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  نى كىٱلًَّذيٍ  ًشفىاءه كَّ  لىيدن  ءىامىنيواٍ  نى لًلًَّذيٍ  ىيوى  قيلٍ  عىرىًبّّ كَّ  جىًميّّ عٍ ءىاى 

  أيٍكلىًَٰئكى ى عىمن  ًهمٍ عىلىيٍ  ىيوى كَّ  ره كىقػٍ  ءىاذىاًِنًمٍ  يفٍ  فى ًمنػيوٍ الى يػيؤٍ 
 .دو بىًعيٍ  مَّكىافو  ًمنٍ  فى يػينىادىكٍ 
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على ترقية فهم اؼبقركء استخداـ بطاقة النص  فعالية ؼبعرفة( ُّٔدؼ ىذا على
 فعالية ؼبعرفة (ِ .الطالب يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية بباتو جاكا الشرقية لدل

الطالب يف اؼبدرسة اؼبتوسطة  استخداـ بطاقة اؼبفردات على إستيعاب اؼبفردات لدل
 .اغبكومية بباتو جاكا الشرقية

اؼبنهج التجرييب بتصميم االختبار على نوع اؼبدخل الكمي ت الباحثة ماستخد       
كتستخدـ ۖٓ.Pretest-Posttest One Group Design))القبلي كالبعد بآّموعة الواحدة 

 SPSS 16.0 .(Statistical Package for الباحثة أسلوب ربليل البيانات ؽبذا البحث ىو 

the Social Sciences)ٓۖ

 

ترقية فهم يف أف استخداـ بطاقة النص التؤثر  (ُكنتائج ىذا البحث ىي: 
 نتائج قيمة إختبار القبلي كبُت فرؽ  القراءة. كلكن إذا فرقة كاحد تعليم مهارة اؼبقركء يف

ار البعدم. كلكن إذا مقارنة بُت فصل الضابط كفصل التجريب ليس قيمة إختبنتائج 
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 يف تعليم مهارة إستيعاب اؼبفردات ترقيةيف أف استخداـ بطاقة اؼبفردات التؤثر  (ِ فعاؿ.
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ABSTRAK 

Faiqatul Masruroh,ٓۖ2019,ٓۖPembelajaran Maharah Qiraah dengan menggunakan 

kartu teks untuk meningkatkan pemahaman membaca dan pemahaman kosakata di 

MTsN Batu Jawa Timur, Tesis, Pendidikan Bahasa Arab, Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing 1: Dr. 

Munirul Abidin, M.Ag, Pembimbing 2: Dr. H. Nur Hasan Abdul Bari, M.ٓۖEd. 

 

Kata Kunci:ٓۖPembelajaran Maharah Qiraah, Kartu Teks, Pemahaman Membaca, 

Pemahaman Kosakata 

 

         ٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖPenelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui efektivitas penggunaan 

kartu teks terhadap peningkatan pemahaman membaca bagi siswa di MTsN Batu 

Jawa timur. 2) Untuk mengetahui efektivitas penggunaan kartu kosakata terhadap 

pemahaman kosakata bagi siswa di MTsN Batu Jawa timur. 

 Dalam penulisan tesis ini peneliti menggunakan pendekatan 

kuantitatif dan jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis eksperimen Pretest-

Posttest One Group Design. Sedangkan analisis datanya menggunakan SPSS 16.0 

(Statistical Package for the Social Sciences). 

 Dan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bahwa penggunaan 

kartu teks tidak berpengaruh dalam meningkatkan pemahaman membaca dalam 

pembelajaran keterampilan membaca. Akan tetapi apabila satu kelompok 

mempunyai perbedaan antara hasil nilai Pre test dan hasil nilai Post test. Dan jika 

dibandingkan antara dua kelompok yaitu antara kelas kontrol dengan kelas 

eksperimen tidak efektif. 2) Bahwa penggunaan kartu kosakata tidak berpengaruh 

dalam pemahaman kosakata dalam pembelajaran keterampilan membaca. Akan 

tetapi apabila satu kelompok mempunyai perbedaan antara hasil nilai Pre test dan 

hasil nilai Post test. Dan jika dibandingkan antara dua kelompok yaitu antara kelas 

control dengan kelas eksperimen tidak efektif. 
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ABSTRACT 

Faiqatul Masruroh, 2019, Anger Qiraah learning by using text cards to improve 

reading comprehension and understanding of vocabulary at Batu MTsN East Java, 

Master Thesis, Arabic Language Education, Post-graduate of State Islamic 

University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisors 1: Dr. Munirul Abidin, 

M.Ag, Advisors 2: Dr. H. Nur Hasan Abdul Bari, M.ٓۖEd. M.ٓۖEd. 

 

Keywords: Advanced Qiraah Learning, Text Cards, Reading Comprehension, 

Vocabulary Understanding. 

           

         This study aims at 1) to find out whether the use of text cards influences the 

improvement of reading comprehension for students in Batu MTsN East Java. 2) 

To find out whether the use of vocabulary cards affects the understanding of 

vocabulary for students at Batu MTsN East Java. 

         In writing this thesis the researcher uses a quantitative approach and the type 

of research used is the type of Pretest-Posttest One Group Design experiment. 

Whereas the data analysis uses SPSS 16.0 (Statistical Package for the Social 

Sciences). 

         And the results of this study are as follows: 1) That the use of text cards has 

no effect in improving reading comprehension in reading skills learning. 

However, if one group has a difference between the results of the Pre test value 

and the results of the Post test value. And when compared between the two 

groups, namely between the control class and the experimental class is not 

effective. 2) That the use of vocabulary cards does not affect the understanding of 

vocabulary in learning reading skills. However, if one group has a difference 

between the results of the Pre test value and the results of the Post test value. And 

when compared between two groups, namely between the control class and the 

ineffective experimental class. 
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 الفصل األول

 أساسيات البحث

 خلفية البحث .أ 

اؼبهارة بأِنا السرعة كالدقة كاإلجادة ىف عمل من األعماؿ، فعندما تعرؼ 
يقـو شخص بإلقاء ؿباضرة مراعيا النطق اعبيد لأللفاظ كضبط الًتاكيب اللغوية 
كمراعاة أماكن الوصل كالفصل، كمستخدما الصوت اؼبعرب عما يقوؿ، عندئذ 

ت اللغوية إذل أربع كتتنوع اؼبهارا. 1نقوؿ إف ىذا الشخص لديو مهارة يف اغبديث
( ْ( مهارة القراءة ّ( مهارة الكالـ ِ( مهارة اإلستماع ُمهارات رئيسية ىي: 

 رات إختارت الباحثة مهارة القراءة يف ىذهمهارة الكتابة. من بُت أربع مها
 البحث.

كالقراءة عامل أساسى يف بناء الشخصية كصقلها، فهى تزكد القارئ 
يستطيع أف يكتسبها مباشرة إال من خالؿ القراءة،   باؼبعارؼ كاػبربات الىت قد ال

كما أِنا ىى أداة الطالب ىف ربصيل علومو الدراسية، فمن ال يقرأ جيدا ال 
 2وبصل جيدا.

 3.كالتعلمىي طريقة لتنمية أنشطة عملية التعليم  التعليميةكسائل 

، نسبة مثوية كث استخداـ كسيلة يف تعليم اللغة من نظرية يقاؿ أف بكاملو َتة علـو
اإلختبارات لقعدات اليت سبلك الشخص األكثر كاألعلى بأبصار ك كامهارات 

 ٗ غَتىا.كبعض بالسمع ك اؼبباشرة بالنفس 

                                                           
ٔ
 ُٓ، ص:ُُٗٗسعود كجامعة طنطا،  ، أسس إعداد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت بالعربية، جامعة اؼبلكعبداهلل الغارل كعبد اغبميد عبداهلل ناصر 

ٕ
  ٕٓاؼبرجع نفسو، ص: 

3 Cecep Kustandi dan Bambang Sutjipto, Media Pembelajaran Manual dan Digital, Bogor, 2011, 

h. 9 

4
 Soenjoyo Dirjo Soemarto, 1980:10-11. 
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اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية بباتو ىي إحدل اؼبدارس اليت تتعلم الطلبة 
فيها اللغة العربية ثالثة حصص يف األسبوع. إف تدريس اللغة العربية يف ىذه 
اؼبدرسة يسَت على اؼبنهج الذم قررتو كعينتو كزارة الشؤكف الدينية كىو يستخدـ 

إذل غايتو اؼبرجوة لديو تنمى   يهدؼ اؼبنهج لتعليم اللغة العربية .َُِّاؼبنهج 
كفاءة الطلبة للمهارات اللغوية األربعة ىي: االستماع، الكالـ، القراءة كالكتابة. 
يشمل اؼبنهج على حصة تدريس اللغة العربية كىي ثالثة حصص يف األسبوع، 
كاؼبواد الدراسية، كطرؽ التدريس اؼبقًتحة، كأىداؼ التدريس. كليست ىناؾ 

سها األخرل اؼبناسبة باألحواؿ كاؼبواد كاؼبضموف كالظركؼ كسائل كطرؽ تدري
 كاألىداؼ اؼبرجوة.

معياركفاءة فهم اؼبقركء منها القراءة القدرة على إعطاء الرمز معناه ك 
القدرة على فهم الوحدات األكرب، كالعبارة كاعبملة كالفقرة كالقطعة كلها ك 

درة على فهم التنظيم الذم الرئيسة كفهمها ك الق القدرة على اختيار األفكار
اتبعو الكاتب. كأما معيار كفاءة إستيعاب اؼبفردات منها تعيُت فوائد اؼبفردات 
للمتعلمُت يف أداء االتصاؿ ك تعيُت مدة استخدـ اؼبفردات ؼبتعلمُت يعٍت 

 اؼبفردات اؼبستخدمة لألمور الدائمة كاؼبؤقتة.  

مدرسة كارك اؼبتوسطة أف يف  ََِٗكأما رسالة اؼباجستَت ؿبمد تواب، 
اإلسالمية اغبكومية بباناجاـ باسَت الشمالية، كانت تدٌرس فيها اللغة العربية 
بطريقة القواعد كالًتصبة فحسب. كال يستعمل اؼبعلم الوسائل التعليمية إال ما 
كجدىا يف الفصل. كما زاؿ هبد الطالب صعوبة يف فهم اؼبقركء. كىذه الصعوبة 

غبلوؿ. كىذه الدراسة ركزت على أنبية استعماؿ الوسائل ربتاج إذل اغبل أك ا
التعليمية، كال سيما كسيلة بطاقة اغبقل الدالرل. ك رسالة اؼباجستَت دياف 

أف يقصد التعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية  ََِٖإيكاكايت، 
حىت الكتساب الدارسُت ثركة اؼبفردات كاؼبصطلحات يف الًتكيب كاعبمل 

يستطيعوا استخدامها يف اإلتصاؿ  كفهم الكتب الدينية اليت منها القرآف الكرًن 
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للمدرسة الثانوية اإلسالمية أف  ََِٖكالسنة النبوية. كرد يف اؼبنهج الدراسي  
مفردة يف الفصل  ََِمفردة، بالتفصيل  ََٕالطلبة البد عليهم أف يستوعبوا 

مفردة يف  الفصل الثالث. من  َِٓ مفردة يف الفصل الثاين، ك َِٓاألكؿ، 
اؼبالحظ أف الطلبة ال يستوعبوف مفردات استيعابا، فال غرابة أف كفاءهتم يف فهم 
اللغة العربية غَت جيدة. كىذه من اؼبشكالت الىت البد من حلها. كمن اغبلوؿ 

 ؼبواجهة اؼبشكالت التعليمية ىو االتقاف يف اختيار أساليب التدريس الفعاؿ. 

ؼبدرسة على نتائج اؼبقابلة إذل اؼبعلم اللغة العربية يف الفصل الثاين بابناءا 
قدرات  أف تعليم مهارة القراءة ربيط بو مشكلة ىي اؼبتوسطة اغبكومية بباتو،

طريقة  يف الطالب يف فهم اؼبقركء ضعيف ألف يصعب أف هبد اؼبفردات الغريب ك
دية ىي طريقة القواعد ك كسائل التعليمية، يستخدـ األستاذ طريقة التقلي ك

الًتصبة ك األستاذ ال يستخدـ كسائل التعليمية اعبذابة. لذالك تريد الباحثة أف 
 5اؼبريح كاغبماسة. تطبق كسيلة التعليمية لكي نشعر الطلبة

، فأرادت الباحثة أف تقـو بالبحث البحث مشكالت على اعتمادا
يف تعليم مهارة القراءة العلمي عن استخداـ بطاقة النص كفعالية استخدامها 

للطلبة يف ىذه اؼبدرسة. كذلك تقدمت الباحثة عن ىذا البحث ربت اؼبوضوع 
ارة القراءة باستخداـ بطاقة النص لًتقية فهم اؼبقركء كإستيعاب تعليم مه"

 جاكا الشرقية(". حبث ذبرييب يف مدرسة اؼبتوسطة اغبكومية بباتو)  اؼبفردات

 أسئلة البحث -ب

 الباحثة اؼبشكالت كما يأيت: تمن خلفية البحث فتحددانطالقا  ۖٓ

ىل استخداـ بطاقة النص تؤثر على ترقية فهم اؼبقركء لدل الطالب يف  -2
 اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية بباتو جاكا الشرقية؟

                                                           
٘
يف الساعة العاشرة  َُِٖمن يوليو  ُٖاغبكومية بباتو يف يـو األربعاء يف التاريخ ذ يف الفصل الثاين باؼبدرسة اؼبتوسطة امقابلة مع أستاذ ؿبفوظ كىو أست 

 .سباما
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ىل استخداـ بطاقة اؼبفردات تؤثر على إستيعاب اؼبفردات لدل الطالب  -1
 جاكا الشرقية؟ درسة اؼبتوسطة اغبكومية بباتويف اؼب

 أىداف البحث -ج

 األىداؼ تريد الباحثة أف ربققها يف ىذا البحث كما يأيت:

  ىل استخداـ بطاقة النص تؤثر على ترقية فهم اؼبقركء لدل ؼبعرفة  -2

 سطة اغبكومية بباتو جاكا الشرقيةالطالب يف اؼبدرسة اؼبتو 

اؼبفردات لدل عرفة ىل استخداـ بطاقة اؼبفردات تؤثر على إستيعاب ؼب -1
  جاكا الشرقية درسة اؼبتوسطة اغبكومية بباتوالطالب يف اؼب

 فروض البحث  -د

 تريد الباحثة أف ربققها يف ىذا البحث كما يأيت:استنادا إذل أسئلة البحث، 

تعليم مهارة القراءة باستخداـ بطاقة النص فعاؿ لتطبيق فهم اؼبقركء لدل  .ُ
 .الطالب

تعليم مهارة القراءة باستخداـ بطاقة اؼبفردات فعاؿ لتطبيق إستيعاب     .ِ
 .اؼبفردات لدل الطالب

 أىمية البحث -ه

 ترجى يف نتيجة ىذا البحث أف تكوف إسهاما نافعا من الناحية التطبيقية:     ۖٓ

يف  مهارة القراءة باستخداـ بطاقة النص من الناحية النظرية: تطبيق تعليم .2
 ربسُت عملية التعليم كالتعلم.إطار 

يبثل إرشادا عمليا ؼبدرسي اللغة العربية  البحث ىذا :من الناحية التطبيقيةۖٓ.1
 يف تطبيق استخداـ بطاقة النص يف تعليم مهارة القراءة.

 حدود البحث -و
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 الحدود الموضوعية:  .2

باستخداـ بطاقة النص  قامت الباحثة ّٔذه الدراسة تعليم مهارة القراءة
 .لًتقية فهم اؼبقركء كإستيعاب اؼبفردات

 الحدود الزمانية: .1

 ـ.َُِٗ-َُِٖ يوليو جرل ىذا البحث للسنة الدراسية

 الحدود المكانية: .3

اؼبدرسة ب الصف الثاين )ج( ك )ؼ( يفمٌت تطبيق ىذه الدراسة التجريبية 
 .جاكا الشرقية اؼبتوسطة اغبكومية بباتو

     المصطلحات تحديد   -ز

اللغة العربية ىي عملية التعليم كالتعلم يهدؼ فيها اغبصوؿ تعليم  -ُ
على كفاءة اللغة العربية عند التالميذ، بالسيطرة على عناصرىا كىي 
اؼبهارات اللغوية األربع، معرفة اؼبفردات اعبديدة مع تنمية اؼبواقف 

 .اإلهبابية لديهم يف اللغة

تزكد القارئ  القراءة عامل أساسى يف بناء الشخصية كصقلها، فهى -ِ
باؼبعارؼ كاػبربات الىت قد ال يستطيع أف يكتسبها مباشرة إال من 
خالؿ القراءة، كما أِنا ىى أداة الطالب ىف ربصيل علومو الدراسية، 

 6فمن ال يقرأ جيدا ال وبصل جيدا.

قطعة من الورؽ، قد تكوف عليها صورة أك منظرا.  بطاقة النص ىي -ّ
ك عبارة أك فقرة، أك قصة أك أسئلة، كقد تكتب فيها كلمة، أك صبلة أ

األصلية  الكلمات شكل اؼبخطوطتها يف ك اليت أك ما أشبو ذلك
اؼبكتوبة على أساس إعطاء الدركس كإلقاء اػبطب،  اؼبواد ك للمؤلف

 .ذلك غَت ك

                                                           
ٙ
 ٕٓ، ص:ُُٗٗ، أسس إعداد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت بالعربية، جامعة اؼبلك سعود كجامعة طنطا، ناصر عبداهلل الغارل كعبد اغبميد عبداهلل 
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اإلندكنيسية ألفها إىبوؿ  -اؼبفردات كما ذكرت يف القاموس اإلقبليزية -ْ
كيف اللغة اإلقبليزية ظبيت ب  7كشاذرل ىي قائمة الكلمات.

Vocabularyٓۖ كاؼبفردات يف اصطالح القاموس اللغة اإلندكنيسية عند
 8باالل بوستاكا ىي قائمة الكلمة.

 الدراسات السابقة -ح

 أف البحوث تتعلق بتعليم مهارة القراءة كثَتة، منها:

تطبيق طريقة جيك ساو في تعليم . ََِّرضواف فؤادم،  .ُ
دراسة تجريبية بالمدرسة الثانوية الحكومية  القراءة العربية،

. أما أىدؼ البحث : يستهدؼ ىذا بشباسونج جاوا الغربية
البحث على كجو العمـو إذل فهم كعرض عملية التعلم كالتعليم 
اليت تستخدـ طريقة جيغ ساك التعاكنية يف مهارة القراءة العربية 

ة. كجرل ىذا باؼبدرسة العالية اغبكومية بشباسونج جاكا الغربي
 البحث على منهج التجرييب. 

كأما نتيجة البحث ىو إف طريقة جيك ساك التعاكنية يف تعليم 
مهارة القراءة العربية تؤدم إذل إهبابيات يف آراء الطلبة يف تعلمها 
كذبعلهم يعاكنوف بعضهم بعضا، كتنمي مسؤكليتهم الفردية يف 

 منهج التجرييب. عمل الواجبات كالوظيفة. كجرل ىذا البحث على 
التطبيق لتدريس مهارة القراءة في المدرسة . ََِّعدناف،   .ِ

أما أىداؼ الثانوية اإلسالمية الحكومية الثانية ببنجرماسين. 
( كصف أىداؼ يف تعليم القراءة كنشاطات اؼبدرس ُالبحث : 

( ّ( كصف نشاطات الطالب يف متابعة الدركس. ِيف التدريس. 

                                                           
7
 Echol, Jhon M dan Hasan Sadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1994), p.631 

8
 Tim, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), p.24 
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البحث عن الوسائل الفعالة لتعليم القراءة كعن الوقت اؼبهيأ لتعليم 
 القراءة. كنوع البحث ىو الوصفي. 

كأما نتيجة البحث ىو إف تطبيق تعليم مهارة القراءة يف اؼبدرسة 
الثانوية اإلسالمية اغبكومية الثانوية ببنجرماسُت ال ذبرم بطريقة 

 شودة.حسنة، كال يبكن اغبصوؿ على الغاية اؼبن
تدريس القراءة في المدرسة الثانوية . ََِِمسركحُت،  .ّ

ىدؼ البحث: معرفة تطبيق  أمااإلسالمية الحكومية رينجال. 
 . تدريس القراءة يف اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية رينجاؿ

كأما نتيجة البحث ىو إف تطبيق تدريس القراءة يف اؼبدرسة الثانوية 
جاؿ هبعل الطالب قادرين على القراءة اإلسالمية اغبكومية رين

 اعبيدة كفهم معاين النصوص العربية. كنوع البحث ىو الوصفي.
باستراتيجية نشاط   MPتعليم فهم المقروء. ََِّأين زينب،   .ْ

بجث عملي في ،  AMBT/DRTAالقراءة والتفكير الموجهة
. أما 2تالميذ الفصل الخامس بالمدرسة اإلبتدائية نور السالم 

ؼ البحث: تطوير مبوذج تعليم فهم اؼبقركء باسًتاتيجية أىدا
AMBT/DRTA لًتقية قدرة الطالب الفصل اػبامس  الصحيحة

جبث . كجرل ىذا البحث على ُباؼبدرسة اإلبتدائية "نور السالـ" 
 .عملي

 AMBT/DRTAكأما نتيجة البحث ىو كاف باستخداـ اسًتاتيجية 

يشمل تنظيم النشاط يستطيع أف يرقي تفاعل التعلم فعاليا،  الذم
كيرقي تفاعل الفصل توفيقيا كفهم ؿبتول القراءة كينمي قدرة 

  التفكَت النقدم لدل الطلبة.

 4استخدام استراتيجية الخطوات الست . ََِٖأضبد زمراين،  .ٓ
(PQ4R)  في تعليم مهارة القراءة العربية )التطبيق على البرنامج
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الخاص لتعليم اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية الحكومية ما 
( معرفة فعالية تعليم مهارة القراءة ُ. أما أىداؼ البحث: النج(

اػبامس  Eللغة العربية باستخداـ ىذه االسًتاتيجية يف فصل 
بالربنامج اػباص لتعليم اللغة العربية باعبامعة اإلسالمية اغبكومية 

تعليم  يف (PQ4R)سًتاتيجية اػبطوات الست ( تطبيق اِماالنج. 
Eٓۖمهارة القراءة العربية يف فصل  بالربنامج اػباص لتعليم  اػبامسۖٓ

( معرفة ّاللغة العربية باعبامعة اإلسالمية اغبكومية ماالنج. 
 (PQ4R)اؼبهارات الفرعية اليت تنميها اسًتاتيجية اػبطوات الست 

بالربنامج اػباص  اػبامس Eل تعليم مهارة القراءة العربية يف فص يف
كجرل لتعليم اللغة العربية باعبامعة اإلسالمية اغبكومية ماالنج. 

 ىذا البحث على منهج التجرييب.

 (PQ4R)كأما نتيجة البحث ىو إف اسًتاتيجية اػبطوات الست 

يف ترقية مهارة القراءة العربية، كتصل ىذه الفعالية إذل درجة   فعالة
 اؼبستول اؼبعنوم.
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   السابقة الدراسات: جدكؿ

اسم  الرقم
الباحث 

كسنة 
 البحث

 الفركؽ اؼبساكاة اؼبوضوع

رضواف  .ُ
فؤادم 

(ََِّ) 

تطبيق طريقة 
جيك ساك 

يف تعليم 
القراءة 
العربية، 
دراسة 
ذبريبية 

باؼبدرسة 
الثانوية 

اغبكومية 
بشباسونج 

جاكا 
 الغربية.

 

 

 

 

 

 تعليم القراءة 

 العربية

 ستخدـ نوع ي
ىو البحث 
اؼبنهج 

 التجرييب

يستخدـ طريقة 
 جيك ساك
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 عدناف .ِ
(ََِّ) 

التطبيق 
لتدريس 

مهارة القراءة 
يف اؼبدرسة 

الثانوية 
اإلسالمية 
اغبكومية 

الثانية 
 ببنجرماسُت

  تدريس مهارة
 القراءة

  يستخدـ نوع
البحث ىو 

 الوصفي

 ؼيهد 
لتطبيق 
تدريس 
مهارة 

القراءة يف  
اؼبدرسة 
الثانوية 

اإلسالمية 
اغبكومية 

الثانية 
 ببنجرماسُت  

 

 مسركحُت .ّ
(ََِِ) 

تدريس 
القراءة يف 

اؼبدرسة 
الثانوية 

اإلسالمية 
اغبكومية 

 رينجاؿ

  تدريس
 القراءة

  يستخدـ نوع
البحث ىو 

 الوصفي

 ؼيهد 
لتطبيق  
تدريس 

القراءة يف 
اؼبدرسة 
الثانوية 

اإلسالمية 
اغبكومية 

 رينجاؿ
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 أين زينب .ْ

(ََِّ) 

تعليم فهم 
ۖٓ MPاؼبقركء

باسًتاتيجية 
نشاط 
القراءة 

كالتفكَت 
اؼبوجهة

AMBT/DR

TA ٓۖ،جبث 

عملي يف 
تالميذ 
الفصل 
اػبامس 
باؼبدرسة 
اإلبتدائية 

نور السالـ 
ُ 

  تعليم فهم
     ۖٓ MPاؼبقركء

        

  تعليم فهم
ۖٓۖٓ MPاؼبقركء

  باسًتاتيجية 

نشاط القراءة 
 كالتفكَت اؼبوجهة

 عملي جبث 

أضبد  .ٓ
 زمراين

(ََِٖ)  

استخداـ 
اسًتاتيجية 
اػبطوات 

 ْالست 

  تعليم مهارة
القراءة 
 العربية

 

اسًتاتيجية يستخدـ 
 ْاػبطوات الست 

(PQ4R) 
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كاسًتاتيجيات  أنواع الدراسات السابقة اليت تتعلق بطرؽ أف الحظ الباحثة بعد
القراءة، استنتج الباحثة أف ىذه الدراسة زبتلف عن الدراسات  مهارة تعليم كالوسائل

السابقة. ىذا البحث يبحث عن تعليم مهارة القراءة باستخداـ بطاقة النص، كمهارة 
. هم اؼبقركء كإستيعاب اؼبفرداتف القراءة اليت يراد يف ىذا البحث تنميتها تقتصر على

مهارة القراءة لتالميذ الصف الثاين )ج( ك  تعليم كىذا البحث يقـو بدراسة ذبريبية يف
 باستخداـ بطاقة النص. )ؼ( باؼبدرسة  اؼبتوسطة اغبكومية بباتو جاكا الشرقية

 

 

 

(PQ4R) 
يف تعليم 

مهارة القراءة 
العربية 

)التطبيق 
على 

الربنامج 
اػباص 

لتعليم اللغة 
العربية 

باعبامعة 
اإلسالمية 

اغبكومية ما 
 النج(

  يستخدـ
نوع البحث 
ىو اؼبنهج 

 التجرييب
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 الفصل الثاني

  اإلطار النظري

 تعليم مهارة القراءة األول : المبحث

 القراءةمفهوم  - أ

ما قاؿ رشدم أضبد طعيمة أف القراءة ليست مهارة آلية بسيطة كما أِنا ك
ليست أداة مدرسية ضيقة. إِنا أساس عملية ذىنية ػ تأملية. كينبغي أف تنمي كتنظيم 
مركب يتكوف من أمباظ ذات عمليات عقلية. إِنا نشاط ينبغي أف وبتوم على كل أمباط 

ليل كالتعليل كحل الصعوبات. إف القراءة إذف، نشاط التفكَت كالتقوًن كاغبكم كالتح
يتكوف من أربعة عناصر: استقباؿ بصرم للرموز، كىذا ما نسميو بالنقد. كدمج ؽبذه 
األفكار مع أفكار القارئ. كتصور لتطبيقاهتا يف مستقبل حياتو كىذا ما نسميو بالتفاعل. 

قلي يستلـز تدخل شخصية إذف، القراءة ىي تعرؼ كغهم كنقد كتفاعل، فإِنا نشاط ع
 9اإلنساف بكل جوانبو.

إف القراءة عملية عقلية إنفعالية دافعية تشمل تفسَت  كأما عند حسن شحاتو
الرموز كالرسـو اليت يتلقاىا القارئ عن طريق عينية، كفهم اؼبعاين، كالربط بُت اػبربة 

 10الصعوبات.السابقة كىذه اؼبعاين، كاالستنتاج كالنقد كاغبكم كالتذكؽ كحل 

بناء على ذلك، ترل الباحثة أف يف عملية القراءة اعبيدة تفاعالت مًتابطة بُت 
تلك العناصر األربع كىي القارئ، كالنص، كالطالقة، كاالسًتاتيجية اؼبستخدمة اليت تكوف 

 مالئمة للحصوؿ على اؼبعٌت اؼبرجٌو.

جيب لألفكار كالقارئ اعبيد حينما وبصل على فهم كاضح ؼبا يقرأ، فإنو يست
اؼبكتسبة. فالقارئ حينئذ، يربط األفكار اؼبكتسبة خالؿ القراءة خبرباتو السابقة، حيث 

                                                           
9
 ُٖٓـ(، ص: ُٖٔٗ)مكة اؼبكرمة: جامعة أـ القرل،  المراجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىرشدم أضبد طعيمة،  

ٔٓ
  َُٓـ(، ص: ُٔٗٗ: دار اؼبصرية البناية، )القاىرة تدريس اللغة العربية بين النظرية والتطبيقشحاتة،  حسن 
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تؤثر خلفية القارئ يف عملية الفهم كاالستيعاب أثناء القراءة، كيف شيئ من التفصيل فإف 
 11القارئ يركز انتباىو أكال على الصفحة اؼبكتوبة بعقل مفتوح يتوخى طلب اؼبعٌت.

 القراءةطبيعة  - ب

القراءة من ثالثة عناصر ىي: اؼبعٌت الذىٍت كاللفظ الذم يؤديو كالرمز  تتكوف
اؼبكتوب. كتبدك ىذه العملية ّٔذا الشكل غَت متسلسلة تسلسال منطقيا. فلكي تكوف 
ىناؾ عملية قراءة البد من كجوج رمز مكتوب أكال، مث يلفظ ىذا الرمز من اؼبتعلم أك من 

لرمز تتشكل اؼبعاين اؼبعربة عن ذلك الرمز يف ذىن القارئ، أم فرد، مث ىو يلفظ ا
 12فالعملية ىي: رمز مكتوب، لفظ، كمعٌت.

بناء على الشرح السابق قبد أف القراءة ىي عملية طبيعية للإلنساف يف فهم الرموز  
اؼبكتوبة، كلفهم اؼبعاين فيها، كلنقل اؼبعاين اؼبعربة إذل ذىن القارئ لكي يفهم القارئ ما 

 قصد الكاتب، كىي تعمل حبركات العُت كالعقل.
إذف، القراءة ىي تعٍت انتقاؿ اؼبعٌت مباشرة من الصفحة اؼبطبوعة إذل عقل ۖٓۖٓ

فالقراءة  13اؼبطبوعة. القارئ، أم أِنا فهم اؼبعاين مباشرة كبطالقة من الصفحة اؼبكتوبة أك
 تشمل جانبُت، كنبا:-كما سبق ذكره  -اغبقيقية

يشمل االستجابات الفسيولوجية للرموز اؼبكتوبة أم  جانبا ميكانيكيا -ُ
 معرفة الكلمات كالنطق ّٔا.

جانبا عقليا يشمل فهم اؼبعاين كتفسَتىا كربصيل فكر الكاتب  -ِ
كتقويبو كاغبكم عليو، كربط كل باػبربة السابقة للقارئ كاالستفادة 

 14منو.

  

                                                           
ٔٔ

 َُٔـ(، ص: ُٕٕٗ، ) القاىرة: دار الثقافة، أساسيات تعليم اللغة العربيةفتحي علي يونس كؿبمود كامل الناقة،  
ٕٔ

 َُْـ(، ص:  ََِّ)عماف: دار الشركؽ، ، الطرائق العملية في تدريس اللغة العربيةطو علي حسُت الدليمي،  
ٖٔ

 ُٖٔـ، ص: ُٖٓٗ)مكة اؼبكرمة: جامعة أـ القرل،  تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى،كامل الناقة،   ؿبمود  
ٔٗ

 ُٖٔ-ُٕٖاؼبرجع نفسو، ص:  
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 أىمية مهارة القراءة -ج

أف القدرة على قراءة اللغة األجنبية )العربية( ىي من أىداؼ تعلم  كال شك
اللغات. فلن تتاح فرصة اغبديث كاالستماع  إال للنذر اليسَت فبن يتعلموف اللغة األجنبية 
كالسيما اللغة العربية. أما الغالبية العظمى من اؼبتعلمُت فإف مهارة القراءة ضركرية ؽبم 

ؼبقرر، كاالطالع على الًتاث الفكرم كاغبضارم للعادل اػبارجي لقراءة اؼبراجع كالكتب كا
)العرب(، كالقياـ باألحباث الًتبوية كالعلمية يف ؾباالت التخصص اؼبختلفة. كما إف 
يتمكن اؼبتعلم منهم من إتقاف ىذه اؼبهارة حىت يستطيع أف ينميها كيبارسها دكف 

  15مساعدة من اؼبدرس.

ؼ على الرموز اؼبطبوعة، كنطقها  نطقا صحيحا )إذا  إف القراءة ىي عملية التعر 
كانت القراءة جهرية(، كفهمها. كالقراء ّٔذا اؼبفهـو عملية معقدة، كبالرغم من أنبية 
التعرؼ يف القراءة إال أنو كسيلة كليس غاية يف ذاتو فالتعرؼ كسيلة للفهم. كأف اؼبعاين 

  16عقل القارئ. ليس موجودة يف الرموز اؼبطبوعة، لكنها موجودة يف

كالقراءة تساعد الطلبة على اكتساب اؼبعارؼ كتثَت لديهم الرغبة يف الكتابة 
اػبالقة. فمن القراءة تزداد معرفة الطلبة بالكلمات ك اعبمل كالعبارات اؼبستخدمة يف 

 الكالـ كالكتابة. كعلى ىذا فهي تساعد الطلبة يف تكوين إحساسهم اللغوم.

 أىداف تعليم مهارة القراءة  -د

ستهدؼ تعليم مهارة القراءة للناطقُت بلغات أخرل عدة أىداؼ، كمن ي 
 17أنبها:

أف القراءة ىي أكذل اؼبهارات الثالث )كىي القراءة كالكتابة ك اغبساب(  -ُ
 اليت هبمع آّتمع اإلنساين على حق الفرد يف تعلمها.

                                                           
ٔ٘

 .َُُـ( ص: ُُٖٗ) لبناف: مكتبة لبناف،  تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيق صالح عبد آّيد العرب، 
ٔٙ

 104-5َُص: ـ(،ُْٖٗ)الكويت : مكتبة الفالح،  تدريس فنون اللغة العربية،أضبد مذكور،  علي 
ٔ7

 ُٕٔـ(، ص:ُٖٗٗ، )مصر: جامعة اؼبنصورة،تعليم العربية لغير الناطقين بهاأضبد طعيمة،  رشدم 



ٔٙ 
 

اة، كالتعليم الذايت شعارات ال أف الًتبية اؼبستمرة، كالتعلم مدل اغبي -ِ
تتحقق يف حياة اإلنساف إال إذا كاف قادرا على القراءة. ألِنا أنشطة 

 تعتمد على كمية كنوع ما يقرؤه.

