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إھداء

إىل والدي ووالديت
الكرميتني أول مبادئ الصدق والوفاءمااملعلم األول الذي تلقيت على يديه

السمحة الطيبة وسالمة الطوية ونقاء الضمريماوعرفت يف نفسه
تقدمة إجالل واحرتام

إىل زوجي احملبوب
حرص تعلم وتعليم اللغة العربيةالذي شجعين على 

إىل بنايت تقني حنيفا كانت وجماهدة قدر كانت
الاليت سلنين عندما شعرت بتعب وملل يف كتابة هذا البحث

املكرمنيإىل أساتيذيت
تقديرا و إجالالالذين أدين هلم بالكثري

إىل كافة املدرسني يف مجيع املدارس واملعاهد اإلسالمية
.ا جهودهم لنصر دين اهللا القومي والعداد جيل املسلمنيالذين قد بذلو 

إىل الذين حيرصون على اللغة العربية
حرصهم على وجود األمة وبقائها رسل حضارة أسهمت

.مة اإلنسانوتسهم يف خد



شكر و تقدير
علىوالسالموالصالةاللغات،سائرعلىوفضلهاالعربيةاختارالذيهللاحلمد

آلهوعلىوسلمعليهاهللاصلىحممدوموالناسيدناالضادلغةبنطقمنأفصحمن
:وبعد. والكراماتالفضلذويوأصحابه

باحلمدأهلجسبحانهفلهالبحث،هذاإعدادمنباالنتهاءعليّ اهللامّن وقد
ويشرفينعطائكوعظيمنعمائكجزيلعلىترضىحىتريبيااهللاحلمدفلكوالثناء،

يففضلهلمكانالذينإىلوالعرفانوالتقديربالشكرأتقدمأن- تعاىلهللامحدبعد–
البحثفهذاطلبته،بشيئأحدهميبخلوملالوجودحيزإىلالبحثهذاخروج

األساتيذمنواملساعداتواالقرتاحاتوالتوجيهاتباإلرشاداتإاليتمالاملتواضع
لكلوتقديرهمشكرهمأوفرلباحثةاتقدملذلك،. األحباءالزمالءوالكرامواألستاذات

:بالشكروختص. البحثهذاإمتامعلىاملساعدةيفجهدهبذلمن

مالكموالناجامعةمديرسفرايوغو،إماماحلاجالدكتوراألستاذمساحة.١
.ماالنجاحلكوميةاإلسالميةإبراهيم

ناموالجامعةالعلياالدراساتكليةمدير،مهيمنالدكتوراألستاذمساحة.٢
.ماالنجاحلكوميةاإلسالميةابراهيممالك
كليةالعربيةاللغةتعليمقسمرئيس،نورصاحلشهداءالدكتورمساحة.٣

احلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالناجامعةالعلياالدراسات
.ماالنج

علمياالباحثةأفادالذياألولاملشرف،آدمحممودفيصلالدكتورمساحة.٤
فكرةبدايةمنذالبحثهذاإعدادمراحلكليفخطواتهووجهوعمليا
وعظيمالباحثمنواجلزاءخرياهللامنفله, منهاالنتهاءحىتالبحث
.والتقديرالشكر



لساينيعجزفحقا, الثايناملشرف, الباريعبدحسننورالدكتورمساحة.٥
إعدادفرتةطوالوالتشجيعالعونكلةللباحثقدمفقدوتقديرهشكرهعن
ةالباحثمساعدةعنيوماصدرهيضقوملبعلمهيبخلفلمالبحثهذا

فلهالباحثةنفسيفاألثرأكربالبحثهذامبناقشةلتفضلهوكان, وتوجيهه
.واجلزاءالثوابعظيماهللاومنوالتقديرالشكرخالصمّىن 

تعليمقسميفلمنياملعاألساتيذإىلوالتقديرالشكربكلالباحثةتتقدمكما
احلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالناجامعةالعلياالدراساتكليةالعربيةاللغة

واملعارفالعلوممنقدموهماعلىوالتقديرالشكركلالباحثةمنفلهم. ماالنج
.اجلزاءخريعّين اهللاوجزاهموالتشجيع

املتوسطةالعلماءضةاملدرسةمديرإىلوالتقديرالشكربكلأتقدمكما
والشكراحلببكلأتوجهأنيليطيبكماماالنج-بلوسوكارانجاالسالمية

ماالجنز-بلوسوكارانجاملتوسطةالعلماءضةاملدرسةيفاألعزاءلزمالئي
فرتجو الباحثون من القراء . أن هذا البحث ال خيلو من األخطاء والنقائصوأخريا 

عسى اهللا أن جيعل هذا البحث مفيدا . لتحسني هذا البحثأن يقدموا االقرتاحات
.ونافعا ملن يستفيد منه، آمني

واهللا ويل التوفيق



إندونيسـياجمـهوريــة

الدينيـةالشـؤونوزارة

بماالنجالحكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالناجامعة

ــــــالدراسـةـــــــكلي ــــــتعليـقسماــــالعلياتـــ ةــــــــالعربيـاللغـةمــ

المشرفينتقرير
أشرفعلىوالسالموالصالةالعاملنيربهللاحلمدحيم،الّر محنالّر اهللابسم

.أمجعنيوصحبهلهآوعلىواملرسلنياألنبياء
:ةالطالبهتحضر الذيالعلميالبحثعلىاالطالعبعد

القبطيةماريةسيت: اإلسم
s-2/ ٠٩٧٢٠١٠٢:يلالتسجرقم

القراءةمهارةلتنمية" Snowball Throwing" باستخدامالنشاطيالتعلم:البحثموضوع
)ماالنج-بلوسوكارنجاالسالميةاملتوسطةالعلماءضةدرسةاملعلىبالتطبيق(

.اجلامعةجملسإىلتقدميهعلىاملشرفانوافق

لاألّو املشرف

آدممحمودفيصلالدكتور

الثايناملشرف

الباريعبدنورحسنالدكتور

،االعتماد
العربيةاللغةتعليمقسمرئيس

نورصالحشهداءالدكتور
١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١: التوظيفرقم



إندونيسـياجمـهوريــة

الدينيـةالشـؤونوزارة

بماالنجالحكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالناجامعة

ةـــــالعربيـاللغـةمــــــــتعليـمــــقساــــــالعلياتـــــــالدراسةـــــــكليـ

المناقشةلجنةاعتماد
:البحثعنوان

القراءةمهارةلتنمية" Snowball Throwing" باستخدامالنشاطيالتعلم
)ماالنج-بلوسوكارنجاالسالميةاملتوسطةالعلماءضةاملدرسةعلىبالتطبيق(

 ٠٩٧٢٠١٠٢S-2: التسجيلرقمالقبطيةماريةسيت: الطالبدادإع

العربيةاللغةتعليمقسماملاجستريدرجةلنيلتكميليحبث
درجةلنيلشرطاقبولهوتقرراملناقشةجلنةأمامالبحثهذاعنةالطالبتدافعقد

..................:بتاريخ،...........يفوذلكة،العربياللغةتعليميفاملاجستري
:األساتذةالسادةمناملناقشةجلنةوتتكون

: ..................التوقيعومناقشايسارئكاملعليحممدالدكتور- ١

: ..................التوقيعمناقشااهلاديمشسحممداحلجالدكتور- ٢

: ..................التوقيعومناقشامشرفاآدمحممودفيصلالدكتور- ٣

..................:التوقيعومناقشامشرفاالباريعبدحسننورالدكتور- ٤

عليعتمادالا
االعليالدراساتكليةعميد

األستاذ الدكتور مهيمين
١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥: التوظيفرقم



إقرار الطالب
:وبيانايت كاآليت , أنا املوقع أدناه

ة القبطيةسيت ماري: اإلسم
٠٩٧٢٠١٠٢: رقم التسجيل

مالوكو-أمبون : العنوان
ا لتوفري شرط لنيل درجة املاجستري يف تعليم  أقرر بأن هذه الرسالة اليت حضر
اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

:حتت عنوان 

القراءةمهارةلتنمية" Snowball Throwing" باستخدامالنشاطيالتعلم
)ماالنج-بلوسوكارنجاالسالميةاملتوسطةالعلماءضةاملدرسةعلىبالتطبيق(

ا من إبداع غري أو تأليف اآلخر ا وكتبتها بنفسي وما زور وإذا إدعى . حضر
ا فعال ليست من حبثى فأنا أحتمل امل ا من تأليفه وتبني أ سؤولية على أحد استقباال أ

ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا , ذلك
.مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

.وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك, هذا

م٢٠١١يونيو, ماالنج
توقيع صاحب اإلقرار

ةالقبطيماريةسيت
٩٧٢٠١٠٢:لتسجيلم رق



مستخلص البحث
"  Snowball Throwing"التعلم النشاطي باستخدام .م٢٠١١، ستي مارية القبطية

ضة العلماء املتوسطة االسالمية  (لتنمية مهارة القراءة بالتطبيق على املدرسة 
رسالة املاجستري، كلية الدراسات العليا قسم تعليم . )النجما-كارانج بلوسو

.اللغة العربية، جامعة موالنا مالك ابراهيم االسالمية احلكومية ماالنج
الدكتور فيصل حممود آدم: املشرف األول 
الدكتور نور حسن عبد الباري: املشرف الثاين 

.مهارة القراءة،Snowball Throwingالتعلم النشاطي، : الكلمات األساسية
إن التعليم اجليد حيتاج إىل مساعه ونظره وفعله دفعة واحدة وكذلك تقدمي االسئلة 

Activeيف هذا البحث ركزت الباحثة على التعلم النشاطي ويسمى بــــ. وحلها مع اآلخر

Learningخيطط التعلم النشاطي لتشغيل عملية التعليم يف الفصل بأسلوب . غالبا
وأما االسلوب املقصودة هي . يهدف لتعميق عملية التعلم وتعقيد الذاكرةمريح و 

Snowball Throwing.

هي كيف يتم تطبيقالتعلم النشاطي باستخدام وأما مشكالت هذا البحث
Snowball Throwingصة العلماء لتنمية مهارة القراءة يف تعلم اللغة العربية مبدرسة 

.لوسو ماالنج خاصة للفصل السابعاملتوسطة االسالمية كارانج ب
ملعرفة صورة فكرية من تطبيق التعلم النشاطي باستخدام وهدف هذا البحث

Snowball throwing فعالته يف تنمية مهارة القراءةومعرفة مدى.
Snowballوفروض هذا البحث هي أن تطبيق التعلم النشاطي باستخدام 

Throwing اءة أي القراءة اجلهرية وفهم املقروءفعالة يف تنمية مهارة القر.
موعتني التجريبة  ومنهج هذا البحث استخدم املنهج شبه جترييب باستخدام ا

.وأدواته هي املالحظة واملقابلة واالستبانة واالختباران القبلي والبعدي. والضابطة
أن التعلم النشاطي باستخدام هذا االسلوب مريح ) ١(وأما نتائج البحث هي 

أن النتيجم قدرة ) ٢.(للطلبة ويؤثر أثرا اجيابيا يف تعلم اللغة العربية خاصة ملهارة القراءة



Snowballالطلبة يف مهارة القراءة أي القراءة اجلهرية وفهم املقروء باستخدام 

Throwing موعة التجريبة هي حصلت على النتيجة (٧٩،٦٨يف ا ومستوى ) ٣. 
، هذه ٣،٢٨٧راءة هي حصلت على درجة تاء احلساب فعاليته يف تنمية مهارة الق

(١النتيجة اكرب من درجة تاء اجلمول يف مستوى  يف ) ٢،١٣١% (٥و) ٢،٩٤٧% 
Snowballوهذا البيان يدل أن التعلم النشاطي باستخدام . ٢٩) df(االحنراف احلر

Throwingفعالة.



ABSTRACT

Kiptiyah, Siti Mariatul,2011. The Active Learning using Snowball Throwing
(Experimental Study in MTs NahdlatulUlamaKarangploso-Malang).
Thesis. Postgraduate Program, Education of Arabic, State Islamic
University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Guide lecturer I : Dr. Faisol Mahmoud Adam Ibrahim

Guide lecturer II  : Dr. NurHasan Abdul Barry,MA

Keywords: Active Learning, Snowball Throwing, Reading competency

The problem statement in this research is how to apply the active learning
using the snowball throwing to improve the reading competency in Arabic both
reading loudly and understanding the content of reading and also it’s effectiveness
at MTs NahdlatulUlamaKarangploso-Malang particularly in grade VII.

The research is aimed to obtain the description about the active learning
application using snowball throwing and also to know how far the effectiveness of
it’s usage in improving the reading competency  on Arabic.

The hypothesis in the study is the active learning using snowball throwing
effectively to improve reading competency both in reading loudly and also in
understanding the content of reading.

The form of the study is experimental study using pre-test and post-test on
experimental groups and controlling group. Meanwhile the instruments used are
observation, interview, anquette and tests and also   documentations.

And the result of the study is (1) the outcome of the post test from reading
competency both reading loudly and understanding the content of reading with
active learning using snowball throwing on experimental group in average is
79,68  and in control group in average is 71,66 and (2) the effectiveness rate of the
active learning using snowball throwing in improving reading competency using
t-calculation is 3.287 which is higher than that in the table 1% (2.947) and 5%
(2.131). It shows that the active learning using snowball throwing to improve
reading loudly and understanding the content of reading  is effective.



ABSTRAK

Kiptiyah, Siti Mariatul,2011.Active Learning Dengan Menggunakan Snowball
Throwing (Studi Eksperimen di MTs Nahdlatul Ulama Karangploso-
Malang). Thesis. Program Pasca Sarjana, Pendidikan Bahasa Arab,
Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim Malang.

    Pembimbing I    : Dr.Faisol Mahmoud Adam
    Pembimbing II   : Dr. Nur Hasan Abdul Barry, M.A

Kata Kunci : Active Learning, Snowball Throwing, Kemahiran Membaca
Untuk mempelajari sesuatu dengan baik maka kita perlu mendengarnya,

melihatnya sekaligus mengerjakanya serta mengajukan pertanyaan tentangnya dan
membahasnya dengan orang lain. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan
penelitianya pada pembelajaran aktif yang lazim disebut dengan active learning.
Pembelajaran aktif dirancang untuk menyemarakkan kelas dengan cara yang
menyenangkan dan bertujuan untuk memperdalam proses belajar dan memperkuat
ingatan. Adapun cara yang dimaksud adalah belajar dengan menggunakan
snowball Throwing.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan
pembelajarn aktif dengan menggunakan snowball throwing untuk meningkatkan
kemahiran membaca pada mata pelajaran bahasa Arab baik membaca dengan
keras dan memahami isi bacaan serta efektifitasnya di MTs Nahdlatul Ulama
Karangploso – Malang khususnya kelas VII.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang penerapan
pembelajaran aktif dengan menggunakan snowball throwing dan mengetahui
sebarapa jauh efektifitas penggunaanya dalam meningkatkan kemahiran membaca
yang dimaksud pada mata pelajaran bahasa Arab.

Hipotesa dalam penelitian ini adalah pembelajaran aktif  dengan
menggunakan snowball throwing  efektif dalam meningkatkan kemahiran
membaca baik membaca dengan keras atau dalam memahami isi bacaan.

Bentuk penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan menggunakan
pre test dan post test pada kelompok eksperimen dan kelompok control. Adapun
instrument yang digunakan dalah observasi, wawancara, angket dan tes serta
dokumentasi.

Dan hasil dari penelitian ini adalah (1) Hasil post test dari kemampuan
membaca baik membaca keras ataupun pemahaman isi dengan pembelajaran aktif
yang menggunakan snowball throwing pada kelompok eksperimen adalah rata-
rata 79,68 dan pada kelompok control adalah rat-rata 71,66 dan(2) tingkat
efektifitas pembelajaran aktif dengan menggunakan snowball throwing dalam
meningkatkan kemahiran membaca adalah dengan t-hitung 3,287 nilai ini lebih
tinggi dari pada t-table 1% (2,947) dan 5% (2,131). Hal ini menunjukan bahwa
pembelajaran aktif dengan menggunakan snowball throwing untuk meningkatkan
membaca keras dan memahami bacaan adalah efektif.
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الفصل األول
اإلطار العام و الدراسة السابقة

مقدمة-أ
كان اإلسالم يأمر أمته بالتعلم والبحث عن املعلومات وكذلك يكرم 

�Æìsùö...: " كما قال اهللا تعاىل. اإلسالم املتعلم وطالب العلم والنام نفسه t�ª!$#
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داخل يف ذلك، كان تعليم اللغة العربية شيئا مهما لتنمية احلياة االجتماعية 
وشخصية اإلنسان يف تعميق العلوم الدينية والعلوم األخرى اليت مصدرها من 

على القراءة وفهمها وقدرة. اللغة العربية، لذلك استيعاب اللغة العربية حمتاج
ومعرفة تركيبها هي أساس رئيسي يف استيعاب اللغة العربية ألن هلا أمهية كبرية  

والقراءة عامل أساسي يف بناء الشخصية وصقلها، فهي . لدى الطلبة يف التعلم
تزود القارىء باملعارف واخلربات اليت قد اليستطيع اكتسبها مباشرة إال من خالل 

ا هي أداة الطالب يف حتصيل العلوم املدروسة، فمن ال يقرأ جيدا القراءة، كما أ
٢.الحيصل جيدا

وهي من وسائل . ملاسة يف حياتهإن القراءة من حاجات اإلنسان ا
نسان على غناء عنها ، ومن خالهلا يتعرف اإلتصال اهلامة اليت ال ميكن االستاال

اته يف الدرس و ة وأدساسيوالثقافات، وهي وسيلة التعلم األخمتلف املعارف
تعترب من أهم وسائل إن القراءة لك و كذ٣.غا والتحصيل، وشغل أوقات الفر 

ادلة١ ١١:القرآن الكرمي سورة ا
٥٧.ص) دار اإلعتصام(أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربيةناصر عبد اللة الغايل واألخر،٢
١٢٠.ص.)١٩٩٢دار املسلم : الرياض(،المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد حممود عليا، . ٣



اكتساب املعرفة والتعليم، وهي النافذة اليت من خالهلا يطل اإلنسان على نتائج 
٤.والقريب والبعيد من فكرة وثقافة وحضارةاملاضى واحلاضر،

البتدائية أو املتوسطة السيما يف ولكن يف الواقع وجدنا الطلبة يف املرحلة ا
ويعين أنه اليدل . املرحلة الثانوية هم ال يستطيعون أن يقرءوا قراءة بنطق صحيح

كما يف مالحظة الباحثة يف مدرسة . على التعليم املراد بأهداف تعليم اللغة العربية
ماالنج وجدت الباحثة -ضة العلماء املتوسطة اإلسالمية كارانج بلوسو

والسبب ذلك . صعوبة الطلبة يف استيعاب وتذكري مادة القراءة : الت منهااملشك
أن طريقة التعليم اليت يستدمها املدرس مل تكن فعالة والوسائل التعليمية مل تتوفر 
توفرا مقنعا وكذلك عدم رغبة الطلبة يف تعليم القراءة وخاصة للطلبة املتخرجون 

. من املدرسة اإلبتدائية احلكومية
ا الباحثة حلل هذه املشكالت حتتاج وعند الباحثة أما احملاولة اليت قامت 

إىل اسرتاتيجية التعليم والتعلم  اليت تكون فعالة لتوظيف قدرات الطلبة هي 
لتنمية مهارة “”Snowball Throwingاسرتاتيجية التعلم النشاطي باستخدام

والتعلم النشاطي . املقروء القراءة مع مراعاة القراءة اجلهرية بنطق صحيح وفهم 
هو التعلم الذي يشجع الطلبة جسمانيا واجتماعيا وعقليا لفهم ولنمو املهارات 

التعلم ليس نقل املعلومات وحفظها فقط، ولكنه العملية اليت يستدل ٥.احلياتية
عليها من التغريات اليت طرأ على سلوك الفرد أو العضوية والنامجة عن التفاعل مع 

ومن له التغريات؟ املراد هنا الطلبة، وهذا مناسب ٦.لتدريب أو اخلربةالبيئة وا
مبعيار عملية التعليم وهو التعلم املصمم الذي جيعل الطالب متعلما كان نظام 

.التعلم جيعل الطالب شخصا متعلما وبعبارة أخرى التعلم يركز على نشاط الطلبة

١٢٣.، صنفسهاملرجع٤
5 . Effendy,Ahmad Fuad, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab(,Malang:
Misykat,2009),p.198

١٣.ص) هـ١٤٢٤دار اخلرجيي،:الرياض(، تصميم التدريسعبد احلافظ حممد سالمة، ٦



ضع املدخل البديل يف تعليم ومن ناحية تعليم اللغة التعلم النشاطي مالئم بو 
اللغة العربية، ومشاركة الطلبة يف التعلم النشاطي مناسبة بتعلم اللغة نفسها وهو 

ولنيل فهم ) االستماع والكالم والقراءة والكتابة(تعليم املهارات اللغوية األربع 
ومشاركة الطلبة. الطلبة اجليد على تلك املهارات األربع البد عليهم املشاركة فيه

يف عملية التعليم يصمم باالنشطة طرح النص العربية و األسئلة كمثل طرح الكرة 
.”Snowball Throwing“الثلجية أو 

أسئلة البحثمشكلة و -ب
:يف هذا البحث ستبحث الباحثة مشكالت وتعرض باألسئلة اآلتية 

يف "Snowball throwing"كيف يتم تطبيق التعلم النشاطي باستخدام .١
القراءة اجلهرية بنطق صحيح وفهم املقروء لدى الطلبة؟مهارة 

القراءةيف تنمية مهارة "Snowball throwing"ستخدام امامدى فعالية .٢
اجلهرية بنطق صحيح وفهم املقروء لدى الطلبة؟

فرضية البحث-جـ
استفرضت الباحثة أن هذه الطريقة مناسبة وفعالة لتنمية مهارة القراءة 

قة حتقق أغراض تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة القراءة، وهي ألن هذه الطري
أن تتمكن من قراءة النص قراءة جهرية بنطق صحيح وفهم املقروء يف املدرسة 

٢٠١٠صة العلماء املتوسطة اإلسالمية للفصل السابع يف العام الدراسي 
\٢٠١١.

