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  إهداء
  

  إىل  أمي الرحيمة  وأيب الشفيق 

  الذين ربياين تربية إسالمية
  اللهم  اغفر هلما وارمحهما كما ربياين صغريا

  

  

  وإىل أهل بييت

  زوجيت الصاحلة وولدي املرحيني

  أبقاهم اهللا معي يف الشدة والرخاء
  
  

  وإىل أساتذيت وأستاذايت

  محة والرضوانعليهم صبيب الر
   

  

  وإىل من حيب العربية

  من طالب العلم واملعرفة 

  بارك اهللا هلم يف السري إىل رب الربية
  



  عرفانشكر و

  

والصالة والسالم على من به  ،بنعمته تتم الصاحلات  الذيهللا احلمد
 أما ،ذوي السيادات والكرامات وصحبه آله وعلى ،تكتشف احلسنات عن السيئات

  :بعد
 علي باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله احلمد والثناء على وقد من اهللا

ج هذا اخرإلذين كان هلم فضل يف ل عرفانالشكر والو .ه وعظيم عطائهجزيل نعمائ
هلم عمل مفقود إال وهلم جزاء من عند اهللا امللك البحث إىل حيز الوجود، ومل يكن 

  : ومنهم املعبود، 
اإلسالمية  امعة اجلفرايوغو، مديروم سإما احلاج  األستاذ الدكتورفضيلة

  .ماالنجموالنا مالك إبراهيم احلكومية 
 امعةاجل الدراسات العليا كلية عميد األستاذ الدكتور عمر منران، فضيلة

  . ماالنجموالنا مالك إبراهيماإلسالمية احلكومية 
 كلية تعليم اللغة العربية قسمرئيس  ،توركيس لوبيسمساحة الدكتور 

  . ماالنجموالنا مالك إبراهيماإلسالمية احلكومية  امعةاجلت العليا الدراسا
أفاد قد ، املشرف األول الذي  املرتضى حممودينورمساحة الدكتور 

  .إىل أن متت هذه الرسالةبداية ال منذ وأرشده ،الباحث علمياً وعملياً
 الذي قد أفاد ، املشرف الثاينحممد شيخون حممد سليمانالدكتور مساحة 

لباحث يف تصحيح الكتابة، حىت ال تأيت هذه الرسالة إال وهي حميطة بإصابة ا
  .الكلمات الواضحة

 تعليم اللغة العربية قسم املعلمني يف ة إىل األساتذوكذلك الشكر والتعظيم
، وهم الذين تركوا أماكنهم  وبذلوا أنفسهم يف نشر العلوم  الدراسات العلياكلية

  . ن والنعمواحلكم، كان هلم جزيل املن



 من حب قليبه ىف نقشاما وإىل والدي احملبوبني الشكر والتكرمي على 
  .حميطا يب مدى األزمانا موكان دعائه. ىف العملالقلب خالص إلعلم واملعرفة وا

وإىل زوجيت احلبيبة اليت يطوق فضلها عنقي وكان دعائها املستمر خري 
 وألفي رمحة اهللا كان هلما فضل إمتام وولدي املرحيني أذكى املبارك معني يل ىف حيايت،

  .العمل هذا البحث مبا غسهما ىف نفسي من حب اإلخالص ىف
هذا العمل املتواضع أداء  يل يف وزمالئي وكل من ساهم صحايبوأل

 جزاهم اهللا خري . الوجود خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنانحيزإىل وإخراجه 
  . اجلزاء وجعلهم من عباده احلنفاء

  .املوفق واهلادي إىل سبيل الرشادهللا وا
              
  ٢٠٠٩ يونيو ٥ماالنج،              
  الباحث            

  
  

  ذواحللم            

  ٠٧٩٣٠٠٥٧: رقم التسجيل           
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احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  . له وصحبه أمجعنيآ ى وعلاألنبياء واملرسلني

      :  الذي حضره الطالبيبعد االطالع على البحث  التعليمية 
  ذواحللم:   االسم 

  S-2/٠٧٩٣٠٠٥٧:   رقم التسجيل
    القراءةالبطاقة التعليمية ىف تدريس مهارةاستخدام فعالية :   موضوع البحث

  )نجرو أتشيه دارالسالمن-بالتطبيق على املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية بريون(  
  .اجلامعةوافق املشرفان على تقدميه إىل جملس 

  

  املشرف األول

  
  حمموديالدكتور نور املرتضى

  املشرف الثاين

  
  حممد شيخون حممد سليمانالدكتور 

  

  االعتماد،
  رئيس قسم تعليم اللغة العربية

  
  

 الدكتور توركيس لوبيس

  ١٥٠٣١٨٠٢٠: رقم التوظيف



 

  
 

  
  

 

  

 

  

 

  اعتماد جلنة املناقشة
  :عنوان البحث

   مهارة  القراءةىف تدريس التعليمية البطاقة  الاستخدام فعالية 
  )ننجرو أتشيه دارالشالم-ة  بريون اإلسالمية  احلكوميالعالية درسة  امل بالتطبيق على (

  

  حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري قسم تعليم اللغة العربية
  

  S-2 /٠٧٩٣٠٠٥٧: التسجيل  رقم    حللمذوا:    الطالب إعداد
 وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة اجلامعةقد دافع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة 

  .   م٢٠٠٩ يونيو ٥، معةاملاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم اجل
  : األساتذةة من السادملناقشةوتتكون جلنة ا

  شهداء صاحل نور الدكتور - ١
  ١٥٠٣٧٤٠١٠: توظيف     رقم ال

   .................:التوقيع  ا ومناقشايسرئ

   .................:التوقيع  مناقشا  سعيد حواية اهللا أمحدالدكتور  - ٢
   حممودي الدكتور نور املرتضى- ٣

  ١٣١٠٦٦٦٨٣:      رقم التوظيف 
   .................:التوقيع  مشرفا ومناقشا

  . ................:التوقيع  مشرفا ومناقشا  يمانالدكتور حممد شيخون حممد سل- ٤
  ،عتماداال

  الدراسات العلياعميد كلية 
  

  األستاذ الدكتور عمر منران

  ١٣٠٥٣١٨٦٢: رقم التوظيف 



  إقرار الطالب
  

  : أنا املوقع أدناه، وبيانايت كاآليت
  ذواحللم:     االسم

  ٠٧٩٣٠٠٥٧:   رقم التسجيل
  دار السالم  ننجرو أتشيه –بريون :     العنوان

  

لنيل درجة املاجستري يف تعليم أقرر بأن هذه الرسالة اليت حضرا لتوفري شرط 
  موالنا مالك إبراهيمامعة اإلسالمية احلكوميةاجل الدراسات العليا كلية اللغة العربية

  :  عنوانحتت ماالنج 

   مهارة القراءةتدريسيف التعليمية البطاقة استخدام فعالية 

  )  ننجرو أتشيه دار السالم–ة ببريون اإلسالمية احلكوميالعالية درسة ى املبالتطبيق عل(

وإذا ادعى أحد . حضرا وكتبتها بنفسي وما زورا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر
استقباال أا من تأليفه وتبني أا فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية  على ذلك، 

اإلسالمية  امعةاجل الدراسات العليا كليةشرف أو على ولن تكون املسؤولية على امل
  .  ماالنج موالنا مالك إبراهيماحلكومية

  .حررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلكهذا، و
   

   م  ٢٠٠٩ يونيو ٥ ماالنج،       
  توقيع صاحب اإلقرار        

  
  

  ذواحللم  

  ٠٧٩٣٠٠٥٧ :التسجيلرقم                                                            



  مستخلص البحث
  

بالتطبيق   مهارة القراءة  تدريسيف  التعليمية  البطاقة   استخدام فعالية .٢٠٠٩ذواحللم،  
.  ننجرو أتشيه دار السالم    –ة ببريون   اإلسالمية احلكومي العالية   درسةعلى امل 

ليا، اجلامعة اإلسالمية احلكوميـة موالنـا       رسالة املاجستري، كلية الدراسات الع    
  . مالك إبراهيم ماالنج

 الـدكتور   :، واملشرف الثاين   حممودي الدكتور نور املرتضى  : املشرف األول 
    حممد شيخون حممد سليمان

  

  .القراءةتدريس مهارة  بطاقة التكميل،: الكلمات األساسية
  

راسة للمدرس وتدىن مستوى عليها متعلق بفن الدالتعليمية وقد تشكلت الوسائل 
بناء على ذلك حدد الباحث هذا البحث ىف الوسيلة .  كفاءة مهارة القراءة لدى الطلبة

وذلك يتم بتطبيق استخدام  البطاقة التعليمية  ىف تدريس . التعليمية لتعليم اللغة العربية
الية استخدام  وأما اهلدف من كتابة هذه الرسالة فهو معرفة علمية  عن فع. مهارة القراءة

لفهم على معاين الكلمات، والتراكيب أو البطاقة التعليمية  ىف تدريس مهارة القراءة 
 .الرئيسية من النصوص العربية املقروءة اجلمل وتعرف املعاين واألفكار

تدىن مستوى كفاءة مهارة القراءة لدى الطلبـة يف         : هي ومشكلة هذا البحث   
وملعاجلة هذه املـشكلة    . ومية بريون ننجرو أتشية دارالسالم    املدرسة العالية اإلسالمية احلك   

هـارة   يف تـدريس م    عليميةالتالبطاقة   فعالية استخدام    ما مدى : قدم الباحث السؤالني    
الرئيـسية   القراءة لفهم معاين الكلمات، والتراكيب أو اجلمل وتعرف املعاين واألفكار         

ة مهارة القراءة بني اموعـة      مستوى كفاء هل هناك فرق يف     من النصوص العربية؟ و   
  ؟التجريبية واموعة الظابطة بعد السلوك

الباحث اموعـة   حدد  . من نوع البحث التجريبيب   : ومنهج هذا البحث هو   
جمتمع البحث هو مجيع طلبة الصف الثاين، وأما عينة البحـث           . التجريبة والظابطة عشوائيا  



الية اإلسالمية احلكومية بريون ننجرو أتـشيه       أ ىف املدرسة الع   /فهي مجيع طلبة الصف الثاين    
االختبار القبلي والنـهائي    ) ١(وأدوات البحث   . ٢٠٠٨/٢٠٠٩دارالسالم العام اجلامعي      

حتليل صـدق   ) ١(ولتحليل البيانات استخدم الباحث     . االستبيان  )  ٣(املالحظة و ) ٢(و
حتليـل  )٤(وبة لالختبار  و   حتليل الصع ) ٣(حتليل الثبات لالختبار و   ) ٢(احملتوى لالختبار و  
اموعـة  حتليل معرفة املقارنـة بـني       ) ٥( و اموعة التجربة والظابطة   معرفة الفرق بني  

قي ت تر  البطاقة  التعليمية     استخدام  هو فروض البحث و .التجريبة والظابطة بعد السلوك   
  . لوكوجود الفرق بني اموعتني بعد الس. لطلبةا لدى  القراءة مهارةمستوى كفاءة 
نتيجة احلساب من   ) ١( فيمكن أن تتقدم فيما يأيت        البحث  هذا نتائجأهم   وأما

". جيد جدا "فأكثر، وهذا يدل على أن االختبار       ) ١،٠٠(مستوى الصدق لالختبار هو     
فهذا يدل علـى أن ثبـات     ) r=61,0(نتيجة احلساب من الثبات لالختبار هو     ) ٢(و

 (Pنتيجة احلساب من مستوى الصعوبة لالختبار هو        ) ٣(و.  ليةاالختبار ىف درجة عا   

نتيجـة  ) ٤(و. فهذا يدل على أن الصعوبة لالختبار مستواها املتوسطة       ) ٠،٧١= %
الفرق بني نتيجة   وجود  فهذا يدل على أن     ) ٤،٦٣-(الفرق للمجموعة التجريبية هو     

تخدام  البطاقة   التعليمية       وبذلك إن اس  . االختبار القبلي والنهائي للمجموعة التجريبية    
نتيجة الفرق   وأما   .ىف تدريس مهارة القراءة  له فعالية عالية وترقي كفاءة مهارة الطلبة           

الفـرق بـني نتيجـة      وجود  فهذا يدل على أن     ) ٢،٢٥-(للمجموعة الظابطة فهو    
 وبذلك إن استخدام الطريقة التقليدية ىف     . االختبار القبلي والنهائي للمجموعة الظابطة    

نتيجة املقارنة بني اموعة التجريبيـة      أما  ) ٥(و. تدريس مهارة القراءة له فعالية بسيطة     
الفـرق بـني نتيجـة االختبـار النـهائي          وجود  واملعىن أن   ) ٢،٠٩(والظابطة فهو   

  .السلوكللمجموعتني التجريبية والضابطة بعد 
املهـارات  اقترح الباحث للباحث القادم أن يقوم ببحث أوسع يشتمل حبثه من            

اللغوية األربعة على مجيع اال التعليمي من مستوى اإلبتدائية حىت العالية باستخدام البطاقة             
دلت هذه النتيجة أن استخدام بطاقة التكميل ترتقي كفاءة مهارات القراءة لدى            . التعليمية

  .الطلبة، وجيوز تطبيقها لترقية كفاءات أخرى منها مهارة الكتابة والكالم
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The problem in teaching media apply to teach reading for Arabic 

Language is up to teacher's art in teaching and lowly competence skill reading 
Arabic Language of students. Therefore, hence researcher does this research to 
study about the media teaching. Researcher tries to apply the teaching card usage 
in reading teaching for Arabic students. The purpose to know theoretically 
scientific about teaching card usage method and effectiveness in  teaching Arabic 
Language to develop competence skill reading of students to understand words 
meaning, sentence structure, opinion and mean idea at the Arabic material 
reading.  

Research problems are: Lowly competence skill reading Arabic 
Language of students at State Islamic Senior High School Bireuen Nanggroe Aceh 
Darussalam. Researcher gives two questions to answer the problem above:   How 
far as level of effectiveness apply in usage teaching card to improve  the 
competence skill reading of Arabic Language for students? and are there 
differences value between experiment group and  control group after treatment?  

This research applies experiment design. Collects members of experiment 
group and control group to get the sample with random sampling. The sample is 
students of II-A class of The State Islamic Senior High School of Bireuen 
Nanggroe Aceh Darussalam school year 2008/2009. Tools and media apply to 
collect data are (1) Pre test and post test (2) Observation (3) Questionnaires. The 
researcher analyze the data apply some stages, thus are: (1) Analysis level of 
validity test (2) Analysis level of reliability test (3) Analysis level of test difficulty 
(4) Analysis of different value between experiment group and control group 
before and after treatment and (5) Analysis of value compare between experiment 
group and control group after treatment. The hypothesis in this research is : Using 
teaching card can develop competence skill reading of students. And there is 
difference value between experiment group and control group after treatment.  

The result in this research can be concluded as follows: (1) Result of 
calculate of level validity test is +1,00, it mean the test is good. (2) Result of 
calculate of level validity test is 0,61, it mean test reliability is high (3) Result of 
calculate of test difficulty is 0,71%, it mean difficulty level test is medium (4) 
Result of calculate with formula t-test, group of experiment pre-test and post-test 
score is -4,630, higher than numeral listed in the Table of Score “t” at significant 
level 5% (2,10) and 1% (2,88), it mean that increasing significant material 



understanding after apply teaching with entry card. Whereas, control group’s pre-
test and post-test score after calculate by t-test show -2,25 higher than numeral in 
the table score “t” at significant level 5% (2,10) and 1% (2,88). It means that 
students understanding to material increase although it lowers significant after 
teaching use traditional method. (5) Result of calculate compare with t-test 
formula, significant level show 2,09, this score higher than at significant level 5% 
(2,03)  and lower than at significant level 1% (2,27), after compare with Table 
Score “t-test”, so, it mean that students understanding develop after treatment. 
 Based on the research result above, it is suggested for the next researcher 
to study broader about the using of the teaching card media in Arabic language 
teaching for all education stages, either basic education stage, middle or high. This 
research result had showed that using of entry card actually enables to improve 
reading skill competence. It can be applied to improve the four linguistic 
competences, as such as writing and speaking competences.   
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Permasalahan dalam penggunaan media pengajaran sangat tergantung 

kepada seni mengajar guru dan rendahnya kompetensi membaca Bahasa Arab 
siswa. Oleh karena itu, maka peneliti melakukan penelitian ini untuk membahas 
tentang media  pengajaran tersebut. Peneliti mencoba menerapkan penggunaan 
kartu pengajaran ini dalam pengajaran membaca bagi pembelajar Bahasa Arab. 
Tujuannya adalah untuk mengetahui secara ilmiyah tentang tingkat efektifitas  
penggunaan kartu pengajaran dalam pembelajaran membaca siswa-siswi untuk 
memahami arti kata, susunan kalimat, opini dan ide utama dalam materi bacaan 
Bahasa Arab. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Rendahnya 
kompetensi membaca Bahasa Arab siswa-siswi pada MA Negeri Bireuen 
Nanggroe Aceh Darussalam. Untuk meneliti masalah tersebut penulis mengajukan 
dua pertanyaan, yaitu : Berapa besarkah efektifitas penggunaan kartu pengajaran 
dalam pembelajaran membaca yang meliputi pemahaman arti kata, susunan 
kalimat, makna kalimat, serta menemukan ide pokok dalam wacana baca Bahasa 
Arab? Apakah ada perbedaan komptetensi membaca antara kelompok eksperimen 
dengan kelompok kontrol setelah adanya perlakuan?  

Metodelogi penelitian ini menggunakan desain eksperimen. Peneliti 
menetukan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol secara acak untuk 
dijadikan sample. Sampel penelitian ini adalah siswa-siswi kelas II-A MA Negeri 
Bireuen Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Pelajaran 2008/2009. Sedangkan Alat 
dan media yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah: (1) Pre test dan 
Post Tes (2) Observasi dan (3) Angket. Peneliti melakukan beberapa analisa data 
yaitu: (1) Analisa tingkat validitas test (2) Analisa tingkat realibilitas test (3) 
Analisa tingkat kesulitan test (4) Analisa nilai beda antara  kelompok  eksperimen 
dan  kelompok  control sebelum dan sesudah perlakuan, dan (5) Analisa nilai 
banding antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol setelah perlakuan. 
Adapun hipotesis penelitian ini adalah : Penggunaan kartu pengajaran dapat 
meningkatkan kompetensi membaca siswa-siswi MA Negeri Bireuen Nanggroe 
Aceh Darussalam. Adanya perbedaan kompetensi membaca siswa-siswi setelah 
adanya perlakuan. 



Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Hasil 
hitung tingkat validitas test adalah +1,00, artinya test sangat baik. (2) Hasil hitung 
tingkat realibilitas test adalah 0,61, artinya realibilitas test tinggi (3) Hasil hitung 
tingkat kesulitan test adalah 0,71%, artinya tingkat kesulitan test sedang. (4) Hasil 
hitung dengan rumus t-test nilai pre-test dan post-test kelompok eksperimen 
adalah -4,63 lebih besar dari angka yang tertera pada Tabel Nilai ”t” pada taraf 
signifikansi 5% (2,10) dan 1% (2,88), artinya ada peningkatan pemahaman materi 
bacaan yang signifikan setelah diterapkan  pengajaran  dengan mengunakan kartu 
entri. Sedangkan nilai pre-test dan post-test kelompok kontrol setelah dihitung 
dengan t-test menunjukkan angka -2,25 sedikit lebih besar dari angka yang tertera 
pada Tabel Nilai ”t” pada taraf signifikansi 5% (2,10) dan lebih kecil dari angka 
pada taraf signifikasi 1% (2,88). Ini berarti pula bahwa tingkat pemahaman siswa-
siswi terhadap materi bacaan meningkat meskipun kurang signifikan setelah 
diterapkan  metode tradisional. (5) Adapun hasil hitung nilai banding dengan 
rumus t-test, taraf signifkansinya menunjukkan angka 2,09, angka ini lebih besar 
dari angka pada taraf signifikansi 5% (2,03) dan lebih kecil dari angka pada taraf 
signifikansi 1% (2,72) setelah dikonsultasikan dengan Tabel Nilai ”t-test, maka ini 
berarti bahwa tingkat pemahaman siswa-siswi meningkat setelah diberikan 
perlakuan.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas disarankan kepada peneliti 
selanjutnya untuk meneliti lebih luas lagi tentang penggunaan media kartu 
pengajaran dalam pembelajaran Bahasa Arab pada semua jenjang pendidikan baik 
jenjang pendidikan dasar, menengah maupun tinggi. Hasil penelitian ini telah 
menunjukkan bahwa penggunaan kartu entri telah mempu meningkatkan 
kompetensi membaca siswa. Kartu entry ini dapat juga diterapkan untuk 
mengembangkan kompetensi-kompetensi bahasa lainnya, seperti komptensi 
menulis, dan berbicara.  
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:حيتوى هذا الفصل على األمور التالية  
فروض البحث )د( وأهداف البحث) ج(أسئلة البحث و) ب(مقدمة و) أ (  

.حتديد املصطلحات )ز( وحدود البحث )و( وأمهية البحث )ه( و  



 الفصل األول

  اإلطار العام

 

   مقدمة -أ
 إىل معىن، وليس حتويل الرموز الكتابية       أساس لترمجة الرموز الكتابية    القراءة

 بالقراءة  رادوامل. وإمنا حفظ املعلومات واملعرفة كذلك    فحسب  إىل الرموز الصوتية    
يف بعض الربامج يقتصر على النسخ أو التهجئة ويتسع يف بعضها األخـر حـىت               

إا حـسب التـصور     . يشمل خمتلف العمليات العقلية الالزمة للتعبري عن نفس       
 يعتمد على االختيار الواعى ملا يريـد الفـرد          ا ذهني ا نشاط وكانت القراءة ،  األخر

 التعبري عنه والقدرة على تنظيم اخلربات وعرضها بشكل يتناسـب مـع عـرض             
  .١الكاتب

والقراءة أساس ترمجة ما يف ذهن الفرد من املعىن إىل رموز اللغة حىت يفهم              
ءة يف احلقيقة هي عملية عقلية      يعين ذلك أن القرا   . األخرون بواسطة رموز القراءة   

  .وذهنية وجسدية ألجل الوصول إىل املعلومات اليت تضمنتها املواد املقروءة
فعن طريقها يتمكن الطالب من     . والقراءة تساعد الفرد يف اإلعداد للعمل     

التحصيل العلمى الذى يساعده على السري بنجاح يف حياته املدرسية، وعن طريقها 
 من الصعوبات العلمية الىت تواجهه، بل ويف حل الـصعوبات           ميكن أن حيل الكثري   

اليومية، وىف حتقيق عملية تعلم ناجحة لبقية املواد الدراسية، وىف التكوين العلمـى         
والقراءة أداة العامل يف االستزادة مـن       . الذى يؤهله للنجاح يف احلياة أو مواجهتها      

                                                
. ،ص)١٩٧٧دار الثقافـة،    : القـاهرة  (أساسيات تعليم اللغة العربية    فتح على يونس وحممد كامل الناقة،       1

١٧٠-١٦٩. 



 كل يوم هو يقرأ شيئا جديدا مما    مث يف . املعرفة وأن يضيف ا على حصيلته الثقافية      
  .٢خترجه املطابع، ليدعم فكره بأفكار غريه، وبذلك يتسىن له اإلنتاج اخلصب

وأماملدرسة العالية االسالمية احلكومية بريون فهى إحدى املدارس الـىت          
إن . يتعلم الطلبة فيها اللغة العربية حصتان يف األسبوع لكل فـصول الـدرس            

 هذه املدرسة يسري على املنهج الذين قررته وعينته وزارة          تدريس اللغة العربية يف   
 ٢الشؤن الدينية وهو منهج على مستوى الوحدة التعليمية للمدرسة العالية رقم            

يشمل املنهج على حصة تدريس اللغة العربيـة        .  ومكوناته KTSP) (٢٠٠٨سنة  
وأهداف وهي حصتني يف األسبوع، واملواد الدراسية، وطرق التدريس املقترحة،          

وليست هناك وسائل وطرق التعليمية حمددة، ولذلك ميكن للمـدرس          . التدريس
أن يبحث وخيتار الوسائل التعليمية وطرق تدريسها األخرى املناسبة بـاألحوال           

  .واملواد واملضمون والظروف واألهداف املرجوة
ويرى الباحث أن كفاءة مهارة قراءة الطلبة يف هذه املدرسـة كانـت             

وسبب هذه املشكالت  . ث ختلف يف فهم نصوصها وتدىن يف معرفتها       ضعيفة، حي 
الىت ترجع إىل الطلبة يأتى من عدد من العوامل ومن أمهها قد يكون لعدم وجود               
الوسائل التعليمية املناسبة الىت ترغبهم ا إىل القراءة، وضعف احلواس واملالحظة           

ى هـذه الفكـرة مـن       واستدل الباحث عل  . البصرية خاصة يف القراءة الصامتة    
مالحظاته عن عماليات الطلبة من خالل التدريس داخل القاعة الدراسية وبيانات         

 للفصل  ٢٠٠٨نتائج عدد من االختبارات منها االختبار النهائى للغة العربية سنة           
ومن هذه املالحظات والبيانات فإن أكثر الطلبة حصلوا علـى الدرجـة            . الثاىن

 .الضعيفة

 وسيلة من الوسائل التدريـسية املناسـبة بالنـسبة          يمية بطاقة تعل  وتعترب
لتدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى وميكن على االستعانة ـا فكـرة             

                                                
  .١٢٣. ، ص)١٩٨٣دار املعرفة، : القاهرة (ريس اللغة العربيةالتوجيه يف تد حممود على السمان،  2



 وىف الوقت نفسه فإن   . ٣جديدة ترمى إىل حتبيب الطلبة إىل القراءة، وإفادم منها        
 القراءة، وحتويـل    اتتعليم اللغة العربية لتنمية مهار    ل هى وسيلة    البطاقة التعليمية 

  .الرموز الكتابية إىل الرموز الصوتية بل حتفيظ املعلومات واملعرفة كذلك
 تستخدم عند إثاره الطلبة إىل الدرس، حبيث متهد له،          التعليمية البطاقة  و

وترسم اإلطار النفسى، الذى يربط الطلبة مبا يتضمنه الدرس من معلومات وقيم            
          . واجتاهات

 يف  البطاقـة التعليميـة  لك احلال، ينبغى للمدرس أن يستخدم فبناء على ذ  
فـإن  .  تعليم اللغة العربية ليحلل مشكالت يف تدريس مهارة القراءة لدى الطلبة      

 اسـتخدام إحـدى      الباحث أراد أن يقوم بالبحث العلمى عن كيفية تطبيـق         
ة من هذه    وفعالية استخدامها يف تدريس مهارة القراءة للطلب       البطاقات التعليمية   

يقدم الباحث عن هـذا البحـث حتـت         ذلك  و. ، وهي بطاقة التكميل   املدرسة
بـالتطبيق  ( يف تدريس مهارة القراءة       البطاقة التعليمية  استخدامفعالية  "املوضوع  

 ننجرو أتشيه دار السالم سنة      – املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية ببريون       على  
٢٠٠٩."( 

 
 أسئلة البحث -ب

  :كالت، يراعى الباحث أسئلة من هذا البحث إىل ما يلىومن تلك مش
هارة القراءة لفهم  يف تدريس معليميةالتالبطاقة  فعالية استخدام ما مدى - ١

 على معاين الكلمات، والتراكيب أو اجلمل وتعرف املعاين واألفكار
 الرئيسية من النصوص العربية املقروءة؟

                                                
. ، ص)١٩٩٦داراملصرية البنانية، : القاهرة( تدريس اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شحاتة،   3

١٥٨.  



