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 ٔأيب ؤأيم احملبوبني الذلين ربياين ؤأدابين ٔأحسن التأٔديب 
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 شكر وتقدير 
 بسم اهلل الرضبن الرحيم 

زؿ القرآف فيو ىداية كموعظة موفرة دلن  احلمد هلل الذم علم اإلنساف مادل يعلم كأن
كاف يرجوا اهلل كاآلخرة. صالتو كسالمو على سيدنا زلمد ذم خصاؿ عطرة كأسوة حسنة 

 كعلى آلو كأصحابو الربرة.
قد مرت الباحثة ااألكقات الطويلة يف تعلم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراىيم 

ع الطلبة أف يقدموا البحث العلمي يف الفًتة األخَتة اإلسالمية احلكومية ماالنج. كالبد جلمي
 إلكماؿ دراستهم لنيل درجة ادلاجستَت. 

كتعرض الباحثة يف إعداد البحث كإجرائو العديد من العراقيل كاحلواجز. كاحلمدهلل 
تستطيع الباحثة أف تكمل ىذا البحث بعنايتو. كبعد الشكر هلل كلرسولو ترغب الباحثة يف 

 اجلزيل كالتقدير الفائق إذل األمساء التالية:تقدصل الشكر 
أ. د. عبد احلارس، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية  .8

 دباالنج على إتاحيت الفرصة لطلب العلم يف ىذه اجلامعة ادلباركة.

أ. د. أمي سنبلة، عميدة كلية الدراسات العليا كد. كلدانا كرغاديناتا، رئيس  .9
اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، قسم تعليم 

 دلا قاـ بو من إدارة الكلية كالقسم.

د. أضبد مزكي ادلشرؼ األكؿ ك د. ديوم ضبيدة ادلشرفة الثانية على ىذا البحث،  .:
اللذاف كجها الباحثة كأرشداىا كأشرفا عليو بكل اىتماـ كصرب كحكمة يف كتابة 

 .ىذا البحث



 ح 
 

رئيس ادلناقش كادلناقش األكؿ يف امتحاف خطة البحث كرسالة ادلاجستَت اللذاف  .;
 أرشداشل يف إصالح خطة البحث كالرسالة.

مدير ادلدرسة الثانوية نور اذلدل سَتانج بننت كصبيع األساتذة كالطالب الذين  .>
 ساعدكا الباحثة يف كتابة ىذا البحث.

اللغة العربية كلية الدراسات العليا  صبيع األساتذة كاألستاذات يف قسم تعليم .=
 احملًتمُت، كاألصدقاء كمن ال تستطيع الباحثة ذكرتو.

كالدم احملبوبُت اللذاف ربياىا حسن الًتبية كأحلقاىا بالعلم من ادلرحلة الصغَتة  .<
حىت كصل إذل ىذه ادلرحلة بكل الصرب ككثرة االىتماـ كقد شجعها الباحثة على 

 بدكهنما دلا كانت الباحثة مثل ماىي اآلف.التقدـ كالنجاح دائما ك 

صبيع زمالئي احملبوبُت يف الفصل األلف ككل زمالئي يف قسم اللغة العربية  .?
 .?978للمرحلة 

على الرغم من الباحثة ذبتهد يف البحث كإكمالو تعرؼ أنو بعيدا عن الكماؿ، ال 
ا. آمُت. كمن أجل ذلك، زبلو عن اخلطأ كالنقصلن. لعل اهلل يغفر الذنوب الباحثة كأخطائه

 ترجو الباحثة االنقادات السباـ ىذا البحث يف ادلستقبل. كاهلل ادلوافق إذل أقـو الطريق.
 كالسالـ عليكم كرضبة اهلل كبركاتو 

 الباحثة
 

 ربيعة العدكية 
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 مستخلص البحث
 (Task Based Language Teaching) تطبيق طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغةـ.  9797. العدوية، ربيعة

. بوسيلة جوجل كالس رـك لًتقية كفاءة الطلبة يف مهارة القراءة بادلدرسة الثانوية نور اذلدل سَتانج بننت
رسالة ادلاجستَت، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 

ر أضبد مزكي ادلاجستَت كادلشرفة الثانية الدكتورة ديوم ضبيدة احلكومية ماالنج، ادلشرؼ األكؿ الدكتو 
 ادلاجستَتة. 
، مهارة القراءةالكلمات المفتاحية  : طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة، جوجل كالس رـك

ألف الغرض من . اللغة بشكل كامل امهارات القراءة ىي إحدل ادلهارات اللغوية اليت جيب أف يتقنها متعلمو 
. لكي يتحقق ىذا دلستقبلامن قبل الطالب كتحضَت احملتاج  الشيئكىذا . مهارات القراءة ىو زيادة ادلعرفة كالبصَتة

ا طريقة ككسائل إعالـ جيدة كفعالة يف مساعدة الطالب على ربقيق ىذ يحتاجكالتعلم، ف عليميف عملية التاذلدؼ 
 اذلدؼ. 

ة نتئاج من تطبيق طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة كاذلدؼ من ىذا البحث العلمي ىو األكؿ دلعرف
(TBLT)  بوسيلة جوجل كالس رـك لًتقية كفاءة الطلبة يف مهارة القراءة، كالثاشل دلعرفة فعالية طريقة اجملهود القائم على

 بوسيلة جوجل كالس رـك لًتقية كفاءة الطلبة يف مهارة القراءة. (TBLT)تدريس اللغة 

تخدـ يف ىذا البحث ىو ادلنهج التجرييب بنوع شبو ذبرييب. كعينة البحث يف ىذا البحث ىو ادلنهج ادلس
طالبا. أداة البحث ادلستخدـ ىو االختبار القبلي كاالختبار البعدم  7=الطلبة يف الصف الثاشل عشر كبلغ عددىم 

، كمقياس ليكريت N-Gainتبار التائي، كادلقابلة كاالستبانة مث الوثائق. أنواع ربليل البيانات ادلستخدمة ىي االخ
 .SPSS 8=.7 دبساعدة برنامج كمبيوتر

كنتيجة من ىذا البحث ىو أف تطبيق طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة بوسيلة جوجل كالس رـك يزداد 
م على تدريس اللغة ضباسة الطالب كرغبة الطالب يف تعليم مهارة القراءة. كنتيجة فعالة يف تطبيق طريقة اجملهود القائ

بوسيلة جوجل كالس رـك ىي كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت اجملموعة التجريبية كالضابطة. كالدليل من ىذا ىو 
. كتعليم مهارة القراءة باستخداـ طريقة اجملهود القائم على 78<.8يف اجلدكؿ  t< ?;?،9أف نتيجة االختبار التائي 

. كجبانب ذلك تعليم <:>:. =;كىي  N-Gainرـك فعالة على أساس نتيجة تدريس اللغة بوسيلة جوجل كالس 
مهارة القراءة باستخداـ طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة بوسيلة جوجل كالس رـك جذابة كمناسبا بكفاءة 

 .%?.8?الطلبة. كالدليل من ىذا ىو نتيجة معيار ليكريت من إجابة االستبانة لدل الطالب ىي 
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ABSTRACT 

Adawiyah, Robiatul. 2020. Application of Task-Based Language Teaching Method 

(TBLT) Through Google Classroom Media to Improve Students' Ability in 

Reading Skills at MA Nurul Huda Serang Banten, Thesis, Arabic Language 

Study Program, Postgraduate, Malang State Islamic Universuty, advisor: (1) 

Dr. H. Akhmad Muzakki, M. A.; (2) Dr. Hj. Dewi Chamidah, M. Pd. 

 

Keywords: Task Based Language Teaching, Google Classroom, Reading Skills 

 

Reading skills is one of the language skills that must be mastered completely 

by language learners. because the purpose of reading skills is to increase knowledge 

and insight. and this is needed by students as a preparation for the future. So that this 

goal can be achieved in the teaching and learning process, it requires a method and 

media that is good and effective in helping students achieve these goals.  

The purpose of this study is: First to find out the results of the application of 

the Task Based Language Teaching (TBLT) method through the Google Classroom 

media in improving reading skills, Secondly to find out the effectiveness of the Task 

Based Language Teaching (TBLT) method through the Google Classroom media in 

improving reading skills. 

The research method used in this study is an experimental method with a 

quantitative approach. The sample in this study were 60 students of XI class MA 

Nurul Huda. The instruments used in data collection consisted of pre-test and post-

test, interviews, questionnaires, and documentation. Types of data analysis used are 

(1) Independent sample T-test to find out whether or not there is an average 

difference between two unrelated sample groups, (2) N-Gain to determine the 

effectiveness of using a method in research, and (3) Likert scale to determine the 

results of student questionnaire assessments in carrying out learning using certain 

methods and media, with the help of the SPSS computer program version 16.0. 

The results showed that applying the TBLT method through google classroom 

could increase student’s enthusiasm and interest in learning maharah qiraah. And the 

result of effectiveness of the TBLT method through google classroom show that there 

is significant differences between the experimental and control classes, this was 

evidenced by the calculated t value of 2.848> t table 1.701. And learning using the 

TBLT method through google classroom media was declared effective, this was 

evidenced by the average N-Gain Score of the experimental class 46,3537 or 46% 

included in the effective category. With a minimum N-Gain score of 13% and a 

maximum of 82%. And the average N-gain score of the control class 36.1242 or 36% 

is included in the less effective category. With a minimum N-Gain score of 14% and 

a maximum of 79%. As for learning using the TBLT method through google 

classroom media interesting, fun and in accordance with student learning needs, this 

is evidenced by the results of the questionnaire using a Likert scale which is at 

81.8%. 
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ABSTRAK 

Adawiyah, Robiatul. 2020. Penerapan Metode Task Based Language Teaching 

(TBLT) Melalui Media Google Classroom untuk Meningkatkan Kemampuan 

Murid dalam Keterampilan Membaca di MA Nurul Huda Serang Banten. 

TESIS, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana Universitas 

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

Akhmad Muzakki, M. A.; (2). Dr. HJ. Dewi Chamidah, M.Pd.  

  
Kata Kunci: Task based Language Teaching, Google Classroom, Membaca 

Keterampilan membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang harus 

dikuasai seutuhnya oleh pemelajar bahasa. karena tujuan keterampilan membaca adalah 

untuk menambah pengetahuan serta wawasan, dan hal ini sangat dibutuhkan oleh siswa 

sebagai bekal menghadapi masa depan. Agar tujuan ini dapat tercapai dalam proses 

belajar mengajar, maka dibutuhkan sebuah metode dan media yang baik dan efektif 

dalam membantu siswa mencapai tujuan tersebut.  

Tujuan dari penelitian ini adalah: Pertama  untuk mengetahui hasil dari penerapan 

metode Task Based Language Teaching (TBLT) melalui media Google Classroom dalam 

meningkatkan keterampilan membaca, Kedua untuk mengetahui keefektifan metode Task 

Based Language Teaching (TBLT) melalui media Google Classroom dalam 

meningkatkan keterampilan membaca. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas 

XI MA Nurul Huda  sebanyak 60 siswa. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan 

data adalah adalah berupa pre-tes dan post-tes, wawancara, angket, dan dokumentasi. 

Jenis analisis data yang digunakan adalah (1) Independent sample T-test untuk 

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang 

tidak berhubungan, (2) N-Gain untuk mengetahui efektivitas penggunaan suatu metode 

dalam penelitian, dan (3) skala likert untuk mnegetahui hasil penilaian angket siswa 

dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan metode dan media tertentu, denagan 

bantuan program komputer SPSS versi 16.0 

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya dalam menerapkan metode TBLT 

melalui media google classroom dapat meningkatkan semangat dan  minat murid dalam 

mempelajari maharah qiraah. Dan untuk hasil keefektifan metode TBLT melalui media 

Google Classroom menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas 

eksperimen dan kontrol, hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 2,848 > t tabel 

1,701. Dan pembelajaran menggunakan metode TBLT melalui media google classroom 

dinyatakan efektif, hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata N-Gain Score kelas 

eksperimen 46,3537 atau 46% termasuk dalam kategori efektif. Dengan nilai N-Gain 

score minimal 13% dan maksimal 82%. Dan nilai rata-rata N-gain score kelas kontrol 

36,1242 atau 36% termasuk dalam kategori kurang efektif. Dengan nilai N-Gain score 

minimal 14% dan maksimal 79%. Adapun pembelajaran menggunakan metode TBLT 

melalui media google classroom menarik, menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan 

belajar murid, hal ini dibuktikan dengan hasil angket menggunakan skala likert yang 

berada pada hasil 81,8% 
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بوسيلة جوجل كالس   (TBLT) تطبيق طريقة المجهود القائم على تدريس اللغة . ب
 روم
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 الفصل األول

 اإلطار العام 

 المقدمة  . أ

مهارة القراءة ىي أىم ادلهارات اللغوية يف تدريس اللغة. ألف بالقراءة ستفتح  
نوافذ العلـو كاسنعرؼ لثقافات كالتواريخ الدكلية كغَت ذلك، بإضافة إذل ذلك، تعد 

قافة كربصيل ادلعلومات كإدراكها، كما أف القراءة ىي أساس القراءة كسيلة مهمة للث
% من ادلعلومات اليت يتعلمها اإلنساف 7<التعلم، حيث أظهرت الدراسات أف حوارل 

ترد إليو عن طريق القراءة. فالقراءة كسيلة لتوسيع ادلدراؾ كالقدرات، ككسيلة الستثمار 
 8الوقت.

يتقنوا ادلهارات اللغوية األخرل. ألف  بإتقاف مهارة القراءة يستطيع الطالب أف
معيار مهارة القراءة ىي فهم معٌت اجلملة، فهم أمناط اجلملة، كفهم ربديد احلركة 

فلذلك بقراءة الكتب اك النصوص الكثَتة ستزداد  9الصحيحة كفقا لقواعد اللغة العربية.
العديد من  سيكوف لدل الطالبادلفردات اجلديدة للطالب، كعن طريق زلبة القراءة 

 كعن طريق التعود على القراءة، األفكار أك ادلفاىيم اليت ديكن استخدامها كمواد للكتابة
 سيسهل الطالب على فهم القواعد اللغة العربية. 

لكن ىناؾ ادلشكالت الكبَتة اليت تتعلق دبهارة القراءة. كىي أف الطالب يف 
أف  @978لًتبية كالثقافة ليونسكو عاـ زماف االف ىم ال حيبوف القراءة، كما قالت كزارة ا

 من 7=ربتل إندكنيسيا ادلرتبة اىتماـ القراءة بالشعوب اإلندكنيسي منخفض جدا ام 
                                                             

 ;@8(، ;978)مصر: دار نوف للنشر كالتوزيع،  األسس األربعة لبناء الشخصية،حسُت،  مةفاط 8
2
 Sri Sudiarti, Peningkatan Keterampilan Membaca Teks Aran Gundul Mellalui Aktivitas 

Membaca Intensif Berbasis Gramatikal, Fenomena, Vol. 7, No. 1, 2015, 32 
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 ُتندكنيسيلإلالقراءة حب القراءة. كأكضح يونسكو أف نتيجة حب يث دكلة حب 8=
يهتم شخص، ىناؾ شخص كاحد فقط  8777من بُت دبعٌت فقط. ىذا  7.778

 :.جديةقراءة كتاب ب

إذا طالب اإلندكنيسيُت ال حيبوف قراءة الكتب مهما بكتب اللغة اإلندكنيسية، 
فكيف سيحبوف القراءة بكتب اللغة األجنبية؟ كما كجدت الباحثة عن مشكلة خفض 
رغبة الطالب بقراءة النصوص العربية يف طالب ادلدرسة الثانوية نور اذلدل. من عشرين 

 فقط الذين يقرأكف ادلواد الدراسية قبل أف تبدأ الدراسة.طالب  <طالبا، كجدت الباحثة 

كجبانب ذلك، كجدت الباحثة ادلعلومات من معلم اللغة العربية يف تلك ادلدرسة 
أف نتيجة الطالب يف مادة اللغة العربية دل تكن جيدة ألف ضعف رغبتهم يف تعليم اللغة 

دات ادلتعلقة بادلادة، كدل يستطيع العربية. حىت اليزاؿ كثَت من الطالب دل حيفظوا ادلفر 
 الطالب أف يقرأكا نصوص العربية جيدة. 

كتلك ادلشكلة بسبب إذل أسباب متنوعة، منها: خلفية ادلدرسة السابقة  
للطالب أم بعض الطالب من خرجيي ادلدارس العامة، كنصفهم لن يدرسوا اللغة العربية 

طريقة كاسًتاتيجات التعليم اليت دل من قبل، مث نقص االىتماـ بأنشطة قراءة الكتب، 
تناسب حبالة الطالب، قلة حفظ ادلفردات لدل الطالب، قلة قدرة الطالب على فهم 

 قواعد اللغة العربية حىت تؤثر الطالب على فهم نصوص القراءة. 

من ادلشكالت ادلذكورة، فيحتاج مدرسوا اللغة كل ناح من النواحي ادلرتبطة 
خاصة بطريقة القراءة يف التعليم. كمن إحدل طريقة التعليم اجليدة بتعليم اللغة العربية 

                                                             
3
 https://news.detik.com/berita/d-4371993/benarkah-minat-baca-orang-indonesia-serendah-

ini, 
 ا، يف الساعة الرابعة مساء@978من ديسمبَت  89نقل يف التاريخ  

https://news.detik.com/berita/d-4371993/benarkah-minat-baca-orang-indonesia-serendah-ini
https://news.detik.com/berita/d-4371993/benarkah-minat-baca-orang-indonesia-serendah-ini
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اللغة ادلطورة من مناىج  عليمأساليب تىي طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة، كىي 
كالسبب أف ىذه الطريقة مناسبة  ;.التعلمكاجبات على ركز اللغة التواصلية اليت ت عليمت

الطريقة ىي تركز على مناقشة، ككاجبات التعلم، مث بادلشكلة ادلذكورة ألف عملية ىذه 
 تقدصل ادلادة ادلتعلقة، مث تركيز على شكل اللغة ادلوجهة.

كتقًتح طريقة اجملهود القائم على تعليم اللغة استخداـ الواجبات كمكوف مركزم 
سياؽ جيد لتحسُت عملية إلعطاء قادرة الواجبات ألف  اللغة،تعلم يف الفصوؿ اليت 

كاذلدؼ من ىذه الطريقة ىي إسباـ كاجبات التعلم  واذ كإدخاؿ اللغة ادلستهدفة.االستح
 يتكوف إطار ىذه الطريقة من مراحلادلتعلقة بادلادة لتحصيل على نتائج من تعليم اللغة. 

كجبانب ذلك،  >.الًتكيز اللغومحلة االختبار كدكرة االختبار كمر مرحلة قبل  كىي
وم على أربعة مؤشرات، كىي التعرض، كاستخداـ اللغة، الواجبات يف ىذه الطريقة ربت

العربية خاصة يف مهارة القراءة كالتحفيز كالتوجيو. فاستخداـ ىذه الطريقة يف تعليم اللغة 
 نقص ادلشكلة ادلذكورة، ألف الطالب سيهتم بواجباهتم أكثر من الدراسة ادلاضية. ست

قة اليت تركز على الواجبات. طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة ىي الطري
، فلذلك ربتاج ىذه غَت شلكن لتحقيق النتائج ادلرجوةفإعطاء الواجبات يف الفصل فقط 

الطريقة كسيلة التعليم إلعطاء الواجبات خارج الفصل، كتقدصل الواجبات أسرع ماديكن.  
، كىي  يت الالتطبيق كمن إحدل كسائل تعليمية ادلشهورة كاجلذابة ىي جوجل كالس رـك

. باإلضافة اذل ذلك، ديكن جوجل  إنشاء الفصوؿ الدراسية يف الفضاء اإللكًتكشل سمحت
كالس رـك أف يكوف كسيلة لتوزيع كاجبات التعليم، كتقدصل كاجبات التعليم حىت تقييم 

                                                             
4
 Mike Long, Second Language Acquisition and Task Based Learning Teaching, (United 

Kingdom, Wiley and Sons, Inc, 2015), 6 
5
 Sprat, The Teaching Knowledge Test (TKT), (New York: Cambridge University Press, 

2005), 63 



; 
 

لذلك ىذا التطبيق سيسهل ادلعلم كالطالب يف قياـ عملية التعليم  =كاجبات التعليم.
ألف ديكن ادلعلم كالطالب إذل دراسة ادلادة كصبع الواجبات كتوزيعها كالتعلم بدقة. كىذا 

 كتقييمها يف البيت أك يف أم مكاف دكف تقيد بزماف اك ساعات دراسية

بناءا على ما سبق، تريد الباحثة أف تقـو بالبحث العلمي حبثا دقيقا ربت 
وجل كالس رـك لًتقية  ج العنواف "تطبيق طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة بوسيلة 

" كرجاء من ىذا  كفاءة الطلبة يف مهارة القراءة بادلدرسة الثانوية نور اذلدل سَتانج بننت
البحث سيحصل على الطرائق كالوسائل ادلتعددة اليت ستساعد مدرس اللغة العربية يف 

 ىذه ادلدرسة عند تعليم اللغة العربية. 

 أسئلة البحث . ب
لسابقة كلتيسَت الفهم، فتقدمت الباحثة أسئلة البحث  استنادا إذل خلفية البحث ا

 كاآلتية:

بوسيلة جوجل   (TBLT)كيف تطبيق طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة  .8
كالس رـك لًتقية كفاءة الطلبة يف مهارة القراءة بادلدرسة الثانوية نور اذلدل 

 سَتانج بننت ؟

بوسيلة جوجل   (TBLT)اللغة مامدل فعالية طريقة اجملهود القائم على تدريس  .9
كالس رـك لًتقية كفاءة الطلبة يف مهارة القراءة بادلدرسة الثانوية نور اذلدل 

 سَتانج بننت ؟

 أهداف البحث . ج
 بالنظر إذل أسئلة البحث فيهدؼ ىذا البحث:

                                                             
6
 Zedha Hammi, Implementasi Google Classroom Pada Kelas XI IPA MAN 2 Kudus 

(Skripsi), (Semarang, UNNES, 2017), 26 
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بوسيلة  (TBLT)دلعرفة نتئاج من تطبيق طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة  .8
ية كفاءة الطلبة يف مهارة القراءة بادلدرسة الثانوية نور جوجل كالس رـك لًتق

 اذلدل سَتانج بننت

بوسيلة جوجل   (TBLT)دلعرفة فعالية طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة  .9
كالس رـك لًتقية كفاءة الطلبة يف مهارة القراءة بادلدرسة الثانوية نور اذلدل 

 سَتانج بننت

 أهمية البحث  . د
 ذا البحث على ثالثة جوانب، كىي: كتشتمل أمهية ى

للباحثة: ترجو الباحثة أف يكوف ىذا البحث العلمي مدخال نافعا يف  -
 الدراسة اللغوية للجميع ككذلك للمدرسُت كمن اشتغل يف تدريس اللغة

للدارسُت: ترجو الباحثة أف تكوف نتائج ىذا البحث أساسا لكي يقـو مركز  -
 ترقية اللغة العربية

يكوف ىذا البحث العلمي مساعدا كشلاثال دلدرسي اللغة  للمدرسُت: أف -
 العربية خاصة يف مهارة القراءة

 فرضية البحث . ه
الفرضية ىي حلوؿ مؤقتة أك تفسيَتات مؤقتة تضعها الباحثة حلل مشكلة البحث، 

 إف فرضية البحث اليت قامت الباحثة ىي:  <فهي إجابة زلتملة ألسئلة البحث.
مهارة القراءة ة يف فهم مهارة القراءة اللذين يتعلموف ىناؾ الفرؽ كفاءة الطلب .8

جوجل كالس  بوسيلة (TBLT)طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة  استخداـب

                                                             
>
 9@(، ;977، )رياض: دار أساسية للنشر كالتوزيع، البحث العلميذكقاف عبيدات،   
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طريقة اجملهود القائم على  استخداـمع الطالب الذين يتعلموف بدكف  رـك
 جوجل كالس رـك بوسيلة (TBLT)تدريس اللغة 

طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة أف تطبيق  بالنظر إذل الدراسات السابقة، .9
(TBLT) فعاؿ كتسهيال لفهم ادلادة. جوجل كالس رـك بوسيلة 

 حدود البحث . و
 البحث، ىو: ىذا ربدد الباحثة يف

 احلد ادلوضوعي .8

ق طريقة اجملهود القائم على تدريس ىذه الدراسة متعلقة بادلوضوع ادلعُت كىو " تطبي
لًتقية كفاءة الطلبة يف مهارة القراءة بادلدرسة وجل كالس رـك ج بوسيلة (TBLT)اللغة 

طريقة اجملهود الثانوية نور اذلدل سَتانج بننت. كاحلد ادلوضوعي يف ىذا البحث ىو 
 .جوجل كالس رـك بوسيلة (TBLT)القائم على تدريس اللغة 

 احلد ادلكاشل .9

 نور اذلدل سَتانج بننت اختيار الباحثة الطلبة يف الفصل الثاشل بادلدرسة الثانوية
 احلد الزماشل  .:

  9797مارس  ;8 -فرباير  @9ة بإجراء ىذا البحث يف التاريخ تقـو الباحث

 تحديد المصطلحات  . ز
 تعترب الشركط الالزمة لوصفها يف ىذه الدراسة على النحو التارل:

  مهارة القراءة .8
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، كالرسـو اليت يتلقاىا مهارة القراءة عملية عقلية انفعالية دافعية تشمل تفسَت الرموز
القارئ عن طريق عينو، كفهم ادلعاشل، كالربط بُت اخلربة السابقة كىذه ادلعاشل، 

 ?كاالستنتاج كالنقد، كاحلكم، كالتذكؽ، كحل ادلشكالت.

 (TBLT)طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة  .9

لنهج ا طرائق إحدل من  ىي (TBLT)طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة 
التواصلية الواجبات الًتكيز على عملية التدريس كالتعلم كمجموعة من بالتواصلي 

 @ادلختلفة.الواجبات إلشراؾ الطالب يف تعلم اللغة النشط باستخداـ 
 جوجل كالس رـك   .:

إنشاء الفصوؿ الدراسية يف الفضاء  التطبيق الذم يسمحرـك ىي جوجل كالس 
 87.اإللكًتكشل

 الدراسات السابقة  . ح

كجدت الباحثة البحوث السابقة اليت قد حبث عن مهارة القراءة، طريقة اجملهود 
, منها:(TBLT) القائم على تدريس اللغة   ، كجوجل كالس رـك

 1.1الجدول 

 (الدراسات السابقة)

 النتائج ادلكاف  السنة  الباحث  ادلوضوع الرقم 

للحصوؿ على مدرسة فتح  <978لقرة اعُت فعالية استخداـ طريقة   .8

                                                             
?
 9<ـ( ص 9778د الفتاح حسن البجة، أساليب تدريس مهارات اللغة العربية كآداهبا )العُت : دار الكتاب اجلامعي عب  

9
  Nunan, David, Task Based Language Teaching, (New York: Cambridge University Press, 2004), 11 
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 Task  طريقة من الدراسات السابقات اليت قد كتبت الباحثة أعاله، استخداـ 

Based Language  Teaching (TBLT)  ك  Google Classroom  يف عملية التعليم كالتعلم، ذلا
منفعة كثَتة لتحصيل على فهم دقيق يف التعلم. لكن حىت االف دل توجد الباحثة حبثا علمي 
عن ىذه الطريقة تستخدـ يف تعليم اللغة العربية. لذلك تريد الباحثة أف تستخدـ ىذه 

. ألف مهارة لقراءةالطريقة لًتقية فهم دقيق على تعلم اللغة العربية، خصوصا يف تعليم مهارة ا
ادلهارة اللغوية ادلهمة يف تعليم اللغة. بفهم مهارة القراءة يستطيع الطالب أف ىي القراءة 

 ة.يتقنوا ادلفردات كيتقنوا القواعد النحوية كايضا سيتقن الطالب على مهارة الكتاب
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

   (TBLT)المبحث األول: مفهوم طريقة المجهود القائم على تدريس اللغة 

 (TBLT)حقيقة طريقة المجهود القائم على تدريس اللغة  .أ 

قبل أف تبحث الباحثة عن ىذه الطريقة، سوؼ تبحث الباحثة قليال عن 
لو اللغة  عليميف ت دخلادللغة. قاؿ بركف أف تعريف ادلدخل، كالطريقة، كالتقنية يف تعليم ال

، كالطريقة ذلا صفة إجرائية، كالتقنية ذلا صفة التشغيل، كالعالقة بُت ادلدخل بديهيةصفة 
ىي  (TBLT)كطريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة  88كالطريقة كالتقنية ذلا صفة ىرميا.

اللغة  عليمتمدخل ية يف إطار الطريقة اليت لديها رلموعة متنوعة من التقنيات زلم
 . التواصلية

ليست طريقة جديدة،  (TBLT)طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة 
كطريقة يف ادلدارس  (TBLT) طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة استخدـ براهبو

 مت ذلك ألهنم 89.@<@8االتصاالت يف عاـ عليم الثانوية يف بنغالور، اذلند يف مشركع ت
أدركوا أف غالبية متعلمي اللغة الذين يدرسوف يف إتقاف قواعد اللغة دل حيققوا إتقاف 

تعلم اللغة يف الفصل عادة على أساس أف اللغة ىي نظاـ ربكمو . ألف ادلهارات اللغوية
عٌت. يف ىذه ادللكنها أكثر إنتاجية عند النظر إذل اللغة كنظاـ . قواعد اللغة كادلفردات
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12

 Ali Shahadeh, Task-based Language Learning and Teaching: Theories and 

Applications, (New York: Palgrave MacMillan, 2005), 13 
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دراؾ ادلعٌت ادلطلوب. إللب من ادلتعلم تطوير معجم لغوم يتيح دلتعلم العملية، سُيط
 .تطوير اللغةعلى حيفز الذم للتواصل عملية تكافح باإلضافة إذل ذلك، ىناؾ 

استخداـ الواجبات   (TBLT)طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة  قًتحت
سياؽ جيد إلعطاء درة قاالواجبات ألف  اللغة،تعلم كمكوف مركزم يف الفصوؿ اليت 

قادرة على  واجباتاالستحواذ كإدخاؿ اللغة ادلستهدفة. قاؿ ريتشاردز كركدجرز أف ال
عليم دفع عملية التعديل كالتكرار كالتجريب كديكن أف تتصرؼ مثل القلب يف عملية ت

 .اللغة ادلستهدفة

ات، بتعريف الواجقاـ كريس فاف دف برادف بتجميع عدد من اآلراء حوؿ 
 -، فهم اللغةتيجة نمن استجابة كىي نشاط أك إجراء يتم ازباذه   واجباتال - :8:كىي

ىي نشاط يقـو بو الطالب لفهم ادلعلومات ادلقدمة من خالؿ العديد من  واجباتال
ىي نشاط  واجباتال -، دلعلم بالتحكم يف العملية كتنظيمهااعمليات التعلم كيسمح 

اليت  ادلشاكل االنتصالية، ب( ىناؾ بعض  اللغةاألساس يف تعليم  ىو  حوؿ: أ( ادلعٌت
 أنشطة العادل احلقيقي.بلها، ج( ىناؾ نوع من العالقة للمقارنة حلجيب 

، أربعة مكونات على شملتاللغة  كاجبة تعليمأكضح ديفيد نوناف أف تعريف 
اـ ادلقصود العاألىداؼ ىي . األىداؼ كادلواد كاألنشطة كأدكار ادلعلمُت كادلتعلمُتكىي 

ديكن أف تكوف األىداؼ عامة )التواصلية أك العاطفية أك الواجبات ادلعطاة. كراء كل 
ادلكوف الثاشل ىو  ادلعرفية( أك زلددة ديكن أف تصف مباشرة سلوؾ ادلعلمُت أك ادلتعلمُت.

