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 بسمميحرلا نمحرلا هللا  

ِي َخلََق   بِٱۡسِم َرّبَِك ٱَّلذ
ۡ
َن ِنۡن َعلٍَق ( 1)ٱقَۡرأ نَسَٰ  َوَربَُّك ( 2)َخلََق ٱۡۡلِ

ۡ
ٱقَۡرأ

ۡكَرُم 
َ
ِي َعلذَم بِٱلَۡقلَِم (3)ٱۡۡل نَسََٰن َنا لَۡم َيۡعلَۡم  َعلذ ( 4)ٱَّلذ  (5)َم ٱۡۡلِ

 (5-1)سورة العلق :
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 إهداء
 أهدم هذا البحث اعبامعي إىل:

 أمي احملبوبة كأيب الكرًن: اثنوية كمستعُت

يرجى رضانبا, كعسى هللا أف يرضبهما كما ربياين صغَتا كحفظهما هللا يف سالمة يف 
 الدين كالّدنيا كاآلخرة

بوبُت على دعامهم للنحاح يف صبيأ أمورم كخاصة يف التعليم كإىل أعضاء أسريت احمل
 كاغبياة

ت الكرماء الذين قد علموين كربوين ابعبهد كالصرب منذ كإىل صبيأ األساتيذ كاألستاذا
 صغارم حىت كبارم, عسى هللا أف يعطيهم الدرجة األكىل يف الدنيا كاآلخرة

العربية كصبيأ أصحايب يف معهد أكمه  للغةصحاب األعااء يف قسم تعليم ااألكإىل صبيأ 
 تحفيظ القرآفل أبو حنيفة ماالنجقرآف 

 عسى هللا أف يسّهل أمورهم كحاجاهتم خصوصا يف طلب العلم
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 تقديرو شكر 
ذم مل يلد كمل يولد كمل يكن له كفوا مد الّ اغبمد هلل الواحد األحد الفرد الصّ 

د عيم اؼبؤبّ ك له شهادة تكوف سبب النّ  هللا كحد  ال شريكأشهد أف ال إله إاّل  .أحد
كأشهد أّف سّيدان كنبّينا ؿبّمدا عبد  كرسوله الّنيّب اؼبفّضل اؼبشّرؼ اؼبؤّبد فهو حامد 

 كؿبمود كأضبد كؿبّمد كعلى اله كأصحابه ما ركأ راكأ كسحد أّما بعد

أشكر شكرا إىل هللا عّا كجّل على نعمة القوة كالصحة كالفرصة حىت قد إنتهيت  
العصف الذهٍت لًتقية مهارة القراءة طريقة أتثَت "كتابة هذا البحث اعبامعي ابؼبوضوع 

كقد إنتهيت كتابة هذا البحث  جغكار جيلغوف". يف مدرسة اإلعانة الثانوية اإلسالمية
 اعبامعي كال يبكن اسبامه بدكف اؼبساعدة اآلخر, كلذالك أقدـ الشكر إىل:

اغبارس ، مدير جامعة موالان مالك إبراهيم  دعب اغباج الدكتور فضيلة األستاذ .0
 نج.اإلسالمية اغبكومية ماال

أغوس ميموف اؼباجستَت ، عميد كلية علـو الًتبية  اغباج الدكتور األستاذ فضيلة .4
 ك التعليم.

فبلوءة اغبسنة اؼباجستَت ، رميسة قسم تعليم  ة اغباجةالدكتور  األستاذة فضيلة .1
ساعدين بصرب يف إعطاء  يتالبحث اعبامعي الهذا كهي مشرفة  اللغة العربية.

 حىت انتهامه. البحث ايف كل مراحل إعداد هذالتوجيه كالتشحيأ كاإلرشاد 
علـو الًتبية ك قسم تعليم اللغة العربية كلية  ت يفذااألساتيذ ك األستا فضيلة .1

ن قدموا ماالنج، الذي امعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية اغبكوميةجبالتعليم 
 ؼبعرفة كالتحفَت للباحثة حىت تكوف اؼبعرفة اليت يتم تدريسها مفيدة.ا
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أكمه قرآف  معهد ديرمك ,األستاذة نور حنيفةك ستاذ أبو سم  الدين فضيلة األ .0
 .تحفيظ القرآفل ماالنج أبو حنيفة

اإلعانة الثانوية اإلسالمية جغكار وم, رمي  اؼبدرسة فضيلة األستاذ عل .6
 دعم يف إعداد هذا البحث.عدة ك , الذم أعطاين مساجيلغوف

ختاما الشكر كجايل الثناء عبميأ زمالء األحباء الذين قد يصاحبٍت يف إكماؿ  .0
 هذا البحث.

 
عسى هللا أف يعطي علينا رضبته ألحد ؽبا كأف يثيبنا حبسن الثواب.  

كأخَتا, أدركت الباحثة أف كتابة هذا البحث اعبامعي كهناؾ ابلتأكيد الضعف 
تتوقأ التقرير انتقادات كاقًتاحات  بناء من أم طرؼ ؼبايد من  أك القصور,

التحسُت, كهذا قد يكوف البحث اعبامعي مفيدة يل كلنا صببعا. آمُت اي رّب 
 العاؼبُت. جااكم هللا أحسن اعبااء.

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ـ 4740يونيو   41 ،ماالنج
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 ايسا أكلياء اػبَتة
 ۱۷۱۵۰۰۰4رقم القيد : 
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 مستخلص البحث

لًتقية مهارة  ”Brainstorming“العصف الذهٍت طريقة  أتثَت. 4.40ايسا أكلياء.، اػبَتة
. البحث اعبامعي، قسم تعليم القراءة يف مدرسة اإلعانة الثانوية اإلسالمية جغكار جيلغوف

اللغة العربية، كلية علـو الًتبية كالتعليم، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية اغبكومية 
 ة اغبسنة اؼباجستَت. . اؼبشرفة: الدكتورة اغباجة فبلوءدباالنج

 , مهارة القراءةالعصف الذهٍتطريقة ات األساسيات: الكلم

مهارة القراءة هي القدرة لفهم اؼبعٌت اؼبكتوبة كمعرفتها بقراءهتا أك هضمها ابلقلب. يف هذا 
منها قلة  مدرسة اإلعانة الثانوية اإلسالمية جغكار جيلغوفيف البحث، كجدت الباحثة اؼبشكالت 
مل يستطيأ الطالب أف بسبب نقص اؼبعرفة ابؼبفردات حىت  ةاهتماـ الطالب بقراءة النصوص العربي

 ستخدمها اؼبعلم. فيحتاج إىل طريقةكنقص طرؽ التعليم اؼبتنوعة اليت اقركؤ النص يوجدكا فهم م
ؾبتذبة كطريقة العصف الذهٍت حبيث يكوف الطالب أكثر ضباسا كنشاطا يف التعلم حىت تاداد 

 مهارة القراءة لدل الطالب.

يف ترقية طريقة العصف الذهٍت  استخداـ( ؼبعرفة كيفية 0يف هذا البحث هي: )األهداؼ 
طريقة  أتثَتما مدل ( ؼبعرفة 4مدرسة اإلعانة الثانوية اإلسالمية جغكار جيلغوف ) مهارة القراءة يف
 مدرسة اإلعانة الثانوية اإلسالمية جغكار جيلغوف. يف ترقية مهارة القراءة يف العصف الذهٍت

ستخدمه منهج البحث الذم ايف هذا البحث هو اؼبدخل الكمي ك  دخل اؼبستحدـإف اؼب 
التحرييب يعٍت شبه ذبريبية على شكل تصميم ؾبموعة ربكم غَت متكافئة كيتضمن على هو البحث 

كصبأ البياانت يف هذا البحث هو الفصل ؾبموعتُت, كنبا اجملموعة التحريبية كاجملموعة الضابطة.
كالفصل اغبادم عشر )ب(  اغبادم عسر )أ( كمحموعة التحريبية  صلاغبادم عشر, حيث ف

كأما األسلوب عبمأ البياانت اؼبستخدمة هي اؼبالحظة كاؼبقابلة كاإلختبار  كمحموعة الضابطة.
 )اإلختبار القبلي كاإلختبار البعدم( كاإلستبانة.

. يتضح من طريقة العصف الذهٍت يستحيب الطالب إهبابيا( 0هي ) البحثج مأما نتا 
خالؿ شعور الطالب ابلسعادة كاغبماس للمشاركة يف التعلم, ألف التعلم الذم يتبعونه عادة فبل 

كللمحوعة التحريبية حصلت  00,00نتامج إختبار القبلي للمحموعة الضابطة  (4) ليكوف فبتعا
بية كللمحوعة التحري 61,04للمحموعة الضابطة  . كنتامج إختبار البعدم64,44على متوسط 
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للعينة اؼبستقلة  t. كأما نتامج ربليل الفرضيات ابستخداـ اختبار 00,06حصلت على متوسط 
 H1مقبوؿ ك H0فتأكيد أف    Sig. (2-tailed)  7,00 <7,70حصلت على قيمة 

طريقة العصف الذهٍت غَت فعالة لًتقية مهارة القراءة  فلذالك يستطيأ أف يلخص أبف أتثَتمردكد. 
، مثل كفاءة عوامل كهذا ابلطبأ يتأثر. نة الثانوية اإلسالمية جغكار جيلغوفمدرسة اإلعايف 

ال تااؿ منخفضة كنقص اؼبفردات اليت يتقنها  اءةمهارة القر  يف، خاصة يف تعلم اللغة العربية الطالب
أف طريقة العصف ك م النصوص العربية بشكل صحيح. الطالب حبيث ال يتمكن الطالب من فه

بية ابستخداـ طريقة . عند تعلم اللغة العر افكَتنا عاليالطرؽ اليت تتطلب تالذهٍت هي إحدل 
يتم استخداـ شفهينا ككتابينا. لذلك ،يواجه الطالب صعوبة يف التعبَت عن أفكارهم  العصف الذهٍت

اللغة العربية لدل الطالب  ةهة فصوؿ معينة حيث ال تااؿ مهار طريقة العصف الذهٍت عند مواج
مهارة يف خاصة يف ربسُت تعلم اللغة العربية  فعالة غَتإف طريقة العصف الذهٍت ف منخفضة. لذا

 مدرسة اإلعانة الثانوية اإلسالمية جغكار جيلغوف.يف  اءةقر ال
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ABSTRACT 
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 Reading skill is the ability to recognize and understand the contents of 

something written by reciting or interpreting it in the soul. In this research, the 

researcher found some problems in MA Al-I’anah Jangkar Cilegon, for example 

as the low interest of students in reading Arabic texts due to the lack of 

knowledge about mufrodat, so that they were not able to comprehend a literature 

or a text, and the lack of diversity in learning methods used by teachers. 

Therefore, interesting method such as Brainstroming was needed in order to 

students could be more enthusiastic and active in learning, so that the students’s 

reading skills would increase. 

The purposes of this study were: (1) to understand how the process of 

using Brainstroming method in improving Maharah Qiro’ah (Reading Skills) in 

MA Al-I’anah Jangkar Cilegon, (2) to find out the effectiveness of using 

brainstorming method in increasing Maharah Qiro’ah (Reading Skills) in MA 

Al-I’anah Jangkar Cilegon.  

This research used the quantitative approach through experiment method 

that is quasi-experimental design with the form of non-equivalent control group 

design which consists of control and experimental class. The population of this 

study were students from 11th grade, which 11 A Class was considered as the 

experimental class and 11 B Class was considered as the control class. The 

conducted methods in the data collection process were observation, interview, 

test (pre-test and post-test), and questionnaire. 

 The result of the study indicated that (1) in implementing the 

Brainstroming method, students responded positively and they were excited and 

enthusiastic to participate in the learning, since the usual learning they participate 

in was boring to be exciting, (2) the test result for control class before being 

given treatment (pre-test) gained the average score 51,11 and for experimental 

class, they gained the average score 62,22. On the other hand, the post-test result 

for the control class was with an average of 64,22 and the post-test result for the 

experimental class was with an average of 75,56. Besides, the result of 

hypothesis analysis by using independent sampe t-test obtained a significant 

value (2-tailed) 0,18 > 0,05 then it could be stated that 110 were accepted and 

111 were rejected. Thus, it could be concluded that the influence of using 

brainstorming method was not effective to improve Maharah Qiro’ah (Reading 
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Skills) in MA Al-I’anah Jangkar Cilegon. Certainly, this case was influenced by 

several factors, such the student's compentence when learning Arabic language 

especially Maharah Qiro’ah (Reading Skills) was still low and the less of 

vocabularies which overcomed by students so that they could not comprehend 

the Arabic text properly. While, Brainstorming method is one of methods that 

needs high thinking skill. When implementing  Arabic learning by using 

Brainstorming method, the students experienced difficulty to express an idea and 

a thought they have both by orally and also writtenly. Therefore, Brainstorming  

method when confront with certain class which the students  have low 

competence about Arabic. Thus, Brainstorming method was not effective in 

increasing Arabic learning especially Maharah Qiro’ah (Reading Skills) in MA 

Al'ianah Jangkar Cilegon. 
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ABSTRAK 

Khairoh, Esa Auliaul. 2021. Pengaruh Metode Brainstorming untuk 

Meningkatkan Keterampilan Membaca di MA Al-I’anah Jangkar Cilegon. 

Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

 

Pembimbing: Dr. Mamluatul Hasanah, M.Pd 

 

Kata Kunci: Metode Brainstorming, Keterampilan Membaca 

Keterampilan membaca merupakan kemampuan mengenali dan 

memahami isi sesuatu yang tertulis dengan melafalkan atau mencernanya di 

dalam hati. Pada penelitian ini, peneliti menemukan beberapa masalah di MA Al-

I’anah Jangkar Cilegon, seperti rendahnya minat siswa dalam membaca teks 

bahasa Arab karena kurangnya pengetahuan tentang mufrodat sehingga mereka 

belum mampu memahami suatu bacaan atau teks, serta kurang beragamnya 

metode pembelajaran yang digunakan guru. Maka dibutuhkan metode yang 

menarik seperti metode Brainstorming agar siswa lebih semangat dan aktif dalam 

belajar, sehingga kemampuan keterampilan membaca siswa meningkat.  

Tujuan Penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana proses 

penggunaan  metode Brainstorming untuk meningkatkan maharah Qiro’ah di 

MA Al-i’anah Jangkar Cilegon (2) Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh 

penggunaan metode Brainstorming untuk meningkatkan maharah Qiro’ah di MA 

Al-i’anah Jangkar Cilegon.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 

eksperimen yaitu quasi-experimental design dengan bentuk non equivalent 

control group design yang terdiri dari kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI, dimana kelas XI A sebagai 

kelas eksperimen dan kelas XI B sebagai kelas kontrol. Metode yang digunakan 

dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, tes (pre-test dan post-

test) dan kuesioner.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  (1) Dalam penerapan metode 

Brainstorming, para siswa merespon dengan positif dan mereka merasa senang 

dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran bahasa Arab, karena 

pembelajaran yang mereka ikuti biasanya membosankan menjadi menyenangkan.  

(2) Hasil tes untuk kelas kontrol sebelum diberikan perlakuan (pre-test) 

memperoleh nilai rata-rata 51,11, dan  kelas eksperimen memperoleh nilai rata-

rata 62,22. Sedangkan untuk hasil post-test pada kelas kontrol adalah dengan 

rata-rata 64,72 dan hasil post-test kelas eksperimen dengan rata-rata 75,56. 

Adapun hasil analisis hipotesis dengan menggunakan uji independent sample t 

test diperoleh nilai sig. (2-tailed) 0,18 > 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa H0 

diterima dan H1 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaruh penggunaan 

metode brainstorming tidak efektif untuk meningkatkan maharah qiroah di MA 

Al-i’anah Jangkar Cilegon. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

seperti kompetensi siswa dalam belajar bahasa Arab khususnya maharah qiroah 

masih rendah dan minimnya kosa kata yang dikuasai oleh siswa sehingga siswa 

belum mampu memahami teks bahasa Arab dengan baik dan benar. Sedangkan 
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metode Brainstorming adalah salah satu metode yang membutuhkan pemikiran 

tingkat tinggi. Pada saat pembelajaran Bahasa Arab dengan menggunakan 

metode Brainstorming, siswa mengalami kesulitan dalam mengungkapkam ide 

maupun gagasan yang dimilikinya baik secara lisan maupun tulisan. Oleh karena 

itu, metode Brainstorming ketika dihadapkan dengan kelas tertentu yang 

kemampuan bahasa Arab siswanya masih rendah. Maka metode Brainstorming 

tidak efektif dalam meningkatkan pembelajaran bahasa Arab khususnya maharah 

qiro’ah di MA Al-i’anah Jangkar Cilegon.  
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 قائمة اجلدول

  
 07 ............................ الدراسات السابقة معادلة كفرقها: (0,0اعبدكؿ )
 16 .............. معيار من النتيحة الطلبة لفصل التحرييب كالضابط (1,0اعبدكؿ )
 16 ......................................... البياانت كمصادرها( 1,4اعبدكؿ )
 14 ..................................... حالة اؼبعلمُت كاؼبعلمات( 1,0اعبدكؿ )
 11 .............................................. ( عدد الطالب1,4اعبدكؿ )
 10 ............................................. أدكات اؼبدرسة( 1,1اعبدكؿ )
 00 ...................................... ( نتامج بياانت اإلستبانة1,1اعبدكؿ )
 60 ............................. معيار نتيحة الطالب يف اإلختبار( 1,0اعبدكؿ )
 64 ........................... ( نتامج اإلختبار للمحموعة التحريبية1,6اعبدكؿ )
 61 ........................... نتامج اإلختبار للمحموعة الضابطة( 1,0اعبدكؿ )
دم للمحموعة البياانت اإلحصامية إختبار القبلي كاإلختبار البع( 1,0اعبدكؿ )

 60 التحريبية كاجملموعة الضابطة ................................................
 60 .................................. نتامج إختبار اغبالة الطبيعية( 1,0اعبدكؿ )
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 الفصل األول

 اإلطار العام 
  

 خلفية البحث . أ
. اللغة هي أداة التصاؿ إذا نظران إىل زماننا اغباضرم ما أهم اللغة يف حياتنا

أف نعرب مقاصدان مأ بعضها بعضا إما ابلكالـ بُت الناس يف العامل. ابللغة نستطيأ 
. إحدل من اللغات اؼبوجودة يف العامل هي  أك الكتابة كؽبا دكر كبَت يف تطوير العلـو

من أهم اللغات اؼبستخدمة لدل اؼبسلمُت يف فهم إف اللغة العربية اللغة العربية. 
ادة مهمة اليت هبب . يف إندكنيسيا تكوف اللغة العربية من إحدم مالعلـو اإلسالمية

 دراستها, كهي تدرس يف كل اؼبدارس منذ مرحلة اإلبتدامية حىت كلية.

