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وتعزيزاملسؤوليةوالصدقوالتعاونواملنافسةالعادلةءللطالبتعلماالسرتخااأللعابالفرقيةاأللعاباملصممةيفتعليممباريات
ومشاركةالتعلم.
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 = االحصائي "ت" نتيجة أن وحبث58,5الباحثة اجلدول.  "ت" بتعيني الباحثة قامت احلريةتمث القائمة بنتيجة الباحثة

(Degree of Freedom)=فوجدنتيجة5راملعنوييفالتقدي28154من"ت"اجلدولفوجدتالباحثةأننتيجة.%
األلعابالفرقيةفعاليةمبارياتالتعلمالتعاوينمنوذج وىذايعينأن.أو"ت"االحصائي<تجدول28154<58,5أن

تنفيذالتعلميفالطالبواملعلمليتتواجو.املشكالتا3،املدرسةاملتوسطةاإلسالميةاحلكوميةباتو لرتقيةمهارةالقراءةيفطالب
السلوكمشكلة.ج،ب.مشكلةيفومهارةالتعلم،األكادميية املهاراتمشاكلىي:أ األلعابالفرقية مبارياتتعاوينمنوذجال

.السيئوالعادةيفالتعلم
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ABSTRACT 

Zulfa Ainur Rohmah. 2020. The Effectiveness of Cooperative Learning with the Team 

Games Tournament Model in Improving Students Reading Skill (Experimental Study at the 

Islamic State Junior High School Batu). Thesis. Programme Magister of Arabic Language 

Education, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: 1) Dr. 

Abdul Malik Karim A, M.Pd.I, 2) Dr. Abdul Muntaqim Al Anshory, M.Pd. 

Keywords : Cooperative Learning, Team Games Tournament, Reading Skill 

The method of teaching reading skills that the teacher used in the Islamic State Junior 

High School Batu  methods of lecture only. Given the reality in this field, there are many 

teachers who do not have the ability and skills to develop cooperative learning, so students 

feel bored and less willing to learn Arabic. Team games Tournament is a type of cooperative 

learning that puts students in learning groups of 4 to 5 students with different abilities, 

genders, ethnics, or races. The Learning Games Match Model Application consists of 5 

components which are  Presentations in class, Teams, Players, Tournament, and Recognition 

Team. Learning activities through games designed to teach team games matches students 

learning to relax, promote responsibility, honesty, cooperation, fair competition, and learning 

sharing. 

As for the objectives of this research, they are: 1. To know the implementation of 

cooperative learning with the difference games model in improving the reading skill of 

students of the Islamic State Junior High School Batu, 2. To know the effectiveness of 

cooperative learning with the model of the games of the difference in improving the reading 

skill of students of the Islamic State Junior High School Batu, 3. To find out the problems he 

faces in cooperative learning with the Team Games Tournament model in upgrading the 

reading skill of students of the Islamic State Junior High School Batu. The researcher used 

this quantitative approach research. The type of this research is experimental research. The 

community of this research is students in the eight grade of the Islamic State Junior High 

School Batu for  the academic year 2019-2020. The method of collecting data in this research 

is observation and  testing. The researcher uses to analyze the data using the "T" test formula. 

As for the results of the research, they are: 1. The cooperative learning of the Team 

Games Tournament model  in upgrading students  reading skill in the Islamic State Junior 

High School, Batu, has been implemented by dividing students into five groups, and each 

group consisting of 4 to 5 students with different abilities or races. The researcher made this 

learning in five meetings, as the researcher presented in the lesson plan, 2. The researcher 

obtained that the statistical result of "T" = 7,85, then the researcher assigned the "T" table. 

The researcher searched the result of the degree of freedom from the "T" table, and the 

researcher found that the result = 2,074 in the moral estimate of 5%. He found the result to be 

7,85> 2,074 or the "result" T > T table. This means that cooperative learning with a Team 

Games Tournament model, effective for the promotion of reading skills in students of the 

Islamic state Intermediate school, Batu 3. The problems facing students and the teacher in 

implementing cooperative learning model games of difference games are: a. Academic skills 

problems, b. A problem in learning skill, c. The problem of bad behavior and learning habit. 
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ABSTRAK 

Zulfa Ainur Rohmah. 2020. Efektifitas Pembelajaran Kooperatif  Model Team Games 

Tournament dalam Meningkatkan Keterampilan Membaca (Studi Eksperimen di MTs. Negeri 

Batu). Tesis. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: 1) Dr. Abdul Malik Karim A, M.Pd.I, 2) 

Dr. Abdul Muntaqim Al Anshory, M.Pd. 

Kata Kunci : Pembelajaran Kooperatif, Team Games Tournament, Keterampilan Membaca 

Selama ini, pembelajaran keterampilan membaca yang digunakan guru di MTs. Negeri 

Batu hanya metode ceramah. Melihat kenyataan, bahwa memang banyak guru yang tidak 

memiliki kemampuan dan keterampilan untuk mengembangkan pembelajaran kooperatif, 

sehingga siswa merasa bosan dan tidak tertarik untuk belajar bahasa arab. Team Games 

Tournament adalah jenis pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok 

belajar yang terdiri dari 4 hingga 5 siswa dengan kemampuan, jenis kelamin, suku, dan ras yang 

berbeda. Penerapan Team Games Tournament terdiri dari lima komponen, yaitu presentasi di 

kelas, tim, permainan, turnamen, dan penghargaan kelompok. Kegiatan pembelajaran dengan 

permainan yang dirancang cocok dengan siswa untuk belajar dengan santai, memiliki tanggung 

jawab, kejujuran, kerjasama, dan berkompetisi dengan adil. 

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah: 1. Untuk mengetahui penerapan pembelajaran 

kooperatif model Team Games Tournament dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa 

MTs. N Batu, 2. Untuk mengetahui efektifitas pembelajaran kooperatif model Team Games 

Tournament dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa MTs. N Batu, 3. Untuk 

mengetahui masalah yang dihadapi dalam pembelajaran kooperatif model Team Games 

Tournament dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa MTs. N Batu. Pendekatan yang 

digunakan peneliti  dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas delapan  MTs.Negeri Batu 

tahun ajaran 2019/2020. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan tes. 

Metode analisis data menggunakan  rumus T-tes. 

Adapun hasil dari penelitian ini,  adalah:1. Langkah-langkah Pembelajaran kooperatif 

model Team Games Tournament dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa di MTs. 

Negeri Batu, telah dilaksanakan dengan membagi siswa menjadi 5  kelompok, dan masing-masing 

kelompok terdiri dari 4 hingga 5 siswa dengan berbagai kemampuan atau  ras. Peneliti 

melaksanakan pembelajaran ini dalam lima pertemuan, seperti yang dipaparkan peneliti dalam 

rencana pelajaran, 2. Peneliti memperoleh bahwa "T" hasil = 7,85, maka peneliti menetapkan "T 

tabel ". Peneliti mencari hasil tingkat kebebasan dari tabel "T", dan peneliti menemukan bahwa 

hasilnya = 2.074 dalam estimasi 5%.  Maka hasilnya adalah 7,85> 2,074 atau " T hasil> T tabel. 

Ini berarti bahwa pembelajaran kooperatif dengan model Team Games Tournament, efektif dalam 

meningkatkan keterampilan membaca pada siswa MTs. Negeri Batu 3. Masalah yang dihadapi 

oleh siswa dan guru dalam menerapkan pembelajaran kooperatif dengan model Team Games 

Tournament adalah: a . masalah keterampilan akademik, b. Masalah keterampilan belajar, c. 

Masalah sikap dan kebiasaan yang buruk.  
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 الفصل األول

 اإلطار العام 

 مقدمة .أ 

ولغة التكامل بني العامل العريب واإلسالم وكلغة  اللغة العربية كلغة دينية
رمسية لألمم ادلتحدة ذلا دور مهم يف تطوير الدراسات اإلسالمية والعلوم 

 لذلك، تعلم اللغة العربية أمر ضروري للمسلمني. ومع ذلك، فإن 1واحلضارة.
تنوع القدرات يف اللغة العربية يشكل حتديا دلعلمي اللغة العربية يف إكمال وتطوير 

من  وحتسني قدرات الطالب يف اللغة العربية. لذلك، للتغلب على ىذه ادلشكلة
 2ادلتوقع أن يكون برنامج اللغة العربية حال لتطوير مهارات اللغة العربية.

من خالل وحتقيق دائما  طلوبم مهارات اللغة العربيةلًتقية السعي  
واإلكمال يف عملية  التحسينات ادلعلم يعمل دراسة ادلكونات التعليمية ادلختلفة.

النتائج التعليمية. تكنولوجيا التدريس ىي واحدة من  جودةلتقدم وحتسني  التعلم
اجلهود اليت ميكن القيام هبا لتحسني جودة التدريس. مفهوم تكنولوجيا التعليم 

ربامج التعليمية. استخدام للتكنولوجيا التعليمية يوفر بدائل لتصميم الىو نظام 
 التعليمية ميكن أن زنسن فعالية وكفاءة عملية التعلم. الوسائل

خالل ىذا الوقت، فإن الطريقة اليت يستخدمها ادلعلمون يف تعلم اللغة 
الب أقل العربية ىي طريقة احملاضرة. التعلم من خالل طريقة احملاضرة رنعل الط

اىتماما بادلواد اليت يقدمها ادلعلم، ومييل الطالب إىل أن يكونوا سلبيني وأقل 

                                                           
1
 Muhbib Abdul Wahab, “Peran Bahasa Arab dalam Pengembangan Ilmu dan Peradaban Islam”, 

Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban, Vol. I, No. 1 (Juni 2014): 18. 
2
 Lilis Suaibah, “Desain Materi Ajar pada Program Intensif Pembelajaran Bahasa Arab Fakultas 

Keislaman Universitas Trunojoyo Madura”, Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab III 

(2017): 316. 
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خطورة يف عملية التعلم. حبيث ال يتم تضمني ادلواد اليت ألقاىا ادلعلم يف عقول 
 الطالب.

زنتاج ادلعلمون إىل االىتمام بنماذج التعلم ادلستخدمة لتحقيق أىداف 
مل. أحد ىذه النماذج ىو التعلم التعاوين. سوف تعلم الطالب بشكل كا نتائج

يكون التعلم التعاوين قادرا على تدريب الطالب على االستماع إىل آراء اآلخرين 
وتلخيص اآلراء أو النتائج يف شكل مكتوب. ستكون مهام اجملموعة قادرة على 
تشجيع الطالب على العمل معا ومساعدة بعضهم البعض يف دمج ادلعرفة 

بادلعرفة اليت لديهم بالفعل. لقد أثبت التعلم التعاوين أنو مفيد جدا  اجلديدة
للطالب غري ادلتجانسني. ميكن لنموذج التعلم ىذا أن رنعل الطالب يقبلون 
الطالب اآلخرين ذوي القدرات واخللفيات ادلختلفة من خالل إبراز التفاعل يف 

 3رلموعات.

األلعاب  مبارياتدىا ، أحأساليبزنتوي التعلم التعاوين على عدة 
ىو نوع من  األلعاب الفرقية مباريات Team-Game-Tournament) . )  الفرقية

طالب  5إىل  4التعلم التعاوين الذي يضع الطالب يف رلموعات التعلم من 
 بلو سأيتألف تطبيق  4واألجناس وادلقاطع أو السباقات. لديهم قدرات سلتلفة

مكونات ىي العروض التقدميية للفرق  5ن م األلعاب الفرقية مبارياتالتعلم 
أنشطة التعلم من خالل األلعاب  5والفرق والالعبني والعروض التقدميية للفريق.

وتعزيز  ءللطالب تعلم االسًتخا األلعاب الفرقية مبارياتادلصممة يف تعليم 
 أن ميكنذلك ومع  ادلسؤولية والصدق والتعاون وادلنافسة العادلة ومشاركة التعلم.

، وإشراك مجيع تعلم الطالب يف حتسني األلعاب الفرقية مبارياتأسلوب  يساعد
، وخلق ظروف شلتعة يف ض النظر عن االختالفات يف احلالةأنشطة الطالب بغ

                                                           
3
 Isjoni,  Pembelajaran Kooperatif: Meningkatkan Kecerdasan Komunikasi Antar Peserta Didik, 

(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 80. 
4
 Isjoni, Pembelajaran Kooperatif...., 83 

5
 Robert Slavin, Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktik, (Bandung: Nusa Media. 2011), 

163 



3 
 

 مبارياتوميكن  6.حتتوي على عناصر اللعب والتعزيز الفصل الدراسي ألهنا

، حبيث ميكنهم تعلم ادلتنوعةال سلوبأكبديل إلضافة مراجع إىل  األلعاب الفرقية
، ثل اخنفاض االىتمام بتعلم الطالب، معدة ادلعلمون يف حل مشاكل التعلمادلسا

، واخنفاض نتائج تعلم لدراسيطة تعلم الطالب يف الفصل اواخنفاض أنش
ى حتصيل ا علأيض األلعاب الفرقية مبارياتسلوب أالطالب. ميكن أن يؤثر 

األلعاب  مبارياتسلوب أل، ميكن  ىذا الوصفا إىلاستناد 7الطالب ومواقفهم.
، ووضع أوضاع ، وتعزيز ادلنافسة الصحيةتنشيط مجيع أنشطة الطالب الفرقية

يع الفصول ، والتطبيق على مج، وسهلة التطبيقمية شلتعة ألهنا تتم أثناء اللعبتعلي
، وميكن أن تؤثر على التحصيل التعليمي للطالب يف الفصل الدراسية ومجيع ادلواد

 .الدراسي

عقلية إنفعالية دافعية تشمل تفسري الرموز والرسوم اليت  القراءة ىي عملية
يتلقاىا القارئ عن طريق عينية وفهم ادلعاين والربط بني اخلربة السابقة وىذه 

وال شك أن القدرة  8ادلعاين واالستنتاج والنقد واحلكم والتذوق وحل الصعوبات.
الغالبية العظمى من على قراءة اللغة األجنبية  ىي من أىداف تعليم اللغات. أما 

ادلتعلمني فإن مهارة القراءة ضرورية ذلم لقراءة ادلراجع والكتب وادلقرر واالطالع 
على الًتاث الفكري واحلضاري للعلم اخلارجي والقيام باألحباث الًتبوية والعلمية 
يف رلاالت التخصص ادلختلفة. وما إن يتمكن ادلتعلم منهم من إتقان ىذه 

 9ع أن ينميها وميارسها دون مساعدة من ادلدرس.ادلهارة حىت يستطي

ادلتوسطة اإلسالمية  يف ادلدرسة ادلعلومات اليت حصلت عليها الباحثة 
طرق اليت استخدم ادلعلم فيها  تعليم مهارة القراءةطريقة إن  احلكومية بباتو

                                                           
6
 Zakiyatu Maulidina, dkk, Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT Berbantuan 

Media TTS Terhadap Hasil Belajar Siswa, Jurnal JPSD, Vol 4, No.2, Tahun 2018: 142 
7
 Van Wyk, M. M. The Effects of Teams Games Tournaments on Achievement, Retention, and 

Attitudes of Economic Education Students. The Journal of Social Science. 26(3), 2011: 183-193. 
 105م( ، ص.  1996، تدريس اللغة العربية بني انظرية والتطبيق )القاىرة: دار ادلصرية البناية، حسن شحاتة8

9
 101م( ، ص. 1981نان، ، تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيق )لبنان: مكتبة لبصالح عبد اجمليد العريب  
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ذين بالنظر إىل الواقع يف ىذا اجملال، ىناك العديد من ادلعلمني الو  .فقط ة احملاضر 
لذا يشعر الطالب ادللل  ليس لديهم القدرة وادلهارات يف تطوير التعلم التعاوين،

من ادلمكن أن تكون طرق التعلم اليت  .وقليل الرغبة ليتعلمون اللغة العربية
يستخدمها ادلعلم يف تنفيذ عملية التعلم غري متوافقة مع شخصية الطالب. 

ة. إهنم يعتربون اللغة العربية مواد العديد من الطالب يشكون من ادلواد العربي
وذلذا السبب ىناك حاجة إىل إجراء حبث مفيد للغة  صعبة وليست شلتعة.

ادلتوسطة اإلسالمية  ادلدرسة  عملية التعلم يف الصف الثامن من وكذلكالعربية. 
يمية من تركز على ادلعلم من خالل االعتماد على ادلواد التعل اليت احلكومية بباتو

اليت  ستخدمة تسيطر عليها طرق احملاضرةالطريقة ادلو  ادلصدرية العربيةالكتب 
  وأقل اىتماما بادلواد العربية.الطالب مييلون إىل الشعور بادللل، جتعل 

األلعاب  مباريات أسلوبفلذلك تستخدم الباحثة التعلم التعاوين ب
ىداف التعلم ترجو الباحثة أن تساعد ادلعلم يف نتائج البحث لتحقيق أ .الفرقية

وأن . خاصة مهارة القراءة وللطالب ذلم الرغبة واحلماسة يف تعليم العربية بفعالية
تعلم . ألن مهارة القراءة ضرورية ذلمالقراءة يستطيع الطالب أن يرقي مهارات 

الطالب على حفظها،  ادلعلم يسألالقراءة ال يقتصر فقط على تعليم القراءة  مث 
 قادرين على فهم القراءة إذا كانوا قد وصلوا الطالب عتربولكن أكثر من ذلك ي

فعالية تريد الباحثة أن تبحث من اخللفية السابقة . دىاحتدإىل ادلؤشرات اليت 
يف ترقية مهارة القراءة عند  األلعاب الفرقية مباريات أسلوببالتعلم التعاوين 

 ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو. طالب
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 أسئلة البحث .ب 

يف ترقية  األلعاب الفرقية مباريات أسلوببالتعلم التعاوين  تنفيذ كيف .1
 ؟ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو مهارة القراءة عند طالب

يف ترقية  األلعاب الفرقية مباريات أسلوببالتعلم التعاوين فعالية ما مدى  .2
 ؟مية باتوادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكو  مهارة القراءة عند طالب

 أسلوببالتعلم التعاوين يف  الطالب وادلعلم اليت يواجو تدلشكالما .3
ادلدرسة  يف ترقية مهارة القراءة عند طالب األلعاب الفرقية مباريات

 ؟ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو

 أهداف البحث .ج 

 يف ترقية مهارة األلعاب الفرقية مباريات أسلوببالتعلم التعاوين تنفيذ  دلعرفة .1
 .ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو القراءة عند طالب

يف ترقية مهارة  األلعاب الفرقية مباريات أسلوبب التعلم التعاوين فعاليةدلعرفة  .2
 .ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو القراءة عند طالب

 أسلوببالتعلم التعاوين يف  الطالب وادلعلم ادلشكالت اليت يواجودلعرفة  .3
ادلدرسة ادلتوسطة  يف ترقية مهارة القراءة عند طالب األلعاب الفرقية مباريات

 .اإلسالمية احلكومية باتو

 أهمية البحث .د 

 الباحثة أذنية البحث نوعان ذنا أذنية النظرية وأذنية التطبيقية.  تقسم
 :أما أذنية النظرية فهي

عليم اللغة العربية عامة بغي أن يستطيع عطاء الفوائد لتطوير تنىذا البحث ي .1
  خاصة ويستطيع ليستخدمو كمادة البحث بعد ذلك. ومهارة القراءة 
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 وأما أذنية التطبيقية فهي ما يلي:

األلعاب  مباريات أسلوببللمعلم : لتكون مساعدة لتطبيق التعلم التعاوين  .1
 . تعليم مهارة القراءةيف  الفرقية

 .تعليم اللغة العربية للطالب : يستطيع أن ترقي قدرة الطالب يف .2

للمدرسة : ىذا البحث يعطي اإلشًتاك لكمال عملية تعليم اللغة العربية يف  .3
 خاصة. ومهارة القراءةادلدرسة يف ارتقاء تعليم اللغة العربية عامة 

 أسلوببللباحثة : ىذا البحث يعطي توجيها يف تنفيذ التعلم التعاوين  .4
لتحقيق أىداف التعليم ة القراءة مهار ترقية يف  األلعاب الفرقية مباريات
 والتعلم.

 

 فروض البحث . ه

حلل مشكلة  ةالفروض ىو حلول مؤقتة أو تفسريات مؤقتة يضعها الباحث
فروض البحث يف ىذا البحث ىو  10البحث فهو إجابة زلتملة السئلة البحث.

ترقية لو فعالية يف  األلعاب الفرقية مباريات أسلوببستخدام التعلم التعاوين اأن 
 باتو.ة ادلتوسطة اإلسالمية  احلكومية طالب مدرسعند مهارة القراءة 

 

 حدود البحث . و

استخدام التعلم  فعالية احلدود ادلوضوعية: حددت الباحثة ىذا البحث " .1
 يف ترقية مهارة القراءة عند طالب األلعاب الفرقية مبارياتبنموذج التعاوين 

الباحثة مادة القراءة  تستخدماو  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو.
باادلوضوع يف الدرس اخلامس من وزارة الدينية من الكتاب الدراسي 

 . "ادلهنة الطيبيةبادلوضوع "والدرس السادس  "الالعبون الرياضيون"

                                                           
 92ه(, ص. 1416, رياض: دار أساسية للنشر والتوزيع, البحث العلمي ذوقان عبيدات,10
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ذا البحث يف استخدام التعلم التعاوين هبالباحثة  قامتاحلدود ادلكانية:  .2
يف  طالبعند الترقية مهارة القراءة يف  األلعاب الفرقية مبارياتنموذج ب

 يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  احلكومية بباتو "ف" و "ه" الفصل الثامن

احلدود الزمانية: ستقوم الباحثة ىذا البحث يف العام الدراسي  .3
2019/2020. 

    تحديد المصطالحات .ز

التعليم يقوم أنشطة تعليم اجملموعة اليت لديها ادلبادئ أن  التعلم التعاوين : .1
وكل أعضاء  ،على التغيري ادلعلومات اجتماعيا بني رلموعات التعليم

  11اجملموعات مسؤول عن نفسو وزنفز لتطور التعليم بني أعضاء اجملموعات.

ىو دنوذجية التعلم التعاوين الذي يوظف الطالب :  األلعاب الفرقية مباريات .2
طالب الذين ميلكون القدرات واألجناس  5-4يف اجملموعات الدراسية 

عملية التعليم باللعبة اليت تتصمم يف التعلم  واألجيال ادلختلفة. وادلراد ب ىو
التعاوين دنوجية ميكن الطالب أن يتعلموا بالراحة وادلسؤولية واألمانة والتعاون 

  12والتنافس الصحي وادلشاركة الدرس.

وصقلها فهي تزود القارئ القراءة عامل أساسي يف بناء الشخصية  : القراءة .3
بادلعارف واخلربات اليت قد اليستطيع أن يكتسبها مباشرة إال من خالل 

فمن اليقرأ  ،كما ألهنا ىي أداة الطالب يف حتصيل علومو الدراسية. القراءة
 13جيدا الزنصل جيدا.

 
 

                                                           
11

 Slavin, Cooperative Learning ......., 29. 
12

 Sardiman, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar, (Yogyakarta:  Tiga Serangkai, 1981), h. 79 
13

جامعة ادللك سعود وجامعة  ،، أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربيةغايل وعبد احلميد عبد اهللناصر عبد اهلل ال  
 55، ص. 1991 طنطا،
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 الدراسات السابقة. ح

رسالة ادلاجستري جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  ،(2019)نور اخلامتة  .1
تعليم مهارة القراءة على اساس تراسخ قيم احلكومية مباالنج وعنواهنا  

األخالق الشخصية لدى الطلبة يف كتاب القراءة الرشيدة مبعهد كونتور 
حث إىل الكشف عن تعلم مهارة يهدف ىذا الب. للبنات اخلامس كادري
وما قيم األخالق الشخصية اليت تراسخ لدى الطلبة  القراءة بالقراءة الرشيدة

يف معهد كونتور للبنات اخلامس كاديري بعد تعلم القراءة الرشيدة مث أثار من 
يف ترقية األخالق لدى الطلبة يف معهد كونتور للبنات تعلم القراءة الرشيدة 

الكمي مبدخل و ادلنهج ادلستخدم يف ىذا البحث ىو منهج . اخلامس كاديري
يف معهد  تعلم مهارة القراءة ونتائج البحث تدل على أن . الدراسة ادلسحية

كونتور للبنات اخلامس كاديري باستخدام كتابة القراءة الرشيدة موجو حنو 
التعليم قيم األخالق الشخصية ادلكتسب من ادلعلم فضال عن فهم نص 

ألن ادلدرسة كممارسني مباشرين وذلم دور مهم يف بذل اجلهود لفهم القراءة 
وتنفيذ تعليم الشخصية يف الواقع ادلثايل. قيم األخالق الشخصية ليت تراسخ 

وىناك تأثري . يف نفوس الطلبة ىي الصدق والنظام واجلهد وادلسئولية والتسامح
ري مادة يف زيادة يف ادلادة ادلطالعة لًتقية قيم األخالق وكانت نتيجة تأث

 %. 3,92واكرب من اجلدول يف حالة اخلطا من  5,634األخالق 

لة ادلاجستري جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية ارس ،(2018) وندا ليزى .2
مشكالت تعليم مهارة القراءة وحلوذلا من خالل  احلكومية مباالنج وعنواهنا

لوصف مشكالت يف  أىداف ىذا البحث ىي. ادلدخل البنائي االجتماعي
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تعليم مهارة القراءة يف ادلدرسة العالية روضة العلوم اإلسالمية ولوصف 
االجتماعي يف  مشكالت تعليم مهارة القراءة من خالل ادلدخل البنائي

ادلدرسة العالية روضة العلوم اإلسالمية ولوصف حلوذلا يف تعليم مهارة القراءة 
دخل ىذا البحث ىو ادلدخل وممن خالل ادلدخل البنائي االجتماعي. 

الكيفي مع نوع البحث من الدراسة الوصفية الكيفية. ونتائج ىذا البحث ىي 
ادلشكالت لدى الطالبات وادلعلمة مثل ضعف كفاءة ادلتعلم يف قراءة القرآن 
وقراءة النصوص العربية وضعف كفاءة الطالب يف فهم ادلقروء وادلشكلة يف 

ادلدرسة روضة العلوم. والعوامل اليت توادي إىل  تنفيذ تعليم مهارة القراءة يف
مشكالت تعليم مهارة القراءة يف ادلدرسة العالية روضة العلوم ىي قلة مفردات 
اللغة العربية عند ادلتعلم وضعف يف فهم قواعد النحوية والصرفية وضعف  
 كفاءة ادلتعلم يف فهم ادلقروء وحلوذلا ىي تقوم برنامج الدورة لقراءة القرآن

مث للمتعلم ىي التوجيهات . وصناعة اجملموعات الصغرية لتحسني قراءة القرآن
واالرشادات يف النهائي الدرس وإعطاء الواجبات داخل الفصل ام خارج 
الفصل وغريىا مث من ناحية تعليم مهارة القراءة ىي بتحسني تنفيذ تعليم 

استخدام طرق متنوعة مهارة القراءة باسًتاتيجيات التعلم التعاوين وأساليبها وب
 وكذلك باستخدام الوسيلة التعليمية. 

