
 أ
 

 البحث اجلامعي   

فعالية كتاب القراءة الرشيدة لرتقية استيعاب مفردات يف ادلدرسة 
 ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية وونورجو باسوروان

  

 : إعداد

 فرمان عامل شاه

 14105121:  رقم القيد

 

  

 

 قسم تعليم اللغة العربية 

 كلية علوم الًتبية والتعليم 

 اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبراىيم 

4512 

 



ب  
 

 البحث اجلامعي   

فعالية كتاب القراءة الرشيدة لرتقية استيعاب مفردات يف ادلدرسة 
  ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية وونورجو باسوروان

 إعداد :

 فرمان عامل شاه

 14105121رقم القيد : 

 إشراف :

 ادلاجستريالدكتور احلاج زيد بن مسري 

 102150104555501554 :التوظيف  رقم

  

 

 قسم تعليم اللغة العربية 

 كلية علوم الًتبية والتعليم 

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

6102 



ت  
 

 البحث اجلامعي

فعالية كتاب القراءة الرشيدة لرتقية استيعاب مفردات يف ادلدرسة 
 ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية وونورجو باسوروان

 (S-1مقدم إلكمال بعض شروط االختبار للحصول درجة سرجانا ) 

 لكلية علوم الًتبية والتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية

 إعداد :
 فرمان عامل شاه

 14105121رقم القيد : 

 إشراف :
 ادلاجستريالدكتور احلاج زيد بن مسري 

 102150104555501554 :التوظيف  رقم

  

 قسم تعليم اللغة العربية 

 كلية علوم الًتبية والتعليم 

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

4512 



ث  
 

 

 الرحيم الرمحن اهلل ـمبس
 

                             

    ((92:  ص)) 


 

 العلم صيد والكتابة قيده # قّيد صيودك باحلبال واثقة

 فمن احلماقة أن تصيد غزالة # وتفكها بني اخلالئق طالقة
 (كونتور للفصل الثاين  –من كتاب دار السالم  )احملفوظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ج  
 

 

 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل: 

 

 ليليك أنداياين : احملبوبة أمي

 يرمحها يف الدنيا واآلخرة اليت ربتين مند صغاري عسى هللا أن
 حبها ما وجدت النجاحو ويدون رضاىا  

 

 خري األنام : أيب الكرًن

 العمر والصحة دائماعسى هللا أن يرمحو يف الدنيا واآلخرة ويعطيو طوال 

 

 

 فيفني أجنرين:  احملبوبة وإىل أخيت

 الولدين والنجاح يف ادلستقبلعسى هللا أن يرمحني يف الدنيا واآلخرة وجيعلني 
 

 

 

 

 

 

 



ح  
 

 

احلمد هلل رّب العادلني، والّصالة والّسالم على أشرف األنبياء وادلرسلني نبينا زلمد 
 صلى هللا عليو وسلم، وعلى آلو وصحبو أمجعني، وبعد

( من قسم تعليم S-1فقد انتهت كتابة ىذا البحث اجلامعي لنيل درجة سرجانا )
العربية بكلية علوم الًتبية والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية اللغة 

ماالنج بتوفيقو تعاىل ومساعدة من قد ساىم يف ىذا البحث حىت النهاية. لذالك ألقي  
 كلمة الشكر إىل من قد ساعدين على كتابة ىذا البحث.

جامعة موالنا مالك إبراىيم  ، مديرالدكتور احلاج موجيا راىرجا ادلاجستريفضيلة  .1
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

يف  الًتبية والتعليمي ادلاجستري، عميد كلية علوم لفضيلة الدكتور احلاج نور ع  .4

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

جامعة يف ، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية ادلاجستريفضيلة الدكتورة مملؤة احلسنة   .0

 موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

رشد خطوايت أاحملًتم الذي  كويل فصلي  ادلاجستري ح اذلدىا مفت الدكتورفضيلة   .2

 حىت جاء ىذا البحث اجلامعى اىل هنايتو



خ  
 

رشد خطوايت حىت أ، ادلشرف احملًتم الذي ادلاجستري مسري ناحلاج زيد بالدكتور  .0

 اىل هنايتو جاء ىذا البحث اجلامعى

مجيع األساتذة واألستاذات يف قسم تعليم اللغة العربية الذين يساعدون الباحث   .2

 للحصول على العلوم ادلفيدة. 

 إىل مجيع أصدقائي على تشجيعاهتم ودعائهم.  .1

 فيها. اتواألساتذ ادلتوسطة احلكومية وونورجو رئيسة ادلدرسة .1

مساحتهم ومصاحبتهم واعطائهم بقصة زمالئى يف قسم تعليم اللغة العربية على  .0
احلياة النفسية وغريىم ممن يدرس باجلامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 

 احلكومية ماالنج.

  4512 يونيو 41 ماالنج،

 الباحث

 

 شاه عامل فرمان

 14105121: التسجيل رقم

  



د  
 



ذ  
 



ر  
 

 



ز  
 

 



س  
 

 



ش  
 

 مستخلص البحث

)لدى تالميذ  فعالية كتاب القراءة الرشيدة لًتقية استيعاب مفردات. 6102عامل شاه، فرمان، 
البحث اجلامعي.  .الشرقية(مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية وونورجوو باسوروان جاوى 

قسم تعليم اللغة العربية، كلية علوم الًتبية والتعليم، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 
 احلكومية ماالنج. ادلشرف : الدكتور احلاج ب. مسري ادلاجستري

 استيعاب مفرداتكتاب التعليمي، الكلمات األساسية : 

ل العناصر يف السرية ويكون أساس يف كل مستوى التعليمي ىو أحد من أفضالكتاب 
ادلفردات ىي عنصر من عناصر اللغة اذلاّمة حبيث يتضمن عليها التعليم واحد منو ىو كتاب القراءة الرشيدة. 

ادلعاىن و استخدام  يف اللغة من ادلتكلم نفسو أو من الكاتب، و الشخص تزداد لو مهارتو يف اللغة اذا ازدادت 
ىو نقص الطالب على الفهم،  مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية وونورجوولة تعليم ادلفردات يف مشك. مفرداتو

تعليم ادلفردات بشكل مجلة قصرية فقط. إسًتاجيا، وأساليب تعليم ادلفردات لذلك تعليم ادلفردات تكون فاشال و 
 .وفقا للطالبباستخدام اللغة السهولة  يتضمن  عن القصة الرشيدة قراءةكتاب الو  

كتاب القراءة كيف تطبيق  ( 1من ادلشاكل ادلذكورة أعاله، وصياغة ادلشكلة يف ىذ البحث ىي )
فعالية كتاب القراءة ما  (4)الرشيدة لًتقية استيعاب مفردات يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية وونورجو ؟

 المية احلكومية وونورجو ؟الرشيدة لًتقية استيعاب مفردات يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلس
 .التجربية ورلموعة الظابطة اجملموعة مها اجملموعتني بتصميم  التجريب ادلنهج ىو البحث ىذا نهجدلا و 

وكان آلة مساعدة التحليل وىو ادلالحظة، وادلقابلة،  .الكمي ادلدخل ىذ البحث كتابة يف الباحث يستخدم
مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية وونرجو اخلاص يف الفصل الثامن  جراء التحليل يفواإل والوثائق، واإلختبار.

   ب و ج.
وكانت نتائج من ىذا البحث أن استخدام كتاب القراءة الرشيدة لًتقية استيعاب ادلفردات )بالتطبيق 

دول ج (t)تعديدا أقل من   (t) عدد ونتيجتها أن. على طالب مدرسة ادلتوسطة احلكوية اإلسالمية وونورجو(
. 1،211% 0وكذلك من نتيجة ادلعنوي  4،251% = 1أكرب من نتيجة ادلعنوي  0،52أى 

استخدام كتاب  مقبول وأن عملية  "H0 فكان نظرية ختمينة ىذا البحث مقبول. ونتيجتو أن "
  القراءة الرشيدة لًتقية استيعاب ادلفردات فعايل.
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ABSTRACT 

 

Alamsyah, Firman. 2016. Effectiveness of Kitab Al-Qiroah Ar-Rasyidah To 

Increasing Mastery Mufradat (Application of Students MTs Negeri 

Wonorejo Pasuruan, East Java). Department of Arabic Language Education. 

Tarbiyah and Teacher Training Faculty. State Islamic University of 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Zeid H. B. Smeer. Lc. 

M.A 

 

Key Word: Learning Book, Mastering Mufradat 

Learning book is an important aspect in every level of learning one of 

them is the Kitab al-Ar-Rasyidah Qiroah. And mufradat is one important element 

in the Arabic language, person’s increases in ability language when increase his 

mufradat. Problem in Mufradat learning at MTs Negeri Wonorejo is the lack of 

students understand the strategy and methods mufradat learning so, less effective 

in mufradat learning and learning in the classroom just forms short sentence. The 

Kitab al-Ar-Rasyidah Qiroah contains several stories with easy language and 

appropriate for students. 

From the above study, the researchers found the formulation of the 

problem in this research are: 1). How Application Kitab Al-Qiroah Ar-Rasyidah 

to increasing the mastery mufradat (Application of Students MTs Negeri 

Wonorejo Pasuruan, East Java) ?. 2). What Influence of Kitab Al-Qiroah Ar-

Rasyidah to increasing the mastery mufradat (Application Students of MTs Negeri 

Wonorejo Pasuruan, East Java) ?.The purpose of this statement are(1) Knowing 

Application Kitab Al-Qiroah Ar-Rasyidah to increasing the mastery mufradat 

(Application of Students MTs Negeri Wonorejo Pasuruan, East Java). (2) 

Knowing Influence of Kitab Al-Qiroah Ar-Rasyidah to increasing the mastery 

mufradat (Application Students of MTs Negeri Wonorejo Pasuruan, East Java).  

 The method used in this research is an experimental research, which 

consists of two groups. The first group is control class, second group is 

experiment class. While the approach in research that  is quantitative research, 

while the maid instrument that is observation, interview, documentation and  test. 

This research is conduct at MTs Negeri Wonorejo in class VIII A and B. 

How to calculate the results using t-test. The test results showed that t 

table is: 3.04 greater than the significance level of 5% = 1,678 and greater than 

1% = 2.408. So, hypothesis of research is accepted, the result is "Ho" received and 

that the application of Kitab Al- Qiroah Ar -Rasyidah to increasing the mastery of 

Arabic mufradat effective.  
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ABSTRAK 

Alamsyah, Firman. 2016. Efektivitas Kitab Al-Qiroah Ar-Rasyidah Untuk 

Meningkatkan Penguasaan Mufradat (Penerapan Pada Siswa Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Wonorejo Pasuruan Jawa Timur). Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : 

Dr. H. Zeid B. Smeer. Lc. M.A 

 

Kata Kunci : Buku Pembelajaran, Penguasaan Mufradat 

Buku Pembelajaran merupakan aspek yang penting di dalam  setiap 

tingkat pembelajaran salah satunya adalah Kitab  Al-Qiroah Ar-Rasyidah. Dan 

mufradat adalah salah unsur penting di dalam bahasa Arab, seseorang bertambah 

kemampuan dalam berbahasa ketika bertambah pula mufradatnya. Permasalahan 

pembelajaran mufradat di Madrasah Tsanawiyah Negeri Wonorejo adalah 

kurangnya siswa memahami strategi dan metode pembelajaran mufradat sehingga 

kurang efektifnya pembelajaran mufradat dan bentuk pembelajaran di kelas hanya 

berupa kalimat pendek saja. Adapun Kitab Al-Qiroah Ar-Rasyidah mengandung 

beberapa cerita dengan bahasa yang mudah dan sesuai untuk siswa.   

Dari penelitian diatas, maka peneliti menemukan rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah : 1). Bagaimana Penerapan Kitab Al-Qiroah Ar-Rasyidah 

untuk meningkatkan penguasaan mufradat (Penerapan Pada Siswa Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Wonorejo Pasuruan Jawa Timur)?. 2). Apa Pengaruh Kitab 

Al-Qiroah Ar-Rasyidah untuk meningkatkan penguasaan mufradat (Penerapan 

Pada Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Wonorejo Pasuruan Jawa Timur)?. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui penerapan 

pembelajaran Kitab Al-Qiroah Ar-Rasyidah untuk meningkatkan Penguasaan 

Mufrodat (Penerapan pada Siswa Madrasah Tsanawiyah Islam Negeri Wonorejo 

Pasuruan). (2) Untuk mengetahui Efektifitas Penggunaan Kitab Al-Qiroah Ar-

Rasyidah untuk meningkatkan Penguasaan Mufrodat (Penerapan pada Siswa 

Madrasah Tsanawiyah Islam Negeri Wonorejo Pasuruan). 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen, yang terdiri dari 2 kelompok. Pertama kelompok kelas control, kedua 

kelompok kelas eksperiment. Sedangkan pendekatan dalam penelitian yaitu 

penelitian kuantitatif, adapun instrument pembantu yaitu berupa observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan tes. Penelitian ini dilaksankan di Madrasah 

Tsanawiyah Islam Negeri Wonorejo Pasuruan pada siswa kelas VIII B dan C.  

Dari hasil tes yang didapatkan, dan peneliti menemukan bahwa  hasil t 

table adalah : 3,04 lebih besar dari level makna 5% = 1,678 dan juga lebih besar 

dari 1 % = 2,408 maka hipotesis penelitian ini diterima, hasilnya bahawa “Ho” 

diterima dan bahwa penerapan kitab Al- Qiroah Ar-Rasyidah untuk meningkatkan 

penguasaan mufradat bahasa Arab efektif. 
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 البحث حمتويات

 الغالف

 ث..........................................................................شعار

 ج..........................................................................إىداء

 ح...................................................................تقديرو  شكر
 د..................................................................ادلشرف تقرير

 ذ ............................................................. الباحث إقرار
 ر .......................................................... األشراف مواعيد
 ز...........................................والتعليم الًتبية علوم كلية عميد تقرير

 س ........................................ العربية اللغة تعليم قسم رئييسة تقرير
 ش ........................................................ ادلناقشة جلنة تقرير

 ص.............................................................البحث مستخلص
 ض ............................................... اإلجنلزيةب البحث مستخلص

 ط ............................................ ةاإلندونيسيب البحث مستخلص

 ظ...............................................................البحث زلتويات
 
 
 
 
 
 
 
 



ظ  
 

 األول الفصل

 العام اإلطار

 1......................................................البحث خلفية - أ
 0 .................................................. أسئلة البحث - ب
 2 ................................................ أىداف البحث - ج
 2 .................................................. فوائد البحث - د
 0 ................................................. حدود البحث - ه
 0 ........................................... حتديد ادلصطالحات - و
 2 .............................................. الدراسات السابقة    -ز

 

 الثاىن الفصل

 النظرى اإلطار

 0 ............................................ ادلبحث األول : كتاب التدريس
 0 ...................................... تعريف كتاب التدريس .أ 
 15 ........................................ أمهية كتاب التدريس .ب 
 11 ................................ كتاب التدريس أساس تطوير .ج 

 14 ................................. ادلبحث الثاين : مفهوم كتاب القراءة الرشيدة
 14 ................................. مفهوم كتاب القراءة الرشيدة .أ 
 12 ................................. مميزات كتاب القراءة الرشيدة .ب 
 12 .................. الرشيدةالصفات الالومية دلدرس كتاب القراءة  .ج 
 10 ....................... اخلطوات التدريس كتاب القراءة الرشيدة .د 
 11 ............................................. ادلفرداتتعليم : لثادلبحث الثا
 11 ............................................. مفهم ادلفردات .أ 



ع  
 

 11 ............................................ تعليم ادلفردات  .ب 
 10 .............................................. ادلفرداتأمهية  .ج 
 45 ...................................... ادلفرداتأىداف تعليم  .د 
 45 .............................................. أنواع ادلفردات .ه 
 44 ...........................................  ادلفرداتاختبار  .و 

 

 الثالث الفصل

 البحث منهجية

 40 ........................................ مندخل البحث ومنهجو - أ
 40 ........................... وأسلوب إختيارىا البحث وعينتورلتمع  - ب
 41 ............................................... متغريات البحث - ج
 41 ................................... طريقة األسلوب مجع البيانات - د
 01 ............................................... مصادر البيانات - ه
 01 ......................................... أسلوب حتليل البيانات - و
 02 ........................................ الدراسات ذمراحل تنفي - ز

 
 الفصل الرابع

 عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها
 00 .. اإلسالمية وونورجوادلتواسطة احلكومية ادلدرسة  عن تارخيية نبذةادلبحث األول: 

 00 .............................................. ادلوقع اجلغرافيا .أ 
 00 ....................................... تاريخ تأسيس ادلدرسة .ب 
 02 .............................................. رسالةوالالرؤية  .ج 
 02 ............................................ أىداف ادلدرسة .د 
 02 ............................................. ادلنهج الدراسي .ه 



غ  
 

 01 .................................... ادلعلمون وموظف ادلدرسة .و 
 00 ............................................. أدوات ادلدرسة .ز 
 25 ........................................ عدد الفصل التالميذ .خ 

 24 ........ تطبيق باستخدام كتاب القراءة الرشيدة يف تعليم ادلفرداتادلبحث الثاين: 
عرض البيانات ادلالحظة وادلقابلة عن تطبيق باستخدام القراءة  . أ

 24 .................................................... الرشيدة
 20 ....................... ادلبحث الثالث : فعالية استخدام كتاب القراءة الرشيدة

 20 ..... نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجربية والضابطة .أ 
مقارنة نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجربية  .ب 

 01 .................................................. والضابطة
 00 ........ عدد االحنراف وعدد االحنراف ادلربع من اجملموعتني نتائج .ج 
 21 ............................ حتليل نتائج اإلختبار للمجموعتني .د 

 
 الفصل اخلامس

 ادلناقشة
تطبيق تعليم ادلفردات باستخدام كتاب القراءة الرشيدة لًتقية استيعاب  .أ 

 20 ..... مفردات يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية وونورجو باسوروان
كتاب القراءة الرشيدة لًتقية استيعاب مفردات يف  فعالية استخدام .ب 

 22 ................ ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية وونورجو باسوروان
 

 
 
 



ف  
 

 السادسالفصل 
 اخلامتة

 21 ................................................... احلالصة -أ
 20 ................................................. االقًتحات -ب

 
 وادلراجع ادلصادر قائمة

 ادلالحق
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 قائمة اجلداول
 1 .............................................. أصالة البحث : 1.1اجلدول 
ادلنهج التجريب بتصميم اجملموعتني مع إجراء اإلختربين القبلي : 0.1اجلدول 
 40 ................................................................. والبعدي
 05 .................................معيار جناح الطلبة يف اإلختبار: 0.4اجلدول 
 05 .............................................. نتيجة ادلفردات: 0.0اجلدول 
 02 ......................................... مراحل تنفيد الدراسة :0.2اجلدول 
 01 ..................................... : عدد ادلعلمني وادلعلمات 2.1اجلدول 
 00 ............................................. : أدوات ادلدرسة 2.4اجلدول 
 25 .............................................. : عدد الفصول 2.0اجلدول 
 21 ..................................... : صورة التشكيلية ادلدرسة 2.2اجلدول 
 20 ......................................... : ادلفردات لقاء األول 2.0اجلدول 
 21 ......................................... : ادلفردات لقاء الثاين 2.2اجلدول 
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 الفصل األول
  اإلطار العام 

 خلفية البحث - أ
اللغة العربية ىي اللغة األجنبية اليت تستعملون اجملتمع حصوصا عن 
الشعوبة اإلسالمية للتصال والدعوة، للبحث الًتاث، والعبادة. الثاين اللغة العربية 
تدريس يف ادلدارس اإلسالمية، وادلعهد ) معهد العصرى أو معهد التقليدى( 

 ومدارس الدينية.
ومعقداً، ولكن كل لغة مستوى  صعباً تعليم اللغة العربية يزال يعترب 

الصعوبة والسهولة ختتلف تبعًا خلصائص النظام للغة نفسها، ووجود نظام جيد 
خاصة بالنسبة لشعب إندونيسيا. تعليم  .لألصوات والصرف والنحو ودالالت

ىي مهارة    "ادلهارات اللغوية"اللغة العربية ال بد من الطالب ليستوىل  
 مهارة الكتابة.االستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة، 

كتاب   استخدامإندونيسيا بيف تعليم اللغة العربية يف ادلدارس اإلسالمية و 
 ويكون السرية يف العناصر أفضل من أحد ىو التعليمي الكتاب وإن التعليمي.
 1.يستطيع لتواجد التعليم من اذلدف بإستخدامو ،التعليم مستوى كل أسس يف

 للمادة الدراسي احملتوى يضم الذي الوعاء ىو التعليمي الكتاب/الكتاب ادلدرسي
 يتضمن وقد ،سلتلفة تقوًن وأساليب وأنشطة تعليمية وسائل من وما يصاحبها

 وقائمة ،موجز بشكل ادلقرر يعرض وفهرسا ،للمتعلم الكتاب مقدمة
 2ادلألوفة للمتعلمني. غري بادلصطلحات وادلفردات

                                                           
1
 Husein Sudi Yahya, dkk. Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab (Padang: Akademia Permata, 2012),  

hlm. 9. 

