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 استهالل
 

 هللا الرمحن الرحيمبسم 

ْنَساَن َلِفْي ُخْسٍر)1َواْلَعْصِر)  ( ِاالَّ الذِّْيَن اَمنُ ْوا َوَعِمُلوا الّصِلحِت َوتَ َواَصْوا اِبحلَْقِّ 2( ِانَّ ااْلِ
( ْْبِ  (3َوتَ َواَصْوا اِبلصَّ

 (3-1)العصر:

 

 

 

 فقال:عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: أخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبنكيّب 

نْ َيا َكأنََّك َغرِْيٌب َأْو َعابُِر َسبْيٍل( وكان ابن عمر رضي هللا عنهما يقول: ِإَذا  )ُكْن يف الدُّ
ِتَك ِلَمَرِضَك،  َساَء. َوُخْذ ِمْن ِصحَّ

َ
َتِظِر امل َباَح، َوِإَذا َأْصَبْحَت َفال تَ ن ْ أَْمَسْيَت َفال تَ نْ َتِظِر الصَّ
ْوِتَك. 

َ
 َوِمْن َحَيِتَك مل

 (6416واه البخارّي، )ر 
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 اإلهداء
 

 كل احلمد هلل عز وجلّ 

وأمي املكرمة  رمحه هللاعبد الرمحن وإىل سبب وجود يف هذه الدنيا أيب املكرم احملبوب 
 ابرك هللا هلما وحفظهما هللا يف سالمة الدين والدنيا واآلخرة بدرية احملبوبة 

وإىل الصاحبات احملبوبة حسن الليزا و مياسرى مربون و ريسكا نور مهريا وكل أصدقائي 
 شكرا على الوقت ومساعدتكم ابرك هللا لكم و حيفظ هللا يف سالمة الدين والدنيا واآلخرة 

 وإىل كل أسريت حفظهم هللا

ذين قد علموين وإىل مجيع املعلمني يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية حفظهم هللا ال
 أنواع العلوم النافعة واملفيدة وأرشدوين إرشادا نبيال ابرك هللا هلم وجزاهم هللا خري اجلزاء.

وإىل مجيع زمالئي يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية الذين قد شجعوين لكتابة هذه 
 الرسالة حفظهم هللا ولعل هللا أن يسهل كل أمورهم.

 

 

 

 

 



 
 

 ه 

 

 رشكر وتقدي
 الرمحن الرحيم بسم هللا

شرف العربية وعظمها، وقيد هلا حفظة وخزنة من خواص الناس هم  الذياحلمد هلل 
، أشهد أن ال إله إال هللا امللك احلق املبني، وأشهد أن علماؤها، وكرمها وخلدت كتبها

. حيمد الباحث سبحانه عز وجل على نعم كثرية حممدا عبده ورسوله أرسله رمحة للعاملني
فعالية شكرا على إهلامه بنور الفهم واإلرشاد إلمتام هذه الرسالة حتت املوضوع "وتشكره 

يف تعليم مهارة  Numbered Heads Togetherاستخدام مدخل التعلم التعاوين أبسلوب 
" والصالة والسالم على حبيب الرمحن ( MTsN 8 Bireuenالكالم )دراسة جتريبية بــــ

 مجعني ومن تبعه هبدايته وإحسانه إىل يوم الدين. سيدان حممد وعلى آله وأصحابه أ
 سبحان وتشكر الباحثة املشرفني الفاضلني الدكتور ترمذي ننورسي املاجستري و

يف كتابة هذه الرسالة إلمتام مادة من املواد الدراسية  ةاملاجستري على حني إشرافهما للباحث
يف ختصص تعليم اللغة  (pdS.)املقررة على الطلبة للحصول على شهادة اجلامعة األوىل 

العربية بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني، سهل هللا أمورمها وجزامها هللا خري اجلزاء وحفظهما هللا 
وابرك هللا يف عمرمها، أبهنما قد أعطيا أوقاهتما إلشراف   يف سالمة الدين والدنيا واآلخرة

ة. وتشكر الباحثة أيضا مدير اجلامعة كتابة هذه الرسالة إشرافا اتما من البداية حىت النهاي
وعميد كلية الرتبية وأتهيل املعلمني ورئيس قسم تعليم اللغة العربية ومجيع أعضائه واملعلمني 

إرشادا نبيال ابرك هللا هلم وجزاهم هللا  هأنواع العلوم النافعة واملفيدة وأرشدو  هالذين قد علمو 
. وتشكر الباحثة أيضا موظفي املكتبة الذين قد ساعدوها يف إعارة الكتب خري اجلزاء

 احملتاجة إىل إمتام هذه الرسالة. 

وال تنسى الباحثة للوالدين املكرمني احملبوبني اللذين قد ربياه تربية حسنة منذ الصغر 
املفيدة جزامها هللا اجلنة، ولألصدقاء احملبوبني الذين قد ساعدوه بتقدمي بعض أفكارهم 



 
 

 و 

 

وشجعوه تشجيعا عليا إىل إمتام كتابة هذه الرسالة جزاهم هللا أحسن اجلزاء يف الدنيا 
 واآلخرة.

وأخريا ترجو الباحثة من القارئني االقرتاحات إلكمال كتابة هذه الرسالة لتكون 
 الرسالة مفيدة للباحثة وقارئيها.

 

 م 2022يوليو  07بندا أتشيه، 

 
 روضة اجلنة

 170202177رقم القيد :     
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Numbered Heads Together  هذا  استخدامهو أسلوب من أساليب التعلم التعاوين. ميكن
كان الغرض من مهارة الكالم يف تعليم اللغة العربية.   منها ضوعاتجلميع املو األسلوب 

 التعلم التعاوين مدخل يف استخدام بةفعالية واستجابة الطل عرف علىهذه الدراسة هو ت
. MTsN 8 Bireuenيف تعليم مهارة الكالم ب     Numbered Heads Togetherأبسلوب 

. True Eksperimental Designs تستخدم هذه الدراسة طريقة جتريبية بتصميم جترييب

 171 هذه الدراسةكان اجملتمع يف و ة. واألدوات املستخدمة هي االختبار البعدي واالستبان
طالبا  34طالبا، فأخذت الباحثة العينة فصلني يعين الطلبة من الفصل التجرييب وعددهم 

إن استخدام مدخل التعلم  هينتائج البحث وأما  طالبا. 37والفصل الضابط عددهم 
 MTsN 8يف تعليم مهارة الكالم ب      Numbered Heads Togetherالتعاوين أبسلوب 

Bireuen   ( ونتيجة مستوى الداللة )0،00نتيجة االختبار هي )بفعالsig( )0،05 >
مقبول،  Ha مردود والفرض البديل Ho( فالفرض الصفر 0,05( معنها أصغر من )0،00

 Numbered Headsوكانت استجابة الطلبة على استخدام مدخل التعلم التعاوين أبسلوب 

Together إجابية يف تعليم مهارة الكالم. 
 ، التعلم التعاوين، مهارة الكالم.Numbered Heads Together الكلمات األساسية:
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ABSTRACT 

 

 

Numbered Heads together is one model of cooperative learning. This learning 

model can be used for all subjects, including learning maharah kalam in Arabic 

learning. The purpose of this study was to determine the effectiveness and response 

of students in the use of cooperative learning model Numbered Heads together in 

learning speaking skills at MTsN 8 Bireuen students. This study uses an 

experimental method with a true experimental design. And the instruments used are 

tests and questionnaires. The number of samples in this study amounted to 34 

students for the experimental class and 37 students for the control class. The results 

showed that the use of the Numbered Heads Together model of cooperative 

learning in learning speaking skills at MTsN 8 Bireuen was effective, with test 

results (0.00) and significance level results (sig) (0.05 > 0.00) which means less 

than (0.05 ) which means that the null hypothesis Ho is rejected and the alternative 

hypothesis Ha is accepted, and the student's response to the use of the cooperative 

learning approach with the Numbered Heads Together model in teaching speaking 

skills is positive. 

 مستخلص البحث ابللغة اإلجنليزية

 

Key Words: Numbered Heads Together, Cooperative Learning, Learning speking 

skills. 
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ABSTRAK 
 

 

Numbered Heads together adalah salah satu model dari pembelajaran kooperatif. 

Model pembelajaran ini dapat digunakan untuk semua mata pelajaran, termasuk 

pembelajaran maharah kalam pada pembelajaran Bahasa Arab. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas dan respon siswa dalam 

penggunaan pembelajaran kooperatif model Numbered Heads together pada 

pembelajaran keterampilan berbicara pada siswa MTsN 8 Bireuen. Penelitian ini 

menggunakan metode eksperimen dengan desain true eksperimental. Dan 

instrument yang digunakan adalah posttest dan angket. Populasi dalam penelitian 

ini sebanyak 171 siswa dan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 34 siswa untuk kelas eksperimen dan 37 siswa untuk kelas kontrol. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan pembelajaran kooperatif 

model Numbered Heads Together dalam pembelajaran keterampilan berbicara di 

MTsN 8 Bireuen efektif, dengan hasil uji (0,00) dan hasil tingkat signifikansi (sig) 

(0,05 > 0,00 ) yang artinya kurang dari (0,05) yang berarti hipotesis nol Ho ditolak 

dan hipotesis alternatif Ha diterima, dan respon siswa terhadap penggunaan 

pendekatan pembelajaran kooperatif dengan model Numbered Heads Together 

dalam pengajaran keterampilan berbicara adalah positif. 

 

Kata Kunci: Numbered Heads Together, Pembelajaran cooperative, Keterampilan 

berbicara. 
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 الباب األول
 أساسية البحث

 مشكلة البحث  -أ 

معلومات اللغة العربية إىل أذهان املتعلمني وإعادة بناء تعليم اللغة العربية هو إيصال 
وتشتمل اللغة العربية  1عرفة اللغة العربية ومهاراهتا واجتاهاهتا.ملخْبة اليت يكتسب املتعلم  

مهارة القراءة ومهارة و مهارة االستماع ومهارة الكالم إىل أربع مهارات لغوية وهي 
 ة.الكتاب

و الكلمات للتعبري عن مهارة الكالم هي القدرة على التعبري عن أصوات النطق أ
هو نظام من العالمات اليت ميكن  كالمالأن أو آراء أو رغبات أو مشاعر. مبعىن أفكار 

مساعها ورؤيتها واليت تستخدم عدًدا من العضالت يف جسم اإلنسان لنقل األفكار 
لم فال ميكن فصلها عن أسلوب أو طريقة لعملية التعليم والتعأما ابلنسبة  2حتياجاهتم.ال

 سلوباألدحالن، جيب أن يكون  قال. و هاق أهدافيحقتل متعلالة لكل نشاط مناسب
يمكن ف لمعلم اخلْبة الكافيةلإذا كان و  3م.املختار مناسًبا ويدعم حتقيق أهداف التعل

بل هم ، حسبف املواد املقدمة ونفهميال  املعلمون. اصحيحجيدا و م يتنفيذ عملية التعل
فهم علم النفس، والسلوك، واسرتاتيجيات مثل إىل قدرات ومهارات أخرى  ونتاجحي

 .يف التعلم. لوالقدرة على تقييم وتطبيق الوسائالتعلم املناسبة، 

تشغيل أو  ينامواحىت  ملللاب يشعرون ةبطلأحياان الالتعلم، التعليم و يف أثناء عملية 
صبح ي ، وذلك احلالالذهاب إىل احلمام األصدقاء أو معاهلواتف احملمولة أو التحدث 

                                                             
ورات نش)إيسيسكو: م، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة،  1

  45. (، صم1989املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 
2 Nurmasyitah Syamaun, Pembelajaran Maharah Al-Kalam Untuk Meningkatkan 

Keterampilan Berbicara Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah 

Dan Keguruan, Lisanuna: Vol 4 (2)2015, hlm. 349 
3
 Dahlan, Model-model Mengajar, (Bandung: Diponegoro, 1984), hlm.15 



2 
 

 

ق طبي ينبغي للمعلم أنف، املشكلة ومن حل تلكمن مشاكل حتقيق أهداف التعلم.  واحد
 .Numbered Heads Together (NHT)أسلوب تعليمي نشط ومتنوع، أحدها أسلوب 

 MTsN 8اللغة العربية يف  علمعلى معلومات من م ةالباحث تاملالحظات، حصل وبعد

Bireun  ،أقصى  كان،  60 2021/2022الدراسية  سنةتوسطة للاملاليومية  نتيجة تكان
 ةب٪ من الطل50طالًبا و 34لالختبار  ةبالطل شاركلقد . 75( KKM)معايري االكتمال 