أهدف البحث-د



يف مهارة اجلهرية "Snowball throwing"معرفة تطبيق التعلم النشاطي باستخدام -١
.بنطق صحيح وفهم املقروء

يف "Snowball throwing"التعلم النشاطي باستخدام معرفة فعالية استخدام -٢
.تنمية مهارة القراءة

أهمية البحث-ه
:ترجى يف هذا البحث أن تعّم الفوائد من نظرية وتطبيقية 

:من الناحية النظرية 
كون البحث أساسا وسندا للباحثة يف تطبيق حبث العلمي أن ي:للباحثة - ١

وزيادة املعلومات للباحثة عن طريقة التعليم املناسبة والفعالة يف تعليم 
العربية 

.  أن يعطي اخلربات هلم ما يتعلق بتعليم العربية بالرغبة دون ملل:للطلبة - ٢
طريقة أن يكون اعطاء املدخالت اإلجابية عن: للمدرس اللغة العربية - ٣

التعليم يف تعلم العربية مرحيا وممتعا
أن يكون هذا البحث مرجعا: للباحث الالحقني - ٤

: تطبيقية الومن الناحية 
أن تعطي نتيجة تطبيق هذه الطريقة لتعليم اللغة العربية خاصة : للباحثة -١

ملهارة القراءة
بسهولة ومرحيةأن تكون النتيجة تشجع الطلبة يف تعلم العربية : للطلبة -٢
لتجديد وحتسني عملية تعليم اللغة العربية وللوصول : ملدرس اللغة العربية -٣

إىل األهداف املرجوة يف التعليم والتعلم
يكون أن ينمي هذا البحث: للباحث الالحقني -٤



حدود البحث-و
:حددت الباحثة يف هذا البحث كما يلي

:د الموضوعيةو الحد

التعلم النشاطي باستخدام : أما حدود املوضوع يف هذا البحث هي
"Snowball Throwing"النص قراءة جهرية بنطق صحيح وفهم املقروءيف قراءة.

:الحدود المكانية

ضة  العلماء املتوسطة اإل سالمية  ركزت الباحثة للصف السابع من مدرسة 
. كارانج بلوسو ماالنج جاوى الشرقية

:الحدود الزمانية

العام قامت الباحثة هذا البحث يف الفصل  الدراسي الثاين من أبريل إىل مايو
٢٠١١- ٢٠١٠الدراسي  

تحديد المصطلحات-ز
التعلم النشاطي هو كل شكل تعلمي الذي ميكن أن يدور الطلبة - ١

٧.تفاعليا بينهم وبني املعلم يف عملية التعليمنشاطيا و 

٢ -"Snowball Throwing" هي  من إحدى األساليب التعلم النشاطي
٨.باستخدام القرطاس املدور كمثل الكرة الذي يطرح الطالب إىل األخر

وعليه نص القراءة العربية للمستوى املتوسط خاصة للصف السابع
ة النص قراءة جهرية، أي تنمية قراءتنمية تقصد الباحثة . مهارة القراءة- ٣

.فهم املقروءة جهرية من النصوص العربية البسيطة و قراءقدرة الطلبة يف 

7 Mahmudah, Umi dan Abdul Wahab R,Active Learning dalam pembelajaran Bahasa Arab,UIN-
Malang Press,2008,p.184
8 http://wyw1d.wordpress.com/2009/11/09/model-pembelajaran-18-snowball-throwing/htm.
diakses tanggal 21 januari 2011

http://wyw1d.wordpress.com/2009/11/09/model-pembelajaran-18-snowball-throwing/htm


الدراسات السابقة- خ
تعليم فهم املقروء باسرتاتيجية ، عن ٩أني زينبالبحث الذي قامت به -١

حبث عملي يف تالميذ الفصل اخلامس نور ( نشاط القراءة والتفكري املوجه
معرفة تطبيق استخدام م، وهدف حبثها ٢٠٠٣سنة ) سالم لوماجنجاإل

وحصلت . يف تلك املدرسةاسرتاتيجية نشاط القراءة والتفكري املوجة
التاحثة إىل أن تعليم فهم املقرؤ باسرتاتيجية نشاط القراءة والتفكري املوجة 
يفيد التالميذ يف فهم النص املؤسس على مدخل القراءة وأكثرهم يف 

.ة قبل القراءةمرحل

يف STADالتعليم التعاوين بأسلوب عن ،١٠أعلىالبحث الذي قام به . ٢
حبث جترييب يف مدرسة دار األعمال العالية (تنمية مهاريت الكالم و القراءة

ملعرفة أثر التعليم التعاوين م، وهدف حبثه ٢٠٠٩سنة ) مبدينة المبونج
ة لدى طلبة الفصل الثاين يف على مهارة الكالم والقراءSTADبأسلوب 

-٢٠٠٨مدرسة دار األعمال العالية مبدينة مرتو المبونج العام الدراسي 
ملعرفة رفع مستوى مهاريت الكالم والقراءة لدي طلبة الفصل وم ٢٠٠٩

-٢٠٠٨الثاين يف مدرسة دار األعمال مبدينة مرتو المبونج العام الدراسي 
STADيم التعاوين بأسلوب تطبيق التعلوحصل الباحث أن. م٢٠٠٩

دافعية و يؤثر جوههريا للطالب يف تنمية مهاريت الكالم والقراءة يف تلك 
. املدرسة

حبث عملي لتالميذ يف الفصل اخلامس (تعليم فهم المقروء باستراتيجية نشاط القراءة والتفكيرأين زينب،٩
اجلامعة اإلسالمية احلكومية : ماالنج(رسالة املاجستري غري منشورة، ) مدرسة نور اإلسالم لوماجنج

)م٢٠٠٩ماالنج،
حبث جترييب يف مدرسة دار (ي الكالم والقراءةفي تنمية مهارتSTADالتعليم التعاوني بأسلوب أعلى، ١٠

اجلامعة موالنا مالك إبراهيماإلسالمية : ماالنج(رسالة املاجستري غري منشورة، ) األعمال العالية مبدينة المبونج
)م٢٠٠٩احلكومية ماالنج،



تطبيـق طريقـة جيـك سـاو التعاونيـة يف عـن،١١رشـيدينبهقامالذيالبحث.٣
احلكوميــة تشباســونج باملدرســة العاليــة إجرائــي دراســة تعلــيم القــراءة العربيــة،

املدرســـةيفالعربيـــةاللغـــةالتعلـــيمأداءحتســـنيحبثـــه وهـــدف ."جـــاوا الغربيـــة
القراءةمهارةتعليمخاصةاملدرسةتلكالعالية

والنتيجــة. القــراءةمهــارةتنميـةيفســاوجيــكأسـلوبفعاليــةمــدىمعرفـةو
القـــراءةمهـــارةتعلـــيميفالتعاونيـــةســـاوجيـــكطريقـــةنأهـــيالبحـــثهـــذا

ونيعـــــاونوجيعلهـــــمتعّلمهـــــايفالطلبـــــةءآرايفإجيابيـــــاتإىليـــــؤّديالعربيـــــة
.والوظيفيةالواجباتعمليفالفرديةمسؤوليتهموتنميبعضا،بعضهم

يفاهـــتماألولالبحـــثأنعرفــتالســـابقة،البحـــوثإىلالباحثــةنظـــرتوعنــدما
يفاهتمـــاوالثالـــثالثـــاينالبحـــثوأمـــااملوجـــهوالتفكـــريالقـــراءةنشـــاطاســـرتاتيجيةتطبيـــق
الثـــاينالبحـــثوكـــانخمتلفـــانفيـــهالتطبيـــقواملســـتخدماألســـلوبولكـــنالتعـــاوينمالتعلـــي
. فقطالقراءةمهارةيفالثالثوالبحثوالكالمالقراءةمهاريتيفخيتص

تمــتفالباحثــة Snowball"وهــواآلخــرباألســلوبولكــنالنشــاطيالــتعلميفا

Throwing" ة البيضاء من البالستيكوالوسيلة املستخدمة هي القرطاس والكر.

احلكومية دراسة إجرائي مبدرسة العالية(تطبيق طريقة جيك ساو التعاونية في تعليم القراءةرشدين، .١١
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية : ماالنج(رسالة املاجستري غري منشورة، ) جيباسونج جاوا الغربية

)م٢٠٠٩ماالنج، 



لفصل الثانيا
اإلطار النظري

م النشاطيالتعل: المبحث األول 
م النشاطي تعلمفهوم ال-أ

التعّلم هو تغري يف السلوك ناتج عن استثارة، ) Guilford(يقول جيلفورد
وهذا التغري يف السلوك قد يكون ناجتا عن منبهات بسيطة أو عن مواقف معقدة 

مال سهال، ألنه حيتاج إىل مشاركة ليس التعلم ع١.يواجهها اإلنسان يف حياته
سيتذكر وحيسس اإلنتاج إذا كان الطالب . بني العقل والعمل من الطالب

كانت اسرتا جتيات. مشاركا يف العمل، ومن مث حيتاج إىل اإلسرتاتيجية املناسبة
يف التعلم كثرية ومن إحدى اسرتاتيجية يف التعليم والتعلم هي التعلم النشاطي، 

وهو يناسب خبصائص التعلم النشاطي كما قال . مركزا على الطالبوكان التعلم 
٢):Bonwell(بون ويل

يشدد التعلم على مهارة التفكري والتحليل والناقد يف حبث ما، وليس يف -١
.اعطاء املعلومات فحسب

م-٢ ال يستمع الطالب سلبيا ولكنهم يعملون ما يتعلق مباد
ميشدد على استكشاف النتائج و السلوكية -٣ اليت تتعلق مباد
يطلب من الطالب أن يفكروا تفكريا عميقا مث حيللوا املادة-٤

) :Confusius(كما قال كون فوزيوز

١٣.صـملرجع السابقاعبد احلافظ حممد سالمة ،١
2 Mahmudah, Umi dan.Rosyidi, op.cit.,p.64



"ما مسعته نسيته "  
"ما نظرته تذكرته "  
"ما عملته فهمته "  

اذا . دماغ اإلنسان قابال وحافظا املعلومات فقط ولكنه يعاجلها وحيفظهاليس 
ناقشة وإجابة األسئلة ووضع األسئلة فيعمل الدماغ حسنا أمر  الطالب يف امل

.جيدا
التعلم الذي يشجع الطالب جسمانيا : وبالرغم أن مفهوم التعلم النشاطي هو

٣.واجتماعيا وعقليا لفهم ولنمو املهارات احلياتية

التعلم النشاطي هو كل ما مسعت ) Mel Silberman(وقال ميل سيلربمني 
ونظرُت فذكرُت قليال، وكل ما مسعُت ونظرُت وسئلُت فنسيت، وكل ما مسعُت 

وناقشُت مع زمالئنا ففهمُت، وكل ما مسعُت ونظرُت وناقسُت وعملُت فنلت 
.املعرفة واملهارة وكل ما تعّلمُت إىل اآلخر تولّيُت 

وقيل بأن التعلم النشاطي هو التعلم الذايت الذي ينمي ملساعدة الطالب يف بناء 
ا ويسيطرون عليهاالربط بني املع ٤.لومات اجلديدة باخلربات اليت ميلكو

ووجدت الباحثة أن مفهوم النشاط عند جودت ركايب هو تقوم على أساس 
٥.نفسي، يدعوا إىل إستغالل فاعلية التالميذ

3Effendy, Ahmad Fuad, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab,( Malang: Misykat,
2009),p.198
4 Mel Silberman, Active Learning 101 Strategi Pembelajaran Aktif,Diterjemahkan oleh
Sarjuli dkk,2002(Yogyakarta:Pustaka Insan Madani,2009)

وقيل أن هذه٢٨١.،ص)م١٩٨٤مكتبة الفالح،:الكويت(، تدريس الفنون اللغة العربيةعلي أمحد مدكور، ٥
.عن الطريقة السابقةاة نسبيالطريقة حديث



ملاذا الطلبة نسوا  على األكثر كل ما مسع؟ من احد اإلجابة ججاحلُيعرض
قدرة . درس مع قدرة السماع الطلبة كل ما مسعاجلذابة هي فروق سرعة كالم امل

الدماغ الطلبة ال يساوي بقدرة تسجيل آلة التسجيل يف تسجيل الصوت، ألن 
دماغ االنسان يسأل كل ما يدخل فيه دائما، إىل . الطلبة يسمعون ويفكرون معا

هذا هو يسبب كل ما تعلمه الميكن أن . أن يكون االنتباه ال يركز املثري كافة
ليعتقد خربات التعلمهم أن يكون الطلبة أداء الوظيفة بتحفيز املخ . ر جيدايتذك

من خالل األنشطة املختلفة اليت ميكن أن حتفز قدرة احلواس البصرية والسمعية 
ألن الدماغ هو العضو الذي يقرر السلوك والشخصية وحيفظ . واحلسية واحلركية

العصيب هو اجلهاز الذي ينتج ذكريات أوىل، وبعبارة أخرى فإن الدماغ واجلهاز
٦.مجيع أنشطة اهليئة وينظمها

م النشاطيهداف  التعلأ-ب
: أهداف التعلم النشاطي منهاوأما 
٧إنتباه الطالب وتركيزهم  على التعلم-١

تنمية الرغبة يف التعلم-٢
اج الطالب يف التعلم-٣ إفرح وإ
٨التعمق يف الذاكرة واألنشطة على التعلم-٤

. ب حلل املشكلةتساعد الطال-٥
.وتساعد املدرس على امتام واجباته يف وقت حمدد-٦

6 yuliani  dan B.Sujiono, Bermain Kreatif berbasis kecerdasan Jamak. (Jakarta:PT.Indeks.2010) p.49.
7 Mahmudah, Umi dan Rosyidi,op.cit.,p.63
8 Suprijono, Agus, Cooperative Learning Teori & Aplikasi PAIKEM,( Yogyakarta,Pustaka Pelajar,2009)
p.xi



٩.للوصول إىل األهداف املرجوةعلى احلد األقصى-٧

.ربط املعرفة اجلديدة وحفظها يف الدماغ-٨

أساليب التعلم الطلبة- ج
أن  " يف دي بوتر يف سوجيانا ) Grinder(وغريندر)Bandler(رأى باندلر

من طرائق أو أساليب التعلم اليت تعمل كوسيلة كل شخص مييل إىل واحدة 
واعتقدت مرقافا  أن الناس ال متيل إال أسلوبا ١٠.للتعلم والتجهيز واإلتصال

وتقسيم األساليب اليت ميلكها  . واحدا، بل يستخدم جمموعة من أساليب خمتلفة
.كل فرد يف ثالثة أساليب وهي البصرية والسمعية واحلركية

)Visual(األسلوب البصري .١
يتميز هذا . الشخص الذي ميلك أسلوبا بصريا يتعلم باستخدام النظر

وأما خصائص هذا األسلوب هي التنظيم . األسلوب النموذج البصري 
واالهتمام على األشياء بتفصيل واحلفظ على اللباس واملذاكرة على الصورة 

.من القراءة واملذاكرة ما يرى
)Auditory(األسلوب السمعي .٢

وأما خصائص . الذي ميلك أسلوبا مسعيا يتعلم باستخدام السماعالشخص 
هذا األسلوب هي االهتمام املنكسرة بسهولة والكالم بالتنغيم ويتعلم بطريقة 
السماع وحتريك الشفتني وختريج الصوت عند القراءة و حب املناقشة عن 

.نفسه أوخارجه
) Kinesthetic(األسلوب احلركي .٣

9 Hisyam Zaini dkk,Strategi Pembelajaran Aktif,(Yogyakarta,Pustaka Insan Madani,2008) p:
10 Ibid.p.53



وأما . با حركيا يتعلم باستخدام احلركة وااللتماسالشخص الذي ميلك أسلو 
خصائصه هذا الألسلوب هي االلتماس عند اتصاله مع االخرين والقيام 

. متقربا واحلركة الكثرية وإشارة الكتابة  عند القراءة واملذاكرة مع املشي والرؤية

إدارة الفصل للتعلم النشاطي- خ
صل، أن يكون الفصل يرتب ويهتم يؤثر إىل أنشطة التعلم يف الفمنظمة الفصل

:مايلي
.أن يكون الفصل على مدى ألخذ آلة املدرسية ومصادر املعلومات بسهولة.١
أن يكون الفصل واملقعد ممكنا أن حيرك املدرس والطالب من مكان واحد .٢

.إىل مكان آخر
أن يكون الفصل تفاعليا من كل جهة وبني املدرس والطالب أوضده .٣

.روالطلب مع الطالب آخ
١١.أن يكون الفصل ممكنا لتعلم ويعمل الوجبات فرديا أومزوجا أو مجاعة.٤

:األشكال منظمة الفصل منها) Melvin(ويعرض ميل فني 
"U"شكل .١

هذا الشكل متعددة الفائدة يستخدم الطلبة ان يقرأون ويكتبون وينظرون 
: وتصميمه فيما يلي. الوسائل البصرية بسهولة

11 Mahmudah, Umi dan Wahab ,op.cit.,p.114



شكل الفرقة .٢
هذا الشكل لرتقية التفاعل يف الفرقة ألن موقعهم أقرب بني طالب وطالب 

:وتصميمه فيما يلي. آخر

شكل مكتب املؤمتر رمسي.٣
. هذا الشكل أحسن اذا كان املكتب مربعا ألن الشكل يكثر دور الطلبة

:وتصميمه فيما يلي

شكل الكرة.٤



ناسب ملناقشة للفرقة الكبرية واملواجهة التفاعلية  بني هذا الشكل م
:وتصميمه فيما يلي. الطلبة

شكل الفرقة على الفرقة.٥
وتصميمه فيما . هذا الشكل ميكن أن جيادل أو يعمل أنشطة الفرقة

:يلي

شكل حجرة العملية.٦
. هذا الشكل أحسن للطلبة أن يعمل الوجبات لكى يكون عالقة بينهم

:وتصميمه فيما يلي



شكل الفرقة املنتشرة.٧
هذا الشكل حيتاج إىل مكان واسع شكل الفرقة ليعمل أنشطة التعلم 

:وتصميمه فيما يلي. على أساس الفرقة

"V"شكل .٨
هذا الشكل لنقص املسافة بني الطلبة وميكن أن ينظر بينهم من شكل 

:وتصميمه فيما يلي. معتدل يف عدد كبري



١٢شكل فصل تقليدي.٩

اذا كان ال ميكن أن يشكل شكال سابقا، فيشكل الفصل كما شكل 
:وتصميمه فيما يلي. الفصل العادة

أساليب التعلم النشاطي -ه
قد . كان أساليب كثريا الذي يستخدمه لتطبيق التعلم النشاطي يف املدرسة

طي، ويطبق مناسبة باملادة أساليبا للتعلم النشا١٠١عرض ميل سيلربمني 
:وأساليبه منها. واألغراض احملقق

)?Who In The Class( ؟من يف الفصل.١

12 Mel Silberman.Active Learning 101 cara belajar siswa aktif diterjemahkan oleh Raisul Muttaqin.(
Bandung: Nusamedia,2006).p.35-40



هذا األسلوب لتغيري ظروف الفصل من امللل والسآمة إىل الفرح والسعادة، 
.يستخدم أحيان لبناء اجلماعة والتعاون يف العمل بينهم

)Prediction(التخمني.٢
يف التعارف بينهم وملمارسة يف مهارة الكالم هذا االسلوب ملساعدة الطلبة

.واالستماع والكتابة
)Card Sort(بطاقة الفرز.٣

.هذه البطاقات تستخدم لتعليم املفردات واملصطلحات
)Reading Guide(إرشاد القراءة .٤

اء عمليتهم خارج الفصل خاصة يف القراءة  يستخدم ملساعدة الطلبة يف ا
.املوسعة

)Snowball Throwing(كرة الثلج .٥
هذا االسلوب ملمارسة العضوية ولتشغيل عملية التعليم يف الفصل بأسلوب 

.وخطواته ستعرض يف صفحة أخرى. مريح
Snowball، ويف هذا البحث تركز الباحثة على استخدام وغري ذالك

Throwingوفيما يلي ستبحث عن املفهوم  . يف تطبيق تعلمهاSnowball

Throwing.

