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 اإلهداء 
 إىل:  ي إلمتام هذه الرسالةهد جأهدي  

. أقدم لكم أمسى وإخينا الكرمي درس حممد مائدةأمي و  فوانريوالدّي احملبوبني، أيب 
ق قليب. أدعو هللا لــخريكم يف الدين والدنيا واآلخرة. أحبكم حبا عميقا  اعمأالشكر من 

 ببيان وال يُعَّبن بكلمات وال ينتهي مبرور زمان.حبا مجا حبا ال يُبنين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 د   

 

 ر شكر والتقديلكلمة ا

وشكرا هلل وثناء عليه بعون هللا. أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له    محدا
على خري األانم سيد ولد آدم ونيب أخري   وسلم وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. اللهم صل

 وأتباعه وسلم. أما بعد. آله وأصحابه  الزمان حممد وعلى

منوذج مبارة اللعبة بني اجملموعات    استخدامقد متت كتابة هذه الرسالة املاجستري حتت عنوان  
الستيفاء شرط . ومقدم هذا البحث لتعليم مهارة القراءة يف مدرسة سبيل الرشاد اإلسالمية مباالنج

اللغة العربية   تعليم  جامعة موالان مالك  يف  من شروط احلصول على درجة املاجستري يف 
جزيل الشكر والتقدير إىل الذين كانوا  يقدم الباحث  .  إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 هلم فضل يف امتام هذا البحث. ومنهم: 

، بصفته مدير جامعة موالان مالك حممد زين الدين املاجستريفضيلة األستاذ الدكتور   .1
إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج الذي قد أاتح للباحث فرصًة لطلب العلم يف هذه  

 اجلامعة املباركة.
العليا   املاجستري، بصفتها عميد كلية  واحد مورين ذ الدكتور األستا فضيلة .2 الدراسات 

بصفته رئيس قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالان شهداء املاجستري  و فضيلة الدكتور  
فرصًة    أاتحا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، الَذْيِن قد   للباحث 

 ة ملرحلة املاجستري.لكتابة هذا البحث إلمتام الوظيفة األخري 
ب .3 والدكتور  خبيت  حممد  بكري  الدكتور  األستاذ  املاجستري، ش فضيلة  مصطفى  ري 

النَذْيِن قد بّذال جهودمها وعلومها يف اإلشراف  بصفتهما مشرفنِي على هذا البحث 
 على الباحث. 

مدرسة .4 الرشاد   رئيس  املعهد سبيل  ومدير  ماالنج  اإلسالمية  املتوسطة  الرشاد  سبيل 
النَذْيِن قد أاتحا فرصة للباحث للقيام هبذا البحث يف تلك  م تعليم اللغة العربية  ومعل
 املدرسة.  
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مساعدهتم ومشاركتهم    علىسبيل الرشاد املتوسطة اإلسالمية    تالميذ وتلميذات مدرسة .5
 يف عملية إجراءات البحث. 

 أعضاء أسرة الباحث على مساعدهتم وأدعيتهم إلمتام هذا البحث. .6

سأل الباحث ربّه سبحانه وتعاىل أن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة. قد شعر الباحث 
أبن هذا البحث ال خيلو من األخطاء والنقصان، فريجو الباحث من السادة القراء اقرتاحات  
وتعليقات بّناءة ليكون هذا البحث أحسن وأفضل مما كان قبل، وويرجو أن يكون هذا  

 نه. آمني.  البحث انفعا ملن يستفيد م

 م 2021دمسَّب  15، ماالنج       
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 موافق املشرف 
 بعد اإلطالع على رسالة املاجستري اليت أعدها الطالب:

 : حممد أنس  االسم
 19720106:  الرقم اجلامعي 

مدرسة سبيل  استخدام منوذج مبارة اللعبة بني اجملموعات لتعليم مهارة القراءة يف :  العنوان
 .الرشاد اإلسالمية مباالنج

 وافق املشرفان على تقدميها إىل جلنة املناقشة.
 م 2021دمسَّب  14 ماالنج،

 املشرف األول  
 
 

 اْلستاذ الدكتور بكري حممد خبيت 
 م 2021دمسَّب  14ماالنج،
 الثاين املشرف 

 
 

 الدكتور بشري مصطفى املاجستري
 197003191998031001رقم التوظيف: 

 
 اعتماد

 رئيس قسم تعليم اللغة العربية
 
 

 الدكتور شهداء املاجستري 
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 اعتماد جلنة املناقشة 

مهارة    إن رسالة املاجستري بعنوان لتعليم  اجملموعات  بني  اللعبة  مبارة  منوذج  استخدام 
 اليت أعدها:  ،.اإلسالمية مباالنج القراءة يف مدرسة سبيل الرشاد 

 أنس  حممد:   االسم 
 19720106:  الرقم اجلامعي

درجة  على  للحصول  قبوهلا شرطا  وقّررت  املناقشة  جلنة  أمام  الطالب  قدمها  قد 
 م. 2021....دمسَّب بتاريخ الثالاثء، املاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم 

 وتتكون جلنة املناقشة من السادة: 
 املاجستريحممد فيصل فتوي  الدكتور .1

 197411012003121004 رقم التوظيف:
 رئيسا ومناقشا 

 التوقيع:......................
 املاجستريعبد الباسط  الدكتور .2

 198203202015031001 رقم التوظيف:
 مناقشا خارجيا 

 التوقيع:......................
 األستاذ الدكتور بكري حممد خبيت  .3

 -رقم التوظيف: 
 مشرفا ومناقشا 

 التوقيع:......................
 ري مصطفى املاجستريش الدكتور ب .4

 197003191998031001رقم التوظيف: 
 مشرفا ومناقشا 

 التوقيع:......................
 

 اعتماد 
 عميدة الدراسات العليا 

 
 
 

 املاجستري واحد موريناْلستاذ الدكتور 
 196903032000031001رقم التوظيف: 
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 إقرار أصالة البحث

 أان املوقع أدانه: 
 : حممد أنس  االسم

 19720106:  الرقم اجلامعي 
استخدام منوذج مبارة اللعبة بني اجملموعات لتعليم مهارة القراءة يف مدرسة سبيل  :  العنوان

 .الرشاد اإلسالمية مباالنج
للحصول على درجة املاجستري يف  أقّر أبن هذا البحث الذي أعددتُه لتوفري شرط  

العليا جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية   اللغة العربية كلية الدراسات  تعليم 
ماالنج، حضرته وكتبته بنفسي وما زورته من إبداع غريي أو أتليف اآلخر. وإذا ادعى أحد 

ل املسؤولية على ذلك، ولن  استقباال أنه من أتليفه وتبني أنه فعال ليس من حبثي فأان أحتمّ 
العليا جبامعة موالان مالك إبراهيم  تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات 

 اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
 هذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيَّبين أحد على ذلك.

 
 

 م 2021دمسَّب  15ماالنج،  
 الطالب،    
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 مستلخص البحث 
اســــــتحدام منوذج مبارة اللعبة بني اجملموعات لتعليم مهارة القراءة يف مدرســــــة م.  2021. أنس، حممد

سبيل الرشاد املتوسطة اإلسالمية مباالنج. رسالة املاجستري تعليم اللغة العربية. كلية الدراسات  
 النج.العليا. جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مبا

 ( الدكتور بشري مصطفى املاجستري.2األستاذ الدكتور بكري حممد خبيت، )( 1املشرف : ) 
 منوذج مبارة اللعبة بني اجملموعات، مهارة القراءة الكلمات اْلساسية:

ــارة القراءة هي القــــدرة ليس فقط على فهم مع  املفردات أو اجلمــــل يف  القــــدرة على مهــ
نصــــــــــــوة، ولكن مهارة القراءة هي القدرة على فهم املعلومات أو الرســــــــــــائل يف القراءة ، ويف القراءة  

ت جيب أن يكون املرء قادرًا على ربط الكتابة والرسـالة اليت يقصـدها الكاتب. ميكن. وبناء على بياان
املالحظة واملقابلة يف مدرسـة سـبيل الرشـاد املتوسـطة اإلسـالمية مباالنج. أن الطالب يواجه صـعوبة يف 
إتقان عن مهارات القراءة. هم ال يســـتطيعون فهم الرســـالة اليت يوصـــلها املؤلف واإلذـــافة على ذلك، 

ل وقلة النشـــــــاطة أن التعلم يف هذه املدرســـــــة اســـــــتخدم يلنموذج التقلدي فوجدت املشـــــــاكل مثل املل
ــتخـدام منوذج  1أهـداف من هـذا البحـث هو )واإلهتمـام.   مبـارة اللعبـة بني  ( لوصــــــــــــــف التعّلم يســــــــــــ

ملعرفة أتثري ( 2جمموعات لتعليم مهارة القراءة يف مدرســة ســبيل الرشــاد املتوســطة اإلســالمية مباالنج، )
اءة يف مدرســـــــــة ســـــــــبيل الرشـــــــــاد مبارة اللعبة بني جمموعات لتعليم مهارة القر التعلم يســـــــــتخدام منوذج 
 .املتوسطة اإلسالمية مباالنج

اســـــــتخدم الباحث منهج الكمي يلتمريبية مع أســـــــلوب مجع البياانت يملالحظة، واملقابلة، 
  paired t- testلتحليل البياانت يلرموز    IBM SPSS Statistic 25ختبار وإســــتخدام  ســــتبانة واالواال

 لينكرت.واإلستبانة مبقياس 
مبارة اللعبة بني جمموعات لتعليم مهارة القراءة يف مدرســــــــة وذج مالءمة اســــــــتخدام منونتيمة البحث،  

حل هذه  .  ألن الطالب لديهم قدرات خمتلفة يف فهم النص سـبيل الرشـاد املتوسـطة اإلسـالمية مباالنج
ــيم الطالب إىل جمموعات صـــــغرية من كســـــة طالب يف كل جمموعة للعمل معا باملشـــــكلة  حلل و تقســـ
جعل الطالب متحمسني ويسعون جاهدين ليكونوا . والتعلم الذي يقوم يأللعاب األكادميية املشكلة

فيســــــــتنتج    sig. (2-tailed)=0,000<αحتبار القبلي والبعدي نتيمة من حســــــــاب اال أفضــــــــل جمموعة.
ــاد الباحث أن تعل ــبيل الرشـ م مهارة القراءة يســـتخدام منوذج مبارة اللعبة بني اجملموعات يف مدرســـة سـ

 .مردود = 0Hاملتوسطة اإلسالمية مباالنج له أتثري يلقرار 
 



 

 ي   

 

ABSTRACT 

Anas, Muhammad. 2021. Use of Teams Games Turnaments Models on Reading 

Skills in Sabilurrasyad Islamic Junior High School Malang, Thesis. Arabic 

Language Education Study Program, Postgraduate State Islamic University 

Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Supervisor: (1) Prof. Dr. Bakri Mohamed Bakheit, (2) Dr. Bisri Musthofa, M.Pd.I.  

 

Keywords: Models of Teams Games Turnaments, Reading Skills 

Reading skills are the ability that is not just understanding vocabulary or 

sentences in reading, but reading skills are the ability to understand information and 

messages in reading. Based on the results of observations and interviews conducted 

in Sabilurrasyad Islamic junior high school Malang. Students have difficulty in 

understanding the messages and information contained in reading, in addition, 

learning reading skills in this school is done using monotonous methods that make 

students bored and unenthusiastic in following learning. Therefore, it takes the use 

of the Teams Games Turnaments learning model so that students eagerly follow the 

learning of reading skills as well as possible, so as to improve the ability of 

Sabilurrasyad Islamic junior high school students. The purpose of this study is (1) 

to describe learning by using the Teams Games Turnaments model on the 

appearance of reading in Sabilurrasyad Islamic junior high school Malang, (2) to 

find out the effect of the use of teams games tournamentts learning model on 

reading in Sabilurrasyad Islamic junior high school Malang. 

In this writing, researchers use quantitative research approaches with 

experimental types of research using observation, interview, questionnaire and test 

data collection techniques to achieve the above goals. The data obtained is analyzed 

using statistical calculations. The data obtained was analyzed using IBM SPSS 

Statistic 25 statistical calculations using the paired t-test formula, and 

questionnaires that use the Linkert scale. 

The results of this study, the suitability of using the Teams Games 

Tournaments model on reading skills when applied at Sabilurrasyad Islamic Junior 

High School, because students have different abilities in understanding texts. This 

problem can be solved by dividing students into small groups of five students in 

each group to work together to solve the problem. Learning that is done by doing 

academic games is also able to make students enthusiastic and try to be the best 

group. While from pre-test and post-test calculations using the paired t-test formula 

obtained sig value results. (2-tailed)=0.000<α it can then be concluded that learning 

reading skills using the Teams Games Turnaments model in Sabilurrasyad Islamic 

junior high school Malang has an influence with the decision H0 = rejected. 
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ABSTRAK 

Anas, Muhammad. 2021. Penggunaan Metode Teams Games Turnaments pada 

Keterampilan Membaca di SMP Islam Sabilurrasyad Malang. Tesis, Program 

Studi Pendidikan Bahasa Arab, Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Pembimbing: (1) Prof. Dr. Bakri Mohamed Bakheit, (2) Dr. Bisri Musthofa, 

M.Pd.I. 

 

Kata kunci: Model Teams Games Turnaments, Keterampilan Membaca 

Keterampilan membaca adalah kemampuan yang bukan hanya sekedar 

memahami kosakata atau kalimat yang ada dalam bacaan, akan tetapi keterampilan 

membaca adalah kemampuan memahami informasi dan pesan yang ada dalam 

bacaan.  Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan di SMP 

Islam Sabilurrasyad Malang, siswa mengalami kesulitan dalam memahami pesan 

dan informasi yang terkandung dalam bacaan, selain itu pembelajaran keterampilan 

membaca disekolah ini dilakukan dengan menggunakan metode yang monoton 

yang menjadikan siswa bosan dan tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran. 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mendiskripsikan pembelajaran dengan 

menggunakan model Teams Games Turnaments pada keterampian membaca di 

SMP Islam Sabilurrasyad Malang. (2) untuk mengetahui pengaruh penggunaan  

model pembelajaran Teams Games Turnaments pada keterampian membaca di 

SMP Islam Sabilurrasyad Malang. 

 Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian 

kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data observasi, wawancara, angket dan tes  untuk mencapai tujuan 

diatas. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan perhitungan statistik 

IBM SPSS Statistic 25 dengan menggunakan rumus paired t- test, dan angket yang 

menggunakan skala Linkert. 

 Hasil dari penelitian ini, kesesuaian penggunaan model Teams Games 

Turnaments pada keterampian membaca apabila diterapkan di SMP Islam 

Sabilurrasyad, hal ini karena siswa memiliki kemampuan yang berbeda dalam 

memahami teks, masalah tersebut dapat diatasi dengan membagi siswa kedalam 

kelompok kecil yang beranggotakan lima siswa pada masing-masing kelompok 

untuk berkerja sama menyelesaikan masalah. Pembelajaran yang dilakukan dengan 

cara melakukan permainan akademik juga mampu menjadikan siswa antusias dan 

berusaha menjadi kelompok yang terbaik. Sedangkan dari perhitungan pre-test dan 

post-test dengan menggunakan rumus paired t- test diperoleh hasil nilai sig. (2-

tailed)=0,000<α maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran keterampilan 

membaca dengan menggunakan model Teams Games Turnaments di SMP Islam 

Sabilurrasyad Malang memiliki pengaruh dengan keputusan H0 = ditolak  
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 الفصل اْلول 

 اإلطار العام

 خلفية البحث .أ

ــاد املتو بناًء على املالحظات األولية اليت مت إجر  ــبيل الرشـــ ــة ســـ ســـــطة اؤها يف مدرســـ

ــعوـبة يف إتقـان عن مهـارات القراءة. هم ال   أن الطالب يواجـه اإلســــــــــــــالمـية مبـاالنج،  صــــــــــــ

أســــــــئلة اىل  ى الباحثعطأذلك حينما ليســــــــتطيعون فهم الرســــــــالة اليت يوصــــــــلها املؤلف.  

ال يفهمون مع  القراءة. وأهنم مل يتلقوا    هم، من  كفـاءهتم عن فهم مـا قراءهـاالطالب ملعرفـة  

 معلومات حول حمتوى القراءة.

ــادذلك   ــبيل الرشـــ ــة ســـ وســـــطة اإلســـــالمية مباالنج هي واحدة من  تامل مع أن مدرســـ

ــة  ــاس املعهدية ، لكن دروس اللغة العربية الرمسية يف هذه املدرســـــ املدارس القائمة على أســـــ

ـــافــة إىل ذلــك ، فــ ن الطالب يعّود على نظــام التعلم   ــــــ ــهــا لفرتة حمــدودة. يإلذــــــ ــــــ تــدريســــــ

وية بشــــــكل منوذج ب اللغمجة حيث يفســــــرون املفردات والرتاكيســــــتخدام طريقة قواعد وتر 

تعليمي للمحاذــــــــرة  فقط، حبيث يفهمون جوانب مع  املفردات والرتاكب فقط، ونقص  

ــل املعلم  ــذا النوع من التعلم جيعــ القراءة. هــ ــارات  ــا يف ذلــــك مهــ مبــ ــارات  ــة املهــ عن انحيــ

ــية ، بينما الطالب ال يقبلون إال ما يعطيه املعلم دون دور فاعل منه ،  ــية الرئيســـ الشـــــخصـــ
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ــبــب الــدو  ر احملــدود للطالب يف عمليــة التعلم ، غــالبــا أن يكون التعلم مماًل ويكون وبســــــــــــ

الطالب كســـــــاىل يف متابعته. بســـــــبب عدم اهتمام الطالب يملشـــــــاركة يف عملية التعلم مما 

يؤدي إىل نتائج تعليمية أقل من اإلقت  ، جيد الطالب صـــعوبة يف إتقان املهارات اللغوية. 

يت حصـل عليها الطالب ال تزال منخفضـة ، مبا يف ذلك  رأى ذلك من خالل الدرجات ال

 1قيمة مهارات القراءة.

بصــــرف النظر عن مشــــاكل عدم االختالف يف اســــتخدام منوذج التعلم التطبيقية.   

ــتوى قدرة كل طالب على فهم اللغة العربية   ــاكل من االختالفات يف مســــ ــأ املشــــ كما تنشــــ

لفيات واخلصــائص املختلفة للطالب. لقد  وإتقان مهاراهتا. تنشــأ هذه املشــكلة بســبب اخل

الطالب اللغة العربية يف املسـتوى التعليمي السـابق. لكن كثري الطالب يعرفون  درس بعض  

ــة، وهناك فرق بعض الطالب مع آخرين يف فهم اللغة العربية   ـــ اللغة العربية يف هذه املدرســــــ

 2وتطبيق املهارات اللغوية.

على أسـاس هذه املشـكالت ، حاول الباحث اسـتخدام منوذج التعلم التعاوين اليت 

ــتخدام التعلم هبذا  ــل. ميكن اسـ ــاط الطالب يف عملية التعلم يف الفصـ تنطوي على دور نشـ

منوذح يتغلّـب على االختالفـات يف دراجـة قـدرة الطالب على فهم املـادة وإتقـان املهـارات  

 
 .2021يونيو  1مدرسة سبيل الرشاد يف اتريح مصدر احلقائق من املالحظة يف  1
 . 2021يونيو  1مدرسة سبيل الرشاد يف اتريح مصدر احلقائق من املالحظة يف  2
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ــها.    4- 3منوذج بشــــــــــكل  جمموعات صــــــــــغرية تتكون من  طالب على  يتعلماليت تدريســــــــ

أشــخاة يف جمموعة واحدة. ســتلعب كل جمموعة لعبة أكادميية يف منافســة. هتدف اللعبة 

 إىل حتسني مهارات الطالب اللغوية ، وخاصة مهارات القراءة.

منوذج جزء من  ويف التعلم، تعرف هذا منوذج  بنوع مبارة اللعبة بني اجملموعات هو  

ــافة إىل ذلك ، التعاوين، وهو النموذج يوفر للطالب دورًا نشــــ التعلم ا طًا يف التعلم. ويإلذــ

يتعني على كـل طـالـب التعـاون جبيـد ليفرا املشـــــــــــــــاكـل اليت يواجههـا يف عمليـة التعلم. إىل 

جانب اســـــــتخدامه حلل املشـــــــكالت ، يهدف التعاون أيضـــــــا إىل تطوير الناحية الوجدانية  

ــني اجلوانب االجتماعية ـــــ ــائص الطالب   وحتســــــ ـــــ للطالب ، فيمعل لكل طالب فهم خصــــــ

 والتواصل مع اآلخرين.

ــتخــدام هــذا النوذج تطوير انحيــة احلركيــة من خالل األلعــاب  ميكن للطالب اســــــــــــ

اس يف األكادميية اليت صـــممها املعلم. تصـــميم األلعاب حبيث يتحرك الطالب بنشـــاط ومح

ــة التعلم. يلعـــب ــة عمليـ ــابعـ ــاب األكـــ   متـ ـــــة بني  الطالب على األلعـ ــافســــــــــــ ــام منـ ــة بنظـ ادمييـ

اجملموعات حيث يكون الفائز يف املسـابقة هو اجملموعة اليت حصـلت على أعلى درجة من  

ــتحـاول كـل جمموعـة أن تكون األفضـــــــــــــــل وتفوز   اجملموعـات األخرى. وهبـذه النموذج ســــــــــــ

 يلسباق. واملعلم يف  هو كميسر ويوجه اللعبة لتعمل بسالسة كما هو متوقع.
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ذا منوذج مناســــبا أن تطبق يف مدرســــة ســــبيل الرشــــاد املطوســــطة يعتَّب اســــتخدام ه

اإلســـالمية ماالنج نظرا إىل املشـــاكل املوجودة يف املدرســـة. اســـتخدام منوذج التعلم التعاوين 

اهتمــام الطالب يلتعلم وتطوير فهم اللغــة العربيــة   يزيــد  بنوع مبــارة اللعبــة بني اجملموعــات 

قدرات مهارة القراءة. وعلى هذا األســـــــاس أجرى   وحتســـــــني املهارات اللغوية ، خاصـــــــة يف

ــــتحدام منوذجالباحث أن أحبث حتت   لتعليم مهارة   مبارة اللعبة بني اجملموعات   العنوان اســــــ

 .سبيل الرشاد املتوسطة اإلسالمية مباالنج يف مدرسة  القراءة

 أسئلة البحث .ب

ــتخدام منوذج  .1 ـــــ مهارة القراءة يف   لتعليمت  مبارة اللعبة بني جمموعاكيف تطبيق اســــــ

 مدرسة سبيل الرشاد املتوسطة اإلسالمية مباالنج ؟

اءة يف مهارة القر   لتعليممبارة اللعبة بني جمموعات علىاســتخدام منوذج  أثرما مدى  .2

 مباالنج ؟ املتوسطة اإلسالميةسبيل الرشاد  مدرسة 

 أهداف البحث .ج

مهارة القراءة يف   لتعليممبارة اللعبة بني جمموعات  منوذج  ســـــتخدامم يالتعلّ وصـــــف  ل .1

 سبيل الرشاد املتوسطة اإلسالمية مباالنج مدرسة

مهارة القراءة   لتعليممبارة اللعبة بني جمموعات  منوذج   ســـــــــتخدامي  ملعرفة أتثري التعلم .2

 .يف مدرسة سبيل الرشاد املتوسطة اإلسالمية مباالنج
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 فروض البحث .د

ــتخـدام منوذج  ا .1 افق على اللغـة مو   مهـارة القراءة  لتعليممـبارة اللعـبة بني جمموعـات  ســــــــــــ

رفع القدرة يو  عند القراءةويعدم صعوبة الطالب  مهارة القراءة  لتعليمالعربية واخلاصة 

 .لرذا يف التعلمتوفري ا  مهارة القراءةعن 

ــــــتخدام منوذج  ا .2 أكثر أتثريها على   مهارة القراءة  لتعليممبارة اللعبة بني جمموعات  ســــــ

 .سبيل الرشاد املتوسطة اإلسالمية مباالنج يف مدرسةفصل الثاين 

 أُهية البحث .ه

 ترجى نتيمة هذا البحث أمهية فيما يلي: 

 من الناحية النظرية:  .1

ــتحـدامتكون أتكيـد النظرـية عن أتثري أن   .أ مبـارة اللعبـة بني جمموعـات  منوذج   اســــــــــــ

 لتنمية قدرة وكفاءة الطالب على مهارة القراءة. 