التواصلية  واجبة. ادلواد الالزمة للواجبةادلادة. تشَت ادلادة إذل البيانات اليت تستند إليها ال
قصاصات ، خطاب )رمسي / غَت رمسي(كالتارل: ديكن أف تأيت من مصادر سلتلفة  
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 Kris Van den Branden,  Introduction: Task-based language teaching in a nutshell 
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البطاقات ، سلطط شجرة العائلة، لصور، مذكرة، بطاقة العمل، قصة الصور، الصحف
توقعات ، مسابقة يف اجمللة، القائمة، خريطة الطريق، سفرالجواز ، كتيب الفندؽ،  الربيدية
 ;8.لقطات من سيناريو الفيلم، ناتلوحات اإلعال، جدكؿ احلافلة، الطقس

. األنشطة ىي ما يقـو بو ادلتعلم بناءن على ادلادة نشطةادلكوف الثالث ىو األ
دكر ادلعلم . TBLT ادلكوف الرابع ىو دكر ادلعلمُت كادلتعلمُت يفواجبة. اليت تستند إليها ال

من . ر من الطالبيف ىذه احلالة يعترب ادلعلم لديو معرفة أكثف ىو حل مشاكل اللغة، أل
قادرين على تطوير الوعي الذايت لديهم كطالب كأف  TBLTادلتوقع أف يكوف الطالب يف 

 .يكونوا قادرين على التكيف كاإلبداع كاالبتكار كاالستقالؿ

من البيانات السابقة، استنتجت الباحثة أف طريقة اجملهود القائم على تدريس 
ـ. كىذه  @<@8ت ىذه الطريقة عاـ ىي ليست طريقة اجلديدة، حيث ظهر  ةاللغ

الطريقة تركز على الواجبات حيث الواجبات يف تعليم اللغة أساسا مهما ذلذه الطريقة. 
ألف الواجبات قادرة على دفع ضباسة الطالب يف عملية التعليم كالتعلم. ككاجبات يف 

ر ادلعلمُت األىداؼ كادلواد كاألنشطة كأدكا، كىي أربعة مكونات على شملتاللغة  تعليم
 .كادلتعلمُت

 (TBLT)مفهوم طريقة المجهود القائم على تدريس اللغة   .ب 

ىي  (TBLT)كما قد ذكرت الباحثة أف طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة 
أحد أساليب النهج التواصلي بالًتكيز على عملية التدريس كالتعلم كمجموعة من 

اللغة النشط باستخداـ الواجبات ادلختلفة.  الواجبات التواصلية إلشراؾ الطالب يف تعلم
على ثالث مراحل يف أنشطة  (TBLT) طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغةكتشتمل 
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واجبات (، مرحلة أثناء ال Pre-task)واجبات التعليم كالتعلم، كىي: مرحلة ما قبل ال
(While taskكمرحلة ،) واجبات ما بعد ال(Post task) .ىو  واجبةقبل ال ىدؼ مرحلة ما

 واجباتؤكد دكرشل على أمهية تقدصل اليواجبة. إعداد ادلتعلمُت إلظهار ادلهارات أثناء ال
. اليت جيب تعلمهاواجبات ديكن أف ربفز ادلتعلمُت، مثل شرح فائدة ال اليت بطريقة

ديكن أف يتحسن  لواجباتباإلضافة إذل ذلك، اقًتح دكرنيي أيضنا أف التحضَت ل
 ا،ىناؾ شيئاف ديكن القياـ هب >8.واجباتمن أجل إثارة رغبة ادلتعلم يف أداء ال اسًتاتيجيان 

 .على الواجباتتشبو اليت أداء مهارة  اأكالن إعطاء مثاؿ على منوذج كثاني

 ت:إذل ثالث عمليا (Pre-task)واجبات تقسم جُت كيليس مراحل ما قبل ال

ذكر الكلمات كالعبارات اليت يساعد الطالب على تالثاشل،  ادلوضوع، أعرض األكؿ،
تأكد من أف صبيع الطالب الواجبات، كالثالث، سيتم استخدامها عند العمل يف 

 واجبات. يفهموف األىداؼ كالنتائج ادلرجوة يف ال

. ىذه ادلرحلة تتكوف من ثالث (While task)ىي أثناء الواجبات ادلرحلة التالية 
ا يف أزكاج أك رلموعات. يراقب ادلعلم ، إمالواجباتيقـو الطالب ب -، كىي: خطوات

يقدـ الطالب تقارير مكتوبة كشفوية  -واجبات، كيشجع عملية الطالب يف أداء ال
جلميع ادلشاركُت يف الفصل عما فعلوه، كقرركه، ككجدكه. دكر ادلعلم يف ىذا الوقت ىو  
كمستشار لغوم، كتقدصل مدخالت، كمساعدة الطالب يف تصحيح اجلمل، كالتوجيو 

خيتار ادلعلم عدة رلموعات لتقدصل تقريرىم أماـ الفصل شفهينا  -، عند إعداد التقارير
 ككتابينا.
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ىي ادلرحلة النهائية. ىناؾ ثالثة أشياء  (Post task)واجبات مرحلة ما بعد ال
يعطي الفرصة لتكرار عرض  - ، كىي:واجباتجيب مراعاهتا يف مرحلة ما بعد ال

شجع ادلتعلمُت  -، الذم مت القياـ بو عرضلتفكَت يف التشجيع عملية ا -واجبات، ال
 . على االنتباه إذل أمناط القواعد اليت تصبح مشكلة عند تقدصل الواجبات

 طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغةأكضحت جُت كيليس أف اذلدؼ من 
(TBLT) لة أثناء ، مرحواجباتىو عملية تعليمية مواتية تقيس النجاح يف مرحلة ما قبل ال

 ، (exposureالتعرض)، كىي: مع أربعة مؤشرات واجبات، كمرحلةما بعد الواجباتال
( instruction)وجيو كالت (motivation) كالتحفيز ،(Use of language) اللغة كاستخداـ

 : دائمنا(>: كثَتنا ، ;: كافية ، :: قليالن ، 9: ال شيء ، 8) >-8بنتيجة 

اللغة عن طريق زيادة ذبربة تعلم اللغة )التعرض( تعلم ىو ( exposureلتعرض)ا -
عن طريق القراءة أك االستماع ادلوجهة ضلو ادلعٌت فقط كليس لشكل أك منط 

ديكن أف يكوف التعرض يف شكل تفاعالت مع مصادر سلتلفة لتعلم  اجلمل.
على التلفزيوف كالتواصل  عربيةاللغة مثل قراءة الصحف كمشاىدة البث باللغة ال

 ناطقُت هبا.مع ال
تستخدـ اللغة ادلستهدفة خالؿ عملية  (Use of language)استخداـ اللغة  -

 التعلم. اذلدؼ ىو أف الطالب قادركف على استخداـ اللغة  بالسياؽ.

الذم يشجع الطالب على  تحفيزالنقطة الثالثة ىي ال (motivation) كالتحفيز -
لتعلم، سوؼ حيفز الطالب التعلم. مع تعريض اللغة كاستخدامها أثناء عملية ا

على استخداـ اللغة ادلستهدفة. سيشعر الطالب الذين ديكنهم إتقاف ادلادة 
 بالراحة يف عملية التعلم التالية.
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، يفهم الطالب القواعد النحوية كدعم يف ىذه احلالة (instruction)وجيو الت -
النحوم بطريقة  الستخداـ اللغة ادلوجودة يف النقطة الثانية. تتم عملية االستحواذ

 مبنية من التعرض احملدد.

طريقة اجملهود القائم على تدريس أف  جت الباحثة، استنتادلذكورمن الشرح 
 ، كمرحلةواجبات، مرحلة أثناء الواجباتمرحلة ما قبل ال تتكوف من (TBLT) اللغة

 عن  (TBLT) اجملهود القائم على تدريس اللغة لقياس صلاح طريقةواجبات. ما بعد ال
طريق قياس بيئة التعلم ادلواتية أك عدـ عملية التعلم اليت تتكوف من التعرض 

 وجيو.كاالستخداـ كالتحفيز كالت

 

 (TBLT)أنواع الواجبات في طريقة المجهود القائم على تدريس اللغة   . ج

إذل  (TBLT)الواجبات من طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة  كيليس أنواعقسم 
 =8 ي:ستة أقساـ، كى

ىذا  كالنتيجة ىي قائمة كاملة أك مفهـو خرائط العقل.، قائمة: تقصي احلقائقال .8
 النوع من ادلهاـ ديكن أف تساعد يف تدريب التفاىم كقدرة الطالب التعريفي

كالنتيجة ىي رلموعة من ادلعلومات ادلطلوبة  .كتصنيف، الًتتيب: يشمل الًتتيب .9
تعزيز الفهم كادلنطق كقدرة  شلكنةكمرتبة حسب معايَت معينة. ىذه األنواع 

 التفكَت.

التشابو، أك  ادلطابقة كالنتائج واجباتادلقارنة: يتضمن ىذا النوع من ال .:
عناصر اليت يتم مطابقتها أك ذبميعها ىي  االختالفات. ديكن أف تكوف النتيجة
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ربسُت قدرات الطالب على  واجبات يستطيعبشكل مناسب. ىذا النوع من ال
 .التمايز

 النتيجةك الوضع كالعقل كازباذ القرار.  يتضمن ىذا النوع من ربليلادلشاكل: حل  .;
 واجباتدلشاكل اليت يواجهها الطالب. ىذه الانطوم على حلوؿ من ىذا النوع ت

 القدرة على صنع القرار تساعد على تعزيز الطالب كادلنطق

 ،اؼكاستكش ،كصف يشمل اإلخبار، واجباتتبادؿ اخلربات: ىذا النوع من ال .>
الطالب لتبادؿ كتبادؿ  تساعد واجباتكشرح ادلواقف كاآلراء كرد فعل. ىذه ال

 ادلعرفة كاخلربة.

ترتيب كفرز كمقارنة كالعديد من ، ادلهاـ اإلبداعي: دبا يف ذلك تقصي احلقائق .=
صبهور  كالنتيجة ىي ادلنتج النهائي الذم ديكن تقديره من قبل األنشطة األخرل.

 كقادرة على حل ادلشاكل كتكوف قادرة راهتم الشاملةأكسع. يطور الطالب قد

 .ربليل قدراتو

من البيانات ادلذكورة، تستنتج الباحثة أف الواجبات لطريقة اجملهود القائم على 
تدريس اللغة تنقسم إذل ستة أقساـ، كىي القائمة، الًتتيب، ادلقارنة، حل ادلشاكل، 

 تبادؿ اخلربات كادلهاـ اإلبداعي.

 (TBLT)لعيوب طريقة المجهود القائم على تدريس اللغة المزايا وا . د

يوفر العديد من  واجباتاللغة القائم على ال عليميقوؿ العديد من العلماء أف ت
عتقد أهنا قادرة على ت واجباتكالتعلم. صرح ريتشاردز كركدجرز أف "ال عليمادلزايا يف الت
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اليت تشكل جوىر تعلم اللغة  دفع عملية التفاكض كالتعديل كتغيَت الكلمات كالتجريب
<8.الثانية"

 ىي: (TBLT)طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة مزايا ركشل إف  كأضاؼ 

 بتحليل االحتياجات لسماحا  .8

 التجريبية تبدعم كثَت من األدال .9

 بناءن على ادلعايَت كالواجباتك السماح بالتقييمات بناءن على االختبار  .:

 بناءن على معايَت ادلهمةك االختبار السماح بالتقييم بناءن على  .;

 .السماح للحصوؿ على تعليمات شكل الًتكيز .>

يسمح دبطابقة زلتول ادلقرر  واجباتتصف ادلزايا أف تعليم اللغة القائم على ال
لقرارات ادلتعلقة بتصميم ادلواد كادلنهجية باالستناد اسمح يلتحديد احتياجات الطالب، ك 
م اللغة الذم يركز على الفصل. ديكن تقييم الطالب من إذل نتائج البحوث اخلاصة بتعل

كفقنا دلعيار معُت بدالن من قدرهتم على إكماؿ نقاط  واجباتخالؿ قدرهتم على أداء ال
 ?8.اختبار منفصلة بنجاح

من منظور  واجباتاللغة القائمة على ال عليممزايا تأف يؤكد كيليس على 
فرص االستفادة من ، بة التفاعل التلقائيذبر  :الطالب. ىذه الطريقة تعطي ادلتعلمُت

فرص شلارسة ادلفاكضات للتحدث، ، االىتماـ بكيفية تعبَت اآلخرين عن معاشل شلاثلة
ادلشاركة يف استخداـ اللغة  ،كالبدء، كالرد على األسئلة، كالرد على مسامهات اآلخرين

اكلة اسًتاتيجيات ادلزيد من الفرص حمل، ادلشاركة يف التفاعالت الكاملة ،ألغراض العرض
 @8التواصل.
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إذل جانب بعض ادلزايا، ىناؾ بعض عيوب ىذه الطريقة. ألف ىناؾ العديد من 
، حيث يقضي الطالب الكثَت من TBLTتستخدـ عملية التعلم  األنشطة للقياـ هبا
. TBLT طريقةجيب أف يفكر ادلعلموف يف ذلك إذا كانوا سيطبقوف  الوقت أيضنا. ىكذا

، واجباتيف مرحلة ما قبل ال واجباتدلعلم لديو الفرصة فقط لشرح الا ضعف آخر ىو
 97لديو كقت قصَت الستخداـ اللغة أك إعطاء القدكة. لذلك

من البيانات السابقة، استنتجت الباحثة أف طريقة اجملهود القائم ذلا ادلزايا 
هود القائم كالعيوب. كمزاياىا تنقسم إذل سخمسة أقساـ، ككاحدة منها ىي أف طريقة اجمل

على تدريس اللغة تدعم كثَت من األدالت التجريبية. كأما العيوب ذلذه الطريقة ىي حيتاج 
الوقت الكثَت لتطبيق ىذه الطريقة، كادلعلم لديو فرصة قليلة لشرح ادلادة، ألف أساس ىذه 

 الطريقة يف أنشطة الطالب عند عمل الواجبات.

 (google classroom)جوجل كالس روم المبحث الثاني: 

، سوؼ تبحث قليال عن تعريفواألىداؼ من  قيل اف تبحث الباحثة عن جوجل كالس رـك
 كسيلة التعليم.

 مفهوم وسيلة التعليم  .أ 

، دبعٌت األكساط Medius)كسيلة( مأخوذة من اللغة الالتينية  Mediaكلمة 
 يلةأف الوسسوفرنو  . كقاؿكالوسيلة. كأما يف اللغة العربية أف الوسيلة اليت يرسل هبا الرسالة

)مورد( إذل ادلستلم  ىاأك معلومات من مصدر رسالةكقناة لنقل األدكات ادلستخدمة  ىي 
 )ادلتلقي(.

تتضمن الرسالة أك ادلعلومات اليت يتم توصيلها عددنا من القدرات اليت  98
 . حيتاج الطالب إذل إتقاهنا
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موعة من األدكات اليت رل يالتعليم ىرلاؿ يف  الوسيلةفإف ، كفقنا لسوداراف دازل
ليست  لتعليميف االوسيلة .يستخدمها ادلعلموف يف سياؽ التواصل كالتفاعل مع الطالب

 فقط يف شكل أدكات أك مواد ، كلكن األشياء اليت تسمح للطالب الكتساب ادلعرفة.
أف اإلعالـ ديكن أف يكوف أشخاصنا أك أحداثنا أك مواد أك معدات أك ايلي ك غرالج قاؿ 
  ة اليت ذبعل الطالب يكتسبوف ادلعرفة كادلهارات كادلواقف.أنشط

ب أف الوسيلة يف التعليم ذب أفاستنتجت الباحثة  ،ن اآلراء ادلختلفة ادلذكورةم
 تفي دبعايَت توصيل ادلواد التعليمية للطالب من خالؿ حواسهم بشكل فعاؿ.

يستطيع لكي م ىو ييف عملية التعل الوسيلةالرئيسي من استخداـ كاذلدؼ 
أف استخداـ  من ادلتوقعك  أف يستوعبوا الرسالة أك ادلعلومات اليت يتم توصيلها. الطالب

قدمة حىت يتمكن الطالب من استيعاب تادلعلومات ادلالوسيلة يستطيع أف توضح 
 .ادلعلومات جيدنا

دلعاجلة قيود ذبربة  -كقاؿ كينا سنجايا أف كظيفة الوسيلة يف عملية التعليم ىي: 
إثارة الدافع كربفيز الطالب -لتحسُت عملية التواصل بُت الطالب كالبيئة، -ب، الطال

اإلشراؼ على  -، إثارة رغبات كاىتمامات جديدة للطالب-، على التعلم بشكل جيد
 99.تقدصل ذبربة شاملة من األشياء ادللموسة إذل اجملردةك  -، سرعة تعلم الطالب

 (google classroom)جوجل كالس روم مفهوم   .ب 

م ي، من ادلفًتض أف تتحقق أىداؼ التعلجوجل كالس رـكمن خالؿ تطبيق 
يف الواقع يسهل جوجل كالس رـك لذلك ، فإف استخداـ . كمليئة بادلعٌت ثربسهولة أك

 يى . جوجل كالس رـكم كنقل ادلعلومات بدقة إذل الطالبيعلى ادلعلمُت إدارة التعل

                                                             
22

 wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2006), 36 



9: 
 

يوفر موقعنا مركزينا للتواصل مع . للمعلمُت Googleمقدمة من   (LSM)م ينظاـ إدارة التعل
جوجل كالس ساعد تيف عادل رقمي متزايد،  .الواجباتالطالب كطرح األسئلة كإنشاء 

. مثل العديد من  رـك على تسهيل التعلم عرب اإلنًتنت للمتعلمُت الرقميُت اليـو
 ىذا الربنامج مت تقدصل :9دبظهر كشعور فريد. جوجل كالس رـكيأيت  التطبيقات اجلديدة،

قاؿ  .;978أغسطس  89منذ  Google Apps for Education (GAFE)كجزء من 
Nagele   (2017) ألنو  على الطالب،الذم يركز ، ديكن للمدرسُت إنشاء دركس نشطة

 ;9.يوفر ميزات تعليمية سهلة االستخداـ من قبل الطالب

لنشط باستخداـ بتحليل أنشطة التعلم ا ( =978) قاـ شهاراشل، صبيل كراذم
. كاستخدموا  لدراسة فعالية األنشطة  ()منوذج قبوؿ التكنولوجيا TAMجوجل كالس رـك

جوجل كالس طالب أف األداء ادلقارف   877من نتائج . ككجدكا الادلنشورة على ادلنصة
 >9كاف أفضل بكثَت يف رلاالت االتصاؿ كالتفاعل(.رـك  

جوجل كالس رـك ىي الفصل من البيانات السابقة، استنتجت الباحثة أف 
الدراسي بوسيلة اإلنًتنيت. كتظهر ىذه الوسيلة هبدؼ لسهولة الطالب كادلعلم يف عمل 

 عملية التعليم كالتعلم يف ام مكاف كاف كيف ام كقت. 
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 جوجل كالس رومالبرامج التعليمية والميزات في  .ج 

. بيقاتمن خالؿ طريقتُت للمواقع كالتطجوجل كالس رـك ديكن الوصوؿ إذل 
أك  Firefoxأك  Chromeديكن الوصوؿ إذل موقع الويب باستخداـ أم متصفح مثل 

InternetExplorer  أكSafari .حيث ديكن تنزيل التطبيق رلاننا من خالؿstore   Play 
 Google classroomكللوصوؿ إذل . iOSلنظاـ التشغيل  App Storeك  Androidألجهزة 

كقم بتسجيل الدخوؿ  classroom.google.comاستخداـ أكالن ، قم بتسجيل الدخوؿ ب
باستخداـ عنواف الربيد اإللكًتكشل  Google Apps for Educationباستخداـ حساب 

 للمؤسسة.

؟ ألف يف جوجل كالس رـك ذلا ادليزات الكثَتة، كىي:  كدلاذا جوجل كالس رـك
يف ىذا القسم.  ديكن للمدرس تقدصل إعالنات حوؿ ربديث الفصل: عالفكتابة اإل  -

ىذه ىي ادليزة األكثر جوىرية كتابة الواجبات: -، ديكنهم إرفاؽ ادللفات كادلواد الدراسية
ديكن للمدرس ربميل الواجبات للطالب خالؿ الوقت ادلناسب جوجل كالس رـك يف 

الواجبات، ديكن للطالب أيضنا تنزيل ادلواد اليت مت ربميلها بواسطة ادلعلم إلهناء ك لتقدصل 
دلناقشتو مع ادلعلم أك  كتابة األسئالتيف ىذا القسم، ديكن للطالب   كتابة األسئالت:-

إعادة استخداـ آخر. ديكن للمدرس  -، الطالب اآلخرين إذا مسح ادلعلم بذلك
 =9.مثل اإلعالف كالواجب كالسؤاؿ ،استخداـ ىذا ادلنشور ادلهم يف ىذا القسم

أف استخداـ جوجل كالس رـك سهل من البيانات ادلذكورة، استنتجت الباحثة 
جدا. يستطيع ادلعلم اف حيصلها بطريقتُت، من ادلواقع أك التطبيقات. كجلوجل كالس رـك 
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أيضا ادلزايا، كىي: كتابة اإلعالف، كتابة الواجبات، كتابة األسئالت، كإعادة استخداـ 
 آخر.

 فوائد جوجل كالس روم .د 

 ، كىي:تنقسم فائدة جوجل كالس رـك إذل ثالثة أقساـ
 مواد كنشر إنشاء سلطة جوجل كالس رـك ادلعلمُت إدارة الفصوؿ الدراسية: سبنح -

 كصور، مستندات، بشكل نفسها ادلواد تكوف للطالب. كأف تعليمي كزلتول
  كفيديو. صوتية كملفات

 جوجل كالس رـك يف ميزات صبيع إذل الوصوؿ كادلدرسُت للطالب ديكن :ادلركنة -
 . الذكي اذلاتف أك الكمبيوتر مثل ، لذكيةا األدكات من أشكاؿ أم

 رمز إدخاؿ طريق عن الفصل يف التسجيل للطالب كاألمن: ديكن السالمة -
 أشخاص على يقتصر أنو يعٍت ىذا. اإللكًتكشل الربيد عرب ادلعلم دعوة أك الفصل
 .إليها الوصوؿ معتمدة غَت فئات أك رلموعات ألم ديكن كال معينُت

 اليت ادلناقشة لوحة على اآلخرين مع التفاعل للطالب ديكن :التعاكف تعزيز -
 من ادلشاريع أك ادلهاـ مناقشة ديكنهم. أفضل بشكل التعاكف على تشجعهم

 .اإلنًتنت خالؿ

من البيانات ادلذكورة، تستنتج الباحثة أف فائدة جوجل كالس تنقسم إذل ثالثة 
األمن، كتعزير التعاف بُت أقساـ، كىي إدارة الفصوؿ الدراسية، ادلركنة، كالسالمة ك 

 الطالب.
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 المبحث الثالث: مهارة القراءة 

 القراءة مهارة مفهوم .أ 

كيعرض   <9إف القراءة مصدر من قرأ، كالقراءة لغة : تتبع كلماتو نظرا كنطق هبا.
ّف أفقاؿ زلمد صاحل مسك  ?9كثَت من الباحثُت، كالدارسوف دلفهـو القراءة االصطالحي،

ة يراد هبا إدراؾ الصلة بُت لغة الكالـ اللسانية، كلغة الرموز الكتابية القراءة البصرية عملي
اليت تقع عليها العُت، كىي نشاط فكرم إلكساب القارئ معرفة إنسانية من علم، 

 كثقافة، كفن، كمعتقدات، كمقدسات،اخل.

عملية عقلية انفعالية دافعية تشمل  القراءةأف كقاؿ الدكتور حسن شحاتو  
كالرسـو اليت يتلقاىا القارئ عن طريق عينو، كفهم ادلعاشل، كالربط بُت  ز،تفسَت الرمو 

 @9اخلربة السابقة كىذه ادلعاشل، كاالستنتاج كالنقد، كاحلكم، كالتذكؽ، كحل ادلشكالت.

أّف القراءة عملية يراد هبا إجياد الصلة بُت لغة الكالـ،  كيراىا عبد العليم إبراىيم
 7:لغة الكالـ من ادلعاشل، كاأللفاظ اليت تؤدم ىذه ادلعاشل.كالرموز الكتابية، كتتألف 

تفسَت الذم يقـو بو لتحليل ك لنشطة لفهم ك األالقراءة ىي  فّ أكقاؿ تارجياف 
8:القارئ للحصوؿ علي البيانات اليت ينقلها ادلؤلف يف كتابو.

قاؿ كىاب رشدم أف  
ا ىو مكتوب كأف ىدؼ القراءة ىو لفهم زلتويات ادلكتوب بصرحية كلتوضيح نطق م
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تكوف قادرة على ترصبة النص. إذف تتضمن القراءة مهارتُت كىي فهم زلتويات النص 
 9:)فهم ادلقركء(، كقادرة على ترصبة ادلاشل من النصوص أك استيعاب ادلفردات.

مهارة القراءة ىي القدرة على التعرؼ كفهم مضموف ادلكتوب )الرموز ادلكتوبة(، 
القراءة ىي عمليو االتصاؿ بُت القارئ كالكاتب من خالؿ كنطق أك فهمو يف القلب. 

 ::النص الذم كتبو، ففيو ىناؾ عالقة ادلعرفية بُت اللغة الشفوية مع لغة الكتابية.

كقراءة اللغة العربية ىي متمثلة يف نصوصها األديبة القددية كما نسخ على منطها 
من ىذه التصوص اجليدة؛  ، قراءة كاعية صابرة، مع حفظ الكثَتر ادلختلفةيف العصو 

شعرا كنثرا، كعلى رأس ىذه التصوص صبيعها بالطبع نص القرآف العظيم، كل ىذا جيعل 
 .;:الطالب ذا ملكة قادرة على زلاكة ىذه النصوص كفهمها، كالنسج على منواذلا

كلذلك القراءة ىي األنشطة اليت ترتبط بُت اللغة الشفوية كاللغة الكتابية 
 ومات اليت قدمها الكاتب من خالؿ كتابو.للحصوؿ على ادلعل

القراءة حسب كجودىا الزمٍت يف النمو اللغوم عند االنساف، تأتى بعد التعبَت 
الشفوم. كسبثل القراءة يف احلقل الًتبوم جانبا ىامنا حيرص رجاؿ الًتبية على أدائو خَت 

عملية القراءة عند  الًتبوية اليت تسهل أداء، كال زاؿ رجاؿ الًتبية يبحثوف عن الوسائل
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 Wahab Rosyidi dan Mamlu’ Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2012),  95 
33

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya : 2011), 143 
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: جامعة اإلماـ زلمد بن ، ) الرياض  أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغة أخرل عبد العزيز بن إبراىيم العصيلي، 
 ;?8 ،ق ( :9;8سعود اإلسالمية معهد تعليم اللغة العربية 
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تالميذ ادلراحل األكذل. كالقراءة عنصر فعاؿ يف التقدـ العلمي، كيتعلم التالميذ يف 
 >:ادلدارس دبختلف مراحلها كيفية االستفادة شلا يطالعوف.

كمن البيانات السابقة، استنتجت الباحثة أف مهارة القراءة ىي األنشطة لفهم 
الرئيسي يف عملية القراءة ىو لفهم زلتويات  كلتحليل ماىو مكتوب يف النص. كاذلدؼ

 النص كالقدرة على ترصبتو.

  القراءةمهارة أهداف  .ب 

كاللغة العربية خباصة، ذلا أىداؼ ينبغي أف حيرص على  ،قراءة اللغة بعامة  
ربقيقها ادلعلم، كأىم ىذه األىداؼ: على ادلستويات اللغوية األربعة الصويت كالصريف 

دؼ ادلستول الصويت. إف معرفة األصوات اليت تتكوف اذلأكال،  =::، ىيكالًتكييب كالدالرل
امة منها اللغة العربية؛ معرفة مسعية كنطقية؛ شرط أساسي؛ إذا أف الصوت ىو ادلادة اذل

اليت تصنع منها اللغة كبو تتميز معاسل الكلمات فيها فإذا قرأ ادلتعلم أصوات اللغة، عرؼ 
كيف دييز بُت األصوات ادلتقاربة يف ادلخرج   خصائصها، كسلارجها، كعرؼ كذلك

 كادلتشاهبة يف الصفات

ادلستول الصريف. يهتم ىذا اجلانب الصريف بالكلمات ادلفردة،  اذلدؼثانيا،   
كقراءهتا كحدىا دكف تركيبها مع غَتىا من الكلمات يف صبلة ما، كتأيت مرحلة قراءة 

ة، كمن أىدافها مساعدة ادلتعلم يف الكلمات يف مرحلة تالية لقراءة األصوات اجملرد
تكوين معجمو اللغوم الصغَت، ككذلك مساعدتو يف ضم بعض األصوات إذل بعضها 

 اآلخر، كنطقها مع يف كتلة صوتية كاحدة كمعرفة أقساـ الكلمات يف اللغة.
                                                             

:<
  ;;9 ،، )الرياض : عمادة شؤكف ادلكتبات(علم اللغة النفسيعبد اجمليد سيد أضبد منصور،   

:=
 >?8 أساسيات،العصيلي،   
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ادلستول الًتكييب. يهدؼ ىذا ادلستول إذل تعليم الطالب كيفية  اذلدؼثالثا،   
عا؛ يف تركيب لغوم يؤدم معٌت معينا، كحيتوم على طريف إسناد، كىو ربط الكلمات م

ما يسمى اجلملة كتأيت ىذه الطريقة يف مرحلة ثالثة بعد مرحلة األصوات اجملردة، 
كمرحلةالكلمات ادلفردة، حيث تتعمق قدرة الطالب على التعامل مع اللغة بطريقة أمشل 

كالويلة ادلعقدة، كربط اجلمل معا، كفهم كأكسع، كمعرفة صبل اللغة القصَتة البسيطة، 
ادلعٌت الكلي للجملة؛ بعد فهم ادلعاشل اجلزئية لوكوناهتا )كلماهتا( كما هتدؼ ىذه 
الطريقة إذل إفهاـ الطالب كيفية التحاـ هنايات بعض الكلمات مع بدايات بعضها 

 اآلخر ؛ مع احملافظة على النطق، كعدـ ضياع شيء من أصواهتا.

ادلستول إذل توصيل معاشل ا ىذ دؼادلستول الدالرل. يه ذلدؼارابعا،   
الدالالت الكامنة يف الكلمات كالًتاكيب كاجلمل ادلختلفة، إذل ذىن الطالب، كال يفهم 
الطالب تلك  الدالالت بطريقة منفردة؛ بل تدمج ىذه الطريقة مع الناحيتُت الصرفية 

لة كيف ذىنو دالالت معينة تؤديها ىذه كالًتكيبية، كبذلك ينطق الطالب الكلمة أك اجلم
 الوحدات اللغوية.

كقاؿ سيف ادلصطفى أف األىداؼ دلهارة القراءة تنقسم غلى قسمُت كمها   
العاـ كاخلاص. كأىداؼ العاـ يف تعليم مهارة القراءة ىي تعرؼ النصوص ادلكتوبة على 

ردة صراحة كضمنا، فهم اللغة، تفسَت كاستخداـ ادلفردات األجنبية، فهم ادلعلومات الوا
ادلعٌت ادلفاىيم، فهم القية الصريح من اجلملة، فهم العالقة يف اجلملة، بُت اجلملة كالفقرة، 
فسر القراءة، ربديد ادلعلومات ادلهمة يف احلديث، يفرؽ بُت الفكرة الرئيسية كالفكرة 

 ادلساعدة، تعيُت احلالة ادلهمة لتكوف التلخيص.

 غلى ثالثة مستويات: كأما أىداؼ اخلاص تنقسم
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مستول ادلبتدء: يعرؼ الرمز )رمز اللغة(، يعرؼ الكلمة كاجلملة، اكتشفت  -
 الفكرة الرئيسية ككلمة ادلرشد، إعادة القصة يف القراءة القصَتة 

مستول ادلتوسط: اكتشاؼ الفكرة الرئيسية كالفكرة ادلساعدة، إعادة القصة من  -
 زلتويات القراءة.

اؼ الفكرة الرئيسية كالفكرة ادلساعدة، تفسَت زلتويات مستول ادلتقدـ: اكتش -
 <:القراءة، تعيُت اجلوىر من القراءة، كإعادة القصة من زلتويات القراءة.

من البيانات ادلذكورة ، كجدت الباحثة بيانتُت سلتلفُت عن أىداؼ مهارة   
من   القراءة من أراء عصيلي كسيف ادلصطفى. قاؿ عصيلي أف أىداؼ القراءة تتكوف

. كأما لسف ادلصطفي قاؿ ادلستويات اللغوية األربعة الصويت كالصريف كالًتكييب كالدالرل
 أف أىداؼ مهارة القراءة تنقسم إذل قسمُت كمها اذلدؼ العاـ كاذلدؼ اخلاص.