 تطبيق ةالباحث يدتر  ذلكول. (KKM)االكتمال معايري  حتت نتيجةيزالون حيصلون ال
يتمكنوا من بناء احلافز أو إاثرة و أكثر نشاطًا  ةبيكون الطل حىتتعليمي متنوع  أسلوب

 .ون اللغة العربيةيتعلمما االهتمام عند 

ألنه يبحث يف عملية تعلم اللغة العربية مبهارات  بحثهذا ال اهتمّمت الباحثة من
 هونمعيسم أهنيركزون على املعلم حبيث ال  ة فيهابطلال.  MTsN 8 Bireuenالكالم يف

معرفة مدى فعالية  ةحثاالب تريدعملية التعلم. لذلك،  يف نيطينش غريلكنهم و  حسبف
 MTsNيف  ةبة للطلاليف هذه الرس Numbered Heads Togetherاستخدام أسلوب التعلم 

8 Bireuen. 
 البحثسؤاال  -ب 

 ا:للبحث ومه نياآلتي سؤالنيحتدد الالسابقة تريد الباحثة أن اعتمادا على املعلومات 

 Numberedما مدى فعالية ابستخدام مدخل التعلم التعاوين أبسلوب  -1

Heads Together يف تعليم مهارة الكالم ب     MTsN 8 Bireuen ؟ 
ابستخدام أسلوب  أثناء عملية التعلم ةبكيف استجابة الطل -2

Numbered Heads Together م مهارة الكالم ب ييف تعل   MTsN 8 

Bireuen؟ 
 

 البحث هدفا -ج 
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 :فهما كما يلي البحث أما هدفاو 
 Numbered استخدام مدخل التعلم التعاوين أبسلوبلتعرف على فعالية  -1

Heads Together يف تعليم مهارة الكالم ب    MTsN 8 Bireuen. 
ستخدام التعلم التعاوين اب أثناء عملية التعلم ةبعلى استجابة الطل فلتعر  -2

    يف تعليم مهارة الكالم بNumbered Heads Together  أبسلوب
MTsN 8 Bireuen. 

 أمهية البحث -د 

  فهي: رسالةال هوأما أمهية البحث هلذ

 ودوافعهم مرتفعة.ترقية يف تعلم اللغة العربية كون رغبة الطلبة تللطلبة: ل  -1
 اتيف تصميم التعلم املتنوع أسلوبللمعلمة: لتكون تقدمي حملة عامة عن   -2

 .ّيةبذاج ةتعليمي
م وحتسني مهارات الكالم للباحثة: لتكون توفري املعرفة حول عملية التعل  -3

 . MTsN 8 Bireuenابللغة العربية يف  ةبلدى الطل
 افرتاضات البحث وفروضه -ه 

يف تعليم اللغة  ةمل مؤثر واعله االفرتاضات يف هذه الرسالة أن أسلوب التعليم 
 .ة يف جمال التعليمياألغراض الدراسحصول على  العربية الكتساب

 وأما الفرضان يف هذا البحث فهما:
 Numberedالفرض البديل: استخدام مدخل التعلم التعاوين أبسلوب  -1

Heads Together (NHT) مهارة الكالم.م يفعاال يف تعل 
 Numberedالفرض الصفري: استخدام مدخل التعلم التعاوين أبسلوب  -2

Heads Together (NHT)  الكالممهارة تعليم مل يكون فعاال يف. 
 مصطلحات البحث -و 

 مدخل -1
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مدخل، ومعناه -دخول-يدخل-من دخلاسم املكان مدخل لغة 
الدخول، وموضعه. ويقول: هو حسن املدخل: حسن املذهب يف أموره. 
واصطالحا جمموعة من االفرتاضات اليت تربطها بعضها ببعض العالقات متبادلة، 

تتصل اتصاال وثيقا بطبيعة اللغة وطبيعة العملية تدريسها هذه االفرتاضات اليت 
الفرتاضات، ا دخل يف التدريس أبنه جمموعة من املسلمات أومث م 4وتعليمها.

بعملييت  بعضها يصف طبيعة املادة اليت سنقوم بتدريسها، والبعض اآلخر يتصل
 وتعليمها وتعلمها، أي يصف عملييت تدريسها وتعلمها، وهذه املسلمات أ

االفرتاضات ال تقبل اجلدل فيما بني أصحاهبا أي املختصني يف املادة الدراسية 
ترتابط فيما بينها بعالقات وثيقة،  –أي املسلمات  –تدريسها، كما أهنا  ويف

العالقات يف أن املسلمات الرتبوية أي تلك اليت تتصل بعملييت  وتتمثل هذه
 بطبيعة املادة. على املسلمات املتصلة تعليمها وتعلمها تبين

 التعلم التعاوين  -2
التعلم التعاوين لغة علم فالان الشيء: جعله يتعلمه، تعلم األمر عرفه وأتقنه، 
وعاون فالان: ساعده، وتعاون القوم: عاون بعضهم بعضا. واصطالحا منوذج 
تدريس يطلب من الطلبة العمل من بعضهم البعض، واحلوار فيها بينهم فيما 

الدراسية، وأن يعلم بعضهم بعضا، وأثناء هذا التفاعل تنمو لديهم بتعلق ابملادة 
مهارات شخصية واجتماعية وإجيابية، وهكذا يصبح التعلم التعاوين جزءا من 

ُيطلق مفهوم التعّلم التعاوين على ُُمتلف األنشطة التعليميّة  5أساليب التدريس.
بعضهم البعض على  التفاعلّية يف اجملموعات الصغرية، حيث يعمل الطالب مع

شرتكة يف اجملموعة لتطوير أنفسهم ومساعدة زمالئهم يف 
ُ

تنفيذ األنشطة واملهاّم امل

                                                             
 19اجلزء اتسع(، ص. -، )مكة املكرمة: جامعة أم القرىتعليم اللغة العربيةحممد كامل الناققة، 4
الوفاء لدينا الطباعة ، )الناشر: دار معجم مصطلحات الرتبية لفظا واصطالحا فاروق عبده فلة،5

 106ص.  (،2004والنشر،
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التعلم، وحتتوي كّل جمموعة على طالَبني إىل مخسة طالب، إذ ُيسّهل العمل يف 
 .جمموعات إجناز األنشطة التعليمّية

 األسلوب  -3

واصطالحا: فنيات وإجراءات  6أسلوب مجعه أساليب معناه "الطريق". 
خاصة يتبعها املعلم عند تنفيذه لعملية التدريس هبدف حتقيق أهداف تعلمية 

 معىن املوضوع يفوىف البالغة الواضحة: هو  7حمدودة، متيزه عن غريه من املعلمني.
 لنيل الغرض املقصود من الكالم واألفعال يف ألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب

يسلكها  فنفهم من هذين التعريفني أن األسلوب هو: الطريقة اليت .نفوس سامعية
 .الغرض املقصود من الكالم املتكلم للتعبري عن

4- Numbered Heads Together (NHT) 

 Numbered Headsهو أسلوب من أساليب التعلم التعاوين. كان األسلوب 

Together  نوع من أنواع املناقشة اجملموعة، يف أول املرة تطلب املعلمة الطلبة
ليجلسوا على جمموعتهم، وتعطي لكل أعضاء اجملموعة الرقم، وبعد ذلك تدعو 
املعلمة الرقم املعني ليشرح احلاصل من مناقشتهم، وعلى املعلمة أن ال ختتْب الرقم 

عشوائي. إن املزااي من الذي سيشرح يف ما بعد أي كانت املعلومة تدعوهم 
فهو يدفع  Numbered Heads Togetherأسلوب التعلم التعاوين خاصته أسلوب 

 8دوافع الطلبة عند التعلم يعطي لكل الطلبة فرصة ليعمل مع جمموعتهم.
 مهارة الكالم تعليم -5

                                                             
، ص. (1392يف ربيع األول،  :القاهرة)، املعجم الوسيط الطبعة الثانيةإبراهيم مدكور وأصدقائه،  6

466. 
، )الرايض: مكتبة املدخل للمنهج وطرق التدريسماهر امساعيل صريي حممد يسوف،  7

 .22(، ص. 2010شقري،
8
 Miftahul Huda, Cooperative Learning: Metode, taktik, Struktur dan Model Penerapan, 

Cet.IV; (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 130 
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تفعيال -يفعل-تعليما وعالما" على وزن فعل-يعلم-"التعليم" أصله "علم     
و أيم اصطالحا فهو توصيل املعلومات وأما التعل 9جعله يعلمها.وفعاال مبعىن 

املتعلم التلقي الذي ليس له إال ىل املتعلم، املعلوم اإلجيايب إىل إاملعارف من املعلم 
الطلبة ابلعلم  مت الباحثة ابلتعليم هنا توصيل فهأراد 10ن يتقبل ما يلقيه املعلم.أ

ني ليكونوا مستعدين على القيام بوظائفهم واملعلومات والسلوك واملهارة من املدرس
اللغات مهارة الكالم هي القدرة على استخدام أكثر  يف اجملتمع وحياهتم اليومية.

هو القدرة على التعبري عن األفكار واملشاعر  الكالم ةتعقيًدا، واملقصود مبهار 
ابلكلمات واجلمل الصحيحة، من حيث النظام النحوي والنظام الصويت، 

هي االستماع والقراءة والكتابة. رة األخرى اجوانب املهف ،افة إىل ذلكابإلض
النطق  ةاالستماع )تقبلي(، ومهار  ةدرة على الكالم مبنية على: مهار الق

)إنتاجية(، واملعرفة )النسبية( للمفردات وأمناط اجلمل اليت متكن الطالب من 
 11توصيل أفكارهم.

 

 حدود البحث -ز 
 يلي:وأما حدود البحث فهي كما 

فعالية  موضوع هذا البحث ددحت أن ةريد الباحثتاحلد املوضوعي:  -1
 .يف تعليم مهارة الكالم NHTاستخدام مدخل التعليم التعاوين أبسلوب 

 MTsN 8 Bireuenيف احلد املكاين: تريد الباحثة أن تبحث هذه الرسالة  -2
 للفصل الثاين.

                                                             
، الطاعة الثامنة وثالثون، )بريوت لبيان: دار املسرق، املنجد يف اللغة واألعالملويس معلوف،  9

 687م( ص. 1987
القاهرة: ، نظراي توجتارب، )تدريس العربية والتعليم العامرشدي امحد طعيمة وحممد السيد مناع،  10

 102دار الفكري العريب( ص. 
11 Nurmasyitah Syamaun, Pembelajaran Maharah …, hlm. 349 
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 م.2023\2022قامت الباحثة هبذا البحث سنة احلد الزماين:  -3
 الدراسة السابقة -ح 

لرتقية مهارة الكالم يف  Numbered Head Together فعالية تطبيقالدراسة األوىل: 
 12.ابغسال موجوكراتالفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

طالب الذين يفقدون االهتمام بتعلم اللغة العربية عند الالبحث عن املشكلة 
 .التعلم غري الفعالة اليت جتعل تعلم اللغة العربية غري ممتع بسبب استخدام أساليب

  :فهي يف هذه الرسالة البحثأهداف  -1
  ملعرفة كفاءة الطالب يف مهارة الكالم يف الفصل الثامن ابملدرسة

 املتوسطة اإلسالمية احلكومية موجوكرطا.
  ملعرفة تطبيق طريقةNumbered Head Together  لرتقية مهارة الكالم يف

 الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية موجوكرطا.
  ملعرفة فعالية تطبيق طريقةNumbered Head Together  لرتقية مهارة

الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الكالم يف 
 موجوكرطا.

وأدوات البحث املستخدمة هي  جترييب. فيها فهي منهج منهج البحث -2
 املالحظة واملقابلة والواثئق واالختبار.

 ائج البحث كما يلي:نت -3
  املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية إن تدريس مهارة الكالم يف

ابغسال موجوكرطا تالحظ الباحثة يف الفصل الثامن، هبذه املدرسة يبدأ 

                                                             
يف الفصل الثامن  لرتقية مهارة الكالم Numbered Head Together فعالية تطبيق أان نضرية، 12

جامعية غري منشورة مقدم لنيل درجة البكالريوس  رسالة ،ابغسال موجوكراتابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 اإلسالمية احلكومية سورااباي، سنة سنن أمبيلبقسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جامعة 

 م.2017
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 الطلبةاملدرس ابملقدم واألنشطة الرئيسية واإلختتام والتقومي. ويشعرون 
 الصعبة لتطوير مهارات اللغوية على األخص مهارة الكالم.