أن تكون أصــــــــــــــــل النظريــة لتنميــة على مهــارات اللغويــة األخرى يف تعليم اللغــة  .ب 

 العربية كاإلستماع والكالم والكتابة.
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 من الناحية التطبيقة:  .2

ــلو لرتقية   .أ ــة: أن تكون معلومات تعليمية عن النموذج والطريقة واألســــــ للمدرســــــ

سـبيل الرشـاد املطوسـة اإلسـالمية    مهارة القراءة لطالب من مدرسـة  لتعليم قدرة

 مباالنج.

املــــدرس يف عمليــــة التعليم  علململ .ب  : أن تكون منوذجــــا وطريقــــة لزايدة إحرتاف 

 رة يف تطبيق منوذج التعليمي املختلف.والتعّلم وزايدة قد

طالب: أن تكون مســــــــــــاعدة لطالب على زايدة احلماس لتعلم اللغة اللعربية لل .ت 

 وترقية كفاءة يف مهارة القراءة وتعدم على صعوهبا.

بــاحــث: أن تكون خَّبة جــديــدة يف البحــث العلمي عمــا تتعلق بتحســــــــــــــني لل .ث 

 ند التعليم.عملية التعليم اليت جتعل طالي نشاطا وتفاعال ع

 حدود البحث .و

ــنة   .1 احلدود الزمانية : هذا البحث من حيث الزمان يف النصــــــف األول من الســــ

 .م2021 كتوبرحىت الشهر األ من الشهر اليونيو م2021/2022الدراسية 

مدرســــة ســــبيل الرشــــاد املتوســــطة  فصــــل الثاين يف الاحلدود املكانية : هذا البحث من  .2

 اإلسالمية مباالنج. 
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التعليم التعاوين مبارة احلدود املوذــــــــــوعية : هذا البحث يركز يف تطبيق  وأتثري منوذج   .3

اللعبة بني جمموعات على مهارة القراءة  ورأي التالمذ يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية  

 عليها. سبيل الرشاد مباالنج

 حتديد املصطلحات .ز

م: منوذج التعلم هو الصــــيغة اليت تصــــّور من األول حىّت اآلخري اليت تقدنم  لتعلمنوذج ا .1

ة، ومنخر التعريف منوذج التعليم هو علبة من التطبيق على املدخل والطريقة  ــــــّ خاصــــــ

 واإلسترياتيمية التعليمّية.

مبــارة اللعبــة   : التعليم التعــاوين علىمبــارة اللعبــة بني جمموعــات   م التعــاوين علىالتعل .2

هو منوذج تعليم الذي يســـتخدم اللعب الدراســـّية يف بطولة. ويف هذه    ني جمموعات ب

ــوّي  ــدقاء يف الفرقة األخرى بعد يســـــ البطولة يتباري الطالب ليوّكل الفرقته مع األصـــــ

 قبله.

مهارة القراءة: مهارة القراءة هي مهارة لغوية أســــاســــية جيب أن يســــتوليها الطلبة إىل   .3

 اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة الكتابةجانب مهارة 

 السابقة اتالدراس .ح

  مهارة القراءة   لتعليممبارة اللعبة بني جمموعات  البحوث اليت تتعّلق بتأثري منوذج 

 هي : 
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 3دراسة غارين أغوع فرااتما: .1

عنوان البحث: تطبيق منوذج التعليم التعاوين على أســـــــلوب فرق متســـــــابقة األلعاب  -

مفردات اللغة العربية يملدرسـة املتوسـطة اإلسـالمية احلكومية فولوسـاري لتنمية تعليم 

 تولوج أجونج.

أهداف البحث: وصــف عملية  يف تطبيق منوذج التعليم التعاوين على أســلوب فرق  -

ــلبياته يف تعليم وللوصــــــــف تنمية تعليم مفردات  ــابقة األلعاب  وإجيابيات وســــــ متســــــ

ــة املتوســــطة اإل ــاري تولوج أجونج بعد  اللغة العربية يملدرســ ســــالمية احلكومية فولوســ

 تطبيق منوذج التعليم التعاوين على أسلوب فرق متسابقة األلعاب 

ـــــفي منهج البحث:  - ـــــميم الوصــــــ ـــــتخدام الباحث على منهج البحث يعل التصــــــ اســــــ

 الكيفي

ــابقة األلعاب 1أهم نتائج البحث: ) - ــلبية يف تطبيق  فرق متســــــــ ( كان إجيابية والســــــــ

ــهــل املــدرس يف تبني املــادة، إرتفــاع إحســـــــــــــــاس والعمـل  فردات  لتنميــة تعليم  م ســــــــــــ

التعاوين، لكل الطالب على اللطف واحلساسية والتسامح والدافع، ونشاط وإرتفاع  

ص يف من النتـائج،  ــــــــّ حيتـاج هـذا النموذج وقتـا طويال، مطلوب املعلم الـدقيق وخصــــــ

 
تطبيق منوذج التعليم التعاوين على أســــلوب فرق متســــابقة األلعاب لتنمية تعليم مفردات اللغة  ، غارين أغوع فرااتما 3

العربية، رســـــــالة بكالوراي )تولونج أجونج: كلية الرتبية والعلوم التعليمية، قســـــــم تعليم اللغة العربية اجلامعة اإلســـــــالمية 
 (2017احلكومية تولونج أجونج، 
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ــتعـد قبـل تطبيق هـذا النموذج كـالعـب ــؤال حتـديـد التوزع اجملموع، وأن يســــــــــــ ، والســــــــــــ

( كان تنمية مفردات 2واهلدية، والطال يصــعب يف شــرح املادة إىل الطالب اآلخر.)

ــطـة،  ــابقـة األلعـاب: يكون تعليم املفردات نشــــــــــــ اللغـة العربـية بعـد تطبيق فرق متســــــــــــ

ومثرية، وتنافســــيا، وغري راتبة، محاســــة، يســــهل املدرس يف تعليم املفردات، الطالب 

ـــــــطوا وغري امللل حلف  املفر  ــــــى  نشــــــ ـــــــنع احلف  اجليد والينســــــ دات من املدّرس ويصــــــ

 بسهولة. 

 4:سييت درة النصيحةدراسة   .2

فعالية منوذج التعليم: تعليم مباراة اللعبة والتعليم على حل املشــــكالت لرتقية عنوان البحث:  -

االعربيــــة جبــــامعــــة موالان ملــــك إبراهيم   مهــــارة الكتــــابــــة لطالب الَّبانمج اخلــــاة لتعليم اللغــــة 

 .اإلسالمية احلكومية ماالنج

 
فعالية منوذج التعليم: تعليم مباراة اللعبة والتعليم على حل املشـــكالت لرتقية مهارة ،  ســـييت درة النصـــيحة دراســـة  4

ــــــالميـة احلكوميـة مـاالنج ــــ ،  .الكتـابـة لطالب الَّبانمج اخلـاة لتعليم اللغـة االعربيـة جبـامعـة موالان ملـك إبراهيم اإلســــ

رســالة املاجســتري )ماالنج: كلية الدراســات العليا، شــعبة تعليم اللغة العربية اجلامعة موالان مالك ابراهيم اإلســالمية  

 (2020احلكومية ماالنج،  
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منوذج التعليم: تعليم مـباراة اللعـبة والتعليم على حـل تنفـيد وفعـالـية عرفـة  ملأهـداف البحـث:   -

املشــــــــــــــكالت لرتقـية مهـارة الكـتاـبة لطالب الَّبانمج اخلـاة لتعليم اللغـة االعربـية جبـامعـة موالان 

 .ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 التمريب. م الباحث على منهجاستخدا منهج البحث: -

ــتخـدام  عمليـة التنفيـذ تعليم مهـارة الكتـابـة ي( إن  1أهم نتـائج البحـث: ) - منوذج  ســــــــــــ

لطالب يف   التعليم: تعليم مبـاراة اللعبـة والتعليم على حـل املشــــــــــــــكالت موافقـة إىل التطبيق  

منوذج (   2) .لتعليم اللغـة االعربيـة جبـامعـة موالان ملـك إبراهيم اإلســــــــــــــالميـة احلكوميـة مـاالنج

 .  لرتقية مهارة الكتابةفعال التعليم: تعليم مباراة اللعبة 

 5أم سلمة: .3

ــابقة بني  عنوان البحث:  - ــلوب املســــــــــــ تنمية مهارة الكالم يلتعلم التعاوين على أســــــــــــ

 اجملموعات 

أهداف البحث: لتحســني عملية التعليم والتعلم يف تنمية مهارة الكالم من املدرســة  -

 املطوسطة.  

 استخدام من نوع البحث اإلجرائ الصفي.منهج البحث:  -

 
هارة الكالم يلتعلم التعاوين على أســـلوب املســـابقة بني اجملموعات، رســـالة درجة املاجســـتري يف ، تنمية مأم ســـلمة  5

تعليم اللغة العربية) ماالنج: كلية الدراســــات العليا، شــــعبة تعليم اللغة العربية اجلامعة موالان مالك ابراهيم اإلســــالمية 
 (2009احلكومية ماالنج،  
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ــابقـة بني   - ــلوب املســــــــــــ ــتخـدام التعلم التعـاوين على أســــــــــــ أهم نـتائج البحـث: أن اســــــــــــ

 اجلموعات له فعالية يف تنمية مهارة الكالم وحتسينها.

ك أوجه تشابه واختالف بني الدروس السابقات والدراسة يف هذا البحث، فأما  هنا 
أوجه التشابه تسوى يف استخدام منوذج التعاوين عند تعليم اللغة العربية لتحسني التعلم أو  

هي األوال    ةالسابق  اسات . وأما االختالف هذا البحث الدر ملعريفة التأثري أو فعالية تعلم
وقع البحث واملرحلته . يعل كل حبث له موقع ومرحلة خمتلف. جعل  االختالف يف خلفية م

الباحث مرحلة متوسطة ملوقع البحثه، وجعل الباخث اآلخر مرحلة اثنوية ملوقع البحثه.  
وأما هذا البحث جعل إىل مدرسة املتوسطة سبيل الرشاد ملوقع البحثه. ومرحلة هذه املدرسة  

والثاين االختالفات يف تركيز البحث البحث يف  يف مرحلة متوسطة على أساس املعهدية  
الدراسة السابقة األوىل تركيز على تعليم املفردات والبحث يف الدراسة السابقة الثانية  تركيز  
مهارة  تعليم  على  تركيز  الثالثة   السابقة  الدراسة  والبحث يف  الكتابة   مهارة  تعليم  على 

 ءة. مهارة القراالكالم. وأما تركيز يف هذا البحث تركيز على  
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 الفصل الثاين 

 اإلطار النظري 

 منوذج التعلم التعاوين  .أ

 منوذج التعلم .1

خاّصة، ومنخر منوذج التعلم هو الصيغة اليت تصّور من األول حىّت اآلخري اليت تقدنم  

التعلم هو ع ــترياتيميــــة  يــــ لمالتعريف منوذج  املــــدخــــل والطريقــــة واإلســــــــــــ ة من التطبيق على 

 6التعليمّية.

( أفشـــــــى منوذج التعلم هو خطّة أوتصـــــــميمات التعلم على مواجهة  1992جويس )

ــــل أو ينّظم كيفيـــة التعلم، ويثبـــّت مـــاّدة التعلم وفيهـــا الكتـــب واألفالم الرتبويـــّة   ــــــ يف الفصــــــ

شرطة أو برامج احلاسب )خاصة لتعليم(.ولكل منوذج التعلم يوّجه إلينا ليخّطط التعليم  واأل

  7الذي ينصر الطالب إىل اهلدفه.

ــدقاءه )مكتوب يف نور الوا ، ــوكامتو مع األصــــــ ــد 2000أما ســــــ ( خرج عن املقصــــــ

ــــّور كيفّية ترتيب يف نظام خَّبة التعليم ــل  حل  منوذج التعلم هو "إطار الفكرّ  الذي يصــــــ صــــــــ

 
6 Helmiati, Model Pembelajaran, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012) hlm. 19. 
7  Trianto, Model Pembelajaran Terpadu, Konsep, Strategi dan Implementasi dalam Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012) hlm. 51. 
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التعليم وملعّلم يف التخطيط  على  اهلــــدف املعنّي، يعمــــل على الطريقــــة والتوجيــــه ملخّطط 

 8أوالتصميم أنشط التعليم.

Arends (1997) “The term teaching model refers to a particular approach to 

9management system.”intruction that includes its goals, syntax, enviroment, and  

ــا   ــدافهــ ــا األهــ ــة وفيهــ ة املعّينــ ــّ التعليميــ ــل  مــــدجــ ــه على  التعلم يّتمــ ــارة من منوذج  العبــ

 ، والسياق والنظام.(syntax)والرتاكيب 

العبارة من منوذج التعليم مشل مع   أوســــــــــــــع على العبارة من مدخل التعليم وطريقة  

ر حلمّييت )التعليم، وإســـــــــرتاتيمّية التعليم، وتقنّية التعليم. ( من تلك العبارات، 2012فســـــــــّ

 وهي:

ة.   (1 ــّ ــ ــّور من األول حىّت اآلخري اليت تقدنم خاصــــــ ــ ــيغة اليت تصــــــ ــ منوذج التعليم هو الصــــــ

ــة  والطريقـــــ ــل  ــدخـــــ املـــــ على  التطبيق  من  ــة  علبـــــ هو  التعليم  منوذج  التعريف  ومنخر 

 واإلسترياتيمية التعليمّية.

 عملّية التعليم اليت تّتمه  مدخل التعليم هو نقطة اإلنطالق أو النظريّة على (2

 

 
8  Trianto, Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik, (Jakarta: Prestasi 

Pustaka Publisher, 2011) hlm. 5. 
9  Trianto, Model Pembelajaran Terpadu, Konsep, Strategi dan Implementasi dalam Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012) hlm. 53. 
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 وسائل التعليمية  .2

ــال تتضـــــــمن على عدة مكوانت. املكوانت   عملية التعليم والتعلم هي عملية اتصـــــ
يف التعليم والتعلم كـاملعلم واملنهـاج والطالب وغري ذلـك. ويإلذـــــــــــــــافـة إىل هـذه املكوانت  

التعلم لكي يكون التعلم املؤثر يتطلب التعليم والتعلم الوسائل التعليمية اليت تستخدمها يف 
 والفّعال.

الوســـــــــائل التعليمية هي وســـــــــائط )غري الناس( ويســـــــــتخدم املعلم لتحقيق أهلداف 
ــائل التعليمية كأدوات املســــــتخدمة لتقدمي املواد التعليمية اليت  التعلم. كما يتم تعريف الوســــ
تتكون من الكتب، والكاســـيت، والفيديو، واألفالم، والصـــور، والتلفاز، واحلســـوب. ومن 

ـــــــتنج   ـــــــائل التعليمية هي  هذا الفهم، ميكن أن يســــــ ـــــــمأّن الوســــــ  لكرتوينأو اإل ادوات الرســــــ
املســـتخدمة لتقدمي املعلومات بشـــكل البصـــري أو الشـــفهي. بل إذا تفســـريها مبع  واســـع، 
الوسـائل التعليمية هي كل شـخص، واملواد واألحوال اليت متنح الطالب الفرصـة الكتسـاب  

 10املعرفة واملعلومة والكفاءة، والطلعة.

ــيـاء كثرية من األدوات  والفهم من هـ  ذه املعرفـة أن وســـــــــــــــائـل التعليميـة تغطي أشــــــــــــ
املســـــــــتخدمة يلوســـــــــائط الداعمة ليبل  املواد الدراســـــــــة إىل الطالب يلوســـــــــائل البســـــــــيطة 
ــائل التكنولوجية تتعلق يلكومبيوتر.  ــبورة، والكتب الدراســـــــي، والصـــــــور حىت الوســـــ كالســـــ

تســـتخدم الوســـائل    عرفة واملواد الدراســـة.واملعلم هو األداة من األدوات املســـتخدم ليبل  امل
التعليمية لتحقيق أهداف التعلم يلغاية. اسـتخدام الوسـائل التعليمية ليس مناسـبة تطبيقها  
على تعلم األطفال فقط، بل الوســــــــــائل التعليمية مناســــــــــبة تطبيقها على تعلم الكبار حىت 

ية إىل الوســــائل املســــاعدة  مناســــبة تطبيقها على الطالب يف اجلامعة.حتتاج كل مواد دراســــ 

 
10 Abd. Wahab Rasyadi, Mamlu’atul Ni”mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Malang: UIN-Maliki Press, 2012), hlm. 101. 
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لتبلي  املواد. ويف تعليم اللغة العربية، الوســائل املوجودة يف التعلم هي املكونة من املكوانت  
ــة  اللغـــ التعلم  والتقييم. وتلزم موجودة يف  والنموذج  والطالب  واملعلم،  ــاملنهج  ــة كـــ التعليميـــ

 11العربية.

ال رسالة املعلم إىل الطالب استخدام الوسائل التعليمية بشكل عام هو مبثابة إيص
ــالــة أو املعلومــة املبلوا يف التعلم. زايدة عن ذلــك،  ــهــل الطالب يف فهم الرســـــــــــــ حىت أســــــــــــ
ــتطعوا الرتكيز على  ــائل التعليمية جلذب إهتمام الطالب حىت تســــــــ ــتخدم املعلم الوســــــــ يســــــــ

لكي  حمتوى التعلم املوجود يف الوســـائل. واســـتخدام الوســـائل أيضـــا لتنوع الطريقة التعليمية
12.للضغط على األجزاء املهمةال يشعر الطالب سأما وتستطع 

 

بناء على ذلك، تلعب الوســــــــــــــائل التعليمية دورا ووظيفة مهمة. وجود الوســــــــــــــائل 
التعليمية املمتنوعة كالصـــور أو الفيديو ميكن أن تناســـب مع احتياجات الطالب وتتكيف 

ــة حينمــا يبل  املعلم. ويكن املعلم أن   يوجــه اهتمــام الطالب إىل التعليم  مع مواد الــدراســـــــــــــ
 ال يشعر الطالب يمللل من متابعة الدرس.حىت  أكثر تنوعا والتعلم وجيعل التعلم

 اللعبة اللغوية  .3

وميكن تطبيق اللعبة   عينة بطريقة ممتعةاملهارات  املاللعبة هي نشــــــــــــاط الكتســــــــــــاب  
أشــــــكال التعلم املختلفة. وإذا تســــــتخدم اللعبة الكتســــــاب املهارات اللغوية فتســــــمى هذه 
ــطـة التعلم املتعـة حىت حتقق   اللعبـة لعبـة اللغويـة. تطبيق اللعبـة اللغويـة يف التعلم خللق أنشــــــــــــ

13أهداف التعلم.
 

 
11 Abdurrahman, Bahasa Arab dan Metode Pembelajaran, (Bandar Lampung: Aura, 2017), hlm, 2. 
12 Abd. Wahab Rasyadi, Mamlu’atul Ni”mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Malang: UIN-Maliki Press, 2012), hlm. 103. 
13 Dadan djuanda, Pembelajaran Bahasa Indonesia yang Komunikatif dan Menyenangkan. (Jakarta: 
Departemen Pendidikan Nasional,2016) hlm. 94. 
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ـــــت كلها من اللعبة اللغوية. تقو  ل اللعبة اللغوية إذا ومن مجيع اللعبة املختلفة ليســــــ
ــرها   ــتماع، الكالم، والقراءة، الكتابة( أو العناصـ ــاب املهارات اللغوية )اإلسـ إجراءها الكتسـ
ــوت، املفردات، والقواعد( بتطبيق ممتع. وعلى الرغم تطبيق اللعبة يملمتعة وال تقال  )األصــــ

غوية. ويلعكس اللعبة اللغوية إذا كان اسـتخدامها غري احلصـول على اكتسـاب املهارات الل
ــر اللغــة بــل  على ذلــك، إذا كــانــت اللعبــة ميكن ممــارســــــــــــــــة املهــارات اللغويــة أو العنــاصــــــــــــ

 14استخدامها ال يملمتعة فال تقل اللعبة اللغوية أيضا.

ــتنج أّن اللعبــة اللغويــة تلزم وجود   ــــــ املمتعــة    جوانــببنــاء على ذلــك. ميكن أن يســــــ
ـــــــر اللغة وتدريب املهارات اللغوية. ـــــــمل العناصــــــ وإذا مل يكن هناك ذالك غي عملية   وتشــــــ

 ال ميكن القول أن التعلم قد مت يستخدام طريقة اللعبة.التعلم ف

ليســــت   ويف عملية التعلم ال جيب دائما أن تتطلب اللعبة التبل  املواد الدراســــة ال
دراسـة اللعبة دائما  للتعلم األسـرع عن التعلم بغري اللعبة. بل تطبيق اللعبة املناسـبة يملواد ال

ــفـل أو خرج  ــة الطالب عنـد التعلم يف الصــــــــــــ وأحوال الطالب تزـيد متنوعـة التعلم ومحـاســــــــــــ
الفصـــــــل. اللعبة اليت تطبيقها مبناســـــــب وصـــــــحيح ســـــــيمعل التعلم متعة، ومثري الالهتمام، 
ـــــــــة حىت ترفع إبتكر الطالب وتعـامـل   وإزالـة امللـل، ويّورط الطالب يف عمليـة التعلم مبـارشــــــ

 الطالب مع طالب آخر. 

