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 إهداء
 معي إىل:هدي هذه البحث اجلاأ

د تريب وتعلمين مند ق)عسى هللا خيفظها يف الدنيا واألخرة اليت حبيبة أمي احملبوبة  .1
 صغاري وبدون رضاها وحبها  ما وجدُت النجاح(

)عسى هللا خيفظه يف الدنيا واألخرة ورعيطه طول العمر  مد داردرريايب الكرمي حم .2
 والصحة دائما(

ابن عبدهللا، حممد رافق، ألفى فرحية،  م )وإىل إخواين وإخويت احملبوبون مجيعا وه .3
 دى(حبيب الرمحن، قطر الن

األساتيذ واألساتيذة الذرن رريب إيل من املرحلة الطفولة إىل األن )عسى هللا  .4
والرمحة حىت اجلنة، وجيمعنا  قوالصحة والرباكة والرز  حيفظهم ورعطيهم طول العمر

 يف األخرة ابلسعادة.
اتكم قأشكركم جزرلة الشكر على مجيع أو غة العربية قسم تعليم اللائي يف قأصد .5

 من بدارة الدرس يف هذه اجلامعة.
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ب
 

 ستهاللا
 

َأْم َمْن ُهَو قَاِنٌت آاَنَء اللَّْيِل َساِجًدا َوقَاِئًما ََيَْذُر اآلِخَرَة َويَ ْرُجو َرْْحََة رَبِ ِه ُقْل َهْل ﴿
َا يَ َتذَكَُّر ُأوُلوْا األْلَبابِ َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن َوالَِّذيَن   ﴾  اَل يَ ْعَلُموَن ِإَّنَّ

 (9: زمر)ال
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 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
 كلية علوم الرتبية والتعليم
 قسم تعليم اللغة العربية

 تقرير املشرف
 بسم هللا الرْحن الرحيم

 دمته الباحث:قم هذا البحث اجلامعي الذي دمي إىل حضرتكقن
 : حممد عفيف  االسم

 15155134:  م اجلامعيقالر 
لرتقية مهارة القراءة يف مدرسة  Make a Match إسرتاجتيةاستخدام  : عنوان البحث
 سينجاساري ماالنج املتوسطةمفتاح العلوم 

 
كون على شكل د نظران وأدخلنا فيه بعض التعدرالت واإلصالحات الالزمة ليقو  

قسم تعليم ( من S1املطلوب إلستيفاء شروط إمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجاان )
كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية اللغة العربية  

 .2519/2525مباالنج للعام الدراسي 
 

 2525فربارر  \11ماالنج، 
 املشرف

 
 

 ري مصطفى املاجستريشب احلاجالدكتور 
 191212112555531553 رقم التوظيف :

  



 

 د
 

 إقرار أصالة البحث
 ع أدانه، وبياانيت كاآليت:قأان املو 
 : حممد عفيف  االسم

 15155134:  م اجلامعيقالر 
لرتقية مهارة القراءة يف مدرسة  Make a Match إسرتاجتيةاستخدام  : عنوان البحث
 اساري ماالنجسينج املتوسطةمفتاح العلوم 

 

فري شرط للحصول على درجة سرجاان و ر أبن هذا البحث الذي حضرته لتقأ 
(S1 يف )  كلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة موالان مالك إبراهيم قسم تعليم اللغة العربية

اإلسالمية احلكومية ماالنج، حضرته وكتبته بنفسي وما زورته من إبداع غريي أوأتليف 
ان أحتمل املسؤولية باال أنه أتليفه وتبني أنه ليس من حبثي فأقعى أحد استاآلخر. وإذا اد
على كلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة  تكون املسؤولية على املشرف أو على ذلك، وال

 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج .
 أحد على ذلك.رار بناء على رغبيت اخلاصة ومل جيربين قهذا، وحررت هذا اإل 
     
 2525 فربارر \11ماالنج،        
 رقالطالب امل       

 
 حممد عفيف       
 15155134م اجلامعي: قالر        

  



 

 ه
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 بسم هللا الرْحن الرحيم
 الطالب: دركم هذا البحث اجلامعي الذي كتبدم بني رقفن

 : حممد عفيف  االسم
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ر، وأدخلنا فيه بعض التعدرالت واإلصالحات الالزمة ليكون النظ قد نظران حقو  

( S1على شكل املطلوب إلستيفاء شروط إمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجاان )
كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم قسم تعليم اللغة العربية  من 

 .2519/2525كومية مباالنج للعام الدراسي اإلسالمية احل
 

 2525فربارر  \11نج، االاملررر قت
 قسم تعليم اللغة العربيةرئيسة 

 
 مملوءة احلسنة  الدكتورة

 191412552555532551م التوظيف:قر 
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النظر، وأدخلنا فيه بعض التعدرالت واإلصالحات الالزمة ليكون  قد نظران حقو  

( S1على شكل املطلوب إلستيفاء شروط إمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجاان )
كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم قسم تعليم اللغة العربية  من 

 .2519/2525اإلسالمية احلكومية مباالنج للعام الدراسي 
 

 2525فربارر  \11ماالنج، 
 عميد كلية علوم الرتبية والتعليم

 
 ميمون  أغوس الدكتور

 190551111991531553م التوظيف:قر 
 

 



 

 ز
 

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
 كلية علوم الرتبية والتعليم
 قسم تعليم اللغة العربية

 تقرير لجنة المناقشة

 رْحن الرحيمبسم هللا ال

 ه الطالب:مة هذا البحث اجلامعي الذي قد  لقد متت مناقش
 حممد عفيف:  سمإ

 15155134:  رقم القيد
لرتقية مهارة القراءة يف مدرسة  Make a Match إسرتاجتيةاستخدام :  موضوع البحث

 سينجاساري ماالنج املتوسطةمفتاح العلوم 
( من قسم تعليم اللغة العربية كلية S1)وإستحقاقه درجة سرجاان  ة بنجاحوقررت اللجن

 امعية احلكومية مباالنج للعام اجلعلوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمي
2511/2519. 

 وتتكون جلنة املناقشة من:
 الدكتورة احلاجة ديوي ْحيدة املاجستري (1
 (- - - - - - - - - - - - -)  191559502551512559 م التوظيف:قر 

 املاجستري العزيز عبد الدكتور (2
 (- - - - - - - - - - - - -) 191212112555531552م التوظيف: قر 

 احلاج بشري مصطفى املاجستري الدكتور (3
 (- - - - - - - - - - - - -)  191212112555531553م التوظيف: قر 

 2525فربارر  \11ماالنج، 
 عميد كلية علوم الرتبية والتعليم

 
 أغوس ميمون  .د

  190551111991531553م التوظيف: قر 



 

 ح
 

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
 كلية علوم الرتبية والتعليم
 قسم تعليم اللغة العربية

 مواعيد اإلشراف
 : حممد عفيف  االسم

 15155134:  م اجلامعيقالر 
لرتقية مهارة القراءة يف مدرسة  Make a Match إسرتاجتيةاستخدام  : عنوان البحث
  سينجاساري ماالنج املتوسطةمفتاح العلوم 

  ري مصطفى املاجستريشاحلاج بالدكتور  :  املشرف
 التوقيع الوصف ررجالتا الرقم
  الفصل األول والثاين 2519رونيو  21 1
  الفصل الثالث 2519روليو  1 2
  اآلت البحث 2519أغسطس  1 3
  الفصل الرابع 2519نوفمرب  1 4
  الفصل الرابع 2519نوفمرب  22 5
  الفصل اخلامس 2519درسمرب  25 0
  الفصل السادس 2519درسمرب  21 1
  ة البحث اجلامعيقموف 2525رنارر  31 1

 2525فربارر  \11ررر ماالنج، قت
 قسم تعليم اللغة العربيةرئيسة 

 
 احلسنة  مملوءة الدكتورة

 191412552555532551م التوظيف:قر 
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 مستخلص البحث

لرتقية مهارة القراءة يف مدرسة مفتاح  Make a Match إسرتاجتيةاستخدام . 2519 عفيف، حممد.
البحث اجلامعي، قسم تعليم اللغة العربية، كلية  سينجاساري ماالنج املتوسطةالعلوم 

املشرف: النج. هيم اإلسالمية احلكومية مباعلوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبرا
 ري مصطفى املاجستريشالدكتور احلاج ب

 تعليم مهارة القراءة. ،Make a Match إسرتاجتية ية:شار الكلمات اإل
ة، كانت مهارة القراءة مهمة ألهنا تفيد الفرد يف حياته، فهي توسع دائرة خرباته، وتفتح أمامه أبواب الثقاف

توافق الشخصى يف اإلعداد العلمى، وتساعده يف ت، كما تسهم ، وتساعد يف حل املشكالوالقراءة حتقق التسلية
اليت تستطيع أن تساعد مدرس اللغة العربية يف عالج  سرتاجتيةاإلحيتاج تعليم اللغة العربية اليوم إىل واالجتماعى.

ية كفاءة أرضا ترجى أن تكون اصدارا يف زايدة وترق سرتاجتيةاإل هاملشكالت خاصة يف تعليم مهارة القراءة. وهبذ
. Make a Match إسرتاجتية تعليم اللغة هي اتإسرتاجتي. وأما من يف تعليم مهارة القراءة فهم اجلملة التالميذ يف

عند التالميذ  قدرة الطالب واستعاب فهم املعلومات اجلدردة بسرعة وسيطرهتارتقية ل التعليم فعايل إسرتاجتيةهي 
 .تعليم مهارة القراءةيف 

لرتقية مهارة  Make a Match إسرتاجتيةلوصف استخدام ( 1على هدفني، ومها: ) رهدف هذا البحث
 Make a إسرتاجتيةملعرفة فعالية استخدام  (2) سينجاساري ماالنج. املتوسطةالقراءة يف مدرسة مفتاح العلوم 

Match  سينجاساري ماالنج. املتوسطةلرتقية مهارة القراءة يف  مدرسة مفتاح العلوم  
هي  ألساليب املستخدمة جلمع البياانت. واذا البحث هو البحث التجرريب مبدخال الكميومنهج ه

 املالحظة، واملقابلة، واإلختبار.
بستة  Make a Match إسرتاجتيةاستخدام ( 1) أما نتائج هذا البحث فيمكن أن تتخلص فيما رلى:

سيطرهتا للتالميذ يف مات اجلدردة سررعا و وفهم املعلو تستطيع على القدرة لقاءات. ويف استخدامه قام الباحث 
واإلجراء يف اللقاء األول ويف اللقاء الرابع ردل على مشاركة جيدة عند التالميذ يف تعليم مهارة تعلم اللغة العربية.

. وذلك أكرب 1،019= %5وهي أكرب من نتيجة يف القدر املعنوي  15،55ونتيجة اإلحصائي= ( 2) القراءة.
أن مقبول  Ho . وذلك1،019< 2،412< 15،55. وذلك 2،412= %1در املعنوي من نتيجة يف الق

لرتقية مهارة القراءة يف   Make a Match إسرتاجتيةمبعىن فروض هذه البحث مقبول. وخالصتها أن استخدام 
 .فعال سينجاساري ماالنج املتوسطةمدرسة مفتاح العلوم 
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Abstract 

 

Afif, Mohamad. 2019. Application of Make a Match Method in reading skill learning 

process at Miftahul Ulum Islamic Junior High School Singosari 

Malang. Minithesis, Arabic Language Education Department, Faculty 

of  Education and Teacher Training, Islamic State University Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. H. Bisri Mustofa, M.A 

Keywords: Make a Match Method, Reading Skill. 

 

Reading skill being very important because it gives benefits in our life. We 

can improve our knowledge through reading.  It can also gives a contribution for 

knowledge design, and also helps at privat life concordance and also social. 

Nowadays, Arabic learning needs a Method that can helps Arabic teachers to 

solve the learning problems, especially reading skill learning. Hope that Method 

can be a reference at improving student’s ability in reading. One of the Method at 

Arabic learning is  Make a Match Method. This Method is an effective Method in 

learning. It caused by improving student’s ability so the students can understand 

the new materies quickly and mastering it. 

This research has two purposes: (1) To describe Make a Match Method 

practice in reading skill learning  at Miftahul Ulum Islamic Junior High School 

Singosari Malang. (2) To know the effectivity of Make a Match Method in 

reading skill learning  at Miftahul Ulum Islamic Junior High School Singosari 

Malang. 

Research method in this research is experiment method. And instruments 

of datas are observation, interview, and test.  

The results of this research indicate that: (1) The research result of Make a 

Match Method application and the effectivity of Make a Match Method is 

effective. It caused by the ability of the students to understand paragraphs to get 

the information of the text well. As the interview result and observation  showed 

that student’s interest and trace at learning activity. (2) The result of pretest and 

posttest showed that scale is about 10,50 more and significant  2,412=1% and 

1,679=5% and it is accepted. And the conclution of using Make a Match Method 

in reading skill learning in grade 8 at Miftahul Ulum Islamic Junior High School 

Singosari Malang is effective. 
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Abstrak 

 

Afif, Mohamad. 2019. Penerapan penggunaan metode mencari pasangan dalam 

Pembelajaran Kemampuan Keterampilan Membaca di Madrasah 

Tsanawiyah Miftahul Ulum Singosari Malang. Skripsi, Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing:Dr. H. Bisri Mustofa, M.A 

Kata Kunci: Metode Make a Match, pembelajaran Keterampilan Membaca. 

 

Keterampilan membaca menjadi penting dikarenakan ia memberikan 

manfaat dalam kehidupan kita. Dengan membaca kita dapat memperluas keahlian, 

memberi kontribusi untuk mendesain keilmuan, dan membantu dalam keselarasan 

pribadi dan sosial. Pembelajaran bahasa Arab saat ini membutuhkan sebuah 

metode pembelajaran yang bisa membantu guru bahasa Arab dalam memecahkan 

problematika pembelajaran, khususnya pembelajaran keterampilan membaca. 

Metode tersebut diharapkan menjadi rujukan dalam peningkatan kemampuan 

siswa dalam pembelajaran keterampilan membaca. Salah satu metode dalam 

pembelajaran bahasa yakni metode pembelajaran Make a Match. Metode tersebut 

merupakan metode yang efektif dalam pembelajaran dikarenakan meningkatkan 

kemampuan belajar siswa sehingga siswa dapat memahami materi yang diajarkan. 

Adapun penelitian ini memiliki dua tujuan, (1) Mendeskripsikan 

penerapan metode Make a Match dalam pembelajaran kemampuan keterampilan 

membaca di MTs Miftahul Ulum Singosari Malang. (2) Efektifitas metode Make 

a Match dalam pembelajaran  kemampuan keterampilan membaca di MTs 

Miftahul Ulum Singosari Malang.  

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah eksperimen. Sedangkan 

instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara, dan tes. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: )1) Hasil penelitian penerapan 

metode Make a Match dan keefektifan metode Make a Match dalam penelitian ini 

adalah efektif karena siswa mampu memahami paragraf untuk memahami teks 

bacaan dengan baik. Sebagaiman hasil wawancara dan observasi menunjukan 

minat dan bakat siswa pada kegiatan pembelajaran. (2) Adapun hasil pre test dan 

post test menunjukkan bahwa hasil t hitung adalah 10,50 lebih besar dari 

signifikansi t tabel 2,412 = 1 % dan 1,679 = 5 % dan hasil dari t test ini adalah 

diterima, kesimpulan penggunaan metode Make a Match dalam pembelajaran 

maharah qiraah di kelas 8 di MTs Miftahul Ulum adalah efektif. 



 

 ل
 

 ديرقشكر وت
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 الفصل األول
 اطار العاماإل

 ةقدمامل .أ
اللغة نظام من الرموز  1إن اللغة هي أصوات رعرب هبا كل قوم عن أغراضهم.

الصوتية االعتباطية رتم بواسطتها التعارف بني أفراد اجملتمع، ختضع هذه األصوات 
للوصف من حيث املخارج أو احلركات اليت رقوم هبا جهاز النطق ومن حيث الصفات 

واللغة العربية أرضا جذور العلوم  2النطقية. والظواهر الصوتية املصاحبة هلذه الظواهر
اإلسالمية كما عرفنا أن اإلسالم هودرن الوحي الذي جاء به رسول هللا صلى هللا عليه 

القرآن الكرمي املكتوب  جربرل ونشر هذا الوحى يف الكتاب العظيم وهو  سرتاجتيةوسلم إب
 العربية. للغةابللغة العربية وكذلك احلدرث والتفسري والفقه مكتوبة اب

كانت اللغة العربية لغة عاملية وهي لغة القرآن واألحادرث وابلطبع من أراد أن 
رتعمق درن اإلسالم وتعليمه فعليه أن رتعلم اللغة العربية، وأنه ليس من املمكن أن رفهم 

والواضح أن اللغة العربية هي  .الشخص التعاليم اإلسالمية بدون الفهم عن اللغة العربية
ويف إندونيسيا كانت  لتعليم العلوم وفهمها وخاصة العلوم الدرنية اإلسالمية.  اجتيةإسرت 

هيئة الرتبورة اإلسالمية حتت رعارة وزارة الشؤون الدرنية، ولذلك مازالت اللغة العربية 
 توسطة والعالية حىت يف اجلامعة.تدرس يف املدرسة اإلبتدائية وامل

، هي عناصر اللغة ومهارات اللغة. ومن عناصر الل غة العربي ة تنقسم إىل قسمني
فهي: االستماع،  3اللغة هي: األصوات، واملفردات، والقواعد. وأما مهاراهتا األربعة،

الكالم، القراءة، الكتابة. وىف احلياة كانت اللغة آلة رستحدمها اإلنسان ملواصلة اليومية 
هي مهارة اثلثة من مهارات اللغة.  مهارة القراءةو  .االتصال بني الناس  إسرتاجتيةأو هى 
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والقراءة ذات أمهية كبرية يف حياة اإلنسان، فهي العامل األساسي يف اكتساب اخلربات 
واملعلمات. ومبهارة القراءة أرضا رستطيع اإلنسان أن رقرأ ورفهم عن النصوص حىت أوسع 

 معرفته ومفهومه عن العلوم.

، وتكتسب مهارة ليم مهارة القراءةإضافة على هذه احلالة رسبب على أمهية تع
القراءة أمهية أكثر من غريها من املهارات األخرى ألن اللغة العربية تدرس لألغراض 

ولكن مهارة القراءة هلا  .والتعليمية أكثر منها يف االتصال واحملادثة اليومية التجاررة
بة يف قراءة مشكالت يف تعليمها إىل التالميذ، كمثل صعوبة يف تعبري الكلمة وصعو 

بشكل صحيح وصعوبة يف تعررف معىن املفردات حىت صعوبة يف فهم املقروء. وكذلك 
خاصة يف تعليم مهارة  إسرتاجتيةتعليمها. لذلك حيتاج إىل  إسرتاجتيةأرضا صعوبة بسبب 

 القراءة لتحقيق سهولة يف تعليم مهارة القراءة.

ءة يف الفصل الثامن يف تعليم مهارة القراوجد الباحث مشكالت متساوايت 
كان التالميذ هلم صعوبة يف قراءة و ابملدرسة مفتاح العلوم املتوسطة بسينجاساري ماالنج. 

عبارة عربية،  يف تعررف معىن املفردات حىت صعوبة فهم اجلملة. ومن مشكالت التعليم 
نتيجة . وهذا تؤدى إىل مل حتقق هاتعليماملستخدمة يف  سرتاجتيةأو اإل سرتاجتيةاإلفيها 

مهارة القراءة، مازال  تعليمويف الواقع وجد الباحث يف العالية يف تعليم مهارة القراءة. 
الطالب رعتمد على كفاءة املدرس يف عملية التعليم والتعلم. وهلذا رطبق الباحث إىل 

مهارة القراءة خاصة لتحصيل جناح الدراسة. كما قال  تعليمفعال يف  ةجدرد إسرتاجتية
  سرتاجتيةواإل سرتاجتيةطعيمة: فإن ميادرن الرتبية والتعليم حتتاج إىل اإلرشدى أمحد 

الصحيحة إىل مكانة عالية يف تعليم املواد الدراسية ومنها اللغة العربية وهلا أتثري يف 
اليت تستطيع  سرتاجتية.انطالقا مما سبق، قد احتجت اإل4املستوى التحصيلي عند الطالب

مهارة القراءة  تعليماللغة و  تعليملعربية يف عالج مشكالت أن تساعد املدرس اللغة ا
مهارة  تعليمأرضا، ستكون اصدارا يف حتصيل جناح الدراسة يف   سرتاجتيةخاصة. وهبذه اإل
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 طررقة هي  Make a Match إسرتاجتيةمهارة القراءة هي تعليم القراءة. ومن أساليب يف 
 ق،لطرا رةزما حدأ من هي لطررقةا هذهأن  ،lorn curran)) رنكو نلو من

ذه ه امستخدا ،مرحية بيئة يف ةفكر أو دةمسو عن بتعليم جاومتز لتالميذا ربحث
 5.لعمرا مرحلة كل يف الطررقة

ك املواد استطاع املدرس حتصيل جناح الدراسة يف تل سرتاجتيةاإل هونتيجة فعالة هذ
غري اللغة العربية   ةييف كثري من املواد الدراس سرتاجتيةاإل هالدراسي. قد استخدمت هذ

ررد الباحث كمثل اللغة اإلجنليزرة واللغة اإلندنيسيا حىت تعليم الرتبية اإلسالمية. لذلك ر
 Make a Match إسرتاجتية استخدام مهارة القراءة حتت العنوان تعليميف  جترربيةأن رقدم 

ورري . نجماال سينجاساري املتوسطة العلوم مفتاح مدرسة  يف القراءة مهارة لرتقية
يف  جترربة إسرتاجتيةالباحث أن البحث عن هذا املوضوع أمر ضروري للحصول على 

 لوصول. وذلك لاالبتدائيةمهارة القراءة لطلبة املدرسة  تعليماللغة العربية خاصة  تعليم
 جناح تعليم وتعلم اللغة العربية على الوجه العام.