أف آّتمع اإلنساين اؼبعاصر ؾبتمع متعلم يصعب تصور عمل مهارم فيو  -ّ
ال يتطلب القراءة، كإف اإلنساف ؿباط بكثَت من أكجو النشاط اليت 

 القراءة، حىت وبقق ما يريد كيتكيف مع آّتمع كيؤدم كظيفتو. تستلـز

 أف القراءة الواسعة شرط للثقافة الواسعة. -ْ

بالقراءة يستطيع الدارس أف وبقق أغراضو العملية من تعليم العربية. قد  -ٓ
 تكوف أغراضا ثقافية، أك اقتصادية، أكسياسية، أك تعليمية أك غَتىا.

رس ّٔا ربقيق قدر من االستماع كقضاء كقت كالقراءة مهارة يستطيع الدا -ٔ
 الفراغ دبا ىو أجدل.

كالقراءة ىي اؼبهارة اليت ينميها الطالب كحده بعد أف يًتؾ اؼبعهد، ليس  -ٕ
    شبة أدعى للتقدـ يف القراءة.

إف النجاح يف ربديد األىداؼ يف العملية التعليمية يعترب مؤشرا صادقا للنجاح 
كأضبد طعيمة، أف القراءة جبانب كوِنا مهارة لغوية رئيسية، إال فيها. كعند كامل الناقة 

كأىم أىداؼ تعليم القراءة يف اللغة  18أِنا يف ذات الوقت ىدؼ من أىداؼ تعلم اللغة.
 19العربية لغَت الناطقُت ّٔا مايلي:

أف يتمكن الدارس من ربط الرموز اؼبكتوبة باألصوات اليت تعرب عنها يف  -ُ
 اللغة العربية.

 يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح.أف  -ِ

أف يتمكن من استنتاج اؼبعٌت العاـ مباشرة من الصفحة اؼبطبوعة كإدراؾ  -ّ
 تغَت اؼبعٌت بتغَت الًتاكيب.

                                                           
ٔ8

-ق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت ّٔا، )منشورات اؼبنظمة اإلسالمية للًتبية كالعلـو كالثقافةؿبمود كامل الناقة كرشدم أضبد طعيمة، طرائ 
 .ُِٓ-ُُٓـ(، ص:ََِّأيسيسكو،

ٔ9
 ُُٓ، ص:اؼبرجع نفسو 
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أف يتعرؼ معاين اؼبفردات من معاين السياؽ، كالفرؽ بُت مفردات  -ْ
 اغبديث كمفردات الكتابة.

 .عالقات اؼبعٌت اليت تربط بينهاأف يفهم معاين اعبمل يف الفقرات كإدراؾ  -ٓ

 أف يقرأ بفهم كانطالؽ دكف أف تعوؽ ذلك قواعد اللغة كصرفها. -ٔ

أف يفهم األفكار اعبزئية كالتفاصيل كأف يدرؾ العالقات اؼبكونة للفكرة  -ٕ
 الرئيسية.

 أف يتعرؼ عالمات الًتقيم ككظيفة كل منها. -ٖ

ات مًتصبة إذل أف يقرأ بطالقة دكف االستعانة باؼبعاجم أك قوائم مفرد -ٗ
 اللغتُت.

أف يقرأ قراءة كاسعة ابتدأ من قراءة الصحيفة إذل قراءة األدب كالتاريخ  -َُ
كالعلـو كاألحداث اعبارية مع إدراؾ األحداث كربديد النتائج كربليل 

  اؼبعاين كنقدىا كربط القراءة الواسعة بالثقافة العربية كاإلسالمية.

 الفهم )فهم المقروء( -ه

قصد بو فهم اؼبعٌت أم فهم اؼبقركء، كىو اؽبدؼ من كل القراءة. الفهم في أما
كاػبطوة األكذل يف ىذه العملية ربط خربة القارئ بالرمز اؼبكتوب. كربط اػبربة بالرمز أمر 
ضركرم، لكنو أكؿ أشكاؿ الفهم. كقد ال يصل إذل القارئ اؼبعٌت من كلمة كاحدة، 

ت يف تركيبها السياقي كيفهم الكلمات  كلكن القارئ اعبيد يستطيع أف يفسر الكلما
كأجزاء للجمل، كاعبمل كأجزاء للفقرات، كالفقرات كأجزاء للموضوع. كيشمل الفهم 
يف القراءة الربط الصحيح بُت الرمز كاؼبعٌت كإهباد اؼبعٌت من السياؽ كاختيار اؼبعٌت 

عد األنشطة اؼبناسب، كتنظيم األفكاراؼبقركءة، كتذكر ىذه األفكار كاستخدامها يف ب
 20.اغباضرة كاؼبستقبلة

                                                           


ٕٓ
 ُٖٓفتحي علي يونس كؿبمود كامل الناقة، مرجع سابق، ص:  
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كأما مهارات الفهم يف القراءة فهي معقدة تتضمن فيها عدة مهارات أخرل، كىي ما  
 21يلي:

 .القراءة القدرة على إعطاء الرمز معناه -ُ

القدرة على فهم الوحدات األكرب، كالعبارة كاعبملة كالفقرة كالقطعة   -ِ
 كلها.

 القدرة على القراءة يف كحدات فكرية. -ّ

 القدرة على فهم الكلمات من السياؽ، كاختيار اؼبعٌت اؼبالئم لو. -ْ

 القدرة على ربصيل معاىن الكلمة. -ٓ

 القدرة على اختيار األفكار الرئيسة كفهمها. -ٔ

 القدرة على فهم التنظيم الذم اتبعو الكاتب. -ٕ

 .القدرة على االستنتاج -ٖ

 .القدرة على فهم االذباىات -ٗ

كالنغمة السائدة،  كمعرفة األساليب األدبية،القدرة على تقوًن اؼبقركء،  -َُ
 كحالة الكاتب كغرضو.

 القدرة على االحتفاظ باألفكار. -ُُ

 إدراؾ القدرة على تطبيق األفكار كتفسَتىا يف ضوء اػبربة السابقة. -ُِ

كمن مهارات الفهم السابقة يف القراءة رٌكز الباحث على القدرة على فهم 
كاألفكار الرئيسة يف النص اؼبقركء  معاين الكلمات، كالًتاكيب أك اعبمل،

 )ؿبتول النص(.
 طرق التعليم لمهارة القراءة -و

يبكن تصنيف صبيع الطرؽ اليت استخدمت يف تعليم القراءة للمبتدئُت إذل 
 22طريقتُت أساسيُت كما نقل عن كليم.س. جارل:

                                                           
ٕٔ

 ُٖٓ-ُٖٔاؼبرجع نفسو، ص: 
ٕٕ

 ُُّ-ُِٔص:لي أضبد مذكور، مرجع سابق، ع 
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كىي تبدأبتعليم اعبزئيات كالبدء بتعليم اغبركؼ  الطريقة التركيبية: -ُ
ية بأظبائها. أم أف ىذه الطريقة تبدأ من أصغر كحدات فبكنة األجبد

كتنتقل إذل الوحدات األكرب. كىناؾ طريقتاف تندرجاف ربت ما يسمى 
بالطريقة الًتكيبية، نبا: األكؿ :طريقة األجبدية أك الطريقة اؽبجائية، ىي 
تقـو على تعليم الطفل اغبركؼ اؽبجائية بأظبائها بالًتتيب قراءة 

كالثاين : الطريقة الصوتية، ىي تبدأ بتعليم الطفل أصوات  ككتابة.
اغبركؼ بدال من أظبائها حبيث ينطق حبركؼ الكلمة أكال على إنفراد 

ع"، مث ينطق بالكلمة موصولة اغبركؼ دفعة كاحدة، كىو -ر-مثل "ز
يتدرج يف ذلك، فبعد أف يتدرب الطفل على أصوات اغبركؼ اؽبجائية 

تحا كضما ك كسرا، كيبدأ اؼبعلم يف تدريب كهبيد نطقها مقبوطو ف
الطفل على صبع صوتُت يف مقطع كاحد، مث ثالثة أصوات اخل. كىكذا 
حىت ينتهي إذل تأليف الكلمات من األصوات مث تأليف اعبمل من 

 الكلمات.

تبدأ بتعليم كحدات يبكن ذبزئتها إذل أجزاء  ىي الطريقة التحليلية:  -1
أك عناصر أصغر، فإذا بدأت الطريقة بالكلمة فإنو يبكن ردىا إذل 
حركؼ كأصوات. كعلى ىذه يبكن كضعها موضع التحليل. ك ىذه 
الطريقة تشتمل على طريقتُت، نبا: األكؿ، طريقة الكلمة: ىي تبدأ 

كس الطريقة الًتكيبية. بتعليم الكلمات قبل اغبركؼ، أم أِنا على ع
كطريقة الكلمة يف أساسها طريقة )انظر ك قل(. كالثاين، طريقة اعبملة: 
اؽبدؼ من ىذه الطريقة ليس تعليم التلميذ كحدة يستطيع أف يلم ّٔا 
بعينيو، بل كحدة قائمة على الفكرة. كاؼببدأ الذم نالحظو يف تدريس 

ف اللغة تضع ؽبذا القراءة ىنا ىو أف األشياء تالحظ ككليات، ك أ
 اؼببدأ.
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 أنواع تدريس القراءة -ز

 23بعض اللغويُت القراءة إذل ثالثة أقساـ: يقسم  

القراءة الصامتة، كىي أف يدرؾ القارئ اغبركؼ كالكلمات اؼبطبوعة أمامو  -ُ
كيفهمها دكف أف هبهر بنطقها. كعلى ىذا اغباؿ يقرأ الطالب اؼبوضوع 

ليتبُت مدل ما فهمو منو. كاألساس يف صمت مث يعاكد التفكَت فيو 
النفسى ؽبذه الطريقة ىو الربط بُت الكلمات باعتبارىا رموزا مرئية، أم 

 أف القراءة الصامتة فبا يستبعد عنصر التصويب استبعادا تاما.

القراءة اعبهرية، ىي التعرؼ على الرموز اؼبطبوعة، كفهمها، كنطقها  -ِ
د اؼبعاين. كالقراءة اعبهرية بصوت مسموع، مع الدقة كالطالقة، كذبسي

تسَت للمدرس الكشف عن األخطاء اليت يقع فيها الطلبة يف النطق، 
 كبالتارل تتيح لو فرصة عالجها.

القراءة السمعية أك استماع، ىي قراءة اؼبدرس أك أحد الطلبة كإنصات  -ّ
الباقُت. كمؤلف ىذا الكتاب، ال يعترب السمعية أك االستماع نوعا من 

اءة، كإمبا ىو فن لغوم لو مفهومو كخواصو، كمهارتو اليت ربتاج أنواع القر 
إذل تدريس كتدريب بطريقة خاصة كـبتلفة كما ككيفا عن طريق التدريس 

 كالتدريب على مهارات القراءة.

 استراتيجيات في تدريس القراءة  -ح

اإلسًتاذبيات ىي التخطيطات الدقيقة يف األنشطة للوصوؿ  إف 
ىي اإلجراءات أك اػبطوات لتحقيق األىداؼ  إذل ىدؼ خاص، إذف

اؼبخططة، فبناء على ىذا التعريف إف تدريس مهارة القراءة ؽبا خطوات 
 24خاصة لتحقيق أىدافها، فهي كاأليت:
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 .ُُٔ-َُٔاؼبرجع نفسو، ص:  
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 .ٕٓٓ-ٗٓٓرشدل أضبد طعيمة، مرجع سابق، ص:  
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يقرأ اؼبدرس الكلمات كاعبمل مصحوبة دبا يوضح معناىا )مباذج  -ُ
 األشياء، صورىا، حركات الوجو، االشارات...( كيتأكد اؼبدرس من أف

الطلبة قد فهموا معٌت ىذه الكلمات كاعبمل كبدأكا يستخدموِنا يف 
 مواقف اتصاؿ حية.

يطلب اؼبدرس من الطلبة فتح الكتاب. كيقرأ أمامهم الكلمات كاعبمل  -ِ
 مرة أخرل كيطلب منهم ترديد ما يسمعونو بدقة.

يردد الطلبة صبيعا ىذه الكلمات كاعبمل مث يقسم اؼبدرس الصف إذل  -ّ
ثة كيطلب من كل قسم أف يردد، مث يطلب من بعض قسمُت أك ثال

 الطلبة اؼبختارين عشوائيا أف يردد كراءه.

عندما يتكوف عند الطلبة رصيد من اؼبفردات كالًتاكيب، يتم عرض  -ْ
نصوص مبسطة عليهم، مث يقرأكِنا قراءة صامتة  كيعطوف الوقت 

 اؼبناسب لالنتهاء من القراءة الصامتة دكف دفعهم إذل التوقف.

بعد أف يشعر اؼبدرس بأف الطلبة بشكل عاـ قد انتهوا من القراءة  -ٓ
 الصامتة يطلب منهم االلتفات إليو كترؾ الكتاب مفتوحا أمامهم.

تلقى أسئلة فهم النص كالكتاب مفتوح أماـ الطلبة. ينبغي أف تكوف  -ٔ
األسئلة يف الًتتيب الذم ترد فيو اإلجابات يف النص. كأف تكوف 

 اإلجابات اؼبختصرة غَت اإلجابات اؼبعيارية. إجابات الطلبة ىي

كقد يعود اؼبدرس للنص من بدايتو مرة أخرل للحصوؿ على فكرة معينة  -ٕ
 أك تأكيد مفهم معُت.

 .إذا دل يكن لدل الطلبة إجابة عن السؤاؿ اؼبطركح هبيب تكليف غَته -ٖ

هبيب تشجيع استقاء اإلجابة من النص كذكر عباراتو دكف أف نشق  -ٗ
 بتكليفو بصياغة جديدة من عنده. على الطالب
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ينبغي أف يتوقف طرح األسئلة عندما يشعر اؼبدرس أف مدل االنتباه  -َُ
عند الطلبة قد ضعف. مث يعتمد اؼبدرس فن تدريس القراءة اغبقيقية  

 على طرح السؤاؿ اؼبناسب كاستثمار إجابات الطلبة استثمارا جيدا.

تة( حبيث يسًتجعوف يقرأ الطلبة النص بعد ذلك قراءة كاملة )صام -ُُ
األفكار اليت كانت تثَتىا األسئلة كيطلعوف على اإلجابات يف ترتيبها  

 الذم كردت بو يف النص ككما كتبو اؼبؤلف.

قد تكوف القراءة األخَتة جهرية، كيف ىذه اغبالة هبب أف يبدأ بالقراءة  -ُِ
 أحسن الطلبة قراءة، كهبب أف يناؿ كل طالب حظ من ىذا.

على صياغة أسئلة تستقي إجاباهتا من النص اؼبقركء مث تشجيع الطلبة  -ُّ
هبيبوف عليها. ىذا التدريب يدرّٔم على صياغة الًتاكيب كاستثمار 

 مايعرفونو من قواعد.

كال يبكن من اؼبدرس أنيختار اسًتاتيجيات التعليمية اؼبناسبة  
بالظركؼ كالفعالية يف اإلجراء إال بعد معرفتو على اؼبواد التعليمية 

  كسائلها اؼبناسبة.ك 

 تقويم تعليم مهارة القراءة  -ط

ىو تقدير مدل صالحية أك مالئمة شيء يف ضوء غرض ذم صلة. ك  التقوًن 
يف ؾباؿ الًتبية يعرؼ التقوًن بأنو العملية اليت وبكم ّٔا على مدل قباح العملية الًتبوية 

عرفة مدل تغيَتات معينة يف ربقيق األىداؼ اؼبنشودة. كأف عملية  التقوًن ترمي إذل م
 مرغوبة يف سلوؾ اؼبتعلمُت أك معرفة مدل تقدمهم كبو األىداؼ الًتبوية اؼبراد ربقيقها.

كيف التقوًن توجد ؾبموعة من األسس اليت ال بد من مراعاهتا عند زبطيط كتنفيذ ۖٓ
 :25عملية التقوًن، كىي
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ينبغي أف يتسق التقوًن مع أىداؼ اؼبنهج، دبعٌت أف يتصل دبا  -ُ
 إقبازه.

أف يكوف التقوًن شامال لكل أنواع كمستويات األىداؼ  -ِ
 التعليمية، كلكل عناصر العملية التعليمية.

أف تتنوع أساليب كأدكات التقوًن حىت ربصل على معلومات أك  -ّ
فر عن آّاؿ الذم نقومو كأف تكوف ىذه األساليب كاألدكات 

األىداؼ الًتبوية متقنة التصميم كاألدكات، كمتناسبة مع تقوًن 
 اؼبراد ربقيقها.

أف يكوف التقوًن عملية تقدير مستمرة ؼبدل ما وبققو الربنامج  -ْ
الًتبوم من األىداؼ اؼبرسومة لعملية الًتبية، حىت يتسٌت 

 تصحيح مسار عملية التعلم باستمرار.

أف يتم التقوًن بطريقة تعاكنية يشارؾ فيها كل من يؤثر يف  -ٓ
 ثر ّٔا.العملية  الًتبوية كيتأ

أف يبيز التقوًن بُت مستويات األداء اؼبختلفة كيكشف عن  -ٔ
 الفركؽ الفردية كالقدرات اؼبتنوعة للتالميذ.

أف يكوف التقوًن تشخيصيا كعالجيا، أم أنو يصف نواحي  -ٕ
 القوة ك نواحي الضعف يف عمليات األداء.

أف يكوف التقوًن كظيفيا دبعٌت أنو يستفاد منو يف ربسُت العملية  -ٖ
 التعليمية، كيف إحداث تغيَتات إهبابية يف صبيع عناصرىا.

 أف يراعي يف التقوًن الناحية اإلنسانية. -ٗ

 أف هبرم التقوًن يف ضوء معايَت معينة تتمشى مع فلسفة الًتبية. -َُ

أف ينظر إذل التقوًن كوسيلة لتحسُت العملية الًتبوية يف ضوء  -ُُ
 األىداؼ اؼبنشودة منها كليس كغاية يف حد ذاتو.

 أف يراعي يف التقوًن االقتصاد يف الوقت كاعبهد كاؼباؿ. -ُِ
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كيقصد بتقوًن مبو التالميذ اغبكم على مدل تقدمهم كبول األىداؼ اؼبراد ۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓ
ربقيقها يف آّاالت اؼبختلفة من معرفية ك انفعالية ك نفسحركية. كمن كسائل تقوًن مبو 

ىذا اعبانب عن طريق االختبارات  التالميذ ىي تقوًن اعبانب التحصيلي، كيتم تقوًن
اؼبختلفة. كذبدر اإلشارة إذل أف قياس القدرات التحصيلية للتالميذ يتطلب استخداـ 

 26أكثر من نوع من أنواع االختبارات.

كاإلختبار أحد كسائل القياس. كلكن االختبار ىو أشيع كأمشل كسائل القياس يف ۖٓۖٓ
فعالة مضمونة اقتصادية يف الوقت، إذ اؼبدارس كاعبامعات. االختبار كسيلة شائعة 

 تستطيع أف لبترب مئات الطالب بل اآلالؼ يف كقت كاحد دبقياس كاحد. 

كاالختبارات أنواع عديدة من حيث مضموِنا أم من حيث اؼبادة اليت تقيسها. ۖٓۖٓ
 -أم: استخداـ االختبارات لقياس القدرات اللغوية -كمنها االختبارات اللغوية

اسبة للمهارات اللغوية أساس  قابلة للقياس، كىي مهارة االستماع، كاالختبارات من
 كالكالـ، كالقراءة، كالكتابة.

رة ىي: ىل يفهم ما يقرأ؟ ىل سرعة كاألسئلة اليت تقيس االختبارات ؽبذه اؼبهاۖٓ
القراءة مقبولة؟ ىل يفهم اؼبفردات اؼبقركءة؟ ىل يبيز اغبركؼ بعضها من بعض؟ ىل 

  27رية؟ ىل وبسن القراءة الصامتة؟وبسن القراءة اعبه

 المبحث الثاني : المفردات

 تعريف المفردات - أ

اؼبفردات عنصر من عناصر اللغة اؽبامة حبيث تتوقف عليها اؼبعاين كاستخداـ  إف 
الكلمة يف اللغة من اؼبتكلم نفسو أك من الكاتب. كالشخص تزيد مهارتو يف اللغة إذا 
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الشخص متوفقة على اؼبفردات اليت استوعبها معانيها ازدادت مفرداتو. ألف مهارة لغة 
 8ٕاللفظية.

اإلندكنيسية ألفها إىبوؿ كشاذرل  -اؼبفردات كما ذكرت يف القاموس اإلقبليزية 
يف  كاؼبفرداتVocabularyٓۖكيف اللغة اإلقبليزية ظبيت ب  9ٕىي قائمة الكلمات.

 ٖٓقائمة الكلمة.اصطالح القاموس اللغة اإلندكنيسية عند باالل بوستاكا ىي 

اؼبفردات كاحدىا مفردة كنقصد ّٔا: اللفظية أك الكلمة اليت تتكوف من حرفُت  
كاؼبفردات يف اصطالح   ٖٔفأكثر كتدؿ على معٌت، سواء أكانت فعال أك اظبا أك أدات.

القاموس العاـ للغة اإلندكنيسية ىي قائمة الكلمات. كيعرؼ اؼبفردات بقائمة الكلمات 
 ا تًتكب تركيبا كتتوحد يف اللغة توحيدا.مع القواعد، ّٔ

( ِ( صبيع الكلمات اؼبضمونة يف لغة، )ُكيقدـ آخر اؼبفردات على أِنا ىي: ) 
، ك )ّالكلمات الىت يستوعبها اؼبتكلم كالكاتب، ) ( ْ( الكلمات اؼبستخدمة يف العلـو

 قائمة اؼبفردات اؼبنظمة مع البياف اؼبوجة مثل القاموس.

 المفرداتأنواع  -ب

اؼبدرس أف يعرؼ سباما قبل بدء التعليم أنواع اؼبفردات اليت يبكن أف يشتمل  فعلىۖٓ
عليها موضوع الدرس كمن اؼبفيد للمدرسُت أف يدرؾ طبيعة اؼبفردات من حيث درجة 

 استعماؽبا كمن حيث كظيفتها يف اعبملة كمن حيث معناىا.

اإلهبابية( اؼبفردات اغباملة أك أكال من حيث استعماؽبا، اؼبفردات النشيطة أك ) 
)السلية( فاؼبفردات النشيطة ىي تلك اؼبفردات اليت يستخدمها التلميذ يف كالمو ككتابو 
بكثرة يف حُت أف الكلمات اغباملة ىي اليت يفهمها التلميذ عندما يقرأ أك يسمع لكنو 

 ال يستعملها يف كالمو ككتابتو فهي تشكل ـبزكنا كثَتا يف الذاكرة.
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ؼبفردات اإلهبابية ىي اليت تضمها قائمة اؼبفردات اعبديدة يف كتاب القراءة كىي ا 
( معناىا ّ( هتجيتها )ِ( نطقها )ُ) اليت يرمى اؼبدرس إذل تعليمها من أربع زكايا :

 استعماؽبا أك توزيعها. (ْ)

أما اؼبفردات السلبية فهي اليت ال يرمى اؼبدرس إذل تعليمها، كإذا أمكن فهمها  
السياؽ فال تعلم. أما إذا تعذر فهمها من السياؽ كتوقف فهم معٌت اعبملة عليها  من

 فيكتفى اؼبدرس بشرح معناىا فقط.

ثانيا من حيث الوظيفة ينقسم على قسمُت يعٌت اؼبفردات اؼبختول كاؼبفردات  
 الوظيفة.

 أكال: اؼبفردات الوظيفة كتشمل حركؼ اعبر  كالعطف كاالستثناء كأدكات الشرط 
 كالنفى كالنداء كاالستفهاـ كما تشمل الضمائر كاسم اإلشارة كاؼبوصوؿ.

ثانيا: اؼبفردات احملتول ىي الغالبية الساحقة من األفعاؿ كاألظباء مثل ذلك ىف  
اعبملة )إف اؼبدرس مهَت( فكلمتا اؼبدرس كمهَت من اؼبفردات احملتول  ألِنما تعترباف عن 

 تؤدل كظيفة كبوم اعبملة ىي النسخ كالتأكيد.  معاف معينة ىف حُت أف كلمة "إف"

 ثالثا: من حيث اؼبعٌت: اؼبفردات ذات اؼبعٌت العاـ كاػباص. 

 معنى تعليم المفردات-ج

تعليم اؼبفردات جزءا رئيسيا ىف دراسة اللغة قد زبتلف خرباء تعليم اللغات الثانية  يشكل
يف معٌت اللغة كىف أىداؼ تعليمها كمع ذلك فإِنم يتفقوف على أف تعليم اؼبفردات 
مطلب أساسي من اؼبطالب تعليم اللغة الثانية كشرط من شركط إجادهتا كالغاية من 

تالميذ معانيها حُت تعرض لو كيصبح قادرا على تعليم اؼبفردات ىي أف يفهم ال
استخدماىا حُت يرغب ىف التعبَت عن شيئ ما. كيعتمد قباح اؼبدرس ىف تدريس 
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اؼبفردات على عدد عوامل منها مفهومو للمقصود بتعليم اؼبفردات، ك كيفية تقديبها 
 ٕٖلتالميذ.كفهمو لفلسفة الكتاب اؼبقرر ىف تقدًن اؼبفردات كأخَتا طريقة تعليمها  ل

كمن أىداؼ تعليم اؼبفردات أيضا ىي توفَت اؼبفردات للتالميذ، كاليراد ّٔذا أف   
التالميذ هبب عليهم اغبفظ عددا من قوائم اؼبفردات فحسب، كلكن اؼبراد منو أف 

 التالميذ يقدركف على فهم معانيها كاستخدامها ىف اعبمل.

لمة عربية يعٍت قدرتو على قد يرل البعض أف تعلم الدارس األجنيب معٌت ك  
ترصبتها إذل لغتو القومية كإهباد مقابل ؽبا. كالبعض اآلخر قد يظن أف تعلم الكلمة العربية 

 ٖٖيعٍت قدرتو على ربديد معناىا يف القواميس كاؼبعاجم العربية. ككال الرأيُت غَت صحيح.

، أك ليست القضية يف تعليم اؼبفردات أف يتعلم الطالب نطق حركفها فحسب  
فهم معناىا مستقلة فقط، أك معرفة طريقة االشتقاؽ منها، أك ؾبرد كصفها يف تركيب 
لغوم صحيح، إف معيار الكفاءة يف تعليم اؼبفردات ىو أف يكوف الطاؿ قادرا على ىذا  
كلو باإلضافة إذل شيء آخر ال يقل عن ىذا كلو أنبية، أال كىو قدرتو على أف يستخدـ 

ؼبكاف اؼبناسب. ماذا هبدم لو حفظ الطالب عددا من الكلمات الكلمة اؼبناسبة يف ا
  ٖٗاليت ال يعرؼ كيف يستخدمها.

( تعيُت فوائد اؼبفردات ُإف يف تعليم اؼبفردات أمور ربتاج إذل االىتماـ ّٔا يعٍت )  
للمتعلمُت يف أداء االتصاؿ، اؼبراد بو أف اؼبفردات يبكن استخدمها يف االتصاؿ الفعارل 

كاالتصاؿ الفعارل يف الكالـ كالكتابة ربتاج إذل االستيعاب على اؼبفردات  كاؼبفتحة.
اؼبكتسبة متفتحة. االتصاؿ اؼبتفتحة من االستماع كالقراءة ال ىبلو من  االستيعاب على 

( تعيُت مدة استخدـ اؼبفردات ؼبتعلمُت، يعٍت اؼبفردات ِاؼبفردات اؼبكتسبة. ك )
قتة. كؽبذين العاملُت ذكرنبا تأثَت كبَت يف تعليم اؼبستخدمة لألمور الدائمة كاؼبؤ 

                                                           
ٖٕ

 ُٓٔـ( ص: ُٖٗٗرشدم أضبد طعيمة، تعليم العربية لغَت الناطقُت ّٔا مناىجو كأساليبو )مصر : جامعة اؼبنصور،  
ٖٖ

 ُّٗاؼبرجع نفسو، ص:  
ٖٗ

 ُْٗاؼبرجع نفسو، ص.  



ٕ8 
 

ىذا دليل على أف دكر اؼبتعلمُت يف تعليم اؼبفردات ذك أنبية  كبَتة، كلتنمية  ٖ٘اؼبفردات.
 اؼبفردات عليهم أف يقوموا باألنشطة اليت تدفعهم إذل تنميتها، كاؼبعلم كوسيلة ؽبم.

 أسس إختيار المفردات - د

كاحدىا مفردة، كنقصد ّٔا: اللفظة أك الكلمة اليت تتكوف من حرفُت  اؼبفرداتۖٓۖٓ
فأكثر كتدؿ على معٌت _ أل لغة_ متباينة كـبتلفة من حيث أنواع كثَتة: فمثال من 
حيث عدد حركفها كسهولة نطقها ككتابتها، ككذلك من حيث التجريد كاحملسوس فهناؾ  

س  اػبمس اؼبعركفة، كما أف كلمات تدؿ على أشياء ؿبسوسة كتدرؾ باحدل اغبوا
ىناؾ مفردات ال تدرؾ باغبواس كتسمى اؼبفردات آّردة مثل: )اغبرية، الصداقة، 

 ٖٙاألمانة...(.

 ىناؾ ؾبموعة من األسس نذكر فيما يلي أكثرىا انتشارا:   

 frequencyالتواتر  -ُ

الكلمة شائعة االستخداـ على غَتىا، مادامت متفقة معها يف  تفضل 
 اؼبعٌت.

 Rangeلتوزع أك اؼبدل :ا -ِ

تفضل الكلمة الىت تستخدـ يف أكثر من بلد عرب على تلك اليت توجد  
 يف بلد كاحد.

  availabilityاؼبتاحية : -ّ

تفضل الكلمة اليت تكوف يف متناكؿ الفرد هبدىا حُت يطلبها. كاليت  
 تؤدم لو معٌت ؿبددا.

 familiarityاأللفة : -ْ
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الكلمة اليت تكوف مألوفة عند األفراد على الكلمة اؼبهجورة نادرة  تفضل 
االستخداـ. فكلمة "مشس" تفضل بال شك على كلمةة "ذكاء" كإف كاف 

 متفقُت يف اؼبعٌت.
  Coverageالشموؿ : -ٓ

تفضل الكلمة اليت تغطي عدة ؾباالت يف كقت كاحد على تلك اليت  
 أفضل يف رأينا من كلمة "منزؿ"زبدـ اال ؾباالت ؿبدكدة. فكلمة "بيت" 

 األنبية -ٔ

تفضل الكلمة اليت تشبع حاجة معينة عند الدارس على تلك الكلمة  
 العامة اليت ال وبتاجها أك وبتاجها قليال.

 العركبة -ٕ

تفضل الكلمة العربية على غَتىا. كّٔذا اؼبنطق يفضل تعليم الدارس   
 .7ٖكلمة "اؽباتف" بدال من التليفوف...

  البطاقة الثالث:المبحث 

 تعريف البطاقة - أ

ترصبة من كلمة   كىيۖٓ (Indonesia: Media)الوسيلة، كصبعها كسائل  البطاقة ىيۖٓۖٓ
“Medium”  ككلمة ال تينية قديبة “Medius” كحرفيا معناىا الوسيط، كالوسيط أك

الوسيطة كىذا التعريف يقودىا إذل فهم الوسيلة بأِنا كسيط أك كسيلة إليصاؿ خَت أك 
معلومة من اؼبخرب، )مصدر اػبرب( إذل اؼبخرب عنو )القابل للخرب(. أف الوسيلة أك 

 الوسائل  ىي كل ما يبكن استخدامو لنشر اػبرب أك اؼبعلومات.

كيرل حاميجو يو أف " الذم يقصد بالوسيلة ىو كل كسيطة يستخدمها اؼبرء  ۖٓۖٓ
 لنشر فكرة أك رأم حىت يصل إذل من يقص.
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مية ىي آلة، كطريقة كاسًتاتيجية تستخدـ لتحقيق العملية "الوسيلة التعليۖٓۖٓ
االتصالية كالتعاملية بُت اؼبدرس كالدارس يف العملية التعليمية كالًتبوية داخل غرفة الدراسة 

. كىي جزء ال يتجٌزء عن العملية التعليمية يف اؼبؤسسة التعليمية أك 38أكثر فعالية
الضركرم أف يدركو اؼبدرس كطريقة  من رفة(مع أك اؼبدرسة، لذا فإِنا ؾباؿ )معلومة

استخدامو، مث توحيده كضمو مع األىداؼ كؿبتول اؼبواد اؼبدركسة اليت يف الغالب اؼبعتاد 
 39تنصب يف كيقصد ّٔا رفع مستول التقدير كالنشاط التعليمي".

البطاقية ىي ؾبموعة من البطاقات الصغَتة تشتمل على أنواع من اؼبعلومات عن ۖٓۖٓ
طريق الرسومات أك الصورة، كتقود بالدارس إذل اؼبعلومة اليت تتعلق بتلك اؼبرسومة، كغالبا 

 سم. أك علي حسب يف حجم الفصل أك عدد التالميذ. ُِ Xٖفإف مقياس البطاقة 

أنبية البطاقة اليت يبكن استخدامها تعليم اللغة ىي البطاقة الومضية اليت كسيلة  ۖٓۖٓ
 بصرية تستخدـ لتعليم القراءة للمبتدئُت كلتحسُت سرعتهم القرائية. كىذه البطاقة ذات 

أحجاـ كألواف ـبتلفة تكتب كلمات أك صبل أك أشباه صبل على كجو كاحد منها أك على  
قة للصف لثواف قليلة مث زبفي كيطلب منهم أك يقولوا ما قرؤكا كال الوجهُت. ترل البطا

 على البطاقة. كتساعد ىذه البطاقات من عدة نواح، منها:

تدرب الطالب على توسيع اؼبدل البصرل حبيث يلتقط أكرب كمية فبكنة من   (ُ
 الكلمات يف نظرة كاحدة.

 تتحسن تبعا لذلك سرعة الطالب يف القراءة. (ِ

ا من اؼبناقشة اؼبرغوبة حيث وباكؿ كل طالب أف ينجح يف زبلق يف الصف نوع  (ّ
 قراءة مارأل.

 40زبلق يف الصف جوا من اؼبرح كالتنويع فبا يزيد يف التشويق كحوافز التعلم. (ْ

 كتنقسم ىذه البطاقات إذل:
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أف تكوف بطاقات الصور من الصغر حبيث يبكن  ينبغي بطاقات الصور، (2
تداكؽبا باليد يف سهولة. كينبغي يف الوقت نفسو أف تكوف الكرب حبيث يراىا 
صبيع تالميذ الفصل يف كضوح. كىناؾ بعض النماذج لبطاقات الصور 
الومضية يف اؼبكتبات كدكر النشر. لكن البطاقات الىت يعٌدىا اؼبعٌلم بنفسو 

يمية ؿبددة، تكوف أكقع لدل تالميذه، كأجدل يف ربقيق لتخدـ نقاطا تعل
 اؽبدؼ من الدرس.

البطاقات الىت كتبت عليها كلمة أك عبارة أك  ىي بطاقات الكلمات، (1
صبلة، كيعرضها اؼبعلم على التالميذ عرضا سريعا يف بداية الدرس ليلم 
التالميذ يف كقت قصَت دبحتويات الدرس، مث يعيد عرضها لتعزيز ما مت 

 تدريسو أك ؼبراجعتو.

