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 إعداد :
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 قسم تعليم اللغة العربية
 سات العلياكلية الدرا

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية
 ماالنج 
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 مجهورية إندكنيسيا

 كزارة الشئوف الدينية

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 كلية الدراسات العاليا قسم تعليم اللغة العربية

 

 رسالة الماجستير

 وآثاره في تعليم (Inquiry-Discovery) عليم التفتيشي والكشفينموذج التتطبيق 
  مهارة القراءة لدى التالميذ بمدرسة دار العلوم المتوسطة اإلسالمية فرواغاندا جفارا

 إعداد :
 فيري أوليا رحمان

 65007781رقم التسجيل: 
 

 تحت اإلشراف

 المشرف الثاني المشرف األول

 الدكتور  عبد الباسط اهلل المالك الكريم عمرالدكتور عبد 

 العام الجامعي

 ه6440 / م0707



 ج
 

مهارة  كآثاره يف تعليم (Inquiry-Discovery) ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفيتطبيق 
  القراءة لدل التالميذ دبدرسة دار العلـو ادلتوسطة اإلسالمية فركاغاندا جفارا

 

  رسالة الماجستير 
 

 إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج إىل جامعة موالنا مالك مقدمة
 الستيفاء شرط من شركط احلصوؿ على درجة ادلاجستَت

 يف تعليم اللغة العربية
 
 

 إعداد :
 فَتم أكليا رمحاف

 ََُِٕٖٔٓرقم التسجيل: 
 
 

 
 قسم تعليم اللغة العربية

 كلية الدراسات العاليا

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

 ه6440 / م0707
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 استهالؿ
 

ٍنسىافى ًمٍن عىلىقو )ُاقٍػرىٍأ بًاٍسًم رىبِّكى الًَّذم خىلىقى ) ( اقٍػرىٍأ ِ( خىلىقى اإٍلً
ـي ) ٍنسىافى مىا َلىٍ ْ( الًَّذم عىلَّمى بًاٍلقىلىًم )ّكىرىبُّكى اٍْلىٍكرى ( عىلَّمى اإٍلً

 اْلية(.... ٍٓم )يػىٍعلى 

 (ٓ-ُ)سورة العلق : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 ح
 

 إىداء
 احلمد هلل الذم أكـر أىل طاعتو بعبادتو، كىدل عباده هبدايتو، كأسعدىم بتوفيقو.
 الصالة ك السالـ على خَت خلقو احملبوب سيدنا زلمد ك على آلو كصحبو كلو.

 أىدل الباحث ىذه الرسالة إىل:
 اللذين قد أدباين أحسن التأديب ىف سائر اْلقواؿ كاْلفعاؿ.أيب أمحد زين كأمي نور خليفة، 

 
 ك أخاف اجلميالف أمحد رجاؿ بيهقي ك ألفياف حوؿ زدين

  
 أيب كأمي الثاين حُت أسكن يف ماالنج دكم أغوس مليا كوسوما ك زكريدا
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 مستخلص البحث
 كآثاره يف تعليم(Inquiry-Discovery) الكشفيظلوذج التعليم التفتيشي ك تطبيق . ََِِرحمان، فيري أوليا. 

. رسالة ادلاجيستَت، قسم تعليم اللغة مهارة القراءة لدل التالميذ دبدرسة دار العلـو ادلتوسطة اإلسالمية فركاغاندا جفارا
الدكتور ( ُإشراؼ: ) تالعربية، كلية الدراسات العليا، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، رب

 ( الدكتور عبد البسيط ادلاجستَت.ِعبد ادلالك عمر اهلل ادلاجستَت )
 : ظلوذج التعليم، التفتيشي كالكشفي، مهارة القراءةالكلمات األساسية

 إتقاف مادة صعبة للتالميذ. كىذا يسبب عدـ مهارة القراءةتعترب من مقابلة التالميذ يف ثالثة مدارس، 
وبة ترمجة الكلمات أك اجلمل يف النص.مث االفتقار إىل احلافز لدل التالميذ يف تعلم اللغة التالميذ للمواد بسبب صع

العربية كالطريقة اليت يستخدمها ادلعلموف غَت جذابة. يرل الباحث ادلشكالت ادلذكورة، فيحتاج إىل ذبديد ىف تعلم 
( Discovery-Inquiry) تفتيشي كالكشفيالعربية. من الطرؽ ادلتاحة، يريد الباحث أف يستخدـ ظلوذج التعليم ال

 .مهارة القراءةيف تعليم 
التعليم التفتيشي كالكشفي لًتقية مهارة القراءة لدل ظلوذج دلعرفة كيفية ( ُ)أىداؼ يف ىذا البحث ىي : 

التعليم ذج ظلو ( دلعرفة فعالية ِدبدرسة دار العلـو ادلتوسطة اإلسالمية فركاغاندا جفارا. ) الثامنالتالميذ ىف الفصل 
التفتيشي كالكشفي لًتقية مهارة القراءة لدل التالميذ ىف الفصل الثامن دبدرسة دار العلـو ادلتوسطة اإلسالمية فركاغاندا 

ىف مهارة القراءة لدل التالميذ يف تعليم   التعليم التفتيشي كالكشفيظلوذج   تطبيقدلعرفة العوامل اليت تؤثر ( ّجفارا. )
 .سة دار العلـو ادلتوسطة اإلسالمية فركاغاندا جفاراالفصل الثامن دبدر 

كيف ىذا البحث، استخدـ الباحث عن ادلنهج بادلدخل الكيفي كالكمي. كىذا البحث يدؿ على البحث 
فهو يقـو الباحث بعملية مجع البيانات النوعية  (،Sequential Explanatory Design)التوضيحي ادلتسلسل 

 .ة تطبيق ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفي لًتقية مهارة القراءةكربليلها لتعزيز عن فعالي
قاـ الباحث ظلوذج مع اخلطوات على أساس نظرية تعليم التفتيشي ( ُ)كنتائج ىذا البحث ىي : 

كالكشفي.ك ربط الباحثوف ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفي بقدرات القرف احلادم كالعشرين اليت غلب أف ؽلتلكها 
ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفي ( ِ. )، دبا يف ذلك التفكَت اإلبداعي كالتفكَت النقدم كالتواصلي كالتعاكينالتالميذ
مهارة القراءة لدل التالميذ دبدرسة دار العلـو ادلتوسطة اإلسالمية فركاغاندا جفارا. فأما الدليل ىو من  يف تعليمفعاؿ 

. مقبوؿ Ha مرفوض H0 كاليت تشَت إىل 2,04<4,305 = كؿجدt > حسابt  أفعرؼ  t-test اختبار الفرضية

يتمتع التالميذ حبماس كبَت ىي  العوامل اليت تشجع على صلاح تطبيق ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفيفأم(ّ)
، ك يستمتع التالميذ بالقياـ بالعمل اجلماعي حلل ادلشكالت، ك ػلتاج كمستعدكف للعمل اجلاد كالًتكيز على التعلم

ىي عدد  على صلاح تطبيق ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفيكأمالعوامل اليت تعيق  لتالميذ إىل ظلوذج التعليم جديد.ا
 .زلدكدة تعليميةموارد التالميذ يف الفصل كبَت ك 
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from interviews in three schools, reading skill is often seen as a difficult 

subject for students. This is because students often have difficulty mastering the 

reading text. In addition, students also experience a degradation in motivation 

because the learning methods used by the teacher seem boring. Seeing this, the 

researcher took the initiative to renew the Arabic learning model using the Inquiry-

Discovery model. 

The objectives of this study are: (1) To determine the application of the 

Inquiry-Discovery learning model to improve maharah qira'ah students at MTs Darul 

Ulum (2) To determine the effectiveness of the Inquiry-Discovery learning model to 

improve maharah qira'ah students of MTs Darul Ulum (3). To determine the factors 

that influence the application of the Inquiry-Discovery learning model to improve 

maharah qira'ah students of MTs Darul Ulum. 

The research used a mix method approach with the Sequential Explanatory 

Design model, namely the collection of quantitative and qualitative data which was 

carried out sequentially. The data collection method uses observation, interviews, 

tests and documentation 

The results of this study indicate that: (1) The researcher applies a learning 

model using several stages based on the Inquiry-Discovery theory. Researchers also 

relate to 21st century skills, namely critical, creative, communicative and 

collaborative thinking. (2) The Inuqiry-Discovery learning model is effective in 

improving maharah qira'ah, this is evidenced by the hypothesis test that is obtained, 

namely t count> t table (4.305>2.04) meaning Ha is accepted and Ho is rejected. (3) 

The factors that support the successful application of the inquiry-discovery model are 

students who have high enthusiasm, are willing to work hard and focus on learning, 

students like to do group work in solving problems, and students need a new learning 

model. The factors that prevent the application of the inquiry-discovery model are the 

large number of students in one class and the limited learning resources. 
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Dari hasil wawancara siswa di tiga sekolah, maharah qiro’ah sering dianggap 

sebagai materi yang sulit bagi siswa. Hal ini disebabkan karena siswa sering 

mengalami kesulitan dalam memahami teks bacaan. Selain itu siswa juga mengalami 

degradasi motivasi dikerenakan metode pembelajaran yang digunakan guru terkesan 

membosankan. Melihat hal ini, peneliti berinisiatif untuk mengadakan pembaharuan 

model pembelajaran bahasa Arab khususnya maharah qiro’ah dengan menggunakan 

model Inquiry-Discovery. 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui penerapan model 

pembelajaran Inquiry-Discovery untuk pembelajaran maharah qira’ah siswa MTs 

Darul Ulum (2) Untuk mengetahui tingkat efektivitas model pembelajaran Inquiry-

Discovery untuk pembelajaran maharah qira’ah siswa MTs Darul Ulum (3) Untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan model pembelajaran 

Inquiry-Discovery dalam pembelajaran maharah qira’ah siswa MTs Darul Ulum 

Purwogondo Jepara. 

Penelitian menggunakan pendekatan campuran (mix method) dengan model 

Sequential Explanatory Design yaitu pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif 

yang dilakukan secara berurutan. Adapun metode pengumpulan data menggunakan 

observasi, wawancara, tes dan dokumentasi 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Peneliti menerapkan model 

pembelajaran dengan menggunakan beberapa tahapan  berdasar pada teori Inquiry-

Discovery. Peneliti juga mengubungkan dengan kemampuan abad 21 yaitu berpikir 

kritis, kreatif, komunikatif dan kolaboratif. (2) Model pembelajaran Inuqiry-

Discovery efektif dalam meningkatkan maharah qira’ah, hal ini dibuktikan dengan 

uji hipotesis yang diapat yaitu t hitung > t tabel (4.305>2.04) dengan artian Ha 

diterima dan Ho ditolak. (3) Faktor yang mendukung keberhasilan penerapan model 

inquiry-discovery adalah Siswa memiliki semangat yang tinggi, mau bekerja keras 

dan fokus mengikuti pembelajaran, siswa senang melakukan kerja kelompok dalam 

memecahkan masalah, dan siswa membutuhkan model pembelajaran yang baru. 

Adapun faktor yang mengahmbat penerapan model inquiry-discovery adalah jumlah 

siswa yang cukup banyak dalam satu kelas dan sarana sumber belajar yang terbatas. 
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 شكر وتقدير
احلمد اهلل رب العادلُت الذم أنزؿ القرآف ىدل للناس، كالصالة كالسالـ على سيدنا 

 زلمد كىو قدرة للناس أمجعُت، كعلى آلو كأصحابو أمجعُت، كبعد. 
من قسم تعليم اللغة  (S-2)قد سبت كتابو ىذا البحث اجلامعي لنيل درجة ادلاجستَت 

امعة موالنا مالك إبراىم اإلسالمية احلكومية ماالنج، ربت العربية بكلية الدراسات العاليا جب
في  وآثاره(Inquiry-Discovery) نموذج التعليم التفتيشي والكشفيتطبيق العنواف " 

مهارة القراءة لدى التالميذ بمدرسة دار العلوم المتوسطة اإلسالمية فرواغاندا  تعليم
ىذا البحث حىت النهاية، لذلك، ألقي  " بتوفيقو تعاىل كمساعدة من قد ساىم يف  جفارا

 كلمة الشكر إىل من قد ساعدين على كتابة ىذا البحث، كىم: 
فضيلة أ.د. عبد احلارس، مدير جامعة موالنا مالك إبراىم اإلسالمية احلكومة احلكومية  .1

 ماالنج.
مية فضيلة أ.د. أمي سنبلة، عميدة كلية الدراسة العليا جبامعة موالنا مالك إبراىم اإلسال .2

 احلكومية ماالنج. 
فضيلة د. كلدانا كاركاديناتا ادلاجستَت، رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية الدراسات  .3

 العاليا جبامعة موالنا مالك إبراىم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
فضيلة د. عبد ادلالك الكرًن عمر اهلل ادلاجستَت ادلشرؼ اْلكؿ ك د. عبد البسيط  .4

رؼ الثاين، اللذين قد أنفقا أكقاهتما كبذال جهودعلا إلشراؼ ىذه الرسالة ادلاجستَت ادلش
 إشرافا كامال، عسى أف يباركما اهلل كغلزعلا خَت اجلزاء.

مجيع اْلساتيذ كاْلساتيذات يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الدراسات العاليا جبامعة  .5
ن شجعوا الباحث كيدفعونو موالنا مالك إبراىم اإلسالمية احلكومية ماالنج، الذي

 للحصوؿ على العلـو ادلفيدة.
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 محتويات
 صفحة

 
 أ .......................................................... الغالؼ

 ب .............................................موافقة ادلشرؼ .......
 ج ...................................... ناقشةادلوافقة كاالعتماد من جلنة ادل

 د ............................................إقرار أصالة البحث .....
 ق .......................................................... استهالؿ

 ك ............................................................. إىداء
 ز ........................................مستخلص البحث ..........

 م ..........................................شكر ك تقدير ...........
 ؿ ............................................زلتويات البحث .......

 ع ............................قائمة اجلدكاؿ .........................
 ؼ ................................................ قائمة الرسـو البيانية

 ص قائمة ادلالحق .....................................................
 اإلطار العاماألول :  الفصل

 ُ ادلقدمة ........................................................... أ
 ْ ..........................................أسئلة البجث ..........  ب.
 ْ ................................................... أىداؼ البحث ج.
 ٓ ...........................................فركض البحث ......... د. 
 ٓ ...........................................أعلية البحث ........... ق.

 ٔ ك. حدكد البحث .....................................................
 ٕ ز. ربديد ادلصطلحات ................................................

 ٖ ...........................................الدراسات السابقة ...... ح.



 س
 

 ُٓ ..............................................فكَت ......اإلطار الت ط.
 اإلطار النظريالثاني :  الفصل

 المبحث األول : نموذج التعليم
 ُٔ تعريف ظلوذج التعليم .............................................. .أ

 ُٔ ........................................... ميخصائص ظلوذج التعل. ب
 ُٕ ظلوذج التعليم على أساس نظرية التعلم ............................... ج

 المبحث الثاني : نموذج التعليم التفتيشي والكشفي
 ُٕ ظلوذج التعليم التفتيشي ............................................ أ

 ُٖ ظلوذج التعليم الكشفي ........................................... ب
 ُٗ وذج التعليم التفتيشي كالكشفي ..................................ظل. ت
 َِ خصائص ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفي .......................... ث

 ُِ ج. إجراءات ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفي ..........................
 المبحث الثالث : تعلم مهارة القراءة

 ِْ ...................................................مفهـو القراءة .. أ
 ِْ مفهـو فهم القراءة ................................................. ب

 ِٔ ج. مقومات القراءة ..................................................
 ِٕ .........أىداؼ القراءة .......................................... د.
 

  بحثال هحيةالثالث : من الفصل
 ِٗ مدخل البحث كمنهجو ........................................... .أ

 َّ ب. رلتمع البحث كعينتو ..............................................
 ُّ .................................................. . متغَتات البحثج
 ُّ .............................................. مجع البيانات أسلوب  .د



 ع
 

 ّّ ............................................. ربليل البيانات ق. أسلوب
 ّّ . ربليل البيانات الكيفية ..........................................ُ

 ّّ ......................  أ( تطبيق ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفي
  ّْ ...........................ب( عوامل تؤثرعلى صلاح ىذا النموذج 

 ّٓ . ربليل البيانات الكمية ..........................................ِ
 ّٓ أ( اختبار احلياة الطبيعية ........................................

 ّٔ .........................................ب( اختبار الفرضيات .
 ّٖ .....................................(N-Gainتبار أنغُت )ج( اخ

 ّٗ .......................مراحل البحث ............................  .ك
 

 عرض البيانات وتحليلها:  الفصل الرابع
 َْ......ة اإلسالمية فرواغاندا جفارادار العلوم المتوسطلمحة عن مدرسة  أ.

 َْ .........دار العلـو ادلتوسطة اإلسالمية فركاغاندا جفارامدرسة تاريخ . ُ
 ُْ ........................................... رسالة ادلدرسة . رؤيةِ
 ِْ .............................................. أىداؼ ادلدرسة. ّ
  ِْ ...سة دار العلـو ادلتوسطة اإلسالمية فركاغاندا جفارا اجلغرايفموقع مدر . ْ
  ّْ ...................ىيكل ادلدرسة .............................. ٓ
 ْْ ....أحواؿ ادلدرسُت يف مدرسة دار العلـو ادلتوسطة اإلسالمية فركاغاندا. ٔ
 ْٕ ... إلسالمية فركاغانداأحواؿ التالميذ يف مدرسة دار العلـو ادلتوسطة ا. ٕ
 ْٕ ................................................ادلنهج الدراسي. ٖ
 ْٖ ................................................. تحليل البياناتب. 

 ْٖ . تطبيق ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفي..........................ُ
 ْٖ ........................................مرحلة التخطيط ( أ



 ف
 

  َٓ ...........................مرحلة التطبيق .................ب( 
  ّٓ ..................... تطبيق ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفي فعالية. ِ

 ّٓ أ(  اختبار احلياة الطبيعية ........................................
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 
 المقدمة . أ

يف   اللغة العربية مادة صعبة للتالميذ.تعتربنتائج من مقابلة التالميذ، أف 
 ة، اإلندكنيسية كاإلصلليزية كالعربيأربع لغات التالميذ ىف إندكنيسيايتعلم الغالب، 

، ربتل اللغة العربية ادلرتبة اْلكىل من حيث مستول إلجابة بعض التالميذ. كفقنا كاليومية
. ردبا ىناؾ شيء كالعلا لغات أجنبية للطالبالصعوبة أعلى من اللغة اإلصلليزية.  

 1.خاطئ
كجودة ادلدرس  التالميذبدكافع صعوبة يف تعلم اللغة العربية  ؽلكن أف تتأثر

فخر  كتبوالبحث الذم  إىل  نظرخدمها ادلعلموف للتعبَت عن التعلم. اليت يست كالطريقة
 ،اللغة العربيةيف تعلم  التالميذحوؿ مشكالت  (َُِٗالرمحن يف رسالة ادلاجستَت)

 الكلمات أك اجلمل يف النص.مث صعوبة ترمجةكىي عدـ إتقاف التالميذ للمواد بسبب 
كالطريقة اليت يستخدمها ادلعلموف  غة العربيةيف تعلم الل االفتقار إىل احلافز لدل التالميذ

 2غَت جذابة.
يرل الباحث ادلشكالت ادلذكورة، فيحتاج إىل ذبديد ىف تعلم العربية، خاصة 
لتعلم القراءة. قاؿ الدكتور زلمد عبد القادر أمحد، أعلية ادلهارات اللغوية كىي مهارة 

سوؼ تواجو صعوبة للحصوؿ ترقية القراءة. ادلتعلموف الذين ال يتقنوف مهارة القراءة، 

                                                           
1
(، يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية القدس َُِٕادلتوسطة اإلسالمية احلكومية مسارانج )ىف ادلدرسة  التالميذمقابلة  
 (.َُِٗجفارا ) (، ىف مدرسة دار العلـو ادلتوسطة اإلسالميةَُِٖ)

2
 Fakhrur Rohman, Tesis : Problematika Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah 

Tsanawiyah di Kota Langsa, 2019.  
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كْلهنا مهارة القراءة ىي ادلهارة اللغوية اْلكثر اىتماما يف  3مهارات اللغوية أخرل .
كال ؼلفي على أحد أف  4العمل ادلدرسي، فادلدرسة تركز على تعليم القراءة مث الكتابة.

جاح يف حياتو القراءة ىي سبيل ادلتعلم للتحصيل العلمي، كالوسيلة اْلساسية لسَته بن
ادلدرسية كحل كثَت من ادلشكالت العلمية اليت تواجهو، كإهناعملية أساسية يف كثَت من 

 ادلواد الدراسية.
ػلتاج ادلعلموف إىل طريقة جذابة مناسبة يف تعليم مهارة القراءة لدل التالميذ. 

داؼ كصلاح عملية التعليمية تتعلق بنجاح الطريقة ادلستخدمة. ىي كصيلة لتحقيق أى
ظلوذج ـ يستخد أف من الطرؽ ادلتاحة، يريد الباحث 5ادلواد التعليمية بوقت زلددة.

تتيح ىذه . ( يف تعليم مهارة القراءةDiscovery-Inquiryالتفتيشي كالكشفي ) التعليم
الطريقة للطالب الفرصة لصياغة ادلشكالت كفحصها كإغلاد اإلجابات بشكل مستقل 

غالبنا يف  التالميذ، سوؼ يشارؾ مع ىذه الطريقة .داعيمن خالؿ عملية التفكَت اإلب
 .حل ادلشكالت

ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفي ىو سلسلة اْلنشطة التعليمية اليت تنطوم 
على كلو قدرة التالميذ إىل البحث كالتحقيق ىف ادلنهجية كاحلرجة كادلنطقية كالتحليلة، 

أنشطة التعلم اليت تركز على عملية  6حبيث ؽلكنهم صياغة النتائج اخلاصة بكل ثقة.
التفكَت النقد كالتحليلي لتبحث كتوجد اْلجوبة اخلاصة من مشكالت. ادلقصود من 
عملية التفكَت ىي عملية زلاكرة بُت ادلعلم كالتالميذ. كأف هبذا النموذج يستطيع أف 

دلوجو ( إىل التالميذ اTeacher Orientedغلعل عملية التدريس من ادلعلم ادلوجو )
                                                           

ق(،  ُِّْ، )رياض: العربية للجميع، إضاءات للمعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هباعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف،   ّ
  َِّص. 

 .ّٔ (،ََِّالقاىرة: عاَل الكتب، ، )اإلذباىات الًتبوية ادلعاصرة يف تدريس اللغة العربيةزلمد رجب فضل اهلل،   ْ
  ٔ(، ص. َُٕٗ، )القاىرة: مكتبة النهضة ادلصرية، طرؽ التعليم اللغة العريبادر أمحد، زلمد عبد الق  ٓ

6
 Trianto, Mendesain Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 

166 
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(Student Oriented كيساعد على تطوير كاعتبارات أف يزيد اإلمتدادات كاكتساب ،)
 العمليات ادلعرفية.

 
على التفكَت دبستول عاؿو )التفكَت عايل  التالميذؽلكن أف ػلسن  كىذا النموذج

أحد ادلكونات ادلهمة يف ىي (. تعد قدرة التفكَت الرفيعة ادلستول HOTادلستول / 
، تعلم اليت غلب أف ؽلتلكها كل طالب، كىي القدرة على حل ادلشكالتعملية ال

 .، كازباذ القراراتكاجلداؿ ،كالتفكَت اإلبداعي ،كالتفكَت النقدم
. بعامة يعطى ادلعلموف اللغة العربية ىف ادلدارس إنتطباعا شلال مع ظلوذج التعلم

. كالسبب القراءة تعلم يف نموذجالأكثر يف كيفية تطبيق  يبحثأف  الباحثىذا ما يريد 
أف  الباحث. يريد العلـويف تعلم الرياضيات ك  تطبيقويتم نموذج ال ىذاىو أف معظم 

، على سبيل ادلثاؿ، التعرؼ على البيئة ادلدرسية، حىت شلتعة تعلم اللغة العربية غلعل
 ما ىو يف ادلدرسة، بدءنا من أمساء اْلشياء كاْللوافكل من مالحظة   التالميذيتمكن 

ا.كغَتىا كاْلحجاـ  . التعلم مثل ىذا سيكوف شلتعنا جدن
دبدرسة دار العلـو ادلتوسطة اإلسالمية  ، اختار الباحثىذا النموذجعند تطبيق 

بتدريس  قامتكبالطبع  كأكؿ ادلدرسة ىف ادلستول ادلتوسطة ىف جفارا،  فركاغاندا جفارا
 على مراقبة ىف ادلدرسة دار العلـو باإلعتمادمنذ قًتة طويلة. كلكن  اللغة العربية لطالهبم

ادلتوسطة اإلسالمية فركاغاندا جفارا يدرس التالميذ بطريقة التقليدية .كجد الباحث 
ادلشكلة ادلختلفة، منها نقصاف إرادة التالميذ ىف تعليم اللغة العربية،كأقل نشاط التالميذ 

التعليم الذم يستخدـ ادلعلم للدراسية، كَل يتم القدرة على التعاكف بُت التالميذ، كظلوذج 
 ىف عملية التعليم الرتابة.
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تعليم ظلوذج ال تطبيقانطالقا شلا سبق ذكره، اخًت الباحث ىذا العنواف " 
ىف الفصل الثامن دبدرسة  التالميذمهارة القراءة لدل يف تعليم كآثاره التفتيشي كالكشفي 

 ".دار العلـو ادلتوسطة اإلسالمية فركاغاندا جفارا
 
 
 

 أسئلة البحث  . ب
 بالنسبة إىل ادلقدمة ادلذكورة، كجد الباحث أسئلة البحث كما يلي:

 التالميذمهارة القراءة لدل تعليم التفتيشي كالكشفي يف تعليم الظلوذج كيف تطبيق  .1
 ؟ىف الفصل الثامن دبدرسة دار العلـو ادلتوسطة اإلسالمية فركاغاندا جفارا

مهارة القراءة لدل ي كالكشفي يف تعليم تعليم التفتيشالظلوذج ما مدل فعالية  .2
 ؟ ىف الفصل الثامن دبدرسة دار العلـو ادلتوسطة اإلسالمية فركاغاندا جفارا التالميذ

مهارة تعليم التفتيشي كالكشفي يف تعليم الما العوامل اليت تؤثر على تطبيق ظلوذج  .3
ة اإلسالمية ىف الفصل الثامن دبدرسة دار العلـو ادلتوسط التالميذالقراءة لدل 

 ؟فركاغاندا جفارا
 

 البحث أىداف  . ج
 إىل أسئلة البحث السابقة، فاْلىداؼ اليت أراد الباحث من البحث : نظرا

 التالميذمهارة القراءة لدل تعليم التفتيشي كالكشفي يف تعليم الظلوذج دلعرفة كيفية  .1
 .راىف الفصل الثامن دبدرسة دار العلـو ادلتوسطة اإلسالمية فركاغاندا جفا

 التالميذمهارة القراءة لدل تعليم التفتيشي كالكشفي يف تعليم الظلوذج دلعرفة فعالية  .2
 .ىف الفصل الثامن دبدرسة دار العلـو ادلتوسطة اإلسالمية فركاغاندا جفارا
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 يف تعليم تعليم التفتيشي كالكشفيالالعوامل اليت تؤثر على تطبيق ظلوذج  دلعرفة .3
ىف الفصل الثامن دبدرسة دار العلـو ادلتوسطة اإلسالمية  مهارة القراءة لدل التالميذ

 .فركاغاندا جفارا
 فروض البحث د.

 ىذا البحث ؽلكن أف يستند الباحث إىل فركض اْلتية:
إف ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفي فعاؿ يف تعليم مهارة القراءة لدل التالميذ  .1

= فعالية أك مقبوؿ  Ha) فارا.دبدرسة دار العلـو ادلتوسطة اإلسالمية فركاغاندا ج
 = غَت مقبوؿ( Hoكأما 

إف ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفي غلعل كفاءة التالميذ ترقية جيدة، كىناؾ فرؽ  .2
بُت التالميذ الذين يتعلموف الدرس بنموذج التعليم التفتيشي كالكشفي كالتالميذ 

  مقبوؿ(= غَت Ho= فعالية أك مقبوؿ كأما  Ha) الذين يتعلمونو بغَته.
 

 ه. أىمية البحث
يقسم الباحث أعلية الباحث نوعاف، من الناحية النظرية كمن الناحية التطبيقية 

 كعلا :
 . من الناحية النظريةُ

يرجى من ىذا البحث يستطيع أف يتطور تعليم اللغة العربية بتطبيق ظلوذج  أ( 
ىف الفصل  يذالتالملدل التعليم التفتيشي كالكشفي يف تعليم مهارة القراءة 

 .الثامن دبدرسة دار العلـو ادلتوسطة اإلسالمية فركاغاندا جفارا
أف يكوف للطلبة ادلعرفة عن ظلوذج التعليم اللغة العربية ب( يرجى من ىذا البحث 

 .الذم يستطيع استخدامو أثناء تعلمهم يف القراءة
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ج التعليم ج( يرجى من ىذا البحث اف يكوف كسائل كمصادر ك اعتماد لتطبيق ظلوذ 
 اللغة العربية عند متعلمي اللغة أك معلميها.

 . من الناحية التطبيقية ِ
للمؤسسة : يرجي من ىذا البحث أف يكوف للمؤسسة اعتمادة لتطبيق ىذا  أ(

البحث ماؼلتص ىف ظلوذج التعليم اللغة اْلجنبية أك يف القراءة عند معلمي اللغة 
 العربية أثناء تعليم العربية.

س : يستطيع ادلدرس أف يستخدـ ىذا البحث لتعلم اللغة العربية شلا ب( للمدر 
ؼلتص ىف ظلوذج التعليم اللغة اْلجنبية كيطبقو يف عملية تعليم اللغة العربية عند 

 التالميذ كىي القراءة.
ج( للباحثُت : يستطيع أف يعرؼ الباحثوف أعلية ىذا البحث ماؼلتص عن ظلوذج 

العها أبعد من ىذا البحث كيطبقها يف تعليم اللغة التعليم اْلجنبية كمث استط
 العربية.

 
 حدود البحث و.

لكل البحث ربديده. تسهيال للباحث يف حصوؿ البيانات ادلتعلقة بنموذج 
التعليم التفتيشي كالكشفي ذلذا البحث، يقـو الباحث بتحديد ىذا البجث من نوع 

 نية.احلدكد ادلوضوعية كاحلدكد ادلكانية كاحلدكد الزما
 احلدكد ادلوضوعية   .1

حدد الباحث ىذا البحث شلا يدكر حوؿ فعالية ظلوذج التعليم التفتيشي 
كالكشفي يف تعليم مهارة القراءة لدل التالميذ دبدرسة دار العلـو ادلتوسطة اإلسالمية 

 فركاغاندا جفارا يف ادلادة ادلهنة.
 احلدكد ادلكانية .2
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الكشفي يف تعليم مهارة القراءة يقـو الباحث بنموذج التعليم التفتيشي ك 
لدل التالميذ يف الفصل الثامن "أ" ك "ق" دبدرسة دار العلـو ادلتوسطة اإلسالمية 

 فركاغاندا جفارا.
 

 احلدكد الزمانية .3
 .ََِِ/َُِٗيقـو الباحث هبذا البحث يف العاـ الدراسي 

 
 تحديد المصطلحات ز. 

 سوؼ يستخدمها يف باحث من قيامو بتعريف ادلصطلحات اليت ْلم بدال 
حبثو حىتَّ ال يساء فهمها أك تفهم بدالالتو غَت دالالهتا ادلقصودة فيها بالبحث، 

ة ببعض ادلصطلحات ادلستخدمة يف اْلحباث اخلاصكادلعاين  ادلفاىيمد تتعدما  فكثَتا
فق مع تتد الباحث ادلعاين كادلفاىيم اليت تتناسب أك ػلدأف  بدة، لذلك ال الًتبوي

 مرجعي إطارادلصطلحات يساعد الباحث يف كضع  كتعريفثو كإجراءاتو، أىداؼ حب
 . كأما ربديد ادلصطالحات يف ىذا البحث ىي :يستخدمو يف التعامل مع مشكلة حبثو

. ظلوذج التعليم : ىو خطة أك تصميم تستخدـ أف يشكل ادلنهج كؼلط مادة التعليم ُ
 7كيرشد التعليم ىف الفصل أك اْلخر.

( : سلسلة اْلنشطة التعليمية اليت تنطوم inquiry-discoveryك الكشف ) . التفتيشِ
على كلو قدرة التالميذ إىل البحث كالتحقيق ىف ادلنهجية كاحلرجة كادلنطقية 

 8كالتحليلية، حبيث ؽلكنهم صياغة النتائج اخلاصة بكل ثقة.