إف اللغة العربية أربأ مهارات كهي مهارة اإلستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة. 
عملية عضوية نفسية عقلية, يتم فيها ترصبة الرموز  اللغة العربية تعليم القراءة يف مهارة

كاغبركات كالضوابط إىل معاين مقركؤة مفهومة, يتضح أثر إدراكها اؼبكتوبة اغبركؼ 
عند القارئ يف التفاعل مأ ما يقرأ كتوظيفته يف سلوكه الذم يصدر عنه يف أثناء 

كالقراءة كمهارة تشكل كظيفة مفتاح اغبياة كمن  .0القراءة أك بعد اإلنتهاء منها
 بِٱۡسِم َربَِّك ٱلَِّذم َخَلَق, كرًن )الاإلشارات الدالة عليها األمر اإلؽبي يف القرآف 

ۡ
رَأ ٱقػۡ

َن َما ملَۡ  نسََٰ  َكَربَُّك ٱأۡلَۡكَرـُ, ٱلَِّذم َعلََّم بِٱۡلَقَلِم, َعلََّم ٱإۡلِ
ۡ
َرأ َن ِمۡن َعَلٍق, ٱقػۡ نسََٰ َخَلَق ٱإۡلِ

 .يَػۡعَلۡم(

                                                             
1 Darwin Zainuddin, يهازة انمساءة ووظيفتها في تؼهيى انهغت انؼسبيت ,MIQOT Vol.XXXIV No. 1 Januari-Juni 

2010, hal 142 
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مهارة القراءة هي القدرة لفهم اؼبعٌت اؼبكتوبة كمعرفتها بقراءهتا أك هضمها 
. كحقيقة القراءة هي عملية اإلتصاؿ بُت القارئ كاؼبؤلف من خالؿ النصوص ابلقلب

تتضمن  2اؼبكتوبة. كعلى هذا فإف فيها عالقة معرفية بُت لغة النطق كاللغة اؼبكتوبة.
مهارة القراءة شيئُت كنبا التعرؼ على الرموز اؼبكتوبة كفهم ؿبتوايهتا. ابلنسبة للطالب 

لفية من الكفاءة يف قراءة النص الالتيٍت, فإف الكفاءة اإلندكنيسيُت الذين لديهم خ
يف قراءة اللغة العربية سبثل مشكلة ألف اغبركؼ العربية زبتلف عن اغبركؼ الالتينية, 

 3حركؼ العربية ؽبا نظامها كخصامصها. لذالك وبتاج تعليم القراءة إىل اهتماـ جاد.

يلة أك اإلسًتاتيحية كل تعليم اللغة لن تفصل عن اؼبدخل كالطريقة كالوس
نظرا إىل أف اللغة  4اؼبستخدمة حىت يبكن ربقيق أهداؼ تعليم اللغة دبناسبة كفعالية.

العربية لغة األجنبية لطلبة اإلندكنيسيا, فيحب على كل معلم اللغة العربية أف يعلم 
ة اللغة العربية بكيفية مفركحة, كأف وبقق األنشطة التعليمية اعبيدة اليت تكوف الطلب

يشعركف ابلفرح كالسعيد يف تعليم اللغة العربية.حىت أف ال يرل الطلبة أف اللغة العربية 
لغة صعبة. كمن أحد احملاكلة ليحقق األنشطة التعليمية اعبيدة يف تعليم اللغة العربية 

 هي أف يعلم اؼبعلم اللغة العربية ابستخداـ طريقة التعليم.

ية بعٍت ماتودكس دبعٌت كيفية كالطريق. كلمة طريقة مأخوذة من اللغة اليوانن
قاؿ أضبدم يف كتاب دارينتو ك شيف الكرًن أف طريقة التعليمية هي معرفة عن كيفية 
التدري  اليت يستخدمها اؼبعلم, هناؾ فهم آخر يقوؿ أف طريقة التعليم هي أسلوب 

                                                             
2 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: PT Remaja Rosdakarya, 

2018), hlm 168 
3 Ulin Nuha, Ragam  Metodologi & Media Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta:DIVA 

Press,2016), hlm 100 
4 Syaiful Musthafa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang:UIN-Maliki 

Press,2017), hlm 3  
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ل إما فرداي يف الفص عرض يتحكم فيه اؼبعلم للتدري  أك تقدًن اؼبواد التعليمية للطلبة
 5أك ؾبموعا حىت يتمكن الطالب من استيعاب الدرس كفهمه بصحيح.

من اؼبهم جدا أف يتملك اؼبعلم طرقا ـبتلفة. هبب  يف عملية التعليم كالتعلم 
أف يكوف لديه رؤية كاسعة حوؿ كيفية حدكث عملية التعليم كالتعلم, كما هي 

ا مل يكن لدل اؼبعلم طريقة اػبطوات اليت هبب أف يتخذها يف هذ  األنشطة. إذ
التدري , انهيك عن إتقاف اؼبواد اليت سيتم نقلها, فإف أنشطة التعليم كالتعلم لن 

  6يكوف األمثل فمن اؼبرجح أف تفشل.

اؼبدرسة اإلعانة الثانوية اإلسالمية جغكار جيلغوف هي إحدل من اؼبدارس 
خرل. يف الفصل اغبادم عشر يعلم فيها اللغة العربية كما يف اؼبدارس اإلسالمية األ

تعقد مادة اللغة العربية حصة يف األسبوع.  بناء على اؼبالحظات كاؼبقابالت األكلية 
الباحثة يف الفصل اغبادم عشر ىف اؼبدرسة اإلعانة الثانوية اإلسالمية جغكار 

قلة  منهاجيلغوف, كجدت الباحثة اؼبشكالت يوجها الطلبة يف تعليم اللغة العربية 
مل ـ الطالب بقراءة النصوص العربية بسبب نقص اؼبعرفة ابؼبفردات حىت اهتما

مقركؤ النص كنقص طرؽ التعليم اؼبتنوعة اليت يستطيأ الطالب أف يوجدكا فهم 
ذ  اؼبدرسة أف عملية التعليم اللغة العربية مازالت مستخدمة يف ه .يستخدمها اؼبعلم

طا من الطالب. شرح اؼبعلم اؼبواد ابلطريقة التقليدية حيث يكوف اؼبعلم أكثر نشا
ستخدمها اؼبعلم يف تعليم اللغة الطريقة اليت ا دامما حىت ال ينتبه الطالب للمعلم.

العربية هي طريقة احملاضرة. ال يوفر طريقة احملاضرة فرصا للطلبة للمشاركة يف التعّلم 
حيث  كلذالك هناؾ حاجة إىل طريقة أكثر إبداعا, 7حىت يسبب اؼبلل كالسأمة.

                                                             
5 Daryanto dan Syaiful Karim, Pembelajaran Abad 21 (Yogyakarta, Gava Media, 2017), hlm115 
6 Ulin Nuha,op.cit., hlm 145 
7 Observasi dan aWawancara dengan Siswa-siswi MA Al-I’anah Jangkar kelas XI, tanggal 22 

Desember 2020 
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تتضمن الطريقة مايدا من الطلبة يف التعليم حىت يكوف الطلبة أكثر نشاطا يف اؼبشاركة 
 التعليم.

فيما يتعلق ابؼبشكلة اغبالية سيقدـ الباحثة طريقة التعليمية أكثر إاثرة كإبداعا 
لًتقية نشاط الطلبة يف عملية التعليم اللغة العربية خصوصا يف مهارة القراءة. كإحدل  

طريقة اليت تعليم غبّل اؼبشكلة اؼبذكورة ابستخداـ طريقة العصف الذهٍت.  كيفية
تستعمل اؼبعلم هبدؼ دعوة الطلبة للتعبَت عن آرامهم قبل الدراسة عن أحواؿ اؼبادة, 

. طريقة العصف 8كربقيق تلك الفكرة ابلنصوص )ابتداء الفهم من كل شيء عرفهم(
فيذها لتحقيق أهداؼ التعليم بسرعة من الذهٍت هي احدل طرؽ التعليم اليت يتم تن

. 9خالؿ عملية التعليم اؼبستقلة كيكوف الطالب قادرين على تقديبها أماـ الفصل
تنمح طريقة العصف الذهٍت للطلبة اؼبركنة يف التعبَت عن آراءهم كحل اؼبشكالت 

ء من كالقدرة على احًتاـ آراء األخرين, هتدؼ هذ  الطريقة إىل صبأ األفكار أك اآلرا
 .10أجل ربديد كاختيار عبارات ـبتلفة استحابة لألسئلة اؼبتعلقة ابلتعليم

 بناء على اؼبشكلة السابقة, تقـو الباحثة عن البحث العلمي ربت اؼبوضوع 
مدرسة اإلعانة الثانوية اإلسالمية  ًتقية مهارة القراءة يفلطريقة العصف الذهٍت  أتثَت"

 ."جغكار جيلغوف

 أسئلة البحث . أ
 قا من خلفية البحث اؼبذكورة كجدت الباحثة اؼبشكالت كما يلى: انطال

                                                             
8 Umi Machmudah dan Abd Wahab Rasyidi, Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab 

(Malang: UIN-Maliki Press, 2016), hlm 204 
9
 Agus Krisno Budiyanto,SINTAKS 45 Metode Pembelajaran dalam Student Centered Learning 

(SCL), (Malang:UMM Press,2016), hlm 28 
10 Diyah Nur Fauziyah, “Penerapan Metode Curah Gagasan (Brainstorming) untuk Meningkatkan 

Kemampuan Mengemukakan Pendapat Siswa”, Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol.5 No.2 Juli 2016, 

hlm 3 
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للمدرسة التعليمية اللغة العربية خاصة طريقة احثة : يايد اؼبعلومات عن الللب -1
 اإلعانة الثانوية اإلسالمية جيلغوف

 فروض البحثه.   
 :يف هذا البحث تستند الباحثة على الفركض اآلتية  

 ءةاؿ لًتقية مهارة القرافعّ العصف الذهٍت الطريقة إف عملية استخداـ   
 جغكار مدرسة اإلعانة الثانوية اإلسالميةيف طالب الفصل اغبادم عشر ل

   جيلغوف
 و.  حدود البحث  

 طريقة العصف الذهٍت أتثَتهذ  الدراسة ؿبدكدة على اغبدكد اؼبوضوعي :  -0
. كسًتكا الباحثة يف قراءة صحيحة, كفهم اؼبعٌت اؼبفردات ًتقية مهارة القراءةل

 اؼبقركؤ( من الباب الرابأ يعٍت اغبج كالعمرة )فهمكالكلمات كالفقرات 
الفصل اغبادم عشر)أ ك  اغبدكد اؼبكاين :ربديد الباحثة مكاف البحث يف -4

   مدرسة اإلعانة الثانوية اإلسالمية جغكار جيلغوف. يف  ب(
من  4740-4747 الدراسياغبدكد الاماين : يبدأ هذا البحث يف العاـ  -1

 4740يونيو إىل شهر  ر مايوشه
 ز.  حتديد ادلصطلحات  

 أتثَتلتحتنب سوء التفاهم ك اغبفاظ على تفسَتات ـبتلفة ؽبذا اؼبوضوع "  
مدرسة اإلعانة الثانوية اإلسالمية يف  ءةلًتقية مهارة القرا العصف الذهٍتطريقة 

 باحثة اؼبصطلحات اؼبستخدمة هي:ما أعطت الجغكار جيلغوف".
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اليت يقـو هبا اؼبدرس, كاليت تبدك طريقة هي ؾبموعة األنشطة كاإلجراءات   -0
   11آاثرها على مايتعلمه التالميذ.

اؼبعلم هبدؼ دعوة الطلبة للتعبَت  طريقة اليت استخدمها العصف الذهٍت هو -4
عن آرامهم قبل الدراسة عن أحواؿ اؼبادة, كربقيق تلك الفكرة ابلنصوص 

 12)ابتداء الفهم من كل شيء عرفهم(
لقراءة غايتها لكي الطالب تستطيأ أف تقرأ قراءة مهارة القراءة هي دراسة ا  -1

 .13صحيحة كفهم اؼبقركؤ
 ح.  الدراسات السابقة  
 أما الدراسة السابقة اليت قامت هبا الباحثة فسيأيت بياهنا كما يلي:   

 4706نور عملية السعيدة, عرفاف غاايل,  -0
ف اؽبدؼ إ عنواف البحث:فعالية طريقة العصف الذهٍت يف تعليم مهارة الكالـ

األساسي لتعليم اللغة العربية هو اكتساب اؼبتعلم القدرة على اإلتصاؿ 
اللغوم الواضح السليم. سواء كاف هذا اإلتصاؿ شفواي أك كتابيا. ككل ؿباكلة 

% 1,6لتدري  اللغة العربية هبب أف تؤدم الذهٍت للموضوع األكؿ 
كؿ كاؼبوضوع يف اؼبوضوع األ F hitung%. كاألف 40,0كاؼبوضوع الثاين 
مقبوؿ. فهناؾ فعالية  Haمردكد ك  Hoحىت   F tabelالثاين أكرب من

يعٍت  الكميكاستخداـ هذا البحث اؼبنهج استخداـ إىل ربقيق هذا اؽبدؼ. 
.  Nonequivalent Control Group شبه ذبريبة ابلنوع

كاألدكات اليت تستخدمها الباحثة يف مأ البياانت هي اؼبقابلة الشخصية 

                                                             
َىز ػهيًت سؼيدة,ػسفاٌ غصاني,   11  Jurnal el-Ibtikar, Vol 5,”فؼانيت طسيمت انؼصف انرهُي في تؼهيى يهازة انكالو“

No.1, Juli 2016, hlm 117 
12 Umi Machmudah, Abd Wahab Rasyidi, loc. cit. 
13 Syaiful Musthafa, op.cit.,  hlm 163 
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 Hoؼبعرفة الصدؽ  Regresiة, كتستخدمها الباحثة ظختبار كاؼبالحكاإل
 . Haك 

 4700ؾبّيدة,قرة أعُت  -4
 Peer“عنواف البحث: فعالية استخداـ طريقة تدري  األقراف 

Teaching”  يف ترقية مهارة القراءة دبدرسة فتح اؽبداية اؼبتوسطة
 .اإلسالمية ابقبياف مادكراف الموقباف

( كيف استخداـ طريقة تدري  0حث العلمي فهي: أما أسئلة هذا الب
األقراف لًتقية مهارة القراءة ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية فتح اؽبداية ابقبياف 

( كيف فعالية استخداـ طريقة تدري  األقراف لًتقية 4مادكراف الموقباف؟ 
مهارة القراءة ابؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية فتح اؽبداية ابقبياف مادكراف 
الموقباف؟ تستخدـ الباحثة اؼبدخل الكمي ابلتصميمات شبه التحريبية اليت 
تنقسم إىل قسمُت منها: اجملموعة التحريبية كاجملموعة الضابطة. كأما الوسيلة 
اؼبستخدمة هي اؼبقابلة كاؼبالحظة كالواثمق كاإلختبار كاإلستبانة. تدّؿ نتيحة 

األقراف لًتقية مهارة القراءة هذا البحث على فعالية استخداـ طريقة تدري  
أكرب من جدكؿ "ت"  4,40فّعاؿ فتدّؿ نتيحة اختبار فركض البحث هي 

%. كعلى إثر 7,07=0,100% كأكرب من مرتبة 7,70=  0,000دبرتبة 
ذالك فإّف نتيحة اختبار فركض البحث مقبولة كأّف استخداـ طريقة تدري  

 راءة.األقراف فّعاؿ ؿبّقق بعملية تعليم مهارة الق
 4700إخوة مستحدة,  -1

لًتقية مهارة الكالـ يف الصف  عنواف البحث: تطبيق طريقة العصف الذهٍت
 .اغبادم عشر دبدرسة دار العلـو الثانوية اإلسالمية سيدكارجو
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( كيف كفاءة الكالـ يف الصف 0أما أسئلة هذا البحث العلمي فهي: 
( كيف 4سيدكارجو؟ عشر دبدرسة دار العلـو الثانوية اإلسالمية اغبادم 

لًتقية مهارة الكالـ يف الصف اغبادم عشر العصف الذهٍت تطبيق طريقة 
( كيف فعالية تطبيق 1دبدرسة دار العلـو الثانوية اإلسالمية سيدكارجو؟ 

لًتقية مهارة الكالـ يف الصف اغبادم عشر دبدرسة  العصف الذهٍتطريقة 
خدـ الباحثة اؼبدخل الكمي تستدار العلـو الثانوية اإلسالمية سيدكارجو؟ 

 ,اإلختبار هي اؼبالحظة كاؼبقابلة  خدمت الباحثة أسلوب صبأ البياانتاستك 
. كنعرؼ من هذا البحث, كجود ترقية مهارة الكالـ بعد الواثمقكاإلستبانة, ك 

= t hitungتطبيق طريقة العصف الذهٍت. ابلنظر على حصوؿ التحليل 
يدؿ أف  4,110%= 0ك يف % أ0يف  t =0,600أكرب بنسبة  07,0

 مقبولة. (Ha)مردكدة كالفرصة البدلية  (Ho)الفرضية الصفرية. 
 4700فريدا نور,  -1

عنواف البحث: أثر استخداـ طريقة العصف الذهٍت على قدرة التفكَت 
النقدم كالثقة ابلنف  لدل طالب الفصل اػبام  من اؼبدارس اإلبتدامية يف 

 .منطقة فرعية مدنية ابتو
(طريقة العصف الذهٍت ؼبهارات 0  الدراسة إىل ربليل ككصف هتدؼ هذ

كاستخداـ ( طريقة العصف الذهٍت حاؿ الثقة ابلنف . 4التفكَت النقدم, 
 non equivalent يعٍت شبه ذبريبة ابلنوع الكميهذا البحث اؼبنهج 

control    group design  التحريبة ك اجملموعة  ةدبحموعتُت نبا اجملموع
كاإلستبانة,  ,اإلختبار ك استخدمت الباحثة أسلوب صبأ البياانت: الضابطة.
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اختبار اغبالة الطبيعية كاختبار  ة هيدم. نوع ربليل البياانت اؼبستخالواثمقك 
 . SPSS 23.0اػبطي كاحتبار اإلكبدار البسيط دبساعدة إلصدار برانمج 

ا أفضل ( أف طريقة العصف الذهٍت توفر أتثَت 0أما نتامج هذا البحث هو: 
على التفكَت النقدم للطالب, كالدليل من هنا هو أف أتثَت طريقة العصف 
الذهٍت على التفكَت النقدم لدل الطالب. أف نتيحة اإلختبار البعدم يف 

نتيحة اإلختبار البعدم يف اجملموعة  % ك 61,4اجملموعة التحريبة هي 
اء أتثَت ( يستطيأ طريقة العصف الذهٍت إعط4%.  40,0التحريبة هي 

أفضل على ثقة الطالب, كالدليل هو النتية من متوسط استباانت اإلخختبار 
كيف اجملموعة  071,0البعدم عن الثقة ابلنف  يف اجملموعة التحريبة هي 

ك هناؾ فرؽ بُت كفاءة التالميذ يف اجملموعة  %.647,0الضابطة هي 
ار القبلي ك اإلجتبار التحريبة ك اجملموعة الضابطة الظاهرة من النتيحة اإلختب
 البعدم، اجملموعة التحريبة أكرب من اجملموعة الضابطة.