قطعة من الورؽ، قد تكوف عليها صورة أك منظرا.  ىي بطاقات النص، (3
كقد تكتب فيها كلمة، أك صبلة أك عبارة أك فقرة، أك قصة أك أسئلة، أك ما 

 اؼبواد ك األصلية للمؤلف الكلمات شكل اؼبخطوطتها يف ك اليت أشبو ذلك

 .ٔٗذلك غَت اػبطب، كاؼبكتوبة على أساس إعطاء الدركس كإلقاء 

 

 استخدام بطاقة النص وبطاقة المفردات في تعليم مهارة القراءة -ب

التدريبات تقريبا، فبا يفيد  يف  أشكاؿ صبيع يف البطاقة تستخدـ أف الباحثة يبكن  
يم مهارة يف تعل البطاقة النصالنماذج  تستخدـ الباحثة .جابات اعبماعية كالثنائيةاالست

بالبطاقة  اعبملة ترتيب تدريبات الباحثة خدـستت ترتيب اعبملة من النص.القراءة يعٍت 
كمنها تدريبهم على  ب التالميذ على تراكيب معينة،منها: تدري كثَتة مناسبات يف النص

استخداـ بعض اؼبفردات اعبديدة الىت درسوىا. كىي تفيد كثَتا قبيل التدريبات التحريرية  
بات ترتيب كمن تدري. كذلك يف التدريب على القراءة، ك كمثاؿ ؼبا سيجريو التالميذ
 ياـ األسبوعاعبملة بالبطاقة النص ىي أ
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 مدخل البحث ونوعو - أ

ىو اؼبدخل الكمي كأما نوعو ىو اؼبنهج  مدخل البحث ـاستخد
-Pretest))التجرييب بتصميم االختبار القبلي كالبعد بآّموعة الواحدة 

Posttest One Group Design.ٕٗ  كجرل ىذا النوع من التجارب على ؾبموعة
 كاحدة من األفراد.

 كيبكن تلخيص ىذا التصميم يف اػبطوات اإلجرائية اآلتية:
جرل اختبار قبلي على آّموعة، كذلك قبل إدخاؿ اؼبتغَت اؼبستقل  (ُ

 )اؼبعاملة( يف التجربة.

لباحثة كضبطو، استخدـ اؼبتغَت اؼبستقل على النحو الذم حدده ا (ِ
كىدؼ ىذا االستخداـ إذل أحداث تغَتات معينة يف اؼبتغَت التابع 

 يبكن مال حظتها كقياسها.

 جرل إختبار بعدم لقياس تأثَت اؼبتغَت اؼبستقل يف اؼبتغَت التابع. (ّ

حسب الفرؽ بُت القياس القبلي كالقياس البعدم مث زبترب داللة ىذا  (ْ
 43الفرؽ إحصائيا.

التصميم يف البحث اغبارل إذل معرفة مدل كىدؼ استخداـ ىذا 
فعالية استخداـ بطاقات النص يف تعليم مهارة القراءة لًتقية فهم اؼبقركء 
كإستيعاب اؼبفردات، اعتمادا على كجود فرؽ داؿ إحصائي بُت نتيجة 

تلك  يفۖٓ(post-test)االختبار البعدم  كنتيجةۖٓ(pre-test)االختبار القبلي 
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إذل اغبصوؿ على مبوذج تعليم مهارة القراءة  اؼبهارات. كىدؼ كذلك
  الفعاؿ. بناءا على ذلك، تستخدـ الباحثة بتحليل كميا.

 متغيرات البحث - ب

 ثالثة متغَتات يف ىذا البحث ينبغي ذكرنبا، كىي ما يلي: ىناؾ 

 (Independent variable)اؼبتغَت اؼبستقل  .ُ

ىذا البحث ىو تعليم مهارة القراءة باستخداـ بطاقات  اؼبتغَت اؼبستقل يف .ِ
. كيهدؼ البحث كما سبق ذكره إذل معرفة مدل تأثَت ىذا اؼبتغَت النص

 .لًتقية فهم اؼبقركء كإستيعاب اؼبفردات اؼبستقل يف اؼبتغَت التابع كىو

 (Dependent Variable)اؼبتغَت التابع  .ّ

كيف  44لناتج عن اؼبتغَت اؼبستقل.التابع ىو نوع الفعل أك السلوؾ ا اؼبتغَت
 .ىذا البحث ىو نتيجة التالميذ يف فهم اؼبقركء كإستيعاب اؼبفردات

 مجتمع البحث واختيار عينتو -ج

ؾبتمع البحث ىم تالميذ الفصل الثاين من اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية بباتو 
مث اختارت الباحثة تالميذ الفصل الثاين )ج( ك )ؼ( بلغ عددىم  جاكا الشرقية.
كاختيار تالميذ ىذا الفصل عينة ؽبذا البحث  تلميذا كتلميذة. (ِّ)إثن كثالثُت 

بناء على اقًتاحات معلم يف ذالك الفصل ألف ىذا الفصل قدرهتم يف مهارة 
 القراءة معتدؿ.

 البيانات -د

كميا يهدؼ إذل نيل اؼبعلومات حوؿ العالمات على كوف ىذا البحث حبثا   بناءا 
أك الوقائع اؼباضية كاغبالية، يركز ىذا البحث على ما هبرل أثناء إجراء البحث. كمن 
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فوائد ىذا الًتكيز، قدرة البحث على حل اؼبشكالت الًتبوية التطبيقية، حىت ال يعتمد 
 ٘ٗؾبرل التحليل على البيانات فحسب، بل على معانيها أيضا.

كالبيانات اؼبقصودة ىي صبيع ما أخذه الباحثة عند إجراء البحث يف مكانو فبا   
كتب أك ظبع أك نظر إليو. فيتعُت مكاف البحث يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية بباتو 
جاكا الشرقية، حىت أف يكوف موضوع ىذا البحث مطابقا دبصادر البيانات. كلقد 

اؼبذكورة، ؼبعرفتو أف قدرة التالميذ على مهارة  اختار الباحثة ميداف البحث يف اؼبدرسة
القراءة خاصة يف فهم اؼبقركء كإستيعاب اؼبفردات، كبالضركرة تريد الباحثة أف هبرب 
تعليم مهارة القراءة باستخداـ بطاقة النص لًتقية فهم اؼبقركء كإستيعاب اؼبفردات لدل 

  الطالب ّٔذه اؼبدرسة.

 مصادر البيانات -ه

مصادر البيانات فهي ما صدرت منو البيانات. كيوضح اعبدكؿ التارل  أما 
 البيانات كمصادرىا:

 جدكؿ البيانات كمصادرىا ُاعبدكؿ:  
 أدكات  مصادرىا البيانات أسئلة البحث الرقم

 البحث
ىل استخداـ بطاقة النص  .ُ

تؤثر على ترقية فهم 
اؼبقركء لدل الطالب يف 
اؼبدرسة اؼبتوسطة 

بباتو جاكا اغبكومية 
 الشرقية

أنشطة اؼبدرس 
باستخداـ بطاقة 
النص يف تعليم مهارة 
القراءة لًتقية فهم 

 اؼبقركء 

مدرس ك 
 تلميذ 

 إختبار

 إختبارمدرس ك أنشطة اؼبدرس ىل استخداـ بطاقة  .ِ
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تؤثر على ترقية  اؼبفردات
لدل إستيعاب اؼبفردات 

الطالب يف اؼبدرسة 
اؼبتوسطة اغبكومية بباتو 

 جاكا الشرقية

اـ بطاقة باستخد
اؼبفردات يف تعليم 
مهارة القراءة لًتقية 

 إستيعاب اؼبفردات

 

 تلميذ

 

 أسلوب جمع البيانات -و

اليت تستخدمها الباحثة عبميع البيانات كاؼبعلومات  أسلوب صبع البيانات
 اؼبتعلقة ّٔذا البحث ىي ما يلي:

 االختبارات (1

كما عرفتو أريكونتو ىو "ؾبموع أك عدد من بطاقة   إف االختبار
الصور كالكلمات كالتدريبات مع األدكات األخرل اليت تستخدـ 
للقياس عن اعبوانب اؼبهارية، اعبوانب اؼبعرفية العقلية، كالقدرات أك 

 .46االستعدادات لدل األفراد أك آّموعة."

كالبعدم(  كقامت الباحثة نفسو بتصميم أدكات االختبار )القبلي
اؼبكٌونة من البنود اليت تتضمن اؼبواد القرائية اؼبدركسة. كىدؼ تصميم 
االختبارات إذل اغبصوؿ على البيانات عن ترقية التالميذ يف فهم 

  اؼبقركء كإستيعاب اؼبفردات.

   خطوات التجربة  -ز

اػبطوات اليت استخدمها الباحثة عبمع كل البيانات كاؼبعلومات اؼبتعلقة ؽبذا  كأما
 : البحث، فهي مايلي

 مرحلة اإلعداد (2

                                                           
46

 Suharsimi Arikunto, Op. Cit.,p. 150 



ٖٙ 
 

 تصميم خطة التدريس (ُ)

قبل أف تيبدأ عملية التعليم التجرييب باستخداـ بطاقة النص 
يف تعليم مهارة القراءة، صٌممت الباحثة خطة التدريس 

 التعليم.لتكوف موجّْهىة يف إجراءات 
 اختيار اؼبواد الدراسية (ِ)

قد مت اختيار اؼبواد الدراسية للعمل التجرييب من الكتاب 
الباحثة  كازبذLKS). اؼبقرر كاؼبواد اؼبصاحبة للتالميذ )مثل:

كما قد -ثالثة موضوعات ؽبذه التجربة من اؼبواد اؼبدركسة
 :كىم-سبق تقديهما يف الفصل الثاين

 اؼبوضوع األكؿ: الساعة( أ

 اؼبوضوع الثاين: يومياتنا يف اؼبدرسة ( ب

 ج( اؼبوضوع الثالث: يومياتنا يف البيت

 مرحلة التجربة (1

قامت الباحثة بتعيُت عينة من ؾبتمع البحث لتكوف ؾبموعة  .ُ
 ذبريبية.

قامت باالختبار القبلي ألفراد آّموعة التجريبية قبل إجراء  .ِ
ة )إعطاء مهارة القراء تعليم يف النص التعليم باستخداـ بطاقة

 اؼبعاملة(.

قامت الباحثة باؼبالحظة اؼبباشرة خالؿ التطبيق التجرييب  .ّ
النص يف تعليم مهارة القراءة. كقامت ّٔذا  باستخداـ بطاقة
لقاءات مع  3حصص دراسية )يف  ّ يف التعليم التجرييب

 دقيقة. َْالتالميذ(، كتساكل حصة كاحدة 

قامت -اعبدكؿ يف كما-التجرييب التعليم من االنتهاء كبعد .ْ
الباحثة باالختبار لدل أفراد آّموعة من التالميذ للحصوؿ على 
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نتيجة التحصيل الدراسي اليت سبثل تأثَت إعطاء اؼبعاملة بعد 
 عملية التطبيق.

 البياناتتحليل  أسلوب -ح

 SPSS 16.0 كتستخدـ الباحثة أسلوب ربليل البيانات ؽبذا البحث ىو 

.(Statistical Package for the Social Sciences) 

 True ينما شكل التصميم التجرييب اؼبستخدـ يف ىذه الدراسة ىوۖٓۖٓۖٓ

Experimental Designٓۖ. True Experimental Designصحيحة حقنا  ىو ذبربة
، يبكن للباحثُت التحكم يف صبيع اؼبتغَتات اػبارجية اليت ألنو يف ىذا التصميم

 Post testتؤثر على مسار التجربة. يف حُت أف النموذج الذم مت اختياره ىو 

Only Control Design 
 

 

 

 

 

 

بشكل عشوائي يوجد يف ىذا التصميم ؾبموعتاف ، يتم اختيار كل منهما    
(R( أعطيت آّموعة األكذل العالج .)X .كآّموعة األخرل دل تفعل ذلك )

تسمى آّموعة اؼبعاعبة بآّموعة التجريبية كتسمى آّموعة غَت اؼبعاعبة 
(. ككذلك باستخداـ مبوذج O1: O2بآّموعة الضابطة. تأثَت العالج ىو )

. يف حُت أف النموذج الذم مت Pre Experimental Designالتصميم التجرييب
  One group Pretest-Posttest Design اختياره ىو

 

 

 
 

O1)قيمة االختبار القبلي )قبل إعطاء بطاقة نصية = 
O2 )قيمة البعدم )بعد اغبصوؿ على بطاقة نصية = 

  ُ -O  ٕO اؼبفرداتتأثَت البطاقات النصية على زيادة فهم القراءة كفهم بطاقات 

R          X        O2 

R                     O4 

O1        X     O2 
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 الفصل الرابع  

 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

الفصل وبتوم على ثالثة مباحث، فاؼببحث األكؿ كىو حملة موجزة عن  ىذا   
مدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية بباتو جاكا الشرقية. كاؼببحث الثاين كىو عرض 

 نتائج االختبار، كاؼببحث الثالث كىو مناقشة نتائج البحث.

ألسئلة. بالنظر إذل أسئلة ىذا البحث، فهذا الفصل وبتوم على أجوبة تلك ا  
ك مدل  استخداـ بطاقة النص تؤثر على ترقية فهم اؼبقركءكىذه األجوبة تدؿ على مدل 

. كتفصيل ىذه البيانات ىي كما تؤثر على إستيعاب اؼبفردات استخداـ بطاقة اؼبفردات
 يلي:

المبحث األول: لمحة موجزة عن مدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية بباتو جاوا 
 الشرقية

 سيس ىذه المدرسةتاريخ تأ .أ 

على كجو  ََِْعاـ  اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية بباتو يف تأسست مدرسة
النائب الواصي باتو ك  على دافع عمدة ََِْ/ََِٓالتحديد منذ بداية العاـ الدراسي 

مدرسة  يف ذلك الوقت كانت اؼبدرسة اؼبملوكة للحكومة ىيباتو.  مدينةآّتمع  كمعظم
لذا مت إطالؽ الفكرة اليت  باتو. اؼبوجودة يف مدينة ِالثانوية اإلسالمية اغبكومية دباالنج 

مدرسة  كانت حباجة عاجالن أـ آجالن يف مدينة باتو إذل مدرسة متكاملة تتألف من
اإلبتدائية اإلسالمية اغبكومية كمدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية كمدرسة الثانوية 

قد مت تأسيسو منذ فًتة  مدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية ألفة اغبكومية اإلسالمي
كمدرسة  مدرسة اإلبتدائية اإلسالمية اغبكومية طويلة ، فإف ما كبتاجو اآلف ىو كقت رائد

ىذا ىو أيضا  باتو. استجابة الحتياجات سكاف مدينةاؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية 
 .نة السياحة الدينيةمع لقب مدينة باتو كمديسبشيا 
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، مدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية باتو ظبيت مدرسة تأسيسهايف بداية 
على  ََِْ/ََِٓتعمل منذ العاـ الدراسي  اؼبتوسطة اإلسالمية إعداد اغبكومية.

ؾ ك.  الشرقية رقمجاكا أساس مرسـو رئيس اؼبكتب اإلقليمي لوزارة األدياف يف مقاطعة 
 ََِْنوفمبَت  ٓيف التاريخ  ََِْ/ س ؾ ؼ/َِٖٓ/ِ.َّ/ؼ ؼ.ْ/ُّ.ْ

 .َََُُُُِّٕٗٓكأحدث:  َُُِِِّّٕٓٗٓبالرقم اإلحصاء اؼبدرسة: 

من قبل مؤسسة اإلخالص التعليمية اليت مدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية إعداد باتو 
مع األخذ بعُت بباتو  ُُِِّٓ( َُّْ) اتفّٔ ٕ سلطاف أجونج رقم شارع تقع يف

مدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية  ه اؼبدرسة مستعدة بالفعل لتصبحاالعتبار أف ىذ
شارع فرنويودك، ددفرجو،  اليت تقع يفبباتو. كمدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية بباتو 

 حيث تعد ىذه اؼبنطقة عمومنا منطقة جبلية ّٔواء بارد كصبيل كبيئةجونرجو بباتوكك، 
 .ؼبدارسا كجود بقوة كتدعمؾبتمعية دينية 

عقبات ، كبالطبع بعد اؼبركر بعديد من السنوات من التشغيل طبسبعد حوارل 
 لعاـ ْٖ ، بناءن على اؼبرسـو الصادر عن كزير األدياف رقمََِٗأبريل  ِكاؼبعوقات يف 

، مت تدشُت إنشاء مدرسة الًتبية مباشرة من قبل رئيس اؼبكتب اإلقليمي إلدارة ََِٗ
موظفيو يف الواصي بباتو مع  نائب من قبلديانة مقاطعة جاكة الشرقية كحضره أيضا 

مدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية بباتو باإلضافة إذل افتتاح رئيس اؼبدرسة  إطالؽ
، دادابرهبو السابق -بركنويودك : يف شارع اؼبدرسة الشؤكف اإلدارية يف موقع كرئيس

مدرسة اؼبتوسطة فقد غَتت اؼبدرسة رظبيا كضعها إذل: جونرجو بباتو. كبالتارل، 
 اإلسالمية اغبكومية بباتو يف مدينة باتو.

مدرسة  ، ربتومتحتية اليت مت امتالكها حىت اآلفكالبٌت ال من حيث التسهيالت
عمل فصل ، كيموقعنا )ستة كعشركف فصالن( ِٔلى ع مية بباتواؼبتوسطة اإلسالمية اغبكو 

 ، كيعمل فصلُتإدارة ، كيعمل فصل دراسي كاحد كغرفةدراسي كاحد كمساحة رأسية
 ، كيعمل فصلومبيوتريعمل كمخترب ككاحد  فصل دراسيُت كمساعدم نائب كاؼبعلمُت،
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 مت اغبصوؿ عليها من ، كقد بنيت صبيعها بأمواؿلطالبلضباـ  ، أربعة عشركاحد كمكتبة
كمشاركة بباتو  ، دبساعدة من حكومةمساعدة "إمباؿ سوديا أسفي" كزارة الشؤكف الدينية

مدرسة اؼبتوسطة اعبديد من  "دفا" استالـك  الطالب أك كاصي كصناديق الوالدين
 اؼبيزانية. ََُِاإلسالمية اغبكومية بباتو منذ سنة 

ها بعد كدعم ىي يف شكل ـبتربات يتم امتالك كالبنية التحتية اليت دلكأما اؼبرافق 
 مبيوتر كغرؼ الوسائط اؼبتعددةو كاؼبختربات اللغوية كـبتربات الك الطبيعية علـو

الشرط متناقض للغاية الطالبية. ىذا  لألنشطة كمركز الرياضية كالغرؼ الفنيةكاؼبساحات 
اؼبدرسة  يف مؤسساتبناهتم  بَت إلرساؿ أبنائهم أكعند النظر إذل ضباس الناس إذل حد ك

لمدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية )على أساس قبوؿ الطالب اعبدد كل عاـ(. ىذا ىو ربدم ل
 االختيار الثاين. لتحسُت اعبودة كعدـ تصبح مدرسة اغبكومية بباتو

مدرسة اؼبتوسطة  ، تقـوتعليمية ربت رعاية كزارة الشؤكف الدينيةكمؤسسة 
دائمان بإصالح نفسها لتصبح اؼبدرسة اؼبثالية حىت تتمكن من اإلسالمية اغبكومية بباتو 

مدرسة اؼبتوسطة  خاصة بالنسبة إذل ،ؤسسات التعليمية على نفس اؼبستولالتنافس مع اؼب
 بباتو.الوحيدة  ىي مدرسة اؼبتوسطة اغبكومية اآلفاغبكومية بباتو   اإلسالمية

لتوحيد ؼبكونات اليت يتم ربديدىا دائما ، صبيع اقيق اؼبثل العليا اؼبذكورة أعالهمن أجل رب
، حبيث يبكن خلق بيئة مواتية حبيث يتم تشغيل عملية التدريس الرؤية كالرسالة كالتماسك

 كالتعلم كفقا ؼبا يقصد بو معا.

 والبعثةالرؤية  .ب 
 الرؤية. 2
كالعلـو كالتكنولوجيا  ربقيق اعبودة كاؼبدرسة عالية اعبودة يف ؾباؿ اإليباف كالتقول"

 "كالصديقة للبيئة
 :اؼبؤشرات ىي

 .. جعل التعاليم كالقيم اإلسالمية كجهات نظر كمواقف اغبياة اليوميةُ
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 .. اعبودة يف ربسُت إقبازات االمتحانات الوطنيةِ
 .اعبودة يف إقبازات العلـو الطبيعة العربية كالعلـو الطبيعة اإلقبلزية .ّ
 .اعبودة يف إقبازات الفن كالرياضة .ْ
 .درة التنافسية يف إقبازات األكؼببياد العلـوالق .ٓ
 .. كجود بيئة إسالمية مروبة كمفيدة للتعلمٔ
 .االىتماـ الشديد بالبيئة .ٕ
 كسب الثقة من آّتمع. .ٖ
 البعثة. 1
كالعلـو كالتكنولوجيا كىو  تنظيم التعليم الذم يتفوؽ كوبقق يف ؾباؿ اإليباف كالتقول"

 "صديق للبيئة
 :تقسيم الوصف على النحو التارليف حُت يتم 

الطابع        تربية اؼبواقف كاؼبعتقدات اإلسالمية كتشكيل الكائنات البشرية ذات . ُ
         األخالقي.

 تنفيذ التعلم اإلبداعي كاالبتكارم لتحسُت الكفاءة  .ِ
 .الطالب     

 تنمية ركح اإلقباز، الثقافة اغبرجة كاؼبنظمة عبميع اؼبواطنُت . ّ
 .اؼبدارس الدينية     

 .تعزيز األنشطة الالصفية لتنمية اؼبواىب الثقافية كالفنية الرياضة  .ْ
 .خلق بيئة تعليمية علمية كصحية كمواتية كمتناغمة . ٓ
 .زيادة دكر أصحاب اؼبصلحة يف تطوير التعليم اؼبدرسي الوطٍت  .ٔ
 ىدف. 3

مدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية  األىداؼ كالغايات اؼبستهدفة دبزيد من التفصيل من
 .ىي كما يلي اغبكومية بباتو

 .زيادة جودة اؼبواقف كاؼبمارسات الدينية ؼبواطٍت اؼبدارس اإلسالمية . ُ
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 .زيادة طالب خامت القرٌاء كيبكنهم قراءة القرآف بشكل صحيح كصحيح . ِ
 البحث اإلجرائي زيادة اؼبعلم نفذت التعلم السياقي كالقياـ بو. ّ
  إختبار الوطٍت اؼبدرسة ة درجةزياد .ْ
  اللغة العربية علـو الطبيعة الطالب الذين لديهم اىتمامات كمواىب كقدرات يف .ٓ
  حامل اإلقبليزية يتزايدكف كيصبحوف قادرين على أف يصبحواعلـو الطبيعة  ك

 تلك علـو الطبيعة خبطب مع  كيقوموف 
 .زيادة حضور الطالب كاؼبعلمُت كاؼبوظفُت .ٔ
أك  رهبنسي كجود فريق فٍت قادر على القياـ بأدىن مستول على مستول اغبدث .ٕ

 .اؼبدينة
أف يكوف لديك فريق رياضي قادر على أف يكوف على مستول اؼبقاطعات يف  .ٖ

 .التصفيات النهائية
يبتلك فريقنا من آّموعة العلمية للشباب قادرنا على أف يصبح بطالن يف اؼبرحلة . ٗ

 .كطنية أكمقاطعة  النهائية
البنية التحتية كاؼبرافق اليت تدعم ربسُت اإلقبازات أك زيادة جودة ككمية اؼبرافق  .َُ

 .األكاديبية كغَت األكاديبية
 .سكاف اؼبدرسة دبدل نظافة كصباؿ بيئة اؼبدرسة. زيادة كعي ُُ

تدريس اللغة العربية في مدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية بباتو جاوا  .ج 
 رقيةالش

كاف تدريس اللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة هبرم على حسب اؼبنهج اؼبتبع     
الذم قررتو كزارة الشؤكف الدينية مع إضافة خاصة يف تدريس اللغة العربية من 

 ىذه اؼبدرسة.

فأىداؼ تدريس  َُِّككاف اؼبنهج اؼبتبع يف ىذه اؼبدرسة ىو اؼبنهج   
 ما يلي: اللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة كىي
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تنمية قدرة الطلبة على االتصاؿ باللغة العربية شفاىة ككتابة، اليت  -
تشمل اؼبهارات األربع كىي مهارة االستماع كمهارة الكالـ كمهارة 

 القراءة كمهارة الكتابة.
تنمية كعي الطلبة على أنبية اللغة العربية اليت ىي أداة للتعلم،  -

 كخاصة  لتعلم مصادر تعليم اإلسالـ.
مية قدرة الطلبة على فهم العالقة الوثيقة بُت اللغة كالثقافة كتوسيع تن -

خرباهتم. كبذلك تزداد معرفتهم بالثقافات اؼبختلفة، كأف يكوف ؽبم 
 دكر يف تطورىا.

كاف تدريس اللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة يف ثالثة لقاءات كل 
نا يف أسبوع. أما اؼبوضوعات اؼبدركسة ىي ما يلي: الساعة، يوميات

 7ٗاؼبدرسة، يومياتنا يف البيت.

 : عرض بيانات اإلختبار وتحليلهاالمبحث الثاني

 تعليم مهارة القراءة باستخدام بطاقة النص لترقية فهم المقروء . ت
كبعد تقدًن اإلجراءات التعليمية السابقة، قامت الباحثة بعرض نتائج االختبار 

  :القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبة، كىي ما يلي
 1الجدول                                

 نتائج اإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي في فصل التجريبة )لترقية فهم المقروء(

 اإلختبار البعدم اإلختبار القبلي الرقم

 ترميز النتيجة ترميز النتيجة

ُ َٗ ُ ٗٓ ِ 

                                                           
ٗ7

 َُِّكتاب اللغة العربية مدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية فصل الثامن دبنهج    من 
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ِ َٗ ُ ٗٓ ِ 

ّ َٗ ُ ٗٓ ِ 

ْ ٗٓ ُ ٗٓ ِ 

ٓ ٖٓ ُ ٗٓ ِ 

ٔ ٗٓ ُ ٗٓ ِ 

ٕ َٖ ُ ٗٓ ِ 

ٖ ٗٓ ُ ٗٓ ِ 

ٗ ٗٓ ُ ٗٓ ِ 

َُ َٖ ُ َٗ ِ 

ُُ َٗ ُ ٗٓ ِ 

ُِ َٖ ُ َٗ ِ 

ُّ َٗ ُ ٗٓ ِ 

ُْ ٗٓ ُ ٗٓ ِ 

ُٓ َٖ ُ َٗ ِ 

ُٔ َٗ ُ ٗٓ ِ 

ُٕ َٗ ُ ٗٓ ِ 
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ُٖ َٖ ُ َٗ ِ 

ُٗ َٖ ُ ٖٓ ِ 

َِ َٗ ُ ٗٓ ِ 

ُِ ٖٓ ُ َٗ ِ 

ِِ َٖ ُ َٗ ِ 

ِّ َٗ ُ ٗٓ ِ 

ِْ َٖ ُ َٗ ِ 

ِٓ َٖ ُ ٗٓ ِ 

ِٔ ٖٓ ُ َٗ ِ 

ِٕ ٖٓ ُ َٗ ِ 

ِٖ َٗ ُ ٗٓ ِ 

ِٗ َٗ ُ ٗٓ ِ 

َّ َٗ ُ ٗٓ ِ 

ُّ َٖ ُ َٗ ِ 

ِّ َٗ ُ ٗٓ ِ 
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 3الجدول                                    

)لترقية  spss.16.0ببرنامج  البعدي في فصل التجريبةاإلختبار القبلي و  تحليل نتائج
 فهم المقروء(

 الجدول اإلحصائي لعينة واحدة . أ
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Nilai pemahaman membaca 64 90.08 5.307 .663 

Kelas experimen 64 1.50 .504 .063 

 

، كىي كاحدة أعاله قيمة اإلحصاء الوصفييوضح اعبدكؿ اإلحصائي لعينة  
 طالبنا. ْٔ، فبا يعٍت أف عدد العينات اؼبستخدمة ىو  = Nْٔقيمة االستيعاب القرائي 

. األمراض اؼبنقولة َٖ.َٗالقيمة احملسوبة ىو أف متوسط  َٖ.َٗ= يعٍت اؼبتوسط 
  .ّٔٔ ىوۖٓ Std. Error Meanك  َّٕ.ٓ جنسيا االكبراؼ أك االكبراؼ اؼبعيارم ىو

 ، كىيكاحدة أعاله قيمة اإلحصاء الوصفييوضح اعبدكؿ اإلحصائي لعينة  
يعٍت  طالبنا. ْٔفبا يعٍت أف عدد العينات اؼبستخدمة ىو  ، = Nْٔفصل التجريبة

. األمراض اؼبنقولة جنسيا َٓ.ُ القيمة احملسوبة ىوأف متوسط  َٓ.ُ= اؼبتوسط 
 .َّٔ ىوۖٓ Std. Error Meanك  َْٓ. االكبراؼ أك االكبراؼ اؼبعيارم ىو
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ت ) ت ، من اؼبعركؼ أف قيمةجدكؿ اختبار العينة الواحد أعالهبناءن على  
أك (tailedٓۖ-ِ. سيج. )ّٔ. درجة اغبرية ىي ٖٕٕ.ُّٓعدد( لقيمة فهم القراءة ىي 

 .َََقيمة ذات داللة مع اختبار ثنائي الطرؼ من 
ت ) ت ، من اؼبعركؼ أف قيمةاختبار العينة الواحد أعالهجدكؿ بناءن على  

( أك tailed-ِ. سيج. )ّٔدرجة اغبرية ىي ك  ُِٖ.ِّ ىيلفصل التجريبة عدد( 
 .َََقيمة ذات داللة مع اختبار ثنائي الطرؼ من 

 Spssكاحدة ب اإلحصائي لعينة خالصة إختبار 
 -ِسيج. ) يعرؼ قيمة ،نتائج جدكؿ اختبار عينة كاحدة أعالهاستنادان إذل  

tailed) يبكن االستنتاج بأف .، مث كفقا للقرار اؼبذكور أعالهَََ <َٓ.َ يساكم ،H0 
  قبوؿ ىا.مت Ha  قد مت رفضو ك

مت Ha  ك قد مت رفضو H0بأف . 5ُٖٔٓك ت جدكؿ  ّٔكأما ت حساب  
قيمة إختبار القبلي ك قيمة  يف نتائج فرؽ يبكن تفسَت أف ىناؾقبوؿ ىا. كبالتارل، 

 إختبار البعدم.

 

 
 
 
 
 
 

One-Sample Test 

 Test Value = 0                                        

 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

Nilai 

pemahaman 

membaca 

135.77

8 
63 .000 90.078 88.75 91.40 

Kelas 

experimen 
23.812 63 .000 1.500 1.37 1.63 
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 4الجدول                                 
نتائج اإلختبار البعدي في الفصل الضابط و اإلختبار البعدي في الفصل 

 التجريب )لترقية فهم المقروء(
 الجدول اختبار ت عينة مستقلة . ب

 
في الفصل  البعدماإلختبار  الرقم

 الضابط
في  اإلختبار البعدم

 الفصل التجريب

 ترميز النتيجة ترميز النتيجة

ُ ٗٓ ُ ٗٓ ِ 

ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ 

ّ ٗٓ ُ ٗٓ ِ 

ْ ٗٓ ُ ٗٓ ِ 

ٓ ٖٓ ُ ٗٓ ِ 

ٔ ٗٓ ُ ٗٓ ِ 

ٕ َٗ ُ ٗٓ ِ 

ٖ ٗٓ ُ ٗٓ ِ 

ٗ ٗٓ ُ ٗٓ ِ 

َُ ٗٓ ُ َٗ ِ 
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ُُ ٗٓ ُ ٗٓ ِ 

ُِ َٖ ُ َٗ ِ 

ُّ ٗٓ ُ ٗٓ ِ 

ُْ ٗٓ ُ ٗٓ ِ 

ُٓ ٕٓ ُ َٗ ِ 

ُٔ ٖٓ ُ ٗٓ ِ 

ُٕ ٗٓ ُ ٗٓ ِ 

ُٖ ٗٓ ُ َٗ ِ 

ُٗ ٗٓ ُ ٖٓ ِ 

َِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ 

ُِ ٗٓ ُ َٗ ِ 

ِِ َٖ ُ َٗ ِ 

ِّ ٗٓ ُ ٗٓ ِ 

ِْ ٖٓ ُ َٗ ِ 

ِٓ َٖ ُ ٗٓ ِ 

ِٔ ٗٓ ُ َٗ ِ 
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ِٕ ٗٓ ُ َٗ ِ 

ِٖ َٖ ُ ٗٓ ِ 

ِٗ ٗٓ ُ ٗٓ ِ 

َّ ٗٓ ُ ٗٓ ِ 

ُّ ٗٓ ُ َٗ ِ 

ِّ ٗٓ ُ ٗٓ ِ 

 
 

 
 

 5الجدول                         
 

Group Statistics 

 Kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

nilai pemahaman membaca post kontrol 32 91.41 6.252 1.105 

post eksperimen 32 93.12 2.768 .489 
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، يتم مستقلة، استنادان إذل النتائج أعالهاختبار عينة  نتائج تاالنتباه إذل  
.، مث كفقا ألسس صنع القرار َُٔ>َٓ.َ من ( tailed-ِسيج. ) اغبصوؿ على قيمة

 . Haمقبولة كرفض  H0، يبكن استنتاج أف اؼبستقل للعينة االختبارت يف 
مت Ha  ك قد مت رفضو H0بأف . ٖٓٔ،ُك ت جدكؿ  ِٔكأما ت حساب  
  )ب(.كآّموعة  )أ(قيمة آّموعة فبا يعٍت أنو ال يوجد فرؽ بُت متوسط قبوؿ ىا.