 
 1ص  ، ( 2007ناشرون,  الرشد مكتبة ( ،التدريس وطرق ادلناىج إىل مدخل ،اخلليفة جعفر حسن 2
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ادلفردات  ىي عنصور من عناصر اللغة اذلاّمة حبيث يتضمن عليها 
ادلعاىن و استخدام  يف اللغة من ادلتكلم نفسو أو من الكاتب، و الشخص تزداد 
لو مهارتو يف اللغة اذا ازدادت مفرداتو، ألّن كفاءة مهارة لغة الشخص متوقف 

ادلفردات واحدىا مفردات:  3نيها اللفظية.على ادلفردات الىت استوعب معا
اللفظية أو الكلمة الىت تتكون من حرفني فأكثر  و تدّل على معٌت، سواء 

و ادلفردات يف اصطالح القاموس اعام لغة  4أكانت فعال أو امسا أو أدات.
و يعرف ادلفردات بقائمة الكلمات مع  5.اإلندونيسية  ىي قائمة الكلمات

 6.القواعد، هبا تًتكب تركيبا و تتوحد يف اللغة تودحيا

مشكلة تعليم ادلفردات يف إندونيسيا ىو نقص الطالب على الفهم، 
وىناك   7.إسًتاجيا، وأسالب تعليم ادلفردات لذلك تعليم ادلفردات تكون فاشل

ادلفردات، واحد منهم استخدام اللغة العديد من األساليب ادلستخدمة يف تعليم 
 العربية نظام العربية إىل إندونيسيا ىو بوسيلة كتاب "قراءة الرشيدة".

كتاب الذي يستخدم  مبعهد الًتبية   والرشيدة ى قراءةالكتاب  
الكتاب يتضمن  عن القصة  ىذا ،كو إندونيسيااإلسالمية احلديثة كونتور فونورو 

باستخدام اللغة احلديثة، اللغة سهولة و وفقا للطالب، بالضبط كامل، مؤّلف  
عن  تريبىذا الكتاب  ،ىو عبد الفتاح صربى و على عمر  الشيدة قراءةكتاب 

 إىل الطالب. تربية الشخصية

                                                           
3 Henry Guntur Tarigan, pengertian kosa kata ( Jakarta,1990) 

 ناصر عبد الغاىل و عبل محيد عبدهللا ، أساس إعداد الكتب التعليمية 4
5
 Purwadaminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta: Balai Pustaka, 1995),572 

 
6
 Yuni Pratiwi,penggunaan nyanyian Sebagai Media Pengajaran Kosakata siswa kelas IV SD 

Sendang,(Tulungagung : Jawa Timur 1984), 20 

 
7
 Syaiful Musthofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang, UIN Press, 2011 ) hal 
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 ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية وونورجوتعليم اللغة العربية يف 
 لقاء يف األسبوعمادة اللغة العربية . وتعليم  13ادلنهج الدراسية  يستخدم بكتاب
ادلعلم  ادلدرسة ىي هيف ىذ تعليم ادلفردات ومشكلة الطالب ،يعٌت يوم اجلمعة 

يستخدم ادلعلم  الو مجلة قصرية،  علم تعليم ادلفردات بشكل مجلة مفيدةي
حول ادلوضوعية مثل : ادلدرسة، تناول الطالب ادلفردات  بوسائل التعليمية،

اعتماد الوقت قليال،  ىوى وغري ذلك. مثّ مشكلة األخر البيت، السوق، الفصل، 
أكثر من الطالب من  خاصة تعليم ادلفردات و اليوجد الربمنج لتعليم اللغة العربية

ولذلك ينظر إىل ادلشاكل ادلذكورة أعاله، الباحثني جعل   .مدرسة احلكومية
يف املدرسة  مفردات استيعاب فعالية كتاب القراة الرشيدة لرتقية "العنوان 

 وسطة اإلسالمية احلكومية وونورجواملت

 

 أسئلة البحث - ب

 نظرا إىل خلفية البحث السابقة قدم الباحث السؤالني اآلتني :

مفردات يف ادلدرسة  استيعاب كتاب القراءة الرشيدة لًتقية كيف تطبيق   .1
 ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية وونورجو ؟

مفردات يف ادلدرسة ادلتوسطة  استيعاب فعالية كتاب القراءة الرشيدة لًتقيةما   .2
 اإلسالمية احلكومية وونورجو ؟
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 أهداف البحث - ج

 حبث الباحث ىذه البحث العلمي دلعرفة ما يلي:

لًتقية مفردات يف ادلدرسة اإلسالمية كتاب القراءة الرشيدة  دلعرفة تطبيق .1
 .  احلكومية وونورجو

الرشيدة لًتقية مفردات يف ادلدرسة اإلسالمية  القراءة دلعرفة فعالية كتاب .2
 احلكومية وونورجو.

 
 فوائد البحث - د

اللغة  مفرداتأن تكون نتيجة ىذا البحث إسهاما نافعا يف رلال تدريس 
النظرية و التطبيقية و تكشف للمدرسني على خاصة من الناحية مفردات عامة و 

 النقاط اآلتية :

 الناحية النظرية : .1
 .ادلفرداتأن تكون مداخلة و معلومات تعليمية الىت تتعلق بتدريس  . أ

 .ادلفرداتتقدًن االقًتاحات الًتبوية يف تعلم و تعليم   . ب
 الناحية التطبيقية : .2

 .ادلفرداتتوفري خزانة معلومات تعليمية عن تدريس  ،للمدرسة .أ 
 .ادلفرداتأن تكون منوذجا للتدريس  للمدرس،  .ب 
 .اعدة للطالب يف تطوير كفائتهم بادلفرداتأن تكون مس للطالب،  .ج 
 توفري ثروة مراجع الدراسة دلكتبة اجلامعة. للجامعة،  .د 
أن تكون ىذا البحث ذلا قيمة و معريفية لنفس الباحث و جملي  للباحث، .ه 

 .العربية وترقيتهايف تعليم اللغة العلوم خاصة 
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 حدود البحث  - ه
حملدود ادلعلومات واخلربة والفرصة لدي الباحث فيحد الباحث ىذا 

 التالميذ للفصل الثامن يف دلفرداتالرشيدة لًتقية االقراءة البحث يف تطبيق كتاب 

 ادلدرسة اإلسالمية احلكومية وونورجو.
مطاردت  ،الكلماتترتيب الرشيدة يعٌت  القراءة أما أنواع تطبيق كتاب

 . اجلملة 3جعل ادلفردات إيل  ،الكلمات،العثر والزوج
يف ادلدرسة ادلفردات الرشيدة لًتقية  القراءة احلدود الزمانية تطبيق كتاب

 .2016 -2015اإلسالمية احلكومية وونورجو يف العام الدراسي 
 

 حات حتديد املصطال - و

مبعهد الًتبية اإلسالمية الرشيدة ىي كتاب الذي يستخدم  القراة كتاب .1
، الكتاب يتضمن  عن القصة احلديثة كونتور فونوروكو إندونيسيا 

باستخدام اللغة احلديثة، اللغة سهولة و وفقا للطالب، بالضبط كامل، 
، اختالف   ىو عبد الفتاح صربى و على عمر شيدةر ال "القراءةمؤّلف كتاب

تخدم الضبط غري كامل، الرشيدة مع كتاب األصفار الىت تس القراءة كتاب
 الثاين ىذا الكتاب حتّدث عن قيمة احلياة.

إَن ادلفردات  ىي عنصور من عناصر اللغة اذلاّمة حبيث يتضمن : ادلفردات .2
عليها ادلعاىن و استخدام  يف اللغة من ادلتكلم نفسو أو من الكاتب، و 

مهارة لغة الشخص تزداد لو مهارتو يف اللغة اذا ازدادت مفرداتو، ألّن كفاءة 
ادلفردات  8الشخص متوقف على ادلفردات الىت استوعب معانيها اللفظية.

واحدىا مفردات: اللفظية أو الكلمة الىت تتكون من حرفني فأكثر  و تدّل 

                                                           
8
 Handri Guntur Tariga,pengertian kosa kata : Jakarta,1990 
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و ادلفردات يف اصطالح  9على معٌت، سواء أكانت فعال أو امسا أو أدات.
يعرف ادلفردات  و 10القاموس اعام لغة اإلندونيسية  ىي قائمة الكلمات.

 11.بقائمة الكلمات مع القواعد، هبا تًتكب تركيبا و تتوحد يف اللغة تودحيا
 

 الدراسات السابقة - ز
، موضوع البحث طريقة تعليم ادلفردات البحث العلمي زلمد مصدق فكري .1

يف اللغة العربية ) البحث الوصفي يف مد رسة زلتاج العلوم اإلبتدائية فتاس 
(، تركيز البحث لتعليم ادلفردات يف اللغة العربية، 2013بوليلينج بايل( )

نتيجة البحث : منهج ىذا البحث الكيفي الذي خيط من ادلظاىر. ويف ىذا 
كدرسة على استخدام طريقة تعليم حث وصفية زلاولة  حاول الباالبحث، 
 ادلفردات.

البحث العلمي فوزية الواحدة، موضوع البحث : استخدام طريقة اإلرساء  .2
(Anchor يف تعليم ادلفردات بتطبيق على مدرسة ىاشم األسعري اإلبتدائية )

(، تركيز البحث لتعليم ادلفردات الطالب، نتيجة 2013باكيس ماالنج)
% و 1يف ادلستوى ادلموي 39،2ونتائج  t-table: قامت الباحثة  البحثي
 t-tableاإلحصائي أكرب من  -tبحة %، وألنت5يف ادلستوى ادلموي  67،1

مقبول أي أنفروض ىذا البحث مقبولة،   H1مبعٌت مردود   Hoوذلك 
 ( يف تعليم ادلفردات فعال.Anchorاستخدام طريقة اإلرساء )وخالصتها أن 

 
 
 

                                                           
 ناصر عبد الغاىل و عبل محيد عبدهللا ، أساس إعداد الكتب التعليمية 9

10
 Purwadaminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta: Balai Pustaka, 1995),572 

11
 Yuni Pratiwi,penggunaan nyanyian Sebagai Media Pengajaran Kosakata siswa kelas IV SD 

Sendang,(Tulungagung : Jawa Timur 1984), 20 



7 

 

 1.1اجلدول 
 أصالة البحث

 الفرق موضوع حطة البحث وبيانه إسم الباحث رقم

طريقة تعليم ادلفردات يف  زلمد مصدق فكري .1
اللغة العربية ) البحث 
الوصفي يف مد رسة زلتاج 
العلوم اإلبتدائية فتاس 

 .(2013بوليلينج بايل( )

تركيز البحث لتعليم ادلفردات 
يف اللغة العربية، نتيجة 
البحث : منهج ىذا البحث 
الكيفي الذي خيط من 
ادلظاىر. ويف ىذا البحث، 
حاول الباحث وصفية زلاولة 
الكدرسة على استخدام 

 طريقة تعليم ادلفردات.

 

 السابقة الدراسة من
 استطاع ادلذكورة

 الفرق أن للتلخيص
طريقة ) بني ادلوضوع

تعليم املفردات يف 
اللغة العربية ) 
البحث الوصفي يف 

د رسة حمتاج م
العلوم اإلبتدائية 
فتاس بوليلينج بايل( 

 مبوضوع .(3112)
فعالية ) خطة حبثي

كتاب القراة 
الرشيدة لرتقية 

يف املدرسة  مفردات
املتوسطة اإلسالمية 

( احلكومية وونورجو
ىو من ادلدخل 



8 

 

 

البحث ومنهج 
 البحث.

استخدام طريقة اإلرساء  فوزية الواحدة .2
(Anchor يف تعليم )

ادلفردات بتطبيق على مدرسة 
ىاشم األسعري اإلبتدائية 

 (2013باكيس ماالنج)

تركيز البحث لتعليم ادلفردات 
الطالب، نتيجة البحثي : 

 t-tableقامت الباحثة 
يف ادلستوى  39،2ونتائج 
يف  67،1% و 1ادلموي

%، 5ادلستوى ادلموي 
اإلحصائي  -tوألنتبحة 
وذلك  t-tableأكرب من 

Ho   دود مبعٌت مرH1  

مقبول أي أنفروض ىذا 
البحث مقبولة، وخالصتها 

استخدام طريقة اإلرساء أن 
(Anchor يف تعليم )

 ادلفردات فعال.

 السابقة الدراسة من
 استطاع ادلذكورة

 الفرق أن للتلخيص
  بني ادلوضوع

استخدام طريقة )
( Anchorاإلرساء )

يف تعليم املفردات 
بتطبيق على مدرسة 
هاشم األسعري 
اإلبتدائية باكيس 

 (3112ماالنج)
 خطة حبثي مبوضوع

فعالية كتاب القراة )
الرشيدة لرتقية 

يف املدرسة  مفردات
املتوسطة اإلسالمية 

( احلكومية وونورجو
ىو من وسائل 

 التعليمية وطرائقها.
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 الفصل الثاين

 رينظالاإلطار 
 بحث األول : كتاب التدريسامل
 تعريف كتاب التدريس . أ

قال القامسى إن الكتاب التدريس يكون من الكتاب الطالب األساسي 
ومن ادلواد ادلساعدة كادلعجم وكتاب التمرين التحريرية وكتاب التمارين الصوتية 

 1ادلعلم. وكتاب ادلطالعة ادلتدرجة وكتاب االختبارات ومرشد
ومن البيانات السابق جعل الباحث أن الكتاب التدريس ىو الكتاب الذي 
يتضمن أو يرتتب عملية التعليمية أو يعتمد عن نتائج البحث أو نتيجة من 

 األفكار الرئيسية.
فهم الكتب ادلدرسية وفقا لبعض اخلرباء، بُت أمور أخرى، على النحو 

 : التايل
تارجيان يقول ىو جتميع التسجيالت التفكَت ىال قويس يف الكتاب  .1

 العنصري الكتب ادلدرسية لألغراض واألىداف التعليمية.
النج ذكر الكتاب ادلدرسي ىو الكتاب القياسي أو أي فرع من فروع  .2

الدراسات اخلاصة للكتاب وتتكون من نوعُت مها تدبيس أو الكتاب 
 الرئيسي وتكملة أو إضافة.

لالستخدام يف الفصول الدراسية، ومجعت بعناية قال بيكون "كتاب مصمم  .3
واعدىا اخلرباء أو اخلرباء يف ىذا ادليدان ورلهزة بوسائل التدريس ادلناسبة 

 والوئام".

                                                           
. ناصر عبد هللا الغاىل وآخرزن "اسس اعداد الكتاب التعليمية لغَت الناطقُت بالعربية، )القاىرة، دار االعتصم 1

 9( ص : 1991
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قال باكنغهام "أن الكتاب ادلدرسي ىو أداة لتعلم اليت ديكن استخدامها يف  .4
ادلدارس والكليات لدعم برنامج للتدريس واحلديث اإلحساس ادلشًتك 

 كذلك ادلفهوم".و 

استنادًا على أراء  اخلرباء ادلذكورة أعاله، ديكن أن يقال ىو نشر كتاب 
احلكومة )كيمينديكناس وكمينج( ككتاب مدرسي يف حقل معُت من  وتنشرىا

الدراسة، الذي ىو الكتاب القياسي وجتميعها من قبل اخلرباء يف ميدان منو 
لألغراض واألىداف إينًتوكسيونال رلهزة بأدوات تدريس مطابقة وسهلة الفهم اليت 

 2يرتديها يف ادلدارس بغية دعم برنامج للتدريس.
بيُت عن مفهوم كتاب التدريس ىو أن كتاب التدريس مهم أن الباحث ي

لطالب وكذلك للمعلم أي يساعد عملية التعليمية يف دلواد، ليعريف ادلعلم عن 
 نتائج الدراسة على الطالب.

 
 أمهية كتاب التدريس . ب

يشكل الكتاب التدريس عنصرا أساسيا من ادلكونات ادلنهج، فهو احدى 
حيمل  الذيالركائزة األساسية يف أي مرحلة تعليمية. والكتاب التدريس ىو الوعاء 

للقمة السائغة الطيبة أو اللقمة ادلرة ادلذاق اليت نقدمها الطالب اجلائع وحيمل 
ها للطالب وادلعلم. ويزود الدارسُت ادلعلومات واالجتاىات ادلراد غرسها اليت نقدم

باجلوانب الثقافية ادلرغوب فيها ويكون جيدا إذا كان الكتاب جيذب الطالب ضلوه 
ويشبع رغباتو وجيد فيو نفسو. وادلعلم ىو الوصيلة اليت تقدم بواسطتها ىذه اللقمة 

الذي  للطالب. وإذا كان ادلعلم لو دور يف عملية التعليمية فإن الكتاب التدريس ىو
 جيعل ىذه العملية مستمرة بُت الطالب وبُت نفسو حىت حيصل من التعليم ما يريد.

وإذا كان الكتاب التدريس لو أمهية يف العملية التعليمية فهو أحد مكوناهتا 
ولو فوائد للطالب وادلعلم. وىو من جانب آخر لو أضراره ومساوئو على الطالب 

                                                           
2
. www.ayoe29.blogspot.com/2014/04/karakteristik-buku-ajar.html, 1 oktober 2014, 14.00. 

http://www.ayoe29.blogspot.com/2014/04/karakteristik-buku-ajar.html
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بقدر ما يفيد فهو أحيانا قد يضر إذا مل  واجتاىاتو ومن مث فهو سالح ذو حدين،
يعد إعدادا جيدا وإذا مل يتم اختياره وفق مبادئ وأسس منشودة، ووفق أىداف 

 3ينشدىا اجملتمع الدين اإلسالمي.
 
 أساس تصميم كتاب التدريس . ج

هتتم الًتبية احلديثة بالكتاب التدريس وإقامتها على أسس تتفق 
بغي على مؤلف الكتاب التعليمية لتعليم العربية والنظريات الًتبوية احلديثة، وين

 : 4لألجانب مراعات االسس اآلتية
 األسس الثقافية واالجتماعية: .1

 مفهوم الثقافة بوجو عام، ومفهوم الثقافة اإلسالمية بوجو خاص. . أ
 خصائص الثقافة. . ب
 عالقة الثقافة بتعليم العربية لغَت الناطقُت هبا. . ج
احملتوى الثقايف يف كتاب تعليم العربية لغَت األمور اليت مراعاهتا عند  . د

 الناطقُت هبا.
 األسس السكولوجية. .2

 عند تناولنا اجلانب اللغوية والًتبية سوف نركز على اآليت:
 اللغة اليت ينبغي أن تعلم وىي اللغة العربية الفصحي. . أ

مكونات اللغة قد تتكون اللغة من النظام الصويت، الًتكييب  . ب
 وادلعجمي.

 لغة وىي االستماع والكالم والقراءة والكتابة.مهارات ال . ج
 

 
                                                           

  8ص . ناصر عبد الغاىل وآخرون ادلرجع السابق، 3
 34-33ص ناصر عبد الغاىل وآخرون ادلرجع السابق،   4
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 القراءة الرشيدة مفهوم كتاب  :ثاينال املبحث

 القراءة الرشيدة مفهوم كتاب - أ

القراءة الرشيدة ىي كتاب الذي يستخدم مبعهد الًتبية اإلسالمية  كتاب
احلديثة كونتور فونوروكو إندونيسيا ، الكتاب يتضمن  عن القصة باستخدام اللغة 

القراءة الرشيدة  احلديثة، اللغة سهولة و وفقا للطالب، بالضبط كامل، مؤّلف كتاب
القراءة الرشيدة مع كتاب  ىو عبد الفتاح صربى و على عمر ، اختالف كتاب

 األصفار الىت تستخدم الضبط غَت كامل، الثاين ىذا الكتاب حتّدث عن قيمة احلياة. 

