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 أىدم ىذا البحث اصتامعي إىل:

 كأخي ػتمد الشيف الدين نورياينكرنتة كأمي ال عبد الواحدأيب الكرًن 

 عسى هللا أف يرزتهما كما ربياين صغَتا كحفظهما هللا 

 كأبقاقتا ىف سالمة الدين كالدنيا كاآلخرة

 

 

 كرتيع أىلي األحباء على دعائهم للنجاح يف رتيع أمورم كخاصة يف اضتياة كالتعليم
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 شكر وتقدير

ف عريب مبُت. كالصالة كالسالـ على النيب اضتمد هللا الذم أنزؿ القرآف بلسا
العريب األمُت. كمن اىتدم بسٌنتو كدعا بدعوتو إىل يـو الدين. كعلى آلو كصحبو 

 أرتعُت، أما بعد.

فعالية  اضتمد هللا كشكرا باهللا كثناء عليو بعونو دتت كتابة ىذا البحث اصتامعي مبوضوع "
لًتقية مهارة القراءة لدل تالميذ   (Think-Pair-Share)التعلم التعاكين  بأسلوب  استخداـ

كتتقدـ الباحثة أرتل الشكر  .ماالنق قمدرسة الصادؽ اظتتوسطة اإلسالمية بولوالكان
كالتقدير كالعرفاف إىل الذين كانوا عتم فضل يف إدتاـ ىذا البحث إىل حَت الوجود كمل 

 يبخلوا أحدىم بشيء طلبت، منهم: 

يا رىارجا، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم شتاحة األستاذ الدكتور موج .ُ
 قاإلسالمية اضتكومية مباالن

شتاحة الدكتور اضتاج نور علي اظتاجستَت، عميد كلية علـو الًتبية كالتعليم جامعة  .ِ
 قموالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية مباالن

لعربية جامعة اضتسنة اظتاجستَت، رئيسة قسم تعليم اللغة ا ةشتاحة الدكتورة ؽتلوء .ّ
 قموالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية مباالن

يشرؼ الباحثة كيعطي اإلصالحات  ، اظتشرؼ الذم شتاحة عبد العزيز اظتاجستَت .ْ
  ث حىت إنتهائو، فلو من هللا خَت اصتزاءحكاإلقًتاحات منذ بداية كتابة الب

العربية كلية علـو  بكل الشكر كالتقدير إىل اظتدرسُت يف قسم تعليم اللغة قدـأ .ٓ
. فلهم مٍت  قالًتبية كالتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية مباالن
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كل الشكر كالتقدير على ما قدموا من العلـو كاظتعارؼ كالتشجيع كجزاىم هللا عٍت 
 خَت اصتزاء

 نق.اظتعهد نور اعتدل مرغاسنا ماالبكل الشكر كالتقدير إىل اظتدرسُت يف يف  قدـأ .ٔ
فلهم مٍت كل الشكر كالتقدير على ما قدموا من العلـو كاظتعارؼ كالتشجيع 

 كجزاىم هللا عٍت خَت اصتزاء

حسن ، سيت رملة،  نور عيٌت غتيدة أخويت إىل لكل بالشكر كالتقديرقدـ فإنٍت أ .ٕ
على إدتاـ  فلم تبخل بعلمها يوما عن تساعدينك  لزنتة الفكرية، اطتادتة,سيت زمرة

 . ثىذا البح

بالشكر كالتقدير لكل الزمالء كالزميالت يف قسم تعليم اللغة العربية  كلية قدـ أ .ٖ
على  قعلـو الًتبية كالتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية مباالن

أرشاداهتم  كتوجيهاهتم كتعليقاهتم يف اظتناقشة، كعلى دعمهم كتشجيعهم لنا على 
 .عتم دكاـ النجاح كالتوفيقإدتاـ ىذا البحث كأدتٌت 

اظتعهد نور اعتدل مرغاسنا بالشكر كالتقدير لكل الزمالء كالزميالت يف قدـ أ .ٗ
 ماالنق.

كأخَتا، تأكدت الباحثة بأف ىذا البحث اصتامعي ال ختلو من األخطاء 
من القراء أف يقدموا  هنا، فًتجوكالنقصاف إما من أساليب الكتابة كإما من مضمو 

ت كاقًتاحات. كعسى أف يكوف ىذا البحث اصتامعي ينتفع للباحثة تعليقا
 آمُت يا رٌب العاظتُت. للباحثة كصتميع القراء األحباء. 
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 البحث مستخلص

 

 ( (think-pair-share التعلم التعاكين  بأسلوب فعالية استخداـ. َُِٕ، امرأة الصاضتة

. لًتقية مهارة القراءة لدل تالميذ مدرسة الصادؽ اظتتوسطة اإل سالمية بولوالكانق ماالنق
جامعة موالنا البحث اصتامعي. قسم تعليم اللغة العربية، كلية علـو الًتبية ك التعليم، 

 .قلك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية مباالنما

 اظتاجستَت. عبد العزيزاظتشرؼ:  

مهارة ،( (think-pair-share استخداـ التعلم التعاكين  بأسلوبالكلمات األساسية : 
 لقراءةا

القراءة ىي من اظتواد األساسية يف التدريس. التالميذ اظتتفوقوف يف قراءهتم سوؼ  
التعليمية. فال يكوف التالميذ متفوقُت يف دركسهم إذا ليس  يتفوقوف يف سائر مراحلهم

 لديهم الكفاءة األساسية لتحقيق أىداؼ تعلم اللغة. 

 الصادؽ اظتتوسطة اإل سالمية بولوالكانق ماالنقتعليم اللغة العربية ىف مدرسة 
 ( بعض التالميذ الذين ملُكجدات الباحثة بعض اظتشكلة ىف تعليم اللغة العربية كىي 

ىف التعبَت الشفهي باللغة العربية  اطتطاء أماـ التالميذ بسبب اطتوؼ من قراءةيتعودكا ال
ضتل تلك اظتشكالت . قراءة( كبعضهم يشعركف باظتلل كقلة النشاط ىف تعلم مهارة الِ

ظتمارسة  قراءةتعطي الباحثة اضتلوؿ بطريقة ىف تعليم اللغة العربية خاصة ىف تعليم مهارة ال
 . تعبَت شفهي، كتصبح عملية تعليم اللغة العربية سهلة كمرلتا الطالب ىف

  كيف استخداـ التعلم التعاكين بأسلوب( ُكأما أسئلة ىذا البحث ىي: 

(think-pair-share)  لًتقية مهارة القراءة لدل تالميذ مدرسة الصادؽ اظتتوسطة اإلسالمية
-think-pair) لم التعاكين بأسلوبما مدل فعالية استخداـ التع (ِ.  بولوالكانق ماالنق 
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share) لًتقية مهارة القراءة لدل تالميذ مدرسة الصادؽ اظتتوسطة اإلسالمية بولوالكانق 

 ماالنق.

اظتنهج التجريب باظتدخل الكمي تتكوف من اجملموعة  كمنهج ىذا البحث ىو 
اإلختبار الضابطة كاجملموعة التجريبة، كاألدكات صتمع البيانات ىف ىذا البحث ىي: 

 .ختبار البعدم(، مقابلة كاالستبانة)االختبار القبلي كاال

مث قامت  ٖ,ّ = اإلحصائي tعلى أف نتيجة كأما نتائج البحث تدؿ 
 degree ofمث حبثت الباحثة نتيجتو يف القائمة اضترية ) .t-tableالباحثة بتعيُت 

freedom). نتيجة  كألفt  نوماظتع نتيجة أكرب من ٖ,ّ  =اإلحصائي ُ%  =ِ،ِْ 
مقبوؿ يعٌت أف  H1مبعٌت أف  كذلك .ٖٔ،ِ = %ٓ ككذالك نتيجة اظتستول اظتعنوم

-thinkالتعلم التعاكين  بأسلوبفركض ىذا البحث مقبولة. كخالصتها أف باستخداـ 

pair-share) ) .فعالية يف ترقية مهارة القراءة 
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Reading is a basic ingredient in teaching. Students gifted in reading the 

rest of them will excel in their learning. Students do not have a high level of 

achievement in their classes if they do not have the core competencies to achieve 

the purpose of language learning. 

In the process of learning Arabic in junior high school of Islam As-

Shodiq Bululawang researchers found problems in learning Arabic in learning 

especially reading skill: some feel bored and lack of activity in learning reading 

skills. To overcome this problem researchers solution offers a method of learning 

the Arabic language, especially in the reading skills of students in verbal 

expression, and to make the language learning process easy and convenient. 

The formulation of the problem in this research is 1). How is the use of a 

model cooperative leraning (think pair share) to improve reading skills in SMP 

Islam As-Shodiq? 2). The extent to which the effectiveness of the use of models 

of cooperative leraning (think pair share) to improve reading skills in SMP Islam 

As-Shodiq? 

In this research the researcher used an experimental method. This method 

consist of two groups,  experimental  and non experimental group (control). While 

the approach and consists of two groups, the first group of non-experimental class 

and the second group experimental class. While the approach in this research are 

observation, interviews, test, and questionnaires. 

The results of this reseacrh are test results of t-test = 3,8 is greater than the 

t-table (register significant) 1% = 2,42 and 5% = 2, 68, in the sense that H1 is 

accepted. The conclusion that learning reading skills by using cooperative 

leraning (think pair share) is effective in increasing the reading skill. 
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Membaca adalah bahan dasar dalam mengajar. Siswa berbakat dalam 

membaca mereka akan unggul dalam masa belajar mereka. Siswa tidak memiliki 

prestasi tinggi di kelas mereka jika mereka tidak memiliki kompetensi inti untuk 

mencapai tujuan pembelajaran bahasa. 

Dalam proses pembelajaran bahasa Arab di SMP Islam As-Shodiq 

Bululawang Malang peneliti menemukan persoalan dalam pembelajaran bahasa 

Arab khusunya dalam pembelajaran maharah qiraah : beberapa merasa bosan dan 

kurangnya aktivitas dalam mempelajari keterampilan membaca. Untuk mengatasi 

ini masalah solusi peneliti menawarkan metode dalam pembelajaran bahasa Arab, 

terutama dalam  keterampilan membaca siswa dalam ekspresi verbal, dan 

menjadikan proses pembelajaran bahasa menjadi mudah dan nyaman. 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1). Bagaimana 

penggunaan cooperative leraning dengan teknik (think pair share) untuk 

meningkatkan keterampilan membaca di SMP Islam As-shodiq? 2). Sejauh mana 

efektivitas penggunaan cooperative leraning dengan teknik (think pair share) 

untuk meningkatkan keterampilan membaca di SMP Islam As-shodiq? 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

penelitian eksperimen dengan pendekatan kuantitatif dan terdiri dari dua 

kelompok, kelompok pertama kelas non eksperimen dan kelompok yang kedua 

kelas eksperimen. Sedangkan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data 

adalah tes berupa pre-tes dan post-tes, wawancara dan angket. 

Hasil penelitian ini menunujukkan bahwa hasil uji t-tes = 3,8 lebih besar 

dari pada t-tabel (daftar signifikan)  1 % = 2,42 dan 5% = 2, 68, dalam arti bahwa 

H1 diterima. Kesimpulannya bahwa  penggunaan cooperative leraning dengan 

teknik (think pair share) efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam 

ketrampilan membaca. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 خلفية البحث  -أ 

اللغة ىي أداة اتصالية تستخدمها اإلنساف ظتعادلة تطور التكنولوجيا كالتعليم  
كجدت بعض اظتهارات الالزمة الستيعاهبا يف تعلم اللغة كي نستطيع كالثقافة كالدين. 

أف نفهمها, كنستعملها كنستوعبها. كاظتهارات يف تعليم اللغة ىي القراءة كاالستماع 
كالكالـ كالكتابة. اللغة ىي أداة التواصل اليت تستخدـ لتفاعل مع بعضها البعض 

أفضل من خالؿ الكالـ أك  كتستخدـ لسحب األفكار يف العقل يعرب عنو بشكل
 1الكتابة. 

اظتهارات األساسية للتعرؼ ىي ربط اظتعٌت اظتناسب بالرمز )اضترؼ( الكتايب,  
التعرؼ إىل أجزاء الكلمات من خالؿ القدرة على التحليل البصرم, التمييز بُت أشتاء 
 اضتركؼ كأصواهتا, ربط الصوت بالرمز اظتكتوب, كالتعرؼ إىل معاين الكلمات من

خالؿ السياقات. كأما اظتهارات األساسية للفهم ىي القدرة على القراءة يف كحدات 
فكرية, فهم التنظيم الذم اتبعو الكاتب، فهم االحتياىات, حتديد األفكار الرئيسية 

 2كفهمها، كالقدرة على االستنتاج. 

م سوؼ القراءة ىي من اظتواد األساسية يف التدريس. التالميذ اظتتفوقوف يف قراءهت 
يتفوقوف يف سائر مراحلهم التعليمية. فال يكوف التالميذ متفوقُت يف دركسهم إذا ليس 

 لديهم الكفاءة األساسية لتحقيق أىداؼ تعلم اللغة. 

                                                           
1
 Syaiful.Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Intensif. (Malang :UIN Maliki 

Press,2011). hlm. 3 
2
ق(  ُِْْزاف, دركس الدكرات التدريبية ظتعلمي اللغة العربية لغَت التاطقُت هبا ) مشركع العربية للجمع عبد الرزتن بن إبراىيم الفو  

  .ّٕص 
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القراءة ىي إحدل اظتهارات اللغوية اليت ليست سهلة كبسيطة. إهنا ليست غتردة  
ة متنوعة من معانيها. يف نطق األحرؼ أك الكلمات كلكنها تنطوم على غتموع

القراءة ىي النشاط الذم يعطي رتيع أشكاؿ التفكَت كتوفر تقييمها, اختاذ قرار 
كحتليل كإكتاد حلوؿ اظتشكلة. مث يف بعض األحياف الشخص الذم يقـو بقراءة النص 
كتب أف يقف مدة أك يكرر رتلة أك رتلتُت كاف دتت قراءهتا لتفكَت ما قد قرأه 

 3كفهمو.

تكلمت الباحثة عن تعليم مهارة القراءة مث نظرنا إىل الواقع, أف تعليم كبعد أف 
اآلف مازاؿ لتتاج إىل االىتماـ يف التصحيح كالزيادة خصوصا يف تعليم مهارة القراءة. 
كالسبب كثَت من التالميذ يصعبوف على فهم اظتقركء. مث نظرت يف اظتدرسة اظتتوسطة 

نق  كما أهنا مكاف حبثي الذم فيو التالميذ مازاؿ اإل سالمية الصادؽ بولوالكانق ماال
يضعفوف على فهم اظتعٌت كأخذ اطتالصة من النص اظتقرر بسبب استخداـ اسًتاتيجية 

 الًترتة يف النصوص اظتقررة. 

كعيوب اسًتاتيجية الًترتة ىو أف ىذه الطريقة أكثر تعليمها عن اللغة من تعليم  
ذم يتعلموهنا التالميذ نتكن استخداـ يف اظتعٌت اظتفردات كاعتيكل ال مهارة اللغة,

اظتختلف يف اللغة العصرية, يتعلموف التالميذ عن النحو كاليستطيعوف يف تعليم مهارة 
اللغة , يتعلموف التالميذ خصائص اللغة فقط كاحدة ىو خصائص اللغة القدنتة 

   4ليم.كليس فيو خصائص اللغة العصرية كالتالميذ ليس عتم دكر ىاـ يف التع

 كبعد أف نظرت الباحثة يف تلك اظتدرسة حتتاج إىل اسًتاتيجية اصتديدة كمثل 

Think Pair Share   .ىي اسًتاتيجية اليت تناسب يف تعليم مهارة القراءة أم فهم اظتقركء
مناسبة يف   Think Pair Share كما يعرؼ زينل العارفُت كأدم ستياكف يف كتاهبما.

لنصوص اظتقررة ألهنا تستطيع أف تساعد التالميذ على فهم تعليم اللغة أك لفهم ا
                                                           
4. 

Abdul Hamid, dkk. Pembelajaran Bahasa Arab. (Malang : UIN-Press.2012) hlm 46.  
4
 Aziz Fachrurrozi. Erta Mahyuddin, Pembelajaran Bahasa Asing ( Jakarta : Bania Publishing, 

2012) hlm. 49-50. 
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النصوص بد ليل القراءة كجتعلهم إكتابيو يف تعليمهم. كىذه اسًتاتيجية عتا طريقة 
 5مقررة يف استخدامها. 

لذا, أردت الباحثة أف جترب األسلوب التعليم التعاكين فيها بسبب يطور ىذا 
مية كلًتقية مهارة اإلجتماعية عند الطالب. األسلوب ألجل حتصيل إىل مهارة التعلي

كرام بعض العلماء أف ىذا األسلوب اصتيد اظتساعد يف تفهيم الدركس الصعوب عند 
 6الطلبة. 

أما التعليم التعاكين بأسلوب الًتقيم اصتماعي فهو طريق يستخدمو اظتدرسوف لكي  
ميذ النص اظتقركء, يفهم التالميذ كأصحاهبم مادة الدرس يف الفصل, إذا فهم التال

كحفظوا اظتفردات مع فهم القواعد فهم يستطيعوف أف يتكلموا بالطالقة فًتجوا غمنهم 
الباحثة أف يتكلموا لغة النص اظتفهـو باللغة اظتنطوقة. كتشعر الباحثة ببحث اظتشكلة 
لكي جتد الوسيلة حتاكؿ حبث اظتشكلة اليت كقعت يف مهارة التكلم إذا التبحث 

 شكلة, فما فيها تطورا عن مهارة اللغة العربية كأصبح التعليم سائما. الباحثة اظت

رجوع إىل اظتغارمة السابقة فتختار الباحثة يف حبثها لتجريب األسلوب يف تعليم 
 (think-pair-share) بأسلوبالتعلم التعاكين  فعالية استخداـاللغة العربية باظتوضوع " 

درسة الصادؽ اظتتوسطة اإل سالمية بولوالكانق لًتقية مهارة القراءة لدل تالميذ م
  ."ماالنق

 أسئلة البحث  -ب 

مهارة القراءة  لًتقية (think-pair-share) كيف استخداـ التعلم التعاكين بأسلوب (ُ
 .  لدل تالميذ مدرسة الصادؽ اظتتوسطة اإلسالمية بولوالكانق ماالنق 

                                                           
5
 Zainal Arifin. Adhi Setiyawan, Pengembangan Pembelajaran Aktif dengan ICT, ( Yogyakarta : 

PT Skripta Media Creative, 2012 ) hlm. 86. 
6
 Rusman. Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru (Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 2011),hlm. 209 



 

4 
 

لًتقية  (think-pair-share) ما مدل فعالية استخداـ التعلم التعاكين بأسلوب (ِ
 مهارة القراءة لدل تالميذ مدرسة الصادؽ اظتتوسطة اإلسالمية بولوالكانق

 ماالنق.