 بني الطلبة الذين يدرسون  القراءةمستوى كفاءة مهارةهل هناك فرق يف  - ٢
 ؟بالطريقة التقليدية الذين يدرسون الطلبة و البطاقة التعليميةبوسيلة

 
  أهداف البحث  -ج

  : يهدف هذا البحث إىل معرفة
لفهم معاين  يف تدريس مهارة القراءة البطاقة التعليمية فعالية استخدام  - ١

رئيسية من ال الكلمات، والتراكيب أو اجلمل وتعرف املعاين واألفكار
 .النصوص العربية املقروءة

   القراءة بني الطلبة الذين يدرسون بوسيلةمستوى كفاءة مهارةفرق يف ال - ٢
 . بة الذين يدرسون بالطريقة التقليدية والطلالبطاقة   التعليمية 

  
 فروض البحث  -د

  :وأما فروض البحث فكما يلى 
 فعاليةلقراءة يكون هارة ا يف تدريس معليميةالتالبطاقة استخدام تطبيق  - ١

 لترقية فهم معاين الكلمات، والتراكيب أو اجلمل وتعرف املعاين واألفكار
 .الرئيسية من النصوص العربية املقروءة

 القراءة بني الطلبة الذين يدرسون  مستوى كفاءة مهارةفرق يفوجود ال - ٢
   .بالطريقة التقليدية الذين يدرسون الطلبة و  البطاقة  التعليمية بوسيلة

   
  أمهية البحثهـ 

  :يهم هذا البحث على أمهية تطبيقية منها 
   أمهيته للمدرسة-١



يكون مدخال للمدرسة يف تصميم الوسائل التعليمية خاصة الذى يتعلق          )  أ
  .التكميل يف تدريس مهارة القراءة بطاقة بإعداد الوسائل التعليمية مثل

   أمهيته للباحث-٢
تعليميـة   البطاقة ال يف التطبيق على استخداميكون أساسا فكريا للباحث )  أ

  .التكميل يف تدريس مهارة القراءة بطاقة خاصة استخدام
تعليمية  البطاقة ال  يكون مساعدا للباحث يف حبث مهارة القراءة باستخدام       ) ب

  . التكميل بطاقة خاصة استخدام
   أمهيته للطلبة-٣

  .يف ترقية مهارة القراءةطلبة يكون مساعدا لل  ) أ
يكون مساعدا للطلبة يف اكتساب مهارة القراءة باكتـساب موجـه           ) ب

  .فعال
  

  حدود البحث -و
 مهارة القراءةتدريس املسخدمة يف  البطاقة التعليميةإن   :ود املوضوعية  احلد- ١

البطاقات كثرية وخمتلفة، وهنا خيتار الباحث إحدى 
 ومشكالت هذا .  بطاقة التكميل وهيالتعليمية

 بطاقة   تطبيق استخدامفعالية  يف البحث يتحدد
لترقية الفهم يف تدريس مهارة القراءة الصامتة التكميل 

على معاين الكلمات، والتراكيب أو اجلمل وتعرف 
 .الرئيسية من النصوص العربية املقروءة املعاين واألفكار

 مغرفة الفرق مستوى كفاءة مهارة القراءة للطلبةو
 التكميل والطلبة الذين الذين يدرسون باستخدام بطاقة

  .يدرسون بالطريقة التقليدية



   البطاقة   التعليمية استخدامتطبيق سيجرب الباحث   :ية املكانود  احلد- ٢
على الطلبة يف الصف الثاين من املدرسة العالية 

 والطالبات باإلسالمية احلكومية بريون، منهم الطال
  .عشر طالباتسعة ويبلغ عددهم 

ويعقد هذا البحث يف أثناء الفصل الدراسى الثاىن   : نية احلدود الزما- ٣
  .٢٠٠٩  -٢٠٠٨ اجلامعيوالعام 

 
  حتديد املصطلحات -ز

هي قطعة من قطع الورق املقوى يكتب عليها عبارة   :  البطاقة التعليمية- ١
 وتسمى بالبطاقة ٤.أوكلمة أومجلة يف بعض األحيان

ل التعليم التعليمية الستخدامها الطلبة واملدرس يف جما
وذلك بطاقة التعليمية هي البطاقة التربوية إذ . والتعلم

دخلها املدرس إىل داخل الفصل ليستفد منها الطلبة 
كالوسيلة التعليمية للوصول على اهلدف التربوي 

  .املنهجي
وهذه .  الوسائل يف تعليم اللغة العربيةهي إحدى  :  بطاقة التكميل- ٢

تلفة من صنيع الباحث  ذات أحجام وألوان خمالبطاقة  
عن قطعة من الكرتون أو الورق املقوى وتتراوح 

 سم، مث تكتب عليها الكلمات ٢١ X ٨ مسافتها من  
أو اجلمل أو النصوص العربية ويشرحها  املدرس على 
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 قبل إجراءات عملية الطلبة كيفية تطبيق استخدامها 
   .تدريس مهارة القراءة

 ات الغوية األربعةلية دف إىل تطوير مهاروهي عم : تدريس اللغة العربية- ٢
الفصحى واللغة املصودة هي اللغة العربية . لدى الطلبة

  .تطبيقا ونظريا وغرس النظرة اإلجابية حنو اللغة العربية
هي نقل املعىن وترمجة احلروف املكتوبة إىل معىن معني   :  مهارة القراءة- ٣

 القارئ أو إعطاء معىن للكلمات املطبوعة  ويترمجها
فالقراءة نشاط بصري يعتمد على . حسب فهمه ا

إدراك العني ملعرفة الرموز املكتوبة وهذه العملية حتتاج 
فالكاتب يثري األفكار يف ذهن . لغويةالهارة املإىل 

القارئ، والقارئ يترجم تلك األفكار يف ضوء جتربته 
 حيدد الباحث يف هذا ٥.وخلفيته الثقافية واللغوية

لى تدريب دراسة القراءة الصامتة ومهاراا البحث ع
من الفهم على معاين الكلمات، والفهم على التراكيب 

الرئيسية  أو اجلمل والفهم على تعرف املعاين واألفكار
لطلبة الفصل الثاىن من النصوص العربية املقروءة 

  .  بريون اإلسالمية احلكوميةملدرسة العاليةبا
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 الفصل الثاين

ر النظرياإلطا  
 

:من اجلوانب النظرية اليت يعتمد عليها الباحث يف دراسته هي  
أهداف تدريس القراءة يف كل مراحل تدريسها ) ب(مفهوم القراءة و) أ(

طرق عامة يف تدريس) د(أمهية تدريس مهارة القراءة و) ج(و القراءة،  
واع أن )ه(الطريقة الكلية و) ٢(الطريقة اجلزئية و )١(وتتكون من أمرين 

القراءة ) ٢(القراءة الصامتة و) ١(تدريس القراءة ويشتمل النقاط التالية 
صعوبات تدريس القراءة ) و(القراءة السمعية أو استماع و) ٣(اجلهرية و

وسائل تعليمية ) ح(استراتيجيات ىف تدريس القراءة و) ز(وطرق عالجها و
م بطاقات مفهو) ي(أدوات ووسائل ىف تدريس القراءة و) ط(وأنواعها و
  أنواع البطاقات لتعليم اللغة العربية) ل(بطاقة التكميل و) ك(التعليمية و

.الدراسات السابقة) م(و  
 
 



  الفصل الثاين

  اإلطار النظري
  

   مفهوم القراءة-أ
لية بسيطة كما أا آيعرف رشدى أمحد طعيمة أن القراءة ليست مهارة 

وينبغى أن تنمى . ة تأمليةإا أساس عملية ذهني. ليست أداة مدرسية ضيقة
إا نشاط ينبغى أن حيتوى . كتنظيم مركب يتكون من أمناط ذات عمليات عقلية

إن . على كل أمناط التفكري والتقومي واحلكم والتحليل والتعليل وحل الصعوبات
استقبال بصرى للرموز، وهذا ما : القراءة، إذن، نشاط يتكون من أربعة عناصر

وتصور لتطبيقاا يف . هلذه األفكار مع أفكار القارئودمج . نسميه بالنقد
إذن، القراءة هى تعرف وفهم ونقد . مستقبل حياته وهذا ما نسميه بالتفاعل

    ٦.إا نشاط عقلى يستلزم تدخل شخصية اإلنسان بكل جوانبهف ،وتفاعل
فبناء على ذلك، إن القراءة عملية عقلية إنفعالية دافعية تـشمل تفـسري             

الرسوم الىت يتلقاها القارئ عن طريق عينية، وفهم املعاىن، والربط بـني            الرموز و 
اخلربة السابقة وهذه املعاىن، واالستنتاج والنقـد واحلكـم والتـذوق وحـل             

   ٧.الصعوبات
إن القراءة هى ترمجة الرموز : ووصف عبد ايد املنصورى، قائال 

، )١٩٧٣العرىب (، اللغوية املكتوبة إىل معان وأفكار وهي عملية ذات شقني

                                                
 رشدى أمحد طعيمة، املراجع يف تعليم اللغة العربية للنطقني بلغات أخرى (مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  6

١٩٨٦)،ص. ٥١٨. ورشدى أمحد طعيمة، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبه، ص. 
١٧٥.  

   حسن شحاتة، تدريس اللغة العربية بني النظرية والتطبيق (القاهرة: داراملصرية البنانية، ١٩٩٦)، ص. ١٠٥.7



فالكاتب يثري يف ذهن القارئ أفكارا، كما أن القارئ يترجم هذه االفكار يف 
  ٨.إطار معلوماته وخرباته السابقة

ورأى الباحث أن القراءة هى عملية عقلية وذهنية تصدر إىل مخ وذاكرة 
ومن هنا تكون عالقة مباشرة بني الرموز . اإلنسان من وسيلة البصر بالعني

فعني القارئ ال تركز .  لمات املكتوبة الىت كتبها الكاتب مع عني القارئوالك
. على مجيع احلروف والكلمات وإمنا تقفز بينها وتقف وقفا معينة يف كل سطر

وحني وقفه تتمكن من قراءة عدة كلمات حىت يأتى القارئ إىل معىن على 
  . هاحسب أراد الكاتب مما تتكون من الرموز اللغوية املكتوبة في

  
 أهداف تدريس القراءة يف كل مراحل تدريسها  -  ب

  :ومن أهم أهداف تدريس القراءة لكل مستويات تدريسها ما يأتى
فهنا يهيء الطالب للقراءة : املرحلة األوىل لتنمية مهارات القراءة - ١

 .ويتكون فيها رصيد الطالب لغويا. وتنمى املهارات األساسية). استعداد(

وفيها يتم التركيز على إثراء : ة مهارات القراءةاملرحلة املتوسطة لتنمي - ٢
وتتسع أمامه . وتنمية رصيده يف التركيب اللغوية. مفردات الطالب

 .موضوعات القراءة إىل حد ما

ويتعلم . ويف هذه يتدرب الطالب على تنمية مفرداته ذاتيا: أملرحلة املتقدمة - ٣
  ٩.قراءةكيف يستخدم القواميس ويبدأ أوىل خطوات االستقالل يف ال

املرحلة أهداف القراءة ىف  أن ،من قبلوغريه تفصيال على ما ذكره طعيمة 
 قررته وزارة الشؤن الدينية لتدريس مهارة لىتف اأهدااملتوسطة تتمشى مع 

   )KTSP(القراءة يف املدرسة العالية عند منهج على مستوى الوحدة التعليمية 
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معيار األول : ني أساسينيهدفىل يهدف املنهج إ.   ٢٠٠٨ عام ٢ومكوناته رقم 
 (Dasar األساسية ات  والثاىن الكفاءStandar Kompetensi)(  الكفاءة

(Kompetensi  .ار الكفائية يف تدريس مهارة القراءة لطلبة الصف الثاىن يواملع
العاىل للفصل الدراسي الثاىن هى فهم النصوص املكتوبة أو احلوارات حتت 

. أي يتم التركيز على إثراء مفردات الطالب. ة والسياحةاملوضوع الكائنات العام
  .وتتسع أمامه موضوعات القراءة. وتنمية رصيده يف التركيب اللغوية

 األساسية يف تدريس مهارة القراءة يف املدرسة العالية لطلبة اتلكفاء أماو
  :الصف الثاىن العاىل للفصل الدراسي الثاىن فهى مايلى

ءة ونطق النصوص والكلمات املكتوبة  جهرية كفاءة الطلبة على قرا - ١
  .صحيحة حتت املوضوع الكائنات العامة والسياحة

كفاءة الطلبة على معرفة تكوين النصوص والكلمات العربية حتت  - ٢
  .املوضوع الكائنات العامة والسياحة

كفاءة الطلبة على حفظ املعاىن وآلراء من النصوص والكلمات العربية  - ٣
 ١٠. املوضوع الكائنات العامة والسياحةاملكتوبة صحيحة حتت

 
 أمهية تدريس مهارة القراءة -  ج

هي من أهداف ) العربية(وال شك أن القدرة على قراءة اللغة األجنبية 
فلن تتاح فرصة احلديث واالستماع إال للنذر اليسري ممن يتعلمون . تعلم اللغات

مى من املتعلمني فإن مهارة أما الغالبية العظ. اللغة األجنبية والسيما اللغة العربية
القراءة ضرورية هلم لقراءة املراجع والكتب واملقرر، واالطالع على التراث 

، والقيام باألحباث التربوية والعلمية )العريب(الفكرى واحلضارى للعامل اخلارجى 
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وما إن يتمكن املتعلم منهم من إتقان هذه املهارة . يف جماالت التخصص املختلفة
   ١١. أن ينميها وميارسها دون مساعدة من املدرسحىت يستطيع

  
  القراءة   طرق عامة يف تدريس-د

يفصل طعيمة لعل طرق تدريس مهارة القراءة للناطقني بلغات غري العربية 
متدرجا من املبتدئني حىت املتقدمني إىل نوعني من الطرق، ومها الطريقة اجلزئية 

  : ا يلىوالطريقة الكلية، ويأتى بيان مميزاما مم
إا تعلم . مسيت بذلك ألا تبدأ باجلزء وتنتهى بالكل: الطريقة اجلزئية - ١

الطالب القراءة بدءا باحلروف أو األصوات، مث تضمها إىل بعضها البعض 
لتكون منها كلمات وتكون من الكلمات مجال ومن اجلمل فقرات ومن 

نها وم. وهى لذلك تسمى بالطرق التركيبية أيضا. الفقرات موضوعا
  :تعرض لطريقتني

وفيها يبدأ املدرس بتدريب الطالب على قراءة أمساء  :  طريقة احلروف - ١
  ).اخل... الف، باء، تاء ( احلروف 

وتبدأ باحلرف مع صوته وال تعىن بامسه إال أخريا، : طريقة األصوات - ٢
وقد تكون البدء باحلرف مع احلركات كلها و تكون مع حركات 

 )اخل... ت - ب-اَ ِا اُ، و اَ(واحدة 

إذ أا تبدأ . وتقل هذه الطريقة يف مقابل الطريقة اجلزئية: الطريقة الكلية - ٢
وهنا تعرض . بالكل وحتلله ألجزاء ولذلك مسيت أيضا بالطريقة التحليلية

  :  الثالث من الطريقة الكلية

                                                
) ١٩٨١مكتبة لبنان، : لبنان (تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيقريب، صالح عبد ايد الع 11
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 تعرض على الطالب كلمات جمردة أو  Whole word:طريقة الكلمة.   أ
ينطق املدرس الكلمة ويرددها الطالب وراءه، مصحوبة بصور، مث 

 .اخل... وبعد مرات يدربه على كلمات جديدة، وهكذ

  وفيها تعرض على الطالب مجل Whole Sentence:  طريقة اجلملة. ب
قصرية ذات معىن ويرددها املدرس الطالب وراء املدرس مث حيللها إىل 

ن منها كلمات ومن الكلمات يستخرج احلروف وجيردها مث يكو
 .وهكذا... كلمات

وهى إن كانت تشبه الطريقة الصوتية إال أا تبدأ : طريقة املد. ج
أى بكلمات بسيطة فيها حرف من حروف املد، . باحلروف املمدودة

ومن خالل هذه الكلمات تربز صور . اخل... راس، دار، قال: مثل
ب بعض احلروف وطريقة نطقها فيجردها املدرس ويربرها أمام الطال

  ١٢.ويدربه بعد ذلك على تكوين كلمات أخرى منها
  

   أنواع تدريس القراءة - ه
  :يقسم بعض اللغويني القراءة إىل ثالثة أقسام 

، وهى أن يدرك القارئ احلروف والكلمات املطبوعة أمامه  القراءة الصامتة - ١
وعلى هذا احلال يقرأ الطالب املوضوع يف . ويفهمها دون أن جيهر بنطقها

واألساس النفسى . يعاود التفكري فيه ليتبني مدى ما فهمه منهصمت مث 
هلذه الطريقة هو الربط بني الكلمات باعتبارها رموزا مرئية، أى أن القراءة 

 .الصامتة مما يستبعد عنصر التصويب استبعادا تاما

  أهداف تدريس القراءة الصامتة   - أ

  .وءةزيادة سرعة الطالب يف القراءة مع إدراكه للمعاىن املقر )١
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عناية بالغة باملعىن، واعتبار عنصر النطق مشتتا يعوق سرعة  )٢
 .التركيز يف املعىن

 .تدريب الطلبة عليها، ألا أسلوب طبيعي لإلنسان )٣

زيادة قدرة الطالب على القراءة والفهم يف دروس القراءة  )٤
وتساعد على حتليل ما يقرأ  وتنمى فيه الرغبة حلل الصعوبات، 

ته وتنمية ميوله وتزوده باحلقائق وتيسر له إشباع حاجا
 .واملعارف واخلربات الضرورية يف حياته

زيادة حصيلة القارئ اللغوية والفكرية ألا تتيح للقارئ تأمل  )٥
 .العبارات والتراكيب وعقد املقارنات بينها

تشغل طلبة يف الفصل مجيعا وتعودهم االعتماد على النفس يف  )٦
 .الفهم

 الصامتة   وطريقة تدريس القراءة -ب

  أن ميهد املدرس مبناقشة شفهية تتناول الكلمات الىت يراد قراءا  )١
 .حبيث ال يرى الطلبة هذه الكلمات يف أثناء املناقشة

أن يعرض املدرس على الطلبة األشياء والصور، مع مراعاة أال  )٢
يلفظوا بأى صوت وإمنا ينظر إىل الصورة مث إىل الكلمات 

 .املكتوبة فيها

-افتح( على كل منها مجلة مثل   بطاقة املدرس أن يستخدم  )٣
ويعرضها على الطلبة دون قراءا مث يقوم ) اغلق الباب-طالب

 .الطالب باستخدام ما ورد فيها من تعليمات

،   بطاقة يستطيع املدرس أن يدرب طلبةه على التمييز بني ال )٤
افتح الباب والثانية افتح : فيعرض عليهم بطاقتني، يف األوىل 



افذة، ليختار واحدة وينفذ ما ورد ا من التعليمات، وىف الن
 .ضوء سلوكه يستوثق املدرس من قدرته على متييز ما يقرأه

ويتم اختيار املدرس ملوضوع القراءة الذى يتالءم مرحلة منو  )٥
 .الطلبة العقلى والنفسي واالجتماعى

يلقى املدرس بعض األسئلة حول أهداف الدرس الرئيسية  )٦
رس أن يدرب طلبةه على قراءة اجلمل والفقرات وميكن للمد

 .قراءة جهرية سليمة مع مناقشة بعض املفردات الصعبة

حيدد للطلبة قدرا مناسبا من الوقت ملطالعة املوضوع مطالعة  )٧
 .صامتة

 .مناقشة الصغار يف الفكرة العامة للدرس والعالقة بينها )٨

 .يطلب املدرس من الطلبة أن يقرأوا املوضوع مرة ثانية )٩

 .تقومي املوضوع واستخالص القيم من املوضوع املقروء )١٠

، هى التعرف على الرموز املطبوعة، وفهمها، ونطقها القراءة اجلهرية - ٢
والقراءة اجلهرية . بصوت مسموع، مع الدقة والطالقة، وجتسيد املعاىن

تيسر للمدرس الكشف عن األخطاء الىت يقع فيها الطلبة يف النطق، 
 .رصة عالجهاوبالتاىل تتيح له ف

، هى قراءة املدرس أو أحد الطلبة وإنصات  القراءة السمعية أو استماع- ٣
ومؤلف هذا الكتاب، ال يعترب السمعية أو االستماع نوعا من . الباقني

أنواع القراءة، وإمنا هو فن لغوى له مفهومه وخواصه، ومهارته الىت حتتاج 
فا عن طريق إىل تدريس وتدريب بطريقة خاصة وخمتلفة كما وكي

   ١٣ .التدريس والتدريب على مهارات القراءة
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   صعوبات تدريس القراءة وطرق عالجها -و

والصعوبات يف تدريس مهارة القراء قد يوجهها املدرس والطالب، وعلى 
املدرس أن يتعرف على هذه الصعوبات ليستطيع القيام بتخصيصها مث عالجها 

يلى بعض صعوبات الىت حتدث من وفيما . بالشكل الذى يتالءم مع كل منها
طلبة املراحل التعليمية ىف تدريس مهارة القراءة للناطقني باللغة العربية ولغري 

  :الناطقني ا
وعلى املدرس أن حيدد الكلمات اجلديدة قبل : صعوبة الكلمات اجلديدة - ١

أن يقدمها إىل الطلبة داخل الدرس، وأن حياول ختفيف هذه املشكلة 
ومنها . اخل...  يوضح معناها عن طريق الصور والرسومباالستعانة مبا

تعدد صور احلرف الواحد : صعوبات خاصة باللغة العربية نفسها، مثل
وأشكاله، وتشابه كثري من الروف، وتقارب أصوات بعض احلروف، 

 .وتوجد احلروف الىت تكتب وال تنطق واحلروف تنطق والتكتب

لغات أخرى التعثر واخللط ىف فالصعوبة لكلمة جديدة تكون للناطقني ب
واألساليب املقترحة للعالج، . النطق بني احلروف واألصوات القريبة

. التدريب على احلديث قوائم الكلمات متشاة وتعاجل شفويا وبصريا
التدريب . التدريب على التعرف على احلروف حني رؤيتها والنطق ا

 . على حتليل الكلمات

وقد يكون ذلك راجعا إىل عدم معرفة :  املعىنصعوبة عجز الطلبة عن أداء - ٢
وهنا يلزم التدريب على عالمات . الطلبة من أين تبدأ اجلملة وأين تنتهى

وأن يدرب الطالب . الترقيم من نقط وفواصل املنطوقة وفواصل بدون نقط
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على أن يبدأ القراءة من بداية اجلملة وأال يتوقف إال عند الفاصل أو يف 
هنا يلزم أن تكون املادة املقروءة مكتوبة بأسلوب جيد و. اية اجلملة

 .ومجل قصرية، وأن تكون خالية من اجلمل االعتراضية

فالصعوبة لعجز عن أداء املعىن تكون للناطقني بلغات أخرى اإلضافة 
واألساليب املقترحة . لكلمات غري موجودة أو احلذف لكلمات موجودة

اخلطفة الىت حتتوى على مجلة  البطاقة ماستخدا. للعالج، التركيز على املعىن
 . ناقصة وأخرى كاملة من أجل املوازنة بينها

تكرار الكلمة الواحدة كثريا، هى اضطراب يف حركة العني، وميكن عالج  - ٣
هذا عن طريق إيضاح املعاىن وتدريبه على قراءة املواد السهلة ذات املعاىن 

 .الواضحة لديه

ة كثريا تكون للناطقني بلغات أخرى فالصعوبة لتكرار الكلمة الواحد
واألساليب املقترحة للعالج، التدريب على معرفة كلمات . التكرار أيضا

 .وتشجيع الطلبة على القراءة ىف وقت واحد. جديدة

) يعفو(كأن يضع الطالب حرفا مكان أخر بأن يقرأ كلمة :اإلبدال،  - ٤
عالج هذا، أن ومما يساعد على . بوضع الفاء مكان العني، وهكذا) يفعو(

تكون املادة املقروءة سهلة بالنسبة للطلبة، حبيث يستطيع الطلبة قراءة 
الكلمات وفهم معانيها من السياق، كما يعاجل هذا أيضا عن طريق تنمية 

 .مهارة الفهم واالستبصار

. فالصعوبة لإلبدال تكون للناطقني بلغات أخرى القراءة العكسية
لعناية بالتجاه العني ىف أثناء القراءة عن طريق واألساليب املقترحة للعالج، ا

تدريبات تتضمن تتبع احلروف واإلشارة باألصبع أو وضع خط حتت 
 .احلروف ىف أثناء القراءة



القلب، وهو وضع كلمة مكان كلمة أخرى أو تفاوت الكلمات  - ٥
واألصوات الىت تتألف منها اجلملة حسب أمهيتها عند القارئ، فالكلمات 

وعالج ذلك يكون . ألكرب عند الطالب تسبق األخر أحياناذات األثر ا
 .بالتأىن يف القراءة وتأمل املعىن

فالصعوبة للقلب تكون للناطقني بلغات أخرى اإلغفال لسطر كامل أو 
واألساليب املقترحة للعالج، استخدام مادة قرائية بني . عدة السطور

مساعدة . اءةوضع خط حتت السطر أثناء القر. سطورها مسافات واسعة
 .الطلبة على احلد من القلق واالجهاد

احلذف، قد يقرأ الطالب مع نسيان بعض الكلمات أثناء القراءة، ولعالج  - ٦
هذا جيب تدريب الطالب على التأىن يف القراءة والتدرب على الفهم 

 .والدقة يف القراءة

. فالصعوبة للحذف تكون للناطقني بلغات أخرى الصعوبة لتذكر املقروء
واستخدام مادة . األساليب املقترحة للعالج، تدريب على التلخيصو

 .أسهل

القراءة املتقطعة، هذا لعدم فهم وظيفة عالمات الترقيم أو عدم فهم الكامل  - ٧
وعالج هذا بتدريب الطلبة على كيفية القراءة الصحيحة من . للمقروء

 سهلة أول اجلملة والوقوف عند الفواصل والنقط، مث تكون مادة القراءة
 ١٤.بالنسبة للطلبة ومكتوبة بطريقة صحيحة

فالصعوبة لقراءة املتقطعة تكون للناطقني بلغات أخرى القراءة املتقطعة 
واألساليب املقترحة للعالج، التخفيف من العناية . أيضا أي كلمة بعد كلمة

اخلاطفة لرؤية عبارات ومجل تدل استجابة الطلبة  البطاقة واستخدام. بالكلمات
  .على أنه قد فهم معناهاهلا 
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ومن جانب الصعوبات الىت سبق ذكرها فقد أشار طعيمة إىل 
الصعوبات واألساليب للعالج ىف تدريس مهارة القراءة خاصة للناطقني بلغات 

  :أخرى، وهى كآلتى 
واألساليب املقترحة للعالج، .  إحالل كلمة حمل أخرى عن طريق التخمني- ١

استخدام مادة قرائية . عنصر التحليل الصوتىالعاب بالكلمات يتوافر فيها 
  .وتزويد الطلبة بقاموس لغوي عن طريق املناشط املختلفة. اسهل

واألساليب املقترحة للعالج، استخدام .  قصور فهم املراد من املادة املقروء- ٢
التدريب . إثارة دافع أو حافز القراءة. التركيز على املعىن. مادة قرائية أسهل

  .اخلطفة البطاقة تخدامعن طريق اس
واألساليب املقترحة للعالج، تدريب على .  العجز عن القراءة السريعة- ٣

التصفح السريع للعثور على كلمة معينة ىف مجلة، أو على مجلة ىف فقرة 
  .أوصفة ويكون ذلك شفويا وحتريريا

واألساليب املقترحة .   مالحظة التفاصيل ىف وصف شىء من األشياء- ٤
وضع خطوط حتت اإلجابات . ستخدام تدريبات إكمال اجلملللعالج، ا
إنشاء أسئلة مستقاة من فقرة تعطى للطلبة لكى تضمن ألفة أكثر . الصحيحة
        .    ١٥استخدام مادة أسهل. بالكلمات

  

   استراتيجيات يف تدريس القراءة- ز
إن اإلسترياجتيات هى التخطيطات الدقيقة يف األنشطة للوصول إىل هدف 