ومع ذـلك فعـالـية اللعـبة اللغوـية إذا تطبقـت يف تعلم اللغـة العربـية، ـبل اللعـبة اللغوـية 
ــا. أمــا املزااي اللعبــة اللغويــة هي إزالــة على امللــل،  وترفع انحيـة     ال فراا من املزااي النقصـــــــــــــ

ة وحمركات النفســــــية من الطالب، زايدة محاســــــة الطالب للمنافســــــة إىل أن يكونوا العاطفي
الب أو اجملموعة، ترفع الناحية اإلجتماعية ألن تســـتخدم اللعبة اللغوية بشـــكل أفضـــل الط

اجملموعة، وترك جتربة تعليمية يصـعب على الطالب نسـياهنا. وأما النقصـا من اللعبة اللغوية 
 

14  Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-Permainan Edukasi dalam Belajar 
Bahasa Arab, (Diva Pres 2011),hlm. 25-26. 
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  كلال ميكن  للتحكم يف الفصـــــل لكي ال يكون ذـــــمة،  حتتاج إىل مزيد من االهتمامهي 
ــةمواد  لعبة، يتطلب إعداد طويل، ال تعتَّب اللعبة اللغوية طريق الب يبلغه املعلماللغة    دراســــــــــــ

15برانجما تعليميا بل تعتَّب اللعبة اللغوية عرذا غري اخليار األعلى.
 

 التعلم مبارة اللعبة بني جمموعات .4

التعلم التعاوين هو األســــــــــــــلوب الذي يســــــــــــــتخدمها الطالب لتحقيق أهدافه الفردية  

املشــــرتك مع آخرين اي زمالعه لتحقيق أهدافهم، وحبيث تكون العالقة بني حتقيق  يلعمل 

ــلوب يتعلم فيه   ـــ ــة أخرى أبنه أســــــ ـــ أهدافه وأهداف زمالئه عالقة موجبة. بينما تعرفه دراســــــ

ــتة   ــغرية، يرتاوح عددهم يف كل جمموعة  ما بني طالبني حىت ســـــ الطالب يف جمموعات صـــــ

يف فهم الداســــــــــة، ويســــــــــعون  و حتقيق أهداف  طالب خمتلفي القدرات واإلســــــــــتعدادات 

مشـــــــــرتكة، معتمدين على بعضـــــــــهم بعضـــــــــا.وحتدد. ووظف املعلم يف هذه الطريقة ارشـــــــــاد 

 16وتوجيه.

ختـــالطـــا، وعلى كـــل   فرقـــةأو    جمموعـــة  التعلم التعـــاوين هو منوذج تعليم على منظومـــة

ــة   ــامــــل  جمموعــ ــة ويتعــ قــــدرة خمتلفــ ــده  وعنــ ــالــــب،  تتكّون من الثلــــث حىّت اخلمس من الطــ

 
15  Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-Permainan Edukasi dalam Belajar 
Bahasa Arab, (Diva Pres 2011),hlm. 38-39. 

ــترياتيميــاترشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة،  16 ــــ ــــ ــاليــا بني املنــاهج واالســــ ــ ــــ ــــ ، )إيسيسكو: تعليم اللغــة اتصــــ
 .177. ةه(،    2006منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 
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وهـذه الفرقـة تعمق املـادة مع األصـــــــــــــــدقـاء يف الرقتـه لفعـاليـة العمـل يف   17لألهـداف املعنّي.

 لة يتدوال الطالب ويتقايض الفكرات واخلَّبات ليبحث املشكالت.رحالتعليم. ويف هذه امل

 18ت اآلتية للتعلم التعاوين:ويف ذوء التعريفات نستخلص الصفا

يتعلم التالمـيذ يف جمموعـات صــــــــــــــغرية يرتاوح عـددهـا يف كـل جمموعـة  مـا بني تلمـيذين   (1

 حىت ستة تالميذ.

 تتكون كل جمموعة من تالميذ خمتلفي القدرات واإلستعدادات. (2

 يسعى أفراد كل جمموعة  و حتقيق هدف أو جمموعة أهداف مشرتكة. (3

 بعضهم بعضا اعتمادا إجيابيا لتحقيق أهدافهم املشرتكة.  يعتمد أفراد اجملموعة على (4

 يتفاعل أعضاء اجملموعة وجها لوجه، وساعد بعضم بعضا. (5

 يكون كل عضو يف اجملموعة مسؤوال عن تعلمه وتعلم زمالئه يف اجملموعة. (6

ــاء اجملموعة مهارات العمل اجلماعي التعاوين، مثل مهارات القيادة  (7 ـــ ـــــتخدم أعضــــــ يســــــ

 التواصل...إخل، ويتنافس كل منهم حول السلوك األجود. اختاذ القرار و 

 يقّوم أفراد جمموعة درجة جودة العمل الذي مت ومدى جناحهم فيه. (8

 
17  Anita Lie, Cooperatif Learning: Mempraktikum Kooperatif  Learning di Ruang-ruamg kelas, 

(jakarta : Grasindo, 2008), hlm. 41. 
ــالرشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة،  18 ــ ــــ ــــ ــترياتيميــاتتعليم اللغــة اتصــــ ــــ ــــ ، )إيسيسكو: يــا بني املنــاهج واالســــ

 .178ه(، ه.   2006منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 
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ي يســـــــــتخدم هو منوذج تعليم الذ  مبارة اللعبة بني جمموعات   بنوعم التعاوين  أّما التعل

ـــــــّية يف  ـــــــةاللعب الدراســــــ ـــــــة. ويف هذه املاملنافســــــ ه مع  موعتيتباري الطالب ليوّكل اجمل  نافســــــ

 ة األخرى بعد يسوّي قبله.موعتاألصدقاء يف اجمل

ــبهت ويلعامة، ـــ ــيمات اإلجناز    مبارة اللعبة بني جمموعات  أشــــــ ـــ وفرق الطالب تقســــــ

(Student Teams Achievement Division)     الطالب   وغريه يعل تقســــــيم الفرقةيف تقســــــيم 

ة اللعبة  امبار ى بعضــــــهم بعض لكن  إال أن يف لحبســــــب قدرة وجنســــــية، ومعرفية خمتلف ع

 ةالدراسـيّ  ةاللعب املعلم  يصـنعون اللعبة الدراسـية،  طالب يملنافس يلعب يدرس   بني جمموعات 

ــيـّة    م ليمّرب عـند التعل ــــــ على العرض من  الطالب  فهم و معريفـة الطالب على مـاّدة اـلدراســــــ

.وأما يف اجملموعة، الطالب تقســـــــــيمات اإلجناز   ومناقشـــــــــة مع األصـــــــــدقاءه واملعّلمهاملعّلم 

 19.  لفحصطالب يال ويدرس 

 بني جمموعات خطوات منوذج التعلم التعاوين مبارة اللعبة .5

ــتخدام منوذج التعلم التعاوين مباراة اللعبة نني اجملموعات ترفع دور  اخلطوات يســــــــــــ
قســــــــــــم  نشــــــــــــط الطالب عند التعلم. فهذه جتعل البيئة الطيبة وأكثر اإلهتمام من طالب.  

ربعـة خطوات وهي أة اللعبـة بني اجملموعـات على  ر خطوات التعلم مبـا (Salvin) ســـــــــــــــالفني
 20.إىل اجملموعة الفائزةويقّدر موعات، والتطبيق، ذع الطالب يف اجملو االستعداد، و 

 
19  Robert E. Slavin, Cooperative Learning, Teori, Riset dan Praktek, Terjemahan: Nurulita, 

(Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 163. 
20  Robert E. Slavin, Cooperative Learning, Teori, Riset dan Praktek, Terjemahan: Nurulita, 

(Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 154. 
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يضـا يسـتعد  أفأما يف االسـتعداد يشـرّح املعلم مادة الدراسـة ومادة املناقسـة. وكذاك 
ذــــــع الطالب يف اجملموعات.  و عبة كبطاقة مرقمة بعدد من الطالب. وأما لمكوانت من ال
كد  أتإىل كسة. الوظيفة الرئيسية من اجملموعات    الطالب   تكون من أربعةتكل جمموعات 

ــة يجلهد والنشـــــاط على عضـــــو اجملموعة   ــتعّد على كل  لكي يتعلم الطالب ومنافســـ ، وتســـ
امل يف منوذج مبارة العبة بني اجملموعات،  و عضــو اجملموعة إتباع املبارة. اجلموعة هي أهم ع

ــارى جهد للمموعاهتا  و  ـــ ــو اجملموعة ابذل قصــــــ ـــ يلعكس اجملموعة ابذل  وجيب مجيع عضــــــ
 قصارى جهد لكل عضو اجملموعة.

ــة. يشــــــــرح تو  ةا التقبيق ابدأ بتغيري الفصــــــــل إىل مكان املبار أمّ  نقلب طاولة الدراســــــ
ــة ومنوذج الـ  ــــــ ــتحـدم يف التعّلم قـبل منفـذ تمعّلم املـادة اـلدراســــــ ــــــ بيق املـبارة. يـناق   طذي يســــــ

ب إىل وبعد مناقشة افرتق الطال الطالب يف جمموعاته عن مادة الدراسة  بعد شرح املعلم.
 ستعد املعلم.تقد  ليتطاولة املبارة ا

 (2.1الصورة )
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جيمع املعلم نتيمة املباراة ويدخل إىل نتيمة  أن يقّدر بعد ف اجملموعة الفائزةوأما 
.  موعة اليت حتصل نتيمة عالية بني جمموعات أخرىاجملهي   اجملموعة. اجملموعة الفائزة

النتيمة يف املباراة ستكون قيمة اليومية. بعد أن تعرف اجملموعة الفائزة يعطى معلم شهادة 
 .21تقدير إليها

  22خرج ترييانتو أن خطوات منوذج التعليم التعاوين مبارة اللعبة كما يلي :و 

ــــع .أ ــــة الطالب من كل   جمموعةإىل    طالي املعلم يضــــــ التعلم بعدد األربعة أو اخلمســــــ

 طالب خليط من درجة املنمز الطالب، واجلنسية، والقبيلة.الو   اجملموعة

مث أيكد أن يسـتطع بني    موعةيهّيأ املعلم عن املادة الدراسـية ويتعاون طالب يف اجمل .ب 

 عن املادة الدراسية من املعلم موعةطالب يف اجمل

 مساعدة أي يتعاون بعضه بعضا ونوال جيوز يفعل طالب عن املباراة،  .ج

ــّدر إىل اجمل .د ــةيقـ ــائزة. يعلن املعلم اجمل  موعـ ــةالفـ ــار املعلم اجمل  موعـ ــائزة، وخيتـ ــةالفـ  موعـ

، الفائزة األوىل، والفائزة الثانية، والفائزة الثالثة. حســــم موعات الفائزة إىل ثالث اجمل

 جمموعات أخرى.بني  قيمة عالية  حبسبالفائزة   موعةاجمل

 مبارة اللعبة بني جمموعات ااي ونقصانمز  (3

 
21   Robert E. Slavin, Cooperative Learning, Teori, Riset dan Praktek, Terjemahan: Nurulita, 

(Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 154. 
22 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 84 
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( ميلك الطالب احلرّيّة  1خرج اتنريجيا على مزااي ونقصــــــا جمموعة لعبة بطولة  وهو : 

(  3واثق على نفســـــــــه .   منوذج التعاوين مباراة اللعبة بني اجملموعات ( ترقّي 2على التعبريه.  

ــّو  الطـالـب األخر.   ــــــ  منوذج التعـاوين مبـاراة اللعبـة بني اجملموعـات ( ترقّي  4تنقص أن تشــــــ

ــّية. 5الدوافع.  ــامح بني  6( ترقّي تفهيم الطالب على ماّدة الدراســـــ ( ترقّي األخالق والتســـــ

التعليم    ( يســــتطع الطالب تطوير القدرة يف نفســــه ، وكان التعاوين جيعل7الطالب واملعّلم.  

ــئما. وأما النقص عن  ــل حياء وال ســــــ   منوذج التعاوين مباراة اللعبة بني اجملموعاتيف الفصــــــ

ــر الفكرة يف الفرقته أي بعض طالب فقط الذي 1هو:  ( طاملا على كّل الطالب ال حياذــــــ

ــر الفكرته.     منوذج التعاوين مباراة اللعبة بني اجملموعات( نقص الوقت لتعليم ألّن 2حياذــــــــــ

( إذا كان املعّلم اليســـــتطع أن يدير الفصـــــل جيدا فضـــــميج  3لى الوقت األطول. حيتاج ع

 23الفصل.

 مهارة القراءة  .ب

 تعريف مهارة القراءة  .1

جيب أن    من مهارات تعلم أي لغة أجنبية، مهارة القراءة هي مهارة لغوية أســـــــاســـــــية

يســتوليها الطلبة إىل جانب مهارة اإلســتماع ومهارة الكالم ومهارة الكتابة. هذه يف جدير  

ــتيعـاهبا عـند تعلم اللغـة األجنبـية. وهتتم مهـارة القراءة يألمرين األول الوقوف  يلطـالب اســــــــــــ

 
23 Taniredja, Tukiran, dkk,. Penelitian TindakanKelas, ( Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 72. 
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 على رموز اللغة اليت حتتوي على عالقة املع  املالئم يلرموز املكتوب. واســـــــتخدام ســـــــياق

اللغة حىت بقدر على انتخاب املفهوم الدقيق واملهارة لتفريق أصـــــوات احلروف وغري ذلك. 

والثاىن قدرة الفهم اليت حتتوي على اســــــتنباط الفكرة األســــــاســــــية يف النص وهي اســــــتنباط  

 24األفكار اجلزئية والقدرة على التحليل والنقد يف أثناء القراءة وغري ذلك.

القراءة عملية عقلية انفعالية دافعية تشــــــمل تفســــــري الرموز  رأى حســــــن شــــــحاتة أن 

والرســــــــــــــوم اليت يتلقـاهـا القـارئ عن طريق عينيـه، فهم املعـاين، الربط بني اخلَّبة الســـــــــــــــابقـة،  

وأما حممود كامل الناقة فرأى أن  25واالســـــتنتاج والنقد واحلكم والتذّوق وحل املشـــــكالت.

حة املطبوعة إىل عقل القارئ أي فهم املع  القراءة هي انتقال املع  مباشــــــــــــرة من الصــــــــــــف

 26مباشرة وبطالقة من الصفحة املكتوبة املطبوعة.

ــمن العمليات العقلية  ــتماع ومن مث ففي تتضــــــــ ــتقبالية كاالســــــــ القراءة هي مهارة اســــــــ

املتضــــمنة يف االســــتماع ففي كلتا املهارتني يقوم الطالب يســــتقبال الرســــالة وفك رموزها، 

عمليتـــان حيتـــاج املتعليم لثروة لفظيـــة كـــافيـــة، املعلومـــات عن بنـــاء اللغـــة ولكي تتم هـــااتن ال

 وتركيبها. 

 
 . 86( ة. 2003حممد اخلطيب بن إبراهيم، طرائق تعليم اللغة العربية، )الرايض: اململكة العربية السعودية،  24
 .105( ة 2002حسن شحاتة، تعليم اللغة العرية بني النظرية والتطبيق، )القاهرة، الدار املصرية اللبنانية،  25
 (186( ة. 1985ت أخرى، )اجلامعة أم القرى، حممود كامل الناقة، تعليم اللغة العرية للناطقني بلغا 26



27 

   

 
 

كانت القراءة نشـــــاطا عاما يقوم به اإلنســـــان كل يوم، كقراءة اجمللة والرســـــالة وقراءة  

اجلريدة. كيفما مىت كان املقروء يللغة األجنبية صـار مفهوم القراءة معقدا مركبا. مل يقتصري  

بعملية ميكانية ســهلة أو حمدود على هتمي كلمة بعد أخرى. ولكن القراءة نشــاط القراءة  

 27قد أصبحت نشاطا فكراي يستلزم تدخل مجيع شخصية الفرد. 

إذن أن القراءة انتقال املع  مباشــــــرة من الصــــــفحة املطبوعة إىل عقل قارئ، أي أن  

 كتوبة.القراءة اليت نعلمها هي فهم معاين مباشرة وبطالقة من الصفحة امل

 أنواع القراءة  .2

تعيينا  تقسيمات  من حيث تعليمها ويقسمها طعيمة عدة ننظر إىل القراءة ميكن أن

 28على الرؤية الواذحة لطرق ووسائل تدريسها فالقراءة تنقسم: 

 من حيث نشاط القارئ إىل جهرية وصامتة .أ

 استمتاعية، ودرس، وحتليل  قراءة من حيث الفرض العام للقارئ إىل .ب 

 
ـــــــدي أمحـد طعيمـة،    27 ــــ  طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبـا.حممود كـامـل النـاقـة ورشــــ

 157(، ه.  2003)إيسيسكو: منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 
طعيمة.    28 الناقة ورشدي أمحد  العربية  حممود كامل  اللغة  ــا.طرائق تدريس  هبـــ الناطقني    لغري 

 154(، ه.  2003)إيسيسكو: منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 
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احلصول على  من أجـل  اخلاة للقارئ إىل لقضاء وقت الفراا، و الغرض  من حيث   .ج

 معلومة معينة، واحلصول على التفاصيل، والتأمل والتحليل واالستنتاج.

 من حيث مراحل تعلمها إىل: .د

 تعرف رمزي صو ، أي مرحلة السيطرة على ميكانيكيات القراءة (1

 القراءة واالرتباط يملع الفهم أي مرحلة  (2

 املكثفة أي مرحلة القراءة للدرس والتحصيل  (3

 التحليلية الواسعة أي مرحلة االتصال بكل ماتعَّب عنه اللغة من فكر وثقافة. (4

وستناول من هذه التقسيمات ما له ارتباط وثيق بديناميات عملية تعليم القراءة، وما 

 ا.ميكن أن يساعد على تعليم هذه املهارة وحتقيق أهدافه

 القراءة اجلهرية. (1

التقاط الرموز املطبو  وتوصيلها عَّب العني إىل املخ وفهمها يجلمع بني الرمز   عهي 

ذافة األصوات، واستخدام أعضاء إب  كشكل جمرد، واملع  املختزن له يف املخ، مث اجلهر

وه النطق، وحسنالنطق استخداما سليما.  القراءة،وجودة  للتمرين على صحة    ي فرصة 

 اآلداء
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تتضمن مهارة عدة وتستخدم هنا  ب من القراءة الصامتة، ألة أصعوتعد القراءة اجلهري

أجهزة متعددة ومعقدة. ودلت التمارب على أن القراءة اجلهرية تتساوى مع القراءة الصامتة  

يف مهاراهتا وتزيد عنها يف مهارات أساسية متثل تفسري حمتوايت املادة املقروءة للسامعني، 

 .29ماتوفر الوقت واجلهد وإن كانت القراءة الصامتة أون على الفهم، ك 

تعتَّب القراءة اجلهرية مهارة خاصة ميكن أن يكون تعلمها غاية يف حد ذاته، وميكن  

تعلم املهارة الكلية للقراءة، فالقراءة اجلهرية   أيضا أن يكون وسيلة أو مرحلة من مراحل 

املتعلم  ينظر إليهاكخطوة أوىل وذرورية للقراءة الصامتة والكتابة أيضا، إذ قبل أن يتمكن  

الصوت ورمزه الكتايب،    العالقة بني  تتأكد لديه بشكل اتم  شاطني البد أنهذين الن  ءمن أدا

ومن احلقائق املعروفة أنه كلما أتقن الدارس القراءة اجلهرية يف لغته األم ساعده ذلك على  

تعلم القراءة اجلهرية يف لغته الثانية. ولعل البداية الصحيحة لتدريس القراءة اجلهرية تستلزم 

 :30مايلي

 
فؤاد.    29 أمحد  عليان،  تدريسها.حممود  وطرائق  ماهيتها  اللغوية،  والتوزيع،   املهارات  للنشر  املسلم  دار  )الرايض: 

 .133(، ه.  1992
ــــه، )مكة املكرمة  30 ــــه، مداخله، طرق تدريســــ ــــســــ حممود كامل الناقة، تعليم اللغة العرية للناطقني بلغات أخرى أســــ

 .192(، ه.  1985:اجلامعة أم القرى، 
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أن يقدم املعلم يف البداية منوذجا صحيحا للقراءة اجلهرية ميكن أن حيتذى به، كأن   .1

يقرأ نصا أو حمادثة، ويتابع الطالب قراءته متطلعني إىل النص، مث يقلدونه يف الصوت  

 والنطق. 

 أن يكون النص املقدم قصريا وسهال ومفهوما. .2

شرائط،  ختصيص وقت كاف يدرب فيه الطالب على مساع نصوة مسملة على   .3

 متابعني هذه النصوة يف مصادرها، مث يطالبون بقراءة النص قرائة جهرية

تدريب الطالب على القراءة اجلماعية )كورس( والقراءة الفردية. ويف القراءة الفردية  .4

فالينطق كلمة   بسرعة  يقرأ  الدارس ألن  توجيه  يكون حريصا على  أن  املعلم  على 

لوقت ينبغي أال يطالبه أبن  كلمة، وال يتوقف مرات عديدة يف السطر، ويف ذات ا

 يقرأ مثلما يقرأ ابن اللغة.

أن يكون املعلم يقظا اللتقاط أية أخطاء يف الصوت أو النطق، ويف حتديد املشكالت   .5

أسبا  اجلانبني  الذيناخلاصة   عن  يبحث  وأن  الدارسني،  برانجما     هباعند  ويضع 

على النطق الصحيح لبعض األصوات، أو يستعني يملعمل سهم  لعالجها، كأن يدر 

 يح النطق وأتكيده يف تصح

أن   .6 اجلهرية هي  للقراءة  تقوميية  معايري  جيعلها  أن  ينبغى  أمورا  ثالثة  املعلم  يعى  أن 

يتمنب الدارس الرتدد والقراءة كلمة كلمة، أن يتسلسل نطقه وصوت تسلسال طبيعيا  
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مع الرتكيب اجلمل دون أخطاء صوتية، وأن يكون نَّبه وتنغيمه حبيث مييال إىل التعبري  

 املقروء واليفقد متاما.عن املع  املوجود يف النص 

أن يدرك املعلم منذ البداية أن صعويت تعلم القراءة وهي ختتلف األجبدية العربية يف  .7

وأصوا وترتيبها  فهم   هتاشكلها  وعدم  اليمني،  من  تبدأ  القراءة  األخرى،  يألجبادية 

 الثقافة العربية زاملعاين اليت تعَّب عنها اللغة العربية يف هذه الثقافة.