 أهداف البحث  -ج 

لًتقية مهارة القراءة  (think-pair-share) التعلم التعاكين بأسلوب ظتعرفة استخداـ (ُ
 .لدل تالميذ مدرسة الصادؽ اظتتوسطة اإلسالمية بولوالكانق ماالنق 

لًتقية مهارة  (think-pair-share) التعلم التعاكين بأسلوب ة فعالية استخداـظتعرف (ِ
   .اإلسالمية بولوالكانق ماالنق  الصادؽ متوسطة القراءة لدل تالميذ اظتدرسة

 فوائد البحث   -د 

أٌما الفوائد من ىذه الٌدراسة ىو األساس ظتعٌلمي اللغة العربية يف تعليم مهارة 
اسة, يف اختاذ خطوة التحٌسن كالٌتحسُت صتودة التعٌلم باستخداـ القراءة يف مواقع الدر 

  .Think-Pair-Share التعٌلم التعاكىن بأسلوب

 حدود البحث  -ه 

 اضتد اظتوضوعي  (ُ

 (think-pair-share) التعلم التعاكين بأسلوب يقتصر ىذا البحث على استخداـ

 .مهارة القراءة لًتقية

 اضتد الزمٍت  (ِ

لًتقية مهارة القراءة  (think-pair-share) التعلم التعاكىن ـستجٌرب الباحثة استخدا
 ـ.  َُِٔ-َُِٕمن بداية اظترحلة الثامنة للسنة الدراسية 

 اضتد اظتكاين   (ّ

لًتقية  (think-pair-share) ستجٌرب الباحثة  استخداـ التعلم التعاكين بأسلوب
 .بولوالكانق ماالنق  اظتتوسطة اإلسالمية مهارة القراءة لدل تالميذ مدرسة الصادؽ
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 (think-pair-share) يقتصر ىذا البحث على استخداـ التعلم التعاكىن بأسلوب

 .َُِٕ-َُِٔلًتقية مهارة القراءة من بداية اظترحلة الثامنة للسنة الدراسية 

 حتديد ادلصطلحات  -و 

مهارة القراءة : الفهم عن األشياء اظتكتوبة بلساف أك قلب, كاللفظ ىو األشياء  (ُ
كتوبة. إذف ضمت القراءة على أمرين: معرفة العالمة اظتكتوبة ك فهم اتحمتويات اظت

 من القراءة.  

التعلم التعاكين : ىو نظاـ العمل أك التعلم اصتماعي اظتركب من ستسة عناصر :  (ِ
االعتماد اإلجنايب, كاظتسئولية الفردية, كالتفاعل الشخصي, كالتعاكف اصتماعي, 

 كالعملية اصتماعية.

ّ)  (think-pair-share " :)Think "  بيدأ اظتعلم التعليم باألسئلة أك اظتعلومة اظتتعلقة
بالدرس ليتفكر الطالب عن معانيها مث يعطي اظتعلم فرصة عتم ليتفكر عن اإلجابة 

 منها.

" Pair كتعل اظتعلم الطالب زكجُت مث يعطي عتم فرصة للمناقشة مع صديقو "
ىذا النشط يرجى كقوع السؤاؿ كاصتواب  " يفShare  لتعميق اإلجابة معو

 .الكعتساب العلـو

  السابقة  ةدراس -ز 

-Think-Pair الدراسات السابقة اليت تتعلق باستخداـ التعلم التعاكىن بأسلوب

Share  : يف تعليم مهارة القراءة ىي كمايلي 
 (َُِِ-َُُِامرة اإلسالمية ) (ُ

يف  (think-pair-share) ىنالعنواف البحث : استخداـ اسًتاتيجي التعلم التعاك  -
 تعليم مهارة القراءة

-think-pair)أسئلة البحث : كيف استخداـ اسًتاتيجي التعلم التعاكىن  -

share) يف تعليم مهارة القراءة؟ 
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يف  (think-pair-share)كيف مدل فعالية استخداـ اسًتاتيجي التعلم التعاكىن  -
 تعليم مهارة القراءة؟

 أىداؼ : -

يف  (think-pair-share)سًتاتيجي التعلم التعاكىن ظتعرفة استخداـ ا .ُ
 تعليم مهارة القراءة.

-think-pair)ظتعرفة مدل فعالية استخداـ اسًتاتيجي التعلم التعاكىن  .ِ

share) يف تعليم مهارة القراءة 

منهج البحث : أما منهج البحث اظتستخدـ ىو مدخل البحث جترييب ك   -
 كمي

( think-pair-share)تيجية "تعليم التعاكين نتائج البحث : إف استخداـ اسًتا -
 فعالية يف مهارة القراءة. 

اختلف ىذ  البحث مبا قاـ بو الباحثة امرة اإلسالمية , أف حبثها يًتكز يف 
غتموعات يف الفصل األكؿ  (think-pair-share)باسًتاتيجية التعليم التعاكين  موقع

حثة يف ىذا البحث فتقـو باظتدرسة اظتتوسطة اضتكومية سومنب. كأما البا
( يف تعليم مهارة القراءة يف اظتدرسة think-pair-share)باستخداـ تعليم التعاكين 

 اظتتوسطة اإلسالمية الصا ديق بولوالكانق ماالنق .
 (ََِٖ-ََِٕ) ػتمد يانس فطاين (ِ

عنواف البحث : تنمية مهارة القراءة بطريقة ا التعلم التعاكين )البحث  -
 -فصل األكؿ باظتدرسة الثانوية اإلسالمية اضتكومية عارمياإلجرائي يف ال

 عاكم(. أما منهج البحث اظتستخدـ ىو مدخل البحث اإلجرائي الصٌفي .
 : أسئلة البحث -

ما مدل طريقة التعليم مهارة القراءة يف الفصل األكؿ بااظتدرسة  .ُ
 عاكم؟ -الثانوية اإلسالمية اضتكومية عارمي
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م التعاكين نوع تقسيم الطالب إىل مامدل فعالية طريقة التعل .ِ
غتموعات يف تنمية مهارة القراءة يف النطق كاستيعاب اظتفرادات 
كفهم اظتقركء يف الفصل األكؿ بااظتدرسة الثانوية اإلسالمية اضتكومية 

 عاكم؟-عارمي

أىداؼ البحث : يهدؼ ىذا البحث إيل : معرفة فعالية طريقة التعلم  -
إىل غتموعات يف تنمية مهارة القراءة يف النطق التعاكين نوع تقسيم الطالب 

كاستيعاب اظتفرادات كفهم اظتقركء يف الفصل األكؿ بااظتدرسة الثانوية اإلسالمية 
 عاكم.-اضتكومية عارمي

منهج البحث : أما منهج البحث اظتستخدـ ىو مدخل البحث  -
 اإلجرائي الصٌفي.

نوع تقسيم الطالب نتائج البحث : إف استخداـ طريقة التعلم التعاكين  -
-إىل غتموعات يف الفصل األكؿ بااظتدرسة الثانوية اإلسالمية اضتكومية عارمي

 عاكم يف تنمية مهارة القراءة.
اختلف ىذ البحث مبا قاـ بو الباحث ػتمد يانس فطاين, أف حبثو يًتكز يف 
 تنمية مهارة القراءة  بطريقة التعلم التعاكين نوع تقسيم الطالب إىل غتموعات

يف الفصل األكؿ بااظتدرسة الثانوية اإلسالمية اضتكومية عارمي. كأما الباحثة يف 
يف تعليم  (think-pair-share)ىذا البحث فتقـو باستخداـ تعليم التعاكين 

 مهارة القراءة يف اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية الصادؽ بولوالكانق ماالنق.
 (َُِّ-َُِِ)نور رتيلة  (ّ

 two stay twoاـ التعلم التعاكين على شكل )عنواف البحث : إستخد -

stray)  يف تعليم مهارة القراءة يتطبيق على  مدرسة ىاشم األشعارم اظتتوسطة
 اإلسالمية باكيس ماالنج.

 أسئلة البحث : -
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يف   (two stay two strayكيف استخداـ التعلم التعاكين على شكل ) .ُ
شعارم اظتتوسطة تعليم مهارة القراءة يتطبيق على  مدرسة ىاشم األ

 اإلسالمية باكيس ماالنج؟

 two stay twoكيف فعالية استخداـ التعلم التعاكين على شكل ) .ِ

stray)  يف تعليم مهارة القراءة يتطبيق على  مدرسة ىاشم األشعارم
 اظتتوسطة اإلسالمية باكيس ماالنج؟

 أىداؼ البحث : -

يف   (two stay two strayمعرفة استخداـ التعلم التعاكين على شكل ) .ُ
تعليم مهارة القراءة يتطبيق على  مدرسة ىاشم األشعارم اظتتوسطة 

 .اإلسالمية باكيس ماالنج

 two stay two)معرفة فعالية استخداـ التعلم التعاكين على شكل  .ِ

stray)  يف تعليم مهارة القراءة يتطبيق على  مدرسة ىاشم األشعارم
 .اظتتوسطة اإلسالمية باكيس ماالنج

منهج التجرييب باظتدخل  البحث : أما منهج ىذا الباحث ىو منهج -
 الكمي.

 two stayنتائج البحث : إف استخداـ التعلم التعاكين على شكل ) .ّ

two stray)  يف تعليم مهارة القراءة يتطبيق على  مدرسة ىاشم
 األشعارم اظتتوسطة اإلسالمية باكيس ماالنج يكٍت مقبوؿ.

نور رتيلة, أف حبثو يًتكز يف تنمية  الباحثةاختلف ىذ البحث مبا قاـ بو 
يف   (two stay two strayمهارة القراءة  باستخداـ التعلم التعاكين على شكل )

تعليم مهارة القراءة يتطبيق على  مدرسة ىاشم األشعارم اظتتوسطة اإلسالمية 
باكيس ماالنج. كأما الباحثة يف ىذا البحث فتقـو باستخداـ تعليم التعاكين 
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(think-pair-share)  يف تعليم مهارة القراءة يف اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية
 الصادؽ بولوالكانق ماالنق.

 فرضية البحث  -ح 

يستطيع أف يرقي   (think-pair-share) التعلم التعاكين بأسلوب  إف استخداـ
الصادؽ اظتتوسطة اإلسالمية  كفاءة لًتقية مهارة القراءة لدل تالميذ مدرسة

 كانق ماالنق.بولوال
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 ادلبحث األول: التعلم التعاوين 

 تعريف التعلم  التعاوين -0

أف التعلم التعاكين ىو فتط التعلم حيث كاف نظاـ  (Slavin : 1995قاؿ سالفن )
تعليمو كتطبيقو يف غتموعة صغَتة تتكوف من أربعة إىل ستة أشخاص متعاكنُت، فأشجع 

 7لمهم.الطالب يف تع

كالتعلم التعاكين: ىو نظاـ العمل أك التعلم اصتماعي اظتركب من ستسة عناصر، 
كىي: اإلعتماد األجنايب كاظتسؤلية الفردية كالتفاعل الشخصي كالتعاكف اصتماعي كالعملية 

 8.اصتماعية

التعلم التعاكين ىو من أفتاط التعلم األكثر استعماال يف ؽتارسة عميلة التعليم كالتعلم 
اظتًتكرة على الطالب، خصوصا ضتل اظتشكالت اظتوجودة العائقة يف جعل الطالب أكثر 
فعالٌيا مبعٌت أهنم اليستطيعوف التعاكف مع اآلخرين.ىذا النمط من التعليم قد ثبت كصلح 

 أف يستخدـ يف كل موضوعات كعمور ؼتتلفة.

ب على ( أف التعلم التعاكين ىو تقسيم الطالُْٗٗ) Jonshonكقاؿ جونسوف 
غتموعة صغَتة ليتعانوا بعضهم بعضا يف نفس اجملموعة الستيعاب فهم افراد اجملموعة  

 كلهم على التساكم.

                                                           
7
 Isjoni. Cooperative Learning efektifitas pembelajaran kelompok (Bandung : Alfabeta,2009),hlm. 

16 
8
 Anita Lie. Cooperative Learning Mempraktikkan Cooperative Learning di Ruang Kelas (Jakarta 

: PT.Grasindo,2002),hlm.31 
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كثَت من اضتجج يدؿ على أقتية  كفعالية التعلم التعاكين كأنو من إحدل عملية الًتبية 
ذا الالزمة. فلقد دلت اضتقيقة من النجاحات اضتاصلة من ىذا التعلم التعاكين. يف ى

الصر قد أدرؾ اجملتمع أف الًتبية اصتيدة ىي الًتبية مع مشاركة يف التفكَت، كحل 
اظتشكالت، فال بد من القدرة كاظتهارة يف مشاركة الطالب. نعم، ىذه اظتشاركة صاضتة أف 
تستخدـ يف صف طالبو بقدرة متقاربو، كلكن الصف اظتتكوف من طالب بقدرة ؼتتلفة 

خل يعٍت التعلم التعاكين. ألف بذلك يساعد الطالب اظتاىركف فإتو ػتتاج إىل ىذا اظتد
الطالب اصتاىلُت، فأصبح اصتاىلوف ماىركف أيضا. كجبانب ذلك يشٌحد الطالب 

 9اظتاىركف فهمو.

أنو البد من رتع عملية اجملموعة يف  (Roger dan Jonshon) قاؿ ركجر كجونسوف
ؾ ستس عناصر ىامة البد كجودىا يف التعلم التعاكين. ألف لتصل التيجة األعلى، ىنا

 10 التعليم التعاكين:

 التعلقات اإلكتابية (أ 

ؾتاح العملية يتعلق كثَتا مبحاكلة كل األعضاء. ليجعل اجملموعة فعالة تامة، 
كاجيات كل أفراد اجملموعة منظما ليعمل كل أفراد اجملموعة  يرٌتب اظتعلم

 الواجبات بنفسو كلتصل اآلخرين من أىدافهم.

 يات منفردةمسؤل (ب 

إذا كانت الواجبات كالتقوًن اظتستخدـ يف التعليم ىو التعلم التعاكين، فكل الطالب 
مسؤكلوف عن كاجبات نفسو، فكاف مفتاح النجاح من طريقة العملية يف اجملموعة ىو 

 استعداد اظتعلم يف ترتيب الواجبات. مواٌجهة

ىذه الفرصة للطالب لكل اجملموعة فرصة للمواجهة كاظتناقشة، فيعطي اظتعلم 
 ليتعاكنوا كيناقشوا بينهم حىت يستوعب الفهم صتميع األعضاء.

                                                           
9
 Isjoni, op.cit. hlm: 16-18 

10
 Anita Lie. Op.cit. hlm: 31-35 
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 االتصاؿ بُت األعضاء (ج 

البد للطالب أف نتلكوا القدرة لالتصاؿ. فلذلك قبل أف يشرح اظتعلم 
الواجبات للطالب يف غتموعتهم، ينبغي على اظتعلم أف يعٌلم طرؽ االٌتصاؿ، ألنو 

مهارت االستماع كالكالـ. فالنجاح يف غتموعة ليس كل الطالب يقدر على 
 يتوقف على قبوؿ األعضاء ليتسامعوا بينهم كعلى قدرهتم لتقدًن آرائهم.

 التقوًن يف عملية اجملموعة (د 

يعد اظتعلم لتقوًن عملية اجملموعة كنتيجة تعاكهنم كقتا خاصا لكي يتعاكنوا 
 ة، فعاال. كال يؤدم التقوًن لكل أنشطة الطالب يف اجملموع

فاظتعلم يقـو بالتقوًن بعد ذلك اشًتاؾ الطالب يف أنشطة تعليم التعلم التعاكين 
 ر.باستمرا

 11 ( أف عناصر التعلم التعاكين منها:ُْٗٗأما رأم لوعدراف )

 أف يكوف للطالب كلهم الوعي األخول كأهنم سبحوا يف اظتاء معا .ُ

 تهمأف تكوف عتم مسؤكلية عن الطالب اآلخرين من أصدقاء غتموع .ِ

 أف تكوف عتم أىداؼ متساكية .ّ

 أف تقسم عتم الواجبات كاظتسؤكليات بُت أعضاء اجملموعة .ْ

 أف يعطي اظتؤثر التقوًن أك اصتائزة للطالب يف تقوًن اجملموعة .ٓ

 أف يتبادؿ الطالب يف الرئاسة حيث كجدكا بو اظتزيد من اظتهارة مدة تعلمهم .ٔ

 باظتادة اظتعنية جملموعة التعاكف. أف ييساؿ الطالب عن اظتسؤكلية الفردية اظتتعلقة .ٕ

 12 ككاف للتعليم التعلم التعاكين تقنٌيات صاضتة االستخداـ،منها:

 (Make a match)تقٍت البحث عن الزكج  (أ 

 تبادؿ الزكج (ب 

                                                           
11

 Isjoni, op.cit hlm: 13 
12

 Ibid., hlm. 77-80 
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 (Think-Pair-Share)التفكَت باألزكاج الرباعية  (ج 

 مراسلة السالـ كالسؤاؿ (د 

 (Numbered Heads)الرأس بالرقم  (ق 

 ركبالرأس بالرقم اظت (ك 

 الدكر حوؿ اجملموعة (Two Stay Two Stray)اثناف بقياف كاثناف ضيفاف  (ز 

 الدكر حوؿ اجملموعة (ح 

 (Kancing Gemerincingصوت الزر ) (ط 

 الدكر حوؿ الفصل (م 

 اضتلقة الصغَتة كاضتلقة الكبَتة (ؾ 

 رقص البامبو (ؿ 

 (Paired Storytellingالقصة بُت األزكاج ) (ـ 

 

 إدارة الفصل التعاوين -5

لتعاكين حتسن األعماؿ يف دفع الطالب إىل التعلم بنشاط كثَت من الفصوؿ ا
األنشطة التعليمية. كلكن، قد يكوف اظتعلم يريد اظتزيد من اطتطوات ليستيقن بأف 
الطالب قد استخدموا أكقاهتم يف الفصل بأعماؿ فعالة ككٌجهوا طاقتهم إىل جهة 

 األنشطة اظتنتجة.
ظتداخل الغعالة يف إدارة فصل التعليم النظرية : اصتائزة للمجموعة: إف من بعضا ا

 بالتعلم التعاكين ىو أف جتعل اصتائزة للمجموعة الناجحة.
كمن أحسن كأىم العناصر األخرل يف نظاـ إدارة التعليم بالتعلم التعاكين ىو 

 13 كجود الرجاء الواضح. تقينات اإلدارة منو:

                                                           
13

 Robet E. Slavin. Cooperative Learning, Teori,Riset, dan Praktek, (Bandung: Nusa Media) hlm. 

257-264 
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كالمهم، كيهتم "الصفر" ىي اإلشارة لينتهي الطالب من   –إشارة الضوضاء  (أ 
 إىل اظتعلم. فال فم ينطق شيئا بل كحىت أيديهم كأجسادىم ال كتوز أف تتحرؾ.

الثناء للمجموعة كىو أف يعطي اظتعلم ثناء إىل اجملموعة اليت تؤدم الواجبات  (ب 
 جيدا كيكفي ىذا الثناء بقوؿ اظتعلم أنت تلميذ غتٌد كنشيط أك ؿتوه.

داـ التخطيطي أك اإلعالف أك النقطة إعطاء اطتدمة اظتميزة يف الفصل باستخ (ج 
 ليكتب اطتدمة اظتميزة

جعل اضتفلة للخدمة اظتميزة اظتعٌلمة يف غتموعة أك فرد ػتسن كمتدـ مبعلم أك  (د 
الطالب. كيف اضتفلة كاف الطالب كاجملموعات كتمعوف نقطة اطتدمة مكثَتين 

يق أيديهم هبا. فيكتب اظتعلم اشتهم يف حتطيطي اطتدمة اظتميزة كيسٌلموف تصف
 من رتع الطالب. 