 أنواع القراءة .ج 

 : تنقسم مهارة القراءة غلى شبانية أقساـ، كىي
 القراءة الصامتة .8

 ،كال ربريك لشفتُت ،فيها صوت كال مهسليس  ،ىي قراءة بالعينُت  
القراءة الصامتة ىي ادلهارة كتستخدـ يف صبيع مراحل التعليم بنسب متفاكتة . ك 

االساسيو يف الكبد اليت جيب اف يتقنها الطالب جيدا. الف القراءة الصامتة أكثر 
كل فعاليو يف فهم زلتوم القراءة من القراءة اجلهرية. مهارة القراءة الصامتة بش

، كقصص قيمو  فردم سيكوف العامل احملدد لنجاح كاحد يف إتقاف كصف ادلفهـو
 ?:األدب، أك غَتىا من ادلفاىيم.
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كالقارئ الصامت يقرأ لنفسو فقط، كلذلك فهو يركز جهده على معٌت   
ادلقركء ليدركو، دكف أف يصرؼ جهدا آخر من أجل التلفظ،أك يشغل نفسو 

ها أك سبثيل ادلعٌت ادلتضمن بكيفيات صوتية دبراعاة اخراج احلركؼ من سلارج
معينة، أك حىت التوقف للتنفس النو يستطيع أف يفعل ذلك أثناء القراءة، خبالؼ 
القراءة اجلهرية. كمن ىنا كانت القراءة الصامتة أكثر أنواع القراءة شيوعا كأسرع 

   @:يف األداء.
بية الذكؽ كاإلحساس أغراضها تعٍت تنمية الرغبة يف القراءة كتذكقها ك تر   

باجلماؿ ك زيادة القدرة على الفهم ك تربية القدرة على ادلطالعة اخلاطفة كزيادة 
السرعة مع اإلدلاـ بالقراء سبشيا مع ضركرات احلياة ك زيادة قاموس القارئ كتنمية 
لغويا كفكريا . مزاياىا : أهنا الطريقة الطبيعية لكسب ادلعركؼ كربقيق ادلتعة كاليت 

طاليقة اقتصادية يف ، ي إليها القارئ بعد ادلدرسة يف ربصيل معارفوينته
التحصيل ألهنا أسرع من اجلهرية، تشغل صبيع التالميذ كتتيح ذلم شدة االنتباه 

مرحية دلا يكتفها من صمت كىدكء، تعود ، كحصر الذىن يف ادلقركء كفهمو بدقة
اءة اجلهرية ألهنا زلررة أيسر من القر  ،الطالب االستقالؿ كاالعتماد على النفس

 7;ة الشكل كاإلعراب كسبثيل ادلعٌت كمن مراعا ،من أثقاؿ النطق
 القراءة اجلهرية .9

ىي قراءة تشتمل على ما تتطلبو القراءة الصمتة من تعرؼ بواسطة البصر   
كتزيد عليها التعبَت بواسطة جهاز  ،على الرموز الكتابية كإداراؾ عقلي دلعانيها

                                                             
 <;9، علم اللغةمنصور،  @:
 \ـ  >977، )عماف : دار صفاء للنشر كالتوزيع، مشكالت القراءة من الطفولة إذل ادلراىقة طفى، صرياض بدرم م 7;

 <9 ،ق( >9;8
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كبذلك فهي أصعب من  ،عاشل كالنطق هبا بصوت جهرمالنطق عن ىذه ادل
  8;القراءة الصامتة.

كالقراءة اجلهرية تعتمد على ثالث عناصر يعٍت: رؤية العُت للرمز ادلقركء،   
التلفظ بالصوت ادلعرب عما يدؿ عليو ذلك اط الذىن يف إدراؾ معٌت الرمز، ك نش

ة الصامتة، ألف القارئ الرمز. كذلذا فهي صعبة يف أدائها، إذا قسيت بالقراء
قواعد التلفظ مثل إخراج  -فوؽ إداراكو ادلعٌت–يصرؼ جهدا مزدكجا يراعى 

احلركؼ من سلارجها الصحيحة كسالمة بنية الكلمات كضبط أك اخراىا كسبثيل 
ادلعٌت بنعمات الصوت، زيادة على احتياجها إذل كقت أطوؿ نظرا ألف القارئ 

  9;يتوقف يف اثنائها للتنفس.
غراض القراءة اجلهرية كمزاياىا: ىي كسيلة إلجادة النطق كاإللقاء كسبثيل أ  

ادلعٌت، كىي كسيلة للكشف عن أخطاء التالميذ يف النطق, فيتسٌت عالجها، 
تساعد التالميذ على إداراؾ مواطن اجلماؿ كالذكؽ الفٍت، تعود التالميذ 

نفوسهم، تسر  الشجاعة كتزيل صفة اخلجل كالوجل كالتلجج كتبعت الثقة يف
القارئ كالسامع معناف فيشعر كل منهما باللذة كاالستمتاع، تعد التالميذ 
للمواقف اخلطابية كمواجهة اجلماىَت. كمن مآخذىا كعيوهبا : قد ال تتسع 
احلصة لقراءة صبيع التالميذ، قد ينشغل بعض التالميذ يف أثنائها بغَت الدرس، 

كال سيما إذا كانت بأصوات مرتفعة، طريقة  ردبا أدت إذل إجهاد ادلعلم كالتالميذ
 :;غَت اقتصادية يف التحصيل.

 القراءة السمعية .:

                                                             
;8

 @9،  مصطفى، مشكالت  
;9

 ?;9، علم اللغةمنصور،   
 @9  مشكالت،ى، طفصم :;
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إذا كانت القراءة الصامتة قراءة بالعينُت، كالقراءة اجلهرية تتم بالعينُت    
فإف االستماع قراءة باألذف فقط. كديكن االعتماد على االستماع   ،كالشفتُت

احل الدراسة ماعدا ادلرحلة االبتدائية الدنيا كوسيلة للتلقي كالفهم يف صبيع مر 
حيث يكوف الطفل مياالن بفطرتو للعب فال يستطيع أف حيصر انتباىو مدة طويلة 
إال إذا كاف يسمع قصة. فوائدىا كمزاياىا: تدريب الطالب على حسن 

كسرعة الفهم، تعرؼ الفركؽ الفردية ، كمتابعة ادلتكلم ،كحصر الذىن ،اإلصغاء
ميذ كتكشف عن مواىبهم ادلختلفة، الوقوؼ على مواطن ضعف بُت التال

كيف  ،التالميذ كالعمل على عالجها، ذلا أعظم األثر يف تعليم ادلكفوفُت
 ;;كنلقي احملاضرات.، الدراسات اجلامعية كالعايا

 القراءة السريعة .;

ىي القراءة اليت سبارس حُت تكوف ادلادة ادلقركءة ال تتطلب دقة   
كديكن للدراس استخداـ ىذا ، ا الفهم العاـ مثل قراءة الصحفكىدفه ،كترقيزا

النوع من القراءة أثناء عملية ادلراجعة بشرط أف ال تكوف ادلادة صعبة كربتاج 
كجيب أف ال ينشد الفرد السرعة القرائية بقدر ما ينشد ، لًتكيز كقراءة معادة

 >;الفاعلية فيها.
 القراءة الفاعلة .>

كفاعلية القراءة تعتمد ، عملية التعلم عن بعدلقراءة دكر أساسي يف ا  
على سرعة أدائها كالفهم كاالستيعاب الناتج عنها كارتباطو باألىداؼ التعليمية 

كالفاعلية تعٍت مدل الفهم كاالستيعاب احلاصل بالنسبة للوقت  ادلنشودة.
اء كتقاس الفاعلية دبدل التعلم احلاصل يف أثن، قو الدارس يف ربقيقواالذم استغر 

                                                             
;;

 8: مشكالت، طفى، صم  
 ::،  مصطفى، مشكالت >;
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ككلما زاد الناتج عن القراءة كقل الوقت كاجلهد زادت ، كحدة زمنية زلددة
أم أف كلما قرأت بسرعة كدل تفهم ما قرأت فإف فراءتك دل تكن فاعلة  ،الفاعلية

كتقاس سرعة القراءة بقسمة عدد الكلمات اليت قرأهتا  كضاع جهدؾ ككقتك.
 على الزمن بالدقائق.

 ةالقراءة الناقد .=

الناقدة نوع خاص من القراءة ادلركزة حبيث يهتم القارئ بتقوصل ما يقرأ من القراءة  
حيث احملتول أك السياؽ ادلنطقي أك مستول النوعة كلتحديد نقاط الضعف 

كالقراءة الناقدة ضركرية لكل طالب من أجل نقد الكتب  كالقوة يف ادلادة القرائية.
 كاألحباث كالتقارير.

 عية العابرةالقراءة ادلسحية/ االستطال .<

 ،كن االستغناء عنو يف الدراسةديىذا النوع من القراءة ضركرم كال    
 ،كيهدؼ ىذا النمط إذل ادلساعدة على استطالع ادلرجع أك ادلادة ادلقركءة

استكشاؼ نوع كطبيعة كمستول ادلادة القرائية .كالقراءة ادلسحية ال تستغرؽ 
زلتول ادلادة كفهمو، إمنا هتيئو  كقت طويال، كال سبكن القارئ من التعرؼ على

إذل ذلك كإذل تنظيم دراستو، أم أف القراءة ادلسحية حيتاج ذلا لوضع اجلدكؿ 
 الدراسي كالتهيئة لنوع آخر من القراءة.

 القراءة الدراسية .?

ىي القراءة اجلادة كاذلادفة كأكثر أنواع القراءة تعقيدا باعتبارىا نظاما    
واع القراءة اليت سبق ذكرىا، كتتكامل كطائف متكامال تشتمل على صبيع أن

  =;.سية الفاعلةناألنواع من القراءات لتشكل نظاـ القراءة الدرا

                                                             
;=

 =:، ، مشكالتمصطفى  
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من البيانات السابقة، تستنتج الباحثة أف أنواع القراءة تتكوف من القراءة  
الصامتة، القراءة اجلهرية، القراءة السمعية، القراءة السريعة، القراءة الفاعلة, 

ىي قراءة ءة الناقدة، القراءة ادلسحية كالقراءة الدراسية. القراءة الصامتة القرا
بالعينُت  . القراءة اجلهرية ىي القراءةليس فيها صوت كال مهس ،بالعينُت

مدل . القراءة الفاعلة ىي قراءة باألذف فقط. كالقراءة السمعية ىي كالشفتُت
. قو الدارس يف ربقيقواتغر الفهم كاالستيعاب احلاصل بالنسبة للوقت الذم اس

يهتم القارئ بتقوصل ما يقرأ من حيث احملتول أك كالقراءة الناقدة ىي القراءة اليت 
سية . كالقراءة ادلسحية ىي القراءة الضركرم. كأما القراءة الدراالسياؽ ادلنطقي

 ىي القراءة باجلادة كاذلادفة

 مستويات الفهم القرائي ومهاراته في المرحلة الثانوية . د

ىذه ىي مستوايات الفهم القرائي كمهاراتو اليت ينبغي تنميتها لدل الطالب 
 الثانوم: 

 مستول الفهم ادلياشر  .8

 ربديد ادلعٌت ادلناسب للكلمة من السياؽ 

 ربديد الفكرة العامة )احملورية( للموضوع 

  ربديد الفكرة الرئيسية يف الفقرة 

 وعربديد األفكار اجلزئية كالتفاصيل الدقيقة للموض 

  ربديد اجلمل ادلفتاحية يف كل فقرة 

 إدراؾ الًتتيب الزماشل كالًتتيب ادلكاشل ألحداث ادلوضوع 

  إدراؾ التسلسل ادلنطقي للملومات الواردة يف ادلوضوع 

  قراءة األشكاؿ كاجلداكؿ كالرسـو البيانية 

  ضبط الفردة ضبطا صحيحا يساعد على فهم معناىا 
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 ، كيتدرج ربتو ادلهارات التالية(:مستول الفهم االستنتاجي )الضمٍت .9

  استنتاج ادلعاشل الضمنية اليت دل يصرح هبا الكاتب 

 استنتاج أكجو الشبو كأكجو االختالؼ 

 استنتاج العالقات بُت ادلعلومات الواردة يف ادلوضوع 

 استنتاج كجهة نظر الكاتب كأغراضو كدكافعو 

 استنتاج القيم الشائعة كاالذباىات يف ادلوضوع 

 اج احلقائق كادلعلومات اليت حاكؿ الكاتب حذفها أك تغيَت مهاذلا.استنت 

 استنتاج األفكار النحازة كاألفكار غَت ادلوضوعية يف النص 

 مستوضل الفهم النقدل، كيتدرج ربتو ادلهارات التالية: .:

 التمييز بُت األفكار األساسية كاألفكار الثانوية 

  بوبادلوضوع كما ال يتصل التمييز بُت ما يتصل 

 التمييز بُت ادلسلمات كالفركض 

 التمييز بُت احلقيقة كالرأل 

 التمييز بُت ادلعقوؿ كغَت ادلعقوؿ من األفكار 

 التمييز بُت احلجج القوية كاحلجج الضعيفة 

 احلكم على مدل صحة ادلصدر الذم نقلت عنو ادلعلومات 

 احلكم على مدل حداثو الرأل ادلكتوب 

 يف كتابة ادلوضوع احلكم على كفاءة ادلؤلف كأىليتو 

 احلكم على مدل صدؽ أدلة الكاتب كقتها يف التأثَت على القارئ 

 التميييز بُت ادلصادر األصلية كادلصادر الثانوية 

 التمييز بُت الفكرة الشائعة كالفكرة ادلبتكرة يف ادلوضوع 

 تكوين رأل حوؿ األفكار كالقضايا ادلطركحة 
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 قع.الوقوؼ على مدل انطباؽ األفكار على الوا 

 :مستول الفهم التذكقى، كيتدرج ربتو ادلهارات التالية .;

 إدراؾ احلالة الشعورية كادلزاجية ادلخيمة على جو النص 

 إدراؾ القيمة الفنية كاجلمالية لألساليب البيانية كاجملازية 

 إدراؾ الصور البيانية كاألخيلة ادلتضمنة يف ادلوضوع 

  اتإدراؾ الداللة اإلحيائية للكلمات كالتعبيَت 

  دبيُتأادلوازنة بُت عملُت 

 مستول الفهم االبداعي، كيتدرج ربتو ادلهارات التالية: .>

  تطوير أفكار جديدة من خالؿ أفكار سابقة 

 اقًتاح حلوؿ جديدة دلشكالت كردت يف موضوع أك قصة 

  التواصل إذل توقعات بناء على فرضية معينة 

 ذكرىا صراحة أك تدعيم القضية اليت طرحها الكاتب بشواىد كأدلة دل ي
 ضمنا

 .القدرة على االستفادة من ادلادة ادلقركءة كتوظيفها يف احلياة العملية 

 .صياغة أسئلة ادلقركء;> 

 خطوات القراءة الصحيحة  . ه

 قبل القراءة .8

هتدؼ ىذه اخلطوة لزيادة الدكافع قراءة الكتب. كىناؾ أربع خطوات،   
اءة الكتاب، تقدصل ذ قرار لقر كىي:ربديد غرض القراءة، كجد الكتاب ادلناسب، ازبا

 قائمة األسئلة
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 عند القراءة  .9

األنشطة يف ىذه اخلطوة ىي: قراءة زلتويات الكتاب جبد، إجراء ربليل 
كاستنتاج من زلتويات القراءة، تقدصل ملخص حملتويات القراءة، مراجعة صحة 

 ادلصدر، التواصل مع أفكار الكتاب اآلخرين.
 بعد القراءة .:

اخلطوة ىي: ربديد ادلوقف )قبوؿ أك رفض زلتويات األنشطة يف ىذه 
القراءة(، ناقش زلتويات الكتاب مع اآلخرين، تنفيذ يف احلياة اليومية، طرح األفكار 

 ?;اجلديدة.

 معيار مهارة القراءة ومؤشراتها . ز

معيار مهارة القراءة يتكوف من ثالثة أقساـ، كىي: فهم معٌت اجلملة، فهم أمناط 
أما مؤشرات دلهارة  @;احلركة الصحيحة كفقا لقواعد اللغة العربية. اجلملة، كفهم ربديد

قراءة النص تنقسم إذل ثالثة عشر مؤشرا، كىي: القراءة كما قاؿ اينُت يف كتابو 
بالفصيحة، تعيُت معٌت ادلفردات يف النص باكلمة ادلعينة، اكتشاؼ احلقائق الصرحية يف 

اؼ الفكرة الرئيسية يف الفقرة، اكتشاؼ النص، اكتشاؼ ادلعٌت الضمٍت يف النص، اكتش
الفكرة ادلساعدة يف الفقرة، اكتشاؼ الفكرة اليت ادلوجودة يف القراءة، تلخيص الفكرة 

 7>الرئيسية يف القراءة، تعليق كانتقاد زلتول القراءة.
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 تقويم مهارة القراءة . ح

أك  التقوصل ىو عملية ربديد مدل ما ربقق من األىداؼ اليت خطط ذلا ادلنهج،
ىو ربديد دلستول ما كصل إليو الطالب كربقق لديو من نتاجات تعليمية كخربات 
مكتسبة. كالتقوصل عنصرا أك مكوف أساسي يف ادلنهج كىو جزء ال يتجزأ من العملية 
التعليمية كيتخلل صبيع مراحل عملية التعليم كالتعلم، فهو نقطة البداية للخربات التعليمية 

ككاحد من أشكاؿ التقوصل  8>طلق الرئيس لتطوير ادلنهج كتعديالتو.الالحقة كما أنو ادلن
 ىو االختبار، كأنواع االختبارات يف تعليم مهارة القراءة كما يلي:

 اختبار القراءة اجلهرية كفهم ادلقركء .8

اختبار القراءة اجلهرية يف فسيح قراءة النصوص كصحيح اللفظ كسلارج  . أ
 احلركؼ كالنحو كالصرؼ. 

)قراءة السر(: ىو االختبار من متعدد، صواب كخطأ، ملء  فهم ادلقركء . ب
الفراغ، مزكجة. خالؿ ىذا الوقت، اليزاؿ ىناؾ طالب يذىبوف يف قوؿ 
احلركؼ العربية حبيث يصبح فهم النصوص العربية أمرا صعبا ذلم، ألنو 
يتطلب اختبارا مناسبا لقدرة القراءة كأيضا اختبارات لفهم خطاب اللغة 

 9>يد مستول قدرات الطالب.العربية لتحد

 اختبار األصوات .0

القراءة اجلهرية: يطلب ادلعلم  -من ادلمكن أف خيترب النطق يف عدة طرؽ منها: 
التمييز بُت الثنائيات:  -من الطالب أف يقرأ رلموعة من الكلمات أك اجلمل أك الفقرة. 

الثنائية اليت يستمع الطالب إذل ادلعلم أك شريط تسجيل كيطلب منو احلكم إذا كانت 
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نطق  -مسعها تدؿ على كلمتُت سلتلفتُت اك تدؿ على الكلمة ذاهتا مكررة مرتُت.
ثنائيات: تقدـ الطالب رلموعة من الثنائيات الصغرل مكتوبة كيطلب منو أف ينطقها 

 مثٌت مثٌت ليقيم ادلعلم قدرتو على التفريق بُت األصوات عند نطقها.

 اختبار ادلفردات .:

االختبار ادلتعدد: باختبار إحدل  -ر ادلفردات بعدة طرؽ منها: من ادلمكن اختبا
ادلًتادفات: بإعطاء كلمة أخرل ترادؼ  -الكلمات األربع لتناسب الفراغ يف اجلملة. 

األضداد: إعطاء كلمة أخرل  -الشرح: شرح كلمة بعبارة اخرل.  -الكلمة يف ادلعٌت. 
سم الفاعل أك اسم ادلفعوؿ أك الصفة االشتقاؽ: باشتقاؽ ا -تضاد الكلمة يف ادلعٌت. 

التزاكج: اختيار كلمة من القائمة الثانية تقارب نظَتة  -ادلشاهبة أك غَت ذؿ من الكلمة. 
ملء الفراغ: بإمالء الفراغ يف اجلملة بالكلمة ادلناسبة.  -ذلا يف ادلعٌت يف القائمة األكذل. 

ة مناسبة مذكولر أكؿ حركؼ أك ملء الفراغ ادلعاف: بإمالء الفراغ يف اجلملة بكلم -
 آخره.

 اختبار الًتاكيب .;

تعديل الصيغة: بتعديل الصيغة  -من ادلمكن اختبار الًتاكيب بعدة طرؽ منها: 
ملء الفراغ: بوضع الكلمة ادلناسبة يف الفراغ  -اليت بُت قوسُت دبا يتناسب مع اجلملة. 

خلطأ: بوضع اخلط ربت كشف ا  -الدمج: بدمج اجلملتُت يف صبلة كاحدة.  -ادلعُت. 
اإلعراب: بإعراب  -إكماؿ اجلملة: بإكماؿ اجلملة.  -اخلطأ مث تصحيح اجلملة. 

التحويل: بتحويل اجلملة من حيث زمن األفعاؿ أك الضمائر أك  -اجلملة أك الكلمة. 
التعويض: بوضع  -االختيار من متعدد: باختيار اجلواب الصحيح.  -غَت ذلك. 
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إعادة -. مة ادلناسبة يف اجلملة أك الفقرة زلدثا التغيَتات الالزمةالكلمة بدال من الكل
 :>الًتتيب: بإعادة ترتيب الكلمات لتكوف صبلة صحيحة.

من البيانات ادلذكورة، استنتجت الباحثة أف تقوصل مهارة القراءة تتكوف من اختبار 
 بار الًتاكيب.القراءة اجلهرية كفهم ادلقركء، اختبار األصوات، اختبار ادلفردات كاخت
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث 

 مدخل البحث ومنهجيته . أ

إف منهج البحث الذم يستخدمها الباحثة ذلذا البحث ىو ادلنهج التجرييب، 
كىو حياكؿ يف البحث أف يأخذ فعالة من ادلتغَت ادلعُت على ادلتغَت اآلخر دبراقبة جيدة. 

 التجرييبإحدل ادلنهج  يعٍت (Quasi Eksperimen) تستخدـ الباحثة ادلنهج شبو ذبرييب
التعبَت عن عالقة السببية بطريقة يكوف اجملموعة التجريبية كاجملموعة  إذلاليت هتدؼ 

  ;>الضابطة. 

كالطريقة اليت تستخدمها الباحثة يف ىذا البحث ىي زبتار الباحثة فصلُت، 
لباحثة إذل اجملموعة التجريبية كاختارت عشوائيا فصل للتجرييب كآخر للضابط. ربتاج ا

. كاجملموعة الضابطة ىي هااليت تتعرض للمتغَت ادلستقل دلعرفة تأثَت ىذا ادلتغَت عليىي 
كمن ذكر ما سبق، إذف  >>.التجرييب كتبقى ربت ظركؼ عادية اليت ال تتعرض للمتغَت

القائم على  اجملهود طريقةيف ىذا البحث اجملموعة التجريبية ىي اجملموعة اليت تستخدـ 
لًتقية كفاءة الطلبة يف مهارة القراءة.  جوجل كالس رـكبوسيلة  (TBLT) تدريس اللغة 

اجملهود القائم على تدريس  طريقةكأما اجملموعة الضابطة فهي اجملموعة دكف تستخدـ 
لًتقية كفاءة الطلبة يف مهارة القراءة. كىي  جوجل كالس رـكبوسيلة  (TBLT) اللغة

 نة باجملموعة التجريبية.ستكوف ادلقار 
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 اجملهود القائم على تدريس اللغة  طريقةكيف ىذا ادلنهج تستخدـ الباحثة 
(TBLT)  لًتقية كفاءة الطلبة يف مهارة القراءة. يف ىذه الفرصة  جوجل كالس رـكبوسيلة

 تريد الباحثة معرفة ما  تغَت يف التجريبية أك فعاليتها يف التعليم.

 (1.1) :الجدول
 =>ج التجرييب بتصميم اجملموعتُت مع إجراء االختبار القبلي كاالختبار البعدم.ادلنه

 االختبار المجموعة الفصل
 القبلي

 االختبار التجريبية
 البعدي

A المجموعة 
 التجريبية

O1 X O2 

B المجموعة 
 الضابطة

O3 - O4 

 كفيما يلي توضيح ما يف جدكؿ السابق:
O1 :جريبيةالتالقبلي للمجموعة  االختبار  

O2 :التجريبية للمجموعة البعيد االختبار  

O3 : الضابطة للمجموعة القبلياالختبار  

O4 :الضابطة للمجموعة البعدم االختبار 

X :التجريبة تطبيق 
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 البحث وعينته  مجتمع . ب

اجملتمع ىو رلاؿ تعميم الكائن أك ادلوضوع الذم حيتوم على بعض الصفات  .8
لدراستها مث يتم استخالص النتائج. كبالتارل فإف  كاخلصائص اليت حددىا الباحثة

اجملتمع ليسوا فقط أشخاصا، كلكن أيضا كائنات كأشياء طبيعية أخرل. اجملتمع 
ليسوا فقط العدد ادلوجودة يف الكائن أك ادلوضوع قيد الدراسة، كلكن يشمل 

و كاجملتمع يف ىذا البحث ى <>صبيع اخلصائص اليت ديتلكها ادلوضوع أك الكائن.
الطالب يف الصف الثاشل من ادلدرسة الثانوية نور اذلدل سَتانج بننت يف عاـ 

 ـ. 9797/@978الدراسي 
عينة البحث: الطالب يف الصف الثاشل من ادلدرسة الثانوية نور اذلدل سَتانج  .9

. أما لتجريبية، كفصل "ب" للمجموعة الضابطةبننت يف فصل "أ" للمجموعة ا
اجملهود القائم على  طريقةم مهارة القراءة باستخداـ ادلتغَت ادلستقل فهو تعلي

، كادلتغَت التابع ىو نتيجة جوجل كالس رـكبوسيلة  (TBLT) تدريس اللغة 
التعليم لدل الطلبة قبل التجريبة يف ترقية كفاءة الطلبة يف مهارة القراءة. بطريقة 

 .(Stratified Random Sampling)أخذ عينة عشوائية 
  البحث متغيرات . ج

ادلتغَتات ىي كائنات البحث أك ما ىو زلور االىتماـ ببحث. تنقسم متغَتات 
?>.(Y)كادلتغَت التابع  (x)البحث إذل نوعُت كمها ادلتغي ادلستقل 

يف ىذا البحث يوجد  
 يف أك: يسمى بادلتغَت ادلستقل دافع  (Variable Independent)ادلستقل دلتغَتا :متغَتاف، مها

تطبيق  ادلتغَت ادلستقل يف ىذا البحث ىو @>.احلر بادلتغَت معركؼ اإلندكنيسية اللغة
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جوجل كالس رـك يسمى ب بوسيلة  (TBLT) اجملهود القائم على تدريس اللغة  طريقة
 اإلندكنيسية اللغة يف أما ادلسبب، ىو:  (Variable Depedent) التابع ادلتغَتك  (.x)متغَت 
. ادلتغَت التابع يف ىذا ادلستقل ادلتغَت من ادلسبب يدادلق ادلتغَت جعل. ادلقيد بادلتغَت يسمى

 (yيسمى ب )متغَت  لًتقية كفاءة الطلبة يف مهارة القراءةالبحث ىو 

 (1.0الجدول )
 متغيرات البحث

 

 ومصادرها البيانات . د

 عن كاالستبانةكادلقابلة،  تبار،خاال نتائج ىي البحث ىذا يف الباحثة ربتاج اليت البيانات
. جوجل كالس رـكبوسيلة  (TBLT) تطبيق طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة 

 نتائج ىي الكمية كالبيانات. الكمية البيانات اذل حيتاج التجرييب البحث تصميمك 
 .الطالبمعلم مادة القراءة ك  من كاالستبانةكادلقابلة  االختبار،

 

 

 مجتمع البحث المتغير رقم

 اجملهود القائم على تدريس اللغة  طريقة تطبيق (X) ادلستقل 8
(TBLT)  جوجل كالس رـكبوسيلة 

 لًتقية كفاءة الطلبة يف مهارة القراءة (Y) ادلقيد 9



;= 
 

 (1.1الجدول: )
 البيانات ومصادرها

 أدوات جمعها المصادر البيانات البحث أسئلة رقم

طريقة اجملهود القائم على  تطبيق كيف  .8
بوسيلة جوجل   (TBLT)تدريس اللغة 

س رـك لًتقية كفاءة الطلبة يف مهارة كال
القراءة بادلدرسة الثانوية نور اذلدل سَتانج 

 بننت

ب يف أنشطة الطال
عملية التعليم 

 كالتعلم  

معلم 
مادة 

القراءة 
 الطالبك 

 دبالحظة أنشطة
ب يف الطال

عملية التعليم 
 كالتعلم  

اجملهود القائم على  طريقة فعاليةما مدل   .9
جوجل  بوسيلة  (TBLT) تدريس اللغة 

لًتقية كفاءة الطلبة يف مهارة  كالس رـك
القراءة بادلدرسة الثانوية نور اذلدل سَتانج 

 بننت

 االختبار نتائج
 كاالستبانةكادلقابلة 

 االختبار
 ادلقابلة

 االستبانة

الرئيسية، ىي البيانات  البياناتالبيانات يف ىذا البحث إذل قسمُت، مها:  ينقسم
 االختبارك  ادلقابلة باستخداـ البياناتمع الباحثة مباشرة من مصادر اليت توجد أك ذب

 بالتعليم، ادلتعلقة األشخاص من ىو البحث ىذا يف البياناتر مصاد ككانت. كاالستبانة
 كالبيانات. الصف الثاشل من ادلدرسة الثانوية نور اذلدل يف طالبعلم مادة القراءة كالكادل

 اآلخرين من كعرضها كمعاجلتها الباحثة ذبمع اليت البيانات كىي الثانوية البيانات ىي التالية



;> 
 

البحث كتساعد الباحثة لنيل  موضوع هبذا تتعلق اليت ادلقابلة من ادلدرسة نع كادلعلومات
 ادلعلومات احملتاجة.

 (1.2) :الجدول

 مصادر البيانات

 البيانات مصادر البيانات رقم

8.   قبل راءة االختبار القبلي  يف مهارة الق نتائج
اجملهود القائم على تدريس  استخداـ طريقة

 جوجل كالس رـكبوسيلة  (TBLT) اللغة 

 بعد  القراءة مهارة يف البعدم االختبار نتائج
اجملهود القائم على تدريس  استخداـ طريقة

 جوجل كالس رـكبوسيلة  (TBLT) اللغة 

  قبلستبانة االيف إجابة نتائج الطالب 
د القائم على تدريس اجملهو  استخداـ طريقة

 جوجل كالس رـكبوسيلة  (TBLT) اللغة 

  اجملهود  استخداـ طريقة قبل قابلةادليف إجابة
بوسيلة  (TBLT) القائم على تدريس اللغة 

 جوجل كالس رـك

 ستبانة بعد االالطالب يف إجابة  نتائج

 الطالبمعلم مادة القراءة ك 
يف الصف الثاشل من ادلدرسة 
الثانوية نور اذلدل سَتانج 

 بنتُت



;? 
 