لة ادلاجستري جبامعة موالنا مالك إبراىيم ارس ،(2019) ادلسرورةفائقة  .3
تعليم مهارة القراءة باستخدام بطاقة  اإلسالمية احلكومية مباالنج وعنواهنا

مية النص لًتقية فهم ادلقروء واستيعاب ادلفردات يف مدرسة ادلتوسطة احلكو 
باتو. هبدف ىذا على معرفة فعالية استخدام بطاقة النص على ترقية فهم 
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معرفة فعالية استخدام بطاقة ادلفردات على ترقية استيعاب ادلفردات  ادلقروء و
لدى الطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية باتو. واستخدمت الباحثة 

بحث ىي أن ادلدخل الكمي على نوع ادلنهج التجرييب. ونتائج ىذا ال
ة فهم ادلقروء واستخدام بطاقة ادلفردات استخدام بطاقة النص التؤثر يف ترقي

 التؤثر يف ترقية استيعاب ادلفردات أيضا.

لة ادلاجستري جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية ارس ،(2011)لطيفة  .4
قطعة فعالية الوسيلة استخدام القصة على األوراق ادل احلكومية مباالنج وعنواهنا

يف ترقية مهارة القراءة. أىداف ىذا البحث ىي دلعرفة فعالية استخدام وسيلة 
القصة على األوراق ادلقطعة على فهم ادلقروء ومعرفة فعالية استخدام وسيلة 
القصة على األوراق ادلقطعة يف زيادة الثروة اللغوية لدى الطلبة ومعرفة فعالية 

قطعة يف تنمية الرغبة يف التعلم عند استخدام وسيلة القصة على األوراق ادل
 نتائج البحث ىي أن الطلبة. ومنهج ىذا البحث ىو البحث التجرييب. وأما

باعتبارىا االسترياتيجية ذلا فعالية  القصة على األوراق ادلقطعةاستخدام ب التعلم
 .يف ترقية فهم ادلقروء وزيادة الثروة اللغوية وتنمية الرغبة يف التعلم عند الطلبة

لة ادلاجستري جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية ارس ،(2019عبد الرمحن ) .5
تطوير مادة القراءة  على أساس التعلم التعاوين  احلكومية مباالنج وعنواهنا

)جيجسو( بالتطبق على تالميذ مبدرسة دار التوحيد الثانوية ماالنج. يهدف 
علم التعاوين )جيجسو( ىذا البحث لتطوير مادة القراءة  على أساس الت

قام الباحث يف ىذا البحث . بالتطبق على تالميذ مبدرسة دار التوحيد الثانوية
ونتائج البحث ىي أن تطوير مادة مهارة القراءة على منهج البحث التطوير. 
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باستخدام نظرية جيجسو يف تطبيق اإلجرائية العملية التعليمية لكل أبواب 
وادلوضوعات لكل أبواب  ،ىي دليل ادلعلم واخلصائص كتاب مهارة القراءة

% اليت 75بتصميم نظرية اجليجسو. ويأيت اخلبري يف رلال التصميم نتيجة 
اليت تدل على درجة % 55تدل على درجة جيد جدا ويف رلال احملتوى 

 .اليت تدل على درجة جيد جدا %86ويف رلال اللغة  جيد جدا

لة ادلاجستري جبامعة موالنا مالك إبراىيم ارس ،(2018) مطمئنةدوي  .6
 يم ستخدام التعلم التعاوين يف تعلا اإلسالمية احلكومية مباالنج وعنواهنا

ادلفردات والقراءة يف مدرسة هنضة العلماء ادلتوسطة اإلسالمية كادماغان 
 يم التعلم التعاوين يف تعلىذا البحث دلعرفة استخدام هدف ينج. باغالران ماال

يف مدرسة هنضة العلماء ادلتوسطة اإلسالمية كادماغان باغالران  ادلفردات
يف مدرسة هنضة  لقراءةايم التعلم التعاوين يف تعلدلعرفة استخدام  و نجماال

ىذا البحث ومنهج . نجالعلماء ادلتوسطة اإلسالمية كادماغان باغالران ماال
ادلستخدمة جلمع البيانات ىي االختبار والطرق ىو البحث التجرييب. 

نتائج البحث ىي  وأماواالستبانة وعملية حتليل البيانات ىي االختبار "ت". 
 وارتفعت نتيجة الطالب بعد استخدام التعلم التعاوين يف تعليم ادلفردات. 

 . لقراءة أيضااارتفعت نتيجة الطالب بعد استخدام التعلم التعاوين يف تعليم 
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 . الدراسات السابقة1جدول 

احث وسنة اسم الب الرقم
 البحث

 الفروق ادلساوة العنوان

نور اخلامتة  .1
(2019) 

تعليم مهارة القراءة على  
اساس تراسخ قيم 
األخالق الشخصية لدى 
الطلبة يف كتاب القراءة 
الرشيدة مبعهد كونتور 

 للبنات اخلامس كادري

 

 أ.التعلم التعاوين أ.مهارة القراءة
 ب. حبث جترييب

 

 
 ليزى وندا

(2018) 

كالت تعليم مهارة مش
القراءة وحلوذلا من خالل 
ادلدخل البنائي 

 االجتماعي

أ. يهدف دلعرفة  أ.مهارة القراءة
مشكالت تعليم 

القراءة وحلوذلا مهارة 
من خالل ادلدخل 

 البنائي االجتماعي

 ب. حبث جترييب

 فائقة ادلسرورة .3

(2019) 

تعليم مهارة القراءة 
باستخدام بطاقة النص 

ادلقروء لًتقية فهم 
واستيعاب ادلفردات يف 
مدرسة ادلتوسطة احلكومية 

 باتو

 أ.مهارة القراءة

 ب.حبث جترييب

 أ. التعلم التعاوين

 أ. التعلم التعاوين أ. مهارة القراءةفعالية الوسيلة استخدام  (2011لطيفة ) .4
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القصة على األوراق 
ادلقطعة يف ترقية مهارة 

 القراءة

 ب.حبث جترييب

ن عبد الرمح .5
(2019) 

تطوير مادة القراءة  على 
أساس التعلم التعاوين 
)جيجسو( بالتطبق على 
تالميذ مبدرسة دار 

 التوحيد الثانوية ماالنج

 أ. القراءة

 ب.التعلم التعاوين

 أ.حبث جترييب

مباريات  ب.
 األلعاب الفرقية

6.  
مطمئنة دوي 

(2018) 

ستخدام التعلم التعاوين ا
ادلفردات  يم يف تعل

والقراءة يف مدرسة هنضة 
العلماء ادلتوسطة 
اإلسالمية كادماغان 

 نج.باغالران ماال

 التعلم التعاوينأ. 
 ب. حبث جترييب

مباريات األلعاب أ. 
 الفرقية

 

بني ىذا البحث والدراسات السابقة ىي متساوية البحث عن مهارة تشابة ادل
 يف اسًتاتيجيية التعلم اليتهو فبني الدراسة األوىل وىذا البحث  الفرقأما القراءة. 
ىو لبحث االثانية وىذا بني الدراسة رق والفة البحث. والفرق أيضا يف منهجي هااستخدام

اسًتاتيجيية يف  ىولبحث اوىذا  ثةلالثابني الدراسة رق والفثها. حبجية يف أىدافها ومنه
اسًتاتيجيية التعلم يف  ىولبحث اوىذا  لرابعةابني الدراسة رق والف. هااستخدام التعلم اليت

يف أسلوب التعلم  ىولبحث اوىذا  خلامسةابني الدراسة رق والفأيضا.  هااستخدام اليت
 تعلمو. أسلوبيف  ىولبحث اوىذا  ادسةسلابني الدراسة رق والفهجية البحث. ومن
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 المبحث األول: التعلم التعاوني

 مفهوم التعلم التعاوني .أ 

من   يتكوف التعلم التعاكين من الكلمتني مها التعلم كالتعاكين. أما التعلم
صطالحية ىو كمن الناحية اال 1.الناحية اللغوية مشتق من الفعل الثالثي علم

د اليالحظ بشكل مباشر لكن يستبدؿ تغيري شبو دائم يف سلوؾ الفر  عملية 
عليو من السلوؾ كيتكوف  نتيجة اؼبمارسة كما يظهر يف تغيري األداء لدل الكائن 

  3كيعرؼ أيضا على أنو عملية تذكر كتدريب للعقل كتعديل يف السلوؾ. 2اغبي.

عملية التعليم كىو   cooperativeكأما التعاكين ىو من اللغة اإلقبليزية 
كفقا . لطالب يف اجملموعة ليعمل الوظيفة لتحقيق األىداؼالذم يتفاعل ا

لسالفني أف التعلم التعاكين ىو منوذجية التعليم الذم تنظيمو يف ؾبموعات 
 4.شخص متنوع حىت يشعر الطالب بالراحة يف الدراسة 6-1صغرية  كعددىا 

 اؼبثاؿ يف الطريقة يسمى ب. يشرح اؼبعلم الدرس عن قراءة اػبريطة مث يعطي 
الوقت إىل الطالب ليعملوا خبريطة كجييوا األسئلة تتعلق خبريطة مع أعضاء 
ؾبموعتهم. أما أعضاء اجملموعة متنوعة اليت تتكوف من الطالب بدرجة العليا 
كالوسيط ك كالرجل كاألنثى كمن خلفية الثقافة اؼبختلفة. بعد تعلموف 

علم يكتب درجة دبجموعاهتم مث يعملوف اؼبسابقة عن اػبريطة بنفوسهم كاؼب
 اؼبسابقة. كل اجملموعة اليت درجتها عالية سيناؿ جائزة من اؼبعلم. 

                                                           
1
,)عماف: دار كائل للنشر كالتوزيع, 4نبيل عبد اؽبادم كآخركف, إسًتاتيجيات تعلم مهارات التفكري بني الظرية كالتطبيق, ط.  

 55ـ(, ص. 9009

 44ـ(, ص. 9049 ,)القاىرة: مكتبة األقبلو اؼبصرية,4أنور ؿبمد الشرقاكم, التعلم نظريات كتطبيقات, ط.  2
3
 96ـ(, ص.  9002التطبيقات(, )القاىرة: مكتبة األقبلو اؼبصرية, -النماذج-ؿبمود عبد اغبليم منسي, التعلم )اؼبفهـو  

4
Slavin, Cooperative Learning ......, h. 8. 
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كقاؿ كيلونغ أف تعريف التعلم التعاكين ىو نوع من اسًتاتيجية التعلم يف 
ؾبموعات, يتعاؼبوف الطالب كيساعدكف بعضهم بعضا يف جعل اؼبهاـ مع الًتكيز 

يتعلموف أكثر يف ؾبموعة من . الطالب على الدعم اؼبتبادؿ بني األعضاء
كفقا لنظرية التحفيز فإف أىداؼ التعلم  5الطالب يتعلموف يف نظاـ كالسيكي.

التعاكين ىي خلق كضع ديكن من خاللو ربقيق النجاح عندما حيقق الطالب 
عند جونسوف كجنسوف أف التعليم التعاكين ىو يتعاكف اآلخركف ذلك اؽبدؼ. 

م التعاكين كل األعضاء اجملموعة حياكؿ ليناؿ لتحقيق األىداؼ معا كيف التعل
الصغرية تتكوف من  النتيجة. كيف سياؽ التعلم, التعلم التعاكين اجعل اجملموعات 

الطالب الذم يفرض ليتعاكف كيتطور تعليم نفسو كتعليم أصدقاء ؾبموعتو. يف 
 التعلم يقيم اؼبدرس كظيفة الطالب بناء على معيار معني. يعتمد التعلم ىذا

أف يصنع حذرا ليتعاكف  التعاكين على فعالية اجملموعات. يرجى اؼبعلم أف يستطيع 
كل أعضاء اجملموعة لتعظيم تعليم نفسو كتعليم أصدقاء ؾبموعتو ككلو مسؤكلة 

 6ليتعلم عن اؼبادة اليت يقدمها أصدقاء ؾبموعتو.

 أسس التعلم التعاوني .ب 

د االجيايب اؼبتبادؿ لو طبس خصائص يف التعلم التعاكين كىي االعتما  
كالتفاعل اؼبشجع كجها لوجو كاحملاسبة أك اؼبسؤكلية الفردية كمهارات التفاعل 

 7اإلجتماعي كاؼبعاعبة االجتماعية.

 االعتماد االجيايب اؼبتبادؿ .4

يف التعلم التعاكين ؾبموعتني للمسؤكليتو, األكؿ اؼبواد اؼبخصصة  
ؾبموعة أف تتعلموا اؼبواد للمجموعة كالثاين يضمن كل أعضاء الفرقة أك 

اؼبخصصة. كىناؾ طريقة لالعتماد االجيايب اؼبتبادؿ ىي تعزيز مشاعر 

                                                           
5
 A. Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2012),  207. 

6
 Miftahul Huda, Coopeartive Learning, Metode, Teknik, Struktur dan Model Pembelajaran, 

(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), 32. 
7
 Isjoni, Cooperative Learning,............,  41. 
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الطالب باندماجهم يف اجملموعة كحياكؿ صبيع األعضاء اجملموعة للحصوؿ 
على نفس اعبائزة إذا كصلت ؾبموعتهم إىل اؽبدؼ كتنظيم صبيع األعضاء 

اجملموعة كتعيني كل أعضاء  اجملموعة للحصوؿ على نفس اعبزء لكل أعضاء
 8اجملموعة مع األدكار الداعمة اؼبتبادلة.

 التفاعل اؼبشجع كجها لوجو .9

التفاعالت اليت ربدث مباشرة بني الطالب دكف كسيط. ليس ىناؾ بركز  
للقوة الفردية, اليوجد سول منط من التفاعل كالتغيري الذم ىو الشفهي بني 

لة إجيابية حبيث ديكن أف تؤثر على الطالب الذم يعزز كجود عالقت متباد
 نتائج التعليم كالتدريس.

 احملاسبة أك اؼبسؤكلية الفردية .2

اؼبسؤكلية الشخصية فيما يتعلق باؼبوضوع يف أعضاء اجملموعة حىت يتم  
ربفيز الطالب ؼبساعدة أصدقائهم ألف اؽبدؼ يف التعلم التعاكين ىو جعل  

 كل عضو يف ؾبموعتو أقول.

 اإلجتماعي مهارات التفاعل .1

يتطلب ىذا العنصر أف يكوف الطالب ؾبهزين دبهارات االتصاؿ اؼبتنوعة.  
قبل تعيني الطالب يف ؾبموعات حيتاج اؼبعلم إىل تعليم كيفية التواصل. ليس 
كل طالب لديو مهارات االستماع كالتحدث. يعتد قباح اجملموعة أيضا على 

درهتم على التعبري عن رغبة أعضائها يف االستماع إىل بعضهم البعض كق
 آرائهم.

 اؼبعاعبة االجتماعية .5

لن يتم التعلم التعاكين دكف عمليات صباعية. ربدث عمليات اجملموعة  
عندما يناقش أعضاء اجملموعة كيفية ربقيق أىدافهم بشكل جيد كإقامة 

                                                           
8
 Agus Supriono, Cooperative Learning.........., h. 58-59 
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جيب أف تتحقق العناصر األساسية اػبمسة أعاله يف   9عالقات عمل جيدة.
لتحقيق أقصى قدر من النتائج. لذلك جيب تنفيذ ىذه  التعلم التعاكين

العناصر اػبمسة بشكل صحيح. العناصر اػبمسة ىي االختالفات يف التعلم 
 التعاكين مع التعلم التقليدم.

 مراحل التعلم التعاوني . ج

 10ىناؾ مراحل التعلم التعاكين كما تلي:

 مرحلة التعرؼ (4

ربديد معطياهتا ككضع يتم فيها فهم اؼبشكلة أك اؼبهمة اؼبطركحة ك  
 التكليفات كاإلرشادات كالوقت اؼبخصص لتنفيذىا.

 مرحلة البلورة (9

كفيها يتم التفاؽ على توزيع االدكار ككيفية التعاكف كربديد اؼبسؤكليات  
اعبماعية كازباذ القرار اؼبشًتؾ كاالستجابة ألراء اجملموعة كمهارات حل 

 اؼبشكلة.

 مرحلة اإلنتاجية (2

اؼبرحلة االخنراط يف العمل من قبل أفراد اجملموعة  حيث يتم يف ىذه 
 كالتعاكف يف إقباز اؼبطلوب حيب األسس كاؼبعايري اؼبتفق عليها.

 مرحلة االهناء (1

تتم فيها كتابة التقرير, إذا كانت اؼبهمة تتطلب ذلك أكعرض ما تصولت  
 إليو اجملموعة يف جلسة اغبوار العاـ.

 

 

 

                                                           
9
 Jamil Suprahatiningrum, Strategi Pembelajaran, Teori Dan Aplikasi, (Yogyakarta: Ar Ruzz 

Media, 2017), h. 195-196 
10
 492-494صالح الدين السميع ؿبمد, النظرية البنائية كتطبيقها يف تدريس اللغة العربية,...., ص.  
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 أنواع التعلم التعاوني . د

 التعاكين متنوعة كخطواتو ـبتلفة كىي: التعلم

 ((Student Team Achievement Devisionالطلبة يف فرؽ حسب التحصيل تقسيم  .4

منوذجية التعلم التعاكىن ليجمع قدرة الطالب اؼبتنوع يف   STAD تعلم 
 11اجملموعة. كخطوتو ما يلى:

 يأمر اؼبعلم الطالب أف يشًتكوا اجملموعة (4

 اشخاص( 5-1غري متجانسة )يصنع اؼبعلم اجملموعة  (9

 يناقش الطالب مادة الدراسة صباعة (2

 تقدـ الطالب نتائج عمل اجملموعة (1

 يعمل اؼبسابقة النفسية كيقسم اؼبعلم درجة تطوير اجملموعة (5

 يعلن درجة نتائج اجملموعة كاألفراد (6

 يعطي اؼبعلم االحًتاـ. (7

 Jigsaw)  (سوجيج .9

شجع الطالب النشطني جيغسو إحدل من أنواع التعلم التعوين الذم ي 
كيساعد بعضهم البعض يف إتقاف اؼبوضوع لتحقيق أقصى قدر من األداء. 

 12إجراءات ىذ النوع ىي:

 جيمع الطالب يف أربع ؾبموعات (4

 يعطي كل األعضاء اجملموعة اؼبدة اؼبتعددة (9

اجتمع كاحد من أعضاء اجملموعة األخرل ليناقش اؼبادة افراديا لكل  (2
 اجملموعة

لكل أعضاء اجملموعة إىل اجملموعة قبلها لتعليم أعضاء  بعد ذلك, يعود (1
 اجملموعة األخرل لكل اجملموعة كيستمع أعضاء اجملموعة األخرل جيدا.

                                                           
11

 Suyatno, Menjelajah Pembelajaran Inovatif, Cet. 1, (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009), 

h. 51 
12

 Syaifurrahman, Tri Ujiati, Manajemen dalam Pembelajaran, (Jakarta: PT. Indeks, 2013), h. 78 
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 (Group Investigatonاالستقصاء اعبماعي )  .2

تتطلب ىذه الطريقة أف يتمتع الطالب بقدرات جيدة يف التواصل كيف  
طريقة أيضا الطالب منذ مهارات العمليات اعبماعية. تشتمل ىذه ال

التخطيط سواء يف ربديد اؼبواضيع كطرؽ دراستها من خالؿ التحقيق. يقـو 
اؼبعلموف الذين يستخدموف أساليب التحقيق اعبماعي بتقسيم الصف 

طالب ذكم خصائص غري  6إىل  5بشكل عاـ إىل ؾبموعات مكونة من 
 13متجانسة.

 14إجراءات ىذا النوع ىي:

 م اجملموعةتوزع اجملموعة أك قس (4

 اختار موضوعا ؿبددا بو مشكالت ديكن تطويرىا من اؼبوضوع (9

 حيدد الطالب كاؼبعلم منهج البحث الذم مت تطويرىا غبل اؼبشكالت (2

 يعرض نتيجة اؼبناقشة لكل اجملموعة  (1

 تقوًن (5

 Team-Game-Tournament)) األلعاب الفرقية مباريات .1

ل أف تطبيقو. يتضمن ىذا ىو منوذجية من منوذج  التعلم التعاكين الذم يسه
التعليم عملية صبيع الطالب بدكف اختالؼ أحواؽبم كيتضمن أيضا دكر 

كاف طبس  الطالب كاؼبدرس اؼبعاصر كيشتمل ىذا التعليم لعبة كتعزيزا.
 15كىي ما يلي: TGTيف  كاػبطوات كوناتاؼب

 ( presentation in classعرض يف الصف ) (4

 (team)الفريق  (9

 (games) عابلألا (2

 (tournament)سابقة اؼب (1

                                                           
13

 Suprohatiningrum, Strategi......., h. 206 
14

Supriono, Cooperative Learning......., h. 93 
15

 Slavin, Cooperative Learning ......, h. 166-167. 
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 (recognition teamجائزة الفريق ) (5

 مزايا وعيوب التعلم التعاوني . ه

 16ىناؾ مزايا من التعلم التعاكين كىي ما يلي:

 حيعل اؼبتعلمة ؿبور العملية التعليمية. .4

 مناسب زبتلف اؼبقررات الدراسية. .9

 ينمى اؼبسؤكلية الفردية كاعبماعية لدل اؼبتعلمات. .2

 هارات القيادة كالتواصل مع اآلخرين كإدارة الوقت.يكسب اؼبتعلمات م .1

 يؤدم إىل تقوية ركابط الصداقة كتطور العالقات الشخصية بني اؼبتعلمات. .5

 ديٌت مفهـو الذات لدل التعلمة كثقتا بنفسها. .6

 يساعد على تعلم إتقاف ما تتعلمو اؼبتعلمة من معلومات كمهارات. .7

 نشاط ؼبوقف التعليمي.يؤدم إىل كسر الركتني كإجياد اغبيوية كل .8

 كيتيح فرصة للعمل بركح الفريق كالتعاكف كالعمل اعبماعي. .9

 

 17مزايا التعلم التعاكين كفقا لساقبايا كإسًتاتيجية التعلم  ىي:

من خالؿ التعلم التعاكين اليعتمد الطالب بدرجة كبرية على اؼبعلم كلكن  (4
على اؼبعلومات من  ديكنهم إضافة الثقة ؼبهارات التفكري اػباصة هبم كلعثور

 مصادر ـبتلفة كالتعلم من الطالب كاآلخرين.

ديكن للتعلم التعاكين تطوير القدرة على التعبري عن األفكار بكلمات لفظية  (9
 كمقارنتها بأفكار اآلخرين.

ديكن أف يساعد التعلم التعاكين األطفاؿ على احًتاـ اآلخرين كربقيق كل  (2
 قيودىم كقبوؿ صبيع اختالفات.

                                                           
 22, ص. اسًتاتيجييات التعلم كالتعليم كالتقوًنمشركع التأسيس للجودة كالتأىل العتماد اؼبؤسسي كالرباؾبي,  16

17
 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Prosese Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana Prenada Mdia, 2011), h. 249 
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ل أثناء التعلم التعاكين ديكن أف يزيد من الدكافع كيوفر التحفيز على التفاع (1
 التفكري كىذا مفيد للعملية التعليمية طويلة األجل.

ديكن أف يساعد التعلم التعاكين على سبكني كل طالب ليكوف أكثر مسؤكلية  (5
 عن التعلم.

ادمي التعلم التعاكين ىو إسًتاتيجية قوية دبا يكفي لتحسني التحصيل األك (6
 كالقدرات االجتماعية.

من خالؿ التعلم التعاكين ديكن تطوير قدرة الطالب على اختبار األفكار  (7
كتلقى ردكد الفعل. ديكن للطالب فبارسة حل اؼبشاكل دكف اػبوؼ ف 

 ارتكاب األخطاء ألف القرارات اليت يتم ازبذىا تقع على عاتق اجملموعة.

ب على استخداـ اؼبعلومات ديكن للتعلم التعاكين ربسني قدرة الطال (8
 كمهارات التعلم اجملردة لتصبح حقيقية. 

كتستند نقاط الضعف يف منوذج التعلم التعاكين كفقا إلسجوين على عاملني 
 العوامل الداخلية كىي: 18كمها العوامل الداخلية كالعوامل اػبارجية.

ن جيب على اؼبعلم أف يعد التعلم بعناية إىل جانب أنو يتطلب اؼبزيد م .أ 
 الطاقة كالفكر كالوقت.

من أجل تشغيل عملية التعلم بسالسة من الضركرم دعم اؼبرافق  .ب 
 كألدكات كالتكاليف اؼبناسبة.

مادامت أنشطة اؼبناقشة اعبماعية جارية فهناؾ ميل ؼبوضوع اؼبشكلة قيد  .ج 
 اؼبناقشة حبيث اليتطابق الكثري مها ـ الوقت احملدد.

شخص ما يؤدم ىذا إىل جعل عند مناقشة الصف أحيانا ما يهيمن  .د 
 الطالب اآلخرين سلبني.
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 Isjoni, Cooperative Learning...., h. 24 
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  األلعاب الفرقية مباريات المبحث الثاني:

 األلعاب الفرقية مباريات مفهوم .أ 

التعلم التعاكين الذم   أساليبمن  أسلوبىو  األلعاب الفرقية مباريات  
يسهل أف تطبيقو. يتضمن ىذا التعليم عملية صبيع الطالب بدكف اختالؼ 

كيتضمن أيضا دكر الطالب كاؼبدرس اؼبعاصر كيشتمل ىذا التعليم لعبة أحواؽبم 
 مبارياتكتعزيزا. عملية التعليم باللعبة اليت تتصمم يف التعلم التعاكين منوجية 

ديكن الطالب أف يتعلموا بالراحة كاؼبسؤكلية كاألمانة كالتعاكف  األلعاب الفرقية
جية التعلم التعاكين الذم يوظف كىو منوذ 19كالتنافس الصحي كاؼبشاركة الدرس.

طالب الذين ديلكوف القدرات كاألجناس  5-1الطالب يف اجملموعات الدراسية 
 كاألجياؿ اؼبختلفة. 

 األلعاب الفرقية مبارياتخطوات و  مكونات .ب 

 20ما يلي: كىي األلعاب الفرقية مباريات يفكاػبطوات كونات اؼبكاف طبس 

 عرض يف الصف  (4

اؼبعلم اؼبادة, عادة يعمل بتعليم اؼبباشرة أك احملاضرة يف أكؿ الدراسة يشرح  
كاؼبناقشة الذم يؤدل اؼبعلم. يف ىذه اؼبرحلة كجب على الطالب أف يهتموا 

أف يعمل يف ؾبموعاهتم كذلك يستطيع  كيفهموا اؼبادة ألنو يساعد الطالب
 أف حيدد درجة اجملموعة.

 الفريق  (9

ناحية األداء كاعبنسية. مهمة طالب اؼبتنوعة من  5-1عادة يتكوف على   
اجملموعة ىي ليفهم اؼبادة مع أصدقاء ؾبموعاهتم كخاصة إلعداد أعضاء 

 اجملموعة ليعملوف جيدا كأمثاال يف مدة اللعبة.
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 Sardiman, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar, (Yogyakarta:  Tiga Serangkai, 1981), h. 79 
20

 Slavin, Cooperative Learning ......, h.166-167. 
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   ألعاب (2

تتكوف اللعبة من األسئلة اليت يصممهم اؼبعلم ليجرب معرفة الطالب من   
ة البسيطة اؼبرقمة عادة. يركب تقدًن الفصل كؾبموعة دراسية. اللعبة من األسئل

الطالب األسئلة مع إجابتهم. طالب جييبوف األسئلة صحيحا سيحصل 
    الدرجة. كىذه الدرجة ذبمع للبطولة األسبوعية.