 باستخدام بطاقة المفردات لترقية إستيعاب المفردات القراءةهارة تعليم م  . ث
كبعد تقدًن اإلجراءات التعليمية السابقة، قامت الباحثة بعرض نتائج االختبار    

  :القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبة، كىي ما يلي
6  الجدول  

نتائج اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي في فصل التجريبة )لترقية إستيعاب 
 المفردات(

 اإلختبار البعدم اإلختبار القبلي الرقم

 ترميز النتيجة ترميز النتيجة

 

 

 

Independent Samples Test 

 

 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

nilai 

pemahaman 

membaca 

Equal 

variances 

assumed 

18.083 .000 -1.422 62 .160 -1.719 1.209 -4.135 .697 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-1.422 42.703 .162 -1.719 1.209 -4.157 .719 
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ُ َٗ ُ ٗٓ ِ 

ِ َٗ ُ ٗٓ ِ 

ّ ٖٓ ُ َٗ ِ 

ْ َٗ ُ ٗٓ ِ 

ٓ ٖٓ ُ َٗ ِ 

ٔ َٗ ُ ٗٓ ِ 

ٕ ٕٓ ُ َٗ ِ 

ٖ َٗ ُ ٗٓ ِ 

ٗ َٖ ُ ٖٓ ِ 

َُ َٗ ُ ٗٓ ِ 

ُُ َٗ ُ ٗٓ ِ 

ُِ َٕ ُ َٖ ِ 

ُّ َٗ ُ ٗٓ ِ 

ُْ َٗ ُ ٗٓ ِ 

ُٓ َٕ ُ َٖ ِ 

ُٔ َٗ ُ ٗٓ ِ 
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ُٕ َٗ ُ ٗٓ ِ 

ُٖ َٗ ُ ٗٓ ِ 

ُٗ ٗٓ ُ ٗٓ ِ 

َِ َٗ ُ ٗٓ ِ 

ُِ ٖٓ ُ َٗ ِ 

ِِ َٕ ُ َٖ ِ 

ِّ َٗ ُ ٗٓ ِ 

ِْ َٖ ُ ٖٓ ِ 

ِٓ َٕ ُ َٖ ِ 

ِٔ ٖٓ ُ َٗ ِ 

ِٕ ٖٓ ُ ٗٓ ِ 

ِٖ َٗ ُ ٗٓ ِ 

ِٗ َٗ ُ ٗٓ ِ 

َّ ٗٓ ُ ٗٓ ِ 

ُّ ٗٓ ُ ٗٓ ِ 

ِّ َٗ ُ ٗٓ ِ 
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 7الجدول 
  واإلختبار البعدي في فصل التجريبة ببرنامجنتائج تحليل اإلختبار القبلي 

spss.16.0  )لترقية إستيعاب المفردات( 
 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

nilai kosakata 64 90.08 5.078 .635 

kelas eksperimen 64 1.50 .504 .063 

 

، كىي قيمة اإلحصاء الوصفيكاحدة أعاله يوضح اعبدكؿ اإلحصائي لعينة  
 طالبنا. ْٔ، فبا يعٍت أف عدد العينات اؼبستخدمة ىو  = Nْٔ اؼبفرداتقيمة االستيعاب 

. األمراض اؼبنقولة َٖ.َٗالقيمة احملسوبة ىو أف متوسط  َٖ.َٗ= يعٍت اؼبتوسط 
  .ّٓٔ ىوStd. Error Meanٓۖك  َٖٕ.ٓ جنسيا االكبراؼ أك االكبراؼ اؼبعيارم ىو

 ، كىيكاحدة أعاله قيمة اإلحصاء الوصفييوضح اعبدكؿ اإلحصائي لعينة  
يعٍت  طالبنا. ْٔفبا يعٍت أف عدد العينات اؼبستخدمة ىو  ،= Nْٔفصل التجريبة

. األمراض اؼبنقولة جنسيا َٓ.ُ القيمة احملسوبة ىوأف متوسط  َٓ.ُ= اؼبتوسط 
 .َّٔ ىوۖٓ Std. Error Meanك .َْٓ االكبراؼ أك االكبراؼ اؼبعيارم ىو
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ت ) ت ، من اؼبعركؼ أف قيمةجدكؿ اختبار العينة الواحد أعالهبناءن على  
-ِ. سيج. )ّٔدرجة اغبرية ىي . َٕٗ.ُُْىيإستيعاب اؼبفردات عدد( لقيمة 

tailedٓۖ) َََأك قيمة ذات داللة مع اختبار ثنائي الطرؼ من. 
ت ) ت ، من اؼبعركؼ أف قيمةجدكؿ اختبار العينة الواحد أعالهبناءن على  

( أك tailed-ِ. سيج. )ّٔدرجة اغبرية ىي . ك ُِٖ.ِّ ىيلفصل التجريبة عدد( 
 .َََقيمة ذات داللة مع اختبار ثنائي الطرؼ من 

 Spssكاحدة ب اإلحصائي لعينة خالصة إختبار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 0                                        

 

t Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

nilai kosakata 141.907 63 .000 90.078 88.81 91.35 

kelas eksperimen 23.812 63 .000 1.500 1.37 1.63 
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 -ِسيج. ) ، يعرؼ قيمةأعالهنتائج جدكؿ اختبار عينة كاحدة استنادان إذل  
tailed) يبكن االستنتاج بأف .، مث كفقا للقرار اؼبذكور أعالهَََ <َٓ.َ يساكم ،H0 

  قبوؿ ىا.مت Ha  قد مت رفضو ك
مت  Ha مت رفضو ك قدH0ٓۖ. بأف 5ُٖٔٓك ت جدكؿ  ّٔكأما ت حساب  
قيمة إختبار القبلي ك قيمة  يف نتائجفرؽ يبكن تفسَت أف ىناؾ كبالتارل، قبوؿ ىا. 

 إختبار البعدم.
 

 8الجدول 
 

في الفصل  البعدماإلختبار  الرقم
 الضابطة

في  اإلختبار البعدم
 الفصل التجريبة

 ترميز النتيجة ترميز النتيجة

ُ ٗٓ ُ ٗٓ ِ 

ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ 

ّ َٗ ُ َٗ ِ 

ْ ٗٓ ُ ٗٓ ِ 

ٓ َٗ ُ ٗٓ ِ 

ٔ ٗٓ ُ َٗ ِ 

ٕ َٗ ُ ٗٓ ِ 
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ٖ ٗٓ ُ ٗٓ ِ 

ٗ ٖٓ ُ ٗٓ ِ 

َُ ٗٓ ُ ٗٓ ِ 

ُُ ٗٓ ُ ٗٓ ِ 

ُِ َٖ ُ ٖٓ ِ 

ُّ ٗٓ ُ ٗٓ ِ 

ُْ ٗٓ ُ َٗ ِ 

ُٓ َٖ ُ ٗٓ ِ 

ُٔ ٗٓ ُ َٗ ِ 

ُٕ ٗٓ ُ ٗٓ ِ 

ُٖ ٗٓ ُ ٗٓ ِ 

ُٗ ٗٓ ُ َٖ ِ 

َِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ 

ُِ َٗ ُ َٗ ِ 

ِِ َٖ ُ َٗ ِ 

ِّ ٗٓ ُ ٗٓ ِ 
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ِْ ٖٓ ُ ٗٓ ِ 

ِٓ َٖ ُ ٗٓ ِ 

ِٔ َٗ ُ ٗٓ ِ 

ِٕ ٗٓ ُ ٗٓ ِ 

ِٖ ٗٓ ُ ٗٓ ِ 

ِٗ ٗٓ ُ ٖٓ ِ 

َّ ٗٓ ُ ٗٓ ِ 

ُّ ٗٓ ُ ٗٓ ِ 

ِّ ٗٓ ُ ٗٓ ِ 

  
 

 ب. الجدول اختبار ت عينة مستقلة
 

  9 الجدول                       

Group Statistics 

 kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

nilai 

kosa 

kata 

post kontrol 32 91.72 5.329 .942 

         post experimen 
32 92.97 3.780 .668 
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، يتم مستقلة، استنادان إذل النتائج أعالهاختبار عينة  نتائج تاالنتباه إذل  
.، مث كفقا ألسس صنع ِّٖ >َٓ.َ من ( tailed-ِسيج. ) اغبصوؿ على قيمة

  .Haمقبولة كرفض  H0، يبكن استنتاج أف اؼبستقل للعينة االختبارت القرار يف 
مت  Haٓۖقد مت رفضو ك   H0. بأف 5ُٖٔٓك ت جدكؿ  ِٔكأما ت حساب  
 )ب(.كآّموعة  )أ(قيمة آّموعة فبا يعٍت أنو ال يوجد فرؽ بُت متوسط  قبوؿ ىا.

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

  Lower Upper 

nilai 

kosakata 

Equal 

variances 

assumed 

4.173 .045 -1.082 62 .283 -1.250 1.155 -3.559 1.059 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-1.082 55.892 .284 -1.250 1.155 -3.564 1.064 
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 مناقشة نتائج البحث: المبحث الثالث

 بطاقة باستخدام القراءة مهارة تعليم عن الباحثة بحثت المبحث ىذه في
 ومناقشتها البيانات تحليل بعدو  .المفردات وإستيعاب المقروء فهم لترقية النص

 :منها الباحثة حصلت

 القراءة مهارة تعليم في المقروء فهم لترقية النص بطاقة  استخدام. أ

أما مهارات الفهم يف القراءة فهي معقدة تتضمن فيها عدة مهارات أخرل، كىي 
 48ما  يلي:

 .القراءة القدرة على إعطاء الرمز معناه -ُ

كالعبارة كاعبملة كالفقرة كالقطعة  القدرة على فهم الوحدات األكرب،   -ِ
 كلها.

 القدرة على القراءة يف كحدات فكرية. -ّ

 القدرة على فهم الكلمات من السياؽ، كاختيار اؼبعٌت اؼبالئم لو. -ْ

 القدرة على ربصيل معاىن الكلمة. -ٓ

 القدرة على اختيار األفكار الرئيسة كفهمها. -ٔ

 القدرة على فهم التنظيم الذم اتبعو الكاتب. -ٕ

 .على االستنتاج القدرة -ٖ

 .القدرة على فهم االذباىات -ٗ

كالنغمة السائدة،  القدرة على تقوًن اؼبقركء، كمعرفة األساليب األدبية، -َُ
 كحالة الكاتب كغرضو.

 القدرة على االحتفاظ باألفكار. -ُُ

 إدراؾ القدرة على تطبيق األفكار كتفسَتىا يف ضوء اػبربة السابقة. -ُِ
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ءة رٌكز الباحث على القدرة على فهم كمن مهارات الفهم السابقة يف القرا
معاين الكلمات، كالًتاكيب أك اعبمل، كاألفكار الرئيسة يف النص اؼبقركء 

 )ؿبتول النص(.
 المقروء فهم كفاءة أن فالخالصة البحث ىذا في بالبيانات النظرية تطابق بعد 

 : يعني البحث ىذا في
 .القراءة القدرة على إعطاء الرمز معناه -ُ

فهم الوحدات األكرب، كالعبارة كاعبملة كالفقرة كالقطعة   القدرة على -ِ
 كلها.

 القدرة على القراءة يف كحدات فكرية. -ّ

 القدرة على ربصيل معاىن الكلمة. -ْ

 القدرة على اختيار األفكار الرئيسة كفهمها. -ٓ

 القدرة على فهم التنظيم الذم اتبعو الكاتب. -ٔ

 : يعني البحث ىذا في يوجد ال المقروء فهم كفاءة وأما
 القدرة على فهم الكلمات من السياؽ، كاختيار اؼبعٌت اؼبالئم لو.    -ُ

 .القدرة على االستنتاج    -ِ

 .القدرة على فهم االذباىات    -ّ

كالنغمة السائدة،    القدرة على تقوًن اؼبقركء، كمعرفة األساليب األدبية،  -ْ
 كحالة الكاتب كغرضو.

 القدرة على االحتفاظ باألفكار.    -ٓ

 إدراؾ القدرة على تطبيق األفكار كتفسَتىا يف ضوء اػبربة السابقة.   -ٔ

كمن مهارات الفهم السابقة يف القراءة رٌكز الباحث على القدرة على فهم 
معاين الكلمات، كالًتاكيب أك اعبمل، كاألفكار الرئيسة يف النص اؼبقركء 

 )ؿبتول النص(.
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 مهارة تعليم في المفردات إستيعاب لترقية المفردات بطاقة استخدام. ب
 القراءة

 إف يف تعليم اؼبفردات أمور ربتاج إذل االىتماـ ّٔا يعٍت :
( تعيُت فوائد اؼبفردات للمتعلمُت يف أداء االتصاؿ، اؼبراد بو أف اؼبفردات ُ)

يبكن استخدمها يف االتصاؿ الفعارل كاؼبفتحة. كاالتصاؿ الفعارل يف الكالـ 
كالكتابة ربتاج إذل االستيعاب على اؼبفردات اؼبكتسبة متفتحة. االتصاؿ 

ستيعاب على اؼبفردات اؼبتفتحة من االستماع كالقراءة ال ىبلو من  اال
 اؼبكتسبة. 

( تعيُت مدة استخدـ اؼبفردات ؼبتعلمُت، يعٍت اؼبفردات اؼبستخدمة ِ)
لألمور الدائمة كاؼبؤقتة. كؽبذين العاملُت ذكرنبا تأثَت كبَت يف تعليم 

 9ٗاؼبفردات.
 إستيعاب كفاءة أن فالخالصة البحث ىذا في بالبيانات النظرية تطابق بعد  

 : يعني البحث ىذا في المفردات
( تعيُت فوائد اؼبفردات للمتعلمُت يف أداء االتصاؿ، اؼبراد بو أف اؼبفردات ُ)

 فقط.يبكن استخدمها يف االتصاؿ اؼبفتحة. االتصاؿ اؼبتفتحة من القراءة 
( تعيُت مدة استخدـ اؼبفردات ؼبتعلمُت، يعٍت اؼبفردات اؼبستخدمة ِ)

 العاملُت ذكرنبا تأثَت كبَت يف تعليم اؼبفردات.لألمور الدائمة كاؼبؤقتة. كؽبذين 
 : يعني البحث ىذا في يوجد ال المفردات إستيعاب كفاءة وأما

( تعيُت فوائد اؼبفردات للمتعلمُت يف أداء االتصاؿ، اؼبراد بو أف اؼبفردات ُ)
يبكن استخدمها يف االتصاؿ الفعارل كاؼبفتحة. كاالتصاؿ الفعارل يف الكالـ 
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كالكتابة ربتاج إذل االستيعاب على اؼبفردات اؼبكتسبة متفتحة. االتصاؿ 
 ى اؼبفردات اؼبكتسبة. ال ىبلو من  االستيعاب عل اؼبتفتحة من االستماع
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 الفصل الخامس

 نتائج البحث والتوصيات واالقتراحات

 نتائج البحث . ت
 : اإلختبارات السابقة استخدـ الباحثة الننتائج التالية يف  
 تعليم مهارة ترقية فهم اؼبقركء يفيف أف استخداـ بطاقة النص التؤثر  -ُ

نتائج  نتائج قيمة إختبار القبلي كبُت فرؽ  القراءة. كلكن إذا فرقة كاحد
ار البعدم. كلكن إذا مقارنة بُت فصل الضابط كفصل قيمة إختب

 التجريب ليس فعاؿ.
يف تعليم  إستيعاب اؼبفردات ترقيةيف أف استخداـ بطاقة اؼبفردات التؤثر  -ِ

نتائج قيمة إختبار القبلي بُت فرؽ  القراءة. كلكن إذا فرقة كاحد مهارة
ار البعدم. كلكن إذا مقارنة بُت فصل الضابط ك فصل قيمة إختبنتائج ك 

 التجريب ليس فعاؿ.
 

 صيات البحثتو  . ث
 من نتائج البحث تقدـ الباحثة ىذه اغبلوؿ اؼبقًتحة: انطالقا

ترجو الباحثة على صبيع مؤسسة الًتبية اإلسالمية كخصوصا على مدرسة  -ُ
بعملية تعليم مهارة القراءة  اؼبتوسطة اإلسالمية اغبكومية بباتو أف هتتم
 ألف مهمة جدا يف ترقية تعليم اللغة العربية.

ترجو الباحثة على كل معلم أف تعلم اللغة العربية بطريقة ك كسائل  -ِ
 التعليمية جذابية.

تطبيق بطاقة النص كبطاقة اؼبفردات ؽبا أنبيتها كىي لتيسَت تعليم مهارة  -ّ
 القراءة  لدل الطالب.
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 االقترحات ج.

 طالقا من نتائج البحث ترل الباحثة ضركرية تقدًن اؼبقًتحات فيما يأيت:ان

إف يف تعليم مهارة القراءة لو التدرج كال بد للمعلم أف يهتم بو قبل أف  -ُ
 يقـو بالعملية التدريسية كبومتعلميو

إف مهارات األربعة : مهارة اإلستماع ك مهارة الكالـ كمهارة القراءة  -ِ
 رات هبب أف يبلك للطالبمها ىيكمهارة الكتابة 
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 قائمة المصادر والمراجع

 

 ، أكجونج باندانج:مدخل إلى طرق تعليم اللغة األجنبية لمدرسي اللغة ،أرشد، أزىر
 .ُٖٗٗمطبعة األحكاـ 

، مناىج البحث في التربية وعلم النفسجابر عبد اغبميد جابر كأضبد خَتل كاظم، 
 .ُٖٕٗالقاىرة: دار النهضة العربية 

اؼبصرية البناية  القاىرة: دار ،تدريس اللغة العربية بين النظرية والتطبيق  شحاتة، حسن
ُٗٗٔٓۖ 

صر: جامعة اؼبنصورة م ،تعليم العربية لغير الناطقين بها  رشدم أضبد طعيمة،
 ـ.ُٖٗٗ

مكة  ،المراجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىرشدم أضبد طعيمة، 
 ـ.ُٖٔٗجامعة أـ القرل : اؼبكرمة

، دراسات في المناىج واألساليب العامةصاحل ذياب ىندم كىشاـ عامر علياف، 
 ـ. ُٕٖٗعماف: دار الفكر

لبناف:  ،تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيق صالح عبد آّيد العرب،
  .ـُُٖٗمكتبة لبناف 

عماف: دار ، ريس اللغة العربيةالطرائق العملية في تدطو علي حسُت الدليمي، 
 ـ. ََِّ الشركؽ

 ـ.ُْٖٗ الكويت : مكتبة الفالح ،تدريس فنون اللغة العربيةعلي أضبد مذكور، 

القاىرة: دار ، أساسيات تعليم اللغة العربيةفتحي علي يونس كؿبمود كامل الناقة، 
 .ـُٕٕٗالثقافة 

بالمرحلة اإلبتدائية أسسو تدريس اللغة العرابية  صاحل الدين علي ؾباكر، ؿبمد
  ، كويت: دار القلم، دكف سنة.وتطبيقتو
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الكويت: دار  ،تدريس اللغة العربية بالمرحلة اإلبتدائيةؿبمد صالح الدين علي ؾباكر، 
 .ُٕٕٗالقلم 

  .ـَََِ األردف : دار الفالحاالختبارات اللغوية، ؿبمد علي اػبورل، 

 ،المعينات البصرية في تعليم اللغةالصديق عبد اهلل،  ؿبمود إظباعيل صيٌت كعمر
  ـ.ُْٖٗق  َُْْ د: جامعة اؼبلك سعو الرياض 

دليل المعلم إلى استخدام الصوار والبطاقات في اظباعيل صييٍت كاالخركف،  ؿبمود
  .ُُٗٗ، الرياض تعليم العربية

  .ُٖٗٗ، ، الرياض، أساليب تدريس اللغة العربيةؿبمود على اػبورل

طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين مود كامل الناقة كرشدم أضبد طعيمة، ؿب
  ـ.ََِّأيسيسكو،-كالعلـو كالثقافة ، )منشورات اؼبنظمة اإلسالمية للًتبيةبها

اؼبكرمة: جامعة )مكة  تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى،ؿبمود كامل الناقة، 
 ـ.ُٖٓٗأـ القرل، 

 ، بَتكت: اؼبكتبة العصرية د.ت.جامع الدروس العربيةمصطفى الغلياين. 
أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين عبداهلل الغارل كعبد اغبميد عبداهلل،  ناصر

 .ُُٗٗعة اؼبلك سعود كجامعة طنطا، ، جامبالعربية
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 قائمة اؼبالحق
 

 

 

 

 



 
 

 

 

                             

              

 

 

 

 

 

 



 
 

 فصل الضابطة فهم اؼبقركء فصل التجريبة فهم اؼبقركء قيمة فهم اؼبقركء
فصل  ترميز

التجريبة 
إختبار 
 البعدم

فصل  ترميز
الضابطة 
إختبار 
 البعدم

 

إختبار  ترميز
 البعدم

 

إختبار  ترميز
 القبلي

 
 
 

 ترميز
 

إختبار 
 البعدم
 

إختبار  ترميز
 القبلي

 الرقم

ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ ٗٓ ُ َٗ ِ ٗٓ ُ َٖ ُ 
ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ ٗٓ ُ َٗ ِ ٗٓ ُ َٗ ِ 
ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ ٗٓ ُ َٗ ِ ٗٓ ُ ٗٓ ّ 
ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ ٗٓ ُ َٗ ْ 
ِ ٗٓ ُ ٖٓ ِ ٗٓ ُ ٖٓ ِ ٖٓ ُ َٖ ٓ 
ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ ٗٓ ُ َٗ ٔ 
ِ ٗٓ ُ َٗ ِ ٗٓ ُ َٖ ِ َٗ ُ ٕٓ ٕ 
ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ ٗٓ ُ َٗ ٖ 



 
 

ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ ٗٓ ُ َٗ ٗ 
ِ َٗ ُ ٗٓ ِ َٗ ُ َٖ ِ ٗٓ ُ َٗ َُ 
ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ ٗٓ ُ َٗ ِ ٗٓ ُ َٗ ُُ 
ِ َٗ ُ َٖ ِ َٗ ُ َٖ ِ َٖ ُ َٕ ُِ 
ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ ٗٓ ُ َٗ ِ ٗٓ ُ َٗ ُّ 
ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ ٗٓ ُ ٗٓ ُْ 
ِ َٗ ُ ٕٓ ِ َٗ ُ َٖ ِ ٕٓ ُ َٕ ُٓ 
ِ ٗٓ ُ ٖٓ ِ ٗٓ ُ َٗ ِ ٖٓ ُ َٖ ُٔ 
ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ ٗٓ ُ َٗ ِ ٗٓ ُ َٗ ُٕ 
ِ َٗ ُ ٗٓ ِ َٗ ُ َٖ ِ ٗٓ ُ َٗ ُٖ 
ِ ٖٓ ُ ٗٓ ِ ٖٓ ُ َٖ ِ ٗٓ ُ ٗٓ ُٗ 
ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ ٗٓ ُ َٗ ِ ٗٓ ُ َٗ َِ 
ِ َٗ ُ ٗٓ ِ َٗ ُ ٖٓ ِ ٗٓ ُ َٗ ُِ 
ِ َٗ ُ َٖ ِ َٗ ُ َٖ ِ َٖ ُ َٕ ِِ 



 
 

ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ ٗٓ ُ َٗ ِ ٗٓ ُ ٖٓ ِّ 
ِ َٗ ُ ٖٓ ِ َٗ ُ َٖ ِ ٖٓ ُ َٕ ِْ 
ِ ٗٓ ُ َٖ ِ ٗٓ ُ َٖ ِ َٖ ُ َٕ ِٓ 
ِ َٗ ُ ٗٓ ِ َٗ ُ ٖٓ ِ ٗٓ ُ َٗ ِٔ 
ِ َٗ ُ ٗٓ ِ َٗ ُ ٖٓ ِ ٗٓ ُ ٖٓ ِٕ 
ِ ٗٓ ُ َٖ ِ ٗٓ ُ َٗ ِ َٖ ُ َٕ ِٖ 
ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ ٗٓ ُ َٗ ِ ٗٓ ُ َٗ ِٗ 
ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ ٗٓ ُ َٗ ِ ٗٓ ُ َٗ َّ 
ِ َٗ ُ ٗٓ ِ َٗ ُ َٖ ِ ٗٓ ُ ٗٓ ُّ 
ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ ٗٓ ُ َٗ ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِّ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ ٗٓ ُ َٗ ِ ٗٓ ُ َٗ ُ 
ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ ٗٓ ُ ٖٓ ِ ٗٓ ُ َٗ ِ 
ِ َٗ ُ َٗ ِ َٗ ُ َٖ ِ َٗ ُ ٖٓ ّ 
ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ ٗٓ ُ َٗ ِ ٗٓ ُ َٗ ْ 
ِ ٗٓ ُ َٗ ِ ٗٓ ُ َٗ ِ َٗ ُ ٖٓ ٓ 
ِ َٗ ُ ٗٓ ِ َٗ ُ ٖٓ ِ ٗٓ ُ َٗ ٔ 
ِ ٗٓ ُ َٗ ِ ٗٓ ُ َٖ ِ َٗ ُ ٕٓ ٕ 
ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ ٗٓ ُ َٗ ِ ٗٓ ُ َٗ ٖ 

 فصل الضابطة اؼبفردات فصل التجريبة اؼبفردات تقييم اؼبفردات
فصل  ترميز

التجريبة 
إختبار 
 البعدم

فصل  ترميز
الضابطة 
إختبار 
 البعدم

 

إختبار  ترميز
 البعدم

 

إختبار  ترميز
 القبلي

 
 
 

 ترميز
 

إختبار 
 البعدم
 

إختبار  ترميز
 القبلي

 الرقم



 
 

ِ ٗٓ ُ ٖٓ ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ ٖٓ ُ َٖ ٗ 
ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ ٗٓ ُ َٗ ِ ٗٓ ُ َٗ َُ 
ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ ٗٓ ُ َٗ ِ ٗٓ ُ َٗ ُُ 
ِ ٖٓ ُ َٖ ِ ٖٓ ُ َٖ ِ َٖ ُ َٕ ُِ 
ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ ٗٓ ُ َٗ ِ ٗٓ ُ َٗ ُّ 
ِ َٗ ُ ٗٓ ِ َٗ ُ ٖٓ ِ ٗٓ ُ َٗ ُْ 
ِ ٗٓ ُ َٖ ِ ٗٓ ُ َٗ ِ َٖ ُ َٕ ُٓ 
ِ َٗ ُ ٗٓ ِ َٗ ُ ٖٓ ِ ٗٓ ُ َٗ ُٔ 
ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ ٗٓ ُ َٗ ِ ٗٓ ُ َٗ ُٕ 
ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ ٗٓ ُ َٗ ِ ٗٓ ُ َٗ ُٖ 
ِ َٖ ُ ٗٓ ِ َٖ ُ ٕٓ ِ ٗٓ ُ ٗٓ ُٗ 
ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ ٗٓ ُ َٗ ِ ٗٓ ُ َٗ َِ 
ِ َٗ ُ َٗ ِ َٗ ُ ٖٓ ِ َٗ ُ ٖٓ ُِ 
ِ َٗ ُ َٖ ِ َٗ ُ َٖ ِ َٖ ُ َٕ ِِ 



 
 

ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ ٗٓ ُ َٗ ِ ٗٓ ُ َٗ ِّ 
ِ ٗٓ ُ ٖٓ ِ ٗٓ ُ َٗ ِ ٖٓ ُ َٖ ِْ 
ِ ٗٓ ُ َٖ ِ ٗٓ ُ ٖٓ ِ َٖ ُ َٕ ِٓ 
ِ ٗٓ ُ َٗ ِ ٗٓ ُ َٗ ِ َٗ ُ ٖٓ ِٔ 
ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ ٗٓ ُ َٗ ِ ٗٓ ُ ٖٓ ِٕ 
ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ ٗٓ ُ َٗ ِ ٗٓ ُ َٗ ِٖ 
ِ ٖٓ ُ ٗٓ ِ ٖٓ ُ َٖ ِ ٗٓ ُ َٗ ِٗ 
ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ ٗٓ ُ َٗ ِ ٗٓ ُ ٗٓ َّ 
ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ ٗٓ ُ َٗ ِ ٗٓ ُ ٗٓ ُّ 
ِ ٗٓ ُ ٗٓ ِ ٗٓ ُ َٗ ِ ٗٓ ُ َٗ ِّ 

 

 

 

 

 

 



 
 

  RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) KELAS 

EKSPERIMEN 

TAHUN PELAJARAN 2018 / 2019 

 

Nama Sekolah            : MTsN Batu 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/Semester  : VIII/ Ganjil 

Materi Pokok   : الساعة، يومياتنا فى المدرسة، يومياتنا فى البيت  
Alokasi Waktu : 40 menit ( 1 Pertemuan ) 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

 

1. Kompetensi Inti ( KI 1 ) : 

Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya  

2. Kompetensi Inti ( KI 2 ) :  

       Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi,    gotong 

royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

3. Kompetensi Inti ( KI 3 ) : 

Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

4.  Kompetensi Inti ( KI 4 ) : 

Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

 

 

 

 

 



 
 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian  Kompetensi : 

Meyakini, menyadari, bersyukur  

 1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan 

       percaya diri sebagai anugerah Allah 

dalam  berkomunikasi dengan lingkungan 

sosialٓۖsekitar rumah dan madrasah 

1.1.1 Menyadari bahwa sikap jujur yang 

kita miliki merupakan anugrah Alloh 

1.1.2 Meyakini bahwa memiliki perilaku 

percaya diri merupakan anugerah 

Alloh 

1.1.3 Bersyukur dengan mengucap 

hamdalah karena telah diberi Allah 

kepribadian yang jujur dan percaya 

diri  

 2.1Menunjukkan perilaku jujur dan     percaya 

diri dalam berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar rumah dan 

sekolah 

     

2.1.1 Berperilaku tidak menyontek dalam 

kehidupan sehari hari 

2.1.2 Berperilaku tidak takut tampil di 

depan kelas 

3.1 Memahami  bunyi, makna, dan gagasan 

dari kata, frase, kalimat bahasa Arab 

sesuai dengan struktur kalimat yang 

berkaitan dengan topik :  الساعت، يومياتنا فى

 baik المدرست، يومياتنا فى البيت

secara lisan maupun tertulis 

3.1.1  Melafkan bunyi kata yang di dengar 

tentang :  الساعت، يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى

 البيت

3.1.2  Menjelaskan makna kata yang    

berhubungan dengan topik:  ،الساعت

 يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى البيت

3.1.3. Membedakan informasi (gagasan) 

dari teks bacaan  tentang :  ،الساعت

 يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى البيت

3.1.4. Menyebutkan struktur kalimat yang   

berkaitan dengan topik : ساعت، ال

 يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى البيت

4.1 Mendemostrasikan ungkapan informasi 

 lisan dan tulisan sederhana tentang topic  : 

 الساعت، يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى البيت

dengan memperhatikan struktur teks dan 

unsur kebahasaan yang benar dan 

sesuaikonteks 

4.1.1 Melafalkan dialog sederhana yang 

berhubungan dengan topik:  ،الساعت

 sesuai يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى البيت

dengan struktur teks dan unsur 

kebahasaan  

4.1.2.  Mendemonstrasikan dialog 

sederhana tentang  الساعت، يومياتنا فى

يومياتنا فى البيتالمدرست،   

4.1.3 Menulis dialog  sederhana tentang 



 
 

الساعت، يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى 

  البيت

4.1.4 menyusun dialog sederhana tentang 

الساعت، يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى 

 البيت

 

 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan pertama  

1. Melalui penanaman keimanan dan pemberian contoh, peserta didik dapat 

menyadari bahwa sikap jujur yang kita miliki merupakan anugerah Allah SWT dalam 

kehidupan sehari- hari 

2. Melalui interaksi dengan lingkungan peserta didik dapat menunjukkan perilaku jujur 

dalam berkomuikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah dengana 

baik 

3. Melalui modelling dan drill, peserta didik  dapat melafalkan langsung bunyi kata 

bahasa arab tentang الساعة، يومياتنا فى المدرسة، يومياتنا فى البيت  yang diperdengarkan dengan 

baik dan benar. 

4. Melalui make a match,peserta didik dapat menemukan makna kata yang 

berhubungan dengan topik: الساعة، يومياتنا فى المدرسة، يومياتنا فى البيت dengan baik  benar 
 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 

1. Materi Pembelajaran Reguler  

- Qira’ah tentang :  المدرست، يومياتنا فى البيتالساعت، يومياتنا فى  

         

الساعة -1  

 

 

 

 



 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) KELAS EKSPERIMEN 

TAHUN PELAJARAN 2018 / 2019 

 

Nama Sekolah            : MTsN Batu 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/Semester  : VIII/ Ganjil 

Materi Pokok   : ،يومياتنا فى المدرسة، يومياتنا فى البيت الساعة   
Alokasi Waktu : 40 menit ( 1 Pertemuan ) 

 

D. KOMPETENSI INTI (KI) 

 

5. Kompetensi Inti ( KI 1 ) : 

Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya  

6. Kompetensi Inti ( KI 2 ) :  

       Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi,    gotong 

royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

7. Kompetensi Inti ( KI 3 ) : 

Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

8.  Kompetensi Inti ( KI 4 ) : 

Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

E. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian  Kompetensi : 

Meyakini, menyadari, bersyukur  

 1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan 

       percaya diri sebagai anugerah Allah 

dalam  berkomunikasi dengan lingkungan 

1.1.4 Menyadari bahwa sikap jujur yang 

kita miliki merupakan anugrah Alloh 

1.1.5 Meyakini bahwa memiliki perilaku 

percaya diri merupakan anugerah 



 
 

sosialٓۖsekitar rumah dan madrasah Alloh 

1.1.6 Bersyukur dengan mengucap 

hamdalah karena telah diberi Allah 

kepribadian yang jujur dan percaya 

diri  

 2.1Menunjukkan perilaku jujur dan     percaya 

diri dalam berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar rumah dan 

sekolah 

     

2.1.3 Berperilaku tidak menyontek dalam 

kehidupan sehari hari 

2.1.4 Berperilaku tidak takut tampil di 

depan kelas 

3.1 Memahami  bunyi, makna, dan gagasan 

dari kata, frase, kalimat bahasa Arab 

sesuai dengan struktur kalimat yang 

berkaitan dengan topik :  الساعت، يومياتنا فى

 baik المدرست، يومياتنا فى البيت

secara lisan maupun tertulis 

3.1.1  Melafkan bunyi kata yang di dengar 

tentang :  الساعت، يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى

 البيت

3.1.2  Menjelaskan makna kata yang    

berhubungan dengan topik:  ،الساعت

 يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى البيت

3.1.3. Membedakan informasi (gagasan) 

dari teks bacaan  tentang :  ،الساعت

 يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى البيت

3.1.4. Menyebutkan struktur kalimat yang   

berkaitan dengan topik :  ،الساعت

 يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى البيت

4.1 Mendemostrasikan ungkapan informasi 

 lisan dan tulisan sederhana tentang topic  : 

 الساعت، يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى البيت

dengan memperhatikan struktur teks dan 

unsur kebahasaan yang benar dan 

sesuaikonteks 

4.1.1 Melafalkan dialog sederhana yang 

berhubungan dengan topik:  ،الساعت

تنا فى المدرست، يومياتنا فى البيتيوميا  sesuai 

dengan struktur teks dan unsur 

kebahasaan  

4.1.2.  Mendemonstrasikan dialog 

sederhana tentang  الساعت، يومياتنا فى

 المدرست، يومياتنا فى البيت

4.1.3 Menulis dialog  sederhana tentang 

الساعت، يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى 

  البيت

4.1.4 menyusun dialog sederhana tentang 

الساعت، يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى 

 البيت

 



 
 

F. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan pertama  

5. Melalui penanaman keimanan dan pemberian contoh, peserta didik dapat 

menyadari bahwa sikap jujur yang kita miliki merupakan anugerah Allah SWT dalam 

kehidupan sehari- hari 

6. Melalui interaksi dengan lingkungan peserta didik dapat menunjukkan perilaku jujur 

dalam berkomuikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah dengana 

baik 

7. Melalui modelling dan drill, peserta didik  dapat melafalkan langsung bunyi kata 

bahasa arab tentang الساعة، يومياتنا فى المدرسة، يومياتنا فى البيت  yang diperdengarkan dengan 

baik dan benar. 