الوقت السعيد للفصل أك اجملموعة. ال بأس باستخداـ نقطات اطتدمة اظتميزة  (ق 
جائزة اجملموعة أك الفصل. فيعلن اظتعلم للطالب أنو إذا كتمع كل اجملموعة 
النقطة يف رتلة معٌُت فهم يستطيعوف أف يفعلوا  األنشطة التنزىية أك لتوزكا على 

 السًتاحة. اظتزيد من حصة ا

 

 (Think-Pair-Share) :ادلبحث الثاين 

 (Think-Pair-Share) تعريف -0

التكفَت األزكاجي مندراسة التعليط التعاكين. كأكؿ من يطورىا  لوبسأتطوير 
ز التفكَت األزكاجي ىوطريقة معيٌت ُٖٓٗىو فراـ ليماف يف جامعة مَتيالند شتة 

 ، ة التعاـك بعضهم بعضا. أل كتعل الطالب أكثر يف التفكَت، ك اإلجابة

فرصة لعلمية الفردية التعاكف باألخرز ( think-pair-share) سلوبتعطي األ
ىي رفع درجة مشاركة الطالب يف عملية  سلوباأل أما اظتزايا األخرل من ىذ

 التعليم.
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 14. ىي: (think-pair-share)( أف فوائد Kaganقاؿ كغاف )

لواجبات كالستماع بعضهم بعضا. يستخدـ الطالب الوقت الكثَت لعمل ا ( أ
إلجابة  (think-pair-share)يرفعوف أيديهم دائما عمد إشًتاؾ األنشطة العاكين 

 السؤاؿ أليهم.

. فاظتعلم Think-Pair-Shareكاف للمعٌلم قت أكثر للتفكَت عند إستخداـ   ( ب
 يًتكز لسمع إجالة الطالب، كمراقبة تفاعلهم، كتقدًن السؤاؿ إلسيهم.

لو (  think-pair-share)( أف التعليم ك التعليم ُٔٗٗريت كريبُت )كقاؿ فوكا
 مزايا كمنها كما يلي:

 يهلة االستعماؿ يف فصل كبَت .ُ

 أصبح الوقت للطالب ليتعكس ػتتوم ملدة الدرس .ِ

 نتارس الطالب بتقدًن آرائهم يف غتموعة صغَتة أك غتموعة كبَتة. .ّ

 (think-pair-share )كتبادؿ اآلرء مع نتارس الطالب أكثر التفكَت 
األخرين، حىت يسطيع اظتعلم نتيجة التعليم يف معرفة الطالب. كجبانب ذلك 
كتب على الطالب مشاركة كل العملية التعليميىة كي يستطيعوا أف كتيبوا 

 األسئلة كاظتناقشة

 (Think-Pair-Share)شخصّية التعلم التعاوين  -5

Think-Pair-Share: 15ثالثة خصائص من تعلم التعاكين 
 

 )التفكَت فردا( Think ( أ

 )الزكج( Pair ( ب

 )تبادؿ اإلحابة األخر أك رتيع الفصل( Share ( ت
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Penerapan pembelajran cooperative (online), 

(http://fisikasma:online.blogspot.com/2010/12/model-pembelajaran -kooperative-tipe-html diakses 

pada tanggal 5 april 2016 jam 14.41)   
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 Agus Suprijono, Cooperative Learning: Teori & Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2009) Hlm. 91 
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فهو أف يبدأ اظتعلم التعليم باألسئلة أك اظتعلومات   ”Thingking“كما شتي 
اظتتعلقة بالدرس ليتفكر الطالب يف علقتها بذلك الدرس. مث يعطي اظتعلم فرصة  

 عتم ليتفكركا عن اإلجابة.

ىو أف يطلب اظتعلم ليقٌسموا أفسهم زكجُت يف كل غتجوعة.  ”Pair“ك 
يعطي اظتعلم لكل زكجُت فرصة اظتناقشة ك يرجي من ىذه اظتناقشة أف يتعامقا 

 اإلجابة.

كبعد اظتناقشة بُت أحد من الزكجُت من الزكجتُت مث يأمر اظتعلم الطالب 
كتعرؼ ىذه اظترحلة ليخرجوا أرائهم إىل كل غتموعة أك رتيع الطالب يف الفسل. 

، كيرجي أف تقع الناقشة بُت الفرقة الكتساب العلـو يف ىذا  ”Share“ب 
 النشاط.

 (Think-Pair-Share)اخلطوات يف تعليم   -ّ

فخمس، بثالثة (  think-pair-share)أما اطتطوات يف التعليم التعلم التعاكين  
، أما Think-Pair-Shareخصائص من اطتطوات يف تعليم التعلم التعاكمٍت 

 اطتطوات اطتمس فهي منا يف اصتدكاؿ اآليت:

 (Think-Pair-Share)جدول اخلطوات يف تعليم 

 أنشطة التعليم  اخلطوات

األكؿ : 
 )مقدمة(

بُت اظتعلم كحدد الوقت لكل أنشطة، ك يدفع  -
 الطالب ضتل اظتشكلة 

بُت اظتعلم اطتنصاص الذم كتب أف لتصل  -
 الطالب
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كؿ اظتعلم ظتعرفة  الطاقة األساسية لتا - Thinkالثانية : 
 لطالببأنشطة اظتظاىرة

( على LKSمث يعطي أكراؽ العمل الطالب ) -
 رتيع الطالب

 يفعل الطالب أكراؽ العمل الطالب فردا -

 كتمع الطالب مع صديق اظتقعد - Pair: الثالثة

 يناقش الطالب مع زكجو عن إجابة األشئلة -

يهم عن نتيجة اظتناقشة كل اجملموعة تسخرج رأ - Shareالرابعة: 
 جملموعة أخرل

 تقوًن الطالب فردا أك رتاعة - اطتامسة اصتائزة

 

 (Think-Pair-Share) نظرية تعليم التعلم التعاوين -1

 

يؤسس على النظرية البنائية. ( think-pair-share)إف أسلوب التعلم التعاكين 
أنفسهم اظتعلومات كرأت ىذه النظرية البنائية أنٌو كتب على الطالب أف كتدكا ب

اظتكاملة, كينظركا اظتعلومات اصتديدة بالنظاـ القدًن كتصحيح النظاـ الذم 
اليناسب. لكي يفهم الطالب العلـو كيستعملو حبسن استخداـ, فيجب عليهم 

 16حل اظتشكلة ك اكتشاب األشياء ألنفسهم. 
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 Penerapan pembelajaran cooperative (online), (http://fisikasma-online. 

Blogspot.com/2010/12/model-pembelajaran-kooperatif-tipe.html. diakses pada tanggal 7 april 
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م, مقاـ الطالب يف رأم النظرية البنائية ىم الالعبوف, كاظتعلم مرشدكى
لتٌمسهم لتنمية القدرة القصول. فالطالب يتعلموف ليس بنظرية اظتعلم فقط, 
بل كتب عليهم أف يأخذكا بعض اظتهمة ىف النظرية البنائية. أما النظرية البنائية 
يف عملية التعليم كالتعلم, فهي أنو كتب النشاط على الطالب أنفسهم لتنمية 

, فيجب عليهم مسؤلية نتائج قدرهتم, كليس النشاط من اظتعلم أك اآلخر
 تعلمهم. 

(Think-Pair-Share) عملية التعليم التعلم التعاوين -2
17

 

يقسم اظتعلم الطالب يف غتموعات يتكوف كل اجملموعة على أربع أعضاء مث  .أ 
 يعطي لكل غتموعة كاجبات معينة.

 يفكر كل الطالب من أعضاء اجملموعة كيفعل الواجبات فردا  .ب 

صدقاء من اجملموعة ك يناقش معو يلقى الزكجاف يف يزٌكج الطالب بأحد األ .ج 
 أربع أشخاس يف اجملموعة. 

 

 (Think-Pair-Share)مزايا وعيوب التعلم التعاوين  -3

عتا اظتزايا  (think-pair-share)أف التعلم التعاكين  (Isjoni) كما قاؿ إسجوىن
أكثر كىي كجود اظتشاركة األكثر من الطالب, كىي تعطي الفرصة ذتانية مرة 

 18. لكل طالب ليعرؼ كيقدـ مشاركتهم لشخص اآلخر

 think-pair-share)كأما قوؿ زاقي فاظتزايا كالعيوب من التعليم التعلم التعاكين 

 منها : (
 اظتزايا .أ 

 يستطيع الطالب التفاعل كحل اظتشكلة, ككتدكا النظرية النامية (ُ

 ترقية معرفة الطالب كمهارهتم االجتماعية (ِ
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 Anita Lie. Op.cit. hlm: 58 
18

 Isjoni. Op.cit. hlm : 78 
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 رفة اإلجابة من األسئلة ىف غتموعتهم لتاكؿ الطالب ظتع (ّ

 نتارس الطالب مهارة الكالـ بسبب اظتناقشة يف غتموعتهم (ْ

 ترقية الطالب ىف التفكَت فردا أك غتموعة (ٓ

 العيوب  .ب 

 لتتاج إىل كقت طويل  .ُ

لتتاج اسًتاتيجية التعلم التعاكين إىل كقت طويل ألف عملية التعليم 
 كقت قصَت الذم اليكاىف.كالتعلم أصبح ناقص اصتودة إذا أجرم يف 

 

 مهارة القراءة ادلبحث الثالث :

 القراءة مهارة تعريف .0

 نطقػػػػػػػا نطقهػػػػػػػا ك, اظتطبوعػػػػػػػة الرمػػػػػػػوز علػػػػػػػى التعػػػػػػػرؼ عمليػػػػػػػة ىػػػػػػػي القػػػػػػػراءة إف

 عمليػػػػة اظتفهػػػػـو هبػػػػذا القػػػػراءك ك.فهمهػػػػا ك, )إذا كانػػػػت القػػػػراءة جهريػػػػة(صػػػػحيحا

 ذاتػو يف غاية ليس ك سيلة ك أنو إال القراءة يف التعرؼ أقتية من بالرغم ك, معقدة

 لكنهػػػا, اظتطبوعػػة الرمػػػوز يف موجػػودة لػػػيس اظتعػػاين أف ك. للفهػػػم سػػيلة ك فػػالتعرؼ

 .19القارئ عقل يف موجودة

  الكتابػة يف الرغبػة لػديهم تثػَت ك اظتعػارؼ اكتسػاب علػى الطلبة تساعد كالقراءة

 راتالعبػػػػػػا ك اصتمػػػػػػل ك بالكلمػػػػػػات الطلبػػػػػػة معرفػػػػػػة تػػػػػػزداد القػػػػػػراءة فمػػػػػػن. اطتالقػػػػػػة

 تكػػػػوين يف الطلبػػػػة تسػػػػاعد فهػػػػي ىػػػذا علػػػػى ك. الكتابػػػػة ك الكػػػػالـ يف اظتسػػػتخدمة

 .اللغوم إحساسهم
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 َُٓ-َُْ(, ص.ُْٖٗ, )الكويت : مكتبة الفالح, تدريس فنوف اللغة العربية علي أزتد مدكور,.  
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 القراءة مهارة تعليم أهداف .5

 مػػػن ك, أىػػداؼ عػػدة أخػػرل بلغػػات للنػػاطقُت القػػراءة مهػػارة تعلػػيم يسػػتهدؼ

 : أقتها

أف القػػراءة ىػػي أكىل اظتهػػارات الػػثالث )ك ىػػي القػػراءة ك الكتابػػة ك اضتسػػاب(  -أ 
 ليت كتمع اجملتمع اإلنساين على حق الفرد يف تعلمها.ا

أف الًتبيػػػػة اظتسػػػػتمرة , ك الػػػػتعلم مػػػػدل اضتيػػػػاة, ك التعلػػػػيم الػػػػذايت شػػػػعارات ال  -ب 
تتحقق يف حياة اإلنساف إال إذا كاف قػادرا علػى القػراءة. إهنػا أنشػطة تعتمػد 

 على كمية ك نوع ما يقرؤه.

صعب تصػور عمػل مهػارم فيػو ال أف اجملتمع اإلنساين اظتعاصر غتتمع متعلم ي -ج 
يتطلػػب القػػراءة, ك إف اإلنسػػاف ػتػػاط بكثػػَت مػػن أكجػػو النشػػاط الػػيت تسػػتلـز 

 القراءة, حىت لتقق ما يريد ك يتكيف مع اجملتمع ك يؤدم كظيفتو.

 أف القراءة الواسعة شرط للثقافة الواسعة. -د 

 الػػذم إف القػػراءة ىػػي اظتهػػارة الػػيت تبقػػي مػػع الػػدارس عنػػدما يػػًتؾ البلػػد العػػريب -ق 
يػػتعلم فيػػو اللغػػة, كمػػا أهنػػا اظتهػػارة  الػػيت يسػػتيع مػػن خالعتػػا أف يتعػػرؼ علػػى 

 أفتاط الثقافة العربية ك مالػتها.

بػػػالقراءة يسػػػتطيع الػػػدارس أف لتقػػػق أغراضػػػو العمليػػػة مػػػن تعلػػػيم العربيػػػة. قػػػد  -ك 
 تكوف أغراضا ثقافية, أك اقتصادية, أك سياسية, أك تعليمية أك غَتىا.

يستطيع الدارس هبا حتقيػق قػدر مػن االسػتماع ك قضػاء كقػت  ك القراءة مهارة -ز 
 الفراغ مبا ىو أجدل.

فإف القراءة ىي اظتهارة اليت ينميها الطالب ك حده بعد أـ يػًتؾ اظتعهػد, لػيس  -ح 
 ذتة أدعى للتقدـ يف القراءة.
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 طرق التعليم دلهارة القراءة .1

مبتػػدئُت إىل نتكػػن تصػػنيف رتيػػع الطػػرؽ الػػيت اسػػتخدمت يف تعلػػيم القػػراءة لل
 طريقتُت أساسيتُت كما نقل من كليم .س. جارل:

الطريقػػػة الًتكيبيػػػة, ىػػػي تبػػػدأ بتعلػػػيم اصتزئيػػػات كالبػػػدء بتعلػػػيم اضتػػػركؼ األجبديػػػة  (أ 
بأشتائها, دتنها. أم أف ىذه الطريقة تبدأ مػن أصػغر كحػدات ؽتكنػة ك تنتقػل إىل 

يقػة الًتكيبيػة, الوحدات األكرب. ك ىناؾ طريقتاف تندرجاف حتت مػا يسػمى بالطر 
قتػػا: األكؿ: طريقػػة األجبديػػة أك الطريقػػة اعتجائيػػة, ىػػي تقػػـو علػػى تعلػػيم الطفػػل 
اضتػػركؼ اعتجائيػػة بأشتائهػػا بالًتتيػػب قػػراءة ك كتابػػة. ك الثػػاين : الطريقػػة الصػػوتية, 
ىػػي تبػػدأ بتعلػػيم الطفػػل أصػػوات اضتػػركؼ بػػدال مػػن أشتائهػػا حبيػػث ينطػػق حبػػركؼ 

ع", مث ينطػػػق بالكلمػػة موصػػػولة اضتػػػركؼ -ر -"ز الكلمػػة أكال علػػػى إنفػػراد مثػػػل
دفعػػػة كاحػػػدة, ك ىػػػو يتػػػػدرج يف ذلػػػك, فبعػػػد أف يتػػػػدرب الطفػػػل علػػػى أصػػػػوات 
اضتركؼ اعتجائية ك كتيد نطقها مقبوطة فتحا ك ضػما ك كسػرا, ك يبػدأ اظتعلػم يف 
تدريب الطفل على رتع صوتُت يف مقطع كاحد, مث ثالثة أصوات اخل. ك ىكذا 

 أليف الكلمات من األصوات مث تأليف اصتمل من الكلمات.حىت ينتهي إىل ت

الطريقة التحليلية, ىي تبدأ بتعلػيم كحػدات نتكػن جتزئتهػا إىل أجػزاء أك عناصػر  (ب 
أصغر, فإذا بدأت الطريقة بالكلمة فإنػو نتكػن ردىػا إىل حػركؼ ك أصػوات. ك 
علػػػػػى ىػػػػػذه نتكػػػػػن كضػػػػػعها موضػػػػػع التحليػػػػػل. ك ىػػػػػذه الطريقػػػػػة تشػػػػػتمل علػػػػػى 

قتا : األكؿ, طريقة الكلمة: ىي تبدأ بتعليم الكلمات قبل اضتركؼ, طريقتُت, 
أم أهنػػػػا علػػػػى عكػػػػس الطريقػػػػة الًتكيبيػػػػة. ك طريثػػػػة الكلمػػػػة يف أساسػػػػها طريقػػػػة 
)أنظػػر ك قػػل(. ك الثػػاين, طريقػػة اطتملػػة: اعتػػدؼ مػػن ىػػذه الطريقػػة لػػيس تعلػػيم 

كػػػرة. ك التلميػػػذ كحػػػدة يسػػػتطيع أف يلػػػم هبػػػا بعينيػػػو, بػػػل كحػػػدة قائمػػػة علػػػى الف
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اظتبدأ الػذم نالحظػو يف تػدريس القػراءة ىنػا ىػو أف األشػياء تالحػظ ككليػات,  (ج 
 20ك أف اللغة تضع عتذا اظتبدأ.

 طبيعة القراءة .1

القػػػراءة مهػػػارة اسػػػتقبالية كاالسػػػتماع ك مػػػن مث فهػػػي تتضػػػمن العمليػػػات العقليػػػة 
ة ك فػك اظتتضمنة يف االستماع, ففي كلتا اظتهارتُت يقـو الطػالب باسػتقباؿ الرسػال

رموزىا, ك لكي تتم ىاتػاف العمليتػاف لتتػاج اظتػتعلم لثػركة لفظيػة كافيػة, كظتعلومػات 
عػػن بنػػاء اللغػػة ك تركيبهػػا, ىػػذا يعػػٍت أف لقػػراءة ليسػػت عمليػػة سػػلبية يتضػػح ذلػػك 
بشػػكل كبػػَت عنػػدما نفحػػص القػػدرات الػػيت ينبغػػي أف ننميهػػا يف القػػراءة فنجػػد أف 

القراءة تتطلػػب القػػدرة علػػى تعػػرؼ األفتػػاط القػػارئ أبعػػد مػػا يكػػوف عػػن السػػلبية, فػػ
الصػوتية مػن خػالؿ الرمػوز اظتكتوبػة, ك ادراؾ العالقػات الػيت جتمػع ىػذه األفتػاط ك 
الرموز ك تكوف منها كحدات لغويػة تامػة, ك معرفػة دالال ت الوحػدات مػن حيػث 
ىػػي أشتػػاء ك حػػركؼ ك أفعػػاؿ ك ظػػركؼ زمػػاف ك مكػػاف, ك عالمػػات الًتقػػيم, مث 

ٌت ك استخالصػػػػو ك توقػػػػع اظتعػػػػاين التاليػػػػة مػػػػن خػػػػالؿ معايشػػػػة كاملػػػػة متابعػػػػة اظتعػػػػ
للسػػياؽ, إذف فػػالقراءة تعػػٍت انتقػػاؿ اظتعػػٌت مباشػػرة مػػن الصػػفحة اظتكتوبػػة إىل عقػػل 

 .21القارئ

كإف القراءة تتكوف من ثالثػة عناصػر ىػي اظتعػٌت الػذىٍت ك اللفػظ الػذم يؤديػو 
غػػػػَت متسلسػػػػلة تسلسػػػػال  ك الرمػػػػز اظتكتػػػػوب. ك تبػػػػدك ىػػػػذه العمليػػػػة هبػػػػذا الشػػػػكل

منطقيػػا. فلكػػي تكػػوف ىنػػاؾ عمليػػة قػػراءة ال بػػد مػػن كجػػود رمػػز مكتػػوب أكال, مث 

                                                           
20

 131 -126. ص, سابق مرجع, مدكور أزتد علي   

21
. ص(, 2003, إيسيسػكو:  مصػر, )هبػا النػاطقُت لغػَت العربيػة اللغة تدريس طرائق, طعيمة أزتد رشدم ك الناقة كامل ػتمود.  

