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 إهداء
 

 إلى والدي ووالدتي
على ادلنهج إلسالم   افذين علماين مبادئ الدين، تربيل، ادلعلمُت األكلُت الفتح الرمحن ك إستيعانة

سالمة حفظهما اهلل كأبقاعلا يف  أف يرمحهما كما ربياين صغَتا ك عسى اهلل .حىت اآلف مصغار  ذمن
 الدين كالدنيا كاآلخرة

 

 أخوان
أخيت الصغَتة إينتاف الرمحة تلميذة يف مدرسة األنوار الثانوية اإلسالمية اليت شجاعة كلما شعرت  

 بتعب كملل يف إ٘تاـ ىذا البحث اجلامع 

اإلسالمية، عسى اهلل أف  بتداييةاإل رياضة الطلبة درسةميف  تلميذ جزاءف األكىفزلمد  أخ  صغَت 
  غلعلو رجال نافعا للوطن كالدين اإلسالـ



 ت

 رشكر وتقدي

 
احلمد هلل الذم جعل اللغة العربية أفضل اللغات. أشهد أف الإلو إالا اهلل كحده الشريك لو ك 
أشهد أفا زلمدا عبده ك رسولو، ك الصاالة ك الساالـ على أشرؼ األنبياء ك ادلرسلُت، سيدنا ك موالنا 

 زلمد ك على آلو ك أصحابو أمجعُت، أما بعد.

تعليم  كتابة البحث اجلامع  ٖتت ادلوضوع "  كشكرا هلل القادر ادلناف، قد مت الباحثمحدا 
 ياسبورم" يف مدرسة Group Investigationاستخداـ طريقة ٖتقيق اجملموعة "ب مهارة القراءة

كلية علـو   منجانا لقسم تعليم اللغة العربية " للحصوؿ على درجة سر  ماالنقدلتوسطة اإلسالمية ا
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق. الًتبية كالتعليم، 

انتهاء  يف ماعدة الباحث ر دلن ال تعبأمجل الشكر كالتقدي قدـ الباحثيكيف ىذه ادلناسبة 
 ىذا البحث باالخالص كالسعادة إذل صاحب الفضيلة :

موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مدير جامعة  تور موجيا راىرجو ادلاجستَت،فضيلة الدك -1
 ماالنق

 كلية علـو الًتبية كالتعليمعميد   ة الدكتور نور عل  ادلاجستَت،فضيل -2
 قسم تعليم اللغة العربيةرييسة  ة احلسنة ادلاجستَت،وءتورة شللفضيلة الدك -3
ىذا البحث اجلامع  الذم أرشدين ككجهٍت يف كل ، مشرؼ الدكتور أكريل ْتر الدينفضيلة  -4

 مراحل إعداد ىذا البحث.
 قسم تعليم اللغة العربيةكاألستاذات يف  ةمجيع األساتذ -5
فضلية كياى  احلج مصدكق  زلفوظ كأم  حاسنة محزكم غفر اهلل علا يف معهد نور اذلدل  -6

 السلفية الشافعية
 شافعيةفضلية األساتذة يف معهد نور اذلدل السلفية ال -7
ادلتوسطة اإلسالمية  ياسبورميف مدرسة مدير ادلدرسة ، عبد ادلالك باكالوريا فضيلة األستاذ -8

 ماالنق الذم أذف رل لعمل البحث يف ىذه ادلدرسة.



 ث

ماالنق ادلتوسطة اإلسالمية  ياسبورمدرسة ميف اللغة العربية  ةمعلم، ة صاحلة مئراةفضيلة األستاذ -9
ادلتوسطة  عن عملية تعليم مهارة القراءة يف مدرسة ياسبورمالذم أعطٍت بيانات كمعلومات 

 ماالنق.اإلسالمية 
 ـ 1221قسم تعليم اللغة العربية مجيع أصدقاي  كصديقايت يف  -11
ين يف إ٘تاـ البحث و الذين شجع معهد نور اذلدل السلفية الشافعيةيف  أصدقاي إذل  ىنسأكال  -11

 ٍت صديقا طيبا كفرػلانكغلعلو 
 

اجلزاء على مساعدهتم إال الدعاء عسى اهلل أف غلزيهم أحسن اجلزاء  الباحث ال تستطيع
 كيزيدىم الفضل ، آمُت يا رب العادلُت.
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 مستخلص البحث

 Groupاستخداـ طريقة ٖتقيق اجملموعة ". تعليم مهارة القراءة ب1220. المعالي، حاوى
Investigation قسم تعليم اللغة العربية، كلية . ماالنقدلتوسطة اإلسالمية ا ياسبورم" يف مدرسة

 .علـو الًتبية كالتعليم، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق
 الدكتور أكريل ْتر الدينإشراؼ: 

 ة.موعٖتقيق اجملطريقة تعليم مهارة القراءة، الكلمة األساسية: 

ككذالك الواقع بصعب  .القراءة مهارة مهمة للغة العربية، الهنا مفتاح فهم النصوص ادلكتوبة باللغة العربية
 على الطالب يف بعض ادلدارس اف تتقوا تلك ادلهارة. قد يكوف السبب يرجع إذل طريقة تعليم القراءة.

ى  يف القراءة، ك  الباألساليب اليت تساعد الط لسابقة أراد الباحث أف يطبقانطالقا من ادلشكالت ا
، لذلك من ادلتوقع أف الطالب قادركف على فهم كقراءة اللغة العربية بكل سهولة. مع ىذا ٖتقيق اجملموعةطريقة 

الطالب  قدرتو مع العربية الكتابة لفهم تعلم سوؼ ألهنااألسلوب، فإف طالب الصف السابع نفهم بسهولة 
ك  الطالب الواحد بُت التفاعل يكوف أف ادلتوقع من كالذم. كاحدة رلموعة يف اجلنسُت سلتلفة كايضا من سلتلفة

 الطالب اآلخر.
موعة اجملباستخداـ ٖتقيق  مهارة القراءةم يتعل كيفية تطبيق( 2): فه  يف ىذا البحث البحث أما أسئلة

موعة اجملباستخداـ ٖتقيق  مهارة القراءةم يتعلفعالية كيفية ( 1ق ك)ماالنمدرسة ياسبورم ادلتوسطة اإلسالمية  يف
 ". قماالنمدرسة ياسبورم ادلتوسطة اإلسالمية  يف

األكؿ  أسئلة البحث على للرد ادلستخدمة نهج الكميةة مع ادليبيتصميم الدراسة ادلستخدمة ى  ٕتر 
تبار خادلالحظة كاال الذم يستخدـ ى  مجع البيانات ك . على أسئلة البحث الثاين للرد كالكيفية ادلستخدمة

 .كالوثايق ةكادلقابل
مع سبع خطوات لتقسيم الصف إذل  ٖتقيق اجملموعةباستخداـ  (2بحث ى  )ال ىذا النتايج من

باستخداـ ٖتقيق  مهارة القراءة يمتعلبصاحل كرلتهد.  العربية اللغة تعليم يف الطالب ك بدأرلموعات تصل التقييم. 
 كرقة الباحث أعطى ٕتمع مع رلموعاهتم اليت يتعُت، الطالب كعمليتها ى  يأمر الباحث موعة كاف فعاال.اجمل

أمر الباحث الطالب تقدـ اماـ  النص، يف بالتحقيق الباحث بادلادتو، أمر ادلتعلقة العربية النصوص على ٖتتوم
 استخدـ طريقة( 1)ادلقدمة.  ادلادة يشرح الباحث رلموعة، كل لنتايج لباحثٕتاكب ا النتايج، لشرح الفصل
 كاالختبار البعدم االختبار القبل  مرحلة من يرل الباحث كىذا. القراءة مهارة لتحسُت فعاؿ بشكل الباحث
من  ادلعنوم ادلستول٪ أكرب من t "0.1تبار حمع نتايج "ا التجريبية، كاجملموعة اجملموعة الضابطة من ادلستمدة

 .كذلك ٔتعٌت مقبوؿ أم فركض البحث مقبوؿ٪، 2.02٪ = 1 ك٪ 0..٪1 = 2
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Qiro'ah is an important ability in Arabic, because qiro'ah is key to understanding the 

texts written with Arabic. Maharah qiro'ah can be used by most teachers in enabling students 

to understand Arabic. And that success is because back into learning methods qiro'ah. 

Based on the background above, researcher tries to apply a method which will make 

reading is easy for the students, i.e group investigation method. By this, the students are 

expected to be able to understand and read Arabic sentences easily. By using this method, the 

seventh graders will be easier to understand Arabic  because they will be learning Arabic 

with their diverse-ability-fellows with diverse genders in a group; which is expected that 

intense interaction among others would take place. 

Research problems in this study are: "(1) How is the application of Maharah Qiro'ah 

learning by using group investigation method in MTs Yaspuri Malang? (2) How is the 

effectiveness of Maharah Qiro'ah learning by using group investigation method in MTs 

Yaspuri Malang?". Research design used in this study is an experimental research by using 

quantitative approach to answer the first research problem and qualitative approach to answer 

the second research problem. Techniques used to collect the data are observation, test, 

interview, and document. 

Research findings of this study shows that: (1) Group Investigation method was 

applied by using seven steps which begins from class division into groups up to evaluation. 

Reading text learning by using group investigation method is effective since the students are 

eager to learn Arabic language seriously. The process was began with teacher asked the 

learners to gather with their groups, then the teacher gave them a paper consisting Arabic 

passage relevant to the learning materials. Next, the teacher asked them to investigate the 

text. Afterwards, the teacher asked a representative of the group to deliver the result of the 

investigation in front of the class. The teacher then responded each of the groups' results and 

finally explained the given material. (2) the method used by the researcher  is effective to 

increase students' reading competence (maharah qiro'ah). This is shown from pre-test and 

post-test results obtained from both control and experimental groups in which t-test result of 

7,3% is bigger than level of significance  of 1% = 2,46% likewise 5% = 1,70%, which means 

that it is accepted or the research hypothesis is accepted. 
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Qiro’ah adalah kemampuan penting  dalam bahasa arab, karena qiro’ah adalah kunci 

pemahaman teks-teks yang ditulis dengan bahasa arab. Maharah qiro’ah bisa digunakan oleh 

sebagian guru dalam memudahkan siswa untuk memahami bahasa arab. Dan keberhasilan itu 

adalah sebab kembali ke metode pembelajaran qiro’ah.   

Dengan masalah di atas, peneliti mencoba menerapkan metode yang membuat siswa 

mudah dalam membaca, yaitu metode group Investigation, sehingga diharapkan siswa 

mampu memahami dan membaca tulisan bahasa arab dengan mudah. Dengan metode ini, 

siswa kelas tujuh akan mudah memahami karena mereka akan belajar memahami tulisan 

bahasa arab dengan siswa yang tingkat kemampuanya berbeda-beda dan jenis kelamin yang 

berbeda pula dalam satu kelompok. Yang nantinya diharapkan akan adanya interaksi antara 

siswa satu dengan yang lainnya. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana cara 

mengaplikasikan pembelajaran maharah qiro’ah dengan menggunakan metode group 

investigation di MTs Yaspuri Malang dan (2) Bagaimana efektivitas pembelajaran maharah 

qiro’ah dengan menggunakan metode group investigation di MTs Yaspuri Malang”. 

Desain penelitian yang digunakan yaitu eksperimen dengan pendekatan kuantitatif 

yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dan kualitatif yang 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu dengan menggunakan observasi, tes, wawancara dan dokumen.  

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) penggunaan metode Group Investigation dengan 

tujuh langkah dari pembagian kelas menjadi beberapa kelompok hingga evaluasi. Dan 

pembelajaran teks bacaan dengan menggunakan group investigation adalah efektif. Karena 

siswa mulai minat untuk belajar bahasa arab dengan sunguh-sungguh. Adapun prosesnya 

yaitu guru menyuruh berkumpul dengan kelompoknya yang telah di tentukan, guru 

memberikan kertas yang berisi bacaan bahasa arab yang berhubungan dengan materi 

pembelajaran, guru menyuruh menginvestigasi teks tersebut, guru menyuruh perwakilan 

kelompok untuk maju menjelaskan hasil, guru menanggapi hasil masing-masing kelompok, 

guru menjelaskan materi yang diberikan. (2) Metode yang digunakan peneliti efektif untuk 

meningkatkan kemampuan membaca (maharah qiro’ah). Dan ini dapat peneliti lihat dari hasil 

pre-test dan post-test yang diperoleh dari kelompok kontrol dan eksperimen, bahwa hasil “uji 

t” 7,3% lebih besar dari tingkat kemaknaan 1% = 2,46% begitu pula 5% = 1,70%, yang 

artinya diterima atau hipotesis penelitian ini diterima. 
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 الفصل األول

 العاماإلطار 
 

 خلفية البحث .0
اللغة أداة التفكَت، كما أهنا كسيلة التعبَت عما يدكر يف خاطر اإلنساف من أفكار، 
كما يف كجدانو من مشاعر. كاللغة كسيلة االتصاؿ كالتفاىيم بُت الناس، كذلك من نطاؽ 

التعليمية األفراد كاجلماعات كالشعوب. اللغة أداة التعلم كالتعليم، كلوالىا دلا أمكن للعلمية 
. كى   األداة اليت ٘تكن ادلوىوبُت كالعباقرة يف كل قـو من أبراز مواىبهم كبدايعهم، هاأف تتم

ليكونوا قادة األمة كمفكريها كعلمايها. ككاف العالمة ابن خلدكف قد عرفها من قبل ببساط 
العبارة  ككضوح، حُت قاؿ" اعلم أف اللغة يف ادلتعارؼ ى  عبارة ادلتكلم عن مقصوده، كتلك

فعل اللساف، فال بد أف تصَت ملكة متقررة يف العضو الفاعل ذلا، كىو اللساف، كىو يف كل 
 2أمة ْتسب اصطالحاهتم".

ٖتديد التقدـ  1كما عرفنا أف اللاغة ى  كسيلة لتعبَت الشعور كالرجاء كإرادة الناس.
بشرية تعتمد على نوعية لألمة من خالؿ نوعية ادلوارد البشرية، يف حُت أف نوعية ادلوارد ال

ذكر أف العملية التعليمية ىناؾ مخسة عوامل اليت تؤثر  تعليمهم. كفقا سوىارؽل  أريكونتو 
( .لتقييم، )( أساليب نظاـ التدريس كا1( ادلواد )1( ادلعلمُت كادلوظفُت اآلخرين )2على: )
ة عناصر رييسية، كى  كفقا سوبارالف أف التعليم من ثالث 1( نظاـ اإلدارة.1ك) الدعمةكسيلة 

ادلعلمُت كالطالب كادلناىج الدراسية. دكر التعليم مهم جدا خللق رلتمع ذك  كسلمية 
كمفتوحة كدؽلقراطية. كلذلك، غلب دايما أف يتم إصالح التعليم إذل ٖتسُت نوعية التعليم 

مباين إفشاء األمة. كؽلكن ٖتقيق هنضة األمة اإلندكنيسية من خالؿ االمتثاؿ تعليم جيد، 
جهودىا لتعزيز نوعية التعليم كمن ادلتوقع أف يرفع كرامة اإلنساف اإلندكنيسيا. كلتحقيق ذلك، 
ػلتاج ٕتديد التعليم يف إندكنيسيا إذل القياـ بو خللق عادل التعليم التكيف مع الظركؼ 

 ادلتغَتة.
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 اٗتذت عدة تدابَت لتحسُت نوعية التعليم، من بُت أمور أخرل: ٕتديد ادلناىج
عناصر اليت غالبان ما ْتث يف المن  .وذج، كتغيَت نظاـ التقييمالدراسية، كتطوير التعلم ظل

العالقة مع الطالب ىو النموذج ادلستخدـ يف أنشطة التعلم للمعلمُت يف ادلدرسة. خالؿ 
الذم ػلدث يف ادلدرسُت داخل الفصل الدراس ، ْتيث يتمكن   ىذا النشاط التعلم
تكوف أقل نشاطا. ؽلكن فعل الكثَت لتمكُت الطالب لتصبح نشطة، ك  الطالب ٘تيل إذل أف

منها تغيَت ظلط التعلم. ادلعلمُت ليس بوصفو مركزا للتعلم، كلكن بدالن من ذلك كادلوجهُت 
كاحملفزين كادليسرين. ٖتدث خالؿ أنشطة التعلم، ككاف الطالب الذين يطلب أف تكوف نشطة 

  للتعليم. لذلك، ٖتتاج إذل تطوير ظلوذج الذم قادر على حىت ادلعلم ليس ىو الدكر األساس
تعزيز نشاط الطالب يف تعلم اللغة العربية، حىت أنو يؤدم أف ٖتسن نتايج تعلم الطلبة. 
كينبغ  أف يكوف االختيار من ظلاذج التعلم قادرة على تطوير قدرة الطالب على التفكَت 

 ادلنطق ، كادلصَتم، كاإلبداع .
تعلم اللغة العربية ال تزاؿ منخفضة، سواء على نتيجة أف الوقت،  حقيقة يف ىذا

مستول التعليم األساس  كادلستول ادلتوسط. العايد ادلنخفض كيرجع ذلك إذل التعلم يف 
عملية التعلم كمعلم اللغة العربية عادة ما تكوف رتيبة جدا يف أدايها. يف أنشطة التعلم، 

مية كادلستمعُت كالطالب كالسليب الذم غلعل الطالب  كادلعلم يشرح عادة كادلواد اإلعال
كسالنا لالستماع إذل تفسَتات كيفضل أف تلعب كحدىا أك ٕتاىل التفسَتات من ادلعلم. 

ك بالتارل يتعلم  درسا صعبان ٕتربة التعلمأف اللغة العربية  كلذلك يكوف الطالب الذين يقولوف
 اخلربة اليت بالفعل دل تتطور.