                                                           
7
 Rusman, Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesinonalisme Guru, (Depok: 

Raja Grafindo Persada), hlm. 133 
8
 Trianto, Mendesain Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 

166 
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 تالـز فهم ادلعاين عملية عقلية تشمل على تفسَت الرموز اليت. القراءة : إف القراءة ىي ّ
ك الربط بُت خرباتو ك ىذه ادلعاين اليت يقرأىا القارئ بطريق عينيو. ك من ىذه، فإف 
يف القراءة إستجابات فسيولوجية للمكتوب ك تفسَت الرموز شلا ربتول على عملية 

 ٗالتفكَت ك االستنتاج.
ندكنيسيا بعد مستول التعليم اْلساسي يف التعليم الرمسي يف إ: . مدرسة متوسطة ْ

 11التخرج من ادلدرسة االبتدائية
 

 الدراسات السابقة ح.
كبعد أف قاـ الباحث بادلالحظة للبحوث أك الرسائل العلمية السابقة كجدىا 
بعضها تتعلق بنموذج التعليم التفتيشي كالكشفي أك ما ؼلتص ىف القراءة. كىذا دليل 

و حبث سبقت عليو البحوث على كوف ىذا البحث اجلديد ليس حبثا جديدا إظلا ى
 العلمية اْلخرل ذات تعلق بو. كشلا يلي البحوث ادلتعلقة هبذا البحث:

(. رسالة ادلاجستَت َُِٗزلمد حصن اهلل علي كردانا ) حبث علمي قاـ بو  .1
جبامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج كبالعنواف فعالية تعليم مهارة القراءة 

درسة ادلتوسطة اإلسالمية حبر اذلدل ماالنج يف ادل COREباستخداـ أسلوب 
 كادلدرسة اإلسالمية سونن كايل جاكا كادرم.

يف ىذا البحث : دلعرفة فعالية مهارة القراءة باستخداـ أسلوب  أىداؼ
CORE   يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية حبر اذلدل ماالنج كادلدرسة اإلسالمية سونن

 ما.كايل جاكا كادرم كيقارف فعالية بينه

                                                           
 ُِٗ(، ـ ُٕٕٗ، )القاىرة: دار الثقافة، أساسيات تعليم اللغة العربية و التربية الدينية فتحى علي يونس، ك أخركف،ٗ

10
  Undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 17 tentang sistem pendidikan nasional  
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كالنتائج يف ىذا البحث : نتيجة اإلحصائي يف ادلدرسة ادلتوسطة حبر اذلدل 
نتيجة اإلحصائي يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية سونن كايل جاكا   ّماالنج =
. ككذلك أكرب ٖٕٔ،ِ% = ُكعلا أكرب من نتيجة التقدير ادلعنوم  ٕكادرم =

مقبوؿ أك أف الفركض يف  Haدبعٌت أف  َُّ،ِ% = ٓمن نتيجة تقدير ادلعنوم 
يف التعليم مهارة  COREىذا البحث مقبوؿ. كىذا دليل أف استخداـ أسلوب 

القراءة يف فصل الثامن "ب" يف ادلدرسة ادلتوسطة حبر اذلدل ماالنج كادلدرسة 
 COREادلتوسطة اإلسالمية سونن كايل جاكا كادرس فعاليتُت. كأف تطبيق أسلوب 

 11سة ادلتوسطة اإلسالمية سونن كايل جاكا كادرم.اْلقول فعالية ىو يف ادلدر 
ادلقالة العلمية تعليم (. َُِٗحبث علمي قامو بو نوردين ك حنفي موستامي )  .2

-The Implementation of Inquiryبالعنواف  كتدريس، كعلم اللغوم كاْلديب

Discovery Learning”. 
في يف علم ىذا البحث : تطبيق ظلوذج التعليم التفتيشي كالكش يف ىدؼ

 فالوفو كمعرفة مزايا كعيوبو. ِاإلجتماعي دبدرسة العالية احلكومية 
البحث : أف ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفي يناسب يف  ىذاكالنتائج يف 

تطبيق للعلـو كالرياضيات كاللغة كالعلـو اإلجتماعي الذم يركز على عملية التفكَت 
 12اصة من مشكالت.النقد كالتحليلي لتبحث كتوجد اْلجوبة اخل

(. ادلقالة العلمية حبوث تعليم َُِٗحبث علمي قامت بو ترم نوفيتا إندرييايت ) .3
 Implementation of Discovery-Inquiry Method with Workالكيمياء، بالعنواف 

Sheet Illustrated Media to Improve Student’s Critical Thinking Skill of 

Science Lesson in Indonesia’s Border Elementary School. 
                                                           

11
يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية حبر  COREفعالية تعليم مهارة القراءة باستخداـ أسلوب   زلمد حصن اهلل علي كردانا، 

 َُِٗ رسالة ادلاجستَت،، اذلدل ماالنج كادلدرسة اإلسالمية سونن كايل جاكا كادرم

12
المقالة العلمية جعليم ، The Implementation of Inquiry-Discovery Learning موستامي، نفيحنوردين ك  

 .2119وجدريس، 
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يف  مهارات التفكَت النقدم لدل التالميذحسُت البحث :  ىذاىدؼ يف 
 بادلرافق التعليمية احملدكدة. ادلناطق احملركمة كالبعيدة

كاالختبار  القبليعلى نتائج ربليل البيانات يف شكل نتائج االختبار  بناء
، بدءنا التالميذات التفكَت الناقد لدل ، كانت ىناؾ زيادة يف متوسط مهار البعدم

.  االختبار البعدم٘ )جيد( يف مرحلة ٕٓإىل  القبلي٘ )أقل( يف االختبار ِّمن 
باستخداـ الوسائط ادلصورة بورقة العمل  التفتيشي كالكشفيكما أف تطبيق طريقة 

دبعدؿ  ّٖ.ِٕإىل متوسط قيمة  التالميذا على زيادة نتائج تعلم أيضقادر 
 13.٘ ِٔ.ْٖاحلد اْلدىن دلعايَت االكتماؿ يف الكالسيكية ىو  التخرج.

ادلقالة العلمية علـو (. َُِٖحبث علمي قامو بو جوىانيس تكاريا كأخركف ) .4
 Inquiry-Discovery Empowering High Order Thinking Skills andعن  الفيزياء

Scienitific Literacy on Subtance Pressure Toppic. 
أف مهارات التفكَت عالية ادلستول ىذا البحث العلمي ىي:  ىفكالنتائج 

الذين  التالميذللطالب الذين يدرسوف يف تعليم التفتيش كالكشف أعلى من 
يدرسوف يف التعليم التقليدم، ؽلكن التوصية بنماذج تعلم التفتيش كالكشف يف 

اْلخرل  يذالتالم.من ادلتوقع أف يقيس ادلعلموف أنشطة  SL ك HOTS زيادة طالب
 14التالميذ.يف ربسُت نتائج التعلم كالتعلم لفيزياء 

                                                           
13

 Implementation of Discovery-Inquiry Method with Work Sheet Illustrated ،إندرييايتترم نوفيتا  

Media to Improve Student’s Critical Thinking Skill of Science Lesson in Indonesia’s Border 

Elementary School. ،ادلقالة العلمية حبوث تعليم الكيمياء ،َُِٗ. 

14
 Inquiry-Discovery Empowering High Order Thinking Skills and جوىانيس تكاريا كأخركف، 

Scienitific Literacy on Subtance Pressure Toppic. ، ياء،ادلقالة العلمية علـو الفيز َُِٖ 
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رسالة ادلاجستَت جبامعة موالنا مالك  (.َُِٖ) حبث علمي قاـ بو زلمد حسيٍت  .5
إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج كبالعنواف التعليم التعاكين يف تطوير مهارة القراءة 

 طة بنكالف مادكرا(.)دراسة ذبريبية دبدرسة الكوكب الدرم ادلتوس
يف ىذا البحث : دلعرفة فعالية تطبيق تعليم مهارة القراءة بالتعليم  أىداؼ

التعاكين كمعرفة تطور قدرة التالميذ يف مهارة القراءة ذبريبية دبدرسة الكوكب الدرم 
 ادلتوسطة بنكالف مادكرا.

م على يف ىذا البحث : أف تطبيق التعليم التعاكين بأسلوب كضع رق كالنتائج
رأس يف تعليم مهارة القراءة مناسب للتالميذ كمالئم بادلواد الدراسية، كػلقق ىذا 

 15اْلسلوب اذلدؼ اذلاـ إلحياء الركح اجلماعة كالتعاكف يف التالميذ.
(. ادلقالة العلمية حبوث كطرؽ َُِٕحبث علمي قاموا بو نوردين بوكيت كأخركف ) .6

 The Effect of Doscovery Learning Modelon Student’sيف التعليم، بالعنواف 

Critical Thingking and Cognitive Ability in Junior High School 
التعليم يهدؼ ىذا البحث إىل معرفة تأثَت ظلوذج ىدؼ يف ىذا البحث : 

دبدرسة ادلتوسطة  التالميذلدل  كالكفاءة ادلعرفيةعلى التفكَت النقدم  الكشفي
 احلكومية كيساراف.

كخلصت النتائج إىل أف اختبار الفرضية اْلكؿ مت نتائج يف ىذا البحث : كال
 ت حسابمت احلصوؿ عليها  α = 0.05مع   َُ،ِ = ت حساباحلصوؿ عليو 

، ىذا يعٍت أف ت جدكؿ< ت حساب. دبقارنة الثغرات مع ادلنعطفات ََ،ِ =
أفضل من  شفيالكم يتعلالالذين يطبقوف ظلوذج  التالميذقدرة التفكَت الناقد لدل 

على التفكَت النقدم مع التعلم التقليدم. اختبار الفرضية الثاين مت  التالميذقدرة 

                                                           
15

، التعليم التعاكين يف تطوير مهارة القراءة )دراسة ذبريبية دبدرسة الكوكب الدرم ادلتوسطة بنكالف مادكرا(زلمد حسيٍت،  
 َُِٖرسالة ادلاجستَت، 
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 ت جدكؿمت احلصوؿ عليها  α = 0.05مع  ُِ،ِ = ت حساباحلصوؿ عليو 
، ىذا ت جدكؿ <ربسابيتحوؿ  ت حدكؿمع  ت حساب. دبقارنة ََ،ِ =

أفضل من  الكشفيم يتعلالذج يعٍت أف القدرة ادلعرفية للطالب الذين يطبقوف ظلو 
 16.القدرة ادلعرفية للطالب بالتعلم التقليدم

(. ادلقالة العلمية "التدريس" َُِٕحبث علمي قاـ بو زلمد زلليص صاحلُت ) .7
 بالعنواف تطبيق ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفي يف تعليم الدين اإلسالـ.

يف التعليم  يشي كالكشفيالتعليم التفتتطبيق ظلوذج  ىدؼ يف ىذا البحث : ربليل
اخلطوات اليت غلب على ادلعلمُت ازباذىا لتحسُت قدرة  كيعرؼ الديٍت اإلسالمي

 .الطالب على التفكَت
 جهودمع الطالب شلا يؤدم إىل  يتفاعل ادلعلمكالنتائج يف ىذا البحث : 

م عليسهل ادل .، كسبكُت شعور ادلعرفةاء الطالب الفرصة للتفكَت النقدمادلعلم إلعط
يوفر ادلعلم الفرص . يوفر ادلعلم موارد التعلمالطالب يف ربقيق صلاح التعل ك 

 17.للطالب حلل ادلشكالت اليت صاغها الطالب
(. ادلقالة العلمية "التعريب" َُِٕحبث علمي قامت بو أكليا موستيكا إدلياف ) .8

البنائية قسم تعليم اللغة العربية، بالعنواف تعليم مهارة القراءة يف ضوء النظرية 
( دراسة احلالة يف جامعة بالنجكارايا Vygotskyاالجتماعية لفيجوتسكي )

 اإلسالمية احلكومية.

                                                           
16

 The Effect of Doscovery Learning Modelon Student’s Critical Thingking نوردين بوكيت كأخركف، 

and Cognitive Ability in Junior High School  ،ادلقالة العلمية حبوث كطرؽ يف التعليم ،َُِٕ 

17
، ادلقالة العلمية "التدريس"، تطبيق ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفي يف تعليم الدين اإلسالـزلمد زلليص صاحلُت،  

َُِٕ 
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تعليم مهارة القراءة يف ضوء النظرية ىدؼ يف ىذا البحث : دلعرفة كتوصيف 
يف جامعة بالنجكارايا اإلسالمية  (Vygotskyالبنائية االجتماعية لفيجوتسكي )

 احلكومية.
مادة تعليم مهارة القراءة يف ضوء النظرية ىذا البحث العلمي :  ىفكالنتائج 

ينظر إىل ادلادة اليت تقدـ ادلعلمة كىي  البنائية االجتماعية لفيجوتسكي ؽلكن أف
ككقعت يف اخلربة  ذات الصلة بالبيئة التعليمية للطالب يف حياهتم اليومية،

 18حوذلم.
شرح التشابو كاالختالؼ يف  ، مث يتمالدراسات السابقة الباحثبعد أف كصف 

 : السابقة اليت تلخيصها يف اجلدكؿ التايل لدراساتىذا البحث مع ا
 

 . الدراسات السابقةُجدكؿ 
 االختالؼ التشابو العنواف اسم الباحث الرقم

زلمد حصن  .ُ
 اهلل علي كردانا

فعالية تعليم مهارة القراءة   
 COREباستخداـ أسلوب 

يف ادلدرسة ادلتوسطة 
سالمية حبر اذلدل اإل

ماالنج كادلدرسة اإلسالمية 
سونن كايل جاكا كادرم

 COREأ.  أسلوب  مهارة القراءةأ.

 ب. مقارنة

                                                           
( دراسة احلالة يف Vygotskyة االجتماعية لفيجوتسكي )تعليم مهارة القراءة يف ضوء النظرية البنائي ،أكليا موستيكا إدلياف 18

 َُِٕ ادلقالة العلمية "التعريب" قسم تعليم اللغة العربية،بالنجكارايا اإلسالمية احلكومية،  جامعة
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نوردين ك حنفي  .ِ
 موستامي

The Implementation of 

Inquiry-Discovery 

Learning 
التفتيش . أ

 كالكشف
 

 أ. علم االجتماعي
 ب. الكيفي

ترم نوفيتا  .ّ
 إندرييايت

Implementation of 

Discovery-Inquiry 

Method with Work Sheet 

Illustrated Media to 

Improve Student’s 

Critical Thinking Skill of 

Science Lesson in 

Indonesia’s Border 

Elementary School. 
 

الفتيش . أ
 كالكشف

 التفكَت النقدم. أ
 الكيفي. ب

جوىانيس  . ْ
 تكاريا كأخركف

Inquiry-Discovery 

Empowering High Order 

Thinking Skills and 

Scienitific Literacy on 

Subtance Pressure 

Toppic 

أ. التفتيش 
 كالكشفي

 

 أ. علـو الفيزياء
 ب. التحليل

التعليم التعاكين يف تطوير  زلمد حسيٍت .ٓ
مهارة القراءة )دراسة ذبريبية 
دبدرسة الكوكب الدرم 

 ادلتوسطة بنكالف مادكرا(

 ارة القراءةمه . أ
 

 أ. التعليم التعاكين
 ب. الكمي

نوردين بوكيت  .ٔ
 كأخركف

The Effect of Doscovery 

Learning Model on 

Student’s Critical 

Thingking and Cognitive 

Ability in Junior High 

School 

 الكشف. أ
 

 التفكَت النقدم. أ
 الكفاءة ادلعرفية. ب

 ج. الوصفي
زلمد زلليص  .ٕ

 صاحلُت
ق ظلوذج التعليم تطبي

التفتيشي كالكشفي يف 
 تعليم الديٍت اإلسالمي

التفتيش . أ
 كالكشف

تعليم الديٍت . أ
 اإلسالمي

 الكيفي. ب
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أكليا موستيكا  .ٖ
 إدلياف

تعليم مهارة القراءة يف ضوء 
النظرية البنائية االجتماعية 

( Vygotskyلفيجوتسكي )
دراسة احلالة يف جامعة 
بالنجكارايا اإلسالمية 

 احلكومية

 مهارة القراءة. أ
 

أ. النظرية البنائية 
االجتماعية 

لفيجوتسكي 
(Vygotsky) 

 ب. الوصفي

 

ظلوذج  الباحث يطبقبالنسبة إىل الدراسات السابقة، فأما موقع ىذا البحث ىو 
على التفكَت النقدم كاإلبداعي يف حل  التالميذالتعليم التفتيشي كالكشفي ليساعد 

. كيف الدراسات السابقة، مت تطبيق ؤثر صلاح ىذا النموذجكيعرؼ فعالية كعوامل ت ادلشكالت
ىذا النموذج على تعليم الفيزياء كتعليم اإلجتماعي. يريد الباحث أف يطبق ىذا النموذج يف 

 ا خلصائص تعلم اللغة العربية.بناء على النظرية كتطويره كفق تعلم اللغة العربية )مهارة القراءة(

 

 ط. اإلطار التفكير
 
 
 
 
 
 

تعليم مهارة القراءةمشكالت   

 تعلم اللغة العربية ىي صعبة
  عند التالميذ

 ترمجة الكلمات / اجلمل
 فهم ادلقركء

 اجلوانب اللغوية
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(ُالرسم البياين )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ن
 

الثاني الفصل  
 اإلطار النظري

 
 المبحث األول: نموذج التعليم

 ترقية مهارة القراءة

تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة  اجلوانب غَت اللغوية
 دار العلـو فركاغاندا

عالية التفكَت اإلبداعي قدرة  الدافع لتعلم اللغة العربية 

 ظلوذج التعليم التقليدم

 ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفي

على التفكَت اإلبداعياطلفاض القدرة   

فهم ادلفاىيم كفهم ادلبادئ 
 كحفظها

 يقتصر على الكتيبات ادلعلم ادلوجو
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 تعريف نموذج التعليم .أ
ظلوذج التعليم ىو ىيكل ادلفاىيمي الذم رسم االجراء النظاـ ىف تنظيم خربة 

ليم كادلتعلمُت التعلم لكي يصل اْلىداؼ التعلم ادلعُت، ككظائف التوجيو دلخطط التع
( ظلوذج التعليم ىو Joyce & Weilرأل جويس ككيل ) 19ؼلطوف أنشطة التعليم كالتعلم.

خطة أك تصميم تستخدـ أف يشكل ادلنهج كؼلط مادة التعليم كيرشد التعليم ىف الفصل 
 21أك اْلخر.
 

 خصائص النموذج التعليم .ب
 21كانت بعض اخلصائص ظلوذج التعليم ىي:

 ظرية اليت مجعتها ادلبدعُت أك ادلطورينعقالنية منطيقية الن .1
 أساس تفكَت عن دلاذا ككيف يتعلم التالميذ  .2
 كؽلكن تنفيذ سلوؾ التدريس احملتاج لكي يستطيع أف يستعمل النموذج بالنجاح .3
 بيئة التعلم احملتاج ليصل أىداؼ التدريس .4

لم، يرل كارطى كنور أف مخسة ظلوذج التعليم اليت ؽلكن استخدامها إلدارة التع
كىي: التعلم ادلباشر، كالتعلم التعاكين، كالتعلم من ادلشكلة، كادلناقشة، كالتعلم 

 اسًتاتيجيات.
 موذج التعليم على أساس نظرية التعلمن .ج

 22ىناؾ أربعة أنواع ظلوذج التعليم على أساس نظرية التعلم فهي :
                                                           

19
 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Kencana, Prenada 

Media  Group), hlm. 22  
20

 Rusman, Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesinonalisme Guru, (Depok: 

Raja Grafindo Persada), hlm. 133 
21
  Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Kencana, Prenada 

Media  Group), hlm. 23 
22
 Darwan Syah,dkk, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Diadit Media, 2009), 32   
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 (Social instruction modelsظلوذج على أساس التفاعل االجتماعي ) .1
)نظرية اجملاؿ(.  Gestaltند ىذا النموذج على نظرية التعلم اجلشطالت كيست

 ظلوذج من التفاعل االجتماعي التأكيد على عالقة متناغمة بُت الفرد كاجملتمع.
 (Information processing modelsظلوذج على أساس معاجلة ادلعلومات ) .2

لى قدرة التالميذ ىذا النموذج على نظرية التعلم ادلعريف كادلوجهة ع كيستند
 على معاجلة ادلعلومات اليت ؽلكن أف ربسن كفاءهتها.

 (Humanistic personal modelsظلوذج على أساس الشخصية ادلتعلم ) .3
يبدأ من نظرية إنسانية، كىو موجو على تنمية الفرد. ىذا  موذجالنىذا 

ادلعلومات  النموذج غلعل شخصية التالميذ يصنع العالقة ادلتناغمة كيستطيع معاجلة
 بالفعاؿ.

 (Behavior modification modelsظلوذج على أساس تعديل السلوؾ ) .4
النموذج يبدأ من نظرية التعلم السلوكية، كاليت هتدؼ إىل تطوير نظاـ  ىذا

 فعاؿ ذلذا النوع من اذلماـ التعلم كتشكيل السلوؾ عن طريق التالعب التعزيز.

 ي والكشفيالمبحث الثاني: نموذج التعليم التفتيش
 (Inquiryنموذج التعليم التفتيشي ) .أ

يف صياغة اْلسئلة اليت  التالميذالتعلم الذم يشرؾ ظلوذج التعليم التفتيشي ىو 
ربقيق يف اْلفكار ىو تؤدم إىل إجراء التحقيقات يف زلاكلة لبناء معرفة جديدة. 

تطوير فهم عميق كاْلسئلة، أك ادلشاكل. تتضمن العملية مجع ادلعلومات كبناء ادلعرفة ك 
إثارة ادلشكالت، كاحلصوؿ على ظلوذج التعليم التفتيشي لشيء يتم التحقيق فيو. يشمل 
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ادلعلومات، كالتفكَت اإلبداعي يف احللوؿ ادلمكنة للمشاكل، كازباذ القرارات، كصنع 
 23االستنتاجات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 (Discoveryنموذج التعليم الكشفي ) .ب

لتعليم الكشفي ىو ظلوذج التعليم ادلعريفي الذم يتطلب من ادلعلمُت أف ظلوذج ا
يكونوا إبداعا يف خلق ادلواقف اليت ؽلكن أف ذبعل التالميذ يتعلموف بنشاط للعثور على 

ليتعلموا بنشاط  التالميذ ىذا النموذج مع نظرية بركنر الذم يقًتحتوافق يمعارفهم. 

                                                           
23

 Asih Widi Wisudawati & Eka Sulistyowati, Metodologi Pembelajaran IPA, (Jakarta : Bumi 

Aksara, 2014), 82.  

اْلسئلة رحط  تقدًن التقرير تفسَت ادلعلومات على ادلصدر لعثورا 

 ؟سأعرؼماذا 
 ت؟عرفماذا 

 كيف أعرؼ؟
 ما ىو اجلواب؟

 ما ادلصادر؟
أين يوجد 
 ادلصادر؟

ىل ادلصادر 
 صحيحة؟

 ادلصادر اْلخرين؟

ىل البيانات 
 دقة؟

أم جزء يدعم 
 اجلواب؟

أم جزء ال 
 يدعم اجلواب؟
ىل يثَت أسئلة 

 ما ىي النقاط؟
 من ىو ادلستمع؟

 هم؟ما ىو شيئ م
كيف تقدًن 

 النتائج؟
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من خالؿ اْلنشطة التجريبية  ظلوذج التعليم الكشفي نشطة. "أتطوير ادلفاىيم كادلبادئ
 24".كمهاراهتم يف كقت كاحد التالميذؽلكن أف تزيد من معرفة 

 كفقا لوسوداكايت عملية الكشفي ىي :
 

 
 
 
 

 يف حالة حدكث اْلشياء التالية: ظلوذج الكشفي فعاالسيكوف التعلم باستخداـ 
يوفر  ، كادلتعلمُت لديهم ادلعرفة كادلهارات اْلكلية للتعلمك  ،يتم تنظيم عملية التعلم بعناية

 25إلجراء ربقيق. التالميذادلعلم الدعم الذم ػلتاجو 
 

 نموذج التعليم التفتيشي والكشفي .ج
"، دبعٌت السؤاؿ أك inquiry-discovery"التفتيش كالكشف" ىف اللغة اإلصللزية "

عامة للعثور أك الفهم ادلعلومات. الفحص أك التحقيق. "التفتيش كالكشف" كعملية ال
كفقا غولو أف النموذج "التفتيش كالكشف" دبعٌت سلسلة اْلنشطة التعليمية اليت تنطوم 
على كلو قدرة التالميذ إىل البحث كالتحقيق ىف ادلنهجية كاحلرجة كادلنطقية كالتحليلية، 

 26حبيث ؽلكنهم صياغة النتائج اخلاصة بكل ثقة.

                                                           
24 Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Saintifik untuk Implementasi Kurikulum 2013, 

(Jakarata: Bumi Aksara, 2014), 98. 
25

 Mohammad Takdir Illahi, Pembelajaran Discovery Strategy & Mental Vovational Skill, 

(Yogyakarta : Diva Press, 2012), 82  
26

 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Kencana, Prenada 

Media  Group), 166 

 مجع البيانات التنبؤ التصنيف حظةادلال

 خاسبة كصف / شرح
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يضا على أنشطة التعلم اليت تركز أ"التفتيشي كالكشفي"  تفسَت ظلوذج التعليم
على عملية التفكَت الناقد كالتحليلي لتبحث كنوجد اْلجوبة اخلاصة من مشكلة اليت 
مسؤكليتهم. ادلقصود من عملية التفكَت ىو عملية زلاكرة بُت ادلعلم كالتالميذ. كىذا 

 27ة مباشرة ىف كقت قصَت.النموذج يهدؼ إىل دعاء التالميذ على العملية العلمي
الدرس ليس يف الشكل النهائي )من يقدـ ادلعلم عملية التعليم كالتعلم، كىف 

البداية إىل النهاية( أك دبعٌت آخر، يقدـ ادلعلم جزءنا فقط. يتم ترؾ الباقي للطالب 
على القياـ بأنواع سلتلفة من  التالميذتدريب إىل  .ىذا يهدؼكإغلاد ْلنفسهم لبحث

كالتحقيق، كالتجريب، كمقارنة إحدل النتائج مع أخرل،  ، مثل ادلالحظة،اْلنشطة
كطرح اْلسئلة كالبحث عن إجابات ْلسئلتهم. حىت ربصل نتائج النشاط على حقائق  

 كاملة عن الكائن الذم تتم مراقبتو.
، التالميذ يدكر علىعملية تعليم كتعلم  ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفي ىو

علموف إىل حشر مجيع ادلعلومات للطالب. ػلتاج ادلعلم إىل توجيو تعلم كال ػلتاج ادل
ادلواد ادلقدمة ليست يف شكل  28حبيث يعكس عملية االكتشاؼ للطالب. التالميذ

الفرصة للبحث عن ادلعلومات ادلوجودة يف ادلادة  التالميذمعلومات، لكن يتم إعطاء 
 ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفي شجعيالتعليمية اليت يتم دراستها كالبحث عنها. 

على تطوير قدراهتم الفكرية. من خالؿ اكتشاؼ عالقات كانتظاـ ادلواد اليت  التالميذ
 أكثر سهولة يف فهم بنية ادلادة اليت مت تعلمها. التالميذذبرم دراستها ، يصبح 

 
  خصائص نموذج التعليم "التفتيشي والكشفي" .د

                                                           
27   Hanrumi, Strategi Pembelajaran, (Yogyakarta: Insan Madani, 2011), 88 
28

 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 1997), 244  
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 29يشي كالكشفي" الرئيسية منها:أما خصائص ظلوذج التعليم "التفت
شلا ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفي يؤكد على نشاط التالميذ لبحث كلتحقيق.  .1

فقط   التالميذيف التعلم. ال يعمل  فاعلُتيف ىذه احلالة ىم  التالميذيعٍت أف 
كمتلقُت للدرس من خالؿ شرح ادلعلم ، كلكنهم يشاركوف يف العثور على جوىر 

  التعلم نفسو؛
إىل البحث عن إجابات خاصة هبم حوؿ  التالميذيتم توجيو اْلنشطة اليت يقـو هبا  .2

توقع تعزيز الثقة بالنفس. يف ىذه احلالة، ال يعمل ادلعلم كمصدر ي، حبيث ادلشكلة
 ؛التالميذللتعلم، كلكن ادلعلم كميسر كحافز لتعلم 

لتفكَت ادلنهجي على ا التالميذالغرض من استخداـ ىذا النموذج ىو تطوير قدرة  .3
 كادلنطقي كالنقدم أك تطوير القدرات الفكرية كجزء من العقلية.

 
 ه. إجراءات نموذج التعليم التفتيشي والكشفي

قاؿ غولو كما نقلو تريانتو أف ادلهارات ادلطلوبة لتنفيذ ظلوذج التعليم التفتيشي 
 31كالكشفي ىي كما يلي:

 يقدـ أسئلة أك قضية .1
ند اقداـ أسئلة أك قضية. لضماف أف اْلسئلة بدأ النشاط االستفسار ع

كاضحات، كالسؤاؿ مكتوب على سبورة، مث يطلب من التالميذ لصياغة 
 الفرضيات.

 صياغة الفرضية .2

                                                           
29
 Hanrumi, Strategi Pembelajaran, (Yogyakarta: Insan Madani, 2011), 88 

30
  Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Kencana, Prenada 

Media  Group), 168 
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ىي اْلجوبة على اْلسئلة أك مؤقتة حلوؿ للمشاكل اليت ؽلكن  الفرضيات
ميذ فكرة اختبارىا مع البيانات. لتسهيل ىذه العملية، يسأؿ ادلعلم طلبا من التال

عن فرضية شلكنة. من كل اْلفكار، اختيار كاحد من الفرضيات متصل دبشكلة 
 معينة.

 مجع البيانات .3
استخداـ فرضية لتوجيو عملية مجع البيانات ؽلكن أف تكوف البيانات الناذبة 

 جبدكؿ كمصفوفة أك التختيط.
 

 ربليل البيانات .4
البيانات اليت ربصل الطالب ادلسؤكؿ عن اختبار الفرضية كضعها ىف ربليل 

عليها. كمن العوامل ادلهمة ىف اختيار فرضية يعٍت التفكَت الصحيحة أك خاطئة. 
بعد احلصوؿ على اخلالصة من البيانات التجربة، ؽلكن للطالب اختيار الفرضيات 
اليت صيغت. عندما صلد أف الفرضية خاطئة أك رفض، فيطلب التالميذ لشرح عملية 

 أجريت.التفتيش كالكشف اليت 
 االستنتاج .5

غطاء التعلم التفتيشي كالكشفي ىي جعل االستنتاجات استنادا إىل  اخلطوة
 بيانات اليت ربصل على التالميذ قبلها.

 التالميذاحلصوؿ على كصف خلربات التعلم كالكفاءات اليت حصل عليها  ؽلكن
 31التفتيشي كالكشفي كمتصلة بػ:م يمن خالؿ مراحل التعلم لنموذج التعل

                                                           
31

  Akmal, Lebih Dekat dengan Industri 4.0, (Yogyakarta : Deepublish, 2019), 213 
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 التعاكينك  ،(Creative) التفكَت اإلبداعي :(4C) كفاءات القرف احلادم كالعشرين  .ُ
(Collaborative)،  التواصلك (Communication)،  التفكَتالنقدمك (Critical 

Thinking.) 
: ادلراقبة، كالربط، كالتجربة، كادلناقشة،  (K13) َُِّنهج العلمي كفقنا للمناىج . ادلِ 

 كالتواصل.
 

 .ِجدكؿ 
 خربات التعلم ك الكفاءات يف تطبيق ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفي 

 َُِّمناىج  ُِكفاءات القرف  خربات التعلم اإلجراءات الرقم
التحفيز  ُ

(Stimulation) 
 التالميذ أفيستطيع 

التحفيز الذم  يراقب
يقدمو ادلعلم، كربطو 

 خبربات التعلم السابقة.

 ميذالتاليالحظ  التفكَت اإلبداعي
كيرتبطوف خبربة 

 التعلم لديهم

ربديد ادلشكلة  ِ
(Problem 

Statement) 

 أف يستطيع التالميذ
ادلشاكل كمناقشة  ػلددكا
 النتائج

 التفكَتالنقدمك  -
 التواصل -

 الربط -
 ادلناقشة -

مجع البيانات  ّ
(Data 

Collection) 

أف  التالميذيستطيع 
ادلشكالت  يستكشف

بتعمق من خالؿ قراءة 
 اإلنًتنت كغَت ادلراجع عرب

ادلتصلة باإلنًتنت أك 

التعاكف يف  -
 رلموعات

التواصل  -
للحصوؿ على 

 ادلعلومات

إجراء  -
 التجارب

ربط الفهم  -
خبربات 

 التعلم ادلتاحة
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مراقبة اْلشياء أك إجراء 
مقابالت مع أشخاص أك 

/  إجراء ذبارب ذاتية
 مجاعية

ربليل البيانات  ْ
(Data 

Prosessing) 

 ػلللوا أف يستطيع التالميذ
البيانات كزبصيصها 

كتبويبها  كتصنيفها
 النتائجكحساهبا كصياغة 

 التعاكف -
 التواصل -
 التفكَتالنقدمك  -
 التفكَت اإلبداعي -

 التجربة -
 ادلناقشة -

اإلستنتاج  ٓ
(Result) 

يستطيع التالميذ أف 
 يستنتجوا كالتواصلها

 التفكَتالنقدمك  -
 التفكَت اإلبداعي -

 الربط -
 التواصل -

 

 

 

 : تعليم مهارة القراءة المبحث الثالث
 مفهوم القراءة .أ

القراءة نشاطة فكرية يقـو هبا اإلنساف الكتسابو معرفة أك ربقيق غاية . كىي 
من غَت شك أىم نوافد ادلعرفة اْلنسانية اليت يطل منها اإلنساف على الفكر اإلنساين 

 32عاصرةطوال كغرضا كعمقا كاتساعا. كىي أدكات ىف التعرؼ كاالرتباط بالثقافات ادل

                                                           
ـ(،  َََِالفكر العريب،  ، )القاىرة: دارتدريس اللغة العربية فى المرحلة الثانويةزلمد صالح الدين على رلاكر،   ِّ

ُِٗ 
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إف القراءة عملية عقلية تشمل لقراءة إهنا مفاىيم عديدة، إحداىا ك عن مفهـو ا
على تفسَت الرموز اليت تالـز فهم ادلعاين ك الربط بُت خرباتو ك ىذه ادلعاين اليت يقرأىا 
القارئ بطريق عينيو. ك من ىذه، فإف يف القراءة إستجابات فسيولوجية للمكتوب ك 

ك ادلفهـو بتفسَت الرموز ك  ّّربتول على عملية التفكَت ك االستنتاج. تفسَت الرموز شلا
فهم ادلعاين ىو ما مسي باالستنتاج دبا فيو من عملية قراءة النصوص ادلكتوبة ك تفسَت ما 

 ىو ادلعٌت من ىذه النصوص. 
 