149-150 
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يلفػػػظ ىػػػذا الرمػػػز مػػػن اظتػػػتعلم أك مػػػن أم فػػػرد , مث ىػػػو يلفػػػظ الرمػػػز تتشػػػكل 
اظتعػػػاين اظتعػػػربة عػػػن ذلػػػك الرمػػػز يف ذىػػػن القػػػارئ, فالعمليػػػة  ىػػػي : رمػػػز مكتػػػوب, 

 .22لفظ, ك معٌت

عيمػػػػة أف القػػػػراءة تتكػػػػوف مػػػػن حركػػػػة العػػػػُت علػػػػى كعنػػػػد د. رشػػػػدم أزتػػػػد ط
السػػػطرمن الػػػيمن إىل اليسػػػار, مث تقػػػف العػػػُت فيهػػػا تسػػػتقبل انطباعػػػات معينػػػة عػػػن 
اظتادة اظتضبوطة, ك لكل كقفة منطقة تسػمى " حيػز التوقػف".ك تسػتغرؽ العػُت يف  
كػػػل فقػػػرة فػػػًتة مػػػن الوقػػػت. ك عنػػػدما دتعػػػن التفكػػػَت فيمػػػا بػػػُت يػػػدم القػػػارئ مػػػن 

ك يسًتجع ما تثربه ىذه العبارات يف الذىن من آراء ك خربات. مث ينتبػو عبارات, أ
 فيعود إىل حيث ك قفت.

بنػاء علػى الشػرح السػابق فػالقراءة ىػػي عمليػة طبيعيػة لهنسػاف يف فهػم الرمػػوز 
اظتكتوبة, ك لفهم اظتعاين  فيها, ك لنقل اظتعاين اظتعػربة إىل ذىػن القػارئ لكػي يفهػم 

 ك ىي تعمل حبركات العُت ك العقل. القارئ ما قصد الكاتب,

 القراءة مهارة تعليم تقومي .2

 ك. صلة ذم غرض ضوء يف شيء مالئمة أك صالحية مدل تقدير ىو التقوًن
 العمليػة ؾتػاح مػدل علػى هبا لتكم اليت  العملية بأنو التقوًن يعرؼ الًتبية غتاؿ يف

 مػػدل معرفػػة إىل رمػػيت التقػػوًن عمليػػة أف ك. اظتنشػػودة األىػػداؼ حتقيػػق يف الًتبويػػة

 األىداؼ ؿتول تقدمهم مدل معرفة أك اظتتعلمُت سلوؾ يف مرغوبة معينة تغيَتات

 .حتقيقها اظتراد الًتبوية

                                                           
 َُْ(, ص. ََِّ, )عماف : دار الشركؽ, الطرائق العملية يف تدريس اللغة العربية. طو علي حسُت الدليمي,  22
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 تنفيػػذ ك ختطػػيط عنػػد مراعاهتػػا مػػن بػػد ال الػػيت األسػػس مػػن غتموعػػة التقػػوًن كيف

 :23 كىي, التقوًن عملية

 إؾتازه ينبغي امب يتصل أف مبعٌت, اظتنهج أىداؼ مع التقوًن يتسق أف (أ 

 كلكػػػل, التعليميػػة األىػػداؼ مسػػتويات ك أنػػواع لكػػل شػػامال التقػػوًن يكػػوف أف (ب 

 التعليمية العملية عناصر

 اجملاؿ عن أكفر معلومات على حتصل حىت التقوًن أداكات ك أساليب تتنوع أف (ج 

 ك, االداد ك التصػميم متقنة األدكات ك األساليب ىذه تكوف كأف نقومو الذم
 حتقيقها اظتراد الًتبوية األىداؼ وًنتق مع متناسبة

 مػػػن الًتبػػػوم الربنػػػامج لتققػػػو مػػػا ظتػػػدل مسػػػتمرة تقػػػدير عمليػػػة التقػػػوًن يكػػػوف أف (د 

 الػػػتعلم عمليػػػة مسػػػار تصػػحيح يتسػػػٌت حػػػىت, الًتبيػػة لعمليػػػة اظترسػػػومة األىػػداؼ

 باستمرار

 ك الًتبويػػة العمليػػة يف يػػؤثر مػػن كػػل فيهػػا يشػػارؾ تعاكنيػػة بطريقػػة التقػػوًن يػػتم أف (ق 
 هبا تأثري

 ك الفرديػػػة الفػػػركؽ عػػػن يكشػػػف ك اظتختلفػػػة اداء مسػػػتويات بػػػُت التقػػػوًن نتيػػػز أف (ك 
 للتالميذ اظتتنوعة القدرات

 نػػػواحي القػػػوةك نػػػواحي يصػػػف أنػػػو أم, عالجيػػػا ك تشخيصػػػيا التقػػػوًن يكػػػوف أف (ز 

  األداء عمليات يف الضعف

 كيف, عليميػةالت العملية حتسُت يف منو يستفاد أنو مبعٌت كظيفيا التقوًن يكوف أف (ح 

 عناصرىا رتيع يف إكتابية تغيَتات إحداث

 اإلنسانية الناحية التقوًن يف يراعي أف (ط 

 الًتبية فاسفة مع تتمشى معينة معايَت ضوء يف التقوًن كترم أف (م 

                                                           
(, ص. ُٕٖٗ, )عمػػػػاف : دار الفكػػػػر, دراسػػػػات يف اظتنػػػاىج ك األسػػػػاليب العامػػػة. صػػػاي ذيػػػػاب ىنػػػدم ك ىشػػػػاـ عػػػامر عليػػػػاف,  23
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 األىػػػػػداؼ ضػػػػػوء يف الًتبويػػػػػة العمليػػػػػة لتحسػػػػػُت كوسػػػػػيلة التقػػػػػوًن إىل ينظػػػػػر أف (ؾ 

 ذاتو حد يف كغاية ليس ك منها اظتنشودة

 .اظتاؿ ك اصتهد ك الوقت يف االقتصاد التقوًن يف اعيير  أف (ؿ 

 

 :التالية باصتوانب خاص اىتماـ إعطاء للمنهج الشامل التقوًن يتطلب ك

 األىداؼ تقوًن .ُ

 اظتنهج تقوًن .ِ

 تدريسو أسلوب ك اظتعلم عمل تقوًن .ّ

 التالميذ فتو تقوًن .ْ

 حتقيقهػا راداظتػ األىػداؼ ؿتػول تقػدمهم مدل على اضتكم التالميذ فتو بتقوًن كيقصد

 التالميذ فتو تقوًن كسائل من ك. نفسحركية ك انفعالية ك معرفية من اظتختلفة اجملاالت يف

. اظتختلفػة االختبػارات طريػق عػن اصتانػب ىػذا تقوًن يتم ك, التحصيلي اصتانب تقوًن ىي

 مػػن أكثػػر اسػػتخداـ يتطلػػب للتالميػػذ التحصػػيلية القػػدرات قيػػاس أف إىل اإلشػػارة جتػػدر ك

 . 24االختبارات أنواع نم نوع

 كسػػػػائل أمشػػػل ك أشػػػيع ىػػػػو االختبػػػار لكػػػن ك. القيػػػاس كسػػػػائل مػػػن أحػػػد كاالختبػػػار

 اقتصػػػػاديةيف مضػػػػمونة فعالػػػػة شػػػػائعة كسػػػػيلة االختبػػػػار. اصتامعػػػػات ك اظتػػػػدارس يف القيػػػػاس

 .كاحد مبقياس كاحد كقت يف اآلالؼ بل الطالب مئات ـتترب أف تستطيع إذ, الوقت

 ك. تقيسػػها الػيت اظتػػادة حيػث مػن أم مضػػموهنا حيػث مػن ديػػدةع أنػواع كاالختبػارات
 االختبػارات ك, اللغويػة القػدرات لقيػاس االختبػارات اسػتخداـ أم اللغوية اطتتبارات منها

                                                           
 133-ُِّ. اظترجع السابق,  24
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 ك, االسػػتماع مهػػارة ىػػي ك, للقيػػاس قابلػػة ىػػي األساسػػية  اللغويػػة باظتهػػارات مناسػػبة
 .الكتابة ك القراءة ك الكالـ

 سرعة ىل يقرأ؟ ما يفهم ىل:  ىي اظتهارة عتذه االختبارات تقيس اليت كاألسئلة

 ىل بعض؟ من بعضها اضتركؼ نتيز ىل اظتقركءة؟ اظتفردات يفهم ىل مقبولة؟ القراءة

 25الصامتة؟ القراءة لتسن ىل اصتهرية؟ القراءة لتسن

                                                           
 َُ(, ص. َََِاألردف : دار الفالح, , )االختبارات اللغويةيل, ػتمد علي اطتو     25
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 

  مدخل البحث و منهجه .أ 

ىذالبحث ىو حبث جترييب، كمي، ىدفو باعتبار اظتوضوع الذم الباحثة، 
ظتعرفة العالقة اتحمتملة السببية بتجربة ىذه اإلسًتاجية يف اجملموعة الواحدة  
كاجملموعة التجريبية كاجملموعة الواحدة األخرل كاجملموعة الضابطة، مث ستقارف 

 26البتحثة نتائج تعلم الطالبفي اجملموعتُت.

النوع .جترييب اظتدخلك   الكمى نهجماظتدخل الذم استخدامها الباحثة ىو 
غتموعة كاحدة من التجارب  (Classical experimental design) يكٍتجترييب 

  اظتقارنة غتموعة كاحدة

هبذه الطريقة، يستخدـ بينيليت اظتراحل ىل ىو تقسيم اظتوضوع إىل غتموعتُت 
طاء )نتكن استخداـ مطابقة أك عشوائي(، مث يف اجملموعة التجريبية ىو إع

.حافز، بينما مل تعط التحفيز يف غتموعة اظتقارنة
27 

-think-pair) ألف الباحثة تبحث عن استخداـ التعلم التعاكين بأسلوب

share ) لًتقية مهارة القراءة. كحتتاج الباحثة اىل اظتدخل الكمى اليت حتتاج اىل
 الرموز األرقامية. 

 

 متغري البحث   .ب 

 نبغي ذكرقتا، كقتا مايلي:يف ىذا البحث يمتغَت البحث ىناؾ 
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Sumardi Suryabrata, Metodoligi Penelitian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 88.   
27

 Bambang Prasetyo, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2006),hlm 160-161. 
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( يف ىذاىو التعلم التعاكين independence variable) اظتتغَت اظتستقل (ُ
 . (think-pair-share)بأسلوب

( ىو نوع الفعل أك السلوؾ الناتج عن dependence variableاظتتغَت التابع ) (ِ
 اظتتغَت اظتستقل. يف ىذاىو مهارة القراءة.

 اجملتمع .ج 

الصادؽ  الثامن من اظتدرسة لصفو رتع الطالب يف الاجملتمع عتذا البحث ى
 .ـ َُِٔ-َُِٓاظتتوسطة اإلسالمية بلولوانق ماالنق للعاـ الدراسي 

 العينة .د 

العينة ىي بعض من اجملتمع اظتفحوص، كاظتثاؿ الذم يؤخذ باستخداـ طريقة 
كىذه العينة تنوب يف اظتسؤلية كالصفة عن حاؿ اجملتمع الكلي، كنتيجة  28ما.
حث يف ىذه العينة تقـو نتيجة ؼتلصة من البحث الشامل من رتيع اجملتمع. الب

 كعينة يف ىذا البحث.(B) ك إ (A) صلكأخذت الباحثة يف الصف الثامن ف
أٌما عدد الطالبفي الصف لثامن ؼ فثالثوف، كيقـو ىذا الصف ضابطة، 

 جاؿ. أٌما الصف لثامن إ فثالثوف، فقط يقـو صفا جتريبيا. كرتيعهم من الر 

 حتليل البيانات أدوات .ه 

 (Observation)اظتالحظة  (ُ

حظة ىي التنقية أك الطريقة صتمع اضتقائقعلى سبيل الناظر إىل الاظت
تساكم ىذه الطريقة بالطرؽ األخرل إاٌل أف الفرؽ  29األنشطة اظتباشرة.

 بينهما كوف ىذه الطريقة من النظرية فقط.
عن عملية التعليم كالتعلم تستخدـ الباحثة اظتالحظة صتمع اظتعلومات 

القراءة يف اظتدرسة  ةالذم يشمل على طريقة اللغة العربية اظتستخدمة يف مهارا
 الصادؽ اظتتوسطة اإلسالمية بلولوانق ماالنق.

                                                           
28

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2002), hlm: 109. 
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 (Interview)اظتقابلة  (ِ

تعترب اظتقابلة استبيانا شفويا من خالاه الباحثة كتمع اظتعلومات كالبيانات 
ي أداة ىامة للحصوؿ على اظتعلومات من خاللو الشفوية من اظتفحوص، كى

  30اظتصارية البشرية.

تستخدـ الباحثة اظتقابلة صتمع اظتعلومات عن عملية التعليم ك التعلم 
الذم يشمل على  طريقة اللغة العربية اظتستخدمة يف مهارات القراءة يف 

 الصادؽ اظتتوسطة اإلسالمية بلولوانق ماالنق. اظتدرسة

 (Testاإلختبار ) (ّ

ىي غتموعة من اظتَتاث )أسئلة شفوية أك كتابية أك صور أك رسم( أعدت 
لتقيس بطريقة كمية أك كفية سلوؾ ما. كاإلختبار يعطي درجة ما أك قيمة ما 
أك رتيبة ما للمفحوص، كنتكن أف يكونن اإلختبار غتموعة عن األسئلة أك 

  31جهاز معينا.

درة أفراد اجملموعة التجريبة تستخدـ الباحثة اإلختبار القبلي ظتقياس ق
 كمعارفهم مباىرة القراءة قبل جتربة اسًتاتيجية التعلم التعاكين. اظتيدانية

اإلختبار البعدم ظتعرفة أر سًتاتيجية التعلم التعاكنيفي نتمية مهارة القراءة 
 بلولوانق ماالنق. عند الطالب يف اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية الصادؽ

ختبار القبلي يف الدراسة التمهيدية كما قامت قامت الباحثة باإل
 الباحثة باإلختبار البعدم أف دتت التجربة التدريسية من كل دكر.

 32معيار ؾتائح الطالب يف اإلختبار كما يلي:

 

                                                           
30

(، ص. ُٕٖٗأسايبو )عٌماف: دار الفكر،  –أدكاتو  –، مفهومو ذكقاف عبيدات كعبد الرزتن ككايد عبد الرزتن، البحث العملي  
ُّٓ. 

31
   .ُٕٓنفس اظتراجع، ض.   

32
Khaeruddin, et all., Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Konsep Implementasinya di 

Madrasah (Yogyakarta: Pilar Media, 2007) hal: 234.  



 
 

  01 
 

 (0اجلدول )

 النسبة ادلثوبة )%( مدار الدرجات ادلستوى الرقم

 %ََُ-%َٗ ََُ-َٗ ؽتتاز ُ

 %ٖٗ-%َٖ ٖٗ-َٖ جيد جدا ِ

 %ٕٗ-%َٕ ٕٗ-َٕ جيد ّ

 %ٗٔ-%َٔ ٗٔ-َٔ متوسط ْ

 %ٗٓ-%ٔٓ ٗٓ-ٔٓ مقبوؿ ٓ

 %ٓٓ-%َ ٓٓ-َ ضعيف ٔ

 

  Questionnaireاالستبانة (ْ

تستخدـ للحصوؿ على اضتقائق كالبيانات عن الظركؼ الفعلية كمشركع 
القسم خاصة فيما يتعلق مبهارة القراءة. ككذلك ظتعرفة آراء الدارسُت 

حوؿ استخداـ قامس الكماؿ كفعاليتو يف تعليم  كمدرسى مهارة القراءة
 القراءة. كيوزع الباحثة أسئلة االستبانة للدارسُت كمدرسى اللغة العرابية. 

