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 إهداء

 اجلامعي إىل:أهدي هذا البحث 

 ةفريد أمي احملبوبة :

)عسى هللا أن حيفظها يف الدنيا واآلخرة اليت قد ربتين منذ صغاري وبدون رضاها وحبها 
 ما وجدت النجاح(

 و

 املرحوم  حممد مشهور التيانج أيب الكرمي :

يغفرله وارمحه وعافه واعف عنه وأدخله اجلنّة وأعده من عذاب القرب   )عسى هللا أن
 (وعذاب النّار

 
 تيانج.داية هللا الحممد فيصال هأخي احملبوب:  

 فطرية رمحينأخيت احملبوبة:  
 )عسى هللا أن يعطيهم الدرجة العليا يف الدنيا واآلخرة(
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 كلمة الشكر والتقدير
 بسم هللا الرمحن الرحيم

املبعوث    بن عبد هللا  والصالة والسالم على سيدان حممد  العاملني،  احلمد هلل رب 
دعوته إىل يوم الدين. وعلى آله وصحبه أمجعني،  رمحة للعلمني، ومن اهتدي بسنته ودعا ب

 أما بعد.

والفرصة حىت قد انتهت كتابة   نعم القوة والصحة  أشكر شكرا هللا عز وجل على 
فعالية استخدام املدخل االكتشايف لرتقية مهارة القراءة  وضوع " هذا البحث اجلامعي ابمل

 وايل صاعا عابر فونوروقو"  عهدلدى الطالب مب
هذا البحث اجلامعي وال ميكن إمتامها بدون مساعدة اآلخر،  ت كتابة وقد انته

 ولذلك قدم الباحث الشكر إىل:

جامعة موالان مالك إبراهيم فضيلة األستاذ الدكتور عبد احلارس املاجستري، مدير   .1
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

التبية .2 علوم  عميد كلية  املاجستري،  ميمون  احلاج أغوس  الدكتور  والتعليم   فضيلة 
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

كلية    مملوءة احلسنة املاجستري، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية  احلاجة  فضيلة الدكتورة .3
 علوم التبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

شهداءالدكتور  فضيلة   .4 رعاية    ،املاجستري  احلاج  جهده يف  بذل  الذي  املشرف 
الباحث يف تكميل هذا البحث، والذي قد أفاد الباحث علميا ووجه خطواهتا يف  

ة البحث حيت اإلنتهاء منها، فلها كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكر 
والعرفان.  من هللا أحسن اجلزاء، ومن الباحث عظيم الشكر 

، املعلم األول  فريدةو األم   د مشهور التيانجمحم  فضيلة الوالدين احملبوبني، األب  .5
يف حياة الباحث منذ والدته حىت يصل إىل عمره اآلن. وال ميكن أن يقود الباحث  

 .يف سلوك الطريق السديد



 ه
 

والتعليم استاألذ و يمجيع األسات .6 التبية  العربية كلية علوم  تعليم اللغة  قسم  ذات يف 
 احلكومية ماالنج.جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية 

مجيع إخواين وأخويت، طالب وطالبات يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم التبية   .7
اإلسالمية إبراهيم  مالك  موالان  أن    والتعليم جامعة  هللا  ماالنج. عسى  احلكومية 

الباحث أن   يعطي علينا رمحته الحد هلا وأن يشيبنا حبسن الثواب. وأخريا، أدرك 
البح هذا  يتوقع التقرير كتابة  القصور،  أو  ابلتأكيد الضعف  وهناك  اجلامعي  ث 

كون البحث  انتقادات واقتالحات بناءة من أي طرف ملزيد من التحسن، وهذا قد ي
 ة لنا مجيعا. آمني ايرب العاملني. جزاكم هللا خريا كثريا أحسن اجلزاء.اجلامعي مفيد
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لدى الطالب  :    املوضوع مهارة القراءة  لتقية  االكتشايف  املدخل  فعالية استخدام 
 فونوروقومبعهد وايل صاعا عابر  

 

واإلصالحات   التعيالت  بعض  فيه  وأدخلنا  النظر،  حق  فيه  وأدخلنا  نظران  وقد 
ام الدراس واحلصول على الالزمة ليكون على الشكل املطلوب إلستيفاء شروط املناقشة إلمت

( يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علم التبية والتعليم جامعة موالان مالك 1Sدرجة سرجاان )
الدراسي   للعام  ماالنج  احلكومية  اإلسالمية  فائق  2019/2020إبراهيم  من  وتقبل  م. 

 اإلحتام وجزيل الشكر.

 2020  ديسمربماالنج،  
 املشرف
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واإلصالحات   التعيالت  بعض  فيه  وأدخلنا  النظر،  حق  فيه  وأدخلنا  نظران  وقد 
ملطلوب إلستيفاء شروط املناقشة إلمتام الدراس واحلصول على الالزمة ليكون على الشكل ا

ة العربية كلية علم التبية والتعليم جامعة موالان مالك ( يف قسم تعليم اللغ1Sدرجة سرجاان )
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التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل  وقد نظران وأدخلنا فيه بعض  
( لقسم 1Sاملطلوب الستفاء شروط املناقشة إلمتام الدراسة واحلصول  على درجة سرجاان )

تعليم اللغة العربية كلية علم التبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
 فائق االحتام وجزيل الشكر.وتقبل من    2019/2020نج للعام الدراسي  ماال
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 سالويس الوسطى –فالو –دويو:    العنوان
ان  أقر أبن هذا البحث اجلامعي الذي حضرته لتوفري شروط النجاح لنيل درجة سرجا

(1S  إبراهيم مالك  موالان  جامعة  والتعليم  التبية  علم  العربية كلية  اللغة  تعليم  لقسم   )
املوضوع   ماالنج حتت  مهارة اإلسالمية احلكومية  لتقية  االكتشايف  املدخل  فعالية استخدام 

لدى الطالب مبعهد وايل صاعا عابر فونوروقو  .القراءة 
أتليف اآلخر. وإذا أدى أحد   ريي أوحضرته وكتبته بنفسي وما شوره من إبدال غ

استقباال أنه من أتليفه وتبيني أنه فعال ليس من حبثي فأان أحتمل املسؤولية على ذلك، ولن  
التبية  العربية كلية علم  تعليم اللغة  قسم  مسؤويل  على  أو  املشرف  على  املسؤولية  تكون 

 نج.والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماال
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 مستخلص البحث

فو  لتقية مهارة القراءة  . 2020زي التيانج.  حممد رجال  املدخل االكتشايف  فعالية استخدام 
لدى الطالب مبعهد وايل صاعا عابر فونوروقو. قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم التبية والتعليم  

 راهيم ماالنج.بإجامعة موالان مالك  

 املشرف: الدكتور احلاج شهداء املاجست

: امل  ية تعليم، مهارة القراءة.دخل االكتشايف، فعالالكلمة األساسية 

املعلومات    املدخل أو  البياانت  خالل  من  املفاهيم  اكتشاف  عملية  هي  االكتشايف 
املطالبة  م املعريف  يعلتطريقة   يه ة. تعليم املدخل االكتشايفأو التجرب  ةمن خالل املالحظملكتسبة  ا

إبداعا جل أن جتعل  عل األحوالاملعلمني  للعثور على معارفهم  املتعلمني تعلم بن  اليت ميكن  شاط 
بنشاط  يتعلمألجل أن  اليت تشري إىل املتعلمني   نربرو   طريقة التعلم مع نظرية ناسب هذهت.  اخلاصة

زيد معارف يستطيع أن يريبية  بناء املفاهيم واملبادئ. أنشطة االكتشاف من خالل األنشطة التجل
 .ومهارات املتعلمني يف وقت واحد

( كيف تطبيق املدخل االكتشايف لتقية مهارة القراءة  1ث يف هذا البحث  لة البحأما أسئ
لدى الطالب مبعهد 2  ؟لدى الطالب لتقية مهارة القراءة  ( ما مدى فعالية املدخل االكتشايف 

جتريبة مبنهج ؟ كانت الطر وايل صاعا عابر فونوروقو يف هذا البحث هي طريقة  املستخدمة  يقة 
مة  حث يف الفصل الثاين "أ" والفصل الثاين "ب". أما أدوات البحث املستخدكّمي طبّقها البا

 يف هذا البحث هي املالحظة واملقابلة واالختبار.

املدخل االكتشايف هي    كانت أعطى  نتيجة هذا البحث كما اتيل: أوال، أن خطوات 
اجلوهر من    عن  مناقشةو   جمموعاتإىل  الطالب  تقسيم  مث   قراءةعن نص ال  همة الواردةاملعلم امل

القراءة   أكرب من نتيجة    2،960اإلحصائي    tأن النتيجة  . اثنيا،  طالبأمام ال  هتقدميمث  نص 
وذالك   1,681=    %5كذلك أكرب من نتيجة املستوى املعنوي   2,416=    %1املستوى املعنوي 
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ABSTRACT 

Muh. Rizal Fauzi Latiang. 2020. Effectiveness of the use of Discovery Learning 

methods to improve the reading skills of students of  Wali Songo Ngabar Islamic 

Boarding school. Departement of Arabic Languange Education  Faculty of Science 

Tarbiyah and Teacher of State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Supervisor: Dr. H. Syuhada, M.Pd. 

Keywords: Discovery Learning, Effectiveness of learning, Reading skills 

A discovery portal is the process of discovering concepts through data or 

information gained through observation or experience. Introducing discovery is a 

cognitive education way to demand creative teachers to make conditions that can 

make learners actively learn to find their own knowledge. This method of learning 

fits with Brunner's theory that learners are in order to actively learn to build 

concepts and principles. Discovery activities through experimental activities can 

increase the knowledge and skills of learners simultaneously. 

As for the research questions in this research 1) How do you apply the 

discovery portal to upgrade students' reading skills? 2) How effective is the 

discovery portal to upgrade the reading skills student of Wali Songo Ngabar Islamic 

Boarding School? The method used in this research was a method experimented 

with a quantitative method applied by the researcher in Class A and Class B. The 

search tools used in this research are observation, interview and testing. 

The result of this research was as follows: First, the steps of the discovery 

portal are to give the teacher the task of reading text and then divide the students 

into groups and discuss the essence of the reading text and then present it to the 

students. Secondly, the statistical t result is 2,960 greater than the moral  level result 

of 1% = 2,416 as well as the moral level result of 5% = 1,681, in an acceptable 

sense. 
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Membaca. 

Metode Discovery Learning adalah proses menemukan konsep melalui data 

atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan atau pengalaman. 

Memperkenalkan penemuan adalah cara pendidikan kognitif untuk menuntut guru 

kreatif untuk membuat kondisi yang dapat membuat peserta didik aktif belajar 

untuk menemukan pengetahuan mereka sendiri. Metode pembelajaran ini sesuai 

dengan teori Brunner bahwa peserta didik adalah untuk secara aktif belajar 

membangun konsep dan prinsip. Kegiatan penemuan melalui kegiatan 

eksperimental dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik 

secara bersamaan. 

Adapun pertanyaan penelitian dalam penelitian ini 1) Bagaimana penerapan 

metoode Discovery Learning untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa? 

2) Seberapa Efektif Metode Discovery Learning untuk meningkatkan kemampuan 

membaca siswa Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar? Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode yang bereksperimen dengan metode kuantitatif 

yang diterapkan oleh peneliti di Kelas A dan Kelas B. Alat pencarian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan pengujian. 

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, langkah-langkah portal 

penemuan adalah memberi guru tugas membaca teks dan kemudian membagi siswa 

menjadi kelompok-kelompok dan mendiskusikan esensi teks baca dan kemudian 

menyajikannya kepada siswa. Kedua, hasil t statistik adalah 2.960 lebih besar dari 

hasil tingkat moral 1% = 2.416 serta hasil tingkat moral 5% = 1.681, dalam arti 

yang dapat diterima 



 س
 

 

البحث  حمتوايت  

 أ ...................................................... البحث اجلامعي
 ب ............................................................. استهالل

 ج ................................................................ إهداء
 د ................................................. كلمة الشكر والتقدير

 و ......................................................... تقرير املشرف
 ز .................................... ة علوم التبية والتعليمميد كليتقرير ع

 ح .................................................... تقرير جلنة املناقشة
 ط ..................................... تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 ي ......................................................... إقرار الباحث
 ك .......................................................مواعد اإلشراف

 ل ........................................ البحث ابللغة العربيةمستخلص 
 م ...................................... مستخلص البحث ابللغة اإلجنلزية

 ن .................................... مستخلص البحث ابللغة اإلندونسية
 س ...................................................... حمتوايت البحث

 1 ................................................  العام اإلطار  : الفصل األول

 1 ........................................................  خلفية البحث.أ
 3 ........................................................ أسئلة البحث . ب 
 3 ....................................................... أهداف البحث.ج
 3 ..........................................................فوائد البحث. د



 ع
 

 5 ........................................................ د البحثو دح. ه
 5 .................................................... صطلحات حتديد امل.و
 5 ....................................................   الدراسات السابقة.ز

 10 ................................................اإلطار النظري : الثاينالفصل  
 10 ................................. نظرية املدخل االكتشايف  بحث األول :  امل

 10 ..........................................  مفهوم املدخل االكتشايف.أ
  11 ............................................ فوائد املدخل االكتشايف. ب
 11 .................................. خل االكتشايفيقة املدخطوات طر .ج
 12 .....................................ب املدخل االكتشايفو مزااي وعي. د
  13 ............................................ أنواع املدخل االكتشايف. ه

 14 ....................................... نظرية مهارة القراءةبحث الثاين :  امل
 14 ..................................................... مفهوم القراءة.أ

 15 ............................................. دريس القراءةتأهداف  . ب 
 16 ......................... خطوات تدريس القراءة ابملدخل االكتشايف  .ج

 18 ............................................. البحث يةالفصل الثالث : منهج
 18 ................................................ همدخل البحث ومنهج.أ

 19 .................................................. جمتمع البحث وعينته. ب 
 19 .....................................................   متغريات البحثج.  

 19 ......................................................... د. أدوات البحث
  21 .................................................... البياانت ومصادرها. ه
 22 ................................................. أسلوب حتليل البياانت .و

 25 .......................................الرابع : عرض البياانت وحتليلهاالفصل  
الطالب مبعهد ويل  .أ القراءة لدى  لرتقية مهارة  االكتشايف  املدخل  تطبيق 

 25 ................................................. صاعا عابر فونورروقو



 ف
 

 25 .............................................................. الحظةملا
 26 ................................................................ املقابلة

ستخدام املدخل االكتشايف لرتقية مهارة القراءة لدى الطالب مبعهد وايل ا .ب
 31 .................................................. صاعا عابر فونوروقو

 35 .............................................................. ختباراال.أ
 36 ......... الضابطة  نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة.  1
 38 .. الضابطة  مقارنة نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة.  2
 39 ........   لمجموعة التجريبيةي واالختبار البعدي لنتائج االختبار القبل .3
 43 ..   التجريبيةمقارنة نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة   .4
 44 ............  نتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتني .5

 51 .......................................: مناقشة نتائج البحث الفصل اخلامس
ة لدى الطالب ابملعهد  مناقشة استخدام املدخل الكتشايف لتقية مهارة القراء.أ

 51 .............................................. وايل صاعا عابر فونوروقو
لتقية مهارة القراءة لدى الطالب  استخدام املدخل الكتشايف  فعالية مناقشة . ب 

 53 ....................................... ابملعهد وايل صاعا عابر فونوروقو
 55 ................................................... االختتامالفصل السادس :

 55 ......................................................  اخلالصة البحث.أ
 58 ..........................................................  حات اقت اال. ب 

 59 ................................................................ قائمة املراجع
 61 ...................................................................... مالحق

 
َّ  



 ص
 

 قائمة اجلدول

 21 ............................................. ( معايري جناح الطالب3.1دول )جلا

 36 ......................... نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة  )4.1(اجلدول 

 37 ........................ نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة  )4.2(اجلدول 

 39 ........... املقارنة بني االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة  ( 4.3)اجلدول 

 39 ......................... ة التجريبةنتائج االختبار القبلي للمجموع  ( 4.4)اجلدول 

 41 ........................ نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبة  ( 4.5)اجلدول 

 43 ............ املقارنة بني االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبة ( 4.6)اجلدول 

 44 ........... نتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتني (4,7)اجلدول 

 47 ........ موعة الضابطة والتجريبةجمموعة عدد االحنراف املربع من اجمل ( 4.8)اجلدول 

َّ  



 ق
 

 قائمة الصورة

 17 ....................................... خطوات املدخل االكتشايف  (2.1الصورة )

 61 ............................................................. الصورة ) املالحق( 

 



 الفصل األول

 اإلطار العام

 خلفية البحث .أ

املقاصد  عن  للتعبري  احلاجة  وليدة  جاءة  والتخاطب،  التفاهم  أداة  هي  اللغة 
د الفرد عنها بديال، وال مناص من أن والرغبات، واإلفصاح عن امليول والنزعات. ومل جي

، أداة للتفاهم، ووسيلة لقضاء احلاجات، وتبادل املنافع مما كان يستخدمها أفرد اجملتمع
له أعظم األثر يف رقي اجملتمعات وسعادة األفرد واتسع دئرة العمران، وحسب اللغة من  

والتاكب، وابتك توالد األلفاظ والقدرة على إنشاء العبارات  ار األساليب، وإمناء  ذلك 
 وخلق الصور والتسبيهات.اخليال،  

.  اللغة العربية هي اللغة الثانية اليت جيري تدريسها إجباراي يف معظم البالد اإلسالمية
العربية هي وقت إىل    اللغة  تتطور من  حىت  السامية  من اللغة  املولدة  اللغات  إحدى 

 1رض.مكانة مهمة جدا على األ بتة كانت هذه اللغة حتتل، ولكن ابلتاكيب الثاآخر
املعهد وايل صاعا عابر  اللغة العربية هو درس واجب يف كل فصل من فصول يف  

فاملادة املدروسة فيه اربع مواد مهارة االستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة،    فونوروقو.
قراءة النمهارة الكتابة ص  . وأما أهداف مهارة القراءة هي احتمال على الطالب عن 

 .رح نص القراءةشتمال على الطالب عن بنطق فصيح مع العنصور و اح
نشطا أثناء  تفيد أبن الطفل جيب أن تلعب دورا  التعبري بياجي  برونر هي  نظرية 
التعلم(،   )اكتشاف  على  العثور  خالل  من  التعلم  هو  املفهوم  الصف.  يف  الدراسة 

النهائي تنظيم الدروس املستفادة مع سور الشكل  يتوافق مع مستوى  والطالب  الذي 
تفكري الطفل. التعليم هو يف الواقع عملية اكتشاف شخصي، من قبل كل طالب على  

 2حدة. هذا هو املوضوع الرئيسي لنظرية برونر.