 

 (2،2اجلدول )

 الدراسات السابقة معادلة وفرقها

 اإلخالفات التشبهات ادلوضوع ة /اسم الباحث رقم

نور عملية  2
السعيدة, عرفاف 

 4706غاايل, 

فعالية طريقة 
العصف الذهٍت 

(Brainstormi
ng) ارة يف تعليم مه

داـ طريقة إستخ
 العصف الذهٍت

مكاف 
البحث، 

اؼبدرسة ك ك 
اتريخ البحث 
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مهارة مثّ  الكالـ
)مهارة 
 الكالـ(

ؾبّيدة,قرة أعُت  0
4700 

فعالية استخداـ 
طريقة تدري  

 Peer“األقراف 
Teaching”  يف

ترقية مهارة القراءة 
دبدرسة فتح اؽبداية 
اؼبتوسطة اإلسالمية 
ابقبياف مادكراف 

 افالموقب

داـ مهارة إستخ
 القراءة

مكاف 
البحث، 

اؼبدرسة ك ك 
اتريخ البحث 

طريقة مثّ 
طريقة تدري  )

األقراف 
“Peer 

Teachin
g”) 

إخوة مستحدة,  3
4700 

داـ طريقة إستخ 
 العصف الذهٍت

مكاف 
البحث، 

اؼبدرسة ك ك 
اتريخ البحث 

مهارة مثّ 
)مهارة 
 الكالـ(
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فريدا نور,  4
4700 

داـ طريقة إستخ 
 الذهٍت العصف

مكاف 
 البحث،

اؼبدرسة ك 
اتريخ البحث 

قدرة كفاءة )مثّ  
التفكَت 

النقدم كالثقة 
 (ابلنف 
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظرى

 

 طريقة التعليميةدلبحث األّول: ا
 مفهوم طريقة التعليمية . أ

يفهم الطريقة عموما على أنه طريقة لعمل شيء ما. يف سياؽ التعّلم, 
قة هي طريقة منهحية لتقدًن اؼبواد التعليمية. ترتبط الطريقة ارتباطا تعٍت الطري

هي إحدل  التعليمية كابلتايل, فإف الطريقة 14كثيقا بتقدًن اؼبواد التعليمية اجرامية.
اإلسًتاتيحيات أك األساليب اليت يستخدمها اؼبعلم يف عملية التعليم كالتعلم اؼبراد 

 ربقيقها. 

اللغة اليواننية بعٍت ماتودكس دبعٌت كيفية أك كلمة طريقة مأخوذة من 
سوجنا يف كتاب داراينتو كشيف الكرًن أف طريقة عبارة عن زبطيط  طريقة. عند

شامل لتقدًن مواد الدراسية ابنتاـ, كال يوجد جاء كاحد متعارض ككل شيء 
يقاؿ أف طريقة ُت. كسالمن داراينتو كشيف الكرًن يعتمد على اؼبدخل اؼبع

ة هي طرؽ ـبتلفة لتحقيق نتامج التعليمية اؼبختلفة يف ظل ظركؼ ـبتلفة. التعليمي
لذالك أف اختيار طريقة التعليمية هبب أف يتكيف مأ ظركؼ التعليم كنتامج 

 15التعليم اؼبراد ربقيقها.

 
                                                             
14 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang :PT Remaja Rosdakarya,  

2018), hlm 91 
15 Daryanto, Syaiful Karim, Pembelajaran Abad 21, (Yogyakarta: Gava Media, 2017),  hlm116 
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 عوامل يف اختيار طريقة التعليمية . ب
ن أف اية كاليت يبكم حالينا متنوعة للغيهناؾ أنواع ـبتلفة من طرؽ التعل

هبب على  كلكن. هخارج كأم يف الفصل كالتعلّ  تعليمتساعد اؼبعلم يف عملية ال
اؼبعلم داممنا االنتبا  إىل العديد من العوامل يف اختيار كأتسي  هذ  الطريقة. 

وؿ عليها سوؼ ترتبط الدقة يف اختيار طرؽ التدري  ابلنتامج اليت سيتم اغبص
نتبا  إليها عند اختيار اال ب على اؼبعلمالعوامل اليت هبأما بعد حدكث التعلم. 

 كما يلي:  اؼبختلفة اؼبوجودة طريقة
 أهداؼ التعليمية  -0

العامل األكؿ الذم هبب أف يدرسه اؼبعلم لتحديد طريقة التدري  هو 
أهداؼ التعلم. إذا استخدـ اؼبعلم طريقة تدري  ال تتوافق مأ أهداؼ التعلم ، 

عليمي كارد يف خطة التعلم ، مت تضمُت يف كل هدؼ ت فإف ما يفعله هو عبث.
عدد من النماذج كاألساليب كالتسهيالت يف ربقيقها. لذلك ، هبب على اؼبعلم 

 أف يفحص بعناية طرؽ التعلم اؼبستخدمة.
 خصامص الطلبة -4

طريقة التدري  هي أداة لتحريك الطالب من أجل تعلم الدركس اؼبراد 
لى فهم التطور النفسي كاغبركي تدريسها. هبب أف يكوف اؼبعلموف قادرين ع

اؼبعلم اعبيد هو اؼبعلم القادر على فهم رغبات الطالب ، كهو  كالعقلي للطالب.
إذا كاف لدل الطالب دافأ كبَت للتعلم ،  ابرع يف إاثرة الدكافأ الذاتية للطالب.

فسيكونوف سعداء يف عملية التعلم ، كوبققوف نتامج مثالية كمرضية ، كوبققوف 
هبب أف تؤخذ الفركؽ يف  ن معايَت الكفاءة يف اؼبناهج الدراسية.عددنا م

خصامص الطالب االجتماعية ، كالذكاء ، كالشخصية ، كالنفسية ، كالبيولوجية 
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يف االعتبار لدل اؼبعلمُت يف اختيار الطريقة األفضل. من خالؿ االهتماـ هبذ  
طريقة يبكن أف زبلق  األشياء ، يكوف اؼبعلم قادرنا على ازباذ إجراء ابستخداـ

 جونا تعليمينا نشطنا كخالقنا كمروبنا.
 مواد التعليمية  -1

االنتبا  إىل مواد التدري   د طرؽ التدري  ، هبب على اؼبعلمعند ربدي
مثل احملتول كالطبيعة كالنطاؽ. هبب أف يكوف اؼبعلم قادرنا على كصف اؼبواد 

على ذلك ، يبدك ما إذا   التعليمية إىل عناصر ابلتفصيل يف خطة الدرس. بناءن 
كانت اؼبادة ربتوم فقط على حقامق كمهارات تتطلب قوة ذهنية إلتقاهنا أك 
ربتوم على مهارات كعادات تتطلب إتقاانن حركينا. بعد إجراء جرد ػبصامص أك 
عناصر اؼبواد التعليمية ، يبكن للمعلم االنتبا  على الفور إىل األساليب اليت ؽبا 

عليمية اؼبقصودة ، مث ربديد طريقة أك أكثر الستخدامها يف خصامص اؼبواد الت
 التدري .

 مواقف كظركؼ التعليمية  -1
. هبب على اؼبع لم ىبتلف اؼبوقف التعليمي الذم ىبلقه اؼبعلم كل يـو

اؼبثاؿ ، يدعو الطالب للدراسة يف مكاف  كما يفخلق جو تعليمي جديد  
علم اختيار الطريقة الصحيحة. كيف مفتوح. كابلتايل ، للقياـ بذلك ، هبب على اؼب

أكقات أخرل ، هبب على اؼبعلم أيضنا خلق جو تعليمي هبعل الطالب داممنا 
مراتحُت يف التعلم. لذلك ، تؤثر اؼبواقف كالظركؼ أيضنا بشكل كبَت على 

 اؼبعلمُت يف اختيار طريقة التعلم.
 مرافق اؼبدرسة -0
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ناؾ مدارس لديها مرافق كاملة اؼبدرسة ابلطبأ لديها اؼبرافق. يف الواقأ ، ه
كربتاج إىل عمليات تعليم كتعلم مناسبة ، كهناؾ أيضنا مدارس لديها القليل من 

 اؼبرافق. بشكل عاـ ، يبكن تقسيم اؼبرافق اؼبدرسية إىل قسمُت ، كنبا:
اؼبرافق اؼبادية ، مثل الفصوؿ الدراسية كمعدات التعلم يف الفصل ، كالوسامل  (0

اؼبدرسية كاؼبكتبات ، كاألماكن كاؼبعدات ؼبختلف التعليمية كالكتب 
التدريبات كاؼبختربات كمراكا اؼبهارات كالفنوف كالدين كالرايضة جبميأ 

 معداهتا.
اؼبرافق غَت اؼبادية ، مثل الفرص كالتكاليف كالقواعد اؼبختلفة ككذلك  (4

 سياسات القيادة اؼبدرسية.
 معلم  -6

كعدد من كفاءات التعلم  كل معلم لديه القدرة على ترصبة اؼبناهج
اؼبختلفة. ترتبط هذ  القدرة ابلطبأ ارتباطنا كثيقنا ابستخداـ طريقة التعلم اليت 
سيتم استخدامها. ابإلضافة إىل ذلك ، هبب أف يكوف اؼبعلم مكرسنا للغاية يف 
تدري  كتعليم طالبه ، كهبب أف يكوف اؼبعلم قادرنا على قراءة اؼبنهج بعناية ، 

قة التدري  اؼبناسبة ، كأف يكوف قادرنا على فهم رغبات الطالب ، كاختيار طري
 16كالنظر يف عدد من اؼبرافق اؼبوجودة.

 أمهية طريقة التعليمية  . ج
هناؾ أنواع طرؽ التدري  كمن اؼبعركؼ أنه لي  هناؾ طريقة تدري  هي 

 األفضل دامما, كلكن زبتلف طرؽ التدري  حبسب الغاايت اؼبراد ربقيقها كهي:
 اد أفضل السبيلإهب -0

                                                             
16 Jumanta Hamdayama, Metode Pengajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016) hal 95-97 
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كثَت من السبل اليت من اؼبمكن اتّباعها يف طريقة التدري , كعند إجراء 
البحث عن كسيلة تعليمية مناسبة يبكن إهباد األفضل من بينها حبسب اؼبتوفر, 
كهذا ما يعرؼ ابإلمكانيات التعليمية, فمعرفة اؼبمكن كحدكد القدرة التعليمية 

 األنسب لكي يعلم الطالب.تسهل على اؼبعلم إهباد الوسيلة 

 إاثرة شغف الطالب -4
إف الرابط الوحيد الذم من اؼبمكن أف نربطه مأ الدارس هو شغفه كحبه 
للتعّلم, ألف أم بداية معرفة أساسها حّب التعّلم كمن غَتها ال يبكن اغبصوؿ 

ي على اؼبعرفة, فعندما يقـو الباحث أك اؼبعّلم إلهباد الطريق القريبة من اؼبثالّية ه
 طريقة إلهباد أفضل كسيلة لكسب شغف كعقوؿ الدارسُت.

 العمل اعبماعي -1
إف طرؽ التدري  صبيعها تّتحه كبو العمل اعبماعي على شكل 
ؾبموعات صغَتة ؼبا فيها من فوامد كثَتة منها )زايدة الثقة يف اؼبدارس, القدرة 

قباح  على التواصل مأ اآلخرين, القدرة على مشاركة الفكرة كطرحها, أنبية
اآلخرين اؼبتعلقة ابلنحاح الذايت الذم يولد من الركح عبماعّية, )فإف البحث عن 

 طريقة التدري  يبكن يف ربقيق هذا األمر من خالؿ العمل اعبماعي(

 توليد النشاطات الذاتية -1
إف اؼبعلم قد يكوف ؿبصور يف كقت قصَت كساعات تعليمية قصَتة أيضا, 

األفضل قد يساهم يف توليد النشاطات الذاتية من  كابلتايل إهباد طريقة التدري 
خالؿ إعطاء اؼبهاـ للمتعلم, كهذا األمر يساعد الطالب على اإلعتماد على 

 النف  كالقدرة على البحث للوصوؿ إىل اؼبعلومة.
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 القدرة على ربط اؼبادة ابغبياة العملية كاإلجتماعية -0
يتم تطبيقها على أرض  إف العلم كاؼبعرفة ال يبكن أف يستفاد منها إذا مل

الواقأ أك تشّحأ الطالب على األقل لاايدة اؼبعرفة, فالبحث العلمي أيضا يقـو 
على ربط هذ  اؼبادة ابغبياة اإلجتماعية كالعملّية كإهباد مدل أتثَتها على حياة 

 17اؼبتعلم على أرض الواقأ ككيفية االستفادة منها.

 طريقة العصف الذهين :اينادلبحث الث

 طريقة العصف الذهين مفهوم . أ
لقد أصبح مصطلح العصف الذهٍت من اؼبصطلحات الشامعة اإلستعماؿ 
للتعبَت عن التفكَت اإلبداعي كمعاعبة اؼبشكالت أبساليب مبتكرة, كذلك يف 

األب  Alex Osbornشىت اجملاالت كحقوؿ اؼبعرفة دبختلف أنواعها, كيعد 
اإلبداعي حيث ابتكر هذ   الشرعي لطريقة العصف الذهٍت يف تنمية التفكَت

. كيعٍت تعبَت العصف الذهٍت هو استخداـ العقل البشرم يف 0010الطريقة عاـ 
الّتصّدم الّنشط ؼبشكلة ما كتوليد قاممة من األفكار اليت يبكن أف تؤّدم إىل 
حّل اؼبشكلة موضوع البحث, كذلك من خالؿ جلسة قصَتة تسمح بظهور كل 

ألماف, حيث يكوف اؼبتعلم يف قمة التفاعل مأ األفكار يف جو من اغبرية كا
  18اؼبوقف, كتصلح هذ  الطريقة يف القضااي كاؼبوضوعات اؼبفتوحة.

العصف الذهٍت هو إحدل طرؽ كاسًتاتيحية التفكَت اإلبداعي كهي 
طريقة لتوليد أكرب عدد من األفكار كاغبلوؿ اإلبداعية ؼبشكلة كاحدة, كيستخدـ 

                                                             
اخىة يستجدة, "تطبيك طسيمت انؼصف انرهُي نتسليت يهازة انكالو في انصف انحادي ػشس بًدزست داز انؼهىو انثاَىيت  17

 11ص  2018اإلسالييت سيدوازجى", جايؼت سىَاٌ أيبيم اإلسالييت انحكىييت سىزابايا, 
 2015انًجًىػت انؼسبيت نهتدزيب وانُشس: داز انكتب انًصسيت, .يُال أحًد انبازودي, "انؼصف انرهُي وفٍ صُاػت األفكاز" 18

 39ص 
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فراد هذ  الطريقة إلهباد حلوؿ ؼبشاكل تواجههم يف عدد كبَت من الشركات كاأل
اغبياة كالعمل, كإلهباد منتحات جديدة كبناء فرؽ العمل كإهباد إعالانت ذبارية 

كبعبارة أخرل أف العصف الذهٍت طريقة عملية صباعية إبداعية حيث  19مبتكرة.
العفوية رباكؿ اجملموعة إىل إهباد حل ؼبشكلة معينة بتحميأ قاممة من األفكار 

 20اليت بساهم هبا أفراد الفريق أك اؼبؤسسة ذات الصلة ابؼبشكلة.
 أركان العصف الذهين  . ب

 منظم: يتبأ خطوات تنفيذ  ؿبددة كفق قواعد كمراحل كأساليب معينة -0
إبداعي: ىبرجنا من دامرة األفكار النمطية احملدكدة إىل األفكار اإلبداعية  -4

 الواسعة
 صباعيصباعي: تعتمد نتامحه على جهد  -1
 استمطارم: تسارع طرح األفكار كاستدرارها -1
 كّمي: الًتكيا على ذبميأ أكرب كم من األفكار -0
 تفاعلي: بعض األفكار تثَت انتبا  اآلخرين لتوليد أفكار إبداعية جديدة -6

كلكي يتحقق اؽبدؼ من استخداـ طريقة العصف الذهٍت وبسن اإللتااـ 
 ابلقواعد اآلتية:

 على األفكار إىل هناية اعبلسة ضركرة ذبنب النقد كاغبكم -0
إطالؽ حرية التفكَت كالًتحيب بكل األفكار مهما يكن نوعيتها  -4

 أك مستواها
 ذبميأ أكرب عدد من األفكار بعض النظر عن جودهتا -1
 استخالص أفضل األفكار من اعبلسة -1

                                                             
 93, ص 2011استساتيجيت في انتؼهى انُشط", انؼسبيت انسؼىديت: وشازة انتسبيت وانتؼهيى,  1.1ياشي بٍ دمحم انشًسي,"  19
 224, ص 2014ٌ, "أساسياث انتدزيس", األزداٌ: داز انًُاهج, خهيم إبساهيى شبس واألخسو 20
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 مبادئ وقواعد العصف الذهين ج.

قواعد  يقـو العصف الذهٍت داخل الفصل على مبدأين رميسُت كأربأ
 كذلك لكي وبقق أهدافه كهذاف اؼبداف نبا:

أثناء اؼبرحلة األكىل من عملية  اؼببدأ األكؿ: أتجيل اغبكم على قيمة األفكار
 لعصف الذهٍت.ا

اؼببدأ الثاين: اإلسراع ابغبكم على قيمة األفكار يولد الكف دبعٌت أف أفكارا كثَتة 
ىل أفكار قيمة أك غَت اثبتة يف من النوع اؼبعتاد يبكن أف تكوف مقدمة للوصوؿ إ

 مرحلة ال حقة من عملية العصف الذهٍت.

 أما القواعد األربأ فهي:
القاعدة األكىل: ال هبوز انتقاد األفكار اليت يشارؾ هبا أعضاء الفريق أك طلبة 

بدت سخيفة أك اتهفة كذلك انسحاما مأ اؼببدأ األكؿ اؼبشارؾ  العصف الذهٍت
 ػبوؼ كالًتدد لدل اؼبشاركُت.إليه أعال , حىت يكسر ا

القاعدة الثانية: تشحأ اؼبشاركُت على إعطاء أكرب عدد فبكن من األفكار دكف 
 االلتفات لنوعها كالًتحيب ابألفكار الغربية أك اؼبضحكة أك غَت التقليدية.

القاعدة الثالثة: الًتكيا على الكم اؼبتولد من األفكار اعتمادا على اؼببدأ الثاين  
نطلق من اإلفًتاض أبنه كلما زادت األفكار اؼبطركحة زادت اإلحتمالية الذم ي

 أبف تربز من بينها فكرة أصلية.
القاعدة الرابعة: األفكار اؼبطركحة ملك للحميأ كإبمكاف أم من اؼبشاركُت 

 21اعبمأ بُت فكرتُت أك أكثر أك ربسُت فكرة أك تعديلها ابغبذؼ كاإلضافة.