 حتليل البيانات .و 

تستخدـ الباحثة يف حتليل البيانات من نتيجة اإلختبار القبلي كالبعدم 
ل الطلبة يف غتموعة مثكافة، يعٍت أف تعُت فعالية أك اثر اسًتاتيجية يف حتصي

تعليم مهارة القراءة. كفعالية اسًتاتيجية كعدمها تقاس حسب نتيجة اجملموعة 
 كتظهفي فركؽ اظتقياس اظتعديل من نتيجة الطلبة يف اإلختبار القبلي كالبعدم.
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( تستخدـ الباحثة level of significantكظتعرفة مناسبة الداللة أك ذم مغٌت )
t-test:33 

 

t0 
     

√ (
 ∑      ∑    

          
)(

     
      

)

 

 اظتقارنة قيمة =      

 من البعدم اإلختبار يف )اظتتوسط(  اظتعدؿ اظتقياس=      

   التجريبيي الفصل

 من البعدم اإلختبار يف )اظتتوسط( اظتعدؿ اظتقياس =   

 الضابط لالفص

∑  
   التجربيي الفصل من  النتائج كل يف التنوعي عدد = 

  ∑   
   الضابط الفصل من  النتائج كل يف التنوعي عدد= 

 التجربيي الفصل من الطلبة عدد =   

 الضابط الفصل من الطلبة عدد =  

 مصادر البيانات .ز 

 مصادر البيانات يف ىذا البحث تتكوف من:
 بلولوانق ماالنق. مدرس اللغة العرابية اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية الصادؽ (ُ

 الوثائق اظتوجودة مثل اظتنهاج اظتستخدـ كالكتاب اظتدرسي. (ِ

 .الكتب كالبحوث يف ػتاؿ تعليم الللغة العربية للناطقُت بغَتىا (ّ

                                                           
33

Prof. Dr. Suharsini Aruikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi), 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hal: 354.  
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 الفصل الرابع

 ومناقشتهاعرض البيانات وحتليلها 

 اإلسالمية بولوالوانج ماالنجادلتوسطة  الصادقدرسة ادلبحث األول : حملة عن م

 اتية ادلدرسة ذ (0

 قالصادؽ اظتتوسطة اإلسالمية بولوالكان مدرسة :   اظتدرسة  اسم
 ماالنق                

 َََُُِِّْٖٗٓ/َُِْٕٕٓٓ:  نبسن/اسًتاتيجية األمن القومي
 ِِمسجد اظتقبوؿ رقم  شارع:     العنواف

 بوؿ: مق    اسم القرية

 لوا: كو     القرل

 ُُٕٓٔ:    الرمز الربيدم

 : بولوالكانق    الفرعية

  SK: 507/104.74/1993 إنشاء:  االحتياجات اطتاصة

 َُ-َّ-ََِٖ : كوركنا   تاريخ اإلنشاء

 : مؤسسة   مركز اظتلكية

 ُٔ-َِ-ََِٔ:   إذف التشغيلية كوركنا
 َُِّٕٖٕ-َُّْ :    رقم اعتاتف

 smpi.asshodiq@gmail.com :   الربيد اإللكًتكين
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 ادلدرستية الرسالةو  رؤيةال (5

  ادلدرس رؤية .أ 

 تقاف كالإتقاف العلـو كالتكنولوجيا اليت يتم توفَتىا دائمان مع إنت .ُ

 كترم قادرة على ؽتارسة االختصاصات اليت تدرس يف اضتياة اليومية .ِ

رج اظتناىج اظتتميزين يف غتموعة متنوعة من اظتناىج الدراسية، داخل كخا .ّ
 الدراسية

 .يتمتع مبهارات اضتياة، كمسؤكلية أخالقية جتاه الدين كاألمة كالدكلة .ْ

 حتقيق نتائج جيدة يف اضتصوؿ على قيمة أكادنتية كغَت أكادنتيك .ٓ

 : ادلدرسة  الرسالة .ب 

 تطوير القدرة الرياضية كالكشفية، كفن صعبة كاظتنافسة .ُ

 ىاء كتنافسيةتطوير قدرة كَتيبايت، السباؽ األكليميب الد .ِ

 .هتيئة بيئة مدرسية آمنة، نظيفة كنظيفة كمرلتة .ّ

ميوكجودكسن اظترافق اظتدرسية التفاعلية، ذات الصلة، كعلى أساس  .ْ
 .ذلك

 كضع حرؼ مينومبوه .ٓ

 تطوير إمكانات الطلبة يف غتاؿ استخداـ العلم كالتكنولوجيا .ٔ

 اظتعلم القول العاملة اظتهنية اظتعتمدة .ٕ

 العاملُت يف غتاؿ التعليمتطوير كفاءة اظتعلمُت ك  .ٖ

بياف اظتنهج كحدة التعليم اظتستول )كتسب( ىي االحتياجات كاملة  .ٗ
 كذات الصلة، كالثاقبة كالوطنية

يدرؾ النشط التعلم كخالقة كفعالة كؽتتعة حيث أف كل طالب نتكن  .َُ
 .تطوير أنفسهم على النحو األمثل كفقا إلمكاناهتا
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 ادلنهج الدراس  (1

ة اظتتوسطة اإلسالمية الصادؽ بولوالكانج ماالنج تستخدـ اظتدرسة مدرس
( KTSPاظتنهج الدراسي على مدخل " اظتناىج الوحدة للمستول اظتدرسة " )

كيسَت هبا مدرس اللغة العربية يف عملية التعليم بأم طريقة  ََِٔسنة 
 كأسلوب. 

 (5اجلدول )

 عدد الفصول والتالميذ

 عدد التالميذ عدد الغرفة الفصل الرقم

 َٓ ِ السابع ُ

 َْ ِ الثامن ِ

 ِٖ ُ التاسع ّ

 ُُٖ ٓ عدد

 

 (3)اجلدول 

 وادلعلمات ادلعلمون عدد

 ادلواد الدراسية اسم الرقم

 تربية اإلسالمية ازتد بدر السالـ 1

 العربية اللغة عطفي ليل أكوستينا 2
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 الرياضيات بدكس 3

 اإلؾتليزية اللغة دكم بايو سيكيت 4

 االحياء علم فتح الوىاب 5

 العلـو االجتماعية زتلة الرزية 6

 تعليم اظتواطنة حسن اسحاؽ 7

 االندكنيسييا اللغة خَت النساء 8

 الرياضيات حسن اطتادتة 9

 االقتصاد ػتمد شيف هللا 10

 الرياضيات مسكرتا 11

 العربية اللغة ػتمد فوزاف 12

 االحياء علم ػتمد سيد 13

ضةالريا ػتمد يسف السيويت 14  

 تربية اإلسالمية مشس العرفُت 15

 االندكنيسييا اللغة سو كارنا 16

 كيميا ألوؿ العنصارم 17
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 وحتليلهاعرض البيانات :  ادلبحث الثاين

 (think-pair-share) تطبيق التعلم التعاكين بأسلوب (1

الصادؽ  اظتدرسةقامت الباحثة البحث يف فصل الثامن من الطالب يف 
فقسمت الباحثة يف فصل الثامن إىل  مية بلولوانق ماالنقاظتتوسطة اإلسال

اجملموعتُت كقتا : اجملموعة الضابطة )الثامن أ( كاجملموعة التجريبية )الثامن ب(. 
فااجملموعة الضابطة عٌلمها معلم اللغة العربية يف ىذا الفصل. فقامت الباحثة 

قي للختبار القبلي لقاءف البا بثالث لقاءت كىي للمجموعة التجربية لقاءف, ك
 كالبعدم لتلك اجملموعتُت. 

كقامت الباحثة باالختبار القبلي حتريريا يف اجملموعة الضابطة كالتجربية 
ظتعرفة كفاءة الطالب يف تعليم اظتهارة القراءة. كأما عدد الطالب يف ذلك فصل 

 طالبا. َْ

 ُت كمايلي : فب (think-pair-share) التعلم التعاكين بأسلوبكأما اطتطوات يف 

قامت الباحثة باالختبار القبلي حتريريا يف اجملموعة اللقاء األول : 
 ما أنشطتها فما يلي : التجريبية ظتعرفة قدرة الطالب يف مهارة القراءة. أ

بدأت الباحثة عملية التعليم كالتعلم بالسالـ, كأمرت الباحثة  .1
 الطالب بًتتيب اصتلوس يف أماكنهم.
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ئلة إىل الطالب كأمرت الباحثة إلجابة كزعت الباحثة األس .2
 األسئلة.

 الحظت الباحثة يف عملية االختبار. .3

 أمرت الباحثة جبمع اإلجابة أمامها. .4

 ختمت الباحثة عملية االختبار بادعاء كالسالـ. .5

من اللقاء األكؿ أف الباحثة تناؿ البيانات عن االختبار القبلي فهو 
 إجابة األسئلة.الطالب يشعركف بالصعوبة يف فهم النص ك 

-think) التعلم التعاكين بأسلوبقامت الباحثة بتطبيق اللقاء الثاين : 

pair-share ) : للمجموعة التجريبة مبادة "الصالة" أما أنشطتهافمايلي 

بدأت الباحثة التعليم كالتعلم  بالسالـ كسألت عن أحواؿ  .1
 الطالب.

 سألت الباحثة الطالب عن الصالة .2

التعلم التعاكين لية التعليم خاصة شرحت الباحثة عن عم .3
 (think-pair-share) بأسلوب

 بأنشطة اظتظاىرة لتاكؿ اظتعلم ظتعرفة  الطاقة األساسية لطالب .4

 على رتيع الطالبالنص مث يعطي  .5

  الطالب فردا النصيفعل الطالب  .6

 كتمع الطالب مع صديق اظتقعد  .7

 تررتة النصيناقش الطالب مع زكجو عن  .8
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 ج رأيهم عن نتيجة اظتناقشة جملموعة أخرلكل اجملموعة تسخر  .9

 ختمت الباحثة التعليم بالدعاء كالسالـ  .11

من اللقاء الثاين أف الباحثة تناؿ البياف عن تعليم مهارة القراءة 
فهي بعد  (think-pair-share) التعلم التعاكين بأسلوبباستخداـ 

معرفتهم عن اظتوضوع الصالة , الطالب يشعركف بنشاط كزتاسة 
 ا عن تعليم مهارة القراءة.جد

: قامت الباحثة باالختبار البعدم حتريريا للمجموعة اللقاء الثالث 
 التجريبية. أما أنشطتها :

بدأت الباحثة عملية التعليم كالتعلم بالسالـ, كأمرت الباحثة  .1
 الطالب بًتتيب اصتلوس يف أماكنهم.

ة كزعت الباحثة األسئلة إىل الطالب كأمرت الباحثة إلجاب .2
 األسئلة.

 الحظت الباحثة يف عملية االختبار. .3

 أمرت الباحثة جبمع اإلجابة أمامها. .4

مث بادعاء  انتشار االستبانةختمت الباحثة عملية االختبار ك  .5
 كالسالـ. 

من اللقاء الثالث أف الباحثة تناؿ البياف عن النتيجة من االختبار 
ظتفردات البعدم فهو الطالب يفهموف النص ككذلك يناؿ الطالب ا

 اصتديدة كاصتيدة لًتقية فهم مهارة القراءة.
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التعلم تعليم مهارة القراءة يف الفصل الثامن )أ( يف فصل الضابطة بغَت 
زادت كخربة يعٍت فعالية. كيعترب  (think-pair-share) التعاكين بأسلوب

ىذه الزيادة من نتائج اإلختبار القبلي كالبعدم. أما نتائج االختبار 
على من نتائج اإلختبار القبلي. كلكن ىذه فعالية يف الفصل البعدم أ

 الضابطة ليست عالية مقارنة بالزيادة من فصل التجربية.

اليت استخدمتها  (think-pair-share) التعلم التعاكين بأسلوبإف 
الباحثة يف تعليم مهارة القراءة يف الفصل الثامن )ب( مناسبة باطتطوات 

رقي الطالب على استيعاب فهم النص, ككانت اظتطلوبة, كتستطيع أف ت
, (think-pair-share) التعلم التعاكين بأسلوب الباحثة قد بُت النص با

التعلم التعاكين ككاف الطالب يشعركف باضتماسة, نشاط, كفهم باستخداـ 
إف استخداـ التعلم التعاكين بأسلوب يف  (think-pair-share) بأسلوب

 طيع أف يرقي الطالب على استيعاب فهم النص.تعليم مهارة القراءة يست

 Think-Pair-Share))أسلوب  استخداـ فعالية (2

 كاالختبار القبلى االختبار باستخداـ التقوًن ذاى يف الباحثة قامت

 للفصل التجريبية إجراء قبل يعطي اختبار ٍتيع القبلي االختبار .البعدم

 التجريبية إجراء بعد يعطي اختبار ٍتالبعدم يع كاطتتبار ابط،ضكال التجرييب

مهارة  اؿ تعليم يف (think-pair-share)أسلوب  الباحثة استخدامت بعد
-think-pair) أسلوب الباحثة استخداـ بدكف ابطضال فصل يف أماالقراءة 

share) اظتهارة القراءة تعليم يف. 
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كفيما يلي ستعرض الباحثة البيانات اليت تتعلق بنتائج البحث. كعرض 
ثة يف ىذا البحث نتائج االختبار القبلي كالبعدم من اجملموعتُت الباح

  t-test.الضابطة كالتجريبية, مث حللتها باستخداـ الرموز اإلحصائي 

 

 نتائج اإلختبار القبل  و البعدي للمجموعة الضابطة .1

 ابطة كما يلي :ضأما نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة ال

 (4) اجلدول

 ل  للمجموعة الضابطةنتائج االختبار القب

 التقدير االختبار القبل  امساء التالميذ الرقم

 ضعيف 55 ازتد خَت 1

 متوسط 65 الفيانتا 2

 ضعيف 35 اريل افندم 3

 ضعيف 35 هبر العلـو 4

 ضعيف 46 كيالنج اركؿ 5

 ضعيف 55 ػتمد فائز اعتدل 6

 مقبوؿ 56 ػتمد لوطفي 7
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 جيد 78 ػتمد نور خاليص 8

 ضعيف 55 نور اجمليدػتمد  9

 جيد جدا 85 ػتمد يوكا فردتا 15

 متوسط 64 ػتمد زين الرازقُت 11

 جيد جدا 85 معريفة السعدة 12

 جيد 75 نسفة اظتباركة 13

 متوسط 64 نور خفيفة 14

 جيد 78 نور اظتولدية 15

 متوسط 64 قرة األعيوف 16

 جيد 78 سيلدا اريك افرياين 17

 يدج 74 شيف العريف 18

 ضعيف 54 فينا حسنة 19

 متوسط 68 إثناعيشية 25

 1224 العدد

 6112 ادلعدل

 



 
 

  38 
 

 = فمن نتائج ىذا االختبار القبلي, ظهر أف التالميذ نالوا الدرجة اظتعدلة

كيف  2,كيف مستول جيد جدا =  0 كأما التالميذ يف مستول ؽتتاز = 61,2
كيف مستول  1= قبوؿ كيف مستول م  5= كيف مستول جيد  5=  مستول متوسط

 ة.ضعيفقدرهتم على تعليم مهارة القراءة بصفة كمن ىنا فإف  7ضعيف = 

 ابطة كما يلي :ضأما نتائج اإلختبار البعدم للمجموعة ال    

 (5) اجلدول

 نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة

 التقدير االختبار البعدي امساء التالميذ الرقم

 جيد 72 ازتد خَت 1

 متوسط 68 الفيانتا 2

 ضعيف 34 اريل افندم 3

 مقبوؿ 56 هبر العلـو 4

 ضعيف 50 كيالنج اركؿ 5

 جيد 78 ػتمد فائز اعتدل 6

 جيد 78 ػتمد لوطفي 7

 جيد جدا 80 ػتمد نور خاليص 8



 
 

  30 
 

 ضعيف 50 ػتمد نور اجمليد 9

 جيد 78 ػتمد يوكا فردتا 15

 جيد 78 ػتمد زين الرازقُت 11

 جيد جدا 80 السعدة معريفة 12

 جيد جدا 80 نسفة اظتباركة 13

 جيد 78 نور خفيفة 14

 متوسط 62 نور اظتولدية 15

 جيد جدا 88 قرة األعيوف 16

 متوسط 64 سيلدا اريك افرياين 17

 جيد 70 شيف العريف 18

 ضعيف 50 فينا حسنة 19

 جيد جدا 80 إثناعيشية 25

 1374 العدد

 6817 ادلعدل
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 = ف التالميذ نالوا الدرجة اظتعدلةائج ىذا االختبار القبلي, ظهر أفمن نت

كيف مستول  5= ,كيف مستول جيد جدا  0= كأما التالميذ يف مستول ؽتتاز  68,7
كيف مستول ضعيف  1= كيف مستول مقبوؿ   7= كيف مستول جيد  3= متوسط 

 .جيدقدرهتم على تعليم مهارة القراءة بصفة  كمن ىنا فإف 4= 

 التجريبيةنتائج اإلختبار القبل  و البعدي للمجموعة  .2

 كما يلي :  أما نتائج اإلختبار القبلي للمجموعة التجريبية 

 (6)اجلدول 

 نتائج االختبار القبل  للمجموعة التجريبية

 التقدير االختبار القبل  امساء التالميذ الرقم

 جيد جدا 80 اماليا كالف سارم 1

 يفضع 28 دكينا ستَتاء 2

 ضعيف 54 اندانا موالنا 3

 مقبوؿ 56 جيل حريسا زلفيدل 4

 ضعيف 22 خسَتم 5

 جيد 72 ليلة البدرية 6

 متوسط 64 ػتمد عدركس 7
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 ؽتتاز 90 ػتمد عرفاف يسف 8

 ضعيف 48 ػتمد نيزر الزرمي 9

 ضعيف 54 ػتمد شهر األناـ 10

 ضعيف 42 ػتمد صفياف ىادم 11

 اجيد جد 80 ؽتتاز العزة 12

 ؽتتاز 90 ؾتول نتانيا 13

 جيد جدا 82 قيشا فينا دكم 14

 جيد جدا 82 رافيدا فردكسيتا 15

 ضعيف 40 رزكا نور عيٍت 16

 جيد 74 رزكي أنيسا 17

 جيد جدا 82 رزتة اضتسنة 18

 متوسط 60 أزتد شيف الدين 19

 جيد جدا 84 جيندم اليسا 20

 1284 العدد

 64,2 ادلعدل
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االختبار القبلي, ظهر أف التالميذ نالوا الدرجة اظتعدلة  فمن نتائج ىذا
كيف  6= ,كيف مستول جيد جدا  2كأما التالميذ يف مستول ؽتتاز =  64,2=

كيف  1=  تول مقبوؿكيف مس  2= كيف مستول جيد  2= مستول متوسط 
قدرهتم على تعليم مهارة القراءة بصفة كمن ىنا فإف   7 =مستول ضعيف 

 ة. ضعيف

 كما يلي :   نتائج اإلختبار البعدم للمجموعة التجريبيةأما 

 (7) اجلدول

 للمجموعة التجريبية البعدينتائج االختبار 

 التقدير االختبار البعدي امساء التالميذ الرقم

 ؽتتاز 98 اماليا كالف سارم 1

 ؽتتاز 98 دكينا ستَتاء 2

 جيد جدا 88 اندانا موالنا 3

 تازؽت 92 جيل حريسا زلفيدل 4

 مقبوؿ 56 خسَتم 5

 ؽتتاز 92 ليلة البدرية 6

 جيد جدا 88 ػتمد عدركس 7
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 ؽتتاز 100 ػتمد عرفاف يسف 8

 جيد 78 ػتمد نيزر الزرمي 9

 مقبوؿ 56 ػتمد شهر األناـ 10

 جيد جدا 88 ػتمد صفياف ىادم 11

 ؽتتاز 100 ؽتتاز العزة 12

 ؽتتاز 100 ؾتول نتانيا 13

 ؽتتاز 98 قيشا فينا دكم 14

 ؽتتاز 98 رافيدا فردكسيتا 15

 جيد 78 رزكا نور عيٍت 16

 ؽتتاز 98 رزكي أنيسا 17

 ؽتتاز 100 رزتة اضتسنة 18

 جيد جدا 88 أزتد شيف الدين 19

 ؽتتاز 98 جيندم اليسا 20

 1792 العدد

 89,6 ادلعدل
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 89,6= اظتعدلة فمن نتائج ىذا االختبار القبلي, ظهر أف التالميذ نالوا الدرجة 

 كيف مستول متوسط 4= ,كيف مستول جيد جدا   12 = كأما التالميذ يف مستول ؽتتاز

كمن ىنا  0= كيف مستول ضعيف  2= كيف مستول مقبوؿ   2= كيف مستول جيد  0= 
 ة. ؽتتاز قدرهتم على تعليم مهارة القراءة بصفة فإف 

  لضابطةنتائج اإلختبار القبل  و البعدي للمجموعة امقارنة  .3

نتائج اإلختبار القبلي ك البعدم للمجموعة كبعد شرحت الباحثة 
. جملموعةلتلك  القبلي ك البعدم, فقدـ الباحثة اظتقارنة بُت إختبار الضابطة

 كاظتقارنة كما يلي : 

 (8) اجلدول

 بني اإلختبار القبل  و البعدي للمجموعة الضابطةادلقارنة 

 النتيجة ادلستوى الرقم

 

 القبل  اإلختبار

 

 

 اإلختبار البعدي

النسبة  عدد التالميذ
 ادلئوية

عدد 
 التالميذ

النسبة 
 ادلئوية

 %0 0 %0 0 100-90 ؽتتاز 1

 %25 5 %10 2 89-80 جيد جدا 2

 %35 7 %25 5 79-70 جيد 3

 %15 3 %25 5 69-60 متوسط 4
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 %5 1 %5 1 59-56 مقبوؿ 5

 %20 4 %35 7 55-0 ضعيف 6

 %100 20 %100 20 العدد

 

للمجموعة  اإلختبار القبلي ك البعدمكبانسبة إىل بياف اظتقارنة بُت 
من التالميذ يف مستول  % 35=  اإلختبار القبليفظهر أف يف  الضابطة

كيف  % 25= , كيف مستول متوسط % 5  =ضعيف, كيف مستول مقبوؿ
 0= ؽتتازكيف مستول  % 10= جيد جداكيف مستول  % 25= جيدمستول 

كيف مستول مقبوؿ  % 20=كأما يف اإلختبار البعدم ظهر أف ضعيف  .%
كيف  %35= جيدكيف مستول %  15=, كيف مستول متوسط %  5=

. كىذا البياف يعٍت السابق %0= ؽتتازكيف مستول %  25= جيد جدامستول 
 أف نتيجة اإلختبار البعدم أكثر من نتيجة اإلختبار القبلي. 