  أن تطبيق طريقةNumbered Head Together  لرتقية مهارة الكالم يف
 الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ابغسال موجوكرطا

الرتفاع نتيجة من  Numbered Head Togetherبعد أن استعمل الطريقة 
% ونتيجة منها حلجة، حمتوايت 78.6% حىت 66.6نتيجة األوىل 

والتقدمي. أكثر من الطالب يستطيعون أن يتكلموا ابللغة العربية 
 حا.افص

  طريقة كانت فعالية تطبيقNumbered Head Together  لرتقية مهارة
لفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ابغسال االكالم يف 

ة بيعن جتر  الطلبةموجوكرطا. وهذه الطريقة يستخدمها املعلم لدعوة 
 التكلم وتذكريه، وهذه الطريقة تستطيع لتدريب مهارة الكالم.

خيتارون اإلجابة )ب(، هم موافقون ابستخدام  الطلبة% من 71.1أن 
يستطيع أن يفهموا الدرس بسهل. وهي  الطلبةهذه الطريقة ويشعرون 

جيدا، ويساعد يف  Numbered Head Togetherطريقة تطبيق مبعىن أن 
للفرق  الطلبةال يوجد الفرق بني املتغريين أو نتائج  تسريع مهارة الكالم.

( x)متغري  Numbered Head Togetherطريقة التجربة اليت تستخدم 
( فهذا يدل على أن الفرضية yاليت ال تستخدمها )متغري  الطلبةونتائج 

( مقبولة. وأما النتيجة األخرية يدل على أن الفرضية Hoالصفرية )
 Numbered Headطريقة ( مقبولة مبعىن أن جتربة استخدام Haالبدلية )

Together  الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة لرتقية مهارة الكالم يف
 ة ابغسال موجوكرطا.اإلسالمية احلكومي
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اسة، وصياغة املشكلة يف لذلك يف هذه الدراسة اختالفات يف مكان الدر 
مث املعادلة يف هذه الدراسة هي أن كالمها جيري حبثًا حول فعالية استخدام  الدراسة.

 على مهارة الكالم على الطالب. NHTطريقة 

 ((NHT Numbered Head Together فعالية تطبيق األسلوب الدراسة الثانية:
لرتقية مهارة الكلم لطالب الفصل السابع Toothpick Game ابستخدام الوسيلة

 13.مبدرسة اإلحسان املتوسطة اإلسالمية كراين

،  اإلحسان املتوسطة اإلسالمية كرايناملشكلة يف هذا البحث يعىن يف املدرسة 
املدرسة ال يهتم كثري من الطالب يشعرون ابلصعوبة يف مهارة الكالم ومعلم يف هذه 

بطرقية التعليم املتنوعة. هذا احلال يسبب الطالب يشعرون ابملل وليس هلم محاسة وال 
  حيبون العربية.

   :فهي يف هذه الرسالة أهداف البحث -1
مهارة الكالم لطالب فصل السابع مبدرسة اإلحسان املتوسطة ملعرفة كفاءة  -

 اإلسالمية كراين
ابستخدام  Numbered Head Together (NHT)تطبيق األسلوب ملعرفة  -

لرتقية مهارة الكالم لطالب الفعل السابع مبدرسة  Toothpick Gameالوسيلة 
 اإلحسان املتوسطة اإلسالمية كراين

                                                             
13

 ((NHT Numbered Head Together  فعالية تطبيق األسلوبدوى حاملة املسيحة،  

مبدرسة اإلحسان لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل السابع Toothpick Game   ابستخدام الوسيلة
جامعية غري منشورة مقدم لنيل درجة البكالريوس بقسم تعليم اللغة العربية بكلية  رسالة توسطة اإلسالمية كراين،ملا

 م. 2019اإلسالمية احلكومية سورااباي، سنة  سنن أمبيلالرتبية وأتهيل املعلمني جامعة 
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ابستخدام  Numbered Head Together (NHT)فعالية األسلوب ملعرفة  -
لرتقية مهارة الكالم لطالب الفعل السابع مبدرسة  Toothpick Gameالوسيلة 

 اإلحسان املتوسطة اإلسالمية كراين
وأدوات البحث املستخدمة هي استبانة  .جترييب منهج البحث فيها فهي منهج -2

 ومالحظة ومقابلة والواثئق واالختبار.
 كما يلي: البحث جائنت -3

ية  المساإلتوسطة املسان إلحدرسة اإن كفاءة طالب الفصل السابع "د" مب -
 Numbered Head Together مقبول قبل تطبيق الممهارة الك يف نكراي

 يختبار القبلاإل يفتظهر نتائجهم  Toothpick Game ستخدام الوسيلةاب
نظر لذه ابهدرجة "جيد جدا"،  ىصلون علحيب المن الط %5.8 يهو 

درجة  ىصلون عل% حي40ختبار القبلي. ويدل يف اإلتوسطة املعلى نتيجة 
  ".مقبول"درجة  ىصلون عل% حي54.2و"جيد" 

ستخدام الوسيلة اب Numbered Head Together سلوباألإن تطبيق  -
Toothpick Game توسطة املحسان اإلدرسة ب الفصل السابع " د " مبالط

ي مناسبا على تنفيذ هحظة و الملانتيجة  يفن جيد تظهر مية كرايالساإل
ت اباإلجاصل على درجة جيد جدا. و حتوأنشطة الباحثة  ختطيطهالتعليم و 

م ويستطيع الو مهارة الكحنب الذه طريقة التعليم تساعد الطهيظهر أن 
ذه الطريقة هتطبيق  عندما تعليم اللغة العربية، يف الطلبةاسة رتفاع محالا

لتعليم اللغة العربية وبعض  نيفرح، ويكونون دافعابلب اليشعرون الط
 .غة العربيةللطيعون أن يتكلمون ابب يستالالط

 Toothpick ستخدام الوسيلةاب Numbered Head Together تطبيقإن فعالية  -
Game  لطالب الفصل السابع "د" مبدرسة اإلحسان املتوسطة اإلسالمية

  2.244و 1.690احملصول هو  ttو 9.158احملصول فهو  .tكراين فّعالة. أما 
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( Ha( مردودة والفرضية البدلية )Hoفكانت الفرضية ) ttأكْب من  .tإلن 
مقبولة. وهذا يدل على وجود فرق النتيجة يف كفاءة الطالب على مهارة 

ابستخدام  Numbered Head Togetherالكالم قبل تطبيق الطريقة األسلوب 
لطالب الفصل السابع مبدرسة اإلحسان املتوسطة  Toothpick Gameالوسيلة 

 .هاين وبعد تطبيقاإلسالمية كر 
لذلك ميكن مالحظة االختالف بني هذا البحث والبحث الذي تبحثه و 

مث املعادلة  الباحثة من مشاكل البحث وصياغة املشكلة واملتغريات يف عنوان الرسالة.
 جترييب وادوهتا.هي الطريقة هي الطريقة ا لبحث يف هذ

 Numbered Headالرتقيم اجلماعي )فعالية التعليم التعاوين أبسلوب : الدراسة الثالثة

Together) .14لرتقية مهارة القراءة يف مدرسة واحد هاشم املتوسطة اإلسالمية ابجنيل 
 اللغة جيد تعليم ،املهارة املشكالت اليت يوجهها املدرسون والطلبة يف تعليم هذه

العربية تعلمت فيها اللغة ، العربية مبدرسة واحد هاشم املتوسطة اإلسالمية ابجنيل
العربية إال طريق القواعد  يستخدم مدرس اللغة ولكن أساليب تعليم اللغة العربية ال

احلال جيعل الطلبة الذين  والرتمجة وطريق القراءة مع عدم الوسائل التعليمية. وهذا
األخطاء يف النطق ويفهمون  ويرتكبون يستطيعون أن يقرئوا جيدا يتعلمون فيها ال

منها ويسائل اللغة  ،املقرر الت كثرية لتحقيق غرض التعليمابلصعوبة. فيها مشك
 العربية وغري ذلك. خلفية قدرة الطالب املختلفة يف اللغة ،العربية احملدودة

 :فهي هدفا البحث يف هذه الرسالة -1
ملعرفة تطبيق التعليم التعاوين أبسلوب الرتقيم اجلماعي يف مدرسة واحد  -

 هاشم املتوسطة اإلسالمية ابجنيل.
                                                             

 (Numbered Head Together) فعالية التعليم التعاوين أبسلوب الرتقيم اجلماعيعناية املفرحة،  14

جامعية غري منشورة مقدم لنيل  رسالة ،يف مدرسة واحد هاشم املتوسطة اإلسالمية ابجنيل مهارة القراءةلرتقية 
درجة البكالريوس بقسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية 

 م2016احلكومية ماالنج، سنة 
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ملعرفة فعالية التعليم التعاوين أبسلوب الرتقيم اجلماعي يف مدرسة واحد هاشم  -
 املتوسطة اإلسالمية ابجنيل.

وأدوات البحث املستخدمة هي املالحظة  .جترييب فيها فهي منهج منهج البحث -2
 واملقابالت واالختبارات.

  كما يلي:  البحث جائنت -3
اجلماعي يف تعليم مهارة القراءة، وهي  تطبيق التعليم التعاوين أبسلوب الرتقيم 

 كما يلي:
لكل اجملموعات تتكون من مخسة  إىل جمموعات درسةقسمت امل -

 أشخاص.
 الطالب ابلنص معا. مث يفكر وزعت املدرسة نصا لكل اجملموعات، -
يبون السؤال من رفع كل الطلبة يف اجملموعات أيديهم ودلوا على الرقم وجي -

 الباحثة مراجعات والدوافع للطلبة على اإلجابة. الباحثة. مث تعطي
  Numbered Head Togetherن استخدام التعلم التعاوين ابستخدام تقنية إ -

فعااًل يف حتسني مهارات القراءة، ألنه بناًء على نتائج احلساب،   كان
، 2.72٪، والذي كان 1أكْب من اجلدول عند مستوى  6.60كان 

. وهذا يدل 2.03٪ والذي كان 5وكان أكْب من املستوى. مستوى 
فإن استخدام التعلم  يف اخلتام،  Haورفض. Hoعلى قبول الفرضية 

حتسني فعال يف  Numbered Head Togetherالتعاوين ابستخدام تقنية 
 .قدرة طالب الرتمجة اآللية

لذلك ميكن مالحظة االختالف بني هذا البحث والبحث الذي تبحثه الباحثة 
من مشاكل البحث وصياغة املشكلة واملتغريات يف عنوان الرسالة. يف هذه الرسالة، 

بينما يف البحث ، اءةعلى مهارة قر  Numbered Heads Together مت شرح طريقة
مث املعادلة  .كالمالملهرة  NHT ، مت استخدام طريقةهابفحص ةالباحث متالذي قا
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يف هذه الدراسة هي أن الطرق املستخدمة هي طرق كمية وتناقش فعالية استخدام 
 على متغريات معينة. NHTطريقة 

 وطريقة كتابة الرسالة -ط 
طريقة التأليف اجلارية املقررة  ة فاعتمدت الباحثة علىالسأما كيفية كتابة هذه الر 

 يف كلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية يف كتاب:
 “Panduan Akademik Dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah Dan 
Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2016”. 
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 الباب الثاين
 طار النظرياإل

 أسلوب التعلمتعريف  -أ 

التعلم هو مصطلح يستخدم لوصف تنفيذ عملية التعليم والتعلم من  أسلوب
يف  فعل تطبيق هنج أو طريقة أو أسلوبالتعلم يعكس ابلأسلوب البداية إىل النهاية. يف 

ا يف تنظيم ار عمل مفاهيمي يصف إجراء منهجيالتعلم هو إط أسلوبفإن  وقت واحد.
مبثابة دليل  ألسلوبخْبات التعلم اليت سيتم تقدميها لتحقيق أهداف معينة. يعتْب ا

التعلم على عناصر من  أسلوبوالتعلم. حيتوي  ميعللمني يف ختطيط وتنفيذ أنشطة التللمع
 أسلوبالتعلم )الوضع املطلوب يف  األهداف واالفرتاضات، ومراحل األنشطة، وإعدادات

التعلم(، وأنشطة املعلم والطالب، وأدوات التعلم )الوسائل واملواد واألدوات املطلوبة(، 
ا التعلم مفيدا جد أسلوبلذلك، يعد  1.أو ُمرجات التعلم املراد دراستهاوأتثريات التعلم 

كدليل للمعلمني يف   األسلوبا، يعمل كما أوضحنا سابق  للمعلمني يف عملية التعلم ألنه
ا استخدام العديد من والتعلم. وميكننا أيض عليمأو التخطيط ألنشطة الت ميعللتعملية ا

 تعليمي واحد. أسلوباألساليب والتقنيات دفعة واحدة يف 

 التعلم التعاوين -ب 
 مفهوم التعلم التعاوين -1

غرية ال يتجاوز ميثل التعلم التعاوين أحد أساليب التعليم والتعلم يف جمموعات ص
والتعلم التعاوين ببساطة يعىن قيام صغري غري متجانسة من . عدد أفرادها ستة أشخاص