"Snowball Throwing"مفهوم - و
هو منوذج التعلم الفعال الذي " ”Snowball Throwingالتعلم النشاطي و

والتعلم ) learning to know(التعلم للمعرفةيعينUNESCOشرع به 
learning to live)والتعلم الستمرار احلياة)(learning to doللعمل togather)



أصله من Snowball Throwingأما و ، ١٣(learning to be)والتعلم ملعرفة النفسي
واذا ١٤.مبعىن طرحThrowingكرة الثلج و مبعىنSnowballاللغة اإلجنليزية، 

.معناه طرح الكرة الثلجSnowball Throwingوصل 
ومن عالمة العوملة هي التقدم يف تكنولوجيا العلوم واملعرفة وكذلك االعالم 

والجيعل املدرس . عنوي يف جمال الرتبيةواالتصال الذي يوجب إىل التغيري امل
ذا التطوير ميكن للطالب أن يطلب . مصدرا وحيدا يف عملية التدريس

املعلومات من أي مصادر، ولذلك البد على املدرس تغيري اسرتاتيجيته يف 
. التعليم

أما املشكلة األساسية يف عملية التدريس يف الفصل هي عدم التالئم  
وهذه املشكلة يعذر ملال دون رغبة يف . مة بأهداف التعليمبالطريقة املستخد

ويشدد املدرس أن ميلك كفاءة يف تنظيم ما يتعلق باسرتاجتية التعليم . التعليم
.النشاطي واملريح وتالئم حباجة الطالب

أكثر منالتعلم النشاطى )Confusius(عرف الفيلسوف الصين كون فوزيوز
تلك العبارة األمركي)  Mel Silberman(سنة ، وتطور ميل سيربمني٢٤٠٠

يعتقد . ويوسع يف تعريف هذه نظرية كون فوزيوز كما تشرحها الباحثة فيما سبق 
ميل سيربمني أن هناك الربط العميق بني قدرة دماغ اإلنسان وكفاءة املدرس 

طرق التعليم النشاطي وإحدى منها ١٠١وقدرة الطالب، وهذا يؤدي إىل نشأة 
Snowball Throwing.مسيت هذه الطريق بــــــــــ ١٥Snowball Throwing

13 DEPDIKNAS, Buku 1 Menejemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis
Sekolah,(Jakarta:Diknas),2001,p.5
14Yonata, sherly dan Albertus,Kamus Praktis 100.000:Inggris-Indonesia,Indonesia
Inggris,Karya Utama, Surabaya
15 http: //kombasasin.blogspot.com/2010/maulana-husada-optimaisasi-pembelajaran.html
diakses tanggal 21 januari 2011



بالقرطاس املدور كالكرة وطرحت الكرة كما طرحت الكرة الثلجية الستعماهلا
.وأما تطبيقها ستبحث الباحثة يف املبحث املستقبل. يف فصل الثلج

"Snowball Throwing"استخدام تطبيق التعليم النشاطي ب-ز
ملمارسة الطالب يف نيل علم ما ويوصله إىل Snowball Throwingاستخدم 

وهذه الطريقة تطبق فرديا أم مجاعيا، اذا كان الطالب يف . اآلخر يف جمموعتهم
طالبا ١٥طالبا، فتطبق فرديا واذا كان الطالب أكثر من ١٥الفصل أقل من 

ا نص ويستخدم فيها القرطاس  املدور كالكرة ويكتب عليه. فتطبق مجاعيا
القراءة، وكان الطالب الذي ينال الكرة يقرأ النص بقراءة جهرية وبنطق صحيح 
مث يفهمه فهما سريعا  ويكّون السؤال من النص ومن مث عليه أن يأخذ الكرة 

وأما خطوات هذه . األخرى ويرميها إىل اآلخر وهلم جرا حىت اتنهت الكرة
١٦:الطريقة كما يلي

األساسية احملققشرح املدرس التمهيد والكفاءة-١
تقسم املدرس الطالب إىل فرق صغرية-٢
شرح املدرس نظام اللعبة-٣
موعة األوىل ويرميها إىل اآلخرى-٤ إعداد املدرس الكرة مث يأمر  واحدا  من ا
الطالب الذي ينال الكرة، عليه أن يقرأ النص  قراءة جهرية ويفهمه مث خيرج -٥

يه إىل اآلخرالسؤال من النص ويكتبه على القرطاس مث يرم
الطالب الذي ينال الكرة فيها السؤال عليه أن جييبه، وإذا كانت اإلجابة -٦

.صحيحة له فرصة ألخذ الكرة األخرى ويرميها إىل اآلخر

16 Suprijono, Agus,op.cit.,p.128



.  مث يرمي إىل اآلخر وجرت اللعبة  متبادلة بينهم إىل النهاية-٧
االختبار-٨
ريةاالختتام وخيتار املدرس الفائز منهم  وهو من له نتيجة كث-٩

.يف االختبار، النص املكتوبة من األسئلة وكانت اإلجابة مباشرة

األسس والخطوات المهمة لنجاح عمل المجموعات التعلمية- خ
موعات التعليمية التعاونية  لكى تؤدي عملنا على وجه األكمال بعدة متر طريقة ا

:أسس وخطوات ميكن إجيازها يف اآليت
شكالت تتطلب توفري جو مادي للجماعة فالفعالية يف حل امل: جو العمل-١

يساعد على التعرف على املشكلة
غن العالقة الطبيعية بني الطالب ال تدع جماال للخالف، وتسمح : الطمأنينة-٢

.باالنتقال من املهام الفردية، إىل أهداف اجلماعة
توزيع القيادة بني الطالب يؤد إىل انغماسهم يف املهام، كما : القيادة املوزعة-٣

.مح بأقصى منو ممكن بينهميس
إن الصياغة الوضوحة للهدف تزيد من الشعور باجلماعة، : وضوح األهداف-٤

.كما تزيد من اشرتاك الطالب يف عملية إختاذ القرارات
على اجلماعات أن تضع خطة عمل التباعه من البداية، مع وضع : املرونة-٥

تعديل خطة أهداف جديدة يف ضوع  االحتياجات اجلديدة، وحينئذ ميكن 
.العمل

ا، حىت تصل : اإلمجاع -٦ من الضروري ان تستمر عملية القرارات، ومناقشا
اجلماعة غلى قرار حيصل علىموافقة امجاعيةز



اإلحاطة بالعملية اجلماعية تزيد من احتمال التعرف على اهلدف، كما -٧
.تسمح بالتعديل السريع لألهداف الرئيسية الفرعية

موعات-٨ ختتلف أعداد الطالب باختالف املوضوعات التعلم :تقرير احلجم ا
.
موعات-٩ م ، : توزيع الطالب على ا ويتعني عند توزيع مراعاة تنوع قدرا

.وميوهلم ودرجات رغبتهم يف مشاركة والتعاون
موعات املتعاونة-١٠ ينبغي أن يتم حتطيط املواد بصيغ : حتطيط مواد التدريس با

موعة  الواحدة الواحدة، مشجعة على التفاعل والتعاون ا ملشرتك الفراد ا
موعات مع بعضها بعضا وا

موعة بطبيعة : توضيح مهمة التحصيل للمجموعة املتعاونة-١١ بإعالم طالب ا
التعلم الذي سيقومون به وباألهداف سيحققو هلا، ونوع املفاهم  واملعارف 

.املتصلة بكل ذلك
موعة اقرتاح أساليب ووسائل مشاركة لتوحيد وتك-١٢ ثيف وتعاون أفراد ا

م ومشاركتهم يف  وتفاعل من جانب، ومتابعتهم والتعرف على مدى تعاو
.التعلم والتحصيل من جانب آخر

توضيع املعايري الالزمة لنجاح التحصيل والتعلم للمجموعات التعليمية -١٣
.التعاونية

موعة التعاونية-١٤ متابعة و : حتديد أنواع السلوكيات املرغوبة نتيجة عمل ا
ا إىل األفضل .وتوجيه هذه السلوكيات للوصول 

موعة التعاونة يف التغلب على صعوبة التعلم، وتقدمي التغذية -١٥ مساعدة ا
الراجعة الالزمة لتكميل وتصحيح مااخفقوا فيه



موعات التعليمية املتعاونة-١٦ باالختبارات : تقومي كفاية تعلم الطالب با
١٧.ومواقف التحصيل املتنوعة

مهارة القراءة: المبحث الثاني 
مفهوم مهارة القراءة-أ

والقراءة تفيد الطلبة يف . من املهارات الرئسية الالزمة يف تعلم اللغةالقراءة إن 
حياته، فهي توسيع دائرة خرباته، وتفتح أمامه أبواب الثقافة، وحتقق التسلية 

ذب مقاييس التذوق وتساعد ومفهومها ستبحث . يف حل املشكالتواملتعة، و
:فيما يلي

قراءة، وقرآنا، تتبع  –الكتاب ) قرأ(تقول : القراءة تفهم مبعىن قرأ يف اللغة 
ا، ومسيت حديثا بالقراءة  ا، وتتبع كلماته ومل ينطق  كلمتاه نظرا ونطق 

لتعريف أما ا. والتعريف اللغوية مشل القراءة اجلهرية والقراءة الصامتة١٨.الصامتة
أن القراءة عملية ميكانيكية بسيطة إىل مفهوم معقد يقوم " اإلصطالحي للقراءة 

ا نشاط عقلي يستلزم تدخل شخصية اإلنسان بكل جوانبها وعرفه ١٩".على أ
ا أساسا عملية ذهنية . أن القراءة ليست أداة مدرسية ضيقة" طعيمة إ
مناط ذات عمليات عقلية وينبغي أن تنمى كتنظيم مركب يتكون من أ.تأملية

النقراض يف اللغة العربية بني االتعلم التعاوني في بناء مجتمع اللغة العربية للناطقين بغيرهازاليكا بنت آدم، ١٧
حتديات وتوقيعات، جمموعة البحوث الدويل بالتعاون بني جامعة األزهر اإلندونيسية واحتاد مدرس اللغة -والتطور
)م٢٠١٠جامعة األزهار اإلندونيسيةـ،:جاكرتا(العربية
٧٢٩.، ص٢،ج المعجم الوسيطجممع اللغة العربية،١٨

املركز القومي للبحوث، : القاهرة(، حبث حتليلي مقارنة يميةاللغة العربية ومشكلتها التعليوسف الصفيت،١٩
٥٤.ص) ١٩٨١



ا نشاط ينبغي أن حيتوى على كل أمناط التفكري والتقومي واحلكم . عليا إ
٢٠".والتحليل والتعليل وحل املشكالت

من اآلراء السابقة فيفهم أن القراءة إذن نشاط يتكون من أربعة عناصر وهي 
لقارئ، استقبال بصري للرموز، وهذا ما يسميه بالنقد، ودمج هلذه اإلفكار ا

لذا فالقراءة هي . وتصور لتطبيقتها يف مستقبل حياته وهذاما يسميه بالتفاعل
ا نشاط عقلي يستلزم تدخل شخصية اإلنسان  تعرف وفهم نقد وتفاعل، إ

.        وتشتمل هذه املكونات األربعة على عدد من املهارات. بكل جوانبها

أنواع القراءة-ب
األهــــدافحيــــثمــــنالقـــراءةأنــــواععلــــىوسنقصـــرة،خمتلفــــالقــــراءةأنـــواعأن

٢١: هياألهدافحيثمنالقراءةوأما. واألداء

األسئلةعناإلجابةعنللبحثقراءة-١
والتلسيةوالرتويحللمتعةقراءة-٢
الدرسقراءة-٣
معلوماتلتحصيلقراءة-٤
االمتحاناألسئلةعنإلجابةقراءة-٥
القراءةمهاراتالطالباكتسابعلىللتأكيدقراءة-٦
تعلمأجلمناملختلفةالدراسيةاملوادقراة-٧

:ومهاالقسمنيعلىتنقسماألداءحيثمنقراءةالوأما

منشورات املنظمةاإلسالمية : إيسيسكو(،هتعليم العربية لغير النطقين بها مناهجه وأساليبرشدي أمحد طعيمة،٢٠
١٧٥.،ص)م١٩٨٩،للرتبية والعلوم والثقافات

) لقلمدار اكويت،(،بية بالمرحلة اإلبتدائية أسسه وتطبيقهتدريس اللغة العر حممد صالح الدين علي جماور،٢١
٣٩٦.ص



:الصامتةالقراءة- أ
املتكامـلاملناسـباملعـىنوإعطائهـااملطبوعـة،الرمـوزاسـتقبالهـيالصـامتةالقـراءة

وتكــويناملقـروءة،اجلديـدةباملعــاينتفاعلهـامـعةالســابقالقـارئخـرباتحـدوديف
الصــامتةالقــراءةومتّثــل٢٢.النطــقأعضــاءاســتخدامدونوفهمهــاجديــدةخــربات

وكمــافيهــا،للصــوتدخــلوالودّقــةبســهولةمعانيهــاوفهــماملكتوبــة،الرمــوزحــلّ 
الكلمــــةرؤيــــةوكــــذلكامســــه،لنطــــقحاجــــةدونملعرفتــــهكافيــــةالشــــيءرؤيــــةأن

.املكتوبة
:اجلهريةالقراءة-ب

الكتابيـة،الرمـوزبصريحتريكمثلالصامتة،القراءةيفماتشملاجلهريةاءةالقر 
اعقلــيوإدراك هــذهعــنالشــفهيالتعبريبــعليهــاتزيــدأنإالومعانيهــا،ملــدلوال

مــــنأصـــعباجلهريـــةالقـــراءةو . ـــاواجلهـــرمـــاتالكلبنطـــقواملعـــاين،املـــدلوالت
٢٣.الصامتةالقراءة

أهداف تعليم القراءة- ج
يفاإليهالوصوليراداليتالغاياتهياألهدافأن: معروفحممودعرفو 
الكتاباتعليهااّتفقتماهيهنااملقصودةواألهداف٢٤.مامرحلةاية

العربيةاللغةوتعليمعاّمةبصفةاألجنبيةالّلغاتتعليمتناولتاّليتواألحباث
.خاّصةبصفةلألجانب

:هيالقراءةهدافأالناقةكاملحممودعندأما

١٣٠- ١٢٩.املرجع السابق ص,أمحد فؤاد حممود عليان.٢٢
٨٦: ص). م١٩٩٧دار الفكر : بريوت( .طرق تدريس اللغة العربية,جودت الركايب. ٢٣

١٨٩. ص١٩٨٥: مكة،القرىأمعةامج،أخرىبلغاتللناطقينالعربيةاللغةتعليم،الناقةكاملحممود٢٤



العربيةاللغةيفعنهاتعرباليتباألصواتاملكتوبةالرموزربطمنالدارسيتمكنأن-١
صحيحبنطقجهريةقراءةالنصقراءةمنيتمكنأن-٢
املعىنتغريوادراكاملطبوعةالصفحةمنمباشرةالعاماملعىناستنتاجمنيتمكنأن-٣

الرتكيببتغري
احلديثاملفرداتبنيوالفرقالسياقمعاينمناملفرداتمعاينعلىيتعرفوأن-٤

الكتابةواملفردات
بينهاتربطاليتاملعىنعالقاتوإدراكالفقراتيفاجلملمعاينيفهمأن-٥
الرئسيةللفكرةاملكونةالعالقاتيدركوأنالتفاصيلاجلزئيةاألفكاريفهمأن-٦
وصرفهااللغةدقواعذلكتعوقأندونوانطالقبفهميقراءوأن-٧
باللغتنيمرتمجةاملفرداتقوائمأوباملعاجماإلستعانةدونبطالقةيقراءوأن-٨
منهاكلظيفةوالرتقيمعالماتعلىيتعرفان-٩
واألحداثوالعلوموالتاريخألدبإىلالصحيفةمنابتداءواسعةقراءةيقراءأن-١٠

القراءةوربطونقدهااينمعوحتليلالنتائجوحتديداألحداثإدراكمعاجلارية
. واإلسالميةالعربيةبالثقافةالواسعة

٢٥:هيالقراءةأهدافطعيمةعندوأما

العربيةتعليممنالعمليةأغراضهحيققأنالدارسيستطيعوبالقراءة-١١
الفراغوقتوقضاءاإلستماعمنقدرحتقيقاالدارسيستطيعمهارةوالقراءة-١٢

أجدىهومبا
مثةليساملعهديرتكأنبعدوحدهالطالبينميهاالىيتاملهارةهيةالقراءإن-١٣

. القراءةمثلالقراءةيفللتقدمأدعى

١٧٦.صاملرجع السابق، رشدي أمحد طعيمة، ٢٥



وترقيةالتالميذخرباتتنميةيفخاصةتتمثلاغراضاىلالقراءةألوانمعظمترمى
ممفاهيمهم اىلللقراءةخاصةاغراضوتقسم. ذالكوغرياالجتماعيةومعلوما
:جمموعتني

موعة)أ معالقراءةحصةفيهاتشرتكاليتاالغراصعلىتشتملاالوىلا
القراءةبتعلمواالهتمامالشغفاثارة:وهياالخرىاملوادخصصمنغريها
واشباعاملتعلمخرباتوتوسيعواجلهريةالصامتةالقراءةيفالكفايةوتنمية

متعتهونتميةمالكالجبمالحسهوارهافاستخدامهاعلىوميولهحاجاته
.به

موعة)ب حتددأنوميكنالقراءة،لدرساملباشرةاالغراضعلىفتشملالثانيةا
واالجتاهاتالعاداتتئداليتالعواملتوفر: التايلالنحوعلىاالغراضهذه

الغرضهذاويشملواجلهرية،الصامتةالقراءةتتضمنهااليتاالساسيةالعقلية
االصحةالناحيتنيبتوفريوالعنايةالقراءةيفميذالتالتقدمدراسةايضا

ممالئمتنيوجعلوالعالجية ٢٦...صعوباتمنجيدونوماالفرديةحلاجا

الجهريةالقراءةتدريسهدافأ-د
فيمـــااجلهريـــةالقــراءةاألهـــدافوأمــامهـــم،األهــدافولكـــلأهــدافشـــيئلكــل
:يلي
النطقيفالتالميذأخطاءعنالكشفللمعلمتيسر-١
واإللقاءالنطقيفوالدقةالطالقةقياسإختباريفأيضااملعلموسيلة-٢

)م٢٠٠٠دار الثقافة،:القاهرة(تعليم اللغة العربية والتربية الدينية،حممود رشدي خاطر ومصطفى رسالن،٢٦
٨٢-٨١.ص



والرمـــوزاليوميـــةاحليـــاةيفاملســـموعةاأللفـــاظبـــنيالـــربطيفالتالميـــذتســـاعد-٣
املكتوبة

ـاالتالميـذإمتـاعمـنيزيـدممـاوالبصـرالسمعحلسيتاستخداماجلهريةالقراءةيف
٢٧.حواراأوقصةأونشراأوشعراملقروءةااملادةكانتإذاوخاصة

الصامتةالقراءةوالجهريةالقراءةبينموازنة-ه
ـــا،أهـــدافهاهلـــاالقـــراءاتمـــنقـــراءةكـــلإن عناصـــرهنالـــككانـــتوانومهارا

:يليفيماتتمثلاملشرتكةالعناصروتلكالقراءةعمليةيفمنهاالبدمشرتكة
هلــايــؤغــريمــنالقــراءةالطفــلتعلــيميفلبــدءفا: للقــراءةوالتهيــئاالســتعداد-١

هنالـكيكـنملواذا. بعـدفيمـاوتقدمـهفيهامنوهعلىيؤثرقدواستعداد،
محلـــهمـــنذلـــكيفملـــاعليهـــااملـــتعلمحيمـــلأنبصـــحفـــالواســـتعداديــؤ
يوجـــدالـــذياجلـــويهـــيءأناملعلـــمووجـــب. بعـــدلـــهينضـــجملأمـــرعلـــى

وميــلرغبــةعــنالقــراءةبعمليــةالطفــليقــومىتحــالنفســياتزانــهللمــتعلم
.وشوق

.معانيهاوفهمالكلماتعلىالتعرفعلىوالقدرةاللغويةالثروة-٢
ببعضبعضهاوربطهااألفكاراستخالصعلىالقدرة-٣
٢٨.واآلخرمنهاكلبنيمشرتكااملهاراتمنقدراهنالكإن-٤

صـــحيحبنطـــقجلهريـــةاالقـــراءةيفالباحثـــةاســـتخدمتهاالـــيتاملعـــايريوأمـــا
:يليفيماتتمثل

.١١٩.م،ص١٩٨٤مكتبة الفالح،: ، الكويتتدريس الفنون اللغة العربيةعلي أمحد مدكور،٢٧
٤٠٤.حممد صالح الدين علي جماور، املرجع السابق، ص٢٨



خمارجهامناحلروفمجيعينطقأنيكون)أ
كلمـــةينطـــقأومجلـــةآخـــريفأونغمـــةمـــامقطـــعنـــربةينطـــقأنيكـــون)ب

القــراءةيفيهــتمأنالبــدالــيتالكفــاءةمــدلوالتأنعينــنيويــرى٢٩.مــا
٣٠.والفصاحةوالنغمةوالطالقةالقراءةصحةهياجلهرية

:ت فهم املقروء هيوأما من مدلوال
القدرة على إجياد املعلومات امللفوظة واملخفية)أ

تعيني األفكار الرئيسية)ب
تعيني العالقة بني الفقرات)ج
تلخيص مضمون النص)د
٣١.تعيني املوضوع أو العنوان املناسب للنص املقروء)ه

مزايا القراءة الجهرية والقراءة الصامتة- و
مزايا القراءة الجهرية.١

القراءة مزاياه اليت ارتبطت به من الناحية النفسية والرتبية منهلذا النوع 
:واالجتماعية، وميكن أن توجز تلك املزايا فيما يلي

من الناحية النفسية، جند أن القراءة اجلهرية فيها حتقيق للذات، وفيها -أوال
كما أن الطفل يسرتيح لسماع . إشباع لكثري من أوجه النشاط عنده

ويشعر . يردده، وحني يثين املعلم على قراءتهصوته ويطرب له حني

١٣١.،ص٢٠٠٠دار الفالح للنشر والتوزيع،: ، األردوناالختبارات اللغويةحممد علي اخلويل،٢٩
30 Ainin, Mohammad dkk,Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab,(Malang:
Misykat,2006),p.134

١٣١.سابق، صعلي اخلويل، املرجع ال٣١



ويسر  . بالسعادة عندما يلمس جناحه يف املرحلة األوىل من تعليمه
.كذلك عندما يرى األخرين يستمعون اليه منصتني

فالقراءة اجلهرية فيها تدريب للطفل على : من الناحية االجتماعية–ثانيا 
مثل هذه املواقف مواجهة اآلخرين، ودفع اخلجل واخلوف عنه يف

ومن هنا كان واجب املعلم . ويف هذا بناء لثقته بنفسه. االجتماعية
ان حيث تالميذه الصغار على الوقوف أمام زمالئهم، وحياول تشجيع 

إن . ذوي امليل االنعزايل على القراءة دون خشية أو االضطراب
مناقشة القراءة إعداد الفرد للحياة والقدرة على اإلسهام واملشاركة يف

تمع وأهدافه .مشكالت ا
فالقراءة اجلهرية يف أساسها عملية تشخصية : من الناحية الرتبوية-ثالثا

فهي وسيلة املعلم يف تشخيص نواحي الضعف يف النطق . عالجية
اليت يعاين منها الطفل، مث حماولة عالج هذا الضعف مبعاونة 

ة فال ميكن للمعلم املختصني أوممن هلم صلة بعوامل الضعف يف القراء
.معرفة هذه النواحي  إال بالقراءة اجلهرية

والقراءة اجلهرية فوق هذا، أداة التلميذ يف تعلم املواد الدراسية االخرى ويف تثقيف 
.نفسه وبناء شخصيته