                                                             
”َىز ػهيًت سؼيدة,ػسفاٌ غصاني, 21 فؼانيت طسيمت انؼصف انرهُي في تؼهيى يهازة انكالو  ”, Jurnal el-Ibtikar, Vol 5 

No.1, Juli 2016, hlm 118- 119 
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 الذهينخطوات تطبيق طريقة العصف  . د
 وبدد اؼبعلم األدكار ألعضاء الفريق اؼبكوف من طب  طالب إىل:

 ضابط السرعة -0
 ضابط األفكار الغَت مناسبة -4
 ضابط مشحأ ابستمرار لتكوين كبناء األفكار -1
 الكاتب ألفكار -1
وبدد اؼبعلم موضوع وبث الطالب على التفكَت اإلبداعي كلي  أسئلة  -0

 ددة.مغلقة بل أسئلة مفتوحة ربتمل إجاابت متع
 كهناؾ طريقة أخرل يعٍت:

توليد األفكار: انتاع األفكار من الطالب من خالؿ منح صبيأ الطالب  -0
فرصة اؼبشاركة يف توليد األفكار كمن ال يعرؼ يبرر لاميله, اكتب 
األفكار أك اجعلهم يكتبوهنا يف مبوذج أك على األكفر هيد أك جهاز 

 األرض أك السبورة.
اجعة القاممة أبكملها كطلب توضيح أم من التوضيح: أرشد الطالب دبر  -4

 األفكار اليت ال يفهموهنا. انقش العديد من اؼبعاين اؼبمكنة.
التصنيف: كجه الطالب إىل أف وبددكا األفكار اؼبتشاهبة كترقيمها بضئة  -1

( كهكذا بُت ؽبم أنه لي  كل 4(مث األفكار اؼبتشاهبة األخرل بضئة )0)
اؾ أفكارا تنتمي إىل أكثر من فئة, األفكار هبب أف ترقم حيث أف هن

ككضح ؽبم أف تصنيف هذ  األفكار إىل فئات من حيث العالقة اؼبنطقية 
 بُت األفكار.
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التقييم: بعد كتابة قوامم العصف الذهٍت كتصنيفها مث استخدامها غبل  -1
مشكلة أك ازباذ قرار أك مقًتحات فإنه هبب كضأ معايَت, كابلتايل فإف 

األفكار بناء على اؼبعايَت اليت كضعوها حسب  الطالب ىبتاركف هذ 
 22اؽبدؼ من استخدامها.

 طريقة العصف الذهين. ادلزااي ه

 هناؾ العديد من اؼباااي اليت زبص استخداـ هذا الطريقة منها:

إنه أسلوب سهل التطبيق فال وبتاج إىل تدريب طويل من قبل  -0
 مستخدميه

 الفكر اإلبداعي لدل األفراد ينمو -4
 علم يفكر حبلوؿ مفيدة يبكن تطبيقها عملياهبعل اؼبت -1
الثقة ابلنف  من خالؿ طرح الفرد آراء  حبرية بدكف زبوؼ من  ينمو -1

 نقد اآلخرين ؽبا
 العصف الذهين. النقصان يف طريقة و

سيشعر الطالب األقل انتباهان كاألقل شحاعة يف التعبَت عن آرامهم أبهنم   -0
 ؾبربكف على التعبَت عن آرامهم.

 هل أرامهم صحيحة أـ خطيئة ؼ الطلبة على الفورمل يعر   -4
 يبيل الطالب إىل االعتقاد أبف صبيأ اآلراء مقبولة  -1
 23يتطلب مايدا من التقييم لتحديد أكلوية اآلراء اؼبقدمة  -1

 
                                                             

 93ص  2011انسؼىديت: وشازة انتسبيت وانتؼهيى,  انؼسابيت .استساتيجيت في انتؼهى انُشط 101ياشي بٍ دمحم انشًسي,  22
23 Agus Krisno Budiyanto, SINTAKS 45 Metode Pembelajaran dalam Student Centered Learning 

(Malang: UMM PRESS, 2016, hlm 32 
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 مهارة القراءة: ثالثادلبحث ال
 مفهوم مهارة القراءة . أ

غَت  القراءة إحدل فنوف اللغة الىت ال يتسٌت لإلنساف أف يتواصل مأ 
يف دركس  اؼباهر د الدراسية. الطالببُت اؼبوا أهم اؼبادةالقراءة ة مهار  .بدكهنا

القراءة ك   24.القراءة لديهم يتفوقوف يف دركس أخرل يف صبيأ مستوايت التعليم
عملية عقلية تشمل تفسَت الرموز اليت يتلقاها القارئ عن طريق عينيه, كتتطلب 

ا تتطلب الربط بُت اػبربة الشخصية كاؼبعاين هذ  العملية فهم اؼبعاين, كما أهن
 40كتوظيف تلك اؼبعاين يف حل اؼبشكالت الىت تعرض لإلنساف.

ة عملية مركبة تتألف من عمليات متشابكة يقـو هبا القارئ القراءأف 
كصوال إىل اؼبعٌت الذل قصد  الكاتب, كاستخالصه أك إعادة تنظيمة كاإلفادة 

كسيلة الكتساب خربات جديدة تتناغم مأ طبيعة  منه. كالقراءة هبذا اؼبفهـو
العصر الىت تتطلب من اإلنساف اؼبايد من اؼبعرفة اغبديثة كاؼبتحددة, كما تتطلب 
تطوير القارئ لقدراته العقلية كألمباط التفكَت كألنساقه الفكرية, كتنمية رصيد 

 26اػبربات لدل الفرد.
ايت شيء مكتوب القراءة هي القدرة على التعرؼ على ؿبتو  ةمهار 

كفهمه بتالكته أك هضمه يف القلب. جوهر القراءة هو عملية التواصل بُت القارئ 
كاؼبؤلف من خالؿ النص الذم كتبه ، مث مباشرة هناؾ عالقة معرفية بُت اللغة 

 27اؼبنطوقة كاللغة اؼبكتوبة.

                                                             
24 Abd Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Malang:UIN MALIKI PRESS, 2012),  hlm 95 
25

( 2011)ياالَج: جايؼت يىالَا يانك إبساهيى اإلسالييت انحكىييت, , انًىجه نتؼهيى يهازاث انهغىيت نغيس انُاطميٍ بها,َىز هادي 

  61ص 
  105( ص 2008:انداز انًصسيت انهبُاَيت, حسٍ شحاته, تؼهيى انهغت انؼسبيت بيٍ انُظسيت وانتطبيك )فاكس  26

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

Rosdakarya,2018),  hlm 168 
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 أهداف تعليم مهارة القراءة . ب
ن أمباط القراءة اؼبختلفة, القراءة ينبغي أف يبكن الطلبة مإف تعليم مهارة 

كيساعدهم يف اختيار مادة القراءة اليت وبتاجوف إليها. كيساعد الطلبة على 
كيقرأ الناس  28القراءة السريعة كعلى القدرة على معاعبة اؼبعلومات معاعبة دقيقة.

من أجل بلوغ عدد من األهداؼ أنبها: التفاعل بسهولة مأ البيئة اؼبادية, كقد 
عديدة كأشارت إىل إدراؾ كاسأ للمادة اؼبكتوبة يف البيت حىت  أجريت دراسات

قبل األطفاؿ الصغار, مث توسيأ مدارؾ اؼبهنيُت كل حبسب ؾباؿ عمله, كتشَت 
نتامج دراسة أجريت على اؼبوظفُت بلوالايت اؼبتحدة ؼبعرفة معدؿ الامن الذم 

 29يستغرقه يف القراءة.
 اءة ما يلي:من أهم األهداؼ اؼبتوخاة من تدري  القر 

 ساب التالميذ القدرة على نطق الكلمات نطقا سليما.تإك -0
 إقدار التالميذ على إخراج اغبركؼ من ـبارجها كسبييا أصواهتا. -4
 ساب التالميذ رصيدا من اؼبفردات كالًتاكيب.تإك -1
 تنمية ميوؿ التالميذ كبو القراءة كالطالع -1
الكلمات كفهم  مساعدة التالميذ على تكوين عادات التعرؼ البصرم على -0

 معناها أك معٌت اعبمل كالًتاكيب.
تنمية قدرة التالميذ على توظيف عالمات الًتقيم ككضعها يف مواضعها  -6

 الصحيحة.
إقدار التالميذ على القراءة السريعة الواعية اؼبصحوبة بفهم اؼبادة اؼبقرؤء يف  -0

 القراءتُت الصامتة كاعبهرية.

                                                             
  118( ص 2008)فاكس:انداز انًصسيت انهبُاَيت,  , تؼهيى انهغت انؼسبيت بيٍ انُظسيت وانتطبيكحسٍ شحاته 28

29 Ibid   
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 ة اؼبقركء كتذكقها.تنمية ميوؿ التالميذ لالستماع ابؼباد -0
 توجيه التالميذ إىل استخداـ اؼبعاجم كالقوامي  كاؼبراجأ كدكامر اؼبعارؼ. -0

إقدار التالميذ على ربليل كتفسَت اؼبادة اؼبقركءة كنقدها كتقويبها مث قبوؽبا  -07
 أك رفضها كتوظيفها يف حل ما يعن ؽبم من مشكالت.

مثيل اؼبعٌت, كمراعاة النرب إقدار التالميذ على القراءة اؼبتدفقة اؼبصحوبة بت -00
 30كالتنغيم.

 ج. تقسيمات القراءة

منها هناؾ عدة تقسيمات للقراءة زبتلف ابختالؼ عدد من االعتبارات 
القراءة من حيث األداء كالشكل العاـ تنقسم إىل قراءة صامته كقراءة جهرية كأما 

 .من حيث الغرض من القراءة تنقسم إىل قراءة للدركس كقراءة لالستماع

 القراءة الصامتة -2
يشَت مفهـو القراءة الصامتة إىل العملية اليت يتم من خالؽبا التعرؼ 
البصرم للرموز اؼبكتوبة, كتفسَتها كربطها خبربة اؼبتعلم دكف النطق هبا. فكما أف 

... إخل(  -نبات-حيواف-اإلنساف يف مقدكر  إدراؾ الشيء الذم يرا  )انساف
اؿ ابلنسبة للكلمة اؼبقركء يف صمت, يدركها دكف أف ينب  ابظبه, فكذلك اغب

 31القارئ دكف النطق هبا.

كهذا النوع من القراءة هو األكثر شيوعا يف حياتنا, كاألكثر توظيفا 
, خاصة لدل الكبار, حيث تعد القراءة الصامتة أسهل كثَتا من القراءة اعبهرية.

عاين كاستحضارها عما كأيسر يف ربصيل اؼبادة اؼبقركءة, كأقصر كقتا يف إدراؾ اؼب

                                                             
( 2011ياالَج: جايؼت يىالَا يانك إبساهيى اإلسالييت انحكىييت, )ىيت نغيس انُاطميٍ بها,انًىجه نتؼهيى يهازاث انهغ,َىز هادي 30

 63ص 
31 Ibid hlm 77 
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نالقية يف القراءة اعبهرية, حيث يكتفي القارئ بتحصيل اؼبعٌت دكف اإلنشغاؿ 
بنطق اغبركؼ أك إخراجها من ـبارجها, أك تشكيلها أك سبثيل معٌت الكلمات, أك 

 مراعاة النرب أة التنغيم, كما يتطلبه من الوقفات للتنف  أثناء عملية القراءة. 

متة هي األكثر عوان للقارئ على الفهم إذا ما قيست كتعد القراءة الصا
ابلقراءة اعبهرية, كمن مث كاف من األنبية دبكاف تدريب التالميذ يف ـبتلف 
اؼبراحل على هذا اللوف من القراءة, كاإلستعانة على تدعيمها من خالؿ القراءات 

اؽبدؼ  اغبرة لبعض الكتب اؼبناسبة يف مكتبة اؼبدرسة. التدريب على الفهم هو
من القراءة ككذا النقد كالتذكؽ, كيعد عقب القطعة طامفة من األسئلة هبيب 

 عنها التالميذ بعد انتهامهم من القراءة, شفواي أحياان ربريراي أحياان. 

ستحدد مهارات القراءة الفردية قباح أم شخص يف إتقاف اؼبفاهيم أك 
ب أف تكوف القدرة األكصاؼ أك قصص األدب القيم أك غَت . ؽبذا السبب هب

على االستكشاؼ البصرم كالسرعة هي اعبانب األساسي يف تدري  القراءة 
داخليا. النقطة هي اؼبقدار اؼبكتوب الذم يبكن أف تكتشفه العُت بينما تفهمه 

  32.بسرعة

 من أهم ماااي القراءة الصامتة إصافة إىل ما سبق ما يلي: 

 ارسها اإلنساف عندما يريد القراءة.أهنا القراءة الطبيعية يف اغبياة اليت يب (0
 أهنا تتمي قدرة اؼبتعلم على أف يقرأ كيفهم. (4
أهنا اقتصادية إذا ما قورنت ابلقراءة اعبهرية من حيث الامن كاعبهد كالطاقة, كمن  (1

 حيث التعب الذم يتعرض له القارئ.
                                                             
32 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,2018)  hlm 175 
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فاعل أهنا قراءة أعوف على الفهم من القراءة اعبهرية, فهي تعطي اؼبتعلم حرية الت (1
 مأ النص من أجل الفهم, كمن غَت تقيد بسالمة النطق كصحة العبارة. 

فبا يؤخذ على القراءة الصامتة أهنا تساعد على شركد الذهن كعدـ 
الًتكيا كاالنتبا , كما أف فيها إنباال عبودة األداء, كذلك هي قراءة فردية ال 

ما عند الطفل من تشحأ على الوقوؼ أماـ صباعة, كال تساعد على التعرؼ إىل 
 33قوة أك ضعف يف صحة النطق.

 القراءة اجلهرية -0
القراءة اعبهرية هي التقط الرموز اؼبطبوعة, كتوصيلها عرب العُت إىل اؼبخ, 
كفهمها ابعبمأ بُت الرما كشكل ؾبرد, كاؼبعٌت اؼبخًتف له يف اؼبخ مث اعبهر هبا 

  34إبضافة األصوات كاستخداـ أعضاء النطق اسخداما سليما.

تتحه العناية يف القراءة اعبهرية مأ تالميذ الفرؽ اؼبتقدمة إىل الدقة يف 
الوقف كمواضغه, كقواعد , كإىل الضغط على بعض اغبركؼ كالكلمات, كإىل 
اختالؼ الصوت كتنويعه ابالرتفاع كااللبفاض, كالسرعة كالبطء, فبا يستدعيه 

ى فهم اؼبعٌت, كصدؽ حسن األداء كسبثيل اؼبعاىن. كاجادة ذلك كله تتوقف عل
 شعور القارئ.

مردكدها من  –بإلضافة إىل ما سبق ذكر   –كما أف للقراءة اعبهرية 
 النواحى النفسية كاإلجتماعية كالًتبوية.

فمن الناحية النفسية: يستطيأ القارئ أتكيد ذاته, كبناء ثقته بنفسه 
 كذباكز عتبة اػبوؼ كاػبحل. 

                                                             
)ياالَج: جايؼت يىالَا يانك إبساهيى اإلسالييت انحكىييت, ,نبها,المىجهلتعليممهاراتاللغىيةلغيرالناطقيَىز هادي 33

    80( ص 2011
34 Ibid, hlm 80 
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اءة اعبهرية تتيح للمتعلم الفرض كمن الناحية اإلجتماعية: فإف القر 
ؼبواجهة اآلخرين, كالتواصل معهم, كتعميق مشاعر االحًتاـ اؼبتبادؿ فيما بينهم, 
ففي تقدـ اؼبتعلم جملتمعه ابعتبار فردا يف صباعة, كهتيئه لإلسهاـ يف حل 

 اؼبشكالت اجملتمعية الىت يواجهها يف حياته.

ابعتبارها عملية تشخيص كعاج, كمن الناحية الًتبوية: يتضح دكر القراءة 
من خالؽبا يستطيأ اؼبعلم أف يقف على مظاهر الضعف, أك التأخَت يف نطق 

 التلميذ حىت يتسٌت له عالجها.

 خطوات الدرس يف القراءة اعبهرية:

  اؼبقدمة: كتكوف دبناقشة الصورة الىت يف أعلى الدرس, أك بعرض الصور كالنماذج
 ئلة مثَتة النتبا  التالميذ.اؼبتصلة ابلدرس, أك إبعداد أس

  العرض كاؼبراجعة اعبامية:كيكوف ذلك ابلقراءة العامة الىت يقصد منها فهم
اؼبوضوع أك القصة فهما عاما. كينبغي أف يذكر ما سَتاعيه يف أثناء هذ  القراءة 
من التااـ إخراج اغبركؼ من ـبارجها كهكذا, كأف يدكف األسئلة الىت سيوجهها 

للوصوؿ إىل معاىن الكلمات الصعبة, كأف يقسم اؼبوضوع يف أثناء إىل التالميذ 
 العرض إىل فقرات, مأ تدكين أسئلة اؼبراجعة اعبامية لكل فقرة.

  ,التطبيق كاؼبراجعة العامة: كهنا يكلف اؼبدرس التالميذ قراءة الدرس قراءة عامة
هها للتأكد من صحة النطق كاألداء, كأف يكتب عقب ذلك أسئلة ـبتلفة يوج

إىل التالميذ للوقوؼ على فهمهم للموضوع كالغرض منه, مث تكليفهم تلخيص 
اؼبوضوع شفواي يف الفصل أك كتابة ملخص له خارج الفصل أك إعداد  للتمثيل 

 إف كاف صاغبا لذلك. 
 تصنيف القراءة على أساس الغرض العاـ للقارئ:
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 القراءة للدرس (2
ة, كحبياة الناس كمناشطهم يرتبط هذا النوع من القراءة دبطالب اؼبهن

اليومية كهو يصدر يف أغلب األحياف عن أغراض عملية يشعر هبا الناس 
بعض الناس يلحأكف إىل قراءة احملاضر كالتقارير كاؼبذكرات  35كيدركوهنا بوضوح.

كتوظيف ما فيها كاإلفادة منه, كما يلحأ البعض إىل قراءة الكتب اليت تقدـ 
ينة مثل: إجراء التحارب ككتب اإلرشاد كالطهو إرشادات عملية يف نواحي مع

 كالعلـو كما إليها أك الكشف عن الكلمات يف القاموس.

القراءة للدرس إحدل صور القراءة اليت يتم تعليمها بصورة مقصودة. 
كابلرغم من أهنا تنصف ببعض اػبصامص كاؼبواصفات اليت سبياها من غَتها من 

صعب التفريق بُت مهارهتا كمهارات القراءة أشكاؿ القراءة األخرل, فإنه من ال
العامة, كلعل ذلك عامد إىل أف مهارات القراءة للدراسة مهارات ارتكازية يعتمد 

 عليها القارئ يف اغبصوؿ على فهم دقيق لرسالة الكاتب.   