اجملهود القائم على تدريس  استخداـ طريقة
 رـكجوجل كالس بوسيلة  (TBLT) اللغة 

 بعد استخداـ  قابلةادليف إجابة  الطالب نتائج
 اجملهود القائم على تدريس اللغة طريقة

(TBLT)  جوجل كالس رـكبوسيلة 

 القراءة مادة معلم الفصل ذلك يف كالتعلم التعليم عملية  .9

 

 جمع البيانات  وبأسل . ه

 :يلي كما البيانات لنيل الباحثة تستخدمها اليت الطريقة
 االختبار  (8

ىو األلة أك إجراء األنشطة ادلعقدة لتناكؿ قدرة كسلوؾ الشخص كاليت  االختبار
االختبار ادلستخدـ يف ىذا  7=.معينة دراسية مادة يف ديلكهاتصور الكفاءة اليت 

االختبار يعطي قبل إجراء التجرييب كالضابط.  يعٍتالبحث ىو االختبار القبلي 
 معيار أما. كالضابط التجرييب إجراء بعد يعطي االختبار يعٍت البعدمكاالختبار 

 :األيت البياف رسم فهما كمؤشراتو االختبار يف الطالب صلاح

 (1.3) :الجدول
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 تقدير نتيجة رقم
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 معيار نتيجة الطالب لفصل تجريبي والضابط كما وجد في هذا الجدول 
 ادلقابلة  (9

دراسة الاستخداـ ادلقابلة كطريقة جلمع البيانات إذا أراد الباحث إجراء 
، كأيضا إذا أراد الباحث الستكشاؼ ادلشكلة اليت جيب البحث عنهاالسابقة 

من ادلستطلعُت بينما عدد ادلستطلعُت قليال. كىناؾ  معرفة األشياء العميقة
ىو الشخص الذم يعرؼ أكثر عن  ستطالعادلالشركط لعمل ادلقابلة، كىي: 

لألسئلة اليت  طالعتفسَت ادلست ، ادلعلومات ما قاؿ ادلستطالع صحيحة،نفسو
 .الباحث مع طرحها عليو الباحث ىو نفس معٌت

َت منظمة. تستخدـ مقابلة منظمة  تتكوف ادلقابلة من مقابلة منظمة كغ
ادلعلومات اليت سيتم احلصوؿ  كتقنيات صبع اليانات إذا قد عرؼ الباحث عن

. أما شكل أسئلة مكتوبةبأعد الباحث أداة حبثية  لذلك يف إجراء ادلقابلةعليها
رلانية حيث ال يستخدـ الباحث إرشادات ادلقابلة  ةمقابلمقابلة غَت منظمة ىي 

 8=ها جلمع البيانات.اليت مت ترتيب
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 شلتاز 877 -7@ 8

 جيد جدا @? -7? 9

 جيد @< -7< :

 مقبوؿ @= -7= ;

 ضعيف @> -7> >
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 االستبانة  (:

 بوقت مرتبطة كحقئق كبيانات معلومات على للحصوؿ مالئمة أدة ىي االستبانة
 قبل من عنها اإلجابة يطلب األسئلة من عدد بشكل االستبانة كيقدـ معُت،
كاالستبانة أدة مفيدة من أدكات البحث العلمي  9=.ادلعُت األفراد من عدد

 كاألحواؿ الظركؼتواصل إذل ادلوقع كالتعرؼ على للحصوؿ على اخلقائق، كال
 أم. كتستخدـ الباحثة االستبانات لوجود ر كاآلراء كاالذباىات ادلوافقة كدراسة

 اجملهود القائم على تدريس اللغة   طريقةالطالب أك االستبيانات يف استخداـ 
(TBLT)  درسة دبمهارة القراءة كفاءة الطلبة يف ًتقية  ل جوجل كالس رـكبوسيلة

 الثانوية نور اذلدل سَتانج بننت
  الوثائق (;

 ادللفات مثل مكتوبة األشياء طريقة عن البيانات صبع طريقة ىي الوثائق
 األخرل كاألشياء األحكاـ أك نظريات أك اآلراء عن ادلكتوبة كالكتب كاألرشفات

 اإلجتماع كسلضر كالنظم كاجملالت الدفتار مثل ادلكتوب بالبحث تتعلق اليت
 كتستطيع للباحثة مفيدة تكوف أف ديكن البيانات ىذه. كغَتىا اليومي ذلامشكا

 . الصورة أك النص بشكل البيانات ذبمع كأف ربدد اف الباحثة

 تحليل البيانات  أسلوب . و

 :يلي كما البياف كأما الكمي،الباحثة ربليل  تستخدـ البحث ىذا يف
 الكمي  التحليل .8

فعالية دلعرفة  ب ربليل االكيفي كالكمييف ىذا البحث أسلو الباحثة  تستخدـ
جوجل كالس بوسيلة  (TBLT) اجملهود القائم على تدريس اللغة طريقةتطبيق 
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، دبدرسة الثانوية نور اذلدل سَتانج بننتمهارة القراءة كفاءة الطلبة يف ًتقية  ل رـك
 كالبياف كما يلي:

تعلقة بكيفية أسلوب ربليل الكيفية إلجابة أسئلة البحث رقم األكؿ كىي ادل .8
 استخداـ طريقة 

 كأسلوب ربليل  الكمية تستخدـ الباحثة  .9

 >9االختبار التائي كربلل الباحثة النتائج يف جهاز اإلحصاء احلسويب  . أ
(SPSS 25):كخطوات استخدامو كما يلي . 

  االختبار التجانس(Homogeneous test) 

F= S الكبَت 
S الصغَت 

Fالتجانسي : 
S  الكثَتة الكبَت: اجملموعة 
S الصغَت: اجملموعة القليلة=: 

  االختبار العادم(Normality Test) 
Z= xi - x 

S 

Zالعادم : 
Xiامكاف اجملموعة العادية : 

Sامكاف اجملموعة احلقيقة :=; 
  االختبار التائي(T-test) 
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√(
   
√   

)
 

  (
   

√   
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tاالختبار : 

MXادلتوسط ادلتغَت : 

Myادلتوسط من ادلتغَت : 

SDxاإلضلراؼ ادلعيار من ادلتغَت : 

SDYاإلضلراؼ ادلعيار من ادلتغَت : 

Nالعينة : 
 >=: الرقم الثابت1
 
 

  االختبار لفرؽ النتائج(NGain Score) 
g= البعدم-القبلي  

النتيجة-القبلي  

أكرب   sig-based on meanيجة يف االختبار التجانسي، إذا كانت نت
فالبيانات لالختبار ذبانسية. كيف االختبار العادم، إذا   >α 7,7من 

فالبيانات لالختبار  >α 7,7أكرب من   shapiro-Wilkكانت نتيجة 
 ==عادية.
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يف االختبار التائي تقرير البحث مأخوذ من ثالث جداكيل كىي 
ن معيار األجوبة ذلذا ألهنا أسس م sig. (2-tailed)ك  dfك   tجدكؿ 
%. إذا  >ستستخدـ الباحثة درجة ادلائوية  dfك   tمن جدكؿ  <=اخلتبار.

  Haمردكدا ك Hoفكاف  ttأكرب من نتيجة  toكانت النتيجة من جدكؿ 
مردكدا.   Haمقبوال ك Hoمقبوال. كإذا كانت نتيجتها أصغر منها فكاف 

. إذا كانت >α7,7ستستخدـ الباحثة   sig. (2-tailed)كمن جدكؿ 
 . فتطبيق طريقة فعاؿ.>α 7,7أصغر من   sig. (2-tailed)النتيجة من 

تستخدـ الباحثة تفسَت  (NGain Score)يف االختبار لفرؽ النتائج 
 :?=ادلعايَت مطابقا لكتاب رستينا سونداينا كما يلي

 التقدير النتيجة

 مرتفع 7<,877-7

 متوسط 7;,7-7<,7

 منخفض 7-7,77;,7

 ابتث 7,77

 ضعيف 7,77≤
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 (skala Likert) ليكريت ادلعيار . ب

الباحثة يف ىذا البحث ادلعيار ليكريت لتحليل االستبيانات اليت  تستخدـ
ستعطي الباحثة إذل الطالب يف الفصل التجرييب دلعرفة نتائجهم عن 

جوجل بوسيلة  (TBLT) اجملهود القائم على تدريس اللغة  تطبيق طريقة
 ادلئوية بادلائة )%(. بالنسبةاضحة كالس رـك مفصلة كك 

قيمة  
 رلموعة نتيجة ادلقياس  
         النتيجة األعلى 

 شخص لكل= صبيع نتيجة ادلقياس ∑نتيجة ادلقياس  رلموعة

رلموعة  xرلموعة األسئلة  x= نتيجة ادلقياس األعلى ∑األعلى  النتيجة
 ادلستطلُت

 :اآلتية ادلعايَت الباحثة كضع كتصنيفها، اإلستبانة نتائج لوصفاك 

 القيمة الفصيلة

 ;?-877نتيجة  موافق جدا

 ?=-:?نتيجة  موافق

 :>-?=نتيجة  زلايد

 97-=:نتيجة  غَت موافق
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 الفصل  الرابع

 عرض البيانات وتحليلها

اللغة بوسيلة  (TBLT)تطبيق طريقة المجهود القائم على تدريس المبحث األول: 
 جوجل كالس روم 

اللغة بوسيلة  (TBLT)تبحث الباحثة عن تطبيق طريقة اجملهود القائم على تدريس  قبل أف
عن حملة  جوجل كالس رـك يف ادلدرسة الثانوية نور اذلدل سَتانج بننت، ستبحث الباحثة

 .أكال الثانوية نور اذلدل سَتانج بننت دلدرسةا

 الثانوية نور الهدى سيرانج بنتن لمحة المدرسة . أ
 يالموقع الجغراف .1

  ;8ادلدرسة الثانوية نور اذلدل سَتانج بننت تقع يف شارع رايا باندغالنج كم. 
 كمفونج ساكاة يف القرية سوكامانة باركس سَتانج بننت.

 تاريخ المدرسة الثانوية نور الهدى سيرانج بنتن  .0

ادلدرسة الثانوية نور اذلدل سَتانج ىي أكؿ ادلدرسة الثانوية يف القرية 
ربت رعاية مؤسسة :?@8ىذه ادلدرسة يف شهر مارس عاـ سوكامانو. تأسست 

معهد نور اذلدل سَتانج بننت. كالسبب يف تأسيس ىذه ادلدرسة ألف السكاف يف 
تلك ادلنطقة طلبوا إذل مؤسس معهد نور اذلدل لتأسيس ادلدرسة الثانوية، ألف  

 كانو يدرسوف بعيدا عن بيوهتم.



<= 
 

ذه ادلدرسة ادلنهج التقليدم، كيف بداية نشأة ىذه ادلدرسة، استخدمت ى 
استخدمت ىذه  7@@8حيث جيمع بُت التعليم العاـ كالتعليم ادلعهدم. لكن عاـ 

 ادلدرسة ادلنهج احلديثة كفقا ادلنهج لوزارة الدينية.

كاألنشطة التعليمية يف ىذه ادلدرسة ذبرم من يـو السبت اذل يـو اخلميس، 
لعامة كادلواد الدينية. كجبانب األنشطة التعليمية، زأما ادلواد التعليمية تتكوف من ادلواد ا

ذلذه ادلدرسة األنشطة اإلضافية، كديكن للطلبة إختار األنشطة ادلناسبة برغبتهم. كأما 
أنواع األنشطة اإلضافية يف ىذه ادلدرسة ىي: الكشافة، القصيدة، األنشطة ىيئة 

 الطلبة الصحي، األنشطة حفظ القرآف الكرصل.

 بية للمدرسة الثانوية نور الهدى سيرانج الصورة الجان .1
 ادلدرسة الثانوية نور اذلدل سَتانج بننت  اسم ادلدرسة : 
 8:   سنة كجودىا@?: 
 جيد   اإلعتماد : 
 سَتانج  ;8: شارع رايا باندغالنج كم.    العنواف

 بننت 
 7.;78.9.?89.9::  رقم احصائيات ادلدرسة;= 
 79>9( ;>79: )   رقم اذلاتف:= 
 حسن بصرم،   يس ادلدرسةاسم رئ :S. Ag., M. Pd. 
 9 :  عدد األستاذ; 
 97 :  عدد الطالب> 
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 رؤية مستقبلية ورسالة واستراتيجية المدرسة الثانوية نور الهدى سيرانج بنتن .2

 الرؤية المستقبلية 

"التفوؽ يف اإلصلاز، التهذيب يف العمل، كالبيئة الدينية ". جعلت ادلؤسسات 
ربقيق الطالب يف إتقاف العلـو كالتكنولوجيا كالدينية  التعليمية قادرة على

 كاإلنسانية

 رسالة المدرسة 

 متيازاالـ كالتكنولوجيا ك و تعزيز ركح التعلم لتطوير العل .8

 بتكرة.ادلالقة ك اخلمتعة ك ادلتعليمية الإنشاء أنشطة  .9

 تنمية ركح التقدير كشلارسة التعاليم اإلسالمية يف احلياة اليومية .:

 بيئتهمدلدرسة ادلهتمُت بأنفسهم ك إدراؾ طالب ا .;

بوسيلة جوجل كالس   (TBLT) تطبيق طريقة المجهود القائم على تدريس اللغة . ب
 روم

استأذنت الباحثة إذل مدير ادلدرسة إلجراء ىذا البحث يف ادلدرسة. كسألت الباحثة 
ريقة. مث إذل ادلعلمة، ىل تستخدـ ادلعلمة ىذه الطريقة. فأجابت ادلعلمة دل تستخدـ ىذه الط

استأذنت الباحثة إذل معلمة اللغة العربية الستخداـ طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة 
(TBLT) .بوسيلة جوجل كالس رـك يف تعليم مهارة القراءة. كتوفقنا على إجراء ىذا البحث 

. كقامت 9797مارس  ;8فَتاير حىت  @9كبدأت الباحثة ىذا البحث من تاريخ 
. كقامت الباحثة باالختبار 9797يناير  <9بلة دبعلمة اللغة العربية يف التاريخ الباحثة ادلقا
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القبلي كإعطاء االستبانة كادلقابلة عن تعليم اللغة العربية قبل تطبيق طريقة اجملهود القائم على 
فرباير  @9بوسيلة جوجل كالس رـك يف اجملموعة التجريبية يف التاريخ  (TBLT)تدريس اللغة 

. كقامت الباحثة باالختبار القبلي كإعطاء 7:.@7حىت >;.?7 الساعة يف 9797
االستبانة كادلقابلة عن تعليم اللغة العربية قبل تطبيق طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة 

(TBLT)  9797فرباير  @9بوسيلة جوجل كالس رـك يف  اجملموعة الضابطة يف نفس التاريخ 
. كىدؼ االختبار القبلي كإعطاء االستبانة كادلقابلة عن >87.8حىت 7:.@7يف الساعة 

بوسيلة جوجل   (TBLT)تعليم اللغة العربية قبل تطبيق طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة 
كالس رـك يف اللقاء األكؿ دلعرفة قدرة الطالب يف تعليم مهارة القراءة قبل تنفيذ عملية 

بوسيلة جوجل   (TBLT)هود القائم على تدريس اللغة التعليم كالتعلم باستخداـ طريقة اجمل
.  كالس رـك

كاختارت الباحثة الطالب يف الصف احلادم عشر يف زبصص العلـو االجتماعية )أ(  
كاجملموعة التجريبة، كالصف احلادم غشر يف زبصص العلـو االجتماعية )ب( كاجملموعة 

اجملهود القائم على تدريس اللغة الضابطة. كقامت الباحثة بأربعة لقاءات لتطبيق طريقة 
بوسيلة جوجل كالس رـك لًتقية كفاءة الطلبة يف مهارة القراءة. كستشرح الباحثة تلك 

 اللقاءات كاآليت:

 اللقاء األول  .1

. كبدأت 9797فرباير  @9قامت الباحثة باللقاء األكؿ يف يـو السبت 
تبار القبلي باألسئلة الباحثة بالتعارؼ كبشرح ىدؼ البحث. مث أعطت الباحثة االخ

 7:ادلتنوعة اليت تتعلق دبهارة القراءة ربت ادلوضوع ادلرافق العامة. كأعطت الباحثة 
دقيقة إلجابة االختبار. بعد انتهاء من إجابة االختبار، أعطت الباحثة االستبانة اليت 
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لقياـ طالبا  <تتعلق بتعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة القراءة، مث طلبت الباحثة 
 بادلقابلة دلدة ديقتُت. مث طلبت الباحثة رقم كاتس اب للطالب.

 اللقاء الثاني  .0

قبل أف بدأت الباحثة الدراسة، كضعت الباحثة ادلادة يف جوجل كالس رـك 
للطالب  (Email)يعٍت يف يـو االثنُت. كطلبت الباحثة حساب الربيد اإللكًتكشل 

ثة من قبل، لكي يستطيع الطالب أف بوسيلة رلموعة كاتس اب اليت فعلت الباح
. مث أمرت الباحثة الطالب لقراءة ادلادة يف جوجل   يشاركوا يف جوجل كالس رـك

 كالس رـك قبل بداية الدراسة. 

. كيف 9797مارس  :قامت الباحثة بعملية التعليم كالتعلم يف يـو الثالثاء 
  (TBLT)ريس اللغة ىذا اللقاء، استخدمت الباحثة طريقة اجملهود القائم على تد

كقيل بداية الدرس قد كضعت يف تعليم مهارة القراءة. بوسيلة جوجل كالس رـك 
، كقد أمرت الباحثة الطالب لدراسة  الباحثة ادلادة التعليمية يف جوجل كالس رـك

 كخطوة يف اللقاء الثاشل كما يلي:ادلادة قبل التعليم. 

 ئلة حالة الطالب بدأت الباحثة الدراسة بالسالـ كبالدعاء كبأس 
  كىدفهاشرحت الباحثة ، ، يعٍت لكي طالب يقدركف على قراءة مادة اليـو

يتقنوف مفردات ادلتعلقة بادلوضوع. جيدة كيفهموف أنواع ادلرافق العامة ك 
 عن فهم الطالب يف مادة اليـو قبل بداية الدراسة.كسألت الباحثة 

 مث أمرت الباحثة ال ، طالب لفتح جوجل  فتحت الباحثة جوجل كالس رـك
 كالس رـك من ىاتفهم.
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 قسمت ب لقراءة النص بقراءة صامتة، مث طلبت الباحثة اذل الطال
الباحثة الطالب إذل أربع رلموعات. كأمرهتم دلناقشة زلتول النص 

 كمعناه.
  بعد انتهاء ادلناقشة، أمرت الباحثة اجملموعة لتقدصل أماـ الفصل لقراءة

ترجم معٌت النص. كتبدأ باجملموعة األكذل النص، كشرح زلتول النص، ك 
حىت اجملموعة الرابعة. كبعد شرحت اجملموعة األكذل، الـز على اجملموعة 
األخرل لتقدصل ثالث أسئلة إليها. لكي الطالب يف اجملموعة األخرل 
يركزكف كيفهموف زلتول النص. أما كظيفة  الباحثة يف ىذه الفرصة ىي 

 لصحيح.تصحح اخلطأ، كتشرح الشرح ا
  كبعد انتهاء اجملموعة األخَتة يف التقدصل، طلبت الباحثة إذل الطالب

 إلجابة السؤاؿ ادلتعلق بادلادة.



=8 
 

  كيف االختتاـ، خلصت الباحثة ادلادة عن ادلرافق العامة. كأخربت الطالب
، كترجوا الباحثة الطالب  أهنا ستعطيهم الواجبات عرب جوجل كالس رـك

 للقياـ  بتلك الواجبات.
 اللقاء الثالث .1

 . قبل أف بدأت الباحثة الدراسة، كضعت الباحثة ادلادة يف جوجل كالس رـك
مث أمرت الباحثة الطالب لقراءة ادلادة يف جوجل كالس رـك قبل بداية الدراسة. 

. كخطوة 9797مارس  <قامت الباحثة بعملية التعليم كالتعلم يف يـو السبت 
 ثالث كما يلي:عملية التعليم كالتعلم يف اللقاء ال

 بدأت الباحثة الدراسة بالسالـ كبالدعاء كبأسئلة حالة الطالب 
  مث شرحت الباحثة ككررتوسألت الباحثة إذل الطالب عن الدرس ادلاضي .

، كىدفها، يعٍت لكي طالب يقدركف على قراءة جيدة كيعرفوف   مادة اليـو
قة كيف قراءة صحيفة عن مسجد االستقالؿ. كيتقنوف مفردات ادلتعل

بادلوضوع. كسألت الباحثة عن فهم الطالب يف مادة اليـو قبل بداية 
 الدراسة.

  مواصلة الدراسة إذل ادلوضوع الثاشل كىو "نص الصحيفة عن مسجد
، االستقالؿ رمز التسامح بإندكنيسيا". مث  فتحت الباحثة جوجل كالس رـك

 مث أمرت الباحثة الطالب لفتح جوجل كالس رـك من ىاتفهم
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 رت الباحة الطالب لقراءة النص بقراءة صامتة، مث أعطت الباحثة مثاال أم
 لقراءة النص كصحايف 

 .مث جيعل ادلعلم الطالب يف رلموعات متعددة، جملموعة كاحدة طالبُت 
  أمرت الباحثة اجملموعة دلناقشة زلتول النص، كمعناه، مث أمرت الباحثة

 ناكباجملموعة لتدريب على قراءة النص كصحايف بالت
  مث اختارت الباحثة رلموعتُت لتقدصل أماـ الفصل لقراءة النص كصحايف

كلًتصبتو. أما كظيفة الباحثة يف ىذه الفرصة ىي تصحح قراءة الطالب 
 كترصبتهم.

  مث طلبت الباحثة الطالب إلجابة السؤاؿ حىت انتهاء كقت دراسة اللغة
 يتو.العربية، كمن دل ينتهي يف إجابة السؤاؿ فليعملو يف ب

  كيف االختتاـ، خلصت الباحثة ادلادة. كأخربت الطالب أهنا ستعطيهم
، كترجوا الباحثة الطالب للقياـ  بتلك  الواجبات عرب جوجل كالس رـك

 .الواجبات
 اللقاء الرابع  .2

كقيل  .9797مارس  87قامت الباحثة بعملية التعليم كالتعلم يف يـو الثالثاء 
ادة التعليمية كالواجبات يف جوجل كالس بداية الدرس قد كضعت الباحثة ادل

، كقد أمرت الباحثة الطالب لدراسة ادلادة قبل التعليم.  كيف ىذا اللقاء رـك
الواجبات اليت ك  ادلادة التعليمية شرحت الباحثة كناقشت مع الطالب عن

 . كما   رابعكخطوة عملية التعليم كالتعلم يف اللقاء الموجودة يف جوجل كالس رـك
 :يلي
 ت الباحثة الدراسة بالسالـ كبالدعاء كبأسئلة حالة الطالببدأ 
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  مث شرحت الباحثة ككررتو عن الدرس ادلاضيإذل الطالب سألت الباحثة .
، كىدفها، يعٍت لكي طالب يقدركف على قراءة جيدة كيعرفوف   مادة اليـو
كيف اخلطاب الرمسي، كإعالف مسابقة حفظ القرآف، كنوع من البطاقات 

اللغة العربية. كيتقنوف مفردات ادلتعلقة بادلوضوع. كسألت الشخصية يف 
 الباحثة عن فهم الطالب يف مادة اليـو قبل بداية الدراسة.

  .مث أمرت الطالب لفتحها ايضا ، فتحت الباحثة جوجل كالس رـك
 " TUGAS"كاختارت كلمة 

  فتحت الباحثة كالطالب الواجبة األكذل يف جوجل كالس رـك عن تدريب
ب، كأمرت الباحثة ثالثة طالب لقراءة نص اخلطاب. مث اختارت اخلطا

الباحثة ثالثة طالب لًتصبة النص. كبعد ذلك ناقشت الباحثة كالطالب 
زلتول كمعٌت نص تدريب اخلطاب كمناقشة اإلجابات من سؤاؿ نص 
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 اخلطاب.
  مث التارل، فتحت الباحثة كالطالب التدريب الثاشل يف جوجل كالس رـك عن

ثالثة طالب لقراءة  الباحثة كأمرتف مسابقة حفظ القرآف الكرصل". "إعال
نص إعالف مسابقة حفظ القرآف الكرصل. مث اختارت الباحثة ثالثة طالب 
لًتصبة النص. كبعد ذلك ناقشت الباحثة كالطالب زلتول كمعٌت نص إعالف 
مسابقة حفظ القرآف الكرصل كمناقشة اإلجابات من سؤاؿ نص إعالف 

 .حفظ القرآف الكرصلمسابقة 
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 يف جوجل كالس رـك  لثمث التارل، فتحت الباحثة كالطالب التدريب الثا
". كأمرت الباحثة ثالثة طالب لقراءة نص إعالف البطاقة الشخصيةعن "

مث أعطت الباحثة الفرصة للطالب ليسئلوا مسابقة حفظ القرآف الكرصل. 
ارت الباحثة ثالثة طالب مث اختادلفردات اجلديدة اليت دل يعرفوا معناىا. 

بطاقة  لًتصبة النص. كبعد ذلك ناقشت الباحثة كالطالب زلتول كمعٌت نص
 نص بطاقة الشخصية.كمناقشة اإلجابات من سؤاؿ  الشخصية

  ،أعطت الباحثة الفرصة للطالب ليسئلوا ادلادة اليت دل يفهموىا.كيف االختتاـ
.  أعطت الباحثة خالصة ادلواد التعليمية لليـو
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 اللقاء الخامس .3
اللقاء اخلامس ىو اللقاء األخَت يف ىذا البحث. قامت الباحثة باالختبار 

بوسيلة  (TBLT)البعدم بعد تطبيق طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة 
جوجل كالس رـك يف تعليم مهارة القراءة للمجموعة التجريبية يف يـو السبت، 

. كأعطت 7:.@7 ->;.?7ة يف حصة الثالثة يف الساع 9797مارس  ;8
 باحثة الفرصة ليعملها ثالثُت دقيقة. مث كاصلت الباحثة بالصوير مع الطالب.ال

: فعالية استخدام طريقة المجهود القائم على تدريس اللغة بوسيلة المبحث الثاني
 لمدرسة الثانوية نور الهدى جوجل كالس روم لترقية كفاءة الطلبة في مهارة القراءة با

 الختبار وتحليلهانتائج ا . أ
قامت الباحثة باالختبار القبلي دلعرفة قدرة الطالب يف اللغة العربية خاصة يف مهارة 
القراءة قبل استخداـ طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة بوسيلة جوجل كالس 
رـك يف تعليم مهارة القراءة، كقامت الباحثة باالختبار البعدم دلعرفة فعالية طريقة 

د القائم على تدريس اللغة بوسيلة جوجل كالس رـك بنظرا إذل نتائج الطالب اجملهو 
كىذاف االخبتارين للمجموعتُت كمها  .طريقةىذه البعد أف يتعلموف ادلواد باستخداـ 

 :اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة. كالبياف لكل النتائج كما يلي
 :(2.1) الجدول

 ة التجريبية والضابطةنتائج االختبار القبلي للمجموع
كاحلصيل من إجراء االختبار القبلي يف اجملموعتُت التجريبية كالضابطة ىو نتائج 

  االختبار. أما نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية كالضابطة كما يلي:

 (2.0: )الجدول
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 رقم 

  المجموعة التجريبية
 رقم

 المجموعة الضابطة

 النتيجة الطالب اسم النتيجة اسم الطالب

 37 أضبد سبهاشل  1 41 عبد البسيط 1

 41 أضبد ترتا 0 52 أجيح 0

 45 ديفي سوسيالكيت 1 47 أمندا ماىاراشل 1

 36 ذرة ادلودة 2 34 أندرياف 2

 34 موليانة 3 37 فكرم رمضاف 3

 46 إإـ مهماتينيئم 4 52 فوفو نور الفوزية 4

 43 عمراف رشدم 5 23 إحياء علـو الدين 5

 56 خَت النساء 6 43 جولية 6

 42 زلمد تاج ادلعارؼ 7 45 كرنياكاف كيرا رزقي 7

 32 زلفوظة 12 34 زلمد أجي فضيلة   12

 46 مسلية 11 56 ميمونة 11

 30 مسرياف 10 46 زلمد رفقي جولينشة 10
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 31 زلمد بيالشل 11 31 زلمد سلول فهرز 11

 22 زلمد حكم الفجرف 12 31 فهركرازم 12

 35 زلمد رحيف 13 43 رينيتا فوترم 13

 24 زلمد رييسا رمضاف 14 42 رندياشل 14

 34 فوجا موالنا 15 25 سيدم 15

 21 رايف الدين 16 27 سيت نور ليال 16

 25 رام دببانج سافوترا 17 53 سوتيهات 17

 42 ريب غونادم 02 51 يوليا رضبوايت 02

 33 شكيلة 01 34 نينج حافظة فريضة 01
 

 57 سيت نور حياة النفوس 00 32 أضبد فوزم  00

 41 سيت ركضة اجلنة 01 41 أصلا درماكاف 01

 42 رزقي عبد الرضبن  02 31 رحيلة 02

 53 سرم كاحيوشل 03 43 فهم أندلوسي 03

 37 سوغَتم 04 57 خَت النساء 04
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 وصف البيانات لالختبار القبلي
Statistics 

المجموعة  
 التجريبية

المجموعة 
 الضابطة

N Valid :7 :7 

Missing :7 :7 

Mean  =8.@: <@.=> 

Sts. Error of 

Mean 

 8.=8@ 8.=;@ 

Median  =:.77 <@.<7 

 34 تيكا كرتيكا 05 40 فضيلة زلمد ركمي 05

 42 قرشل أكيس 06 35 رزقي نديا 06

 41 زلمد عبده 07 41 فوترم سافوترم أكتامي 07

 52 زلمد رزقي أماليا 12 41 فاجورل 12

 1572 المجموع  1636 المجموع

 37.4 المعدل  41.7 المعدل
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Mode  =: =7 

Std. Deviation  ?.?=> @.7:; 

Variance  >?.=8= ?8.=7@ 

Range  :; := 

Minimum   ;< ;: 

Maximum   >@ >@ 

Sum  8?<? 8>@7 

 

لي للمجموعة التجريبية الغرض من ىذا اجلدكؿ ىو دلعرفة على نتائج االختبار القب
كالضابطة من حيث معدذلا، كمتوسطها، كمعيار إضلرافها ككذلك نتيجتهما ادلمتفوقة 

 كادلسفلة.
من ىذا اجلدكؿ عرفت الباحثة أف البيانات لالختبار القبلي يف اجملموعة التجريبية 

 @<كنتيجتها ادلتفوقة  <=?,?كمعيار اضلرافها  77,:=كمتوسطها  :@,8=معدذلا 
كمعيار  7>,@>كمتوسطها  <=,@>. أما يف اجملموعة الضابطة معدذلا >;نتيجتها ادلسفلة ك 

 .:;كنتيجتها ادلسلفة  @<كنتيجتها ادلتفوقة  ;:7,@اضلرافها 
 (2.1) الجدول:

 االختبار التجانسي بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لالختبار القبلي
Test of Homogeneity of Variance 
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 Levene Statistic  df1 df2 Sig. 

 

 

االختبار 
 القبلي 

 

 

Based on Mean  88:. 8 <? >:?. 

Based on Median  7<8. 8 <? ?98. 

Based on Median 

and with adjusted df 
7<8. 8 <>.;88 ?98. 

Based on trimmed 

mean 
88<. 8 <? >:=. 

ف ىناؾ أم تشابو يف التباين، ام دلعرفة ما إذا كاالغرض من ىذا اجلدكؿ ىو دلعرفة 
 ما إذا كانت رلموعة البيانات متجانسة أـ غَت متجانسة.

( sig. Based on mean)من ىذا اجلدكؿ غرفت الباحثة أف ادلغزل من أسس ادلعدؿ 
 ألف، متجانس. فالبيانات لالختبار القبلي بُت اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة ?:<

 ≥?:<,7) >7,7أكرب من  ?:<،7( sig. Based on mean)أسس ادلعدؿ ادلغزل من 

,0,8.) 
 (2.2) الجدول:

 االختبار الطابعي بُت اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة لالختبار القبلي
Tests of Normality 

االختبار  Kolmogorov-Smirnov اجملموعة 
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 
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.977 7: .>88 التجريبية القبلي   @?7.  :7 ?9>.  

.8;8 الضابطة  :7 8:7.  @==.  :7 ;:=.  

 
 

َتات، الغرض من ىذا اجلدكؿ ىو لتقييم توزيع البيانات يف رلموعة البيانات أك ادلتغ
ختبار ادلعيارية( مفيد لتحديد االسواء مت توزيع البيانات بشكل طبيعي أـ ال. ىذا اجلدكؿ )

 البيانات اليت مت صبعها يف التوزيع الطبيعي.