 فهم القراءة مفهوم .ب
ًتنة بالفهم. ك ال جداؿ ك ال تناقض ىف أف القراءة الواعية اجليدة ىى القراءة ادلق

ىذا الفهم يعتمد على عدة من العمليات العقلية ك اإلدراكية شلا مكونة ىف االسًتاتيجية 
ادلعرفية ك االسًتاتيجية فوؽ ادلعرفية أك ما كراء ادلعرفية. ك ىذه االسًتاتيجية نظرا لدكرىا 

 ا. الكبَت فإهنا تساعد ادلتعلمُت على اكتساب ادلعلومات ك زبزينها ك استخدامه
ك االىتماـ هبذه االسًتاتيجية يركز معاجلة ادلعلومات ىف أطر أك صيغ ذات معٌت 
ذبعل ادلتعلمُت ناشطُت ىف التعلم. ك عنها، كلما ازدادت معرفة ادلتعلمُت باسًتاتيجية 
القراءة ك التعلم، زاد فهمو دلا يقرءه، ك زاد كعيو بذاتو ك ما يقـو بو من العمليات 

عرفية شلا يًتتب عليو مراقبة تلك االسًتاتيجية لتحقيق اْلىداؼ من ادلعرفية ك غَت ادل
 34القراءة ك ىي الفهم القرائي.

إف الفهم ىف اللغة ىو حسن تصور ادلعٌت ك جودة استعداد الذىن لالستنباط. 
ك قد اتفق ىذا ادلفهـو على أف الفهم القرائي أك فهم القراءة ىو عملية عقلية ذىنية قاـ 
                                                           

 ُِٗ(، ـ ُٕٕٗ، )القاىرة: دار الثقافة، أساسيات تعليم اللغة العربية و التربية الدينية فتحى علي يونس، ك أخركف،ّّ

إشكاليات ك "نسرين طاىر ملك، ك حيات اهلل، ، ىف مقالة: قراءات ىف تعليم التفكَت ك ادلنهجعبد احلميد جابر،  ّْ
 ُِٓ ،َُِٔديسمبَت -، يوليوِ، العدد ّاجمللد ، pdf، ، هتليب اْلفكار"ة اللغة العربية للناطقُت بغَتىاقراء إسًتاتيجيات
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للتفاعل أك التعامل مع النص ادلكتوب باستخداـ خرباتو السابقة ىف التعرؼ هبا القارئ 
على مضموف ادلقركء. ك إنو عملية معرفية قاـ هبا القارئ بنشاط فعاؿ عند زلاكلة فهم 

ودك النصوص. ك تتعلق ادلعرفة السابقة ادلوجودة يف بنائو ادلعريف ادلكونة بادلعرفة ادلنش
 ءة.الواردة يف النصوص ادلقرك 

ك إهنا عملية التفكَت إذ الفهم القرائي يقـو بأساسو على معرفة عملية التفكَت 
بكوف القارئ ػلتاج إىل التعرؼ البصرم على الرموز ادلطبوعة منها احلركؼ ك الكلمات 
ك اجلمل ك الفقرات ك ربديد معانيها ك إدراؾ تنظيمها ك الربط بُت اْلفكار ادلطركحة. 

ءة ليست عملية يسَتة بل معقدة دبا فيها من عملية تتطلب كهبذا، فإف فهم القرا
مهارات عقلية عليا ضلو اإلحتياج إىل كثرة التدريبات ك الفكر ك ادلوازنة ك التحليل ك 
التفسَت ك النقد. ك ىذا ما يتضح البياف أف الفهم القرائي تشمل على عدة عمليات 

تها للباحث تطلق على مقومات ك ىذا العديد من العمليات بنسب ّٓمًتابطة متداخلة.
القراءة باختصار أف فيها عملية التعرؼ ك النطق ك الفهم الذم يكوف أساسا ك ىدفا 

 .رئيسييا يف القراءة

 ج. مقومات القراءة
كمن بياف ما سبق عن تعريف القراءة أك فهمها، ك شلا يلي بياف ادلقومات اليت 

أهنا عملية ترمجة احلركؼ إىل ادلعاين ك ك تكوف يف عملية القراءة نسبة لتعريف القراءة ب
عمليات عقلية عليا اليت تشتمل على كل النمط ك تفسَت الرموز ادلكتوبة عما تكوف 

 ّٔىذه الرموز من ادلعٌت. ك شلا يلي بياهنا تفصيليا لكل كاحد منها:
                                                           

ـ(،  َُُِ)القاىرة: عاَل الكتب،  فنيات تعليم القراءة ىف ضوء اْلدكار اجلديدة للمعلم ك ادلتعلم،زلمد عبيد الظنحاىن،  ّٓ
ُٔ. 

ندلس ، )ادلملكة العربية السعودية: دار اْلل إىل خصائص اللغة العربية ك فنوهناادلهارات اللغوية: مدخ زلمد صاحل الشنطي، ّٔ
 .ُٓٔ-ُْٔ ـ(، ُٔٗٗللنشر ك التوزيع، 
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 التعرؼ من احلركؼ أك اللفظ أك الكلمة أك اجلمل .ُ
النصوص ادلكتوبة ك مث  التالميذيعرؼ  ك ادلعٌت من التعرؼ هبذا الواقع أف

 . "idea" ك اإلدراؾ الذىٍت "visual"ادلقركءة باستخداـ اإلدراؾ البصرم 
 النطق بتتابع ىذه الرموز ادلكتوبة .ِ

النطق يقصد بو التلفظ بصوت مسموع غَت قراءة سرية أك صامتة تناسب 
إىل احملاكلة أك بالقواعد السليمة ك الصحيحة للنطق. ك عن اللنطق إهنا ربتاج 

التدريب حلسن اْلداء دبا يناسب اْلساليب. إذ القراءة للصيغة التقريرية اخلربية 
 ؼلتلفها االقراءة للصيغة اإلنسائية ك كذلك الشعر ك اخلطابة ك احلوار ك غَتىا.

 الفهم عن ادلعاين من الرموز ادلكتوبة أك ادلقركءة .ّ
يف  التالميذازدادت درجة أداء ك ىو غاية ادلرجوة من دراسة القراءة. كلما 

ادلتفوقُت يف  التالميذالقراءة ازداد منهم درجة الفهم يف القراءة. ك من ادلواقع أف 
فهم ادلقركء للنصوص كاف أدائهم شلتازا يف اْلغالب ك العكس ذلك. ك الفهم يف 
ىذا كقع بينما كاف من أفكار القارئ ك استحضار الذىن لتفسَت ادلعٌت ك كذلك 

 م ك التحليل من تسلسل احلادثة ادلتضمنة يف النصوص ك غَتىا.احلك
ك اليت تستطيع أف تكوف خالصة من مفاىيم تعريف الفهم يستطيع النظر 
إىل ما عرؼ بو جونستوف: أف الفهم ىو العملية اليت يستخدـ القارئ معارفو ك 

استنتاج  معلمها السابقة ك ادلالمح اليت أكدعها الكاتب يف النصوص للمساعدة يف
 ّٕك استحصاؿ ادلعاين اليت قصد هبا الكاتب يف النصوص ذاتو.

 د. أىداف القراءة

                                                           
االسكندرية للكتاب،  ، )اسكندرية: مركزالفهم عن القراءة طبيعة عملياتو ك تذليل مصاعبوحسن عبد البارل عصر، ّٕ

 .ِٗـ(،  ُٗٗٗ
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 أىداؼ من القراءة لقد ذكرىا عمر الصديق عبد اهلل شلا يلي:ك من 
أف يتمكن الطالب من ربط الرموز ادلكتوبة باْلصوات اليت تعترب عنها يف اللغة  .ُ

 العربية
 بنطق صحيح ك سليممن قراءة جهرية  التالميذأف يتمكن  .ِ
من استنتاج ادلعاين العامة مباشرة من الصفحة ادلطبوعة ك أف  التالميذأف يتمكن  .ّ

 يعرؼ أف تغَت ادلعٌت بتغَت الًتاكيب ادلوجودة
 معاين ادلفردات من معاين السياؽ التالميذأف يتعرؼ  .ْ
 بينهما معاين اجلمل يف الفقرات ك إدراؾ عالقة ادلعٌت اليت ترتبط التالميذأف يفهم  .ٓ
 بفهم ك طالقة تناسب القواعد اللغوية التالميذأف يقرأ  .ٔ
 أف يفهم اْلفكار اجلزئية ك التفاصيل ك إدراؾ العالقات ادلكونة للفكرة الرئيسية .ٕ
 أف يتعرؼ عالمة الًتقيم ك كظيفة كل منها .ٖ
 أف يتعرؼ بالطالقة دكف االستعانة بادلعاجم أك قوائم ادلفردات ادلًتمجة إىل اللغتُت .ٗ

أف يقرأ قراءة كاسعة ابتداء من قراءة الصحيفة إىل قراءة أخرل من التاريخ ك العلـو ك 
 ّٖاْلخرل.

كعن أىداؼ القراءة اْلخرل إهنا عند عبد اللطيف الصويف تتكوف على أربعة 
 أىداؼ. كىي شلا يلي:

 القراءة للتسلية كاالستمتاع  .1
ت ال فائدة فيها. كم من فئة من الناس أكثرىم يضيعوف الوقت الفراغ لعمليا

كقليل من يقرأ ىف احلادقة أك البستاف أك ادلركوبات ضلو القطار أك السفينة أك احلافلة 

                                                           
 .ٖٗ-ٕٗـ(،  ََِٖر ك التوزيع، ، )اجليزة: الدار العادلية للنشلغة العربية للناطقُت بغَتىاتعليم العمر الصديق عبد اهلل، ّٖ
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ال سيما ىف ادلكتبة اخلاصة. كالقراءة هبذه النسبة تستطيع أف تكوف تسلية 
 كاستمتاعة للنفس دبا فيها من ادلنافع العديدة.

 و مقركءالقراءة لتنمية مهارة التفكَت كالتعبَت دلا ى .2
ال شك أف القراءة سبرس الناس على تكوين مهارة التفكَت كالتعبَت دبا فيها من 
عملية فهم النص ادلقركء كاستيعابو ككذا ربط ادلعاين اليت تندرج داخل النص. كذلذا، 

 تكوف القراءة أساسا لتنمية مهارة التفكَت كالتعبَت أك االكتشاؼ.
 أف تتقن القراءة ادلهارات القرائية .3

كمن ادلهارات القرائية اليت يستطيع أف يتقنها الناس بوسيلة القراءة ىي مهارة 
 الفهم كاالستيعاب كاستخداـ عقلو فيها.

 تكوين اجملتمع القارئ  .4
كالقراءة هبذه اْلىداؼ ذبعل اجملتمع القارئُت. كمن إحدل كاجبات 

عبَت كادلطالعة أك ادلؤسسات الًتبوية تنمية قدرة التالميذ على استخداـ التفكَت كالت
 39ادلراجعة للمعارؼ كغَتىا بوسيلة القراءة.

 
 
 

 

  

                                                           
39
  ّٖ-ّٔ(، ََِٖ، )دمشق: دار الفكر، فن القراءة: أعليتها مستوياهتا مهاراهتا أنواعهاعبد اللطيف الصويف، 



31 
 

 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
كبعد أف قاـ الباحث بشرح اإلطار ادلظرم فيما يتعلق بنموذج التعليم التفتيشي 
كالكشفي ك مهارة القراءة فبدا يقـو بعملية استخداـ ادلناىج البحيثة ادلخصوصة ىدفا 

لبيانات النتعلقة بفعالية ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفي لًتقية مهارة القراءة للحصوؿ على ا
كللباحث فرصو يف ىذا  لدل التالميذ دبدرسة دار العلـو ادلتوسطة اإلسالمية فركاغاندا جفارا.

الفصل لتوضيح ادلنهجيات البحثية ادلستخدمة ْلخذ البيانات كربليلها بشرح مدخلو كنوع 
 .البحث كعينتو كأسلوب مجع البيانات  كأسلوب ربليل البياناتكرلتمع حبثو 

 
 مدخل البحث ومنهجو .أ

كيف ىذا البحث، يستخدـ الباحث عن ادلنهج بادلدخل الكيفي كالكمي. 
ادلدخل الكيفي ىو إجراء البحث الذم انتج البيانات الوصفية اليت تشتمل على 

كىذا  41اليت ؽلكن مالحظتها. الكلمات كتابة كانت أك شفويا عن اإلنساف كطبيعتهم
علومات البيانية التفصيلية عن كيفية تطبيق ظلوذج يصف الباحث صورة ادلالبحث 

( لًتقية مهارة القراءة كيكشف عن Inquiry-Discoveryالتعليم التفتيشي كالكشفي )
 ىوالكمي العوامل اليت تؤثر على صلاح ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفي. كأما ادلدخل 

عملية يف نيل ادلعرفة باستعماؿ البيانات الرقمية كآلة ىف إغلاد البياف عن الشيء ال
  41ادلقصود.

                                                           
40

 Bambang Setiadi, Metode Penelitian untuk Pengajaran Bahasa Asing Pendekatan Kuantitatif 

dan Kualitatif, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), 215  
41

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), 

(Bandung : Alfabeta, 2009), 14 



32 
 

 Sequentialكىذا البحث يدؿ على البحث التوضيحي ادلتسلسل )

Explanatory Design فهو يقـو الباحث بعملية مجع البيانات النوعية كربليلها لتعزيز ،)
  42تفتيشي كالكشفي لًتقية مهارة القراءة.عن فعالية تطبيق ظلوذج التعليم ال

 
 مجتمع البحث وعينتو .ب

دبجتمع البحث رلموعة من اْلشخاص أك اْلشياء اليت نريد دراستها،  يقصد
إما لوصفها أك الستقراء السامات العامة ذلا، أك الستقراء العالقة بينها للوصوؿ إىل 

يكوف اجملتمع صغَتا، ؽلكن أف اجملتمع ذات أحجاـ سلتلفة. فقد  43العالقة الكونية.
دراسة أفراد مجيعا يف حبث كاحد، كقد يكوف كبَتا أك اهنائيا، حبيث ضلتاج إىل عينت 

كأما رلتمع البحث كعينتو يف ىذا البحث  سبثلة، غلعل باإلمكاف دراستو يف حبث كاحد.
 فهما:

 رلتمع البحث .1
التالميذ يف تمع ىو . كيف ىذا البحث، اجملْْاجملتمع ىو كل فاعل يف البحث 
ىف سنة  الثامن دبدرسة دار العلـو ادلتوسطة اإلسالمية فركاغاندا جفارا الفصل
 (َِٓبعدد التالميذ مائتاف كمخسُت ) ََِِ – َُِٗدراسية 

 العينة .2
فهي جزء من اجملتمع اْلصلي ػلتوم على  ْٓالعينة ىي نصيب من اجملتمع. 

ريقة الختيار العينة ىي طريقة طك  46بعض العناصر اليت مت اختيارىا بطريقة معينة.
                                                           

42
John W. Creswell, Research Design : Qualitative, Quantitative, an Mixed Methods Approach, 

(California  : Sage Publications, 2014), 275  
43
 ِِٖ(، ََُِ، )شبكة اْللوكة : قواعد أساسية يف حبث العلميسعيد إمساعيل صيٍت، 

44
 S. Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 

173 
45

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), 

(Bandung : Alfabeta, 2009), 118 
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بالعشوائي دكف ( يعٍت طريقة الختيار العينة Random Sampling)العشوائية العينة 
فصالف من كالعينة يف ىذا البحث ىي  47.نظر إىل الطبقات يف رلتمع البحث

( كالفصل َّفصل الثامن هبذه ادلدرسة فهما الفصل "أ" بعدد التالميذ ثالثوف )
 (.َّميذ ثالثوف )"ج" بعدد التال

 
 ج. متغيرات البحث

متغَت البحث ىو موضع البحث أك شيء الذم يصبح القمة من البحث. متغَت 
 البحث يقسم إىل متغَتين فهما متغَت ادلستقل كمستغَت ادلقيد :

 متغَت ادلستقل  .1
كيف ىذا  48متغَت ادلستقل ىو متغَت يؤثر كيسبب أف يهل متغَت ادلقيد. 

 .فعالية تطبيق ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفيقل ىو البحث متغَت ادلست
 متغَت ادلقيد  .2

كيف ىذا البحث  49متغَت ادلقيد ىو متغَت متأثر كتبعة من متغَت ادلستقل. 
 متغَت ادلقيد ىو ترقية مهارة القراءة.

 
 د. أسلوب جمع البيانات

                                                                                                                                                                      
46
 ُٖٔ(، ََُِ، )عماف : دار كائل، البحث العلمي الدليل التطبيقي للباحثُتزلمد عبد الفتاح الصَتيفي، 

47
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), 

(Bandung : Alfabeta, 2009), 120 
48
  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), 

(Bandung : Alfabeta, 2009), 61 
49

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), 

(Bandung : Alfabeta, 2009), 61 
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محع البيانات ىو عمل مهم إلجراء عملية البحث العلمي، كهبذا العمل 
يستطيع الباحث أف ػلصل هبا ادلعارؼ كادلظاىر ليتم حبثو. كأسلوب مجع البيانات يف 

 ىذا البحث فهي :
 ادلالحظة .1

يتم إجراء ادلالحظة دلراقبة العمليات اليت ربدث يف أم نشاط باستخداـ 
بيئة اللغوية، كنشاط  تقدـ الباحث ىذه الطريقة لنيل البيانات عن 51.مجيع احلواس
كألة تستعمل للمالحظة ىي  .دلعرفة كفاءهتم يف أثناء التعليم لتعلمالتالميذ ىف ا

بنموذج التعليم التفتيشي  أثناء عملية التعلم إرشادة ادلالحظة دلعرفة أنشطة التالميذ
 كالكشفي.

 ادلقابلة .2
كأجريت ادلقابالت للحصوؿ على معلومات من اجمليبُت حوؿ الدراسة من 

نوع ادلقابلة  51.س ادلبادئ التوجيهية للمقابلةخالؿ طرح عدد من اْلسئلة على أسا
ىو ادلقابلة ادلنظمة، كقد أعد الباحث للمدرس كالتالميذ اليت يستخدمها الباحث 

 أداة حبثية يف شكل أسئلة مكتوبة.
تطبيق آراء الطالب كادلعلمُت حوؿ يستخدـ الباحث أسلوب ادلقابلة دلعرفة 

 . مثعند تعلم ىذا النموذج لتالميذالفتيشي كالكشفي كعقبات ام يظلوذج التعل
الثالثة، كىي العوامل اليت أسئلة البحث  لإلجابة على ادلالحظةدعم البيانات من ل

 التعليم التفتيشي كالكشفي.تؤثر على صلاح ظلوذج 
 ختباراال  .3

                                                           
50
  S. Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 

156 
51

 S. Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 
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ىو أداة أك كسيلة أك عملية مستخدمة دلعرفة أك لقياس الشيئ  االختبار
 ا البحث يستخدـ الباحث اختبارا لقيس كفاءةكيف ىذ 52.بطريقة كنظم معينة

 ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفي.قراءة كيعرؼ فعالية ال التالميذ ىف مهارة
( ىو غلرم قبل تطبيق ظلوذج pre-testكيستخدـ الباحث االختبار القبلي )

( ىو غلرم بعد تطبيق post-testالتعليم التفتيشي كالكشفي. كاالختبار البعدم )
 التعليم التفتيشي كالكشفي.  ظلوذج

 التوثيق .4
ىي طريقة مجع البيانات الكتساب البيانات تكوف منها ادلذكورة النسخة  

دـ . كيستخ53كالكتب كاجلرائد كاجملالت كغَتىا اليت تدؿ على البيانات الواقعة
الباحث ىذه الطريقة للوصوؿ إىل البيانات كادلعلومات عن أحواؿ ادلدرسة كتارؼلها 

 ادلعلمُت كالتالميذ ىف ىذه ادلدرسة.كمجلة 
 

 تحليل البيانات أسلوبو. 
 . تحليل البيانات الكيفية6

اْلكىل  أسئلة البحثلإلجابة كشرح  كيفيةستخدـ الباحث ربليل البيانات الي
 ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفيىي كيفية تطبيق  . أسئلة البحث اْلكىلكالثالثة

الثالثة العوامل اليت تؤثر على  لة البحث الثالثة ىيكأسئشكل خطوات يف التعلم. ب
بيانات ادلالحظة المجع أسلوب باستخداـ  التعليم التفتيشي كالكشفيصلاح ظلوذج 

 كادلقابلة.

                                                           
52

  Moh. Matsna, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab,(Tangerang 

Selatan:Alkitabah,2012), 43 
53

 S. Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 
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 54:  مراحل ربليل البيانات النوعية ىي كما يلي  
 (Data Reductionزبفيض البيانات )( أ

تركيز البيانات اليت مت ك  ر كتلخيصؼلتا أف يف ىذه ادلرحلة، يريد الباحث
 الباحث يأخذ أف تكوف البيانات احملددة. ذلذا السبب،  احلصوؿ عليها سابقا

، كذباىل ادلؤشرات اليت َل تكن ىناؾ حاجة البحثىذه تدعم ادلؤشرات اليت 
 اخلطوات يف زبفيض اليانات ىي:  إليها.

يف  تلخيص بيانات االتصاؿ ادلباشر مع اْلشخاص كاْلحداث كادلواقف (1
موقع الدراسة. تتضمن ىذه اخلطوة اْلكىل اختيار كتلخيص ادلستندات 

 ذات الصلة.
 ، ؽلكن الباحث أف يستحدـ الرموز أك ادللخصات.الًتميز (2
إىل تسجيل كتصنيف كربرير اإلجابات الواقعية أك  الباحثػلتاج  (3

 ادلوضوعية.
 تدكين ادلالحظات العاكسة (4
بشأف ادلادة كادلنهجية. التعليقات  الباحثيفصل مايلز كىوبرماف تعليقات  (5

 ىي سجالت ىامشية.
 زبزين البيانات ككضع العالمات (6
 تطوير الرأم (7
من ادلمكن أف تكوف الدراسة قد أجريت يف أكثر من ، ادلوقعبُت ربليل  (8

 مكاف أك أصلزىا أكثر من باحث كاحد.
 عمل ملخصات مؤقتة (9
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), 

(Bandung : Alfabeta, 2009), 338-340 
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 (Data Displayعرض البيانات )( ب
طوة ذبميع البيانات ذات الصلة حبيث تصبح ػلاكؿ الباحث يف ىذه اخل

معلومات ذلا معٌت معُت. ؽلكن القياـ بالعملية من خالؿ عرض البيانات ، 
كإجراء اتصاالت بُت الظواىر لفهم ما حدث بالفعل كما غلب متابعتو لتحقيق 

 أىداؼ البحث
شكل  بيف ىذه ادلرحلة، سيقـو الباحث بشرح البيانات اليت مت زبفيضها 

 55.ؿ كرسـو بيانية كغَتىاك ت كجدكلما
 (Conclusion/Verification) االستنتاج ( ج

اخلطوة التالية ىي مرحلة استخالص النتائج بناءن على النتائج كالتحقق من 
البيانات. كما ىو موضح أعاله ، فإف االستنتاجات اْلكلية اليت أثَتت ال تزاؿ 

رحلة التالية من مجع مؤقتة كسوؼ تتغَت إذا مت العثور على أدلة لدعم ادل
البيانات. تسمى عملية احلصوؿ على اْلدلة التحقق من البيانات. إذا كانت 
االستنتاجات اليت أثَتت يف مرحلة مبكرة مدعومة بأدلة قوية دبعٌت أهنا تتسق مع 
الشركط ادلوجودة عند عودة الباحث إىل احلقل ، فإف االستنتاجات اليت مت 

 56ت موثوقة.احلصوؿ عليها ىي استنتاجا
 

 . تحليل البيانات الكمي0
 اختبار الحياة الطبيعية (أ
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), 

(Bandung : Alfabeta, 2009), 341 
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تستخدـ اختبار احلياة الطبيعية اف تعرؼ توزيع البيانات الطبيعية أك 
 كيف ىذا البحث اختبار احلياة الطبيعية ىي اختبار ليلفركس 57ضده.

(Liliefors). احلزمة اإلحصائية للعلـو يقـو الباحث حبساب ليلفركس ب
  :( كما يليSPSS 16.0) عيةاالجتما

 يف احلاسوب SPSS 16.0تفعيل  (1
 Variable Viewجعل البيانات يف  (2
 Data Viewإدخاؿ البيانات إىل  (3
4) Analyze – Descriptive Statistics – Explore 

 

 

 

5) sig < 0,05  ،فهو البيانات غَت العاديةsig > 0,05  فهو البيانات العادية 
 

 اختبار الفرضيات (ب
((Ho  : مهارة القراءة تعليم التفتيشي كالكشفي غَت فعاؿ لًتقية ذج الظلو
ىف الفصل الثامن دبدرسة دار العلـو ادلتوسطة اإلسالمية فركاغاندا  التالميذلدل 
 .جفارا
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(Ha)  :مهارة القراءة لدل تعليم التفتيشي كالكشفي فعاؿ لًتقية ظلوذج ال
وسطة اإلسالمية فركاغاندا ىف الفصل الثامن دبدرسة دار العلـو ادلت التالميذ

 .جفارا
 ٖٓالصيغة اليت تستخدـ فهي :

  

 

 تقرير :
X1  :ادلقياس ادلعديل من اجملموعة التجربة 
X2  :ادلقياس ادلعديل من اجملموعة الضابطة 
S1  :من اجملموعة التجربة اإلضلراؼ ادلعيارم 
S2  :من اجملموعة الضابطة اإلضلراؼ ادلعيارم 
n1  اجملموعة التجربة ين على: عدد من ادلخترب 
n2 اجملموعة الضابطة : عدد من ادلختربين على 

تعليم التفتيشي ظلوذج ال مرفوض كىو H0=  جدكؿt > حسابt كانثإذا 
ىف الفصل الثامن دبدرسة دار  التالميذمهارة القراءة لدل كالكشفي فعاؿ لًتقية 

مقبوؿ  H0=  جدكؿt < حسابtكلكن . العلـو ادلتوسطة اإلسالمية فركاغاندا جفارا
مهارة القراءة لدل تعليم التفتيشي كالكشفي غَت فعاؿ لًتقية ظلوذج ال ىو

ىف الفصل الثامن دبدرسة دار العلـو ادلتوسطة اإلسالمية فركاغاندا  التالميذ
 .جفارا
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 احلزمة اإلحصائية للعلـو االجتماعيةكأما حساب اختبار الفرضيات ب
(SPSS 16.0كما يلي ): 
 يف احلاسوب SPSS 16.0تفعيل  (1
 Variable Viewجعل البيانات يف  (2
 Data Viewإدخاؿ البيانات إىل  (3
4) Analyze – Compare Means – Independent Samples T-Test 

 

 

 

 

5) sig (2 tailed) < 0,05 ( فهوHa ،مقبوؿ )sig (2 tailed) > 0,05 ( فهوHa )
 رفوض.م

 

 (N-Gainاختبار أنغين )  (ث
 pre test-post)يف القيمة اختبار ما قبل كبعده  فرؽ ىو( N-Gain)أنغُت 

test،)  قراءة اللغة العربية، كمن مهارة حساب اْلنغُت تستعمل يف تعريف ترقية
   عندما  من اْلنغُتظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفي القيمة فظهر فعالية 

 59:. ىذا اإلختبار يقاـ بفصل التجربية يف جانب ادلعريف، بصيغة ىي 0,30
                                                           

59
 R.R Hake, Analyzing Change/Gain Scores, (Dept. of Physics Indiana University, 2009), 

diunduh dari http://www.physics.indiana.edu, tanggal 13-04-2017. 
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نتيجة التمرين اْلكؿ نتيجة التمرين الثاين 
نتيجة التمرين اْلكؿ النتيجة القصول 

   

 تقرير : 
 (post test skor= )نتيجة التمرين الثاين
 (pre test skor= )نتيجة التمرين اْلكؿ

 (skor maksimumالقصول = ) النتيجة
 :مث اكتساب القيمة من اْلنغُت تصنيف على ثالثة فئات فهي 

 معايَت اتمؤشر 

0,70<g<1,00 ارتفاع 

0,30<g<0,70 معتدؿ 

0,00<g<0,30 منخفض 
 

 ه. مراحل البجث

 البحث يف شكل سلطط كما يلي: إجراء ىذاؽلكن تقدًن 

 
 
 

 ربديد ادلشكلة

 اختيار رلتمع احلث كعينتو

 فركض البحث يبحث عن ادلراجع

 ربديد تصميم البحث
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 أسلوب مجع البيانات 

قابلةظة كادلادلالح  

 مجع البيانات

كتنقيح تصديق اْلداة  

 االختبار البعدم

 تنفيذ التعلم مع النهج التفليدم تنفيذ ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفي

التقليدم ع النهجالتعلم م ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفي  

 ادلقابلة -  ادلالحظة-
 التوثيق -  االختبار-

ليل البياناترب  االستنتاج االكتشاؼ 

الختبار القيليا  
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رابعالفصل ال  
 عرض البيانات وتحليلها

 
احث بشرح منهجية البحث فيما يتعلق باحلصوؿ على البيانات كبعد أف قاـ الب

تتعلق بفعالية ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفي لًتقية مهارة القراءة لدل التالميذ دبدرسة دار 
 العلـو ادلتوسطة اإلسالمية فركاغاندا جفارا، فبدأ يقـو بعملية عرض البيانات كربليلها.

ضيح البيانات كربليلها عن تطبيق ظلوذج التعليم التفتيشي كللباحث فرصو يف ىذا الفصل لتو 
 كالكشفي، كفعالية ىذا النموذج لًتقية مهارة القراءة، كالعوامل اليت تؤثر صلاح ىذا النموذج.

