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فتعرف، وإذا كنت تكتب  مع  فتعرف مث تنسى، وإذا كنت تقرأ" إذا كنت تس
 فتفهم، وإذا كنت تكلم فتعرف وتفهم و تعمل"

  



 د
 

 إىداء
 

اغبمد هلل رّب العاؼبُت، و الصبلة و السبلم على رسول هللا، و على الو و صحبو و من 
 دعا بدعوتو اىتدى هبداه. و بعده

 :إىل   أىدى ىذا البحث اجلامعي

 والدي

اللذين وبرثٍت العلم وأعطٍت األموال إلصبال دراسيت  امي زىرةوأمي دمحم غفران أيب 
 وأطلب منهما الرضى، عسى هللا أن يعطيها الصحة والعافية

 

 وإىل أخيت الكبَتة والصغَتة وأخي الصغَت

جزيل الشكر على دعائهم. عسى هللا أن مهة ادلرضية وفينا فوزية وأريك اخوان زكرية 
  يسهل أمورىم ويستجيب هللا دعواهتم يف الدين والدنيا والخرة.
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 كلمة الشكر و التقدير
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

اغبمد هلل رب العرش العظيم، و الصبلة و السبلم على رسولو الكرمي، سيدان و 
موالان دمحم ر ؤوف رحيم، و على الو و أصحابو الذبن بذلوا أنفسهم و أمواؽبم خالصا 

 الكرمي. لوجة

فأتسعد أن أقدم خالص شكري و تقديري دبناسبة هناية كتابة رساليت، و من  
 أولئك:

فضيلة األستاذة الدكتور اغباج عبد اغبارس بوصفو مدير جامعة موالان مالك  .ٔ
 إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج.

لتعليم فضيلة الدكتور اغباج أغوس ميمون اؼباجستَت بوصفو عميد كلية الًتبية و ا .ٕ
 جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج.

فضيلة الدكتورة اغباجة فبلوءة اغبسنة اؼباجستَت بوصفها رئيسة قسم تعليم اللغة  .ٖ
العربية جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج على دعمها 

 الروحي حىت مث إخراج ىذا البحث اعبامعي هبذه الصورة.
الذي تفضل  املاجستير مي محمودةأالدكتورة الحاجة    فضيلة األستاذة   .ٗ

إبشراف البحث و تقدمي اإلرشادات النافعة و التوجهات اؼبفيدة اليت ساعدين 
 مثَتا يف إكمال ىذا البحث. 

صبيع األساتذة و األستاذات جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية  .٘
حي بعلومهم و إرشاداهتم حىت تتم كتابة ىذا البحث ماالنج الذي ينورون رو 

 اعبامعي.



 و
 

امعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية جبؼبكثف لتعليم اللغة العربية ربانمج ارئيس ال .ٙ
طفى"اليت قد منحتٍت الفرصة الثمينة ص"الدكتور اغباج شايفول م اغبكومية ماالنج

 لعملية البحث اعبامعي.
وايت الذي قد صاحبوين يف ء عبميع إخواين و أخو خالص الشكر و جزيل الثنا .ٚ

 ىذه الفرصة النبيلة.

 

 ٕٛٔٓمايو  ٜٕماالنج،  

 الباحثة  

 

 فٍت ثرية

 ٖٖٓٓ٘ٔٗٔرقم القيد :       
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 مستخلص البحث

استخدام اسًتاتيجيّة تذكرية  لًتقيّة مهارة القراءة للطالبات يف مدرسة نور العلوم  .ٕٛٔٓ، فٍت. ثرية
. البحث اعبامعي، قسم تعليم اللغة العربّية، كلّية علوم الرضبة اإلسبلميّة كبونساري ماالنج

: الدوكتورة اغباجة  ةكومّية. اؼبشرفالًتبّية والتعليم، جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمّية اغب
 أمي ؿبمودة ، اؼباجستَت.

 : اسًتاتيجّية تذكرية، مهارة القراءةكلمات أساسّية

اليت م يكلة التعلاؼبش منها غالبا تواجهها مشاكل ـبتلفة. درسة اؼبيف  لغةم الينشطة التعلأ
 ألنوىذا اغبال تسبب    قرئن.أو النص البليت يعٌت تسهل الطالبات نسياان اؼبواد واجهت الطالبات

الطالبات ما عندىن مهارة القراءة جبيد يعٍت قدرة ليفهمن ماذا قرأن. وعلى اعبانب األخر، من 
ؾبموعة الطالبات اليت تتابع عملية التعلم يوجد القدرة اؼبتنوعة، وكذالك أساليب التعلم اليت 

عملية التجريبية لًتقية مهارة القراءة ابللغة تستخدمها. ابالنظر إىل ىذه الظاىرة، فيحتاج إىل إجراء 
العربية لدى الطالبات ابستخدام اسًتاتيجية تذكرية، اليت تساعد الطالبات لتذكر و مراجعة  

 اؼبعلومات البليت تعلمن. 

ابللغة  مهارة القراءةيف تعليم  تذكرية اسًتاتيجية   ؼبعرفة استخدام ىذا البحثويهدف 
ات. للوصول إىل لطلبلمهارة القراءة  قيةلًت  تذكرية استخدام اسًتاتيجية أتثَت  رفةؼبعو  العربية للطالبات

اؽبدف استخدمت الباحثة يف ىذا البحث دبدخل الكمي ودبنهج شبو ذبريب ويتكون اجملموعة 
التجريب واجملموعة الضابطة. وأما بياانت البحث فتجتمع أبدوات اؼببلحظة، واؼبقابلة، واإلختبار، 

 .  Tانة. وأما بياانت البحث فيتم ربليلها ابختبار واإلستب

مهارة  ميتعل استخدام اسًتاذبية تذكرية يف (ٔ) نتائج البحث:وبصل من أداة صبع البياانت 
وتشجع   ا ضباسة وهبجةنشاط كما يرى من يبلحظ اؼببلحظ اشًتكت الطالبات يةفعال القراءة 

استخدام اسًتاتيجية تذكرية أتثَت لًتقية مهارة ( ٕ). الطالبات أن تسأل و ذبيب السؤال ابلصحيح
القبلي والبعدي من اجملموعتُت وىناك فرق واضح  االختبار ةجينتالقراءة لدى الطالبات. كما دلتو 

% ٔأكرب من نتيجة التقدير اؼبعنوي  ٖٛ.ٙوىي  نتيجة اإلحصائي =  tونتيجة اختبار  بينهما. 
أن اسًتاتيجية تذكرية أتثَت لًتقية مهارة  مقبول  H1دبعٌت  ٕٓ،ٕ% = ٘وكذالك  ٓٚ،ٕ= 

 .القراءة لطالبات يف مدرسة نور العلوم الرضبة كبوانساري ماالنج  



 ن
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Learning language activity at school sometimes has some problems or 

difficulties. One of them is the students easily forget the material or the contents 

of the text that they have read. It happens because the students don’t have good 

reading skill how to understand the text which has been read.Besides that, during 

the learning process in the classroom, it can be found that the students have 

various ability and different way of learning. That is why we need an appropriate 

strategy to improve the students ability to read and comprehend Arabic by using 

memory strategy to help the students to absorb, to remember and recall the 

information from the text had been learned. 

The objetives of this research is to know the implementation of memory 

strategy in teaching Arabic to improve the studens’ reading skill. This research is 

designed by using quantitative approach through quasi experimental designed by 

conducting controlling group and experimental group.The researcher collected the 

data by using observation method. The reseracher used observation checklist to 

know the students' responses. Then, the researcher do interview, test and 

questionnaire. The data analyse is using T test. 

From the collected data, the reseracher found that : 1 the implementation 

of memory strategy to improve the studens’ reading skill is very efective, it can be 

seen from the observation note that the students are more active, enthusastic in the 

classroom. 2. Memory strategy had good influence to improve the students’ 

reading Arabic skill that we can see from the pretest and post test result between 

experimental class and controlling class which has significant differences.From 

the T test, the researcher found that T Test Count is bigger than T test Tabel with 

the significancy 1% = 2,70, and 5% = 2,02  namely 6,83.Therefore, it is very clear 

that the using or the implementation of memory strategy in Arabic class can 

improve the students’ reading skill in MA Nurul Ulum Kebonsari Malang. 
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Suroya, Feni. 2018. Penggunaan Strategi  untuk meningkatkan keterampilan 
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Kata-kata kunci: Strategi Memori, Keterampilan Membaca 

Kegiatan pembelajaran bahasa di sekolah seringkali dihadapkan pada 

berbagai masalah. Salah satu permasalahan pembelajaran yang sering dihadapi  

adalah siswa mudah lupa terhadap materi atau teks yang telah dibaca. Hal tersebut 

terjadi karena  siswa tidak memiliki keterampilan membaca yang baik yaitu 

kemampuan untuk memahami apa yang sudah dia baca.Selain itu di dalam proses 

pembelajaran di kelas kemampuan dan cara belajar siswa sangatlah heterogen. 

Oleh karena itu diperlukan sebuah strategi yang tepat untuk meningkatkan 

kemahiran membaca bahasa arab mereka yaitu melalui penerapan strategi 

memori, yang mana strategi tersebut dapat membantu siswa untuk menyerap, 

mengingat dan memanggil kembali informasi yang telah di pelajari.  

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan strategi 

memori dalam pembelajaran  ketrampilan membaca bahasa Arab siswa, dan  

memaparkan  pengaruh penggunaan  strategi memori untuk meningkatkan 

ketrampilan  membaca bahasa Arab siswa. Untuk mencapai tujuan tersebut maka 

peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif jenis quasi eksperimen dengan 

membentuk kelompok control dan eksperimen. Pengumpulan data melalui metode 

observasi, wawancara, tes, dan angket. Adapun analisis data menggunakan Uji T. 

Dari instrument pengumpulan data diperoleh hasil penelitian bahwa: (1) 

Penggunaan strategi memori dalam pembelajaran ketrampilan membaca berjalan 

efektif yang terlihat dari hasil catatan observer bahwa siswa lebih aktif, semangat, 

berani bertanya dan menjawab pertanyaan dengan benar sesuai dengan apa yang 

telah dibacanya. 2. Strategi memori berpengaruh untuk meningkatkan 

keterampilan membaca bahasa arab. Hal ini diketahui dari hasil pre-test dan post-

test antara kelas eksperimen dan kelas control terdapat perbedaan signifikan. 

Melalui perhitungan Uji T  diperoleh bahwa Uji T hitung lebih besar dari Uji T 

tabel dengan signifikansi 1% = 2,70, dan 5% = 2,02 yaitu 6,83.  Dengan ini dapat 

dibuktikan bahwa strategi memori berpengaruh dalam meningkatkan keterampilan 

membaca bahasa Arab siswi  MA Nurul Ulum Kebonsari Malang 
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 الفصل األول

 مقدمة

 خلفية  البحث    .أ
اإلسبلمية كبوانساري  تسطةيف مدرسة نور العلوم الرضبة اؼبنشيطة التعليم العربية "

من اؼبقاببلت مع ذي يوجد ماالنج" غالبا تواجهها مشاكل ـبتلفة. كان ؼبصادر ال
لعلوم الرضبة  الثانوية اإلسبلمية  يف مدرسة نور ا الطالبات عاؼبعلمُت  اللغة العربية و م

. كانت ىناك اؼبشكلة اليت واجهت الطالبات يف تعليم مهارة القراءة 1ماالنجكبوانساري 
 يعٌت تسهل الطالبات نسياان اؼبواد اليت علمهن أو درسهن.

ما . الدماغ 2ما تعلمو سابقايراجع لذكر أو لالنسيان ىو فقد القدرة اإلنسان  
ع اؼبعلومات اليت تعلمهن سابقا. النسيان ليس مسألة الوقت و ليس القدرة لرجو عنده 

مسألة اؼبسافة بُت اؼببلحظة والذاكرة، ولكن مسألة من اغبوادس أو االضطراابت يف 
 .3نفس اإلنسان

وذلك، ألن كثَت من العوامل. منها ألن الطالبات مل يكتنب اؼبواد اليت يعلمهن   
ت وغَتىم. ولذالك، أن الطالبات يعتمدن على قدرةىن اؼبدرس أو من الكتاب و اإلنًتني

نظرة واستماعا فقط، ليس يستخدمن مهارات الكتابة لرجوع اؼبواد اليت يعلمهن اؼبدرس 
 أو غَته.

( الصراع بُت ٔستة عوامل، وىي: ) احملبُت شاهبعض العوامل  اليت تسبب النسيان، عند 
يقصد أو  ذي اؼبواد العن ( الضغط ٕات. )اؼبعلومات أو اؼبواد  يف نظام اذاكرة الطالب

                                                           
فيمدرسةالثانويةنورالعلومالرحمةالطالباتعالممابلةمعالمعلميناللغةالعربيةوم1

 8112سبتمبرسنة82فيالتاريخالممابلة ماالنجكبوانساري
2
 Khadijah, Nynyu, Psikologo Pendidikan Palembang ( Palembang : CV. Grafika Telindo Press, 

2011), hal. 142. 
3
 Purwanto Ngalim, Psikologi Pendidikan ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995 ),  hal. 111-

112 
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( تغيَت ىيئة ٗ( تغيَت اغبديثة بُت وقت الدراسة و وقت التذكَت. )ٖابلعكس . )
( مل تراجع ومل ربافظ ٘الطالبات و رغبة الطالبات على العملية التعليمية معينة. )

 .4( تغيَت عصب الدماغٙالطالبات عن اؼبواد التعلمية اليت يعلمهن )

يتقن أن ، من موجبات اؼبعلم ىو مساعد الطالبات  اعبانب االخر على و 
ماالنج يف مدرسة اؼبتوسطة نور العلوم الرضبة كبوانساري اؼبعرفة. ولذلك، كان الطالبات 

وبتجن أن يتعلمن عن اسًتاتيجية التعلم العربية اليت يبكن أن تساعدن التذكَت اؼبواد جيدا  
 اليت علمهن.

التدريس " Richard Mayerو رهبارد ماير  Claire Weinsteinتُت كلَت وينس  كتبكما  
اعبيد يشمل عن كيفية تعليم الطالبات  كيفية التعلم، وكيفية تذكر، وكيفية التفكَت وكيفية 

. لذلك تعليم الطبلب كيفية التعلم ىو ىدف تعليمي مهم جدا واؽبدف 5ربفيز أنفسهم"
 .الرئيسي

طالبات عن كيفية التعلم أو عن كيفية اسًتاتيجيات يقال "أن أنبية التعليم للمث 
على الدليل أن قباح الطالبات يعتمد  على اؼبهارات لتعلم دبستقل و ترصد  يستندالتعليم 

 التعلم اػباصة هبم، فصارت اسًتاتيجيات التعليم مهم وهبب أن يطبق للطاللبات. 

 مدرسة اؼبتوسطة يفويفضل الغرض من تعليم اسًتاتيجيات يعٍت يعلم الطالبات 
ماالنج أن يتعلمن على رغبة وقدرة نفسك  البليت يراجع نور العلوم الرضبة كبوانساري 

( ىبتار ٕ( يشخص حاالت التعلم ابلضبط ) ٔعلى أربعة أمور مهمة، وىي: )
( يرصد فعالية ٖاسًتاتيجية التعلم اؼبعينة ليختتم مشاكل التعلم اليت تواجهها، )

 .6( يدافع أن يتورط يف حاالت التعلم حىت يتم اؼبشاكلٗخدمة )االسًتاتيجية اؼبست

                                                           
4
 Syah Muhibbin, Psikologi Belajar (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 169-171. 

5
 Nur M, Strategi-Strategi Belajar ( Surabaya : Universitas Negeri Surabaya, University Press, 

2000), hal. 5. 
6
 . Ibid, Nur M hal: 9 
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يف مدرسة نور اؼبعلمُت لتحسُت ذكرايت الطالبات بعض احملاولة اليت يعمل 
ماالنج منهم هبعل خريط اؼبواد ، الذي ىو العلوم  الرضبة  الثانوية اإلسبلمية كبوانساري 

 اإلبقاء على الطبلب، لذلك ىنا اؼبكان الذي يعترب العمل أقل فعالية من أجل ربسُت
 .الباحثُت وباولون تقدمي اسًتاتيجية جديدة يبكن أن تساعد الطبلب على ربسُت تذكرىا

جيدا ويراجعن اؼبعلومات اليت يتعلمها . حىت  ذكريةىو ابستخدام اسًتاتيجية تو 
ية اللغة اليت . اسًتاتيجية ىي اسًتاتيجيف فرصة سابقةال تقرأ اؼبواد ابلتكرار اليت تعلمهن 

  .7تستخدام ؼبساعدة الطالبات أن يذكرن اؼبعلومات

ألهنا تشعر فبتع  القراءة يف تعليم مهارة ذكريةيف ىذه الدراسة لبتار اسًتاتيجية ت
لتعليم اؼبفردات. و يف ىذه الدراسة،  ذكريةألن دراسة السابقة  تستخدم اسًتاتيجيات ت

ية أو عبلقة مًتابطة بُت اسًتاتيجية تذكرية و مهارة لبتار مهارة القراءة ألن  ىناك استمرار 
 القراءة.

 ذكريةاستخدم اسرتاتيجية ت ولذالك ، نريد أن نفعل دراسة ذبريبية دبوضوع "  
للطالبات يف مدرسة نور العلوم الرمحة الثانوية اإلسلمية   لرتقية مهارة القراءة

 ماالنج"كبوانساري 

 

 أسئلة البحث .ب
 وضعت الباحثة كما يلي: مناسبة خبلفية البحث

يف تعليم مهارة القراءة للطالبات يف مدرسة  ذكريةكيف استخدام اسًتاذبّية ت  .1
 اإلسبلمّية  كبوانساري ماالنج ؟ الثانويةنور العلوم الرضبة 

لًتقية مهارة القراءة للطالبات يف مدرسة  ذكريةكيف فعالية استخدام اسًتاذبّية ت .2
 اإلسبلمّية كبوانساري ماالنج ؟ الثانويةنور العلوم الرضبة 

                                                           
7
 Khadijah Nynyu, Psikologo Pendidikan (Palembang: CV. Grafika Telindo Press,2011), hal. 144. 
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 أىداف البحث     .ج
 اعتمادا على أسئلة البحث، فتعترب الباحثة أىداف البحث كما يلي:

يف تعليم مهارة القراءة للطالبات يف مدرسة  ذكريةؼبعريفة استخدام اسًتاذبّية ت  .1
 اإلسبلمّية  كبوانساري ماالنج. الثانويةنور العلوم الرضبة 

يف تعليم مهارة القراءة للطالبات يف  ذكريةاستخدام اسًتاذبّية تؼبعريفة فعالية   .2
 اإلسبلمّية  كبوانساري ماالنج. الثانويةمدرسة نور العلوم الرضبة 

 أمّهية البحث:    .د
إّن ىذا البحث لو فوائد. الفوائد تعود إىل أنبّيتُت ونبا أنبّية النظريّة وأنبّية 

 التطبيقّية.

يف تعليم مهارة القراءة  ذكريةغبصول معارف عن اسًتاذبّية تفؤلوىل أنبّّية النظريّة 
  اإلسبلمّية  كبوانساري ماالنج. التوسطة للطالبات يف مدرسة نور العلوم الرضبة

 فالثانّية أنبّّية التطبيقّية، وىي :

يف تعليم  ذكريةللباحثة، يرجى ىذا البحث العلمي أن يعرف اسًتاذبّية ت .1
 التوسطةللطالبات يف مدرسة نور العلوم الرضبة مهارة القراءة وأتثَتىا 

 اإلسبلمّية  كبوانساري ماالنج.
للمعلم، يرجى ىذا البحث العلمي لتكميل دراسة الطالبات ابسًتاذبّية  .2

 التوسطةيف مدرسة نور العلوم الرضبة   يف تعليم مهارة القراءة ذكريةت
خرى اليت ؽبا يف اإلسبلمّية  كبوانساري ماالنج ولتكون مرجعا للمدرسة األ

 إحدى الطبيعة ولزايدة اإلبداعّية واعبذابة يف تعليمها.
للطبلب، ؼبساعدة الطالبات يف تعليم اللغة العربية ولنمو ضباستهم يف تعليم  .3

 اللغة العربية خاصة أبنواع اإلسًتاذبّيات شىت، واللغة األخرى عامة.
 يد.للمدرسة، لتكون حربة وعمبل للمدرس وخاصة للمدرس اعبد .4
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 حدود البحث       .ه
 اغبدود اؼبوضوعّية: .1

ىذا البحث متعلق بتأثَت اسًتاذبّية تذكرية يف تعليم مهارة القراءة أبنواع    
 قراءة الصامتة لفهم اؼبقروء ابؼبوضوع "اؼبهنة والنظام"

 اغبدود اؼبكانّية: .2
 التوسطةجرى ىذا البحث لطبلب يف مدرسة نور العلوم الرضبة 

 (ٓٔوانساري  ماالنج فصل  العاشر )اإلسبلمّية    كب

 اغبدود الزمانّية : .3
 اؼبيبلدية ٕٛٔٓربددت الباحثة ؽبذه عملية البحث يف سنة الدراسّية     

 فروض البحث     .و
فروض البحث ىي حلول مؤقّتة أو تفسَتات مؤقّتة تضعها الباحثة غبّل 

عبلقة بُت  مشكبلت البحث، فهو إجابة ؿبتملة ألسئلة البحث، وسبّثل الفروض
 . فروض البحث يف ىذا البحث، كؤليت:8متغَتين متغَّت مستقل ومتغَّت اتبع

 (Y)متغَّت   (X)تدل على توجد فّعالّية بُت متغَّت     فروض ىذا البحث  .ٔ
توجد فّعالّية استخدام اسًتاتيجّية تذكرية لًتقّية مهارة القراءة للطالبات يف    

 لثانويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالنج.مدرسة نور العلوم الرضبة ا
 (Y)متغَّت   (X)تدل على ال توجد فّعالّية بُت متغَّت     فروض ىذا البحث  .ٕ

ال توجد فّعالّية اسًتاتيجّية تذكرية لًتقّية مهارة القراءة للطالبات يف مدرسة     
 نور العلوم الرضبة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالنج.

 

                                                           
دلاء،البحثالعلميمفهومهوأدواتهوأساليبه،)الوثائكالوطنيّةذولانعبيداتوأص 2

44(ص:352:
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   الدراسات السابقة     ز.

فيما يلي يعرف الباحث بعض الدراسات اليت هبذا البحث وىي كما   
 يلي:

 
فعالّية استخدام اسًتاذبّية ربت اؼبوضوع "  البحث الذي كتبتو نوراػباسبة، .1

اللغة اإلندونيسّية لطبلب فصل السابع مدرسة  يف فهم اؼبقروءتذكرية 
/ ٕ٘ٔٓالدراسّية   تويومارتو ماالنج سنة اإلسلميةاغبكومّية ثاين اؼبتوسطة ال

وحصل الباحثة عن حبثها أن تطبيق اسًتاتيية تذكرية يف اؼبدرسة   ٕٙٔٓ
اإلسلمية تويومارتو تؤثر لطبلب يف فهم اؼبقروء.  اغبكومّيةثاين الاؼبتوسطة 

ومن الدراسات السابقة ىنا يشبها هبذه البحث العلمي يف استخدام 
فرق يف ىذالبحث العلمي مع األطروحة السابقة يعٍت اسًتاتيجية تذكرية وال

إذا كان يف ىذا البحث لفهم القروء يف اللغة العربية ولكن يف األطروحة 
 السابقة لفهم القروء يف اللغة اإلندونيسيييا.

 
سيلفيا أقبكريٍت، ربت اؼبوضوع "تطبيق اسًتاتيجية البحث الذي كتبتها  .2

وحصل ماالنج"  ٔمدرسة الثانوية دمحمية  للطبلب يفلًتقية اؼبفردات تذكرية 
الثانوية  ٔالباحثة عن حبثها أن تطبيق اسًتاتيية تذكرية يف اؼبدرسة  دمحمية 

اإلسلمية ماالنج تؤثر لطبلب لًتقية اؼبفردات. ومن الدراسات السابقة ىنا 
يشبها هبذه البحث العلمي يف استخدام اسًتاتيجية تذكرية والفرق يف 

ي مع األطروحة السابقة يعٍت إذا كان يف ىذا البحث لفهم ىذالبحث العلم
 اؼبقروء لًتقية مهارة القراءة ولكن يف األطروحة السابقة لًتقية اؼبفردات.