هبا عملية التدريس يف معهد كتاب القراءة الرشيدة ىي اليت يتمسك 
م،  1926العصرية وىي مكتوبة باللغة العربية بشكل متام، وتصدر عادة يف سنة 

عبد الفتاح صربى و على القراءة الرشيدة من الكتب احلديثة ألهنا مكتوبة من  وكتاب
القراءة الرشيدة من فصل األول إىل فصل السادس  كتب. كتاب  6وحتتوى على  عمر

ىذا الكتاب "ادلطالعة" ألهنا عادة الطالب حيفظون ىذا الكتاب كل ومسيت أيضا 
يوم. كان الكتاب باستعمال لغة بسيطة و سهولة. وكذالك كثَت من القصة تتعلق 

 على ذلك الكتاب.

 أغراض و األخطاء الشائعة يف درس كتاب القراءة الرشيدة :

فهم ما  إن الغرض من درس كتاب القراءة الرشيدة ىو تعويد التالميذ
يقرؤون من الكتب و غَتىا فهما جيدا سريعا من غَت كد أو مشقة، مث جودة النطق 
وحسن االقاء حىت يسهل على السامع أيضا فهم اآلراء وادلعاين اليت يراد توصيلها 

 إليو.
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فتحقيقا لتلك األىداف، البد أن تتوافر يف كتاب القراءة الرشيدة الشروط 
 5اآلتية :

 سلارجها الصحيحة.إخراج احلروف من  .1
نطق الكلمات والعبارات القائمة بنفسها دفعة واحدة وفصلها عن غَتىا  .2

حسب ادلعٌت من غَت الًتدد و التكرار، فعالمات الوقف خَت معُت على 
 ذلك.

تنويع الصوت بُت رفع وخفض، وشدة ولُت، حبسب ادلناسبات بشرط  .3
أو فخر  أن يظهر القارئ مايدل على شعور الكتاب من فرح أو خزن

 أومحاس أو تعجب.
 العتدال يف الصوت حىت اليكون جهريا مزعجا أو خافتا. .4
العتدال يف السرعة، فيجب أن ال تكون القراءة بطيئة فيملها السامع،  .5

 وال سريعا فال يتمكن من إحسان فهمها.
 مالحظة ادلد، واإلدغام، والقلب، واإلخفاء، والوقف، وغَتىا. .6

 األخطاء الشائعة يف درس كتاب القراءة الرشيدة 

تنحصرأكثر األخطاء يف درس كتاب القراءة الرشيدة و ىي : يف عدم 
االىتمام بإخراج األصوات من سلارجها الصحيحة، فيًتتب على ذلك عدم اإلبانة 

والًتقيق، والفصاحة يف النطق. فيجب العناية يف اللغة العربية مبراعاة القلب، واإلدغام، 
 6والتفخيم، والوصل، والقطع، وىكذا.

 

 

                                                           
 .أصول الرتبية و التعليم اجلزء الرابعوأصحابو،  Dipl.A، الدكتور اندوس سوترسنو أمحد  5
6
  .12ص.  زلمود يونس وزلمد قاسم بكري، الًتبية و التعليم اجلزء الثالث،  
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  القراءة الرشيدة كتابمميزات   - ب
ىذا الكتاب ديتلك شليزات لتعليم اللغة العربية، والباحث يبُت عن مزايا من  

 : من شليزات، جعلتو مفضال عن العديد من الطالب كتاب القراءة الرشيدة.
 .عبد الفتاح صربى و على عمر مؤلفة و مكتوبة من .1
 استعمال لغة بسيطة و سهولة. .2
 مكتوبة بشكل متام. .3
 القراءة الرشيدة.  استعمال القصة يف كتاب .4
 استعمال نصيحة جيدة أو تشجيع مهم لَتيب الطالب. .5
 استعمال الضمائر الكثَتة. .6

 
  القراءة الرشيدة كتابالصفات الالزمة ملدّرس   - ج

الرشيدة، كثَت من وىذه الصفات الالزمة دلدرس عن تعليم كتاب القراءة 
 7الالزمة أم ادلهمة : الصفات ا

 طالقة اللسان وسالسة الكالم مع فصاحتو ومالءمتو دلدارك التالميذ. .1
 أن يكون لو صوت رزين واضح. .2
 القدرة على اختيار ادلوضوع الًتبوى ادلناسب دلدارك التالميذ. .3
 التبّحر يف اللغة. .4
 ادلهارة يف استعمال وسائل التعليمية. .5
يف بيان معاين الكلمات الغامضة عند التالميذ : باستعمال وسائل  ادلهارة .6

 التعليمية أو بوضعها يف مجل مفيدة توّضح معناىا.
ادلهارة يف تلخيص مضمون ادلوضوع بعبارة صحيحة واضحة مالئمة دلستوى  .7

 معلومات التالميذ.

                                                           
، 2113معهد دار السالم احلديث للًتبية اإلسالمية فونوروكو  الًتبية العملية يف التدريس مقّرر للسنة السادسة،  7

 . 7ص.
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 ادلهارة يف بيان اجلمل أو العبارات الصعبة عند التالميذ.   .8
كان ادلعلم البد لو الصفات الالزمة لتعليم كتاب القراءة الرشيدة،    من البيان

كي الطالب يفهمون عن بيان ذلك الكتاب، وكذالك أن يريب الطالب من 
 الصفات ادلعلم.

   
 تدريس كتاب القراءة الرشيدة اخلطوات -د

باستخدام  و ىذه اخلطوات عن تدريس أو تعليم كتاب القراءة الرشيدة، 
الرشيدة مراتبا و مناظما.  كي تعليم الكتاب القراءةكتاب الًتبية العملية  

 االستعداد لدخول الفصل بأدوات التعليم الالزمة.  8
 التعارف : . أ

 ء السالم.إلقا .1
 تنظيم الفصل )إذا مل يكن منظما(. .2
 التالميذ.السؤال عن ادلادة وكتابتها مثّ كتاب التاريخ اذلجري وادليالدي مبشاركة  .3
 إعالن موقف ادلدّرس )كنائب ألجل العملية(. .4

 ادلقدمة :  . ب
األسئلة أو البيان ادلوجز الذي يوّصل أذىان التالميذ إىل موضوع جديد عند 

 اإلمكان، مثّ كتابة ادلوضوع.
 وأخذ ادلغزى : –والربط  –العرض   . ج

شرح الكلمات بتلفيظها و كتابتها مّث شرح معناىا،)شرح الكلمات  (1
 بوسائل التعليمية(.

وضع التالميذ الكلمات الصعبة يف مجل مفيدة، إذا احتاج لتحقيق  (2
 الفهم.

                                                           
8
، 2113معهد دار السالم احلديث للًتبية اإلسالمية فونوروكو  الًتبية العملية يف التدريس مقّرر للسنة السادسة،  

 . 8-7ص.
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شرح ادلوضوع مع الربط وحتليلو بادلناقشة والتشويقات، االستنتاج  (3
 وأخد الدرس أي ادلغزي إذا احتوى ادلوضوع على ذلك.

قراءة ادلدرس ادلقابلة منوذجا للتالميذ بعد معرفتهم موضوع الدرس  (4
 يف كتبهم.

قراءة التالميذ واحدد فواحد مع اإلصالح من ادلدّرس، وذلك بعد  (5
 متام الكالم.

قراءة التالميذ ادلقالة بصوت خفيف مع البحث عن كلمات أو  (6
 مجل صعبة لتوجيو األسئلة عنها إىل ادلدّرس.

األسئلة من التالميذ عّما مل يفهموه يف ادلوضوع، مّث اإلجابة عنها  (7
 خرون أو من ادلدّرس.من التالميذ اآل

قراءة ادلدّرس أو التالميذ ما على السبورة مع اإلصالح من ادلدّرس  (8
 والتالميذ يالحظونو.

كتابة التالميذ ما على السبورة يف كرّاساهتم ومالحظة ادلدّرس  (9
 التالميذ مثّ قراءة كشف الغياب.

قراءة بعض التالميذ ما كتبوه يف كرّاساهتم حتقيقا على صّحتها  (11
 خرون يالحظون.واآل

قراءة التالميذ مادة الدرس صامتة إعداد دلواجهة التطبيق بإشراف  (11
 ادلدّرس مثّ ديسح ادلدّرس السبورة.

 التطبيق : . د
 . األسئلة عن مضمون ادلوضوع.1
 . األسئلة عن معاين الكلمات ووضع بعضها يف مجل مفيدة.2
 . التكلم عن ادلقالة )ادلوضوع( برّمتها عند اإلمكان.3
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 اإلختتام:  . ه
. اإلرشادات وادلواعظ. وتتخلف اإلرشادات وادلواعظ باختالف 1

 ادلواد وزلتويات موضوع الدرس.
 . خيتتم ادلدرس تدريسو بالسالم.2

 

 املفردات تعليم : لثبحث الثاامل

 مفهوم املفردات  .أ 
إَن ادلفردات  ىي عنصور من عناصر اللغة اذلاّمة حبيث يتضمن عليها 

استخدام  يف اللغة من ادلتكلم نفسو أو من الكاتب، و الشخص تزداد ادلعاىن و 
لو مهارتو يف اللغة اذا ازدادت مفرداتو، ألّن كفاءة مهارة لغة الشخص متوقف 
على ادلفردات الىت استوعب معانيها اللفظية. ادلفردات واحدىا مفردات: اللفظية 

معٌت، سواء أكانت فعال أو الكلمة الىت تتكون من حرفُت فأكثر  و تدّل على 
و ادلفردات يف اصطالح القاموس اعام لغة اإلندونيسية  ىي  9أو امسا أو أدات.
و يعرف ادلفردات بقائمة الكلمات مع القواعد، هبا تًتكب  11قائمة الكلمات.

 11.تركيبا و تتوحد يف اللغة تودحيا

( ادلفردات ىي مجع الكلمة اليت تشكل اجلملة. دور Hornقيل )
( أن ادلهارة اللغوية يعتمد Valletادلفردات مهم لتعليم ادلهارة اللغوية. و قيل )

عن استعاب ادلفردات.جور ادلفردات يف إتقان اللغة من غٌت عنها أربعة كما 
ذكرت فليت أن القدرة على فهم الكفاءة اللغوية األربعة اعتمادا كبَتا على 

اللغة ليست مطابقة جملرد تعليم التمكن ادلفردات ألحد. حىت مع ذلك، تعليم 
                                                           

 ناصر عبد الغاىل و عبل محيد عبدهللا ، أساس إعداد الكتب التعليمية 9
10

 Purwadaminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta: Balai Pustaka, 1995),572 
11

 Yuni Pratiwi, Penggunaan Nyanyian Sebagai Media Pengajaran Kosakata siswa kelas IV SD 

Sendang,(Tulungagung : Jawa Timur 1984), 20 
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ادلفردات. مبعٌت أن يكون إتقان اللغة غَت كافية فقط من خالل حتفيظ ادلفردات  
 كثَتة.

من الشرح أعاله فإنو ديكن استنتاج أن ادلفردات ىي رلموعات 
الكلمات اليت تشكل لغة معروفة للرجال، وقال أنو سوف تستخدم يف تأليف 

تمع احمللي. االتصاالت ىي واحدة اليت بنيت اجلمل أو التواصل مع اجمل
باستخدام ادلفردات ادلناسبة والكافية، ويظهر صورة للمثقفُت ومستوى تعلم اللغة 

 تعليم ادلستخدم خاصة يف اللغة العربية.

وأراء من الباحث أن ادلفهوم ادلفردات ىي مجع الكلمة اليت تشكل اللغة 
عاب ادلهارات اللغوية. وىذه بيان عن أو رلموعات وكذلك دور ادلفردات لإلستي

 : 12ادلفردات كثَتة أو معاين ادلفردات وىي كمايلي
عنصور من عناصر اللغة الشاملة على ادلعارف عن ادلعاىن و استخدمها  . أ

 يف اللغة.
 الكلمات اليت يستوعب عليها ادلتكلم  و الكاتب، . ب
 قائمة ادلكلمات ادلنظمة مع البيان ادلوخز مثل القاموس. . ج

 
 تعليم املفردات  .ب 

تعليم ادلفردات جزاء رئيسيا يف دراسة اللغة قد خيتلف خرباء  يشكل
تعليم اللغات الثانية يف معٌت اللغة ويف أىداف تعليمها ومع ذلك فإهنم 
يتفقون على أن تعليم ادلفردات مطلب أساس من ادلطالب تعلم اللغة الثانية 

تعليم ادلفردات ىي أن يفهم والغاية من وشروط إجادهتا والغاية من تعليم 
التالميذ معانيها حُت تعرض لو ويصبح قادرا على استخدماىا حُت يرغب 

 يف التعبَت عن شيءما.

                                                           
12

 Kridalaksana Harimakti. Kamus Linguistic. (Jakarta : PT.Gramedia,1982) 
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ويعتمد صلاح ادلدرس يف تدريس ادلفردات على عدد عوامل منها مفهومو 
للمقصود بتعلم ادلفردات، وكيفية تقدديها وفهمو لفلسفة الكتاب ادلقرر يف 

ت وأحَتا طريقة تعليمها للتالميذ. ومن أىداف تعليم أيضا ىي تقدًن ادلفردا
توفَت ادلفردات للتالميذ، وال يراد هبذا أن التالميذ جيب عليهم احلفظ عداد 

على فهم من قوائم ادلفردات فحسب، ولكن ادلراد منو أن التالميذ يقدرون 
 معانية واستخدامها يف اجلمل.

وليست القضية يف تعليم ادلفردات أن يتعلم التالميذ نطق حروفها فحسب 
الشتقاف منها أو رلرد وصفها يف أو فهم معناىا مسقلة فقط أو معرفة طريقة 

يف تعليم ادلفردات ىو أن يكون  إن معيار كفاءةتركيب لغوى صحيح. 
و أمهية ىذا كلو باإلضافة إىل شيء أخراليقل عن ىذا كلالتلميذ قادرا على 

 أال وىو قدرتو على أن يستخدم الكلمة ادلناسبة يف ادلكان ادلناسب.
( اللغة إىل أربع مهارات ىي االستماع والقراءة carrolفقد قسم كارول )

والكالم والكتابة تسميان مهاريت ، Receptionوتسميتان مهاريت االستقبال 
 .Productionاإلنتاج 

 
   املفردات أمهية .ج 

 كانت منطوقة شخص خربات و أفكار فهم يف ىام دور للمفردات
 ىام دور ادلفردات على الشخص استيعاب أن على دليل ىذا 13أم مكتوبة.

 .اللغة دلتعلم سيما ال. األكادديية أو اليومية احلياة يف اللغة عملية يف
 
 
 

                                                           
تطبيق،  إىل النظرية من لألجانب العربية اللغة تعليم يف ادلرجيع الرؤوف الشيح عبد يونوس وزلمد على فتحى  13

 85ص  2113قاىرة  وىية مكتبة
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 أهداف تعليم املفردات .د 
 :14الغرض العام من تعليم ادلفردات اللغة العربية ىو كما يلى 

معرفة ادلفردات اجلديدة على التلميذ أو الطالب، و إما من خالل قراءة  - أ
 النص و كذلك فهم ادلسموع.

تدريب التلميذ أو الطالب ليكون قادر على نطق ادلفردات نطق   - ب
صحيحا، ألّن النطق الصحيح ىو جيعل و يفهم إىل كفاءة الكالم و القراءة 

 حبسن و صحيح أيضا.
الدالالت أو ادلعجمية، أو عند استخدمها يف  فهم معٌت ادلفردات، إّما ( ج

 سياق اجلملة ادلعينة.
قادرا على تقدير و وضع  مفردات بالتعبَت الشفهي )الكالم( و التحريري  ( د

 )اإلنشاء( وفقا لسياقها الصحيح.
 

 أنواع املفردات .ه 
قال طعيمة يعطي تعريف أنواع ادلفردات على أربعة أقسام، اليت  تنقسم مناسب 

 15ىناك عدة تقسيمات للمفردات منها:باذلذف والوظائفها. 
 تقسيمها حسب ادلهارات اللغوية، و ىي : .1

، و ىذه تنقسم إىل  understanding vocabularyمفردات للفهم  ( أ
 نوعن :

الكلمات الىت يستطيع الفرد االستماع و يقصد بذلك رلموع  - أ
 التعرف عليها و فهمها  عندما يتلقها من أحد ادلتحدثُت.

                                                           
14

 Saiful Mustofa. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, Hal:63 
يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى، قسم الثاىن ) جامعة أّم القرى رشدى أمحد طعيمة ، ادلرجع  15

 2117-2116معهد اللغة العربية وحدة البحوث و ادلناحج سلسلة دراسات يف تعليم الغة العربية(، ص. 
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القراءة و يقصدبذلك رلموع الكلمات الىت يستطيع الفرد   - ب
 التعرف  عليها و فهمها عندما يتصل هبا على صفحة مطبوعة.

 مفردات للكالم، و ىذه أيضا  تنقسم إىل نوعن:    ( ب
الكلمات الىت يستخدمها الفرد يف عادية و يقصد هبا رلموع   - أ

مواقف االتصال الكتايب الشخص مثل أخذ مذكرات، كتابة  
 يوميات ..اخل.

موقفية و يقصد هبا رلموع الكلمات الىت يستخدمها الفرد يف  - ب
 مواقف االتصال الكتايب الرسم.