 
 دار العلوم المتوسطة اإلسالمية فرواغاندا جفارالمحة عن مدرسة  .ث

 فارادار العلوم المتوسطة اإلسالمية فرواغاندا جمدرسة تاريخ  .1
 : دار العلـو اسم ادلدرسة

 ـُْٕٗ يناير َُ:  ادليالد
 َََُُُُِِِّّ:  (NSS) رقم إحصائيات ادلدرسة

 ََِِّّْٔ  ( :NSPN) رقم مدير ادلدرسة الوطنية
: شارع كركموديوريا فركاغاندا كاليياماتات جفارا  العنواف 

(ْٕٓٗٔ) 
 ََِْٕٓ(َُِٗ: ) رقم اذلاتف

 mtsdu_purwogondo@yahoo.com:  الربيد اإللكًتكين

دار ربت رعاية مؤسسة مدرسة ىي مدرسة دار العلـو ادلتوسط اإلسالمية 
اليت تأسست يف الديينية اْلكلية  درسةادلللًتبية اإلسالمية اليت بدأت من إدارة  العلـو
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مت  ُِٕٗيناير  ُ. الفًتة التالية يف فركاغاندامن قبل اجملتمع اإلسالمي  ُّٗٗعاـ 
  شاخاكم، كالسيد بشرل  احلاج دببادرة من السيد ادلتوسطةدرسة تأسيس ادل

 كالسيد زلمد سايويت )ادلغفور(، احلاج كالسيد زين الدين، احلاج ، كالسيد)ادلغفور(
عن كالسيد اعتصاـ صلحاف. إنشاء ىذه ادلدرسة تبتعد ،ناسيخاف )ادلغفور( احلاج

 دبدرسة ادلتوسطة.منهج غَت كاضح يف التدريس 
مع إصدار تنسيق نظاـ ادلناىج اجلديد الذم غلمع بُت احملتول العاـ لذلك 

 ، مث يفادلتوسطةكالديٍت ادلتوازف من قبل كزارة اْلدياف يف مجهورية إندكنيسيا للمدارس 
ربت  مدرسة دار العلـو ادلتوسطة اإلسالمية فركاغاندا، كلد ُْٕٗ يناير َُالتاريخ 

مع مركر  جفارا.يف  ادلتوسطة أكؿ مدرسةكىي  ةللًتبية اإلسالمي دار العلـومؤسسة 
مع كل اجلهود دلواصلة ربسُت نفسها الوقت مدرسة دار العلـو ادلتوسطة اإلسالمية 

اْلخرل، من خالؿ ربسُت اجملاالت  ادلتوسطةلتكوف قادرة على التنافس مع ادلدارس 
عموما  جفاراتمع ثقة اجملتمع الذم يتسم حبماس رل اْلكادؽلية كغَت اْلكادؽلية، كفاز

 مدرسة دار العلـو ادلتوسطة اإلسالمية فركاغاندا.إلرساؿ أبنائهم كبناهتم إىل 
 رئيس ادلدرسة :

 ـ( ُٕٗٗ –ـ  ُْٕٗاحلاج اعتصاـ صلحاف البكالوريوس )( أ
 ـ( َََِ –ـ  ُٕٗٗاحلاج أمحد زين البكالوريوس )( ب
 ـ( ََُِ –ـ  َََِاحلاج نور كحيد البكالوريوس )( ج
 ـ( َُِٗ –ـ  ََُِدلاجستَت )أمحد توفيق ا( د
 اْلف( –ـ  َُِٗاحلاج علي أكراـ البكالوريوس )( ه

 
 رسالة المدرسة رؤية .2
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 : خلوؽ كمتفوؽ يف اإلصلاز رؤية ادلدرسة
 رسالة ادلدرسة فهي:

 جعل الطالب يتقدموف يف ادلعرفة كالدين القوم أ(
 هميستكشف اىتمامات كمواىب الطالب من خالؿ تنمية مهاراهتم كإبداع ب(
 القياـ بالتدريس كالتعليم بنظرة اْلسواجا ج(
 جعل الطالب منضبطُت كمسؤكلُت د(
 
 أىداف المدرسة .3

 كأما أىداؼ ىذه ادلدرسة فهي كما يلي :
 مساعدة احلكومة يف ادلشاركة يف صلاح برامج التدريس لتعليم اْلمة( أ

 دلهاراتتقدًن خدمات التعليم العاـ اْلساسي سواء التعليم العاـ أك الدين كا ( ب
 على اْلقل َ.ٕزيادة متوسط قيمة االمتحاف الوطٍت  ج(
حقق العديد من البطوالت اْلكادؽلية كغَت اْلكادؽلية على مستول ادلقاطعة  د( 

 كاحملافظة
 طبع اجليل القادـ لألمة بركح كطنية كتقول كنبيلة ق(

 موقع مدرسة دار العلوم المتوسطة اإلسالمية فرواغاندا جفارا الجغرافي .4
تقع مدرسة دار العلـو ادلتوسطة اإلسالمية يف شارع كركموديوريا فركاغاندا  

(. كبالنسبة دلوقيعها اجلغرايف فإذا ىي يدكر حوذلا ْٕٔٗٓكاليياماتات جفارا )
 عدة ادلباين، كىي :

 : مسجد بيت الرمحة اجلهة الشمالية ( أ
 : مسجد ادلكمور اجلهة الشرقية( ب
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 : معهد اذلداية اجلهة اجلنوبية( ج
 : مدرسة دار العلـو العالية اإلسالمية فركاغاندا اجلهة الغربية( د

 
  ىيكل المدرسة .5

أما ىيكل ادلدرسة درا العلـو ادلتوسطة اإلسالمية فركاغاندا جفارا بناء على 
 كما يلي :  َُِٗ/ََُ/ٔ.َٕ/ََُمرسـو رئيس ادلدرسة رقم : 

 ُ.ْجدكؿ 
 اغانداىيكل ادلدرسة درا العلـو ادلتوسطة اإلسالمية فرك 

 ادلوقف الوظيفي االسم الرقم
 رئيس ادلدرسة احلاج علي أكـر البكالوريوس ُ

ِ 
نائب رئيس ادلدرسة )رلاالت  مرتضى البكالوريوس

 مناىج ادلدرسية(

نائب رئيس ادلدرسة )رلاالت  رشيدة البكالوريوس ّ
 الطلبات(

نائب رئيس ادلدرسة )رلاالت  احلاج تصريفاف البكالوريوس ْ
 قة العامة(العال

نائب رئيس ادلدرسة )رلاالت  عبد الرمحن البكالوريوس ٓ
 الوسائل كالتسهيالت(

 رئيس اإلدارة عزيف راموز البكالوريوس ٔ
 مشرؼ ادلدرسة صاحل اذلادم ادلاجستَت ٕ
 التوجيو اإلرشادم ليندا حلمييايت البكالوريوس ٖ
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 التوجيو اإلرشادم احلاجة زلمودة البكالوريوس ٗ
 التوجيو اإلرشادم فاطوين َُ
 رئيس ادلكتبة إيدا ميمونة البكالوريوس ُُ
 رئيس معمل العلـو ىَتنو فوجي سولستيو البكالوريوس ُِ
 رئيس معمل احلاسوب دارموجي ادلاجستَت ُّ
 رئيس معمل الديٍت احلاج مهتدم موركتَتكنو ُْ
 أمُت صندكؽ ادلدرسة إيدا عالية البكالوريوس ُٓ
 أمُت صندكؽ أمواؿ ادلساعدة غفور البكالوريوس أمحد ُٔ
 حارس / بستاين سائد مهاجر ُٕ
 بواب أمحد غزايل ُٖ
 

 . أحوال المدرسين في مدرسة دار العلوم المتوسطة اإلسالمية فرواغاندا1
ادلدرسوف يف ىذه ادلدرسة متخرجوف من اية اجلامعة أما احلكومية كغَتىا. 

لدينية أك من رئيس ادلدرسة ذبعل ىذه ادلدرسة تقدر أف طريقة اختبار من االدارية ا
تنافس بادلدرسة اْلخرل. دلعرفة كفاءهتم غلعل الباحث اجلدكؿ بأساس شهادهتم. 
كأما أمساء ادلدرسُت كادلدرسات كادلواد اليت قاموا بتدريسها يف ادلدرسة دار العلـو 

 : ادلتوسطة اإلسالمية فركاغاندا جفارا ففي اجلدكؿ التايل 
 ِ.ْجدكؿ 

 أمساء ادلدرسُت كادلدرسات كادلواد اليت قاموا بتدريسها

 ادلواد اْلمساء الرموز
 الفصل

 عدد
ٕ ٖ ٗ 
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A ( علي أكـرS.Pd. Bio.) علـو طبيعية   ٖ ٖ 

B ( مرتضىS.Pd) 
   ِٓ اللغة اإلصلليزية

ُّ 
 ٔ   فن  كالثقافة

C ( رشيدةS.P) علـو طبيعية ِْ   ِْ 

D تصريف( افS.Pd.I) 
   ُٔ اللغة العربية

ِّ 
   ُٔ ربصص

E ( عبد الرمحنS.Ag, S.Pd) الرياضيات  َُ َِ َّ 

F ( أمحد توفيقM.Pd.I) 
 َِ   علـو إجتماعية

ِٖ 
   ٖ اللغة اجلاكية

G ( سوتييوS.Pd) الرياضيات  َُ َِ َّ 
H ( نور خليفةDra) اللغة اإلصلليزية   َّ َّ 
I  لغة العربيةال فاطاين   ِّ ِّ 

J ( نور كحيدB.A) 
 ُٔ   تاريخ ثقافة اإلسالـ

ِّ 
Ke-NU-an  ٖ ٖ 

K  أمحد منشور 
 ُٔ   العقيدة اْلخالؽ

ِّ 
  ُٔ  ربصص

L  الفقو مهتدم موركتَتكنو   ُٔ ُٔ 
M ( أمحد زينS.Ag) الفقو ُٔ   ُٔ 

N ( زلفوظ شعراينS.Ag) 
  ُٔ  الفقو

ِْ 
   ٖ اإلسالـ تاريخ ثقافة

O ( بوايفS.Ag) اللغة العربية ُٔ ُٔ  ِّ 
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P ( زىرمS.HI ) 
  ُٔ  اللغة العربية

ِّ Ke-NU-an ٖ   
 ُٔ   ربصص

Q ( صاحل اذلادمM.Pd.I) اللغة اإلندكنيسي  ُِ ُٔ ِٖ 
R ( زلمودةDra) اللغة اإلندكنيسي  ُِ ُٔ ِٖ 
S ( سوجاناS.Pd) علـو طبيعية  ِّ  ِّ 

T  إماـ شهداء 
 ُٔ ٖ  القرأف كاحلديث

ِّ 
  ٖ  ربصص

U ( كحيودمS.Pd) الرياضة  ٖ ُٔ ِْ 
V ( نعمةDra) علـو إجتماعية  ُِ ُِ ِْ 
W ( طوسُتS.Pd) الرياضيات ُٓ َِ  ّٓ 
X ( إيدا ميمونةS.Ag) علـو إجتماعية ِْ   ِْ 
Y ( نور عزيزةS.Pd) اللغة اإلصلليزية  َّ  َّ 
Z ديانتو ( مرشدDrs) تعليم ادلواطنة  ُٔ ُٔ ِّ 

AA  فن كالثقافة فائزين ُٔ ُٔ  ِّ 
AB ( ريتا حلميايتS.Ag) العقيدة اْلخالؽ ٖ ُٔ  ِْ 
AC ( عفيف جنيدمS.Pd) الرياضة ُٔ   ُٔ 
AD ( حسن اليزيدS.Ag) القرأف كاحلديث ُٔ ٖ  ِْ 
AE ( ىَتنو فوجي سولستيوS.Pd) علـو طبيعية ٖ  ِْ ِّ 
AF ( ليندا حلميايتS.Psi) إرشادات االستشارة ٖ ٖ ٖ ِْ 
AG ( ترم أغوس يورستيانتوS.Pd) اللغة اإلصلليزية  َُ َُ َّ 
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 َُ   فن كالثقافة
AH ( دارموجيM.Pd.I) ادلعلوماتية  ٖ ُٔ ِْ 
AI ( شيف اذلدلS.Pd) تعليم ادلواطنة ُٔ   ُٔ 
AJ ( أنيس فؤادS.Pd.I) الـتاريخ ثقافة اإلس ٖ ُٔ  ِْ 
AK ( عبد الغفورS.Pd.I) ادلعلوماتية ُٔ ٖ  ِْ 
AL ( إفتحات اجلنةS.E) علـو إجتماعية ٖ َِ  ِٖ 

AM ( عزل كالداS.Pd.I) 
 ٖ ٖ  اللغة اجلاكية

ِْ 
   ٖ العقيدة اْلخالؽ

AN ( نور عفيفةS.Pd) اللغة اإلندكنيسي ُِ ٖ  َِ 
AO ( أـ حارفةS.Pd) اللغة اإلندكنيسي َِ   َِ 
AP ( سوترسنوS.Pd) الرياضة  ٖ  ٖ 
AQ ( زلمد فوز الفكرS.Pd) اللغة اإلصلليزية ُٓ   ُٓ 
AR ( أليفة الشفاءS.Pd) الرياضيات ِٓ   ِٓ 
 ُُِٖ ّٕٔ ّٕٔ ّٕٔ عدد 

 
 . أحوال التالميذ في مدرسة دار العلوم المتوسطة اإلسالمية فرواغاندا0

وف من ادلدارس اإلبتدائية يف ادلناطق مثل  التالميذ من ىذه ادلدرسة متخرج
زبتار كاليياماتاف،ك كيالىاف،ك مايونج،ك فيجاصلاعاف،ك كدكنج دبدينة جفارا. 

اختبارات مثل قراءة القرآف ككتابتو كاختبارات من خالؿ  اجلديدة التالميذادلدرسة 
وسطة . كأما عدد التالميذ يف مدرسة دار العلـو ادلتادلعرفة اْلساسية العامة

 كما يلي :  ََِِ/َُِٗاإلسالمية فركاغاندا يف السنة الدراسية 
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 ّ.ْجدكؿ 
 عدد التالميذ يف مدرسة دار العلـو فركاغاندا

 عدد التالميذ الفصل الرقم
 َِٓ السابع ُ
 ِّّ الثامن ِ
 ِّْ التاسع ّ

 ُٕٕ عدد
 

 . المنهج الدراسي5
ركاغاندا على مدخل مدرسة دار العلـو ادلتوسطة اإلسالمية ف استخدمت

 (. k ُّادلنهج الوحدة ادلستول ادلدرسية ) 
 تحليل البيانات .ث

 المبحث األول : تطبيق نموذج التعليم التفتيشي والكشفي .1
 مرحلة التخطيط( ب

اتبع تعلم اللغة العربية ىف مدرسة دار العلـو اإلسالمية دبدخل ادلنهج 
طة التالميذ ىف الفصل. ( الذم يركز على أنش kُّالوحدة ادلستول ادلدرسية ) 

بناء على شرح مدرس اللغة العربية ىف مدرسة دار العلـو اإلسالمية أستاذ 
باكايف، إنو قد حاكؿ كجرب أنواع ظلاذج التعليم جلعل التالميذ ناشطُت يف 
الفصل. كمع ذلك، َل تكن اإلستجابة اليت قدمها التالميذ غَت مناسب دبا 

صعوبة يف فهم القراءة كترمجة  التالميذ يواجو غالباا لو، ادلطلوب. ككفق
 .سابقاالنصوص كيسهل نسياف ادلفردات اليت مت نقلها 
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كيف ىذه ادلرحلة، كضع الباحث خطة التدريس سلتلفة عن خطة 
التدريس اليت استخدمها اْلستاذ باكايف فهي ظلوذج التعليم التفتيشي 

ادلعلم، كالذم يف جزء شرح  هماا بينكضوحاالختالؼ ظهر ىذا  كالكشفي. 
 التالميذ، بل ػلفز الشاملال يقدـ ادلعلم ادلادة  التعليم التفتيشي كالكشفييف 

فإف اخلربة على البحث عن ما غلدكف، كصياغتو، كاختتامهم. هبذه الطريقة، 
كغَت ذلك ال ينسى من ادلفردات كادلفاىيم كالقواعد ػلصلوف عليها بدأ  اليت 

 بسهولة.
التفتيشي كالكشفي م يمع ظلوذج التعل الدرسة خط كوينبت الباحثقاـ 

ادلرضى  كعيادة( xِ)اجتماعات  يةهنة الطبادلالذم يتضمن موضوعُت، كعلا 
نموذج على عدة مراحل كمرجع ْلداء ىذا ال(. ػلتوم xِ)اجتماعات 

 للتالميذ، أم توفَت التحفيز التفتيشي كالكشفيبناء على نظرية  التالميذ
البيانات كمعاجلة البيانات كالتوصل إىل استنتاجات.  كربديد ادلشكالت كمجع

بقدرات القرف احلادم التفتيشي كالكشفي م يربط الباحثوف ظلوذج التعل
، دبا يف ذلك التفكَت اإلبداعي التالميذكالعشرين اليت غلب أف ؽلتلكها 

 لتواصلي كالتعاكين.كاالنقدم كالتفكَت 
وذج التعليم التفتيشي كالكشفي باالختبار القبلى ك تطبيق ظلقاـ الباحث 

 : يف الوقت التايل كاالختبار البعدم كمجع البيانات اْلخرل
 ْ.ْجدكؿ  

 الشهر/التاريخ
 أبريل -مارس الرقم النشاط

ُٕ َِ ُِ ِّ ِٖ ْ ُُ ُٖ 
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        ادلقابلة قبل تطبيق النموذج ُ 
        القبليختبار اال (pre-test) ِ 

        
وذج التعليم التفتيشي ظل

كالكشفي / ظلوذج التعليم 
 التقليدم

ّ 

        االختبار البعدم (post-test) ْ 
        ادلقابلة بعد تطبيق النموذج ٓ 

 
بالبحث عن مصادر التعلم من اإلنًتنت كالكتب  للتالميذسمح ي

ا على دائم تالميذا تشجيع الأيضاْلخرل إلضافتها إىل معلوماهتم ادلعرفية. يتم 
ادلواد التعليمية قبل مناقشتها يف االجتماعات ادلستقبلية. ىذه  إعدادقراءة/ 

 ادلستقلُت. التالميذعادة شخصية 
ا على التواصل أيض التالميذ، يتم تدريب ىذه خطة التدريسمن 

كالتفكَت النقدم، أم من خالؿ ادلناقشة بُت اجملموعات، كتقدًن نتائجهم 
 ادلدخالت إذا كاف ىناؾ خطأ ما يف تفسَتات لبعضهم البعض كتقدًن

على أف يكونوا أكثر ثقة يف التعبَت  التالميذاجملموعات اْلخرل. ىذا يشجع 
 عن آرائهم أك نتائجهم.

 مرحلة التطبيق( ت
ْلربعة اجتماعات  التفتيشي كالكشفي ميظلوذج التعل الباحث كطبق
بدأ تطبيق ظلوذج  ادلرضى. كعيادة يةمهنة الطب فهما، فصلُت ربتوم على

دبوضوع مهنة  ََِِ مارس ُِالتاريخ  يف التفتيشي كالكشفي ميالتعل
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عن ادلواد كادلؤشرات اليت  التالميذ. يف االجتماع اْلكؿ أخرب الباحث يةالطب
كمصادر التعلم  ادلعجماستخداـ  التالميذمن  الباحثغلب ربقيقها. يطلب 

 .اْلخرل
التعليم التفتيشي اـ ظلوذج قبل الدخوؿ يف خطوات التعلم باستخد

، ىناؾ خطوات يتخذىا ادلعلم مثل التوجيو كاإلدراؾ كالتحفيز كالكشفي
 كادلرجع.

 أما الشرح فهو كالتايل:
 أنشطة التوجيو (ُ

معهم لبدء  يدعو إىل اهللك التالميذ يف نشاط التوجيو، ػليي ادلعلم 
 لتالميذ.التعلم. مث بعد ذلك يتحقق ادلعلم من حضور اال

 اإلدراؾ (ِ
يف أنشطة اإلدراؾ، يربط ادلعلم ادلواد التعليمية اليت سيتم تنفيذىا 

مع ادلواد / اْلنشطة السابقة، كىي احلوار حوؿ موضوع  تالميذمع ذبارب ال
مهنة الطب كزيارة ادلرضى. مث يسأؿ ادلعلم أسئلة تتعلق بالدرس الذم سيتم 

 .تنفيذه
 
 التحفيز( ّ

م حملة عامة عن فوائد تعلم الدركس اليت يف ىذا النشاط، يقدـ ادلعل
من أجلهم. يوفر  الدعاءغلب تعلمها، كمن بينها إجراء زيارة ادلرضى ك 

للحفاظ على صحتهم بأسلوب حياة صحي،  للتالميذا التوجيو أيضادلعلم 
 .COVID-19 كوركنا  خاصة خالؿ موسم جائحة

 ادلرجعي( ْ
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راستها. يعلم ادلعلم عن يف ىذا النشاط، ؼلرب ادلعلم ادلادة ادلراد د
كغلهزكا أنفسهم دلناقشة  التالميذذأىداؼ التعلم اليت ستحدث حىت يعرؼ 

على ظلوذج التعلم  بناءادلواد. بعد ذلك يشرح ادلعلم خطوات التعلم 
 التفتيشي كالكشفي.

بعد اْلنشطة التمهيدية اليت قاـ هبا الباحث، انتقل الباحث إىل التحقيق 
التعليم  يف ادلرحلة اْلكىل من ظلوذج لتفتيشي كالكشفي.التعليم ايف خطوات 

يف ىذه ادلرحلة، إذا كانت ك . للتالميذتوفَت التحفيز  ىي التفتيشي كالكشفي
امتالؾ مهارات  التالميذمرتبطة بقدرة القرف احلادم كالعشرين، يشًتط يف 

 اخلطوات ىي:كأما التفكَت النقدم كاإلبداعي. 
مشاىدة الصور / الفيديوىات ادلتعلقة دبهنة  ميذالتالطلب من يادلشاىدة:  (1

 يةالطب
نطق الكلمات كالعبارات من الفيديو أك من  التالميذالحظ: يالحظ  (2

 ادلعلم
كن ؽلالقراءة: يتم تنفيذ أنشطة القراءة يف ادلنزؿ قبل القياـ بالنشاط.  (3

القراءة من الكتب ادلدرسية أك من مصادر أخرل مثل اإلنًتنت  للتالميذ
 ذلك. كغَت

إىل التفسَتات العامة ادلتعلقة دبوضوع مهنة  التالميذاالستماع: يستمع  (4
 ية.الطب
 التالميذادلرحلة الثانية ىي ربديد ادلشكلة. يف ىذه ادلرحلة، ييطلب من ك 

 :فأما اخلطوة أف يكونوا قادرين على التفكَت النقدم كالتواصل. 
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السؤاؿ ىو إضافة  . ىذايةأسئلة حوؿ موضوع مهنة الطبتالميذ يطرح ال (1
ا للمساعدة يف تكوين مهارات التفكَت سابقمعلومات حوؿ ما الحظوه 

 .التالميذالنقدم لدل 
 التالميذطلب من يادلرحلة الثالثة ىي مجع البيانات. يف ىذه ادلرحلة، 

 اخلطوات ىي:كأما  امتالؾ قدرات تعاكنية كتواصلية.
من عدة مصادر فيما مع البيانات يسمح للتالميذ جبمجع ادلعلومات.  (1

 .يةيتعلق دبوضوع مهنة الطب
 اليت ربتوم على الكتب ادلدرسية قيودمصادر أخرل .  قرأ التالميذ (2

البحث عن على  غلوز التالميذادلفردات كالقراءة ادلتعلقة باجملاؿ الطيب، 
 مصادر من اإلنًتنت للحصوؿ على بيانات معقدة.

إىل شلارسة القراءة كاإلجابة  ميذالتال، يتم توجيو التالميذلتعميق فهم  مث (3
 .ادلدرسيعلى اْلسئلة ادلوجودة يف كتاب 

تبادؿ ادلعلومات. ستقـو رلموعة كاحدة مع رلموعة أخرل بتبادؿ  (4
ادلعلومات من خالؿ العركض التقدؽلية / ادلناقشات الصغَتة، كهبذه 
 الطريقة ستكوف البيانات اليت يتم احلصوؿ عليها أكثر اكتماال كتزيد من

 معرفة كل رلموعة.
 لتالميذطلب من ايالبيانات. يف ىذه ادلرحلة،  ربليلادلرحلة الرابعة ىي 
اإلبداعي. فأما التعاكين كالتواصلي كالتفكَت ك  النقدم امتالؾ مهارات التفكَت

 اخلطوات ىي:
 .يةمهنة الطب عنناقش مع اجملموعة  (1
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البيانات اليت مت  دبعاجلة ادلعلومات من التالميذمعاجلة ادلعلومات. يقـو  (2
شلارسة احلصوؿ عليها يف اْلنشطة السابقة من خالؿ عملية ادلراقبة كبعض 

 .يةاليت قدمها ادلعلم حوؿ موضوع مهنة الطب اْلسئلة
من بيانات ادلالحظة بالبيانات أك  التالميذالتحقق من البيانات. يتحقق  (3

اد النظرية من عدة مصادر موجودة من خالؿ زيادة مدل عملية إغل
. ؽلكن العثور على بعض االختالفات يف الرأم يةحلوؿ دلوضوع مهنة الطب

من تطوير موقف شامل  التالميذمن عدة مصادر موجودة حىت يتمكن 
 القدرة على التفكَت بشكل منهجي.ك كانضباط كعمل شاؽ 

تالميذ طلب من الي. يف ىذه ادلرحلة، ستنتاجادلرحلة اخلامسة ىي اإل
 اخلطوات ىي:كأما  كَت النقدم كالتفكَت اإلبداعي.امتالؾ مهارات التف

كرلموعاهتم نتائج ادلناقشة يف شكل  تالميذالتقدًن أماـ الفصل. ينقل ال (1
. يةاستنتاجات تستند إىل نتائج التحليل فيما يتعلق دبوضوع مهنة الطب

رلموعات أخرل مدعوة للسؤاؿ عن العركض التقدؽلية من اجملموعات ك 
 ا.الحقعليها اْلخرل ليتم الرد 

تلخيص ادلواد. ؼلتتم التالميذ بتوجيو ادلعلم نقاطا مهمة يف أنشطة التعلم  (2
 اليت مت إجراؤىا فيما يتعلق دبوضوع مهنة الطبية.

بسؤاؿ ادلعلم عن اْلشياء اليت َل يتم فهمها، أك  تالميذسمح لليتقوية.  (3
ا طرح بعض اْلسئلة للتحقق من مستول فهم أيضؽلكن للمدرس 

 يذ.التالم
القياـ بالتمارين ادلوجودة يف الكتاب ادلدرسي  التالميذطلب من يسبرين.  (4

 .همأك التمارين اليت يقدمها ادلعلم لقياس مستول فهم
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الدرس، يعطي ادلعلم جوائز للمجموعات اليت تتمتع بأداء  أف ينتهيقبل 
 لدراستها يف االجتماعإلعداد ادلواد  تالميذكتعاكف جيدين. يوجو ادلعلم ال

 القادـ.
 

 المبحث الثاني : فعالية تطبيق نموذج التعليم التفتيشي والكشفي  .2
، ؽلكن مشاىدة للتالميذبعد أف أعطى الباحث االختبار القبلي كالبعدم  

من خالؿ التغيَتات يف قيم االختبار  التفتيشي كالكشفينتائج تطبيق ظلوذج التعلم 
 القبلي كالبعدم.

عن ادلستول الطبيعي كالتجانس كاالفًتاض  مث من ىذه القيم سيتم البحث 
 أما البيانات فهي كالتايل:. ك كقيمة أنغُت

 

 الفصل الضابطي
 )االختبار(

 الفصل التجرييب
 الرمز )االختبار(

 القبلي البعدم القبلي البعدم

ّٔ ْٕ ّٕ ّٔ KE-1 

ٕٔ ّٔ ٕٕ َٔ KE-2 

ّٓ ْٕ ّٕ ّٔ KE-3 

َٕ َٔ ٖٕ ٕٕ KE-4 

َٔ ّٓ ٕٔ ّْ KE-5 

َٓ ّْ َٕ َٔ KE-6 
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ّٓ َٓ ّٕ ّٔ KE-7 

ّٓ ْٕ ٕٔ ّٓ KE-8 

ّٓ ٕٓ ّٕ ّٕ KE-9 

 
 اختبار الحياة الطبيعية (أ

( باحلزمة اإلحصائية للعلـو Liliefors)قاـ الباحث حبساب ليلفركس 
 :، كالنتيجة ىي(SPSS 16.0االجتماعية )

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Prestest .145 31 .096 .953 31 .194 

Postest .149 31 .076 .967 31 .443 

a. Lilliefors Significance Correction  

 

  

االختبار القبلي ىو االختبار الطبيعي للقيم  اجلدكؿ من احلساب
-كودلوغركؼ  ود. على الرغم من كجالتجرييب للفصل  كاالختبار البعدم

ا، إال أف ادلعلومات الواردة أدناه مع ( مكتوبkolmogorof-smirnov) مسَتنوؼ
، (sig < 0,05) َٓ.َ. إذا كانت قيمة سيج >(Liliefors)ليلفركس تعديالت 

فال يتم توزيعها بشكل طبيعي. على العكس من ذلك، إذا كانت قيمة سيج< 
َ.َٓ (sig > 0,05  ) بشكل طبيعي. توضح البيانات، يتم توزيع البيانات 

لالختبار البعدم  sigقيمة ك   0,05 < 0,09 القبلي لالختبار sig قيمة  السابقة أف
 موزعة بشكل طبيعي. البياناتأف  0,05 < 0,07
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Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Prestest .149 30 .087 .950 30 .168 

Postest .139 30 .143 .933 30 .060 

a. Lilliefors Significance Correction    

االختبار القبلي ىو االختبار الطبيعي للقيم  اجلدكؿمن  احلساب
 sig قيمة  السابقة أف . توضح البياناتالضابطي.  للفصل  كاالختبار البعدم

أف  0,05 < 0,14لالختبار البعدم  sigيمة قك   0,05 < 0,08 القبلي لالختبار
 موزعة بشكل طبيعي. البيانات
 

Test of Homogeneity of Variances 

Prestest    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.775 1 59 .382 

لتحديد ما إذا  ( Homogenitas) يتم استخداـ اختبار ذبانس البيانات
، أم ما إذا كاف أك غَت متجانسةجانسة( كانت البيانات ذلا نفس ادلتغَت )مت

 يف ادلرحلة اْلكلية.نفس ادلتوسط يف  كالفصل الضابطي التجرييب للفصل
كالفصل  التجرييب للفصليوضح احلساب أف قيمة االختبار القبلي 

، (sig 0,05 < 0,382) َٓ.َ< ِّٖ.َ. ْلف قيمة سيج 0,382ىي الضابطي 
 كالفصل الضابطي التجرييب الفصلنتيجة بُت ؽلكن استنتاج أف متغَت بيانات ال

 متجانسة.
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 اختبار الفرضية (ب
احلزمة اإلحصائية للعلـو من حساب اختبار الفرضيات ب النتيجةكأما 
 :( كما يليSPSS 16.0) االجتماعية

 
 

 

 
 
 
 

كاليت  2,04 = جدكؿt > حسابt  ، من ادلعركؼ أف t-test جدكؿعلى  بناء
تعليم التفتيشي كالكشفي فعاؿ ظلوذج ال كىو ؿمقبو  Ha مرفوض H0تشَت إىل 

ىف الفصل الثامن دبدرسة دار العلـو ادلتوسطة  التالميذمهارة القراءة لدل لًتقية 
 .اإلسالمية فركاغاندا جفارا

 للفصلإىل أف قيمة االختبار البعدم  يشَت( sig 0,236) ٕٗ.َ سيج 
 sig> 0.05ْلف  متجانساف كالضابطي التجرييب

 

 أنغيناختبار  (ج
قراءة اللغة العربية، كمن مهارة اْلنغُت تستعمل يف تعريف ترقية  حساب

   عندما  من اْلنغُتظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفي القيمة فظهر فعالية 
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 احلزمة اإلحصائية للعلـو االجتماعيةب اْلنغُتكأما النتيجة من حساب . 0,30
(SPSS 16.0كما يلي ): 

Descriptives 

 

 Kelompok Statistic Std. Error 

NGain_Persen Eksperimen Mean 36.6689 2.24236 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 32.0894  

Upper Bound 41.2484  

5% Trimmed Mean 36.9343  

Median 36.0870  

Variance 155.873  

Std. Deviation 1.24849E1  

Minimum .00  

Maximum 50.00  

Range 50.00  

Interquartile Range 10.08  

Skewness -.417 .421 

Kurtosis .480 .821 

Kontrol Mean 12.6401 1.48634 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 9.6002  

Upper Bound 15.6800  

5% Trimmed Mean 12.3674  

Median 11.0658  

Variance 66.276  

Std. Deviation 8.14102  

Minimum .00  

Maximum 30.19  
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Range 30.19  

Interquartile Range 10.52  

Skewness .789 .427 

Kurtosis -.096 .833 

 :ؽلكن استنتاجها باجلدكؿ التايل البياناتمن 

 ُّجدكؿ 
 الفصل الضابطي رييبالفصل التج 
 نتيجة اْلنغُت ) % ( نتيجة اْلنغُت ) % ( 

 ٔ،ُِ ٕ،ّٔ متوسط
 َ َ اْلدىن
 ِ،َّ َٓ اْلقصى

أنغُت درجة ، يظهر أف متوسط أنغُتحساب اختبار  نتائجعلى بناء 
٘ كيتم تضمينو ّٔ،ٕ( ىو ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفي) التجرييب للفصل

الضابطي  للفصل أنغُت درجة، متوسط ك مع ذلك(. عاؿف) ادلستول معتدؿيف 
 (.فعاؿ)غَت  منخفض ادلستوليف  كىو٘ ٔ،ُِ)التعلم العادم( ىو 

 ( :KE-16) ُٓعلى سبيل ادلثاؿ من حساب اْلنغُت لطالب برقم 
 

   
     

      
 

      
  

  
   

= 0,33 
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الثامن لفصل يف ا ُٔمن احلساب يعرؼ أف ترقية النتيجة لطالب برقم 
 معتدؿ. البعدم إىل اإلختبار قبلي" من اإلختبار الأ"

 
 العوامل التي تؤثر تطبيق نموذج التعليم التفتيشي والكشفيالمبحث الثالث :  .3

 كجد الباحث، كادلقابلةالبيانات من خالؿ ادلالحظة  الباحث مجعبعد أف 
كال من العوامل التعليم التفتيشي كالكشفي  عدة عوامل أثرت يف تطبيق ظلوذج 

 الدافعة كادلثبطة. شرح العوامل كما يلي:
 التفتيشي كالكشفي ميظلوذج التعلصلاح تطبيق العوامل اليت تشجع على ( أ

 حبماس كبَت كمستعدكف للعمل اجلاد كالًتكيز على التعلم التالميذيتمتع  (1
 ُّبإمجايل  "أ"يف الفصل الثامن مالحظة بعمل الباحث قاـ 

لديهم محاس  التالميذ ، كجد الباحث أف معظم الحظةادلا. من خالؿ طالب
زلاكلة  التالميذيريد  كبَت للتعلم، كيريدكف العمل كالًتكيز على التعلم.

اليت قدمها ادلعلم  بالواجباتالعثور على البيانات كربليلها كيريدكف القياـ 
 .بكل سركر
م يف يف ادلشاركة يف التعلم من نتائج درجاهت الطتالميذ جهادرؤية ل
على  حصال تلميذافا، ىناؾ طالب ُّ. من بُت القبلي كالبعدماالمتحاف 

زيادة يف الدرجات من  حصلوا اآلخركف كأما التالميذنفس الدرجة. 
 كالبعدم. البيانات كالتايل: القبلياالختبارات 

 
 الرمز االختبار القبلي االختبار البعدم

ّٕ ّٕ KE-9 
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َٕ َٕ KE-14 

 
 يواجهاَل  تالميذأف ىناؾ اثنُت من ال معركؼمن اجلدكؿ، 

. ىذا يعٍت أف %ٓ،ٔ تغيَتات يف درجات االختبار القبلي كالبعدم
التعليم التفتيشي أم تغيَتات من قبل تطبيق ظلوذج  يواجهاَل التلميذين 
زيادة يف الدرجات يف كل  حصلوا اآلخركف كأما التالميذكبعده. كالكشفي 

 %.ٓ،ّٗ طةمن الفئتُت ادلنخفضة كادلتوس
حيث ينشط مجيع كادلقابلة من خالؿ كرقة ادلالحظة الدليل كأما 

العادم يف الفصل يعطي  التلميذا يف التعلم. ىذا يعٍت أف التالميذ تقريب
 : كالدليل كالتايلاستجابة إغلابية للتعلم ادلستمر. 