2 
 
 

 
 

الباحثة أتخذ من الصحيفة الذي كتبو عبد اغبميد حسن عبد اغبميد شاىن  .3
 ربت اؼبوضوع " إسًتاتيجية التدريس اؼبتقدمة واسًتاتيجية التعلم وأمباط

 التعلم" 
 

 نتائج البحث منهج البحث عنوان البحث الباحثة
 نور

 اػباسبة
فعالّية استخدام اسًتاذبّية 

اللغة  يف فهم اؼبقروءتذكرية 
اإلندونيسّية لطبلب فصل 

السابع مدرسة اؼبتوسطة 
اغبكومّية تويومارتو ثاين اال

الدراسّية   ماالنج سنة
ٕٓٔ٘ /ٕٓٔٙ 

اؼبدخل الكّمي 
مع تصميم 

 رييشبو ذب

اسًتاتيجية 
تذكرية أتثَتا 
فهم إهبابيا على 

ابللغة  اؼبقروء
اإلندونيسية، 

ولذلك إن 
اسًتاتيجّية  
 تذكرية فعالة.

سيلفيا 
 أقبكريٍت

تطبيق اسًتاتيجية تذكرية 
للطبلب يف لًتقية اؼبفردات 

 ٔمدرسة الثانوية دمحمية 
 ماالنج.

اؼبدخل الكّمي 
مع تصميم 
 شبو ذبريي

تطبيق 
يجية اسًتات

تذكرية لًتقية 
 اؼبفردات.

  تذكريةاستخدام اسًتاذبّية  ثوريةفٍت 
للطالبات يف  ءةيف مهارة القرا

مدرسة نور العلوم الرضبة 
اإلسبلمّية   اؼبتوسطة

 كبونساري ماالنج

اؼبدخل الكّمي 
مع تصميم 
 - شبو ذبريي
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 حتديد ادلصطلحات     .ح
 فبلن ذو أتثَت كبَت: ىو قدرة على تشكيل األثر القوي كما  أتثري .1
: اسًتاتيجية اللغة اليت تستخدام ؼبساعدة الطالبات أن ذكريةت اسرتاتيجية .2

 يذكرن اؼبعلومات أو غَته.
 األنشطة اليت فيها تعليم و تعلم.تعليم :  .3
 مهارة الطبلب يف قراءة االنص.مهارة القراءة :  .4



 
 

4 

 الثاين فصلال
 اإلطار النظري

 ادلبحث األول: اإلسرتاتيجّية 
 فهوم اإلسرتاتيجّيةم . أ

ة علم اغبرب أو األمَت. يناليوانن االسًتاتيجية اؼبع ةاتيت ىذه االسًتاتيجية من كلم
وبناء علي ىذا الفهم ، فان االسًتاتيجية ىي عمليات تصميم الفن يف اغبرب ، مثل 
طرق لوضع أو حيلو للحرب ، واعبيش أو البحر. ويبكن أيضا تفسَت االسًتاتيجية علي 

 موعو من اؼبهارات حدث أو احداث. عموما يف كثَت من األحياناهنا ؾب
لتعبَت عن االسًتاتيجية اليت تستخدم لتحقيق اؽبدف. علي االسًتاتيجية االمبائيو 
للكلمات اؼبستخدمة يف صبيع التخصصات العلمية تقريبا ، دبا يف ذلك يف ؾبال الثقافة 

 . واللغة
كوهنا نظام اؼبعلومات العلمية عن القواعد الوسائل اؼبتاحة لتحقيق األغراض أو ل

 اؼبثالية للحرب ويتفقاعبميع يف :
 اختيار األىداف وربديدىا .ٔ
 اختيار األساليب العملية لتحقيق األىداف وربديدىا .ٕ
 وضع اػبطط التفيذية .ٖ
 تنسيق النواحياؼبتصلة بكل ذالك .ٗ

ليكون قاظبا  ومل يعد اإلسًتذبية قاصرا على اؼبيادين العسكرية وحدىا وامبا امتد
 .ٔمشًتك بُت كل النشاطات يف ميادين العلوم اؼبختلفة

 
 
 

                                                           
1
 Iskandar Wasid dan Danang Sunandar, Strategi Pembelajaran Bahasa (Bandung: PT Remaja 

Rosda Karya, 2008) hal.168 
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 اسرتاجتية التعليم . ب
اإلسًتاتيجّية  ىو النهج العام فيما يتعلق بتنفيذ ىذه الفكرة والتحطيط وتنفيذ ىذا 
النشاط يف غضون فًتة زمنية معينة، واإلسًتاذبية متعددة ردبا بتعدد الباحثُت، ولذالك 

ك النظر اىل عدم جدوى ؿباولة حصر اسًتاتيجية التعلم اؼبطروحة االن يف يلفت والتدري
 اؼبيدان نظرا تعددىا، ويرجح 

 : ٕأن ىناك  ىناك طبسة عناصر ال بّد من إبرازىا يف كل اسًتاذبّية تعلم ىي
 األنشطة قبل التعليمّية .ٔ
 تقدمي اؼبعلومات .ٕ
 مشاركة الدارس .ٖ
 اإلختبارات .ٗ
 اؼبتابعة .٘

ة التعلم كما قال أووايل وكانوت عبارة عن تطبيق تتخذ من قبل يقصد ابإلسًتاذبيّ 
اؼبتعلم لكي ذبعل تعلمو اللغة فعاال قدر األمكان. ومن ىذا إسًتاذبّية : الًتكيز على 
جوانب ـبتارة من اؼبعلومات اعبديدة وذبويدىا أثناء عملّية التشفَت، أو تقييم التعلم عند 

  ٖعلم سيكون انجحا بغرض زبفيف القلق.انتهائو، وما طمأنو النفس أّن الت
كما قال مٌت إبراىيم اللبودي على أهنا "أدوات خاصة يقوم هبا اؼبتعلم ليجعل عملية 
التعليم أسهل وأسرع وأكثر إقناعا وأكثر ذاتية يف التوجيو، وأكثر فّعالية وأكثر قابلية 

الطرق اؼبستخدمة  وقال رحيم وفاردي "إّن إسًتاذبّية ىي ٗللتطبيق يف موقف جديدة.
ووبتاج اؼبعلم إىل اإلسًتاذبية اعبّيدة يف    ٘لنيل اؽبدف اؼبقرر يف عملية التعليم والتعلم.

عملّية تعليم اللغة األجنبّية من اإلبتدائّية واؼبتوّسطة حىّت اعبامعة، فأحياان ال ينجح معلم 

                                                           
65(ص1442ج،)الماهرة:دارالنهفةالعربيّة،أحمدخيريكاظموجابرعبدالحميدجابر،الوسائلالتعليميّةوالمنه 8
روزاموئدميتشل،فلورنسمايلز،ترجمةالدكتورعيسبنعودةالشربوفي،نظريةتعلماللغةالثانية،)جامعةالملنسعود: 3

164(ص.1431المملكةالعربّيةالسعوديّة،
26(ص.8113ماهرة،مكتةالهبة،إبرهيماللبودي،الحواروفنيةوإستراتجيّةوتعليمه)ال 4

5
 Rahim dan Farida, Pengajaran Bahasa di Sekolah Dasar (Jakarta: Bumi Aksara,2007). Hal.36. 
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أّن اسًتاذبّية التعليم   ٙاللغة يف عملّية تدريسها بسبب اختيار اسًتاذبّية التعليم خاطئة.
ىي عملّية التعليم الذي ينبغي القيام بو اؼبعلم والطبلب لغرض التعليم والتعلم فّعالية 
وكفاءة. تعيُت أساسا اسًتاذبّية التخطيط لتحقيق اؽبدف. وبعبارة أخرى، "فإّن 

 .ٚاإلسًتاذبّية ىي خطة عملية حببلوة اؼبشركة شيئا"
 

 : ياتاالسرتاتيجصنيف أكسفورد ت . ج
  New System Ofوضعت أكسفورد نظام جديد السًتاتيجيات تعلم اللغة 

Language Learning Strategies ، وأظبتو نظاما ألهّنا ترى أنو يتضمن ؾبموعة واضحة من
العبلقات اؽبرمّية، وترى أّن نظاما أكثر وضوح وتنظيم يف ربط االسًتاتيجيات الفردية 

التعلم "اللغة الثانية أو األجنبية" وتتضمن  دةواعبماعية تتضمن مباشرة يف ما
 كما يلي:االسًتاتيجيات  

  Memory Strategiesاسًتاتيجية تذكريّة .ٔ
  Cognitive Strategies اسًتاتيجية معرفّية  .ٕ
  Compensation Strategies اسًتاتيجية تعويضية .ٖ

 : ٛيدبهارات اللغة األربع. وقسمت أكسفورد اسًتاتيجيات التعلم إىل ما يل 

وىي اليت تتضمن مباشرة يف وىي اليت  Strategies    Directأوال: اسًتاتيجيات مباشرة
 .مادة التعلم ذاهتا

وىي اليت التتضمن مباشرة يف  Indirect Strategiesاثنيا: اسًتاتيجيات غَت مباشرة 
 كما يلي:مادة التعلم ذاهتا ولكنها ضرورية لتعليم اللغة وتتضمن االسًتاتيجيات  

 Metacognitive Strategies  سًتاتيجية ما وراء اؼبعرفة ا .ٔ

                                                           
6
 Iskandar Wasid dan Danang Sunandar, Strategi Pembeljaran Bahasa (Bandung: PT Remaja 

Rosda Karya, 2008) hal. 168. 
7
 Ibid, Iskandar hal 295 

6ص:،عبدالحميدحسنعبدالحميدشاهيننفسالمراجع، 2
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  Affective Strategies اسًتاتيجية وجدانّية .ٕ
 Social Strategiesاسًتاتيجية اجتماعّية  .ٖ

 Memoryد.  اسرتتيجيات تذكرية : 
اؼبعلومات  اليت تعلمها اؼبتعلم من خبلل  وبافظ علىتعمل ىذه اإلسًتاتيجية 

واالتصال مرة أخرى عند الضرورة. أن اسًتاتيجية الذاكرة ىذه القراءة واالستماع ، 
 توظيف الصور واألصوات ( ٕ)ذىنية  ( عمل روابط ٔتشمل أربعة جوانب ، وىي )

 .ٜتوظيف اغبركي( ٗ) اؼبراجعة اعبديد( ٖ)

ىذه االسًتاتيجية تساعد الطبلب علي حفظ األشياء يلهث يسمعون أو 
تايل زايدة قاعدهتم اؼبعرفية. وتسمح ىذه االسًتاتيجيات قراءهتا يف اللغة اعبديدة ، ال

أيضا للطبلب أبخذ اؼبعلومات من الذاكرة عندما وبتاجون إىل الفهم أو التعرف 
 عليهم.

ىي االسًتاتيجيات اؼبستخدمة لتذكر  ةذكرايتأكسفورد اسًتاتيجيات كما قال 
 طبيقت ةوكيفي تعلم االفراد ة. ىناك شرطان لكيفيةاعبديد علوماتوقبول اؼب

(  ٕ( انبيو اؼبعلومات اعبديدة أو اؼبعرفة ، و )ٔاسًتاتيجيات التعلم ، واؼبتطلب ىو )
 ٓٔكيف الدماغ العمليات اؼبعرفة اؼبعلومات اعبديدة

ىي اسًتاتيجية يستخدمها للذكر و يقبل اؼبعلومات  ةذكريتاسًتاذبّية 
يطبقونو اسًتاذبية اعبديدة. كان الشرطُت أن يفهم كيف يعلم اإلنسان وكيف 

( ٕ( اؼبهمة علم األول أو اؼبعلومات اعبديدة و )ٔالتعليم، أما الشرط األول يعٌت )
 طريقة عملية علم األول أو اؼبعلومات اعبديدة

وبتفظ وأيخذ اؼبعلومات اعبديدة مفتاحا من اسًتاتيجية. ىذه اسًتاتيجية  
و يقرءوهنم يف اللغة اعبديد، تساعد الطبلب يذكرون األمر اؼبهم الذين يستمعوهنم أ

                                                           
9
  Ibid, Oxford hal 55-56 

10
 Ibid, Oxford hal 57-58 
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حىت يرتقون ذكرىم. وكذالك، ىذه اسًتاتيجية يبكن الطبلب ليأخذ اؼبعلومات من 
 ذكرىم حُت وبتجون ؽبم.

( ٔوىي )يفرق اسًتاتيجية تذكرية صار اربع خطوات ويف الكتاب األخر   
( ٗ) اؼبراجعة اعبديد( ٖ) توظيف الصور واألصوات ( ٕ)ذىنية  عمل روابط 

 .ٔٔظيف اغبركيتو 

 ذىنية  عمل روابط  ( أ

 وىناك ثبلثو أنواع من االسًتاتيجيات اؼبفيدة ػبلق العبلقات العقلية:
. ىذه ىي التصنيف يف ؾبموعات، التناعي والتفضيل ، استخدام كلمات جديدة

أىم االسًتاتيجيات الذاكرة االساسيو واألساس لبلسًتاتيجية اؼبزيد من الذكرايت 
 .اؼبعقدة

 صنيف يف ؾبموعاتالت  (ٔ
يف ؾبموعات ذات معٍت ، وذلك  أ ويشمل تصنيف  ما يسمع أو يقر

تشمل  بتخفيض عدد العناصر اليت ال صلو ؽبا ابألمر. يف بعض األحيان ىذا ىو
الوسم اجملموعة. نظره علي بعض االمثلو أدانه تشمل أيضا اسًتاتيجيات أخرى ، 

 .ٕٔمثل االىتمام ابلدفع أو أخذ اؼببلحظات

 التناعي والتفضيل       (ٕ
ىي العبلقة بُت معلومات جديدة مع اؼبعرفة اليت كانت التناعي والتفضيل      

اؼبعرفة  لديو حُتفبلوكة سابقا. ىذا يعٍت أنو سيكون األسهل تذكر شيء جديد 
أو اػبربة اليت كانت فبلوكة سابقا. اعبمعية دبثابة خطاف أو لفتة يف مكاؼبة 

                                                           
11

 Iskandar Wasid dan Danang Sunandar, Strategi Pembeljaran Bahasa (Bandung: PT Remaja 

Rosda Karya, 2008) hal 17 
12

 Ibid, Oxford hal 60 
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ا تذكر شخص ما ارتباط اؼبعلومات ، فسيتم فقد اؼبعلومات معلومات. وابلتايل إذ
 .ٖٔتلقائًيا

وىذا يتضمن اسًتاتيجية الذاكرة اقًتان معلومات اللغة مع اؼبفاىيم اعبديدة 
اؼبعروفة جيدا يف الذاكرة. وبطبيعة اغبال ، فان ىذه اؼبنطقة االسيويو من اؼبمكن 

كر. وفيما يلي بعض االمثلو تعزيز التفاىم ، فضبل عن جعل اؼبواد أسهل للتذ 
اغبقيقية للبنغاسوسيان االسيويو/بينديتيبلن اؽبامو شخصيا للطبلب اؼبعنيُت. اي 
صبعيو هبب ان تكون ذات معٍت كبو الطالب وان مل يكن الكثَت من اؼبعٍت ابلنسبة 

 .لآلخرين

 كلمات جديدة  ماستخدا      (ٖ
أو ظبعت اليت وتشمل ىذه االسًتاتيجية وضع الكلمات أو العبارات 

 .، مثل التعبَتات الشفوية أو اؼبكتوبة ، كطريقو للتذكرمعنويقراءهتا يف سياق 

 ب(  توظيف الصور واألصوات  

ربع اسًتاتيجيات لتطبيق الصورة والصوت مفيده لتذكر العبارات اعبديدة 
التصويرية، الصور  اليت مت االستماع اليها أو قراءهتا. وتشمل ىذه االسًتاتيجيات

. السينمائية، استخدام كلمات مفتلحي، استغبلل األصوات اؼبوجودة ابلذاكرة
واحده من ىذه االسًتاتيجية ، ورسم اػبرائط الداللية ، كما يساعد علي فهم 

 .بسرعة

 التصويرية    (ٔ
وىناك طريقو جيده لتذكر ما ظبع أو قراءه يف لغة جديده ػبلق صوره 

 . العقلية منو

                                                           
13

 Squire, Larry R, Wixted, John T, & Clark, Robert E.Recognition Memory and The Medical 

Temporal Lobe,Nature Publishing Groub: 2007   
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 الصور السينمائية  (ٕ
إلنشاء خريطة  ةمل ىذه الدراسة وضع اؼبفاىيم والعبلقات علي الورقوتش

دالليو ، ورسم زبطيط للمفاىيم الرئيسية )اؼبعرب عنها ابلكلمات( وربطها 
 .ابؼبفاىيم من خبلل السهم أو خط

 استخدام كلمات مفتاحي  (ٖ
ىذه . ٗٔلديو وظيفة لتعلم لغة أجنبية كلمات مفتاحياستخدام  

مع بُت الصوت والصورة حبيث يبكن للطبلب ان يكون االسًتاتيجية من اعب
بلغو جديده. وؽبذه االسًتاتيجية خطواتن. أوال ،  ؤؤسهلو لتذكر ما ظبعوا أو قر 

الكلمة اليت تعرف بلغتها اػباصة أو لغة أخرى واليت تبدو وكاهنا كلمو جديده. 
ليت ىي ابلفعل الثانية ، وتوليد الصور البصرية ؽبذه الكلمات اعبديدة والكلمات ا

معروفو جيدا اؼبرتبطة يف بعض الطريق. الحظ ان الكلمات اؼبوجودة يف اللغة 
 .٘ٔاؼبستهدفة ال هبب ان تشبو نفسها ابلكلمات اليت مت تعريفها ابلفعل

 استغبلل األصوات اؼبوجودة ابلذاكرة      (ٗ
ىذه االسًتاتيجية تساعد الطبلب علي تذكر ما يسمعونو عن طريق 

لصوت ىو أكثر من التمثيل البصري. وتشمل ىذه ربط الكلمات امن إنشاء 
اعبديدة مع الكلمات اليت ىي معروفو ابلفعل أو الصوت من اي لغة: اللغة 

 اعبديدة ، واللغة نفسها ، أو لغات أخرى

 ادلراجعة اجلديد ( ج
فظ على ايستخدمها معظم الناس للحمن الطريقة ىو  اؼبراجعة اعبديد
ىذا الرأي يتفق مع نظرية معاعبة اؼبعلومات اليت  ٙٔنشطة اؼبعلومات يف الذاكرة

                                                           
14

 Solso, R.L, Maclin, O.h, & Maclin, MK, Psikologi Kognitif, Edisi Kedelapan, PT Gelora Aksara 

Prtama: 2007 
15

 Ibid, Oxford hal : 62 
16

 Atkinson, R.L, Atkinson, R.C, & Smith, E.E, & Bern, D.J. Pengantar Psikologi, Batam, 

Interaksara: 1983 
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تنص على أن التكرار يبكنو االحتفاظ ابؼبعلومات لفًتة أطول وىو انتقال من 
الذاكرة قصَتة اؼبدى إىل الذاكرة طويلة اؼبدى. يشَت ىذا إىل أن اؼبعلومات 

دبا فيو الكفاية  اؼبتكررة ذبعل اؼبعلومات يف الذاكرة قصَتة اؼبدى واؼبعلومات قوية
  .لتسهيل نقلها إىل ذاكرة طويلة اؼبد

 توظيف احلركي ( د
ابستخدام االستجابة أو اإلحساس الفيزايئي  تيجيةتنفيذ اسًتا

 .واالستخدام التقٍت اؼبيكانيكي

 ادلبحث الثاين: مهارة القراءة
 مفهوم مهارة القراءة . أ

ىو إستعاب اؼبتعلم مهارة إن مفهوم مها رة القراءة، كما إتفق علماء الًتبية عليو، 
للوقوف على الكلمات واغبروف وكيفية التعبَت هبا إىل أن يكون ىدف اؼبدرس يف ىذا 

ارجها الصحيحة ونطق الصدد على حد سبكُت اؼبتعلم من إخراج اغبروف من ـب
الكلمات بصوت مسموع بعد أن أدركها بصراي دون اإلىتمام ابؼبدلول الذي تؤديو ىذه 

معناىا ابلتاىل، تطور ىذا اؼبفهوم نتيجة للبحوث الًتببية اليت أثبتت أن الكلمات وفهم 
القراءة ليست عملية ميكانيكية تقوم على ؾبرد التعرف على اغبروف والكلمات والنطق 
الصجيج هبا، بل أهنا عملية معقدة سباثل العمليات اليت يقوم هبا التعلم فهي تستلزم الفهم 

اذالك أزداد اإلىتمام ابلفهم يف القراءة كعنصر اثين من  والربط واإلستنتاج ونتيجة.
 ٚٔعناصر العملية.

                                                           
بها 12 الناطمين لغير العربية اللغة المعلمي إضاءت الفوزن، إبراهيم بن الرحمن

52(ص:8111)الرياض،
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القراءة ىي ربويل النظام اللغوي من الرموز اؼبرئية )اغبروف( إىل مدالتو. وىذا يعٍت 
أن مفهوم القراءة ليس إجادة نطق اغبروف، وإال ألصبح معظم العرب ذبيدون اللغة 

 ٛٔقراءة حروفها.الفارسية األردية ألهنم يستطيعون 
رأى دكتور حسن شحاتو أن نشاط القراءة عملية انفعالية دافعية تشتمل تفسَت 
الرموز والرسوم اليت يتلقاىا القارئ عن طريق عينية، وفهم اؼبعاين، والرط بُت اػبربة 
السابقة وىذ اؼبعاين، واإلستنتاج والنقد واغبكم والتذوق وحل اؼبشكبلت. وأما ؿبمود  

نفسية فرأى أبن القراءة تعٍت إنتقال اؼبعٌت مباشرةمن الصفحة اؼبطبوعة إىل  كامل الناقة
 ٜٔعقل القارئ أي فهم اؼبعٌت مباشرة وبطبلقة من الصفحة اؼبكتوبة اؼبطبوعة.

والقراءة ىي عملية تفاعلية ربتاج إىل األىداف وإسًتاتيجية يكشف عن أن 
( ٖ( القراءة ىي اإلسًتاتيجية و )ٕ( القراءة ىي عملية. )ٔتعريف القراءة يبشمل على )

القراءة ىي نطق الرموز وفهمها، وربليل ما ىو مكتوب ونقده،  ٕٓالقراءة ىي تفاعلية.
والتفاعل معو، وإفادة منو يف حل اؼبشكبلت، واإلنتفاع بو يف اؼبواقف اغبيوحية، واؼبتعو 

رئية )اغبروف(، وإال والقراءة ىي ربويل النظام اللغوي من الرموز اؼب ٕٔالنفسية اؼبقروء.
 ٕٕألصبح معظم العرب هبدون اللغة الفاريسية واألردية ألهنم يستطيعون قراءة حروفها.

القراءة ىي عملية  التعرف على الرموز اؼبطبوعة، ونطقها )إذ كانت القراءة 
جهرية( وفهمها. وعلى ىذا فهي تشمل التعرف، وىو اإلستجابة ابلبصرية ؼبا ىو 

ىو ربويل الرموز اؼبطوعة اليت سبت رؤيتها إىل أصواهتا ذات معٌت، مكتوب ، والنطق، و 

                                                           
111)الرياض(ص:يسهاالمهارةاللغويةماهيتهاوطرائكتدرأحمدفؤادمحمودعليان، 12
14  شحانة، التطبيكحسن و النظرية بين العربية اللغة المصريةتعليم الدار )الماهرة،

8118اللسانية،
125:ص1446،تدريسالمراءةفيالمدرسةاإلبتدائيةكالينوأخرون، 81
181)الرياض(ص:المهارةاللغويةماهيتهاوطرائكتدريسهاأحمدفؤادمحمودعليان، 81
143عبدالرحمنابنإبراهيمالفوزان،إضاءت.ص: 88
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من الباحثُت الذين أعطوا تعريفا  ٖٕوالفهم، أي ترصبة الرموز اؼبدركة وإعطائها معاين.
 للقراءة:
جبسون: ويرى يف القراءة عمليىة اتصال واستجابة مكتوبة وترصبها إىل كبلم   .ٔ

 وفهم معناىا.
عملية تتعدى فك الرموز وهتجئة الكلمات اؼبطبوعة.  دشنط: ويرى يف القراءة  .ٕ

وىي عملية هتجف إىل الوصول ؼبعٌت اؼبادة وفهمها ومن مث تداخل القارئ ابؼبادة 
وربليلها وعمل إستقاطات ذاتية عليها. أي أن القراءة عملية موضوعية من حيث 

ستجبلص إدارك معٌت اؼبادة. وعملية ذاتية من حيث التفاعل معها وربليلها وا
 نتائج منها.