من  (sig. Shapiro-walk)كيلك -من ىذا اجلدكؿ عرفت الباحثة أف ادلغزل سافَتك
 >7,7ألهنا أكرب من  عادية. فالبيانات توزيعها <9?,7اجملموعة التجريبية 

من اجملموعة  (sig. Shapiro-walk)كيلك -. كأيضا ادلغزل سافَتك(>7,7≥<9?,7)
 .(>7,7 ≥=:;,7) >7,7ألهنا أكرب من  عادية. فالبيانات توزيعها =:;,7الضابطة 

 (2.3) الجدول:
 االختبار التائي بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لالختبار القبلي

Group Statistics 

Std. Error 

Mean 

Std. Deviation Mean N  اجملموعة  

االختبار 
 القبلي 

 التجريبية  7: :@.8= <=?.? @8=.8

 الضابطة 7: <=.@> ;:7.@ @;=.8

 

 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance 
 



>: 
 

Independent Samples Test 

t-test for Equality of Means Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

 االختبار القبلي

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Std. 

Error 

Differe

nce 

Mean 

Differe

nce 

Sig. 

(2-

tailed) 

Df T Sig. F 

Upper Lower 

=.?@: 9.:<@- 9.:88 9.9=> ::8. <? @?8. >:?. 88:. Equal 

variances 

assumed 

 

=.?@: 9.:<@- 9.:88 9.9=> ::8. <>.@?7 @?8.   Equal 

variances 

not 

assumed 

 

الغرض من ىذا اجلدكؿ دلعرفة ما إذا كانت ىناؾ اختالفات متوسطة بُت رلموعيت 
 العينة غَت ادلرتبطتُت. 

تركيز ىذا اجلدكؿ إذل ثالثة نواحي كىي النتيجة التائية كالردرجة ادلستقلة كادلغزل 
احثة أف فرأت الب @=ألهنا أسس من معيار األجوبة ذلذا االختبار.( sig. 2-tailed)الثاشل ادلتبع 

جلدكؿ التائي يف اخلمس من مائة أصغر من ا ?>للدرجة ادلستقلة  8?@,7النتيجة التائية 
8,>78>7 (to 7,@?8≥  tt  < = %8,>78 كأيضا ادلغزل الثاشل ادلتبع )(sig. 2-tailed )

ليس هناك الصة يف االختبار القبلي خلفا(. >7,7 ≥ 8::,7) >7,7أكرب من  8::,7
داـ طريقة اجملهود القائم على تدريس خموعة التجريبية كالضابطة قبل استبُت اجمل الفرق الهام

 بوسيلة جوجل كالس رـك (TBLT) اللغة 
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 (2.4الجدول: )

 نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية والضابطة

يف اجملموعتُت التجريبية كالضابطة ىو نتائج  كاحلصيل من إجراء االختبار البعدم
 للمجموعة التجريبية كالضابطة كما يلي نتائج االختبار البعدم أما االختبار.

 المجموعة الضابطة رقم  المجموعة التجريبية رقم 

 النتيجة اسم الطالب النتيجة اسم الطالب

 50 أضبد سبهاشل 8 ?< عبد البسيط 1

 52 أضبد ترتا 9 =? أجيح 0

 65 ديفي سوسيالكيت : ;? أمندا ماىاراشل 1

 52 ذرة ادلودة ; 7< فأندريا 2

 71 موليانة > 8? فكرم رمضاف 3

 51 إإـ مهماتينيئم = =< فوفو نور الفوزية 4

 55 عمراف رشدم < ;< إحياء علـو الدين 5

 61 خَت النساء ? 8? جولية 6



>< 
 

 56 زلمد تاج ادلعارؼ @ ;@ كرنياكاف كيرا رزقي 7

 41 زلفوظة 87 :? زلمد أجي فضيلة 12

 56 مسلية 88 >< ميمونة 11

 47 مسرياف 89 ;? زلمد رزقي جولينشة 10

 43 زلمد بيالشل :8 :? زلمد سلول فهرز 11

 47 زلمد حكم الفجرف ;8 9< فهركرازم 12

 51 زلمد رحيف >8 7< رينيتا فوترم 13

 52 زلمد رييسا رمضاف =8 ;@ رندياشل 14

 50 فوجا موالنا <8 :@ سيدم 15

 43 رايف الدين ?8 >< سيت نور ليال 16

 42 رام دببانج سافوترا @8 7< سوتيهات 17

 51 ريب غونادم 97 8? يوليا رضبوايت 02

 51 شكيلة 98 ?? نينج حافظة فريضة 01

 60 سيت نور حياة النفوس 99 7< أضبد فوزم 00
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 56 سيت ركضة اجلنة :9 7? أصلا رمضاف 01

 50 رزقي عبد الرضبن ;9 :< رحيلة 02

 60 سرم كاحيوشل >9 =? لوسيفهم أند 03

 56 سوغَتم =9 @< خَت النساء 04

 50 تيكا كرتيكا <9 =? فضيلة زلمد ركمي 05

 46 أكيس قرف ?9 8< رزقي نديا 06

 51 زلمد عبده @9 ?< فوترم سافوترم أكتامي 07

 71 زلمد رزقي أماليا 7: 9? فاجورل 12

 0.011 المجموع 0.175 المجموع

 5292 عدلالم 5797 المعدل

 (2.5) :الجدول

 وصف البيانات لالختبار البعدي
Statistics 

المجموعة   المجموعة 
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 الضابطة التجريبية

N Valid :7 :7 

Missing :7 :7 

Mean  >@.@7 >;.;: 

Sts. Error of Mean  8.:88 8.;7: 

Median  ?7.<7 >:.77 

Mode  >7 >: 

Std. Deviation  >.8>@ >.=?= 

Variance  <8.<;8 <@.7?9 

Range  9; :: 

Minimum   >7 =7 

Maximum   @; @: 

Sum  9.:@> 9.9:: 
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الغرض من ىذا اجلدكؿ ىو دلعرفة على نتائج االختبار البعدم للمجموعة التجريبية 
كالضابطة من حيث معدذلا، كمتوسطها، كمعيار إضلرافها ككذلك نتيجتهما ادلمتفوقة 

 كادلسفلة.
اجملموعة التجريبية يف  بعدماحثة أف البيانات لالختبار العرفت الب من ىذا اجلدكؿ

 ;@قة كنتيجتها ادلتفو  @<8,<كمعيار اضلرافها  7>,7?كمتوسطها  7@,@<معدذلا 
كمعيار  77,:<كمتوسطها  :;,;<يف اجملموعة الضابطة معدذلا . أما 7< كنتيجتها ادلسفلة

 .7=تها ادلسلفةكنتيج :@كنتيجتها ادلتفوقة  =?=,<اضلرافها 

 (2.6) الجدول:

المجموعة الضابطة لالختبار االختبار التجانسي بين المجموعة التجريبية و 
 بعديال

Test of Homogeneity of Variance 

Sig. df2 df1 Levene 

Statistic 

  

@>8. <? 8 778. Based in Mean  االختبار
 Based on Median .<;7 8 ?> .7:? البعدي

?:7. <;.9= 8 7;>. Based on Median and 

with adjusted df 

@>:. <? 8 778. Based on trimmed mean 

الغرض من ىذا اجلدكؿ ىو دلعرفة ما إذا كاف ىناؾ أم تشابو يف التباين، ام دلعرفة 
 ما إذا كانت رلموعة البيانات متجانسة أـ غَت متجانسة.
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 (. sig. Based on mean)أسس ادلعدؿ  رفت الباحثة أف ادلغزل منعمن ىذا اجلدكؿ 

، ألف متجانسبُت اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة  بعدمفالبيانات لالختبار ال 8<@
 ≥?:<,7) >7,7أكرب من sig. Based on mean  7,@>8))ادلغزل من أسس ادلعدؿ 

7,7<) 

 (2.7) الجدول:

بعديالضابطة لالختبار ال المجموعةاالختبار الطابعي بين المجموعة التجريبية و   
Tests of Normality 

 

االختبار 
  بعديال

Kolmogorov-Smirnov المجموعة
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic

s 

Df Sig. 

 .8:7 7: .=;@ .977 7: .=?7 التجريبية

 .:;9 7: .=>@ .798 7: .;<8 الضابطة

a. Lilliefors Significance Correction     

*. This is a lower bound of the true significance. 

الغرض من ىذا اجلدكؿ ىو لتقييم توزيع البيانات يف رلموعة البيانات أك ادلتغَتات، 
سواء مت توزيع البيانات بشكل طبيعي أـ ال. ىذا اجلدكؿ )االختبار ادلعيارية( مفيد لتحديد 

 بيعي.البيانات اليت مت صبعها يف التوزيع الط

من  (sig. Shapiro-walkكيلك )-من ىذا اجلدكؿ عرفت الباحثة أف ادلغزل سافَتك
 7,8:7) >7,7ألهنا أكرب من  عادية. فالبيانات توزيعها 7,8:7اجملموعة التجريبية 
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من اجملموعة الضابطة  (sig. Shapiro-walk) كيلك-سافَتك ادلغزل كأيضا(. >7,7≥
 (.>7,7 ≥ :;7,9) >7,7ألهنا أكرب من  ةعادي. فالبيانات توزيعها :;7,9

 (2.12) الجدول:

 المجموعة الضابطة لالختبار البعدياالختبار التائي بين المجموعة التجريبية و 
Group Statistics 

Std. Error 

Mean 

Std. Deviation Mean  N اجملموعة  

االختبار 
 البعدي

 التجريبية 7: 7@.@< @<8.< 88:.8

 الضابطة 7: :;.;< =?=.< :7;.8

 

Independent Samples Test 

t-test for Equality of Means Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

 االختبار القبلي

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Std. 

Error 

Differe

nce 

Mean 

Differe

nce 

Sig. 

(2-

tailed) 

Df T Sig. F 

Upper Lower 

@.:88 8.=9: 8.@97 <.;=> 77=.  <? 9.?;> @>8.  778.  Equal 

variances 

assumed 

 

@.:88 8.=99 8.@97 <.;=> 77=.  <>.>:9 9.?;>   Equal 

variances 

not 
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assumed 

الغرض من ىذا اجلدكؿ دلعرفة ما إذا كانت ىناؾ اختالفات متوسطة بُت رلموعيت 
 العينة غَت ادلرتبطتُت. 

اجلدكؿ إذل ثالثة نواحي كىي النتيجة التائية كالردرجة ادلستقلة كادلغزل  تركيز ىذا
فرأت الباحثة أف  8<ألهنا أسس من معيار األجوبة ذلذا االختبار.( sig. 2-tailed)الثاشل ادلتبع 

جلدكؿ التائي يف اخلمس من مائة من ا أكرب ?>للدرجة ادلستقلة  ?;?,9النتيجة التائية 
8,>78>9 (to 9,?;? ≤ tt  < = %8,>78( كأيضا ادلغزل الثاشل ادلتبع )sig. 2-
tailed )7,7= بعدمالصة يف االختبار الخلفا(. >7,7 ≤ =7,7) >7,7من  صغرأ 

داـ طريقة اجملهود القائم على خاست بعدموعة التجريبية كالضابطة بُت اجمل هناك الفرق الهام
 .تدريس اللغة بوسيلة جوجل كالس رـك

 (2.11) الجدول:

مقارنة النتائج في االختبار القبلي والبعدي بين المجموعة التجريبية والمجموعة 
 الضابطة

 رقم المجموعة التجريبية رقم المجموعة الضابطة

 اسم الطالب النتيجة اسم الطالب النتيجة

 البعدي القبلي الفرق البعدي القبلي الفرق
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 8 طعبد البسي ?< := >8 8 أضبد سبهاشل 9< @> :8

 9 أجيح =? 7< =8 9 أضبد ترتا ;< 8= :8

 : أمندا ماىاراشل =? @= >8 : ديفي سوسيالكيت <? <= 97

 ; أندرياف 7< => ;8 ; ذرة ادلودة 7< ?> 89

 > فكرم رمضاف  8? := ?8 > موليانة 8@ => >:

 = فوفو نور الفوزية =< @> <8 = إإـ مهماتينيئم :< ?= >

 < إحياء علـو الدين ;< 7< ; < عمراف رشدم << >= 89

 ? جولية  8? >; =: ? خَت النساء :? ?< >

 @ كرنياكاف كيرا رزقي ;@ >= @9 @ زلمد تاج ادلعارؼ ?< 7= ?8

 87 زلمد ػجي فضيلة :? <= =8 87 زلفوظة := ;> @

 88 ميمونة >< => @8 88 مسلية ?< ?= 87

زلمد رزقي  ;? ?< = 89 مسرياف @= 9> <8
 جولينشة

89 

 :8 زلمد سلول فهرز :? ?= >8 :8 زلمد بيالشل >= :> 89
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 ;8 فهركرازم 9< :> @8 ;8 زلمد حكم الفجرف @= ;; >9

 >8 رينيتا فوترم 7< 8> @8 >8 زلمد رحيف :< <> =8

 =8 رندياشل ;@ >= @9 =8 زلمد رييسا رمضاف 7< =; ;9

 <8 سيدم :@ ;= @9 <8 فوجا موالنا 9< => =8

 ?8 سيت نور ليال >< <; ?9 ?8 رايف الدين >= :; 99

 @8 سوتيهات 7< @; 98 @8 رام دببانج سافوترا 7= <; :8

 97 يوليا رضبوايت 8? >< = 97 ريب غونادم :< 7= :8

نينينج خافظة  ?? :< >8 98 لةيشك :< >> ?8
 فريضة 

98 

سيت نور حياة  9? @< :
 النفوس

 99 أضبد فوزم 7< => ;8 99

 :9 أصلا رمضاف 7? ;> =9 :9 يت ركضة اجلنةس ?< 8= <8

 ;9 رحيلة :< := 87 ;9 رزقي عبد الرضبن 9< 7= 89

 >9 فهم أندلوسي =? :> :: >9 سرم كاحيوشل 9? >< <

 =9 خَت النساء @< >= ;8 =9 سوغَتم ?< @> @8
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 <9 فضيلة زلمد ركمي =? @< < <9 تيكا كرتيكا 9< => =8

 ?9 رزقي نديا 8< 9= @ ?9 أكيس قرف ?= 7= ?

فوترم سافوترم  ?< <> 98 @9 زلمد عبده :< := 87
 أكتامي

9@ 

 7: فاجورل 9? := @8 7: زلمد رزقي أماليا :@ 7< :9

 المجموع <@:.9 ?>?.8 @:> المجموع ::9.9 7@<.8 :;;

 المعدل @.@< @.8= @.<8 المعدل ;.;< =.@> <.;8

 (2.10) الجدول:

معرفة ترقية كفاءة الطلبة في مهارة القراءة باستخدام طريقة ل  ”NGain Score“االختبار 
 بوسيلة جوجل كالس روم (TBLT)المجهود القائم على تدريس اللغة 

Std. Error Statistic النتائج NGain_Score 

 
دلعرفة ترقية  

كفاءة الطلبة 
يف مهارة 
القراءة 

باستخداـ 
طريقة اجملهود 

:.8>97@ 79.6864 Mean   
 
 
 
 
 

 66.8993 Lower 

Bound 

95% 

Confidence 

Interval for 

 <9.?;8; Upper 

Bound 

Mean  

 ;<.@=?= 5% Timmed Mean 

 ;<.79?; Median 

 :78.?=< Variance 
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 8.>:>; 
E8 

Std. Deviation  
 

اجملموعة 
 التجريبية

القائم على 
تدريس اللغة 

(TBLT )
سيلة جوجل بو 

 كالس رـك
 

 8:.:: Minimum  

 ?9.?= Maximum  

 =@.<9 Range  

 97.@: Interquartille Range 

205. <;?. Skewness 

611. 8<;. Kurtosis 

0.55316 :=.89;9 Mean  المجموعة

 الضاتطة

 :7.;;?: Lower 

Bound 

95% 

Confidence 

Interval for 

Mean 
 ;8.?777 Upper 

Bound 

 :;.@<:= 5% Trimmed Mean 

 ::.?7@< Median  

 9:8.7;@ Variance  

 8.<977E8 Std. Deviation  

 8;.9@ Minimum  

 >@.<< Maximum  

 =<.9= Range  

 8>.8<8 Interquartille Range 

205. 8:.?: Skewness 

611. 9.;;9 Kurtosis 
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ية يف استخداـ طريقة أك عالج معُت يف الغرض من ىذا اجلدكؿ ىو دلعرفة فعال
 البحث.

بتقدير  =;,7من ىذا اجلدكؿ عرفت الباحثة أف ادلعدؿ يف اجملموعة التجريبية 
، كنتيجتها ادلشفلة :<,7. كنتيجة ادلتفوقة >>,7-7;,7، ألف كقعت النتيجة يف المتوسط

النتيجة يف ، كقعت بتقدير المنخفض =:,7. أما يف اجملموعة الضابطة معدذلل :7,8
 .;7,8كنتيجتها ادلشفلة  @<,7. كنتيجتها ادلتفوقة @:,7,77-7

بناء على ذلك، استنبطت الباحثة أف استخداـ طريقة اجملهود القائم على 
لًتقية كفاءة الطلبة  ها متوسطتفعالبوسيلة جوجل كالس رـك   (TBLT)تدريس اللغة 

منخفض  فعالةر بوسيلة بوير بونت يف مهارة القراءة. كجبانبها استخداـ طريقة ادلباش
. بالنظر إذل فعاذلما، اجملموعة التجريبية ألفضل لًتقية كفاءة الطلبة يف مهارة القراءة

 من اجملموعة الضابطة.
 وتحليلهاواالستبانة  مقابلةنتائج ال . ب

 نتائج المقابلة .1
ام يـو السبت يف التاريخ  قامت الباحثة بادلقابلة بعد االختبار البعدم

، بتقسيم كرقة األسئلة عن عملية التعليم باستخداـ طريقة 9797ارس م ;8
بوسيلة جوجل كالس رـك يف تعليم  (TBLT)اجملهود القائم على تدريس اللغة 

 مهارة القراءة لسبعة الطالب. 
كمن نتيجة ادلقابلة ىي: أف تعليم مهارة القراءة باستخداـ طريقة اجملهود 

جذابة كيسهل  بوسيلة جوجل كالس رـك (TBLT)القائم على تدريس اللغة 
الطالب يف اتقاف مهارة القراءة. كايضا حيب الطالب يف ىذه الطريقة كىذه 
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الوسيلة ألف يزداد كيسهل الطالب يف حفظ ادلفردات. كالطالب ايضا يقدركف 
 ستخداـ جوجل كالس رـك يف تعليمهمعلى ا

 نتائج االستبانة  .0
ليجيبها عينة البحث ربت رعاية الباحثة  طريقة االستبانة ىي جدكؿ األسئلة

أما جدكؿ األسئلة أك االستبانة كنتائجها كما  :<لنيل البيانات ادلتعلقة بالبحث.
 يلي:

 (2.11الجدول: )
 نتائج االستبانة للمجموعة التجريبية

مجموع  االستجابة بنود االختبار رقم
غير  محايد موافق موافق جدا الطالب

موا
 فق

 عدد عدد عدد عدد عدد

الطريقة كالوسيلة  8
 ادلستخدمة جذابة 

87 8? 9 - :7 

 %877 - %<=,= %7= %:,:: النسبة ادلئوية
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الطريقة كالوسيلة  9
 ادلستخدمة كاضحة

89 88 > - :7 

 %877 - %:,:9 %>> %7; النسبة ادلئوية

 

الدقة كالوضوح يف  :
اختيار اللغة 

ادلستخدمة يف تعليم 
 ءةمهارة القرا

8= 87 ; - :7 

 %877 - %:,:8 %:,:: %:,:> النسبة ادلئوية

  

تنوع تعليم مهارة  ;
يف استخداـ  القراءة

طريقة اجملهود القائم 
على تدريس اللغة 

بوسيلة جوجل كالس 
 رـك

8= 89 9 - :7 

 %877 - %<=.= %7; %:,:> النسبة ادلئوية
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سهولة الوصوؿ إذل  >
ادلادة التعليمية من 

ؿ جوجل كالس خال
 رـك

8> @ ; - :7 

 %877 - %:,:8 %7: %<,=> النسبة ادلئوية

  

السهولة يف فهم تعليم  =
مهارة القراءة 

باستخداـ طريقة 
اجملهود القائم على 
تدريس اللغة بوسيلة 

 جوجل كالس رـك

88 8< ; - :7 

 %877  %:,:8 %7> %<,=: النسبة ادلئوية 

 

مستول الفهم ادلادة  <
ستخداـ طريقة يف ا

8? 87 9 - :7 
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اجملهود القائم على 
تدريس اللغة بوسيلة 

 جوجل كالس رـك
 %877  %<=,= %:.:9 %7= النسبة ادلئوية

  

 مستول تشبع التعلم  ?
يف استخداـ طريقة 
اجملهود القائم على 
تدريس اللغة بوسيلة 

 جوجل كالس رـك

8; 8; 9 - :7 

 %877 - %?=,= %<,=; %<,=; النسبة ادلئوية 

  

تسليم ادلادة التعليمية  @
باستخداـ طريقة 
اجملهود القائم على 
تدريس اللغة بوسيلة 
جوجل كالس رـك 

88 8< ; - :7 
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 مناسبا بقدرة الطالب
 %877 - %:,:8 %7> %<,=: النسبة ادلئوية

  

زيادة الفهم بعد تطبيق  87
يف استخداـ طريقة 
اجملهود القائم على 

بوسيلة تدريس اللغة 
 جوجل كالس رـك

88 8= : - :7 

 %877 - %87 %:,:> %<,=: النسبة ادلئوية

  

 7: - 9 ;8 ;8 تنوع الواجبات ادلعطاة 88

 %877 - %<=,= %<,=; %<,=; النسبة ادلئوية

  

مستول صعوبة  89
 الواجبات ادلعطاة

89 8: < - :7 

 %877 - %<,=8 %:.:; %7; النسة ادلئوية
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مالءمة الواجبات مع  :8
 ادلواد ادلقدمة

8; 8: : - :7 

 %877 - %87 %:,:; %<,=; النسبة ادلئوية

  
 

مستول كضوح  ;8
 الواجبات ادلعطاة

8: 88 = - :7 

 %877 - %97 %<,=: %:,:; النسبة ادلئوية

  

مستول ضباسة  >8
الطالب يف مشاركة 
تعليم مهارة القراءة 
باستخداـ طريقة 

القائم على  اجملهود
تدريس اللغة بوسيلة 

 جوجل كالس رـك

8; = 87 - :7 
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 %877 - %:,:: %97 %<,=; النسبة ادلئوية 

  

 
 (2.12الجدول: )

 نتيجة االستبانة للطالب
اسم  الرقم

 المستجيبات
مجموع  نتيجة اإلجابة

 النتيجة
نتيجة 

 13 12 11 10 11 12 7 6 5 4 3 2 1 0 1 األجمالية
 بسيطالعبد 8

 
; : 9 ; : : : 9 : : ; ; ; ; ; <7 :,:: 

 ::,: 7> 9 ; : : : : ; : ; ; ; ; ; 9 : أجيح 9

 ::,: 7> : : 9 ; ; ; ; : ; : : : ; ; : أمندا ـ :

 :8,: <; 9 : ; ; ; : : : ; 9 : 9 : : ; أندرياف ;

 ;,9 =: : : : : : : : ; : : ; ; : 9 : فكرم ر >

 :>,: :> ; ; ; : : : : : : : ; ; ; ; ; فوفو ف.ؼ =

 ;,9 =: 9 9 : : 9 : : : : : : ; ; ; 9 إحياء ع.ا. <

 :8,: <; 9 9 : : : : : : : : ; ; ; ; : جولية ?
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 <;,: 9> ; ; ; ; ; : : : : : ; ; ; 9 : كورنياكاف @

 :,: ?; ; : 9 : : : 9 : ; ; ; ; ; 9 : ـ. أجي  87

 <;,: 9> ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; : 9 9 9 : ميمونة 88

 9,: ?; ; 9 : 9 9 9 ; ; ; : ; ; ; : : جولينشة 89

 ;,: 8> 9 ; : : ; ; : ; ; ; ; : 9 ; : ـ. سلول  :8

 =7,: =; ; 9 9 : : : 9 : ; ; ; : : : : فهركرازم ;8

 <;,: 9> ; ; : : : ; ; ; ; : : : : : ; رينيتا ؼ >8

 <;,: 9> 9 9 ; ; ; ; ; ; 9 9 ; ; ; ; ; رندياشل =8

 :<,: => ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; : : : : سيدم <8

 ;,: 8> 9 : ; ; : : : ; ; ; ; ; ; 9 : سيت نور ؿ ?8

 <;,: 9> ; : : : ; ; ; : ; : : ; ; ; 9 سوتيهات @8

 9,: ?; : : ; : : : : ; : : ; : : : : يوليا ر. 97

 :@,9 ;; : : ; : : : : : : : 9 : : 9 : نينينح حا. 98

 <;,: 9> : ; ; ; : : ; ; ; ; 9 : ; : : أضبد فوزم 99
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 =,: ;> ; ; : ; ; ; ; ; ; 9 9 : ; ; ; أصلا ر :9

 ;,: 8> : : : 9 ; ; : ; ; ; 9 : ; ; ; رحيلة ;9

 =9,: @; ; ; ; 9 : 9 : : ; : : ; : : ; فهم، أ >9

 : >; 9 : : : ; : 9 ; 9 : ; : : : : خَت النساء =9

 ::,: 7> 9 9 : ; ; ; : 9 ; ; ; : : ; ; ـ. ركمي  <9

 ;,: 8> 9 ; ; ; ; ; : : : 9 ; ; ; : : رزقي نديا ?9

 <9,: @; ; ; ; 9 : 9 9 : : : : ; ; ; ; فوترم  @9

 ;,: 8> ; : : 9 : : ; ; ; ; ; ; 9 ; : فاجورل 7:

 ?9,?@ :<;.8 مجموع

 
Skala Likert: 

 رلموع ادلستجيبات: xالنتيجة ادلقياسي األعلى  xالنتيجة األعلى: رلموع األسئلة  -

8< x ; x :7 =8.?77)النتيجة األعلى( 
 رلموع ادلستجيبات: xالنتيجة ادلقياسي األقل  xالنتيجة األقل: رلموع األسئلة  -

8<x 8 x :7=;<7 )النتيجة األقل( 
 النتيجة األخَتة: -
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 رلموعة نتيجة ادلقياس  
  النتيجة األعلى 

 قيمة 

     
     

         
 قيمة 

 %6196= قيمة 

 :;<كنتيجة البيانات ربلل باستخداـ مقياس ادلعيار ليكريت يف اجلدكؿ اآليت

 "Skala Likert" مقياس اللياقة بناء على المقياس ليكريت

 القيمة الفصيلة

 ;?-877نتيجة  موافق جدا

 ?=-:?نتيجة  موافق

 :>-?=نتيجة  ايدزل

 97-=:نتيجة  غَت موافق

 

بناء على حساب السابق، فادلالحظة اليت يؤديها التجربة؟احملدكدة بأكمالو حصل على 
أك  موافق%. إذا ناسب جبدكؿ مقياس ادلعيار ليكريت، فهذه النتيجة من ادلعيار ?,8?
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 (، :978التدريبية، 
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ة القراءة باستخداـ طريقة وف تعليم اللغة العربية خصوصا دلهار دبعٌت قوم. كغالبا منهم حيب
. كاخلالصة ذلذا البحث  "TBLT"اجملهود القائم على تدريس اللغة  بوسيلة جوجل كالس رـك

جبميع البيانات اليت صبعتها الباحثة، أف استخداـ طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة 
"TBLT"  اءة بادلدرسة لًتقية كفاءة الطلبة يف مهارة القر فعالة بوسيلة جوجل كالس رـك

 الثانوية نور اذلدل سَتانج بننت.
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج البحث

هتدؼ مناقشة نتائج البحث لتنسيق بُت نتائج ىذا البحث بالنظريات ادلذكورة كآراء 
الباحثة لتكوف البيانات يف ىذا البحث كاضحة. ككجود مناقشة البحث لتكوف البيانات 

لعالقة بالنظرية ادلذكورة كالنتيجة احملصولة كالبحوث السابقة كآراء الباحثة عالقة احملصولة ذلا ا
 مًتابطة. 

جديرا بالذكر فهذه ىي مناقشة نتائج البحث عن تطبيق طريقة اجملهود القائم على 
بوسيلة جوجل كالس رـك لًتقية كفاءة الطلبة يف مهارة القراءة   (TBLT)تدريس اللغة 
 ية نور اذلدل سَتانج بننت.بادلدرسة الثانو 

بوسيلة جوجل كالس   (TBLT)تطبيق طريقة المجهود القائم على تدريس اللغة  . أ
روم لترقية كفاءة الطلبة في مهارة القراءة بالمدرسة الثانوية نور الهدى سيرانج 

 بنتن
قامت الباحثة بادلقابلة مع معلمة اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية نور اذلدل 

ج بننت، كشرحت ادلعلمة عن ادلشاكل ادلوجودة يف تعليم اللغة العربية يف ىذه سَتان
ادلدرسة. مث حبثت الباحثة عن طريقة ادلناسبة حلل ىذه ادلشكلة، ككجدت الباحثة 

. كىذه الطريقة تركز على أنشطة (TBLT)طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة 
تعلم كمكوف مركزم يف الفصوؿ اليت ريقة  يف ىذه الطالواجبات الطالب كالواجبات. 
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. كاختارت الباحثة كسيلة جوجل كالس رـك دلساعدة الطالب يف تلقي الدركس اللغة
باستخداـ ىذه الطريقة كلتسهيل يف إعطاء الواجبات كادلادة الدراسية يف أم كقت 

 كيف أم مكاف كليس فقط عند عملية التعليم يف الفصل.
باحثة أف طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة كمن نتائج البحث، رأت ال

(TBLT)   بوسيلة جوجل كالس رـك تزداد رغبة كضباسة الطالب يف تعليم اللغة
العربية. ألف يف استخداـ ىذه الطريقة جيعل الطالب أكثر نشاطا يف متابعة التعليم 

ت يف عملية أف استخداـ الواجباريتشاردز كركدجرز كالتعلم. كىذا الدليل من أراء 
 ادلستهدفةسياؽ جيد االستحواذ كإدخاؿ اللغة إلعطاء قادرة التعليم كالتعلم 

قادرة على دفع عملية التعديل كالتكرار كالتجريب كديكن أف تتصرؼ مثل  واجباتالك 
 ><.اللغة ادلستهدفةعليم القلب يف عملية ت

   (TBLT)كجبانب ذلك، يف استخداـ طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة
عند عملية التعليم كالتعلم، طبقت الباحثة دبراحل الواجبات نظرا هبذه الطريقة كىي: 

رحلة كادل، (While task)أثناء الواجبات  ادلرحلة، (Pre-task)واجبات قبل الادلرحلة 
 =<. (Post task)واجبات بعد ال

 (Pre-task)واجبات قبل الادلرحلة  .أ 

)شرحت  ادلوضوع أعرضقامت الباحثة ب (Pre-task)واجبات قبل ال ادلرحلةيف 
)  ساعد الطالب على تذكرمث ت ،الباحثة قليال عن ادلادة اليت ستدرس اليـو
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الواجبات )سألت الكلمات كالعبارات اليت سيتم استخدامها عند العمل يف 
من أف صبيع الطالب الباحثة تأكد الباحثة ادلفردات ادلتعلقة بادلوضوع(، مث 

 واجباتؼ كالنتائج ادلرجوة يف اليفهموف األىدا
 ادلرحلة أثناء الواجبات .ب 

تعطي الباحثة الواجبات للطالب . (While task)أثناء الواجبات  ادلرحلةيف 
. كنوع الواجبات متنوعة كفقا هبذه الطريقة كنصوص إما يف أزكاج أك رلموعات

من اخلطاب الرمسي، كالبطاقة الشخصية، كالصحيفة كإعالف مسابقة حفظ 
يقدـ واجبات، مث يف أداء ال البشجع عملية الطتك باحثة راقب الت القرآف(، مث

الطالب تقارير مكتوبة كشفوية جلميع ادلشاركُت يف الفصل عما فعلوه، كقرركه، 
يف ىذا الوقت ىو كمستشار لغوم، كتقدصل مدخالت،  باحثةدكر الك ككجدكه. 