 
14(ص.UIN Maliki Press, 2014سيفالمصطفى،اللغةالعربيةومشكالتتعليمها) 1

2 Prof. Dr Suyono, M.Pd & Drs. Hariyanto, M.S. Belajar dan Pembelajaran (Bandung, PT Remaja 
Rosdakarya, 2016) hal. 88 
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  عن وصف نص القراءة يف املادة مهارة القراءة.  ونمل يتقن يرى الباحث أن الطالب و 
ا الفكرة  فهم وإجياد  يف  جيدون صعوبة  الطالب  القصةأن  لفقرة  يفهم    .ألساسية  مل 

الدرس يفهم    الطالب  العربية. وبعضهم من  اللغة  بعد ما شرح هلم املدرس عن مادة 
 .الدرس يف الفصل بعد سرح املدرس

السابقةوي الدراسة  على  احلال  هذا  حلمي  وافق  املدخل    مبوضوع  دانيال  تطبيق 
تدريس مهارة الكتابة نتائج البحث اليت    االكتشايف يف  فه أّن  ي  توصل إليها الباحث 

أن تطبيق املدخل االكتشايف يف تدريس مهارة الكتابة له قيمة فعالية ومدى جناحه حيل 
معدل   على  االكتشايف حيصل  يستخدم املدخل  الذي  حيث الفصل  النتيجة اهلادفة 

    3يستخدم املدخل التقليدي حيصل على معدل النتيجة.النتيجة جدا والفصل الذي  

الطالب يف درس اللغة العربية  الباحث أن يرقّي مهارةلسابقة أراد  من املشكالت ا
فونوروقومب عابر  هي   املدخلاالكتشايف.  بتطبيق املدخل    عهد وايل صاعا  االكتشايف 

 ةمن خالل املالحظملكتسبة عملية اكتشاف املفاهيم من خالل البياانت أو املعلومات ا
تعليم املدخل االكتشايفأو التجرب املعلمني إبداعا املطالبة  م املعريف  يعلتقة  طري  يه  ة. 

.  اليت ميكن أن جتعل املتعلمني تعلم بنشاط للعثور على معارفهم اخلاصة  عل األحوالجل
بنشاط    يتعلمألجل أن  اليت تشري إىل املتعلمني  برونر    ةطريقة التعلم مع نظري  ناسب هذهت
االكتشاف من خالل األنش ل واملبادئ. أنشطة  التجبناء املفاهيم  يستطيع أن ريبية طة 
هو أحد  كتشايفاال  دخلاستخدام امل 4.زيد معارف ومهارات املتعلمني يف وقت واحدي

على الطالب يف عملية النشاط العقلي من خالل سعر الصرف،   تضّمنالتدريس    ةقيطر 
هذا املدخل    5يتعلم بنفسه.  ألجل أنالذاتية،   تجريبةقراءة واللندوة، وا  ،مع املناقشات 

هو أحد وسياالك التعليم. تساعد هذه  تشايف  يستخدمها املدرس عند عملية  اليت  لة 
دو  تساعد الطالب على  املدّرس عند عملية التعليم، كذالك  ام مذاكرة املادة الوسيلة 

 الىت قد اكتسبواها بنفسهم.
 

منالباحثالمقدمدانيالحلميبموضوعفعاليةالمدخلاالكتشافيفيتدريسمهارةالكتابةجامعةموالنامالكإبراهيمماالنج. 3
4 Ridwan Abdullah Sani. Pembelajaran saintifik untuk implementasi kurikulum . 2013, hlm. 97 
5 Dra. Roestiyah N.K. Strategi Belajar Mengajar (Jakarta, Rineka Cipta, 2012) hal. 20 
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يف    القيمة اجلّيدة ونأن أيخذ ونيستطيع لطالب احبيث اخت الباحث هذا املدخل 
ومناسبة   لدرس اللغة العربية يف مبحث مهارة القراءة.  ذا املدخل مناسبةكل ماّدة. وه

بفائدة هذا املدخل وهي منّو عالقة معرفة الطالب اجلديدة مع معرفتهم السابقة حىت 
 يفهم الطالب فهما كامال عن املادة.

الباحث حبواث مناسبة  بعد تفتيش البحوث املختلفة اليت تتعلق هبذا البحث، فينال 
 املدخل االكتشايف لتقية مهارة القراءةاستخدام    فعاليةبحث  الذي سيبحثه عن "ابل

 ".وايل صاعا عابر فونوروقو  عهدابمل  لدى الطالب 

 

 أسئلة البحث .ب

فيعرض أسئلة البحث ال  الية:تبعد أن يعطي الباحث املشكالت 

 ؟الطالب  القراءة لدىكيف تطبيق املدخل االكتشايف لتقية مهارة   .1
عهد وايل  مب الطالب املدخل االكتشايف لتقية مهارة القراءة لدى    ةاليفع  ما مدى .2

 ؟صاعا عابر فونوروقو
 

 البحث دفأه .ج
 أما األهداف هلذا البحث فسيشرحها الباحث كما يلي:

 يف تدريس مهارة القراءة.  املدخل االكتشايف  تطبيقللحصول على املعرفة عن   .1
على املعرفة عن   .2 تدريس ماملدخل االكتش   فعاليةللحصول  القراءة    هارةايف يف 

 .عهد ويل صاعا عابر فونوروقومب
 

 فوائد البحث .د

نوعني وهي الفائدة النظرية   فوائد كثرية. فهذه الفوائد تكون  فوائد البحث له  إن 
 والفائدة التطبيقية
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 فوائد النظرية .1
 معرفة عن كيفية تطبيق املدخل االكتشايف لتقية مهارة القراءةك.أ

وترقيةف مشكتعري  يفوقع البحث  . ب  مهارة القراءة ابلستخدام    لة  عن 
 املدخل االكتشايف

ابلستخدام    يبني عن األهداف ترقية اللغة العربية خاصة يف مهارة القراءة.ج
 املدخل االكتشايف.

 فوائد التطبيقية .2
 للطالب .أ

يساعدهم على فهم املادة املدخل االكتشايف وتطبيق األنشطة اليومية  
 ابجليد  

 للمعلم. ب 

حني استخدام املدخل  رس اللغة العربية يف املدرسة  املدا  كأفكار عند
 االكتشايف يف تعليم اللغة العربية.

 للمدرسة.ج

يرجى هذا البحث يكون مراجعا عن ترقية مهارة القراءة لدى الطالب  
ومن املتوقع أن يكون هذا البحث قادرا على املسامهة ابألفكار  يف املدرسة.

  .يف عملية التطوير اللغة العربية

 للباحث. د

ويرجى  اقتحات اجيابية عن اخلربة اللغة العربية خاصة يف مهارة القراءة.  
 هذا البحث يكوون مفيدا لزايدة التعليم واملعرفة يف املستقبل.
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 حدود البحث .ه
موضوع هذا البحث يف تطبيق تعليم اللغة    املوضوعية : حيدد الباحثاحلدود   .1

ويرّكز الباحث    .يل صاعا عابر فونوروقووا  عهدالعربية يف مبحث مهارة القراءة ابمل
   تسهيل يف فهم وإجياد الفكرة األساسية.يف تعليم مهارة القراءة هو ل

عهد وايل  ابملب"  -8أ و -8احلدود املكانية : جيرى هذا البحث يف الصف " .2
 صاعا عابر فونوروق

هذا البحث للسنة الدراسية   .3 م، يف    2020-2019احلدود الزمانية : جرى 
 .توى الثانيةاملس 
 

 حتديد املصطلحات . و
أو   املدخل .1 البياانت  خالل  من  املفاهيم  اكتشاف  عملية  هي  االكتشايف 

ا هذا البحث هو   6.ةأو التجرب  ةمن خالل املالحظملكتسبة  املعلومات  أساس 
 (.Jean Peagetمن املذهب جني بياسي )

ستماع، مهارة وهي مهارة اال  املهارات اللغوية.  أربع واحدة منو  ه مهارة القراءة .2
أما كفاءة مهارة القراءة هلذا البحث هي    لكالم، مهارة القراءة ومهارة الكتابة.ا

أخذ درجات  قراءة النص بفصيح وصحيح، إعادة شرح  حمتوايت النص القراءة،  
 جيدة من الفكرة األساسية.

 
 دراسة السابقةال .ز

يف تدريس عنوان البحث " فعالية املدخل االكتشايف  (  2007دانيال حلمي )  -1
انوية املعارف سنجساري ماالنج".   املدرسة الثمهارة الكتابة: البحث جترييب يف

للحصول على املعرفة عن عملية املدخل االكتشايف يف تدريس أهدف البحث 

 
6 Ridwan Abdullah Sani. Pembelajaran saintifik untuk implementasi kurikulum. 2013, hlm. 97 
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، للحصول على املعرفة عن فعالية املدخل االكتشايف يف تدريس مهارة الكتابة
الثانوية املعارف  ابملدرسة  واملنهج املستخدمة يف    مهارة الكتابة  سنجاساري. 

 لبحث التجرييب واملدخل الكمى.هذا البحث هو منهج ا

تدريس مهارة الكتابة له   ونتائج البحث أن تطبيق املدخل االكتشايف يف 
قيمة فعالية وجناحة حيل النتيجة اهلادية حيث الفصل الذي يستخدم املدخل  

اجليدة جدا   النتيجة  معدل  على  حيصل  يستخدم االكتشايف  الذي  والفصل 
 معدل النتيجة اجليدة.املدخل التقليدي حيصل على  

يبحث  قام دانيال حلمي املاجستري،  واختالف هذا البحث األول الذي 
ولكن يستخدم الباحث املدخل   عن فعالية املدخل االكتشايف يف تعليم الكتابة،

القراءة مهارة  لتقية  مبا  االكتشايف  يستوى  املستخدم  واملنهج  استخدمه  . 
 دخل الكميهج التجرييب واملالباحث، أنه يستخدم من

تطبيق املدخل االكتشايف لتقية    عنوان البحث"  (2015عفيفة مبينة احلكمة )  -2
ابملدرسة الدينية التهذيبية يف املعهد العايل اإلسالمي    نتائج الطالب على النحو

قية نتائج . أهدف البحث الوصف عن ختطيط املدخل االكتشايف لت "ماالنق
الدينية   ابملدرسة  النحو  على  اإلسالمي  الطالب  العايل  املعهد  التهذيبية يف 

ماالنق، الوصف عن إجراء املدخل االكتشايف لتقية نتائج الطالب على النحو 
عن   الوصف  ماالنق،  اإلسالمي  العايل  املعهد  الدينية التهذيبية يف  ابملدرسة 

الطالب على النحو ابملدرسة الدينية  مالحظة املدخل االكتشايف لتقية نتائج
املدخل    التهذيبية انكعاس  عن  الوصف  ماالنق،  اإلسالمي  املعهد العايل  يف 

االكتشايف لتقية نتائج الطالب على النحو ابملدرسة الدينية التهذيبية يف املعهد 
العايل اإلسالمي ماالنق. املنهج املستخدمة منهج البحث حبث إجرائي صفي  

 كيفي والكمي.واملدخل ال
يس النحو ابملدخل االكتشايف حيتوي إن عملية ختطيط ادر ونتائج البحث 

إعداد كراسات   النحوية،  املادة  إعداد  النحو،  تدريس  خطة  إعداد  على 
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ترقى  التقومي.  ورقة  إعداد  والطالب،  املدّرسة  مالحظة  ورقة  إعداد  الطالب، 
االكتشايف تطبيق املدخل  بعد  النحو  على  نتيجة االنكعاس  نتائج الطالب   .

نحو ترقى على درجة جديدة بزايدة غرية الطالب  تدل على أّن عملية تعليم ال
 ودرجة عملية املدرسة عند التعليم.

االختالف هذا البحث الثاين اليت قامت عفيفة مبينة احلكمة ، يبحث عن  
الدينية  النحو ابملدرسة  على  نتائج الطالب  لتقية  االكتشايف  تطبيق املدخل 

لكن يستخدم الباحث املدخل  لتهذيبية يف املعهد العايل اإلسالمي ماالنق. و ا
االكتشايف لتقية مهارة القراءة. واملنهج املستخدم خيتلف مبا استخدمه الباحث،  

 أهنا تستخدم منهج البحث حبث إجرائي صفي واملدخل الكيفي والكمي.

االكتشايف يف تعليم عنوان البحث "فعالية طريقة التعليم  (2016نور حسنة )  -3
لط القراءة  الفصلمهارة  الثانوية    لبة  العلوم  منبع  مدرسة  يف  عشر  احلادي 

طريقة  تطبيق  لبيان  البحث  أهدف  ماالنج".  فاغاالران  ابجنارجو  اإلسالمية 
التعلم االكتشايف طريقة التعليم االكتشايف يف تعليم مهارة القراءة لطلبة الفصل  

منبع ال مدرسة  يف  عشر  فاغاالران  احلادي  ابجنارجو  اإلسالمية  الثانوية  علوم 
لطلبة  م القراءة  تعليم مهارة  يف  االكتشايف  طريقة التعليم  فعالية  ملعرفة  االنج، 

ابجنارجو  اإلسالمية  الثانوية  العلوم  منبع  مدرسة  يف  عشر  احلادي  الفصل 
ماالنج.   واملدخل فاغاالران  التجرييب  البحث  منهج  هو  املستخدمة  واملنهج 

 .الكمى
إن تطبيق طريقة التعليم االكتشايف يف التعليم مهارة القراءة  ونتائج البحث 

نتيجة   ألن  فعال.  اإلسالمية  الثانوية  العلوم  املنبع  مدرسة    tيف 
املعنوي    2,73اإلحصائي= نتيجة املستوى  وكذلك    2,65=%1أكرب من 

وكذلك أن فروض هذا البحث    2,55=%5أكرب من نتيجة املستوى املعنوي  
 ول.مقب
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ا البحث الثالث اليت قامت نور حسنة، فعالية طريقة التعليم ف هذاالختال
االكتشايف يف تعليم مهارة القراءة لطلبة الفصل احلادي عشر يف مدرسة منبع  
العلوم الثانوية اإلسالمية ابجنارجو فاغاالران ماالنج. ولكن يستخدم الباحث  

 املدخل االكتشايف لتقية مهارة القراءة.
فعالية املدخل االكتشايف    عنوان البحث "  (2020)  صدقي أمحدي  رايبالفا -4

السلفية   مبعهد  اإلعداد  الثالث  الفصل  يف  الكرمي  القرآن  يف  النحو  لتعليم 
البحث   أهدف  لتعليم النحو يف  ابسروان".  االكتشايف  تطبيق املدخل  ملعرفة 

فعالية ملعرفة   ابسروان،  القرآن الكرمي يف الفصل الثالث إعدادية مبعهد السلفية
إعدادية   الفصل الثالث  يف  لتعليم النحو يف القرآن الكرمي  املدخل االكتشايف 

 . ومنهج البحث املدخل الكمي ابملنهج شبه التجرييبمبعهد السلفية ابسروان
إن فعالية املدخل االكتشايف لتعليم النحو يف القرآن الكرمي  ونتائج البحث  