  اؼبسابقة (1

تعمل البطولة يف أخري األسبوع عادة أك بعد تقدًن اؼبعلم كاجملموعات  
 علوية يف تلك البطولة.عملوا أكراؽ العمل حىت الطالب يعرفوف الدرجة ال

.TGT  ك STADكىذا ىو ما خيتلف بني 
21

 

 جائزة الفريق  (5

يعلن اؼبعلم اجملموعة اؼبمتازة ككل اجملموعة حيصل الشهادة كاؽبدية.  
أك أكثر كتلقب بفاخر  70اجملموعة تلقب دبمتاز اجملموعة إذا درجتو 

 .400-80كماىر اجملموعة إذا درجتو  80-70اجملموعة إذا درجتو 

 األلعاب الفرقية مبارياتمزايا وعيوب  .ج 

 فهي ما يلي:  األلعاب الفرقية مبارياتأما مزايا 
 حيفز الطالب للدراسة كيصنع بيئة الدراسة السركرة. .4

 ترقية تعامل الطالب بالفاعل كيورط قدرات الطالب. .9

 فبارسة مسؤكلية الطالب ليعملوف خنبة جملموعاهتم. .2

 ترقية نتائج دراسة الطالب. .1

ناقص يف كفاءة الوقت ألنو حيتاج فهي  األلعاب الفرقية مبارياتا عيوب كأم
 يف اعداد بطولتو. الوقت الطويل
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 Huda, Cooperative Learning...., h. 117. 
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 في تعليم اللغة األلعاب الفرقية مباريات .د 

التعلم التعاكين اليت يسهل  أسلوبأحد  األلعاب الفرقية مباريات
االت تنفيذىا، كينطوم على أنشطة صبيع الطالب دكف اغباجة إىل امتالؾ ح

ـبتلفة، كيتضمن دكر الطالب كمعلمني أقراف كحيتوم على عناصر القيادة. 
األلعاب  مباريات أنشطة التعلم مع األلعاب اؼبصممة يف نوع التعلم التعاكين

سبكن الطالب من تعلم اؼبزيد من االسًتخاء مع زيادة اؼبسؤكلية كالصدؽ  الفرقية
 .التعلمكالتعاكف كاؼبنافسة العادلة كاؼبشاركة يف 

ىي   األلعاب الفرقية مبارياتالتعلم يف  أسلوب، فإف مزايا سالفنيا لػكفق
 22كما يلي:

إىل شعور الطالب  األلعاب الفرقية مباريات أسلوبديكن أف يضيف  (4
 .الفردم باؼبسؤكلية لدل األفراد كالفرؽ

األلعاب األكادديية يف التعلم تشمل صبيع الطالب يف عملية التعلم   (9
 .الطالب أكثر نشاطا يف عملية التعلمحبيث يكوف 

سيكوف الطالب أكثر ضباسا يف متابعة الدرس ألف اؼبعلم سيعطي   (2
 .جائزة

منح الفرصة للطالب ؼبشاركة األفكار كالنظر يف اإلجابات الصحيحة  (1
 .اليت سيتم تنفيذىا يف اللعبة

جسديا، يوفر اللعب فرصا لألطفاؿ لتطوير مهاراهتم اغبركية. ككفقا 
فإف اللعبة ىي أداة لألطفاؿ الستكشاؼ العامل، من ما ال يُعرؼ يهارسيو سوغل

إىل ما ىو معركؼ، كمن ما ال ديكن القياـ بو حىت تكوف قادرة على القياـ بو. 
                                                           

22
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من خالؿ اللعب، يتمتع األطفاؿ أيضا بفرصة تطوير قدراهتم اؼبنطقية، ألنو من 
ألعاب اللغة ىي  23معينة.خالؿ األلعاب يتعلم األطفاؿ فهم كفهم أعراض 

ألعاب الكتساب اؼبتعة كفبارسة اؼبهارات اللغوية )االستماع كالتحدث كالقراءة 
كالكتابة(. كبالتايل حيصل الطفل على اؼبعلومات كاؼبعرفة اليت سيتم استخدامها 

 .ساس ؼبعرفتو يف عملية التعلم التالية يف كقت الحقأالحقا ك

 24:يليما فهي مزايا ألعاب اللغة أما 

يكوف الطالب أكثر نشاطا يف التفكري كمعاعبة اؼبعلومات بأنفسهم  (4
 . دبستويات أعلى من العمليات العقلية

 .أنشطة التعلم ىي أكثر حوؿ توجيو كإعطاء الطالب حرية التعلم (9

 .تكوين ركح التآزر كالتعاكف كاالحًتاـ اؼبتبادؿ آلراء األعضاء يف اجملموعة (2

 . نافسة الصحية يف ربقيق األىداؼيتعرؼ الطالب أكثر على اؼب (1

 . رفع مستول التقدير لدل الطالب كاجملموعات أنفسهم (5

يسمح للطالب بالتعلم من خالؿ استخداـ أنواع ـبتلفة من مصادر  (6
 . التعلم كليس فقط جعل اؼبعلم اؼبصدر الوحيد للتعلم

 ديكن ذبنب الطريقة التقليدية للتعلم، كىي طريقة التعلم اليت تركز على (7
 . اؼبعلم كمصدر للتعلم
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September 2010. 
24
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ديكن أف يثرم كيعمق اؼبواد اليت تتم دراستها حبيث تستمر يف الذاكرة  (8
 .لفًتة طويلة

 مهارة القراءة: لث المبحث الثا

 القراءةمفهوم  .أ 

القراءة ىي عملية عقلية إنفعالية دافعية تشمل تفسري الرموز كالرسـو اليت 
كالربط بني اػبربة السابقة كىذه  يتلقاىا القارئ عن طريق عينية كفهم اؼبعاين

قاؿ رشدم أضبد ك  25عاين كاالستنتاج كالنقد كاغبكم كالتذكؽ كحل الصعوبات.اؼب
طعيمة أف القراءة ليست مهارة آلية بسيطة كما أهنا ليست أداة مدرسية ضيقة. 
إهنا أساس عملية ذىنية كتأملية كينبغي أف تنمي كتنظيم مركب يتكوف من أمناط 

إهنا نشاط ينبغي أف حيتوم على كل أمنط التفكري كالتقوًن  .عقلية ذات عمليات
، نشاط يتكوف من إذف كاغبكم كالتحليل كالتعليل كحل الصعوبات. إف القراءة

أربعة عناصر: استقباؿ بصرم للرموز كىذا ما نسمية بالنقد. كدمج ؽبذه األفكار 
ذا ما نسمية بالتفاعل. مع أفكار القارئ. كتصور لتطبيقاهتا يف مستقبل حياتو كى

، فإهنا نشاط عقلي يستلـز تدخل إذف، القراءة ىي تعرؼ كفهم كنقد كتفاعل
 26شخصية اإلنساف بكل جوانبو.

، ترل الباحثة أف يف عملية القراءة اعبيدة تفاعالف مًتابطة بناء على ذلك
ة بني تلك العناصر األربع كىي القارئ كالنص كالطالقة كاالسًتاتسجية اؼبستخدم

 اليت تكوف مالئمة للحصوؿ على اؼبعٌت اؼبرجّو.
كالقارئ اعبيد حينما حيصل على فهم كاضح ؼبا يقرأ، فإنو يستجيب 
لألفكار اؼبكتسبة. فالقارئ حينئذ يربط األفكار اؼبكتسبة خالؿ القراءة خبرباتو 

                                                           
 405ـ( ، ص.  4996ار اؼبصرية البناية، ، تدريس اللغة العربية بني انظرية كالتطبيق )القاىرة: دحسن شحاتة25

26
ـ( ، ص. 4986، اؼبراجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرل )مكة مكرمة: جامعة أـ القرل، رشدم أضبد طعيمة  

548 
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خلفية القارئ يف عملية الفهم كاالستيعاب أثناء القراءة كيف السابقة، حيث تؤثر 
شيئ من التفصيل فإف القارئ يركز انتباىو أكال على الصفحة اؼبكتوبة بعقل 

 27مفتوح يتوخى طلب اؼبعٌت.

 أهمية مهارة القراءة  .ب 

كال شك أف القدرة على قراءة اللغة األجنبية  ىي من أىداؼ تعليم 
اللغات. أما الغالبية العظمى من اؼبتعلمني فإف مهارة القراءة ضركرية ؽبم لقراءة 

راجع كالكتب كاؼبقرر كاالطالع على الًتاث الفكرم كاغبضارم للعلم اػبارجي اؼب
كالقياـ باألحباث الًتبوية كالعلمية يف ؾباالت التخصص اؼبختلفة. كما إف يتمكن 
اؼبتعلم منهم من إتقاف ىذه اؼبهارة حىت يستطيع أف ينميها كديارسها دكف 

 28مساعدة من اؼبدرس.

رؼ على الرموز اؼبطبوعة كنطقها نطقا إف القراءة ىي عملية التع
. كالقراء هبذا اؼبفهـو عملية معقدة، كبالرغم من أمهية التعرؼ يف القراءة صحيحا

إال أنو كسيلة كليس غاية يف ذاتو فالتعرؼ كسيلة للفهم. كأف اؼبعاين ليس 
 29موجودة يف الرموز اؼبطبوعة لكنها موجودة يف عقل القارئ.

على اكتساب اؼبعارؼ كتثري لديهم الرغبة يف  كالقراءة تساعد الطلبة
الكتابة اػبالقة. فمن القراءة تزداد معرفة الطلبة بالكلمات كاعبمل كالعبارات 
اؼبستخدمة يف الكالـ كالكتابة. كعلى ىذا فهي تساعد الطلبة يف تكوين 

 إحساهنم اللغوم.

 

 

 

 

                                                           
27

 106 ـ( ، ص.4977، أساسيات تعليم اللغة العربية )القاىرة: دار الثقافة، فتحي علي يونس كؿبمود كامل الناقة  

28
 404ـ( ، ص. 4984، تعلم اللغات اغبية كتعليمها بني النظرية كالتطبيق )لبناف: مكتبة لبناف، صالح عبد اجمليد العريب  

29
 405-401، ص.  ـ(4981، الفالح مكتبة: كويت)، تدريس فنوف الغة العربية،مذكور أضبد علي  
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 أهداف تعليم مهارة القراءة .ج 

تعليم العربية لغري الناطقني هبا أف أىداؼ تعليم  قاؿ رشدم أضبد طعيمة يف كتابو
 30:مهارة القراءة ىي ما يلي

أف القراءة ىي أكىل اؼبهارات الثالث )القراءة كالكتابة كاغبساب( اليت جيمع  (4
 اجملتمع اإلنساين على حق الفرد يف تعلمها.

يف  أف الًتبية اؼبستمرة كالتعلم مدل اغبياة كالتعليم الذايت شعارات التتحقق (9
حياة اإلنساف إال إذا كاف قادرا على القراءة ألهنا أنشطة تعتمد على كمية 

 كنوع ما يقرؤه.

أف اجملتمع اإلنساين اؼبعاصر ؾبتمع متعلم يصعب تصور عمل مهارم فيو  (2
التطلب القراءة كإف اإلنساف ؿباط بكثري منأكجو النشاط اليت تستلـز القراءة 

 تمع كيؤدم كظيفتو.حىت حيقق ما يريد كيتكيف مع اجمل

 أف القراءة الواسعة شرط لثقافة الواسعة. (1

قراءة يستطيع الدارس أف حيقق أغراضو العملية من تعليم العبية. قد تكوف ال (5
 أغراضا ثقافية أك اقتصادية أك سياسية أك تعليمية أك غريىا.

كالقراءة مهارة يستطيع الدارس هبا ربقيق قدر من االستماع كقضاء كقت  (6
 دبا ىو أجدل.الفراغ 

كالقراءة ىي اؼبهارة اليت ينميها الطالب كحده بعد أف يًتؾ اؼبعهد ليس شبة  (7
 أدعى للتقدـ يف القراءة.

إف النجاح يف ربديد األىداؼ يف العملية التعليمية يعترب مؤشرا صادقا للنجاح 
ة فيها. كعند كامل الناقة كأضبد طعيمة أف القراءة جبانب كوهنا مهارة لغوية رئيسي

                                                           
30

 476ـ( ، ص. 4989، امعة اؼبنصورةرشدم أضبد طعيمة،  تعليم العربية لغري الناطقني هبا )مصر: ج  
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كأىم أىداؼ تعليم  31إال أهنا يف ذات الوقت ىدؼ من أىداؼ تعلم اللغة.
 32ما يلي:القراءة يف اللغة العربية لغري الناطقني هبا 

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

 أف يتمكن من قراءة النص قراءة جهرية بنطق صحيح.  .ب 

من استنتاج اؼبعٌت العاـ مباشرة من الصفحة اؼبطبوعة كإدراؾ تغري أف يتمكن  .ج 
 اؼبعٌت بتعبري الًتاكب.

أف يتعرؼ معاين اؼبفردات من معاين السياؽ كالفرؽ بني مفردات اغبديث  .د 
 كمفردات الكتابة.

 أف يفهم معاين اعبمل يف الفقرات كإدراؾ عالقات اؼبعٌت اليت تربط بينها. .ق 

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

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

 أف يتعرؼ عالمات الًتقيم ككظيفة ؾ منها. .ح 

 أف يقرأ بطالقة دكف السعانة باؼبعاجم أك قوائم مفردات مًتصبة إىل اللغتني. .ط 

اءة الصحيفة إىل قراءة األدب كالتاريخ كالعلـو أف يقرأ قراءة كاسعة ابتدأ من قر  .م 
كاألحداث اعبارية ـ إدرؾ األحداث كربديد النتائج كحليل اؼبعاين كنقدىا 

 كربط القراءة الواسعة بالثقافة العربية كاإلسالمية.

 

 

                                                           
31

)منشورات اؼبنظمة اإلسالمية للًتية  ٬طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا ٬ؿبمود كامل الناقة كرشدم أضبد طعيمة  
 .459-454ص.  ٬ـ( 9002 ٬أيسيسكو-كالعلـو كالثقافة

32
 .454ص.  ٬طرائق تدريس.... ٬ؿبمود كامل الناقة 
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 القراءة ةطرق تعليم مهار  .د 

ديكن تصنيف صبيع الطرؽ اليت استخدمت يف تعليم القراءة للمبتدئني إىل 
 33ريقتني أساسيني كمها:ط

الطريقة الًتكيبية: كىي تبدأ بتعليم اعبزئيات كالبدء بتعليم اغبركؼ    (4)
األجبدية بأظبائها أم أف ىذه الطريقة تبدأ من أصغر كحدات مكنة 
كتنتقل إىل الوحدات األكرب. ىناؾ طريقتاف تندرجاف ربت ما يسمى 

 ة الصوتية.بالطريقة الًتكيبية مها الطريقة األجبدية كالطريق

الطريقة التحليلية: كىي تبدأ بتعليم كحدات ديكن ذبزئتها إىل أجزاء أك  (9)
فإذا بدأت الطريقة بالكلمة فإنو ديكن ردىا إىل حركؼ  ٬عناصر أصغر

كأصوات. كعلى ىذه ديكن كضعها موضع التحليل. كىذه الطريقة 
 تشتمل عى طريقتني مها طريقة الكلمة كطريقة اعبملة.

 

 المشكالت في التعلمبع : المبحث الرا
 مفهوم المشكالت في التعلم . أ

 مشكلة. يف اؼبدارس، ال ديكن فصلها عن شيء ما التعلم عملية يف
الطالب  اؼبدرسة بالطبع ىناؾ أنواع كثرية. بدءا من اؼبشكلةالتعلم مشكالت يف 

اؼبشاكل اليت  الذين يصعب عليهم استيعاب الدركس اليت يقدمها اؼبعلم حىت
 . اؼبعلم عند عملية التعلم داخل الفصل يواجهها

الطرؽ اؼبمكنة للحل اليت ديكن  اؼبشاكل ىي مشاكل مع ؾبموعة متنوعة
 شيئ اؼبشكلة ىي 21أيهما أفضل من النماذج اؼبوجودة. تطبيقها دكف تقييم

 25.مت حلها شكلة جيب أف تكوفاؼبيسبب اعبدؿ، 
                                                           

33
 131-126ص.  ٬.... تدريس فنوف ٬كورعلي أضبد مذ   

34 Ngurah Oka, I Gusti. Problematika Bahasa dan Pengajaran Bahasa Indonesia, (Surabaya: 

Usaha Nasional, 1974), 15. 
35 Sugono, D., Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008), 

1103. 
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 أتنشىي مشكلة  أف اؼبشكالتستنتاج االمن بعض اآلراء أعاله، ديكن 
كجود حل،  حيتاج إىلعالقة عاملني، فبا أدل إىل كضع صعب للغاية ك  من أك

 .أكالأيهما أفضل  دكف اغباجة إىل اغبكم
 

 أنواع المشكالت في التعلم  . ب
 36يلي: أنواع مشاكل التعلم ىي كما

 اؼبهارات األكادديية .4
حالة الطالب الذين يقدر أف لديهم ذكاء عاؿ، كلكن ال ديكنهم 
استخدامها على النحو األمثل. جيب أف يستفيد اؼبعلموف كأكلياء األمور من 
أنشطة إكسًتا بشكل جيد، ألف مهارات كل طالب ـبتلفة سباما، حىت 

 .يتمكنوا من اػبركج كبدء مهاراهتم منذ سن مبكرة كيُتوقع منهم تطويرىا
 مهارات التعلم .9

 حيتاجوف إىلكلكن أك أكثر  420حالة الطالب الذين لديهم معدؿ ذكاء 
هارات التعلم ممهاـ خاصة لتلبية احتياجات كقدرات التعلم مرتفعة للغاية. 

دعم التحصيل التعليمي للطالب ألف الطالب سيحصلوف على اؼبزيد من 
 .اؼبعرفة اإلضافية من عملية التعلم اؼبناسبة

 ا يف التعلمجدبطيئة  .2
تاجوف إىل دراسة كضع الطالب الذين ليس لديهم أكاددييوف كافيوف كحي

يف الواقع، لكل طالب نفس السبب، لكن قدرة كل طالب على . الًتبية اػباصة
طالب آخر زبتلف سباما كىذا ىو اؼبكاف الذم يضغط فيو عمل اؼبعلم يف 
إعطاء اؼبزيد من التدريس حبيث ال يبدك الطالب األقل قدرة على تلقي الدركس 

 .ف دركسهم سريع جدابعيدا جدا مقارنة بالطالب الذين يتلقو 
                                                           

36
 Nirwana, Herman dkk., Belajar dan Pembelajaran, (Padang : FIP UNP,2006), 149-150. 
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 عدـ دافع يف التعلم .1

كضع الطالب الذين ىم أقل حرصا على التعلم كما لو كانوا رادعني 
ككسلولني. كيرجع ذلك إىل العديد من األسباب اليت تشمل البيئة اؼبدرسية 
كاألسرة كبيئة صبعية الطفل، إذا مت إعطاء بيئة الطفل ضباسا كبريا للتعلم منذ 

ؤكد أنو ديكن ربفيز ىؤالء الطالب ليصبحوا أطفاال أذكياء، الطفولة، فمن اؼب
كلكن على العكس من ذلك ديكن أف يؤثر نقص دافع الطالب على عملية 

 .التعلم كتصبح يف النهاية كاحدة من العديد من اؼبشاكل يف التعلم
 السلوؾ السيئ كالعادة يف التعلم  .5

لتعليمية اليومية مع ما حالة الطالب الذين تتعارض أنشطتهم أك أفعاؽبم ا
كعدـ طرح أسئلة  ككراىية اؼبعلم جيب عليهم فعلو، مثل اؼبماطلة كشراء الوقت

عن أشياء ال يعرفوهنا كما إىل ذلك، لذا فإف اؼبواقف كالعادات اعبيدة ديكن أف 
تدعم الطالقة عملية تعلم الطفل. ىذا ألف األطفاؿ دييلوف إىل أف يكونوا 

 .ئةالطالب الذين لديهم مواقف كعادات سي ؾبتهدين يف التعلم من
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 مدخل البحث ونوعه .أ 

الباحثة هذا البحث ادلدخل الكمي. أن ادلدخل الكمي هو  تستخدما
 ،ادلدخل الذي يسند على فلسفة الوضعية ويسعمل يف اجملمع والعيانات معني

حتليل  ،طريقة أخذ العيانات اعتباطيا ومجع البيانات باستخدام أدوات البحث
 1حصائية يهدف ليخترب الفروض ادلعني.البيانات كميا وإ

ري ي وهو نوع الذي يهدف ليبحث فهو حبث جتالبحث  هذا أما نوع
العالقة )عالقة العلة وادلعلول أو غريها( بني ادلتغرياتني أو أكثر يف اجملموعة 
التجريبية الوحيدة أو أكثر ويقارن النتيجة مبجوعة اليت غري ادلتالعبة أو اجملموعة 

2الضابطة.
 

بتصميم اجملموعتني مها اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية.  وذلك
الضابطة هي حالة ادلقارنة التجري ي وأما التجريبية هي حالة ادلتغريات ادلتالعبة. 

( هو Quasi Experimentalالتجري ي يف هذا البحث هو شبه جتري ي. شبه جتري ي )
لدراسة ليعطي ادلعاملة. اختيار البحث الذي يستعمل كل ادلوضوع يف جمموعة ا

العينة يف هذا التجري ي غري عشوائية بالتطبيق إىل هذا البحث يعين شبه جتري ي 
 .non equivalent control group designبأسلوب 

 ه وأسلوب اختيارهاتمجتمع البحث وعين .ب 

إن جمتمع البحث يف هذا البحث هو الطالب يف الصف الثاين يف 
 ،9191-9102اإلسالمية احلكومية بباتو لسنة الدراسة ادلدرسة ادلتوسطة 

                                                           
1
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kuanitatif, dan Rnd,(Bandung: 

Alfabeta, 2010), h.14 
2
 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitaif, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 228 
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يعين تصنيف ( purposive samplingوتصنيف العينة إىل أسلوب لعينة ادلقصودة )
العينة يناسب بأهداف البحث. واختارت الباحثة إحدى من تقنية أخذ العينات 

 جاهتم.غري العشوائية مثل تقنية أخذ العينات النس ي بني فصلني متساويان يف در 
ضابطة مجموعة اللل اطالب 93" وعدد طلبة يف هذا الفصل ههو فصل الثامن "
 .تجريبيةمجموعة اللل اطالب 93" فوالفصل الثامن "

 متغيرات البحث .ج 

ل تتكون إىل قسمني ادلتغري ادلستق ادلتغريات هي وضوع البحث اليت
( Independent Variableل هو ادلتغري الذي يعطي األثر )وادلتغري التابع. ادلستق

يف هذا البحث ادلتغري  3(.dependent variableوادلتغري التابع هو ادلتغري العاقب )
. أما األلعاب الفرقية مبارياتنموذج بل هو اسرتاتيجية التعلم التعاوين ادلستق

 ادلفردات. فهمالطالب يف  ترقيةادلتغري التابع هو 

 البيانات ومصادرها .د 

تنقسم البيانات  هذا البحثويف . ت اليت جيب تسجيلهاالبيانات هي كل ادلعلوما
 مها: إىل قسمني

البيانات الرئيسية : البيانات اليت حيصلها من ادلصدر األصلي. والبيانات  .0
نتائج اختبارات كفاءة الطالب يف مهارة الرئيسية يف هذا البحث هي 

 .القراءة

ري مباشرة أو من البيانات الثانية : البيانات اليت حصل عليها الباحثة غ .9
الوسائل الوسيطة. والبيانات الثانية يف هذا البحث هي كيفية تنفيذ 

 . يف ترقية مهارة القراءة األلعاب الفرقية مبارياتالتعلم التعاوين بنموذج 

 نوعان مها:وهي  فهي ما صدرت منه البيانات أما مصادر البياناتو 

                                                           
3
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 162 
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كان األسئلة   ،الباحثةمن الذين أجابوا على أسئلة :  ادلصادر الرئيسية .0
الشفوية أو الكتابية. وادلصادر الرئيسية يف هذا البحث هي طالب فصل 

 الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو.

كل ما ميكن أن يعطي البيانات ولكن البيانات ليست ادلصادر الثانية :   .9
 عنلكتب ادلراجع أو امن هذا البحث هي ادلصادر الثانية من البشر. 

 .ةاأللعاب الفرقي مباريات

 أساليب جمع البيانات .ه 

 . االختبارادلالحظة و طريقة مجع البيانات يف هذا البحث هو 

 ادلالحظة .0

مبراقبة وتسجيل ادلالحظة هي أسلوب مجع البيانات الذي يعمله الباحثة 
 ادلالحظة يعمله الباحثة   4نظامية على األعراض الظاهرة يف موضع البحث.

تنفيذ تعليم مهارة القراءة باستخدام التعلم دام أوراق ادلالحظة دلعرفة باستخ
الباحثة أوراق ادلالحظة  تستخدما .األلعاب الفرقية مبارياتمنوذج التعاوين 

يف  األلعاب الفرقية مبارياتيف هذا البحث ليالحظ تنفيذ وخطوات تعلم 
ظة هي اإلجابة "نعم" و البديلة يف أوراق ادلال اإلجابات. تعليم مهارة القراءة

"ال". تصنع أوراق ادلالحظة مع دليل لشبكة أدوات البحث. أما شبكة 
 أوراق ادلالحظة فهي يف ادلالحق.

 االختبار .9

االختبار هو جمموعة من ادلثريات )أسئلة شفوية أو كتابية أو صور أو 
الباحثة  تستخدما 5اعدت لتقيس بطريقة كمية أو كفية سلوكا. (رسوم

لبيانات يف هذا البحث باالختبارين مها االختبار القبلي واالختبار مصادر ا
                                                           

4
 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakata: PT Rineka Cipta, 2005) , h. 158 

 083ه(, ص.  0301ذوقان عبيدات, البحث العلمي, )رياض: دار أساسية للنشر والتوزيع,  5
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البعدي. االختبار القبلي هو االختبار الذي تلقي الباحثة للطالب يف أول 
مرة أي قبل عملية البحث دلعرفة كفاءة الطالب عن ادلادة. وأما االختبار 

ريقة البعدي هو االختبار الذي تلقي الباحثة للطالب بعد إجراء الط
 6ادلستخدمة يف البحث دلعرفة كفاءة الطالب عن ادلادة.

. وهذا مبهارة القراءةالباحثة االختبار جلمع البيانات ادلتعلقة  تستخدما
الباحثة  تستخدماتبار األوىل واالختبار الثاىن. و االختبار يتكون من االخ

الباحثة باالختبار  قامت. و مهارة القراءةاالختبار دلعرفة قدرة الطالب يف 
الباحثة قبل استخدام  قامتأما االختبار القبلي القبلى واالختبار البعدي. 