  التجريبيةلقبل  و البعدي للمجموعة نتائج اإلختبار امقارنة  .4

نتائج اإلختبار القبلي ك البعدم للمجموعة كبعد شرحت الباحثة 
. جملموعةلتلك  القبلي ك البعدم, فقدـ الباحثة اظتقارنة بُت إختبار التجريبية

 كاظتقارنة كما يلي :

 (9) اجلدول

 التجريبيةبني اإلختبار القبل  و البعدي للمجموعة ادلقارنة 

 النتيجة ادلستوى لرقما
 

 اإلختبار القبل 

 

 

 اإلختبار البعدي
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عدد 
 التالميذ

النسبة 
 ادلئوية

عدد 
 التالميذ

النسبة 
 ادلئوية

 %60 12 %10 2 100-90 ؽتتاز 1

 %20 4 %30 6 89-80 جيد جدا 2

 %10 2 %10 2 79-70 جيد 3

 %0 0 %10 2 69-60 متوسط 4

 %10 2 %5 1 59-56 مقبوؿ 5

 %0 0 %35 7 55-0 يفضع 6

 %100 20 %100 20 العدد

 

 التجريبية للمجموعة اإلختبار القبلي ك البعدمكبانسبة إىل بياف اظتقارنة بُت 
من التالميذ يف مستول ضعيف, كيف  % 35= اإلختبار القبليفظهر أف يف 

 10= جيدكيف مستول  % 10=, كيف مستول متوسط  % 5=مستول مقبوؿ 

. كأما يف % 10= ؽتتازكيف مستول  % 30= جدا جيدكيف مستول  %
كيف ,  % 10=كيف مستول مقبوؿ  % 0=اإلختبار البعدم ظهر أف ضعيف 

 20= جيد جداكيف مستول  % 10= جيدكيف مستول  % 0=مستول متوسط 

كىذا البياف يعٍت السابق أف نتيجة اإلختبار  %. 60= ؽتتازكيف مستول  %
 ار القبلي.البعدم أكثر من نتيجة اإلختب

  مقارنة نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة والتجريبية .5
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كبعد االكماؿ من عرض بياف نتائج اإلختبارين القبلي كالبعدم من 
اجملموعتُت فينبغي للباحثة أف تعرض بياف مقارنة نتائج اإلختبار البعدم 

 بُت اجملموعة الضابطة كالتجريبية. كاظتقارنة كما يلي : 

 

 (15) ولاجلد

 ادلقارنة نتائج اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة والتجريبية

 الرقم
امساء التالميذ 
 اجملموعة الضابطة

نتائج 
اإلختبار 
 البعدي

امساء التالميذ 
اجملموعة 
 التجريبية

نتائج 
اإلختبار 
 البعدي

 72 ازتد خَت 1

اماليا كالف 
 سارم

98 

 98 دكينا ستَتاء 68 الفيانتا 2

 88 اندانا موالنا 34 افندم اريل 3

 56 هبر العلـو 4

جيل حريسا 
 زلفيدل

92 

 56 خسَتم 50 كيالنج اركؿ 5

 92 ليلة البدرية 78 ػتمد فائز اعتدل 6

 88 ػتمد عدركس 78 ػتمد لوطفي 7
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 80 ػتمد نور خاليص 8

ػتمد عرفاف 
 يسف

100 

 50 ػتمد نور اجمليد 9

ػتمد نيزر 
 الزرمي

78 

 78 فردتاػتمد يوكا  10

ػتمد شهر 
 األناـ

56 

 78 ػتمد زين الرازقُت 11

ػتمد صفياف 
 ىادم

88 

 100 ؽتتاز العزة 87 معريفة السعدة 12

 100 ؾتول نتانيا 80 نسفة اظتباركة 13

 98 قيشا فينا دكم 78 نور خفيفة 14

 62 نور اظتولدية 15

رافيدا 
 فردكسيتا

98 

 78 رزكا نور عيٍت 88 قرة األعيوف 16

 98 رزكي أنيسا 64 سيلدا اريك افرياين 17

 100 رزتة اضتسنة 70 شيف العريف 18
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 50 فينا حسنة 19

أزتد شيف 
 الدين

88 

 98 جيندم اليسا 80 إثناعيشية 20

N 1840 اجملموع 1374 اجملموع 

=  ظهر من اصتدكؿ السابق أف نتائج اإلختبار البعدم للمجموعة التجريبية

 . 1374اإلختبار البعدم للمجموعة الضابطة = أكثر من نتائج  1840

 نتائج عدد اإلحنراف وعدد اإلحنراف ادلربع من اجملموعتني .6

كبعد مقارنة نتائج اإلختبار البعدم بُت اجملموعة الضابطة كالتجريبية, 
فشرحت الباحثة بتقوًن نتائج عدد اإلؿتراؼ كعدد اإلؿتراؼ اظتربع من 

 : اجملموعتُت كىي كما يلي

 (11) ولاجلد

 نتائج عدد اإلحنراف وعدد اإلحنراف ادلربع من اجملموعتني

 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية الرقم

                 Y    

1 80 98 18 324 50 72 22 484 

2 28 98 70 4900 60 68 8 64 

3 54 88 34 1156 30 34 4 16 

4 56 92 36 1296 30 56 26 676 

5 22 56 34 1156 46 50 16 256 
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6 72 92 20 400 50 78 28 784 

7 64 88 24 576 56 78 22 484 

8 90 100 10 100 78 80 18 324 

9 48 78 30 900 50 50 0 0 

10 54 56 2 4 80 78 -2  4 

11 42 88 46 2116 64 78 14 196 

12 80 100 20 400 80 80 0 0 

13 90 100 10 100 70 80 10 100 

14 82 98 16 256 64 78 14 196 

15 82 98 16 256 78 62 -16 256 

16 40 78 38 1444 64 88 24 576 

17 74 98 24 576 78 64 -14 196 

18 82 100 18 324 74 70 -4 16 

19 60 88 28 784 54 50 -4 16 

20 84 98 14 196 68 80 12 144 

 508 1792 1284 اجملموع
1726

4 
1224 1374 150 4788 

   ∑  ∑  
 

   ∑  
∑  

 
 

 

كبعد توضيح اصتدكؿ السابق, ختلص الباحثة بعض النتائج اآلتية عدد 
اإلؿتراؼ, كغتموعة عدد اإلؿتراؼ اظتربع من اجملموعة الضابطة كاجملموعة 

 التجريبية, كىي كما يلي :
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 (12)اجلدول 

 د اإلحنراف ادلربع من اجملموعتنيجمموعة عدد اإلحنراف وعد

 اجملموع الضابطة اجملموع التجربية

جمموع عدد 
 اإلحنراف
 ∑   

جمموع عدد 
 اإلحنراف ادلربع

 ∑   
 

 

جمموع عدد 
 اإلحنراف

 ∑   

جمموع عدد 
 اإلحنراف ادلربع

 ∑   
 

 

558 17264 155 4788 

 

 وفيها يل  توضيح ما يف اجلدول السابق: 
 نتائج اإلختبار القبلي من اجملموعة التجريبية      =

 نتائج اإلختبار البعدم من اجملموعة التجريبية=     

 اجملموعة التجريبيةعدد اإلؿتراؼ من نتائج =  ()

 اجملموعة التجريبيةعدد اإلؿتراؼ اظتربع من نتائج =     

 اجملموعة التجريبيةعدد اإلؿتراؼ من نتائج  غتموع ∑  =  

 اجملموعة التجريبيةعدد اإلؿتراؼ اظتربع من نتائج غتموع =      ∑  

 نتائج اإلختبار القبلي من اجملموعة الضابطة         =

 نتائج اإلختبار البعدم من اجملموعة الضابطة       = 
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(y)   =   اجملموعة الضابطةعدد اإلؿتراؼ من نتائج 

 اجملموعة الضابطةعدد اإلؿتراؼ اظتربع من نتائج         =

 اجملموعة الضابطة عدد اإلؿتراؼ اظتربع من نتائجغتموع  =       ∑ 

∑  اجملموعة الضابطةعدد اإلؿتراؼ اظتربع من نتائج غتموع      =    

    =  
∑ 

  

  = 
   

  
 

  = 25 

∑ 2  =  ∑ 2
 - 

 ∑   

 

 

  = 
17264- 

      

  
 

  = 
17264- 

      

  
 

  =
17264- 12903 

  = 4361 

    =  
∑ 

  

  = 
   

  
 

  = 7,5 

∑ 2  =  ∑ 2
 - 

 ∑   

 

 

  = 
4788- 

      

  
 

  = 
4788- 

     

  
 

  =
4788-1125 

  = 3663 
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t =       

√(
∑    ∑    
       

)(
 

  
   

 
  

 ) 

 

 =        

√(
            

       
)(

 
  

   
 
  

 ) 

 

 = 
    

√(
      

  
)(

 

  
 ) 

 

 = 
    

√               
 

      
    

√       
 

     =  
    

   
 

 = 3,8 

d.b.  = (Nx + Ny -2) = (20+20-2) = 38 

ts 0,05 = 2,68 

ts 0,01 = 2,42 

مث قامت  3,8اإلحصائي =  tمن اصتدكاؿ السابق كجدت الباحثة أف نتيجة 
 degree of)مث حبثت الباحثة نتيجتو يف القائمة اضترية  t-tableالباحثة بتعيُت 

freedom)  منt-table  كيف  2,42=  %1ستول اظتعٌت فوجد أف نتيجتو. يف اظت
 ": (t). كىذا تقرير "ت 2,68 % =5اظتستول اظتعٌت 

  

 " (t)تقرير "ت 

 
t.test  (t  )اضتسايب< t.tabel ( t = )حصلت جتريبية " مقبوؿ اصتدكايل 

  t.test  (t  )اضتسايب> t.tabel ( t اصتدكايل= ) فشلت جتريبية " مردكد 
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ككذالك  2,42=  %1 أكرب من نتيجة اظتستول اظتعنوم 3,8اإلحصائي =  t ألف تنيجة
مقبوؿ يعٌت أف فركض  H1كذلك مبعٌت أف   2,68=  %5أكرب من نتيجة اظتستول اظتعنوم 

 think-pair-share) التعلم التعاكين بأسلوبمقبولة. كخالصتها أف باستخداـ ىذا البحث 

 لًتقية كفاءة القراءة فعالية. (

التعلم  استخداـ األجوبة من االستبانة لدل الطالب جملموعة التجربة عن
 كمايلي :   (think-pair-share) التعاكين بأسلوب

 (13) اجلدول

 األجوبة من االستبانة

 ؿالسؤا الرقم

 أجوبة

 اجملموع

فق 
موا جدا

وافق 
م

 

 َتغ
وافق

م
فق  

 موا
غَت جدا

 

1 
لقد كاف مقتنعا بوجود اللغة العربية تعلم -

 مع حصة الزكج أعتقد تقنيات؟
3 17   25 

 %15 نسبة مئوية  
85

% 
  100% 

2 

تعلم أساليب مع التقنيات التفكَت حصة -
الزكج نتكن القضاء على اظتلل أثناء التعلم 

 كَتة؟مراح  

15 8 2  25 

 %50 نسبة مئوية 
40

% 

10

% 
 100% 
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3 

أساليب التعلم مع التقنيات التفكَت زكج 
حصة ؽتا كتعل شغفي لتعلم اللغة العربية 

 يف كَتة مراح خاصة يف اظتنزؿ؟

2 16 2  25 

 %10 نسبة مئوية 
80

% 

10

% 
 100% 

4 
جعل يل أف تكوف أكثر نشاطا يف تعلم 

 مراح خاصة؟ اللغة العربية يف كَتة
4 14 2  25 

 %20 نسبة مئوية 
70

% 

10

% 
 100% 

5 
ىل حصة الزكج أعتقد أصبح كثَتا ما 

 تتعاكف مع األصدقاء يف التعلم؟
15 8 2  25 

 %50 نسبة مئوية 
40

% 

10

% 
 100% 

6 

كاتفق مع تقنيات التعلم أساليب التفكَت 
زكج حصة مناسبة جدان ليتم تطبيقها على 

ية على كجو اطتصوص قَتكة تعلم اللغة العرب
 ماىارة؟

1 16 3  25 

 %5 نسبة مئوية 
80

% 

15

% 
 100% 

7 

مع تعلم أساليب مع التقنيات حصة الزكج 
أعتقد جتعلٍت يعٍت جدية الذين يدرسوف 

 اللغة العربية يف كَتة مراح خاصة؟

6 14   25 

 %30 نسبة مئوية 
70

% 
  100% 

8 
لتفكَت كأنا اتفق مع تعلم تقنيات أساليب ا

 حصة الزكج ينطبق على موضوع آخر؟
3 11 6  25 

 %15 نسبة مئوية 
55

% 

30

% 
 100% 

 25   12 8تعلم أساليب مع التقنيات التفكَت زكج  9
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حصة فضويل جعل اللغة العربية ال سيما 
 مراح كَتة؟

 %40 نسبة مئوية 
60

% 
  100% 

15 

لقد شعرت من بداية الدراسة، الفعل -
ساليب مع التقنيات التفكَت مهتما مبعرفة أ

 زكج حصة؟

4 13 1 2 25 

 %20 نسبة مئوية 
65

% 

5

% 
10% 100% 

11 
أكافق على أف أساليب التعلم مع التقنيات 

 التفكَت حصة الزكج فتوذج فعاؿ كمبتكر؟
6 14   25 

 %30 نسبة مئوية 
70

% 
  100% 

12 

أنٍت أشعر بالًتكيز أكثر متابعة التعلم اللغة 
كَتة مراح خاصة مع تعلم طرؽ   العربية يف

 مع التقنيات التفكَت زكج حصة؟

3 13 4  25 

 %15 نسبة مئوية 
65

% 

20

% 
 100% 

13 

مع تعلم أساليب مع التقنيات حصة زكج 
أعتقد يل من األسهل لفهم اللغة العربية ال 

 سيما مراح كَتة؟

8 9 3  25 

 %40 نسبة مئوية 
45

% 

15

% 
 100% 

14 

ليب التعلم مع التقنيات أنا متأكد من أسا
التفكَت حصة الزكج نتكن حتسُت نتائج 

 دراسيت يف اللغة العربية ال سيما مراح كَتة؟

8 12   25 

 %40 نسبة مئوية 
60

% 
  100% 

 25   13 7كيف تعلم اللغة العربية يف قَتكة ماىارة  15
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خاصة مع اعتندسة أعتقد زكج حصة نتكن 
أم طالب اظتشاركة كإعطاء بعضها البعض 

 م؟حبك

 %35 نسبة مئوية 
65

% 
  100% 

16 

كيف تعلم اللغة العربية مع التقنيات التفكَت 
زكج حصة نتكن أم طالب لالستماع إىل 

 آراء كل منهما لآلخر؟

3 14 3  25 

 %15 نسبة مئوية 
70

% 

15

% 
 100% 

17 
التعلم باستخداـ التقنيات أعتقد نتكن 

 إضافة زكج حصة معرفيت؟
8 11 1  25 

 %40 نسبة مئوية 
55

% 

5

% 
 100% 

18 

معرفة باستخداـ التقنيات التفكَت حصة 
الزكج نتكن جعل اظتعلمُت كالطالب أكثر 

 تفاعلية؟

8 11 1  25 

 %40 نسبة مئوية 
55

% 

5

% 
 100% 

19 

مع تقنيات أعتقد حصة الزكج يهم الطالب 
أصبحت تستفسر أكثر عن ىذا اظتوضوع 

 خاصة مراح كَتة العربية؟

6 12 2  25 

 %30 نسبة مئوية 
60

% 

10

% 
 100% 

25 

مع التقنيات نتكن أعتقد زكج حصة -
الطالب تبادؿ معارفهم مع أصدقاء يف 

 الوقت لتعلم أف جترم؟

5 14 1  25 

 %25 نسبة مئوية 
70

% 

5

% 
 100% 
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21 
نتكن كنت اإلجابة على األسئلة معلم بعد 

 دراسة مع التقنيات التفكَت زكج حصة؟
4 16   25 

 %20 نسبة مئوية 
80

% 
  100% 

22 

تعلم أساليب مع التقنيات التفكَت زكج 
حصة أكثر إثارة لالىتماـ من أسلوب 

 اتحماضرة؟

6 9 5  25 

 %30 نسبة مئوية 
45

% 

25

% 
 100% 

23 
أنا غتموعات اظتناقشة أكثر نشاطا يف حل 

 مشكلة اللغة العربية يف كَتة مراح خاصة؟
6 12  2 25 

 %30 مئوية نسبة 
60

% 
 10% 100% 

ثالث طالب  ( موافق جداتكوف راضية عن األسلوبالطلبة الذين كتيبوف عبارة ) .1
موافق سبعة عشر طالب يساكم يف النسبة اظتئوية  %.15يساكم يف النسبة اظتئوية 

85.% 

الطلبة الذين كتيبوف عبارة )غَت السامة عند تعلم اظتستمر( موافق جدا عشرة  .2
موافق ذتانية طالب يساكم يف النسبة اظتئوية %, 50يف النسبة اظتئويةطالب يساكم 

 %.10غَت موافق إثنُت طالب يساكم يف النسبة اظتئوية %,40

الطلبة الذين كتيبوف عبارة )زتاسة يف التعلم( موافق جدا إثنُت طالب يساكم يف  .3
غَت %,80موافق ستة عشر طالب يساكم يف النسبة اظتئوية %, 10النسبة اظتئوية

 %.10موافق إثنُت طالب يساكم يف النسبة اظتئوية 

موافق جدا اربعة طالب يساكم يف  (النشط يف التعلمالطلبة الذين كتيبوف عبارة ) .4
غَت %,70موافق اربعة عشر طالب يساكم يف النسبة اظتئوية %, 20النسبة اظتئوية

 %.10موافق إثنُت طالب يساكم يف النسبة اظتئوية 
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موافق جدا عشرة  (الصدقاء كتيبوف عبارة )إجراء مناقشات مع الطلبة الذين .5
موافق ذتانية طالب يساكم يف النسبة اظتئوية %, 50طالب يساكم يف النسبة اظتئوية

 %.10,غَت موافق إثنُت طالب يساكم يف النسبة اظتئوية 40%

احدا موافق جدا طالبا ك  (يف التعلم األسلوب اظتناسبالطلبة الذين كتيبوف عبارة ) .6
موافق ستة عشر طالب يساكم يف النسبة اظتئوية  %, 5يساكم يف النسبة اظتئوية 

 %.15غَت موافق ثالثة طالب يساكم يف النسبة اظتئوية %,80

موافق جدا ستة طالب ( الطلبة الذين كتيبوف عبارة )اصتد يف التعلم مهارة القراءة .7
يساكم يف النسبة اظتئوية موافق اربعة عشر طالب %, 30يساكم يف النسبة اظتئوية

70%. 