إحدل علومات أف اللغة العربية كاحلصوؿ على ادل .ادلالحظات ادليدانية،كبناء على 
يف  السابعجوانب ىذا ادلوضوع يف الصف  ل منحدإ. اليت تعترب صعبة بالطالب ادلواد

صعبة من قبل الطالب ىو جانب من ترمجة كالقراءة. كأدل ىذا االفًتاض  متوسطةمدرسة 
ربية، كحىت بعض الطالب ما زالوا مًتددين يف يف بعض الطالب كسالف يف تعلم اللغة الع

القياـ بدكر نشط يف كقت عندما ػلدث التعلم. الطالب الناشطُت يف التعلم ىو كاحد من 
األشياء اليت مهمة يف التعلم. ما داـ استخداـ ىذه النماذج يف الغالب من قبل ادلعلمُت يف 

 مدارس التعليم ىو ظلوذج التعلم ادلباشر.
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الرييس  ألنشطة التعلم. ك تقًتف ادلعلمُت يف إيصاؿ ك تقدمي  عنصرالكادلعلم ىو 
دركس اللغة احلالية مصحوبة االستخدامات ادلختلفة ألساليب التعلم األخرل، مثل 
ادلناقشات كاألسئلة كاألجوبة، كٖتديد ادلهم. كىكذا، ادلعلم يشرح ادلادة اليت غلرم تدريسها 

صف أك ادلدرسة، مث يطلب من الطالب لالتصاؿ مرة أخرل يف استخداـ لغة يف مجيع أضلاء ال
كالبحث عن كلمات أخرل ذلذه ادلادة كصفها كفقا للمثاؿ، كادلعلم ىو ادلوضوع الرييس  يف 
عملية التعلم. إذا كاف الطالب خالؿ أنشطة التعلم رلرد االستماع إذل كل األشياء اليت 

كتفعل كل ما أمر بو ادلعلم. كىكذا خالؿ ، أعطيت كصفها ادلعلم، على ادلواد السجل الذم
تعلم الطالب يتلقوف ادلواد مسبقا، كالطالب ال تأيت على التفكَت كاستخداـ ٕتريبتهم 
التعليمية. يف هناية الدراسة، عمل الطالب دلعرفة مدل الكاينات اللغة العربية كإفشاء العمل 

 بالطبع يف شكل سبق ذكره.
الدركس بسبب رتابة أنشطة التعلم من  تناكؿ ىناؾ بعض الطالب أقل محاسة يفك 

مًتددة ك كسالف ك ٕتاىل الدركس. اختاركا الصمت إذا كاف ىناؾ  دكف ادلعلم. الطالب
إفشاء األشياء اليت دل تفهم أك ال. ألهنم ال ٖتبوف ادلدرسُت كحىت بعضهم ٘تيل أف تكوف غَت 

ادلنزلية ال يزاؿ أف يفتقر إذل بياف  مباؿ إذل الدرس. كقاؿ بعض الطالب إشراؾ الطالب للقياـ
السبب أهنم دل يؤدكا كاجباهتم ألهنم ال يستطيعوف أف تزاكلو ك تنساه ك كسالف، كحىت 
بعضهم يعتقدكف العربية ليست ادلوضوعات اليت ىامة. ىذا الوضع، إذا ما تركت سيتسبب 

 .صعوبة يف التعلم كفهم ادلوادزيارهتا ادلزيد من الطالب 
، ٖتتاج ما ضركرم لتطوير التعليم نتايج تعلم الطالب اللغة العربيةيف ٖتسُت 

ادلناسب، كذلك إلتاحة الفرصة للطالب لتبادؿ األفكار، كالتعاكف مع األصدقاء، كالتفاعل 
مع ادلعلمُت، كذلك باستخداـ الطريقات كتشَت إذل ادلفاىيم ادلستفادة. يف تعلم اللغة العربية، 

 قراءةْتيث يشعر الطالب صعوبات يف اللغة العربية  هم معٌت الكلمةأنو ال يفغالبا الطالب 
العربية ناىيك عن فهمو. يف فئة كاحدة من الطالب كجود متوسط القوة من فهم اللغة العربية 

 ى  سلتلفة، كىناؾ بالفعل قادرة على فهمها كال تزاؿ ىناؾ صعوبة يف فهمها.
بحث التجرييب عن إحدل طرايق تعليم بالالباحث أف يقـو انطالقا شلا سبق، يريد 

 بتطبيق ظلوذج التعلم الذم يشارؾ الطالب الناشطُت. اللغة العربية
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اكتساب أساليب تعليم اللغة العربية االىتماـ من خرباء تعليم تعليم اللغة العربية 
 ايقعة. كمن الطر إلجراء الدراسات كالبحوث لتحديد مدل فعالية كصلاح أساليب التعليم متنو 

 .Group Investigationطريقة  النصوص القراييةدلستخدمة يف تعليم ا

Group Investigation  ،ى  طريقة التعليم اليت تنطول على الطالب كم التخطيط
سواء يف ٖتديد ادلوضوع  ككذلك كسيلة للتعلم من خالؿ التحقيق. يتطلب أسلوب ىذا 

ارات العملية يف رلموعة )رلموعة التدريس الطالب لديهم قدرة جيدة على التواصل كادله
عملية ادلهارات(. اختبار الطالب موضوع دراستها، كيشارؾ فيو عميق يف سلتلف ادلواضيع 

 الفرعية اليت كانت، يعدا كتقدمي تقرير أماـ الفصل كلو.
معا، كيتأكد كل عضو من رلموعتو  Group Investigationيتعلم الطالب بطريقة 

اليت مت دراستها، بسبب صلاحها كما يعتمد كل من رلموعة على قد تفننت حقا ادلفاىيم 
حلصوؿ عليها من استخداـ أساليب التعلم التعاكين، افهم. ىناؾ عدد من ادلزايا اليت ؽلكنا 

كى : ؽلكن للطالب أف يناؿ إصلازا عظيما، كتلقى الدركس بالسركر أك التسلية، كبسبب 
 لطالب.االتصاؿ اجلسدم بينهما، كتطوير مهارات ا

سوؼ غلد الطالب بسهولة أكرب كفهم ادلفاىيم  Group Investigationبالتعلم 
الصعبة اذا كاف بإمكاهنم مناقشة ىذه القضايا مع زماليهم. من أجل التعلم التعاكين يكمن 
القياـ بو بشكل جيد، غلب على الطالب العمل مع كرقة العمل اليت ٖتتوم على األسئلة 

التخطيط ذلا. خالؿ العمل يف رلموعات، الواجب من أعضاء فريق العمل كالواجب اليت مت 
 كٖتقيق احلاصل من ادلواد ادلقدمة ادلعلمُت كاألقراف على مساعدة بعضهم بعضا.

تعليم مهارة القراءة ، اليت انتهناىا يف ىذا الكتاب، ى  دراسة تعليم مهارة القراءةف إ
يف دراستنا على طريقة ادلقارنة بُت اللغة  سايلك  .قراءةاء احلديثة يف علم المن خالؿ اآلر 

 1العربية كاللغة األجنبية.
النص لنيل مجيل مفيد ْتيث ؽلكن للقراءة  قراءةهارة كالفن يف ادل إذل ٖتتاج القراءة

اللغة العربية لتكوف كاحدة من مشاكل الطالب يف تعليم  بالنص  قراءةضوح كمباشرة. فهمو بو 
. لقراءةتأثرة دلهارات الطالب يف ا ادلفردات كقلة من فهم الًتكيب كبالتارلاللغة العربية، لقلة 
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باستخداـ  القراءةدل مهارات الطالب يف رلاؿ يف ىذا البحث إذل أم م فصح الباحث
 0ٖتقيق اجملموعة.
  ،ياسبورم ادلتوسطة اإلسالمية ى  ادلدرسة ادلؤسسة اليت استمدا االعتماد "أ"مدرسة 

لذين صعوبة يف فهم اللغة العربية كبعضهم ال يستطيع أف يفهمها قطعا كاف بعض الطالب ا
 بسبب سلتلفة.
مهارة تعليم "لفية السابقة كضع الباحث موضوع البحث على النحو التارل: اخلمن 

" في Group Investigationباستخدام طريقة تحقيق المجموعة " القراءة
 ".مدرسة ياسبوري المتوسطة اإلسالمية ماالنق

 أسئلة البحث .7
درسة م يف طريقة ٖتقيق اجملموعةاستخداـ ب مهارة القراءة تعليم طريقة تطبيق كيف.أ 

 ماالنق؟ اإلسالميةياسبورم ادلتوسطة 
 Groupباستخداـ طريقة ٖتقيق اجملموعة " مهارة القراءة تعليمكيف فعالية .ب 

Investigation؟" يف مدرسة ياسبورم ادلتوسطة اإلسالمية ماالنق 
 البحثأهداف  .3
درسة مطريقة ٖتقيق اجملموعة يف استخداـ ب مهارة القراءة تعليم طريقة تطبيق دلعرفة.أ 

 .ماالنق اإلسالميةياسبورم ادلتوسطة 
 Groupباستخداـ طريقة ٖتقيق اجملموعة " مهارة القراءةتعليم عرفة فعالية دل.ب 

Investigationيف مدرسة ياسبورم ادلتوسطة اإلسالمية ماالنق ". 
 البحثد ئفوا .4

 هذا البحث كما يلي: نتائجستفيد 
 الفائدة النظرية (0

( بكلية S.Pdiتلبية من احدل شركط ادلتطلبات لتحقيق درجة من التعليم ) . أ
التعليم ك الًتبية شعبة تعليم اللغة العربية  يف جامعة موالنا مالك أبراىيم 

 اإلسالمية احلكومية ماالنق.
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حيث الدراسة ؽلكن استخدامها يف زلاكلة توفَت التغذية الراجعة للمعلم ادلدرسة . ب
 لتحسُت عملية التعلم.

إف نتايج ىذه الدراسة ؽلكن أف تسهم ادلعرفة حوؿ تأثَت أسلوب ٖتقيق اجملموعة . ت
لطالب بشكل خاص كاجملتمع بشكل عاـ، كخاصة دلعلم  تعليم مهارة القراءةيف 

 اللغة العربية.
 الفائدة التطبيقية (7

للمرشح مدرس اللغة العربية يف ٖتديد ظلوذج بديل من توفَت معلومات أك كصفا . أ
 تعلم اللغة العربية.

إضافة ادلعرفة أكثر نضجا يف رلاؿ التعليم كزيادة ادلعرفة يف رلاؿ البحث، كلذلك . ب
ؽلكن أف تكوف استخداما تقنيات التدريب كالتطوير بشكل جيد خاصا يف 

 التعليم.شكل كرقة علمية، فضال عن مساعلة حقيقية يف عادل 
 فرضية البحث .5

ٖتقيق اجملموعة  استخداـ طريقة أفذكر، أما فركض ىذا البحث فهو  بناء على ما
 متحمسُت يف تعلم مهارة القراءة. البكغلعل الط لو أثر طيب مهارة القراءةيف تعليم 

 حدود البحث .6
 دكد ادلوضوعةاحل. أ

باستخداـ طريقة ٖتقيق  مهارة القراءةتعليم كػلدد الباحث يف ىذا ادلوضوعية )
" يف مدرسة ياسبورم ادلتوسطة اإلسالمية Group Investigationاجملموعة "

فقط ملموسس كالًتكيز  على التعلم يف استخداـ طريقة  ، لكن الباحث درس ماالنق
Group Investigation. 

 دكد الزمانيةاحل. ب
من  ة القراءةتعليم مهار  " يفGroup Investigation ”بطريقة  سيجراب الباحث

مارس  إذل ينايرـ من شهر  1220 - 1220للسنة الدراسية  األكذلبداية ادلرحلة 
 .ـ 1220
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 دكد ادلكانية احل. ت
 Group Investigation“طريقة استخداـ ب يف تعليم مهارة القراءةث سيجراب الباح

 ماالنق. اإلسالميةياسبورم ادلتوسطة درسة ٔت الفصل السابع يف “
 المصطلحاتتحديد  .7

لتقدمي ادلواد التعليمية،  كالوسايل لتشم اليت ى  الطريقةادلراد بالطريقة يف ىذا البحث . أ
 "كمنها الطريقة  0كدقة يف اختيار طريقة لتحديد صلاح استخداـ أساليب التعليم.

Group Investigation " ىو ظلوذج كاحد من ظلوذج التعلم التعاكين الذم يؤكد على
كالنشاط للعثور على ادلواد اخلاصة بك )ادلعلومات( اليت سيتم تعلم مشاركة الطالب 

الدركس من خالؿ ادلواد ادلتاحة، على سبيل ادلثاؿ من الكتاب ادلدرس  أك ؽلكن 
للطالب البحث من خالؿ شبكو االنًتنيت. الطالب ادلشاركُت من التخطيط، سواء يف 

ذا النوع يتطلب من الطالب لديهم ٖتديد ادلوضوع ككيفية التعلم من خالؿ التحقيق. ى
 Group مهارات جيدة يف االتصاؿ كادلهارات العملية رلموعة. طريقة "

Investigation " كؽلكن تدريب الطالب على تطوير القدرة على التفكَت بشكل
مستقل. كؽلكن رؤية إشراؾ الطالب بادلوقع بدءا من ادلرحلة األكذل حىت ادلرحلة النهايية 

 4من التعليم.
. قراءة يف الطالب مهارات ٖتسُت يف العجز على تركز اليت التعلم:  مهارة القراءةتعليم . ب

 .مهارة القراءةتعليم ل صايتة كصامتةلك أنو غلب على أية كيكوف كاضحا، لذ
 الدراسات السابقة .8

 Group“رلموعة التحقيق استخداـ طريقة (، عنواف البحث: 1220زلمد ألفياف ). أ

Investigation”  ادلتوسطة اإلسالمية  "الرمحة"لًتقية مهارة الكتابة يف ادلدرسة
كيف استخداـ طريقة رلموعة التحقيق ( 2): كيريد الباحث اف ٕتيب أسئلتُت. ماالنق

"Group Investigation"  لًتقية  مهارة الكتابة يف مدرسة "الرمحة"  ادلتوسطة اإلسالمية
لًتقية  "Group Investigation"وعة التحقيق ما فعالية استخداـ طريقة رلم( 1؟ )ماالنق

الباحث ىذا  استخداـ؟ مهارة الكتابة يف مدرسة "الرمحة"  ادلتوسطة اإلسالمية ماالنق
                                                           
7
 Bisri Mustofa dan  Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, hlm. 23 

8
 Udin S. Winaputra, 2001, Model Pembelajaran Inovatif, hlm. 75 
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كتوصل . Nonequivalent Control Group Designمع نوع البحث  البحث ادلدخل الكم 
فيشرح ادلدرس ينقسم الطالب إذل ستة فرقة اليت تتكوف من ستة أشخاص. ( 2إذل: )

ادلادة من التعلم بادلوضوع البيت. كيعمر ادلدرس لكل فرقة لبحث عن ادلادة لإلستعداد 
 أكرب 4,46= اإلحصاي  نتيجة( 1. )ادلناقشة. كبعد ذلك يناقش نتايج ادلشاكرة لكل فرقة

=  %5 ادلعنوم تقدير نتيجة من أكرب كذلك ك 2,660=  %1 ادلعنوم التقدير نتيجة من

 .مقبوؿ البحث ىذا فركض أف أك " مقبوؿHaأف " ٔتعٌت 2,000
 Groupتطبيق التعلم التعاكين مع اسًتاتيجية " عنواف البحث: (،1220حامزم ). ب

Investigation " لتحسُت أنشطة الرياضيات كسلرجات التعلم طالب الفصلX 

SMAN 2  .لتحسُت نتايج التعلم األنشطة كيهدؼ ىذا البحث إذلتراكاس ماجاكرطا :
".  Group Investigation  باستخداـ اسًتاتيجية " X SMAN 2كالرياضيات فئة 

مدخل كنوع البحث : البحث اإلجراي  )مجع البيانات، مالحظة، أداة، اختبار(. من 
الوصف أعاله ؽلكن أف يكوف الفرؽ ادلتميزة. كعلى اسس كما قد سبق ذكره، فقد ظهر 

ىذا البحث العلمى من الدراسة السابقة، ادلوضوعة أف دراسة التعلم الرياضية. اختالؼ 
من أىداؼ البدثو. مدخل كنوع البحثو، أف استخداـ الطريقة الوصفية. كنتيجتو كانت 

 .X SMAN 2ىذه الإلسًتاتيجية لتحسُت نتايج التعلم األنشطة كالرياضيات فئة 
 Groupستخداـ طريقة رلموعة التحقيق "ا عنواف البحث: ـ(، .122نعمة العزيزة ). ت

Investigation"  يف تعليم الًتمجة )دراسة كصفية يف قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة
  (2كتريد الباحثة اف ٕتيب أسئلتُت، ) موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج(.

عليم الًتمجة يف يف ت "Group Investigationكيف استخداـ طريقة رلموعة التحقيق "
( ما أثر استخداـ طريقة 1) جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج؟

يف تعليم الًتمجة يف جامعة موالنا مالك  "Group Investigation رلموعة التحقيق "
الباحثة ىذا البحث ادلدخل الكم   تاستخدام .إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج؟
( ادلدرس يقسم الصف إذل 2كتوصلت إذل: ) كالكيف  مع نوع البحث الوصف .

رلموعات غَت متناجسة مث ناقست كل رلموعة ىذه ادلسألة مث من األعضاء رلموعة 
تقدمي نتايج ادلناقشة كرلموعة أخرل توفر ردكد الفعل على نتايجتهم مث مدرس يعط  
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( أف استخداـ أسلوب رلموعة التحقيق 1ا عند حدكث خطاء ادلهاىيم. )كصفا سلتصر 
أكرب من  0،.1 = اإلحصاي  نتيجةىو "فعالة"، بالدليل نتايج اغتبارات اللغة مقارنة 

 % 1 ك كذلك أكرب من نتيجة تقدير ادلعنوم 1،002=  % 2نتيجة التقدير ادلعنوم 
 البحث مقبوؿ." مقبوؿ أك أف فركض ىذا Haٔتعٌت أف " 1،222= 

من الدراسة السابقة األكؿ ادلذكورة استطيع التلخيص أف الفرؽ بُت دراستو زلمد 
 Nonequivalentمع نوع البحث  البحث ادلدخل الكم  ـستخدي ألفياف كالدراسيت يعٍت ىو

Control Group Design . ينقسم الطالب إذل ستة فرقة اليت تتكوف من ستة كتوصل إذل
ادلادة من التعلم بادلوضوع البيت. كيعمر ادلدرس لكل فرقة لبحث عن أشخاص. فيشرح 

 اإلحصاي  نتيجة. ك ادلادة لإلستعداد ادلناقشة. كبعد ذلك يناقش نتايج ادلشاكرة لكل فرقة

 ادلعنوم تقدير نتيجة من أكرب كذلك ك 2,660=  %1 ادلعنوم التقدير نتيجة من أكرب 4,46=

أما دراسيت استخدـ  مقبوؿ البحث ىذا فركض أف أك مقبوؿ" Haأف " ٔتعٌت 2,000=  5%
البحث ادلدخل الكيف  كالكم . ادلدخل الكيف  جلواب أسئلة البحث األكؿ كادلدخل 

أكرب من  0،1 اإلحصاي  =الكم  جلواب أسئلة البحث الثاين. ككاف نتايج من دراسيت ىو 
=  % 1ادلستول ادلعنوم  لك أكرب من نتيجةككذ 0.،1= %  2 نتيجة ادلستول ادلعنوم

 أف أك مردكد Hoك ىذا البحث مقبوؿ مقبوؿ يعٌت أف فركض H1كذلك ٔتعٌت أف   2،02

ٖتقيق طريقة  استخداـتعليم مهارة القراءة بأف  كىذا دليل مقبوؿ. البحث ىذا فركض
كىذا احلصيل معزز بالبيانات من ادلالحظة كادلقابلة، كغالبا منهم  .فعالية كمقبوؿ موعةاجمل

  موعةاجمل ٖتقيق طريقة . أف استخداـموعةاجمل ٖتقيق لم باستخداـ طريقةػلبوف التعليم كالتع
 ياسبورميف مدرسة  تعليم مهارة القراءة كفاءة الطالب كتنمية رغبة الطالب يفلًتقية  فعالية 

 .النقادلتوسطة اإلسالمية ما
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 القراءة - أ

 مفهوم القراءة .2
فالقراءة  0القراءة لغةن مصدر من قرأ، كإف يقاؿ اقًتأ الكتاب أم النطق بادلكتوب فيو.

عملية بصرية ألهنا تشرؾ العُت كآلة البصر، تكشف العالقات بُت احلركؼ لتكوف كلمة 
فجملة إذل فقرة. فالقراءة بًتكيز االىتماـ كالفكر إذل النص ادلكتوب لفهم مضمونة، كىذا 
غلرم باستعماؿ البصر كالعُت إما دكف صوت مع استفادة كاستيعاب من النص. كإما يقوؿ 

ص مع صوت دكف أف يهتم بفهم القركؤ كذلك ما يسمى بالقراءة اجلهرية. كقاؿ كذكر الن
: أف القراءة ى  عملية ٖتويل الرموز ادلكتوبة إذل ما تدؿ عليو من معاف كأفكار عن 22إمساعيل

عن طريق النطق. فمن ىنا نستخلص أف يف القراءة عناصر أساسيو كى  الرمز ادلكتوب 
 راءة اجلهرية كالوصوؿ إذل ادلعٌت مباشرة يف القراءة الصامتة.كادلعٌت ادلكتوب كاللفظ يف الق

 
 القراءة أنواع  .7

أنواع القراءة ى  القراءة اجلهرية، القراءة الصامتة، القراءة ادلكثفة، القراءة ادلوسعة، القراءة 
 22اإلستمتاعية كالقراءة التحليلية.