 يبدأ من الدراسة التقابلية.  .8

االبتعاد عن حشو حصة القراءة يلنصوة والقراءة واألسئلة حبيث ال يصبح الفصل   .9

 مزدمحا ثقيال. 

عادة ماتكون التدريبات يف القراءة اجلهرية  االلتفات إىل تدريبات الكتاب وحلها، و  .10

حمصورة يف عملية التعرف والنطق ورمبا قليل من الفهم، كم أن هذه التدريبات تكشف  

عن أية صعويت مل تكتشف يف أثناء الفرتة األوىل وهي الفرتة اليت قام فيها الطالب  

 يلقراءة مع املعلم، ومن مث تتاح الفرصة يف حينما ملعاجلة هذه الصعويت. 

 لصامتة.القراءة ا (2
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ميكن تعريف القراءة الصامتة أبهنا: استقبال الرموز املطبوعة، وإعطاؤها املع  املناسب  
املتكامل يف حدود خَّبات القارء السابقة مع تفاعلها يملعاين اجلديدة املقروءة، وتكوين 

 31خَّبات جديدة وفهمها دون استخدام أعضاء النطق.

يف تعرف  الدقة واالستقال  النوع من القراءة بعض املهارات والقدرات،  ويتطلب هذا

الكلمات، وزايدة الثروة اللفظية، والعمق يف الفهم، والسرعة يف القراءة، وللوصول إىل اتقان  

هذه القدرات واملهارات البد من تدريب منظم عليها عن طريق إشارات النص، والسياق، 

 واستخدام املعاجم اللغوية

، حيث تلتقط العني الرموز  القراءة الصامتة هي اليت تتم فقط عن طريق العني والعقل

املكتوبة ليفسرها العقل مباشرة وحيوهلا إىل معان، أي أهنا قراءة الفهم، وهي تعتَّب من أهم  

مهارات القراءة اليت ينبغي اكتساهبا يف أثناء دراسة اللغة، فهي هدف من أهداف دراسة  

 32اللغة، مث وسيلة من وسائل التعلم واستمراره. 

 
)الرايض: دار املسلم    املهارات اللغوية، ماهيتها وطرائق تدريسها.حممود عليان، أمحد فؤاد.    31

 .130 ة(،  1992للنشر والتوزيع، 
)إيسيسكو: منشورات   طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبــا.ل الناقة ورشدي أمحد طعيمة.  حممود كام  32

 .157(، ة.  2003املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 
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مرحلة   من  االنتقال  مفاجئاليتم  بشكل  الصامتة  القراءة  إىل  اجلهرية  ويف   القراءة 

تدريسها، البد أن يتم التقدم واالنتقال من خالل سلسلة متدرجة يف الصعوبة من مواد 

 . 33القراءة 

  عادة مايكون قراءة مواد ونصوة يف الكتب يف تدريس القراءة الصـــــــامتة هواألول 

إات هو  املستوى  هذه  يف  القراءة  من  والغرض  املقررة.  الطالب املدرسية  أمام  الفرصة  حة 

ملواجهة تراكيب اللغة يف السياق العام، وتعرف املفردات السابق دراستها أيضا من خالل  

السياق، واملعتاد أن يواجه الدارسون مشكالت كثرية من القراءة والفهم عند هذا املستوى 

ن الثاىن، حيث ينبغي أ. و حىت لوكانوا غري قادرين على مناقشة احملتوى يللغة العربية ذاهتــا

يقرءوكتاي لغواي معقدا،  أن تقدم للطالب مواد مل يدرسوها من قبل، ولكن ليس مع  هذا 

وإمنا معناه إاتحة الفرصة أمامهم لقراءة مواد شبيهة مبا درسوه كنوع من التقدم التدرجيي  

 34.واالستفادة من اخلَّبات السابقة يف مواقف جديدة شبيهة

 أهداف القراءة  .3

 
)إيسيسكو: منشورات   طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبــا.حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة.    33

 .158(، ه.  2003املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 
ــــه، )مكة املكرمة  34 ــــه، مداخله، طرق تدريســــ ــــســــ حممود كامل الناقة، تعليم اللغة العرية للناطقني بلغات أخرى أســــ

 .198(، ه.  1985:اجلامعة أم القرى، 
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 شكل األهداف اجلزئية التالية:وهذا اهلدف العام ميكن أن يوذع يف 

 أن يتمكن الطالب من ربط الرموز املكتوبة يألصوات اليت تعَّب عنها يف اللغة العربية.  (1

 أن يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح. (2

أن يتمكن من استنتاج املع  العام مباشرة من الصفحة املطبوعة وادراك تغري املع   (3

 بتغيري الرتاكيب.

املفردات من معان السياق. والفرق بني مفردات احلديث ومفردات  أن يتعرف معاين   (4

 الكتابة.

 ين اجلمل يف الفقرات وإدراك عالقات املع  اليت تربط بينها. معاأن يفهم  (5

 أن يقرأ بفهم وانطالق دون أن تعوق ذلك قواعد اللغة وصرفها. (6

 أن يفهم األفكار اجلزئية والتفاصيل وأن يدرك العالقات املكونة للفكرة الرئيسية. (7

 أن يتعرف عالمات الرتقيم ووظيفةكل منها. (8
 أن يقرأ بطالقة دون االستعانة يملعاجم أو قوائم مفردات مرتمجة إىل اللغتني. (9
والعلوم  (10 والتاريخ  األدب  قراءة  إىل  الصحيفة  قراءة  من  ابتداء  واسعة  قراءة  يقرأ  أن 

ونقدها وربط  املعاين  النتائج وحتليل  األحداث وحتديد  مع إدراك  واألحداث اجلارية 
 35الواسعة يلثقافة العربية اإلسالمية القراءة  

 
)إيسيسكو: منشورات   طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا.حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة.    35

 . 151(، ة.  2003وم والثقافة، املنظمة اإلسالمية للرتبية والعل
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 التقييم يف مهارة القراءة  .4

من اهداف تقييم هو معريفة على نتائج األنشطة اليت مت القيامها. وبذلك يف التعليم،  

قياس درجة يقوم التقييم ملعريفة  درجة جناحة على إتقان كفاءة الدروس. ويقوم التقييم  يف  

  املخطط هلا يف عملية التعليم والتعلم متوافقة كانت أو ال.  و أهداف التعليم    اجلراء من

 يإلذافة إىل ذلك ، ف ن التقييم له وظائف وأهداف أخرى كما يلي:  

 التعريف يف مدى األهداف التعليمية اليت تتكون على الكفاءة املقررة  (1

 

 اعطاء موذوعية املالحظات لنا على سلوك نتائج التعليم من تالميذ  (2

 طاعة الطالب على الكفاءات واملعرفات واملهارات أو اجملاالت معينةتعريف است (3

 تعريف مزااي ومالحظة تقدم تعلم الطالب وحتديد فعالية عملية التعلم القيامة.  (4

واختبار كفاءة الطالب على مهارة القراءة هو إختبار اللغوي الذي يقوم الطالب  

اللغة الثانية أي اللغة األجنبية. وأخذ نورغيانتورا  على التعلم اللغة إما كان يف اللغة األوىل أو  

يف  تقييم املهارة القراءة  بشكل العبارات اليت تستخدم ملادة اإلختبار على مهارة القراءة.  

عبارة   احلوار،  فهم  وعبارة إلختبار  اخليايل،  النثر غري  فهم  عبارة إلختبار  مثل  والعبارات 

 .36بارة األخرى كالرسالة، واجلدول، واإلعالنإلختبار فهم الغوي، وإختبار لفهم الع

 
36 Burhan Nurgiyantoro, Penilaian Pembelajaran Bahasa Berbasis Kompetensi, (Yogyakarta: BPFE, 
2010), hlm. 373. 
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فهم  عطى  عن درجة ت  اليت على إحتبار كفاءة وفهم قراءةيتخص تصــــنيف يرت  
 37القراءة كما يلي: 

 فهم احلرفية   .أ
تعطي فهم احلرفية اساسا رئيسيا ومعلومات صرحيا عن النص او العبارة. أهداف  

تتعلق من نص القراءة القراءة واسئلة يف القراءة على فهم   احلرفية مصمم لتظهر أجواب 

 وأسئلة تبدأ من أسئلة سهولة حىت إىل صعوبة.

 إعادة التنظيم .ب 

هتدف أن  جيعل الطالب يقومون أبنشـــــطة التحليل، وتركيب، وجتمع    إعادة التنظيم

ــريح يف النص أو يف العبــارة. ويف هــذا املرحلــة ميكن  أفكــار و معلومــات الــذي يعتَّب بصــــــــــــ

 بطريق إعادة الصياغة أو الرتجيم الكلمة اليت مل يفهموا الطالب. التعلم

 فهم االستنتاجي .ج

فهم االســــتنتاجي هو الفهم الذي يكشــــف تلميذ العبارة أو احلدس أو خَّبة النفســــية  

حىت صـرحية  يسـتخدام نتائج الفكرة واملعلومات. وأسـئالت اليت تقوم يف ففم االسـتنتاجي  

ــتنتج األفكـار  يهـدف إىل التلمـيذ أن  خيرج الفكرة واخلـيال. الوظائف يف هذه املرحـلة الســــــــــــ

مقارنة واســــتنتج الســــبب والنتيمة اســــتنتج طبيعة   الرئيســــية واســــتخالة النتائج الرتتيب و

  حىت يفسر اللغة اجملازية.
 

37 Robinson, J.T., The Nature of Science and Science Teaching, (California: Wodsworth Publishing 
co. Inc. 1968), hlm. 19-23. 
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 التقومي  .د

املقصود يلتقومي هو يقّوم التلميذ إىل مادة العبارة أو النص. وكانت األسئالت يف 

هذه املرحلة هتدف ملعرفة إســــــــــــــتماب التلميذ الذي يدل على أن التلميذ قد فعل عملية 

ــة من   واملعرفــ ــار أخرى من اخلَّبة  ــارة وألفكــ العبــ ــة يف  البينــ ــار  ــارن  بني األفكــ التقومي ويقــ

 التلميذ.

فــأمــا اإلختبــار يف هــذا البحــث يهــدف ملعرفــة دراجــة تفــاهم التالميــذ عن العبــارة أو 

 واإلختبار. األسئالت  ريف يلتعبري أفكار ومعلومات يف النص بوسيلةالنص على فهم احل
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 الفصل الثاث

 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه .أ

ــتخـدم البـاحـث املنهج التمريب ملعرفـة  ا منوذج تعليم التعـاوين مبـارة اللعبـة   تطبيقســــــــــــ

سـبيل الرشـاد املتوسـطة  مدرسـةفصـل الثاين يف اليف  بني اجملموعات وأثره على مهارة القراءة

ف البحث التمرييب يعل البحث الذي خيتَّب مباشرة عن أتثري متغري  ر ع  .اإلسالمية مباالنج

ث التمرييب أفضـــــــــل دليل على متغريات أخرى وخيتَّب عالقة الســـــــــبب والنتيمة. ينتج البح

 سـتخدام هذا املنهج ألنه أقرب املناهج حلل املشـكالت ا .على وجود عالقة سـببية مفرتذـة

 38يلطريقة العلمية.

وتصميم هذا التمارب مقارنة بني اجملموعتني أي اجملموعة التمريبية واجملموعة  

للتمربة قد مت  وائية ، ألن الفصلعلى الرغم من اختيار اجملموعة ووذعها يلعش الضابطة، 

 .تشكيلها مسبقا

 

 

 
38 Masganti Sitorus, Metodologi Penelitian Pendidikan Islam (Medan : IAIN Press, cet.1, 2011), 

hlm. 111. 
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 جمتمع البحث وعينته  .ب

مدرسة سبيل الرشاد  فصل الثاينهذا البحث هو مجيع الطالب يف ال أن جمتمع يف

الذي تكون من فصــــــلني،   2022-2021العام الدراســــــي   املتوســــــطة اإلســــــالمية مباالنج

 الفصل للبنني والفصل للبنات. 

يف هذا البحث من تلك الفصــــــــــــلني ليكون الفصـــــــــــل  عينة البحث   الباحث أخذو 

للبنني يكون الفصـــل ذـــابط وأما الفصـــل للبنات   الضـــابط الفصـــل التمرييب. فأما الفصـــل

 طالي. 25يكون الفصل التمرييب.  وأختار من كل الفصل على 

 البياانت واملصادرها  .ج

 البياانت    (1

ــم البياانت يف   البياانت هي معلومات عن مجيع األعراض اليت جيب ختزينها. تنقســــــــــــ

 إىل قسمني ومها:  ا البحثهذ

ــية ، هي  .أ ـــــ ــاســــــ ـــــ ــرة من قبل الباحثالبياانت االبياانت األســــــ ـــــ أو من   ليت مجعها مباشــــــ

ــتخدموهنا.ا ــية من هذا البحث   ســــــ ــاســــــ وراء  أحوال إجراء التعلم هي والبياانت األســــــ

 مالحظات املقابالت واالختبارالطالب يف استخدام 
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، هي البياانت اليت ال يتم مجعها مباشــــرة من قبل األشــــخاة الذين   فرعيةالبياانت ال .ب 

مدرسة عن  واثئقفرعية يف هذا البحث هي البياانت الأي الباحثني. و  لديهم مصلحة

. وهذه البياانت ألعراض أحوال املدرســـــــة والطالب حىت حالة املدرســـــــة بشـــــــكل عام

 اللعبة بني اجملموعات.عرف الباحث أن هذه املدرسة الئق للتطبيق منوذج مبارة 

 مصادر البياانت  (2

مصــادر البياانت يف البحث هي املوذــوعات اليت ميكن احلصــول على البياانت  

  مجع الباحث البياانت اليت جاءت من: ا البحث،يف هذ 39منها.

 الذين جييبون  نياملســتميبالبياانت من   صــولح  ســاســية، هيمصــادر البياانت األ .أ

ســـبيل الرشـــاد  ف نه البحث يقوم يف املدرســـة   كتابيا وشـــفهيا.على أســـئلة الباحث  

درســـة واملعّلمون والتالميذ  فاملســـتمبيون هم رئيس امل املتوســـطة اإلســـالمية مباالنج

 ن يف هذه املدرسة. ة يف الفصل الثامصاخلا

شيء ميكن أن يوفر البياانت ، ولكن تلك البياانت  هي    فرعيةمصادر البياانت ال  .ب 

هو التوثيق    فرعيةمن البشر. يف هذه احلالة ، يكون مصدر البياانت الاليت ال أت   

 ملفات وصور. أي يف شكل كتب وأرشيفات 

 
 

39 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 
hlm. 108. 



43 

   

 
 

 متغريات البحث  .د

 متغريات البحث اليت استطاع البحث أن يصل إليها تقسيم كالتايل:وجد 

 املتغري املستقل .أ

ــتقـل قـاد البـاحـث أن  اهو العـامـل الـذي ر  س أثره على املعتَّب التـابع، واملتغري املســــــــــــ

(independent  Variable)    ويســـــــــمى(x)  ــتيويف هذا البحث هو منوذج  الباحث دمخســـــــ

 .بارة اللعبة بني اجملموعات م

 املتغري التابع .ب 

هو العامل الذي ينتج عن أتثري العامل املســــتقل وهو األفعال والســــلوك الناتج من  

   .(Dependent Variable)ويســــمى أيضــــا العامل الناتج أو املتغري الناتج  40املســــتقل.املتغري  

 .قراءةويف هذا البحث هو براعة على مهارة ال .(Y)ويسمى الباحث على املتغري 

 ( 3.1الصورة )         

 

 
ــة العربيــة   جــابر عبــد احلميــد جــابر    40 ــ ــــ ــــ وأخرون، منــاهج البحــث يف الرتبيــة و علم النفس، )القــاهرة: دار النهضــــ

 .198(، ة،1978
 

X Y 
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 البيان :

:  X دام منوذج مبارة اللعبة بني اجملموعات خاست 

 Y .القدرة على مهارة القراءة: 

 أسلوب مجع البياانت .ه

 استخدم الباحث أدوات مجع البياانت يف هذه  التمربة كما يلي:

 ةظاملالح .1

ــــاكل البحث من  ــــاط حبثي هدف إىل مجع البياانت املتعلقة مبشــــــ املالحظة هي نشــــــ

املكان، للحصــول خالل عملية املراقبة املباشــرة يف مكان البحث. الباحث موجود يف هذا 

ــمّ  ــحيحة يف التقرير الذي مت تقدميه. املالحظة هي طريقة جلمع البياانت سـ ل  على أدلة صـ

 املوجودة.فيها الباحث املعلومات  

ستخدم الباحث نوع مالحظة غري مشارك ، أي أن الباحث  ايف هذه املالحظة ، 

.  بشكل مباشرحالة الكائن ، لكن الباحث غري نشط وشارك  يف  راقب بشكل مباشر فقط  

أسلوب  موجودة وحتدث.    هذا  من خالل مالحظة ظاهرة  البياانت  املتوقّ مجع  أن من  ع 

حتصل هذه املالحظة على بياانت تتوافق مع موذوع البحث. األشياء املراعات هي حالة  
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يف املدرسة سبيل الرشاد املتوسطة اإلسالمية مباالنج واألنشطة التعليمية اليت يقوم هبا والبيئة  

 .يف هذه املدرسة الميذتال

املدرسة يف  املوجودة  العناصر  حول  مالحظات  الباحث  بد،  قدم  الباحث    أأوال 
مدرسة املتوسطة سبيل الرشاد    هزيةأملعرفة أهلية و   مالحظات تتعلق بشروط األهلية للمدرسة
ستحدام التعلم ملدرسة عند القيام ياخاصة استعداد  اإلسالمية يف تطبيق التعلم اللغة العربية  
هتدف هذه  اثنيا، قدم الباحث مالحظات للمعلمنيالتعواين مبارة اللعبة بني اجملموعات.  

ا الطالب يف تعلم اللغة املالحظة إىل إجياد البياانت املتعلقة يلدرجات اليت حصل عليه
ق  العربية. اليت  ااثلثا،  العادات  حول  البياانت  الستخراج  للطالب  الباحث مبالحظات  م 

 صنعها الطالب ومحاسهم يف متابعة تعلم اللغة العربية.

 بانةاالست .2

أسلوب جلمع البياانت تنفيذه من خالل إعطاء جمموعة من البياانت   بانة هياالست

لإلجابة.   للمميب  منراء    انةاالستب  تستخدمااملكتوبة  املتعلقة  البياانت  على  للحصول 

اللعبة بني    طاب ال التعاوين مبارة  التعلم  التعلم يستخدام منوذج  موعات. أما نوع اجملبعد 

مغلق يستخدام مقياس ليكرت من   ةاستبان  وعن  يه  بحثاملستخدم يف هذه الانة  االستب

،  موافق بنتيمة  2، غري موافق بنتيمة  1غري موافق بشدة بنتيمة    مع التفاصيل  4إىل    1

مساعدة املستميبني على   هي  بانة  اختيار هذا النوع من االست.  4، وموافق جدا بنتيمة  3
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م ، وتساعد على تسهيل حتليل  اإلجابة بسرعة عن طريق اختيار اإلجابة اليت تناسب رغباهت

 البياانت على مجيع االستباانت اليت مت مجعها على الباحثني.

لطالب يف الفصل التمريبية عندما يكون الطالب قد قاموا  بانة إىل اإعطاء االست
منح مجيع الطالب احلرية يف إعطاء  التعلم يستخدام منوذج مبارة اللعبة بني اجملموعات.  

الباحث   اإلجايت  أو  املعلم  من  تدخل  الطالب   دون  يقدمها  اليت  اإلجايت    استخدام 
إىل استخدام النموذج مبارة اللعبة بني اجملموعات  املتعلقة حاجة الطالب و   مجيع آراءملعرفة 

اهتمام الطالب يف  لقراءة، واإلستبانة ملعرفة أيضا على موافقة هذا منوذج و لتعليم مهارة ا
 .  التعلم

 املقابلة .3

املقابلة عبارة عن أســـــلوب جلمع البياانت من خالل عملية ســـــؤال وجواب شـــــفهي 

من اجتاه واحد ، مما يعل أن الســؤال أي  من األشــخاة الذين يريدون املعلومات ويقدم  

بني  واملواجهة الســمة الرئيســية للمقابلة هي االتصــال املباشــر  .   41طاملســتميبون إجايت فق

 .الباحثني ومصادر املعلومات 

ــوعــات  امن خالل املقــابلــة قــ  م البــاحــث أن حفر البيــاانت واملعلومــات من املوذــــــــــــ

ــادية جمانية، يعل املقابلة اليت  ـــ ــلوب املقابلة يف هذا البحث هي مقابلة إرشــــــ ـــ البحثية. وأســــــ

 
41  Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususna Skripsi (Jakarta: Rineka 
Cipta,2011), hlm.105 
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ليسـت اثبتة يف على دليل املقابلة، واألسـئلة فيها حمّرر. ميكن الباحث تعميقها أو تطويرها 

 بوفق االوذاع من مكان البحث.