 أسئلة البحث .ب
لرتقية مهارة القراءة يف  مدرسة  Make a Match  إسرتاجتيةكيف استخدام  .1

 ؟سينجاساري ماالنج  املتوسطةمفتاح العلوم 
  يف القراءة مهارة لرتقية Make a Match إسرتاجتيةما مدى فعالية استخدام  .2

 ؟ ماالنج سينجاساري املتوسطة العلوم مفتاح مدرسة
 أهداف البحث .أ

 مدرسة يف لقراءةا مهارة لرتقية Make a Match إسرتاجتيةلوصف استخدام   .1
 .ماالنج سينجاساري املتوسطة العلوم مفتاح

                                                           
5 Miftahul Huda, Cooperative Learning, Metode, Teknik, Struktur Dan Model Penerapan, 

(Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2011), Hal . 135 
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  يف القراءة مهارة لرتقية Make a Match إسرتاجتيةملعرفة فعالية استخدام  .2
 .ماالنج سينجاساري املتوسطة العلوم مفتاح مدرسة

  أمهية البحث .ج
 موتقد   حتصيل جناح الدراسةتعود إىل  وجهتني. فاألوىل تعود إىل هذا البحث إن

 املعلومات على رتضمن ألنه التالميذ واملعلم ملهارة اللغورة خاصة لفهم اجلملة معارف

 Make إسرتاجتيةاللغة خاصة يف مهارة القراءة ابستخدام  تعليماملتعلقة ب سيم اجلدردة

A Matchالتطبيقية، وهي: تعود إىل . فالثانية 
 تعلم لىالباحث أن رعرف ع جيعلللباحث، ررجى هذا البحث العلمي  .1

 مهارة القراءة.تعليم  اجلدردة اليت رقوم هبا يف سرتاجتيةاإل
أن رعطي  Make a Match سرتاجتيةإب للمعلم، ررجى يف هذا البحث العلمي  .2

زايدة االبداعية واجلذابة يف مهارة القراءة ل تعليماملعلم االسرتاجيات املتنوعة يف 
 ها.تعليم

وهي  Make a Match إسرتاجتيةيذ للتالميذ، ررجى هذا البحث العلمي تنف .3
 مهارة القراءة. تعليمستسه ل التالميذ يف فهم اجلملة ولدفع التالميذ يف 

 حتديد املصطلحات .د
 مهارة القراءة .1

 لقراءة اجلهررة لفهم اجلملة.املراد مبهارة القراءة رعين ا 
 Make A Match إسرتاجتية .0

مبعىن ارضا املختلفة  سرتاجتيةمبعىن السرية و املذهب. اإل سرتاجتيةاإل
لطررقة اهذه رن، أن كون هي طررقة من لو Make a Match و 0.األهواء 
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دة أو جا بتعليم عن مسوولتالميذ متزاربحث ق، لطرارة زحد ماأهي من 
  1.لعمراة يف كل مرحلة هذهالطررقام ستخد، ايف بيئة مرحيةة فكر

  حدود البحث .ه
 احلدود املوضوعية .1

 يف تعليم القراءة. Make a Match إسرتاجتية هذه الدراسة متعلقة بتطبيق
حيدد الباحث هذا . الكلمةلقراءة اجلهررة لفهم املراد مبهارة القراءةث هنا  رعين ا

 .البحث حتت املوضع "يف املدرسة "
 احلدود املكانية  .2

عملية البحث العلمي الذي عملها الباحث، فيتحد د كان  لتسهيل 
يف مدرسة مفتاح "ج"  والفصل الثامن ب"" البحث يف الفصلني، يف الثامن

 .التالميذ 23و  التالميذ 24العلوم املتوسطة سنجاساري ماالنج. فيهما 
 احلدود الزمانية .3

 روليوعملية البحث يف شهر من حيث احلدود الزمانية، حيدد الباحث 
 امليالدرة. 2525-2519يف السنة الدراسية  أغسطسإىل شهر 

 فروض البحث .و

يف تعليم مهارة القراءة  Match A Match إسرتاجتيةام استخدرفرتض أن 
 ركون فعاال. يف مدرسة مفتاح العلوم املتوسطة سنجاساري ماالنج

 السابقة اتالدراس .ز
البحث الذي كتبه مفتاه الرمحة ابملؤضوع تطبيق اسلوب طلب املناسب  .1

Make A Match  توسطة مهارة القراءة يف الفصل السابع ألف يف املدرسة امل لرتقية
 اإلسالمية ركياكرات.
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 Make A Match. كيف تطبق التعليم ابستخدام طالب املناسب 1اهداف : 

يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية  يف الفصل السابع ألف لرتقية مهارة القراءة
لرتقية مهارة  Make A Matchتطبق أسلب طالب املناسب  . كيف2ركياكرات. 

  املدرسة املتوسطة اإلسالمية ركياكرات.يف القراءة يف الفصل السابع ألف
منهج البحث: البحث اإلجرائيالفصول الدراسية يف الفصل السابع ألف يف 

 املدرسة املتوسطة اإلسالمية ركياكرات.
مت احلصول.  SPSS 1055نتائج البحث: خلتبار عينة نتائج اإلختبار مبساعدة 

وجو قبلت رعين  52495مع قيمة كبرية من قبل  1501يف  IIبدورة  Iدورة 
سيلة مقبولة مث هكرت هناك فرق كبري،  55550عدم وجود اختالف كثرية يف 

الوسائل هكتار  55554بقيمة كبرية من  3،113والبالغة  III بدورة Iدورة 
 سرتاجتيةإختافات هام. إذن نتائج اإلختبار ميكن أن رقال أن اإلمقبولة هناك 

 ذ.يمهارة القراءة التالملرتقية  Make A Matchطلب املناسب 
لرتقية مهارة القراءة  Make A Matchو أما الباحث يف هذا البحث بتجرربة 

 .ماالنج سينجاساري املتوسطة العلوم مفتاح مدرسة  يف ذيالتالم
م( ابملوضوع 2514البحثة اليت كتبة إرما فاطمة احلسىن )درجة سرجاان  .2

لتنمية مهارة  Make A Matchب التعلم التعاوين بنوع طالب املناس"استخدام 
 القراءة )حبث جترريب يف مدرسة املتوسطة ابتشران الموجنان("

لتنمية  Make A Matchاهداف: كيف تطبيق التعلم التعاوين بنوع طالب املناسب 
التعلم . ما مدى فعالية 2ابتشران الموجنان؟.  2فهم املقروء يف مدرسة املتوسطة 

لتنمية فهم املقروء يف مدرسة  Make A Matchب التعاوين بنوع طالب املناس
اجملموعة الضابطة ابتشران الموجنان؟. منهج: البحث جترريب ابختاد  2املتوسطة 

واجملموعة جترريب مع إجراءاإلختبار القبلي واإلختبار البعدي. واملدخل املستخدم 
 هو املدخل الكمي.
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أكرب من نتيجة  3،335اإلصاء =  tنتائج البحث: فندل على أن نتائج 
املستوى املعنوى وكذلك أكرب من نتيجة  2،552=  ‰1املستوى املعنوي 

.أما الفرق بني البحث مقبل  1Hمردود، و  Hoوذلك مبعىن  1،134=  5‰
 Make Aالسابق و البحث الذي قام به الباحث فإن البحث السابق قام بتجرربة 

Match  البحث قام بتجرربة لتنمية فهم املقروء و أما الباحث يف هذاMake A 

Match  لرتقية مهارة القراءة. 
م( ابملوضوع 2512البحث الذي كتبه فوجي استوتيك )درجة سرجاان  .3

يف  (Student Team Achievment Divition STAD )أسلوب التعليم التعاوين 
ترقية مهارة القراءة )البحث جتريب يف مدرسة دار العلوم املتوسطة اإلسالمية  

اىل معرفة على فعالية إستخدام أسلب راين فاسوروان(. رهدف هذا البحث ك
مهارة القراءة لدى الطلبة يف تلك املدرسة و لرتقية  STADالتعلم التعاوين 

 تستخدم الباحثة يف هذا البحث التجرريب إبستخدام إختبار قبلي و بعدي.
Team Achievment  ( Student  ونتيجته هذه الدراسة استخدام التعليم التعاوين

Divition STAD)  لرتقية يف مدرسة دار العلوم املتوسطة اإلسالمية كراين فاسوروان
 مهارة القراءة لدى الطلبة. 

أن هذا البحث استخدام انواع التعليم هي  هذا البحث البحوث السابقةالفرق 
التعاون. اخلالصة من الدراسات  السابقات، أن هذا البحث ليس البحث 

رد لتنمية مهارة القراءة، ولكن يف البحث السابقات توجد مسل هذا اجلد
يف البحث السابقة. هذا البحث كتبه  دالباحث ال تقلاملوضوع، ولكن 

الباحث بنفسه ليس تقلد من غريه. سوى ذلك من الدراسات السابقات مل 
     Make A Matchيستخدم الباحث التعليم التعاوين بنوع اطلب املناسب 
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 لفصل الثاينا
 اإلاطار النظري

 ات التعلماسرتاتيجي: ولاملبحث األ

 ات التعلماسرتاتيجي
التعلم األساسي هو حماولة إلجياد معىن. كعملية ، التعلم هو تعدرل للنماذج 
الذهنية املوجودة الستيعاب التجارب اجلدردة. اهلدف من التعلم الفردي هو بناء 

 1. إلجابة الصحيحة على السؤالاملعىن املتوقع ، وليس فقط لتذكر ا
هناك العدرد من طرق التعلم اليت رستخدمها األفراد الذرن خيتلفون من حيث 
العمر والعادات والبيئة االجتماعية مبا يف ذلك املؤسسات التعليمية والدوافع وأهداف 
التعلم. عند الفحص ، ركون لكل من أساليب أو طرق التعلم املختلفة خصائصها 

 اليت تُعرف فيما بعد ابسرتاتيجيات التعلم.اخلاصة و 
اسرتاتيجيات التعلم هي األساليب اليت رستخدمها الطالب للتعلم. 
اسرتاتيجيات التعلم الفردرة تعين وسيلة لتحقيق التعلم اهلادف. لتكون قادرًا على 

 9. حتقيق تعلم ذي معىن ، جيب أن ركون لدى الطالب أداة تسمى تعيني املفاهيم
على خرائط املفاهيم وفهمها ، من الضروري فهم مناذج التعلم  للتعرف

املختلفة ، خاصة تلك اليت تنطبق يف عامل التعليم العايل املعروف ابسم تعليم 
 إسرتاجتيةالكبار. ميكن تقسيم طرق التعلم املختلفة إىل قسمني رئيسيني ، مها 

مية وطرق التعلم بناًء على التعلم اليت مت إعدادها هيكليًا بواسطة املؤسسات التعلي
 بعض منهم كما رلي:  اخلصائص الفردرة.

                                                           
8 Brooks J, Brooks M. The case for constructivist classroom. Available from: URL 
http://www.funderstanding.com/constructivism.cfm. Cited 5/10/2002 
9.Zeitz H, Pinto A. Concept mapping: a strategy for meaningful learning (Part 2). Basic Sci 
Educ 1995:11-13. 

http://www.funderstanding.com/constructivism.cfm.%20Cited%205/10/2002
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 التعلم التقليدي. 1

أحد أنواع التعلم املعروفة يف التعليم التقليدي )التعلم التقليدي( رقودها املعلم 
، واليت نعرفها كنماذج للتعلم التقليدي يف الفصل الدراسي رقودها معلم أو 

وذج ليصبح موجًها من قبل املدرب ، واملعروف أرًضا مدرب. مث مت تطورر هذا النم
ابسم التدررس املباشر يف الفصل الدراسي ، والذي رتميز ابلدروس املباشرة اليت 
رتم تقدميها يف الوقت نفسه واملكان نفسه. مل رعد هذا املنتدى رتمتع جبٍو حقيقي 

و مظاهرات ، يف الفصل ألنه كان هناك تغيري يف التعلم يف شكل حلقات نقاش أ
أو حىت املشاورات الفردرة ميكن أن حتدث بني شخصني. ويف الوقت نفسه ، 
ميكن أرًضا تصنيف الكتب املدرسية واألدلة العملية أو غريها من الكتيبات واملواد 

 املطبوعة أو الوسائط املتعددة كتعليم تقليدي.
الب يف موقف يف عملية التعلم السليب اليت رقودها املعلم حيدث ، ردخل الط

منظم ، ال بد من التكيف مع هذا اهليكل الكتساب املعرفة واخلربة اإلضافية. 
على الرغم من أهنم قد عانوا من االبتكار ، بدًءا من توجيهات املدربني إىل 
املدربني ، إال أن اسرتاتيجيات التعلم مثل هذه ال تزال تصنف على أهنا 

الطالب بشكل كامل يف العثور على املعرفة اسرتاتيجيات للتعلم السليب. مل رنشط 
املطلوبة واحلصول عليها. ومع ذلك ، من أجل اكتساب معرفة جدردة ، أشار 
الطالب إىل أن بعض األنشطة تستمع وال تسمع. الطالب ذوو الدوافع العالية 

 سيختربون االستماع الفعال
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 . التعلم اإللكرتوين2
لكرتوين( العمليات والتطبيقات رشمل التعليم اإللكرتوين )التعلم اإل

والوصول إىل التعليم والتدررب واملعلومات. رتم تسليم تعليمات التعلم واحملتوى 
عرب اإلنرتنت واإلنرتانت. مبعىن أوسع ، رشتمل التعليم اإللكرتوين أرًضا على 
أنظمة دعم األداء اإللكرتوين ولوحات النشرات اإللكرتونية وغرف الدردشة 

ابألعمال التجاررة وجمموعة من وسائل التعاون. ميكن أرًضا ذات الصلة 
تصنيف ما رلي على أنه تعلُّم إلكرتوين: أقراص مدجمة وأشرطة فيدرو تعليمية 

 3وأشرطة صوتية وحماضرات ابستخدام فصل بث دائرة مغلقة .
يف الواقع التعلم اإللكرتوين هو اسرتاتيجية تعليمية فعالة للغارة مع حمتوى 

الصلة للغارة. ميكن للطالب التعلم دون أن رقتصر الوقت واملساحة. عايل 
املشكلة هي أن األجهزة اإللكرتونية ألنشطة التعليم اإللكرتوين مل رتم توزرعها 

 ابلتساوي ، وإمداداهتا ابهظة الثمن.
 

 . املخلوطة التعلم3
ب اسرتاتيجيات التعلم مثل هذه هي مزرج من التعلم اإللكرتوين واألسالي

التقليدرة. يف احلياة اليومية ، وجد أن جتربة التعلم رتم دجمها تقليداًي مع طرائق 
التعلم املختلفة وسياقات التطبيق. على سبيل املثال ، غالًبا ما تستخدم 
الدورات التدرربية عرب اإلنرتنت ، وخاصة يف مؤسسات التعليم العايل ، الكتب 

هام واملناقشات والتعاون بني األقران. مثال املدرسية التقليدرة مبا رتماشى مع امل
آخر هو الواجبات املعطاة عرب اإلنرتنت ، مث رنتبه املشاركون إىل اخلبري / املعلم 
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الذي روضح املهام اليت جيب على الطالب القيام هبا ، مث رعمل الطالب على 
ت من الواجبات اليت رتم تلقيها عرب اإلنرتنت ، وأخريا رتلقى الطالب مالحظا

 3اخلبري / املدرب مباشرة .
رستخدم التعلم املختلط التسهيالت اإللكرتونية احلالية دون ترك 
القيم املضافة املوجودة يف العملية وجهًا لوجه. يف هذه العملية ، رتم 
تشجيع املشاركني على التعلم بفعالية للحصول على مالحظات فورًا 

 حول األداء الذي قاموا به.
 
 (KM) عرفة. إدارة امل4

األنشطة اليت تتضمن البحث ، وحتدرد االختيار ،  KMرعني 
وتنظيم ، وختزرن معارف وخربات األفراد أو اجملموعات داخل املنظمة. 

KM  هي وسيلة اللتقاط وختزرن وتبادل اخلربات وكتابة املعرفة يف
قواعد بياانت الكمبيوتر واسرتجاعها  سرتاجتيةاملنظمة. تتضمن هذه اإل

نولوجيا االتصاالت. ومع ذلك ، ميكن تقدمي املعرفة اليت مت ختزرنها وتك
لآلخررن من خالل الوسائل التقليدرة مثل املطبوعات أو االجتماعات 
الرمسية أو غري الرمسية يف سياق تبادل األفكار واملعلومات. ركمن جناح 

 إدارة املعرفة يف استخدام املعلومات وليس يف أنشطة ختزرن البياانت
هي نشاط ختزرن ويف نفس الوقت تقدم  KMأساًسا ، 

معلومات مع مؤسسة مت تصميمها مسبًقا حىت ركون ختزرن املعلومات 
 .وتسليمها مفيًدا ألولئك الذرن حيتاجون إليها. املتعلمني الذرن هم
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أنواع  4رقوم العدرد من الباحثني بتجميع اسرتاتيجيات التعلم يف 

  وفقال .ملعريف ، العاطفي ، واالجتماعيوهي: اإلدراك ، ما وراء ا
تنقسم اسرتاتيجيات التعلم إىل قسمني رئيسيني مها: املباشر   أكسفورد

. مث رتم تقسيم االسرتاتيجيات املباشرة إىل ثالثة أنواع 15وغري املباشر
وهي: الذاكرة واملعرفية والتعورض. تنقسم االسرتاتيجيات غري املباشرة إىل 

. حبيث ركون هناك 11اء املعريف والعاطفي واالجتماعيثالثة وهي: ما ور 
لذاكرة ، املعرفية ، بشكل فردي ستة أنواع من االسرتاتيجيات ، وهي: ا

فهم أكثر تفصيال  وراء املعريف ، العاطفي ، واالجتماعي. التعورض ، 
 : على النحو التايل

 (Memori)   الذاكرة .أ
بل املتعلمني من رتم استخدام اسرتاتيجيات تعلم الذاكرة من ق

خالل االستفادة من معرفة وخربة التعلم السابقة. تتضمن إسرتاتيجية 
التعلم هذه الكثري من عمليات الذاكرة والتعلم اليت تستخدم الذاكرة. 
على سبيل املثال ، إذا كان املتعلم رربط صوت الكالم ابألشياء اليت 

تضمن إسرتاتيجية تذكرها ، فإنه رستخدم اسرتاتيجية لتعلم الذاكرة. ت
التعلم هذه تكرار الدرس السابق. وابملثل ، إذا كان املتعلم رستخدم 

                                                           
10 Naiman, N.,Frochlich, M.,Stern, H.H., dan Todesco,A. 1978 The Good Language 
Learner.Toronto: The Ontario Institute for Studies in Education 
11 Oxford, R.L. 1990. Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. 
New York : Newbury House 
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حركات اجلسم للمساعدة يف الفهم ، فهو ميارس اسرتاتيجية لتعلم 
 .الذاكرة

 
 (Kognitif)  املعرفية  .ب

االسرتاتيجيات املعرفية هي سلوكيات مجيع املتعلمني يف عملية 
ابستخدام قوة تفكري املتعلم. هذه االسرتاتيجية التعليم والتعلم اليت تتعلق 

ميكن أن تظهر األنشطة املختلفة. يف دراسة ، حددت ستة أنواع من 
السلوك املعريف الذي من املتوقع أن ميثل هذه االسرتاتيجية. هذه 
السلوكيات الستة هي: تصحيح أخطاء الشخص ، واستخدام اإلمياءات 

ة يف دفاتر املالحظات ، والقراءة من ، وممارسة قول الكلمات ، والكتاب
 السبورة ، والتحدرق يف وسائط التدررس.

 
 (Kompensasi)التوعيض  .ج

رتم استخدام اسرتاتيجيات التعلم التعورضية من قبل املتعلمني الذرن 
لدرهم ابلفعل مهارات عالية إىل حد ما. عادة ما تستخدم اسرتاتيجية 

اللغة. على سبيل املثال ، ميكن  التعلم هذه للتغلب على بعض القيود يف
للمتعلمني الذرن جيدون صعوبة يف شرح شيء ما يف اللغة اليت جتري 
دراستها ، استخدام التعاررف أو الرتمجات يف كلماهتم للحفاظ على سري 
العملية اللغورة. يف الواقع ، ميكن استخدام حركات اجلسم لتغطية القيود 

ن إسرتاتيجية التعلم حتدرد أو اختيار اليت رواجهها. رتضمن هذا النوع م
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املوضوعات اخلاصة هبم ملناقشتها. حىت حماولة جتنب املوضوعات الصعبة 
 هي أرًضا اسرتاتيجية يف هذه اجملموعة.