فاؽبدؼ من هذ  القراءة إذف هو الوقوؼ على معلومات كربصيل 
سيطرة عليها, كلذلك تكثر كقفات العُت فوؽ معارؼ يف ميادين معرفية ـبتلفة كال

الكلمات اؼبطبوعة, كتتكرر حركاهتا الرجعية إليها: لتأكيد ربصيل القارئ لتلك 
 36اؼبعلومات.

 القراءة لالستماع (0
هذا النوع من القراءة أصبحت اغباجة إليها ملحة أكثر يف عصران هذا 

عن طبيعية اغبياة كإيقاعها  الذم اتسم ابلتعقيد ككثرة اؼبشاكل االجتماعية الناصبة

                                                             
 127( ص 2008)فاكس:انداز انًصسيت انهبُاَيت,  ,تعليماللغةالعربيةبينالنظريةوالتطبيقحسٍ شحاته 35
ايؼت يىالَا يانك إبساهيى اإلسالييت انحكىييت, )ياالَج: ج,,المىجهلتعليممهاراتاللغىيةلغيرالناطقينبهاَىز هادي 36

    83 ( ص2011
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العنيف, كهنا هبد الكثَت من الناس أف هناؾ مندكحة لالذباة إىل بعض القراءات 
للًتكيح عن النف , أك لتحقيق أكقات فبتعة كسارة, هركاب من ضحيج اغبياة 

 37كعناءاهتا كمشكالهتا.

 اف :يظهر هذا النوع من القراءة مرتبطا بقضاء كقت الفراغ. كيندرج ربته صنف

األكؿ: ينبأ من رغبة طبيعية عند اإلنساف ىف أف يستطلأ النف  البشرية 
كما وبيط هبا من ظركؼ اغبياة. كهذا التطلأ يبدأ بشغف الطفل ابلقصص 
كالصور, كياداد شيئا فشيئا كلما تقدمت به السن, فهو يريد أف يعرؼ شيئا عن 

كعن أزمنة غَت اليت  اغبيواف كطرؽ معيشته, كعن األقطار األخرل كعن النحـو
 يعيش فيها, كهو كذلك يهتم ابألحداث اؼبألوفة لديه.

لثاين من قراءة االستمتاع يسَت يف طريق آخر. فكثَتا ما اكالصنف 
يبحث اإلنساف عن الراحة كاالستمتاع يف االبتعاد عن الواقأ. كيتناكؿ انغماس 

اؼبواقف اليت يقرأ فيها الطفل يف قراءة القصص كاغبكاايت الونبية كاػبيالية. أما 
الناس هذا النوع من القراءة فكثَتة منها: اسًتجاع خربات اغبياة اليومية العادية, 
كطلب السركر كاؼبتعة اػبالصة يف أثناء الفراغ, كا إلستمتاع ابلتغَتات اؼبفاجئة, 
 كاالبتعاد عن اغبياة اليومية الواقعية, كإشباع التطلأ الطبيعي عند اإلنساف إىل ما

 38يف النف  البشرية كدكافعها من أسرار. 

 

 

 
                                                             
37 Ibid  

 127( ص 2008)فاكس:انداز انًصسيت انهبُاَيت,  ,تعليماللغةالعربيةبينالنظريةوالتطبيقحسٍ شحاته 38
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الفصل الثالث    

 منهجية البحث 
 

 منهجهو مدخل البحث  . أ
. كاف خاّصة يف هذا البحث هو اؼبدخل الكميتخدـ إف اؼبدخل اؼبس

ا )عددّم(. أما منهج البحث هذا اؼبدخل هو اعتمادا على صبأ البياانت كربليله
. شبه التحرييّب هو إحدل شبه ذبريبية التحرييب يعٍتستخدمه هو البحث الذم ا

من اؼبنهج التحرييب اليت هتدؼ إىل التعبَت عن عالقة السببية بطريقة تكّوف 
  39اجملموعة التحريبية كاجملموعة الضابطة.

هبرل هذا البحث ابستخداـ ؾبموعتُت نبا اجملموعة التحريبية كاجملموعة 
هبا السلوؾ اػباص, كأما اجملموعة الضابطة. اجملموعة التحريبية هي ؾبموعة هبرم 

الباحثة يف هذ   ػباص. كاستخدمتالضابطة هي ؾبموعة ال هبرم هبا السلوؾ ا
اؼبدرسة فصلُت هو فصل )أ( كفصل )ب(, أما اجملموعة التحريبية هو الفصل )أ( 

لًتقية مهارة القراءة, أما اجملموعة الضابطة  لعصف الذهٍتاليت ابستخداـ طريقة ا
)ب( بدكف استخدامها. كيف هذا اؼبنهج تستخدـ الباحثة "طريقة هو الفصل 

العصف الذهٍت" لتطبيق تعليم مهارة القراءة. يف هذا الفرصة تريد الباحثة معرفة 
ما تغَت يف ذبريبة أك فعاليتها يف التعليم. ربتاج اجملموعة التحريبة ؼبقارنة بينهما, 

 هل معاملة اعبديدة مؤثرة أك ال. 

 
                                                             
39 Moh. Ainin, Metode Penelitian Peningkatan Kualitas Pembelajaran Bahasa Arab (Teori dan 

Praktik), (Malang:Lisan Arab,2019), hlm 91 



14 
 

  حث وعينتهجمتمع الب . ب
مصدر البياانت يف حبث معُت ربتوم على عدد   إف ؾبتمأ البحث هو

كأما ؾبتمأ هذا البحث هم الطلبة يف الفصل اغبادم عشر  40كبَت كمنطقة.
بنتاف. يف الفصل اغبادم ابؼبدرسة اإلعانة الثانوية اإلسالمية جغكار جيلغوف 

بية. )شبانية عشر( طالبا, هذا الفصل هو اجملموعة التحري 00عشر )أ( كهم 
)شبانية عشر( طالبا, هذا الفصل هو   00 كالفصل اغبادم عشر )ب( كهم

كعينته بعض من ؾبتمأ البحث. زبتار الباحثة الطلبة يف  اجملموعة الضابطة.
بنتاف الثانوية اإلسالمية جغكار جيلغوف  الفصل اغبادم عشر ابؼبدرسة اإلعانة

 .ألف كفاءة الطلبة يف تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة القراءة

  متغريات البحث  ج. 

كل ما سيكوف موضوعا ؼبالحظة البحث أك     متغَتات البحث هو
متغَتات البحث اليت 41كعوامل تلعب دكرا يف اغبدث أك العرض اؼبراد دراسته.

 عت الباحثة أف تصل إليها تنقسم كما يلي:استطا

. 42متغَت يؤثر أك هو سبب التغيَت أك ظهور اؼبتغَت التابأ هو لاؼبتغَت اؼبستق -0
 كيسمى أيضا ابؼبتغَت التحرييب. كاؼبتغَت اؼبستقل يف هذا البحث هو استخداـ

 .طريقة العصف الذهٍت
كيسمى أيضا اؼبتغَت 43متغَت يتأثر أك بسبب متغَت مستقل. هو   اؼبتغَت التابأ -4

 الناتج. كاؼبتغَت التابأ يف هذا البحث هو ترقية مهارة القراءة.  
                                                             
40 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2014), hlm 

137 
41 Syahrum dan Salim, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Bandung:Citapustaka Media, 2012), 

hlm 103 
42 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif ,Kualitatif, dan R&D, (Bandung:Alfabeta, 2019), hlml 

69 
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 البياانت ومصادرهاد. 

 تتكوف البياانت يف هذا البحث على البياانت الرميسية كالبياانت الثانوية:

البياانت الرميسية هي البياانت اليت تعطى اؼبعلومات إىل الباحثة مباشرة من   -0
تعلقة ابلتعليم كاؼبدرس كالطالب كأكراؽ األسئلة كاألجوبة يف األشخاص اؼب

اختبار القراءة اليت تقـو هبا الباحثة. كأتخذ الباحثة من عملية تعليمية اللغة 
العربية يف الفصل اغبادم عشر كنتامج اإلختبار من عملية تعليمها كحصوؿ 

 اؼبعلومات من اؼبقابلة كنتامج اإلستبانة.
ية هي البياانت الىت صبعها كمعاعبتها كعرضها من األخرين  البياانت الثانو  -4

كاؼبعلومات إىل اؼبدرسة من اؼبالحظة كاؼبقابلة كالواثمق اؼبؤيدة الىت تتعلق هبذا 
 اؼبوضوع كتساعد على نيل اؼبعلومات اؼبعينة.

 أسلوب مجع البياانته. 

 تقوًن الباحثة هبذا البحث ابستخداـ األدكات التالية هي:

 حظةاؼبال  -0
اؼبالحظة من إحدل أدكات البحث ك طريقة عبمأ البياانت باايرة أمكنة 
البحث العلمي, مثل اؼبدرسة ك من اؼبمكن الشركة أك اؼبصنأ. هذ  الطريقة ذبرب 

. اؼبالحظة هي عملية على الباحث الشًتاؾ النشاطات يف أمكنة البحث العلمي
كلكشف البياانت اؼبتاجة  تركا االهتماـ على اؼبوضوع ابستعماؿ صبأ اغبواس.

  إليها يف هذا البحث تستخدـ الباحثة ابؼبشاركة كيقاؿ أيضا بالحظة اؼبباشرة.
اؼبالحظة هي تقنية أك طريقة عبمأ البياانت من خالؿ مراقبة األنشطة اعبارية. 

                                                                                                                                                                       
43 Ibid   
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يبكن أف تكوف هذ  األنشطة مرتبطة ابلطريقة اليت يدرس هبا اؼبعلم ، أك يتعلم 
 44.ي اؼبدير التوجيهاتالطالب أك يعط

كأما البياانت اليت ربتاجها الباحثة هبذا األداء هي عن أحواؿ الفصل 
اغبادم عشر منها أنشطة الطالبة يف عملية التعليم يف الفصل كاؼبشكالت أك 
الصعوابت اليت يواجهوهنا يف تعليم مهارة القراءة يف الفصل اغبادم عشر 

 ة جغكار جيلغوف.اإلعانة الثانوية اإلسالميابؼبدرسة 

 اؼبقابلة   -4
اؼبقابلة هي اجتماع الشخصُت لتبادؿ اؼبعلومات كاألفكار من خالؿ 

اؼبقابلة اليت أجراها  45السؤؿ كاإلجابة, لذلك يبكن بناء معٌت يف موضوع معُت.
الباحثة دبا يف ذالك اؼبقابلة غَت اؼبنظمة هي مقابلة ؾبانية حيث ال يسخدـ 

اليت مت ترتيبها بشكل منهج ككامل عبمأ البياانت.  الباحث اؼببادئ التوجيهية
اإلعانة الثانوية اإلسالمية كستقابل الباحثة مدرس اللغة العربية يف اؼبدرسة 

جغكار جيلغوف ؼبعرفة أحواؿ التعليم يف هذ  اؼبادة داخل الفصل كطريقة 
 تعليمها, كشخصية الطلبة كغَت ذالك. 

 اإلستبانة -1
ألسئلة أك العبارات اؼبوجة اليت تستخدـ ؼبعرفة هو ؾبموعة من ا االستبانة

تعترب  سة.شعور  دبوضوع ما أك اؼبادة اؼبدر  خص أك قبولة أك رد  أكأتييد الش
اإلستبانة أداة مالممة للحصوؿ على معلومات كبياانت كحقامق مرتبطة بواقأ 

 ةحثالبا تألسئلة اؼبكتوبة الىت اجاهبا الطلبة. استخدامامعُت، كهي ؾبموعة من 
                                                             
44 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung:PT Remaja 

Rosadakarya,2016) hlm 220 
45 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif ,Kualitatif, dan R&D, (Bandung:Alfabeta, 2019), hlm 

304 
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الب بعد اؼبشاركة يف طلحصوؿ على البياانت حوؿ كيفية استحابة الهذا األداة ل
 .طريقة العصف الذهٍتابستخداـ التعلم 

 اإلختبار  -1
اإلختبار هو ؾبموعة من اؼبثَتات )اسئلة شفوية أك كتابية أك صور أك 
( اعدت لتقي  بطريقة كمية أك كيفية سلوكا ما, كاإلختبار يعطي درجة ما  رسـو
أك قيمة ما أك رتبة ما للمفحوص, كيبكن أف يكوف االختبار ؾبموعة من األسئلة 

هو  اإلختبار القبلي  اؼبستخدـ يف هذا البحث اإلختبار 46أك جهازا معينا.
كالبعدم يف اجملموعة التحريبية كاجملموعة الضابطة ابختبار التحريرل. اإلختبار 

ة, كاإلختبار البعدم يعٍت اختبار القبلي يعٍت اختبار يعطي قبل إجراء التحرب
يعطي بعد إجراء التحربة. يكوف هذا اإلختبار يف شكل أسئلة مكتوبة تستخدـ 
للحصوؿ على معلومات حوؿ مدل استيعاب الطالب للمواد اليت إعطاؤها من 

 خالؿ عملية التعليم.

كاؽبدؼ من اإلختبار القبلي معرفة إىل كفاءة الطلبة األكلية قبل قياـ 
راء, كأما اؽبدؼ من اإلختبار البعدل فمعرفة تقدـ الطلبة ىف أخر دكر. أما اإلج

 معيار قباح الطلبة يف اإلختبار كمؤشراته فكما الرسم البياف اآليت: 

 

 

 

 

                                                             
 157حمىق انطبغ يحفىظت نهُاشس, ص  , انبحث انؼهًي يفهىيه وأدواته وأسانيبه,د. ذولاٌ ػبيداث انخ 46
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 (3,2اجلدوال )

 معيار من النتيجة الطلبة لفصل التجرييب والضابط 

 النسبة اؼباموية )%( فئة النتامج   تقدير الرقم

 %077 -%07 077 فبتاز 0

 %00 -%07 00-07 جيد جدا 4

 %00 -%07 00 -07 جيد 1

 %60 -%67 00 -07 مقبوؿ 1

 %00 -%7 60 -7 ضعيف 0

 

 أما اسلوب صبأ البياانت ذلك كما جدكؿ:

 (3,0اجلدوال )

 البياانت ومصادرها

 البياانت مصادر البياانت أدكات البحث رقم

كاؼبقاـ عن عملية التعليم اغبالة  اؼبعلم كالطالب  اؼبالحظة  0
 كالتعّلم يف الفصل اغبادم عشر 

حالة تعليم اللغة رأل اؼبعلم عن  اؼبعلم اؼبقابلة 4
 العربية يف الفصل اغبادم عشر
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 كقدرة الطالب يف ماّدة اللغة العربية 

 الطالب يف اإلستبانة 1
 الفصل التحريبية

 نتامج اإلستبانة

الطالب يف  اإلختبار 1
حريبية الفصل الت

 كالفصل الضابطة

نتامج الطالب يف اإلختبار القبلي 
 كاإلختبار البعدم

 

 أسلوب حتليل البياانت و. 

 يف هذا البحث الطريقة الكيفية كالكمية يستخدـ الباحثة

 ربليل البياانت الكيفية -0
كالتعلم  تعليماليستخدـ الباحثة ربليل البياانت الكيفّي لتّّب عن عملّية 

ة العصف الذهٍت يف تعليم مهارة القراءة. مبوذج التحليل يف هذا طريقابستخداـ 
كقاؿ أّف أفعاؿ يف  Miles and Hubermanالبحث على طريقة قدمها 

 47ربليل البياانت الكيفي متفاعل, كمتواصل يف كل مرحلة البحث حىت انتهى.
 كمن اؼبكّوف يف ربليل البياانت الكيفّي هو: 

 زبفيض البياانت . أ
انت هو زبفيض البياانت هو اختصار كاختيار شيء كتركيا زبفبض البيا

اؼبهمة, كتعيُت اؼبوضوع األمباط. كلذالك ستوفر البياانت اؼبنخفضة صورة أكضح 
                                                             
47 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif ,Kualitatif, dan R&D, (Bandung:Alfabeta, 2019), hlm 

321 
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كتسهيل على الباحثة للقياـ صبأ البياانت. يف ؾباؿ التعليمية بعد دخوؿ الباحثة 
احثة على الطلبة إىل بيئة اؼبدرسة كمكاف للبحث, يف زبفيض البياانت سًتكا الب

من خالؿ تصنيف اعبوانب كأمباط التعلم كالسلوؾ اإلجتماعي كتفاعل يف 
 الفصل.

 عرض البياانت . ب
أف عملية عرض البياانت تركيب اػبرب أك اؼبعلومات اؼبنهحي لتحصيل 
النتامج كما أراد البحث. من خالؿ عرض البياانت سيكوف من األسهل فهم ما 

اء على ما فهمه. البياانت اغباصلة يف هذا حدث كزبطيط العمل التايل بن
البحث من األلفاظ كالكالـ يتعلق بًتكيا البحث حىت يكوف اػبرب أك اؼبعلومات 
اؼبركب عن استخداـ طريقة العصف الذهٍت يف اجملموعة التحريبية. يف هذا 

 البحث عرض البياانت اغباصلة تقدمها بًتكيب ـبتصر أك انص ركامّي.

 يق البياانتخالصة أك تدقج. 

خالصة يف البحث الكيفي هو نتامج جديدة مل تكن موجودة من قبل. 
تكوف النتامج يف شكل كصف أك كصف لشيء كاف معتما يف السابق حىت 
 يصبح كاضحا بعد حبثه منها يف شكل عالقة سببية أك تفاعلية كفرضية أك نظرية.