 القراءة اجلهرية.أ 
الصويت عند اإلنساف، فنسمهعا كنسمعها ى  القراءة اليت تستخداـ فيها اجلهاز 

األخرين. كى  عملية حل الرموز ادلكتوبة بأداء الصوت بأف يقرأ الطالب النص العربية 
 إخراج صوتو من تلفظ الكلمات ادلًتاكبة.

 
 

                                                           
9
.616 ص. (1997)تٍشٔخ: داس انًششف، انًُجذ نهغح ٔاألػالو نٌٕظ يأنٕف،  

11
 .118 ص. (1995)داس انًؼشفح انجايؼٍح، طشق ذذسٌظ انهغح انؼشتٍح صكشٌا إعًاػٍم،  

11
.7 ص. (1998)نثُاٌ: داس انُغاط، خظائض انؼشتٍح ٔطشائك ذذسٌغٓا ف يذًٕد يؼشٔف، ذائ  
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 القراءة الصامتة.ب 
ى  القراءة التيل ال تستخداـ فيها اجلهاز الصويت. بأف كاف القارئ يدرؾ احلركؼ 

دلطبوعة أمامو كيفهمها دكف الصوت ك دكف أف غلهر بنطقها. فه  عملية كالكلمات ا
 حل الرموز ادلكتوبة كفهم مدلوالهتا بطريقة فكرية ىادية.

 القراءة ادلكثفة.ج 
ى  القراءة اليت تستخدـ كوسيلة لتعليم الكلمات اجلديدة كالًتاكيب اجلديدة. أك 

درات الطالب على الفهم الفصيل  دلا بعبارة أخرل أف القراءة ادلكثفة هتدؼ إذل تنمية ق
يقرؤكه، كتنمية قدرتو على القراءة اجلهرية، كإغلادة نطق األصوات كالكلمات ككذلك 
السرعة كفهم معاين الكلمات كالتعبَتات. كيدكر النشاط يف ىذا النوع من القراءة ٖتت 

 21إشراؼ ادلعلم يف الفصل الدراس .
 القراءة ادلوسعة.د 

دؼ على تدعيم ادلهارات القرايية اليت تعلمها الدراس يف الفصل، ى  القراءة اليت هت
كتزكيده بالقدرة على القراءة احلرة. كيدكر النشاط يف ىذا النوع خارج الفصل، معتمدا 
على الطالب إال أنو يلجأ النتشار ادلعلم يف بعض اجلوانب. تقدـ بتكمل القراءة ادلكثفة 

ها الطالب خارج الصف بتوجيو من ادلعلم فتعتمد على قراءة نصوص طويلة كيطاعل
كتنافش أىم أفكارىا. داخل الصف لتعميق الفهم، تأخذ القراءة ادلؤسعة بيد الطالب 

 21ليعتمد على نفسو يف اختيار ما يريد من كتب عربية، كتقع داخل دايرة اىتمامو.
 القراءة االستمتاعية.ق 

إذل تعليم الًتاكيب ادلعينة من كى  القراءة اليت دل هتدؼ على إثراة ادلفردات، كال 
النصوص القرايية، كال إذل فهم النصوص بالتفاصيل، كإظلا ى  لتنمية رغبة الدارس على 

 .2القراءة.
 
 
 

                                                           
12

 .181 ص. (1989)انشتاط، ذؼهٍى انؼشتٍح نغٍش َاطمٍُا تٓا يُاْجّ ٔأعانٍثّ سشذ أدًذ طؼًٍح،  
13

 .181انًشجغ َفغّ، ص   
14

 .131 ص. (2116)ياالَك: يشكاخ، يُٓجٍاخ انرؼهٍى انهغح انؼشتٍح ادًذ فؤاد افاَذي،   
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 القراءة التحليلية.ك 
كى  القراءة اليت هتدؼ إذل تدريب الدارس على أف يتقن يف البحث عن ادلعلومات 

ت كاألفكار الثانوية اليت يتعدـ من مصادر ادلكتوبة، كعلى أف يبحث عن التفاصال
األفكار الراييسية، كعلى أف يتفكر يف األشياء تفكَتا منطقيا ؽلكن معرفة العالقة بُت 

 21األشياء كألحواؿ كالتخليص من النصوص ادلقركءة.

 كعند على رلاكز، ؽلكن أف تندرج ادلهارات القرايية مجيعها ٖتت مخس مهارات أصلية، ى :

 كى  القدرة على النطق السليم بسرعة مناسبة.ادلهارة اللفظية،  .2
 مهارة الفهم، كى  القدرة على ترتيب األفكار كفهمها كٖتليلها كنقدىا كريبطها. .1
 ظلو ٖتسُت القراءة الصامتة كاجلهرية بالتعلب على الصعوبية فيهما، كالتدريب عليها. .1
 كسالمة األداء.االنطلق يف القراءة اجلهرية مع التنغيم الصويت، ك٘تثيل ادلعٌت،  ..
 20ٖتقيق عادات القراءة كمهاراهتا اليت تنتج الكفاءة يف القراءة. .1

 
 مراحل القراءة .3

ادلراحل ىنا طبقات كمستويات القدرة يف القراءة. فيستحسن التمسك هبا ادلدرس يف 
 20تعليم القراءة دلساعدة صلاح األىداؼ. كقسم ىذه ادلستويات إذل ثالث مراحل:

 لتنمية مهارة القراءةادلرحلة األكذل: . أ
 كيتكوف فيها رصيد الطالب لغويا.

 ادلرحلة ادلتوسطة: لتنمية مهارة القراءة. ب
كفيها يتم الًتكيز على إثراء مفردات الطالب كتنمية رصيده يف  الًتاكيب اللغوية كتتسع 

 أمامو موضوعات القراءة إذل حد ما.
 ادلرحلة ادلقدمة: االستقالؿ يف القراءة. ت

                                                           
15

.131انًشجغ َمغّ، ص   
16

 .146(، ص. 1992)انشٌاع، ًٓاساخ انهغٌٕح ياٍْرٓا ٔطشائك ذذسٌغٓا، انيذًذ فؤاد يذًٕد ػهٍاٌ،   
17

)انشتاط: يُشٕساخ انًُظًح اإلعاليٍح نرشتٍح ٔانؼهٕو ٔانثمافح اٌغمٍٕ ذؼهٍى انؼشتٍح نغٍش انُاطمٍٍ تٓا يُاْجّ ٔأعانٍثّ، سشذي أدًذ طًؼٍح،   

 555(، ص. 1989جايؼح انًُظٕس، يظش، 
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على تنمية مفرداتو ذاتيا كيتعلم كيف يستخدـ القواميس كيبدأ أكذل  الطالب يتدرب
 خطوات االتقالؿ يف القراءة.

كمن حيث القدرة كادلادة اليت ؽللكها الدارس فهناؾ تقسيم آخر، كيسمى مراحل التدرج 
 24يف القراءة كى  كااآلتية:

 مرحلة االستعادة للقراءة. أ
من مراحل حياتو التعليمية كى  اليت تسمى يتهيأ الطفل للقراءة يف ادلرحلة األكذل 

مرحلة )الركصية( حيث ينبغ  أف تنمى لديو ملكة االستعداد للقراءة من خالؿ التعرؼ 
البصرم على )احلركؼ أك الكلمات( الثابتة كادلتحركة مع ذكر أمساءىا ك كصغها، كال 

 بأس من عرض بعض احلركؼ  يف أشكاؿ زلبية.
 مرحلة التأسيس . ب

الطفل ادلفاتيح األساسية للقراءة يف احللقة األكذل من ادلرحلة اإلبتدايية عن طريق  حيث يتعلم
التعرؼ مجلة صاحلة من الكلمات كادلهارات من خالؿ عرضها اليقا ٖتليال كتركيبا كمعايشو 
كاقعية كالتدرج يف تعليمها رفق خطة مدرسة مع الًتكيز على أساسيات النطق كالشدة كادلد 

 كغَتىا.
 لة التثبيتمرح . ت

حيث تبدأ عملية ترسيخ األساسيات ادلتعلقة بالنطق كتنمية السرعة القراءة كالعناية التامة 
 بالقراءة اجلهرية مع االىتماـ ببدء نشاط القراءة الصامتة.

 مرحلة تعلم ادلهارة القراءة. ث
فكرا حيث تنمى األساسيات كينطلق الطفل إذل آفاؽ جديدة تبدك ادلوضوعات ادلقركءة أثريا 

 كمضمونا كيسمح بشيئ من احلوار العميق حوذلا، كيزداد كقت القراءة الصامتة.
 
 
 

                                                           
18

 171ص. (1996غغؼٕدٌح: داس األَذنظ، )انًًهكح انؼشتٍح انانًٓاسج انهغٌٕح، يذخم إنى خظائض انهغح انؼشتٍح ٔفرٕذٓا يذًذ طانخ انشُطً،   

– 172.
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 مرحلة تبلور القدرة القراءة. ج
كبركز ادلواىب الكامنة حيث يتم الًتكيز على اجلوانب الفكرية كالعاطفية مع التذكؽ كادلوازنة 

 هتا.كاحلكم. كيبدأ توجيو التلميذ إذل ادلطالعة اخلارجية كتوسيع رلاال
 

 تعليم مهارة القراءة .4
 أهداف تعليم مهارة القراءة . أ

بُتا عل  أمحد مذكور يف كتاب تدريس فنوف اللغة العربية أف أىدؼ تعليم القراءة يف 
 20ادلرحلة ادلتوسطة إذل سبعة أىداؼ:

توسيع خربات التالميذ كإغناؤىا عن طريق القراءة الواسعة يف اجملالت ادلتعددة اليت  .2
تالميذ ىذه ادلرحلة ٔتا يتفق مع طبيعة ظلوىم، كما يدركونو من مشكالت يهتم هبا 

 اجتماعية يواجهوهنا، ةما يفهموهنم من حلوؿ إسالمية ذلذه ادلشكالت.
تنمية الًتبية اإلسالمية، كالًتبية اجلمالية لدل التالميذ، كترقية أذكاقهم ْتيث  .1

ما يستمعوف أك يقرؤكف أك يستطيعوف اختيار األساليب اجلميلة كالتعرؼ عليها في
 يكتبوف.

تكوين عادات القراءة لالستماع أك للدراسة كالبحث أك حلل ادلشكالت. كيف ىذا  .1
 ؽلكن تدريب التالميذ على األسلوب العلم  حلل ادلشكالت مثل:

 التعرؼ على ادلشكالت كٖتديدىا(أ 
 فرض الفركض(ب 
 اختبار صحة الفركض(ج 
 الوصوؿ إذل النتايج(د 
 تعميم النتايج(ق 
االستمرار يف تنمية قدرات كمهارات مثل السرعة يف النظر كاالستبصار يف القراءتُت  ..

 الصامتة كاجلهرية باإلضافة إذل النطق يف القراءة اجلهرية.

                                                           
19

.148ص.  ( 1991)انشٌاع: داس انشٕاف، ذذسٌظ فٌُٕ انهغح انؼشتٍح  ػهً أدًذ يزكٕس،  
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إف التفجر ادلعريف، كالرغبة يف احلرية كالعدالة االجتماعية، كالثورة العملية كتطبيقها  .1
زين احلكم كاٗتاذ القرار من التكلم التقانية يف عصرنا احلارل، ككذلك ٖتوؿ موا

 كالكتاب يف ادلاض  إذل ادلستمع كالقارئ يف احلاضر.
تدريب التالميذ على استخداـ ادلراجع كالبحث عن مواد القراءة ادلناسبة كتدريبهم  .0

على عادة اراتياد ادلكتبات، كاحًتاـ الكتب، كاحًتاـ كجهات نظر اآلخرين إذا  
  للكوف كاإلنساف كاحلياة.كانت التتعارض مع منهج اهلل

تدريب التالميذ على مهارة الكشف يف بعض ادلعاجم اللغوية اليت تف  ْتاجاهتم  .0
 ك٘تدىم بالثورة اللغوية الالزمة ذلم.

 
 مجال تعليم مهارة القراءة . ب
 قراءة نص من اليمُت إذل اليسار بشكل سهل كمريح..أ 
 ربط الرموز الصوتية بادلكتوبة بسهولة كيسر..ب 
 مات جديدة دلعٌت كاحد )مردفات(.معرفة كل.ج 
 معرفة معاف جديدة لكلمة كاحدة )ادلشًتؾ اللغوم(..د 
 ٖتليل النص ادلقركء إذل أجزاء كمعرفة العالقة بُت بعضها بعضا..ق 
 متعابعة ما يشتمل عليو النص من أفكار، كاالحتفاظ هبا حية يف ذىنة فًتة القراءة..ك 
 استنتاج ادلعٌت العاـ من النص ادلقركء..ز 
 التمييز بُت األفكار الرييسية كاألفكار الثانوية يف النص ادلقركء..ح 
 إدراؾ ما ػلدث من تغَت يف ادلعٌت يف ضوء ما حدث من تغَت يف الًتاكيب..ط 
 اختيار التفصيالت اليت تؤيد أك تنقض رأيا ما..م 
 تعرؼ معاين ادلفردات اجلديدة من السياؽ..ؾ 
 سطور.الوصوؿ إذل ادلعاين ادلتضمنة أك اليت بُت ال.ؿ 
 تكييف معدؿ السرعة يف القراءة، حسب األغراض اليت يقرأ من اجلها..ـ 
 العناية بادلعٌت يف أثناء القراءة السريعة كعدـ التضحية بو..ف 
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دقة النطق كإخراج احلركؼ إخراجا صحيحا، كمراعاة حركات اإلعراب عند القراءة .س 
 اجلهرية.

ش كالصور كالفصوؿ كرؤكس استخداـ ادلقدمة كالفهرس كقايمة احملتويات كاذلموام
الفقرات كإشارات الطباعة كاجلداكؿ كالرسـو البيانية كفهارش األعالـ كاألمكنة 

 12كالقواميس اليت توجد يف آخر الكتب.
 

 مواد تعليم مهارة القراءة . ت
مادة الدركس ى  ادلعلومات اليت يقصد ادلعلم أف يوصلها إذل التالميذ، كمن 

 12شركطها:
 ماليمة للزمافغلب أف تكوف ادلادة  (2
 غلب أف تكوف ادلادة موثقة بصحتها (1
غلب أف تكوف ادلادة ماليمة ٔتدارؾ التالميذ كسنهم الى  بالصعبة اليت يتعسر  (1

 فهمها كالى  بالسهولة تذىب بفايدة تعويد العقل التفكَت.
 ينبغ  أف تكوف ادلادة سلتارة بقصد أف تفيد التالميذ التظهر مقدار معارؼ ادلدرس. (.
تكوف مادة الدرس مرتبة ترتيبا عقليا كمقسمة إذل أقساـ مع كجوب إ٘تاـ غلب أف  (1

 جزء كإثقانو قبل البدء يف اجلزء الذم يليو.

ينبغ  على ادلعلم أف يكثر من استخداـ التمارين القرايية من خالذلا تتيج فرصة ؽلكن 
 11ادلعلم من كجود مكنونات القدرة لدل الدارسُت كى :

 تعرؼ الرموز العربية(أ 
 التمييز بُت الرموز ادلتشاهبة(ب 
 الربط بُت الرموز كمدلوالهتا(ج 
 فهم ادلقركء(د 
 النطق بالسرعة ادلناسبة(ق 

                                                           
21

 اَظش دنٍم ػًم فً إػذاد انًٕاد انرؼهًٍٍح نثشايج ذؼهٍى انهغح.  
21

 .11 ص. إَذَٔغٍا، –كَٕرٕس  –)يطثؼح داس انغالو انرشتٍح ٔانرؼهٍى انجضء انثانث إػذاد فً كهٍح انًؼهًٍٍ اإلعاليٍح يذًٕد ٌَٕظ ٔيذًذ تكش،  
22

 62 ص. (1991)عؼٕد: داس االػرظاو، أعظ إػذاد انكرة انرؼهًٍٍح نغٍش انُاطمٍٍ تانؼشتٍح، ، َاطش ػثذ انغانً ٔػثذ انذًٍذ  
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 تتنوع االختبارات يف القراءة بنوعيها )اجلهرية كالصامتة((ك 

 11كمن خصايص ادلادة التعليمية دلهارة القراءة فيما يل :

القدرة يف مراحل غلب أف تكوف متنوعة بطريقة تكفل لكل مستول من مستويات  (2
 التعليم ادلختلفة فرصة ادلنو كالتقدـ.

 التقدـ موضوعات غريبة يف ألفاظها أك غريبة يف أفكارىا. (1
األلفاظ اجلديدة غلب أف تضاؼ ْتذر كأف تقدـ ْتكمة تتفق مع مستويات النمو  (1

 لدل التالميذ.
الم  غلب االىتماـ بإعطاء مواد قرايية تساعد التالميذ على فهم التصور اإلس (.

للكوف اإلنساف كاحلياة كعلى حل مشكلتهم كتساعدىم أيضا على فهم يدركونو من 
مشكلة رلتمعهم. ىذا يعٍت أف تكوف موضوعات القراءة كصفا دقيقا لألحداث 

 كادلشكالت كليست تصويرا ألماؿ بعيدة العالقة ذلا بالواقع.
و ػلس بأعلية ما يقرأ يف فإف مادة القراءة البد أف تثَت شوؽ القارئ كتقديره كأف ٕتعل (1

 فكره كعملية كحياتو االجتماعية ةاالقتصادية كالنفسية كالركحية.

 .1كادلواد الدراسية األساسية يف تعليم مهارة القراءة ى :

ادلادة اللغوية اليت تكتب هبا ال فتات التحذير كالتوجيو )مثل شلنوع التدخُت(  (2
 ككلمات )مثل طرؽ يف إتاه كاحد(كعالمات ادلركر الدكلية اليت تشمل صوار 

ادلصادر اليت ػلتاج إليها القارئ للبحث عن معلومات تفيده )مثل كتابو دليل  (1
 التليفوانات كطريقة تبويب كل جزء من ىذا الدليل(.

األسلوب اخلاص الذم تتميز بو لغة عناكين الصحف كرؤكس ادلوضوعات كىو عادة  (1
ض قليل من ادلعلومات عن موضوع هتدؼ إذل جذب أنظار القارئ عن طريق عر 

 ادلقاؿ، كؼلرج بذلك عن األسلوب النحوم السليم يف الكتابة.
اللغة ادلركزة ادلختصرة اليت تكتب هبا الربقيات كبطاقات الدعوة كإعالنات الوافيات  (.

 كاإلعالنات ادلبوية كاالصطالحات اليت تكرر دايما يف مثل ىذه ادلناسبات.
                                                           

23
.151 – 149ص: ذذسٌظ فٌُٕ انهغح، أدًذ يزكٕس،  ػهً  

24
.111 – 111 ص. (1981انطثؼح األٔل،  –رثح نثُاٌ )انماْشج: يكذؼهى انهغاخ انذٍح ٔذؼهًٍٓا تٍٍ انُظشٌح ٔانرطثٍك، طالح ػثذ انذًٍذ، 
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ب هبا الشيكات ادلصرفية، كتلك اليت تظهر على أكراؽ النقد ادلادة اللغوية اليت تكت (1
 كالعماالت ادلعدنية ادلختلفة.

التعليمات اليت تكتب على زجاجات الدكاء كعلب األغذبية كادلشركبات مبنية طرؽ  (0
 االستعماؿ كدكاعية، مدذرة من زلاظر بسبب القارئ.