 
 اليت ادلفردات أنواع التعليم بدء قبل متاما يعرف أن ادلدرس فعلى

 طبيعة يدرك أن للمدرسُت ادلفيد ومن الدرس موضوع عليها يشتمل أن ديكن
 ومن اجلملة يف وظيفتها حيث ومن استعملها درجة حيث من ادلفردات

 .معناىا حيث
 ادلفردات( اإلجيابية) أو النشيطة ادلفردات, استعماذلا حيث من أوال

 يستخمها اليت ادلفردات تلك ىي النشيطة فادلفردات( السلبية) أو اخلاملة
 اليت ىي اخلاملة الكلمات أن حُت يف بكثرة وكتابتو كالمو يف التلميذ
 فهي وكتابتو كالمو يف اليستعملها لكنو يسمع أو يقرأ عندما التلميذ يفهمها
 .الذاكرة يف كبَتا سلزونا تشكل

 كتاب يف اجلديدة ادلفردات قائمة تضمها اليت ىي اإلجابية ادلفردات
( 2) نطقها( 1) :زوايا أربع من تعليمها إىل ادلدرس يرمي وىي القراءة

 فهي السلبية ادلفردات أما. توزيعها أو استعماذلا( 4) معناىا( 3) هتجيتها
 أما. تعلم فال السياق من فهمها أمكن وإذا, إىل تعليمها ادلدرس اليرمى اليت
 ادلدرس فيكتفي عليها اجلملة معٌت فهم السياق وتوقف من فهمها تعذر إذا

 .فقظ معناىا بشرح
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 ادلختوى ادلفردات يعٍت قسمُت على ينقسم الوظفة حيث من ثانيا
 .الوظفية وادلفردات

 واالستثناء والعطف اجلر حروف وتشمل الوظفية ادلفردات: أوال
 الضمائر تشمل واالستفهام كما والنداء والنفى وأدوات الشرط وواالستدار

 وادلوصول. اإلشرة واسم
 مثل واالمساء األفعال من الساحقة الغالبية ىي احملتوى ادلفردات: ثانيا

 احملتوى ادلفردات من ومهَت ادلدرس فكلمتا( مهَت ادلدرس إن) اجلملة يف ذلك
ضلوي  وظيفة تؤدى" إن" كلمة أن حُت يف معينة معان عن تعتربان ألهنما
 .والتأكيد النسخ ىي اجلملة

 .واخلاص العام ادلعٌت ذات ادلفردات: ادلعٌت حيث من ثالثا
 
 

 املفردات اختبار .و 
 اختبار هبا يقدم أن ديكن كثَتة أساليب ىناك ادلفردات اختبار وأما

( 4( ادلرادف )3( التكملة )2( التعريف )1التاىل : ) منها ادلفردات تذكر
( 8( التكوين )7( ادلواءمة )6العالقة ) ذات الكلمات ( اجملموعنة5ادلضاد )

 16( الصور.9االستعمال )
 
 
 

 

                                                           
 اللغة تعليم وسلتربات ووسائل تقنية مادة تدريس يف مقالة العربية ادلفردات جوىر، تعليم إدريس الدين نصر  16

 21-18ص :  2117العربية،  
 



32 

 

 الفصل الثالث
 البحث منهجية

 ومنهجة البحث مدخل -أ

املدخلالكميألنالبياناتالذيحيتاجإليهاالباحثث الباحث ستخدمي
يكونعلىكتابالقراءةالرشيدةيفتدريساملفرداتأويعطىوصثفارمميثاضو ث 

1ارتباطهثثثامثثث الرثثثوا راملختلفثثث األخثثثر  مقثثثدارالرثثثا رةأوح مهثثثاودر ثثثات
األغثثراه ثثيا ثثد  البحثثثالكمثثي ثثوالبحثثثيتثث منرضالبحثثث.ثثو جللطبيعثث  

والطبيعثثثث غثثثثومثثثثنرؤ ولكثثثثكالنبثثثثد  ثثثثلو الكثثثثا ككثثثثانشثثثثديدالتثثثث منرضثثثثالقوان 
 ثثببهادا مثثاحثثا  الطبيعيثث للسثثبألواألمنثثرأوالتخفثثووا ثث اض  أيتنثثواتللكثثا ك

نررإىلأنالرا راال تماعي للسثلو البرثري  لقا ا البحثوثالكمي  ياليتت
ولكثثثكالتنبثثثدكمثثثا ثثثوادثثثا يفدرا ثثث الطبيعثثث   ثثثيمو ثثثوعي ومبالثثث للقيثثثا  

ضسثثبألالرثثوا راال تماعيثث مثثرتبقأينثثاضقثثانونالطبيعثث الثثذي ثثو ثثلو الكثثا ك
  3ا ت اض لت منوادا  الذي اءله 

لعلميثث العمثثلالثثذ ي خثثذمكثثانكالكميثث كمحثثوريثثتؤتعريثثبالبحثثوث
أوالتعبثوعنهثايفالقرر و وحمثدودو ثرااملرثكل كوجثا ث ءاالثيتلكثكميا ثها

أ ثثثر  ثثثذاالبحثثثثتثثثثوتياالعامثثثاتضثثث املتنثثثوات واالختبثثثار و ديثثثثدض رمثثثام 
كالعمومياتثثاالثثق اميمثث واختبثثارنرريثث والبحثثثعثثالعامثث السثثببي للمتنثثوات 
 2تنبدي )علىالتنبدأغراه( 

                                                         
 187 ص1987دو انعبيداتوأخرون البحثالعلمي عمان: 1

2
 Purwanto. 2010. Metedologi Penelitian Kuantitatif untuk Psikologi dan Pendidikan. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. Hlm,16. 
3
 Trianto. 2010. Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & 

Tenaga Kependidikan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm, 174. 
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و ثثثذاالبحثثثثيسثثثمىضثثثالت ريف و ثثثوحيثثثاو يف ثثثذاالبحثثثثأني خثثثذ
أوو ثثثوتنيثثثومتعمثثثدوتثثث منوامثثثكاملتنثثثواملثثث علثثثىاملتنثثثوا خثثثر رامبثثث  ديثثثدة 

حرثث منثثبواالرثثراا حثثدةللوامثث أوللرثثا رةالثثقتكثثونمو ثثعاللدرا ثث وما
وجيثثثثري ثثثثذاالبحثثثثث2مثثثثاينت عثثثثك ثثثثذاالتنثثثثومثثثثكظمنثثثثريف ثثثثذاالوامثثثث والرثثثثا رة 

ضا ثثتخداماالختبثثارالقبلثثيواالختبثثارالبعثثدي ألنالباحثثثمثثاالنثث م ثثدودالوامثث 
تركيلهعكطريقإدخا تنواتعليهوميثا أمنثر ثذلالتنيثواتومثاإ.ا او إعادة
أ ثثلوض و ثثوتمثثوعت واأل ثثلوباملسثثتخدم يف ثثذاالبحثثث ثثدثمثثكنتثثا   

ألناختبثثثارعثثث البحثثثث(sampling purposive)جتثثثرضت وضطريقثثث معايثثث  اد ثثث 
ض  دا خاص  

 ثثي ديثثدعثثرهعينيثث مثث إيثثاء( sampling purposiveمعايثث  اد ثث )
 5 ا تمامخاص لككأنتو دأمصىمدرمكالبانات

علثثى:تصثثميؤاةموعثث الواحثثدة وتصثثميؤاةمثثوواملثنه الت ثثريفيتكثثون
جيثري ثذاالبحثثضتصثميؤاةمثوعت  مثام6عت وتصميؤاةموعاتاملتكا ئ  

لرتميثث ا ثثتيعاباملفثثرداتلطثثابمدر ثث ا ثثتخدامكتثثابالقثثراءةالرشثثيدةضت رضثث 
العرضيثثثثث للطثثثثثابمدر ثثثثث للنثثثثث املتو ثثثثثط اة ثثثثثامي ادكومي وونور ثثثثثويفتعلثثثثثيؤا

املتو ط اة امي ادكومي وونور و 

وخطثثثثواتتصثثثثميؤتمثثثثوعت  ثثثثياالختبثثثثارالقبلثثثثي ا ثثثثتخداماملتنثثثثو
املسثتقبل االختبثثارالبعثثدي واعتمثثاداعلثثى ثثذاالتصثثميؤاختثثارالباحثثث صثثل 

                                                         
4
  376م م1997ياه:دارا ام للنرروالتوايك دو انعبيداتوأخرون البحثالعلميمفهومهأدواتهأ اليبه الر 

5
 Arikunto, Suharsismi. 2010. Prodesur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik). Jakarta: Rineka 

Cipta. Hlm, 33. 
6
إبراهيم اإلسالمية ة الدرسات العليا، دليل كتابة البحث العلمي، )مالنج: جامعة موالنا مالك قسم تعليم اللغة العرية كلي  

 .11(، ص 2002الحكومية، 
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نتي ثثثث  ثثثثذااألو الفصثثثثلالنثثثثاضط والثثثثثاتالت ثثثثريف  نتثثثثا  كثثثثاالفصثثثثل  ثثثثي
البحث ويتنا لكيفاجلدو ا يت:

 1.3اجلدول 
 املنهج التجريب بتصميم اجملموعتني مع إجراء االختبارين القليب والبعدي

 االختبار البعدي تطبيقا لتجربة االختبار القليب اجملموعة

R1 11-13 

R3 11X13


التنبيه:

R1=الفصلالثامكج
R2الفصلالثامكب=
إختبارالقبلييفالفصل)بوج(= 11
X تطبيقالت ريفيفالفصلب=
إختبارالبعدييفالفصل)بوج(=13


 اختيارها وأسلوب وعينته البحث جمتمع - ب

وضصف عام  اةتم  وكل ردأووحدةأواألحداثاليتمت ديد ا
كمو وعالبحثمكالناحي التقني  السكانليسا و تموع مكالوحدات
األولي اليت ا ذلالصف أوخصا صا ددة السكان والتعميؤوا ذ أو
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م الباحثون حدد ا اليت واخلصا ص الصف  ضعض له  املو وع مك  و عر  
 7إ تخاصاالإل تنتاج 

ممامنل  أو للنفس خصا ص لديها اليت السكان مك   ء  ي العين 
وكامل حيثأن وا ح   العيناتامل حودةجيألأنيكونالسمات  للسكان 
 لكلثلالسكان .و ج يدللمطالباتيكوناملمثل)نفسالعين اخلصا ص

8لعين كا ي  اماإ تقرارخصا صه( خصا صالسكان(والكايف)ح ؤا

ادكومي يف التاميذ مج   هو البحث اةتم  املتو ط  املدر  
 يتاميذ تعليؤاملفرداتوعينتها  مك الثامك الفصلاة امي وونور ولرتمي 

وونور و مدر   اة امي  واختار. 3116-3115الدرا    ن  املتو ط 
الفصل متساوي يفدر تهما مامالباحثضالت رضي الباحثمكتلكالعين 

 الت ريف الطابيفالفصل وعدد  بط  وا خر  صاجترضيا منهما 32واختذ
 الناضط  الفصل عروا ي 35الطابوكذلكيف ختتار العين  و ذل الطاب 

األو أنضسيط  ختتارالعين العروا ي البسيط يفحال تو رالررط األ ا ي 
 دالء جتنسض  يكون أن والثات معرو    األصلي اةتم  أ راد مجي  يكون

9األ رد 

والعين  ذالبحث والفصلالثامك وينقسؤإىلمسم مها:تموع 
الت رضي )الثامكب(وتموع الناضط )الثامكج( 

 

                                                         
7
 Trianto, 2010. Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & 

Tenaga Kependidikan. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hal : 231 
 مرا   اضق  8

2
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 البحث متغريات - ج
 Independentاملستقبل) نا متنوانيف ذاالبحثاملتنو

Variableوالعاملالذييريدأننقيسمد ت منولعلىاملومب ويسمى )
( والعاملالذيعكDependent Variableضاملتنوالت ريف املتنوالتاض )

 ومهاكمايلي:11ت منوالعاملاملستقبل 
  الرشيدةالقراءةا تخدامكتاب  و البحث  ذا يف لباملستق املتنو  1
تطبيق  و البحث  ذا يف التاض  املتنو  3 كتابنتا   عالي  الرشيدةالقراءة

 مكالتاميذيفاةختبارالبعدي 
 

  طريقة األسلوب مجع البيانات - د
 يمكالبياناتالساضق البياناتالطريق اليتا تخدامهاالباحثللنيل

:يلي كما مجعها أدوات الباحث ستخدم ي ويقومالباحثهبذاالبحث
 

  املقاضل   1
 املعلومات جبم  الباحث خاله مك يقوم شفويا ا تبيانا املقاضل  تعترب

 مك املعلومات على للحصو   ام  أداة  ي و الد حوص  مك والبياناتالرفوي 
  11.البرري  خا مصادر ا

 و املدر   مدير رأي عك البيانات جلم  الباحث ستخدمهاي واملقاضل 
  العرضي  اللن  در  تعليق وعك .العرضي  اللن  در  أمهي  عك مدّر اهتاضعض

.التعليؤ لعملي  االرشادات الرشيدةوعكالقراءةضا تخدامكتاب

                                                         
10 Trianto, 2010. Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & 
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 وعملي املقاضل القعملهالباحثيعىنمتصبضاشتدنتي  املاحر  

املاحر   3

مك  ام  و يل  و ي .املباشرة املاحر  البيانات جلم  الباحث ا تخدام
 و نا .الوصفي البحث يف أ ا يا إ هاما تسؤ ألجا  لك البيانات  مج  و ا ل

املاحر  وإن .املباشر ضالفحص عليها  صل أن للباحث لكك معلومات
وأن حمدد لنره مو ه  تكون وأن ضعناي  مرك  تكون أن جتأل للباحث ك  لوب

 .13وحرص ضدم  تس ل وأن منرم  تكون

احر إىلمسم  يفاملاحر األو الطبق يقسؤالباحثامليف ذل
املتو ط  مدر   يف املفردات تعليؤ عملي  عك البيانات ينا  أن الباحث أراد
تعليؤ عك املركات ليعر  وكذالك ضا وروان  وونور و ادكومي  اة امي 

القراءةالرشيدة املفردات واملاحر الثاتأنينا نتي   عالي ا تخدامكتاب

 الومنا ق  2

 مك شكل أنّه معر ات: عدة وله وادديث  العلمي  املصطلحات مك  ي
العمل  مثل تقليدي  متعددة وأدوات و ا ل يستخدم الذي الببليوغرايف أشكا 

 الببليوغرايف  واملقاالت واملستخلصات الكرا ات مثل والفهر   وادديث  تصتيب
  ي الومنا ق.12وا تعماالهتا الومنا ق وتصنيب وجتمي   يلنقل  و التومنيق أنّ أو
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 صور يف األشياء عك البيانات طلأل و ي املكتوب ادقا قمك أو املعلومات طلأل
12 لك  واجلريدةوغو والكتأل والنسخ  الكتاض 

القراءة كتاب : على ترتمل الومنق  يف تنر  اليت البحث ضيانات مك
 مدر   يف والطاب األ اتذ وصوار ادكومي الرشيدة اة امي  املتو ط 

وونور وضا وروان 

اةختبار  2

 نتا ات(الطالأل  لو  مك عين  لقيا  منرم  عملي   و االختبار
أنيكون إما واالختبار .معين وأعرا  معايو حسأل السلو   ذا وتقييؤ)التعلؤ
تو يا يلي و يما . والصدق ضالثبات ويتصب املر   عريف أو املر   معياري
جلم  اةختبار الباحث ستخدمي 15. الساضق االختبار تعريب يف الر يسي  لأل كار
 و اةختبارالقبلي مك يتكون اةختبار و ذا .املفردات ضا تيعاب املتعلق  البيانات
.البعدي اةختبار

ا تخدمالباحثاةختبارجلم البياناتاملتعلق  هارةالطابيفتعليؤ
و ذاختباريتكونمكاةختبارالقبلي املفرداتضا تخدامكتابالقراءةالرشيدة

مبل للم موعت  القبلي اةختبار ضإ راء و لك الت رض    ذل ة راء والبعدي
الت رض للم موعت الت ريبي   اةختبارالبعديعلىإ راءالت رض   إ راء

نتا   مك الباحث نا ا الذي والبيانات الت رييب  وتموع  الناضط  اةموع 
اةختبار يكالبياناتاة ا ي لبحثو ااجلامعي 

 :تيا  نالبيا الر ؤ كما هومدشرات االختبار يف الطاب حجنا معيار أما
                                                         

14
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), hlm 223. 
15

I’anatut Thoifah. 2015.Statistika Pendidikan dan Metode Penelitian Kuantitatif . Malang: 

Penerbit Madani Media. hal 94-96 
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 1.2 جدول
 36االختبار يف الطلبة جناح معيار





 



أمامدشراتاختباراملفردات يكمايفاجلدوا ا تي :
 1.1اجلدوال 

 نتيجة املفردات
 املفردات

 القيمة مؤشرات الرقم
21-1املفرداتاملستخدم     1
21-1اة اض املنا ب ضاأل ئل 3
 21-1إختباراملفردةاملنا ب 2

 احلروف
 القيمة مؤشرات الرقم
 21-1ادرك املنا ب حر ا1
 21-1ادر املنا ألحر ا3

                                                         
16
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 البيانات مصادر - ه

والفرعي   الر يسي  البحثمكاملصادر البياناتيف ذا يتكونمصادر
: ي

لرتمي تعليؤالرشيدةمصادرالر يسي  يالبياناتعكا تخدامكتابالقراءة  1
املدر   ر يس املقاضل  عند والتطبيق النرري  ض  العرضي  اللن  املفرداتيف
العرضي  اللن  الدر  الطاب وأوراق الو ا ل مبتكر العرضي  اللن  واملعلؤ

 .وماحر عملي تعليؤاللن العرضي 
املصادر  3 و ليل ضالبحث تتعلق اليت واملرا   الكتأل  ي الفرعي  مصادر

 الر يسي وغو ا 

البيانات الكمي   البيانات إىل حيتاج الذي الت ريف البحث تصميؤ
عملي  عك املاحر  مك والبيانات الطاب  مك اةختبار نتا    ي الكمي 
التدريس ونتا  املقاضل م الطابلرتمي تعليؤاملفرداتضا تخدامكتابالقراءة

ضعضالطاب واملعلؤاللن العرضي والرشيدة



 البيانات حتليل أسلوب - و

 ليلالبيانات يالعملي اليتتنرؤأويكونضوا طتهااملاحراتالناجت 
ويف ذا علىنتا     يثلككادصو منها البحثمعين  عكتطبيقخط 
 لذلكا تخدم ض الفصل   التعليؤ الباحثتعريب رقنتي   أراد البحث 
الباحثالبياناتمكنتا  الختبارالقبليواالختبارالبعديالذيكيقيمانللفصل

ياناتالصادم  لذلكحيتاجالت ريفوالفصلالناضق كيحيصلالباحثعليالب
البحثإيلأ لوب ليلالبيانات 
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الفر ي   صياغي  اختبار أو مركل  علي لإل اض  البيانات  ليل أ ر
 17وينبنيأنتتنمكوصفالتقنيات ليلالبياناتاملقدم يفاالمرتاح:

 وصبللبيانات ليلها   1
 وصبملراحلعملي  ليلالبيانات   3
عملي   2 مراحل مك مرحل  كل يف املستخم  الكمي  للنما ج وصب

 تنم وصبالبياناتاختارو ليلاالحتيا ات واختبارالفر يات 
الفر يات إيلطرحصياغي  البيانات ا   الوصبلتحليل يفجاي 
اةحصا ي علىأ ا  ر ي للبحثاملقرتح إحصا ي  ر ي والبديل

صفر 
اد النمو جويف ذل يف ذا ادقيقي  الت ريف التصميؤ يستخدم ا 

ينطلعون امتناء حيث الت رضي   واةموع  الناضط  اةموع   نا 
ضعروا ي )عروا ي ( 

 ليل أو  مرت للتحليل وكان  نا  البحث   ذا إيلعنوان ا تناد
مك تموعات م  الت ارب ض  املبكرة القدرة االختا ات اختبار

-tصرالتحكؤمبلتطبيقطريف التعليؤ القيامضذالكضا تخدام)عنا

test) .اةموع وك مدرة ض  الفرق أمهي  ال  نا  املتومع  النتا   ان
الناضط واةموعاتالت رضي  

الفر ي   و ادال   ذل ويف الفر ي   االختبار امرتاح الثات التحليل
لطاب املفردات تعليؤ لرتمي  الرشيدة القراءة كتاب تطبيق " يقرتح
إحصا ياتاال لوب وونور و"  ادكومي  اة امي  املتو ط  مدر  

                                                         
17

 Trianto. 2010. Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & 
Tenaga Kependidikan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hal, 233 
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( أ لوب  و الفر ي  االختبار ا تخامه يتؤ للعيناتt-testالذي )
صل امنن   اتال

الرم   و الت ريف البحث مك البيانات لتحليل األنسأل  األ لوب
18"كمايلي:t-testاةحصا ي"

 
=املقيا املعديلمكاةموع الت ريب 
=املقيا املعديلمكاةموع الناضط    
=العددالتنوعييفكلالنتا  مكاةموع الت رض 
 يفكلالنتا  مكاةموع الناضط =العددالتنوعي 
=عددالتاميذيفاةموع الت ريب 

 =عددالتاميذيفاةموع الناضط  
 
 
 
 



 


                                                         

18
 Suharsimi Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan 

Praktik). Jakarta: Rineka Cipta.Hlm 354. 
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 ساتاالدر  مراحل تنفيذ - ز

 1.4لجدو 
 الدراسات راحل تنفيذم

 ذلاة راءاتيقوثهباالباحث إ راءاتالبحثاليتيتبعهاالباحث و نا 
األتي :ضاخلطوات


 






 
 



ٖ٘ 
 

 الرابع الفصل

 وحتليلها البيانات عرض

 وونورجو. اإلسالمية مدرسة املتوسطة احلكومية عن تارخيية نبذة:  األول املبحث

 اجلغرافيا املوقع . أ

اإلسةممة  اابةة الًتًا  مؤسسة وونورجةوااإلسةممة ااملتوسةة ااكوومةة  مدرسة 
وونورجةةو افعسةة ايفاشةةعر ااملتوسةةة ااكوومةةة ااإلسةةممة اوونورجةةواااملدرسةة  وقعةة 

 ٔفعسورواناجعوىاالش قة .