وذالك  . وهنالك من املواقف االجتماعية ، ما جيب أن تكون فيه القراءة اجلهرية
لتعليمات والتوجهات يف أمر ما من االمور، قراءة حماضر اجللسات قراءة ا: كاملواقف اآلتية 

.اخلاصة باجتماعات سابقة وغري ذلك
إذا ما كان يف صوت مؤثر جذاب، ساعد يف تكوين االحساس اللغوي وتنمية األذن 

.ورمبا حبب التالميذ يف األدب ويف األساليب الراقية. اللغوية عند الطفل



ومن هنا يبدو أن هلذه . ع واستمتاع وفيها إمناء لروح اجلماعةإن القراءة اجلهرية إمتا 
٣٢.القراءة قيمة سيكولوجية واجتماعية وتربوية

مزايا القراءة الصامتة.٢
:ومن املزايا القراءة الصامتة ما ميكن االشارة إليه فيما يلي

ما أن القراءة الصامتة، هي القراءة الطبيعية يف احلياة، ميارسها االنسان عند)أ
.يريد القراءة

ا تنمي قدرة املتعلم على أن يقرأ ويفهم، اليف حصة القراءة وحدها، ولكن )ب إ
.فيها ويف غريها، بل ويف داخل املدرسة وخارجها

ا قراءة  اقتصاديةإذا ما قورنت بالقراءة اجلهرية من حيث الزمن واجلهد )ج إ
.والطاقة، ومن حيث التعب الذي يتعرض له القارىء

ا)د القراءة أعون على الفهم من القراءة اجلهرية إذا ما درب االنسان عليها إ
منذ البداية، فهي تعطي املتعلم حرية التفاعل مع النص من أجل الفهم ومن 

.غري تقيد بسالمة النطق وصحة العبارة
: إن هناك من مواقف احلياة مايتحتم فيه أن تكون القراءة الصامتةن مثل) ه

الت والقراءة حلل مشكلة ما وغري قراءة االنسان ل نفسة، وقراءة الصحف و ا
.ذلك من املواقف االجتماعية اليت متليها الظروف

.إن هذه القراءة فيها احرتام لشعور اآلخرين)ه
ا وسيلة الكثريين ممن المييلون إىل القراءة اجلهرية إلمساع اآلخرين وخباصة )ز إ

.مإذا كان لديهم عيب يف النطق أو يف الكال

٤٠٦- ٤٠٤.، املرجع السابق،صحممد صالح الدين علي جماوري٣٢



ا القراءة فيها بتعامل االنسان مع نفسه يف حرية وتفاعل وحماوالت فكرية )خ إ
٣٣.للفهم الدقيق واملتعمق

القراءةمهارةتعليم-ز
ويقصـــد. والفهـــمالتعـــرف: ومهـــاأساســـيتني،مهـــارتنيعلـــىالقرائيـــةاملهـــاراتتشـــتمل

خــاللمــناملعانـــيفهــمبـهدفيقصــالفهــموأمــااللغـــوية،الرمـوزعلــىالتعــرفهــوبـالتعرف
٣٤.فيهاالقارئخبرباتالكلماتأياملكتوبةالرموزبنيالربط

اللغويةالرموزعلىالتعرف.١
. فيهيظهرالذيالسياقيفيوصلهالذياملعىنومعرفةالرمز،إدراكعلىالتعرفويعين

فـالهلـا،املختلفـةايناملعويفهمالرموز،علىالتعرفيتعلمأنجيبالدارسأنهذاويعين
معرفـةعلـىالقـدرةلديـهتكـنملإذاالكلمةعلىالتعرفيفاملهارةميلكأنللدارسقيمة
.املعىن

:يليمافهيالكلماتعلىللتعرفاألساسيةاملهاراتوأما
.املكتوببالرمزاملالئماملعىنربط)١
التعريـــفواختيـــارمـــاتالكلمعـــاينعلـــىالتعـــرفيفكوســـيلةالســـياقاســـتخدام)٢

.الدقيق
أجزائها؛علىالتعـرفأجلمنللكلماتالبصريالتحليلعلىالقدرة)٣
.احلروفأصواتبنيالتفريقعلىالقدرة)٤

٤٠٨-٤٠٧املرجع نفسه، صز٣٣
:ص،)م  ١٩٧٧دار الثقافة،:القاهرة( أساسيات تعليم اللغة العربيةفتحى على يونس و حممود كامل الناقة،٣٤

١٨٣.



٣٥.القارئيراهالذياملكتوببالرمزالصوتربطعلىالقدرة)٥

)المقروءفهم(الفهم.٢
. القــــراءةكـــلمـــناهلـــدفوهــــواملقـــروء،فهـــمأياملعــــىنفهـــمبـــهفيقصـــدالفهـــمأمـــا

بــالرمزاخلـربةوربــط. املكتـوببـالرمزالقـــارئخـربةربـطالعمليــةهـذهيفاألوىلواخلطـوة
كلمـــةمـــناملعـــىنإىلالقـــارئيصـــلالوقـــد. الفهـــمأشـــكالأوللكنـــهضـــروري،أمـــر

ويفهــمالســياقيتركيبهــايفالكلمــاتيفّســرأنيســتطيعاجليــدالقــارئولكــنواحــدة،
. للموضـوعكـأجزاءوالفقـراتللمفـردات،كـأجزاءواجلمـلللجمـل،كأجزاءالكلمات
الســياقمــناملعــىنوإجيــادواملعــىنالرمــزبــنيالصــحيحالــربطالقــراءةيفالفهــمويشــمل
واســتخدامهااألفكــارهــذهوتــذكراملقــروءة،األفكــاروتنظــيماملناســب،املعــىنواختيــار

٣٦.واملستقبلةاضرةاحلاألنشطةيفبعدفيما

وهـيأخـرى،مهـاراتعــدةفيهـاوتتضـمنمعقـدةفهـيالقـراءةيفالفهممهاراتوأما
:يليكما

.معناهالرمزإعطاءعلىالقدرة)١
.كلهاوالقطعةوالفقرةوالـجملةكالعبارةاألكرب،الوحداتفهمعلىالقدرة)٢
.فكريةوحداتيفالقراءةعلىالقدرة)٣
.لهاملالئماملعىنواختيارالسياق،منالكلماتفهمعلىقدرةال)٤
.الكلمةمعاينحتصيلعلىالقدرة)٥
.وفهمهاالرئيسيةاألفكاراختيارعلىالقدرة)٦
.الكاتباتبعهالذيالتنظيمفهمعلىالقدرة)٧

.١٨٤.ص..  املرجع نفسه٣٥
.١٨٥.، صاملرجع نفسه٣٦



.االستنتاجعلىالقدرة)٨
.االجتاهاتفهمعلىالقدرة)٩
وحالـةالسـائدة،والنغمـةاألدبيـة،األسـاليبومعرفةاملقروء،تقوميىعلالقدرة)١٠

.وغرضهالكاتب
.باألفكاراالحتفاظعلىالقدرة)١١
٣٧.السابقةاخلربةضوءيفوتفسريهااألفكارتطبيقعلىالقدرة)١٢

:يليماالفهممهاراتأبرزمنأنجند) ١٩٨٠(جمـاورعليوعند
.النصيفألساسيةاالفكرةاستنتاج)١
.اجلزئيةاألفكاراستنتاج)٢
.يقرأفيماالنتائجإدراك)٣
.التعليماتتطبيق)٤
.يقرأمماالنتائجاستخالص)٥
.القراءةأثناءيفوالنقدالتحليلعلىالقدرة)٦
.احملتوىتقومي)٧
.املقارنةعلىالقدرة)٨
٣٨).املؤلف(الكاتبأهدافإدراك)٩

طرق تعليم القراءة-خ
٣٩:من طرق تعليم القراءة هيو

.  ١٨٦- ١٨٥:ص،ھنفسالمرجع٣٧
.  ٦٤:، ص)٢٠٠٣مكتبة التوبة، : الرياض(،١:ط ،طرائق تعليم اللغة العربية، حممد إبراهيم اخلطيب٣٨



احلرفيةالطريقة-١
بـــاء،ألــف،املعلــمفيــتعلم. اآلخـــربعــدواحــًدااهلجــاءحـــروفبتعلــيمهنــااملعلــميبــدأ

هـــذهكتابـــةيـــتعلمكمـــامكتوبـــا،رآهإذااحلـــرفقـــراءةهنـــاالطالـــبوتعلـــم. آخـــرهإىل..تـــاء
أواألجبديةالطريقةأواهلجائيةالطريقةأواحلروفطريقةأيضاقةالطريهذهوتدعى. احلروف
.األلفبائيةالطريقة
الصوتيةالطريقة-٢

إىلاملقـاطعإىلاحلـروفمـناالنتقـالحيـثمـناحلرفيـةالطريقةالصوتيةالطريقةتشبه
احلرفيــةقــةالطرييففــاحلرف. احلــرفتعلــيمطريقــةحيــثمــنعنهــاختتلــفولكنهــا. الكّلمــات

حلــرفالصــوتية،الطريقــةيفولكــن". صــاد"أنــهعلــىُيعلَّــممــثالً " ص"فــاحلرفاًمســا؛يعطــي
ّمث أوًال،مفتوحــــــةاحلـــــروفتعلـــــمالصــــــوتية،الطريقـــــةمبوجـــــب". َص "أنــــــهعلـــــىُيعلَّـــــم" ص"

مثبالضـمّ مثبـالفتحمنّونـةوهياحلروفقراءةتعلممث. ساكنةتعلمّمث مكسورة،ّمث مضمومة،
.بالكسر
املقطعيةالطريقة-٣

مثأوًال،ا،و،يالطالـــبفيـــتعلم. أوالً املــدّ حـــروفتعلــيممـــنالبــدّ املقـــاطع،ولتعلــيم
ســـريي،ســـارا،مثـــلتعلمهـــامقـــاطعمـــنمكونـــةوكّلمـــاتسا،سو،ســـي،مثـــلمقـــاطعيـــتعلم

احلرفيــةلطريقــةامــنأفضــلاملقطعيـةالطريقــةتكــونوقــد.  راسـيراســا،ســوري،ســريا،سـاري،
االصوتية،والطريقة .الواحدالصوتأوالواحداحلرفمنأكرببوحداتتبدأأل
الكلمةطريقة-٤

، )هـ ١٤١٠-م١٩٨٩اململكة العربية السعودية،-الرياض(، أساليب التدريس اللغة العربيةحممد علي اخلويل،٣٩
١١٢- ١٠٨.ص



مثأوًال،الكـلّ يـدركاملـتعلمبـأناالفـرتاضعلـىيعتمـدنفسيأساسالكلمةولطريقة
طبيعـةمـعتتماشـىالكلمـةطريقـةأنيعـينوهـذا. الكـلّ منهـايتكـونالـيتاألجزاءبإدراكيبدأ

بالصــــورةمقرونــــةالكلمــــةبعـــرضاملعلــــميقــــومالكلمـــة،طريقــــةتنفيــــذويف.البشـــرياإلدراك
مـنكّلمـةاملعلميعرضمث. بعدهمنالطلبةويكررمرات،عدةالكلمةاملعلموينطقاملناسبة،

الكلمـة،راءةقـالطلبـةيسـتطيعأنوبعـد. قرائتهاأوعليهاالتعرفطلبتهمنليطلبصورةغري
.منهاتتكوناليتاحلروفإىلحتليلهايفاملعلميبدأ
اجلملةطريقة-٥

أوالبطاقــــةعلـــىقصـــريةمجلـــةاملعلــــميعـــرضبـــأناجلملـــةبطريقــــةالقـــراءةتعلـــيميـــتم
ذهــب: ذلــكمثــالمــرات،عــدةبعــدهمــنالطــالبويرددهــااجلملــةاملعلــمينطــقمث. الســبورة
.سرعامالولدذهبالولد،
اجلمعيةالطريقة-٦

امزاياهاطريقةلكلأناجلمعيةالطريقةمؤيديرى فإنكذلك،األمردامماو . وعيو
ذكرنافكما. سواهادونواحدةبطريقةالتمسكوعدمالطرقمجيعمناالستفادةاألصوب

او ياهاامز احلرفيةللطريقةإنسابقا الصوتيةالطريقةمنكلعلىهذاتالوضعينطبقو . عيو
.اجلملةطريقةو الكلمةوطريقةاملقطعيةلطريقةوا

الجهريةالقراءةتدريسطريقة-ط
:منهااجلهريةالقراءالتدريسخطوات
املوضـــوعبقـــراءحلهـــاميكـــنمشـــكلةبإثـــارةونفســـياذهنيـــاالتالميـــذيئـــة-١

.رسالدبأهدافاألسئلةبعضبغلقاءأوإختياره،متالذي
السـرعةمعـدليكـونأنمراعـاةمـعسـليمة،قـراءةكلـهالـدرساملعلميقرأ-٢

.للتالميذمناسباالقراءةيف



التالميـذمـناملعلـمويلبحمتواها،وفقأوفقراتمجلإىلاملوضوعتقسيم-٣
.املوضوعينتهيأنإىلوهكذافقرة،أومجلةمنهمكليقرأأن
مجلـــةكـــلقـــراءةمـــناإلنتهـــاءدبعـــ،بـــأولأوالالتالميـــذأخطـــاءتصـــحيح-٤

أنعلـــى،املعلــمبواســطةأوأنفســهمالتميـــذطريــقعــنوذلــكأوفقــرة،
.الصارخةاألخطاءعلىمنصباالتصحيحيكون
.االقلعلىالسبورةأوالوسائلمنشاءمبااملدرسيستعني-٥
مثللـــدرس،العامــةالفكــرةيفالتالميــذاملـــدرسينــاقسالقــراءة،هــذهبعــد-٦

يتبــعمثمنطقتهــا،ومــدىبينهــاالعالقــاتواجلزئيــةمثالرئيســيةكــاراألف
.وتقوميهاملوضوعبنقدذلك
.املبادىء–املدرسمبعاونةالتالميذ،يستخلص-٧
أســـئلةبوضـــعضـــرورياذلـــككـــانكلمـــااملـــدرسمبســـاعدةالتالميـــذيقـــوم-٨

أهـــــدافمـــــنحتقـــــقمـــــامـــــدىملعرفـــــةعليهـــــاواإلجابـــــةاملوضـــــوع،علـــــى
٤٠.سالدر 

القراءةتعليموسائل-ي
القراءةعلىالطلبةمساعدةوأهدفهاعديدةالقراءةمهارةلتدريسوسائلال

والعلوماملعارفنقلتسهيلو املقروءةاملادةحمتوىلفهمودقةويسروسهولةبسرعة
الدراسيةالكتبهيالقراءةمهارةلتدريسالوسائلفمن. الطلبةإىلاملعلممن

اأنواعهاباختالف التوالدورياتوحمتويا املوادأنواعمنذلكوغريواجلرائدوا
٤١:وهيأقسامثالثةإىلتنقسماللغويةالتعليميةالوسائلمصطفىوعند.املقروءة

١٢٠.صالسابق،املرجع،علي أمحد مدكور٤٠
41 Mahmudah, Umi dan rosyidi,Abdul Wahab,0p.cit.,p.101



البصريةالسمعيةالوسائل-١
األعمالجمموعة-٢
املالحظةجمموعة-٣

القراءةاختبارات-ك
الطالبمستوىويقدرليعلمهوةالقراءمهارةاختباريفالرئيسياهلدف

م :هيالقراءةاختبارفأنواع٤٢.املقروءفهميفوقدر
اجلهريةالقراءةاختبار)أ

علىويفحصقرائيانصاأوفقرةيقرأأنالطالبمناملعلميطلب
هذامثليفالرتكيزموضعتكوناليتوالنقاط. معينةنقاطأوكلمات
نطقأومجلةآخريفنغمةأوماطعمقنربةتكونأنميكناالختبار

يفاهتمامهامنالبداليتالكفاءةمدلوالتأنعيننيويرى٤٣.ماكلمة
٤٤.والفصاحةوالنغمةوالطالقةالقراءةصحةهياجلهريةالقراءةاختبار

الصامتةالقراءةاختبارات)ب
فهممدلوالتومن. صامتةقراءةيقرؤهملاالطالبفهمقياساويقصد

:هيءقروامل
واملخفيةامللفوظةاملعلوماتإجيادعلىالقدرة)١
الرئيسيةاألفكارتعيني)٢
الفقراتبنيالعالقةتعيني)٣

42 Djiwandono, M. Soenardi, Tes Bahasa dalam Pengajaran, (Bandung: Penerbit ITB,
1996),p. 63

.١٣١.  صالسابقاملرجعاخلويل،عليحممد٤٣
44Ainin,Mohammad, dkk., op.cit,p. 134



النصمضمونتلخيص)٤
.املقروءللنصاملناسبالعنوانأواملوضوعتعيني)٥

٤٥:يليمامنهاأشكالعدةالنصتتبعاليتاألسئلةوتتخذ

اختباراالستفهام)١
متعددنماالختياراختبار)٢
واخلطأالصواباختبار)٣
الفراغملءاختبار)٤
احملتوىمزاوجةاختبار)٥
املفرداتاختبار)٦
القواعداختبار)٧
الكلماتأشكالمزاوجةاختبار)٨
اجلملأشكالمزاوجةاختبار)٩
والصوراجلملةمزاوجةاختبار)١٠
والصورةاجلملمزاوجةاختبار)١١
قصريةمجلةأوالقصريالنصفهماختبار)١٢
النصخيصتلاختبار)١٣
Tاختبار)١٤ Cloze

)C-Test(Cاختبار)١٥

.التوضيحيةوالرسوماألشكالإىلاملعلوماتنقل)١٦

.١٣١-١٣٦. ص،السابقاملرجع،اخلويلعليحممد٤٥





الفصل الثالث
منهجية البحث

منهج البحث-أ
Quasi(التجرييبت الباحثة يف هذا البحث باألسلوب شبهستخدما

Experimental Design( هو نوع من أنواع األسلوب التجرييب الذي يقصد به أن
موعة الضابطة موعة التجربة وا وقال .يعرب عن السبب واملسبب مبشاركة ا

فرق بعيد بني األسلوب شبه التجرييب واألسلوب احلقيقي سوكماديناتا ليس هناك 
ألن فيهما جمموعة التجريبة و الضابطة، ولكن الفرق يف ضبط العوامل  يف التجرييب 
احلقيقي واستطاع الباحث أن يراقب كل العوامل  بل أن يراقب عامال واحدا يف 

١.األسلوب شبه التجرييب وهو العامل املسيطر

ا أن هذا االسلوب الفرق مع االسلوب التجرييب احلقيقي قال سوكمادينات
موعة الضابطة موعة التجريبة وا وأما شكل األسلوب ٢.ألن هلما جمموعتان هي ا

موعة الضابطة غري املوازية Nonequivalentشبه التجرييب املستخدم تصميم ا

Control group Designموعة الضابطة القبوهو لي والبعدي كمثل تصميم ا
Pretest-postest control group design.وهذا البحث بالتحليل الكمي والكيفي ٣.

.