 
 (Metakognitif) وراء املعريف .د

االسرتاتيجيات وراء املعرفية هي كل سلوك املتعلم فيما رتعلق 
امل مع مواد التدررس والتعلم ابألساليب أو طرق املتعلمني للتع

وإدارهتا. يف هذا البحث ، رتم حتقيق اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف 
جمموعة متنوعة من األنشطة اليت ميكن وضعها يف ثالث فئات ، 
وهي: تركيز االهتمام ، ختطيط وتنظيم أنشطة التعليم والتعلم ، وتقييم 

أن كل هذا جيب أن أييت عملية التعليم والتعلم. ميكن التأكيد على 
 من املتعلم وأن رقوم به.

 
 (Afektif) العاطفي .ه

اإلسرتاتيجية العاطفية هي سلوك كل متعلم مرتبط مبواقف ومشاعر 
املتعلمني يف مواجهة عملية التعلم. تنقسم هذه االسرتاتيجية إىل 
قسمني: عاطفي إجيايب وعاطفي سليب. االسرتاتيجيات العاطفية 

وك املتعلم الذي رظهر أن املتعلمني رقبلون ورقدرون اإلجيابية هي سل
عملية التعليم والتعلم. اإلسرتاتيجية العاطفية السلبية هي سلوك املتعلم 
الذي رظهر أن املتعلم ررفض وال رقدر عملية التعليم والتعلم. جتدر 
اإلشارة إىل أن مصطلح "سليب" كما هو مستخدم هنا ال حيتوي على 
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جيب النظر إىل رفض املتعلمني لعملية التعليم  معىن سيء أو سيء.
 والتعلم على أنه موقف "حمارد" ال ررتبط ابلقيم السيئة.

رتم متثيل االسرتاتيجيات العاطفية اإلجيابية أبربعة سلوكيات: 
الضحك إبظهار اللذة أو الرضا ، واالبتسام ، وإبداء الرضا ، وإظهار 

سرتاتيجيات العاطفية السلبية اللذة ألن األمور مضحكة. رتم متثيل اال
خبمسة سلوكيات: إظهار االرتباك ، والتذمر ، وعدم االهتمام ابملعلم 

 .، والتحدث إىل نظري خارج مدى أمهية التعلم ، وإظهار موقف أمحق
 
 (Sosial)االجتماعي  .و

اإلسرتاتيجية االجتماعية هي سلوك أي متعلم رتعلق بتعاون املتعلم 
داف التعلم. تتجلى هذه االسرتاتيجية يف ستة مع زميله يف حتقيق أه

أنشطة: التحدث إىل نظري حول الدروس ، ومساعدة األصدقاء وفًقا 
ألنشطة التعليم والتعلم ، وطلب املساعدة من األصدقاء ، ومدح 

 األصدقاء ، ومضارقة األصدقاء أو تشجيعهم ، وإزعاج األصدقاء.

 Make a Match إسرتاجتية:  يناملبحث الثا
 جة(اولمز)ا Make a Matchاطريقة  تعريف .أ

 رسمى Make a Match إسرتاجتية. فMake a Matchهي حد اسرتاتيجية التعلم التعاوين أ 
 سرتاجتيةاإل هق هذق يف الفصل . تطب  ب  طاملتليم بحث عن الزوج هو من أحد بدائل من منوذج التعب

ؤال أو اإلجابة قبل انتهاء الوقت، فيها الس وحية اليتز بحث عن البطاقة البن أيمره أبأن ربدأ الطالب 
 .ال النقاطينومن جيده ف
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 Make a Match سرتاجتيةإب( " إذا رستخدم التعليم  94:  ۰۲۰۲غييونو ) سو ذهب  
 فيستعد  بطاقات. حتتوي البطاقات على األسئلة واإلجابة فيها.

ب يف ملعلومات إىل الطال  ستخدمها آلة اتصال اتمن وسائل التعليم اليت  ىحداالبطاقة  أن   
البيئة اململؤة  التعليمية الفعالية، وجيعل Make a Match إسرتاجتية. رستطيع والتعلمعملية التعليم 

 خر.ابلتعاون بني اآل
 يتالالتعلم التعاون  إسرتاجتية ى منحدا هي  Make a Match إسرتاجتيةأن  كما عرفنا 

والتعلم كي تكون ممتعا و فعالية. فضال عن هذا أن  ستطيع أن جيع آلة ملساعدة عملية التعليمت
 ي عملية اللغة العربية تدرربا لدرستطيع أن رستخدم يف Make a Matchاسرتاتيجية التعلم التعاوين 

 12.لتعلملاب نشيطا ومشجعا طالالطالب كي تكون 
إىل هذا ، تُعقد ممارسة التعاون اجلماعي أواًل. رهدف  "Make A Match" التعلم التعاوين

بناًء على الوصف أعاله ، ميكن فهم ذلك ؛  .التعرف على خصائص كل فرد وكل جمموعة وفهمها
لنموذج التعلم التعاوين إىل تعزرز االحرتام املتبادل ، وتعزرز    "Make A Match" ( رهدف نوع1)

الطالب  ( هو منوذج التعلم الذي رتطلب2موقف املسؤولية ، وزايدة الثقة يف حل مشكلة ما. )
واملستوى املتقدم اليت  األوىلالناشطني يف التعلم ، وسوف رنظر املهارات اليت تبدأ من املستوى 

رتم السعي إليها   "Make A Match"( إن البيئة يف تعلم 3ميتلكها الطالب يف هذا التعلم ، )
 .13(35 :1525، جومييتدميقراطية ، ورتم منح الطالب حررة التعبري عن آرائهم ) سرتاجتيةإب

 ( هو نوع واحد مناملزوجة) Make A Match (233-223: 2513لرومسان ) لقا
. واحدة من مزااي 1994اليت وضعتها لوران كوران يف عام  سرتاجتيةهذه اإل منهج التعلم التعاوين.

هي أن الطالب ربحثون عن شررك أثناء التعلم عن مفهوم أو موضوع يف جو  سرتاجتيةهذه اإل
متنح الطالب الفرصة للعمل مع  سرتاجتية( أرًضا على أن هذه اإل50 :2551لىي ) رآىلطيف. 

اآلخررن. هذه التقنية ميكن استخدامها يف مجيع املواد الدراسية ومجيع املستوايت العمررة للطالب. 
ميكن أن تزرد أنشطة تعلم   Make A Match إسرتاجتية( على أن 253 :2513 د هدى )ؤكر

                                                           
12 Suprijono Agus, Cooperative Learning, Teori dan Aplikasi PAIKEM,(Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2011). hlm.55 
13 Febriana,Ayu. Penerapan Model Pembelajaran Tipe Make a Match Untuk 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Ips Siswa Kelas V SDN Kalibanteng Kidul 01 

Kota Semarang ,Kreatif Jurnal Kependidikan Dasar, Vol. 1, No. 2, Februari 2011, 

hal153  . 
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 سرتاجتيةا وجسداًي على حد سواء ، ألن هناك عناصر من اللعب وجتعل هذه اإلالطالب ، معرفيً 
 14 ممتعة.

أحد من وسائل التعليم إلرصال املعلومات كي  Make a Match إسرتاجتيةوالعود إىل ذلك 
، رشرتك الطالب يف على التعلم التعاوين فهو: األو لا بناء نشيطا ومبدعا وحرجة. أم   ركون طالاب

م اإلنسان كالبشر رت حيوالثاين، . د املوقف ورستطيع ورشارك مع الغريوصف ورفلرت ورؤك  حالة ال
ورة لتحقيق الغارة. والثالث، رشرتك يف حالة التعاون استخدام التفكري عند املشابورعطى تشجيعا 

 مت  واملفاوضة وتنظيم أنظمة األغلبية عند التعاون احلل الوظيفات ورساعد أن رتقن أن لكل فرد قد 
املشكالت ورعكس  والكفاءة املرادة، جيدون وحيل   ىعند حياول الطالب أن ردرس احملتو تعليمه. و 

 .جتماعية يف تنمية األرضاإل أحوال الفردرة أو
املدر س خلفية خربة الطالب ورساعد أن رنشط  انطالقا من املالحظات فيما سبق، رهتم   

ب مع ل لدى الطالب. إضافة إىل ذلك، رشرتك الطال  من قب ة التعليم أهم  هذه اخللفية لتكون ماد  
 Make a Match ولدرهم الفرصة اليت جتعل املعلومات وترقية مراحل أسلوب اوينالتعالغري يف حالة 
 وهي كما رلي:

 .رعد املدرس بطاقات و فيها الفكرة املناسبة للتعليم ، إحدى منهم السؤال وغريها اإلجابة .1
 .سؤال أو بطاقة اإلجابةرتحصل التالميذ بطاقة ال  .2
 (. ا ) بطاقة السؤال وبطاقة اإلجابةبهمناسطاقة برطلب التالميذ ال .3
 القيمة أعطي التالميذ اليت وجدت أوال. .4
 .للمدرسإذا مل جيد البطقة فتحصل التالميذ العقورة  .5
 .15اإلختتام  .0

أن لتالميذ بتأكيد اعلى كل  فهملاملناقشة ليعطى ا ذألستااسل ارو،  إختتامىف   
ع ترقية  رستطيع أن رشج   سرتاجتيةاإل ههذ ر.إلختبااعمل و  و اإلجاببة للسؤزوج التالميذ ا

 اول أن ربعث عن احلل  حيس يف عملية التعليم و املشكالت اليت رعطيها املدر   ب يف حل  كفاءة الطال  
 مع الطالب اآلخر.

                                                           
14 Nahdiyatin, Siti Nur. Desember 2016. Penerapan Metode Make a Match untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Ips pada Siswa Kelas III SDN 1 Jenangan Ponorogo. Jurnal 

Study Sosial. Vol.1, No. 2, hal. 82.   
15 Anita Lie, mempraktekan cooperative learning di ruang kelas. Jakarta : PT. Grasindo. 

hlm 69. 
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  Make a Match جةاوملزااطريقة ب عيوو يا امز .ب

  Make a Matchجة اوملزايا امز .1
 جسدراوهنيا اء ذسوب لطالانشطة تعلم ألتحسني أ (أ

ى فعية لدالداقد رزرد وستها ي دراليت جيراد املوالطالب من اتعزرز فهم  (ب
 ب. لطالا

 ز.إلجناداء األب لطالارب رلتدل لفعاط االنضباا (ج
 لوقت للتعلمر انقدب لطالارب رتدل لفعاط االنضبااطالبة وطالبا  (د

  جةاوملزاق طررقة ساليب تطبيأن أىل إخنلص أن عاله ميكن أرا امن مز
(Make A Match من )ملعرفيةالتعلم انشطة أحتسن كل من أن ميكن ب لطالا .
ضوحا وكثر ن أتكوأن تعلم ف سووكثر متعة ألتعلم جو وارة دملااكذلك و
    .بلطالاميكن حتسني نتائج تعلم و

 (Make A Match)جة اوملزااطريقة ب عيو .0
لكثري ك  اناهن ركوف سو، ولطررقة بشكل جيداهذه اد عدإمل رتم إذا  (أ

 لضائع. الوقت امن 
 نقيضهن رقرتب لطالالعدرد من الطررقة خجولة ارة تطبيق ايف بد (ب
ب لطالالكثري من ، وابشكل جيدب لطالاال توجيه رس ملدن اكاإذا  (ج

 جني. وللزض عرل قل خالأهتماما ا
على ت لعقوباء اعطااحلكمة عند ر واحلذن املعلمون اركوأن جيب  (د

 حمرجة.ن تكون ألذرن ليس لدرهم شررك ألا ميكن ب الطالا
 ج باحلرار باستمرن لطررقة تكوا اهذام باستخد (ه

م إلعالاسائل وكانت إذا لتغلب عليها اميكن دة ملوجوالضعف ط امن نقا
قتا طورال. لذلك ميكن تشغيل وقيق حىت ال تنفق اد دعداء إجرإىل ج إحتتا
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 جةاوملزاهذه طررقة  يف تطبيقع. نقطاودون أي التعلم بشكل سلس اعملية 
(Make A Match) نتباه ب اجل جذأخالقة من  نتكوأن رضا ن أملعلمون اكور

 .ملعلماساليب أعلى بامللل مع ن ال حيصلوب لطالب والطالا

 : القراءةالثالثاملبحث 

 مفهوم القراءة .أ
القراءة هي نطق الرموز وفهمها، وحتليل ما هو مكتوب ونقده، والتفاعل معه، 

يورة، واملتعة النفسية نتفاع به يف املواقف احلحل املشكالت، واال يف منه وإفادة
 .10ابملقروء

القراءة هي حتورل النظام اللغوي من الرموز املرئية )احلروف( إىل مدلوالته. 
وهذا رعين أن مفهوم القراءة ليس إجادة نطق احلروف، وإال ألصبح معظم العرب 

 .11جيدون اللغة الفارسية واألردرة ألهنم رستطيعون قراءة حروفها

قرأ، وإن رقال اقرتأ الكتاب أي النطق ابملكتوب  القراءة لغة مصدر من
. فالقراءة عملية بصررة ألهنا تشرك العني كآلة البصر، تكشف العالقات بني 11فيه

احلروف لتكون كلمة فجملة إىل فقرة. فالفقراءة برتكيز االهتمام والفكر إىل النص 
صوت مع املكتو لفهم مضمونة، وهذا جيري ابستعمال البصر والعني إما دون 

استفادة واستيعاب من النص. وإما رقول وذكر النص مع صوت دون أن رهتم بفهم 
 القروؤ وذلك ما رسمى ابلقراءة اجلهررة. 

: أن القراءة هي عملية حتورل الرموز املكتوبة إىل ما تدل عليه 19وقال إمساعيل
عليه من معان وأفكار عن طرق النطق. فمن هنا نستخلص أن يف القراءة عناصر 

                                                           
 121أمحد فؤاد حممود عليان، املهارات اللغورة ماهيتها وطرائق تدررسها )الرايض: ( ص:  10
  194عبد الرمحن ابن إبراهيم الفوزان، إضاءات : ص: 11 
 .010( ص. 1991ف، )بريوت: دار املشر  املذجد اللغة واألعالملورس مألوف،  11 
 .151( ص. 1995)دار املعرفة اجلامعية،  طرق تدررس اللغة العربيةزكراي إمساعيل،  19 
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سيه وهي الرموز املكتوب واملعىن املكتوب واللفظ يف القراءة اخلهررة والوصول إىل أسا
 املعىن مباشرة يف القراءة الصامتة.

  نواع مهارة القراءةأ .ب
إن التنوع يف أهداف القراءة رقودان إىل تنوع و تعدد أمناط القراءة مثل: القراءة 

اءة املوسعة والقراءة األستمتاعية والقراءة اجلهررة والقراءة الصامتة والقراءة املكثفة والقر 
 25التحليلية.

 القراءة اجلهررة .1

هي القراءة اليت تستخدام فيها اجلهاز الصويت عند اإلنسان، فنسمهعا 
ونسمعها األخررن. وهي عملية حل الرموز املكتوبة أبداء الصوت أبن رقرأ الطالب 

 ة.النص العربية إخراج صوته من تلفظ الكلمات املرتاكب

 القراءة الصامتة .2

هي القراءة اليت ال تستخدام فيها اجلهاز الصويت. أبن كان القارئ ردرك 
 احلروف والكلمات املطبوعة أمامه ورفهمها دون الصوت ودون أن جيهر بنطقها. 

 القراءة املكثفة .3

لتعليم الكلمات   إسرتاجتيةرقصد ابلقراءة املكثفة تلك القراءة تستخدم 
ب اجلدردة، ولذلك فإن املادة القرانية تكون أعلى قليال من اجلدردة والرتاكي

مستوى املتعلم، وتشكل هذه املادة العمود الفقري يف برانمج تعليم اللغة، وكتاب 
مثل هذه القراءة رعترب الكتاب الرئيسي يف الربانمج، فينال هذا الكتاب معظم 

لتعليم أو التقومي. ساعات التدررس، ومعظم اهتمام املعلم واملتعلم سواء يف ا
 م:ص(.2553)إبراهيم الغقيل 

                                                           
 .7( ص.8991)لبنان: دار النغاس،  خصائص الغربية وطرائق تدريسهامحمود معروف، 21 
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 القراءة املوسعة .4

تسمى هذه القراءة أحياان ابسم القراءة التكميلية ألهنا تقوم بتكميل دور 
القراءة املكثفة وتكون القراء املوسعة غالبا على شكل قصص طورلة أو قصرية 

 القراءة املكثفة وغارتها إمتاع املتعلم وتعزرز ما تعلمه من كلمات وتراكيب يف
وغالبا ما ركون مستوى النص اللغوي يف مستوى الطالب  اللغوي ورقع العبء 
األكرب على الطالب يف هذا النمطمن القراءة أما املكان الذي جتري فيه القراءة 
املوسعة فهو خارج حجرة الدراسة حيث رقوم الطالب إبعداد املادة استعدادا 

 الصف.ملناقشتها فيما بعد يف غرفة 

 القراءة اإلستمتاعية .5

هي القراءة اليت مل هتدف على إثراة املفردات، وال إىل تعليم الرتاكيب 
املعينة من النصوص القرائية، وال إىل فهم النصوص ابلتفاصيل، وإمنا هي لتنمية 

 21رغبة الدارس على القراءة.

 القراءة التحليلية .6

رتقن يف البحث عن هي القراءة اليت هتدف إىل تدررب الدارس على أن 
املعلومات من مصادر املكتوبة، وعلى أن ربحث عن التفاصالت وألفكار الثانورة 
اليت رتعدم األفكار الرائيسية، وعلى أن رتفكر يف األشياء تفكريا منطقيا ميكن 

 22معرفة العالقة بني األشياء وألحوال والتخليص من النصوص املقروءة.

تقصد إليها الكاتبة، هي "مهارة القراءة اجلهررة"  كما رأرنا، مهارة القراءة اليت
هي اليت تقرأ من التأكيد على أنشطة أعضاء الكالم مثل اللسان، والشفة ، واحللق 

                                                           
 .81( ص. 2002)ماالنق: مشكات  منهجيات التعليم اللغة العربيةأحمد فؤاد أفاندي،  28 

 818رجع نفسه. ص. امل 22 
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.مهارة القراءة اجلهررة هي القراءة بنطق أو تعبري عن رموز مكتوبة يف 23للصوت
الطالب  شكل كلمات أو مجل. اهلدف من مهارة القراءة اجلهررة هي أن رستطيع

 اءة املناسب بصوت اللغة العربية.نطق القر 

تؤكد مهارة القراءة اجلهررة  إىل القدرة القراءة ابحلفاظ على نطق اللغة العربية، 
سواء من خمرج أو من اخلصائص الصوتية األخرى، القراءة بطالقة واالنتباه إىل 

ا حتوي اجلانب الفين. عالمات الرتقيم. القراءة اجلهررة تسمى ابلقراءة التقنية، ألهن
ليس كل اإلنسان هو املتكلم األصلي الذي  لدره القدرة على قراءة هذه التقنية 
بفعالية. لكن رسعى ابلتجاه يف تعليم اللغة العربية جيب أن رعمل لتحقيق أقصى من 

. مهارة القراءة اجلهررة هي لقراءة اليت رنطق فيها الكالم بصوت مسموع 24النتائج
قواعد اللغة، وصحة النطق، وسالمة الكلمات، وإخراج احلروف من مع مراعاة 

 خمارجها، ومتثل املعين .