 
 ةاءرة القر ال تعليم مهائوس . ث

ادلدرس من الوسايل ليستعينو هبا على تفهيم تالميذه ما لوسايل ى  كل ما يستعملو ا
ُت بش ء من معلوماهتم ستعقد يصهب عليهم فهمو من ادلعلومات اجلديدة، فقد ي

ذل حواسهم فيعرض عليهم ادراكو باحدل احلواس فظهر أف استعماؿ كسايل إ القدؽلة
هوؿ ك من احملسوس اجمل إذلتطبيق على قواعد التدريس األساسية فهو تدرج من ادلعلـو 

 11من ادلعقوؿ... اخل.
 ءة: اكىذا نوع الوسايل القر  
 البطاقات .2

للبطاقات أربع أنواع؛ بطاقة األسئلة ك اإلجابة ، بطاقة التكملة، بطاقة 
 .ادلفردات، ك بطاقة ادلصعر

  .سلترب القراءة .1
 كاحلاسوب.  .1

 

 ةاءتقويم تعليم مهارة القر  . ج
تقوؽلها ى  قدرات التالميذ  كأأف معايَت الكفاءات ىف القراءة العربية اليت يراد قياسها 

كفيما يل  بعض ادلعايَت الكفاءات  10على استجابة ادلعاين ادلكتوبة يف النص بالطالقة.
 يف عملية القراءة ؽلكن ادلدرس قياسها يف عملية القراءة كفهم ادلقركء:

 الصحيحالقراءة على الشكل السريع  .0
 تعيُت معاين ادلفردات يف السياؽ .1

                                                           
25

.41انًشجغ انغاتك، ص انرشتٍح ٔانرؼهٍى انجضء األٔل،  يذًٕد ٌَٕظ ٔيذًذ لاعى تكش، 
26

 M. Ainin, dkk. Evaluasi dalam Pembelejaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2006) hal. 172 
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 دراؾ العلومات ادللفوظة يف النصإ .1
 دراؾ ادلعاين يف ادللفوظةإ ..
 دراؾ األفكار الرييسية يف الفقرةإ .1
 يف الفقرة (الثانية)إدراؾ األفكار الداعمة  .0
 تعليق األفكار يف النص ادلقركء .0
 إستنتاج األفكار الرييسية .4
 إستجابة القراءة .0

جزة و متدخلة، ىذه القدرات يف النقاط ادلتنطلبها مهارة القراءة متعددة ك  القدرات اليتك 
 10التالية:

القدرة على التمييز بُت احلركؼ، كمعرفة العالقة بُت احلركؼ كالصوت الذم يدؿ عليو  .2
 (. بُت احلرؼ كإسم )كليس العالقة

األصوات طلب على ادلقدرة على ربط تتفردة أك يف رلموعة، ك نلكلمات م ىالتعرؼ عل .1
 .ادلقابلة ذلا فهم ادلعاين ادلكتوبة كرموزىا

استغالؿ  ىالقدرة عل افهم معاين الكلمات يف السياؽ الذم ترد فيو )كىذا يتضمن أيض .1
 (.الدالالت السياقة لتحديد كلمة بعينها

 .دلعاين الظاىرة لًتتيب الكلمات ك تتبعها يف اجلملافهم  ..
ه ذالداليل اليت تشَت إذل ىأدكات الربط ك ر كتتبعها عن طريق إدراؾ عالقة األفكا .1

 ات.العالق
 ز. تركيُت السطور بعناية ك باحلصوؿ على النتايج من خالؿ القراءة  .0
 بعمق بغرض النقد كالتعليق.القراءة  .0
ما تضيفو من توضيح ات ك الفقر كاألقواس ك   ،الفهم السليم للرمز الكتابية مثل الًتقيم .4

 .ادلعاين
 .كإتاىتو من خالؿ ما يكتب التعرؼ على أفكار الكاتب .0
 التعرؼ على الطرؽ كاألساليب اليت بنقل ذلا الكتاب أفكاره. .22

                                                           
27

.133 .انًشجغ انغاتك، صهى انهغاخ انذٍح ٔذؼهًٍٓا، ؼذطالح ػثذ انذًٍذ انؼشتً،  
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 .ت عبارات إصطالحيةافهم ما تتضمنو نصوص القراءة من تشبيو ك استعار  .22
 .سهو لة القراءة كدقتها .21
 .السرعة يف القراءة .21

ادلاضية اليت د قبل البدء يف كضع اإلختبارات القراءة أف تقف على اخلربات يمن ادلف
أمور متقدمة يف  رسُت من لغتهم األـ، إذ أنو ليس من ادلعقوؿ اختبار الدراسُت يفدحذقها ال

ز الكتابية، ككذلك العكس، فقد ال و أّتديات القراءة كحل الرم بعد  القراءة كىم دلا ػلذقوا
قوىا يف يكوف ىناؾ مربر يف اختبار الدراسُت يف مبادئ أساسية يف القراءة يكونوف قى حذ

ك السرعة كعدـ إستعماؿ  لغتهم األـ مصل القراءة من اليمُت إذل اليسار، كنقل العُت
 14حل الرموز الكتابية كما إذل ذلك.اإلصبح كالشفتُت ك 

 

 الطريقة - ب
 تعريف الطريقة .0

عاـ كخاص. أما مفهـو الطريقة ٔتعٌت العاـ ى  إف فهم الطريقة متنوعة، فمنو مفهـو 
الفرد ليحقق هبا ىدفا معينا من عمل من األعمل بأقل جهد كيف قصر اخلطة اليت يرمسها 

كقت كطريقة الصانع يف صانعة كالزارع يف ازرعة كالتاجر يف ٕتارتو، كطريقة كل انساف يف 
افضل ألهنا أكثر ضمانا  –الشك  –كى  اما مرٕتلة أك منظمة، كالثانية  10أدايو لعملو.

 12يها يكوف أقل، ككقت اصلاز العمل يكوف قصر.لعدـ الوقوع يف اخلطأ، كألف اجلهد ف
ئ كراد يف أم عملية يعبد احلميد ى  كل ش أما معٌت الطريقة العامة يف كتاب

، كىلم جرا. كمعٌت  12التدريس، سواء كاف تدريس الرياضيات كالفن، كالرياضة، كالعلـو
 قاموس يونس مذىب، رحلة احلية، كطريقة.يقة يف الطر 

يضا يعٌت طريقة تدريس. ٔتعٌت عاـ كخاص. معٌت لتدريس أككذلك مفهـو طريقة ا
ثر من مادة دراسية، كمعناه طريقة الصاحلة ألف يدرس هبا أكال وطريقة التدريس العاـ ى
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كىذه الطريقة اخلاصة ليست طرقا  11الطريقة اليت تدريس هبا مادة كاحدة معينة.و اخلاص ى
أف الطريقة اخلاصة ى  عبارة عن تطبيق  أخرل غَت الطريقة العامة. كإظلا ى  غاية األمر

لطريقة عامة أك أكثر يف مادة زلددة كالغاية العربية أك العلـو أكالتاريخ مع ٖتوير فيها ياليم 
 11تلك ادلادة.

طة الكاملة يف عرض منهج اللغة يتم ٖتديد اخلادلقصود بالطريقة يف التدريس ى  
ادلواد، أشكل أنشطة التدريس، أشكل  النهج القايم، معايَت موضوعية الختيار كتنظيم

ك طريقتو ٔتعٌت طريقة منهجية للناخبُت،  .1األنشطة التدريس دكر ادلدرس كدكر ادلواد.
كإعداد كعرض ادلادة اللغوية. كغلب اف ينظر يف ٖتديد األسلوب، ال ينبغ  أف يكوف 

 الصداـ بُت األساليب  ى  اليت ادلنهج القايمة.
التعلم التعاكين، بُت أمور أخرل،  ةقيطر ى   ادليداف تخدمة يفمن طرايق التعليم ادلسك 

كلكن درس الباحثوف طرايق التعلم التعاكين،  11كطريقة احملاضرة، كطريقة ادلناقشة كغَت ذلك.
"التعلم التعاكين ىو اسًتاتيجية التدريس الناجحة اليت فرؽ  لم التعاكين مثل قوؿ كاغافالتع

ف مستويات القدرة، استخداـ رلموعة من أنشطة التعلم صغربة، كل مع الطالب من سلتل
 لتحسُت الفهمهم للموضوع.

 
 أهمية الطريقة .7

ف طريقة تدريس اللغة ذلا دكر مهما جدا. نظر من فصوؿ الدراسات لغة األجنيب. إ
من أسبابو ؽلكن ألف نقص فعالية تدريس اللغة يف ادلدارس الذم يستخدـ مدرس، ال غلد 

 10كىلم جرا.الوسايل، ملل، 
غلب أف يكوف ادلدرس يف تدريس لغة العربية ماىر يف  طريقة التدريس أىم من ادلادة

صنع سلطط ك سيستخدـ يف اختيار االساليب التدريس. استخداـ االساليب كالطرؽ 
ادلناسبة أف تكوف مؤثرة جدا يف ىيئة التدريس الفعالية كفاءة كجعل الطالب سعيد كحريص 
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العربية. أما الطالب الذم يدرس يف بيتو غلب أف تكوف مبدع يف اختيار على تدريس  اللغة 
ريقة كاملة سيتم عاكين على الطتأنواع التعلم ال 10.الطريقة ادلناسب ٓتصوصيتو كقدرتو

 مناقشتها التارل.
 

 أنواع طريقة التعلم .3
التدريس اللغات األجنبية.   ايقريقة التعلم اآلف يبحث أنواع طر كبعد يبحث مفهـو ط

ك قاؿ مخسة  ايقريقة التدريس يقوؿ بعضهم أربع طر كاف بعض اإلختالفات يف أنواع ط
 14يف التعلم التعاكين: ثالثةال ايق. كفيما يل  مناقشة الطر ايقطر 
 Student Teams Acchivement Divisions (STAD)طريقة - أ

 Jigsawطريقة - ب
  Group Investigationطريقة - ت

أسلوب التعلم التعاكين احلقيقة أهنا متنوعة من ناحية األساليب أك ادلناىج.  أنواع
كٗتتلف بعضهم بعضا يف تطبيق ى  التعلم اجلماع  كالفردم، كْتث اجملموعات، كجغساك، 
كتقسيم الطالب إذل اجملموعات باإلجلازم، ككما األرشادات، كالتعلم الفردم ٔتساعدة 

موعات، كالتعلم اإلنشائ التعاكين، كتعلم مهارة القراءة اجملموعات، كادلسابقة بُت اجمل
 كالكتابة تعليما متناكنا. اجلدكؿ اآلتى يضح تصنيفا ْتسب ادلخًتع كالعاـ عند ظهورىا.

تطبيق التعليم يف الدراسة بأنواع الطريقات ادلناسبات كالطريقة من ىذا الرأي  ى  الطريقة 
 Groupعض أنواع من طريقة التعلم يبحث طريقتو ْتاالت الطالب ك مادة دراسية. 

Investigation 
 

 Group Investigationطريقة  - ت
 Group Investigationتعريف طريقة   (أ 

ىو أحد اساليب التعلم التعاكين. ىذا  Group Investigation  الفكرة األساسية
األسلوب مركب كأصعب للتنفيذ يف التعلم التعاكين ككذلك يضغط إذل اإلشتاؾ كالفعالية 
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الطالب ليبحث مادةالتعليم بنفسهم. يورط ىذا األسلوب الطالب من التخطيط، تعيت 
ة العملية مادة التعليم حىت استقضاء. ككذلك يطلب كفاءة اجليدة يف االتصاؿ كالدىار 

أك  1اجملموعة. استخدـ الدرس استقصاء اجملموعة بتقسيم الفصل إذل اجملموعات تتكوف إذل 
 10أعضاء التنوعات. 0

على غرار اجملتمع،  Group Investigationتأخذ طريقة التعليم التحقيقة اجملموعة أك 
من خالؿ ىذا  2.كخاصة اآلليات االجتماعية الىت توجد يف اجملتمع عن طريق ىذا االتفاؽ.

 االتفاؽ تعلم الطالب ادلعرفة كأهنا تدخل يف حل ادلشاكل االجتماعية.
( ىو كاحد من اخلرباء الذين يقولوف ىذه الفكرة، الىت كضعت 2020جوف ديوم )

بعد ذلك مث يصف  من قبل العديد من ادلعلمُت كإعادة  تشكيل أكثر كماال من قبل ىربرت 
. حيث التعليم يف Saharnت كٖتسينها من خالؿ (، مث مددHerbert Thelenطلن )

 2.رلتمع دؽلقراط  غلب عليو أف يعلام تلك عملية الدؽلقراطية مباشرة.
كوسيلة من كسايل معقدة للغاية يف  Group Investigationكغالبا ما ينظر طريقة 

 Group Investigation، طريقة Jigsawك  STADالتعلم التعاكين. مقارنة مع طريقة 
 1.إشراؾ الطالب من التخطيط، سواء يف مهارات االتصاؿ كعملية رلموعة لديهم.

كفقا لوزارة الًتبية كالتعليم يف ىذه الدراسة ينبغ  توجيو ادلعلم، كيساعد الطالب على 
العثور ادلعلومات، كيكوف كاحدا من مصادر للتعليم، كاليت ى  قادرة على كجود بيئة 

 1.يئة دؽلقراطية كعملية العلمية.االجتماعية اليت تتميز هبا ب
ظلوذج فرص  استنادا إذل كجهة النظر البنايية، توفَت عملية التعليم مع ٖتقيق اجملموعة

لالطلراط مباشرة ك بنشاط يف عملية التعلم من التخطيط لدراسة موضوع عن  بأكرب للطال
لقيم الدؽلقراطية، تعليم الذم مقراطية ى  عملية التعلم اليت تقـو على ا ..طريق التحقيق.

 كاحًتاـ أم لقدرتو، إعالء شأف العدالة، كتنفيذ تكافؤ الفرص، كتنوع اىتماـ ادلتعلمُت.
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Group Investigation  ىو رلموعة صغَتة لتوجيو كتشجيع مشاركة الطالب يف
التعليم. يتطلب ىذا األسلوب الطالب لديها قدرة جيدة على التواصل كادلهارات العملية يف 

)مهارات عملية اجملموعة(. كانت النتيجة النهايية للتربع من رلموعة من األفكار  رلموعة
كالتعلم من كل عضو من أعضاء اجملموعة اليت يف الواقع مزيد من شخذ القدرات الفكرية 

 1.لدل الطالب من التعلم الفردم.
Eggen  كKauchak   كيقوؿGroup Investigation  ىو طريقة التعليم التعاكين

 Groupيوضع الطالب للتحقيق يف اجملموعة. من ىذه البيانات ؽلكن االستنتاج أف الطريقة 
Investigation .0.لديها زلورا رييسا للتحقيق يف موضوع أك كاين زلدد 

ىناؾ ثالثة مفاىيم رييسية ى : البحوث أك  Group Investigationيف أسلوب 
enquiri   ـ أك ادلعرفة، كديناميات اجلماعة أك ديناميكية اجملموعة التعلم. استخداـ أك العلو

طالب كأعضاء أك اكثر مع  0 -1ادلعلموف ىذه األساليب تقسيم عموما إذل رلموعات من 
خصايص متنوعة. اختار الطالب موضوع يريدكف أف يتعلموا دلتابعة إجراء ٖتقيق شامل يف 

 0.يارىا.ادلوضوع الفرع  ادلختلفة مث اخت
 ىناؾ األمور ادلهمة يف استخداـ األسلوب استقصاء اجملموعة كى :

 ػلتاج كفاءة اجملموعة. أ
ناؿ لكل أعضاء اجملموعة الفرصة إلشًتاؾ يف قياـ الوظيفة. الطالب يبحثوف األخبار إما 

 من داخل الفصل أـ خارجو عن ادلاداة ادلعينة مث غلمعوف يف الورقة العمل كيناقشو.
 التعاكينٗتطيط . ب

الطالب يتحراكف مشكالهتم معا، كيبحثوف ادلصادر الكتب احملتاج، كيقسموف العمل 
 لكل األعضاء، ككيفية التقدمي حاصالت ادلناقشة أماـ الفصل.

 دكر ادلعلم. ث
ادلعلم غلهز ادلصادر الكتب كالسهولة. يدكر ادلعلم إذل اجملموعة، يهتم الطالب، ينظم 

 .كظيفتهم كيساعدىم يف ادلشقة
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إذا كاف األسلوب كما تقدـ ال غلد فيو كاحدا فقط،  فتلك الطريقة ال نتايج الطريقة  
 اليت الٖتب الطالب ك محاس نقصاف يف انفسهم.

 
 Group Investigationخصائص  (ب 

 لديها العديد من اخلصايص، كى : Group Investigationالتعلم التعاكين 
 العالية كترقيات التحقيق.الغرص من ىذه ادلعرفية إلبالغ األكادؽلية . أ

طالب غَت متجانسة كؽلكن أف تشتكل  1أك  .يقسم الصف إذل رلموعات عدة مع . ب
 العتبارات الصداقة أك األلفة نفس االىتماـ يف موضوع معُت.

يشارؾ الطالب مباشرة منذ خطة التعليم )ػلدد ادلوضوع ككيفية التحقيق( حىت هناية . ت
 الدرس )عرض التقرير(.

 َت تبادؿ الطالب تورط.يفضل التفك. ث
كجود الطبيعة التعاكنية للدؽلقراطية )القرارات اليت تطويرىا أك تعزيزىا من ٕتربة اجملموعة . ج

 يف سياؽ ادلشكلة قيد التحقيق(.
 ادلعلموف كالطالب لديهم نفس الوضع يف حلا ادلشكالت مع دكر سلتلف.. ح

 
 Group Investigationأهداف  (ج 

 األقل ثالثة أىداؼ مًتابطة:طريقة ٖتقيق اجملموعة على 
2. Group Investigation  يساعد الطالب للتحقيق يف ادلوضوع منهجيا كٖتليال. ىذا

 لو إغلابية الكتشاؼ تطوير مهارات ك تنسيق األىداؼ. آثار
 فهم ادلتعمق للموضوع أف يتم ذلك من خالؿ التحقيق. .1
1. Group Investigation  ادلشكلة. نظرا ذلذه يدرب طالبا كطالبة لتعاكف يف حل

( قيمة يف حياة اجملتمع. حىت Life Skillاألنشطة، كؽلدد الطالب ادلهارات احلياتية )
من قبل ثالثة أشياء ى  يستطيع  Group Investigationتنفيذ ادلعلمُت ظلاذج تعليمية 

 التعليم االكتشاؼ كزلتول التعليم، تعليم تعاكين.
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 Group Investigationفوائد استخدام  (د 
 Group Investigation:.4بعض من فوايد كمزايا باستخداـ األسلوب 

 زيادة التوعية كالتضامن االجتماع  .2
 السماح للطالب تعرؼ على ادلواقف كادلهارات كالسلوؾ االجتماع  كجهات النظر. .1
 .يسهل الطالب التكيف االجتماع  .1

 
 Group Investigationخطوات طريقة التعليم  (ه 

 0.كى  ما يل :، Group Investigationيشرح خطوات التعليم على طريقة من  شاراف
 0-1يقسم ادلعلم الصف إذل رلموعات غَت متجانسة. كل رلموعة عادة خالؿ من  .2

 الطالب حىت أكثر من ذلك.
 يشرح ادلعلم غرضا من التعليم ك كاجب العمل اجلماع . .1
 يف مهاـ اجملموعة.يدع ادلعلم، رييس رلموعة الستدعاء ادلواد تعاكين  .1
 يناقش كل رلموعة مادة ادلسػألة بشكل تعاكين يف اجملموعة. ..
عند االنتهاء، يتم ٘تثيل كل رلموعة من قبل رييس اجملموعة أك أحد أعضايها تقدـ نتايج  .1

 ادلناقشة.
 يعطى ادلعلم كصفا موجزا )توضيح( عند حدكث خطأ ادلفاىيم كتقدمي االستنتاجات. .0
 التقييم. .0

 
 Group Investigationالمزايا والمساوى من طريقة  (و 

لديها ادلزايا كادلساكل،  Group Investigationيف االستفادة أك استخداـ طريقة 
 كاليت ى  على النحو التارل:

  من مزايا التعليم  ابعض سيتاكفكقد كصفGroup Investigation ،: ىو كما يل 
 التشجيع ال دلبادرة كاإلبداع كالنشط .2
 ك٘تكن زيادة ثقة النفس .1
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 ؽلكن أف تتعلم حلل ادلشكلة .1
 لتحسُت العمل يف التعليم معا ..
 تعلم كيفية التواصل بشكل أفضل مع أصدقايهم كادلعلمُت .1
 تعلم التواصل اجليد بشكل متنظم .0
 تتعلم احًتاـ آراء اآلخرين .0
 تدريب حلساب االجايات اليت قدمت. .4

  بادلساكل ادلزايا لطريقةGroup Investigation : كىناؾ أيضا بعض العيوب، كىو ما يل 
 صعوبة العطاء تقيم الشخصية .2
، طريقة التعليم Group Investigationليست كل ادلواضيع تتطابق مع طريقة التعليم  .1

Group Investigation  مناسبة لتطبيقها على ادلوضوع الذم يتطلب من الطالب لفهم
 مناقشة اخلربات من تلقائ نفسو

 اجملموعة ما يعمل أقل فعالية عادةمناقشة  .1
 ال يفهموف الطالب ٘تاما متطلبات ادلواد سوؼ غلدكف صعوبة يف استخداـ ىذه الطريقة. ..