فبناء على . ص، إذن هى اإلجراءات أو اخلطوات لتحقيق األهداف املخططةخا
هذا التعريف إن تدريس مهارة القراءة هلا خطوات خاصة لتحقيق أهدافها،  فهى 

  :كاألتى

                                                
15

  .٥٨٥-٥٨٤ . ص،املراجع يف تعليم اللغة العربية للنطقني بلغات أخرىرشدى أمحد طعيمة،   



مناذج األشياء، ( يقرأ املدرس الكلمات واجلمل مصحوبة مبا يوضح معناها  - ١
درس من أن الطلبة ويتأكد امل) اخل.. صورها، حركات الوجه، االشارات

قد فهموا معىن هذه الكلمات واجلمل وبدأوا يستخدموا يف مواقف 
 .اتصال حية

ويقرأ أمامهم الكلمات واجلمل مرة . يطلب املدرس من الطلبة فتح الكتاب - ٢
 .أخرى ويطلب منهم ترديد ما يسمعونه بدقة

يردد الطلبة مجيعا هذه الكلمات واجلمل مث يقسم املدرس الصف إىل  - ٣
سمني أو ثالثة ويطلب من كل قسم أن يردد، مث يطلب من بعض الطلبة ق

 .املختارين عشوائيا أن يردد وراءه

عندما يتكون عند الطلبة رصيد من املفردات والتراكيب، يتم عرض  - ٤
نصوص مبسطة عليهم، مث يقرأوا قراءة صامتة ويعطون الوقت املناسب 

 . التوقفلالنتهاء من القراءة الصامتة دون دفعهم إىل

بعد أن يشعر املدرس بأن الطلبة بشكل عام قد انتهوا من القراءة الصامتة  - ٥
 .يطلب منهم االلتفات إليه وترك الكتاب مفتوحا أمامهم

ينبغى أن تكون . تلقى أسئلة فهم النص والكتاب مفتوح أمام الطلبة - ٦
وأن تكون إجابات . األسئلة يف الترتيب الذى ترد فيه اإلجابات يف النص
 .الطلبة هى اإلجابات املختصرة غري اإلجابات املعيارية

وقد يعود املدرس للنص من بدايته مرة أخرى للحصول على فكرة معينة  - ٧
 .أو تأكيد مفهم معني

 .إذا مل يكن لدى الطلبة إجابة عن السؤال املطروح جييب تكليف غريه - ٨

لى جييب تشجيع استقاء اإلجابة من النص وذكر عباراته دون أن نشق ع - ٩
 .الطالب بتكليفه بصياغة جديدة من عنده



ينبغى أن يتوقف طرح األسئلة عندما يشعر املدرس أن مدى االنتباه عند  -١٠
مث يعتمد املدرس فن تدريس القراءة احلقيقية على طرح . الطلبة قد ضعف

 .السؤال املناسب واستثمار إجابات الطلبة استثمارا جيدا

حبيث يسترجعون األفكار ) صامتة(ملة يقرأ الطلبة النص بعد ذلك قراءة كا -١١
الىت كانت تثريها األسئلة ويطلعون على اإلجابات يف ترتيبها الذى وردت 

 .به يف النص وكما كتبه املؤلف

قد تكون القراءة األخرية جهرية، وىف هذه احلالة جيب أن يبدأ بالقراءة  -١٢
 .أحسن الطلبة قراءة، وجيب أن ينال كل طالب حظ من هذا

طلبة على صياغة أسئلة تستقى إجاباا من النص املقروء مث تشجيع ال -١٣
هذا التدريب يدرم على صياغة التراكيب واستثمار ما . جييبون عليها

   ١٦.يعرفونه من قواعد
وال ميكن املدرس أن خيتار استراتيجيات التعليمية املناسبة بالظروف 

    .مية ووسائلها املناسبةوالفعالية يف اإلجراء إال بعد معرفته على املواد التعلي
 
   وسائل تعليمية وأنواعها- ح

سادمان وزمالؤه أن الوسائل التعليمية هي . ويعرف بريجنس يف أريف س
عدد من األدوات واجلمادات تستخدم املدرس يف حتصيل الوصول املعلومات إىل 

 ١٧.الطلبة وتدفعهم على رغبة التعليم والتعلم دافية

فالوسائل . ة فمهمة يف العملية التدريسيةوأما دور الوسائل التعليمي
التعليمية تساعد بشكل كبري على توسيع إهتمام الطلبة وإشباع حاجام للتعليم، 
كما تساعد على زيادة خربام، وعلى حتاشى الوقوع يف األخطاء اللفظية، 
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وتقطع الشك وتزيل أى لبس أو غموض، وىف ترتيب واستمرار األفكار الىت 
بة، ويؤدى إىل تعديل السلوك وتكوين اإلجتاهات اجلديدة كما تعزز يكوا الطل

فضال عن كل ذلك فإن الوسائل التعليمية تساعد . عملية الدافعية يف عملية التعلم
 . الطلبة على زيادة قدرام التأملية وقدرام على املالحظة

سائل أمحد خري كاظم الوسائل التعليمية إىل ثالثة أنواع هى، و. ويقسم د
  .  بصرية ووسائل مسعية ووسائل بصرية ومسعية

الوسائل البصرية، هى جمموعة من األدوات والطرق الىت  تستغل حاسة  - ١
وتشمل هذه اموعة منها، الصور والرسوم . البصر وتعتمد عليها

وأضاف الباحث . واألسياء املبسطة والعينات والنماذج واخلرائط والسبورة
 التكميل ألا تأتى من األدوات الىت   بطاقة  منها  التعليمية  بطاقة بال

 .تستغلها حاسة بصرالدارس

الوسائل السمعية، هى جمموعة املواد واألدوات الىت تساعد على زيادة  - ٢
فاعلية التعلم والىت تعتمد أساسا على حاسة السمع، وتشمل هذه اموعة 

 .منها، الراديو، واالسطوانات والتسجيالت الصوتية

ائل البصرية والسمعية، جمموعة املواد الىت تعتمد أساسا على حاسة الوس - ٣
البصر والسمع، وتشمل هذه اموعة منها، الصور املتحركة الناطقة، 

 ١٨.واألفالم املتحركة والثابتة، والشرائط وأمثاهلا

عبد ايد سيد أمحد منصور أن الوسائل التعليمية الثالثة الىت . وأضاف د
  :ما يلىسبق ذكرها على 

  Educational Aids الوسائل التعليمية،  - ١

 Instructional Aidsالوسائل املعينة على التدريس، معينات التدريس  - ٢
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   Visual Sensory Eduالوسائل املعينة على االدراك، املعينات االدراكية،  - ٣

 ١٩.وسائل االيضاح، وسائل االيضاح السمعية البصرية - ٤

لىت تستخدم يف حجرات الدراسة أو يف والوسائل التعليمية هى املواد ا
. غريها من املواقف التعليمية لتسهيل فهم معاىن الكلمات املكتوبة أو املنطوقة

ويقصد ا كل أنواع الوسائل الىت تساعد املدرس على توصيل املعلومات 
  .واحلقائق للطالب بأسهل وأقرب الطرق

، كما )١٩٨٢(ينذ وأما وظائف الوسائل التعليمية البصرية عند ليفى ول
أذهار أرشاد فتكون على األربعة فهى الوظيفة . أشارها األستاذ د

 (Kognitif)والوظيفة العقلية  (Afektif) والوظيفة السلوكية   (Atensi)اإلتساقية
   20 (Kompensatoris).والوظيفة اإلرتباطية 

 
  أدوات ووسائل يف تدريس القراءة -  ط

لقراءة إىل مساعدة الطلبة على ودف أدوات ووسائل تدريس مهارة ا
ومن بعض . ممارسة القراءة بسرعة وسهولة ويسر ودقة فهم حمتوى املادة املقروءة

والرسوم  البطاقة هذه  األدوات والوسائل املنفذة يف تدريس القراءة هى
الكريكاتورية والشيكات املصرفية وجداول مواعيد الطائرات ومعامل القراءة 

   بطاقة  وأضاف على أمحد مدكور إليها بال٢١.ةوبعض األجهزة احلديث
   ٢٢.ولوحات اخلربة
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هى من خري الطرق  البطاقة وأكد عبد العليم إبراهيم مشريا إليها أن
 قطعة من الورق تكتب عليها   بطاقة وال. لتدريب الطلبة على القراءة الصامتة

 ٢٣.اع كثرية أنو  بطاقة وال. اجلملة أو فقرة أو قصة أو جزء من قصة مع أسئلة
  .ويذكر الباحث بعضها فيما سيليه حبثها

وهناك وسائل مرئية كثرية يستطيع املدرس مبساعدة الطلبة استخدامها 
   ٢٤. األسئلة واالجابة والصور الكاريكاتورية واالعالنات احلائطية  بطاقة منها 

 من الوسائل الفعالة الىت تساعد الطلبة يف تدريس مهارة القراءة بطاقة فال
 بطاقة : ومن أمثاهلا. والكتابة، وذلك من خالل مواقف وأنشطة فعالة ومشوقة

 بطاقة  استخدام األوامر، وبطاقة  استخدام التدريسات أوبطاقة امساء األشياء،  و
 األلغاز، بطاقة  اإلجابة عن سؤال واحد، وبطاقة اختيار اإلجابة الصحيحة أو

 بطاقة  لعبة صنادق القصص أواقة بط قصة ناقصة، وبطاقة  التكميل أوبطاقة و
بطاقة  األسئلة واإلجابة، وبطاقة  األسئلة الكثرية، وبطاقة قصص قصرية جمزأة، و

 الكلمات واجلمل بطاقة  التماثل أوبطاقة املفردات اللغوية، وبطاقة التكملة، و
  : عدة مزايا، من أمههابطاقة  ولل.املتماثلة

 .يف القراءة الطلبة على زيادة معدل سرعتهم يشعر - ١

 مزج اللعب بالتدريس - ٢

 التدريس عن طريق النشاط - ٣

  ٢٥.التدريب على عدد من املهارات األساسية - ٤
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   مفهوم البطاقات التعليمية - ى
 هى قطعة من قطع الورق املقوى يكتب على كل منها بطاقة التعليميةال

طاقة ب: وهناك نوعان رئيسيان. العبارات أو الكلمات أو اجلمل يف بعض األحيان
   ٢٦.املعلم، وبطاقة الدارسني

.  الدارسني فحسب  بطاقة وحيدد الباحث يف هذا البحث عما يتعلق ب
. تعليمية الستخدامها الطلبة يف تدريس حتت مساعدة املدرسال البطاقة وتسمى ب

قام املدرس باستخدامها كالوسيلة للوصول إىل هدف تربوي، خاصة يف تدريس 
ا الطلبة على ترقية كفاءة مهارة  فيدستوي. رة القراءةاللغة العربية لترقية مها

  . القراءة حتت مساعدة املدرس
 أهدافا  البطاقة تربوية، حققتبطاقة ية هى متعليال   إن البطاقة ولذلك 

جليلة األثر يف احلقل التدريسى، وأدت رسالة من أمسى الرساالت حني كانت 
املدرس عونا صادقا يف استنطاق مفتاحا للقراءة واملعرفة، وحني وجد فيها 

  .الصغريات وقراءة اجلمل والكلمات
  
   بطاقة التكميل- ك

 بطاقات، تكتب ىف كل منها قصة ناقصة، قد الغرض منها إعداد      
نزعت منها بعض الكلمات، وتكتب هذه الكلمات يف أعلى البطاقات أو يف 

 بوضع الكلمات ايتها، وبعد أن يشرح املدرس طريقة شفويا لطلبته يطالبهم
وميكن أن . الناقصة يف موضها املناسب من القصة، حىت يستقيم أسلوا ومعناها

يدرج املدرس يف هذا األسلوب فيضيف إىل الكلمات املرتوعة من القصة كلمات 
أخرى الدخل هلا يف تكميل أسلوب القصة لكي خيتار الطلبة من بينها ما يالئم 
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تقل الطلبة القصة كاملة يف كراستهم مع كتابة الفراغ املتروك يف القصة، مث ين
    ٢٧.وهلذا األسلوب أثر يف تنمية مواهب الطلبة وتركيز استعدادهم. رقم البطاقة

النصوص العربية من قطعة القصة  التكميل هى وذلك إن حمتويات بطاقة 
املادة املقروءة مع مستوى  واألمر املهم يف هذه العملية هي متناسبة. أو غريها

وإىل . اءة الطلبة عند تطبيق استخدامها ىف داخل الفصل لترقية مهارة القراءةكف
اجلانب أن تكون الكلمات املكتوبة واضحة من ناحية شكل احلروف أو من 

  .  ناحية خطها وصفاا
  
   أنواع البطاقات لتعليم اللغة العربية - ل

 القراءة لدي  يف تدريس اللغة العربية لترقية مهارةبطاقة اهتم املدرس بال
على طلبة لدى التحبيب البطاقة لترفع الدرجة الرغبة والالطلبة، واستخدم املدرس 

مع كيفية  البطاقة وبالتاىل أنواع. منها املعلومات واملعرفة تافاداستالقراءة، و
استخدامها يف جماالت تدريس اللغة العربية لتنمية قدرة مهارة القراءة لدي 

تدريس اللغة العربية بني "شحاتة يف إحدى كتبه الطلبة، كما قررها حسن 
  :،  وهى"النظرية والتطبيق

أمساء األشياء الىت يعرفها الطلبة، مثل  عليها تكتب:  أمساء األشياءبطاقة  - ١
 .وتلصق كل بطاقة على مسماها. اخل... سبورة-نافذة-باب

 البطاقة يتم إعداد جمموعة متدرجة من هذه:  استخدام التعليماتبطاقة  - ٢
توزع على الطلبة، ويراعى فيها كتابة بعض أوامر وطلبات خبط واضح، 

قف، اجلس، افتح النافذة، اذهب إىل السبورة واكتب عليها، : مثل
 .واملطلوب من الطلبة قراءا يف الصمت واستخدام ماجاء ا

                                                
 .١٨٥. ص ،تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شحاتة،  27



 توزع على الطلبة، وقد   بطاقة تعد :  اختيار اإلجابة الصحيحةبطاقة  - ٣
 صغرية، وىف ذيل كل قصة سؤال حتته عدة إجابات كتبت عليها قصص

من بينها اإلجابة الصحيحة، واملطلوب من كل طالب أن يعني اإلجابة 
الصحيحة يف صمت و يكتبها يف كراسته مع رقم البطاقة مث يأخذ غريها 

 .وهكذا

هى جمموعة من األلعاب، يتحدث يف كل بطاقة منها :  األلغازبطاقة  - ٤
بات أو مجاد عن أخص صفاته، مث يقول يف النهاية إنسان أو حيوان أو ن

فمن أنا؟ أو فمن حنن؟ وعلى كل طالب أن يقرأ بطاقته صامتا، مث يكتب 
 .اإلجابة على كراسته

  مث تقسم  بطاقة تكتب قصة صغرية على :  لعبة صنادق القصصبطاقة  - ٥
إىل أجزاء متناسبة يف كل منها جزء من القصة، مث توضع أجزاء البطاقة 

ل قصة غري مرتبة يف صندوق خاص ا، مث توزع الصنادق على الطلبة، ك
وبعد أن يشرح املدرس الفكرة، يطالب كل طالب بإخراج أجزاء قصة من 
الصندوق وترتيبها، وهو يف أثناء ذلك يقرؤها قراءة صامتة، مث يكتبها يف 

 ٢٨ .كراسته

درجة، وىف وتتناول قصصا وموضوعات قصرية مت:  األسئلة الكثريةبطاقة  - ٦
 . اية كل منها أسئلة كثرية متعددة جييب عنها الطالب بعد قراءا صامته

يكتب على وجه كل بطاقة سؤال وعلى ظهرها :  األسئلة واإلجابةبطاقة  - ٧
يطلب املدرس أن يقرأ . على الطلبة البطاقة إجابة لسؤال أخر مث توزع

ومن . ة الصحيحة لهأحدهم السؤال وحياول باقي الطلبة العثور على اإلجاب
... ينجح يف ذلك يقرأ السؤال املكتوب على وجه األخر من بطاقته 
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ويف اية احلصة يطلب من الطلبة أن يقرأوا مجيعا كل ما سبق هلم . وهكذا
 .التعرف عليه من أسئلة وإجابتها الصحيحة

يكتب اجلزء األول من مجلة على بطاقة، وتكملة هذه :  التكملةبطاقة  - ٨
اجلزء األول من  البطاقة لى بطاقة أخرى، وحتتوى كل من هذهاجلملة ع

يطلب . مجلة على أحد وجهيها وتكملة مجلة أخرى على الوجه الثاىن
املدرس أحد الطلبة قراءة اجلزء األول من مجلة وحياول الباقون العثور على 
تكملتها، مث يكتب املدرس أو أحد الطلبة اجلملة الكاملة على السبورة 

 .ا اجلميعليقرأه

وحيتوى أحد وجهي البطاقة على كلمة أو مجلة :  املفردات اللغويةبطاقة  - ٩
ويطلب املدرس . والوجه األخر على الصورة تبني معىن الكلمة أو اجلملة

من أحد الطلبة أن يقرأ الوصف الذى حيتويه أحد وجهي البطاقة ويطلب 
ك يعرض املدرس وبعد ذل. من الباقني التعرف على الصورة الىت ترمز إليه

  ٢٩ .الرسم وحده على الطلبة ويطلب من أحدهم أن يصفه لباقى الطلبة

يعد املدرس نسختني من كل بطاقة إحدامها بطاقة الطالب :  التماثلبطاقة  -١٠
واألخرى بطاقة املدرس، ويعرض على الطلبة بطاقة املدرس الىت كتبت 

الىت متاثلها من بني ما عليها مجلة أو عبارة، وعليهم أن يتعرفوا على البطاقة 
مث يعرض املدرس البطاقتني على جمموع الطالب ويطلب منهم . عندهم

   ٣٠.ترديد ما هو مكتوب عليهما
وميكـن  . هى من إحدى الوسائل التعليمية البصرية      البطاقة   واخلالصة أن 

ملدرس اللغة العربية استخدامها عند إجراء الدرس داخل الغرفـة الدراسـية أو             
املناسبة باملواد التعليمية من خالل التعلم       البطاقة   تى املدرس بوسائل  ويأ. خارجها
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 وتوظـف . والتعليم أمام الطلبة ليساعدهم على الوصول إىل األهدف املرجـوة         
املناسبة تنمية قدرة الطلبة من عدات اجلوانب عند تعلم وتعليم القـراءة،            البطاقة  

وقام . قاىف واجلانب اإلجتماعى  منها اجلانب النفسى  واجلانب العقلى واجلانب الث       
الطلبة بترقية املهارة اللغوية على أنفسهم بعد مساعدة مدرسهم حـني تكـون             

مث توجد لديهم الرغبة النفسية وامليول إىل التقدم اللغـوى      . القدرة القرائية العالية  
قد يشمل عنصر مـن عناصـر        البطاقة   وهذا يدل على أن حتصيل وظائف     . ا

والوظيفـة اخللقيـة أو     (Atensi)يفة اإلتساقية أو االهتماميـة األربعة فهى الوظ
  والوظيفة السياقية أو     (Kognitif)والوظيفة الذهنية أو العقلية     ) (Afektifالسلوكية  
  (Kompensatoris).اإلرتباطية 

  
   الدراسات السابقة- م

لبحوث اليت قام الباحثون ا دراسات تتعلق مبهارة القراءة مثل ةتوجد عد
   :منها
" ت القصص يف تدريس اللغة العربية لترقية مهارة القراءةاتطبيق جذاذ" - ١

قامت ا بائق حتفة األنس من  املدرسة العا لية الدينية بكلية املعلمات 
، وتشري نتائج البحث إىل أن تطبيق ٢٠٠٥تشويكر جومبانج سنة 

جذاذات القصص يف تدريس مهارة القراءة العربية أكثر فعالية يف رفع 
. مستوى كفاءة الطلبة على استيعاب مهارة القراءة يف اللغة العربية

، وتقدم القصة لبطاقةوتستخدم هذه الطريقة الوسيلة التعليمية تعىن اال
إحدى طرق التدريس وتساعد على تنويع املهارة مثل احملفوظات، اإلمالء، 

ل الطلبة احملادثة، واإلنشاء، وجتعل املدرس غري مسري واحد يف الفصل، وجيع
فمن خالل التجربة تواجه . يشاركون بنشاط يف جمريات التدريس والتعلم

 قبل  بطاقة الباحثة بعض الصعوبات يف اختيار مواد القراءة وإعداد ال



والنتيجة هلذا . التدريس واإلشراف على أنشطة الطلبة أثناء التدريس
ريقة البحث كان وجود الفروق اهلامة بني الطلبة الذين يدرسون بط

جذاذات القصص والذين يدرسون بالطريقة التقليدية يف القدرة على 
 ٣١ .القراءة

ت القصص يف تدريس اللغة اتطبيق جذاذ"نتيجة الدراسة حلظ الباحث 
  تطبيق"قامت ا بائق حتفة األنس ونتيجة الدراسة " العربية لترقية مهارة القراءة

ة مهارة الكالم دراسة حالة يف املعهد تعليمية يف تدريس اللغة العربية لترقيبطاقة 
إذن .  كديري قام ا حممد رضا السقاف" دار املعرفة"نتور الثالث كوالعصرى 

 بدون طريقة جذاذات   بطاقة التعليمية يبحث الباحث ذا البحث عن استخدام
 اجلمل  فيهاالىت   بطاقة التعليمية القصص فحسب، وإمنا باستخدام وسيلة

 .لمات العربيةوالنصوص والك

تعليمية يف تدريس اللغة العربية لترقية مهارة الكالم دراسة   بطاقة تطبيق" - ٢
كديري قام ا حممد " دار املعرفة"حالة يف املعهد العصرى غنتور الثالث 
  بطاقة إن تطبيق ال. ٢٠٠٧\٢٠٠٦رضا السقاف، رسالة املاجستري، سنة 

كفاءة الدارس فيه قبل استخدام التعليمية يف تدريس مهارة الكالم متيز يف 
 التعليمية وبعد استخدامها لطلبة املعهد العصري غنتور الثالث  بطاقة ال
كديري وهي طريقة فعالية لترقية مهارة الكالم يف هذا " دار املعرفة"

 مرحية، وتكون  بطاقة حيث أن التدريس والتعلم باستخدام ال. املعهد
وتزيد قدرة الطلبة على استيعاب مهارة أكثر فعالية يف رفع مستوى الطلبة 
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 أكثر فعاال وأحسن  بطاقة والنتيجة  هلذا البحث أن استخدام ال. الكالم
 .٣٢يف ترقية كفاءة الطلبة يف الكالم

 يف تدريس   بطاقة  التعليمية كيفية تطبيق استخدامبيهتم هذا البحث 
 اإلنتاجية من خالل كإحدى الوسائل التعليميةتها مهارة القراءة الصامتة وفعالي

اصة مثل جذاذات القصص أو جبميع  بطاقة  الدرس وليست مبادة خاتإجراء
يهدف تطبيق .  القراءةةلترقية مهارا بطاقة التعليمية وإمنا جير الدرس ب. التعليمية
ترقية مهارات القراءة الىت تتكون من التعرف   بطاقة التعليمية إىل استخدام

 .    على النصوص أو الكلمات أو اجلمل العربيةوالفهم والنقد والتفاعل 

استيعاب الطلبة على فهم النصوص العربية، دراسة احلالة يف اجلامعة  - ٣
اإلسالمية احلكومية ماالنج، قام ا حممد مشس العلوم، رسالة املاجستري، 

ترمي مشكلة هذه الدراسة إىل كيف استيعاب الطلبة اجلامعة . ٢٠٠٢سنة 
ث لقسم اللغة العربية وأدا باجلامعة اإلسالمية احلكومية يف املستوى الثال

ماالنج على فهم النصوص العربية؟ النظرية هلذا البحث هي جزء من مهارة 
وأما نتيجة هذا البحث هو استيعاب . القراءة وهو فهم النصوص العربية

على فهم معاين الكلمات يف طبقة ناقص جدا، واستيعاب الفهم على 
 اجلمل يف طبقة ناقص جدا، واستيعاب الفهم على تعرف التراكيب أو

املعاين واألفكار يف طبقة مقبول، واستيعاب القراءة على فهم األفكار 
 .٣٣األساسية يف طبقة مقبول

                                                
 يف تدريس اللغة العربية لترقية مهارة الكالم دراسة حالة يف التعليمية اتتطبيق بطاق حممد رضا السقاف، 32

اجلامعة : ماالنج ( غري منشورة حبث املاجستريكديري،" دار املعرفة"املعهد العصرى غنتور الثالث 
  . ٢٠٠٦ة ، سن)اإلسالمية احلكومية ماالنج

استيعاب الطلبة على فهم النصوص العربية، دراسة احلالة يف اجلامعة اإلسالمية حممد مشس العلوم،  33

، سنة )حلكومية ماالنجاجلامعة اإلسالمية ا: ماالنج(ة غري منشور ، رسالة املاجسترياحلكومية ماالنج
٢٠٠٢.  



عن استيعاب الطلبة على فهم النصوص  حلظ الباحث نتيجة البحث
عة تكون متدنيا العربية السابقة من أن كفاءة مهارة القراءة للطلبة يف هذه اجلام

وافترض ا الباحث تكون من أسبابه متعلق بفن املدرس اللغة العربية ىف تدريسه 
وذلك قام الباحث ذا البحث على تطبيق . وطريقة التعليم والوسائل املستخدمة

تناسب  بطاقة التعليمية يف ترقية . احدى الوسائل التعليمية لترقية مهارة القراءة
وترتقي كفاءة مهارة القراءة من . حمتوياا الصوص املقروءةمهارة القراءة ألن 

     . لدى الطلبةاجلمل  والنصوص والكلمات العربيةجزء تراكيب 
   ارات القراءة إنطالقا من نتائج البحوث السابقة فيميز هذا البحث

الفهم على معاين الكلمات، والفهم على التراكيب أو اجلمل والفهم على هى 
الىت تتضمنها املقروءة من النصوص العربية الرئيسية   واألفكارتعرف املعاين

وتظهر نتيجة . التعرف والفهم والنقد والتفاعل كما أشارها الباحث من قبل
البحث عن الفرق يف القدرة على قراءة اللغة العربية بني الطلبة الذين يدرسون 

  بطاقة  يلة والذين يدرسون بدون وس  بطاقة  التعليمية باستخدام وسيلة
فلعل هذا يدل على وجود الفروق اهلامة بني الطلبة الذين يدرسون . التعليمية 

 بطاقة  الذين يدرسون بدون استخدام الطلبة  و بطاقة  التعليمية باستخدام 
   بطاقة  التعليمية وبناء على ذلك قام الباحث بالبحث عن استخدام. التعليمية

  .ستخدامها فعال ومفيد للطلبةيف تدريس مهارة القراءة، ألن ا
 

  

  

  



  

  

  

  الفصل الثالث

  منهجية البحث

  
  :حيتوى هذا الفصل على األمور اآلتية

) د(متغريات البحث و) ج(جمتمع البحث و) ب(منهج البحث و) أ (
) ٣(االختبار و) ٢(املالحظة و) ١(أدوات البحث، ويشتمل النقاط التالية 

وب حتليل البيانات ويتكون من أسل) و(مصادر البيانات و) ه(االستبيان و
حتليل البيانات من أجوبة الطلبة ىف االختبار القبلى والنهائي ) ١(أسلوبني 
حتليل البيانات من نتيجة الطلبة لالختبار النهائي )  ٢( وKr-21)(باختبار 

  .مراحل تنفيذ الدراسة) ز(و. t-test)(باالختبار التائي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



الفصل الثالثالف  

 منهجية البحث
 

   منهج البحث-أ 
وقد تكون اموعات التجريبـة     . لى أسلوب البحث التجريىب   جير البحث ع  

والضابطة أو التحكيم متكافئة يف مجيع ظروفها ما عدا املتغري التجريىب الذى يؤثر             
اموعة التجريبة وهى الىت تتعرض للمتغري التجـريىب أو         . على اموعة التجريبة  

ما اموعة الضابطة أو التحكـيم      وأ. املتغري املستقل ملعرفة تأثري هذا املتغري عليها      
فهى اموعة الىت ال تتعرض للمتغري التجريىب، وتبقى حتت ظروف عادية، وتقدم            
هذا اموعة فائدة كبرية للباحث حيث تكون الفروق بني اموعتني التجريبيـة            
والضابطة أو التحكيم ناجتة عن املتغري التجريىب الذى تعرضـت لـه اموعـة              

   34٣٤ . فهى أساس احلكم ومعرفة النتيجة النتيجةالتجريبية،
هذا البحث من البحث التجريب، يعىن حياول هذا البحث أن يأخذ تأثريا 

جيرى هذا البحث باستخدام جمموعتني، . من املتغري املعني األخر مبراقبة جهيدة
. جمموعة أوىل تكون جمموعة التجربة وأخرى تكون جمموعة الضابطة أو التحكيم

أما ، وهارة القراءةتدرس ميف جمموعة جتربة ق استخدام بطاقات التكميل على تطبي
 مهارة القراءةالظابطة فتطبيق عليهابالطريقة التقليدية  ىف تدريس موعة .  