 25مزااي القراءة اجلهررة :

 تدررب األطفال علي جودة النطق إبخراج احلروف من خمارجها الصحيحة .  .1
 تعورد األطفال صحة األداء مبراعاة عالمات التقومي وتصورر اللهجة .2
 إعدادهم للمواقف اخلطابيةإكساب األطفال اجلرأة و  .3
 إمتاع واستمتاع وإمناء لروح اجلماعة  إسرتاجتية تستخدم  .4
 إكساب األطفال اإلحساس اللغوي  .5
لكشف أخطاء األطفال يف  إسرتاجتية هي عملية تشخيصية عالجية فهي  .0

 النطق 
                                                           

23 Abdul Wahab Rosyidi dan Ma’lumatul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar 

Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang: UIN Maliki, 2005). Hal. 95-96 
24 Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. (Malang: 

Misykat, 2009). Hal. 159 
25 https://hodamady20.blogspot.com/2016/11/blog-post.html?m=1(  Senin, 

Tanggal 20 Mei 2019) 

https://hodamady20.blogspot.com/2016/11/blog-post.html?m=1
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 تستخدم أداة لتعلم املواد األخرى  .1
 حتقيق الذات  .1
 ت وتقدمي املتعة والتسلية هلم .تستخدم إلشراك اآلخررن يف املعلوما .9

 عيوب القراءة اجلهررة :

 أهنا مصدر إزعاج لآلخررن من غري الراغبني يف استماعها  .1
 أهنا تتطلب وقتاً أطول من القراءة الصامتة  .2
 ربذل فيها جهداً أكرب من القراءة الصامتة  .3
 أن الفهم فيها أقل منه يف القراءة الصامتة  .4
 يف حركات العني وأكثر مما تتطلبه القراءة الصامتة. أهنا تتطلب توقفاً ورجوعاً  .5
 أن استخدامها يف احلياة أقل من استخدام القراءة الصامتة .0

مهارات القراءة اجلهررة هي تتطلب القراءة اجلهررة مهارتني أساسيتني تتضمن  
 كل مهارة جمموعة من املهارات الفرعية واملهاراتن مها:

 دقة القراءة وتعتمد علي :  .أ
 راك رسم العبارة إد .1
 إخراج احلروف من خمارجها .2
 مراعاة التغريات عند اجتماع بعض احلروف مع غريها  .3
تقطيع العبارات وتنقيطها والوقوف حسب ما رعني علي إلظهار  .4

 املعين والبعد عند اللبس.
 ضبط احلركات والسكنات  .5
 التسكني عند الوقوف  .0
 القراءة التعبريرة املصورة للمعين  .1
 ر ابملقروء يف قسمات الوجه إظهار التأث .1
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 السرعة املناسبة يف القراءة  .9
 فهم املعىن :رعتمد فهم املعىن علي :  .ب

 رغبة الطفل اخلاصة يف قراءة ما عنده .1
 عدم مفاجأة الطفل ابلقراءة اجلهررة  .2
 أن تكون قراءة املعلم /املعلمة قدوة صاحلة  .3
 إعطاء احلررة الكافية للطفل دون مقاطعة لقراءته  .4
 ة بتصحيح أخطاء القراءة العنار .5
 العنارة ابألحادرث واإلذاعة املدرسية  .0
 عنارة مدرسي املواد األخرى ابلقراءة .1

تدررس القراءة اجلهررة إن املهارات األساسية اليت رقوم عليها درس  إسرتاجتية
 القراءة اجلهررة تتمثل يف إجادة اللفظ وفهم املعين وميكن حتقيق ذلك من خالل :

 م /املعلمة النموذجية :قراءة املعل  .أ
رقرأ املعلم /املعلمة الدرس قراءة جهررة مع مراعاة إخراج احلروف من 

 خمارجها وإذا كان الدرس طورالً قسمُه إيل أجزاء.
 قراءة احملاكاة  .ب

 رراعي املعلم مستوي أطفال فصله حينما حياكون قراءته .
 القراءة التوضيحية  .ج

علمة لتوضيح ما غمض عليهم ورتم رقرأ األطفال مث رناقش املعلم / امل
 التوضيح بواحدة أو أكثر من الطرائق التالية :

 التمثيل لألفعال والصور احلسية  .1
 اإلراءة ، وذلك أبن تقرن الكلمات مبدلوالهتا إن وجدت  .2
 الضد "العكس"  .3
 املرادف "املعين املعجمي"  .4
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 االستخدام يف مجل مفيدة  .5
 التجررد ،وذلك برد الكلمة إيل أصلها  .0
 الشرح للكلمات ذوات الدالالت املعنورة  .1
 .الذي وردت فيه الكلمة أو الرتكيبذكر احلادثة أو القصة أو املثل  .1

 أمهية القراءة .ج
رقول صالح العريب: ختتلف أمهية القراءة ابختالف الفلسفة الرتبورة وطرق 

ائدة، كان النحو والرتمجة هي الس إسرتاجتيةالتدررس الىت رتبعها املربون. فعندما كانت 
القراءة وكثر مؤردوها  إسرتاجتيةللقراءة أمهية تفوق غريها من املهارات. وملل انتشرت 

صارت هذه املهارة هي احملور الذى تدور حوله كل األنشطة الرتبورة. وبدأت أمهية 
 السمعية الشفهية.  سرتاجتيةاملباشرة واإل سرتاجتيةالقراءة تقل كثريا عند أتباع اإل

ر أن هاتني الطررقتني ظهرات إلصالح العيوب الىت الحظها املربون ولعلنا نذك
على الطرق التقليدرة الىت سبقتهم و الىت أعطت القراءة و الكتابة أولورة على غريمها 
من املهارات اللغورة. ولذا كان من الطبيعي أن رنتقل االهتمام إىل املهارات الشفهية 

املعلمون من اعتمادهم التام على القراءة و بشكل مبالغ فيه أول األمر حىت رتحرر 
 الكتابة.

السمعية الشفهية وسيطرت على مقررات تدررس  سرتاجتيةوما أن انتشرت اإل
( حىت ازدادت أمهية احلدرث 1905-1945اللغات طوال ربع قرن من الزمان )

الشفهي واالستماع واهتم بعض املعارضني هذه االجتاهات أبنه رعمل على خلق جيل 
ن األميني الذرن رثرثرون ابللغة األجنبية، مرددرن عبارات حفظوهاعن ظهر قلب، م

غري قادررن على مواجهة بضعة سطور مكتوبة ابللغة األجنبية، عاجزرن عن فهم 
 الرتاث احلضاري. 
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السمعية الشفهية هذه التهامات عن أنفسهم،  سرتاجتيةوقد دفع معضدو اإل
يف املراحل األوىل من التعليم اللغة األجنبية  مؤكدرن أن التدررب الشفهي ضروري

فحسب، والبد من االهتمام ابلقراءة و الكتابة بعد جتاوز هذه اخلطوة األوىل. 
 م:ص(.1911)العريب 

 مراحل القراءة .د
املراحل هنا طبقات ومستوايت القدرة يف القراءة. فيستحسن التمسك هبا 

اف. وقسم هذه املستوايت ثالث املدرس يف تعليم القراءة ملساعدة جناح األهد
 20مراحل:

 املرحلة األوىل: لتنمية مهارة القراءة .أ

 ورتكون فيها رصيد الطالب لغواي.

 املرحلة املتوسطة: لتنمية مهارة القراءة .ب

وفيها رتم الرتاكيز على إثراء مفردات الطالب وتنمية رصيده يف 
 .الرتاكيب اللغورة وتتسع أمامه موضوعات القراءة إىل حد ما

 املرحلة املقدمة: الإلستقالل يف القراءة .ج

الطالب رتدرب على تنمية مفرداته ذاتيا ورتعلم كيف رستخدم 
 القواميس وربدأ أوىل خطوات االتقالل يف القراءة.

                                                           
بية . )الرباط: منشورات املنظمة اإلسالمية التر تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجة وأساليبهرشدي أحمدطمعية،  22 

 .555(. ص. 8919والعلوم والثقافة ايسقيو جامعة املنصور، مصر، 
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 تعليم مهارة القراءة .ه
 أهداف تعليم مهارة القراءة .1

ملهارة القراءة أهداف عامة على مستوى املقرر الدراسي كما أن هلا 
ا خاصة على مستوى الدرس اليومي، ولكل نوع من هذرن اهلدفني صياغة أهداف

 21لغورة خاصة، وفيها ابألهداف العامة ملهارة القراءة كما أوردها رشدي والناقة:

أن رتمكن الطالب من ربط الرموز املكتوبة ابألصوات اليت تعرب عنها يف  .أ
 اللغة العربية.

 صحيحأن رتمكن من قراءة نص قراءة جهررة بنطق  .ب
أن رتمكن من استنتاج املعىن العام مباشرة من الصفحة املطبوعة وإدراك  .ج

 تغري املعىن بتغري الرتاكيب.
أن رتعرف معاين املفردات من معاين السياق، والفرق بني مفردات احلدرث  .د

 ومفردات الكتابة.
 أن رفهم معاين اجلمل يف الفقرات وإدراك عالقات املعىن اليت تربط بينها. .ه
 رأ بفهم وطالقة دون أن تعوق ذلك قواعد اللغة وصرفها.أن رق .و
أن رفهم األفكار اجلزرئة والتفاصيل وأن ردرك العالقات املكونة للفكرة  .ز

 الرئيسية.
 أن رتغرف عالمات الرتقيم ووظيفة كل منها. .ح
أن رقرأ بطالقة دون االستعانة ابملعاجم أو قوائم مفردات مرتمجة إىل  .ط

 اللغتني.
واسعة ابتداء من قراءة الصحيفة إىل قراءة األدب والتاررخ أن رقرأ قراءة  .ي

والعلوم واألحداث اجلاررة مع إدراك األحداث وحتدرد النتائج وحتليل 

                                                           
 91-97(. ص. 2001. )الجزيرة: العاملية للنشور والتوزيع، تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاعمر الصديق عبد هللا،  27 



 

28 
 

املعاين ونقدها وربط القراءة الواسعة ابلثقافة العربية واإلسالمية. )الناقة 
 (.152-151م: ص 2553ورشدي 

 21نطقا سليما.إكتساب التالميذ القدرة على نطق الكلمات  .ك
 إكتساب التالميذ رصيدا من املفردات و الرتكيب. .ل
 إقدار التالميذ على إخراج احلروف من خمارجها ومتييز أصواهتا. .م
 تنمية ميول التالميذ حنو القراءة واألطالع. .ن

مساعدة التالميذ على تكورن عادات التعرف البصري على الكلمات  .س
 وفهم معناها أو معىن اجلمل والرتكيب.

ية قدرة التالميذ على توظيف عالمات الرتقيم ووضعها يف مواضعها تنم .ع
 الصحيحة.

 تنمية ميول التالميذ لالستماع ابملادة املقروءة وتذوقها. .ف
إقدار التالميذ على القراءة السررعة الواعية املصحوبة بفهم املادةاملقروءة  .ص

 فيالقرائتني الصامتة واجلهررة.
سري املادة املقروءة ونقدها وتقوميها مث قبوهلا إقدار التالميذ على حتليل والتف .ق

 أو رفضها وتوظيفها يف حل ما رعن هلم من مشكالت.

 جمال تعليم مهارة القراءة .2
 معرفة كلمات جدردة ملعىن واحد )مردفات( .أ

 معرفة معان جدردة لكلمة واحدة )املشرتك اللغوي( .ب
 ربط الرموز الصوتية ابملكتوبة بسهولة ورسر .ج
 يمني إىل اليسار بشكل سهل ومررحقراءة نص من ال .د
 حتليل النص املقروء إىل أجزاء ومعرفة العالقة بني بعضها بعضا .ه

                                                           
(. 2088ك إبراهيم اإلسالمية الحكومية، . )ماالنق: جامعة مولنا ماللتعليم املهارات اللغوية لغير الناطقين بهانور هادي،  21 

 .21ص. 
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 استنتاج املعىن العام من النص املقروء .و
 تعرف معاين املفردات اجلدردة من السياق .ز
 الوصول إىل املعاين املتضمنة أو اليت بني السطور .ح
 اختيار التفصيالت اليت تررد أو تنقض رأاي ما .ط
 دراك ما حيدث ن تغري يف املعىن يف ضوء ما حدث من تغري يف الرتاكيبإ .ي
 تكييف معدل السرعة يف القراءة، حسب األغراض اليت رقرأ من اجلها .ك
 العنارة ابملعىن يف أثناء القراءة السررعة وعدم التضحية به .ل
 التمييز بني األفكار الرئيسية واألفكار الثانورة يف النص املقروء .م

قدمة والفهرس وقائمة احملتوايت واهلموامش والصور والفصول استخدام امل
ورؤوس الفقرات وإشارت الطباعة واجلداول والرسوم البيانية وفهارش األعالم واألمكنة 

 29والقواميس اليت توجد يف آخر الكتب.

 مواد تعليم مهارة القراءة .3
يذ ومن مادة الدروس هي املعلومات اليت رقصد املعلم أن روصلها إىل التالم

 35شروطها:

 جيب أن تكون املادة مؤثقة بصحتها .أ
 جيب أن تكون املادة مالئمة للزمان .ب
جيب أن تكون املادة مالئمة مبدارك التالميذ وسنهم الهي ابلصعبة اليت رتعسر  .ج

 فهمها والهي ابلسهولة تذهب بفائدة تعورد العقل التفكري.
إىل اقسام مع وجوب جيب أن تكون مادة الدرس مرتبة ترتيبا عقليا ومقسمة  .د

 إمتام جزء وإثقانه قبل البدء يف اجلزء الذي رليه.
                                                           

 انظر دليل عمل في إعداد املواد التعليمية لبرامج تعليم اللغة.29 

 -محمود يونس ومحمد قاسم بكر، التربية والتعليم الجزء الثالث إعداد في كلية املعلمين اإلسالمية . مطبعة دار السالم31 

  88إندونسيا. ص.  -كونتور 
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جيب أن تكون املادة خمتارة بقصد أن تفيد التالميذ ال تظهرمقدار معارف  .ه
 املدرس.

 :31واملواد الدراسية األساسية يف تعليم مهارة القراءة هي

التدخني(  املادة اللغورة اليت تكتب هبا فتات التحذرر والتوجيه )نثل ممنوع .أ
 وعالمات املرور الدولية اليت تشمل صوار وكلمات )مثل طرق يف اجتاه واحد(

املصادر اليت حيتاج إليها القارئ للبحث عن معلومات تفيده )مثل كتابه دليل  .ب
 تبورب كل جزء من هذا الدليل( إسرتاجتيةالتليفواانت و 

ضوعات األسلوب اخلاص الذي تتميز به لغة عناورن الصحف ورؤوس املو  .ج
وهو عادة هتدف إىل جذب أنظار القارئ عن طررق عرض قليل من 
املعلومات عن موضوع املقال، وخيرج بذلك عم األسلوب النحوي السليم يف 

 الكتابة.
اللغة املركزة املختصرة اليت تكتب هبا الربقيات وبطاقات الدعوة وإعالانت  .د

ئما يف مثل هذه الوافيات وإلعالانت املبورة وإلصطالحات اليت تكرر دا
 املناسبات.

املادة اللغورة اليت تكتب هبا الشيكات املصرفية، وتلك اليت تظهر على أوراق  .ه
 النقد والعماالت املعدنية احملتلفة.

 وسائل تعليم مهارة القراءة .4
الوسائل هي كل ما رستعمله املدرس من الوسائل ليستعينه هبا على تفهيم 

ن املعلومات اجلدردة، فقد رستعني بشيئ من تالميذه ما قد رصهب عليهم فهمه م
معلوماهتم القدمية إىل حواسهم فيعرض عليهم ادراكه ابحدى احلواس فظهر أن 

                                                           
. 8918الطبعة األول،  -حميد، تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيق. القاهرة: مكتبة لبنانصالح عبد ال18 

  808-800ص. 
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استعمال وسائل تطبيق على قواعد التدررس األساسية فهو تدرج من املعلوم إىل 
 وهذا نوع الوسائل القراءة: 32اجملهول ومن احملسوم من العقول.

 البطاقات .أ

أربع أنواع هي بطاقة األسئلة واإلجابة، وبطاقة التكملة، البطاقات 
 وبطاقة املفردات، وبطاقة املصعر.

 خمترب القراءة .ب
 واحلاسوب .ج

 تقومي تعليم مهارة القراءة .أ

أن معارري الكفاءت يف القراءة العربية اليت رراد قياسها هي قدرات التالميذ 
فيما رلي بعض املعارري و  33على استجابة املعاين املكتوبة يف النص ابلطالقة.

 الكفاءات يف عملية القراءة ميكن املدرس قياسها يف عملية القراءة وفهم املقروء:

 تعيني معاين املفردات يف السياق .1
 القراءة على الشكل السررع الصحيح .2
 إدراك املعاين يف امللفوظة .3
 إدراك األفكار الرئيسية يف الفقرة .4
 إدراك األفكار الداعمة يف الفقرة .5
 ك املعلومات املافوظة يف النصإدرا .0
 تعليق األفكار يف النص املقروء .1
 إستنتاج األفكار الرئيسية  .1
 إسجابة القراءة .9

                                                           
 .18محمود يونس و محمد قاسم بكر، التربية والتعليم الجزء األول. ص. 32 

33 M. Ainin, dkk. Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab. Malang: Misykat, 

2006. Hal. 172 
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والقدرات اليت تنطلبها مهرة القراءة متعددة ومتدخلة، هذه القدرات يف 
 34النقاط املوجزة التالية:

ذي القدرة على التمييز بن احلروف، ومعرفة العالقة بني احلروف والصوت ال .1
 ردل عليه وليس العالقة بني احلرف واإلسم.

التعرف على لكلمات منفردة أو يف جمموعة، وتنطلب على املقدرة على ربط  .2
 األصوات ورموزها املكتوبة املقابلة هلا فهم املعاين.

 فهم املعاين الظاهرة لرتتيب الكلمات وتتبعها يف اجلمل .3
وهذا رتضمن أرضا القدرة فهم املعاين الكلمات يف السياق الذي ترد فيه،  .4

 على استغالل الدالالت السياقة لتحدرد كلمة بعينها.
 احلصول على النتائج من خالل القراءة بني السطور بعنارة وتركيز. .5
 القراءة بعمق بغرض النقد والتعليق. .0
 التعرف على األفكار الكاتب واجتاهته من خالل ما ركتب. .1
 هلا الكاتب أفكاره.التعرف على الطرق واألساليب اليت بنقل  .1
 فهم ما تتضمنه نصوص القراءة من تشبيه واستعارت عبارات غصطالحية .9
 السهولة القراءة ودقتها و السرعة يف القراءة. .15

من املفيد قبل البدء يف وضع اإلختيارات القراءة أن تقف على اخلربات 
بارات املاضية اليت حذقها الدرسني من لغتهم األم، إذ أنه ليس من املعقول اخت

الدراسني يف أمور متقدمة يف القراءة وهم ملا حيذقوا بعد أجيدايت القراءة وحل الرموز 
الكتابية، وكذلك العكس، فقد ال ركون هناك مربر يف اختبارات الدراسني يف 
مبادئ أساسية يف القراءة ركونون يف حذقوها يف لغتم األم مصل القراءة من اليمني 

                                                           

 .133صالح عبد احلميد العريب، تعلم اللغات احلية وتعليمها، ص. 34 
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السرعة وعدم إستعمال اإلصبح والشفتني وحل الرموز إىل اليسار، ونقل العني و 
 35الكتابية وما إىل ذلك.

 التعليمية نظرية الفعالية : رابعاملبحث ال
 مفهوم الفعالية التعليمية .أ

 أو جناح رعين مما effective وهي اإلجنليزرة اللغة من أتيت الفعالة الكلمة
 مركز خمرجات بني العالقة هي الفعالية" لسوبررونو وفًقا .بنجاح تنفيذه مت شيء

 يف املنتجة املخرجات مسامهة زادت وكلما ، حتقيقها جيب اليت واألهداف املسؤولية
. 30"الوحدة أرًضا فعالة أبهنا القول ذلك بعد ميكن ، األهداف هذه حتقيق قيمة
 : 31رلي ماك هو اخلرباء من العدرد من التعلم فعالية فهم

 التعليم جودة معارري من واحدة هي تعلمال فعالية أن (2554قال ميارصا ) .1
 دقة أهنا على تفسر أن أرضا ميكن أو ، األهداف بتحقيق تقاس ما وغالبا

 ".الصحيحة ابألشياء القيام" ، املوقف إدارة يف
 من رتكون مزرج عن عبارة الفعال التعلم فإن ، (2513قال سوفاردي ) .2

 يف الطالب سلوك لتغيري وجهةامل واإلجراءات واملنشآت واملرافق البشررة املواد
 أهداف لتحقيق الطالب واختالفات إلمكاانت وفًقا وأفضل إجيايب اجتاه

 . املذكورة التعلم
 فرص للطالب روفر الذي التعلم هو الفعال التعلم أن (2551مهالك ) رذكر .3

 روفر أن املتوقع من. للتعلم للطالب املمكنة األنشطة أوسع أو الذايت التعلم

                                                           

 .191حممد عبد اخلالق، اختبارات اللغة. سعودة: جامعة امللك السعود، دون سنة. ص. 35 
36 Supriyono, Sistem Pengendalian Manajemen. (Semarang: Universitas Diponegoro, 

2000),hlm. 29 
37 Afifatu Rohmmawati, Efektifitas Pembelajaran,Jurnal Pendidikan Usia Dini, PAUD 

PPs Universitas Negeri Jakarta, No1 th IX 2015. 
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 فهم للطالب ممكن نطاق أوسع على الذايت التعلم وأنشطة صفر  توفري
 .دراستها جتري اليت املفاهيم
 مستوى هي التعلم فعالية فإن ، السابقة النظرايت من العدرد إىل استناًدا

 سلوك يف تغيريات شكل يف التعلم أهداف حتقيق إىل تؤدي اليت التعلم عملية جناح
 .الطالب تعلم ونتائج الطالب

 ت الفعالية التعلميةمؤشرا .ب

 :31هو واألبرز عام بشكل الفعالية وقياس  جامبيل ج.ف. قال

 الربانمج جناح .1
 املستهدف النجاح .2
 الربانمج يف واملخرجات املدخالت مستوايت عن لرضاءا .3
 العامة األهداف حتقيق .4

 من سواء ، املرجوة األهداف حتقيق عند فعااًل  ركون التعلم أن رقال
 هذا ركون حبيث ، الطالب حتصيل من األقصى احلد أو التعلم أهداف حيث
 فعالية وحتقيق ، التعلم اكتمال حتقيق شكل يف التعلم فعالية على مؤشرًا
 لتنفيذ الطالب رستخدمه الذي املثايل الوقت حتقيق أي ، الطالب أنشطة

 ، التعلم إدارة على املعلم قدرة فعالية حتقيق ، التعلم اخلطة يف وارد نشاط كل
 39.اإلجيايب للتعلم الطالب جاابتاست

                                                           
38 Cambel, Riset dalam Evektivitas Organisasi,Terjemahan Salut Simamora.(Jakarta: 

Erlangga, 1989), hlm.121 
39 Pardomuan N.J.M. Sinambela, Faktor-Faktor Penentu Kefektifan Pembelajarn dalam 

Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah (Problem Based Instruction),GENERASI 

KAMPUS, No.2 th 2008. 
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 النفس علم تعليم جمال يف املشهور (2553) كارول جون ولمث قال 
 تعتمد التعليمية الفعالية أن ،" املدرسي للتعليم منوذج" املعنون كتابه ويف ،

 :45عوامل مخسة على

 (Attitude) املوقف .1
 (Ability to Understand Instruction) التعليمات فهم على القدرة .2
 (Perseverance) املثابرة .3
 (Opportunity) الفرصة .4
 (Quality of Instruction) التعليم جودة .5

 إذا بفعالية رعمل أن ميكن التعلم أن املؤشرات هذه بعض معرفة تبني
 األطفال واستعداد ، للتعلم األطفال لدى واستعداد موقف هناك كان

 .وادامل جودة عن فضالً  ، التعلم أنشطة يف واملدرسني

  

                                                           
40 Afifatu Rohmmawati, Efektifitas Pembelajaran,Jurnal Pendidikan Usia Dini, PAUD 

PPs Universitas Negeri Jakarta, No1 th IX 2015. 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه .أ
العلمية للحصول على البياانت ابلغارة أو  سرتاجتيةإن منهج البحث هي اإل

ويف هذا البحث، رستعمل الباحث املدخل الكمي. ورستخدم الباحث  الفائدة املعينة.
خرى يف حالة البحث التجرريب رعين البحث املستخدم لنيل أتثري املعاملة على اآل

ورستعمل الباحث املدخل الكمي ليبني احلوادث أو الظواهر الصادرة يف  41حمفوظة.
 الضروف املعينة، ورالحظ الباحث تلك احلوادث والظواهر بدقة املعرفة أسباهبا.