للمجموعة التجريبة  األلعاب الفرقية مبارياتبنموذج نظرية التعلم التعاوين 
التعلم التعاوين وأما االختبار البعدي ستقوم الباحثة بعد استخدام نظرية 

 للمجموعة التجريبة. قيةاأللعاب الفر  مباريات موذجنب
الباحثة االختبار ليحصل البيانات عن نتائج دراسة الطالب  تستخدما

 متعدد اخلياراتيف مهارة القراءة. االختبار يستخدم يف هذا البحث هو 
" لإلجابة 3بأربعة اإلجابات البديلة وهي "أ" و"ب" و"ج" و"د". درجة "

لباحثة االختبار بناء على ا تكبر " لإلجابة اخلاطئة. 1حة ودرجة "الصحي
ادلؤشرات اليت حتقق يف عملية التعلم. أما ادلؤشرات اليت حتقق يف عملية تعلم 

 يف ادلالحظة. فهي األلعاب الفرقية مباريات

 

 

 

 

 

 

                                                           
 939(, ص. 0228)بريوت: دار النفائس, نايف حممود معروف, خصائص اللغة العربية وطرائق تدريسها, الطبعة اخلامسة  6
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 7أما معيار ذماح الطلبة يف االختبار ومؤشراته هي كما رسم البيان التايل:

 معيار ذماح الطلبة يف االختبار:

 %(النسبة ادلئوية ) مدى الدرجة ىادلستو  رقم

 %011 -%21 011-21 دمتاز .0
 %82 -%81 82-81 جدا جيد .9
 %32-%31 32-31 جيد .3

 %12 -%11 12-11 مقبول  .1
 %32 -%1 32-1 ضعيف .3

 

 تحليل البيانات . و

الباحثة لتحليل البيانات باستخدام أسلوب ختليل الكمي وهو  تستخدما
دوات كميا مثل الرياضيات واإلحصاء واالقتصاد التحليل الذي يستعمل األ

الباحثة يف حتليل الكمي منوذج حتليل اإلحصائي دلعرفة  تستخدما  8القياسي.
هل ادلتغريات اليت تقارن بشكل ملحوظ خمتلف بسبب معاملة يف هذا البحث أو 
عرضي فقط. وأما الرموز الذي تستخدمها الباحثة عند حتليل البيانات ادلوجودة 

 "tباستخدام اختبار " هي
 "tاالختبار " .0

 " فهو ما يلي:tأما رموز  االختبار "
دلعرفة اختالف يف نتيجة االختبار القبلي والبعدي من " t"االختبار  ( أ

 جمموعة التجربية 

                                                           
7
 M. Soenarji Dwiwandono, Tes Bahasa dalam Pengajaran, (Bandung: ITB Bandung, 1996), h. 30 

8
 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 30 



38 
 

 
 ادلعاين :

Md  ادلقياس ادلعدل من :d 

d  فرق من االختبار البعدي واالختبار القبلي : 

Xd  درجة االرمراف من :Xd=d-Md 

X
2

d  درجة االرمراف ادلربع من :Xd 

n  :عدد الطلبة 

دلعرفة اختالف يف نتيجة االختبار البعدي من جمموعة " t"االختبار   ( ب
 9.التجريبة والضابطة

 
 

 : Sgabوأما 

 
 ادلعاين :

 XAادلقياس ادلعديل من جمموعة التجريبة : 
 XB ادلقياس ادلعديل من جمموعة الضابطة : 
 S2

A :ن جمموعة التجريبةمتغري م 

 S2
Bمتغري من جمموعة الضابطة : 

 nAعدد الطالب من جمموعة الضابطة : 
 nBعدد الطالب من جمموعة التجريبة : 

                                                           
9
 Supardi, Aplikasi Statistika dalam Penelitian, (Jakarta: Change Publication, 2013), h. 325-329 
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 Sgab.االرمراف ادلعياري ادلشرتك : 
 مراحل تنفيذ البحث . ز
الباحثة إىل مدير ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو  تستأذنا .0

 .البحثعما يتعلق مبوضوع هذا 
عن تعمل هذا البحث  الباحثة مدرس اللغة العربية تستأذناو  تقابل .9

مث تنفذ ادلقابلة معه حول تعليم اللغة العربية يف تلك ادلدرسة وتسأل 
تعني الباحثة اجملموعة  .الباحثة التوجيهات واالرشادات من ادلدرس

الفصل الثامن "ف" للمجموعة  التجريية واجملموعة الضابطة.
الفصل الثامن "ه" . طالبا 93وعدد الطلبة يف هذا الفصل  الضابطة

 أيضا.  طالبا 93للمجموعة التجريبية وعدد الطلبة يف هذا الفصل 
الباحثة خطوات التعلم وتستعد الوسائل ادلستخدمة يف  تصمم .3

 .األلعاب الفرقيةمباريات بنموذج التعلم التعاوين تعليم مهارة القراءة ب
ار القبلي للمجموعة التجريبية واجملموعة الباحثة باالختب قامت .3

 الضابطة.
مباريات بنموذج التعلم التعاوين الباحثة بتعليم مهارة القراءة ب قامت .3

 .األلعاب الفرقية
الباحثة باالختبار البعدي للمجموعة التجريبية واجملموعة  قامت .1

 الضابطة.
 الباحثة البيانات من ميدان البحث. حللت .3
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 الفصل الرابع

 ومناقشتها عرض البيانات وتحليلها

 عرض البيانات .أ 
في ترقية مهارة  األلعاب الفرقيةمباريات  أسلوببالتعلم التعاوني تنفيذ  .1

 المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية باتو. القراءة عند طالب

عما يتعلق  لبحث تقابل وتستأذن الباحثة مدير ادلدرسةقبل إجراء ا
الباحثة  تقابل وتستأذنمث  7474فربايَت  72يف تاريخ البحث  مبوضوع ىذا

عن تعمل ىذا البحث مث تنفذ ادلقابلة معو حول تعليم اللغة  مدرس اللغة العربية
تعُت  .التوجيهات واالرشادات من ادلدرس وتسأل الباحثةالعربية يف تلك ادلدرسة 

الثامن "ف" للمجموعة الفصل  الباحثة اجملموعة التجريية واجملموعة الضابطة.
الفصل الثامن "ه" للمجموعة . طالبا 70الضابطة وعدد الطلبة يف ىذا الفصل 
 أيضا.  طالبا 70التجريبية وعدد الطلبة يف ىذا الفصل 

أبريل  3 إىل 7474 فربايَت 72تاريخ  يفذا البحث هبامت الباحثة ق
التجريبية  اجملموعةو  الضابطة باالختبار القبلي يف اجملموعة. قامت الباحثة 7474

. قامت الباحثة 7474 فربايَت 72مبساعدة مدرس اللغة العربية يف يوم السبت 
االختبار القبلي يف أول دخول الباحثة إىل الفصل ويهدف ىذا االختبار دلعرفة ب

 .األلعاب الفرقيةمباريات  أسلوببالتعلم التعاوين قدرة الطالب قبل تنفيذ عملية 

للمجموعة  األلعاب الفرقيةمباريات  أسلوببالتعاوين لم قد مت تنفيذ التع
 شرحو فهو ما يلي: لقاءات. أما سبعالتجريبية يف 
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 يف تعليم مهارة القراءة  األلعاب الفرقيةمباريات بنموذج التعلم التعاوين تنفيذ  .أ 
 للمجموعة التجريبية

 اللقاء األول (4

. أعطت 7474 يَتفربا 72بدأت الباحثة اللقاء األول يف يوم السبت 
الباحثة االختبار القبلي باألسئلة ادلتنوعة اليت تتعلق مبهارة القراءة. أعطت 

 .قبلي ستون دقيقةالباحثة الفرصة ليعمل االختبار ال

 اللقاء الثاين (7

صة احليف  7474مارس  3بدأت الباحثة اللقاء الثاين يف يوم الثالثاء 
مت الباحثة التعلم واستخد 42.70-42.00وىي يف الساعة  ةالثاني

يف اللقاء الثاين  األلعاب الفرقية يف تعليم مهارة القراءةمباريات منوذج التعاوين 
 :باخلطوات التالية

ي األمثلة كيف عطبادلوضوع "الالعبون الرياضيون" وتقرأت الباحثة النص  .أ 
ستمع الطالب قراءة الباحثة مث يتبع الطالب قراءة يقرأ النص صحيحا وي

 اعة أو منفردا.الباحثة مج

شرحت الباحثة النص وأعطت الباحثة بعض ادلفردات اليت تتعلق  .ب 
 بالالعبون الرياضيون وناقشت عن بعض ادلفردات الصعبة.

 0-0وكل اجملموعة تتكون من  .قسمت الباحثة الطالب إىل اجملموعات .ج 
 .القدرة ادلختلفةطالب. كل أعضاء اجملموعة ميلك 
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 فهي ما يلي: يةموعة التعاونتقسيم أعضاء اجملأما  .د 

 0.4اجلدول 
 يةأعضاء اجملموعة التعاون

 اجملموعة الثانية اجملموعة األوىل
 عماليا زين .1

 ألفزا رمحى نور رىف زىرا .2

 ماريسا صفى رمضاين شاشا .3

 أليشا رمحاساري .4

 زلمد محدي مسروخان .5

 

 صفى سزكيا مولدا رمحى .1

 رمسى كيال ندين فرداياين .2

 حرية ليلة السعادة .3

 أوريل فضيلةرشا  .4

 نادييا ياسا زحاري .5

 

 اجملموعة الرابعة اجملموعة الثالثة
 أرينا حسٌت حلييا .1

 نفيلة عائشة .2

 نزاال ديوي أولياء .3

 نفلى نيلى رشدا .4

 ريشا سيلبينا كينشيال بوتري .5

 

 نشوى ىجرة األوليا .1

 ليلي نور حامدة  .2

 دىف كناىيا بوتري .3

 مفازة الزىرا .4

 أفيدا صلوى عليدا .5

 اجملموعة اخلامسة
 علمية الطيبة الرمضانية .1

 عزيزة عيش براستيانا .2

 رفقة نبيلة بوتري .3

 وحي أريو أمحد شة .4
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كل اجملموعة الورقة اليت فيها النص بادلوضوع ل مث أعطت الباحثة .ه 
 "الالعبون الرياضيون".

 .موعة أن يناقشوا نص القراءةاجملأمرت الباحثة لكل  .و 

م يف أوراق الطالب مسؤول ليؤكد أن كل أعضاء رلموعتو قد تعل .ز 
األنشطة من الباحثة. الطالب الذي ميلك القدرة ادلرتفعة يساد أعضاء 
رلموعتو الذي ميلك القدرة ادلنخفضة حىت يستطيع الطالب أن يعاونوا 

 بُت أصدقائهم ويستطيعون أن يفهموا النص.

 األسئلة يف ورقة العمل مع رلموعاهتم. واأمرت الباحثة الطالب ليعمل .ح 

حىت يشعر الطالب بالسرور بُت اجملموعات سابقة أعطت الباحثة ادل .ط 
 واحلماسة يف عملية تعليم مهارة القراءة.

 ت، قاماللقاء الثاينجبمع البيانات يف  ةالباحث تبعد أن قام
 للقاءتفكَت ليكون مرجعا يف حتسُت جودة التعلم يف االبعمل  ةالباحث

 :هيفنتائج التفكَت  أماالتايل، 
التعلم وخطوات التعلم اليت سيتم تنفيذىا  مل ينقل ادلعلم أىداف (4

 .ىذا اللقاءيف 
تستغرق قراءة قواعد اللعبة الكثَت من الوقت، يسأل الطالب  (7

 ىذا األسلوب.دائما ألهنم ال يزالون غَت معتادين على 
 توضيحادلعلم ال ينتبو حلالة الطالب الذين يلعبون وال ينتبو ل  (3

 .ادلعلم
 وادلبارة.الضوضاء أثناء األلعاب مل يتمكن ادلعلمون من تقليل  (0
اللعبة، لذلك يف وقت اللعبة  قواعدبعض الطالب مرتبكُت ب (0

 .إىل احلصول على توجيو ادلعلم حيتاجونىناك طالب 
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 .ىناك طالب ال ينتبهون للمعلم عندما يشرح ادلعلم ادلواد (6
 الطالب األشياء ادلهمة اليت ينقلها ادلعلم يكتب مل (2

 اللقاء الثالث (3

صة احليف  7474مارس  2اللقاء الثالث يف يوم السبت بباحثة قامت ال
. أما خطوات عملية التعلم 42.40-46.00األوىل والثانية وىي يف الساعة 

 يف ىذا اللقاء فهي ما يلي:

 كررت الباحثة ادلادة يف اللقاء ادلاضي. ( أ

" وتعطي الالعبون الرياضيونحتت ادلوضوع " قرأت الباحثة بعض النص ( ب
 يقرأ النص صحيحا. فاألمثلة كي

تبع الطالب قراءة الباحثة مجاعة استمع الطالب قراءة الباحثة مث  ( ت
 ومنفردا.

 هتم.امع أعضاء رلموع واأمرت الباحثة الطالب ليجمع ( ث

قسمت الباحثة أوراق األنشطة اليت فيها نص القراءة بادلوضوع   ( ج
 القراءة.تعلق مبهارة ت" وبعض األسئلة ادلتنوعة اليت الالعبون الرياضيون"

أمرت الباحثة لكل رلموعة أن يناقشوا نص القراءة ويعملوا التمرينات يف  ( ح
 .يةاجملموعة التعاون

الطالب مسؤول ليؤكد أن كل أعضاء رلموعتو قد تعلم يف أوراق  ( خ
األنشطة من الباحثة. الطالب الذي ميلك القدرة ادلرتفعة يساد أعضاء 

تطيع الطالب أن يعاونوا رلموعتو الذي ميلك القدرة ادلنخفضة حىت يس
 بُت أصدقائهم ويستطيعون أن يفهموا النص.

أعطت الباحثة ادلسابقة حىت يشعر الطالب بالسرور واحلماسة يف عملية  ( د
 تعليم مهارة القراءة.

 ناقشت الباحثة والطالب عن األسئلة. ( ذ
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 حددت الباحثة الفائزين اإلفرادية واجملموعية. ( ر

 منحت الباحثة اجلائزة للفائزين. ( ز

 ةالباحث ت، قاماللقاء الثالثجبمع البيانات يف  ةالباحث تبعد أن قام
 أماالتايل،  للقاءليكون مرجعا يف حتسُت جودة التعلم يف اثانيا تفكَت البعمل 

 :هيفنتائج التفكَت 
جيب أن يكون توجيو الطالب لتحريك اجملموعات على الفور حبجم   . أ

 .كراركبَت حبيث ال يقضون الكثَت من الوقت يف الت
 .يشًتط الطالب أن يكونوا مؤىلُت مقدما وجاىزين دلشاركة التعلم  . ب
حيتاج ادلعلمون إىل أن يكونوا حزما عندما يفتقر الطالب إىل   . ت

واالختبارات وادلناقشات من خالل فرض  باراتاالنضباط أثناء ادل
 .عقوبات أو ختفيض الدرجات

طالب أكثر اىتماما اذبية حبيث يكون الاجل ادلبارة قم بإعداد جوائز   . ث
 .بارةومحاسا خالل ادل

 اللقاء الرابع (0

صة احليف  7474مارس  44قامت الباحثة بعملية التعلم يف يوم الثالثاء 
 واخلطوات يف ىذ اللقاء ىي: 42.70-42.00الثانية وىي يف الساعة 

حتت ادلوضوع "ادلهنة الطيبية" وأعطت قرأت الباحثة النص  .أ 
 قراءة الباحثة حا ويستمع الطالباألمثلة كيف يقرأ النص صحي

 الطالب قراءة الباحثة مجاعة ومنفردا. مث يتبع

 هتم.امع أعضاء رلموع واأمرت الباحثة الطالب ليجمع .ب 

قسمت الباحثة أوراق األنشطة اليت فيها نص القراءة بادلوضوع   .ج 
 تعلق مبهارة القراءة.ت"ادلهنة الطيبية" وبعض األسئلة ادلتنوعة اليت 
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حثة لكل رلموعة أن يناقشوا نص القراءة ويعملوا أمرت البا .د 
 .يةالتمرينات يف اجملموعة التعاون

الطالب مسؤول ليؤكد أن كل أعضاء رلموعتو قد تعلم يف أوراق  .ه 
األنشطة من الباحثة. الطالب الذي ميلك القدرة ادلرتفعة يساد 
أعضاء رلموعتو الذي ميلك القدرة ادلنخفضة حىت يستطيع 

 ونوا بُت أصدقائهم ويستطيعون أن يفهموا النص.الطالب أن يعا

األسئلة يف ورقة العمل مع  واأمرت الباحثة الطالب ليعمل .و 
 رلموعاهتم.

حىت يشعر الطالب بُت اجملموعات أعطت الباحثة ادلسابقة  .ز 
 بالسرور واحلماسة يف عملية تعليم مهارة القراءة.

 ت، قامعاللقاء الرابجبمع البيانات يف  ةالباحث تبعد أن قام
ليكون مرجعا يف حتسُت جودة التعلم يف ثانيا تفكَت البعمل  ةالباحث

 :هيفنتائج التفكَت  أماالتايل،  للقاءا
حيتاج ادلعلم إىل توجيو الطالب لتسجيل األشياء ادلهمة  (4

 .اليت ينقلها ادلعلم
للطالب لتعبَت آرائهم  اجيب أن يكون ادلعلم حتفيز  (7

يف ناء ادلناقشة و واستجاباهتم داخل اجملموعة أث
 .خرى عند عرض نتائج ادلناقشةاألجملموعات ا

جذب اىتمام  قادرا علىحيتاج ادلعلمون إىل أن يكونوا  (3
 وينقلونالطالب وحتفيزىم حبيث يتطور فضول الطالب 

 .األسئلة إذا كانت ىناك أشياء ال يفهموهنا
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 اللقاء اخلامس (0

يف  7474مارس  40اللقاء الثالث يف يوم السبت بقامت الباحثة 
. أما خطوات 42.40-46.00صة األوىل والثانية وىي يف الساعة احل

 عملية التعلم يف ىذا اللقاء فهي ما يلي:

 هتم.امع أعضاء رلموع واأمرت الباحثة الطالب ليجمع .أ 

حتت ادلوضوع "ادلهنة الطيبية" وأعطت األمثلة  قرأت الباحثة النص  .ب 
 مث يتبع راءة الباحثةق كيف يقرأ النص صحيحا ويستمع الطالب

 الطالب قراءة الباحثة مجاعة ومنفردا.

قسمت الباحثة أوراق األنشطة اليت فيها نص القراءة بادلوضوع  .ج 
 تعلق مبهارة القراءة.ت"ادلهنة الطيبية" وبعض األسئلة ادلتنوعة اليت 

أمرت الباحثة لكل رلموعة أن يناقشوا نص القراءة ويعملوا التمرينات  .د 
 .يةالتعاونيف اجملموعة 

 األسئلة يف ورقة العمل مع رلموعاهتم. واأمرت الباحثة الطالب ليعمل .ه 

أعطت الباحثة ادلسابقة حىت يشعر الطالب بالسرور واحلماسة يف  .و 
 عملية تعليم مهارة القراءة.

 ناقشت الباحثة والطالب عن األسئلة. .ز 

 الباحثة الفائز من ىذه ادلسابقة.حددت  .ح 
 التعاوين  ، فإن تطبيق التعلمةباحثعلى نتائج مالحظات ال بناء

، أفضل. ومع ذلك اللقاء الرابعيف  األلعاب الفرقيةمباريات أسلوب ب
، أي أن بعض ىناك أوجو قصور، على الرغم من أهنا جيدة بالفعل

دمي الطالب ذوي القدرات األكادميية العالية جيدون صعوبة يف تق
  .منخفضةادميية الذين لديهم قدرات أك تهمموعرلألصدقاء  وضيحت
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 اللقاء السادس (6
صة احليف  7474مارس  42قامت الباحثة بعملية التعلم يف يوم الثالثاء 

 واخلطوات يف ىذ اللقاء ىي: 42.70-42.00الثانية وىي يف الساعة 
 كررت الباحثة ادلادة يف اللقاء ادلاضي. .أ 

حتت ادلوضوع "ادلهنة الطيبية" وتعطي  قرأت الباحثة بعض النص .ب 
 يقرأ النص صحيحا. لة كيفاألمث

تبع الطالب قراءة الباحثة مجاعة استمع الطالب قراءة الباحثة مث  .ج 
 ومنفردا.

هتم. اورقة العمل وأمرت ليجمع مع رلموعالطالب أعطت الباحثة  .د 
 ىم يعملون ويناقشون ورقة العمل معا.

 بعد انتهاء العمل حبثت الباحثة عن تلك الورقة مع الطالب. .ه 

لطالب ادلسابقة الفردية أو االختبار الفردي لكل ابقامت الباحثة  .و 
 دون التعاون بينهم.

قبل ىذا االختبار أعطت الباحثة الفرصة لكل الطالب أن يتعلموا  .ز 
 مع أعضاء رلموعتهم قليال.

 مث أمرت الباحثة الطالب الستعاد إىل مقعدىم. .ح 

وأعطت الباحثة الورقة للمسابقة الفردية أو االختبار الفردي لكل  .ط 
 الب.الط

بعد انتهاء عملية ذلك اإلختبار ناقش الطالب االختبار مع الباحثة  .ي 
 مث أعطت الباحثة درجتهم.

 تربعت الباحثة النقاط من نتيجة ادلسابقة الفردية يف نتيجة اجملموعة.  .ك 

مث منحت الباحثة ألي اجملموعة اليت لديها أعلى النتيجة مث أعطت  .ل 
 األومسة واجلوائز.
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 التعاوين  ، فإن تطبيق التعلمةظات الباحثعلى نتائج مالح بناء
 ومع ذلك أفضل. اللقاء اخلامسيف  األلعاب الفرقيةمباريات أسلوب ب

لذين مشاكل يف تكييف الطالب ا ادلعلم يواجو ، أي أنىناك أوجو قصور
 .بارةيشعرون بالقلق بسبب ادل

 السابعاللقاء  (2
التعلم  د تنفيذبع سابعلبعدي يف اللقاء الختبار االابقامت الباحثة 

يف ترقية مهارة القراءة يف يوم اجلمعة  األلعاب الفرقيةمباريات التعاوين منوذج 
 .البعدي فهو باستخدام منوذج جوجل أما االختبار .7474أبريل  3

 

 تنفيذ تعليم مهارة القراءة يف اجملموعة الضابطة .ب 
 72التاريخ  عملية التعلم يف اجملموعة الضابطة يفالباحثة بقامت  

 72يف يوم السبت االختبار القبلي  . وجرت7474أبريل  3إىل  7474فربايَت
يف  7474 مارس 3. وبدأت الباحثة عملية التعلم يف يوم الثالثاء 7474فربايَت

يف  7474 مارس 42حىت يوم الثالثاء  43.74-47.04صة الثامنة وىي احل
 صة الثامنة أيضا.احل

اضيون وادلهنة بادلوضوع " الالعبون الري درست الباحثة تعليم مهارة القراءة
. أما عملية التعلم يف اجملموعة الضابطة فهي ةالتجريبي الطيبية" كما يف اجملموعة

ولكن باستخدام  األلعاب الفرقيةمباريات بدون استخدام التعلم التعاوين منوذج 
 لي:أسلوب احملاضرة. أما خطوات عملية التعلم يف اجملموعة الضابطة فهي ما ي

 ألولاللقاء ا (4

 72يف يوم السبت يف اجملموعة الضابطة بدأت الباحثة اللقاء األول 
. أعطت الباحثة االختبار القبلي باألسئلة ادلتنوعة اليت 7474فربايَت

قبلي ستون تتعلق مبهارة القراءة. أعطت الباحثة الفرصة ليعمل االختبار ال
 .دقيقة
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 اللقاء الثاين (7

احلصة يف  7474مارس  3يوم الثالثاء لثاين يف قامت الباحثة باللقاء ا
. أما خطوات التعلم يف ىذا 43.74-47.04 وىي يف الساعة الثامنة

 اللقاء فهي ما يلي:
لتعطي  حتت ادلوضوع "الالعبون الرياضيون" أوال قرأت الباحثة النص . أ

 األمثلة كيف يقرأ النص صحيحا.

الباحثة منفردا أو اءة قر الطالب  تبعيقراءة الباحثة مث  استمع الطالب . ب
 مجاعة.

 القراءة. شرحت الباحثة عن تلك . ت

 .لقيام لقراءة النصب لالطال طلبت الباحثة بعض . ث

 سألت الباحثة الطالب عن ادلفردات الصعبة من تلك النص. . ج

 كتبت الباحثة ادلفردات الصعبة على السبورة. . ح

 ع النص.و وضحثة ادلفردات ادلناسبة دلأعطت البا . خ

ن عن ادلفردات اليت مل تكتب الباحثة على بعض الطالب يسألو  . د
 السبورة.

 اليت تتعلق بنص القراءة.األسئلة  واأمرت الباحثة الطالب ليعمل . ذ

 ناقش الطالب األسئلة مع الباحثة. . ر

 اللقاء الثالث (3

احلصة يف  7474مارس  2السبت قامت الباحثة بعملية التعلم يف يوم 
واخلطوات يف ىذا  .47.30-44.40وىي يف الساعة  والثامنةالسابعة 

 :اللقاء ىي
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 كررت الباحثة ادلادة يف اللقاء ادلاضي. .أ 

لتعطي  "الالعبون الرياضيونقرأت الباحثة النص حتت ادلوضوع " .ب 
 األمثلة كيف يقرأ النص صحيحا.

الباحثة منفردا أو قراءة الطالب  قراءة الباحثة مث يتبع استمع الطالب .ج 
 .مجاعة

 ة.شرحت الباحثة عن تلك القراء .د 

 .لقيام لقراءة النصب لالطال طلبت الباحثة بعض .ه 

 سألت الباحثة الطالب عن ادلفردات الصعبة من تلك النص. .و 

 كتبت الباحثة ادلفردات الصعبة على السبورة. .ز 

 ع النص.و وضحثة ادلفردات ادلناسبة دلأعطت البا .ح 

بعض الطالب يسألون عن ادلفردات اليت مل تكتب الباحثة على  .ط 
 السبورة.

 األسئلة اليت تتعلق بنص القراءة. واباحثة الطالب ليعملأمرت ال .ي 

 ناقش الطالب األسئلة مع الباحثة. .ك 

 اللقاء الرابع (0

يف حصة  7474مارس  44قامت الباحثة بعملية التعلم يف يوم الثالثاء 
 ايف ىذ التعلم خطواتأما . 43.74-47.04وىي يف الساعة  منةالثا

 هي:فاللقاء 

حتت ادلوضوع "ادلهنة الطيبية" لتعطي األمثلة  قرأت الباحثة النص أوال  .أ 
 كيف يقرأ النص صحيحا.

استمع الطالب قراءة الباحثة مث يتبع الطالب قراءة الباحثة منفردا أو  .ب 
 .مجاعة

 .شرحت الباحثة عن تلك النص .ج 
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 .طلبت الباحثة بعض الطالب للقيام لقراءة النص .د 

 ص.سألت الباحثة الطالب عن ادلفردات الصعبة من تلك الن .ه 

 كتبت الباحثة ادلفردات الصعبة على السبورة. .و 

 أعطت الباحثة ادلفردات ادلناسبة دلوضوع النص. .ز 

بعض الطالب يسألون عن ادلفردات اليت مل تكتب الباحثة على  .ح 
 السبورة.

