
 

 
 

 البحث اجلامعي

 لترقية مهارة القراءة  Hot Potatoesفعالية استخدام هوت فوتاتوس 

 (.ماالنج اإلسالمية الحياة) المتوسطة مدرسةفي ال

 إعداد

 ريين زالفى ريداأ

 16150102رقم القيد: 

 إشرف:

 الدكتور عبد العزيز املاجيستري

 197212182000031002رقم التوظيف: 

 

 
 

 لعربيةقسم تعليم اللغة ا

 كلية علوم التربية والتعليم

 براهيم اإلسالمية الحكومية ماالنججامعة موالنا مالك إ

2020 



 

 
 

 البحث اجلامعي

  لترقية مهارة القراءة Hot Potatoesفعالية استخدام هوت فوتاتوس 

 (.ماالنج اإلسالمية الحياة) المتوسطة مدرسةفي ال

 إعداد

 ريين زالفى ريداأ

 16150102رقم القيد: 

 إشرف:

 الدكتور عبد العزيز املاجيستري

 197212182000031002رقم التوظيف: 

 

 
 

 قسم تعليم اللغة العربية

 كلية علوم التربية والتعليم

 براهيم اإلسالمية الحكومية ماالنججامعة موالنا مالك إ

2020 



 

 أ
 

 استهالل

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

بُّوا َشْيًئا َوُهوَ .......َوَعسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهوَ  ٌر لَُّكْم، َوَعسى َأن ُتُِ   َخي ْ

 َشرُّ لَُّكم، َواهللُ يَعَلُم َواَنُتم ََل َتعَلُمونَ 

 216البقرة آية: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ب
 

 إهداء

 أهدي هذا البحث الجامعي إلى: 

 أيب الكرمي احلاج حمرتم وأمي الكرمية احلاجة سييت مطمئنة
هما كما ربياين صغري وحفظهما اهلل وأبقامها يف سالمة الدنيا يرجي رضامها، وعسى اهلل أن يرمح

 واألخرة 
 

 أخي الصغري: حمّمد كفني اقبال فاعيستو علي
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وجميبالدعوات ورفيع الدرجات، القائل يف كتابه الكرمي وإن  احلمد اهلل الذي بنعمته تتم الصاحلات 
تعدوا نعمة اهلل َلُتصوها، أمحده سبحانه وأشكره على نعمه الىت َل تعّده وَل ُتصى، وأشهد أن َل إَلاهلل 

 وحده َلشريك له و أشهد أن حممدا عبده رسوله، أمابعد.

فرصة حىت قد انتهات الباحثة من البحث أشكر اهلل عّز وجّل شكرا على نعمة القوة والصحة وال 
 مدرسةلرتقية مهارة القراءة يف  Hot Potatoesفعالية استخدام هوت فوتاتوس اجلامعى باملوضوع " 

. وقد انتهات الباحثة كتابة هذا البحث اجلامعي وَل ميكن ماَلنج اإلسالمية احلياة املتوسطة
 الشكر اىل: امتامة بدون مساعدة اآلخر، ولذالك تقدم الباحث 

اريس املاجستري، مدير جامعة موَلنا ملك إبراهيم الدكتور احلاج عبد احلفضيلة . 1
 اإلسالمية احلكومية ماَلنج.

جامعة عميد كلية الرتبية و التعليم ، أغوس ميمون املاجستريالدكتور احلاج فضيلة . 2
 موَلنا ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماَلنج.

احلاجة مملوءة احلسنة املاجستري، رئيسة يف قسم تعليم اللغة العربية  فضيلة الدكتور .3
 جبامعة موَلنا مالك إبراحيم اإلسالمية احلكومية ماَلنج.

، املشرف على كتابة هذا البحث. وأقول جزاكم دكتور عبد العزيز املاجستريفضيلة ال .4
ثة يف إعداد هذا اهلل خري اجلزاء على كل إشراف وإرشادة مند بداية فكرة الباح

 البحث اجلامعى حىت إنتهاء منه.
مجيع األساتيذ واألستاذات يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موَلنا مالك إبراهيم  .5

 اإلسالمية احلكومية ماَلنج.
 والديين احملبوبات  اللذانيشجعاين دائما. .6
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 مستخلص البحث

القراءة  لرتقية مهارات Hot Potatoe هوت فوتاتوس استخدام ، فعالية 2020أريين زالفى ريدا، 
البحث اجلامعي. قسم تعليم  ماَلنج (. اإلسالميةاحلياة  املتوسطة ) البحث التجرييب يف املدرسة

 اللغة العربية. كلية علوم الرتبية والتعليم. جامعة موَلنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماَلنج. 
 عبد العزيز املاجيستري: املشرف

 مهارة القراءة، Hot Potatoesوسائل، هوت فوتاتوس فعالية،  الكلمة األساسية: 
 تزال َل القراءة مهارات يف خاصة اَلسالمية احلياة املتوسطة مدرسة يف العربية اللغة تعليم عملية

 و صحيحا العربية اللغة يف النص ويفهم يقراء يستطيعون َل هناك الطالب وكذلك. املشاكل بعض وجدت
. واملعلم التالميذ بني التواصل وقلة العربية اللغة لتعلم معلم يستخدم اليت  التعليم وسائل قلة وأيضا جيدا،

 حبث إجراء الباحثة أراد  املنطلق هذا من. التعلم عملية يف والتوتر بامللل التالميذ يشعر ، التعليم هذه أثر
 .القراءة مهارة لرتقية فوتاتوس هوت باستخدام

 Hot Potatoesهوت فوتاتوس اهلدف من هذا البحث معرفة مدى فعالية هذه الطريقة وهي 
 احلياة املدرسة يف مهارة القراءة لطالب املتوسطة من الفصل السابع يفلتطوير دراسة اللغة العربية خصوصا 

 اليت األدوات ومن. التجرييب ماَلنج. يستخدام هذا البحث منهجية الكّمية اإلسالمية املتوسطة اإلسالمية
 هذا وجمتمع. التوثيق(. 4 و اَلختبار(. 3 ، اَلستبيان(. 2 ، املالحضة(. 1 هي البيانات جلمع تستخدم

 . طالبا ومخسون اثنان وعددهم السابع الفصل من اَلسالمية احلياة املتوسطة املدرسة طالب هم البحث
دراسة مهارة القراءة على أساس التكنولوجيا بوسيلة هوت فوتاتوس (. 1واخلالصة من هذا البحث: 

Hot Potatoes هوت فوتاتوس شاشةيف تطبيقها يعطي الباحثة النص املدرج على  لقاءات،أربعة  تتكون من 
Hot Potatoes  20-10واحدة. كل الفقرة ُتتوي على شرائح وكل شرحية ُتتوي على فقرة  3املكون من 

هوت  باإلضافة إىل ذلك ، مت جتهيز مفردات و ينشغل بعض الطالب ليقرؤون و ترمجون بصحيحا و جيدا.
 ،اَلختيارات املتعددة ركب الكلمة،يطابق الصورة، يأيًضا بتمارين أسئلة مثل  Hot Potatoes فوتاتوس

دقيقة ومت إعطاء كل  45سؤاَلً ،إعطاء الطالب  15تعمل السئال  .و الكلمات املتقاطعة،  القصرية اإلجابة
 اإلسالمية املتوسطة اإلسالمية احلياة املدرسة يف فوتاتوس هوت استخدام أن القول ميكن(. 2  دقائق. 3رقم 

 جانب إىل ،Hot Potatoesهوت فوتاتوس  استخدام بعد الطالب درجات ادةزي على ويدل ، فعاَل  ماَلنج
 أكرب وأيًضا 2678٪ = 1 بنسبة t جدول من أكرب t (3،375)اختبار  قيمة أن تظهر الدراسة نتائج أن

هلوت با العربية اللغة تعلم بأن القائلة الفرضية على يدل هذا. 2.009٪ = 5 البالغة اجلمركية التعريفة من
 .فعال بشكل مقبول  Hot Potatoesاتوس فوت
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Abstract 

Zulfarida, Arini. 2020, The Effectiveness of Hot Potatoes Media for Increasing The 

Reading Arabic Skill (Experimental Research in MTs Al Hayatul Islamiyah Malang). 

Thesis. Department of Arabic Education. Tarbiyah and Teaching Faculty. State Islamic 

University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Advisor : Abdul Aziz, M, Pd                                                                                                      .   

KeyWords: Effectiveness, Media, Hot Potatoes, Reading Skill 

Reading skills in Arabic learning still face some obstacles at Mts Al Hayatul 

Islamiyah Malang. For instance, some students in Mts Al Hayatul Islamiyah Malang can 

not read and understand Arabic text correctly. Moreover, some obstacles are also 

influenced by teachers' lack of media in Arabic learning and the lack of communication 

between teachers and students. This learning's impact includes the boredom and tension 

of the students when the learning process is underway. Consequently, the students are 

inactive to comprehend and study Arabic, primarily in reading skills. Therefore, the 

researcher wants to do the research by using Hot Potatoes as a determiner in increasing 

the reading skill of Arabic text. Electronic media is used to facilitate the students in 

reading Arabic text and encourage the student's activeness in studying Arabic.   

The purpose of this study is to understand the effectiveness of Hot Potatoes 

utilization as an electronic-based media in increasing Arabic learning, primarily in the 

reading skill of the students in seventh (VII) grade at MTS Alhayatul Islamiyah Malang. 

Furthermore, this study uses a quantitative approach and includes in the experimental 

study. Some instruments used in collecting the data are 1) observation, 2) questionnaire, 

3) test, and 4) documentation. This research population is 52 students of seventh (VII) 

grade at MTS Alhayatul Islamiyah Malang. 

The result of this study presents 1) Learning reading skills using Hot Potatoes 

media consisted of 4 meetings, in which the researcher provided the text listed on the Hot 

Potatoes screen consisting of 3 slides and each slide contained 1 paragraph containing 10-

20 vocabularies and several students were assigned to read and translate them good and 

true, besides that Hot Potatoes is also equipped with question exercises such as matching 

pictures, arranging words, multiple choice and crossword puzzles. In processing 15 

questions, students were given 45 minutes and each number was given 3 minutes. 2) Hot 

Potatoes utilization in MTS Alhayatul Islamiyah Malang could be assumed to be an 

effective way because of the rising of students' interest in learning after using Hot 

Potatoes. The result of this study stated that the t-test value (3.375) is bigger than the t-

table with 1%  = 2.678 degree and bigger than 5% = 2,009 tariff. Therefore, the hypothesis 

that stated Arabic learning using Hot Potatoes is effectively accepted. 

 



 

 ل
 

Abstrak 

Zulfarida, Arini. 2020, Efektifitas Penggunaan Media Hot Potatoes Untuk Meningkatkan 

Ketrampilan Membaca Bahasa Arab (Penelitian Experimen di MTs Al Hayatul Islamiyah 

Malang). Penelitian Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: Abdul Aziz, M.Pd                                                                                                       .   

Kata Kunci: efektifitas, media, Hot Potatoes, keterampilan mambaca 

 Pembelajaran Bahasa Arab di Mts Al Hayatul Islamiyah malang khususnya dalam 

ketrampilan membaca masih ditemukan beberapa permasalahan. Seperti halnya siswa 

disana tidak bisa membaca dan memahami teks Bahasa Arab dengan baik dan benar, dan 

juga kurangnya media yang digunakan oleh guru untuk pembelajaran Bahasa Arab dan 

kurangnya komunuikasi antara siswa dan guru. Dampak dari proses pembelajaran ini, 

siswa merasa bosan dan tengang dalam proses pembelajaran berlangsung. Dari hal 

tersebut maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan menggunakan Hot Potatoes 

sebagai salah satu cara untuk meningkatkan keterampilan dalam membaca teks Bahasa 

Arab.  

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan penggunaan media berbasis 

elektronik yaitu Hot Potatoes untuk meningkatkan pembelajaran Bahasa Arab khususnya 

dalam ketrampilan membaca siswa kelas VII di MTS Alhayatul Islamiyah malang. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen. 

Alat digunakan untuk mengumpulkan data berupa  1). observasi, 2). angket, 3). tes, dan 

4). dokumentasi. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VII Mts al hayatul Islamiyah 

Malang dengan jumlah  52 siswa. 

  

Hasil penelitian ini adalah 1). Pembelajaran ketrampilan membaca dengan 

menggunakan media  Hot Potatoes terdiri dari 4 pertemuan,  dalam penerapannya peneliti 

memberikan teks yang tertera di layar Hot Potatoes yang terdiri dari 3 slide dan setiap 

slidenya terdapat 1 paragraf  yang berisi 10-20 kosakata dan beberapa siswa ditugaskan 

untuk membaca dan menerjemahkannya secara baik dan benar, selain itu Hot Potatoes 

juga dilengkapi dengan latihan-latihan soal seperti mencocokkan gambar, menyusun kata, 

pilihan ganda, jawaban singkat dan tekateki silang. Dalam pengerjaan 15 soal siswa 

diberikan waktu 45 menit dan setiap nomor soal diberikan waktu 3 menit. 2). penggunaan 

Hot Potatoes di MTs Al-Hayatul Islamiyah malang dapat dikatakan efektif, hal ini 

ditunjukkan dengan meningkatnya nilai siswa setelah penggunaan Hot Potatoes, selain 

itu hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t-tes (3,375) lebih besar dari t table dengan 

taraf 1% = 2,678 dan juga lebih besar dari taraff 5% = 2.009. hal ini menunjukkan 

hipotesis bahwa pembelajaran Bahasa arab dengan Hot Potatoes adalah efektif diterima. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 خلفية البحث .أ
( 1) وهي ، املختلفة املواقف ذات اللغات من أنواع ثالثة هناك، إندونيسيا يف

 اللغة هو إندونيسيا يف الوضعية اللغة. األجنبية اللغات( 3) و احمللية، اللغات( 2) اإلندونيسية،
. اإلندونيسيني ملعظم األوىل اللغة أو األم اللغة هي احمللية اللغات. دللبال الرمسية واللغة الوطنية

 التفاعالت يف استخدامها ميكن أخرى، بلدان من تنشأ لغات هي األجنبية اللغات أن حني يف
 على دراسة األكثر األجنبية اللغات من واحدة. والتكنولوجيا العلوم  ليسمل أو البلدان، بني

1.العربية اللغة هي ندونيسينياإل قبل من واسع نطاق  
 تعلم مفتاح هي العربية اللغة وخطياً، شفهياً  ، واملعلومات اَلتصال لغة هي العربية اللغة

 باللغة مكتوبة كانت  القدمية العصور يف العلوم من خمتلفة أنواع كتب  ألن يقال،. األخرى العلوم
2.العربية اللغة تعلم أوَلً  عليك فيجب ، الكتب هذه يف املعرفة إتقان تريد كنت  إذا لذا،. العربية  

 اللغة استخدام على الطالب قدرة هو األجنبية اللغات تعلم من الرئيسي األهداف
 اللغوية املهارات اللغة تدريس عامل يف اللغة استخدام على القدرة تسمى. واملكتوبة الشفوية

 مهارات/  اإلستماع ارةمه) اَلستماع مهارات هي ، مهارات أربع هناك(. اللوغه مهارة)
 مهارات/  القرة مهارة) والقراءة ،( التحدث مهارات/  الكالم مهارة) والتحدث ،( اَلستماع

3.(الكتابة مهارات/  الكتابة مهارة) والكتابة ،( القراءة  
 

                                                           
1 Abdul Chaer, Kesantunan Berbahasa, (Jakarta: Rineka cipta, 2010), hal 211-212.  
2 Imam, makruf. Strategi pembelajaran Bahasa Arab. (semarang: needs press, 2009), hlm. 09 
3 Hermawan, metodologi pembelajaran Bahasa arab. (Bandung: rordakarya, 2013), hlm, 126 
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. املدرسة يف تدريسها تمي اليت القراءة مهارات هي أعاله املذكورة األربع اللغوية املهارات
( كتوبةم رموز) مكتوب شيء حمتويات على تتعرف أنشطة األساس يف هي قراءةال أنشطة

 هو مما معىن على للحصول نشاط هي القراءة. القلب يف هضمه أو تالوته طريق عن وتفهمها
 .النص يف مكتوب

 األخرى اللغوية املهارات مثل اخلطابة يف املدرجة اللغوية املهارات من واحدة هي القراءة
 ومهارات التنظيم جيدة معارف قاعدة إىل القراء حيتاج القراءة، أنشطة يف(. لكتابةوا التحدث)