م موافق بذلك. ألنو طريقة ٖتقيق اجملموعة ى  كادلساكل الذم قد ذكر، عند الرأ ادلزايا
 دلساكل.طريقة يستخدـ ادلعلم منها قليال، مث تلك الطريقة لديها ادلزايا ك ا

 
 مهارة القراءةفي تعليم  Group Investigationدام طريقة خاست (0

من الكثَت من ادلتاعب، كخصوصا عندما القياـ  العربيةلغة ال تقرأال ؽلكن إنكار أف 
لتعليم مهارة تسهيل الطالب  Group Investigation  بو كحدىا. مع استخداـ طريقة

 األصدقاء الذين يفهموف.، ألنو ؽلكن أف أطلب أكثر القراءة

باستخداـ طريقة  تعليم النصوص القراييةباإلضافة إذل األساليب ادلذكورة أعاله، كؽلكن أيضا 
Group Investigation ،كذلك باستخداـ طريقة  Group Investigation  ٖتقيق القراءةتسهيل .

لو آثار إغلابية الكتشاؼ  اجملموعة يساعد الطالب للتحقيق يف ادلوضوع يف منهجية كٖتليلية. ىذا
كتطوير ادلهارات للمساعدة يف ٖتقيق ىذا اذلدؼ. ألهنا سيأيت مع اآلخرين دلساعدة بعضهم البعض. 

 .تعليم مهارة القراءةىو أسهل الطالب ل Group Investigationذلك باستخداـ الطريقة 
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 الفصل الثالث
 منهج البحث

 هونوع البحث مدخل .0
الكيف  الكم . ادلدخل  ك الكيف  ذلذا الدرس ىو ادلدخلإف مدخل البحث ادلستخدـ 

الكم  جلواب السؤاؿ الثاين. يف رلاؿ البحوث اليت ى  كصف  واب السؤاؿ األكؿ ك ادلدخل جل
ك٘تيل إذل استخداـ منهج ٖتليل استقراي . كيستعمل ىذا منهج البحث لإلفهاـ كيفسر ادلعٌت يف 

عندىم، ىذا ادلدخل يوجو يف األرضية  12تارؼليا كسياقيا.الواقعة كأخالؽ الناس كخلفية عملية 
كالنفسية كامال كتاما. لذلك، الغلوز عزلة النفسية كادلظمة يف الفرضية لكن ينظر من الكاملة 

 12كالتامة أيضا.
 البحث ىو تجريب. أف البحث التجريبمن حيث نوع البحث، فهذا البحث ىو البحث ال

 ،القراءة رةامه يف 11.مشددة رقابة مع األخرل ادلتغَتات تأثَت زلددة متغَتات يسعى الذم
 ىذه مع. خاصة قراءة العربية اللغة ميتعل على الطالب قدرة مدل لتحديد التجربة ىذه يستخدـ
 أف ؽلكن أيضا كالباحث العربية اللغة ميتعل يف ادلشكلة ى  ما يعرؼ الباحث ؽلكن التجارب

 فهم على قادركف الطالب يتمكن حىت العربية اللغة ميتعل يف ادلناسب ميالتعل أساليب ٗتلق
 .صحيح
 

 هامصادر و  البيانات .7
 ى : ع البيانات للحصوؿ عليوا نو أ. أ

 البيانات األكلية .2
كادلنظمات  الباحثالبحث من قبل  يتم أخذ البيانات األكلية مباشرة من كجوه

 .ولدراسة أذكاؽ ادلستهلكين 12الفردية. مثاؿ: مقابلة مباشرة ركاد السينما 
 البيانات الثانوية .1
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 Sugiono, Memahami Penelitian Kuantitatif. (Bandung: PT. CV. Afabeta, 2005), hlm. 60 
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 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kuantitatif. (Jogjakarta: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), hlm. 157 
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 الباحثغَت مباشر من كجوه البحوث.  تأخذىاالبيانات الثانوية ى  البيانات اليت 
مت مجعها حىت من قبل اآلخرين بطرؽ سلتلفة أك طرؽ قد احلصوؿ على البيانات اليت 

ية كغَت التجارية. كمن األمثلة على ذلك الباحث الذم يستخدـ بيانات إحصايية التجار 
 عن نتايج البحوث من جريدة أك رللة.

 كى : مصادر البيانات علىأنواع البيانات . ب
 البيانات الداخلية .2

البيانات الداخلية ى  البيانات اليت تصف الوضع كالظركؼ على منظمة داخليا. 
 .البيانات ادلالية كبيانات ادلوظفُت، كبيانات اإلنتاج، اخلعلى سبيل ادلثاؿ: 

 ارجيةاخلبيانات ال .1
. على منظمة خارجياى  البيانات اليت تصف الوضع كالظركؼ  ةارجياخلبيانات ال

مثاؿ ىو مقدار استخداـ ادلنتج للمستهلكُت، كمستول رغبات العمالء كتوزيع السكاف، 
 .اخل

 هانوع على البيانات استنادا أنواع. ت
 البيانات الكمية .2

البيانات اليت يتم عرضها يف شكل أرقاـ. على سبيل ادلثاؿ، ىو  ى  البيانات الكمية
 طالب يف الفصل الثالث، عطلة عيد األضحى، ارتفاع درجة يف يـوعدد من ادلتسوقُت 

 كغَتىا.
 كيفيةالالبيانات  .1

 .احتواء على ادلعٌت تى  البيانات اليت مت عرضها يف شكل الكلما كيفيةالالبيانات 
مثل تصورات ادلستهلكُت من زجاجات ادلياه ادلعبأة يف زجاجات، على افًتاض اخلرباء 

 على ادلرضى النفسيُت كغَتىم.
 على صفاهتا ااستنادالبيانات  أنواع. ث

 البيانات ادلتقطعة .2
ى  البيانات اليت القيمة ىو عدد طبيع . كمن األمثلة الركبية من  تقطعةادلبيانات ال
 .كغَتهآلخر، اذل اكقت 
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 ةبيانات ادلستمر ال .1
ىو البيانات اليت تقدر قيمتها يف فًتة زمنية معينة أك اليت ى  يف  ةالبيانات ادلستمر 

، الصف األكؿ إذل قيم أخرل. على سبيل ادلثاؿ، استخداـ كلمة حوذلا، أكثر أك أقل
 .تقريبا، كىلم جرا

 مجعها كقتعلى  استناداأنواع البيانات . ج
 ادلقطع العرض  البيانات .2

ادلثاؿ،  ادلقطع العرض  ى  البيانات اليت تشَت إذل نقطة زمنية زلددة. على البيانات
 .1220ديسمرب  12أف البيانات ادلالية كما يف 

 الوقت سلسلة / دكرية بياناتال .1
من كقت آلخر أك الفًتة التارؼلية.  شيئ هاى  البيانات اليت تصف ةالبيانات الدكري

أمثلة للبيانات السالسل الزمنية ى  تطوير معدؿ تبادؿ البيانات الدكالر األمريك  مقابل 
 .1220-.122اليورك أكركبا 

 : إف مصادر البيانات اليت تستعملها البحث ى 
 ماالنق. اإلسالميةياسبورم ادلتوسطة رسة دمالبيانات األساسية ى  معلم اللغة العربية يف  .أ 
البيانات الثانوية ى  الطالب من ناحية إجابتهم من عملية ادلقابلة على كل عملية .ب 

 استعملها ادلعلم ككذلك األنشطة التعليمية يف الفصل.
 نفسها. البيانات الثانوية األخرل الباحث.ج 

 
 أدوات جمع البيانات .3

 البيانات كما يل :يستخدـ الباحث أدكات جلمع 
 ادلالحظة .أ 

ى  كسيلة يستخدمها اإلنساف العدم يف اكتساب خلربه كمعلوماتو حيث صلمع 
)انتباه مقصود كمنظم كمضبوط  11خرباتنا من خالؿ ما نشاىده أك نسمع عنو.

                                                           
53

 119 .ص .1987ػًاٌ: دذش انفكش.  .رٔلاٌ ػثٍذاخ ٔآخشٌٔ. انثذث انؼهًً يفٕٓيّ، أدٔاذّ، أعانٍثّ  
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للظاىرات أك احلوادث أك األمور بغية اكتشاؼ أسباهبا كقوانينها( كى  اخلطوة األكذل يف 
 استخدـ الباحث ادلالحظة عن الكفاءة اللغوية لكماؿ ىذا البحث.  . البحث العلم
 اليت العربية اللغة كتعلم الطالب،، ادلدرسة حالة إذل ننظر أف ىو ادلالحظة من الغرض

 يذىب الباحث ادلالحظات، ىذه يف. القراءة تعلم يف ادلعلمُت قبل من تستخدـ كانت
 الطالب كتعلم القدرة طرؽ ٖتديد إذل العربية اللغة من مباشرة التعلم كمتابعة ادلدرسة إذل

 .ادلستخدمة
 ادلقابلة .ب 

ادلقابلة ى  زلادثة أك حوار موجو بُت الباحث من جهة كشخص أك أشخاص آخرين 
من أخرل بغرض مجع ادلعلومات الالزمة للبحث كاحلوار يتم عرب طرح رلموعة من 

 .1األشخاص ادلعينُت بالبحث.األسئلة من الباحث اليت يتطلب الغجابة عليها من 
ادلقابلة غالبا ما تسمى ٔتقابلة شفوية، كىو حوار أجراه ادلقابل للحصوؿ على معلومات 

 من ادلقابلة.
ياسبورم درسة ٔت اللغة العربية ةكيف ىذا البحث يقـو الباحث بادلقابلة مع معلم

 على كتساعد الكيفية البيانات لتحديدغرضو لتعريف  ماالنق. اإلسالميةادلتوسطة 
 .أكال مشكلة صياغة على اإلجابة

 االختبار .ج 
تبار ىو أداة كألجراء أك النشاطات ادلعدة لتناكؿ قدرة السلوؾ الشخص اليت االخ

كاستخدـ الباحث يف ىذا البحث  11الدراسية ادلعينة. تصور الكفاءة اليت ؽللكها يف ادلادة
 ىو نوعُت من االختبار يعٍت االختبار القبل  كاالختبار البعدم.
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 56(0جدول )

 النسبة المثوبة )%( مدار الدرجات المستوى الرقم
 % 222 -%  02 222 – 02 شلتاز 2
 % 40 -%  42 04 -42 جيد جدا 1
 % 00 -%  02 00 – 02 جيد 1
 % 00 -%  02 00 – 02 متوسط .
 % 10 -%  10 10 -10 مقبوؿ 1
 % 11 -%  2 11 – 2 ضعيف 0

 

 الوثايق .د 
كىو للعثور على الوثايق كالبيانات حوؿ األشياء أك ادلتغَتات يف شكل مذكرات 
كادلخطوطات كالصحف كما أشبو ذلك نربوؾ خالد. كستخدـ الباحث الوثايق  جلمع 

 اإلسالميةياسبورم ادلتوسطة درسة مالبيانات عن الظواىر الكفاءة اللفوية للطالب يف 
 .ماالنق
 

 اسلوب تحليل البيانات .4
 كادلقابلة تأتى خطوة عملية لتجهيز البيانات ادلالحظةّتميع البيانات ببعد قياـ الباحث 

للحصوؿ على نتايج البحث. فتحليل البيانات ىو  باالختبار التحليل اإلحصاي كتقدؽلها  الكم 
العملية اليت تنظم أك تكوف بواسطتها ادلالحظات النإتة عن تطبيق خطبة ْتث معينة ْتيث ؽلكن 

 10خلصوؿ منها على نتايج.ا
استخداـ الباحث أساليب ٖتليل البيانات يف البحث، ىو ٖتليل كصف  لنتايج البحث 

إذل تعريف كٖتليل كفقا لإلطار النظرم ادلقدمة من Group Investigation باستخداـ طريقة  
اليب تفاعلية قبل الباحثُت يف التقارير السابقة. أساليب مجع البيانات يف ىذه الدراسة تشمل أس
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من خالؿ كثايق، على حد سواء كثايق مكتوبة ككلتا الوثيقُت كالوثايق السمعية كالبصرية على حد 
 .يم مهارة القراءةيف أساليب التدريس كالتعل سواء

 كأنشطة ٖتليل البيانات يف ىذا البحث تنظام على:
كالبيانات غَت النافعة يعراؼ الباحث البيانات كتفراقها بُت البيانات النافعة ادلستخدمة  .1

 كغَت ادلستخدمة أيضا لتحليل ىذا البحث.
يناسب الباحث البيانات باإلطار النظرم اليت تستخدمها الباحث أساسا لتقومي نتيجة  .2

 البحث كتوزينها.
على البحث الصحيح، كحلصوؿ  تجرييبكيستخدـ الباحث الرموز لتحليل ادلعلومات ال .3

  14(.T-testت ) –ستخدـ الباحث الرموز ي
 Group"استخداـ طريقة ٖتقيق اجملموعة ب تعليم مهارة القراءة دلعرفة نتايج البحث

Investigation"  ماالنق، فيما يل : اإلسالميةياسبورم ادلتوسطة درسة ميف 

 

  
      

√(
∑     ∑   

        
) (

 
  

  
 
  

)

 

 

X1 : نتايج االختبار القبل  من اجملموعة التجريبية 

X2 : نتايج االختبار البعدم من اجملموعة التجريبية 

(X) : عدد االطلراؼ من نتايج اجملموعة التجريبية 

X2 عدد االطلراؼ ادلربع من نتايج اجملموعة التجريبية : 

∑X رلموع عدد االطلراؼ من نتايج اجملموعة التجريبية : 
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∑X2 ة: رلموع عدد االطلراؼ ادلربع من نتايج اجملموعة التجريبي 

Y1 نتايج االختبار القبل  من اجملموعة الظابطة : 

(Y) عدد االطلراؼ من نتايج اجملموعة الظابطة : 

Y2 عدد االطلراؼ ادلربع من نتايج اجملموعة الظابطة : 

∑Y : رلموع عدد االطلراؼ من نتايج اجملموعة الظابطة 

∑Y2 : رلموع عدد االطلراؼ ادلربع من نتايج اجملموعة الظابطة 

استخدـ الباحث االستبيانات للطالب يف اجملموعة التجريبية جلمع البيانات ادلتعلقة الطالب 
األكذل على عملية التعليم بصفة خاصة لطالب فصل  ماالنق اإلسالميةياسبورم ادلتوسطة درسة ميف 

باستخداـ طريقة ٖتقيق كاىتمامهم على التعليم كاخلربات طواؿ تعلم اللغة العربية لتعليم مهارة القراءة 
 اجملموعة كما يشعركف فيو.
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 الفصل الرابع

  ومناقشتها عرض البيانات وتحليلها

 المدرسة عن لمحةالمبحث األول : 

 الموقع الجغرفي .0
 ياسبورم درسةٔت ؼلتصراإلسالمية  ادلتوسطة" غَتم سنن" التعليم مؤسسة مدرسة

، كآرك لوكؾ مَتجوسارم، ،أ - 1.2 رقم راىارجو جويو الشارع يفتقع  اإلسالمية ادلتوسطة
 .بإندكنيسيا شرؽال جاكل نق،ماال

 
 تاريخ تأسيس المدرسة .7

 شراكات إقامة كاجملتمع احلكومة التعليم، رلاؿ يف بالتنمية الشعور يةألعل منها إدراكا
 رقم احلكومة يحةال عليها ادلنصوص كمجموعة التعليم، ادليداف يف بالتنمية عاالضطال العمل
 التعليم رلاؿ يف احملل  اجملتمع مشاركة أف الواضح من يبدك أنو اآلف. 2001 عاـ يف 10
 اجملتمع أف بل. ادلدين ؽللكهم كاجلامعة ادلدرسة من%  02 من أكثر أف ثبت .جدان  مرتفع

 يف ادلشاركة أجل من التعليم كمستول سلتلف طراز من كمية ك اجلودة حيث من تطويرىا
 .لألمة الفكرية احلياة

 ضلو على معقدة الديٍت التعليم ذلك يف ٔتا التعليم عادل تواجو اليت احلالية التحديات
 الطابع كإضفاء التعليم يف التوسع عن فضال البشرية، ادلوارد تعزيز مسألة إذل باإلضافة .متزايد

 جليل ق األخال ضلطاطاال أك حداثاأل جنوح مسألة مينكواتنيا كمع. على التعليم الدؽلقراط 
 يف التمكن بعدـ متهم ما كثَتا الدينية ادلدارس أك ادلؤسسات أك مجيع النماذج يف الشباب
 يف ادلؤسسة إذل ادلوجهة تودينجاف من ككثَت بل. ادلتوقعة ضلو شخصية الشابة جياؿاأل تثقيف
 ذلم السماح أف ضلاكؿ ضلن كلذلك. للدين للمعلم نفس الوقت كيف معينة دينية مؤسسة
 يكوف أف ادلتوقع من فإنو لذلك الدينية، مع القيم بالدين ادلعرفة لتحمل يكف  ما بكسب
 .جتماعيةكاإل الشخصية احلياة يف كرؽلة، سواءال ك أخالؽ ـاإلسال بقيم تتمسك الذم اجليل
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 سُتكٖت تطوير على قادرة لتكوف ادعى الدين مؤسسة مث ه،أعال الواقع إذل استنادان 
 التحديث عصر يف سيما ال ادلؤسسة، ىذه ْلن كاجملتمع، العصر دلتطلبات كفقا نفسو نوعية
 .ممكاأل الشعوب كرامة يثَت أف ادلتوقع كمن بدكرىا اتساعان  ىو أكثر اآلف، ىو كما

 قرار م اإلسال بينباجا ديتجُت إشارة يف" غَتم سنن" التعليم مؤسسة احلالة ىذه يف
 على مصممة ،"اخلاصة الدينية ادلدارس إلنشاء كاإلجراءات بالشركط يتعلق فيما 14 :رقم

 إنشاء مع ميةاإلسال ادلؤسسات يف تكوف أف غلب اليت العملية يف دكر اللجنة كتعزيز تطوير
 .نقماال يف اإلسالمية( ادلتوسطة ياسبورم مدرسة)" سنن غَتم" التعليم مؤسسة

 
 المناهج والبرامج التعليمية .3

ت إدارة شؤكف ادلناىج حيث ادلهمة نظرنا لرييس  يف التخطيط، ىيكل ادلنهج الدراس  ٖتح
 .شؤكف ادلناىج الدراسية ٔتا يف ذلك

 رصد أداء برنامج لتنمية مدرسة (2
 تقسيم كظيفة ادلعلم كصياغة ادلواد الدراس  (1
 ادلساعدة يف تنفيذ ك إدارة ادلناىج (1
 تساعد يف تنظيم أك اإلشراؼ على السلسة دلهمة ادلعلم (.
 نتايج أنشطة التعليم كالتعلميساعد على تقييم  (1
 مجع النتايج يف تنفيذ التعليم كالتعلم (0