1Ainin, Moh, Metodologi Penelitian Bahasa Arab,(Surabaya: Hilal Pustaka,
,2010),p.92
2 Loc.cit.p.92
3 Sugiono,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, (Bandung:Alfabata
2010),p.79



مجتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها-ب
تمع يف هذا البحث هم مجيع الطالب يف الفصل السابع الذي بلغ  ا

تمع حواىل . طالبا وطالبة٣١عددهم  يار وأسلوب اخت. طلبا١٦وعينته نصف ا
٤.العينة بالعينة املنظمة وهي العينة يتم اختيار أفرادها من قائمة بطريقة منظمة

متغيرات البحث- ج
ها دور هام يف يف هذا البحث متغريان ومها املتغري املستقل واملتغري التابعة أل

٥.، فاملتغري املستقل تؤثر على املتغري التابعالبحث التجرييب

يف تعليم ”Snowball Throwing“ث هو استخدام ذا البحاملتغري املستقل يف ه
.القراءة، واملتغري التابع هو تنمية مهارة القراءة

أدوات جمع البيانات-د
المالحظة-١

املالحظة هي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادي يف اكتسابه خلرباته 
٦.ومعلوماته حيث جنمع خرباتنا من خالل ما يشاهده أو يسمع عنه

خدمت الباحثة جبميع احلقائق عن الظواهر املعروفة من نشاطات املدرس است

١٧٣.ص)٢٠٠٧دار املسرية،: عمان(،أساسيات البحث العلميمنذر الضامن،٤
٥٣.، صاملرجع نفسة٥
نهضة ،القاهرة،دار المناهج البحث في التربية وعلم النفسجابر عبد احلميد جابر واألخرون،٦

١٤٩.،ص١٩٧٨العربية،



الذي قام بعملية التعليمية وكذلك من نشاطات الطالب من اشرتاكهم 
.وباهتمامهم ورغبتهم ومجيع األشياء املتعلقة بالعملية التعليمية

المقابلة-٢
املعلومات تعترب املقابلة استبيانا شفويا قام من خالله الباحث جبمع 

والبيانات الشفوية من املفحوص، وهي أداة هامة للحصول على املعلومات من 
استخدمت الباحثة املقابلة للتأكيد واكمال البيانات ٧.خالل مصادرها البشرية

اليت جتمعها، وأما املستجيب هلذه املقابلة مدرس اللغة العربية وبعض الطالب 
.  يف الصف السابع

االستبانة-٣
االستبانة أداة للحصول على احلقائق  ومجع البيانات عن الظروف 

٨.ويعتمد االستبانة على جمموعة من األسئلة. واألساليب القائمة بالفعل

االختبارات-٤
) أسئلة شفوية أو صور أو رسوم(االختبار هو جمموعة من املثريات 

ما أوقيمة ما أعدت لتقيس بطريقة كمية أو كيفية سلوكا ما، ويعطي درجة

الرياض، دار أسامة النشر (،البحث العلمي،مفهومه، أدواته وأساليبهذوقان عبيدات واألخرون،٧
٣١٧.،ص)١٩٩٨والتوزيع،

٣٤٧.، ص)،١٩٨٢الكويت، وكالة املطبوعات عبداهللا حرمي(، أصول البحث العلمي ومناهجهأمحد بدر،٨



كان اإلختبار يف هذا البحث يتكون من اإلختبار ٩.رتبة ما للمفحوص
، Snowball Trhowingالقبلي ملعرفة قدرة الطالب القراءة قبل استخدام 

البعدي ملعرفة تنمية مهارة القراءة لدى الطالب بعد تطبيق واإلختبار
“Snowball Throwing”

مصادر البيانات-ه
البيانات يف هذا البحث هي مدرس اللغة العربية والطالب يف أما مصادر

ضة العلماء املتوسطة اإلسالمية كارانج بلوسو يف السنة  الفصل السابع باملدرسة 
.م وكذلك املدرس املشارك مع الباحثة٢٠١١\٢٠١٠الدراسة 

أسلوب تحليل البيانات-و
. ع البيانات من حصول البياناتقامت الباحثة بتحليل البيانات بعد مج

استخدمت أسلوب حتليل البايانات يف هذا البحث هو االسلوب الكمي والكيفي 
:بالطريقة كما يلي

حتليل البيانات من املالحظة و املقابلة و االستبانة-١
تالحظ و تقابل الباحثة مدرس اللغة العربية عن درس اللغة العربية وتعليمها 

ا هي ١٠:، وأما خطوا

إعداد بنود األسئلة يف القائمة) أ
وضع عالمة الفحص يف القائمة) ب
حساب عالمة الفحص) ج

١٨٩.ون، املرجع السابق،صجابر عبد احلميد جابر واألخر ٩
10 Arikunto, Suharsimi,Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik ,
ed.Rev.VI,(Jakarta: Rineka Cipta ,2006),p.203



:وتستخدم الباحثة املعيار املعترب لتقومي انتاجها يف اآلتية
صفةدرجة
٥
٤
٣
٢
١

جيد جدا
جيد
مقبول
ضعيف

ضعيف جدا
يانات من اإلختباروأما حتليل الب-٢

ي الباحثة نتائج االختبار حسب عناصر وأما حتليل نتائج اإلختبار تعط
: القراءة كما يلي

فهم املقروءصحة النطقالتقدير
٧٥-٢٥٧٠-٢٣جيد جدا

٦٩-٢٢٦٠-١٨جيد
٥٩-١٧٥٠-١٤مقبول

٤٩-١٤٤٠-١٠ضعيف
٣٩- ٩٠- ٠ضعيف جدا

إلعطاء القيمة التقديرية لكل عناصر مهارة القراءة عند إختبار التالميذ لقد وضعت 
:لباحثة املؤشرات التاليةا

املؤشرات يف تقييم النطقالتقدير
نطق مجيع احلروف من خمارجها مع خطأ خفيف٢٥-٢٣
نطق معظم احلروف من خمارجها بدون إبدال احلروف ٢٢-١٨



بأخر
نطق معظم احلروف من خمارجها مع إبدال بعص احلروف ١٧-١٤

بأخر
أكثر اخلطأ يف نطق احلروف١٤-١٠
الينطق احلروف بطريقة صحيحة إال قليل٩- ٠

١١:وتستخدم الرموز التائي 

:حيث أن
:M1 يف االختبار البعدي من فصل التجربة) املتوسط(املقياس املعاديل
M2: يف االختبار البعدي من فصل الضابطة) املتوسط(املقياس املعادل

يف كل النتائج من فصل التجريبةالتنوعي عدد
التنوعي يف كل النتائج من فصل الضبطةعدد

N1 :الطلبة من اجلموعة التجربةعدد

N2 :موعة الضابطةع دد الطلبة من ا

مراحل تنفيذ الدراسة-ح 

11Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: PT. Bumi

Aksara,2006 p.146



:باحثة بعمل التجريبة باخلطوات اآلتية تقوم ال
عد الباحثة األدوات للتجريب مثل االستبانة االستعدادية وتقصد هنا ت-١

وأدوات التعليم
ارسل االستبانة إىل الطلبة ملعرفة رغبتهم يف تعليم اللغة العربية-٢
قامت باالختبار القبلي ملعرفة مستوى مهارة القراءة لدى طلبة الفصل السابع -٣

صة العلماء  يف مدرسة 
عملية التجريبة ملدة شهرين -٤
لبعدي ملعرفة  مستوى مهارة القراءة لدى طلبة الفصل قامت باالختبار ا-٥

السابع بعد عملية التجريبة
االختتام أي قامت الباحثة بالتحليل-٦
حتليل البيانات بالطريقة الكمية والكيفية-٧



الفصل الرابع
عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

يف هذا الفصل تعرضت الباحثة  البيانات ونتائج البحث عن التعلم النشاطي 
ضة Snowball Throwingباستخدام  لتنمية مهارة القراءة اليت قامت بالتجريبة يف مدرسة 

ة البحث من ثالث مراحل ماالنج وتتكون عملي-العلماء املتوسطة اإلسالمية كارانج بلوسو
و مرحلة التخطيط اليت تتكون من خطة البحث ومرحلة . وهي التخطيط والتنفيذ واالعالم

. التنفيذ اليت تتكون من مجع البيانات وحتليلها واملرحلة االعالم هي إعالم يف نتائج البحث
.وقبل عرض البيانات ستعرض الباحة حملة عن ميدان البحث

افيهالعربيةاللغةوتعليمثالبحميدانعنلمحة.أ

ماالنجبلوسوكارنجاإلسالميةالمتوسطة" العلماءنهضة"مدرسة- ١
ماالنجلوسوبكارنج١٨رقمRaya Kepuharjoشارعيفاملدرسةهذهموقع

تقبلوم،١٩٩٩سنةيونيومن٢٥تاريحيفاملدرسةهذهأسست. الشرقيةجاوي
من٢٢تاريحيفالشرقيةجاوىملنطقةالدينيةالشؤونمنرمسيةشهادةاملدرسةهذه
منفصولثالثةمنتتكونو٢١٢٣٥٠٧٢٦١٥٠التسجيلبرقمم٢٠٠١سنةمايو
املدرسةاعتماداملدرسةهذهقدمتسنواتعليهامرتأن. الثالثإيلاألولفصل

رقم٢٠٠٥مايومن٢٣تاريخيفثانيةرمسيةبشهادةتقبلDAMإىل
:B/Kw.13.4/Mts/494/2005سنوات٤بعد٢٠٠٩سنةإىلالشهادةهذهوجرى

وقبلتشرقيةجاوىمنطقةBAP-SMإىلثالثةمرةاملدرسةاعتماداملدرسةهذهقدمت
. ٢٠١٤سنةإىلوجرى٢٠٠٩أكتوبرمن٢١تاريخيفرمسيةبشهادة



لوسوبكارنجيةاإلسالمالمتوسطة" العلماءنهضة"مدرسةفيالدراسيالمنهج-٢
ماالنج
الكاملاملدرسيالربنامجإىليشريماهواحلديثمفهوميفكماباملنهجيقصد

إذ. عليهاوتشرفاملدرسةتنظمهااليتخرباتهكلفيهويتضمنللتلميذاملدرسيةأواحلياة
ؤساءر تستخدماليتاملنظمةوهيكلالتعليميةاملوادمجيعهوالفصلهذيفباملنهجاملراد

مدرسةوكانت. التعليمعمليةيفوخرباتالتدريسخطةتأليفوتنظيمهايفاملدرسة
الدينيةالعلومالطالبفيهايتعلماليتاملدارسأواإلسالميةاملتوسطة" العلماءضة"

نظامحتتاليتالعامةالعلوميف%٥٠والدينيةالعلوم%٥٠مبقارنةالعامةوالعلوم
. اإلندونيسيةالدوليةالرتبويةونالشؤ املنهج

ااملدرسةهذهيفاملستخدمالدراسياملنهجأما تأيتمث١٩٩٤املنهجيفتوجهنشأ
علىاملعتمدةاملنهجكذلكو٢٠٠٤املنهجمسياملنهجاحلكومةأسستذلكبعد

KTSP.املدرسيةاملستوىعلىاملعتمدةاملنهجوKBKالقدرات

تينامبنجالحكوميةاإلسالميةالمتوسطةالمدرسةفيخليةالداالعناصر. ٣
الطلبة-)أ

. مامدرسةيفالتعليميةالعمليةإجراءيفاملهمةالعناصرمنعنصرهوالطالب
. الطالببدونااإلدارةتنظيمواملعلوماتنقلعمليةإشتغاللللمدرسةميكنوال

قوياشاباويصبحنفسهرييتغساعدةملاإىلحيتاجوهوشابايبلغملالذيشخصوهو
لذلك. التعليمبوسيلةومراقبتهإشرافهمتكنالغرضهذالتحقيق. ياعقلأمكانجسميا
امنبداليةانعالطالبيكون حتقيقاالتعليممناألساسيالغرضيتحققحىتمراعا
. كامال



ستيفاءبادرسةاملرئيسفيقومالتعليمإجراءيفالطالبكونأمهيةإىلنظرا
مناملتوسطةاملرحلةإىلسينتقلونالذينالطالبواجلددكالطالبالرتبويةيفملتطلباتا

لقبولاالشرتاطيفيفضللذلك. جناحهمشروطمنالشرطنيوتعي. اإلبتدائيةاملدرسة
ليتااملوادومن. املدرسةهذهمناملقررةباملوادالدخولامتحانهوفيهااجلديدالطالب
:هيالدخولإمتحانيفتوضع
الدينيةالعلومعنالشفهياألسئلةوالقرآنقراءةمنالشفهياإلمتحان)١
الدينيةوالعموميةاملوادمنالتحريرياإلمتحان)٢

أقلواملدرسة،منقريباملعهديفالطلبةأكثريسكناجلددالطلبةلقبوبعد
مإيليرجعونمنهم املعلوماتزيادةينالوناملعهديفيسكنونالذينالطلبة. يوميابيو

.البناتفصلوالرجالفصلبنيالطلبةدراسةفصلتفرقو. العربيةاللغةيفخاصة
.األساتذة)ب

٢٥املدرسةهذهيفاألساتذةوعددالطلبة،قدراتتنميةيفمهمدورلهاملدرس
كارنجاإلسالميةاملتوسطة" العلماءضة"مدرسةيفيعلمونالذيناألساتذة. أستاذا

أناملدرسويشرتط.  ماالنجمدينةحولاألخرىاملدارسيفيعلمونبعضهملوسوب
الدينيةوالعلومالعربيةاللغةأساتذةو. دينيةعلوماأملغويةكانتسواءكفاءةهلميكون

اجلامعةكذلكوماالنج) UIN(احلكوميةاإلسالميةاجلامعةمنمتخرجونأكثرهم
األخرىاجلامعاتمنمتخرجونالعامةالعلوممعلميوأما) UNISMA(ماالنجاإلسالمية
).   UNIBRAW(براوجييااجلامعةو) UM(ماالنجاحلكوميةكاجلامعةاملختلفة

التعليميةالوسائل)ج
أويانظر التدريسأهدافلتحقيقاملدرسةهذهتتوفرالىتالتعلميةالوسائلأما

والعربية،اللغةتعلمولتعليممفيدةعربيةكتبفيهاالىتاملدرسةمكتبة: فهيتطبيقا
مزيادةوالطلبةفهملرتقيةاللغوياملعمل واألجنبيةوالعربيةاللغةتعليميفخربا



ءبإجراتتعلقاليتاألخرىاملهارةتزدادأنلوظيفتهاتستخدم) الكمبوتر(احلاسوباملعمل
.التكنولوجياواإلتصالآلة

المدرسةهذهفيالعربيةاللغةتعليم)د
هذهتعلملذاواملدرسةهلذهمهمةمادةتكوناليتاملوادإحدىهيالعربيةاللغة

املكتوبنيواحلديثالقرآنلفهممهمةوسيلةهيالعربيةاللغة. يومكلأيضااملعهديفاللغة
أنذلكجبانبا،تستخدمأكثرهااليتاألخرىاإلسالميةمالتعاليمصادروكذلكا

العامل،يفالبالدبنياالتصاللغةأصبحتولكنفقدالدينلغةإالليساليومالعربيةاللغة
. الطلبةعندإمهاهلاميكنالأمراسيسيطرهلاولذلكالعامل،يفمهمةلغةوالعمللغةو

. أسبوعيفساعاتثالثمدةيفاملدرسةهذهيفالعربيةاللغةتعليمويستغرق
النظريةتسمىوهياملوادوحدةيفتكوناليتمهاراتأربععلىاملدرسيةاملوادوتشتمل
املهارةهيقراءةالملهارةخاصة. الكتابةوالقراءة،الكالم،االستماع،مهارةوهيالوحدة

الىتالدراسةسريو. املهارةهذهعمليةاكإشرت يفيتكسلونوهمكثرياالطلبةحيبهاالالىت
: هوالقراءةمهارةتعليميفاألساتذةأكثرايقوم

الدرسبداية) ١
حضورهمحيققوالطلبةإيلاملدرسيسلم: أوال
مباشرةالدرسموضوعيكتب: ثانيا
تمثيلالدونمباشرةيرتمجهاوالسبورةعلياجلديدةاملفرداتاملدرسيكتب: ثالثا

حيفظهاأنويطلب
الدرسأثناء)٢

دونالطلبةيقرأأنيطلبوالقراءةمادةكتبهمبفتحالطلبةاملدرسيأمر: أوال
.هقبلالتمثيل



دوناخلوفبشديدالعمليةهذهجترىوالقواعدبتقدميالطلبةاملدرسيشرح: ثانيا
.املرحيةاللعبة

الدرسآخر)٣
العمليةورقةالطلبةيعملانويطلبقراءةاليفاملادةعنأسئلةاملدرسيسأل

.)LKS(للطلبة

البياناتعرض. ب
مالبياناتحتليلأساسعلىبحثالهذنتائج استخدامعنالناشئةعةو ا

Snowball Throwing تقامبحثالاهذإليهاوصلتاليتوالبيانات. قراءةالمهارةنميةتل“”
قامتأنقبل.للطلبةقراءةالاختباراتنتيجةو،االستبانةلة،املقاباملالحظة،علىا

من٢٦السبتاليوميفامليدانيةاملالحظةبطريقةاالنعكاسبدأتالبحثعمليةيفالباحثة
فيماالباحثةعملتاملالحظةهذهويفاملدرسة،رئيسمنإستئذانبعدم٢٠١١مارس

:يلي
املدرسةهذهيفالعربيةاللغةمبدرسقامالذيالتعليمعمليةالباحثةتالحظ)أ

العربيةاللغةاملدةحولاملدرسةهذهيفالعربيةاللغةمدرسمعالباحثةتقابل)ب
.القراءةيفخاصة

المالحظةمنالمحصولةالبيانات-١
والعربيةاللغةمدرسبتعليمتتعلقاليتالبياناتالباحثةحصلتاملالحظةهذهيف

:يليكماعرضهاوأما. العربيةاللغةتعليميفالطلبةأحوال



)١(اجلدول
تعليمهأثناءيفاملدرساالحوالعناملالحظةجدول

املالِحظةالبياناترقم
النعم

üالدراسيةاخلطةاملدرساستعداد.١

üالطلبةاملدرستسليم.٢

üالفصلاءأحنإىلالنظرذرأ.٣

üاملدرسابتسام.٤

üالطلبةاألمساءدعوة.٥

üالعبطالبإىلاملدرستذكرة.٦

üبالرتتيباملادةأيصال.٧

üاحملتاجالطالبعلىاملدرسرعاية.٨

التعليميةالوسائلاستعمال.٩
املتنوعة

ü

üالتعليميفاملدرسدافعية.١٠

üعليمالتيفالطالبتوّرط. ١١

üتعليمهمبعداملدرسإنعكاس.١٢

üاملنزيلالواجباتإعطاء.١٣

:من ذلك جدول حصلت الباحثة املعلومات مبناسبة املالحظة وهي 
%٤٦،١٥فحوص وهي ٦"نعم"عالمة الفحص يف إجابة )١



%٥٣،٨٥فحوص وهي ٧" ال"عالمة الفحص يف اجابة )٢
تلك املدرسة غري جيد ألن نقاط املالحظة هذه النتيجة يدل على أن عملية التعليم يف

% .١٠٠وحقيقة وصل إىل % ٥٠املكتوبة يف اجابة نعم ينقص من 
البيانات المحصولة من المقابلة-٢

البياناتوأماالبيانات،تلكقد قابلت الباحثة مع مدرس اللغة العربية للتأكيد
وقالالعربيةاللغةالتعليماملدرسميقو سنةكم: منهااملقابلةيفاألسئلةنقاطمناحملصولة

الرتبيةشعبةمنولكنهالعربيةاللغةشعبةمنليسأنهقالاملدرسالرتبيةخلفيةوأماسنة،: 
هواملستخدمةاملنهجقالالعربية؟اللغةتعليميفاملستخدمةاملنهجهووما. اإلسالمية

اللغةتعليميفاملستخدمةالطريقةهيوما) KTSP( الدراسيةالوحداتأساسعلىاملنهج
الوسائلومااملهارات،كليفوالرتمجةالقواعدطريقةهياملستخدمةالطريقةالعربية؟

العملوورقةاملقررالكتبإالاإليضاحوسائلدونقالالعربية؟اللغةتعليميفاملستخدمة
من% ٦٠قالاملعهد؟يفيسكنطالباوكماللغة،معملهناككانولو) LKS( للطلبة
يفيسكنونالذينبينهمالعربيةاللغةتعليميفالطلبةقدرةوكيفالسابع،فصلالطلبةمجلة

مقالفرق؟هناكوهلاملعهدخارجيفأواملعهد الطلبةقدرةأحيانااملستوىعلىقدر
اليتتاملشكالهيومااملعهد،خارجيفالطالبمنمنخفضاملعهديفيسكنونالذين
اللغةتعليميفاملهاراتلكلاملناسبةاألساليبأوالطرقعناليعرفقالاملدرس؟تواجه
. العربيةاللغةتعليميفالوسائلنقصانوكذلكالعربية

واملعلومــاتعــناألساسـيةالبيانــاتحصـلتقــداألقــلعلـىاملــذكورةالبيانـاتتلــكمـن
الباحثـــةإنكشـــفتاملقابلـــةواملالحظـــةهـــذهومـــن.العربيـــةاللغـــةمتعلـــييفمـــدرسلاحـــو األ

ملالقدميــةبالطريقــةمــازالوهــياملدرســةتلــكيفالعربيــةاللغــةمــدرسيواجهــاالــيتاملشــكالت
.متنوعةغرياملستخدمةالوسائلوكذلكاحلديثةالطريقةجياربومليستخدم
االستبانةمنالمحصولةالبيانات-٣



الطلبــةإىلاملرســلةاالســتبانةالباحثــةاســتخدمتحبثهــايفالصــحيحةالبيانــاتليحصــل
: هياالستبانة،واملؤشراتالسابعفصل

الطلبةيتخرجأينمنأياملدرسةأصل) أ
الطلبةرغبة) ب
املدرسدافعية)ج
الطلبةعندالعربيةاللغةتعليم) د

:كاآليتالطلبةوإجابةأسئلة،١٠االستبانةوأما
ت؟خترجمدرسةأيمن)١

:التاليةيفالطلبةواإلجابة
تلميذا١٢العامةاإلبتدائيةاملدرسة)أ

تلميذا١٩اإلسالميةاإلبتدائيةاملدرسة)ب
)صفر(٠األخرىاملدرسة)ج
م% ٣٨،٧٠املدرســـةتلـــكيفالطلبـــة العامـــةاإلبتدائيـــةاملدرســـةمـــنمتخرجـــونبـــأ

املدرســـــــةومــــــناإلســـــــالمية،اإلبتدائيــــــةاملدرســــــةمـــــــنمتخرجــــــونهــــــم% ٦١،٣٠و
% .٠األخرى

العربية؟اللغةمادةحتبهل)٢
:التاليةيفالطلبةواإلجابة

تلميذا٩نعم)أ
تلميذا١٦أحيانا)ب
تلميذا٦ال) ج
% ٥١،٦٢ينقصـونالذينوالطلبة% ٢٩،٠٣العربيةاللغةمادةحيبونالذينالطلبة

%.١٩،٣٥حيبونالالذينوالطلبة



العربية؟كتابةتقرأأنأتستطيع)٣
:التاليةيفالطلبةاإلجابةو 

تلميذا١٤نعم)أ
تلميذا١٧أحيانا)ب
تلميذا) صفر(٠ال)ج
ميعـــــرفاإلجابـــــةتلـــــكمـــــن ينقصـــــونوالـــــذين% ٤٥،١٦القـــــراءةيســـــتطعونبـــــأ
%.٠أوالأحدااليستطيعونالذينوالطلبة% ٥٤،٨٤

العربية؟اللغةتعليميفأتتورط)٤
:التاليةيفالطلبةوإجابة

تلميذا٥نعم)أ
تلميذا٢٠ياناأح)ب
تلميذا٦ال)ج

ميعــــــرفاإلجابــــــةتلــــــكمــــــن ينقصـــــــونوالــــــذين% ١٦،١٣تعلــــــيميفتورطــــــابـــــــأ
%.١٩،٣٥التتورطيشعرونوالذين%  ٦٤،٥٢

العربية؟قراءةيفمشكالتلديكهل)٥
:التاليةيفالطلبةوإجابة

تلميذا٤نعم)أ
تلميذا١٩أحيانا)ب
تلميذا٧ال)ج

ميعــــرفاإلجابــــةتلــــكمــــن ينقصــــونوالــــذين% ١٢،٩٢مشــــكالتاجهــــونيو بــــأ
%.٢٢،٥٨املشكالتيواجهالوالذين% ٦١،٣٠

الطلبة؟مساعدةيفحماولةاللغةللمدرسهل)٦



:التاليةيفالطلبةوإجابة
تلميذا٢٧نعم)أ

تلميذا٠أحيانا)ب
تلميذا٤ال)ج
ميعـرفاإلجابـةتلكمن % ٨٧،١٠الطلبـةمسـاعدةيفاملـدرسحماولـةينظـرونبـأ
%.١٢،٩٠املدرسحماولةيعرفونالوالذين% ٠أوأحدالحياناوأ
العربية؟تعليميفدوراجيعلكالعربيةاللغةمدرسهل)٧