 ختباراال .4

ــــول على إجايت يف  مجع االختبار عبارة عن  ــئلة اليت تُعطى للطالب للحصــــــ ــ األســــــ

شـــكل شـــفهي )اختبار شـــفهي( ، أو يف شـــكل كتايب )اختبار كتايب(، أو يف شـــكل إجراء 

بشـــــكل عام،  اســـــتخدام االختبارات لقياس أو تقييم نتائج تعلم الطالب . )اختبار عملي(

  ، بلاملعريف فيما يتعلق إبتقان املواد التعليمية وفقا لألهداف التعليميةوخاصــة نتائج التعلم 

.  42ة ميكن أيضـا اسـتخدام االختبار لقياس أو تقييم نتائج التعلم يف اجملاالت الفعالة واحلركي

أن االختبار عبارة عن ســــــلســــــلة األســــــئلة أو التدريبات اليت ُتســــــتخدم أداة    فبمعم  هذا،

 عرفة أو القدرات اليت ميتلكها فرد أو جمموعة.لقياس املهارات أو امل

ــار  ــار على االختبـ ــارتتم االين،  مت إجراء االختبـ ــل تطبيق    ختبـ ــارة األوىل قبـ منوذج مبـ

هـا ملهـارة تطبيق بعـدالثـانيـة  ختبـار الاللعبـة بني اجملموعـات إي تســــــــــــــمى يإلختبـار القبلي وا

  االختبارات يســــــــتخدام نفس أداة االختبارأجريت ختبار البعدي القراءة إي تســــــــمى يال

ــئلة االختيار   20ألف من  تت وهي دف هذا االختبار إىل رؤية ومقارنة ي، هتســــــؤاال من أســــ

 
42  Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 
hlm. 35 
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ختبـــار كمـــا جنـــاح الطالب يف االومعـــاير  .  تطبيق هـــذا النموذج  االختالفـــات قبـــل وبعـــد

   43:يلي

 ( 3.1)اجلدول 
 ختبار معاير جناح الطالب يف اال 

 النسبة فتة النتائج التقرير  الرقم 

   %100 - %91  100 – 91 ممتاز 1

 %90 - %86 90 – 86 جيد جدا 2

 %85 - %75 85 – 75 جيد 3

 %74 - %60 74 – 60 مقبول 4

  %59 - %0  59 – 0 ذعيف 5

 
 حتليل البياانتطريقة  .و

ــتخدم الباحث يف حتليل  ا   الكمية. الكيفة و البياانت  ختليل  قة يالبياانت يعل بطر ســــ

ســـــــتخدم  أســـــــلوب حتليل الكيفة  إلجابة  ايتوافق مها على أســـــــئلة يف هذا البحث. األول 

ــئلة البحث كيف تطبي ــتخدام منوذج  أســ مبارة اللعبة بني جمموعات على مهارة القراءة ق اســ

ــاد مباالنج ــبيل الرشـ ــالمية سـ ــطة اإلسـ ــة املتوسـ ــلوب  يف مدرسـ ل على أسـ ــّ . فأما بياانت حتصـ

املقابلة بطريقة ســـــؤال وجواب بني   تســـــتخدماســـــتبانة.البياانت من املقابلة واملالخظة واال

 
43 Soenardi, M. Metodologi Pendidikan Bahasa Arab, ( Bandung : Alfabet, 2015), hlm. 67 



49 

   

 
 

  تالباحث ورئيس املدرســـــــــــة ومعلم اللغة العربية والطالب يف هذه املدرســـــــــــة. وســـــــــــتخدم 

ــة بني   ــارة اللعبـ ــاوين مببـ ــة تطبيق منوذج التعّلم التعـ ــة الطالب قبلـ ــالـ ــة لتنظر على حـ املالحظـ

ســــــــــتخدم اســــــــــلوب مجع البياانت يإلســــــــــتبانة  اموعات على مهارة القراءة وبعده. وأما اجمل

لتحســــني ولتكّمل اإلجابة على أســــئلة البحث األوىل. واســــتخدم الباحث اإلســــتبانة على 

 ( كما يلي :linkertاملقياس لنكريت )

 ( 3.2اجلدول )    

 معيار النتيجة لإلجابة اإلستبانة 

 الدرجة  النتيجة  رقم

 1 غري موافق حدا 1

 2 غري موافق 2

 3 موافق 3

 4 موافق جدا 4
 

ستخدم الباحث على أسلوب ختليل الكمية إلجبة أسئلة ما مدى أتثري  اوالثاين 

التعّلم يستخدام منوذج التعّلم التعاوين مببارة اللعبة بني جمموعات على مهارة القراءة يف  
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مدرسة املتوسطة اإلسالمية سبيل الرشاد مباالنج حبساب نتائج االختبار القبلي والبعدي. 

. IBM SPSS Statistic 25 حمسوبة يستخدام جتَّبينالنتائج من اال
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 الفصل الرابع 

 عرض البياانت وحتليلها

دام منوذج مبارة اللعبة بني اجملموعات يف مدرس         ة  خس         تِبمهارة القراءة   تعليم تطبيق .أ

 سبيل الرشاد املتوسطة اإلسالمية مباالنج

القراءة  على أســـــــــــــــاس  أّن تطبيق منوذج مبــارة اللعبــة بني اجملموعــات لتعليم مهــارة  

ــاد. ــبيل الرشــ ــة أي منهج املعهد ســ ــســ ــة  على املنهمني املختلفني  منهج املؤســ تنّفذ املدرســ

ة واملنهج من املؤســـــســـــة ســـــبيل الرشـــــاد.أّن ندونيســـــيوزارة الرتبية والتعليم اإليعل املنهج من  

ــياملنهج من  ــاســـــــي ملواد الدراوزارة الرتبية والتعليم االندونيســـــ ــة العامية  ة هو املنهج األســـــ ســـــ

ــة هو منهج   ــســـ ــيات والعلوم الطبعية والعلوم اإلجتماعية وغريها، وأما منهج املؤســـ كالرايذـــ

ــــي يطبق على التعلم العلوم الديل يعل يف التعلم القرآن، والتعلم علوم الدين والتعلم   دراســــــ

 44اللغة العربية. 

ية الرمسّية يف املدرسة مع تلك أن هذه  املدرسة يف بيئة املعهد، بل التعليم اللغة العرب

ــابق،  ــبوع ولقد مّر تعلم اللغة العربية ملدة عامني فقط. ويف الســــــ إلقاء واحد فقط يف األســــــ

كــان تعلم اللغــة العربيــة  يتم يف بيئــة املعهــد وال يف املــدرســــــــــــــــة والرتكيزه على تعليم املهــارة 
 

يف املناهج الدراسية  رئيس املدرسة من جانبانئب قابلة مع أستاذة هرمي إمسا وا  هي مصدر احلقائق من امل 44
 .  سطة اإلسالمية مباالنجاد املتو مدرسة سبيل الرشا
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بصــــباح اللغة.   الكالم اليت تتم مرتني يف األســــبوع بعد صــــالة الصــــبح ويســــم هذا الَّبانمج

ــة على مادة اللغة العربية لتمعل التعلم   ألن اللغة العربية تعتَّب مادة جديدة وتســــعى املدرســ

ــة نوع كتاب اليف االفعال. و  ــنتني غريت املدرســ ــةدلســ املســــتخدم للطالب جلعل التعلم    راســ

سـطة اإلسـالمية  و يف املدرسـة سـبيل الرشـاد املت  وقدرات الطالب  احوالمناسـبا لتطبيقه على  

 45مباالنج.

ـــــــــل   ولتمعــل مــادة تعلم اللغــة العربيــة الفعــال وحيّطط املعلم على التعلمــه يف الفصــــــ

هم طالب أيتون أبســاس مشــكالت الطالب والشــعوبته والقدراته. غالبية يف هذه املدرســة  

ــيةخب من مناطق خمتلفة خمتلفة. وذلك ألن ة العربية  خمتلفة وقدرهتم على اللغ  لفية شـــــــــخصـــــــ

لقد  ة يف املدرســـــــــــة اإلبتدائية وهناك أيضـــــــــــا مل تعلمون قط و هناك طالي تعلموا اللغة العربي

 درسة.تعلمت اللغة العربية يف هذه امل

ــدرة على   القــ ــاس الطالب أتثر  يتبع الطالب   محــ ــة،  ــة العربيــ ــة تعلم اللغــ ــابعــ متــ يف 

ــكل جيد ومحاس ألن هم يشــــ  ــتطاع التعلم بشــ عرون أن ينال املعلومات والعلوم اجلديد  املســ

يف كل حماذـــــــرة. الطالب غري املســـــــتطاع هم يشـــــــعرون شـــــــأما ملتابعة تعلم ألن تعتَّب اللغة 

 
مصدر احلقائق من املقابلة مع أستاذة هرمي إمسا وا  هي انئب رئيس املدرسة من جانب املناهج الدراسية يف  45

 مدرسة سبيل الرشاد املتواسطة اإلسالمية مباالنج.   
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العربية مادة الدراســـــية الصـــــعوبة. ويف مهارة القراءة يشـــــعر الطالب صـــــعوبة يف قراءة النص 

 46يلصحيحة موافقة على قواعد اللغة ويفهم مع  فيها.

حياول املعلم دائما التغلب   على هذه املشــــــــــــــكلة ال خيلو املعلم من اجلهد.للتغلب  و 

. وحيـل املعلم على نقص القـدرة الطالب على مهـارة  املشــــــــــــــكلـة كلهـال مل حتـ   ولكن  عليهـا

  من خالل تفســــــــري نص القراءة يف كتاب التدريسالقراءة يعلم بنموذج احملاذــــــــرة بشــــــــكل 

ــئلــة فيهــا. وميكن هــذا   النموذج موافق لتطبيق يف مهــارة القراءة ألن ويقوم الطالب األســــــــــــ

آلخر ولكن ا  أجب على الســــــــؤال بشــــــــكل صــــــــحيح بعض الطالب يفهم مع  القراءة و

 47نتائج التعلم غري متساوية. ويشعرون شأما و اإلجابة على األسئلةيصعبون لفهم املع  و 

بــــه  منوذجأن طرق و   يلرغم   قــــد مت القيــــام  يــــدرس الطالب على التعلم املختلفــــة  بــــل مل   ،

ــة ويلعب اللعبة األ ة،ويقوم الطالب كادمييجمموعات بنموذج مبارة اللعبة بشـــــــــكل املنافســـــــ

48تعليم القراءة يإلفرادي حىت اآلن.
 

 
مصدر احلقائق من املقابلة مع أستاذ أمني الدين هو معلم اللغة العربية يف مدرسة سبيل الرشاد املتواسطة  46

   ية مباالنج.اإلسالم

مصدر احلقائق من املقابلة مع أستاذ أمني الدين هو معلم اللغة العربية يف مدرسة سبيل الرشاد املتواسطة  47
 اإلسالمية مباالنج 

هي الطالب يف مدرسة سبيل الرشاد املتواسطة  ديوي راتيه ونور حكمة مصدر احلقائق من املقابلة مع  48
 اإلسالمية مباالنج 

 



52 

   

 
 

عـات يف ذج تعّلم مـبارة اللعـبة بني اجملمو تعليم مهـارة القراءة بنمو قـام الـباحـث بعملـية 

،  ل التمريب وهو فصــل الثامن للبنات يف مدرســة ســبيل  الرشــاد املتواســطة اإلســالمية الفصــ 

 طالب.  25بط وعلى كل فصــــــل تتكون على  وجعل فصــــــل الثامن للبنني الفصــــــل الضــــــا

 وشرح الباحث على اخلطوة اليت تستعمل يف هذا البحث كما يلي:

 حماذرة األوىل  .1

ــل التمريب على جـدول األعمـال لـيأخذ   ــرة األوىل يف الفصــــــــــــ فعـل الـباحـث احملـاذــــــــــــ

البيـــاانت من كفـــاعـــة الطالب على مهـــارة القراءة. وأيخـــذ البيـــاانت من اإلختبـــار القبلي 

الــذي أعطي البــاحــث على هــذا الفصــــــــــــــــل. قبــل أن يعطي البــاحــث على اإلختبــار يبــدأ  

من البحث الذي يسـتعمل. مث ينظر يف يلسـالم إىل محيع طالب ويعرض النفس وأغراذـه  

احلضــور لتكيد   كشــفجدول احلضــور ويفحص حضــور مجيع طالب. مث يســتمر إىل نظر  

ختبار القبلي يلطريقة اليت جييب الطالب على حضــور الطالب يف الفصــل. فأما إجراء اال

ر  ا ختبار االختياري الذي جيب طالب أن خيتأســـــئالت بشـــــكل اال 20األســـــئالت بعدد  

ح  دقيقة    20. يفعل طالب اختبارا مبدة  مجيع اإلجايت اليت توفريهاجواب واحد بني أصــّ

واحلاصـله متكن القابلّية. ويف هذه احملاذـرة ال    ضـمان الصـالحيةبال مسـاعدة من الباحث ل

 يفعل جدول أعمال آخر إال يفعل اخلتبار القبلي و حيّلل احلاصله. 
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 حماذرة الثانية .2

فعل الباحث احملاذـرة الثانية يف الفصـل الضـابط. وأما الفصـل الضـابط هو الطالب 

ــد هذه  ــاد ماالنج. يقصـ ــبيل الرشـ ــالمية سـ ــطة اإلسـ ــة املتواسـ ــل الثامن للبنني مدرسـ يف الفصـ

احملاذــــرة ملعرفة قدرة أســــاســــية من الطالب بنفس الطريقة اليت قام هبا يف الفصــــل التمريب. 

الباحث يلسـالم إىل محيع طالب ويعرض النفس، . مث ينظر يف   وقبل يقوم اإلختبار يفتح

احلضــور لتكيد   كشــفجدول احلضــور ويفحص حضــور مجيع طالب. مث يســتمر إىل نظر  

حضــور الطالب يف الفصــل. يشــرح الباحث إىل طالب يف هذا الفصــل أهنم جُيعل الفصــل 

ــل الثامن ل ــل التمريب وهو الفصــــــ ــل املقارن من الفصــــــ ــابط يعل فصــــــ ــة الضــــــ لبنات مدرســــــ

ختبار ال توجد فروق بني الفصــلني. هم املتواســطة اإلســالمية ســبيل الرشــاد ماالنج. أما اال

ح جواب واحد بني مجيع اإلجايت اليت توفريها. ؤيفعل    20جييبون   أســــــــئالت خيتار أصــــــــّ

دقيقة بال مســــــاعدة من الباحث لضــــــمان الصــــــالحية واحلاصــــــله   20طالب اختبارا مبدة  

ـــــــرة ال يفعل جدول أعمال آخر إال يفعل اخلتبار القبلي و  متكن القابلّية . ويف هذه احملاذــــــ

 حيّلل احلاصله.  

 حماذرة الثالثة  .3

ــرة الثالثة يف الفصــــــــل التمريب  ة تقدمي منوذج تعّلم التعاوين مبار يلقام الباحث حماذــــــ

يومياتنا.  اللعبة بني اجملموعات يف دراســـــــــة القراءة يملادة الثانية يف مرحلة األوىل مبوذـــــــــوع 
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ــم البــاحــث ثالثــة أجزاء قبــل نبــدأ التعلم.  األول اإلفتتــاح  على   دقــائق والثــاين   10قســــــــــــ

ــطــة على   دقــائق. فــاألول افتتح البــاحــث   10دقيقــة والثــالــث االختتــام على     50االنشــــــــــــ

بتقدمي السالم ونظر إىل كشف احلضور وبدأ بتعريف عن منوذج تعّلم التعاوين مباراة اللعبة 

ات من كيفية التمري واحلطواته واملنفعاته يف تعليم مهارة القراءة خاصــــــــة على بني اجملموع

 املادة يومياتنا.

ــة جمموعات. وكل   ــــ ــيم الطالب إىل كســــــ ــــ ــطة، بدأ التعّلم بتقســــــ ــــ الثاين يعل األنشــــــ

جمموعات تتكون على كســة الطالب. ال قســم الباحث على جمموعات بدون ترّو ولكن 

قبلي وبتشــاور إىل املعلم اللغة العربية يف هذا الفصــل. تكّون ختبار القســم بتحليل على اال

على كل جمموعة طالب ذكي وطالب غري ذكي، إذا مجع بينهما ال خيتلف كثريا من قدرة 

شـــــــــرح الباحث عن مادة    بعد تشـــــــــكيل اجملموعةبني اجملموعات عند تعليم مهارة القراءة. 

ــتطعون الطالب على القراءة  القراءة واألهدافها. وأما أهداف تعليم يف هذه ا ــرة يســـــ حملاذـــــ

 يف النطق.  ةصحيحالاجليدة و 

مع زمالء    يف اجملموعات ويناق  الطالب    أعطى الباحث النصـــــــــوة الذي يقرأمث

ــة على     15يف اجملموعة حىت يقدرون القراءة اجليدة وصـــحيح يف النطق. وأما وقت املناقشـ

 دقيقة.
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ــتعـدوا اجملموعـات يف املـباراة. وقـبل ـبدأت املـباراة يرّتب   ــــــ ــة، اســــــ ــــــ بعـد فرغـت املـناقشــــــ

ــة طاويالت يف أمام   مقاعد وطاوالت  الباحث ليمعل مكان املباراة، يرّتب الباحث كســــــ

 . 5-1ي عالمة يف كل طاوالت برقم الفصل يعط

ــتعهم  طالب بعد رتّبت طاوالت ويتبّوأ   ة برقم  دون عن املبارة. أن طاولة املبار مســ

ــاء اجملموعة حىت  1 هي طاولة أعلى طالب قدرة عن مهارة القراءة العربية من مجيع أعضـــــــ

ربية من مجيع  هي مكان  أسفل طالب قدرة عن مهارة القراءة الع 5إىل طاولة املباراة برقم  

أعضـــــــاء اجملموعة. مث أعطى الباحث غالفا إىل مجيع طالب قد دخل الباحث أســـــــئلة يف 

 فالف وطالب جييبون تلك أسئلة. أعطى الباحث على كل طاولة املباراة أسئلة خمتلفة. 

بقراءة مجلة قصــــــــرية جبهرية وصــــــــحيحة. أن أســــــــئلة يف   ة األوىل، لعب طالب املبار 

، يتلّف  طالب عن مجلة جبهرية وصـــــــحيحة. يف دون احلركةة هي مجلة قصـــــــرية بهذه املبار 

ــــةه لديهذا الدور  ــــئلة. والباحث هيئة   الفرصــــــ ــــرية من أســــــ كل طالب لتلّف  اجلملة القصــــــ

ــمع قراءة الطالب. الطالب الذي تلّف  اجلمل ــئلة حتكيم الذي يرى ويســ ــرية من أســ ة القصــ

وإذا تلّف  اجلملة القصـرية من أسـئلة بقراءة   100بقراءة جيدة صـحيحة فيحق له النتيمة 

ومجعـت النتيمـة من كـل طـالـب إىل نتيمـة   50بغري جيـدة صــــــــــــــحيحـة فيحق لـه النتيمـة  

 اجملموعة.



56 

   

 
 

ـــــلت  الثالث يعل اال ختتام. ختم الباحث بتلخيص املادة وأعلن النتيمة اليت حصــــــ

كل اجملموعة وأعلن اجملموعة الناجية يف املباراة األوىل. مث خيتم يلدعاء والسالم على مجيع  

 دقائق.  10الطالب. وقسم الباحث وقتا الختتام على 

 حماذرة الرابعة   .4

ة اللعبة بني  التقدمي منوذج مبار ضــــابط بغري  يف الفصــــل ال رابعةقام الباحث حماذــــرة ال

. عّلم الباحث اجملموعات يف دراســة القراءة يملادة الثانية يف مرحلة األوىل مبوذــوع يومياتنا

. أعطى الباحث نص القراءة إىل طالب وأشــــــــار لتلّفظوون ترمجون إليها التقليدي بنموذج

 مث جييبون الطالب األسئالت يف كتاب الدراسة. 

 حماذرة اخلامسة  .5

يف الفصـــــــــل   امســـــــــةحماذـــــــــرة اخل تقامالطالب مباراتني. و  يف هذه احملاذـــــــــرة لعب

ــتخـدام منوذج تعّلم التعـاوين مـباراة اللعـبة بني اجملموعـات. املـباراة   التمريب ــــــ بـثاـبت على إســــــ

ــم البــاحــث ثالثــة أجزاء قبــل نبــدأ التعلم.   األوىل أي املبــاراة الثــانيــة يف هــذا البحــث، قســــــــــــ

دقيقة والثالث االختتام على   50دقائق والثاين االنشــــــطة على   10األول اإلفتتاح  على  

دقائق. فاألول افتتح الباحث بتقدمي الســـــــالم ونظر إىل كشـــــــف احلضـــــــور شـــــــرح إىل   10

خطوات املباراة الثانية والثالثة. فأما املباراة الثانية لعبون طالب ألهداف فهم طالب على 
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الثالثة لعبون طالب ألهداف فهم طالب على    مجلة الصـــــــــحيحة بفهم املع . وأما املباراة

 حمتوايت النصص وجييبون األسئالت.

ــوئ كانت على  ـــــ ــطة األول يعل املبارة الثانية. اخلطوات يف هذه املبارة ســــــ ـــــ فاألنشــــــ

ــبوع املـاذــــــــــــــياخلطوات يف املـباراة األوىل يف  ولكن خمتلف على اهلـدف عن مهـارة   األســــــــــــ

القراءة. لو أّن  يف املبارة األوىل هدفها على قراءة نص جبهرية وصحيحة ففي املبارة الثانية 

 أهدافها أن خيرت طالب على اجلملة الصحيحة بفهم معناها. 

كانت عّدة مجل يف الغالف ولكن اجلملة الصــــــحيحة يف كل غالف مجلة واحدة 

ــــــــحيحـة بني عـّدة  فقط. اللعـبة يف هـذ ه املـباراة هي خيـتار الطـاـلب إىل اجلمـلة الواحـدة الصــــــ

اجلمــل اخلــاطئــات.  بعــد اختــار طــالــب مجلــة صــــــــــــــحيحــة فقرأ طــالــب مجلــة جبهريــة. وأمــا 

البـاحـث هو هيئـة حتكيم الـذي يرى ويســــــــــــــمع قراءة الطـالـب عن اجلملـة. الطـالـب الـذي 

ــئـلة فحق له النتيمـ  ــــــ ــــــــحيحـة من أســــــ وإذا إخـتار وتلّف   100ة  اخـتار وتلّف  اجلمـلة الصــــــ

ومجعت النتيمة من كل طالب إىل نتيمة    50اجلملة اخلاطئة من أســــــــئلة فحق له النتيمة 

 اجملموعته. 

ـــــم خمتلف من املباراة األوىل. ألّن إذا  التنبه : أّن يف املباراة الثانية، الغرمي أي اخلصــــــ

ورفع إىل الطاولة    100 كان طالب أجاب األســـــــــئلة يف املباراة األوىل صـــــــــواي فله النتيمة
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ــئلة يف املباراة األوىل خاطئ فله  ـــ األعلى من الطاولته القبلة. وإذا كان طالب أجاب األســــــ

وخفض إىل الطاولة األدىن من الطاولته القبلة. وهكذا جرى يف املباراة الثانية    50النتيمة 

 أيضا.

ة ســـــــــوئ كانت على فاألنشـــــــــطة الثاين يعل املباراة الثالثة. اخلطوات يف هذه املبارا

وأعطى طالب إجابة   حمتوى القراءةاخلطوات يف املباراة األوىل والثانية، ولكن اهلدف على  

ومقصــــــــــــــدها مث أعطى إجابة صــــــــــــــحيحة فله   حمتوى القراءةعند فكره. ف ذا طالب عرف  

. ومجعـــت النتيمـــة من كـــل 50، وإذا أعطى إجـــابـــة خـــاطئـــة فلـــه النتيمـــة  100النتيمـــة  

 موعته.طالب إىل نتيمة اجمل

ـــــلت  الثالث يعل اال ختتام. ختم الباحث بتلخيص املادة وأعلن النتيمة اليت حصــــــ

كــل اجملموعــة وأعلن اجملموعــة النــاجيــة يف مجيع املبــاراة. أعطى البــاحــث اجملموعــة النــاجيــة  

يإلحرتام واهلدية لزايدة احلماسة ورفع القدرة على تعليم املهارة القراءة. اهلدية اليت أعطئت 

اجملموعـــة النـــاجيـــة إعطـــاء الـــدوافع إىل اجملموعـــة األخرى لتمعـــل اجملموعـــة النـــاجيـــة يف إىل  

 املباراة األخرى. مث ختم الباحث يلدعاء والسالم على مجيع الطالب.