 س    رتاجتيةرعت    رب ه    ذا امل    نهج أق    رب من    اهج البح    ث العلم    ي حل    ل املش    كالت ابإل
مته العل وم الطبيعي ة، وحقق ت بوس اطته تق دما علمي ا العلمية، وهو األسلوب الذي استخد

ملموس    ا، مم    ا دف    ع الكث    ري م    ن الب    احثني يف حق    ول املعرف    ة اإلنس    انية إىل اس    تخدامه يف 
 42البحث.

سينجاس    اري  املتوس    طة مفت    اح العل    وم مدرس    ةإن الباح    ث رس    تخدم فص    لني يف 
يت تعليمه    ا ع    ة جتربي    ة ال    " جممو بم    االنج مه    ا فص    ل "ب" و فص    ل "ج". أم    ا الفص    ل "

 " جمموعة ضابطة بدون استخدامها.و الفصل "ج  Make a Match سرتاجتيةابإل

 جمتمع البحث وعينته  .ب
رعين مجيع التالميذ يف الفصل الثامن من مدرسة  البحث كان جمتمع يف هذا .1

 م. 2525-2519يف العام الدراسي  مفتاح العلوم املتوسطة سنجاساري ماالنج

                                                           
41 Ibid., hal: 107. 

 .221البحث العلمي...،رجاء وحيد دورد ري،  42
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 يفالبحث  عينةكانت   جملتمع الذرن مشلتهم الدراسة.ا جزء من هيالبحث  عينة .2
من مدرسة مفتاح العلوم املتوسطة  التالميذ من الفصل الثامنرعين  هذا البحث

أسلوب العينة  واختار الباحث عينتهما ابلنسبة على سنجاساري ماالنج.
، رعين تصنيف العينة الذي رناسب أبهداف Purposive Sampling املقصودة

يف فصل "ب"  طالبا 23لى ذلك، أخذ الباحث عينة البحث ناء ع. بالبحث
 .عة جتربيةجممو 

 متغريات البحث .ج
( هو Independent Variableهناك متغريان يف هذا البحث، املتغري املستقل )

العامل الذي رررد أن رقيس مدى أتثريه املوقف، ورسمى ابملتغري التجرريب. واملتغري التابع 
(eDependent Variabl.هو العامل الذي تنتج عن أتثري العامل املستقل )وذلك: أوال،  43

الذي رررد الباحث تطبيقه. والثاين، املتغري  Make a Match إسرتاجتيةاملتغري املستقل هو 
 التابع هو تدررس مهارة القراءة.

 هامصادر و  البياانت .د
ة. فاملصدر رتكون مصادر البياانت يف هذا البحث من املصادر الرئيسية والفرعي

والبياانت عن الدوافع  Make a Match إسرتاجتيةالرئيسية هي البياانت عن استخدام 
. واملصادر الفرعية هي الكتب Make A Match إسرتاجتيةالتعليم التالميذ بعد استخدام 

 واملراجع اليت تتعلق ابلبحث وحتليل املصادر الرئيسية.

بياانت الكمية. البياانت الكمية هي تصميم البحث التجرريب الذي حيتاج إىل ال
نتائج االختبار من التالميذ. وكذلك البياانت من نتائج املالحظة عن عملية التدررس، 

التدررس اليت  سرتاجتيةونتائج املقابلة مع التالميذ عن الدوافع التعليم واملعلم عن اإل

                                                           
 .211البحث العلمي...، ذوقان عبيدات وأخرون،  43
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بيان ذلك كما  أما. Make A Match إسرتاجتيةاستخدمها، عن تعليقات بعد استخدام 
 رلي:

 البياانت مصادر البياانت أدوات البحث الرقم

 املالحظة 1

 املعلم
الظواهر املوجودة من نشاطات 
املعلم الذي رقوم بعملية التعليم يف 

 الفصل العاشر.

 التالميذ
الظواهر املوجودة من نشاطات 
التالميذ من اشرتاكهم واهتمامهم 

 هبذه العملية التعليمية.

0 

 قابلةامل

 مدرر املدرسة

 

اتررخ التأسيس، واملنهج الدراسي، 
 وحالة املعلمني واملتعلمني.

 املعلم

 

 سرتاجتيةوصف مقارنة بني اإل
السابقة اجلاررة اليت استخدمها 

اجلدردة اليت  سرتاجتيةاملدرس واإل
 استخدمها الباحثة

 التالميذ
وصف عن املشكالت والصعوابت 

ة وآراء التالميذ يف تعليم اللغة العربي
 عن إسرتاتيجية اجلوالة
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 التالميذ االختبار

نتيجة تعليم اللغة العربية من 
 االختبار القبلي واالختبار البعدي.

 مصادر البياانت، 3.جدول
 

 و أدواهتا مجع البياانت إسرتاجتية .ه
 رقوم الباحث هبذا البحث ابستخدام األساليب مجع البياانت التالية:

 املقابلة .1
قام  44قابلة هي احملادثة حول احلدث املعني لنيل املعلومات من املستجبني.امل

الباحث ابملقابلة مع مدرسة اللغة العربية يف مدرسة مفتاح العلوم املتوسطة سنجاساري 
ماالنج والتالميذ الذرن رتعلمون فيها، واملقابلة حول عملية التعليم والتعلم من حيث 

التعليمية ورغبة التالميذ ودوافعهم   سرتاجتيةسرتاتيجية واإلأو اإل سرتاجتيةاملادة واإل
 لنجاح التالميذ.  سرتاجتيةومهارة املدرس يف إلقاء املادة واستخدامها اإل

أما البياانت اليت رقصدها الباحث هي اليت تتعلق مبشكلة البحث من عملية 
السابقة  سرتاجتيةبني اإل التعليم والتعلم اجلاررة قبله، وتنفيذ هذا العمل ملعرفة مقارنة

اجلدردة اليت رستخدمها  سرتاجتيةاجلاررة اليت رستخدمها مدرس اللغة العرربة واإل
 إسرتاجتيةالباحث أو املدرس اللغة العربية خصوصا يف تدررس مهارة القراءة ابستخدام 

Make A Match. 

 املالحظة .0

                                                           
44 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), 236. 
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به خلرباته رستخدمها اإلنسان العادي يف اكتسا  إسرتاجتيةمالحظة هي 
استخدم  45ومعلوماته حيث جيمع خرباته من خالل ما رساهده أو رسمع عنه.

املالحظة ابملشاركة أو املالحظة املباشرة للحصول على البياانت  إسرتاجتيةالباحث 
املطلوبة لبحثه. وهنا كان الباحث جزءا من النشاطات التعليمية اللغورة املدرسة، وقام 

الحظة سلوك معني من خالل اتصاله مباشرة ابألشخاص الباحث يف هذا اجملال مب
األشياء املدروسة. ويف هذا البحث عمل الباحث ابملالحظة للحصول على البياانت 

، Make A Match سرتاجتيةاليت تتعلق أبنشطة التالميذ يف عملية التعليم والتعلم إب
 يف اجملموعة التجرربية.واملشكالت أو الصعوابت اليت تواجهها يف تعليم اللغة العربية 

 أما اإلرشادة امللحوظة مصور كما رلي:

 اجلوانب امللحوظة الرقم
 الدرجة

 ض م ج ج ج

     رسمع التالميذ شرح املدرس ورهتمه 1

     قرأ التالميذ املفردات جيدا. 2

     .رتبع التالميذ عملية التعليم حبماسة 3

رشعر التالميذ مسرور ومسحور  4
 التعليم.أبنشطة 

    

     رستطيع التالميذ أن رفهموا اجلملة. 5

     جمموع

                                                           

 .139املرجع نفسه.،  45 
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 %155× عدد نتيجة معدل النسبة املؤرة : 

 عدد البنود       
    

 اإلرشادة امللحوظة العملية التعليم للتالميذ، 0.جدول
 االختبار .4

 االختبار هو أحد العناصر املهمة يف تقومي التعليم. رقصد االختبار لتناول
صورة فكررة عن الكفاءة اليت ميلكها الطلب يف التعليم. رستخدم الباحث اختبار 
املكتوب يف االختبار القبلي واالختبار البعدي. االختبار هنا ملعرفة مقياس قدرة 
التالميذ وكفاءهتم بعد عملية التعليم والتعلم اللغة العربية. والغارة املنشودة يف االختبار 

هي معرفة جناح  Make a Match إسرتاجتيةالتجرربية بعد تطبيق  البعدي يف اجملموعة
التالميذ يف التعلم اللغة العربية وملعرفة ترقية دوافع التعليم التالميذ. رستخدم الباحث 

وأما معيار جناح التالميذ يف  االختبار جلمع البياانت املتعلقة مبهارة اللغة التالميذ.
 40اآلتى:االختبار هي كما الرسم البياىن 

 النسبة املائوية )%( مدى الدرجة املستوى الرقم

 %155-%95 155-95 ممتاز 1
 %19-%15 19-15 جيد جدا 2
 %19-%15 19-15 جيد 3
 %09-%05 09-05 مقبول 4
 %59-%5 59-5 ضعيف 5

 معيار جناح التالميذ يف االختبار ومؤشراته، 4.جدول

                                                           
46 M. Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa Dalam Pengajaran (Bandung: ITB Bandung, 1997), 30. 
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 أسلوب حتليل البياانت .و
استخدم الباحث يف هذا البحث أسلوب اإلحصائي االستداليل، بتحليل إختبار 

Tes-T لداللة أمهية استخدام أندرورد، حيلل الباحث البياانت اجملموعة من االختبار  
 41القبلي والبعدي ابلرموز التاىل:

 T-Testرموز .1

 

 

 T-Test رموز البيان من .2

  

 

 

 وأما الفروض من هذا الرمز رعىن:

1. aH= االختبار القبلي واالختبار البعدي.  توجد الفروق الداللية بني 
2. 0H= روق الداللية بني االختبار القبلي واالختبار البعدي.التوجد الف 

 مردود  0Hمقبول و aHمبعىن أن  table-tاإلحصائي أكرب من  tإذا نتيجة 
  

                                                           
47 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta,1998) hal: 349 

 𝑀𝑑 يمتوسط االحنراف بني االختبار القبلي والبعد

 𝑥𝑑 فروق االحنراف مع  متوسط االحنراف

𝒙𝒅 فروق االحنراف مع  متوسط االحنراف قأدرت
𝟐 

 𝑛 عددأفراد العينة

 d.b القائمة احلرة

𝑡 =
𝑀𝑑

√
∑𝒙𝒅

𝟐

𝑛(𝑛 − 1)
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 رابعالفصل ال
 عرض البياانت وحتليلها

لرتقية مهارة القراءة يف  مدرسة  Make a Match  إسرتاجتيةاستخدام  املبحث األول :
 نجاساري ماالنجسي املتوسطةمفتاح العلوم 

 Make a Match .أ

 
 
 
 
 
 

 

 

بطاقة السؤال و بطاقة اجلواب. بطاقة السؤال هي  كان بطاقةرن )متزوجا(
اجلواب هي بطاقة حتمل جوااب من  ، و بطاقةو لوهنا خضراءالسؤال  حتملبطاقة 

 يحصل بطاقة السؤال و لوهنا محراء، رنشر الباحث بطاقتان على الطالب عشوائيا. ف
 مث البد عليهم عن ربحثوا عن زوج بطاقتهم. ب بطاقةالطال

 Make a Match ""  سرتاجتيةبيق التعليم ابإلتط .ب

اللغة العربية والطالب  معلم الباحث قابلالبحث, قد  الباحثبحث رقبل أن 
الطالب يف  لللبحث و حاالباحث ستخدمها رلتعرف وقت التعليم يف الفصل الذي 

 .الت فيهاتعليم اللغة العربية واملشك
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كان . 2و  1يف الساعة التعليمية  41ميسيف الفصل التجريب روم اخل بحث ر
ترمجة النصوص العربية مث  تعليم اللغة العربية يف هذه الفصل مثل الفصل اآلخر, فيها

.  حالة الطالب يف هذا الفصل لدرهم محاس منخفض ملواد 49ؤن واحدا فواحدرقر 
كيد هذا من قبل أي.  مت 55العربية النصوص فهمواراللغة العربية بسبب مل رقدرون أن 

رج يف مدرسة ليس فيها تعليم متخالطالب أنفسهم أن بعض الطالب يف هذا الفصل 
  51.اللغة العربية

درسمبري يف سنة  0نوفمبري حىت  1هذا البحث من اتررخ  الباحث وبدأ
. فاللقاء األول  سرتاجتيةبتقسيم اليومني لإلختبار و أربعة اليوم لتطبيق اإل 2519

إقامة االختبار القبلي يف اجملموعة التجرربة واجملموعة الضابط. أما اجملموعة الضابطة 
. أما اجملموعة التجرربة هي الفصل 23" وعدد الطالب فيه جهي الفصل الثامن "

. وهدف هذا االختبار يف أول اللقاء ملعرفة قدرة 24" وعدد الطالب فيه بالثامن "
  .قراءةملهارة الالطالب يف ا

املراحل عادة  4تقسم إىل   سرتاجتيةابستخدام هذه اإلمهارة القراءة تعليم 
 : وهي كما اييل

 مرحلة اإلفتتاح .1

التعليم ابلسالم والدعاء  الباحث افتتحمرحلة اإلفتتاح هي املرحلة اليت 
املادة ابملوضوع " يف  الباحث شرحاسم الطالب واحدا فواحدا.  واستحضر

 ."Make a Match"  إسرتاجتية" ابستخدام ةاملدرس

 مرحلة أنشطة التعليم .2
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 Make a"التعليم   سرتاجتيةمرحلة أنشطة التعليم هي مرحلة استخدام اإل

Match". 

املواد ابملوضوع  الباحثعطى رهذه املرحلة هي مرحلة النواة عن التعليم.
إىل األفراد  "Make a Match"  بطاقة الباحث"النشاطات يف البيت" مث رنشر 

"  Make a Match" بحثني عن بطاقة املتزاوجالطالب لي الباحثالطالب وأيمر 

ون مع زمالئهم الذي س.و إذا وجد الطالب زوج بطاقاهتم فيجليهم زمالئمعا 
 جولتني.وهذه انشطة تقسم اىل  لدره زوج البطاقة.

 مرحلة التقومي .3

مالهم معا الطالب ليبحث يف أع الباحثدعو ريف هذه املرحلة  
إىل زمالءه عن  الباحثسأل رمث أمام الزمالئهم الطالب جوابه  رقرأ سرتاجتيةإب

 وإذا وجد اإلجابة صحيحة، فاحصل الطالب جائزة. جوابه صحيحا أو خطئا

 مرحلة اإلختتام .4

رحلة ومرحلة اإلختتام هي مرحلة اليت تقوم بعد مرحلة التقومي. وهذه امل
بلغ اخلالصة عن التعليم الذي قد ر الباحثيم. كان مرحلة األخري من عملية التعل

األنشطة التعليمية يف هذه  الباحث اختتمتعلم الطالب. ويف هذه املرحلة أرضا 
 .ما سنتعلم يف روم الغد وبلغالفرصة 

 : وعملية التعليم يف اجملموعة التجربية هي كما رلي

 اللقاء األول (أ

يف  اخليمسروم  2519نوفمبري  1 هذا اللقاء اتررخ الباحث قام
 : . فأنشطة وحالة الطالب يف هذا التعليم هي51،25حىت 51،55الساعة

 إفتتاح (1
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 واستحضرالتعليم بنطق السالم فوجب الطالب السالم   الباحث فتح
عن أخبار  الباحث سألاسم الطالب كلهم وحدا فواحدا فعددهم كامال. مث 

 ."الطالب ووجب الطالب "خبري واحلمدلل

"أ" و اجملموعات  اجملموعاتإىل القسمني رعين  الطالاب باحثالو رقسم 
 . فاجملموعات "أ" لدرهم بطاقة السؤل و اجملموعات "ب" بطاقة اجلؤاب. "ب"

 أنشطة التعليم (2

املفردات يف املوضوع النشاطات يف البيت و رستمعها  الباحثلفظ ر
رر الطالب ورك الباحثالطالب لتلفظ املفردات بعد  الباحثالطالب. وردعو 

إىل الطالب و رساعد بعض بطاقة   الباحثنشر رمعا. مث  الباحثلفظ رما
. وقد رسأل ربحث الطالب عن زوج البطاقاة  . وبعد ذلكالباحثالطالب 
.و يف هذه الباحثعن شيء ال رفهم الطالب و تساعدهم  الباحثالطالب 

دقائق ليبحثوا عن زوج  25 – 15 الفرصة رضرب الباحث الطالب
أييت الطالب إىل مقدمة الفصل مع زمإلهم واحدا فواحدا وبعد ذلك اقتهم.بط

ويف جولة االوىل وجد  و ركتب الباحث قيامهم وأيخذ بطاقتهم. أجوابه،لشرح 
انية وجد من اثىن عشر جمموعة. ويف جولة الث اءست جمموعات أخطالباحث 

 من اثىن عشر جمموعة. اءالباحث أربع جممعات أخط

 ميأنشطة التقو  (3

بحث يف أعمال رالطالب أن  الباحثدعو , رمتاما أنشطة التعليمبعد ما 
وكان ثالثة الطالب جيييبني . ؤال و جواب(س)  QnA سرتاجتيةالطالب معا إب

" يف   -سؤال الباحث وأجواهبم صحيحا. اما سؤال اليت رعطي الباحث هي : 
َسُه ؟ "  اَ رَ  –َأي   َساَعة رَُذاك ر َحَسن ُدُروح َرَسة  ؟ " " مب  َهب َحَسن إ ىَل ال َمدح "  –ذح

 َما َعَمُل السَّي  َدة َحل يحَمة ؟"
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 إختتام (4

عملية  حعليم وتعلم هذا اللقاء وشر ر الباحث خلصأنشطة األخر هي 
الطالب ليدربني مهارهتم يف  الباحثنصح ورالتعليم يف اللقاء التايل. 

 .الطالبم الذي جييبه التعليم الدعاء معا والساال الباحثة.وختتتم قراءال

شعروا الطالب ابحلماسة حني رشرتكون الد رس يف الفصل رفرحون يف  
كل فرتة من احلصة ورهتمون ابهتمام جيد. وكذلك رسألون حيما رشعرون 

 52سرتاجتيةابلصعوبة ونلخص أهنم رفهمون الدرس كثريا ابستهدام هذه اإل

 اللقاء الثاين (ب

روم اخليمس يف  2519فمبري نو 15قام الباحث هذا اللقاء اتررخ 
 : . فأنشطة وحالة الطالب يف هذا التعليم هي51،25حىت 51،55الساعة

 إفتتاح (1

فتح الباحث التعليم بنطق السالم فوجب الطالب السالم  واستحضر 
اسم الطالب كلهم وحدا فواحدا فعددهم كامال. مث سأل الباحث عن أخبار 

 "الطالب ووجب الطالب "خبري واحلمدلل

رقسم الباحث الطالاب إىل القسمني رعين اجملموعات "أ" و اجملموعات و 
 "ب" . فاجملموعات "أ" لدرهم بطاقة السؤل و اجملموعات "ب" بطاقة اجلؤاب.

 أنشطة التعليم (2

رلفظ الباحث املفردات يف املوضوع النشاطات يف البيت و رستمعها 
احث وركرر الطالب الطالب. وردعو الباحث الطالب لتلفظ املفردات بعد الب
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مارلفظ الباحث معا. مث رنشر الباحث بطاقة  إىل الطالب و رساعد بعض 
الطالب الباحث. وبعد ذلك ربحث الطالب عن زوج البطاقاة . وقد رسأل 
الطالب الباحث عن شيء ال رفهم الطالب و تساعدهم الباحث.و يف هذه 

زوج  دقائق ليبحثوا عن 25 – 15الفرصة رضرب الباحث الطالب 
وبعد ذلك أييت الطالب إىل مقدمة الفصل مع زمإلهم واحدا فواحدا بطاقتهم.