 ربليل البياانت الكّمية -4
الكّمية هناؾ مراتف ربليالف. األّكؿ يستخدـ الباحثة ربليل البياانت 

لتحليل نتامج اإلستباانت عن استخداـ طريقة العصف الذهٍت يف تعليم مهارة 
القراءة يف اؼبدرسة اإلعانة الثانوية اإلسالمية جغكار جيلغوف. كالثاين لتحليل 

ة نتامج اإلختبار القبلي كاإلختبار البعدم اللذاف يقوماف جملموعة التحريبية كؾبموع
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. ستبُت الباحثة Tالضابطة, كيستخدـ الباحثة يف ربليل هذ  النتامج ابختبار 
 على ذلك مفصال كالاليت:

ة للمحموعة التحريبية.   ربليل نتامج اإلستباانت تعليم مهارة القراء . أ
كانت البحث تستخدـ اإلستباانت أيضا لتكوف أسلوب صبأ 

خدـ الرموز البياانت, لتصيل الباحثة إىل اغبساب الصديق فتست
 : (prosentase)اؼبئوية 

   
 

 
       

 البياف: 

 Pالنسبة اؼبأكية : 

 Fتكرار اإلجابة : 

 Nعدد اؼبستحيبُت : 

 ربليل نتامج اإلختبار القبلي كاإلختبار البعدم  . ب
ستخدـ الباحثة ربليل اإلحصامي. ألف هتدؼ هذ  الدراسة إىل اختبار ت

 tن ذلك الفاصل الامٍت مث استخداـ اختبار أنبية مقارانت بياانت من متغَتي
ستخدـ الباحثة اؼبقياس اؼبعديل لتحليل نتامج اإلختبار . كتاختبارات عينتُت

القبلي كاإلختبار البعدم اللذين يقاماف اجملموعة التحريبة كاجملموعة الضابطة. 
ي برانمج اإلحصام tكاستعاف الباحثة يف ربليل هذ  النتامج مستعينا اإلختبار 

 . (SPSS 20)ابستخداـ 
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األحصامي،  tاغبسب لتحليل البياانت من البحث التحرييب هو الرما فأسلوب 
 كهو ما يلي:

 

   
     

√(
∑   ∑     

       
) (

 

    
  

 

    
 )  

 

 

Mx =مقياس اؼبعديل من اجملموعة التحريبية 

My =وعة الضابطةمقياس اؼبعديل من اجملم 

∑x2 = ؾبموع عدد اإلكبراؼ اؼبربأ من نتامج اجملموعة التحريبية 

∑y2 =ؾبموع عدد اإلكبراؼ اؼبربأ من نتامج اجملموعة الضابطة 

Nx=  من اجملموعة التحريبية طلبةالعدد 

Nyمن اجملموعة الضابطة طلبة= عدد ال 

 أما الفركض من هذا الرما:

 تقرير "ت":

T test ت" اغبسايب"()  < t table = )ت" اعبدكيل"(H1   حصلت التحربية =
 = مقبوؿ

T test )ت" اغبسايب"(> t table = )ت" اعبدكيل"(H0   = فشلت التحربية =
 مردكد
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها

 

 اإلعانة الثانوية اإلسالمية جغكار جيلغونادلبحث األول: حملة عن ادلدرسة 

 هويّة ادلدرسة . أ
اإلعانة الثانوية اإلسالمية جغكار مدرسة  : ؼبدرسةاسم ا

 جيلغوف
 : شارع كياهي حاج مذاكر    عنواف اؼبدرسة

 : جغكار جيلغوف, بنتاف    اؼبنطقة
 010416047770:  رقم احصاء اؼبدرسة

 47641404: رقم أساس اؼبدرسة الوطٍت
 700004040061:   رقم اؽباتف

 اجستَت:األستاذ أالكم اؼب   رمي  اؼبدرسة 
 رؤية وبعثة عن ادلدرسة  . ب

رؤية هذ  اؼبدرسة هي: "ربقيق الطلبة اؼبتفوؽ يف كل ذبديد كتطوير العلمي, 
 خاصة يف ؾباؿ العلـو الدينية القاممة على اإليباف كالتقول

 أما بعثة هذ  اؼبدرسة هي:
تنفيذ أنشطة التعليم كالتعلم ابستخداـ نظاـ متكامل بُت معرفة العامة  -0

 ةالدين
 اعة كرعاية الطلبة حىت يصبحوا اإلنساف البارعطب -4
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 تثقيف قيم القرآف كاغبديث يف الطلبة -1
 تثقيف الطلبة يف الواجبات كاؼبسؤكليات -1

 ادلنهج الدراسي . ج
اؼبنهج اؼبستخدـ يف اؼبدرسة اإلعانة الثانوية اإلسالمية جغكار جيلغوف هو اؼبنهج 

 . (K13) 4701الدراسي 

 تد. بياانت ادلعلمني وادلعلما

هذا عدد اؼبعلمُت كاؼبعلمات يف اؼبدرسة اإلعانة الثانوية اإلسالمية جغكار  
 جيلغوف كما يلي:

 (4,2اجلدوال )

 حالة ادلعلمني وادلعلمات

 اؼبادة اسم رقم

 اللغة اإلندكنيسية أالكم اؼباجستَت 0

 اللغة العربية, صرؼ اغباج أضبد مهيمن حاسوف 4

 ر, أصوؿ فقهفقه, كفاية األخيا اغباج خاطب 1

ألفية ابن مالك, اتريخ تشريأ, بلوغ اؼبراـ,  اغباج فوزل سانوسي 1
 قواعد اللغة

 تفسَت اعباللُت اغباج أضبد سلطاف 0

 سَتة نيب, مصطالح حديث, تعليم متعلم جوادم اؼباجستَت 6



11 
 

 عقود اللحُت, توحيد اغباجة رابيعة اؼباجستَت 0

 إلسالميةاتريخ كحضارة ا ابديعة اؼباجستَت 0

 الرايضيات ايواف ساتياكاف اؼباجستَت 0

 إقتصادلية يولياان اؼباجستَت 07

 القرآف اغبديث  سم  اؽبداية هللا اؼباجستَت 00

 عقيدة أخالؽ مصلحة اؼباجستَت 04

 الرايضيات رامحة اعبنة اؼباجستَت 01

 الرايضة, كعلم كالـ صبعاف اؼباجستَت 01

 فن الثقافة ستَتتييت ساتياكايت اؼباج 00

 الًتبية الوطنية سوهامندم اؼباجستَت 06

 اترىبية أدل ؾباهدين اؼباجستَت 00

 علم اإلجتماع ضبيدم اؼباجستَت 00

 علم اعبغرافيا زكية اؼباجستَت 00

 حرفية, كاتريخ إندكنيسيا نورية اؼباجستَت 47

 اللغة اإلقبيلاية نعم هللا اؼباجستَت 40

 م اغبديثعل أكوس أضبدم 44
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 ياانت الطلبة. به

اإلعانة الثانوية ابؼبدرسة  4747 /4740عدد الطلبة يف السنة الدراسية  
 00الفصل الثاين عشر كلهم اإلسالمية جغكار جيلغوف من الفصل العاشر إىل 

 طالبا:

 

 (4,0اجلدوال )

 عدد الطالب

 عدد الطالب فصل رقم

 10 الفصل العاشر 0

 16 الفصل اغبادم عشر 4

 44 الفصل الثاين عشر 1

 00 اجملموع 

 

 و. أدوات ادلدرسة 

أما أدكات اؼبدرسة هتدؼ لتسهيل يف عملية التعليم كالتعلم يف اؼبدرسة اإلعانة  
 الثانوية اإلسالمية جغكار جيلغوف اؼبوجودة كا يلي:

 

 



10 
 

 (4,3اجلدول )

 أدوات ادلدرسة

 أدكات اؼبدرسة رقم

 اإلدارة لرمي  اؼبدرسة 0

 الإلدارة للمدرسُت 4

 معمل اللغة كاغباسوب 1

 الفصوؿ 1

 اؼبكتبة 0

 اغبماـ 6

 اؼبصلى 0

 اؼبيداف لرايضة 0
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ادلدرسة طريقة العصف الذهين يف تعليم مهارة القراءة يف ادلبحث الثاين: تطبيق 
 اإلعانة الثانوية اإلسالمية جغكار جيلغون

م عشر من الطالب ابؼبدرسة قامت الباحثة البحث يف الفصل اغباد  
اإلعانة الثانوية اإلسالمية جغكار جيلغوف. فقسمت الباحثة يف الفصل اغبادم 
عشر إىل اجملموعتُت كنبا اجملموعة التحريبية )فصل اغبادم عشر أ( كاجملموعة 
الضابطة )فصل اغبادم عشر ب(. هذا البحث هو حبث ذبرييب ىبترب طريقة تعليم 

ي طريقة العصف الذهٍت. ستصف الباحثة هنا عملية أك جديدة يف اؼبدرسة ه
 خطوات كيفية استخداـ طريقة العصف الذهٍت, على النحو التايل:

 اللقاء األكؿ 
 اإلبتداء
. دخل الباحثة إىل الفصل 4740مايو 40يف اللقاء األكؿ, يـو اػبمي   

اؽبم مث يسّلم على الطالب كهبيبوف السالـ ابغبماسة مث سألت الباحثة عن ح
"كيف حالك؟ كأجابوا "خبَت كاغبمد هلل". بعد ذالك أقدـ نفسى إلكؿ مرة أماـ 
الفصل مث تطلب الباحثة لرمي  الفصل لقيادة أصحابه لقراءة الدعاء معا قبل 
بداية الدرس, فهم يقرؤكف الدعاء ابؽبدكء. بعد قراءة الدعاء ربضر الباحثة 

 الطالب كيتعّرفت عليهم كاحدا فواحدا.
 ل العم

أف تعرؼ الباحثة على الطالب سأؿ الباحثة عن صعوبة الطالب يف  بعد 
تعليم اللغة العربية يف كقت سابق. كاشتكوا من أف التعلم السابق مل يشحأ 
الطالب على اللغة العربية ألهنم ال يفهموف اؼبفردات كالكلمة اللغة العربية 

لقدرة على ذلك . كيف هذ  كيشعركف اػبوؼ يف تعليم اللغة العربية ألهنم بعدـ ا
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اؼبدرسة أف عملية التعليم اللغة العربية مازالت مستخدمة ابلطريقة التقليدية يعٍت 
طريقة احملاضرة حيث يكوف اؼبعلم أكثر نشاطا من الطالب.كلذالك هم كساىل 
كالسأمة من اؼبعلم الذم شرح اؼبواد دامما حىت ال ينتبه الطالب للمعلم. مث تقـو 

وجيه األنشطة اليت سيتم تنفيذها جبانبهم أثناء كجود الباحثة يف هذ  الباحثة بت
اؼبدرسة, دبا يف ذلك إخبار الطالب أف هذا اللقاء األكؿ سيعقدت اإلختبار 
القبلي ؼبعرفة قدرهتم يف مهارة القراءة. قامت الباحثة بتوزيأ أكراؽ اإلختبار على  

قاء هو اإلختبار القبلي كل طلبة كتوجيههم "كما أكضحت سابقا أف هذا الل
لكم ألنٍت أريد أف أعرؼ مدل كفاءتكم يف مهارة القراءة قبل استخداـ طريقة 
العصف الذهٍت. لذالك عليكم القياـ هبذا اإلختبار بقدرتكم, كال ربتاج إىل 

 سؤاؿ بعضكم البعض. كهم يقوموف ابإلختبار القبلى بقدرهتم.
 اإلختتام
حثة على الطلبة "ال تشعر خبيبة من نتامج بعد قياـ اإلختبار, شرحت البا 

هذا اإلختبار القبلي ألننا سندرس معا يف اللقاء التايل حىت تتمكن من فهم اللغة 
العربية بشكل أفضل". قبل هناية اللقاء تدعو الباحثة الطالب لقراءة الدعاء معا. 

عليكم  مث أهنى الباحثة دراسة اليـو بقوله "شكرا على حسن اهتمامكم, كالسالـ
 كأجابوا "كعليكم السالـ كرضبة هللا كبركاته" صباعة.  كرضبة هللا كبركاته".

 اللقاء الثاين 
 اإلبتداء
. تدخل الباحثة إىل 4740مايو  40يف اللقاء الثاين, يـو السبت,  

الفصل مث قالت "الّسالـ عليكم كرضبة هللا كبركاته" على الطالب كهم إجابة 
رس تطلب الباحثة على رمي  الفصل لقيادة زمالمه قبل بداية الد ابؼبتحم .
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لقراءة الدعاء.ابلدعاء عسى هللا أف يسهل أموران لطلب العلم, آمُت اي رب 
" كأجابوا "اغبمد هلل  العاؼبُت. كسألت الباحثة عن حاؽبم "كيف حالكم اليـو

 خبَت. مث تقـو الباحثة بًتتيب مقاعد الطالب مث ربضرهم.
 العمل

 الباحثة الطالب عن الربانمج هذا اليـو يعٍت سندرس بعد ذلك, زبرب 
اللغة العربية معا خصوصا يف مهارة القراءة عن اؼبوضوع "اغبج كالعمرة". كيستمأ 

بدأت الباحثة درسه بسؤاؿ عن اغبج كالعمرة, كتقوؿ "ما رأيك   الطالب ابعبّد.
اآلرامهم خبصوص عن اغبج كالعمرة ؟" مث هبيبوف على السؤاؿ اؼبقدـ ابلتعبَت عن 

هذ  اؼبسألة. من انحية أخرل, هبب أال يعلق اؼبعلم على أف رأم الطالب 
صحيح أك خطاء, فاؼبعلم يستوعب فقط صبيأ اآلراء الطالب. بعد إبداء صبيأ 
اآلراء, يقـو اؼبعلم بتقييمها. بعد ذلك تقوؿ الباحثة على الطالب "اآلف تفضلوا 

ن اؼبهارة القراءة اؼبوضوع "فقدت يف اؼبكة" افتحو كتابكم إىل الصفحة األكىل ع
تفضلوا إقرؤكا كافهموا هذا النص كاكتبوا اؼبفردات اعبديدة اليت ال تعرفوف اؼبعٌت مث 
احبثوا ترصبتها يف القاموس". عند هذا التخبَت كاف بعض الطالب الذين مشغولوف 

 بعد ذالك قامت الباحثة بسؤاؿ الطالب عنكمتحم  يف عمل الدراسة. 
ؿبتوايت نص القراءة كأجاهبم العديد من الطالب إبجابة ـبتلفة. كتعمل الباحثة 

.  مرارا, مث تستدّؿ الباحثة عن التعلم هذا اليـو
 اإلختتام
, سأؿ الباحثة عن اؼبفردات   قبل أف ىبتتم الباحثة عن التعلم هذا اليـو

كر بعض اليت وبصل عليها الطالب بعد التعليم بدكف النظر إىل الكتاب. كذ 
الطالب اؼبفردات اليت عرفوها.مث تطلب الباحثة الطالب لتذكر كحفظ اؼبفردات 



10 
 

. قبل هناية اللقاء تدعو الباحثة الطالب لقراءة الدعاء  اليت وبصل عليها اليـو
معا. مث أهنى الباحثة دراسة اليـو بقوله "شكرا على حسن اهتمامكم, إذا كجدمت 

 العفو, كالسالـ عليكم كرضبة هللا كبركاته".مٍت اػبطاء كالغلطات فأطلب منكم 
 كأجابوا "كعليكم السالـ كرضبة هللا كبركاته" صباعة.

 اللقاء الثالث 
 اإلبتداء
. تدخل الباحثة إىل 4740مايو  17يف اللقاء الثالث, يـو األحد, 

الفصل مث يستقبل الطالب كيستحيب الطالب حبماس. قبل بداية الدرس تطلب 
  الفصل لقيادة زمالمه لقراءة الدعاء. ابلدعاء عسى هللا أف الباحثة على رمي

يسهل أموران لطلب العلم, آمُت اي رب العاؼبُت. كسألت الباحثة عن حاؽبم 
" كأجابوا "اغبمد هلل خبَتك ككيف حالكم اي أستاذة؟ كأجبت  "كيف حالكم اليـو

 مث ربضرهم. " ما دمتم خبَت أان خبَت" مث تقـو الباحثة بًتتيب مقاعد الطالب
 العمل

يف هذ  األعماؿ تنقل الباحثة مادة كأهدافه اؼبراد مناقشتها عن اؼبوضوع  
"اغبج كالعمرة". مث قسمت الباحثة الفركؽ إىل ثالث ؾبموعات. كل فرقة عند  
قدرة ـبتلفة. قصد الفرقة لتعميق كتفهم مادة الدراسية من مهارة القراءة مأ 

هذا اليـو شرحت الباحثة عن التعلم عد ذالك أصدقاء يف فرقته ابؼبناقشة. ب
, يف هذ  اغبالة هبب على الطالب للمشاركة ابستخداـ طريقة العصف الذهٍت

التعبَت عن آراهم بنشاط كال سبكن للباحثة أك الالب أف ينكر آراء الطالب 
األخرل بشكل مباشرة هذا حىت ال ىباؼ الطالب السلبيوف من التعبَت عن 

دقامق. بعد انتهاء اؼبناقشة قامت الباحثة  47اؼبناقشة حوايل  كاستغرقت آراهم
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بتعيُت ؾبموعة عشواية لعرض نتامج مناقشتهم كتستمأ اجملموعات األخرل. كبعد 
اإلنتهاء من عملية التعليم كالتعلم ابستخداـ طريقة العصف الذهٍت أبكماؽبا. 

ابؼبواد اليت سبت قامت الباحثة بتقييم كل ؾبموعة من خالؿ طرح أسئلة تتعلق 
 مناقشتها. اؽبدؼ هو معرفة مدل فهم الطالب للمادة خاصة عن مهارة القراءة.

  اإلختتام
, سأؿ الباحثة عن اؼبفردات   قبل أف ىبتتم الباحثة عن التعلم هذا اليـو

اعبديدة اليت وبصل عليها الطالب بعد التعليم بدكف النظر إىل الكتاب. كذكر 
ليت عرفوها.مث تطلب الباحثة الطالب لتذكر كحفظ بعض الطالب اؼبفردات ا

. قبل هناية اللقاء تدعو الباحثة الطالب لقراءة  اؼبفردات اليت وبصل عليها اليـو
الدعاء معا. مث أهنى الباحثة دراسة اليـو بقوله "شكرا على حسن اهتمامكم, إذا 

ة هللا كجدمت مٍت اػبطاء كالغلطات فأطلب منكم العفو, كالسالـ عليكم كرضب
 كأجابوا "كعليكم السالـ كرضبة هللا كبركاته" صباعة. كبركاته".

 اللقاء الرابأ 
 اإلبتداء
. تدخل الباحثة إىل الفصل 4740مايو  10يف اللقاء الرابأ, يـو اإلثنُت, 

قبل  مث تستقبل الطالب "صباح اػبَت أيها الطلبة" كتستحيب الطالب حبماس.
رمي  الفصل لقيادة زمالمه لقراءة الدعاء. بداية الدرس تطلب الباحثة على 

" كأجابوا "اغبمد هلل خبَت. مث تقـو  كسألت الباحثة عن حاؽبم "كيف حالكم اليـو
 الباحثة بًتتيب مقاعد الطالب كتقرأ الباحثة كشف اغبضور.

 العمل
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أف هذا اللقاء لقاء األخَت للتعلم مأ الباحثة يف هذا الفصل. قامت  
لبعدم لتلك اجملموعتُت )اجملموعة الضابطة كاجملموعة التحريبية( الباحثة اإلختبار ا

كخصوصا للمحوعة التحريبية ؼبعرفة قدرهتم يف مهارة القراءة بعد الدراسة 
 ابستخداـ طريقة العصف الذهٍت. كهم يقوموف ابإلختبار البعدم بقدرهتم.