 ـ ادلؤسف ذليكل الربنامجستخديراس  يف مدرسة ياسبورم ادلتوسطة ىيكل ادلنهج الد
 بالتعليم االبتداي  كالثانوم كمبدأ توجيه . أنو نظرنا ألف كجود مدرسة ياسبورم ادلتوسطة

 ة ماالنق.إشراؼ كيميناج مدين ٖتت اإلسالمية

ٔتًتابطة كالكفاءة احلق  اإلسالمية يف تنفيذ ادلواد الدراس  تكوف مدرسة ياسبورم ادلتوسطة
التعليم ىو كضع عدد األياـ الفعالية للمدرسة يف عامة دراسية مع الألياـ  يف التعليم. تقومي

 ى  : اإلسالمية يف مدرسة ياسبورم ادلتوسطة العطلة. ك أما ادلواد الدراس 
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 (7جدول )

 جدول المواد الدراسي

 تعليق
 الفصل

 الرقم مادة دراسية
 األول الثاني الثالث

 2 القراف حديث 1 1 1 
 1 عقيدة أخالؽ 1 1 1 
 1 فقو 1 1 1 
 . التاريخ الثقايف اإلسالم  1 1 1 
 1 اللغة العربية 1 1 1 
 0 الًتبية ادلدنية 1 1 1 
 0 اللغة األندكنيسة 0 0 0 
 4 الرياضيات 0 0 0 
 0 فيزياء 1 1 1 
 22 االحياء علم 1 1 1 
 22 اقتصاد 1 1 1 
 21 جغرافية 1 1 1 
 21 تاريخ 1 1 1 
 .2 كاإلبداع ادلهارات 1 1 1 
 21 رياضة 1 1 1 
 20 اللغة اإلصلليسية 1 1 1 
 20 ادلعلوماتية اذلندسة 1 1 1 
 24 اللغة ادليدانية 2 2  
 20 ب.ـ.ؽ 1 1 1 
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 التنظيمي مدرسة ياسبوري المتوسطة اإلسالمية الهيكل .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

رةاإد  

 المشورة

 مؤسسة

 مجلس المدرسة رئيس المدرسة

 أمين صندوق

ةنائب المناهج الدراسي ب الوسائلنائ  البطال نائب   

عمليات التفتيش  باني
 الموقعي

نظار الفصل 
 األولى

نظار الفصل 
لثانيا  

الفصل نظار 
ثالثال  

 رئيس المختبر رئيس المكتبة

 المعلم

 الطالب
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Keterangan: 

  : Garis Instruksi  

  : Garis Koordinasi 

 

 اإلسالمية ماالنق اللغة العربية في مدرسة ياسبوري المتوسطةتعليم  .5
 األنشطة من عدد ىو كالدليل العربية، اللغة لتعلم حقيق  اىتماـ لديها ادلدارس ىذه

 كالطالب الصباح، يف كالتعلم التعليم أنشطة بدء قبل مثل العربية، اللغة إذل إضافة البصَتة يف
 بو القياـ دركس أم. اللغة فئة ىناؾ السبت أياـ يف عادة أكثر كىناؾ. العربية الغناء أجل من
 يـو دلدة ليس كلكن العربية، اللغة الستخداـ إلزاميا يف ةادسيالدر  إذا حيث كاحد صف يف

 ادلدرسة ىذه من السابقة اإلصلازات ككانت .الثاين فقط كساعة األكؿ  خالؿ كلكن كامل،
. 1221 عاـ يف مستول ضعف يف التجارم النظاـ العربية يف اخلطابة اللغة فاز عندما
 للغة أغنية أف إال لذلك، األقصى احلد غَت يزاؿ ال كالفهم التعلم تدعم اليت إضافية ألنشطة
 10.كالتعلم التعليم أنشطة بدء كقبل الصباح يف العربية

  

                                                           
59

م.2117يناير18مقابلةمعمعلمةاللغةالعربيةفيمدرسةياسبوريالمتوسطةاإلسالميةماالنقفيالتاريخ 



41 

 لهاعرض البيانات وفعالية وتحليالمبحث الثاني :

 القراءةتعليم مهارة في  ”Group Investigation“ ةمجموعتحقيق الاستخدام طريقة  .أ 

التجرييب دلعرفة كفاءة الطالب يف  فصلتبار القبل  ٖتريريا يف الخقاـ الباحث باال  
هنارا.  احدل عشرالباحث يف الساعة  أكبد 1220ينايَت  22 يف التاريخ مهارة القراءةتعليم 

مهارة درس الباحث  1220  ينايَت 22 تبار القبل  يف التاريخخؿ أم االبعد اللقاء األك 
ستطيع أف يال كىذه الطريقة ،”Group Investigation“موعة ٖتقيق اجملباستخداـ طريقة  القراءة

فرباير  1تبار البعدم يف التاريخ خعالة من الطالب. مث قاـ الباحث باال ألف تطبق لقاءن 
 أما تطبيق التعليم كما يل :. 1220

 
02اللقاء األول 

 

ادلتوسطة اإلسالمية  ياسبورم ٔتدرسة السابعيف الفصل  األكؿ اللقاء بدأ الباحث  
تبار القبل  يقـو الباحث ادلقدمة لبياف ما يعمل الباحث يف ىذا خقبل بداية اال. ماالنق
فَتحبوف الطالب  "عنوافؤاال عن ادلوضوع "الس 21يتكوف من  قبل تبار الخكاف اال الفصل،
 محاسة.

دلعرفة   طالبإذل ال" العنوافع "تبار القبل  عن النص بادلوضو خالباحث اال ىأعط  
كالوقت الذم  .”Group Investigation“موعة ٖتقيق اجملكفاءة الطالب قبل تطبيق طريقة 

 دقيق. 02 استغرؽ الباحث يف ىذا اللقاء
 كيف الحقا كأكضح البسملة، كقراءة بالدكعاء تبدأ الباحث األكؿ االجتماع يف
 قبل اللغة، ةمعلم قبل من عادة يتم اليت تلك من أخرل أساليب استخداـ سيحاكؿ الباحث
 العربية، باللغة دراية على الطالب مدل دلعرفة االختبار القبل  الباحث أجرل طريقة تطبيق
 على يقرأ الدعاء الًتجع مث. ستستخدـ اليت الطريقة عن فكرة الباحث أعطى االنتهاء، ٔتجرد

 .اليـو ىذا الدرس هاءتإلن الطالب
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 60الثانياللقاء  
 ”Group Investigation” موعةٖتقيق اجملعلى طريقة  مهارة القراءةبتعليم قاـ الباحث   

 Group”موعة اجمل ٖتقيق  التعليم باستخداـ طريقة . أما خطوات"لعنوافبادلوضوع "ا

Investigation”   : كما يل 

 فرقة. اربعة ادلعلم ينقسم الفصل اذل .2
اليت تتكوف من  ”Group Investigation“ رلموعات التعلم التعاكين قسم الطالب إذل .أ 

أشخاص. كل أعضاء اجملموعة ؽللك القدرة ادلختلفة كاجلنس ادلتنوعة،  اربعة اذل مخسة
نتايج االختبار كأخد الباحث البيانات عن الطالب الذم ؽللك القدرة ادلختلفة على 

 .القبل 

 كما يل  :  أما تقسيم أعضاء اجملموعة التعاكف .ب 
(3الجدول )  

 جدول فرقة التعليم

 الفرقة الثاني الفرقة األولى
 اكلفى زياة اجلنة .2
 فَتا يوليا رمحا فوترم .1
 ارنا اكمليا خَتاين .1
 زلمد اكذل األلباب ..
 مريس أفرليا سارم .1

 ديكا دكم فربيانيت .2
 اسرين دفانندا يانوار .1
 فطمى ريزا مأكلف  اماندا .1
 غاليو فرمانشو ..
 كرفيكا رمضاف .1

 الفرقة الرابع الفرقة الثالث
 فهرم فوترا سوفرايوغو .2
 نانيك ستياكايت .1
 شفاء السلسبيال .1
 دكم نور عفيفة ..

 عبد الرمحن دفيد ىيكل .2
 مايا أككتيانا ؼ .1
 فرين .1
 داين اذلادم س. ..
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 .يعط  الداللة إليهم ك ادلعلم يشرح ادلقصود .1
تقرأ " كيعط  األمثلة كيف العنوافبادلوضوع " الباحث النص شرحة، بعد ينقسم الفرق

 مث كل طالب يتبعوف اذل ما شرح الباحث. صحيح.ال النص
الباحث الطالب لتشكيل رلموعات  أمريمث  ،البسملة كقراءة بالدكعاء تبدأ الباحث

كالطالب مث ٕترم ٖتقيقا حوؿ  الباحثكفقا دلنظمة الصحة العادلية مت ٖتديدىا من قبل 
دقيقة، كبعد ذلك يقـو الطالب بعرض  02من  لباحثا قد يأيتالنصوص باللغة العربية اليت 

نتايج ادلناقشة أماـ اجملموعة. رلموعات أخرل تستجيب كتقدـ األسئلة إذل رلموعة ادلتقدمة. 
يقرأ الدعاء  مث الطالب. نمتقييما دلا مت القياـ بو  الباحثبعد كل رلموعة متقدمة، أجرل 

 .اليـو ذاى الدرس هاءتإلن الطالب على الًتجع
 

67اللقاء الثالث
 

 يعٍت ،اذل اخر يف حصة السابعة ،ألربعاءة التعليم كالتعلم يف يـو اقاـ الباحث بعملي
 . أماخطوات عملية التعليم كالتعلم يف اللقاء الثالث كما يل  : 22..2 – 22.12 الساعة

 بالتعاكين يف الفرقة.م ادلواد يفرقة لتقسالالباحث رؤكس  أمر .2

 كما تقدـ يف اللقاء الثاين.  يبحث ادلواد بالتعاكين يف الفرقةكل فرقة  .1
الباحث  أمرمث ي البسملة، كقراءة بالدكعاء تبدأ الباحثمستول باللقاء ادلتقدـ، 

الطالب لتشكيل رلموعات كفقا دلنظمة الصحة العادلية مت ٖتديدىا من قبل الباحث 
 02لباحث من ا قد يأيتكالطالب مث ٕترم ٖتقيقا حوؿ النصوص باللغة العربية اليت 

دقيقة، كبعد ذلك يقـو الطالب بعرض نتايج ادلناقشة أماـ اجملموعة. رلموعات أخرل 
 رلموعة ادلتقدمة. بعد كل رلموعة متقدمة، أجرل الباحث تستجيب كتقدـ األسئلة إذل

 ىذا الدرس إلنتهاء الطالب على عقرأ الدعاء الًتجي مث الطالب. نتقييما دلا مت القياـ بو م
 .اليـو
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63اللقاء الرابع
 

 يعٍت ،اذل اخر يف حصة السابعةاألربعاء ية التعليم كالتعلم يف يـو قاـ الباحث بعمل  
 . كاخلطوات يف ىذا اللقاء منها :22..2 – 22.12 الساعة
 . أماـ الفصل لكل فرقة كصل ادلباحثة رييس الفرقة أك موكالو .2

 الًتمجة رلموعة نتايج شرحادلوكل ي . أ
 أخرل رلموعات إذل ادلوجهةالسؤاؿ جعل . ب
 قراءهتملنتايج ملخص  تقدمي. ت

 يتقدـ. رلموعةلنتايج  االستجابةاإلجابة ك  الفرقة األخرل يعطى .1
 اذا كاف خطأ التصوار ك يعطى اخلالصة.يعطى ادلعلم شرحا باإلختصار  .1
 التقومي. ..

 يتجاكب الطالب عن ادلوضوع، كالوظيفة، كفعالية خرباهتم.. أ
 يتآزر الباحث كالطالب يف تقومي تعليمهم.. ب

يف اجملموعة   ”Group Investigation“ طريقةالبعدم بعد تطبيق قاـ الباحث باختبار 
لذم ادلتوسطة اإلسالمية ماالنق. كالوقت ا ياسبورم يف الفصل السابع ٔتدرسة ةالتجريبي

ؤاال عن س 21تبار البعدم يتكوف من خدقيقة. كاف اال 02 استغرؽ الباحث يف ىذا اللقاء
 .تبار القبل خ" متساكيا باالعنوافادلوضوع "ال

الباحث الطالب  أمريمث  ،البسملة كقراءة بالدكعاء تبدأ باللقاء ادلتقدـ، الباحث جنبا
كالطالب مث  الباحثلتشكيل رلموعات كفقا دلنظمة الصحة العادلية مت ٖتديدىا من قبل 

دقيقة، كبعد ذلك  02من  لباحثا قد يأيتٕترم ٖتقيقا حوؿ النصوص باللغة العربية اليت 
سئلة يقـو الطالب بعرض نتايج ادلناقشة أماـ اجملموعة. رلموعات أخرل تستجيب كتقدـ األ

 نمتقييما دلا مت القياـ بو  الباحثإذل رلموعة ادلتقدمة. بعد كل رلموعة متقدمة، أجرل 
. قبل الرجع، يعط  اليـو ىذا الدرس هاءتإلن الطالب على يقرأ الدعاء الًتجيع مث الطالب.

 الباحث االختبار البعدم دلعرفة نتايج الطريقة اليت استخدـ الباحث.
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تعليم مهارة في  Group Investigation”" مجموعةال تحقيق طريقةاستخدام فعا لية  . ب
 القراءة

 بحث الكيفيالنتائج  .0

 تعليم النصوص القرايية يف ىذا البحث يقدـ الباحث ٖتليل البيانات كنتيجتها يف  
" لطالب الفصل السابع يف مدرسة Group Investigation" موعة اجمل ٖتقيق باستخداـ طريقة

، كعلى الًتتيب التارل 1220ينايَت  22التاريخ  يف ماالنقاإلسالمياة  ادلتوسطةياسبورم 
تبار ختبارين علا االخى حسب نتيجة ادلالحظة كتتيجة االتكوف نتيجة عرض البيانات عل

 (t)تبار اإلخصاي  حتبارين باالخعرض البيانات عن االتبار البعدم، ك خالقبل  كاال
 الضابطة. كيشرح ىذا الوصف بصورة تفصيلة إذل : للمجموعة التجريبية كاجملموعة

 
 ةظنتيجة المالح .أ 

اللغة  دلعرفة حالة تعليمة قبل إبتداء ىذا البحث، يعمل الباحث ادلالحظ
 .0ادلتوسطة اإلسالمية ماالنق.  ياسبورمالعربية يف مدرسة 

ادلتوسطة  ياسبورماللغة العربية يف مدرسة  أما النتايج من مالحظة تعليم
ؿ ادلعلومات بطريقة ستخدـ ايصاتاللغة العربية  ةى  أفا مدرس إلسالمية ماالنقا

عليمهم ى  ليس مجيع الطالب ستخدـ طريقة أخرل. كادلشكالت يف تتاخلطابة كدل 
اللغة العربية من مدرستهم ادلاضية. الطالب اليت قد تعلم اللغة العربية ىم  قد تعلم

يقدركف على ايصاؿ ادلعلومات من الدرس بشرعة، أما الطالب اليت دل يتعلم اللغة 
علموف من اللغة البسيطة. إذا العربية ىم يتعلموف اللغة العربية مهال لوجوهبم أف يت

دلن التعلم بشكلُت من التعلم، يف داخل الفصل ك يف عملية التعليم ك  ةادلدرس تطبق
تعلم اللغة العربية ىم يتعلموف اللغة العربية زيادهتم التدريبات خارج الفصل دل ي

 كخارج اخلصة.
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ادلتوسطة اإلسالمية ماالنق يعلام نفسيا.  ياسبورميف مدرسة  مهارة القراءةإفا   
يف  ةتعليم اللغة العربية حصا يف ىذه ادلدرسة ى   النصوص القراييةيف تعليم  كاحلالة
، كراسة K-13الكتاب اللغة العربية ٔتنهج ، الوسايل التعليمية ادلستخدمة األسبوع
يقرأ ار ادلدرس كاحد من الطالب أف ى  اخت مهارة القراءةلتعليم ، التقومي التدريبات
 األخطاء ادلوجودة.على السبورة كيهتموف اآلخرين مثا أصلح ادلدرس من  الكلمة

يف وعة مٖتقيق اجملطريقة ب مهارة القراءةتعليم  سيطبق كيقدـ الباحث أنو  
ادلتوسطة اإلسالمية ماالنق، ٖتليل البيانات كنتيجتها على تطبيق  ياسبورممدرسة 

ادلتوسطة  ياسبورممدرسة يف موعة اجمل ٖتقيق طريقةب مهارة القراءةتعليم  كأثر
. كيبُتا جابة السؤاؿادلقصودة ى  من اإل مهارة القراءةتعليم سالمية ماالنق. أما اإل

للمجموعة  فصل السابعيف  أمامتفرقُت سيعلم اللغة العربية يف فصلُت  الباحث
يف  ةموعاجمل ٖتقيق كتطباق البحث باستخداـ طريقة سيستخدـ طريقة اخلطابة الضابطة
 للمجموعة التجريبية. عيف فصل الساب مهارة القراءةتعليم 

 

 نتائج المقابلة  .ب 

يف ( تاذة صاحلة مئراةاألس) العربية اللغة ةسمدرا  مع قابلةادل الباحث عقد
 ىذه من الباحث حصل 01.ماالنق اإلسالمية ةطادلتوس ياسبورم ادلدرسة مكتبة 
 ماالنق اإلسالمية ةطادلتوس ياسبورم ادلدرسة يف العربية اللغة تعليم أف ادلقابلة

 يف شكلةادل ؾناى التعلم عملية كيف ،K-13  تستخداـ السابع الفصل يف خصوصا
كأكثر منهم  اإلبتدايية رسةادلد من تخرجادل الطالب ىناؾ ألف الطالب موجهة

 بزيادة درسادل فعمل. قبل من العربية اللغة تعلم قد يتعلموف "إقراء" كبعضهم
 زيادةك . خارجو أك الفصل داخل يف قبل من العربية اللغة ؼعر ي دل من إذل التدريبات
 الطالب تساعد أف عليهم فوجب قبل من العربية اللغة تعلم قد اليت للطالب العمل
 تؤيت أف درسادل على ـالز  ادةادل بداية قبل. قبل من العربية اللغة ؼتعر  دل من

                                                           
65

11:15إنى انغاػح  11:11انغاػح  2117فثشاٌش  1ٌٕو األستؼاء انراسٌخ مقابلةفي 
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 اليهتموا الذين الطالب موجهة طريقةك . ادةبادل العالقة ذلا ما شجعكادل فرحادل األنشطة
 من تأيت شكلةادل ذهى كنكؽل ،ؿالسؤا إلجابة الفصل أماـ ليتقدـ بإشارتو سبالدرك 
 خصوصا. ادةادل ؿايصا طريقة أم درس،ادل اىتماـ درس،ادل صوت من درسادل نفس
 طريقةك . التدريبات كراسة يف األسئلة يبٕت أف التدريبات ادلدرس زيادة القراءة يف

 .وجودةادل األخطاء مجيع على ناقشةبادل سالدرك  تقومي
 يف ادلقابلة كسلتويات. ادلشكالت عدة على الباحث حصل ادلقابلة ىذه كيف

 :يل  كما كادلدرس، الباحث بُت احلوار
 السابع؟ الصف يف تعليم اللغة العربية ستعملت الذم األسلوب ذاما:  السؤاؿ .1

ال  الطالب األسلوب ىذا يكوف أف يرجو ادلعلمة ،مسعية شفوية طريقة : اجلواب
 بشكل العربيةكلمة  نطق أف يستطيع أهنا كأيضا العربية، العبارة على غريبا