 أمرت الباحثة الطالب ليعملوا األسئلة اليت تتعلق بنص القراءة. .ط 

 ناقش الطالب األسئلة مع الباحثة. .ي 

 مساللقاء اخلا (0

يف  7474مارس  40 السبتيوم يف اخلامس قامت الباحثة باللقاء 
. أما خطوات 47.30-44.40وىي يف الساعة  احلصة السابعة والثامنة

 التعلم يف ىذا اللقاء فهي ما يلي:
لتعطي األمثلة   "ادلهنة الطيبيةحتت ادلوضوع " قرأت الباحثة النص . أ

 كيف يقرأ النص صحيحا.
باحثة مث يتبع الطالب قراءة الباحثة استمع الطالب قراءة ال . ب

 منفردا أو مجاعة.
 شرحت الباحثة عن تلك القراءة. . ت
 .طلبت الباحثة بعض الطالب للقيام لقراءة النص . ث
 سألت الباحثة الطالب عن ادلفردات الصعبة من تلك النص. . ج
 كتبت الباحثة ادلفردات الصعبة على السبورة. . ح
 النص. أعطت الباحثة ادلفردات ادلناسبة دلوضوع . خ
بعض الطالب يسألون عن ادلفردات اليت مل تكتب الباحثة على  . د

 السبورة.
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 أمرت الباحثة الطالب ليعملوا األسئلة اليت تتعلق بنص القراءة. . ذ
 ناقش الطالب األسئلة مع الباحثة. . ر

 اللقاء السادس  (6
يف  7474مارس  42قامت الباحثة بعملية التعلم يف يوم الثالثاء 

 التعلم خطواتأما . 43.74-47.04الساعة وىي يف  منةحصة الثا
 هي:فاللقاء  ايف ىذ

 كررت الباحثة ادلادة يف اللقاء ادلاضي. .أ 

قرأت الباحثة النص حتت ادلوضوع "ادلهنة الطيبية" لتعطي األمثلة   .ب 
 كيف يقرأ النص صحيحا.

استمع الطالب قراءة الباحثة مث يتبع الطالب قراءة الباحثة  .ج 
 .منفردا أو مجاعة

 .باحثة عن تلك النصشرحت ال .د 

 .طلبت الباحثة بعض الطالب للقيام لقراءة النص .ه 

 سألت الباحثة الطالب عن ادلفردات الصعبة من تلك النص. .و 

 كتبت الباحثة ادلفردات الصعبة على السبورة. .ز 

 أعطت الباحثة ادلفردات ادلناسبة دلوضوع النص. .ح 

بعض الطالب يسألون عن ادلفردات اليت مل تكتب الباحثة على  .ط 
 السبورة.

 أمرت الباحثة الطالب ليعملوا األسئلة اليت تتعلق بنص القراءة. .ي 

 ناقش الطالب األسئلة مع الباحثة. .ك 
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 اللقاء السابع  (2
أسئلة االختبار القبلي  ار البعدي يف اللقاء األخَت.االختببقامت الباحثة 
حثة سواء  باألسئلة اليت أعطت البايف اجملموعة الضابطة واالختبار البعدي 

 أما االختبار البعدي فهو باستخدام منوذج جوجل. يف اجملموعة التجريبية.

 

 األلعاب الفرقيةمباريات لتعاوني نموذج افعالية التعلم  .2

أسلوب  تنفيذيف ىذا البحث قدمت الباحثة عرض البيانات وحتليلها يف 
ب الفصل األلعاب الفرقية يف مهارة القراءة لطالمباريات التعلم التعاوين منوذج 

ًتتيب ال. وعلى 7442/7474الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية باتو سنة 
ى حسب نتيجة االختبارين مها االختبار القبلي لالتايل تكون نتيجة البيانات ع

  (tاإلخصائي ) رواالختبار البعدي. وعرض البيانات عن االختبارين باالختبا

 .عة التجريبية واجملموعة الضابطةللمجمو 

 جموعة الضابطة.ختبار القبلي واالختبار البعدي للمنتائج اال .أ 

 أما نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة فهي ما يلي:
 0.7اجلدول 

 نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة )الفصل الثامن "ف"(
نتيجة االختبار  اإلسم الرقم

 القبلي
 التقدير

 فضعي 89 أبنتا إينيستا كفى ريال  .1

 ضعيف 89 أمحد زيدان شفاة اهلل  .2

 ضعيف 89 أمحد عفيف الدين  .3

 ضعيف 89 دوي رمضان ألفاندين  .4

 ضعيف 89 جيلفُت إروان موالنا رحيان سابوترا  .5
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 ضعيف 99 ديوي نوفيانا  .6

 ضعيف 84 ديياه أيو سبتياين  .7

 ضعيف 99 دفتا مرامسدا بوترا  .8

 ضعيف 84 فرل عزم أديغونا  .9

 مقبول 9: حنيف أكمال إنسان  .11

 ضعيف 89 حلمي أجي لييو سابوترا  .11

 ضعيف 99 مايا  .12

 ضعيف 74 زلمد شامل رزقي أكرب  .13

 ضعيف 59 زلمد أريا حزفحريزي  .14

 ضعيف 89 زلمد رفعي فحرباستيان  .15

 ضعيف 94 زلمد راشى دىف جَتال  .16

 ضعيف 84 نبيال دوي رىايو  .17

 ضعيف 94 ندييا ميالين رزكا و.  .18

 ضعيف 89 ايتبراوييتا ساري أيو سج  .19

 جيد 59 ريييفان أيدين بوستامي  .21

 ضعيف 99 ساسكييا بَتيسكا أريو بوتري  .21

 ضعيف 94 سيدييانا أوىل بوتري  .22

 ضعيف 84 سوريا سلفي رمحاوايت  .23

 ضعيف 89 ززكيا إندري كَتانا  .24

  5564 اجملموعة 
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 ختبار القبليالمجموعة الضابطة بعد الأما معدل النتيجة ل

 06˓6=  4474=  رلموعة النتيجةية = النسبة ادلئو 

 70  عدد الطالب   

فمن نتائج ىذا االختبار القبلي ظهر أن الطالب ينالون الدرجة ادلعدلة 
ويف  -ويف مستوى جيد جدا=  -أما الطالب يف ادلستوى شلتاز= و  06˓6

ومن ذلك  77ويف مستوى ضعيف=  4ويف مستوى مقبول=  4مستوى جيد= 
 ."ضعيف"ى مهارة القراءة بصفة أغلبة لفإن قدرة الطالب ع

 أما نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة فهي ما يلي:
 0.3اجلدول 

 نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة )الفصل الثامن "ف"(
النتيجة االختبار  اإلسم الرقم

 البعدي
 التقدير

 جيد 54 أبنتا إينيستا كفى ريال  .1

 جيد جدا 04 أمحد زيدان شفاة اهلل  .2

 جيد 54 أمحد عفيف الدين  .3

 جيد 54 ين دوي رمضانألفاند  .4

 جيد 54 جيلفُت إروان موالنا رحيان سابوترا  .5

 مقبول 9: ديوي نوفيانا  .6

 جيد 59 ديياه أيو سبتياين  .7

 ضعيف 94 دفتا مرامسدا بوترا  .8

 مقبول 9: فرل عزم أديغونا  .9

 مقبول 9: حنيف أكمال إنسان  .11

 مقبول 4: لييو سابوتراحلمي أجي   .11
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 مقبول 4: مايا  .12

 جيد 54 زلمد شامل رزقي أكرب  .13

 مقبول 9: زلمد أريا حزفحريزي  .14

 جيد 54 زلمد رفعي فحرباستيان  .15

 ضعيف 99 زلمد راشى دىف جَتال  .16

 ضعيف 99 نبيال دوي رىايو  .17

 جيد 59 ندييا ميالين رزكا و.  .18

 مقبول 9: براوييتا ساري أيو سجايت  .19

 جيد 54 ن أيدين بوستاميريييفا  .21

 مقبول 9: ساسكييا بَتيسكا أريو بوتري  .21

 مقبول 4: سيدييانا أوىل بوتري  .22

 مقبول 9: سوريا سلفي رمحاوايت  .23

 جيد 54 ززكيا إندري كَتانا  .24

  5909 اجملموعة 

 ختبار البعدياللمجموعة الضابطة بعد الأما معدل النتيجة 

  ::= 5909 = رلموعة النتيجةالنسبة ادلئوية = 

 70  عدد الطالب    
فمن نتائج ىذا االختبار القبلي ظهر أن الطالب ينالون الدرجة 

 4ويف مستوى جيد جدا=  -أما الطالب يف ادلستوى شلتاز= و  :: ادلعدلة
 3مستوى ضعيف=  ويف44ويف مستوى مقبول=  44ويف مستوى جيد= 

 لبة مقبول.ى مهارة القراءة بصفة أغومن ذلك فإن قدرة الطالب عل
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 لمجموعة الضابطةلمقارنة نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي   .ب 

تائج االختبار القبلى واالختبار البعدي للمجموعة نبعد شرحت الباحثة 
الضابطة فقدمت الباحثة ادلقارنة بُت نتائج االختبار واالختبار البعدي ذلذه 

 اجملموعة. أما مقارنتهما فما يلي:

 0.0اجلدول 

 ادلقارنة بُت نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة الضابطة
فئات  التقدير الرقم

 الدرجات
 االختبار البعدي االختبار القبلي

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 ادلؤتية

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 ادلؤتية

 %4 - %4 - 544-04 شلتاز 5

 %8˓6 5 %4 - 00-04 جيد جدا 6

 %85˓5 54 %8˓6 5 50-54 جيد 7

 %85˓5 54 %8˓6 5 0:-4: مقبول 8

 %56˓9 7 %05˓: 66 90-4 ضعيف 9

 %544 68 %544 68 العدد

وبالنسبة إىل بيان ادلقارنة بُت االختبار القبلي واالختبار البعدي 
% من الطالب يف مستوى 4ة فظهر أن يف االختبار القبلي  للمجموعة الضابط

يف % 8˓6يف مستوى جيد و% 8˓6 و يف مستوى جيد جدا% 4شلتاز و 
 يف مستوى ضعيف.% 05˓:مستوى مقبول و

% 8˓6من الطالب يف مستوى شلتاز و% 4أن يف االختبار البعدي 

يف مستوى % 85˓5يف مستوى جيد و% 85˓5يف مستوى جيد جدا و
يف مستوى ضعيف. ولذلك نتيجة االختبار البعدي أكثر % 56˓9مقبول و

 ي.من نتيجة االختبار القبل
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 نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجوعة التجريبية .ج 
 تائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية فما يلي:نأما 

 0.0اجلدول 
 نتائج االختبار القبلى للمجوعة التجريبية )الفصل الثامن "ه"(

نتيجة االختبار  اإلسم لرقما
 القبلي

 التقدير

 جيد 54 أفيدا صلوى عليدا  .1

 مقبول 9: ألفزا رمحى نور رىف زىرا  .2

 ضعيف 94 أليشا رمحاساري  .3

 جيد 54 عماليا زين  .4

 جيد 54 أرينا حسٌت حلييا  .5

 مقبول 4: عزيزة عيش براستيانا  .6

 مقبول 4: دىف كناىايا بوتري  .7

 مقبول 9: ةعلمية الطيبة الرمضاني  .8

 ضعيف 94 حريا ليلة السعادة  .9

 مقبول 9: ليلي نور حامدة   .11

 مقبول 4: مفازة الزىرا  .11

 ضعيف 99 ماريسا صفى رمضاين شاشا  .12

 مقبول 4: زلمد محدي مسروخان  .13

 مقبول 4: نادييا ياسا زحاري  .14

 مقبول 4: نفلى نيلى رشدا  .15

 ضعيف 99 نشوى ىجرة األوليا  .16

 ضعيف 94 نفيلة عائشة  .17
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 مقبول 9: نزاال ديوي أولياء  .18

 ضعيف 79 ريشا سيلبينا كينشيال بوتري  .19

 ضعيف 79 رشا أوريل فضيلة  .21

 ضعيف 89 رفقة نبيلة بوتري  .21

 ضعيف 99 رمسى كيال ندين فرداياين  .22

 جيد 54 صفى سزكيا مولدا رمحى  .23

 مقبول 4: وحي أريو أمحد شة  .24

  5704 اجملموعة 

 

 التجريبية بعد اختبار القبلي أما معدل النتيجة للمجموعة

  95˓0= 5704=  رلموعة النتيجةالنسبة ادلئوية = 

 70  عدد الطالب   
 

فمن نتائج ىذا االختبار القبلي ظهر أن الطالب ينالون الدرجة ادلعدلة 
ويف  - ويف مستوى جيد جدا= -وأما الطالب يف ادلستوى شلتاز=  95˓0

ومن ذلك   0مستوى ضعيف= ويف 55ويف مستوى مقبول=0مستوى جيد= 
 ضعيف. فإن قدرة الطالب على مهارة القراءة بصفة أغلبة
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 جريبية فما يلي:تأما نتائج االختبار البعدي للمجموعة ال

 0.6اجلدول 

 نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية )الفصل الثامن "ه"(
النتيجة االختبار  اإلسم الرقم

 البعدي
 التقدير

 شلتاز 544 وى عليداأفيدا صل  .1

 جيد جدا 09 ألفزا رمحى نور رىف زىرا  .2

 جيد 59 أليشا رمحاساري  .3

 جيد جدا 04 عماليا زين  .4

 شلتاز 04 أرينا حسٌت حلييا  .5

 شلتاز  04 عزيزة عيش براستيانا  .6

 جيد جدا 04 دىف كناىايا بوتري  .7

 جيد جدا 09 علمية الطيبة الرمضانية  .8

 قبولم 9: حريا ليلة السعادة  .9

 شلتاز 09 ليلي نور حامدة   .11

 جيد 54 مفازة الزىرا  .11

 شلتاز 04 ماريسا صفى رمضاين شاشا  .12

 شلتاز 09 زلمد محدي مسروخان  .13

 جيد جدا 04 نادييا ياسا زحاري  .14

 شلتاز 04 نفلى نيلى رشدا  .15

 جيد جدا 04 نشوى ىجرة األوليا  .16

 شلتاز 544 نفيلة عائشة  .17

 جداجيد  09 نزاال ديوي أولياء  .18
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 شلتاز 04 ريشا سيلبينا كينشيال بوتري  .19

 شلتاز 04 رشا أوريل فضيلة  .21

 جيد جدا 04 رفقة نبيلة بوتري  .21

 جيد 54 رمسى كيال ندين فرداياين  .22

 شلتاز 04 صفى سزكيا مولدا رمحى  .23

 جيد 59 وحي أريو أمحد شة  .24

  6474 اجملموعة 

 

 البعديأما معدل النتيجة للمجموعة التجريبية بعد اختبار 

  08˓:=  6474=  رلموعة النتيجةالنسبة ادلئوية = 

 70  عدد الطالب   
 

فمن نتائج ىذا االختبار البعدي ظهر أن الطالب ينالون الدرجة 
ويف مستوى جيد  55وأما الطالب يف ادلستوى شلتاز= 08˓:ادلعدلة 
ويف مستوى  5ويف مستوى مقبول= 8ويف مستوى جيد= 0جدا=

ى مهارة القراءة بصفة أغلبة فإن قدرة الطالب علومن ذلك   -ضعيف=
 جيد جدا.

 مقارنة نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجريبية .د 

تائج االختبار القبلى واالختبار البعدي للمجموعة نبعد شرحت الباحثة 
عدي واالختبار البالقبلي التجريبية فقدمت الباحثة ادلقارنة بُت نتائج االختبار 

 جملموعة. أما مقارنتهما فما يلي:ذلذه ا
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 0.0اجلدول 

 ادلقارنة بُت نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجريبية

فئات  التقدير الرقم
 الدرجات

 االختبار البعدي االختبار القبلي
عدد 
 الطلبة

النسبة 
 ادلؤتية

عدد 
 الطلبة

النسبة 
 ادلؤتية

 %89˓0 55 %4 - 544-04 شلتاز 5

 %77˓7 0 %4 - 00-04 جيد جدا 6

 %:5˓5 8 %:5˓5 8 50-54 جيد 7

 %8˓6 5 %89˓0 55 0:-4: مقبول 8

 %4 - %75˓9 0 90-4 ضعيف 9

 %544 68 %544 68 العدد

 

وبالنسبة إىل بيان ادلقارنة بُت االختبار القبلي واالختبار البعدي 
من الطالب يف مستوى % 4ر القبلي للمجموعة التجريبية فظهر أن يف االختبا

% 89˓0يف مستوى جيد و% :5˓5يف مستوى جيد جدا و% 4شلتاز و

 يف مستوى ضعيف.% 75˓9يف مستوى مقبول و

من الطالب يف مستوى شلتاز % 89˓0 أن يف االختبار البعدي
يف % 8˓6يف مستوى جيد و% :5˓5يف مستوى جيد جدا و% 77˓7و

ف. ولذلك نتيجة االختبار البعدي يف مستوى ضعي% 4مستوى مقبول و
 أكثر من نتيجة االختبار القبلي.
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لغة العربية ويف مهارة لارتفع كفاءة طالب اجملموعة التجريبية يف تعليم ا
. ويزيد األلعاب الفرقيةمباريات القراءة خاصة باستخدام التعلم التعاوين منوذج 

 طالبا.  44ىل إ 4 عدد الطالب الذين حيصلون على مستوى شلتاز وىو من

أسلوب البيانات احملصولة ب الباحثة البيانات فحللت امجعت الباحثةبعد 
معُت ادلناسب حلصول البيانات الصادقة. دلعرفة فعالية التعلم التعاوين منوذج 

األلعاب الفرقية يف تعليم مهارة القراءة فاستخدمت الباحثة بارموز مباريات 
"ت" ستوضيح  لباحثة برموز االختباراالختبار "ت". ولكن قبل أن حتلل ا

 يف اجلدول التايل: الباحثة نتائج الطالب

 0.0اجلدول 
 نتيجة االختبار القبلي والبعدي يف تعليم مهارة القراءة من اجملموعة التجريبية

 

 طالب
نتيجة االختبار يف تعليم مهارة 

 القراءة من اجملموعة التجريبية
 

(d=Y-

X) 

 
Xd= d-

Md 

Xd
2 

 

 

 

 

ختبار القبلي اال
(X) 

االختبار 
 البعدي

(Y) 

1.  54 544 74 7,7 54,00 

2.  :9 09 64 -:,5 88,00 

3.  94 59 69 -5,5 6,00 

4.  54 04 54 -5:,5 650,00 

5.  54 04 64 -:,5 88,00 

6.  :4 04 74 7,7 54,00 

7.  :4 04 64 -:,5 88,00 

8.  :9 09 64 -:,5 88,00 

9.  94 :9 59 -55,5 57:,00 

11.  :9 09 74 7,7 54,00 
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11.  :4 54 54 5:,5 650,00 

12.  99 04 79 0,7 :0,00 

13.  :4 09 79 0,7 :0,00 

14.  :4 04 64 -:,5 88,00 

15.  :4 04 74 7,7 54,00 

16.  99 04 69 -5,5 6,00 

17.  94 544 94 67,7 986,00 

18.  :9 09 64 -:,5 88,00 

19.  79 04 99 60,7 044,00 

21.  79 04 99 60,7 044,00 

21.  89 04 79 0,7 :0,00 

22.  99 54 59 -55,5 57:,00 

23.  54 04 64 -:,5 88,00 

24.  :4 59 59 -55,5 57:,00 

 5704 6474 :84  7:07,7: 

 

 0.6اجلدول 

 رلموع نتيجة الطالب يف االختبار القبلي والبعدي من اجملموعة التجريبية 
 رلموع 

 

 رلموع

 

 رلموع

 

 رلموع

 
 

5704 6474 :84 7:07,7: 
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 بعدي بُت اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبيةمقارنة نتائج االختبار ال .ه 

وبعد أكمال عرض البيانات من نتائج االختبار البعدي من اجملموعتُت  
فينبغي للباحثة أن تعرض بيان مقارنة نتائج االختبار البعدي بُت اجملموعة 

 قارنتهما كما يلي:لضابطة واجملموعة التجريبية. وما

 0.2اجلدول 
 لبعدي للمجموعة الضابطة واجملموعة التجريبيةنتائج االختبار ا

أمساء الطلبة يف  الرقم
 اجملموعة الضابطة

نتائج 
االختبار 
 البعدي

أمساء الطلبة من اجملموعة 
 التجريبية

نتائج 
االختبار 
 البعدي

 544 أفيدا صلوى عليدا 54 أبنتا إينيستا كفى ريال  .1

 09 ىراألفزا رمحى نور رىف ز  04 أمحد زيدان شفاة اهلل  .2

 59 أليشا رمحاساري 54 أمحد عفيف الدين  .3

 04 عماليا زين 54 ألفاندين دوي رمضان  .4

جيلفُت إروان موالنا   .5
 رحيان سابوترا

 04 أرينا حسٌت حلييا 54

 04 عزيزة عيش براستيانا 9: ديوي نوفيانا  .6

 04 دىف كناىايا بوتري 59 ديياه أيو سبتياين  .7

 09 ة الطيبة الرمضانيةعلمي 94 دفتا مرامسدا بوترا  .8

 9: حريا ليلة السعادة 9: فرل عزم أديغونا  .9

 09 ليلي نور حامدة  9: حنيف أكمال إنسان  .11

حلمي أجي لييو   .11
 سابوترا

 54 مفازة الزىرا 4:

 04ماريسا صفى رمضاين  4: مايا  .12
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 شاشا
زلمد شامل رزقي   .13

 أكرب
 09 زلمد محدي مسروخان 54

 04 دييا ياسا زحارينا 9: زلمد أريا حزفحريزي  .14

زلمد رفعي   .15
 فحرباستيان

 04 نفلى نيلى رشدا 54

 04 نشوى ىجرة األوليا 99 زلمد راشى دىف جَتال  .16

 544 نفيلة عائشة 99 نبيال دوي رىايو  .17

 09 نزاال ديوي أولياء 59 ندييا ميالين رزكا و.  .18

براوييتا ساري أيو   .19
 سجايت

ريشا سيلبينا كينشيال  9:
 بوتري

04 

 04 رشا أوريل فضيلة 54 ييفان أيدين بوستاميري  .21

ساسكييا بَتيسكا أريو   .21
 بوتري

 04 رفقة نبيلة بوتري 9:

 54 رمسى كيال ندين فرداياين 4: سيدييانا أوىل بوتري  .22

 04 صفى سزكيا مولدا رمحى 9: سوريا سلفي رمحاوايت  .23

 59 وحي أريو أمحد شة 54 ززكيا إندري كَتانا  .24

 6474 جملموعةا 5909 اجملموعة 
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 وأما نتيجة االختبار البعدي يف تعليم مهارة القراءة من اجملموعتُت فهي ما يلي:

 8.0 اجلدول

 نتيجة االختبار البعدي يف تعليم مهارة القراءة من اجملموعتُت
 

 

 

 طالب

نتيجة االختبار البعدي يف تعليم هنارة 
القراءة من اجملموعة التجريية واجملموعة 

 الضابطة

 

 

1
2X 

 

 

 

2
2X 

االختبار البعدي 
من اجملموعة 

 (X1)التجريبية

االختبار البعدي 
من اجملموعة 

 (X2)الضابطة

1.  544 54 54444 8044 

2.  09 04 5669 :844 

3.  59 54 9:69 8044 

4.  04 54 :844 8044 

5.  04 54 0544 8044 

6.  04 :9 0544 8669 

7.  04 59 :844 9:69 

8.  09 94 5669 6944 

9.  :9 :9 8669 8669 

11.  09 :9 0469 8669 

11.  54 :4 8044 7:44 

12.  04 :4 0544 7:44 

13.  09 54 0469 8044 

14.  04 :9 :844 8669 

15.  04 54 0544 8044 

16.  04 99 :844 7469 

17.  544 99 54444 7469 

18.  09 59 5669 9:69 
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19.  04 :9 0544 8669 

21.  04 54 0544 8044 

21.  04 :9 :844 8669 

22.  54 :4 8044 7:44 

23.  04 :9 0544 8669 

24.  59 54 9:69 8044 

 6474 5909 557544 549559 

 

 االضلراف وعدد االضلراف ادلربع من اجملموعتُت دنتائج عد .و 

 0.2دول اجل

رلموع عدد االضلراف ورلموع عدد االضلراف ادلرابع من اجملموعتُت يف تعليم 
 مهارة القراءة

 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية
 رلموع عدد االضلراف

 

رلموع عدد 
  االضلراف ادلرابع

 

رلموع عدد 
      االضلراف

 

ورلموع عدد 
 االضلراف ادلرابع

  

6474 557544 5909 549559 

 

 حتليل البيانات عن االختبار .ز 

 حتليل البيانات عن االختبار "ت" باستخدام الرموز (1

االختبار "ت" باستخدام الرموز يف االختبار  حتليل البيانات عن ( أ
القبلي واالختبار البعدي من اجملموعة التجريبية. وأما خطوات يف 

 حساب الرموز االختبار "ت" فهي ما يلي:
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 فروض البحث .أ 

H0  ال فرق بُت نتيجة الطالب يف االختبار القبلي واالختبار :
 البعدي يف تعليم مهارة القراءة

H1 يجة الطالب يف االختبار القبلي واالختبار : فرق بُت نت
 البعدي يف تعليم مهارة القراءة

H0 أن نتيجة االختبار البعدي = نتيجة االختبار القبلي : 

H1  نتيجة االختبار القبلي ≠: أن نتيجة االختبار البعدي 

 

 معايَت اختبار فروض البحث .ب 

 أما تقرير االختبار "ت" :

(  Ttabelاجلدول ) ( < "ت"Thitung"ت" االحصائ )

 =H0 .مردود 
(   Ttabel( > "ت" اجلدول )Thitung"ت" االحصائ )

 =H0 .مقبول 

 

 رموز يف اختبار "ت" .ج 

 dحيسب معدل من  .أ 
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(  باستخدام Thitungتعيُت القيمة "ت" االحصائ  )  .ب 
 الرموز:

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

مث  44,34أن نتيجة "ت" االحصائي = على حصلت الباحثة 
قامت الباحثة بتعيُت "ت" اجلدول. وحبثت الباحثة بنتيجة يف القائمة 

الباحثة أن فوجدت    Ttabel( من Degree of Freedomاحلرية  )
< 44,34%. فوجد نتيجة أن 0يف التقدير ادلعنوي  7,440نتيجة = 
 أو نتيجة "ت" االحصائي < "ت" جدول.  7,440
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دام الرموز يف االختبار البعدي حتليل البيانات عن االختبار "ت" باستخ (2
من اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة. أما خطوات يف حساب رموز 

 االختبار  "ت" فهي ما يلي:

 فروض البحث .أ 

H0   : نتيجة الطالب يف االختبار البعدي باسًتاتيجية التعلم التعاوين
بار األلعاب الفرقية أصغر من نتيجة الطالب يف االختمباريات منوذج 

 البعدي باسًتاتيجية احملاضرة يف تعليم مهارة القراءة.
H1    : نتيجة الطالب يف االختبار البعدي باسًتاتيجية التعلم

األلعاب الفرقية أكرب من نتيجة الطالب يف مباريات التعاوين منوذج 
 االختبار البعدي باسًتاتيجية احملاضرة يف تعليم مهارة القراءة.