:التاليةيفالطلبةوإجابة
تلميذا٢٨نعم)أ

أحدالأحيانا)ب
تلميذا٣ال)ج

ماإلجابـــةتلـــكمـــن % ٠أوأحـــدالوأحيانـــا% ٩٠،٣٢دوراجيعـــلاملـــدرسأنأروابـــأ
.دوراجيعلالواأر % ٩،٦٨و
صعبة؟العربيةاللغةيفالقراءةمادةهل)٨

:التاليةيفالطلبةوإجابة
تلميذا٥نعم)أ

تلميذا٢٠أحيانا)ب
تلميذا٦ال)ج

ميعــرفاإلجابــةتلــكمــن صــعبتهاينقصــونوالــذين% ١٦،١٣صــعبةيشــعرونبــأ
%.١٩،٣٥صعبةيشعرونالوالذين% ٦٤،٥١

تعليمه؟يفالوسائليستخدماللغةمدرسهل)٩
التالية؟يفالطلبةوإجابة



تلميذا٨نعم)أ
تلميذا١٣أحيانا)ب
تلميذا١٠ال)ج
متعــــــرفاإلجابــــــةتلــــــكمــــــن تعلــــــيمهميفالوســــــائليســــــتخدماملــــــدرسأنرأوابــــــأ
%.٣٢،٢٥الوسائلواليستخدمأحيانارأوا% ٤١،٩٤و% ٢٥،٨١
العربية؟اللغةتعليميفاجلديدةالطريقةتطبيقأنأحتب)١٠

:التاليةيفالطلبةجابةوإ
تلميذا٢٤نعم)أ

تلميذا٧أحيانا)ب
أحدالال،)ج

متعــــرفاإلجابـــةتلــــكمـــن والــــذين% ٧٧،٤٢اجلديــــدةالطريقـــةتطبيــــقأنحيبـــونبــــأ
%.٠أوأحدالالحيبونوالذين% ٢٢،٥٨ينقصون

:يليكماتطبيققبللإلستبانةاملؤشراتنتيجةتعرفالتحليلهذامئويةبنسبةوأما
: نتيجته١رقمسؤالالطلبةمتخرج)٣

)٢(اجلدول
االستبانةمنالطلبةاجابة

اإلجابة
الرقم

جبأ

٠%٦٢%١٣٨%

: أنحيث
العامةاإلبتدائيةاملدرسة: أ



اإلسالميةاإلبتداشيةاملدرسة: ب
األخرىاملدرسة: ج

: نتيجته٢،٣،٤رقمسؤال،الطلبةرغبة)٤
)٣(لاجلدو 

االستبانةمنالطلبةإجابة
اإلجابة

الرقم
جبأ

١٩،٣٥%٥١،٦٢%٢٢٩،٠٣%
٠%٥٤،٨٤%٣٤٥،١٦%
١٩،٣٥%٦٤،٥٢%٤١٦،١٣%

%٣٨،٧%١٧٠،٩٨%٩٠،٣٢اجلملة

ــــــــــة ــــــــــدكــــــــــليفاجلمل ــــــــــةعلــــــــــىيقســــــــــمالبن و% ٣٠،١٠=أ: تكــــــــــونحــــــــــىتثالث
:أنحبيث،%١٢،٩=جو% ٥٦،٩٩=ب

رغبة: أ
الرغبةنقص: ب
الرغبةدون:ج

" ب"بإجابـةاألكثـرعلـىالعربيـةاللغـةتعليميفالطلبةرغبةأنالنتيجةتلكإىلنظرا
.الرغبةنقصوهي
: ٥،٦،٧رقمسؤالاملدرس،دافعية)٥

)٤(اجلدول
االستبانةمناإلجابة



اإلجابة
الرقم

جبأ

٢٢،٥٨%٦١،٣٠%٥١٢،٩٢%
١٢,٩٠%٠%٦٨٧،١٠%
١٩،٦٧%٠%٧٩٠،٣٢%

%٤٥،١٦%٦١،٣%١٩٠،٣٤اجلملة
و% ٦٣،٤٤=أتكـــــــونحـــــــىتثالثـــــــةعلـــــــىتقســـــــماجلـــــــدولتلـــــــكيفاجلملـــــــة

:أنحبيث% ١٥،٠٣= جو% ٢٠،٤٣=ب
كثري: أ

متوسط: ب
ناقص: ج
كثريوهي" أ"بإجابةاألكثرعلىاملدرسدافعيةأنالنتيجةتلكإىلرانظ

١٠و٩و٨رقمسؤالالتعليمةعمليعنالطلبةرأي)٦
)٥(اجلدول

االستبانةمنالطلبةاجابة
اإلجابة

الرقم
جبأ

٣٥،١٩%٦٤،٥١%٨١٦،١٣%
٣٢،٢٥%٤١،٩٤%٩٢٥،٨١%
٠%٢٢،٥٨%١٠٧٧،٤٢%



%٦٧،٤٤%١٢٩،٠٣%١١٩،٣٦اجلملة
و% ٣٩،٧٨=أتكــــــونحــــــىتثالثــــــةعلــــــىتقســــــماجلــــــدولتلــــــكمــــــناجلملــــــة

:أنحبيث،%٢٢،٤٨"=ج"و% ٤٣،٠١"=ب"
جيد:أ

مقبول:ب
راسب:ج

عـــنالطلبـــةرأيوهـــياملعلومـــاتعلـــىالباحثـــةحصـــلتالنتيجـــةتلـــكإىلنظـــرا
.مقبول:وهي" ب"بإجابةاألكثرعلىالعربيةاللغةالتعليمعملية

رفـةملعبـاملرادالقراءةمهارةلتنمية" Snowball Throwing"تطبيقبعداالستبانةوأما
:يليكماعرضهاسؤاال،وأما٥االستبانةهذهللطلبة،نفسيأثر

القبلياالختبارمنالمحصولةالبيانات-٤
يفخاصـــةالعربيـــةاللغـــةمــادةيفالطلبـــةقـــدرةملعرفـــةالقبلــيباالختبـــارالباحثـــةقامــت

مــن٢٨تــاريخيفالقــراءةمهــارةلتنميــة" Snowball Throwing" تطبيــققبــلالقــراءةمهـارة
املدرســـيالكتــابمــنيؤخـــذاإلختبــاروبنــودســـؤاال٢٠املختــربوالســؤالم،٢٠١١مــارس

مــنوهــياملدرســة،يفالعربيــةاللغــةمــدرسأعطاهــاالــيتالقــراءةمهــارةيفخاصــةاملســتخدمة
مــنومهــاجمموعتــاناشــرتكاالقبلــياإلختبــارهــذايف". البيــت" املوضــوعحتــتاألولالــدرس

موعــــة موعــــةتجريبــــةالا مــــوعتيىنمــــنالقبلــــياإلختبــــارونتيجــــة. الضــــابطةوا التجريبــــة( ا
:اآليتجدوليفنرىكما) والضابطة

موعتنيمنالقبلياالختبار) : ٧(اجلدول ا
موعةرقم موعةرقمالتجريبةا الضابطةا



القــــــــــــــراءة
اجلهرية

فهـــــــــــــــــــــــــم
املقروء

موع ا
القــــــــراءة
اجلهرية

فهـــــــــــــــــــــــــم
روءاملق

موع ا

١.١٥٤٠٥٥١.١٤٤٠٥٤
٢.١٨٥٠٦٨٢.٢٠٥٠٧٠
٣.١٦٤٠٥٦٣.١٥٤٠٥٥
٤.١٨٤٠٥٨٤.١٤٣٠٤٤
٥.٢٠٤٠٦٠٥.١٦٤٠٥٦
٦.٢٢٥٠٧٢٦.١٦٤٠٥٦
٧.١٨٣٠٤٨٧.١٧٤٠٥٧
٨.٢٢٥٠٧٢٨.١٤٣٠٤٤
٩.٢٠٤٠٦٠٩.١٥٤٠٥٥

١٠.١٨٥٠٦٨١٠.١٨٥٠٦٨
١١.١٨٤٠٥٨١١.١٧٤٨٦٥
١٢.٢٠٥٠٧٠١٢.١٨٥٠٦٨
١٣.٢٠٥٠٧٠١٣.١٨٤٨٦٥
١٤.١٦٣٠٤٦١٤.٢٠٥٥٧٥
١٥.١٦٤٠٥٦١٥.١٨٥٠٦٨
١٦.١٦٤٠٥٦---

N=١٦N =١٥
موعـةايفSnowball Throwingتطبيـققبـلالطلبـةقدرةأنجدوالهذاعلىاعتمدا

وعلـــى% ٥٠:ضـــعيفمســـتوىوعلـــى% ٣٧،٥:مقبـــولمســـتوىعلـــىهـــيالتجريبـــة



موعــةيفالطلبـةقــدرةوأمـا%. ١٢،٥:جــداضـعيفمسـتوى ١٣،٣٥: هــيالضـابطةا
مقبـــولمســـتوىعلـــى% ٢٦،٧وجيـــدمســـتوىعلـــى% ٢٠وجـــداجيـــدمســـتوىعلـــى

. جداضعيفمستوىعلى% ١٣،٣وضعيفمستوىعلى% ٣٣،٣و

مهـــارةلتنميـــةSnowball Throwingباســـتخدامالنشـــاطيتعلـــمقتطبيـــ-ج
القراءة

لتنميـــةSnowball Throwingباســـتخدامالنشـــاطيتعلـــمبتطبيـــقالباحثـــةقامـــت
تتكــونالعمليــةهــذه.  م٢٠١١مــايومــن٢إىلم٢٠١١أبريــلمــن٩يفالقــراءةمهــارة

العمليــةوهــذه). دقــائق٣x٤٠(ســاعاتثــالثاللقــاءكــلويفاألســبوعيفاللقــائنيمــن
القـراءةأثنـاء)الثانيـةوخطـوة(القـراءةقبـل) األوىلخطـوة(وهيخطواتثالثمنتتكون

الثانيـةوخطـوةدقيقـة٢٠ملدةالقراءةقبلأياألوىلوخطوةالقراءة،بعد)الثالثةخطوة(و
قامــــتاألولاللقـــاءيف. دقيقـــة٤٠ملــــدةالثالثـــةوخطـــوةدقيقــــة٧٠ملـــدةالقـــراءةأثنـــاءأي

واللقـاء. م٢٠١١أبريـلمـن٤التـاريخيفوهـيالقبلـيواإلختباراالستبانةبإجابةالباحثة
النشــــاطيتعلـــمتطبيـــقوهـــيامليدانيـــةبالدراســــةالباحثـــةقامـــتالســـابعاللقـــاءإىلالثـــاين

بعــداالســتبانةبإجابــةالباحثــةقامــتالثــامناللقــاءو .Snowball Throwingباســتخدام
اللقــاءمــنالتــدريسخطــةالباحثــةأعــدتالعمليــةهــذهلقيــام. البعــديواإلختبــارقتطبيــ
: يليكماتعليمهايفالسادساللقاءإىلاألول

والثانياألولاللقاءفيسالدر تحضير
العربيةاللغة: الدرس
الثاين/السابع: الدراسيالفصل/الفصل



األسراة: املوضوع
دقيقة١٢٠:الوقت

الكفاءةمعيار.أ
البسيطةالنصوصمناملعاينوفهمالنصقراءة·

األساسيةالكفاءة.ب
ونربوتنغيمصحيحبنطقاجلملأوالعباراتأوالكلماتمنجهريةقراءة·

"األسرة"عنمجيل
املكانظرفبالرتكيباجلملأوالعباراتأوالكلماتمناملعىناستجاب·

األرقامواملقدماخلرب+املؤخراملبتداءأو
املؤشرات. ج

الصعبةالنصوصمناملفرداتإجياد·
مجيالونرباوتنغيماصحيحانطقااملفرداتنطق·
صحيحاالنصوصمناجلملنطق·
النصقراءة·
املفرداتمناملعىنمعرفة·
القراءةنصوصمناملعىنمعرفة·
تذكريالإعادة·

األهداف. د
مجيلونربوتنغيمصحيحبنطقجهريةقراءةالنصيقرأأنالطلبةيستطيع·

املقرؤوفهماملقدماخلرب+ املؤخراملبتداءبرتكيب" األسرة"عن
الطريقة. ه



Snowball Throwingبأسلوبالنشاطيالتعلم·

واجلوابوالسؤال·
األنشطة. و

الوقتاألنشطة)القراءةلقب(األوىلاخلطوة
الطلبةأمساءوتذكريوالتحيةالسالم-
التعليماألهدافعناملدرسإخبار-
اجلديدةاملادةعناملدرستعارف-
اض- الطلبةإنتباهإ
الطلبةتشجيع-

٢٠

باملادةتتعلقاليتاملفرداتاملدرسلقي-)القراءةأثناء(الثانيةاخلطوة
الطلبةيكررمثصحيحبنطقونطقها
مجاعة

مجاعةاملفرداتمنمعاىنعنحبث-
بنطقاملدرسمنمنوذجياالنصقراءة-

مجيلونربوتنغيمصحيح
جمموعاتالطلبةاملدرستقسيم-
أسلوبكيفيةعناملدرسشرح-

snowball Trhowing

يفاملكتوبةنصفيهاالذيالكرةطرح-
القرطاس

أنالكرةيقبلالذيالطالبعلىالبد-
صحيحبنطقجهريةبقراءةالنصيقرأه

٧٠



مجيلونربوتنغيم
موعاتتنتهيحىتالتكرار- ا

بطريقةاملوضوعتلكمناملدرسأكد-)القراءةبعد(الثالثةاخلطوة
واجلوابسؤال

اإلختتام-

٤٠

املراجع. ز
Erlanggaاملدرسيالكتاب

التقييم. خــ
جهريةقراءة-

اجلملةالتنغيمالطالقةفصيحةالالوضوحاألمساء
A٦٦٦٦٢٤
B٥٦٥٦٢٢
C٥٥٥٥٢٠

املقرؤفهم-
املعلوماتفهمالقواعدفهماملعاينفهمالطالبأمساء

يفاملضمونة
النص

اجلملة

A٢٥١٥٣٠٧٠
B٢٥٢٥٢٥٧٥



C٢٠٢٥٢٠٦٥

الوجدان-
ملةاجلالتعاونالطلبةرغبةالنشاطياألمساء

A٢١١٤
B١١١٣
C١١٢٤

ولكناألسلوبهذهتستخدمملالقراءةتعليموالرابعالثالثاللقاءيفالباحثةقامت
وامامقدم،خرب+ مؤخرمبتداءوهياجلمليفالكلماتالرتكيبعنيشرحعمليتهايف

ا :يليفيماالتدريساخلطةيفاملكتوبكماخطوا
والرابعالثالثاللقاءفيالدرستحضير 

العربيةاللغة: الدرس
الثاين/السابع: الدراسيالفصل/الفصل

األسراة: املوضوع
دقيقة١٢٠:الوقت

الكفاءةمعيار.أ
البسيطةالنصوصمناملعاينوفهمالنصقراءة·

األساسيةالكفاءة.ب
ونربوتنغيمصحيحبنطقاجلملأوالعباراتأوالكلماتمنجهريةقراءة·

"األسرة"عنمجيل



املكانظرفبالرتكيباجلملأوالعباراتأوالكلماتمناملعىناستجاب·
األرقامواملقدماخلرب+املؤخراملبتداءأو

املؤشرات.ج
اإلمسيةاجلملةتركيبمعرفة·
ضمائرمعرفة·
)١٠٠-١(العددمعرفة·
إلستنباطا·

األهداف. د
+ مؤخرمبتداءبرتكيب" األسرة"عنالبسيطةالنصمنالفكرةاستجابة·

مقدمخرب
الطريقة. ه

النموذجيةطريقة·
اإلستقرائيةطريقة·

األنشطة. و
الوقتاألنشطةاإلفتتاح

والتحيةالسالم-
احملققاملؤشراتاخبار-
سريعةقراءةبطريقةاملاضيةاملادةمراجعة-

٢٠

مجاعةالنصيقرأالطلبة-الرئيسياألنشطة
الصعوباتالكلماتيبحثالطلبة-
مناسبةالنصمنإمسيةمجلةيطالعالطلبة-

٧٠



مقدمخرب+ مؤخرمبتداءبرتكيب
برتكيباملفرداتمناجلمليضعالطلبة-

مقدمخرب+ مؤخرمبتداء
فواحدواحداملثاليضعالطلبة-
النصمنخالصةيستنبطالطلبة-

سؤالبطريقةاملوضوعاملدرستأكد-اإلختتام
واجلواب

املنزيلالوجباتإعطاء-
الدرسإختتام-

٤٠

املراجع. ز
Erlanggaاملدرسيالكتاب-

ول العددجد-
التقييم. خـ 

اجلملةالعددحفظالرتكيبفهمالطلبةأمساء
A٥٥١٠
B٣٥٨
C٦٤١٠

األخرموضوعيفاملدرسعلماللقاءهذهيفالسادس،خلامسااللقاءالباحثةقامت
اكما" العنوان"عنوهيالقراءةمهارةيف باستخدامالباحثةعلمتاألوىلاملادةمنأ

Snowball Throwingاوأما :يليفيماإجراءا



والسادسالخامساللقاءفيسالدر تحضير

بيةالعر اللغة: الدرس
الثاين/السابع: الدراسيالفصل/الفصل

العنوان: املوضوع
دقيقة١٢٠:الوقت

الكفاءةمعيار.أ
البسيطةالنصوصمناملعاينوفهمالنصقراءة·

األساسيةالكفاءة.ب
ونربوتنغيمصحيحبنطقاجلملأوالعباراتأوالكلماتمنجهريةقراءة·

"األسرة"عنمجيل
املكانظرفبالرتكيباجلملأوالعباراتأوالكلماتمناملعىناستجاب·

األرقامواملقدماخلرب+املؤخراملبتداءأو
املؤشرات.ج

الصعوباتالنصوصمناملفرداتإجياد·
صحيحبنطقاملفرداتلفظ·
مجيلونربوتنغيمصحيحبنطقالنصقراءة·
تاملفردامناملعىنمعرفة·
القراءةالنصوصمناملعىنمعرفة·
اإلسمفعلبنيمعرفة·



)١٠٠-١(العددمعرفة·
التذكريإعادة·

األهداف. د
مجيلونربوتنغيمصحيحبنطقجهريةقراءةالنصقراءةأنالطلبةيستطيع·

املقرؤوفهماملقدماخلرب+ املؤخراملبتداءبرتكيب" األسرة"عن
الطريقة. ه

Snowball Trhowingباستخدامالنشاطيالتعلمهياملستخدمةالطريقة

اإلستقرائيةوالطريقة

واألنشطة. و
الوقتاالنشطةاالفتتاح

والتحيةالسالم-
احملققاملؤشراتاملدرسإخبار-
سريعةاملاضيةاملادةمراجعة-
التنذيفوكيفيةاجلديدةاملادةاملدرسشرح-

التعليمعمليةيف

٢٠

اجلديدةاملادةإعطاء-الرئيسيةاألنشطة
الصعوباتاملفرداتالطلبةحبث-
املفرداتالطلبةقرأ-
املفرداتاملعىنحبث-
صامتةبقراءةالنصالطلبةقرأ-

٧٠



مجاعةجهريةبقراءةالنصالطلبةقرأ-
)األسئلة( Snowball Throwingنذف-
النصاملعىنمعرفة-
مؤخرداءمبتبرتكيبالكلماتالطلبةرتب-

مقدمخرب+ 
١٠٠- ١منالعددواستخداملفظ-
األسئلةإجابة-

يواجهاليتاملشكالتعناملدرسسأل-اإلختتام
التعليميفالطلبة

املادةإستنباط-
املنزيلالوجباتإعطاء-

٤٠

املراجع. ز
ErlanggaوTiga serangkaiمطبوعاملدرسيالكتاب

جهريةقراءة-
اجلملةالتنغيمالطالقةالفصيحةلوضوحااألمساء
A٤٤٤٤١٦
B٥٥٤٤١٨
C٥٥٥٥٢٠

املقرؤفهم-
اجلملةاملعلوماتفهمالقواعدفهماملعاينفهمالطالبأمساء



يفاملضمونة
النص

A٣٠١٥٢٠٦٥
B٢٥٢٠٢٠٦٥
C٢٥٢٠٢٥٧٠

الوجدان-
اجلملةونالتعاالطلبةرغبةالنشاطياألمساء

A١١١٣
B٢١١٤
C١١٢٤

اللقاءيفاالستبانةوإعطاءالبعديباإلختبارالباحثةقامتالبحث،عمليةبعد
كماالبعدياإلختبارمنالنتيجةوحصول. م٢٠١١مايومن٧التاريخيف) الثامن(األخر

:يلي
موعتنيمنالبعدياالختبارنتيجة) :٨(اجلدول ا

رقم
يفالطلبة

موعة ا
التجريبة

الطلبةرقماجلملةالنتيجة
موعةيف ا

بطةالضا

اجلملةالنتيجة
قراءة

جهرية
فهم

املقرؤ
قراءة

جهرية
فهم

املقرؤ

١.١٥٥٢٧٠١.١٨٥٢٧٠
٢.٢٢٥٨٨٠٢.٢٤٦٦٩٠



٣.٢٠٥٨٧٨٣.١٨٥٠٦٨
٤.٢٢٥٠٧٢٤.١٨٥٢٦٠
٥.٢٤٥٨٨٢٥.٢٠٥٠٧٠
٦.٢٣٦٢٨٥٦.٢٠٥٠٧٠
٧.٢٢٤٨٧٠٧.٢٠٥٢٧٢
٨.٢٤٦٦٩٠٨.١٨٤٢٦٠
٩.٢٢٦٠٨٢٩.١٨٥٠٦٨

١٠.٢٢٥٨٨٠١٠.٢٢٦٠٨٢
١١.٢٣٥٢٧٥١١.٢٠٥٠٧٠
١٢.٢٢٦٤٨٦١٢.٢٠٥٠٧٠
١٣.٢٣٦٢٨٥١٣.٢٢٤٨٧٠
١٤.٢٠٥٨٧٨١٤.٢٠٥٥٧٥
١٥.٢٠٦٠٨٠١٥.٢٢٥٨٨٠
١٦.٢٠٦٢٨٢----