موافق جدا ثالثة  (تطبيق األسلوب يف موضوع آخرالطلبة الذين كتيبوف عبارة ) .8
موافق احد عشر طالب يساكم يف النسبة %, 15طالب يساكم يف النسبة اظتئوية

 %.30غَت موافق ستة طالب يساكم يف النسبة اظتئوية %,55اظتئوية 

ة على تعليم مهارة القراءة كبَتة( موافق جدا ذتانية الطلبة الذين كتيبوف عبارة )قت .9
, موافق اثنتا عشر طالب يساكم يف النسبة %40طالب يساكم يف النسبة اظتئوية

 %.60اظتئوية 

موافق جدا اربعة طالب يساكم  (الطلبة الذين كتيبوف عبارة )مفتوف األسلوب .11
لنسبة اظتئوية موافق ثالثة عشر طالب يساكم يف ا%, 20يف النسبة اظتئوية

غَت موافق جدا إثنُت %,5غَت موافق طالبا كاحدا يساكم يف النسبة اظتئوية %,65
 %.10طالب يساكم يف النسبة اظتئوية 

موافق جدا ستة طالب يساكم يف  (فعالة الطلبة الذين كتيبوف عبارة )أسلوب .11
 .%70موافق اربعة عشر طالب يساكم يف النسبة اظتئوية %, 30النسبة اظتئوية
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الطلبة الذين كتيبوف عبارة )اصتد يف التعلم مهارة القراءة( موافق جدا ثالثة  .12
موافق ثالثة عشر طالب يساكم يف النسبة %, 15طالب يساكم يف النسبة اظتئوية

 %.20 غَت موافق اربعة طالب يساكم يف النسبة اظتئوية%,65اظتئوية 

ق جدا ذتانية طالب يساكم مواف السهل( فهم اظتواد)الطلبة الذين كتيبوف عبارة  .13
,غَت %45موافق تسعة طالب يساكم يف النسبة اظتئوية %,  40يف النسبة اظتئوية

 %.15 موافق ثالثة طالب يساكم يف النسبة اظتئوية

الطلبة الذين كتيبوف عبارة )بأسلوب التعليمية تًتقي رغبيت على التعلم( موافق  .14
موافق إثنة عشر طالب يساكم %,  40جدا ذتانية طالب يساكم يف النسبة اظتئوية

 %.60يف النسبة اظتئوية 

موافق جدا سبعة  )إجراء مناقشات مع الصدقاء(الطلبة الذين كتيبوف عبارة  .15
موافق ثالثة عشر طالب يساكم يف %,  35طالب يساكم يف النسبة اظتئوية

 .%65النسبة اظتئوية 

موافق جدا ثالثة ( )إجراء مناقشات مع الصدقاءالطلبة الذين كتيبوف عبارة  .16
موافق اربغة عشر طالب يساكم يف %, 15طالب يساكم يف النسبة اظتئوية

 %.15,غَت موافق ثالثة طالب يساكم يف النسبة اظتئوية %70النسبة اظتئوية 

موافق جدا ذتانية طالب يساكم  (الطلبة الذين كتيبوف عبارة )إضافة اظتعرفة .17
طالب يساكم يف النسبة اظتئوية  موافق احد عشر%,  40يف النسبة اظتئوية

 %.5غَت موافق  طالبا كاحدا يساكم يف النسبة اظتئوية %,55
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موافق جدا ذتانية طالب  (فعالة الطلبة الذين كتيبوف عبارة )أسلوب .18
موافق احد عشر طالب يساكم يف %,  40 =يساكم يف النسبة اظتئوية

 %.5=النسبة اظتئوية  غَت موافق  طالبا كاحدا يساكم يف%,55النسبة اظتئوية 

موافق جدا ستة طالب  (النشط يف التعلمالطلبة الذين كتيبوف عبارة ) .19
موافق اثنتا عشر طالب يساكم يف النسبة %,  30يساكم يف النسبة اظتئوية

 .%10=غَت موافق إثنُت طالب يساكم يف النسبة اظتئوية %,60اظتئوية 

موافق جدا  الصدقاء( )إجراء مناقشات معالطلبة الذين كتيبوف عبارة  .21
موافق اربعة عشر طالب %,  25 =ستسة طالب يساكم يف النسبة اظتئوية

غَت موافق  طالبا كاحدا يساكم يف النسبة %,70يساكم يف النسبة اظتئوية 
 %.5اظتئوية 

الطلبة الذين كتيبوف عبارة )يستطيع أف كتيب السؤاؿ من اظتدٌرسة( موافق  .21
موافق ستة عشر طالب %, 20سبة اظتئويةجدا اربعة طالب يساكم يف الن

 %.80=يساكم يف النسبة اظتئوية 

موافق جدا ستة  (مثَتة لالىتماـ الطلبة الذين كتيبوف عبارة )أسلوب .22
موافق تسعة طالب يساكم يف %,  30طالب يساكم يف النسبة اظتئوية

غَت موافق ستسة طالب يساكم يف النسبة اظتئوية %,45النسبة اظتئوية 
25%. 

موافق جدا  )إجراء مناقشات مع الصدقاء( لطلبة الذين كتيبوف عبارةا .23
موافق إثنتا عشر طالب %,  30=ستة طالب يساكم يف النسبة اظتئوية

,غَت موافق جدا إثنُت طالب يساكم يف %60=يساكم يف النسبة اظتئوية 
 %.10=النسبة اظتئوية 
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لًتقية كفاءة القراءة  (think-pair-share) التعلم التعاكين بأسلوباستخداـ 
ج اظتدرسة الصادؽ اظتتوسطة اإلسالمية بولوالكانج ماالن يفيف فصل الثامن 

 فهي الوسيلة التعليمية تستخدمت الباحثة لًتقية كفاءة القراءة التالميذ.

اعتماد على بياف أجوبة االستبانة أف الرغبة يف التعليم عند الطلبة بعد 
 (think-pair-share) التعلم التعاكين  بأسلوبأجراء عملية التعليم باستخداـ 

نظرا على النسبة اظتئوية يف إجابة االستبانة. كمن نتائج البيانات من أجوبة 
االستبانة اليت كزعتها الباحثة لدل أفراد الطالبة للحصوؿ على أراهتم يف ىذه 

 , كبنود األسئلة حتتول ما يتعلق بأراهتم خالؿ استخداـالتعليمية سلوباأل
كيتضح من  .لًتقية مهارة القراءة(  (think-pair-shareالتعلم التعاكين  بأسلوب

مثَتة  ( (think-pair-shareبأسلوب التعلم التعاكينرتيع لبيانات أف استخداـ 
 للدافعية لتحدم كما أهنا تشجع الطلبة على التفاعل كالتواصل.

 

 ادلبحث الثالث : مناقشة

 .يف تعليم مهارة القراءة (think-pair-share)لوب استخداـ التعلم التعاكين بأس (1

قامت الباحثة تعليم اللغة العربية باستخداـ التعلم التعاكين بأسلوب 
(think-pair-share)  يف تعليم مهارة القراءة يف الفصل التجرييب بثالثة

-think)أف التعلم التعاكين  (Frank Lyman) فرانك ليمافكما قاؿ اللقاءات.  

pair-share )  عتا مزايا كىي كجود اظتشاركة األكثر من الطالب, كىي تعطي
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أكثر لكل طالب ليعرؼ كيقدـ مشاركتهم لشخص  اتالفرصة ذتانية مر 
 34. آخر

حُت قابلت الباحثة مع مدٌرسة اللغة العربية يف اظتدرسة الصادؽ اظتتوسطة 
لتعليم, اإلسالمية بولوالكانق ماالنق, قالت أف توجد اظتشاكل يف عملية ا

يف االىتماـ الطالب اليفهموف عن اظتادة كاليهتموف شرحة اظتدرسة. كال 
الدركس, كيتكلموف مع أصدقائهم. كبعد استخداـ التعلم التعاكين بأسلوب 

(think-pair-share)  يكوف الطالب نشطة كزتاسة يف عملية التعليم اللغة
ليجيب األسئلة من العربية كيتعاكف بُت أصدقاىم كيستبقوا بُت اجملموعة 

الباحثة كاليستحي ليسأؿ عن األشياء الذم مل يفهموه. كىم يشعركف السهل 
 لفهم الدرس. 

 .(think-pair-share)فعالية استخداـ التعلم التعاكين بأسلوب  (2

بانظر إىل بيانات االختبار منها : بعد استخداـ التعلم التعاكين بأسلوب 
(think-pair-share)  بيت ارتفعت كفاءة طالب اجملموعة يف الفصل التجر

التجريبية بُت االختبار القبلي كاالختبار البعدم يف تعليم اللغة العربية 
-think-pair)كخصوصا يف مهارة القراءة استخداـ التعلم التعاكين بأسلوب 

share) , 2كيزيد عدد الطالب الذين لتصلوف على مستول ؽتتاز كىو من 
ص عدد الطالب الذين لتصلوف على مستول طالبا, كينق 12طالبُت إىل 

طالب, كسواء عدد الطالب الذين لتصلوف  4طالب إىل  6جيد جدا من 
طالبُت, كينقص عدد الطالب الذين لتصلوف على  2على مستول جيد 

طالب, كيزيد عدد الطالب الذين لتصلوف  0طالبُت إىل  2مستول من 
                                                           
34

 Isjoni. Op.cit. hlm : 78 
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لطالب الذين لتصلوف طالبُت, كينقص عدد ا 2طالب إىل  1على مستول 
 tطالب. مث كجدت الباحثة أف نتيجة  َطالب إىل  7على مستول من 

مث حبثت الباحثة نتيجتو يف  t-tableمث قامت الباحثة بتعيُت  3,8اإلحصائي = 
فوجد أف نتيجتو. يف   t-tableمن  (degree of freedom)القائمة اضترية 
 t . ألف تنيجة2,68 % =5عٌت كيف اظتستول اظت 2,42=  %1اظتستول اظتعٌت 
ككذالك أكرب  2,42=  1أكرب من نتيجة اظتستول اظتعنوم  3,8اإلحصائي = 

مقبوؿ يعٌت أف  H1كذلك مبعٌت أف   2,68=  %5من نتيجة اظتستول اظتعنوم 
 فركض ىذا البحث مقبولة. 

-think) أف عملية تعليم مهارة القراءة  باستخداـ التعلم التعاكين بأسلوب

pair-share)  لًتقية مهارة القراءة اعتمادا على األسلوب اليت توجد كما تشَت
بياف االستبانة منهم )اصتدكؿ( أف ىذه األسلوب استخدامها يف اظتستقبل. 
كعملية تعليم مهارة القراءة هبذه األسلوب تؤدم إىل فتٌو ميوعتم يف مهارة 

 القراءة ككذلك رغبتهم فيها.

 الفصل التجرييب قبل استخداـ التعلم التعاكين كبنظر إىل اظتالحظة يف   
زتاسة الطالب كقدرهتم يف تعليم اللغة العربية  (think-pair-share)بأسلوب 

حصوصا يف تعليم مهارة القرءة منخفض. كبعد استخداـ التعلم التعاكين 
زادت زتاسة الطالب يف عملية التعليم. ىم  (think-pair-share)بأسلوب 

 أعضاء غتموعتهم. يتعاكنوا بُت
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اعتمادا على البيانات السابقة, ظهرت فعالية استخداـ التعلم التعاكين   
من نتائج االختبار قبلي استخداـ التعلم  (think-pair-share)بأسلوب 

كبعد استخدامو يف اظتدرسة الصادؽ  (think-pair-share)التعاكين بأسلوب 
ذا البياف يدؿ أف نتيجة اإلختبار اظتتوسطة اإلسالمية بولوالكانق ماالنق. كى
كخالصتها أف باستخداـ التعلم  البعدم أكرب من نتيجة اإلختبار القبلي.

 لًتقية كفاءة القراءة فعالية.( think-pair-share) التعاكين بأسلوب

 

 

 

 

   

 

 

 



31 
 

   
 

 الفصل اخلامس 

 ادلقرتحاتو ملخص البحث 

  البحثملخص  .0

 حتليلها كمناقشتها يف السابقة بعد أف قامت الباحثة بعرض البيانات مث
 استخلصت النتائج فيما يلي : 

يف الفصل  لًتقية مهارة القراءة (think-pair-share) أف استخداـ التعلم التعاكين -أ 
فخمس، (  think-pair-share)أما اطتطوات يف التعليم التعلم التعاكين . التجرييب

، Think-Pair-Shareمٍت بثالثة خصائص من اطتطوات يف تعليم التعلم التعاك 
 أما اطتطوات اطتمس فهي منا يف اصتدكاؿ اآليت:

 (01) جدول

 : مهارة القراءة يف تعليم (Think-Pair-Share) أسلوب اخلطوات

 أنشطة التعليم  اخلطوات 

األكؿ : 
 )مقدمة(

بُت اظتعلم كحدد الوقت لكل أنشطة، ك يدفع  -
 الطالب ضتل اظتشكلة 

ذم كتب أف لتصل بُت اظتعلم اطتنصاص ال -
 الطالب
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 لتاكؿ اظتعلم ظتعرفة  الطاقة األساسية لطالب - Thinkالثانية : 

 بأنشطة اظتظاىرة

 على رتيع الطالبالنص مث يعطي  -

 الطالب فردا النصيفعل الطالب  -

 كتمع الطالب مع صديق اظتقعد - Pair: الثالثة

 تررتة النصيناقش الطالب مع زكجو عن  -

جملموعة تسخرج رأيهم عن نتيجة اظتناقشة كل ا - Shareالرابعة: 
 جملموعة أخرل

 تقوًن الطالب فردا أك رتاعة - اطتامسة اصتائزة

 

ألف  لًتقية مهارة القراءة (think-pair-share) استخداـ التعلم التعاكينفعالية  -ب 
نتائج اإلختبار البعدم للمجوعة التجريبية أكرب من نتائج اإلختبار البعدم 

اعتمادا على األسلوب اليت توجد كما تشَت بياف  ة.للمجوعة الضابط
 االستبانة منهم )اصتدكؿ( أف ىذه األسلوب استخدامها يف اظتستقبل.

 ادلقرتحات .5

يرجو الباحثة أف تكوف نتائج الباحثة مفيد للقراءت الذين يهتموف باللغة  .أ 
العربية كتعليمها, ألف ىذا البحث قد جرل الباحثة استخداـ فتوذج التعلم 

اليت كانت فعالية يف ثركة مهارة القراءة  (think-pair-share)لتعاكين بأسلوب ا
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فتوذج التعلم التعاكين يف عملية التعليم داخل  كنتكن باستخداـ ىذا
 الفصل, لتكوف تعليم اللغة العربية سهلة كمرلتة. 

اظتتوسطة  ترجي الباحثة إىل اظتدرسة أف تنمو اللغة العربية يف اظتدرسة .ب 
استخداـ فتوذج التعلم التعاكين  اإل سالمية بولوالكانق ماالنق الصادؽ

يف تعليمها خاصة يف تعليم مهارة القراءة,  (think-pair-share)بأسلوب 
 حىت تكوف التالميذ عتم ثركة من مهارة القراءة.
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 قائمة ادلراجع

 ادلراجع العربية  

 .جامعة الكويت،  ، الكويت: ث العلمي كمناجهيأصوؿ البح   ،ُِٖٗ  ,أزتد بدر

االسكند .    مقدمة فيسيكولوجية اللغة ,     , دكف السنة    قاسم, اىسى ػتمد أزتد
 .مركز االسكندارية :     لرية

دركس الدكرات التدريبية ظتعلمي اللغة العربية ,   ُِْْ عبد الرزتن بن إبراىيم الفوزاف,
 .كع العربية للجمعمشر   ,لغَت التاطقُت هبا

البحث العملي، مفهومو     ،ُٕٖٗ ,    عبيدات ذكقاف كعبد الرزتن ككايد عبد الرزتن
 .دار الفكر    عٌماف:,  أسايبو –أدكاتو  –

 , الكويت : مكتبة الفالح.تدريس فنوف اللغة العربية, ُْٖٗمدكور, علي أزتد,

رائػق تػدريس اللغػة العربيػة ط,  ُِّْ\ََِّك رشػدم أزتػد طعيمػة  الناقة ػتمود كامل
 –، مصػػػػػر: منشػػػػػورات اظتنظمػػػػػة اإلسػػػػػالمية للًتبيػػػػػة كالعلػػػػػـو كالثقافػػػػػة لغػػػػػَت النػػػػػاطقُت هبػػػػػا

 .إيسيسكو

 

أردكف: دار -، عمػافالطرائق العلمية ىف تدريس اللغة، ََِّالدليمى، طو على حسُت، 
 الشركؽ.

 

ك األساليب دراسات يف اظتناىج , ُٕٖٗىندم, صاي ذياب ك ىشاـ عامر علياف, 
 ., عماف : دار الفكرالعامة

 ,األردف : دار الفالح.االختبارات اللغوية, َََِ, اطتويل, ػتمد علي
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

KELAS KONTROL 

 

Nama Sekolah : SMP ISLAM AS- SHODIQ 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Kelas / Semester :  VIII / 1 

Alokasi Waktu :  2  jam pelajaran ( 2 x 35 menit ) 

 

 

Standar Kompetensi: 

3. Memahami berbagai ragam teks tulis dalam bentuk gagasan atau 

dialog    sederhana, baik fiksi atau non fiksi melalui kegiatan 

membaca, menganalisis dan menemukan pokok pikiran tentang 

" الصالة"  

Kompetensi dasar: 

 Membaca  

3.1 Melafalkan dan membaca nyaring huruf hijaiyah, kata, 

kalimat,dan wacana tertulis sederhana dengan tepat tentang 

  الصالة 
3.2 Mengidentifikasi kata, frasa, atau kalimat dalam wacana tertulis 

sederhana dengan tepat tentang الصالة  
3.3 Memperoleh informasi umum dan rinci dari wacana sederhana 

dengan mencari kata kunci secara tepat tentang الصالة  
 

Tujuan Pembelejaran:  

Mengidentifikasi dan menangkap makna, gagasan atau ide dari berbagai 

wacana lisan secara  tepat tentang sholat. 