8. Melalui make a match,peserta didik dapat menemukan makna kata yang 

berhubungan dengan topik: الساعة، يومياتنا فى المدرسة، يومياتنا فى البيت dengan baik  benar 
 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 

2. Materi Pembelajaran Reguler  

- Qira’ah tentang : الساعت، يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى البيت 

         

 الساعة -1
 القراءة  

ةُ ٌَّ ْوِم ٌَ  األَْعَماُلاْل

ْوِمَبْعَداَْنأََتَناَوَلالَعَشاء. الًفِىُغْرَفةالنَّ ٌْ اِسَعِةلَ اَعِةالتَّ  أََناُمِفىالسَّ

اِبَعِةَصَباًحا. اَعِةالرَّ ْوِمِفىالسَّ ِقُظِمَنالنَّ ٌْ  أَْسَت

اِبَعِةَوَعشْ اَعِةالرَّ اِمِفىالسَّ  ِرَدَقاِئق.أَْغَتِسُلِفىاْلَحمَّ

ْبِح. أُلَِصالَِةالصُّ  َوَبْعَدَذلَِك،أََتَوضَّ

اَعِةاْلَخاِمَسِةَوالنِّْصف.  ْبَحَجَماَعًةفًِاْلَمْسِجِدِفًالسَّ  أَُصلِّىالصُّ

الًَوأَُذاِكُرُدُرْوِسىِفىُغْرَفِةاْلُمَذا ٌْ َمَقلِ ٌْ الَةأَْقَرأاْلقُْرأَناْلَكِر  َكَرِة.َوَبْعَدالصَّ

ْبع اِدَسِةِاالَّالرُّ اَعِةالسَّ َهابإِلَىاْلَمْدَرَسة ِفىالسَّ  .أََتَناَوُلاْلفُُطْورَمَعأُْسَرِتىِفىُغْرَفِةاأْلَْكلَقْبَلالذَّ

يومياتنا فى المدرسة-ٕ

 فِىَمْدَرَسِتَنا

ُرْوَن،ِمْنُهْمُسْلَطانوَ ٌْ زوَ لِىأَْصِدَقاءَكِث ٌْ ٌَّةوَ َفاِئَزةوَ َعِز لَةوَ ُرَق ٌْ ُرَذلَِك. َنِب ٌْ  َغ



 
 

ٌَّة. ٌَّةاْلُحُكْوِم م َطةاِِلْساَلِ اِمنفِىاْلَمْدَرَسِةالمَتَوسِّ الثَّ فِّ  َنْجلُِساآلنِفىالصَّ

َرًة. ٌْ َهاُعلُْوًماَكِث ٌْ  َنَتَعلَُّمِف

ٌَّ ٌَّة،َوُعلُْوُماِْلِْجِتَماِع ُعلُْوُمالُّلَغِو ًَ ُرَذلِكََوِه ٌْ ٌَّةَوَغ ِن ٌْ ٌَّة،َوُعلُْوُمالدِّ ِع ٌْ ِب ٌَّةَوُعلُْوُمالطَّ اِض ٌَّ  .ة،َوالرِّ

َقة.  ٌْ َهاَقْبَلُرْبِعَدِق ٌْ اَعلَىاأْلَْقَداِمَوَنِصُلِالَ ًٌ  َنْذَهُبإِلَىاْلَمْدَرَسِةَماِش

اِدَسِةَوالنِّْصِف. اَعِةالسَّ اْلَجَرسِفىالسَّ ُدقُّ ٌَ  َف

اًل. ٌْ َحىَوِقَراَءِةاْلقُْرآنَقلِ  َنْذَهُبَوَنْدُخُلِالَىَمْسِجِداْلَمْدَرَسِةلَِصالَِةالضُّ

اِبَعةَتَماًماَنْدُخُلاْلَفْصلَوَنَتَعلَّمِبِجّدَوَنَشاط. اَعِةالسَّ َوِفىالسَّ

ُحِمَن ٌْ اِسَعِةَوالنِّْصفَنْسَتِر اَعِةالتَّ َراَسةِِفًالسَّ  لَْحَظًة. الدِّ

زَفَنْذَهُبإِلَىاْلَمْكَتَبِة. ٌْ  أََناَوُسْلَطانَوَعِز

ٌَّة. تاْلَعَرِب ُرَبْعُضاْلَمَجالَّ ٌْ َهاَوَنْسَتِع ٌْ َنْقَرُءَهاِف َدةَواْلُكُتبُثمَّ ٌْ ُراْلَجِر ٌْ  َوَنْسَتِع

 

تِ-ٖ ٌْ اِتَناِفًاْلَب ٌَّ ْوِم ٌَ 

ِة.َصالِحَطالُِبالصَّ ٌَّ َطِةاِْلِْسالَِم اِنًِمَناْلَمْدَرَسِةاْلُمَتَوسِّ الثَّ  فِّ

ْوِمَصَباًحاَباِكًرا. ِقُظِمَنالنَّ ٌْ ْسَت ٌَ 

ْبِح. ُدِقَراَءةاْلقُْرآَنَبْعَدَصالَةالصُّ َتَعوَّ ٌَ ْبحَجَماَعًةِفًاْلَمْسِجِدَوُهَو ٌَُصلِّىالصُّ أَُو َتَوضَّ ٌَ  َف

ِة.َوَبْعَدا ٌَّ َفِةاْلَمْنِزلِ ٌْ اِمِباْلَوِظ ٌَ ِهِفًاْلِق ٌْ ٌَُساِعَدأََبَو ُجْوِعِمَناْلَمْسِجِد،  لرُّ

َهاِبإِلَىاْلَمْدَرَسِة. ْسَتِعّدلِلذِّ ٌَ َو ْسَتِحمُّ ٌَ  َف

َتَناَوُلاْلفُُطْوَرَمَعَعاِئلَِتِهِفًُغْرَفِةاأْلَْكِل. ٌَ  َوَبْعَدَذلَِك

اَرِة.َوِفً ٌَّ ِهِبالسَّ ٌْ ْذَهُبأَْحَمدإِلَىاْلَمْدَرَسِةَمَعأَِب ٌَ اِدَسِةَوالنِّْصف، اَعِةالسَّ  السَّ

ٌبِمَناْلَمْدَرَسِة. ٌْ ِة،َمْكَتُبُهَقِر ٌَّ ِن ٌْ ُئْوِنالدِّ ْعَمُلأَُبْوهُِفًِوَزاَرِةالشُّ ٌَ 

ٌَرْ َعًةَو َتَعلَُّمأَْحَمدُدُرْوًساُمَتَنوِّ ِةَنَهاًرا.ٌَ ٌَ اِن اَعِةالثَّ  ِجُعِمْنَهاِفًالسَّ

ُحلَْحَظًة. ٌْ ْسَتِر ٌَ َتَناَوُلاْلَغَداَءَو ٌَ  َف

 

 

 

 



 
 

3. Materi Kosakata 

 

 الساعة -1

ْومِ  Makan siangُغْرَفةالنَّ

ِقظُ ٌْ      Ruang tidur أَْسَت

ُ أ  Saya bangun أََتَوضَّ

 ’Saya berwudhu َجَماَعةً

Secara berjamaah ُغْرَفِةاأْلَْكل ٓۖ  

 Ruang makan أَْذَهبُ

 Saya berangkat        ۖٓۖٓ َطالِبُ

بٌ ٌْ  Siswa  َقِر

 Dekat  أََتَناَوُلاْلَغَداءَ

 

يومياتنا فى المدرسة-ٕ

 

Belajar أَْصِدَقاء  

Beberapa temanٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖ ُٓۖو ْٕ ُػهُ بِػيَّخَٔ ًَ ْجزِ   اْْلِ

IPS َٓۖٓۖيبِشيًبَۖٓػهَىۖٓاْْلَْلَذاو 

Berjalan kakiٓۖ                     ۖٓاْنَجَشط   فَيَُذقُّ

Bel berbunyi ٓۖ ِْٓۖكزَجَخ ًَ   اْن

Perpustakaan اْنَجِشْيَذح  

Koran ٓۖ َََٓۖٓبًسا 

Siang بفَخ   اْنَكشَّ

Pramuka ٓۖٓۖ حُۖٓاْنمََذو ۖٓ ُكشَّ

Sepak bola ٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖ ْعى ۖٓ انشَّ

Melukis ٓۖ َكثِْيش ٓۖ



 
 

Banyak ََٓۖجهَظ ٓۖ

Duduk ٓۖ َصف ٓۖ

Kelas ْٓۖرََؼهُّى ٓۖ

ٓۖ

ِييَّبرَُِبۖٓفِيۖٓاْنجَْيذِۖٓۖٓ-ٖ ْٕ ۖٓيَ

 

Menyiapkan ٓۖٓۖٓۖ ُٓۖد َّٕ  يَزََؼ

Pekerjaan rumah ُِِْٓۖضنِيَّخ ًَ ِظْيفَِخۖٓاْن َٕ  ثِبْن

Kemenag ٓۖ ٌِ ْٕ ئُ ْيُِيَّخَِِۖٓٔصاَسِحۖٓانشُّ  انذِّ

Berbagai macam pelajaran ًَٓۖػخ ِّٕ ًعبُۖٓيزََُ ْٔ  ُدُس

Lapangan ِْٓۖهَؼت ًَ  اْن

Ilmu-ilmu agama ًًٓۖيبِۖٓدْيُِيَّخ ْٕ  ُػهُ

Makan malam ُلۖٓاْنَؼَشبء َٔ  يَزََُب

Ruang belajar َِٓۖزاَكَشح ًُ  ُغْشفَِخۖٓاْن

Menonton televisi ٌَٓۖ ْٕ ُِْذۖٓانزِّْهفُِضيُ ۖٓفَيَُشب

Menghabiskan ٓۖٓۖٓۖٓۖ ْٓۖۖٓيَْمِضي

 METODE PEMBELAJARAN 

Metode        : Drill dan penugasan 

F. MEDIA DAN BAHAN 

Media : 

1. Kartu teks tentang الساعت، يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى البيت 

Bahan :  

1. Kertas kayu 

2. Kertas Hvs 

3. Kertas Bufalo warna warni 

4. Lem 

5. Gunting 

G. SUMBER BELAJAR 

a. Modul pembelajaran Insan Cendikia. Buku Bahasa Arab MTs dan SMP Plus 8 

Semester Ganjil Kurikulum 2013 

b. Yunus Mahmud ,1997. Kamus Arab-Indonesia  

c. Al – Munawwir, kamus Indonesia Arab 



 
 

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN  

         Pertemuan pertama 

a. Pendahuluan (10 menit) 

1. Mengucapkan salam dilanjutkan dengan berdoa sebelum memulai 

aktifitas/pembelajaran 

2. Menanyakan kabar peserta didik, dilanjutkan mengabsensi/presensi 

3. Mengkondisikan suasana pembelajaran yang menyenangkan misalnya; senam 

ringan (brain game hand), bernyanyi (sesuai dengan materi), dsb 

4. Menjelaskan kompetensi yang akan dicapai, serta tujuan dan manfaat 

mempelajari materi tentang الساعت، يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى البيت dalam 

kehidupan sehari-hari 

5. Menjelaskan garis besar pembelajaran/cakupan materi tentang الساعت، يومياتنا فى  

 serta langkah kegiatan yang akan dilaksanakan المدرست، يومياتنا فى البيت

6. Menjelaskan lingkup dan tehnik penilaian yang akan digunakan   

b. Kegiatan Inti (40 menit ) 

1. Peserta didik mengamati kosakata yang baru tentang الساعت، يومياتنا فى  

 pada teks ( Mengamati) المدرست، يومياتنا فى البيت

2.  Peserta didik secara kreatif mencatat dari apa yang sudah di amati   

(Mengamati) 

3.  Peserta didik menirukan pelafalan  kata, frasa dan kalimat  bahasa Arab 

tentang : نا فى المدرست، يومياتنا فى البيتالساعت، يوميات  yang dicontohkan oleh guru ( 

mencoba) 

4.  Peserta didik diberikan kesempatan untuk menanyakan arti kosakata yang 

tidak diketahui tentang:  الساعت، يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى البيت ( menanya) 

5.  Peserta didik melafalkan kata, frase dan  kalimat dengan bahasa Arab sesuai 

dengan teks yang disajikan ( mencoba) 

6. Peserta didik membaca teks Arab tentang:  الساعت، يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى

 menerjemahkan dan mencari tahu ide pokok dalam setiap paragraf ,البيت

(mencoba) 

7. Peserta didik membentuk 7 kelompok, mereka bekerjasama menggabungkan 

potongan potongan kertas menjadi sebuah paragraf tentang :  الساعت، يومياتنا فى

 (mencoba) المدرست، يومياتنا فى البيت

8. Peserta didik membentuk 7 kelompok, mereka bekerjasama untuk 

mencocokkan arti dari kosakata yang telah disediakan tentang :  الساعت، يومياتنا فى

 (mencoba) المدرست، يومياتنا فى البيت

9. Masing – masing kelompok secara gotong royong menyimpulkan hasil 

diskusi tentang teks dan kosakata : الساعت، يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى البيت ( 

mengasosiakan ) 



 
 

10. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja masing-masing      dengan  

menunjukkan kartu teks  dan kosakata tentang : الساعت، يومياتنا فى المدرست، يومياتنا  

 dengan benar ( Mengkomunikasikan) فى البيت

11. Kelompok lain dipersilahkan untuk menanggapi hasil kerja kelompok nya ( 

mengeksplorasi ) 

c. Penutup (10 Menit ) 

1. Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran tentang  ،الساعت

 يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى البيت

2. Guru mengadakan refleksi dan umpan balik hasil pembelajaran tentang 

 الساعت، يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى البيت

3. Guru mengadakan tes hasil pembelajaran tentang  ،الساعت، يومياتنا فى المدرست

فى البيتيومياتنا   

4. Guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan keimanan  dan akhlakul 

karimah 

5. Guru mengajak berdoa akhir majlis, dilanjutkan salam 

 

  I. PENILAIAN 

 

              Pertemuan pertama  

Penilaian Pembelajaran 

1. Penilaian Sikap 

a. Tekhnik  : Observasi 

b. Bentuk Instrumen : Lembar Observasi 

 Instrument observasi sikap spiritual: 

Ket: 

1 = tidak yakin (jika ditanya terkait keyakinan tp tdk menjawab) 

2 = kurang yakin (jika ditanya terkait keyakinan tp jawabnya ragu) 

No Sikap yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 

1 Bersyukur dengan mengucapkan “hamdalah” karena diberi 

Allah SWT kesempatan belajar bahasa arab 

    

2 Meyakini jika bersikap jujur, akan diberi Allah SWT 

kemudahan dalam segala hal 

    

3 Meyakini bahwa memiliki perilaku jujur merupakan anugerah 

dari Allah SWT 

    

4 Meyakini jika seseorang tidak berbuat jujur, maka akan 

berdosa 

    

5 Menyadari bahwa jika seseorang berperilaku percaya diri 

(penuh keyakinan), maka Allah SWT akan memberi jalan 

kemudahan 

    



 
 

3 = yakin (jika ditanya terkait keyakinan dan menjawab lancer) 

4 = sangat yakin (jika ditanya terkait keyakinan dan menjawabnya sangat 

lantang/ bersuara keras) 

 

Nilai = yang paling dominan (modus) 

 

 Instrument observasi sikap sosial: 

No Sikap yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 

1 Berperilaku mengatakan apa adanya, baik 

memahami kompetensi maupun belum memahami 

    

2 Berperilaku tidak menyontek kerjaan teman     

3 Berperilaku tidak menjiplak hasil karya 

teman/orang lain 

    

4 Berperilaku tidak takur untuk bertanya     

5 Menunjukkan perilaku tidak takut menyampaikan 

pendapat 

    

6 Menunjukkan perilaku tidak takut tampil di depan 

kelas 

    

Ket: 

1 = tidak pernah 

2 = kadang-kadang 

3 = sering 

4 = selalu 

Nilai = yang paling dominan (modus) 

 

Pedoman penskoran : 

Nilai Akhir = Jumlah Nilai Perolehan X 100  = ................. X 100 = .......... 

                  Jumlah Skor Maksimal (12) 

 

Ketepatan : 

Skor 4 jika jawaban sesuai kunci jawaban 

Skor 3 jika jawaban kurang sesuai kunci jawaban 

Skor 2 jika jawaban sangat tidak sesuai dengan kunci jawaban 

Skor 1 jika tidak menjawab 

 

 

 



 
 

Mengetahui                Batu, 01 Oktober 2018 

Kepala MTsN Batu  Guru Mata Pelajaran 

    

 

 

 Hj. SITI HAMIDAH, M.Ag.                              FAIQATUL MASRUROH, S.Pd 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) KELAS KONTROL 

TAHUN PELAJARAN 2018 / 2019 

 

Nama Sekolah            : MTsN Batu 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/Semester  : VIII/ Ganjil 

Materi Pokok   : الساعت، يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى البيت  

Alokasi Waktu : 40 menit ( 1 Pertemuan ) 

 

G. KOMPETENSI INTI (KI) 

 

9. Kompetensi Inti ( KI 1 ) : 

Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya  

10. Kompetensi Inti ( KI 2 ) :  

       Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi,    gotong 

royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

11. Kompetensi Inti ( KI 3 ) : 

Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

12.  Kompetensi Inti ( KI 4 ) : 

Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

H. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian  Kompetensi : 

Meyakini, menyadari, bersyukur  

 1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan 

       percaya diri sebagai anugerah Allah 

dalam  berkomunikasi dengan lingkungan 

sosialٓۖsekitar rumah dan madrasah 

1.1.7 Menyadari bahwa sikap jujur yang 

kita miliki merupakan anugrah Alloh 

1.1.8 Meyakini bahwa memiliki perilaku 

percaya diri merupakan anugerah 

Alloh 



 
 

1.1.9 Bersyukur dengan mengucap 

hamdalah karena telah diberi Allah 

kepribadian yang jujur dan percaya 

diri  

 2.1Menunjukkan perilaku jujur dan     percaya 

diri dalam berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar rumah dan 

sekolah 

     

2.1.5 Berperilaku tidak menyontek dalam 

kehidupan sehari hari 

2.1.6 Berperilaku tidak takut tampil di 

depan kelas 

3.1 Memahami  bunyi, makna, dan gagasan 

dari kata, frase, kalimat bahasa Arab 

sesuai dengan struktur kalimat yang 

berkaitan dengan topik :  الساعت، يومياتنا فى

 baik المدرست، يومياتنا فى البيت

secara lisan maupun tertulis 

3.1.1  Melafkan bunyi kata yang di dengar 

tentang :  الساعت، يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى

 البيت

3.1.2  Menjelaskan makna kata yang    

berhubungan dengan topik:  ،الساعت

 يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى البيت

3.1.3. Membedakan informasi (gagasan) 

dari teks bacaan  tentang :  ،الساعت

 يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى البيت

3.1.4. Menyebutkan struktur kalimat yang   

berkaitan dengan topik :  ،الساعت

 يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى البيت

4.1 Mendemostrasikan ungkapan informasi 

 lisan dan tulisan sederhana tentang topic  : 

 الساعت، يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى البيت

dengan memperhatikan struktur teks dan 

unsur kebahasaan yang benar dan 

sesuaikonteks 

4.1.1 Melafalkan dialog sederhana yang 

berhubungan dengan topik:  ،الساعت

تنا فى المدرست، يومياتنا فى البيتيوميا  sesuai 

dengan struktur teks dan unsur 

kebahasaan  

4.1.2.  Mendemonstrasikan dialog 

sederhana tentang  الساعت، يومياتنا فى

 المدرست، يومياتنا فى البيت

4.1.3 Menulis dialog  sederhana tentang 

الساعت، يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى 

  البيت

4.1.4 menyusun dialog sederhana tentang 

الساعت، يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى 

 البيت

 

E.  



 
 

 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan pertama  

9. Melalui penanaman keimanan dan pemberian contoh, peserta didik dapat menyadari 

bahwa sikap jujur yang kita miliki merupakan anugerah Allah SWT dalam 

kehidupan sehari- hari 

10. Melalui interaksi dengan lingkungan peserta didik dapat menunjukkan perilaku jujur 

dalam berkomuikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah dengana 

baik 

11. Melalui modelling dan drill, peserta didik  dapat melafalkan langsung bunyi kata 

bahasa arab tentang الساعت، يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى البيت  yang diperdengarkan 

dengan baik dan benar. 

12. Melalui make a match,peserta didik dapat menemukan makna kata yang 

berhubungan dengan topik: الساعت، يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى البيت dengan baik  

benar 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 

4. Materi Pembelajaran Reguler  

- Qira’ah tentang : الساعت، يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى البيت 

         

 الساعت -1

 القراءة

ِييَّخُۖٓ ْٕ بُلۖٓاْنيَ ًَ ۖٓاْلَْػ

َلۖٓانَؼَشبء. َٔ ۖٓأَرََُب ٌْ ِوۖٓثَْؼَذۖٓاَ ْٕ بَػِخۖٓانزَّبِعَؼِخۖٓنَْيالًۖٓفِىُۖٓغْشفَخۖٓانَُّ ۖٓأَََبُوۖٓفِىۖٓانغَّ

اثَِؼِخَۖٓصجَبًحب.ۖٓ بَػِخۖٓانشَّ ِوۖٓفِىۖٓانغَّ ْٕ ۖٓانَُّ ٍَ ۖٓأَْعزَْيمِعُِۖٓي

َۖٓػْشِشَۖٓدلَبئِك.ۖٓ َٔ اثَِؼِخۖٓ بِوۖٓفِىۖٓانغَّبَػِخۖٓانشَّ ًَّ ۖٓأَْغزَِغُمۖٓفِىۖٓاْنَح

ْجحِ.ۖٓ أُۖٓنَِصالَِحۖٓانصُّ ضَّ َٕ ثَْؼَذَۖٓرنَِك،ۖٓأَرَ َٔٓۖ

ۖٓانُِّْصف.  َٔ ْغِجِذۖٓفِيۖٓانغَّبَػِخۖٓاْنَخبِيَغِخۖٓ ًَ بَػخًۖٓفِيۖٓاْن ًَ ْجَحَۖٓج ۖٓأَُصهِّىۖٓانصُّ

َزاَكَشِح.ۖٓ ًُ ِعىۖٓفِىُۖٓغْشفَِخۖٓانْ ْٔ أَُراِكُشُۖٓدُس َٔ ۖٓاْنَكِشْيَىۖٓلَهِْيالًۖٓ ٌَ الَحۖٓأَْلَشأۖٓاْنمُْشأ ثَْؼَذۖٓانصَّ َٔٓۖ

سَۖٓيَغۖٓأُْعَشرِىۖٓفِىُۖٓغْشفَِخۖٓاْْلَْكمۖٓلَْجَمۖٓانزََّْبةۖٓإِنَۖٓۖٓ ْٕ ُلۖٓاْنفُطُ َٔ ْثغۖٓأَرََُب بَػِخۖٓانغَّبِدَعِخۖٓااِلَّۖٓانشُّ ْذَسَعخ.فِىۖٓانغَّ ًَ ۖٓىۖٓاْن

ۖٓيومياتنا فى المدرستۖٓ-ٕ

 فِىَۖٓيْذَسَعزَُِب



 
 

َۖٓغْيُشَۖٓرنَِك. َٔ ََۖٓجِْيهَخۖٓ َٔ ُۖٓسلَيَّخۖٓ َٔ ۖٓفَبئَِضحۖٓ َٔ َۖٓػِضْيضۖٓ َٔ ُُْْٓىُۖٓعْهطَبٌۖٓ ،ِۖٓي ٌَ ْٔ ۖٓنِىۖٓأَْصِذلَبءَۖٓكثِْيُش

ِييَّخ.ۖٓ ْٕ ييَّخۖٓاْنُحُك عِّطَخۖٓاِْلْعاَلِ َٕ ْذَسَعِخۖٓانًزَ ًَ ۖٓانثَّبِيٍۖٓفِىۖٓاْن فِّ ََْۖٓجهُِظۖٓاآلٌۖٓفِىۖٓانصَّ

ًيبَۖٓكثِْيَشحً.ۖٓۖٓ ْٕ ََۖٓزََؼهَُّىۖٓفِْيَٓبُۖٓػهُ

يْۖٓ ُوۖٓانذِّ ْٕ ُػهُ َٔ ُوۖٓانطَّجِْيِؼيَّخ،ۖٓ ْٕ ُػهُ َٔ يَّبِضيَّخۖٓ انشِّ َٔ بِػيَّخ،ۖٓ ًَ ْجزِ ُوۖٓاْْلِ ْٕ ُػهُ َٔ ِٕيَّخ،ۖٓ ُوۖٓانُّهَغ ْٕ َِْيُۖٓػهُ َۖٓغْيُشَۖٓرنَِك.َٔ َٔ ُِۖٓيَّخۖٓ

ََٓۖٓۖ َٔ ْذَسَعِخَۖٓيبِشيًبَۖٓػهَىۖٓاْْلَْلَذاِوۖٓ ًَ ِۖٓصُمۖٓاِنَْيَٓبۖٓلَْجَمُۖٓسْثِغَۖٓدلِْيمَخ.ََْۖٓزَُْتۖٓإِنَىۖٓاْن

انُِّْصِف. َٔ بِدَعِخۖٓ ۖٓاْنَجَشطۖٓفِىۖٓانغَّبَػِخۖٓانغَّ ۖٓفَيَُذقُّ

لَِشاَءِحۖٓاْنمُْشآٌۖٓلَهِْياًل.ۖٓ َٔ َحىۖٓ ْذَسَعِخۖٓنَِصالَِحۖٓانضُّ ًَ ََْذُخُمۖٓاِنَىَۖٓيْغِجِذۖٓاْن َٔ ََْۖٓزَُْتۖٓ

بًيبََْۖٓذُخُمۖٓاْنفَۖٓۖٓ ًَ بثَِؼخۖٓرَ بَػِخۖٓانغَّ ۖٓفِىۖٓانغَّ َََشبط.َۖٓٔ َٔ ََۖٓزََؼهَّىۖٓثِِجّذۖٓ َٔ ْۖٓصمۖٓ

َساَعِخۖٓنَْحظَخً. ۖٓانذِّ ٍَ انُِّْصفََْۖٓغزَِشْيُحِۖٓي َٔ بَػِخۖٓانزَّبِعَؼِخۖٓ ۖٓفِيۖٓانغَّ

ْكزَجَِخ.ۖٓ ًَ َۖٓػِضْيضۖٓفََُْزَُْتۖٓإِنَىۖٓاْن َٔ ُۖٓعْهطَبٌۖٓ َٔ ۖٓأَََبۖٓ

ََْۖٓغزَؼِۖٓۖٓ َٔ ََْۖٓمَشُءَْبۖٓفِْيَٓبۖٓ اْنُكزُتۖٓثُىَّ َٔ ََْغزَِؼْيُشۖٓاْنَجِشْيَذحۖٓ دۖٓاْنَؼَشثِيَّخ.َۖٓٔ َجالَّ ًَ ْۖٓيُشۖٓثَْؼُضۖٓاْن

ٓۖٓۖ

ۖٓيَْوِميَّاتِنَا فِي اْلبَْيتِ ۖٓ-ٖ

ْعالَِييَِّخ. عِّطَِخۖٓاْْلِ َٕ زَ ًُ ْذَسَعِخۖٓاْن ًَ ۖٓانْ ٍَ ۖٓانثَّبَِيِۖٓي فِّ َۖٓصبنِحۖٓطَبنُِتۖٓانصَّ

ِوَۖٓصجَبًحبۖٓثَبِكًشا.ۖٓ ْٕ ۖٓانَُّ ٍَ ۖٓيَْغزَْيمِعُِۖٓي

ْجِح.ۖٓ ۖٓثَْؼَذَۖٓصالَحۖٓانصُّ ٌَ ُدۖٓلَِشاَءحۖٓاْنمُْشآ َّٕ ۖٓيَزََؼ َٕ ُْ َٔ ْغِجِذۖٓ ًَ بَػخًۖٓفِيۖٓاْن ًَ ْجحَۖٓج ۖٓيَُصهِّىۖٓانصُّ َٔ أُۖٓ ضَّ َٕ ۖٓفَيَزَ

ُِْضنِيَِّخ.ۖٓۖٓ ًَ ِظْيفَِخۖٓاْن َٕ ِّۖٓفِيۖٓاْنمِيَبِوۖٓثِبْن ْي َٕ ْغِجِذ،ۖٓيَُغبِػَذۖٓأَثَ ًَ ۖٓاْن ٍَ ِعِۖٓي ْٕ ُج ثَْؼَذۖٓانشُّ َٔٓۖ

ۖٓيَۖٓ َٔ ٓۖ ْذَسَعِخ.فَيَْغزَِحىُّ ًَ َْبِةۖٓإِنَىۖٓاْن ْۖٓغزَِؼّذۖٓنِهزِّ

ِّۖٓفِيُۖٓغْشفَِخۖٓاْْلَْكِم.ۖٓ َسَۖٓيَغَۖٓػبئِهَزِ ْٕ ُلۖٓاْنفُطُ َٔ ثَْؼَذَۖٓرنَِكۖٓيَزََُب َٔٓۖ

يَّبَسِح.ۖٓ ِّۖٓثِبنغَّ ْذَسَعِخَۖٓيَغۖٓأَثِْي ًَ ذۖٓإِنَىۖٓاْن ًَ ۖٓانُِّْصف،ۖٓيَْزَُْتۖٓأَْح َٔ بِدَعِخۖٓ بَػِخۖٓانغَّ فِيۖٓانغَّ َٔٓۖ

ُِۖٓفِۖٓۖٓ ْٕ ُمۖٓأَثُ ًَ ْذَسَعِخ.يَْؼ ًَ ۖٓاْن ٍَ ِۖٓي ْيُِيَِّخ،َۖٓيْكزَجُُّۖٓلَِشْيت  ۖٓانذِّ ٌِ ْٕ ئُ َِٔصاَسِحۖٓانشُّ ۖٓيۖٓ

بَػِخۖٓانثَّبَِيَِخَََۖٓٓبًسا.ۖٓ َُْٓبۖٓفِيۖٓانغَّ يَْشِجُغِۖٓي َٔ َػخًۖٓ ِّٕ ًعبُۖٓيزََُ ْٔ ذُۖٓدُس ًَ ۖٓيَزََؼهَُّىۖٓأَْح

يَْغزَِشْيُحۖٓنَْحظَخً.ۖٓ َٔ ُلۖٓاْنَغَذاَءۖٓ َٔ  فَيَزََُب

 

 

 

 



 
 

5. Materi Kosakata 

 

 الساعت -1

وِۖٓ ْٕ  Makan siangُۖٓغْشفَخۖٓانَُّ

 ۖٓ   Ruang tidurۖٓ أَْعزَْيمِعُۖٓ

أُۖٓ ضَّ َٕ  Saya bangunۖٓ أَرَ

بَػخًۖٓ ًَ  ’Saya berwudhuۖٓ َج

 Secara berjamaahُٓۖٓۖۖٓغْشفَِخۖٓاْْلَْكمۖٓ

 Ruang makanۖٓ أَْرَْتُۖٓ

 Saya berangkatۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓ طَبنِتُۖٓ

 Siswaۖٓ لَِشْيت ۖٓ

ُلۖٓ َٔ  Dekatۖٓ اْنَغَذاءَۖٓأَرََُب

 

ۖٓيومياتنا فى المدرستۖٓ-ٕ

 

Belajar أَْصِذلَبء  

Beberapa temanٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖ بِػيَّخ ًَ ْجزِ ُوۖٓاْْلِ ْٕ ُػهُ َٔ  

IPS َٓۖٓۖيبِشيًبَۖٓػهَىۖٓاْْلَْلَذاو 

Berjalan kakiٓۖ                     ۖٓاْنَجَشط   فَيَُذقُّ

Bel berbunyi ٓۖ ِْٓۖكزَجَخ ًَ   اْن

Perpustakaan اْنَجِشْيَذح  

Koran ٓۖ َََٓۖٓبًسا 

Siang بفَخ   اْنَكشَّ

Pramuka ٓۖٓۖ حُۖٓاْنمََذو ۖٓ ُكشَّ

Sepak bola ٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖ ْعى ۖٓ انشَّ

Melukis ٓۖ َكثِْيش ٓۖ

Banyak ََٓۖجهَظ ٓۖ



 
 

Duduk ٓۖ َصف ٓۖ

Kelas ْٓۖرََؼهُّى ٓۖ

ٓۖ

ِييَّبرَُِبۖٓفِيۖٓاْنجَْيذِۖٓۖٓ-ٖ ْٕ ۖٓيَ

 

Menyiapkan ٓۖٓۖٓۖ ُٓۖد َّٕ  يَزََؼ

Pekerjaan rumah ُِِْٓۖضنِيَّخ ًَ ِظْيفَِخۖٓاْن َٕ  ثِبْن

Kemenag ِْٓۖيُِيَّخ ۖٓانذِّ ٌِ ْٕ ئُ  َِٔصاَسِحۖٓانشُّ

Berbagai macam pelajaran ًَٓۖػخ ِّٕ ًعبُۖٓيزََُ ْٔ  ُدُس

Lapangan ِْٓۖهَؼت ًَ  اْن

Ilmu-ilmu agama ًًٓۖيبِۖٓدْيُِيَّخ ْٕ  ُػهُ

Makan malam ُلۖٓاْنَؼَشبء َٔ  يَزََُب

Ruang belajar َِٓۖزاَكَشح ًُ  ُغْشفَِخۖٓاْن

Menonton televisi ٌَٓۖ ْٕ ُِْذۖٓانزِّْهفُِضيُ ۖٓفَيَُشب

Menghabiskan ٓۖٓۖٓۖٓۖ ْٓۖۖٓيَْمِضي

ٓۖٓۖ

E. METODE PEMBELAJARAN 

Metode        : Drill dan penugasan 

I. MEDIA DAN BAHAN 

Media : 

1. Papan tulis 

2. Spidol 

3. Penghapus 

J. SUMBER BELAJAR 

d. Modul pembelajaran Insan Cendikia. Buku Bahasa Arab MTs dan SMP Plus 8 

Semester Ganjil Kurikulum 2013 

e. Yunus Mahmud ,1997. Kamus Arab-Indonesia  

f. Al – Munawwir, kamus Indonesia Arab 

 

K. KEGIATAN PEMBELAJARAN  

         Pertemuan pertama 

c. Pendahuluan (10 menit) 



 
 

7. Mengucapkan salam dilanjutkan dengan berdoa sebelum memulai 

aktifitas/pembelajaran 

8. Menanyakan kabar peserta didik, dilanjutkan mengabsensi/presensi 

9. Mengkondisikan suasana pembelajaran yang menyenangkan misalnya; senam 

ringan (brain game hand), bernyanyi (sesuai dengan materi), dsb 

10. Menjelaskan kompetensi yang akan dicapai, serta tujuan dan manfaat 

mempelajari materi tentang الساعت، يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى البيت dalam 

kehidupan sehari-hari 

11. Menjelaskan garis besar pembelajaran/cakupan materi tentang الساعت، يومياتنا فى  

 serta langkah kegiatan yang akan dilaksanakan المدرست، يومياتنا فى البيت

12. Menjelaskan lingkup dan tehnik penilaian yang akan digunakan   

d. Kegiatan Inti (40 menit ) 

2. Peserta didik mengamati kosakata yang baru tentang الساعت، يومياتنا فى  

 pada teks ( Mengamati) المدرست، يومياتنا فى البيت

2.  Peserta didik secara kreatif mencatat dari apa yang sudah di amati   

(Mengamati) 

3.  Peserta didik diberikan kesempatan untuk menanyakan arti kosakata yang 

tidak diketahui tentang:  الساعت، يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى البيت ( menanya) 

4. Guru membaca teks tentang: الساعت، يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى البيت kemudian 

mengartikan ( mengasosiakan) 

5. Peserta didik menirukan pelafalan  kata, frasa dan kalimat  bahasa Arab 

tentang : الساعت، يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى البيت yang dicontohkan oleh guru ( 

mencoba) 

6. Guru menunjuk salahsatu murid untuk membaca kembali teks tentang:  ،الساعت

 dan mengartikan( Mengkomunikasikan) يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى البيت

7. Sedangkan yang lainnya mendengarkan dan membetulkan jika ada kesalahan 

( mengeksplorasi ) 

c. Penutup (10 Menit ) 

6. Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran tentang  ،الساعت

 يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى البيت

7. Guru mengadakan refleksi dan umpan balik hasil pembelajaran tentang 

 الساعت، يومياتنا فى المدرست، يومياتنا فى البيت

8. Guru mengadakan tes hasil pembelajaran tentang  ،الساعت، يومياتنا فى المدرست

 يومياتنا فى البيت

9. Guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan keimanan  dan akhlakul 

karimah 

10. Guru mengajak berdoa akhir majlis, dilanjutkan salam 

 

 

 



 
 

  I. PENILAIAN 

 

              Pertemuan pertama  

Penilaian Pembelajaran 

2. Penilaian Sikap 

c. Tekhnik  : Observasi 

d. Bentuk Instrumen : Lembar Observasi 

 Instrument observasi sikap spiritual: 

Ket: 

1 = tidak yakin (jika ditanya terkait keyakinan tp tdk menjawab) 

2 = kurang yakin (jika ditanya terkait keyakinan tp jawabnya ragu) 

3 = yakin (jika ditanya terkait keyakinan dan menjawab lancer) 

4 = sangat yakin (jika ditanya terkait keyakinan dan menjawabnya sangat 

lantang/ bersuara keras) 

 

Nilai = yang paling dominan (modus) 

 Instrument observasi sikap sosial: 

No Sikap yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 

1 Berperilaku mengatakan apa adanya, baik 

memahami kompetensi maupun belum memahami 

    

2 Berperilaku tidak menyontek kerjaan teman     

3 Berperilaku tidak menjiplak hasil karya 

teman/orang lain 

    

4 Berperilaku tidak takur untuk bertanya     

5 Menunjukkan perilaku tidak takut menyampaikan 

pendapat 

    

6 Menunjukkan perilaku tidak takut tampil di depan 

kelas 

    

No Sikap yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 

1 Bersyukur dengan mengucapkan “hamdalah” karena diberi 

Allah SWT kesempatan belajar bahasa arab 

    

2 Meyakini jika bersikap jujur, akan diberi Allah SWT 

kemudahan dalam segala hal 

    

3 Meyakini bahwa memiliki perilaku jujur merupakan anugerah 

dari Allah SWT 

    

4 Meyakini jika seseorang tidak berbuat jujur, maka akan 

berdosa 

    

5 Menyadari bahwa jika seseorang berperilaku percaya diri 

(penuh keyakinan), maka Allah SWT akan memberi jalan 

kemudahan 

    



 
 

Ket: 

1 = tidak pernah 

2 = kadang-kadang 

3 = sering 

4 = selalu 

Nilai = yang paling dominan (modus) 

 

Pedoman penskoran : 

Nilai Akhir = Jumlah Nilai Perolehan X 100  = ................. X 100 = .......... 