يستخدم هذا البحث التصميم اإلختبار القبلى واإلختبار النهائى 
 يعىن أن تعينيthe equivalent pretest-posttest design(35٣٥(للمجموعة متكافئة 
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يف تدريس مهارة القراءة ) وسائل بطاقات التكميل(فعالية الطريقة اربة وعدمها 
والدراسة هذا التصميم تستخدم عشوائيا يف اختبار جمموعة التجربة . العربية

   .افئة يف مجيع ظروفهامتك التحكيموجمموعة 
 نتيجة اموعة فعالية أسلوب بطاقات التكميل وعدمها تقاس حسب

وتظهر يف فروق املقياس املعدىل نتيجة الطلبة يف اإلختبار القبلى واإلختبار 
) entering behavior(نتيجة اإلختبار القبلى تصور سلوكا مستجدا . النهائى

. للطلبة)  terminal behavior(ونتيجة اإلختبار النهائى  تصور سلوكا أخريا 
  :م كما يلى والصورة البيانية لذلك التصمي

  تصميم البحث
  اإلختبار النهائى  السلوك  اإلختبار القبلى  اموعات
 O1 T1  O2  التجربة

  O1  T2  O2  التحكيم

  : حيث 
 O1  : اإلختبار القبلى على جمموعة التجربة قبل التدريس بوسيلة بطاقات

  .التكميل
O1  :  التقليد يةاإلختبار القبلى على جمموعة التحكيم قبل التدريس بالطريقة . 

T1   :موعة التجربة وهى التدريس بوسيلة بطاقات التكميل السلوك املقدم.   

T2    : موعة التحكيم وهى تدريس بوسيلة التقليد ية السلوك املقدم.  
O2  :على جمموعة التجربة بعد التدريس بوسيلة بطاقات النهاءىاإلختبار 

  .التكميل، من هذا اإلختبار تظهر النتيجة
O2  :   ،اإلختبار النهائى على جمموعة التحكيم بعد التدريس بالطريقة التقليدية

  .ومن هذا اإلختبار تظهر النتيجة



،   O2   و O1من أجل ذلك، التصميم املستخدم يف هذا  البحث هو    
O1   ،هو اإلختبار القبلى، يعىن املالحظة قبل السلوكO2 ،هو اإلختبار النهائى 

وتظهر نتيجة اإلختبار القبلى واإلختبار النهائى . عد السلوكيعىن املالحظة ب
، لعل هذه هى النتيجة املرجوة من  O1  - O2 هو  O2   و O1والفرق بني 

   36٣٦ .التجربة
  

   جمتمع البحث والعينة- ب
لمدرسة العالية اإلسالمية ل  الصف الثايناتمع هذا البحث هو طلبة

وأما الصف الذى سيكون . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ احلكومية بريون يف العام الدراسي
 طالبا، فتعني جمموعة التجربة مثانية وثالثون بعدد الطلبة أ/عينة فهو الصف الثاىن

 عشر طالبا ستكون تسعةنتيجة أن اموعة األوىل بعدد الو. الظابطةوجمموعة 
 عشر طالبا ستكون جمموعة تسعةجمموعة التجربة واموعة الثانية بعدد 

  .الظابطة
  
 متغريات البحث -  ج

 أن حيققها تنقسم حسب وظيفتها  املاحث متغريات البحث الىت استطاع 
    :كالتاىل 

املتغري املستقل يف هذا البحث هى  نوع من أنواع الوسائل : املتغري املستقل - ١
 .التعليمية، ومها وسيلة بطاقات التكميل و بدون وسيلة بطاقات التكميل

ع يف هذا البحث هى نتيجة التعلم لدى الطلبة الىت املتغري التاب: املتغري التابع - ٢
 .تتمثل يف فروق املتوسطات لنتيجة اإلختبار القبلى واإلختبار النهائى
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  :املتغري الضابط يف هذا البحث هو : املتغري الضابط - ٣
، املادة الدراسية املدروسة يف جمموعة التجربة وجمموعة املادة الدراسية  - أ

 يف كتاب املقرر وكتاب املصاحب لطلبة التحكيم متساوية وهي مادة
  .هذه املدرسة

 نفسه الذى يقوم باستخدام طريقىت القراءة ومها  املدرس املدرس، هو   -  ب
طريقة باستخدام بطاقات التكميل و طريقة بدون استخدام بطاقات 

 .التكميل يف تدريس مهارة القراءة
 ا،  ويبحث الوقت، وقت الدراسة موعة جتربة وجمموعة التحكيم ار  -  ج

 . ذا البحث ملدة شهريناملدرس 
 هي كتاب  املدرس وسائل الدراسة، وسائل الدراسة الىت يستخدمها   -د

املقرر وكتاب املصاحب يف تدريس اللغة العربية ملستوى الثانوى 
  .والقوامس والصندوق والسبورة والطباشر واملسطرة والقرطاس والقلم

  
   أدوات البحث -د

  : لنيل البيانات هى  الباحث يستخدمها الطريقة الىت 
   املالحظة-١

 هذه املالحظة للحصول على البيانات الىت تتعلق  الباحث ويقوم 
،  الطلبةبأنشطة الطلبة يف عملية التدريس والتعلم، واإلتصال بني املدرس و

واإلتصال بني الطلبة أنفسهم، والطريقة التدريسية املستخدمة، ومشاركة 
لية التدريس والتعلم، واجنازات الطلبة الذين يدرسون بوسيلة الطلبة يف عم

  .وتقام هذه املالحظة من خالل عملية التعليم  والتعلم. بطاقات التكميل
  
  



   االختبار-٢

ويقصد ا هنا االختبارات لقياس فهم الطالب يف القراءة الصامتة مع 
علق مبهارام ويطلب املدرس من الطلبة إجابة األسئلة الىت تت. املالحظة

اإلجابة عن األسئلة تدل على قدرم ىف .  القراءة بواسطة النص املكتوب
  37٣٧ .التعرف والفهم والنقد والتفاعل للنصوص والكلمات العربية

واالختبار املستخدم يف هذا البحث هو االختبار القبلى، يعىن اختبار 
 يعىن اختبار يعطى  قبل اجراء التجربة، واالختبار النهائى،  الباحث يعطى 

االختبار يعترب من نوع االختبار الكتاىب وهو .  بعد اجراء التجربةالباحث 
أما األسئلة الىت سبق ذكرها . االختبار يقدم فيه الطلبة اإلجابات مكتوبة

  . دقيقةثالثونالوقت املعد حلل اإلختبار .  نفسه الباحث فهى من صنيع 
  االستبيان - ٣

 يف هذه على الطلبة  املدرس وعلىالستبيان  اورقة  الباحث يوزع 
يتكون اإلستبيان من األسئلة حول موضوع البحث خاصة مبا . املدرسة

وذه الطريقة يأتى . يتعلق بكيفية تطبيق استخدام بطاقات التكميل وفعاليتها
احلصول على البيانات عن كيفية تطبيق بطافات التكميل وفعاليتها يف 

   .تدريس مهارة القراءة
  

  هـ مصادر البيانات
  :وأما مصادر البيانات يف هذا البحث فهي كآلتى

  . البيانات من الكتب املتعلقة- ١  
  . البيانات من مدرس اللغة العربية يف هذه املدرسة- ٢  

  . البيانات من الطلبة يف الصف الثاىن- ٣
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   أسلوب حتليل البيانات-و

حتليل البيانات : مها يكون حتليل البيانات يف هذا البحث من مرحلتني و
عن أجوبة الطلبة من كل بنود األسئلة من حيث مستوى صدق االختبار 

، )t-test(والثبات،  وحتليل البيانات عن النتيجة لالختبار النهائى باختبار التائ 
  :وأما بيانه يف املرحلتني فكما يلى

   
  Kr-21.( 38٣٨(ى  حتليل البيانات عن أجوبة الطلبة من اإلختبار القبلى والنهاء-١

  : ويشتمل هذا التحليل على ثالثة أنواع فهي 
   صدق احملتوى-أ

ويقال إن لإلختبار صدق احملتوى إذا كانت بنود اإلختبار 
الطلب ملطابقة املواد جترى عن العينة . مناسبة حملتوى املواد الدراسية

التمثيلية، واإلجياد تناسب األسئلة حملتوى الدراسية جترى عن تكوين 
اجلدول الىت تتضمن املواد املدروسة ورقم السؤال وعدد األسئلة حسب 

  . سعة املواد املدروسة
 الثبات-ب

يعترب اإلختبار ثابتا إذا . إن ثبات اإلختبار يتعلق بثبات الدرجات
. أعطى نفس النتائج عند تطبيقه يف مرات متتالية حتت نفس الظروف

 أسلوب كرونباخ املدرس   طريقة باختبار واستخدم  املدرس استخدم 
  .حلساب مستوى الثبات) Cronbach Alpha(ألفا 
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    مستوى صعوبة اإلختبار -  ج

مستوى صعوبة اإلختبار يف حقيقته تدل على مدى صعوبة بنود 
ويطلب املدرس من الطلبة قراءة . اإلختبار أو سهولتها يف مهارة القراءة

لة الىت تتبع حىت يظهر النص مكتوب قراءة صامتة مث اإلجابة عن األسئ
مدى قدرة الطلبة على القراءة من فرقتني، أوهلا فرقة متفوقة والثاين فرقة 

  . متخلفة
 

  )t-test(ختبار لتاء ا النتيجة لإلختبار النهائى بامن حتليل البيانات -٢

إن حتليل البيانات عن النتيجة لإلختبار النهائى هو حتليل اإلحصاء 
وتتكون هذه البيانات من النتيجة لإلختبار ) t-test(ختبار لتلء ااالستدالىل با

  .الظابطةالنهائى للمجموعة التجربة واموعة 
القراءة لدى الطلبة مستوى كفاءة : الفرضية من هذا البحث تقول 

من مستوى كفاءة القراءة خالف تالذين يدرسون بوسيلة بطاقات التكميل م
 استحدامإن .  بالطريقة التقليدية أيللذين يدرسون بدوالدى الطلبة 

   . مستوى كفاءة الطلبةلترقيةبطاقات التكميل فعالية 
 
   مراحل تنفيذ الدراسة- ز

   مارس حىت شـهر أبريـل       يف شهر     الباحث   هذه الدراسة اليت قام ا      
حتـت   الباحـث وكل مرحلة أدى فيها     .  مراحل تسعقد جرت على     ٢٠٠٩

وجتري مراحل الدراسـة ىف اخلطـوات       . لحىت تنتهي بالكما  مساعدة املدرس   
  :اآلتية

  )٢٠٠٩  مارس٩: ( املرحلة األوىل  - أ

 للدراسةقدمة امل

 :  بعدة عمليات، منها الباحثيف هذه املرحلة قام 



مع رئيس املدرسة وأخربه بأنه سيقوم بالدراسة الباحث تعارف  - ١
، وقدم إليه خطاب شهريندة مل الثاينامليدانية يف مدرسته يف الفصل 

االستئذان للدراسة من عميد كلية الدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية 
  .احلكومية ماالنج

يقوم بعملية أن ىف هذه املدرسة من مدرس اللغة العربية الباحث طلب  - ٢
  .إىل آخرهايف أول برامج دراسة  التدريس

 وأخربهم بأنه سيقوم )أ(الثاين  الفصل طلبةمع الباحث تعارف  - ٣
، وطلب منهم أن شهريندة ملبية يف مدرستهم بالدراسة التجري

يشتركوا معه حىت تنتهي هذه الدراسة، مث أخربهم برامج دراسته 
 .تفصيال من أوهلا إىل آخرها

إىل جمموعتني التجريبية والضابطة، وأخربهم بأن الباحث الطلبة قسم  - ٤
 واموعة الضابطة  املدرساموعة التجريبية ستنال تعليما خاصا من 

 .الباحثعاديا من الدراسة نال ست

، وطلب االختبار القبلي يف األسبوع القادمبأنه سيعرض أخرب الباحث  - ٥
 .منهم االستعداد ملقابلتها

   )٢٠٠٩ مارس ١٤ : (نيةاملرحلة الثا -ب

  للوسائل الدراسةالتجهيز 

كتب . فصل الباحث مادة القراءة من الكتاب إىل أربع قطعة
 البطاقة النمرة األوىل، وهكذا إىل البطاقة النمرة الباحث القطعة األوىل ىف

نزع الباحث بعض الكلمات عن النصوص  عند كل البطاقة . الرابعة
املراد . ورسم الباحث مكان الفراغ منها بعالمة النقاط. وكتبها ىف ايتها

برتع الكلمات ىف كتابة النصوص على البطاقة، أوال أن جتعل   النصوص  
 .وثانيا أن جتعل الكلمة املرتعة مفردة مهمة لدى الطلبةغري مستقيمة، 



البطاقة النمرة األوىل لوا بيضاء .  بأربعة لوان١٩ وعدد البطاقات هو
  .والثانية لوا سفراء والثالثة لوا خضراء والرابعة لوا محراء

 )٢٠٠٩  مارس٢١: (ة لثاملرحلة الثا  -ج

  االختبار القبلي
 هعزوالقبلي للمدرس ليختبار سئلة لالقدم الباحث صفحات األ

شرح الباحث للمدرس أن أسلوب . اموعة التجريبية والضابطةعلى 
أ، ب، أو ج املوجودة وترسم عالمة : اإلجابة هو باختيار إحدى احلروف

)(Xوالفرصة احملددة إلجابة مجيع األسئلة ثالثون .  على اإلجابة الصحيحة
  :اآلتية اتنشطي من األاالختبار القبل يشتملو .دقائق

   الطلبة  بأن هذا االختبار جزء من دراسـة الباحـث             املدرس   أخرب    - ١
  .ائهم فيه سوف تقارن باالختبار درجاو

وورقة اإلجابة على كل املتغري التجرييب      األسئلة  صفحة    املدرس    وزع - ٢
 .املتغريان حتت املالحظة  وارشادات الباحث اجاوالظابطي، فأ

 .صفحة اإلجابة  املدرس  من إجابات األسئلة مجع  الطلبة ء بعد انتها - ٣

  يف حتت املوضوعني تبـدأ    بأنه سيعرض املادة املقروءة       املدرس   أخرب   - ٤
، وطلب منـهم االسـتعداد      أسابع أربعةاألسبوع القادم ويستمر إىل     

 .ملقابلتها

فتش الباحث صفحة االجابة من الطلبة للحـصول علـى معرفـة             - ٥
 .وعة التجريبية والظابطةالدرجات من ام

 .أنتقل الباحث الدرجات إىل جدول بيانات االختبار القبلي - ٦

 )٢٠٠٩ مارس ٢٨ : (رابعةاملرحلة ال  -د

 عملية التدريس ىف اللقاء األول



 قدم الباحث البطاقات اجلاهزة للمدرس مث طبق باستخدامها 
تطبيق  ماوأ.  داخل الفصل ىف اللقاء الواحدللمجموعة التجريبيةاملدرس 

 :اآلتيةطوات اخل استخدامها فمثل

 املدرس بطاقات التكميل املكتوبة فيها قطعة القصة من مادة عرض - ١
  .على الطلبة "أبوبكر الصديق"املقراءة حتت املوضوع 

حىت يتمكن أكرب صامتة  النصوص قراءة  الطلبة  من  املدرس طلب  - ٢
 .وءةقريفهمون على املادة املعدد منهم 

النصوص إىل كراسام بعد ترتيب   ل اانتقالطلبة ن ماملدرس طلب  - ٣
 .النصوص  بوضع الكلمات املرتعة حىت يستقيم أسلوا كالقصة

الكلمات املشكالت الىت يوجهها الطلبة أوال عند حبثهم ب املدرسحلل  - ٤
 .حىت يستقيم أسلوا املرتعة، وثانيا عند تنظيم النصوص

م الكلمات ىف إحدى النصوص أرشد املدرس إىل الطلبة عن كيفية تفهي - ٥
 . وكيفية تنظيم األسلوب النصوص

 يكتبواوأن بأسلوا املناسبة حتليل الكلمات الطلبة من املدرس طلب  - ٦
 .ها ىف كراسام

يفتش املدرس كراسات الطلبة مع املالحظة ملعرفة قدرام ىف فهم  - ٧
 .النصوص

   )٢٠٠٩أبريل  ٤: (اخلامسةاملرحلة هـ  

  اللقاء الثاينعملية التدريس ىف

املكتوبة  يطبق املدرس عملية التدريس باستخدام بطاقة التكميل
" لقمان احلكيم"فيها قطعة القصة من مادة القراءة  حتت املوضوع 

تطبيق  وأما.  داخل الفصل ىف اللقاء الواحدللمجموعة التجريبية
 :اآلتيةطوات اخل استخدامها فمثل



 .الطلبة أمام  املدرس بطاقات التكميل عرض - ١

حىت يتمكن أكرب صامتة  النصوص قراءة  الطلبة  من  املدرس طلب  - ٢
 .وءةقريفهمون على املادة املعدد منهم 

النصوص إىل كراسام بعد ترتيب   ل اانتقالطلبة من املدرس طلب  - ٣
 .النصوص  بوضع الكلمات املرتعة حىت يستقيم أسلوا كالقصة

الكلمات بة أوال عند حبثهم باملشكالت الىت يوجهها الطل املدرسحلل  - ٤
 .حىت يستقيم أسلوا املرتعة، وثانيا عند تنظيم النصوص

أرشد املدرس على الطلبة عن كيفية تفهيم الكلمات ىف إحدى  - ٥
 . النصوص وكيفية تنظيم األسلوب النصوص

ا هيكتبواوأن بأسلوا املناسبة حتليل الكلمات الطلبة من املدرس طلب  - ٦
 .ىف كراسام

ملدرس كراسات الطلبة مع املالحظة ملعرفة قدرام ىف فهم يفتش ا - ٧
 .النصوص ىف قطعة القصة

 )٢٠٠٩ أبريل ٤و   ٢٠٠٩ مارس ٢٨ (السادسةاملرحلة   -و

 املالحظة عن عملية التدريس

إن الباحث يالحظ عملية التدريس من البداية حىت النهاية ملعرفة 
حصلت املالحظة . لسابقنيدقة املدرس وأنشطة الطلبة من خالل اللقائني ا

على البيانات عن كيفية تطبيق التدريس باستخدام بطاقة التكميل ىف 
فتش الباحث صفحة املالحظة مث انقل البيانات منها إىل . تدريس القراءة
 .جدول احلساب

   )٢٠٠٩ أبريل ١١ (السابعةاملرحلة   -ز

 االختبار النهائي



ـ زوهائي للمدرس لي  النختبار  قدم الباحث صفحات األسئلة لال      هع
شرح الباحث للمـدرس أن أسـلوب       . اموعة التجريبية والضابطة  على  

أ، ب، أو ج املوجودة وترسم عالمـة  : اإلجابة هو باختيار إحدى احلرف  
)(X   والفرصة احملددة إلجابة مجيع األسئلة ثالثون      .  على اإلجابة الصحيحة

 :ية اخلطوات اآلتمنفتشتمل نشطة  وأما هذه األ.دقائق

  الطلبة  بأن هذا االختبار جزء من دراسـة الباحـث             املدرس   أخرب   - ١
 .قبلهم فيه سوف تقارن باالختبار درجاو

وورقة االجابة على كل املتغري التجرييب      األسئلة  صفحة    املدرس    وزع - ٢
  من إجابات األسئلة مجـع       الطلبة   بعد انتهاء   . املتغري اجاوالظابط فأ 

  .وورقة االجابةصفحة األسئلة  املدرس 

فتش الباحث ورقة االجابة للحصول على معرفـة الـدرجات مـن             - ٣
 .اموعة التجريبية والظابطة

 .انتقل الباحث الدرجات إىل اجلدول للبيانات  من االختبار النهائي - ٤

صفحة االستبيان على الطلبة للمجموعـة   بأنه سيعرض   املدرس   أخرب   - ٥
ملدة ثالثون دقائق حتـت لقـاء        يف األسبوع القادم     التجريبية كالعينة 

 .واحد

  )٢٠٠٩  أبريل١٨: (الثامنةاملرحلة   -ح

   للمدرس واملتغري التجرييباالستبانة  
يهدف االستبيان إىل احلصول على البيانات عن معرفة كيفية 

تأتى اجابات . وفعالية تطبيق استخدام بطاقة التكميل ىف تدريس القراءة
 الباحث بالقيام  فبدأ. لتجريبىي ومدرسهماالستبيان من الطلبة للمجموعة ا

 : باخلطوات التاليةعلى إجراء عملية فيها



جزء أخري من االستبانة  ه بأن هذالباحث للمدرس والطلبة أخرب   - ١
 .بالعملية الدراسية من قبل سوف تقارن هام فيودرجادراسته 

 بالكمال كل املدرس والطلبة  وأجاب صفحة االستبانة وزع الباحث - ٢
 .لة حتت وقت حمددأسئ

اجابة املدرس والطلبة بعد انتهاء صفحة األسئلة لالستبانة  مجع الباحث - ٣
  .هامن

 على اشتراكهم للمدرس والطلبة برامج دراسته وشكر  الباحثختم  - ٤
 .فيها، وطلب منهم العفو على مجيع النقائص طوال الدراسة

 من فتش الباحث االستبانة مث انتقل نتيجتها إىل جدول البيانات - ٥
 .االستبيان

    )٢٠٠٩ أبريل ٢٥ : (لتاسعةاملرحلة ا  -ط

  االختتام  
أقبل الباحث اخلطاب من مدير املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية 

موالنا كلية الدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية احلكومية  عميدبريون إىل 
مليدانية ىف  يبني اخلطاب بأن الباحث قد أمت دراسته ا.ماالنجمالك إبراهيم 
 . هذه املدرسة

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 الفصل الرابع 

عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها   

 
:حيتوى هذا الفصل على ثالثة أمور  

اسم املدرسة ) ١(نبذة تارخيية عن ميدان الدراسة، ويشتمل النقاط التالية ) أ (
ل الوسائ) ٣(املدير املدرسون واملوظفون والطلبة و) ٢(ووتاريخ تأسيسها 
البيانات ) ١(عرض البايانات، ويشتمل النقاط التالية ) ب(وواملنهج التعليمي 
) ج(والبيانات من االستبانة، ) ٣(البيانات من املالحظة و) ٢(من االختبار و

حتليل صدق احملتوى )١(حتليل البيانات ومناقشتها، ويتكون من النقاط التالية 
حتليل مستوى الصعوبة لالختبار ) ٣(حتليل الثبات لالختبار و) ٢(لالختبار و

حتليل معرفة  )٥( وبني اموعتني التجريبية والظابطةحتليل معرفة الفرق ) ٤(و
.املقارنة بني اموعتني التجريبية والضابطة  

 
 
 



  الفصل الرابع

  عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

  

   ميدان الدراسةنبذة تارخيية عن -أ
جريبية ىف إحدى املدارس ملستوى التعليم العايل        بالدراسة الت  قام الباحث 

من املواد التعليمية ىف هذه املدرسة هو تعليم اللغة العربية للطلبـة            . مبنطقة أتشية 
  :      وأما حملة عن هذه املدرسة فكما يلي. املتوسطة للناطقني بلغات أخرى

  هاتاسم املدرسة وتاريخ تأسيس -١
الية اإلسالمية احلكومية بـريون،     مسيت هذه  املدرسة باملدرسة الع     

هـ بتقرير وزارة الـشؤون الدينيـة اإلندونيـسية     ١٩٧٨أسست ىف سنة    
 –، ووقعت ىف شارع كبري ميـدان        ٣١١١٠٨٠٤٠٠٢بالنمرة اإلحصائية   

  .بريون ٢٤٢٥١)٠٦٤٤(بندا أتشية جوت غافوا رقم التليفون 
  لديها املدير واملدرسون واملوظفون والطلبة -٢

هو يدير هذه املدرسـة     . درسة مبدير واحد امسه الغزايل    تدير هذه امل  
وهلذه املدرسـة مدرسـون ومدرسـات       . من أول هذه السنة حىت حني     

 مدرسـا، فمنـهم     ٢٨ومجيع عدد املدرسني فيها     . وموظفون وموظفات 
 ٩ومجيع عدد املـوظفني فيهـا    . مدرسا اللغة العربية امسه أمحد فتاح وإيليا      

  .موظفا
 مجيـع   ٢٠٠٨/٢٠٠٩درسة ىف العام اجلـامعي      إن الطلبة هلذه امل   

يفصل الطلبة إىل تسعة فصول ىف ثالثة مراحل التعليم،         .  طالبا ٤٠٥عددهم  
الفصل األول له ثالثة فصول والفصل الثاين له ثالثة فصول والفصل الثالث            

ينقسم تعليم الطلبة لفصل الثاين والثالث إىل قسمني        . أيضا له ثالثة فصول   
.  تعليم العلوم الطبيعية والثاين قسم تعليم العلوم اإلجتماعية        ومها األول قسم  



وقسم تعليم العلوم الطبيعية ىف املرحلة التعليمية الثانية والثالثة كـل هلمـا             
وأما لقسم تعليم العلـوم اإلجتماغيـة ىف    . فصالن ومها األول أ والثاين ب     

  .ت املرحلة بالصفمسي. املرحلة التعليمية الثانية الثالثة فكل هلما فصل واحد
  فيها  واملنهج التعليميالوسائل -٣

غرفة واحدة إلدارة املدير،    : الوسائل املوجودة ىف هذه املدرسة منها     
وغرفة واحدة إلدارة املدرس، واثنة عشر غرفة لدراسـة الطلبـة، وغرفـة         
واحدة لعملية التطبيقية للطلبة، وغرفة واحدة للظيوف، وغرفـة واحـدة           

حدة للحاسوب، وغرفة واحدة للمكتبـة املدرسـية،        للمصلى، وغرفة وا  
  .وغرفة واحدة للرياضيات

وأما املنهج التعليمي ىف هذه املدرسة فهو املنهج علـى مـستوى            
الوحدة التعليمية ومكوناته الذي قررته وزارة الشؤن الدينية اإلندونيـسية          

ىف بناء على ذلك يعتمد املدرس للغة العربية على هذا املنـهج  . ٢٠٠٨سنة  
يهدف املنهج لتعليم اللغة العربية  إىل غايته املرجوة لديه          . إجراءات الدراسة 

تنمى كفاءة الطلبة للمهارات اللغوية األبعة االستماع والكـالم والقـراءة           
والكتاب املعتمد ىف تدريس اللغة العربية ىف هذه املدرسـة هـو            . والكتابة

  .٢٠٠٧ كتاب تعليم اللغة العربية من تأليف فطري ليزا،
  

 عرض البيانات-ب
لحصول على البيانات الىت تتعلق بأنـشطة       ل الدراسةذه   الباحث   قام

، واإلتصال بني   والطلبة، واإلتصال بني املدرس     املدرس والطلبة يف عملية التدريس    
 التدريسية املستخدمة، ومشاركة الطلبـة يف عمليـة         الوسيلةالطلبة أنفسهم، و  

