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 استهالل
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 (2تعاىل......َوِاىَل رَبِ َك َفاْرَغْب )قال هللا 
 

انبليون هيل -ال تنتظر. لن يكون هناك وقت مناسب ".   
 

الربت  -إذا كنت تريد أن تعيش بسعادة ، تعلق ابألهداف ، وليس ابلناس أو األشياء ". 
 اينشتاين
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 إهداء
 الوافرة، اضتمد هلل رب العاظتُت على رتيع النعم                             

 الصالة كالسالـ على سيدان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.                          
 أىدت الباحثة ىذه الرسالة إىل :                                   

 الذين ربيا الباحثة منذ نورفطمةوالسيدة  أمحد لتوكوالسيد األب كاألـ احملبوبُت،                
 ياىا اعتمة يف رتيع األحواؿ كرزتاىا كنصحاىا ابلصرب كالرفق حىت اآلف.كأعط صغارىا

 عسى هللا أف يرزتهما كيبارؾ عتما دائما آمُت.                          
                                                *** 

 ،شريفة لتوكو، أخيت الكبَتة نورل أتليمأخي الكبَت احملبوب 
 أمي كلسم لتوكوكأخيت صغر 

 يف طلب العلم، الذين قد أعطوه الباحثة التشجيع
 دعا الباحثة عتا ابلنجاح يف رتيع األمور.  

                                               *** 

 كعتم اظتذكور جزاكم هللا أحسن اصتزاء                                  
 آمُت                                                        



 ح
 

 وتقدير شكر
 

اضتمد هلل الذم جعل العربية لغة القرآف كأفضل اللغات الىت ينطق هبا اظتسلموف. كالصالة  
كالسالـ على حبيب هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كعلى آلو كأصحابو أرتعُت كمن تبعو هبدايتو كإحسانو إىل يـو 

يشكر هللا من ال يشكر ، كقاؿ تعاىل : ال7الدين.  قاؿ تعاىل : )لئن  شكرمت ألزيدنكم( إبراىيم : 
الناس، تسر الباحثة انتهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية للماجستَت، كىنا تريد أف تقدـ من صميم قلبها 

 العميق أجزؿ الشكر كأذتن التقدير ظتن قد ساىم كساعدىا على كتابة ىذه الرسالة، 
 كىم :
شتاحة أ. د. عبد اضتارس، مدير جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج   .7

 على إاتحيت الفرصة لطلب العلم يف ىذه اصتامعة اظتباركة.
شتاحة أ. د. أمي شتبولة، عميد كلية الدراسات العليا كد. كلداان كركاديناات، رئيس قسم   .0

إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج، ظتا قاما بو من  تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك
 إدارة الكلية كالقسم.

شتاحة د. كلداان كركاديناات، رئيس قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الدراسات العليا جبامعة   .3
 موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج.

، اظتشرفة الثانية، الذين قد أنفقا ديوم زتيدة ، اظتشرؼ األكؿ كد. أستد مذّكيشتاحة د.   .8
أكقاهتما كبذال جهودمها إلشراؼ ىذه الرسالة إشرافا كامال، عسى أف يباركهما هللا كجيزيهما 

 اصتزاء.  خَت
شتاحة األساتذة يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراىيم  .5

نج، فلهم من الباحثة كل الشكر كالتقدير على ما قدموا من العلـو اإلسالمية اضتكومية ماال
 كاظتعرفة كالتشجيع كجزاىم هللا خَت اصتزاء.

كمعلػم اللغػة العربيػة كرتيػع األسػاتذة كالطلبػة  ماالنجاظتتوسطة سورايبوان رئيس كانئب اظتدرسة   .6
 الذين ساعدكا الباحثة يف كتابة الرسالة.

الػذين  0778"أ" ككل الزمالء يف قسم تعليم اللغة العربيػة للمرحلػة  زمالئي احملبوبُت يف فصل  .7
 قد ساعدكا بتقدًن بعض افكارىم النافعة كدفعوا إىل إدتاـ كتابة ىذه الرسالة.

   ،. جزاىم هللا أحسن اصتزاء.درّة اصتناء دتيس، هبية اصتناء دتيسأخوايت احملبوابت   .8



 ط
 

ثابة، كترجوا الباحثة النقد البنائي  كاالقًتاحات ىذا، كأسأؿ هللا تكوف أعماعتم مقبولة كم 
مػػن القػػارئُت إلكمػػاؿ ىػػذه الرسػػالة كختتػػتم ابلػػدعاء عسػػى هللا أف جيعػػل ىػػذه الرسػػالة انفعػػة للنػػاس 
أرتعُت. حسبنا هللا كنعم الوكيل نعػم اظتػوىل كنعػم النصػَت كالحولػوؿ كال قػوة إال ابهلل العلػي الع ػيم 

 كاضتمد هلل رب العاظتُت.
 

 تو،اب
 الباحثة،

 
 راضية لتوكو

 

 



 ي
 

 مستخلص البحث

كفاءة الطالب يف مهارة القراءة لًتقية  " (Make a Match)مالئمة الكلمة " تطبيق. 0707، توكوراضية ل
رسالة اظتاجستَت، قسم تعليم اللغة العربية كلية , يف اظتدرسة سورايبواان اظتتوسطة مباالنج

الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنج. اظتشرؼ األكؿ : 
 .ديوم زتيدة كاظتشرفة الثانية الدكتورةأستد مزكي الدكتور 

 (Make a Match)مالئمة الكلمة ،مهارة القراءة . تطبيق،  الكلمات ادلفتاحية :
يرجع نقص قدرة الطالب يف مهارات القراءة إىل نقص اظتعرفة ابظتفردات ، لذلك مل يتمكنوا 

 تطبيقمن العثور على األفكار الرئيسية يف القراءة. أحد حلوؿ ىذه اظتشكلة ىو استخداـ أسلوب 
فعالة للغاية ألهنا " (Make a Match)مالئمة الكلمة " تطبيقتعترب " ("(Make a Match)مالئمة الكلمة "

 ديكن أف حتسن من قدرات الطالب خاصة يف مهارات القراءة كالتذكر ، كتطوير اظتواد كإتقاهنا بسرعة.
لًتقية كفاءة " (Make a Match)مالئمة الكلمة " تطبيقكيف عرفة  ظت( 7أىداؼ البحث : )

 تطبيقفعالية  كيفعرفة  ظت( 0الطالب يف مهارة القراءة الفصل الثاين يف اظتدرسة سرايبوان مبالنج ؟ )
يف اظتدرسة  لًتقية كفاءة الطالب يف مهارة القراءة الفصل الثاين" (Make a Match)مالئمة الكلمة "

 .سرايبوان مبالنج ؟ 
لًتقية كفاءة " (Make a Match)مالئمة الكلمة "( تطبيق 7النتائج الباحث  كمايلي : )

يعد اظتعلم بطاقات كفيها الفكرة  (7الطالب يف مهارة القراءة يشتمل على سبعة خطوات، كىي : 
( يتحصل الطالب بطاقة السؤاؿ أك بطاقة 0اظتناسبة للتعليم، إحدل منهم السؤاؿ كغَتىا اإلجابة.

( كل الطالب اقرأ 8) بطاقة السؤاؿ كبطاقة اإلجابة(.  ( يطلب الطالب البطاقة مناسبها3اإلجابة. 
( إذا مل جيد البطاقة  6( القيمة أعطي الطالب اليت كجدت أكال. 5البطاقة.  كيشرح ما ىو موجود يف

( أما ابلنسبة لنتائج االختبار البعدل بُت اجملموعة 0)( اإلختتاـ.7فتحصل التالميذ العقوبة للمدرس. 
مائة من  يف ستس tأكرب من جدكؿ  36لدرجة مستقلة  7.337الضابطة  التجريبية كاجملموعة

أصغر من ( sig. 2-tailed)الثاين اظتتبع ( كأيضنا اظتتوسط tt 5  : :7777طن  7،337)إىل  7777
بُت اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة بعد استخداـ  فرق كبري(. ىناؾ 7.75 ≥7.777) 7.75

 ." (Make a Match) كوف"طريقة تطبيق 



 ك
 

Abstract 
Rodhiyah Latukau, 2020. The Implementation of Make a Match in improving 

students' ability in reading skills at eighth grade students of Madrasah 

Surya Buana, Malang. Tesis. Master of Arabic Language Education. 

Postgraduate State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Supervisor (1) : Dr.H Ahmad Muzakki, M.A ; (2). Dr. Hj. Dewi 

Chamida, M.Pd 

 

Keywords: Implementation, Make a Match, Reading Skills. 

 

The lack of students' ability in reading skills is caused by the lack of 

knowledge in vocabulary, so they have not been able to find the main ideas in a 

reading text. One of solution for this problem is by using Make a Match method. 

Make a Match method is most effective because it can improve students' abilities 

especially in reading skills and remembering, developing and mastering material 

quickly. 

The purpose of this study is to: (1) Know how the implementation of Make a 

Match in improving students' ability in reading skills at class 2 Mts Surya Buana 

Malang? (2) Know how the effectiveness of Make a Match implementation in 

improving students' ability in reading skills at class 2 Mts Surya Buana Malang? To 

achieve these goals, researchers use quantitative experiment approach, while the 

research instruments used by researchers are: (1) Interviews (2) Questionnaire (3) 

Tests. 

The results of this study are as follows: (1) The application "Make a Match" to 

improve students' reading skills includes seven steps, namely: 1) The teacher prepares 

cards with ideas that are suitable for teaching, one of which is the other questions and 

answers. 2) Students receive a question or answer card. 3) Students ask for the 

appropriate cards (question cards and answer cards). 4) All students read and explain 

what is on the cards. 5) The grade I gave to the students that I found the first time. 6) 

If they do not find the card, students receive punishment for the teacher. 7) Closure. 

(2) There was an increase in reading ability through the application of the make a 

match method to the second grade students of the Mts Surya Buana experimental 

class. one hundred out of 1,701 (to 7,331 ≥ tt 5% = 1,701) and also the second 

followed (sig. 2-tailed) 0,000 is smaller than 0.05 (0,000 ≤ 0.05). There is a 

significant difference between the experimental group and the control group after 

using the Make a Match application method. 
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Abstrak 

Rodhiyah Latukau, 2020. Penerapan Make a Match untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam keterampilan membaca pada siswa kelas VIII Madrasah Surya Buana Kota 

Malang. Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjan 

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

Ahmad Muzakki, M.A ; (2). Dr. Hj. Dewi Chamida, M.Pd 

 

Kata Kunci : Keterampilan Membaca, Make a Match, Penerapan. 

Masih kurangnya kemampuan siswa dalam keterampilan membaca, disebabkan 

karena minimnya pengetahuan tentang mufradat, sehingga mereka belum mampu 

menemukan ide pokok dalam sebuah bacaan. Salah satu solusi dari masalah tersebut adalah 

dengan menggunakan metode Make a Match. Metode Make a Match ini sangat efektif karena 

dapat meningkatkan kemampuan siswa terutama dalam keterampilan membaca serta 

mengingat, mengembangkan dan menguasai materi dengan cepat. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) Mengetahui bagaimana penerapan Make a 

Match untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam keterampilan membaca kelas 2 Mts 

Surya Buana Malang ? (2) Mengetahui bagaimanaa efektifitas penerapan Make a Match 

untuk meningkatan kemampuan siswa dalam keterampilan membaca kelas 2 Mts Surya 

Buana Malang ?. untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan 

kuantitatif eksperimen, adapun instrument penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah : 

(1) Wawancara (2)Angket (3)Tes. 

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Aplikasi “Make a Match” untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam keterampilan membaca meliputi tujuh langkah, 

yaitu: 1) Guru menyiapkan kartu dengan ide yang sesuai untuk mengajar, salah satunya 

pertanyaan dan jawaban lainnya. 2) Siswa menerima kartu Kartu pertanyaan atau jawaban. 3) 

Siswa meminta kartu yang sesuai (kartu soal dan kartu jawaban). 4) Semua siswa membaca 

dan menjelaskan apa yang ada di kartu. 5) Nilai yang saya berikan kepada siswa yang saya 

temukan pertama kali. 6) Jika tidak menemukan kartunya, siswa menerima hukuman untuk 

guru. 7) Penutupan. (2) adapun hasil post-test antara kelompok eksperimen dan kelompok 

control 7,331 untuk skor  independen 36 leih besar dari tabel T dalam lima per seratus dari 

1.701 (menjadi 7,331 ≥ tt 5% = 1.701) dan juga rata-rata kedua diikuti (sig. 2-tailed) 0,000 

lebih kecil dari 0,05 (0,000≤ 0,05). Adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol setelah menggunakan metode aplikasi Make a Match.  
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 األول الفصل

 اإلطار العام

 خلفية . أ
 أىداؼ لتحقيق كوسيلة اظتعلم يستخدمها تعليم اسًتاتيجية ىي التعليم طريقة

 يف الصحيحة الطريقة عن البحث على اظتعلم يشجع ىذا. مسبقنا احملددة التعليم

ا استيعاهبا للطالب ديكن حبيث اظتواد تسليم  اختيار كقت يف التدريس. جيدن

 التدريس. طريقة كاستخداـ

ال  التطبيق كاف إذا إىل التعليم لن تتحققتطبيق الطريقة كوسلة مدخل 

كحقا عن  جيدا أىم لفهم نفسها.كلذلك عن الطريقة الكافية اظتعرفة أساس مع

: يعٍت ، العربية تنقسم على نوعاف اللغة تعليم الطريقة. ببساطة، طريقة خصائص

 .اضتديثة الطريقة ، كالثانية الكالسيكية أك التقليدية الطريقة ، أكالن 

 كثقافة اللغة" على تركز اليت العربية اللغة تعلمية طريقة طريقة التقليدية ىيال

" حىت أف تكوف تعليم النحو،  عميقا، مثل العلـو شؤكف عن العربية اللغة العلـو

 ىي الطريقة التعليم اليت تركذ يف غرض اضتديثة األدب. أما طريقة أك كالصرؼ

اضتديثة. لذلك  اضتياة يف أداة االتصاؿ تعترب العربية اللغة أف كأداة، بػمعنػى اللغة
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، أك  الكلمات اللغة فهم إلستخداـ يعٍت القدرة العربية اللغة أساس جوىر تعليم

 7.العربية ابللغة التعبَتات

 يف العربية اللغة تعليم يف أساسية كالت، ثالث مشكفقا نزرم شاكور

النحوم،  ابصتوانب اظتتعلقة( اللغوم العامل) اللغوية اظتشكلة ، إندكنيسيا، أكالن 

 اليت اللغوية غَت اظتشكلة ، اظتعجمية ك اظتورفولوجي. اثنيان  ، االشتقاقي ، الداليل

 العامل ىذا يف تنشأ اليت اظتشكلة .كمنهجية كنفسية اجتماعية مشكلة تتقوف من

 العوامل بينهم.أما العربية اللغة يستخدموف الذين مل يتفق اظتعلمُت االجتماعي

 التعلم عملية العربية يف اللغة نفس ظتمارسة يف ابلفخر شعور يوجد النفسية مل 

 اظتتعلقة تنشأ اليت اظتنهجية. اظتشكلة العوامل ، اثلثا .يومية أك كلغة دتهيدية كلغة

 عتذه كينقص ابتكار  الطريقة غَت اظتناسب ، الطريقة كتطبيق اختيار :تشمل هبذا

 .الطريقة

 غتموعة تتضمن تعلم عملية ىي اظتقصودة التعلم عملية أف اعتبارؾ يف ضع

 يف انجحنا اظتعلم يكوف أف جيب السبب عتذا. الطالب األنشطة من متنوعة

ا كغَت ؽتتعنا الفصل يف التعلم يكوف أف جيب حيث الطالب تنشيط  كديكنو معقدن

 جيعل أف ديكن تعليم منوذج استخداـ الضركرم من ، ذلك بعد ،. اظتساعدة

 .اآلخرين الطالب مع اظتشاركة على قادرين الطالب

                                                             
1
Syakur Nazir, Revolusi Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta, Bipa, 2010), h 57 
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 مهارة كىي ، القياسية اللغوية ابظتهارات تفي أف جيب ، العربية تعليم اللغة يف

 من كاحدة ىي القراءة. كتابو كمهارة ، قراءة كمهارا ، كالـ كمهارة ، إستماع

 للحصوؿ كيستخدمها القارئ هبا يقـو عملية ىي القراءة. لغوية مهارات أربع

 .اظتكتوبة اللغة/  الكلمات كسائط عرب نقلها الكاتب يريد رسالة على

 مستول على القراءة مهارة معيار إف. القراءة مهارة معايَت لديها القراءة

 أك أفكار شكل يف اظتختلفة اظتكتوبة النصوص فهم على متوسطة قادر مدرسة

 الذاتية اعتوية حوؿ التفكَت نقاط كإجياد كحتليل قراءة خالؿ من ، بسيطة حوارات

 األنشطة ، اظتدارس يف األنشطة ، الساعات ، العناكين طلب ، األسرة ، اظتنزؿ ،

 .حولنا من كالبيئة ، الدينية كاألنشطة ، العليا كاظتثل ، كاظتهنة ، اظتنزؿ يف

 على تركز تزاؿ ال التعلم عملية أف مالح ة عند عليها العثور مت اليت اضتقيقة

 تنوعنا أقل أساليب اظتعلموف كيستخدـ ، نشاطنا أقل كالطالب اظتعلمُت/  اظتعلمُت

 اللغة كتعلم ، موجودة غَت التعلم عملية يف الطالب مشاركة تزاؿ ال حبيث ،

 ال ، العربية القراءة مهارات على خاصة ، مثايل غَت يزاؿ ال الفصل يف العربية

 أك أفكار شكل يف اظتكتوب النص فهم يف صعوابت يواجهوف الطالب يزاؿ

 نوع من التعاكين التعلم طريقة تطبيق بعد يتم كمل ، العربية ابللغة بسيط حوار

 . اظتدرسة سورايبوان اظتتوسطة مباالنح يف" مباراة إجراء"
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 يف كدكافعهم الطالب اىتماـ أف ىو اظتشاكل ىذه عن سينتج الذم التأثَت

ا قراءتو ديكن ال أسوأ كرمبا منخفضنا سيكوف العربية اللغة تعليم  منوذج لذلك. جيدن

 .التعاكين التعلم منوذج ىو معنا يعملوف الطالب جيعل أف ديكن الذم التعليم

االندكنيسيُت يف تربوية لو شخص  تطبق  م التعاكين مليمنوذج التعلعنيتا، كفقا 

 تريد لبحث ةالباحث . كلذلكعوف متبادؿ يف اضتياة االجتماعية يفرخوف بصفت

 م يمناذج التعل يعٍت كحدم التعاكين يم ابلتعلم التعاكين. منوذج التعليمناذج التعل

 0القراءة. ةهار اظت الًتقيةمن النموذج التعليم  يتعامل بينهم .اعتدؼلتتقوف يف فرؽ 

كفقنا . "(Make a Match)"مالئمة الكلمة تطبيق  ىذا البحث سيبحث عن 

م يمن منوذج التعل "(Make a Match)"مالئمة الكلمة ، تشمل مزااي منوذج  حدللػ

( ألف ىناؾ 0أنشطة تعلم الطالب إدراكيا كجسداي  يستطع ترقية (7ما يلي: 

فهم الطالب للمواد اليت تتم ترقية ( زايدة 3عناصر من اللعبة ىذه الطريقة ؽتتعة 

سيلة لتدريب شجاعة الطالب ( فعاؿ كو 8الطالب التعلم  كترقية دافعدراستها 

 3لتقييم كقت التعلم. انضباط الطالب فعاؿ( 5على ظهور التقدديية 

"ؽتكن   Make A Match "لتعلم التعاكينا إعتمادا على ذلك، إستخداـ تطبيق

لبحث ابستخداـ منوذج  ىذا مدعـوقراءة. ال ةمهار  لتوفَت كفائة الطالب يف

مهارة القراءة  يف تعليم التعلم التعاكف تطبيق، 0777اليت : دين أندرايان،تعاكين 

                                                             
2 Anita Lie, Cooperative Learning, (Jakarta : Grafindo, 2008), h 28 
3 Miftahul Huda, Model-model Pengajaran dan Pembelajaran, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013) h 45 
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النقدية ظتادة اللغة العربية يف ترقية اظتعلمُت كاظتعلمات ركضة القرآف، مًتك المفونج  

طالبا ،  08: من  60.56نتائج االختبار النهائي للطالب للفصل التجرييب ىو 

ى البحث يدؿ عل طالبا. نتائج 05: من  67.88 أما يف الفصل الضابط

مهارة القراءة النقدية ظتادة اللغة العربية يف ترقية  يف تعليم التعلم التعاكف تطبيق

 اظتعلمُت كاظتعلمات ركضة القرآف، مًتك المفونج  .

"مالئمة الكلمة على حتليل، الباحثة جتعل البحث التجرييب إبستخداـ  إعتمادا

(Make a Match) "الطالب القراءة ةمهار ديكن ترقية كفاءة الطالب يف  منوذج ك .