اتيلور: يرى يف القراءة عملية تفاعل متكاملة فيها يدرك القارئ الكلمات ابلعُت   .ٖ
مث يفكر هبا ويفسَتىا حسب خلفيتو وذباربو وىبرج فيها أبفكار وتعميمها 

 وتطبيقات عملية.
من بعض التعريف اؼبذكور، نبلحظ أن كثَتا من الباحثُت يرون يف القراءة عملية 

ويساوهنا ابلتفكَت، أي أن القراءة = تفكَت، وىم يستبعدون األخد بقضية فك  عقلية
تعريفا للقراءة، ألن فك الرموز وربويل اغبروف اؼبكتوبة إىل     ( Decoding )الرموز 

أصوات  ال يتعد كون القارئ يقوم بغملية إليو وقراءتو يف ىذه اغبالة إليو ليس فيها 
عريب عندما يقرأ نصا مكتواب ابللغة الفارسية اليت تكتب تفكَت، وىي أشبو ابلقارئ ال

حبروف عربية،  وقارئ اإلقبليزية، يقرء األؼباينة اليت ال يعرفها، ليس لسبب أال لكون 
األؼبانية تكتب حبروف التينية. وصبتيع ذلك يؤثر على صورة اإلستجابة النهائية للمادة 

مقومات التفكَت، على ىذا األساس يبكن  اؼبقروءة وعليو فإن القراءة تشتمل على صبيع
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والقراءة عملية مركبة تتألف من  ٕٗ.(reading=thingking)القول أن القراءة = تفكَت 
 عمليات متشابكة يقوم هبا القارئ وصوال إىل اؼبعٌت 

 
 أىداف تعليم مهارة القراءة . ب

الثاين فتنقسم أىداف تعليم مهارة القراءة إىل قسمُت، األول األىداف العامة و 
 األىداف اػباصة. وىذه األىداف يف تعليم مهارة القراءة، كما يلي :

 ؼبعرفة النصوص اؼبكتوبة ألحد اللغة. .ٔ
 لًتصبة اؼبفردة من اللغة األجنبية واستخدامها. .ٕ
 لفهم اؼبعلومات اليت تكتب فيها جليا أو ضمنيا. .ٖ
 لفهم معٌت الكلمات مفاىيمها. .ٗ
 دة.لفهم معٌت اإلتصال من اعبملة الواح .٘
لفهم العبلقة يف اعبملة إما بُت الكلمات الواحدة والكلمات األخرى أو بُت  .ٙ

 الفقرة الواحدة والفقرة األخرى.
 لتفسَت القراءة. .ٚ
 ولتحليل اؼبعلومات اؼبهمة يف النص. .ٛ

 ج. أنواع تعليم مهارة القراءة 
تنقسم القراءة من حيث األداء ومن حيث الغرض منها إىل أقسام ـبتلفة. 

. أن القراءة تعرف ٕ٘ءة من حيث األداء نوعان، نبا قراءة جهرية وقراءة صامتةوالقرا
والنطق والفهم. فتشًتك القراءة الصامتة والقراءة اعبهرية يف التعريف والفهم، وتنفرد 

 اعبهرية ابالنطق. وىا ىو البيان التفضيل ؽبذين القسمُت :
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 القراءة اعبهرية .ٔ
وف والكلمات اؼبطبوعة أمامو ويفهمها أبن القراءة اعبهرية، يدرك القارئ اغبر 

هبهر بنطقها. والقراءة اعبهرية تيسر للمعلم الكشف عن األخطاء اليت يقع فيها 
التبلميذ يف النطق، وابالتايل يعطي لو فرصة عبلجها. غالبا، تعلم القراءة اعبهرية 

لسليم مع ؿبافظة للتبلميذ يف اؼبرحلة اإلبتدائية. ألن فيها أن تعود التبلميذنطقا اب ا
على ـبارج اغبروف، وذبرب التبلميذ أن ينطق ابللهجة اعبديدة. ابلقراءة اعبهرية 

 أيضا، يستطيع اؼبعلم أن يكشف األخطاء وعيوب النطق من التبلميذ.
ولكن القراءة اعبهرية فيهاكثَت من غبظات الثبات، واغبركة الرجعية، كما أن 

هرية أبطأ من القراءة الصامتة. والقراءة اعبهرية وقفتها أطول. وؽبذا فإن القراءة اعب
تستدعي تفسَت اؼبقروء للمستمعيىن، بينما القراءة الصامتة تتم بُت اؼبرء ونفسو. 
القراءة اعبهرية تتطلب مهارات للصوت، واإللقاء واإلحساس ابؼبزاج واؼبشاعر الليت 

  قصدىا الكاتب.وؽبذا ىي ليست ابألمرالسهل.
يلي أبن القراءة الصحيحة ىي الليت يستطيع القارئ ورأى يوسف الصم

أثناءىا مراعة النطق السليم للحروف، واحملافظة على ـبارج حروفها، ومل يتم لو ىذا 
. وىي عملية حركية عضلية ٕٙإال حُت يقرء بصوت مسموع مستخدما أدوات النطق

انب اعبهد يشًتك فيها اللسان والشفة وواغبنجرة، وىذا يتطلب جهدا عضواي إىل ج
 الذىٍت.

 القراءة الصامتة  .ٕ
إذا يف القراءة الصامتة يدرك القارئ اغبروف والكلمات اؼبطبوعة أمامها 
ويفهمها بدون أن هبهر بنطقها. وىذا نوع القراءة ضد القراءة الصامتة. وعلى 
ىذا النحوى، يقرأ التلميذ اؼبوضوع يف صمت مث يعاود التفكَت فيو لتبيُت مدى 
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. واألساس النفسي ؽبذا الطريقة ىو الربط بُت الكلمات ابعتبارىا ما فهمو منو
 رموز مرئية، أي أن القراءة الصامتة فبا يستبعد عنصر التصويت استبعادا اتما.

أن يف القراءة الصامتة زبفف عن القارئ كثَتا من أعباء القراءة اعبهرية،  
يف حياة القارئ، كالضوابط اللغوية، وضوابط ـبارج اغبروف،وؽبا نصيب أوفر 

 وتًتتب عليها فائدة لتقوية عضبلت العُت.
وكان عند يوسف اليملي ليست القراءة تنقسم إىل نوعُت فقط، ىو يزيد 
نوعُت من القراءة سوى القراءة اعبهرية و القراءة الصامتة، ونبا القراءة السريعة و 

 القراءة البليغة.
ُت اؼبتعلم من اختزان أما القراءة السريعة ؽبا غرض أساسي، وىو سبك

صوار الكلمات يف ذىنو ليصبو قادرا على القراءة السريعة اؼبقرونو ابلفهم. إذا 
القراءة السريعة ىو سبكن القارئ أبن يستطيع إدراك حروف الكلمات وفهم 
معانيها سريعا. ومنهم يسمى ىذه القراءة اب القراءة الفوتوغرافية، ألن من هبيدهنا 

تعياب صفحة كاملة بنظرة سريعة سباما كألة التصوير الليت لديهم قدرة على اس
تنسخ يف غبظة زمانية ما يقع ربت دائرة البؤبؤ اػباص هبا. فهذه القراءة أسرع 

 .ٕٚ% ٙٙمن القراءة اعبهرية بنسبة 
ويقصد اب القراءة البليغة أو اؼبعربة، إتقان فن األداء اللغوي نطقا وفصبل 

لقارئ للعبارات واعبمل معناىا اؼبراد تعجبا أو ووصبل ووفقا وؽبجة، فيعطي ا
استفهاما أو تقريرا أو غَت ذالك، لتحقيق جزء من أىداف القراءة أي التأثَت يف 

 اؼبستمع زجذب انتباىو إىل الكبلم اؼبقروء.
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 د. التقومي دلهارة القراءة
ياه القدرة علي القراءة ىي واحده من اللغة ابلذات اليت يلهث ، دون قراءه ح

واحده ستكون اثبتو وغَت النامية. يف تعلم اللغة بشكل عام ، دبا يف ذلك مهارات القراءة 
ابللغة العربية ال يبكن ان يكون إغباح الشك ، حىت ان تدريس القراءة ىي واحده من 

 .اؼبطلق هبب ان تراعي
اغبالة مع تنفيذ اختبار مهارات القراءة. والغرض من ىذا االختبار ىو مستوي 
مهارات القراءة ، وقياس مبو وتطور مهارات القراءة ، فضبل عن معرفو نتائج تدريس اللغة 
العربية. إذا كان اختبار السمع يرتبط ارتباطا وثيقا اللغة أو النطق اللفظي األصوات اثناء 

 .ٕٛقراءه مهارات اختبار اللغة اؼبكتوبة الرموز غَت اللفظية أو اػبطية
رات البلزمة لتطوير اؼبهارات لقراءه اللغة العربية ، من وىناك عدد قليل من القد

 :بينها ما يلي
 .القدرة علي سبييز اغبروف والقدرة علي معرفو العبلقة بُت الرمز والصوت  .ٔ
 .القدرة علي معرفو الكلمة ؛ سواء داخل اعبملة ام ال .ٕ
 .فهم معٍت الكلمة وفقا للسياق .ٖ
 .فهم اؼبعٍت اغبقيقي للكلمة .ٗ
 ة اؼبنطقية للربط بُت الكلمات واالستخدام يف صبلومعرفو العبلق  .٘
 .ػبص ؿبتوايت اػبطاب بسرعة  .ٙ
 ' .قراءه انتقاديو  .ٚ
 .فهم أساليب األسلوب االسلوبيو .ٛ
 .العثور علي اؼبعلومات اؼبتوقعة من اؼبؤلف بشكل صريح أو ضمٍت .ٜ
 .القراءة السريعة .ٓٔ
 .القراءة دقو وطبلقو .ٔٔ
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 .ظبو أو عنواناربديد   .ٕٔ
 .الرئيسية واألفكار الداعمة إلهباد الفكرة  .ٖٔ

اللغة العربية ىو أساسا مقياس للقدرة علي فهم  ةابلقدرة علي قراءاؼبقصود  
ة ( ، ولكن ىناك أيضا أضافو اليها عن طريق قياس قدر وءقر لفهم اؼبالعربية )اللغة  النص

 الصرف.و  ويكبومن يف القراءة من حيث النطق هبا  يصح: اهصحيح
 يصح ولقياسالقراءة الصامتة العربية الذي يسمي اؼبقروء م لقياس القدرة علي فه
 القرا ءة اعبهرية. يسمي الصرفو  ويكبومن يف القراءة من حيث النطق هبا 

 القرا ءة  اعبهرية .ٔ
 ااختيارىاليت ء نص القراءة الناطقة ابلعربية يقر  وىنا يطلب من الطبلب

االختبار ف قدمة توي اؼبمست نمع مستوي قدره الطبلب. إذا كان الطبلب م مناسب
، مث ينبغي ان يكون النص وفقا  عاىلالستوي اؼبمن الطبلب علي  ةمن ؾبموع

 .ؼبستوي قدراتو ، وىي صعوبة مستوي النص أكثر تعقيدا
ولتجنب اجراء تقييم ذايت ، فان القيام بعد ذلك بوضع مبدا توجيهي للتقييم 

دده سلفا. مثل: الطبلقة يف يصف عناصر اؼبهارات اليت سيتم تقييمها بدرجو ؿب
 . يف النحو والصرفاعبملة، وقراءات اغبقيقة يف اغبروف و القراءة والنطق 

لقياس الرب من نطق الكلمات واعبمل يبكن ان ينظر اليها مباشره من قبل 
النحو  عرفو اغبقيقة قراءات من حيثؼبالطبلب الوقت قراءه النصوص اؼبخصصة ، 

يف الوقت الذي يقرا الطبلب أو من خبلل االسئلو  يبكن ان ينظر اليها والصرف
مثبل: يطلب من الطلبة ربديد السورة واؼبعتصم واؼبفاخر  ابلنحو والصرفاؼبتعلقة 

، أو يطلب من الطلبة ربديد موقع/مكتب الكلمات  ءوغَتىم علي النص الذي يقرا
 ٜٕ.القليلة )االايس(
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 القراءة الصامتة .ٕ
العربية ، وىناك اشكال من االختبارات اليت  اؼبقروء لقياس القدرة علي فهم

 ،(ملء الفراغ)  ،طاء(صحيح وخ)متعددة( ،  من خيارايبكن استخدامها تشمل: )
 .(ةوجز )م

التقومي ىو احدى عوامل الذي يهتم يف العمالية التعليمية، إن معيَت 
ذ على الكفاءات يف القراءة العربية اليت يرادقياسها أو تقويبها يف قدرات التبلمي

الكفاءات يف   . فيما يلي بعض معايَتٖٓاستجابة اؼبعاين اؼبكتوبة يف النص ابالطبلقة
 العملية القراءة يبكن اؼبدرس قياسها يف عملية القراءة وفهم اؼبقروء :

 القراءة على الكل السريع الصحيح .ٔ
 تعُت معاين اؼبفردات يف السياق .ٕ
 ادراك اؼبعلومات اؼبفلوظة .ٖ
 ار الرئيسية الفقرةادراك اؼبعاين األفك .ٗ
 ادراك األفكار الرئيسية الفقرة .٘
 ادراك األفكار الداعمة )الثانية( يف الفقرة .ٙ
 تعليق األفكار يف النص اؼبقروء .ٚ
 استنتاج األفكار الرئيسية .ٛ
 استجابة القراءة .ٜ

والقدرات اليت تتطلبها مهارة القراءة متعددة ومتدخلة، وىذه القدرات يف النقاط 
 :ٖٔاؼبوجزة التالية

لقدرة على التمييز بُت اغبروف، ومعرفة العبلقة بُت اغبروف الصوت الذي يدل ا .ٔ
 عليو ) وليس العبلقة بُت الروف اظبو(
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التعريف على الكلمات منفردة أو يف ؾبموعة، وتتطلب اؼبقدرة على ربط  .ٕ
 األصوات ورموزىا اؼبكتوبة اؼبقابلة ؽبا فهم اؼبعاين.

رد فيو )وىذا يتضمن أيضا القدرة على فهم معاين الكلمات يف السياق الذي ت .ٖ
 استغبلل الدالالت السياقية لتحديد معٌت الكلمات بعينها( 

 فهم اؼبعاين الظاىر لًتبيب اؼبكلمات وتتابعها يف اعبمل. .ٗ
إدراك عبلقة األفكار وتتابعها عن طريق أدات الربط والدالئل اليت تشَت إىل ىذه  .٘

 العبلقات.
 القراءة بُت السطور بعناية وتركيزاغبصول على النتائج من خبلل  .ٙ
 التصفيح بغرض اغبصول على  معلومات بسرعة .ٚ
 القراءة  بعمق بغرض النقد والتعليق  .ٛ
الفهم السليم للرموز الكتابية مثل الًتقيم، واألقولس، والفقرات وما تضيفو من  .ٜ

 توضيح اؼبعاين
 التعريف علي أفكار الكتاتب واذباىاتو من حبلل ما يكتب .ٓٔ
 لى الطرق األساليب اليت ينقل هبا الكاتب أفكاره التعريف ع .ٔٔ
 فهم ما تتضمنو نصوص القراءة من تشبية واستعارات وعبارات اصطبلحية .ٕٔ
 سهلة القراءة  ودقتها .ٖٔ
 السرعة يف القراءة. .ٗٔ

 
 تذكرية يف مهارة القراءة : إسرتاتيجّيةثالثادلبحث ال

إىل لك لن وبتاج الذو يف النص.  يكتبهالكسب اؼبعٌت من ما  ةنشطأالقراءة ىي 
عمل )تفعيل العمليات العقلية اؼبختلفة ل، ينبغي للقارئ فقطإتقان اللغة اؼبستخدمة 
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عمل . و واحد من اػبطوات يف اسًتاتيجية تذكرية يعٍت ٕٖيف نظام اإلدراك ذىنية(روابط 
 ذىنية.روابط 

لقراءة ا ةنشطأ. كما يف فكران ىذا اليوم   بسيطًا ةنشطأوابلتايل ، القراءة ليست 
من  ومرئًيا فقط ، يف ىذه اغبال يرى الطبلب النص ويقرؤونو مث يقاسون ةنشطأ تليس

النص كأداة تقييم ،  حبسبخبلل القدرة على اإلجابة من األسئلة اليت يتم ترتيبها 
 . ٖٖولكنها تتأثر أيًضا ابلعوامل من داخل و من خارج القارئ
ى التنبؤ ، أو فحص اؼبخطط ، إن أنشطة القراءة ليست ؾبرد أنشطة تنطوي عل

أو فك التشفَت ، بل ىي أيًضا تفاعبلت بيانية ، وكبوية ، وداللية ، وزبطيطية. ابإلضافة 
إىل ذلك ، فإن مشاركة القارئ يف العثور على معٌت النص الذي يقرأه يؤثر عليو 

 قروء.ؼبساعده الطبلب يف ربقيق فهم اؼب تذكرية م اسًتاتيجيةولذلك فان استخدا.أيًضا
. 

 ةالقدرة قراء القراءة الصامتة.العربية الذي يسمي اؼبقروء لقياس القدرة علي فهم 
الذي يقرا العربية )الفحم اؼبقروء اللغة العربية ىو أساسا مقياس للقدرة علي فهم 

اؼبقدسي( ، ولكن ىناك أيضا أضافو اليها عن طريق قياس قدره اغبقيقة: اغبقيقة اليت 
 على النحو والصرف.القراءة من حيث النطق هبا ، واغبقيقة تشمل القراءة يف 

لًتقية مهارة القراءة  تذكريةحىت ىنا اؽبدف من الباحثُت ىو استخدام اسًتاتيجيات 
 ننسي مع اؼبواد اليت سبت قراءت بشكل صحيح وال قروءلطبلب من فهم اؼبل

 
 
 
 
 

                                                           
32

 Ibid, Iskandar hal: 246 
33

 Ibid, Iskandar hal: 247 



 
 

82 

 الفصل الثالث

 منهج البحث

 مدخل ومنهج البحث . أ
الباحثة يف كتابة ىذا البحث  تكتبهاأسئلة البحث اليت اعتمادا على 

ابؼبدخل الكّمي. كان خاّصة ىذا اؼبدخل ىو اعتمادا على صبع البياانت وربليلها 
إحدى يعٍت  Quasi Eksperimenشبو ذبريّي  اؼبنهجستخدم الباحثة ت)عددّي(. 

يكّون اجملموعة  السببية بطريقة عن عبلقة التعبَت إىل اليت هتدف التجريي اؼبنهج
اجملموعة التجريبية ىي اليت تتعرض للمتغَّت اؼبستقل  .ٔالتجريبية واجملموعة الضابطة

ؼبعريفة أتثَت ىذا اؼبتغَّت عليها. واجملموعة الضابطة ىي اليت ال تتعرض للمتغَّت 
 .ٕاؼبستقل

موعة ونبا اجمل مّث جعلها ؾبموعتُت ،ُتتار الباحثة فصلزبالدراسة  منهجويف  
دخل على اجملموعة تختبار القبلي، مّث مّث أعطانبا اال ، واجملموعة الضابطة.تجريبّيةال

دخلها تؼبتغَت التجريي )العامل اؼبستقل( وبقيت اجملموعة الضابطة ما ابالتجريبّية 
ختبار البعدي. المسوانبا التحصيلي اب ت الباحثةاؼبتغَت التجريي، مّث بعد ذلك قاس

سًتاذبّية ااستخدم  فّعالّية ؼبعريفةبحث اؼبستخدمة ال منهج ييالتجر شبو واؼبنهج 
قراءة. وتبُّت الباحثة ابعبدول عن اؼبنهج شبو ذبريّي بتصميم مهارة اللًتقّية   تذكرية

 :ٖاجملموعتُت مع إجراء االختبار القبلي واالختبار البعدي كؤليت

 
 

                                                           
1
 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2010), hal. 92 

،)الوثائكالوطنيّةالبحثالعلميمفهومهوأدواتهوأساليبهذولانعبيداتوأصدلاء، 8

846:(ص352:
3
 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,(Bandung: 

ALFABETA, 2015), hal. 223 
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 (ٔ.ٖاعبدول )
 مع إجراء االختبار القبلي واالختبار البعدي:اؼبنهج شبو ذبريّي بتصميم اجملموعتُت 

 اجملموعة الفصل
االختبار 

 القبلي
 االختبار البعدي التجريبة

X MIA 2 اجملموعة التجريبّية    X    
X IIS 2 اجملموعة الضابطة    -    

 

 البحث يدان مب. 

مّية كبونساري نور العلوم الرضبة اؼبتوسطة اإلسبلالبحث ىو يف مدرسة  يدانم
 .ٕٛٔٓ/ ٕٚٔٓسنة الدراسّية  .ماالنق

 
 جمتمع البحث وعينتو وأسلوب اختيارىا . ج

سباما. وأّما عينة ىي   احملدد واالستَتاد اعبودة مع األفراد من ؾبتمع ىو ؾبموعات
 . ٗعدد واػبصائص من اجملتمع

نور  مدرسةيف العاشر  يف الفصل  تمع البحث يف ىذا البحث صبيع الطبلبؾبإّن 
 ٕٛٔٓ/ ٕٚٔٓالعلوم الرضبة اؼبتوسطة اإلسبلمّية كبونساري ماالنق سنة الدراسّية 

 ن سبعة و إثنان وأربعونع ىذا البحث وىي( طبلب. و عينة ٓٛوعددىم شبانون )
عددىم ستة واحد  ةطىو الفصل الضابل اإلجتماعي الثاين يف الفصت. طالبا( ٕٗ)

وعددىم واحد وعشرون  الفصل التجريي  ىوالطابعي الثاين ، والفصل(  ٕٔوعشرون )
ألّن اجملتمع  Purposive Samplingوأسلوب اختيارىا بعينة عمديّة أو  .(  طالباتٕٔ)

                                                           
4
 Muchlis Anshori, Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif,(Surabaya: AUP, 2009), hal. 92-

94 
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تقوم الباحثة ابختيار ىذه العّينة اختيارا حرا على أساس أهنا ربقق أىداف . متجانس
لعشوائّية بل ما ارادت . إذن، ىذه االسلوب ابختيار العّينة غَت ا٘البحث اليت تقوم هبا 

 الباحثة. 

 د. متغرّيات البحث

ىو الشيء  . وأما تعريف األخرٙيف البحث للباحثُت من شرائطىو  البحث متغَت 
 اؼبتغَت التابعو  (X)ل واؼبتغَت اؼبستق نبا تنقسم متغَتات البحث إىل نوعُت ٚالذي يبحث.

((Y ٛ اؼبتغَت اؼبستق. يف ىذا البحث( لXىو استخدام ا ) اؼبتغَت سًتاتيجّية تذكرية، و
لًتقّية مهارة القراءة للطالبات يف مدرسة نور العلوم الّرضبة الثانويّة اإلسبلمّية   Y)) التابع

 .كبونساري ماالنج

 (ٕ.ٖ) اعبدول
 متغَتات البحث

 جمموعة التجريبية ادلتغري رقم

 اسًتاتيجّية تذكرة (X) اؼبتغَت اؼبستقل 0

 ًتقّية مهارة القراءةل Y)) اؼبتغَت التابع 8

 

  

                                                           
5
 116:ص،ذولانعبيداتوأصدلاءنفسالمراجع، 

6
 Ibid, Moh Ainin, hal. 31 

7
 Purwanto. Metode Penelitian Kuantitatif untuk Psikologi dan Pendidikan. (Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar, 2012)  ha. 85 
8
 Ibid, Moh Ainin, hal. 32 
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  بياانتالبياانت ومصادر ه. ال

تستخدم الباحثة يف صبع  .من اؼبعّلم والطالبات ىذا البحث يف ىامصادر البياانت و 
. ليسّهل أن القبلي واالختبار البعدي، واالستبانة اإلختبار، واؼبقابلة، و ؼببلحظةابالبياانت 

 ة قسمُت ونبا:ت، ومصادرىا ستقّسمها الباحثيعرف البياان
 البياانت األساسّية .0

البياانت اؼبأخوذة بشكل مباشر من الباحث الذي  البياانت األساسّية ىي
. الباايانت األساسّية يف ىذا ٜيستخدمها الباحث للخبلصة اؼبقصودة يف البحث

البحث ىي نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي من الطالبات اجملموعة التجريبّية 
وعة الضابطة ونتائج االستبانة. ىذه البياانت ؼبعرفة قدرة الطالبات يف مهارة واجملم

القراءة قبل وبعد استخدام اسًتاتيجّية تذكرية، وؼبعرفة استجابة الطالبات عن 
 استخدام ىذه االسًتاتيجّية  

 ثانيةالبياانت ال .8
سّية. ىي البياانت اؼبساعدة لتكميل البياانت األسا الثانوية أّما البياانت

نور العلوم الرضبة اإلسبلمّية  معلم اللغة العربّية يف مدرسة البياانت من وأتخذ الباحثة 
 .ٕٛٔٓ/  ٕٚٔٓكبونساري ماالنق سنة الدراسّية 

يف ىذا البحث ىي بياانت اؼبقابلة واؼببلحظة من معّلم  نويّةاالبياانت الثو 
كبونساري ماالنج. بياانت   نور العلوم الرضبة اإلسبلمّيةمدرسة اللغة العربّية يف 

اؼبقابلة ؼبعرفة حالة الطالبات وقدرهتّن يف عملّية التعليم يف مّدة اللغة العربّية، 
وبياانت اؼببلحظة ؼبعرفة طريقة تعليم مهارة القراءة ابللغة العربّية وعملّية التعليم 

 ابستخدام اسًتاتيجّية تذكرية.   