بعـد انتهى التعّلم، أخذ الـباحث البـياانت يالختـبار البعـدي ليعرف كفـاءة الطـالب 

التعاوين مباراة اللعبة بني اجملموعات والبياانت    عن مهارة القراءة بعد استخدام منوذج تعّلم

 من رأي الطالب بوسيلة اإلستبانة. 
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 حماذرة السادسة .6

التقدمي منوذج تعّلم التعاوين بغري   ة يف الفصـل الضـابطسـادسـ فعل الباحث احملاذـرة ال

ــة القراءة يملـادة الـثانـية يف مرحـلة األوىل  مبوذــــــــــــــوع مـباراة اللعـبة بني اجملموعـات يف دراســــــــــــ

ــي. بعد   التقليدي  . عّلم الباحث بنموذجيومياتنا ــبوع املاذــ ــة يف األســ ــتمّر على الدراســ اســ

ــة. أخذ الباحث البياانت من اإلختبار   ــئالت يف كتاب الدراســــــ أجاب طالب مجيع األســــــ

 البعدي يف هذا الفصل  بعد انتهى التّعلم، مث اختتم التعلم يلسالم. 

 ( 4.3اجلدول )
 خالصة احملاضرة 

 اهلدف  اْلنشطة  الفصل  احملاضرة 

أخـذ البـاحـث بيـاانت  ختبار القبلياال الفصل التمريب احملاذرة األوىل
من  اال القبلي  ــار  ختبــــ

 الفصل التمريب

أخـذ البـاحـث بيـاانت  ختبار القبلياال الفصل الضابط احملاذرة الثانية
من  اال القبلي  ــار  ختبــــ

 الفصل الضابط

ــار  الفصل التمريب احملاذرة الثالثة  املبـــــ من تطبيق  األوىل  ة 
الــــقــــراءة   ــارة  مــــهـــــ ــيــــم  ــلــ تــــعــ
ــتمدام منوذج التعاوين  يســـ

ــة   لعـــــب اللعبـــ طالب 
عـــــــلـــــــى  يلـــــــرتكـــــــيـــــــز   
ــات   ــركـــــ ــراءة    احلـــــ وقـــــ



60 

   

 
 

بــــــني   ــة  ــبـــــ ــعــــ ــلــــ الــــ ــاراة  ــبـــــ مــــ
 اجملموعات  

ــنــــــص   ــةالــــ ــريـــــ ــهــــ  يجلــــ
 ةصحيحوال

الثـــــانيـــــة يف  التعّلم   الفصل الضابط احملاذرة الرابعة   يملـــــادة 
مرحلـــــة األوىل مبوذــــــــــــــوع 

البـــــاحـــــثيوميـــــاتنـــــا  . عّلم 
 التقليدي بنموذج

أجــــاب طــــالــــب على 
أســــــــــــــئالت يف كتـاب 

 الدراسة

تنفيذ املباراة الثانية والثالثة  الفصل التمريب احملاذرة اخلامسة
اـلقـراءة   ــارة  مـهـــــ ـتعــلـيم  مـن 
ــتمدام منوذج التعاوين  يســـ
بــــــني   ــة  ــبـــــ ــعــــ ــلــــ الــــ ــاراة  ــبـــــ مــــ

و  املعلم اجملموعــــــات  أخــــــذ 
ــاانت  اال  الـبـيـــــ ــار مـن  خـتـبـــــ

 البعدي واإلستبانة. 

يف املبـاراة الثـانيـة لعبوا  
طالب اللعبــة يلرتكيز  
اختيـــــار اجلملـــــة  على 
الصــــــــــــــحيحـة من بني  

 .  اجلمل اخلاطئة
ــة  ــاثـــــ الثـــــ ــاراة  املبـــــ ويف 

فـــهــم  ي عـــلـــى  لـــرتكـــيـــز 
حمتوى النص واإلجابة  
ــئلــة حىت  على األســــــــــــ

 كامال.يصبح نًصا  

ــــرة   احملـــــــــــــــاذــــــــــــــــــــــــ
 السادسة

الثـــــانيـــــة يف  يملـــــ التعّلم   الفصل الضابط ادة 
مرحلـــــة األوىل مبوذــــــــــــــوع 

البـــــاحـــــث يوميـــــاتنـــــا . عّلم 
 التقليدي بنموذج

أجــــاب طــــالــــب على 
أســــــــــــــئالت يف كتـاب 
الدراسـة، وأجاب عن 

ــئالت يف اال تبار  خأسـ
 البعدي. 
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ومن تطبيق منوذج مبــارة اللعبــة بني اجملموعــات لتعليم مهــارة القراءة يف الفصـــــــــــــــل  

الطالب زايدة  %  77,60التمرييب مدرســـــة ســـــبيل الرشـــــاد املتواســـــطة اإلســـــالمية مباالنج 

اإلكرتاث واحلماسة يف متابعة التعلم. والتعلم بشكل اللعبة إجعل الطالب أكثر محاسا وال  

ــعرون يمللل.   ـــ ــعروا هنم يتبعأيشــــــ ـــ ــتطيعون يف البداية وشــــــ ـــ ون التعلم يجليد. ولو أهنم ال يســــــ

الصـعوبة، بل تسـاعد زمالء يف اجملموعة حلّل املشـكلة اليت تنشـأ يف تعليم مهارة القراءة وهم  

اجملموعات  . وتنشـــأ محاســـة الطالب أيضـــا بســـبب املنافســـة بني  معا  شـــكلةإجناز املحياولون  

ــا    وحتّق هلا اهلدية لتكون أفضــــــــل جمموعة إلحرتام إىل اجملموعة الفائزة. وهبذا الســــــــبب أيضـــــ

  49جيهد الطالب على متابعة التعليم مهارة القراءة يستخدام منوذج مبارة اللعبة.

ــلـ   تطبيق منوذج مبـارة اللعبـة بني اجملموعـات  ه من دور البـاحـث على ال ميكن فصــــــــــــ

يبل  التعلم بشكل تكييف الفصل مكان ممتع للتعلم. ويف تطبيق هذا منوذج جيب الباحث  

واذــــــح ومناســــــب على مشــــــاكل واحتياجات الطالب حينما يتعلم الطالب مهارة القراءة 

ــرة يف عمليـة التعلم حىت جيعـل التعلم أكثر تفـاعال بني الطـاـلب   ــراك الطالب مبـاشــــــــــــ وإشــــــــــــ

وطالب اآلخر والباحث. وجيب الباحث تصـميم اللعبة املناسـبة  اليت تسـتخدم ملادة تعليم  

ــارة القرا ــاحـــث يف مهـ ــة على البـ ــة. وتعبري الطالب املتعلقـ ــايـ ــداف التعلم الغـ ءة لتحقيق أهـ

 

 إلستبانةق من امصدر احلقائ 49
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ــتخـدام منوذج مـبارة اللعـبة بني اجملموعات لتعليم مهـارة القراءة بعـدد     %83,60تطبيق اســــــــــــ

50بنماح. التعلم طبققد الطالب أن الباحث يعت
 

أتثري استخدام منوذج مبارة اللعبة بني اجملموعات لتعليم مهارة القراءة يف مدرسة   .ب

 سبيل الرشاد املتواسطة اإلسالمية مباالنج.  

 عرض البياانت نتائج اإلختبار القبلي للفصل الضابط والفصل التمريي .1

  فأما الفصـل الضـابط هو الفصـل الذي تعّلم مهارة القراءة يسـتخدام منوذج التعليم

  25التقلــدي. قبــل أن يعطي التعّلم مهــارة القراءة، يفعــل البــاحــث اإلحتبــار القبلي على  

  20طالب ليعرف القدرة األســاســية على مهارة القراءة. وأما اإلختبار القبلي يتكّون على  

أسئالت بشكل اإلختبار اإلختياري. وأما نتيمة اإلختبار القبلي من الفصل الضابط كما 

 يلي: 

 ( 4.4اجلدول )
 ختبار القبلي للفصل الضابطنتائج اال

 80 أعلى نتيمة

 15 أدىن نتيمة

 

 إلستبانةمصدر احلقائق من ا 50
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 1030 اجملموع

 41,20 املعدل

 
ــل الباحث أعلى نتيمة  ومن نتاءج اال ـــــ ــابط، حصــــــ ـــــ ــل الضــــــ ـــــ ختبار القبلي للفصــــــ

  1030. وأمــا جمموع النتيمــة يف هــذا الفصــــــــــــــــل =  15أدىن نتيمــة =    80الطالب =  

 .41,20يملعدل = 

ــتخدام منوذج تعّلم  وأما  الفصــــل التمرييب هو الفصــــل الذي تعّلم مهارة القراءة يســ

التعــاوين مبــاراة اللعبــة بني اجملموعــات، قبــل أن يعطي التعّلم مهــارة القراءة، يفعــل البــاحــث 

ــئلة كما يف االاال ــابط. وأما نتيمة االحتبار القبلي بشــــــــــكل أســــــــ ختبار  ختبار القبلي الضــــــــ

  كما يلي: القبلي من الفصل التمرييب

 ( 4.5اجلدول )
 ختبار القبلي للفصل التجريب نتائج اال

 70 أعلى نتيمة

 20 أدىن نتيمة

 1055 اجملموع
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 42,20 املعدل

 

ختبــار القبلي للفصـــــــــــــــل التمرييب، حصـــــــــــــــل البــاحــث أعلى نتيمـة  ومن نتــاءج اال

ــل = 20أدىن نتيمة =    70الطالب =  يملعدل =    1055. جمموع النتيمة يف هذا الفصـ

. ومن البياانت الذي حصــــــــــــــل على الفصــــــــــــــلني فظهرت قدرة الطلبة على مهارة 42,20

ــابط والف صـــل التمرييب قبل أن القراءة ليس لديها الفرق الكثري يف النتيمة بني الفصـــل الضـ

ــتخدام منوذج  ــابط واسـ ــتخدام منوذج التعّلم التقلدي للفصـــل الضـ يعطى الباحث التّعلم يسـ

 التعّلم التعاوين مباراة اللعبة بني اجملموعات للفصل التمرييب.

 ختبار البعدي للفصل الضابط والفصل التمرييعرض البياانت نتائج اال .2

ـــــلني.  ختبار الذي قام بعد  ختبار البعدي هو االاال  ـــــتخدام النموذين يف الفصــــــ إســــــ

ختبار البعدي للفصـــــــــل الضـــــــــابط وللفصـــــــــل التمرييب اهلدف من عرض البياانت نتائج اال

ليعرف النتــائج بعــد تعّلمون طالب عمليــة التعّلم املختلفــة. كمــا بنّي البــاحــث يف املبحس 

التمرييب تعّلم يلنموذج  الســـــــابق، أّن الفصـــــــل الضـــــــابط تعّلم يلنموذج التقلدي والفصـــــــل

ختبار البعدي للفصـــــــــل الضـــــــــابط كما التعاوين مباراة اللعبة بني اجملموعات. وأما نتائج اال

 يلي: 
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 ( 4.6اجلدول )

 ختبار البعدي للفصل الضابطنتائج اال

 90 أعلى نتيمة

 25 أدىن نتيمة

 1290 اجملموع

 51,60 املعدل

 
ــــــل الباحث أعلى نتيمة  ومن نتائج اال ــــــابط، حصــــــ ــــــل الضــــــ ختبار البعدي للفصــــــ

  1055. وأمــا  جمموع النتيمــة يف هــذا الفصـــــــــــــــل =  25أدىن نتيمــة =    90الطالب =  

ــابط زايدة من نـتائج  . ظهرت نـتائج اال42,20يملعـدل =  ــل الضــــــــــــ ختـبار البعـدي لفصــــــــــــ

حصــــــــــل الطالب  ختبار القبلي، وميكن رؤية تلك زايدة من جمموع  ومعّدل النتائج اليتاال

ـــــــل. وأما اجملموع رفع من   أكثر من    260وتلك  زايدة   1290إىل   1030يف هذا الفصــــــ

أكثر من    10وتلك زايدة    51,2إىل    41,2ختبار القبلي. وأما املعدل رفع منجمموع اال

 ختبار البعدي من الفصل التمريي كما يلي: وأما نتائج اال ختبار القبلي.معّدل اال
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 ( 4.8اجلدول )

 ختبار البعدي من الفصل التجريي نتائج اال
 90 أعلى نتيمة

 40 أدىن نتيمة

 1780 اجملموع

 71,20 املعدل

 

، حصـــــــــــــــل البـاحـث أعلى نتيمـة  لتمرييبختبـار البعـدي للفصـــــــــــــــل اومن نتـائج اال

  1780. وأمــا جمموع النتيمــة يف هــذا الفصــــــــــــــــل =  40أدىن نتيمــة =    90الطالب =  

ــائج اال  .71,2يملعـــدل =   ــائج  ظهرت نتـ ـــــل التمرييب زايدة من نتـ ــار البعـــدي لفصــــــــــــ ختبـ

ــــل الطالب  اإلختبار القبلي، وميكن رؤية تلك زايدة من جمموع  ومعّدل النتائج اليت حصــــــ

ـــــــل. وأما اجملموع رفع من   أكثر من    725وتلك  زايدة   1780إىل   1055يف هذا الفصــــــ

أكثر من    29وتلك زايدة    71,2ىل  إ  42,2ختبار القبلي. وأما املعدل رفع من جمموع اال

 ختبار القبلي.معّدل اال
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 ختبار عرض حتليل البياانت عن اال .3

  ختبار اإلستقراري والتمانساال (1

ــتقراري والتمـانسحتليـل اال ختبـار القبلي هو حتليـل بيـاانت نتـائج اال  ختبـار اإلســــــــــــ

اإلستقراري ملرفة توزيع  ختبار  والبعدي من الفصل الضابط والتمرييب. فأما اهلدف من اال

ــل  البياانت من اال حتبار الذي قد قام الباحث إىل طالب يف الفصــــــــل الضــــــــابط والفصـــــ

التمرييب بشـــكل اإلســـتقرار أو غري اإلســـتقرار. تقول البياانت اإلســـتقرار إذا كانت نتائج  

فــالبيــاانت مردود أي   0,05، وإذا نتــائج البيــاانت أكثر من  0,05البيــاانت نقص من  

 ختبار اإلستقراري يف هذا البحث كما يلي: والبياانت اال .ستقرارغري اإل

 ( 4.9اجلدول )

 ختبار اإلستقرارياال

kelas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

hasil pretes eksperimen .150 25 .151 .926 25 .072 

postes eksperimen .172 25 .055 .927 25 .076 

pretes kontrol .163 25 .084 .931 25 .091 

postes kontrol .160 25 .100 .942 25 .164 

a. Lilliefors Significance Correction 

ختبـار القبلي من الفصـــــــــــــــل التمرييب عنـد ظهرت من هـذه البيـاانت، أّن نتيمـة اال

ــافريو   0،151هي   (kolmogrov-Smirnov)مسرينوف  -كوموغوروف ويلك   –وعند صــــــــــ

(Shopiro-Wilk)    ختبــار القبلي من  فبيــاانت اال  0,05. النتيمتني أكثر من  0،072هي
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ختبار البعدي من الفصـــــــــل التمرييب عند  وظهرت نتيمة اال. اإلســـــــــتقرارالفصـــــــــل التمري  

ــافريو     0,055مسرينوف هي    -كوموغوروف ـــ فبيــــاانت   0,076ويلــــك     –وعنــــد صــــــــــــ

ــل التمري  اال ــتقرارختبـار البعـدي من الفصــــــــــــ . وظهرت نتيمـة اإلختبـار القبلي من  اإلســــــــــــ

ــــابط عند كوموغوروف ــــل الضــــــ ــــافريو   0,084مسرينوف هي   -الفصــــــ ويلك   –وعند صــــــ

ــــــابط فبياانت اال  0,0091 ــــــل الضــــــ ــــــتقرارختبار القبلي من الفصــــــ . وظهرت نتيمة  اإلســــــ

وعند   0,100مسرينوف هي  -ختبار البعدي من الفصـــــــل الضـــــــابط عند كوموغوروفاال

 .اإلستقرارختبار البعدي من الفصل الضابط فبياانت اال 0,164ويلك   –صافريو 

ــابه أو عدم وجود وأما هدف اال  إختالفات اهلاّم من  ختبار التمانس ملعرفة التشــــــــــــ

 عيتة البحث. والبياانت لتمانس يف هذا البحث كما يلي:

 ( 4.11اجلدول )

 ختبار التجانساال

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

hasil Based on Mean 1.424 3 96 .241 

Based on Median .955 3 96 .417 

Based on Median and with 

adjusted df 

.955 3 86.414 .418 

Based on trimmed mean 1.366 3 96 .258 
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فــ ذا تيمــة  0,241هي    (Based on Mean)اعتمــاد على تلــك نتيمــة على املعــدل  

ــابط والتمييب هو فالبياانت من اال  0,05اهلاّم  أكثر من  ختبار البعدي من الفصـــــــل الضـــــ

 .0,05<  0,241التشابه أو عدم وجود إختالفات ألن النتيمة 

 Paired Samples Testختبار اال (2

ختبـار القبلي والبعـدي من الفصـــــــــــــــل التمرييب قـام البـاحـث بتقـدمي عرض البيـاانت عن اال 

ــة  ــتخدام منوذج التعّلم التعاوين املباراة اللعبة بني اجملموعات يف مدرســــــ ملعرفة مدى أتثر اســــــ

ــيلة  ــتعمل الباحث لتحليل البياانت يلوســ ــاد ماالنج. اســ ــبيل الرشــ ــالمية ســ ــطة اإلســ املتوســ

IBM SPSS Statistic 25  يلرموز paired t- test  . 

ــتخـدام  وهو بيـان اال ختبـار اإلخصـــــــــــــــائ من قبـل تطبيق تعليم مهـارة القراءة يســــــــــــ

 منوذج التعّلم التعاوين مباراة اللعبة بني اجملموعات وبعده كما يلي: 

= مردود، معنه يوجد الفرق يف ترقية النتيمة    0H  0,05أ. إذا نتيمة اإلخصـــــــــائ أقل من 

ـــــــتخدا م  منوذج التعّلم التعاوين مباراة اللعبة بني قبل قبل تطبيق تعليم مهارة القراءة يســــــ

 اجملموعات وبعده
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ــائ أكَّب من  = مقبول، معـنه ال يوجـد الفرق يف ترقية    1H  0,05ب. إذا نتيمـة اإلخصــــــــــــ

ــتخــدام  منوذج التعّلم التعــاوين مبــاراة  ــــــ النتيمــة قبــل قبــل تطبيق تعليم مهــارة القراءة يســــــ

 اللعبة بني اجملموعات وبعده

0H  ــتخــدام  منوذج التعّلم    = ال يوجــد ــــــ ترقيــة النتيمــة قبــل تطبيق تعليم مهــارة القراءة يســــــ

 التعاوين مباراة اللعبة بني اجملموعات وبعده

1H  ــتخدام  منوذج التعّلم التعاوين = يوجد ترقية النتيمة قبل تطبيق تعليم مهارة القراءة يســ

 .مباراة اللعبة بني اجملموعات وبعده

ختبار يف الفصـــــــــل التمرييب مدرســـــــــة املتوســـــــــطة  وحصـــــــــل احلســـــــــايب عن نتائج اال

ــتخدام منوذج التعّلم التعاوين مباراة  ــاد ماالنج  قبل اســـــ ــبيل الرشـــــ اللعبة بني  اإلســـــــالمية ســـــ

 اجملموعات يف مهارة القراءة وبعده، كما يلي : 

 ( 4.11اجلدول )

 Paired Samples Testختبار اال

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 
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Pair 1 pretes 

eksperimen 

postes 

eksperimen 

-29.000 9.465 1.893 -32.907 -25.093 -15.320 24 .000 

 
ــــــــاب يف هذا البحث )البيان من هذا اجلدوال،  ( أقل من  0,000أّن نتيمة احلســــــ

(  0,000<    0,005( أي نتيمـة ألبـا أكَّب من نتيمـة احلســـــــــــــــاب )0,005نتيمـة البـا )

ـــــتخدام منوذج التعّلم التعاوين  ومع  ذلك يوجد فرق من ترقية نتيمة مهارة القراءة قبل اســــــ

 = مردود.   0Hمباراة اللعبة بني اجملموعات يف مهارة القراءة وبعده أي 
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 امس الفصل اخل 

 مناقشة نتائج البحث

يف مدرسة   لتعليم مهارة القراءة اجملموعاتة اللعبة بني مبار منوذج  أ. عملية تطبيق

 سبيل الرشاد املتوسطة اإلسالمية مباالنج 

ــارع   ــاد ماالنج يف شــ ــبيل الرشــ ــة املتوســــطة اإلســــالمية ســ قام هذا البحث يف مدرســ

ــرقية. قام الباحث 6جاندي  ج غاســــــــــــك، كارانج بيســــــــــــوكي مدينة ماالنج، جاوى الشــــــــــ

املالحظة ملعرفة حالة املدرســـــــة اليت تقوم التعّلم. ويلعام، أّن هذه املدرســـــــة مســـــــتعّدة تقوم  

ــيلة ا ــرة أو بوســــ ــكل املباشــــ ــة اليت قامت على التعّلم بشــــ إلنرتنت. بنظر على خلفية املدرســــ

ـــــة تقوم على املنهمني يف التعّلم، يعل املنهج من  ـــــاس املعهدي جعلت املدرســــــ وزارة األســــــ

ــســــ ة واملنهج من الرتبية والتعليم والثقاف ــيات وعلم املؤســ ة املعهدية. توجه مادة عامة كالريضــ

ة وتوجه مادة اسالمية  الرتبية والتعليم والثقاف  وزارةالطبعية واللغة اإلندونيسية إىل املنهج من  

 ة املعهدية.املؤسس كعلم القرآن وعلم الدين واللغة العربية إىل املنهج من 

أ والفصــل  -جعل الباحث الفصــلني من طالب الفصــل الثامن يعل الفصــل الثامن

ب. جعل الفصـــــل الثامن إىل معينة البحث إلن هو فصـــــل األوســـــط بني الفصـــــل  -الثامن

سـابع والفصـل التاسـع. وال جعل الفصـل السـابع إىل معينة البحث ألن يسـتطعون طالب ال

يف هذا الفصــــــــــل تكييفا على بيئة املدرســــــــــة اجلديدة وكثري طالب يعرفون مادة تعليم اللغة 
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العربية منذ شــــــــهر واحد ألن قبل يتعلمون يف هذه املدرســــــــة هم اليعرفون وال يتعلمون إىل 

 جعل أيضــا الفصــل التاســع  معينة البحث ألن مشــغول يمتخاانت مادة اللغة العربية. وال

 التخرج من املدرسة أو املعهد.