"مالئمة الكلمة  تطبيق وضوعمبالبحث  جتعل الباحثةريد ت،  البحثمن اطتلفية 

(Make a Match) "الفصل الثاين يف القراءة ةمهار كفاءة الطالب يف  لًتقية 

 اظتدرسة سورايبواان اظتتوسطة مباالنج

 أسئلة البحث . ب
 تلي :إعتماد على اظتقدمة السابقة، فأسئلة البحث كما 

كفاءة  يةقلًت  "(Make a Match)كيف تطبيق "مالئمة الكلمة  .7
اظتدرسة سورايبواان  الثاين يف الفصل الطالب يف مهارة القراءة

 ؟ اظتتوسطة مباالنج
كفاءة  يةقلًت  "(Make a Match)كيف فعالية تطبيق "مالئمة الكلمة  .0

اظتدرسة سورايبواان  الثاين يف الفصل الطالب يف مهارة القراءة
 ؟ اظتتوسطة مباالنج
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 ثأهداف البح . ج
 كمايلي : أما أىداؼ ىذا البحث  

كفاءة  يةقلًت  "(Make a Match)نتائج من تطبيق "مالئمة الكلمة  ظتعرفة  .9
اظتدرسة سورايبواان اظتتوسطة  الثاين يف الفصل الطالب يف مهارة القراءة

 ؟ مباالنج
كفاءة  يةقلًت   "(Make a Match)فعالية تطبيق "مالئمة الكلمة  ظتعرفة .0

اظتدرسة سورايبواان اظتتوسطة  الثاين يف الفصل الطالب يف مهارة القراءة
 مباالنج

 البحث أمهية . د
 كتشتمل أمهية ىذا البحث على ثالثة جوانب، كىي: 

 اصتانب الن رم .7
مدخال انفعا يف الدراسة اللغوية للباحثة: ترجو الباحثة أف يكوف ىذا البحث العلمي  -

 كمن اشتغل يف تدريس اللغة درسُتللجميع ككذلك للم
للدارسُت: ترجو الباحثة أف تكوف نتائج ىذا البحث أساسا لكي يقـو مركز ترقية  -

 اللغة العربية
للمدرسُت: أف يكوف ىذا البحث العلمي مساعدا كؽتاثال ظتدرسي اللغة العربية  -

 ةخاصة يف مهارة القراء
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 فروض البحثه. 

 يف ىذا البحث العلمي استند الباحث إىل فركض البحث كىي :  

كفاءة الطالب يف مهارة ترقية   يقدير على "(Make a Match)"مالئمة الكلمة تطبيق .7
 يف اظتدرسة سورايبواان اظتتوسطة مباالنجالقراءة 

 حدود البحث . و
اظتوضعية، كاضتدكد كأما حدكد البحث يف ىذا البحث تتكوف من اضتدكد 

 : اظتكانية، كاضتدكد الزمانية. كتشرح الباحثة على تلك اضتدكد كمايلي

 اضتدكد اظتوضوعية -7
تطبيق "مالئمة الكلمة كأما اضتدكد اظتوضوعية يف ىذا البحث فهي 

(Make a Match)"  تطبيق  كيف. كاختارت الباحثة على ىذا البحث لتن ر

 .م اللغة العربية تعلي يف "(Make a Match)"مالئمة الكلمة 

 اضتدكد اظتكانية -0
كأما اضتدكد اظتكانية يف ىذا البحث فهي ابظتدرسة 

 ارت الباحثة ألهنا مناسبة لتن ر تطبيق"سورايبوان"اظتتوسطة ماالنج. كاخت

يف تعليم اللغة العربية يف ىذه اظتدرسة  "(Make a Match)"مالئمة الكلمة 

  .يف الفصل الثاين

 الزمانيةاضتدكد  -3
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كأما اضتدكد الزمانية يف ىذا البحث فهي شهر فرباير إىل أبريل يف 

 ـ  0707 – 0779العاـ الدراسي 

 ز. الدراسات السابقة

كما عرفنا أف الباحثة يف ىذا اظتناسب اليت تكتب البحث حتت 
كفاءة ترقية    "(Make a Match)"مالئمة الكلمة  تطبيق اظتوضوع تعرؼ 
 يف اظتدرسة سورايبواان اظتتوسطة مباالنج الفصل الثاين القراءةالطالب يف مهارة 

 يتعلقو ببحث جامعى األخرل يف الددراسة التجربية منها :

 الدراسة األكىل .7
م التعل ، تطبيق0777اسم الباحث كاظتوضوع : دين أندرايان،( أ

مهارة القراءة النقدية ظتادة اللغة العربية يف ترقية  يف تعليم التعاكف
 8اظتعلمُت كاظتعلمات ركضة القرآف، مًتك المفونج.

منهج البحث : الباحثة تستخدـ اظتدخل الكمي يف ىذا منهج ( ب
 البحث

تطبيق التعلم التعاكين يف تنمية مهارة ىدؼ البحث : لتعريف ( ج
 .القراءة النقدية ظتادة اللعة العربية

نتيجة البحث : نتائج ىذا البحث ىي أف عملية الدرس يف ( د
 .الفصل التجريب مل أتت نتائج أبذتارىا 

 الدراسة الثاين .0

                                                             
)) ماالنج : جامعة موالان ملك إبراىيم  مهارة القراءة النقدية ظتادة اللغة العربية يف ترقية اظتعلمُت كاظتعلمات ركضة القرآف، مًتك المفونج يف تعليم التعلم التعاكف تطبيقدين أندرايان،  44

(07777اإلسالمية اضتكومية 



 

9 
 

 تطبيق مدخل  ،0770اسم الباحث كاظتوضوع : كماؿ كجيااب، ( أ
يف معهد ابب النجاح العصرم  يف تعليم النحو العريب التعاكفم التعل

 5 بندا اتشية.
منهج البحث : الباحثة تستخدـ اظتدخل الكمي يف ىذا منهج  ( ب

 البحث
يف تعليم  التعاكفم التعل كيفية تطبيق مدخل   لًتقية :  ىدؼ البحث( ج

 يف معهد ابب النجاح العصرم بندا اتشية. النحو العريب
 نتيجة البحث : : نتائج ىذا البحث يشَت إىل أف تطبيق مدخل ( د

النحو العريب فعاؿ كأحسن التأثَت للطالب يف تعليم  التعلم التعاكف
 الفصل األكؿ من اظترحلة العالية يف معهد ابب النجاح العصرم.

 الدراسة الثالثة  .3
، فعالية منوذج 0777اسم الباحث كاظتوضوع : اتنيت سوسنيت، ( أ

 6تفّوؽ اللغة اليبانية. لًتقية "Make a match“التعليم التعاكين 
دـ اظتدخل الكمي يف ىذا منهج منهج البحث : الباحثة تستخ( ب

 البحث
 تفّوؽ اللغة اليبانية ترقيةىدؼ البحث : لتعريف ( ج
منوذج التعليم التعاكين نتائج ىذا البحث ىي  نتيجة البحث :( د

“Make a match" تفّوؽ اللغة اليبانية. ترقية يوجد 
 الدراسة الرابعة .8

                                                             
، ) ماالنج : جامعة موالان ملك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية  لنحو العريب يف معهد ابب النجاح العصرم بندا اتشيةيف تعليم ا التعلم التعاكف ، تطبيق مدخل كماؿ كجيااب  5
،0770)
(0777االندكنيسية، التعليم )بندنج : جامعةلًتقية تفوّؽ اللغة اليبانية "Make a match“، فعالية منوذج التعليم التعاكين اتنيت سوسنيت 6
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، تعليم اللغة 0777اسم الباحثة كاظتوضوع : نويف فطراي إنداسارل، ( أ
يف مدرسة اعتداية الثانوية  (Jigsaw)العربية بطريقة جيكسو 

 7اإلسالمية كرانج فلوسو ماالنج.
يف ىذا منهج النوعي  منهج البحث : الباحثة تستخدـ اظتدخل( ب

 البحث

كاظتهارات  ديكن أف يتحققها كالتحصيل الدراسيىدؼ البحث : ج( 
اللغوية مرتفعة. كاعتداؼ من ىذه الدراسة ليست اظتهارات األكادديية 

 فحسب، كلكن التعاكين

نتيجة البحث : نتائج ىذا البحث ىي تعليم اللغة العربية بطريقة ( د
يوجد ترقية مهارة القراءة يف مدرسة اعتداية ( Jigsaw)جيكسو 

 الثانوية اإلسالمية كرانج فلوسو ماالنج.
 سة اطتامسةالدرا .5

التعاكين يف  تعليمال، 0778، دمحم حسيٍتاسم الباحثة كاظتوضوع : ( أ
 8.تطوير مهارة القراءة

يف ىذا منهج النوعي  منهج البحث : الباحثة تستخدـ اظتدخل ( ب
 البحث

كحيقق ىذا األسلوب اعتداؼ اعتاـ إلحياء ركح ىدؼ البحث : ج( 
 اصتماعة كالتعاكف يف التالميذ

                                                             
(0777)مباالنج : جامعة اضتكومية، ( يف مدرسة اعتداية الثانوية اإلسالمية كرانج فلوسو ماالنجJigsaw، تعليم اللغة العربية بطريقة جيكسو )نداسارلنويف فطراي إ 7
(0778دمحم حسينيالتعليم التعاكين يف تطوير مهارة القراءة.)ماالنج : جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية،  8
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أف تطبيق اتنعليم التعاكين نتيجة البحث : نتائج ىذا البحث ىي د( 
أبسلوب كضع رقم على رأس يف تعليم مهارة القراءة  مناسب ظتستول 

 التالميذ كمالئم ابظتواد الدراسية. 
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 (9. 9اجلدول )

 الدراسة السابقة

اسم، سنة، كاظتوضوع  رقم

 الباحث

 اإلختالؼ التساكم

، 0777دين أندرايان، 7

يف  م التعاكفالتعل تطبيق

مهارة القراءة  تعليم

النقدية ظتادة اللغة العربية 

يف ترقية اظتعلمُت 

كاظتعلمات ركضة القرآف، 

 مًتك المفونج.

 تطبيق ستخداـإ

  م التعاكفالتعل

تعليم مهارة القراءة 

 النقدية

 ،0770كماؿ كجيااب،  0

م التعل تطبيق مدخل 

يف تعليم النحو  التعاكف

يف معهد ابب  العريب

النجاح العصرم بندا 

 اتشية.

تطبيق  ستخداـإ 

 التعاكفم التعل

 يف تعليم النحو العريب
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، 0777اتنيت سوسنيت،  3

فعالية منوذج التعليم 

 "Make a match“التعاكين 

 تفّوؽ العلـو اليبانية لًتقية

فعالية منوذج 

التعليم التعاكين 

“Make a match" 

تفّوؽ العلـو  لًتقية

 اليبانية

تعليم اللغة العربية بطريقة  8

يف  (Jigsaw)جيكسو 

مدرسة اعتداية الثانوية 

اإلسالمية كرانج فلوسو 

 ماالنج

تعليم  ستخداـإ

اللغة العربية 

 التعاكين

استخداـ منوذج 

 جيكسو 

، 0778، دمحم حسيٍت 5

التعاكين يف تطوير  تعليمال

 مهارة القراءة

 تعليمال ستخداـإ

التعاكين يف تطوير 

 مهارة القراءة

تطوير التعليم 

التعاكين يف مهارة 

 القراءة

 االختالؼ نقاط من العديدمن نتائج الدراسات السابقة اظتذكور، ىناؾ 
 أف تود البحث ىذه يف : األكؿ، الباحثة الدراسة ىذه يف للغاية األساسية

لًتقية    "(Make a Matchالكلمة )كيف تطبيق كآاثر من "مالئمة   بتعمق ترل
"مالئمة الكلمة تعديل من  ىناؾاثنيا،  .كفاءة الطالب يف مهارة القراءة

(Make a Match)"  . 
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يف عملية التعليم اللغة العربية،   "(Make a Match)تطبيق "مالئمة الكلمة 
 بُت اظتتبادؿ التعاكف تعزيزلديها ميزة كربة يف عملية التعليم التعلم من بينها 

م. لكن يف للتعل الطالب زتاسة سيخلق، على ىذا النحو أيضا  الطالب
  "(Make a Match)الدراسات السابقة، مل جيد الذين تطبيق "مالئمة الكلمة 

ىي إحدل ألف مهارة القراءة لًتقية كفاءة الطالب يف مهارة القراءة.  حاصة
 ، القراءة مهارات حتسُت خالؿ مناظتهمة  العربية اللغويةالتعليم  اظتهارة 
 تتم اليت الكلمة معٌت كيفهموف ، اظتفردات طبيعي بشكل الطالب سيعرؼ
 .قراءهتا

 حتديد ادلصطلحات . ح
 تشرح الباحثة اظتصطلحات اليت تتعلق مبوضوع ىذا البحث كمايلي :

 "(Make a Match)"مالئمة الكلمة لتعاكين التعلم ا  .7
 الذين للطالبالفرصة  أعطيت الذمالتعليم التاكين ىو ن اـ تعليم 

 9من مة مهاـ يف آخرين طالب مع يتعاكنوف

 مهارة القراءة .0

القراءة ىي عملية هتدؼ على اظتعٌت من خالؿ االحرؼ كالكلمات اظتطبوعة القراءة. القراءة ىي نطق 
الرموز كفهمها، كحتليل ما ىو مكتوب كنقده،كالتفاعل معو، كإفادة منو يف حل اظتشكالت، كاالنتقاع 

  يف اظتواقف اضتيوية، كاظتتعة النفسية ابظتقركء. بو

                                                             
9
 Isjoni, Cooperative Learning, (Bandung : Alfabeta, 2009)h.16 
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 الثاين الفصل

 اإلطار النظري

 طريقة التعليم: ادلبجث األول 

 مفهوم طريقة التعليم . أ
"اظتيثاء" كلمة طريقة أتيت من اللغة اليواننيةز تتكوف ىذه الكلمة من مقطعُت كمها 

كيف القاموس الكبَت للغة اإلندكنيسية الطريقة ىي طريقة  7مبعٌت اظتركر ك"اعتودكس" مبعٌت الطريق.

ككفقا أليب أزتد كجوكو ترم براستيو طريقة التعليم ىي اظتمعرفة  0من مة لتحقيق أىداؼ ػتددة.

 3.عن  طريقة التعليم اليت يستخدمها اظتعلم

قة التعليم ىي عملية التعلم مثل الداعم أك القدرة على كيف رأم األخر، يقاؿ أف طري

حتسُت كنقل اظتواد التعليمية إىل الوجهة من أجل الطالب. كجبانب ذلك يقاؿ أف طريقة التعليم 

ىي الطريقة  اليت جيب اجتيازىا لتقدًن اظتواد التعليمية لتحقيق أىداؼ التعليم. من البياانت 

طريقة التعليم ىي طريقة ، كن اـ ، يف نقل اظتادة التعليمية من اظتذكورة، استخلصت الباحثة أف 

اظتعلم إىل الطالب لتكوف قادرة على إتقاف اظتادة التعليمية لوصوؿ على األىداؼ التعليمية. 

كإحدل الطرؽ اليت ديكن للمعلمُت تطبيقها يف تعليم اللغة العربية ىي طريقة التعلم التعاكين ، 

 "(Make a Match)مالئمة الكلمة " التعليم التعاكين كىي 

                                                             
1
M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 61. 

2
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. II, Cet. IV, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1995), 652. 
3
 Abu Ahmadi &Joko Tri Prasetya, StrategiBelajarMengajarUntukTarbiyahKomponen MKDK(Bandung: 

PustakaSetia, 2005), 52. 
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 موقع الطريقة يف عملية التعليم والتعلم . ب
أنشطة التعليم كالتعلم ىي العملية من أجل حتقيق األىداؼ التعليمية. العمل الذم مل 

يًتكو اظتعلم ىو كيف فهم موقع الطريقة كأحد اظتكوانت اليت شاركت يف ؾتاح أنشطة التعليم 

 كأدة لتحقيق األىداؼ التعليمية ، عتا األنواع كىي:  كالتعلم. كموقع الطريقة 

 الطريقة كأداة الدافع اطتارجي .7
الطريقة كمكوف التعليم ، عتا دكر ىاـ يف أنشطة التعليم كالتعلم. كالدافع اطتارجي 

كفقنا لسرددياف ىو دكافع نشطة كفعالة بسبب اظتنبهات اطتارجية ، لذلك كظيفة الطريقة  

 يثَت تعلم الطالب.  كمنشط خارجي ديكن أف

يف التعليم ، اندرنا للمعلمينن أف يستخدموا  طريقة كاحدة ، ألهنم يدركوف أف 

رتيع األساليب عتا مزاايىا كعيوهبا. من اظترجح أف يؤدم استخداـ طريقة كاحدة إىل 

إنتاج أنشطة  التعليم كالتعلم ؽتلة للطالب ، ؽتا يعٍت أنو ال ديكن للمعلم استخداـ ىذه 

الطريقة كأداة الدافع اطتارجي يف أنشطة التعليم كالتعلم. لذلك ديكن أف نفهم أف 

استخداـ الطريقة اظتناسبة كاظتتنوعة ديكن استخدامها كأداة دافع خارجي يف أنشطة 

 التعليم كالتعلم يف اظتدارس

 الطريقة كاسًتاتيجية التعليم .0
الًتكيز يف كقت طويل يف أنشطة التعليم كالتعلم ، ال يستطيع رتيع الطالب 

نسبينا. كما أف قوة امتصاص اظتواد اظتقدمة متنوعة أيضنا ، كبعضها سريع كبعضها معتدؿ 

 ، كلكن ىناؾ أيضنا البعض اآلخر بطيء. 
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االختالفات يف استيعاب الطالب كما ىو مذكور أعاله حتتاج إىل اسًتاتيجيات 

لتعليم التعلم  جيب أف يكوف لدل يف أنشطة ا  رستيا تدريس مناسبة ، لذلك ،  كما قاؿ

اسًتاتيجية حىت يتمكن الطالب من التعلم بفعالية ككفاءة.  كإحدل خطوات للحصوؿ 

على ىذه اإلسًتاتيجية ىي الـز على كل اظتعلمُت أف يتقنوا  طريقة التعليم، لذلك طريقة 

 التعليم ىي اسًتاتيجية التعليم  كأداة لتحقيق األىداؼ اظتتوقعة

 كوسيلة لتحقيق الغاية.الطريقة   .3
اعتدؼ ىو مثايل سيتم حتقيقو يف أنشطة التعليم كالتعلم. اعتدؼ ىو مبادئ 

توجيهية تعطي توجيهات حيث سيتم تنفيذ أنشطة التعليم كالتعلم. يف حُت أف أىداؼ 

أنشطة التعليم كالتعلم لن تتحقق إذا ليس ىناؾ الطريقة. الطريقة ىي دتهيدطريقة التعليم 

ؼ ، فبُت طريقة التعليم كأىدافو  ال تتعارض، أم أف الطريقة جيب أف تدعم ؿتو اعتد

حتقيق األىداؼ التعليمية. إذا مل يكن األمر كذلك ، فإف صياغة اعتدؼ ستكوف عقيمة 

. لذا ، جيب على اظتعلم  أف يستخدـ طريقة اليت  ديكن أف تدعم أنشطة التعليم كالتعلم 

 8لتحقيق أىداؼ التعليم.، حبيث ديكن جعلها أداة فعالة 

 "(Make a Match)"مالئمة الكلمة  ادلبحث الثاين :

 "(Make a Match)مالئمة الكلمة "مفهوم  . أ

                                                             
4 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zaim, Strategi Belajar Mengajar,(Jakarta:PT Rineka Cipta,2006),72. 
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 كىو ، التعاكين التعلم منوذج من ىو كاحد "(Make a Match)"مالئمة الكلمة منوذج 

 يتكوف ،تعاكين بشكل صغَتة غتموعات يف كالعمل الطالب تعلم طريق عن ميالتعل شكل

 5.متجانسة غَت رتاعية ىياكل لديهم أشخاص ستة إىل أربعةمن  أعضاؤىا

 البديلمن  كاحد ىو شريك على العثور أك "(Make a Match)مالئمة الكلمة " منوذج

 على للعثور اظتخصصةالطالب  من يبدأ الطريقة ىذه تطبيق. الطالب على تطبيقو ديكن

 أف ديكن الذين، الطالب النهائي اظتوعد قبل أسئلة/  ىي إجاابت اليت البطاقات من شريك

 على العثور أك "(Make a Match)مالئمة الكلمة " منوذج .نقاط تعطى البطاقات مع تتطابق

 شريك على العثورالطالب  ىي التقنية ىذه مزااي من كاحدة. كوران لوران تطور من  شريك

  6.لطيف جو يفيدرس عن موضوع 

 "(Make a Match)مالئمة الكلمة ديكن يتم أف منوذج التعلم التعاكين" اآلراء على بناء
ىي   البطاقات من شريك على للعثورىو احد منوذج التعلم التعاكين تتطلب من الطالب 

 طالب بُت تعاكف خلق أجل من النهائي اظتوعد قبلالذم صنع اظتعلم ال  أسئلة/  إجاابت

" (Make a Matchمالئمة الكلمة )إىل جانب آخر، منوذج التعلم التعاكين " .آخر كطالب

 .لطيف جو يفعقد عن موضوع  بطاقات مطابقة/  االقًتاف يفيتطلب الدقة كسرعة الطالب 

                                                             
5
 Rusman, Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) , 

h 223 
6
 Rusman, Model-model Pembelajaran, h 223 
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 شكل يف لالستخداـ كمناسبة الطالب تعلم أنشطة إلاثرة استخدامها ديكنىذا منوذج 

 7.ألعاب

 "(Make a Match)مالئمة الكلمة "مزاي ونقصان  . ب
مزااي .  نقصاف. ك لديها مزااي  "(Make a Match)مالئمة الكلمة التعليم بنموذج "

  8:التايل  النحو على ىي ىذه  نقصافك 

 :"(Make a Match)مالئمة الكلمة " منوذج مزااي يلي فيما

 .التعلم عملية يف تنمو سوؼ مزاج سركر. أ

 .ديناميكيب تحققي الطالب بُت التعاكين. ب

 العاـ يف كل الطالب. التعاكف ديناميات ظهور. ج

 :يلي كما ىي" (Make a Match)مالئمة الكلمة " التعلم منوذج نقصاف من

  .ميالتعل مطلوب للقياـ اظتعلم توجيو. أ

 ألجل أف أتعب الفصل آخر مشاكس أصبحبيئة الفصل . ب

 .كافية كأدكات إعداد مواد إىل حتتاج  اظتعلم. ج

 "(Make a Match)مالئمة الكلمة "ج. خصائص 

( دعوة الطالب 7)أي : " (Make a Match)مالئمة الكلمة "خصائص التعلم التعاكين    

 للطالب الفرص توفَت( 3، )كمبتكرة خالقة نشطُت الطالب اجعل( 0، )اللعب أثناء الدراسة

                                                             
7
 Endang Mulyatiningsih , Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan , (Bandung : Alfabeta , 2011 ), h.248 

8
 Endang Metode Penelitian,h.224 
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 اظتواد فهم يف الطالب تسهل أف ديكن( ك 5، )الطاليب الدافع( ترقية 8، )أصدقائو مع للتفاعل

 9تعلم الطالب. النتائج ترقية ديكن حبيث التعليمية

 "(Make a Match)مالئمة الكلمة "د. خطوات

 :يلي كما ىي "(Make a Match)مالئمة الكلمة "خطوات يف التعليم    

 اإلجابةأ. يعد اظتعلم بطاقات كفيها الفكرة اظتناسبة للتعليم، إحدل منهم السؤاؿ كغَتىا  

 يتحصل الطالب بطاقة السؤاؿ أك بطاقة اإلجابة. ب. 