 اإلختتام
باانت للطالب بعد انتهاء اإلختبار البعدم, قامت الباحثة بتوزيأ است 

ؼبعرفة آراهم حوؿ طريقة العصف الذهٍت الذم استخدمه عند تعلّم اللغة العربية. 
مث أهنى الباحثة تعلم اليـو قامال:" اغبمدهلل, شكرا على حسن اهتمامكم أثناء 
عملية التعلم, آمل أف يكوف هذا الدرس مفيدا لنا صبيعا. إذا جدمت مٍت اػبطاء 

 ـ عليكم كرضبة هللا كبركاته".فأطلب منكم العفو كالسال

عملية تطبيق طريقة العصف الذهٍت بيسار كاتسمت استحابة إهبايب من   
الطالب كضباس الطالب للمشاركة يف تعلم اللغة العربية ابستخداـ طريقة العصف 

ؼبعرفة تطبيق طريقة العصف الذهٍت لًتقية مهارة القراءة يف الفصل اغبادم الذهٍت. 
ة اللغة العربية يف اؼبدرسة اإلعانة الثانوية اإلسالمية جغكار عشر )أ( ابؼباد

جيلغوف. تستخدـ الباحثة استبانة مث توزعها على اؼببحوثُت. يهدؼ إىل اغبصوؿ 
على بياانت حوؿ مدل فهم الطالب يف التعلم اللغة العربية ابستخداـ طريقة 

تحيبا. بعد العصف الذهٍت. طرحت الباحثة عشرة أسئلة على شبانية عشر مس
كما    SPSS 47ة ربليال لإلجاابت على اإلستبانة ابستخداـ ذلك أجرل الباحث

 التايل: هو موضح يف الصورة
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أهتم ليتبأ دركس اللغة "ن يف البياف األكؿ ع اأعالهالصورة بناءن على 
مشاركُت,  شبانية عشرك مت اثباهتا من  " طريقة العصف الذهٍتالعربية ابستخداـ 

 %(01,1موافق طبسة عشر أشخاص )ك %( 0,6شخص ) جدا افقحيث مو 
  %(00,0كذبرد شخصُت )

 
طريقة العصف الذهٍت  "ن ع ثاينيف البياف ال اأعاله صورةبناءن على ال

عشر شبانية  ك مت اثباهتا من " تستطيأ أف تسهلٍت يف مبو مهارة القراءة اللغة العربية
موافق اثٍت عشر (, ك %06,0) جدا ثالثة أشخاص مشاركُت, حيث موافق

 %(06,0%(  كذبرد ثالثة أشخاص )66,0أشخاص )
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أشحأ ابغبماسة حُت  "ن ع ثالثيف البياف ال اأعاله صورةبناءن على ال

كمت اثباهتا من  "درس قراءة النص اللغة العربية ابستخداـ طريقة العصف الذهٍت
موافق , ك (%06,0) جدا ثالثة أشخاص عشر مشاركُت, حيث موافقشبانية 

 %(. 11,1ستة أشخاص) %( كذبرد07تسعة أشخاص )
 

 

درس مهارة القراءة  "ن ع رابأأعال  يف البياف ال لصورةبناءن على ا
عشر شبانية كمت اثباهتا من  " ابستخداـ طريقة العصف الذهٍت غَت مالؿ

موافق تسعة أشخاص (, ك %06,0) جدا ثالثة أشخاص مشاركُت, حيث موافق
 %(. 11,1ستة أشخاص) %( كذبرد07)



01 
 

 

 
أشعر ابلسهل يف درس  "ن ع ام أعال  يف البياف اػبصورة بناءن على ال

عشر شبانية  كمت اثباهتا من "مهارة القراءة ابستخداـ طريقة العصف الذهٍت
موافق ثالثة عشر أشخاص ك %( 00,0) جدا شخصاف مشاركُت, حيث موافق

 %(.06,0%( كذبرد ثالثة أشخاص )04,4)

 

 

أستطيأ أف تًتجم النص  "ن ع سادسأعال  يف البياف ال صورةءن على البنا
عشر شبانية كمت اثباهتا من  " اللغة العربية ابستخداـ طريقة العصف الذهٍت

%( كموافق أربعة عشر 06,0موافق جدا ثالثة أشخاص )مشاركُت, حيث 
 %(0,6%( كذبرد شخص )00,0أشخاص )
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أستطيأ أف أفهم النص  "ن ع سابأاف الأعال  يف البيالصورة بناءن على 
عشر شبانية كمت اثباهتا من  " اللغة العربية ابستخداـ طريقة العصف الذهٍت

%( كموافق إحدل عشر 06,0موافق جدا ثالثة أشخاص )مشاركُت, حيث 
  %(44,4%( كذبرد أربعة أشخاص )60,0أشخاص )

 

 

تخداـ طريقة العصف ابس "ن ع ثامنأعال  يف البياف الالصورة  بناءن على
 كمت اثباهتا من " الذهٍت أستطيأ أف أتعاكف مأ أعضاء فرقيت يف تعليم اللغة العربية

%(  كموافق 06,0موافق جدا ثالثة أشخاص )عشر مشاركُت, حيث  شبانية
  %(00,0%( كذبرد شخصاف )04,4ثالثة عشر أشخاص )
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تخداـ طيقة العصف ابس "ن عتاسأ أعال  يف البياف الالصورة بناءن على 
عشر مشاركُت, شبانية كمت اثباهتا من  " الذهٍت ساعة اؼبواد اؼبتاحة أكثر فعالية

%( كذبرد 07%( كموافق تسعة أشخاص )0,6موافق جدا شخص )حيث 
 %(11,1شبانية أشخاص )

 

 

 

 

طريقة العصف الذهٍت  "ن ع عاشرأعال  يف البياف الالصورة بناءن على 
موافق عشر مشاركُت, حيث  شبانية ك مت اثباهتا من " ة القراءةفعالية لًتقية مهار 
%( كذبرد 00,0%( كموافق أربعة عشر أشخاص )00,0جدا شخصاف )

 %(00,0شخصاف )
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 (4,4اجلدول )

 نتائج بياانت اإلستبانة

 الرقم البياف الكمية نسبة اؼبئوية نسبة الًتابيطية

 0 ة العصف الذهٍتأهتم ليتبأ دركس اللغة العربية ابستخداـ طريق

0,6%  0,6 %  فق جداامو  0 

00,0%  01,1 %  فقامو  00 

077%  00,0 %  ذبرد 4 

 فقاغَت مو  - - -

 فق جداواغَت م - - -

طريقة العصف الذهٍت تستطيأ أف تسهلٍت يف مبو مهارة القراءة اللغة 
 العربية

4 

06,0%  06,0%  فق جداامو  1 

01,1%  66,0%  فقامو  04 

077%  06,0%  ذبرد 1 

 فقاغَت مو  - - -

 فق جداواغَت م - - -

أشحأ ابغبماسة حُت درس قراءة النص اللغة العربية ابستخداـ طريقة 
 العصف الذهٍت

1 
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06,0%  06,0%  فق جداامو  1 

66,0%  07%  فقامو  0 

077%  11,1%  ذبرد 6 

 فقاغَت مو  - - -

 فق جداواغَت م - - -

 1 ابستخداـ طريقة العصف الذهٍت غَت مالؿ درس مهارة القراءة

06,0%  06,0%  فق جداامو  1 

66,0%  07%  فقامو  0 

077%  11,1%  ذبرد 6 

 فقاغَت مو  - - -

 فق جداواغَت م - - -

 0 أشعر ابلسهل يف درس مهارة القراءة ابستخداـ طريقة العصف الذهٍت

00,0%  00,0%  فق جداامو  4 

01,1%  04,4%  قفامو  01 

077%  06,0%  ذبرد 1 

 فقاغَت مو  - - -

 فق جداواغَت م - - -
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 6 أستطيأ أف تًتجم النص اللغة العربية ابستخداـ طريقة العصف الذهٍت

06,0%  06,0%  فق جداامو  1 

01,1%  00,0%  فقامو  01 

077%  0,6%  ذبرد 0 

 فقاغَت مو  - - -

 فق جداواغَت م - - -

 0 ص اللغة العربية ابستخداـ طريقة العصف الذهٍتأستطيأ أف أفهم الن

06,0%  06,0%  فق جداامو  1 

00,0%  60,0%  فقامو  00 

077%  44,4%  ذبرد 1 

 فقاغَت مو  - - -

 فق جداواغَت م - - -

ابستخداـ طريقة العصف الذهٍت أستطيأ أف أتعاكف مأ أعضاء فرقيت يف 
 تعليم اللغة العربية

0 

06,0%  فق جدااو م 1 06,0 

00,0%  04,4%  فقامو  01 

077%  00,0%  ذبرد 4 

 فقاغَت مو  - - -
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 فق جداواغَت م - - -

 0 ابستخداـ طيقة العصف الذهٍت ساعة اؼبواد اؼبتاحة أكثر فعالية

0,6%  0,6%  فق جداامو  0 

00,6%  07%  فقامو  0 

077%  11,1%  ذبرد 0 

 فقاغَت مو  - - -

 افق جدواغَت م - - -

 07 طريقة العصف الذهٍت فعالية لًتقية مهارة القراءة

00,0%  00,0%  فق جداامو  4 

00,0%  00,0%  فقامو  01 

077%  00,0%  ذبرد 4 

 فقاغَت مو  - - -

 فق جداواغَت م - - -
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طريقة العصف الذهين يف تعليم مهارة القراءة يف استخدام ادلبحث الثالث: أتثري 
 الثانوية اإلسالمية جغكار جيلغون ادلدرسة اإلعانة

قامت الباحثة يف الفصل اغبادم عشر من أدكات مأ البياانت كهي   
اإلعانة الثانوية اإلختبار البعدم اللذاف أجرايف ابؼبدرسة ك اإلختبار القبلي  جنتام

بفصلُت كنبا الفصل التحرييب )اغبادم عشر أ( كالفصل  اإلسالمية جغكار جيلغوف
ادم عشر ب(. يهدؼ إختبار القبلي ؼبعرفة كفاءة الطالب يف اللغة الضابطة )اغب

 كاإلختبار العربية خاصة يف مهارة القراءة قبل استخداـ طريقة العصف الذهٍت
طريقة العصف الذهٍت بنظر إىل نتامج الطالب بعد أف يتعلموا  البعدم ؼبعرفة أتثَت

ياانت هذا البحث ابستخداـ أما ربليل الباؼبواد ابستخداـ طريقة العصف الذهٍت. 
العينة  tاإلحصاء الوصفي، كاختبار اغبالة الطبيعية، كاختبار التحان ، كاختبار 

 العينة اؼبستقل.  tر الفرضيات ابستخداـ اختبار اؼبادكجة، كاختبا

 أما معيار التقدير نتامج الطالب يف اإلختبارات كما هي:  

 

 (4,5اجلدوال )

 ختباراإل معيار نتيجة الطالب يف

 النسبة اؼباموية )%( فئة النتامج   تقدير الرقم

 %077 -%07 077 فبتاز 0

 %00 -%07 00-07 جيد جدا 4
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 %00 -%07 00 -07 جيد 1

 %60 -%67 00 -07 مقبوؿ 1

 %00 -%7 60 -7 ضعيف 0

 

 كهذاف اإلختباراف اليت تتبأ اجملموعتاف كنبا اجملموعة التحريبية كاجملموعة الضابطة.  
 كالبياانت لكل النتامج كما يلي:

نتائج اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية )الفصل احلادي  -2
 عشر أ(

 
 (4,6اجلدول )

 نتائج اإلختبار للمجموعة التجريبية

 اإلختبار القبلي اإلختبار البعدم
 الرقم أظباء الطالب

 النتيحة  التقدير النتيحة التقدير

ل راسالياأد 67 ضعيف 67 ضعيف  0 

 4 أان سافوترم 07 ضعيف 67 ضعيف

 1 أري  موالان 07 جيد 0,0 جيد

جيد 
 1 أكرا قبما 07 جيد 0,0 جدا
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جيد 
 0 أيريسا 07 مقبوؿ 07 جدا

 6 أيفي أماليا 67 ضعيف 0,0 مقبوؿ

 0 فرحاف الفارس 07 ضعيف 67 ضعيف

 0 ليا نور عالية 07 ضعيف 07 مقبوؿ

ندال لوسي 17 ضعيف 6,0 ضعيف  0 

 07 لوسي رضبوايت 07 ضعيف 0,0 ضعيف

جيد 
 00 مولدا فرلييت 07 مقبوؿ 07 جدا

 04 انانغ قاسم 07 مقبوؿ 07 جيد

 01 نوفيا فطرايين 07 مقبوؿ 07 جيد

 01 ريكي مرتكيلة 67 ضعيف 07 مقبوؿ

 00 ركيل أمالية 67 ضعيف 67 ضعيف

جيد 
 06 أزلفة الشفاء 07 مقبوؿ 07 جدا

جيد 
 00 يوؾ أندرايين 07 جيد 07 جدا

 00 زلفة الرضبة 67 ضعيف 0,0 جيد
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)الفصل احلادي  لقبلي والبعدي للمجموعة الضابطةنتائج اإلختبار ا -0
 عشر أ(

 
 (4,7اجلدول )

 نتائج اإلختبار للمجموعة الضابطة

 اإلختبار القبلي اإلختبار البعدم
 الرقم أظباء الطالب

 ة النتيح التقدير النتيحة التقدير

 0 عامشة آمٍت 07 ضعيف 6,0 ضعيف

 4 داكد إكماؿ الدين 07 مقبوؿ 0,0 مقبوؿ

 1 دينا حنيفة 07 ضعيف 0,0 ضعيف

 1 داداف هدية هللا 47 ضعيف 0,0 ضعيف

 0 ايفي ينيت 17 ضعيف 1,0 ضعيف

 6 فضيلة النساء 07 جيد 0,0 جيد

 0 إسنوايت 67 ضعيف 0,0 مقبوؿ

 0 لطيفة 47 ضعيف 1,0 ضعيف

 0 دمحم شهرؿ 07 جيد 0,0 جيد

 07 رزؽ ميال سارم 67 ضعيف 0,0 مقبوؿ

07  ضعيف  00 رابية األدكية 47 ضعيف 
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 04 ركفية 07 ضعيف 0,0 ضعيف

 01 صفية الغناء 07 ضعيف 6,0 ضعيف

 01 سوسيال كايت 17 ضعيف 0,0 ضعيف

 00 تصريفية 07 ضعيف 07 مقبوؿ

 06 أكىل النهاء 07 مقبوؿ 07 مقبوؿ

 00 أـ حنيفة 07 ضعيف 67 ضعيف

 00 يكي أرجٍت 67 ضعيف 07 جيد

 

ؼبعرفة نتامج بياانت البحث ابلتفصيل فيما يتعلق ؾبموع البياانت كأدىن 
القيمة كأعلى القيمة كمتوسط القيمة كاإلكبراؼ اؼبعيارم, يبكننا معرفة ذلك من 

 موضح أدان :كما هو   SPSS 20التحليل الوصفي الذم مت إجراؤ  ابستخداـ 

 

 (4,8اجلدول )

ريبية واجملموعة جالبياانت اإلحصائية إختبار القبلي واإلختبار البعدي للمجموعة الت
 الضابطة
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بناءن على جدكؿ البياانت من نتامج االختبار القبلي كالبعدم  
للمحموعة التحريبية كالضابطة أعال  ، يظهر أف أدىن القيمة يف االختبار القبلي 

. 64,44القيمة ، كمتوسط  07، كأعلى القيمة  17ة التحريبية هي للمحموع
، كأعلى 00مث يف االختبار البعدم للمحموعة التحريبية كانت أدىن القيمة 

. بينما يف االختبار القبلي للمحموعة 00,06القيمة ، كمتوسط 00القيمة 
 , كمتوسط القيمة07، كأعلى القيمة 47الضابطة كانت أدىن القيمة 

.بعد ذلك ، كانت أدىن القيمة يف االختبار البعدم للمحموعة الضابطة 00,00
 61,04القيمة ، كمتوسط  00، كأعلى القيمة  10

 أسلوب حتليل البياانت -3
 (Uji Normalitas)إختبار احلالة الطبيعية  . أ

بياانت البحث موزعة طبيعي أـ هل  عرفةاختبار اغبالة الطبيعية ؼبيقدـ  
ياانت العادية مطلبنا مطلقنا قبل إجراء التحليل اإلحصامي البارامًتم ال. تعترب الب

(uji paired sample t test   كuji independent sample t 
test)تبارات اغبالة الطبيعية اليتيف اإلحصاميات البارامًتية ، هناؾ نوعاف من اخ 

كاختبار  Kolmogrov Smirnovاستخدامها غالبنا ، كنبا اختبار 
Shapiro-Wilkيف اختبار اغبالة الطبيعية  ة. استخدـ الباحثSPSS 20 .
التحريبية كالضابطة يف  لمموعتُتتبارين القبلي كالبعدم ليبكن رؤية نتامج االخ

 7,70( αاعبدكؿ أدان  دبستول أنبية )
H0 ( يتم توزيأ البياانت بشكل طبيعي إذا كانت قيمة األنبية = 

7,70Sig.)> () 
H1  توزيأ البياانت بشكل طبيعي ، إذا كانت قيمة األنبية = ال يتم

(7,70Sig.) <() 
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 (4,9اجلدول )

 نتائج إختبار احلالة الطبيعية

 
 

، من اؼبعركؼ أف القيمة  بناءن على نتامج اختبار اغبالة الطبيعية أعال  
التحريبية يف اختبار  موعةحملل قبليختبار اللبياانت اإل نبيةاأل

Kolmogrov Smirnov  كيف اختبار  7,004هيShapiro Wilk 
فإف بياانت ذلك ، بعد ، مث يتم توزيعها طبيعي.  7,70< 7,071هي 

 Kolmogrovالتحريبية يف اختبار  محموعةاالختبار البعدم لل
Smirnov  كاختبار  7,477هيShapiro Wilk  7,760هي >

بار القبلي اانت االختذلك ، كانت بيبعد ، لذلك يتم توزيعها طبيعي.  7,70
كيف  Kolmogrov Smirnov 7,767اختبار  يف لمحموعة الضابطةل

، مث يتم توزيعها بشكل  7,70< 7,040 هي Shapiro Wilkاختبار 
يف اختبار الضابطة  محموعةبياانت االختبار البعدم لل فإف ذلك،بعد طبيعي. 

Kolmogrov Smirnov  كاختبار  7,477هيShapiro Wilk 
 طبيعي. ، لذلك يتم توزيعها 7.70< 7,140هي 

 مردكد. H1مقبوؿ ك H0نظرنا لتوزيأ البياانت طبيعي 
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 t  (paired sample t test)إختبار العينة ادلزدوجة  . ب
يف متوسط فرؽ هناؾ ؼبعرفة هل   tالعينة اؼبادكجةاختبار استخداـ  
 التحريبية للمحموعتُت كاالختبار البعدم القبلي ختباريعٍت اإل اؼبادكجتُت العينتُت

يف اعبدكؿ أدان  مأ   tالعينة اؼبادكجةيبكن رؤية بياانت االختبار . الضابطةك 
 الفرضية التالية.