 .صحيح
 ؟العربية اللغة ميتعل يف ةادلعلم يستخدـ اليت االعالـ كسايل ما:  السؤاؿ .2

 كسايل استخداـ إذل مضى كقت أم من ، حاكلت ادلعلمةسبورة:  اجلواب
 ككاف التعلم يف الطالب انتباه جذب إذل يهدؼ الذم احملموؿ الكمبيوتر اإلعالـ

 يريدكف الطالب من ادلزيد احملموؿ الكمبيوتر تستخدـ. التوقعات مع يتماشى ال
 الفيلم كغَت ذلك. دلشاىدة

 ؟يف اللغة العربية السابع الصف كفاءة الطالب كيف:  السؤاؿ .3
كأكثر منهم  اإلبتدايية رسةادلد تخرجادلأكثر من  السابع الصف الطالب:  اجلواب

 .قبل من العربية اللغة تعلم قد يتعلموف "إقراء" كبعضهم
 ؟كفاءة ادلعلمُت يف اللغة العربية كيف:  السؤاؿ .4

بعضهم خرجُت من ادلعهد  ألف جدا، جيدة ىنا ادلعلمُت كفاءة:  اجلواب
 .العربيةكلية  من خرغلُت اإلسالم  كبعضهم

 السابع؟ الصف طالبل النصوص القراييةعليم تيف  مشكالت ما:  السؤاؿ .5
 كدل يستطيعوا اف يقرأ معٌت الكلمة فهموادل ي قد السابع الصف الطالب:  اجلواب
 .العربية
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 نتائج البحث الكمي .7

 خاصة العربية اللغة  مادة يف الطالب قدرة دلعرفة القبل  تبارخباال الباحث قاـ

 كأما السؤاؿ ،1220ينايَت  22استخداـ طريقة رلموعة  قبل تعليم مهارة القراءة يف

 ياسبورمدرسة تبار يؤخذ من كرسات التدريبات للمخاال كأسئلة ناصا، تبارخاال
تبار خاال ىذا ". كاشًتؾ يفلعنوافا"ادلوضوع  ٖتت سابعفصل ال ادلتوسطة اإلسالمية

تبار كما خ. كنتايج االة كاجملموعة الضابطةاجملموعة التجريبي القبل  رلموعتاف كعلا من
 :يل 

 

 نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة . أ

 (4) جدول

 تبار القبلي للمجموعة الضابطة كما يلي:أما نتائج االخ

 التقدير تبار القبليخاال اسماء التالميذ الرقم
 جيد جدا 41 عبد الرمحن 2
 جيد جدا 41 يوسن ماىندرا فالينتينو 1
 جيد جدا 41 الدين زلمد ىافرك 1
 شلتاز 02 يوغا فراتاما فرمانشة .
 شلتاز 02 زلمد عل  حبييب 1
 جيد 42 فردينشة 0
 شلتاز 02 زلمد أننتا سًتيا 0
 جيد 42 ألفياف باتستا فرناندك 4
 شلتاز 02 امحد لوح  0
 جيد 02 رندا ريكو أرديانشة 22
 جيد جدا 42 رفك  ألفيانشة 22
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 شلتاز 02 فراتاماأريا يوغا  21
 شلتاز 02 ترم بنتاع كورنياكاف 21
 شلتاز 02 بايو ايكا فراتاما .2
 جيد جدا 41 ريو فوترا رمضاف 21
 ضعيف 1. امحد شهر الفًتاكاف 20
 جيد 01 زلمد فوزم 20
 جيد جدا 42 رتاما فالديوف فرمانشة 24
 2.42 العدد
 41،1 ادلعدؿ

 

 41،1القبل ، ظهر أف التالميذ نالوا الدرجة ادلعدلة فمن نتايج ىذا االختبار 
، كيف مستول 0، كيف مستول جيد جدا = 0كأما التالميذ يف مستول شلتاز= 

، كيف مستول ضعيف 2، كيف مستول مقبوؿ= .، كيف مستول جيد = 2متوسط = 
 ، كمن ىنا فإف قدرهتم على تعليم مهارة القراءة بصفة شلتازة.2= 

 تبار البعدم للمجموعة الضابطة كما يل :أما نتايج االخ. ب

 (5) جدول

 تبار البعدي للمجموعة الضابطةنتائج االخ

 التقدير تبار البعديخاال اسماء التالميذ الرقم
 شلتاز 222 عبد الرمحن 2
 شلتاز 02 يوسن ماىندرا فالينتينو 1
 شلتاز 222 زلمد ىافرك الدين 1
 جيد جدا 41 يوغا فراتاما فرمانشة .
 شلتاز 01 زلمد عل  حبييب 1
 شلتاز 01 فردينشة 0
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 شلتاز 01 زلمد أننتا سًتيا 0
 شلتاز 02 ألفياف باتستا فرناندك 4
 شلتاز 222 امحد لوح  0
 جيد جدا 42 رندا ريكو أرديانشة 22
 شلتاز 01 رفك  ألفيانشة 22
 شلتاز 01 أريا يوغا فراتاما 21
 شلتاز 02 ترم بنتاع كورنياكاف 21
 جيد جدا 42 بايو ايكا فراتاما .2
 جيد 01 ريو فوترا رمضاف 21
 شلتاز 02 امحد شهر الفًتاكاف 20
 جيد جدا 42 زلمد فوزم 20
 شلتاز 02 رتاما فالديوف فرمانشة 24
 2021 العدد
 10 ادلعدؿ

 

كأما  10فمن نتايج ىذا االختبار البعدم، ظهر أف التالميذ نالوا الدرجة ادلعدلة 
، كيف مستول متوسط .، كيف مستول جيد جدا = 21التالميذ يف مستول شلتاز= 

، 2، كيف مستول ضعيف = 2، كيف مستول مقبوؿ= 2، كيف مستول جيد = 2= 
 كمن ىنا فإف قدرهتم على تعليم مهارة القراءة بصفة شلتازة.

 نتايج االختبار القبل  كالبعدم للمجموعة التجريبية. ت
 القبل  للمجموعة التجريبية كما يل :أما نتايج االختبار 
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 (6) جدول

 للمجموعة التجريبية قبليتبار النتائج االخ

 التقدير تبار القبلياالخ اسماء التالميذ الرقم
 جيد 71 أسرين دفانندا يانوار 2
 متوسط 65 أرنا اكمليا خَتاين 1
 جيد 71 شفاء السلسبيال 1
 متوسط 61 اكلفى زياة اجلنة .
 متوسط 61 ريزا مأكلف  أماندافطمى  1
 متوسط 65 مايا أككتيانا ؼ 0
 متوسط 61 مريس أفرليا سارم 0
 متوسط 61 ديكا دكم فربيانيت 4
 متوسط 61 نانيك ستياكايت 0
 ضعيف 51 داين اذلادم س. 22
 متوسط 65 غاليو فرمانشو 22
 متوسط 65 دكم نور عفيفة 21
 متوسط 61 فَتا يوليا رمحى فوترم 21
 متوسط 65 فهرم فوترا سوفرايوغو .2
 متوسط 61 عبد الرمحن دفيد ىيكل 21
 متوسط 61 زلمد اكذل األلباب 20
 ضعيف 41 كرفيكا رمضاف 20
 ضعيف 51 فرين 24
 2241 العدد
 20،1 ادلعدؿ
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 20،1فمن نتايج ىذا االختبار القبل ، ظهر أف التالميذ نالوا الدرجة ادلعدلة 
، كيف مستول 2، كيف مستول جيد جدا = 2التالميذ يف مستول شلتاز= كأما 

، كيف مستول 2، كيف مستول مقبوؿ= 1، كيف مستول جيد = 21متوسط = 
 ، كمن ىنا فإف قدرهتم على تعليم مهارة القراءة بصفة جيد جدا.1ضعيف = 

 تبار البعدم للمجموعة التجريبية كما يل :أما نتايج االخ. ث

 (7) جدول

 تبار البعدي للمجموعة التجريبيةنتائج االخ

 التقدير تبار القبليخاال اسماء التالميذ الرقم
 جيد جدا 41 أسرين دفانندا يانوار 2
 شلتاز 222 أرنا اكمليا خَتاين 1
 شلتاز 01 شفاء السلسبيال 1
 شلتاز 01 اكلفى زياة اجلنة .
 جيد جدا 41 فطمى ريزا مأكلف  أماندا 1
 شلتاز 01 أككتيانا ؼمايا  0
 شلتاز 222 مريس أفرليا سارم 0
 شلتاز 02 ديكا دكم فربيانيت 4
 شلتاز 02 نانيك ستياكايت 0
 جيد جدا 42 داين اذلادم س. 22
 جيد جدا 42 غاليو فرمانشو 22
 شلتاز 01 دكم نور عفيفة 21
 شلتاز 222 فَتا يوليا رمحى فوترم 21
 شلتاز 01 فهرم فوترا سوفرايوغو .2
 شلتاز 01 عبد الرمحن دفيد ىيكل 21
 شلتاز 01 زلمد اكذل األلباب 20
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 شلتاز 02 كرفيكا رمضاف 20
 شلتاز 01 فرين 24
 2002 العدد
 01،1 ادلعدؿ

 

فمن نتايج ىذا االختبار البعدم، ظهر أف التالميذ نالوا الدرجة ادلعدلة 
، كيف .مستول جيد جدا = ، كيف .2كأما التالميذ يف مستول شلتاز=  01،1

، كيف مستول 2، كيف مستول مقبوؿ= 2، كيف مستول جيد = 2مستول متوسط = 
 ، كمن ىنا فإف قدرهتم على تعليم مهارة القراءة بصفة متازة.2ضعيف = 

 تبار القبل  كالبعدم للمجموعة الضابطةمقارنة نتايج االخ. ج
 لمجموعة الضابطة،تبار القبل  ك البعدم لكبعد شرح الباحث نتايج االخ

كادلقارنة كما  تبار القبل  كالبعدم لتلك اجملموعة.فقد تقدـ الباحث ادلقارنة بُت اخ
 يل :

 (8) جدول

 تبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطةخالمقارنة بين اال

 النتيجة المستوى الرقم
 تبار البعدياالخ تبار القبلياالخ
 ادلئوية النسبة التالميذعدد  ادلئوية النسبة عدد التالميذ

 % 01،1 21 % 14،4 0 222 -02 شلتاز 2
 % 11،1 . % 11،1 0 40 – 42 جيد جدا 1
 % 2 2 % 2 2 00 - 02 جيد 1
 % 21،1 2 % 11،1 . 00 – 02 متوسط .
 % 2 2 % 2 2 10 – 10 مقبوؿ 1
 % 2 2 % 21،1 2 11 - 2 ضعيف 0

 % 222 24 % 222 24 العدد
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بياف ادلقارنة بُت االختبار القبل  كالبعدم للمجموعة الضابطة كبانسبة إذل 
% من التالميذ يف مستول ضعيف، كيف  21،1فظهر أف يف االختبار القبل  

% كيف  2%، كيف مستول جيد  11،1%، كيف مستول متوسط  2مستول مقبوؿ 
%. كأما يف االختبار البعدم  14،4% كيف مستول شلتاز  11،1مستول جيد جدا 
%  21،1% كيف مستور متوسط  2% كيف مستول مقبوؿ  2أف مستول ضعيف 
 01،1% كيف مستول شلتاز  11،1% كيف مستول جيد جدا  2كيف مستول جيد 

%. كىذا البياف يعٍت السابق أف نتيجة االختبار البعدم أكثر من نتيجة االحتبار 
 القبل .

 تجريبية مقارنة نتايج االختبار القبل  كالبعدم للمجموعة ال. ح
كبعد شرح الباحث نتايج االختبار القبل  كالبعدم للمجموعة التجريبية، 
 فقدـ الباحث ادلقارنة بُت اختبار القبل  كالبعدم لتلك اجملموعة. كادلقارنة كما يل :

 
 (9) جدول

 تبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبيةالمقارنة بين االخ

 النتيجة المستوى الرقم
 تبار البعدياالخ القبليتبار االخ
عدد 

 التالميذ
 النسبة

 ادلئوية
عدد 

 التالميذ
 ادلئوية النسبة

 % 00،0 .2 % 2 2 222 -02 شلتاز 2
 % 11،1 . % 2 2 40 – 42 جيد جدا 1
 % 2 2 % 01،1 21 00 - 02 جيد 1
 % 2 2 % 22،2 1 00 – 02 متوسط .
 % 2 2 % 2 2 10 – 10 مقبوؿ 1
 % 2 2 % 20،0 1 11 - 2 ضعيف 0

 % 222 24 % 222 24 العدد
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كبانسبة إذل بياف ادلقارنة بُت االختبار القبل  كالبعدم للمجموعة التجريبية 
% من التالميذ يف مستول ضعيف، كيف  20،0فظهر أف يف االختبار القبل  

 01،1%، كيف مستول جيد  22،2%، كيف مستول متوسط  2مستول مقبوؿ 
%. كأما يف االختبار البعدم   2% كيف مستول شلتاز  2جدا  % كيف مستول جيد
% كيف  2% كيف مستور متوسط  2% كيف مستول مقبوؿ  2أف مستول ضعيف 

%.  00،0% كيف مستول شلتاز  11،1% كيف مستول جيد جدا  2مستول جيد 
 ل .كىذا البياف يعٍت السابق أف نتيجة االختبار البعدم أكثر من نتيجة االختبار القب

 مقارنة نتايج االختبار البعدم للمجموعة الضابطة كالتجريبية. خ
كبعد االكماؿ من عرض بياف نتايج االختبارين القبل  كالبعدم من 
اجملموعتُت فينبغ  للباحث أف تعرض بياف مقارنة نتايج االختبار البعدم بُت اجملموعة 

 الضابطة كالتجريبية. كادلقارنة كما يل :
 

 (01) جدول
 تبار البعدي للمجموعة الضابطة والتجريبيةرنة نتائج االخالمقا

اسماء التالميذ  الرقم
 المجموعة الضابطة

تبار خنتائج اال
 البعدي

اسماء التالميذ 
 المجموعة التجريبية

تبار خنتائج اال
 البعدي

 41 أسرين دفانندا يانوار 222 عبد الرمحن 2
 222 خَتاينأرنا اكمليا  02 يوسن ماىندرا فالينتينو 1
 01 شفاء السلسبيال 222 زلمد ىافرك الدين 1
 01 اكلفى زياة اجلنة 41 يوغا فراتاما فرمانشة .
فطمى ريزا مأكلف   01 زلمد عل  حبييب 1

 أماندا
41 

 01 مايا أككتيانا ؼ 01 فردينشة 0
 222 مريس أفرليا سارم 01 زلمد أننتا سًتيا 0



55 

 02 ديكا دكم فربيانيت 02 ألفياف باتستا فرناندك 4
 02 نانيك ستياكايت 222 امحد لوح  0
 42 داين اذلادم س. 42 رندا ريكو أرديانشة 22
 42 غاليو فرمانشو 01 رفك  ألفيانشة 22
 01 دكم نور عفيفة 01 أريا يوغا فراتاما 21
 222 فَتا يوليا رمحى فوترم 02 ترم بنتاع كورنياكاف 21
 01 فهرم فوترا سوفرايوغو 42 بايو ايكا فراتاما .2
 01 عبد الرمحن دفيد ىيكل 01 ريو فوترا رمضاف 21
 01 زلمد اكذل األلباب 02 امحد شهر الفًتاكاف 20
 02 كرفيكا رمضاف 42 زلمد فوزم 20
 01 فرين 02 رتاما فالديوف فرمانشة 24
N 2002 اجملموع 2011 اجملموع 

 

االختبار البعدم للمجموعة التجريبية ظهر من اجلدكؿ السابق أف نتايج 
 .2011أكثر من نتايج االختبار البعدم للمجموعة الضابط =  2002=

 نتايج عدد االضلراؼ كعدد االضلراؼ ادلربع من اجملموعتُت. د
كبعد مقارنة نتايج االختبار البعدم بُت اجملموعتُت الضابطة كالتجريبية، فشرح 

كعدد االضلراؼ ادلربع من اجملموعتُت كى  كما الباحث بتقومي نتايج عدد االضلراؼ 
 يل :
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 (00جدول )

 نتائج عدد االنحراف وعدد االنحراف المربع من المجموعتين

 الرقم المـجموعة التجريبية الضابطة المـجموعة
Y2 (Y) Y2 Y1 X2 (X) X2 X1 

111 21 222 41 111 21 41 71 2 

11 1 02 41 2111 11 222 65 1 

111 21 222 41 011 11 01 71 1 

11- 1- 41 02 2111 11 01 61 . 

11 1 01 02 011 11 41 61 1 

111 21 01 42 022 12 01 65 0 

11 1 01 02 2022 .2 222 61 0 

222 22 02 42 022 12 02 61 4 

222 22 222 02 022 12 02 61 0 

222 22 42 02 022 12 42 51 22 

111 21 01 42 111 21 42 65 22 

11 1 01 02 022 12 01 65 21 

2 2 02 02 2022 .2 222 61 21 

222- 22- 42 02 022 12 01 65 2. 
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11- 1- 01 41 2111 11 01 61 21 

1211 .1 02 .1 2111 11 01 61 20 

11 1 42 01 1122 12 02 41 20 

222 22 02 42 1211 .1 01 51 24 

 اجملموع 2241 2002 101 20011 2.42 2011 212 1122

  
  

  
  N 

 

 ،ضلراؼلص الباحث بعض النتايج اآلتية عدد االؼل ،كبعد توضيح اجلدكؿ السابق
 كى  كما يل  : ،ضلراؼ ادلربع من اجملموعة الضابطة كاجملموعة التجريبيةكرلموعة عدد اال

 (07الجدول )

 نحراف المربع من المجموعتيننحراف وعدد االمجموعة عدد اال

 التجريبية المجموعة الضابطة المجموعة
 عدد رلموع

 (∑Yاالضلراؼ )

 االضلراؼ عدد رلموع

 (∑Y2ربع )ادل

 عدد رلموع

 (∑Xاالضلراؼ )

رلموع عدد االضلراؼ 

 (∑X2ادلربع )

212 1122 101 20011 
 

 :السابق اجلدكؿ يف ما توضيح يل  فيما ك

X1 التجريبية اجملموعة من القبل  تبارخاال = نتايج 

X2 التجريبية اجملموعة من البعدم تبارخاال = نتايج 

(X) التجريبية اجملموعة نتايج من االضلراؼ = عدد 
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X2 = التجريبية اجملموعة نتايج من ربعادل االضلراؼ عدد 

∑X  =التجريبية اجملموعة نتايج من االضلراؼ عدد رلموع 

∑X2 التجريبية اجملموعة نتايج من ربعادل االضلراؼ عدد = رلموع 

Y1  =الضابطة اجملموعة من القبل  تبارخاال نتايج 

Y2 الضابطة اجملموعة من البعدم تبارخاال = نتايج 

(Y) الضابطة اجملموعة نتايج من االضلراؼ = عدد 

Y2  الضابطة اجملموعة نتايج من ربعادل االضلراؼ = عدد 

∑Y  =الضابطة اجملموعة نتايج من االضلراؼ عدد رلموع 

∑Y2  =الضابطة اجملموعة نتايج من ربعادل االضلراؼ عدد رلموع 

 

    =  

∑ 

  

  = 

   

  
 

  = 31,9 

∑ 2 =  ∑ 2
 -  

 ∑   

 

 

  = 19725  
- 
      

  
 

  = 19725  
-  

      

  
 

  = 
19725 - 18368 

  = 1377 

    =  

∑ 

  

  = 
   

  
 

  = 8,3 
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∑ 2  =  ∑ 2
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  =  
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  =  
3300 - 

     

  
 

  = 
3300 - 1250 

  = 2050 
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 =           
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 ) 

 

 = 
    

√(
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 ) 

 

 = 
    

√              
 

     
    

√      
 

=  
    

   
 