مبعهد ا اإلعداد  الثالث  الفصل  ابيف  فعال.لسلفية  نتيجة    سروان  بني    tألن 
  2،000=    %5أو    0،05أكرب من نتيجة التقدير املعنوي    7،51جمموعتني =  

 وذلك مبعىن مقبول أي أن فروض هذا البحث مقبول.
فعالية االختالف هذا   أمحدي،  الفاريب صدقي  قام  الذي  الرابع  البحث 

الكرمي   لتعليم النحو يف القرآن  الثالث اإلعداد    يف الفصلاملدخل االكتشايف 
لتقية   االكتشايف  املدخل  الباحث  يستخدم  ولكن  ابسروان.  السلفية  مبعهد 

 مهارة القراءة.
تعليم النحو على أساس    (2015عليا مفتاح املنورة ) -5 عنوان البحث "فعالية 

غاسيك   السلفية  اإلسالمية  الرشاد  سبيل  مدرسة  على  ابلتطبيق  املشكلة 
تعليم النحو على أساس املشكلة ابلتطبيق على  رفة  عمماالنج". أهدف البحث 

اإلسالمية السلفية غاسيك ماالنج، معرفة فعالية النحو  مدرسة سبيل الرشاد 
اإلسالمية السلفية   الرشاد  مدرسة سبيل  ابلتطبيق على  املشكلة  أساس  على 

 غاسيك ماالنج. املنهج املستخدمة املدخل الكمي ابملنهج التجرييب.
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عالية تعليم النحو على أساس املشكلة ابلتطبيق على  إن ف  ونتائج البحث
ماالنج فعال.     tألن نتيجة مدرسة سبيل الرشاد اإلسالمية السلفية غاسيك 

كذلك    2،41=  %1أكرب من نتيجة املستوى املعنوي    5،17بني جمموعتني = 
وذلك مبعىن مقبول   1،68=  %5أو  0،05أكرب من نتيجة املستوى املعنوي  

 ذا البحث مقبول.روض هأي أن ف
اخلامس اليت قامت عليا مفتاح املنورة، فعالية تعليم   االختالف هذا البحث

اإلسالمية   الرشاد  سبيل  مدرسة  على  ابلتطبيق  املشكلة  أساس  على  النحو 
لتقية   االكتشايف  املدخل  يستخدم الباحث  ماالنج، ولكن  غاسيك  السلفية 

  مهارة القراءة.
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 صل الثاينالف

 النظرياإلطار 

 املبحث األول: نظرية املدخل االكتشايف

 مفهوم املدخل االكتشايف أ

االكتشايف هي عملية اكتشاف املفاهيم من خالل البياانت أو املعلومات    املدخل
تعليم املدخل االكتشايفأو التجرب  ةمن خالل املالحظملكتسبة  ا م  ي علتطريقة    يه  ة. 

اليت ميكن أن جتعل املتعلمني تعلم بنشاط   لحوااألعل املعلمني إبداعا جلاملطالبة  املعريف 
اليت   Brunerبرونر طريقة التعلم مع نظرية ناسب هذهت.  للعثور على معارفهم اخلاصة

بناء املفاهيم واملبادئ. أنشطة االكتشاف  لبنشاط  يتعلمألجل أن  تشري إىل املتعلمني  
التجريبية   يمن خالل األنشطة  ومهارايستطيع أن  ازيد معارف  وقت ملتت  علمني يف 

 .7واحد

، اكتشاف التعلم هو عملية عقلية حيث الطالب قادرون على   Sundصوند وفقال
العملية العقلية ، من بني أمور أخرى ، هي : مراقبة ، هضم  .استيعاب مفهوم أو مبدأ

االستنتاجات  جعل  قياس،   ، شرح  االدعاءات،  تقدمي  فهم ،  التعلم   .  ،  استخدام 
على الطالب يف عملية النشاط العقلي من   تضّمنالتدريس  ةقيأحد طر اكتشاف هو 

يتعلم   ألجل أنالذاتية،   تجريبةقراءة واللندوة، وا  ،خالل سعر الصرف، مع املناقشات 
 .8بنفسه

أثناء  تلعب دورا نشطا  التعبري بياجي تفيد أبن الطفل جيب أن  برونر هي  نظرية 
م التعلم  هو  املفهوم  الصف.  يف  االدراسة  خالل  علن  االكتشايف  ىلعثور  ،  املدخل 

يتوافق مع مستوى   النهائي الذي  والطالب تنظيم الدروس املستفادة مع سور الشكل 

 
7 Ridwan Abdullah Sani. Pembelajaran saintifik untuk implementasi kurikulum. 2013, hlm. 97 
8 Dra. Roestiyah N.K. Strategi Belajar Mengajar (Jakarta, Rineka Cipta, 2012) hal. 20 
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تفكري الطفل. التعليم هو يف الواقع عملية اكتشاف شخصي، من قبل كل طالب على 
 حدة. هذا هو املوضوع الرئيسي لنظرية برونر.

املشاكل )حل املشاكل( ، وهو جيب على املعلمني إعطاء الطالب فسحة من حل 
وال علمي،  واكتشاف خبري  واستكشاف  تتحدى ،  اليت  املهن  من  وغريها  رايضيات 

القائم على أساس. دع الطالب يكتشفون معىن احلياة لنفسه ومتكينهم من تعلم املفاهيم  
على التعلم أبنفسهم من خالل األنشطة  بلغتهم اخلاصة. يتم تشجيع الطالب وحتفيزهم  

التعليمية خلق شعور من الفضول  ات. دور املعلم هو أساسا لضمان أن األنشطة واخلرب 
(kuriosity)    مع العالقة  وتعلم  التعلم،  يف  الفشل  خطر  من  واحلد  الطالب،  من 

 .9احتياجات الطالب 

 

 فوائد املدخل االكتشايف ب

 االكتشاف ، وهي على النحو التايل املدخل العديد من وظائفوجد 

تعلمني للتعلم، يتجلى من خالل املشاركة واجلدية والوالء  ء التزام بني املبناء التزام بنا .1
 حنو العثور على واكتشاف شيء يف عملية التعلم

 بناء موقف نشط وخالق ومبتكر يف عملية التعلم من أجل حتقيق أهداف التدريس   .2
 .10نتائجها ترسيخ الثقة ابلنفس وفتح .3

 
 خطوات طريقة املدخل االكتشاف ج

 االكتشاف املدخلقة طريخطوات  

 االكتشاف، مبا ذلك:املدخل طريقة هتتّم يف بعض اخلطوات اليت  
 

9 Prof. Dr Suyono, M.Pd & Drs. Hariyanto, M.S. Belajar dan Pembelajaran (Bandung, PT Remaja 
Rosdakarya, 2016) hal. 88 
10 Dr. Nanang Hanafiah, M.M.Pd. & Drs. Cucu Suhana, M.M.Pd. Konsep Strategi Pembelajaran 
(Bandung, PT Rafika Aditama 2010) hlm. 78 
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 حتديد احتياجات الطالب. .1
 ؛دّرس الطالب ملفهوم الذي  عن ااالختيار األويل  .2
 اختيار املواد أو املشاكل اليت يتعني دراستها؛ .3
 حتديد الدور الذي سيقوم به كل طالب .4
 عليها؛اليت جيب التحقيق فيها والعثور  التحقق من فهم املتعلمني للقضااي .5
 أحوال الفصلإعداد   .6
 إعداد املرافق املعاجلة؛ .7
 يام ابلبحث واالكتشاف؛إعطاء الطالب فرصة للق .8
 حتليل نفسك على نتائج البياانت؛ .9
 حتفيز احلوار التفاعلي بني املتعلمني.  .10
 توفري التعزيزات للمتعلمني ليكونوا نشطني يف االكتشاف؛  .11
 .11صياغة مبادئ وتعميم النتائج اليت يتوصلون إليها الطالب يف  تسهيل عمل  .12

 
 املدخل االكتشايف  عيوبمزااي و  د

 :هلا املزااي التالية  طريقةهذه ال  ن،اذ

هذه التقنية قادرة على مساعدة الطالب على التوسع والتكاثر واإلتقان يف العملية   .1
 املعرفية / إدخال الطالب.

 أو الفردية.  الطالب املعرفة الشخصيةيكتسب  .2
 حيّمس الدراسة الطالب بنشيط. .3
 هذه التقنية قادرة على توفري الفرص للطالب لتطوير والتقدم وفقا لقدراهتم اخلاصة.  .4
الطالب   .5 الطريقة  احتمل  توجيه  قويالتعلمعلى  دافع  لديها  لذلك  جبّد   ،  لتعم 

 .ونشيط

 
11 Dr. Nanang Hanafiah, M.M.Pd. & Drs. Cucu Suhana, M.M.Pd. Konsep Strategi Pembelajaran 
(Bandung, PT Rafika Aditama 2010) hlm. 78 
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الثقة يف .6 تعزيز واكتساب  على  الطالب  االكمساعدة  أنفسهم مع عملية  تشاف   
 اخلاصة هبم.

هم أصدقاء التعلم.   .7 الطالب وليس على املعلم. املعلمون  تتكز االستاتيجية على 
 طلوب مفيدة عند امل

 جيب مالحظتها:و   عيوب الهناك    ، وجيدمهما كانت هذه التقنية جيدة

  جيبو  .لتعلم هذه الطريقةاالستعداد العقلي والنضج    الطالب أن يكونعلى جيب  .1
 عا والرغبة يف معرفة ظروف املناطق احمليطة هبا جيدا.اون شجأن يكعلى الطالب  

 معاكسا.  طريقة، فاستخدام هذه الثرياك  لفصلإذا كان عدد الطالب يف ا .2
املواقف  والهتتّم يف التكوين  ،  وقول بعض العامل اهتّمت هذه الطريقة يف التعريف فقط .3

 .واملهارات للطالب 
 .12قفرصة للتفكري خبالّ   طريقةال توفر هذه ال .4

 
 أنواع املدخل االكتشايف ه

هناك عدة طرق تدريسية هلذا النوع من التعلم حبسب مقدار التوجيه الذي يقدمه 
 :13املعلم للتالميذ وهي

االكتشاف املوجه، وفيه يزّود املتعلمون بتعليمات تكفي لضمان حصوهلم  .1
العقلية   قدراهتم  استخدام  يف  جناحهم  يضمن  وذلك  قيمة،  خربة  على 

امل أن  الكتشاف  ويشتط  العملية،  الغرض  فاهيم املبادئ  املتعلمون  يدرك 
تالميذ   األسلوب  هذا  ويناسب  االكتشاف  من خطوات  من كل خطوة 

تعليميا يسمح للتالميذ بتطوير معرفتهم من  سيسية وميثل أسلواب املرحلة التأ
 خالل خربات عملية مباشرة.

 
12 Dra. Roestiyah N.K. Strategi Belajar Mengajar (Jakarta, Rineka Cipta, 2012) hal. 20 

،التطبيقالمدخلاالكتشافيفيتدريسمهارةالكتابة،الدراسةالماجستير،جامعةموالنامالكإبراهيم2004دنيالحلمي 13

اإلسالميةالحكوميةماالنق.
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للمت .2 علمني ومعها بعض االكتشاف شبه املوجه، وفيه يقدم املعلم املشكلة 
يقيده وال ال  حبيث  العامة  العملي    التوجيهات  النشاط  فرص  من  حيرمه 

 التوجيهات.والعقلي، ويعطي املتعلمني بعض 
به   .3 خيوض  أن  جيوز  وال  االكتشاف،  أنواع  أرقى  وهو  احلر  االكتشاف 

يواجه   وفيه  السابقني،  النوعني  مارسوا  قد  يكونوا  أن  بعد  إال  املعتلمني 
إىل حل هلا ويتك هلم املتلمون مبش  يطلب منهم الوصول  حمدودة، مث  كلة 

 حرية صياغة الفروض وتصميم التجرب وتنفيذها.
 

 ين: نظرية مهارة القراءةاملبحث الثا

 مفهوم القراءة .أ

ميهر مبعىن  -حدى من أربع مهارات. مهارة مصدر من كلمة مهرإمهارة القراءة هو  
قرأ . وأما مهارة اصطالحا هو براعة أو  قراءة يقرأ-ماهر. أما القراءة مصدر من كلمة 

اصطالحا هو انتقاء وفهم  للبحث    جيب تطويرها يف تدريس اللغة. أّما القراءةمهارة اليت
 املعىن الضمين يف املادة املكتوبة.

اللغة   إحدى كفاءة  هي  اصطالحا  الرؤية  مهارة القراءة  يف  ميتلكها شخصا  اليت 
 ابملهارة والفصيح.الضمين قي الكتابة وفهم املعين 

يتواصل مع غريه بدوهنا، إال ذم  قراءة إحدى فنون اللغة اليت اليتسىن لإلنسان أن 
توظيفا وحتقيقا لالتصال، وليست القراءة  هي من أكثر مهارات   يظنها    –اللغة  كما 

جمرد تعرف  على الرموز اللغوية املكتوبة والنطق هبا، وإمنا التطورات اليت   -ابدي الرأي
مثل   ابلواحي الفسيلوجية -فقط-لى مفهوم القراءة أتكيد أننا ال خنفل فيهاطرأت ع

حركات العني وأعضاء النطق، إذا املفهوم احلقيقي املتطور يف ضوء البعد الزمن يقودان 
يتلقها القارئ عن طريق  ول أبن القراءة" عمليو عقلية تشمل تفسري الرموز الىت  إىل الق
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تنطلب الربط بني اخلربة الشخصيعينه، وتنطلب هذه العملية فه ة  م املعاين، كما أهنا 
 .14واملعاين وتوظيف تلك املعاين يف حل الكشكالت اليت تعرض لإلنسان

راءة بعرض املواد التعليمية بطريقة وفقا لبعض املباحث، إذا خيلص الباحث أن الق
تدريب الفم أفضل القراءة. هذه املهارة إجهاد إىل تدريسات اللسان أو النطق ابلفم،  
 ليستطيع أن يتكلم ابلطالق ويقرأ نص اللغة العربية فصيحا ويفهمه جيدا.

 

 أهدف تدريس القراءة .ب

املتعلم من يكون قادر على  يهدف تعليم القراءة إىل اهلدف العام الرئيسي وهو تعلم  
 أن يقرأ اللغة العربية بشكل سهل ومريح، واهلدف اخلاص وهو كما يلي:

م .1 يتمكن الدراس  تعرب عنها يف  ن ربط الرموز املكأن  ابألصوات اليت  توبة 
 اللغة العربية 

 بنطق فصيح  أن يتمكن من قراءة جهرية .2
وادراك  أن يتمكن من استنتاج املعىن العام مباشرة من الصحيفة ا .3 ملطبوعة 

 تغري املعىن بتغيري التاكب
نطقا سليما .4  إكساب التالميذ القدرة على نطق الكلمات 
 ف من خمارجها ومتييز أصواهتاعلى إخراج احلرو إقدار التالميذ   .5
والتاكيب .6  إكساب التالميذ رصيدا من املفردات 
 تنمية ميول التالميذ حنو القراءة واالطالع .7
تقوين عادات التعرف البصري على الكلمات وفهم مساعدة التالميذ على  .8

 معنها أو معىن اجلمل والتاكيب

 
فيفيتعليممهارةالقراءةلطلبةالفصلالحاديعشرفيمدرسةمنبعالعلومتعلماالكتشا،فعاليةطريقةال2016نورحسنة 14

الثانويةاإلسالميةبانجارجوافاغاالرانماالنج.جامعةموالنامالكإبراهيماإلسالميةالحكوميةماالنق.
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توظيف عالمات  .9 التقيم ووضعها يف مواضعها    تنمية قدرة التالميذ على 
 الصحيحة  

بفهم املادة املقروءة  .10 الواعبة املصحوبة  إقدار التالميذ على القراءة السريعة 
 الصامتة واحلجرية  يف القراءتني

 ول التالميذ لالستمتاع ابملادة املقروءة وتذوقها.تنمية مي .11
 املعارف.يع ودوائر  توجيه التالميذ إىل استخدام امعاجم والقواميس واملراج .12
إقدار التالميذ على حتليل وتفسري املادة املقروءة ونقدها وتقوميها مث قبوهلا  .13

 أو رفضها وتوظيفها يف حل ما يعن هلم من مشكالت.
بتمثيل املعىن، ومراعاة النرب  إقدار التالميذ على القراءة   .14 املتدفقة املصحوبة 

 والتنغيم.
 

 خطوات تدريس القراءة ابملدخل االكتشايف .ج

يستقبل فيها التلميذ املعلومات  جري   يري اليت  هو العملية  برونر إن االكتساب  وم 
طها مبا لديه من خربات.  ، أما التحويل عملية خلق املعىن هلذه املعلومات، ورباخلارجية

هذه املعلومات. التيفن من صحة سالمة  انقسام   أما االختبار فهو عملية  هذه هي 
 15خل االكتشايف.خطوات عملية التعليم ابلنسية للمد

هو كفاءة الطالب   قد حصلوا عليها أوال؛ االكتساب  اليت  الكتساب املعلومات 
تعمق املعلومات اليت يف أذهاهنم.  من األشياء اليت   مل جيدوها ومل يطرحوها بباهلم حىت 

 عملية االكتساب هي عملية تفكري الطالب الكتساب املعلومات.