ي اكتساب أكادميي أو الفعلي لتحقيق هدف منشود يف إطار األفراد ابلتعاوين 

                                                             
1
 Endang Mulyatiningsih, “Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan”, (Bandung: 

alfabeta, 2014). 228. 
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من جمموعة أعماهلم  روأكث. اجتماعي يعود عليهم كجماعة وكأفراد بفوائد تعليمية مجة
 2.بصورة فردية

يطلب التعلم التعاوين من القائمني به نفقات إضافية أو جتهيزات تكنولوجية،  وال
أو تغيريات كْبى يف التنظيم املدرسي بل يطلب أانسا متحمسني ُملصني من: 
طالب، ومعلمني، وإداريني، وسواهم من عقدوا العزم على التعاون لتحسني تعلمهم 

يعا، كما يستلزم تغيري مواقفهم واجتاهاهتم فيما بني أفراد كل فئة منهم أو فيها بينهم مج
السابقة "إن وجدت" لصاحل التعاون إزاء التنافس وقلة االهتمام ابآلخرين ومصاحلهم 
إذ أن كل عضو من جمموعة التعلم التعاوين الصغرى ال يصبح مسؤوال عن تعلمة 
الشخص فحسب، بل أيضا عن تعلم كل أفراد يف اجملموعة، وعن تعلم اجملموعة 

 3إمجاال.
 أنواع التعلم التعاوين -2

التعليم والتعلم التعاوين اليت تنطوي على أساليب واسرتاتيجيات وإجراءات تعاونية 
متنوعة مثل: جمموعات العمل املعملي التعاونية وطريقة حل املشكالت التعاوين، 

التجزئة وطريقة االستقصاء اجلمعي، وطريقة النص التعليمي التعاوين املعقد، وطريقة 
)طريقة جيكسو( وطريقة رومانية املنهج التعاوين، وطريقة جمموعات التعلم الطالبية 
وطريقة التفريد مبساعدة الفريق. ومع اختالف إجراءات كل طريقة من هذه الطرق. 
فإن األسس العامة جلميع تلك الطرف واحدة هي فكرة التعاون والتعليم يف جمموعات 

 4تعلم كمحور للعملية التعليمية.صغرية، والرتكيز على امل
 

                                                             
الطبعة -)مكتبة الشقري  ، املدخل للمناهج وطرق التدريسحممد يوسفو  ماهر إمساعيل صْبي2

 305(، ص. 2010األوىل 
كلبة الرتبية،   -سالمية، رسالة ماجستري غري منشورة، )اجلامعة اإلالتعلم التعاوينخالد مطهر العدواين، 3

 14(، ص. 2008منطقة الرايض التعليمية )سابقا( 
 302...، ص. خل للمناهج وطرف التدريسداملحممد يوسف، و ماهر إمساعيل صْبي 4
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 اسرتاتيجية التعلم التعاوين -3

يتم التعلم التعاوين من خالل تقسيم الطالب إىل عدة جمموعات أو فرق، وتتألف  
كل جمموعة من عدة طالب لديهم قدرات ُمتلفة. يعطي املعلم مهمة أو مشكلة 

أربعة إىل ستة  جيب القيام هبا أو حلها بواسطة كل جمموعة، جمموعة واحدة تضم
أن التعلم التعاوين يتكون من مخسة عناصر  Johnson & Johnson (1994) أعضاء. أكد

 :أساسية، وهي

أي جيب على الطالب ملء  (positive interdependence) االعتماد املتبادل اإلجيايب (1
مسؤوليات التعلم اخلاصة هبم ومساعدة بعضهم البعض مع األعضاء اآلخرين يف 

 .اجملموعة
حيث يلتزم الطالب بشرح ما  (Face to face interaction)ه التفاعل وجهًا لوج (2

 تعلموه للطالب اآلخرين الذين هم أعضاء يف جمموعتهم.
جيب على كل طالب إتقان ما هو  أي (individual accountability)املساءلة الفردية  (3

 واجبه يف اجملموعة.
أي جيب أن يكون كل عضو قادرًا على التواصل  (social skill)املهارات االجتماعية  (4

بشكل فعال، واحلفاظ على االحرتام مع زمالئه األعضاء والعمل مًعا حلل 
 النزاعات.

جيب أن تكون اجملموعات قادرة على التقييم  (group processing)معاجلة اجملموعة  (5
 5ومعرفة كيفية عمل فريقهم مًعا والتفكري يف كيفية حتسينها.

 

 

 
                                                             

5 Endang Mulyatiningsih, “Metode Penelitian …, hlm. 243. 
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 Numbered Heads Togetherأسلوب  -ج 
 Numbered Heads Together تعريف أسلوب -1

 Numbered Headsهو أسلوب من أساليب التعلم التعاوين. كان االسلوب 

Together مرة تطلب املعلمة الطلبة ليجلسوا   األولنوع من أنواع املناقشة اجملموعة، يف
وتعطي لكل أعضاء اجملموعة الرقم ومث أيضا، تدعو املعلمة الرقم املعني  ،على جمموعتهم

شرح فيما بعد أي  تالختتْب الرقم الذي  شرح احلاصل من مناقشتهم، وعلى املعلمة أنتل
لتعاوين خاصته أسلوب  ئيا. إن املزااي من أسلوب التعلماكانت املعلمة تدعوهم عشو 

Numbered Heads Together وافع الطلبة عند التعلم ويعطي لكل الطلبة فهو يدفع د
  6فرصة ليعمل مع جمموعتهم.

Numbered Heads Together د ابستخدام اجملموعات  اهو سلسلة من تسليم املو
على األسئلة اليت يقّدمها املدرس، مث سيتم  الطلبةكحاوية يف توحيد تصورات أو أفكار 

يف كل  الطلبةذلك لوفقا لرقم طلب املدرس من كل جمموعة. ف الطلبةاحتساهبا على 
  7جمموعة تعطي أرقامهم وفقا برتتيبهم.

تعليمي يتعلم فيه  أسلوبأن التعلم التعاوين هو  Buchari Almaيف  Slavinقال 
أعضاء بشكل تعاوين مع هيكل  6-4الطالب ويعملون يف جمموعات صغرية من 

تعليمي يستخدم  األسلوبالتعاوين حبد ذاته هو التعلم  8جمموعة غري متجانس.
جمموعات صغرية والعمل مًعا. على النحو املشار إليه يف الالئحة احلكومية رقم. املادة 

يف  التعاوين التعلم :بشأن معايري الرتبية الوطنية تنص على ما يلي 2005لسنة  19
لطالب على املشاركة الوحدات التعليمية بشكل تفاعلي وملهم وممتع وحتدي وحتفيز ا

                                                             
6
 Miftahul Huda, Cooperative Learning ……, hlm. 130 

7
 Istarani, 58 model pembelajaran inovatif, (Medan: Media Persada, 2012), hlm.12 

8
 Buchari Alma, ddk, Pendidikan professional (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 80-

81. 
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الفعالة وتوفري مساحة كافية للمبادرة واإلبداع واالستقاللية وفًقا ملواهب الطالب 
 9واهتماماهتم وتطورهم اجلسدي والنفسي.

 Numbered Headالتعلم األسلوب، ميكن استنتاج أن السابقمن الوصف 

Together (NHT)  التعلم التعاوين هو نشاط تعليمي  أسلوبالذي يعد أحد متغريات
مجاعي للعمل مًعا يف اإلجابة أو حل املشكالت أو املشكالت اليت مت تعيينها من قبل 

حلول أو مشاكل يقدمها املعلم أو  مًعا. املعلم و ميكن أن تبين اهتمام الطالب ابلتفكري
 .عند اإلبالغ عن نتائج مناقشات اجملموعة أمام املعلم

هو أسلوب من أساليب التعلم  Numbered Heads Togetherلذلك أسلوب 
نوع من أنوع املناقشة اجملموعة  Numbered Heads Togetherالتعاوين. كان االسلوب 

حىت الطلبة تكون متحمسني ألنه يوجد فيها عملية إلعطاء اإلجاابت اليت يعْب عنها كل 
مراعاهتا يف تطبيق أسلوب  هم. وأما االمور اليت ميكن فرد اليت تسمي املعلمة الرقم
Numbered Heads Together  :فهي 

حيب  Numbered Heads Togetherإن أهداف التعلم التعاوين أبسلوب  (1
 ختطيط على وجه كامل 

 إخبار الطالبة على ما عملوها يف عملية التعليم  (2
جيب على املعلم أن يرشد الطلبة إبرشادات واضحة يف كل عملية التعليم  (3

 عملية التعلم.لفعالية 
ة التعليم الفعالية مناسبة مبفاهيم الطلبة عند عملية التعليم نيخيتار املعلم تق (4

 والتعلم. 
 جيعل املعلم طروق التعلم الفعالية ومواقفها اجليدة. (5

                                                             
9
Republik Indonesia, peraturan pemerintah no. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, hlm. 3  
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 على املعلمة أن هتتم Numbered Heads Together قبل تتطبق املعلمة أسلوب
 Numbered Headsالتعلم التعاوين أبسلوب  أهداف مور املهمة يعىن تشرح املعلمةألاب

Together عملية التعليم واملعلمة ترشد املعلمة الطلبة إبرشادات واضحة  وما عملوها يف
ة التعليم الفعالية مناسبة وجتعل املعلمة طروق نييف كل عملية التعليم وختتار املعلمة تق

 ليم.التعلم الفعالية مناسبة مبفاهيم الطلبة عند عملية التع

  Numbered Heads Togetherخطوات أسلوب  -2
 فهي كما يلي: Numbered Heads Togetherخطوات أسلوب أما 
 10األرقم.له و كل الطلبة  .إىل جمموعات ةسمت املدرسة الطلبق (1
 11يعملوها. له تعطى املدرسة لكل جمموعات مترينا وكل جمموعات (2
أعضائهم أن يعرفوا كل فرقة تناقشوا اإلجابة الصحيحة، وتؤكد لكل  (3

 اإلجابة.
 داعت املدرسة أحد األرقام الطلبة وتقدموا نتيجة املناقشة. (4
 يقبلوا عدد اآلراء من الطلبة وتشري املدرسة إىل رقم آخر. (5
 االستنباط. (6

 Numbered Head Togetherالتعلم أسلوب  العيوبزااي و امل -3
 Numbered Head Togetherالتعلم أسلوب مزااي  -1

 هي: Numbered Head Togetherالتعلم واملزااي من أسلوب 
 .تعزيز االنضباط واالهتمام واملسؤولية (1
 واجيبو أن ي ونوجيب يعشوائيكون الطالب أكثر نشاطًا، ألن املعلم سيشري ب (2

 .الرقم املتصل به
 .زايدة روح التعاون بني الطالب (3

                                                             
10

 Miftahul Huda, Cooperative Learning …, hlm.130 
11

 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi Paikem, (Yogyakarta, Pustaka 

Pelajar, 2011) hlm. 92 
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 .يف اإلجابة الصحيحة عتبارواتوفري الفرص للطالب ملشاركة األفكار  (4
 12ميكن استخدامها جلميع املواد ومستوايت الصفوف. (5

، ميكن أخذها يف االعتبار عند تطبيق Numbered Heads Togetherابلنسبة ملزااي 
 Numbered أسلوبالتعلم األخرى، مع األخذ يف االعتبار أنه ميكن استخدام  أسلوب

Heads Together ف املختلفة.جلميع املواد يف مستوايت الص 
 Numbered Head Togetherالتعلم أسلوب عيوب  -2

 فهي: Numbered Head Togetherتعلم أما العيوب من أسلوب و 
  .إمكانية استدعاء الرقم مرة أخرى من قبل املريب (1
 .مل يتم استدعاء مجيع أعضاء اجملموعة بواسطة اختصاصي التوعية (2
أن يؤدي ذلك إىل طبيعة متدنية مييل الطالب األذكياء إىل اهليمنة حبيث ميكن  (3

 .وسلبية للطالب الضعفاء
 .خذ الكثري من الوقتأي (4
 13يتطلب جتميع الطالب ترتيبات جلوس ُمتلفة ويتطلب وقًتا خاًصا. (5

 مهارة الكالم  -د 
 تعريف مهارة الكالم -1

املهارة لغة: عرفها ابن منظور بقوله: احلذق يف الشيء، واملاهر احلاذق بكل 
رضي هلل -عمل، وجاء يف السنة النبوية يف حديث أم املؤمنني عائشة بنت الصديق 

أهنا قالت: قال  -رضي هللا عنها -ما رواه مسلم يف صحيحه عن عائشة -عنها
مع السفرة الكرام الْبرة، والذي يقرأ  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: املاهر ابلقرآن

القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران. واملهارة اصطالحا: املهارة شيء ميكن 

                                                             
12

 Miftahul Huda, Cooperative Learning…, hlm.138 
13

 Dyah Maya Rikawati, Model Pempelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together, 

Blog Dyah Rikawati. http://dyahmayarikawati.blogspot.co.id/2014/12.model-pembelajaran-

kooperatif-tipe. diakses pada tanggal 2 agustus 2020  

http://dyahmayarikawati.blogspot.co.id/2014/12.model-pembelajaran-kooperatif-tipe
http://dyahmayarikawati.blogspot.co.id/2014/12.model-pembelajaran-kooperatif-tipe
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تعلمه أو اكتسبه أو تكوينه لدى املتعلم عن طريق احملاكاة والتدريب، وما يتعلمه 
 14خيتلف ابختالف نوع املادة وطبيعتها وخصائصها واهلدف من تعلمها.