ويف جولة االوىل وجد  لشرح أجوابه، و ركتب الباحث قيامهم وأيخذ بطاقتهم.
جمموعات أخطأ من اثىن عشر جمموعة. ويف جولة الثانية وجد أربع الباحث 
 أخطأ من اثىن عشر جمموعة. نيتاجممعالباحث 

 لتقوميأنشطة ا (3

بعد ما أنشطة التعليم متاما, ردعو الباحث الطالب أن ربحث يف 
. وكان ثالثة الطالب سؤال و جواب()  QnA سرتاجتيةأعمال الطالب معا إب

جيييبني سؤال الباحث وأجواهبم صحيحا. اما سؤال اليت رعطي الباحث هي : 
تَ غحر ق السَّي  د َأمححَد الذَهاب إ ىَل "  - َتب  ؟َكمح َساَعة َرسح َعل "  –"  َمكح َماَذا رفح

َرَسة   َهبا إ ىَل ال َمدح ُتُه قَ بحَل أن َرذح َسُه "  –؟ "  َحَسن َوُأخح أرن رَُذاك ر َحَسن ُدُروح
َعل السَّي    -"؟  َدة َحل يحَمة يف  امل َطحَبخ ؟"" َماَذا تَ فح
 إختتام (4

أنشطة األخر هي خلص الباحث رعليم وتعلم هذا اللقاء وشرح عملية 
الباحث الطالب ليدربني مهارهتم يف تعليم يف اللقاء التايل. ورنصح ال

 .القراءة.وختتتم الباحث التعليم الدعاء معا والساالم الذي جييبه الطالب
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شعروا الطالب ابحلماسة حني رشرتكون الد رس يف الفصل رفرحون يف  
كل فرتة من احلصة ورهتمون ابهتمام جيد. وكذلك رسألون حيما رشعرون 

 53سرتاجتيةلصعوبة ونلخص أهنم رفهمون الدرس كثريا ابستهدام هذه اإلاب

 اللقاء الثالث (ج

روم اخليمس يف  2519نوفمبري  22قام الباحث هذا اللقاء اتررخ 
 : . فأنشطة وحالة الطالب يف هذا التعليم هي51،25حىت 51،55الساعة

 إفتتاح (1

واستحضر فتح الباحث التعليم بنطق السالم فوجب الطالب السالم  
اسم الطالب كلهم وحدا فواحدا فعددهم كامال. مث سأل الباحث عن أخبار 

 "الطالب ووجب الطالب "خبري واحلمدلل

و رقسم الباحث الطالاب إىل القسمني رعين اجملموعات "أ" و اجملموعات 
 "ب" . فاجملموعات "أ" لدرهم بطاقة السؤل و اجملموعات "ب" بطاقة اجلؤاب.

 أنشطة التعليم (2

رلفظ الباحث املفردات يف املوضوع النشاطات يف البيت و رستمعها 
الطالب. وردعو الباحث الطالب لتلفظ املفردات بعد الباحث وركرر الطالب 
مارلفظ الباحث معا. مث رنشر الباحث بطاقة  إىل الطالب و رساعد بعض 
الطالب الباحث. وبعد ذلك ربحث الطالب عن زوج البطاقاة . وقد رسأل 

لطالب الباحث عن شيء ال رفهم الطالب و تساعدهم الباحث.و يف هذه ا
دقائق ليبحثوا عن زوج  25 – 15الفرصة رضرب الباحث الطالب 

وبعد ذلك أييت الطالب إىل مقدمة الفصل مع زمإلهم واحدا فواحدا بطاقتهم.
                                                           

 2119نوفمبير 15 المقابلة بااطالب مدرسة مفتاح العلوم المتوسطة سينجاساري ماالنج في تاريخ 53 



 

51 
 

ويف جولة االوىل وجد  لشرح أجوابه، و ركتب الباحث قيامهم وأيخذ بطاقتهم.
ويف جولة الثانية وجد جمموعات أخطأ من اثىن عشر جمموعة.  اربعاحث الب

 من اثىن عشر جمموعة. جمموعتني أخطأالباحث  

 أنشطة التقومي (3

بعد ما أنشطة التعليم متاما, ردعو الباحث الطالب أن ربحث يف أعمال 
. وكان الطالب جيييبني سؤال سؤال و جواب()  QnA سرتاجتيةالطالب معا إب

َما عمل "  -وأجواهبم صحيحا. اما سؤال اليت رعطي الباحث هي :  الباحث
َرَسة ؟"  –" َعز رحز ؟ َهُب َعز رحز إ ىل الحَمدح ُرُس َعز رحز يف   –" َمَع َمنح رَذح َماَذا  َردح

َرَسة  ؟ ب قَ بحَل الد  رَاَسة ؟"- "الحَمدح  " َماَذا رَ عحَمُل الُطالَّ

 إختتام (4

عليم وتعلم هذا اللقاء وشرح عملية أنشطة األخر هي خلص الباحث ر
التعليم يف اللقاء التايل. ورنصح الباحث الطالب ليدربني مهارهتم يف 

 .القراءة.وختتتم الباحث التعليم الدعاء معا والساالم الذي جييبه الطالب

شعروا الطالب ابحلماسة حني رشرتكون الد رس يف الفصل رفرحون يف  
مام جيد. وكذلك رسألون حيما رشعرون كل فرتة من احلصة ورهتمون ابهت

 54سرتاجتيةابلصعوبة ونلخص أهنم رفهمون الدرس كثريا ابستهدام هذه اإل

 اللقاء الرابع (د

روم اخليمس يف  2519نوفمبري  29قام الباحث هذا اللقاء اتررخ 
 : . فأنشطة وحالة الطالب يف هذا التعليم هي51،25حىت 51،55الساعة
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 إفتتاح (1

يم بنطق السالم فوجب الطالب السالم  واستحضر فتح الباحث التعل
اسم الطالب كلهم وحدا فواحدا فعددهم كامال. مث سأل الباحث عن أخبار 

 "الطالب ووجب الطالب "خبري واحلمدلل

و رقسم الباحث الطالاب إىل القسمني رعين اجملموعات "أ" و اجملموعات 
 عات "ب" بطاقة اجلؤاب."ب" . فاجملموعات "أ" لدرهم بطاقة السؤل و اجملمو 

 أنشطة التعليم (2

رلفظ الباحث املفردات يف املوضوع النشاطات يف البيت و رستمعها 
الطالب. وردعو الباحث الطالب لتلفظ املفردات بعد الباحث وركرر الطالب 
مارلفظ الباحث معا. مث رنشر الباحث بطاقة  إىل الطالب و رساعد بعض 

الطالب عن زوج البطاقاة . وقد رسأل الطالب الباحث. وبعد ذلك ربحث 
الطالب الباحث عن شيء ال رفهم الطالب و تساعدهم الباحث.و يف هذه 

دقائق ليبحثوا عن زوج  25 – 15الفرصة رضرب الباحث الطالب 
وبعد ذلك أييت الطالب إىل مقدمة الفصل مع زمإلهم واحدا فواحدا بطاقتهم.

ويف جولة االوىل وجد  خذ بطاقتهم.لشرح أجوابه، و ركتب الباحث قيامهم وأي
أخطأ من اثىن عشر جمموعة. ويف جولة الثانية وجد الباحث  نيالباحث جمموعت
 من اثىن عشر جمموعة. جمموعتني أخطأ

 أنشطة التقومي (3

بعد ما أنشطة التعليم متاما, ردعو الباحث الطالب أن ربحث يف 
كان الطالب . و سؤال و جواب()  QnA سرتاجتيةأعمال الطالب معا إب

جيييبني سؤال الباحث وأجواهبم صحيحا. اما سؤال اليت رعطي الباحث هي : 



 

52 
 

َرَسة ؟" أَرحَن رَ تَ َعلَّم َعز رحز ؟"  - َهُب َعز رحز إ ىل الحَمدح صَّة -" َمَع َمنح َرذح " َكمح ح 
َرَسة ُكلَّ رَ وحم ؟"  ُرُس َعز رحز يف  الحَمدح ُرُس َعز رحز يف  ا –َردح َرَسة  ؟" "َماَذا  رَدح  لحَمدح

 إختتام (4

أنشطة األخر هي خلص الباحث رعليم وتعلم هذا اللقاء وشرح عملية 
 التعليم يف اللقاء التايل. ورنصح الباحث الطالب ليدربني مهارهتم يف القراءة.

 .لدعاء معا والساالم الذي جييبه الطالبابوختتتم الباحث التعليم 

رفرحون يف  د رس يف الفصل شعروا الطالب ابحلماسة حني رشرتكون ال
كل فرتة من احلصة ورهتمون ابهتمام جيد. وكذلك رسألون حيما رشعرون 

 55سرتاجتيةالدرس كثريا ابستهدام هذه اإل ابلصعوبة ونلخص أهنم رفهمون

القراءة يف لرتقية مهارة  Make a Match إسرتاجتيةاملبحث الثاين : فعالية استخدام 
 ة سنجاساري ماالنجمدرسة مفتاح العلوم املتوسط

قد قام الباحث  القراءة مهارة لرتقية Make a Match إسرتاجتيةملعرفة فعالية استخدام 
 ابالختباررن:

 يف الفصل التجريبنتائج االختبار القبلي  .أ
 :ا نتائج االختبار القبلي كما رليأم

 يف الفصل التجريب نتيجة االختبار القبلي

 املستوى الدرجة رقمال
 ضعيف 55 1
 ضعيف 05 2

                                                           
 2119نوفمبير  29  المقابلة بااطالب مدرسة مفتاح العلوم المتوسطة سينجاساري ماالنج في تاريخ 55 
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 ضعيف 55 3
 ضعيف 05 4
 ضعيف 00 5
 ضعيف 50 0
 مقبول 15 1
 ضعيف 05 1
 ضعيف 55 9

 ضعيف 55 15
 ضعيف 01 11
 ضعيف 05 12
 ضعيف 05 13
 ضعيف 05 14
 ضعيف 05 15
 ضعيف 05 10
 مقبول 15 11
 ضعيف 55 11
 ضعيف 05 19
 ضعيف 55 25
 ضعيف 05 21
 ضعيف 05 22
 يفضع 05 23
 ضعيف 05 24

 1311 ملةاجل
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 14 عدلامل
 50،0الميذ انلوا الدرجة املعدلة فمن نتائج هذا االختبار القبلي، ظهر أن الت

 .لباناالط ومستوى مقبول :  ،الطالب 22بتفاصل : مستوى الضعيف : 

 يف الفصل التجريب نتائج االختبار البعدي .ب
 وأما نتائج االختبار البعدي كما رلي :

يف الفصل التجريب االختبار البعدينتيجة   
 املستوى الدرجة رقم
 ممتاز 95 1
 ممتاز 155 2
 ممتاز 95 3
 ممتاز 95 4
 ممتاز 95 5
 جيد جدا 15 0
 ممتاز 155 1
 ممتاز 155 1
 ممتاز 95 9

 جيد جدا 15 15
 جيد جدا 15 11
 جيد جدا 15 12
 ممتاز 95 13
 ممتاز 95 14
 جيد جدا 15 15
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 جيد جدا 15 10
 ممتاز 155 11
 جيد جدا 15 11
 جيد جدا 15 19
 جيد جدا 15 25
 جيد جدا 15 21
 ممتاز 95 22
 ممتاز 95 23
 جيد جدا 15 24
 0501 اجملموع
 80 املعدل

الميذ انلوا الدرجة املعدلة فمن نتائج هذا االختبار البعدي، ظهر أن الت
 13: ممتازومستوى  ،طالبال 11:  جيد جدابتفاصل : مستوى  11،91
 ومستوى جيد :  طالب. ،الطالب

 يف الفصل الضابطة القبلي نتائج االختبار  .ج
 كما اييل :  للمجموعة الضابطة القبلينتائج اإلختبار  ماأ و

 نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة
 التقدير نتيجة اإلختبار القبلي الرقم
 ضعيف 05 1
 ضعيف 05 2
 مقبول 12 3
 ضعيف 55 4



 

56 
 

 ضعيف 05 5
 ضعيف 05 0
 مقبول 15 1
 مقبول 15 1
 ضعيف 55 9

 ضعيف 55 15
 ضعيف 05 11
 مقبول 15 12
 مقبول 15 13
 ضعيف 55 14
 ضعيف 05 15
 ضعيف 05 10
 ضعيف 55 11
 ضعيف 05 11
 ضعيف 05 19
 ضعيف 05 25
 ضعيف 55 21
 ضعيف 55 22
 ضعيف 05 23

 1380 اجملموع
 43 عدلامل
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النتيجة  الباحث حصلة فمن نتائج هذا اإلختبار القبلي جملموعة الضابط
ومستوى مقبول  ،الطالب 11فاصل : مستوى الضعيف : بي 04الدرجة املعدل 

 .الطالب 5: 

 نتائج االختبار البعدي يف الفصل الضابطة .د
 كما اييل :  نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة ماأ و

 للمجموعة الضابطة البعديتبار نتائج االخ
 التقدير نتيجة اإلختبار البعدي الرقم
 ضعيف 01 1
 ضعيف 05 2
 مقبول 15 3
 ضعيف 05 4
 ضعيف 09 5
 ضعيف 01 0
 مقبول 15 1
 مقبول 15 1
 ضعيف 55 9

 ضعيف 00 15
 مقبول 15 11
 مقبول 15 12
 جيد 11 13
 ضعيف 55 14
 ضعيف 09 15
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 ضعيف 01 10
 ضعيف 05 11
 ضعيف 05 11
 ضعيف 02 19
 مقبول 15 25
 ضعيف 05 21
 ضعيف 05 22
 ضعيف 01 23

 1143 اجملموع
 40 املعدل

فمن نتائج هذا اإلختبار البعدي جملموعة الضابط  حصلت الباحثة 
 ،الطالب 10بتفاصل : مستوى الضعيف :  01النتيجة الدرجة املعدل 

 ى جيد: طالب.،ومستو الطالب 0ومستوى مقبول : 
 مقارنة نتائج اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي للمجموعة التجريبية .ه

 1عن نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة  وبعد شرح الباحث
مقارنة اإلختباررن للمجموعة  ، ففي هذا جزاء سيقدم الباحث التجرربية

 الضابط. ومقارنته كما اييل:

 التجريبية مقارنة اإلختبارين للمجموعة

 التقدير الرقم
فئات 

 الدرجات

 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي
عدد 
 الطالب

النسبة 
 املؤتية

عدد 
 الطالب

النسبة 
 املؤتية

 % 54 13 % 5 - 95-155 ممتاز 1
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 % 40 11 % 5 - 15-19 جيد جدا 2
 %  5 - % 5 - 10-19 جيد 3
 % 5 - % 9 2 15-15 مقبول 4
 % 5 - % 91 24 55-09 ضعيف 5

 03   العدد
155 
% 

03 
155 
% 

ابلنسبة على بيان املقارنة بني اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة 
 % 9الطالب يف الدراجة الضعيف,  % 91فظهر أن اإلختبار القبلي  التجرربية

 % 40يف الدرجة ملقبول. وأما اإلختبار البعدي ظهر أن اإلختبار البعدي 
يف الدرجة ممتاز. وهذا البيان رعين أن  %  54جيد جدا ، و الطالب يف الدرجة

 نتيجة اإلختبار البعدي أكرب من نتيجة اإلختبار القبلي.

 مقارنة نتائج اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة .و
ابطة، عن نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة الض وبعد شرح الباحث

مقارنة اإلختباررن للمجموعة الضابط. ومقارنته كما  الباحث ففي هذا جزاء ستقدم
 اييل:

 مقارنة اإلختبارين للمجموعة الضابط

 التقدير الرقم
فئات 

 الدرجات

 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي
عدد 
 الطالب

النسبة 
 املؤتية

عدد 
 الطالب

النسبة 
 املؤتية

 % 5 - % 5 - 95-155 ممتاز 1
 % 5 - % 5 - 15-19 جيد جدا 2
 %  5 1 % 5  10-19 جيد 3
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 % 20 0 % 22 5 15-15 مقبول 4
 % 09 10 % 11 11 55-09 ضعيف 5

ابلنسبة على بيان املقارنة بني اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة 
يف  % 22الطالب يف الدراجة الضعيف, و % 11فظهر أن اإلختبار القبلي 

الطالب يف  % 09ختبار البعدي ظهر أن اإلختبار البعدي الدرجة ملقبول. وأما اإل
يف الدرجة اجليد. وهذا البيان  % 5يف الدرجة ملقبول،  % 20الدرجة الضعيف، 

 رعين أن نتيجة اإلختبار البعدي أكرب من نتيجة اإلختبار القبلي.
 نتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتني .ز

نة بني االختبار البعدي للمجموعة الضابطة و مقار  بعد عرف الباحث
نتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من  اجملموعة التجربية فستشرح الباحث

 اجملموعتني. وهي كما اييل :

 نتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتني

 اجملموعة التجربية اجملموعة الضابطة رقم
Y1 Y2 (Y) (Y)2 X1 X2 (X) (X)2 

1 05 01 3 9 55 95 45 1055 
2 05 05 5 25 05 155 45 1055 
3 12 15 3 9 55 95 35 1224 
4 55 05 5 25 05 95 35 955 
5 05 09 9 11 00 95 24 510 
0 05 01 3 9 50 15 24 501 
1 15 15 5 5 15 155 35 955 
1 15 15 5 5 05 155 45 1055 
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9 55 55 5 25 55 95 45 1055 
15 55 00 15 155 55 15 35 955 
11 05 15 5 25 01 15 12 144 
12 15 15 5 5 05 15 25 455 
13 15 11 3 9 05 95 35 955 
14 55 55 5 25 05 95 35 955 
15 05 09 4 10 05 15 35 955 
10 05 01 2 4 05 15 35 955 
11 55 05 15 155 15 155 35 955 
11 05 05 5 25 55 15 35 955 
19 05 02 2 4 05 15 25 455 
25 05 15 5 25 55 15 35 955 
21 55 05 5 25 05 15 25 455 
22 55 05 15 225 05 95 35 1225 
23 05 01 2 4 05 95 35 955 
24     05 15 25 455 
 1421 1534 150 115 1415 2590 015 21040 

N   Σ(y) Σ 
(y)2   Σ(x) Σ (x)2 

 اجلدول السابق : وفيما رلي توضيح مايف
1x بيةختبار القبلي من اجملموعة التجر : نتائج اال 
2x بيةختبار البعدي من اجملموعة التجر : نتائج اال 

(x) بيةنتائج اجملموعة التجر  : عدد االحنراف من 
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2(x) بيةملربع من نتائج اجملموعة التجر : عدد االحنراف ا 
Σ(x) ئج اجملموعة التجرربة: جمموع عدد االحنراف املربع من نتا 

1y نتائج االختبار القبلي من اجملموعة الضابطة : 
2y ة: نتائج االختبار البعدي من اجملموعة الضابط 

(y) ة: عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة الضابط 
2(y) ة: عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة الضابط 

Σ(y) ةع من نتائج اجملموعة الضابط: جمموع عدد االحنراف املرب 
عرض البياانت  فتلخص الباحث ،اجلدول السابقة بعد وضح الباحث

 التايل هي جمموع عدد االحنراف وجمموع عدد االحنراف املربع من اجملموعتني.
 وهي ستبني كما يف اجلدول التايل :

 عدد االحنراف وجمموع عدد االحنراف املربع من اجملموعتني
 اجملموعة التجربية ضابطةاجملموعة ال

جممعة عند 
 اإلحنراف

جممعة عند 
 اإلحنراف املربع

جممعة عند 
 اإلحنراف

جممعة عند 
 اإلحنراف املربع

Σ(y) 2(y)Σ Σ(x) 2(x)Σ 

154 005 485 01434 
النتائج السابقة ابدخال إىل الرموز  سب الباحثحيواخلطوة التايل هي 

 ( كما أييت:tاإلخصائ )

 الرموز اإلخصائ
My  

N

y
  

 
23

106
  

 61,4  

xM  
N

x
  

 
24

680
  

 33,28  
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770
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11236
770   

 52,488770   
 48,321  
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x
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2
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21646
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462400
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1
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1

22324

48,32132,2379

61,433,28  

 


















552

47

45

8,2379

72,23  

 
11,5

72,23
  

t  50,10  
. مث  15،55احلسايب =  tن نتيجة أ من اجلدول السابقة, وجد الباحث

يجة يف القائمة احلربية ت. مث حبث الباحث بنt-table  بتعني  قام الباحث
Degree of Freedom من t-table فوجدت الباحثة أن نتيجة يف التقدرر .