 معرفة اللغوية املعرفة تشمل. واللغويات باللغويات املتعلقة املعرفة هي املطلوبة املعرفة. إتقاهنا مت
. ويدوالتج والدَللة واخلطاب واجلمل واجلمل والعبارات والكلمات واملقاطع( الصوتيات) احلروف
 والغالف ، واإلعدادات ، العناوين أو املوضوعات قراءة حول معرفة اللغوية غري املعرفة تتضمن

4.ذلك إىل وما الكتابة، وتنظيم والتدفق، ، اجلوي  
 على قادرًا القارئ يكون أن جيب وكفاءة، بفعالية القراءة على قادرًا يكون أن أجل من

 بشكل ميتلكها اليت األساسية واملهارات جيد بشكل تنظيمها مت اليت املعرفة قاعدة استخدام
 للقارئ كان  إذا ومناسب صحيح بشكل كالمها  استخدام للقارئ ميكن. ومناسب صحيح

 وطرق القراءة، مناذج ويستخدم القارئ خيتار كيف  هي املقصودة احليلة. القراءة حول نصائح
5.احلاجة حسب القراءة وتقنيات القراءة،  

 حبيث احتياجاتك، تناسب اليت القراءة واألساليب النماذج من متنوعة وعةجمم إىل باإلضافة
 وسائط باسم املعروفة أو التعلم عملية يف األدوات استخدام هو متعة أكثر القراءة تعلم يصبح
 أو التواصل سياق يف التعلم وسائل تستخدم. التعليم عامل يف جديًدا ابتكارًا لتصبح التعلم

   شرح يف املعلمني التعلم وسائل وجود يساعد أن وميكن والطالب، نياملعلم بني التفاعل

                                                           
4 Iskandarwassid. Strategi pembelajaran Bahasa. (Bandung: remaja rosdakarya, 2011), hlm. 246 
5 Haryadi. Retorika Membaca Model, Metode, dan Teknik. (semarang: rumah Indonesia, 2012). Hlm, 05 
 



 
 

3 
 
 

 العديد هناك. الدرس ملتابعة واملتحمسني بالسعادة يشعرون الطالب جعل إىل يهدف. املوضوع
 تعليمية وسائل عن عبارة أحدها التعلم، عملية يف استخدامها ميكن اليت التعلم وسائل أنواع من

. التكنولوجية التطورات من اَلستفادة خالل من التعليميةالوسائل  خداماست. الكمبيوتر مبساعدة
 الطالب قدرة مستوى مع ولتكيف متزايد بشكل املتقدمة األوقات تطور مع للتكيف ذلك يتم

 األقصى احلد إىل التعلم وسائل لزيادة الكمبيوتر أجهزة استخدام. التكنولوجيا مع التكيف على
 مع التعلم وسائط تطوير يتغري أن جيب. التعلم يف أسهل الطالب لوجيع التعلم عملية سيسهل

 .الزمن

 بربنامج وهذا. Hot Potatoesهوت فوتاتوس  برنامج البحث هذا يف الباحثة وتستخدم
 جمموعة فيها القراءة، على التدريبات وجود و. املتنوعة بالتدريبات لتصميم الباحثة تستخدم

 متعدد، من اَلختيار اختبارات هي التدريبات وجوه من. سةاملدرو  املواد كل  من التدريبات
 املتقاطعة، األلغاز شكل على اَلختبارات اجلمل، ترتيب يف اَلختبارات القصري، اجلواب اختبارات

 . التتمة اختبارات و املزاوجة، شكل على اَلختبارات

 ترى ألن لبحثا ماَلنج اإلسالمية احلياة اإلسالمية املتوسطة مدرسة الباحثة اختارت
 يف امللل كثرة  جيدة، غري الطلبة نتيجة: منها املدرسة، هذه طلبة تواجهها اليت املشكالت الباحثة

 معاين و اجلهرية، القراءة يف الطلبة صعوبة العربية، تعليم يف املعينات الوسائل نقص العربية، تعليم
 . للعربية الصحيح التعبري و الكثرية، املفرادات

 اإلسالمية املتوسطة يف مدرسة العربية اللغة معلم مع الباحثة مقابلة و ةمالحظ بعد و
 املتوسطة املدرسة يف السابع الصف طالب أن أيضا الباحثة فعرفت و ماَلنج اإلسالمية احلياة

 القراءة، مهارة مادة يف خاصة العربية اللغة درس يتعلمون عندما ماَلنج اإلسالمية احلياة اإلسالمية
 املدرسة هذه يف الواقعية املظاهر هي هذه و. جيدا النصوص يفهمون و يقرؤون أن عونيستطي َل
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 رغبة عدم تسبب اليت اخلرجية لعوامل هناك و. منها املخرج تطلب أن الباحثة تريد اليت
 الدراسية املواد مالئمة عدم و املعلمني لدى اللغوية الكفاءة نقصان: مثل العربية اللغة إىل الطالب

هوت  باستخدام حبث إجراء الباحثون أراد ، األشياء هذه من. التعليمية الوسائل صنق أو
 استخدام إن. العربية باللغة النص قراءة مهارات َلكتساب كوسيلة  Hot Potatoes  فوتاتوس

 تصبح وأن العربية اللغة تعلم على حرًصا أكثر الطالب يصبح حىت كدعم  الوسائل اإللكرتونية
 .مماًل  ليس متعة ثرأك التعلم أنشطة

لرتقية  هوت فوتاتوس استخدام فعالية" عنوان الباحثون اختار ، املشكلة خلفية من
 ماَلنج اإلسالمية احلياة املتوسطة املدرسةيف  لطالب الفصل السابع العربية باللغة القراءة مهارات

." 
 أسئلة البحث  .ب

لقراءة لتعليم اللغة العربية هارة الرتقية م Hot Potatoesتطبيق هوت فوتاتوس كيف .   1
 ؟  ماَلنج اإلسالمية احلياة املتوسطة املدرسةسابع "ب" يف لطالب الفصل ال

يف تعليم املهارة القراءة لطالب  Hot Potatoesهوت فوتاتوس . ما مدى فعالية استخدام 2
 ؟ ماَلنج اإلسالمية احلياة املتوسطة املدرسةسابع "ب" يف الفصل ال

 . أهداف البحثج

، فإن الغرض من هذه الدراسة هو وصف عملية زيادة بناًء على صياغة املشكلة أعاله 
يف الفصل   Hot Potatoes قراءة النص باللغة العربية باستخدام هوت فوتاتوسالإتقان مهارات 

 .ماَلنج اإلسالمية احلياة املتوسطة املدرسةسابع "ب" يف ال

هارة القراءة لتعليم اللغة لرتقية م Hot Potatoesتطبيق هوت فوتاتوس كيف   ملعرفة. 1
 .ماَلنج اإلسالمية احلياة املتوسطة املدرسةسابع يف العربية لطالب الفصل ال
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يف تعليم املهارة القراءة  Hot Potatoesهوت فوتاتوس ما مدى فعالية استخدام  ملعرفة .2
 .جماَلن اإلسالمية احلياة املتوسطة املدرسةسابع يف لطالب الفصل ال

 د. أهمية البحث
 :قسمني إىل تنقسم وهي كثرية،  البحث هلذا املنافع وأما 

 نظرية أمهية. 1

 Hot Potatoesهوت فوتاتوس  باستخدام العربية اللغة تعلم حول معلومات أضف
 .القراءة مهارات لتحسني

 أمهية تطبيقية. 2

  Hot Potatoes للمعلم، مت إجراء هذا البحث باستخدام وسائل هوت فوتاتوس .أ
اليت توفر للمعلمني تعلم اللغة العربية، وتسهيل تدريس معلمي اللغة العربية 

 وُتسني قدرهتم على مهارات القراءة باللغة العربية.
للطالب، يساعد هذا البحث الطالب يف تسهيل مهارات القراءة العربية   .ب

 وُتسينها.
 ه. فروض البحث

فرتضة ألنه َل يزال جيب إثباهتا. ُتاول الفرضية هي إجابة مؤقتة ملشكلة ما زالت م 
الفرضيات العلمية تقدمي إجابات مؤقتة للمشكالت اليت سيتم فحصها. بناًء على دراسة 

 Hotهوت فوتاتوس  استخدام فعالية"  النظريات واألحباث السابقة ، ميكن صياغة الفرضية

Potatoes   ماَلنج اإلسالمية احلياة توسطةامل املدرسةيف  العربية باللغة القراءة مهاراتلرتقية "
 و. حدود البحث

 احلدود املوضوعية: .أ
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  Hot Potatoesهوت فوتاتوس  يف العلمي بربنامج البحث هذا موضوع الباحثون حدد
وأخذ الباحث برتكيز على الوسائل التعليميةاحلديثة باستعمال . القراءة مهارة لرتقية

لطالب أن يصل هبذا الدرس من أي مكان احلاسوب العالية والشبكية الولية. وميكن ا
 الذي فية إنرتنت.

 : املكان احلدود  .ب
 أجرى هذا البحث مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلياة اإلسالمية ماَلنج.

 احلدود الزمان: .ت
 2020أبريل  –هذا البحث يف الشهر فرباير  

 ز. تحديد المصطلحات
 يف التسبب وعدم الدراسة ههذ يف املذكورة للمصطلحات الفهم نفس على للحصول  

 هتدف. الدراسة هذه يف للمصطلحات قيود وجود الضروري من القارئ، عن خمتلف تفسري
 ، الدراسة هذه يف املوضحة لألهداف وفًقا املشكلة نطاق من احلد إىل أيًضا املصطلح حدود

  :يلي كما  هي املوضحة واملتطلبات
 ومواد أدوات هي التعلم وسائل نأ حني يف ، للتواصل( وسيلة) أداة وسائل: هي .أ

 التعلم. عملية يف تستخدم
: هي برنامج احلاسوبية اليت تتكون من ستة برامج Hot Potatoesهوت فوتاتوس   .ب

وميكنها أن جنعل التدريبات اللغوية احلاسوبية على ستة أشكل، وهي متعددة اخليارات 
وختطيط هلذه الربامج للشبكة واإلجابة القصرية واجلملة املختلطة والكلمات املتقاطعة 

الدولية. ويقصد هبذا الربنامج أن جيعل التدريبات اللغوية اليت تساعد الطالب على 
 تدريس القراءة بنفسه.
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 إعطاء طريق عن املوضوعات تعرض اليت( القراءة مهارة) القراءة مهاراتمهارة القراءة:  .ث
. الطالب يتبعها مث ، القراءة موضوع أوَلً  يقرأ املعلم أن مبعىن ، أوَلً  للقراءة األولوية

 والوئام الطالقة يف الشفهي والتدريب اللفظي أو اللفظي التدريب على املهارة هذه تركز
 .والعفوية

 ح. الدراسة السابقة

لتطوير مهارة القراءة وجدت  هوت فوتاتوسبعد إجراء البحث السابق وهو استخدام 
 ا:الباحثة بعض البحوث هلا موضوع مماثل منه

هوت البحث العلمي الذي كتبته إنسياين من أواليا ُتت العنوان "استخدام وسيلة  ،أوَل. 1
لتطوير إدراك الطالب يف الدراسة يف املادة تكنولوجيا واملعلومات  Hot Potatoes فوتاتوس

يف باندونغ من الفصل احلادي عشر".  14واَلتصاَلت لطالب املدرسة الثانوية احلكومية 
ث العلمي ُكتب بطريق كمي. وصياغة املشكلة يف هذا البحث ثالثة وهي: وهذا البح

هوت (. هل يوجد التطور يف تعلم الطالب يف إدراكهم من ناحية التذكر بعد استخدام 1
(. هل يوجد 2يف املادة تكنولوجيا واملعلومات واَلتصاَلت؟. Hot Potatoes  فوتاتوس

 Hot  هوت فوتاتوسحية الفهم بعد استخدام التطور يف تعلم الطالب يف إدراكهم من نا

Potatoes .هل يوجد التطور يف تعلم 3يف املادة تكنولوجيا واملعلومات واَلتصاَلت؟ .)
يف  Hot Potatoes  هوت فوتاتوسالطالب يف إدراكهم من ناحية التطبيق بعد استخدام 

تدل بأن هناك التطور املدة تكنولوجيا واملعلومات واَلتصاَلت؟. والنتيجة من هذا البحث 
يف مادة تكنولوجيا واملعلومات   هوت فوتاتوسالطالب يف إدراكهم بعد استخدام  يف تعلم

واَلتصاَلت. ويف هذا البحث ما يف حبث الباحثة من الوسيلة املستخدمة ونوع البحث 
 هوت فوتاتوسبطريق كمي، واخلالف يكون يف املادة أما يف هذا البحث ُتستخَدم وسيلة 
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Hot Potatoes  للمادة تكنولوجيا واملعلومات واَلتصاَلت وأما يف حبث الباحثة ُتستخدم
6.للغة   

ثانيا، البحث العلمي الذي كتبته أغوستني أرومساري ُتت العنوان "فعالية استخدام وسيلة . 2
 simple present tenseيف ُتصيل الطالب لقواعد اللغة Hot Potatoes  هوت فوتاتوس

لسابع يف املدرسة املتوسطة اهلدى تولونغاغونغ. وهذا البحث بطريق كمي. من الفصل ا
 (. كيف كان تعلم الطالب لقواعد اللغة1وصياغة املشكلة يف هذا البحث ثالثة وهي: 

simple present tense  هوت فوتاتوسقبل استخدام وسيلة  Hot Potatoesاملدرسة  يف
 يف يكون تعلم الطالب لقواعد اللغة(. ك2املتوسطة اهلدى من الفصل السابع؟. 

simple present tense  هوت فوتاتوسبعد استخدام وسيلة  Hot Potatoes يف املدرسة
(. هل يوجد فرق كبري يف تعلم الطالب لقواعد 3املتوسطة اهلدى من الفصل السابع؟. 

 Hot   هوت فوتاتوسبعد وقبل استخدام وسيلة  simple present tenseاللغة 

Potatoes يف املدرسة املتوسطة اهلدى تولونغاغونغ من الفصل السابع. والنتيجة من هذا
 simple present tenseالبحث تدل بأن هناك فرق كبري يف تعلم الطالب لقواعد اللغة 

ويف هذا البحث ما يف . Hot Potatoes  هوت فوتاتوس فوتاتوسبعد وقبل استخدام وسيلة 
ستخدمة ونوع البحث بطريق كمي. واخلالف يكون يف املادة حبث الباحثة من الوسيلة امل

للغة اإلجنليزية وأما يف  Hot Potatoes  هوت فوتاتوسأما يف هذا البحث ُتستخَدم وسيلة 
7للغة العربية.  Hot Potatoes هوت فوتاتوسحبث الباحثة ُتستخَدم وسيلة   

                                                           
6 Insianie min awalia. 2018. penggunaan media Hot Potatoes untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

ranah kognitif pada mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi terhadap siswa kelas XI SMAN 
14 bandung. Universitas pendidikan Indonesia. 
 
7 agustin arumsari dengan judul. 2014. Keefektifan evaluasi menggunakan media Hot Potatoes terhadap 
Prestasi Tata Bahasa Siswa dalam Simple Present Tense di Kelas VII MTs Al-Huda Bandung Tulungagung. 
Fakultas Pendidikan dan Keguruan. Institut Perguruan Tinggi Islam (IAIN) Tulungagung.  
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ت العنوان "فعالية استخدام وسيلة ثالثا، البحث العلمي الذي كتبته فوتري مايا أليماه ُت. 3
 simple present tense يف تعلم الطالب لقواعد اللغة Hot Potatoes هوت فوتاتوس

غونوت تولونغاغونغ. كتب هذا البحث بطريق وصفي  1يف املدرسة املتوسطة احلكومية 
( كيف كانت نتيجة 1كمي ووصفي نوعي. وصياغة املشكلة يف هذا البحث ثالثة وهي: )

  هوت فوتاتوسقبل استخدام وسيلة  simple present tense واعد اللغة خصوصا يفق

Hot Potatoes  غونوت تولونغاغونغ من الفصل  1لطالب املدرسة املتوسطة احلكومية
 simple present tense ( كيف تكون نتيجة قواعد اللغة خصوصا يف2السابع؟. )

 1لطالب املدرسة املتوسطة احلكومية  Hot Potatoes  هوت فوتاتوسبعد استخدام وسيلة 
( هل هناك فرق يف نتيجة قواعد اللغة 3غونوت تولونغاغونغ من الفصل السابع؟. )

 Hot  هوت فوتاتوسقبل وبعد استخدام وسيلة  simple present tense خصوصا يف

Potatoes  هذا غونوت تولونغاغونغ؟. والنتيجة من  1لطالب املدرسة املتوسطة احلكومية
صاحلة أن ُتستخَدم لتطوير  Hot Potatoes  هوت فوتاتوسالبحث تدل على أن وسيلة 

لطالب املدرسة  3 خصوصا simple present tense مهارة الطالب يف قواعد اللغة
غونوت تولونغاغونغ من الفصل السابع. ويف هذا البحث ما يف حبث  1املتوسطة احلكومية 

ونوع البحث بطريق كمي. واخلالف بينهما يكون يف نوع  الباحثة من الوسيلة املستخدمة
8.اللغة  

 

 

                                                           
8 putri maya alimah dengan judul. 2015. Efektivitas penggunaan Hot Potatoes untuk pembelajaran Siswa 
dalam Tata Bahasa (Simple Present Tense) di SMPN 1 Ngunut Tulungagung.  FAKULTAS  TARBIYAH DAN 
keguruan. Institut Perguruan Tinggi Islam (IAIN) Tulungagung.  
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 )1.1الجدول )

 سة التي أدتها الباحثةالمقارنة بين الدراسة السابقة والدرا

اسم، عنوان  الرقم
 البحث و سنة

 النتائج اإلختالفات التشبهات

، إنسياين من أواليا 1
استخدام وسيلة 

  هوت فوتاتوس
Hot Potatoes 

إدراك لتطوير 
الطالب يف الدراسة 
يف املادة تكنولوجيا 

 واملعلومات
واَلتصاَلت 

لطالب املدرسة 
الثانوية احلكومية 

يف باندونغ من  14
الفصل احلادي 

  2018، عشر

ويف هذا البحث 
ما يف حبث 
الباحثة من 

الوسيلة 
املستخدمة ونوع 
البحث بطريق 

 .كمي

واخلالف يكون يف 
املادة أما يف هذا 

ستخَدم وسيلة البحث تُ 
 Hot  هوت فوتاتوس

Potatoes للمادة 
تكنولوجيا واملعلومات 
واَلتصاَلت وأما يف 
حبث الباحثة ُتستخدم 

 للغة.