  25أّن اخللفية من الفصـل الثامن ال خيتلف كثريا. عدد طالب يف كل فصـل على  

ــل  ــية. أّن الفصـــ طالب وهم ميلكون القدرة املختلفة بني طلبة. وأما املختلف بينهما اجلنســـ

ب هو الفصل للبنات. مع أّن بينهما املختلفة -لبنني والفصل الثامنأ هو الفصل ل-الثامن

ــيـة ولكن يف اجملـال األكـادمييـة الخيتلف بعيـدا. أّن البيـاانت من معـدل نتـائج   ــــــ على اجلنســــــ

مبمموعة النتيمة    42,20ب -اإلختبار القبلي يف الفصــــل التمرييب أي يف الفصــــل الثامن

أ  - الفصــــــــــل الضــــــــــابط أي يف الفصــــــــــل الثامن  ختبار القبلي يف، ومعدل نتائج اال1055

 . وظهر املعدل من الفصلني ال خيلتف بعيدا.1030مبمموعة النتيمة  41,20

يف املرحلــــة األوىل    الوحــــدة اليوميتنــــااختّص البــــاحــــث يف تعليم مهــــارة القراءة يف  

يلتعّلم املختلف بني الفصـل التمرييب والفصـل الضـابط. فأما يف الفصـل التمرييب تعّلم عن 

ــتخدام منوذج التعلم التعاوين مباراة اللعبة بني اجملموعات.   التعلم التعاوين مهارة القراءة يســــ

شرتك مع آخرين هو األسلوب الذي يستخدمها الطالب لتحقيق أهدافه الفردية يلعمل امل
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اي زمالئــه لتحقيق أهــدافهم، وحبيــث تكون العالقــة بني حتقيق أهــدافــه وأهــداف زمالئــه  

51عالقة موجبة. ويف هذا أسلوب، يتعلم فيه الطالب يف جمموعات صغرية.
  

قســــــــــــــم الباحث يف التطبيق إىل كســــــــــــــة جمموعات، وتتكون يف كل جمموعة على 

ختبار القبلي وحىت تســــاوي القدرة نتائج االكس طالب. شــــّكلت اجملموعة بنظر حصــــل  

أّن تعّلم التعـاوين  ترييـانتويف كـل جمموعـة. وهـذا التكوين قـد وافق يلنظريـّة الـذي قـد خرج  

التعلم بعدد األربعة أو اخلمسة   جمموعةإىل   طالي املدرس   عضيمباراة اللعبة بني اجملموعات  

وأما يف الفصل الضاط  52.طالب وطالب خليط من درجة منمز الجمموعة من كل   طالي

ــة وإجابة األســــــئالت   ــتخدام منوذج التقلدي بيقرأ النص يف الكتاب الدراســــ قام التعلم يســــ

 فيها. 

ويف هـــذا البحـــث ركز التعلم إىل تعليم مهـــارة القراءة اليت تتكون على كفـــاءة عن 

هذه كفاءة لّف الباحث على القراءة الفصـــــــــيحة والصـــــــــحيحة وفهم املقروء وحتليل النص. 

إىل ثالث ألعاب الذي لعب طلبة يف املباراة. خيتار الباحث ثالثة كفاءة أبساس األهداف 

قــــد خرج   الناالــــذي  القراءة هي  قة ورشدي أمحد طعيمةحممود كامل  أن ، أّن  أهــــداف 

بنطق صحيح جهرية  قراءة  نص  قراءة  العام ،  يتمكن من  املع   من استنتاج  يتمكن  أن 

 
، )إيسيسكو:  تعليم اللغة اتصاليا بني املناهج واالسترياتيمياترشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة،  51

 . 177ه(، ة.  2006منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 
52 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 84 
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أن يتعرف معاين املفردات    ،مباشرة من الصفحة املطبوعة وادراك تغري املع  بتغيري الرتاكيب

هم مهاين اجلمل أن يف،  من معان السياق. والفرق بني مفردات احلديث ومفردات الكتابة

 53يف الفقرات وإدراك عالقات املع  اليت تربط بينها.

ــة بني   ــارة اللعبـ ــاوين مبـ ــة املميزة عن تعّلم التعـ ــفـ ــــــ ــة، أّن صــــــ ــاريـ ــا عرفوا يف النظـ وكمـ

ــيلــة األلعــاب اجملموعــات هو منوذج الــذي يفعــل التعّلم   تتنــافس جمموعــة يف املبــاراة بوســــــــــــ

ـــــتعداد، و . واخلطوات هي الكادميية فيعّد الباحث إىل خطوات هذه النموذج ـــــع و االســــــ ذــــــ

ــتعداد   54.الفائزة  موعةويقّدر إىل اجملالطالب يف اجملموعات، والتطبيق،   ــتعداد ويف اســ االســ

ذــع و  عبةليشــرّح املعلم مادة الدراســة ومادة املناقســة. وكذاك ايضــا يســتعد مكوانت من ال

                الطالب يف اجملموعات.  

ــة هبــــدف لقراة النص و  الــــدور األول يلعبون طالب اللعبــ يف التطبيق ثالث دور. 

جبهرية وفصــــيحة. والدور الثاين يلعبون طالب اللعبة هبدف ملعني اجلملة يلســــياق املوافق. 

ويف الــدور الثــالــث يلعبون طالب اللعبــة هبــدف لتحليــل النص. وبعــد يلعبون طالب مجيع  

 
)إيسيسكو: منشورات  طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا.حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة.  53

 . 151(، ة.  2003املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 
54 Robert E. Slavin, Cooperative Learning, Teori, Riset dan Praktek, Terjemahan: Nurulita, 

(Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 163. 
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ــتخــدام منوذج التعّلم  ختبــار البدور فيقوم البــاحــث اال ــــــ عــدي ملعرفــة تطويرة الطلبــة بعــد اســــــ

 التعاوين مباراة اللعبة بني اجملموعات.

الذي وأما تطبيق تعليم مهارة القراءة يســــتخدام منوذج مبارة اللعبة بني اجملموعات  

ــاد ااملتوســــطة اإلســــالمية ماالنج كل شــــئ على مايرام.   مت القيام به ــبيل الرشــ ــة ســ يف مدرســ

 جد الباحث طاليو مل  مجيع الطالب حبماس يف التعلم والتعبري عن أفكارهم حبرية،يشـــارك  

ألنه يف بداية   فائزةتتنافس كل جمموعة لتكون ال. الذين كانوا صــــــــــــــامتني وال متابعة الدرس 

 التعلم قدم الباحث معلومات جلميع الطالب أبنه ســـــتكون هناك جائزة ألفضـــــل جمموعة،

فهم املواد التعليمية ألهنم حياولون ب أســــهلعة جعل كل طالب  اجملمو يف إن وجود أصــــدقاء  

من توكريان وآخرون   الرأي  به  هذا قوي. و مشـكلة حللها مًعا  علىمسـاعدة بعضـهم البعض 

 55عن مزااي منوذج مبارة اللعبة بني اجملموعات.

يف مدرسة   لتعليم مهارة القراءة اجملموعاتمنوذج التعاوين مبارة اللعبة بني  ب. أتثري

 سبيل الرشاد املتوسطة اإلسالمية مباالنج 

ــتخدام منوذج التعلم التعاوين مباراة  ـــ لرؤية مدى التأثري عن تعليم مهارة القراءة يســــــ
يملقياس كما   paired  sampel t-test  اللعبة بني اجملموعات فيمب أن يقوم التمريب يلرموز

 يلي : 

 
55 Taniredja, Tukiran, dkk,. Penelitian TindakanKelas, ( Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 72. 
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= مردود، معنه يوجد الفرق يف ترقية النتيمة    0H  0,05أ. إذا نتيمة اإلخصـــــــــائ أقل من  
ــتخــدام  منوذج التعّلم التعــاوين مبــاراة اللعبــة بني   ــــــ قبــل قبــل تطبيق تعليم مهــارة القراءة يســــــ

 اجملموعات وبعده

= مقبول، معـنه ال يوجـد الفرق يف ترقية    1H  0,05ب. إذا نتيمـة اإلخصــــــــــــــائ أكَّب من  

ـــــتخدام  منوذج التعّلم التعاوين مباراة اللعبة النتيمة قبل قبل تطبيق تعليم مهارة ال قراءة يســــــ

 بني اجملموعات وبعده

0H    ــتخــدام  منوذج التعّلم ــــــ = ال يوجــد ترقيــة النتيمــة قبــل تطبيق تعليم مهــارة القراءة يســــــ

 التعاوين مباراة اللعبة بني اجملموعات وبعده

1H  ــتخدام  منوذج التعّلم التعاوين = يوجد ترقية النتيمة قبل تطبيق تعليم مهارة القراءة يســ

 مبارة اللعبة بني اجملموعات وبعده

ختبار البعدي بعد اسـتخدام منوذج التعاوين مباراة اللعبة بناء على حصـل نتائج اال

ــل التمرييب، ظهرت   النتائج مرتفعة حني  بني اجملموعات على تعليم مهارة القراءة يف الفصــــــ

ــتخدام منوذج  ــتخدام هذا النموذج. فأما التعلم قبل اســــــــ مقارنة مع النتائج قبل التعلم يســــــــ

ــة   ــائج اجملموعـ ــارة القراءة نتـ ــات على تعليم مهـ ــة بني اجملموعـ ــاراة اللعبـ ــاوين مبـ   1055التعـ

مباراة . وبعد حماذــــــــرتني تعّلمني مهارة القراءة يســــــــتخدام منوذج التعاوين 42,20يملعدل 

. ويف الفصـــــــل الضـــــــابط 71,20يملعدل   1780اللعبة بني اجملموعات النتائج مرتفعة إىل 
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يملعـدل    1290ونتـائج اإلختبـار البعـدي   41,20يملعـدل   1030نتـائج اإلختبـار القبلي  

51,60. 

إذا وصــــــــــــــفت هذه البياانت فتعليم مهارة القراءة يف مادة يومياتنا يف مرحلة األوىل  

ــــــن حينما ت ــــــتخدام منوذج أحســــــ ــــــتحدام منوذج التعاوين بني اجملموعات وال يســــــ فعل يســــــ

ختبــار البعــدي يف الفصـــــــــــــــل التمرييب أكثر من نتــائج  التقلــدي. ألن نتــائج املعــدلــة من اال

ـــــتحدام منوذج التعاوين بني   ـــــابط. يوجه تعليم مهارة القراءة يســــــ ـــــل الضــــــ املعدلة  يف الفصــــــ

ــيحــة  راد البــاحــث يعل  اجملموعــات إىل أهــداف التعّلم املوافق مب كفــاءة عن القراءة الفصــــــــــــ

ـــــــحيحة وفهم املقروء وحتليل الن ـــــــميم األلعاب األكادميية لتحقيق هذا مجيع  والصــــــ ص بتصــــــ

األهداف. وتعليم مهارة القراءة يف الفصــل الضــابط الذي اســتخدم بنموذج التقلدي يفعل  

 ألسئالت يف الكتاب.التعلم مبوافق على كتاب الدراسي، يشرح املعلم مث جترب الطلبة ي

ــتخدام النم ــــــ ذج التعاوين مباراة اللعبة بني اجملموعات موافقا حينما و إّن التعّلم يســــــ

  paired sample t-testختبـــار يلرموز  ألن قـــد ثبـــت بطريق االيقوم يف تعليم مهـــارة القراءة  

.أّن هذا النموذج ميلك التأثري عند حتقيق يف مهارة  IBM SPSS Statistic 25يلرموز يلوســــيلة  

-. إذا يقارن مع ت sig.(2-tailed)    =0,000احلســـــــــايب  -القراءة بعالمة حصـــــــــل نتائج ت 

ــايب )-اجلـدوال < ت -فنـتائج ت   0,000أو   %5جلـدوال  ا (  0,000<   0,005احلســــــــــــ
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النتيمة قبل   = مردود، معنه يوجد الفرق يف ترقية  0H  0,05ف ذا نتائج احلســــــــــايب أقل من 

مبــــاراة اللعبــــة بني   التعّلم التعــــاوين  ــتخــــدام  منوذج  ــــــ قبــــل تطبيق تعليم مهــــارة القراءة يســــــ

 اجملموعات وبعده.

النماح يف هذا البحث مقوًّ أيضــــا على دراســــات ســــابقات اليت ظهرت التأثري أو  

فعالية النصــــــــيحة حتىت العنوان  الفعالية اســــــــتخدام هذا النموذج. أن يف دراســــــــة ســــــــييت درّة  

منوذج التعليم: تعليم مبـــاراة اللعبـــة والتعليم على حـــل املشــــــــــــــكالت لرتقيـــة مهـــارة الكتـــابـــة 

ــة   ــة موالان ملـــك إبراهيم اإلســــــــــــــالميـ ــامعـ ــة جبـ ــة االعربيـ ــاة لتعليم اللغـ لطالب الَّبانمج اخلـ

ــاالنج ــة مـ ــة من اال،  احلكوميـ ــدلـ ــار القبلي من  رفعـــت املعـ ــذا ويف  71,9إيل    35,4ختبـ  هـ

ــتخدام منوذج التعلم مباراة اللعبة.  البحث أن ــة   56مهارة الكتابة فعالية يسـ غارين ويف دراسـ

تطبيق منوذج التعليم التعاوين على أسلوب فرق متسابقة األلعاب حتىت العنوان   أغوع فرااتما

 
املشكالت لرتقية مهارة الكتابة  ، فعالية منوذج التعليم: تعليم مباراة اللعبة والتعليم على حل  سييت درّة النصيحة   56

ــالة  ــــ ــــ ــــــالميـة احلكوميـة ماالنج.، رســــ ــــ لطالب الَّبانمج اخلاة لتعليم اللغـة االعربيـة جبامعـة موالان ملـك إبراهيم اإلســــ

ــــــالمية   ــــــعبة تعليم اللغة العربية اجلامعة موالان مالك ابراهيم اإلســــ ــــــات العليا، شــــ ــــــتري )ماالنج: كلية الدراســــ املاجســــ

 .76(، ة. 2020احلكومية ماالنج،  
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تولوج لتنمية تعليم مفردات اللغة العربية يملدرسـة املتوسـطة اإلسـالمية احلكومية فولوسـاري  

 57ج، يكون تعليم املفردات يستخدام منوذج التعاوين نشطة، ويصنع احلف  اجليد.أجون

ويلعام، أن نتائج هذه البحث كملت عن الدراسات السابقة اليت تتعلق يستخدام  

ستخدام  إثبات أن اهذا البحث      منوذج مبارة اللعبة بني اجملموعات يف تعّلم اللغة العربية.

ليس فعاال فقط يف تعلم اللغة العربية املتعلقة بعناصر  النموذج مبارة اللعبة بني اجملموعات 

ولكن   املفردات  مثل  اللغويةاللغة  املهارات  على  تطبيقها  إذا مت  أيضا  الكالم   فعالة  مثل 

اءة مهارة القر   لرتكيز علىي  التطبيق   من فعالية  وزاد معلومات   هذا البحث قوي. و والكتابة

ل املشاكل املوجودة حل  ميكن التعاملمنوذج التعلم مبارة اللعبة بني اجملموعات  إثبات أن  حىت  

 . يف عملية تعلم اللغة العربية يف الفصل

 
تطبيق منوذج التعليم التعاوين على أسلوب فرق متسابقة األلعاب لتنمية تعليم مفردات اللغة  ، غارين أغوع فرااتما 57

اجلامعة اإلسالمية   العربية  اللغة  تعليم  التعليمية، قسم  والعلوم  )تولونج أجونج: كلية الرتبية  العربية، رسالة بكالوراي 
 . 153(، ة. 2017احلكومية تولونج أجونج، 
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 الفصل السادس 

 اخلامتة 

 خالصة نتائج البحثأ. 

مجيع إجراء البحـث حول أتثري منوذج مبـاراة اللعبـة بني اجملموعـات على   بنـاء على

ـــــل الثمهارة القر  ـــــطة اءة الذي قام الباحث يف الفصــــــ ـــــة املتوســــــ امن مرحلة األوىل يف مدرســــــ

 اإلسالمية سبيل الرشاد ماالنج فحصل الباحث إىل نتائج البحث واخلالصته كما يلي:

امن مرحلة األوىل ثيف الفصــــــــل ال  لعبة بني اجملموعات منوذج مباراة ال  قبيق. بدأت عملية الت1

هارة القراءة بشـرح مادة تعليم  يف مدرسـة املتوسـطة اإلسـالمية سـبيل الرشـاد ماالنج على م

ــادة املباراة. وقســـمت اللعبة  مه ــام اجملموعة، وقبل بُدأت املباراة عطاء إرشـ ارة القراءة واقسـ

اللعبة على أهداف قراءة النص يجلهرية والصـــحيحة. يف املباراة على ثالثة األلعاب وهي 

واللعبة الثانية هي اللعبة على أهداف كفاءة حتليل اجلملة بشياق مناسب، واللعبة الثالث 

ــاء  هي اللعـبة على أهـداف حتلـيل معـاين النص مكتوي كـان أو معنواي. تـنافس كـل أعضــــــــــــ

ــة لك ــاء اجملموعة األخرى يجلهد واحلماســــــ ي جيعل إىل تقدير اجملموعة اجملموعة مع أعضــــــ

انتهيت مجيع  هي اجملموعة اليت ذــــــــّمت أكثر النتيمة.    يف املبارة  واجملموعة الفائزة  الفائزة.

املبــاراة بعطــاء احلرتام واملــدح يهلــديــة لزايدة الــدوافع إىل التعّلم وزايدة الكفــاءة عن مهــارة 

 القراءة.  
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 لتعاوين مباراة اللعبة بني اجملموعات . خالصة أتثري مهارة القراءة يستمدام منوذج ا2

ــتمــدام منوذج التعــاوين مبــاراة ا للعبــة بني  كــان التــأثري يف تعليم مهــارة القراءة يســــــــــــ

امن مدرســة املتوســطة اإلســالمية ســبيل الرشــاد ماالنج على املادة  اجملموعات يف الفصــل الث

ــل اليومياتنا يف مرحلة األوىل. ظهر التأثري من ـــ ـــــل    النتيمة اليت قد حصــــــ الطالب يف الفصــــــ

وثبت الـــــــــــــــتأثري تعليم    71,20إىل   42,20واملعدهلا من    1780إىل    1055التمرييب من  

ــامن  ــل الســـــ ــتمدام منوذج التعاوين مباراة اللعبة بني اجملموعات يف الفصـــــ مهارة القراءة يســـــ

-paired sampel tمدرسـة املتوسـطة اإلسـالمية سـبيل الرشـاد ماالنج أيضـا بنتائج التمريب 

test  ــل نـتائج ت ــائي -اـلذي حصــــــــــــ . فـ ذا تقـارن هـذة sig.(2-tailed)   =0,000اإلخصــــــــــــ

-اجلــــدول أكثر من ت -فهنــــاك ت   0,005أو    %5اجلــــدول يلنتيمــــة  -النتــــائج مع ت 

ــائي )ا ـــ ــائي فهناك -اجلدول أكثر من ت -(. وإذا ت 0,000 <  0.005إلخصــــــ ـــ اإلخصــــــ

موجود التأثري عن االســــــــــتتخدام هذا النموذج يف الفصــــــــــل الســــــــــامن مدرســــــــــة املتوســــــــــطة 

 مقبول.  = 1Hمردود و = 0Hاإلسالمية سبيل الرشاد ماالنج ألن 

 اإلقرتاحاتب. 

ــة أتثري التعليم مهـارة  ــة البحـث من التطبيق وخالصــــــــــــ القراءة انطالقا عن خالصــــــــــــ

يستحدام منوذج التعاوين مباراة اللعبة بني جمموعات فيقوم الباحث إىل تقدمي اإلقرتاحات. 
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ــامـــل هـــذه البحـــث.  ــاحثني بعـــد كـ ــذلـــك البـ ـــــة واملعلم وكـ تعطي اإلقرتاحـــات إىل املـــدرســــــــــــ

 واإلقرتحات كما يلي : 

 . اإلقرتاحات للمدرسة.1

ـــــن جودة وإجراء املعلمني إب ـــــة أن حتســــــ طاء التعليمات والتمرين  من املهم للمدرســــــ

ليمعل املعلم احملرتف. وينبغي للمدرسة أن تسعى جاهدة إلدارة عملية التعليم والتعّلم اليت 

 تنفذ يف املدرسة بتوفري سياسات لتخقيق أهداف التعلم. 

 . اإلقرتاحات للمعّلم.2

ــعى لتوفري   ــاكل وإحتياجات الطالب يف التعّلم والســـــــ ينبغي للمعلم أن يعرف مشـــــــ

لول حىت ميكن لتحقيق أهداف التعلم. ويإلذـــافة إىل ذلك، جيب على املعلم مواصـــلة  احمل

ــني عملية التدريس   ــره الذي يدعم عملية التعلم كتحســــــ ــعي لتحســــــــني جودته واملبصــــــ الســــــ

 واستخدام أنواع النموذج املوافق للتعلم. 

 . اإلقرتاحات للباحث اآلخر.3

ــتحـدام منوذج التعـاوين   واإلقرتاحـات للبـاحثني بعـد كـامـل هـذه البحـث تتعلق يســــــــــــ

مبــاراة اللعبــة بني جمموعــات ينبغي أن جيرب املواد الفرعيــة األخرى مثــل يف مهــارة الكتــابــة 
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أومهارة اإلســــــــــتماع أو القوائد واملفردات أو غري ذلك حملاولة البحث أن هذه منوذج موافق  

 على تعلم اللغة العربية كلها. 
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 58حملة املدرسة املتوسطة سبيل الرشاد اإلسالمية مباالنج
ســة هي املدرســة   اإلســالمية ســبيل الرشــاد مباالنجاملدرســة املتواســطة  حتت ظّل مؤســّ

سـة تظّل املعهد سـبيل الرشـاد السـلفي الشـافعي الذي يريّب   سـبيل الرشـاد ماالنج وهي مؤسـّ
ــتمر.   ــتمابة اجملتمع الذي يريد  كياهي احلاج مرزوقي مســــ ــة على اســــ ــاء املدرســــ يعتمد إنشــــ

ــاب يتمتع إبميان قوي ــالمي تكوين جيل شــــــــ ــامح والرمحة للعامل، حّب   برأي اإلســــــــ ــ والتســــــ
ــنــة   اإلســــــــــــــالميــةلعلوم   إتقــان االوطــان، ومســاحــة اخلالق  و  بتقليــد على مفــاهم أهــل الســــــــــــ

 واجلماعة  حيت العلوم والتكنولوجية اليت تستعمل يف زمان مستقبل.