 = 7,3 

d.b.  = (Nx + Ny -2) = (18+18-2) = 34 

ts 0,05 = 1,70 

ts 0,01 = 2,46 
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مث قاـ الباحث بتعيُت  0،1= اإلحصاي   tمن اجلدكاؿ السابق كجد الباحث أف نتيجة 
t-table  مث ْتث الباحث نتيجتو يف القايمة احلرية(degree of freedom)  منt-
table   1كيف ادلستول ادلعٌت  0.,1% =  2فوجد أف نتيجتو. يف ادلستول ادلعٌت  = %
  ": (t)كىذا تقرير "ت  .2،02

 

 " (t)تقرير "ت 

  

 

 

 

 0.،1= %  2 أكرب من نتيجة ادلستول ادلعنوم 0،1 اإلحصاي  = tألف تنيجة 
مقبوؿ يعٌت  H1كذلك ٔتعٌت أف   2،02=  % 1لك أكرب من نتيجة ادلستول ادلعنوم ككذ

فعاؿ يف ترقية   موعةٖتقيق اجملطريقة  أف استخداـ ىذا دليل ك ىذا البحث مقبولة. أف فركض
. كىذه النتيجة معززة بالبيانات من ادلالحظة كادلقابلة، لتعليم مهارة القراءةالطالب كفاءة 

. كخالصة ذلذا البحث موعةاجمل ٖتقيق طريقةكغالبا منهم ػلبوف التعليم كالتعلم باستخداـ 
 Group“ موعةٖتقيق اجملطريقة  ّتميع البيانات اليت مجعها الباحث، أف استخداـ

Investigation” يف تعليم مهارة القراءة يف  رغبة الطالب فعاؿ لًتقية كفاءة الطالب كتنمية
 االنق.ادلتوسطة اإلسالمية م مدرسة ياسبورم

 

  

t.test  )t  )احلسايب< t.tabel ) t = )حصلت ٕتريبية " مقبوؿ اجلدكارل 

t.test  )t  )احلسايب> t.tabel ) t = )دكدر فشلت ٕتريبية " م اجلدكارل 
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 تهامناقشالمبحث الثالث: 

 Group“مجموعة ال تحقيق استخدام طريقةب مهارة القراءةتطبيق تعليم  . أ

Investigation”  قماالنالمتوسطة اإلسالمية  ياسبوريفي مدرسة 
 

 Group“ موعةٖتقيق اجملطريقة  العربية باستخداـقاـ الباحث تعليم اللغة  

Investigation” ادلشكلة . اللقاءات أربعةب ةيف الفصل التجريبي مهارة القراءة يف تعليم
لتعرؼ معٌت الكلمات ادلوجودة يف اجملموعة التجريبية قبل التطبيق يعٍت ينقصوف الطالب 

ٖتقيق . غلرب الباحث لًتقية استيعاهبم باستخداـ طريقة العربية كغريب من مساعهم
 ، يعط  الباحث الورقة اليت فيها مادة كادلًتادفات عن ادلوضوع ادلعُت يف التطبيق.اجملموعة

 نموعة، كلكاجمل ٖتقيق كغلرب الباحث أف يعط  الطالب فهما جيدا باستخداـ طريقة
 صعبة. مهارة القراءةتعليم الطالب ال يفكركا أف 
 سبعةمن  التعلم التعاكين الذم تتكوف على يف موعةاجمل ٖتقيق فاستخداـ طريقة
سنة  أكدين كينرنا فوترا يف كتابو اسًتاتيجيات التعليم كالتعلم خطوات الذم يقوؿ

ٕتمع مع رلموعاهتم اليت  الطالب يأمر الباحث.كخطواهتا ى  .1يف صفحة .122
 الباحث أمر ،بادلادتو ادلتعلقة ةالعربي النصوص على ٖتتوم كرقة الباحث أعطى يتعُت،

ٕتاكب  ،النتايج لشرح أمر الباحث الطالب تقدـ اماـ الفصل ،النص يف بالتحقيق
 .ادلقدمة ادلادة يشرح الباحث رلموعة، كل لنتايج الباحث
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 Group“مجموعة ال تحقيق استخدام طريقةب مهارة القراءةتعليم فعالية  . ب

Investigation”  المتوسطة اإلسالمية ماالنق ياسبوريفي مدرسة 

 

ادلتوسطة  ياسبورميف مدرسة موعة اجمل ٖتقيق استخداـ طريقةب تعليم مهارة القراءة فأ
أكرب من نتيجة ادلستول  0،1 اإلحصاي  = tتنيجة بدليل  فعالية. ماالنقاإلسالمية 

  2،02=  % 1لك أكرب من نتيجة ادلستول ادلعنوم ككذ 0.،1= %  2 ادلعنوم
 أف أك مردكد Hoك ىذا البحث مقبوؿ مقبوؿ يعٌت أف فركض H1كذلك ٔتعٌت أف 

كفاءة لًتقية   موعةٖتقيق اجملطريقة  أف استخداـ كىذا دليل مقبوؿ. البحث ىذا فركض
 .الطالب يف تعليم مهارة القراءة

مقبوؿ فظهر أف الطالب يستطيعوف أف يأخذكا ادلعلومات من ادلواد  tتبار احبنتيجة 
تبار خة من نتايج البحث يف االموعاجمل ٖتقيق التعليمية. كظهرت فعالية استخداـ طريقة
تبار القبل  خما عرضت البيانات السابقة يف االالقبل  كالبعدم للمجموعة التجريبية ك
موعة ى  الدكافع ٖتقيق اجملالية استخداـ طريقة كالبعدم. كظهرت العوامل اليت تؤثر لفع

 كاألسلوب للتعليم كالتعلم.
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 خامسالفصل ال
 ختتاماال

 
 بحثال نتائج خالصة . أ

كبعد انتهاء من إجراء البحث الكيف  كالكم  عن تعليم مهارة القراءة باستخداـ طريقة 
اإلسالمية ماالنق، " يف مدرسة ياسبورم ادلتوسطة Investigation Group"ٖتقيق اجملموعة 

 فحصل الباحث على اإلستنتاج األخَت أآلتية:
 

م يخطوات، من تقس سبعةب مهارة القراءةتعليم موعة يف اجمل ٖتقيق استخداـ طريقة .1
فرقة اليت  أربعة  استخدامها ينقسم الطالب إذلالفصل إذل بعض فرقة حىت التقومي. يف

ادلادة من التعلم بادلوضوع  أشخاص. فيشرح ادلدرس أربعة إذل مخسةتتكوف من 
مر ادلدرس لكل فرقة لبحث عن ادلادة لإلستعداد ادلناقشة. كبعد ذلك أ. كيلعنوافا

ألف التالميذ يشعركف باحلماسة  يناقش نتايج ادلشاكرة لكل فرقة، كيقـو ادلدرس.
كالرغبة يف عملية التعليم. كىذه الطريقة كانوا يستطيعوف أف يتعاكف بعضهم ببعض 

 عملية التعليم ادلمتعة.كٕتعل 
 

 Group”موعةاجمل ٖتقيق استخداـ طريقةتعليم مهارة القراءة ب أف .2
Investigation”   تنيجة يف  فعاؿ كىt =  أكرب من نتيجة  0،1 اإلحصاي

=  % 1لك أكرب من نتيجة ادلستول ادلعنوم ككذ 0.،1= %  2 ادلستول ادلعنوم
 مردكد Hoك ىذا البحث مقبوؿ مقبوؿ يعٌت أف فركض H1كذلك ٔتعٌت أف   2،02

طريقة  استخداـتعليم مهارة القراءة بأف  كىذا دليل مقبوؿ. البحث ىذا فركض أف أك
كىذا احلصيل معزز بالبيانات من ادلالحظة كادلقابلة،  .فعالية كمقبوؿ موعةٖتقيق اجمل

. كخالصة ذلذا موعةاجمل ٖتقيق لم باستخداـ طريقةكغالبا منهم ػلبوف التعليم كالتع
  موعةاجمل ٖتقيق طريقة البحث ّتميع البيانات اليت مجعها الباحث، أف استخداـ
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يف مدرسة  تعليم مهارة القراءة كفاءة الطالب كتنمية رغبة الطالب يفلًتقية  فعالية 
 ادلتوسطة اإلسالمية ماالنق. ياسبورم

 
 مقترحات البحث . ب

 ضركرية بتقدمي ادلقًتحات فيها يل :انطلق من نتايج البحث يرل الباحث 
يرجوا الباحث أف يكوف ىذا البحث مرجعا من ادلراجع لكتابة البحث العلم  ادلتعلقة هبذا  .1

 ادلوضوع من الباحثُت.
إف ىذا البحث ػلتاج إذل االستمرار، فعلى الباحث اآلخر أف يقـو البحث لتحسينو  .2

 كتعميقو.
 ادلستقبل ى  :ت الباحث يف البحث أما اقًتاحا

ادلتوسطة اإلسالمية ماالنق خاصة يف  ياسبورمللمدرسة: لًتقية عملية التعليم يف مدرسة . أ
 بالنظار ىذا البحث اجلامع . ليم مهارة القراءةتع
للمعلم: ىذا البحث مفيد لتحسُت نوعية ادلدرسُت يف التعليم، كؽلكن أف يكوف . ب

 اسية.ادلدرسوف أكثر إبداعان يف تطوير الطريقة الدر 
، تعليم مهارة القراءةللمتعلم: من أجل ارتفاع دافع الطالب يف تعليم اللغة العربية خاصة . ت

حىت صارت أسهل كأكثر إثارة لالىتماـ يف التعليم كأنشطة  تعليم مهارة القراءةكال سيما 
 .اللغة العربية التعلم
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

 

(RPP) Berkarakter 

 

Nama Sekolah  : MTs YASPURI Malang 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Tema/Subtema :  ُالُعْنَوان   

Kelas/Semester : VII / Genap 

Tahun Pelajaran : 2016/2017 

Alokasi Waktu : 3 x 40 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

denganlingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator  

1. Kompetensi Dasar 

3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab 

yang berkaitan dengan: 

 الُعْنَوانُ 

 

2. Indikator 

1.1 Membaca dan menulis kalimat dalam bahasa Arab terkait dengan topik   ُالُعْنَوان  

1.2 Mengetahui arti kata dalam bahasa Arab dengan benar terkait dengan topik 

 الُعْنَوانُ 

1.3 Memahami makna kalimat dalam bahasa Arab terkait dengan topik  ُالُعْنَوان



 

C. Tujuan Pembelajaran  

Peserta didik dapat: 

1. Mengetahui kata-kata dalam bahasa Arab terkait dengan topik   ُالُعْنَوان 

2. Mengetahui makna kalimat dalam bahasa Arab terkait dengan topik   ُالُعْنَوان 

3. Menyampaikan kalimat dalam bahasa Arab terkait dengan topik  ُالُعْنَوان 

4. Menulis kalimat dalam bahasa Arab terkait dengan topik  ُالُعْنَوان 

 

D. Materi Pembelajaran  

 الُعْنَوانُ 

ٍْرًِ فًِ  ٌُ تَ ا َٕ ُْ ِِ تِطَالَرًِ. ُػ ذ. َِْز ًَّ اْو ُيَذ ًْ َػضَّ ًِ تَاَسا َسْلى اِْع ْٕ نًِ  4َشاِسِع تَاذُ ْٕ ًُ َْج. َسْلُى َيْذ َياالَ

81234567891 

َْج  ِيٍَِّح َيااَل ْٕ عِّطَِح اإْلْعاَلِيٍَِّح اْنُذُك َٕ رَ ًُ ْذَسَعِح اْن ًَ اتِغ فًِ اْن ٌُ َيْذَسَعرًِ فًِ 1أَََا طَانُِة اْنفَْظِم انغَّ ا َٕ ُْ . ُػ

َْج َسْلى  َُْذٔ سَ  7َشاِسِع تَا َٔ َْج.  ٌ )َيااَل ْٕ  587187( 1341ْلُى انرِّْهفُ

ٍَْكاْخ َسْلى  ٍْهِ ِّ فًِ َشاِسِع ِع ٍْرِ ٌُ تَ ا َٕ ُْ ٌٍْ. ُػ فَْم َػاَلُء انذِّ ْٕ ََ ُّ ًُ ٌْمًِ. اِْع ِِ تِطَالَحُ َطِذ َِْز َْج. َسْلُى  78َٔ َيااَل

 ِّ نِ ْٕ ًُ  181198234543َيْذ

ْذَسَعِح َداُس ان ًَ اتِغ فًِ اْن َٕ طَانُِة اْنفَْظِم انغَّ ًْ َشاِسعِ ُْ ِّ فِ ٌُ َيْذَسَعرِ ا َٕ ُْ ْعاَلِيٍَِّح. ُػ عِّطَِح اإْلِ َٕ رَ ًُ ٍْذ اْن ِد ْٕ رَّ

َساتَاٌَا َسْلى  ْٕ ٌ ) 3ُع ْٕ َسْلُى انرِّْهفُ َٔ َْج.   548579( 1341َيااَل

َسلْ  َٔ فَْم.  ْٕ ُط انهَُّغِح اْنَؼَشتٍَِِح فًِ َيْذَسَعِح ََ َٕ ُيَذسِّ ُْ .ٍٍْ ٍِّْذ ٌَمِ ُّ انغَّ ًُ ِّ أَتًِ إْع نِ ْٕ ًُ ٍْرًِ 181234234ُى َيْذ . تَ

ٍُ جِ  ٍْرًِ. ََْذ ٍْ تَ ٌٌْة ِي ٍْرَُّ لَِش ٍَّ تَ نَِك َٔ  . ِّ ٍْ َيْذَسَعرِ ٌٍْذ َػ فَْم تَِؼ ْٕ ٍُْد ََ تَ َٔ ٍْ َيْذَسَعرًِ.  ٌٌْة ِي  ٍَْشاٌلَِش

 

  ْتَْرَجَمة 

E. Metode Pembelajaran  

Metode : Investigasi Group (Group Investigation) 

Model : 1.  Kelompok 

2. Membaca Teks 

3. Menerjemahkan Teks 

4. Pemecahan Masalah 

5. Diskusi 



 

F. Media dan Sumber Pembelajaran  

1. Media  

a. Laptop, Papan Tulis, Spidol. 

2. Sumber Belajar 

a. Buku Ajar Bahasa Arab K-13 Kelas VII. 

b. Munawwir, Ahmad Warson, 1997. Al Munawwir: kamus Arab-Indonesia 

terlengkap. Surabaya: Pustaka Progressif. 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan ke-1 

Pendahuluan (5 menit)  

1. Guru memberi salam dan menunjuk ketua kelas untuk memimpin doa bersama. 

2. Guru mengondisikan kelas, agar kondusif untuk mendukung proses pembelajaran 

dengan cara meminta peserta didik membersihkan papan tulis dan merapikan tempat 

duduk, menyiapkan buku pelajaran dan buku referensi yang relevan serta alat tulis 

yang diperlukan. 

3. Guru mengajak peserta didik agar selalu mengamalkan ilmu pengetahuan yang 

diperoleh di dalam kehidupan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. 

4. Guru mengajak peserta didik untuk proaktif dalam pembelajaran yang dilaksanakan. 

5. Guru memberi penjelasan tentang cakupan materi yang akan dipelajari beserta tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. 

6. Guru membuat kesepakatan dengan peserta didik terkait kegiatan yang akan dilakukan 

(termasuk di dalamnya tentang pembagian kelompok kerja peserta didik). 

7. Guru menampilkan beberapa permasalahan dalam kehidupan terkait materi 

pembelajaran dalam bentuk cerita. 

8. Guru membuat kelompok yang terdiri dari beberapa anggota yang berbeda-beda. 

 

  



 

Kegiatan Inti (30 menit)  

Mengamati : 

1. Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran dengan tepat 

2. Mendengarkan kata-kata yang pengucapannya mirip. 

3. Menyimak wacana sambil memperhatikan model guru/kaset/film dan menirukan 

pelafalan dan intonasinya. 

4. Membaca wacana sederhana sesuai tema/topik. 

5. Menyimak penjelasan guru tentang  ُالُعْنَوان 

6. Mencari informasi umum dan rinci dari suatu wacana lisan/tulisan. 

7. Membaca kaidah tentang  ُالُعْنَوان. 

8. Menerjemahkan teks tentang  ُالُعْنَوان 

Bertanya: 

1. Melakukan tanya jawab sederhana tentang tema/topik yang dipelajari.  

2. Menjawab pertanyaan dalam wacana sederhana secara tertulis/lisan. 

3. Bertanya jawab tentang cara menerjemahkan teks bahasa arab.  

4. Melakukan tanya jawab tentang  ُالُعْنَوان. 

Bereksperimen: 

1. Masing-masing kelompok mengemukakan hasil kelompoknya. 

2. Kelompok lain memberikan tanggapan dan pertanyaan. 

Mengasosiasi: 

1. Menemukan makna kata dalam teks sesuai tema/topik 

2. Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan. 

3. Membedakan kata-kata yang hampir sama makna dan tukisannya melalui kegiatan 

menerjemahkan. 

Mengkomunikasikan: 

1. Menjelaskan isi teks  ُالُعْنَوان 

2. Menjelaskan cara menerjemahkan teks  ُالُعْنَوان 

3. Menjelaskan isi wacana yang dipertanyakan 

Kegiatan Penutup (5 menit)  



 

Guru bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi 

untuk: 

1. Mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh 

untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak 

langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung; 

2. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

3. Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya; 

4. Menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa bersama. 

 

H. Penilaian 

Penilaian hasil pembelajaran sesuai dengan tujuan dan indikator pencapaian kompetensi 

Contoh: 

Tugas 

1. Terjemahkan teks  ُالُعْنَوان 

2. Berikan ringkasan ulang terkait bacaan  ُالُعْنَوان 

Observasi  

 Mengamati pelaksanaan diskusi dengan menggunakan lembar observasi terkait dengan 

tugas kelompok  

- Sikap yang ditunjukkan siswa terkait dengan tanggung jawabnya terhadap 

pelaksanaan jalannya diskusi dan kerja kelompok 

No Nama Siswa 

Aspek yang diamati 

Keterangan 

1 2 3 4 5 

        

        

        

        

        



 

 

Aspek yang dinilai 

1. Keaktifan 

2. Kerjasama 

3. Aktifitas berpendapat 

4. Keberanian berpendapat 

5. Kemampuan berbahasa 

Skor penilaian : 

Skor perolehan  

Nilai   =  x  100 

Skor Maksimal    

Kriteria Nilai: 

A= 80 – 100 : Baik Sekali  

B= 70 – 79 : Baik 

C= 60 – 69 : Cukup 

D=    ‹60             :   Kurang 



 

Portofolio 

 Membuat paparan tentang isi/konten wacana lisan dengan baik dan benar berdasarkan 

pengalaman yang dimiliki 

 

Tes Lisan:  

Indikator Pencapaian Target Instrumen/ Soal 

 Menerjemahkan wacana lisan dengan baik 

dan benar 

 Memaparkan hasil terjemahan isi/konten 

wacana lisan 

 جٍذج! ْزا انُض ذشجى 

 

  يضًٌٕ انُض!طف 

 

 

 

Mengetahui,   

Guru Bahasa Arab 

 

 

 

Solihah Mi’rotin 

NIP. ....................................... 

Peneliti 

 

 

 

Khawil Ma’ali 

12150026 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2الصورة 
 االختبار القبل  يف الفصل التجريبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1الصورة 
 االختبار القبل  يف الفصل التجريبية

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 1الصورة 
 ادلناقشة يف الفصل التجريبية

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الصورة 
 ادلناقشة يف الفصل التجريبية

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 1الصورة 

 ادلناقشة يف الفصل التجريبية
 

 

 

 

 

 
 0الصورة 

أعضاء من اجملموعة تشرح نتايج ادلناقشة أماـ الفصل



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 0الصورة 
 أعضاء من اجملموعة تشرح نتايج ادلناقشة أماـ الفصل

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 4الصورة 
االختبار البعدم يف الفصل التجريبية



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 0الصورة 

 االختبار البعدم يف الفصل التجريبية
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