 ج. يطلب الطالب البطاقة مناسبها ) بطاقة السؤاؿ كبطاقة اإلجابة(

 البطاقة يفد.  كل الطالب اقرأ كيشرح ما ىو موجود 

 ق. القيمة أعطي الطالب اليت كجدت أكال.

 ك. إذا مل جيد البطاقة  فتحصل التالميذ العقوبة للمدرس

 ز. اإلختتاـ

 دلبحث الثاين : مهارة القراءةا

 مفهوم مهارة القراءة . أ
و، كالتفاعل معو، كإفادة نتو ما ىو مكتوب نقد القراءة ىي نطق الرموز كفهمها، كحتليل

 77يف حل اظتشكالت، كاالنتفاع بو يف اظتواقف اضتيوية، كاظتتعو النفسية ابظتمقركء. 

                                                             
9
 Rusman, Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2012) , h 233 
121أحمدفؤادمحمودعلٌان،المهاراتاللغوٌةماهٌتهاوطرائقتدرٌسها)رٌاض(ص: 11
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الرموز اظترئية )اضتركؼ( إىل مدلوالتو. كعذا يعٍت كالقراءة ىي حتويل الن اـ اللغوم من 

أف مفهـو القراءة ليس إجادة نطق اضتركؼ، كإال ألصبح مع م العرب جيدكف اللغة الفارنسية 

 77كاألردية ألهنم يستطعوف قراءة حركفها.

القراءة أحدل فنوف اللغة اليت ال يتسٍت لإلنساف أف يتواصل مع غَته بدكهنا. إذا ىي 

 -كما ي نها ابدم الرأم-مهارات اللغة توظيفا كحتقيقا لالتصاؿ، كليست القراءةمن أكثر 

غترد تعرؼ على الرموز اللغوية اظتكتوبة ةالنطق هبا، كإمنا التطورات اليت طرأت على مفهـو 

ابلنواحي الفسبولوحية مثل حركات العُت كأعضاء  -فقط -القراءة تؤكد أننا ال ؿتفل فيها

اضتقيقي اظتتطور يف ضوء البعد الزمٍت يقودان أىل القوؿ أبف القراءة عملية  لنطق، إذا اظتفهـو

عقلية تشمل تفسَت الرموز اليت يتلقها القارئ عن طريق عينيو، كتتطلب الربط بُت اطتربة 

 اطتصيو كاظتعاين كتوظيف تلك امعاين يف حل اظتشكالت اليت تعرض لإلنساف.

 راءة :كمن الباحثُت الذم أعطوا تعريفا للق

حبسوف : كيرل يف القراءة عملية اتصاؿ كاستجابة لرموز مكتوبة كتررتتها إؿ كالـ كفهم  (7
 معناىا.

دشنط : كيرل يف القراءة عملية تتعدل فك الرمز كهتجئة الكلمات اظتطبوعة، كىي عماية  (0
هتدؼ إىل الوصوؿ ظتعٌت اظتادة كفهمها كمن مث تداخل القارئ ابظتادة كحتليلها كعمل 
إدراؾ معٌت اظتادة، كعملية ذاتية من حيث التفاعل معها كحتليلها كاستخالص نتائج 

 منها.

                                                             
194ه(ص:1422)الرٌاض:إضاءاتلمعلمًاللغةالعربٌةلغٌرالناطقٌنبها،عبدالرحمنبًإبراهٌمالفوزان 11
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اتيلور : كيرل يف القراءة عملية تفاعل متكاملة فيها بدرؾ القارئ الكلمات ابلعُت مث  (3
 70يفكر هبا كيفسرىا حسب ىلفيتو كجتاربو فيها أبفكار كتعميمهاكتطبيقات عملية. 

نالحظ أف كثَتا من الباحثُت يركف يف القراؤة عملية عقلية  من التعريفاف السابقة

كيساككهنا ابلتفكَت، أم أف القراءة = تفكَت، كىم يستبدكف األخذ بقضية فك الرمز 

(Decoding)  تعريفا للقراءة ألف فك الرمز كحتويل اضترؼ اظتكتوبة إىل أصوات ال يتعدل كوف

القارئ يقـو بعملية الية كقراءتو يف ىذه اضتالة اليو ليس فيها تفكَت، كىي أشبو ابلقارئ العريب 

عندما يقراء نصا مكتواب ابللغة الفارسية اليت تكتب حبركؼ عربية، كقارئ اإؾتليزية، كيقراء 

 لنية اليت ال يعرفها. ليس لسبب إال لكوف األظتانية تكتب حيركؼ التينية. األظت

كرتع ذلك يؤثر على صورة االستجابة النهائية للمادة اظتقركءة، كعليو فإف القراءة 

تشتمل على رتيع مقومات التفكَت، كعلى ىذا األساس ديكن القوؿ أف القراءة = تفكَت 

(Reading =Thinking.) 73 

، كالقراءة  إحدل الكيفيات لنيل اظتعلومات كاظتعارؼ من الزماف اظتاض إىل ىذا اليـو

إذتسَت التطورات يف كل نواحي اضتياة كتتغَت تغَتا سريعا. ككم من اظتعلومات خترج كل يـو من 

الوسائل اظتطبوعة الصحيفة كاجمللة، ككذالك كثرت العلـو كاظتعارؼ اليت سطرت على الكتب، 

 78لصحيحة من تلك اظتصادر اظتقركء ؿتتاج إىل نشاط يسمى ابلقراءة. لتلقي اظتعلومات ا

                                                             
12

62-61(ص2111)ماالنج:جامعةموالنامالكإبراهٌماإلسالمٌةالحكومٌة،لتعلٌمالمهاراتاللغوٌةلغٌرالناطقٌنبهانورهادي،الموجه 
13-11(ص:2111،)عمان:دارعمار،ٌةوالتطبٌقأسسالقراءةوفهمالمقروءبٌنالنظردمحمحبٌبهللا، 13

14 Soenardi Djiwandono, Tes Bahasa dalam Pengajaran.( Bandung : ITB Bandung, 1996) h. 23 
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حتتاج مهارة القراءة قدرة ليفهم اظتفردات كفضوؿ الفكرة من النص، خىت القارل يفهم ما 

 الذم مقركء. 

 99أنواع القراءة . ب
 :القراءة مصطلحات من أنواع سبعة إىل م ستنق القراءة أنواع

 القراءة اصتهرية .7
 ، عاؿ   بصوت الطالب عنو يعرب الذم القراءة نوع ىو اصتهرية ىنا القراءة مصطلح

 .ابنتباه اآلخركف الطالب يستمع بينما

 :كىي اطتاص أىداؼ ةاصتهري القراءة

 بقيمة الشعور جانب إىل ، ابلقراءة لالستمتاع الطالب زتاس إليقاظ متوسط( أ
 .ابصتماؿ اظتتعلقة كاصتوانب األدب

 كتكوف ، جيد شيء عن كالتعبَت ، القراءة كتربير ، الكالـ لتحسُت متوسطة ( ب
 .اضتركؼ ؼتراج خطاابت عن التعبَت على قادرة

 فردم بشكل ، الطالب لدل الضعف نقاط من حالة ظتعرفة اظتتوسطُت اظتعلمُت ( ج
 .اظتناسبة كال ركؼ اضتلوؿ توفَت ككذلك ، القوؿ يف

 يف الفشل أك النجاح معيار ككذلك ، الطالب أخطاء ظتعرفة اظتعلمُت كسيط( د
 .تسليمها مت اليت اظتواد من التعلم عملية أنشطة

 من كالمها يتمكن حىت ، كاحد كقت يف كاظتستمع القارئ إلسعاد متوسط( ق
 .لالىتماـ مثَتنا النص كاف إذا ، القراءة مادة استيعاب

                                                             
8-3( ص 0773، اظتفتوحة ماليزاي جامعة) ماليش :  مفهـو كمهارات القراءة،ٌوسفبنتزونٌاتً 15
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 مهارات لتعلم التالية التقنيات أدانه شرحها ديكن ، أعاله اظتذكورة األىداؼ من

 .ابلتفصيل( اصتهريية القرعة) عاؿ   بصوت القراءة

 لالستماع توجيههم كيتم ، للطالب كمثاؿ ابلكامل القراءة نص اظتعلموف يقرأ( أ
 .دتامنا تقليده من يتمكنوا حىت ، بعناية

 اصتزء قراءة الطالب من ُيطلب مث ، أجزاء عدة إىل القراءة نص اظتعلموف يقسم( ب
 كىكذا. الثالث اصتزء آخر طالب كيقرأ ، الثاين اصتزء آخر طالب كيقرأ ، األكؿ
 ابلكامل النص يقرأ حىت

 اآلخرين الطالب تعليمات تقـو ، الطالب قراءة عند خطأ حدكث حالة يف( ت
 يف تقطع ال ، مثالية كاحدة رتلة قراءة بعد اطتطأ تصحيح كعملية. بتصحيحو
 .كلها القراءة انتهاء بعد كليس ، القراءة منتصف

  الشامية القراءة .0
 بصمت( نص) موضوع لقراءة الطالب هبا يقـو اليت القراءة نوع ىو القلب يف القراءة

 حىت اإلطالؽ على صوت إصدار دكف ببطء قراءهتا تتم القلب إىل القراءة. بصمت أك

 بصمت القراءة تعلم تقنية. الفهم كىو ىدؼ عتا بصمت احملددة القراءة. الشفاه اىتزازات

 :ىي

 .التحدث دكف ببطء( نص) الدرس من أجزاء بقراءة الطالب اظتعلمُت أخرب( أ
 الوقت طوؿ إىل االنتباه خالؿ كمن ، لقراءتو كافينا كقتنا التوعية اختصاصيو حيدد ( ب

 الطالب اظتعلم يسأؿ ، القراءة بعد(. النص) القراءة ػتتوايت فهم الصعب من ،
(. النص) النص ػتتوايت فهم على قدرهتم اختبار هبدؼ ، شفهية أسئلة الطالب

 .عالية ابلفعل ىي اليت للفصوؿ ىذا إعطاء يتم
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  كثفةاظت قراءةال  .3
. كالدراما اصتديدة للكلمات تعليمية كوسيلة تستخدـ اليت القراءة ىو اظتكثفة القراءة

 التاـ للفهم اظترء فهم يف النجاح على اضتصوؿ ىو اظتكثفة القراءة من الرئيسي الغرض

 اليت اإلضافية كاظتالح ات ، كالرموز النص أمناط أك اطتطابية كاظتزامنة ، اظتنطقية للحجة

 اليت اللغوية الوسيلة ككذلك ، الغرض كشكل اظتؤلف كموقف ، كاجتماعيان  عاطفيان  تتشابك

 جيب اليت العوامل من العديد ىناؾ ، اظتكثفة القراءة ىذه يف. األىداؼ لتحقيق تستخدـ

 حملتول القارئ على كالتعرؼ ، النص قراءة كضوح: كىي ، الفعالة اظتشاركة تكوف أف

 .القراءة

 .ابلتفصيل( اظتكاتفة القرارة) اظتكثفة القراءة مهارات تعلم تقنيات

 طوؿ. اختيارىا مت اليت القصَتة النصوص يف الدقيقة الفركؽ إبعداد اظتعلموف يقـو( أ
 (صفحات) أكراؽ 8-0 حوايل النص

 .جديدة رتلة كأمناط كلمات على ابلتأكيد حيتوم اظتعلم يقدمو الذم النص ( ب
 .الفصل يف النشاط ىذا يتم أف جيب ( ج
 الوقت. كشاملة بعناية( النص) اظتادة قراءة إىل طالهبم إبرشاد اظتعلموف يقـو مث ( د

 سرعة فإف كابلتايل. كلمة 577 طولو يبلغ النص من دقيقتُت حوايل ىو الالـز
 .كاحدة اثنية يف كلمات 5 حوايل القراءة

  وسعةاظت قراءةال .8
 كالذم ،( الشامل) كالشامل األكسع القراءة من نوع ىو الشاملة القراءة مصطلح

 حتفيز ىو الشاملة القراءة مهارات من الرئيسي الغرض. كالقصَتة الطويلة القراءة يتضمن
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 تدريسها يتم اليت كاصتمل اظتفردات أمناط شكل يف تعلموه ما ركح استحضار على الطالب

 أكثر اظتكثفة القراءة أف فهم ديكن ، اعتدؼ ىذا من. مكثفة قراءة أنشطة يصبحوف عندما

 نص يف الدقيقة الفركؽ دراسة يف اإلضافية كالطاقة اضتاد كالتحليل اضتدة تتطلب ، مشوالن 

 اظتقدـ القراءة

 كالقراءة اظتكثفة القراءة بُت الفرؽ ىو كحتليل دراسة إىل حيتاج آخر قطاع ىناؾ

 .اظتكثفة

 .شاملة كوهنا إىل ابإلضافة ، اضتاد كالتحليل الدقة النص قراءة تتطلب( أ
 .منازعتم يف كيسمح للطالب الطبقي التقسيم مع تتفق اظتقدمة اظتواد ( ب
 .طويلة منها كالغالبية ، اظتقدـ النص يف الدقيقة الفركؽ( ج
 .اظتناقشة طريق عن العرض تقنية تتحقق أف ديكن( د
 .كاظتتقدـ اظتتوسط اظتستول لطالب الشاملة القراءة ىذه عرض تقدًن يتم( ق

 تعلم تقنيات نفس اظتبدأ حيث من ىي القراءة مهارات لتعلم الواسعة التقنية ىذه

 األكثر الشيء فإف ، ذلك كمع. ىنا للتكرار حاجة ىناؾ ليست لذلك ، اظتكثفة القراءة

 القراءة تعلم بتقدًن اظتعلمُت أحد قاـ إذا العامة القراءة تعلم تقنية ىو لالىتماـ إاثرة

 :ىي اصتوانب ىذه(. القرعة)

 اظتادية االحتياجات على الفردم كحبو طالب كل لقدرات كفقنا اظتقدمة اظتواد( أ
 .كالعامة

 .طالب كل إعداد كقيمة التفكَت مستول إىل اظتقدمة اظتواد تعديل يتم ( ب
 .كسهلة دقيقة ، معٌت عتا اليت القراءة مواد كتغيَت زايدة( ج
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 (.األدكات) الدعائم استخداـ يف اظتدرسي الكتاب إىل االنتباه( د
 عند كاظترئية الصوتية األشكاؿ من كل يف كاألدكات الوسائط استخداـ إىل االنتباه( ق

 .التعلم أنشطة إجراء
 الفهم قراءةال  .5

 جيب ، القراءة فهم يف. القراءة يف اظتوجود للمحتول فهم خلق أجل من القراءة تتم

 يفهم ، القراءة بعد لذلك. حدة األكثر التفكَت نقاط فهم على قادرنا الطالب يكوف أف

 .منها كالغرض القراءة معٌت حقنا

 نقدية القراءة  .6
 سؤاؿ طرح مث ، كفهم فهم على قادرنا يكوف أف القارئ من تتطلب اليت القراءة أنشطة

 .كاالستنتاجات ابألحكاـ مليئة نقدية قراءة. القراءة يف الواردة الرئيسية األفكار ككيف ما

 الفكرة قرألا  .7
 القراءة يف اظتوجودة األفكار عن البحث إىل يهدؼ قراءة نشاط ىي األفكار قراءة

 .منها كاالستفادة عليها كاضتصوؿ

 ج. أهداف القراءة

 رؤيتو ديكن القراءة تعلم من اعتداؼ أبف النقاح جيادؿ ، العربية اللغة تعلم سياؽ يف  

 . كػتددة عامة كمها ، جانبُت من
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 من العربية اللغة قراءة على قادرنا تكوف أف ىو القراءة مهارات ميتعل من العاـ اعتداؼ  

 77:ىي احملددة األىداؼ أف حُت يف 76.جيد بفهم مصحوبة اليسار إىل اليمُت

 .الكالـ بصوت الكتابة رمز ربط للطالب ديكن. 7

 .عاؿ   بصوت النص قراءة للطالب ديكن. 0

 بطالقة النصوص قراءة للطالب ديكن. 3

 .للسياؽ كفقنا اظتفردات معٌت فهم للطالب ديكن. 8

 للتغَتات كفقنا اظتعٌت يف التغيَتات فهم كديكنهم للنص العاـ اظتعٌت التقاط للطالب ديكن. 5

 .اصتملة بنية يف

 .كالصرؼ الًتكيب حيث من كبَتة عقبات دكف القراءة فهم للطالب ديكن. 6

 .الرئيسية ابلفكرة يرتبطوا أف كديكن ابلتفصيل األفكار فهم للطالب ديكن. 7

 .الًتقيم عالمات فهم للطالب ديكن. 8

 ، كاألدب ، عادم نص من تًتاكح ، القراءات من ؼتتلفة أنواع قراءة للطالب ديكن. 9

 كينتقدكىا كحيللوا معناىا خيتتموا أف ديكن ، ذلك إىل كما ، كالتكنولوجيا كالعلـو ، كالتاريخ

 .العربية ابلثقافة يقرؤكف ما توصيل كديكنهم

                                                             
16

 Mahmud Kamil Al-Naqah, Ta’lim al-Lughah al-Arabiyyah Li al-Nathiqin Bi Lughat Ukhra: Ususuh, 

Mahakhiluh, Thuruq Tadrisih. )Makkah al-Mukarramah: Jami’at Um al-Qura. 1985(h.188 
 143)رٌاض(ص:المهاراتاللغوٌةماهٌتهاوطرائقتدرٌسهاأحمدفؤادمحمودعلٌان، 17
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 كاليت ، القراءة مهارات إتقاف أساسي بشكل يوضح أعاله اعتدؼ فإف ، ذلك كمع

 تعلم سياؽ يف القراءة تعلم أىداؼ تتمثل فيما. معقدة مراحل إىل بسيطة خطوات من تبدأ

 :يف العربية اللغة

 .كصحيح صحيح بشكل القراءة كيفية على الطالب تدريب. 7

 .الطالب اللغة آفاؽ زايدة. 0

 .اظتختلفة للنصوص الطالب فهم ؽتارسة. 3

 

 خطوات القراءة الصحيحة د. 

 قبل القراءة -
هتدؼ ىذه اطتطوة لزايدة الدكافع قراءة الكتب. كىناؾ أربع خطوات، كىي:حتديد غرض 

 الكتاب، تقدًن قائمة األسئلة.القراءة، كجد الكتاب اظتناسب، اختاذ قرار لقراءة 

 عند القراءة  -
األنشطة يف ىذه اطتطوة ىي: قراءة ػتتوايت الكتاب جبد، إجراء حتليل كاستنتاج من 

ػتتوايت القراءة، تقدًن ملخص حملتوايت القراءة، مراجعة صحة اظتصدر، التواصل مع 

 أفكار الكتاب اآلخرين.

 بعد القراءة -
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ديد اظتوقف )قبوؿ أك رفض ػتتوايت القراءة(، انقش األنشطة يف ىذه اطتطوة ىي: حت

 78ػتتوايت الكتاب مع اآلخرين، تنفيذ يف اضتياة اليومية، طرح األفكار اصتديدة.

 معيار مهارة القراءةه.