 : ٖ.ٖجدوال  أّما بيان ذلك كما .

                                                           
9
 Ibid, Moh.Ainin, hal.217 
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 : مصادر البياانت و البياانت1.1ل جدوا

 البياانت مصادر البياانت أدوات البحث رقم
طريقة تعليم مهارة القراءة ابللغة  - اؼبعّلم  اؼببلحظة ٔ

 العربّية
عملّية التعليم ابستخدام اسًتاتيجّية  -

 تذكرية.
حالة تعليم مهارة القراءة يف الفصل  - اؼبعّلم اؼبقابلة ٕ

 العاشر 
يف مّدة اللغة العربّية قدرة الطالبات  -

 العاشرالفصل يف 
الطالبات من  ختباراال ٖ

اجملموعتُت نبا 
اجملموعة التجريبّية و 

 اجملموعة الضابطة

نتيجة الطالبات يف اإلختبار القبلي،  -
 والبعدي

الطالبات من  االستبانة ٗ
 اجملموعة التجريبّية 

استجابة الطالبات ابستخدام  -
 اسًتاتيجّية تذكرية.

 

 أدوات وأسلوب مجيع البياانت  و.

 استخدمت الباحثة يف أدوات البحث وأسالب صبيع البياانت كما يلي:
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 اإلختبار  (0
ىو عبارة عن سلسلة من األسئلة أو التمرينات أو االت أخرى اإلختبار 

اؼبستخدمة لقياس اؼبفردات و اؼبعرفة و الذكاء والكفاءة و اؼبلكة اليت يبلك 
و اإلختبار ىو أدات النشاطات اؼبعقدة لتقدير سلوك  ٓٔالفرد أو اعبماعة.

 ٔٔالشخص اليت تصور الكفاءة اليت يبلكها يف اؼبادة الدراسية اؼبعينة.
اإلختبار اؼبستخدم يف ىذا البحث ىو اإلختبار القبلي, يعٍت إختبار 
يعطي قبل إجراء التجربة, و اإلختبار البعدي, يعٍت إختبار يعطي بعد إجراء 

 اإلختبار ىو إختبار اؼبكتوب يف السؤالو التجربة.
ع يمإذا اإلختبار من أدوات البحث، فإعطاء اإلختبار ىو أساليب عب

 .البياانت
 اإلستبانة (8

لًتقّية مهارة القراءة  االستبانة اؼبستخدمة ليعرف عن فّعالّية االسًتاتيجّية
 توبةاؼبك ىي األسئلة االستبانة أن للطالبات تلك اؼبدرسة.  قال أريكونتو

 .ٕٔاؼبستجبُت من معلومات على للحصول اؼبستخدمة
يف ىذا البحث الباحثة تستخدم االستبانة للطالبات يعٍت تسجيل 
األسئلة اؼبتعلقة عن االسًتاتيجّية  االجتماعّية يف مهارة الكبلم بللغة العربّية. 

ل االستبانة ؼبقياس اسًتاتيجّية  تذكرية اؼبستخدمة يف عملية التعليم من خبل
 يبحث الباحثة يف تلك الفصل.

 االستبانة وىووتستخدم الباحثة االستبانة اؼبغلقة. االستبانة اؼبغلقة ىي
إذا   .ٖٔاإلجابة اؼبوجودة اختيار طريق عن إجاابت أن هبيب اؼبستجيبُت أيمر

. مع البياانتاالستبانة من أدوات البحث، فإعطاء االستبانة ىو أساليب عب
                                                           

10
 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pengantar Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2013) hal. 194 
11

 Ibid, Moh Ainin, hal. 117 
12

 Ibid, Arikunto, hal 194-196 
13

 Ibid, Moh Aini, hal. 119 
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س ليكريت وىو مقياس ليقيس عن ألراء، السلوك، فكرة تستخدم الباحثة مقيا
 . ومقياس ليكريت وىي كؤليت:ٗٔاؼبستجيب

 (1.3اجلدول )

 مقياس ليكريت     

 الرمز الدرجة التقدير

 A 0 موفق جّدا

 B 3 موفق

 C 1 ترّدد

 D 8 ال موّفق

 E 0 ال موّفق جّدا

 ادلالحظة  (1
يف كتسابو ػبرباتو  ىي وسيلة يستخدمها اإلنسان العاداؼببلحظة 

ومعلوماتو حيث قبمع خرباتنا من خبلل ما نشاىده أو نسمع عنو, ولكن 
الباحثة حُت تبلحظ فإهنا تتبع منهجا معينا هبعل من مبلحظتها أساسا ؼبعرفة 

الباحثة عبمع البياانت عن  تستخدم.و ٘ٔواعية أو فهم دقيق لظاىرة معينة
من اشًتكهم  البات تدرس الطالظواىر اؼبوجودة من نشاطات اؼبدرسة اليت

                                                           
14

 I’anatut Thoifah, Statistika Pendidikan  dan Metode Penelitian Kuantitatif,(Malang: MADANI, 
2015), hal. 42 
15

 Ibid, Moh Ainin, hal. 125 
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واىتمامهم هبذه العملية التعليمية, للحصول على البياانت اليت تتعلق 
قراءة والباحثة تستخدم .تعليم مهارة ال بنشاطات اؼبعلمة والطبلب يف عملية

الذي يكون  أنشطة األشخاص مع اؼببلحظة ابؼبشاركة وىي الباحثة تشارك
  .ٙٔمصادر بياانت البحث

ل ما تبلحظو الباحثة يف أثناء اؼببلحظة. وال هبوز أن يؤجل يتم تسجي
اؼببلحظة وذالك ألهنا قد يسمى  الباحثة تسجيل ما تبلحظ إىل ما بعد انتهاء

تسجيل بعض اؼبظاىر اؽبامة. و يقوم بعض الباحثُت ابستخدام ادوات تسجيل  
تم كاستخدام الكامرات أو األشرطة و التسجيبلت. اال على ذالك هبب ان ي

بعناية و دبوافقة األشخاص الذي سنبلحظهم ألهنم قد يرفضون ذالك أو قد 
  يغَتون من سلوكهم اذا شعروا بوجود االت التصوير أو التسجيل.

التعليم مهارة الكبلم عملية : ٚٔ وىنا من توجهات اؼببلحظة، فبا يلي
مهارة يف  الطالباتكفاءة ،  يف اشًتاك الطالباتضبّاسة يف الفصل التجريّي، 

 القراءة قبل وبعد استخدام اسًتاتيجّية تذكرية.

 
 ادلقابلة   (3

اؼبقابلة ىي اجتماع الشخصُت لتبادل اؼبعلومات واألفكار من خاالل 
. اؼبقابلة اليت أجراىا ٛٔالسؤل واإلجابة، لذالك يبكن بناء معٌت يف موضوع معُت

ة حيث ال يستخدم الباحثة دبا يف ذالك اؼبقاببلت غَت اؼبنظمة ىي مقابلة ؾباني
 الباحثة اؼببادئ التوجيهية اليت مت ترتيبها بشكل منهج وكامل عبمع البياانت.

                                                           
16

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,(Bandung: 

ALFABETA, 2015), hal. 310 
أبريل  ٜمبلحظة من معّلم اللغة العربّية يف اؼبدرسة نور العلوم الرضبة الثانّية ماالنج. يف التاريخ  12

 م. ٕٛٔٓ
18

 Margono, Metodologi penelitian pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal : 181 
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تستخدم الباحثة يف ىذا البحث اؼبقابلة اؼبنّظمة وىي أسلوب صبح 
يف عملّية اؼبقابلة  البياانت حينما الباحثة عرفت من اؼبعلومات اليت ربصلها. مثّ 

 األدوات خببلف ويف اؼبقابلة .مكتوبة لةأدوات وىي أسئ الباحثة أعدت وقد
 عملية يف تساعد أن سبكن اليت الكامَتات مثل أدوات ربمل أن أيضا يبكن

اؼبقابلة ليحصل البياانت عن اؼبشكبلت، وعملّية تعليم مهارة الكبلم  .ٜٔاؼبقابلة
تعبَت اؼبقابلة شفواي تقوم من خبلؽبا يف ىذه اؼبدرسة من معّلم اللغة العربّية. 

  .من توجهات اؼبقابلة. ىنا لباحثة جبمع اؼبعلومات والبياانت الشفويةا

 حتليل البياانت . ز
ربليلُت ونبا التحليل الكيفّي، والتحليل تستخدم الباحثة  ىذا البحثيف 

 الكّمي. ستبّينهما الباحثة  كاأليت:
 التحليل الكيفيّ  .0

ظة الكيفّي لتبُّت نتيجة اؼببلحربليل البياانت  تستخدم الباحثة
واؼبقابلة عن عملّية تعليم مهارة القراءة ابللغة العربّية، واستخدام اسًتاتيجّية 
تذكرية لًتقّية مهارة القراءة. مبوذج التحليل يف ىذا البحث على طريقة 

وقال أّن أفعال يف ربليل البياانت الكيفّي  Miles dan Hubermanقدمها 
هى. ومن اؼبكّون يف ربليل متفاعل، ومتواصل يف كّل مرحلة البحث حىت انت

 :ٕٓالبياانت الكيفّي ىو
 (Data Reduction)ختفيض البياانت  ( أ

زبفيض البياانت ىو عملّية  Miles dan Huberman عند
اإلختياريّة، وتركيز اإلنتباء على التبسيط، وذبريد وربويل البياانت 

. ولذلك ٕٔاػبام اغبصيلة من اؼببلحظات مكتوبة يف ميدان البحث
                                                           

19
 Ibid, Sugiono hal. 138 

20
 Ibid, Sugiyono, hlm.336 

21
 Huberman A. Mikel & Miles M.B, Qualitative Data Analisis, (Beverly Hills: SAGE Publication, Inc, 

1992),  hal. 16. 
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يض البياانت تطابق مع وقت البحث. إذا زبفيض البياانت أّن زبف
 ىو اختصار واختيار شيئ وتركيز اؼبهّمة، وتعيُت اؼبوضوع األمباط. 

 (Data Display)عرض البياانت   ( ب
أّن عملّية عرض البياانت تركيب اػبرب أو اؼبعلومات 

. البياانت اغباصلة يف ٕٕاؼبنهجّي لتحصيل النتائج كما أرد الباحث
البحث من األلفاظ، والقراءة يتعّلق بًتكيز البحث حىّت يكّون  ىذا

اػبرب أو اؼبعلومات اؼبرّكب عن استخدام اسًتاتيجّية تذكرية يف 
اجملموعة التجريبّية.يف ىذا البحث عرض البياانت اغباصلة تقدمها 

 بًتكيب ـبتصر أو انص روائّي.
(Data Conclusing/ Verification)ج(  خالصة أو حتقيق البياانت 

بعد ربليل البياانت سواء كانت عملّيتو يف ميدان البحث أم 
بعده. وخبلصة يكّون على وفق ربليل البياانت سواء كان حاصلة 

ويف ىذه   .ٖٕمن اؼببلحظة اؼبيدانّية، أو الواثئق فبا حصل يف ميدان
اؼبرحلة تريد الباحثة طلب اػببلصة عّما حصلت يف اؼبيدان. وترجى 

الباحثة من أسئلة البحث األوىل ىي عن استخدام  أن ذبيب
 اسًتاتيجّية تذكرية. 

 التحليل الكّمي .8
ىناك مراتن ربليبلن األّول  يةلتحليل البياانت الكمّ تستخدم الباحثة 

االستبانة عن استخدام اسًتاتيجّية تذكرية لًتقّية مهارة القراءةم  لتحليل نتائج
 ة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالنج،للطالبات يف مدرسة نور العلوم الّرضب

ن يقامان التحليل نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي اللذوالثاين 

                                                           
22

 Ibid, Sugiyono, hlm.341 
23

 Ibid, Sugiono hal. 341 
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الباحثة يف ربليل ىذه النتائج  تخدمبطة، وتسضاجملموعة ذبربية وؾبموعة 
 . وستبُّت الباحثة على ذلك مفّصبل كؤليت:Tابختبار 

لبياانت اؼبزيدة كالتوكيد من نتائج ليكتسب ااالستبانة  ربليل نتائج ( أ
عن استخدام اسًتاتيجّية تذكرية لًتقّية مهارة القراءة  االختبار البعدي

للطالبات يف مدرسة نور العلوم الّرضبة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري 
 كؤليت:  ٕٗماالنج. تستخدم الباحثة الرموز

 حبسب اصبايّل: 

 
                            

                                                   
 x 100% 

 حبسب األسئلة تفصيبل :

 
                         

          
 x 100% 

 

 (٘.ٖاعبدول )  
 مقياس تفسَت الدرجة

 نسبة مائويّة يرالتقد

 % 90-%011 قوّي جّدا

 %00-%91 قويّ 

                                                           
24

 Ibid, I’anatut Thoifah, hal.42- 46 
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 %30-%01 مقبول

 %31-%81 ضعيف

 %1-%81 ضعيف جّدا

 
ن يقامان اربليل نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي اللذ  ( ب

ول األ نباىناك مرتُت للتحليل  .ابطةالضموعة اجملبية و يتجر الجملموعة ا
القيام  .ابطةالضموعة اجملبية و يتجر الموعة جملابُت القبلي ربليل اختبار 

. وكان النتائج اؼبتوقعة ىناك ال أنبية  ”T-Test“بذلك ابلستخدام 
 .ٕ٘ؾبموعتُتالفرق بُت 

توجد "وأّما فروض البحث التحليل الثاين الختبار الفرضية. و    
فّعالّية استخدام اسًتاتيجّية تذكرية لًتقّية مهارة القراءة للطالبات يف 

. " سة نور العلوم الّرضبة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالنجمدر 
الختبار الفرضية ىو  ها الباحثةالذي يتم استخدام أسلوب اإلحصائي

 Tرموز إختبار . ٕٙبينهماللعينات ذات الصلة   ”T-Test“أسلوب 
 ىو: 

 

T = 

      

√(
∑     ∑     

        
) (

 
  

  
 
  

)

 

                                                           
25

 Ibid, Sugiono, hal. 223 
26

 Ibid, Sugiono, hal. 223 
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 الوضوح:
 اؼبقياس اؼبعديل من اجملموعة التجريبّية =   

 اؼبقياس اؼبعديل من اجملموعة الضابطة =   

∑  
 

 ؾبموع عدد االكبراف اؼبربع من نتائج اجملموعة التجريبّية = 

∑  
 

 ةؾبموع عدد االكبراف اؼبربع من نتائج اجملموعة الضابط = 

 عدد الطالبات يف اجملموعة التجريبّية =   

 عدد الطالبات يف اجملموعة الضابطة =   

 
 تقرير "ت"

جدوايل( = حصلت التجريبية = t) t.test < t.table (t اغبسايب)
 مقبول

 جدوايل( = فشلت التجريبية = مردودt) t.test   t.table (t اغبسايب)
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 الفصل الرابع
 ياانت وحتليليها عرض الب

 
 : نبذة اترخيّية  ادلبحث األول 

 ادلواقع اجلغرافيا . أ
 تقع مدرسة نور العلوم الرضبة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري  ماالنج يف الشارع

رقم سبعة عشر بقرية كاجوك كبونساري سكون منطقة ماالنج جاوا ي توبون وئتساس
 الشرقّية.

 اتريخ التأسيس  . ب
لعلوم الرضبة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري سوكون ماالنج يف أنشأت مدرسة نور ا

ومؤّسسها الشيخ أضبد شفاء. وأىدافها لتعليم أبناء وبنات من إندونيسّية أن  ٜٚٙٔعام 
يصبحوا ؾبتمعا مفيدا لؤلخرين وكذلك لببلدىم  إندونيسّية، وىم يعطي دورا مهّما يف 

يف عماليتهم مع الناس ويبلكون اؼبهارات  ؾبتماعهم وأن يكون جيبل عاؼبا وحسن اػبلق
 لتنمّية اجملتمع والدولة خاّصة يف الًتبّية والدعوة. 

معهد نور العلوم كبونساري سوكون ماالنج حىّت األن ما زال يقوم بواظفتهم 
دىم عاما وللمسلمُت لتعليم أبناء وبنات من إندونيسّية  أن يصبحوا شعبا مفيدا لببل

 نور العلوم الرضبة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري  ماالنج ربت منمدرسة بشكل خاّصا. 
صبهوريّة إندونيسيا. يف سّنو اؼببّكر، بفضل ضّبستها وعملها  وزارة الشؤون الدينّية رعاية

. واألكاديبيالنشاط فأظهر األن اؼبدرسة اغبديثة، خاّصة عندما ينظر من مظهر جسدّي 
ابلوسائل ويّة اإلسبلمّية كبونساري  ماالنج يتّم مدرسة نور العلوم الرضبة الثانو 

والتسهيبلت ابلتّمام فإّن لديها اؼبعمل، واؼبكتبة، واؼبصّلى، واؼبعهد للطالبة ومكان الفنون 
 والرايضة. وكذلك وجود اؼبدرسون اؼبهرون يف فّنهم.
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وتطوير منهج قامت مدرسة نور العلوم الرضبة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالنج بتنفيذ 
ؼبدرسة نور العلوم الرضبة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالنج. وتطوير   KTSPالتعليمّي 

أن تراجع إىل مبادئ توجيهّية منهجّية وحدة التعليم الذي ىبرج  KTSPمنهج التعليمّي 
يف ىذه  ٕٛٓٓ/ ٕٚٓٓ. ربقق ىذا منهج التعليمّي بداء من العام الدراسي BSNPمن 

/  ٕٗٔٓة من الفصل العاشر، واغبادية عشر، والثانية عشر. ويف العام الدراسي اؼبدرس
وفقا للمرسوم من مكتب منطقة  ٖٕٔٓالفصل العاشر يستخدم دبنهج التعليمي  ٕ٘ٔٓ

 سورااباي. 
 رؤية وبعثة ادلدرسة . ج

ونساري  رؤية اؼبدرسة من تربّية والتعليم يف مدرسة نور العلوم الرضبة الثانويّة اإلسبلمّية كب
 ماالنج ىي: 

 ربقيق اؼبدرسة اإلسبلمية والشعبية واؼبندري يف اجملتمع ، موثوقة يف العلوم والتكنولوجيا
(IPTEK) وعلوم اإليبان والتقوى ، (IMTAQ)  

وبعثة اؼبدرسة لتحقيق رؤية اؼبدرسة، و وبعثة اؼبدرسة من تربّية والتعليم يف مدرسة نور 
 سبلمّية كبونساري  ماالنج، ىي: العلوم الرضبة الثانويّة اإل

 إقامة الًتبّية للتعليم اؼبفّضل .ٔ
إنتاج اؼبتخرجُت ابالستقبللّية، واالبتكار، والتنافس على صبيع تنمّية  .ٕ

 اغباجات
تنمّية اؼبواقف والسلوكّيات األمانة، وحسن اػبلق، وتفكَت العلومّية يف  .ٖ

 صبيع العمل
 ب، والببلد، والدينقادرة على قيمة اؼبنفعة يف اجملتمع، والشع .ٗ
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 أىداف ادلدرسة . د

أىداف من تربّية والتعليم يف مدرسة نور العلوم الرضبة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري  
 ماالنج ىي: 

، وعلوم اإليبان (IPTEK) العلوم والتكنولوجياربقيق طريقة التعليم على أساس  .ٔ
  (IMTAQ) والتقوى 

 دين، واجملتمع، والشعب، والببلدإنتاج اؼبتخرجُت أن يصبحوا منفدا لل .ٕ
 اؼبعايَت الوطنية والدوليةعلى ربقيق إدارة اؼبدارس  .ٖ
 يتّم وسيلة اؼبدرسة اليت .....على أىداف اؼبدرسة .ٗ
 ربقيق تطوير بئة اؼبدرسة الثقافيّة واإلسبلمّية .٘

 حالة ادلتعلمني . ه
 ونساري  ماالنجمدرسة نور العلوم الرضبة الثانويّة اإلسبلمّية كبيبلغ عدد الطبلب يف 

طالب. ويتكّون الطبلب يف الفصل العاشر  ٕٚٛحوىل  ٕٛٔٓ/ ٕٚٔٓلسنة الدراسة 
طالب، والطبلب يف  ٜٛطالب، والطبّلب يف الفصل اغبادي عشر حول  ٓٛحول 

 ٗٔطالب. أّما عدد الفصول يف ىذه اؼبدرسة وىي  ٜٓٔالفصل الثاين عشر حول 
ل، والفصل  الثاين عشر طبسة فصول، والفصل فصبل. ويتكّون الفصل العاشر أربعة فصو 

 الثاين عشر طبسة فصول، كما يف اعبدوال األيت.
 مدرسة نور العلوم الرضبة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري  ماالنججدوال لعدد الطالبات من 

 كاأليت:  ٕٛٔٓ/ ٕٚٔٓلسنة الدراسة 
 
 
 
 



43 
 

 

    (ٔ.ٗ)اعبدوال 
 .ٕٛٔٓ/ ٕٚٔٓة الثانويّة اإلسبلميّة كبونساري  ماالنج لسنة الدراسة عددالطبلب من مدرسة نور العلوم الرضب

 عدد الطالبات الفصل رقم
ٔ 

 العاشر الفصل

X-MIA-1 ٛ 
ٕ X-MIA-2 ٕٔ 
ٖ X-IIS-1 ٔ٘ 
ٗ X-IIS-2 ٖٙ 
ٔ 

 الفصل حادي عشر

XI-MIA-1 ٙ 
ٕ XI-MIA-2 ٕٗ 
ٖ XI-IIS-1 ٕٔ 
ٗ XI-IIS-2 ٕٗ 
٘ XI-IIS-3 ٕٖ 
ٔ 

 الفصل اثين عشر

XII-MIA-1 ٚ 
ٕ XII-MIA-2 ٜٔ 
ٖ XII-IIS-1 ٕٖ 
ٗ XII-IIS-2 ٖٓ 
٘ XII-IIS-3 ٖٓ 

 892 اجملعموعة 
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 ادلنهج الدراسّي وتوزيع حصص ادلواد الدراسّية. و

مدرسة نور العلوم الرضبة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري  ماالنج على اؼبنهج تعتمد 
الفصل العاشر يستخدم دبنهج  ٕ٘ٔٓ/  ٕٗٔٓاء العام الدراسي ، بدٖٕٔٓالدراسي 

اؼبنهج صبهوريّة إندونيسيا. يهدف  وفقا قررهتا وزارة الشؤون الدينّية ٖٕٔٓالدراسي  
أن يستعّد ؾبتمع إندونيسّي ليكون أن يبلك قدرة على العيش كأفراد،  ٖٕٔٓالدراسّي 

جدانُّت وقادرة على مساعدة يف حياة ومواطنُت مؤمنُت، منتجُت، مبدعُت، ومبتكرين، و 
اجملتمع،  والدولة، واغباضرة العاؼبّية. وأّما توزيع حصص اؼبواد الدراسّية خاّصة يف اللغة 

مدرسة نور العلوم الرضبة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري  ماالنج ىي ثبلث العربّية يف 
 حصص يف كل أسبوع، وساعة طبسة وأربعون دقيقة.  

 يف ىذه ادلدرسة لغة العريةالتعليم  . ز
. يتم تعليم اللغة العربّية يف ىذه اؼبدرسة يف ثبلث حصص الدراسية كل أسبوع. يتضّمن 
فيها تعليم اؼبهارات اللغويّة األربع، وىي مهارة اإلستماع، مهارة الكبلم، ومهارة القراءة، 

كيب(. إّن تعليم مهارة ومهارة الكتابة، وفيها تعليم عناصر اللغة العربّية )اؼبفردات والًت 
القراءة مهّمة لدي الطالبات اللتُت تدّرسون اللغة العربّية يف ىذا مستوى. كما أنبّية 

مدرسة نور العلوم تعليمهم يف مهارات اللغويّة األخرى وأىداف تعليم مهارة القراءة يف 
لتعليم اللغة العربّية الرضبة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري  ماالنج تتمثل يف األىداف العاّمة 

يف درس اللغة العربّية  القراءة. وأىداف تعليم مهارة ٖٕٔٓاليت قررىا اؼبنهج الدراسي 
ؼبعرفة النصوص اؼبكتوبة ألحد اللغة، لًتصبة ؽبذه اؼبدرسة كما ورد يف اؼبنهج الدراسي فهي 

جليا أو ضمنيا، اؼبفردة من اللغة األجنبية واستخدامها، لفهم اؼبعلومات اليت تكتب فيها 
 وغَت ذالك. لفهم معٌت الكلمات مفاىيمها
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 ادلواد الدراسّية تعليم مهارة القراءة . ح

، وؿبتوى اؼبواد فهو مناسب مع ٖٕٔٓإّن اؼبواد الدراسّية تعتمد على اؼبنهج الدراسي 
أىداف تعليم اللغة العربّية ومهارهتا األربع )مهارة اإلستماع، والكبلم، والقراءة، 

ابة(. اؼبواد اؼبدروسة لكّل مراحل الدراسّية الثبلثة تثتمل على اؼبهارت اللغويّة األربع والكت
 وعناصر اللغة )اؼبفردات والًتاكب(.