والنتيجة من 
هذا البحث 

تدل بأن هناك 
التطور يف تعلم 

الطالب يف 
إدراكهم بعد 

هوت استخدام 
يف  فوتاتوس

مادة تكنولوجيا 
واملعلومات 

 .واَلتصاَلت

أرومساري أغوستني  2
، ُتت العنوان

فعالية استخدام 
هوت  وسيلة

 Hot فوتاتوس

Potatoes  يف
ُتصيل الطالب 
لقواعد اللغة 

ويف هذا البحث 
ما يف حبث 
الباحثة من 

الوسيلة 
املستخدمة ونوع 
البحث بطريق 

 . كمي

خلالف يكون يف وا
املادة أما يف هذا 

 البحث ُتستخَدم وسيلة
 Hot  هوت فوتاتوس

Potatoes  للغة
اإلجنليزية وأما يف حبث 
الباحثة ُتستخَدم وسيلة 

للغة  هوت فوتاتوس

والنتيجة من هذا 
البحث تدل بأن 
هناك فرق كبري 
يف تعلم الطالب 
لقواعد اللغة 

simple 
present 

tense  بعد
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simple 
present 

tense  من الفصل
السابع يف املدرسة 
املتوسطة اهلدى 

، تولونغاغونغ
2014 

ل استخدام وقب .العربية
هوت  وسيلة

 Hot  فوتاتوس

Potatoes. 

، فوتري مايا أليماه 3
فعالية استخدام 

هوت وسيلة 
 Hot  فوتاتوس

Potatoes  يف تعلم
الطالب لقواعد 

 simple)اللغة )
present 

tense  يف املدرسة
املتوسطة احلكومية 

غونوت  1
، تولونغاغونغ

2015 

ويف هذا البحث 
ما يف حبث 
الباحثة من 

سيلة الو 
املستخدمة ونوع 
البحث بطريق 

 كمي. 

واخلالف بينهما يكون 
 . يف نوع اللغة

والنتيجة من هذا 
البحث تدل 
على أن وسيلة 

  هوت فوتاتوس
Hot Potatoes 

صاحلة أن 
ُتستخَدم لتطوير 
مهارة الطالب 
يف قواعد اللغة 

(simple 
present 

tense )
خصوصا 

لطالب املدرسة 
املتوسطة 

 1احلكومية 
نوت غو 

تولونغاغونغ من 
 الفصل السابع
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 المبحث األول: الوسائل التعليمية
 و اهميتها مفهوم الوسائل التعليمية .أ

ميكن القول إن الوسائل التعليمية:  هي كل أداة يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم 
على املهارات، وغرس القيم املغوب فيها، دون  والتعليم، وتوضيح املعاين واألفكار، أو التدريب

9.اس على األلفاظ والرموز واألرقامأن يعتمد املعلم أس خيتلف تعريف الوسائل التعليمية من  
جهد نظر رحال الرتبية على أساس أمهية استخدام حواس معينة يف عمليات التعليم واختالف 

  الوسائل يف جمال الرتبية والتعليم. املفهوم على أساس الوظاء ئف واملهام اليت تقدمها 

وسيلة التعليمية هي باختصار مجيع الوسائط اليت يستخدمها املعلم يف املوقف التعليمي التوصيل 
احلقائق، أو األفكار، أو املعايل للتالميذ جلعل درسه أكثر إثارة وتشويقا، وجلعل اخلرب الرتبوية 

1خربة حية، وهادفة، ومباشرة يف نفس الوقت. 0 ودور الوسائل التعليمية يف عملية التعليم والتعليم،  
هي يقصد بعملية التعليم توصيل املعرفة إىل املتعلم، وخلق الدوافع، وإجياد الرغبة لديه للبحث 

 وهذا يقتضي وجود طريقة، أو أسلوب يوصله إىل   واملعنقيب، والعمل للوصول إىل املعرفة،
ملية التعليم والتعلم ما تنطوي عليه الوسائل التعليمية من هدفة. لذلك َل خيفى على املمارس لع

احلسية اليت يصعب ُتقيقها يف الظروف الطبيعة للخربة التعليمية،  أمهية كربى يف توفري اخلربات
يقصد  ح إذا ما اعتمد على الواقع نفسه.وكذلك يف ختطي العوائق اليت تعرتض عملية اإليضا 

إىل املتعلم، وخلق الدوافع، وإجياد الرغبة لدية للبحث والتنقيب، بعملية التعليم توصيل املعرفة 
والعمل للوصول إىل املعرفة، وهذا يقتضي وجود طريقة ، أو أسلوب يوصله إىل هدفه. لذلك َل 

 خيفى على املمارس لعملية التعليم والتعليم ما تنطوي عليه الوسائل التعليمية من أمهية كربى يف
                                                           

 7(. ص. 1991)رياض:دار الغالى، أساس اعداد الكتاب التعليمية لغير الناطقين بها، ناصر عبد هللا الغالى وعبد الحميد عبد هللا،  9
    202مصر: جامعة المنصورة، دت. ص. تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجة وأساليبة. رشيد احمد طعيمة،  10
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اليت يصعب ُتقيقها الظروف الطبيعة للخربة التعليمية، وكذلك يف ختطي  توفري اخلربات احلسية
 .العوائق اليت تعرتض عملية اإليضاح إذا ما اعتمد على الواقع نفسه

يقصد بعملية التعليم توصيل املعرفة إىل املتعلم، وخلق الدوافع، وإجياد الرغبة لدية للبحث 
يقتضي وجود طريقة ، أو أسلوب يوصله إىل هدفه.  والتنقيب، والعمل للوصول إىل املعرفة، وهذا

لذلك َل خيفى على املمارس لعملية التعليم والتعليم ما تنطوي عليه الوسائل التعليمية من أمهية 
كربى يف توفري اخلربات احلسية اليت يصعب ُتقيقها الظروف الطبيعة للخربة التعليمية، وكذلك 

1.يضاح إذا ما اعتمد على الواقع نفسهيف ختطي العوائق اليت تعرتض عملية اإل 1 كل هذه التعاريف   
تؤدي إىل مفهوم واحد وهو أهنا وسائل أو وسائط تعيني على التعلم وتؤدي إىل إسراعة. وكما 
قد سبق ذكره أن الطالب يتعلمون أكثر ويصبحون أكثر إجيابية إذا ما استخدمت املواد التعليمية 

اشرتاك حاسيت السمع والبصر يف التعليم يكون أفضل من اليت تثري أكثر من حاسة لديهم، ف
 .استخدام حاسة السمع مبفرده

عليمية وأحيانا وقد تطلق على الوسائل التعليمية عدة تسميات حيث تسمی الوسائل الت
م. وكل هذه املسميات وأحيانا وسائل اإليضاح والوسائط الرتبوية وأحيانا أخرى تقنيات التعلي

ض إيصال املعارف واحلقائق سائل اليت يستخدمها األستاذ يف املواقف التعليمي، بغر تعين خمتلفة الو 
 واألفكار واملعاين للطالبة .

 التعليمية الوسيلة أنواع .ب

فيها من  تتنوع الوسائل التعليمية حسب احلاسة املستخدمة يف استقبال ما 
والبطاقات والرسوم  كالصور  املعلومات، فمنها الوسائل البصرية اليت تعتمد على حاسة البصر ،

ية، كاألشرطة البيانية وغريها، ومنها ما يعتمد على حاسة السمع وتسمى الوسائل السمع
 واإلذاعة.

                                                           
1 1 Atwi suparman, desain pembelajaran, (Jakarta: depikbud-Universitas terbuka, 1991). Hal. 09 
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على حاسة السمع والبصر ، كاألفالم املتحركة  بصرية معتمدة-وقد تكون الوسائل مسعية
 .والناطقة ومسرح العرائش والتلفاز

اسة اليت ختاطبها، لتعليمية تنقسم إىل جمموعات، وذلك حسب احلوعند فوزان أن الوسائل ا      
 وهي: 

تعليمية، عليمية بشكل املواد املطبوعة أو املرسومة، مثل: الكتب، والصورة الالوسائل الت -1
 الرموز.والرسومات واخلرائط، واللوحات التعليمية، والشفافيات، والبطاقة، و 

، وأشرطة صوتية سمعية البصرية الثابتة مثل: أفالم ثابتةلوسائل التعليمية بشكل املواد الا -2
 وأسطوانات.

أشرطة الفيديو، و عليمية بشكل املواد السمعية البصرية املتحركة، مثل أفالم متحركة، الوسائل الت -3
 وأقراص احلاسوب.

 تالية :والوسائل املستعملة يف تدريس اللغة العربية فهي تصنيف يف اجملاَلت ال
ريق نافذة العني، وأمهها: الكتاب املدرسي ل البصرية، وهي اليت يستفاد منها عن طالوسائ -أ

لك، الصور املفردة وما أشبه ذلك، والسبورة وملحقاهتا، واللوحات اجلدارية وما أشبه ت
 واملركبة واملسلسلة، والبطاقات بكل أنواعها.

، والتسجيالت أمهها: املذياعلوسائل السمعية، وهي اليت يستفاد منها عن طريق األذن، و ا -ب
 الصوتية، واألسطوانات إخل.

الوسائل السمعية والبصرية، اليت يستفاد منها عن طريق نافذة العني واألذن معا، وأمهها:  -ت
1التلفاز، والصور املتحركة، والدروس النموذجية املسجلة، والتمثيليات املتلفزة، اخل. 2  

   ن الوسائل التعليمية احلديثة: م - 4

 

                                                           
 245(. ص.1998النفائس،  ، )بيروت: دارخصائص العربية وطرائق تدريسهانايف محمد معروف،  12
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ديثة، فقد أحدث يعد ظهور احلاسب اآليل من أهم منجزات الثورة العلمية التقنية احل
ستخدام احلاسب اهذا اَلبتكار تطورا هائال يف مجيع أوجه النشاط اإلنساين حىت أصبح 

 اآليل أمرا ضروريا بل حتما يف معظم جماَلت احلياة.
خرى بدونه، ة التعليمي أإن احلاسب األيل ليس جمرد وسيط تعلمي، كان وسيط    

احلاسب  ولكنه وسيط ميكن أن يشتمل على عدة وسائط أخرى، وعليه ميكن أن يقوم
 القيام بوظائف اآليل بالعديد من الوظائف اليت تؤديها الوسائط األخرى باإلضافة إىل

ددة. وتتكون جديدة، ويسمى هذا النوع من إفادة احلاسب اآليل باسم الوسائط املتع
 املتعددة من العناصر اآلتية:الوسائط 

 النص املكتوب -أ
وم ، وهو مجيع الصور الفوتوغرافية أو الرسGrapics and Imageر الثابتة الرسوم والصو  -ب

 ة األبعاد "حمسمة".التوضيحية الثانية سواء أكانت ثنائية األبعاد "مسحطة" أم ثالثي
يف برامج الوسائط املتعددة،  همة جدا، ويعترب الصوت من العناصر املSoundالصوت  -ت 

ويعود ذلك  فبدون وجود مؤثرات صوتية صحيحة َل يكون للربنامج وقعه املطلوب،
 الوسائط املتعددة إىل أن املؤثرات الصوتية تعزز كثريا من عنصر التفاعل يف برنامج

، وهي عبارة عن سلسلة من الصور الثابتة تعرض يف تعاقب Animasiالرسوم املتحركة  -ث
 لسينمائية.عني وسرعة معينة، لتعطي حركة ومهية كما هو احلال يف األفالم ام

، وهي جمموعة من اللقطات الثابتة لألشياء احلقيقية حبيث يتم Videoالصور املتحركة  -ج
1عرضها بسرعة معينة لتظهر وكأهنا متحركة. 3   

 أما يف اللغة العربية فيمكن تصنيفها إىل نوعني مها: 

                                                           
)ماالنج: مطبعة جامعة موالنا ملك إبراهيم اإلسالمية مهارات التدريس نحو اعداد مدرس اللغة العربية الكفء، أوريل بحرالدين،  13

 162(ز ص. 2011الكومية بماالنج، 
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 احلسية الوسائل      
وهي اليت يتلقى التلميذ فيها املعلومات باإلدراك احلسي عرب حواسه، ومن  

1مزاياها: 4  
 ذب انتباه الدارسني وتدفعهم إىل النشاط الذايتجت -1
 جتدد حياة الدارسني وتشوقهم إىل الدرس -۲
 تيجة املشاركة واحلركة والعمل من جانب الدارسنينتبعد امللل  -3
 املالحظة والقدرة على اَلستنتاج نمي دقةتوقظ احلواس، وت -4
 عمل على تثبيت احلقائق نتيجة لإلدراك احلسي عند الدارسنيت -5

 ومن أمثلتها:

روس التعبري يف الصفوف األوىل كعرض قطعة نقود، دوتستخدم يف  الشيء ذاته: -1
 أو كأس ماء، أو حنو ذلك. 

و القراءة  شيد، أو اإلمالء، أاذج جمسمة: وتستخدم يف دروس التعبري أو األنامن -2
 كنموذج لطائر أو حيوان أو حنو ذلك.

كن ميخدم كنماذج يف دروس التعبري، ويف القراءة، واألناشيد. كما الصور: وتست -3
ليت يتضمنها بيت استخدام الصور يف التصوير األديب، لتوضيح املعاين واألفكار ا

 الشعر أو النص األديب.
ريب وتستخدم يف النصوص والقراءة ومعرفة أجزاء الوطن العرافية: املصورات اجلغ -4

 للغة العربية.البيان البلدان واملواقع. وهي تعرض يف مناسبات كثرية يف دروس 
ية لفنون لرسوم البيانية: وتستخدم يف بيان اَلجتاهات األدبية واخلصائص الفنا -5

 اللغة يف العصور املختلفة.

                                                           
 90(. ص. 9119)إريد: دار األمل للنشر والتوزيع، أساليب تريس اللغة العربية، عماد توفيق السعدي،  14
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والشرح والرسم وعرض النماذج اجليدة للخط، وتنظيم السبورة: وتستخدم لألمثلة  -6
 اإلجابات واحلقائق واملعلومات الكثرية من دروس اللغة العربية.

 البطاقات : وتستخدم يف تعليم القراءة للمبتدئني. -۷
اللوحات: وتستخدم اللوحات الرملية التعليم القراءة للمبتدئني، وكذلك اللوحات  -۸

حلروف والكلمات والعبارات وغريها مما يعرض على الوبرية لتثبيت مناذج ا
 التالميذ.