ـــــــ اجلواب على عزمية قوية من جمتمع فتقوم   ــســــــ ـــــ الرمسية على مرحلة   التعليمية  ةاملؤســــــ
سة سبيل الرشاد يسم مدرسة املتواسطة اإلسالمية سبيل الرشاد غاسك  متواسطة يف املؤس
ــــنة  ــــاس التعليم املعهدي 2013ماالنج يف ســــــ ــــة جبمع بني اســــــ ــــص هذه املدرســــــ م. ختصــــــ

 اإلسالمي السلفي وتعليم املدرسة الرمسية.
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ه. تكمل  ويف حتقيق على تعليم انجح هذه املدرسة 2023ه حىت سنة 2018من سنة 
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 الرؤية والرسلة .2

 الرؤية

تقان اليت تقوم على قيم املعهدية وموجهة إىل إتقان القرن تتفوق يف الروحانية والفكرية واإل
 .القرن احلادي والعشرين

 ( 4.2اجلدول )

 الرؤية والرسلة واْلهداف 

 األهداف الرسلة الرؤية

الروحــــــانيـــــة   .1 تتفوق يف 
تقـان اليت والفكرـية واإل

تقوم على قيم املعهدية 
ــان  إتقـــــ إىل  ــة  وموجهـــــ
احلــــــــــــادي  الــــــــــــقــــــــــــرن 

 .والعشرين
 

الذين  الطالب  تشــــــكيل .1
والـعـلـوم  ــان  إميـــــ ــديـهـم  لـــــ

 واألعمال املتكامل.
يثّقفون الطالب اســــــاس   .2

ــتعـــــــدادا  اســــــــــــ املعهـــــــدي 
 ليكون قائدا يف املستقبل

الــقــرآن  .3 تــعــلــيــم  ــذ  تــنــفــيـــــ
والتوجيه مبكشـــــــف حىت 

على القراءة  ميـلك جودة  
 واحلافظة للقرآن.

تنفيـذ التعلم بفعّـال حىت  .4
ــا  وفقـــ الطالب  يتطّورون 

 إلمكاانت.

الــــــذين  .1 اخلرجيني  إنتــــــاج 
وأعمـــــال  لـــــديهم إميـــــان 
 الصا  أبساس علم. 

الــــــذين  .2 اخلرجيني  إنتــــــاج 
ــة   لــــديهم أخالق الكرميــ
من قيم املعهــــديــــة وقيم  

 الوطنية.نبيلة من ثقافة 
الــــــذين  .3 اخلرجيني  إنتــــــاج 

لــــديهم قــــدرة أكــــادمييــــة 
 متفوقة.

الــــــذين  .4 اخلرجيني  إنتــــــاج 
ــم   ــهــ ــديــ يف لـــــ ــازات  إجنـــــ

ــافيـــــة  ــطـــــة إذــــــــــــــــ أنســــــــــــ
 املدرسة.



 

   

 
 

ــاج  .5 مبـنـهـــــ الـتـعـلـم  ــذ  تـنـفـيـــــ
ــان   ــقـــــ إت ــعــلــمــي  الــقــرن ال
 .احلادي والعشرين

ــطــــالب  .6 الــ ــع  ــيــ تشــــــــــــــــــمــ
عــلــى   ــدهتــم  ومســـــــــــــــــــــاعـــــ
اســــــتكشــــــاف إمكاانت  

 حبيث ميكن تطويرها.
ميع  جل   تعزيز روح التميز .7

 .أعضاء املدرسة
الطـالب   عزيزتـ  .8 ــاد  اعـتمـــــ

ــة   ــطـــ األنشــــــــــــ من خالل 
 والتنمية الذاتية.

تنفــذ اإلدارة املشــــــــــــــرتكــة  .9
ــاء  اليت تثمل مجيع أعضــــ
املدرســـة واألطراف ذات  

 الصلة.

الــــــذين  .5 اخلرجيني  إنتــــــاج 
اللغـــــة    إجنــــازات لــــديهم  
 الدولية.

ــة  .6 تنفيــذ إدارة املــدرســــــــــــــ
 الفعالية. 

 
 بياانت املعلم من مدرسة سبيل الرشاد املتوسطة اإلسالمية مباالنج.  .3

ــة. املعلم لديه دور مهم   وجود معلم يف عملـية التعليم والتعلم أحد العوامل احلامســــــــــــ
ــاد،   ــاب العلوم واملعرفة وجيعل الطالب املؤّهل. املعلم مكلف بتعليم، وإرشــ للطالب الكتســ

ــطــة اليت يقوم هبــا الطالب. فــأمــا املعلمون يف وتوجيــه، والتــدريــب، والتقومي مجيع األ نشــــــــــــ
مدرســــــة املتوســــــطة اإلســــــالمية ســــــبيل الرشــــــاد مباالنج هم رائعون يف جماالهتم يعلمون وفقا 
ملواصـــــــــفات التعليم اليت اختذها، وتلك هتدف إىل حتقيق التعلم اجليد. وعدد معلم يف هذه 



 

   

 
 

معلم    14املاجيســـــتري ومعلم حاصـــــل على شـــــهادة    7معلما، بتفاصـــــيل    24املدرســـــة هو 
 حاصل على شهادة البكالوراي.  

 بياانت الطالب من مدرسة املتوسطة اإلسالمية سبيل الرشاد مباالنج.  .4

الطالب جيــب أن تكون موجودة يف عمليــة التعليم والتعلم. الطالب هم حيتــاجون 
ــاانهت ــة اإلمكــ تنميــ ــه واإلرشــــــــــــــــــاد من معلم حىت  ــدريس والتوجيــ التعليم والتعلم والتــ م. إىل 

ــطـة  ــة املتوســــــــــــ ــتخـدمون الطالب معـيارا ملعرفـة جنـاح التعلم. فـأمـا الطالب يف مـدرســــــــــــ يســــــــــــ
اإلســــالمية ســــبيل الرشــــاد مباالنج هم أفضــــلية الطالب من  اإلختيار اليت قمت املدرســــة. 

ــة  ــية   60-50وبكل عام تقبل املدرســـــ ــنة الدراســـــ ــلني. ويف الســـــ ــمة إىل فصـــــ طالب مقســـــ
ــيل  بت  156عدد مجيع الطالب   2020-2021 ــر   51فاصـ ــل حادي عشـ طالب يف فصـ

 طالب يف فصل اثلث عشر. 47طالب يف فصل اثين غشر و  58و 

 

  



 

   

 
 

Kuisioner pembelajaran qiro’ah dengan menggunakan Teams Games 

Turnament(TGT) di SMP Islam Sabilurrasyad Gasek 

Nama   : 

Kelas  : 

Nomer Absen : 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Bacalah dan pahami pernyataan yang disediakan. 

2. Isilah dengan jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

3. Pilihlah salah satu jawaban dengan memberi tanda ceklis (√)  

4. Periksalah kembali jawaban Anda sebelum diserahkan kepada penguji.  

5. Skala yang digunakan yaitu skala likert dengan jawaban sebagai berikut: 

a. Sangat Setuju (SS) dengan nilai 4 

b. Setuju (S) dengan nilai 3 

c. Tidak Setuju (TS) dengan nilai 2 

d. Sangat Tidak Setuju (STS) dengan nilai 1 

Perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran qirao’ah dengan 

menggunakan TGT 

No. Pertanyaan Pilihan Jawaban 

SS S TS STS 

1 Siswa fokus dalam mengikuti pembelajaran 

mahara qira’ah dengan menggunakan Teams 

Games Turnament(TGT) 

    

2 Siswa antusias mengikuti pembelajaran karena 

pembelajaran mahara qira’ah dengan 

menggunakan Teams Games 

Turnament(TGT) menyenangkan. 

    

3 Penggunaan model pembelajaran Teams 

Games Turnament(TGT) menghilangkan rasa 

bosan dalam pembelajaran 

    

4 Siswa berusaha menjadi yang terbaik karena 

Pembelajaran menggunakan Teams Games 

    



 

   

 
 

Turnament (TGT) memberikan penghargaan 

untuk kelompok terbaik 

5 Penggunaan model pembelajaran Teams 

Games Turnament(TGT) menjadikan siswa 

bersungguh-sungguh dalam mengikuti 

pembelajaran maharah qiro’ah 

    

 

Kemampuan siswa setelah mengikuti pembelajaran maharah qiroa’ah 

dengan menggunakan metode TGT 

No. Pertanyaan Pilihan Jawaban 

SS S TS STS 

1 Siswa mampu membaca dengan benar dan 

lancar  

    

2 Siswa mampu menganalisis isi kandungan 

dari teks yang dibaca  

    

3 Siswa mengetahui kalimat utama dalam 

setiap paragraf 

    

4 Siswa mengetahui kalimat pendukung dalam 

setiap paragraf 

    

5 Siswa mampu menceritakan kembali isi dari 

teks yang telah dibaca 

    

 

Pengajaran guru dalam proses pembelajaran qiroah 

No. Pertanyaan Pilihan Jawaban 

SS S TS STS 

1 Guru menyampaikan pembelajaran qira’ah 

dengan jelas 

    

2 Guru menyampaikan pembelajaran qira’ah 

dengan tepat 

    

3 Pembelajaran qira’ah di SMP Islam 

Sabilurrasyad sesuai jika disampaikan oleh 

guru dalam bentuk permainan 

    



 

   

 
 

4 Guru memberikan menganjar secara interaktif 

dengan melibatkan seluruh siswa dalam 

proses pembelajaran 

    

5 Guru menjadikan suasana kelas menjadi 

menyenangkan 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

   

 
 

Pedoman wawancara 

Wawancara kepada kepala sekolah 

1. Bagaimana sejarah singkat dan latar belakang SMP Islam Sabilurrasyad ? 

2. Bagaimana kondisi sekolah SMP Islam Sabilurrasyad saat ini ? 

3. Tindakan apa yang dilakukan kepala sekolah untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di SMP Islam Sabilurrasyad ? 

Wanwancara kepada wakil kepala sekolah bidang kurikulum 

1. Kurikulum apa yang  digunakan untuk pembelajaran bahasa Arab  di SMP 

Islam Sabilurrasyad ? 

2. Berapa jam pembelajaran tatap mukauntuk tiap kelas  yang dilakukan oleh 

guru bahasa arab dalam satu minggu ? 

3. Upaya apa yang dilakukan bidang kurikulum agar pembelajaran bahasa 

arab berjalan efektif ? 

Wawancara kepada guru bahasa arab 

1. Apakah bapak menyiapkan silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) sebelum memberikan pembelajaran ? 

2. Kendala apa dihadapi bapak dalam melakukan pembelajaran maharah 

qiro’ah ? 

3. Cara apa yang telah bapak lakukan untuk mengatasi masalah/kendala 

dalam pembelajaran maharah qiro’ah ? 

4. Metode apa yang guru gunakan dalam melakukan pembelajaran maharah 

qiroa’ah ? 

5. Bagaimana guru menyampaikan pembelajaran kepada siswa ? 

6. Apakah siswa mengikuti pembelajaran dengan baik ? 

7. Bagaimana hasil pembelajaran yang di peroleh siswa dalam mengikuti 

pembelajaran  mahara qiro’ah ? 

Wawancara kepada siswa 

Sebelum penggunaan metode TGT 

1. Kesulitan apa yang siswa hadapi ketika pembelajaran maharah qira’ah ? 

2. Apakah siswa pernah melakukan pembelajaran maharah qiroa’ah secara 

berkelompok ? 

3. Apakah pembelajaran maharah qiro’ah pernah dilakukan dengan cara 

bermain game ? 

 



 

   

 
 

Setelah penggunaan metode TGT 

1. Apakah pembelajaran maharah qiro’ah dapat menyenangkan dan 

menghilangkan rasa bosen selama pembelajaran ? 

2. Apakah keberadaan kelompok membatuh dalam menyelesaikan kesulitan 

selama pembelajaran qiroa’ah? 

3. Apakah permaianan dan turnamen yang dilakukan menambah antusias 

untuk anda untuk secara aktif mengikuti pembelajaran maharah qiro’ah ? 

4. Apakah pembelajaran maharah qiroa’ah sesuai dilakukan dengan metode 

TGT ? 

 

 

 

 

 

  



 

   

 
 

بة بني اجملموعات لتعليم مهارة القراءة يف  املالحق من عملية التعلم منوذج مبارة اللع
 مدرسة سبيل الرشاد املتواسطة اإلسالمية مباالنج

 

 

 

 

 

 )الصورة عند االختبار( 

 

 

 

 

 )الصورة عند املناقشة( 

 

 

 

 

 )الصورة مكان املبارة واللعبة(



 

   

 
 

 

 

 

 

 )عملية املبارة( 

 

 

 

 

 )اجملموعة الفائزة( 



 

   

 
 

 ختبار الصالحية واملوثوقية من اْلسئلةا
Correlations 

  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 STotal 

S1 Pearson 

Correlation 

1 **1.000 **.802 **.802 **.816 0.612 0.612 0.612 0.612 **1.000 **1.000 b. **.802 **.802 **.816 0.612 0.612 0.612 0.612 **.816 **889. 

Sig. (2-

tailed) 

  0.000 0.005 0.005 0.004 0.060 0.060 0.060 0.060 0.000 0.000   0.005 0.005 0.004 0.060 0.060 0.060 0.060 0.004 0.001 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

S2 Pearson 

Correlation 

**1.000 1 **.802 **.802 **.816 0.612 0.612 0.612 0.612 **1.000 **1.000 b. **.802 **.802 **.816 0.612 0.612 0.612 0.612 **.816 **889. 

Sig. (2-

tailed) 

0.000   0.005 0.005 0.004 0.060 0.060 0.060 0.060 0.000 0.000   0.005 0.005 0.004 0.060 0.060 0.060 0.060 0.004 0.001 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

S3 Pearson 

Correlation 

**.802 **.802 1 **1.000 *.655 *.764 *.764 *.764 *.764 **.802 **.802 b. **1.000 **1.000 *.655 *.764 *.764 *.764 *.764 *.655 **919. 

Sig. (2-

tailed) 

0.005 0.005   0.000 0.040 0.010 0.010 0.010 0.010 0.005 0.005   0.000 0.000 0.040 0.010 0.010 0.010 0.010 0.040 0.000 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

S4 Pearson 

Correlation 

**.802 **.802 **1.000 1 *.655 *.764 *.764 *.764 *.764 **.802 **.802 b. **1.000 **1.000 *.655 *.764 *.764 *.764 *.764 *.655 **919. 

Sig. (2-

tailed) 

0.005 0.005 0.000   0.040 0.010 0.010 0.010 0.010 0.005 0.005   0.000 0.000 0.040 0.010 0.010 0.010 0.010 0.040 0.000 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

S5 Pearson 

Correlation 

**.816 **.816 *.655 *.655 1 0.500 0.500 0.500 0.500 **.816 **.816 b. *.655 *.655 **1.000 0.500 0.500 0.500 0.500 **1.000 **793. 

Sig. (2-

tailed) 

0.004 0.004 0.040 0.040   0.141 0.141 0.141 0.141 0.004 0.004   0.040 0.040 0.000 0.141 0.141 0.141 0.141 0.000 0.006 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

S6 Pearson 

Correlation 

0.612 0.612 *.764 *.764 0.500 1 **1.000 **1.000 **1.000 0.612 0.612 b. *.764 *.764 0.500 **1.000 **1.000 **1.000 **1.000 0.500 **881. 

Sig. (2-

tailed) 

0.060 0.060 0.010 0.010 0.141   0.000 0.000 0.000 0.060 0.060   0.010 0.010 0.141 0.000 0.000 0.000 0.000 0.141 0.001 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

S7 Pearson 

Correlation 

0.612 0.612 *.764 *.764 0.500 **1.000 1 **1.000 **1.000 0.612 0.612 b. *.764 *.764 0.500 **1.000 **1.000 **1.000 **1.000 0.500 **881. 

Sig. (2-

tailed) 

0.060 0.060 0.010 0.010 0.141 0.000   0.000 0.000 0.060 0.060   0.010 0.010 0.141 0.000 0.000 0.000 0.000 0.141 0.001 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 



 

   

 
 

S8 Pearson 

Correlation 

0.612 0.612 *.764 *.764 0.500 **1.000 **1.000 1 **1.000 0.612 0.612 b. *.764 *.764 0.500 **1.000 **1.000 **1.000 **1.000 0.500 **881. 

Sig. (2-

tailed) 

0.060 0.060 0.010 0.010 0.141 0.000 0.000   0.000 0.060 0.060   0.010 0.010 0.141 0.000 0.000 0.000 0.000 0.141 0.001 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

S9 Pearson 

Correlation 

0.612 0.612 *.764 *.764 0.500 **1.000 **1.000 **1.000 1 0.612 0.612 b. *.764 *.764 0.500 **1.000 **1.000 **1.000 **1.000 0.500 **881. 

Sig. (2-

tailed) 

0.060 0.060 0.010 0.010 0.141 0.000 0.000 0.000   0.060 0.060   0.010 0.010 0.141 0.000 0.000 0.000 0.000 0.141 0.001 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

S10 Pearson 

Correlation 

**1.000 **1.000 **.802 **.802 **.816 0.612 0.612 0.612 0.612 1 **1.000 b. **.802 **.802 **.816 0.612 0.612 0.612 0.612 **.816 **889. 

Sig. (2-

tailed) 

0.000 0.000 0.005 0.005 0.004 0.060 0.060 0.060 0.060   0.000   0.005 0.005 0.004 0.060 0.060 0.060 0.060 0.004 0.001 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

S11 Pearson 

Correlation 

**1.000 **1.000 **.802 **.802 **.816 0.612 0.612 0.612 0.612 **1.000 1 b. **.802 **.802 **.816 0.612 0.612 0.612 0.612 **.816 **889. 

Sig. (2-

tailed) 

0.000 0.000 0.005 0.005 0.004 0.060 0.060 0.060 0.060 0.000     0.005 0.005 0.004 0.060 0.060 0.060 0.060 0.004 0.001 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

S12 Pearson 

Correlation 

b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. 

Sig. (2-

tailed) 

                                          

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

S13 Pearson 

Correlation 

**.802 **.802 **1.000 **1.000 *.655 *.764 *.764 *.764 *.764 **.802 **.802 b. 1 **1.000 *.655 *.764 *.764 *.764 *.764 *.655 **919. 

Sig. (2-

tailed) 

0.005 0.005 0.000 0.000 0.040 0.010 0.010 0.010 0.010 0.005 0.005     0.000 0.040 0.010 0.010 0.010 0.010 0.040 0.000 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

S14 Pearson 

Correlation 

**.802 **.802 **1.000 **1.000 *.655 *.764 *.764 *.764 *.764 **.802 **.802 b. **1.000 1 *.655 *.764 *.764 *.764 *.764 *.655 **919. 

Sig. (2-

tailed) 

0.005 0.005 0.000 0.000 0.040 0.010 0.010 0.010 0.010 0.005 0.005   0.000   0.040 0.010 0.010 0.010 0.010 0.040 0.000 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

S15 Pearson 

Correlation 

**.816 **.816 *.655 *.655 **1.000 0.500 0.500 0.500 0.500 **.816 **.816 b. *.655 *.655 1 0.500 0.500 0.500 0.500 **1.000 **793. 



 

   

 
 

Sig. (2-

tailed) 

0.004 0.004 0.040 0.040 0.000 0.141 0.141 0.141 0.141 0.004 0.004   0.040 0.040   0.141 0.141 0.141 0.141 0.000 0.006 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

S16 Pearson 

Correlation 

0.612 0.612 *.764 *.764 0.500 **1.000 **1.000 **1.000 **1.000 0.612 0.612 b. *.764 *.764 0.500 1 **1.000 **1.000 **1.000 0.500 **881. 

Sig. (2-

tailed) 

0.060 0.060 0.010 0.010 0.141 0.000 0.000 0.000 0.000 0.060 0.060   0.010 0.010 0.141   0.000 0.000 0.000 0.141 0.001 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

S17 Pearson 

Correlation 

0.612 0.612 *.764 *.764 0.500 **1.000 **1.000 **1.000 **1.000 0.612 0.612 b. *.764 *.764 0.500 **1.000 1 **1.000 **1.000 0.500 **881. 

Sig. (2-

tailed) 

0.060 0.060 0.010 0.010 0.141 0.000 0.000 0.000 0.000 0.060 0.060   0.010 0.010 0.141 0.000   0.000 0.000 0.141 0.001 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

S18 Pearson 

Correlation 

0.612 0.612 *.764 *.764 0.500 **1.000 **1.000 **1.000 **1.000 0.612 0.612 b. *.764 *.764 0.500 **1.000 **1.000 1 **1.000 0.500 **881. 

Sig. (2-

tailed) 

0.060 0.060 0.010 0.010 0.141 0.000 0.000 0.000 0.000 0.060 0.060   0.010 0.010 0.141 0.000 0.000   0.000 0.141 0.001 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

S19 Pearson 

Correlation 

0.612 0.612 *.764 *.764 0.500 **1.000 **1.000 **1.000 **1.000 0.612 0.612 b. *.764 *.764 0.500 **1.000 **1.000 **1.000 1 0.500 **881. 

Sig. (2-

tailed) 

0.060 0.060 0.010 0.010 0.141 0.000 0.000 0.000 0.000 0.060 0.060   0.010 0.010 0.141 0.000 0.000 0.000   0.141 0.001 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

S20 Pearson 

Correlation 

**.816 **.816 *.655 *.655 **1.000 0.500 0.500 0.500 0.500 **.816 **.816 b. *.655 *.655 **1.000 0.500 0.500 0.500 0.500 1 **793. 

Sig. (2-

tailed) 

0.004 0.004 0.040 0.040 0.000 0.141 0.141 0.141 0.141 0.004 0.004   0.040 0.040 0.000 0.141 0.141 0.141 0.141   0.006 

 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 
STotal Pearson 

Correlation 

**.889 **.889 **.919 **.919 **.793 **.881 **.881 **.881 **.881 **.889 **.889 b. **.919 **.919 **.793 **.881 **.881 **.881 **.881 **.793 1 

 
Sig. (2-

tailed) 

0.001 0.001 0.000 0.000 0.006 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001   0.000 0.000 0.006 0.001 0.001 0.001 0.001 0.006   

 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 



 

   

 
 

 

 الصالحةأسئلة 

 أسئلة غري الصالحة
 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=SPLIT. 

 

Reliability 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 10 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 10 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

b. Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 



 

   

 
 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Part 1 Value 0.967 

N of Items 10a 

Part 2 Value 0.947 

N of Items 10b 

Total N of Items 20 

Correlation Between Forms 0.993 

Spearman-Brown Coefficient Equal Length 0.997 

Unequal Length 0.997 

Guttman Split-Half Coefficient 0.993 

a. The items are: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10. 

b. The items are: S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20. 
 

 

 

 