، مث زبتار اد التقاريركمساعدة الطالب يف تصحيح اجلمل، كالتوجيو عند إعد
 تقدصل تقريرىم أماـ الفصلعدة رلموعات ل الباحثة

 ادلرحلة بعد الواجبات  .ج 

قامت الباحثة ىي ادلرحلة النهائية.  (Post task)واجبات رحلة ما بعد اليف ادل
 عرضتشجيع عملية التفكَت يف الواجبات، مث الفرصة لتكرار عرض البإعطاء 

على االنتباه إذل أمناط القواعد اليت  باحثة الطالب، تصحح الالذم مت القياـ بو
 .تصبح مشكلة عند تقدصل الواجبات

، جيعل الطالب (TBLT)بتطبيق ادلراحل لطريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة 
أكثر فهما نصوص اللغة العربية ادلقدمة كقواعدىا، كأسهل تذكرا من ادلفردات 

 تلك ادلراحل لديها ادلؤشرات كالتالية: اجلديدة يف النصوص ادلقدمة. ألف يف
، كاستخداـ اللغة، كالتحفيز، مث التوجيو. حىت بتطبيق ىذه الطريقة كما رأت لتعرضا
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الباحثة عند عملية التعليم كالتعلم، جيعل الطالب أكثر تكلما باللغة العربية. كيشعر 
 الطالب بالراحة يف إتقاف ادلادة العليمية.

، ليسهل الطالب قة استخدمت الباحثةكيف تطبيق ىذه الطري  جوجل كالس رـك
يف تلقي الدركس باستخداـ ىذه الطريقة كلتسهيل يف إعطاء الواجبات كادلادة 
 الدراسية يف أم كقت كيف أم مكاف كليس فقط عند عملية التعليم يف الفصل.

بات ىي كضعت الباحثة ادلواد التعليمية كالواج وسيلةكاخلطوات يف استخداـ ىذه ال
لوجو الطالب  كاتس اب عرب ثة الطالبحمتنوعة يف جوجل كالس، مث أخربت البا

. كيف أثناء التعليم يف جوجل كالس رـككالواجبات على دراسة ادلواد التعليمية 
تخدمت استخدـ الطالب اذلاتف كوسيلة التعليم للوصوؿ جوجل كالس رـك كاس

يف  لى تعليمات الباحثةلكي يسهل الطالب ع الباحثة احلاسوب ككشاؼ ضوئي
، (TBLT)تدريس مادة القراءة باستخداـ طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة 

 .بوسيلة جوجل كالس رـك
استخداـ ىذه الوسيلة رأت الباحثة أف الطالب يركزكف كيهتموف أكثر يف كيف  

جل كالس تعليم مهارة القراءة. ألف بعد ما كضعت الباحثة ادلادة أك الواجبات يف جو 
، قرأ الطالب ادلادة كأجاب الطالب الواجبات مباشرة. كىذا كاذل جلوجل   دؼرـك

لسهولة الطالب كادلعلم يف عمل عملية التعليم كالتعلم يف ام  كالس رـك كىي
 <<.كمليئة بادلعٌت ثرم بسهولة أكيأف تتحقق أىداؼ التعلك  مكاف كاف كيف ام كقت
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بوسيلة  (TBLT)ائم على تدريس اللغة فعالية استخدام طريقة المجهود الق . ب
لترقية كفاءة الطلبة في مهارة القراءة بالمدرسة الثانوية نور  جوجل كالس روم

 الهدى سيرانج بنتن
كاالختبار  9797فرباير  8:االختبار القبلي يف التاريخ بقامت الباحثة 

ة يف " أك النتيجة التائيt. ككانت نتيجة "9797مارس  ;8البعدم يف التاريخ 
للدرجة ادلستقلة  8?@,7 االختبار القبلي بُت اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة

  to 7,@?8≥  tt) ?<78<,8جلدكؿ التائي يف اخلمس من مائة أصغر من ا ?>
أكرب من  7,::8( sig. 2-tailed)( كأيضا ادلغزل الثاشل ادلتبع 78<,%8 = >

ليس هناك الفرق بار القبلي الصة يف االختخل(. فا>7,7 ≥ 8::,7) >7,7
داـ طريقة اجملهود القائم على خبُت اجملموعة التجريبية كالضابطة قبل است الهام

 . بوسيلة جوجل كالس رـك (TBLT) تدريس اللغة 
بوسيلة  (TBLT) طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة كبعد استخداـ 

للدرجة  ?;?,9تيجة التائية " أك النtيف الفصل التجرييب، النتيجة " جوجل كالس
 ?;?,to 9) @<78<,8جلدكؿ التائي يف اخلمس من مائة أكرب من ا ?>ادلستقلة 

≤ tt  < = %8,>78 كأيضا ادلغزل الثاشل ادلتبع )(sig. 2-tailed )7,7= من  صغرأ
بُت  هناك الفرق الهام بعدمالصة يف االختبار الخل(. فا>7,7 ≤ =7,7) >7,7

 . كالضابطةاجملموعة التجريبية 
كاستخداـ طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة بوسيلة جوجل كالس 

لًتقية كفاءة الطلبة يف مهارة القراءة. كالدليل ىي أف ترقية كفاءة الطلبة يف  فعالةرـك 
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بوسيلة  (TBLT)مهارة القراءة باستخداـ طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة 
، بتقدير المتوسط =;,7فعالتها   NGanin_Scoreجوجل كالس رـك كفقا ب 

كترقية كفاءة الطلبة يف مهارة القراءة باستخداـ طريقة ادلناقشة بوسيلة بوير بونت 
بالنظر إذل فعاذلما، اجملموعة التجريبية أفضل من بتقدير المنخفض.  =:,7فعالتها 

 .اجملموعة الضابطة
يف ربقيق ه الطريقة فعالة خلصت الباحثة أف نتائج تعلم اللغة العربية هبذ

لدراسات لا نظر التعليمية كفعالة يف إتقاف تعليم مهارة القراءة للطالب. ك األىداؼ 
 (TBLT)تطبيق طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة لالسابقة اليت كجدت الباحثة ك 

تطبيق طريقة اجملهود القائم على تدريس  ليس ىناؾ فرؽ النتيجة يف ،أثناء التعليم
ألف اذلدؼ يف . بوسيلة جوجل كالس رـك أك غَت جوجل كالس رـك (TBLT)اللغة 

يذ استخداـ جوجل كالس رـك يف ىذا البحث ىو ليسهل الطالب كادلعلم يف تنف
 عكأيضا لتعريف الطالب على ىذه الوسيلة حىت يستطي ،عملية التعليم كالتعلم

  الطالب أف يأخذكا االستفادة من تلك الوسيلة.

النتائج أيضا كالدليل، أف الواجبات قادرة على إعطاء فهم دقيق للطالب كتلك 
يف إتقاف ادلواد التعليمية. كايضا كالدليل أف استخداـ الطريقة كالوسيلة التعليمية ادلناسبة 
ستؤثر على نتيجة جيدة يف التعليم. ألف اذلدؼ من طريقة التعليم ىي لسهولة عملية 

لكي ربقيق أىداؼ التعليم. كاذلدؼ من كسيلة التعليم ىي التعليم كالتعلم حبيث ديكن 
أف  من ادلتوقعك  أف يستوعبوا الرسالة أك ادلعلومات اليت يتم توصيلها. الطالبيستطيع 

قدمة حىت يتمكن الطالب من تادلعلومات ادلاستخداـ الوسيلة يستطيع أف توضح 
 مناسبة سيجعل الطالب فاستخداـ الطريقة كالوسيلة غَت 7?.استيعاب ادلعلومات جيدنا
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أف يشعرك بادللل يف متابعة عملية التعليم كالتعلم كنقص رغبتهم يف التعليم حىت ستؤثر 
 (TBLT)اجملهود القائم على تدريس اللغة طريقة . ك اجليدةالتعليمية ربقيق األىداؼ  على

القراءة  بوسيلة جوجل كالس رـك ىي الطريقة كالوسيلة ادلناسبة كاجليدة يف تعليم مهارة
 كفقا لتلك التائج.

اجملهود القائم على طريقة كمن تلك النتائج أيضا، خلصت الباحثة أف استخداـ 
. ناجحة يف تطوير تعليم اللغة العربية بوسيلة جوجل كالس رـك (TBLT)تدريس اللغة 

اجملهود طريقة كىذه النتائج أيضا تقوم نتائج الدراسات السابقة عن فعالية استخداـ 
 8?كجوجل كالس رـك يف تعليم اللغة الثانية. (TBLT)ئم على تدريس اللغة القا
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 الفصل السادس

 الخاتمة

لسادس ام الفصل احلمد هلل رب العادلُت، قد سبت الباحثة البحث ككصل إذل الفصل ا
 كالتوصيات. كاالقًتاحات األخَت. كفيو خالصة نتائج البحث

 خالصة نتائج البحث . أ
سئلة البحث السابقة، تستخلص الباحثة الشرح القصَت كالواضح عن انطالقا من األ

 نتائج البحث كما يلي:
جوجل   بوسيلة (TBLT)اللغة تطبيق طريقة المجهود القائم على تدريس  .1

 كالس روم
قامت الباحثة بإجراء عملية التعليم كالتعلم يف ادلدرسة الثانوية نور اذلدل 

 ;8فرباير إذل  @9أم من التاريخ لقاءات خبمسة السَتانج بننت دلدة أسبوعُت 
كقبل بداية الدراسة طلبت الباحثة الطالب دلشاركة الفصل . 9797مارس 

الدراسي عرب جوجل كالس رـك ألف جوجل كالس رـك ىي كسيلة التعليم يف 
 ىذا البحث. 

اختارت  (TBLT)كيف تطبيق طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة 
لعامة كادلوضوع األكؿ، مث نص الصحيفة عن مسجد االستقالؿ  الباحثة ادلرافق ا

 طبقت الباحثة مراحل الواجبات مناسبا خبطواتكادلوضوع الثاشل. كيف عمليتها 
ىذه الطريقة كىي ادلرحلة قبل الواجبات كادلرحلة أثناء الواجبات مث ادلرحلة بعد 

 الواجبات بأشكاؿ متنوعة يف كل اللقاءات.
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يم كالتعلم يف الفصل، أعطت الباحثة الواجبات عرب لتعكجبانب عملية ال 
، كمن تلك الواج مث  عنو،بات ىي نص اخلطاب الرمسي كأسئلة جوجل كالس رـك
األخَت نص بطاقة الشخصية كأسئلة عنو، ك  نص مسابقة حفظ القرآف كأسئلة

عنو. كتلك الواجبات ىي نوع من أنواع الواجبات لطريقة اجملهود القائم على 
 .(TBLT)س اللغة تدري

بوسيلة  (TBLT)فعالية استخدام طريقة المجهود القائم على تدريس اللغة  .0
 جوجل كالس روم

بوسيلة جوجل    (TBLT)إف استخداـ طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة 
لالختبار  النتيجة التائيةكالس رـك يف تعليم مهارة القراءة فعالة، بالدليل أف 

جلدكؿ التائي يف اخلمس من أكرب من ا ?>جة ادلستقلة للدر  ?;?,9 البعدم
( كأيضا ادلغزل الثاشل to 9,?;? ≤ tt  < = %8,>78) 9?78<,8مائة 
  >7,7 ≤ =7,7) >7,7من  صغرأ =7,7( sig. 2-tailed)ادلتبع 
، بتقدير المتوسط =;,7فعالتها  للفصل التجرييب NGanin_Score كنتيجة

بالنظر إذل فعاذلما،  بتقدير المنخفض. =:,7فعالتها كللفصل الضابطة 
فاخلالصة ىي أف استخداـ  .اجملموعة التجريبية أفضل من اجملموعة الضابطة

بوسيلة جوجل كالس رـك فعالة،  (TBLT)طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة 
 كتقدير فعالتها متوسطة.

 لتوصيات ا . ب
العربية يف ادلدرسة الثانوية نور ترجوا الباحثة هبذا البحث أف يساعد ادلعلم اللغة 

كيقـو البحث   ،اذلدل سَتانج يف اختيار كاستخداـ طريقة ككسيلة التعليم اجليدة
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كمصدر يف ربسُت طريقة ككسيلة التعليم أحسن نظرا إذل العوامل ادلساعدة اليت 
 كجدهتا الباحثة. كيكوف البحث مرجعا يف تنفيذ تعليم اللغة العربية نظرا إذل الطريقة

 كالوسيلة اليت كجدهتا الباحثة. 
 القتراحاتا . ج

 حات اآلتية:ًت من البيانات عن نتائج البحث السابق، قدمت الباحثة بعض ادلق
ينبغي على معلم اللغة العربية أف تطبيق طريقة اجملهود القائم على تدريس اللغة  .8

(TBLT) يف تعليم اللغة العربية بوسيلة جوجل كالس رـك 
متعلم اللغة العربية أكثر نشاطا كضباسة يف متابعة تعليم اللغة الباحثة إذل ترجو  .9

يف احليات اليومية ككذلك الستخداـ  ادلفردات ادلتقدمة الستخداـالعربية ك 
 اإلنًتنيت كوسيلة التعلم مثل جوجل كالس رـك كغَتىا.

ترجو الباحثة إذل رئيس ادلدرسة أف يطبق اللغة العربية كاللغة الثانية يف ربدث  .:
يومية يف ادلدرسة. ألف أساس الدراسة للمدرسة اإلسالمية ىي العلـو اإلسالمية ال

 كاللغة العربية.
ترجو الباحثة إذل الباحث التارل عن استخداـ طريقة اجملهود القائم على تدريس  .:

 بوسيلة جوجل كالس رـك إلكماؿ كربسُت كتعميق البحث اآلف. (TBLT)اللغة 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP KELAS EKSPERIMEN) 

 

 

Nama Satuan Pendidikan :MA Nurul Huda Serang    

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab (Wajib) 

Kelas/ Semester   : XI / Genap 

Materi Pokok  : المرافك العامة 

Alokasi waktu  : 2 x 45 Menit  

 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

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

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

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan. 

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

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Nomor Kompetensi Dasar Indikator 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan 

kalimat bahasa Arab yang berkaitan 

dengan ادلرافق العامة baik secara lisan 

maupun tertulis 

3.1.1 Mengidentifikasi 

kosakata tentang teks 

bacaan tentang  ادلرافق
 العامة

3.3 Menemukan makna atau gagasan dari 

kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab 

yang berkaitan dengan ادلرافق العامة 

3.3.1 Menemukan makna 

kosakata dari teks bacaan 

tentang ادلرافق العامة 
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baik secara lisan maupun tertulis 3.3.2 Membuat sebuah 

gagasan atau rangkuman 

dari teks bacaan  ادلرافق
 العامة

 
3.4 

Memahami secara sederhana unsur 

kebahasaan, struktur teks dan unsur 

budaya dari teks terkait topik  ادلرافق
 yang sesuai dengan konteks  العامة

penggunaannya 

3.4.1 Memahami seluruh 

isi dari teks bacaan 

tentang ادلرافق العامة 
3.4.2 menyimpulkan 

kandungan makna dan 

kandungan isi teks  ادلرافق
 العامة

 

C.  Tujuan Pembelajran 

Setelah mengamati, menanya, mengekplorasi, mengasosiasi 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 ادلرافق العامة 
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 ادلرافق العامة 
D.  Materi Pokok 

Tema teks qiraah tentang : رافقادل  العامة 
E. Metode dan Media  Pembelajaran 

Metode Task Based Language Teaching (TBLT) dengan media Google Classroom 

F. Sumber Pembelajaran 

 Buku siswa dari Kemenag. 



88= 
 

 Buku Kamus Arab Indonesia 

 Laptop  

 HP 

 LCD Proyektor 

 File-File Pembelajaran 

 

G. Proses Pembelajaran 

Kegiatan pendahuluan  

 

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI 

WAKTU 

Pendahuluan 1) Guru mengucapkan salam dan mengajak berdoa pesera ddidik . 

2) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas posisi 

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

3) Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada 

peserta didik 

4) Guru menanyakan kembali pelajaran yang telah lalu 

5) Guru melakukan apersepsi dan motivasi 

6) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

10 menit 

Kegiatan Inti a. Pre-task 

- Guru meminta siswa untuk membuka materi yang ada di google 

classroom, bagi siswa yang tidak membawa hp bisa melihat di 

layar proyektor 

- Guru menjelaskan sedikit tentang isi teks qiraah 

-  Guru meminta siswa untuk membaca seluruh teks yang ada 

- Guru menjelaskan tugas beserta tujuan yang akan dilakukan 

oleh siswa 

b. While task  

- Guru menunjuk beberapa siswa untuk membaca nyaring teks 

wacana dan meminta siswa yang lain untuk memperhatikan 

- Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok  

- Tiap kelompok bekerjasama dalam mengamati teks wacana 

yang diberikan 

- Tiap kelompok bekerjasama dalam memahami kosa kata baru 

serta dalam menangkap makna/ide pokok/ informasi yang ada 

dalam teks wacana  

- Guru menayangkan kosa kata yang dianggap sulit 

- Tiap kelompok mengamati kosa kata yang ditayangkan 

- Tiap kelompok harus bekerjasama dalam mengartikan teks 

wacana 

70 menit 
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- Tiap kelompok menanyakan kosa kata/ide pokok/ informasi 

yang masih belum difahami 

- Tiap kelompok mengexplorasi (mengumpulkan data) 

menginfentarisir ide pokok / informasi yang ada dalam teks 

wacana qiraah 

- Guru meminta tiap kelompok maju kedepan kelas untuk 

membaca teks qiraah beserta artinya secara bergantian 

- Tiap kelompok menyampaikan hasil pengamatan dengan 

membaca teks qiraah didepan kelas beserta dengan artinya 

- Guru meminta kelompok lain menyimak bacaan kelompok 

yang maju dan memperhatikan arti dari teks yang dibaca 

- Guru meminta kelompok lain untuk memberikan pertanyaan 

kepada kelompok yang membaca teks didepan dengan minimal 

3 pertanyaan 

c. post-task  

- guru menjelaskan kembali isi teks wacana qiraah 

- guru mempersilahkan siswa untuk menanyakan hal-hal yang 

belum difahami 

- guru memberikan tugas berupa beberapa pertanyaan sesuai 

dengan teks wacana qiraah  

Kegiatan 

penutup 

1) Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran 

2) Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya 

3) Guru menutup pelajaran dengan memberikan motivasi kepada 

siswa dilanjutkan dengan salam penutup 

10 menit 

 

H. Penilaian Hasil Pembelajaran  

Bentuk Penilaian: tes 

Pedoman penskoran 

Keterampilan membaca nyaring. 

 
 

No. 

 
Nama Peserta Didik 

Aspek Penilaian 

 
 

Total 

Skor 

 

Ketuntasan 
Tindak 

Lanjut 

K
el
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ca

ra
n
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k
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ra

si
 

P
el

af
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an
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n
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i 

T TT R P 

1.           

2.           

3.           

 

 



88? 
 

 

 

Deskripsi 

Aspek Penilaian Deskripsi Skor 

Kelancaran Sangat lancar 4 

 Lancar 3 

 Lancar, tetapi masih tersendat 2 

 Sering tersendat 1 

Akurasi 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 sudah 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 salah 1 

 

Penilaian Pengetahuan 

Bentuk dan Teknik   : Tes tulis / essey 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 benar : jumlah soal 3  item, Nilai seluruhnya 18 

  Maka maksimal nilai per item 6 
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Penilaian sikap 

LEMBAR PENGAMATAN  

PERKEMBANGAN AKHLAQ DAN KEPRIBADIAN 

 

Mata Pelajaran  :....................................................... 

Kelas semester  : ...................................................... 

Tahun Pelajaran  : ...................................................... 

Waktu Pengamatan  : ...................................................... 

Karakter yang diintegrasikan dan dikembangkan dalam proses pembelajaran adalah 

kerjasama dan tanggungjawab 

 

Indikator perkembangan karakter kerjasama dan tanggungjawab 

1. BT (belum tampak) jika sama sekali tidak menunjukkan kerjasama dan usaha sungguh-

sungguh dalam proses pembelajaran 

2. MT (mulai tampak) jika menunjukkan sudah ada kerjasama dan usaha sungguh-sungguh 

dalam proses pembelajaran tetapi frekuensinya masih sedikit dan belum ajeq/konsisten 

3. MB (mulai berkembang) jika kerjasama dan usaha sungguh-sunguh dalam proses 

pembelajaran frekuensinya meningkat sudah ajeq dan konsisten 

4. SM (sudah membudaya) jika kerjasama dan usaha sungguh sungguh daam proses 

pembelajaran sudah menjadi budaya (terus menerus dilakukan /ajeq dan konsisten) 

 

Bubuhkan tanda V 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          
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Serang, 03 Maret 2020 

Peneliti        Guru Pamong  

 

 

Robiatul Adawiyah    R. Ajeng  Mustikasari  Rahmah, S.Pd 

NIM. 18720016     NIP.  

    

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

H. Hasan Basri, M. Ag., M. Pd 

NIP. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP KELAS EKSPERIMEN) 

 

 

Nama Satuan Pendidikan :MA Nurul Huda Serang    

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab (Wajib) 

Kelas/ Semester   : XI / Genap 

Materi Pokok  : وص الصحيفة عه مسجد االستمالل رمس التسامح تإودوويسيا 

Alokasi waktu  : 1 x 45 Menit  

 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

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

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

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan. 

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

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Nomor Kompetensi Dasar Indikator 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan 

kalimat bahasa Arab yang berkaitan 

dengan  مسجذ االستقالل رمز التسامح

 baik secara lisan maupun تإنذونيسيا

tertulis 

3.1.1 Mengidentifikasi 

kosakata tentang teks 

bacaan tentang  مسجذ

االستقالل رمز التسامح 

 تإنذونيسيا
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari 

kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab 

yang berkaitan dengan  مسجذ االستقالل

3.3.1 Menemukan makna 

kosakata dari teks bacaan 

tentang  مسجذ االستقالل رمز
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 baik secara lisan رمز التسامح تإنذونيسيا

maupun tertulis 

 التسامح تإنذونيسيا
3.3.2 Membuat sebuah 

gagasan atau rangkuman 

dari teks bacaan  مسجذ

االستقالل رمز التسامح 

 تإنذونيسيا

 
3.4 

Memahami secara sederhana unsur 

kebahasaan, struktur teks dan unsur 

budaya dari teks terkait topik  مسجذ

 yang االستقالل رمز التسامح تإنذونيسيا

sesuai dengan konteks 

penggunaannya 

3.4.1 Memahami seluruh 

isi dari teks bacaan 

tentang  مسجذ االستقالل رمز

 التسامح تإنذونيسيا
3.4.2 menyimpulkan 

kandungan makna dan 

kandungan isi teks  مسجذ
االستقالل رمز التسامح 

 تإنذونيسيا
 

 

C. Tujuan Pembelajran 

Setelah mengamati, menanya, mengekplorasi, mengasosiasi 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 مسجذ االستقالل رمز التسامح تإنذونيسيا 

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 مسجذ االستقالل رمز التسامح تإنذونيسيا 

D.  Materi Pokok 

Tema teks qiraah tentang :  مسجد االستقالؿ رمز التسامح بإندكنيسيانص الصحيفة عن  

E. Metode dan Media Pembelajaran 

Metode Task Based Language Teaching (TBLT) dengan Media Google Classroom 

F. Sumber Pembelajaran 

 File-File Pembelajaran 

 Buku Kamus Arab Indonesia 

 Laptop  
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 HP 

 LCD Proyektor 

 

G. Proses Pembelajaran 

Kegiatan pendahuluan  

 

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI 

WAKTU 

Pendahuluan 1) Guru mengucapkan salam dan mengajak berdoa pesera ddidik 

2) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas 

posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

3) Guru menyapa peserta didik dan menanyakan kabar peserta didik 

4) Guru menanyakan kembali pelajaran yang telah lalu 

5) Guru melakukan apersepsi dan motivasi 

6) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

5 menit 

Kegiatan Inti a. Pre-task 

- Guru meminta siswa untuk membuka materi yang ada di google 

classroom, bagi siswa yang tidak membawa hp bisa melihat di 

layar proyektor 

- Guru menjelaskan sedikit tentang isi teks qiraah 

-  Guru meminta siswa untuk membaca pelan seluruh teks yang 

ada  

- Guru menjelaskan tugas beserta tujuan yang akan dilakukan 

oleh siswa 

b. While task  

- 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  

- Guru membagikan potongan-potongan kertas yang berisikan 

teks wacana kepada siswa  

- Tiap kelompok bekerjasama dalam mengamati potongan-

potongan teks wacana yang diberikan 

- Tiap kelompok bekerjasama dalam mengurutkan potongan-

potongan kertas tersebut menjadi sebuah isi teks wacana yang 

utuh dan benar 

- Siswa membacakan teks yang utuh dan benar sesuai dengan 

potongan-potongan kertas yang diberikan 

- Guru meminta siswa untuk memahami kosa kata baru serta 

menangkap makna/ide pokok/ informasi yang ada dalam teks 

35 menit 
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wacana  

- Guru menayangkan kosa kata yang dianggap sulit 

- Tiap kelompok mengamati kosa kata yang ditayangkan di layar 

proyektor 

- Tiap kelompok harus bekerjasama dalam mengartikan teks 

wacana 

- Tiap kelompok menanyakan kosa kata/ide pokok/ informasi 

yang masih belum difahami 

- Tiap kelompok mengexplorasi (mengumpulkan data) 

menginfentarisir ide pokok / informasi yang ada dalam teks 

wacana qiraah 

- Guru membacakan teks wacana berita seperti presenter di 

televisi 

- Guru meminta tiap kelompok maju kedepan kelas untuk 

membaca teks qiraah berita dan artinya sesuai dengan yang 

telah dicontohkan 

- Tiap kelompok menyampaikan hasil pengamatan dengan 

membaca teks qiraah didepan kelas beserta dengan artinya 

- Guru meminta kelompok lain menyimak bacaan kelompok 

yang maju dan memperhatikan arti dari teks yang dibaca 

c. post-task  

- guru menjelaskan kembali isi teks wacana qiraah 

- guru mempersilahkan siswa untuk menanyakan hal-hal yang 

belum difahami 

- guru memberikan tugas berupa beberapa pertanyaan sesuai 

dengan teks wacana qiraah  

Kegiatan 

penutup 

1) Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran 

2) Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya 

3) Guru menutup pelajaran dengan memberikan motivasi kepada 

siswa dilanjutkan dengan salam penutup 

5 menit 

 

H. Penilaian Hasil Pembelajaran  

Bentuk Penilaian: tes 

Pedoman penskoran 

Keterampilan membaca nyaring. 

 
 

 
Nama Peserta Didik 

Aspek Penilaian 
 
 

 

Ketuntasan 
Tindak 

Lanjut 
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1.           

2.           

3.           

 

Deskripsi 

Aspek Penilaian Deskripsi Skor 

Kelancaran Sangat lancar 4 

 Lancar 3 

 Lancar, tetapi masih tersendat 2 

 Sering tersendat 1 

Akurasi 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 sudah 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 salah 1 

 

Penilaian Pengetahuan 

Bentuk dan Teknik   : Tes tulis / essay  

Indikator penilaian  : ......................................................... 

Instrumen soal   : ......................................................... 

Kriteria Penilaian  :  

Essay   : jumlah soal 10  item Nilai seluruhnya 100,  

  maka nilai per item 10 

 

 

Penilaian sikap 
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LEMBAR PENGAMATAN  

PERKEMBANGAN AKHLAQ DAN KEPRIBADIAN 

 

Mata Pelajaran  :....................................................... 

Kelas semester  : ...................................................... 

Tahun Pelajaran  : ...................................................... 

Waktu Pengamatan  : ...................................................... 

Karakter yang diintegrasikan dan dikembangkan dalam proses pembelajaran adalah 

kerjasama dan tanggungjawab 

 

Indikator perkembangan karakter kerjasama dan tanggungjawab 

1. BT (belum tampak) jika sama sekali tidak menunjukkan kerjasama dan usaha 

sungguh-sungguh dalam proses pembelajaran 

2. MT (mulai tampak) jika menunjukkan sudah ada kerjasama dan usaha sungguh-

sungguh dalam proses pembelajaran tetapi frekuensinya masih sedikit dan belum 

ajeq/konsisten 

3. MB (mulai berkembang) jika kerjasama dan usaha sungguh-sunguh dalam proses 

pembelajaran frekuensinya meningkat sudah ajeq dan konsisten 

4. SM (sudah membudaya) jika kerjasama dan usaha sungguh sungguh daam proses 

pembelajaran sudah menjadi budaya (terus menerus dilakukan /ajeq dan konsisten) 

 

Bubuhkan tanda V 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          
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Serang, 07 Maret 2020 

Peneliti        Guru Pamong  

 

 

Robiatul Adawiyah    R. Ajeng  Mustikasari  Rahmah, S.Pd 

NIM. 18720016     NIP.  

    

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

H. Hasan Basri, M. Ag., M. Pd 

NIP. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP KELAS EKSPERIMEN) 

 

 

Nama Satuan Pendidikan :MA Nurul Huda Serang    

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab (Wajib) 

Kelas/ Semester   : XI / Genap 

  Materi Pokok   :  إعالن مساتمة حفظ المرآن، رسمي خطاب)التدريثات في جىجل كالش روم ،

 تطالة الشخصية(

Alokasi waktu  : 2 x 45 Menit  

 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

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

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

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan. 

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

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Nomor Kompetensi Dasar Indikator 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan 

kalimat bahasa Arab yang berkaitan 

dengan   الخطاب الزسمي، مساتقة حفظ القزآن

 baik secara lisan maupun وتطاقة الشخصية

tertulis 

3.1.1 Mengidentifikasi 

kosakata tentang teks 

bacaan tentang  الخطاب

زآن الزسمي، مساتقة حفظ الق

 وتطاقة الشخصية
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari 3.3.1 Menemukan makna 
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kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab 

yang berkaitan dengan  ،الخطاب الزسمي

 baik مساتقة حفظ القزآن وتطاقة الشخصية

secara lisan maupun tertulis 

kosakata dari teks bacaan 

tentang لخطاب الزسمي، ا

مساتقة حفظ القزآن وتطاقة 

 الشخصية
3.3.2 Membuat sebuah 

gagasan atau rangkuman 

dari teks bacaan  الخطاب

الزسمي، مساتقة حفظ القزآن 

 وتطاقة الشخصية

 
3.4 

Memahami secara sederhana unsur 

kebahasaan, struktur teks dan unsur 

budaya dari teks terkait topik  الخطاب

 الزسمي، مساتقة حفظ القزآن وتطاقة الشخصية

yang sesuai dengan konteks 

penggunaannya 

3.4.1 Memahami seluruh 

isi dari teks bacaan 

tentang  ،الخطاب الزسمي

مساتقة حفظ القزآن وتطاقة 

 الشخصية
3.4.2 menyimpulkan 

kandungan makna dan 

kandungan isi teks اب الخط

الزسمي، مساتقة حفظ القزآن 

 وتطاقة الشخصية

 

 

C. Tujuan Pembelajran 

Setelah mengamati, menanya, mengekplorasi, mengasosiasi 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  الخطاب الزسمي، مساتقة حفظ القزآن وتطاقة

 الشخصية

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 الخطاب الزسمي، مساتقة حفظ القزآن وتطاقة الشخصية 

D.  Materi Pokok 

Tema teks qiraah tentang : الخطاب الزسمي، مساتقة حفظ القزآن وتطاقة الشخصية 

E. Metode dan Media  Pembelajaran 

Metode Task Based Language Teaching (TBLT) dengan Media Google Classroom 
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F. Sumber Pembelajaran 

 File-File Pembelajaran 

 Buku Kamus Arab Indonesia 

 Laptop  

 HP 

 LCD Proyektor 

 

G. Proses Pembelajaran 

Kegiatan pendahuluan  

 

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI 

WAKTU 

Pendahuluan 1) Guru mengucapkan salam dan mengajak berdoa pesera ddidik 

2) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas 

posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

3) Guru menyapa peserta didik dan menanyakan kabar peserta didik 

4) Guru menanyakan kembali pelajaran yang telah lalu 

5) Guru melakukan apersepsi dan motivasi 

6) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

10  menit 

Kegiatan Inti a. Pre-task 

- Guru meminta siswa untuk membuka materi yang ada di google 

classroom, bagi siswa yang tidak membawa hp bisa melihat di 

layar proyektor 

- Guru menjelaskan sedikit tentang isi teks qiraah 

-  Guru meminta siswa untuk membaca pelan seluruh teks yang 

ada  

- Guru menjelaskan tugas beserta tujuan yang akan dilakukan 

oleh siswa 

b. While task  

- Guru menunjuk beberapa siswa untuk membaca teks dengan 

bacaan yang nyaring  

- Guru meminta siswa yang lain untuk menyimak bacaan teks 

yang dibacakan 

- Tiap siswa mengamati teks wacana yang diberikan 

- Tiap siswa menanyakan kosa kata/ide pokok/ informasi yang 

masih belum difahami 

- Guru meunjuk beberapa siswa untuk menerjemahkan teks 

qiraah yang ada 

- Tiap siswa mengexplorasi (mengumpulkan data) 

menginfentarisir ide pokok / informasi yang ada dalam teks 

wacana qiraah 

70 menit 
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- Tiap siswa menyampaikan hasil pengamatan dengan 

membaca teks qiraah beserta dengan artinya dan beberapa 

diantaranya maju didepan kelas  

- Guru dan siswa bersama-sama membahas isi teks bacaan mulai 

dari artinya, ide pokoknya, serta kaidah tata bahasanya.  