 ٓ.ْجدكؿ 
 عدد ادلستجيبُت الرمز
 السلبيةاإلستجابة  اإلغلابية اإلستجابة 
ُ ِٖ ّ 
ِ ُٔ ُٓ 
ّ ُِ ُٗ 
ْ ُّ َ 
ٓ ِٓ ٔ 
ٔ ِٔ ٓ 
ٕ ِٕ ْ 
ٖ ِِ ٗ 
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أنو من بُت مجيع ادلؤشرات، حصل  أف نالحظمن اجلدكؿ، ؽلكن 
يتعلق بنشاط  ِرقم  مؤشر، التالميذ. أكالرقماف على ردكد سلبية من 

العثور عليها من خالؿ  يف اْلنشطة اجلماعية. احلقيقة اليت مت التالميذ
 تالميذمن ال تلميذافادلالحظة ىي أنو يف كل رلموعة كاف ال يزاؿ ىناؾ 

مؤشر ا، يف ثانيا كأف القليل منهم أزعج أصدقاءىم. نشاطالذين كانوا أقل 
يف طرح اْلسئلة. احلقيقة ىي أف اْلشخاص  التالميذ، كىو نشاط ّ رقم

ال يتناكبوف، كلكن مع نفس الذين يطرحوف اْلسئلة يف رلموعة كاحدة 
 ا كدائرية للغاية.كضوحالشخص. مث فيما يتعلق باْلسئلة، فهي أقل 
 

 
 
 
 
 

 
من الرسم البياين، معركؼ أف مؤشرات أداء اجملموعة الواردة يف 

أما بالنسبة دلؤشرات (. ك -) ْ٘.ْٖك )+(  ٘ ٔ.ُٓادلؤشر الثاين ىي 
 ٘.ّ.ُٔ٘ ك ٕ.ّٖنسبة العمل اجلماعي ادلوجودة يف ادلؤشر الثالث ب
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يف التعلم من نتائج كمحاسهم  التالميذ جهادرؤية لا أيضؽلكن 
، يصبح التعليم التفتيشي كالكشفيبعد تطبيق ظلوذج مقالبة التالميذ. 

. البيانات  الواجبات من ادلعلمسعداء كال يشعركف باْلعباء بسبب  التالميذ
 كالتايل:

 ٔ.ْجدكؿ 
 اجلواب اْلسئلة الرمز

C7 

 بالواجباتأنت سعيد ىل 
 دلاذا؟ اليت كلفك هبا ادلعلم؟

 فراغكقت  أل، ْلنو ؽلسعيد
بدال من عدـ القياـ بأم 
شيء يف ادلنزؿ، فمن اْلفضل 

 .بالواجباتالقياـ 
 

لديهم محاس كبَت للتعلم.  تالميذأف ال معركؼمن اجلدكؿ، 
ادلعلم دكف إكراه ككذلك ملء أكقات فراغهم  بالواجبات منيقوموف 

التعليم التفتيشي تطبيق ظلوذج يف شياء مفيدة. ىذا غلعل من السهل ْل
 كالكشفي.

 بالقياـ بالعمل اجلماعي حلل ادلشكالت التالميذ يستمتع (2
الذم يركز على  النموذجىو  التعليم التفتيشي كالكشفيظلوذج 

ا يف رلموعات للعثور على مع التالميذاالكتشاؼ كالتحليل ادلستقل. يعمل 
 رلموعاهتم.دة كربليلها مع معرفة جدي

قادرين  تالميذاليت قدمها الباحث، كجد أف ال نتائج ادلالحظةمن 
يد، لقد بدكا متحمسُت للغاية كاستمتعوا بكل جبيف رلموعات   العملعلى 

 ؽلكن إثبات ذلك من خالؿ البيانات التالية: . كعملية تعليمية
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 ٕ.ْجدكؿ 

 ادلؤشرات الرقم
 اإلستجابة

 السلبية اإلغلابية

العمل التالميذ أف يقـو بايستطيع  ُ
 ٔ ِٓ جبيدا معمجاعية 

على التعبَت عن اآلراء قادر التالميذ  ِ
 ٓ ِٔ يف حل ادلشاكل يف رلموعتهم

أنو يف مؤشرات العمل اجلماعي، ؽليل  معركؼ، اجلدكؿمن 
إىل إعطاء ردكد إغلابية، على الرغم من كجود أكلئك الذين قدموا  التالميذ

ا أف نستنتج أف العمل اجلماعي يف ىذا الفصل أيضا سلبية. ؽلكن ردكد
 .السلبية٘ لإلجابات ُٕ٘ ك ّٖيسَت بشكل جيد دبتوسط 

ا على قدرهتم على الزيادة. شهد أيض اجليديؤثر العمل اجلماعي 
زيادة يف الفئتُت ادلتوسطة كادلنخفضة، على الرغم من أف ادلتوسط  التالميذ

الذين زادكا يف الفئة ادلنخفضة أعلى منو يف الفئة ادلتوسطة.  التالميذعدد 
 البيانات كالتايل:

 ٖ.ْجدكؿ 
 التالميذ عدد ربسُت الفئة
 ُٗ منخفض
 ُِ متوسط
 - ارتفاع
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يف الفئة العليا  التالميذ لدلأف الزيادة  ادلعركؼمن اجلدكؿ 
ول ادلنخفض كزيادة نتائج التعلم يف ادلست ا يف الفصل.كاحدا طالبليست 

 ٕ،ّٖكأما كزيادة نتائج التعلم يف ادلستول ادلتوسط فهي  % ِ،ُٔفهي 
زيادة يف نتائج التعلم  أحدىا بسبب العمل اجلماعي  التالميذيواجو  %.

 اجليد، فهم يساعدكف بعضهم البعض حبيث يتم إنشاء جو التعلم ادلتوقع.
 جديد التعليمإىل ظلوذج  التالميذػلتاج  (3

متحمسُت  التالميذلالىتماـ ىو التعلم الذم غلعل  ادلثَتالتعلم 
للتعلم سواء باستخداـ الطريقة أك الوسائط كما إىل ذلك. غلب أف ػلاكؿ 
ادلعلم إنشاء كسائط تعليمية مثَتة لالىتماـ، كليس احملاضرات كيستمع 

بالطبع سيعزز الشعور بادللل شلا يؤدم إىل  .مث يدكنوف ادلالحظات التالميذ
 محاسهم للتعلم. تالميذلفقداف ا

، تبُت أف ادلدرس يشرح يف كثَت من اْلحياف ادلقابلة نتائجمن 
ما يعقد مناقشات مجاعية. ىذا ما غلعل  كنادراادلواد ادلوجودة على السبورة 

يشعركف بادللل من التعلم ادلستمر. يهيمن اجلزء النشط من ادلعلم  تالميذال
 كالتايل:  . كالدليلتالميذعلى أكثر من نشاط ال

 ٗ.ْجدكؿ 
 اجلواب اْلسئلة الرمز

A3  كسائط التعلم قبل  تعدىل
 التدريس؟

 نعم ، أستخدـ السبورة

B4  ما ىي طرؽ التعلم اليت
 يستخدمها ادلعلموف؟

ا ذبرم أحيان ك طريقة احملاضرة،
 ا مناقشات مجاعيةأيض
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أهنم حباجة إىل شيء جديد، أال كىو  تالميذمن اجلدكؿ، يشعر ال
إىل صلاح لم ادلمتع كالوسائط ادلمتعة. ىذا ىو أحد العوامل اليت تدفع التع

 تالميذ. البيانات اليت تدعم أف الالتعليم التفتيشي كالكشفيظلوذج  تطبيق
 مثل ىذا النموذج التعليمي ىي كما يلي:

 َُ.ْجدكؿ 
 اجلواب اْلسئلة الرمز

B4 

ظلوذج التعليم التفتيشي  ىل
غلعلك أكثر  كالكشفي

 ا يف الفصل؟نشاط

ا باحليوية مفعميصبح الفصل 
كادلرح، ْلف اجملموعات تتبادؿ 
 ادلعلومات مع بعضها البعض.

 نشيطُت. التالميذىذا غلعل 

C6 
ظلوذج التعليم التفتيشي ىل 

يساعد التالميذ  كالكشفي
 ؟القراءةعلى تعلم مهارة 

حبماس أكرب  التالميذيشعر 
 ْلف التعلم شلتع

، تالميذىي اإلجابات اليت يقوذلا معظم ال اإلجابات من اجلدكؿ
كاليت تشَت إىل كجود تغيَت يف كل من التعلم يف الفصل الدراسي باتباع 

 .التعليم التفتيشي كالكشفيظلوذج 
 التفتيشي كالكشفي ميتطبيق ظلوذج التعل على العوامل اليت تعيق ( ب

 يف الفصل كبَت التالميذعدد  (1
ا يكوف أقل فاعلية مجاعي كعمالا عاليا تركيز التعلم الذم يتطلب 

عند تطبيقو على نطاؽ كاسع من الفصل. على الرغم من أف أعضاء 
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الفصل لديهم بالفعل رلموعاهتم اخلاصة، إال أنو ال يزاؿ ىناؾ العديد من 
 يف رلموعة كاحدة شلا سيؤثر على أداء ادلناقشة. تالميذال

 ّ-ِؾ ا للجدكؿ أعاله، ال يزاؿ ىناكفق ادلالحظةمن نتائج 
يزعجوف أصدقاءىم أثناء ادلناقشات اجلماعية. ينتج عن ىذا عدـ  تلميذا

على طرح اْلسئلة كالتعبَت عن آرائهم ْلنو أثناء ادلناقشة  تالميذذبرؤ ال
 مشغوؿ بسركره.

يتم دعم نتائج ىذه ادلالحظة من خالؿ بيانات مقابلة ادلعلم 
بيقو يف عدة فصوؿ، كغلب ال ؽلكن تط ىذا النوذجاليت يقوؿ فيها ادلعلم أف 

يف الفصل الواحد ال  تالميذأف يكوف لو اعتبار، أحدىا ىو أف عدد ال
. ىذا سيساعد ادلعلم على إدارة الفصل من  ؽلكن أف يكوف أكثر من الالـز

 أجل خلق جو تعليمي مالئم. البيانات كالتايل:
 ُُ.ْجدكؿ 

 اجلواب اْلسئلة الرمز

5 

م يبعد معرفة ظلوذج التعل
، ىل فتيشي كالكشفيالت

 ىذا النموذج؟ستستخدـ 

جلزء  ىذا النموذجسأستخدـ 
من الفصل لديو الرغبة يف 
االستقالؿ كالعمل اجلاد. مث 

على نطاؽ صغَت  لفصلاخًت ا
لتسهيل إدارة ادلوقف يف 

 الفصل الدراسي.
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يف الفصل ىو عامل يعيق  تاليذمن اجلدكؿ، معركؼ أف عدد ال
، ْلف الفصل ينتمي إىل فئة التفتيشي كالكشفي التعليمتطبيق ظلوذج على 
 .تالميذالعديد من ال لديو الذم لفصل

 زلدكدة تعليميةموارد  (2
أف يكونوا  تالميذمن ال التعليم التفتيشي كالكشفييتطلب 

نشيطُت يف البحث عن مصدر ادلعرفة كإغلاده بنفسو، بينما يقدـ ادلعلم 
شكل صور كمقاطع فيديو تفسَتات عامة من خالؿ توفَت احملفزات يف 

 بشكل عاـ حوؿ ادلادة ادلراد دراستها.
العديد من ادلصادر ادلرجعية إلكماؿ  التالميذغلب أف يكوف لدل 

شكلة. بالطبع، ال ؽلكن حل ادلبياناهتم اليت ؽلكنهم استخدامها لتحليل 
فقط. من  ذلك باالعتماد على مصادر ادلعلومات من الكتب ادلدرسية

ؽلكنهم الوصوؿ إىل مجيع ادلعلومات اليت ػلتاجوهنا يف  خالؿ اإلنًتنت،
 شكل كتابة كصور كمقاطع فيديو متعلقة بادلوضوع الذم تتم دراستو.

ليس  التالميذ، يعرؼ الباحث أف ادلالحظةعلى نتائج  بناء
أك كصوؿ إىل الكمبيوتر يف ادلنزؿ، كما أنو زلدكد يف  احلاسوبلديهم 

ْلم  اذلاتفمن محل  تالميذدرسة ؽلنع الادلدرسة. مث ىناؾ حظر من ادل
ا من إساءة استخدامها. ىذا يعٍت أنو ال ؽلكن خوفسبب من اْلسباب 

العربية يف مصادر  كالقاموساالعتماد إال على الكتب  تالميذلل
ا إىل صورة حقيقية للمادة أيضمعلوماهتم. على الرغم من أهنم ػلتاجوف 

 اليت يدرسوهنا.
ىذه الفجوة، أم غلب أف يكوف ىناؾ حل للتغلب على 

على استعداد إلعداد ادلعلومات يف شكل بيانات كغَتىا عندما  التالميذ
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نادرا ما يعدكف  تالميذ ْلف معظم الثقياليكونوف يف ادلنزؿ. يبدك ىذا 
من  الواجباتمواد الدرس لالجتماع التايل كيستعدكف فقط عندما يكوف 

ليس  تالميذالفصل تعيق ْلف ال ادلعلم. عادات كهذه ذبعل ادلناقشة يف
 لديهم مواد كاملة للمناقشة مع رلموعاهتم.

بالثقل كعدـ اإلدلاـ بإعداد  تالميذالبيانات اليت تظهر شعور ال
 ادلواد الدراسية لالجتماع التايل ىي كما يلي:

 ُِ.ْجدكؿ 
 اجلواب اْلسئلة الرمز

B4 
ىل تقـو بإعداد مادة 
ستتم دراستها يف االجتماع 

 ادـ يف الفصل؟الق

يف بعض اْلحياف، إذا كاف 
 من ادلعلم الواجبات

ليسوا على دراية بنموذج  التالميذمن ىذا اجلدكؿ، معركؼ أف 
م ي، ْلهنم ال يزالوف على دراية بنموذج التعلالتعليم التفتيشي كالكشفي

 القدًن الذم يعتمد على ادلعلم كمصدر رئيسي للمعلومات.
صوؿ احملدكد إىل اذلواتف الكمبيوتر يف مث ىناؾ دليل على أف الو 

كمصدر   كالقاموسيعتمدكف على الكتب ادلدرسية  تالميذادلدارس غلعل ال
للمعلومات. على الرغم من أف الكتب ادلدرسية زلدكدة للغاية يف ادلناقشة 

إحدل العقبات اليت تواجو فعند مقارنتها بالبحث على اإلنًتنت. 
 :ما يليفيادلقابلة من خالؿ  تالميذال

 ُّ.ْجدكؿ 
 اجلواب اْلسئلة الرمز
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C11 

ما ىي العقبات اليت 
كاجهتها عند ادلشاركة يف 
تعلم اللغة العربية باستخداـ 

التعليم التفتيشي ظلوذج 
 كالكشفي؟

القيود ادلفركضة على كسائل 
اإلعالـ كمصدر للحصوؿ 
على ادلعلومات. كما ىو شلنوع 

، لذلك يف اذلاتفإحضار 
استخداـ الفصل ؽلكنك 

. مث ال يزاؿ كالقاموسالكتب 
ادلعلم حباجة إىل التوجيو ليقود 

 إىل حل ادلشكالت.

من اجلدكؿ، ؽلكن مالحظة أف مصادر ادلعلومات مقيدة بشدة 
أك  اذلاتفعندما ال ؽلكن استخداـ الوصوؿ إىل اإلنًتنت بواسطة 

 راسة.أقل معرفة عميقة بادلواد قيد الد التالميذالكمبيوتر. ىذا غلعل 
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 خامسال فصلال
 مناقشة نتائج البحث

 
كبعد أف قاـ الباحث بعرض البيانات كربليلها بتحليالف . أكال، ربليل الكيفي/ 
النوعي فهو عن تطبيق ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفي كالعوامل اليت تؤثر صلاح ك عراقيل 

يم التفتيشي كالكشفي لًتقية مهارة ىذا النموذج. ثانيا، ربليل الكمي دلعرفة فعالية ظلوذج التعل
 القراءة لدل التالميذ دبدرسة دار العلـو ادلتوسطة اإلسالمية فركاغاندا جفارا.

يف تعلم التفتيشي كالكشفي م يتطبيق ظلوذج التعلعن الباحث  ناقش، الباب ىذا كيف
ؤثر على النجاح كالعوامل اليت تلًتقية مهارة القراءة م ياللغة العربية، كفعالية ظلوذج التعل
 :ىي كما يلي. ادلناقشة كضوحا كعامقا كالعقبات اليت تواجو ىذا النموذج

 تطبيق تعليم اللغة العربية باستخدام نموذج التعليم التفتيشي والكشفي .أ
 الضابطي كالفصلأ(  فصل) التجرييب للفصل القبلي بعد إعطاء االختبار

 التفتيشي ة باستخداـ ظلوذجم اللغة العربيي، نفذ الباحث تطبيق تعلفصل ج()
 ْأنشطة تعليمية بالباحث  قاـ. ََِِمارس  ُِمن  ابتداءأ  يف فصل كالكشفي

 مرات مع موضوعُت.
التعلم بطريقتُت سلتلفتُت، كعلا التعلم يف الفصل كالتعلم عرب  الباحثجرل أ

 ُٗ-رلموعات الفصل. ىذا ْلف تفشي مرض كوفيد كاتسأب اإلنًتنت من خالؿ 
يف إندكنيسيا منتشر، شلا يتطلب من الناس البقاء على مسافة كذبنب ( )كوركنا

 يف ادلدرسة. التالميذاالزدحاـ، دبا يف ذلك 
ا على ربفيز  الباحث كقدـيف االجتماع اْلكؿ بسالسة تامة،  الباحث سار

يف البيئة  أنواع ادلهنشكل صور كفيديوىات حوؿ أنواع ادلهن يف إندكنيسيا، مث 
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بعد مشاىدة الصور ك  .التالميذح ادلعلم بعبارات عامة ادلواد اليت سيدرسها احمليطة. يشر 
يف رلموعات يف ربديد ادلشكالت كمسح  التالميذالفيديو اليت عرضها ادلعلم، بدأ 

التفكَت بشكل  التالميذطلب من يا بطرح أسئلة حوؿ ما َل يفهموه. أيض للتالميذ
 .ادلهن عنعرض ادلعلم للصور الفيديو  سببما نقدم كإبداعي لإلجابة على اْلسئلة 

ادلهن اليت يعرفوهنا كالبحث عن  أنواعجبمع معلومات مثل كتابة  التالميذيقـو 
كرلموعاهتم بتنفيذ  التالميذ. مث يقـو القاموسادلهن اليت غلدكهنا دبساعدة  عنمفردات 

 التالميذ. يقرأ التصنيفات ادلهنية مثل التعليم كالسياسة كالزراعة كالصحة كما إىل ذلك
ا كؽلارسوف اْلسئلة ادلتعلقة بادلادة. تتبادؿ رلموعة كاحدة مع رلموعة أخرل أيض

ادلعلومات من خالؿ مناقشات صغَتة حوؿ البيانات اليت ػلصلوف عليها حبيث يكوف 
 لكل رلموعة بيانات كاملة حوؿ ادلادة اليت يتم دراستها.
دبعاجلة البيانات /  التالميذقاـ بعد إجراء مناقشات صغَتة بُت اجملموعات، 

ا. على سبيل ادلثاؿ، يف أنشطة القراءة، كجدكا سابقادلعلومات اليت حصلوا عليها 
كيب. سيختربكف بالطبع الًت ، مث قاموا بصياغة كادلصدر الفعل ادلضارع الًتكيب

خالفات مع ما غلدكف ْلهنم يسعوف من مصادر سلتلفة، لكن ىذا سيزيد من اتساع 
أف يكونوا قادرين على التفكَت النقدم  التالميذم. ذلذا السبب، ييطلب من معرفته

 .كالتعاكين لتواصليكاإلبداعي كا
. يقدـ إلستنتاجىي ا التفتيشي كالكشفيم يادلرحلة اْلخَتة يف ظلوذج التعلف
كرلموعاهتم نتائجهم إىل الفصل. إف اْلشياء اليت يقدموهنا، مثل ربليل شكل  التالميذ

ا سلتلفة من ادلهن يف البيئة أنواعيف القراءة، يصنفوف  كادلصدر الفعل ادلضارعكب الًت 
أماـ  التالميذيقدـ ادلعلم االستنتاجات كيكمل ما قدمو  كما يفعلونو هبذه ادلهن.

، يطلب ادلعلم من أف ينتهي الدرسالفصل. يكافئ ادلعلم اجملموعة بأفضل أداء. قبل 
 لزيادة فهمهم. كاجباتا أيضلتالية يف ادلنزؿ. أعطى ادلعلم قراءة كإعداد ادلواد ا التالميذ
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دبناقشة نفس ادلادة، لكن  ََِِمارس  ِّاالجتماع الثاين يـو االثنُت  كيف
كادلسائل ادلتعلقة بادلواضيع قيد الدراسة.  يةيف توجيو ادلواد حوؿ مهنة الطب  بدأ ادلعلم

 الجتماع اْلكؿ.ا لتقريبخطوات التعلم اليت مت تنفيذىا ىي نفسها 
كاتسأب االجتماع الثالث بطريقة سلتلفة، كبالتحديد عرب اإلنًتنت من خالؿ 

رلموعة الفصل. ىذا ْلف ادلدارس رلربة على اإلغالؽ مع اْلخذ يف االعتبار أف تفشي  
قد انتشر إىل أجزاء سلتلفة من العاَل دبا يف ذلك إندكنيسيا.  )كوركنا( ُٗ-كوفيد 

من خالؿ العرض التالميذ بإلقاء التحية كالتحقق من حضور يبدأ ادلعلم الدرس 
 رلموعة الفصل. يف كاتسأباليدكم 

ادلرضى.  بعيادةالفيديو ادلتعلقة  كيبدأ ادلعلم الدرس بإرساؿ بعض الصور 
أشخاص لتحديد  ٔتتكوف من  تسأبيف رلموعات مكادلة كا التالميذيستخدـ 

ادلرضى. كما مت  عيادةات الصلة دبوضوع ادلشكالت / اْلشياء اليت غلب مناقشتها ذ
منح كل رلموعة الفرصة للتناكب على السؤاؿ عن عدـ فهمهم للمادة اليت كانوا 

 يناقشوهنا.
يف رلموعات يف البحث  التالميذبعد أف أعطى ادلعلم القليل من التوجيو، بدأ 

يها عن معلومات / بيانات من مصادر سلتلفة. تتضمن ادلعلومات اليت يسعوف إل
من أجل ادلرضى، كرعاية ادلرضى يف ادلستشفى، كالعناية بالصحة كما إىل ذلك  دعاءال

كاليت تتعلق بادلوضوع. غلدكف أنو من اْلسهل العثور على أكرب عدد شلكن من ادلصادر 
حبرية استخداـ اذلواتف اليت َل يكن  للتالميذسمح يْلنو عند الدراسة يف ادلنزؿ 

 درسة.ا يف ادلسابقا هبا مسموح
يف رلموعات بإجراء  التالميذبعد احلصوؿ على معلومات بيانات كافية، بدأ 

مناقشات قصَتة مع رلموعات أخرل. ؼلربكف بعضهم البعض دبا كجدكه حىت تكوف 
يف رلموعات دبعاجلة  التالميذ. مث يقـو كماالادلعلومات اليت ػلصلوف عليها أكثر  
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يف  الفعل ادلاضيب يكربطها بػًتك ادلدرسيكتاب ادلعلومات كربليل التدريبات يف  
 قراءة.ال

بعد انتهاء كل رلموعة من ادلناقشة، بدأت كل رلموعة يف تقدًن نتائج 
استخداـ صويت حىت تتمكن اجملموعة اْلخرل من مساعو  تلميذمناقشتها. أظهر كل 

بوضوح. ستعلق كل رلموعة على نتائجها كتسأؿ عن نتائجها. ىنا ستكوف 
يفكركف بشكل نقدم  التالميذلكن ىذا سيجعل ك يف الرأم لكل رلموعة، اختالفات 

 كإبداعي يف حل ادلشكالت القائمة.
 تالميذيف هناية الدرس، يقدـ ادلعلم استنتاجات من نتائج مناقشات رلموعة ال

إعداد  تالميذكيوفر الدافع / ادلدخالت ادلتعلقة بتعلم اللغة العربية. يطلب ادلعلم من ال
ا بسؤاؿ ادلعلم مباشرة عما إذا  أيض للتالميذسمح يراستها يف االجتماع القادـ. مادة لد

 كانوا يواجهوف صعوبات يف التعلم ادلستقل.
 عيادة بنفس ادلادة كىي ََِِأبريل  ْالتاريخ االجتماع الرابع يف  يفك 

لم ا لالجتماع الثالث، لكن ادلعتقريبادلرضى. اخلطوات اليت ازبذىا ادلعلم ىي نفسها 
ا. يبحث حاليالذم ينتشر  )كوركنا( ُٗ-كوفيد  بشكل أكرب دلناقشة  تالميذيوجو ال
كانتقالو كطرؽ الوقاية  ُٗعن معلومات حوؿ ادلفردات ادلتعلقة بفَتكس كوفيد  التالميذ

 منو.
ا باحلفاظ على مسافة آمنة من رلموعات دائم تالميذكما يذكر ادلعلم ال

تقليل اللعب باخلارج مع اْلصدقاء من أجل كقف اْلشخاص كالدراسة يف ادلنزؿ ك 
 .)كوركنا( ُٗ-كوفيد انتشار  

يكوف ىذا النموذج قاؿ إف ي، تعليم التفتيشي كالكشفيا إىل نظرية استناد
ا. جدا كبَت يف فصل دراسي ليس   التالميذ كا إذا كانت مجيع اْلنشطة تركز على ناجح

حىت ؽلكن أف يعمل التعلم بشكل ىذا لتسهيل اْلمر على ادلدرسُت إلدارة الفصل 
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من  التالميذا الكثَت من كقت االجتماع حىت يتمكن أيضجيد. يتطلب ىذا النموذج 
 تشكيل أظلاط التعود للبحث عن ادلعرفة اليت ػلصلوف عليها كالبحث عنها.

كطبق ىذا  التالميذمن خالؿ نتائج البحث، ركز الباحث مجيع أنشطة تعلم 
ا. ينتج عن ىذا شخص ُّقدرة طالبية معتدلة بإمجايل النموذج على فصل لديو 

 اآلخرين. التالميذالذين ال يركزكف ْلف انتباه ادلعلم ينقسم بُت عدد من  التالميذبعض 
أجرل الباحث أربعة اجتماعات شعرت بقصور يف تطبيق ىذا النموذج كاليت غلب أف 

يها كانت أف العديد من تستغرؽ الكثَت من الوقت، كلكن النتائج اليت مت احلصوؿ عل
 الطالب قد شهدكا زيادة على الرغم من أهنم يف فئة متوسطة.

 فعالية تطبيق نموذج التعليم التفتيشي والكشفي .ب
من درجات  التعليم التفتيشي كالكشفيؽلكن رؤية فعالية تطبيق ظلوذج 

ل التجرييب للفص تالميذاالختبار القبلي كالبعدم. كما قاـ الباحث دبقارنة نتائج تعلم ال
ظلوذج التعليم حيث مت تدريس الفصل التجرييب باستخداـ  الضابطي الفصلمع 

 باستخداـ ظلوذج التعلم ادلعتاد. يكمت تدريس الفصل الضابط التفتيشي كالكشفي
 التجريبيي للفصلمن نتائج البحث، ؽلكن استنتاج أف درجة االختبار البعدم 

فة، قاـ الباحث حبساب قيمة الزيادة يف نتائج . باإلضااالختبار القبليأعلى من درجة 
تقريبا قد  تالميذ، كاليت كجدت أف مجيع الاْلنغُتالتعلم لكل طفل باستخداـ صيغة 
 كأما. ادلستول ادلتوسطأك يف  ادلنخفض دلستولشهدكا زيادة يف التعلم، سواء يف ا

الختبار البعدم الذين ليس لديهم زيادة يف نتائج التعلم، أم نفس درجات ا تالميذال
 .كالقبلي، ىناؾ طالباف فقط

، كلكن عدد قليل من أيضازيادة يف نتائج التعلم  يالفصل الضابط ناؿ
مع  التجرييب الفصلنتائج الزيادة يف  قارف الباحثمنخفض.  مستولكيف  تالميذال
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م يف التعل نتائجسلتلفة. كاف للفصل التجرييب زيادة  الضابطي الفصلنتائج الزيادة يف 
 .مستول منخفضزيادة نتائج التعلم يف  للفصل الضابطي، بينما كاف مستول معتدؿ

 
 العوامل التي تؤثر نجاح نموذج التعليم التفتيشي والكشفي .ج

م اللغة العربية بشكل يتعلالتعليم التفتيشي كالكشفي يف يعمل تطبيق ظلوذج 
صل التجرييب من خالؿ يف الف تالميذتعلم ال نتائججيد. ىذا يتضح من خالؿ زيادة 

 التالميذعن نشاط  مالحظة الباحث، أجرل جبانب ذلكالقبلي كالبعدم.  االختبار
ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفي كبعده قبل تطبيق  التالميذ كمقابلةأثناء التعلم، 

 تطبيق ىذا النموذج كبعدهادلعلم قبل  كمقابلة
لديهم فضوؿ كبَت كػلبوف  تالميذادلالحظات، رأل الباحث أف ال نتائجمن 

من خالؿ موقف  أف يظهرمن احملاضرات. ؽلكن  بدالالتعلم بنظاـ مناقشة مجاعية 
ا يف حل ادلشكالت، حىت معادلتحمسُت إلجراء ادلناقشات كالعمل  التالميذ

 .ايتمكنوا من استنتاج ادلواد جيد
ا اعالتالميذ اتس، يتم منح التعليم التفتيشي كالكشفيظلوذج من خالؿ ك 

ا دائمللعثور على معلومات / بيانات من مصادر سلتلفة متعلقة بادلادة كال يعاجلوف 
أف النتائج اليت توصلوا إليها  التالميذادلعلومات اليت ينقلها ادلعلم. بالطبع، سيجد 

 أكثر إثارة لالىتماـ شلا لو استمركا يف انتظار ادلعلم لتقدًن كشرح ادلواد.
 تالميذإذا َل يكن لدل ال اجيد التفتيشي كالكشفيالتعليم ظلوذج ال يعمل 

من خالؿ توفَت  تالميذا تسهيل الأيضإحساس عاؿ بالفضوؿ. غلب على ادلعلمُت 
يف عرض الصور / الفيديو إلثارة فضوؿ  الباحثجذابة، مثل ما يستخدمو  كسائل

 كتشكيل أظلاط التفكَت النقدم كاإلبداعي. تالميذال
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 التعليم التفتيشي كالكشفيظلوذج تها يف تنفيذ كانت العقبات اليت كاجه
ا بل كأزعجوا أصدقاءىم يف رلموعتهم أثناء تركيز كانوا أقل   تالميذ ْ-ّىي ىناؾ 

ؼلشوف طرح اْلسئلة كالتعبَت عن آرائهم أماـ  تالميذادلناقشة. مث ال يزاؿ بعض ال
يل الذين لديهم فرصة مضاعفة لتمث تالميذالفصل حبيث يكوف ىناؾ بعض ال

 أصدقائهم يف اجملموعة بطرح اْلسئلة أك التعبَت عن آرائهم.
أجرل الباحث مقابلة مع التالميذ مرتُت، كعلا قبل تطبيق ظلوذج التعليم 

تلميذا من فصل أ بشكل  ُٓالتفتيشي كالكشفي كبعده. قاـ الباحث دبقابلة مع 
للغة العربية عشوائي لتحديد التغَتات اليت شعر هبا التالميذ من ذبربة تعلم ا

 باستخداـ ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفي.
التعليم ظلوذج قبل أف يتم تدريسهم باستخداـ  تالميذال مقابلةمن نتائج 
ا لالجتماع دركسا ما أعدكا نادر أهنم معظم التالميذ ، أقر التفتيشي كالكشفي

 تالميذـو اليف ادلنزؿ حبيث يق كاجباا ما يعطوف نادر  ادلعلم يسببالتايل. ىذا 
 بإعداد الدركس كالتعلم يف الفصل.