األشرطة املسجلة: وتسجل فيها مناذج جيدة للرتتيل القرآين، أو اإللقاء الشعر  -9
أو املسجالت يف الندوات، أو احلوار واألحاديث يف احلفالت، أو املناظرات أو 

 احملاضرات.
املدرسي وتدريب التالميذ على اإللقاء اإلذاعة الرتبوية: وهلا دور يف النشاط  - ۱۰

 وإعداد املوضوعات وتشجيع روح املناقشة.
املعارض: وتشمل البحوث والتعليقات والصور والصحف وجمالت احلائط  -11

 وغريها.
 الوسائل اللفظية يف تدريس اللغة العربية -أ

 ومتتاز هذه الوسائل مبا يلي: 
زمان أقل مما يطلبه استحضاره أو عرض السرعة يف العرض: فذكر الشيء حيتاج إىل  -1

صورته أو منوذجه أو رسم شكله وسرد احلوادث التارخيية يتم يف وقت قصري َل يتسع 
 لتمثيلها.

 السهولة: فاللغة َل تكلف اإلنسان من جهد سوى النطق والتفكري فيما ينطق به. -2

 ردة .الوضوح: فاللغة أقدر على توضيح املعاين الكلية واحلقائق اجمل -3

 ومن أمثلة الوسائل اللفظية يف تدريس اللغة العربية :
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ني لكثري من احلقائق تظل غامضة، غري مفهومة حىت تعرض مبثال، فتستباألمثلة: فا -1
 معاملها.

آلخر وازنة: ويف كال األمرين عقد صلة بني شبيهني: أحدمها مفهوم واالتشبيه وامل -2
ون كذلك بعالقة قة املشاهبة بني الشيئني، يكيراد فهمه، وكما يكون التوضيح بعال

 التضاد بينهما.
ا يكون الوصف دقيقا، فإن اللفظ يعطي صورة واضحة تقرب من الوصف: عندم -3

 الصورة احلسية.
وص خدم إليضاح معاين املفردات واألساليب يف دروس القراءة والنصالشرح: ويست - 4

 وحنوها.
املفردات و ية اخليال، وتزويد الدارسني باألفكار لقصص واحلكايات: وتؤثر يف تنما -5

 واألساليب.
وعند استخدام الوسائل التعليمية يف اللغة العربية بنوعها، جيب أن تتوافق مع مراحل 
النمو اليت مير هبا التالميذ، وهكذا ملشاركة التالميذ يف إعدادها، وَل بد من خلوها من 

ين باستخدام الوسيلة  األهدافه اليت يود التعقيد والغموض وجيب على املعلم أن يع
1ُتقيقها. 5  

 خصائص الوسائل الناجحةج. 
ر فيها الشروط، وقد لكي تنتج هذه الوسائل يف تأدية وظيفتها الرتبوية، ينبغي أن تتواف 

 ذكر الدكتور نايف معروف يف كتابة الشروط التالية:

 ا.األمة وحضرهتأن تكون منتمية لألهداف الرتبوية التابعة من ثقافة . 1

                                                           
 90(. ص. 1991)إريد: دار األمل للنشر والتوزيع، أساليب تريس اللغة العربية، عماد توفيق السعدي،  15
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 أن تكون حمققة للهدف املباشرالذي يستخدم من أجلة.. 2

 أن تراعى خصائص الدارسني اجلسدية والنفسية والعقلية.. 3

، التعليمية ومن خصائصهم اليت َلبد من مراقبتها هي السن، واجلنس، واخللفيات
 والثقافية، واهلدف من تعلمة اللغه.

 عدادها.املعلم للمتعلم جبهد فائق وتبذل إأن تكون الفائدة اليت قدمها . 4

 أن تتسم بالبساطة والوضوح وسهولة اَلستعمال.. 5

 ة  اإلتقان.أن تراعي يف تصميمها وأعدادها صحة املعلومات، ويف أخراجها جود. 6

 .أن تستعمل يف الوقت املناسب، واملكان املناسب، والشكل املناسب. 7

عد تصميم خطة الدرس، حيث قد حدد ويكون اختبار الوسائل التعليمية ب
األهداف اخلاصة بالدرس وحمتواه وطريقة تنفيذه وخيتار أنسب الوسائل وأجدادها للدرس. 

اخلطأ أن يبدأ املعلم بإعداد الوسائل التعليمية مهما كانت ممتعة وجدابة، مث يصمم فمن 
1بعد ذلك خطة الدرس. 6  

 اإللكتروني التعليمد. 

 التعليم أساليب تطوير يف كبريا  دورا لعبة وأدوات وسائل ديثةاحل التكنولوجية قدمت 
 توفر شأن من واليت التعلم أساليب لتحسني الفرصة أتاحت كما  األخرية السنوات يف والتعلم

 وأما .جيدة بصورة إخراجها و التعليمية العملية تفعيل على يساعد الذي الفعال الرتبوي املناخ
 بالتطبيقات غنية تفاعلية بيئة إجياد إىل يهدف الذي التعليم هو يناإللكرتو  التعليم عن التعريف
 التعلم مصادر إىل الوصول من للطالب وميكن العنكبوتية، اآليل احلاسب تقنيات على املعتمدة

 من يتضمنه ما مع التعليمي احملتوى تقدم: بأنه تعريفه ميكن وكما.  مكان أي ومن وقت أي يف
                                                           

 244( ص: 1318، )بيروت: دار النفائس، خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف محمد معرف،  16
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 بوساطة البعد عن أو الفصل يف شاملة أو جزئية بصورة ومتابعة وتفاعل مترينات و شروحات
1.العنكبوتية شبكة بوساطة أو اآليل احلاسب يف خمزنة متقدمة برامج 7  

 وكثري. ومكان بزمان ددحي َل التعليم وأن هذا، زماننا يف غالب أمر اإللكرتوين التعليم إن
 وهذا. حدود بال كانم أي من املشاركة على الطالب لتسهيل البعد عن التعليم يعقد اجلامعة من

 حيتاج اليت الكتب حيمل أن على الطالب فيمكن. الدولية والشبكة اآليل احلاسب يستخدم احلال
 .بسرعة حماضرين إىل اجلامعية الوظيفة ويرسل الدولية الشبكة بواسطة

  Hot Potatoesالمبحث الثاني: برنامج هوت فوتاتوس 

 Hot Potatoes س مفهوم برنامج هوت فوتاتو  .أ

هوت فوتاتوس من كلمة "هوت" مبعىن "احلار" و "فوتاتوس" مبعىن "بطاطس" من اللغة 
كما يوحي اَلمسها  فإن املظهر األول هلذا التطبيق هو شكل عدة فوتاتوس مكتوب. اَلجنليزية   

ج حبرية يف كندا. استخدام هذا الربنام (Victoria) برنامج هوت فوتاتوس مكون  جامعة فيكتوريا
هذا التطبيق مكون كأداة ليسرب األسئلة حبيث َل  من قبل املؤسسات التعليمية يف إندونيسيا.

يكون عرض األسئلة رتيًبا. تتكون هوت فوتاتوس من ستة برنامج  استخدامها ليعد مادة املتعلم 
1وأسئلة تعليمية تفاعلية قائمة على الويب. 8  

تطلب بالطبع جهاز كومبيوتر وخط إنرتنت هو برنامج ي Hot Potatoes هوت فوتاتوس
لدعماد. مل حرام الكمبيوتر واإلنرتنت من اجملتمع على  وخاصة التالميذ يف الوقت اآلن و 
استخدام هذه الوسائل باستخدام شاشة. قدمت املدرسة طريقة وبنية ُتتية يساوي لتالميذ. مث 

لشاكلة واملظهر لعبة. مل يتم إنشاء هذا تطبيق َلمركزفقط للتعلم . ميكن، ان يكون استخدام ا
هذا التطبيق أيًضا بسبب جمرد فكرة ولكن أيًضا للبحث ، مما يرتك انطباًعا عن الرتفيه. يعد هذا 

                                                           
 (2012، 9مجلة العربية لضمن جودة التعليم الجامعي، العدد )الالمعاير القياسية لبناء نظم التعليم اإللكتروني، عبد الرحمن كرار،  17

1 8 Dita Novia Sari, Skripsi, “Aplikasi Hot Potatoes berbasis multimedia sebagai alay evaluasi hasil belajar 
kognitif pembelajaran kimia”, (Universitas Negeri Semarang, 2016), hal. 20 
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الربنامج أيًضا وسيلة التعلم من خالل ربط املواد أو املواد التعليمية بتطبيق حىت يتمكن من إنتاج 
هو برنامج تعليم اللغة  Hot Potatoes فوتاتوس  برنامج هوت وسائل تعليمية ذات قيمة فنية.

مستخدما إلعداد تعليم اللغة املتفاعلة يقوم على أساس اإلنرتنيت. هذا الربنامج أصدرته جامعة 
 يف كيندا، ويتكون من ستة برجميات وهي: ( Victoriaبيكتوريا )

1 .J cloze : gap – fil exercises  (ل "املقال بال أسنانداد التدريبات على شكبرنامج إلع essai) 
ompong)  جلملة أو الفقرة اوهو صناعة األسئلة بإكمال اجلمل. أما الكيفية علينا أن جنعل

جلملة أو الفقرة وعلى اوإذا مت األمر ظهر الفارغ من  gap ب جزئهاالتامة مث نضع العالمة يف 
 الطالب إكماله.

2 .J Match : matching and ordering exercises (تزويجبرنامج إلعداد التدريبات على شكل ال .)
ر وهذا الربنامج خيلط والكيفية إدخال الكلمات يف اجلانب األميان مث إدخال زوجها يف اليسا

 ."create web page" ترتيب الكلمات إذا ضغطنا

3 .J Quiz : text – entry or short – answer quizzes  َلختياراتاعداد األسئلة املتعددة إل)برنامج 
ة على ُتديدنا كاألسئلة وعدد اإلجاب راَلختياواإلجابة القصرية( هذا الربنامج لصناعة أسئلة 

 ة أو أسئلة اَلختيار املركبة.بإجابة قصرية أو األسئلة املركبة من أسئلة اَلختيار واإلجابة القصري 

4 .J Cross : crosswords  (. وبإدخال املتقاطعة)برنامج إلعداد التدريبات على شكل الكلمات
 "clue" دخالستتم الكلمات املتقاطعة، مث إ "manage grid" اإلجابات على ترتيبها وضغط

  لكل اإلجابة.

5 .J Mix : jumbled-sentence exercises )  برنامج إلعداد تدريبات إكمال اجلمل(. وهذا الربنامج
 .لصناعة الكلمات واجلمل املختلطة وتتم إجابتها برتتيبها

6 .J Masher  ميكنك أن جتمع أنواع األسئلة اليت صنعتها وجتعلها يف تدريب واحد بوسيلة البطاطا :
1.الساخنة. ويف هذا الربنامج على الطالب أن يسألوا ما مل يُفَهم 9  

                                                           
1 9 Yusrin Sanusi Baso. Cara mudah membuat latihan interaktif pembelajaran Bahasa. (Malang: Misykat. 
2003) Hal, 03 
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 التعليم بمساعدة الحاسوب إرشادات يجب اتباعها عند  .أ
ية فائقة حبيث صميمها بعناالربنامج التعليمي هو عبارة عن سلسلة من عده نقاط مت ت

، لذلك هناك تقود الطالب إىل إتقان أحد املواضيع بأقل وقت وجهد متفاديا لألخطاء
 حلاسوب وهي:اجمموعة من اإلرشادات على املعلم اتباعها يف تعليم الطلبة باستخدام 

 توضيح األهداف التعليمية املراد ُتقيقها من الربنامج. 1

 بنية املتاحة للتعليم على احلاسو الزم إخبار الطلبة عن املدة. 2

ها وُتصيلها يف أثناء تزويد الطلبة بأهم املفاهيم أو اخلربات اليت يلزم الرتكيز علي. 3
 التعليم.

ملواد والوسائل كافة، اشرح اخلطوات اليت على الطالب اتباعها إلجناز الربنامج وُتديد . 4
 ة الربنامج.واليت ميكن للطالب اَلستعانة هبا إلهناء دراس

 تعريف الطلبة بكيفية تقومي ُتصيلهم ألنواع التعليم املطلوب.. 5

2ُتديد األنشطة اليت سيقوم هبا الطالب بعد انتهائة من تعلم الربنامج.. 6 0  

 المبحث الثالث: مهارة القراءة
 مفهوم مهارة القراءة .أ

 التحدث ومهارات عاَلستما  مهارات وهي ، األربع اللغوية املهارات إحدى القراءة مهارات
 األربع املهارات لغة يتعلم الذي الشخص يتعلم أن جيب. الكتابة ومهارات القراءة ومهارات

 .ومتكاملة متوازنة بطريقة

                                                           
 36(. ص. 2002)عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع، مهارات التدريس الصفي، محمد محمود الحيلة،  20
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 املهارة هذه. املدرسة يف تعلمهم خالل من عام بشكل القراءة مهارات على احلصول يتم
. البشرية للحياة تواصل وكأداة ، املعرفة ويرتط يف مهًما دورًا وتلعب للغاية فريدة مهارة هي اللغوية

 قادرون ، القراءة مهارات امتالكهم من الرغم على ، البشر كل  ليس ألنه نوعه من فريد إنه يقال
2.ألنفسهم ثقافة جعلها حىت أو أنفسهم لتمكني أداة إىل تطويره على 1  

 تطلب إذا. بةمكتو  نصيحة خالل من اآلخر الطرف يقوله ما لفهم عقلي نشاط القراءة
 خاصة ، الكتابة نظام معرفة تتطلب القراءة أنشطة فإن ، املعنية اللغة أصوات معرفة اَلستماع

 أصوات لبعض رموز ىسو  ليست والكتابة احلروف ، جوهرها يف. واإلمالء باحلروف املتعلقة تلك
( توحي ، ترمز) ثلمت املكتوبة الرموز بعض أن ندرك أن جيب القراءة أنشطة يف ، لذلك. اللغة

 .معينة معاين على ُتتوي اليت األصوات بعض

 تتطلب عملية هي ةالقراء أن نستنتج أن ميكن ، أعاله املوصوفة القراءة تعريفات بعض من
 .والفكر الرؤية امباستخد الكتابة خالل من وفهمها القراءة حمتويات على التعرف على القدرة

 أهمية مهارة القراءة .ب

يح ) إذا كانت القراءة ية التعريف علي الرموز املطبوعة، ونطقها نطقا صحإن القراءة هي عمل
ة التعريف يف القراءة إَل جهرية(، وفهمها. والقراءة هبذا املفهوم عملية معقدة، وبالزغم من أمهي

ودة يف الرموز املطبوعة، أنه وسيلة وليس غاية يف ذاته فالتعريف وسيلة للفهم. واملعاين ليس موج
 وجودة يف عقل القرئ.لكنها م

                                                           
2 1 Iskandarwassid, dan sunendar strategi pembelajaran Bahasa, (bandung: PT remaja rosdakarya, 2011), 
hlm, 248 
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أما الغالبية العظمى من املتعلمني فإن مهارة القراءة ضرورية هلم لقراءة املراجع والكتب 
العلمية، واَلطالع على الرتاثالفكري واحلضاري للعامل اخلرجي، والقيام باألحباث الرتبوية والعلمية 

2يف جماَلت التخصص املختلفة. 2  

 الكتابة اخلالفة. اب املعارف وتثري لديهم الرغبة يفوالقراءة تساعد الطلبة على اكتس
ة يف الكالم والكتابة. فمن القراءة تزداد معرفة الطلبة بالكلمات واجلمل والعبارات املستخدم

 وعلى هذا فهي تساعد الطلبة يف تكوين إحساسهم اللغوي.

 القراءة مهارة أهدافج. 

 دقة مع ويسر وسهولة بسرعة ممارستها ىعل الشخص قدرة هو القراءة يف الكفاءة معيار إن
 ومتداخلة، متعددة القراءة مهارة تطلبها اليت القدرات ومنالكاتب.  إليه يهدف الذي احملتوى فهم

2وهي 3 : 

 .عليه يدل الذي صوتوال احلرف بني العالقة ومعرفة احلروف، بني متييز على القدرات -1

 ورموزها األصوات ربط على املقدرة تتطلبو  جمموعة؛ يف أو منفردة الكلمات على التعرف -2
 .املعاين وفهم هلا املقابل املكتوب

 .فيه ترد اليت السياق يف الكلمات معاين فهم -3

 .اجلمل يف وتتابعها الكلمات لرتتيب الظاهرة املعاين فهم - 4

 .عالقاتال هذه إىل تشري ليتا والدَلئل الربط أدوات طريق عن وتتابعها األفكار عالقة إدراك -5

 . وتركيز بعناية السطور بني القراءة خالل من النتائج على احلصول -6

 .بسرعة معلومات على احلصول بغرض التصفح -7

 . والتعليق النقد بغرض بعمق القراءة -۸
                                                           

 101-100(ز ص.1981ى، الطبعة األول-صالح عبد المجيد، تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيق، )القاهرة: مكتبة لبنان 22
 197(. ص. 1989)رياض: جامعة الملك السعود، إختيار اللغة، محمد عبد الخالق محمد،  23
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 توضيح من تضيفه وما والفقرات واألقواس، الرتقيم، مثل الكتابية للرموز السليم الفهم - ۹
 .املعاين

 يكتب. ما خالل من واجتاهاته الكاتب أفكار على التعرف -۱۰

 .أفكاره الكاتب هبا ينقل اليت واألساليب الطرق على التعرف -11

 .القراءة نصوص تتضمنه ما فهم -۱۲
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 الثالث الفصل 

البحث منهجية  

مدخل البحث ومنهجه. أ  

خدام هوت ملعرفة فعلية است الكمي، املدخل الباحثة يعين تاستخدم اليت املدخل إنّ 
 اإلسالمية املتوسطة اإلسالمية احلياة املدرسةلرتكية مهارة القراءة لطالب فصل السابع يف  فوتاتوس

2. واستخدمت الباحثة يف هذا البحث يعين املنهج التجرييب ماَلنج 4. 