١٢٧٥١٠٧٥
M٧٩،٦٩٧١،٦٧

يفSnowball Trhowingتطبيقبعدالطلبةقدرةأناجلدولمناتضح
موعتني ما موعةمناحملصولةوالنتيجةجيدةتنميةأصا على% ٧٥:هيالتجريبةا

موعةمناحملصولةالنتيجةوأمامقبولىمستو على% ٢٥وجيدمستوى وهيالضابطةا
مستوىعلى% ٤٦،٧وجيدمشتوىعلى% ٢٦،٧وجداجيدمستوىعلى% ٢٦،٧

ستعرضتطبيقبعداالستبانةمناحملصولةوالنتيجة. ضعيفمستوىعلى% ٦،٧ومقبول



لإلستبانةوالسؤالتطبيق،بعدالطلبةومحاسةرغبةملعرفةاالستبانةومؤشرةيلي،فيماالباحثة
:وهيأسئلة٥

العربية؟اللغةتعليميفالطريقةذاأحتب.١
:الطلبةإجابة

%١٠٠موافق) أ(
%٠املوافقناقص) ب(
%٠ال) ج(
األسلوب؟ذهالعربيةاللغةيفقراةتعليمأسهلأ.٢

%١٠٠أسهل) أ(
%٠ناقص) ب(
%٠ال) ج(
وب؟االسلذاالقراءةمادةأأفهم.٣

%٩٤أفهم) أ(
%١٦ناقص) ب(
%٠ال) ج(

؟)رأيكعند(العربيةاللغةتعليميفمناسبةاألسلوبهذههل.٤
%٨٧،٥مناسبة) أ(
%١٢،٥ناقص) ب(
%٠ال) ج(

محاسة؟جيعلكاألسلوبهذههل.٥
%١٠٠محاسة) أ(
%٠ناقص) ب(



%٠ال) ج(
النشاطي؟تعلممناآلخراألسلوبتطبقأنأحتب.٦

%١٠٠قمواف) أ(
%٠ناقص) ب(
%٠ال) ج(

تعلمإسرتاجتيةباستخدامالعربيةاللغةتعليميفالطلبةرغبةأنالطلبةإجابةإىلنظرا
اتعليمهايفعاليةرغبةلديهمالنشاطي :بأ

التطبيقبعداالستبانةمنالطلبةاجابة) : ٩(اجلدول
اإلجابة

الرقم
جبأ

٠%٠%١١٠٠%
٠%٠%٢١٠٠%
٠%٦%٣٩٤%
٠%١٢،٥%٤٨٧،٥%
٠%٠%٥١٠٠%
٠%٠%٦١٠٠%

%٠%٢٨،٥%٥٨١،٥اجلملة
) ج(و%٤،٧٥) ب(و% ٩٥،٢٥) أ: (وحصوهلاستةعلىتقسماجلدوالتلكمناجلملة

:بأناإلجابةإىلبالنسبة،% ٠



وأفهمعاليةرغبة: أ
واهلجمالرغبةناقص: ب
والفهملرغبةادون: ج

ـمعاليـةرغبـةيفاألكثـرعلـىالطلبـةرغبةأناحملصولةاجلملةإىلنظرا بإجابـةجييبـونأل
%.٤،٧٥" ب"بإجابةوهمالرغبةناقصيفوغريهم% ٩٧"أ" 

الدراسةنتائجمناقشة-د
واإلختبـار البعـدي Snowball Throwingقـد انتهـى عمليـة التنفيـذ لتطبيـق أسـلوب 

االســـتبانة بعـــد تطبيـــق وعرضـــهما ووصـــلت الباحثـــة إىل تعكـــيس مـــن تطبيـــق أســـلوب وإرســـال 
Snowball Throwing ـا حصــلت -كــارانج بلوسـو" ضــة العلمـاء"يف مدرسـة مــاالنج بأ

:الباحثة البيانات منها
الطلبةكانيف تعليم اللغة العربيةSnowball Throwingأن استخدام .١

فطبعا, مللدونيتعلمونوهمباحلماسةدريبوالتالتعليمعمليةيفيشرتكون
.األسلوبهذااستخدامتأثريمنهيهذه

يف تعليم مهارة القراءةجيدا استخداماSnowball Throwingاستخدامأن.٢
م من حيث تنغيم ونرب، هم يقرءون بقراءة  قد أمنى قدرة الطلبة يف حتسني قراء

ردات هم ينطقون بنطق أصح من وكذلك من خالل املف. أصح من قبل التنفيذ
.قبل وأفهم معنها

حتليـل(اخلاصاملبحثيفإحصائيبأسلوبفعاليتهاعنالباحثةستشرحيليوفيما
).وتفسريهاالبيانات

وتفسيرهاالبياناتتحليل–ه



ميدانيــةدراســةبعــدوتفســريهاالدراســةنتــائجبتحليــلالباحثــةقامــتاملبحــثهــذايف
أنالبحــثأســئلةعــناألولالفصــليفالباحثــةكتبــتقــد. الســابقاملبحــثيفعرضــتهاالــيت

:وهيجتيبهاأنالباحثةتريداليتأسئلتانهناك
تعلـيم يفSnowball Throwingكيف يـتم تطبيـق الـتعلم النشـاطي باسـتخدام.١

مهارة القراءة جهرية بنطق صحيح وفهم املقرؤ؟
جهريـة يف تنميـة مهـارة القـراءةSnowball Throwingمامدى فعالية استخدام .٢

بنطق صحيح وفهم املقرؤ؟
:ستحلل الباحثة وتفسر البيانات كما اآليت

فـي تعلـيم Snowball Throwingباسـتخدامالنشاطيالتعلمتطبيقيتمكيف.١
مهارة القراءة جهرية بنطق صحيح وفهم المقرؤ؟

القـــــراءةهـــــارةمتعلـــــيمتطبيـــــقأنســـــابقا،الباحثـــــةكتبـــــتمـــــاعلـــــىاعتمـــــادا
بالرغبـةوتعلمهـمومحاسـةحيـةظهـرتعمليتـهيفSnowball Throwingباسـتخدام

هـذهوجـرت. احلصـةكـليفالطالبكلوشاركبينهمومتسابقونمرحيةوهمالقوية
بيــنهممتبــادالالطلبــةويعمــلالتــدريسخطــواتيفالباحثــةكتبــتمبــامناســبةالعمليــة

وأصــبحومــريحســهلانظمتــهألناألســلوبــذهبــونحيالطلبــةوكــان. انتهــائهمحــىت
صــحيحةبقــراءةقــراءةعلــىاســتطيعواوهــم. ممــلغــريمرغوبــاشــيئاالعربيــةاللغــةتعلــيم

.وافهمهاواضحة
وهــمموافــق% ٨٧،٥الطلبــةأنعلــىيــدلتطبيــقبعــداالســتبانةإجابــاتإىلونظـرا

% ٦وبقيـتهم% ٩٤وأفهموا. لرغبةاناقص% ١٢،٥وبيمااألسلوبهذاتطبيقيفرغبوا
.الفهمنقص



فــي تنميــة مهــارة القــراءة Snowball Throwingاســتخدامفعاليــةمــدىمــا.٢
؟جهرية بنطق صحيح وفهم المقرؤ

اعتمــــــدت الباحثــــــة  علــــــى SnowballThrowingاســــــتخدامليــــــةفعاملعرفــــــة
موعتني التجريبة و الضـابطة وكـذلك حصـول النتيجـة اإلختبار القبلي والبعدي من ا

مــوعتني، وقبــل أن يعمــل التحليــل تقــدم الباحثــة مقارنــة  مــن اإلختبــار البعــدي مــن ا
موعــة التجريبــة   النتيجـة يف جــدول الفـرق بــني إختبـار القبلــي واإلختبـار البعــدي مـن ا

موعة الضابطة مث حتليلها، ليوضحها وهي يف اآلتية :وبعدها من ا
موعة التجريبةحصول النتيجة) : ١٠(اجلدول  االختبار البعدي من ا

القبليرقم الطلبة
(Y)

البعدي
(X)

D=X-YD2

١.٥٥٧٠١٥٢٢٥
٢.٦٥٨٠١٥٢٢٥
٣.٥٦٧٨٢٢٤٨٤
٤.٥٨٧٢١٤١٩٦
١٨٣٢٤-٥.١٠٨٢
٦.٧٢٨٥١٣١٦٩
٥٢٥-٧.٧٥٧٠
٨.٧٢٩٠١٨٣٢٤
٩.٦٠٨٢٢٢٤٨٤

١٠.٦٨٨٠١٢١٤٤
١١.٥٨٧٥١٧٢٨٩



١٢.٧٠٨٦١٦٢٥٦
١٣.٦٥٨٥٢٠٤٠٠
١٤.٦٠٧٨١٨٣٢٤
١٥.٥٦٨٠٢٤٥٧٦
١٦.٥٦٨٢٢٦٦٧٦

٩٥٦١٢٧٥٢٢٩٥١٢١
M٥٩،٧٥٧٩،٦٧١٤،٣١٣٢٠،٠٦

: بناء على ذلك اجلدول اتضحت الباحثة البيانات حبيث أن
N=٢٢٩= ٥١٢١=١٦MD=١٤،٣١

:من الفرق بالرمز)SDD( مث حسب االحنراف املعياري

                                     SDD =



:الفرق بالرمزمن املتوسطSEMD)( مث حساب اخلطأ املعياري 

=

:بالرمزtoمث حساب 



من احلساب بني االختبار القبلي والبعدي يف بيان السابق  قد وجدت الباحثة 
:البيانت اآلتية

١٤،٣١:)    MD(متوسط الفرق -
١٠،٧٤)   :SDD(االحنراف املعياري -
٢،٧٧٤)    :SEMD( اخلطأ املعياري -
٥،١٥٩)             : to( درجة تاء -
١٥فهو ١- ١٦= dfأنووجدdf=N-1: بالرمز)df( درجات احلرية -
٢،٩٤٧%  :١اجلدول عندمستوى الداللة درجة تاء-
٢،١٣١% :٥تاء اجلدول عند مستوى الداللة ة رج-

: أكرب من درجة تاء اجلدول كما هي) to( فعرفت الباحثة أن درجة تاء احلساب 
أكرب من درجة تاء ٥،١٥٩وهي ) to( أي دوجة تاء ٢،٩٤٧و٥،١٥٩٢،١٣١
.٢،١٣١وهي % ٥و ٢،٩٤٧وهي % ١اجلدول 

ة وجدت الباحثة االختالف الكبرية بني االختبار اعتمادا على حساب النتيجة األخري 
موعة التجريبة باستخدام  Snwball Throwingالقبلي واالختبار البعدي يف ا

تكون فعالة يف تعليم مهارة Snowball Throwingبعبارة أخرى أن التعليم باستخدام 
.ماالنج–كارانج بلوسو " ضة العلماء"القراءة يف املدرسة 

موعة الضابطة كما يليوأما :البيانات من نتيجة االختبار البعدي من ا
موعة الضابطة) : ١١(اجلدول  حتليل نتيجة االختبار البعدي من ا

القبليرقم الطلبة
Y

البعدي
X

D=X-YD2

١.٥٦٧٠١٤١٦٩



٢.٨٠٩٠١٠١٠٠
٣.٦٠٦٨٨٦٤
٤.٤٤٦٠١٦٢٥٦
٥.٦٠٧٠١٠١٠٠
٦.٥٦٧٠١٤١٩٦
٧.٥٧٧٢١٥٢٢٥
٨.٥٤٦٠٦٣٦
٩.٥٥٦٨١٣١٦٩

١٠.٧٥٨٢٧٤٩
٥٢٥-١١.٧٥٧٠
١٢.٦٨٧٠٢٤
١٣.٦٥٧٠٥٢٥
٥٢٥-١٤.٨٠٧٥
١٥.٧٦٨٠٤١٦

٩٦١١٠٧٥١١٤١٤٨٦
M٦٤،٦٧٧١،٦٧٧،٦٩٩،٠٧

:اتضحت الباحثة من اجلدوال السابق  البيانات فيما يلي
N=١٤٨٦=١١٤= ١٥MD =٧،٦

:من الفرق بالرمز) SDD( مث حساب االحنراف املعياري 



:من متوسط الفرق بالرمز) SEMD( حساب اخلطأ املعياري مث



:الرمز باستخدامtoمث حساب 

:احثة البيانت اآلتيةمن تلك احلساب وجدت الب
٧،٦:)   MD(متوسط الفرق -
٦،٤٣)     :SDD(االحنراف املعياري -
١،٧٢)       :SEMD(اخلطأ املعياري -
٤،٤١٩)        : to(درجة تاءحساب -
١٤وهو ١-١٥=dfأن ووجدتdf =N-1بالرمز ) df( درجة احلرية -

أكرب من ٤،٤١٩وهي ) to( اب بتلك احلساب فعرفت الباحثة أن درجة تاء احلس
. ٢،١٣١وهي % ٥و٢،٩٤٧وهي % ١درجة تاء اجلدول 

موعة الضابطة أن  بالنظر إىل حصول النتيجة االخرية بني االختبار القبلي والبعدي يف ا
أخرى أن تعليم مهارة وبعبارةSnowball Throwingهناك االختالف بغري استخدام 



ماالنج خاصة –كارانج بلوسو " ضة العلماء"لبة يف مدرسة القراءة بغريها تنمي قدرة الط
.للفصل السابع

داللة الفرق بين المجموعتين التجريبة والضابطة في االختبارين القبلي والبعدي.١
:أما جدوهلا وهي

موعتني  ) : ١٢(اجلدول  حتليل النتيجة االختبارين من ا
موعة )القبلي والبعدي(االختباران ا

MDSDDSEMDtodf/N-
1

درجة تاء يف اجلدول عند 
مستوى الداللة

٥%١%
١٤،٣١١٠،٧٤٢،٧٧٤٥،١٥٩١٥٢،٩٤٧٢,١٣١التجريبة
٧،٦٦،٤٣١،٧٢٤،٤١٩١٤٢،٩٧٧٢،١٤٥الضابطة

بناء من تلك اجلدول أن نتيجة االختبار القبلي والبعدي من كل جمموعة قد 
ا من كل جهة حيث بلغت درجة تاء للمجموعة اتضحت للباحثة أن هناك فرق

هذا العدد أكرب من درجة تاء يف اجلدول عند مستوى ٥،١٥٩التجريبة هي 
هذا النتيجة ٤،٤١٩ودرجة تاء للمجموعة الضابطة هي %. ٥و% ١الداللة

وأصغر عند مستوى الداللة يف % ١أكرب من درجة تاء عند مستوى الداللة يف
٥.%

تبار البعدي للمجموعتين التجريبة والضابطةتحليل مقارنة االخ.٢
قد قالت الباحثة يف أول التحليل عن النتيجة االختبار البعدي، اعتمدت الباحثة 

ا ملعرفة فعالية استخدام  موعتني بأ Snowballعلى نتيجة االختبار البعدي من ا

Throwingبل أن حيللها ستعلم وتستخدم الباحثة الرمز التالية وق.يف تنمية مهارة القراءة



االختبار البعدي ) X2(االختبار البعدي للمجموعة التجريبة و ) X1(الباحثة حبيث أن 
:للمجموعة الضابطة مث تبدأ الباحثة بالتحليل فيما يلي

:بالرمز X1معرفة متوسط  .٣

:بالرمز معرفة متوسط .٤

:بالرمز معرفة نتيجة .٥

:بالرمز معرفة نتيجة .٦

معرفة درجة ثنائية مث جيمع وينال .٧

معرفة درجة ثنائية .٨
:بالرمز معرفة .٩

جدول مقارنة النتيجة من قبل أن حتسب الباحثة النتيجة بتلك الرمز تدلل الباحثة 
موعتني التجيبة والضابطة وهي فيما يلي :االختبار البعدي من ا

موعتني) : ١٣(اجلدول  مقارنة االختبار البعدي من ا
طالب

)N(
الضابطةالتجريبة

X2



١،٦٧٩٣،٩٠٢،٧٩-٩،٦٩-١٧٠٧٠
٢٨٠٩٠٠،٣١١٨،٣٣٠،١٠٣٣٥،٩٩
٣،٦٧٢،٨٦١٣،٤٧-١،٦٩-٣٧٨٦٨
١١،٦٧٥٩،١٤١٣٦،١٩-٧،٦٩-٤٧٢٦٠
١،٦٧٥،٣٤٢،٧٩-٥٨٢٧٠٢،٣١
١،٦٧٢٨،٢٠٢،٧٩-٦٨٥٧٠٥،٣١
٩،٦٩٠،٣٣٩٣،٩٠٠،١١-٧٧٠٧٢
١١،٦٧١٠٦،٣٠١٣٦،١٩-٨٩٠٦٠١٠،٣١
٣،٦٧٥،٣٤١٣،٤٧-٩٨٢٦٨٢،٣١

١٠٨٠٨٢٠،٣١١٠،٣٣٠،١٠١٠٦،٧١
١،٦٧٢١،١٠٢،٧٩-٤،٦٩-١١٧٥٧٠
١،٦٧٣٩،٨٢٢،٧٩-١٢٨٦٧٠٦،٣١
١،٦٧٢٨،٢٠٢،٧٩-١٣٨٥٧٠٥،٣١
١،٦٩٣،٣٣٢،٨٦١١،٠٩-١٤٧٨٧٥
١٥٨٠٨٠٠،٣١٨،٣٣٠،١٠٦٩،٣٩
٥،٣٤-٢،٣١-١٦٨٢-

١٢٧٥١٠٧٥٤٩٣،٤٤

:من اجلدول السابق اتضحت الباحثة البيانات اآلتية 
N1=و ١٦N2 =١٥

١٠٧٥= و ١٢٧٥= 



٨٩٣،٣٣= و ٤٩٣،٤٤= 
:مث حسبت الباحثة املتوسط من كل جمموعة وحصل النتيجة التالية 

٧٩،٦٩= = وحصل = 

٧١،٦٧= =صل وح= 

:  بالرمز مث حسبت 



موعة التجريبة من ) M1(تلك احلساب حصلت الباحثة على أن املتوسط من ا
موعة الضابطة ٧٩،٦٩وهو  ) to(ودرجة تاء ٧١،٦٧وهو ) M2(واملتوسط من ا
:بالرمز ) df)degrees of freedemمث حسبت الباحثة ٣،٢٨٧هو 

 d

dfإذا كانت هي أي ) ttable(بعد حصلت هذه النتيجة يرجع إىل قيمة تاء اجلدول 
وعند مستوى الداللة ٢،٠٤٥هي % ٥فكانت درجة تاء عند مستوى الداللة ٢٩= 
أكرب من درجة تاء جدول ) to(فعرفت الباحثة أن درجة تاء حساب . ٢،٧٥٦هي % ١

. ٢،٠٤٥٣،٢٨٧٢،٧٥٦وهي 
اعتمادا على حصول النتيجة السابقة عرفت الباحثة أن هناك فرق واضح بني نتيجة 
موعة التجريبة والضابطة، وبعبارة أخرى أن تعليم القراءة باستخدام  االختبار البعدي من ا

Snowball Throwingومريح للطلبةفعال.



الفصل الخامس
حاتلمقتر توصيات واالنتائج البحث و 

ـــــــيت تتعلـــــــق  يف هـــــــذا الفصـــــــل تقـــــــدمت الباحثـــــــة مـــــــن النتـــــــائج البحـــــــث واملناقشـــــــة ال
اللغــــــة يف تعلــــــيمSnowball throwingبــــــالتعلم النشــــــاطي الــــــذي يســــــتخدم االســــــلوب 

ل األول العربيـــــة لتنميـــــة مهـــــارة القـــــراءة خاصـــــة يف القـــــراءة اجلهريـــــة وفهـــــم املقـــــرؤ للطلبـــــة فصـــــ
ألن هــــــذا البحـــــث يركــــــز علــــــى . مـــــاالنج-كـــــارانج بلوســــــو " ضـــــة العلمــــــاء"مـــــن مدرســــــة 

اســـــــتخدام األســـــــلوب فخطواتـــــــه تطبـــــــق يف أنشـــــــطة التعلـــــــيم يف الفصـــــــل مناســـــــبة بالطريقـــــــة 
ذا االسلوب قد جنحت الباحثة يف عمليتها. املختارة .و

نتائج البحث -أ
:ج فيما يليرا إىل عرض البيانات تلخص الباحثة النتائنظ
هـــــو كمثـــــل اللعبـــــة اللغويـــــة الـــــيت تـــــؤثر اثـــــرا snowball Throwingأن اســـــلوب .١

ــــــا للطلبــــــة يف تعلــــــيم اللغــــــة العربيــــــة خاصــــــة يف القــــــراءة اجلهريــــــة وفهــــــم املقــــــرؤ . اجيابي
دافعيـــــــتهم ومشـــــــاركتهم يف و وبـــــــه منّـــــــت قـــــــدرة الطلبـــــــة وزادت شـــــــجاعتهم ورغبـــــــتهم 

. وب يفهمون ويذكرون أسهلذا االسل. تعليم وتعلم اللغة العربية
فعالـــــــــة يف تعلـــــــــيم وتعلـــــــــم Snowball Throwingأن اســــــــتخدام األســـــــــلوب .٢

ـــــــدليل علـــــــى هـــــــذا البيـــــــان كمـــــــا نـــــــرى يف . القـــــــراءة اجلهريـــــــة للطلبـــــــة فصـــــــل األول وال
وترتفـــــع ٢٩٢اجلــــدول حصــــول النتيجـــــة مــــن االختبـــــار القبلــــي لقــــراءة جهريـــــة وهــــي 



ار البعـــــــدي للمجموعـــــــة التجريبـــــــة، يف االختبـــــــ٣٤٤النتيجـــــــة بعـــــــد تطبيـــــــق وتكـــــــون 
.٥٢ودرجة الفرق 

فعالـــــــــة يف تعلـــــــــيم وتعلـــــــــم Snowball Throwingأن اســـــــــتخدام االســـــــــلوب .٣
والــــــدليل علــــــى هــــــذا . القــــــراءة مــــــن ناحيــــــة فهــــــم املقــــــرؤ لــــــدى الطلبــــــة فصــــــل األول

وترتفـــــع النتيجـــــة بعـــــد ٦٨٠البيـــــان كمـــــا يف جـــــدل النتيجـــــة االختبـــــار القبلـــــي وهـــــي 
يف االختبــــــار البعــــــدي للمجموعــــــة التجريبــــــة، ودرجــــــة الفــــــرق ٩٢٨تطبيــــــق وتكــــــون 

.٢٤٨هي 
مــــــــوعتني وحصـــــــلت الباحثـــــــة يف حســـــــاب الن.٤ –تيجــــــــة االختبـــــــار البعـــــــدي بـــــــني ا

ــــــــــاء حســــــــــاب أي  وهــــــــــذه ٣،٢٨٧= toالتجريبــــــــــة والضــــــــــابطة ووجــــــــــدت درجــــــــــة ت
و ٢،٠٤٥% =١) ttable(النتيجـــــــــــــــــة أكـــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــن درجـــــــــــــــــة تـــــــــــــــــاء اجلـــــــــــــــــدول 

٢،٧٥٦%=٥.