من الشعور بادللل عندما يستخدـ ادلعلم طريقة احملاضرة يف   تالميذيشكو ال
ا ما غالبأكثر إىل شرح ادلادة من ادلعلم.  تالميذكثَت من اْلحياف كيستمع ال

بصورة  كعياأقل  التالميذاليت يستخدمها ادلعلم السبورة شلا غلعل  الوسائلتستخدـ 
 ك غَت ذلك.أكضح فيما يتعلق بادلواد اليت غلب عرضها من خالؿ جهاز 

التعليم التفتيشي ظلوذج باستخداـ تطبيق  التالميذ يعلمبعد أف  ك
 بعض الشيء، فقد بدأ ثقيالأنو على الرغم من أنو كاف  التالميذ، اعًتؼ كالكشفي
 االجتماع التايل. لذلك يف التعود على ادلعلومات / البيانات للمواد يف التالميذ

 عما سيتعلمونو. قليال التالميذعندما يدخلوف الفصل الدراسي، يفهم 
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كاجو مشاكل يف العثور التعليم التفتيشي كالكشف ظلوذج أف  التالميذقاؿ 
يف ادلدرسة بإحضار اذلواتف،  تالميذسمح لليعلى مصادر ادلعلومات. عندما ال 

يقتصر اْلمر على ادلعلومات / البيانات اليت كليس لديهم أجهزة كمبيوتر. لذلك 
 كدليل للتعلم يف الفصل.  ككتاب ادلدرسي كالقاموسا يف ادلنزؿ، سابقتعلموىا 
قالوا إف تعلم اللغة  تالميذادلعلم أف ال أسعداليت التالميذ من بُت إجابات ك 

 ا كما زبيلوا، كأصبح تعلم اللغة العربية أكثر متعة.سليفالعربية َل يكن 
جرل الباحث مقابلة مع ادلعلم مرتُت، أم قبل تطبيق ظلوذج التعليم أ

التفتيشي كالكشفي كبعده. يريد الباحث معرفة استجابة ادلعلم ذلذا النموذج 
باإلضافة إىل استجابة ادلعلم لتغيَتات التالميذ بعد أف يتم تدريسو باستخداـ ظلوذج 

 التعليم التفتيشي كالكشفي.
، قاؿ التفتيشي كالكشفيم يقبل تطبيق ظلوذج التعلمن نتائج ادلقابالت 

ا. يستخدـ دائم درس قبل التدريس يف الفصلالا خطة دائمإنو يعد أستاذ باكايف 
ادلستخدمة ىي  كالوسائلطريقة احملاضرة كيف بعض اْلحياف غلرم مناقشات مجاعية 

 تالميذفهم الإذا َل ي ادلادة كيستبدذلا بأساليب أخرلأستاذ باكايف السبورة. يكرر 
 .لدل التالميذا بالتناكب مع القصص هبدؼ القضاء على ملل كأحيانادلادة، 

لديهم قدرات سلتلفة كمستويات سلتلفة من  التالميذإف  أستاذ باكايفقاؿ 
ا، كمن ناحية أخرل ىناؾ أيضنا دائميهتموف بشرح ادلعلم  تالميذالًتكيز. ىناؾ 

 ناء التعلم.ػلبوف الدردشة مع أصدقائهم أث تالميذ
، التفتيشي كالكشفيم يباستخداـ ظلوذج التعلاللغة العربية بعد إجراء التعلم 

كانوا أكثر   التالميذإف  كسار بشكل جيد.  ىذا النموذجإف  أستاذ باكايفقاؿ ك 
ا من عدـ إمكانية قلقا ك مستعدين للتعلم عندما بدأكا التعلم. لقد كاف انضباط
 التفتيشي كالكشفيم ياستقاللية ْلف ظلوذج التعل ليكونوا أكثر تالميذىمدعوة 
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أكرب يف التعلم. كمع ذلك، كجد أف قدرات  جبدالعمل  التالميذيتطلب من 
 ا.جيدا تقدمربرز  تالميذىم

على فصوؿ أخرل،  التفتيشي كالكشفيم يا إنو سيتم ظلوذج التعلأيضكقاؿ 
نو ال ؽلكن تطبيق مجيع على أمل أف يكوف التعلم يف الفصل أكثر فعالية كمتعة. لك

يتمتعوف دبستول  تالميذىاا لوجود فصوؿ كاف نظر ، النموذج الفصوؿ على ىذا
 الًتكيز، كسبيل إىل أف تكوف صاخبة كيصعب تقدًن ادلشورة ذلا. يفمنخفض 

التعليم ، يقاؿ أف ظلوذج طار النظرمعلى النظرية ادلكتوبة يف اإل بناء
ىذا إبداعي كمبتكر. سيكوف تطبيق ىو ظلوذج تعليمي التفتيشي كالكشفي 

ا إذا مت تطبيقو على الفصوؿ الصغَتة. تتطلب عملية االكتشاؼ مناسب النموذج
يف حل مشكلة أك معرفة جديدة.  التالميذكالبحث مستول اجلدية كالًتكيز لدل 

يتم دعم ذلك بالتأكيد من خالؿ احلصوؿ على العديد من ادلصادر ادلتاحة من 
 .اإلنًتنت كغَتىا

ا جدمهتموف  التالميذتتوافق نتائج البحث احلايل مع النظرية القائلة بأف 
سلتلف عن السابق، كلديهم محاس كبَت ذلذا النموذج التعليمي. هبذا النموذج 

لديهم استعداد كبَت للعمل اجلاد من خالؿ التعود على االستعداد للدراسة  التالميذ
لمناقشة يف االجتماعات ادلستقبلية.  كشرط ل  للتالميذا جديف ادلنزؿ. ىذا مفيد 

كانت العقبات اليت مت مواجهتها تتعلق دبصادر ادلعلومات، كَل يكن لدل الطالب 
إمكانية الوصوؿ إىل اإلنًتنت ْلنو كانت ىناؾ قيود يف ادلدرسة على إحضار 
اذلواتف احملمولة كَل يكن لدل مجيع الطالب أجهزة كمبيوتر زلمولة. بالطبع ، ال 

التغلب على ىذا إال عندما يرغب الطالب يف العثور على مصادر سلتلفة ؽلكن 
 للمعلومات عرب ىواتفهم احملمولة يف ادلنزؿ.
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سادسالفصل ال  
 االختتام

 

 الخالصة . أ
يكوف ىذا الباب خالصة ك إجابة لألسئلة ادلقدمة ضلو كيف تطبيق ظلوذج 

الميذ يف الفصل الثامن، ك ما التعليم التفتيشي كالكشفي لًتقية مهارة القراءة لدل الت
مدل فعالية ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفي، ك ما العوامل اليت تؤثر صلاح ظلوذج 

 التعليم التفتيشي كالكشفي. ك شلا يلي خالصة لألسئلة ادلقدمة ذلذا البحث: 
قاـ الباحث ظلوذج مع اخلطوات على أساس نظرية تعليم التفتيشي  أوال،

باحثوف ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفي بقدرات القرف احلادم كالكشفي.ك ربط ال
كالعشرين اليت غلب أف ؽلتلكها التالميذ، دبا يف ذلك التفكَت اإلبداعي كالتفكَت 

 .النقدم كالتواصلي كالتعاكين

ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفي فعاؿ لًتقية مهارة القراءة لدل التالميذ  ثانيا،
ادلتوسطة اإلسالمية فركاغاندا جفارا. فأما الدليل ىو من اختبار  دبدرسة دار العلـو

 مقبوؿ. Ha مرفوض H0كاليت تشَت إىل  2,04 = جدكؿt > حسابt  أفعرؼ  t-testالفرضية 
 أنغُت للفصلدرجة ، يظهر أف متوسط أنغُتعلى نتائج حساب اختبار مث بناء 
ادلستول ٘ كيتم تضمينو يف ّٔ،ٕ( ىو ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفي) التجرييب
)التعلم العادم( الضابطي  للفصل أنغُت درجة، متوسط ك مع ذلك(. فعاؿ) معتدؿ

 (.فعاؿ)غَت  منخفض ادلستوليف  كىو٘ ٔ،ُِىو 
التفتيشي  ميظلوذج التعلصلاح تطبيق اليت تشجع على  فأمالعوامل ثالثا،

،لعمل اجلاد كالًتكيز على التعلمحبماس كبَت كمستعدكف ل التالميذيتمتع هًكالكشفي
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إىل ظلوذج  التالميذػلتاج و،بالقياـ بالعمل اجلماعي حلل ادلشكالت التالميذيستمتع و
 على صلاح تطبيق ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفيكأمالعوامل اليت تعيق .جديد التعليم

.زلدكدة تعليميةموارد ىي عدد التالميذ يف الفصل كبَت ك 



 احاتاالقتر  . ب
انطالقا من نتائج البحث، فسوؼ تقدـ الباحث بعض االقًتاحات حوؿ 

 ما تتعلق بالبحث فهي :
أف ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفي فعاؿ يف تعليم مهارة القراءة فَتجوا الباحث  .1

على ادلعلمُت الستخداـ ظلوذج التعليم التفتيشي كالكشفي لتعليم اللغة العربية 
 ءة.خاصة يف مهارة القرا

على الباحث التايل يبحث يف تعليم اللغة العربية بنموذج التعليم التفتيشي  .2
 كالكشفي يف مهارة اْلخرل إلكماؿ كربسُت كتعميق البحث اْلف.
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 المالحق
Pedoman Wawancara Siswa (Sebelum) 

 

Nama  :     Hari/tanggal : 

Kelas  :     Materi  :  

No Fase Pertanyaan Jawaban 

1 

Perencanaan 

(A) 

Apakah kamu selalu membaca 

tentang materi yang akan dipelajari 

besuk di kelas? 

 

2 

Apakah guru kamu selalu 

menyiapkan media/alat peraga 

sebelum mengajar? 

 

3 

Pelaksanaan 

(B) 

Apakah kamu mengetahui dan 

memahami metode pengajaran yang 

digunakan oleh guru? 

 

4 
Bagaimana metode pengajaran yang 

digunakan guru tersebut?  
 

5 

Seberapa sering kamu atau teman 

kamu mengajukan pertanyaan 

kepada guru? 

 

6 

Seberapa sering kamu atau teman 

kamu aktif dalam menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dari guru? 

 

7 
Seberapa sering kamu melakukan 

diskusi di kelas? 
 

8 Evaluasi Apakah guru kamu selalu  
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(C) memberikan kesempatan siswa 

untuk menyampaikan pendapatnya? 

10 

Apakah guru kamu selalu 

memberikan kesimpulan / evaluasi 

di akhir pembelajaran? 

 

11 

Seberapa sering guru kamu 

memberikan motivasi atau masukan-

masukan kepada siswanya? 

 

12 
Apakah kamu selalu mengerjakan 

tugas-tugas dari guru? Mengapa? 
 

13 

Apakah kamu senang dengan tugas-

tugas yang diberikan guru kepada 

kamu? Mengapa? 

 

14 
Bagaimana pendapat kamu tentang 

mata pelajaran ini? 
 

15 

Bagaimana pendapat kamu 

mengenai guru yang mengajar 

sekarang? 
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Catatan wawancara siswa: 

 

 

 

  



 

Pedoman Wawancara Siswa (Sesudah) 

 

Nama  :     Hari/tanggal : 

Kelas  :     Materi  :  

No Fase Pertanyaan Jawaban 

1 
Perencanaan 

(A) 

Apakah kamu selalu membaca 

tentang materi yang akan dipelajari 

besuk di kelas? 

 

2 

Pelaksanaan 

(B) 

Apakah kamu mengetahui dan 

memahami metode pengajaran yang 

digunakan sekarang (inquiry 

discovery) 

 

3 

Bagaimana metode pengajaran yang 

digunakan sekarang (inquiry 

discovery)  

 

4 

Apakah pembelajaran sekarang 

(inquiry discovery) membuat kamu 

lebih aktif dalam pembelajaran di 

kelas? 

 

5 
Seberapa sering kamu melakukan 

diskusi di kelas? 
 

6 
Evaluasi 

(C) 

Aapakah model pembelajaran yang 

sekarang (inquiry discovery) 

membantu kamu dalam belajar 

bahasa arab? (maharah qiro’ah) 

 

7 
Apakah kamu selalu mengerjakan 

tugas-tugas dari guru? Mengapa? 
 



 

8 

Apakah kamu senang dengan tugas-

tugas yang diberikan guru kepada 

kamu? Mengapa? 

 

9 
Bagaimana pendapat kamu tentang 

mata pelajaran ini sekarang? 
 

10 

Apakah model pembelajaran yang 

sekarang (inquiry discovery) 

membuat kamu termotivasi dalam 

belajar bahasa Arab? 

 

11  

Kendala atau hambatan apa saja 

yang kamu hadapi saat mengikuti 

pembelajaran bahasa Arab 

menggunakan model pembelajaran 

inquiry discovery? 

 

12  

Usaha apa saja yang akan kamu 

lakukan untuk mengatasi kendala 

atau hambatan tersebut? 

 

 

 



 

Catatan wawancara siswa: 

 

  



 

 

Pedoman Wawancara Guru (Sebelum) 

 

Nama  :     Hari/tanggal : 

Kelas  :     Materi  : 

No Fase Pertanyaan Jawaban 

1 

Perencanaan 

(A) 

Apakah anda selalu mempersiapkan 

rencana pelaksanaan pembelajaran 

sebelum mengajar? 

 

2 

Apakah anda selalu menyiapkan 

soal evaluasi untuk siswa di akhir 

kegiatan pembelajaran? 

 

3 

Apakah anda selalu menyiapkan 

media pembelajaran sebelum 

mengajar di kelas? 

 

4 

Pelaksanaan 

(B) 

Metode pengajaran seperti apa yang 

sering anda gunakan? Mengapa? 
 

5 

Seberapa sering anda menggunakan 

media pembelajaran seperti lcd dan 

lainnya? 

 

6 

Apa yang anda lakukan jika siswa 

tidak paham dan kurang tertarik 

dengan metode pengajaran yang 

anda gunakan? 

 

7 

Apakah pada setiap pembelajaran 

anda sering mengajukan pertanyaan 

kepada siswa terkait materi? 

 



 

8 

Apakah anda selalu memberikan 

kesempatan siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya? 

 

9 

Evaluasi 

(C) 

Seberapa sering anda memberikan 

tugas kepada siswa? 
 

10 
Bagaimana cara anda mengetahui 

kemampuan siswa? 
 

11 

Seberapa sering anda memberikan 

motivasi atau masukan kepada 

siswa? 

 

12  

Bagaimana pendapat anda 

mengenai siswa yang anda ampu 

sekarang? 

 

 

 



 

Catatan wawancara guru: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedoman Wawancara Guru (Sesudah) 

 

Nama  :     Hari/tanggal : 

Kelas  :     Materi  : 

 



 

No Pertanyaan Jawaban 

1 
Bagaimana pendapat anda tentang model 

pembelajaran inquiry discovery? 
 

2 

Menurut anda apakah penerapan model 

pembelajaran Inquiry Discovery dalam bahasa 

Arab (maharah qiro’ah) sudah berjalan dengan 

baik? 

 

3 

Apakah model pembelajaran inquiry discovery 

membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran 

di kelas? 

 

4 

Bagaimana pendapat anda tentang kemampuan 

siswa setelah belajar dengan model 

pembelajaran inquiry discovery? 

 

5 

Setelah mengetahui model pembelajaran 

inquiry discovery, seberapa sering anda akan 

menggunakannya dalam pembelajaran bahasa 

Arab? 

 

 

Catatan wawancara guru: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  



 

LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NU KABUPATEN JEPARA 
MADRASAH TSANAWIYAH TP. 2019/2020        

 

 
 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab Hari/Tanggal :  

Kelas : VIII ( Delapan ) Waktu :  

 

ابىةى الصىًحٍيحىةى ًبوىٍضعً ًاٍختػىٍر ( أ) مىًة الصىٍلًب ) اإلجى ابىًة ! (Xعىالى  يفٍ كىرىقىًة اإٍلًجى

 ّ-ُالسؤاؿ للرقم 

إمًسي عيمىر، أىنىا طىًبيبه يف ادلستىشفىى كىرتًيًٍت جىفىارىا، كىأىنىا أىذىىبي ًإىلى ادلستىشفىى كيٌل يىوـو 
اجلىًة ادلرىضىى، أىنىا أىذىىبي ًإىلى ادلستىشفىى بًاْلتيوبًيس كىىىذا أىيب امسيوي حيسىُت ىيوى ميدىٌرس ًلميعى 

ضىًة العيلىمىاء كىىيوى يىذىىبي إىلى ادلدرىسىًة بًالٌسيَّارىًة. ىدرىسىًة ادلتػىوىٌسطىًة هنى
 الٌلغىة العىرىبًية يف ادل

 مىا ًمهنىةي أىيب عيمىر؟ .1

 د. شليىٌرضه   ج. طىاًلبه   دىٌرسه ب. مي   طىًبيبه . أ

 ىىٍل ذىىىبى عيمىر إىلى ادلستىشفىى بًالٌسيَّارىًة؟ .2

ج. نػىعىٍم، ىيوى يىٍذىىبي إىلى ادلستىٍشفىى  نػىعىٍم، أىنىا أىذىىبي إىلى ادلستىٍشفىى بًاْليتيوبًيس. أ
 بًاْليتيوبًيس

 ذىىبي إىلى ادلستىشفىى بًاْليتيوبًيسد. الى، ىيوى يى  الى، أىنىا أىذىىبي إىلى ادلٍستىشفىى باْليتيوبًيس . ب

 مىاذىا يىعمىلي عيمىر يف ادلستىٍشفىى؟ ........ .3



 

د. ىيوى يػيعىاًلجي  ج. أىنىا أيعىاًلجي ادلٍرضىى ب. ًىيى يػيعىاًلجى ادلٍرضىى ىيوى تػيعىاًلجي ادلٍرضىى. أ
 ادلٍرضىى

 : مىاذىا يىعمىلي الشُّرًطٌي، يىا فىاًطمىة؟ ليلي  .4

 : ....... فاطمة

ج. ىيوى يىًبيعي البىضىاًئع احملتىاجىة     وى يػينىظِّمي ادلريكًر ىًف الشَّوىارًعىي . أ
 إلٍنسىافً 

 د. ىيوى يىبًٍت ادلبىاين كىالشَّوىارًع كىاجلسيورً   ىيوى يىكنيسي الشَّوىارًًع كىيلًقي الزَّبىالىة يف ادلزبػىلىةً  . ب

 

ا؟ .5  مىٍن ىىذى

 

 

ٍنًدسه د. مي  ج. ميًذٍيعه  ب. فىاٌلىحه  طىًبٍيبه . أ  هى

حه ىيوى  .6 ا فىالَّ تػىهىا خط؟ ....... يػىٍزرىعي ىىذى ًة اٌليًت ربى  الٌرزَّ كىالفىوىاًكًو كىاخلىضرىكىاًت. مىا مىعٌتى الكىًلمى

 Mengajar .دMembangun . جMenyapu . بMenananam . أ

بي عىلىيكيٍم ..... تىذىىبيوا إىلى ادلكتىبىًة .... تػىٍقرىؤي  .7 ب ! غلًى  كا الكيتيب ًفيهىاأىيػُّهىا الطُّالَّ

 أىفٍ -د. لىنٍ   لىنٍ -ج. أىفٍ   ؿً -ب. أىفٍ  أىفٍ -أ. أىفٍ 

ةن ! .8  رىٌتًب الكىًلمىات اْلتًيىة لًتىكيٍوفى مجيٍلىةن ميًفٍيدى

بي   كىٍقتً  –يػىٍلعىبى  –الٌدرىاسىًة  –لىٍن  –ىًف  –الٌطالَّ



 

ب لىٍن يىلعىبى ىًف كىٍقًت الٌدرىاسىةً . أ ب يف كىقًت ج. لىٍن يىلعىبى الٌطالَّ   الٌطالَّ
 الٌدرىاسىةً 

ب يىلعىبى كىٍقتً  . ب د. لىٍن كىٍقًت الٌدرىاسىًة يىلعىبى ىًف   ىًف الٌدرىاسىًة لىٍن الٌطالَّ
ب  الٌطالَّ

ًر الصَّريخ ًمنى الكىًلمىة اٌليًت ربىتػىهىا خط  .9 بُّ فىاًطمىةي أىٍف تيسىاًعدى أيمُّهىا يف ادلٍطبىًخ. ادلٍصدى ربًي
...  ىيوى

ةً   ب. سىاعىدىت  تيسىاًعًدينى . أ  د. ييسىاًعدي   ج. ميسىاعىدى

تػىهىا  لن أخرجًعنًدم الوىاًجبي ادلنًزيل  .11 ًمنى البىيًت. احلىرىكىة الصًَّحٍيحىة ًمنى الكىًلمىة الَّيًت ربى
 خط ًىيى ......

د. لىٍن   ج. لىٍن أيٍخرىجٍ   ب. لىٍن أىٍخريجي   لىٍن أىٍخريجى . أ
 أىٍخريجٍ 

 

 ُْ - ُُالقراءة للرقم 

، كىيػيرىاًفقيوي كىىيوى يىشعيري بًأىَلىو شىًدٍيدو يف ادلًعدَّةً ىىبى زلىٍميوده إىلى ادلستىٍشفىى لًلميعىاجلًىًة ذى 
ميٍوده ىًف غيرفىًة اإلنًتظىاًر يىنتىًظري دىٍكرىهي، كىبػىٍعدى ريبيع  أىبيوهي كىبىعدى كيصيولًًو ىًف ادلستىٍشفنى جىلىسى زلى

الًًو كىشلَّا سىاعىةو جىاءى دىٍكرىهي فىدىخى  لى زلىٍميوده كىأىبيوهي ىًف غيٍرفىًة الكىٍشًف فىسىأىؿى الطًَّبيبي عىٍن حى
يىٍشكيو. كىبػىٍعدى الفىٍحًص كىتىبى لىوي الطًَّبيبي الوىٍصفىةى الطٌٌيبًَّة كىقىاؿى "أىٍنتى مىصىابه بًادلٍغًض 

تػى  بي عىلىٍيكى أىٍف تىٍأكيلى ىًف كىٍقتو ميٍنضىًبطو كىالى  تىٌأخىٍر ىًف اْلىٍكًل".كىغلًى

قػىٍبلى ديخيولًًو إىلى غيٍرفىًة الكىٍشًف؟ ........ .11  أىٍينى يىنتىًظري زلىٍميٍود ه



 

د. ىًف  ج. ىًف غيرفىًة الكىٍشفً  ب. ىًف ادلستىٍشفىى  ىًف غيرفىًة اإلنًتظىاًر . أ
 البػىٍيتً 

 

 

 مىا مىعٌتى الوىٍصفىة الطٌبٌػيَّة؟ .12

    Ruang priksaج.   Ruang tunggu أ.

 Keterangan dokterد.     Resep dokter ب.

 ؟.....الصُّدىاعً . ىىٍل زلىٍميٍوده ميصىابه بً ُّ

، ىيوى ميصىابه بًادلٍعصً   أ. نػىعىٍم، ىيوى ميصىابه بًالصُّدىاعً   ج. الى

، ىيوى ميصىابه بًاالصُّدىاعً   د. نػىعىٍم، ىيوى ميصىابه بًادلٍغصً   ب. الى

مجىىةي الصًَّحيحىةي ُْ تػىهىا خط ًىيى ..... . الًتَّ  ًمنى اجليملىًة اٌليًت ربى

 Dia merasakan sakit sekali di lambungأ.  

 Saya merasakan sakit di kepalaب. 

 Saya merasa sakit perutج. 

 Saya makan makanan yang pedasد. 

 . اآلفى ضلىٍني ....... الٌليغىةى العىرىبًيَّةى يف مىٍعمىًل الٌلغىةً ُٓ



 

 د. تىٍدريسي   ج. نىٍدريسي   ب. دىٍرسى   . دىٍرسىنىاأ 

اًضى فىاًطمىةي...... إىلى ادلٍكتىبىةً ُٔ
ى
 . ىًف اْليٍسبيوًع ادل

 د. ذىىىبىتٍ   ج. ذىىىٍبتً   ب. تىٍذىىًبُتى  أ. تىٍذىىبي  

 . .....؟ أىيب ميوىظَّفه ىًف إدىارىًة الشُّؤيكًف الٌدٍيًنيَّةً ُٕ

 ٍل أىبػيٍوؾى ميوىظَّفه ج. ىى    أ. مىا ًمٍهنىتيكى  

 د. مىا ًمٍهنىةي أىبًٍيكى   ب. مىا ًمٍهنىةي أىبػيٍوهي  

 أىنىا ميصىابه ًب ........ .81

 

 

 ج. اإلٍسهىاؿً     أ. الزٌكَّاـً  

 د. الٌسعىاؿً    ب. الصُّدىاعً  

 . كىصىلى أىمٍحىدي إىلى ........ ًلًشرىاًء اْلىٍدًكيىةً ُٗ 

لًيَّةً   ج. ادلستىٍشفىى  ب. ادلٍدرىسىةً   أ. ادلٍقصىفً    د. الصٍَّيدى

02 .“Setiap hari saya mengajar bahasa Arab di Mts. Nahdlatul Ulama” 

ًة ًمنى الًعبىارىًة السَّاًبقىًة ًىيى ......  مجىىةي بًالعىرىبًيًَّة الصًَّحيحى  الًتَّ



 

 وىٌسطىًة نػىٍهضىةي العيلىمىاءً اآلفى، تػىعىلٍَّمتي الُّلغىةى العىرىبًيَّةى ىًف ادلٍدرىسىًة ادلتػى . أ

، أىتػىعىلَّمي الُّلغىةى العىرىبًيَّةى ىًف ادلٍدرىسىًة ادلتػىوىٌسطىًة نػىٍهضىةي العيلىمىاءً   . ب  كيلَّ يػىٍوـو

اءً . ج ، أيعىٌلمي الُّلغىةى العىرىبًيَّةى ىًف ادلٍدرىسىًة ادلتػىوىٌسطىًة نػىٍهضىةي العيلىمى  كيلَّ يػىٍوـو

، أىتػىعى   لَّمي الُّلغىةى العىرىبًيَّةى ىًف ادلٍدرىسىًة ادلتػىوىٌسطىًة نػىٍهضىةي العيلىمىاءً د. صىبىاحي اليػىٍوـً

ًب أىٍف .... الكيتيبى ًمنى ادلٍكتىبىةً ُِ  . ؽليًٍكني عىلىى الٌطالَّ

 نىٍكتيبى   ج. يىٍستىًعيػٍريٍكفى   ب. يىٍستًعيػٍرى   أ. يىٍستىًعَتيٍكا

تػىهىا خط ادلدىٌرسى أىٍعمىاالن سىيٌ  لىٍن يػيعىٌلمى . 00 ئىةن عىلىى الٌطاٌلىًب كىالطَّالًبىاًت. مىعٌتى الكىًلمىة اٌليًت ربى
..  ًىيى

 Tidak akan mengajarج.     Akan mengajarأ. 

 Sedang mengajarد.    Tidak mengajarب. 

 . بًاْلىٍمًس ..... إىلى ادلٍكتىبىةً ِّ

 أىٍذىىبي   ج. ذىىىٍبتي  ب. نػىٍقرىأي   أ. أىقػٍرىأي 

 اًعدي زىيٍػنىبي أيمَّهىا ىًف ..... اْلىٍطًعمىةً . تيسى ِْ

 د. أىٍف يىٍطبىخى   ج. طىبىخىتٍ  ب. طىبىخى  أ. طىٍبًخ 

ثى مىرَّاتو ىًف اليػىٍوـً ِٓ  . ادلرًٍيضي يػىتػىنىاكىؿي ...... ثىالى

اءى   ج. الدَّاءى   ب. الفيطيٍورى  أ. الدَّكىاءى   د. الغىدى



 

رٍيضي عىلىى الٌسرًيٍ  يىستىلًقىى . 05
ى
تػىهىا خط ادل . معىٌتى الكىًلمىة اٌليًت ربى ًر لًيػىٍفحىصىوي الطًَّبٍيبي

.....  ًىيى

 Datangج.     Tidurأ. 

 Berbaringد.     Periksaب. 

 ........... ًبسىبىًب الٌتيفيوسً  وده مي زلى صىارى . 02

يفنا يننا   أ. ضلًى  د. صىًغَتنا  ج. ذىًكيِّا  ب. مسًى

رًيض، كى .....ِٖ
ى
 ..... لىوي بًالٌشفىاءً . زيٍرتي ادل

 د. دىعىٍوتى   ج. دىعىٍونىا  ب. دىعىٍوتي    أ. تىٍدعيو

 

رًيض ًبًدٌقةو ِٗ
ى
 . ......... الطًٌبيبي ادل

ًلسي   د. يىٍشرىحي   ج. يػىٍفحىصي   ب. يػىتىكىٌلمي   أ. غلى

 . "شفاؾ اهلل شفاء عاجال" ىي دعاء ...........َّ

رضىى  أ. السَّفىر
ى
 د. الويضيوء  بلى ادلذىاكرىةج. قى  ب. ًعيىادىةي ادل

 

 



 

 

  



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS EKSPERIMEN 

 
 

 

Nama Madrasah  : MTs. Darul Ulum Purwogondo 

Mata Pelajaran  :  Bahasa arab 

Kelas/Semester  :  VIII/Genap 

Materi Pokok               : Profesi Kedokteran ( طبيتالمهنتال ) 

Alokasi Waktu  : 2x40 menit (2 x pertemuan) 

 
A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni 
budaya terkait fenomena atau kejadian yang tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain menurut sudut pandang/teori yang kuat. 
 

B. Kompetensi Dasar  
3.2 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai 

dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : المهنة الطبيةbaik secara lisan 
maupun tertulis 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.2.1 Mengidentifikasi bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :  المهنة
 baik secara lisan maupun tertulisالطبية

3.2.2 Menerjemahkan teks qiro’ah yang berkaitan dengan topik : المهنة الطبية 
3.2.3 Menjawab pertanyaan tentang isi kandungan teks qiro’ah dengan topik :  المهنة

 الطبية
 

D. Materi Pembelajaran 
1.  Latihan pada kosakata (المفردات على تدرٌبات) tentang Profesi Kedokteran (المهنة الطبية) 
2. Komposisi ( بالتركٌ )tentang topik Profesi Kedokteran (المهنة الطبية) 
3. Membaca ( القراءة) tentang topik Profesi Kedokteran (المهنة الطبية) 

 

E. Metode dan Model Pembelajaran 
1. Metode Pembelajaran 



 

a. Tanya jawab 
b. Diskusi kelompok 
c. Penugasan  

2. Model Pembelajaran 
Model Discovery-inquiry  

 

 

F. Media dan sumber belajar 
1. Media   : Papan Tulis, LCD/Proyektor, gambar. 

2. Sumber  : Buku paket Bahasa Arab kelas VIII k13, internet, kamus bahasa 

Arab. 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 
 
( 2 x 40 menit ) Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
1. Orientasi  

 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama siswa  untuk  memulai 
pembelajaran 

 Guru memeriksa kehadiran peserta didik  
Apersepsi 

 Guru mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan materi / kegiatan sebelumnya yaitu 
: 

 Dialog ( حوارال  )tentang topik  Profesi Kedokteran ( الطبية المهنة ) 
 Guru mengajukan pertanyaan yang terkait dengan pelajaran yang akan 

dilakukan.  
Motivasi 

 Guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran 
yang akan dipelajari.  

Pemberian Acuan 
 Guru memberitahukan  materi pelajaran yang akan dipelajari 
 Guru memberitahukan tentang tujuan pembelajaran yang akan 

berlangsung 
 Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. 

 

10 
menit 

Kegiatan Inti 
Proses 

inquiry-
discovery 

Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation 
(memberikan 

(Berpikir Kreatif) 
Guru memberikan rangsangan kepada peserta didik 

60 
menit 



 

rangsangan) untuk memusatkan perhatian dengan cara: Guru 
menayangkan gambar/video yang berhubungan dengan 
materi pembelajaran. 
1. Melihat  

 Peserta didik diminta melihat penayangan 
gambar/video yang berhubungan dengan 
 Komposisi (التركٌب) tentang Profesi 

Kedokteran ( الطبية المهنة ) 
 Membaca ( القراءة) tentang Profesi Kedokteran 

( يةالطب المهنة ) 
2. Mengamati 

 Peserta didik diminta mengamati pelafalan kata, 
frase dan kalimat bahasa Arab pada Komposisi 
 yang berhubungan dengan  Profesi(التركٌب)
Kedokteran ( الطبية المهنة ) 

3. Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan 
pembelajaran berlangsung),  
 Peserta didik membaca ( القراءة) yang 

berhubungan dengan topik Profesi Kedokteran 
( الطبية المهنة ) yang terdapat pada buku sisswa 
maupun dari sumber lainnya. 

4. Menyimak, 
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan 

materi pelajaran secara garis besar/global 
mengenai : 
 Komposisi (التركٌب)tentang topik Profesi 

Kedokteran ( الطبية المهنة ) 
 Membaca ( القراءة) tentang topik Profesi 

Kedokteran ( الطبية المهنة ) 

Problem 
statement 

(identifikasi 
masalah) 

(Berpikir Kritis dan Komunikatif) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 
mengidentifikasi masalah/pertanyaan yang muncul yang 
setelah peserta didik melihat foto/video. 
1. Peserta didik dapat mengajukan pertanyaan 
tentang : 

 Komposisi (التركٌب)tentang topik ( الطبية المهنة ) 
 Membaca ( القراءة) tentang topik ( الطبية المهنة ) 

Untuk menambah informasi tentang apa yang mereka 
amati sebelumnya guna mengembangkan kreatifitas, rasa 
ingin tahu hingga terbentuk kemampuan berpikir kritis 
pada peserta didik. 