 

 وض البحثمعايَت اختبار فر   .ب 

 أما تقرير االختبار "ت" فهو:
(  = Ttabel( < "ت" اجلدول )Thitung"ت" االحصائ ) -

H0 .مردود 
(  =  Ttabel( > "ت" اجلدول )Thitung"ت" االحصائ ) -

H0 .مقبول 
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 الرموز يف االختبار "ت"   .ج 

 من اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية S2حيسب  (1

S2 ةالتجريبياجملموعة  من 

 

   

= 

 

 

 

 

= 86,775 

S2 ضابطةاجملموعة ال من 
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 حيسب معدل من اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة  (2

 معدل من اجملموعة التجريبية
 =  

 

 معدل من اجملموعة الضابطة
 =  

 

 Sgabحيسب  (3

Sgab  

 

Sgab  

 

Sgab  

Sgab  

 

Sgab  
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Sgab  

 

 تعيُت القيمة "ت" االحصائي )  ( باستخدام الرموز: (4

  

 

  

 

  

  

 

  

 

   

 

 Degree ofتعيُت القيمة "ت" جدول يف القائمة احلرية )

Freedom( باستخدام استيفاء )interpolasi:بيبالرموز كما يلي ) 

n = 24   

B = dk (n-2) = 22 

B0 = 21 

B1 = 23 

C0 = 2,080 

C1 = 2,069 

 



26 
 

 
 

 
 

 
 

 

مث  2,20أن نتيجة "ت" االحصائي = على حصلت الباحثة 
الباحثة بنتيجة القائمة احلرية  تقامت الباحثة بتعيُت "ت"  اجلدول. وحبث

(Degree of Freedom  من "ت" اجلدول فوجدت الباحثة أن )
<  2,20%. فوجد نتيجة  أن 0يف التقدير ادلعنوي  7,420نتيجة= 
أو "ت" االحصائي < ت جدول. واخلالصة من نتيجة  7,420

البحث أن نتيجة الطالب يف االختبار البعدي باسًتاتيجية التعلم 
األلعاب الفرقية أكرب من نتيجة الطالب يف مباريات التعاوين منوذج 

  االختبار البعدي باسًتاتيجية احملاضرة يف تعليم مهارة القراءة.

األلعاب الفرقية في مباريات بنموذج التعلم التعاوني  تنفيذ المشكالت في .3
 ترقية مهارة القراءة

يف ادلدرسة ادلتوسطة  األلعاب الفرقيةالتعلم التعاوين منوذج مباريات  يف تنفيذ
 واجهت الباحثة ادلشكالت وىي مايلي: اإلسالمية احلكومية باتو

 مرحلة التقدمي يف الفصليف  .أ 

قة  ادلباشرة وىي ة ادلواد للطالب بطرييف ىذه ادلرحلة تنقل الباحث ( أ
. باإلضافة إىل تقدمي ادلادة، يف ىذه ادلرحلة تنقل طريقة احملاضرة
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الباحثة أيضا األىداف أو الواجبات أو األنشطة اليت جيب على 
  األلعاب الفرقيةالطالب القيام هبا وتعرف الباحثة أيضا عن مباريات 

باحثة أن توفَت احلافز لتعلم حىت يف بعض األحيان تنسي الللطالب. 
 اللغة العربية. 

 مرحلة تقسيم الفريقيف  .ب 

َت متجانسُت. ادلشكلة اليت تواجهها طالب غ 0-0 يتكون الفريق على
ليست غَت متجانسة يف  ةالتجريبي ىي أن طالب يف اجملموعة الباحثة

يف ىذه ادلرحلة ال يتعلم مجيع أعضاء . وادلشكلة األخرى ىي أن أجناسهم
فريق حقا. ىناك مشكلة أخرى وىي أن األعضاء ذوي القدرات  العالية ال

 أقل اعتيادا على الطالب اآلخرين ويصعب شرحهم.
 شرح ادلادةعن معرف الطالب وقدرهتم يف تصنيف 

 الشرح معرفيا اجملموعة الرقم

 - + األوىل .4

 - + ةالثاني .7

 + + ثالثةال .3

 - - الرابعة .0

 + + اخلامسة .0

 
 لديهم طالب ىناك ،اتقريب اجملموعات مجيع يفىذا اجلدول ظهر أن من 
 تفسَتات تقدمي من يتمكنوا مل منهم العديد لكن ،جيدة معرفية قدرات
 .ئهمصدقاأل تعلمها يتم اليت بادلواد تتعلق
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 مرحلة ادلبارةيف  .ج 
يف ىذه ادلرحلة، ادلشكلة اليت تظهر ىي أن تكييف الفصل طويل جدا 
ألنو جيب عليهم وضع جدول ادلبارة حبيث يستغرق وقتا. مث يعتمد الطالب 

ضاء اجملموعة الذين ميثلون. لذلك ليس كل أعضاء اجملموعة نشطُت.  على أع
ومشكلة أخرى ىي أن الطالب أقل تركيزا على ادلواد، ولكنهم يركزون فقط 

 على قواعد اللعبة ادلقدمة.

الوقت الذي يقضيو الطالب يف ادلناقشة اجلماعية كبَت جدا، واحيانا يتجاوز   .د 
 احلد الزمٍت احملدد.

 .تعلم، ال يشارك مجيع الطالب يف ادلسامهة بآرائهميف أنشطة ال .ه 

 مناقشة نتائج البحثب. 

في ترقية  األلعاب الفرقيةمباريات بنموذج مناقشة عن تنفيذ التعلم التعاوني  .1
 .مهارة القراءة

ة للطالب  الفرص اليت تعطيىو طرق التعلم  األلعاب الفرقيةمباريات 
تقدمي حىت ، التعاون يف رلموعات لتفكَتتعلم. من عملية االاط يف كل نشلل

 ليكونوا مسؤوال . يف ىذا التعلم  جيب على الطالب ادلباراة ة لتغلبة عاليمسامه
لطالب أن يطلبوا حلول حلل عن ادلواد وكذلك يف رلموعتهم، جيب على ا

 .األسئلة اليت تعطى الباحثة

يف  الطالب ضعو  األلعاب الفرقية مبارياتالتعلم التعاوين بنموذج تنفيذ 
طالب لديهم قدرات أو أعراق  0-0ة اليت تتكون من يموعات الدراساجمل

يف اجملموعة، يتعلم الطالب العمل معا من خالل تطوير التعاون بُت  1سلتلفة.

                                                           
1
 Isjoni, Pembelajaran Kooperatif Meningkatkan Kecerdasan Komunikasi Antar Peserta Didik, 

(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 83 
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األفراد. يستخدم ىذا التعلم تقنية لعبة تتنافس فيها كل رلموعة مع بعضها 
 2البعض وفقا لقواعد زلددة.

البحث اليت أجراهتا الباحثة، أن عملية التعلم من مواد  بناء على نتائج
طوات التعلم خل مناسبة ةالتجريبي موعةيف اجمل خاصةاللغة العربية يف مهارة القراءة 

 7:، وىي األلعاب الفرقيةالتعاوين بنموذج مباريات 

 ( presentation in class) عرض يف الفصل .1

 (teamالفريق ) .2

 (gamesاأللعاب ) .3

 (tournament) بارةادل .4

 (recognition teamجائزة الفريق ) .5

، يستطيع الطالب األلعاب الفرقيةمباريات التعاوين منوذج مع التعلم 
عاون وادلنافسة العادلة. وتعزيز ادلسؤولية والصدق والت ءاالسًتخاالتعلم حبماس و 

 يستطيع أيضا التفاعل بشكل جيد مع أصدقائهم يف اجملموعة. والطالب

قبول االختالفات وتبادل األفكار مع أصدقائهم يف ستطيعون يوللطالب 
الذي حصلت عليو الباحثة  األلعاب الفرقيةاجملموعة. فيما يلي مزايا مباريات 

 بعد إجراء البحث:
 يصبح الطالب أكثر محاسا دلشاركة عملية تعلم. .1
 يصبح الطالب أكثر متحمس لقبول التعلم. .2

ن قبول االختالفات اليت ميلك  يصبح الطالب أكثر مسؤولية ويستطيعو  .3
 األصدقاء يف رلموعتهم.

 .يصبح الطالب أكثر احًتاما آلراء أصدقائهم .4

                                                           
2
 Hamdani, Stategi Belajar Mengajar, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011), h. 92 

3
 Robert Slavin, Cooperative Learning Teori, Riset Dan Praktik, (Bandung: Nusa Media. 2011), h. 

166 
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منوذج التعلم مباريات  حتسُت نتائج تعلم الطالب بتنفيذ التعلم التعاوين .5
 األلعاب الفرقية.

 

في ترقية  األلعاب الفرقيةمباريات بنموذج مناقشة عن فعالية التعلم التعاوني  .2
 القراءة مهارة

أن كفاءة الطالب يف  حصلت على النتائج بيانات االختبار بنظر على
ارتفعت بُت االختبار القبلي واالختبار البعدي يف تعليم مهارة اجملموعة التجريبية 

األلعاب الفرقية. ويزيد عدد مباريات بنموذج التعلم التعاوين القراءة باسًتاتيجية 
طالبا  44ىل طالب إ 4شلتاز وىو من ى مستوى لالطالب الذين حيصلون ع

 0طالب ومستوى جيد ثابت وىو  2إىل  4ومستوى جيد جدا وىو من 
إىل طالب واحد ومستوى ضعيف وىو  44طالب  ومستوى مقبول وىو من 

 طالب. 4إىل  2من 

"ت" واستنادا إىل نتائج  اختبار"ت"  اليت أجراهتا الباحثة ، إذا كان 
، مقبول H1مردود  H0(  = Ttabel) اجلدول( < "ت" Thitungاالحصائ )

بنموذج  على نتيجة الطالب يف تعليم مهارة القراءةوىذا يعٍت أن ىناك التأثَت 
"ت" االحصائ . إذا كانت ةالتجريبي يف اجملموعة األلعاب الفرقيةمباريات 

(Thitung( ت" اجلدول" < )Ttabel  =  )H0  مقبول وH1 وىذا  مردود ،
بنموذج  على نتيجة الطالب يف تعليم مهارة القراءةالتأثَت يعٍت عدم وجود 

 التجريبة. يف اجملموعة األلعاب الفرقيةمباريات 

مث قامت  2,20أن نتيجة "ت" االحصائي =  على حصلت الباحثة
 Degree ofالباحثة بتعيُت "ت"  اجلدول. وحبث الباحثة بنتيجة القائمة احلرية )

Freedomيف التقدير  7,420ت الباحثة أن نتيجة= ( من "ت" اجلدول فوجد
أو "ت" االحصائي < ت  7,420<  2,20%. فوجد نتيجة  أن 0ادلعنوي 

جدول. واخلالصة من نتيجة البحث أن نتيجة الطالب يف االختبار البعدي 
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األلعاب الفرقية أكرب من نتيجة مباريات باسًتاتيجية التعلم التعاوين منوذج 
وىذا عدي باسًتاتيجية احملاضرة يف تعليم مهارة القراءة. الطالب يف االختبار الب

بنموذج مباريات  على نتيجة الطالب يف تعليم مهارة القراءةيعٍت أن ىناك التأثَت 
 األلعاب الفرقية.

بشرح وصفي، كانت نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية أعلى 
نتائج الطالب يف من اجملموعة الضابطة. ويستند ىذا إىل درجات معدل 

معدل النتيجة للمجموعة الضابطة بعد االختبار البعدي االختبار البعدي. أما 
 معدل النتيجة للمجموعة التجريبية بعد االختبار البعدي، و  66.404 فهو

. مث ميكن استنتاج أن معدل نتائج االختبار البعدي للمجموعة 08.02
 .التجريبية أعلى من اجملموعة الضابطة

رجع إىل تنفيذ اسًتاتيجية التعلم ادلختلفة. حيث تنفذ اجملموعة ىذا ي
تنفذ اسًتاتيجية التعلم فهي الضابطة طريقة احملاضرة، وأما يف اجملموعة التجريبية 

. بتنفيذ ىذه الطريقة، سيتم رؤية قدرة األلعاب الفرقيةالتعاوين بنموذج مباريات 
 األلعاب الفرقيةمباريات  أسلوب الطالب. وىذا وفقا للنظرية اليت تعرب على أن

يف التعلم، ولكن الطالب ذوي  متفوقال جتعل الطالب ذوي القدرات العالية 
 4القدرات ادلنخفضة نشطون أيضا وذلم دور مهم يف اجملموعة.

 األلعاب الفرقيةمباريات بنموذج التعلم التعاوني  مناقشة عن المشكالت في .3

 في ترقية مهارة القراءة

التعاوين منوذج التعلم  تنفيذ يفيف نتائج البحث، أنو  لباحثةا تكما وجد
ألحيان بعض ا.4:ىيو  ادلشكالت واجهت الباحثة   األلعاب الفرقية مباريات

الطالب ليسوا غَت .7تنسي الباحثة أن توفَت احلافز لتعلم اللغة العربية. 

                                                           
4
 Muhammad Arifin, Model Pembelajaran Team Games Tournament (TGT), dalam 

www.muhammadarifin.blogspot.co.id, diakses pada 2 Mei 2020 
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متجانسُت من حيث اجلنس، لذلك ىناك العديد من الفرق اليت تتكون من 
ا ويصعب شرحهم اعتياداألعضاء ذوي القدرة األكادميية العالية أقل . 3 .النساء

قت الذي يقضيو الطالب يف ادلناقشة اجلماعية كبَت الو .0 .للطالب اآلخرين
األلعاب مباريات ىذا مناسب لعيوب  جدا، واحيانا يتجاوز احلد الزمٍت احملدد.

 و.يف اعداد مبارت ناقص يف كفاءة الوقت ألنو حيتاج الوقت الطويلفهي  الفرقية

 بسبب ىذه ادلبارة.ضجة يف الفصل  كان ىناك. 0
 ألحيان تنسي الباحثة أن توفَت احلافز لتعلم اللغة العربيةبعض ا .4

 موقف فإن ،كومربيل اوفق. التعلم عملية يف شيء أىم ىو التعلم دافع توفَت
 أكثر بل ،فحسب صحيح بشكل التعلم ألنشطة التوجيو يعطي ال التعلم يف التحفيز

 5.التعلم أنشطة يف إجيابية اعتبارات على ما شخص سيحصل الدافع مع ذلك من
 :التايل النحو على جدا مهم الدافع

 .التعليمية أنشطتو يف احلماس الطالب مينح الدافع  (4
 .السلوك على أدلة الدافع يعطي. (7

 يف اجد مهم والطالب ادلعلمُت من لكل التعلم عملية يف الدافع أن كومربي  لقا
 ،ادلعلمُت عن التعلم تنفيذ يف ،ذلك ومع 6.ادلتوقعة لألىداف اوفق التعلم صلاح حتقيق
 ادلشكلة ىذه تندرج ،التعلم مشاكل نظرية يف. للطالب للتعلم احلافز توفَت اأحيان ينسى

 توفَت على القدرة بالفعل ادلعلم ميتلك حيث 7.األكادميية ادلهارات مشاكل فئة يف
 ونتيجة ،عنو بالتعلم متعلق تفسَت تقدمي ادلعلم على جيب ألنو ولكن ،للطالب احلافز
 .القدرات ىذه من االستفادة ادلعلم يستطيع ال لذلك

 

 

 

 

                                                           
5
 Kompri, Motivasi Pembelajaran Perspektif Guru dan Siswa. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

Offset, 2016), 233. 
6
 Kompri, Motivasi Pembelajaran..., 234. 

7
 Nirwana, Herman dkk., Belajar..., 149. 
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الطالب ليسوا غَت متجانسُت من حيث اجلنس، لذلك ىناك العديد من  .7
 .الفرق اليت تتكون من النساء

يضع الطالب يف رلموعات التعلم  يف التعلم التعاوين مشكلة ألنىذه 
واألجناس وادلقاطع أو  طالب لديهم قدرات سلتلفة 0إىل  0من 

ىذه ادلشكلة ألن غالبية الطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة حتدث  8السباقات.
 يبية. اإلسالمية احلكومية باتو عامة وخاصة يف اجملموعة التجر 

ا ويصعب شرحهم للطالب اعتياداألعضاء ذوي القدرة األكادميية العالية أقل  .3
 اآلخرين

 حيث 9التعلم.األكادميية ومهارة  هارةادليف نوع مشكلة ىذا تضمُت 
 استخدامها ميكنهم ال ولكن عالية معرفية قدرات األساس يف الطالب ميتلك
 لتلبية خاصة مهام إىل الطالب حيتاجإىل ذلك  افةبإض .األمثل النحو على

 غَت فهما ادلشكلة ىذه تسبب .للغاية مرتفعة التعلم وقدرات احتياجات
 األكادميية القدرات ذوي الطالب لذلك ،ادلعلم قدمها اليت للمواد متكافئ

 .ادلقدمة القراءة نصوص يفهمون ال ادلنخفضة
 قت الذي يقضيو الطالب يف ادلناقشة اجلماعية كبَت جداالو  .0

ىذا مناسب لعيوب يتجاوز احلد الزمٍت احملدد.  مشكلة ألنىذه 
ناقص يف كفاءة الوقت ألنو حيتاج الوقت فهي  األلعاب الفرقيةمباريات 

  و.يف اعداد مبارت الطويل
 ضجة يف الفصل  كان ىناك .0

 حالةوىي  التعلم يف والعادة السيئ السلوك يف نوع مشكلةىذا تضمُت 
 جيب ما مع اليومية التعليمية أفعاذلم أو أنشطتهم تتعارض الذين الطالب
 .بسبب ىذه ادلبارةادلشكلة ىذه  .فعلو عليهم

                                                           
8
 Isjoni, Pembelajaran Kooperatif...., 83 

9
 Nirwana, Herman dkk., Belajar..., 149. 
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

 خالصة  .أ 

األلعاب مباريات بنموذج التعلم التعاوين فعالية  عنبعد إمتام إجراء البحث 
دلتوسطة اإلسالمية احلكومية ادلدرسة ا يف ترقية مهارة القراءة عند طالب الفرقية

 باتو وقد وصلت الباحثة إىل النتائج التالية:

عاب الفرقية يف ترقية مهارة القراءة يف إن التعلم التعاوين بنموذج مباريات األل .1
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو قد مت تنفيذه بتقسيم الطالب إىل 

طالب لديهم قدرات  5إىل  4تتكون من  مخس جمموعات ولكل جمموعات
قامت الباحثة هبذا التعلم يف مخس لقاءات كما قدمت  .أو أعراق خمتلفة

يف اجملموعة، يتعلم الطالب العمل معا من خالل خطة الدرس. الباحثة يف 
تطوير التعاون بني األفراد. يستخدم ىذا التعلم تقنية لعبة تتنافس فيها كل 

بناء على نتائج البحث اليت  جمموعة مع بعضها البعض وفقا لقواعد حمددة.
 صةأجراهتا الباحثة، أن عملية التعلم من مواد اللغة العربية يف مهارة القراءة خا

 مناسبة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو يف يف اجملموعة التجريبية

عرض يف .1:، وىياأللعاب الفرقيةخلطوات التعلم التعاوين بنموذج مباريات 
التعاوين مع التعلم . جائزة الفريق.5 ،ادلبارة.4 ،األلعاب.3 ،الفريق.2 ،الفصل
 ءاالسرتخاالطالب التعلم حبماس و ، يستطيع األلعاب الفرقيةمباريات منوذج 

يستطيع أيضا  عاون وادلنافسة العادلة. والطالبوتعزيز ادلسؤولية والصدق والت
قبول يستطيعون وللطالب  التفاعل بشكل جيد مع أصدقائهم يف اجملموعة.

 االختالفات وتبادل األفكار مع أصدقائهم يف اجملموعة.

مث قامت الباحثة  7585حصلت الباحثة أن نتيجة "ت" االحصائي =  .2
 Degree ofالباحثة بنتيجة القائمة احلرية ) تبتعيني "ت"  اجلدول. وحبث
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Freedom=يف  25074 ( من "ت" اجلدول فوجدت الباحثة أن نتيجة
أو "ت"  25074<  7585%. فوجد نتيجة  أن 5التقدير ادلعنوي 

االحصائي < ت جدول. واخلالصة من نتيجة البحث أن نتيجة الطالب 
األلعاب مباريات يف االختبار البعدي باسرتاتيجية التعلم التعاوين منوذج 

اررة يف الفرقية أكرب من نتيجة الطالب يف االختبار البعدي باسرتاتيجية احمل
األلعاب مباريات التعلم التعاوين منوذج  وىذا يعين أنتعليم مهارة القراءة. 

دلتوسطة اإلسالمية ادلدرسة ا طالبفعالية لرتقية مهارة القراءة يف  الفرقية
 .احلكومية باتو

تنفيذ التعلم التعاوين منوذج يف  واجو الطالب وادلعلمتادلشكالت اليت  .3
تنسي وىي   األكادميية ادلهاراتكل ا مش. أ: ىي األلعاب الفرقية مباريات

ذوي القدرة األكادميية  البطو أن توفري احلافز لتعلم اللغة العربية  دلعلما
يف مشكلة ب.  ا ويصعب شرحهم للطالب اآلخرين،اعتيادأقل العالية 
ا اعتيادأقل ذوي القدرة األكادميية العالية  البطو ىي  التعلمومهارة 

 يف والعادة السيئ السلوك مشكلة. ج ويصعب شرحهم للطالب اآلخرين،
 كان ىناك رجة بسبب ادلبارة.ىي   التعلم

 التوصيات .ب 

األلعاب  مبارياتمنوذج أن ينفذ التعلم التعاوين اللغة العربية درس يرجى دل .1
ألنو يستطيع أن  ،يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باتو الفرقية

 يرتقي كفاءة الطالب ويرتقي أيضا محاستهم يف كل درس.

ملية عتائج ىذا البحث دافعة قوية لتطوير ندرسة أن جتعل يرجى للم .2
 فيها. التعلم
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 اإلقتراحات .ج 

اعتمادا على نتائج ىذا البحث فريجى للباحثني الالحقني أن يطوروا ىذا 
ميكن ادلقارنة بني ىذا أسلوب التعلم يف نفس اجملال أواجملال اآلخر. وكذلك 

 أساليب التعلم األخرى.و  األسلوب
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 المالحق



LAMPIRAN 

INSTRUMEN PENELITIAN 

I. LEMBAR OBSERVASI  

Lembar Observasi Proses Pembelajaran dengan Metode Team-Games-

Tournament 

Aspek Indikator Keterangan  

Ya  tidak 

pendahuluan a. Membuka pelajaran 

b. Melakukan presensi 

c. Menyampaikan apresiasi dan 

motivasi 

d. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

  

Kegiatan inti 

(langkah-langkah 

pembelajaran 

dengan 

menggunakan 

metode team-

games-

tournament) 

a. Menyampaikan materi pengantar 

b. Membentuk kelompok diskusi 

c. Membagikan tugas kepada tiap 

kelompok 

d. Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mendiskusikan tugas 

yang diberikan 

e. Mengawasi dan mengontrol 

jalannya diskusi kelompok 

f. Guru menyiapkan game-

tournament 

g. Menyuruh satu siswa dari masing-

masing kelompok untuk mewakili 

kelompoknya  mengikuti game 

h. Setiap kelompok memberikan 

semangat kepada perwakilan 

kelompoknya dengan menyanyikan 

yel-yel 

i. Melakukan games yang telah 

  



disiapkan guru sekaligus dijadikan 

turnamen antar kelompok 

j. Membahas hasil game-turnamen 

yang telah dilaksanakan 

k. Memberi apresiasi kepada 

kelompok pemenang 

Penutup  a. Memberi kesempatan kepada siswa 

apabila masih ada hal yang ingin 

ditanyakan 

b. Bersama-sama menyimpulkan 

materi pelajaran 

c. Menutup pelajaran 

  

 

II. TES 

A. PETUNJUK PENGISIAN TES 

1. Tulis data diri anda pada tepat yang telah disediakan. 

2. Kesuluruhan soal tes berjumlah 20 soal berupa soal pilihan ganda. 

3. Setiap jawaban 1 soal yang benar diberikan nilai 1 dan jawaban yang salah dberi 

nilai 0, sehingga apabila seluruh soal dikerjakan dengan benar, maka akan 

mendapat nilai 20. 

4. Bacalah soal  dengan seksama. 

5. Berikah tanda silang (x) pada jawaban yang benar. 

6. Waktu untuk mengerjakan soal tes ini adalah 60 menit. 

7. Apabila soal tes ini sudah selesai diisi, mohon untuk segera dikumpulkan. 

8. Selamat mengisi, terima kasih atas partisipasi anda dalam mengerjakan soal tes 

ini. 

 

B. KOMPETENSI DASAR & INDIKATOR TES 

Kompetensi Dasar Indikator Butir soal 

3.1. Melafalkan bunyi 

huruf, kata, frase dan 

kalimat bahasa arab yang 

3.1.1. siswa mampu membaca huruf, kata, 

frase dan kalimat bahasa arab yang 

berkaitan dengan واملهنة الطيبية الالعبون الرياضيون 

3, 13, 18 



berkaitan dengan  الالعبون

 الرياضيون واملهنة الطيبية

dengan makhraj yang benar 

3.2. memahami makna, 

gagasan dari kata. Frase 

dan kalimat bahasa arab 

sesuai dengan struktur 

kalimat  yang berkaitan 

dengan  الالعبون الرياضيون واملهنة

 الطيبية

3.2.1. siswa mampu menangkap arti dari 

kata, frase dan kalimat bahasa arab yang 

berkaitan dengan الالعبون الرياضيون واملهنة الطيبية   

3.2.2. siswa mampu menangkap makna 

tersurat dari kata, frase dan kalimat bahasa 

arab yang berkaitan dengan الالعبون الرياضيون  

 واملهنة الطيبية

3.2.3. siswa mampu menangkap makna 

tersirat dari kata, frase dan kalimat bahasa 

arab yang berkaitan dengan الالعبون الرياضيون  

  واملهنة الطيبية

3.2.4. siswa mampu menangkap ide pokok 

dari bacaan yang berkaitan tentang الالعبون  

 الرياضيون واملهنة الطيبية

3.2.5. siswa mampu menyimpulkan isi 

bacaan yang berkaitan tentang الالعبون الرياضيون  

 واملهنة الطيبية

5, 9, 17 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) KELAS EKSPERIMEN 

 

1. Identitas Sekolah  : MTs  Negeri Batu 

2. Identitas Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

3. Kelas/Semester  : VIII   /Genap 

4. Materi Pokok  : الالعبون الرياضيون 

5. Alokasi Waktu  : 40  Menit  

6. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik dapat: 

a. Siswa mampu membaca huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab tentang الالعبون الرياضيون  dengan 

intonasi dan makhraj yang benar 

b. Siswa mampu menangkap arti dari kata,  frase, dan kalimat bahasa Arab dalam teks tentang  الالعبون

  الرياضيون
c. siswa mampu menangkap ide pokok dari bacaan yang berkaitan tentang  الالعبون الرياضيون    

7. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.1  Melafalkan bunyi huruf, kata, frase, dan 
kalimat bahasa Arab yang berkaitan 

dengan الالعبون الرياضيون 
 

3.1.1 Siswa mampu membaca huruf, kata, 

frase, dan kalimat bahasa Arab tentang 

 dengan intonasi dan  الالعبون الرياضيون

makhraj yang benar 

 

3.2 Menemukan makna atau gagasan dari 
ujaran kata, frase, dan kalimat bahasa 

Arab yang berkaitan dengan   الالعبون

 الرياضيون

3.2.1 Siswa mampu menangkap arti dari kata,  

frase, dan kalimat bahasa Arab dalam teks 

tentang الالعبون الرياضيون  

3.2.2 Siswa mampu menangkap makna tersurat 

dari kata, frase dan kalimat bahasa arab 

yang berkaitan dengan الالعبون الرياضيون 
3.2.3 siswa mampu menangkap ide pokok dari 

bacaan yang berkaitan tentang   الالعبون

 الرياضيون

 

8. Materi Pembelajaran 

Wacana tentang: الالعبون الرياضيون   

 

 الالعبون الرياضيون
ْْ ِإَل  يُرِْيُد َأْْحَُد أَْن يَْذَهبَ  َْ   )ْْ َُهََ ِِ  س ََلََهيَه  ََلَّْةه ْْ ُُ ِِ  س َ لَّْةه ْْ َََدِِ ََي ُُرةَِ لْْ  ََ ََل ََُُه هِهَد  ََ ََِب ُُِْ ْْ ََ ُةهَََِ   لْْ ََِب َِهْسة . يَْذَهَب ِإَل لملَْْ

ََيُْتِ  ْْ لْْ َََب َقرِْيٌب ُِ ْْ ََ ًُه َعَْى ْلألَْقَدلِِ أِلَنة لْْ َْ َُ َْ ِِفْ شَ  يَْذَهُب  ْْ( ََُه َُهََ  ْْ ََهن َرَلُه ْْ ُْْك َِع تَه ََِب َُِسْرَعٍة َُِِْصَل ِإَُِْْه ِِف  ه يَْذَهُب ِإَل لملَْْ
ِعِد  َْْ  لمل

9. Metode Pembelajaran 

Pendekatan : cooperative learning 

Metode  : ceramah, diskusi, demonstrasi. 