توصيات البحث-ب
:انطالقا من نتائج البحث توصى الباحثة ببعض التوصيات كاآليت

ة يف تلــــــــك املدرســــــــة أن يســــــــتخدم هــــــــذا االســــــــلوب  يُنصــــــــح ملــــــــدرس اللغــــــــة العربيــــــــ.١
كاللعبـــــــة اللغويـــــــة مناســـــــبة بتعلـــــــيم وتعلـــــــم اللغـــــــة العربيـــــــة بصـــــــفة عامـــــــة ويف القـــــــراءة 

.بصفة خاصة
أن يشـــــارك املـــــدرس الطلبـــــة كثـــــريا يف تعلـــــيم وتعلـــــم اللغـــــة العربيـــــة جســـــمانيا أم فكريـــــا .١

.لكي يكون الطالب نشاطيا
تهم وهــــــم يتعلمــــــون دون خــــــوف وكـــــــان أن حيــــــّث املــــــدرس الطلبــــــة كثــــــريا يف شـــــــجاع.٢

.الطلبة مرحيا



أن ميـــــارس املـــــدرس الطلبـــــة يف تـــــدريب القـــــراءة وفهـــــم معـــــىن املفـــــردات متوازنـــــا  لـــــيس .٣
.يف القواعد على األكثر

.أن يستخدم ويتطور هذا االسلوب بتنوع خمتلف منه.٤

المقترحات -ج
:على نتائج البحث تقدم الباحثة املقرتحات التاليةبناء
يســــــــتخدم األســـــــــلوب يف جمـــــــــال آخـــــــــر مثـــــــــل مهـــــــــارة الكـــــــــالم أو الكتابـــــــــة أن .١

.السيما يف اللغة االجنبية االخرى مثل اللغة االجنلزية
أن يستخدم األسلوب اآلخر من التعلم النشاطي .٢
ترجـــــو الباحثـــــة أن يكـــــون هـــــذا البحـــــث مرجعـــــا مـــــن املراجـــــع لكتايـــــة البحـــــث .٣

ذا املوضوع .العلمي متعلقة 
خــــــــــرين أن يتطــــــــــور هــــــــــذا البحــــــــــث أن يســــــــــتخدم هــــــــــذا علــــــــــى البــــــــــاحثني اآل.٤

.االسلوب للمستوى اآلخر مثل املرحلة الثنوية
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah : MTs
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester : 7/2
Standar Kompetensi : 7. Membaca (Qiro’ah) memahami makna dan kandungan teks tulis

sederhana
Kompetensi Dasar : Membaca nyaring bermakna kata, frase dan kalimat dengan ucapan,

tekanan dan intonasi yang berterima yang berkaitan المكتبةفى  , البیتفى  ,
الحدیقةفى  , dan الطلب dengan menggunakan struktur kalimat dasar العنوان

yang meliputiالظرف , المؤخرالمبتدأ+ المقدمالخبر  , األمرفعل  dan . األرقام
Indikator : 1. Mencari mufrodat yang sulit

2. Melafalkan kosakata pada teks bacaan dengan tepat dan benar
sesuai dengan tekanan dan intonasinya

3. Melafalkan kalimat pada teks bacaan dengan tepat dan benar
sesuai dengan tekanan dan intonasinya

Alokasi Waktu : 120 menit
Tujuan Pembelajaran : Siswa dapat membaca nyaring bermakna kata, frase dan kalimat dengan

ucapan, tekanan dan intonasi yang berterima yang berkaitan االسرة
dengan menggunakan struktur kalimat dasar yang meliputi + المقدمالخبر

المؤخرالمبتدأ  .
Materi Pembelajaran : Teks fil Bait (Pengenalan mufrodat, المكانظرف , مؤخرمبتدأ+ مقّدمخبر )
Metode Pembelajaran : 1. Snowball throwing
Kegiatan
Pembelajaran

: Pendahuluan
1. Salam pembuka.
2. Apresepsi dengan tanya jawab tentang pelajaran yang telah dipelajari.
3. Guru menjelaskan kompetensi dasar yang akan dicapai.
4. Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada saat

ini yaitu mempelajari kosa kata dan bercakap tentang sesuatu yang
ada di dalam rumah.

Kegiatan Inti
1. Siswa diminta untuk membaca teks dalam hati
2. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mencari dan

menanyakan kosakata yang sulit atau belum dimengerti.
3. Guru mengedrilkan beberapa kosakata yang ada dalam teks.
4. Siswa diminta untuk mencari arti kosa kata sulit
5. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok.
6. Guru menjelaskan langkah2 snowball throwing
7. Guru mengoreksi dan menilai bacaan siswa.
8. Untuk lebih memahami isi teks siswa menjawab pertanyaan yang

sesuai dengan isi teks.
Penutup
1. Menanyakan kesulitan siswa selama PBM
2. Menyimpulkan materi pembelajaran
3. Dengan arahan guru, siswa melakukan refleksi bersama



Sumber Belajar : 1. Buku paket Bahasa Arab, penerbit Erlangga
2. Buku paket lain yang relevan

Penilaian : Lembar Observasi yang berisi kemampuan siswa memahami arti,
melafalkan kosa kata baru, dan kalimat sederhana dengan lafal dan
intonasi yang tepat dan benar

Teknik : Tes Unjuk Kerja
Bentuk instrumen : Skala Penilaian
Bentuk Instrumen Penilaian
1. Ucapkan kalimat berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat dan benar !

Pedoman Penskoran

No Nama
Kefahaman
arti makna Fasih Lancar Intonasi Total Nilai

Akhir Ket

1  A 4 4 4 3 15 Tuntas
2  B 4 3 3 3 13 Tuntas
3  C 3 3 3 3 12 Tuntas

4  D 3 2 2 2 7 Tidak
Tuntas

Keterangan :
4 : baik
3 : cukup
2 : kurang
1 : sangat kurang

2. Penilaian proses: penilaian dilakukan partisipasi dengan siswa selama pembelajaran.
Penilain Afektif

Nama
siswa keaktifan Minat

siswa
Kerja
sama Total Nilai akhir Ket

A 4 4 3 12 Tuntas
B 4 3 2 9 Tuntas
C 3 2 2 7 Tuntas

Keterangan :
4 : baik
3 : cukup
2 : kurang
1 : sangat kurang
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah : MTs
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester : 7/2
Standar Kompetensi : 7. Membaca (Qiro’ah) memahami makna dan kandungan teks tulis

sederhana
Kompetensi Dasar : Membaca nyaring bermakna kata, frase dan kalimat dengan ucapan,

tekanan dan intonasi yang berterima yang berkaitan , البیتفى  dan العنوان
dengan menggunakan struktur kalimat dasar yang meliputiالظرف , الخبر

المؤخرالمبتدأ+ المقدم  , األمرفعل  dan . األرقام
Indikator : 1. Mengetahui susunan kalimat dengan pola jumlah Ismiyah

2. Mengetahui dlomir

Alokasi Waktu : 120 menit
Tujuan Pembelajaran : Siswa dapat membaca nyaring bermakna kata, frase dan kalimat dengan

ucapan, tekanan dan intonasi yang berterima yang berkaitan االسرة
dengan menggunakan struktur kalimat dasar yang meliputi + المقدمالخبر

المؤخرالمبتدأ  .
Materi Pembelajaran : Teks fil Bait (Pengenalan mufrodat, المكانظرف , مؤخرمبتدأ+ مقّدمخبر )
Metode Pembelajaran : 2. Metode istiqroiyah
Kegiatan
Pembelajaran

: Pendahuluan
5. Salam pembuka.
6. Apresepsi dengan tanya jawab tentang pelajaran yang telah dipelajari.
7. Guru menjelaskan kompetensi dasar yang akan dicapai.
8. Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada saat

ini yaitu mempelajari kosa kata dan bercakap tentang sesuatu yang
ada di dalam rumah.

Kegiatan Inti
9. Siswa diminta untuk membaca teks dalam hati
10. Guru memberikan contoh pola jumlah Ismiyah
11. Guru menjelaskan pola jumlah Ismiyah
12. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mencari kalimat yang

berpola jumlah Ismiyah
13. Guru meminta siswa menyebutkan satu persatu
Penutup
4. Menanyakan kesulitan siswa selama PBM
5. Menyimpulkan materi pembelajaran
6. Dengan arahan guru, siswa melakukan refleksi bersama

Sumber Belajar : 3. Buku paket Bahasa Arab, penerbit Erlangga
4. Buku paket lain yang relevan

Penilaian : Lembar Observasi yang berisi kemampuan siswa memahami pola kalimat
jumlah Ismiyah,

Teknik : Tes Unjuk Kerja
Bentuk instrumen : Skala Penilaian



Bentuk Instrumen Penilaian
1. Ucapkan kalimat berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat dan benar !

Pedoman Penskoran

No Nama
Kefahaman

tarkib Hafalan Total Nilai
Akhir Ket

1  A 4 4 Tuntas
2  B 4 3 Tuntas
3  C 3 3 Tuntas
4  D 3 3  Tuntas

Keterangan :
4 : baik
3 : cukup
2 : kurang
1 : sangat kurang

2. Penilaian proses: penilaian dilakukan partisipasi dengan siswa selama pembelajaran.
Penilain Afektif

Nama
siswa keaktifan Minat

siswa
Kerja
sama Total Nilai akhir Ket

A 4 4 3 12 100 Tuntas
B 4 3 2 9 75 Tuntas
C 3 2 2 7 58.3 Tidak Tuntas

Keterangan :
4 : baik
3 : cukup
2 : kurang
1 : sangat kurang
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah : MTs
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester : 7/2
Standar Kompetensi : 7. Membaca (Qiro’ah) Memahami makna dan kandungan teks tulis

sederhana
Kompetensi Dasar : 7.2. Merespon makna kata, frase dan kalimat yang terdapat dalam teks

tulis sederhana yang berkaitan denganاألسرة, البیتفى  dan dengan العنوان
menggunakan struktur kalimat dasar yang meliputi , الظرف + المقدمالخبر

المؤخرالمبتدأ  , األمرفعل  dan . األرقام
Indikator : 1. Menemukan kosakata baru

2. Mengetahui arti teks qira'ah tiap frase
3. Mengetahui keseluruhan arti pada teks qira'ah

Alokasi Waktu : 1 x 45 menit
Tujuan Pembelajaran : Siswa dapat merespon makna kata, frase dan kalimat yang terdapat

dalam teks tulis sederhana yang berkaitan dengan البیتفي  dengan
menggunakan struktur kalimat dasar yang meliputi المبتدأ+ المقدمالخبر
مؤخرال  .

Materi Pembelajaran : Teks األسرة (Pengenalan mufrodat, المكانظرف , مؤخرمبتدأ+ مقّدمخبر )
Metode Pembelajaran : 1. Modeling

2. Demonstrasi
Kegiatan
Pembelajaran

: Pendahuluan
1. Salam pembuka
2. Menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian
3. Menjelaskan materi yang akan diajarkan dan  yang akan dicapai

secara singkat (apersepsi tentangal usrah, meliputi: tanya jawab,
cerita, bermain kosakata dan lain-lain)

Kegiatan Inti
1. Siswa diminta untuk membaca teks tentang fil maktabah secara pelan
2. Membahas kata sulit yang digunakan dalam teks
3. Siswa diminta untuk mengartikan bacaan tiap frase
4. Siswa diminta untuk mengartikan teks bacaan secara penuh
5. Guru membagi pertanyaan-pertanyaan dalam kertas dan melakukan

snowball throwing
6. siswa diminta untuk  menjawab pertanyaan yang ada dalam kertas

yang diterima
Penutup
1. Menanyakan kesulitan siswa selama PBM
2. Menyimpulkan materi pembelajaran
3. Dengan arahan guru, siswa melakukan refleksi bersama
4. Menugaskan siswa untuk menggunakan ungkapan-ungkapan yang

dipelajari dalam situasi yang sesungguhnya.
Sumber Belajar : 1. Buku paket Bahasa Arab, penerbit Erlangga

2. Buku paket lain yang relevan



Penilaian : Lembar Observasi yang berisi kemampuan siswa melafalkan kosa kata
baru, kemampuan siswa mengartikan teks tiap frase dan kemampuan
siswa mengartikan bacaan secara penuh/keseluruhan

Teknik : Tes tulis dan tes lisan
Bentuk instrumen : Skala Penilaian
Bentuk Instrumen penilaian
1. Ucapkan mufradat, bacaan berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat dan benar !

Pedoman Penskoran
No Nama Jelas Fasih Ketepatan Intonasi Ket
1  A Tuntas
2  B Tuntas
3  C Tuntas
4  D Tidak Tuntas

Keterangan :
4 : baik
3 : cukup
2 : kurang
1 : sangat kurang

Penilain Afektif
Nama
siswa keaktifan Minat

siswa
Kerja
sama Total Nilai akhir Ket

A Tuntas
B Tuntas
C Tuntas

Malang, April 2011
                                                                                                 Pelaksana
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االختبار البعدي

شفويالختبار الا

. سلمان يسكن يف بندونج. هو تلميذ الفصل األول. سلما تلميذ يف املدرسة املتوسطة االسالمية

حسن تلميذ يف املدرسة . لسلمان صديق امسه حسن. باندونج٢٧حتا رقم -يف شارع سوكارنو: وعنوانه

شارع أمحد ياين : ، وعنوانهكن يف باندونج أيضاحسن يس. هو تلميذ الفصل األول. املتوسطة االسالمية

سلمان يريد أن يزور بيت صديقه، حسن، وسيحضر يف الساعة اخلامسة مساء، إن شاء .باندونج٣٥

.أنا يف انتظارك. أهال وسهال: فقال حسن . اهللا

االختبار التحريري

!أجب هذه االسئلة

اين تسكنني ؟.١

من أي شارع تقع مدرستك؟.٢

ماذا قال حسن؟.٣

َمن يريد أن يزور حسن؟.٤

هل سلمان تلميذ يف املدرسة الثانوية؟.٥

اكتب باللغة العربية.٦

٢٩...........:

٣٣...........:

٥٤...........:

يف أي الساعة سيحضر سلمان إىل بيت حسن؟.٧



مارقم بيت حسن؟.٨

هل سلمان تلميذ الفصل الثاين؟.٩

:.......يوه٧٨٣٤١٢٦رقم تلفون أستاذة ناصرة .١٠

!ضع مثاال اجلملة االمسية.١١

.مصباح صغري، حديقة مجيلةمنضدة قصرية، .١٢

............املبتداء من مجلة السابقة هي

!من ادوات اجلر٤اذكر .١٣

يف الفصل تلميذ ماهر.١٤

أين خرب من مجلة السابقة؟

:.......١٢.متاما١٢أرجع إىل بييت يف الساعة .١٥



اإلختبار القبلي

:اإلسم            

:اليوم و التاريخ    

!اقرأ النص اآليت قراءة فصيحة.أ

غرف كثرية يف البيت. واسع، ويف الفناء أزهار متنوعةامام البيت فناء. بيت سّيد ابراهيم كبري

.منها غرفة النوم وغرفة األكل وغرفة املذاكرة وغرفة اجللوس واحلمام و املطبخ

غرفة اجللوس مجيلة ونظيفة وفيها منضدة وكراسي منظمة، وعلى املنضدة زهرية مجيلة ويف الزهرية 

فيها سرير ووسادة، وهذه غرفة النوم . مجيلة أيضا هي على احلائطوفيها صورة . أزهار متنوعة

وهذه غرفة األكل وجانبها املطبخ واخلادمة تطبخ الطعام يف املطبخ وأين احلمام ؟ هي وراء 

.املطبخ

!على اجلملة اخلطيئة) خ(على اجلملة الصحيحة وحرف ) ص(ضع حرف .ب

يف البيت غرف مجيل ونظيف(......) .١

أنام يف غرفة اجللوس(......) .٢

كمبيوتر يف غرفة املذاكرةال(......) .٣

الصورة فوق احلائط(......) .٤

الزهرية على املكتب(......) .٥

!إمأل كال من الفراغات اآلتية باحلروف حىت تكون الكلمة مناسبة باجلملة.ج



ومجيلةــــة......األزهار مــ . ١

و الوسادة يف غرفة النوم.....الســـ. ٢

جانب املطبخ......غرفة األ. ٣

واسعالبيت فناء......أ. ٤

و كراسي منظمة......منــ. ٥

!صل اخلطوط مع اجلملة املناسبة بالصورة. د

أمام البيت حديقة واسعة. ١

الوردة  احلمراء مجيلة. ٢

كرسياألستاذة جتلس على ال.٣

آكل يف غرفة األكل.٤

بيت سّيد إبراهيم كبري. ٥

اخلادمة تستعد الطعام. ٦
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االستبانة بعد تطبيق

:...........................اإلسم 

ذه االسرتاتيجية يف تعلم اللغة العربية؟.١ أحتب 

ال.نعم              ب.أ

ذه األسلوب؟أأسهل تعليم القراءة يف اللغة العربية.٢

ال. نعم                ب.أ

ذا األسلوب؟أأفهم مادة القراءة .٣

ال.نعم                ب.أ

)عند رأيك(هل هذا األسلوب مناسبة يف تعليم اللغة العربية؟.٤

ال. نعم                ب.أ

هل هذا األسلوب جيعلك مجاسة؟.٥

ال.نعم               ب.أ

أحتب أن تطبيق االسلوب اآلخر من التعلم النشاطي؟.٦

ال . نعم               ب.أ



السيرة الذاتية

المعلومات الشخصية.أ

ستي مارية القبطية: اإلسم                 

١٩٧٧اكتوبر ٧ماالنج، : تاريخ الوالدة  \املكان

مرأة: اجلنس                

ةسييإندون: اجلنسية               

حمفوظ: لد                 االو 

سوميين: الوالدة               

مالوكو-أمبون- هونيبوبو-شارع أنتوين ريبوك: العنوان    

٠٨١٣٤٣٤٩٦١٢٣: اهلاتف              

علميةاملستوى ال.ب

السنةاملستوى الدراسي

م١٩٩١ماالنج - االبتدائية احلكومية باكيسسكاربورا مدرسة .١

ضة العلماء املتوسطة االسالمية باكيس  .٢ م١٩٩٣مدرسة 

ضة العلماء الثانوية  كارنج بلوسو ماالنجدرسم.٣ م١٩٩٧ة 

م٢٠٠٢ماالنج - كباجنني" رادين رمحة"جامعة .٤

املستوى الدراسيجامعة موالنا مالك ابراهيم االسالمية احلكومية .٥

ماالنج جاوا الشرقية
م٢٠١١





الصور

تقرأ التلميذات النص

تبدأ التلميذات لعب كرة الثلج

حتتار التلميذة الكرة



الباحثة بني يدي التلميذات

عند عقد االمتحان الشفوي

تقرأ النص مع صاحبتها





مع مدرس اللغة العربيةقابلةنقاط امل

ما هو املنهج املستخدم يف تدريس اللغة العربية ملهارة القراءة لدرس اإلضايف .١
باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة كاديري؟

ما هي املشكالت اليت تواجه املدرس يف تدريس اللغة العربية باملدرسة الثانوية .٢
الثالثة كاديري ؟ اإلسالمية احلكومية

ما هو الكتاب املدرسي املقرر يف تدريس اللغة العربية ملهارة القراءة لدرس .٣
اإلضايف باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة كاديري ؟

ما هي الطريقة املستخدمة يف تدريس اللغة العربية ملهارة القراءة لدرس اإلضايف .٤
الثالثة كادري ؟باملدرسة الثانوية 

ما هي الوسائل املستخدمة يف تدريس اللغة العربية ملهارة القراءة لدرس اإلضايف .٥
باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثةكاديري ؟

ما هو التقومي املستخدم ملقياس قدرة الطلبة يف تدريس اللغة العربية خاصة يف .٦
مية احلحكومية الثالثة كاديري ؟مهارة القراءة باملدرسة الثانوية اإلسال

ماهي الربامج املقرتحة لديكم يف تدريس اللغة العربية باملدرسة اإلسالمية .٧
احلكومية الثالثة كاديري؟





ورقة املالحظة

املالِحظةالبياناترقم
النعم

الدراسيةاخلطةاملدرساستعداد.١
الطلبةاملدرستسليم.٢
الفصلأحناءإىلالنظرذرأ.٣
املدرسابتسام.٤
الطلبةاألمساءدعوة.٥
العبطالبإىلاملدرستذكرة.٦
بالرتتيباملادةأيصال.٧
احملتاجالطالبعلىاملدرسرعاية.٨
التعليميةالوسائلاستعمال.٩

املتنوعة
التعليميفاملدرسدافعية.١٠
التعليميفالطالبتوّرط. ١١
تعليمهمبعداملدرسإنعكاس.١٢
املنزيلالواجباتإعطاء.١٣
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