بالنوع Control Group Design باستخدام (Quasi Experiment) البحث من النوع هذا
Nonequivalent Control Grup Design. ااختيارمه يتم جمموعتان هناك ، التصميم هذا يف 

 اختبار يتم لتايل،ا اَلختبار إجراء وبعد القبلي، اَلختبار منحهما يتم مث عشوائي، بشكل
 األسئلة. ضابطةال جمموعةو  التجريبية اجملموعة بني فرق هناك هل ، األولية احلالة ملعرفة البعث

 صميمالت هذا يشبه ،الوقت نفس يف نفسها هي اَلختبار وبعد املسبق اَلختبار يف املستخدمة
 اختيار يتم َل ، التصميم هذا يف وفقط ، لالختبار السابق التحكم جمموعة تصميم تقريًبا

 :التايل النحو على عشوائي بشكل التحكم وجمموعة التجريبية اجملموعة
 

01 X 02 

03 04 

 

 pre-test = 01  جمموعة جتريبية 

post-test = 02 جمموعة جتريبية   

X  معاملة =  

                                                           
2 4 Moch Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, Hilal Pustaka, Pasuruan, 2008و hlm 78 
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03    =pre-test الضابطة مجموعة  

04  = post-test الضابطة مجموعة 

 املالحظة) 01 إىل ةالضابط واجملموعة التجريبية اجملموعة من كل  ختضع التصميم، هذا يف
 ،(post-test دةعا وتسمى بةالتجر  بعد املالحظة) 02 و( pre-test عادة وتسمى التجربة قبل

 ُتكًما أكثر وقفم يف لوحظ X العالج تأثري X .التجريبية اجملموعة مع التعامل يتم ولكن
  (.الضابطة اجملموعة يف  04 – 03 ) بالفرق( التجريبية اجملموعة يف  02 – 01) الفرق مبقارنة وهو

 ب.مجتمع البحث وعينته 

 قيد الكائن نم واملعلومات ياناتالب على احلصول جًدا املهم من البحث، مشكلة حلل
 البيانات على اجملموعة هذه من الباحثة حصلوست السكان، هو البحث من اهلدف. بحثال

 املتوسطة اإلسالمية اةاحلي املدرسة. أن جمتمع هذا البحث هو الطالب فصل السابع يف واملعلومات
 .ماَلنج اإلسالمية

لبحث الطالب تأخذ الباحثة عينة ا .خصائص نفس له جمتمع من مأخوذ جزء هي العينة
الضابطة    موعةاجمل هي "أ" من فصل السابع "أ" و الطالب من فصل السابع "ب". فصل السابع

 التجريبية. اجملموعة هي "ب" والفصل السابع

 البحث متغيراتج. 

 هلا اليت أنشطة أو كائنات  أو أشخاص من قيمة أو طبيعة أو مسة هي البحث املتغريات
2.استخالصها مث لبحثها الباحثون حيددها معينة فاتاختال 5  هذه يف املتغريات من قسمان هناك 

 .(Dependent Variable) التابع واملتغري (Independent Variable)  املستقل املتغري ومها البحث،

                                                           
2 5 Sugiyono, Metode penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: 
Alfabet, 2017), hlm 61 
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 يف املستقل املتغري. تابعال املتغري ظهور أو التغيري سبب أو يؤثر متغري هو املستقل املتغري
 املستحق، أو املتأثر املتغري وه التابع املتغري وأما. القراءة مهارة لرتقية فوتاتوس هوت هو البحث هذا

 املدرسة يف السابع لصفا تالميذ نتائج هو البحث هذا يف التابع املتغري. املستقل املتغري بسبب
 .ماَلنج اإلسالمية املتوسطة اإلسالمية احلياة

 أدوات البحث د.

 أدوات مجع البيانات يف هذه التجريبة كما يلي: لباحثةاستخدمت ا

 اختبار. 1
2.القيمة لتحديد عملية أو فعل هو  اإلختبار 6  الدراسة هذه يف الباحثة واستخدمت 

 هوت استخدام قبل اَلختبار هذا الباحثة قامت القبلي، اَلختبار أوَل،: اإلختبار من نععني
 البعدي اَلختبار هذه الباحث وقامت البعدي، اَلختبار وثانيا،. القراءة مهارة لرتقية فوتاتوس

 .فوتاتوس باهلوت القراءة مهارة تعليم فعالية ملعرفة

 (3.1الجدول)

 معاير جناح التالميد يف اإلختبار:
 فئة النتائج التقدير منر
 100 – 91 ممتاز 1
 90 – 81 جيد جدا 2
 80 – 66    جيد 3
 95 مقبول 4

                                                           
2 6 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab untuk Studi Islam, (Malang: UIN Press. 2010), hlm. 

16. 
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 64 - 0 ضعيف 5
 

 المالحظة. 2
 البيولوجية العمليات خمتلف من يتكون الذي عملية معقدة، عملية هي املالحظة

 والطالب املعلمني أنشطة على أجريت اليت املالحظة طريق عن البيانات مجع. والنفسية
 وتسجيل دقيقة مالحظات إجراء طريق عن تنفيذه مت أسلوب التعليم. باختصار عملية خالل

2منهجي. 7  مراقبة خالل من منهجي بشكل السلوك وتسجيل لتحليل طريقة هي املالحظة  
 أوسع وصورة مباشر بشكل احلقل يف الوضع َلكتشاف .مباشرة اجملموعات أو األفراد

2مالحظة. طريقة إىل الباحثة ُتتاج الدراسة، قيد للمشكلة 8    

 ملعلما على مالحظة الباحثة أبدت ، هناك البحث الباحثة جتري أن قبل 
 من واخلالصة ، جماَلن اَلسالمية احلياة املتوسطة مدرسة السابع الفصل يف الميذوالت

 كان  التعلم  أثناء ذلكل واملعلم، التالميد بني والتواصل التعلم وسائل قلة يعين املالحظة
 .القراءة مهارات يف ةخاص العربية اللغة بتعلم مهتمني وغري الشديد بامللل يشعرون التالب

   

 انةاإلستب. 3

. جميبه/  قياسه املراد الشخص ميألها أن جيب اليت باألسئلة قائمة هو ستبياناإل
 اخلربة أو الشخصية البيانات أو املوقف عن يعرفوا أن للناس ميكن ، اَلستبيان هذا باستخدام

2وغريها اآلراء أو املواقف أو املعرفة أو 9  البيانات على للحصول الطريقة هذه الباحثة استخدم. 

                                                           
2 7 Arikunto, Suharsimi, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm 45. 
2 8 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 94 
2 9 Arikunto, Suharsimi, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm 42 
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 ستة يبلع"  ب" السابع الصف يف التجريبية للمجموعة املستجبني على  الباحثة تدرج من
 مدرسة يف القراءة مهارات لتحسني فوتاتوس هوت استخدام العنوان مع التالب وعشرون
  .ماَلنج اَلسالمية احلياة املتوسطة

 (3.2الجدول) 

 ليكريت مقايس

 الرمز الدرجة التقدير
 A 4 موافق جدا

 B 3 موافق

 C 2 غري موافق

 D 1 غري موافق جدا

 

 (3.3الجدول)

 معاير نتائج االستبانة

 النسبة املئوية التقدير الرقم
 %100 - %81 َلئق جدا 1
 %80 - %61 َلئق 2
 %60 - %41 كفاءة َلئق 3
 %40 - %21 نقصان َلئق 4
 %20 - %0 غري َلئق 5

 الوثائق.  4
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 واألرشفات امللفات مثل مكتوبة األشياء طريقة عن البيانات مجعالوثائق هو طريقة 
 بالبحث تتعلق اليت األخرى واألشياء األحكم أو نظريات أو األراء عن املكتوبة والكتب

3.وغريها اليومي واهلامش اإلجتماع وخمضر والنظم واجمللة الدفتار مثل املكتوبة 0  هذه 
 البيانات جيمع وان ُتديد أن الباحث وتستطيع للباحثة مفيدة تكون أن ميكن البيانات

 . الصورة أو النص بشكل

 أسلوب تحليل البيانات  .ه
 البحث الطريقة الكيفية و الكمية. هذاتستخدم الباحثة يف 

 ( التحليل الكيفي1

املقابلة عن عملية  تستخدم الباحثة ُتليل البيانات الكيفي لتبني نتيجة املالحظة و
 STAD” (Student “أسلوب بية. و استخدام التعلم التعاوين بتعليم مهارة القراءة باللغة العر 

Team Achievment Division) .يف مهارة القراءة 

 التحليل الكمي( 2

ول لتحليل نتائج تستخدم الباحثة لتحليل البيانات الكمية هناك مرتان ُتليالن اَل
 STAD” (Student Team Achievment “ استخدام أسلوب التعلم التعاوين اَلستبانات عن 

Division) طة اإلسالمية ىف تعليم مهارة القراءة ىف الفصل الثامن "أ" مبدرسة املتوس
ان يقامان جملموعة ذدي اللسوكوفورو. و الثاين لتحليل نتائج اَلختبار القبلي و اَلختبار البع

. ستبني Tج باختبار ه النتائذالتجريبية و جمموعة الضابطة. و تستخدم الباحثة يف ُتليل ه
 لك مفصال كأليت:ذالباحثة على 

                                                           
3 0 Margono. Metode penelitian pendidikan. (Jakarta: Rumahku Mahasetya.2003) Hal. 81 
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ُتليل نتائج اَلستبانات يف تعليم مهارة القراءة للمجموعتني تقام الرموز التائي  .أ
 test -t :3التايل كانت الباحثة تستخدم اَلستبانات أيضا لتكون أسلوب 1

 مجع البيانات. لتصيل الباحثة إىل احلساب الصديق فتستخدم الرموز:
 

P=F

𝑁
× 100% 

 لبيان: ا
P النسبة املأوية : 
Fتكرار اإلجابة : 
Nعدد املستجيبني : 

موعة التجريبية ان يقامان اجملذُتليل نتائج اَلختبار القبلي و البعدي الل .ب
َلختبار القبلي بني اواجملموعة الضابطة. هناك مرتني للتحليل مها اَلول ُتليل 

( و   t-testر )اختبااجملموعة التجريبية والضابطة. أما رموز املستخدم هو 
 رموز املئوية.

 التايل:   t-testئي ُتليل يف تعليم مهارة القراءة للمجموعتني تقام الرموز التا
 (T-test)رمز اإلحصائي  (3

كمي. وهذه الطريقة الباحثة يف ُتليل البيانات يعين بطريقة مجع البيانات ال ستخدمي
 ختبار البعدي.اإلختبار القبلي و اإل هتدف إىل معرفة احلصول النتيجة اإلختبار. أما

3( كما يلي test-Tوُتليل البيانات يف هذا البحث باستخدام الرموز )  2 : 

t =
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

√(
∑ 2𝑥 + ∑ 2𝑥

𝑁𝑥 + 𝑁𝑦 − 2) (
1

𝑁 𝑥 +  
1

𝑁 𝑦)

 

                                                           
3 1 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.Jakarta: Asdi 
Mahasatya.2010.hal.354 
3 2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006) 

hlm 311-312 
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Mx املقياس املعديل من اجملموعة التجريبية  = 
          Myوعة الضابطة= املقياس املعديل من اجملم 

 2X∑ =العدد التنوي يف كل النتائج من اجملموعة التجريبة 
 2y ∑ =لعدد التنوي يف كل النتائج من اجملموعة الظابطة 
   Nxعدد التالميذ يف اجملموعة التجريبة = 

         Ny عدد التالميذ يف اجملموعة الظابطة = 
3أما الفروض من هذا الرمز تقرير "ت": 3  

Test-Tسايب(<)"ت" احل t table=)1 )"ت" اجلدويلHريبية = مقبول= حصلت التج 
Test-T < )ت" احلسايب"( t table =)0 )"ت" اجلدويلHلتجريبية = مردود= فشلت ا 

                                                           
3 3 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),  hlm. 146 
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 الفصل الرابع

 عرض لبيانات وتحليلها

 : عرض البيانات وتحليلها لمبحث االولا

 الحياة اءة لطالب في المدرسةفي تعليم المهارة القر  Hot Potatoesتطبيق هوت فوتاتوس  .أ
 ماالنج اإلسالمية المتوسطة اإلسالمية

 25 -أبريل 4ويف التاريخ  الضابطةمارس التعلم يكون جملموعة  7-فرباير 15يف التاريخ 
 26لتجريبية يكون يف التاريخ أبريل التعلم يكون للمجموعة التجريبية وانتشار الرفع للمجموعة ا

 الفصلللمجموعة التجريبية يف  هوت فوتاتوسة احثة وسيل. استخدمت الب2020أبريل 
.7a7يف الفصل  ضابطةعادي دون أي وسيلة جملموعة الواستخدمت التعلم الb وهذا البحث .

 املوضوع "عنواين".لقاءات ُتت  4يتكون من 
يف  لضابطةجملموعة ا 2020فرباير  15بت يكون هذا اللقاء يف يوم الس، اللقاء األولفي 

 مقدمات مع الباحثة بدأ. 7bيف الفصل  ة التجربيةأبريل جملموع 4يوم السبت . ويف 7aالفصل 
 .بالسعادة وشعروا ، الطالب مجيع هبا ورحب الفصل إىل الباحثة دخلت. الفصل يف أوَل بالتعارف

 عن باحثة عليها يشرف google from عرب اَلختبار على الباحثة أشرف التجريبية اجملموعة يف
zoom . جبدية بالقراءة فقاموا ، الدراسة قبل الدعاء تقرأ أن الفصل قائد من الباحثة طلبت مث .

بدأت الباحثة باختبار  .”خبري  هلل احلمد“ وأجابوا ، حاهلم عن بسؤاهلم الباحثة بدأ ، الدعاء بعد
ين" ملعرفة التجريبية باملوضوع "عنوا واجملموعة ضابطةاهتم يف القراءة من جمموعة الالطالب من مهار 

سؤاَل.  15قدرة الطالب يف اللغة العربية خصوصا يف مهارة القراءة. اَلختبار األويل يتكون من 
اَلختبار يكون باملقابلة وأما يف  ضابطةأسئلة املقال ففي جمموعة ال 5أسئلة اَلختيار و 10

 . google fromاجملموعة التجريبية اَلختبار يكون يف بيوت الطالب عرب 
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 وبركاته، اهلل ورمحة عليكم بالسالم الدروس الباحثة يفتتح. حاهلم عن بسؤاهلم باحثةال بعد
 قامت. "وبركاته اهلل ورمحة السالم وعليكم" هلا فيستجيبون ، الرحيم الرمحن اهلل بسم وبالقراءة

 اَلختبار وقت. اَلختبار بإجراء قامت مث التمهيدي لالختبار الطالب على أسئلة بطرح الباحثة
  .دقيقة 45

 اَلختبار إجراء علينا. القراءة مهارة لرتقية فوتاتوس هوت استخدام قبل أنه اإلجراء ويظهر
 هوت وسائل تطبيق قبل الطالب كفاءة  ُتديد إىل اَلختبار هذا يهدف. مسبق اختبار هو الذي

 حسن على الباحثة شكره.القبلي اَلختبار وقت انتهاء بعد. القراءة مهارات تعلم يف فوتاتوس
 اهلل ورمحة عليكم بالسالم" الباحثة قال مث ، التايل اَلجتماع يف الباحث وودع لالختبار، اخلضوع

 .الفصل من خارج و" وبركاته

للمجموعة التجريبية  2020أبريل  11يكون هذا اللقاء يف يوم السبت ، لقاء الثانيلافي 
 الباحثة تضع كلمة السر حلضور الدرس مث zoom. جيب أن يكون لدى الطالب 7bيف الفصل 

 من الباحثة طلبت مث. بالسعادة وشعروا ، الطالب مجيع هبا ورحب .zoomوتبدأ الدراسة عرب 
 بسؤاهلم الباحثة بدأ ، الدعاء بعد. جبدية بالقراءة فقاموا ، الدراسة قبل الدعاء تقرأ أن الفصل قائد

 .”خبري  هلل احلمد“ وأجابوا ، حاهلم عن

 عملية هذه. التطبيق بدء يشرتك املعلم من ويطلب املادة، بإعداد املعلم قام  التعلم ولد قبل
 الذي التمرين يف املستخدم اسم وسيتم ، النظام سجل يف وختزنه ، مستخدم اسم فقط العملية

 يف التالميذ .التمرين مكون أنه على املستخدم ُتديد وسيتم فوتاتوس، هوت باستخدام تنشئه
جيب أن  .التواصل من يتمكنوا حىت ”WhatsApp“ جمموعة إىل نضماملال مدعون 7b الفصل

 .zoomحلضور الدرس مث الباحثة تضع كلمة السر وتبدأ الدراسة عرب  zoomيكون لدى الطالب 
بدأت الباحثة بكتابة كشف حضور الطالب.  افتتحت الباحثة الدرس بالسالم ويرده الطالب.