 التقاط على الشخص قدرة ىو القراءة اختبار يف اختباره مت الذم الكفاءة معيار

 اليت اللغة ألصوات رموز ىي الكتاابت ىذه. كبدقة كسريع صحيح بشكل اظتكتوبة الرسائل

 .اظتؤلف رغبات على حتتوم

 اظتفردات مثل ، أخرل بلغات لعناصر أيضنا الطالب يتعرض ، الصوت جانب إىل

 عتا اللغوية كاظتهارات العناصر على الكفاءة تلك بسبب(. النحوية القواعد) كالقواعد

 اليت كاحدة الكفاءة يف الفعلي التحدث اختبار يف اضتاؿ ىو كما كلكن ، اطتاصة خصائصها

 .األخرل اللغوية الكفاءات على أيضا ينطوم األحياف بعض يف اختبارىا يتم

 79:كىي ، دغتها ديكن اليت القراءة أنشطة يف األساسية الكفاءات بعض يلي فيما

 كغَتىا بدقة ، بعناية ، بسالسة اقرأ. 7

 ؛ معينة رتلة سياؽ يف اظتفردات معٌت حتديد. 0

 النص يف الصرحية اضتقائق معرفة. 3

 النص يف الضمٍت اظتعٌت على العثور. 8

 الفقرة يف الرئيسية الفكرة على العثور. 5
                                                             
18 Nurhadi, Teknik Membaca, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016),  4-5 
19

 Ainin,  dkk, Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab,Malang, (MISYKAT,2006)h.172-173 
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 الفقرات يف الداعمة األفكار عن البحث. 6

 ؛ القراءة يف الواردة األفكار ربط. 7

 ؛ للقراءة الرئيسية الفكرة تلخيص. 8

 ؛ بسرعة القراءة رسالة التقاط. 9

 .القراءة كانتقاد على التعليق. 77

 مؤشرات مهارة القراءةك. 

 األكىل اظترحلة ىي اظترحلة ىذه. األكىل القراءة مرحلة يدخل أكالن  القراءة سيتعلم من كل

 ابلًتتيب اعتبارىا كديكن ميكانيكية اظتيماؿ قراءة تكوف ، اضتالة ىذه يف. القراءة تعلم يف

 ىي القراءة بداية. يتقنها أك القارئ يتعلمها أف جيب أكلية مهارة ىي القراءة بداية. األدىن

 07القراءة من الناس يتمكن حىت األكيل اظتستول

 على التعرؼ( 0) ، اضتركؼ أشكاؿ على التعرؼ( 7: )األكلية القراءة ىذه تتضمن

 القدرة) الصوت أمناط أك اإلمالئية اظتراسالت عالقات على التعرؼ( 3) ، اللغوية العناصر

 بداية اظتتوقع من القراءة يف 07.البطيئة القراءة سرعة( 8) ك( اظتكتوبة اظتواد عن التعبَت على

 00:الطفل

 يف اظتوجودة اصتمل أك الكلمات نطق بكيفية النطق يرتبط. الصحيح النطق مع قراءة( أ

 .القصَت النص أك اصتملة

                                                             
20

 Dalman, Keterampilan Membaca. (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h 85 
21 Dalman, Keterampilan Membaca,h 86 
22

 Dalman, Keterampilan Membaca,h 86 
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 يف الواردة اصتمل/  الكلمات غناء بكيفية التجويد يتعلق. الصحيح ابلتجويد كقراءة( ب

 النص

 ىذه يف. البداية قراءة يف للغاية جيد بشكل عاؿ   بصوت القراءة تقنية تطبيق يتم ، لذلك
 تقليد من األطفاؿ يتمكن حىت الصحيحة القراءة على أمثلة إعطاء إىل األطفاؿ حيتاج ، اضتالة
  .نقرأىا اليت الطريقة
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 الثالث الفصل

 منهجية البحث

 مدخل ونوع البحث . أ

كاظتدخل الذم استخدمت الباحثة ىو اظتدخل الكمي ألف البياانت اليت حتتاج إليها 
الباحثة ال تكوف صورة اظتعلومات البيانية كالتفصيلية عن مضموف اظتدخل فقد، بل على صورة 

 العدية كالكمية اليت حتتاج إىل الرموز األرقامية.

يب. البحث ياستخدمت الباحثة يف ىذا البحث ىو اظتنهج التجر  كاظتنهج الذل
يب ىو البحث الذم طبق فيو األحواؿ اظتنصوعة كتالعب كائنة البحث ككجود يالتجر 

يب على : تصميم اصتموعة الواحدة، كتصميم اجملموعتُت، يكيتكوف اظتنهج التجر  7اإلشراؼ.
 قامت ميم اجملموعات الواحدة. مثجيرم ىذا البحث بتص 0كتصميم اجملموعات اظتكافئة.

الفصل  يف مهارة القراءة ة الطالبءلًتقية كفا" (Make a Match)مالئمة الكلمة " بتطبيق
 .يف اظتدرسة سورايبواان اظتتوسطة مباالنج الثاين

كخطوات تصميم اجملموعات الواحدة ىي أبداء التعليم حسب درس اظتدرس اضتقيقة 
التعليم  البحث ابالختبار القليب، كاتيل قامت الباحثة أبدءعلى موضوع "مهنة" مث قامت 

. ة الطالبءلًتقية فهم القراءة ك كفا "(Make a Match)مالئمة الكلمة ابظتتغَتة اظتستقبل "
 فتيحة ىذا اختبار ىي نتائج ىذا البحث.

كىذا البحث يدؿ على البحث التجريب، يسمى ابلتجريب ألف أقامت الباحثة ابختيار 
 يف مهارة القراءة ة الطالبءلًتقية كفا "(Make a Match)مالئمة الكلمة " تطبيقضوع اظتو 

. كىذا البحث التجربيبنوع تصميم شبو الثاين يف اظتدرسة سورايبواان اظتتوسطة مباالنجالفصل 
                                                             
1
Muhammad Nazir, Metode penelitian, ( Bogor : Ghalia Indonesia, 2005) h, 64 

11(ص2119دلٌلكتابةالبحثالعلمى،)ماالنج:جامعةموالنامالكإبراهٌماإلسالمًالحكومٌو،قسمتعلٌمالعربٌةكلٌةالدراساتالعلٌا، 2
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ألف ىناؾ اظتتغَت اطتارجي اليت اظتؤثر ابظتتغَت التابع.   (Quasi Experimental Design)   جتريب
 ىذا النتيجة من التجريب ىو اظتتغَت التابع اليت مل يؤثر ابللمتغَتات اظتستقلة.

 متغريات البحث . ب

ىو العامل الذم   Variable Independentىناؾ متغَت يف ىذا البحث، اظتتغَت اظتستقل
ىو العامل الذم تنتح عن   Variable terikat أف نقيس مدل أتثَت على اظتوقف. كاظتتغَت التابع

 3ثَت العامل اظتستقل.أت

اليت يريد الباحثة تطبيقها.  "(Make a Match)مالئمة الكلمة تغَت اظتستقل يعٍت "اظت
 .مهارة القراءة  كاظتتغرب التابع يعٍت

 (9. 0اجلدول )

 متغريات البحث

 

                                                             
276(ص1997،)الرٌاض:دارأسامة،،البحثالعلمًمفهومهوأدوتهوأسالٌبهنذوقانعٌدانوأخرو 3

 رلتمع البحث ادلتغري رقم
 "(Make a Match)مالئمة الكلمة " (X) اظتستقل 7

 القراءةمهارة  (Y)  التابع 0
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 والعينات ج. اجملتمع

. كعينو يف سورايبواان اظتتوسطة مباالنجإف غتتمع البحث ىو التالميذ يف مدرسة 
، كحيتاج البحث اصتريب إىل غتموعتُت، سورايبواان اظتتوسطة مباالنجالفصل الثاين مبدرسة 

التعلم اجملموعة الضابطة كاجملموعة التجربية. اجملموعة التجربية ىي اجملموعة اليت تستخداـ 
أما  ، القراءة  مهارةيفكفاءة الطالب لًتقية   "(Make a Match)مالئمة الكلمة " ”التعاكين

يف ىذا التصميم ىناؾ نوعاف من اجملموعة الضابطة ىي اجملموعة اليت التستخداـ ذلك. 
غتموعات ؼتتارة عشوائي مث تقدًن اإلختبار القبلي ظتعرفة اضتالة األكلية فيها الفرؽ بُت 

 اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة.

 د. البياانت ومصادها وأسلوب مجعها

 يف ىذا البحث إبستخدـ كمايلي :  رتعها سلوبكأالبياانت كمصادىا الباحثة رتع  

 (0. 0اجلدول)

 البياانت ومصادرها وأسلوب مجعها

 رتعها سلوبأ اظتصادر البياانت أسئلة البحث الرقم
كيف تطبيق  7

مالئمة الكلمة ""
(Make a Match)" 
كفاءة  يةقلًت 

الطالب يف مهارة 
الثاين  الفصل القراءة

اظتدرسة  يف
سورايبواان اظتتوسطة 

 اراء الطالب -
 

 الطالب -
 

 مقابلة -
 استباانت -
 مالح ة -
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 ؟ مباالنج
كيف  فعالية  0

مالئمة تطبيق "
 Make a)الكلمة 

Match)"  يةقلًت 
كفاءة الطالب يف 
 مهارة القراءة

 الثاين يف الفصل
اظتدرسة سورايبواان 

 اظتتوسطة مباالنج

نتائج  -
اإلختبار 
 للطالب

 إختبار- الطالب-

الرئيسية، ىي البياانت اليت توجد  لبياانتاالبياانت يف ىذا البحث إىل قسمُت، مها:  ينقسم
. كاالستبانة زاالختبار كاظتقابلة اظتالح ة ابستخداـ البياانتأك جتمع الباحثة مباشرة من مصادر 

الصف  يف كالطالب ابلتعليم، اظتتعلقة األشخاص من ىو البحث ىذا يف البياانتر مصاد ككانت
 البياانت كىي الثانوية البياانت ىي التالية كالبياانت .سورايبواان اظتتوسطة مباالنج يف اظتدرسةالثاين من 

 كاظتقابلة اظتالح ة من اظتدرسة غن كاظتعلومات اآلخرين من كعرضها كمعاصتتها الباحثة جتمع اليت
 .البحث كتساعد الباحثة لنيل اظتعلومات احملتاجة موضوع هبذا تتعلق اليت كاالستبانة
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 (0. 0اجلدول )

 مصادر البياانت

 البياانت مصادر البياانت رقم
7.   االختبار القبلي  يف مهارة القراءة  نتائج 

 بعد  القراءة مهارة يف البعدم االختبار نتائج
 "(Make a Match)مالئمة الكلمة "استخداـ 

 الطالب يف إجابة استبانة بعد استخداـ  نتائج
 "(Make a Match)مالئمة الكلمة "

يف الفصل الثاين  الطالب
اظتدرسة سورايبواان من 

 اظتتوسطة مباالنج
 

0.   مالئمة الكلمة " عملية(Make a Match)" 
 الفصل ذلك يف

 القراءة مادة معلم

 ه. أسلوب مجع البياانت

 طريقة رتع البياانت التالية :تقـو الباحثة ىذا البحث ابستخداـ 

 اإلستبانة .9
اإلستبانة ىو أداة مفيدة من أدكات البحث العلمي للحصوؿ على اضتقائق، 

كالتواصل أىل الوقاعي كالتعرؼ على ال ركؼ كاألحواؿ كدراسة اظتواقف كاإلجتاىات 

كاالراء، يساعد اظتالح ة كيكملها، كىو يف بعض األحياف الوسيلة العملية الوحيدة 

للقياـ ابلدراسة العملية. كما قاؿ سجيونو طريقة اإلستبانة ىي طريقة صتميع البياانت 

استخداـ الباحثة ىذه  8اليت تستعمل إبعطاء اظتسائل اظتكتوبة إىل اظتلتقى إلجابتها. 

                                                             
4 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif,Kuantitatif, dan R&D, ( Bandung : Alfabeta, 2007), 50 
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لًتقية فهم القراءة ك كفاعة  "(Make a Match)مالئمة الكلمة " فعالية التعليم التعاكين

 .الصف الثاين يف اظتدرسة سورايبواان اظتتوسطة مباالنج طالبالطالب لدل 

فعالية كأما اظتعيار لنتيجة االستبانة عن إنتاج استخداـ اسًتاتيجية التعلم التعاكين 

لًتقية فهم القراءة ك كفاعة الطالب  "(Make a Match)مالئمة الكلمة " التعليم التعاكين

يدخل إىل ستسة فئات  بواان اظتتوسطة مباالنجلدل طالب الصف الثاين يف اظتدرسة سوراي

استخدامت الباحثة ىذا النموذج ألف كل نقطة مت  (.Likert)ابستخداـ مقياس منوذج 

تقسيمها يف الفئات بعبارات انقص، مقبوؿ، جيد، جيد جدا : كضتساهبا، كاف البياانت 

(، 3(، ثالثة )0ثناء )(، إ7حتويلها إىل البياانت الكمية كفقا للدرجة اظترجحة : كاحد )

 5(.5(، كستسة )8أربعة )

 اظتالح ة .0
طريقة رتع البياانت مبالح ة اظتواقف مباشرة، طريقة تتطلب أف تكوانلباحثة جزاء 

من النشاطات التعليمية أم أبف تقم الباحثة مبالح ة سلوؽ معُت من خالؿ اتصالو 

مباشرة ابألشخاص أك االمكانيات اظتوجودة. كىذه الطريقة تفيد الباحثة للحصوؿ على 

قة يف ترقية مهارة القراءة، لذالك حتصيل البياانت بياانت البحث حوؿ استخداـ الطري

كتقـو هبا الباحثة  6بطريقة اظتالح ة تعد كسيلة دتلك البياانت الصحيحة التناسبة. 

                                                             
5
 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif,Kuantitatif, dan R&D, ( Bandung : Alfabeta, 2007), 50 

6
 Nana Syodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Rosda, 2009), h 220 
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للحصوؿ على البياانت اليت تتعلق بنشطات اظتعلم الطلبة يف عمبية تعليم مهارة القراءة، 

 ة القراءة.كاظتشكالت أك الصهوابت اليت يواجهها يف تعليم مهار 

 االختبار .0
( أعدت  االحتبار ىو غتموعة من اظتثَتات )أسئلة شفوية أك حتريرية أك صورك أك رسـو

لتقيس بطريقة كمية أك كيفية. كتستخدـ التاحثة ىذه الطريقة للحصوؿ على نتيجة تعليم 

 7التالميذ ظتهارة القراءة ابستخداـ طريقة اظتناسب يف اختبار القبلي كالبعدم.

 لةاظتقاب .8
اظتقابلة إحدل األساليب يف رتع البياانت " كتستخدـ على نطاؽ كاسع يف البحث 

كبعيار  8الوصفي من اصتانب النوغي كالكمي. كالقياـ بلمقابلة شفواي كجهيا فردىا.

أجرت الباحثة اظتقابلة مع اظتخربين الذين ديكنوف أف يتوفركا معلومات إجيابية، للحصوؿ 

  ىذا البحث.على البياانت اظتطلوبة يف

  التوثيق .5
 سبيل على ، للبياانت كمصادر اظتكتوبة العناصر تستخدـ حبث أداة ىوالتوثَت 

 9اخل ، كاللوائح كاجملالت الواثئق كاجملالت الكتب اظتثاؿ

 و. أسلوب حتليل البياانت

 يف ىذا البحث تستخدـ الباحثة حتليل الكمي، كأما البياف كما يلي :

                                                             
7
157(ص:1997)الرٌاض:دارأسامة،البحثالعلمًمفهومهوأدوتهوأسالٌبه،ذوقانعبٌدانوأخرون، 

8
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2006), h.220 

9
 Hartono, 2010, Analisis Item Instrumen, Pekanbaru, Zanafa Publishing, h. 78 
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 التحليل الكمي  .7
مالئمة "تطبيق تستخدـ الباحثة يف ىذا البحث أسلوب حتليل الكيفي كالكمي ظتعرفة فعالية 

اظتدرسة  الفصل الثاين يف كفاءة الطالب يف مهارة القراءة لًتقية "(Make a Match)الكلمة 

 ، كالبياف كمايلي :سورايبواان اظتتوسطة مباالنج

 أسلوب حتليل الكيفية إلجابة أسئلة البحث رقم األكؿ ك الثاين . أ
 اظتعيار ليكريت .7

تستخدـ الباحثة يف ىذا البحث اظتعيار ليكريت لتحيل االستباانت اليت ستعطي الباحثة 

 "(Make a Match)مالئمة الكلمة إىل الطالب غي الفصل التجريب نتائجهم عن تطبيق "

 77مفصلة ككاضحة ابلنسبة اظتؤكية ابظتائة )%( مهارة القراءةكفاءة الطالب يف  يةقلًت 

 

قيمة = 
غتموعة نتيجة اظتقياس∑
∑  % x 777 النتيجة األعلى

 غتموعة نتيجة اظتقياس = رتيع نتيجة اظتقياس لكل شخص

 غتموعة اظتستطلُت xغتموعة األسئلة  xالنتيجة األعلى = نتيجة اظتقياس األعلى 

 

 كالوصف نتائج اإلستبانة كتصنيفها، كضع الباحثة اظتعايَت اآلتية : 

 (0. 0اجلدول )

 والوصف نتائج اإلستبانة وتصنيفها
                                                             
10

 Duwi Priyanto,  Buku Saku SPSS (Analisis Statistika Data), (Yogyakarta : Mediakom, 2011), 294 
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 القيمة الفصيلة

 777-85نتيجة  موافق جدا

  88-65نتيجة  موافق

 68-55نتيجة  ػتايد

 87-07نتيجة  غَت موافق

 

 كأسلوب حتليل الكمية تستخداـ الباحثة. ب
(. SPSS 16االختبار التائي كحتليل الباحثة النتائج يف جهاز اإلحصاء اضتسويب ) .7

 كخطوات استخدامو كمايلي : 
 ( االختبار التجانسHomogeneous test) 

F=  
 

 

 Fالتجانس : 

 Sالكبَت : اجملموعة الكثَتة 

 S77الصغَت : اجملموعة القليلة 

 α 75،7أكرب من  sig-based on meanيف االختبار التجانس، إذا كانت نتيجة 

  shapiro-wilk فالبياانت لالختبار جتانسية. كيف االختبار العادم، إذا كانت نتيجة

 70فالبياانت لىختبار عادية. α 75،7أكرب من 

                                                             
11

 Rostiana Sundayana, Statistika Penelitian Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2018). H.144 
12

 SPSS Indonesia, “ Olah Data Statistik dengan SPSS” http://www.spssindonesia.com. Diakses tanggal 12 

januari 2020 

http://www.spssindonesia.com/
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 ( االختبار العادمNormality Test) 

Z=     
 

 

 Zالعادم : 

 Xiامكاف اجملموعة العادية : 

 S73ضتقيقة : امكن اجملموعة ا 

 ( االختبار التائيT-test) 

to=
     

√(
   

√   
)
 
 (

   

√   
)
 

 

 t االختبار :  

Mx اظتتوسط اظتتغَت : 

My اظتتوسط من اظتتغَت : 

SDx اإلؿتراؼ اظتعيار من اظتتغَت : 

SDy اإلؿتراؼ اظتعيار من اظتتغَت : 

N العينة : 

 78: الرقم الثابت 1

ك  dfك  tذ من ثالث جداكيل كىي جدكؿ  البحث مأخويف االختبار التائي تقرير 

(2-tailed)sig. .من جدكؿ  75ألهنا أسس من معيار األجوبة عتذا اضتتبارt  كdf 
                                                             
13

 Rostiana, Penelitian, 83 
14

 Hartono, Statistika Untuk Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2008), 209 
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أكرب من  to%. إذا كانت النتيجة من جدكؿ 5ستستخدـ الباحثة درجة اظتائوية 

مقبوؿ   Ho. كإذا كانت نتيجة أصغر منها فكاف مقبوؿ Haمردكد Ho  فكاف ttنتيجة 

إذا مانت  α 75،7ستستخجم الباحثة  .sig(tailed-2). كمن جدكؿ مردكدا Haك 

 فتطبيق طريقة فعاؿ.  α 75،7أصغر من  .sig(tailed-2)النتيجة من 

 ( االختبار لفرؽ النتائجNgain Score) 

g = 
القبلي البعدم
 القبلي النتيجة

اظتعايَت مطابقا لكتاب رستينا يف االختبار لفرؽ النتائج )( تستخدـ الباحثة تفسَت 

 76سونداينا كمايلي :

 (9. 0اجلدول )

 التقدير النتيجة

 مرتفع 77،7 – 777

 متوسط 87،7 – 77،7

 منخفض 7،77 – 87،7

 اثبت 77،7

 ضعيف 77،7 ≤

                                                                                                                                                                                              
15
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 ز. هيكل البحث

كفائة لًتقية   "(Make a Match)مالئمة الكلمة " تطبيقتبحث عن "  خطة البحثىذه   
 ثالث". كتتكوف من  يف اظتدرسة سورايبواان اظتتوسطة مباالنجالطالب يف مهارة القراءة 

 .مبحث فصل،كلكل فصل

األكؿ  بحث. اظتمبحث ذتانية، كيتكوف من خطة البحث اإلطار العاـاألكؿ فصل فال
أىداؼ الثالث  بحثالثاىن، كىف اظت بحثىف اظتأسئلة البحث ، كيليها  مقدمةمشتمل على 

اطتامس فقدمت الباحثة  بحثظتاالرابع، كأما  بحثىف اظت البحث يةأمه، مث بعد ذلك، البحث 
قي اظتبحث  الدراسات السابقة، مث ذلك البحث حدكدالسادس  بحثظتا، مث ىف  فركض البحث

 .الباحثة حتديد اظتصطلحات، قدمت بحثكىف آخر اظت السابع،

مبحثاف. اظتبحث األكؿ مشتمل  كيتكوف مناإلطار الن رم.حملة  الثاين تتناكؿ الباحثة فصلفال
، مزااي، نقصاف، خصائص ، تبحث الباحثة عن  بحثكيف ذلك اظتعلى التعلم التعاكف. مفهـو

ذلك اظتبحث عن كيف . مهارة القراءةكخطوات التعلم التعاكف. اظتبحث الثاين مشتمل على 
، أنواع، أىداؼ،خطوات، مراحل، مؤشرات كمعاي   َتىا.مفهـو

 بحثاظت . كيتكوف من سبعة مبحث.منهجية البحثتتناكؿ الباحثة حملة الثالث  فصلفال
الثاىن، كىف  بحثىف اظت متغَتات البحث، كيليها  مدخل كنوع البحثاألكؿ مشتمل على 

 بحثىف اظت كمصادرىا كأدكات رتعها البياانت ، مث بعد ذلك اجملتمع كالعيناتالثالث  بحثاظت
السادس  بحثظتا، مث ىف  أسلوب رتع البياانتاطتامس فقدمت الباحثة  بحثظتاالرابع، كأما 

 .ىيكل البحثالباحثة ، قدمت بحثكىف آخر اظت ،تأسلوب حتليل البياان

فالفصل الرابع تناكؿ الباحثة عرض البيانت كحتليلها. كيتكوف من مبحثاف. اظتبحث األكؿ 
اظتوقع  تبحث الباحثة عن بحثكيف ذلك اظتمشتمل على حملة اظتدرسة سورايبوان اظتتوسطة مبالنج، 
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اآلخر  اصتغرايف، اتريخ اجملرسة، الصورة اصتانبية، الرؤية اظتستقبلبة ة الغرض، اظترافق اظتدرسة، ك
، كيف ذلك غرض البياانت كحتليلهااظتبحث الثاين مشتمل على مث أشتاء اظتعلمُت يف ظتدرسة. 