Teknik  : Team Games Tournament 

10. Media Pembelajaran 

Media dan alat : Papan Tulis,Spidol, LCD Projector, Laptop. 

 

11. Sumber belajar 

a.Buku paket bahasa arab kelas VIII 

b. Kamus 

c.Buku-buku lain yang relevan 

 

 



12. Langkah-langkah Pembelajaran 

 

1. Pertemuan Ke-1 ( 40  menit ) Waktu 

 Pendahuluan/Kegiatan Awal 

Guru : 

o Orientasi 

 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai 

pembelajaran 

 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

o Apersepsi 

 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman 

peserta didik dengan tema sebelumnya. 

 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  

 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan 

dilakukan. 

o Motivasi 

 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan 

dipelajari. 

 Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat 

menjelaskan tentang, الالعبون الرياضيون   

 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 

 Mengajukan pertanyaan.  

o Pemberian Acuan; 

 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 

 Memberitahukan tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan 

KKM pada pertemuan yang  berlangsung 

 Pembagian kelompok belajar 

 Menjelaskan  mekanisme pelaksanaan  pengalaman belajar sesuai dengan 

langkah-langkah pembelajaran. 
 

5 menit 

 Kegiatan Inti  

 Presentasi 

a. Guru menyampaikan materi pengantar tentang الالعبون الرياضيون  

b. Guru membacakan teks bacaan tentang الالعبون الرياضيون dan memberi contoh kepada siswa 

bagaimana membaca yang benar  

c. Siswa mendengarkan bacaan guru kemudian menirukan bacaan guru secara bersama-sama 

ataupun sendirian 

d. Guru menjelaskan isi teks bacaan   

 Team 

e. Guru membagi siswa ke dalam kelompok diskusi, setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa. 

Setiap kelompok memiliki kemampuan yang berbeda-beda. 

f. Guru membagikan tugas teks bacaan tentang الالعبون الرياضيون kepada tiap kelompok 

g. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan tugas yang diberikan 

h. Guru mengawasi dan mengontrol jalannya diskusi kelompok 

i. Siswa dengan kemampuan yang tingg bertanggung jawab untuk membantu memberi 

penjelasan kepada anggota dengan kemampuan rendah, sehingga seluruh anggota 

kelompok memahami teks bacaan yang diberikan. 
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 Game dan Tournament 

j. Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal dalam lembar kerja bersama dengan 

angota kelompoknya. 

k. Siswa  pertandingan antar kelompok, sehingga siswa merasa senang dan  semangat dalam 

belajar maharah qiro’ah. 

 Pemberian Reward 

l. Kelompok yang mendapatkan nilai paling tinggi menjadi pemenang dan mendapatkan 

reward. 

 Penutup 

Peserta didik: 

 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul 

dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 

 Mengagendakan materi yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar 

jam sekolah atau dirumah. 

Guru: 

 Memeriksa pekerjaan siswa yang selesa i langsung diperiksa. Peserta didik yang  

selesai mengerjakan soal dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut 

peringkat,  untuk penilaian portofolio. 

 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan 

kerjasama yang baik. 

 Melakukan penutupan dengan berdoa bersama. 
 

5 menit 

  

 

13. Penilaian pembelajaran  

a. Prosedur tes  

- Tes awal : tertulis 

- Tes dalam proses : lembar kerja siswa 

- Tes akhir : tertulis 

b. Jenis tes : tes tertulis 

c. Bentuk tes : objektif (pilihan ganda dan isian) 

d. Instrumen tes  

a) Soal 

b) LKS 

 

  Batu,     Maret  2020 

   Peneliti 

 

 

 

   Zulfa Ainur Rohmah, S.Pd. 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) KELAS KONTROL 

 

1. Identitas Sekolah  : MTs  Negeri Batu 

2. Identitas Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

3. Kelas/Semester  : VIII   /Genap 

4. Materi Pokok  : الالعبون الرياضيون 

5. Alokasi Waktu  : 40  Menit  

6. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik dapat: 

a. Siswa mampu membaca huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab tentang الالعبون الرياضيون  dengan 

intonasi dan makhraj yang benar 

b. Siswa mampu menangkap arti dari kata,  frase, dan kalimat bahasa Arab dalam teks tentang  الالعبون

  الرياضيون
c. siswa mampu menangkap ide pokok dari bacaan yang berkaitan tentang  الالعبون الرياضيون    

7. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.1  Melafalkan bunyi huruf, kata, frase, dan 
kalimat bahasa Arab yang berkaitan 

dengan الالعبون الرياضيون 
 

3.1.1 Siswa mampu membaca huruf, kata, 

frase, dan kalimat bahasa Arab tentang 

 dengan intonasi dan  الالعبون الرياضيون

makhraj yang benar 

 

3.2 Menemukan makna atau gagasan dari 
ujaran kata, frase, dan kalimat bahasa 

Arab yang berkaitan dengan   الالعبون

 الرياضيون

3.2.1 Siswa mampu menangkap arti dari kata,  

frase, dan kalimat bahasa Arab dalam teks 

tentang الالعبون الرياضيون  

3.2.2 Siswa mampu menangkap makna tersurat 

dari kata, frase dan kalimat bahasa arab 

yang berkaitan dengan الالعبون الرياضيون 
3.2.3 siswa mampu menangkap ide pokok dari 

bacaan yang berkaitan tentang   الالعبون

 الرياضيون

 

8. Materi Pembelajaran 

Wacana tentang: الالعبون الرياضيون   

 

 الالعبون الرياضيون
ْْ ِإَل  يُرِْيُد َأْْحَُد أَْن يَْذَهبَ  َْ   )ْْ َُهََ ِِ  س ََلََهيَه  ََلَّْةه ْْ ُُ ِِ  س َ لَّْةه ْْ َََدِِ ََي ُُرةَِ لْْ  ََ ََل ََُُه هِهَد  ََ ََِب ُُِْ ْْ ََ ُةهَََِ   لْْ ََِب َِهْسة . يَْذَهَب ِإَل لملَْْ

ََيُْتِ  ْْ لْْ َََب َقرِْيٌب ُِ ْْ ََ ًُه َعَْى ْلألَْقَدلِِ أِلَنة لْْ َْ َُ َْ ِِفْ شَ  يَْذَهُب  ْْ( ََُه َُهََ  ْْ ََهن َرَلُه ْْ ُْْك َِع تَه ََِب َُِسْرَعٍة َُِِْصَل ِإَُِْْه ِِف  ه يَْذَهُب ِإَل لملَْْ
ِعِد  َْْ  لمل

9. Metode Pembelajaran 

Pendekatan : Direct Instruction 

Metode  : ceramah, diskusi, demonstrasi. 

Teknik  :  

10. Media Pembelajaran 

Media dan alat : Papan Tulis,Spidol, LCD Projector, Laptop. 

 

11. Sumber belajar 

a.Buku paket bahasa arab kelas VIII 

b. Kamus 

c.Buku-buku lain yang relevan 

 

 



12. Langkah-langkah Pembelajaran 

 

1. Pertemuan Ke-1 ( 40  menit ) Waktu 

 Pendahuluan/Kegiatan Awal 

Guru : 

o Orientasi 

 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  untuk  memulai 

pembelajaran 

 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  dalam mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

o Apersepsi 

 Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman 

peserta didik dengan tema sebelumnya. 

 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.  

 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan 

dilakukan. 

o Motivasi 

 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan 

dipelajari. 

 Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat 

menjelaskan tentang, الالعبون الرياضيون   

 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang  berlangsung 

 Mengajukan pertanyaan.  

o Pemberian Acuan; 

 Memberitahukan  materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 

 Memberitahukan tentang standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan 

KKM pada pertemuan yang  berlangsung 

 Pembagian kelompok belajar 

 Menjelaskan  mekanisme pelaksanaan  pengalaman belajar sesuai dengan 

langkah-langkah pembelajaran. 
 

5 menit 

 Kegiatan Inti  

a.Guru menyampaikan materi pengantar tentang ْن ْن لْريهضُ   لْالعَ

b. Guru membacakan teks bacaan tentang ْن ْن لْريهضُ  dan memberi contoh kepada siswa لْالعَ

bagaimana membaca yang benar  

c. Siswa mendengarkan bacaan guru kemudian menirukan bacaan guru secara bersama-

sama ataupun sendirian 

d. Guru menjelaskan isi teks bacaan   

e. Guru meminta salah satu siswa untuk berdiri membacakan teks qiro’ah 

f. Guru bertantya kepada siswa tentang mufroddat yang sulit dari teks tersebut 

g. Guru menuliskan mufrodat yang sulit di papan tulis 

h. guru meminta siswa untuk mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan 

dengan teks bacaan 

i. guru dan siswa bersama-sama membahas soal tersebut 

 

30 

menit 



 

 Penutup 

Peserta didik: 

 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul 

dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 

 Mengagendakan materi yang harus mempelajari pada pertemuan berikutnya di luar 

jam sekolah atau dirumah. 

Guru: 

 Memeriksa pekerjaan siswa yang selesa i langsung diperiksa. Peserta didik yang  

selesai mengerjakan soal dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut 

peringkat,  untuk penilaian portofolio. 

 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan 

kerjasama yang baik. 

 Melakukan penutupan dengan berdoa bersama. 
 

5 menit 

  

 

13. Penilaian pembelajaran  

a. Prosedur tes  

- Tes awal : tertulis 

- Tes dalam proses : lembar kerja siswa 

- Tes akhir : tertulis 

b. Jenis tes : tes tertulis 

c. Bentuk tes : objektif (pilihan ganda dan isian) 

d. Instrumen tes  

a) Soal 

b) LKS 

 

  Batu,     Maret  2020 

   Peneliti 

 

 

 

   Zulfa Ainur Rohmah, S.Pd. 

    

 

 

 

 



SOAL POST TEST 

Nama : 

Kelas : 

PETUNJUK PENGISIAN TES 

1. Siapkan kertas untuk menulis jawaban. 

2. Tulis data diri anda pada kertas yang telah disediakan. 

3. Kesuluruhan soal tes berjumlah 20 soal berupa soal pilihan ganda. 

4. Setiap jawaban 1 soal yang benar diberikan nilai 1 dan jawaban yang salah dberi 

nilai 0, sehingga apabila seluruh soal dikerjakan dengan benar, maka akan 

mendapat nilai 20. 

5. Bacalah soal  dengan seksama. 

6. Jawaban dari soal ini bisa ditulis di kertas yang telah disediakan. 

7. Waktu untuk mengerjakan soal tes ini adalah 60 menit. 

8. Apabila soal tes ini sudah selesai dikerjakan, mohon jawabannya untuk segera di 

foto dan dikirim kepada Guru Pengampu. 

9. Selamat mengisi, terima kasih atas partisipasi anda dalam mengerjakan soal tes 

ini. 

 "أ" او "ب" او "ج" او "د" ! ( ِف xورْضِع )بِ  ةِ ير اآلتِ  ةِ لر ئِ سْ لر اْ  نِ عر  لصَِّحْيحر اْخَتر اْلْرورابر ا

َؤالِ   3-1 ىَذا ْاحِلَوار لِلسُّ

 الطَِّبْيُب : ِممَّ َتْشُكو؟

رِْيض : ِعْنِدي أَََلٌ َشِدْيٌد ِف الرَّْأِس َوِفْ َمِعَدِت 
َ

 امل

؟الطَِّبْيب : ُمْنُذ َمََت َشَعْرَت ِِبَذا ْالَ   َلَِ

مٍ  رِْيُض : َشَعْرُت بِِو ُمْنُذ َثالَثَِة َأَّيَّ
َ

 امل

ئًا؟  الطَِّبْيب : َىْل تَ َناَوْلَت َشي ْ

َفعْ  رَاص َوْاحلُبُ ْوب َوَلَْ تَ ن ْ رِْيض : تَ َناَوْلُت بَ ْعَض الَق ْ
َ

 امل



رِْيِر لِْلَفْحصِ   الطَِّبْيُب : تَ َفضَّْل َعَلى السَّ

 ة ِمْن ىَذا احلَِْوار؟َما اْلِفْكَرة الرَّئِْيِسيَّ  .1

رِْيُض ِِبَلَ  .أ 
َ

 َشِدْيٍد ِفْ رَْأِس َو َمِعَدتِوِ  َشَعَر ْامل

رَاصَ   .ب  رِْيُض الَق ْ
َ

 تَ َناَوَل ْامل

رِْيُض ِِبَْلَلَِ ُمْنُذ يَ ْوَمْيِ  .ج 
َ

 َشَعَر ْامل

 تَ َناَوَل اْلَمرِْيُض احلُبُ ْوبَ  .د 

رِْيُض ِبِْ  .2
َ

 َلََل؟ُمْنُذ َمََت َشَعَر ْامل

 ُمْنُذ َثاَلث َساَعةٍ ج.  ُمْنُذ َثالَثَة ُأْسبُ ْوعٍ  .أ 

مٍ د.   ُمْنُذ يَ ْوَمْيِ   .ب   ُمْنُذ َثالَثَة َأَّيَّ

ًقا لِْلِحَواِر؟ .3  َما ْاجلُْمَلة الصَِّحْيَحة ِوف ْ

رِْيُض الطَِّبْيبَ  .أ 
َ

 يَ ْفَحُص امل

َراص َواحلُْ   .ب  رِْيُض بَ ْعَض الَق ْ
َ

َفعُ تَ َناَوُل امل  بُ ْوب َوتَ ن ْ

رِْيرِ  .ج  رِْيَض َعَلى السَّ
َ

 يَ ْفَحُص الطَِّبْيُب امل

رِْيُض ِِبَْلَلَِ ُمْنُذ ِفْ بَ ْيِتوِ  .د 
َ

 َشَعَر ْامل

 ....َأَصاَبِن  َشُعْرُت ِِبحْلَرَاَرِة ِفْ َبَدِنْ.  .4

ام .أ   ج. الُسعَّال  الزُّكَّ

اع  احلَُمى .ب   د. الُصدَّ

 7-5 َؤالىَذا النَّص لِلسُّ 

ي َأْْحَُد. ُأِحبُّ ُكرََّة اْلَقَدمِ  ُأَشاِىُد ُمباَرَاَة ُكرََّة اْلَقَدِم ِف التِّْلَفاِز. ُيَشاِىُد َمِعي َصِدْيِقْي . ِإْسِْ
ِمْن َفرِْيق  9إِْلَياس. ُمَبارَاُة ُكرََّة اْلَقَدِم بَ ْيَ النَّاِدي )َجاَكْرََت( َوالنَّاِدي )َِبِل(. ُنَشاِىُد ََلِعب رَْقم 

ْرَمى ِبُسْرَعة  2)َِبِل( َوُىَو يَ ْلَعُب َوََيْرِي ِبُسْرَعٍة ُُثَّ ُُيَّرِر اْلُكرَّة لَِزِمْيِلِو َرْقم 
َ

الَِّذْي يَ ْقََتُِب ِمَن ْامل



َل النَّاِديْ  ْوط اَلوَّل َوَقْد َسجَّ ل ْاهلََدف. اِنْ تَ َهى الشَّ )َجاَكْرََت( ََثنِيًا  َوُيَسدِّد اْلُكرَّة ِبُقوٍَّة َوُيَسجِّ
َل النَّاِدي )َِبِل( َواِحًدا. ْوط الثَّاِن َوَقْد َسجَّ  َوُُثَّ انْ تَ َهى الشَّ

 ِمْن ىَذا النَّص نَ ْعِرف ... .5

ْلَعبِ  .أ 
َ

 ُيَشاِىُد َأْْحَُد َوإِْلَياس ُمَبارَاة ُكرَّة اْلَقَدِم ِف ْامل

 اِدي )َِبِل(النَّاِدي )َجاَكْرََت( أَْعَلى ِمْن النَّ   .ب 

 ُيَشاِىُد َأْْحَد ُمَبارَاة ُكرَّة اْلَقَدِم َمَع أَبِْيوِ  .ج 

َرة:  .د   2-2النَِّتْيَجة اَلِخي ْ

َرة؟ .6  َكْيَف النَِّتْيَجة اَلِخي ْ

 1-2. ج   2-2 .أ 

 1-1. د    2-1  .ب 

اِبق؟ َما .7  اْلِفْكَرة الرَّئِْيِسيَّة ِمن النَّص السَّ

 رَّة اْلَقَدم بَ ْيَ النَّاِدي )َجاَكْرََت( َوالنَّاِدي )َِبِل(ُمَبارَاة كُ  .أ 

َل النَّاِدي )َِبِل( َواِحًدا .ب  َل النَّاِدي )َجاَكْرََت( ََثنِياً َوَسجَّ  َوَقْد َسجَّ

 ُيَشاِىُد َأْْحَد التِّْلَفازَ  .ج 

ْرَمى الُكرََّة  2ُيَسدِّد َرْقم  .د 
َ

ُل ْاهلََدفالَِّذي يَ ْقََتُِب ِمَن ْامل  ِبُقوٍَّة َوُيَسجِّ

 ة!يَ ة اآلتِ لَ مْ جلُ اْ  هِ ىذِ  لْ كِّ شَ  .8

 الالعب يضرب الكرة بقّوة
ِعُب َيْضِرُب اْلُكرََّة ِبُقوَّةٍ  .أ   الالَّ

ِعُب َيْضِرُب اْلُكرَُّة ِبُقوَّةٍ   .ب   الالَّ

ِعُب َيْضِرُب اْلُكرَُّة ِبُقوَّةٌ  .ج   الالَّ

ِعُب ُيْضِرُب الْ  .د   ُكرََّة ِبُقوَّةٍ الالَّ

 



َؤال   11-9ىَذا النَّص لِلسُّ

ْسَتْشَفى ِلَنَُّو َيْشُعُر ِِبَْلَلَِ ِفْ رَْأِسِو. يُ رَاِفُقُو َأُخْوُه َأْْحَد. َفَجَلَس َزْيدٌ 
ُ

 ِف َذَىَب َزْيٌد ِإََل ْامل
َتِظُر َدْورَهُ  َواْستَ ْلَقى َزْيد َعَلى َسرِْيِر اْلَكْشِف ُُثَّ َيْدُعو الطَِّبْيُب َزْيًدا. . ُغْرَفِة ْاَِلْنِتظَار يَ ن ْ

ِبيَّة ُُثَّ َخرََج َزْيٌد ِمَن اْلُمَعاجَلَِة َوَذَىَب مَ  َع لِيَ ْفَحَصُو الطَِّبْيب. بَ ْعَد َذاِلَك َكَتَب َلُو الَوْصَفة الطِّ
ْيَدلِيَّة.  َأِخْيِو ِإََل الصَّ

 ِمْن ىَذا النَّص نَ ْعِرف... .9
 َلَلَِ ِف رَْأِسِو ُُثَّ َيْذَىُب ِإََل اْلُمْسَتْشَفى لِْلُمَعاجَلَةِ َيْشُعُر َزْيٌد ِبِْ  .أ 

َتِظَر َدْورَهُ   .ب   قَاَم َزْيٌد لِيَ ن ْ

َعاجَلَِة َذَىَب َزْيٌد َمَع َأِخْيِو ِإََل بَ ْيِتوِ  .ج 
ُ

 بَ ْعَد ْامل

َعاجَلَة .د 
ُ

 يُ ْعِطي الطَِّبْيب الَوْصَفةِ لَزْيٍد قَ ْبَل ْامل

ًقا لِلنَّص؟َما  .11  ْاجلَُمَلة الصَِّحْيَحة ِوف ْ

ْيَدلِيَّة .أ   َيْشُعُر َزْيٌد ِِبَْلَلَِ َوَيْذَىُب ِإََل الصَّ

  يَ ْفَحُص الطَِّبْيُب َزْيًدا َعَلى َسرِْيِر اْلَكْشفِ   .ب 

بَِّية .ج   يَ ْقرَأُ الطَِّبْيُب الَوْصَفة الطِّ

وِ َيْذَىُب َزْيٌد ِإََل اْلُمْسَتْشَفى مَ  .د   َع أُمِّ

 أَْيَن َيْشََتِي َزْيٌد الِعاَلج؟ .11

ْسَتْشَفى . أ
ُ

ْيَدلِيَّةج.   ِف ْامل  ِف الصَّ

ْدَرَسةِ  . ب
َ

ْقَصفِ د.   ِف ْامل
َ

 ِف ْامل

 ىِذِه ْاجلُْمَلة اآلتَِية! َشكِّلْ  .12

 وصل خالد إَل الطبيب إبراىيم للمعاجلة

 بْ رَاِىْيُم لِْلُمَعاجَلَةِ َوَصَل َخاِلٌد ِإََل الطَِّبْيُب إِ  .أ 

 َوَصَل َخاِلٌد ِإََل الطَِّبْيَب ِإبْ رَاِىْيَم لِْلُمَعاجَلَةِ   .ب 



 َوَصَل َخاِلٍد ِإََل الطَِّبْيِب ِإبْ رَاِىْيِم لِْلُمَعاجَلَةُ  .ج 

 َوَصَل َخاِلٌد ِإََل الطَِّبْيِب ِإبْ رَاِىْيِم لِْلُمَعاجَلَةِ  .د 

  اْ ِف  مِ دَ لقَ اْ  ةَ رَّ كُ   يَ ْلَعبُ  .13
َ

 ؟ . َما ِمْهنَ ُتوُ بِ عَ لْ مل

 بُ عِ لالَّ ج. اَ    مُ كَ حلَْ اَ  . أ

 بُ الَّ لطُّ د. اَ   رُ وِّ صَ ْلمُ اَ   . ب

َرْينِ  .14  ُنَشاِىُد .....ُكرَّة اْلَقَدِم بَ ْيَ النَّاِديَ ْي الَكِبي ْ

 ج. النَِّتْيَجة   ُمَبارَاة . أ

 د. احَلَكم   َمْلَعب  . ب

 جلُْمَلة اآلتَِية!َشكِّْل ىِذِه اْ  .15

 سريعا 9َيري الالعب رقم 
 َسرِيْ ًعا 9ََيْرِي الالَِّعِب َرْقم  .أ 
 َسرِيْ ًعا 9ََيْرَِي الالَِّعَب َرْقم   .ب 
 َسرِيْ ًعا 9ََتْرِي الالَِّعُب َرْقم  .ج 
 َسرِيْ ًعا 9ََيْرِي الالَِّعُب َرْقم  .د 

لِ  .16 ِلْيُم ِف اجِلْسِم السَّ ْقُصْود ِمْن ىِذِه الِعَباَرة ُىَو..."الَعْقُل السَّ
َ

 ْيِم" امل

دٍّ  .أ  َنا َأْن َنْدُرَس ِِبِ  َوَجَب َعَلي ْ

َة َبَدنَِنا  .ب  َنا َأْن ََنَْفَظ ِصحَّ  َوَجَب َعَلي ْ

ُة َرِخْيَصةٌ  .ج  حَّ  الصِّ

 اْقَتَاح لَِنُكْون ُكُسْوًَل  .د 

 

 

 



ْلعَ  يَ ْلَعبُ  .17
َ

 . ب. ُىَو يَ ْلَعُب َمَع َأْصِدقَاِئِهمْ ََمُْمْود ُكرَّة اْلَقَدم ِف ْامل

 أَْيَن يَ ْلَعبُ ْوَن؟
ْيَدان  .أ 

َ
ْلَعبج.   ِف ْامل

َ
 ِف ْامل

ْدَرَسة .ب 
َ

اَحةد.   ِف ْامل  ِف السَّ

 

.....سِ أْ  الرَّ ِف  دٍ يْ دِ شَ  ٍ َلَ ِبَِ  َأْشُعرُ  .18  . َأَصاَبِنْ

 العَّ ج. السُ    امكَّ زُّ ال . أ

 اعدَّ صُ الد.   ىمَ احلُ   . ب

َؤال  22-19 ىَذا النَّص لِلسُّ

ِإََل اْلَمْلَعِب لُِيَشاِىَد ُمَبارَاَة ُكرَِّة اْلَقَدِم بَ ْيَ النَّاِدي )ُسْورَاَِبََّي( َوالنَّاِدي  يُرِْيُد َأْْحَُد َأْن َيْذَىبَ 
يَّاَرةِ  )َماََلْنج(. َلنْ  ْلَعِب ِِبلسَّ

َ
لَْقَداِم ِلَنَّ اْلَمْلَعَب َقرِْيٌب ِمْن َيْذَىُب َمْشًيا َعَلى اْ . َيْذَىَب ِإََل ْامل

ْوِعِد. َوُىَو ِفْ َشارِع ََتْنُكْوَِبن برَاُىْو َماََلْنج. اْلبَ ْيتِ 
َ

ْلَعِب ِبُسْرَعٍة لَِيِصَل إِلَْيِو ِف ْامل
َ

 َيْذَىُب ِإََل ْامل
 ْيَن َيْذَىُب َأْْحَُد؟أَ  .19

ْدَرَسةِ  . أ
َ

 ِإََل اْلبَ ْيتِ  ج. َيْذَىبُ   َيْذَىُب ِإََل ْامل

ْلَعبِ   . ب
َ

 د. َيْذَىُب ِإََل اْلَمْوِعدِ   َيْذَىُب ِإََل ْامل

اِبق؟ .21  َما اْلِفْكَرة الرَّئِْيِسيَّة ِمن النَّص السَّ

ْلَعِب ِبُسْرَعةٍ  .أ 
َ

 َيْذَىُب َأْْحَُد ِإََل ْامل

ْلَعِب َمْشًيا َعَلى ْالَْقَدامِ  َيْذَىُب َأْْحَدُ   .ب 
َ

 ِإََل ْامل

ْلَعِب لُِيَشاِىَد ُمَبارَاَة ُكرَِّة اْلَقَدمِ  َيْذَىُب َأْْحَدُ  .ج 
َ

 ِإََل ْامل

يَّاَرةِ  َيْذَىُب َأْْحَدُ  .د  ْلَعِب ِِبلسَّ
َ

 ِإََل ْامل



SOAL PRETEST 

Nama : 

Kelas : 

 "أ" او "ب" او "ج" او "د" ! ( ِفيxَوْضِع )بِ  ةِ يَ اآلتِ  ةِ لَ ئِ سْ لَ اْ  نِ عَ  اْخَتر اْلَجَواَب الصَِّحْيحَ 