 املدرسة تأسيس تاريخ . ب

كعنااستأج تااألاضة االواقعة ايفاشةعر افعسة اااٜٜٚٔيفاالبداي احىتاععما
وونورجةةةوافعسةةةوروانابعملدرسةةة ااملتوسةةةة ااإلسةةةممة ااكوومةةةة اوونورجةةةو.ا ايفاوقةةة ا

 اتأسسةةة امدرسةةة ااملتوسةةةة ااإلسةةةممةالحةةةناب ةةةعطاع ةةةاات ةةةحملامةةة اا ت ةةة اا  ةةة  ا
.اإنشةةةةةةعطاروةامدرسةةةةةة ااملتوسةةةةةةة ااإلسةةةةةةممة اٜٜٚٔاكوومةةةةةةة اوونورجةةةةةةوايفاالعةةةةةةعما

 Drs. H. Asyariاكوومةةةة اوونورجةةةواب لةسةةة االةةةدكتورااكةةةع ارشةةةععريا عشةةة ا 

Hasyimحةةعةا,امدرسةة ااملتوسةةة ااإلسةةممة ااكوومةةة اوونورجةةوإٗٓٓ-ٜٜٚٔ(ا
 .Drs. HM آٜٕٓ-ٕٗٓٓاا ةسةةةًتاداصةةةعكُتامسةةةعودالةةةدكتورااكةةةع ا  ةةة

Sholikhin Mas’ud, M.Pd.Iايعةةٍتا ةةواالةة لةيناالرةةعاامدرسةة ااملتوسةةة ااإلسةةممة ا)
او ةةةةةوإٕٔٓ-ٜٕٓٓاكوومةةةةةة اوونورجةةةةةو اارمفةةةةة اعةةةةةد امةةةةة  ار ةةةةة ىايفاعةةةةةعما

 .Drs. H االةةةدكتورااكةةةع اإمةةةعمايةةة اىتااملعجةسةةةًت احةةةىتايفاال  عيةةة ااكةةةع ا  ةةةود

Mahmud,M.Pd.Iمة ااكوومةةة اوونورجةةوايفا(ارصةب ازعةةة امدرسةة ااملتوسةةة ااإلسةةم
 اإىلاالوق ااكعض .اإٕٔٓععما

                                                           

 سعع االسعبع . ايفاالٕٙٔٓرب يلاإٕاملمحظ  ام ااألستعذا  ودارلةس ااملدرس  ايومااجل ع  اتعريخاأ.
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 الرسالة و الرؤية . ج
ال ؤيةةة ااملسةةةتاب ة ااملدرسةةة ا ةةة احقةةةلاالةةةةمخاالعاةةةةد اقويةةة  ااأل ةةةم ا
املو مةة اوالشيقةةة امةةةعبناالاة ةة االا سنةةة اوالسةة  .ابراةة االةة ريناوامل ةةعراتالةةةدب ا

ااكعي ااألس  اوا ت  .
 ة اية سااإلنةعناوالتاةةوى اوونورجةةواااكوومةة ااملتواسةة ااملدرسة ال سةعل ا

تةوي اإموعنعتاالةرةلالتقةب اال ةعسابةعأل م االو نة اوامةةعبناالاة ة االا سنةة ا
اوالس  .

ا
 أهداف املدرسة . د

 .جعلاالظعماتع ة ااإلسمم اشعمل اوالو   اوامل ظور .ٔ
 ت رةذاتوحةدانظعماالب عطال عاةد اوالعبعد اوالراهاور م . .ٕ
 ع االةمخايفاالعبعد .ربويلاملعدياوا .ٖ
 .واأل    الدنةع يف وي ر  التاوى  الدؤم  الدس   اجلةل لةجعل .ٗ

 
 املنهج الدراسي . ه

ا اع ااتستخدم افعسوروان اوونورجو ااكوومة  ااإلسممة  ااملتوسة  مدرس 
ا االدراس  ا"امل ع ج اا(Kurikulum 2013" ٖٕٔٓمد ل ام اأٖٕٓس   تةبةاع

 بأيات يا  التع ة  ع  ة  يف الع بة  غ ال  مدرس هبع ويس  األ دافااملدرس .
االتممةذ. ع د اإلستغعة ق ة   الع بة  ورس وخ.اوال غ 

ا

ا
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اااملدرسة وموظف نو املعلم . و

.اوااملعد     والتع ة  الًتبة  ع  ة  جنعح يف األسعس رن الًتبة  ع  عط قعة
ا ام  ار   اااملعد  ام  ار   ااملع   اورح ااملع    ام  ار   اوالة يا  املع  .االة يا  

 بة الًتا وتادم  ورامل األجل ف ذ . والوسعلل التدريين ت يا  جبعنحمل درس وامل
 ورهن  .التممةذ يدرسون الذي  املدرسُت م  عدد ف دي ع املدرس  هبذه  .والتع ة 

يفامدرس ا واملوظرُت املدرسُت عدد  و رع عهل .او ذا ل جعح يسععدونااملوظرُت
انورجوافعسوروان:املتوسة ااإلسممة ااكوومة اووا

ا1.4 جدول
اعدد املعلمني و املعلمات

 املادة و املعلمات نياملعلم أمساء الرقم
االراه االع بة ا  ودأ
اال يعضة ا  داس وعنإ
االا سن ااكديثارفةفارفة  اٖ
االع بة ا َتألنعماٗ
اال غ اإندونةسةعاسو  تعيتاف لة داا٘
اع  االععملاسة دوادوياي ًتوااٙ
اع  اا ت  اسدياريوسانواوي دا اٚ
اتوجةهاواملشور اايوعاتَتيسةعاٛ
اتوجةهاواملشور اروىتايوىتارنتةٍتاٜ
اال غ االوت ة ابعيوساف يارمبد اآٔ
اع  االًتبة ااملدنة ام زوك أٔ
اع  االععملاق ّ ااألعُتإٔ
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اال يعضة  اال غ االوت ة اتولوساوحةواأٖ
اال يعض ا  داكر  ااٗٔ
اتعريخااإلسممازح ي ا٘ٔ
االا سن ااكديثاعبداالوحةداٙٔ
االع بة اغر انالان ةلاٚٔ
ااإلجن لة اةرة نورالاٛٔ
االراهارمحدام زوك أٜ
اع  اا ت  اسوم استونإٓ
اال غ اإندونةسةعامعس ة ارلر إٔ
اال يعضة ا عداتامعلة عإٕ
اعاةد ار م اسةيتامشةة ااٖٕ
اعععتاالةدوي الق اسوية جا عريعديإٗ
ال يعضة  اع  االععمل اع  ااة   مإ٘

االًتبة ااملدنة اا
اتعريخااإلسمم اع  اا ت  ااكوس عديإٙ
اال يعض اعُتجومإٚ
اال غ اإندونةسةعاريس  اوي عنيتإٛ
ااإلجن لة ا  دا َتااألنواراٜٕ
اع  اا ت  اال سعطاحو  آٖ
ااكعسوخا َت  دامأٖ
اع  االععملاىتارنيتاسىتارمح ايواإٖ
اعاةد ار م افة يارااحوري اٖٖ
ااكعسوخا َتاالبق اٖٗ
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ااإلجن لة افو ياريونجاٖ٘
ااإلجن لة اس اهاسىتاسعبة ابعالرداٖٙ

 

 املدرسة أدوات . ز
ا ,املدرس  رلةيناموتحمل تشت ل املدرس   ذه يف املوجود  مدرس  ردوات

قس االقي  اس ك االة ب  اموتحملااملع  وناواملع  عت  ,وإدر ال  درس موتحملا
 اقس ااك عممع لاالععمل اا ,اكعسحمل مع لال غ  اا مق ا املوتب  امع ل

 ة.واالرقواا اخم نالشور 

 1.4 جدول
 املدرسة أدوات

االعددااملدرسة أدواتاالرقم
أااملدرس  موتحملارلةينأ
أاموتحملاوإدر ال  درس إ
أاموتحملااملع  وناواملع  عتاٖ
أاقس االقي اٗ
أاس ك االة ب ا٘
أامق ااٙ
أااملوتب اٚ
أاال غ  مع لاٛ
أااكعسوخ مع لاٜ
أامع لاالععمل آٔ
أاقس االشور أٔ
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أاخم نإٔ
إااك عما ل ة ب (أٖ
اٖااك عما ل  ع  ُت(اٗٔ
ا٘ٔاالرقوةا٘ٔ

 
 التالميذ فصول عدد . خ

تتووناانامدرس ااملتوسة ااإلسممة ااكوومة اوونورجوافعسوروااالرقوةايف
 .طالبا 144 اواعدداالةمخاك   افصول 41م ا

 1.4 جدول
االتالميذ فصول عدد

 لطالبعدد ا الفصل  الرقم 
اتعلبعأٖاالسعب ارأ
اتعلبعآٖاالسعب اخإ
اتعلبعآٖاالسعب ا اٖ
اتعلبعأٖاالسعب اداٗ
اتعلبعآٖاوالسعب اا٘
اتعلبعإ٘ااالرعم اراٙ
اتعلبعإٗاالرعم اخااٚ
اتعلبعإ٘ارعم ا الاٛ
اتعلبعاٖٕاالرعم اداٜ
اتعلبعإٔاالرعم اوآٔ
اتعلبعأٖاالتعس ارأٔ
اتعلبعأٖاالتعس اخإٔ
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اتعلبعآٖاالتعس ا أٖ
اتعلبعآٖاالتعس ادااٗٔ
اتعلبعآٖاالتعس اوا٘ٔ

اتعلبعإٕٗ نتائج التالميذ
 

 1.1 جدول

 نورجو فاسوروان صورة تشكيلية مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية وو 

 

 ا

اا

ا

ا

 

 

 

 

 

 

1 

7 

8 

9 

6 

4 
5 

3 

2 

 ملعلوماتا

 املدرسة .1

 القرية ديوان.2

 قسم الصحة.3

 الكنيسة.4

 قسم الشرطة.5

 امليدان.6

 روضة ألاطفال.7

 املسجد.8

 السوق .9
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 الثاين : تطبيق استخدام كتاب القراءة الرشيدة يف تعليم املفردات املبحث

تطبيق استخدام كتاب القراءة بيانات املالحظات واملقابالت عن عرض ال .أ 
 الرشيدة.

ااملوجوا ااألسئ   اإجعب  ااسترعط اإىل اترةد ا ااإل تبعر انتعلج ااألسئ  اإن ايف د 
االبيثانتعلجااإل تبعري االاب  اواالبعديام ا البيث.اوع ضاالبعحثايفا ذا

 (.t-testا  وعتُتاالضعبة اواالتج ب ا اح  ت عابإستخداماال م ااإلحقعل  
وكعن ادوراالوسعللام   األناالةمخايشع دوناويشع ونامبعش  ايفات كا

استغوىا عص .ف    اتس ةماألنات كاالوسعللاياالدراس 
اإج اطا ابعضاالةمخاع  او ااملع   ام  اواملاعب   اع ضانتعلجااملمحظ  رمع

ااملر داتا ايفااابإستخدامتع ة  امشو ته او اال شةد  ااملتوسة اكتعخاالا اط  مدرس 
ااإلسممة ااكوومة اوونورجوافعسورواناف  اك عاي  ا:

امشو  .ٔ او اال شةد  االا اط  اكتعخ ابإستخدام ااملر دات اتع ة  امدرس اإج اط ايف ته
 ا.املتوسة ااإلسممة ااكوومة اوونورجوافعسوروان

اا ااملر داتابإستخدام ايفافقلاالرعم ا خ(ارناتع ة  اال شةد  كتعخاالا اط 
تمبع.اإٗم ّ ايفااألسبو ا  ايومااجل ع .اوعدداالةمخايفا ذااالرقلا وا

ا.حعل االرقلافةهااملاعلداوااملوعتحمل
 اط اال شةد ايفامدرس ااملتوسة ااإلسممة امشو  ااملر داتابدوناكتعخاالا .ٕ

 .اكوومة اوونورجوافعسوروان
ا افيقلارناااملمحظ بعد ابعضاالةمخ  او االع بة  اال غ  ام امع   واملاعب  

  ااعت عداكتعخااملا رارواكتعخابعمل  جاع  ة اتع ة اال غ االع بة افة عامشومتا
ا اافاطأٖالدراس  التع ة امعو ااآل   اكتعخ اااستخدام االع بة  ا ذااا ال غ  و

ااملر داتايفااملدرس  االغ ف  االسو  ا الوتعخايعت داع ااملر داتاالةومة امرلا:
كتعخابعمل  جاالبة اويَتاذلك.اوكذلكااملر داتاتووي ابعجل   ااملرةد افاط اّ اا
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اأٖاالدراس  اع  الةغ بوا االةمخ اع ا ااٗيعتاد االةمخام عر  ايسبحمل حىت
يفاتع ة اال غ االع بة ا عص اتع ة ااملر دات.اوشو تهاريضعاااف  عالإ ت عمعاوامعا

ا  ادوراالةمخاالس يبايفاالتع ة اال غ االع بة  ا
ااملدرس ا ام  ااملدرس  ا ذه ايف االةمخ امعظ  ا   ااأل  ى ااملشو   رمع

االع بة .افظ اااإلبتدالة ااكوومة الةينام ااملدرس  اال غ  اتع  وا اإلسممة االيتامع
الةينارنادرااالةمخ ااملدرس  ا ايفا ذه ادرساصعحملاوممل. ا و االع بة  ساال غ 

  عكاالربنعمجاال غ ا عص اال غ االع بة  اوكذالكااستع عةاالوق اق ة  التع ة اال غ ا
.اوكذلكاصعراال غ االع بة .او ذاااكعةايسبحملاالةمخاكسمناوامملايفاالتع ة 

اق اط ااملر دات  احرظ اا الةمخاضعةفايف االع بة  اوبعال غ  اكتعبت ع. م ااضو
اال صاالع بة ا االةمخايا ر اوكذلكام  االع بة   اال غ  اق اط  ايستةة  الةمخاال

إب يجت  ارواب غت  .
  ع اارسعسااملشو    كتعخاالا اط اال شةد  بعستخدام املر دات تع ة  تةبةن .ٖ

ااملتوسة ا امدرس  ايف االةمخ ام  االرعم  افقل ايف االبيث االبعحث قعم
ااكووم اإىلااإلسممة  االرعم  افقل ايف االبعحث افاس  افعسوروان. اوونورجو ة 

ا  وعتُتاومهعا:اا  وع االضعبة ا الرعم ا ( اوا  وع االتج بة  الرعم اخا(.ا
فعاا  وع االضعبة اعّ   عامع  اال غ االع بة ايفا ذااالرقل.افاعماالبعحثابأرب ا

لم تبعراالاب  اواال تبعرالاعطتاو  ال  ج وع االتج ب الاعطن اولاعطاناالبعق ا
االبعديالت كاا  وعتُت.

املع ف اا اوالضعبة  االتج بة  ايفاا  وع  االاب  ارب ي يع االبعحثابعال تبعر وقعم
االتج بة ا اا  وع  ايف االتع ة  اوج ياع  ة  ااملر دات. اتع ة  االةمخايف كرعط 

الاعطي .

                                                           

أٜماعب   ام ااألستعذا َتاألنعماال غ االع بة ايفامدرس ااملتوسة ااإلسممة ااكوومة اوونورجوابعسوروان ايوماالسب  اتعريخاإ 
 ٓٔ ايفاالسعع ا.ٕٙٔٓمعرسا
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ناالتع ة اع اارا(Arends)رس وخاالتع ة اع اارسعسااملشو  اع دارري دسا
االقيةي ا ااملشو   االةمخ ايع ل احةث االتع ة  امد ل ا و ااملشو   رسعس
اوالرا ا اواملستال االرو  اوقدر  ااالستخبعر اويتةورن اإف اديع امع ومعهت  لَتتبون

ايسععدا ٖبعل رين. ااألس وخ احبلااف ذا او و اإف ديع ااملع ومعت ال ةل الةمخ
ا ايف اتةبةاه اوكذالك ابعملبعحث. ااملادم  ام ااملشو   ايقدر ااملر دات  تع ة 
ااملشو  االيتاذبحملاع ااح  عاخبةواتاخمقوص .

شةد اع اارسعسااملشو  اتةبةناتع ة ااملر داتابعستخداماكتعخاالا اط اال ا
ايتوونام اثم اع  ةعت.اوبةعهن اك عاي  ا:

 األسئ  اع امض ونااملوضو . .ٔ
 األسئ  اع امععااالو  عتاووض ابعض عايفامجلامرةد . .ٕ
اع ااملاعل ا ااملوضو ا(اب ّمت عاع دااإلموعن.التو  ا .ٖ

فبُتاك عاااكتعخاالا اط اال شةد بتةبةناا املر دات تع ة  يف ورمعاارةواتا
اي  ا:
ا
ا  (ٔ ااجل ع  ايوم ااألوة  اا(ٕٙٔٓرب يلاإٕيفاال اعط االسعبع  اإىليفاالسعع 

االرعم   اتةبةنالسعع  ارو ااألوة ابإعةعط االبعحث اوبدر ااألوة  ااكق  ايف ا 
ااتع  ااملر داتابعستخدام افت اة  االتج ييب. ايفاالرقل اال شةد  كتعخاالا اط 

البعحثاالدرسابعلسمم.ا ارسئلاالةمخامعاصعحملام ا ذااالوتعخابعدا
وبعداذلكاكتعب ااملوضو اع ادرساكتعخاالا اط اال شةد اااال تبعراالاب  .

ا اا.احلريقو و االبعحثّ  اواارعةا ااملوضو   اع  اتتع ن االىت رمعااملر دات
ا اقدر اف   االةمخ اإىل االبعحث ارعة ع االيت اورمعااإٓاملر دات ك   .

ااااااااااملر داتاالىتاف  اك عاي  ا:

                                                           
3
 Trianto, Op.cit.hal.68 
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 1.1 جدول

 مفردات لقاء األول

 املفردات الرقم
اا كْ  ِْين اا.ٔ
ان علِ ٌاا–ية   عم اا-ن عما.ٕ
اِف  اشٌاا.ٖ
اظ مَّمٌاا.ٗ
ابة ْ دٌاا.٘
ا ٌا  اعكِاس اا.ٙ
اَْتِارِاار اات اوْاص اا.ٚ
ا  اعِراالش اا.ٛ
ا  ا  اسْاي اا–ا  اس ِاا.ٜ
ااخٌا  اص اا.ٓٔ
ا  اعِراار اا.ٔٔ
اعم اا اية اا–اعم اق اا.ٕٔ
اا  ات ارْاية اا-ا  ات افة اا.ٖٔ
اعك ابَّاالش اا.ٗٔ
اي ِةل اا–الَّات ار اا.٘ٔ
اطي اا–ىار ار اا.ٙٔ
اارٌاو اجِاا–اعرٌاج اا.ٚٔ
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ا

رم االبعحثالةّ رظونااملر داتااآلتة اداالةمخايت ولونااملر داتااآلتة .بعا
ش حاالبعحثااملر داتاابقوتاععةافإذااوجداارةعطااص  ااملع  ايفاق اطهت  ا ّا

اير االةمخ اك  االتع ة ة  االةمخابعلوسعلل اكتحمل ا  ااملر دات. اع    ون
البعحثابعضام االةمخااملر داتايفاالسبور .ابعداهنعي اكتعب ااملر داتافأم ا

اك ّاسعهت  ايف ااملر دات اكتعب  الة ّرظ ارو اواآل  وناالةا اط اصيت ع اع ا رباةاع
اعتم اال اعطااألوةارناالبعحثاي عةاالبةعنا.اّ اا تتعماالدرسابعسمم.يمحظون

اوا اال سعن اتمق  اف   اال شةد  االا اط  اكتعخ ابعستخدام ااملر دات اتع ة  ع 
ااملر داتابعلوسعللاالتع ة ة اةمخ م افقعح الاسمس االومم  ايشع اير  وا

ااملر داتا ايبُت ااملع   ابسبحمل ااملر دات االاعط ايف اواك عس  ابعلر ح الةمخ
اا.ابعالت رةل ابعلقور ارواش طاس  

ااا
ا  (ٕ ااجل ع  ايوم االرعا  االسعبع احىتاا(ٕٙٔٓرب يلااٜٕيفاال اعط يفاالسعع 

االرعم   ااالسعع  ااألوة. ااكق   الدرس البعحث كّ ر ال اعط  ذا يف يف
الدرس ارعةااالبعحثا تو ي  بعدا.رعة ع اليت املر دات ع  املعض  اسأة

ا االرعنة  االا اااملر دات اكتعخ اال شةع  ابعملاط  الةست ّ اد  ااك ين  وضو 
االبعحثاإىلاالةمخاف  اقدرااملر داتااألوىل.ا ااملر داتااليتارعة ع ورمع