كفاءة الطالب يف  لًتقية”(Make a Match مالئمة الكلمة )“تطبيق اظتبحث تيحث الباخثة عن كيف 
مالئمة “فعالية تطبيق ، مث كيف اظتدرسة سورايبواان اظتتوسطة مباالنج الفصل الثاين يف مهارة القراءة

اظتدرسة سورايبواان  الفصل الثاين يف كفاءة الطالب يف مهارة القراءة لًتقية”(Make a Matchالكلمة )
  .اظتتوسطة مباالنج
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها 

 ادلبحث األول :حملة ادلدرسة سورايبوان ادلتوسطة مبالنج

 اجلغرافيةادلوقع  . أ
دينويو لوكور مالنج  8/637مبالنج تقع يف شارع  غجاينا كم  اظتدرسة سورايبوان اظتتوسطة

 جاك الشرؽ.

 اتريج ادلدرسة سورايبواان ادلتوسطة مباالنج . ب
 اظتدرسة سورايبوان اظتتوسطة ىو اظتدرسة حتت مؤسسة حباف ست فرسد مالنج. بدءا

 إنشاء مت 7996 عاـ الوقت، حوايل ذلك يف مابلتعلي مشًتكة اظتتعلقة كرسالة رؤية من

 التايل : النحو على ىم بال ست. اظتؤسسوف LBBاشتو  (LBB)تعليمية  مؤسسة

. الدكتور اضتاج أبدكؿ ذليل ز، ـ.أع ظ)الرئيس .7  7السابق اظتدرسة إبتدئية  اظترحـو
اظتدرسة مالنج، الرئيس السابق  7مالنج، الرئيس السابق اظتدرسة اظتتوسطة اضتكومية 

 ماالنج( 3عالية اضتكومية 
الدكتورند اضتاج سرم إستوتك مامك، ـ.أغ ) الرئيس السابق اظتدرسة اظتتوسطة  .0

 مالنج( 7اضتكومية 
ماالنغ،  كالية جامعة ، الرايضيات الدكتور اضتلج سبنجي، ـ.سع ) األستاذ يف .3

 (التعليم مستشار
 الصيدلة اضتيوية بندكج(الدكتور إلفُت فجركؿ، ـ.كيس ) مدير السابق  .8

 7999 يونيو 77 يف رشتينا اظتدرسة سورايبوان اظتتوسطة أتسست
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 الصورة اجلانبية للمدرسة سورايبواان ادلتوسطة مباالنج ج. 

 : اظتدرسة سورايبواان اظتتوسطة  . اسم اظتدرسة 7
 637 8: شارع جاجاايف     . العنواف 0
 : دينويو   القرية مكتب  .3
 : لوّكور   . النواحي 8
 : ماالنج   . اظتدينة 5
 الشرقية جاكة:    . اظتقاطعة 6
 578785( 7387: )  . رقم اعتاتف 7
 578785( 7387: )  . رقم الفاكس 8
  www.mtssuryabuana.sch.id:    الكًتكين موقع. 9

 mtssuryabuanakotamalang@gmail.com :  اإللكًتكين الربيد. 77

 : أستد رايد اظتاجستَت . اسم رئيس اظتدرسة 77
 أ االعتماد:    اظتدرسة حالة. 70
 : دائما   اظتبٌت حالة. 73
 707035737779:  . رقم احصائيات اظتدرسة 78
 07583800:  . رقم اظتدرسة الوطنية 75
 7999يويل  77:   . سنة كجودىا 76
 

 د. رؤية مستقبلية ادلدرسة سورايبواان ادلتوسطة مباالنج
 الرؤية اظتستقبلية 

 الؤية  .7
 مع ، البيئة يف البصَتة ، اإلبداع يف التقدـ ، االبتكار يف الرايدة ، اإلؾتاز يف التفوؽ
 .كردية

 اظتستقبلية .0

mailto:mtssuryabuanakotamalang@gmail.com
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 .الطالب يف كاإلبداع، نقدية عقلية، اإلؾتاز سلوؾ تشكيل. أ
 التقدير استقرار على العلمي التفكَت تقليد كيستند اظتبتكرة التعلم أمناط تطوير. ب

 .اإلسالمية الدينية القيم كجتربة
 اإلسالمية القيم كؽتارسة كتقدير كاظتسؤكلية االنضباط ، إبداعي موقف تطوير. ج

 .أخالقية برزتة الطالب لتشكيل
 .البيئي التفكَت ذكم الطالب تشكيلد. 

 ه. ادلرافق ادلدرسية
 (9. 0اجلدول )

 ادلرافق ادلدرسية
 ادلرفق الرقم

 اظتدرسة مبٌت 7

 الفصل 0

 ؼتترب اضتاسوب 3

 الطبيعية العلـو ؼتترب 8

 اظتكتبة 5

 عرفة 6

 اظتسجد 7

 اظتقصف 8

 اضتماـ 9

 (فام كام) سبوت ىوت منطقة 77
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بعد أف تبحث الباحث أف حملة اظتدرسة ، اآلف يبدع الباحثة اظتالح ة كاإلستباانت 

  لإلجابةكاظتقابلة أيل اظتعلم كاظتتعلم. كعرض الباحثة تلك اطتطوات كتطبيقها كأجراءهتا 

 كفاءة الطالب يف مهارة القراءة لًتقية" (Make a Match)مالئمة الكلمة "تطبيق  كيف

 .اظتدرسة سورايبواان اظتتوسطة مباالنج الفصل الثاين يف

 عرض البياانت وحتليلها ادلبحث الثاين : 

 كفاءة الطالب يف مهارة القراءة لرتقية "(Make a Match)"مالئمة الكلمة تطبيق  . أ
قبل بداية تعليم مهارة القراءة، تعلم الباحثة اظتالح ة مبعلم اللغة العربية 

التالميذ أف تعليم اللغة العربية، خاص تعليم مهارة القراءة األستاذة ففيت ظتعرفة حالة 

 يف مدرسة سورايبوان اظتتوسطة مبالنح.

مالئمة من بياانت اظتالح ة نعرؼ أف معلم اللعة العربية مل يستخدـ تطبيق "

" لًتقية كفاءة الطالب يف مهارة القراءة الفصل الثاين يف (Make a Match)الكلمة 

اظتتوسطة مباالنج، كاظتشكالت يف تعليمو ىي ليس رتع الطالب  اظتدرسة سورايبوان

يعريف اللغة العربية ابظتستول السول،  كىم ابلعكس يصعبوف على فهم اظتقركء كال 

يفهم اظتفردات يف النصوص، ابإلضافة بعض من الطالب ال ت هر زتاسة يف عملية 

تع يف عملية تعليم اللغة التعليم، ألف ال يستخدـ اظتعلم اللغة العربية أبسلوب ؽت
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العربية، خاصة مهارة القراءة. الوسائل التعليمية ظتستخدمة كتاب اللغة العربية ابظتنهج 

 على كاحدة الدراسية )(. 

عقدت الباحثة اظتقابلة مع الطالب كحصلت الباحثة من ىذه اظتقابلة عن 

ءة. عرفت الباحثة من رأم الطالب يف عملية التعليم اللغة العربية، خاصة مهارة  القرا

ىذه اظتقابلة أف اظتعلم اللغة العربية يستخدـ أسلوب األخرل يف تغليم مهارة القراءة. 

كمشكالت اليت توجو يف عملية التعليم ىي الطالب مل تعرؼ اظتفردات اليت تناسب 

 7يف النص، كمل يفهم النص القراءة

ـ. قامت  0707مارس  07 –ـ  0707مارس  8يبتدأ البحث من التاريخ 

الباحثة البحث يف الفصل الثاين " أ " كفصل التجريب كيف الفصل الثامن "ج"  

كفصل الضابطة. يبتدأ الباحثة البحث ابإلختبار القبلي يف الفصل الضابط كالفصل 

ـ. أما يف عملية التعليم اللغة العربية،  0707مارس  8التجريب يف يـو األربعاء، 

". استخدمت الباحثة (Make a Match)مالئمة الكلمة تطبيق " تستخدـ الباحثة

 " على أربعة اللقاءات ابظتدة " مهنة".(Make a Match)مالئمة الكلمة تطبيق "

" لًتقية كفاءة الطالب يف مهارة (Make a Match)مالئمة الكلمة أما تطبيق "

 القراءة كمايلي :

 اللقاء األول .7

                                                             
1 Wawancara dengan siswa kelas 8 pada hari rabu, 4 Maret 2020 pukul 10.00-11.00 
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لي للمجموعة التجربية كاجملموعة قامت الباحثة ابإلختبار القب  

الضابطة. اإلختبار القبلي للمجموعة التجربية يف الفصل الثاين "أ" كللمجموعة 

الضابطة يف الفصل الثاين "ج" ابظتدرسة سورايبوان اظتتوسطة مبالنج. اإلختبار 

يف  0707مارس  8القبلي للمجموعة التجربية ىذ العمل يعقد يـو األربعاء يف 

الطالب. أما  07، كعدد الطالب يف ىذه الفرصة 73.77 -70.37الساعة 

اإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة يف الفصل الثاين "ج" يعقد يـو اطتميس يف 

 الطالب. 77، كعدد الطالب يف ىذه الفرصة  79.77-78.07الساعة 

 Make a)مالئمة الكلمة تطبيق "كاإلجراءت تدؿ على أف قبل ت 

Match)  البد علينا أف نقاـ االختبار ىو كفاءة الطالب يف مهارة القراءة" لًتقية .

تطبيق االختبار القبلي. كىذ االختبار يهدؼ أىل معرفة كفاءة الطالب قبل 

 ." لًتقية كفاءة الطالب يف مهارة القراءة(Make a Match)مالئمة الكلمة "

 اللقاء الثاين .0
س يـو اصتمعة يف مار  6تقـو الباحثة ابلبحث العملي يف التاريخ 

مالئمة الكلمة ". تقـو الباحثة ابستخدـ تطبيق  77.07 – 77.87الساعة 

(Make a Match) " لًتقية مهارة القراءة يف الفصل الثاين األلف ابظتدرسة سورايبوان

الطالب. ابلنسبة أىل اظتالح ة فإف  07اظتتوسطة مبالنج كأف عدد الطالب يعٍت 

 م تعليم مهارة القراءة تعليما اتما.اظتدرس مل يقدـ على أف يعل
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تعليم الباحثة يف ىذا اللقاء مبوضوع " مهنة" الذم يستوىب على 

مهارة القراءة. تبدأ الباحثة ابليالـ كقراءة الدعاء كقراءة كشف اضتضوريف أكؿ 

اللقاء، بل الباحثة تتيح احملثة أىل الطالب كترشدىم. كقبل قراءة الكتاب التعليمي 

ة توزع جهاز البطقة بشكل صورة كمفردة عن مهنة كأتمر الطالب فإف الباحث

 ليجدكا أصدقائهم مث أتمر كال منهم ليلف ا حىت يتبع آخر القراءة. 

كأتمرىم الباحثة ليفتوا الكتاب التعليمي كيقرؤكا ما فيو فردا بفرد حىت 

كاألجوبة يًترتوا. كبعد قراءة النص فتوزع الباحثة البطاقة اليت تضم على األسئلة 

غتموعة. أتمر الياحثة الطالب أبف يبحث عن األسئلة  0من النصوص إىل 

كاألجوبة اظتناسبة، فمن أسرع أجياد البطاقة فتعطي الباحثة النتيجة أايه. كبعد ما 

كجد الطالب اصتواب أك السؤاؿ اظتناسب فأمرتو أبف يلصقة يف السبورة. أتمر 

فراد بعد انتهاء عملية التعليم. كيف اطتصة الباحثة الطالب قراءة ما يف البطاقة 

ختلص الباحثة موضوع التعليم عن مهنة كترشد الطالب أبف خيلصوا اظتادة التعليمية 

 كحتثم ةتنثم التعلم ابليالـ ةالدعاء.

ابلنسبة أيل اظتالح ة من خالؿ عملية التعليم فإف اللقاء الثاين يعترب 

يم. كيف اللقاء السابق أف الطالب ديلوف فعاال ألف الطالب يهتموف بعملية التعل

بطريقة التعليم الراتبة كألهنم يسمعوف قوؿ مدرس فحسب. بل إف يف اللقاء الثاين 

يتكلف الطالب أبف يكونوا نشطاء كعلى ىذا فإهنم ال ديلوف عند عملية التعليم. 
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ىناؾ يعض الطالب الذين ال يهتموف ابلتعليم كسبب ىذا ألف بعضهم مل 

 ف أف يتعلموا تعليما اتما يف ىذا اللقاء.يستطيعو 

ابلنسبة أيل ىذا اللقاء فإف أسلوب اليت استخدمتها الباحثة مناسب لدل 

 Make a)مالئمة الكلمة الطالب كأهنم حيبوف عملية التعليم ابستخداـ تطبيق "

Match) كأف مع هم يهتموف ابلتعليم. كيدؿ ىذا اللقاء على النتيجة اظترتفعة كىذا "

لن ر أىل اشًتاؾ الطالب كاىتمامهم عند عملية التعليم. بل ىناؾ من ال يهتم اب

 ابلتعليم كال يعمل الوظيفة التعليمة.

 اللقاء الثالث .3
 70.37مارس يف الساعة  77ربعاء الباحثة يف اللقاء الثالث يـو األ   

" يف (Make a Match)مالئمة الكلمة تنفيذ الباحثة مباشرة تطبيق " 73.77 –

 07الفصل "أ" يف مدرسة سورايبوان اظتتوسطة مبالنج كعدد الطالب يف ىذه الفرصة 

الطالب. كردا على النتائج يف اللقاء الثاين، مث يف ىذا اللقاء الثالث اضتاجة أىل 

مراجعة، حبيث أخطاء يف اللقاء السابق مل حيدث مرة أخرل. أما شكل اظتراجعة ىو 

 Make a)مالئمة الكلمة كالتعليمات يف تطبيق " اقدًن شرح أكثر تعمقا لإلجراءات

Match) ." 

يف اللقاء الثالث ابظتوضوع "مهنة". تبدأ الباحثة ابلسالـ كقراءة    

الدعاء كالقراءة كشف اضتضور يف أكؿ اللقاء، بل الباحثة تتيح احملثة أىل الطالب 
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ء الثالث، كانت كترشدىم. مث تنقل أىل اظتواد اليت سيتم مناقشتها. كيف ىذا اللقا

أنشطة التعلم نشطة كمواتية كأظهوت أنشطة حتسنة كبَتة. الطالب متحمسا إلجراء 

األسئلة كاصتواب األنشطة اليت يتم عرضها من قبل نشاط الطالب يف متابعة أنشطة 

 التعلمية، كالتعاكين بُت الطالب.

 0ىل قبل أف تقرأ الباحثة عن النص لتعليم، تقسم الباحثة اجملموعة إ   

غتموعات. كخترب الباحثة كل غتموعة ابظتضي قدما. مث الباحثة بعض بطاقات الصور 

 بطاقة على غتموعة كل ستحصلاليت حتتوم على حوايل غتموعات على السبورة، 

علبات حتتوم على مفردات عن اظتهنة  8، كأعد الباحثة شخص لكل كاحدة صورة

ق على بطاقات الصورة يف السبورة. بعد من كل العلبة حتتول على اظتفردات اليت يواف

ذللك، تضع الباحثة العلبة أماـ كل غتموعة كتطلب الباحثة من كل غتموعات أف 

تتطابق مع اظتفردات يف العلبة مع بطاقة الصورة اظتوجودة على اللوحة. بعد االنتهاء 

من كل غتموعة مطابقة للمفردات مع بطاقة الصورة، كتطلب الباحثة من كل 

عات أف تقرأ كتتبع قبل الطالب اآلخرين. مث تطلب الباحثة من كل غتموعة فرز غتمو 

النص، مث كضعها على منت الطائرة. ألسر غتموعة يف لصت كسوؼ كسب نقاط. 

مرة كاحدة نشرت غلى منت الطائرة. يطلب اظتعلم الطالب لقراءة النص معا، كمن مث 

حثة موضوع التعليم عن مهنة تررتتها أىل من النص. كيف آخر اطتصة ختلص البا

 كترشد الطالب أبف خيلصوا اظتادة كحتثم التعليم ابلسالـ كالدعاء.
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يف عملية التعليمة، الطالب تبدك أكثر منهم زتاسا كمتحمس.    

التالبيذ تبدك أكثر نشاطا اآلراء الصرحية كيسأؿ مرة أخرل كحتقيق على قدرة التالميذ 

أمثلة أخرل. حىت يرل الباحثة أف البحث يكف كال لًتتيب الكلمة أك اصتمل كتقدًن 

حيتاج أىل أف يستمر يف الدكرة القادمة، أال أنو على اعتبار أف نتيجة اللقاء الثاين قد 

ازدادت، كىذا يعٍت أنو من اللق اء الثاين أىل اللقاء الثالث فإف الزايدة يف دافع تعلم 

 الطالب ديكن أف تزيد بشكل جيد.

 اللقاء الرابع .0
قامت الباحثة ابإلختبار  البعدم للمجموعة التجربية كللمجموعة الضابطة.  

اإلختبار البعدم للمجموعة التجربية يف الفصل الثاين "أ" كللمجموعة الضابطة يف 

الفصل الثاين "ج" ابظتدرسة سورايبوان اظتتوسطة مبالنج. كىذا العمل يعقد يـو األربعاء 

، 73.77 – 70.37قي الساعة  0707مارس  78للمجموعة التجربية يف التاريخ 

الالب. أما اإلختبار البعدم للمجموعة الضابطة  07كعدد الطالب يف ىذه الفرصة 

يف الساعة  0707مارس  79يف الفصل الثاين "ج" عقد يف يـو اطتميس يف التاريخ 

 الطالب. 77كعجج الطالب يف ىذه الفرصة  79.77 – 78.07

 Make a)مالئمة الكلمة على أف بعد تطبيق "كالإلجراءت السابقة تدؿ 

Match) لًتقية كفاءة الطالب يف مهارة القراءة ، البد علينا أف نقاـ االختبار ىو "
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مالئمة االختبار البعد. كىذا االختبار يهدؼ أىل معرفة كفاءة اصتالب بعد تطبيق "

 " لًتقية كفاءة الطالب يف مهارة القراءة.(Make a Match)الكلمة 

" (Make a Match)مالئمة الكلمة  ىذا البحث الباحثة أستخدـ تطبيق "يف

لًتقية كفاءة الطالب يف مهارة القراءة أىل الطالب يف الفصل الثاين "أ" كمجموعة 

مالئمة الكلمة التجربية يف اظتدرسة سورايبوان اظتتوسطة مبالنج. كاظتادة عند تطبيق "

(Make a Match) يف مهارة القراءة ىي عن " مهنة". أىداؼ " لًتقية كفاءة الطالب

"  ىي جيعل الطالب أف (Make a Match)مالئمة الكلمة التعليم مهارة القراءة تطبيق "

يكوف أعملى يف عملية التعليم، كيطوير معرفتهم اصتديدة، معرفة عن فهم اظتقركء، 

 اظتفردات اصتديدة من النص خاصة. 