للربط بني املعلومات اليت  حث عن النظرية أو حماولة الطالب للباثنيا؛ التحويل هو 
كتسابوها واخلربات اليت قد حصلوا عليها حىت يستطيعوا أن يفهموا معاين ما قد  قد ا 

حصلوا   قد  اليت  املعلومات  حتويل  هو  ابلتحويل  واملراد  اتما.  فهما  عليها  اكتسبوه 

 
جامعةموالنامالكإبراهيمالكتابة.الدراسةالماجستير،تطبيقالمدخلاالكتشافيفيتدريسمهارة2004دنيالحلمي. 15

اإلسالميةالحكوميةماالنق.
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تستطيع أن تسهل اكتساهبم على املها رات اللغوية  بتفحيص صحتها مع النظرية اليت 
 حاصة يف كفاءة النحو.

بعد اثلثا؛ االختب أي  بعد هاتني اخلطوتني  جتري  اليت  ار هو عملية من العلميات 
األشياء األخرى بعدما يفهم الطالب  االكتساب والتحليل. املراد ابالختبار هو اختبار 

قد اليت  املعل  املعلومات  تشرفهم لنيل معرفة صحة  ومات.  حصلوا عليها والنظرية اليت 
 رة البيانية التالية.لتسهيل فهم هذه اخلطوات فتعرض الباحث الصو 

 2.1  صورة

 خطوات املدخل االكتشايف 
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجية .أ
ويستند هذا  ي ستخدم الباحث املدخل هلذا البحث هو املدخل الكمي. 

الظو  تؤكد على  اليت  الوضعية  فلسفة  ويبحث بشكل  املنهج على  املوضوعي  اهر 
 16الكمي.

التجريبة  شبة  يعين  التجريب  املنهج  هي  املستخدمة  البحث  منهجية     إن 
Eksperimental Design Quasi   النوع  Nonequivalent Control Group   17اب 

Design    جيري هذا البحث و استخدم الباحث يف هذا البحث ابملدخل الكمي. 
هو اجمل ومجع البياانت  ابستخدام جمموعتني،  الضابطة.  التجريبة و اجملموعة  موعة 

وحتليل البياانت   البحث  إختيار ابستخدام أدوات  من أجل  أو إحصاءات كمية 
 18الفرضية اليت كانت تعيني.

التجربية، دراسة التجريبية هي طريقة البحث اليت يتم هذاالنوع من البحث 
أتثري العالج حمدود ضد الطريق يف الظروف غري    استخدامها للبحث عن  اآلخر 

 19املتحكم فيها.
أن التجربية هي احلالة اليت يكون    (William Wiersma)ويعرف ويليام ويرمسا  

يسمى ابملتغري التجريب، اليت تعمد فيها على األقل متغري واحد وهو املتغري املشقل،  
قبل البحثة املنهج التجريب هو املنهج كثري اإلن تاج، التالعب هبا أو تغيريها من 

 ألن إذا تعمل منهج جيدا فيوجب فروض الذي مطابق أبسباب.

 
16 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 
2013. Hal. 53 
17 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD, (Bandung, Alfabeta, 2008), hlm. 79 
18 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung, Alfabeta, 2015), hlm. 14 
19 Ibid, hlm. 107 



19 

 

تكون موضوعا لدراسة ومالحضة ينتج عن هذا التغري من آاثر إلي هذا  
(  2(تصميم اجملموعة الواحدة، )1يب تكون من: )واملنهج التجر   20الواقع والظاهرة.

 21وتصميم اجملمعات املتكافئة. (3وتصميم اجملموعتان، )
عهد وايل صاعا  مب الثامن فصليف التار الباحث ذا البحث اخوتصميم يف ه

 ، مث جعلته اجملموعات املتكافئة، جمموعة التجريبية وجمموعة الضابطة. عابر فونوروقو
 وعينتهجمتمع البحث   .ب

مبعهد وايل  " و"ب" أ"  ينلفصل الثا  طالب ال  إن جمتمع البحث يف هذا البحث هو
 طالب. 45وعددهم   2020-2019للسنة الدراسة    صاعا عابر فونوروقو

 متغريات البحث .ج
 أن هذا البحث يوجد متغريين ومها:

 (Variable Independent)املتغري املستقل  (1

لغة إندونيسية معروف ابملتغري احلر. هو يسمى املتغري املستقل دافعا أو يف 
ة املتغري املستقل يف هذا البجث هو طريق 22يؤثر تغري عن املتغري التابع يف البحث.

 ( Xالتعود يسمى ب)متغري 
 ( Variable Dependent)املتغري التابع   (2

املتغري التابع هو املسبب، أّما يف اللغة اإلندونيسية يسمى ابملتغري املقيد. 
املتغري التابع يف هذا البحث هو  8املتغري املقيد املسبب من املتغري املستقبل.جعل 

 (Yاستيعاب املفردات يسمي ب)متغري
 حثأدوات الب .د

 ألدوات اليت يستخدمه الباحث يف مجع بياانت البحث ومعلوماته هي:ا
 (Observation)املالحظة    -1

 
20 Sukardi, Metodologi Penelitian Kompetensi, dan Praktiknya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010). Hal. 
179 

اقسم  21 البحث الدرسات العايا، تعليم اللغة العربية  الحكومية،  دليل كتابة  إبراهيم اإلسالمية  لعلمي، ماالنق: جامعة موالنا مالك 
 11. ص 2009

22 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2013) hlm. 61 
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الظواهر املوجودة من نشاطات  يستخدام الباحث املالحظة جلمع البياانت عن  
املوجودة   وكذلك الظواهر  املدرس الذي يقوم بعملية التعليم يف الفصل الدراسي. 

هم واهتمامهم هبذه العملية التعليمية. يقوم الباحث  من نشاطات الطلبة من اشتاك
وأدوات   الدراسة.  حجرة  التدريسية يف  اإلجراءات  تنفذ هذه  حينما  ابملالحظة 

 ستخدمة هي منط املالحظة والتقرير امليداين.امل  املالحظة
 (Interview)املقابلة  -2

ظروفه   ملعرفة  )املستجيب(  والشخصية  الباحث  بني  احلوار  هي  املقابلة 
ستخدم للتأكيد من بياانت ومعلومات حصل عليها يوميوله مبوضوع البحث. و 

 23الباحث من مصادر أخرى مستقلة.
الطاليب إبجراء حوار شهوي أو مسجل أو مكتوب  ويقوم املدرس أواملرشد  

مثّ حيلل هذا احلوار يعد املقابلة لتشحيص احلالة وحمالة عالجها. وينبغي أن تكون  
  رة مقفلة أال تتم أمام الطالب ليس هلم عالقة ابملشكلة والاملقابلة سرية يف حج
 24أمام املدرسني أخرين.

فعالية استخدام املدخل  يف هذا البحث سيتم الباحث املقابلة مع املدرس يف  
ورئيس   مبعهد وايل صاعا عابر فونوروقواالكتشايف لتقية مهارة القراءة لدى الطالب  

 القسم وبعض الطالب فيها.

 (Test)ر االختبا -3

من املثريات )أسئلة شفوية أو كتابية أو صور أو رسوم   االختبار هو جمموعة 
ما. أو كفية سلوكا  لتقيس بطريقة كمية  يستعمل ملقايس   25اعدت  االختبار هو 

 26وجود قدرة املوضوع أو هدمها، مع كبري قدرة املوضوع املبدوث.

 
260جابر عبد احلميد جابر وأمحد خريي كاظم، مرجع سابق،ص:   23
229-228م(، ص:  1995الكتب،    ، )القاهرة: دارأسس طرق التدريسأمحد إبرهيم فنديل،   24
180م( ص:  1416ذوقان عبيدان، البحث العلمي، )رايض: دار أساسية للنشروالتوزيع،   25

26 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta; Rineka 
Cipta,2006), hlm 223 
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ار ن، هو االختبحث ابالختربيبادر البياانت يف هذا الصدم الباحث مخستي
عقد الباحث قبل تعليم مهارة يالقبلي واالختبار البعدي، االختبار القبلي هو الذي 

. واالختبار البعدي ملعرفة قدرة الطالب يف هناية التعليم دخل االكتشايفابمل قراءةال
البايو  بعد  حعقد  الث  مهارة  االكتشايفابمل  قراءةتعليم  معادخل  أما  جناح   ريي. 

 لي :الطالب كما ي

 3.1اجلدول  

 معايري جناح الطالب.

 املستوى مدى الدرجات
 جيد جدا 100-90
 جيد 89-90
 انقص 79-70
 مقبول 69-60
 ضعيف 59-50

 

 البياانت ومصادرها .ه
بياانت   فمصادر  و كانت  واالختبار.  واملقابلة  املالحظة  البحث  يف  مصادرها 

الباحث،  ستجايب ألسئلة  ، هو الشخص اإل(Respondent)البياانت تسّمي ميستجيب  
 أسئلة مكتواب كان أوشفهيا. ليسّهل الباحث أن يعّرف مصادر البياانت.  

 كما طرائق يناهلا، قد جتمعها البياانت قسمني، مها:
 البياانت األولية (1

هي البياانت اليت تنال وجتمع للباحث مبباشرة من املصدر األول. مثل من  
 ليت يقوم هبا الباحثة.واألجوية يف اإلختبار اأورق األسئلة  
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 البياانت الثانوية (2
تنال وجتمع للباحث من املصادر اليت   البياانت الثانوية هي البياانت اليت 

تتعلق الباحث وجد والواثئق املؤيدة اليت  . يف هذا البيياانت الثانوية مثل الكتاب 
 هبذا املوضوع وتساعد على نيل املعلومات.

 
 ليل البياانتأسلوب وحت . و

ابلنظرية احث البيحيلل الب وحيللها ويفسرها اعتمادا  اانت املأخودة يف أخر عمله 
من الكتب املتعلقة هبذا البحث مثّ حيقيق جناح هذا البحث أو فشله. ولكن يسهل هذا  

 التحليل كان الباحث يرتب هذا الباب كما يف األيت:
 إدارة البياانت   (1

  . تعم إدارة البياانت إىل أنشطةعملية األوىل يف حتليل البياانت إدارة البياانت هي  
التالئم عادة ملعرفة عدد يم، والتربير وإعطاء الرموز.  ئالتعال ستخدم الباحث أنشطة 

ستخدمه  يالطريقة اليت   27معها الباحث ليسهل الباحث على حتليلها.جياألدات اليت 
أ البحث.  نتيجة  التالئم للحصول  أنشطة  اليت  و دالباحث  الباحث يات  ستخدمه 

 بع األدات يهدف لكي نتيجة اليت تكتسبها صدقة.من أر تكون ي
 تنظيم البياانت   (2

قام الباحث يف يتنظيم البياانت هو طريقة هامة يف حتليل البياانت. أنشطة اليت 
علم   28هذه الطريقة تعم بتقدمي البياانت وتقدمي ختليل بعلم اإلحصائي االستداليل.

ث لتحليل البياانت من العينة الباح ستخدمهياإلحصائي االستداليل هو طريقة اليت  
ستخدم الباحث علم اإلحصائي ييف هذا الباحث   29ونتيجتها تستعلمها للمجتمع.

للها الباحث حيألن هذا البياانت اليت    Nonparametris.30االستداليل بشكل  

 
27 Moh. Ainin, Metodologi Penenlitian Bahasa Arab. (Surabaya: Hilal Pustaka, 2010) hlm. 131-
132 
    نفس املراجع، ص:  28132
29 Prof. Sugiyono, Loc,cit, hlm. 209 
 نفس املراجع. ص:  211 30
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البياانت بتوزيع العادية. البياانت يف هذا البجث هي  هي بياانت الرمزي وال تشتط  
 انت األولية والبياانت الثانوية.من البيا

استخدام الباحث املقايس املعدل لتحليل نتائج اخلتبار القليب واالختبار البعدي 
ليل هذه النتائج  ستعني الباحث يف حتيالذين يقامان جملموعة جتريبة وجممزعة ظاربة، و 

 .Tابختبار  
تقام الرموز التائي القراءةالتحليل لتقية مهارة و  ( t-test)  للمجموعتني 
   31التايل:

 

 

 

 

 مالحظات:  
 املقياس املعدلي من املجموعة التجريبية  

الضابطة املقياس   املعديب من اجملموعة 

 عدد التنوعي يف كل النتائج من اجملموعة التحريبية

 اجملموعة الضابطةعدد التنوعي النتئج من  

 عدد الطلبة يف اجملموعة التجربيبة

 الضابطةعدد الطلبة يف اجملموعة  

 
 

31 Suharsimi Arikunto, Prosedur, Penenlitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta, 
2006. Hlm 354 
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 أّما فروض من هذا الرموز يعين:

 بياين تكون فعل. tاحصئ أكرب من  tإذا كان 

Ha  =  ابلفعالية طريقة املدخل االكتشايف    قراءةمهارة ال  ترقيةبني    الداللة  الفرق  دتوج
(Discovery Learning)    فونوروقو يف )أ( وبدون املعهد وايل صاعا عابر 

الفصل   يف)ب(  (  Discovery Learning)فعلية طريقة املدخل االكتشايف  
 .الثاين يف املعهد وايل صاعا عابر فونوروقو

H0   =فرق القراءة  بني    ال  مهارة  االكتشايف ترقية  املدخل  طريقة  ابلفعالية 
(Discovery Learning)    أ( وبدون فعالية  املعهد وايل صاعا عابر فونوروقو  يف(

الفصل الثاين يف يف )ب(    (Discovery Learning)  املدخل االكتشايفطريقة 
  املعهد وايل صاعا عابر فونوروقو.

َّ  
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 الفصل الرابع

 البياانت وحتليلهاعرض  

  عرض البياانت ومناقشتهااملبحث األول :  

تطبيق املدخل االكتشايف لرتقية مهارة القراءة لدى الطالب مبعهد وايل   .أ
 صاعا عابر فونوروقو

 عرض البياانت: املالحظة .1
 مهارة القراءة   يمل إجراء تعلاملالحظة حو أ

عن تعليم   2020  أكتوبر  19قام الباحث ابملالحظة يف التاريخ  
الفصل   يف  لدى الطالب  مهارة القراءة  مادة  خاصة يف  العربية  اللغة 
الثاين مبعهد وايل صاعا لتبية املعّلمني من الساعة السابعة حىت الساعة  

أّن الطالب حيتمون  الثامنة صباحا. مث حصل الباحث من املالحظة  
 مرور التعليم. وينشطةن طول

دخل املعلم إىل الفصل بسالم وأجاب الطالب بنشيط. وبدأ املعلم 
بقراءة الدعاء قبل ابتداء عملية التعليم مث يكشف املعلم حضور الطالب.  

التعليم الكتاب  إبعداء  الطالب  مع  املعلم  يقوم  القراءة     مث  فهو كتاب 
إىل الطالب عن املادة    عداد التعليم جيدا. سأل املعلمالرشيدة. بعد إعداد م

. بعد مناقشة األسئلة يف املادة السابقة مث بدأ املعلم بشرح املوضوع  السابقة
إىل   املفردات  املعلم  شرح   ، املادة  شرح  عن  املعلم  استمرار  قبل  اجلديد. 

ني  الطالب، بعد ذلك شرح املعلم عن املادة وقام بعملية السؤال واجلواب ب
املعلم وعندما ينتهي املعلم من شرح املوضوع.  املعلم والطالب عندما يشرح 
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طرح سؤالني بعد اإلجابة على مجيع األسئلة من الطالب واعتبار الطالب  
الطالب   وأرضى   مًعا  حلّلهما  لألسئلة  مثالني  إعطاء   . املواد  فهم  على 

 للسؤال مرة أخرى عما إذا كان هناك شيء مل يفهموه.
أع املبعد  التدريبطي  أسئلة  للطالب يوف  ،  علم  فرًصا  املعلم  ر 

يقدمها   اليت  التعليمية  املواد  فهم  يسهل  حبيث  أصدقائهم  مع  للمناقشة 
لتبادل أوراق اإلجاابت  . مث طلب  املعلم   ئهمأصدقامع  املعلم من الطالب 

الصحيحة  أوراقمث حساب    معا  صحيحللت وغري  الصحيحة  .  اإلجاابت 
يناقش املع فياألخري خيتتم املعلم  .  األسئلة مًعالم ومجيع الطالب  بعد ذلك 

والطالب ابلتلخيص  والطالب مادة التعليم. يف هناية الدرس، يقوم املعلم 
 .بني املوضوع. مث خيتتم املعلم يف الفصل بقول التحية ومغادرة الفصل

أما الوسائل اليت استخدمها املعلم يف عملية التعليم هي كتاب القراءة 
الالرشيد ذي أيلف عبد الفتاح القصريي. أما آالت التعليم ة اجلزء األول 

 املستخدمة هي القلم والسبورة والدفت.
 عرض البياانت: املقابلة .2

 املقابلة مع معّلم الدرس اللغة العربيةأ

يف    "ب "قابلة مع مدرس اللغة العربية يف الصف الثامن  امل الباحث نّفذ
ملدرسة.  يف  يف الساعة العاشرة صباًحا  بعد انتهاء الدرس    2020أكتوبر    19

هتمام الطالب  اال لسؤاسأل الباحث عن    هو  املقابلةوما حيصل عليه هذا 
ملهارا العربية، خاصة  اللغة  املعلم أن   ةيف دروس  وأوضح  القراءة للطالب. 