 وبدوا  التكميل بطاقة   لطلبة الذين يدرسون بوسيلة   التدريس والتعلم، واجنازات ا   
  . ىف تدريس القراءة باملدرسة العالية اإلسالمية بريون



،  مث قدمها ملدرس اللغـة       عملية التدريس برامج خطة   خط الباحث   و
 على املتغري التجرييب من طلبة اموعـة        استخدام بطاقة التكميل  العربية ليطبقها ب  

وحلظ الباحث أنشطة املدرس والطلبة مـن       .  وتوجهاته التجريبية حتت ارشادات  
يطبـق املـدرس    . خالل تطبيق خطة عملية التدريس باستخدام بطاقة التكميل       

أبـو  "اخلطة األوىل موضوع مادة الدراسة هو       . اخلطتني على اموعة التجريبية   
جتر خطة عمليـة    ". لقمان احلكيم "وأما اخلطة الثانية فموضوعها     " بكر الصديق 

فيستطيع الباحث أن يعـرض    . تدريس األوىل والثانية كل منهما يف لقاء واحد       ال
  :هاتني اخلطتني يف اجلدول اآليت

  

  )١،٤(جدول  

   ومادة الدراسة للقاء األولخطة عملية التدريس
  ٢٠٠٩- ٣-٢٨من يوم السبت 

  اللغة العربية  املادة الدراسية

  ١٠٤.، ص)٢٠٠٧:جاكرتا( ، فطري ليزا ٢اللغة العربية    الكتاب

  أبو بكر الصديق  املوضوع

  ةتكميل النصوص املقروء/القراءة  املهارة اللغوية

    العاليةاملدرسة   املستوى

   الثاىن  الصف
   الرابع  الفصل الدراسى

   دقيقة٤٠×٢  احلصة
 ٢٠٠٨/٢٠٠٩  العام اجلامعي

 (Standar Kompetensi)  معيار الكفاءة 

  لطلبةىف تدريس مهارة القراءة (Standar Kompetensi)  ري الكفاياتيواملعا



الصف الثاىن للفصل الدراسي الثاىن هى فهم النصوص املكتوبة أو احلوارات 
  .أبو بكر الصديقحتت املوضوع 

 Dasar) (Kompetensi  األساسيةاتالكفاي

 ىف تدريس مهارة القـراءة ىف   Dasar) (Kompetensiوأما الكفايات األساسية 
    : الصف الثاىن للفصل الدراسي الثاىن فهى مايلىلعالية لطلبةااملدرسة 

 على قراءة ونطق النصوص والكلمات املكتوبة جهرية الطلبةكفاءة  - ٤
  .أبو بكر الصديقصحيحة حتت املوضوع 

تكوين النصوص والكلمات العربية املكتوبة كفاءة الطلبة على معرفة  - ٥
  .أبو بكر الصديقوعنواا حتت املوضوع 

آلراء من النصوص والكلمات العربية ااملعاىن وفهم  على الطلبةكفاءة  - ٦
  .أبو بكر الصديقاملكتوبة  صحيحة حتت املوضوع 

  (Indikator Pencapaian)   دليل التحصيل

  : على ين قادرالطلبةأن يكون التعلم  ة بعد أنشط
  فعل"واستخدام القاعدة اللغوية  عن املوضوع أبو بكر الصديق القراءة - ١

  .ىف التركيب واجلمل" األمر
 تكوين النصوص والكلمات العربية املكتوبة وعنواا  املعرفة عن- ٢

  .أبو بكر الصديقحتت املوضوع 
 املعاىن واآلراء من النصوص والكلمات العربية املكتوبة   الفهم عن- ٣

  .أبو بكر الصديقحتت املوضوع وتكميلها صحيحة 
  التدريس قطر

    Grammar-Translation methode   ترمجة طريقة النحو وال - ١
 Game Card)(بالبطاقات   طريقة اللعبة اللغوية- ٢

  Whole Word dan Whole Sentence) ( طريقة الكلمة وطريقة اجلملة - ٣



   الدرسمادة و والوسائلدرااملص

فطري  ، من تأليفالعاىل ىن تعليم اللغة العربية للصف الثاكتاب: املصدر  - ١
 .٢٠٠٧ يودسترا،: رتا جاك،ليزا

 والقلم والطباشرالتكميل السبورة وبطاقات :  الوسائل  - ٢

  .، حتت العنوان أبو بكر الصديقاملوضوع عن الكائنات العامة     : املادة - ٣

  أمحد فتاح  املدرس 

  ذواحللم  الباحث

  
  )٢،٤(جدول   

   ومادة الدراسة للقاء الثاينخطة عملية التدريس
  ٢٠٠٩-٤- ٤من يوم السبت 

  اللغة العربية  املادة الدراسية

  ١٠٤.، ص)٢٠٠٧:جاكرتا( ، فطري ليزا ٢اللغة العربية    الكتاب

  لقمان احلكيم  املوضوع

  ةتكميل النصوص املقروء/القراءة  املهارة اللغوية

    العاليةاملدرسة   املستوى

   الثاىن  الصف
  الرابع  الفصل الدراسى

   دقيقة٤٠×٢  احلصة
  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  العام اجلامعي

 (Standar Kompetensi)  معيار الكفاءة 

  لطلبةىف تدريس مهارة القراءة (Standar Kompetensi)  ري الكفاياتيواملعا



الصف الثاىن للفصل الدراسي الثاىن هى فهم النصوص املكتوبة أو احلوارات 
  .لقمان احلكيمحتت املوضوع 

 Dasar) (Kompetensi  األساسيةاتالكفاي

 ىف تدريس مهارة القراءة ىف  Dasar) (Kompetensiلكفايات األساسية وأما ا
    : الصف الثاىن للفصل الدراسي الثاىن فهى مايلىالعالية لطلبةاملدرسة 

 على قراءة ونطق النصوص والكلمات املكتوبة جهرية الطلبةكفاءة  - ١
  .لقمان احلكيمصحيحة حتت املوضوع 

 والكلمات العربية املكتوبة تكوين النصوصكفاءة الطلبة على معرفة  - ٢
 .لقمان احلكيموعنواا حتت املوضوع 

آلراء من النصوص والكلمات العربية ااملعاىن وفهم  على الطلبةكفاءة  - ٣
  .لقمان احلكيماملكتوبة  صحيحة حتت املوضوع 

 (Indikator Pencapaian)   دليل التحصيل

  : على ين قادرالطلبةأن يكون التعلم  ة بعد أنشط
اسم  "عن املوضوع لقمان احلكيم واستخدام القاعدة اللغوية  القراءة - ١

  .ىف التركيب واجلمل" املفعول
 تكوين النصوص والكلمات العربية املكتوبة وعنواا  املعرفة عن- ٢

  .لقمان احلكيمحتت املوضوع 
 املعاىن واآلراء من النصوص والكلمات العربية املكتوبة   الفهم عن- ٣

  .لقمان احلكيمحتت املوضوع لها وتكميصحيحة 
  طرق التدريس

    Grammar-Translation methode   طريقة النحو والترمجة  - ١
 Game Card)(بالبطاقات   طريقة اللعبة اللغوية- ٢

  Whole Word dan Whole Sentence) ( طريقة الكلمة وطريقة اجلملة - ٣



   الدرسمادة و والوسائلدرااملص

 ، من تأليفالعاىل ىنعليم اللغة العربية للصف الثا تكتاب: املصدر  - ١
 .٢٠٠٧ يودسترا،:  جاكرتا،فطري ليزا

 والقلم والطباشرالتكميل السبورة وبطاقات :  الوسائل  - ٢

  ، حتت العنوان لقمان احلكيماملوضوع عن الكائنات العامة     : املادة - ٣
  أمحد فتاح  املدرس 

  ذواحللم  الباحث

    
 اتضح للباحث أن مدرس اللغة العربية طبق اخلطة من اجلدولني السابقني

حصل الباحث على البيانات من خالل . واملادة الدراسية على املتغري التجرييب
بكيفية وفعالية  تتعلق البيانات. عملية التدريس تسجيال على صفحة املالحظة

 ظهرت .استخدام بطاقة التكميل لترقية قدرة مهارة القراءة لدى املتغري التجرييب
فعالية استخدم بطاقة التكميل بعد حساب املقارنة بني النتيجة لالختبار القبلىي 

  .والنهائي، وسوف يأيت بيان عنها يف املبحث حتليل البيانات
. انتج الباحث بطاقة التكميل باعتمادا على املادة الدراسة السابقة

 سيجرا املدرس يهدف هذا اإلنتاج إىل جتريبة خطة التدريس باستخدامها، الذي
وأما موضوع مادة التدريس الذي كتبه . يف للقائني على اموعة التجريبية

الباحث يف البطاقة فيتكون من املوضوعني فهما أوال أبوبكر الصدق وثانيا لقمان 
تنقسم البطاقة إىل أربعة  تشتمل بطاقة . احلكيم كما أشار إليه الباحث من قبل

 األوىل وهكذا الترتيب إىل البطاقة الرابعة تأيت حمتويات النمرة األوىل قطعة القصة
ويراعي الباحث على أن . البطاقات من املواد الدراسة حتت املوضوعني السابقني

  :    يأيت مبموجاح هلذه البطاقات فيما يلي
  



  بطاقة التكميل من النمرة األوىل حىت الرابعة

   "أبوبكر الصديق"التدريس ادة مب

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

)١(  

بعد ... ولد أبو بكر بـ... . خالد من أبطال ... كرمي و ... أبو بكر الصديق 
ماله أربعني ... التجار، وقد ... وجودا من ... ، وكان رجال ... عام الفيل بـ

يشتغل بدعوة ... إسالمه ... وترك التجارة  ... . ِمن... ، وهو أول من ... ألف 
... مع ... ، فاإلسالم بدعوته كثري ... العرب ... يعتزبون اإلسالم، ... عثمان 
 ... وزبري ... ... وعبد الرمحن ... ... وسعد ... ... وقاص وطلحة ... اهللا.

-أسلم-درهاما- بلغ-كبار-غنيا-عامني-مكة-اإلسالم-بطل-رجل

ابن -ابن عفان-منهم-الذين-من-رسول اهللا- إسالمية- مث-بعد-الرجال

. ابن عبيد-ابن أىب-ابن عوف-العوام  

)٢(  

مبزايا ... خصه ... ، و...إىل ... عندما... وتصادق  ، ...برسول اهللا ... وكان
مل خيص ... أحد سواه، وهو املعىن بـ... تعاىل: إال ... فقد نصره اهللا إن ... 
 الذين ... ثاىن ... إذ مها ... الغار إذ ... لصاحبه ال ... إن اهللا معنا (التوبة : ٤٠).
 

-أخرجه-تنصروه-قوله-ا-الرسول-قد-املدينة-هاجر-به-شديدا-إميانه

. حتزن-يقول-ىف- اثنني-كفروا  



  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

)٣(  

... أصحابه وكاد ... ألحد ... بزعامة ...  ربه ومل ...الرسول إىل  ... وملا
. وفاة الرسول... خليفة ... على بيعة أىب ... ق حىت إتف... الصحابة خبالف 

أيها : ، مث قال...الىت مسي بيعة ... ، وأعلن فيها عن ...... ىف ... وألقى خطبة 
الشباب، إن ... الوطن ىف أيديكم، ستكون قياد ... ورؤساء ... الذين قادرون ىف 
 ... احلكومة ... عن التأخر و ... .
 

-قصرية-بعد-بكر-بينهم-شديد-يقوم-من-املسلمني-يوص-جوار-انتقل

. اجلهل-ليبتعد-نظامة-البالد-الوطن-مستقبل-السقيفة-بيعته-مسجدالرسول  

)٤(  

: ... فأعينوىن وإن أسأت ... خبريكم، فإن ...  عليكم ...الناس، إىن قد  أيها
له  إن شاء اهللا، والقوي ... حىت أخذ ... خيانة، والضعيف فيكم ... أمانة و... 
... إال ... قوم اجلاهد ىف ... احلق منه إن شاء اهللا، ال ... عندى حىت   ... فيكم

ضربهم اهللا بالذلة، وال تشيع ... ىف قوم قط إال ... بالبالء. أطيعوىن ما ... اهللا و 
 ... ، فإذا ... اهللا ورسوله، فال ... ىل عليكم. قوموا إىل ... يرمحكم اهللا.
 

-احلق-قوي عندى- الكذب-الصدق-فقوموىن-أحسنت- ولست-وليت

- رسوله- أطعت-عنهم اهللا-الفاحشة-قوم-سبيل اهللا-يدع-أخذ-ضعيف

. صالتكم-طاعة-عصيت  



  بطاقة التكميل من النمرة األوىل حىت الرابعة

  "لقمان احلكيم"التدريس ادة مب
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

)١(  

من اهللا ... املسلمون أن األوالد ...  و .اهتماما حقيقيا ... اهتم اإلسالم بتربية
... تثبيت ... مئول ... ألن الوالدين ، ... ىف تربية ... ... ولذلك للوالدين 

ا املسلمون، ... اليت جيب أن ... األنبياء ...  الكرمي ...وجدنا ىف . اإلسالمية
منها ... لقمان احلكيم. لقمان احلكيم ... شريف و ... وميتلىء نفسه ... الكرمية 
 ... إميانه باهللا سبحانه وتعاىل إميانا ... ، ال ... اهللا ... 

 –القرآن. العقيدة-ىف-األوالد-مريب-كبرية-مسؤلية-يعتقد-آمانة-األوالد

-وكان-كامال-باالخالق-رجل-وعامل-حكاية-يعتربوا-قصص-واحلكمة

.أبدا-يشرك  

 

)٢(  

ىف سورة ... ىف القران ... كما ... واملعرفة و ... اهللا لقمان احلكيم بـ... 
... ومن ... يشكر فإمنا يشكر لـ... أن اشكر هللا و ... لقمان ... ولقد . لقمان
، وقال ...إلبنه عن اإلعتقادية ... و ... لقمان احلكيم ... وال . محيد...  فإن اهللا

باهللا إن ... يابين ال ... وهو ... لقمان ... وإذ : ىف القرآن الكرمي ... اهللا تعاىل 
....لظلم ...   

-غين-كفر-من-احلكمة -آتينا-اخلالد-فضل-مكتوب-نصيحته-احلكمة

-الشرك-تشرك-البنه-قال-حدانيةالو-ناصحا-نفسه-معلما-مذكور-يزال

.يعظه-عظيم  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

)٣(  

الصالة ... يابين : الصالة ... لقمان البنه ... لقمان، ... آخرى من ... وىف 
وعرفنا . عزم األمور... إن ذلك ... على ما ... عن املنكر و... باملعروف و... و

من ... املكتوبات ... سورة لقان ... للوالدين ... مهم ىف ... األوالد وبـ... 
 عن التربية ... باهللا الواحد. 
 

أقم-نصح-عن-آية-سورة - - من-أن-ىف-املوعظات-اصرب-انه-أمر-أصابك

.العقيدة-تربية-اخلصوص-دور  

 
 

)٤(  

... من ... حىت يكون ... إىل ... أهله بـ... صاحل و... لقمان احلكيم 
... واجتناب ...  وبر ،...نعم ... البالء و الشاكرين ... واملطيعني والصابرين 

... ىف القرآن الكرمي و ... املوعظات ... ، و ...صفة ... و ... املنكرات و 
املسلمون ... أن ... بـ... لقمان احلكيم ...، حىت ... أن تكون ... أسرة ... 
 ىف ... اهللا. إن شاء اهللا.

-الذنوب-اهللا-عن-الوالدين-على-املصلني-أهله-اهللا-رجل-العبادة-أمر

-نستطيع-نستفد-احلسنة- سرية-علينا-مسجلة-هذه-حنن. املتكرب-كتر

.من-مرضات-سعيدة  

 



  املالحظة  البيانات من- ١
وأما املالحظة فأمجع منها الباحث البيانات من دقة املدرس وأنشطة 

دلت البيانات على معرفة كيفية استخدام بطاقة . الطلبة من اموعة التجريبية
  . وفعاليتها التكميل ىف تدريس مهارة القراءة

وتشتمل . الباحث هذه املالحظة ىف مخس خطوات وأربع لقاءات حلظ
.   ن اللقاء األول لالختبار القبلي وكذلك اللقاء الرابع لالختبار  النهائياملالحظة م

رسم . عند كل لقاءات) ال(و) ن(وتتكون إجابة املالحظة من اختياران ومها 
إذا كانت خطوات عملية ) نعم(مبعىن ) ن(حتت حرف ) ١(الباحث عالمة 

حتت ) ٠(المة ورسم الباحث ع. التدريس جترى على ما وصفها الباحث من قبل
إذا كانت خطوات عملية التدريس لن جتر على ما ) عدم(مبعىن ) ال(حرف 

  :وهذه البيانات مكتوبة يف اجلدول اآليت . وصفها الباحث من قبل
  

  )٣،٤(جدول  

  البيانات من صفحة املالحظة لدقة املدرس 
  ٢٠٠٩-٤- ١١و٤ مث ٢٠٠٩- ٣-٢٨و٢١يوم السبت من 

 

  اللقاءات/املالحظات
  املؤشر/اخلطوات  ٤  ٣  ٢  ١

  ال  ن  ال  ن  ال  ن  ال  ن
  )يقة دق٢٠(التمهيد 

 الطلبة قبل الدراسة ويفتش علىيسلم املدرس  -١
   .دفتر احلضورأمساءهم يف 

يسأل املدرس الطلبة عن الدراسة السابقة  -٢
  .ويعلقها باملادة اليت يراد تعليمها

 تدريس القراءة يف  يشرح املدرس عن أهداف-٣
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  .ء باستخدام بطاقة  التكميلهذا اللقا
 يشرح املدرس طريقة استخدام بطاقة  -٤

التكميل شفويا لطلبة ويطالبهم بوضع 
الكلمات الناقصة ىف موضعها املناسب من 
القصة، حىت يستقيم أسلوا ومعناها، مث ينقل 
الطلبة مجال كاملة ىف كراستهم مع كتابة رقم 

  .البطاقة

  )يقة دق٤٠ (التدريسعملية 
  .يوزع املدرس بطاقة  التكميل على الطالب -٥
 املفردات حول املوضوع  معىنيلقي املدرس -٦

   .على السبورة ويكتب 
أو النصوص ىف  يقرأ املدرس مادة احلوار -٧

    . قراء تهيسمعونوالطالب بطاقة  التكميل 
أو  احلوار يقرأوايطلب املدرس من الطلبة أن   -٨

  .النصوص ىف بطاقة  التكميل
يطلب املدرس من الطلبة أن يضعوا الكلمات  -٩

الناقصة ىف موضعها املناسب من القصة، حىت 
  .يستقيم أسلوا ومعناها

 ينقل الطلبة مجال كاملة ىف كراستهم مع -١٠
  .كتابة رقم البطاقة بعد قراءم الصامتة

 يعمل الطلبة عملية املناقشة حول كتابة -١١
  .اجلمل من عندهم حتت مساعدة املدرس

تتعلق ضافية اليت  املادة اإليلقى املدرس -١٢
خرى  من مراجع األةذوخباملادة مأ
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  . من خالل املناقشةوتطبيقها
  .اللعبة اللغوية  -١٣

  )ائقدق ١٠(  االختتام
 ألسئلة املعينة حول املوضوع   ا املدرس     يبني  -١٤

بالدليل عليها وحيلل مشكالت التدريس     
   .باستخدام البطاقات

ملدرس مـشكالت القـراءة الـىت       حيلل ا   -١٥
  .يوجهها الطالب

  ) دقائق٥(اخلالصة 
عن املادة الىت مل يقدر عليهـا       التلخيص   -١٦

  .الطلبة القراءة
 يشرح  املدرس عن كيفية تنظيم القـصص       -١٧

  .الكاملة
 ) دقائق٥( التقومي العملي

سأل املدرس باألسـئلة املعينـة حـول         ي -١٨
سأل يالطالب وب ي  وجيالدراسىاملوضوع  

  .ون اآلخرهبيبعض الطلبة وجي
 قـراءة لعن مـادة ا   توزيع الوظيفة املرتلية      -١٩

  .العربية
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 ٢ ١٧  اموع

٦ ١٣ 

٥ ١٤ 

٦ ١٣ 

    



حسب الباحث البيانات من اجلدول السابق حبساب الدرجة املائوية 
، ملعرفة قياس دقة املدرس عن كيفية استخدام بطاقة التكميل للمجموعة (%)

  :يتالتجريبية ىف اجلدول اآل
  

  )٤،٤(جدول  

  حساب البيانات من صفحة املالحظة لدقة املدرس
   اللقاءات /اختيار اإلجابة

  اللقاء الرابع   اللقاء الثالث  اللقاء الثاين  اللقاء األول 

ت
طوا

اخل
  ال  نعم  ال  نعم  ال  نعم  ال  نعم  

٦  ١٣  ٥  ١٤  ٦  ١٣  ٢  ١٧  ١٩  
%  ٣١،٥٨  ٦٨،٤٢  ٢٦،٣٢  ٧٣،٦٨  ٣١،٥٨  ٦٨،٤٢  ١٠،٥٣  ٨٩،٤٧  

   
يف اللقاء األول " نعم"من اجلدول السابق اتضح للباحث أن اجلواب   

ىف اللقاء الثالث هو % ٦٨،٤٢ = ١٣ىف اللقاء الثاين %  ٨٩،٤٧ = ١٧هو 
ىف اللقاء " ال"واجلواب %. ٦٨،٤٢= ١٣ىف اللقاء الرابع هو % ٧٣،٦٨ = ١٤

قاء الثالث ، ىف الل%٣١،٥٩= ٦ىف اللقاء الثاىن هو % ١٠،٣٥= ٢األول هو 
دلت نتيجة احلساب %. ٣١،٥٩= ٦، وىف اللقاء الرابع هو %٢٦،٣٢= ٥هو 

قام املدرس بطبيق . السابق على أن دقة املدرس ىف عملية التدريس تكون جيدة
اخلطة واملادة الدراسية ىف عملية التدريس القراءة باستخدام بطاقة التكميل 

وإمنا نتيجة الفشال ىف . %٧٥،٠٠للمجموعة التجريبية بدرجة النجاح هو 
  %.٢٥،٠٠استخدامها فهو 

         
  



  )٤،٥(جدول  

   البيانات من صفحة املالحظة ألنشطة الطلبة
  ٢٠٠٩- ٤-١١ و٤ و ٢٠٠٩-٣-٢٨ و٢١ يوم السبت من 

  اللقاءات/املالحظات
  اخلطوات  ٤  ٣  ٢  ١

  ال  ن  ال  ن  ال  ن  ال  ن
  )يقة دق٢٠(التمهيد 

من تش أمساءهم  املدرس ويفيسمع الطلبة إىل  -١
   .دفتار احلضور

  السؤال من املدرس عن الطلبة عنجييب -٢
الدراسة السابقة ويعلقها باملادة اليت يراد 

  .تعليمها
 شرح املدرس عن أهدافيسمع الطلبة  -٣

تدريس القراءة يف هذا اللقاء باستخدام 
  .بطاقات التكميل

 يسمع الطلبة شرح املدرس الطريقة شفويا -٤
البهم بوضع الكلمات الناقصة ىف لتالميذ يط

موضعها املناسب من القصة، حىت يستقيم 
أسلوا ومعناها، مث ينقل التلميذ القصة كاملة 

  .ىف كراسته مع كتابة رقم البطاقة

  )يقة دق٤٠ (التدريسعملية 
  .يقبل وزع املدرس  من بطاقات التكميل  -٥
 املفردات حول  معىن املدرس يقبل الطلبة من-٦

   .على السبورة ع ويكتب املوضو
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أو  املدرس مادة احلوار اءةقريسمع الطلبة  -٧
والطالب القصص ىف بطاقات التكميل 

     . قراء تهيسمعون
أو القصص ىف بطاقات احلوار يقرأ الطلبة   -٨

  .التكميل
 يضع الطلبة الكلمات الناقصة ىف موضعها -٩

املناسب من القصة، حىت يستقيم أسلوا 
  .ومعناها

ينقل الطلبة القصة كاملة ىف كراسته مع  -١٠
  .كتابة رقم البطاقة بعد قراءم الصامتة

 يعمل الطلبة عملية املناقشة حول كتابة -١١
القصة الكاملة من عندهم حتت مساعدة 

  .املدرس
 املادة االضافية اليت يقبل الطلبة من املدرس -١٢

 من مراجع االخرى ةذوؤختتعلق باملادة م
  .الل املناقشة من خوتطبيقها

اللعبة اللغوية أو اإلماطة يتناقش الطلبة أثناء  -١٣
  .اللغوية

  )دقائق ١٠(  االختتام
ألسئلة املعينـة   ا املدرس    يسمع الطلبة بيان   -١٤

 بالـدليل عليهـا وحيلـل       حول املوضوع 
   .مشكالت التدريس باستخدام البطاقات

املشكالت الىت يرميهـا    بعض الطلبة    يبني   -١٥
  .خر اآلالطالب
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  ) دقائق٥(اخلالصة 
 يسأل الطلبة اخلالصة عن املادة الىت مل يقدر          -١٦

  .الطلبة على قراءا
 يسمع الطلبة شرح  املدرس عـن كيفيـة          -١٧

  .تنظيم اجلمل
 ) دقائق٥( التقومي العملي

ل املدرس باألسئلة املعينـة     ؤس جييب الطلبة    -١٨
الطالب ب  ي  وجي  الدراسىحول املوضوع   

  ون اآلخرهبيلبة وجيسأل بعض الطوي
 قراءةلعن مادة ا  الوظيفة املرتلية    يقبل الطلبة    -١٨

  .العربية
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٤ ١٥ 
 

حسب الباحث البيانات من اجلدول السابق حبساب الدرجة املائوية 
 للمجموعة ، ملعرفة قياس أنشطة الطلبة عن كيفية استخدام بطاقة التكميل(%)

  :التجريبية ىف اجلدول اآليت
  

  )٦،٤(جدول  

   حساب البيانات من صفحة املالحظة ألنشطة الطلبة
  اللقاءات /اختيار اإلجابة 

  اللقاء الرابع   اللقاء الثالث  اللقاء الثاين  اللقاء األول 

ت
طوا

اخل
  ال  نعم  ال  نعم  ال  نعم  ال  نعم  

٤  ١٥  ٥  ١٤  ٥  ١٤  ٦  ١٣  ١٩  
%  ٢١،٠٥  ٧٨،٩٥  ٢٥،٣٢  ٧٣،٦٨  ٢٥،٣٢  ٧٣،٦٨  ٣١،٥٨  ٦٨،٤٢  



يف اللقاء األول " نعم" من اجلدول السابق اتضح للباحث أن اجلواب 
ىف اللقاء الثالث هو % ٧٣،٦٨= ١٤ىف اللقاء الثاين %  ٦٨،٤٢ = ١٣هو 
ىف اللقاء " ال"واجلواب %. ٧٨،٩٥= ١٥ىف اللقاء الرابع هو % ٧٣،٦٨ = ١٤

، ىف اللقاء الثالث %٢٥،٣٢= ٥لقاء الثاىن هو ىف ال% ٣١،٥٨= ٦األول هو 
دلت نتيجة احلساب %. ٦١،٠٥= ٤، وىف اللقاء الرابع هو %٢٥،٣٢= ٥هو 

السابق على أن أنشطة الطلبة للمجموعة التجريبية ىف عملية التدريس تكون 
اشتركت الطلبة ىف عملية تدريس القراءة باستخدام بطاقة التكميل بدرجة . جيدة

  %.٢٦،٣٢وإمنا نتيجة الفشال ىف استخدامها فهو %. ٧٣،٦٨النجاح هو 
= من نتيجة السابقة اتضح للباحث أن دقة املدرس ىف أربـع لقـاءات              

فبذلك  يستطيع الباحث أن يصورها      %. ٧٣،٦٨= وأنشطة الطلبة فيها    % ٧٥
  :ىف الرسم البياين األيت