   وحتليلهاادلبحث الثاين: عرض البياانت 
استخدام اسرتاتيجّية تذكرية لرتقّية مهارة القراءة للطالبات يف مدرسة نور  . أ

 سالمّية كبونساري ماالنجالعلوم الرمحة الثانويّة اإل
 ٘ٔ.ٖٔ-ٖٓ.ٕٔيف الساعة  ٕٛٔٓأبريل  ٖقبل بداية تعليم مهارة القراءة، يف االتاريخ 

قامت الباحثة اؼببلحظة يف مدرسة نور العلوم الرضبة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالنج 
لتبلحظ األستاذ  ، تعمل الباحثة كاؼببلحظةؼبعرفة حالة الطالبات يف تعليم اللغة العربّية

أطاع هللا يعلم ؼبعرفة حالة التبلميذ عن التعليم اللغة العربية، خاصة يف تعليم مهارة القراءة 
 يف مدرسة نور العلوم الرضبة الثانوية اإلسبلمية كبوانساري ماالنج.

من بياانت اؼببلحظة نعرف أن معلم اللغة العربية مل يستخدم اسًتاتيجية تذكرية ولكن 
اسًتاتيجية قواعد والًتصبة يف عملية تعليم مهارة القراءة. وحالة الطالبات يف يستخدم 

ذالك الوقت غَت فبتعة كان بعض الطالبات هتتم جبد وبعضها أتأب عن عملية التعليم اللغة 
 العربية. مثل إذا كان األستاذ يقرء الناص وجد الطالبات يتكلم بصاحبتها بعضهن بعضا.

ة القراءة دبعلم اللغة العربية نور العلوم األستاذ أطاع هللا ، كما يف اػبطوات التعليم مهار 
 اعبدوال األيت :

سمراحل الدرس  الرقم الزمان  
 األنشطة األوىل )التمهيد(
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سمراحل الدرس  الرقم الزمان  
 إىل الفصل مثّ تلقى السبلم يدخل اؼبعلم .ٔ
 الطالبات البتداء ابلدعاء علماؼبأيمر  .ٕ
 اؼبعلم عن حضور الطالبات يسأل .ٖ
لطالبات أن تقوم الدرس ىذا اليوم، زبرب الباحثة ا .ٗ

عن موضوعو، وأىدافو، وخطواطو، وكذلك 
 اسًتاتيجّيتو  

دقيقة 01  0 

 األنشطة األساسّية
الطالبات ليفتحن الكتاب التعليمي و  علماؼبأيمر  .ٔ

 يقرئن النص 
الطالبات لتًتجم النص  اللغة العربية  علماؼبمث أيمر  .ٕ

 إىل  اللغة اإلندونيسية
 

دقيقة 00  

8 

وإذا كن الطالبات مل يعرف معٌت اؼبفردات فينبغي   .ٔ
 على الطالبات أن تسألن إىل اؼبعلم. 

 
دقيقة 00  

 النص القراءة مث الطالبات تتبعنها  علماؼبأيمر  .ٔ
 

دقيقة 81  

تذكرية عن النص القراءة يف  الطالبات كفاءةؼبعرفة   .ٔ
، الباحثة والطالبات األخرى تسال عن السؤال 

 نص القراءة.اؼبناسب ابل
يصلح اؼبعلم إذا كان اػبطاايت من جواب  .ٕ

 الطلبات

دقيقة 81  
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سمراحل الدرس  الرقم الزمان  
 األنشطة النهائّية

 اػببلصة عن الدرس ىذا اليوم  علماؼبأيمر  .ٔ
الدوافع والتشجيعات عند الطالبات  علماؼبأيمر  .ٕ

 ليتعّلموا اللغة العربّية خاصة ؼبهارة الكبلم
 إختتام اؼبعلم بقراءة اغبمدلة وتلقى السبلم .ٖ

دقيقة 01  1 

 
واؼبشكبلت يف تعليمو ىن تصعبون على فهم اؼبقروء ألهنن ال يعرف وال يفهم اؼبفردات 
يف النصوص، ولذالك بعض التبلميذ ال تظهر ضباسة يف عملية التعليم، لن اؼبتعلم ال 
يستخدم اسًتاتيجية التعليم اللغة العربية  اليت هبعل الطالبات فرحا و سرورا حىت تردن أن 

 علمن اللغة العربية خصوصا ؼبهارة القراءة.   تت
مدرسة وقابلت الباحثة معلم اللغة العربية ؼبعرفة عملية التعليم يف مهارة القراءة العريب يف 

نور العلوم الرضبة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري  ماالنج، وؼبعاعبة مشكلة البحث. الباحثة 
يم اللغة العربّية يف ىذه اؼبدرسة وىو األستاذ أطاع يقابل مع من لو اؼبسؤول واالىتمام بتعل

 هللا كمدّرس اللغة العربّية.
 ٕٛٔٓأبريل  ٘أدأهتا الباحثة اؼبقابلة مع مدرس اللغة العربّية األستاذ أطاع هللا يف اتريخ 

ليستهدف معرفة عن تعليم مهارة القراءة خاصة عمليتها وتقويبها وغَت ذلك يف ىذه 
أي اؼبدرس عن اسًتاتيجّية اؼبستخدمة مع الباحثة. اؼبقابلة مع اؼبدرس اؼبدرسة، وكذلك ر 

 تتكون من ستة األسئلة. تشرح الباحثة لكل األسئلة يف جدول كما يلي :
 

 (ٕ.ٗاعبدوال )                                     
 اؼبقابلة مع اؼبعلمٕٛٔٓأبريل  ٚتوضيح النتائج يوم السبت يف التاريخ      

 البيان األسئلة رقمال
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عملية التعليم يف مهارة  ٔ
 القراءة

الطالبات على اؼبفردات اؼبكتوبة يف  يعطي اؼبعلم 
الكتاب مّث أيمر األستاذ الطالبات ليًتجم النّص القراءة 
 اللغة اإلندونيسّية، مثّ أيمر اؼبعلم الطالبات أن وبفظها.

طريقة التعليم يف مهارة  ٕ
 القراءة

 " قواعد والًتصبة"  ريقة يستخدم  ابلط

مواد التعليمّية يف مهارة  ٖ
 القراءة

اؼباّدة اؼبدروسة يف تعليم مهارة القراءة ىي اؼبفردات، 
اغبوار، ونّص القراءة، أيخذ اؼبراجع من الكتاب 

 اؼبستخدمة يف تعليم اللغة العربّية
 يشًتك الطالبات بنشاط يف تعليم مهارة القراءة مشاركة الطالبات  ٗ

خصوصا يف تعليم عناصر اللغة كبو والصرف. ولكن 
 يف فهم اؼبقروء ال يشًتك.

عملية التقومي يف تعليم  ٘
 مهارة القراءة

 لقياس القدرة علي فهم نظام التقومي يف ىذه اؼبدرسة
  ،طاء(صحيح وخ)متعددة( ،  من خياراب)اؼبقروء 

 .(ةوجز )م ،(ملء الفراغ)
 

رأي اؼبدرس عن  ٙ
 تذكريةاسًتاتيجّية 

اؼبعلم اتّفق ابستخدام اسًتاتيجّية تذكرية يف مهارة 
القراءة. ورأيو أّن طريقة التعليمّية واسًتاتيجّيتها مهّمة 
يف عملّية التعليم، حىّت لدينا نوع من طرق/ 
اسًتاتيجات التعليمّية اعبديدة. وتطبقها يف تعليم 
ووبّول اؼبشكبلت اؼبوجهة يف تعليم مهارة القراءة،يعٍت 
ألن الطالبات يسهل نسياان عن مواد أو النص الذي 

 يقراء. 
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يتضح من اعبدول السابق أن عملية التعلم والتعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة القراء   
ال تستخدم طرق أو أساليب اؼبتنوعة ولكن مل يسبق أن يستخدم اسًتاتيجّية تذكرية يف 

بنشاط ألّن دوافع ورغبتهم منخفض. ورأي  التعليم مهارة القراءة. اليشًتك الطالبات
اؼبدرس عن اسًتاتيجّية تذكرية يف مهارة القراءة وىو كان اؼبدّرس موّفقا ابستخدامها حىّت 
ووبّول اؼبشكبلت اؼبوجهة يف تعليم مهارة القراءة ، ألن الطالبات يسهل نسياان عن مواد 

 أو النص الذي يقراء.
عبميع البياانت وىي نتيجة االختبار القبلي أدوات  بينت الباحثة يف الفصل الثالث من

والبعدي اللذان أجراين يف  مدرسة نور العلوم الرضبة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالنج 
بفصلُت ونبا الفصل التجريّب والفصل الضابطة. واالختبار ؼبعرفة كفاءة الطالبات يف 

غة العربّية يف مهارة القراءة ابستخدام مهارة القراءة ، قد قامت الباحثة إبجراءات تعليم الل
 اسًتاتيجّية تذكرية.

قامت الباحثة  أبربعة لقاءات. واللقاء األول لئلختبار القبلي لفصلُت. واللقاء الثاين 
لتعليم مهارة القراءة لفصلُت. واللقاء الثالث لئلختبار البعدى لفصلُت. واللقاء الرابع 

 لتعطي اإلستبانة لفصلُت.
  ٕٛٔٓأبريل  ٛيوم األحد يف التاريخ ول يف فصل التجريبية اللقاء األ

 الزمن مراحل الدرس الرقم

0 

 األنشطة األوىل )التمهيد(
 تدخل الباحثة إىل الفصل مثّ تلقى السبلم .ٔ
 أتمر الباحثة الطالبات البتداء الدعاء .ٕ
 تسأل الباحثة عن أحوال الطالبات .ٖ
 التعارف بُت الباحثة والطالبات مّث تشجيعهم .ٗ

 لتعليم اللغة العربّية
زبرب الباحثة أّن ىذا اليوم سيقوم ابالختبار القبلي  .٘

 دقيقة 01
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 وتشرح الباحثة كيفية اإلختبار القبلي ىذا اليوم

8 

 األنشطة األساسّية
 تبدأ الباحثة ابإلختبار القبلي مع الطالبات .ٔ
تعطي الباحثة نتيجة اإلختبار القبلي لقياس فهم  .ٕ

ك اشكال من االختبارات اليت وىنا اؼبقروء العربية
متعددة( ،  من خيارايبكن استخدامها تشمل: )

 .(ةوجز )م ،(ملء الفراغ)  ،طاء(صحيح وخ)
تعطي الباحثة الفرصة للطالبات لطرح السؤال  .ٖ

 اؼبتعلق ابإلختبار والطبلقة والًتكيب واؼبفردات.
 
 

 دقيقة 11

1 

 األنشطة النهائّية
ت عند تعطي الباحثة الدوافع والتشجيعا .ٔ

 الطالبات ليتعّلموا اللغة العربّية
 إختتام الباحثة بقراءة اغبمدلة وتلقى السبلم .ٕ

 دقيقة 0

يف اللقاء األول قامت الباحثة ابإلختبار القبويل للمجموعة التجريي يف الفصل العاشر 
الطابعي ابؼبدرسة نور العلوم الرضبة الثانوية اإلسبلمية كبوانساري ماالنج. وىذا العمل 

. وعدد ٘ٔ.ٖٔ -ٖٓ.ٕٔيف الساعة  ٕٛٔٓأبريل  ٛيعقد يوم األحد يف التاريخ 
 الطالبات واحد وعشرون طالبات

. قبل عمل اإلختبار أعطعت الباحثة التشجيع والطبلب يسمعون جيد مث يعمل  
دقيقة، مث قامت الباحثة ابلعملية األول  ٘ٗاإلختبار ابغبماسة. والوقت اإلختبار القبويل

عارف واحد فواحد منهم. مث يعطي الباحثة السؤل من إختبار القبويل . وىذ يعٍت الت
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اإلختبار يهدف إىل معرفة كفاءة الطبلب قبل تطبيق مبوذج التعليم مهارة القراءة 
 ابستخدام اسًتاتيجية تذكرية. واغبمدهلل عملية التعليم قد انتهى.

  ٕٛٔٓأبريل   ٓٔريخ يف التا يوم الثبلاثء اللقاء الثاين يف فصل التجريبية
 الزمن مراحل الدرس الرقم
 األنشطة األوىل )التمهيد( 0

 تدخل الباحثة إىل الفصل مثّ تلقى السبلم .ٔ
 أتمر الباحثة الطالبات البتداء ابلدعاء .ٕ
 الباحثة عن حضور الطالبات تسأل .ٖ

زبرب الباحثة الطالبات أن تقوم الدرس ىذا اليوم، عن 
 كذلك اسًتاتيجّيتو  موضوعو، وأىدافو، وخطواطو، و 

 دقيقة 01

أتمر الباحثة الطالبات ليفتحن الكتاب  (ٔ 8
 التعليمي و يقرءن النص 

ابلتصنيف يف الطالبات يعملن اؼبفردات   (8
 جمموعات، 

 التناعي والتفضيلأيمر اؼبعلم الطالبات  (ٖ
الذي وجد يف  اؼبعرفةاؼبفردات اعبديد إىل 

 تذكريتهن.
يف  ةادلفردات اجلديدتتعلق الطالبات  (ٗ

 السياق.
وتسأل إىل  الصور سائلبو مث تعلم الباحثة  (٘

 الطالبات عن اؼبفردات ابستخدام الصور.
 ذبيب الطالبات ابلسؤال االيت تعطيها الباحثة  (ٙ

 دقيقة 11
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الباحثة النص ابستخدام تقرء أو تلفظ مث  (ٚ
بصوت عال وأما الطالبات  كلمات مفتاحي

 تتبعنها
الصور أتمر الباحثة الطالبات لتجعلن  (ٛ

 يف دفًتىن  ئيةالسنما
األسئلة  لطرحالفرصة  طالباتال الباحثة تعطي (ٜ

مل تستطع إذا  النص عن ئهنّ زمبلمع 
صديقتها أن ذبيب فيطرح األسئلة إىل اؼبعلم/ 

 الباحثة اللغة العربّية 
الذي  يراجعن ادلواداؼبعلم مع الطالبات  (ٓٔ

 تعلمهن معا
 لتوضيح الفرصة يعطي الباحثة الطالبات (ٔٔ

لصور السنمائية أمام الفصل النص ابستخدام ا
 بتوضيح احلركى

تذكرية عن النص يف  الطالبات كفاءةؼبعرفة    (ٕٔ
القراءة ، الباحثة والطالبات األخرى تسال 

 عن السؤال اؼبناسب ابلنص القراءة.
تصلح الباحثة إذا كان اػبطاايت من جواب  (ٖٔ

 الطلبات
 

 األنشطة النهائّية 1
 ن الدرس ىذا اليوم. تعطي الباحثة اػببلصة عٔ

 دقيقة 0
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تعطي الباحثة الدوافع والتشجيعات عند . ٕ
 الطالبات ليتعّلموا اللغة العربّية خاصة ؼبهارة القراءة.

 إختتام الباحثة بقراءة اغبمدلة وتلقى السبلم .ٖ
 

أبريل يوم الثبلاثء يف  ٓٔيف التاريخ  قامت الباحثة ابلبحث العلمي لثاينيف اللقاء ا
يعلم الباحثة ابستخدام اسًتاتيجية تذكرية لًتقية مهارة القراءة  ٖٓ.ٗٔ-ٖٓ.ٕٔالساعة

لدي الطالبات يف الفصل العاشر الطابعي يف مدرسة نور العلوم الرضبة الثانوية اإلسبلمية  
 كبوانساري ماالنج وعدد الطالبات واحد وعشرون طالبات.
ب األخر يف كتاهبّن الذي تعلم الباحثة يف ىذا للقاء دبوضوع "اؼبهنة والنظام" البا

تدخل الباحثة إىل الفصل مّث تلقى سيتوعب على مهارة القراءة. األنشطة األوىل ىي 
 أتمر الباحثة الطالبات البتداء ابلدعاءوإهبابة السبلم الطالبات ضبّاسة وهبجة،  السبلم

الباحثة عن حضور الطالبات وعددىّن واحد  فدعاء الطالبات خشوعا، و تسأل
وىّن يف ىذا اللقاء ما غنب قّط، والباحثة تبينهّن عن اػبطوات اليت ستستخدم  وعشرون

يف تعليم مهارة القراءة ىذا اليوم داخل الفصل وىي اسًتاتيجّية تذكرية وكانت الطالبات 
 مستمعا قول الباحثة. 

 أوال أيمر اؼبعلم الطالبات ليفتحن الكتاب التعليمي و يقرءن النص منذ طبسة دقائق، مث
مثل جملموعة الكلمات حسب جنسو  ابلتصنيف يف جمموعاتالطالبات يعملن اؼبفردات 

ىذه األنشطة مطابقة بنسبة مائويّة االستبانة )السؤال(  ىم ينقسمن على فعل و اسم،
% ابلتقدير قوّي جداّ، من خبلل ىذه النتيجة عرفنا أّن تسهل ٙٛرقم أألول ىي 

التناعي مث أيمر اؼبعلم الطالبات   يعرفن معنهم.الطالبات أن يفهمن النص القراءة غَت
، مثل اذا ىن يتذكرن عن "األستاذ" فطبعا يتذكرن اب اؼبدرسة ويعلم والعلم والتفضيل

% ٜٓىذه األنشطة مطابقة بنسبة مائويّة االستبانة )السؤال( رقم  ىي واؼبعرف وغَتىم، 
طوات يقدر أن يتذكرن اؼبواد أن اػب ابلتقدير قوّي جداّ، من خبلل ىذه النتيجة عرفنا
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كما نتيجة االستبانة ،  ادلفردات اجلديدة ابلسياقالقادم. ويطلب اؼبعلم الطالبات يتعلق 
. مث يعلم % ابلتقدير قوّي جّدا، كان التعليم معنا غبياهتنٕٜمن السؤال رقم الرابع ىي 

طالبات بصوت عال وأما ال كلمات مفتاحيويلفظ النص ابستخدام  ابلصورةاؼبعلم 
كما استجابتهّن يف   .ابغبماسة وبصوت عال أيضا النص يلفظتتبعنها، كان الطالبات 

% ابلتقدير قوّي جّدا. يف تلك اغبالة ٜٗاالستبانة السؤال رقم طبسة بنسبة مائويّة 
تشًتك الطالبة بنشاط وضبّاسة، ال نعاس وال فبتعة بلمفرحون جدا فيها.مث أيمر اؼبعلم 

 . الصور السنمائيةالطالبات ليجعلن 
ىذه األنشطة مطابقة بنسبة معا،  يراجع ادلوادوبعد صبيع اػبطوات اؼبعلم مع الطالبات   

% ابلتقدير قوّي جداّ، من خبلل ٜٓمائويّة االستبانة )السؤال( رقم ثبلثة عشر ىي 
ات واألخَت أيمر اؼبعلم الطالب ىذه النتيجة عرفنا أّن الطالبات  أفهم عن النص القراءة.

بتوضيح النص ابستخدام الصور السنمائية أمام الفصل  لتوضيحلتقوم أمام الفصل 
و  يعطي اؼبعلم إىل الطالبات ابلسؤال اليت  متعلقة ابلنص القراءة.يف ذالك  احلركى

 الفرصة كان الطالبات يشجعن نفسهن أمام الفصل وهبيب السؤال جبيد.

اسًتاتيجّية تذكرية. تشعر الطالبات فرحة،  قد جرى تعليم مهارة القراءة قباحا ابستخدام
وهبجة، وضّبسة يف عماليّتها ألّن دبراحل ىذه االسًتاتيجّية تشًتك الطالبات أنشط، 
وتساعد الطالبالت أن يذكرن اؼبواد الذي علمهن.كما نسبة مائويّة االستبانة رقم طبسة 

طالبات ال تسهل % موّفقُت أّن مراحلها تصبح مهارة القراءة  لدى الٜ٘عشر ىي 
 نسياان.  

تعطي الباحثة اػببلصة عن الدرس ىذا اليوم وتعطي الدوافع  األنشطة النهائّيةويف 
والتشجيعات عند الطالبات لتتعّلمن اللغة العربّية خاصة ؼبهارة القراءة. مّث زبرب الباحثة 

 ى السبلم.عن االختبار البعدي. وزبتتم الباحثة بقراءة صورة اإلخبلص من القرأن وتلق
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يف ىذاللقاء إن اسًتاتيجية اليت استخدمتها الباحثة مناسب الطالبات وإهنن وببنب عملية 
 التعليم ابستخدام اسًتاتيجية تذكرية وأن معظمهن يهتمون ابلتعليم.

  ٕٛٔٓأبريل  ٘ٔيوم األحد يف التاريخ اللقاء الثالث يف فصل التجريبية 
 الزمن مراحل الدرس الرقم

0 

 األوىل )التمهيد( األنشطة
 تدخل الباحثة إىل الفصل مثّ تلقى السبلم .ٔ
 أتمر الباحثة الطالبات البتداء الدعاء .ٕ
 تسأل الباحثة عن أحوال الطالبات .ٖ
زبرب الباحثة أّن ىذا اليوم سيقوم ابالختبار  .ٗ

البعدي وتشرح الباحثة كيفية اإلختبار البعدي 
 ىذا اليوم

 دقيقة 01

8 

 األنشطة األساسّية
الباحثة ابإلختبار البعدي مع الطالبات تبدأ  .ٔ

 دبوضوع اؼبهنة والنظام
تعطي الباحثة نتيجة اإلختبار القبلي لقياس فهم  .ٕ

وىناك اشكال من االختبارات  اؼبقروء العربية
 من خيارااليت يبكن استخدامها تشمل: )

 ،(ملء الفراغ)  ،طاء(صحيح وخ)متعددة( ، 
 .(ةوجز )م

 
 
 

 دقيقة 11
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1 

 هائّيةاألنشطة الن
تعطي الباحثة الدوافع والتشجيعات عند  .ٔ

 الطالبات ليتعّلموا اللغة العربّية
 إختتام الباحثة بقراءة اغبمدلة وتلقى السبلم .ٕ

 دقيقة 0

يف اللقاء الثالث قامت الباحثة ابإلختبار البعدي للمجموعة التجريي يف الفصل العاشر 
سبلمية كبوانساري ماالنج. وىذا العمل الطابعي ابؼبدرسة نور العلوم الرضبة الثانوية اإل

. وعدد ٘ٔ.ٖٔ -ٖٓ.ٕٔيف الساعة  ٕٛٔٓأبريل  ٘ٔيعقد يوم األحد يف التاريخ 
 الطالبات واحد وعشرون طالبات

. قبل عمل اإلختبار أعطعت الباحثة التشجيع والطبلب يسمعون جيد مث يعمل  
 قامت الباحثة ابلعملية األول دقيقة، مث ٘ٗاإلختبار ابغبماسة. والوقت اإلختبار القبويل

يعٍت التعارف واحد فواحد منهم. مث يعطي الباحثة السؤل من إختبار البعدي . وىذ 
اإلختبار يهدف إىل معرفة كفاءة الطبلب بعد تطبيق اسًتاتيجية تذكرية لًتقية مهارة 

 القراءة.
اشكال من  وىناك ويف اإلختبار البعدي موجور السؤال لقياس فهم اؼبقروء العربية

  ،طاء(صحيح وخ)متعددة( ،  من خيارااالختبارات اليت يبكن استخدامها تشمل: )
 .(ةوجز )م ،(ملء الفراغ)

بعد الباحثة تستخدم اسًتاتيجية تذكرية لًتقية مهارة القراءة، إن كثَت من الطالبات وببون 
تذكرية فبتع، فرح، ويرغبون تعليم مهارة القراءة،ألن عملية التعليم ابستخدام اسًتاتيجية 

 ليس فببل.
 