العربي اللغة  تعلم  إىل  تفتقر  تزال  ال  ابلتعلم  الطالب  يف  اهتمام  خاصة  ة، 
وعدم فهم الطالب لنص المهارات القراءة لدى   قراءة الوارد يف  الطالب، 

فهم جوهر املادة. ألن هذا الدرس أن يالكتاب حبيث يصعب على الطالب 
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املاضي  ي  أنالطالب    على  هو درس لغة أجنبية لذلك حيتاج فهم مفردات 
علمني  أن دور املمن هذا البحث استخالص  أما  وفهم حمتوى نص الدرس.

الدرس  لتفهيمو   يل الطالب سهلت، حبيث ميكن  يف تقدمي الدروس مهم جداً 
اليت سيلقيها املعلمون خالل الدرس. كما جيب أن يكون هناك هنج خاص 

 للطالب حىت يكون لدى الطالب اهتمام وشغف لتعلم اللغة العربية.

يم  أية الطريقة والوسائل التعليمية املستخدمة عند تعل سأل الباحث عن  
. شرح  ةباشر امل  طريقةالدرس هو  يف كل املستخدم   الطريقةمهارة القراءة. أما 

املعلم كل مع كامل اللغة العربية. أما ابلنسبة شرح  مباشرة هو   الدرس  كل
 لوسائل املستخدمة فقط مع وسائل السبورة فقط.

أية املشكالت اليت جيدها املعلم يف أثناء تعليم مهارة سأل الباحث عن 
اليت يتم    لتعليملل ألن وسائل اب املالالط  احلصل يشعراملشكلة   القراءة. أما

تطبيقها حمدودة لدرجة أن عدم وجود تباين يف عملية التعلم جيعل الطالب  
يشعرون ابمللل بسهولة. ابإلضافة إىل ذلك، هناك بعض الطالب الذين ال 

حيتاج أن  جيب  لذا  العربية،  املفردات  املز   واجييدون  التوجيه إىل  من  يد 
من املعلمني الفصول  واالهتمام  يف  قدرة الطالب  الدراسية    الذين جيعلون 

غري  العربية  اجلمل  قراءة  من  الطالب  يتمكن  مل  ابلتساوي. كما  موزعة 
 التوافقية، مما يؤثر على فهم الطالب للمواد اليت سيتم تعلمها.

عن   الباحث  مهاسأل  تعليم  يف  االكتشايف  املدخل  تطبيق  رة رأي 
اختاق جديد،  .فأجاب املعلم، كان هذه الالقراءة تقدم جديد  طريقة هي 

  الطريقة  يفاملعلم    ألن تركز  القراءةرة اهيف م   يف تعلم اللغة العربية، وخاصة
السابق على استخدام األساليب املباشرة. أعتقد أن هذه الطريقة فعالة جداً،  
وقادرة على جعل الطالب يفكرون بشكل نقدي، قادرين على العثور على  
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فسهم. هذه الطريقة هي أيضا قادرة على زايدة اهتمامات  املشاكل وحلها أبن
واد حبيث يفهم  الطالب التعلم، مما جيعل الطالب أكثر وعيا احملتوى يف امل

الطالب جيدا حول شرح أو جوهر الواردة يف سياق أو حمتوى مادة الدرس.  
، فقط مع وسائل  التعليمأيضا ال حتتاج إىل الكثري من وسائل  وهذا الطريقة  

 من السهل على املعلمني لتطبيق يف التعلم يف املستقبل.سبورة ، مما جيعل ال

أن الباحث  أعاله خلص  التفسري  االكتشايف  املدخ من  هو اختاق  ل 
تعل م مهارات القراءة الطالب. ألن املشكلة يف  يجديد، وتقدم جديد يف 

ت  االجتماع السابق كانت عدم وجود تباين يف عملية التعلم. يف االجتماعا
. ةيدجب   املادةباشرة حبيث ال يفهم الطالب امل  طريقةالسابقة استخدم املعلم 

عملي هناك اختالف يف  يكون  الطالب  جيب أن  يشعر  التعلم حبيث ال  ة 
ابمللل بسهولة، وكذلك الطالب أكثر محاًسا يف تلقي الدروس اليت يقدمها  

 .32املعلم

 املقابلة مع رئيس الفصل الثاين"ب"ب 

اب الباحث  مع ر يقوم  التاريخ  ملقابلة  يف  الثاين "ب"  الفصل   19ئيس 
بعد انتهاء التعلم تقريبا يف الساعة العاشرة صباحا وحصل   2020أكتوبر 

املقابلة   هذه  على  عن  الباحث  الباحث  العربية سأل  اللغة  التعلم  حب 
الطالب   فأجاب  القراءة.  مهارة  مادة  تعلم اللغة  السيما يف  أحب  نعم، 

اللغة ألن  هي    العربية  إىلال  لغةالعربية  أنين ذهبت  تصادف    قرآن. كما 
جب العربية  بتعلم اللغة  مهتماً  لذلك كنت  العربية  ابللغة  داخلية  د مدرسة 

القراءة اليت  واجتهاد إضافية يف املدرسة مثل مهارات  . خاصة مع دروس 
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قراءة ولكن   تضيف إىل قدرة الطالب على قراءة النص، ليس فقط ميكن 
 تكون قادرة على فهم اجلوهر الوارد يف النص.

الذي تواجهه يف تعليم مهارة القراءة. فأجاب الصعب  سأل الباحث عن  
القراءة هي أن الطالب    ةء تعلم مهاراأثنايف الصعوبة اليت تواجه    الطالب،

األساسية لفقرة القصة. الطالب  ال    جيدون صعوبة يف فهم وإجياد الفكرة 
للقراءة،   تؤدي إىل الطالب تصبح كسول  يفهمون حقا حمتوى املواد اليت 

جة إىل تفسريات متكررة من املعلم من أجل أن تكون  وأيضا الطالب حبا
ح. كما حيتاج الطالب إىل تشجيع من  وصحي  جبيدقادرة على فهم الدرس 

يوجهون الطالب إىل القدرة على العثور على   املعلمني، مبعىن أن املعلمني 
التعلم   الطالب  على  املستقبل  يف  يسهل  حبيث  للقصة،  الرئيسية  الفكرة 

ى املادة اليت سينقلها املعلم. وأيضا املواد املقدمة لتكون  واحلصول على حمتو 
 يشعر الطالب ابمللل يف التعلم.أكثر تنوعا حبيث ال 

تطبيق املدخل االكتشايف يف تعليم مهارة القراءة. سأل الباحث عن  
االكتشايف هو أن هذه  ريقة املدخلرأي الطالب يف ط  فأجاب الطالب،

مهار  تعلم  يف  للتطبيق  جداً  مناسبة  على    ةالطريقة  تسهل  ألهنا  القراءة 
كون قادرين على العثور على  الطالب يف الدرس، وتوجيه الطالب إىل أن ي

الفكرة الرئيسية الواردة يف قصة حبيث يفهم الطالب بشكل أفضل حمتوى 
ابمللل والرتيب. كما أن الطالب  املادة اليت يقدمها املعلم وال يشعر الدرس 

الطالب   يبقي  تقدميه  يتم  الذي  التعلم  ألن  للتعلم،  للغاية  متحمسون 
محاسً  أكثر  الطالب  يكون  حبيث  الشعور  نشطني،  السهل  من  وليس  ا 

 ابلنعاس.
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رأي عن  الباحث  قضاه   سأل  الذي  والبعدي  القبلي  االختبار 
ا  رأى  الطالب. ما  حول  البعدياختباو   القبلي  تبارخالطالب  جيد ر   ،

الطالب صعوبة يف العمل على األسئلة اليت يقدمها املعلمون ألن الطالب  
اب بعد التدريس  مث  املادة.  بعد حمتوى  يفهمون  طريقة التعلم  ال  ستخدام 

بعد ذلك سأل الباحث أحد الطالب  اختبار البعدي  االكتشاف، مث عقد  
جابة على هذه . أجاب الطالب أن من السهل اإلاختبار البعدي عن الرد

 33الوظائف ألن الطالب يفهمون األفكار األساسية الواردة يف املواد.

 املقابلة مع رئيس الفصل الثاين "أ"ج

ح عن  الباحث  مهارة سأل  مادة  يف  السياما  العربية  اللغة  التعلم  ب 
نعم، أحب تعلم اللغة العربية ألن اللغة العربية هي  القراءة. فأجاب الطالب 

خارج إندونيسيا،  لغة القرآن. كما يساعدان تعلم اللغة العربية عند السفر 
  الكتب الصفراء.   والسفر أثناء احلج. من خالل تعلم اللغة العربية ميكننا فهم

خاصة يف مهارات القراءة، بسبب مهارات القراءة لدينا ميكننا فهم احملتوى  
قرأانه  ما  علم  ممارسة  ميكننا  ما  ويوم  فهم  من  نتمكن  حىت  يف كتاب، 

 وتعلمناه.

سأل الباحث عن الصعب الذي تواجه يف تعليم مهارة القراءة. فأجاب 
هتمام ابلقراءة راءة هي عدم االالصعوبة املوجودة يف مهارات القالطالب،  

األساسية   لألفكار  الطالب  فهم  عدم  على  تؤثر  عدة عوامل  هناك  ألن 
معرفة  هو عدم  الثاين  واحدة. العامل  مادة  فقرة واحدة أو  من  املوجودة 

 املفردات اجلديدة الواردة يف املادة
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فأجاب  نّفذه.  الذي  القراءة  مهارة  التعليم  رأي  عن  الباحث  سأل 
مهارات القراءة اليت مت تطبيقها من قبل املعلمني  الرأي حول تعلم  الطالب،  

قراءة  أكثر حرصا على  جديدة جتعل الطالب  اختاقات  هو عدم وجود 
وفهم املواد. يف بعض األحيان هناك بعض الطالب الذين ال يزالون يشعرون 
لذلك    ، القراءة  مهارات  يتم درس  عندما  الدراسية  الفصول  ابلنعاس يف 

الف يف االختالفات اجلديدة يف التعلم حبيث ال  ن يكون هناك اختجيب أ
 34يشعر الطالب ابلنعاس والطالب أكثر محاًسا ومغامرًا يف التعلم.

وايل  .ب الطالب مبعهد  القراءة لدى  مهارة  لرتقية  االكتشايف  املدخل  فعالية 
 صاعا عابر فونوروقو

يف   القبلي على جمموعة التجريبةقام الباحث ابالختبار  يف اللقاء األول :  
السابعة    2020أكتوبر    26يوم الثالاثء التاريخ   وبداية ابالختبار يف الساعة 

 طالبا 20حىت الساعة الثامنة صباخا وكانت اجملموعة  

 األنشطة االفتتاحية

دخل الباحث الفصل ابلسالم مث ابتدأ التعليم بقراءة دعاء التعليم مث سأل   .1
 .الطالب واستمرار قراءة كشف الضورالباحث أحوال  

 أمر الباحث الطالب للجلوس املرّتب.  .2
قام الباحث ابلتعرف بينه وبني الطالب مثّ بنّي أن حضور الباحث لعمل   .3

 البحث اجلمعي يف بعض اللقاء الآلتية
 نّفذ الباحث اإلدراك ابرتباط مع أسئلة عن مهارة القراءة. .4
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 األنشطة األساسية

على مهارة القراءة قبل  تبار القبلي ملغرفة كفاءة الطالب بدأ الباحث ابالخ .1
 تطبيق املدخل االكتشايف لتقية مهارة القراءة.

ابلستخدام املدخل   .2 أن تعليم مهارة القراءة يف اللقاء اآليت  أعلن الباحث 
 االكتشايف لتقية مهارة القراءة.

 األنشطة اخلتامية

 اختتم الباحث بقراءة احلمدلة .1
 ابلسالم.قراءة دعاء كفارة اجمللس واختتم  قاد الباحث ل .2

اللقاء الثاين : قام الباحث ابستخدام املدخل االكتشايف عند التعلم    يف 
التجريبة يف التاريخ   السابعة حىت    2020أكتوبر    27للمجموعة  يف الساعة 

 طالبا. 25الساعة الثامنة والنصف صباحا فأّما عدد الطالب يف هذا الفصل  

 األنشطة االفتتاحية

التعليم مث سأل  ابتدأ التعليم بقراءة دعاء   دخل الباحث الفصل ابلسالم مث .1
 الباحث أحوال الطالب واستمرار قراءة كشف الضور.

 أمر الباحث الطالب للجلوس املرّتب. .2
 نّفذ الباحث اإلدراك ابرتباط مع أسئلة عن مهارة القراءة. .3
ا .4 التعلم،    لباحثيقدم  عملية  ويشرح  املادة،  لنطاق  العريضة  اخلطوط 

التعليمية ش  واألهداف  وكذلك  تنفيذها،  سيتم  االختبارات  اليت  كل 
 والواجبات بعد التعلم.
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 األنشطة األساسية

 استمع الطالب نّص القراءة. .1
 طلب الباحث ليقرأ نّص القراءة بصحيحة وجّيدة. .2
 توفري املفردات اجلديدة الواردة يف نّص القراءة. .3
 توفري الباحث حمتوايت نّص القراءة. .4

 األنشطة اخلتامية

 الدرس كما قد شرح الباحث.لباحث الدرس بتكرير اختتم ا .1
 أّدى الباحث الطالب يف الدعاء مثّ استمر ابلسالم. .2

دخل االكتشايف عند التعليم قام الباحث ابستخدام امليف اللقاء الثالث : 
التاريخ   يف  التجريبة  حىت    2020نوفمرب    2للمجموعة  السابعة  الساعة  يف 

 طالبا.  25الفصل    ا عدد الطالب يف هذهالساعة الثامنة والنصف صباحا فأم

 األنشطة االفتتاحية 

دخل الباحث الفصل ابلسالم مث ابتدأ التعليم بقراءة دعاء التعليم مث سأل   .1
 الباحث أحوال الطالب واستمرار قراءة كشف الضور.

 عطاء الدوافع ألعداء التعلم .2
قد تعّلم الطالب وربطها   .3 ابملادة اليت  قّدم الباحث األسئلة عن املادة اليت 

 الطالب. ستعّلم
ال .4 التعلم،    باحثيقدم  عملية  ويشرح  املادة،  لنطاق  العريضة  اخلطوط 

االختبارات   شكل  وكذلك   ، تنفيذها  سيتم  اليت  التعليمية  واألهداف 
 والواجبات بعد التعلم.
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 األنشطة األساسية

 شرح الباحث عن جوهر املادة اليت قد تعّلم الطالب  .1
 ل جمموعات.طلب الباحث الطالب جلع .2
الباحث لكل يف فرقة لبحث الفكرة األساسية مث مناقشة عن حمتوايت  أمر  .3

 نّص القراءة.
تقدمي الفكرة األساسية من حمتوايت نّص القراءة اليت قد انقش الطالب يف   .4

 كل فرقة.

 األنشطة اخلتامية

 اختتم الباحث الدرس بتكرير الدرس كما قد شرح الباحث. .1
 استمر ابلسالم.الدعاء مثّ أّدى الباحث الطالب يف   .2

قام الباحث ابالختبار البعدي على جمموعة التجريبة يف  يف اللقاء الرابع : 
الساعة    2020نوفمرب    3التاريخ   السابعة حىت  الساعة  وإقامة ابالختبار يف 

 طالبا. 25الثامنة والنصف صباحا وكانت اجملموعة التجريبة 

 األنشطة االفتتاحية
بداية التعليم لسالم مث ادخل الباحث الفصل اب .1 فتتح التعليم بقراءة دعاء 

 وسأل الباحث إىل مجيع الطالب عن احلال لكشف احلضور.
 أمر الباحث الطالب للجلوس املتتب .2
 حث الطالب أن هذا اللقاء أخري فإقامة ابإلختبار البعدياأعلن الب .3
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 األنشطة األساسية  

نفسهم .1 الستعداد  الطالب  مجيع  إىل  الباحث  ابال  طلب  ختبار  إلقامة 
 البعدي

 أعّد الباحث أسئلة اإلختبار البعدي ويوّزعها إىل الطالب واحدا فواحدا. .2
تعّلمه .3 قد  الذي  السؤال  إجابة  هي  االختبار البعدي  يف    مكانت عملية 

 اللقاء املاضي.
طالب حىت قضى   .4 النتيجة من كل  اهتّم الباحث عملية االختبار وسّجل 

 مجيع الطالب االختبار
على اهتمامهم  قال   .5 إىل مجيع الطالب  والسماحة  الباحث جزيلة الشكر 

 املدخل االكتشايف يف مهارة القراءةومشاركتهم من تعليم  

 األنشطة اخلتامية

أخرب الباحث الطالب أن هذا اللقاء هو لقاء أخري يف تعليم مهارة القراءة   .1
 ابستخدام املدخل االكتشايف.