  
  )١،٤ (رسم بياين

  يس باستخدام بطاقة التكميلدقة املدرس وأنشطة الطلبة ىف عملية التدر
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من الرسم البياين السابق يستطيع الباحث أن يفسرها إىل أن املدرس   

يعرف معرفة سليمة عن كيفية استخدام وسيلة بطاقة التكميل عند إجراء 
ا وأما الطلبة فيشتركون عملية تدريس القراءة اشتراك.  التدريس ملهارة القراءة



كامال حىت جتري عملية التدريس ىف دستورها وأساليبها اجليدة كما قد وضعها 
فذلك دليل على أن عملية التدريس بتطبيق . الباحث ىف خطة الدراسة من قبل

  .استخدام بطاقة التكميل تكون ناجحة
  

 االختبارالبيانات من  - ٢

االختبـار   ينقسم االختبار ىف تطبيق هذه الدراسة إىل االختبار القبلي و         
حصل الباحث على البيانات من االختبار القبلي من نتيجة قدرة قـراءة            . النهائي

وترسم . اللغة العربية لدى الطلبة قبل تطبيق استخدام بطاقة التكميل ىف تدريسها          
وحصل الباحث على البيانات مـن      .  يف اجلدول األيت   X)(الدرجة القبلية بعالمة    

درة قراءة اللغة العربية لدى الطلبـة بعـد تطبيـق          االختبار  النهائي من نتيجة ق     
 يف  Y)(وترسم الدرجة  النهائية بعالمـة       . استخدام بطاقة التكميل ىف تدريسها    

 حصل الباحث على البيانات من نتيجة االختبار القبلي و النهائي          .  اجلدول األيت 
 N)(مـة   وترسم عدد املختربين  بعال     .يف اموعة التجريبية من تسعة عشر طالبا      

  . يف اجلدول األيت
  يقارن الباحث البيانات من نتيجة االختبار القبلي و النهائي من  تسعة 

). ت(ونتيجة هذين االختبارين حتسب بقيمة . عشر طالبا يف اموعة الضابطة
  باختيار وهو االختبار يقدم فيه الطلبةاملوضوعييعترب االختبار من نوع االختبار 

أما األسئلة الىت سبق ذكرها فهى من .  لدى صفحة االختباراملوجودةجابات ا
وهذه البيانات . الوقت املعد حلل اإلختبار ثالثون دقيقة. صنيع الباحث نفسه

  :مكتوبة يف اجلدول اآليت
  
  

  



  )٧،٤(جدول  

    والنهائياالختبار القبلي من للمجموعة التجريبيةنتيجة الطلبة 
  قبلياختبار   ائي اختبار

Y X 

  الطلبةاء مسأ
  (N) اإلندونيسيةب\العربيةب

  رقم رقم القيد

٦,٠ ٧,٠ Novita ١ ٥٥٨٣  نوفيتا 

٦,٥ ٧,٠ Nurafzha ٢ ٥٥٨٢ نور أفظا 

٨,٥ ٨,٥ Nuraida ٣ ٥٥٠٠ نور أيدا 

٦,٠ ٧,٠ Nurfadhilah ٤ ٥٥٠٢ نور فضيلة 

٥,٠ ٩,٩ M. Syahrir ٥ ٥٦٢٥ حممد شهرير 

٧,٥ ٩,٠ Nurhayati ٦ ٥٥٨٥ ىنور حيات 

٥,٥ ٦,٠ Nuriska ٧ ٥٥٠١ نور إسكا 

٥,٥ ٨,٠ Nurul 
Raudhah ٨ ٥٥٤١ نور الروضة 

٦,٥ ٧,٥ Nurlela 
Kamal ٩ ٥٧٩٩ نور ليال كمال 

٧,٠ ٨,٠ Risnawati ١٠ ٥٥٠٣ رسنواتى 

٥,٠ ٧,٠ Rizka Zikri 
Anita ١١ ٥٥٤٣ رزكا ذكر أنيتا 

٥,٠ ٧,٠ Rizki 
Amalia ١٢ ٥٥٨٦ رزكي أمليل 

٤,٥ ٦,٥ Ruslan M  ١٣ ٥٥٤٥ رسالن 

٥,٠ ٩,٥ Rusni ١٤ ٥٥٤٧ رسىن 

٥,٠ ٦,٠ Misbahuddin ١٥ ٥٧٩٢ مصباح الدين 

٧,٠ ٦,٥ Sulfiana ١٦ ٥٥٩٣ سلفينا 

٥,٥ ٧,٥ Syahrudi ١٧ ٥٦٣٢ شهردي 

٦,٥ ٦,٥ Syarifah 
Srihasni ١٨ ٥٥٠٨ شريفة سر سىن 

٥,٠ ٦,٠ Auliadi ١٩ ٥٨٠٠ أوليدى 

    اموع  ١١٢،٥  ١٤٠،٤



  )٨،٤(جدول 

    والنهائياالختبار القبلي من للمجموعة الضابطةنتيجة الطلبة 
  قبلياختبار  اختبار ائي

Y X 

  اء الطلبةمسأ
   (N) اإلندونيسيةب\العربيةب

  رقم رقم القيد

٧,٠ ٦,٥ Anna Riza ١ ٥٥١٦ أىن رضى 

٥,٠ ٦,٠ Asmaul 
Husna ٢ ٥٥١٩ أمساء احلسىن 

٤,٥ ٥,٠ Awaluddin ٣ ٥٥٢٠ أوال الدين 

٦,٠ ٦,٠ Bahagia غيا ٤ ٥٥٩٩ 

٦,٠ ٦,٥ Erma Suryani ٥ ٥٤٨١ إرما سريىن 

٦,٠ ٧,٠ Fitriani ٦ ٥٦٠٧ فطرياىن 

٧,٠ ٧,٠ Idalena ٧ ٥٦١٠ إدا لينا 

٦,٥ ٧,٠ Isaura 
Maulida ٨ ٥٥٢٥ إسورا موليدا 

٦,٠ ٦,٠ Jamaluddin ٩ ٥٤٨٧ مجل الدين 

٦,٠ ٦,٠ Lukman ١٠ ٥٤٩١ لقمان 

٦,٠ ٦,٥ Mahlia ١١ ٥٦١٦ مهليا 

٥,٠ ٨,٠ Mahfudhah ١٢ ٥٥٧٠ حمفوظة 

٦,٠ ٦,٠ Mahliana ١٣ ٥٥٧٢ مهلينا 

٧,٠ ٧,٠ Miftahul 
Jannah ١٤ ٥٥٣٤ مفتح اجلنة 

٦,٥ ٨,٥ Mirsadi ١٥ ٥٤٩٤ مرساد 

٥,٠ ٨,٠ Murdiana ١٦ ٥٥٣٥ مردأنا 

٦,٠ ٨,٠ Murlinda ١٧ ٥٥٣٦ مرلندا 

٦,٥ ٦,٥ Rahmad Fajri ١٨ ٥٥٠٥ رمحد فجر 

٨,٠ ٨,٠ Zahriati Ismi ١٩ ٥٥٥٤ زهريىت إسىن 
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 يف كل جمموعـة      نتيجة الطلبة   للباحث اتضحمن اجلدولني السابقني قد     
ولكن، السؤال األساسي الذي يطلب منه  الباحث        .  و النهائي  يف االختبار القبلي  

رض السابق يأتى من بنود االختبار الـصحيح مـن حيـث    للقضاء عليه هل الف   
الصدق والثبات حىت تكون البيانات صحيحا أم غري صـحيح لعـدم الـصدق          

وملعرفة صحيح االختبار الذي سبق ذكره يقوم الباحـث         . والثبات من االختبار  
بتحليل االختبار من ناحية قياس بنود األسئلة وصدق احملتوى والثبات، وسـيأتى          

فبذلك يستطيع الباحث أن خيطط البيانات السابقة ىف        . يل البيانات عليها  بعده حتل 
  :الرسم البياين اآليت

  
  )٢،٤ (رسم بياين

  بيانات النتيجة للمجموعتني من االختبارين 
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من الرسم البياين السابق اتضح للباحث أن جمموع نتيجـة االختبـار                
وأما نتيجة االختبار  النهائي فعدده متفارقا       .   بني اموعتني  القبلي كاد متساويا  

دل العدد املذكور من قبل على أن كفاءة القراءة بني اموعتني ىف            . بعيدا بينهما 
املستوى الواحد قبل تطبيق استخدام بطاقة التكميل عليها، مث ترتقـي نتيجـة             

  . اموعة التجريبية بعد تطبيقها
     



  االستبيانمن البيانات  -٣
 حصل. املدرسو  التجريبيةموعةعلى ا الباحث هيوزعوأما االستبيان ف

فعالية استخدام بطاقة التكميل عندما يطبقها  حول على البياناتاإلستبيان 
وكان . املدرس ىف تدريس القراءة لدى الطلبة على مستوى للمجموعة التجريبية

 ٤تكون اجابات االستبيان من وت.  طالبا ومدرسا واحدا١٩عدد املستبيني 
)= ج(مقبول و)= ب(جيد و)= أ: (حيث ) د- ج- ب- أ(اختيارات وهي 

أبرز جدول االستبيان عدد األسئلة بعبارات قصرية الىت . مردود)= د(منقوص و
 ومناسبتها بأحوال الطلبة  التكميل وفعاليتهاة بكيفية تطبيق استخدام بطاقتتعلق 

  :ات مكتوبة يف اجلدول اآليتوهذه البيان. ىف هذه املدرسة
  

  )٩،٤(جدول 

   من الطلبة ةستبانالابيانات 
 

  جابةإلاختيار ا
  الرقم

 األسئلة

  د  ج  ب  أ  عن استخدام البطاقة  

عدد 

  اإلجابة

  ١٩  -  -  ١  ١٨ ...رغبة الطلبة   ١
  ١٩  -  ١  ٣  ١٥  ...وضوحها بالطريقة   ٢
  ١٨  -  ٧  ٣  ٨  ...وضوحها باملادة الدراسة   ٣
  ١٩  -  ٥  ٣  ١١  ..ها بالكتابة واإلمالء وضوح  ٤
  ١٨  -  -  ٣  ١٥  ...وضوحها بالتوجيهات   ٥
  ١٩  -  ١  ١  ١٧  ...متناسبة شكلها ومسافتها   ٦
  ١٩  -  ٢  ٣  ١٤  ...فهم املقروءة املوجودة   ٧
  ١٩  -  ١  ٢  ١٦  ...السرور باستخدامها   ٨
  ١٩  -  ٢  ٢  ١٥  ...فعلية باستخدامها   ٩



  ١٩  -  ٢  ٣  ١٤  ...السهولة باستخدامها   ١٠
  ١٨٨  -  ٢٠  ٢٤  ١٤٣  اموع

  (%)ىف 
٧٢،٢
%  

١٤،١٤
%  

١٣،٦٣
%  

٠
%  

١٠٠
%  

 
مث أراد الباحث أن يعرف معرفة سليمة من صفحة االستبيان عما تتعلق 

وحصل الباحث . بدقة املدرس ىف تدريس القراءة بتطبيق استخدام بطاقة التكميل
وهذه البيانات . طاقة التكميل فعالية استخدام  بملعرفةمن املدرس على البيانات 

  :معروضة يف اجلدول اآليت 
  

  )١٠،٤(جدول 

  من املدرس نةستبابيانات اال
 

  جابةاإلإختيار 
  الرقم

   األسئلة

  د  ج  ب  أ   عن استخدام البطاقة 

عدد 

  اإلجابة

  ١  -  -  -  ١ .  ..مناسبة استخدام  ١
  ١  -  ١  -  -  ...  بسلوك الطلبةمتناسبة  ٢
  ١  -  ١  -  -  ... التدريسدةملا بامتناسبة  ٣
  ١  -  -  -  ١  ... قراءةمل البطاقة وامتناسبة  ٤
  ١  -  -  -  ١  .. . بالتوجيهاتمتناسبتها  ٥
  ١  -  -  ١  -  ...متناسبة شكلها ومسافتها   ٦
  ١  -  -  -  ١   .. فيهااملادة املقروءةب تهامتناسب  ٧
  ١  -  -  -  ١  ...الطلبة درجة السرور   ٨
  ١  -  -  ١  -  ...درجة فعلية باستخدامها   ٩
  ١  -  -  -  ١  ...درجة السهولة باستخدامها   ١٠



  ١٠  -  ٢  ٢  ٦  عدد مجيع اإلجابات

  (%)ىف 
٦٠   
%  

٢٠   
%  

٢٠   
%  

-
%  

١٠٠
%  

  
 اختيار الطلبة يف  %٧٢،٢٢من اجلدولني السابقني اتضح للباحث أن 

هذا مبعىن إن . جيد)= أ(اختيار املدرس ىف احلرف % ٦٠جيد، و)= أ(احلرف 
ىف % ٦٥ فعلية تطبيق استخدام بطاقة التكميل ىف تدريس القراءة أكثر من نتيجة

فبذلك يستطيع الباحث أن يصور البيانات السابقة ىف الرسم البياين . هذه الدراسة
  :األيت

  
  )٣،٤ (رسم بياين

  فعالية استخدام بطاقة التكميل على رأي املدرس والطلبة
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رسم البياين السابق اتضح للباحث أن الطلبة أكثر رغبة من من ال     
وأما املدرس يقوم . املدرس ىف استفعال تطبق بطاقة التكميل ىف تدريس القراءة

دل العدد املذكور من قبل . بالدافع الطلبة إىل التعلم باستخدام بطاقة التكميل
 فعالية بدرجة على أن استخدام بطاقة التكميل على رأي املدرس والطلبة تكون

٦٦.%  



  حتليل البيانات ومناقشتها-ج
قد توصل الباحث إىل حتليل البيانات بتحليل نتيجة االختبار القبلي و 

الغرض من هذا التحليل لنيل إىل معرفة . النهائي للمجموعة التجريبية والضابطة
ويشتمل . االختبار هل صحيح من ناحية صدق احملتوى والثبات أم عدم الصحيح

التحليل من ثالثة أنواع، أوهلا صدق احملتوى وثانيها الثبات وثالثها مستوى هذا 
قياس قبل إجراء هذا التحليل الثالث ينبغى للباحث أن يعرض . صعوبة اإلختبار

 و النهائي إذ هذا اجلدول ىف ضوء النظرية يكون معيارا األسئلة لالختبار القبلي
  :ية التحليل مشتركا باخلطوات التالية مث بدأ الباحث بعمل. جلميع صانع االختبار

  

  )١١،٤(جدول 

  والنهائيقياس األسئلة لالختبار القبلي

  اسم املدرسة  العالية اإلسالمية احلكومية بريوناملدرسة 

      الصف  أ -الثاين
  املادة  لقمان احلكيم) ٢(أبوبكر الصديق ) ١(

   الدراسىالفصل  ٢٠٠٩-٢٠٠٨/ الثاين 
    احلصة   دقيقة٣٠

د عد
 األسئلة

رقم 
 األسئلة

  رقم كفاءة أساسية عالمة القدرة للكفاءة

١  
١  
١ 

٢  
١٥  
٦  

 تعيني املعىن املفردات .١

 استخدام املفردات ومرادفها .٢

  حتديد وظائف املفردات  .٣

  استخدام  
املفردات ىف 

 اجلملة

١ 

    عدده ٣

١  
١  

١  
٩  

  تعريف النكرة واملعرفة .١

  استخدام النكرة واملعرفة .٢

معرفة التراكيب 
 والقواعد

٢ 



 الفعليةامسية وملة تعريف اجل .٣ ٣ ١

       عدده  ٣

٢  
٢  
٢  
٢  
٢  
٢ 

١١-١٠  
١٩-١٤  
١٣-٢٠  
١٧-١٢  
٨-٥  
١٦-١٨ 

  تعريف معىن النصوص العربية  .١
 تعيني املوضوع النصوص .٢

 تعريف اجلمال الكاملة .٣

 تأويل معىن سياق الكلمات  .٤
 تعيني الفكرة االساسية ىف النصوص .٥

 تلخيص معىن النصوص .٦

ص فهم النصو
 العربية املكتوبة

٣ 

       عدده  ١٢

  
١  
  
١ 

  
٤  
  
٧ 

تعريف تركيب اجلمل الىت  .١
  تتضمن النكرة واملعرفة 

تعريف تركيب اجلمل الىت  .٢
 تتضمن باملبتداء واخلرب

تعبري املوجه على 
  الفكرة البسيطة

٤ 

       عدده  ٢

       اموع  ٢٠

  
سؤاال  ٢٠من اجلدول السابق اتضح للباحث أن عدد بنود األسئلة هو 

%. ٦٠=  سؤاال ١٢وأكثر العدد منها يكون ىف فهم النصوص العربية هو 
  :فبذلك يستطيع الباحث أن يعرض القياس لالختبار ىف الرسم البياين اآليت

  
  
  
  
  



  )٤،٤ (رسم بياين

  قياس االختبار القبلي والنهائي 
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باحث أن الباحث يريد أن يعرف من الرسم البياين السابق اتضح لل        

  .نتيجة قدر القراءة لفهم النصوص لدى املختربين أكثر من الكفايات األخرى
  

  ختبارلالصدق احملتوى حتليل - ١
حلل الباحث االختبار من صنيع الباحث نفسه بتحليل صدق احملتوى                

 بدأ الباحث حبـساب الـدرجات ىف        .الصحيح والصدق  درجة   لالختبار ملعرفة 
تأيت قيمة املتوسـطة مـن      . دول اآليت ملعرفة القيمة املتوسطة من االختبارين      اجل

قيمة املتوسطة من االختبار  النـهائي        ، وأما )¯X(االختبار القبلي ويرسم بعالمة     
  : إن البيانات املقصودة معرضة ىف اجلدول التايل). ¯Y(فريسم بعالمة 

  

  )١٢،٤(جدول 

   و النهائي للمجموعتنيالبيانات من نتيجة االختبار القبلي
Y X 

   قبلياختبار  ائي اختبار
  اء الطلبةمسأ

 اإلندونيسيةب\العربيةب

رقم 
 القيد

  رقم

٦,٠ ٧,٠ Novita ١ ٥٥٨٣ نوفيتا 



٦,٥ ٧,٠ Nurafzha ٢ ٥٥٨٢ نور أفظا 

٨,٥ ٨,٥ Nuraida  ٣ ٥٥٠٠ نور أيدا 

٦,٠ ٧,٠ Nurfadhilah ٤ ٥٥٠٢ نور فضيلة 

٥,٠ ٩,٩ M. Syahrir ٥ ٥٦٢٥ حممد شهرير 

٧,٥ ٩,٠ Nurhayati ٦ ٥٥٨٥ نور حياتى 

٥,٥ ٦,٠ Nuriska ٧ ٥٥٠١ نور إسكا 

٥,٥ ٨,٠ Nurul 
Raudhah ٨ ٥٥٤١ نور الروضة 

٦,٥ ٧,٥ Nurlela Kamal ٩ ٥٧٩٩ نور ليال كمال 

٧,٠ ٨,٠ Risnawati ١٠ ٥٥٠٣ رسنواتى 

٥,٠ ٧,٠ Rizka Zikri 
Anita ١١ ٥٥٤٣ رزكا ذكر أنيتا 

٥,٠ ٧,٠ Rizki Amalia ١٢ ٥٥٨٦ رزكي أمليل 

٤,٥ ٦,٥ Ruslan M  ١٣ ٥٥٤٥ رسالن 

٥,٠ ٩,٥ Rusni ١٤ ٥٥٤٧ رسىن 

٥,٠ ٦,٠ Misbahuddin ١٥ ٥٧٩٢ مصباح الدين 

٧,٠ ٦,٥ Sulfiana ١٦ ٥٥٩٣ سلفينا 

٥,٥ ٧,٥ Syahrudi ١٧ ٥٦٣٢ شهردي 

٦,٥ ٦,٥ Syarifah 
Srihasni ١٨ ٥٥٠٨ شريفة سر سىن 

٥,٠ ٦,٠ Auliadi ١٩ ٥٨٠٠ أوليدى 

٧,٠ ٦,٥ Anna Riza ٢٠ ٥٥١٦ أىن رضى 

٥,٠ ٦,٠ Asmaul Husna ٢١ ٥٥١٩ أمساء احلسىن 

٤,٥ ٥,٠ Awaluddin ٢٢ ٥٥٢٠ أوال الدين 

٦,٠ ٦,٠ Bahagia غيا ٢٣ ٥٥٩٩ 

٦,٠ ٦,٥ Erma Suryani ٢٤ ٥٤٨١ إرما سريىن 

٦,٠ ٧,٠ Fitriani ٢٥ ٥٦٠٧ فطرياىن 

٧,٠ ٧,٠ Idalena ٢٦ ٥٦١٠ إدا لينا 

٦,٥ ٧,٠ Isaura Maulida ٢٧ ٥٥٢٥ إسورا موليدا 



٦,٠ ٦,٠ Jamaluddin ٢٨ ٥٤٨٧ مجل الدين 

٦,٠ ٦,٠ Lukman ٢٩ ٥٤٩١ لقمان 

٦,٠ ٦,٥ Mahlia ٣٠ ٥٦١٦ مهليا 

٥,٠ ٨,٠ Mahfudhah ٣١ ٥٥٧٠ حمفوظة 

٦,٠ ٦,٠ Mahliana ٣٢ ٥٥٧٢ مهلينا 

٧,٠ ٧,٠ Miftahul 
Jannah ٣٣ ٥٥٣٤ مفتح اجلنة 

٦,٥ ٨,٥ Mirsadi ٣٤ ٥٤٩٤ مرساد 

٥,٠ ٨,٠ Murdiana ٣٥ ٥٥٣٥ مردأنا 

٦,٠ ٨,٠ Murlinda ٣٦ ٥٥٣٦  مرلندا 

٦,٥ ٦,٥ Rahmad Fajri ٣٧ ٥٥٠٥ رمحد فجر 

٨,٠ ٨,٠ Zahriati Ismi ٣٨ ٥٥٥٤ زهريىت إسىن 
ΣY  

٢٦٩,٩=  
ΣX 
٢٢٨،٥     = ٣٨ N= 

  :حيث 
  .والظابطةة يبيالتجرتني موعا منختبار القبلى لال نتيجة املعدل:     

 .والظابطةة يبي التجرتنيموعا من ئيالنها ختبارلال نتيجة املعدل:     

N : مجيع الطلبة .  
على  املتوسطة من اموعتني السابقتني النتيجةب ملعرفة ااحلسجيري و

    : اخلطوات اآلتية قياس
X Σ  ٢٢٨،٥ 

X¯  =  
N 

= 
٣٨ 

=٦،٠      

  
Y Σ  ٢٦٩،٩  

 ‾Y  =  
N 

= 
٣٨ 

=٧،١      

  

 
X 

 
Y 



سيحسب . )٧،١ = ¯Y(و) ٥،٩ = ¯X(نتيجة من احلساب السابق هي 
ولكن، قبل إجراء . الباحث درجة صدق احملتوى االختبار معتمدا ذه النتيجة
 النتيجة السابقة إىل احلساب لصدق احملتوى لالحتبار يلزم على الباحث أن يدخل

       ¯y =  Y-Yو      ¯x =  X-X: حيث : اجلدول اآليت 
  

 )١٣،٤(جدول 

  ختباراحملتوى لالصدق حتليل البيانات للحصول على درجة  

  ط
)N(  

X  Y  x  y  x٢  y٢ Xy 

٠،٦ ١,٢ ٠,٠ ١ ٠ ٧,٠ ٦,٠  ١  
٠,٤ ٠,٤ ٠,٤ ١ ١ ٧,٠ ٦,٥  ٢ 

٤,٤ ٢,٠ ٦,٨ )١( ٣ ٨,٥ ٨,٥  ٣ 

٠,٦ ١,٢ ٠,٠ ١ ٠ ٧,٠ ٦,٠  ٤ 

٢,٦ ٤,٤ ٠,٨ ٢ )١( ٩,٩ ٥,٠  ٥ 

٢,٢ ٠,٢ ٢,٦ )٠( ٢ ٩,٠ ٧,٥  ٦ 

٧,٦ ٢,٦ ٠,٢ ٢ )٠( ٦,٠ ٥,٥  ٧ 

١,٤ ٢,٦ ٠,٢ ٢ )٠( ٨,٠ ٥,٥  ٨ 

٠,٦ ٠,٤ ٠,٤ ١ ١ ٧,٥ ٦,٥  ٩ 

٠,٣ ٠,٠ ١,٢ ٠ ١ ٨,٠ ٧,٠  ١٠ 

٢,٦ ٤,٤ ٠,٨ ٢ )١( ٧,٠ ٥,٠  ١١ 

٢,٠ ٤,٤ ٠,٨ ٢ )١( ٧,٠ ٥,٠  ١٢  
٣,٤ ٦,٨ ٢,٠ ٣ )١( ٦,٥ ٤,٥ ١٣ 

٢,٦ ٤,٤ ٠,٨ ٢ )١( ٩,٥ ٥,٠ ١٤ 

٢,٦ ٤,٤ ٠,٨ ٢ )١( ٦,٠ ٥,٠ ١٥ 

٠,٣ ٠,٠ ١,٢ ٠ ١ ٦,٥ ٧,٠ ١٦ 

٠,٦ ٢,٦ ٠,٢ ٢ )٠( ٧,٥ ٥,٥ ١٧ 

٠,١ ٠,٤ ٠,٤ ١ ١ ٦,٥ ٦,٥ ١٨ 

١,٢ ٤,٤ ٠,٨ ٢ )١( ٦,٠ ٥,٠ ١٩ 



∑ ∑

∑=
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xy
rxy

٠,٣ ٠,٠ ١,٢ ٠ ١ ٦,٥ ٧,٠ ٢٠ 

٢,٦ ٤,٤ ٠,٨ ٢ )١( ٦,٠ ٥,٠ ٢١ 

٣,٤ ٦,٨ ٢,٠ ٣ )١( ٥,٠ ٤,٥ ٢٢ 

٣,٤ ١,٢ ٠,٠ ١ ٠ ٦,٠ ٦,٠ ٢٣ 

٠,٣ ١,٢ ٠,٠ ١ ٠ ٦,٥ ٦,٠ ٢٤ 

٠,٦ ١,٢ ٠,٠ ١ ٠ ٧,٠ ٦,٠ ٢٥ 

٠,٣ ٠,٠ ١,٢ ٠ ١ ٧,٠ ٧,٠ ٢٥ 

٠,١ ٠,٤ ٠,٤ ١ ١ ٧,٠ ٦,٥  ٢٧ 

١,٠ ١,٢ ٠,٠ ١ ٠ ٦,٠ ٦,٠  ٢٨ 

١,٠ ١,٢ ٠,٠ ١ ٠ ٦,٠ ٦,٠  ٢٩ 

١,٠ ١,٢ ٠,٠ ١ ٠ ٦,٥ ٦,٠  ٣٠ 

٢,٦ ٤,٤ ٠,٨ ٢ )١( ٨,٠ ٥,٠  ٣١ 

٣,٤ ١,٢ ٠,٠ ١ ٠ ٦,٠ ٦,٠ ٣٢ 

١,٠ ٠,٠ ١,٢ ٠ ١ ٧,٠ ٧,٠  ٣٣ 

٠,٦ ٠,٤ ٠,٤ ١ ١ ٨,٥ ٦,٥  ٣٤ 

٤,٣ ٤,٤ ٠,٨ ٢ )١( ٨,٠ ٥,٠  ٣٥ 

٠,٣ ١,٢ ٠,٠ ١ ٠ ٨,٠ ٦,٠  ٣٦ 

٠,٦ ٠,٤ ٠,٤ ١ ١ ٦,٥ ٦,٥  ٣٧ 

٢,٦ ٠,٨ ٤,٤ )١( ٢ ٨,٠ ٨,٠ ٣٨ 

N ΣX  ΣY  x  y  XΣ٢  YΣ٢ xyΣ 

٦٥ ٧٨،١ ٣٣،٧ ٤١،٠ ٤،٠ ٢٦٩،٩ ٢٢٨،٥ ٣٨  

  
  ٧٨،١  =∑y2و  ٣٣،٧  = x∑٢ من اجلدول السابق ظهر للباحـث أن  

  : مث حسب الباحث تلك البيانات باستعمال املعيار التايل . ٦٥ = ∑xyو
  
  