ااك عاي  ا:اااااااااك   .اورمعااملر داتاالىتاف  اأٖ

ا

ا

احمل اعحِاص اا.ٛٔ
احمل اع ا ْاية اا–احمل اعِال اا.ٜٔ
اة ا ِا ْاية اا–اة ا  انة اا.ٕٓ
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 1.6 جدول
 مفردات لقاء الثاين

ااملفرداتاالرقم
اجي يا–ج ىاا.ٔ
اي ظ ا–نظ اا.ٕ
اوجدا.ٖ
ايد لا–د لاا.ٗ
اوسطاال عرا.٘
ايقلا-وصلاا.ٙ
اي عديا-نعدىاا.ٚ
ام عوبعا.ٛ
ايأ دا-ر داا.ٜ
االواقرونا.ٓٔ
اير حا-ف حاا.ٔٔ
اندحا-مدحاا.ٕٔ
اخيّ صا– ّ صاا.ٖٔ

 

اع ا ّاا اير  ون االةمخ اك  االتع ة ة  ابعلوسعلل ااملر دات االبعحث اش ح
فقمااالبعحثاع اال صايفاكتعخاالا اط اال شةد اش حاالو  عتاّ ااملر دات.ا

امع  عاوفقم اش ح اّ  اوكتعبت ع االةمخاع ابت رةظ ع ام  االقعوب  اوجد اإذا .
اإىت االةمخ افسأة االوتعخ  اذالك اتتع ن االيت ااملر دات ارو االبعحث اال ص

ا االبعحث ااألسئ  .افأجعخ ات ك اع ا امنوذجعامبعش   ااملاعل  ااملدّرس اق اط   
.اق اط االتممةذاواحدافواحداابعدامع فت  اموضو االدرسايفاماعلت  اال تممةذ
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ق اط االتممةذااملاعل ابقوتاا.م ااإلصمحام ااملدّرس اوذلكابعدامتعماالومم
.ااملدّرسعب التوجةهااألسئ  اع  عاإىلا رةفام االبيثاع اك  عتاروامجلاص

ام االتممةذااألسئ  ا ااإلجعب اع  ع املاير  وهايفااملوضو  اّ  م االتممةذاعّ ع
رناالبعحثاالرعام اال اعطااا .بعلسمم ا تتعماالدرس.اّ ااآل  ي اروام ااملدّرس

االبةعن اف  اعتي عة اال شةد  االا اط  اكتعخ ابعستخدام ااملر دات اتع ة  متعمااع 
الوممايفاق اط ااملر دات اف  اع اش حاالو  عتايفاال قوص امشعرك ااملع  ا

ا.واالةمخايفاع  ة االتدريين
ا ا (ٖ ااجل ع  ايوم ا  االرعلث  احىتاا(ٕٙٔٓمعيواأٖيفاال اعط االسعبع  يفاالسعع 

االرعم   االةمخااالسعع  االبعحثاإىل ارم  اال اعط ايفا ذا ااألوة. ا٘ يفااكق 
 وع ااأل  يابعل غت  ا.اوجمااحلريقجم وععتايبُّتاال صااااجم وععت.ا الول

اجةدا. اي تّ  او االدرس.يمحظ اهنعي  االرعاحيت اال اعط االبعحثاي عةاالثم  رن
البةعناع اتع ة ااملر داتابعستخداماكتعخاالا اط اال شةد اف  ابعدامع فت  اع ا

اال غ  اتع ة  اع  اب شعط ايشع  االةمخ ا"  ااك ين ا" اااملوضو  عقلاوكذلك
 ا.الةمخاع اثاعف اشخقة 

يفاالسعع االسعبع احىتاالسعع اا(ٕٙٔٓمعيواإٓيفاال اعطاال اب  ايومااجل ع ا  (ٗ
 لةيرظوا الةمخ مجة  إىل البعحث رم  يفااكق ااألوة.ايفا ذااال اعط.ااالرعم  

ا ااحلريقم ااملر داتا ام االةمخايفاالرقل اوابعداذلكابدراا واحدافواحدا
ال ع ع االدرس.البعحث اا تتعم احيت االبعدي ااإل تبعر ارنااىت اال اب  اال اعط م 
اف  االبعحثاي عةا اال شةد  اكتعخاالا اط  ااملر داتابعستخدام اتع ة  البةعناع 

الةمخاير  ونااملر داتالةينابعجل   ااملرةد ابلاير  ونااملر داتابعلاق اواا
ااااكذلكاي عةاالةمخااملر داتااجلديد اواجلةد الًتقة ااملر دات.
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ا ام ا ةواتاتع ة ااملر داتابعستخداماكتعخاالا اط اال شةد  اّ  قعماو ذا
ااإل تبعر اجل ع  ا يوم يفا(ٕٙٔٓمعيواإٓ التعريخا يف البعدي البعحثايفا ذا

اا.التج يب  ل  ج وع 

تع ة ااملر داتايفاالرقلاالرعم ا  (ايفافقلاالضعبة ابغَتاكتعخاالا اط ا
ايعٍتافععل . ازادتا رب  االتع ة ة  انتعلجااإل تبعرااال شةد  ام  اال يعد  ويعتربا ذه

اواإل تبعر ااإل تبعرااالاب   انتعلج ام  ارع ا االبعدي ااإل تبعر انتعلج ارمع البعدي.
الاب  .اولو ا ذهافععل ايفاالرقلاالضعبة الةس اععلة اماعرن ابعل يعد ام افقلا

االتج بة .

ا ااستخدم ع االيت اال شةد  االا اط  اكتعخ ااملر داتايفاإن اتع ة  البعحثايف
اوتستة ابعرةواتااملة وب   ام عسب  ا خ( االرعم  االةمخاع ااالرقل ات ق  ارن  

اوكعنا االتع ة ة   ابوسعلل ااملر دات ابُت اقد االبعحث اوكعن ااملر دات  استةععخ
ف  ابعستخداماالوتعخاالا اط اال شةد .اإناالةمخايشع ابعك عس ا انشعط اوا

ايفاتع ة ااملر داتايستةة ارناي ق اقداالةمخا اال شةد  استخداماكتعخاالا اط 
اع اااستةععخااملر دات.

ا

 املبحث الثالث : فعالية استخدام كتاب القراءة الرشيدة

 نتائج اإلختبارالقبلي والبعدي للمجموعة التجربية والضابطة .أ 

االبيثاويف اب تعلج اتتع ن االبعخايع ضاالبعحثاالةعنعتااليت ف ذهاا. ذا
 تعلجاتتوونام انتةج ااإل تبعراالاب  اوانتةج ااإل تبعراالبعديام اا  وعتُتاال

اا  ابعستخداماال موزا إمع .ااإلحقعطا (t وع االضعبة اويفافقلاالتج  ياوح  ت ع
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ا انتعلجاوعقلام اإج اط اوالتج بة  االبعديافع  وعتُتاالضعبة  االاب  او اإل تبعر
اانتعلجااإل تبعر.اا

اي  ا: ك ع التج بة  ل  ج وع  الاب   اإل تبعر نتعلج رمع
ا

 1.7جدول 
 ة التجربةنتائج االختبار القبلي للمجموع

االفصل الثامن ب
 التقدير النتيجة  امساء الطالب  رقم
اضعةف ٘٘اعبداا ةحملأ
اضعةف ٓٙارمحدارف ديإ
اضعةف ٘ٙاععلش اال مح اٖ
امابوة ٘ٚارلرُتاع ي اٗ
امابوة ٓٚارندياموالنعا٘
اضعةف ٘ٗارنغ امولة اسعرياٙ
اضعةف ٘٘اد وياسوس يتاٚ
اضعةف ٓٙاديو ا َتاال س  اٛ
اجةد ٓٛايٍتاسعفة يافة يداٜ
اضعةف ٓٙافضة  االع  آٔ
امابوة ٓٚافعنديارمحدافوزيأٔ
اضعةف ٘ٙافعرسايولةعنتوإٔ
اضعةف ٘٘افو يانعبةلأٖ
امابوة ٓٚاإب ا ة اٗٔ
اضعةف ٘٘اإمعما وزن ا٘ٔ
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اضعةف ٓٙا  داصعب ي اٙٔ
اضعةف ٘ٙا  دام ك اٚٔ
امابوة ٘ٚا  داررفعاإل اماٛٔ
اضعةف ٘ٗادهللا  داشعأٜ
امابوة ٓٚانةأاريوانةغاتةعسإٓ
امابوة ٘ٚارفةع ااكس ة إٔ
اضعةف ٓٙاسعبماسعفة يإٕ
اضعةف ٘ٙاس يتاررفعافة ياٖٕ
اضعةف ٓٙاسوسةمافةعيتإٗ

اا٘ٔ٘ٔ العدد
اإٔ,ٖٙ املعدل

ا

االدرج  نعلوا الةمخ رن ظ   االتج بة ااف  انتعلجا ذاااإل تبعراالاب  
( ايفا-ورمعاالةمخايفامستوىاجةداجداا:ا ٕٔ,ٖٙااملعدل وا ٘ٔ٘ٔالعددا

( يفامستوىاٙٔ( يفامستوىاضعةفا ٚ( يفامستوىامابوةا ٔمستوىاجةدا 
اع ااتع ة ااملر داتاب تةج اضعةفا(.اوم ا  عافإناقدهت -ممتعزا 

اي  ا: ك ع تج بة ال ل  ج وع  البعدي اال تبعر نتعلج رمع
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 1.8جدول 
 التجربية للمجموعة البعدي اراالختب نتائج

االفصل الثامن ب
 التقدير النتيجة أمساء الطالب الرقم 
اضعةف ٘ٙاعبداا ةحملأ
امابوة ٘ٚارمحدارف ديإ
امابوة ٘ٚاععلش اال مح اٖ
اجةد ٘ٛارلرُتاع ي اٗ
اجةد ٘ٛارندياموالنعا٘
اضعةف ٓٙارنغ امولة اسعرياٙ
اضعةف ٘ٙاد وياسوس يتاٚ
اجةد ٓٛا س  ديو ا َتاالاٛ
اجةداجدا ٜٓاديٍتاسعفة يافة ياٜ
امابوة ٓٚافضة  االع  آٔ
امابوة ٘ٚافعنديارمحدافوزيأٔ
امابوة ٘ٚافعرسايولةعنتوإٔ
اضعةف ٓٙافو يانعبةلأٖ
اجةد ٘ٛاإب ا ة اٗٔ
اضعةف ٓٙاإمعما وزن ا٘ٔ
اضعةف ٘ٙا  داصعب ي اٙٔ
امابوة ٘ٚا  دام ك اٚٔ
اجةد ٘ٛا  داررفعاإل اماٛٔ
اضعةف ٓٙا  داشعدهللاأٜ
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اجةد ٓٛانةأاريوانةغاتةعسإٓ
اجةد ٓٛارفةع ااكس ة إٔ
اضعةف ٘ٙاسعبماسعفة يإٕ
امابوة ٓٚاس يتاررفعافة ياٖٕ
امابوة ٘ٚاسوسةمافةعيتإٗ

اآٙٚٔاالعددا
ااٖ,ٖٚااملعدة

ا

االبعدي ااإل تبعر ااف  انتعلجا ذا االتج بة  االدرج  نعلوا الةمخ رن ظ   
ا ا اٖ ٖٚااملعدل  وٓٙٚٔالعدد ا: اجدا اجةد امستوى ايف االةمخ ايفأورمع  )

( يفامستوىاممتعزاٛ( يفامستوىاضعةفا ٛ( يفامستوىامابوةا ٚمستوىاجةدا 
ا.مابوة(.اوم ا  عافإناقدهت اع ااتع ة ااملر داتاب تةج ا- 

 الضعبة  ل  ج وع  والبعدي الاب   اال تبعر نتعلج ( أ
ا:ي   ك ع الضعبة  ل  ج وع  الاب   عراال تب نتعلج رمع

 1.9ول  جد
 الثامن ج الضابطة للمجموعة القبلي االختبار نتائج

 التقدير النتيجة امساء الطالب الرقم
امابوة ٘ٚارم اهللاامقبعحأ
اجةد ٓٛادويارمحويتإ
امابوة ٘ٚاديعنعاريوالةستعرياٖ
اجةد ٓٛاتةوعاي دااف حة ااٗ
اجةد ٘ٛامإنديارفوعري عاس سعبا٘
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اجةد ٓٛا َتي اٙ
امابوة ٘ٚالةوعانوروتامتعم اٚ
اجةداجدا ٜٓا  دازيدانايوي اٛ
اجةد ٘ٛانعيم اال جة اٜ
اضعةف ٘ٙانعيم االش ير آٔ
اضعةف ٘٘انوىتاقة اال دىأٔ
اضعةف ٓٙانورياالا ي  ااألعُتإٔ
اضعةف ٓٙانورااكو  أٖ
اضعةف ٘٘افوج الةستعرياٗٔ
امابوة ٓٚاعلةتعاسعالسرفةد االتا٘ٔ
اضعةف ٘ٙاريٍتازكة اٙٔ
اضعةف ٓٙارزق ا عري تواٚٔ
اضعةف ٘٘اسعفَتااس سعبماٛٔ
اضعةف ٘٘اسعيم ارزقة االع عي أٜ
اضعةف ٘ٙاسةيتاادي د االق ةيعإٓ
اضعةف ٓٙاسةيتاريوند االق ةيعاإٔ
امابوة ٘ٚاشةخاالدي اديوانوإٕ
اجةد ٓٛاشعريفا دي اهللااٖٕ
اجةداجدا ٜٓاالو نعارمإٗ
اضعةف ٘ٙاوحةواإ٘

اا٘٘ٚٔاالعدد
اإ,ٓٚااملعدل 

ا
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االدرج  نعلوا الةمخ رن ظ   االضعبة اتبعراالاب   ف  انتعلجا ذاااإلا
( ايفإورمعاالةمخايفامستوىاجةداجداا:ا اإ,ٓٚااملعدل  وا٘٘ٚٔالعددا

مستوىاا( يفٕٔ( يفامستوىاضعةفا ٘( يفامستوىامابوةا ٙمستوىاجةدا 
ا.مابوة(.اوم ا  عافإناقدهت اع ااتع ة ااملر داتاالع  يااي بة ا-ممتعزا 

ا
ا: ي   ك ع الضعبة  ل  ج وع  البعدي اال تبعر نتعلج رمع

 1.41ول  جد
 الثامن ج الضابطة للمجموعة البعدي االختبار نتائج

 التقدير النتيجة مساء الطالبا الرقم
اجةد ٓٛارم اهللاامقبعحأ
اجةد ٘ٛارمحويتدوياإ
اجةد ٘ٛاديعنعاريوالةستعرياٖ
اجةداجدا ٜٓاتةوعاي دااف حة ااٗ
اجةداجدا ٜٓاإنديارفوعري عاس سعبما٘
اجةداجدا ٜٓا َتي اٙ
امابوة ٘ٚالةوعانوروتامتعم اٚ
اجةداجدا ٜٓا  دازيدانايوي اٛ
اجةد ٘ٛانة  اال جة اٜ
امابوة ٓٚانة  االش ير آٔ
اضعةف ٓٙانوىتاقة اال دىأٔ
امابوة ٓٚانورياالا ي  ااألعةونإٔ
اضعةف ٘ٙانورااكو  أٖ
اضعةف ٘ٙافوج الةستعرياٗٔ
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امابوة ٘ٚارفةد االتعلةتعاسعالسا٘ٔ
اجةد ٓٛاريٍتازكة اٙٔ
امابوة ٓٚارزق ا عري تواٚٔ
اضعةف ٓٙاسعفَتااس سعبماٛٔ
اضعةف ٓٙاسعيم ارزقة االع عي أٜ
اضعةف ٘ٙاسةيتاادي د االق ةيعإٓ
امابوة ٓٚاسةيتاريوند االق ةيعاإٔ
اجةداجدا ٜٓاشةخاالدي اديوانوإٕ
اجةد ٓٛاشعريفا دي اهللااٖٕ
اممتعز ٜ٘ارماالو نعإٗ
اضعةف ٘ٙاوحةواإ٘

آٜٔٔاالعدد
 

اٗ,ٙٚااملعدل 
 

ا
ااإلا ا ذا انتعلج االب ف   اايعدتبعر االضعبة   نعلوا الةمخ رن ظ   
ااالدرج  ا:ااٗ,ٙٚاعدل امل وآٜٔٔالعدد االةمخايفامستوىاجةداجدا ورمع

( يفاٚ( يفامستوىاضعةفا ٙ( يفامستوىامابوةا ٙ( ايفامستوىاجةدا ٘ 
ا.مابوة(.اوم ا  عافإناقدهت اع ااتع ة ااملر داتاالع  يااي بة أمستوىاممتعزا 

ا
ا
ا

ا
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 و الضابطة التجربية للمجموعة البعدي و القبلي االختبار نتائج مقارنةب. 

 ل  ج وع  والبعدي الاب   اال تبعر نتعلج ش حاالبعحث وبعد
االبعحث ,التج بة   لت ك والبعدي الاب   ا تبعر بُت املاعرن  فادم
ا:اي   ك ع واملاعرن  ,ا  وع 

 1.44جدول 
ا)فصل ب( املقارنة بني االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجربية

 
 الرقم

 
 التقدير

 
 فئة النتائج

 االختبار البعدي بلياالختبار الق
عدد 
 الطلبة

النسبة 
 املئوية

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 املئوية

91-411 ممتازأ ا-ا-ا-ا- 
اٗ%أا-ا- 91-91 جيد جداإ
آٖ%اٚاٗ%أ 89-81 جيداٖ
اٖٖ%اٛآٖ%اٚ 79-71 مقبولاٗ
اٖٖ%اٛاٙٙ%اٙٔ 69-1 ضعيفا٘

آٓٔ%إٗآٓٔ%إٗ العدد
ا

بُتااال تبعراالاب  اوالبعديال  ج وع االتج بة افظ  اوبعل سب اإىتابةعنااملاعرن اا
م االةمخايفآٖ%م االةمخايفامستوىاضعةف اواااٙٙ%رنايفااال تبعراالاب  ا
ام االةمخايفامستوىآ%وا ام االةمخايفامستوىاجةداٗ%مستوىامابوة اوا

اٖٖ%.اورمعايفااال تبعراالبعدياظ  اممتعزاام االةمخايفامستوىآ%واجةداجدا ا
يفااٗ% اواايفامستوىاجةدآٖ% اومابوةيفامستوىااٖٖ% اوضعةفيفامستوىا
اممتعز.ام االةمخايفامستوىآ%وا اجدااجةدمستوىا
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االضعبة . ل  ج وع  البعدي و الاب   اال تبعر نتعلج ماعرن ا-د

فادما ,الضعبة  ل  ج وع  والبعدي الاب   اال تبعر نتعلج ش حاالبعحث وبعدا
ا: ي   ك ع واملاعرن  ,ا  وع  لت ك والبعدي الاب   ا تبعر بُت ن املاعرا البعحث

 1.44جدول 
 )فصل ج( املقارنة بني االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة

 
 الرقم

 
 التقدير

 
 فئة النتائج

 االختبار البعدي االختبار القبلي
عدد 
 الطلبة

النسبة 
 املئوية

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 املئوية

91-411 ممتازأ اٗ%أا-ا- 
إٓ%ا٘اٛ%إ 91-91 جيد جداإ
إٗ%اٙإٗ%اٙ 89-81 جيداٖ
إٗ%اٙإٓ%ا٘ 79-71 مقبولاٗ
إٛ%اٚاٛٗ%إٔ 69-1 ضعيفا٘

آٓٔ%إ٘آٓٔ%إ٘ العدد
ا

وبعل سب اإىتابةعنااملاعرن ابُتااال تبعراالاب  اوالبعديال  ج وع االضعبة افظ  اا
م االةمخايفاإٓ%م االةمخايفامستوىاضعةف اوااٛٗ%رنايفااال تبعراالاب  ا
م االةمخايفامستوىااٛ%واا م االةمخايفامستوىاجةدإٗ%مستوىامابوة اوا

ااجةد اجدا  ارنممتعزم االةمخايفامستوىاآ%و االبعدياظ   ايفااال تبعر اورمع ا.
 او%اام االةمخايفامستوىامابوةإٗ% اوضعةفيفامستوىاام االةمخإٛ%
اٗجةداجدا او%ام االةمخايفامستوىإٓجةد او%امخايفامستوىم االةإٗ

 .ممتعزام االةمخايفامستوى
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اااجملموعتني من املربع االحنراف عدد و االحنراف عدد نتائجاج.