 .اختتم الباحث بقراءة احلمدلة .2
انجحني  دعا   .3 الطالب  مجيع  يكون  أن  ورجا  الطالب  ومجيع  الباحث 

 ابللغة العربية. قراءةوماهرين يف ال
 .حني دّق اجلرس قرأ الباحث دعاء كفارة اجمللس واختتم ابلسالم .4

 عرض البياانت : االختبار .1

كانت حتصل معرفة كفاءة الطالب يف مهارة القراءة من إقامة ابالختبار  
قبل تطبيق املدخل االكتشايف لتقية مهارة القبلي الذي يقوم به ا لطالب 
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السابعة    يف الساعة 2020  نوفمرب  3  حىتأكتوبر    26القراءة يف التاريخ  
بة. فأما صباحا من اجملموعة الضابطة والتجري  حىت الساعة الثامنة والنصف

  كتوبرأ  20يقوم الباحث ابالختبار البعدي للمجموعة التجريبة يف التاريخ  
 صباحا.  السابعة حىت الساعة الثامنة والنصف   لساعةيف ا 2020

 نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة الضابطة أ
 للمجموعة الضابطة كما يلي:أما نتائج االختبار القبلي  

 (4,1)اجلدول  
 )الفصل األلف(  للمجموعة الضابطةنتائج االختبار القبلي 

 التقدير نتيجة االختبار القبلي االسم الرقم
 ضعيف 50 أمن الدين مصطفى .1
 ضعيف 55 دىف خري الفائز .2
 انقص 60 نفسنا اثقب  دىف .3
 انقص 60 ذكي فائق الشفيق .4
 انقص 65 فيصال إخسنندى خملصا .5
 انقص 65 غالنج موالان يوسوف .6
 جيد 80 غيالنج رمضان األمحد .7
 مقبول 75 حازم م ذكي .8
 ضعيف 50 حبيب رشيد شهاب  .9

 انقص 65 حافظ إخوان مذكي .10
 مقبول 70 إحسان ريف فرايوغي .11
 انقص 65 حممد دميس فراستيو .12
 انقص 65 حممد أريف .13
 انقص 60 حممد يسران العارف .14
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 مقبول 75 حممد عبد املالك  .15
 مقبول 75 ؤادحممد أزكي ف .16
 مقبول 70 حممد حبر الدين .17
 جيد 80 صر هللاحممد ابن ن .18
 ضعيف 50 حممد خليفة اإلحسان .19
 مقبول 70 حممد مهدافقية .20

 1185 جمموعة
 65،2 املعدل

للمجموعة   نتائج هذا االختبار القبلي  ظهر أن الطالب  فمن  الضابطة، 
ويف مستوى مقبول   2وأما الطالب يف مستوى جيد =   65،2انلو الدرجة املعدلة  

. ومن هنا فإن قدرهتم  4ويف مستوى ضعيف =    8ويف مستوى انقص =    6=  
 على تعليم مهارة القراءة املوجه بصفة انقص.

 وأما نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة كما يلي: 

 (4,2دول )اجل  
 )الفصل األلف(  للمجموعة الضابطةنتائج االختبار البعدي 

 التقدير نتائج االختبار البعدي االسم مالرق
 مقبول 75 دين مصطفىأمن ال .1
 مقبول 75 دىف خري الفائز .2
 جيد 80 دىف نفسنا اثقب .3
 جيد 80 ذكي فائق الشفيق .4
 جيد 85 فيصال إخسنندى خملصا .5
 جيد 80 غالنج موالان يوسوف .6
 جيد جدا 90 غيالنج رمضان األمحد .7
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 جيد 85 حازم م ذكي .8
 جيد 80 حبيب رشيد شهاب  .9
 مقبول 75 وان مذكيحافظ إخ .10
 جيد 85 إحسان ريف فرايوغي .11
 جيد 80 حممد دميس فراستيو .12
 جيد 80 حممد أريف .13
 جيد 80 حممد يسران العارف .14
 جيد 80 حممد عبد املالك  .15
 جيد 85 حممد أزكي فؤاد .16
 جيد 80 حممد حبر الدين .17
 جيد جدا 90 حممد ابن نصر هللا .18
 جيد 85 خليفة اإلحسانحممد  .19
 جيد 80 حممد مهدافقية .20

 1630 جمموعة
 81،5 املعدل

 

نتائج هذا االختبار البعدي للمجموعة   التجريبية، ظهر أن الطالب  فمن 
ويف مستوى   2وأما الطالب يف مستوى جيد جدا =   81،5انلو الدرجة املعدلة  

ى تعليم مهارة االستماع  ومن هنا فإن قدرهتم عل  3ويف مستوى مقبول =    15جيد =
 املوجه بصفة جيد.
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البعدي للمجموعة الضابطة. ب  مقارنة نتائج االختبار القبلي واالختبار 
واالختبار البعدي بعد شرح   نتائج االختبار القبلي  عن  الباحث 

االختبارين  مقارنة  الباحثة  اجلزء سيقدم  هذا  ففي  الضابطة،  للمجموعة 
 كماي يلي:للمجموعة الضابطة. ومقارنتهما  

 
 (4,3اجلدول )

 القبلي واالختبار البعدي للمجموعة الضابطةاملقارنة بني االختبار 

 املستوى التقدير الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي

عدد 
 الطالب

النسبة  
 املؤتية

عدد 
 الطالب

النسبة  
 املؤتية

 %0 - %20 4 59-50 ضعيف .1
 %0 - %40 8 69-60 انقص .2
 %15 3 %30 6 79-70 ولمقب .3
 %75 15 %10 2 89-80 جيد .4
 %10 2 %0 - 100-90 جيد جدا .5

 %100 20 %100 20 العدد
 

ابلنسبة إىل بيان املقارنة بني االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة  
من الطالب يف مستوى ضعيف، و  %20الضابطة، فظهر أن يف االختبار القبلي 

يف مستوى جيد.  %10يف مستوى مقبول، و  %30قص، و يف مستوى ان 40%
 % 75وى مقبول، و  من طالب يف مست %15وأما يف االختبار البعدي ظهر أن  

 يف مستوى جيد جدا. %10يف مستوى جيد، و 
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 نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجريبة. ج

 :ا يليأّما نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبة كم

 (4,4)اجلدول  

 )الفصل الباء( نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبة

 التقدير االختبار القبلي  يجةنت االسم الرقم
 مقبول 70 عبد هللاأمحد  .1
 ضعيف 50 أدم صفىأمحد  .2
 انقص 65 غونج فتح رايضأ .3
 مقبول 70 خليل أيد ابراهيم .4
 انقص 65 فارل نظيف الشرق .5
 مقبول 70 فارد دميس سيتو .6
 انقص 60 فؤاد الطاف الرشيد .7
 ضعيف 50 لقمان مينك غدينج .8
 انقص 60 أطوف منتشريم  .9
 مقبول 70 ميقى تري ويدودو .10
 ضعيف 50 حممد أريق زيدا أحيار .11
 مقبول 70 حممد غندي .12
 انقص 60 حممد عزات الفياض .13
 مقبول 75 حممدنوفال فطر الرمحن .14
 انقص 65  حممد اتنغوح ستيو .15
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 انقص 65 نوفال عزيز .16
 مقبول 70 فانغسطورنغى أدتيا  .17
 ضعيف 50 رزلدي حريوين .18
 مقبول 70 رمزي   .19
 مقبول 70 مسري عزيز .20
 جيد 80 صفنا نيل الكمال .21
 مقبول 75 صايف فراستيو .22
 مقبول 75 صوبركة سيف الرجال .23
 انقص 65 صبكي اهلدى .24
 مقبول 70 تدير خريي .25

 1640 جمموعة
 65،6 املعدل

للمجموعة   القبلي  االختبار  هذا  نتائج  أن  التجريبةفمن  ظهر   ،
  1وأما الطالب يف مستوى جيد =    65،6الطالب انلوا الدرجة املعدلة  

ويف مستوى ضعيف    8ويف مستوى انقص =  12ويف مستوى مقبول =  
 .ا فإن قدرهتم على تعليم مهارة القراءة املوجه بصفة مقبول. ومن هن4= 

 ختبار البعدي للمجموعة التجريبة كما يلي:وأما نتائج اال  

 (4،5اجلدول )

 للمجموعة التجريبة )الفصل الباء(البعدي نتائج االختبار 
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 التقدير نتيجة االختبار البعدي االسم الرقم
 جيد جدا 90 أمحد عبد هللا .1
 جيد جدا 90 محد أدم صفىأ .2
 جيد 85 أغونج فتح رايض .3
 جيد جدا 90 ابراهيمخليل أيد  .4
 جيد 85 فارل نظيف الشرق .5
 جيد 85 فارد دميس سيتو .6
 جيد 80 فؤاد الطاف الرشيد .7
 جدا  جيد 90 لقمان مينك غدينج .8
 جيد 85 م أطوف منتشري .9
 جدا  جيد 90 ميقى تري ويدودو .10
 جيد 85 حممد أريق زيدا أحيار .11
 جدا  جيد 90 حممد غندي .12
 جيد جدا 100 حممد عزات الفياض .13
 جدا  جيد 95 حممدنوفال فطر الرمحن .14
 جيد 85 حممد اتنغوح ستيو  .15
 جيد 80 نوفال عزيز .16
 جيدجدا 90 رنغى أدتيا فانغسطو .17
 جيد جدا 90 رزلدي حريوين .18
 جدا  جيد 90 رمزي   .19
 جدا  جيد 95 مسري عزيز .20
 جيد جدا 90 الكمالصفنا نيل  .21
 جدا  جيد 90 صايف فراستيو .22
 جيد جدا 90 صوبركة سيف الرجال .23
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 جدا  جيد 100 صبكي اهلدى .24
 جدا  جيد 100 تدير خريي 25

 2240 اجملموعة
 89،6 املعدل

الضا للمجموعة  البعدي  االختبار  هذا  نتائج  أن  فمن  ظهر  بطة، 
  17وأما الطالب يف مستوى جيد جدا =    82،2الطالب انلو الدرجة املعدلة 

تعليم مهارةالقراءة املوجه  8ويف مستوى جيد =   هنا فإن قدرهتم على  . ومن 
 بصفة جيد جدا.

البعدي للمجموعة التجريبة. د  مقارنة نتائج االختبار القبلي واالختبار 
نتائج االختبا عن  الباحث  واالختبار البعدي بعد شرح  ر القبلي 

االختبارين التجريبةللمجموعة   مقارنة  الباحثة  سيقدم  اجلزء  هذا  ففي   ،
 للمجموعة الضابطة. ومقارنتهما كماي يلي:

 (4,6اجلدول )
 املقارنة بني االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجريبية

 ستوىامل التقدير الرقم
 لبعدياالختبار ا االختبار القبلي

عدد 
 الطالب

النسبة  
 املؤتية

عدد 
 الطالب

نسبة  ال
 املؤتية

 %0 - %16 4 59-50 ضعيف .1
 %0 - %32 8 69-60 انقص .2
 %0 - %48 12 79-70 مقبول .3
 %32 8 %4 1 89-80 جيد .4
 %68 17 %0 - 100-90 جيد جدا .5

 % 100 25 % 100 25 العدد
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االخ بني  املقارنة  بيان  إىل  البعدي ابلنسبة  واالختبار  القبلي  تبار 
القبلي   االختبار  أن يف  فظهر  الضابطة،  يف    %16للمجموعة  الطالب  من 

يف مستوى مقبول، و  %48يف مستوى انقص، و  %32مستوى ضعيف، و  
مستوى جيد. وأما يف االختبار البعدي ظهر أن    4% مستوى   %32يف  يف 

 مستوى جيد جدا.  يف  %68جيد، و 

 املربع من اجملموعتني. نتائج عدد االحنراف ه
اجملموعتني املربع من  االحنراف  وعدد  االحنراف  وبعد   نتائج عدد 

والتجريبة فشرحت   الضابطة  اجملموعة  نتائج االختبار البعدي بني  مقارنة 
الباحثة بتقدمي نتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتني.  

 كما يلي:وهي  

 (4،7اجلدول )

 حنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتنينتائج عدد اال

 اجملموعة التجريبة اجملموعة الضابطة الرقم
𝒚𝟏 𝒚𝟐 (𝒚) 𝒚𝟐 𝒙𝟏 𝒙𝟐 (𝒙) 𝒙𝟐 

1. 50 75 25 625 70 90 20 400 
2. 55 75 20 400 50 90 40 1600 
3. 60 80 20 400 65 85 20 400 
4. 60 80 20 400 70 90 20 400 
5. 65 85 20 400 65 85 20 400 
6. 65 80 15 225 70 85 15 225 
7. 80 90 10 100 60 80 20 400 
8. 75 85 10 100 50 90 40 1600 
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9. 50 80 30 900 60 85 25 625 
10. 65 75 10 100 70 90 20 400 
11. 70 85 15 225 50 85 35 1225 
12. 65 80 15 225 70 90 20 400 
13. 65 80 15 225 60 100 40 1600 
14. 60 80 20 400 75 95 20 400 
15. 75 80 5 25 65 85 20 400 
16. 75 85 10 100 65 80 15 225 
17. 70 80 10 100 70 90 20 400 
18. 80 90 10 100 50 90 40 1600 
19. 50 85 35 1225 70 90 20 400 
20. 70 80 10 100 70 95 20 400 
21.     80 90 10 100 
22.     75 90 15 225 
23.     75 90 15 225 
24.     65 100 35 1225 
25.     70 100 30 900 

 16175 595   6.375 325   اجملموع
N   ∑ 𝒚 ∑ 𝒚𝟐   ∑ 𝒙 ∑ 𝒙𝟐 

 

 

 



46 

 

 وفيما يلي توضيح ما يف اجلدول السابق:

 = 𝒙𝟏  التجنتائج االختبار القبلي  .ريبيةمن اجملموعة 

𝒙𝟐  من اجملموعة التجريبيةاالختبار البعدي = نتائج. 
(𝒙) .التجريبية  = عدد االحنراف من نتائج اجملموعة 

𝒙𝟐 .عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة التجريبية = 

∑ 𝒙  =من نتائج اجملموعة التجريبية  جمموع عدد االحنراف. 
∑ 𝒙𝟐  =املربع من نتائج اجملموعة التجريبية.  جمموع عدد االحنراف 

𝒚𝟏  الضابطة.من اجملموعة  االختبار القبلي  = نتائج 

𝒚𝟐  = الضابطة.من اجملموعة  االختبار البعدي نتائج 
(𝒚) .الضابطة  = عدد االحنراف من نتائج اجملموعة 

𝒚2 .عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة الضابطة = 
∑ 𝒚  =دد االحنراف من نتائج اجملموعة الضابطةجمموع ع. 

=  ∑ 𝒚𝟐 .الضابطة  جمموع عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة 

 

بعرض النتائج اآلتية وهي   تلخص الباحث  بعد التوضي اجلدول السابق، 
اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية، وهي كما يف  جمموع عدد االحنراف املربع من  

 :ولهذا اجلد
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 (4,8اجلدول )
 جمموع عدد االحنراف املربع من اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية.

 اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة
جمموع عدد 

 االحنراف
عدد االحنراف  

 املربع
جمموع عدد 

 االحنراف
االحنراف  عدد 

 املربع
∑ 𝒚 ∑ 𝒚𝟐 ∑ 𝒙 ∑ 𝒙𝟐 

325 6375 595 16175 
 

𝑀𝑥 = ∑ 𝑥

𝑁
 

       = 595

25
 

       8،23 =  

∑ 𝑥2 = ∑ 𝑥2 - (∑ 𝑥)2

𝑁
 

         = 16175– 
(595)2

25
 

         = 16175- 354,025

25
 

         = 16175– 161،14  

         = 014،2  
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𝑀𝑦 = ∑ 𝑦

𝑁
 

       = 325

20
 

       = 25،16  

∑ 𝑦2 = ∑ 𝑦2 - (∑ 𝑦)2

𝑁
 

         = 6375– 
(325)2

20
 

         = 6375 - 105,625

20
 

         = 6375 – 281،5  

         = 094،1  
 

𝑡 =
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

√(
∑ 𝑥2 + ∑ 𝑦2

𝑁𝑥 + 𝑁𝑦 − 2
) (

1
𝑁𝑥

+
1

𝑁𝑦
)

 

 

𝑡 =
23,8 − 16,25

√(
2,014 + 1,094

25 + 20 − 2
)(

1
25

+
1

20
)

 

 

𝑡 =
7,55

√(
3,108

43
)((

20
500

+
25

500
))
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𝑡 =
7,55

√(
3,108

43
) x (

45
500

)

 

 

𝑡 =
7,55

√( 
139،860
21,500

 )

 

 

𝑡 =
7,55

√(6,505)
 

 

𝑡 =
7,55

2,550
 

 

𝑡 = 2,960 

d.f = (𝑁𝑥 + 𝑁𝑦) – 2 

     = (25 + 20) – 2 

     = 54  – 2 

     = 43 

ts 0,05 = 681,1  

ts 0,01 = 4162,  

2,960> 4162, > 6811,  
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مث قام   2،960اإلحصائي =    tمن اجلدول السابق، وجد الباحث أن نتيجة 
 degreeمث يبحث الباحث نتيجة يف القائمة احلرية )  t-tableالباحث بتعيني  

of freedom  من )t-table    = املعنوي   يف مستوى  2،416فوجد أن النتيجة
  2،960اإلحصائي    t، وألن النتيجة  %5يف مستوى املعنوي    1,681، و  1%

كذلك أكرب من نتيجة املستوى    2,416=    %1أكرب من نتيجة املستوى املعنوي 
مبعىن أن    1,681=    %5املعنوي   مقبول أي أن فروض    aHمردود    oHوذلك 

 البحث مقبول.

  احلصول   بعد  بسرعة  تزداد  الطالب   عليها  حيصل  اليت  القيمة  أنوخالصتها  
القراءة  مادة  على االكتشايفتنفيذ    الباحث  من  مهارة    ميكن   أنه  أي  ،املدخل 

  الطالب  أن حني. تطبيق املدخل االكتشايف  بعد وبسهولة  جيًدا  املادة  فهم للطالب 
  جًدا  بعيدة  املقارنة أن  إال  أيًضا،  يزدادوناملدخل االكتشايف   يستخدمون ال  الذين

 املدخل االكتشايف. يستخدمون ذينال  الطالب  مع
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 الفصل اخلامس

 مناقشة نتائج البحث

كان هذا البحث سيبني الباحث  فيما يتعلق أ( استخدام املدخل االكتشايف لتقية  
مهارة القراءة لدى الطالب ابملعهد وايل صاعا عابر فونوروقو. ب( فعالية استخدام املدخل 

 ءة لدى الطالب ابملعهد وايل صاعا عابر فونوروقو.االكتشايف لتقية مهارة القرا

مناقشة استخدام املدخل االكتشايف لرتقية مهارة القراءة لدى الطالب ابملعهد وايل   .أ
 صاعا عابر فونوروقو

يعين شرح املعلم عن املادة مهارة القراءة. وبعد شرح     املدخل االكتشايف  تطبيق
املادة مهارة القراءة    املعلم عن  ديدة. وبعد شرحاجلفردة  املأعطى املعلم  عن املادة  املعلم  

لتطلب املعلم   املعلم   م إىل مخس جمموعات.يقس الطالب  أمر  وبعد تقسيم جمموعات 
ا  ليبحث نص  يف  الواردة  األساسية  الفكرة  أو  الفكرة  لقراءةاجلوهر  اكتشاف  وبعد   .

اقشة من اجملموعة  ة، طلب املعلم من كل جمموعة عرض نتائج املناءالقر   نصّ عن الرئيسية  
  الطالب لتصحيح نتائج كل جمموعة. املعلم  يدعو التعلم،تقييم  لبدوره. كا  الب طأمام ال

 وهذا تطبيق املدخل االكتشايف تعزيز مع النظرية كما يلي:

يُعطى املعلم املواد ليس يف شكلها النهائي، ولكن  يقّدم يف نظام التعليم والتعلم  
اخلطوط العريضة الطريقة املدخل االكتشايف.  خدام ابستليبجث بنفسه  لطالب الفرص ل

 35لإلجراءات على النحو التايل:

أو إخبار املتعلمني ابلقراءة أو االستماع    .1 بطرح األسئلة،  يبدأ املعلمون  التحفيز: 
 إىل األوصاف اليت حتتوي على مشاكل.

 
35 Drs. A. Tabrani Rusyan dkk. Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar. (Bandung, Remadja 
Karya CV, 1989) hal. 177 
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الدولة: .2 الطالب عطي  مشكلة  لتحديد    ى  املختلفةالفرصة  وخيتار   ،املشكالت 
اللني الحنّلتها. الب  الط وتصاغ هذه املشاكل كذلك يف شكل أسئلة أو املشكلة 

 فرضيات )البياانت كإجابة مؤقتة على السؤال(.
  لطالب  الفرصةيُعطى  الفرضية،    صّدق علىمجع البياانت: لإلجابة على األسئلة أو   .3

املصدر،  ، ومراقبة الكائن ، ومقابلة  بقراءة وضيحة،    املتعلقةجلمع خمتلف املعلومات 
 وما إىل ذلك.حاول )حماكمة( نفسك ،  

إىل   .4 وما  والسمنة  املقابالت  )قراءة  املعلومات  تتم معاجلة مجيع  البياانت:  معاجلة 
والعشوائية،  ، بطريقة   ذلك(  ليتم حساهبا  حىت لو لزم األمر  ، ودايب،  وتوضيح 

 معينة وتفسريها على مستوى معني من الثقة.
نتائجيقدالت .5 إىل  استناداً  )املعلومات    ق:  املوجودة  املعلومات  أو  والتفسري  املعاجلة 

املتاحة(، يتم التحقق من بتواتنيان أو الفرضية اليت صيغت يف وقت سابق، سواء  
 مل يتم الرد عليها أو، بعبارة أخرى، ثبت أو مل يثبت.

تعلم الطالب استخالص تعميم : املرحلة التالية، استنادا إىل نتائج التحقق يمجالاال .6
 و استنتاج معني.أ

يهتّمون الطالب     كاناالكتشايفاملدخل  من الباحث عند تطبيق   ةاملالحظنتائج 
يشعرون ابحلماسة يف الطالب  كان  .أن يفهم املادة مهارة القراءة ابلسهولة ونويستطيع

 مدخلالطالب احلصول على  ينال    ، وكتشايفاملدخل اال القراءة ابستخدام    ةتعلم مهار ال
 بعدي.بعد االختبار ال  احلال بوايدة نتائج الطالب   يد. ويعزز هذام اجلديالتعل

يرى  وابلنظر املقابلة مع بعض الطالب   أن هذه الطريقة مناسبة  حممد نور هادي 
القراءة ألهنا تسهل على الطالب يف الدرس، وتوجيه الطالب    ةجداً للتطبيق يف تعلم مهار 

أن   اإىل  الفكرة  على  العثور  على  قادرين  يفهم  يكون  حبيث  قصة  يف  الواردة  لرئيسية 
الطالب بشكل أفضل حمتوى املادة اليت يقدمها املعلم وال يشعر الدرس ابمللل والرتيب. 
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كما أن الطالب متحمسون للغاية للتعلم، ألن التعلم الذي يتم تقدميه يبقي الطالب  
 36.ًسا وليس من السهل الشعور ابلنعاسنشطني، حبيث يكون الطالب أكثر محا

استخدام املدخل االكتشايف لرتقية مهارة القراءة لدى الطالب ابملعهد مناقشة فعالية   .ب
 وايل صاعا عابر فونوروقو

نتيجة   بتعيني    2،960اإلحصائي =    tوجد الباحث أن  قام الباحث  -tمث 
table ( مث يبحث الباحث نتيجة يف القائمة احلريةdegree of freedom من )

t-table  يف مستوى   1,681، و  %1يف مستوى املعنوي    2،416=    فوجد أن النتيجة
 % 1أكرب من نتيجة املستوى املعنوي   2،960اإلحصائي  t، وألن النتيجة  %5املعنوي  

نتيجة املستوى املعنوي    2,416=   وذلك مبعىن أن   1,681=    %5كذلك أكرب من 
oH    مردودaH  .مقبول أي أن فروض البحث مقبول 

مب احلكمة  مبينة  عفيفة  نتائج  عند  لتقية  االكتشايف  املدخل  "تطبيق  وضوع 
الطالب على النحو ابملدرسة الدينية التهذيبية يف املعهد العايل اإلسالمي ماالنق" ونتيجة 

t    ألول التدل على ترقية ذو معىن. أن نتيجة  من النتيجة قبل اإلجراء والدور ااإلحصائي
t-table    =3,69    نتيجة =  Tt 1%نتيجة  و   Tt 5%    =2,70وهو أكثر من 

( من نتيجة الدور األول  T-test)  Tt. فيستخلص الباحث أن حصول اختبار  2,81
ترقية ذو معىن. وذلك مبعىن أن   مقبول أي أن   aHمردود    oHوالدور الثاين تدل على 

 37فروض البحث مقبول.

فإن املدخلالب  ةجينت  لذلك  هلذا  لدى كتشايفاال   حث  القراءة  مهارة  لتقية   
ابملع فونوروقوالطالب  عابر  صاعا  وايل  وهذفعّ   هد  املدخلال.  يساعد   كتشايفاال   ا 

، والدليل على ذلك من نتائج البحث بعد استخدام  ءةاملادة مهارة القرافهم  يأن    للطالب 
 

أمامالفصل2020أكتوبر12المقابلةمعمحمدنورهاديفيالتاريخ 36
لترقيةنتائجالطالبعلىالنحوبالمدرسةالدينيةعفيفةمبينةالحكمةبموضوع"تطبيقالمدخلاالكتشافيمنالبحثالجامعي 37

فيجامعةموالنامالكإبراهيماإلسالميةالحكوميةماالنج.نق"التهذيبيةفيالمعهدالعالياإلسالميماال
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حتسني   دخل االكتشايفزايدة الطالب يف الدرجات. لذلك، طرق امل املدخل االكتشايف
 .القراءة الطالب  ةمهار 

تلك الن حتليل  بور  ومن  املتعددة املتفاعلية  الوسائط  بوينت  تيجة أن استخدام 
ونتيجة  %1فعالية لتقية مهارة االستماع، ألن النتيجة أكرب من نتيجة املستوى املعنوي  

قال سوكيونو يف كتابه "أن مقياس %5املستوى املعنوي   ما  توافق على  . هذه النتائج 
  oH، فذلك مبعىن أن table-tمن  اإلحصائي أكرب tالتجرييب هو: إذا وجد النتيجة  

، فذلك مبعىن  table-tاإلحصائي أصغر من   tمقبول. وإذا وجد النتيجة   aHمردود  
 38مردود.  aHمقبول  oHأن 

  

 
38 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, (Bandung: 
Alfabeta, 2010) hlm. 258 
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 الفصل السادس

 االختتام

 .خالصة البحث .أ

" املوضوع  حتت  العلمي  البحث  إجراء  انتهاء  استخدام  بعد  فعالية 
عابر  ة لدى الطالب ابملعهد وايل صاعا  املدخل االكتشايف لتقية مهارة القراء

إىل االستنتاج األخري يف هذا  فونوروقو الباحث  فوصل  " للفصل الثاين "ب" 
 البحث.

يف مستوى   1,681، و  %1يف مستوى املعنوي    2،416أن النتيجة =  
وألن النتيجة  %5املعنوي    ،t    نتيجة املستوى    2،960اإلحصائي من  أكرب 
أ  2,416=    %1املعنوي   املعنوي  كذلك  املستوى  نتيجة  من  =    %5كرب 
 مقبول أي أن فروض البحث مقبول.  aHمردود   oHوذلك مبعىن أن    1,681

 بعد   بسرعة  تزداد  الطالب   عليها  حيصل  اليت  القيمة  أنوخالصتها  
  أنه أي ،تنفيذ املدخل االكتشايف الباحث من مهارة القراءة مادة على احلصول

  حني.  تطبيق املدخل االكتشايف بعد  سهولةوب جيًدا  املادة فهم  للطالب   ميكن
االكتشايف    يستخدمون  ال  الذين  الطالب   أن   أن  إال  أيًضا،  يزدادوناملدخل 

 املدخل االكتشايف.  يستخدمون الذين  الطالب   مع  جًدا  بعيدة  املقارنة
 

 دخل االكتشايف لرتقية مهارة القراءة.عملية تعليم ابستخدام امل .1

 ابستخدام املدخل االكتشايف كما يلي:ة إن عملية تعليم مهارة القراء

دخل الباحث الفصل ابلسالم مث ابتدأ التعليم بقراءة دعاء التعليم مث سأل   .1
 الباحث أحوال الطالب واستمرار قراءة كشف الضور.

 أمر الباحث الطالب للجلوس املرّتب. .2
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 نّفذ الباحث اإلدراك ابرتباط مع أسئلة عن مهارة القراءة. .3
ا .4 التعلم،  طو اخل  لباحثيقدم  عملية  ويشرح  املادة،  لنطاق  العريضة  ط 

االختبارات   شكل  وكذلك  تنفيذها،  سيتم  اليت  التعليمية  واألهداف 
 والواجبات بعد التعلم.

 استمع الطالب نّص القراءة. .5
 طلب الباحث ليقرأ نّص القراءة بصحيحة وجّيدة. .6
 توفري املفردات اجلديدة الواردة يف نّص القراءة. .7
 توايت نّص القراءة.حم توفري الباحث .8
 شرح الباحث عن جوهر املادة اليت قد تعّلم الطالب  .9
 طلب الباحث الطالب جلعل جمموعات. .10
أمر الباحث لكل يف فرقة لبحث الفكرة األساسية مث مناقشة عن حمتوايت   .11

 نّص القراءة.
تقدمي الفكرة األساسية من حمتوايت نّص القراءة اليت قد انقش الطالب يف   .12

 كل فرقة.
 تتم الباحث الدرس بتكرير الدرس كما قد شرح الباحث.اخ .13
 أّدى الباحث الطالب يف الدعاء مثّ استمر ابلسالم. .14

 
لدى   .2 القراءة  مهارة  لرتقية  االكتشايف  املدخل  استخدام  فعالية 

 الطالب مبعهد وايل صاعا عابر فونوروقو.

ب  فمن نتائج هذا االختبار القبلي للمجموعة التجريبة، ظهر أن الطال
ويف مستوى   1وأما الطالب يف مستوى جيد =    65،6انلوا الدرجة املعدلة  
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. ومن هنا  4ويف مستوى ضعيف =    8ويف مستوى انقص =    12مقبول =  
مقبول بصفة  املوجه  القراءة  تعليم مهارة  قدرهتم على  نتائج هذا  فإن  فمن   .

ظهر أن الطالب انلو الدرجة املاال الضابطة،  عدلة  ختبار البعدي للمجموعة 
.  8ويف مستوى جيد =    17وأما الطالب يف مستوى جيد جدا =    82،2

تعليم مهارةالقراءة املوجه بصفة جيد جدا. ابلنسبة  ومن هنا فإن قدرهتم على 
بيان املقارنة بني االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجمو  الضابطة،  إىل  عة 

 % 32ضعيف، و  من الطالب يف مستوى %16فظهر أن يف االختبار القبلي 
يف مستوى جيد. وأما  %4يف مستوى مقبول، و  %48يف مستوى انقص، و  

يف مستوى جيد   %68يف مستوى جيد، و    %32يف االختبار البعدي ظهر أن  
 جدا.

ن الطالب  فمن نتائج هذا االختبار القبلي للمجموعة الضابطة، ظهر أ
ويف مستوى   2وأما الطالب يف مستوى جيد =    65،2انلو الدرجة املعدلة  

. ومن هنا فإن 4ويف مستوى ضعيف =   8ويف مستوى انقص =  6مقبول =  
قدرهتم على تعليم مهارة القراءة املوجه بصفة انقص. فمن نتائج هذا االختبار 

وأما  81،5املعدلة    البعدي للمجموعة الضابطة، ظهر أن الطالب انلو الدرجة
  = جدا  مستوى جيد  يف  جيد    2الطالب  مستوى  مستوى   15=ويف  ويف 

  = بصفة   3مقبول  املوجه  تعليم مهارة االستماع  فإن قدرهتم على  هنا  ومن 
البعدي  واالختبار  القبلي  االختبار  بني  املقارنة  بيان  إىل  ابلنسبة  جيد. 