" لًتقية كفاءة (Make a Match)الكلمة مالئمة بعد الباحثة تستخدـ تطبيق "

الطالب يف مهارة القراءة، اف كثَت من الطالب حيبوف كيرغبوف تعليم مهارة القراءة، ألف 

ىذا األسلوب ؽتتع، فرح، ليس ؽتال، كيعطي الطالب نشيط يف عملية التعليم مهارة 

صل التجريب حىت القراءة. كقبل انتهاء اطتصة فأعطت الباحثة الطلبة اإلستبانة يف الف

حيبوىا كجيمعوف كرقات االستبانة أماـ الفصل. كيف أخرل اطتصة فاختمت الباحثة إبلقاء 

 السالـ كالدعاء.
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 كفاءة الطالب يف مهارة القراءة لرتقية" (Make a Match)"مالئمة الكلمة فعالية  . ب

الطالب  كفاءة لًتقية" (Make a Match)مالئمة الكلمة "كيف فعالية تطبيق  ظتعرفة 
، قاـ الباحثة بتجربة على اظتدرسة سورايبواان اظتتوسطة مباالنج الفصل الثاين يف يف مهارة القراءة

اظتواد اظتعدة يف اجملموعة التجربية كالضابطة ابستخداـ االختبار القبلي كالبعدم يف الفصل الثاين 
 تجربة كما يلي : . كالبياانت اظتتعلقة ابلاظتدرسة سورايبواان اظتتوسطة مباالنج يف

 (0. 0اجلدول )
 جدول للمجوعة الضابطة

 األنشطة اللقاءات  التاريخ
التوجيهات كاالختبار  7 79.77 -78.07 0707مارس  5

 القبلي 
 عملية التعليم  0 79.87-79.77 0707مارس  5
 عملية التعليم   3 79.77 -78.07 0707مارس  70
 عملية التعليم  8 79.87-79.77 0707مارس  70
 عملية التعليم  5 79.77 -78.07 0707مارس  79
االختبار البعدم  6 79.87-79.77 0707مارس  79

كتوزيع االستباانت 
 كاظتقابلة

 (0. 0اجلدول )

 جدول تطبيق ادلواد ادلعدة للمجوعة التجربة

 األنشطة اللقاءات  التاريخ
التوجيهات  7 73.77 -70.37 0707مارس  8
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 كاالختبار القبلي 
 عملية التعليم   0 77.07-77.87 0707مارس  6
 عملية التعليم   3 73.77 -70.37 0707مارس  77
 عملية التعليم  8 77.07-77.87 0707مارس  73
 عملية التعليم  5 73.77 -70.37 0707مارس  78
االختبار البعدم  6 77.07-77.87 0707مارس  07

االستباانت كتوزيع 
 كاظتقابلة

 

بنتائج البحث. فهذه  يف ىذا الباب ستعرض الباحثة البياانت اليت تتعلق 
ف من نتيجة اإلختبار القبلي كنتيجة اإلختبار البعدم من اجملموعتُت أما النتائج تتكو 

 غتموعة الضابطة كيف فصل التجريب كحللتها ابستحداـ الرموز )( االحصاء.

 للمجموعة التجربية كالضابطة اختبار القبلينتائج  .7
نتائج  إلختبار القبليي  يف اجملموعتُت الضابطة كالتجربة. ىوكحتصل من أجراء ا

 اإلختبار. أما نتائج اإلختبار القبليي للمجموعة الضابطة فمايلي :

 (0. 0اجلدول )

 نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجربية والضابطة

 اجملموعة الضابطة رقم اجملموعة التجربية رقم

 النتيجة اسم الطالب النتيجة اسم الطالب

 67 أليد كست 7 65 أديبة 7
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 85 أؾتيلت نّرزتة 0 65 أملية رمدين 0

 37 أنيس فَتكس 3 57 أسك جافا فهم 3

 35 أكيل سلف 8 55 أكيل فرد سفنا 8

 85 برلُت كحيو 5 65 أكيل أنيس رمدين 5

 55 بلقيسبرلينا  6 35 أكرا إززا 6

 67 دفت أيو 7 75 دفينا  7

 55 دايان فحديل 8 65 فتيناسلسبيل 8

 55 فوين نصو 9 85 جينعا جوليا 9

 57 حاين اظتيجة 77 65 مسيتا يسمُت 77

 57 نداي أليقيا 77 57 ؾتو نبيل 77

 77 نداي أليا 70 67 نشيف نسوح 70

 67 نردين زتزه 73 67 نسوح كميل 773

 67 قاتركف اند 78 55  رفيدة 78

 55 سربين أليداي 75 75 ريدك 75

 65 ثبيت 76 55 سلسبيل 76

 67 ظاىرة انفارا 77 67 صفية 77

  75 شهفرا نور 78
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 57 زىَتة متفيق 79

 57 زىَتة 07

 67 زىو أكرار 07

 977 اجملموع 7035 اجملموع

 53.5 ادلعدل 58.8 ادلعدل

 

 (9. 0اجلدول )

  لالختبار القبليوصف البياانت 

 

Statistics 

 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجربية 
N Valid 07 77 

Missing 7 8 
Mean 58.87 53.53 
Std. Error of Mean 0.038 0.897 
Median 67.77 55.77 
Mode 65 67 
Std. Deviation 77.035 77.070 
Variance 778.760 775.575 
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Range 87 87 
Minimum 35 37 
Maximum 75 77 
Sum 7035 977 

 

 : وصف البياانت األساسي ادلفهوم

ا الوصفية البياانت تحليلي  ، القصول كالقيمة ، البياانت كمية لوصف مفيدن

 .ذلك إىل كما ، القيمة كمتوسط ، الدنيا كالقيمة

من ىذا اصتدكؿ عرفت الباحثة أف البياانت لالختبار القبلي يف اجملموعة 

كنتجتها  77.035كمعيار اؿترافها  67.77كمتوسطها  58.87التجربية معدعتا 

 53.53. أما يف اجملموعة الضابطة معدعتا 35كنتيجتها اظتسفلة  75اظتتفوقة 

كنتيجتها  77فوقة كنتيجتها اظتت 77.070كمعيار اؿترافها  55.77كمتوسطها 

 . 37اظتسلفة 

 (0. 0اجلدول)

 االختبار التجانس بني اجملموعة التجربية واجملموعة الضابطة لالختبار القبلي

Test of Homogeneity of Variance 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Based on Mean  .085 اإلختبار القبلي  7 36 .608  
Based on Median .067  7 36 .673  
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Based on Median and 

with adjusted df 
.067  7 35.859 .673  

Based on trimmed 

mean 
.030  7 36 .633  

 :  االختبار التجانس األساسي ادلفهوم

 من البياانت( تنوع) تباين كاف إذا ما حتديد إىل التجانس اختبار يهدؼ

 (نفسو ىو ليس) متجانس غَت أك( نفس) متجانسنا أكثر أك غتموعتُت

 اظتستقل t اختبار يف( مطلقنا مطلبنا كليس) اظتتطلبات أحد ىي اظتتجانسة البياانت

 .للعينة

 based on (sig))من ىذا اصتدكاؿ عرفت الباحثة أف اظتغزل من أساس اظتعدؿ 

mean) 7.608  فالبياانت لالختبار القبلي بُت اجملموعة التجربية كاجملموعة  .

 7.608(  based on mean (sig))، إلف اظتغزم من أسس اظتعدؿ متجانسالضابطة 

 ( 7.75 ≥ 7.608)  7.75أكرب من 

 

 (0. 0اجلدول )

 االختبار الطابعي بني اجملموعة التجربية واجملموعة الضابطة لالختبار القبلي

Tests of Normality 

االختبار 
 القبلي

Kolmogorov-Smirnov اجملموعة
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

.737 التجربية  07 077 . * 957 .  07 339.  
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.078 الضابطة  77 758 .  903 .  77 768.  
a. Lilliefors Significance 

Correction 

      

*. This is a lower bound of the true 

significance. 

     

 

 الطبيعي الختبار األساسي ادلفهوم
 بشكل موزعة البحث بياانت كانت إذا ما لتحديد أجريتاالختبار الطايعي  .7

 ال أـ طبيعي
 اظتقًتف t اختبار) اظتعيارم ابلتحليل نقـو أف قبل مطلقنا مطلبنا العادية البياانت تعترب .0

 (.اعتوية على اظتعتمدة t كعينة
 ما غالبنا اليت الطبيعية اضتياة اختبارات من نوعاف ىناؾ ، البارامًتية اإلحصائيات يف .3

  كيلك –افَتك س  كاختبار  Kolmogrov كلمعركؼ   اختبار كىي تستخدـ
Shapiro-Wilk 

 
-sig. Shapiro)كيلك  –افَتك ساصتدكؿ عرفت الباحثة  أف اظتغزل من ىذا 

walk )7,75ت تونعها عادية ألنو أكرب من . فاالبياان 7,339موعة التجربية من اجمل 
 (sig. Shapiro-walk) كيلك –افَتك ساظتغزل (. كأيضا اظتغزم 7،775 ≥ 7،339)

 7,75ت تونعها عادية ألنو أكرب من . فاالبياان.  7،768من اجملموعة الضابطة 
(7،768≤ 7،775.) 

 (2. 0اجلدول)

 يف اجملموعة التجربة والضابطة ختبار التائى بني االختبار القبلياال

 

Group Statistics 

 االحتبار
 القبلي

 اجملموعة
N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

 0.038 77.037 58.87 07 التجربية
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Group Statistics 

 االحتبار
 القبلي

 اجملموعة
N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

 0.038 77.037 58.87 07 التجربية
 0.897 77.070 53.53 77 الضابطة

 
 

Independent Samples Test 

 االختبار القبلي
Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

 Equal 

variances 

assumed 

778.  976.  7.579 36 703.  5.087 3.385 7.573-  70.763 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  
7.578 38.379 708.  5.087 3.386 7.577-  70.778 

 

 ادلستقل العينة الختبار األساسي هومادلف
 يف اختالفات ىناؾ كانت إذا ما لتحديد للعينات اظتستقل t اختبار استخداـ يتم .7

 .متزاكجتُت غَت عينتُت متوسط
 توزيعها يتم اليت البياانت ىي اظتستقل االختبار عينة اختبار يف الرئيسية اظتتطلبات .0

 .كمتجانسة طبيعي بشكل
أىل ثالثة نواحي كىي النتيجة التائية كالردرجة اظتستقلة تركيز ىذا اصتدكؿ 

 0( ألنو ا أسس من  معيار األجوية عتذا االختبار.Sig. (2-tailed)كاظتغزل الثاين اظتتبع )
أصغر من اصتدكؿ  36للدرجة اظتستقلة  7،579فرأت الباحثة أف النتيجة التائية 

                                                             
2 Cronk C Brian, How To Use SPSS, (Pyrczk Publishing: Missouri Western State University), h 61 
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( كأيضا 107،1 % =5 ≤ 7،779) 3 7،777التائي يف اطتمس من مائة 
 ≥ 7،703) 7،75أكرب من  7،703( Sig. (2-tailed)اظتغزل الثاين اظتتبع  )

بُت اجملموعة التجربية  ليس هناك الفرق اذلام(. فاطتالصة  يف اطتتبار القبلي 7،775
مالئمة الكلمة كالضابطة قبل استخداـ طريقة اجملهود القائم على تدريس تطبيق "

(Make a Match)" كفاءة الطالب يف مهارة القراءة لًتقية 

 للمجموعة التجربية كالضابطة اختبار البعدلنتائج  .0
نتائج  إلختبار البعدل يف اجملموعتُت الضابطة كالتجربة. ىوكحتصل من أجراء ا

 للمجموعة الضابطة فمايلي : تبار. أما نتائج اإلختبار البعدلاإلخ

 (5. 0اجلدول )

 التجربية والضابطة نتائج االختبار البعدى للمجموعة

 اجملموعة الضابطة رقم اجملموعة التجربية رقم

 النتيجة اسم الطالب النتيجة اسم الطالب

 77 أليد كست 7 87 أديبة 7

 55 أؾتيلت نّرزتة 0 85 أملية رمدين 0

 57 أنيس فَتكس 3 87 أسك جافا فهم 3

 55 أكيل سلف 85 85 أكيل فرد سفنا 8

 65 برلُت كحيو 95 95 أكيل أنيس رمدين 5

 65 برلينا بلقيس 77 77 أكرا إززا 6

                                                             
3 Budi Susetyo, Statistika Untuk Analisis Data Penelitian, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2010), h.322 



 

66 
 

 77 دفت أيو 95 95 دفينا  7

 65 دايان فحديل 85 85 فتيناسلسبيل 8

 65 فوين نصو 77 77 جينعا جوليا 9

 67 حاين اظتيجة 85 85 مسيتا يسمُت 77

 67 نداي أليقيا 87 87 ؾتو نبيل 77

 85 نداي أليا 87 87 نشيف نسوح 70

 77 نردين زتزه 85 85 نسوح كميل 773

 77 قاتركف اند 85 85  رفيدة 78

 65 سربين أليداي 95 95 ريدك 75

 75 ثبيت 85 85 سلسبيل 76

 77 ظاىرة انفارا 87 87 صفية 77

 95 شهفرا نور 78

 
 87 زىَتة متفيق 79

 87 زىَتة 07

 85 زىو أكرار 07

 7775 7767 9020 اجملموع

 65.5 83.8 20.2 ادلعدل
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 (92. 0اجلدول )

  ختبار البعدي9وصف البياانت لال

 

Statistics 

اجملموعة   
 التجربية

اجملموعة 
 الضابطة

N Valid 07 77 
Missing 7 8 

Mean 83.87 65.59 
Std. Error of Mean 7.539 0.776 
Median 85.77 65.77 
Mode 85 65a 
Std. Deviation 7.758 8.069 
Variance 89.760 68.380 
Range 05 35 
Minimum 77 57 
Maximum 95 85 
Sum 7767 7775 
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 : وصف البياانت األساسي ادلفهوم
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ا الوصفية البياانت تحليلي  ، القصول كالقيمة ، البياانت كمية لوصف مفيدن
  ذلك إىل كما ، القيمة كمتوسط ، الدنيا كالقيمة

من ىذا اصتدكؿ عرفت الباحثة أف البياانت لالختبار البعدم يف اجملموعة 
كنتيجتها 7.758كمعيار اؿترافها  85.77كمتوسطها  83.87التجربية معدعتا 

 65.59. أما يف اجملموعة الضابطة معدعتا  77كنتيجتها اظتسفلة  95اظتتفوقة 
كنتيجتها اظتسلفة  85كنتيجتها اظتتفوقة  8.069كمعيار اؿترافها  65.77كمتوسطها 

57 . 
 (99. 0اجلدول )

 االختبار الطابعي بني اجملموعة التجربية واجملموعة الضابطة لالختبار البعدي
 

Test of Homogeneity of Variance 

  Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

 راالختبا
 البعدم

Based on Mean 085.  7 36 608.  
Based on Median 067.  7 36 673.  
Based on Median and 

with adjusted df 
067.  7 35.859 673.  

Based on trimmed 

mean 
030.  7 36 633.  

 

 :  االختبار التجانس األساسي ادلفهوم

 من البياانت( تنوع) تباين كاف إذا ما حتديد إىل التجانس اختبار يهدؼ

 (نفسو ىو ليس) متجانس غَت أك( نفس) متجانسنا أكثر أك غتموعتُت

 t اختبار يف( مطلقنا مطلبنا كليس) اظتتطلبات أحد ىي اظتتجانسة البياانت

 .للعينة اظتستقل



 

69 
 

 Sig.Based onعرفت الباحثة أف اظتغزل من أسس اظتعدؿ ) من ىذا اصتدكؿ

Mean )608  فالبياانت لالختبار البعدم بُت اجملموعة التجربية كاجملموعة الضابطة
 7،775أكرب  7،608( Sig.Based on Mean، ألف اظتغزل من أسس اظتعدؿ )متجانس

(7،738 ≤ 7،775) 
 

 (90. 0اجلدول )
 االختبار الطابعي بني اجملموعة التجربية واجملموعة الضابطة لالختبار البعدي

 

Tests of Normality 

االختبار 
 البعدي  

Kolmogorov-Smirnov اجملموعة
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

.083 التجربية  07 770.  869.  07 779.  
.779 الضابطة  77 789.  986.  777 396.  

a. Lilliefors Significance Correction       

 
 الطبيعي الختبار األساسي ادلفهوم

 بشكل موزعة البحث بياانت كانت إذا ما لتحديد االختبار الطايعي أجريت .7
 ال أـ طبيعي

 اظتقًتف t اختبار) اظتعيارم ابلتحليل نقـو أف قبل مطلقنا مطلبنا العادية البياانت تعترب .0
 (.اعتوية على اظتعتمدة t كعينة

 ما غالبنا اليت الطبيعية اضتياة اختبارات من نوعاف ىناؾ ، البارامًتية اإلحصائيات يف .3
  كيلك –افَتك س  كاختبار  Kolmogrov اختبار كلمعركؼ  كىي تستخدـ

Shapiro-Wilk 
-sig. Shapiroكيلك ) –افَتك ساصتدكؿ عرفت الباحثة  أف اظتغزل من ىذا 

walk) ت تونعها عادية ألنو أكرب من . فاالبياان  7،779موعة التجربية من اجمل
 .sigكيلك ) –افَتك ساظتغزل (. كأيضا اظتغزم 7،775 ≥  7،779) 7,75



 

71 
 

Shapiro-walk ) ت تونعها عادية ألنو أكرب فاالبياان.  7،396من اجملموعة الضابطة
 (.7،775 ≥7،3967،768) 7,75من 

 
 (90. 0اجلدول )

 واجملموعة الضابطة لالختبار البعديلتجربية االختبار التائي بني اجملموعة ا
Group Statistics 

االختبار 
 البعدي

 اجملموعة
N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

 7.539 7.758 83.87 07 التجربية
 0.776 8.069 65.59 77 الضابطة

 

 

Independent Samples Test 

االختبار 
 البعدي

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

 Equal 

variances 

assumed 

.085  .608  7.337 36 .777  78.007 0.885 73.787 03.060 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  
7.077 37.608 .777  78.007 0.508 73.769 03.378 

 

 سادلستقل العينة الختبار األساسي ادلفهوم
 يف اختالفات ىناؾ كانت إذا ما لتحديد للعينات اظتستقل t اختبار استخداـ يتم .7

 .متزاكجتُت غَت عينتُت متوسط
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 توزيعها يتم اليت البياانت ىي اظتستقل االختبار عينة اختبار يف الرئيسية اظتتطلبات .0
 .كمتجانسة طبيعي بشكل

 
تركيز ىذا اصتدكؿ أىل ثالثة نواحي كىي النتيجة التائية كالردرجة اظتستقلة 

 8( ألنو ا أسس من  معيار األجوية عتذا االختبار.Sig. (2-tailed)كاظتغزل الثاين اظتتبع )
أصغر من اصتدكؿ  36للدرجة اظتستقلة  7،337فرأت الباحثة أف النتيجة التائية 

( كأيضا 107،1% = 5 ≤ 7،337) 5 7،777التائي يف اطتمس من مائة 
 ≤ 7،7777) 7،75أصغر من 7،777( Sig. (2-tailed)اظتغزل الثاين اظتتبع  )

بُت اجملموعة التجربية  هناك الفرق اذلام(. فاطتالصة  يف اطتتبار البعد 7،775
مالئمة الكلمة كالضابطة قبل استخداـ طريقة اجملهود القائم على تدريس تطبيق "

(Make a Match) "كفاءة الطالب يف مهارة القراءة لًتقية 

 

 التجربية كغتموعة الضابطةمقارنة النتائج اختبار القبلي كالبعدم جملموعة  .8
بعد أف عرضت الباحثة عن النتائج اإلختبار جملموعتُت فتنبيخ الباحثة عرض 

اظتقارنة النتائج لالختبار القبلي كالبعدم جملموعة التجربة كاجملموعة الضابطة. أما 

 اظتقارنة النتيجة بينهما فمايلي :

                                                             
4 Cronk C Brian, How To Use SPSS, (Pyrczk Publishing: Missouri Western State University), h 61 
5 Budi Susetyo, Statistika Untuk Analisis Data Penelitian,(Bandung : PT. Refika Aditama, 201), h 322 
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 (90. 0اجلدول )

 والبعدي جملموعة التجربية ورلموعة الضابطةمقارنة النتائج اختبار القبلي 

 اجملموعة الضابطة رقم اجملموعة التجربية رقم

 النتيحة اسم الطالب النتيحة اسم الطالب

 الفرق البعدي القبلي الفرق البعدي القبلي

 77 77 67 أليد كست 7 75 87 65 أديبة 7

 77 55 85 أؾتيلت نّرزتة 0 07 85 65 أملية رمدين 0

أسك جافا  3

 فهم
57 87 

 أنيس فَتكس 3 37
37 57 

07 

 07 55 35 أكيل سلف 8 37 85 55 أكيل فرد سفنا 8

أكيل أنيس  5

 95 65 رمدين
 برلُت كحيو 5 37

85 65 
07 

 77 65 55 برلينا بلقيس 6 87 77 35 أكرا إززا 6

 77 77 67 دفت أيو 7 07 95 75 دفينا  7

 77 65 55 دايان فحديل 8 07 85 65 فتيناسلسبيل 8

 77 65 55 فوين نصو 9 05 77 85 جينعا جوليا 9
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 77 67 57 حاين اظتيجة 77 07 85 65 مسيتا يسمُت 77