ٰٕ-ٰٔالنَّصٰلِلسُّؤ الٰاذٰ ىٰ 

ٰوٰ ايٰ ابٰ ر ٰوْٰيٰ)سٰ ادِٰالنَّْٰيٰ ب ٰ ٰمِٰدٰ لقٰ ْاٰٰةِٰرَّكٰ ٰٰاةٰ ارٰ ب ٰمٰ ٰدٰ اىِٰشٰ ي ِٰلٰٰبِٰعٰ لْٰمٰ ٰالْٰل ِٰإٰٰبٰ ىٰ ي ذْٰٰنْٰأ ٰٰأ ْْح دٰ ٰدٰ يِْٰرٰيٰ  يٰادِٰالنَّا(

ٰٰاْٰل ِٰإٰٰبٰ ىٰ ذْٰي ٰٰنْٰج(.ٰلٰ نْٰال ٰ)مٰ 
 
ٰنْٰمِٰٰبٰ يِْٰرٰقٰ ٰبٰ عٰ لْٰمٰ الْٰٰنَِّٰلٰ ٰامِٰدٰ قْٰلٰ ىٰاْٰلٰ اٰعٰ يٰ شْٰمٰ ٰبٰ ىٰ ذْٰيٰ .ٰةِٰارٰ يَّالسَِّٰبٰٰبِٰعٰ ْلٰل

ٰٰاْٰل ِٰإٰٰبٰ ىٰ ذْٰي ٰٰج.نْٰال ٰمٰ ٰوْٰاىٰ انٰبرٰ ب ٰوْٰكٰ انْٰعٰتٰ اِرٰشٰ ِٰفْٰٰوٰ ىٰ وٰ ٰتِٰيْٰب ٰ الْٰ
 
ٰٰاِْٰفٰٰوِْٰيٰل ِٰإٰٰلٰ صِٰي ِٰلٰٰةٰ عٰ رْٰسٰ ِبٰٰبِٰعٰ ْلٰل

 
ٰ.دِٰعِٰوْٰل

1. ٰ  ؟أ ْْح دٰ ٰبٰ ىٰ ذْٰيٰ أ ْين 
ٰ .أ ٰٰاْٰل ٰإِٰي ْذى ب 

 
ٰج.ٰٰٰةِٰسٰ رٰ دْٰل  تِٰيْٰلب ٰ ٰاْٰل ٰإِٰي ْذى ب 

ٰٰ .ب ٰٰاْٰل ٰإِٰي ْذى ب 
 
ٰد.ٰٰٰبِٰعٰ ْلٰل  دِٰعِٰوْٰمٰ ٰالْٰل ٰإِٰي ْذى ب 

 ؟السَّاِبقٰصنٰالنَّةٰمِٰيَّسِْٰيٰئِٰةٰالرَّرٰ كْٰلفِٰاٰاْٰمٰ  .2
ٰٰاْٰل ِٰإٰٰأ ْْح دٰ ٰبٰ ىٰ ذْٰي ٰ .أٰ

 
 ةٰ عٰ رْٰسٰ ِبٰٰبِٰعٰ ْلٰل

ٰأ ْْح دٰ ٰ .بٰ  ْلع ِبٰٰي ْذى ب 
ْٰال  امِٰدٰ قْٰلٰ ىٰاْٰلٰ اٰعٰ يٰ شْٰمٰ ِإل 

ٰأ ْْح دٰ  .جٰ  ْلع ِبٰٰي ْذى ب 
ْٰال ٰمٰ ِإل  مِٰلِي ش اِىد  ٰك رَِّةٰاْلق د   ب ار اة 

ٰأ ْْح دٰ  .دٰ  ْلع بِٰٰي ْذى ب 
ْٰال  بِالسَّيَّار ةِِٰٰإل 

 ة!يٰ ةٰاآلتِٰلٰ مْٰلٰ ْاٰٰهِٰذِٰىٰ ٰلْٰكٰ شٰ  .3
ٰالالعبٰيضربٰالكرةٰبقّوة

ٰاْلك رَّة ِٰبق وَّةٰ  .أٰ ٰي ْضِرب  ِعب   الالَّ
ٰاْلك رَّة ِٰبق وَّةٰ ٰ .بٰ ٰي ْضِرب  ِعب   الالَّ
ٰي ضْٰ .جٰ ِعب  ٰاْلك رَّة ِٰبق وَّةٰ الالَّ  ِرب 
ٰاْلك رَّة ِٰبق وَّةٰ  .دٰ ٰي ْضِرب  ِعب   الالَّ



ٰبِاْلْ ر ار ِةِٰفْٰب د ِنْ.ٰ .4  ....أ ص اب ِنٰٰش ع ْرت 
 ج.ٰالس عَّالٰٰالزُّكَّام .أٰ
 د.ٰالص دَّاعٰٰاْل م ى .بٰ

ٰٰاِْٰفٰٰمِٰدٰ لقٰ ْاٰٰة ٰرَّكٰ ٰٰي  ْلع بٰ  .5
 
 .ٰم اِٰىو اي  ت و ؟ٰبِٰعٰ ْلٰل

 بٰ عِٰلالَّٰج.ٰاٰ ٰٰٰمٰ كٰ ْلْٰ ا ٰ .أ
 بٰ الَّٰلطُّد.ٰاٰ ٰٰرٰ وٰ صٰ ْلمٰ ا ٰٰ .ب

 8-6ٰلسُّؤ الِٰارٰلِٰوٰ ْلِٰاٰاْٰذٰ ىٰ 

ٰ؟وكٰ شْٰت ٰٰمَّٰ:ٰمِٰٰبٰ ْيٰبِٰالطَّ

ٰ
 
ِٰتٰدٰ عِٰمٰ ِٰفْٰوٰ ٰسِٰأْٰٰالرَِّفٰٰدٰ يْٰدِٰشٰ ٰل ٰ يٰأٰ دِٰنْٰضٰ:ٰعِٰيْٰرِٰال

ٰ؟ل ِٰلٰ اٰاْٰذٰ ِبٰ ٰتٰ ْرٰعٰ ٰشٰ ت ٰمٰ ٰذٰ نْٰبٰ:ٰمٰ ْيٰبِٰالطَّ

ٰ
 
ٰامٰ يَّٰأ ٰٰةِٰثٰ الٰ ث ٰٰذٰ ْنٰمٰ ٰوِِٰبٰٰتٰ ْرٰعٰ شٰ :ٰٰضٰ يْٰرِٰال

ٰا؟ئ ٰيْٰشٰ ٰتٰ لْٰاوٰ نٰ ت ٰ ٰلْٰبٰ:ٰىٰ ْيٰبِٰالطَّ

ٰ
 
ٰعْٰفٰ ن ْٰت ٰ ٰل ْٰبٰوٰ وْٰب ٰ ْلٰ اْٰاصٰوٰ رٰ ق ْٰالٰ ٰضٰ عْٰب ٰ ٰتٰ لْٰاوٰ نٰ ضٰ:ٰت ٰ يْٰرِٰال

 صِٰحْٰفٰ ْلِٰلٰٰرِٰيْٰرِٰىٰالسَّٰلٰ عٰ ٰلْٰضَّٰفٰ :ٰت ٰ ٰبٰ ْيٰبِٰالطَّ

 ر؟اوٰ اٰاْلِْٰذٰ ىٰ ٰنْٰةٰمِٰيَّسِْٰيٰئِٰةٰالرَّرٰ كْٰلفِٰاٰاْٰمٰ  .6
 ْٰاٰٰرٰ عٰ شٰ  .أٰ

ٍٰ أٰ ِبٰٰضٰ يِْٰرٰل  وِٰتِٰدٰ عِٰمٰ ٰوٰ ٰسِٰأْٰرٰ ِٰفْٰٰدٰ يْٰدِٰشٰ ٰل 
 ْٰاٰٰلٰ اوٰ نٰ ت ٰ ٰ .بٰ

 اصٰ رٰ ق ْٰالٰ ٰضٰ يِْٰرٰل
 ْٰاٰٰرٰ عٰ شٰ  .جٰ

 ْيِٰمٰ وْٰي ٰ ٰذٰ ْنٰمٰ ٰل ِٰلٰ ْاِٰبٰٰضٰ يِْٰرٰل
 بٰ وْٰب ٰ اْلٰ ٰضٰ يْٰرِٰمٰ الْٰٰلٰ اوٰ نٰ ت ٰ  .دٰ



 ْٰاٰٰرٰ عٰ ٰشٰ ت ٰمٰ ٰذٰ ْنٰمٰ  .7
 ؟لٰ لٰ ْاِٰبٰٰضٰ يِْٰرٰل

 عٰ وْٰب ٰ سْٰةٰأٰ ثٰ الٰ ث ٰٰذٰ ْنٰمٰ  .أٰ
 ْيِٰمٰ وْٰي ٰ ٰذٰ ْنٰمٰ ٰ .بٰ
 ةٰ اعٰ ثٰسٰ الٰ ث ٰٰذٰ ْنٰمٰ  .جٰ
 امٰ يَّةٰأٰ ثٰ الٰ ث ٰٰذٰ ْنٰمٰ  .دٰ
 ؟ارِٰوٰ حِٰلْٰاٰلِٰقٰ ف ْٰوِٰٰةحٰ يْٰحِٰالصَّٰٰةلٰ مْٰلٰ اٰاْٰمٰ  .8

ٰٰصٰ حٰ فْٰي ٰ  .أٰ
 
ٰالطَّيْٰرِٰال  بٰ ْيٰبِٰض 

ٰٰلٰ اوٰ نٰ ت ٰ ٰ .بٰ
 
 عٰ فٰ ن ْٰت ٰ بٰوٰ وْٰب ٰ اْلْٰ اصٰوٰ رٰ ق ْٰالٰ ٰضٰ عْٰب ٰ ٰضٰ يْٰرِٰال

ٰٰبٰ ْيٰبِٰالطَّٰصٰ حٰ فْٰي ٰ  .جٰ
 
 رِٰيْٰرِٰىٰالسَّٰلٰ عٰ ٰضٰ يْٰرِٰال

 ْٰاٰٰرٰ عٰ شٰ  .دٰ
 وِِٰتٰيْٰب ٰ ِٰفْٰٰذٰ ْنٰمٰ ٰل ِٰلٰ ْاِٰبٰٰضٰ يِْٰرٰل

 .ٰأ ص اب ِنْ.....سِٰأْٰٰالرَِّفٰٰدٰ يْٰدِٰشٰ ٰٰ لٰ أٰ ِبٰٰأ ْشع رٰ  .9
 العَّج.ٰالسٰ ٰٰامكَّٰزُّٰال .أ

 اعدَّٰصٰ الد.ٰٰٰىمٰ اْلٰ ٰ .ب

اٰالنَّصٰلِلسُّؤ الىٰ  ٰٕٔ-ٰٓٔذ 

ٰأٰ سِْٰإِٰ ٰأٰ دٰ ْْحٰ ي ٰمِٰدٰ لقٰ ْاٰٰة ٰرَّكٰ ٰٰبُّٰحِٰ. ٰيٰ ازِٰفٰ لْٰٰالت ٰ ِفٰٰمِٰدٰ لقٰ ْاٰٰة ٰرَّكٰ ٰٰاةٰ رٰ باٰ مٰ ٰدٰ اىِٰشٰ أٰ . ٰصٰ عِٰمٰ ٰدٰ اىِٰشٰ . ٰيْٰقِٰيْٰدِٰي
قٰيِْٰرٰفٰ ٰنْٰم9ِٰٰمٰقْٰبٰرٰ عِٰل ٰٰدٰ اىِٰشٰ (.ٰنٰ اِلٰيٰ)بٰ ادِٰالنَّا(ٰوٰ ت ٰرْٰاكٰ يٰ)جٰ ادِٰالنَّْٰيٰ ب ٰ ٰمِٰدٰ لقٰ ْاٰٰة ٰرَّكٰ ٰٰاةٰ ارٰ بٰ اس.ٰمٰ ي ْٰلٰإِٰ

 ْٰاٰٰنٰ مِٰٰبٰ ت ِٰقْٰي ٰ ٰيْٰذِٰالَّٰٕمٰقْٰرٰ ٰوِِٰلْٰيٰمِٰزٰ ةٰلِٰرَّلكٰ رٰاْٰرٰ ي ٰ ٰث َّٰةٰ عٰ رْٰسٰ يٰبِٰرِٰي ْٰوٰ ٰبٰ عٰ لْٰي ٰ ٰوٰ ىٰ (ٰوٰ اِلٰ)بٰ 
ةٰعٰ رْٰسٰ ىٰبِٰم ْٰرٰل

اٰيٰ انِٰا(ٰثٰ ت ٰرْٰاكٰ )جٰ ٰيْٰادِٰالنَّٰلٰ جَّٰسٰ ٰدْٰقٰ لٰوٰ وَّٰطٰالٰ وْٰىٰالشَّٰهٰ ت ٰ ن ْٰف.ٰاِٰدٰ لٰ لٰاْٰجٰ سٰ ي ٰوٰ ٰة ٰوَّقٰ ةٰبِٰرَّلكٰ دٰاْٰدٰ سٰ ي ٰوٰ 

 ا.دٰ احِٰ(ٰوٰ اِلٰيٰ)بٰ ادِٰالنَّٰلٰ جَّٰسٰ ٰدْٰقٰ ٰوٰ اِنٰطٰالثَّوْٰىٰالشَّٰهٰ ت ٰ ان ْٰٰث َّوٰ 

 

ٰ



 فٰ...ِرٰعْٰصٰن ٰ اٰالنَّذٰ ىٰ ٰنْٰمِٰ .11
ٰكٰ ارٰ بٰ اسٰمٰ ي ْٰلٰإِٰوٰ ٰدٰ ْْحٰ أ ٰٰدٰ اىِٰشٰ ي ٰ .أٰ ٰٰاِْٰفٰٰمِٰدٰ لقٰ ةٰاْٰرَّاة

 
 بِٰعٰ ْلٰل

 (اِلٰ)بٰ ٰيادِٰالنَّٰنْٰىٰمِٰلٰ عْٰا(ٰأٰ ت ٰرْٰاكٰ يٰ)جٰ ادِٰالنَّٰ .بٰ
ٰكٰ ارٰ بٰ دٰمٰ ْْحٰ أ ٰٰدٰ اىِٰشٰ ي ٰ .جٰ  وِْٰيِٰبٰأ ٰٰعٰ مٰ ٰمِٰدٰ لقٰ ةٰاْٰرَّاة
 ٕ-ٕة:ٰرٰ ي ْٰخِٰةٰالٰ جٰ ْيٰتِٰالنَّ .دٰ
 ؟ةرٰ ي ْٰخِٰةٰالٰ جٰ ْيٰتِٰالنَّٰفٰ يْٰكٰ  .11
 ٕ-ٕ .أٰ
 ٕ-ٰٔ .بٰ
 ٔ-ٰٕ .جٰ
 ٓ-ٕ .دٰ
 ؟السَّاِبقٰصنٰالنَّةٰمِٰيَّسِْٰيٰئِٰةٰالرَّرٰ كْٰلفِْٰاٰٰامٰ  .12
ٰكٰ ارٰ ب ٰمٰ  .أٰ  (اِلٰيٰ)بٰ ادِٰالنَّا(ٰوٰ ت ٰرْٰاكٰ يٰ)جٰ ادِٰالنَّْٰيٰ مٰب ٰ دٰ لقٰ اْٰةٰرَّاة
 ادٰ احِٰ(ٰوٰ اِلٰيٰ)بٰ ادِٰالنَّٰلٰ جَّٰسٰ وٰ ٰياٰ انِٰا(ٰثٰ ت ٰرْٰاكٰ يٰ)جٰ ادِٰالنَّٰلٰ جَّٰسٰ ٰدْٰق ٰوٰ  .بٰ
 ازٰ فٰ لْٰدٰالت ٰ ْْحٰ أ ٰٰدٰ اىِٰشٰ ي ٰ .جٰ
 ْٰاٰٰنٰ مِٰٰبٰ ت ِٰقْٰيٰي ٰ ذِٰالَّٰٕمٰقْٰدٰرٰ دٰ سٰ ي ٰ .دٰ

 فدٰ لٰ ْاٰٰلٰ جٰ سٰ ي ٰوٰ ٰة ٰوَّقٰ ِبٰٰة ٰرَّىٰالكٰ م ْٰرٰل
 ة!يٰ ةٰاآلتِٰلٰ مْٰلٰ ْاٰٰهِٰذِٰىٰ ٰلْٰكٰ شٰ  .13

ٰوصلٰخالدٰإلٰالطبيبٰإبراىيمٰللمعالة
 ةِٰال ٰ عٰ مٰ ْلِٰلٰٰمٰ يْٰاىِٰرٰ ب ِْٰإٰٰبٰ ْيٰبِٰٰالطَّل ِٰإٰٰدٰ الِٰخٰ ٰلٰ صٰ وٰ  .أٰ
ِٰإبْ ر اِىْيم ٰلِْلم ع ال  ةِٰٰ .بٰ ٰالطَِّبْيب  اِلد ِٰإل   و ص ل ٰخ 
اِلد ٰ .جٰ ٰالطَِّبْيِبِٰإبْ ر اِىْيِمٰلِْلم ع ال  ةٰ و ص ل ٰخ   ِإل 
ٰالطَِّبْيِبِٰإبْ ر اِىْيِمٰلِْلم ع ال  ةِٰ .دٰ اِلد ِٰإل   و ص ل ٰخ 

 



اٰالنَّصٰلِلسُّؤ الٰىٰ   6ٔ-1ٔذ 

ٰٰاْٰل ِٰإٰٰدٰ يْٰزٰ ٰبٰ ىٰ ذٰ 
 
ِٰفٰٰدٰ يْٰزٰ ٰسٰ لٰ جٰ .ٰفٰ دْْحٰ أ ٰٰه ٰوْٰخٰ أ ٰٰوٰ قٰ افِٰرٰ .ٰي ٰ وِٰسِٰأْٰرٰ ِٰفْٰٰل ِٰلٰ ْاِٰبٰٰرٰ عٰ شْٰي ٰٰوٰ نَّىِٰلٰ فٰ شْٰتٰ سْٰل

ٰي ٰ ظٰ ِتٰنْٰلِْٰاٰٰةِٰف ٰرْٰغٰ  ٰه ٰر ٰوْٰدٰ ٰرٰ ظِٰت ٰنْٰار ٰالطَّعٰ دْٰي ٰٰث َّ. ٰوٰ ادٰ يْٰزٰ ٰبٰ ْيٰبِٰو ٰزٰ قٰ لْٰت ٰ اسْٰ. ٰعٰ يْٰى ٰسٰ لٰ د ٰفِٰشْٰلكٰ ْاٰٰرِٰيْٰرِٰى
ٰعٰ مٰ ٰبٰ ىٰ ذٰ وٰ ٰةِٰال ٰ عٰ مٰ الْٰٰنٰ مِٰٰدٰ يْٰز ٰٰجٰ ر ٰخٰ ٰةٰث َّيَّٰبِٰةٰالطٰ فٰ صْٰالوٰ ٰوٰ ل ٰٰبٰ تٰ كٰ ٰٰكٰ ِلٰاذٰ ٰدٰ عْٰب.ٰب ٰ ْيٰبِٰالطَّٰوٰ صٰ حٰ فْٰي ٰ لِٰ
ٰة.يَِّٰلٰدٰ يْٰٰالصَّٰل ِٰإٰٰوِٰيْٰخِٰأٰ 
 ف...ِرٰعْٰصٰن ٰ اٰالنَّذٰ ىٰ ٰنْٰمِٰ .14
 ةِٰال ٰ عٰ مٰ ْلِٰلٰٰىفٰ شْٰتٰ سْٰمٰ ٰالْٰل ِٰإٰٰبٰ ىٰ ذْٰي ٰٰث َّٰوِٰسِٰأْٰٰرٰ ِفٰٰل ِٰلٰ ْاِٰبٰٰدٰ يْٰزٰ ٰرٰ عٰ شْٰي ٰ .أٰ
 ه ٰر ٰوْٰدٰ ٰرٰ ظِٰت ٰنْٰي ٰ ِلٰٰدٰ يْٰزٰ ٰامٰ قٰ ٰ .بٰ
 ْٰاٰٰدٰ عْٰب ٰ  .جٰ

 وِِٰتٰيْٰٰب ٰ ل ِٰإٰٰوِٰيْٰخِٰأ ٰٰعٰ مٰ ٰدٰ يْٰزٰ ٰبٰ ىٰ ذٰ ٰةِٰال ٰ عٰ ل
 ْٰاٰٰلٰ بْٰق ٰ ٰدٰ يْٰلزٰ ةِٰٰفٰ صْٰبٰالوٰ ْيٰبِٰيٰالطَّطِٰعْٰي ٰ  .دٰ

 ةال ٰ عٰ ل
 ص؟لنَّاٰلِٰقٰ ف ْٰوِٰٰةحٰ يْٰحِٰالصَّٰٰةلٰ مٰ لٰ اٰاْٰمٰ  .15
 ةيَِّٰلٰدٰ يْٰٰالصَّٰل ِٰإٰٰبٰ ىٰ ذْٰي ٰوٰ ٰل ِٰلٰ ْاِٰبٰٰدٰ يْٰزٰ ٰرٰ عٰ شْٰي ٰ .أٰ
 ٰفِٰشْٰلكٰ ْاٰٰرِٰيْٰرِٰىٰسٰ لٰ اٰعٰ دٰ يْٰزٰ ٰبٰ ْيٰبِٰالطَّٰصٰ حٰ فْٰي ٰ ٰ .بٰ
ٰالو ْصفٰ  .جٰ الطَِّبْيب   ةيٰ ب ٰ ةٰالطٰ ي  ْقر أٰ 
 وِٰمٰ أ ٰٰعٰ ىٰمٰ فٰ شْٰتٰ سْٰمٰ ٰالْٰل ِٰإٰٰدٰ يْٰزٰ ٰبٰ ىٰ ذْٰي ٰ .دٰ
 ج؟الٰ العِٰٰدٰ يْٰيٰزٰ ت ِٰشْٰي ٰٰنٰ ْيٰأ ٰ .16
ٰٰاِْٰفٰ .أٰ

 
 ىفٰ شْٰتٰ سْٰل

ٰٰاِْٰفٰٰ .بٰ
 
 ةِٰسٰ رٰ دْٰل

 ةيَِّٰلٰدٰ يْٰٰالصَِّٰفٰ .جٰ
ٰٰاِْٰفٰ .دٰ

 
 فِٰصٰ قْٰل

 



 نِٰيْٰرٰ ي ْٰبِٰٰالكٰ ْيٰي ٰ ادِٰالنَّْٰيٰ ب ٰ ٰمِٰدٰ لقٰ ةٰاْٰرَّ.....كٰ ٰدٰ اىِٰشٰ ن ٰ .17
 ةجٰ ْيٰتِٰج.ٰالنَّٰٰٰاةارٰ ب ٰمٰ  .أ

 مكٰ د.ٰاْلٰ ٰٰٰبعٰ لْٰمٰ ٰ .ب
 ة!يٰ ةٰاآلتِٰلٰ مْٰلٰ ْاٰٰهِٰذِٰىٰ ٰلْٰكٰ شٰ  .18

ٰسريعا9ٰيريٰالالعبٰرقمٰ
ٰس رِيْ ع ا9ٰي ْرِيٰالالَِّعِبٰر ْقمٰ .أٰ
ٰر ْقمٰٰ .بٰ ٰرِيْ ع اسٰ 9ٰي ْرِي ٰالالَِّعب 
ٰر ْقمٰ .جٰ ٰس رِيْ ع ا9َٰت ْرِيٰالالَِّعب 
ٰر ْقمٰ .دٰ  س رِيْ ع ا9ٰي ْرِيٰالالَِّعب 
ْقص ْودِٰمْنٰىٰ  .19

 
..."الع ْقل ٰالسَِّلْيم ِٰفٰاِلْسِمٰالسَِّلْيِم"ٰال  ِذِهٰالِعب ار ةٰى و 

ِِٰبِدٰ  .أٰ ن اٰأ ْنٰن ْدر س  ٰع ل ي ْ  و ج ب 

ن اٰأ ْنٰ  .بٰ ٰع ل ي ْ نِن او ج ب   َن ْف ظ ِٰصحَّة ٰب د 

 الص حَّة ٰر ِخْيص ةٰ  .جٰ

ٰكٰ وْٰن كٰ احٰلِِٰتٰ اقْٰ .دٰ  ل ٰوْٰسٰ ن

ٰٰاْٰمِٰفٰدٰ لقٰ ةٰاْٰرَّكٰ دٰٰوْٰمٰ م ْٰٰبٰ عٰ لْٰي ٰ  .21
 
 .ٰمْٰهِٰائِٰقٰ دِٰصْٰأ ٰٰعٰ مٰ ٰبٰ عٰ لْٰي ٰ ٰوٰ ب.ٰىٰ عٰ ْلٰل

ٰ؟نٰ وْٰب ٰ عٰ لْٰي ٰ ٰنٰ ْيٰأٰ 
ٰٰاِْٰفٰ .أٰ

 
 انٰدٰ ْيٰل

ٰٰاِْٰفٰ .بٰ
 
 ةسٰ رٰ دْٰل

ٰٰاِْٰفٰ .جٰ
 
 بعٰ ْلٰل

ٰةاحٰ السَِّٰٰفٰ .دٰ
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Umi Sumbulah 
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Yang bertanda tangan dibawah ini,  

 N a m a               : Dra. Dewi Khoriyah 

 NIP     : 19691017 200501 2 009 

 Pangkat / Gol. Ruang  : Penata Tk.I (III/d) 

J a b a t a n    : Plt Kepala Madrasah   

 Alamat Lembaga   : Jl. Pronoyudo No 4 Kelurahan Dadaprejo-Junrejo  

               

          Menerangkan dengan sebenarnya : 

Nama     : Zulfa Ainur Rohmah 

NIM     : 08720075 

Jurusan/Prodi   : Magister Pendidikan Bahasa Arab 

Universitas    : Universitas Islam Negeri Maulana  

  Malik Ibrahim Malang 

  Telah melaksanakan kegiatan penelitian untuk menyelesaikan Tugas Skripsi S-2 yang 

di laksanakan pada tanggal 29 Februari sampai dengan 3 April 2020 pada di  MTs Negeri Batu 

dengan judul :  

   

 

 

 

 

  Demikian surat keterangan ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

  

   Batu, 24 Juni 2020 

             Plt. Kepala Madrasah  
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 السيرة الذاتية

 
م. بدأت دراستها  5991ديسمبري  3ولدت يف قدس يف تاريخ  ،زلفى عني الرمحة 

مث واصلت  ،م 7002مبدرسة مفتاح العلوم اإلبتدائية اإلسالمية وخترجت يف سنة 
مث  ،م 7050دراستها إىل مدرسة نور العلوم املتوسطة اإلسالمية وخترجت يف سنة 

م.  7053نور العلوم الثانوية اإلسالمية وخترجت يف سنة واصلت دراستها إىل مدرسة 
وبعد انتهاء الدراسة يف تلك املدرسة واصلت دراستها إىل جامعة وايل سوجنو اإلسالمية 

علوم الرتبية والتدريس يف قسم تعليم اللغة العربية وخترجت يف احلكومية مسارانج يف كلية 
مث استمرت دراستها إىل كلية الدراسة العليا جبامعة موالنا مالك إبراهيم  م 7052سنة 

وخترجت من هذه اجلامعة يف سنة  ،م 7052اإلسالمية احلكومية ماالنج يف سنة 
 م بالعلوم النافعة إنشاء اهلل.7070