طلبت من  قدمت مفردات اللغة العربية حول املوضوع. ."يعين "العنوان قدمت املوضوع ملناقشته
مث قدمت األسئلة للطالب  الطالب لقراءة النصوص املوجودة يف شاشة جواهلم وحاسوهبم.
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وشرحت معاين الكلمات واحدة تلو األخرى ووّجَهتهم إلعادة مقاهلا والطلب يتحمسون يف 
 م.مث سألتهم عن املوضوع الذي قدمته ملعرفة قدرهت ذلك.

 ذلك بعد. اليوم هذا حصلوا ما حول األسئلة بعض الباحثة سأل ، الدرس إهناء قبل
 الدرجات أعلى على ُتصل اليت وستحصل ،  نتيجة عن سيعلن غدا اَلجتماع إن الباحثة قالت

 .الفصل من خارج و" وبركاته اهلل ورمحة عليكم بالسالم" الباحثة قال مث. الباحثة من مكافأة على

للمجموعة  2020أبريل  18يكون هذا اللقاء يف يوم السبت  ،ء الثالثفي اللقا
حلضور الدرس مث الباحثة تضع  zoom. جيب أن يكون لدى الطالب 7bالتجريبية يف الفصل 

وشعروا . بالسعادة وشعروا ، الطالب مجيع هبا ورحب .zoomكلمة السر وتبدأ الدراسة عرب 
لفصل أن تقرأ الدعاء قبل الدراسة ، فقاموا بالقراءة جبدية. بالسعادة. مث طلبت الباحثة من قائد ا

 ”.احلمد هلل  خبري“بعد الدعاء ، بدأ الباحثة بسؤاهلم عن حاهلم ، وأجابوا 

 الطالب كل  حصول وبعد ، الطالب لكل القيمة بإعالن الباحثة بدأ الثالث اللقاء يف
 أجرى ذلك بعد. إجنازهم حسب بالطال لكل جوائز بإعطاء الباحثة قامت ، املسند على  من

 الطالب مجيع يتمكن حىت ، أمس الثاين اَلجتماع يف املطروحة لألسئلة مناقشة إعادة الباحث
 الطالب تعلم عملية بدت ، الثالث اَلجتماع يف. أفضل بشكل الدرس يف نقله مت ما فهم من

 التعليمي التحفيز يؤدي أن وميكن نشاطًا أكثر الطالب أن يبدو. قبل ذي من محاسة أكثر
 بصحيحا و العربية اللغة نص قراءة و لرتمجة الطالب و جيد بشكل الطالب ُتسني إىل املتزايد

 . دايج

قبل إهناء الدرس ، وقالت الباحثة إن اجتماع الغد سيكون اَلجتماع األخري ، وقالت 
ما قيل. مث قال  الباحثة إنه سيكون هناك اختبار لنهاية اَلجتماع ، لذلك مت بذل جهد ملعرفة

 ."الباحثة "بالسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

يف  الضابطةجملموعة  2020مارس  7السبت الثيكون هذا اللقاء يف يوم  رابع،اللقاء ال
يكون اللقاء الثالث كذلك للمجموعة التجريبية يف  2020أبريل  25ويف التاريخ  7aالفصل 
حلضور الدرس مث الباحثة تضع كلمة السر  zoomجيب أن يكون لدى الطالب . 7bالفصل 
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 ورحب الفصل إىل الباحثة دخلتجملموعة التجريبية و جلمع الضابطة  zoomوتبدأ الدراسة عرب 
وشعروا بالسعادة. مث طلبت الباحثة من قائد الفصل أن . .بالسعادة وشعروا ، الطالب مجيع هبا

بعد الدعاء ، بدأ الباحثة بسؤاهلم عن حاهلم ،  تقرأ الدعاء قبل الدراسة ، فقاموا بالقراءة جبدية.
 ”.احلمد هلل  خبري“وأجابوا 

اللقاء جعلت الباحثة اَلختبار األخر للطالب عن املوضوع "عنواين"، واهلدف   ويف هذا
من هذا اَلختبار معرفة قدرة الطالب يف فهم املوضوع الذي قدمته الباحثة خصوصا للمجموعة 

يف تعلم اللغة العربية خصوصا يف مهارة القراءة.  هوت فوتاتوس وسيلة يت استخدمتالتجريبية ال
 سؤَل.  15وهذا اَلختبار األخر يتكون من 

 وشكره ، لالختبار اخلضوع حسن على الباحثة شكره .البعدي اَلختبار وقت انتهاء بعد
 وهو ةمفيد املعرفة تكون ان ونأمل معا الدراسة من ليتمكن والفرصة الوقت على الباحثة 

 لكم شكرا الباحثة وقال معا الدراسة من وانتهوا الدعاء قرأوا ذلك بعد. اكثر العربية اللغة حيب
 .وبركاته اهلل ورمحة عليكم السالم قالت مث شيء كل  على

، األسئلة اليت  للمجموعة التجريبية اَلختبار البعدي باستخدام وسائل هوت فوتاتوس
لى الوسائل هوت فوتاتوس، تصنع الباحثة حلقة الوصل يعطيها املعلم هي يف شكل ألعاب ع

غري متصل باَلنرتنت ليستطيع الطالب فتحه باملباشارة.  ترسل الباحثة ملفات األسئلة إىل 
، للطالب بتنزيلها مث يبدأ املعلم األسئلة يف شكل ألعاب من خالل مكاملة whatsappجمموعة 

دقيقة. يستغرق كل  30ت العمل السؤال . وقzoomفيديو مع الطالب باستخدام تطبيقات 
دقائق للعمل عليه. بعد اَلنتهاء من هذه األسئلة ، جيب على الطالب تسجيل الدرجات  3سؤال 

اليت حصلوا عليها. تشرف الباحثة على الطالب حىت َل احتيايل يف حل األسئلة. يف هناية الدرس 
وف يرى الباحثة نتائج مجيع التالميذ. يقوم التالميذ جبمع النتائج عرب جمموعة الواتس آب وس

حيصل التالميذ احلاصل على أعلى الدرجات على جائزة كشكل من أشكال التقدير. يف هناية 
الدرس يشرح املعلم كل سؤال يف اللعبة. وقدم بعض املالحظات للتالميذ لتذكرها. ينتهي التعلم 

جملموعة التجريبية فُيعَقد اَلختبار بوسيلة منحة بكافأة التالميذ الذين حيققون أعلى الدرجات. أما ا



 
 

38 
 
 

فيعقد اَلختبار كتابًة كاملعتاد  ضابطة بيوت الطالب وأما جمموعة الهوت فوتاتوس ويكون يف
 ويكون يف الفصول.

لترقية مهارة القراءة لتعليم  Hot Potatoesما مدى فعالية استخدام هوت فوتاتوس  .ب
 ماالنج. اإلسالمية المتوسطة ميةاإلسال الحياة اللغة العربية في المدرسة

 البحث نتائج وعرضت. البحث بنتائج تتعلق اليت البيانات الباحثة ستعرض يلي وفيما
 . t-test اإلحصائي الرموز بااستخدام حللتها مث اجملموعتني من والبعدي القبلي اإلختبار

 التجريبية للمجموعة البعدي و القبلي اإلختبار نتائج. 1

 الإلختبار القبلي يف اجملموعة التجريبية كما يلي : أما نتائج    

 (4.1الجدول)

 نتائج الإلختبار القبلي في المجموعة التجريبية

المجموع ة   الرقم
 التجريبية

 

 التقدير النتيجة اسماء الطالب 
 ضعيف 60 أمحد ذوالفقار 1
 ضعيف 50 احلفيظ عبد 2
 ضعيف   45 سعكار شيخ أيب عبداهلل 3
 جيد 75 مولنا نسريل احلمشةأمحد  4
 جيد 75 أدتيا وحي انكا سافرتا 5
 ضعيف 40 سيهبودبني أمحد 6
 جيد 80 أمحد زهري شحري 7
 ضعيف 35 أول يوري بيهقي 8
 ضعيف 60 ريكي إميان دوي 9
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 جيد جدا 85 اهلل هداية فهمي 10
 جيد 70 كوسوما  جايا فرمان 11
 ضعيف 50 أفندي إقبال 12
 ضعيف 55 حبييب زانفو  حممد 13
 جيد 80 مارفل ألدريتش فولفي  14
 ضعيف 60 الفيانشة إقبال حممد 15
 ضعيف 45 الفيزار زمهار حممد 16
 جيد 70 أريس حممد 17
 ضعيف 50 واليدين ابراهيم حممد 18
 ضعيف 50 األفندي نور حممد 19
 جيد 80 أفندي حممد نزار 20
 ضعيف 60 أفندي رضوان 21
 جيد  80 اهلل أمني أكمل سيفاين 22
 جيد جدا 82 بكتيار شهيب زينب 23
 ضعيف 50  سوريا جيسون 24
 جيد 70 رميان هرجا نريواع 25
 ضعيف  30 أمحد نوفال افندي 26

  1587 العدد 
  61 المعدل 

 وأما الطالب. 61 املعدلة الدرجة نالو الطالب أن ظهر القبلي، اإلختبار هذا نتائج فمن
 ويف ،0مقبول  يف مستوى ،۹ جيد مستوى يف ،۲ جدا جيد مستوى يف ، 0ممتاز  وىمست يف

  .مقبول بصفة تعليم مهارة القراؤة على قدرهم فإن هنا ومن 15 ضعيف مستوى
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 (4.2الجدول)  

 في المجموعة التجريبيةنتائج الإلختبار البعدي 

  المجموعة التجريبية  الرقم
 يرالتقد النتيجة اسماء الطالب 

 جيد 75 أمحد ذوالفقار 1
 جيد جدا 85 احلفيظ عبد 2
 جيد جدا  85 سعكار شيخ أيب عبداهلل 3
 جيد جدا 90 أمحد مولنا نسريل احلمشة 4
 جيد 80 أدتيا وحي انكا سافرتا 5
 جيد 75 سيهبودبني أمحد 6
 ممتاز 95 أمحد زهري شحري 7
 جيد 75 أول يوري بيهقي 8
 جيد 80 ريكي إميان دوي 9

 ممتاز 95 اهلل هداية فهمي 10
 جيد 80 كوسوما  جايا فرمان 11
 جيد 68 أفندي إقبال 12
 جيد 70 حبييب فوزان حممد 13
 جيد جدا 90 مارفل ألدريتش فولفي  14
 جيد  72 الفيانشة إقبال حممد 15
 جيد 70 الفيزار زمهار حممد 16
 ممتاز 95 أريس حممد 17
 جيد   70 دينوالي ابراهيم حممد 18
 جيد جدا 85 األفندي نور حممد 19
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 جيد جدا 90 أفندي حممد نزار 20
 جيد  75 أفندي رضوان 21
 جيد جدا 90 اهلل أمني أكمل سيفاين 22
 جيد جدا 90 بكتيار شهيب زينب 23
 جيد 75  سوريا جيسون 24
 ممتاز 95 رميان هرجا نريواع 25
 جيد  80 أمحد نوفال افندي 26

  2130 لعددا 
  82 المعدل 

 الطالب وأما .82 املعدلة الدرجة نالو الطالب أن ظهر البعدي، اإلختبار هذا نتائج فمن  
 .0 مقبول مستوى ويف .۱4 جيد مستوى ويف ،۸ جدا جيد مستوى يف ،4 ممتاز مستوى يف

 .جيد جدا القراءة بصفة مهارة تعليم على قدرهتم فإن هنا ومن

 ر القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة. نتائج اإلختبا2

 فأما نتائج الإلختبار القبلي يف اجملموعة الضابطة كما يلي : 

 (4،3الجدول)

 نتائج اإلختبار القبلي في المجموعة الضابطة

  المجموعة الضابطة  الرقم
 التقدير       النتيجة اسماء الطالب 

 ضعيف 55 فوزان أمحد 1
 جيد 70 زاريف أمحد 2
 ضعيف 60 امني روفيل محدا 3
 ضعيف 35 أرسال أشهايب 4
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 ضعيف 40 باكاس اجي رمضاين 5
 مقبل 65 خريتل نور عيشة 6
 جيد 70 الغفاري ديازموزا 7
 جيد 80 سهيلة إيفا 8
 ضعيف 30 سبتيان دوي فضيلة 9

 ضعيف 60 براتاما سابوترا فيجو 10
 ضعيف 45 إسحاق موَلنا إهلام 11
 ضعيف 35 خري النساء 12
 ضعيف 60 مشودي 13
 جيد 80 متمائنة 14
 ضعيف 15 سلسبيلة نادية 15
 جيد 80 ناديال أغنسيا 16
 جيد 70 فراندي نوفال 17
 ضعيف 30 اهلادي نور 18
 ضعيف 60 فاشا راتو أيو 19
 ضعيف 30 سييت رمضاين 20
 ضعيف 55 سوريا ايكا 21
 جيد  80 مونيكا تيا 22
 جيد 80 يراواحيو نتا فرو  23
 ضعيف 40 حممد ايب  24
 ضعيف 50 حممد زمزامي 25
 ضعيف  35 فوتري أناندا 26

  1410 العدد 
  54 المعدل 
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 وأما الطالب.  54 املعدلة جة الدر نالو الطالب أن ظهر ،البعدي اإلختبار هذا نتائج فمن
 ويف ،1مقبول  وىيف مست ،۷ جيد مستوى يف ،0 جدا جيد مستوى يف ، 0ممتاز  مستوى يف

 .ضعيف بصفة ةتعليم مهارة القراء على قدرهم فإن هنا ومن  17 ضعيف مستوى

 فأما نتائج الإلختبار القبلي يف اجملموعة الضابطة كما يلي : 

 (4.4الجدول)

 نتائج اإلختبار البعدي في المجموعة الضابطة

  المجموعة الضابطة  الرقم
 التقدير النتيجة اسماء الطالب 

 جيد 68 فوزان أمحد 1
 جيد 75 زاريف أمحد 2
 ضعيف 60 امني روفيل امحد 3
 ضعيف 45 أرسال أشهايب 4
 جيد جدا 85 باكاس اجي رمضاين 5
 جيد 75 خريتل نور عيشة 6
 جيد 75 الغفاري ديازموزا 7
 جيد 80 سهيلة إيفا 8
 ضعيف 60 سبتيان دوي فضيلة 9

 ضعيف 60 براتاما سابوترا فيجو 10
 ضعيف 55 إسحاق موَلنا إهلام 11
 ضعيف 40 خري النساء 12
 مقبل 65 مشودي 13
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 جيد جدا 90 متمائنة 14
 ضعيف 35 سلسبيلة نادية 15
 جيد جدا 85 ناديال أغنسيا 16
 جيد  75 فراندي نوفال 17
 ضعيف 60 اهلادي نور 18
 جيد 70 فاشا راتو أيو 19
 ضعيف 48 سييت رمضاين 20
 ضعيف 55 ايكاسوريا  21
 جيد جدا 85 مونيكا تيا 22
 جيد 80 واحيو نتا فرويرا 23
 ضعيف 45 حممد ايب  24
 مقبل 65 حممد زمزامي 25
 ضعيف  40 فوتري أناندا 26

  1676 العدد 
  64 المعدل 

 