 ٕٛٔٓأبريل  ٚٔيوم الثبلاثء يف التاريخ يف فصل التجريبية  اللقاء الرابع
 الزمن مراحل الدرس الرقم
 دقيقة 01 األنشطة األوىل )التمهيد( 0
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 تدخل الباحثة إىل الفصل مثّ تلقى السبلم .ٔ
 أتمر الباحثة الطالبات البتداء الدعاء .ٕ
 تسأل الباحثة عن أحوال الطالبات .ٖ
زبرب الباحثة أّن ىذا اليوم سيقوم ابالختبار  .ٗ

البعدي وتشرح الباحثة كيفية اإلختبار البعدي 
 ىذا اليوم

8 
 األنشطة األساسّية

 تبدأ الباحثة ابإلستبانة مع الطالبات .ٔ
 ذبيب الطالبات السؤال يف اإلستبانة .ٕ

 دقيقة 11

1 

 األنشطة النهائّية
ات عند تعطي الباحثة الدوافع والتشجيع .ٔ

 الطالبات ليتعّلموا اللغة العربّية
 إختتام الباحثة بقراءة اغبمدلة وتلقى السبلم .ٕ

 دقيقة 0

 ٖٓ.ٙٔ-ٖٓ.ٗٔأبريل يف يوم الثبلاثء يف الساعة  ٚٔيف اللقاء الرابع  يف التاريخ 
قامت الباحثة ابإلستبانة جملموعة التجريبية. بعد انتهاء تعمل اإلستبانة  أعطعت الباحثة  

جيع والطبلب يسمعون جيد. و يف ىذ اللقاء يكون اللقاء األخَت يف الفصل التش
 التجرية. ويف أخر الفرصة فاختمت الباحثة بقول السبلم والدعاء

  ٕٛٔٓأبريل  ٛيوم األحد يف التاريخ  يف فصل الضابطة  اللقاء األول
 الزمن مراحل الدرس الرقم

0 
 األنشطة األوىل )التمهيد(

 ىل الفصل مثّ تلقى السبلمتدخل الباحثة إ .ٔ
 أتمر الباحثة الطالبات البتداء الدعاء .ٕ

 دقيقة 01
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 تسأل الباحثة عن أحوال الطالبات .ٖ
التعارف بُت الباحثة والطالبات مّث تشجيعهم  .ٗ

 لتعليم اللغة العربّية
زبرب الباحثة أّن ىذا اليوم سيقوم ابالختبار  .٘

القبلي وتشرح الباحثة كيفية اإلختبار القبلي ىذا 
 اليوم

8 

 األنشطة األساسّية
 تبدأ الباحثة ابإلختبار القبلي مع الطالبات .0
تعطي الباحثة نتيجة اإلختبار القبلي لقياس فهم  .8

وىناك اشكال من االختبارات اليت  اؼبقروء العربية
متعددة( ،  من خيارايبكن استخدامها تشمل: )

 .(ةوجز )م ،(ملء الفراغ)  ،طاء(صحيح وخ)
 

 دقيقة 11

1 

 نشطة النهائّيةاأل
تعطي الباحثة الدوافع والتشجيعات عند  .ٔ

 الطالبات ليتعّلموا اللغة العربّية
 إختتام الباحثة بقراءة اغبمدلة وتلقى السبلم .ٕ

 دقيقة 0

يف اللقاء األول قامت الباحثة ابإلختبار القبويل للمجموعة الضابطة يف الفصل العاشر 
انوية اإلسبلمية كبوانساري ماالنج. وىذا العمل اإجتماعي ابؼبدرسة نور العلوم الرضبة الث

. وعدد ٓٓ.ٗٔ-٘ٔ.ٖٔيف الساعة  ٕٛٔٓأبريل  ٛيعقد يوم األحد يف التاريخ 
 الطالبات واحد وعشرون طالبات
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. قبل عمل اإلختبار أعطعت الباحثة التشجيع والطبلب يسمعون جيد مث يعمل  
يقة، مث قامت الباحثة ابلعملية األول دق ٘ٗاإلختبار ابغبماسة. والوقت اإلختبار القبويل

يعٍت التعارف واحد فواحد منهم. مث يعطي الباحثة السؤل من إختبار القبويل . وىذ 
 اإلختبار يهدف إىل معرفة كفاءة الطبلب قبل تطبيق مبوذج التعليم مهارة القراءة.

 
 ٕٛٔٓأبريل  ٔٔيوم االربعاع يف التاريخ  فصل الضابطة اللقاء الثاين يف

سمراحل الدرس األنشطة  الرقم الزمان  
 األنشطة األوىل )التمهيد(

 

 تدخل الباحثة إىل الفصل مثّ تلقى السبلم .٘
 أتمر الباحثة الطالبات البتداء ابلدعاء .ٙ
 الباحثة عن حضور الطالبات تسأل .ٚ
زبرب الباحثة الطالبات أن تقوم الدرس ىذا  .ٛ

اليوم، عن موضوعو، وأىدافو، وخطواطو، 
 اتيجّيتو  وكذلك اسًت 

01 
 دقيقة

0 

 األنشطة األساسّية

Mengamati  

أتمر الباحثة الطالبات ليفتحن الكتاب  .ٖ
 التعليمي و يقرئن النص 

مث أيمر الباحثة  الطالبات لتًتجم النص  اللغة  .ٗ
 العربية إىل  اللغة اإلندونيسية

 

00 
 دقيقة

8 

Bertanya 

وإذا كن الطالبات مل يعرف معٌت اؼبفردات   .ٕ
 على الطالبات أن تسألن إىل اؼبعلم.  فينبغي

 

00 
 دقيقة
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سمراحل الدرس األنشطة  الرقم الزمان  
Mengkomunikas

ikan 

 

 تقرء الباحثة النص القراءة مث الطالبات تتبعنها  .ٕ
 

81 
 دقيقة

Mengasosiasi 

تذكرية عن النص يف  الطالبات كفاءةؼبعرفة   .ٖ
القراءة ، الباحثة والطالبات األخرى تسال عن 

 السؤال اؼبناسب ابلنص القراءة.
الباحثة إذا كان اػبطاايت من جواب  تصلح .ٗ

 الطلبات

81 
 دقيقة

 األنشطة النهائّية

 

 تعطي الباحثة اػببلصة عن الدرس ىذا اليوم  .ٗ
تعطي الباحثة الدوافع والتشجيعات عند  .٘

الطالبات ليتعّلموا اللغة العربّية خاصة ؼبهارة 
 القراءة

 إختتام الباحثة بقراءة اغبمدلة وتلقى السبلم .ٙ

01 
 دقيقة

1 

أبريل يوم االربعاع يف  ٔٔيف التاريخ  قامت الباحثة ابلبحث العلمي لثاينيف اللقاء ا
يعلم الباحثة ابستخدام اسًتاتيجية تذكرية لًتقية مهارة القراءة  ٖٓ.ٙٔ-ٖٓ.ٗٔالساعة 

لدي الطالبات يف الفصل العاشر اإلجتماعي يف مدرسة نور العلوم الرضبة الثانوية 
 ي ماالنج وعدد الطالبات واحد وعشرون طالبات.اإلسبلمية كبوانسار 

تعلم الباحثة يف ىذا للقاء دبوضوع "اؼبهنة والنظام" الذي سيتوعب على مهارة القراءة. 
تبدأ الباحثة ابلسبلم وقراءة الدعاء وقراءة كشف اغبضور يف أول اللقاء، أوال أيمر اؼبعلم 

طالبات أن يقرء النص، مث أيمر الباحثة  الطالبات ليفتحن الكتاب التعليمي أيمر الباحثة لل
الطالبات لتًتجم النص  اللغة العربية إىل  اللغة اإلندونيسية، وإذا كن الطالبات مل يعرف 
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معٌت اؼبفردات فينبغي على الطالبات أن تسألن إىل اؼبعلم. وبعد ذالك اؼبعلم مع 
ؤال اليت  البات ابلسالطالبات يبحث عن النص القراءة. واألخَت يسأل اؼبعلم إىل الط

 متعلقة ابلنص القراءة.
  ٕٛٔٓأبريل  ٘ٔيوم األحد يف التاريخ  فصل الضابطة اللقاء الثالث يف

 الزمن مراحل الدرس الرقم

0 

 األنشطة األوىل )التمهيد(
 تدخل الباحثة إىل الفصل مثّ تلقى السبلم .ٔ
 أتمر الباحثة الطالبات البتداء الدعاء .ٕ
 الطالبات تسأل الباحثة عن أحوال .ٖ
زبرب الباحثة أّن ىذا اليوم سيقوم ابالختبار  .ٗ

البعدي وتشرح الباحثة كيفية اإلختبار البعدي 
 ىذا اليوم

 دقيقة 01

8 

 األنشطة األساسّية
تبدأ الباحثة ابإلختبار البعدي مع الطالبات  .ٔ

 دبوضوع اؼبهنة والنظام
تعطي الباحثة نتيجة اإلختبار القبلي لقياس فهم  .ٕ

وىناك اشكال من االختبارات  ربيةاؼبقروء الع
 من خيارااليت يبكن استخدامها تشمل: )

 ،(ملء الفراغ)  ،طاء(صحيح وخ)متعددة( ، 
 .(ةوجز )م

 دقيقة 11

1 
 األنشطة النهائّية

 دقيقة 0تعطي الباحثة الدوافع والتشجيعات عند  .ٔ
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 الطالبات ليتعّلموا اللغة العربّية
 مإختتام الباحثة بقراءة اغبمدلة وتلقى السبل .ٕ

قامت الباحثة ابإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة يف الفصل العاشر  يف اللقاء الثالث
اإلجتماعي ابؼبدرسة نور العلوم الرضبة الثانوية اإلسبلمية كبوانساري ماالنج. وىذا العمل 

. وعدد ٓٓ.ٗٔ-٘ٔ.ٖٔيف الساعة  ٕٛٔٓأبريل  ٘ٔيعقد يوم األحد يف التاريخ 
 د وعشرون طالباتالطالبات واح

. قبل عمل اإلختبار أعطعت الباحثة التشجيع والطبلب يسمعون جيد مث يعمل  
دقيقة، مث قامت الباحثة ابلعملية األول  ٘ٗاإلختبار ابغبماسة. والوقت اإلختبار القبويل

يعٍت التعارف واحد فواحد منهم. مث يعطي الباحثة السؤل من إختبار البعدي . وىذ 
إىل معرفة كفاءة الطبلب بعد تطبيق اسًتاتيجية تذكرية لًتقية مهارة  اإلختبار يهدف

 القراءة.
وىناك اشكال من  ويف اإلختبار البعدي موجور السؤال لقياس فهم اؼبقروء العربية

االختبارات اليت يبكن استخدامها تشمل: )اخيار من متعددة( ، )صحيح وخطاء(،  
 .)ملء الفراغ(، )مزوجة(

ستخدم اسًتاتيجية قواعد والًتصبة لًتقية مهارة القراءة، إن كثَت من بعد الباحثة ت
الطالبات ال وببون وال يرغبون تعليم مهارة القراءة،ألن عملية التعليم ابستخدام 

 اسًتاتيجية قواعد والًتصبة فبل.
 

 ٕٛٔٓأبريل  ٛٔيوم األربعاء يف التاريخ   يف اللقاء الرابع
 الزمن مراحل الدرس الرقم

0 
 األنشطة األوىل )التمهيد(

 تدخل الباحثة إىل الفصل مثّ تلقى السبلم .ٔ
 أتمر الباحثة الطالبات البتداء الدعاء .ٕ

 دقيقة 01



63 
 

 

 تسأل الباحثة عن أحوال الطالبات .ٖ
زبرب الباحثة أّن ىذا اليوم سيقوم ابالختبار  .ٗ

البعدي وتشرح الباحثة كيفية اإلختبار البعدي 
 ىذا اليوم

8 
 ةاألنشطة األساسيّ 

 تبدأ الباحثة ابإلستبانة مع الطالبات .ٔ
 ذبيب الطالبات السؤال يف اإلستبانة .ٕ

 دقيقة 11

1 

 األنشطة النهائّية
تعطي الباحثة الدوافع والتشجيعات عند  .ٔ

 الطالبات ليتعّلموا اللغة العربّية
 إختتام الباحثة بقراءة اغبمدلة وتلقى السبلم .ٕ

 دقيقة 0

 ٘ٔ.٘ٔ-ٖٓ.ٗٔريل يف يوم األربعاء يف الساعة أب ٛٔيف اللقاء الرابع  يف التاريخ 
قامت الباحثة ابإلستبانة جملموعة الضابطة. بعد انتهاء تعمل اإلستبانة  أعطعت الباحثة  
التشجيع والطبلب يسمعون جيد. و يف ىذ اللقاء يكون اللقاء األخَت يف الفصل 

 الضابطة . ويف أخر الفرصة فاختمت الباحثة بقول السبلم والدعاء
 

لطالبات يف مدرسة نور ل قراءةلرتقّية مهارة التذكرية فّعالّية استخدام اسرتاتيجّية ب. 
  العلوم الرمحة الثانويّة اإلسالمّية ماالنج

بينت الباحثة يف الفصل الثالث من أدوات عبمع البياانت وىي نتيجة االختبار القبلي 
لثانويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالنج والبعدي اللذان أجراين يف  مدرسة نور العلوم الرضبة ا

بفصلُت ونبا الفصل التجريّب والفصل الضابطة. واالختبار ؼبعرفة كفاءة الطالبات يف 
ابستخدام  قراءةوقد قامت الباحثة إبجراءات تعليم اللغة العربّية يف مهارة ال قراءةمهارة ال

 .تذكرية اسًتاتيجّية
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باحثة  أبربعة لقاءات. واللقاء األول لئلختبار قامت اللقاءات.  ربعقامت الباحثة  أب
القبلي لفصلُت. واللقاء الثاين لتعليم مهارة القراءة لفصلُت. واللقاء الثالث لئلختبار 

 البعدى لفصلُت. واللقاء الرابع لتعطي اإلستبانة لفصلُت.
 واّما معيار التقدير من نتيجة الطالبات يف االختبارات وىي:

 تتقدم الباحثة معيار التقدير من نتيجة الطالبات يف االختبارات: يف اجلدوال التايل
     (ٗ.ٗاعبدوال )

 النسبة ابدلئة الدرجات التقدير الرقم
 %ٜٓ -%ٓٓٔ ٜٓ -ٓٓٔ جّيد جّدا ٔ
 %ٓٛ -%ٜٛ ٓٛ -ٜٛ جّيد ٕ
 %٘ٙ -%ٜٚ ٘ٙ -ٜٚ مقبول ٖ
 %٘٘ -%ٗٙ ٘٘ -ٗٙ انقص ٗ
 ٓ-%ٗ٘ ٓ -ٗ٘ ضعيف ٘

 

 القبلي للمجموعة التجريبية والضابطة نتيجة اإلختبار . أ
ووبصل من إجراء اإلختبار القبويل والبعدي يف اجملموعتُت الضابطة والتجريبية نتائج 

 اإلختبار. أما نتائج اإلختبار القبويل للمجموعة التجريبية كما اييل :
 وأّما نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة التجريبية كما يلي: (0

 التقدير النتيجة اتأظباء الطالب الرقم

 مقبول ٓٚ عُت رضبة عزة دين هللا ٔ
 ضعيف ٗ٘ ألفَتا اينوأريت حسنة ٕ
 مقبول ٙٙ عا ليا فوتري فضيلة ٖ
 انقص ٛ٘ خَت العملية ٗ
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 انقص ٛ٘ فبيؤواان غيتا أكا انندا ٘
 مقبول ٕٚ ىلدان نور اؽبداية ٙ
 مقبول ٙٚ ىواسيتا ليل رضبة ٚ
 قصان ٓٙ حلوى حنينا ٛ
 مقبول ٙٙ إزكي فوتري مغفَتة ٜ
 انقص ٗٚ جيهان سربينا ٓٔ
 مقبول ٙٚ حرظبا أويون عزيزة ٔٔ
 مقبول ٓٚ مفتوحة سبلمة النعمة ٕٔ
 مقبول ٛٙ موعدة الصاغبة ٖٔ
 انقص ٗٙ نفيسة الزىرة يف اعبنة ٗٔ
 انقص ٕٙ نعمة اعزيزة ٘ٔ
 انقص ٕٙ نور العفيفة ٙٔ
 ضعيف ٗ٘ رضبة عالية نظيفة ٚٔ
 مقبول ٙٙ سعيدة اؼبباركة ٛٔ
 مقبول ٗٚ سفتيياان فربييانيت ٜٔ
 انقص ٕٙ سفَتا أديندا فوتري ٕٓ
 ضعيف ٕ٘ زىرة نيلة العزة ٕٔ

 03،80 اؼبعدلة 
 القدرة العاّمة للطالبات اجملموعة التجريبية بعد اإلختبار القبلي، كما يلي:

  النسبة اؼبئّية= 
ؾبموعة النتيجة
  = عدد الطالبات

     

  
 =ٙٗ،ٜ٘ 

 بيان مفصل:
  ٓ  = جّيد جدّ 
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 ٓ=    جّيد 
 ٓٔ=   مقبول
 ٛ=   انقص

  ٖ=  ضعيف
وأّما   03،80فمن نتائج ىذا اإلختبار القبلي، ظهر أّن الطالبات انلوا الدراجة  

(، ويف مستوى مقبول ٓ(، ويف مستوى جّيد = )ٓالطالبة يف مستوى جّيد جّدا = )
(. من ىنا أّن قدرة ٕٔ(، ويف مستوى ضعيف = )ٔٔستوى انقص = )(، ويف مٓ=)

 انقص اجملموعة التجريبية يف اإلختبار القبلي بصفة الطالبات 
 

 وأّما نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة كما يلي: (8

 التقدير النتيجة أمساء الطالبات الرقم

 انقص 01 ألفينا على سانديٍت ٔ
 انقص 03 روايتألوانخ أقبا ٕ
 ضعيف 08 النساء أزليا قرة أعُت ٖ
 انقص 01 أودييانيت نوافيتا ساري ٗ
 انقص 08 صبيلية موليدية فوتري ٘
 انقص 03 أليا درة اؼبنورة ٙ
 مقبول 21 فنينداة السلمى رضبنية  ٚ
 مقبول 28 فتيا أرات سفتيياين ٛ
 مقبول 09 فيتا فَتضبادينا ٜ
 انقص 08 فًتة قي رمضان ٓٔ
 مقبول 21 اظبة العزة ٔٔ
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 انقص 01 استيقامة ٕٔ
 انقص 01 جوسيفا نوافييانيت ٖٔ
 انقص 08 ليلة اؼبنورة ٗٔ
 انقص 03 مفتاح اؼبسلحة ٘ٔ
 مقبول 21 مطمئنة الرضبة ٙٔ
 مقبول 00 نظيفة األوليا وافاندا ٚٔ
 مقبول 28 انفا ألفينا ٛٔ
 ضعيف 03 نسوى حريل العُت ٜٔ
 انقص 08 رضبةنواال  ٕٓ
 مقبول 09 نور حرظبا ساري دوي ٕٔ
 01,81 اؼبعدلة 

 
 القدرة العاّمة للطالبات اجملموعة الضابطة بعد اإلختبار القبويل، كما يلي:

  النسبة اؼبئّية= 
ؾبموعة النتيجة
  = عدد الطالبات

     

  
 =01,81 

 بيان مفصل:
  ٓ  = جّيد جدّ 

  ٓ=    جّيد 
 ٛ=   مقبول

 ٔٔ=   قصان
 ٕ=  ضعيف
وأّما  09،20فمن نتائج ىذا اإلختبار القبلي، ظهر أّن الطالبات انلوا الدراجة  

(، ويف مستوى مقبول = ٓ(، ويف مستوى جّيد = )ٓالطالبة يف مستوى جّيد جّدا = )
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(. من ىنا أّن قدرة ٕ(، ويف مستوى ضعيف = )ٔٔ(، ويف مستوى انقص = )ٛ)
 انقصطة يف اإلختبار القبلي بصفة اجملموعة الضابالطالبات 

 
 ب. نتيجة اإلختبار البعدي للمجموعة التجريبية والضابطة 

 وأّما نتائج اإلختبار البعدي  للمجموعة التجريبية كما يلي:  (0

 التقدير النتيجة أظباء الطالبات الرقم

 جّيد جّدا ٜٙ عُت رضبة عزة دين هللا ٔ
 جّدا جّيد ٜٓ ألفَتا اينوأريت حسنة ٕ
 جّيد جّدا ٕٜ عا ليا فوتري فضيلة ٖ
 جّيد جّدا ٜٙ خَت العملية ٗ
 جّيد  ٗٛ فبيؤواان غيتا أكا انندا ٘
 جّيد ٛٛ ىلدان نور اؽبداية ٙ
 جّيد جّدا ٕٜ ىواسيتا ليل رضبة ٚ
 جّيد جّدا ٜٛ حلوى حنينا ٛ
 جّيد جّدا ٜٙ إزكي فوتري مغفَتة ٜ
 جّيد  ٛٛ جيهان سربينا ٓٔ
 جّيد جّدا ٜٙ حرظبا أويون عزيزة ٔٔ
 جّيد جّدا ٜٙ مفتوحة سبلمة النعمة ٕٔ
 جّيد  ٛٛ موعدة الصاغبة ٖٔ
 جّيد جّدا ٕٜ نفيسة الزىرة يف اعبنة ٗٔ
 جّيد جّدا ٕٜ نعمة اعزيزة ٘ٔ
 جّيد جّدا ٜٙ نور العفيفة ٙٔ
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 مقبول ٛٚ رضبة عالية نظيفة ٚٔ
 جّيد جّدا ٕٜ سعيدة اؼبباركة ٛٔ
 جّيد جّدا ٕٜ سفتيياان فربييانيت ٜٔ
 جّيد  ٛٛ سفَتا أديندا فوتري ٕٓ
 جّيد ٜٓ زىرة نيلة العزة ٕٔ
 80،38 اؼبعدلة 

 القدرة العاّمة للطالبات اجملموعة التجريبة بعد اإلختبار البعدي ، كما يلي:

  النسبة اؼبئّية=  
ؾبموعة النتيجة
  = عدد الطالبات

    

  
 =ٜٔ،ٕٗ 

 يان مفصل:ب
 ٗٔ=  جّيد جدّ 

 ٙ=   جّيد 
 ٔ=   مقبول
  ٓ=   انقص

  ٓ=  ضعيف
وأّما   80،38فمن نتائج ىذا اإلختبار البعدي، ظهر أّن الطالبات انلوا الدراجة  

(، ويف مستوى مقبول = ٙ(، ويف مستوى جّيد = )ٗٔالطالبة يف مستوى جّيد جّدا = )
(. من ىنا أّن قدرة ٓعيف = )(، ويف مستوى ضٓ(، ويف مستوى انقص = )ٔ)

 جيد جدا اجملموعة التجريبية يف اإلختبار البعدي بصفةالطالبات 
 وأّما نتائج اإلختبار البعدي  للمجموعة الضابطة كما يلي: (8

 التقدير النتيجة أمساء الطالبات الرقم

 انقص 03 ألفينا على سانديٍت ٔ
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 انقص 03 ألوانخ أقباروايت ٕ
 انقص 08 ا قرة أعُتالنساء أزلي ٖ
 انقص 08 أودييانيت نوافيتا ساري ٗ
 انقص 08 صبيلية موليدية فوتري ٘
 مقبول 29 أليا درة اؼبنورة ٙ
 جيد 91 فنينداة السلمى رضبنية  ٚ
 مقبول 20 فتيا أرات سفتيياين ٛ
 مقبول 23 فيتا فَتضبادينا ٜ
 انقص 03 فًتة قي رمضان ٓٔ
 مقبول 21 اظبة العزة ٔٔ
 انقص 03 استيقامة ٕٔ
 انقص 08 جوسيفا نوافييانيت ٖٔ
 مقبول 28 ليلة اؼبنورة ٗٔ
 مقبول 29 مفتاح اؼبسلحة ٘ٔ
 مقبول 23 مطمئنة الرضبة ٙٔ
 مقبول 20 نظيفة األوليا وافاندا ٚٔ
 مقبول 29 انفا ألفينا ٛٔ
 انقص 01 نسوى حريل العُت ٜٔ
 انقص 03 نواال رضبة ٕٓ
 مقبول 29 ساري دوينور حرظبا  ٕٔ
 ٔٙ,ٜٙ اؼبعدلة 
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 القدرة العاّمة للطالبات اجملموعة الضابطة بعد اإلختبار البعدي الضابطة، كما يلي:

  النسبة اؼبئّية=  
ؾبموعة النتيجة
  = عدد الطالبات

     

  
=ٜٙ,ٙٔ 

 بيان مفصل:
 ٓ=  جّيد جّدا

  ٔ=  جّيد 
 ٓٔ=   مقبول
 ٓٔ=   انقص

 ٓ=  ضعيف
ن نتائج ىذا اإلختبار البعدي، ظهر أّن الطالبات انلوا الدراجة     فم 

(، ويف ٔ(، ويف مستوى جّيد = )ٓوأّما الطالبة يف مستوى جّيد جّدا = )ٚٚ،ٗٙ
(. ٓ(، ويف مستوى ضعيف = )ٓٔ(، ويف مستوى انقص = )ٓٔمستوى مقبول = )

 مقبولبعدي بصفة اجملموعة الضابطة يف اإلختبار المن ىنا أّن قدرة الطالبات 
 (Uji Tعرض حتليل البياانت عن االختبارين ابالختبار اإلحصائ )ج. 