ة الكالم هي القدرة على التعبري عن أصوات التعبري أو الكلمات للتعبري مهار 
عن األفكار يف شكل أفكار أو آراء أو رغبات أو مشاعر للشخص اآلخر. مبعىن 
أوسع، التحدث هو نظام من العالمات اليت ميكن مساعها ورؤيتها واليت تستخدم 

لنقل األفكار من أجل عدًدا من العضالت واألنسجة العضلية يف جسم اإلنسان 
 15تلبية احتياجاهتم.

تعلم اللغة الذي يتضمن أربع مهارات وهي: االستماع والتحدث والقراءة 
هو مهارة أساسية ميكن أن تدعم اإلنسان يف ُمتلف جماالت احلياة. يف  والكتابة،

تعلم اللغة، ُيطلب من الطالب امتالك مهارات التحدث اليت هي يف األساس 
إعادة إنتاج تدفق نظام صوت النطق لنقل الرغبات واالحتياجات واملشاعر مهارات 

 .16والرغبات لآلخرين.

 أنوع الكالم -2
 ينقسم الكالم إىل قسمني رئيسني: الكالم الوظيفي والكالم اإلبداعي.

: وهو كالم يبلغ الغرض والوظيفي يف مجاعة الناس. وأغراضه الكالم الوظيفي (1
لتنظيم حياهتم ولقضاء حوائجهم. مثل: احملدثة، التصل الناس بعضهم ببعض، و 

واملناقشة، وأحاديث، وغري ذلك. والكالم الوظيفي ضروري يف احلياة وال ميكن أن 
تقوم احلياة بدونه. وال حيتاج هذا النوع استعداد خاص، وال يطلب أسلوب 

                                                             
 15(، ص. 2019دار التدمرية: القاهرة: ، )املهارات اللغوية ،ابتسام حمفوظ أبوحمفوظ14

15 Nurmasyitah syamaun, pembelajaran maharah Al-kalam untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, Lisanuna: Vol 4 (2) 2015, hal 348-349. 
16

 Rahmaini, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Bagi NonArab, Ihya al-Arabiyah: Vol 1 

(2) 2015, hlm. 228 
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خاص. لكن تطلب بتدريب التكلم يف أوقات معني. مثل: يف العمل، واألسواق، 
 وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية. ويف

: إظهار املشاعر والرمحة وترمجة اإلحساسات املختلفة ابلكلمات الكالم اإلبداعي (2
أو اجلمال يف جديدة النسق، ويتضمن صياغة لغواي وحنواي، حبيث يؤثر به املستمع 

 والقارئ إىل أغراض املتكلم. وهو الكالم عن األفكار واخلواطر النفسية ما نقلها
إىل اآلخرين بطريقة إبداعية مشوقة ومثرية. مثل: كتابة املقاالت وأتليف القصص 

 والتمثيالت والرتاجم ونظم الشعر.

من الكالم السابق نعرف أن الكالم الوظيفي واإلبداعي ال يفصل بينهما 
انفصاال كامال. هذان نوعان من الكالم الضروراين لكل إنسان يف اجملموع احلديث، 

اعد اإلنسان يف حتقيق حاجاته ومطالبته املادية واالجتماعية، والثاين ميكنه فاألول يس
  17أن يؤثر يف احلياة العامة أبفكاره وشخصيته.

 أمهية تعليم مهارة الكالم -3

إن الكالم أو التحدث مهم ألنواع النشاط للكبار أو الصغار على السواء. 
أي أهنم يتكلمون وميكن أن  فالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة يف حياهتم
 وأما أمهية الكالم كما يلي:18يعتْب الكالم جزء مهم يف املمارسة اللغوية واستخدامها.

الكالم هو فهم الوسيلة إىل الكتابة، فاإلنسان يتكلم قبل أن يكتب ولذلك فإن  (1
 الكالم خادم الكتابة.

على مواجهة كان تدريب الكالم ليعود اإلنسان يف تعبري أفكاره والقدرة  (2
 اآلخرين.

                                                             
، دار املسلم للنشر والتوزيع )الناشر: ،ماهيتها وطرائق تنميتها -اللغوية  املهاراتأمحد فؤاد عليان، 17

 80ص.  ،)م2000
  171(، ص. 2000، )دار الفاحل: عمان،املهارات الدراسةعلي اخلوايل، 18
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كان احلرايت يف زمان اآلن مثل حرية التعبري واملناقشة وإبداء الرأي واإلقناع، وال  (3
يستطيع اإلنسان من حرية التعبري واملناقشة وإبداء الرأي واإلقناع اال ابلتدريب 

 على الكالم يف النفس.
 ابلكالم حيصل االتصال مع اإلنسان ويعبد االنقطاع. (4
 م أن ينظر اإلنسان من اللهجة واجلنس والثقافة.يستطيع الكال (5
 والكالم وسيلة اإلقناع والفهم بني املتكلم واملخاطب. (6
 19والكالم وسيلة لتنفيس الفرد ما يعلين اإلنسان. (7

 أهداف تعليم مهارة الكالم  -4
 أما أهداف تعليم مهارة الكالم هي:

 يستطيع أن يتكلم ابللغة العربية. (1
 املختلفة أو املسمى.يستطيع أن يتكلم الكلمة  (2
 .ةأو القصري  ةيستطيع أن خيتلف الكلمة الذي قرئ الطويل (3
الكلمة أبسس القواعد )علم النحو  يستطيع أن يتكلم الفقرة ابستخدام (4

 (والصرف
يستخدم األعصاء من قواعد اللغة العربية هو عالمة املذكر، عالمة  أن يستطيع (5

املؤنث، عالمة املنادى، عالمة احلال، عالمة الفعل، عالمة الفاعل، عالمة 
 املفعول وما إىل ذلك.

 يستطيع أن يتكلم الكلمة اللغوي الذي يتعلق ابلعمر واملنزلة. (6
 يستطيع أن يبحث ويتعمق الكتب اللغة العربية. (7
 واملفهوم بنفسه. اضحاو طيع أن يتكلم الكلمة يست (8
20يف أي احملل واحلال. اارعلعربية ويتكلم هبا سيستطيع أن يفكر اللغة ا (9

                                                             
19

 37(، ص.1990، )مكتبة النهضية املصرية: لقاهرة، طرق تدريس العربيةإبراهيم حممد عطاء،  
 39 ص....، طرق تدريسإبراهيم حممد عطاء، 20
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 الباب الثالث
 احلقلي إجراءات البحث

 منهج البحث  -أ 
 ةصف الباحثتمنهج البحث العلمي حيث عن الباب  ايف هذ ةبحث الباحثت

جمتمع العينة  صفتوحتدد العينة و  ،الباب ايف هذ الباحثة ستخدمتالطرق اليت 
الباب املعاجلة االحصائية اليت  ايف هذ ةصف الباحثت، كما ةاملفحوصة والتصميم

 حوال الفروض البحث الستخراج نتائج البحث العلمي.لأل وفقا ةتارها الباحثخت
تعليم  استجابة الطالب أثناء عمليةوهتدف هذا البحث إىل التعرف على 

يف  Numbered Heads Together اللغة العربية ابستخدام التعلم التعاوين أبسلوب
 MTsN 8  مهارة الكالم، وفعالية استخدامها يف عملية تعليم اللغة العربية يف

Bireuen  م2023-2022يف السنة الدارسة. 
الطريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم  يعين البحثإن منهج 

، هتيمن على سري العقل وحتدد عملياته حىت يصل ةبواسطة طائفة من القواعد العام
منهج البحث العلمي الذي له األثر اجللي يف تقدم العلوم و  إىل نتيجة معلومة.

 عرف أثر السببتأن  هتالطبيعية هو املنهج التجرييب الذي تستطيع الباحثة بواسط
 1.على النتيجة)املتغري التابع( )املتغري املستقل(

 نهج التجرييامل تصميمات -1
 (Pre Experimental Designs)التصميمات التمهيدية  (1

يسمياهنا   (Campbel)وكامبل (Stenley) فستانلي وتسمى مبسميات عديدة
 (Isaac)، وايزاك (Mehrenz)ومهرنز(Lehmann) ابلتصميمات التمهيدية، بينما هلمان 

، أما Poor - Designsيسموهنا ابلتصميمات الرديئة  (Michael)ومايكل
                                                             

( 2000، )الرايض: مكتبة العبيكان، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية صاحل بن محد العّساف، 1
 90ص. 
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 – Non.فال يرى أنه ميكن أن توصف بتصميمات فيقول عنها  (Takman)تكمان

Designs  وهذه التصميمات اليت ال يتم فيها ضبط املتغريات ضبطا مينع من أتثري كل
 العوائق اليت تعوق الصدق الداخلي للتجربة.

 (True Experimental Designs)التصميمات التجريبية  (2
ويقصد هبا التصميمات اليت يتم فيها ضبط املتغريات اخلارجية ضبطا مينع من أتثري  

الصدق اخلارجي إىل حد كبري، ومث يتم فيها االختيار عوائق الصدق الداخلي و 
 والتعيني عشوائيا.

 (Factorial Designs)ملية االتصميمات الع (3

وهي التصميمات اليت يستطيع الباحثة بواسطتها أن يدرس أثر عدد من املتغريات 
املستقلة عندما تتفاعل مع بعضها وذلك خبالف التصميمات التجريبية والتصميمات 

 طبق الباحثة وال تدرس إال أثر متغري واحد".تاألولية حيث ال 
 (Quazi Experimental Designs)التصميمات شبه التجريبية  (4

ئيا، امسيت هذه التصميمات هبذا االسم ألنه ال يتم فيها االختيار والتعيني عشو 
وكذلك ال يتم فيها ضبط املتغريات اخلارجية مبقدار ضبطها يف التصميمات التجريبية. 
إال أهنا ال تصل من حيث تدين ضبط املتغريات ملستوى التصميمات التمهيدية، وإمنا 

ق الصدق الداخلي والصدق اخلارجي من أن يكون يتم ضبطها ضبطا حيول بني عوائ
 2.هلا أثر على صدق التجربة

التصميمات أول هج التجرييب ينقسم إىل أربع، ومما يتوضح أن التصميمات املن
 وهي اليت ال يتم فيها ضبط املتغريات ضبطا مينع من أتثري كل العوائق اليتالتمهيدية 

وهي خبالف  التصميمات التجريبيةاثين تعوق الصدق الداخلي للتجربة. و 
التصميمات السابق أي يتم فيها ضبط املتغريات اخلارجية ضبطا مينع من أتثري عوائق 
الصدق الداخلي والصدق اخلارجي إىل حد كبري، ولذلك يتم فيها االختيار والتعيني 

                                                             
 321-314ص.  املدخل إىل البحث...، صاحل بن محد العّساف،2
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درس أثر عدد من خالهلا تستطيع الباحثة أن ت التصميمات العمليةاثلث عشوائيا. و 
من املتغريات املستقلة عندما تتفاعل مع بعضها وميكن معرفة أثر كل متغري عندما 

وهي ال يتم فيها االختيار  التصميمات شبه التجريبيةرابع . و يتفاعل مع متغري آخر
 والتعيني عشوائيا وضبط املتغريات اخلارجية مبقدار ضبطها يف التصميمات التجريبية.

 True-Experimental)التجريبية  التصميماتوجترب الباحثة يف هذا البحث  

Designs) موعة األوىل تسمى ابلفصل التجرييب واجملموعة اجمل، بتصميمات اجملموعتني
-Postتسمى ابلفصل الضابط اليت يبدأ ابالختبار البعدي أو كما قال ابالجنليزية  ةالثاني

Test Only Control Group Design.:تسري هذه التصميمات على النحو التايل 

 2خ X . ت ع
 2خ . . ض ع

 

موعة التجربية للمتغري ، مث خُتضع جمل األفراد على اجملموعات عشوائيا أوالتعينيمث  
دون أن ختتْب اجملموعتني جلموعة الضابطة ااملستقل )طريقة التعليم املْبمج(، وحيجب عن 

قس األثر الذي يل تبار اجملموعتني اختبارا بعدايلتجربة يتم اخبليا. وبعد هناية مدة ق ااختبار 
 3أحدثة تطبيق املتغري املستقل.