. وذلك 2،412هي %1ونتيجة يف التقدرر املعنوي  1،019هي   %5املعنوي 
 قررر كما اييل:يب

 ئية اإلحصانتيج
t-test (t احلسايب) > t-test (t اجل)مقبول = حصلت التجربية = دول 
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t-test (t احلسايب) < t-test (t اجل)غري مقبول = فشلت التجربية = دول 
رب من نتيجة يف القدر املعنوي وهي أك 15،55= ونتيجة اإلحصائي

. 2،412= %1رب من نتيجة يف القدر املعنوي . وذلك أك1،019= 5%
أن مقبول مبعىن فروض هذه  Ho . وذلك1،019< 2،412< 15،55 وذلك
 مهارة لرتقية Make a Match إسرتاجتيةث مقبول. وخالصتها أن استخدام البح

 .فعال ماالنج سينجاساري املتوسطة العلوم مفتاح مدرسة  يف القراءة
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 الفصل اخلامس
 املناقشة
 Make a إسرتاجتية كيف استخدامبناء على أسئلة البحث, رعين األوىل "

Match ماالنج سينجاساري املتوسطة العلوم مفتاح مدرسة  يف القراءة مهارة لرتقية " 
  يف القراءة مهارة لرتقية Make a Match إسرتاجتيةما مدى فعالية استخدام  والثاين "

"ويف هذا الفصل شرح الباحث عن ماالنج  سينجاساري املتوسطة العلوم مفتاح مدرسة
 املتوسطة العلوم مفتاح مدرسة  يف القراءة مهارة لرتقية Make a Match إسرتاجتية استخدم

 ماالنج. سينجاساري

لرتقية مهارة القراءة يف  مدرسة  Make a Match  إسرتاجتيةتطبيق استخدام  .أ
 سينجاساري ماالنج املتوسطةمفتاح العلوم 

 من رتكون مزرج عن عبارة الفعال التعلم فإن ، (2513قال سوفاردي )
 اجتاه يف الطالب سلوك لتغيري املوجهة واإلجراءات واملنشآت واملرافق البشررة املواد

 التعلم أهداف لتحقيق الطالب واختالفات إلمكاانت وفًقا وأفضل إجيايب
ستخدام بناء على مالحظة اليت ربحثها الباحث ردل سلوك الطالب اب 50.املذكورة

مع خصائص الفعالية التعليمية. اما سلوك الطالب مناسبة  Make a Match  إسرتاجتية
 :رلي كما يف فصل جترريب

فتح الباحث التعليم بنطق السالم فوجب الطالب السالم  واستحضر اسم  .1
الطالب كلهم وحدا فواحدا فعددهم كامال. مث سأل الباحث عن أخبار 

و رقسم الباحث الطالاب إىل "الطالب ووجب الطالب "خبري واحلمدلل
سمني رعين اجملموعات "أ" و اجملموعات "ب" . فاجملموعات "أ" لدرهم الق

 بطاقة السؤل و اجملموعات "ب" بطاقة اجلؤاب.
                                                           

56 Afifatu Rohmmawati, Efektifitas Pembelajaran,Jurnal Pendidikan Usia Dini, PAUD 

PPs Universitas Negeri Jakarta, No1 th IX 2015. 
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رلفظ الباحث املفردات يف املوضوع النشاطات يف البيت و رستمعها  .2
الطالب. وردعو الباحث الطالب لتلفظ املفردات بعد الباحث وركرر 

شر الباحث بطاقة  إىل الطالب و الطالب مارلفظ الباحث معا. مث رن
رساعد بعض الطالب الباحث. وبعد ذلك ربحث الطالب عن زوج 
البطاقاة . وقد رسأل الطالب الباحث عن شيء ال رفهم الطالب و 

 25 – 15تساعدهم الباحث.و يف هذه الفرصة رضرب الباحث الطالب 
مة الفصل وبعد ذلك أييت الطالب إىل مقددقائق ليبحثوا عن زوج بطاقتهم.

مهم وأيخذ و ركتب الباحث قي مع زمإلهم واحدا فواحدا لشرح أجوابه،
 وجد الباحث أخطاأ طالب كل اللقاءات :  بطاقتهم.

 األخطاء جولة لقاءا رقم

 األوال 1
 أخطاء ست جمموعات من اثىن عشر جمموعة األوىل

 أخطاء جمموعات من اثىن عشر جمموعةأربع  الثاين

 الثاين 2
 أخطاء جمموعات من اثىن عشر جمموعة أربع األوىل

 أخطاء من اثىن عشر جمموعة نيجمموعت الثاين

 الثالث 3
 أخطاء جمموعات من اثىن عشر جمموعة أربع األوىل

 أخطاء من اثىن عشر جمموعة نيجمموعت الثاين

 الرابع 4
 أخطاء من اثىن عشر جمموعة نيجمموعت األوىل

 أخطاء اثىن عشر جمموعةمن  نيجمموعت الثاين

بعد ما أنشطة التعليم متاما, ردعو الباحث الطالب أن ربحث يف أعمال  .3
بني الطالب جيي. وكان سؤال و جواب() QnA سرتاجتيةالطالب معا إب
" يف  َأي   َساَعة رَُذاك ر  -هي : يف اللقاء األوال اما سؤال :  سؤال الباحث
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َسُه ؟ "  َا َرذح  –َحَسن ُدُروح َرَسة  ؟ " " مب  " َما َعَمُل  –َهب َحَسن إ ىَل ال َمدح
تَ غحر ق السَّي  د  -: . فاللقاء الثاين هي : السَّي  َدة َحل يحَمة ؟" " َكمح َساَعة َرسح

َتب  ؟"  َهبا إ ىَل  –َأمححَد الذَهاب إ ىَل َمكح ُتُه قَ بحَل أن َرذح َعل َحَسن َوُأخح " َماَذا رفح
َرَسة  ؟ "  َسُه ؟"" أرن  –ال َمدح َعل السَّي  َدة  -رَُذاك ر َحَسن ُدُروح " َماَذا تَ فح

" َمَع  –" َما عمل َعز رحز ؟"  -. و اللقاء الثالث هي :  َحل يحَمة يف  امل َطحَبخ ؟"
َرَسة ؟"  َهُب َعز رحز إ ىل الحَمدح َرَسة  ؟"  –َمنح َرذح ُرُس َعز رحز يف  الحَمدح " -َماَذا  رَدح

ب قَ بحَل الد  رَاَسة ؟"َماَذا رَ عحَمُل الطُ  " أَرحَن رَ تَ َعلَّم . و اللقاء األخر هي : الَّ
َرَسة ؟ َهُب َعز رحز إ ىل الحَمدح ُرُس َعز رحز يف  -َعز رحز ؟" " َمَع َمنح َرذح صَّة َردح " َكمح ح 

َرَسة ُكلَّ رَ وحم ؟"  َرَسة  ؟" –الحَمدح ُرُس َعز رحز يف  الحَمدح  "َماَذا  َردح
خلص الباحث رعليم وتعلم هذا اللقاء وشرح عملية أنشطة األخر هي  .4

التعليم يف اللقاء التايل. ورنصح الباحث الطالب ليدربني مهارهتم يف 
 .القراءة.وختتتم الباحث التعليم الدعاء معا والساالم الذي جييبه الطالب

اإلجابة  يف الطالب ارتكبها اليت األخطاء بعض بدأتمع مرور الوقت, 
 .العربيةالنصص  فهم يف الطالب دأوب على األسئلة

لرتقية مهارة القراءة يف  مدرسة  Make a Match إسرتاجتيةفعالية استخدام  .ب
 .سينجاساري ماالنج املتوسطةمفتاح العلوم 

ابلنظر على بياانت االختبار روجد التفررق بني نتيجة االختبار يف الفصل 
ستخدام لابلفصل التجرريب وا "Make A Match إسرتاجتيةاستخدام "الضابط بدون 

 . وأما الفرق منهما فهو كما اييل:" Make a Match" إسرتاجتية

و للفصل  04درجة املعدل يف االختبار القبلي للفصل الضابط هي  .1
أحسن من  الضابط الطالب للفصل قراءةمهارة . و أن 50التجربييب هي 

 .التجرريب الفصل
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و للفصل  01لضابط هي درجة املعدل يف االختبار البعدي للفصل ا .2
أن نتيجة املعدل يف االختبار البعدي  ومن هذا البيان. 11التجربييب هي 

 " Make a Match" إسرتاجتيةستخدام لابللفصل التجرريب الذي تعليم فيه 
 أكرب من الفصل الضابط.

وهي أكرب من نتيجة يف القدر املعنوي  15،55أما نتيجة اإلحصائي =  .3
=  %1رب من نتيجة يف القدر املعنوي . وذلك أك1،019=  5%

أن مقبول  Ho . وذلك1،019<  2،412<  15،55. وذلك 2،412
 Make a إسرتاجتيةمبعىن فروض هذه البحث مقبول. وخالصتها أن استخدام 

Match سينجاساري املتوسطة العلوم مفتاح مدرسة يف القراءة مهارة لرتقية 
 .فعال ماالنج
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 الفصل السادس
 اخلامتة

 الصةاخل .أ
قد شرح الباحث شرحا واضحا يف األبواب السابقة مع حتليل البياانت، 

 استخلص الباحث مما رتضمن يف هذا البحث من نتائج البحث كما رلي:
 ى القدرة وفهم املعلومات اجلدردةتستطيع عل Make a Match إسرتاجتيةاستخدام  .1

ء يف الدور األول ويف واإلجرا سررعا وسيطرهتا للتالميذ يف تعلم اللغة العربية.
الدور الثاين ردل على مشاركة جيدة عند التالميذ يف تعليم مهارة القراءة. لدرهم 
رغبة ليسألوا ما مل رفهموا عن الدرس أواجلمالت يف الفكرة، واهتم وه ابهتمام 

 جيد.
يف  هارة القراءة للتالميذ يف الفصل الثامنمل Make a Match إسرتاجتيةاستخدام  .2

ا لنتيجة فعال. وهذا كما دل ته سنجاساري ماالنج فتاح العلوم املتوسطةممدرسة 
يف اإلختبار البعدي وهي يف  11، ويف اإلختبار القبلي 05املعدلة ارتفعت من 
 مستوى جيد جدا.

 املقرتحات .ب
 بناء على نتائج البحث حصل عليها الباحث اقرتحت االقرتاحات كما رلي:

التعليم وخاصة  سرتاجتيةإلللبحوث املتعلقة ابررجو أن ركون هذا البحث مصدرا  .1
 لتعليم مهارة القراءة.

اجلدرد  سرتاجتيةيف املهارة األخرى، وتنمية اإل سرتاجتيةررجى من استخدام هذا اإل .2
 يف تعليم اللغة العربية مستمرة.

 مساعدة التالميذ يف فهم اجلملة. سرتاجتيةررجى من استخدام هذا اإل .3
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فيدرو املتعلقة مبوضوع الدرس لوسيلة اخرتاع مزاج التالميذ استخدام الصورة أو ال .4
 حىت رشعرون ابلفرح يف التعليم.
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 رسالة اإلستئذان للبحث .1
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 رسالة انتهاء البحث .0
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 حملة عن املدرسة
A. IDENTITAS MADRASAH 

1. Nama Madrasah : MTs Miftahul Ulum Singosari 

2. Madrasah dibuka tahun : 1990 

3. Alamat      

a. Desa : Baturetno 

b. Kecamatan : Singosari 

c. Kabupaten : Malang 

d. Provinsi : JawaTimur 

e. Telpon : 0341 454811 

f. Alamat email : 

mtsmiftahululum57@yahoo.co.id 

4. Data Umum Madrasah 

a. NSM   : 121235070118 

b. NPSN   : 20581321 

c. Nama Madrasah : MTs MIFTAHUL ULUM 

d. Status Madrasah : Swasta 

e. Waktu Belajar  : Pagi 

f. NPWP   : 00.489.685.8-657.000 

B. Visi MTs Miftahul Ulum 

“ Menumbuh kembangkan Fitrah Manusia sehingga terwujud insan 

yang bertaqwa dan berakhlakul Karimah serta berwawasan IPTEK 

dan berhaluan Ahlus sunnah waljama’ah “ 

Indikator Visi : 

1. Terwujudnya pengembangan kurikulum tingkat satuan Pndidikan 

2. Terwujudnya proses pembelajaran yang efektif dan efisien 

3. Terwujudnya peningkatan perolehan hasil kelulusan yang kompetitif 

4. Terwujudnya peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan 

5. Terwujudnya pengembangan Sarpras/ fasilitas pendidikan yang 

memadai 

6. Terwujudnya pengembangan manajemen sekolah yang tangguh 

7. Terwujudnya kelembagaan sekolah yang berhaluan Ahlus sunnah 

waljamaah 

8. Terwujudnya penggalangan dana pendidikan yang memadai 
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9. Terwujudnya pelaksanaan penilaian pembelajaran yang sesuai dengan 

Standar Nasional Pendidikan (SNP) 

10. Terwujudnya kehidupan berakhlakul Karimah pada siswa 

11. Terwujudnya Lingkungan sekolah yang bersih, indah dan rindang 

12. Terwujudnya lingkungan sekolah yang kondusif dan agamis 

 

C. Misi Madarasah 

Misi merupakan usaha yang dilakukan untuk dapat mewujudkan visi. 

Berkaitan dengan hal-hal yang harus dicapai oleh madrasah dan misi juga 

merupakan bentuk penjabaran apa yang harus dilakukan untuk 

mengembangkan visi madrasah. Singkatnya bahwa misi merupakan strategi 

dari visi. Untuk itu, dari visi MTs Miftahul Ulum di atas dijabarkan misi 

sebagai berikut : 

    Adapun misi madrasah adalah :  

1. Menyelenggarakan Pendidikan bernuansa Islam dalam Upaya 

menumbuh Kembangkan Fitrah Manusia 

2. Mendidik siswa agar memiliki pengetahuan sehingga terbentuk 

Akhlakul Karimah 

3. Mengembangkan kreatifitas siswa melalui kegiatan Intrakurikuler dan 

Ekstrakurikuler 

4. Menumbuhkan semangat belajar untuk mencapai penguasaan IPTEK 

dan Imtaq 

Indikator Misi : 

1. Mewujudkan pengembangan kurikulum tingkat satuan Pendidikan 

2. Mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien 

3. Mewujudkan peningkatan perolehan hasil lulusan yang kompetetif 

dan membentuk kepribadian siswa yang berakhlakul Karimah 

4. Mewujudkan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan 

5. Mewujudkan pngembangan sarpras / fasilitas pendidikan yang 

memadai 

6. Mewujudkan manajemen berbasis sekolah yang tangguh 

7. Mewujudkan organisasi sekolah yang terus belajar (Learning 

Organization) 

8. Mewujudkan pembiayaan pendidikan yang memadai, wajar dan adil  

9. Mewujudkan pelaksanaan penilaian pembelajaran sistematis dan 

berkualitas 

10. Mewujudkan nilai – nilai islami yang berhaluan ahlus sunnah wal 

jamaah dalam kehidupan sehari-hari 
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 التعليمية وسيلة

 

 

  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بطاقة السؤال

 بطاقة اجلواب
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 اطوات تنفيذ التعليم
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan : MTs Miftahul Ulum 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester :  VIII / I 

Materi Pokok : MAHAROH QIRO’AH BAB يف املدرسة 

Alokasi Waktu :   1 minggu x 1 pertemuan (2 JP)  40 menit  

A. Kompetensi Inti 

K-1   : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.  

K-2  :Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jwab, 

peduli(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalamberinterksi secara efektif 

denga lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya  

K-3  : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahuya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata  

K-4  : Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

B.  Kompetensi Dasar dan Indikator 

1.2. Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah Allah untuk 

pengembangan kemampuan berbahasa Arab  

2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 

kemampuan berbahasa   

3.1  Mengenal dan memahami tulisan terkait topik : يف املدرسة 

4.1 Menulis kata (mufrodat) dan kalimat (jumlah) terkait topik : يف املدرسة  . 

Indikator : 

1- Siswa dapat melafalkan wacana tertulis kata (mufrodat) dan kalimat 

(jumlah) terkait topik  املدرسةيف  dengan benar. 

2- Siswa dapat mengidentifikasi makna kalimat dalam wacana tertulis yang 

dibaca terkait topik يف املدرسة dengan benar. 

3- Menemukan informasi rinci dari wacana tertulis yang terkandung dalam 

teks tentang  topik يف املدرسة. 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pendekatan saintifik dengan metode komperatif, peserta didik dapat: 

1- Siswa dapat dapat terbiasa menulis tulisan arab terkait topik يف املدرسة  

2- Siswa dapat dapat  cermat saat menulis bahasa arab terkait topik يف املدرسة   

3- Siswa dapat menyusun jumlah terkait topik يف املدرسة 
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D.  Materi Pembelajaran 

 يف املدرسة

ُتُه َعائ َشة  َتب. َوُأخح َسُه يف  ُغرحَفة  ال َمكح اآلن السَّاَعُة السَّاد َسة َصَباًحا. َحَسن رَُذاك ر ُدُروح
َتب. َوأُمُّ َحَسن، السَّي  َدة َحل يحمَ  َسَها يف  ُغرحَفة  ال َمكح  ة، تُع د  الُفطُوحر يف  ال َمطحَبخ.ُتَذاك ر ُدُروح

َرَسة بَ عحَد تَ َناُول  الُفطُوحر.   ُتُه إ ىَل ال َمدح َهب َحَسن َوُأخح اآلن السَّاَعة السَّاب َعة. َرذح
َهب أَبُو َحَسن، السَّي  د  ًيا َعَلى األَقحَدام. َوَرذح َهب َعائ َشة َمشح لسَّيَّاَرة، َوَتذح َهب َحَسن اب  َرذح

َدة. َوأُمُّ َحَسن الَ َأمححَد، إ   َتب َساَعة َواح  تَ غحر ق الذََّهاب إ ىَل ال َمكح لسَّيَّاَرة. َرسح َتب ه  اب  ىَل َمكح
َهب إ ىَل َأي   َمَكان. ه َي َربَُّة البَ يحت.  َتذح

E.     Metode Pembelajaran 

 Pendekatan         : Pendekatan Ilmiah (scientific) 

 Model                 :  komunikatif-kooperatif 

F.  Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

 Media  :  media teka teki silang 

 Alat  :  papan tulis, spidol, kertas 

 Sumber Belajar 

 Bahasa Arab 

 Buku Bahan Evaluasi Pembelajara Bahasa Arab 

G.  Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Pertemuan ke-1 

No. Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat 

duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

 Guru meminta siswa untuk mengumpukan tugas yang sebeumnya 

telah diberikan. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Guru mempersiapkan media/alat peraga/alat bantu. 

 Guru menggunakan metode kooperatif, antara lain  diskusi dalam 

bentuk the educational-diagnosis meeting. Artinya, peserta didik 

berbincang mengenai pelajaran di kelas dengan maksud saling 

mengoreksi pemahaman mereka atas pelajaran/materi yang 

diterimanya agar masing-masing memperoleh pemahaman yang 

benar yang dikolaborasi dengan metode demontrasi. 

 

 

10 

menit 

2. Inti 
Mengamati 

60 
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No. Kegiatan  Waktu 

 Untuk mengetahui pengetahuan siswa, guru 

memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi, dan lain sebagainya. 

 Sebagai permulaan, guru membacakan beberapa 

mufrodat dan sebuah percakapan bahasa arab guna 

melatih siswa membaca teks bahasa arab dengan 

baik dan benar. 

 Guru menjelaskan tugas yang akan dikerjakan siswa 

yaitu tugas mencari pasangan kartu yang didapat 

siswa masing masing. 
Menanya  

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya seputar materi.  

 Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya 

tentang tugas yang akan dikerjakan siswa. 
Mencoba 

 Siswa membaca soal yang diberikan oleh guru. 

 Siwa mendiskusikan pekerjaan mereka dengan 

temannya. 
Mengasosiasi 

 Guru memberi kesempatan kepada siswa 

mengoreksi pekerjaannya. 
Mengkomunikasikan 

 memberikan umpan balik positif dan penguatan 

dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah 

terhadap keberhasilan peserta didik, 

 Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi 

untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah 

dilakukan, 

 Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh 

pengalaman yang bermakna dalam mencapai 

kompetensi dasar: 

 Berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam 

menjawab pertanyaan peserta didik yang 

menghadapi kesulitan, dengan menggunakan bahasa 

yang baku dan benar; 

 Membantu menyelesaikan masalah; 

 memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan 

pengecekan hasil Mengamati; 

 memberi informasi untuk mengamati lebih jauh; 

 memberikan motivasi kepada peserta didik yang 

kurang atau belum berpartisipasi aktif. 

 Siswa menyampaikan pembenahan dari kesalahan 

yang dilakukan oleh temannya. 

menit 

3. Penutup 

 Guru bertanya kepada peserta didik tentang manfaat/hikmah 
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No. Kegiatan  Waktu 

mempelajari materi yang telah dipelajari. 

 Guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan materi 

secara klasikal. 

 Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan hamdalah 

kemudian mengucapkan salam. 

 

10 

menit 

  Pertemuan ke-2 

No. Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat 

duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

 Guru meminta siswa untuk mengumpukan tugas yang sebeumnya 

telah diberikan. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Guru mempersiapkan media/alat peraga/alat bantu. 

 Guru menggunakan metode kooperatif, antara lain  diskusi dalam 

bentuk the educational-diagnosis meeting. Artinya, peserta didik 

berbincang mengenai pelajaran di kelas dengan maksud saling 

mengoreksi pemahaman mereka atas pelajaran/materi yang 

diterimanya agar masing-masing memperoleh pemahaman yang 

benar yang dikolaborasi dengan metode demontrasi. 

 

 

 

 

 

10 

menit 

2. Inti 
Mengamati 

 Untuk mengetahui pengetahuan siswa, guru 

memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi, dan lain sebagainya. 

 Sebagai permulaan, guru membacakan beberapa 

mufrodat dan sebuah percakapan bahasa arab guna 

melatih siswa membaca teks bahasa arab dengan 

baik dan benar. 

 Guru menjelaskan tugas yang akan dikerjakan siswa 

yaitu tugas mencari pasangan kartu yang didapat 

siswa masing masing. 
  

 Menanya  

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya seputar materi.  

 Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya 

tentang tugas yang akan dikerjakan siswa. 
Mencoba 

 Siswa membaca soal yang diberikan oleh guru. 