وبعد معريفة بيان نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعتُت، فتبُّت الباحثة اؼبقارنة بُت 
 اإلختبار القبلي والبعدي. واؼبقارنة كما يلي:

 (٘.ٗ)اعبدوال 
 عدي للمجموعة الضابطةادلقارنة بني اإلختبار القبلي والب

 التقدير النتيجة الرقم
 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي

عدد 
 الطالبات

النسبة 
 اؼبئوية

عدد 
 الطالبات

النسبة 
 اؼبئوية

 %ٓ ٓ %ٓ ٓ جّيد جّدا ٜٓ -ٓٓٔ ٔ
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 %ٙٚ،ٗ ٔ %ٓ ٓ جّيد ٓٛ-ٜٛ ٕ
 %ٔٙ,ٚٗ ٓٔ %ٜٓ،ٖٛ ٛ مقبول ٘ٙ-ٜٚ ٖ
 %ٔٙ,ٚٗ ٓٔ %ٖٛ,ٕ٘ ٔٔ انقص ٘٘ -ٗٙ ٗ
 %ٓ ٓ %ٕ٘،ٜ ٕ ضعيف ٓ-ٜٗ ٘

 %ٓٓٔ ٕٔ %ٓٓٔ ٕٔ العدد
ابلنسبة إىل بيان اؼبقارنة بُت اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة فظهر أن يف 

%يف مستوى ٖٛ,ٕ٘% من الطالبات يف مستوى ضعيف، ٕ٘،ٜاإلختبار القبلي 
ى جّيد جّدا. % يف مستو ٓ% يف مستوى مقبول، يف مستوى جّيد، ٜٓ،ٖٛانقص، 

%يف ٔٙ,ٚٗ% من الطبلب يف مستوى ضعيف، ٙٚ،ٗوأّما يف اإلختبار البعدي 
% يف ٓ% يف مستوى جّيد، ٙٚ،ٗ% يف مستوى مقبول،٘ٛ،ٕٗمستوى انقص، 

 مستوى جّيد جّدا. وىذا البيان أّن نتيجة اإلختبار القبلي أقّل من نتيجة البعدي.
 (ٙ.ٗ)اعبدوال 

 لي والبعدي للمجموعة التجريبّيةادلقارنة بني اإلختبار القب

 التقدير النتيجة الرقم
 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي

عدد 
 الطالبات

النسبة 
 اؼبئوية

عدد 
 الطالبات

النسبة 
 اؼبئوية

 %ٙ،ٙٙ ٗٔ %ٓ ٓ جّيد جّدا ٜٓ-ٓٓٔ ٔ
 %ٚ٘،ٕٛ ٙ %ٓ ٓ جّيد ٓٛ-ٜٛ ٕ
 %ٙٚ،ٗ ٔ %ٔٙ،ٚٗ ٓٔ مقبول ٘ٙ-ٜٚ ٖ
 %ٓ ٓ %ٜٓ،ٖٛ ٛ انقص ٘٘ -ٗٙ ٗ
 %ٓ ٓ %ٕٛ،ٗٔ ٖ ضعيف ٓ-ٜٗ ٘

 %ٓٓٔ ٕٔ %ٓٓٔ ٕٔ العدد
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ابلنسبة إىل بيان اؼبقارنة بُت اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبّية فظهر أن يف 
%يف مستوى ٜٓ،ٖٛ% من الطبلب يف مستوى ضعيف، ٕٛ،ٗٔاإلختبار القبلي 

% يف مستوى جّيد ٓ، . % يف مستوى جّيدٓ% يف مستوى مقبول،ٔٙ،ٚٗانقص، 
%يف مستوى ٓمن الطبلب يف مستوى ضعيف، %ٓجّدا. وأّما يف اإلختبار البعدي  

% يف مستوى ٙ،ٙٙيف مستوى جّيد،  %ٖٔ،ٜٖيف مستوى مقبول،%ٙٚ،ٗانقص، 
 جّيد جّدا. وىذا البيان أّن نتيجة اإلختبار البعدي أعلى من اإلختبار القبلي.

 
ختبار القبلي والبعدي من ؾبموعتُت فشرحت الباحثة عدد وبعد معريفة مقارنة نتائج اإل

 اإلكبراف وعدد االكبراف اؼبربع من اجملموعتُت السابقتُت، وىي كما يف اعبدوال األيت:

أظباء الطالبات  الرقم
 اجملموعة التجريبية

النتيجة اإلختبار 
 البعدي

أظباء الطالبات اجملموعة 
 الضابطة

النتيجة اإلختبار 
 البعدي

 03 ألفينا على سانديٍت ٜٙ عُت رضبة عزة دين هللا ٔ
 03 ألوانخ أقباروايت ٜٓ ألفَتا اينوأريت حسنة ٕ
 08 النساء أزليا قرة أعُت ٕٜ عا ليا فوتري فضيلة ٖ
 08 أودييانيت نوافيتا ساري ٜٙ خَت العملية ٗ
 08 صبيلية موليدية فوتري ٗٛ فبيؤواان غيتا أكا انندا ٘
 29 أليا درة اؼبنورة ٛٛ ؽبدايةىلدان نور ا ٙ
 91 فنينداة السلمى رضبنية  ٕٜ ىواسيتا ليل رضبة ٚ
 20 فتيا أرات سفتيياين ٜٛ حلوى حنينا ٛ
 23 فيتا فَتضبادينا ٜٙ إزكي فوتري مغفَتة ٜ
 03 فًتة قي رمضان ٛٛ جيهان سربينا ٓٔ
 21 اظبة العزة ٜٙ حرظبا أويون عزيزة ٔٔ
 03 استيقامة ٜٙ نعمةمفتوحة سبلمة ال ٕٔ
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 08 جوسيفا نوافييانيت ٛٛ موعدة الصاغبة ٖٔ
 28 ليلة اؼبنورة ٕٜ نفيسة الزىرة يف اعبنة ٗٔ
 29 مفتاح اؼبسلحة ٕٜ نعمة اعزيزة ٘ٔ
 23 مطمئنة الرضبة ٜٙ نور العفيفة ٙٔ
 20 نظيفة األوليا وافاندا ٛٚ رضبة عالية نظيفة ٚٔ
 29 لفيناانفا أ ٕٜ سعيدة اؼبباركة ٛٔ
 01 نسوى حريل العُت ٕٜ سفتيياان فربييانيت ٜٔ
 03 نواال رضبة ٛٛ سفَتا أديندا فوتري ٕٓ
 29 نور حرظبا ساري دوي ٜٓ زىرة نيلة العزة ٕٔ
 0308 اجملموع ٕٜٓٔ اجملموع 

 
 عدد اإلكبراف وعدد االكبراف اؼبربع من اجملموعتُت (ٔ

 رقمال اجملموعة التجريبّية اجملموعة الضابطة
   (Y)          (X)       

ٔٙ ٗ 03 01 ٙٚٙ ٕٙ ٜٙ ٚٓ ٔ 

ٓ ٓ 03 03 ٕٔٓٗ ٖٙ ٜٓ ٘ٗ ٕ 

ٔٓٓ ٔٓ 08 08 ٙٚٙ ٕٙ ٜٕ ٙٙ ٖ 

ٗ ٕ 08 01 ٔٗٗٗ ٖٛ ٜٙ ٘ٛ ٗ 

ٓ ٓ 08 08 ٙٚٙ ٕٙ ٛٗ ٘ٛ ٘ 

ٜٔٙ ٔٗ 29 03 ٕ٘ٙ ٔٙ ٛٛ ٕٚ ٙ 

ٔٓٓ ٔٓ 91 21 ٕ٘ٙ ٔٙ ٜٕ ٚٙ ٚ 
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ٔٙ ٗ 20 28 ٔٗٗٗ ٖٛ ٜٛ ٙٓ ٛ 

ٖٙ ٙ 23 09 ٜٓٓ ٖٓ ٜٙ ٙٙ ٜ 

ٗ ٕ 03 08 ٜٔٙ ٔٗ ٛٛ ٚٗ ٔٓ 

ٓ ٓ 21 21 ٗٓٓ ٕٓ ٜٙ ٚٙ ٔٔ 

ٔٙ ٗ 03 01 ٙٚٙ ٕٙ ٜٙ ٚٓ ٕٔ 

ٗ ٕ 08 01 ٗٓٓ ٕٓ ٛٛ ٙٛ ٖٔ 

ٔٓٓ ٔٓ 28 08 ٚٛٗ ٕٛ ٜٕ ٙٗ ٔٗ 

ٔٙ ٗ 29 03 ٜٓٓ ٖٓ ٜٕ ٕٙ ٔ٘ 

ٔٙ ٗ 23 21 ٔٔ٘ٙ ٖٗ ٜٙ ٕٙ ٔٙ 

ٔٓٓ ٔٓ 20 00 ٘ٚٙ ٕٗ ٚٛ ٘ٗ ٔٚ 

ٖٙ ٙ 29 28 ٙٚٙ ٕٙ ٜٕ ٙٙ ٔٛ 

ٖٙ ٙ 01 03 ٖٕٗ ٔٛ ٜٕ ٚٗ ٜٔ 

ٗ ٕ 03 08 ٙٚٙ ٕٙ ٛٛ ٕٙ ٕٓ 

ٔٓٓ ٔٓ 29 09 ٔٗٗٗ ٖٛ ٜٓ ٕ٘ ٕٔ 
811 001 0319 0138 00001 000 0881 0103 ∑

∑  
 
 ∑      ∑ x∑   N 

 
 فيما يلي ما يف اعبدول السابق: 

 نتائج اإلختبار القبلي من اجملموعة التجريبّية =   



26 
 

 

 نتائج اإلختبار البعدي من اجملموعة التجريبّية =   
 عدد االكبراف من نتائج اجملموعة التجريبّية =    
 عدد االكبراف اؼبربع من نتائج اجملموعة التجريبّية =   
 التجريبّية ؾبموع عدد االكبراف من نتائج اجملموعة =  ∑
∑  

 
 ؾبموع عدد االكبراف اؼبربع من نتائج اجملموعة التجريبّية = 

 نتائج اإلختبار القبلي من اجملموعة الضابطة =   
 نتائج اإلختبار البعدي من اجملموعة الضابطة =   
 عدد االكبراف من نتائج اجملموعة الضابطة =    
 بع من نتائج اجملموعة الضابطةعدد االكبراف اؼبر  =   
 ؾبموع عدد االكبراف من نتائج اجملموعة الضابطة =  ∑
∑  

 
 ؾبموع عدد االكبراف اؼبربع من نتائج اجملموعة الضابطة = 

 ؾبموع عدد االكبراف وعدد االكبراف اؼبربع من اجملموعتُت
 اجملموعة التجريبّية اجملموعة الضابطة

ؾبموع عدد 
 افاالكبر 

 ∑  

ؾبموع عدد 
االكبراف اؼبربع 

∑    

ؾبموع عدد 
 االكبراف

 ∑  

ؾبموع عدد 
االكبراف اؼبربع 

∑    
ٔٔٓ ٜٓٓ ٘٘ٙ ٔ٘٘ٙٓ 

 
 مثّ تقوم الباحثة إبدخال النتائج السابق إىل الرمز اإلحصائي، كما األيت:

 

   = 
∑ 

 
    

 = 
   

  
    

 = 26,5    
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∑  
 

 = ∑    –   ∑   

 
    

 = 15.560 -      
 

  
    

 = 84    

   = 
∑ 

 
    

 = 
   

  
 

   

 = 5,24    

∑  
 

 = ∑    –  ∑   

 
    

 = 
900 -      

 

  
 

 
   

                    =    323,81 
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  ) (
 
  )

 

t =        
     

√               
 

t =        

     

√    
 

6,83 
 
= 

   =         
 =  21+21– 2                    
 = 40 
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6,83 > 2,70 > 2,02 
 

مّث قامت الباحثة   6,83اإلحصائي=   tمن اعبدول السابق، وجدت الباحثة أّن نتيجة 
-tمن  (degree of freedom)أن نتيجة يف القائمة اغبرّيّة   وحبثت الباحثة   t-tableبتعيُت 

table   2,02%=٘ونتيجة يف التقدير اؼبعنوي .2,70 %=ٔأّن نتيجة يف التقدير اؼبعنوي 
 تقرير "ت"

 
t.table (tاغبسايب) t.test < (tحصلت التجريبة = مقبول = )جدوايل 
t.table (tاغبسايب) t.test < (tفشلت التجريبة = مقبول = )جدوايل 

كذلك  ٓٚ,ٕ . % =ٔمن نتيجة التقدير اؼبعنوي أكرب   ٖٛ,ٙونتيجة االحصائي = 
مقبول أو فروض البحث   H1دبعٌت أن  ٕٓ،ٕ%= ٘أكرب من نتيجة تقدير اؼبعنوي

فّعالية يف تذكرية مقبول. من خبلل ىذا ربليل البياانت عرفنا أن استخدام اسًتاتيجّية 
ت مدعوما ابالستبانة  ترقية مهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية. ومن أجل ذلك، البياان

كما شرحها الباحثة يف اؼببحث االيت، واؼبقابلة الطالبات وىم وبّبون تعليم مهارة القراءة 
ابستخدام اسًتاتيجّية تذكرية. ومن اعبدير ابلذكر أّن استخدام اسًتاتيجّية تذكرية يستطيع 

 أن يعطي أتثَتا يف مهارة القراءة وتنمية رغبة الطبلب فيو.
 

𝑡 𝑠    =2,70 
𝑡 𝑠    =2,02 
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 امسالفصل اخل
 مناقشة نتائج الدراسة

  
للطالبات يف مدرسة  قراءةرتقية مهارة الل  تذكريةمناقشة استخدام اسرتاتيجّية  . أ

 نور العلوم الرمحة الثانويّة اإلسالمّية كبونساري ماالنج
مدرسة نور العلوم الرضبة قامت الباحثة اؼببلحظة يف الفصل العاشر يف 

يعٌت ( ٔواكتسبت الباحثة البياانت ومنها ) جالثانويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالن
ن الطالبات مل يكتنب ( ألٕ)تسهل الطالبات نسياان اؼبواد اليت علمهن أو درسهن.

  .علمهنتيت ياؼبواد اال راجعنن الطالبات مل ي( ألٖ) اؼبواد اليت يعلمهن اؼبدرس
كبلت اؼبوّجهة. .   وعلى ىذا وبتاج اؼبعّلم اؼبنهج التعليمي اعبديدة اؼبؤثرة غبّل اؼبش

كما قول حشام زيٍت النجاح يف التعليم يتعلّق ابؼبنهج التعليمّي )االسًتاتيجّية، 
، والطريقة(، واالسًتاتيجّية اؼبطابقة سًتيّب الطالبات إىل فكر مستقل، وإبداعيّ 

. ووبتاج اؼبعلم إىل اإلسًتاذبية ٔيف أي مكان كان ف مع ـبتلف اغباالتيالتكيو 
ملّية تعليم اللغة األجنبّية من اإلبتدائّية واؼبتوّسطة حىّت اعبامعة، فأحياان اعبّيدة يف ع

 ٕال ينجح معلم اللغة يف عملّية تدريسها بسبب اختيار اسًتاذبّية التعليم خاطئة.
 ومن االسًتاتيجّية اؼبناسبة يف ىذه اغبالة وىي اسًتاتيجّية تذكرية.

لغويّة اليت زبّص لًتقّية مهارة القراءة. من االسًتاتيجّيات ال تذكريةاسًتاتيجّية 
تذكرية يساعد على ترقيتها. اسًتاتيجّية من خبلل ىذا البحث عرفنا أّن استخدام 

تذكرية ومهارة اسًتاتيجّية ىناك اثنان جوانب مهّمة يف ىذا البحث اليت تربط بُت 
تبار البعدي يف ربّية. وىي نتيجة اؼببلحظة و اإلختبار القبلي واإلخعالقراءة اللغة ال

جوانب اؼبذكورة قد  اثنانوالتجريبّية،. وأّما اجتماع البياانت من اجملموعة الضابطة 
                                                           

1
 Hisyam Zaini, dkk, Desain Pembelajaran di Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: CTSD, 2002), 

hlm. 96.  
2
 Iskandar Wasid dan Danang Sunandar, Strategi Pembeljaran Bahasa (Bandung: PT 

Remaja Rosda Karya, 2008) hal. 168. 
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قّدمت الباحثة يف الفصل الرابع. ويف ىذا الفصل ستشرح الباحثة عن صّلة تلك 
 اعبوانب. 

. ٖيف النص يكتبها للحصول علي معٍت من ما ىو أنشطةالقراءة ىي 
تفعيل العمليات ل، ينبغي للقارئ فقطاللغة اؼبستخدمة  كفاءةإىل  لن وبتاج  ولذالك،

 بدء من الدافع من أنفسهم ومن اآلخرين.ي ذىنية(عمل روابط )العقلية اؼبختلفة 
النص  يري الباتبسيطا كما نعتقد. يف ىذه اغبالة الط أنشطة ليست أنشطة القراءة

لنص يف القراءة ، ابؼبتعلقة لقدرة علي االجابو علي االسئلو ايقوسها ابمث ا تقرأهن و
 ارئ.لعوامل من داخل وخارج القابواليت تساعد أيضا 

القراءة اللغة العربية  ةمهار  لًتقية تذكريةاستخدام اسًتاتيجية ويف األساس، 
من الطالبات عندىن كل فرد ألن  ،  اتأمباط التعلم الفردية للطالبمن حسب 

وقد تسبب ذلك  ن.ذكرىا يف ذكرايهتالنصوص وتة قراء تفهم تقرءاػباصة ل ةطريقت
علي صبيع العمليات العقلية العليا مثل ويتضمن معقده للغاية ،  ةعملي ةقراءاليف 

 ك. مث ىناٗنتهاء اؼبشكبلتالذاكرة ، والتفكَت، واإلعدادات ، والتطبيق ، و 
 الباتالتعلم اليت يبكن ان تساعد الط يةسًتاتيجيا لتكوهنا ؿبلول ة تذكريةسًتاتيجيا

عبوب اباليت متعلق ب النص االسئلو  كللبلجابو علي   روتذك اؼبقروءفهم  ىعل
 .صحيح.ال

 
 يف للطالبات قراءةمهارة اللرتقية   تذكريةجّية ياسرتاتمناقشة فّعالّية استخدام  . ب

 نور العلوم الرمحة الثانويّة اإلسالمّية كبونساري ماالنجمدرسة 
 يف ة لًتقّية مهارة القراءة للطالباتحينا تستخدم الباحثة اسًتاتيجّية تذكري

نور العلوم الرضبة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالنج تدّل على ارتفاع مدرسة 

                                                           
3
 Iskandar Wasid dan Danang Sunandar, Strategi Pembeljaran Bahasa (Bandung: PT Remaja 

Rosda Karya, 2008) hal   245 
4
 Ibid Iskandar dan Danang hal 246 
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 ٖٗٙٔالنتيجة يف تعليم مهارة القراءة. نتيجة االختبار القبلي للمجموعة التجريبّية 
عّدلة ابؼب ٕٖٗٔ. نتيجة االختبار القبلي للمجموعة الضابطة ٜ٘،ٗٙابؼبعّدلة 
. وىذه النتيجة تدّل على قبل استخدام اسًتاتيجّية تذكرية قدرة الطالبات ٜٓ,ٖٙ

يف مهارة القراءة متساوي بُت اجملموعتُت. نتيجة االختبار البعدي للمجموعة 
. ونتيجة االختبار البعدي للمجموعة الضابطة ٕٗ،ٜٔابؼبعّدلة  ٕٜٓٔالتجريبّية 

يجة تدّل على بعد اسًتاتيجّية تذكرية قدرة . وىذه النتٔٙ،ٜٙابؼبعّدلة  ٛ٘ٗٔ
ونتيجة الطالبات يف مهارة القراءة للمجموعة التجريبّية اكرب من اجملموعة الضابطة. 

كذلك أكرب ٓٚ،ٕ% = ٓٔأكرب من نتيجة التقدير اؼبعنوي  ٖٛ،ٙاالحصائي = 
ولة مقبول أو فروض البحث مقب    دبعٌت أن ٕٓ،ٕ%=٘من نتيجة تقدير اؼبعنوي

 يفللطالبات  القراءةتوجد فّعالّية لًتقّية مهارة اسًتاتيجّية تذكرية أي أّن استخدام 
 نور العلوم الرضبة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالنج.مدرسة 

ارتفاع نتيجة االختبار البعدي للمجموعة التجريبّية ألن استخدام اسًتاتيجّية 
يف اسًتاتيجّية تذكرية اليت تساعد  أربعة  مراحلكان  تذكرية يف عملّية التعليم فيها.

توظيف ( ٕ)ذىنية  ( عمل روابط ٔ، وىي )ل ترقّية مهارة ا القراءة للطالبات 
ومراحل يف ىذه .5توظيف اغبركي( ٗ) اؼبراجعة اعبديد( ٖ) الصور واألصوات 

 . ٖٕٔٓاالسًتاتيجّية يستطيع أن يدعم لتحقيق اؼبنهج الدراسي 

أيضا ارتفاع ىناك اجملموعة التجريبّية أعلى من اجملموعة الضابطة و  ولذالك، نتيجة
بُت نتائج اإلختبار القبلي والبعدي من اجملموعة التجريبّية واستخدام اسًتاتيجّية 
تذكرية فيها. ونتائج ىذا البحث ال يتوّقف على نتائج اإلختبار فحسب، وإمّبا 

عن عملّية التعليم، ونتائجهما يتوّقف أيضا على ربليل االستبانة واؼببلحظة 
مدعومان يف استخدام اسًتاتيجّية تذكرية  على ترقّية مهارة القراءة يف الفصل العاشر 

                                                           
5
  Ibid, Oxford hal 55-56 
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نور العلوم الرضبة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالنج. ومن اعبدير مدرسة من 
ابللغة مهارة القراءة   اؼبذكور أّن استخدام اسًتاتيجّية تذكرية يستطيع  أن يرتقي

 العربّية.
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 الفصل السادس
 االختتام

 ملّخص نتائج الدراسة .أ
قد شرحت الباحثة شرحا واضحا يف الفصل السابق وتستخلص الباحثة فبا 

 يتضمن يف ىذا البحث من نتائج الدراسة وىي كؤليت:
( عمل روابط 0)وىي اسًتاتيجية تذكرية يشمل على اربع خطوات  استخدام (ٔ

، ابلتصنيف يف جمموعاتالطالبات اؼبفردات  يعملنوىم  ينقسم على ثبلثةذىنية 
 ادلفردات اجلديدةتتعلق الطالبات ، اؼبفردات التناعي والتفضيليعملن الطالبات 

تعلم الباحثة ينقسم على أربعة وىم  ( توظيف الصور واألصوات8).يف السياق
لستغالل  كلمات مفتاحيستخدام الباحثة النص اب تلفظ ، الصور سائلبو 
 الصور السنمائيةأتمر الباحثة الطالبات لتجعلن ، أصوات ادلوجودة يف الذاكرةا

ولتلك اغبالة كفاءة . ( توظيف احلركي3) ( ادلراجعة اجلديد1)، يف دفًتىن. 
 .اسًتاتيجية تذكريةالطالبات يف مهارة القراءة أعلى ابستخدام 

قراءة للطالبات يف مدرسة لًتقية مهارة ال اسًتاتيجية تذكريةتوجد فّعالّية استخدام  (ٕ
" Tنور العلوم الرضبة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالنج بدليل نتيجة اختبار "

 ٖٛ،ٙ=  االحصائي ونتيجةمن االختبار القبلي والبعدي للمجموعتُت وىي 
 تقدير نتيجة من أكرب وكذلك  ٓٚ,ٕ% = ٓٔ اؼبعنوي التقدير نتيجة من أكرب

ومن اعبدير . مقبولة البحث فروض أو مقبول    أن دبعٌت ٕٓ،ٕ%=٘ اؼبعنوي
ىناك فعالّية لًتقّية مهارة القراءة ابللغة  اسًتاتيجية تذكريةاستخدام  ابلذكر أنّ 

 العربّية للطالبات يف مدرسة نور العلوم الرضبة الثانويّة اإلسبلمّية كبونساري ماالنج.
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 ادلقرتاحات .ب
حث، استطاعت الباحثة أن تقوم بناء على نتائج الدراسة يف ىذا الب

االقًتاحات اليت يستخدمها كئلضافة لتعليم اللغة العربّية، خاّصة لًتقّية مهارة 
 القراءة، وىي كما األيت:

. أن يكون معّلم اللغة العربّية إبداعيّا وفّعالّية يف اختيار اسًتاتيجّيات التعليمّية يف ٔ
ا نتائج الدراسّية يف ىذا البحث داخل الفصل. ومنها اسًتاتيجّية تذكرية، كم

 أّن اسًتاتيجّية تذكرية تستطيع أن ترقّية يف مهارة القراءة.
. للباحثُت القاديبُت الذين يرغبون يف استخدام اسًتاتيجّية تذكرية لتطوير مهارة ٕ

القراءة اللغة العربّية أو اللغة األخرى، ينبغى أن يصّح النقيصة يف ىذا البحث، 
 شيئ صحيح. واحملافظة على

. للقارئ الذي يرغب يف ىذا البحث، يتّقع أن يصبحو اؼبعاومات لتصميم ٖ
 وإجراء من البحث األيت.
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 قائمة ادلراجع

 ادلراجع العربية

أضبد خَتي كاظم وجابر عبد اغبميد جابر، الوسائل التعليمّية  واؼبنهج، )القاىرة: 
 (ٜٜٚٔدار النهفة العربّية، 

حبيب هللا، أسس القراءة و فهم اؼبقروء بُت النظرية والتطبيق، )عمان : دار عمار, 
ٕٖٓٔ)  

ربيك أكسفورد، اسًتاتيجية تعليم اللغة، ترصبة السيد ؿبمود دعدور،    القاىرة : 
 . ٜٜٙٔمكتبة األقبلو الصرية 

)القاىرة، الدار اؼبصرية  التطبيق شحانة حسن ، تعليم اللغة العربية بُت النظرية و
        ٕٕٓٓاللسانية، 

السعودية: دار األندلس لنشر الشنطي دمحم صاحل. اؼبهارات اللغوية )اؼبملكة 
 (ٜٜٓٔوالتوزيع.