                  Jumlah Skor Maksimal (12) 

 

Ketepatan : 

Skor 4 jika jawaban sesuai kunci jawaban 

Skor 3 jika jawaban kurang sesuai kunci jawaban 

Skor 2 jika jawaban sangat tidak sesuai dengan kunci jawaban 

Skor 1 jika tidak menjawab 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui                Batu, 01 Oktober 2018 

Kepala MTsN Batu  Guru Mata Pelajaran 

    

 

 

 Hj. SITI HAMIDAH, M.Ag.                              FAIQATUL MASRUROH, S.Pd 

 

 



 
 

 الِّلَقاُء اأَلوَّلُ 

 اإلختبار القبلي

 :.................. ًاٍسمي التػٍّْلًمٍيذً 

 الصَّفُّ      :..................

 دقائق ّٓالزَّمىني       : 

  اليػىٍوـي        :

 ًإٍختػىٍر األىٍجوًبىة الصًَّحٍيحىة ًمٍن أ، ب، ج، د ًمنى اأٍلىٍسًئلىًة اأٍلتًيىًة !

ـي ىًف السَّاعىًة التَّاًسعىًة لىٍيالن ىًف غيٍرفىة النػٍَّوـً بػىٍعدى اىٍف أىتػىنىاكىؿى العىشىاء. أىٍستػىٍيًقظي ًمنى النػَّوٍ  ـً ىًف السَّاعىًة الرَّاًبعىًة أىنىا
 ، أىتػىوىضَّأي ًلصىالىًة الصٍُّبًح. صىبىاحنا. أىٍغتىًسلي ىًف اغبٍىمَّاـً ىًف السَّاعىًة الرَّاًبعىًة كى عىٍشًر دىقىاًئق. كىبػىٍعدى ذىًلكى 

1.ٓۖ... ًذًه اٍلفىٍقرىة ًىيى  الًفٍكرىةي الرَّئًٍيًسيَّةي ًمٍن ىى

 اأىٍستػىٍيًقظي ًمنى النػٍَّوـً ىًف السَّاعىًة الرَّاًبعىًة صىبىاحن .ۖٓأ

 أىٍغتىًسلي ىًف اغبٍىمَّاـً ىًف السَّاعىًة الرَّاًبعىًة كى عىٍشًر دىقىاًئق.ۖٓة

، أىتػىوىضَّأي ًلصىالىًة الصٍُّبحً كىبػىٍعدى   ج.  ذىًلكى

ـي ىًف السَّاعىًة التَّاًسعىًة لىٍيالن ىًف غيٍرفىة النػٍَّوـً بػىٍعدى اىٍف أىتػىنىاكىؿى العىشىاء د.  أىنىا

 ...أىٍستػىٍيًقظي ًمنى النػٍَّوـً ىًف . 2

 صىبىاحنا الثَّالًثىةً  السَّاعىةً أ. 

 بىاحناصى ب. السَّاعىًة الثَّالًثىًة كىالنٍّْصف 

 صىبىاحناج. السَّاعىًة الرَّاًبعىًة 

 صىبىاحناد. السَّاعىًة الرَّاًبعىًة 



 
 

 ىًف السَّاعىًة الرَّاًبعىًة كى عىٍشًر دىقىاًئق ...أىٍغتىًسلي ىًف . 3

 اغبٍىٍوض                     ج. اٍلنػٍَّهر      .ۖٓأ

 اغبٍىمَّاـ                     د. اٍلربٍكىة .ۖٓة

ـي ىًف السَّاعىًة التَّاًسعىًة لىٍيالن ىًف . 4  غيٍرفىة النػٍَّوـً أىنىا

... ًة الَّيًتٍ ربىٍتػىهىا خىطّّ ًىيى ًلمى  اٍلمىٍعٌتى ًمنى اٍلكى

 Ruang tamuج.                   Ruang makan.ۖٓأ

     Ruang tidurد.                    Kamar mandi.ۖٓة

 ًمنى النػٍَّوـً ىًف السَّاعىًة الرَّاًبعىًة صىبىاحنا أىٍستػىٍيًقظي . 5

     ... ًة الَّيًتٍ ربىٍتػىهىا خىطّّ ًىيى  اٍلمىٍعٌتى ًمنى اٍلكىًلمى

 Saya makanج.              Saya bangunأ.  

  Saya minumد.                 Saya tidurب. 

6 .،  ًلصىالىًة الصٍُّبحً  أىتػىوىضَّأي  كىبػىٍعدى ذىًلكى

     ... ًة الَّيًتٍ ربىٍتػىهىا خىطّّ ًىيى  اٍلمىٍعٌتى ًمنى اٍلكىًلمى

  Saya berdiri ج.ۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓ Saya duduk.ۖٓأ

      ’Saya berwudhuد.                         Saya sholat.ۖٓة

كىبػىٍعدى الصَّالىة أىقٍػرىأ اٍلقيٍرأفى  ًة كى النٍّْصف.أيصىلّْى الصٍُّبحى صبىىاعىةن يًف اٍلمىٍسًجًد يف السَّاعىًة اػبٍىاًمسى 
أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍور  ىًف السَّاعىًة السَّاًدسىًة ًاالَّ الرٍُّبع اٍلكىًرًٍنى قىًلٍيالن كىأيذىاًكري ديريٍكًسى ىًف غيٍرفىًة اٍلميذىاكىرىًة.
 . مىٍدرىسىةمىعى أيٍسرىًتى ىًف غيٍرفىًة اأٍلىٍكل قػىٍبلى الذَّىىاب ًإذلى الٍ 

 ىًف السَّاعىًة اػٍبىاًمسىًة كىالنٍّْصف ... أيصىلّْى الصٍُّبح صبىىاعىةن ىًف . 7

 أ. اٍلميصىلَّى                 ج. اٍلمىٍسًجدً    



 
 

 د. السَّاحىةً                    ب. اٍلبػىٍيتً 

 ۖٓمىعى أيٍسرىًتى ىًف غيٍرفىًة اأٍلىٍكل قػىٍبلى الذَّىىاب ًإذلى اٍلمىٍدرىسىة ...ىًف السَّاعىًة السَّاًدسىًة ًاالَّ الرٍُّبع. 8

اء                   ج.      أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍورأ. أىتػىنىاكىؿي اٍلغىدى

 ب. أىتػىنىاكىؿي اٍلعىشىاء                 د. أىتػىنىاكىؿي 

 ًلٍيالن كىأيذىاًكري ديريٍكًسى ىًف... كىبػىٍعدى الصَّالىة أىقػٍرىأ القيٍرأىفى الكىرًًٍن قى . 9

  غيٍرفىًة اعبٍيليٍوًس             ج. غيٍرفىًة النػٍَّوـً .ۖٓأ

 د. غيٍرفىًة اٍلميذىاكىرىةً                 غيٍرفىًة اأٍلىٍكلً .ۖٓة

 ىًف اٍلمىٍسًجدً  صبىىاعىةن أيصىلّْى الصٍُّبح  .ٓٔ

ًة الَّيًتٍ ربىٍتػىهىا خىطّّ      ... اٍلمىٍعٌتى ًمنى اٍلكىًلمى  ًىيى

 Secara langsungج.                   Secara sendirian.أۖٓ

 Secara mandiriد.                 Secara berjamaahٓۖ.ةۖٓ

 قىًلٍيالن كىبػىٍعدى الصَّالىة أىقػٍرىأ القيٍرأىفى الكىرًًٍن   .ٔٔ

... ًة الَّيًتٍ ربىٍتػىهىا خىطّّ ًىيى ًلمى  اٍلمىٍعٌتى ًمنى اٍلكى

 Sedangج.                          Lamaٓۖ.ۖٓأ

 Setelahد.                     ۖٓۖٓۖٓ Sebentar.ۖٓة

قػىٍبلى الذَّىىاب ًإذلى  غيٍرفىًة اأٍلىٍكل ىًف السَّاعىًة السَّاًدسىًة ًاالَّ الرٍُّبع أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍور مىعى أيٍسرىًتى ىًف   .ٕٔ
 اٍلمىٍدرىسىةً 

ًة الَّيًتٍ  ًلمى ... اٍلمىٍعٌتى ًمنى اٍلكى  ربىٍتػىهىا خىطّّ ًىيى

  Ruang tamuج.             Ruang tidur.ۖٓأ

  Kamar mandiد.            Ruang makan.ۖٓة

 



 
 

أىنىا طىاًلبي اٍلمىٍدرىسىة اٍلميتػىوىسّْطىة  أىٍذىىبي ًإذلى اٍلمىٍدرىسىًة. كىيف السَّاعىًة السَّاًدسىًة كىطبىًٍس دىقىاًئقى 
.. اإًلٍسالىًميَّة اغبيكيٍوًميَّة اـً   أىٍذىىبي ًإلىيػٍهىا مىاًشينا عىلىى األىٍقدى

ٖٔ. .  ..كىىًف السَّاعىًة السَّاًدسىًة كىطبىًٍس دىقىاًئق أىٍذىىبي ًإذلى

 اٍلمىٍدرىسىةً البػىٍيت                        ج.  .ۖٓأ

 اٍلمىٍكتىبىة                د. اٍلبػىٍيت.ۖٓة

أىٍرًجعي ًمنى اٍلمىٍدرىسىًة يًف  الذَّىىابى ًإذلى اًلىيػٍهىا بػىٍعدى ريٍبًع سىاعىةن.بػىٍييًتٍ قىرًٍيبه ًمنى اٍلمىٍدرىسىًة كىأىٍستػىٍغرًؽي 
 السَّاعىًة الثَّانًيىًة نػىهىارنا.

ا بػىٍعدى ريٍبًع سىاعى  ...بػىٍيىًت  .ٗٔ  ةًمنى اٍلمىٍدرىسىًة كىأىٍستػىٍغرًؽي الذَّىىابى ًإذلى اًلىيػٍهى

ٍيله .ۖٓأ  بىًعٍيده                          ج. صبًى

ًبيػٍره .ۖٓة  قىرًٍيبه                  د. كى

  ًإذلى اٍلمىٍدرىسىةً أىٍذىىبي كىىًف السَّاعىًة السَّاًدسىًة كىطبىًٍس دىقىاًئق   .٘ٔ

... ًة الَّيًتٍ ربىٍتػىهىا خىطّّ ًىيى ًلمى  اٍلمىٍعٌتى ًمنى اٍلكى

    Saya bermain ج.                  Saya pulang.ۖٓأ

 Saya tidurد.              ۖٓۖٓ Saya berangkat.ۖٓة

 اٍلمىٍدرىسىة اٍلميتػىوىسّْطىة اإًلٍسالىًميَّة اغبيكيٍوًميَّة طىاًلبي أىنىا   .ٙٔ

... ًة الَّيًتٍ ربىٍتػىهىا خىطّّ ًىيى ًلمى  اٍلمىٍعٌتى ًمنى اٍلكى

  Siswa ج.                  Guru.ۖٓأ

 Pegawaiد.               Pekerja .ۖٓة

 ًمنى اٍلمىٍدرىسىةً  قىرًٍيبه بػىٍيىًت   .7ٔ

... ًة الَّيًتٍ ربىٍتػىهىا خىطّّ ًىيى ًلمى  اٍلمىٍعٌتى ًمنى اٍلكى

 Dekatج.                        Jauhٓۖٓۖ.ۖٓأ

  Sebentar د.                      Sedikit.ۖٓة



 
 

اءى ىًف غيٍرفىًة  أىٍرًجعي ًمنى اٍلمىٍدرىسىًة يف السَّاعىًة الثَّانًيىًة نػىهىارنا. األىٍكًل كى مثيَّ أىتػىنىاكىؿي اٍلغىدى
. ظىةن ىًف غيٍرفىًة النػٍَّوـً ًٍيحي غبٍى   أىٍسًتى

 

 أىٍرًجعي ًمنى اٍلمىٍدرىسىًة ىًف السَّاعىًة الثَّانًيىًة... .8ٔ
  صىبىاحنا                    ج. نػىهىارنا.أۖٓ

 لىٍيالن                        د. مىسىاءن .ةۖٓ

اءى ىًف   .9ٔ ظىةن ىًف غيٍرفىًة النػٍَّوـً  ...مثيَّ أىتػىنىاكىؿي اٍلغىدى ًٍيحي  غبٍى  كىأىٍسًتى

 غيٍرفىًة النػٍَّوـً ج.                  غيٍرفىًة اٍلميذىاكىرىةً .ۖٓأ

 د. غيٍرفىًة اعبٍيليٍوسً             غيٍرفىًة اأٍلىٍكلً .ۖٓة
اءى مثيَّ   .ٕٓ  ىًف غيٍرفىًة اأٍلىٍكلً  أىتػىنىاكىؿي اٍلغىدى

ًة الَّيًتٍ ربىٍ  ًلمى ...اٍلمىٍعٌتى ًمنى اٍلكى  تػىهىا خىطّّ ًىيى

 Makan siangج.                Sarapan pagi.ۖٓأ

 Makan malamد.                  Makan sore.ۖٓة

 ... نيصىلّْى اٍلمىٍغًربيف السَّاعىةً  .ٕٔ

 السَّاًدسىة                        ج. الثَّاًمنىة.ۖٓأ

 الثَّالًثىة                            د. الثَّانًيىة.ۖٓة

ًذًه  ابىًة السُّؤىاؿ لًنىٍمرىة ىى  َْ-ِِاٍلًقرىأىةي إًلًجى

ـي ىًف السَّاعىًة التَّاًسعىًة لىٍيالن ىًف غيٍرفىة النػٍَّوـً بػىٍعدى اىٍف أىتػىنىاكىؿى العىشىاء. أىٍستػىٍيًقظي ًمنى النػٍَّوـً ىًف  أىنىا
،  الرَّابًعىًة كى عىٍشًر دىقىاًئق. أىٍغتىًسلي ىًف اغبٍىمَّاـً ىًف السَّاعىةً  السَّاعىًة الرَّابًعىًة صىبىاحنا. كىبػىٍعدى ذىًلكى
 أيصىلّْى الصٍُّبحى صبىىاعىةن يًف اٍلمىٍسًجًد يًف السَّاعىًة اػبٍىاًمسىًة كى النٍّْصف. أىتػىوىضَّأي ًلصىالىًة الصٍُّبًح.

ىًف السَّاعىًة السَّاًدسىًة  غيٍرفىًة اٍلميذىاكىرىًة. كىبػىٍعدى الصَّالىة أىقٍػرىأ اٍلقيٍرأفى اٍلكىًرًٍنى قىًلٍيالن كىأيذىاًكري ديريٍكًسى ىًف 
كىيف السَّاعىًة . أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍور مىعى أيٍسرىًتى ىًف غيٍرفىًة اأٍلىٍكل قػىٍبلى الذَّىىاب ًإذلى اٍلمىٍدرىسىة ًاالَّ الرٍُّبع

بي اٍلمىٍدرىسىة اٍلميتػىوىسّْطىة اإًلٍسالىًميَّة أىنىا طىالً  أىٍذىىبي ًإذلى اٍلمىٍدرىسىًة. السَّاًدسىًة كىطبىًٍس دىقىاًئقى 



 
 

.. اغبيكيٍوًميَّة اـً بػىٍييًتٍ قىرًٍيبه ًمنى اٍلمىٍدرىسىًة كىأىٍستػىٍغرًؽي الذَّىىابى ًإذلى  أىٍذىىبي إًلىيػٍهىا مىاًشينا عىلىى األىٍقدى
اءى ىًف غيٍرفىًة  الثَّانًيىًة نػىهىارنا. أىٍرًجعي ًمنى اٍلمىٍدرىسىًة يًف السَّاعىةً  اًلىيػٍهىا بػىٍعدى ريٍبًع سىاعىةن. مثيَّ أىتػىنىاكىؿي اٍلغىدى

. ظىةن ىًف غيٍرفىًة النػٍَّوـً ًٍيحي غبٍى   األىٍكًل كى أىٍسًتى

 مىاذىا تػىٍعمىل بػىٍعدى صىالىة الصٍُّبح؟ .ٕٕ

 أىٍعمىلي بػىٍعد صىالىة الصٍُّبح أىٍغتىًسلي ىًف اغبٍىمَّاـ.ۖٓأ

 رىأي اٍلقيٍرأفأىٍعمىلي بػىٍعد صىالىة الصٍُّبح أىقػٍ .ۖٓة

 أىٍعمىلي بػىٍعد صىالىة الصٍُّبح أىٍذىىبي ًإذلى اٍلمىٍدرىسىة ج.

 د. أىٍعمىلي بػىٍعد صىالىة الصٍُّبح أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍور

 ىًف اىمّْ سىاعىة تىٍستػىٍيًقظي ًمنى النػٍَّوـ؟ .23

 أ. أىٍستػىٍيًقظي ًمنى النػٍَّوـً يف السَّاعىًة الثَّالًثىة صىبىاحنا

 أىٍستػىٍيًقظي ًمنى النػٍَّوـً يف السَّاعىًة الثَّانًيىة صىبىاحناب. 

 ج. أىٍستػىٍيًقظي ًمنى النػٍَّوـً يف السَّاعىًة الرَّاًبعىة صىبىاحنا

 د. أىٍستػىٍيًقظي ًمنى النػٍَّوـً يف السَّاعىًة اػٍبىاًمسىة صىبىاحنا

؟ِْ اًكري ديريٍكسىكى  . أىٍينى تيذى

 أ. ىًف اٍلبػىٍيت 

 ٍدرىسىةب. ىًف اٍلمى 

 ج. ىًف غيٍرفىًة اٍلميذىاكىرىة

 د. ىًف غيٍرفىًة النػٍَّوـ

 كىٍيفى تىٍذىىبي ًاذلى اٍلمىٍدرىسىة؟ أىٍذىىبي إًلىيػٍهىا....  25

 أ. بًالسَّيَّارىةً 



 
 

اـ  ب. مىاًشينا عىلىى اأٍلىٍقدى

 ج. بًاغبٍىاًفلىة

 د. بًالدَّرَّاجىة

 اٍلمىٍدرىسىة؟. مىاذىا تػىٍعمىلي بػىٍعدى الرُّجيٍوع ًمنى ِٔ

 أ.  أىٍعمىلي بػىٍعدى الرُّجيٍوع ًمنى اٍلمىٍدرىسىة أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍور

 ب. أىٍعمىلي بػىٍعدى الرُّجيٍوع ًمنى اٍلمىٍدرىسىة أىٍغتىًسلي ىًف اغبٍىمَّاـ

 ج. أىٍعمىلي بػىٍعدى الرُّجيٍوع ًمنى اٍلمىٍدرىسىة أىقػٍرىأي اٍلقيٍرأف

اء د. أىٍعمىلي بػىٍعدى الرُّجيٍوع  ًمنى اٍلمىٍدرىسىة أىتػىنىاكىؿي اٍلغىدى

 مىاذىا تػىٍعمىلي يًف السَّاعىًة التَّاًسعىًة لىٍيالن؟. 27

 أ. أىتػىنىاكىؿي اٍلعىشىاء

ـي   ب. أىنىا

اء  ج. أىتػىنىاكىؿي اٍلغىدى

 د. أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍور

ـي ىًف السَّاعىًة التَّاًسعىًة لىٍيالن؟  .28  أىٍينى تػىنىا

 اعبٍيليٍوس أ. ىًف غيٍرفىةً 

 ب. ىًف غيٍرفىًة النػٍَّوـ

 ج. ىًف اٍلبػىٍيتً 

 د. ىًف غيٍرفىًة اٍلميذىاكىرىةً 

ـي ؟ ىًف اىمّْ سىاعىةو . 29  تػىنىا



 
 

ـي ىًف السَّاعىًة الثَّاًمنىة  أ. أىنىا

ـي ىًف السَّاعىًة التَّاًسعىة  ب. أىنىا

ـي ىًف السَّاعىًة اٍلعىاًشرىة  ج. أىنىا

ـي ىًف   السَّاعىًة السَّاًبعىةد. أىنىا

؟ ىًف اىمّْ سىاعىةو . 30  تػىٍغتىًسلي ىًف اغبٍىمَّاـً

 ىًف اغبٍىمَّاـً ىًف السَّاعىًة الرَّاًبعىة كىعىٍشًر دىقىاًئقى  أىٍغتىًسلي  .أ

 عىٍشًر دىقىاًئقى  الرَّاًبعىة ًإالَّ  ىًف اغبٍىمَّاـً ىًف السَّاعىةً  ب. أىٍغتىًسلي 

 اػٍبىاًمسىة اـً ىًف السَّاعىةً ىًف اغبٍىمَّ  ج. أىٍغتىًسلي 

 السَّاًدسىة ىًف اغبٍىمَّاـً ىًف السَّاعىةً  د. أىٍغتىًسلي 

ٍغًتسىاؿ ىًف اغبٍىمَّاـ؟مىاذى . 31  ا تػىٍعمىل بػىٍعدى اإٍلً

ٍغًتسىاؿ ىًف اغبٍىمَّاـ أ.  أىقػٍرىأي اٍلقيٍرأىفى  أىٍعمىل بػىٍعدى اإٍلً

ٍغًتسىاؿ ىًف اغبٍىمَّ   أىتػىوىضَّأي ًلصىالىًة الصٍُّبحً  اـب. أىٍعمىل بػىٍعدى اإٍلً

ٍغًتسىاؿ ىًف اغبٍىمَّاـ ٍسًجدً  ج. أىٍعمىل بػىٍعدى اإٍلً  أىٍذىىبي ًإذلى اٍلمى

ٍغًتسىاؿ ىًف اغبٍىمَّاـ أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍور  د. أىٍعمىل بػىٍعدى اإٍلً

 . أىٍينى تيصىٌلًى الصٍُّبح؟ِّ

 أ. أيصىٌلًى الصٍُّبح ىًف اٍلبػىٍيتً ۖٓ

 الصٍُّبح ىًف اٍلمىٍسًجدً  ب. أيصىٌلىً 

 أيصىٌلًى الصٍُّبح ىًف اٍلمىٍدرىسىةً  ج.

 د. أيصىٌلًى الصٍُّبح ىًف اٍلميصىلَّى



 
 

 تيصىٌلًى الصٍُّبح؟ ىًف اىمّْ سىاعىةو . 33

 الصٍُّبح يف السَّاعىًة اػٍبىاًمسىة كى النٍّْصف أ. أيصىلّْى    

 سىة ًإالَّ النٍّْصفاػٍبىامً  الصٍُّبح يف السَّاعىةً  ب. أيصىلّْى    

 الصٍُّبح يف السَّاعىًة الرَّاًبعىة أيصىلّْى ج.

 الصٍُّبح يف السَّاعىًة الرَّاًبعىة كى النٍّْصف د. أيصىلّْى

 تػىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍور؟ ىًف اىمّْ سىاعىةو . 34

 الرٍُّبع أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍور ىًف السَّاعىًة السَّاًدسىًة كى  أ.

 اٍلفيطيٍور ىًف السَّاعىًة السَّاًدسىًة ًاالَّ الرٍُّبعب. أىتػىنىاكىؿي 

 اػٍبىاًمسىة كى النٍّْصف ج. أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍور ىًف السَّاعىةً 

 د. أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍور ىًف السَّاعىًة السَّاًبعىة

 مىعى مىٍن تػىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍور؟. 35

 أيمّْيٍ  مىعى  أ. أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍور

 مىعى أىٍصًدقىاًئي نىاكىؿي اٍلفيطيٍورب. أىتػى 

 مىعى أىًبٍ  ج. أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍور

 أيٍسرىيتٍ  مىعى  د. أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍور

 أىٍينى تػىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍور؟. 36

 أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍور يف غيٍرفىًة اعبٍيليٍوس أ.

 ۖٓ  غيٍرفىًة النػٍَّوـ يف  أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍور ب.

 يف غيٍرفىًة اأٍلىٍكلً  ج. أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍور   



 
 

 ىًف غيٍرفىًة اٍلميذىاكىرىةً  د. أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍور   

 ىًف اىمّْ سىاعىةو تىٍذىىبي ًإذلى اٍلمىٍدرىسىة؟. 37

 أ. أىٍذىىبي ًإذلى اٍلمىٍدرىسىة ىًف السَّاعىًة السَّاًدسىًة كىطبىًٍس دىقىاًئقى 

 السَّاًبعىة اٍلمىٍدرىسىة ىًف السَّاعىةً ب. أىٍذىىبي ًإذلى 

 كى النٍّْصف السَّاًدسىةً  ج. أىٍذىىبي ًإذلى اٍلمىٍدرىسىة ىًف السَّاعىةً 

 السَّاًدسىًة كى الرٍُّبع د. أىٍذىىبي ًإذلى اٍلمىٍدرىسىة ىًف السَّاعىةً 

؟. 38  أىٍينى تىٍدريسي

 ًميَّة اغبٍيكيٍوًميَّةأ. أىٍدريسي ىًف اٍلمىٍدرىسىًة اٍلميتػىوىسّْطىة اإًلٍسالى 

 اإًلٍسالىًميَّة اغبٍيكيٍوًميَّة أىٍدريسي ىًف اٍلمىٍدرىسىًة الثَّانىوًيَّة ب.

ائًيَّةً   اإًلٍسالىًميَّة اغبٍيكيٍوًميَّة ج. أىٍدريسي ىًف اٍلمىٍدرىسىًة اإًلبًٍتدى

 د.  أىٍدريسي ىًف اعبٍىاًمعىةً 

 اٍلمىٍدرىسىًة؟ىًف اىمّْ سىاعىةو تػىٍرًجعي ًمنى . 39

 أ. أىٍرًجعي ًمنى اٍلمىٍدرىسىًة ىًف السَّاعىًة اٍلوىاًحدىة عىشىرى 

ة   ب. أىٍرًجعي ًمنى اٍلمىٍدرىسىًة ىًف السَّاعىًة اٍلوىاًحدى

 ج. أىٍرًجعي ًمنى اٍلمىٍدرىسىًة ىًف السَّاعىًة الثَّانًيىةى عىشرى 

 نًيىًة نػىهىارناالثَّا د. أىٍرًجعي ًمنى اٍلمىٍدرىسىًة ىًف السَّاعىةً 

اء؟مىاذى . 40  ا تػىٍعمىل بػىٍعدى تػىتػىنىاكىؿي اٍلغىدى

اء أىٍعمىل بػىٍعدى  أ.  صىالىة اٍلعىٍصر أىتػىنىاكىؿي اٍلغىدى

اء ب. أىٍعمىل بػىٍعدى  ـً  أىتػىنىاكىؿي اٍلغىدى ا   أىٍغتىًسلي ىًف اغبٍىمَّ



 
 

اء ج. أىٍعمىل بػىٍعدى  ظىةن ىًف  أىتػىنىاكىؿي اٍلغىدى ًٍيحي غبٍى  غيٍرفىًة النػٍَّوـً أىٍسًتى

اء أيشىاًىدي التًّْلًفزًيػيٍوف د. أىٍعمىل بػىٍعدى    أىتػىنىاكىؿي اٍلغىدى

 

 

 

 

ٓۖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٓۖٓۖ 



 
 

 اإلختبار البعدي   

 :.................. اسم التلميذ

 الصف      :..................

 دقائق ّٓالزمن       : 

 اليـو        :

 الصًَّحٍيحىة ًمٍن أ، ب، ج، د ًمنى اأٍلىٍسًئلىًة اأٍلتًيىًة !ًإٍختػىٍر األىٍجوًبىة 
 أيصىلّْى الصٍُّبح صبىىاعىةن ىًف ... ىًف السَّاعىًة اػٍبىاًمسىًة كىالنٍّْصف .ٔ

 أ.  السَّاحىًة                             ج. اٍلمىٍسًجدً    

 د. اٍلميصىلَّى                     ب. اٍلبػىٍيتً 

 ۖٓمىعى أيٍسرىًتى ىًف غيٍرفىًة اأٍلىٍكل قػىٍبلى الذَّىىاب ًإذلى اٍلمىٍدرىسىة ...السَّاعىًة السَّاًدسىًة ًاالَّ الرٍُّبعىًف . 2

اء                                           أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍورأ.       ج. أىتػىنىاكىؿي اٍلغىدى

 د. أىتػىنىاكىؿي      ب. أىتػىنىاكىؿي اٍلعىشىاء                 

 كىبػىٍعدى الصَّالىة أىقػٍرىأ القيٍرأىفى الكىرًًٍن قىًلٍيالن كىأيذىاًكري ديريٍكًسى ىًف... . 3

 ۖٓ   غيٍرفىًة اأٍلىٍكلً  ج.          غيٍرفىًة اعبٍيليٍوًس              أ.

 د. غيٍرفىًة اٍلميذىاكىرىةً                           ب.غيٍرفىًة النػٍَّوـً 

 ىًف اٍلمىٍسًجدً  صبىىاعىةن أيصىلّْى الصٍُّبح  .ٗ

... ًة الَّيًتٍ ربىٍتػىهىا خىطّّ ًىيى ًلمى  اٍلمىٍعٌتى ًمنى اٍلكى

 Secara berjamaahۖٓج.ۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓ  Secara langsung.ۖٓأ

 Secara mandiriۖٓد.ۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓ Secara sendirian.ۖٓة

 قىًلٍيالن كىبػىٍعدى الصَّالىة أىقػٍرىأ القيٍرأىفى الكىرًًٍن  .٘



 
 

... ًة الَّيًتٍ ربىٍتػىهىا خىطّّ ًىيى ًلمى  اٍلمىٍعٌتى ًمنى اٍلكى

  Lamaج.                    Sedangٓۖۖٓأ.       

 Setelahٓۖد.                        Sebentarب.        

قػىٍبلى الذَّىىاب ًإذلى  غيٍرفىًة اأٍلىٍكلىًف السَّاعىًة السَّاًدسىًة ًاالَّ الرٍُّبع أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍور مىعى أيٍسرىًتى ىًف  .ٙ
 اٍلمىٍدرىسىةً 

... ًة الَّيًتٍ ربىٍتػىهىا خىطّّ ًىيى ًلمى  اٍلمىٍعٌتى ًمنى اٍلكى

 Ruang tamuج.                 Ruang makan.ۖٓأ

 Kamar mandiد.                 Ruang tidur.ۖٓة

ـي ىًف السَّاعىًة التَّاًسعىًة لىٍيالن ىًف غيٍرفىة النػٍَّوـً بػىٍعدى اىٍف أىتػىنىاكىؿى العىشىاء. أىٍستػىٍيًقظي ًمنى النػَّوٍ  ـً ىًف أىنىا
، أىتػىوىضَّأي السَّاعىًة الرَّاًبعىًة صىبىاحنا. أىٍغتىًسلي ىًف اغبٍىمَّاـً ىًف السَّاعىًة الرَّاًبعىًة كى عى  ٍشًر دىقىاًئق. كىبػىٍعدى ذىًلكى

 ًلصىالىًة الصٍُّبًح. 

7. ... ًذًه اٍلفىٍقرىة ًىيى  الًفٍكرىةي الرَّئًٍيًسيَّةي ًمٍن ىى

 أىٍغتىًسلي ىًف اغبٍىمَّاـً ىًف السَّاعىًة الرَّاًبعىًة كى عىٍشًر دىقىاًئق.ۖٓأ

 اصىبىاحن أىٍستػىٍيًقظي ًمنى النػٍَّوـً ىًف السَّاعىًة الرَّاًبعىًة .ۖٓة

ـي ىًف السَّاعىًة التَّاًسعىًة لىٍيالن ىًف غيٍرفىة النػٍَّوـً بػىٍعدى اىٍف أىتػىنىاكىؿى العىشىاء  ج.  أىنىا

، أىتػىوىضَّأي ًلصىالىًة الصٍُّبحً  د.   كىبػىٍعدى ذىًلكى

 ...أىٍستػىٍيًقظي ًمنى النػٍَّوـً ىًف . 8 

 صىبىاحناأ. السَّاعىًة الثَّالًثىًة كىالنٍّْصف 

 صىبىاحنا الثَّالًثىةً  سَّاعىةً الب. 

 صىبىاحناج. السَّاعىًة الرَّاًبعىًة 



 
 

 صىبىاحناد. السَّاعىًة الرَّاًبعىًة 

 ىًف السَّاعىًة الرَّاًبعىًة كى عىٍشًر دىقىاًئق ...أىٍغتىًسلي ىًف . 9

 اغبٍىمَّاـ                            ج. اٍلربٍكىة أ. 

 ب. اغبٍىٍوض                          د. اٍلنػٍَّهر   

ـي ىًف السَّاعىًة التَّاًسعىًة لىٍيالن ىًف  .ٓٔ  غيٍرفىة النػٍَّوـً أىنىا

 ... ًة الَّيًتٍ ربىٍتػىهىا خىطّّ ًىيى ًلمى  اٍلمىٍعٌتى ًمنى اٍلكى

 Ruang tidurج.                 Kamar mandi.ۖٓأ

Ruang tamuٓۖ د.  Ruang makanٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖ.ۖٓة

                ٓۖ

 ًمنى النػٍَّوـً ىًف السَّاعىًة الرَّاًبعىًة صىبىاحنا أىٍستػىٍيًقظي  .ٔٔ

        ... ًة الَّيًتٍ ربىٍتػىهىا خىطّّ ًىيى  اٍلمىٍعٌتى ًمنى اٍلكىًلمى

 Saya tidurج.                Saya bangunأ.  