  
)1,78)(7,33(

65=
1,787,33

65

x
=

97,2631

65=
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65=
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من احلساب السابق قد وجد الباحث على ضوء تطبيق الرموز السابق أن            
تدل نتيجـة احلـساب علـى أن        ). ١،٠٠=١،٢٢(ي  النتيجة هذا احلساب ه   

االختبار يكون يف القياس املعتربي التاىل، وهو الذى يدل على درجة الـصدق             
  : لالختبار

  جيد جدا = ١،٠٠ إىل ٠،٨٠٠ما بني  -
  جيد = ٠،٨٠٠ إىل ٠،٦٠٠ما بني  -

 مقبول = ٠،٦٠٠ إىل ٠،٤٠٠ما بني  -

 أدىن = ٠،٤٠٠ إىل ٠،٢٠٠ما بني  -

  ٣٩٣٩أدىن جدا = ٠،٢٠٠ىل   إ٠،٠٠ما بني  -
واعتمادا على القياس السابق فإن االختبار من صـنيع الباحـث كـان             

  .صحيحا وموقعه عند الصدق كان جيدجدا
  

 ختبارلالالثبات حتليل  -٢

 من البيانات الىت حصل عليها الباحث       وسيأتى حساب الثبات لالختبار   
حساب الثبات لالختبار   واستعمل الباحث   . من نتيجة االختبار القبلي و النهائي     

  : باملعيار التايل 
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  : وهذه البيانات مكتوبة يف اجلدول اآليت

                                                
39 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Edisi Revisi, Cet. VIII (Jakarta : 

Bumi Aksara, 2008) hal. 75 
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  )١٤،٤(جدول 

   اإلختبارحتليل البيانات للحصول على درجة الثبات من 

  ط
)N
(  

  قبليال
X  

   النهائي
Y  

x  y  x٢  y٢ XY 

٤٢ ١,٢ ٠,٠ ١,١ ٠,١ ٧,٠ ٦,٠  ١  
٤٥،٥ ٠,٤ ٠,٤ ٠,٦ ٠,٦ ٧,٠ ٦,٥  ٢ 

٧٢،٢٥ ٢,٠ ٦,٨ )١,٤( ٢,٦ ٨,٥ ٨,٥  ٣ 

٤٢ ١,٢ ٠,٠ ١,١ ٠,١ ٧,٠ ٦,٠  ٤ 

٤٩،٥ ٤,٤ ٠,٨ ٢,١ )٠,٩( ٩,٩ ٥,٠  ٥ 

٦٧،٥ ٠,٢ ٢,٦ )٠,٤( ١,٦ ٩,٠ ٧,٥  ٦ 

٣٣ ٢,٦ ٠,٢ ١,٦ )٠,٤( ٦,٠ ٥,٥  ٧ 

٤٤ ٢,٦ ٠,٢ ١,٦ )٠,٤( ٨,٠ ٥,٥  ٨ 

٤٨،٧٥ ٠,٤ ٠,٤ ٠,٦ ٠,٦ ٧,٥ ٦,٥  ٩ 

٥٦ ٠,٠ ١,٢ ٠,١ ١,١ ٨,٠ ٧,٠  ١٠ 

٣٥ ٤,٤ ٠,٨ ٢,١ )٠,٩( ٧,٠ ٥,٠  ١١ 

٣٥ ٤,٤ ٠,٨ ٢,١ )٠,٩( ٧,٠ ٥,٠  ١٢ 

٢٩،٢٥ ٦,٨ ٢,٠ ٢,٦ )١,٤( ٦,٥ ٤,٥ ١٣ 

٤٧،٥ ٤,٤ ٠,٨ ٢,١ )٠,٩( ٩,٥ ٥,٠ ١٤ 

٣٠ ٤,٤ ٠,٨ ٢,١ )٠,٩( ٦,٠ ٥,٠ ١٥ 

٤٥،٥ ٠,٠ ١,٢ ٠,١ ١,١ ٦,٥ ٧,٠ ١٦ 

٤١،٢٥ ٢,٦ ٠,٢ ١,٦ )٠,٤( ٧,٥ ٥,٥ ١٧ 

٤٢،٥ ٠,٤ ٠,٤ ٠,٦ ٠,٦ ٦,٥ ٦,٥ ١٨ 

٣٠ ٤,٤ ٠,٨ ٢,١ )٠,٩( ٦,٠ ٥,٠ ١٩ 

٤٥،٥ ٠,٠ ١,٢ ٠,١ ١,١ ٦,٥ ٧,٠ ٢٠ 

٣٠ ٤,٤ ٠,٨ ٢,١ )٠,٩( ٦,٠ ٥,٠ ٢١ 

٢٢،٥ ٦,٨ ٢,٠ ٢,٦ )١,٤( ٥,٠ ٤,٥ ٢٢ 

٣٦ ١,٢ ٠,٠ ١,١ ٠,١ ٦,٠ ٦,٠ ٢٣ 

٣٩ ١,٢ ٠,٠ ١,١ ٠,١ ٦,٥ ٦,٠ ٢٤ 



٤٢ ١,٢ ٠,٠ ١,١ ٠,١ ٧,٠ ٦,٠ ٢٥ 

٤٩ ٠,٠ ١,٢ ٠,١ ١,١ ٧,٠ ٧,٠ ٢٥ 

٤٥،٥ ٠,٤ ٠,٤ ٠,٦ ٠,٦ ٧,٠ ٦,٥  ٢٧ 

٣٦ ١,٢ ٠,٠ ١,١ ٠,١ ٦,٠ ٦,٠  ٢٨ 

٣٦ ١,٢ ٠,٠ ١,١ ٠,١ ٦,٠ ٦,٠  ٢٩ 

٣٩ ١,٢ ٠,٠ ١,١ ٠,١ ٦,٥ ٦,٠  ٣٠ 

٤٠ ٤,٤ ٠,٨ ٢,١ )٠,٩( ٨,٠ ٥,٠  ٣١ 

٣٦ ١,٢ ٠,٠ ١,١ ٠,١ ٦,٠ ٦,٠ ٣٢ 

٤٩ ٠,٠ ١,٢ ٠,١ ١,١ ٧,٠ ٧,٠  ٣٣ 

٥٥،٢٥ ٠,٤ ٠,٤ ٠,٦ ٠,٦ ٨,٥ ٦,٥  ٣٤ 

٤٠ ٤,٤ ٠,٨ ٢,١ )٠,٩( ٨,٠ ٥,٠  ٣٥ 

٤٨ ١,٢ ٠,٠ ١,١ ٠,١ ٨,٠ ٦,٠  ٣٦ 

٤٢،٢٥ ٠,٤ ٠,٤ ٠,٦ ٠,٦ ٦,٥ ٦,٥  ٣٧ 

٦٤ ٠,٨ ٤,٤ )٠,٩( ٢,١ ٨,٠ ٨,٠ ٣٨ 

N ΣX  ΣY  x  y  xΣ٢  yΣ٢ ΣXY 

١٦٣١,٢٥ ٧٨،١ ٣٣،٧ ٤١،٣ ٤،٣ ٢٦٩،٩ ٢٢٨،٥ ٣٨  

 
   ٢٢٨،٥=  ΣX و ٣٨ = N: أن  ق ظهر للباحـث     دول الساب اجلنظرا إىل   

 (r)  و ١٦٣١,٢٥ = ∑XY  و  ٧٨،١ =∑y2و  ٣٣،٧  = x∑٢ و ٢٦٩،٩ =ΣYو  

السابق تطبقا للحـصول      حساب الثبات  عيارماستخدم الباحث   و. الثبات مبعىن
  :على درجة الثبات له كما يلي 

  

38/)9,269)(5,228(1,78][38/)9,269)(5,228(7,33[

38/)9,269)(5,228(25,1631

−−
−=r  

10,13
10,8=r  

61,0=  



  ١٩٩٦ ,ندونواويعلى رأي ج أن مستوى درجة الثبات : حيث 
  ١،٠٠ إىل ٠،٩٠ما بني :   منتهى األعلى   - أ

      ٠،٨٩ إىل ٠،٧٠ما بني :     أعلى  -  ب
  ٠،٦٩ إىل ٠،٥٠ما بني :     متوسط  -  ت

  ٠،٤٩ إىل ٠،٣٠ما بني :     أدىن  -  ث

  ٤٠ ٤٠٠،٣٠أقل من :   منتهى األدىن  -  ج
 فكان  r=601,0لنتيجة للثبات هو  اعتمادا على احلساب السابق كانت ا     

موقع االختبار مـن صـنيع       وهذا مبعىن أن  . الفرض املقدم من قبل هو متوسط     
وبعبارة أخرى أن االختبار صحيح االستعمال كـأداة        . الباحث ىف املرتبة املقبولة   

وهذا يدل أن ظاهرة نتيجة االختبار من قبل قادر على أن يقيس نتيجـة            . القياس
  . قدرة قراءة الطلبة صحيحا

  

  حتليل مستوى الصعوبة لالختبار-٣

يهدف التحليل إىل معرفـة     . مهم مستوى الصعوبة لالختبار   إن حتليل 
وأما البيانـات الـىت     . درجة مستوى الصعوبة لالختبار من صنيع الباحث نفسه       

 النهائي من امـوعتني التجريبيـة    حصل عليها الباحث فهي نتيجة االختبار
  :هذه البيانات معروضة يف اجلدول اآليت. والظابطة
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 )١٥،٤(جدول  

  ختبارحتليل البيانات للحصول على درجة مستوى السعوبة لال
JB 

  ائي اختبار
  اء الطلبةمسأ

 اإلندونيسيةب\العربيةب

 رقم
  )ط(

١٤ Novita ١ نوفيتا 

١٤ Nurafzha ٢ نور أفظا 

٢٢ Nuraida ٣ نور أيدا 

١٤ Nurfadhilah ٤ نور فضيلة 

١٨ M. Syahrir ٥ حممد شهرير 

١٨ Nurhayati ٦ نور حياتى 

١٢ Nuriska ٧ نور إسكا 

١٦ Nurul Raudhah ٨ نور الروضة 

١٥ Nurlela Kamal ٩ نور ليال كمال 

١٦ Risnawati ١٠ رسنواتى 

١٤ Rizka Zikri Anita ١١ رزكا ذكر أنيتا 

١٤ Rizki Amalia ١٢ رزكي أمليل 

١٣  Ruslan M  ١٣ رسالن 

١٩ Rusni ١٤ رسىن 

١٣ Misbahuddin ١٥ مصباح الدين 

١٣ Sulfiana ١٦ سلفينا 

١٥ Syahrudi ١٧ شهردي 

١٣ Syarifah Srihasni ١٨ شريفة سر سىن 

١٢ Auliadi ١٩ أوليدى 



١٣ Anna Riza ٢٠ أىن رضى 

١٢ Asmaul Husna ٢١ أمساء احلسىن 

١٠ Awaluddin ٢٢ لدينأوال ا 

١٢ Bahagia غيا ٢٣ 

١٣ Erma Suryani ٢٤ إرما سريىن 

١٥ Fitriani ٢٥ فطرياىن 

١٤ Idalena ٢٦  ليناإدا 

١٤ Isaura Maulida ٢٧ إسورا موليدا 

١٢ Jamaluddin ٢٨ مجل الدين 

١٢ Lukman ٢٩ لقمان 

١٣ Mahlia ٣٠ مهليا 

١٤ Mahfudhah ٣١ حمفوظة 

١٢ Mahliana ٣٢ مهلينا 

١٤ Miftahul Jannah ٣٣ مفتح اجلنة 

١٧ Mirsadi ٣٤ مرساد 

١٦ Murdiana ٣٥ مردأنا 

١٦ Murlinda ٣٦ مرلندا 

١٣ Rahmad Fajri ٣٧ رمحد فجر 

١٦ Zahriati Ismi ٣٨ زهريىت إسىن 

JB= 543Σ  

  

 و  ٥٤٣=  ΣJB و ٣٨ = N: أن  دول السابق ظهر للباحـث      اجلنظرا إىل   
ΣJS= حساب لهعيارملباحث استخدم او.  ٢٠ :  



 %100)::( XJSJPTJBP ∑=  
  :للحصول على نتيجة مستوى السعوبة لالختبار

  مستوى السعوبة لالختبارنتيجة =  P: حيث 
    JB  =الصحيحةاتمجيع اإلجاب   
    JBT   =مجيع املختربين  
    JS    =مجيع بنود األسئلة  

%100)20:38:543( XP =  
%10071,0 XP =  
%71,0=  

واعتمادا  على حساب النتيجـة      ). ٠،٧١ = (Pلذلك قد ظهرت قيمة     
األخرية اتضح للباحث أن نتيجة مستوى الصعوبة لالختبار الـسابق كانـت ىف     

أن بنود األسئلة مقبول إذا كان نتيجـة        ) ١٩٧٩(قال أولري   . مستوى املتوسطة 
 ما قاله أولـري فـإن   رجوعا إىل ٤١٠،٨٥٤١ إىل ٠،١٥مستوى صعوبته حول 

يستطيع الباحث أن يقيس بـه قـدرة   . يكون مقيسا االختبار من صانع الباحث
  .قراءة الطلبة قبل تطبيق استخدام بطاقة التكميل أم بعد تطبيقها

  
  . معرفة الفرق بني اموعتني التجريبية والظابطةحتليل -٤

ل الباحث نتيجة ملعرفة مستوى التأثري بني املتغري التجرييب والظابط، حل
  :االختبار القبلي و النهائي للمجموعة التجريبية والضابطة برعاية اخلطوات اآلتية
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      نتيجة االحنراف املعياري من الفرق  =  SDD   :حيث 
D  = الفرق ةنتيج   
MD      = معرفة متوسط الفرق  

DMSE  = ومعرفة اخلطأ املعياري)Standard Error( من متوسط الفرق  
      x  = القبلي نتيجة االختبار  
     y   =  النهائيونتيجة االختبار    

∑D   = مجيع نتيجة الفرق  

 )t-tes(ت باعتماد على التنيجة السابقة بدأ الباحث أن حيسب احلساب 
 :باستخدام الرمز اآليت  حصول على معرفة القيمة األخرية من هذا التحليللل

DM

D

SE

M
t =0  

 
  )١٦،٤(جدول  

   للمجموعة التجريبية والنهائياالختبار القبليحتليل البيانات من نتيجة 
D=x-y y x 

D
نتيجة  ٢

  الفرق
 اختبار
  ائي

اختبار 
 قبلي

  اءمسأ
  (N) اإلندونيسيةب\العربيةب

  رقم

٦,٠ ٧,٠ ١- ١ Novita ١ نوفيتا 

-٦,٥ ٧,٠ ٠،٥- ٠،٢٥ Nurafzha ٢ نور أفظا 

٨,٥ ٨,٥ ٠ ٠ Nuraida ٣ نور أيدا 

٦,٠ ٧,٠ ١- ١ Nurfadhilah ٤ نور فضيلة 

٥,٠ ٩,٩ ٤،٩- ٢٤،١ M. Syahrir ٥ حممد شهرير 

٧,٥ ٩,٠ ١،٥- ٢،٢٥ Nurhayati ٦ نور حياتى 

٥,٥ ٦,٠ ٠،٥- ٠,٢٥ Nuriska ٧ نور إسكا 



٥,٥ ٨,٠ ٢،٥- ٦،٢٥ Nurul 
Raudhah ٨ نور الروضة 

٦,٥ ٧,٥ ١- ١ Nurlela 
Kamal ٩ نور ليال كمال 

٧,٠ ٨,٠ ١- ١ Risnawati ١٠ رسنواتى 

٥,٠ ٧,٠ ٢- ٤ Rizka Zikri 
Anita 

 ١١ رزكا ذكر أنيتا

٥,٠ ٧,٠ ٢- ٤ Rizki 
Amalia ١٢ رزكي أمليل 

٤,٥ ٦,٥ ٢- ٤ Ruslan M  ١٣ رسالن 

٥,٠ ٩,٥ ٤،٥- ٢٠،٢٥ Rusni ١٤ رسىن 

٥,٠ ٦,٠ ١- ١ Misbahuddin ١٥ مصباح الدين 

٧,٠ ٦,٥ ٠،٥ ٠،٢٥ Sulfiana ١٦ سلفينا 

٥,٥ ٧,٥ ٢- ٤ Syahrudi ١٧ شهردي 

٦,٥ ٦,٥ ٠ ٠ Syarifah 
Srihasni ١٨ شريفة سر سىن 

٥,٠ ٦,٠ ١- ١ Auliadi ١٩ أوليدى 

∑D2 =  
٧٥،١ 

∑D =  
-٢٧،٩  

MD=  

-١،٤٦٨  
    ١٩ =N  

 

   ٧٥،١ D2∑= و  ٢٧،٩ D∑ =-أن  من اجلدول السابق اتضح للباحث
   :مث أدخل الباحث هذه النتيجة حلساب االحنراف املعياري من الفرق بالرمز اآليت
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  : مث حسب اخلطأ املعياري من متوسط الفرق بالرمز
  

  
1−

=
N

SD
SE D

M D
       

  :  باستخدام الرمزt0مث حسب 
     
  

 يف العدد ليست عالمة احلساب، وإمنا هي      (-)إن عالمة النقص    : التنبيه (
  ).عالمة الفرق بني العددين

من احلساب السابق قد وجد الباحث على ترتيب الرموز أن متوسـط            
الحنـراف   وا ،١،٤٦٨- بني االختبار القبلـي و النـهائي هـو           (MD)الفرق  
 وقيمة ت ،٠،٣١٧  هو(SEMD) واخلطأ املعياري ،١،٩٤٠هو    (SDD)املعياري

(t0)مث حسب الباحث  .  ٤،٦٣٠- هوdfبالرمز  := df ١-  N  أنجدوو   df 

وقـد  .  املوجودة يف اجلدول املعتـرب     t يرجع إىل قيمة     ١٨مث العدد        .١-١٩= 
 تـدل العـدد   ٥% الداللـة   املوجودة يف اجلدول عند مستوى    tاتضح أن قيمة    

، فعرف الباحث أن قيمة     ٢،٨٨  تدل العدد     ١%وعند مستوى الداللة     ٢،١٠
t0 أكرب من قيمة t ٢،١٠> ٤،٦٣ < ٢،٨٨( املوجودة يف اجلدول وهو.(  

لذلك اعتمادا على حساب النتيجة األخرية أن الفرض املقدم من قبل هو   
بار القبلي و النهائي للمجموعة     الفرق بني نتيجة االخت   وجود  واملعىن أن   . مقبول

التجريبية بعد تطبيق استخدام بطاقة التكميل هو فرق حقيقي وترتقي إىل أثـر             
وبعبارة أخرى أن استخدام بطاقة التكميل ىف تدريس القـراءة           . املتغري التجرييب 

  .دلت فعاليتها الظاهرة
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  )١٧،٤(جدول  

  الظابطة للمجموعة ائي والنهاالختبار القبليحتليل البيانات من نتيجة 
D=x-y y x 

D
نتيجة  ٢

  الفرق
اختبار
  ائي

 اختبار
 قبلي

  اءمسأ
  (N) اإلندونيسيةب\العربيةب

  رقم

٧,٠ ٦,٠ ١ ١ Anna Riza ١ أىن رضى 

٥,٠ ٦,٥ ١،٥- ٢,٢٥ Asmaul 
Husna ٢ أمساء احلسىن 

٤,٥ ٦,٠ ١،٥- ٢,٢٥ Awaluddin ٣ أوال الدين 

٦,٠ ٥,٠ ١ ١ Bahagia ٤ غيا 

٦,٠ ٦,٠ ٠ ٠ Erma Suryani ٥ إرما سريىن 

٦,٠ ٦,٥ ٠،٥ ٠,٢٥ Fitriani ٦ فطرياىن 

٧,٠ ٧,٠ ٠ ٠ Idalena ٧  ليناإدا 

٦,٥ ٧,٠ ٠،٥- ٠,٢٥ Isaura 
Maulida ٨ إسورا موليدا 

٦,٠ ٧,٠ ١- ١ Jamaluddin ٩ مجل الدين 

٦,٠ ٦,٠ ٠ ٠ Lukman ١٠ لقمان 

٦,٠ ٦,٠ ٠ ٠ Mahlia ١١ مهليا 

٥,٠ ٦,٥ ١،٥- ٢,٢٥ Mahfudhah ١٢ حمفوظة 

٦,٠ ٨,٠ ٢- ٤ Mahliana ١٣ مهلينا 

٧,٠ ٦,٠ ١ ١ Miftahul 
Jannah ١٤ مفتح اجلنة 

٦,٥ ٧,٠ ٠،٥- ٠,٢٥ Mirsadi ١٥ مرساد 

٥,٠ ٨,٥ ٣،٥- ١٢,٢٥ Murdiana ١٦ مردأنا 

٦,٠ ٨,٠ ٢- ٤ Murlinda ١٧ مرلندا 

٦,٥ ٨,٠ ١،٥- ٢,٢٥ Rahmad Fajri ١٨ رمحد فجر 



٨,٠ ٦,٥ ١،٥ ٢,٢٥ Zahriati Ismi ١٩ زهريىت إسىن 

∑D2 =  
٣٧،٢ 
 

∑D = 
-١٢،٥ 

MD= 
-٠،٦٥٧  

    

N ١٩  =  

  
    ٣٧،٢ D2∑= و  ١٢،٥ D∑ =-أن  من اجلدول السابق اتضح للباحث

   :مث أدخل الباحث هذه النتيجة حلساب االحنراف املعياري من الفرق بالرمز اآليت
     

    
         
  

       
  : مث حسب اخلطأ املعياري من متوسط الفرق بالرمز

  
1−

=
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SD
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  :  باستخدام الرمزt0مث حسب 
     
  

 يف العدد ليست عالمة احلساب، وإمنا هي        (-)إن عالمة النقص    : التنبيه(
  ).عالمة الفرق بني العددين

رتيب الرموز أن متوسـط     من احلساب السابق قد وجد الباحث على ت       
، واالحنـراف    ٠،٦٥٧- بني االختبار القبلـي و النـهائي هـو           (MD)الفرق  

)19(

)5,12(

19

2,37 2

−=
)(

)( 22

N

D

N

D
SDD

∑∑ −=2)65,0(947,1 −=

422,0947,1 −=525,1=

234,1=

242,4

234,1=
119

234,1

−
=

291,0=

257,2−=
291,0
657,0−=

DM

D

SE

M
t =0



، وقيمة ت ٠،٢٩١  هو(SEMD)، واخلطأ املعياري ١،٢٣٤هو    (SDD)املعياري
(t0)مث حسب الباحث  .  ٢،٢٥٧- هوdfبالرمز  := df ١-  N  أنجدوو   df 

وقـد  .  املوجودة يف اجلدول املعتـرب     t يرجع إىل قيمة     ١٨مث العدد        .١-١٩= 
 تـدل العـدد     ٥% املوجودة يف اجلدول عند مستوى الداللـة         tاتضح أن قيمة    

، فعرف الباحث أن قيمة     ٢،٨٨ تدل العدد    %1 وعند مستوى الداللة     ٢،١٠
t0 أكرب من قيمة t ٢،١٠> ٢،٢٥ < ٢،٨٨( املوجودة يف اجلدول وهو (  

 التجريبيـة والـضابطة يف نتيجـة     وها هي داللة الفرق بني اموعتني     
  :االختبارين القبلي و النهائي كما هي مرسومة يف اجلدول اآليت

             

   )١٨،٤(جدول 

  داللة الفرق بني اموعتني التجريبية والضابطة 
  يف االختبارين القبلي والنهائي

   و النهائي القبلياناالختبار
قيمة ت يف 
اجلدول عند 
  مستوى الداللة

وعة
م

ا
  

  متوسط 
  الفرق

)∑D(  

االحنراف 
  املعياري

)DSD(  

اخلطأ 
  املعياري

)
DMSE(  

  قيمة ت
(t0) 

  ف.د
N-١  

1 %  5 %  

  ٢،١٠  ٢،٨٨  ١٨  ٤،٦٣٠  ٠،٣١٧  ١،٣٤٩ ٢٧،٩-  التجريبية
  ٢،١٠  ٢،٨٨  ١٨  ٢،٢٥٧  ٠،٢٩٠  ١،٢٣٤  ١٢،٥-  الضابطة
  

 و النهائي من كل جمموعة قد اتضح االختبار القبلينظرا إىل نتيجة 
 حيث بلغت قيمة ت للباحث أن هناك فرق ذات داللة إحصائية من كل جهة

وهذان العددان . للمجموعة الضابطة ٢،٢٥٧ للمجموعة التجريبية و  ٤،٦٣٠
احل ذلك لصو .1% و%5  مستوى الداللةعنداجلدول يف أكرب من قيمة ت 
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x
M ∑=

درجات الطلبة يف االختبارين القبلي و النهائي يف كل جمموعة، ولداللة أن كل 
وسيلة مطبقة يف كل جمموعة ظهرت فعاليتهما ولو أن استخدام وسيلة بطاقة 

فبذلك يستطيع الباحث أن يرسم . التكميل أكثر فعالية من عدم استخدامها
  :الدليل ىف الرسم البياين اآليت

  

  )٥،٤ (رسم بياين
  السلوكبعد  بني اموعتني داللة الفرق

-27.9

4.63

-12.5

2.257

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

ا��������  ��ا��3

� ا���ق (��$

ا�7�8اف ا����1ري 

ا�:�ء ا����1ري 

	��� ت

  

  . اموعتني التجريبية والضابطةمعرفة املقارنة بنيحتليل  - ٥

يف هذا التحليل اعتمد الباحث على نتيجة االختبار  النهائي وحـدها            
تأثري املتغري التـابع    ألا مقياس ملعرفة تأثري املتغري التجرييب يف اموعة التجريبية و         

لالختبـار    ) x1( وقبل أن حيللها رسم الباحـث عالمـة        . يف اموعة الضابطة  
لالختبـار  النـهائي للمجموعـة       ) x2(النهائي للمجموعة التجريبية، وعالمة     

  .الضابطة
  :مث بدأ الباحث بالتحليل كما يلي

  
  
 : بالرمزx1معرفة متوسط  ) ١
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  : بالرمزx2معرفة متوسط  ) ٢
   x1 = X1 – M1:  بالرمز x1معرفة نتيجة  ) ٣
     x2 = X2 – M2:  بالرمز x2معرفة نتيجة  ) ٤

x1∑   مث جيمع وينال x1ثانية   نتيجة ارتقاء) ٥
2  

x1∑   مث جيمع وينالx2ثانية   نتيجة ارتقاء) ٦
2     

  :  بالرمزt0معرفة ) ٧
  

 
 

 )١٩،٤(جدول 

 بية والضابطة داللة املقارنة بني اموعتني التجر

  االختبار  النهائي 
  ط
)N(  

  التجريبية
)1X(  

  الضابطة
)2X(  

)x1(  )x2(  )x1
2(  )x2

2(  

1 ٦,٠ ٧,٠ -0.38 -0.71 0.14 0.50 
2  ٦,٥ ٧,٠ -0.38 -0.21 0.14 0.04 
3  ٦,٠ ٨,٥ 1.12 -0.71 1.25 0.50 
4  ٥,٠ ٧,٠ -0.38 -1.71 0.14 2.92 
5  ٦,٠ ٩,٩ 2.52 -0.71 6.35 0.50 
6  ٦,٥ ٩,٠ 1.62 -0.21 2.62 0.04 
7  ٧,٠ ٦,٠ -1.38 0.29 1.90 0.08 
8  ٧,٠ ٨,٠ 0.62 0.29 0.38 0.08 
9  ٧,٠ ٧,٥ 0.12 0.29 0.01 0.08 
10  ٦,٠ ٨,٠ 0.62 -0.71 0.38 0.50 
11  ٦,٠ ٧,٠ -0.38 -0.71 0.14 0.50 