H0  = كالبعدم القبلي االختبار بُتفرؽ متوسط ال يوجد 
H1  لبعدمكا القبلي االختبار بُت= يوجد فرؽ متوسط 

على  7,70 (.Sig)ية دبستول أنب  tالعينة اؼبادكجةمأ ازباذ القرار ، اختبار 
 النحو التايل:

 H1 كمردكد H0قبوؿ م Sig. (2-tailed) <  7,70إذا كانت قيمة 
 H1قبوؿ كم H0 مردكدSig. (2-tailed)  > 7,70إذا كانت قيمة 

 

 (4,22اجلدول )

   tإختبار العينة ادلزدوجةنتائج 

 
 Pair أف أعال  ، من اؼبعركؼ  tالعينة اؼبادكجةبناءن على نتامج اختبار  

، أف هناؾ فرقنا  7,70> 7,777يعٍت  Sig (2-tailed). وبصل نتيحة 1
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لإلختبار القبلي كالبعدم يف اجملموعة  الطالب تعلم نتامجيف متوسط 
 7,777 يعٍت Sig (2-tailed). وبصل نتيحة Pair 2كأما .التحريبية

 بالطال تعلم نتامجيوجد فرؽ يف متوسط  تاج أنه، يبكن استن 7,70>
 H1ك مردكد  Ho لذلك. يف اجملموعة الضابطة كالبعدم القبلي لإلختبار
 مقبوؿ. 

 (Uji Homogenitas)ج. إختبار التجانس 
تباين )تنوع( البياانت من ؾبموعتُت هل ؼبعرفة يهدؼ اختبار التحان   

أك أكثر متحانسة )متشاهبة( أك غَت متحانسة )ليست متماثلة(. البياانت 
 .للعينة اؼبستقلة tحد اؼبتطلبات )ليست مطلبنا مطلقنا( يف اختبار اؼبتحانسة هي أ

ختبار تباين بياانت اإلؼبعرفة هل ، استخداـ اختبار التحان   ا البحثيف هذ
تقدـ ـ ال. ؼبعرفة ذلك ، متحانسة أ كالضابطة محموعتُت التحريبيةالبعدم لل

رؤية النتامج يف  . كيبكنSPSS 20ختبار ذبان  البياانت ابستخداـ إ ةالباحث
 7,70 (α)أنبيةاعبدكؿ أدان  دبستول 

H0 بياانت متحانسة =, ( 7,70إذا كانت قيمة األنبيةSig.)>α () 
H1 ( 7,70= البياانت غَت متحانسة ، إذا كانت قيمة األنبيةSig.) <α() 

 

 (4,22اجلدول )

 نتائج إختبار التجانس
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أعال  ، من اؼبعركؼ أف قيمة بناءن على نتامج اختبار التحان  يف اعبدكؿ  
< 7,601 هي  (Based on Mean).( بناءن على اؼبتوسطSig)أنبية 
ختبار البعدم يف بياانت اإليبكن استنتاج أف التباين  لذلك ، 7,70

 نسة. نظرنا ألف البياانت متحانسةالبياانت متحا كالضابطة التحريبيةمحموعتُت لل
 .H1 مردكدك  H0 مقبوؿ

 
 Uji Independent Sample t) تعينة تقل ختبار مسإ. 0

test) 
 عينتُتمتوسط فركؽ هناؾ هل  عرفةؼب تعينة استخداـ اختبار مستقل  

 البعدم ختبارنتيحة اإل بُت الفرؽ معرفة يبكننا اغبالة، هذ  يف. متااكجتُت غَت
يف  تعينة مستقل  اختبار بياانت رؤية يبكن. كالضابطة التحريبية محموعةلل

 ؿ أدان  مأ الفرضية التالية:اعبدك 
H0  التحريبية  للمحموعتُت البعدم االختبار بُت= ال يوجد فرؽ متوسط

 كالضابطة
H1  التحريبية محموعتُتلل البعدم االختبار بُت= يوجد فرؽ متوسط 

 كالضابطة
 (.Sig)دبستول أنبية  تعينة مأ اختبار ازباذ القرار ، اختبار مستقل 

 تايل:على النحو ال7,70
 H1 كمردكد H0قبوؿ م Sig. (2-tailed) <  7,70إذا كانت قيمة 
 H1قبوؿ كم H0 مردكدSig. (2-tailed)  > 7,70إذا كانت قيمة 

 

 (4,20اجلدول )
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 نتائج إختبار مستقل عينة ت

 
 

يف اعبدكؿ أعال  ، من اؼبعركؼ  تعينة بناءن على نتامج اختبار مستقل   
 . ابلنسبة الزباذ القرار يف اختبارSig. (2-tailed) 7,00 >7,70أف قيمة 
، فبا يعٍت أنه ال يوجد مردكد H1ك مقبوؿ H0، يبكن استنتاج أف  تعينة مستقل 

 .الضابطةك  التحريبية للمحموعتُت البعدم االختبار نتامجفرؽ يف متوسط 
 التحريبية محموعتُتلل البعدم ختباراإل قيمةلذلك ال يوجد فرؽ يف متوسط 

 .القراءة لًتقية مهارة فعاالن غَت  الذهٍت ابلعصف ميالتعلحىت طريقة  ابطةكالض
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 الفصل اخلامس

 البحث نتائج مناقشة

 

الباحثة النتامج اليت مت اغبصوؿ عليها من اؼبيداف  انقشتيف هذا الفصل 
الباحثة ما إذا كاف  أثبتتلبحث يف هذا البحث اعبامعي. كاإلجابة على أسئلة ا

استخداـ طريقة العصف الذهٍت لًتقية مهارة القراءة يف الفصل اغبادم  أتثَتهناؾ 
الثانوية اإلسالمية جغكار جيلغوف. أما مناقشة نتامج عشر ابؼبدرسة اإلعانة 

 اغبث كما يلي:

مدرسة يف ترقية مهارة القراءة يف  طريقة العصف الذهينمناقشة استخدام  . أ
 اإلعانة الثانوية اإلسالمية جغكار جيلغون

طريقة التعلم اؼبستخدمة يف هذا البحث هي طريقة العصف الذهٍت. 
طريقة العصف الذهٍت هي احدل طرؽ التعليم اليت يتم تنفيذها لتحقيق أهداؼ 
التعليم بسرعة من خالؿ عملية التعليم اؼبستقلة كيكوف الطالب قادرين على 

يف التعبَت عن  سبنح طريقة العصف الذهٍت للطلبة اؼبركنةتقديبها أماـ الفصل. 
 آراءهم كحل اؼبشكالت كالقدرة على احًتاـ آراء األخرين. 

يتم تطبيق استخداـ طريقة العصف الذهٍت ألهنا تتبأ تطور عصر حديث 
كمتقدـ حىت هذ  الطريقة مناسبة جدا للتطبيق يف التعلم يف اؼبدرسة لتستطيأ من 

ة إىل تدريب الطالب مواجهة اؼبشكالت يف اغبياة الواقعية. هتدؼ هذ  الطريق
على اإلبداع أك طرؽ التفكَت يف حل اؼبشكلة. من اؼبعركؼ أنه يف تطبيق طريقة 
العصف الذهٍت يستحيب الطالب إهبابيا. يتضح من خالؿ شعور الطالب 
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ابلسعادة كاغبماس للمشاركة يف التعلم, ألف التعلم الذم يتبعونه عادة فبل ليكوف 
 فبتعا. 

مدرسة يف ترقية مهارة القراءة يف ة العصف الذهين طريق أتثريمناقشة عن  . ب
 اإلعانة الثانوية اإلسالمية جغكار جيلغون

مدرسة يف يف هذا البحث, كاف ؾبتمأ البحث هو الفصل اغبادم عشر 
كتستخدـ الباحثة يف هذ  اؼبدرسة اإلعانة الثانوية اإلسالمية جغكار جيلغوف. 

اليت ابستخداـ اجملموعة التحريبية طالبا( ك 00فصل اغبادم عشر أ ) فصلُت هو
طالبا( كاجملموعة الضابطة  00كالفصل اغبادم عشر ب ) لعصف الذهٍتطريقة ا

 بدكف استخدمها. 

كيف هذا الفرصة تريد الباحثة معرفة ما تغَت يف ذبريبة أك فعاليتها يف 
م. التعليم. إلثبات ذلك, تقـو الباحثة إبجراء اإلختبار القبلي كاإلختبار البعد

اإلختبار القبلي يعٍت اختبار يعطي قبل إجراء التحربة, كاإلختبار البعدم يعٍت 
اختبار يعطي بعد إجراء التحربة. كاؽبدؼ من اإلختبار القبلي معرفة إىل كفاءة 
الطلبة األكلية قبل قياـ اإلجراء, كأما اؽبدؼ من اإلختبار البعدل فمعرفة تقدـ 

 الطلبة ىف أخر دكر.

اليت مت اغبصوؿ عليها ميدانيا كهي نتامج اإلختبار القبلي من البياانت 
كالبعدم للمحموعتُت التحريبية كالضابطة, تثبت الباحثة من خالؿ ربليل 

كالذم مت عرضه يف الفصل السابق.  SPSS 47البياانت اإلحصامية ابستخداـ 
لي نتامج التحليل الوصفي للمحموعة التحريبية على متوسط قيمة اإلختبار القب

مث للمحموعة  00,06كمتوسط قيمة اإلختبار البعدم هو  64,44هو 
كمتوسط قيمة اإلختبار  00,00الضابطة على متوسط قيمة اإلختبار القبلي هو 
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. لذالك اػبالصة أف ؾبموعة التحريبية أكرب من ؾبموعة 61,04البعدم هو 
 الضابطة.

طريقة الية ما مدل فعلإلجابة على أسئلة البحث يف هذا البحث يعٍت 
درسة اإلعانة الثانوية اإلسالمية جغكار يف ترقية مهارة القراءة ابؼبالعصف الذهٍت 

إختبار العينة . جيلغوف فتثبت الباحثة من خالؿ نتامج إختبار العينة اؼبستقل ت
عينتُت غَت متااكجتُت يعٍت اإلختبار فركؽ متوسط هو إختبار  اؼبستقل ت

فعالية كالضابطة. هذا اإلختبار ؼبعرفة ما مدل  البعدم للمحموعة التحريبية
 يف ترقية مهارة القراءة. طريقة العصف الذهٍت

ت, تقدـ الباحثة إختبارا أساسيا أكال, كهو إختبار قبل إجراء إختبار 
يقدـ اختبار اغبالة الطبيعية ؼبعرفة هل بياانت اغبالة الطبيعية كاختبار التحان . 
هل بياانت البحث ؼبعرفة ختبار التحان  البحث طبيعي أـ ال كيهدؼ ا

أف القيمة  . يف إختبار اغبالة الطبيعية, وبصل الباحثة البياانتمتحانسة أـ ال
موعة التحريبية يف اختبار حاألنبية لبياانت اإلختبار القبلي للم

Kolmogrov Smirnov  كيف اختبار  7,004هيShapiro Wilk 
بيعي. بعد ذلك ، فإف بياانت ، مث يتم توزيعها ط 7,70< 7,071هي 

 Kolmogrovاالختبار البعدم للمحموعة التحريبية يف اختبار 
Smirnov  كاختبار  7,477هيShapiro Wilk  7,760هي >

، لذلك يتم توزيعها طبيعي. بعد ذلك ، كانت بياانت االختبار القبلي  7,70
كيف  Kolmogrov Smirnov 7,767للمحموعة الضابطة يف اختبار 

، مث يتم توزيعها بشكل  7,70< 7,040هي  Shapiro Wilkتبار اخ
طبيعي. بعد ذلك، فإف بياانت االختبار البعدم للمحموعة الضابطة يف اختبار 
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Kolmogrov Smirnov  كاختبار  7,477هيShapiro Wilk 
 ، لذلك يتم توزيعها طبيعي. 7.70< 7,140هي 

.( بناءن Sig)أنبية من اؼبعركؼ أف قيمة  كنتامج اختبار التحان  
، لذلك يبكن  7,70< 7,601هي   (Based on Mean)على اؼبتوسط

استنتاج أف التباين يف بياانت اإلختبار البعدم للمحموعتُت التحريبية كالضابطة 
. بعد ذلك نتامج إختبار الفرضيات ابستخداـ إختبار مقارنة البياانت متحانسة

 Sig. (2-tailed)أف قيمة نة اؼبستقل ت ؼبتغَتين يعٍت ابستخداـ إختبار العي
، يبكن  ت. ابلنسبة الزباذ القرار يف اختبار مستقل عينة 7,70< 7,00

نتامج مردكد، فبا يعٍت أنه ال يوجد فركؽ  H1مقبوؿ ك H0استنتاج أف 
اإلختبار البعدم للمحموعتُت التحريبية كالضابطة. لذلك ال يوجد فرؽ يف 

لبعدم للمحموعتُت التحريبية كالضابطة حىت طريقة قيمة اإلختبار امتوسط 
 التعليم ابلعصف الذهٍت غَت فعاالن لًتقية مهارة القراءة.

حدكث قرار يفيد أبف طريقة العصف الذهٍت غَت فعاؿ لًتقية  
عوامل، مثل كفاءة الطالب يف تعلم اللغة العربية  كهذا ابلطبأ يتأثرمهارة القراءة، 

ال تااؿ منخفضة كنقص اؼبفردات اليت يتقنها الطالب  ءةامهارة القر  يف، خاصة 
أف طريقة ك حبيث ال يتمكن الطالب من فهم النصوص العربية بشكل صحيح. 

. عند تعلم اللغة افكَتنا عاليالعصف الذهٍت هي إحدل الطرؽ اليت تتطلب ت
العربية ابستخداـ طريقة العصف الذهٍت ، يواجه الطالب صعوبة يف التعبَت عن 

كارهم شفهينا ككتابينا. لذلك ،يتم استخداـ طريقة العصف الذهٍت عند مواجهة أف
اللغة العربية لدل الطالب منخفضة. لذا فإف  ةفصوؿ معينة حيث ال تااؿ مهار 
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مهارة يف فعالة يف ربسُت تعلم اللغة العربية خاصة  غَتطريقة العصف الذهٍت 
  جغكار جيلغوف.مدرسة اإلعانة الثانوية اإلسالمية يف  اءةقر ال
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 الفصل السادس

 اإلختتام

 اخلالصة  . أ
بناء على نتامج البحث كاؼبناقشة البحث عن فعالية استخداـ طريقة  

العصف الذهٍت لًتقية مهارة القراءة يف الفصل اغبادم عشر ابؼبدرسة اإلعانة 
 الثانوية اإلسالمية جغكار جيلغوف يبكن استنتاجه على النحو التايل:

 لًتقية مهارة القراءة يف اؼبادة تعليم اللغة العربية تطبيق طريقة العصف الذهٍت  -0
خالؿ شعور . يتضح من من الطالب إهبابياجيدا. يشار إىل استحابة 

ف التعلم الذم يتبعونه ابلسعادة كاغبماس للمشاركة يف التعلم, أل الطالب
 عادة فبل ليكوف فبتعا. 

وعة التحريبية على متوسط قيمة اإلختبار نتامج التحليل الوصفي للمحم  -4
مث  00,06كمتوسط قيمة اإلختبار البعدم هو  64,44القبلي هو 

 00,00للمحموعة الضابطة على متوسط قيمة اإلختبار القبلي هو 
. لذالك اػبالصة أف ؾبموعة 61,04كمتوسط قيمة اإلختبار البعدم هو 

بار الفرضيات ابستخداـ نتامج إختالتحريبية أكرب من ؾبموعة الضابطة. 
أف قيمة إختبار مقارنة ؼبتغَتين يعٍت ابستخداـ إختبار العينة اؼبستقل ت 

Sig. (2-tailed) 7,00 >7,70ابلنسبة الزباذ القرار يف اختبار . 
، فبا يعٍت أنه مردكد H1ك مقبوؿ H0، يبكن استنتاج أف  تعينة مستقل 

. الضابطةك  التحريبية موعتُتللمح البعدم ختباراإل نتامجؽ ك ال يوجد فر 
 التحريبية محموعتُتلل البعدم ختباراإل قيمةلذلك ال يوجد فرؽ يف متوسط 

 .القراءة لًتقية مهارة فعاالن غَت  الذهٍت ابلعصف ميالتعلحىت طريقة  كالضابطة
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مثل  العوامل اليت تسبب غَت فعالية استخداـ طريقة التعلم العصف الذهٍت   -1
ال تااؿ  اءةمهارة القر  يفعلم اللغة العربية، خاصة كفاءة الطالب يف ت

منخفضة كنقص اؼبفردات اليت يتقنها الطالب حبيث ال يتمكن الطالب من 
أف طريقة العصف الذهٍت هي إحدل ك فهم النصوص العربية بشكل صحيح. 

بية ابستخداـ طريقة . عند تعلم اللغة العر افكَتنا عاليالطرؽ اليت تتطلب ت
، يواجه الطالب صعوبة يف التعبَت عن أفكارهم شفهينا العصف الذهٍت

ككتابينا. لذلك ،يتم استخداـ طريقة العصف الذهٍت عند مواجهة فصوؿ 
اللغة العربية لدل الطالب منخفضة. لذا فإف  ةمعينة حيث ال تااؿ مهار 

مهارة يف فعالة يف ربسُت تعلم اللغة العربية خاصة  غَتطريقة العصف الذهٍت 
 مدرسة اإلعانة الثانوية اإلسالمية جغكار جيلغوف.يف  اءةقر ال

 اإلقرتاحات  . ب
بناء على اػبالصة اليت كصفها يف هذا البحث. تقدـ الباحثة بعض  

 اإلقًتاحات كما يف يلي:
, السيما يف تطبيق  -0 نتامج هذا البحث يرجى أف ينفأ لتطوير العلـو

 إبداع تعلم الطالبالنظرم لطريقة التعليم العصف الذهٍت لًتقية فعالية ك 
نتامج هذا البحث يرجى أف ينفأ كتقدًن مساعدة العملّي ؼبختلف  -4

 األطراؼ كما يف يلي:
للباحثة, من اؼبفيد إثراء اؼبعرفة كاػبربة لتحسُت اعبودة كمحًتفُت يف  . أ

 ؾباؿ التعليم
للمعلمُت, يرجوا أف يستنفدكا بنتامج هذا البحث اؼبفيدة لتقدًن رؤل  . ب

طريقة العصف الذهٍت يف عملية التعلم يف  جديدة يف استخداـ
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الفصل لاايدة فعالية كإبداع تعلم الطالب خاصة يف تعليم اللغة 
 العربية

للطالب, ينبغي أف يايد اهتمامهم فهم اؼبقركء يف تعليم اللغة العربية  . ج
كيستطيأ أف أيخذ اؼبعٌت يف كل عملية التعلم داخل الفصل أك خارج 

 الفصل
ُت اؼبستقدمُت, من اؼبفيد لاايدة كإثراء اؼبعلومات للقرّاء أك الباحث . د

التحريبية يف طريقة التعليم العصف الذهٍت كتحسُت كتكميل يف هذا 
 البحث
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