 وأما الطالب. 64 املعدلة الدرجة نالو الطالب أن ظهر ،البعدي اإلختبار هذا نتائج فمن
 ويف ،2مقبول  يف مستوى ،۸ جيد مستوى يف ،4 جدا جيد مستوى يف ، 0ممتاز  ىمستو  يف

 .مقبل بصفة ةتعليم مهارة القراء على قدرهم فإن هنا ومن 12 ضعيف مستوى

 التجريبية للمجموعة والبعدي القبلي اإلختبار نتائج . مقارنة3

 بني مقارنة الباحثة ريبيةالتج للمجموعة والبعدي القبلي افختبار نتائج بيان معرفة بعد و 
 :يلي كما  واملقارنة والبعدي، القبلي اإلختبار
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 (4.5الجدول)

 بيةر القبلي والبعدي للمجموعة التجر المقارنة بين اإلختبا

 البعدي اإلختبار  القبلي اإلختبار  التقدير النتيجة الرقم
عدد    

 الطالب
النسبة 
 المؤية

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المؤية

15.38 4 %0 0 ممتاز 100 - 91 1
% 

30.77 8 %7.69 2 جيد جدا 90 - 81 2
% 

34.65 9 جيد 80 - 66 3
% 

14 53.85
% 

 %0 0 %0 0 مقبل 65 4
57.69 15 ضعيف 64 – 0 5

% 
0 0% 

 %100 26 %100 26  العدد 
 يف أن التجريبية فظهر للمجموعة والبعدي القبلي اإلختبار بني املقارنة بيان إىل وبالنسبة

 و جدا، جيد يف مستوى %7.69 و ممتاز، مستوى يف الطالب %0القبلي  ختباراإل
  . ضعيف مستوى يف %57.69و  مقبول، مستوى يف %0 و جيد، مستوى يف 34.65%

 %30.77 و ممتاز، مستوى الطالب يف من %15.38 أن ظهر البعدي اإلختبار يف وأما
 و مقبول، مستوى يف %0جيد، و  مستوى يف %53.85   و جدا، جيد مستوى يف
 نتيجة من أكرب البعدي يعين أن نتيجة اإلختبار لبيان هذا و ضعيف، مستوى يف 0%

 .القبلي اإلختبار
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 الضابطة للمجموعة والبعدي القبلي اإلختبار نتائج . مقارنة4

 بني مقارنة الباحثة الضابطة للمجموعة والبعدي القبلي افختبار نتائج بيان معرفة بعد و 
 :يلي كما  واملقارنة والبعدي، القبلي اراإلختب

 (4.6الجدول)

 لقبلي والبعدي للمجموعة الضابطةالمقارنة بين اإلختبار ا

 البعدي اإلختبار  القبلي اإلختبار  التقدير النتيجة الرقم
عدد    

 الطالب
النسبة 
 المؤية

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المؤية

1 91 – 
100 

 %0 0 %0 0 ممتاز

 %15.38 4 %0 0 جدا جيد 90 - 81 2
30.77 8 جيد 80 - 66 3

% 
8 30.77% 

 %7.70 2 %3.38 1 مقبل 65 4
65.38 17 ضعيف 64 – 0 5

% 
12 46.15% 

 %100 26 %100 26  العدد 
 يف أن فظهر الضابطة للمجموعة والبعدي القبلي اإلختبار بني املقارنة بيان إىل وبالنسبة

 %30.77 و جدا، جيد يف مستوى %0  و ممتاز، ستوىم يف الطالب من %0القبلي  اإلختبار
 يف وأما. ضعيف مستوى يف %65.38و  مقبول، مستوى يف %3.38 و جيد، مستوى يف

 جيد مستوى يف %15.38 و ممتاز، مستوى الطالب يف من %0 أن ظهر البعدي اإلختبار
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 يف %46.15    و مقبول، مستوى يف %7.70جيد، و  مستوى يف %30.77  و جدا،
 .القبلي اإلختبار نتيجة من أكرب البعدي يعين أن نتيجة اإلختبار لبيان هذا و ضعيف، مستوى

 

 اجملموعتني من املربع اإلحنراف عدد . مقارنة5

 :التايل جدوال يف كما  وهي اجملموعتني، من املربع اإلحنراف عدد النتائج وهذه 

 (4.7الجدول)

 المجموعتين من المربع اإلنحراف عدد اإلنحراف عدد نتائج

  الضابطة اجملموعة   التجريبية اجملموعة  الرقم
 X1 X2 (X) X2 Y1 Y2 

 
(Y) Y2 

1 60 75 15 225 55 68 13 169 
2 50 85 35 1225 70 75 5 25 
3 45 85 40 1600 60 60 0 0 
4 75 90 15 225 35 45 10 100 
5 75 80 5 25 40 85 45 2025 
6 40 75 35 1225 65 75 10 100 
7 80 95 15 225 70 75 5 25 
8 35 75 40 1600 80 80 0 0 
9 60 80 20 400 30 60 30 900 

10 85 95 10 100 60 60 0 0 
11 70 80 10 100 45 55 10 100 
12 50 68 18 324 35 40 5 25 
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13 55 70 15 225 60 65 5 25 
14 80 90 10 100 80 90 10 100 
15 60 72 12 144 15 35 20 400 
16 45 70 25 625 80 85 5 25 
17 70 95 25 625 70 75 5 25 
18 50 70 20 400 30 60 30 900 
19 50 85 35 1225 60 70 10 100 
20 80 90 10 100 30 48 18 324 
21 60 75 15 225 55 55 0 0 
22 80 90 10 100 80 85 5 25 
23 82 90 8 64 80 80 0 0 
24 50 75 25 625 40 45 5 25 
25 70 95 25 625 50 65 15 225 
26 30 80 50 2500 35 40 5 25 

 5664 266 1676 1410 14857 543 2130 1587 اجملموع
N   ∑𝑥 ∑𝑥2   ∑Y ∑Y2 

 وفيما توضيع مايف اجلدوال السابق:
 X1  =  نتائج اإلختبار القبلي من اجملموعة التجربية 
  = X1 تائج اإلختبار البعدي من اجملموعة التجربيةن  

(X) =  عدد اإلحنراف من نتائج اجملموعة التجربية 
  = X2 عدد اَلحنراف املربع من نتائج اجملموعة التجربية 

= ∑𝑥  جمموع عدد اَلحنراف من نتائج اجملموعة التجربية 
= ∑𝑥2  لتجربيةجمموع عدد اَلحنراف املربع من نتائج اجملموعة ا 
= Y1   نتائج اإلختبار القبلي من اجملموعة الضا بطة 
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= Y2  نتائج اإلختبار البعدي من اجملموعة الضا بطة 
(Y) = عدد اإلحنراف من نتائج اجملموعة الضابطة 

 = Y2 عدد اَلحنراف املربع من نتائج اجملموعة الضابطة 
∑Y = لضابطةجمموع عدد اَلحنراف من نتائج اجملموعة ا 
∑Y2 = جمموع عدد اَلحنراف املربع من نتائج اجملموعة الضابطة 

 
 (4.8الجدول)

 مجموع عدد االنحراف وعدد االنحراف المربع من المجموعتين
 التجربية المجموعة الضابطة المجموعة

 عددمجموع 
 (Y∑)اَلحنراف 

 مجموع عدد
 اَلحنراف املربع
(∑Y2)   

 مجموع عدد
   (𝑥∑)اَلحنراف 

 مجموع عدد
 اَلحنراف املربع

(∑𝑥2)  
266 5664 543 14857 

 مث قام الباحث بإدخال النتائج السابق إىل الرمز اإلحصائي اآليت: 
 

𝑀𝑥 = ∑ 𝑥

𝑁
 

= 
543

26   

=  21 

∑𝑥2 = ∑𝑥2 - (∑𝑥)2

𝑁
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= 14857 - 
(543)2

26
 

= 14857 - 
294849

26
 

= 14857 – 11340  

 = 3,517 

 

𝑀𝑦 = ∑ 𝑦

𝑁
 

= 266

26
 

= 10,2 

∑𝑦2 = ∑𝑦2 - (∑𝑦)2

𝑁
 

= 5664 - (266)2

26
 

= 5664 - 70.756

26
 

= 5664 – 2721 

= 2,943 

t =
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

√(
∑𝑥2 + ∑𝑦2

𝑁𝑥 + 𝑁𝑦 − 2) (
1

𝑁 𝑥 +  
1

𝑁 𝑦)
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=
21 − 10.2

√(
3.517 + 2.943

26 + 26 − 2 ) (
1

 26 +  
1

 26)

 

=
10.8

√(
6.460

50
) (

2
 26)

 

=
10.8

√(129.2)(0.077)
 

=
10.8

√10
 

= 10.8

3.2
 

𝑡 = 3.375 

= 5664 - (266)2

26
 

Df = (NX + NY – 2) 
= (26 + 26 – 2) 

= 50 

𝑡. 𝑆0.01  = 2,678 

𝑡. 𝑆0.05   = 2,009 
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2,009 < 2,678 < 3.375 

مث قامت الباحثة بتعيني  3،375اإلحصائي =  tاجلدول السابق، وجدت الباحثة أن نتيجة من 
t-table  ( و حبثت الباحثة أن نتيجة يف القائمة احلريةdegree of freedom  ) منt-table  أن نتيجة

 .2،009=  %5و نتيجة يف التقدير املعنوي  2،678=  %1يف التقدير املعنوي 
 تقرير "ت"

 

 

 أكرب وكذلك ۲،6۷۸=   %1 املعنوي التقدير نتيجة من أكرب 3،375=  اإلحصائي تيجةون 
 البحث هذا فروض أن أو مقبول H1 أن مبعىن ۲،۰۰۹=  %5 املعنوي تقدير نتيجة من

. القراءة مهارة التعليم يف Hot Potatoesهوت فوتاتوس  استخدامفعالية  أن دليل هذا و. مقبول
 فوتاتوس هوت  استخدام فعالية أن الباحثة، مجعتها اليت البيانات يعجبم البحث هلذا وخالصة

 اإلسالمية املتوسطة مدرسة يف العربية اللغة تعليم يف التالميذ رغبة وتنمية  القراءة مهارة ا لرتقية
 .احلياة اإلسالمية ماَلنج

 وُتليلها اَلستبانة البيانات . عرض6

 (4.9الجدول)

 ة من ستة وعشرون طالبنتيجة االستبانة التجريبي

 السؤال
 المستجيب

عدد  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 إجمالي

1 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 33 
2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 35 
3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 36 

 t.test احلاسيب(t  )t.table < (t حصلت التجريبية = مقبول = )جدوايل 
t.test احلاسيب(t  )t.table < (t فشلت التجريبية = مقبول = )جدوايل 
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4 4 4 3 2 4 3 3 4 4 4 35 
5 3 3 4 4 4 3 2 2 3 4 32 
6 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 37 
7 2 3 3 2 4 3 3 4 3 3 30 
8 4 3 2 3 3 3 2 2 3 4 29 
9 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 37 

10 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 36 
11 3 4 2 2 2 4 3 2 2 2 26 
12 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 38 
13 4 2 2 4 3 4 3 4 2 4 32 
14 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 29 
15 3 2 4 3 4 4 3 3 4 4 34 
16 3 2 4 2 2 3 4 4 4 4 32 
17 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 34 
18 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 34 
19 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 35 
20 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 36 
21 4 2 3 4 4 4 3 3 4 3 34 
22 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 32 
23 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 35 
24 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 30 
25 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 33 
26 4 3 2 4 3 3 3 4 2 2 30 
 864 88 86 85 88 92 89 82 82 83  89 ةاجلمل
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 أما الطريقة املستخدمة لتحليل البيانات من نتائج اإلستبانة فهي برمز:

P = 𝐹

𝑁
 X 100% 

 النسبة املائوية:  Pالبيان : 
F  :تكرار اإلجابة 
N  :عدد املستجيبني 

864نسبة اجلواب : 

1040
  X 100%  =83% 

 فها، وضعت الباحثة املعايري األتية : ولوصف نتائج اإلستبانة وتصني

 النسبة املئوية التقدير الرقم
 %100 - %81 َلئق جدا 1
 %80 - %61 َلئق 2
 %60 - %41 كفاءة َلئق 3
 %40 - %21 نقصان َلئق 4

 وهي يف درجة "َلئق جدا" %83وقفا هلذا اجلدوال، فالنتيجة هي 
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 الفصل الخامس

 مناقشة البحث

 لترقية مهارة القراءة  Hot Potatoesت فوتاتوس هو مناقشة تطبيق  .أ

 جمرد القراءة وعمالية. وتطورها ترقيتها متكن اليت اللغوية املهارات أهم من القراءة مهارة
 أكثر إىل حيتاج معتقدة عملية هي وإمنا الناص، يف املكتوبة الروموز أو باأللفاظ النطق على القدرة

 ذلك على احلصول أجل من. جيدا املقروء النص لفهم( لتالميذا) القارئ لدى اللغوية املهارة من
 املقروء النص فهم على تعينهم اليت املالئمة األساليب أو بالوسيلة التالميذ پزود أن للمدرس ينبغي

 العالقة ومعرفة احلروف، بني متييز على القدرات :وهي القراءة ملهارت أهداف وُتقيق بسهولة
، اجلمل يف وتتابعها الكلمات لرتتيب الظاهرة املعاين فهم ،عليه دلي الذي والصوت احلرف بني

 ،املعاين توضيح من تضيفه وما والفقرات واألقواس، الرتقيم، مثل الكتابية للرموز السليم الفهم
3.القراءة نصوص تتضمنه ما فهم 4  

 Hot  وتاتوسف هوت وسيلة استخدام قبل التجريبية اجملموعة يف املوجودة املشكلة 

Potatoes متحمسني غري بالطال وجعل اجلانب هبذا اَلهتمام عدم هي العربية اللغة دراسة يف 
 الطالب يكون حبيث لديهم قراءهتم مهارة لتطوير فوتاتوس هوت الباحثة واستخدمت. الدراسة يف

 الذي أهداف سائلالو  هذا وُتقيق. القراءة مهارة يف خاصة ، العربية اللغة لتعلم متحمسني
 يدل الذي توالصو  احلرف بني العالقة ومعرفة احلروف، بني متييز على القدرات بالطال

 السليم الفهم لطالبا. اجلمل يف وتتابعها الكلمات لرتتيب الظاهرة املعاين فهم  الطالب.عليه
 ما فهم الطالب. ملعاينا توضيح من تضيفه وما والفقرات واألقواس، الرتقيم، مثل الكتابية للرموز

 .  القراءة نصوص هتتضمن

 الداعمة الوحدات أو مرفق من العديد يعد Hot Potatoesس فوتاتو  هوت استخدام
( 3 إنتاج التكوين  تصميم( 2 املادة وكتابة يعد( 1: التالية اخلطوات مع تفاعلية وممارسة للمتعلم

                                                           
( 2011إلسالمية الحكومية. ، )ماالنق: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم انور هادي، المجة لتعليم المهارات اللغوية لغير الناطقين بها 34

 .61ص. 
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3ب.الويب على امللف حفظ أو امللف تصدير( 4 الرئيسي حفظ 5  يف ةاملاد صنع خبطوات ائتمر 
 من الوسائل هذا بتثبيت يقوم املعلم أن املعلم، يفعله هذا تعليم، وسائل يف فوتاتوس هوت دليل

 للدخول ويسجل إلكرتوين بريد بإدخال املعلم  مث ،" فوتاتوس هوت" جوجل عن البحث خالل
 مادة ابةوكت بعمل املعلم يقوم ذلك بعد. واملمارسة للمتعلم  يعد املعلم يقوم مث الوسائل هذه إىل

 بعد فوتاتوس، هوت وسائل يف بالفعل املوجود الرئيسي يف حبفظ املعلم يقوم مث ،" عنواين" عن
 .لتالميذ تسليمه ليتم (html) ويب مستند يف امللف حفظ أو امللف بتصدير املعلم يقوم أن

 قراءة يف املدرسةاستخدمت الباحثة يف هذا البحث وسائل هوت فوتاتوس لرتقية مهارات ال
". يتم تطبيق هوت فوتاتوس املتوسظة احلياة اإلسالمية ماَلنج. املادة يف هذه الدراسة هي "عنواين

ملعلم حضور التالميذ. ايفتح املعلم الدرس بقراءة دعاء. حيضر   كما يلي:السابع "ب"   يف الفصل
راءة النص لتالميذ قايقدم املعلم موضوع ، ويقدم املعلم مفردات حول موضوع. يطلب املعلم من 

ا النص. يطلب املعلم اللغة  العربية املطبوع على شاشة. يطلب املعلم من كل تالميذ ترمجة هذ
 اجملموعة التجريبية يف  من بعض الطالب قراءة نص عريب معناه مث يقوم الطالب اآلخرون بيقلده.