 77 67 57 نداي أليقيا 77 37 87 57 ؾتو نبيل 77

 75 85 77 نداي أليا 70 07 87 67 نشيف نسوح 70

 77 77 67 نردين زتزه 73 05 85 67 نسوح كميل 73

 77 77 67 قاتركف اند 78 37 85 55  رفيدة 78

 77 65 55 سربين أليداي 75 07 95 75 ريدك 75

 77 75 65 ثبيت 76 37 85 55 سلسبيل 76

 77 77 67 ظاىرة انفارا 77 07 87 67 صفية 77

   07 95 75 شهفرا نور 78

  37 87 57 زىَتة متفيق 79

  37 87 57 زىَتة 07

  05 85 67 زىو أكرار 07

 075 7775 977 اجملموع  537 7767 7035 اجملموع 

 70 65.5 53.5 ادلعدل  05.0 83.8 58.8 ادلعدل 
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ظتعرفة ترقية  كفاءة الطالب يف مهارة القراءة ابستخداـ  "Ngain Score" اإلختبار

 "(Make a Match)مالئمة الكلمة "تطبيق 
 (99. 0اجلدول )

 "Ngain Score" اإلختبار
 

Descriptives 

Ngain_pers

en 

 

 Statistic Std. Error النتائج

 

دلعرفة 
ترقية   
كفاءة 
الطالب 
يف مهارة 
القراءة 
ابستخدام 
تطبيق 
"مالئمة 
الكلمة 
(Make a 

Match )"  

اجملموع 
 التجربة

Mean   60.7796 0.50670 
95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower 

Bound 

56.8389  
Upper 

Bound 

67.3870  
5% Trimmed Mean 67.8767  
Median 67.7777  
Variance 738.777  
Std. Deviation 7.75789E

7 
 

Minimum 80.86  
Maximum 85.77  
Range 80.86  
Interquartile Range 77.77  
Skewness .577  .577  
Kurtosis -.797  .970  

اجملموعة 
 الضابطة

Mean 06.0557 7.83058 
95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower 

Bound 

00.3778  
Upper 37.7876  



 

75 
 

Bound 

5% Trimmed Mean 05.3857  
Median 05.7777  
Variance 57.790  
Std. Deviation 7.55593  
Minimum 78.78  
Maximum 57.77  
Range 37.80  
Interquartile Range 6.35  
Skewness 0.775 .557  
Kurtosis 5.763 7763 

 

  Ngain Score الختبار األساسي ادلفهوم
 كاحدة غتموعة يف طريقة استخداـ فعالية حتديد إىل هتدؼ Ngain Score الختبارا .7

 اجملموعات ابستخداـ االختبار بعد ما تصميم كالبحوث البحوث إجراء قبل
 كالضابطة التجريبية

 كالقبلي البعدم االختبار درجات بُت الفرؽ ىي Ngain Score الختبار .0
 فرؽ ىناؾ يكوف عندما االختبار درجة استخداـ ديكن ، التجرييب التصميم حبث يف .3

 اختبار خالؿ من البعدم االختبار - التمهيدم االختبار قيمة متوسط بُت كبَت
 .اظتزدكجة العينة

 استخداـ ديكن ، الضابطة كاجملموعة التجريبية اجملموعة ابستخداـالباحث  أثناء  .8
 االختبار قيمة متوسط بُت كبَت فرؽ ىناؾ يكوف عندما Ngain Score الختبار
 .اظتستقل العينة اختبار خالؿ من البعدم كالتحكم التجرييب البعدم

 
بتقدير  60.7من ىذا اصتدكؿ عرفت الباحثة أف اظتعدؿ يف اجملموعة التجربية 

 . كنتيحة اظتتفوقة 7،55 – 7،87اظتتوسط، ألف كقعت النتيجة يف 
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 قيمة متوسط أف يوضح ، N-gain score اختبار حساب نتائج إىل استنادنا

 يف 60،7 ىو( Make Make Match Method) التجريبية جملموعة N-gain score نقاط
 كحد:  9.7 بنسبة N-gain score نقاط من األدىن اضتد مع. دتامنا الفعالة الفئة
 : 85.77 أقصى

 جملموعة الضابطة N-gain score درجة متوسط فإف ، نفسو الوقت كيف
 حبد. فعالة غَت: 06.3 أك: 06.0557 الفئة يف ذلك يساكم( التقليدية الطريقة)

 .أقصى كحد:  57 كنسبة: 78.8 أدىن
 قدرة لتحسُت للغاية فعالة مباراة إجراء طريقة استخداـ أف االستنتاج ديكن مث
 اظتدرسة سورايبواان اظتتوسطة مباالنج يف الثاين فصل ال يف القراءة مهارات على الطالب

 0707 لعاـ
 قدرة لتحسُت فعالة ليست التقليدية التعلم طرؽ استخداـ أف حُت يف
 اظتدرسة سورايبواان اظتتوسطة مباالنج يففصل الثاين ال يف القراءة مهارات على الطالب
  0707 للعاـ

 
 ( 90. 0اجلدول )

 

 

 

 

 
  

  N-gain score   الفعالية تفسَت فئات

 الفصيلة (%) القيمة

≤  4،  غَت اظتوافق 

87-55  ػتايد 

56-75  موافق 

≥  76  موافق جدا 
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 الفصل اخلامس

 حتليل البياانت ومناقشتها

 Make a)مالئمة الكلمة كيف تطبيق " -يف ىذا الفصل سوؼ يتم شؤحة فيما يتعلق ب : 

Match)لًتقية كفاءة الطالب يف مهارة القراءة الفصل الثاين يف اظتدرسة سورايبوان اظتتوسطة مباالنج "  ،
كفاءة الطالب يف مهارة القراءة " لًتقية  (Make a Match)مالئمة الكلمة تطبيق "فعالية  كيف -

 الفصل الثاين يف اظتدرسة سورايبوان اظتتوسطة مباالنج.

 لرتقية كفاءة الطالب يف مهارة القراءة "(Make a Match)"مالئمة الكلمة تطبيق  . أ
كالعدد إىل عرض البياانت أقامت الباحثة ابظتالح ة يف الفصل الثاين الثاين يف 

( مع م الطالب يف الفصل الثاين أقل فهم 7مباالنج،كمنها : ) اظتدرسة سورايبوان اظتتوسطة

( 0اللغة العربية. بن ر أىل ؽتارسة الطالب يف الفصل كىم اظتزدىم كاللعبة عند التعلم.)

يستخدـ اظتدرس أسلوب احملاضرات كاألسئلة كاضتفظ فحسب عند التعلم. كعلى ىذا حيتاج 

منوذة التعليم من أجل أنو يستطيع اظتدرس أف  اظتدرس إىل اضتلوؿ ضتل ىذه اظتشكلة كمنها

يناؿ اظتعلومات كالفكرة كاظتهارات كأسلوب التفكَت كتعبَت الفكرة. كعلى ىذا مناسيا ابلن رية 

اظتبحوثة أف منوذج التعليم يفيد لالرشادات لدل مصمم التعليم كاظتدرس يف تصميم أنشطة 

 7التعلم كالتعليم.

. أف "(Make a Match)مالئمة الكلمة طبيق التعليم كىي "كمن النماذيج اظتناسبة يف ت

م اـ الذم  يعطي فرصة طالب للتعاكف يف ىو " (Make a Match)مالئمة الكلمة "التعلم 

                                                             
1Agus Suprijono, Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi PAIKEM, (Ypgyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), cet VII, 
hal  57 
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فضال عن ىذا أف يف التعلم التعاكين   0الوظيفة اظتن مة. يعرؼ التعلم التعاكين ابلتعلم اجملموع.

لذالك ديكن التعامل االنفتاح. أتسيسا ؽتا سبق، حتاكؿ  الدكافع كالوظيفات اظتن مة التعاكنية

" بشكل لًتقية  (Make a Match)مالئمة الكلمة الباحثة أف تعطي حل اظتشكالت بتطبيق "

 كفاءة الطالب يف مهارة القراءة.

 Make a)مالئمة الكلمة كاصتذير ابلذكر، قبل أف تقيم الباحثة يعملية التعليم بتطبيق "

Match)ًتقية كفاءة الطالب يف مهارة القراءة، أف تنبغمي تسعد األشياء اظتستخدمة " بشكل ل

يف عملية التعليم، منها : اعداد خطة الدركم كمادة التعليم كالوسائل اظتناسبة ابلدراسة كأداة 

التقييم. كىذا مناسبا بن رية مصلح أف خطة الدركس ىي تصميم تعليم الدركس لكل كحدة 

ملية التعليم ابلتعاكين. بدكف التصميم اصتيد فيصعب أف يبلغ العملية ظتساعدة اظتدرس يف ع

 3كالنتيجة على األكمل.

". أكال، يعطي (Make a Match)مالئمة الكلمة يف عملية التعليم ابستخداـ تطبيق "

اظتدرس طالاب دافعا من أجل يستعد الطالب أف يواجهوا مادة التعليم كيبلغ البياف ابقتصار. 

قسم اظتدرس غتموعات كيعطي قطعة البطاقة اليت فيها األسئلة كاإلجابة. عندما يناؿ كاباتيل ي

الطالب البطاقة، فيبحث عن القرين من األسئلة ةاإلجابة اظتناسبة لكل البطاقة، كعندما جيد 

 القرين فيقرأ األسئلة اإلجابة ابلتبادؿ كيعطي اصتائزة للطالب جيد القرين كاإلجابة سرعة.

                                                             
2
 Tukiran Taniredja, et. All, Model-model Pembelajaran Inovatif, (Bandung: Alfabeta, cet II), hal 66 

3 Masnur Muslich,KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Konsektual, (Bandung: Bumi Aksara, 2014), hal 
37 
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يف األنشطة األخَتة، تقيم الباحثة ابطتالصة من نتائج عملية التعليم  تطبيق كابلتايل 

" بن ر أىل دافع الطالب عند عملية التعليم اظترتفع كالتعاكين (Make a Match)مالئمة الكلمة "

يف اجياد فرين األسئلة ةاإلجابة كاالؾتازات بعد عملية التعليم. يكتسب الطالب التغَتات يف 

م كالسلوؾ كاظتهارات من ذكم عملية التعليم. يكتسب الطالب التغَتات يف انحية انحية الفه

الفهم كالسلوؾ كاظتهارات من ذكم عملية التعليم. على سبيل اظتثاؿ ارتفاع اظتفردات كحيومية 

الطالب يف التعليم كاؾتازات التعليم. تبدك التغَتات يف اؾتازات التعليم من األسئلة كاظتشكلة 

فات اليت يعطهم اظتدرس. من خالؿ اؾتاز التعليم يستطيع الطالب أف يعرفوا بلوغ أك الوظي

التقدمات يف التعليم. كعلى ابختيار الطريقة اظتناسبة يف عملية التعليم مساعدة بنجاح 

الطالب يف التعليم. لكعرفة على األكثر عن ىيكل التفكَت يف تعليم اللغة العربية بتطبيق 

". أف ىذه اضتالة كفقا ابلن رل اظتبحث أف تعليم طلب (Make a Match)مالئمة الكلمة "

اظتناسب من التقنيات التعاكين كأداة مساعدة خلق عملية لتعليم اصتذابة كاصتيدة. سول ذلك 

" لًتقية كفاءة الطالب يف مهارة القراءة مستخدمة يف (Make a Match)مالئمة الكلمة أند "

أجألف ىذه التقنية تستطيع أف جترب الطالب يف نشاط كدافع  عملية تعليم اللغة العربية من

 8التعلم.

 لرتقية كفاءة الطالب يف مهارة القراءة "(Make a Match)"مالئمة الكلمة فعالية  . ب
كاالختبار البعدم يف  0707مارس  3قامت الباحثة ابالختبار القبلي يف التاريخ 

النتيجة التائية يف االحتبار القبلي بُت " أك t. ككانت نتيجة "0707مارس  07التاريخ 
                                                             
4 Suprijono Agus, Cooperatibe Learning, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), h 55 
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أصغر من اصتدكؿ التائي  36للدرجة اظتستقلة  7،579اجملموعة التجربية كاجملموعة الضابطة 

كأيضا اظتغزل الثاين  (to 7،579  ≥tt 5 = %7,777) 7،7775يف اطتمس من مائة 

(. فاطترصة يف اطتتبار 7،75≥ 7،703) 7،75من  أكرب 7،703 (sig. 2-tailed)اظتتبع 

 داـ طريقةخبُت اجملموعة التجريبية كالضابطة قبل است اذلامالقبلي ليس حناؾ الفرؽ اعتاـ 

 ".(Make a Match)مالئمة الكلمة "تطبيق 

" أك t، النتيجة "" (Make a Match)مالئمة الكلمة "تطبيق طريقة كبعد استخداـ 

صتدكؿ التائي يف اطتمس من مائة أكرب من ا 36اظتستقلة للدرجة  7،337النتيجة التائية 

7,7776 (to 7،337 ≤ tt  5 = %7,777 كأيضا اظتغزل الثاين اظتتبع )(sig. 2-

tailed)7،77 هناك  بعدمالصة يف االختبار الطت(. فا7,75 ≤ 7،77) 7,75من  صغرأ

 .بُت اجملموعة التجريبية كالضابطة الفرق اذلام

لًتقية كفاءة  فعالة" (Make a Match)مالئمة الكلمة "تطبيق طريقة كاستخداـ 

الطالب يف مهارة القراءة. كالدليل ىي أف ترقية كفاءة الطالب يف مهارة القراءة ابستخداـ 

 7,60فعالتها   NGanin_Scoreكفقا ب " (Make a Match)مالئمة الكلمة "طريقة تطبيق 

، كترقية كفاءة الطالب يف مهارة القراءة ابستخداـ طريقة اظتناقشة فعالتها بتقدير ادلتوسط

ابلن ر إىل فعاعتما، اجملموعة التجريبية أفضل من اجملموعة بتقدير ادلنخفض.  7,06

 .الضابطة

                                                             
5
Budi Susetyo, Statistika Untuk Analisis Data Penelitian, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 322  

6 Budi Susetyo, Statistika h 322 
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خلصت الباحثة أف نتائج تعّلم اللغة العربية هبذه الطريقة كهبذه الوسيلة فعالة يف 

ية كفعالة يف إتقاف تعليم مهارة القراءة للطالب. كمل يثبت أم نتائج حتقيق األىداؼ التعليم

بعد أف الطالب الذين يستخدموف ىذه الطريقة يف تعليم اللغة األجنبية يفشلوف يف إتقاف 

 ."(Make a Match)مالئمة الكلمة "اظتواد التعليمية ككذلك يف استخداـ تطبيق 

قادرة على إعطاء فهم دقيق للطالب يف  كتلك النتائج أيضا كالدليل، أف الواجبات

إتقاف اظتواد التعليمية. كايضا كالدليل أف استخداـ الطريقة كالوسيلة التعليمية اظتناسبة ستؤثر 

على نتيجة جيدة يف التعليم. ألف اعتدؼ من طريقة التعليم ىي لسهولة عملية التعليم كالتعلم 

أف  الطالبلكي يستطيع يلة التعليم ىي حبيث ديكن حتقيق أىداؼ التعليم. كاعتدؼ من كس

أف استخداـ الوسيلة يستطيع  من اظتتوقعك  يستوعبوا الرسالة أك اظتعلومات اليت يتم توصيلها.

 7.قدمة حىت يتمكن الطالب من استيعاب اظتعلومات جيدناتاظتعلومات اظتأف توضح 

فاستخداـ الطريقة كالوسيلة غَت مناسبة سيجعل الطالب أف يشعرك ابظتلل يف متابعة عملية 

. اصتيدةالتعليمية حتقيق األىداؼ  التعليم كالتعلم كنقص رغبتهم يف التعليم حىت ستؤثر على

ىي الطريقة كالوسيلة اظتناسبة كاصتيدة يف تعليم " (Make a Match)مالئمة الكلمة "طريقة ك 

 ة القراءة كفقا لتلك التائج.مهار 

                                                             
7 Suparno, Media Pengajaran Bahasa. (Yogyakarta: Intan Pariwara, 1988), 5 
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 Make)مالئمة الكلمة "كمن تلك النتائج أيضا، خلصت الباحثة أف استخداـ طريقة 

a Match) " انجحة يف تطوير تعليم اللغة العربية. كىذه النتائج أيضا تقوم نتائج الدراسات

8الثانية. يف تعليم اللغة" (Make a Match)مالئمة الكلمة "السابقة عن فعالية استخداـ 
 

  

                                                             
 77-7أن ر إىل الدراسات السابقة يف ىذا البحث العلمي صفحة   8
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 الفصل السادس

 اخلامتة

لسادس ام اضتمد هلل رب العاظتُت، قد دتت الباحثة البحث ككصل إىل الفصل ا  
 كالتوصيات. كاالقًتاحات الفصل األخَت. كفيو خالصة نتائج البحث

 خالصة نتائج البحث . أ
األسئلة البحث السابقة، تستخلص الباحثة الشرح القصَت انطالقا من  

 كالواضح عن نتائج البحث كما يلي:
لًتقية كفاءة الطالب يف مهارة " (Make a Match)مالئمة الكلمة "تطبيق  (7)

يعد اظتعلم بطاقات كفيها  (7يشتمل على سبعة خطوات، كىي :  القراءة
يتحصل ( 0َتىا اإلجابة.الفكرة اظتناسبة للتعليم، إحدل منهم السؤاؿ كغ

يطلب الطالب البطاقة ( 3 الطالب بطاقة السؤاؿ أك بطاقة اإلجابة.
كل الطالب اقرأ كيشرح ما ( 8. مناسبها ) بطاقة السؤاؿ كبطاقة اإلجابة(

إذا مل ( 6 القيمة أعطي الطالب اليت كجدت أكال.( 5. البطاقة ىو موجود يف
أف التعليم يف . اإلختتاـ( 7. للمدرسجيد البطاقة  فتحصل التالميذ العقوبة 

  "(Make a Match)مالئمة الكلمة "مهارة القراءة يف ىذا البحث على تطبيق 
 لفصل التجربية يف الفصل الثاين "أ" يف اظتدرسة سورايبوان اظتتوسطة مبالنج. 

لًتقية كفاءة الطالب يف " (Make a Match)مالئمة الكلمة "فعالية تطبيق  (0)
يف " (Make a Match)مالئمة الكلمة "ة، إف استخداـ تطبيق مهارة القراء

تعليم مهارة القراءة فعالة، ابلدليل أف النتيجة التائية لالختبار البعدم 
صتدكؿ التائي يف اطتمس من مائة أكرب من ا 36للدرجة اظتستقلة  7،337
7,7777 (to 7،337 ≤ tt  5 = %7,777 كأيضا اظتغزل الثاين اظتتبع )

(sig. 2-tailed )7،77 ( 7,75 ≤ 7,77) 7،75صغر من أ 

                                                             
1 Budi Susetyo, Statistika Untuk Analisis Data Penelitian, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 322 
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، بتقدير ادلتوسط 7,60فعالتها  للفصل التجرييب NGanin_Scoreكنتيجة 
ابلن ر إىل فعاعتما، اجملموعة بتقدير ادلنخفض.  7,60كللفصل الضابطة فعالتها 

فاطتالصة ىي أف استخداـ طريقة تطبيق "مالئمة . التجريبية أفضل من اجملموعة الضابطة
كفاءة الطالب يف مهارة القراءة فعالة، كتقدير فعالتها  " لًتقية(Make a Match)الكلمة 
 متوسطة.

 التوصيات  . ب
ترجوا الباحثة هبذا البحث أف يساعد اظتعلم اللغة العربية يف اظتدرسة 

يم اصتيدة، كيقـو البحث  سورايبوان يف اختيار كاستخداـ طريقة ككسيلة التعل
كمصدر يف حتسُت طريقة ككسيلة التعليم أحسن ن را إىل العوامل اظتساعدة اليت 
كجدهتا الباحثة. كيكوف البحث مرجعا يف تنفيذ تعليم اللغة العربية ن را إىل 

 الطريقة كالوسيلة اليت كجدهتا الباحثة. 
 القرتاحاتا . ج

قدمت الباحثة بعض اظتقًتحات من البياانت عن نتائج البحث السابق،  
 اآلتية:
" (Make a Match)مالئمة الكلمة "تطبيق ينبغي على معلم اللغة العربية أف  .7

 يف تعليم اللغة العربية
الباحثة إىل متعلم اللغة العربية أكثر نشاطا كزتاسة يف متابعة تعليم ترجو  .0

اليومية ككذلك يف اضتيات  اظتفردات اظتتقدمة الستخداـاللغة العربية ك 
 Make a)مالئمة الكلمة الستخداـ اإلنًتنيت ك بطاقة كوسيلة التعلم مثل "

Match).كغَتىا " 
ترجو الباحثة إىل رئيس اظتدرسة أف يطبق اللغة العربية كاللغة الثانية يف حتدث  .3

اليومية يف اظتدرسة. ألف أساس الدراسة للمدرسة اإلسالمية ىي العلـو 
 لعربية.اإلسالمية كاللغة ا

ترجو الباحثة إىل الباحث التايل عن استخداـ طريقة تطبيق "مالئمة الكلمة  .8
(Make a Match).إلكماؿ كحتسُت كتعميق البحث اآلف  " 
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 ادلراجع

 ادلراجع العرايب

 ق(، إضاءات ظتعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، الرايض 7800الفوزاف، عبد الرزتن يب إبراىيم،)

 ق( أسس القراءة كفهم اظتقركء بُت الن رية كالتطبيق،عماف : دار عمار 0777هللا، دمحم، )حبيب 

 الرايض : دارأسامة البحث العلمي مفهومو كأدكتو كأساليبو،ق(   7997عبيداف، ذكقاف كأخركف، )

 علياف، أزتد فؤاد ػتمود، اظتهارات اللغوية ماىيتها كطرائق تدريسها ،رايض

دليل كتابة البحث العلمى، ماالنج : جامعة ق(  0779ة كلية الدراسات العليا، )قسم تعليم العربي

 موالان مالك إبراىيم اإلسالمي اضتكوميو

ق( اظتوجو لتعليم اظتهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبا، ماالنج :  جامعة موالان  0777نورىادم،)

 مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية 

 ق (  مفهـو كمهارات القراءة ، ماليش : جامعة ماليزاي اظتفتوحة 0773يوسف، زكنيايت بنت،  )
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP KELAS EKSPERIMEN) 

 

Nama Madrasah  : Mts Surya Buana Malang 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas / Semester  : VIII / Genap 

Materi Pokok  : أصحاب املهنة 

Alokasi Waktu  : 2x40 Menit 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam sekitarnya. 