 

 

 نهج التجريياملخطوات تطبيق  -2

                                                             
 317ص.  ... ،البحث املدخل إىل صاحل بن محد العّساف، 3
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خطوات تطبيق املنهج التجرييب ختتلف ابختالف تصميماته، فما يتطلبه 
تصميم من خطوات قد تقل أو تكثر عما يتطلبه تصميم أخر وذلك طبقا لطبيعة 

 التصميم. وتصميم البحث عْب اخلطوات التالية:
تار ختضرورة حترير املشكلة حمل الدراسة والتجريب، ليس على الباحثة أن  (1

 شق جهده ويضيع وقته.تاخلطوات األخرى وال 
صياغة املشكلة يف فروض واضحة ودقيقة قابلة للتحقيق واالختبار. حبيث يكون  (2

 حادثة معينة ومتغرية حمددة. مؤدى الفروض أن هناك عالقة منتظمة بني
بني ذلك أتيت مرحلة اختيار تصميم جتريبية مناسب، واختيار العينة اليت  (3

ها. وتصنيف أفراد العينة بدقة حتت اجملموعة التجريبية واجملموعة بتجار تس
الضابطة، التأكيد من تساوي اجملموعتني وتعادهلم وتشبهها من مجيع الوجوه إال 

تعلق ابلعامل التجرييب الذي يوجد يف اجملموعة التجريبية وال وجها واحدا، وهو امل
 4يوجد يف اجملموعة األخرى.

 البحث وعينتهتمع جم -ب
إن جمتمع البحث مصطلح علمي منهجي يراد به كل من ميكن أن تعمم عليه 

وذلك طبقا  عة أفراد أو كتب أو مباين مدرسية،نتائج البحث سواء كان جممو 
العينة جزء من العدد واخلصائص اليت  وأما 5للمجال املوضوعي ملشكلة البحث.

كل   تدرس ةعلى الباحث يصعبا وكان كبري   تمع. إذا كان عدد اجملتمعميتلكها اجمل
 ستخدمتميكن و بسبب حمدودية األموال والطاقة والوقت،  شيء يف اجملتمع، املثال

 6من هذه اجملموعة السكانية. اليت أتخذ ةعينالباحثة ال

                                                             
  ۱۴۸، ص.مناهج البحث وأصول التحليل...إبراهيم البيومي غامن، 4
 91ص.  ... ،البحث املدخل إىل صاحل بن محد العّساف،5

6
 Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, Dan Kombinasi (mixed Methods), 

cetakan ke-9, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 119-120 
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. وكان MTsN 8 Bireuenالصف الثاين  ةباجملتمع يف هذه الرسالة فهو طلأما 
من الصف  ةبالعينة فصلني يعين الطلطالبا، فأخذت الباحثة  171عددهم يبلغ 

 VIII4فصلطالبا، و  34عددهم عة التجريبية و مو جملاب VIII1الثاين وهو الفصل
 لبا.اط 37عددهم جملموعة الضابط و اب

 وأدواته تانع البياطريقة مج -ج
مجع البياانت هي خطوات واسرتاتيجيات يف البحث، ألن الغرض طريقة 

عدة تقنيات  ةحثاستخدم البتالبحث هو احلصول على البياانت.  الرئيسي من هذا
 جلمع البياانت منها:

 (Tes) االختبار -1

تستخدمها الباحثة جلمع إحدى األدوات اليت ميكن أن يعد االختبار 
تقوم الباحثة  7املعلومات اليت حتتاج إليها إلجابة أسئلة الباحثة أو اختبار فروضه.

 استخداماالختبار البعدي هو الذي ختتْبه الباحثة بعد و  البعدي. ابالختبار
 على مهارة الكالم. ةبلرتقية قدرة الطل Numbered Head Together أسلوب

 ستبانةاال -2
لمراد منها الذي يشري إىل تلك املدلول العريب الصحيح ل يهستبانة ا 

العبارات املكتوبة مزودة توي على جمموعة من األسئلة و هي حت ستمارة اليتاال
اإلشارة  بفراغ لإلجابة. ويطلب من اجمليب عليها األراء احملتملة، أوها و إبجابت

هو اإلجابة  على مايراه مهما، أو ما ينطبق عليه منها، أو ما يعتقد أنه
 8الصحيحة.

 تليل البياانطريقة حت -د

                                                             
 428-427ص. ...، املدخل إىل البحثصاحل بن أمحد العّساف،  7
 342 ص....، املدخل إىل البحثصاحل بن أمحد العّساف،   8
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 االختبار بياانتحتليل  -1

 (T-Test)نظام حتليل البياانت لنتيجة االختبار البعدي ابختبارات وأما 

. وحتصيله معرفة على فعالية ”SPSS 24“ستعمل الباحثة األدوات الرقمية تف
يف تعليم  Numbered Heads Togetherاستخدام مدخل التعلم التعاوين أبسلوب 

 (.MTsN 8 Bireuenمهارة الكالم )دراسة جتريبية ب     

 بياانت اإلستبانةحتليل  -2

للحصول على جمموع واملعدلة والنسبة املائوية ملعرفة  بياانت األسئلةحتليل 
وللحصول  ”SPSS 24”استجابة الطلبة ابستعانة احلساب على األدوات الرقمية

 .املعدلة من إجابة االستبانةعلى بيان عن اكتساب 

 

 

 

 



 

30 

 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البياانت  -أ 

لقد شرحت الباحثة يف الفصول السابقة ما يتعلق مبنهج البحث واألدوات 
ض النتائج اليت فأرادت الباحثة عر ما يف هذا الفصل املستخدمة فيه جلمع البياانت. أ

 حصلت من عملية تعليم اللغة العربية ابستخدام مدخل التعليم التعاوين أبسلوب
Numbered Heads Together     يف تعليم مهارة الكالم بMTsN 8 Biereun . وحلصول

على البياانت قامت الباحثة ابلبحث التجرييب يف هذه املدرسة للسنة الدراسية 
م اعتمادا على رسالة عميدة لكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة 2023م/2022

-28يف التاريخ   B-1393/Un.08/FTK.1/TL.00/01/2022 الرانريي بندا أتشيه برقم:
 عن إذن مجع البياانت فيه. 2022ماريس  30

 حملة عن مكان البحث -1
مكان ح عن لباحثة أن توضّ اسن الباحثة عن نتائج البحث حت تبحثما قبل  

وكانت هذه املدرسة إحدى املدارس اإلسالمية تقع يف  . MTsN 8 Bireuenالبحث ب   
وهذه ، (Gedung Pertemuan Keude Jeunieb) شارع غودنج فرتيموأن كيد جونيب

 Muhammad)وكان رائس املدرسة اآلن هو حممد يوسف  (.Bب )-املدرسة معتمدة

Yusuf). هلذه املدرسة   مساحة األرضم، 1996يف سنة  هذه املدرسة وأتسست
 . 866m2 مساحة البناءو  3720m2كانت 
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 للمدرسةاملرافق والبنية و اإلدارة عدد الطلبة واملدّرسني و  -2
 607يعين  م2023-2022املدرسة يف العام الدراسي  وكان عدد طلبة هذه 

من كل ف الثالث، وكان عددهم لبا. وذلك متكون من الصف األول إىل الصاط
 :ةف التاليالصفو 

 1-4اجلدول                   
 MTsN 8 Bireuenعدد الطلبة بـــ         

 الفصل الرقم
 عدد الطلبة

 البنات البنني اجملموع
 187 92 95 لاألو  1
 171 92 79 الثاين 2
 249 143 106 الثالث 3

 607 327 280 اجملموع
 

 طالبة 327، والطالبات ابالط 280 ةبهذا اجلدول مشري إىل أن عدد الطل
 تتعين يتعلمون يف ثالثة مستوايت. ولكنطالبا، هؤالء  607واجملموع مجيعهم 

 37 عددهم VIII-4الصف الثاين البا، و ط 34وعددهم  VIII-1الباحثة الصف الثاين 
 كما يلي:  البا. وبعد ذلك عدد املدّرسني يف هذه املدرسةط
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 2-4اجلدول     

 MTsN 8 Bireuenعدد املدّرسني بــــ    

 عددهم املدّرسني
 20  ونحكومي ونموظفن مدّرسو 

 25 ونن فخريو سمدرّ 
 45 جمموع

 25و (PNS) ميو املوظف احلكمن  مدرسا 20ملدرسني يف هذه املدرسة وعدد ا 
املتخصص يف تعليم اللغة  املدرس وأما عدد. (Honorerالفخري ) ا منمدرس

 Idaإيدا هراويت )( و Zuhara M.Adamأدام ) العربية معلمان ومها زهار م.

Herawati املدرسة كما يلي:أما إدارة جامعة الرانريي بندا أتشيه. و يف ( املتخرجة 
 3-4اجلدول     
 MTsN 8 Bireuenبــــ  التعليم إدارةعدد      

 عددهم طاقم التعليم
 1 (موظف حكومي) التعليم إدارةرائس 

 1 (موظف حكومي) التعليم إدارةأعضاء 
 7 (موظف حكومي)غري  التعليمإدارة أعضاء 

 9 جمموع
 تعليمتستخدمها يف عملية الاليت  املرافق والبنية التحتيةوكان يف هذه املدرسة 

تنفيذ يف سني أو موظفي املدرسة واملدرّ  ةبللطل استخدامها والتعلم حبيث ميكن
 كما يلي:   والبيان ،األنشطة
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   4-4اجلدول     
 املرافق والبنية التحتيةعدد      

 املرافقأنواع  الرقم

رف
د غ

عد
رف 

د غ
عد

يدة 
 ج

حالة
رف 

د غ
عد

سورة 
مك

الة 
ح

 

 فئة الضرر
تلف 
 طفيف

أضرار 
 متوسطة

أضرار 
 جسيمة

 - - - - 13 13 غرفة الفصول 1
 - - - - 1 1 مكتبة 2
 - - - - - - العلوم الطبيعية ُمتْبغرفة  3
 - - - - - - غرفة ُمتْب األحياء 4
 - - - - - - غرفة ُمتْب الفيزايء 5
 - - - - - - غرفة ُمتْب الكيمياء 6
 - - - - 1 1 الكمبيوتر ُمتْب غرفة 7
 - - - - - - غرفة ُمتْب اللغة 8
 - - - - 1 1 غرفة رائس املدرسة 9

 - - - - 1 1 املداّرسنيغرفة  10
 - - - - 1 1 التعليم إدارةغرفة  11
 - - - - - - غرفة االستشارة 12
 - - - - - - مصلى 13
 - - - - 1 1 املدرسية الصحة غرفة وحدة 14
 - - 2 - 4 4 محام 15
 - - - - - 1 َُمَْزنُ  16
 - - - - - - غرفة التداول 17
 - - - - - 1 امليدان 18
 - - - - - 1 غرفة املنظمة  19
 - - - - - 1 غرفة آخر 20
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   5-4اجلدول     
 املرافق والبنية التحتيةعدد      

 همعدد أنواع البنية التحتتة الرقم

 أْحوال
 البيان

 جّيد
حالة 

 جيدة
حالة 

 مكسورة
 - - - - - العلوم الطبيعية ُمتْبغرفة  1
 - - - - - غرفة ُمتْب األحياء 2
 - - - - - غرفة ُمتْب الفيزايء 3
 - - - - - غرفة ُمتْب الكيمياء 4
 - - - 1 1 الكمبيوتر ُمتْب غرفة 5
 - - - - - غرفة ُمتْب اللغة 6
 - - - - - غرفة ُمتْب آخر 7
 

 أنشطة البحث -3
دام التعليم التعاوين أبسلوب اللغة العربية ابستخ نفسها بتعليموقامت الباحثة  

Numbered Heads Together لعربية لقاءة، ّدة اللغة اامب يف تعليم مهارة الكالم
التعلم  و وأما توقيت عملية التعليم  وستوضح الباحثة التوقيت التجرييب وخطوات التعليم

 كما يلي: 
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 6-4اجلدول     

 توقيت التجرييال    

 العملية ساعة يوم/اتريخ اللقاء
اللقاء 
 األول

 اإلثنني
28/03/2022 

08.00-09.00 
ختبار تعليم اللغة العربية واال

 البعدي يف الصف املراقبة

اللقاء 
 الثاين

 الثالاثء
29/03/2022 

10.00-11.00  

تعليم اللغة العربية ابستخدام 
 أسلوب

Numbered Heads 
Together يف الصف التجريبية 

اللقاء 
 الثالث

 األربعاء
30/03/2022 

08.00-09.00 
 اختبار البعدي 

 وتنقسم اإلستبانة
 

 7-4اجلدول           

عملية تعليم وتعلم اللغة العربية ابستخدام مدخل التعليم التعاوين أبسلوب 
Numbered Heads Together 