  Saya minumد.            Saya makanب.     

12.ٓۖ ،  ًلصىالىًة الصٍُّبحً  أىتػىوىضَّأي  كىبػىٍعدى ذىًلكى

 ... ًة الَّيًتٍ ربىٍتػىهىا خىطّّ ًىيى  اٍلمىٍعٌتى ًمنى اٍلكىًلمى

 Saya sholatج.        Saya berdiriٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖ.ۖٓأ

                   ’Saya berwudhu د.               Saya duduk.ۖٓة

 السَّاعىًة الثَّانًيىًة...أىٍرًجعي ًمنى اٍلمىٍدرىسىًة ىًف . 13

  مىسىاءن  لىٍيالن                      ج. أ.

 د. نػىهىارنا            ب. صىبىاحنا 



 
 

اءى ىًف  .ٗٔ ظىةن ىًف غيٍرفىًة النػٍَّوـً  ...مثيَّ أىتػىنىاكىؿي اٍلغىدى ًٍيحي  غبٍى  كىأىٍسًتى

 ج. غيٍرفىًة اعبٍيليٍوسً                    غيٍرفىًة اأٍلىٍكًل .ۖٓأ

  غيٍرفىًة اٍلميذىاكىرىًة               د. غيٍرفىًة النػٍَّوـً     .ۖٓة

اءى مثيَّ  .٘ٔ  ىًف غيٍرفىًة اأٍلىٍكلً  أىتػىنىاكىؿي اٍلغىدى

... ًة الَّيًتٍ ربىٍتػىهىا خىطّّ ًىيى ًلمى  اٍلمىٍعٌتى ًمنى اٍلكى

 Makan malamج.                       Makan sore.ۖٓأ

 Makan siangد.               Sarapan pagi.ۖٓة

ٔٙ. ...  كىىًف السَّاعىًة السَّاًدسىًة كىطبىًٍس دىقىاًئق أىٍذىىبي ًإذلى

 اٍلمىٍكتىبىة                     ج. اٍلبػىٍيت.ۖٓأ

       اٍلمىٍدرىسىةً البػىٍيت               د.  .ۖٓة

ا بػىٍعدى ريٍبًع سىاعى  ...بػىٍيىًت  .7ٔ  ةًمنى اٍلمىٍدرىسىًة كىأىٍستػىٍغرًؽي الذَّىىابى ًإذلى اًلىيػٍهى

ًبيػٍره .ۖٓأ  قىرًٍيبه                       ج. كى

ٍيله .ۖٓة  بىًعٍيده                         د. صبًى

  ًإذلى اٍلمىٍدرىسىةً أىٍذىىبي كىىًف السَّاعىًة السَّاًدسىًة كىطبىًٍس دىقىاًئق  .8ٔ

... ًة الَّيًتٍ ربىٍتػىهىا خىطّّ ًىيى ًلمى  اٍلمىٍعٌتى ًمنى اٍلكى

 Saya tidurج.               Saya berangkatٓۖ.ۖٓأ

 Saya bermainد.                    Saya pulang.ۖٓة

 اٍلمىٍدرىسىة اٍلميتػىوىسّْطىة اإًلٍسالىًميَّة اغبيكيٍوًميَّة طىاًلبي أىنىا  .9ٔ

ًة  ًلمى ...اٍلمىٍعٌتى ًمنى اٍلكى  الَّيًتٍ ربىٍتػىهىا خىطّّ ًىيى

 Guruج.                       Siswa.ۖٓأ

 Pegawaiد.                     Pekerja.ۖٓة

 ًمنى اٍلمىٍدرىسىةً  قىرًٍيبه بػىٍيىًت  .ٕٓ

... ًة الَّيًتٍ ربىٍتػىهىا خىطّّ ًىيى ًلمى  اٍلمىٍعٌتى ًمنى اٍلكى



 
 

 Sedikit. ج Sebentarٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖ.ۖٓأ

 Jauhٓۖٓۖۖٓد.Dekatٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖ .ۖٓة

؟ .ٕٔ  أىٍينى تىٍدريسي

 اإًلٍسالىًميَّة اغبٍيكيٍوًميَّة أ. أىٍدريسي ىًف اٍلمىٍدرىسىًة الثَّانىوًيَّة

 أىٍدريسي ىًف اٍلمىٍدرىسىًة اٍلميتػىوىسّْطىة اإًلٍسالىًميَّة اغبٍيكيٍوًميَّة ب.

ائًيَّةً ج. أىٍدريسي ىًف اٍلمىٍدرىسىًة اإًلبٍتً   اإًلٍسالىًميَّة اغبٍيكيٍوًميَّة دى

 د.  أىٍدريسي ىًف اعبٍىاًمعىةً 

 ىًف اىمّْ سىاعىةو تػىٍرًجعي ًمنى اٍلمىٍدرىسىًة؟. 22

 الثَّانًيىًة نػىهىارنا أ. أىٍرًجعي ًمنى اٍلمىٍدرىسىًة ىًف السَّاعىةً 

ة   ب. أىٍرًجعي ًمنى اٍلمىٍدرىسىًة ىًف السَّاعىًة اٍلوىاًحدى

 أىٍرًجعي ًمنى اٍلمىٍدرىسىًة ىًف السَّاعىًة الثَّانًيىةى عىشرى ج. 

 د. أىٍرًجعي ًمنى اٍلمىٍدرىسىًة ىًف السَّاعىًة اٍلوىاًحدىة عىشىرى 

اء؟مىاذى . 23  ا تػىٍعمىل بػىٍعدى تػىتػىنىاكىؿي اٍلغىدى

اء أىٍعمىل بػىٍعدى  أ. ظىةن ىًف غيٍرفىًة النػَّ  أىتػىنىاكىؿي اٍلغىدى ًٍيحي غبٍى  ٍوـً أىٍسًتى

اء ب. أىٍعمىل بػىٍعدى  ـً  أىتػىنىاكىؿي اٍلغىدى ا   أىٍغتىًسلي ىًف اغبٍىمَّ

اء ج. أىٍعمىل بػىٍعدى   صىالىة اٍلعىٍصر أىتػىنىاكىؿي اٍلغىدى

اء أيشىاًىدي التًّْلًفزًيػيٍوف د. أىٍعمىل بػىٍعدى    أىتػىنىاكىؿي اٍلغىدى

 يف السَّاعىًة... نيصىلّْى اٍلمىٍغًرب. 24

 ج. السَّاًدسىة                  الثَّاًمنىة      .ۖٓأ



 
 

 الثَّالًثىة                            د. الثَّانًيىة.ۖٓة

ابىًة السُّؤىاؿ لًنىٍمرىة  ًذًه اٍلًقرىأىةي إًلًجى  َْ-ِِىى

 مىاذىا تػىٍعمىل بػىٍعدى صىالىة الصٍُّبح؟. 25

 أ. أىٍعمىلي بػىٍعد صىالىة الصٍُّبح أىقػٍرىأي اٍلقيٍرأف.ۖٓأ

 صىالىة الصٍُّبح أىٍغتىًسلي ىًف اغبٍىمَّاـأىٍعمىلي بػىٍعد .ۖٓة

 أىٍعمىلي بػىٍعد صىالىة الصٍُّبح أىٍذىىبي ًإذلى اٍلمىٍدرىسىة ج.

 د. أىٍعمىلي بػىٍعد صىالىة الصٍُّبح أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍور

 ىًف اىمّْ سىاعىة تىٍستػىٍيًقظي ًمنى النػٍَّوـ؟ .26

 الرَّاًبعىة صىبىاحناأ. أىٍستػىٍيًقظي ًمنى النػٍَّوـً يف السَّاعىًة 

 ب. أىٍستػىٍيًقظي ًمنى النػٍَّوـً يف السَّاعىًة الثَّانًيىة صىبىاحنا 

 ج. أىٍستػىٍيًقظي ًمنى النػٍَّوـً يف السَّاعىًة الثَّالًثىة صىبىاحنا

 د. أىٍستػىٍيًقظي ًمنى النػٍَّوـً يف السَّاعىًة اػٍبىاًمسىة صىبىاحنا

؟ِٕ اًكري ديريٍكسىكى  . أىٍينى تيذى

 ىًف اٍلمىٍدرىسىة أ. 

 ب. ىًف اٍلبػىٍيت

 ج. ىًف غيٍرفىًة اٍلميذىاكىرىة

 د. ىًف غيٍرفىًة النػٍَّوـ

 كىٍيفى تىٍذىىبي ًاذلى اٍلمىٍدرىسىة؟ أىٍذىىبي إًلىيػٍهىا.... 28

اـ  أ. مىاًشينا عىلىى اأٍلىٍقدى



 
 

 ب. بًالسَّيَّارىةً 

 ج. بًاغبٍىاًفلىة

 د. بًالدَّرَّاجىة

 بػىٍعدى الرُّجيٍوع ًمنى اٍلمىٍدرىسىة؟. مىاذىا تػىٍعمىلي ِٗ

 أ.  أىٍعمىلي بػىٍعدى الرُّجيٍوع ًمنى اٍلمىٍدرىسىة أىٍغتىًسلي ىًف اغبٍىمَّاـ

 ب. أىٍعمىلي بػىٍعدى الرُّجيٍوع ًمنى اٍلمىٍدرىسىة أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍور

 ج. أىٍعمىلي بػىٍعدى الرُّجيٍوع ًمنى اٍلمىٍدرىسىة أىقػٍرىأي اٍلقيٍرأف

اءد. أىعٍ   مىلي بػىٍعدى الرُّجيٍوع ًمنى اٍلمىٍدرىسىة أىتػىنىاكىؿي اٍلغىدى

 مىاذىا تػىٍعمىلي يًف السَّاعىًة التَّاًسعىًة لىٍيالن؟. 30

ـي   أ. أىنىا

 ب. أىتػىنىاكىؿي اٍلعىشىاء

اء  ج. أىتػىنىاكىؿي اٍلغىدى

 د. أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍور

ـي ؟ . ىًف اىمّْ سىاعىةو ُّ  تػىنىا

ـي ىًف ا  لسَّاعىًة التَّاًسعىةأ. أىنىا

ـي ىًف السَّاعىًة الثَّاًمنىة  ب. أىنىا

ـي ىًف السَّاعىًة اٍلعىاًشرىة  ج. أىنىا

ـي ىًف السَّاعىًة السَّاًبعىة  د. أىنىا

؟ ىًف اىمّْ سىاعىةو . 32  تػىٍغتىًسلي ىًف اغبٍىمَّاـً



 
 

 اػٍبىاًمسىة ىًف اغبٍىمَّاـً ىًف السَّاعىةً  أىٍغتىًسلي  .أ

 عىٍشًر دىقىاًئقى  الرَّاًبعىة ًإالَّ  ىًف اغبٍىمَّاـً ىًف السَّاعىةً  ب. أىٍغتىًسلي 

 ىًف اغبٍىمَّاـً ىًف السَّاعىًة الرَّاًبعىة كىعىٍشًر دىقىاًئقى  ج. أىٍغتىًسلي 

 السَّاًدسىة ىًف اغبٍىمَّاـً ىًف السَّاعىةً  د. أىٍغتىًسلي 

ٍغًتسىاؿ ىًف اغبٍىمَّاـ؟مىاذى . 33  ا تػىٍعمىل بػىٍعدى اإٍلً

ٍغًتسىاؿ ىًف اغبٍىمَّاـ أ.  أىقػٍرىأي اٍلقيٍرأىفى  أىٍعمىل بػىٍعدى اإٍلً

ٍغًتسىاؿ ىًف اغبٍىمَّاـ ٍسًجًد  ب. أىٍعمىل بػىٍعدى اإٍلً  أىٍذىىبي ًإذلى اٍلمى

ٍغًتسىاؿ ىًف اغبٍىمَّاـ  أىتػىوىضَّأي ًلصىالىًة الصٍُّبحً  ج. أىٍعمىل بػىٍعدى اإٍلً

ٍغًتسىاؿ ىًف    اغبٍىمَّاـ أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍورد. أىٍعمىل بػىٍعدى اإٍلً

 . أىٍينى تيصىٌلًى الصٍُّبح؟ّْ

 أ. أيصىٌلًى الصٍُّبح ىًف اٍلميصىلَّىۖٓ

 ب. أيصىٌلًى الصٍُّبح ىًف اٍلمىٍسًجدً 

 أيصىٌلًى الصٍُّبح ىًف اٍلمىٍدرىسىةً  ج.

 د. أيصىٌلًى الصٍُّبح ىًف اٍلبػىٍيتً 

 تيصىٌلًى الصٍُّبح؟ ىًف اىمّْ سىاعىةو . 35

 الصٍُّبح يف السَّاعىًة اػٍبىاًمسىة كى النٍّْصف أ. أيصىلّْى    

 الصٍُّبح يف السَّاعىًة الرَّاًبعىة كى النٍّْصف ب. أيصىلّْى    

 الصٍُّبح يف السَّاعىًة الرَّاًبعىة أيصىلّْى ج.

 اػٍبىاًمسىة ًإالَّ النٍّْصف الصٍُّبح يف السَّاعىةً  د. أيصىلّْى



 
 

 تػىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍور؟ سىاعىةو  ىًف اىمّْ . 36

 الرٍُّبع أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍور ىًف السَّاعىًة السَّاًدسىًة كى  أ.

 اػٍبىاًمسىة كى النٍّْصف ب. أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍور ىًف السَّاعىةً 

 ج. أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍور ىًف السَّاعىًة السَّاًدسىًة ًاالَّ الرٍُّبع

 اٍلفيطيٍور ىًف السَّاعىًة السَّاًبعىةد. أىتػىنىاكىؿي 

 مىعى مىٍن تػىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍور؟. 37

 مىعى أىٍصًدقىاًئي أ. أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍور

 أيمّْيٍ  مىعى  ب. أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍور

 مىعى أىًبٍ  ج. أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍور

 أيٍسرىيتٍ  مىعى  د. أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍور

 تػىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍور؟أىٍينى . 38

 ۖٓ  غيٍرفىًة النػٍَّوـ يف  أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍور أ.

 أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍور يف غيٍرفىًة اعبٍيليٍوس ب.

 يف غيٍرفىًة اأٍلىٍكلً  ج. أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍور   

 ىًف غيٍرفىًة اٍلميذىاكىرىةً  د. أىتػىنىاكىؿي اٍلفيطيٍور   

 تىٍذىىبي ًإذلى اٍلمىٍدرىسىة؟ىًف اىمّْ سىاعىةو . 39

 كى النٍّْصف السَّاًدسىةً  أ. أىٍذىىبي ًإذلى اٍلمىٍدرىسىة ىًف السَّاعىةً 

 السَّاًبعىة ب. أىٍذىىبي ًإذلى اٍلمىٍدرىسىة ىًف السَّاعىةً 

 ج. أىٍذىىبي ًإذلى اٍلمىٍدرىسىة ىًف السَّاعىًة السَّاًدسىًة كىطبىًٍس دىقىاًئقى 



 
 

 السَّاًدسىًة كى الرٍُّبع اٍلمىٍدرىسىة ىًف السَّاعىةً د. أىٍذىىبي ًإذلى 

ـي ىًف السَّاعىًة التَّاًسعىًة لىٍيالن؟َْ  . أىٍينى تػىنىا

 أ. ىًف غيٍرفىًة النػٍَّوـ

 ب. ىًف غيٍرفىًة اعبٍيليٍوس

 ج. ىًف اٍلبػىٍيتً 

 د. ىًف غيٍرفىًة اٍلميذىاكىرىةً 

 

 

 

ٓۖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 



 
 

 الثَّاِني  اللَِّقاُء 

 اإلختبار القبلي

 :.................. ًاٍسمي التػٍّْلًمٍيذً 

 :..................      الصَّفُّ 

 دقائق ّٓالزَّمىني       : 

 :        اليػىٍوـي 

 ! ًإٍختػىٍر األىٍجوًبىة الصًَّحٍيحىة ًمٍن أ، ب، ج، د ًمنى اأٍلىٍسًئلىًة اأٍلتًيىةً 

ًثيػٍريٍكفى، ًمنػٍهيٍم سيٍلطىاف كى ذًل أىٍصًدقىاء   . قبىًٍلسي اآلف ىًف الصَّفّْ  نىًبيػٍلىة كى  ريقػىيَّة كى  فىائًزىة كى  عىزًٍيز كى  كى غىيػٍري ذىًلكى
ًثيػٍرىةن. كىًىيى عي  الُّلغىوًيَّة، كىعيليٍوـي  ليٍوـي الثَّاًمن ىًف اٍلمىٍدرىسىًة اؼبتػىوىسّْطىة اإًلٍسالىًميَّة اغبٍيكيٍوًميَّة. نػىتػىعىلَّمي ًفيػٍهىا عيليٍومنا كى

ٍيًنيَّة كى غىيػٍري ذىًلكى  اًعيَّة، كىالرّْيَّاًضيَّة كىعيليٍوـي الطًَّبٍيًعيَّة، كىعيليٍوـي الدّْ ٍجًتمى    . اإٍلً

ًذًه اٍلفىٍقرىة ًىيى  .ٔ  ...الًفٍكرىةي الرَّئًٍيًسيَّةي ًمٍن ىى

 اؼبتػىوىسّْطىة اإًلٍسالىًميَّة اغبٍيكيٍوًميَّةقبىًٍلسي اآلف ىًف الصَّفّْ الثَّاًمن ىًف اٍلمىٍدرىسىًة .أۖٓ

ًثيػٍريٍكفى، ًمنػٍهيٍم سيٍلطىاف كى عىزًٍيز كى فىائًزىة كى ريقػىيَّة كى نىًبيػٍلىة كى غىيػٍري ذىًلكى  .ةۖٓ  ذًل أىٍصًدقىاء كى

ًثيػٍرىةن  ج.  نػىتػىعىلَّمي ًفيػٍهىا عيليٍومنا كى

ٍجتً  ٍيًنيَّة كى غىيػٍري د. كىًىيى عيليٍوـي الُّلغىوًيَّة، كىعيليٍوـي اإٍلً اًعيَّة، كىالرّْيَّاًضيَّة كىعيليٍوـي الطًَّبٍيًعيَّة، كىعيليٍوـي الدّْ مى
 .  ذىًلكى

 قبىًٍلسي اآٍلف ىًف الصَّفّْ الثَّاًمن ىًف... .ٕ

 أ. اٍلمىٍدرىسىًة اؼبتػىوىسّْطىة اإًلٍسالىًميَّة اغبٍيكيٍوًميَّة 

مً    يَّةب. اٍلمىٍدرىسىةي الثَّانىوًيَّة اإٍلًٍسالى



 
 

ًميَّة  ج. اٍلمىٍدرىسىةي اٍلميتػىوىسّْطىةي اإًلٍسالى

ًميَّة اغبٍيكيٍوًميَّة  د. اٍلمىٍدرىسىةي الثَّانىوًيَّة اإًلٍسالى

ًثيػٍريٍكفى   أىٍصًدقىاءذًل  .ٖ  كى

... ًة الَّيًتٍ ربىٍتػىهىا خىطّّ ًىيى ًلمى  اٍلمىٍعٌتى ًمنى اٍلكى

 Beberapa tetangga.ۖٓج                      Beberapa temanأ.

  Beberapa anakد.Beberapa saudaraٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖب.               

اًعيَّةكىًىيى عيليٍوـي الُّلغىوًيَّة،  .ٗ ٍجًتمى  .كىعيليٍوـي اإٍلً

... ًة الَّيًتٍ ربىٍتػىهىا خىطّّ ًىيى ًلمى  اٍلمىٍعٌتى ًمنى اٍلكى

 Bahasa.ۖٓج                      IPSأ.

MTKٓۖد.ۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓ IPAب.               

اـً كىنىًصلي اًلىيػٍهىا قػىٍبلى ريٍبًع دىًقيػٍقىة. فػىيىديؽُّ اعبٍىرىس ىًف  نىٍذىىبي ًإذلى اٍلمىٍدرىسىًة مىاًشينا عىلىى اأٍلىٍقدى
اٍلمىٍدرىسىًة ًلصىالىًة الضُّحىى كىًقرىاءىًة السَّاعىًة السَّاًدسىًة كىالنٍّْصًف. نىٍذىىبي كىنىٍدخيلي ًاذلى مىٍسًجًد 

. كى ىًف السَّاعىًة السَّاًبعىة سبىىامنا نىٍدخيلي اٍلفىٍصل كى نػىتػىعىلَّم جًبًٌد كىنىشىاط.  اٍلقيٍرآف قىًلٍيالن

٘. ... ًذًه اٍلفىٍقرىة ًىيى  الًفٍكرىةي الرَّئًٍيًسيَّةي ًمٍن ىى

 اًدسىًة كىالنٍّْصفً أ. فػىيىديؽُّ اعبٍىرىس ىًف السَّاعىًة السَّ  

 ب. نىٍذىىبي كىنىٍدخيلي ًاذلى مىٍسًجًد اٍلمىٍدرىسىًة ًلصىالىًة الضُّحىى كىًقرىاءىًة اٍلقيٍرآف قىًلٍيالن 

ا قػىٍبلى ريٍبًع دىًقيػٍقىة هى اـً كىنىًصلي اًلىيػٍ  ج. نىٍذىىبي ًإذلى اٍلمىٍدرىسىًة مىاًشينا عىلىى اأٍلىٍقدى



 
 

 سبىىامنا نىٍدخيلي اٍلفىٍصل كى نػىتػىعىلَّم جًبًٌد كىنىشىاطد. ىًف السَّاعىًة السَّاًبعىة 

اـ نىٍذىىبي ًإذلى اٍلمىٍدرىسىةً  .ٙ  مىاًشينا عىلىى اأٍلىٍقدى

ًة الَّيًتٍ ربىٍتػىهىا خىطّّ ًىيى           ...اٍلمىٍعٌتى ًمنى اٍلكىًلمى

 ۖٓۖٓۖٓۖٓ Berjalanۖٓج.                   Berjalan kaki.ۖٓأ

   Jalan jalanد.                                 ۖٓۖٓۖٓ  Berlariب. 

 ىًف السَّاعىًة السَّاًدسىًة كىالنٍّْصفً  فػىيىديؽُّ اعبٍىرىس .7

        ... ًة الَّيًتٍ ربىٍتػىهىا خىطّّ ًىيى ًلمى  اٍلمىٍعٌتى ًمنى اٍلكى

 Alarm berbunyi.ۖٓج                      Bel berbunyiأ.

ۖٓ Bel berdetak د.ۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓ Jam berdetak  ب.          

 ... نىٍذىىبي ًإذلى اٍلمىٍدرىسىةً  .8

اـ                   ج. بًاغبٍىاًفلىةً   أ. مىاًشينا عىلىى اأٍلىٍقدى

 بًالسَّيَّارىًة                            د. بًالدَّرَّاجىةً  ب.

 جًبًدٍّ كىنىشىاطو  نىٍدخيلي اٍلفىٍصل كىنػىتػىعىلَّم... .9

 أ. ىًف السَّاعىًة السَّاًبعىًة سبىىامنا                        ج. ىًف السَّاعىًة الثَّاًمنىًة سبىىامنا

 ب. ىًف السَّاعىًة السَّاًدسىًة سبىىامنا                     د. يًف السَّاعىًة السَّاًبعىًة كىالرٍُّبع



 
 

ًٍيحي ًمنى الدّْرىاسىةً يف السَّاعىًة التَّاًسعىًة كىال ظىةن. أىنىا كى سيٍلطىاف كى عىزًٍيز فػىنىٍذىىبي ًإذلى  نٍّْصف نىٍسًتى غبٍى
ت اٍلعىرىبً  ا ًفيػٍهىا كى نىٍستىًعيػٍري بػىٍعضي اٍلمىجىالَّ ة كىاٍلكيتيب مثيَّ نػىٍقرىءيىى يَّة. أىمَّا اٍلمىٍكتىبىًة. كىنىٍستىًعيػٍري اعبٍىرًٍيدى

ت ىًف اٍلمىٍقصىفً  اآٍلخىريٍكفى يىٍشتػىريٍكفى   . اٍلمىٍأكيٍوالى

ًذًه اٍلفىٍقرىة ًىيى . 10  ...اٍلًفٍكرىةي الرَّئًٍيًسيَّة ًمٍن ىى

ظىةن  ًٍيحي ًمنى الدّْرىاسىًة غبٍى  أ. يف السَّاعىًة التَّاًسعىًة كىالنٍّْصف نىٍسًتى

 .ب. أىنىا كى سيٍلطىاف كى عىزًٍيز فػىنىٍذىىبي ًإذلى اٍلمىٍكتىبىةً 

ت اٍلعىرىبًيَّة            ا ًفيػٍهىا كى نىٍستىًعيػٍري بػىٍعضي اٍلمىجىالَّ ة كىاٍلكيتيب مثيَّ نػىٍقرىءيىى  ج. كىنىٍستىًعيػٍري اعبٍىرًٍيدى

ت ىًف اٍلمىٍقصىفً              د. أىمَّا اآٍلخىريٍكفى يىٍشتػىريٍكفى اٍلمىٍأكيٍوالى

ظىةن  .ٔٔ ًٍيحي ًمنى الدّْرىاسىًة غبٍى  .....نىٍسًتى

 أ. يًف السَّاعىًة التَّاًسعىًة كىالنٍّْصف     

 التَّاًسعىًة سبىىامنا ب. يًف السَّاعىةً 

 ج. يًف السَّاعىًة اٍلعىاًشرىًة سبىىامنا

 د. يًف السَّاعىًة اٍلعىاًشرىًة كىالنٍّْصف

ا ًفيػٍهىا كى نىٍستىًعيػٍري  . 12 ة كىاٍلكيتيب مثيَّ نػىٍقرىءيىى  . ..كىنىٍستىًعيػٍري اعبٍىرًٍيدى

ت اٍلعىرىبًيَّة                    ج. اٍلكيتيب  أ. بػىٍعضي اٍلمىجىالَّ

ت  ة                                 د. اٍلمىجىالَّ  ب. اعبٍىرًٍيدى

 اٍلمىٍكتىبىةً  فػىنىٍذىىبي ًإذلى  . 13

 ... ًة الَّيًتٍ ربىٍتػىهىا خىطّّ ًىيى ًلمى  اٍلمىٍعٌتى ًمنى اٍلكى



 
 

 Rumah.ۖٓج                      Perpustakaanأ.

  Puskesmasد.ۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓ             ۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓ Mejaب.               

 كىاٍلكيتيب اعبٍىرًٍيدىةكىنىٍستىًعيػٍري . 14

   ... ًة الَّيًتٍ ربىٍتػىهىا خىطّّ ًىيى ًلمى  اٍلمىٍعٌتى ًمنى اٍلكى

 Majalah.ۖٓج                      Koran أ.

ۖٓۖٓۖٓ Buletin      د.           ۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓ Bukuب.               

 كىبػىٍعدي ريٍبع السَّاعىة نىٍدخيلي اٍلفىٍصلى لًلتػَّعىلُّم حىىتَّ ًإٍنًتهىاء الدّْراسة... .15ۖٓ

ًة نػىهىارنا  أ. ىًف السَّاعىًة اٍلوىاًحدى

 ب. ىًف السَّاعىًة الثَّانًيىًة نػىهىارنا

ة كىالنٍّْصف نػىهىارناج. ىًف   السَّاعىًة اٍلوىاًحدى

 د. ىًف السَّاعىًة الثَّانًيىًة كىالنٍّْصف نػىهىارنا

ًة  . 16  نػىهىارناىًف السَّاعىًة اٍلوىاًحدى

 ... ًة الَّيًتٍ ربىٍتػىهىا خىطّّ ًىيى ًلمى  اٍلمىٍعٌتى ًمنى اٍلكى

  Pagi.ۖٓج                      Siang أ. 

 Sore  د.           ۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓ Malamب.               

ا اٍلكىشَّافة كىالرٍَّسم كىاػٍبىٌط اٍلعىرىًبٌ كىاػبًٍطىابىة كىكيرَّةي  ًثيػٍرىة ًمنػٍهى ـىًف اٍلمىٍدرىسىًة نىشىاطىات خىارًًجيَّة كى   اٍلقىدى

. أىنىا كىعىزًٍيز لبىٍتىاري اٍلكىشَّافة كىكيرَّة اٍلقىدىـ. كىىبىٍتىار سيٍلطىاف كيرَّةي اٍليىد كىبػىٍعضي أىٍصًدقى  ائًنىا كىغىيػٍري ذىًلكى



 
 

افىة ىبىٍتىاريٍكفى الرٍَّسم كى اػٍبىٌط اٍلعىرىًبٌ. كىزبىٍتىاري ريقػىيَّة اػٍبًيىاطىة كىبػىٍعضي صىًديٍػقىاهًتىا ىبىٍتػىٍرفى اٍلكىشَّ 
ا.  تػىنىا حيبِّا شىًدٍيدن بُّ مىٍدرىسى  ۖٓكىاػبًٍطىابىة. كبىٍني كبًي

ًذًه اٍلفىٍقرىًة ًىيى . 17  ...اٍلًفٍكرىة الرَّئًٍيًسيَّة ًمٍن ىى

ًثيػٍرىة ًمنػٍهىا اٍلكىشَّافة كىالرٍَّسم كىاػٍبىٌط اٍلعىرىًبٌ كىاػبًٍطىابىة كىكي  رَّةي أ. ىًف اٍلمىٍدرىسىًة نىشىاطىات خىارًًجيَّة كى
 اٍلقىدىـ كىغىيػٍري ذىًلكى 

ا تػىنىا حيبِّا شىًدٍيدن بُّ مىٍدرىسى  ب. كبىٍني كبًي

 ج. كىزبىٍتىاري ريقػىيَّة اػٍبًيىاطىة كىبػىٍعضي صىًديٍػقىاهًتىا ىبىٍتػىٍرفى اٍلكىشَّافىة كىاػبًٍطىابىة

 ٍسم كى اػٍبىٌط اٍلعىرىًبٌ د. ىبىٍتىار سيٍلطىاف كيرَّةي اٍليىد كىبػىٍعضي أىٍصًدقىائًنىا ىبىٍتىاريٍكفى الرَّ 

ًثيػٍرىة ًمنػٍهىا  .18  اٍلكىشَّافىةىًف اٍلمىٍدرىسىًة نىشىاطىات خىارًًجيَّة كى

ًة الَّيًتٍ ربىٍتػىهىا خىطّّ  ًلمى  ...ًىيى  اٍلمىٍعٌتى ًمنى اٍلكى

 Pidato.ۖٓج                       Pramukaأ.

  Puisiد.Melukisٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖب. 

 كىغىيػٍري ذىًلكى  كىكيرَّةي اٍلقىدىـاٍلكىشَّافة كىالرٍَّسم كىاػٍبىٌط اٍلعىرىًبٌ كىاػبًٍطىابىة . 19

... ًة الَّيًتٍ ربىٍتػىهىا خىطّّ ًىيى ًلمى  اٍلمىٍعٌتى ًمنى اٍلكى

 Tenis.ۖٓج                       Bola Voliأ.

ۖٓ Bulu tangkisد.ۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓ Sepak bola ب.

 كى اػٍبىط اٍلعىرىًب  الرٍَّسم . كىبػىٍعضي أىٍصًدقىائًنىا ىبىٍتىاريٍكفى َِ



 
 

ًة الَّيًتٍ ربىٍتػىهىا خىطّّ ًىيى  ًلمى  ...اٍلمىٍعٌتى ًمنى اٍلكى

 Pidato.ۖٓج                       Pramukaأ.

ۖٓ Puisiد.Melukisٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖب. 

"؟ . 21 ًثيػٍره  مىا مىٍعٌتى "كى

 Sedangج.                  Sedikitٓۖٓۖٓۖ أ.

 Kecilد.                 Banyakٓۖب. 

؟ . 22  مىا مىٍعٌتى " جىلىسى

 Dudukج.                                 Makan    أ.

 Minumد.                                  Berdiri ب.

"؟ . 23  مىا مىٍعٌتى "صىفّّ

  Kursiج.                         ۖٓ   Kamar أ.ۖٓ

 Kelasد.                            Jendelaب.  

 مىا مىٍعٌتى " تػىعىلٍُّم"؟ . 24

  Berdiriج.                      Mengajar  أ.