 1.44 جدول
ااجملموعتني من املربع االحنراف عدد و االحنراف عدد نتائج

 الرقم
 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية

X1 X2 (X) (X)2 Y1 Y2 (Y) (Y)2 
 ٕ٘ ٘ ٓٛ ٘ٚ ٓٓٔ ٓٔ ٘ٙ ٘٘أ
 ٕ٘ ٘ ٘ٛ ٓٛ ٕٕ٘ ٘ٔ ٘ٚ ٓٙإ
 ٓٓٔ ٓٔ ٘ٛ ٘ٚ ٓٓٔ ٓٔ ٘ٚ ٘ٙاٖ
 ٓٓٔ ٓٔ ٜٓ ٓٛ ٓٓٔ ٓٔ ٘ٛ ٘ٚاٗ
 ٕ٘ ٘ ٜٓ ٘ٛ ٕٕ٘ ٘ٔ ٘ٛ ٓٚا٘
 ٓٓٔ ٓٔ ٜٓ ٓٛ ٕٕ٘ ٘ٔ ٓٙ ٘ٗاٙ
 - - ٘ٚ ٘ٚ ٓٓٔ ٓٔ ٘ٙ ٘٘اٚ
 - - ٜٓ ٜٓ ٓٓٗ ٕٓ ٓٛ ٓٙاٛ
 - - ٘ٛ ٘ٛ ٓٓٔ ٓٔ ٜٓ ٓٛاٜ
 ٕ٘ ٘ ٓٚ ٘ٙ ٓٓٔ ٓٔ ٓٚ ٓٙآٔ
 ٕ٘ ٘ ٓٙ ٘٘ ٕ٘ ٘ ٘ٚ ٓٚأٔ
 ٓٓٔ ٓٔ ٓٚ ٓٙ ٓٓٔ ٓٔ ٘ٚ ٘ٙإٔ
 ٕ٘ ٘ ٘ٙ ٓٙ ٕ٘ ٘ ٓٙ ٘٘أٖ
 ٓٓٔ ٓٔ ٘ٙ ٘٘ ٕٕ٘ ٘ٔ ٘ٛ ٓٚاٗٔ
 ٕ٘ ٘ ٘ٚ ٓٚ ٕ٘ ٘ ٓٙ ٘٘ا٘ٔ
 ٕٕ٘ ٘ٔ ٓٛ ٘ٙ ٕ٘ ٘ ٘ٙ ٓٙاٙٔ
 ٓٓٔ ٓٔ ٓٚ ٓٙ ٓٓٔ ٓٔ ٘ٚ ٘ٙاٚٔ
 ٕ٘ ٘ ٓٙ ٘٘ ٓٓٔ ٓٔ ٘ٛ ٘ٚاٛٔ
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 ٓٓٔ ٓٔ ٘ٙ ٘٘ ٕٕ٘ ٘ٔ ٓٙ ٘ٗأٜ
 - - ٘ٙ ٘ٙ ٓٓٔ ٓٔ ٓٛ ٓٚإٓ
 ٓٓٔ ٓٔ ٓٚ ٓٙ ٕ٘ ٘ ٓٛ ٘ٚإٔ
 ٕٕ٘ ٘ٔ ٜٓ ٘ٚ ٕ٘ ٘ ٘ٙ ٓٙإٕ
 - - ٓٛ ٓٛ ٕ٘ ٘ ٓٚ ٘ٙاٖٕ
 ٕ٘ ٘ ٜ٘ ٜٓ ٕٕ٘ ٘ٔ ٘ٚ ٓٙإٗ
اااإ٘

 
ٙ٘ ٙ٘ - - 

 ٘ٚٗٔا٘ٙٔااإٜٕ٘إ٘ٗاااا  و 
Σx 4ااا

 ΣxاااΣy4ا
 Σyا

ا

ا:االسعبنااجلدوةايفامعاتوضة ا ي اوفة ع

ٔXااالتج بة اا  وع ام االاب  ااال تبعرانتعلج=ااا

ٕXاالتج بة اا  وع ام االبعديااال تبعرانتعلجا=اا

 X)االتج بة اا  وع انتعلجام ااالحن افاعددا=ا
ٕ

Xاالتج بة اا  وع انتعلجام االدرب ااالحن افاعدد=ااا
Σx =االتج بة اا  وع اتعلجنام ااالحن افجم و اعدداا

4
 Σx =ااالتج بة اا  وع انتعلجام ا ب املااالحن افاعدداجم و اا

ٔY =االضعبة اا  وع ام االاب  ااال تبعرانتعلجا

ٕY =الضعبة اا  وع ام االبعديااال تبعرانتعلجا 

 Y) =الضعبة اا  وع انتعلجام ااالحن افاعددا 
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ٕ
Yاالضعبة اا  وع اعلجنتام االدرب ااالحن افاعدد=ااا
Σy =االضعبة اا  وع انتعلجام ااالحن افجم و اعدداا

4
 Σy =الضعبة اا  وع انتعلجام ا ب املااالحن افاعدداجم و اا 

ا

اعددا وع جما و ااالتة اال تعلجابع ضاالبعحثارص,االسعبنااجلدوةاتوضة ابعد
ا.اجلدوةاذا ايفاك عا و ,اة التج باوا  وع االضعبة اا  وع ام ا ب املااالحن اف

 1.41 ول جد
 اجملموعتني من املربع االحنراف وعدد االحنراف عدد اجملموع
 الضابطة اجملموعة التجربية اجملموعة

جم و اعددا
انتعلجام ااالحن اف
االتج بة اا  وع 
 (Σx ا

اعدداجم و 
ام ا ب املااالحن اف
اا  وع انتعلج

االتج بة 
 4

 Σx) 

جم و اعددا
انتعلجام ا افاالحن

االضعبة اا  وع 
 Σy) 

اعدداجم و 
ام ا ب املااالحن اف
اا  وع انتعلج

االضعبة 
 4

 Σy) 
 ٘ٚٗٔا٘ٙٔإٜٕ٘إ٘ٗ

 

  للمجموعتني االختبار نتائج حتليل .د 

اوعدداااالحن افاعددا و ا االسعبنااجلدوةايفاالبعحثاع ضاوقد
اال م اإىلاالسعبا اال تعلجا عةبإداالبعحثاقعما ,اا  وعتُتام ا ب املااالحن اف
 :ااأليتااإلحقعل 

اا
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Mx =   
 

 

=    
  

 

= 10,2 

Σx2 = Σx2 -     
 

 
 

 = 2.925 - 
      

  
 

 = 2.925 -        
  

  

 = 2.925 – 2.501,041 

 = 423,959 

My =   
 

 

=    
  

 

= 6,6 

Σy2 = Σy2 -     
 

 
 

 = 1.475 - 
      

  
 

 = 1.475 -        
  

  

 = 1.475 – 1.089 

 = 386 
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 = 
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 = 

   

√        
 

 = 

   

     
 

t = 3,04 

 

d.b = (Nx + Ny – 2) 

= (24 + 25 – 2) 

 = 47 

t.0 = 3,04 

t.s = 0,01 = 2,408 

t.s = 0,05 = 1,678 

1,678 < 2,408 < 3,04 
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ا انتةج  االبعحثارن اوجد االسعبن ا tاجلدوة ا= اقعمااٗٓ,ٖاإلحقعل   
 Defree.ا احبثاالبعحثانتةجتهايفاالاعل  ااك ي ا t-tableالبعحثابتعةُتا

Of Freedomام ا)t-tableيفااملستوىااملع ويااٛٓٗ,ٕفوجدارنانتةجتها=اا
أ او ااملستوىااملع ويااٛٚٙ,ٔ%  ا٘يف انتةج  اوألن .%t ا اٗٓ,ٖاإلحقعل 

اٛٚٙ,ٔ%ا=ا٘وكذلكانتةج ااملع ويااٛٓٗ,ٕ%ا=أركربام انتةج ااملع ويا
ادبع اوكذلك ارن ااH0ٌت او امابول .ااH1م دود االبيث ا ذا اروف وض مابوة

ستخداماكتعخاالا اط اال شةد الهارثعرالًتقة االةمخايفااستةععخااو مصت عارنا
ااملر دات.

وجداالبعحثااستخداماكتعخاالا اط اال شةد عوع دمامعايفاع  ة االتع ة اب
(ايدرساالةمخإع .ا(ايستةة ارناخي ناع  ة االتع ة اامل تٔبعضااملوايعا  ا:ا
(الدىاالةمخااملسؤلة ا  وعت  .اوبعضاال اقعناع ات حملاٖحبعل امس ور .ا
ا ا: االتع ة .ٔامل عسحملا   اي تحملاع  ة  ايقعحملاع  وبعضاالةمخايقعحملاا(
ارنةجعلااجل   .

اااااااا

اا
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 الفصل اخلامس
 ادلناقشة

 
كتاب القراءة الرشيدة لرتقية استيعاب مفردات يف ادلدرسة   تطبيق تعليم ادلفردات باستخدام . أ

 ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية وونورجو باسوروان
 احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة مدرسة يف الطالب من الثامن فصل يف البحث الباحث قام
 الضابطة اجملموعة:  ومها اجملموعتٌن إىل الثامن فصل يف الباحث فقسم. فاسوروان وونورجو

 يف العربية اللغة معلم عّلمها الضابطة اجملموعة فا(.  ب الثامن)التجربية واجملموعة ،(ج الثامن)
 الباقي ولقاءان لقاءن، التجربة للمجموعة وىي لقاءت بأربع الباحث فقام. الفصل ىذا

 .اجملموعتٌن لتلك البعدي واالختبار القبلي لالختبار
 كفاءة دلعرفة والضابطة التجربية اجملموعة يف ربريريا القبلي باالختبار الباحث وقام

 .لقاءين التجربية اجملموعة يف التعليم عملية وجري. ادلفردات تعليم يف الطالب
 أساس على التعليم أن (Arends) أريندس عند ادلشكلة أساس على التعليم أسلوب

 إفراديا معلوماهتم لًنتبون الصحيحة ادلشكلة الطالب يعمل حيث التعليم مدخل ىو ادلشكلة
 لنيل الطالب يساعد األسلوب فهذا .بالنفس والثقة وادلستقل الفكر وقدرة االستخبار ويتطورن

 يصدر ادلفردات، تعليم يف تطبيقو وكذالك. بادلباحث ادلقدمة ادلشكلة حبل وىو إفرديا ادلعلومات
 .خمصوصة خبطوات حلها على ذبب اليت ادلشكلة من

 ثالث من يتكون ادلشكلة أساس على الرشيدة القراءة كتاب باستخدام ادلفردات تعليم تطبيق
 : يلي كما وبياهنم. عمليات

 .ادلوضوع مضمون عن األسئلة. 1
 .مفيدة مجل يف بعضها ووضح الكلمات معاين عن األسئلة.  2
 .اإلمكان عند برّمتها(  ادلوضوع)  ادلقالة عن التكلم.  3

 بتطبيق كتاب القراءة الرشيدة أربع لقاءات. ادلفردات  تعليمو أما اخلطوات يف   
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التعليمية، الطالب يشعر بالفرح  بالوسائليف اللقاء األول الطالب يفهموا ادلفردات  .1
أو شيء واحلماسة يف إلقاء ادلفردات بسبب ادلعلم يبٌن ادلفردات بالتمثيل، بالصورة 

 آخر.
ام الكالم يف قراءة ادلفردات، فهم عن شرح الكلمات يف النصوص، يف اللقاء الثاين مت .2

 مشاركة ادلعلم والطالب يف عملية التدريس.
يف اللقاء الثالث معرفة الطالب عن ادلوضوع "احلريق"، يشعر بنشاط عن تعليم اللغة  .3

 ادلفردات.خاصة تعليم 
يفهمون ادلفردات بالقصة و الطالب ينالون ادلفردات اجلديدة يف اللقاء الرابع الطالب  .4

 .13خارج من كتاب بادلنهج الدراسي 
تعليم ادلفردات يف الفصل الثامن )ج( يف فصل الضابطة بغًن كتاب القراءة الرشيدة 
التعليمية زادت خربة يعين فعالة. ويعترب ىذه الزيادة من نتائج اإلختبار القبلي واإلختبار 

ي. أما نتائج اإلختبار البعدي أعلى من نتائج اإلختبار القبلي. ولكن ىذه فعالة يف البعد
 الفصل الضابطة ليست عالية مقارنة بالزيادة من فصل التجربية.

إن كتاب القراءة الرشيدة اليت استخدمها الباحث يف تعليم ادلفردات يف الفصل الثامن 
رقي الطالب على استيعاب ادلفردات، وكان )ب( مناسبة باخلطوات ادلطلوبة، وتستيع أن ت

الباحث قد بٌن ادلفردات بوسائل التعليمية، وكان الطالب يشعر باحلماسة ، نشاط، و فهم 
باستخدام الكتاب القراءة الرشيدة. إن استخدام كتاب القراءة الرشيدة يف تعليم ادلفردات 

 .يستطيع أن يرقي قد الطالب على استيعاب ادلفردات

كتاب القراءة الرشيدة لرتقية استيعاب مفردات يف ادلدرسة ادلتوسطة  استخدامفعالية  . ب
 اإلسالمية احلكومية وونورجو باسوروان

اإلحصائ =  t –ومن نتائج اإلختبار اليت حصلتها، وجد الباحث أن نتيجة 
. مث حبث الباحث نتيجة يف القائمة احلرية t-table، مث قام الباحث بتعيٌن 30,4

(Degree of freedom من )t-table   = يف ادلستوى  204,8فوجد الباحث أن نتيجة
أكرب من نتيجة يف ادلستوى  30,4اإلحصائى =  -t%.نتيجة 5يف ادلستوى %10678،1

. 10678% = 5وكذلك أكرب من نتيجة يف ادلستوى ادلعنوي 204,8% = 1ادلعنوي 
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ث مقبولة.وخالصتها أن مقبول أو فروض ىذا البح H1مردود و  H0وكذلك دبعىن أن 
 استخدام كتاب القراءة الرشيدة لو أثار لرتقية استيعاب ادلفردات.
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 السادس الفصل

 امةاخل

 اخلالصة . أ

ادلفردات يف تعليم اللغة العربية وبعد انتهاء إجراء البحث العلمي حول تدريس 
باستخدام كتاب القراءة الرشيدة يف فصل الثامن ب أو يف مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

 باسوروان. –احلكومية وونورجو 

 –مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية وونورجو   أن عملية تعليم اللغة العربية يف .1
خصوصا يف تعليم ادلفردات بتطبيق كتاب القراءة الرشيدة باستخدام  باسوروان

 ث يقوم اإلختباراخلطوات الذي يعمل بالباخث يف الفصل بالطريقة اجملتمع والباح
باحث إيل القبلي، والباحث بإعطاء ادلفردات )احلريق(.وأما ادلفردات الذي أعطها ال

التدريبات لطالب عن ادلواد من  كلمة. وبعد ذلك بدأ الباحث   33فهي الطالب 
كتاب القراءة الرشيدة )احلريق(. و اإلختبار البعدي يف الفصلني يعين الفصل التجريب 

أن  والباحث استخدام كتاب القراءة الرشيدة يف الفصل التجريب والفصل الضابط.
عند عملية التدريس و ينال ادلفردات اجلديدة خارج الطالب يشعر باحلمسة والفرح 

 . 13من كتاب بامنهج الدراسى 
يعين الفصل التجريب لتعليم أن استخدام كتاب القراءة الرشيدة يف الفصل الثامن ب  .2

من اجلدول  ادلفردات فعالية ويستطيع أن ينظر من نتيجة عملية تعليم كمايلي :
-tمث قام الباحث بتعيني  30,4اإلحصائي =  tالسابق، وجد الباحث أن نتيجة 

table( مث حبث الباحث نتيجته يف القائمة احلرية .Defree Of Freedom من )
t-table  = يف  10678%، و 1يف ادلستوى ادلعنوي  204,8فوجد أن نتيجته

% 1أكرب من نتيجة ادلعنوي  30,4اإلحصائي  t%. وألن نتيجة 5ادلستوى ادلعنوي 
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مردود و  H0وكذلك مبعىن أن  10678% = 5لك نتيجة ادلعنوي وكذ 204,8= 
H1  مقبول أوفروض هذا البحث مقبولة. وخالصتها أن استخدام كتاب القراءة

 الرشيدة فعالية يف تعليم اللغة العربية خصوصا يف تعليم ادلفردات.

 

 االقرتاحات . ب
يهتم يهتمو رجى الباحث أن يكون نتائج الباحث مفيدة حلفظ ادلفردات الذي  .1

باللغة العربية وتعليمها، ألن الباحث قدجرى الباحث باستخدام كتاب القراءة 
ادلفردات وميكن استخدام كتاب القراءة  الرشيدة الذي كان فعالية لرتقية استيعاب

 الرشيدة يف عملية التعليم دخل الفصل، لتكون تعليم اللغة العربية سرورية.
مدرسة   بيئة اللغوية خصوصا اللغة العربية يف يف ورجى الباحث إيل ادلدرسة أن تنم .2

باسوروان باستخدام الكتاب اللغوية مثل   –ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية وونورجو 
 كتاب ) القراءة الرشيدة ( يف تعليمها خاصة يف تعليم ادلفردات. 
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 ة التدريسإعداد عملي  

 : فرمان عامل شاه  ادلدّرس 

 : احلريق ادلوضوع 

 : الثامن ب  الفصل 

 : األستاذ خري األنام ادلشرؼ 

 : اجلمعة  اليوم 

 : األوىل  اخلصة 

مفردات  فهم على طالببعد انتهاء الدرس ترجى قدرة ال - رض العامالغ
 .و النص ما يتعّلق باحلريق

 انتهاء الدرس ترجى قدرة الطالب على :بعد  - الغرض اخلاص
 .غرفتوذكر عمل حممد يف  .ٔ
 ذكر عمل حممد يف اخلارج. .ٕ
 ذكر عمل حممد يف احلريق. .ٖ
 بيان طريقة احملفظة على احلريق. .ٗ
نائم، فراش، برد،  –ينام  –ذكر معاين الكلمات : نام  .٘

يأخذ،  –صوت اخلفري، الشّباك، مرعوب، أخذ 
وغريىا. من الكلمات ادلسعملة يف ادلوضوع، ووضع 

 بعضها يف مجلة مفيدة.
 تكوين مجل شبهية ببعض األساليب يف ادلوضوع. .ٙ

 Power Point.الصورة، التمثيل ادلدّرس و استخدام  وسائل التعليميةال
 اإللقائية. .ٔ طريقة التدريس

 التحاورية. .ٕ



 الطريقة ادلادة الرتب
أدخل الفصل قائال : السالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو مث  السالمإلقاء  التعارف

 أضع األدوات على ادلكتب.
أقوم يف الوسط، وإذا وجدت جلوس الطالب أو أدواهتم  تنظيم الفصل 

غري مرتبة أقول : " رتبّوا جلوسكم وضعوا ما أمامكم يف 
 األدراج، وإن مل جتدوىا فضعوه على ادلكاتب مرتّبا".

السؤال عن ادلادة مث  
كتابة التاريخ على 

 السبورة

 م  : ماذا درسكم اآلن ؟
ط : ادلطالعة )أكتبها على السبورة(. مثّ أكتب التاريخ 

 مبشاركة الطالب.
 حقيقي يف ىذه ادلادة ؟م  : من مدّرسكم 

 ط : األستاذ خري األنام.
 حقيقي يف ىذه احلصة ؟م  : من مدّرسكم 

 .األناماألستاذ خري ط : 
يل أن أكون بديال منو لتدريس ىذه م  : اآلن امسحوا 

   ادلادة يف ىذه احلصة. 
بيان يوّصل أذىان  ادلقد مة

الطالب إىل موضوع 
جديد، أو الوسائل 

احلسية أو اللغوية اليت 
 توّصلها إليو.