Data 
collection 

(pengumpulan 
data) 

(Kolaboratif dan Komunikatif) 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan 
untuk menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi 
melalui buku paket atau sumber lain seperti internet dan 



 

lainnya. 
1. Mengumpulkan informasi 

 Peserta didik diminta mengumpulkan data yang 
diperoleh dari berbagai sumber tentang  
 Komposisi (التركٌب)tentang topik ( الطبية المهنة ) 
 Membaca ( القراءة) tentang topik ( لطبيةا المهنة ) 

2. Membaca sumber lain selain buku teks,  
 Peserta didik diminta mengeksplor 

pengetahuannya dengan membaca referensi dari 
internet tentang 
 Komposisi (التركٌب)tentang topik ( الطبية المهنة ) 
 Membaca ( القراءة) tentang topik ( الطبية المهنة ) 

3. Aktivitas :  
 Peserta didik diminta menjawab pertanyaan – 

pertanyaan yang terdapat pada buku siswa 
 Peserta didik diminta  melakukan latihan 

membaca dengan materi yang terdapat pada 
buku siswa  

4. Saling tukar informasi tentang  : 
 Komposisi (التركٌب)tentang topik ( الطبية المهنة ) 
 Membaca ( القراءة) tentang topik ( الطبية المهنة ) 

Kelompok yang satu dengan kelompok lainnya saling 
bertukar informasi melalui presentasi / diskusi kecil, 
dengan seperti ini data yang diperoleh akan menjadi 
semakin lengkap dan menambah pengetahuan yang baru 
pada setiap kelompok. 

Data 
processing 

(pengolahan 
Data) 

(Kolaboratif, Komunikatif, Berpikir kritis, Berpikir 
kreatif) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah 
data hasil pengamatan dengan cara : 
1. Berdiskusi tentang data :  

 Komposisi (التركٌب)tentang topik ( الطبية المهنة ) 
 Membaca ( القراءة) tentang topik ( الطبية المهنة ) 
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam 
kegiatan sebelumnya.  

2. Mengolah informasi  
 Peserta didik mengolah informasi dari data yang 

telah diperoleh pada kegiatan sebelumnya 
melalui proses mengamati dan beberapa latihan 
soal yang diberikan oleh guru mengenai : 
 Komposisi (التركٌب)tentang topik ( الطبية المهنة ) 
 Membaca ( القراءة) tentang topik ( الطبية المهنة ) 

3. Verifikasi Data 
 Peserta didik melakukan verifikasi data 

pengamatan dengan data-data atau teori pada 



 

beberapa sumber yang ada dengan cara 
menambah keluasan hingga pada proses 
pencarian solusi mengenai : 
 Komposisi (التركٌب)tentang topik ( الطبية المهنة ) 
 Membaca ( القراءة) tentang topik ( الطبية المهنة ) 

 Peserta didik mungkin akan menemukan 
beberapa perbedaan pendapat dari beberapa 
sumber yang ada hingga peserta didik dapat 
mengembangkan sikap teliti, disipli, kerja keras 
dan juga berkemampuan berpikir sistematis. 

Result 
(kesimpulan) 

(Berpikir kritis, Berpikir kreatif) 
1. Mempresentaikan di depan kelas 

 Peserta didik beserta kelompoknya 
menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan 
berdasarkan hasil analisis di depan kelas 
mengenai : 
 Komposisi (التركٌب)tentang topik ( الطبية المهنة ) 
 Membaca ( القراءة) tentang topik ( لطبيةا المهنة ) 

 Peserta didik beserta kelompoknya dipersilahkan 
untuk bertanya atas presentasi dari kelompok 
lain untuk kemudian dijawab.  

2. Menyimpulkan materi 
 Peserta didik dengan bimbingan guru 

menyimpulkan poin-poin penting dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan mengenai : 
 Komposisi (التركٌب)tentang topik ( الطبية المهنة ) 
 Membaca ( القراءة) tentang topik ( الطبية المهنة ) 

3. Penguatan 
 Peserta didik dipersilahkan bertanya kepada 

guru tentang hal yang belum dipahami, atau guru 
juga dapat melemparkan  beberapa pertanyaan  
untuk mengecek tingkat pemahaman peserta 
didik. 

4. Latihan 
 Peserta didik disuruh untuk mengerjakan latihan 

yang ada di buku paket atau latihan-latihan yang 
diberikan guru untuk mengukur tingkat 
pemahaman peserta didik. 

 

Kegiatan Penutup 
Guru : 

 Guru memeriksa pekerjaan peserta didik untuk dilakukan penilaian 
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja 

dan kerjasama yang baik 
 Guru menginstruksikan kepada peserta didik untuk mempersipakan 

materi yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya 

10 
menit 



 

 
Peserta didik : 

 Peserta didik melakukan agenda dan mencatat materi apa yang harus 
dipelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau 
dirumah.  

 

H. Penilaian  
1. Jenis/teknik Penilaian: 

1. Teknik Penilaian 
a. Sikap 

- Penilaian Observasi, Mengamati sikap peserta didik dalam 
melakukan diskusi yang mencakup kesantunan, percaya diri dan 
kemampuan bermusyawarah 

- Penilaian Diri (self assessment) 
b. Pengetahuan 

- Tes Tertulis Uraian atau Pilihan Ganda, Melakukan tes untuk 
mengetahui pemahaman siswa tentang (المهنتالطبيت) 

- Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan. 
- Penugasan, Membuat kesimpulan tentang (المهنتالطبيت) 

c. Keterampilan 
- Penilaian Unjuk Kerja, Praktik/Kinerja Kemampuan berdiskusi 

sesuai perannya tentang Profesi Kedokteran (المهنتالطبيت) 
2. Instrumen Penilaian 

- Pertemuan Pertama 
- Pertemuan Kedua 

 
 

Jepara,   Maret 
2020 
 

 

  



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS EKSPERIMEN 

 
 

 

Nama Madrasah  : MTs. Darul Ulum Purwogondo 

Mata Pelajaran  :  Bahasa arab 

Kelas/Semester  :  VIII/Genap 

Materi Pokok               : Menjenguk Orang Sakit (عيادةالمرضى) 

Alokasi Waktu  : 2x40 menit (2 x pertemuan) 

 
I. Kompetensi Inti 

5. Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
6. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya. 

7. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni 
budaya terkait fenomena atau kejadian yang tampak mata. 

8. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain menurut sudut pandang/teori yang kuat. 
 

J. Kompetensi Dasar  
4.2 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai 

dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : عيادة المرضىbaik secara 
lisan maupun tertulis 

 

K. Indikator Pencapaian Kompetensi 
4.2.1 Mengidentifikasi bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :  عيادة
 baik secara lisan maupun tertulisالمرضى

4.2.2 Menerjemahkan teks qiro’ah yang berkaitan dengan topik : عيادة المرضى 
4.2.3 Menjawab pertanyaan tentang isi kandungan teks qiro’ah dengan topik :  عيادة

 المرضى
 

L. Materi Pembelajaran 
5.  Latihan pada kosakata (رداتالمف على تدرٌبات ) tentang Menjenguk Orang Sakit ( عيادة

 (المرضى
6. Komposisi (التركٌب)tentang topik Menjenguk Orang Sakit (عيادة المرضى) 
7. Membaca ( القراءة) tentang topik Menjenguk Orang Sakit (عيادة المرضى) 

 

M. Metode dan Model Pembelajaran 



 

3. Metode Pembelajaran 
d. Tanya jawab via whatsapp 
e. Penugasan  

4. Model Pembelajaran 
Model Discovery-inquiry  

 

 

 

N. Media dan sumber belajar 
1. Media   : whatsapp grup, video, gambar. 

2. Sumber  : Buku paket Bahasa Arab kelas VIII k13, internet, kamus bahasa 

Arab. 

 

O. Langkah-langkah Pembelajaran 
 
2. Pertemuan Ke- 1 ( 2 x 40 menit ) Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 
Guru : 
1. Orientasi  

 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam kepada siswa di 
whatsapp grup 

 Guru memeriksa kehadiran peserta didik  
Apersepsi 

 Guru mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan materi / kegiatan sebelumnya yaitu 
: 

 Dialog (الحوار )tentang topik  Menjenguk Orang Sakit (عيادة المرضى) 
 Guru mengajukan pertanyaan yang terkait dengan pelajaran yang akan 

dilakukan.  
Motivasi 

 Guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran 
yang akan dipelajari.  

Pemberian Acuan 
 Guru memberitahukan  materi pelajaran yang akan dipelajari 
 Guru memberitahukan tentang tujuan pembelajaran yang akan 

berlangsung 
 Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. 

 

10 
menit 

Kegiatan Inti 
Proses 

inquiry-
discovery 

Kegiatan Pembelajaran 

Stimulation (Berpikir Kreatif) 

60 
menit 



 

(memberikan  
rangsangan) 

Guru memberikan rangsangan kepada peserta didik 
untuk memusatkan perhatian dengan cara: Guru 
menayangkan gambar/video yang berhubungan dengan 
materi pembelajaran. 
1. Melihat  

 Peserta didik diminta melihat penayangan 
gambar/video yang berhubungan dengan 
 Komposisi (التركٌب) tentang Menjenguk Orang 

Sakit ( المرضى عيادة ) 
 Membaca ( القراءة) tentang Menjenguk Orang 

Sakit ( المرضى عيادة ) 
2. Mengamati 

 Peserta didik diminta mengamati pelafalan kata, 
frase dan kalimat bahasa Arab pada Komposisi 
 yang berhubungan dengan  Menjenguk(التركٌب)
Orang Sakit ( المرضى عيادة ) 

3. Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan 
pembelajaran berlangsung),  
 Peserta didik membaca ( القراءة) yang 

berhubungan dengan topik Menjenguk Orang 
Sakit ( المرضى عيادة ) yang terdapat pada buku 
sisswa maupun dari sumber lainnya. 

4. Menyimak, 
 Peserta didik diminta menyimak penjelasan 

materi pelajaran secara garis besar/global 
mengenai : 
 Komposisi (التركٌب)tentang topik Menjenguk 

Orang Sakit ( المرضى عيادة ) 
 Membaca ( القراءة) tentang topik Menjenguk 

Orang Sakit ( المرضى عيادة ) 
Problem  
statement  
(identifikasi  
masalah) 

(Berpikir Kritis dan Komunikatif) 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 
mengidentifikasi masalah/pertanyaan yang muncul yang 
setelah peserta didik melihat foto/video. 
1. Peserta didik dapat mengajukan pertanyaan 
tentang : 

 Komposisi (التركٌب)tentang topik ( المرضى عيادة ) 
 Membaca ( القراءة) tentang topik ( المرضى عيادة ) 

Untuk menambah informasi tentang apa yang mereka 
amati sebelumnya guna mengembangkan kreatifitas, rasa 
ingin tahu hingga terbentuk kemampuan berpikir kritis 
pada peserta didik. 

Data  
collection  
(pengumpulan  

(Kolaboratif dan Komunikatif) 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan 
untuk menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi 



 

data) melalui buku paket atau sumber lain seperti internet dan 
lainnya. 
1. Mengumpulkan informasi 

 Peserta didik diminta mengumpulkan data yang 
diperoleh dari berbagai sumber tentang  
 Komposisi (التركٌب)tentang topik ( المرضى عيادة ) 
 Membaca ( القراءة) tentang topik ( المرضى عيادة ) 

2. Membaca sumber lain selain buku teks,  
 Peserta didik diminta mengeksplor 

pengetahuannya dengan membaca referensi dari 
internet tentang 
 Komposisi (التركٌب)tentang topik ( المرضى عيادة ) 
 Membaca ( القراءة) tentang topik ( المرضى عيادة ) 

3. Aktivitas :  
 Peserta didik diminta menjawab pertanyaan – 

pertanyaan yang terdapat pada buku siswa 
 Peserta didik diminta  melakukan latihan 

membaca dengan materi yang terdapat pada 
buku siswa  

8. Saling tukar informasi tentang  : 
 Komposisi (التركٌب)tentang topik ( المرضى عيادة ) 
 Membaca ( القراءة) tentang topik ( المرضى عيادة ) 

Kelompok yang satu dengan kelompok lainnya saling 
bertukar informasi melalui presentasi / diskusi kecil, 
dengan seperti ini data yang diperoleh akan menjadi 
semakin lengkap dan menambah pengetahuan yang baru 
pada setiap kelompok. 

Data  
processing  
(pengolahan  
Data) 

(Kolaboratif, Komunikatif, Berpikir kritis, Berpikir 
kreatif) 
Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah 
data hasil pengamatan dengan cara : 
1. Berdiskusi tentang data :  

 Komposisi (التركٌب)tentang topik ( المرضى عيادة ) 
 Membaca ( القراءة) tentang topik ( المرضى عيادة ) 
yang sudah dikumpulkan / terangkum dalam 
kegiatan sebelumnya.  
 
 

2. Mengolah informasi  
 Peserta didik mengolah informasi dari data yang 

telah diperoleh pada kegiatan sebelumnya 
melalui proses mengamati dan beberapa latihan 
soal yang diberikan oleh guru mengenai : 
 Komposisi (التركٌب)tentang topik ( المرضى عيادة ) 
 Membaca ( اءةالقر ) tentang topik ( المرضى عيادة ) 



 

3. Verifikasi Data 
 Peserta didik melakukan verifikasi data 

pengamatan dengan data-data atau teori pada 
beberapa sumber yang ada dengan cara 
menambah keluasan hingga pada proses 
pencarian solusi mengenai : 
 Komposisi ( بالتركٌ )tentang topik ( المرضى عيادة ) 
 Membaca ( القراءة) tentang topik ( المرضى عيادة ) 

 Peserta didik mungkin akan menemukan 
beberapa perbedaan pendapat dari beberapa 
sumber yang ada hingga peserta didik dapat 
mengembangkan sikap teliti, disipli, kerja keras 
dan juga berkemampuan berpikir sistematis. 

Result  
(kesimpulan) 

(Berpikir kritis, Berpikir kreatif) 
1. Mempresentaikan di depan kelas 

 Peserta didik beserta kelompoknya 
menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan 
berdasarkan hasil analisis di depan kelas 
mengenai : 
 Komposisi (التركٌب)tentang topik ( المرضى عيادة ) 
 Membaca ( القراءة) tentang topik ( المرضى عيادة ) 

 Peserta didik beserta kelompoknya dipersilahkan 
untuk bertanya atas presentasi dari kelompok 
lain untuk kemudian dijawab.  

2. Menyimpulkan materi 
 Peserta didik dengan bimbingan guru 

menyimpulkan poin-poin penting dalam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan mengenai : 
 Komposisi (التركٌب)tentang topik ( المرضى عيادة ) 
 Membaca ( القراءة) tentang topik ( المرضى عيادة ) 

3. Penguatan 
 Peserta didik dipersilahkan bertanya kepada 

guru tentang hal yang belum dipahami, atau guru 
juga dapat melemparkan  beberapa pertanyaan  
untuk mengecek tingkat pemahaman peserta 
didik. 

4. Latihan 
 Peserta didik disuruh untuk mengerjakan latihan 

yang ada di buku paket atau latihan-latihan yang 
diberikan guru untuk mengukur tingkat 
pemahaman peserta didik. 

 

Kegiatan Penutup 
Guru : 

 Guru memeriksa pekerjaan peserta didik untuk dilakukan penilaian 
 Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja 
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menit 



 

dan kerjasama yang baik 
 Guru menginstruksikan kepada peserta didik untuk mempersipakan 

materi yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya 
 
Peserta didik : 

 Peserta didik melakukan agenda dan mencatat materi apa yang harus 
dipelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau 
dirumah.  

 

P. Penilaian  
2. Jenis/teknik Penilaian: 

3. Teknik Penilaian 
d. Sikap 

- Penilaian Observasi, Mengamati sikap peserta didik dalam 
melakukan diskusi yang mencakup kesantunan, percaya diri dan 
kemampuan bermusyawarah 

- Penilaian Diri (self assessment) 
e. Pengetahuan 

- Tes Tertulis Uraian atau Pilihan Ganda, Melakukan tes untuk 
mengetahui pemahaman siswa tentang (عيادةالمرضى) 

- Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan. 
- Penugasan, Membuat kesimpulan tentang (عيادةالمرضى) 

f. Keterampilan 
- Penilaian Unjuk Kerja, Praktik/Kinerja Kemampuan berdiskusi 

sesuai perannya tentang Menjenguk Orang Sakit (عيادةالمرضى) 
4. Instrumen Penilaian 

- Pertemuan Pertama 
- Pertemuan Kedua 

 
Jepara,   April 

2020 
 

 

  



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS KONTROL 

 
 

 

Nama Madrasah  : MTs. Darul Ulum Purwogondo 

Mata Pelajaran  :  Bahasa arab 

Kelas/Semester  :  VIII/Genap 

Materi Pokok               : Profesi Kedokteran (المهنتالطبيت) 

Alokasi Waktu  : 2x40 menit (2 x pertemuan) 

 
Q. Kompetensi Inti 

9. Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
10. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya. 

11. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni 
budaya terkait fenomena atau kejadian yang tampak mata. 

12. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain menurut sudut pandang/teori yang kuat. 
 

R. Kompetensi Dasar  
5.2 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai 

dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : المهنة الطبيةbaik secara lisan 
maupun tertulis 

 

S. Indikator Pencapaian Kompetensi 
5.2.1 Mengidentifikasi bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :  المهنة
 baik secara lisan maupun tertulisالطبية

5.2.2 Menerjemahkan teks qiro’ah yang berkaitan dengan topik : المهنة الطبية 
5.2.3 Menjawab pertanyaan tentang isi kandungan teks qiro’ah dengan topik :  المهنة

 الطبية
 

T. Materi Pembelajaran 
9.  Latihan pada kosakata (المفردات على تدرٌبات) tentang Profesi Kedokteran (المهنة الطبية) 
10. Komposisi (التركٌب)tentang topik Profesi Kedokteran (المهنة الطبية) 
11. Membaca ( القراءة) tentang topik Profesi Kedokteran (المهنة الطبية) 

 

U. Metode dan Model Pembelajaran 



 

1. Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran 
terutama untuk kegiatan awal. 

2. Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi 
tentang المهنتالطبيت 

 

 

 

V. Media dan sumber belajar 
1. Media   : Papan Tulis. 

2. Sumber  : Buku paket Bahasa Arab kelas VIII, lembar kerja siswa 

 

W. Langkah-langkah Pembelajaran 
Tahapan 

Pembelajaran 
Deskripsi kegiatan Guru dan Siswa 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

 

Siswa  dengan khidmat dan santun 

1. Menjawab salam 

2. Membaca basmalah yang dipimpin oleh guru 

3. Mendengarkan guru mengabsen 

4. Merespon pertanyaan guru tentang materi yang 

sudah dipelajari dengan serius 

5. Menyimak tujuan dan penjelasan materi yang 

disampaikan guru 

 

10 Menit 

KegiatanInti Mengamati dengan teliti 

- Siswa mendengarkan dan mengamati teks yang 

telah dibacakan guru 

- Siswa mencermati isi kandungan teks  
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Menit 

Menanya dengan santun 

- Siswa menanyakan kosa kata yang belum 

dipahami seputar teks   

Mencoba dengan penuh semangat 

- Siswa secara bergiliran membaca teks dengan 

suara keras 



 

- Siswa mencoba menerjemahkan teks  

- Siswa menceritakan isi kandungan teks dengan 

baik 

Menalar dengan terampil 

- Siswa secara berkelompok mengidentifikasi 

tentang susunan tarkib fi’il mudhori’ dan 

mashdar 

- Siswa mengerjakan latihan soal di lembar kerja 

siswa  

Mengkomunikasikan dengan percaya diri dan 

tanggungjawab 

- Siswa bersama guru mengklarifikasi jawaban  

- Siswa melafalkan kembali jawaban yang benar 

sesuai dengan teks bacaan. 

Penutup 

 

1.  Guru meminta siswa mengulangi kata, frase dan 

kalimat tentang  المهنة الطبية 
2. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi 

pelajaran yang sudah disampaikan 

3. Guru meminta siswa agar membiasakan 

mengucapkan  hal yang terkait dengan topic materi 

dalam bahasa Arab 

4. Guru menugaskan siswa untuk mengerjakan latihan 

yang terdapat dalam buku 

5. Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya 

6. Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah 

do’adan memberi salam 

 

10 menit 

 

X. Tugas Terstruktur 



 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Mengarahkan siswa untuk menyiapkan 

diri, fokus pada pembelajaran. 

2. Memberikan kosa kata yang susah 

dipahami  

3. Membacakan teks dengan nyaring 

4. Mengarahkan siswa untuk 

mendengarkan dengan seksama 

5. Mengarahkan siswa untuk membaca 

teks yang telah diperdengarkan 

6. Mengarahkan siswa untuk memahami 

isi kandungan teks bacaan 

7. Mengarahkan siswa untuk 

menerjemahkan 

8. Mengarahkan siswa untuk membentuk 

kelompok 

9. Membagi kelompok 

10. Memberikan istruksi 

11. Mengarhkan siswa untuk 

Megklarifikasi jawaban 

12. Mengarhkan siswa untuk memberikan 

kesimpulan 

13. Menutup pelajaran  

1. Mempersiapkan diri untuk 

mengikuti pelajaran dan fokus pada 

materi. 

2. Memperhatikan dan mencatat kosa 

kata yang diberikan  

3. Mendengarkan teks yang dibacakan 

guru dengan seksama  

4. Menanyakan kosa kata yang belum 

dipahami 

5. Membaca teks dengan suara lantang 

secara bergantian 

6. Memahami sisi kandungan teks 

7. Menerjemahkan teks 

8. Membentuk kelompok 

9. Mendengarkan instruksi dari guru. 

10. Mengklarifikasi jawaban bersama 

dengan guru.  

11. Menanyakan materi yang belum 

dipahami. 

12. Menyimpulkan materi. 

13. Bersama guru menutup pelajaran  

 

Y. PENILAIAN 

1. Penilaian Performasi  

2. Penilaian sikap 

1. Penilaian Performansi 

)Membaca dan menerjemahkan teks qira’ah serta menjawab beberapa soal yang 

sesuai dengan  isinya)  



 

No Aspek Yang Dinilai Skor 

1 

Ketepatan Makhraj 1- 4 

a. Makhraj pelafalan ungkapan sudah sesuai dan tepat 4 

b. Makhraj pelafalan ungkapan cukup sesuai dan cukup 

tepat 
3 

c. Makhraj pelafalan ungkapan kurang sesuai dan 

kurang tepat 
2 

d. Makhraj pelafalan ungkapan tidak sesuai dan tidak 

tepat 
1 

2 

Kelancaran 1- 4 

Sangat lancar 4 

Lancar 3 

Cukup Lancar 2 

Tidak Lancar 1 

3 

Ketepatan Terjemah 1- 4 

a. Terjemahan sangat tepat 4 

b. Terjemahan cukup tepat 3 

c. Terjemahan kurang tepat 2 

e. Terjemahan tidak tepat 1 

4 

Ketepatan Jawaban dan Pelafalan 1- 4 

a. Intonasi sudah baik dan tepat 4 

b. Intonasi cukup baik dan cukup tepat 3 

c. Intonasi kurang baik dan kurang tepat 2 

d. Intonasi tidak baik dan tidak tepat 1 

 Skor Maksimal 16 

 

Pedoman penskoran 

Nikai Akhir = Jumlah Nilai Perolehan  X 100 = ......... X 100 = .......... 

      Jumlah Skor Maksimal                     16 

2. Penilaian Sikap (Observasi) 



 

No Aspek Yang dinilai 

Pilihan Jawaban 

SKOR 

Selalu Sering 
Kadang-

kadang 

Tidak 

Pernah 

1. Antusiasme dalam belajar      

2. 
Bertanggung-jawab / 

peduli 

     

3. 
Percaya diri dalam 

berinteraksi 

     

4. Menghargai orang lain      

5. Santun      

 JUMLAH      

     

 Rentang Skor sikap 

No Keterangan Jumlah Skor 

1. Selalu 76 – 100 

2. Sering 51 – 75 

3. Kadang-kadang 26 – 50 

4. Tidak pernah 0 – 25 

 

Penskoran :Nilai = Jumlah skor Jawaban 

                                               5 

Z. REMEDIAL 

Siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk 

memperbaikinya sesuai dengan indicator pembelajaran yang belum tercapai baik dengan 

cara diberikan tugas atau dengan mengulang tes. Jika didapat banyak siswa yang belum 



 

mencapai ketuntasan belajar maka guru wajib memberikan pembelajaran ulang sesuai 

dengan indicator yang belum tercapai oleh kebanyakan siswa (remedial teaching) 

selanjutnya guru melakukan penilaian kembali dengan indicator soal yang sejenis. 

Remedial pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu atas kesepakatan antara 

siswa dan guru. 

 

 

AA. INTERAKSI GURU  

Guru meminta siswa memperlihatkan lembar penilaian kepada orang tuanya 

dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan menggunakan 

buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai pengetahuan dan sikap 

perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. 

 
Jepara,   Maret 

2020 
 

 

  



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS KONTROL 

 
 

 

Nama Madrasah  : MTs. Darul Ulum Purwogondo 

Mata Pelajaran  :  Bahasa arab 

Kelas/Semester  :  VIII/Genap 

Materi Pokok               : Menjenguk Orang Sakit (عيادةالمرضى) 

Alokasi Waktu  : 2x40 menit (2 x pertemuan) 

 
BB. Kompetensi Inti 

13. Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. 
14. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya. 

15. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni 
budaya terkait fenomena atau kejadian yang tampak mata. 

16. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain menurut sudut pandang/teori yang kuat. 
 

CC. Kompetensi Dasar  
6.2 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai 

dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : عيادة المرضىbaik secara 
lisan maupun tertulis 

 

DD. Indikator Pencapaian Kompetensi 
6.2.1 Mengidentifikasi bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 

Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :  عيادة
 baik secara lisan maupun tertulisالمرضى

6.2.2 Menerjemahkan teks qiro’ah yang berkaitan dengan topik : عيادة المرضى 
6.2.3 Menjawab pertanyaan tentang isi kandungan teks qiro’ah dengan topik :  عيادة

 المرضى
 

EE. Materi Pembelajaran 
12.  Latihan pada kosakata (المفردات على تدرٌبات) tentang Menjenguk Orang Sakit ( عيادة

 (المرضى
13. Komposisi (التركٌب)tentang topik Menjenguk Orang Sakit (عيادة المرضى) 
14. Membaca ( القراءة) tentang topik Menjenguk Orang Sakit (عيادة المرضى) 

 

FF. Metode dan Model Pembelajaran 



 

1. Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran 

terutama untuk kegiatan awal. 

2. Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi 

tentang المرضى عيادة  

 

 

 

 

GG. Media dan sumber belajar 
1. Media   : whatsapp grup 

2. Sumber  : Buku paket Bahasa Arab kelas VIII, lembar kerja siswa 

 

HH. Langkah-langkah Pembelajaran 
Tahapan 

Pembelajaran 
Deskripsi kegiatan Guru dan Siswa 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

 

Siswa  dengan khidmat dan santun 

6. Menjawab salam 

7. Membaca basmalah yang dipimpin oleh guru 

8. Mendengarkan guru mengabsen 

9. Merespon pertanyaan guru tentang materi yang 

sudah dipelajari dengan serius 

10. Menyimak tujuan dan penjelasan materi yang 

disampaikan guru 

 

10 Menit 

Kegiatan Inti Mengamati dengan teliti 

- Siswa mendengarkan dan mengamati teks yang 

telah dibacakan guru 

- Siswa mencermati isi kandungan teks  

60  

Menit 

Menanya dengan santun 

- Siswa menanyakan kosa kata yang belum 

dipahami seputar teks   

Mencoba dengan penuh semangat 

- Siswa secara bergiliran membaca teks dengan 



 

suara keras 

- Siswa mencoba menerjemahkan teks  

- Siswa menceritakan isi kandungan teks dengan 

baik 

Menalar dengan terampil 

- Siswa secara berkelompok mengidentifikasi 

tentang susunan tarkib fi’il madhi 

- Siswa mengerjakan latihan soal di lembar kerja 

siswa  

Mengkomunikasikan dengan percaya diri dan 

tanggungjawab 

- Siswa bersama guru mengklarifikasi jawaban  

- Siswa melafalkan kembali jawaban yang benar 

sesuai dengan teks bacaan. 

Penutup 

 

7.  Guru meminta siswa mengulangi kata, frase dan 

kalimat tentang  عيادة المرضى 

8. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi 

pelajaran yang sudah disampaikan 

9. Guru meminta siswa agar membiasakan 

mengucapkan  hal yang terkait dengan topic materi 

dalam bahasa Arab 

10. Guru menugaskan siswa untuk mengerjakan latihan 

yang terdapat dalam buku 

11. Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya 

12. Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah 

do’adan memberi salam 

 

10 menit 

 

II. Tugas Terstruktur 



 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

14. Mengarahkan siswa untuk menyiapkan 

diri, fokus pada pembelajaran. 

15. Memberikan kosa kata yang susah 

dipahami  

16. Membacakan teks dengan nyaring 

17. Mengarahkan siswa untuk 

mendengarkan dengan seksama 

18. Mengarahkan siswa untuk membaca 

teks yang telah diperdengarkan 

19. Mengarahkan siswa untuk memahami 

isi kandungan teks bacaan 

20. Mengarahkan siswa untuk 

menerjemahkan 

21. Mengarahkan siswa untuk membentuk 

kelompok 

22. Membagi kelompok 

23. Memberikan istruksi 

24. Mengarhkan siswa untuk 

Megklarifikasi jawaban 

25. Mengarhkan siswa untuk memberikan 

kesimpulan 

26. Menutup pelajaran  

14. Mempersiapkan diri untuk 

mengikuti pelajaran dan fokus pada 

materi. 

15. Memperhatikan dan mencatat 

kosa kata yang diberikan  

16. Mendengarkan teks yang 

dibacakan guru dengan seksama  

17. Menanyakan kosa kata yang 

belum dipahami 

18. Membaca teks dengan suara 

lantang secara bergantian 

19. Memahami sisi kandungan teks 

20. Menerjemahkan teks 

21. Membentuk kelompok 

22. Mendengarkan instruksi dari 

guru. 

23. Mengklarifikasi jawaban bersama 

dengan guru.  

24. Menanyakan materi yang belum 

dipahami. 

25. Menyimpulkan materi. 

26. Bersama guru menutup pelajaran  

 

JJ. PENILAIAN 

3. Penilaian tes 

4. Penilaian sikap 

No Aspek Yang dinilai Pilihan Jawaban SKOR 



 

Selalu Sering 
Kadang-

kadang 

Tidak 

Pernah 

1. Antusiasme dalam belajar      

2. 
Bertanggung-jawab / 

peduli 

     

3. 
Percaya diri dalam 

berinteraksi 

     

4. Menghargai orang lain      

5. Santun      

 JUMLAH      

     

 Rentang Skor sikap 

No Keterangan Jumlah Skor 

1. Selalu 76 – 100 

2. Sering 51 – 75 

3. Kadang-kadang 26 – 50 

4. Tidak pernah 0 – 25 

 

Penskoran :Nilai = Jumlah skor Jawaban 

                                               5 

KK. REMEDIAL 

Siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk 

memperbaikinya sesuai dengan indicator pembelajaran yang belum tercapai baik dengan 

cara diberikan tugas atau dengan mengulang tes. Jika didapat banyak siswa yang belum 

mencapai ketuntasan belajar maka guru wajib memberikan pembelajaran ulang sesuai 



 

dengan indicator yang belum tercapai oleh kebanyakan siswa (remedial teaching) 

selanjutnya guru melakukan penilaian kembali dengan indicator soal yang sejenis. 

Remedial pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu atas kesepakatan antara 

siswa dan guru. 

 

LL. INTERAKSI GURU  

Guru meminta siswa memperlihatkan lembar penilaian kepada orang tuanya 

dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan menggunakan 

buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai pengetahuan dan sikap 

perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. 

  



 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

 

Nama Siswa : 

Sekolah : MTs. Darul Ulum Purwogondo 

Kelas  : VIII 

Materi  :  

Hari/Tanggal : 

PETUNJUK 

Berilah tanda check (v) pada kolom tingkat kemampuam yang sesuai dengan 

indikator pengamatan. 