- Guru dan siswa bersama-sama membahas soal-soal yang telah 

dijawab oleh siswa di google classroom.  

- Guru dan siswa mengulang step-step diatas dimulai dari 

pembahasan teks ،تذرية الخطاب kemudian  إعالن مساتقة حفظ

 تطاقة الشخصية dan terakhir membahas teks tentang القزآن، 

c. post-task  

- guru menjelaskan kembali isi teks wacana qiraah 

- guru mempersilahkan siswa untuk menanyakan hal-hal yang 

belum difahami 

Kegiatan 

penutup 

1) Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran 

2) Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya 

3) Guru menutup pelajaran dengan memberikan motivasi kepada 

siswa dilanjutkan dengan salam penutup 

10 menit 

 

 

A. Penilaian Hasil Pembelajaran  

Bentuk Penilaian: tes 

Pedoman penskoran 

Keterampilan membaca nyaring. 

 
 

No. 

 
Nama Peserta Didik 

Aspek Penilaian 

 
 

Total 

Skor 

 

Ketuntasan 
Tindak 

Lanjut 

K
el

an
ca

ra
n

 

A
k

u
ra

si
 

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 

 Lancar 3 
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 Lancar, tetapi masih tersendat 2 

 Sering tersendat 1 

Akurasi 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 sudah 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 salah 1 

Penilaian Pengetahuan 

Bentuk dan Teknik   : Tes tulis / essay  

Indikator penilaian  : ......................................................... 

Instrumen soal   : ......................................................... 

Kriteria Penilaian  :  

Essay   :  

1. Jumlah soal 10  item untuk الخطاب الزسمي Nilai seluruhnya 100,   maka nilai per 

item 10 

2. Jumlah soal 10 item untuk  إعالن مساتقة حفظ القزآن Nilai seluruhnya 100,   maka 

nilai per item 10 

3. Jumlah soal 10 item untuk  تطاقة الشخصية Nilai seluruhnya 100,   maka nilai per 

item 10 

 

Penilaian sikap 

LEMBAR PENGAMATAN  

PERKEMBANGAN AKHLAQ DAN KEPRIBADIAN 

 

Mata Pelajaran  :....................................................... 

Kelas semester  : ...................................................... 

Tahun Pelajaran  : ...................................................... 

Waktu Pengamatan  : ...................................................... 

Karakter yang diintegrasikan dan dikembangkan dalam proses pembelajaran adalah 

kerjasama dan tanggungjawab 
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Indikator perkembangan karakter kerjasama dan tanggungjawab 

1. BT (belum tampak) jika sama sekali tidak menunjukkan kerjasama dan usaha sungguh-

sungguh dalam proses pembelajaran 

2. MT (mulai tampak) jika menunjukkan sudah ada kerjasama dan usaha sungguh-sungguh 

dalam proses pembelajaran tetapi frekuensinya masih sedikit dan belum ajeq/konsisten 

3. MB (mulai berkembang) jika kerjasama dan usaha sungguh-sunguh dalam proses 

pembelajaran frekuensinya meningkat sudah ajeq dan konsisten 

4. SM (sudah membudaya) jika kerjasama dan usaha sungguh sungguh daam proses 

pembelajaran sudah menjadi budaya (terus menerus dilakukan /ajeq dan konsisten) 

 

Bubuhkan tanda V 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          

 

Serang, 10 Maret 2020 

Peneliti        Guru Pamong  

Robiatul Adawiyah    R. Ajeng  Mustikasari  Rahmah, S.Pd 

NIM. 18720016     NIP.  

    

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

H. Hasan Basri, M. Ag., M. Pd 

NIP. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP KELAS KONTROL) 

 

 

Nama Satuan Pendidikan :MA Nurul Huda Serang    

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab (Wajib) 

Kelas/ Semester   : XI / Genap 

Materi Pokok  : المرافك العامة 

Alokasi waktu  : 2 x 45 Menit  

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

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

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

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan. 

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

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Nomor Kompetensi Dasar Indikator 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan 

kalimat bahasa Arab yang berkaitan 

dengan ادلرافق العامة baik secara lisan 

maupun tertulis 

3.1.1 Mengidentifikasi 

kosakata tentang teks 

bacaan tentang  ادلرافق
 العامة

3.3 Menemukan makna atau gagasan dari 

kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab 

yang berkaitan dengan ادلرافق العامة 
baik secara lisan maupun tertulis 

3.3.1 Menemukan makna 

kosakata dari teks bacaan 

tentang ادلرافق العامة 
3.3.2 Membuat sebuah 

gagasan atau rangkuman 
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dari teks bacaan  ادلرافق
 العامة

 
3.4 

Memahami secara sederhana unsur 

kebahasaan, struktur teks dan unsur 

budaya dari teks terkait topik  ادلرافق
 yang sesuai dengan konteks  العامة

penggunaannya 

3.4.1 Memahami seluruh 

isi dari teks bacaan 

tentang ادلرافق العامة 
3.4.2 menyimpulkan 

kandungan makna dan 

kandungan isi teks  ادلرافق
 العامة

 

C.  Tujuan Pembelajran 

Setelah mengamati, menanya, mengekplorasi, mengasosiasi 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 ادلرافق العامة 
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 ادلرافق العامة 
D.  Materi Pokok 

Tema teks qiraah tentang : رافقادل  العامة 
E. Metode dan Media Pembelajaran 

Diskusi dengan menggunakan media Power Point 

F. Sumber  Pembelajaran 

 Buku siswa dari Kemenag. 

 Buku Kamus Arab Indonesia 

 Laptop  

 LCD Proyektor 
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 File-File Pembelajaran 

G. Proses Pembelajaran 

Kegiatan pendahuluan  

 

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI 
WAKTU 

Pendahuluan 1) Guru mengucapkan salam dan mengajak berdoa pesera ddidik . 

2) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas 

posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

3) Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada 

peserta didik 

4) Guru menanyakan kembali pelajaran yang telah lalu 

5) Guru melakukan apersepsi dan motivasi 

6) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

10 menit 

Kegiatan Inti - Guru membuka materi pelajaran pada layar proyektor 

- Guru meminta siswa untuk membaca teks yang ada pada layar 

proyektor 

- Guru menunjuk beberapa siswa untuk membaca nyaring teks 

wacana 

- Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok  

- Tiap kelompok bekerjasama dalam mengamati teks wacana 

yang diberikan 

- Tiap kelompok bekerjasama dalam memahami kosa kata baru 

serta dalam menangkap makna/ide pokok/ informasi yang ada 

dalam teks wacana  

- Guru menayangkan kosa kata yang dianggap sulit 

- Tiap kelompok mengamati kosa kata yang ditayangkan 

- Tiap kelompok harus bekerjasama dalam mengartikan teks 

wacana 

- Tiap kelompok menanyakan kosa kata/ide pokok/ informasi 

yang masih belum difahami 

- Tiap kelompok mengexplorasi (mengumpulkan data) 

menginfentarisir ide pokok / informasi yang ada dalam teks 

wacana qiraah 

- Guru meminta tiap kelompok maju kedepan kelas untuk 

membaca teks qiraah beserta artinya secara bergantian 

- Tiap kelompok menyampaikan hasil pengamatan dengan 

membaca teks qiraah didepan kelas beserta dengan artinya 

- Guru meminta kelompok lain menyimak bacaan kelompok 

yang maju dan memperhatikan arti dari teks yang dibaca 

- Guru meminta kelompok lain untuk memberikan pertanyaan 

kepada kelompok yang membaca teks didepan dengan minimal 

70 menit 
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3 pertanyaan  

- Guru dengan siswa membahas isi teks wacana beserta dengan 

artinya dan kaidah tata baahsanya 

- Guru memberikan beberapa soal-soal tugas yang harus siswa 

kerjakan 

Kegiatan 

penutup 

1) Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran 

2) Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya 

3) Guru menutup pelajaran dengan memberikan motivasi kepada 

siswa dilanjutkan dengan salam penutup 

10 menit 

 

H. Penilaian Hasil Pembelajaran  

Bentuk Penilaian: tes 

Pedoman penskoran 

Keterampilan membaca nyaring. 

 
 

No. 

 
Nama Peserta Didik 

Aspek Penilaian 

 
 

Total 

Skor 

 

Ketuntasan 
Tindak 

Lanjut 

K
el

an
ca

ra
n

 

A
k

u
ra

si
 

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 

 Lancar 3 

 Lancar, tetapi masih tersendat 2 

 Sering tersendat 1 

Akurasi 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 sudah benar 2 

 Hampir semua ucapan tidak benar 1 
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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 salah 1 

 

Penilaian Pengetahuan 

Bentuk dan Teknik   : Tes tulis / essey 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 benar : jumlah soal 3  item, Nilai seluruhnya 18 

  Maka maksimal nilai per item 6 

 

Penilaian sikap 

LEMBAR PENGAMATAN  

PERKEMBANGAN AKHLAQ DAN KEPRIBADIAN 

 

Mata Pelajaran  :....................................................... 

Kelas semester  : ...................................................... 

Tahun Pelajaran  : ...................................................... 

Waktu Pengamatan  : ...................................................... 

Karakter yang diintegrasikan dan dikembangkan dalam proses pembelajaran adalah 

kerjasama dan tanggungjawab 

 

Indikator perkembangan karakter kerjasama dan tanggungjawab 

1. BT (belum tampak) jika sama sekali tidak menunjukkan kerjasama dan usaha 

sungguh-sungguh dalam proses pembelajaran 

2. MT (mulai tampak) jika menunjukkan sudah ada kerjasama dan usaha sungguh-

sungguh dalam proses pembelajaran tetapi frekuensinya masih sedikit dan belum 

ajeq/konsisten 

3. MB (mulai berkembang) jika kerjasama dan usaha sungguh-sunguh dalam proses 

pembelajaran frekuensinya meningkat sudah ajeq dan konsisten 

4. SM (sudah membudaya) jika kerjasama dan usaha sungguh sungguh daam proses 

pembelajaran sudah menjadi budaya (terus menerus dilakukan /ajeq dan konsisten) 

 

Bubuhkan tanda V pada kolom kolom sesuai hasil pengamatan. 
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No Nama Siswa 

Perhatian terhadap 

materi 
Kerjasama kelompok 

BT MT MB SM BT MT MB SM 

1          

2          

3          

4          

5          

Serang, 05 Maret 2020 

Peneliti        Guru Pamong  

 

 

Robiatul Adawiyah    R. Ajeng  Mustikasari  Rahmah, S.Pd 

NIM. 18720016     NIP.  

    

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

H. Hasan Basri, M. Ag., M. Pd 

NIP. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP KELAS KONTROL) 

 

 

Nama Satuan Pendidikan :MA Nurul Huda Serang    

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab (Wajib) 

Kelas/ Semester   : XI / Genap 

Materi Pokok  : وص الصحيفة عه مسجد االستمالل رمس التسامح تإودوويسيا 

Alokasi waktu  : 1 x 45 Menit  

 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

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

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

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan. 

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

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Nomor Kompetensi Dasar Indikator 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan 

kalimat bahasa Arab yang berkaitan 

dengan  مسجذ االستقالل رمز التسامح

نذونيسياتإ  baik secara lisan maupun 

tertulis 

3.1.1 Mengidentifikasi 

kosakata tentang teks 

bacaan tentang  مسجذ

االستقالل رمز التسامح 

 تإنذونيسيا
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari 

kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab 

yang berkaitan dengan  مسجذ االستقالل

ز التسامح تإنذونيسيارم  baik secara lisan 

3.3.1 Menemukan makna 

kosakata dari teks bacaan 

tentang  مسجذ االستقالل رمز

 التسامح تإنذونيسيا
3.3.2 Membuat sebuah 
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maupun tertulis gagasan atau rangkuman 

dari teks bacaan  مسجذ

االستقالل رمز التسامح 

 تإنذونيسيا

 
3.4 

Memahami secara sederhana unsur 

kebahasaan, struktur teks dan unsur 

budaya dari teks terkait topik  مسجذ

 yang االستقالل رمز التسامح تإنذونيسيا

sesuai dengan konteks 

penggunaannya 

3.4.1 Memahami seluruh 

isi dari teks bacaan 

tentang  مسجذ االستقالل رمز

إنذونيسياالتسامح ت  
3.4.2 menyimpulkan 

kandungan makna dan 

kandungan isi teks  مسجذ
االستقالل رمز التسامح 

 تإنذونيسيا
 

 

C. Tujuan Pembelajran 

Setelah mengamati, menanya, mengekplorasi, mengasosiasi 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 مسجذ االستقالل رمز التسامح تإنذونيسيا 

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 مسجذ االستقالل رمز التسامح تإنذونيسيا 

D.  Materi Pokok 

Tema teks qiraah tentang :  التسامح بإندكنيسيامسجد االستقالؿ رمز نص الصحيفة عن  

E. Metode dan Media Pembelajaran 

Metode Diskusi dengan media Power Point 

F. Sumber Pembelajaran 

 File-File Pembelajaran 

 Buku Kamus Arab Indonesia 

 Laptop  

 LCD Proyektor 

G. Proses Pembelajaran 

Kegiatan pendahuluan  
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KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI 

WAKTU 

Pendahuluan 1) Guru mengucapkan salam dan mengajak berdoa pesera ddidik 

2) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas 

posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

3) Guru menyapa peserta didik dan menanyakan kabar peserta didik 

4) Guru menanyakan kembali pelajaran yang telah lalu 

5) Guru melakukan apersepsi dan motivasi 

6) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

5 menit 

Kegiatan Inti - Guru menampilkan materi pembelejaran pada layar proyektor  

- Guru meminta siswa untuk membaca teks yang ada di layar  

- 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 menayangkan kosa kata yang dianggap sulit 

- Tiap kelompok mengamati kosa kata yang ditayangkan di layar 

proyektor 

- Tiap kelompok harus bekerjasama dalam mengartikan teks 

wacana 

- Tiap kelompok menanyakan kosa kata/ide pokok/ informasi 

yang masih belum difahami 

- Tiap kelompok mengexplorasi (mengumpulkan data) 

menginfentarisir ide pokok / informasi yang ada dalam teks 

wacana qiraah 

- Guru membacakan teks wacana berita seperti presenter di 

televisi 

- Guru meminta tiap kelompok maju kedepan kelas untuk 

membaca teks qiraah berita dan artinya sesuai dengan yang 

telah dicontohkan 

- Tiap kelompok menyampaikan hasil pengamatan dengan 

membaca teks qiraah didepan kelas beserta dengan artinya  

35 menit 

Kegiatan 

penutup 

1) Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran 

2) Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya 

5 menit 
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3) Guru menutup pelajaran dengan memberikan motivasi kepada 

siswa dilanjutkan dengan salam penutup 

 

H. Penilaian Hasil Pembelajaran  

Bentuk Penilaian: tes 

Pedoman penskoran 

Keterampilan membaca nyaring. 

 
 

No. 

 
Nama Peserta Didik 

Aspek Penilaian 

 
 

Total 

Skor 

 

Ketuntasan 
Tindak 

Lanjut 

K
el

an
ca

ra
n

 

A
k

u
ra

si
 

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 

 Lancar 3 

 Lancar, tetapi masih tersendat 2 

 Sering tersendat 1 

Akurasi 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 sudah 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 salah 1 

 

 

Penilaian Pengetahuan 
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Bentuk dan Teknik   : Tes tulis / essay  

Indikator penilaian  : ......................................................... 

Instrumen soal   : ......................................................... 

Kriteria Penilaian  :  

Essay   : jumlah soal 10  item Nilai seluruhnya 100,  

  maka nilai per item 10 

 

Penilaian sikap 

LEMBAR PENGAMATAN  

PERKEMBANGAN AKHLAQ DAN KEPRIBADIAN 

 

Mata Pelajaran  :....................................................... 

Kelas semester  : ...................................................... 

Tahun Pelajaran  : ...................................................... 

Waktu Pengamatan  : ...................................................... 

Karakter yang diintegrasikan dan dikembangkan dalam proses pembelajaran adalah 

kerjasama dan tanggungjawab 

 

Indikator perkembangan karakter kerjasama dan tanggungjawab 

1. BT (belum tampak) jika sama sekali tidak menunjukkan kerjasama dan usaha sungguh-

sungguh dalam proses pembelajaran 

2. MT (mulai tampak) jika menunjukkan sudah ada kerjasama dan usaha sungguh-sungguh 

dalam proses pembelajaran tetapi frekuensinya masih sedikit dan belum ajeq/konsisten 

3. MB (mulai berkembang) jika kerjasama dan usaha sungguh-sunguh dalam proses 

pembelajaran frekuensinya meningkat sudah ajeq dan konsisten 

4. SM (sudah membudaya) jika kerjasama dan usaha sungguh sungguh daam proses 

pembelajaran sudah menjadi budaya (terus menerus dilakukan /ajeq dan konsisten) 

 

Bubuhkan tanda V 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          
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Serang, 07 Maret 2020 

Peneliti        Guru Pamong  

 

 

Robiatul Adawiyah    R. Ajeng  Mustikasari  Rahmah, S.Pd 

NIM. 18720016     NIP.  

    

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

H. Hasan Basri, M. Ag., M. Pd 

NIP. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP KELAS KONTROL) 

 

 

Nama Satuan Pendidikan :MA Nurul Huda Serang    

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab (Wajib) 

Kelas/ Semester   : XI / Genap 

  Materi Pokok   : الخطاب الرسمي 

Alokasi waktu  : 2 x 45 Menit  

 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

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

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

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan. 

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

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Nomor Kompetensi Dasar Indikator 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan 

kalimat bahasa Arab yang berkaitan 

dengan  الخطاب الزسمي  baik secara lisan 

maupun tertulis 

3.1.1 Mengidentifikasi 

kosakata tentang teks 

bacaan tentang  الخطاب

 الزسمي
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari 

kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab 

yang berkaitan dengan الخطاب الزسمي 

baik secara lisan maupun tertulis 

3.3.1 Menemukan makna 

kosakata dari teks bacaan 

tentang اب الزسميالخط  
3.3.2 Membuat sebuah 

gagasan atau rangkuman 

dari teks bacaan  الخطاب
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 الزسمي

 
3.4 

Memahami secara sederhana unsur 

kebahasaan, struktur teks dan unsur 

budaya dari teks terkait topik  الخطاب

 الزسمي، مساتقة حفظ القزآن وتطاقة الشخصية

yang sesuai dengan konteks 

penggunaannya 

3.4.1 Memahami seluruh 

isi dari teks bacaan 

tentang الخطاب الزسمي 
3.4.2 menyimpulkan 

kandungan makna dan 

kandungan isi teks  الخطاب

 الزسمي
 

 

C. Tujuan Pembelajran 

Setelah mengamati, menanya, mengekplorasi, mengasosiasi 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 الخطاب الزسمي 

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 الخطاب الزسمي 

D.  Materi Pokok 

Tema teks qiraah tentang : الخطاب الزسمي 

E. Metode dan Media Pembelajaran 

Metode Diskusi dengan media Power Point 

F. Sumber Pembelajaran 

 File-File Pembelajaran 

 Buku Kamus Arab Indonesia 

 Laptop  

 LCD Proyektor 

 

G. Proses Pembelajaran 

Kegiatan pendahuluan  

 

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI 

WAKTU 
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Pendahuluan 1) Guru mengucapkan salam dan mengajak berdoa pesera ddidik 

2) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas 

posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

3) Guru menyapa peserta didik dan menanyakan kabar peserta didik 

4) Guru menanyakan kembali pelajaran yang telah lalu 

5) Guru melakukan apersepsi dan motivasi 

6) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

10 menit 

Kegiatan Inti - Guru menampilkan materi di layar proyektor dan membagikan 

materi kepada siswa 

- Guru meminta siswa untuk membaca teks yang ada dilayar atau 

di kertas 

- 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 kedalam beberapa kelompok  

- Tiap kelompok mendiskusikan dan mengamati isi teks 

wacana yang diberikan 

- Tiap kelompok menanyakan kosa kata/ide pokok/ informasi 

yang masih belum difahami 

- Tiap siswa mengexplorasi (mengumpulkan data) 

menginfentarisir ide pokok / informasi yang ada dalam teks 

wacana qiraah 

- Tiap siswa menyampaikan hasil pengamatan dengan 

membaca teks qiraah beserta dengan artinya dan beberapa 

diantaranya maju didepan kelas  

- Guru dan siswa bersama-sama membahas isi teks bacaan mulai 

dari artinya, ide pokoknya, serta kaidah tata bahasanya.  

- Guru memberikan beberapa soal-soal tugas yang harus siswa 

kerjakan 

-  

70 menit 

Kegiatan 

penutup 

1) Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran 

2) Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya 

3) Guru menutup pelajaran dengan memberikan motivasi kepada 

siswa dilanjutkan dengan salam penutup 

10 menit 

 

H. Penilaian Hasil Pembelajaran  

Bentuk Penilaian: tes 

Pedoman penskoran 

Keterampilan membaca nyaring. 
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No. 

 
Nama Peserta Didik 

Aspek Penilaian 

 
 

Total 

Skor 

 

Ketuntasan 
Tindak 

Lanjut 

K
el

an
ca

ra
n

 

A
k

u
ra

si
 

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 

 Lancar 3 

 Lancar, tetapi masih tersendat 2 

 Sering tersendat 1 

Akurasi 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 sudah 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 salah 1 

Penilaian Pengetahuan 

Bentuk dan Teknik   : Tes tulis / essay  

Indikator penilaian  : ......................................................... 

Instrumen soal   : ......................................................... 

Kriteria Penilaian  :  

Essay   : jumlah soal 10  item Nilai seluruhnya 100,  

  maka nilai per item 10 
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Penilaian sikap 

LEMBAR PENGAMATAN  

PERKEMBANGAN AKHLAQ DAN KEPRIBADIAN 

 

Mata Pelajaran  :....................................................... 

Kelas semester  : ...................................................... 

Tahun Pelajaran  : ...................................................... 

Waktu Pengamatan  : ...................................................... 

Karakter yang diintegrasikan dan dikembangkan dalam proses pembelajaran adalah 

kerjasama dan tanggungjawab 

 

Indikator perkembangan karakter kerjasama dan tanggungjawab 

1. BT (belum tampak) jika sama sekali tidak menunjukkan kerjasama dan usaha 

sungguh-sungguh dalam proses pembelajaran 

2. MT (mulai tampak) jika menunjukkan sudah ada kerjasama dan usaha sungguh-

sungguh dalam proses pembelajaran tetapi frekuensinya masih sedikit dan belum 

ajeq/konsisten 

3. MB (mulai berkembang) jika kerjasama dan usaha sungguh-sunguh dalam proses 

pembelajaran frekuensinya meningkat sudah ajeq dan konsisten 

4. SM (sudah membudaya) jika kerjasama dan usaha sungguh sungguh daam proses 

pembelajaran sudah menjadi budaya (terus menerus dilakukan /ajeq dan konsisten) 

 

Bubuhkan tanda V 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          
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Serang, 12 Maret 2020 

Peneliti        Guru Pamong  

 

Robiatul Adawiyah     R. Ajeng  Mustikasari  Rahmah, 

S.Pd 

NIM. 18720016     NIP.  

    

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

H. Hasan Basri, M. Ag., M. Pd 

NIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8<9 
 

 المادة األولى
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

َماَضَػِتِ
ُ
 ِِل

ً
ْؼِهْيال

َ
اِغ ح ا ِللىَّ ََ ْيِر

َ
ْو غ

َ
ْىَمت أ

ُ
ا الُحك ََ ُلْىُم ِبَخْىِفْيِر

َ
ِتْي ج

َّ
َىاَع الَىَػاِئل ال

ْ
ُس أه َِ ا

َ
ش

ُ
 و

ٍِ الَىَػاِئِل: ّمِ َِص
ََ َ
ًْ أ ْعَماِلِهْم. َوِم

َ
 أ

(1ََِ ْىِفْيُر
َ
ِخمُّ ج ًَ ِتْي 

َّ
 ال

ُ
ت ُث إلِاْحِخَماِعيَّ

َ
ْؼِهْيال

َّ
َساِضغ ( الد

َ
ل اِل

ْ
ِت ِمث َصاِلحِهم الِاْحِخَماِعيَّ

َ
ا ِِل

َفَياث َوَزْوُض الِعَباَزِة.
ْ

ش
َ
ْؼد

ُ ْ
 َواِل

اَضة (2ِ)
َ
ه ِ

ْ
َىاضُِع َوإلا صاِلِح َحِمْيًعا، ِمثَل الشَّ

َ
ا ِِل ََ ِخمُّ جْىِفيُر ًَ لِتْي 

َّ
ت ا ث الَعامَّ

َ
ْؼِهْيال

َّ
الد

ت ْهُطَباِئيَّ
َ
 الك

 

ِ
ُ
ت َطاِفُم الَعامَّ

َ
 اِل
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ْىِمْي. 
َ
ْىِق الُبْرِج الل

َ
ِت ِمْن ف َشاِفِم الَػامَّ

َ
 َبْػَض امل

َ
اِهذ

َ
ش

ُ
 و

ْ
طيؼ ؤن

َ
ْعخ

َ
ا و

َ
ْشج

َ
َوِفْي َجاك

ِتْي 
َّ
َعاِجِذ ال

َ
ِل َوغْيُرُه ِمَن امل

َ
ال

ْ
ِثْيَرِة، َهزا َمْسِجُذ إلِاْظِخل

َ
َياًء ك

ْ
ش

َ
اِس ؤ

َ
ظ

ْ
ُش ِفْي امِلى

ُ
ظ

ْ
ى
َ
ه

َماِءِ ى العَّ
َ
ِفُؼ َمأِرُنها ِإل

َ
ْشج

َ
ِث َوهِزِه ُجُعىس َيُمّش ج

َ
َىاَصال

ُ
ْضَدِحُم بأالِث امل

َ
َىاسُِع ج

َ
. وهِزِه ش

اَساث. يَّ ْيها العَّ
َ
ُمش َغل

َ
َشي ج

ْ
خ

ُ
اُط َوُجُعىس ؤ

َّ
ُه الى

َ
ْىك

َ
 ف

 

ِ
ُ
ت َطاِفُم الَعامَّ

َ
 اِل
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ُشوِس 
ُ
اَسِة امل

َ
َك ِإش

ْ
اة ِجل

َ
ش

ُ
ْيها امل

َ
ي َغل ت، َيْمش ِ

َ
ْسِصف

َ
َىاسِع ؤ

َّ
ى َجاِهَبْي الش

َ
ِشْيِم َوِهَي َوَغل

َّ
ِفْي الط

ْصُش 
َ
، ِمْنها ك

َ
ِثْيَرة

َ
 الك

َ
َمت

ْ
خ َباِوَي الضَّ

َ
اِس امل

َ
ظ

ْ
َش ِفْي امِلى

ُ
ظ

ْ
ى
َ
 ه

ْ
ن

َ
ِطْيُؼ ؤ

َ
ْعخ

َ
ُشْوُس َوو

ُ
ُم امل ِ

ّ
ظ

َ
ى
ُ
ج

ت َجاِسيَّ ِ
ّ
ث الخ

َّ
َحال

َ
اَساث َوامل

َ
اَظِت َوَمَباوي الَىص

َ
ئ  الِشّ

 

 

 

ِ
ُ
ت َطاِفُم الَعامَّ

َ
 اِل
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ِتِ َشاِفِم الَػامَّ
َ
َهّمِ امل

َ
ْػِمُل  وِمْن ؤ

َ
ْعخ

َ
. و

ً
ْجَػُل الَػَمَل َظْهال

َ
ْهُشَباُء ج

َ
ْهُشَباء. َوالك

َ
الك

 
ُ
َبخ

ْ
ط

َ
ْهُشَباِئّيٍت، َوه

َ
ٍث ك

َ
اال عَّ

َ
ِبَغ ِفْي غ

َ
ال

َ
ِعُل امل

ْ
غ

َ
ٍت، َوِمْنَها: ح

َ
ِلف

َ
خ
ْ
َشاٍض ُمخ

ْ
غ

َ
ْهُشباَء ِِل

َ
الك

ِ
َ
ك

ْ
ِفِضُيْىن ِبال

ْ
ل ِ
ّ
ْهُشَباِء. َوالَشاِدُيى َوالخ

َ
ك

ْ
َػاَم ِبال

َّ
 الط

ُ
ِظْيف

ْ
ى
َ
ْهُشَباِء، َوج

َ
اَءة ِبالك

َ
ْهُشَباِء، َوإلِاط

طَػذ 
َ
ل

ْ
ا اه

َ
ا. ِإر

َ
ا ِفْي َحَياِجى  ِجذًّ

ٌ
ت ْهُشَباُء ُمِهمَّ

َ
ْهُشَباِء. الك

َ
َجاِجْيذ ِبالك ْسِض َوالسَّ

َ
ألا

ْيءٍِ
َ

لَّ ش 
ُ
َل ك

َّ
َػط

َ
ْهُشَباُء، ح

َ
 الك

ِ

ِ

ِ
ُ
ت َطاِفُم الَعامَّ

َ
 اِل
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 ِبِإَجاَبٍت َصِحْيَحٍتِ .ِأ
َ
ت

َ
ْظِئل

َ
ِجْب هِزِه ألا

َ
ِؤ

ًلا ِلَىّصِ الِلَطاَءة! .ِب
ْ
أ ِوف

َ
ط

َ
خ

ْ
َماَث )ص( ِلَصِحْيح أو )خ( ِلل

َ
 َطْع َعال

ِتِ –)ص  .1 ِث الِاْحِخماِعيَّ
َ
ْؼِهْيال

َّ
َىاِع الد

ْ
ه
َ
ًَ أ ْىٌع ِم

َ
َفَياُث ه

ْ
ش

َ
ْؼد

ُ
 خ( اِل

اخ(  –)ص  .2
َ
ْطج

َ
ْىِمْي ِفْي َحاك

َ
ُع الُبْرُج الل

َ
ل ًَ 

اُغِ –)ص  .3 َها الىَّ
َ
ْىك

َ
ُمطُّ ف ًَ َىاضُِع  ِخ( الشَّ

ِ
ُ
ك

ْ
ش

ُ
ت؟أ ِث الِاْحِخَماِعيَّ

َ
ْؼِهْيال

َّ
ًَ الد  ِم

ً
اال

َ
.1 ْط ِمث  

ت؟ ِث الَعامَّ
َ
ْؼِهْيال

َّ
ًَ الد  ِم

ً
اال

َ
ْط ِمث

ُ
ك

ْ
ش

ُ
.2 أ  

 أو 
ُ
ْىَمت

ٌ
ا الُحك ََ ُلْىُم ِبَخْىِفْيِر

َ
مَّ ج

َ
ِتْي ج

َّ
ًَ الَىَػاِئل ال  ِم

ُ
َماالَهَسف

ا؟ ْيَر
َ
 غ

3.  

ْىِقِ
َ
ًْ ف َس ِم َِ ا

َ
ش

ُ
ْن و

َ
ْؼَخِطْيُع أ

َ
ا و

َ
ْىِمْي؟ َماش

َ
الُبْرِج الل  4.  