)القاىرة: دار افكر  صابر ؿبي الدين. منلهج تعليم اللغة العربية اب التعليم األساسي
 (ٖٜٛٔالعريب.

 صبلح عبد اجمليد، العريب تعليم اغبياة وتعليمها،اؼبراجع السابق
الناطقُت هبا الفوزن الرضبن بن إبراىيم ، إضاءت اؼبعلمي اللغة العربية لغَت 

 (ٕٔٔٓ)الرايض،

 ٜٙٙٔكبلين وأخرون، تدريس القراءة يف اؼبدرسة اإلبتدائية، 

 ٖٕٓٓاللبودي إبرىيم ، اغبوار وفنية وإسًتاذبّية وتعليمو )القاىرة، مكتة اؽببة، 

 ؿبمود عليان أضبد فؤاد ، اؼبهارة اللغويةماىيتها وطرائق تدريسها )الرايض( 
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 (ٖٜٛٔسعود،  اؼبراجع السابقمدكور اضبد ، تدريس فنون اللغة العربية)

ميتشل روزا موئد ، فلورنس مايلز، ترصبة الدكتور عيس بن عودة الشربويف، نظرية 
 (  ٖٓٗٔتعلم اللغة الثانية، )جامعة اؼبلك سعود: اؼبملكة العربّية السعوديّة،

يوسف الصميلي، اللغة العربية وطرق تدريسها نظرية وتطبيقا )بَتوت: اؼبطبعة  
 م(ٜٜٛٔالعصرية، 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN STRATEGI SOSIAL 

 

Nama Sekolah : MA Nurul Ulum Ar- Rohmah 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Pokok Bahasan : ( المهنة والنظام   ) 

Kelas/ Semester : X/ Genap 

Alokasi Waktu : 4 x 45 Menit (2 Pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif 

dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 

metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

 

Kompetensi Dasar Indikator 



 

 
 

1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan 

percaya diri sebagai anugrah Allah dalam 

berkomunikasi dengan lingkungan sosial 

sekitar rumah dan madrasah 

 

2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan 

percaya diri dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial sekitar rumah 

dan sekolah 

 

3.2 Memahami lafal, bunyi huruf, kata, 

frasedan  kalimat bahasa arab sesuai 

dengan topik 

اؼبهنة والنظام

3.2.1  Membaca teks qiro’ah tentang : 

 والنظاماؼبهنة 

3.3 Menemukan makna atau gagasandari 

kata, frase, dan kalimat bahasa arab 

berkaitan dengan topik : 

 اؼبهنة والنظام

 

3.3.1 Menerjemahkan teks qiro’ah tentang : 

 اؼبهنة والنظام

3.3.2 Menjawab pertanyaan tentang isi 

kandungan teks qiro’ah tentang: 

 نة والنظاماؼبه



 

 
 

 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui kegiatan pembelajaran terapan dalam pengumpulan data, pengolahan 

dan penyajian data dalam  tabel  Distribusi Frekuensi  diharapkan siswa dapat 

: 

1. Memahami wacana sederhana terkait topik    المهنة والنظام 

2. Menyampaikan isi wacana terkait topik المهنة والنظام secara lisan 

3. Mampu menjawab pertanyaan lisan yang diajukan lawan bicara/ guru 

terkait topik المهنة والنظام 

4. Mampu menjawab pertanyaan tertulis  yang diberikan guru  terkait 

topik المهنة والنظام 

 

D. Materi Pembelajaran 

Materi dalam pembelajaran ini adalah  المهنة والنظام ال  yang terdiri dari sub-sub 

bahasan maharoh kalam di bawah ini: 

 

E. Pendekatan, Model, dan Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan  : Saintifik 

2. Model Pembelajaran   : Strategi Memori 

3. Metode Pembelajaran : Qowaid wat tarjamah, Tanya Jawab, dan 

Penugasan 

 

F. Alat/Media/Sumber Belajar 

1. Alat/Bahan Belajar : Spidol, Penghapus, dan Penggaris. 

2. Media Belajar  : Papan tulis dan LEMBAR KERJA SISWA. 

3. Sumber Belajar : 



 

 
 

a. Buku Bahasa Arab Siswa, Kementrian Agama Republik Indonesia, 

2014. 

b. Buku Bahasa Arab Guru, Kementrian Agama Republik Indonesia, 

2014. 

c. Internet 

 

G. Kegiatan Pembelajaran  

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

 4. Siswa merespon salam dari guru 

dengan sopan. 

5. Guru mengajak siswa berdoa 

sesuai dengan agama dan 

keyakinannya masing – masing. 

6. Guru mengabsen siswa di dalam 

kelas. 

7. Guru memberikan motivasi 

kepada siswi 

8. Guru menyampaikan kompetensi 

dasar, indikator, tujuan, manfaat, 

dan langkah – langkah 

pembelajaran serta metode  yang 

akan dilaksanakan. 

9. Siswa menerima informasi tentang 

pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dengan materi yang 

memiliki keterkaitan dengan 

materi sebelumnya. 

10 Menit 

Kegiatan Inti 

Menciptakan 

Hubungan Mental 

 

1. Guru mempersilahkan siswa untuk 

membaca teks dengan seksama 

dan penuh konsentrasi dalam 

waktu 5 sampai 7 menit 

2. Siswa mengamati teks bacaan 

yang diberikan oleh guru secara 

individu. 

20 menit 



 

 
 

3. Setelah proses membaca selesai, 

kemudian guru menginstruksikan 

untuk mengelompokan kata dari 

setiap paragraf. 

4. Guru meminta siswa untuk 

mengasosiasikan kosa kata baru 

ke dalam konsep-konsep yang 

sudah ada dalam memori. 

5. Setelah itu, siswa mengaitkan atau 

menambah kosa kata baru ke 

dalam konteks. 

Menerapkan Gambar 

dan Suara 

1. Guru mengajukan serangkaian 

pertanyaan untuk memberikan 

gambaran dengan menggunakan 

media gambar yang ditunjukkan 

kepada siswa. 

2. Siswa menjawab pertanyaan guru 

dan menghubungkanya dengan 

kosa kata yang telah di cari dalam 

kamus. 

3. Guru mencoba memperagakan 

degan suara ( melafalkan ) dengan 

cara mengucapkan kata-kata 

kunci dalam bacaan teks tersebut 

kemudian siswa mendengarkan 

suara tersebut serta 

mengingatnya dalam ingatan . 

4. Kemudian guru memerintahkan 

peserta didik untuk membuat peta 

semantik sesuai dengan 

pemahaman masing-masing. 

 

20 menit 

Mengulas Dengan Baik 1. Guru mengulas kembali kosa kata 

yang ada serta membaca teks 

dngan menggunakan media 

gambar yang telah di siapkan 

dalam bentuk pengulasan 

terstruktur 

10 menit 

Menerapkan Tindakan 1. Untuk mengetahui sejauh mana 

ingatan dan pemahaman siswa, 
20 menit 



 

 
 

guru memberikan tantangan 

kepada siswa untuk membaca teks

 yang telah di rangkum ( di buat 

peta semantik)  sesuai dengan 

pemahaman peserta didik dengan 

syarat siswa membaca dengan  

menerapkan tindakan  

menggunakan respon atau 

tanggapan fisik. Artinya, siswa 

diminta memperagakan dari apa 

yang telah siswa pahami. 

Misalnya dengan cara 

memberikan gerakan, intonasi 

atau mimik yang sesuai teks 

bacaan. Hal ini guna memperkuat 

ingatan yang telah dimiliki siswa. 

2. Kemudian guru menguji siswa 

dengan memberikan tes lisan 

terkait  teks bacaan yang telah di 

sampaikan . 

 

Penutup 

 1. Siswa bersama guru 

menyimpulkan tentang materi 

yang telah dipelajari hari ini. 

2. Siswa mendengarkan arahan dari 

guru untuk materi pada pertemuan 

selanjutnya. 

3. Guru menutup pembelajaran 

dengan berdo’a dan salam 

10 menit 

 

 

H. Penilaian Pembelajaran, Remidial, dan Pengayaan 

1. Teknik Penilaian : Pengamatan dan tes tulis 

2. Instrumen penilaian 

a. Sikap  : Lampiran  

b. Ketrampilan : Lampiran  

c. Pengetahuan  : tes tulis 

3. Waktu pelaksanaan 



 

 
 

a. Sikap   : selama pembelajaran berlangsung 

b. Keterampilan : penyelesaian tugas individu 

c. Pengetahuan  : tes tulis 

 

 

Malang, 17 April 2018 

Guru Mata Pelajaran Peneliti 

 

 

 

           ………………. Feni Suroyya 
  NIM. 14150033 

  



 

 
 

Lampiran 1 

Lembar Pengamatan Penilaian Sikap 

 

Mata pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : X/Genap 

Tahun Pelajaran : 2017/2018 

Topik   : اؼبهنو 
Waktu Pengamatan : Selama pembelajaran berlangsung 

 

Tuliskan tanda centang () pada kolom-kolom sesuai dengan pengamatan 

No Nama Siwa 
Ingin Tahu Berani  

K B SB K B SB 

1        

2        

3        

Dst        

Indikator sikap ingin tahu dalam pembelajaran statistika: 

1. Kurang baik : jika siswa sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran 

2. Baik    : jika siswa sudah ada usaha ambil bagian dalam pembelajaran   

tetapi belum ajeg/konsisten 

3. Sangat baik  : jika siswa sudah ambil bagian dalam menyelesaikan tugas   

kelompok ataupun individu secara terus menerus dan ajeg. 

Indikator sikap berani  dalam kegiatan individu dalam pembelajaran statistika: 

1. Kurang baik : jika siswa sama sekali tidak memberanikan diri  untuk bertanya 

atau maju ke     depan dalam tugas  individu 

2. Baik             : jika siswa sudah ada usaha untuk memberanikan diri  untuk 

bertanya atau maju ke depan dalam tugas  individu 

3. Sangat baik  : jika siswa selalu berusaha untuk memberanikan diri  untuk 

bertanya atau maju ke depan dalam tugas  individu 

 

  



 

 
 

Lampiran 2 

 

Lembar Pengamatan Penilaian Ketrampilan 

 

MataPelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/Semester  : X/Genap 

Tahun Pelajaran  : 2017/2018 

 

Tuliskan tanda centang () pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan. 

No. Nama Siswa 

3.2  Memahami  teks bacaan dari apa yang telah 

di rangkum dan di pahami terkait topik  اؼبهنة
 والنظام 

1 2 3 4 5 

1       

2       

3       

Dst       

 

Indikator terampil menerapkan dialog sederhana sesuai konteks dengan tepat dan 

lancar terkait topic. 

(1) Tidak terampil (TT) jika siswa tidak dapat:  

a. Menjawab pertanyaan dalam teks dengan bentuk pertanyaan 

pilihan ganda, pertanyaan benar salah dan menjodohkan 5 soal 

 

(2)  Kurang terampil (KT) jika peserta didik dapat : 

a. Menjawab pertanyaan dalam teks dengan bentuk pertanyaan 

pilihan ganda, pertanyaan benar salah dan menjodohkan 10 soal 

 

(3)  Cukup terampil (CK) jika peserta didik dapat : 

a. Menjawab pertanyaan dalam teks dengan bentuk pertanyaan 

pilihan ganda, pertanyaan benar salah dan menjodohkan 15 soal  

 

(4) Terampil (T) jika peserta didik dapat : 

a. Menjawab pertanyaan dalam teks dengan bentuk pertanyaan 

pilihan ganda, pertanyaan benar salah dan menjodohkan minimal 

20 soal 

 

(5) Sangat terampill (ST) ,jika peserta didik dapat : 

a. Menjawab pertanyaan dalam teks dengan bentuk pertanyaan 

pilihan ganda, pertanyaan benar salah dan menjodohkan manimal 

25 soal 

 

Lampiran 3 



 

 
 

LEMBAR KERJA SISWA  

(KELAS EKSPERIMEN) 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan pengalaman belajar : 

1. Mengajukan dugaan  

2. Melakukan manipulasi Bahasa Arab 

3. Menarik kesimpulan dari suatu pernyataan 

 

Petunjuk : 

2. Membaca dengan teliti, memahami permasalahan dengan baik, dan 

menyelesaikan masalah secara individu atau  dengan cara bertanya kepada 

teman  

3. Apabila mengalami kesulitan setelah kamu berusaha semaksimal mungkin 

bersama teman sekelompokmu, mintalah bantuan kepada guru. 

  

NAMA : 

NAMA-NAMA ORANG YANG DITANYA / RESPON : 

1. 

2. 

3.  

4 



 

 
 

TEKS BACAAN 

 

والنظام ادلهنة  

من يكون كما عرفنا أن مهن الناس متنوعة، منهم من يكون فبلحا، ومنهم  
مدرسا ومنهم  من يكون فبرضا، وساما وموظفا  ومهندسا و اتجرا وصحفيا، وطبيبا 

ا وفاكهيا وقبارا وبناء وميكانيكيا وزابلة وكناسا ومنهم من يكون شرطيا وخضراي وجزار 
 ومذيعا وغَت ذالك.

فالفبلحون يذىبون إىل اؼبزارع كل يوم ويزرعون األرز فيها، والتجار يذىبون كل 
يوم إىل السوق و يبيعون فيها البضائع اؼبتنوعة، والصحافيون يبحثون عن األخبار النافعة 

رأىا الناس ومن اجل ذالك. الصحافيون يبحثون عن ويكتبوهنا يف اعبرائد واجملبلت ليق
األخبار يف اي مكان ويتصل ابلناس على ـبتلف مهنهم، واألطباء يذىبون كل يوم إىل 
اؼبستشفى ويعاعبون اؼبرضى. الفبلحون أعماؽبم انفعة ألنفسهم وؾبتمعهم، كبن أنكل 

 األرز والفواكو واػبضروات.

كبتاجون إىل األطباء لوقاية صحة أجسامنا واألطباء أعماؽبم مفيدة لناس، كبن 
واؼبدرسون أعماؽبم انفعة كبن نتعلم منهم العلوم واؼبعارف  يعدون الناشئُت ليكون أفراد 
انفعُت ألسرهتم وبيئتهم وببلدىم. فالفبلحون والتجار واألطباء واؼبدرسون واؼبمرضون 

 ليهم الناس.والرسامون واؼبوظفون و اؼبهندسون والصحافيون كلهم وبتاج إ

  

  



 

 
 

 

SOAL-SOAL PREE TEST MAHAROH QIRO'AH 

 

 ار إجابة صحيحة !ي(  اخت0تدريب ) . أ
  ؟........ يف اؼبسجد  .0

 ج. أطبخ          ا.  أصلي
 د. أسبح  ب. أتغدى

 . الطالبة........ اؼبدرسة8

 ج. تذىب إىل  ا.  تطبخ يف  

 د. تذىب يف          ب. تطبخ إىل

 الدروس اؼبقررة ؟التلميذ....... . 1

 ج. يلعب ُس  ا. يَُدرِّ   

 د. يصلي ب. َيْدُرسُ 

 ماذا يعمل التلميذ يف معمل اللغات..... ؟. 3

 ج. يقرء فيها إنواعا من الكتب  يتدرب فيو على اإلستماع والكبلم ا.   

د. نتدرب على أنواع من     ب. يدرس فيها الدروس اؼبقررة
 الرايضة البدنية

 تلميذ يف ملعب...... ؟ماذا يعمل ال .0

 ج. يقرء فيها إنواعا من الكتب  يتدرب فيو على اإلستماع والكبلم ا.   



 

 
 

د. نتدرب على أنواع من     ب. يدرس فيها الدروس اؼبقررة
 الرايضة البدنية

 ىل يف اؼبدرسة مرافق عامة اخرى تساعد على قباحهم يف الدراسة...... ؟. 0

 ج.ال، يف اؼبدرسة غَت موجود   ودنعم، يف اؼبدرسة غَت موج ا.   

 د. ال، يف اؼبدرسة موجود   ب. نعم، يف اؼبدرسة موجود

 يبيع فيو البائع بعض اؼبأكوالت واؼبشروابت يف......؟. 2

 ج. مقصف  ملعب . 

  د. قاعة اإلجتماع  ب. مكتبة

 من وبافظ على أمن اؼبدرسة.......؟. 9

 ج. مدرس سائق ا.   

 د. تلميذ  ب. بواب

 ؟أين هبتمع التبلميذ لذكر موليد السول ونزول القران . 8

 ج. مقصف ملعب ا.   

 د. قاعة اإلجتماع  ب. مكتبة

 . كم عدد مرحاض يف اؼبدرسة ...... ؟01

 ج. مرحاضان  مرحاض واحد ا. 

 د. أربعة مراحض ب. ثبلثة مراحض



 

 
 

، ( ضع حرف )ص( اذا كانت العبارة موافقة للقراءة السابقة8ب. تدريب )
 وحرف )خ( إذا كانت غري موافق !

  ).....(     يف مدرستنا مرافق عامة قليلة. 0

  ).....(   يف معمل اللغات يدرس فيها الدروس   .8

  ).....(    . يف اؼبكتبة أنواع من الكتب اؼبدرسية 1

  ).....(  من  مرافق عامة اخرى قاعة اإلجتماع و اؼبكتبة. 3

  ).....(  سجد بذكر موليد الرسولهبتمع التلميذات يف اؼب .0

  ).....(  يف اؼبقصف يبيع فيو البائع بعض اؼبأكوالت واؼبشروابت.0

  ).....(   يف اؼبدرسة عندىا موظف يسوق سيارة اؼبدرسة.2

  ).....(     يف اؼبدرسة عندىا مرحاضان .9

  ).....(     اؼبيضاء يستخدمو ألتوضأ. 8

  ).....(   م و السلة يف اؼبلعبيلعب التلميذ كرة القد  .01

 ( زوج العبارات األتية ابلعبارات ادلناسبة من الصندوق !1ج. تدريب )

 يف اإلدارة        . يصلي األساتذة والتبلميذ ......ٔ
 يف اؼبكتبة        ....هبتمع التبلميذ يف اغبفل .8
 يف قاعة اإلجتماع        .....يعمل اؼبوظف   .1
 يف اؼبلعب        .....بلميذ الكتب اؼبدرسيةيقرء الت .3
 يف اؼبسجد        يلعب الطبلب الرايضة البدنية...... .0



 

 
 

 
SOAL-SOAL POST TEST MAHAROH QIRO'AH DENGAN STRATEGI 

MEMORI 

 

 (  اختبار إجابة صحيحة !0تدريب ) . ب
 أين يبيع التجار البضائع ؟ .0

 ج. اؼبلعب البحر ا. 
 قد. السو  ب. الفصل

 يذىب الفبلح كل يوم ؟ أين.اىل 8

 ج. اؼبلعب اؼبستشفى ا.   

 د. السوق ب. اؼبزرعة

 أين يكتب الصحفيون األخبار االّ ؟. 1

 ج. الدفًت اعبرائد ا.   

 د. "ا"و "ب" صحيح ب. اجملبلت

 إىل من وبتاج إليو الناس لوقاية صحة أجسامهم ؟. 3

 ج. اؼبوظف الطبيب ا.   

 سد. اؼبهند ب. اؼبدرس

 الشرطي.........اؼبرور. 0

 ج. يوفر ينظم ا.   



 

 
 

 د. يسوق ب. يكنس

 من وبصل األرز والفواكو واػبضروات ؟. 0

 ج. مذيع  قبار ا.   

 د. فبلح  ب. زابلة

 من يعلم العلوم و اؼبعارف ؟. 2

 ج. سائق موظف ا.   

 د. فبرضا ب. مدرس

 ...........يكنس الشارع. 9

 ج. الكناس الزابلة  ا.   

 د. اؼبدرس . الشرطي ب

 اؼبدرسون يذىبون إىل ؟. 8

 ج. السوق اؼبدرسة ا.   

 د. اؼبلعب ب. اؼبستشفى

 . من يعاجل بو الطبيب ؟01

 ج. السائق اؼبرضى ا. 

 د. اؼبمرض ب. اؼبدرس



 

 
 

( ضع حرف )ص( اذا كانت العبارة موافقة للقراءة السابقة، 8ب. تدريب )
 وحرف )خ( إذا كانت غري موافق !

  ).....(     ن الناس قليلمه. 0

  ).....(    الؤلطباء يذىبون إىل السوق   .8

   ).....(  . اؼبدرس يعلم العلوم واؼبعارف يف اؼبلعب1

  ).....(   التجار يزرعون البضائع اؼبتنوعة. 3

  ).....(     الزابلة ىي مهنة. 0

  ).....(   يذىب الفبلح كل يوم إىل اؼبزرعة. 0

  ).....(  اؼبمرضة لوقاية صحة أجسامناكبتاج إىل . 2

  ).....(  اؼبدرس يعد الناشئُت ليكون أفرادا انفعُت. 9

  ).....( الفبلحون أعماؽبم غَت انفعة ألنفسهم وؾبتمعهم. 8

  ).....(    اػبضري وبب اػبضروات  .01

 ( زوج العبارات األتية ابلعبارات ادلناسبة من الصندوق !1ج. تدريب )

 السوق        .....الطباخ الطعام يف  . يطبخٔ
 اؼبطبخ        كل يوم يعاجل الطبيب اؼبرضى يف..... .2
 اؼبستشفى        يبيع التاجر البضائع يف..... .9
 اؼبزرعة        م واؼبعارف يف.....و يعلم اؼبدرس العل .8

 اؼبدرسة        فيهاالفبلح يذىب إىل..... ويزرع  .01



 

 
 

 



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

 السرية الذاتية

 اؼبعلومات الشخصية. أ
 : فٍت ثرية   االسم

مايو   ٕٛ: ابسوروان،  اؼبكان/ اتريخ المولد
ٜٜٔٙ 
 : امراة   اعبنس

 : اإلندونيسي   اعبنسية
 : دمحم غفران   الوالد

 : امي زىرة   الوالدة
 : سوكوارجوا، ابسوروان   العنوان

 fhientfeni@gmail.com:   الربد اإلليكًتوين

 

 

 اؼبستوى الدراسي. ب
 السنة اؼبستوى الدراسي الرقم
 ٕٕٓٓ-ٕٓٓٓ روضة األطفال فاالنج سوكوارجوا ٔ
 ٕٛٓٓ-ٕٕٓٓ فاالنج سوكوارجوا ٕاؼبدرسة اإلبتدائية  ٕ
اؼبدرسة نور العلوم الرضبة  اؼبتوسطة اإلسبلمية  ٖ

 نجماال
ٕٓٓٛ-ٕٓٔٔ 

اؼبدرسة نور العلوم الرضبة  الثانوية اإلسبلمية  ٗ
 ماالنج

ٕٓٔٔ-ٕٓٔٗ 

 
 

mailto:fhientfeni@gmail.com