No Kriteria Skor 

1. Keaktifan siswa memperhatikan penjelasan guru  

 Selalu memperhatikan, menyimak, dan mencatat 4 

 Selalu memperhatikan, menyimak, tetapi tidak mencatat 3 

 Kurang memperhatikan, tetapi tidak mencatat 2 

 Tidak memperhatikan dan tidak mencatat 1 

2. Keaktifan siswa melakukan kegiatan kelompok  

 
Dapat bekerjasama, mengemukakan pendapat/ide, menjawab pertanyaan 

teman dan menghargai pendapat teman 
4 

 
Dapat bekerjasama, mengemukakan pendapat/ide, menjawab pertanyaan 

teman dan kurang menghargai pendapat teman 
4 

 Kurang dapat bekerjasama dan tidak mengemukakan pendapat 2 

 Tidak beraktifitas 1 

3 Keaktifan siswa mengajukan pertanyaan  

 
Relevan, singkat, jelas dan memiliki ide pemecahan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari 
4 

 Relevan, singkat, tidak jelas dan memiliki ide pemecahan masalah 3 



 

dalam kehidupan sehari-hari 

 
Relevan, singkat, tidak jelas dan tidak memiliki ide pemecahan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari 
2 

 Tidak mengajukan pertanyaan 1 

4 Keaktifan siswa menyiapkan alat pelajaran  

 Ikut serta menyiapkan semua alat pelajaran sampai lengkap 4 

 Ikut serta menyiapkan sebagian alat pelajaran sampai lengkap 3 

 Ikut serta menyiapkan satu alat pelajaran 2 

 Tidak ikut menyiapkan alat pelajaran 1 

5 Keaktifan siswa bekerjasama dengan teman dalam satu kelompok  

 
Selalu berupaya mengerjakan tugas kelompok secara bersama dengan 

sungguh-sungguh 
4 

 Sering berupaya mengerjakan tugas kelompok secara bersama  3 

 Terkadang berupaya mengerjakan tugas kelompok secara bersama 2 

 Tidak berupaya mengerjakan tugas kelompok secara bersama 1 

6 Keaktifan siswa memecahkan masalah dalam satu kelompok  

 Selalu mengemukakan pendapat dalam memecahkan masalah 4 

 Sering mengemukakan pendapat dalam memecahkan masalah 3 

 Kadang-kadang mengemukakan pendapat dalam memecahkan pendapat 2 

 Tidak pernah mengemukakan pendapat dalam memecahkan masalah 1 

7 Keaktifan siswa mencari informasi  

 
Selalu berupaya mencari informasi baru yang relevan dengan topik 

permasalahan 
4 

 
Sering berupaya mencari informasi baru yang relevan dengan topik 

permasalahan 
3 

 
Kadang-kadang berupaya mencari informasi baru yang relevan dengan 

topik permasalahan 
2 

 Tidak terlihat upaya menggali informasi baru yang relevan 1 



 

8 Keaktifan siswa melakukan cara kerja pengamatan sesuai petunjuk  

 
Melaksanakan tugas dengan baik, cepat, tepat dan terkoordinasi tanpa 

bantuan teman 
4 

 
Melaksanakan tugas dengan baik tanpa bantuan teman tetapi kurang 

tepat 
3 

 Melaksanakan tugas dengan baik tetapi dengan bantuan teman 2 

 Tidak melaksanakan tugas 1 

9 
Keaktifan siswa dalam menganalisis kalimat-kalimat berstruktur 

fi’il mudhori’ dan mashdar 
 

 
Siswa mampu menganalisis kalimat-kalimat berstruktur fi’il mudhori’ 

dan mashdar dengan baik dan benar 
4 

 
Siswa mampu menganalisis kalimat-kalimat berstruktur fi’il mudhori’ / 

mashdar dengan baik dan benar 
3 

 
Siswa mampu menganalisis kalimat-kalimat berstruktur fi’il mudhori’ / 

mashdar tetapi kurang tepat 
2 

 
Siswa tidak mampu menganalisis kalimat-kalimat berstruktur fi’il 

mudhori’ dan mashdar 
1 

10 Keaktifan siswa menyampaikan hasil analisa  

 Selalu berupaya membantu dan menyampaikan hasil kerja kelompok 4 

 Sering terlihat berupaya menyampaikan hasil kerja kelompok 3 

 Kadang berupaya menyampaikan hasil kerja kelompok 2 

 Tidak terlihat menyampaikan hasil kerja kelompok 1 

11 Membuat kesimpulan mengenai proses pembelajaran  

 
Membuat kesimpulan, tidak bermain sendiri dan menuliskan hasil 

simpulannnya 
4 

 
Membuat kesimpulan, tidak bermain sendiri tetapi tidak menuliskan 

hasil simpulannnya 
3 

 Membuat kesimpulan sambil bermain sendiri 2 



 

 Tidak membuat kesimpulan 1 

 

Skor tertinggi (T) : 11 x 4 = 44 

Skor terendah (R) : 11 x 1 = 11 

 

  

Kriteria Penilaian Kategori 

37 ≤ skor ≤ 44 Sangat baik 

28 ≤ skor ≤ 36 Baik 

19 ≤ skor ≤ 27 Cukup 

11 ≤ skor ≤ 18 Kurang 



 

LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NU KABUPATEN JEPARA 
MADRASAH TSANAWIYAH TP. 2019/2020        

 

 
 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab Hari/Tanggal :  

Kelas : VIII ( Delapan ) Waktu :  

 

ابىةى الصىًحٍيحىةى ًبوىٍضعً ًاٍختػىٍر ( ب) مىًة الصىلٍ  اإلجى ابىًة ! (Xًب )عىالى  يفٍ كىرىقىًة اإٍلًجى

 ّ-ُالسؤاؿ للرقم 

إمًسي عيمىر، أىنىا طىًبيبه يف ادلستىشفىى كىرتًيًٍت جىفىارىا، كىأىنىا أىذىىبي ًإىلى ادلستىشفىى كيٌل يىوـو 
ميدىٌرس  ًلميعىاجلىًة ادلرىضىى، أىنىا أىذىىبي ًإىلى ادلستىشفىى بًاْلتيوبًيس كىىىذا أىيب امسيوي حيسىُت ىيوى 

ضىًة العيلىمىاء كىىيوى يىذىىبي إىلى ادلدرىسىًة بًالٌسيَّارىةً  ىدرىسىًة ادلتػىوىٌسطىًة هنى
 .الٌلغىة العىرىبًية يف ادل

 مىا ًمهنىةي أىيب عيمىر؟ .13

 د. شليىٌرضه   ج. طىاًلبه   ب. ميدىٌرسه   طىًبيبه . ب

 ىىٍل ذىىىبى عيمىر إىلى ادلستىشفىى بًالٌسيَّارىًة؟ .14

ج. نػىعىٍم، ىيوى يىٍذىىبي إىلى ادلستىٍشفىى  نىا أىذىىبي إىلى ادلستىٍشفىى بًاْليتيوبًيسنػىعىٍم، أى . ت
 بًاْليتيوبًيس

 د. الى، ىيوى يىذىىبي إىلى ادلستىشفىى بًاْليتيوبًيس الى، أىنىا أىذىىبي إىلى ادلٍستىشفىى باْليتيوبًيس . ث

 مىاذىا يىعمىلي عيمىر يف ادلستىٍشفىى؟ ........ .15



 

د. ىيوى يػيعىاًلجي  ج. أىنىا أيعىاًلجي ادلٍرضىى ب. ًىيى يػيعىاًلجى ادلٍرضىى اًلجي ادلٍرضىىىيوى تػيعى . ب
 ادلٍرضىى

 : مىاذىا يىعمىلي الشُّرًطٌي، يىا فىاًطمىة؟ ليلي  .16

 : ....... فاطمة

ج. ىيوى يىًبيعي البىضىاًئع احملتىاجىة     ىيوى يػينىظِّمي ادلريكًر ىًف الشَّوىارًع. ت
 إلٍنسىافً 

 د. ىيوى يىبًٍت ادلبىاين كىالشَّوىارًع كىاجلسيورً   وى يىكنيسي الشَّوىارًًع كىيلًقي الزَّبىالىة يف ادلزبػىلىةً ىي  . ث

 ًمٍهنىةي زليىٌمد تىاًجره ىيوى يىعمىلي يف ........ .17

 د. ادلستىٍشفىى  ج. ادلزرىعىةً   ب. السُّوؽً  اإلدىارىةً . أ

ا؟ .18  مىٍن ىىذى

 

ٍنًدسه  ٍيعه ج. ميذً  ب. فىاٌلىحه  طىًبٍيبه . ب  د. ميهى

حه ىيوى  .19 ا فىالَّ تػىهىا خط؟ ....... يػىٍزرىعي  ىىذى ًة اٌليًت ربى  الٌرزَّ كىالفىوىاًكًو كىاخلىضرىكىاًت. مىا مىعٌتى الكىًلمى

 Mengajar .دMembangun . جMenyapu . بMenananam . ب

 يػىتػىعىلَّمي العيليـو ادلتػىنػىٌوعىة؟ ىىل ادلدىٌرسي  .21

، ىيوى يػيعىٌلمي العيليـو ادلتػىنػىٌوعىة لعيليـو ادلتػىنػىٌوعىةنػىعىٍم، ىيوى يػىتػىعىٌلم ا. أ  ج. الى

، ىيوى يىعمىلي يف بًنىاًء ادلدرىسىةً  . ب  د. نػىعىٍم، ىيوى يىدريسي يف ادلدرىسىةً   الى

 أيًحبُّ أىٍف ...... الكيتيبى ىًف ادلكتىبىةً  .21

 د. أىقػٍرىأي   ج. تػىٍقرىأى   ب. أىقػٍرىأى   يػىٍقرىأى . أ

بي عىلىى الطُّ  .22 ًب أىٍف ......... الدُّريٍكس جىٌيدناغلًى  الَّ

 د. يػىتػىعىلَّميٍوا  ج. تػىتػىعىلَّميٍوا  ب. يػىتػىعىلَّميٍوفى   يػىتػىعىلَّمى . أ



 

بي عىلىيكيٍم ..... تىذىىبيوا إىلى ادلكتىبىًة .... تػىٍقرىؤيكا الكيتيب ًفيهىا .23 ب ! غلًى  أىيػُّهىا الطُّالَّ

 أىفٍ -لىنٍ د.   لىنٍ -ج. أىفٍ   ؿً -ب. أىفٍ  أىفٍ -أ. أىفٍ 

ةن  .24  ! رىٌتًب الكىًلمىات اْلتًيىة لًتىكيٍوفى مجيٍلىةن ميًفٍيدى

بي   كىٍقتً  –يػىٍلعىبى  –الٌدرىاسىًة  –لىٍن  –ىًف  –الٌطالَّ

ب لىٍن يىلعىبى ىًف كىٍقتً . ت ب يف كىقًت   الٌدرىاسىةً  الٌطالَّ ج. لىٍن يىلعىبى الٌطالَّ
 الٌدرىاسىةً 

ب يى  . ث د. لىٍن كىٍقًت الٌدرىاسىًة يىلعىبى ىًف   لعىبى كىٍقتً ىًف الٌدرىاسىًة لىٍن الٌطالَّ
ب  الٌطالَّ

ًر الصَّريخ ًمنى الكىًلمىة اٌليًت ربىتػىهىا خط  .25 بُّ فىاًطمىةي أىٍف تيسىاًعدى أيمُّهىا يف ادلٍطبىًخ. ادلٍصدى ربًي
 ...ىيوى 

ةً   ب. سىاعىدىت  تيسىاًعًدينى . ب  د. ييسىاًعدي   ج. ميسىاعىدى

تػىهىا  لن أخرجادلنًزيل ًعنًدم الوىاًجبي  .26 ًمنى البىيًت. احلىرىكىة الصًَّحٍيحىة ًمنى الكىًلمىة الَّيًت ربى
 ...... خط ًىيى 

د. لىٍن   ج. لىٍن أيٍخرىجٍ   ب. لىٍن أىٍخريجي   لىٍن أىٍخريجى . ب
 أىٍخريجٍ 

27. “Miftah duduk di depan televsi untuk menonton pertandingan 

sepak bola” 

ًذًه الًعبىارىًة ًىيى الًٌتمجىىة الصَّ   ........... ًحيحىة ًمٍن ىى

ـً . أ ـى التىلًفيزييوًف أىٍف ييشىاًىدى ميبىارىةى كيرًَّة القىدى ًلسي ًمفتىاح أمىا  غلى

ـً  . ب ـى الٌتلًفيزًييوفى  لًتيشىاًىدى ميبىارىة كيرَّةى القىدى ًلسي ًمٍفتىاحي أىمىا  غلى

ـى الٌتلًفيزًيويفى لى  . ج ًلسي ًمفتىاحي أىمىا ـً غلى  ٍن تيشىاًىدى مىبىارىة كيرٌةى القىدى



 

ـى  ًلسي ًمٍفتىاحي أىمىا ـً  د. غلى  الٌتلًفيزًييوفى لًييشىاًىدى مىبىارىة كيرٌةى القىدى

 ُٗ-ُٔالقراءة للرقم 

ةً  كىىيوى يىشعيري بًأىَلىو  ذىىىبى زلىٍميوده إىلى ادلستىٍشفىى لًلميعىاجلًىةً  ، كىيػيرىاًفقيوي شىًدٍيدو يف ادلًعدَّ
ميٍوده ىًف غيرفىًة اإلنًتظىاًر يىنتىًظري دىٍكرىهي، كىبػىٍعدى ريبيع أىبي  وهي كىبىعدى كيصيولًًو ىًف ادلستىٍشفنى جىلىسى زلى

دىٍكرىهي فىدىخىلى زلىٍميوده كىأىبيوهي ىًف غيٍرفىًة الكىٍشًف فىسىأىؿى الطًَّبيبي عىٍن حىالًًو كىشلَّا  سىاعىةو جىاءى 
كىتىبى لىوي الطًَّبيبي الوىٍصفىةى الطٌٌيبًَّة كىقىاؿى "أىٍنتى مىصىابه بًادلٍغًض   يىٍشكيو. كىبػىٍعدى الفىٍحصً 

تػىتىٌأخىٍر ىًف اْلىٍكلً  بي عىلىٍيكى أىٍف تىٍأكيلى ىًف كىٍقتو ميٍنضىًبطو كىالى  ".كىغلًى

قػىٍبلى ديخيولًًو إىلى غيٍرفىًة الكىٍشًف؟ ........ .28  أىٍينى يىنتىًظري زلىٍميٍود ه

د. ىًف  ج. ىًف غيرفىًة الكىٍشفً  ب. ىًف ادلستىٍشفىى  اإلنًتظىاًر ىًف غيرفىًة . ب
 البػىٍيتً 

 مىا مىعٌتى الوىٍصفىة الطٌبٌػيَّة؟ .29

    Ruang priksaج.   Ruang tunggu أ.

 Keterangan dokter د.    Resep dokter ب.

اًع؟.....ُٖ  . ىىٍل زلىٍميٍوده ميصىابه بًالصُّدى

، ىيوى ميصىابه بًادلٍعصً   لصُّدىاعً أ. نػىعىٍم، ىيوى ميصىابه بًا  ج. الى

اعً  ، ىيوى ميصىابه بًاالصُّدى  د. نػىعىٍم، ىيوى ميصىابه بًادلٍغصً   ب. الى

مجىىةي ُٗ تػىهىا خط ًىيى  . الًتَّ  ..... الصًَّحيحىةي ًمنى اجليملىًة اٌليًت ربى



 

 Dia merasakan sakit sekali di lambungأ.  

 Saya merasakan sakit di kepalaب. 

 Saya merasa sakit perutج. 

 Saya makan makanan yang pedasد. 

 . اآلفى ضلىٍني ....... الٌليغىةى العىرىبًيَّةى يف مىٍعمىًل الٌلغىةً َِ

 د. تىٍدريسي   ج. نىٍدريسي   ب. دىٍرسى   أ. دىٍرسىنىا 

اًضى فىاًطمىةي...... إىلى ادلٍكتىبىةً ُِ
ى
 . ىًف اْليٍسبيوًع ادل

 د. ذىىىبىتٍ   ج. ذىىىٍبتً   ب. تىٍذىىًبُتى  ٍذىىبي أ. تى  

اًضى ًىيى ِِ
ى
 .....  . الًعبىارىًة اٌليًت تىديؿُّ زىمىًن ادل

اًضى 
ى
، ىًف اْليسبيوًع ادل ، اليىـو  أ. صىبىاحي اليػىٍوـً

، ىًف اْليسبيوًع القىاًدـ، أىٍمسً   ثىًة أىيَّاـو  ب. قػىٍبلى ثىالى

ا، اآلفى   ، غىدن  ج. كيلَّ يػىٍوـو

، صىبىاحي اليػىٍوـً   ثىًة أىيَّاـو ، قػىٍبلى ثىالى ىثىًة أىيَّاـو  د. ميٍنذي ثالى

 يىًبيعي ........ حىوىاًئجى اإلٍنسىاًف ىًف السُّوؽً . 02



 

ٍنًدسي   ب. التُّجَّاري   أ. الصَّحىًفيُّ   د.   ج. ادلهى
حيٍوفى   الفىالَّ

ًة فىاًطمىةي ِْ  يػىٍوـو ًْلىنػَّهىا ....... إىلى ادلٍدرىسىًة كيلَّ  . تىٍذىىبي السٌَّيدى

ٍنًدسىةه   ج. ميدىٌرسىةه   ب. طىًبيبىةه   أ. تىاًجرىةه    د. ميهى

 . .....؟ أىيب ميوىظَّفه ىًف إدىارىًة الشُّؤيكًف الٌدٍيًنيَّةً ِٓ

 ج. ىىٍل أىبػيٍوؾى ميوىظَّفه    أ. مىا ًمٍهنىتيكى  

 د. مىا ًمٍهنىةي أىبًٍيكى   ب. مىا ًمٍهنىةي أىبػيٍوهي  

 ........ أىنىا ميصىابه بً  .05

 

 

 ج. اإلٍسهىاؿً     أ. الزٌكَّاـً  

 د. الٌسعىاؿً    ب. الصُّدىاعً  

 إىلى ........ ًلًشرىاًء اْلىٍدًكيىةً  . كىصىلى أىمٍحىدي ِٕ 

لًيَّةً   ج. ادلستىٍشفىى  ب. ادلٍدرىسىةً   أ. ادلٍقصىفً    د. الصٍَّيدى

01 .“Setiap hari saya mengajar bahasa Arab di Mts. Nahdlatul Ulama” 



 

ًة ًمنى الًعبىارىًة السَّاًبقىًة ًىيى   مجىىةي بًالعىرىبًيًَّة الصًَّحيحى  ...... الًتَّ

اءً . ت  اآلفى، تػىعىلٍَّمتي الُّلغىةى العىرىبًيَّةى ىًف ادلٍدرىسىًة ادلتػىوىٌسطىًة نػىٍهضىةي العيلىمى

، أىتػىعىلَّمي   . ث  ىًف ادلٍدرىسىًة ادلتػىوىٌسطىًة نػىٍهضىةي العيلىمىاءً  الُّلغىةى العىرىبًيَّةى  كيلَّ يػىٍوـو

، أيعىٌلمي . ح اءً  كيلَّ يػىٍوـو  الُّلغىةى العىرىبًيَّةى ىًف ادلٍدرىسىًة ادلتػىوىٌسطىًة نػىٍهضىةي العيلىمى

، أىتػىعىلَّمي  ا د. صىبىاحي اليػىٍوـً  ءً الُّلغىةى العىرىبًيَّةى ىًف ادلٍدرىسىًة ادلتػىوىٌسطىًة نػىٍهضىةي العيلىمى

ٌيدناِٗ نىا أىٍف .... الدُّريٍكسى جى بي عىلىيػٍ  . غلًى

 د. تػىتػىعىلَّمي   ج. نػىتػىعىلَّمي   ب. أىتػىعىلَّمي   أ. يػىتػىعىلَّمي  

ًذًه اجليمىًل لًتىكيٍوفى مجيٍلىةن ميًفٍيدىةن َّ  ! . رىٌتٍب ىى

 أىفٍ  –مىاًىرىةه  –طىبَّاخىةه  –أيرًٍيدي  –أىكيٍوفى  

 ج. أيرًٍيدي أىكيٍوفى طىبَّاخىةه أىٍف مىاًىرىةه     اًىرىةه طىبَّاخىةه أىكيوفى أىٍف أيرًٍيدي مى . أ

 د. طىبَّاخىةه أيرًٍيدي أىٍف أىكيٍوفى مىاًىرىةه    أيرًٍيدي أىٍف أىكيٍوفى طىبَّاخىةه مىاًىرىةه  . ب

ًب أىٍف .... الكيتيبى ًمنى ادلٍكتىبىةً ُّ  . ؽليًٍكني عىلىى الٌطالَّ

 نىٍكتيبى   ج. يىٍستىًعيػٍريٍكفى   ًعيػٍرى ب. يىٍست  أ. يىٍستىًعَتيٍكا

تػىهىا خط  لىٍن يػيعىٌلمى . 20 ٌيئىةن عىلىى الٌطاٌلىًب كىالطَّالًبىاًت. مىعٌتى الكىًلمىة اٌليًت ربى ادلدىٌرسى أىٍعمىاالن سى
 ..ًىيى 

 Tidak akan mengajarج.     Akan mengajarأ. 



 

 Sedang mengajarد.    Tidak mengajar ب.

 : مىاذىا يىعمىلي الطَّبَّاخي، يىا عىاًئشىةي؟ . حىسىنىةّّ

 ...... : ىيوى  عائشة

 ج. يػىٍبحىثي عىًن اْلىٍخبىارً   يػىٍزرىعي اخلىٍضرىكىاتً . أ

 د. يػينىٌظمي ادلريٍكرً   اْلىٍطًعمىةً  يىٍطبىخي  . ب

 ........ نىٍذىىبي إىلى شىاًطًئ البىٍحرً . 23

 ج. صىبىاحي اليػىٍوـً    أ. بًاْلىٍمسً 

 د. ىًف اْليٍسبيوًع ادلاًضى  ٍسبيوًع القىاًدـً ب. ىًف اْلي 

 بًاْلىٍمًس ..... إىلى ادلٍكتىبىةً . 24

 أىٍذىىبي   ج. ذىىىٍبتي  ب. نػىٍقرىأي   أ. أىقػٍرىأي 

بي ...... يىٍدخيليوا إىلى ادلٍكتىبىًة ىًف كىٍقًت اإلٍسًتىاحىةً ّٔ بُّ الٌطالَّ  . ػلًي

 د. الى   ج. ؿً   ب. َلىٍ   أ. أىفٍ 

 أىٍف أىٍذىىبى إىلى ادلٍسبىًح ..... أيمىاًرسى الٌسبىاحىةً  . أيًحبُّ ّٕ

 د. ؿً   ج. أىفٍ   ب. َلىٍ   أ. لىنٍ 

 تيسىاًعدي زىيٍػنىبي أيمَّهىا ىًف ..... اْلىٍطًعمىةً . 21



 

 د. أىٍف يىٍطبىخى   ج. طىبىخىتٍ  ب. طىبىخى  أ. طىٍبًخ 

ثى مىرَّاتو ىًف اليػى 23  ٍوـً . ادلرًٍيضي يػىتػىنىاكىؿي ...... ثىالى

اءى   ج. الدَّاءى   ب. الفيطيٍورى  أ. الدَّكىاءى   د. الغىدى

تػىهىا خط  يىستىلًقىى . 32 . معىٌتى الكىًلمىة اٌليًت ربى رٍيضي عىلىى الٌسرًٍيًر لًيػىٍفحىصىوي الطًَّبٍيبي
ى
ادل

 .....ًىيى 

 Datangج.     Tidurأ. 

 Berbaringد.     Periksaب. 

 الٌتيفيوسً  سىبىبً ........... بً  وده مي زلى  صىارى . 38

يفنا أ. يننا   ضلًى  د. صىًغَتنا  ج. ذىًكيِّا  ب. مسًى

رًيض، كى .......... لىوي بًالٌشفىاءً . 32
ى
 زيٍرتي ادل

 د. دىعىٍوتى   ج. دىعىٍونىا  ب. دىعىٍوتي    أ. تىٍدعيو

رًيض ًبًدٌقةو  ......... الطًٌبيبي  .33
ى
 ادل

ًلسي   د. يىٍشرىحي   ج. يػىٍفحىصي   ب. يػىتىكىٌلمي   أ. غلى

 ........... ىي دعاء "شفاؾ اهلل شفاء عاجال. "34

رضىى  أ. السَّفىر
ى
 د. الويضيوء  ادلذىاكرىة ج. قىبلى  ب. ًعيىادىةي ادل



 

 

 

 

 

  



 

DAFTAR NILAI 
PRETEST 

MTs. DARUL ULUM PURWOGONDO 

TP. 2019/2020 

       
Mapel  

 
: BAHASA ARAB 

    
Nama Guru 

 
: Very Aulia Rahman 

    

       
Nomor 

Nama Siswa L/P Kelas Nilai Ket. 
Urut Induk 

1 180033 Ahmad Arif Maulana L 8A 63   

2 180034 Ahmad Burhanuddin L 8A 60   

3 180035 Ahmad Ilham Nasril Muna L 8A 63   

4 180037 Amaliya Abidah P 8A 77   

5 180038 Andika Rizki Kurniawan L 8A 43   

6 180005 Arfa`a Rizqi L 8A 60   

7 180040 Asyifa Dian Khasanah P 8A 63   

8 180042 Chika Selfiyana P 8A 53   

9 180006 Chulalan Izziyah Ghorro` P 8A 73   

10 180043 Cindy Maulida Putri P 8A 60   

11 180044 Danar Sani Albani L 8A 70   

12 180045 Fahru Nissa Mufida Listi P 8A 67   

13 180047 Helinia Cetrin P 8A 57   

14 180009 Irma Dwi Yanti P 8A 70   

15 180011 Kholif Fatmawati P 8A 57   

16 180014 Maula Damayanti Sari P 8A 70   

17 180015 Misbachul Ulum L 8A 73   

18 180219 Muhamad Ihsan L 8A 73   

19 180052 Muhammad Azri Azwar Azizi L 8A 67   

20 180018 Muhammad Hisyam Ali Saputra L 8A 70   

21 180019 Muhammad Labibus Said L 8A 77   

22 180020 Muhammad Nauval Habib L 8A 80   

23 180021 Muhammad Nauval Ihsan L 8A 67   

24 180056 Nayla Salsabila P 8A 73   

25 180057 Raihanah Jinan Ulya P 8A 67   

26 180058 Rifqi Ahmad Fahrozi L 8A 63   

27 180030 Shafira Nurizka P 8A 77   



 

28 180062 Sittatun Maghfiroh P 8A 57   

29 180031 Ulfatun Nihayah P 8A 70   

30 180032 Ummi Mafaza P 8A 67   

31 180064 Yasminu Zaqiyah P 8A 70   

              

 

  



 

DAFTAR NILAI 
PRETEST 

MTs. DARUL ULUM PURWOGONDO 

TP. 2019/2020 

       
Mapel  

 
: BAHASA ARAB 

    
Nama Guru 

 
: Very Aulia Rahman 

    

       
Nomor 

Nama Siswa L/P Kelas Nilai Ket. 
Urut Induk 

1 180177 Ahmad Misbakhul Munir L 8C 47   

2 180210 Apsari Salma Pratiwi P 8C 63   

3 180155 Arfan Ashabul Khoirudin L 8C 47   

4 180156 Asa Zakiyyatun Nida Adriyana P 8C 60   

5 180211 Bima Adhi Nugroho L 8C 53   

6 180158 Chandra Taufik Hidayat L 8C 43   

7 180213 Ilham Prastiyo L 8C 50   

8 170174 M. Andreyan Eko Setiawan L 8C 47   

9 180185 M. Robih Destama L 8C 57   

10 180077 M. Sirril Wafa Zain L 8C 60   

11 180216 M. Widodo Saputro L 8C 47   

12 180186 Maulida Amna Husna Aniq P 8C 53   

13 180078 Maulinda Aura Lintang P 8C 50   

14 180217 Mohammad Naufal L 8C 50   

15 180188 Muhammad Balyan Afian L 8C 60   

16 180137 Muhammad Nor Arif L 8C 40   

17 180195 Muhammad Ulil Amri L 8C 47   

18 180169 Muhib Ahsin Awwabi L 8C 57   

19 180109 Mukhammad Wahyu Ramadhani L 8C 47   

20 180111 Naila Rosalina P 8C 73   

21 180112 Nikmatul Ulya P 8C 70   

22 180198 Rahma Maulida P 8C 53   

23 180172 Reza A`maludin L 8C 53   

24 180113 Rizka Aizatus Solihah P 8C 77   

25 180088 Ryan Arya Dira L 8C 60   

26 180227 Salsa Nafinatun Nafisa P 8C 70   

27 190251 Salwa Amalia Az Zahra P 8C 57   



 

28 180202 Silvia Putri Anggraini P 8C 67   

29 180201 Siti Imroatus Sholikhah Azzahro P 8C 53   

30 
 

Aura Nathania P 8C 60   

              

 

  



 

DAFTAR NILAI 
POSTEST 

MTs. DARUL ULUM PURWOGONDO 

TP. 2019/2020 

       
Mapel  

 
: BAHASA ARAB 

    
Nama Guru 

 
: Very Aulia Rahman 

    

       
Nomor 

Nama Siswa L/P Kelas Nilai Ket. 
Urut Induk 

1 180033 Ahmad Arif Maulana L 8A 73   

2 180034 Ahmad Burhanuddin L 8A 77   

3 180035 Ahmad Ilham Nasril Muna L 8A 73   

4 180037 Amaliya Abidah P 8A 87   

5 180038 Andika Rizki Kurniawan L 8A 67   

6 180005 Arfa`a Rizqi L 8A 70   

7 180040 Asyifa Dian Khasanah P 8A 73   

8 180042 Chika Selfiyana P 8A 67   

9 180006 Chulalan Izziyah Ghorro` P 8A 73   

10 180043 Cindy Maulida Putri P 8A 73   

11 180044 Danar Sani Albani L 8A 80   

12 180045 Fahru Nissa Mufida Listi P 8A 73   

13 180047 Helinia Cetrin P 8A 67   

14 180009 Irma Dwi Yanti P 8A 70   

15 180011 Kholif Fatmawati P 8A 67   

16 180014 Maula Damayanti Sari P 8A 80   

17 180015 Misbachul Ulum L 8A 77   

18 180219 Muhamad Ihsan L 8A 80   

19 180052 Muhammad Azri Azwar Azizi L 8A 73   

20 180018 Muhammad Hisyam Ali Saputra L 8A 83   

21 180019 Muhammad Labibus Said L 8A 83   

22 180020 Muhammad Nauval Habib L 8A 90   

23 180021 Muhammad Nauval Ihsan L 8A 77   

24 180056 Nayla Salsabila P 8A 80   

25 180057 Raihanah Jinan Ulya P 8A 77   

26 180058 Rifqi Ahmad Fahrozi L 8A 80   

27 180030 Shafira Nurizka P 8A 77   



 

28 180062 Sittatun Maghfiroh P 8A 67   

29 180031 Ulfatun Nihayah P 8A 77   

30 180032 Ummi Mafaza P 8A 73   

31 180064 Yasminu Zaqiyah P 8A 77   

              

 

 

DAFTAR NILAI 
POSTEST 

MTs. DARUL ULUM PURWOGONDO 

TP. 2019/2020 

       
Mapel  

 
: BAHASA ARAB 

    
Nama Guru 

 
: Very Aulia Rahman 

    

       
Nomor 

Nama Siswa L/P Kelas Nilai Ket. 
Urut Induk 

1 180177 Ahmad Misbakhul Munir L 8C 63   

2 180210 Apsari Salma Pratiwi P 8C 67   

3 180155 Arfan Ashabul Khoirudin L 8C 53   

4 180156 Asa Zakiyyatun Nida Adriyana P 8C 70   

5 180211 Bima Adhi Nugroho L 8C 60   

6 180158 Chandra Taufik Hidayat L 8C 50   

7 180213 Ilham Prastiyo L 8C 53   

8 170174 M. Andreyan Eko Setiawan L 8C 53   

9 180185 M. Robih Destama L 8C 57   

10 180077 M. Sirril Wafa Zain L 8C 63   

11 180216 M. Widodo Saputro L 8C 50   

12 180186 Maulida Amna Husna Aniq P 8C 57   

13 180078 Maulinda Aura Lintang P 8C 53   

14 180217 Mohammad Naufal L 8C 57   

15 180188 Muhammad Balyan Afian L 8C 63   

16 180137 Muhammad Nor Arif L 8C 47   

17 180195 Muhammad Ulil Amri L 8C 63   

18 180169 Muhib Ahsin Awwabi L 8C 60   

19 180109 Mukhammad Wahyu Ramadhani L 8C 50   



 

20 180111 Naila Rosalina P 8C 80   

21 180112 Nikmatul Ulya P 8C 77   

22 180198 Rahma Maulida P 8C 57   

23 180172 Reza A`maludin L 8C 53   

24 180113 Rizka Aizatus Solihah P 8C 80   

25 180088 Ryan Arya Dira L 8C 67   

26 180227 Salsa Nafinatun Nafisa P 8C 77   

27 190251 Salwa Amalia Az Zahra P 8C 60   

28 180202 Silvia Putri Anggraini P 8C 70   

29 180201 Siti Imroatus Sholikhah Azzahro P 8C 57   

30 

 

Aura Nathania P 8C 67   

              

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 السيرة الذاتية

 

 

 : فَتم أكليا رمحاف  االسم 
 ََُِٕٖٔٓ:  الرقم اجلامعي

 : قرية تدكناف، كدكنج، جفارا جاكل الوسطى  العنواف
 218421200352:   اذلاتف

 veryrahmanbaru@gmail.com:  الربيد االكًتكين

 : ادلرحلة الدراسية

 سنة التخرج ادلدرسة الرقم
 0228 تدكناف، كدكنج جفارا ركضة اْلطفاؿ فرتيوم .8

 0222 كدكنج جفارا ِ ادلدرسة االبتدائية تدكناف  .0

 0282 فركاغاندا جفارا ادلدرسة دار العلـو ادلتوسطة اإلسالمية .2

 0282 قدس ِنوية اإلسالمية احلكومية ادلدرسة الثا .3

4. 
بكالوريا ىف قسم تعليم اللغة العربية جامعة كايل سوصلو اإلسالمية 

 احلكومية مسارانج
0281 

5. 
ادلاجستَت ىف قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم 

 0208 اإلسالمية احلكومية ماالنج

 

 

 