موعة نشاء جممت إجراء اَلختبار البعدي باستخدام وسائل هوت فوتاتوس، قام املعلم بإ
whatshapp  إلرسال ملفات األسئلة إىل جمموعةwhatshapp  ،علم درجة يعطي امل ليقوم الطالب

لعمل على األسئلة للتالميذ القادرين على القراءة بشكل جيد وصحيح يأخذ  أعلى نقطة عند ا
ة اادعاء. ميذ الدراس بقراءسيتم منحهم جائزة للفائز. بعد اَلنتهاء من الدراس، يغلق املعلم والتال

 الفصل السابع )ب( يفإن وسائل هوت فوتاتوس اليت يستخدم الباحثة يف تعليم املهارة القراءة 
يذ يشعر باحلماسة، مناسبة باخلطوات الطلوبة، ويستطيع أن ترقي على فهم النص، وكان التالم

على  ي التالميذنشاط، وفهم بلوسائل هوت فوتاتوس، إن وسائل هوت فوتاتوس يستطيع أن ترق
 فهم النص.

                                                           
3 5 Yusrin Sanusi Baso. Cara mudah membuat latihan interaktif pembelajaran Bahasa. (Malang: Misykat. 
2003) Hal, 04 
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 السابع الفصل يف القراءة مهارة لتعليم تناسب وسيلة هذه أن السابقة النظرية أساس على
 التالميذ رغبة وتنمية فعالية الوسائل هذه أن يدل الذي البحث هذا نتائج أن عليه املربهن" ب"

  .القراءة مهارة تعليم يف

لترقية مهارة القراءة في  Hot Potatoes هوت فوتاتوسمناقشة فعالية استخدام  .ب
 .المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحياة اإلسالمية ماالنج

، لرتقية مهارة القراءة Hot Potatoes استخدام فعالية هوت فوتاتوسبعد أن َلحظنا أن 
فشرحت نتائج اإلختبار من اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية خمتلفة بينهما. وعدد نتائج 

وأما نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة  61باملعدل  1587ي للمجموعة التجريبية اإلختبار القبل
. وبعد إجراء اإلختبار البعدي كانت نتائج اجملموعة التجريبية  54باملعدل  1410الضابطة 

 أن على تدل وهذه 64 باملعدل ۱6۷6وصارت نتائج اجملموعة الضابطة  82باملعدل  2130
 وذلك القراءة، مهارة لرتقية Hot Potatoes فوتاتوس هوت وسيلة اماستخد واضحا تأثريا هناك

 للمجموعة البعدي اإلختبار نتائج من أكرب التجريبية للمجموعة البعدي اإلختبار نتائج ألن
 .الضابطة

وكذلك  2،009= %5أكرب من نتيجة املستوى املعنوي   3،375أن نتيجة اإلحصائي  
مقبول أي أن فرضية هذه  H1 وذلك أن 2،678= %1أكرب من نتيجة املستوى املعنوي 

 كان  فوتاتوس هوت استخدام بعد البحث مقبولة. وينظر إىل املالحظة يف الفصل التجرييب،
 يستطيع Hot Potatoes  فوتاتوس هوت وسيلة تطبيق أما .والتعلم التعليم يف متحمسا الطالب

 النص يقراء أن الطالب يستطيع .القراءة ةمهار  يف خاصة العربية اللغة تعليم يف الطالب حمرض أن
 . وجيدا صحيحاً  العربية اللغة يف
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 الفصل السادس

 اإلختتام
 الخالصة .أ

 واخلالصة من البحث الذي بينته الباحثة ما يلي:

ملا قامت الباحثة بتعليم اللغة العربية بوسيلة البطاطا الساخنة فإهنا وجدت تطور الطالب  .1
. فهذه الوسيلة تسهلهم يف فهم نصوص العربية ومفرداهتا بعد استخدام هذه الوسيلة

يلة هوت وسوتساعدهم كذلك يف قراءة نصوص العربية قراءة صحيحة. فاستخدام 
 الساخنة يف تعلم القراءة جعله سهال وممتعا للطالب. Hot Potatoes فوتاتوس

درسة املتوسطة لتعلم مهارة القراءة يف امل Hot Potatoes  هوت فوتاتوساستخدام وسيلة  .2
احلياة اإلسالمية ماَلنج فعال جدا وهذا ظهر من نتيجة اختبار الطالب. نتيجة 

وأكرب كذلك  2،678% = 1أكرب من نتيجة التقدير الكبري  3،375اإلحصائية = 
 أو أن هذه فرضية البحث تُقبل. H1يعين قبول  2،009% = 5من التقدير الكبري 

 
 المقترحات -ب

 بحث قامت الباحثة باَلقرتاح للباحثني بعدها ومن هذا اَلقرتاح ما يلي:ويف هناية هذا ال
يف تعلم اللغة حىت حيرص الطالب يف  ةوالوسيلعلى مدرسي اللغة العربية تطوير األسلوب . 1

 تعلم اللغة العربية خصوصا يف مهارة القراءة.

يهدف إىل جعل بيئة أنه  .وسائل التعليم اليت يطبقها الباحثة جيب أن يستخدم دائًما. 2

 التعليمية  فّعال و جعل جاذبية للطالب يف فهم النص اللغة العربية.
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 المواقع الجغرافية

 ماَلنج اإلسالمية املتوسطة اإلسالمية احلياة املدرسة:    رسةاملد اسم

 12123573003:    اإلحصائية رقم

  ۱۱۱۲35۰۷۰۲۹۱۱:  الوطنية املدرسة مدير رقم

  RT. 01/RW. 03 داَلم مالك احلاج گياهي  الشارع :    العنوان

 الشرقية، جاوی ماَلنج، ،(Kedungkandang) کاندانج  کيدونج
65137 

 0341716440:    اتفاهل رقم

 المدرسة تأسيس تاريخ. ب

 1984 يوليو 1 يف ماَلنج اإلسالمية املتوسطة اإلسالمية احلياة املدرسة تأسست
 رقم (YPPAI  (اإلسالمية احلياة التعليم تطوير مؤسسات جملس قرار نتائج على بناء

9/AG.YPPAI/kep.MTs/VII/1984  ياةاحل املدرسة التعليم مستويات إنشاء عن 
 إبتدائية مدرسة و األطفال تربية وهو القائم للتعليم استمرارا اإلسالمية املتوسطة اإلسالمية

 .إسالمية

 



 

 
 

 رعاية ُتت تعليمية مؤسسة هي اإلسالمية املتوسطة اإلسالمية احليلة املدرسة
 التعليمية مؤسسات على أشرفت (YPPAI) اإلسالمية احلياة التعليم تطوير مؤسسات

 معهد) الرمسية غري التعليمية ومؤسسات( إسالمية إبتدائية ومدرسة األطفال ربيةت) الرمسية
 (.التعليم وجملس

 مؤسسة كانت  عندما اإلسالمية املتوسطة اإلسالمية احلياة املدرسة تأسست
YPPAI الذي منه للؤسس الرئيسية الفكرة تلقائيا ظهرت ، العزيز عبد حاج كياي  بقيادة 

 من إليها النظر عند". املدرسة يرتكوا أن جييب َل املسلمني لأطفا" دائما لديه كان
 منحدر على تقع اإلسالمية املتوسطة اإلسالمية احلياة املدرسة فإن اجلغرافية، العوامل

 مدينة (Kedungkandang) کاندانج  كيدونج  قرية يف يقع الذي (Buring) بورنج جبل
 .1984 عام من الشرقي اجلزء يف ماَلنج

 :منها اإلسالمية املتوسطة اإلسالمية احلياة املدرسة لتأسيس أسباب عدة هناك

 إسالمية إبتدائية ومدرسة األطفال تربية تعليمية مؤسسات بالفعل لديها املؤسسة. 1
 . مستمرة مدرسية لديها ليس ولكن

 عن بعيدة ألهنا (SLTP) املتوسطة املدرسة يف أبنائهم تعليم مواصلة عن األباء إحجام. ۲
 .إقامتهم انمك

 .أبنائهم تعليم تكالف دفع على اآلباء قدرة عدم. 3

 اإلسالمية احلياة املدرسة إنشاء فكرة العزيز عبد حاج كياي  لدي كان  الثالثة، األسباب هذه من
 احلياة" َلمسها وفقا اإلسالم دين وبث العيش يف رغبة غرض و بقصد اإلسالمية املتوسطة

 مرة ذات قادموا الذين اخللفاء أمساء أما. خليفته ويطور يالحق يزال َل اآلن حىت" اإلسالمية
 :اإلسالمية املتوسطة اإلسالمية احلياة املدرسة رئيس

 ۱۹۹۰-۱۹۸4 عام   العزيز عبد احلاج کياهي.  1



 

 
 

 ۲۰۰3–۱۹۹۰ عام  املاجستري عزيز عرفان احلاج الدكتور. 2

 اآلن - ۲۰۰3 عام    املاجستري عزيزة فطرة احلاجة. 3

 رؤية ومهمة وأهداف المدرسة ج.

 املدرسة رؤية. 1

 املثقفة والبيئات والتكنولوجيا، العلوم ومعرفة الواسعة املعرفة ذوي الطالب ُتقيق
 .والتقوى اإلميان على القائمة

 املدرسة مهمة. ۲

 . عام مكان يف خطابة إلقاء على القادرين الطالب ادرك( أ

 3۰ جزء آنالقر  حفظ على القادرين الطالب ادرك( ب

 والصادقة القصوى النهائية واَلمتحانات الوطنية اَلمتحانات دراجات ادرك( ج

 واَلتصاَلت املعلومات تكنولوجيا على القائمة التعلم عملية ادرك( د

 النظافة واحملافظة بالبيئة العناية ثقافة ادرك( ه

 إبتسام) 5S مفهوم تطبيق خالل من وممتعة مرحية مدرسة البيئة على احلفاظ جهود ادرك( و
 (ومؤذب وهذيب ُتية و سالم و

 املدرسة أهداف. 3

 .عام مكان يف خطابة إلقاء على القادرين الطالب ُتقيق( أ

 3۰ جزء القرآن حفظ على القادرين الطالب ُتقيق( ب

 والصادقة القصوى النهائية واَلمتحانات الوطنية اَلمتحانات دراجات ُتقيق( ج



 

 
 

 واَلتصاَلت املعلومات تكنولوجيا على القائمة التعلم عملية ُتقيق( د

 النظافة واحملافظة بالبيئة العناية ثقافة ُتقيق( ه

 إبتسام( 5S مفهوم تطبيق خالل من وممتعة مرحية مدرسة البيئة على احلفاظ جهود ُتقيق (و
 (ومؤذب وهذيب وُتية وسالم

 األكادمي البرنامج. د

 مع 2013 العام املناهج سياسية اإلسالمية توسطةامل اإلسالمية احلياة املدرسة نفذت. 1
 .املعهد املناهج فج تعديل

 األنشطة املدرسة خارج و املدرسة يف الدراسي الفصل وخارج الصفية األنشطة. دمج 2
 .املنهجية وغري الدراسية واملناهج الدراسية املناهج داخل

 وغري املنهجية واملناهج الدراسية الدراسية املناهج داخل األنشطة. دمج 3

 التنظيمي الهيكل. ه

 املاجستري عزيز عرفان احلاج الدكتور:    املئسسية رئيسية. ۱

 َلسوري الدين إمام احلاج:     . اللجنة 2

 املاجستري عزيزة فطرة احلاجة:    املدرسية رئيسة. 3

 املاجستري الصليحة فريدة:    املدرس رئيسة نائبة. 4

    والويا بودي إيكو:   املناهج ؤونش املدرسة رئيسية نائب .5

 زهري الدين شيف:   الطالب شؤون املدرسة رئيسة نائب. 6

 البحر فتح:     اإلدارة رئيس .۷

 فرمياندانا وحي إيكا:     اإلرشاد رئيس. ۸



 

 
 

 :    الفصل ويل. ۹

 أ( – 7)    الزهر مرأة( أ

 (ب- ۷)    موتابا( ب

 (ج -۷)  فرمياندانا وحي إيكا( ج

 (أ - ۸)    عزيزة ألفا( د

 (ب- ۸)   اخلاطب سيف( ه
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 أ( – ۹)   عائشة سييت( ز
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ANGKET UNTUK SISWA 

 EFEKTIVITAS PENGGUNAAN HOT POTATOES UNTUK MENINGKATKAN 

MAHARAH QIRO’AH DI MTs Al-Hayatul Islamiyah Kota Malang 

 

Identitas Responden 

1. Nama   : _____________________ 

2. Kelas   : _____________________ 

3. Jenis Kelamin  : _____________________ 

Petunjuk Pengisian: 

Beri tanda check () pada kolom yang paling sesuai dengan penilaian Anda. 

 
1= setuju 2=  Tidak  

setuju 

3= Netral 4= Tidak 

Setuju 

 

 

No. Pernyataan 
Nilai. 

1 2 3 4 

1.  
Saya lebih bersemangat mengikuti pelajaran Bahasa arab 

ketika menggunakan media Hot Potatoes 

    

2.  
Saya  senang menggunakan media Hot Potatoes untuk 

meningkatkan ketrampilan membaca Bahasa arab 

    

3.  

Saya lebih mudah mengingat mufrodat Bahasa arab 

dalam maharah qiro’ah setelah menggunakan Hot 

Potatoes 

    

4.  
Media Hot Potatoes Mempermudan saya untuk membaca teks 

Bahasa arab 

    

5.  
Saya lebih memahami materi qiroah dengan menggunakan 

media Hot Potatoes 

    

6.  
Proses pembelajaran Bahasa arab menggunakan Hot Potatoes 

mengundang rasa ingin tahu saya untuk belajar Bahasa arab 

    



 

 
 

7.  
Saya sangat suka  latihan latihan soal dengan menggunakan 

media hot potatoes  

    

8.  

Dalam pembelajaran Bahasa arab Hot Potatoes sangat cocok 

untuk siswa MTs dalam meningkatkan ketrampilan membaca 

Bahasa arab 

    

9.  
Saat penggunakan Hot Potatoes saya bisa membaca teks 

Bahasa arab dengan mudah dan benar 

    

10.  

Media ini mempermudah saya dalam mengerjakan latihan 

latihan soal Bahasa arab khsusnya dalam ketrampilan 

membaca  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

  :هوت فوتاتوس وهي تظهر يف التالية وسائل

 
 Hot Potoes: أدوات برنامج "هوت فوتاتوس  1الصورة رقم 

   
: قائمة اَلختيار املوضوع لصياغ2الصورة رقم   

 



 

 
 

 
 : برنامج إلعداد اختبارات اَلختيار من متعدد 3الصورة رقم

 

 
 ارات اَلختيار من متعدد و اجلواب القصري: برنامج لتصميم اختب4الصورة رقم 

 

 

 



 

 
 

 
 : برنامج إعداد اَلختبارات يف ترتيب اجلمل5الصورة رقم 

 

 

 
 : برنامج إعداد مواد اَلختبارات على شكل املزاوجة6الصورة رقم 

 

 

 

 



 

 
 

 
 : برنامج إلعداد اختبارات التتمة 7الصورة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 رسالة البحث

 
 

 



 

 
 

  
:8الصورة رقم    يف اجملموعة الضابطة اإلختبار القبلي  

 

 

 
: اإلختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة9   الصورة رقم 

 

 



 

 
 

 
:10الصورة رقم  تعلم استخدام هوت فوتاتوس يف اجملموعة التجريبية  

 
 

 
 



 

 
 

 السيرة الذاتية

 الملومات الشخصية .أ
     : اريين زالفى ريدا   اإلسم

                     1998أكتوبر  20: توبان،  املكان/تاريخ الوَلدة
 : إندونيسية   اجلنسية

 : احلاج حمرتم   الوالد
 : احلاجة سييت مطمئنة   الوالدة

 توبان -ونتوغ م –: تالون    العنوان
 08233793551 :  رقم اهلاتف

 gmail.com20arinizulfarida@ : الربيد اإلليكرتوين

 المستوى الدراسي  .ب
 السنة املدرسة النمر

 2004 - 2002 هيداية العلوم تالونروضة األطفل  1
 2010 - 2004 املدرسة اإلبتدائية هيداية العلوم تالون 2
 2013 - 2010 املدرسة املتوسطة اإلسالمية منبع الفتوح توبان 3
كرباس تامبا املدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية  4

 جومباع
2013 - 2016 

بكالوريوس )سرجانا( بقسم تعليم اللغة العربية  5
كلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة موَلنا مالك 

 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماَلنج

 اآلن - 2016
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