 الطلبةأنشطة  أنشطة املدرسة
 الدعاء معاون السالم ويقرؤ  الطلبةيرد  الدعاء معا وأتمر الطلبة أن يقرؤوااملدّرسة تسلم 

 إىل كشف احلضور الطلبةيستمع  الطلبةتكشف املدّرسة حضور 
 منها جييب سؤال الطلبة املدرسة و سمع ي قليال هوتكرر املدرسة املوضوع السابق تشرح 

 إىل إدراك املدرسة الطلبةيستمع  طلبةاملدرسة اإلدراك للتعطي 
 الدافع الذي قدمتها املدرسة الطلبةيستمع  توفر املدرسة الدافع للطلبة

 إىل األهداف التعلمية الطلبةيستمع  تعلن املدرسة أهداف التعلم للطلبة
دة وتشرح عملية التعلم وبعد ختْب املدرسة املا

 ابإلختبار تقامذلك 
 ابالختبار  وإىل عملية التعلم وقام الطلبةيستمع 
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 أنشطة الرئيسية
عن  إىل مخسة جمموعات الطلبةتقسم املدّرسة 

 طريق اختيار رقم اجملموعة
 إىل املدّرسة لتقسيم جمموعات الطلبةيستمع 

خذ الرقم للرأس لكل أ الطلبةتطلب املدّرسة من 
 عضو يف اجملموعة

 املدّرسة منالتوجيهات  الطلبةتبع ا

 إىل املدّرسة الطلبةيستمع  عن املداة طلبةلل تشرح املدرسة
 وجودممارسة احلوار امل الطلبةطلب املدرسة من ت

 الكتاب يف
 مارسة احلوارمل الطلبة الطلبة كرر

تشرح املدرسة عملية التعليم ابستخدام أسلوب 
Numbered Heads Together  ها املدرسةتإىل املدة اليت أوضح الطلبةيستمع 

أثناء عملية التعلم أو  الطلبة درسةوجه املت
 املناقشة

 إىل املدّرسة الطلبةيستمع 

 تسأل املدرسة األسئلة عن طريق االتصال ابلرقم
 ها املدّرسةتالتوجيهات اليت قدم الطلبةتبع ي

 جييبون األسئلةو 
يف استخالص النتائج من  الطلبةتوجه املدرسة 

 التعلم
 املواد املدّرسة الطلبةص بعض يلخ

 اخلامتة
اخلالصة من املواد  الطلبةتطلب املدّرسة من 

 املدروسة
 املواد املدّرسة الطلبةيلخص بعض 

 األسئلة جييب الطلبة تقيم املدرسة يف هناية الدرس
 إىل النصائح الطلبةيستمع  طلبةتعطي املدرسة النصائح لل

 الدعاء وجييبون السالم الطلبة يقرأ م املدرسة التعليم  ابلدعاء والسالمتختت
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 Numberedفصل التجرييب على استخدام مدخل التعلم التعاوين أبسلوب ال -أ 

Heads Together .يف تعليم مهارة الكالم 
 Numberedاستخدام مدخل التعلم التعاوين أبسلوب فالفصل التجرييب وكان 

Heads Together .فاعتمادت الباحثة على نتيجة االختبار  يف تعليم مهارة الكالم
على االختبار  الطلبةالبعدي. ففي اجلدول اآليت تعرض الباحثة عن حتصيل 

 التجرييب: فصليف ال البعدي
  8-4اجلدول     

 التجريي لصفنتيجة االختبار البعدي يف ال         
 نتيجة الطلبةأمساء  الرقم

 75 (1) البالط 1
(2) الطالب 2  75 
(3) الطالب 3  100 
(4) الطالب 4  80 
(5) الطالب 5  90 
(6) الطالب 6  80 
(7) الطالب 7  60 
(8) الطالب 8  80 
(9) الطالب 9  80 

(10)الطالب  10  75 
(11)الطالب  11  80 
(12) الطالب 12  60 
(13) الطالب 13  100 
(14) الطالب 14  80 
(15) الطالب 15  60 
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(16) الطالب 16  100 
(17) الطالب 17  90 
(18) الطالب 18  80 
(19) الطالب 19  100 
(20) الطالب 20  80 
(21) الطالب 21  90 
(22) الطالب 22  80 
(23) الطالب 23  75 
(24) الطالب 24  100 
(25) الطالب 25  80 
(26) الطالب 26  100 
(27) الطالب 27  80 
(28) الطالب 28  100 
(29) الطالب 29  60 
(30) الطالب 30  60 
(31) الطالب 31  90 
(32) الطالب 32  100 
(33) الطالب 33  100 
 75 (34) الطالب 34

 2815 جمموع
 82،79= 2815:34 معدل

 

، السابق يشري أن النتيجة يف االختبار البعدي بعد استخدام 8-4اجلدول  
  يف الصف التجرييب Numbered Heads Togetherمدخل التعلم التعاوين التعاوين أبسلوب 

. وكان استغلت الباحثة 82.79هي  الطلبةونتيجة املعدلة لكل  2815وتقدر جمموعها 
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. Test-مت أداة التحليل ب    تواستخد ”SPSS 24“هذه البياانت ابسعمال الْبامج 

فتبني الباحثة يف اجلدول  ،الضابط لصفعلى االختبار البعدي يف ال الطلبةوحتصيل 
 التايل:

 Numberedضابط على غري استخدام مدخل التعلم التعاوين أبسلوب فصل ال -ب 

Heads Together  .يف تعليم مهارة الكالم 
البحث اعتمادت الباحثة على نتيجة االختبار البعدي على غري  ايف هذ

يف تعليم  Numbered Heads Togetherاستخدام مدخل التعلم التعاوين أبسلوب 
الضابط. ففي اجلدول اآليت تعرض الباحثة عن حتصيل  لصفمهارة الكالم يف ال

 الضابط التايل: لصفيف ال على االختبار البعدي الطلبة
 9-4اجلدول     
   الضابط لصفنتيجة االختبار البعدي يف ال            

 نتيجة الطلبةأمساء  الرقم
 50 (1) الطالب 1
(2) الطالب 2  50 
(3) الطالب 3  65 
(4) الطالب 4  65 
(5) الطالب 5  60 
(6) الطالب 6  55 
(7) الطالب 7  60 
(8) الطالب 8  60 
(9) الطالب 9  60 

(10)الطالب  10  50 
(11) الطالب 11  50 
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(12) الطالب 12  65 
(13) الطالب 13  65 
(14) الطالب 14  40 
(15) الطالب 15  40 
(16) الطالب 16  70 
(17) الطالب 17  65 
(18) الطالب 18  80 
(19) الطلب 19  40 
(20) الطالب 20  45 
(21) الطالب 21  65 
(22) الطالب 22  45 
(23) الطالب 23  40 
(24) الطالب 24  40 
(25) الطالب 25  40 
(26) الطالب 26  40 
(27) الطالب 27  60 
(28) الطالب 28  50 
(29) الطالب 29  55 
(30) الطالب 30  60 
(31) الطالب 31  60 
(32) الطالب 32  60 
(33) الطالب 33  60 
 60 (34)الطالب  34
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(35) الطالب 35  50 
(36) الطالب 36  55 
(37) الطالب 37  45 

 2020 جمموع
 54،59= 2020:37 معدل

 
استخدام أن النتيجة يف االختبار البعدي بعد  إىل ، السابق يشري9-4اجلدول 

 لصفعلى ال Numbered Heads Togetherمدخل التعلم التعاوين التعاوين أبسلوب 
 .54،59هي الطلبةونتيجة املعدلة لكل  2020الضابط وتقدر جمموعها 

 حتليل البياانت -ب
( Tes Normalityحتليل بياانت االختبار البعدي قامت الباحثة أوال ابختبار الطبيعي ) 

 ونتيجته يف اجلدول: ”SPSS 24“ابستخدام برانمج 
  10-4اجلدول     
 (Test of Normalityنتيجة االختبار الطبيعي )  

Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Hasil 

Belajar 

Siswa 

Post-Test Kontrol (Konvensional) .189 37 .002 .924 37 .014 

Post-Test Eksperiment (NHT) .201 34 .001 .875 34 .001 

 
ل التجرييب صفمن هذا اجلدول يدل على نتيجة االختبار البعدي من فصلني فهما ال

التجرييب بعد االختبار الطبيعي  لصفالبعدي من البط، يعين االختبار االض فصلالو 
(Tes Normality وحتصل على مستوى الداللة )(sig) 0،014  0،05أقل من 
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( sig)الضابط وحتصل على مستوى الداللة  لصفعدي من البونتيجة االختبار ال

 Tidakهذا يدل على أن البياانت غري معيارية )و  0،05أقل من  0،001

Normal مث .)( تقوم الباحثة ابالختبار املتجانسUji Homogenitas وتتضح أن )
 نتيجة يف اجلدول التايل:ال
  11-4اجلدول     
 (Uji Homogenitasنتيجة االختبار املتجانس )  

Test of Homogeneity of Variance 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Hasil Belajar 

Siswa 

Based on Mean 2.113 1 69 .151 

Based on Median .890 1 69 .349 

Based on Median and with adjusted df .890 1 56.297 .350 

Based on trimmed mean 2.222 1 69 .141 

 

( وحتصل Uji Homogenitasاملتجانس ) يدل على نتيجة االختبار السابق من اجلدول
وهذا يدل على أن البياانت  0،05أكْب من  0،151( sig)على مستوى الداللة 

(. ألن يف االختبار املتجانس و يف االختبار الطبيعي غري معيارية Homogen) ةاملتجانس
هو  Mann-Whitney Test .MannWhitney( اليت Uji-Tت )-فيمكن إجراء اختبار

عينتان وكالمها غري مرتبطني ببعضهما و  للمتغريات املستقلة Z واختبار T الختبارابديل 
 Non)هو جزء من اإلحصائيات غري املعلمية أيضا MannWhitney البعض، و

Parametrik ) حبيث عند إجراء هذا االختبار، ال يشرتط أن تكون البياانت طبيعية. مبعىن
ا كانت ، إذ(Uji Independent sampel t-tes) مستقل ت-يف وقت إجراء اختبار آخر

، (Tidak Normal)حيث تكون البياانت غري طبيعية العينة مسبوقًا ابختبار احلالة الطبيعية
وتتضح أن نتيجة يف . MannWhitney-Test فيمكن أن يكون البديل هو استخدام

 :التايلاجلدول 



43 
 

 

 12-4اجلدول           

 Mann Whitney Testت -نتيجة االختبار       

Ranks 

 

Kelas N 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Hasil Belajar 

Siswa 

Post-Test Kontrol (Konvensional) 37 21.04 778.50 

Post-Test Eksperiment (NHT) 34 52.28 1777.50 

Total 71   
 

 13-4اجلدول           

 Mann Whitney Testت -نتيجة االختبار  

  

 .Asymp. Sigأن نتيجة Mann Whithey Testت -من اجلدول يدل على نتيجة االختبار

(2-tailed) (0،000( وهذا أصغر من الداللة )مث أساس على نتيجة 0،05  .)
أصغر  Asymp. Sig. (2-tailed) مستوى الداللةذا ، إMann Whithey Testت -االختبار

مستوى ذا مقبول. ولكن إ Ha الفرض البديلمردود و  Ho لفرض الصفري( فا0،05) من
والفرض مقبول  Ho فالفرض الصفري( 0،05أكْب من ) Asymp. Sig. (2-tailed) الداللة
 مردود. Ha البديل

Test Statisticsa 

 Hasil Belajar Siswa 

Mann-Whitney U 75.500 

Wilcoxon W 778.500 

Z -6.432 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
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 يف تعليم مهارة الكالم Numbered Heads Togetherابستخدام مدخل التعلم التعاوين أبسلوب  الطلبةاستجابة  -1

يف عملية تعليم اللغة العربية ابستخدام مدخل التعلم التعاوين أبسلوب  بانةاالستتوزيع البياانت من االستجابة تقوم الباحثة ب لدعم 
Numbered Heads Together  ابستعانة احلساب على األدوات الرقمية  الطلبةللحصول على اجملموع واملعدل والنسبة املؤية ملعرفة استجابة“SPSS 

24”. 