القبلي   االختبار  أن يف  فظهر  الضابطة،  يف    %20للمجموعة  الطالب  من 
ى مقبول، و يف مستو  %30يف مستوى انقص، و  %40مستوى ضعيف، و  

من طالب    %15يف مستوى جيد. وأما يف االختبار البعدي ظهر أن    10%
 يف مستوى جيد جدا.  %10يف مستوى جيد، و  %75يف مستوى مقبول، و  
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 االقرتحات.    .ب

استخدام املدخل االكتشايف  كان الباحث ابعدة املقتحات عن فعالية  
 لتقية مهارة القراءة كما تلي:

الطريقة التعليمية يف عملية التعليم مهارة    ني أن ينّفذينبغي جلميع املعلم .3
قراءة اللغة العربية.  القراءة ألن الطريقة مهمة جدا لتقية الطالب يف 

م أما املدخل االكتشايف هي إحدى الطرق اليت يستطيع أن ينّفذها املعل
 يف عملية التعليم.

ة لتكون يرجو الباحث إىل الباحث اآلخر لتطوير وحتسني هذه الطريق .4
 طريقة فعالية ممتعة يف تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة القراءة. 

هذا البحث ليستطيع أن يكون مرجعا للبحوث  يرجو الباحث   .5 على 
 َّاليت تتعلق مبهارة القراءة أو املدخل االكتشايف.
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قمالح



 

 حملة عن معهد وايل صاعا عابر فونوروقو

 واقع اجلغرايفامل .أ

فونوروقووايل  معهد يقع   قرية  غيف شارع سوانن كايل جا  صاعا عابر  ، منطقة عابرا، 
 الشرقية. يجاو  فونوروقو،  سيمان الفرعية،

  فال، واملدارسة طاأل  ةربيتهناك أيضاً مؤسسات تشمل    صاعا عابروايل  عهدويف م
وتاالبتدائية وامل  ربية،  رايضعلمعلمني  وكلية  وتقع مجيعها يف منطقة جملاها  ةمات،  دين 

 .عابرواحدة تقع يف قرية 

كان هذا املعهد أيضا قريبا من اجلامعة دار السالم ومازال منطقة واحدة من املعاهد  
نتور، معهد املودة االسالمية للبنات، معهد املقدسة و السالم كاملتنوعة مثل معهد دار  

 لتحفيظ القرآن.

 اتريخ معهد وايل صاعا عابر فونوروقو .ب

ا  مومع خالل الفتة االستعمارية اهلولندية يف إندونيسيا، واجه البث الدين اإلسالم
بالد اندونيسيا شغبا و  قرية  كذالك صعواب.  انتكس  يزال الوضع يف  ال  متخلفاً    عابر، 

  ختباراالقتصاد أو التعليم أو االجتماعية الثقافية، والسيما يف جمال اال  كما يف  جداً،
اإلسالم   الدين  تعليممّرس  متفشية يف اجملتمع.   مراهنة، و اخلمر ب اإلسالمية. عادات شر 

قاسية من الناس حتدايت  الوقت  اخلاطئة   الذين اعتادوا على  عابر  يف ذلك  األعمال 
واملشروابت الكحولية. احلج    مثل القمار   يف  ب، وهو أحد سكانيّ طحممد  الكياهي 

هذا    عابرقرية  ال لتغيري  طريقة  إجياد  حياولون  الالذين   صدام  تيناب جالسلوك. 
اختارت   حممد  يهكياالاالجتماعية،  ولتحقيق يّ ط  احلج  طريق التعليم.  ب أن تسلك 

  فية الواقعة يف بونوروجو،أبنائه يف املدارس الداخلية السال  ، مت دمجاألهداف املستقبل



 

تيغل ومدرسة  بناء هذه    مثل مدرسة جورسان الداخلية  مث لتحسني  ساري الداخلية. 
. كما دعاه رفاقه للمشاركة يف علبة كونتوردار السالم   املعهدإدراج أبنائه إىل  الكوادر  

 الداخلية.  ةابنه إىل املدرس

جاء تسعة    1961ابر، فقط يف عام إىل املعهد عالطالب   دخل،  1961قبل عام 
و الذين حيتاجون يف حد ذاهتم إىل مكان للعيش. فتح  كونورو فطالب من املنطقة خارج  

ر الداخلية يف أبريل  باصاعا عجديدة مع إنشاء الرمسية من مدرسة وايل    وصوهلم ورقة
 ن سبب.ابسم هذا الكوخ ال خيلو م  صاعا. اختيار وايل  1961,  4

 الصورة اجلانبية ملعهد وايل صاعا عرب فونوروقو .ت
 : معهد وايل صاعا عابر للتبية اإلسالمية   اسم املعهد
 1961:     منذ السنة

 سوانن كاليجاكا عابر سيمان فونوروقو : شارع   العنوان
 0352311206:     ررقم اهلاتف

 : الكياهي احلج حممد طّيب  اسم مؤسس املعهد
 ج أمحد طّيبالكياهي احل 
 الكياهي احلج إبراهيم طّيب 

 أستاذ 187:    عدد األستاذ
 طالب  1.049:    عدد الطالب 

 األنشطة األساسية .ث
 تعليم اللغة العربية .1

لغة العرية يساعد الطالب لتكيز الدروس األخرى اليت  كانت كفاءة ال
 تستحدم كثرة منها ابللغة العربية.



 

 حتفيظ القرآن .2
الذين يريدون أن حيفظوا القرآن. أما  كان حتفيظ   القرآن برانجما للطالب 

الشرط هلذا الربانمج أنه قد جنح من امتحان القرآن ابلنظر. دعم هذا الربانمج  
آن وإعطاء الفرصة لكيال يتبع التعليم يف الصباح واملساء  غرفة خاصة حلفاظ القر 

 ليستطيع الطالب أن حيفظوا القرآن.
 معهد وايل صاعا عابر فونوروقورؤية ورسالة  .ج

 الرؤية 

تعليمية إسالمية مع روح امل" اإلميان  يف  تقن، واملعهدأن تكون مؤسسة 
 .واآلخرة" دنياوالعلوم والتكنولوجيا، وسعيدة يف الوالتقوى 

 الرسالة

 صحة اجلسم، مطّلع،هللا، ويعّم عمالً صاحلاً، وفاضالً،   املّتقى  قنتعليم اجليل املت .1
 روح حساهبم اخلاص، حّب الوطن.التفكري احلر،  

 اإلسالمية واحلرية. وةواألوخ نفسوالبساطة واالعتماد على ال خالصروح اإل  رّكز .2
رين ومسؤولني وحمتمني  املسلمني الذين يتقنون التكنولوجيا، وقاد إعداد جيل .3

 .للدين واجملتمع
 .عهدلروح امل  مطابقو   ةدو اجلسالمي  اإلتنظيم تعليم   .4
واملرافق والبنية التحتية املناسبة والبيئة اإلسالمية. علمتوفري امل .5  احملتف 
 األسس اخلمسة .ح

 اإلخالص، البساطة، األحوة اإلسالمية، االعتماد على النفس، احلرية  

 



 

 واألهدافالتوجيه التعليمي   .خ

التفكري  فاضل، صحة اجلسم، مطّلع،هللا سبحانه وتعاىل، عمل صاحل،    اتّق
 روح حساهبم اخلاص، حّب الوطن.احلر،  

  



 

 القبلي واالختبار البعديالختبار  ا

 الرعي والذئب

بلده. لتأكل من   يوم إىل مرعى قريب من  يرعى غنما. فيخرج هبا كل  كان ولد 
 العشب األخضر.

يوم أراد أ أهل البلد. فصاح أبعلى صوته "الذئب الذئب!!".  ن يسخر من  وذات 
فخرج الرجال بعصيهم لنجدته. ولكنهم مل جيدوا شيئا فعادوا من حيث أتوا والولد يضحك 
منهم. ويف اليوم التايل أتى ذئب حقيقة. فخاف الولد وزعق مرة أخرى "الذئب الذئب!!".  

. ولذلك مل يهتّموا لصياحه. ففتك  ل أّول مرةفظّن النّاس أّن الولد عاد يسخر منهم. كما فع
الذئب بعدد عظيم من الغنم ولوال كذبه يف املرّة األوىل لصّدقه النّاس عند صياحه يف املرة 

 الثانية. وجاءوا لنجدته.

 السؤال

 ماذا عمل الولد؟ .1
 إىل أين خيرج الولد كل يوم؟ .2
 ماذا أكل الغنم يف املرعى؟ .3
 ؟ماذا فعل الولد يف أّول مرّة  .4
 خرج الرجال لنجدته؟هل   .5
 ماذا فعل الولد يف اليوم التايل؟ .6
 ماذا ظّن النّاس؟ .7
 هل يهتّمون النّاس لصياحه؟ .8
 ما فعل الذئب للغنم؟ .9
 ما اخلالصة من هذه اخلّصة؟ .10



 

  



 

 

  



 

 صورة أحوال عملية التعلم والتعليم.

َّ  



 

 إرشادات املقابلة

 يبةالتجر املقابلة إىل مدرس الفصل األول "ب" للمجموعة  

 كيف رأيكم عن رغبية الطالب على تعّلم مهارة القراءة؟   .1
 أية الطريقة والوسائل التعليمية املستخدمة عند تعليم مهارة القراءة ؟   .2
 أية املشكالت اليت جيدها املعلم يف أثناء تعليم مهارة القراءة ؟   .3
 ما رأيكم عن تطبيق املدخل االكتشايف يف تعليم مهارة القراءة ؟   .4

 إىل رئيس الفصل األول "ب" للمجموعة التجريبة املقابلة

 ؟  القراءة ؟ ملاذاهل أنت حتب أن تتعلم اللغة العربية السيما يف مادة مهارة   .1
 أي الصعب الذي تواجهه يف تعليم مهارة القراءة ؟   .2
 االكتشايف يف تعليم مهارة القراءة ؟    ما رأيك عن تطبيق املدخل .3
 دي الذي قضاه الطالب ؟  ما رأيك عن االختبار القبلي والبع .4

 

 املقابلة إىل رئيس الفصل األول "أ" للمجموعة الضابطة 

 ؟  القراءة ؟ ملاذاهل أنت حتب أن تتعلم اللغة العربية السيما يف مادة مهارة   .1
 قراءة ؟  أي الصعب الذي تواجهه يف تعليم مهارة ال .2
 ما رأيك عن تعليم مهارة القراءة الذي نّفذه ؟  .3

  



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

 

Nama Sekolah : Pondok Pesantren Wali Songo 

Mata Pelajaran : Muthola’ah 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Tema/Sub Tema :   والذئبالرعي  /Qiro’ah 

Pertemuan Ke : - 

Alokasi waktu : 6 x 45 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya 

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

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah kongkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang semua dalam 

sudut pandang/teori. 

 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 

mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional 

dan pengantar dalam mengkaji hazanah keislaman 



 

2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 

Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 

mengkaji hazanah keislaman 

3. 3 Melafalkan, kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf dengan tema;   الرعي

 والذئب

4.3  Menemukan makna atau gagasan kata, frasa, klausa, kalimat, dan 

paragraf bahasa Arab yang berkaitan dengan tema; الرعي والذئب 

 

C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

1.3.1  Siswa dapat mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 

mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional 

dan pengantar dalam mengkaji hazanah keislaman 

2.3.1  Siswa dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam 

mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional 

dan pengantar dalam mengkaji hazanah keislaman 

3.3.1 Siswa dapat membaca teks qira’ah tentang;   والذئب الرعي  dengan 

pengucapan yang baik dan benar serta unsur 

3.3.2 Siswa dapat menjelaskan ulang isi kandungan teks qira’ah tentang; الرعي    

 والذئب

4.3.1  Siswa dapat menjawab pertanyaan tentang isi kandungan teks qira’ah 

tentangالرعي والذئبdengan baik dan benar 

4.3.2  Siswa dapat mengambil nilai-nilai baik dari kandungan teks qira’ah serta 

menerapkannya dalam kehidupan 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah melaksanakan pembelajaran dengan tema tersebut siswa-

siswi diharapkan; 

1. Mampu mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 

mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional 

dan pengantar dalam mengkaji hazanah keislaman 



 

2. Mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan 

bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar 

dalam mengkaji hazanah keislaman 

3. Mampu membaca teks qira’ah tentang; الرعي والذئب dengan pengucapan 

yang baik dan benar serta unsur 

4. Mampu memahami teks qira’ah tentang; الرعي والذئب 

5. Mampu menjelaskan ulang isi kandungan teks qira’ah tentang;   الرعي

 والذئب

6. Mampu menjawab pertanyaan tentang isi kandungan teks qira’ah 

tentang الرعي والذئب dengan baik dan benar 

7. Mampu mengambil nilai-nilai baik dari kandungan teks qira’ah serta 

menerapkannya dalam kehidupan 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

القراءةََّّمهارة  (keterampilan membaca) tentang topic;   الرعي والذئب  yang sudah 

tersedia 

 

F. PENDEKATAN DAN METODE 

Pendekatan pembelajaran : Saintific 

Metode    : Qira’ah 

Teknik     : Discovery Learning 

 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

No. Kegiatan Pembelajaran Waktu 

1. Pendahuluan: 

Kegiatan guru; 

1. Guru mengucapkan salam 

2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a 

3. Guru mengabsen siswa 

4. Guru memberikan motivasi untuk kesiapan belajar  

5 menit 



 

5. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang 

materi yang sudah dipelajari dan mengkaitkan 

dengan materi yang akan dipelajari 

6. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi, 

menjelaskan tentang proses pembelajaran, dan tujuan 

pembelajaran yang akan dilakukan, serta bentuk tes 

dan tugas setelah selesai pembelajaran.  

 

 

 

Siswa dengan khidmat dan santun; 

1. Menjawab salam 

2. Membaca do’a yang dipimpin ketua kelas 

3. Mendengarkan guru mengabsen 

4. Merespon pertanyaan guru tentang materi yang 

sudah dipelajari dengan sungguh-sungguh 

5. Menyimak penjelasan tentang tujuan dari materi 

yang akan dipelajari 

2. Kegiatan inti: 

Mengamati; 

1. Menyimak bacaan teks qira’ah 

2. Membaca teks qiro’ah dengan baik dan benar dengan 

jahr 

3. Mencermati isi kandungan teks qira’ah 

Menanya;  

4. Menanyakan makna kata (mufradat) baru dalam teks 

qira’ah 

5. Menanyakan isi kandungan teks qira’ah 

Mengumpulkan data/eksplorasi; 

6. Membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

7. Mencari inti sari dari isi kandungan teks qira’ah 

35 

menit 



 

8. Mendiskusikan isi kandungan teks qira’ah 

Mengasosiasi; 

9. Membuat kesimpulan dari isi kandungan teks 

qira’ah 

Mengkomunikasikan; 

10. Membaca Ulang Teks Qiro’ah dan atau 

mempresentasikan isi kandungan teks qira’ah secara 

individu maupun kelompok secara lisan. 

 

 

3. Kegiatan Penutup: 

1. Guru mengakhiri pelajaran dengan memberikan 

kesimbulan akhir secara bersama-sama dan membaca 

hamdalah/doa 

2. Guru mengucapkan salam kepada para siswa.  

5 menit 

 

 

H. MEDIA/ALAT, BAHAN AJAR DAN SUMBER BELAJAR 

a. Media/Alat : Gambar kegiatan sehari-hari 

b. B ahan  :  

c. Sumber belajar :  

1. Buku guru  

2. Buku siswa 

 

❖ Tugas Terstruktur (20 menit) 

1. Membaca teks qira’ah 

2. Memahami isi teks qira’ah yang dibaca 

3. Menjawab soal tentang teks qira’ah yang dibaca 

 

❖ Tugas Tidak Terstruktur 

Membiasakan membaca al-quran dengan baik dan benar. 

 

 



 

I. PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMIDIAL DAN PENGAYAAN 

 

2. Teknik Penilaian 

No. Aspek yang dinilai Skor 

1 Ketepatan Pengucapan 1-4 

 Sudah tepat 4 

 Cukup tepat 3 

 Kurang tepat 2 

 Tidak tepat 1 

2 Kelancaran 1-4 

 Sangat lancar 4 

 Lancar 3 

 Cukup lancar 2 

 Tidak lancar 1 

3 Ketepatan Terjemah 1-4 

 Sangat tepat 4 

 Cukup tepat 3 

 Kurang tepat 2 

 Tidak tepat 1 

4 Ketepatan Jawaban  1-4 

 Sudah Tepat 4 

 Cukup Tepat 3 

 Kurang Tepat 2 

 Tidak Tepat 1 

 Skor Maksimal 16 

Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 = ... x 100 

= ... 

                     Jumlah Skor Maksimal              16 

 

 

 



 

3. Instrumen Penilaian 

No. Nama Siswa 
Aspek yang dinilai Total 

KM K KT KJP  

1       

2       

dst       

 

4. Pembelajaran Remidial dan Pengayaan 

▪ Pembelajaran Remidial dilaksanakan pada saat ulangan/tes tulis 

selesai dengan mengulang bahan yang telah dipelajari 

▪ Pembelajaran Pengayaan dilaksanakan saat ulangan/tes tulis selesai 

dengan menambahkan bahan baru.  

 

Ponorogo, 11 September 2020 

       Mengetahui, 

       Praktikan, 

  

 

       Muh. Rizal Fauzi Latiang 

 

 

 