12  ٦,٥ ٧,٠ -0.38 -0.21 0.14 0.04 
13  ٨,٠ ٦,٥ -0.88 1.29 0.77 1.66 
14  ٦,٠ ٩,٥ 2.12 -0.71 4.49 0.50 
15  ٧,٠ ٦,٠ -1.38 0.29 1.90 0.08 
16  ٨,٥ ٦,٥ -0.88 1.79 0.77 3.20 
17  ٨,٠ ٧,٥ 0.12 1.29 0.01 1.66 
18 ٨,٠ ٦,٥ -0.88 1.29 0.77 1.66 
٦,٥ ٦,٠  ١٩ -1.38 -0.21 1.90 0.04 

= N 
١٩  

 

∑X1=  

١٤٠،٤  
38,71 =M

 

X2 =∑  

١٢٧،٥  
71,62 =M 

x1=∑ 

0.18  
x2=∑  

0.01  
x1

2=∑ 

24.28  
x2

2=∑ 

14.66  

  
 و  ٦،٧١= 2M و  ٧،٣٨=  1Mمن اجلدول السابق ظهر للباحـث أن        

x1 و ٠،٠١  =∑x2 و ٠،١٨ x1∑= و  ١٢٧،٥   =∑X2  و  ١٤٠،٤ X1∑=و
2∑ =

x2و  ٢٤،٢٨
   .١٩=  N  و١٤،٦٦= ∑2

  : بالرمز التايل" ت"مث حسب الباحث حساب قيمة 
    

  
  
  
  
  

  
من احلساب السابق قد حصل للباحث على أن املتوسط من اموعـة            

    ٦،٧١ هـو  (M2) ،واملتوسط من اموعة الضابطة       ٧،٣٨ هو   (M1)التجريبية  
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 df = (N1 + N2) -2   : بـالرمز df الباحثمث حسب  .٢،٠٩ هو (t0) قيمة تو

 املوجودة  t يرجع إىل قيمة     ٣٦مث هذا العدد     ٢-١٩)+١٩=(  ٣٦وحصل على   
 %5 املوجودة يف اجلدول عند مستوى الداللة        tوقد اتضح أن قيمة     . يف اجلدول 

، فعرف الباحث أن قيمـة      ٢،٧٢ تدل   %1وعند مستوى الداللة     ٢،٠٣تدل  
 > ٢،٠٩ > ٢،٧٢( وهـو     املوجودة يف اجلدول   t أكرب وأصغر من قيمة      (t0)ت  

٢،٠٣ (  
لذلك اعتمادا على حساب النتيجة األخرية أن الفرض املقدم السابق هو           

الفرق بني نتيجة االختبـار  النـهائي للمجمـوعتني          وجود  واملعىن أن   . مقبول
تجريبية هـو تطبيـق   السلوك للمجمجموعة ال . التجريبية والضابطة بعد السلوك   
وأما السلوك للمجموعة الظابطة فهـو تطبيـق        . استخدام بطاقة التكميل عليها   

 . الطريقة التقليدية عليها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

  الفصل اخلامس

  نتائج البحث والتوصيات واملقترحات

  

  :حيتوى هذا الفصل على األمور التالية
  . املقترحات) ج(التوصيات و) ب(نتائج البحث و) أ (

  

  

  

  

  
  



  الفصل اخلامس

  نتائج البحث والتوصيات واملقترحات
  

 نتائج البحث -  ب
 يـة اإلسـالمية   العاليف املدرسـة     استخدام بطاقة التكميل     بعد تطبيق 

قد وصل الباحث إىل االستنتاج األخري      بريون ننجرو أتشيه دأرالسالم     احلكومية  
  :واستخلصه كما يلي

نظرا إىل نتيجة حتليل الصدق والثبات ومستوى الصعوبة لالختبار قد تأكد            - ١
  مستوى كفـاءة    الباحث ليقاس  ا يستخدمه يتس ال أنه صحيح كأدة القيا   

 . االختبار القبلي والنهائي ىفالطلبةلدى قراءة مهارة ال

  ىف مـستوى املعنويـة     ظهرت فعاليتها  استخدام بطاقة التكميل      تطبيق نإ - ٢
لفهم معاين الكلمـات، والتراكيـب أو       لدى الطلبة   لترقية مهارة القراءة    

 .الرئيسية من النصوص العربية املقروءة اجلمل وتعرف املعاين واألفكار

 القراءة بني الطلبـة الـذين       ارةمستوى كفاءة مه  فرق يف   وجود نتيجة ال   - ٣
بة الـذين يدرسـون بالطريقـة       والطل البطاقة التعليمية    يدرسون بوسيلة 

وأما الطريقة التقليدية اليت استخدمها املـدرس بتطبيـق علـى           . التقليدية
 .اموعة الضابطة فال فعالية هلا إال قليال

  
 التوصيات -  ت

  التوصـيات  انطالقا من نتائج البحث يرى الباحث ضـرورة تقـدمي         
 :  كما يليالرئيسية

إن استخدام بطاقة التكميل يف ضوء النظرية مناسبة ذه املدرسة لترقيـة             - ١
وجه الباحث مبشكلة   قد ت ، ولكن   مستوى كفاءة مهارة القراءة لدى الطلبة     



 الفهم معناىن الكلمات    قصرية لدى الطلبة يف تطبيقها متعلق بقدرم على       
تتعلق . كيبهااحيتاج الطلبة إىل وقت طويل على ترتيب اجلمل وتر        . اجلديدة

 وذلك أوصى الباحث    .يهمكفاءة مهارة الكتابة لد   قلة  هذه املشكلة أيضا ب   
  .عند إجراءات الدراسةبدقة وراحة  أن يستخدمها

ارة القراءة  وإىل اجلانب، إن تطبيق استخدام بطاقة التكميل ىف تدريس مه          - ٢
انتقل الطلبـة الكلمـات     . تنمى مهارة إضافية أخرى فهي مهارة الكتابة      

واجلمل من البطاقة إىل كراسام عند تدريس القراءة بالقلم يدرب هـذا            
 .العمل إىل تنمية مستوى كفاءة مهارة الكتابة لديهم

 
 املقترحات - ج 

 اهلامـة   يقدم املقترحات  ينبغى على الباحث أن      بناء على نتائج البحث   
  :التالية

 إىلأن يبحث الباحث اآلخر ىف املستقبل عن هذه النتيجـة           اقترح الباحث    - ١
أعمق البحث حىت حيصل البحث على النظرية اجلديدة يتكون حبثه علـى            

  .الفهم على املعاين الكلماتالنطق واملهارات القراءة الرئيسية وهي 
ل حبثه من استخدام    اقترح الباحث للباحث القادم أن يقوم ببحث أوسع يشتم         - ٢

البطاقة التعليمية يف تعليم املهارات اللغوية األربعة على مجيع اال التعليمـي            
التربوي من مستوى اإلبتدائية حىت العالية ىف ترقية كفاءة مهـارات القـراءة             

 .وكفاءات أخرى، منها كفاءة مهارة الكتابة ومهارة الكالم
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TUJUAN 

 
RUANG LINGKUP 

a. Mengembangkan kemampuan 
berkomunikasi dalam Bahasa Arab, 
baik lisan maupun lisan yang 
mencakup empat kecakapan 
berbahasa , yakni menyimak 
(istima'), berbicara (kalam), 
membaca (qiraah) dan menulis 
(kitabah). 

b. Menumbuhkan kesadaran tentang 
pentingnya Bahasa Arab sebagai 
salah satu bahasa asing untuk 
menjadi alat utama belajar, khusunya 
dalam mengkaji sumber-sumber 
ajaran Islam. 

c. Mengembangkan pemahaman 
tentang saling keterkaitan antara 
bahasa dan budaya serta memperluas 
cakrawala budaya. Dengan demikian 
peserta didik diharapkan memiliki 
wawasan lintas budaya dan 
melibatkan diri dalam keberagaman 
budaya. 

 

Materi berupa wacana lisan dan 
tulisan berbentuk paparan atau dialog 
tentang perkenalan, kehidupan 
keluarga, hobi, pekerjaan, remaja, 
kesehatan, fasilitas umum, 
pariwisata, kisah-kisah Islam, 
wawasan Islam, hari-hari besar 
Islam, dan tokoh-tokoh islam untuk 
melatih keempat aspek kemampuan 
berbahasa, yaitu menyimak, 
berbicara, membaca dan menulis.  

 



STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 
a. Menyimak 
 
1. Memahami informasi lisan berbentuk 

paparan atau dialog tentang fasilitas 
umum dan pariwisata. 

 
 
 
 
 

1.1. Mengidentifikasi bunyi, ujaran 
(kata, frasa, atau kalimat) dalam 
suatu kontek dengan tepat 
tentang fasilitas umum dan 
pariwisata. 

1.2. Menangkap makna dan gagasan 
atau ide dari berbagai bentuk 
wacana lisan secara tepat tentang 
fasilitas umum dan pariwisata. 

b. Berbicara 
 
2. Mengungkapkan informasi secara 

lisan berbentuk paparan atau dialog 
tentang fasilitas umum dan 
pariwisata. 

 

2.1. Menyampaikan gagasan atau 
pendapat secara lisan sesuai 
konteks dengan lafal yang tepat 
tentang fasilitas umum dan 
pariwisata. 

 
2.2. Melakukan dialog sesuai konteks 

dengan lafal yang tepat dan 
lanca tentang fasilitas umum dan 
pariwisata. 

 
c. Membaca 
 
3. Memahami wacana tulis berbentuk 

paparan atu dialog tentang fasilitas 
umum dan pariwisata. 

 

3.1.Melaflkan dan membaca nyaring 
kata, kalimat dan wacana tulis 
secara tepat dan benar tentang 
fasilitas umum dan pariwisata. 

3.2. Mengidentifikasi bentuk dan 
tema wacana secara tepat dan 
benar tentang fasilitas umum dan 
pariwisata. 

3.3. Menemukan makna dan gagasan 
atau ide wacana secara tepat 
tentang fasilitas umum dan 
pariwisata. 

d. Menulis 
 
4. Mengungkapkan informasi secara 

tertulis berbentuk paparan atau 
dialog tentang fasilitas umum dan 
pariwisata. 

 
 

4.1. Menulis kata, frasa dan kalimat 
dengan huruf, ejaan dan tanda 
baca yang tepat dan benar 
tentang fasilitas umum dan 
pariwisata. 

4.2. Mengungkapkan gagasan atau 
pendapat secara tertulis dalam 
kalimat dengan menggunakan 
kata, frasa, dan struktur yang 
benar tentang fasilitas umum dan 
pariwisata. 

 



  
  
  
 
  
  
  
  
  

)٢(  

  الثاينحق املل

  االختبار القبلى واالختبار النهائى

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  االختبار القبلى واالختبار النهائى

)التقومي اللغوى(  

  : ....................  التلميذاسم 

  أ/الثاين:     الصف
   دقيقة٣٠:   الفرصة

 ٢٠٠٩ مارس ٢٨ و ١٤السبت، :     اليوم

ة املوجودة بإختيار إحدى احلروف من أ،  إختر اجلواب الصحيح من األجوب- أ
  !ب، ج

  

  .وحسن السلوك... قد كان أبو بكر حمبوبا ىف اجلاهلية ألنه كان رجال  - ١
    صاحلا باخال. ج     ذكيا كذبا. ب    أمينا كرميا. أ

وحسن . ، كرمياميناأقد كان أبو بكر حمبوبا ىف اجلاهلية ألنه كان رجال  - ٢
  ...ها خط هى املعىن من الكلمة الىت حتت. السلوك

  dipercaya. ج     dermawan. ب    kikir. أ
، كرميا وطبيب  أميناقد كان أبو بكر حمبوبا ىف اجلاهلية ألنه كان رجال - ٣

  ...الكلمة الىت حتتها خط هى . السلوكاألخالق، حسن 
  نعت. ج       مضاف. ب    مضاف إليه. أ

  .ىف حياته ومل يسجد لألصنام قط...   مل يشرب أبوبكر - ٤
  اخلمر. ج      الدواء. ب      املاء. أ  

  ...املقصد من هذه العبارة هي.   فقد أسلم أبوبكر دون تردد- ٥
  أسلم أبوبكر استالما قويا. أ  
  اختلط عقيدة أىب بكر باألصنام. ب  
  أسلم أبوبكر ىف ريب. ح  

  .كرساتك ىف احملفظة  ... - ٦



  أمحلوا. ج      إمحلى. ب     إمحل. أ  
  ...يه وسلم أبا بكر بـ  لقب النيب صلى اهللا عل- ٧

      بالصدق. ج      الصديق. ب    بالصديقى. أ
  ...املعىن من هذه العبارة هو .  جاهد أبوبكر ىف اإلسالم مباله- ٨

  يدفع أبوبكر أحدا جلهاد ىف اإلسالم. أ  
  ال حيتاج أبوبكر إىل أموال. ب  

  أنفق أبوبكر أمواله النتشار دعوة اإلسالمية. ج
  .كأستاذ...  ياصحبىت -9

  أكرمى. ج      أكرما. ب     أكرم. أ
، املعىن من هذه الكلمة الىت حتتها خط فاكتبواه إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى -١٠
  ...هو 

 maka hendak kalian mengingat. أ  

   maka sebaiknya kamu (tinggal) mengingatnya. ب

  maka hendaklah menuliskannya. ج

  عند أصدقائه وأساتذه.… الطالب اتهد -11
   أحب.ج       حبيب.ب     حمبوب .أ

 لقمان احلكيم رجل كرمي وصاحل، أمر أهله بالعبادة إىل اهللا حىت يكون أهله من -12
الفعل املاضى .  على نعم اهللاوالشاكريناملصلني واملطعني والصابرين على البالء 

  ...من الكلمة اليت حتتها خط هو
   أشكر.ج       شكر.ب     شاكر.أ

 لقمان احلكيم رجل كرمي وصاحل، أمر أهله بالعبادة إىل اهللا حىت يكون أهله من -13
الفعل املاضى .  على نعم اهللاوالشاكرين على البالء والصابريناملصلني واملطعني 

  ...من الكلمة اليت حتتها خط هو



   أصرب.ج       صرب.ب      صابر.أ
  جيد...  فهم املسلمون مبا كتب يف القرآن -14

   فهما.ج       مفهوما .ب    فهيم  ت.أ
  ...  أنزل على الوزن   أنزل اهللا املاء من السماء ليخرج الثمرات من األرض،-15

   استفعل.ج       أفعل.ب     أنفعل .أ
  ... تقوم كل األسرة بتربية الشباب ليكون شبابا-16

   كسال .ج       ضعيفا.ب     قويا  .أ
  كيف تقول ؟. اب أطلب صديقك أن خيضر إىل بيتك ليتعلم احلس-17

     ياصديقي تذهب إىل بييت . أ
   ياصديقي تعلم احلساب .ب
   ياصديقي حي بنا نتعلم احلساب يف بييت .ج

  ... طلب األستاذ من تلميذه أن خترج من الفصل ، فقال-18
   اُخرج.ج     خترج.ب     إخرج. أ

  ... الرجل الذي يعمل يف الشركة يسمي بـ-19
   تاجر.ج     موظف.ب     مهندس.أ

  ... العبادة اليت ادائها املسلمون يف شهر ذو احلجة هي -20
   احلج.ج     الزكاة .ب     الصوم.أ

  

  شكرا
 مع النجاح

  
 
 

 
 



  
  
  
  
  
  
  
  

)٣(  

  الثالثامللحق 

    للمدرسانةورقة االستب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Instrumen Validasi 
Untuk Guru 

 
 

A. Pengantar 
 

Sehubungan dengan pelaksanaan pengembangan model 

pembelajaran Bahasa Arab untuk siswa kelas II MAN Bireuen 

semester II, saya bermaksud mengadakan validasi media kartu 

pembelajaran  sebagai salah satu sumber belajar. Untuk maksud 

tersebut, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu selaku guru Bahasa Arab 

untuk mengisi angket ini. Adapun maksud dari pengisian angket ini 

adalah untuk mengetahui efektif tidaknya media kartu pembelajaran 

yang telah disajikan dalam pembelajaran Bahasa Arab. 

Hasil dari pengumpulan angket ini akan digunakan untuk 

penyempurnaan media kartu tersebut, agar dapat dimanfaatkan dalam 

proses belajar-mengajar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas 

kesediaannya mengisi angket ini. 
 

B. Petunjuk Pengisian 
 

1. Sebelum mengisi angket ini dimohon terlebih dahulu membaca 

petunjuk penggunaan yang tersedia. 

2. Dimohon mengamati kartu pembelajaran yang tersedia, kemudian 

memberikan tanda silang (X) pada salah satu pilihan pada lembar 

instrument yang tersedia. 

3. Saran atau masukan sebagai perbaikan dapat  ditulis pada kolom 

saran yang tersedia pada lembar instrument. 
 

C. Angket 
 

1. Bagaimana tingkat kesesuaian penggunaan kartu pembelajaran 

dengan mata pelajaran Bahasa Arab untuk mengajarkan membaca. 

a. Sesuai     b. Cukup sesuai 

c. Kurang sesuai    d. Tidak sesuai 



2. Bagaimana kesesuaian media kartu dengan karakteristik siswa. 

a. Sesuai     b. Cukup sesuai 

c. Kurang sesuai    d. Tidak sesuai 

3. Bagaimana kesesuaian media kartu dengan karakteristik materi 

Bahasa Arab. 

a. Sesuai     b. Cukup sesuai 

c. Kurang sesuai    d. Tidak sesuai.  

4. Bagaimana kesesuaian media kartu dengan karakteristik materi 

Bahasa Arab untuk mencapai tujuan pembelajaran membaca. 

a. Sesuai     b. Cukup sesuai 

c. Kurang sesuai    d. Tidak sesuai.  

5. Bagaimana kesesuaian media kartu dengan petunjuk penggunaan 

yang disediakan untuk mengajarkan membaca Bahasa Arab. 

a. Sesuai     b. Cukup sesuai 

c. Kurang sesuai    d. Tidak sesuai.  

6. Bagaimana kesesuaian ukuran media kartu dengan karakteristik 

pembelajaran Bahasa Arab klasikal. 

a. Sesuai     b. Cukup sesuai 

c. Kurang sesuai    d. Tidak sesuai.  

7. Bagaimana kesesuaian isi kartu dengan materi Bahasa Arab. 

a. Sesuai     b. Cukup sesuai 

c. Kurang sesuai    d. Tidak sesuai.  

8. Bagaimana kesesuaian media kartu dengan karakteristik siswa, 

apakah menarik. 

a. Menarik     b. Cukup menarik 

c. Kurang menarik    d. Tidak menarik  

9. Bagaimana keefektifan belajar dengan menggunakan media kartu. 

a. Efektif     b. Cukup efektif 

c. Kurang efektif    d. Tidak efektif.  

 



10. Bagaimana tingkat kemudahan pembelajaran dengan 

menggunakan media kartu. 

a. Mudah     b. Cukup mudah 

c. Kurang mudah    d. Tidak mudah  

 

 

Data Pribadi : 

Nama  : .........................  Pekerjaan  : ................... 

Alamat : .........................  Unit Kerja : ................... 

 

 

 

Saran-saran : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................



  
  
  
  
  
  

  

  

)٤(  

  الرابعامللحق 

  ورقة االستبانة للطلبة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Instrumen Validasi 
Untuk Siswa 

 

A. Pengantar 
 

Sehubungan dengan pelaksanaan pengembangan model 

pembelajaran Bahasa Arab untuk siswa kelas II MAN Bireuen 

semester II, saya bermaksud mengadakan validasi media kartu 

pembelajaran  sebagai salah satu sumber belajar. Untuk maksud 

tersebut, saya mohon kesediaan Siswa/siswa selaku pelajar Bahasa 

Arab untuk mengisi angket ini. Adapun maksud dari pengisian angket 

ini adalah untuk mengetahui efektif tidaknya media kartu pembelajaran 

yang telah disajikan dalam pembelajaran Bahasa Arab. 

Hasil dari pengumpulan angket ini akan digunakan untuk 

penyempurnaan media kartu tersebut, agar dapat dimanfaatkan dalam 

proses belajar-mengajar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas 

kesediaannya mengisi angket ini. 
 

B. Petunjuk Pengisian 
 

1. Sebelum mengisi angket ini dimohon terlebih dahulu membaca 

petunjuk penggunaan yang tersedia dan sudah mengikuti proses 

belajar mengajar dengan menggunakan kartu sebagai sumber 

belajar. 

2. Dimohon mengingat kembali poses pembelajaran, setelah membaca 

pernyataan dengan teliti kemudian bubuhkanlah tanda silang (X) 

pada salah satu pilihan pada lembar instrument yang tersedia. 

3.  Saran atau masukan sebagai perbaikan dapat  ditulis pada kolom 

saran yang tersedia pada lembar instrument. 

 

C. Angket 
 

1. Bagaimana tingkat kemenarikan penggunaan kartu untuk belajar 

membaca Bahasa Arab? 



a. Menarik     b. Cukup menarik 

c. Kurang menarik    d. Tidak menarik 

2. Bagaimana kejelasan teknik penggunaan kartu dalam belajar 

membaca Bahasa Arab? 

a. Jelas     b. Cukup jelas 

c. Kurang jelas    d. Tidak jelas 

3. Bagaimana kejelasan media kartu dengan materi membaca Bahasa 

Arab? 

a. Jelas     b. Cukup jelas 

c. Kurang jelas    d. Tidak jelas 

4. Bagaimana kejelasan materi dalam media kartu dengan materi 

membaca Bahasa Arab sehingga anda dapat membaca? 

a. Jelas     b. Cukup jelas 

c. Kurang jelas    d. Tidak jelas 

5. Bagaimana kejelasan intruksi guru dengan cara penggunaan  

media kartu dan anda dapat belajar dengannya? 

a. Jelas     b. Cukup jelas 

c. Kurang jelas    d. Tidak jelas 

6. Bagaimana kesesuaian ukuran media kartu dan bentuknya untuk 

pembelajaran membaca Bahasa Arab, bagi anda? 

a. Sesuai     b. Cukup sesuai 

c. Kurang sesuai    d. Tidak sesuai.  

7. Apakah anda memahami isi kartu dengan materi membaca Bahasa 

Arab? 

a. Paham      b. Cukup paham 

c. Kurang paham    d. Tidak paham 

8. Apakan anda senang belajar Bahasa Arab dengan menggunakan 

media kartu?  

a. Senang     b. Cukup senang 

c. Kurang senang    d. Tidak senang 

 



9. Bagaimana keefektifan belajar dengan menggunakan media kartu? 

a. Efektif     b. Cukup efektif 

c. Kurang efektif    d. Tidak efektif.  

10. Apakah ada kemudahan belajar membaca Bahasa Arab dengan 

menggunakan media kartu? 

a. Mudah     b. Cukup mudah 

c. Kurang mudah    d. Tidak mudah  

 

 

Data Pribadi : 

Nama : .........................  Saran-saran  : .............................. 

Kelas : .........................  ........................................................ 

 

 
 

  
  
  
  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

)٥(  

اخلامسامللحق   

املوجود ىف اجلدول اختبار" ت"دليل قيمة   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABEL NILAI “t” UNTUK BERBAGAI df. 

(Diambil dari buku Pengantar Statistik Pendidikan  

Karangan Prof. Drs. Anas Sudjijono) 

 

Harga Kritik “t” Pada Taraf Signifikansi  

1% 5% 

Df atau db 

63,66 

9,92 

5,84 

4,60 

4,03 

3,71 

3,50 

3,36 

3,25 

3,17 

3,11 

3,06 

3,01 

2,98 

2,95 

2,92 

2,90 

2,88 

2,86 

2,84 

2,83 

2,82 

2,81 

2,80 

12,71 

4,30 

3,18 

2,78 

2,57 

2,45 

2,36 

2,31 

2,26 

2,23 

2,20 

2,18 

2,16 

2,14 

2,13 

2,12 

2,11 

2,10 

2,09 

2,09 

2,08 

2,07 

2,07 

2,06 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 



2,79 

2,78 

2,77 

2,76 

2,76 

2,75 

2,72 

2,71 

2,69 

2,68 

2,65 

2,65 

2,64 

2,63 

2,63 

2,62 

2,61 

2,60 

2,59 

2,59 

2,59 

2,58 

2,06 

2,06 

2,05 

2,05 

2,04 

2,04 

2,03 

2,02 

2,02 

2,01 

2,00 

2,00 

1,99 

1,99 

1,98 

1,98 

1,98 

1,97 

1,97 

1,97 

1,96 

1,96 

25 

26 

27 

28 

39 

30 

35 

40 

45 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

125 

150 

200 

300 

400 

500 

1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

)٦(  

السادسامللحق   

 صورة املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية بريون

 صورة أنشطة املدرس والطلبة والباحث 

قاءينىف عملية التدريس لل  
 
 
 
 
 
 
 



 
  املدرسة العالية اإلسالمية احلكومبة بريونيتصور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

للقاء األولصورة أنشطة املدرس ىف عملية التدريس   

 

 

 

 

 

 

 
 

للقاء األول ىف عملية التدريس الطلبةصورة أنشطة   

 

 

 

 

 

 
 

للقاء األول املالحظة ىف عملية الباحثصورة أنشطة   

 

 

 

 

 



 
للقاء الثاين ىف عملية التدريس املدرسصورة أنشطة   

 

 

 

 

 
 

 

للقاء الثاينعملية التدريس  ىف  صورة أنشطة الطلبة   

 
 
 
 
 
 
 

 
للقاء الثاين املالحظةعملية  ىف   الباحثصورة أنشطة   

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

)٧(  

السابعامللحق   

 خطاب عميد كلية الدراسات العليا

 اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيم ماالنج

بريون احلكومية اإلسالميةاملدرسة مدير إىل   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

)٨(  

الثامنامللحق   
  بريون احلكومية اإلسالميةاملدرسة مدير خطاب 

  عميد كلية الدراسات العلياإىل

 اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيم ماالنج
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

)٩(  

التاسعامللحق   

 بطاقة اإلشراف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

)١٠(  

  العاشرامللحق 

   السطوريفالباحث 
  

  

  

  

  

  

  

  



   السطوريفالباحث 

  
  

 

  ذواحللم:      االسم
  نورالدين:    اسم األب
  دروايت :    اسم األم

  ١٩٧١ و يوني٤:    تاريخ الوالدة
 

  

 

 املدرسة االبتدائية احلكومية حصل على شهادة التعليم االبتدائي يف ~
 .١٩٨٤ عام فودادى الواحة

املدرسة املتوسطة اإلسالمية  على شهادة التعليم اإلعدادي يف حصل ~
 . ١٩٨٧ عامعلوم القرآن بالجنسا أتشيه شرقية  األهلية 

 املدرسة الثانوية اإلسالمية حصل على شهادة التعليم الثانوي يف ~
  .١٩٩١عام علوم القرآن بالجنسا أتشيه شرقية األهلية 

يف  Akta IV)( املعلمني تأهيلودرجة الليسانيس شهادة حصل على  ~
 عام احلكومية الرانريي ببندا أتشيهاإلسالمية اجلامعة  التربيةكلية 
١٩٩٦  .  

 كندافورا بريونالثانوية اإلسالمية احلكومية عني مدرسا يف املدرسة  ~
  .اللغة العربية ملادة ١٩٩٨عام 

سافر إىل مصر لدراسة اللغة العربية ىف جامعة األزهر الشريف عام  ~
دورة تعليم اللغة مج ابرنىف اشترك  ،جانب ذلكإىل و. ٢٠٠٣
 "الدوان " التعليمي اللغويركزاملىف بلغات أخرى لناطقني العربية ل

      .يف نفس السنة صريف حي الثامن مب



بريون  ىف معهد دار العلومالثانوية اإلسالمية األهلية  املدرسة مدير ~
 .  ٢٠٠٤عام 

  .٢٠٠٥عام جينيب بريون  العالية احلكومية املدرسة مدير ~

 
 

 

 

 

  