اِض؟
َ
ُط ِفْي اِِلْىظ

ُ
ْىظ

َ
ا ه

َ
.5 َوَماش  

ث؟
َ
َىاَصال

ُ
ُث اِل

َ
.6 َماَمْعنى آال  

ْضِصَفت؟
َ
ا ِفْي أ

َ
.7 َماش  

ُطْوض؟
ُ
اضة اِل

َ
.8 َما َوِظْيَفت ِإش  

َمت؟
ْ
خ َبخِنْي الضَّ

َ
ًَ اِل ال ِم

َ
.9 َما اِِلث  

ت؟ َطاِفِم الَعامَّ
َ
مُّ اِل ََ َ

.11 َماِهَي أ  

ْهُطَباِء؟
َ
َطاُض الك

ْ
غ

َ
.11 َماِهَي أ  

ْهُطَباِء؟
َ
َعْذ الك

َ
ط

َ
ل

ْ
ا اه

َ
ش

َ
 إ

َ
ا َحَسر

َ
.12 َماش  

ةة! أَِجْب هِذهِ  ةْكُتْوب ة امل اءة ٍة ِوفْقًا ِلنةّصِ الِقرة ْيحة ِ ةٍة َصة اب جة
ِ

ة اِب ئَِلة اَلس ْ  
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ِاملادة الثاهيت

ِ

ِخِِْظِلاِِ ُذِِجِْسَِمِ
ْ
ِل

َ
ِ ضُِْمِ.. سَِِلِال

َّ
ِإِِبِِ ِحِاُمَِعِالد

ْ
ِايَِِعِيِْهِِوُِْذِه

ِ

ِِ-إػماعيل كاػمي -Arabiaweather.com ُعِكِِىَِْمِ
َ
ِإِِِمُِّظُِج

ْ
ِيَِِؼِيِْهِِوُِْسِه

َ
ِا أ

ْ
 زََِسِعَِ رُِبَِك

ُِػِ
َّ
ِفي العَِ اِنِك

َ
ِمِِ ِمِال ًَ ِ

ُ
ِة مَِِسِاِحِوَِ يَِا حاكطجا، ِهِهَِتَُِمِاِصِعَِن، وَِيِْمِِلِِْؼِاِل ًَِِ

ُ
ِ ِنُِسِاِل

َ
ِلا

ْ
ِك
َ
ر ث

ِاِِ
ْ
ِخِِك

َ
ِظ

ً
ِالعَِ يِْا فِِاظ

َ
ِْلِخِِْػِالاِِ ُسِِجِْسَِمِوَِ ،ِمِال

َ
ِ رُِبَِخَِعٌُِِْ ِلِال

َ
ِأ

ْ
ِالبِِ يِْفِِ اًسِِجِْسَِمِ رُِبَِك

َ
ِ ِبِىِْىَُِحِ يِْفَِِوِ ِزِال

َ
 ِقِطِْش

 .ايَِاِػِ

ِنَِبَِ
َ
ِىََِػِ ُسِِجِْسِي اِل

َ
ِيَِلِِ 1978 ت

ُ
ِِا لِِعًِْمِضَِ َنِىِْك

ْ
ِْػِل

َ
ِإِِ يِْفِِ ِمِال

ْ
ِطَِْمِا وَِيَِِؼِيِْهِِوُِْسِه

َ
ًِعا لِِك

ْ
ِؤُِْمِل

َ
 اِثِطََِمِج

ِوَِ
ُ
ِاِِوَِْسِىَِّلاوَِ اِثِطَِاطََِحِاِل ِمِِ ٌسِاِحِوَِ ىََُِِ، وَِِتِيَِّيًِِِْث الّسِ ًْ ِ

َ
ِأ

ْ
ِ رِِبَِك

َ
ِالعَِ يِْفِِ ِسِاِحَِؼِاِل

َ
ِمِِ ِمِال ِيَِْحِ ًْ

ُ
 ث

ِ اِءِىَِالبِِ ِالضَّ
ْ
ِوَِ ِمِخ

ُ
ِيَِّابِِعَِيِْدِِْػِالاِِ ِهِجِِضَِْسِك

َّ
ِ يِِْتِت ال

َ
ِ 121لى إِِ ُلِِصِج

َ
ِأ
ْ
ِل

َ
ِصَُِمِ ف  .ّلِ

ِ
َ
ِ َحِبَِصِْأ

َ
ِا مًِِسِاِحِوَِ ُسِِجِْسِاِل ًَ ِ

َ
ِ ِتِيَِّيًِِِْالّسِِ ِمِالِِعَِاِل

َّ
ِ يِِْتِال

َ
ِ ُبِِصِْجِج

َ
ِظًًِِْأ ِبِِ اُحِيَِا الّؼِ

َ
ِأ

ْ
م هِِافِِيَِط

ِ يِْفِِ
ُ
ِصًِىِْصًِاهسوهيؼيا، د

َ
ًَِِ هُِهَِّا أ

َ
َِمِ يِْفِِ ُعِل

َ
ِهُِِمِ اٍنِك )أو ػاحت  ميرزًكا ِتِاَحَِػِ يِْا فِِس ِِحِ ّمٍ

ِيِْالاػخلالل( َحِ
ُ

ِ ث
َ
ِج
َ
ِ ِهِلِِابُِل

َ
َِؼِيِْىِِالك

َ
ِت الك

ُ
ِ يِْت فِِيَِِّكِيِْلِِىِْاز

َ
ِاِضِش

َ
جاًا كىػىما، ف  ىَِهُِع جامان ٍو

ِلِِ ٌعِْمِضَِ
َّ
ِوِِ يِِْنًِِْالّسِِ ِحِاُمَِؼِلد

ْ
ِالَفِ اًلِف

ْ
ِت الىََِفَِؼِل

َ
ِت لِِيَِّىِِط

ُ ْ
ِإلِاِ ِتِمَِّل

ْ
ِ.ِتِيَِِّؼِيِْهِِوُِْسِه

ْرَجَمٍت َصِحْيَحٍت!
َ
ْشِجْم ِبت

َ
ه، َوج

َ
َىَياج

َ
َهْم ُمْحخ

ْ
صَّ ِبِلَشاَءٍة َصِحْيَحٍت، واف

َّ
ا الى

َ
 هز

ْ
َشؤ

ْ
 إك
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ِ

ِ

ِ

ِطَِْمِ  Situsُِعِكِِىَِْمِ
َ
ِ Pusatًِعِك

ِ
َ
ِاِ Memilikiِمُِّظُِج

ُ
ِ Pertemuanِاثطَِاطََِحِِل

ِ Seminarِثاِِوَِْسِىَِّلاِ Ibu kotaِتَمِاِصِعَِ

ِاِِ
ْ
ِخِِك

َ
ِظ

ً
Penuh sesakِِِااظ

َ
ِ Sampaiِلُِِصِج

ِالعَِ
َ
ِِ Duniaِمال

َ
 ,Menarikُِبِِصِْجِج

memikat ِ

ِِ Dianggapُِرِبَِخَِعٌُِِْ ِ Pengunjungِاُحِيَِالّؼِ

ِ ِبِىِْىَُِحِ
َ

ًَِِِ Asia Teanggaraِايَِاِػِ ِقِطِْش
َ
ِ Terletakُِعِل

ِِ Membangunِينَِبَِ
َ
ِج
َ
 Berhadapanِلابُِل

dengan ِ

ًَِِ
ُ
ِِ Menjadiُِنِىِْك

َ
ِ Gerejaِتَؼِيِْىِِالك

ِاSimbolٌِِعِْمِضَِ
َّ
ِ Toleransiِحاُمَِؼِلد

ِ

 

 

 املفشداث الجذيذة
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ِحْيَفِت؟ َك الصَّ
ْ
ِجُب ِفْي ِجل

َ
 َما اْػُم الكا

 

1.  

ُسْوِهْيِؼَيا؟
ْ
 ِإه

ُ
 َما َعاِصَمت

 

2.  

ْل َمْسِجُس الِاْػِخْلِ ْطِق آِػَيا؟ََ
َ

َبُر َمْسِجًسا ِفْي َحُىْىِب ش
ْ
ِل أك

َ
 ال

 

3.  

ِل؟
َ
 َمَتى َبَنى َمْسِجُس الِاْػِخْلال

 

4.  

ل؟
َ
 ِبَىاِء َمْسِجس الِاْػِخْلال

ُ
َسف ََ  َما 

 

5.  

ل؟
َ
ْسِجِس الِاْػِخْلال

َ
ت ِِل ْسَضِة الِاْػِدْيَعاِبيَّ

ُ
ْم ك

َ
 ك

 

6.  

ِل؟
َ
ُع َمْسِجُس الِاْػِخْلال

َ
ل ًَ  ًَ ًْ  أَ

 

7.  

ِل ِبَطْمعِِ
َ
ْعَخَبُر َمْسِجُس الِاغءِجْلال ٌُ ا 

َ
اش

َ
ِني؟ ِِل ًْ

َؼاُمِح الّسِ
َّ
 الد

 

8.  

ِل؟
َ
اَضِة َمْسِجِس الِاْػِخْلال اُح ِلِعٍَ يَّ ْجِصُب الؼُّ ًَ ا 

َ
اش

َ
 ِِل

 

9.  

رِْ ِل؟ َعّبِ
َ
ْل ُظْضَث َمْسِجَس الِاْػِخْلال اََ

َ
ًْ شِلَك! ه  َع

 

11.  

ٍة وِ  ْيحة ِ ةٍة َصة اب جة
ِ

ة اِب ئَِلة ةة!أَِجْب هِذِه اَلس ْ ةْكُتْوب ة امل اءة فْقًا ِلنةّصِ الِقرة  
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ِاِلازة الثالث 

ِ
ْ
ط

َ
 ج

ُ
ت

َ
ْجى

َ
َباِوْي ل

َ
ِِىْيِش امل

 جاجيىغاسا
ْ
َمت

ْ
  َمْسِجُذ الِحك

ِ
ُ
ْمَطة 1/2121ِ/مسجس الحكمت/ 113:ِِالىَّ

ْمَىاِلَِِِحْىَلِ
َ
ِب أ

َ
ل
َ
اُب ط

َ
ِ: ِدط

ِِِِالى

 فذط السًً
ُ
ْػَخاش

ُ
ص حاجيىغاضا لا

َ
ال

ْ
ْعَهِس إلِاد

َ
ُط اِل ًْ ُس الَفاِطل ُمِس ّيِ

ِالؼَّ

 هللِا وَِ
ُ
ْم َوَضْحَمت

ُ
ْيك

َ
ُم َعل

َ
ال هُِالؼَّ

ُ
اج

َ
َِبَطك

َىا ُمَحِ ًما ِلَىِبّيِ
َ
 َوَػال

ً
ة
َ
اِهًيا َصال

َ
َماِن َوز م َوإلِاًْ

َ
ى َضْحَمِت إلِاْػال

َ
ُط هللَا َععَّ َوَحلَّ َعل

ُ
ك

ْ
ش

َ
 و

ً
ال وَّ

َ
ى هللُا أ

َّ
ّمٍس َصل

َم 
َّ
ْيِه َوَػل

َ
َِعل

ط ًِ َىا
ًَ  حاجيىغاضا ِفْي 

ْ
َمت

ْ
ُم ِبَبْسِء ِبَىاِء َمْسَجِس اِلحك

َّ
َخَعل ًَ ى 2121 ِفْيَما 

َ
ُحُصْىِل َعل

ْ
ًبا ِلل

َ
ل
َ
ُم ط َلّسِ

ُ
، ه

ْىُنِ
ُ
ك ًَ  

ُ
 ِبَحْيث

ْ
َمت

ْ
ِط ِبَىاِء َمْسِجِس الِحك ٍْ ِى

ْ
ِدَىا ِلَخط ْىِفْيِص ِهيَّ

َ
ْحِل ج

َ
ًْ أ ْم ِم

ُ
ْيك

َ
  ُمَؼاَعَسٍة َماِلَيٍت ِإل

ً
اِئَسة

َ
ْر ف

َ
ث
ْ
ك

َ
أ

ُمْجَخَمِعِ
ْ
 ِلل

ُحُصْىِل 
ْ
ِب ِلل

َ
ل
َ
ا الط

َ
ُم َص َلّسِ

ُ
اِلْي ه ِتَِوِبالخَّ

َ
اَضك

َ
ش

ُ
ِخَماِم َواِل َْ ْم َعلى الِا

ُ
ك

َ
ًطا ل

ْ
ك

ُ
ْمَىاِل. ش

َ
َِعلى أ

هُِ
ُ
اج

َ
 هللِا َوَبَطك

ُ
ْم َوَضْحَمت

ُ
ْيك

َ
ُم َعل

َ
ال َِوالؼَّ

ِئْيِؽ الخْىِفْيِصْيِ ِالطَّ

 ً ًْ
َمُط الّسِ

َ
ِك
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ِ

ِ
ُ
ْجَىت

َ
 Pengembangan تَْطِوْيز Panitiaِل

اُبِ
َ
 Berhubungan يَتَعلَّق   Suratِِدط

م   Mulaiَِبْسء  Mengajukan نقَذِّ

 Pelaksanaan تْنفِْيذ Bantuanُِمَؼاَعَسةٍِ

ِخَماِمِ َْ َشاَرَكة Perhatianِالِا  Berpartisipasi الم 

ِ

 

ْىَبت! . أٔ 
ُ
خ

ْ
ك
َ
ّصِ الِلَشاَءة امل

َ
ا ِلى

ً
ل

ْ
 ِبِإَجاَبٍت َصِحْيَحٍت ِوف

َ
ت

َ
ْظِئل

َ
ِجْب هِزِه ألا

َ
 ؤ

ت؟ .1
َ
 هِزِه الّشَِظال

ْ
َمذ ّذِ

ُ
  ِإلى َمْن ك

ِت؟َمِ .2
َ
ْشُض ِمْن هِزِه الّشَِظال

َ
 اغ

َمت؟ .3
ْ
اِء َمْسِجذ الِحك

َ
ِىْيش ِبى

ْ
ط

َ
ا ج

َ
َمار

ْ
  ِلل

ْسِجُذ؟ .4
َ
ا امل

َ
اِء هز

َ
 ِبى

َ
ؤ
َ
ى َبذ

َ
 َمت

ين؟ .5 ُش الّذِ
ْ
خ

َ
 ف

ُ
ار

َ
ْظخ

ُ
 َوَمْن ُهَى ؤ

ًلا ِلَىّصِ الِلَطاَءة! . ب
ْ
أ ِوف

َ
ط

َ
خ

ْ
َماَث )ص( ِلَصِحْيح أو )خ( ِلل

َ
 َطْع َعال

ًِِْخ(  –)ص  .1 َمُط الّسِ
َ
ِص َحاِجْيىغاضاك

َ
ال

ْ
ُط َمْعَهِس إلِاد ًْ َى ُمِس َُ  ً 

ِط ِبَىاِء ِخ(  –)ص  .2 ٍْ ِى
ْ
ِب ُمَؼاَعَسٍة َماِلَيٍت ِلَخط

َ
ل
َ
اب ِلط

َ
ا الِخط

َ
ْطُض َص

َ
غ

ْسِجِسِ
َ
 اِل

ِصِِخ(  –)ص  .3
َ
ال

ْ
َى َمْسِجُس إلِاد َُ ْسِجِس 

َ
ا اِل

َ
 اْػُم َص

ِِخ(  –)ص  .4
َ
ْهِط ف

َ
اب ِفْي ش

َ
 شِلَك الِخط

ُ
ْجَىت

َّ
َخَب الل

َ
ط ك ًِ  2121بَرا

َمت ِفْي حاجيىغاضا حاكطجا الشطكيت ِخ(  –)ص  .5
ْ
ُع َمْسِجُس الِحك

َ
ل ًَِ

 املفشداث الجذيذة

َباُثِ ْسِضٍْ  الخَّ
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ِاِلازة الطابعت 

 

ُسِ
َ
 ِبْصَماِن إلِاْبَساِع  َػُخْعل

ُ
ت ِابََِؼُِمَِحْمِعيَّ

َ
ِل

َ
ِل  ت َْ َ

ِ آِنِطِْالُلِأ
َ
ِلِِ ِمٍِِْطِِالك

َ ْ
ِل

ْ
ٍِ  َخُلْىمَُِػِوَِ. اِلَِفِط َِص

  بِِ
ُ
ت

َ
َؼاَبل

ُ
ِ ِمِىِْيَِاِل ًْ َضَحب  7 ِرٍِِْاضِِالخَِّ ِفيِْ ِذِبِْالؼَّ َىاِفُم ِب  1439ِم

ُ ْ
مً ماضغ  24 ٌ اِل

َى ِفْي َمْسِجِس علي مغطبي،  2118 َُ ِت الَبِىْيِن 
َ
ِت ِلِفئ

َ
َؼاَبل

ُ ْ
اُن اِل

َ
ْهِط. َوَمك

ُّ
ِة الظ

َ
م، َبْعَس َصال

ضِْ
َ
َى ِفْي َمْسِجِس عبس هللا بً مؼعىز. أ َُ ِت الَبَىاِث 

َ
ِت ِلِفئ

َ
َؼاَبل

ُ
اُن اِل

َ
ْىا َوَمك

ُ
ل َسّجِ

ُ
ْن ح

َ
ْم أ

ُ
ُحْىك

ِضِبَعاِء 
َ
ْىِم لا ًَ ْبَل 

َ
ِت ك

َ
َؼاَبل

ُ
ٍِ اِل ْم ِفْي َِص

ُ
َزك

َ
ْوال

َ
ِ، شكطا 2118ماضغ  14أ

ِغِْإِِ
َ
ِال

ُ
ِابََِعُِمِ ن

َ
ِِحِ ِتِل

ْ
ِ ِظِف

ُ
ِ آِنِشِْالل

َ
 ِمِيِْشِِالك
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 Akanَِػُخْعَلُسِ

mengadakan 
ِ
ٌ
ت

َ
 Kelompokِِفئ

ِ
ُ
ت  Laki-lakiِالَبِىْيُنِ Institusiَِحْمِعيَّ

َِلِابََِؼُِمِ
ُ
 Wanitaِالَبَىاُثِ Lombaِت

ِ
َ
ِأ

ْ
ْمِ Anak-anakِاٌلَِفِط

ُ
ْضُحْىك

َ
 Saya berharapِأ

kepada kalian 

 Akanَِخُلْىمَُِػِ

diselenggarakan 
ْىا

ُ
ل َسّجِ

ُ
 Kalianِح

mendaftrakan 

َىاِفُم ِبِ
ُ ْ
 Bertepatanِاِل

dengan 
ْمِ

ُ
َزك

َ
ْوال

َ
 Anak-anak kalianِأ

اٌنِ
َ
ْبَلِ Tempatَِمك

َ
 Sebelumِك

 

  
ةةٍ  . أٔ  اب جة

ِ
ة اِب ِئَلة ةة! أَِجْب هِذِه الَس ْ ةْكتُْوب ة امل اءة ٍة ِوفْقًا لِنةّصِ الِقرة ْيحة ِ  َصة

ن؟ .1
َ
ت ِفْي شِلَك إلِاْعال

َ
َؼاَبل

ُ
يُّ اِل

َ
 أ

؟ .2
ُ
ت

َ
َؼاَبل

ُ
َك اِل

ْ
ُس ِجل

َ
 َمَتى َػُخْعل

ت؟ .3
َ
َؼاَبل

ُ
َك اِل

ْ
ُس ِجل

َ
ل

ْ
ِتْي َػُخغ

َّ
ت ال  َمااْػُم الَجْمِعيَّ

4. ِ ًَ ًْ ِت الَبِىْيَن؟ َو أَ
َ
ِت ِلِفئ

َ
َؼاَبل

ُ
اُن اِل

َ
ًَ َمك ًْ ِت الَبَىاِث؟ أَ

َ
ِت ِلِفئ

َ
َؼاَبل

ُ
اُن اِل

َ
 َمك

ِت؟ .5
َ
َؼاَبل

ُ
َك اِل

ْ
ِت ِجل

َ
اَضك

َ
ش

ُ
ْسِجْيِل ِِل

َّ
ِدْيُر الد

َ
 َمَتى أ

  بِِ َخُلْىمَُِػِ"وَِ.  .6
ُ
ت

َ
َؼاَبل

ُ
ٍِ اِل ِ ِمِىِْيََِِص ًْ َضَحب  7 ِرٍِِْاضِِالخَِِّفْي  ِذِبِْالؼَّ ". 1439ِم

ِت!
َ
َك الُجِمل

ْ
ًْ ِجل "ِم

َ
ت

َ
ُخْب "الاَطاف

ْ
ك

ُ
 ا

شَِ
ْ
ف
ُ
ِامل

ُ
 الَجِذْيَذة

ُ
َداث  

باث  الخسٍض
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7. ِ
َ
 ِبْصَماِن إلِاْبَساِع  ُسَِػُخْعل

ُ
ت ِابََِؼُِمَِحْمِعيَّ

َ
ِل

َ
ِل  ت َْ َ

ِ آِنِطِْالُلِأ
َ
ِلِِ ِمٍِِْطِِالك

َ ْ
ِل

ْ
. اِلَِفِط

ِت!
َ
َك الُجِمل

ْ
ًْ ِجل ُخْب "الَفاِعل" ِم

ْ
ك

ُ
 ا

َفال"؟ .8
ْ
ط

َ
ِلَمت "أ

َ
ًْ ك  ِم

ُ
َطاِزف

ُ
 َما اِل

ِلَمت "الَبِىْيُن َو "الَبَىاُث"؟ .9
َ
 مً ك

ُ
َطاِزف

ُ
 َما اِل

ِلَمِ .11
َ
ًْ ك َظاُز ِم

ُ
ْبَل"؟َما اِل

َ
 ت "ك

 

  م
ُ
ك

َ
َجاح ل

َّ
ِ  َمَؼ الى
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 المادة الخامسة 

ِ
َ
ِتِاِبط ِصيَّ

ْ
خ

َّ
 الش

ُ
ت

َ
 ك

  ،َهْم َمْػَنها
ْ
ِت، َواف

َ
اك

َ
َك الِبط

ْ
 ِفْي ِجل

َ
ْىَبت

ُ
خ
ْ
ك
َ
 امل

َ
ِلَماث

َ
 الك

ْ
، َواكَشا

َ
َك الّصْىَسة

ْ
ْش ِجل

ُ
ظ

ْ
ه
ُ
ؤ

!
َ
ت

َ
ْظِئل

َ
ِجْب هِزِه ألا

َ
مَّ ؤ

ُّ
ِث

ّيِ َزوِِْا.
َ
؟ِفْي أ

َ
ة
َ
ْطأ

َ
َك اِل

ْ
ًُ ِجل ُ

ْؼك
َ
ٍت ح

َ
َك ِ.6ِل

ْ
ل
َ
ًُ ِفْي ج ُ

ْؼك
َ
 ح

ُ
ة
َ
طأ

َ
َك اِل

ْ
ْل ِجل ََ

َطح!
ْ

ِت ِللَعَمِل؟ ِإش
َ
ْول ِالسَّ

ت؟ِ.7َِوَما ِمْهَىُتَها؟ِ.2 ِشيَّ
َ
ط

َ
 ك

ُ
ة
َ
شؤ

َ
َك امل

ْ
َِهْل ِجل

ِت؟ِ.3
َ
اك

َ
َك الِبط

ْ
ِت ِلِخل ِحيَّ

َ
ال  ِ.8َِمَتى َوُق الصَّ

ُ
ىَمت

ُ
ْذ ُحك

َ
ْعط

َ
ا أ

َ
اش

َ
 ِِل

َ
ة
َ
طأ

َ
ط اِل

َ
ط

َ
ك

ت؟
َ
َك الِبطاك

ْ
ِِجل

ة؟ِ.4
َ
ْطأ

َ
َك اِل

ْ
ٍت ِجل

َ
ّيِ َزْول

َ
ًْ أ َك ِ.9ِِم

ْ
 ِفْي ِجل

َ
ُخْىَبت

ْ
ك
َ
 اِل

َ
ت

َ
ُخْب الِاَطاف

ْ
ك

ُ
أ

ُصْىَضِة!
َّ
ِال

َك ِ.5
ْ
ت ِفْي ِجل ِصيَّ

ْ
خ ِت الشَّ

َ
اك

َ
ْىٌع ِبط

َ
َما ه

ْىَضة؟ ِالصُّ

ت"؟ِ.11
َ
ِلَمِت "الَسْول

َ
ًْ ك  ِم

َ
َطاِزف

ُ
َِما اِل

ِْم َم
ُ
ك

َ
َجاح ل

َّ
 َؼ الى
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دليل االستبانة قبل تطبيق طريقة المجهود القائم على تدريس اللغة بوسيلة جوجل  
 بالمدرسة الثانوية نور الهدى سيرانج بنتن لم الصف الثاني عشرتلمع كالس روم

ANGKET PENILAIAN SEBELUM PENGGUNAAN METODE TBLT 

MELALUI MEDIA GOOGLE CLASSROOM TERHADAP KETERAMPILAN 

MEMBACA BAHASA ARAB 

 

Nama   : 

No. absen   : 

Kelas    : 

Tanggal  : 

Petunjuk Umum 

1. Angket ini diperuntukkan untuk siswa kelas XI 

2. Peneliti berharap bahwa anda memberi jawaban dengan memberikan tanda 

() pada pilihan yang menurut anda paling sesuai pada jawaban yang tersedia 

3. Arti dari masing-masing alternatif jawaban anda adalah: 

4 : Baik Sekali  2 : Cukup 

3 : Baik   1 : Kurang 

Nomor Indikator 1 2 3 4 

1.  Metode dan media yang digunakan menarik     

2.  Metode dan media yang diberikan jelas     

3.  Ketapatan dan kejelasan dalam memilih 

bahasa yang digunakan dalam pembelajaran 

qiraah  

    

4.  Keberagaman variasi mengajar      

5.  Kemudahan dalam memahami pembelajaran      

6.  Kejenuhan saat pembelajaran qiraah 

berlangsung  

    

7.  Materi yang disampaikan dengan metode     
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yang digunakan sesuai dengan kemampuan 

peserta didik  

8.  Keberagaman jenis tugas yang diberikan     

9.  Tingkat kesulitan tugas yang diberikan     

10.  Kesesuaian tugas dengan materi yang 

diberikan 
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القائم على تدريس اللغة بوسيلة جوجل  بعد تطبيق طريقة المجهود  الستبانةدليل ا
 بالمدرسة الثانوية نور الهدى سيرانج بنتن لم الصف الثاني عشرتلمعكالس روم 

ANGKET PENILAIAN SETELAH PENGGUNAAN METODE TBLT 

MELALUI MEDIA GOOGLE CLASSROOM TERHADAP KETERAMPILAN 

MEMBACA BAHASA ARAB 

 

Nama   : 

No. absen   : 

Kelas   : 

Tanggal  : 

Petunjuk Umum 

1. Angket ini diperuntukkan untuk siswa kelas XI   
2. Angket ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana keefektifan penggunaan 

metode TBLT melalui media google classroom untuk keterampilan membaca 

bahasa Arab MA Nurul Huda Serang Banten 

3. Peneliti berharap bahwa anda memberi jawaban dengan memberikan tanda 

() pada pilihan yang menurut anda paling sesuai pada jawaban yang tersedia 

4. Arti dari masing-masing alternatif jawaban anda adalah: 

4 : Baik Sekali  2 : Cukup 

3 : Baik   1 : Kurang 

 

Nomor Indikator 1 2 3 4 

1.  Metode dan media yang digunakan menarik     

2.  Materi yang diberikan dengan menggunakan 

metode task based language teaching dan 

media google classroom jelas 

    

3.  Ketapatan dan kejelasan dalam memilih 

bahasa yang digunakan dalam pembelajaran 

qiraah  
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4.  Keberagaman variasi mengajar 

menggunakan metode task based language 

teaching dengan media google classroom 

    

5.  Kemudahan mengakses materi atau 

mengumpulkan tugas melalui media google 

classroom 

    

6.  Kemudahan dalam memahami pembelajaran 

menggunakan metode ini dan media google 

classroom 

    

7.  Tingkat pemahaman materi menggunakan 

metode task based language teaching 

    

8.  Kejenuhan pembelajaran menggunakan 

metode task based language teaching melalui 

media google classroom 

    

9.  Materi yang disampaikan dengan metode 

task based language teaching atau media 

google classroom sesuai dengan kemampuan 

peserta didik 

    

10.  Peningkatan pemahaman setelah belajar 

menggunakan metode task based language 

teaching melalui media google classroom 

    

11.  Keberagaman jenis tugas yang diberikan     

12.  Tingkat kesulitan tugas yang diberikan     

13.  Kesesuaian tugas dengan materi yang 

diberikan 

    

14.  Tingkat kejelasan tugas-tugas yang diberikan     

15.  kesemangatan dalam mengikuti 

pembelajaran qiraah dengan metode task 
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based language teaching melalui media 

google classroom 
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تطبيق طريقة المجهود القائم على تدريس اللغة بوسيلة جوجل كالس  لمقابلة قبلدليل ا
 بالمدرسة الثانوية نور الهدى سيرانج بنتنعلم الصف الثاني عشر تلمروم 

INSTRUMEN WAWANCARA SEBELUM PENGGUNAAN METODE TBLT 

MELALUI MEDIA GOOGLE CLASSROOM TERHADAP KETERAMPILAN 

MEMBACA BAHASA ARAB 

Nama  : 

Kelas  : 

No. absen  : 

tanggal  : 

 

Nomor Komponen 

1.  Sudah berapa lama anda belajar bahasa Arab? 

2.  Apakah anda menyukai pembelajaran bahasa arab? dan berikan 

alasannya! 

3.  Apakah anda mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran 

bahasa Arab? dan berikan alasannya! 

4.  Metode seperti apa yang anda sukai dalam pembelajaran bahasa 

Arab? 

5.  Media seperti apa yang anda sukai dalam pembelajaran bahasa 

Arab? 

6.  Bagaimana hasil pembelajaran bahasa Arab anda? Jelaskan! 

7.  Apa harapan anda agar pembelajaran bahasa Arab yang 

berlangsung lebih efektif dan menyenangkan? 
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لمقابلة بعد تطبيق طريقة المجهود القائم على تدريس اللغة بوسيلة جوجل كالس دليل ا
 بالمدرسة الثانوية نور الهدى سيرانج بنتن عشرعلم الصف الثاني تلم روم

INSTRUMEN WAWANCARA PENGGUNAAN METODE TBLT MELALUI 

MEDIA GOOGLE CLASSROOM TERHADAP KETERAMPILAN 

MEMBACA BAHASA ARAB 

Nama  : 

Kelas  : 

No. absen : 

tanggal  : 

 

Nomor Komponen 

1.  Apakah anda menyukai metode dan media yang digunakan dalam 

pembelajaran? 

2.  Apakah anda menyukai cara guru dalam menyampaikan materi? 

Jelaskan! 

3.  Apakah terdapat kesulitan dalam mengkuti pembelajaran Qiraah 

menggunakan metode TBLT melalui media google classroom? 

4.  Apakah metode dan media yang digunakan jelas dan menarik? 

5.  Apakah tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan kemampuan 

qiraah bahasa Arab yang anda miliki? 

6.  Apakah anda merasa ada peningkatan hasil belajar dalam 

mempelajari qiraah setelah penerapan metode TBLT melalui 

media google classroom ini? 

7.  Menurut anda apa kelebihan dan kekurangan metode TBLT dan 

media google classroom yang telah diterapkan? 

8.  Berikan kesan dan pesan terkait pembelajaran qiraah menggunakan 
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metode TBLT melalui media goggle classroom! 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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التدريس باستخدم طريقة المجهود القائم على دريس اللغة بوسيلة جوجل   الصور أثناء
 كالس روم

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِِ

ِ

ِ

ِ
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 اتيةالسيرة الذ

  
 المعلومات الشخصية . أ

 : ربيعة العدكية   االسم
 ;@@8أغسطس  ;9: سَتانج،  مكاف ادليالد كتارخيو

 ، سَتانج بننت:8: شارع سَتانج باندغالنج كم    العنواف
 : قسم تعليم اللغة العربية/ كلية الدراسات العليا  لية/كقسم

 shinicer@gmail.com:  الربيد االلكًتكشل
  المراحل الدراسية . ب

 ادلدرسة اإلبتدائية ناكا كرتيكا .8
 قدسسة اإلسالمية احلكومية بنات ادلدر  .9
 ادلعهد اإلسالمي أردانية سَتانج بننت .:
 مية قسم تعليم اللغة العربية جبامعة جاكرتا احلكو  .;
 جامعة قطر .>
الك إبراىيم األسالمية امعة موالنا مجبكلية الدراسات العليا يف قسم تعليم اللغة العربية  .=

 ماالنجاحلكومية 
 