 Siwa mendiskusikan pekerjaan mereka dengan 

temannya. 
Mengasosiasi 

 

 

 

 

 

 

 

60 

menit 
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No. Kegiatan  Waktu 

 Guru memberi kesempatan kepada siswa 

mengoreksi pekerjaannya. 
Mengkomunikasikan 

 memberikan umpan balik positif dan penguatan 

dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah 

terhadap keberhasilan peserta didik, 

 Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi 

untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah 

dilakukan, 

 Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh 

pengalaman yang bermakna dalam mencapai 

kompetensi dasar: 

 Berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam 

menjawab pertanyaan peserta didik yang 

menghadapi kesulitan, dengan menggunakan bahasa 

yang baku dan benar; 

 Membantu menyelesaikan masalah; 

 memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan 

pengecekan hasil Mengamati; 

 memberi informasi untuk mengamati lebih jauh; 

 memberikan motivasi kepada peserta didik yang 

kurang atau belum berpartisipasi aktif. 

 Siswa menyampaikan pembenahan dari kesalahan 

yang dilakukan oleh temannya. 
3. Penutup 

 Guru bertanya kepada peserta didik tentang manfaat/hikmah 

mempelajari materi yang telah dipelajari. 

 Guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan materi 

secara klasikal. 

 Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan hamdalah 

kemudian mengucapkan salam. 

 

 

 

10 

menit 

1. Pertemuan ke-3 

No. Kegiatan  Waktu. 

1. Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat 

duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

 Guru meminta siswa untuk mengumpukan tugas yang sebeumnya 

telah diberikan. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Guru mempersiapkan media/alat peraga/alat bantu. 

 Guru menggunakan metode kooperatif, antara lain  diskusi dalam 

bentuk the educational-diagnosis meeting. Artinya, peserta didik 

berbincang mengenai pelajaran di kelas dengan maksud saling 

mengoreksi pemahaman mereka atas pelajaran/materi yang 

diterimanya agar masing-masing memperoleh pemahaman yang 

 

 

 

 

10 

Menit 



 

85 
 

No. Kegiatan  Waktu. 

benar yang dikolaborasi dengan metode demontrasi. 

 

2. Inti 
Mengamati 

 Untuk mengetahui pengetahuan siswa, guru 

memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi, dan lain sebagainya. 

 Sebagai permulaan, guru membacakan beberapa 

mufrodat dan sebuah percakapan bahasa arab guna 

melatih siswa membaca teks bahasa arab dengan 

baik dan benar. 

 Guru menjelaskan tugas yang akan dikerjakan siswa 

yaitu tugas mencari pasangan kartu yang didapat 

siswa masing masing. 
  

 Menanya  

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya seputar materi.  

 Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya 

tentang tugas yang akan dikerjakan siswa. 
Mencoba 

 Siswa membaca soal yang diberikan oleh guru. 

 Siwa mendiskusikan pekerjaan mereka dengan 

temannya. 
Mengasosiasi 

 Guru memberi kesempatan kepada siswa 

mengoreksi pekerjaannya. 
Mengkomunikasikan 

 memberikan umpan balik positif dan penguatan 

dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah 

terhadap keberhasilan peserta didik, 

 Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi 

untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah 

dilakukan, 

 Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh 

pengalaman yang bermakna dalam mencapai 

kompetensi dasar: 

 Berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam 

menjawab pertanyaan peserta didik yang 

menghadapi kesulitan, dengan menggunakan bahasa 

yang baku dan benar; 

 Membantu menyelesaikan masalah; 

 memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan 

pengecekan hasil Mengamati; 

 memberi informasi untuk mengamati lebih jauh; 

 memberikan motivasi kepada peserta didik yang 

kurang atau belum berpartisipasi aktif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

Menit 
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No. Kegiatan  Waktu. 

 Siswa menyampaikan pembenahan dari kesalahan 

yang dilakukan oleh temannya. 
3. Penutup 

 Guru bertanya kepada peserta didik tentang manfaat/hikmah 

mempelajari materi yang telah dipelajari. 

 Guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan materi 

secara klasikal. 

 Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan hamdalah 

kemudian mengucapkan salam. 

 

 

 

10 

menit 

 

2. Pertemuan ke-4 

No. Kegiatan  Waktu. 

1. Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat 

duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

 Guru meminta siswa untuk mengumpukan tugas yang sebeumnya 

telah diberikan. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Guru mempersiapkan media/alat peraga/alat bantu. 

 Guru menggunakan metode kooperatif, antara lain  diskusi dalam 

bentuk the educational-diagnosis meeting. Artinya, peserta didik 

berbincang mengenai pelajaran di kelas dengan maksud saling 

mengoreksi pemahaman mereka atas pelajaran/materi yang 

diterimanya agar masing-masing memperoleh pemahaman yang 

benar yang dikolaborasi dengan metode demontrasi. 

 

 

10 

Menit 

2. Inti 
Mengamati 

 Untuk mengetahui pengetahuan siswa, guru 

memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi, dan lain sebagainya. 

 Sebagai permulaan, guru membacakan beberapa 

mufrodat dan sebuah percakapan bahasa arab guna 

melatih siswa membaca teks bahasa arab dengan 

baik dan benar. 

 Guru menjelaskan tugas yang akan dikerjakan siswa 

yaitu tugas mencari pasangan kartu yang didapat 

siswa masing masing. 
  

 Menanya  

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya seputar materi.  

 Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya 

tentang tugas yang akan dikerjakan siswa. 
Mencoba 

 Siswa membaca soal yang diberikan oleh guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

Menit 
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No. Kegiatan  Waktu. 

 Siwa mendiskusikan pekerjaan mereka dengan 

temannya. 
Mengasosiasi 

 Guru memberi kesempatan kepada siswa 

mengoreksi pekerjaannya. 
Mengkomunikasikan 

 memberikan umpan balik positif dan penguatan 

dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah 

terhadap keberhasilan peserta didik, 

 Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi 

untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah 

dilakukan, 

 Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh 

pengalaman yang bermakna dalam mencapai 

kompetensi dasar: 

 Berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam 

menjawab pertanyaan peserta didik yang 

menghadapi kesulitan, dengan menggunakan bahasa 

yang baku dan benar; 

 Membantu menyelesaikan masalah; 

 memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan 

pengecekan hasil Mengamati; 

 memberi informasi untuk mengamati lebih jauh; 

 memberikan motivasi kepada peserta didik yang 

kurang atau belum berpartisipasi aktif. 

 Siswa menyampaikan pembenahan dari kesalahan 

yang dilakukan oleh temannya. 
3. Penutup 

 Guru bertanya kepada peserta didik tentang manfaat/hikmah 

mempelajari materi yang telah dipelajari. 

 Guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan materi 

secara klasikal. 

 Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan hamdalah 

kemudian mengucapkan salam. 

 

 

 

10 

Menit 

H.    Penilaian (Jenis, Instrumen, Pedoman Penskoran) 

1. Jenis/ Teknik Penilaian 

2. Instr

umen dan 

Pedoman 

Penskoran 

Guru 

melakukan 

penilaian 

peserta didik 

No Aspek yang dinilai Teknik Penilaian 

1. Sikap Spiritual Observasi 

2. Sikap Sosial Observasi 

3. Pengetahuan Tes Tulis 

4. Keterampilan Tes Praktik 
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dalam kegiatan: 

A. Sikap Spiritual 

No. Nama 
Indikator A Indikator B Indikator C 

SB B C K SB B C K SB B C K 

1 ACHMAD ARSHIL 

ADHIM 
            

2 ALFIANSYAH 

ADITYA SYAPUTRA 
            

 

Keterangan : 

Indikator A : Membiasakan penggunaan bahasa Arab sebagai alat komunikasi di kelas 

maupun di luar kelas dengan guru dan teman. 

Indikator B : Membiasakan hadir tepat waktu dalam kegiatan pembelajaran bahasa Arab 

di kelas. 

Indikator C : Selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru bahasa Arab. 

 

Kriteria Penilaian : 

SB : sangat baik (selalu melakukan) 

B : baik (sering melakukan) 

C : cukup (jarang melakukan) 

K : kurang (tidak pernah melakukan) 

B. Sikap Sosial 

No. Nama 
Indikator yang dinilai 

1 2 3 4 

1 ACHMAD ARSHIL ADHIM     

2 ALFIANSYAH ADITYA SYAPUTRA     

 

Keterangan : 

 

Angka Indikator KD yang dinilai 

1 

Meyampaikan salam kepada guru dan teman 

pada saat bertemu dengan menggunakan bahasa 

Arab yang baik dan benar. 
Santun 

2 

Menyampaikan salam kepada guru dan teman 

pada saat pamitan (berpisah) dengan 

menggunakan bahasa Arab yang baik dan benar 

3 
Merespon salam guru dan teman dengan 

menggunakan bahasa Arab yang baik dan benar. 
Responsive 

4 
Merespon pertanyaan guru dan teman dengan 

menggunakan bahasa Arab yang baik dan benar 

Kriteria Penilaian : 

A : 81 - 100 

B :  70 - 80 

C : 51 - 69 

D : < 50 
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C. Pengetahuan dan Keterampilan 

1. Latihan soal isian 

2. Performance 

Keterangan : 

1 : Ketepatan tulisan 

2 : Tarkib 

 

 

Kriteria Penilaian : 

A : 81 - 100 

B :  70 - 80 

C : 51 - 69 

D : < 50 

REMIDIAL 

Siswa yang belum mecapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk 

memperbaikinya sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai baik dengan 

cara diberi tugas atau dengan mengulang teks. Jika didapati banyak siswa yang belum 

mencapai ketuntasan belajar maka guru wajib memberikan pembelajaran ulang sesuai 

dengan indicator yang belum tercapai oleh kebanyakan siswa (remedial teaching) 

selanjutnya guru melakukan penilaian kembali dengan indicator soal yang sejenis. 

Remedial pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu atas kesepakatan 

antara siswa dan guru. 

 

Mengetahui,     Malang, Selasa 8 November 2019 

Kepala MTs Miftahul Ulum 

 

 

 

Drs. Mat Husen  

NIP. 

 

 

Guru  Peraktikan 

 

 

 

Mohamad Afif 

NIM. 15150134 

 
  

No. Nama Siswa 
Aspek yang dinilai 

1 2 

1 ACHMAD ARSHIL ADHIM   

2 ALFIANSYAH ADITYA SYAPUTRA   
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 املالحظة
LEMBAR OBSERVASI BELAJAR SISWA 

MENGGUNAKAN METODE MAKE A MATCH  

Hari / tanggal  : 

Materi pokok  : 

Kelas / semester : 

NO. BUTIR OBSERVASI 
ASSESMENT 

KET. 
YA TIDAK 

1 

جييب الطالب سالم األستاذ و رستمع 
 بيانه.

Siswa menjawab salam guru, berdo’a 

dan memperhatikan penjelasan guru. 

   

2 

 خالل من التعلم لبدء الطالب رتحمس
 .املعلم تعليمات اتباع

Siswa termotivasi untuk mulai belajar 

dengan mengikuti perintah guru. 

   

3 

بدء الطالب ممارسة القراءة ابستخدام 
 .Make a Matchالطارقة 

Siswa mulai berlatih membaca 

menggunakan metode Make a Match. 

   

4 
 اجتهادا. لعبةجيرب الطالب أثناء 

Siswa berkonsentrasi saat mencoba 

menyelesaikan permainan. 

   

5 
 إذا وجد الصعبة رسئل األستاذ.  

Siswa berani bertanya kepada  guru 

saat menemukan kesulitan. 

   

6 

الدراسة لألنشطة  وقت الطالب رقضي
 التعليمية.

Siswa lebih banyak menghabiskan 

waktu pelajaran untuk kegiatan yang 

berkaitan dengan pelajaran. 

   

7 

إذا ردعا الطالب تصحيح أعماهلم 
 فيعملها متحمسا.

Siswa berantusias saat diajak guru 
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untuk mengoreksi pekerjaannya 

8 

استمع الطالب بيان األستاذ للتعليم 
 املستقبل متحمسا.

Siswa mendegarkan penjelasan guru 

tentang pertemuan selanjutnya 

dengan antusias 

   

9 
 رقرأ الطالب الدعاء لالختتام.

Siswa berdo’a dan menjawab salam. 
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 واالختبار البعدي االختبار القبلي
 : ...................... اإلسم 
    : ....................... الفصل

 يف املدرسة
ُتُه  َتب. َوُأخح اآلن السَّاَعُة السَّاد َسة َصبَاًحا. َحَسن رَُذاك ر ُدُروحَسُه يف  ُغرحَفة  ال َمكح

َتب. َوأُمُّ  َسَها يف  ُغرحَفة  ال َمكح َحَسن، السَّي  َدة َحل يحَمة، تُع د  الُفطُوحر يف   َعائ َشة ُتَذاك ر ُدُروح
 ال َمطحَبخ.
َرَسة بَ عحَد تَ َناُول  الُفطُوحر.   ُتُه إ ىَل ال َمدح َهب َحَسن َوُأخح اآلن السَّاَعة السَّاب َعة. رَذح

َهب أَبُ  ًيا َعَلى األَقحَدام. َوَرذح َهب َعائ َشة َمشح لسَّيَّاَرة، َوَتذح َهب َحَسن اب  السَّي  د  و َحَسن،َرذح
َدة. َوأُمُّ َحَسن الَ  َتب َساَعة َواح  تَ غحر ق الذََّهاب إ ىَل ال َمكح لسَّيَّاَرة. َرسح َتب ه  اب  َأمححَد، إ ىَل َمكح

َهب إ ىَل َأي   َمَكان. ه َي َربَُّة البَ يحت.  َتذح

 َأِجْب َعِن اأَلْسِئَلة اآلتَِية وفقا لَِنصِ  الِقَراَءة !

َسُه يف  َأي   سَ  -1 اَعة رَُذاك ر َحَسن ُدُروح
 ؟

 السَّاب َعة يف السَّاَعة -أ
 يف السَّاَعة اخلامسة -ب
 السَّاد َسة يف السَّاَعة -ج
 يف السَّاَعة الثامنة -د

َتب  -2 َماَذا ُتَذاك ر َعائ َشة يف  ُغرحَفة  امل َكح
 ؟

 الدَّرحَس ج.        الُفطُوحر -أ
 السَّيَّارَة د.          الَقَلم -ب
َسُه ؟أرن رَُذاك ر َحسَ  -3  ن ُدُروح

َتب -أ  يف  ُغرحَفة  ال َمكح
َرَسة   -ب َدح

 يف  امل
 يف  ُغرحَفة  النَ وحم   -ج
 يف  ال َمطحَبخ -د

َعل السَّي  َدة َحل يحَمة يف   -4 َماَذا تَ فح
 امل َطحَبخ ؟

 رَُذاك ر ج.         ُتَذاك ر -أ
رَاُء الك َتاب د.    تُع د  الُفطُوحر -ب  تَ قح

َهب َعائ َشة إ ىَل  -5  يف  َأي   َساَعة َتذح
َرَسة ؟  ال َمدح

 يف السَّاَعة السَّاب َعة -أ
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 يف السَّاَعة اخلامسة -ب
 يف السَّاَعة السَّاد َسة -ج
 يف السَّاَعة الثامنة -د

ُتُه قَ بحَل أن  -0 َعل َحَسن َوُأخح َماَذا رفح
َرَسة  ؟ َهبا إ ىَل ال َمدح  َرذح

 اُول  الُفطُوحرتَ نَ  -أ
 رَُذاك ر -ب
   تُع د  الُفطُوحر -ج
رَاُء الك َتاب -د  تَ قح

ُتُه يف  إىل أرن -1 َهب َحَسن َوُأخح َرذح
 السَّاَعة السَّاب َعة ؟

 إ ىَل املطحَبخ   -أ
 إ ىَل امللحَعب   -ب
د   -ج    إىل املسحج 
َرَسة   -د  إ ىَل ال َمدح

َرَسة  ؟ -1 َهب َحَسن إ ىَل ال َمدح اَ َرذح  مب 

لسَّيَّاَرة -أ   اب 
ًيا َعَلى األَقحَدام  -ب  َمشح
لدَّرََّجة -ج  اب 
حلَاف َلة -د  اب 

تَ غحر ق  -9 السَّي  د َأمححَد َكمح َساَعة َرسح
َتب  ؟  الذَهاب إ ىَل َمكح

 ساعة -أ
 مخس ساعات -ب
 ساَعتان -ج
 ثالث ساعات -د
 َما َعَمُل السَّي  َدة َحل يحَمة ؟ -15
 َمَدر  َسة -أ

 طَب يحب -ب
 بَُّة البَ يحت رَ  -ج
 مُمَر  َضة -د
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 املقابلة
A. Transkip wawancara peneiti dengan guru bahasa arab. 

Nama  : H. Ibni abdillah, S.Pd  

Jabatan : Guru mapel bahasa arab 

1. Sebelum eksperimen 

Hari \ tanggal : 4 November 2019 

Tempat  : Kantor MTs Mitahul Ulum Singosari 

Peneiti : 
Berapa kali pertemuan dalam satu minggu 

pelajaran bahasa arab diajarkan ? 

Guru 

mapel 
: 

Mapel bahasa arab dalam satu  minggu 2 jam 

pelajaran setiap hari kamis di kelas 8 

Peneiti : 
Apa kendala atau kesulitan yang Bapak hadapi 

selama ini dalam pembelajaran bahasa arab ? 

Guru 

mapel 
: 

Salah satu nya yaitu  anak-anak masih belum bisa 

memahami teks arab , malah ada yang belum tau 

mufradad dari taks tersebut , jadi anak anak kalau 

disuruh belajar bahasa arab agak sulit 

Peneiti : 

Pernahkah bapak menerapkan metode, strategi 

atau media pembelajaran yang bervariasi dan 

membangunn semangat siswa dalam pembelajaran 

maharoh Qiro’ah ? 

Guru 

mapel 
: 

Pembelajaran bahasa arab di kelas dilakukan 

seperti biasa hanya mengartikan bacaan yang 

dalam LKS lalu membacanya bergantian seperti 

itu.   
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2. Setelah eksperimen 

Hari \ tanggal : 06 Desember 2019 

Tempat  : Kantor MTs  Miftahul Ulum Singosari 

Peneiti : 

Bagaimana tanggapan Bapak terhadap 

penggunaan metode pembelajaran Make A match 

dalam pembelajaran di kelas ? 

Guru 

mapel 
: 

Bagus pak, sepetinya anak anak semangat dalam 

belajar Bahasa Arab dan suasana Pembelajaran 

dalam kelaas menjadi lebih aktif dan 

menyenangkan. 

Peneiti : 

Menurut bapak apakah metode ini cukup 

membantu dalam memotivasi semangat siswa 

dalam belajar Bahasa Arab terutama dalam 

Maharoh Qiro’ah ? 

Guru 

mapel 
: 

Sangat pak, anak-anak jadi lebih aktif dan 

semangat dalam belajar Bahasa Arab terutama 

dalam Maharoh Qiro’ah. 

 

B. Transkip wawancara peneiti dengan siswa kelas VIII B 

Nama  : Muhammad Choirul  

Jabatan : Siswa B 

1. Sebelum eksperimen 

Hari \ tanggal : 14 November 2019 

Tempat  : Kelas VIII B 

Peneiti : 
Bagaimana perasaan anda ketika pembelajaran 

belangsung ? 

Siswa  : Tidak paham sama sekali pak 

Peneiti : 
Apakah anda merasa kesulitan dalam memahami 

peajaran bahasa arab ? 

Siswa : Iya kak, ndak bisa nulisnya juga bacanya. Saya 
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dulu dari SD kak jadi ndak ada pelajaran bahasa 

arab. 

Peneiti : 

Pernahkah guru anda mengunakan metode atau 

media bervariasi ketika pembelajaran bahasa arab 

? 

Siswa  : 

Tidak pernah pak biasanya Cuma membaca dan 

mengartikan bacaan yang ada dalam LKS bahasa 

arab. 

 

2. Setelah eksperimen 

Hari \ tanggal : 06 Desember 2019 

Tempat : Kelas VIII B  

Peneiti : 
Bagaimana perasaan anda setelah peneliti 

menerapkan media  ? 

Siswa : Seru pak, seru banget suka saya  

Peneiti : 

Apakah anda sudah merasa terbantu dalam 

memahami bahasa arab selama menggunakan 

media ini  ? 

Siswa : 
Iya pak udah mulai bisa memahami kosa kata 

bahasa arab. 
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 التوثيقات
 

 سورة أنشطة اإلفتتاح

 

1الطالب سورة أنشطة   

 

 2 سورة أنشطة الطالب
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 التقومي سورة
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 السرية الذاتية
 املعلومات الشخصية .أ

 حممد عفيف:  االسم
 1990 مارس 1ماالنج, :  املكان/اتررخ املولود

 : اإلندونيسية اجلنسية
 : كلية علوم الرتبية والتعليم / قسم تعليم اللغة العربية كلية/قسم

 , ماالنجابتو رتنو, كارانج سنجا ساري:  العنوان
 519092193939:  رقم اجلوال

 afif_kid@yahoo.com:  الربرد اإلرليكرتوين

 ب. املستوى الدراسي
 السنة املستوى الدراسي

 2552 – 2551 11مسلمة األطفال املدرسة بستان 
 2551-2552 املدرسة اإلبتدائية املعاررف سينجا ساري

 2511 – 2551 املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الوانج 
 2514 – 2511 ماالنج 1املدرسة الثانورة اإلسالمية احلكومية 

ة بكلورروس )سرجاان( يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبي
 والتعليم جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مالنج

2515 – 2525 

 

 

 

 