 14-4اجلدول 

 الطلبةنتيجة استبانة 

 التصرحيات الرقم
 )النسبة املائوية( الطلبةاستجابة 

ن)
N) 

جابة
است

من 
وع 

جمم
 

M
ea

n
وية) 

 املئ
سبة

الن
%) 

 الفئة

جدا
فق 

موا
 

وافق
م

قلة 
ق ب

مواف
وافق 

ري م
ع

 

1 
أستمتع تعلم اللغة العربية ابستخدام التعلم 

 Numbered Headsالتعاوين أبسلوب 
Together 

22 12 - - 34 124 3،65 91،1 

جدا
يد 

ج
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2 
 Numbered Headsالتعلم التعاوين أبسلوب 

Together االهتمام  هو واحد من الذي
 اللغة العربية   بعملية التعلم

21 13 - - 34 123 3،62 90،4 

جدا
يد 

ج
 

 Numbered Headsتعلم ابستخدام أسلوب  3
Together سهلت أن التكلم ابللغة العربية 

18 15 1 - 34 119 3،50 87،5 

جدا
يد 

ج
 

 Numbered Heads سلوبأأوّفق على  4
Together جيد  79،4 3،18 108 34 - 8 12 14 أن يستخدم على الدراسة املستقبل 

 العربية عندشعر ابحلماسة لتعلم تكلم اللغة أ 5
 Numbered Heads 17 12 5 - 34 114 3،35 83،8 سلوبيستخدم أ

جدا
يد 

ج
 

6 
 Numbered Headsتعلم ابستخدام أسلوب 

Together 84،5 3،38 115 34 - 2 17 15 خيلق اجلو تعليمي نشط 

جدا
يد 

ج
 

7 
 Numbered استخدام التعلم التعاوين أسلوب

Heads Together  جيلب الرغبة التعلم يف
 اللغة العربية مهارة الكالم

13 20 1 - 34 114 3،35 83،8 

جدا
يد 

ج
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أعتقد يعملون يف جمموعات هو فعالية طريقة  8
 83،8 3،35 114 34 - 4 14 16 على التعلم

جدا
يد 

ج
 

9 
 أجد فهم جيد املواد عند اتعلم ابستخدام

 Numbered Heads Together 15 15 4 - 34 113 3،32 83،0أسلوب 

جدا
يد 

ج
 

10 
  Numberedالتعليم ابستخدام أسلوب 

Heads Together  يسهلين على التعبري رأيي
 حول املادة على الدراسة

 جيد 77،2 3،09 105 34 - 8 15 11

11 
 Numbered Headsاستخدام أسلوب 

Together مزيد الرتكيز على تعلم اللغة  جتعلين
  العربية

 جيد 77،9 3،12 106 34 - 8 14 12

12 
 Numberedالتعليم ابستخدام أسلوب 

Heads Together  يساعدوين أن اتعلم اللغة
 العربية جيدا

 جيد 75 3،00 102 34 - 12 10 12
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ت اإلجابة عليها ملعرفة عن تصرحيات مت 14-4وقد جهزت الباحثة يف اجلدول  
 الطلبة اجلدول السابق نرى عن استجابة . ويفعملية التعليم والتعلماستجابة الطلبة أثناء 

جدا،  جيدتدل تلك النتيجة على و % 91،1فيها  الطلبة(، يستجيب 1)التصرحياتفهي 
جدا،  جيدوتدل تلك النتيجة على  %90،4فيها  الطلبة( يستجيب 2)التصرحياتو 

جدا،  جيد تيجة علىوتدل تلك الن %87،5فيها  الطلبة( يستجبون 3)التصرحيات
جيد،  وتدل تلك النتيجة على %79،4فيها  الطلبة( يستجيب 4)التصرحيات
جيدجدا،  وتدل تلك النتيجة على %83،8فيها  الطلبة( يستجيب 5)التصرحيات
جيدجدا،  وتدل تلك النتيجة على% 84،5فيها  الطلبة( يستجيب 6)التصرحيات
جيدجدا،  وتدل تلك النتيجة على %83،8فيها  الطلبة( يستجيب 7)التصرحيات
جيدجدا،  وتدل تلك النتيجة على %83،3فيها  الطلبة( يستجيب 8)التصرحيات
، وتدل تلك النتيجة على جيدجدا% 83،0فيها  الطلبة( يستجيب 9)التصرحيات
جيد،  وتدل تلك النتيجة على %77،2فيها  الطلبة( يستجيب 10)التصرحيات
( 12جيد،) وتدل تلك النتيجة على %77،9فيها  الطلبة( يستجيب 11)التصرحيات

جيد. وهذه تدل على أن  وتدل تلك النتيجة على %75فيها  الطلبةيستجيب 
 استجاابهتم حتصل على درجة العليا.

يستمتعون ويشجعون  الطلبةوكذلك ابلنظر إىل التصرحيات اإلجيابية السابقة  أن  
 Numbered Headsيف تعلم اللغة العربية ابستخدام مدخل التعلم التعاوين أبسلوب 

Together . لرتقية مهارة اللغة العربية على تعلم  الطلبةهذا األسلوب يساعد أن كما
على التعاون مع األصدقاء يف إجناز وظيفة  الطلبةلرتقية قدرة  مع ذلكو  الكالم.

 تعلم.لقصى من نتائج اأ اجملموعات وللحصول على حدِّ 
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 حتقيق الفروض  -2

( والفرض الصفري Ha) ث تقدم الباحثة فرضيني هي الفرض البديلإن هذا البح 
(Ho:كما يلي ،) 

 Numberedاستخدام مدخل التعلم التعاوين أبسلوب (: Hoالفرض الصفري ) -1

Heads Together (NHT)  مل يكون فعاال يف ترقية قدرة الطلبة على فهم مهارة
 الكالم.

 Numbered: استخدام مدخل التعلم التعاوين أبسلوب (Ha)الفرض البديل -2

Heads Together (NHT) يف ترقية قدرة الطلبة على فهم مهارة الكالم. فعال 
 

 أصغر 0،00( sig)أن نتيجة مستوى الداللة  12-4ت اجلدول -صل اختبارحي 
( Ha) مردود والفرض البديل (Ho)الصفري  وهذا يدل على أن الفرض 0،05من 

ولذلك  Mann Whithey Testت -مقبول. ألن تستخدم الباحثة نتيجة االختبار
 Numbered Headsاستخدام مدخل التعلم التعاوين أبسلوب تدل على أن 

Together (NHT) ب      فعاال يف ترقية قدرة الطلبة على فهم مهارة الكالمMTsN 8 

Bireuen. 
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 نتائج البحث -أ 
تحليل البياانت حتليال اتما تفصيليا من بدايته حىت بقامت الباحثة  بعد ما 

 يلي: البحث، وهي كماتائج نهنايتهه، قدمت بعض 
يف  Numbered Heads Togetherإن استخدام مدخل التعلم التعاوين أبسلوب   -1

فعاال. وبعد ذلك تعتمد الباحثة على أن   MTsN 8 Bireuenتعليم مهارة الكالم ب     
مستوى ذا من أساسها إ ، اليتMann whitneyت يعين االختبار -نتيجة االختبار

مردود  Ho لفرض الصفر( فا0،05أصغر من ) Asymp. Sig. (2-tailed) الداللة
أكْب  Asymp. Sig. (2-tailed) مستوى الداللةذا مقبول. ولكن إ Ha الفرض البديلو 

مردود. مث نتيجة  Ha مقبول والفرض البديل Ho فالفرض الصفر( 0،05من )
< sig( )0،05( ونتيجة مستوى الداللة )0،000االختبار من هذا البحث هو)

 Ha مردود والفرض البديل Ho فالفرض الصفر( 0,05( معنها أصغر من )0،000

 مقبول.
 Numberedعلى استخدام مدخل التعلم التعاوين أبسلوب  الطلبةكانت استجابة  -2

Heads Together  ،اعتمادا على إجابة االستبانة يف تعليم مهارة الكالم إجابية
  .جيد نقاطالربع أجيدجدا و  نقاطانية المثليت جييد االعاليا حتصيل على درجة 
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 رتاحاتقاال -ب 
 :اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة االقرتاحات التالية

ساليب املتنوعة واجلذابة الطرق واأل وامن مدرسي اللغة العربية أن خيتار الباحثة  ورجت -1
يف  الطلبةدة أو املهارات املدروسة يف عملية التعليم والتعلم، حىت ال يسئم حسب األ

 تعلم اللغة العربية.
من  واوسائل التعليم املوافقة للمادة ويستخدم روااترجو الباحثة من املدرسني أن خيت -2

على فهم املادة فهما  الطلبةطر يالوسائل املتعددة يف تعليم اللغة العربية، حىت يس
 عميقا.

اخلطااي اليت جيدوهنا يف هذه الرسالة أبن أن يصلحوا القارئني ترجو الباحثة من  -3
 تكون هذه الرسالة على صورهتا املمتازة.

 اجليدة.  ا وجياهدوا يف تعلم مهارة الكالمأن حيرصو  الطلبةمن  ترجو الباحثة -4
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 املراجع
 املراجع العربية -أ 

 لرتقية مهارة الكالم Numbered Head Together فعالية تطبيقم، 2017 أان نضرية،
 ،ابغسال موجوكراتيف الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  
جامعية غري منشورة مقدم لنيل درجة البكالريوس بقسم تعليم اللغة   رسالة 
اإلسالمية احلكومية  سنن أمبيلالرتبية وأتهيل املعلمني جامعة  العربية بكلية  
 .سورااباي 

، مكتبة مدخل تعليم اللغة العربية دراسة مسحية نقدية م،2000 أمحد عبده عوض،
 .امللك فهد الوطنية أثناء النشر 

دار  الناشر: ،ماهيتها وطرائق تنميتها -اللغوية  املهارات م،2000 فؤاد عليان،أمحد 
 .املسلم للنشر والتوزيع 

يف ربيع  :، القاهرةاملعجم الوسيط الطبعة الثانية م،1392 إبراهيم مدكور وأصدقائه،
 .األول

 .لقاهرة، مكتبة النهضية املصرية: طرق تدريس العربية م،1990 إبراهيم حممد عطاء،
مكتبة  مناهج البحث وأصول التحليل يف العلوم االجتماعية،إبراهيم البيومي غامن، 

 .الدولية الشروق
 .دار التدمريةالقاهرة: ، املهارات اللغوية ،م2019،ابتسام حمفوظ أبوحمفوظ

، رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة التعلم التعاوين م،2008 خالد مطهر العدواين،
 .كلبة الرتبية، منطقة الرايض التعليمية )سابقا(  -اإلسالمية

 NHT(Numbered Headفعالية تطبيق األسلوبم، 2019 دوى حاملة املسيحة،

Together)  ابستخدام الوسيلة  Toothpick Game لرتقية مهارة الكالم لطالب
جامعية غري  رسالة توسطة اإلسالمية كراين،ملمبدرسة اإلحسان االفصل السابع 



52 
 

 

منشورة مقدم لنيل درجة البكالريوس بقسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية 
 .اإلسالمية احلكومية سورااباي سنن أمبيلوأتهيل املعلمني جامعة 

، ومناهج البحث اللغوي علم اللغة املدخل إىل م،1997 التواب،عبد  رمضان
 ي.الناشر مكتبة اخلاجنالقاهرة:

، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبه م،1989 طعيمة،رشدي أمحد 
 .ورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافةنشإيسيسكو: م

جتارب، و ، نظراي تتدريس العربية والتعليم العامرشدي امحد طعيمة وحممد السيد مناع، 
 .دار الفكري العريبالقاهرة: 

الرايض:  ،املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية م،2000 ،صاحل بن محد العّساف
 .مكتبة العبيكان

 .، دار الفاحل: عماناملهارات الدراسةم، 2000 علي اخلوايل،
 Numbered) فعالية التعليم التعاوين أبسلوب الرتقيم اجلماعيم، 2016عناية املفرحة، 

Head Together) يف مدرسة واحد هاشم املتوسطة لرتقية مهارة القراءة 
منشورة مقدم لنيل درجة البكالريوس بقسم  اإلسالمية ابجنيل، رسالة جامعية غري

اللغة العربية بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جامعة موالان مالك إبراهيم  تعليم
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

، الناشر: دار واصطالحامعجم مصطلحات الرتبية لفظا  ،2004 فاروق عبده فلة،
 .الوفاء لدينا الطباعة والنشر

، الطاعة الثامنة وثالثون، بريوت املنجد يف اللغة واألعالم م،1987 لويس معلوف،
 .رقشلبيان: دار امل

 .اجلزء اتسع-، مكة املكرمة: جامعة أم القرىتعليم اللغة العربيةحممد كامل الناققة، 
، املدخل للمنهج وطرق التدريس م،2010 ماهر امساعيل صريي حممد يسوف،

 .الرايض: مكتبة شقري 
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