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

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

terkait fenomena atau kejadian yang tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

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

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

dan sumber lain menurut sudut pandang/teori yang kuat. 

 

B. Kompetensi Dasar  

1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan bahasa 

Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 

keislaman 

2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai 

bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji hazanah keislaman 

3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai 

dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :  أصحاب املهنة baik secara 

lisan maupun tertulis 
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4.3 Mendemonstrasika n ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topik 

 dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar أصحاب املهنة 

dan sesuai konteks 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab 

sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik keseharian kita di 

rumah  أصحاب املهنة  baik secara lisan maupun tertulis 

3.3.2 Mengidentifikasi  makna kata dalam teks sesuai tema/topik “Profesi” yang 

dipelajari 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya, mengekplorasi dan mengkomunikasikan, peserta didik dapat 

: 

1. Membaca teks bahasa Arab dengan baik dan benar 

2. Menangkap makna teks bahasa arab yang telah diberikan 

3. Memahami isi bacaan teks tentang أصحاب املهنة 

4. Menerapkan kosa kata, struktur kalimat dan ungkapan-ungkapan dalam teks bahasa 

Arab yang telah diberikan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam pembelajaran 

bahasa arab 

5. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru terkait dengan isi teks 

 أصحاب املهنة

E. Materi Pembelajaran 

 Tema Teks Qira’ah tentang : أصحاب املهنة   

F. Metode dan Media Pembelajaran 

Metode Make a Match dengan Media Kartu 

G. Sumber Pembelajaran 

  Buku Siswa dari Kemenag 

 Kartu Make a Match 

 Buku Kamus Arab Indonesia 
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H. Proses Pembelajaran 

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI 

WAKTU 

Pendahuluan 1) Melakukan pembukaan dengan salam 

pembuka dan berdoa  untuk  memulai 

pembelajaran 

2) Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai 

sikap disiplin 

3) Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  

dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 

4) Guru menanyakan kembali pelajaran yang 

telah lalu 

5) Guru melakukan apresiasi dan motivasi 

6) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

10 Menit 

Kegiatan Inti a. Pre-task 

- Guru menyiapkan kartu yang berisi 

beberapa konsep atau topik. salah satu 

kartunya adalah pertanyaan dan yang 

lainnya adalah jawabannya 

- Guru menjelaskan tugas beserta petunjuk 

penggunaan kartu make a match 

b. While-task 

- Guru membagikan kartu kepada semua 

siswa. Setiap siswa mendapat satu buah 

kartu. 

- Setiap siswa mencari pasangan yang 

mempunyai kartu yang cocok dengan 

kartunya. 

- Siswa juga bisa bergabung dengan dua 

atau tiga lain yang memegang kartu yang 

cocok. 

- Tiap kelompok atau tim bekerjasama 

70 Menit 
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dalam mengamati isi wacana yang ada 

didalam kartu 

- Tiap kelompok atau tim bekerjasama 

dalam memahami kosa-kata baru serta 

menangkap makna/ide pokok/ informasi 

yang ada dalam kartu. 

- Guru menanyakan kosa kata yang 

dianggap sulit. 

- Tiap kelompok mengamati kosa-kata 

yang ditanyakan. 

- Tiap kelompok menanyakan kosa kata/ 

ide pokok/ informasi yang masih belum 

difahami 

- Tiap kelompok mengeksplorasi 

(mengumpilkan data) menginfentarisir ide 

pokok / informasi yang ada dalam kartu 

- Guru meminta tiap kelompok maju 

kedepan kelas untuk membaca dan 

menjelaskan serta menyampaikan hasil 

pengamatan teks yang ada didalam kartu 

secara bergantian. 

- Guru meminta kelompok atau tim yang 

lain untuk menyimak bacaan kelompok 

yang maju dan memperhatikan arti dari 

teks yang dibaca. 

- Guru meminta yang lain untuk 

memberikan pertanyaan ataupun 

menjawab pertanyaan dari kelompok yang 

membaca teks minimal 3 pertanyaan 

c. Post-tast 

- Guru menjelaskan kembali isi teks yang 

ada didalam kartu 

- Guru mempersilahkan siswa untuk 
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menanyakan hal-hal yang belum difahami 

- Guru memberikan tugas berupa beberapa 

pertanyaan sesuai dengan isi kartu 

- Guru memberikan poin kepada siswa 

yang menemukan pasangannya sebelum 

waktu habis 

- Guru memberikan penghargaan kepada 

pasangan yang mendapat poin paling 

banyak. 

 

Kegiatan 

Penutup 

1) Guru dan peserta didik membuat kesimpulan 

pembelajaran 

2) Guru menyampaikan rencana pembelajaran 

pada pertemuan berikutnya 

3) Guru menutup pelajaran dengan salam 

penutup 

10 Menit 

 

I. Penilaian Hasil Pembelajaran 

Bentuk penilaian : tes 

Pedoman penskoran 

Keterampilan membaca nyaring 

No 

Nama Peserta didik 

Aspek penilaian 

Total 

Skor 

Ketuntas

an 

Tidak 

Lanjut 

 

k
el

an
ca

ra
n
 

A
k
u
ra

t 

P
el

af
al

an
 

In
to

n
as

i 

T TT R P 

1           

2           

3           

 

Deskripsi 

Aspek Penilaian Deskripsi Skor 

Kelancaran Sangat Lancar 4 
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Lancar 3 

Lancar, tapi masih tersendat 2 

Sering Tersendat 1 

Akurat Semua ucapan dipahami 4 

Sebagian besar ucapan sudah dapat dipahami 3 

Sebagian kecil ucapan sudah dapat dipahami 2 

Semua ucapan tidak dapat dipahami 1 

Pelafalan Semua ucapan benar 4 

Sebagian besar ucapan benar 3 

Sebagian kecil ucapan benar 2 

Hampir semua ucapan tidak benar 1 

Intonasi Tekanan/irama semua kata, frasa, kalimat 

benar 

4 

Tekanan/irama sebagian besar kata benar 3 

Tekanan/irama sebagian kecil kata benar 2 

Tekanan/irama semua kata benar 1 

 

Penilaian Pengetahuan 

Bentuk dan Teknik    :Tes tulis / essay dan pilihan soal salah atau 

benar 

Indikator Penilaian    :………………………………………………… 

Instrumen soal    :………………………………………………… 

Kriteria Penilaian   :  

Essay    : Jumlah soal 12 item Nilai seluruhnya 72, maka     

nilai per item 6 

Pilihan soal salah dan benar   : Jumlah soal 3 item, Nilai seluruhnya 18Maka 

maksimal nilai per item 6 
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Penilaian Sikap 

LEMBAR PENGAMATAN 

PERKEMBANGAN AKHLAK DAN KEPRIBADIAN 

Mata Pelajaran  : 

Kelas Semester  : 

Tahun Pelajaran  : 

Waktu Pengamatan  : 

Karakter yang diintegrasikan dan dikembangkan dalam proses pembelajaran adalah 

kerjasama dan tanggung jawab 

Indikator perkembangan karakter kerjasama dan tanggungjawab 

1. BT (Belum Tampak) 

2. MT (Mulai Tampak) 

3. MB (Mulai Berkembang) 

4. SM (Sudah Membudaya) 

Bubuhkan tanda (√) pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan. 

No Nama Siswa 

Perhatian terhadap 

materi 

Kerjasama 

kelompok 

BT MT MB SM BT MT MB SM 

1 
         

2 
         

3 
         

4 
         

5 
         

 

 

Malang, 4 Maret 2020 

Peneliti        Guru Pamong 
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Rodhiyah Latukau     Siti Muhafidhoh, S.PdI, M.PdI 

Nim 18720047      NIP : 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

Akhmad Riyadi, S.Si, S.Pd, M.Pd 

NIP: 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP KELAS KONTROL) 

 

Nama Madrasah  : Mts Surya Buana Malang 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas / Semester  : VIII / Genap 

Materi Pokok  : أصحاب املهنة 

Alokasi Waktu  : 1x40 Menit 

 

A. Kompetensi Inti 

5. Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 

6. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam sekitarnya. 

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

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

terkait fenomena atau kejadian yang tampak mata. 

8. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

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

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

dan sumber lain menurut sudut pandang/teori yang kuat. 

 

B. Kompetensi Dasar  

4.4 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan bahasa 

Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah 

keislaman 

5.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai 

bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji hazanah keislaman 

6.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai 

dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :  أصحاب املهنة baik secara 

lisan maupun tertulis 
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7.3 Mendemonstrasika n ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topik 

 dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar أصحاب املهنة 

dan sesuai konteks 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.3.3 Mengidentifikasi bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab 

sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik keseharian kita di 

rumah  أصحاب املهنة  baik secara lisan maupun tertulis 

3.3.4 Mengidentifikasi  makna kata dalam teks sesuai tema/topik “Profesi” yang 

dipelajari 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya, mengekplorasi dan mengkomunikasikan, peserta didik 

dapat : 

1. Membaca teks bahasa Arab dengan baik dan benar 

2. Menangkap makna teks bahasa arab yang telah diberikan 

3. Memahami isi bacaan teks tentang أصحاب املهنة 

4. Menerapkan kosa kata, struktur kalimat dan ungkapan-ungkapan dalam teks bahasa 

Arab yang telah diberikan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam pembelajaran 

bahasa arab 

5. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru terkait dengan isi teks 

 أصحاب املهنة

E. Materi Pembelajaran 

 Tema Teks Qira’ah tentang : أصحاب املهنة   

F. Metode dan Media Pembelajaran 

Metode Diskusi dengan Media Buku  

G. Sumber Pembelajaran 

  Buku Siswa dari Kemenag 

 Buku Kamus Arab Indonesia 

H. Proses Pembelajaran 
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KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI 

WAKTU 

Pendahuluan 1) Melakukan pembukaan dengan salam 

pembuka dan berdoa  untuk  memulai 

pembelajaran 

2) Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai 

sikap disiplin 

3) Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik  

dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 

4) Guru menanyakan kembali pelajaran yang 

telah lalu 

5) Guru melakukan apresiasi dan motivasi 

6) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

 

10 Menit 

Kegiatan Inti - Guru menyuruh siswa membuka buku 

- Guru meminta siswa untuk membaca teks 

yang ada di buku 

- Guru menunjuk beberapa siswa untuk 

membaca teks dengan bacaan yang 

nyaring 

- Guru meminta siswa yang lain untuk 

menyimak bacaan teks yang dibacakan 

- Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok 

- Tiap kelompok bekerjasama dalam 

mengamati teks wacana yang diberikan 

- Guru meminta siswa untuk memahami 

kosa kata baru serta menangkap 

makna/ide pokok/ informasi yang ada 

dalam teks wacana. 

- Guru menanyakan kosa kata yang 

dianggap sulit. 

- Tiap kelompok mengamati kosa-kata 

70 Menit 
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yang ditanyakan.. 

- Tiap kelompok menanyakan kosa kata/ 

ide pokok/ informasi yang masih belum 

difahami 

- Tiap kelompok mengeksplorasi 

(mengumpilkan data) menginfentarisir ide 

pokok / informasi yang ada dalam teks 

wacana 

- Guru membaca teks wacana berita seperti 

presenter di televise 

- Guru meminta tiap kelompok maju 

kedepan kelas untuk membaca berita dan 

artinya sesuai dengan yang dicontohkan 

- Tiap kelompok menyampaikan hasil 

pengamatan dengan membaca teks 

didepan kelas beserta artinya. 

Kegiatan 

Penutup 

2) Guru dan peserta didik membuat kesimpulan 

pembelajaran 

3) Guru menyampaikan rencana pembelajaran 

pada pertemuan berikutnya 

4) Guru menutup pelajaran dengan salam 

penutup 

10 Menit 

 

I. Penilaian Hasil Pembelajaran 

Bentuk penilaian : tes 

Pedoman penskoran 

Keterampilan membaca nyaring 

No 

Nama Peserta didik 

Aspek penilaian 

Total 

Skor 

Ketuntas

an 

Tidak 

Lanjut 

 

k
el

an
ca

ra
n
 

A
k
u
ra

t 

P
el

af
al

an
 

In
to

n
as

i 

T TT R P 

1           
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2           

3           

 

Deskripsi 

Aspek Penilaian Deskripsi Skor 

Kelancaran Sangat Lancar 4 

Lancar 3 

Lancar, tapi masih tersendat 2 

Sering Tersendat 1 

Akurat Semua ucapan dipahami 4 

Sebagian besar ucapan sudah dapat dipahami 3 

Sebagian kecil ucapan sudah dapat dipahami 2 

Semua ucapan tidak dapat dipahami 1 

Pelafalan Semua ucapan benar 4 

Sebagian besar ucapan benar 3 

Sebagian kecil ucapan benar 2 

Hampir semua ucapan tidak benar 1 

Intonasi Tekanan/irama semua kata, frasa, kalimat 

benar 

4 

Tekanan/irama sebagian besar kata benar 3 

Tekanan/irama sebagian kecil kata benar 2 

Tekanan/irama semua kata benar 1 

 

Penilaian Pengetahuan 

Bentuk dan Teknik    :Tes tulis / essay dan pilihan soal salah atau 

benar 

Indikator Penilaian    :………………………………………………… 

Instrumen soal    :………………………………………………… 

Kriteria Penilaian   :  

Essay    : Jumlah soal 12 item Nilai seluruhnya 72, maka     

nilai per item 6 

Pilihan soal salah dan benar   : Jumlah soal 3 item, Nilai seluruhnya 18Maka 

maksimal nilai per item 6 
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Penilaian Sikap 

LEMBAR PENGAMATAN 

PERKEMBANGAN AKHLAK DAN KEPRIBADIAN 

Mata Pelajaran  : 

Kelas Semester  : 

Tahun Pelajaran  : 

Waktu Pengamatan  : 

Karakter yang diintegrasikan dan dikembangkan dalam proses pembelajaran adalah 

kerjasama dan tanggung jawab 

Indikator perkembangan karakter kerjasama dan tanggungjawab 

5. BT (Belum Tampak) 

6. MT (Mulai Tampak) 

7. MB (Mulai Berkembang) 

8. SM (Sudah Membudaya) 

Bubuhkan tanda (√) pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan. 

No Nama Siswa 

Perhatian terhadap 

materi 

Kerjasama 

kelompok 

BT MT MB SM BT MT MB SM 

1 
         

2 
         

3 
         

4 
         

5 
         

 

 

Malang, 4 Maret 2020 

Peneliti        Guru Pamong 
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Rodhiyah Latukau     Siti Muhafidhoh, S.PdI, M.PdI 

Nim 18720047      NIP : 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

Akhmad Riyadi, S.Si, S.Pd, M.Pd 

NIP: 
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 ادلادة

 بطاقة اإلجابة سؤال بطاقة 

 سؤال بطاقة

 

اإلجابةبطاقة   

 

 غطاء بطاقة اإلجابة غطاء بطاقة السؤال
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لرتقية كفاءة الطالب يف مهارة  "(Make a Match)"مالئمة الكلمة  ل ادلقابلة بعد تطبيق يدل
 يف ادلدرسة سورايبواان ادلتوسطة مباالنج القراءة

PEDOMAN WAWANCARA SETELAH TINDAKAN 

PENERAPAN COOPERATIVE LEARNING”MAKE A MATCH” UNTUK 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN SISWA PADA KETERAMPILAN MEMBACA  

 

Sumber :Guru Bahasa Arab     Hari, Tanggal  : 

Nama  :       Waktu   : 

Kelas  :       Tempat  : 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 

Bagaimana penilaian Ibu pada waktu 

pelaksanaan menggunakan model Cooperative 

Learning Tipe Make a Match  kepada siswa? 

 

2 

Bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran 

dengan menggunakan model Cooperative 

Learning Tipe Make a Match ? 

 

3 

Apakah keterampilan membaca siswa 

meningkat setelah diterapkannya  Make a 

Match ini ? 
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لرتقية كفاءة الطالب يف مهارة  "(Make a Match)"مالئمة الكلمة  دلبل ادلقابلة بعد تطبيق 
 يف ادلدرسة سورايبواان ادلتوسطة مباالنج القراءة

PEDOMAN WAWANCARA SETELAH TINDAKAN 

PENERAPAN COOPERATIVE LEARNING”MAKE A MATCH” UNTUK 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN SISWA PADA KETERAMPILAN MEMBACA  

 

Sumber  :SISWA KELAS VIII     Hari, Tanggal  : 

Nama  :       Waktu   : 

Kelas  :       Tempat  : 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 

Bagaimana pendapat Anda terhadap kegiatan 

pembelajaran bahasa arab dengan metode Make 

a Match ? 

 

2 

Apakah anda merasakan bahwa keterampilan 

membaca anda meningkat setelah 

diterapkannya  Make a Match ini  ? 

 

3 

Apa hambatan anda ketika mengikuti pelajaran 

ini dengan menggunakan metode Make a Match 

? 

 

4 
Apakah penjelasan guru tentang penggunaan 

metode make a match ini jelas ? 
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لرتقية كفاءة الطالب يف  "(Make a Match)"مالئمة الكلمة  بعد تطبيق  ستباانةدلبل اال

 يف ادلدرسة سورايبواان ادلتوسطة مباالنج مهارة القراءة

ANGKET SISWA SETELAH 

PENERAPAN ”MAKE A MATCH” UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 

SISWA PADA KETERAMPILAN MEMBACA  

 

Petunjuk pengisian angket : 

1. Tulislah nama dan kelas terlebih dahulu 

2. Pilihlah alternative jawaban yang sesuai menurut anda dari pernyataan yang ada di 

angket dengan member tanda centang (√) pada kotak yang tersedia 

3. Mohon kembalikan angket ini apabila sudah selesai 

4. Arti dari masing-masing alternatif jawaban ini adalah 

STS  : Saya Tidak Setuju  S  : Setuju 

TS  : Tidak Setuju   SS  : Sangat Setuju 

 

Nama  : 

Kelas  : 

No Pernyataan 

Alternatif Jawaban 

ST

S 
TS S SS 

1 Saya menyukai metode pembelajaran make a 

match yang ibu bawakan  

 

    

2 Petunjuk penggunaan metode make a match ini 

jelas 

 

    

3 Metode make a match ini sangat bermanfaat 

 

    

4 Saya dapat membaca dengan lancar, cermat, dan 

tepat 

    

5 Saya dapat menentukan arti kosa kata 

 

    

6 Saya dapat menyebutkan kalimat yang terdapat 

dalam bacaan 
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7 Saya dapat menyimpulkan isi bacaan dialog 

melalui membaca nyaring dengan baik dan benar 

 

    

8 Saya dapat menjelaskan hasil pemahaman isi 

bacaan atau dialog 

    

9 Dengan diterapkannya metode make a Match ini 

dapat meningkatkan keberanian siswa untuk 

tampil presentasi  

    

10 Dengan diterapkannya metode make a Match ini 

Munculnya dinamika gotong royong yang 

merata diseluruh murid. 
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 الصور عند البحث

   

 م يف اجملموعة التجربيةيالتعل ضابطةم يف اجملموعة اليالتعل 

 م يف اجملموعة التجربيةيالتعل ضابطةم يف اجملموعة اليالتعل
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 م يف اجملموعة التجربيةيالتعل
 

 ضابطةاجملموعة ال ضابطةالاجملموعة 

 ضابطةم يف اجملموعة اليالتعل
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 السرية الذاتية

 
 ادلعلومات الشخصية . أ

 (Rodhiyah Latukau: راضية لتوكو )   االسم 
 7995إبريل  75: بكس،  مكاف اظتيالد كاترخيو 

 مالوؾ، ليحيتو، مالوؾ الوسط، موريل:    العنواف
 : قسم تعليم اللغة العربية/كلية الدراسات العليا   قسم/كلية

 78707789:   اعتاتف اصتواؿ
 dhiyahlatukau@gmail.com:   الربيد االلكًتكين

 ادلراحل الدراسية . ب
 الؿ موريلاضتاظتدرسة اإلبتدائية  .1
 اظتدرسة اضتالؿ اظتتوسطة موريل .2
 اظتدرسة أاثنوية الثاين اضتكومية أمبوف .3
عالء الدين يف اصتامعة  داهبا بكلية اآلداب كالعلـو اإلنسانيةآالعربية ك اللغة قسم  .4

 اإلسالمية اضتكومية مبكاسر
كلية الدراسات العليا يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراىيم  .5

 ماالنج جاكل الشرقية 

 