م : قبل أن أشرح لكم درسا جديدا، أريد أن أبّّي 
 )أسأل(شيئا : 
الكبرية بسبب النار حىت صار حريقا.و ىناك مصيبة 

حممد ىو الرجل شجاع الذي يساعد صاحبو يف احلريق. 
ذكر عمل حممد  سنتعّلم اآلن وىو احلريق، عن موضعو،

ذكر عمل حممد يف  ، ذكر عمل حممد يف اخلارج،يف غرفتو
فموضوعنا اليوم ىو "  احلريق، و بيان طريقة احملفظة عليو.

      ائال الطالب، مث أكتبو على السبورة.احَلرِْيُق ". ماذا؟ س
شرح الكلمة الصعبة  العرض والربط

 احلريق
م : طّيب، قبل أن ندخل إىل ادلوضوع أريد أن أبّّي لكم  

أكتبو  كلمة صعبة األوىل : احلريق ، قولو : احلريق !! )



 (. على السبورة
 يعرؼ معٌت احلريق ؟من 

)أعرضو أمام انظروا ىنا. انظروا إىل ىذه الصورة 
     فتم ؟ طّيب!عر   Kebakaranفهمتم ؟  الطالب(.

يسمع :  –مسع  
Mendengar 

يسمع  –يسمع، قولو ! مسع  –م : الكلمة الثانية : مسع 
يسمع  –على السبورة ( من يعرؼ معٌت مسع  أكتبو !! )

؟ : يسمع علي األذان، مسعت صوت العصفور يف 
   الصباح، فهمتم ؟ 

 ...........إىل أخره 
 منت ادلوضوع : احلريق 

 َاحلَْرِْيقُ 
. َواللَّْيػُل ُكلَلػُو وَػاَلم  َوبَػػْرد ،  ػا يفْ ِفَرِشػِو َوالسَّػاَعُة َعْشػر  َكاَن حُمَمَّػد  نَاِئما
ػػػد   ػػػَع حُمَمَّ ػػػارِِع. مُثَّ مسَِ َهػػػا ِإخَّ َصػػػْوُت اخْلَِفػػػرْيِ يفْ الشَّ نْػَيا َسػػػاِكَنة . لَػػػْيَس ِفيػْ َوالػػػدَل

ػػبَّاَك َوَأطَػلَّ ِمْنػػُو. فَػػَرَأي َحرِيْػقاػػا ُصػَراخاا يف اخْلَػارِِج. فَػَقػػاَم ِمػْن ِفَرِشػػِو َوفَػػتَ  َح الشَل
يف بَػْيِت َجارِِه، َوُىَو بَػْيُت َصاِحِبِو ِإبْػَراِىْيَم الَِّذْي يَػْلَعُب َمَعُو ُكلَل يَػْوٍم. فَػنَػَزَل 

ِة ََيْػػرِي لِيَػْنظُػػَرُه َقَمػػا َوَجػػَدُه. فَػػَدَخَل اْلبَػْيػػَت يفْ َوَسػػِط النَّػػاُر. َوَوَصػػَل ِإىَل ُغْرفَػػ
ػػػد  بِيَػػػِدِه. َونَػػػػَزَل بِػػػِو ِإىَل  ِإبْػػػػَراِىْيَم َونَػػػاَداُه. فَػَقػػػاَم ِإبْػػػػَراِىْيَم َمْرُعْوباػػػا. فََأَخػػػَذ حُمَمَّ

ْيُع اْلَواِقِفّْيَ َوفَػَرُحْوا بِِو َوَمَدُحْوُه. أِلَّنَُّو َخلََّص َصاِحَبُو.   الشَّارِِع. فَػَرآُه مجَِ
 

شرح ادلدّرس عن  العرض والربط
 ادلوضوع

ذات يوم ىناك الرجل امسو حممد وىو ينام على الفراش 
يف الساعة العاسرة. والليل بريد و ما يوجد الصوت كلها 

مد صوتا يف اخلارج. ساكنة إخ صوت اخلفري. مث مسع حم
 فقام حممد من فراشو وفتح النافدة و نظر منو.

فرأي حممد حريقا يف بيت جاره. وىو بيت إبراىيم الذي 



ت فنزل و َيري حممد إىل بي حممد كل يوم.يلعب مع 
إبراىيم لينظره ولكن خيوجد، فدخل حممد إىل وسط 

 النار. ووصل إىل غرفة إبراىيم وناداه.
فقام إبراىيم مباشرة. فأخد حممد بيده. ونزل حممد إىل 

الشارع. فرأي اجملتمع على ذلك الفعل و فرحوا ومدحوا 
 صاحبو.يساعد  اجملتمع على حممد. بسبب حممد

خ بّد أنتم أن يساعدوا صابكم مصاب بادلصيبة. مثل 
حممد يساعد إبراىيم الذي بسبب احلريق يف بيتو. 

 وجبانب ذلك معاونة يف اإلخوان.
 قال يف احملفووات : " عند الشدائد تعرؼ اإلخوان ".

األمر بفتح ادلقالة أو  
 الكتاب

اجلزء طّيب، اآلن خترجون كتبكم "القراءة الرشيدة" 
 األول.

ا!! انظروا كتبكم ! أقرأ لكم ادلقالة واىتّموا جيد - قراءة ادلدّرس ادلقالة 
وبعد انتهاء القراءةآمر الطالب  )أقرأ ادلقالة(

 بالقراءة واحد واحد مع اإلصالح.
قراءة الطالب واحد  

 واحد  
طّيب، أريد أن يقرأ واحد منكم ادلقالة واآلخرون  -

يا..... وىكذا يطالع عون جيدا، أنت يسم
 الطالب درسهم بالتعاقب.

قراءة الطالب النصح  
للبحث عن كلمة أو 

 مجلة مل يفهموه.

واآلن اقرؤوا ىذ النصح بدون صوت مع الفهم  -
 والبحث عن كلمة أو مجلة مل تفهموىا معناه...

 طّيب، يكفيكم ىذه القراءة. -  
 من يسأل عن معٌت كلمة خيفهموىا ؟ -  
تلميذ عن معٌت الكلمة أكتبها على إذا سأل  -  

 السبورة مث أبيّنها بادلناقشة وادلشاركة مع الطالب.



)البيان فهموىا؟ واآلن، من يسأل عن مجلة خ -  
 بادلناقشة وادلشاركة مع الطالب(. 

 طيب، أري أنو يكفيكم ىذا البيان. -  
قراءة ادلدرس ما على  

  .السبورة
على السّبورة سأقرأ اآلن تقفلون كتبكم وانظروا ما  -

 لكم ما عليها.
كتابة الطالب ما  

على السبورة مث قراءة 
ادلدرس كشف 

  .الغياب

أدور أخرجوا كّرساتكم واكتبوا ما على السبورة ) -
حول الطالب دلالحظتهم مث أعود إىل ادلنضدة 

 لقراءة كشف الغياب(. "امسعوا ىنا.. ! سأقرأ
 لكم كشف احلضور ومن دعي فلريفع يده.

فراءة بعض الطالب  
ما كتبوه يف 
 الكرّاسات.

 انتهيتكم من الكتابة أيها الطالب ؟ -
أرغب يف أن يقرأ أحدكم كتابتو، واآلخرون 

 يالحظون كتابتهم.
قراءة الطالب الدرس  

صامتة مث ميسح 
 ادلدّرس السبورة.

اآلن تقرؤون كتبكم وكّرساتكم مع الفهم دون  -
أمسح حينئذ صوت استعداد إلجابة األسئلة.) 

 ما على السبورة مث أخحظ الطالب يف قراءهتم(.
ينبغي التطبيق ) 

أن توافق األسئلة 
يف التطبيق 

بالغرض من 
 التدريس(.

: األسئلة عن  األلف
 مضمون ادلوضوع.

أوافق الطالب من القراءة قائال : طيب، يكفيكم  -
القراءة، اآلن تقفلون كتبكم و كراستكم، 

األسئلة. ألقي السؤال جلميع وتستعدون إلجابة 
 الطالب مث أعّي واحدا منهم لإلجابة.

ذكر عمل  .ٔ 
حممد يف 

 غرفتو

 م : ماذا يفعل حممد يف فراشو ؟
 ط: ينام حممد يف فراشو.

ذكر عمل  .ٕ 
حممد يف 

 م : ما مسع حممد يف اخلارج ؟
 ط: مسع حممد صراخلا ؼ



 اخلارج
ذكر عمل  .ٖ 

حممد يف 
 احلريق

 يف وسط النار ؟م : ماذ يفعل حممد 
ط: يدخل حممد البيت يف وسط النار، ويوصل إىل غرفة 

 إبراىيم.
: األسئلة عن  الباء 

 معاين الكلمات.
صراخ :  .ٔ

suara 

 م : ما معٌت كلمة صراخ ؟
 .suaraط: صراخ معنو : 

م : ىل اجلواب صحيح ؟ ) أدعو الطالب إىل ادلشركة يف 
 احلكم على جواب اجمليب(.

: األمر بتكوين  اجليم 
 مجلة مفيدة.

 يقام  -قام  .ٔ

 يقام ! –م : كّون مجلة مفيدة " قام 
 ط: قام حممد مرعوبا.

األمر :  الدال 
بالتكّلم )عند 

 اإلمكان(.

 م : تكّلم مقتصر ! عن مضمون ادلوضوع أنت يا ...

ىذه األسئلة دلراجعة طيب، يكفيكم ىذه األسئلة  اإلرشادات وادلواعظ. اإلختتام
وىذا ما تعّلمناه اليوم وأحثكم  ادلوضوع الذي درسناه.

سبب للفهم ووسيلة لبلوغ قراءة دروسكم، فالقراءة على 
  العلم.

 

 

 

 

 



 

 

 

 أجب عن األسئلةة اآلتية !

 يف أي ساعة نام حممد ؟ .ٔ
 ما رأي حممد يف بيت جاره ؟ .ٕ
 من ىو إبراىيم ؟ .ٖ
 حممد يف بيت إبراىيم ؟ما فعل  .ٗ
 دلاذا الواقفون ميدحون حممد ؟ .٘

  الكلمة إىل اللغة اإلندونيسية !ترجم 

 : ..............................................  قُ يْ رِ حلَْ اَ  .ٔ
 : ..............................................  م  اَل و   .ٕ
 ..............................................:  رْيِ فِ اخلَْ  تُ وْ صَ  .ٖ
 : ..............................................  اخ  رَ صُ  .ٗ
 : ..............................................  جُ اِر خلَْ اَ  .٘
 : ..............................................  لَّ أطَ  .ٙ
 ..............................................:   دَ جَ وَ  .ٚ
 : ..............................................  يادَ نَ  .ٛ
 : ..............................................  طَ سَ وَ  .ٜ

 : ..............................................  حَ دَ مَ  .ٓٔ

 إختبار 

 : ...........................................................  اإلسم 

 : ...........................................................  الفصل



 الكلمات اآلتية مجلة مفيدة !إجعل 

 .............................................. :  ة  فَ رْ غُ  .ٔ
 .............................................. :  د  رْ بػَ  .ٕ
 .............................................. :  ة  نَ اكِ سَ  .ٖ
 .............................................. :  يأَ رَ  .ٗ
 .............................................. :  ار  جَ  .٘

 
 ......................مع النجاح.....................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قُ يْ رِ حلَْ اَ 

، د  رْ بػَ وَ  م  اَل وَ  وُ لَل كُ   لُ يْ اللَّ . وَ ر  شْ عَ  ةُ اعَ السَّ وَ  وِ شِ رَ فِ  ا يفْ ما ائِ نَ  د  مَّ حمَُ  انَ كَ 
 ا يف اخا رَ صُ  د  مَّ حمَُ  عَ مسَِ  . مُثَّ عِ اِر الشَّ  يفْ  رْيِ فِ اخلَْ  تُ وْ  صَ خَّ ا إِ هَ يػْ فِ  سَ يْ . لَ ة  نَ اكِ ا َ يَ نػْ الدَل وَ 

 وَ ىُ ، وَ هِ ارِ جَ  تِ يْ  بػَ يف ا قا يػْ رِ ي حَ أَ رَ . فػَ وُ نْ مِ  لَّ طَ أَ وَ  اكَ بَّ الشَل  حَ تَ فػَ وَ  وِ شِ رَ فِ  نْ مِ  امَ قَ . فػَ جِ اِر اخلَْ 
. هُ دَ جَ ا وَ مَ قَ  هُ رَ ظُ نْ يػَ ي لِ رِ َيَْ  لَ زَ نػَ . فػَ مٍ وْ يػَ  لَل كُ   وُ مَ عمَ  بُ عَ لْ يػَ  يْ ذِ الَّ  مَ يْ اىِ رَ بػْ إِ  وِ بِ احِ صَ  تُ يْ بػَ 
ا. با وْ عُ رْ مَ  مَ يْ اىِ رَ بػْ إِ  امَ قَ . فػَ اهُ ادَ نَ وَ  مَ يْ اىِ رَ بػْ إِ  ةِ فَ رْ  غُ ىَل إِ  لَ صَ وَ . وَ ارُ النَّ  طِ سَ وَ  يفْ  تَ يْ بػَ الْ  لَ خَ دَ فَ 
 وُ نَّ . أِلَّ هُ وْ حُ دَ مَ وَ  وِ ا بِ وْ حُ رَ فػَ وَ  ّْيَ فِ اقِ لوَ اْ  عُ يْ مجَِ  آهُ رَ . فػَ عِ اِر  الشَّ ىَل إِ  وِ بِ  لَ زَ نػَ . وَ هِ دِ يَ بِ  د  مَّ حمَُ  ذَ خَ أَ فَ 

 .وُ بَ احِ صَ  صَ لَّ خَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR ABSEN KELAS VIII-B 

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI WONOREJO PASURUAN 

TAHUN AJARAN 2015/2016 

 

NO 
NAMA 

APRIL 

URUT INDUK 3 4 

1 2590 ABDUL MUJIB     

2 2606 ACHMAD AFANDI     

3 2576 AISYATURROHMAH     

4 2520 ALVIN AZIZ     

5 2496 ANDY MAULANA     

6 2597 ANGGI MAULIYAH SARI     

7 2489 DEWI SUSANTI     

8 2504 DIKI KHOIRON NUSLAH     

9 2518 DINA SAFITRI PUTRI     

10 2558 FADLILLATUL IZZAH     

11 2570 FANDI AHMAD FAUZI     

12 2541 FARIZ YULIANTO     

13 2515 FIKRI NABIL     

14 2500 IBROHIM     

15 2523 IMAM HUZAIMI     

16 2594 M. SHOBIRIN     

17 2511 MOCH. MUZAQI     

18 2551 MUHAMMAD ARFA ILZAMI     

19 2546 MUHAMMAD SYA'DULLOH     

20 2506 NIA AYUNINGTYAS     

21 2529 ROFI'ATUL HUSNIYAH     

22 2519 SABILA SAFITRI     

23 2514 SANTI ARIFA PUTRI     

24 2487 SUSILOVIATI     

 

 

 

 

 



 

DAFTAR ABSEN KELAS VIII-B 

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI WONOREJO PASURUAN 

TAHUN AJARAN 2015/2016 

 

NO 
NAMA 

MEI 

URUT INDUK 1 2 

1 2590 ABDUL MUJIB     

2 2606 ACHMAD AFANDI     

3 2576 AISYATURROHMAH     

4 2520 ALVIN AZIZ     

5 2496 ANDY MAULANA     

6 2597 ANGGI MAULIYAH SARI     

7 2489 DEWI SUSANTI     

8 2504 DIKI KHOIRON NUSLAH     

9 2518 DINA SAFITRI PUTRI     

10 2558 FADLILLATUL IZZAH     

11 2570 FANDI AHMAD FAUZI     

12 2541 FARIZ YULIANTO     

13 2515 FIKRI NABIL     

14 2500 IBROHIM     

15 2523 IMAM HUZAIMI     

16 2594 M. SHOBIRIN     

17 2511 MOCH. MUZAQI     

18 2551 MUHAMMAD ARFA ILZAMI     

19 2546 MUHAMMAD SYA'DULLOH     

20 2506 NIA AYUNINGTYAS     

21 2529 ROFI'ATUL HUSNIYAH     

22 2519 SABILA SAFITRI     

23 2514 SANTI ARIFA PUTRI     

24 2487 SUSILOVIATI     

 

 

 

 



DAFTAR ABSEN KELAS VIII-C 

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI WONOREJO PASURUAN 

TAHUN AJARAN 2015/2016 

 

NO 
NAMA 

APRIL 

URUT INDUK 3 4 

1 2502 AMRULLOH MISBACH     

2 2510 DEWI RAHMAWATI     

3 2513 DIANA AYU LESTARI     

4 2516 RTIKA GILDA FARHIYATUL F     

5 2530 INDI AFKARINA SALSABILA     

6 2617 KHOIRIYAH     

7 2538 LIKA NURUT TAMAMI     

8 2571 MUHAMMAD ZIDAN YOGI F     

9 2572 NAILATUN NAJIYAH     

10 2573 NAILATUS SYARIFAH     

11 2575 NAULI QOTHRUN NADA     

12 2579 NURIL QORIROTUL A'YUN     

13 2580 NURUL HIKMAH     

14 2582 PUJI LESTARI     

15 2584 RAFIDAH ELTALITHA SALAS     

16 2587 RINI ZAQIYAH     

17 2589 RIZKY HARIANTO     

18 2595 SAFIRA SALSABILA     

19 2596 SAILAH RIZQIYATUL INAYAH     

20 2600 SITI ADINDATUS SOLIKHA     

21 2601 SITI AYUNDATUS SOLIKHA     

22 2607 SYAIHUDDIN DEWANU     

23 2608 SYARIF HIDAYATULLOH     

24 2611 UMMUL KARIMA     

25 2613 WAHYUNI     

 



DAFTAR ABSEN KELAS VIII-C 

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI WONOREJO PASURUAN 

TAHUN AJARAN 2015/2016 

 

NO 
NAMA 

MEI 

URUT INDUK 3 4 

1 2502 AMRULLOH MISBACH     

2 2510 DEWI RAHMAWATI     

3 2513 DIANA AYU LESTARI     

4 2516 RTIKA GILDA FARHIYATUL F     

5 2530 INDI AFKARINA SALSABILA     

6 2617 KHOIRIYAH     

7 2538 LIKA NURUT TAMAMI     

8 2571 MUHAMMAD ZIDAN YOGI F     

9 2572 NAILATUN NAJIYAH     

10 2573 NAILATUS SYARIFAH     

11 2575 NAULI QOTHRUN NADA     

12 2579 NURIL QORIROTUL A'YUN     

13 2580 NURUL HIKMAH     

14 2582 PUJI LESTARI     

15 2584 RAFIDAH ELTALITHA SALAS     

16 2587 RINI ZAQIYAH     

17 2589 RIZKY HARIANTO     

18 2595 SAFIRA SALSABILA     

19 2596 SAILAH RIZQIYATUL INAYAH     

20 2600 SITI ADINDATUS SOLIKHA     

21 2601 SITI AYUNDATUS SOLIKHA     

22 2607 SYAIHUDDIN DEWANU     

23 2608 SYARIF HIDAYATULLOH     

24 2611 UMMUL KARIMA     

25 2613 WAHYUNI     

 



 الصوار يف عملية التدريس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 السرية الذاتية
 ادلعلومات الشحصية .أ 

 فرمان عامل شاه:    اإلسم

 ٕٛٗٔٓ٘ٔٔ:   رقم القيد

 ٕٜٜٔيونيو  ٘: باسوروان،  مكان ادليالد وتارخيو

تعليم اللغة  /: كلية علوم الًتبية والتعليم  قسم  /كلية 
 العربية

 ٕٕٔٓ:  سنة بداية الدراسة

 -فوغار  –بندوسولونج  : شارع    العنوان
 باغيل

 ٜٛٙٙٗٓٗٛٚ٘ٛٓ:   رقم اجلوال

 ipmen685@gmail.com:   الربيد اإللكًتوين

 ادلستوى الدراسي .ب 

 السنة ادلستوى الدراسي رقم
 ٕٗٓٓ-ٜٜٛٔ مدرسة روضة العلوم ٔ
  ٕٚٓٓ – ٕٗٓٓ باغيل ٔادلتوسطة احلكومية مدرسة  ٕ
 ٕٔٔٓ – ٕٚٓٓ دارالسالم كونتور للًتبية احلديثةمعهد  ٖ

ٗ 
قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الًتبية والتعليم 
جامعة موخنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 

 ماخنج
ٕٕٓٔ – ٕٓٔٙ 

 