Menari.دBelajarٓۖٓۖ.ب

لىة؟أى .ٕ٘  ٍينى تػىتػىعىلَّمي نىًبيػٍ

لىة ىًف اعبٍىاًمعىةً أ. تػىتػىعىلَّمي   نىًبيػٍ



 
 

لىة ىًف اٍلمىٍدرىسىًة اٍلميتػىوىسّْطىة اإًلٍسالىًميَّة اغبٍيكيٍوًميَّة ب.  تػىتػىعىلَّمي نىًبيػٍ

لىة ىًف اٍلمىٍدرىسىًة الثَّانىوًيَّة  اإًلٍسالىًميَّة اغبٍيكيٍوًميَّة ج. تػىتػىعىلَّمي نىًبيػٍ

لىة ىًف اٍلمىٍدرىسىًة  د. ائًيَّةً تػىتػىعىلَّمي نىًبيػٍ  اإًلٍسالىًميَّة اغبٍيكيٍوًميَّة اإًلٍبًتدى

 . ىًف أىمّْ سىاعىة يىديؽُّ اعبٍىرىس ىًف اٍلمىٍدرىسىة؟ِٔ

 أ. يىديؽُّ اعبٍىرىس ىًف السَّاعىًة السَّاًبعىةً 

 ب. يىديؽُّ اعبٍىرىس ىًف السَّاعىًة السَّاًدسىةً 

 ٍصفج. يىديؽُّ اعبٍىرىس ىًف السَّاعىًة السَّاًدسىًة كىالنّْ 

 د. يىديؽُّ اعبٍىرىس ىًف السَّاعىًة السَّاًبعىًة كى الرٍُّبع

 كىٍيفى تىٍذىىبي ًاذلى اٍلمىٍدرىسىة؟ أىٍذىىبي إًلىيػٍهىا...  .27

 أ. بًالسَّيَّارىةً 

اـ  ب. مىاًشينا عىلىى اأٍلىٍقدى

 ج. بًاغبٍىاًفلىة

 د. بًالدَّرَّاجىة

 د اٍلمىٍدرىسىة؟. مىاذىا تػىٍعمىٍل بػىٍعدى ديخيٍوؿ اٍلمىٍسجً ِٖ

 أ. أىٍعمىلي بػىٍعدى ديخيٍوؿ اٍلمىٍسًجد اٍلمىٍدرىسىة أىتػىعىلَّمي 

 ب. أىٍعمىلي بػىٍعدى ديخيٍوؿ اٍلمىٍسًجد اٍلمىٍدرىسىة أيصىلّْى الصٍُّبح

 ج. أىٍعمىلي بػىٍعدى ديخيٍوؿ اٍلمىٍسًجد اٍلمىٍدرىسىة أىٍغتىًسلي ىًف اغبٍىمَّاـ

 مىٍسًجد اٍلمىٍدرىسىة أيصىلّْى الضُّحىى كىًقرىاءىة اٍلقيٍرأف د.  أىٍعمىلي بػىٍعدى ديخيٍوؿ الٍ 

 ىًف أىمّْ سىاعىةو تىٍدخيلي اٍلفىٍصل؟. 29



 
 

 أ. أىٍدخيلي اٍلفىٍصل ىًف السَّاعىًة السَّاًدسىة

 ب. أىٍدخيلي اٍلفىٍصل ىًف السَّاعىًة السَّاًبعىًة سبىىامنا

 كىالنٍّْصف ج.  أىٍدخيلي اٍلفىٍصل ىًف السَّاعىًة السَّاًدسىة

 د.   أىٍدخيلي اٍلفىٍصل ىًف السَّاعىًة السَّاًبعىًة كىالنٍّْصف

ًٍيحي ًمنى الدّْرىاسىة؟َّ  . ىًف أىمّْ سىاعىةو تىٍسًتى

ًٍيحي ًمنى الدّْرىاسىة ىًف السَّاعىًة السَّاًبعىًة كىالنٍّْصف   أ. أىٍسًتى

ًٍيحي ًمنى الدّْرىاسىة ىًف السَّاعىًة   السَّاًبعىًة سبىىامناب. أىٍسًتى

ًٍيحي ًمنى الدّْرىاسىة ىًف السَّاعىًة السَّاًدسىة كىالنٍّْصف  ج. أىٍسًتى

ًٍيحي ًمنى الدّْرىاسىة ىًف السَّاعىًة التَّاًسعىة كىالنّْصف  د. أىٍسًتى

بػيٍوفى ًإذلى اٍلمىٍكتىبىًة؟ُّ  . مىٍن تىٍذىى

 أ. أىضٍبىٍد كى زىٍين كى شىاًفٍيق

 نًٍلنىا كى ًمٍيالى ب. فىائًقىة ك 

 ج. أىنىا كى سيٍلطىاف كىعىزًٍيز

 د. رىٍمضىاف كى رىٍمًلٍي كى زىٍيدىاف

 . مىاذىا تىٍستىًعيػٍريٍكفى ىًف اٍلمىٍكتىبىة؟ِّ

 أ. نىٍستىًعيػٍري الطَّبىاًشيػٍري 

 ب. نىٍستىًعيػٍري اٍلقىلىم

 ج. نىٍستىًعيػٍري اعبٍىرًٍيدىة كى اٍلكيتيب

 



 
 

 ةد. نىٍستىًعيػٍري اٍلًمٍمسىحى 

ت؟ّّ  . أٍينى يىٍشتػىريٍكفى اٍلمىٍأكيٍوالى

 أ. ىًف اٍلمىٍقصىف

 ب. ىًف السٍُّوؽ

 ج. ىًف اٍلمىٍكتىبىة

 د. ىًف الدُّكَّاف

اًء الدّْرىاسىًة؟. 34  ىًف أىمّْ سىاعىةو إنًٍتهى

 أ. ىًف السَّاعىًة السَّاًدسىة كىالنٍّْصف

 ب. ىًف السَّاعىًة السَّاًبعىًة سبىىامنا

ة نػىهىارناج. ىًف السَّا  عىًة اٍلوىاًحدى

 د. ىًف السَّاعىًة التَّاًسعىة كىالنّْصف

ة الظٍُّهر؟ّٓ  . مىاذىا تػىٍعمىل بػىٍعدى صىالى

ة الظٍُّهر أىتػىوىضَّأي   أ. أىٍعمىلي بػىٍعدى صىالى

ـي  ة الظٍُّهر أىنىا  ب. أىٍعمىلي بػىٍعدى صىالى

ًٍيحي  ة الظٍُّهر أىٍسًتى  ج. أىٍعمىلي بػىٍعدى صىالى

ة الظٍُّهر أىٍغتىًسلي د.   أىٍعمىلي بػىٍعدى صىالى

 مىاذىا زبىٍتىاري عىزًٍيز ىًف  نىشىاطىات خىارًًجيَّة؟. 36

 أ. زبىٍتىاري عىزًٍيز ىًف  نىشىاطىات خىارًًجيَّة كيرَّةي اٍليىد

 ب. زبىٍتىاري عىزًٍيز ىًف  نىشىاطىات خىارًًجيَّة اٍلكىشَّافىة كى كيرَّة اٍلقىدىـ



 
 

 عىزًٍيز ىًف  نىشىاطىات خىارًًجيَّة الرٍَّسم ج.  زبىٍتىاري 

 د.  زبىٍتىاري عىزًٍيز ىًف  نىشىاطىات خىارًًجيَّة اػبىط اٍلعىرىًبٍ 

 . أىمُّ النَّشىاطىات اػٍبىارًًجيًَّة يًف اٍلمىٍدرىسىة؟ّٕ

  أ. اٍلكىشَّافىة كى الرٍَّسم

 ابىةب. اٍلكىشَّافىة كى الرٍَّسم ك اػٍبىٌط العىرىًبٌ كى اػبًٍطى 

 ج. اٍلكىشَّافىة كى الرٍَّسم ك اػٍبىٌط العىرىًبٌ كى اػبًٍطىابىة كىالنَّـو

 د. اٍلكىشَّافىة كى الرٍَّسم ك اػٍبىٌط العىرىًبٌ كى اػبًٍطىابىة كىكيرَّةي اٍلقىدىـ

 . مىاذىا زبىٍتىاري سيٍلطىاف ىًف  نىشىاطىات خىارًًجيَّة؟ّٖ

 خىارًًجيَّة كيرَّةي اليىد زبىٍتىاري سيٍلطىاف ىًف نىشىاطىات أ.

 ب. زبىٍتىاري سيٍلطىاف ىًف نىشىاطىات خىارًًجيَّة اٍلكىشَّافىة كى كيرَّة اٍلقىدىـ

 ىًف نىشىاطىات خىارًًجيَّة الرٍَّسم ج.  زبىٍتىاري سيٍلطىاف

 د.  زبىٍتىاري سيٍلطىاف ىًف نىشىاطىات خىارًًجيَّة اػبىط اٍلعىرىًبٍ 

 ريقػىيَّة ىًف نىشىاطىات خىارًًجيَّة؟ مىاذىا زبىٍتىارًٍينى . 39

 أ. زبىٍتىاري ريقػىيَّة ىًف نىشىاطىات خىارًًجيَّة كيرَّةي اليىد

ـ  ب. زبىٍتىاري ريقػىيَّة ىًف نىشىاطىات خىارًًجيَّة اٍلكىشَّافىة كى كيرَّة اٍلقىدى

 ريقػىيَّة ىًف نىشىاطىات خىارًًجيَّة الرٍَّسم ج.  زبىٍتىاري 

 ة ىًف نىشىاطىات خىارًًجيَّة اػبًيىاطىةد.  زبىٍتىاري ريقػىيَّ 

 . مىاذىا ىبىٍتػىريٍكفى بػىٍعضي أىٍصًدقىاء ريقػىيَّة؟َْ

 أ. ىبىٍتػىريٍكفى بػىٍعضي أىٍصًدقىاءي ريقػىيَّة اٍلكىشَّافىة كى اػبًٍطىابىة



 
 

 ب. ىبىٍتػىريٍكفى بػىٍعضي أىٍصًدقىاءي ريقػىيَّة الرٍَّسم

 ريقػىيَّة اػبًيىاطىةج.  ىبىٍتػىريٍكفى بػىٍعضي أىٍصًدقىاءي 

 د. ىبىٍتػىريٍكفى بػىٍعضي أىٍصًدقىاءي ريقػىيَّة كيرَّةي اليىد

ٓۖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 اإلختبار البعدي  

 :.................. اسم التلميذ

 :..................      الصف

 دقائق ّٓالزمن       : 

 اليـو        :

 ب، ج، د ًمنى اأٍلىٍسًئلىًة اأٍلتًيىًة !ًإٍختػىٍر األىٍجوًبىة الصًَّحٍيحىة ًمٍن أ، 
اـً كىنىًصلي اًلىيػٍهىا قػىٍبلى ريٍبًع دىًقيػٍقىة. فػىيىديؽُّ اعبٍىرىس ىًف  نىٍذىىبي ًإذلى اٍلمىٍدرىسىًة مىاًشينا عىلىى اأٍلىٍقدى

ًة الضُّحىى كىًقرىاءىًة السَّاعىًة السَّاًدسىًة كىالنٍّْصًف. نىٍذىىبي كىنىٍدخيلي ًاذلى مىٍسًجًد اٍلمىٍدرىسىًة ًلصىالى 
. كى ىًف السَّاعىًة السَّاًبعىة سبىىامنا نىٍدخيلي اٍلفىٍصل كى نػىتػىعىلَّم جًبًٌد كىنىشىاط.  اٍلقيٍرآف قىًلٍيالن

ٔ. ... ًذًه اٍلفىٍقرىة ًىيى  الًفٍكرىةي الرَّئًٍيًسيَّةي ًمٍن ىى

 تػىعىلَّم جًبًٌد كىنىشىاطأ. ىًف السَّاعىًة السَّاًبعىة سبىىامنا نىٍدخيلي اٍلفىٍصل كى نػى  

ا قػىٍبلى ريٍبًع دىًقيػٍقىة اـً كىنىًصلي اًلىيػٍهى  ب. نىٍذىىبي ًإذلى اٍلمىٍدرىسىًة مىاًشينا عىلىى اأٍلىٍقدى

 ج. نىٍذىىبي كىنىٍدخيلي ًاذلى مىٍسًجًد اٍلمىٍدرىسىًة ًلصىالىًة الضُّحىى كىًقرىاءىًة اٍلقيٍرآف قىًلٍيالن 

 السَّاعىًة السَّاًدسىًة كىالنٍّْصفً  فػىيىديؽُّ اعبٍىرىس ىًف . د

اـنىٍذىىبي ًإذلى اٍلمىٍدرىسىًة  .ٕ  مىاًشينا عىلىى اأٍلىٍقدى

        ... ًة الَّيًتٍ ربىٍتػىهىا خىطّّ ًىيى     اٍلمىٍعٌتى ًمنى اٍلكىًلمى

                     Berjalan kaki .ج                       ۖٓۖٓۖٓ  Berlari.ۖٓأ

 ۖٓۖٓ Berjalan د.                   Jalan jalan              .ۖٓة



 
 

 ىًف السَّاعىًة السَّاًدسىًة كىالنٍّْصفً  فػىيىديؽُّ اعبٍىرىس .ٖ

        ... ًة الَّيًتٍ ربىٍتػىهىا خىطّّ ًىيى ًلمى  اٍلمىٍعٌتى ًمنى اٍلكى

 Alarm berbunyi.ۖٓج  Bel berbunyi                      أ.

ۖٓ Bel berdetak د.ۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓ Jam berdetak  ب.          

 نىٍذىىبي ًإذلى اٍلمىٍدرىسىًة...  .ٗ

اـ                              أ. بًاغبٍىاًفلىًة                      ج. مىاًشينا عىلىى اأٍلىٍقدى

 بًالسَّيَّارىًة                            د. بًالدَّرَّاجىةً  ب.

 ...نىٍدخيلي اٍلفىٍصل كىنػىتػىعىلَّم جًبًدٍّ كىنىشىاطو  .٘

 ج. ىًف السَّاعىًة الثَّاًمنىًة سبىىامنا                       يًف السَّاعىًة السَّاًبعىًة كىالرٍُّبع أ.

 ب. ىًف السَّاعىًة السَّاًدسىًة سبىىامنا                     د. ىًف السَّاعىًة السَّاًبعىًة سبىىامنا                        

. قبىًٍلسي اآل ًثيػٍريٍكفى، ًمنػٍهيٍم سيٍلطىاف كى عىزًٍيز كى فىائًزىة كى ريقػىيَّة كى نىًبيػٍلىة كى غىيػٍري ذىًلكى لصَّفّْ ف ىًف اذًل أىٍصًدقىاء كى
ًثيػٍرىةن. كىًىيى عي  ليٍوـي الُّلغىوًيَّة، كىعيليٍوـي الثَّاًمن ىًف اٍلمىٍدرىسىًة اؼبتػىوىسّْطىة اإًلٍسالىًميَّة اغبٍيكيٍوًميَّة. نػىتػىعىلَّمي ًفيػٍهىا عيليٍومنا كى

ٍيًنيَّ  اًعيَّة، كىالرّْيَّاًضيَّة كىعيليٍوـي الطًَّبٍيًعيَّة، كىعيليٍوـي الدّْ ٍجًتمى . اإٍلً    ة كى غىيػٍري ذىًلكى

ٙ. ... ًذًه اٍلفىٍقرىة ًىيى  الًفٍكرىةي الرَّئًٍيًسيَّةي ًمٍن ىى

ًثيػٍرىةن .ۖٓأ  نػىتػىعىلَّمي ًفيػٍهىا عيليٍومنا كى

ًثيػٍريٍكفى، ًمنػٍهيٍم سيٍلطىاف كى عىزًٍيز كى فىائًزىة كى ريقػىيَّة كى نىًبيػٍلىة كى غىيػٍري ذىًلكى .ۖٓة  ذًل أىٍصًدقىاء كى

 صَّفّْ الثَّاًمن ىًف اٍلمىٍدرىسىًة اؼبتػىوىسّْطىة اإًلٍسالىًميَّة اغبٍيكيٍوًميَّةقبىًٍلسي اآلف ىًف ال .ۖٓج

 



 
 

اًعيَّة، كىالرّْيَّاًضيَّة كىعيليٍوـي الطًَّبٍيًعيَّة، كىعيليٍوـي الدّْ  ٍجًتمى ٍيًنيَّة كى غىيػٍري د. كىًىيى عيليٍوـي الُّلغىوًيَّة، كىعيليٍوـي اإٍلً
 .  ذىًلكى

 الصَّفّْ الثَّاًمن ىًف...قبىًٍلسي اآٍلف ىًف  .7

ًميَّة   أ. اٍلمىٍدرىسىةي اٍلميتػىوىسّْطىةي اإًلٍسالى

ًميَّةۖٓ  ب. اٍلمىٍدرىسىةي الثَّانىوًيَّة اإٍلًٍسالى

 ج. اٍلمىٍدرىسىًة اؼبتػىوىسّْطىة اإًلٍسالىًميَّة اغبٍيكيٍوًميَّة

ًميَّة اغبٍيكيٍوًميَّة  د. اٍلمىٍدرىسىةي الثَّانىوًيَّة اإًلٍسالى

ًثيػٍريٍكفى   أىٍصًدقىاءذًل  .8  كى

... ًة الَّيًتٍ ربىٍتػىهىا خىطّّ ًىيى ًلمى  اٍلمىٍعٌتى ًمنى اٍلكى

 Beberapa tetangga.ۖٓج                       Beberapa anak  أ.

  Beberapa temanد.Beberapa saudaraٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖ ب.               

اًعيَّةة، كىًىيى عيليٍوـي الُّلغىوًيَّ  .9 ٍجًتمى  .كىعيليٍوـي اإٍلً

... ًة الَّيًتٍ ربىٍتػىهىا خىطّّ ًىيى ًلمى  اٍلمىٍعٌتى ًمنى اٍلكى

 Bahasa.ۖٓج                       IPAأ.

ۖٓ IPSد.ۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓ MTKب.               

ا اٍلكىشَّافة كىالرٍَّسم كىاػٍبىٌط اٍلعىرىًبٌ كىاػبًٍطىابىة كىكيرَّةي  ًثيػٍرىة ًمنػٍهى ـ ىًف اٍلمىٍدرىسىًة نىشىاطىات خىارًًجيَّة كى  اٍلقىدى
. أىنىا كىعىزًٍيز لبىٍتىاري اٍلكىشَّافة كىكيرَّة اٍلقىدىـ. كىىبىٍتىار سيٍلطىاف كيرَّةي اٍليىد كىبػىٍعضي أى  ٍصًدقىائًنىا كىغىيػٍري ذىًلكى



 
 

ة ىبىٍتىاريٍكفى الرٍَّسم كى اػٍبىٌط اٍلعىرىًبٌ. كىزبىٍتىاري ريقػىيَّة اػٍبًيىاطىة كىبػىٍعضي صىًديٍػقىاهًتىا ىبىٍتػىٍرفى اٍلكىشَّافى 
ا.  تػىنىا حيبِّا شىًدٍيدن بُّ مىٍدرىسى   كىاػبًٍطىابىة. كبىٍني كبًي

ًذًه اٍلفىٍقرى . 10 ...اٍلًفٍكرىة الرَّئًٍيًسيَّة ًمٍن ىى  ًة ًىيى

 أ. كىزبىٍتىاري ريقػىيَّة اػٍبًيىاطىة كىبػىٍعضي صىًديٍػقىاهًتىا ىبىٍتػىٍرفى اٍلكىشَّافىة كىاػبًٍطىابىة

ا تػىنىا حيبِّا شىًدٍيدن بُّ مىٍدرىسى  ب. كبىٍني كبًي

ًثيػٍرىة ًمنػٍهىا اٍلكىشَّافة كىالرٍَّسم كىاػٍبىٌط الٍ  عىرىًبٌ كىاػبًٍطىابىة كىكيرَّةي ج. ىًف اٍلمىٍدرىسىًة نىشىاطىات خىارًًجيَّة كى
 اٍلقىدىـ كىغىيػٍري ذىًلكى 

 د. ىبىٍتىار سيٍلطىاف كيرَّةي اٍليىد كىبػىٍعضي أىٍصًدقىائًنىا ىبىٍتىاريٍكفى الرٍَّسم كى اػٍبىٌط اٍلعىرىًبٌ 

ًثيػٍرىة ًمنػٍهىا 11  اٍلكىشَّافىة. ىًف اٍلمىٍدرىسىًة نىشىاطىات خىارًًجيَّة كى

...اٍلمىٍعٌتى ًمنى  ًة الَّيًتٍ ربىٍتػىهىا خىطّّ ًىيى ًلمى  اٍلكى

 Pidato.ۖٓج                         Puisi  أ.

 Pramuka د.Melukisٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖب. 

 كىغىيػٍري ذىًلكى  كىكيرَّةي اٍلقىدىـ. اٍلكىشَّافة كىالرٍَّسم كىاػٍبىٌط اٍلعىرىًبٌ كىاػبًٍطىابىة 12

...اٍلمىٍعٌتى ًمنى  ًة الَّيًتٍ ربىٍتػىهىا خىطّّ ًىيى ًلمى  اٍلكى

 Tenis.ۖٓجBulu tangkisٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖأ. 

ۖٓ                       Bola Voli د.ۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓ Sepak bola ب.

 كى اػٍبىط اٍلعىرىًب  الرٍَّسم. كىبػىٍعضي أىٍصًدقىائًنىا ىبىٍتىاريٍكفى 13



 
 

... ًة الَّيًتٍ ربىٍتػىهىا خىطّّ ًىيى ًلمى  اٍلمىٍعٌتى ًمنى اٍلكى

 Melukis.ۖٓج                       Pramukaأ.

ۖٓ Puisiد.Pidatoٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓب.

 ...كىبػىٍعدي ريٍبع السَّاعىة نىٍدخيلي اٍلفىٍصلى لًلتػَّعىلُّم حىىتَّ ًإٍنًتهىاء الدّْراسة .ٗٔ

 السَّاعىًة الثَّانًيىًة نػىهىارناأ. ىًف 

ًة نػىهىارنا  ب. ىًف السَّاعىًة اٍلوىاًحدى

  ج. ىًف السَّاعىًة الثَّانًيىًة كىالنٍّْصف نػىهىارنا

ة كىالنٍّْصف نػىهىارنا  د. ىًف السَّاعىًة اٍلوىاًحدى

ًة 15  نػىهىارنا.  ىًف السَّاعىًة اٍلوىاًحدى

ًة الَّيًتٍ   ًلمى ...اٍلمىٍعٌتى ًمنى اٍلكى  ربىٍتػىهىا خىطّّ ًىيى

  Pagi.ۖٓج                Malam  أ. 

 Sore  د.           Siangٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖۖٓۖٓب.               

ظىةن. أىنىا كى سيٍلطىاف كى عىزًٍيز فػىنىٍذىىبي ًإذلى  ًٍيحي ًمنى الدّْرىاسىًة غبٍى  يف السَّاعىًة التَّاًسعىًة كىالنٍّْصف نىٍسًتى
ت اٍلعىرىبً  ا ًفيػٍهىا كى نىٍستىًعيػٍري بػىٍعضي اٍلمىجىالَّ ة كىاٍلكيتيب مثيَّ نػىٍقرىءيىى أىمَّا  يَّة.اٍلمىٍكتىبىًة. كىنىٍستىًعيػٍري اعبٍىرًٍيدى

ت ىًف اٍلمىٍقصىًف.   اآٍلخىريٍكفى يىٍشتػىريٍكفى اٍلمىٍأكيٍوالى

16...  . اٍلًفٍكرىةي الرَّئًٍيًسيَّة ًمٍن ىىًذًه اٍلفىٍقرىة ًىيى
ت اٍلعىرىبًيَّة. أ ا ًفيػٍهىا كى نىٍستىًعيػٍري بػىٍعضي اٍلمىجىالَّ ة كىاٍلكيتيب مثيَّ نػىٍقرىءيىى  كىنىٍستىًعيػٍري اعبٍىرًٍيدى

 أىنىا كى سيٍلطىاف كى عىزًٍيز فػىنىٍذىىبي ًإذلى اٍلمىٍكتىبىًة.ب. 



 
 

ظىةن             ًٍيحي ًمنى الدّْرىاسىًة غبٍى  ج. يف السَّاعىًة التَّاًسعىًة كىالنٍّْصف نىٍسًتى

ت ىًف اٍلمىٍقصىفً              د. أىمَّا اآٍلخىريٍكفى يىٍشتػىريٍكفى اٍلمىٍأكيٍوالى

ًٍيحي مً .... 17 ظىةن ..نىٍسًتى  نى الدّْرىاسىًة غبٍى

 أ. يًف السَّاعىًة اٍلعىاًشرىًة سبىىامنا     

 ب. يًف السَّاعىًة التَّاًسعىًة سبىىامنا

 ج. يًف السَّاعىًة التَّاًسعىًة كىالنٍّْصف

 د. يًف السَّاعىًة اٍلعىاًشرىًة كىالنٍّْصف

ا18 ...  .  كىنىٍستىًعيػٍري اعبٍىرًٍيدىة كىاٍلكيتيب مثيَّ نػىٍقرىءيىى  ًفيػٍهىا كى نىٍستىًعيػٍري

 ج. اٍلكيتيب                              اعبٍىرًٍيدىة      أ. 

ت اٍلعىرىبًيَّ  ب.           ت ة                 بػىٍعضي اٍلمىجىالَّ  د. اٍلمىجىالَّ

 اٍلمىٍكتىبىةً  .  فػىنىٍذىىبي ًإذلى 19

ًة الَّيًتٍ ربىٍتػىهىا  ًلمى ... اٍلمىٍعٌتى ًمنى اٍلكى  خىطّّ ًىيى

 Rumah.ۖٓج                   Puskesmas     أ.

 Perpustakaan د.ۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓ             ۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓ Mejaب.               

 كىاٍلكيتيب اعبٍىرًٍيدىة. كىنىٍستىًعيػٍري 20

ًة الَّيًتٍ ربىٍتػىهىا خىطّّ ًىيى     ًلمى  ...اٍلمىٍعٌتى ًمنى اٍلكى

 Majalah.ۖٓج                    Buletin  أ.



 
 

   Koran     د.           ۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓۖٓ Bukuب.               

 مىاذىا زبىٍتىاري سيٍلطىاف ىًف  نىشىاطىات خىارًًجيَّة؟. 21

 زبىٍتىاري سيٍلطىاف ىًف نىشىاطىات خىارًًجيَّة اٍلكىشَّافىة كى كيرَّة اٍلقىدىـ أ.

 ىًف نىشىاطىات خىارًًجيَّة كيرَّةي اليىد ب. زبىٍتىاري سيٍلطىاف

 ىًف نىشىاطىات خىارًًجيَّة الرٍَّسم ج.  زبىٍتىاري سيٍلطىاف

 د.  زبىٍتىاري سيٍلطىاف ىًف نىشىاطىات خىارًًجيَّة اػبىط اٍلعىرىًبٍ 

 مىاذىا زبىٍتىارًٍينى ريقػىيَّة ىًف نىشىاطىات خىارًًجيَّة؟. 22

 اطىات خىارًًجيَّة الرٍَّسمريقػىيَّة ىًف نىشى  أ. زبىٍتىاري 

 ب. زبىٍتىاري ريقػىيَّة ىًف نىشىاطىات خىارًًجيَّة اٍلكىشَّافىة كى كيرَّة اٍلقىدىـ

 ج.  زبىٍتىاري ريقػىيَّة ىًف نىشىاطىات خىارًًجيَّة كيرَّةي اليىد

 د.  زبىٍتىاري ريقػىيَّة ىًف نىشىاطىات خىارًًجيَّة اػبًيىاطىة

 ٍعضي أىٍصًدقىاء ريقػىيَّة؟. مىاذىا ىبىٍتػىريٍكفى بػى 23

 أ. ىبىٍتػىريٍكفى بػىٍعضي أىٍصًدقىاءي ريقػىيَّة الرٍَّسم

 ب. ىبىٍتػىريٍكفى بػىٍعضي أىٍصًدقىاءي ريقػىيَّة اٍلكىشَّافىة كى اػبًٍطىابىة

 ج.  ىبىٍتػىريٍكفى بػىٍعضي أىٍصًدقىاءي ريقػىيَّة اػبًيىاطىة

 ةي اليىدد. ىبىٍتػىريٍكفى بػىٍعضي أىٍصًدقىاءي ريقػىيَّة كيرَّ 

 

 

                   



 
 

"؟  .24 ًثيػٍره  مىا مىٍعٌتى "كى

 Sedikitج.                  Sedangٓۖٓۖ أ.

 Kecilد.                 Banyakٓۖب. 

؟ . 25  مىا مىٍعٌتى " جىلىسى

  Dudukج.                                   Makan أ.

 Minumد.                                  Berdiri ب.

"؟ . 26  مىا مىٍعٌتى "صىفّّ

  Kursiج.                           ۖٓ   Kamar أ.ۖٓ

 Kelasد.                            Jendelaب.  

 مىا مىٍعٌتى " تػىعىلٍُّم"؟ . 27

 Belajar ج.                      Mengajar  أ.

Menari.دBerdiriۖٓۖٓ.ب

لىة؟أى .28  ٍينى تػىتػىعىلَّمي نىًبيػٍ

  اإًلٍسالىًميَّة اغبٍيكيٍوًميَّة ىًف اٍلمىٍدرىسىًة الثَّانىوًيَّة أ. تػىتػىعىلَّمي نىًبيػٍلىة

لىة ىًف اٍلمىٍدرىسىًة اٍلميتػىوىسّْطىة اإًلٍسالىًميَّة اغبٍيكيٍوًميَّة ب.  تػىتػىعىلَّمي نىًبيػٍ

لىة ىًف اعبٍىاًمعىةً ج.   تػىتػىعىلَّمي نىًبيػٍ

ائًيَّةً  د. لىة ىًف اٍلمىٍدرىسىًة اإًلٍبًتدى  اإًلٍسالىًميَّة اغبٍيكيٍوًميَّة تػىتػىعىلَّمي نىًبيػٍ



 
 

 . ىًف أىمّْ سىاعىة يىديؽُّ اعبٍىرىس ىًف اٍلمىٍدرىسىة؟29

 أ. يىديؽُّ اعبٍىرىس ىًف السَّاعىًة السَّاًدسىًة كىالنٍّْصف

 اعبٍىرىس ىًف السَّاعىًة السَّاًدسىةً  ب. يىديؽُّ 

 ج. يىديؽُّ اعبٍىرىس ىًف السَّاعىًة السَّاًبعىةً 

 د. يىديؽُّ اعبٍىرىس ىًف السَّاعىًة السَّاًبعىًة كى الرٍُّبع

 كىٍيفى تىٍذىىبي ًاذلى اٍلمىٍدرىسىة؟ أىٍذىىبي إًلىيػٍهىا...  .30

 أ. بًاغبٍىاًفلىة

اـ  ب. مىاًشينا عىلىى اأٍلىٍقدى

 ج. بًالسَّيَّارىةً 

 د. بًالدَّرَّاجىة

 . مىاذىا تػىٍعمىٍل بػىٍعدى ديخيٍوؿ اٍلمىٍسًجد اٍلمىٍدرىسىة؟31

 أ. أىٍعمىلي بػىٍعدى ديخيٍوؿ اٍلمىٍسًجد اٍلمىٍدرىسىة أىتػىعىلَّمي 

 ب. أىٍعمىلي بػىٍعدى ديخيٍوؿ اٍلمىٍسًجد اٍلمىٍدرىسىة أىٍغتىًسلي ىًف اغبٍىمَّاـ

 ديخيٍوؿ اٍلمىٍسًجد اٍلمىٍدرىسىة أيصىلّْى الصٍُّبح ج. أىٍعمىلي بػىٍعدى 

 د.  أىٍعمىلي بػىٍعدى ديخيٍوؿ اٍلمىٍسًجد اٍلمىٍدرىسىة أيصىلّْى الضُّحىى كىًقرىاءىة اٍلقيٍرأف 

 ىًف أىمّْ سىاعىةو تىٍدخيلي اٍلفىٍصل؟. 32

 أ. أىٍدخيلي اٍلفىٍصل ىًف السَّاعىًة السَّاًبعىًة سبىىامنا

 فىٍصل ىًف السَّاعىًة السَّاًدسىةب. أىٍدخيلي الٍ 

 ج.  أىٍدخيلي اٍلفىٍصل ىًف السَّاعىًة السَّاًدسىة كىالنٍّْصف



 
 

 د.   أىٍدخيلي اٍلفىٍصل ىًف السَّاعىًة السَّاًبعىًة كىالنٍّْصف

ًٍيحي ًمنى الدّْرىاسىة؟33  . ىًف أىمّْ سىاعىةو تىٍسًتى

ًٍيحي ًمنى الدّْرىاسىة ىًف    السَّاعىًة السَّاًبعىًة سبىىامناأ. أىٍسًتى

ًٍيحي ًمنى الدّْرىاسىة ىًف السَّاعىًة السَّاًبعىًة كىالنٍّْصف  ب. أىٍسًتى

ًٍيحي ًمنى الدّْرىاسىة ىًف السَّاعىًة السَّاًدسىة كىالنٍّْصف  ج. أىٍسًتى

ًٍيحي ًمنى الدّْرىاسىة ىًف السَّاعىًة التَّاًسعىة كىالنّْصف  د. أىٍسًتى

بػيٍوفى ًإذلى اٍلمىٍكتىبىًة؟. مىٍن تى 34  ٍذىى

 أ. أىضٍبىٍد كى زىٍين كى شىاًفٍيق

 ب. أىنىا كى سيٍلطىاف كىعىزًٍيز

 ج. فىائًقىة ك نًٍلنىا كى ًمٍيالى 

 د. رىٍمضىاف كى رىٍمًلٍي كى زىٍيدىاف

 . مىاذىا تىٍستىًعيػٍريٍكفى ىًف اٍلمىٍكتىبىة؟35

 أ. نىٍستىًعيػٍري الطَّبىاًشيػٍري 

 نىٍستىًعيػٍري اٍلًمٍمسىحىةب. 

 ج. نىٍستىًعيػٍري اعبٍىرًٍيدىة كى اٍلكيتيب

 د. نىٍستىًعيػٍري اٍلقىلىم

ت؟36  . أٍينى يىٍشتػىريٍكفى اٍلمىٍأكيٍوالى

 أ. ىًف السٍُّوؽ

 ب. ىًف اٍلمىٍقصىف



 
 

 ج. ىًف اٍلمىٍكتىبىة

 د. ىًف الدُّكَّاف

اًء الدّْرىاسىًة؟. 37  ىًف أىمّْ سىاعىةو إنًٍتهى

 ىًف السَّاعىًة السَّاًدسىة كىالنٍّْصفأ. 

ة نػىهىارنا ب.  ىًف السَّاعىًة اٍلوىاًحدى

 ج. ىًف السَّاعىًة السَّاًبعىًة سبىىامنا

 د. ىًف السَّاعىًة التَّاًسعىة كىالنّْصف

ة الظٍُّهر؟38  . مىاذىا تػىٍعمىل بػىٍعدى صىالى

ة الظٍُّهر أىتػىوىضَّأي   أ. أىٍعمىلي بػىٍعدى صىالى

ًٍيحي ب. أىٍعمى  ة الظٍُّهر أىٍسًتى  لي بػىٍعدى صىالى

ـي  ة الظٍُّهر أىنىا  ج. أىٍعمىلي بػىٍعدى صىالى

ة الظٍُّهر أىٍغتىًسلي   د. أىٍعمىلي بػىٍعدى صىالى

 مىاذىا زبىٍتىاري عىزًٍيز ىًف  نىشىاطىات خىارًًجيَّة؟. 39

 أ. زبىٍتىاري عىزًٍيز ىًف  نىشىاطىات خىارًًجيَّة كيرَّةي اٍليىد

 اري عىزًٍيز ىًف  نىشىاطىات خىارًًجيَّة الرٍَّسمب. زبىٍتى 

 ج.  زبىٍتىاري عىزًٍيز ىًف  نىشىاطىات خىارًًجيَّة اٍلكىشَّافىة كى كيرَّة اٍلقىدىـ

 د.  زبىٍتىاري عىزًٍيز ىًف  نىشىاطىات خىارًًجيَّة اػبىط اٍلعىرىًبٍ 

 . أىمُّ النَّشىاطىات اػٍبىارًًجيًَّة يًف اٍلمىٍدرىسىة؟40

 اٍلكىشَّافىة كى الرٍَّسم ك اػٍبىٌط العىرىًبٌ كى اػبًٍطىابىة أ.



 
 

 ب. اٍلكىشَّافىة كى الرٍَّسم

 ج. اٍلكىشَّافىة كى الرٍَّسم ك اػٍبىٌط العىرىًبٌ كى اػبًٍطىابىة كىالنَّـو

 د. اٍلكىشَّافىة كى الرٍَّسم ك اػٍبىٌط العىرىًبٌ كى اػبًٍطىابىة كىكيرَّةي اٍلقىدىـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٓۖٓۖ



 
 

 فصل )ف( التجريبية

 تعليم مهارة القراءة باستخدام بطاقة النص 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 تعليم مهارة القراءة باستخدام بطاقة المفردات

 



 
 

 )ج( الضابطة فصل 

 تعليم مهارة القراءة بدكف الوسائل 



 
 

 السيرة الذاتية

 

 : فائقة اؼبسركرة  االسم 

 جزكرل: اغباج رشدم   اسم األب

 : اغباجة ركضة اعبنة  اسم األـ

 ـ ُْٗٗيونيو  ٕ:  تاريخ الوالدة

 Faiqatul Masrurohفسبوؾ              :

 ُٗٗٗعليم الركضة األطفاؿ النجاح سومنب عاـ على شهادة الت تحصل 

 ََِٓعاـ  اؼبدرسة اإلبتدائية النجاح سومنبعلى شهادة التعليم  تحصل 

 ََِٖاؼبدرسة اؼبتوسطة النجاح سومنب  عاـ م على شهادة التعلي تحصل 

 َُُِعاـ اؼبدرسة الثانوية نور اإلسالـ سومنب  على شهادة التعليم تحصل 

 كلية علـو الًتبية كالتعليمعلى شهادة البكالوريوس من قسم تعليم اللغة العربية يف   تحصل 
 َُِٔجبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج عاـ 

  منها :يف ؾباؿ اختصاصو يف نظرية التعليم كالتعلمعدة كتب لو ، 

 عاـ معجم اؼبصطلحات على األساس اؼبوضوعي يف مادة نظرية التعلم كالتعلم َُِٔ 
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