 
 

 

 

 

II. Materi Pembelajaran: 

 

ًذًه السَّنىة , فػىهيوى لىٍيسى  ٍيله ىى , فىالطَّقسي رتًى ـى أىزٍتىدي رىمىضىافى كىملٍى يىٍشعيري جًبىٍوعو أىٍك عىطىشو صىا
 ري يػىٍنزًؿي يػىٍوًميًّا. حىارًّا كىالى بىارًدنا كىاظتطى 

يػىٍقًضي أىزٍتىدي اليػىٍوـى يفٍ نىشىاطو كىعىمىل, فػىهيوى يىٍذىىبي ًإىلى اظتٍدرىسىًة ميبىكًٌرنا , كى ًعٍندىمىا يػىعيٍودي 
اًد ًإىلى البػىٍيًت ييصىلًٌي الظٍُّهرى مثيَّ يػىٍقرىأي القيٍرآفى الكىرًًٍنى, كىيفٍ العىٍصًر ييسىاًعدي أيمُّوي كىأىخىوى  اتًًو يفٍ ًإٍعدى

 طىعىاـً اإًلٍفطىاًر. 

يؤىذًٌفي ًلصىالىًة اظتٍغًربى تػىتػىنىاكىؿي العىائًلىةي اإًلٍفطىارى مثيَّ تيصىلًٌي اظتٍغًربى رتىىاعىةن, 
ًعٍندىمىا يػيؤىذًٌفي اظت

ٍُتي كىٍقتي الًعشىاًء يىٍذىىبي أىزٍتىدي مىعى كىاًلًدًه ًإىلى اظتسًجًد ًلصى  الىًة الًعشىاًء كىالتػَّرىاكًيًح كىًعٍندىمىا لتًى
  كىًتالىكىًة القيٍرآف.

 

III. Metode: 

 Think Pair Share 

 

 

IV. Langkah Pembelajaran: 

NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN MEDIA/SUMBER WAKTU 

1 Pendahuluan  5 menit 

 
 Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan 

dan menanyakan kabar siswa. 

 Guru mengecek kehadiran siswa 

 Guru bersama siswa mengecek kesiapan perangkat 

Pengalaman pribadi  



 
 

 

pembelajaran 

 Guru menyampaikan informasi tentang materi yang 

akan disampaikan, meliputi: Kompetensi dasar dan 

indikator pencapaian. 

2 Kegiatan Inti  45 menit 

 
  Memberi soal pretest 

Instrumen latihan  

 

 

3 Penutup  20  menit 

 
 Guru bersama siswa merefleksi perasaan dan kesulitan 

yang dihadapi siswa dalam mengerjakan soal. 

 

  

 

 

V. Sumber/Bahan/Alat Belajar: 

 Guru 

 Buku paket Pelajaran Bahasa Arab  

 

VI. Penilaian: 

 

KOMPETENSI 

DASAR 

INDIKATOR INSTRUMEN BENTUK 

INSTRUMEN 

 Mengidentifikasi 
kata, frasa, atau 
kalimat dalam 
wacana tertulis 

sedrahana الصالة 
yang didalamnya 

terdapat jumlah 

ismiyyah 

 Memilih kata 

yang tepat untuk 

melengkapi 

kalimat sesuai 

dengan bacaan. 

 Memberi tanda  

jika benarخ/ص 
jika salah pada 

pernyataan 

sesuai dengan 

bacaan. 

 Pilihlah kata yang 

tepat untuk 

melengkapi 

kalimat sesuai 

dengan bacaan. 

 

 Berilah tanda jika 

benar خ/ص jika 

salah pada 

pernyataan sesuai 

dengan bacaan. 

 Tes tulis 

( Pilihan ganda) 

 

 

 

 Tes tulis 

(menulis tanda 

benar atau 

salah) 



 
 

 



 
 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

KELAS KONTROL 

 

 

Nama Sekolah : SMP ISLAM AS- SHODIQ 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Kelas / Semester :  VIII / 1 

Alokasi Waktu :  2  jam pelajaran ( 2 x 35 menit ) 

 

 

Standar Kompetensi: 

3. Memahami berbagai ragam teks tulis dalam bentuk gagasan atau 

dialog sederhana, baik fiksi atau non fiksi melalui kegiatan 

membaca, menganalisis dan menemukan pokok pikiran tentang 

" صالةال"  

Kompetensi dasar: 

 Membaca  

3.4 Melafalkan dan membaca nyaring huruf hijaiyah, kata, 

kalimat,dan wacana tertulis sederhana dengan tepat tentang 

 الصالة 
3.5 Mengidentifikasi kata, frasa, atau kalimat dalam wacana tertulis 

sederhana dengan tepat tentang ةالصال   

3.6 Memperoleh informasi umum dan rinci dari wacana sederhana 

dengan mencari kata kunci secara tepat tentang الصالة  
Tujuan Pembelejaran:  

Mengidentifikasi dan menangkap makna, gagasan atau ide dari berbagai 

wacana lisan secara  tepat tentang sholat. 

 



 
 

 

II. Materi Pembelajaran: 

 

ًذًه السَّنىة , فػىهيوى لىٍيسى  ٍيله ىى , فىالطَّقسي رتًى ـى أىزٍتىدي رىمىضىافى كىملٍى يىٍشعيري جًبىٍوعو أىٍك عىطىشو صىا
 حىارًّا كىالى بىارًدنا كىاظتطىري يػىٍنزًؿي يػىٍوًميًّا. 

ًإىلى اظتٍدرىسىًة ميبىكًٌرنا , كى ًعٍندىمىا يػىعيٍودي  يػىٍقًضي أىزٍتىدي اليػىٍوـى يفٍ نىشىاطو كىعىمىل, فػىهيوى يىٍذىىبي 
اًد ًإىلى البػىٍيًت ييصىلًٌي الظٍُّهرى مثيَّ يػىٍقرىأي القيٍرآفى الكىرًًٍنى, كىيفٍ العىٍصًر ييسىاًعدي أيمُّوي كىأىخىوىاتًًو يفٍ إً  ٍعدى

 طىعىاـً اإًلٍفطىاًر. 

يؤىذًٌفي ًلصىالىًة اظتغٍ 
ًربى تػىتػىنىاكىؿي العىائًلىةي اإًلٍفطىارى مثيَّ تيصىلًٌي اظتٍغًربى رتىىاعىةن, ًعٍندىمىا يػيؤىذًٌفي اظت

ٍُتي كىٍقتي الًعشىاًء يىٍذىىبي أىزٍتىدي مىعى كىاًلًدًه ًإىلى اظتسًجًد ًلصىالىًة الًعشىاًء كىالتػَّرىاكًيًح  كىًعٍندىمىا لتًى
  كىًتالىكىًة القيٍرآف.

III. Metode: 

 Think pair share 

 Diskusi 

IV. Langkah Pembelajaran: 

NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN MEDIA/SUMBER WAKTU 

1 Pendahuluan  5 menit 

 
 Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan 

dan menanyakan kabar siswa. 

 Guru mengecek kehadiran siswa 

 Guru menyampaikan informasi tentang materi yang 

akan disampaikan, meliputi: Kompetensi dasar dan 

indikator pencapaian. 

 Siswa menyebutkan kata-kata yang biasa dipakai dalam 

sholat 

 Siswa menyebutkan ungkapan-ungkapan yang biasa 

Pengalaman pribadi  



 
 

 

dipakai dalam sholat 

2 Kegiatan Inti  45  menit 

 
 Guru memberi siswa teks bacaan tentang sholat 

 Siswa membaca dan memahami teks bacaan tentang 

sholat secara individu 

 Siswa mencari pasangan untuk bertukar pikiran tentang 

teks bacaan sholat 

 Siswa mensharing hasil diskusi tersebut kepada teman 

sekelas. 

 Siswa bertanya jawab tentang hasil sharing tersebut. 

 Guru sebagai moderator dalam proses sharing dalam 

kelas tersebut.  

Guru/Buku Paket 

 

 

 

3 Penutup  20 menit 

 
 Guru memberikan pertanyaan lisan/ soal latihan hasil 

belajar 

 Guru memberikan penjelasan dan memberikan 

pelurusan konsep jika ada yang kurang tepat 

 Guru bersama siswa merefleksi proses pembelajaran 

yang telah berlangsung, meliputi; kelemahan dan 

kelebihan, perasaan dan kesulitan yang dihadapi siswa 

 

Instrumen latihan  

 

V. Sumber/Bahan/Alat Belajar: 

 Guru 

 Buku paket Pelajaran Bahasa Arab 



 
 

 

 
 



 
 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

KELAS KONTROL 

 

 

Nama Sekolah : SMP ISLAM AS- SHODIQ 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Kelas / Semester :  VIII / 1 

Alokasi Waktu :  2  jam pelajaran ( 2 x 35 menit ) 

 

 

Standar Kompetensi: 

 

3. Memahami berbagai ragam teks tulis dalam bentuk gagasan atau 

dialog    sederhana, baik fiksi atau non fiksi melalui kegiatan 

membaca, menganalisis dan menemukan pokok pikiran tentang 

" الصالة"  

 

Kompetensi dasar: 

 Membaca  

3.7 Melafalkan dan membaca nyaring huruf hijaiyah, kata, 

kalimat,dan wacana tertulis sederhana dengan tepat tentang 

  الصالة 
3.8 Mengidentifikasi kata, frasa, atau kalimat dalam wacana tertulis 

sederhana dengan tepat tentang الصالة  
3.9 Memperoleh informasi umum dan rinci dari wacana sederhana 

dengan mencari kata kunci secara tepat tentang الصالة  
Tujuan Pembelejaran:  



 
 

 

 

Mengidentifikasi dan menangkap makna, gagasan atau ide dari berbagai 

wacana lisan secara  tepat tentang sholat. 

 

II. Materi Pembelajaran: 

 

ـى أىزٍتىدي رىمىضىافى كىملٍى يىشٍ  ًذًه السَّنىة , فػىهيوى لىٍيسى صىا ٍيله ىى , فىالطَّقسي رتًى عيري جًبىٍوعو أىٍك عىطىشو
 حىارًّا كىالى بىارًدنا كىاظتطىري يػىٍنزًؿي يػىٍوًميًّا. 

يػىٍقًضي أىزٍتىدي اليػىٍوـى يفٍ نىشىاطو كىعىمىل, فػىهيوى يىٍذىىبي ًإىلى اظتٍدرىسىًة ميبىكًٌرنا , كى ًعٍندىمىا يػىعيٍودي 
اًد  البػىٍيًت ييصىلًٌي الظٍُّهرى مثيَّ يػىٍقرىأي القيٍرآفى الكىرًًٍنى, كىيفٍ العىٍصًر ييسىاًعدي أيمُّوي كىأىخىوىاتًًو يفٍ ًإٍعدى ًإىلى 

 طىعىاـً اإًلٍفطىاًر. 

يؤىذًٌفي ًلصىالىًة اظتٍغًربى تػىتػىنىاكىؿي العىائًلىةي اإًلٍفطىارى مثيَّ تيصىلًٌي ا
ظتٍغًربى رتىىاعىةن, ًعٍندىمىا يػيؤىذًٌفي اظت

ٍُتي كىٍقتي الًعشىاًء يىٍذىىبي أىزٍتىدي مىعى كىاًلًدًه ًإىلى اظتسًجًد ًلصىالىًة الًعشىاًء كىالتػَّرىاكًيًح  كىًعٍندىمىا لتًى
  كىًتالىكىًة القيٍرآف.

 

 

 

III. Metode: 

 Think Pair Share 

IV. Langkah Pembelajaran: 

NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN MEDIA/SUMBER WAKTU 

1 Pendahuluan  5 menit 



 
 

 

 
 Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan 

dan menanyakan kabar siswa. 

 Guru mengecek kehadiran siswa 

 Guru bersama siswa mengecek kesiapan perangkat 

pembelajaran 

 Guru menyampaikan informasi tentang materi yang 

akan disampaikan, meliputi: Kompetensi dasar dan 

indikator pencapaian. 

Pengalaman pribadi  

2 Kegiatan Inti  45 menit 

 
  Memberi soal postest 

Instrumen latihan  

 

 

3 Penutup  20  menit 

 
 Guru bersama siswa merefleksi perasaan dan kesulitan 

yang dihadapi siswa dalam mengerjakan soal. 

 

  

 

V. Sumber/Bahan/Alat Belajar: 

 Guru 

 Buku paket Pelajaran Bahasa Arab  

 

VI. Penilaian: 

KOMPETENSI 

DASAR 

INDIKATOR INSTRUMEN BENTUK 

INSTRUMEN 

 Mengidentifikasi 
kata, frasa, atau 
kalimat dalam 
wacana tertulis 

sedrahana الصالة 
yang didalamnya 

terdapat jumlah 

ismiyyah 

 Memilih kata 

yang tepat untuk 

melengkapi 

kalimat sesuai 

dengan bacaan. 

 Memberi tanda  

jika benarخ/ص 
jika salah pada 

pernyataan 

sesuai dengan 

bacaan. 

 Pilihlah kata yang 

tepat untuk 

melengkapi 

kalimat sesuai 

dengan bacaan. 

 

 Berilah tanda jika 

benar خ/ص jika 

salah pada 

pernyataan sesuai 

dengan bacaan. 

 Tes tulis 

( Pilihan ganda) 

 

 

 

 Tes tulis 

(menulis tanda 

benar atau 

salah) 



 
 

 

 



 
 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

KELAS EKSPERIMEN 

 

 

Nama Sekolah : SMP ISLAM AS- SHODIQ 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Kelas / Semester :  VIII / 1 

Alokasi Waktu :  2  jam pelajaran ( 2 x 35 menit ) 

 

 

Standar Kompetensi: 

 

3. Memahami berbagai ragam teks tulis dalam bentuk gagasan atau 

dialog    sederhana, baik fiksi atau non fiksi melalui kegiatan 

membaca, menganalisis dan menemukan pokok pikiran tentang 

" الصالة"  

 

Kompetensi dasar: 

 Membaca  

3.10 Melafalkan dan membaca nyaring huruf hijaiyah, kata, 

kalimat,dan wacana tertulis sederhana dengan tepat tentang 

لصالة ا   

3.11 Mengidentifikasi kata, frasa, atau kalimat dalam wacana tertulis 

sederhana dengan tepat tentang الصالة  
3.12 Memperoleh informasi umum dan rinci dari wacana sederhana 

dengan mencari kata kunci secara tepat tentang الصالة  
Tujuan Pembelejaran:  



 
 

 

 

Mengidentifikasi dan menangkap makna, gagasan atau ide dari berbagai 

wacana lisan secara  tepat tentang sholat. 

 

II. Materi Pembelajaran: 

 

ًذًه السَّنىة , فػىهيوى لىٍيسى  ٍيله ىى , فىالطَّقسي رتًى ـى أىزٍتىدي رىمىضىافى كىملٍى يىٍشعيري جًبىٍوعو أىٍك عىطىشو صىا
 الى بىارًدنا كىاظتطىري يػىٍنزًؿي يػىٍوًميًّا. حىارًّا كى 

يػىٍقًضي أىزٍتىدي اليػىٍوـى يفٍ نىشىاطو كىعىمىل, فػىهيوى يىٍذىىبي ًإىلى اظتٍدرىسىًة ميبىكًٌرنا , كى ًعٍندىمىا يػىعيٍودي 
اًد ًإىلى البػىٍيًت ييصىلًٌي الظٍُّهرى مثيَّ يػىٍقرىأي القيٍرآفى الكىرًًٍنى, كىيفٍ العىٍصًر ييسىاعً  دي أيمُّوي كىأىخىوىاتًًو يفٍ ًإٍعدى

 طىعىاـً اإًلٍفطىاًر. 

يؤىذًٌفي ًلصىالىًة اظتٍغًربى تػىتػىنىاكىؿي العىائًلىةي اإًلٍفطىارى مثيَّ تيصىلًٌي اظتٍغًربى رتىىاعىةن, 
ًعٍندىمىا يػيؤىذًٌفي اظت

ٍُتي كىٍقتي الًعشىاًء يىٍذىىبي أىزٍتىدي مىعى كىاًلًدهً  ًإىلى اظتسًجًد ًلصىالىًة الًعشىاًء كىالتػَّرىاكًيًح  كىًعٍندىمىا لتًى
  كىًتالىكىًة القيٍرآف.

 

III. Metode: 

 Ceramah  

 Diskusi 

IV. Langkah Pembelajaran: 

NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN MEDIA/SUMBER WAKTU 

1 Pendahuluan  5 menit 

 
 Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan 

dan menanyakan kabar siswa. 
Pengalaman pribadi  



 
 

 

 Guru mengecek kehadiran siswa 

 Guru bersama siswa mengecek kesiapan perangkat 

pembelajaran 

 Guru menyampaikan informasi tentang materi yang 

akan disampaikan, meliputi: Kompetensi dasar dan 

indikator pencapaian. 

2 Kegiatan Inti  45 menit 

 
  Memberi soal pretest 

Instrumen latihan  

 

 

3 Penutup  20  menit 

 
 Guru bersama siswa merefleksi perasaan dan kesulitan 

yang dihadapi siswa dalam mengerjakan soal. 

 

  

 

 

V. Sumber/Bahan/Alat Belajar: 

 Guru 

 Buku paket Pelajaran Bahasa Arab  

 

 

 

VI. Penilaian: 

KOMPETENSI 

DASAR 

INDIKATOR INSTRUMEN BENTUK 

INSTRUMEN 

 Mengidentifikasi 
kata, frasa, atau 
kalimat dalam 
wacana tertulis 

sedrahana الصالة 
yang didalamnya 

terdapat jumlah 

ismiyyah 

 Memilih kata 

yang tepat untuk 

melengkapi 

kalimat sesuai 

dengan bacaan. 

 Memberi tanda  

jika benarخ/ص 
jika salah pada 

pernyataan 

sesuai dengan 

bacaan. 

 Pilihlah kata yang 

tepat untuk 

melengkapi 

kalimat sesuai 

dengan bacaan. 

 

 Berilah tanda jika 

benar خ/ص jika 

salah pada 

pernyataan sesuai 

dengan bacaan. 

 Tes tulis 

( Pilihan ganda) 

 

 

 

 Tes tulis 

(menulis tanda 

benar atau 

salah) 



 
 

 

 



 
 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

KELAS EKSPERIMEN 

 

 

Nama Sekolah : SMP ISLAM AS- SHODIQ 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Kelas / Semester :  VIII / 1 

Alokasi Waktu :  2  jam pelajaran ( 2 x 35 menit ) 

 

 

Standar Kompetensi: 

 

3. Memahami berbagai ragam teks tulis dalam bentuk gagasan atau 

dialog    sederhana, baik fiksi atau non fiksi melalui kegiatan 

membaca, menganalisis dan menemukan pokok pikiran tentang 

" الصالة"  

Kompetensi dasar: 

 Membaca  

3.13 Melafalkan dan membaca nyaring huruf hijaiyah, kata, 

kalimat,dan wacana tertulis sederhana dengan tepat tentang 

  الصالة 
3.14 Mengidentifikasi kata, frasa, atau kalimat dalam wacana tertulis 

sederhana dengan tepat tentang الصالة  
3.15 Memperoleh informasi umum dan rinci dari wacana sederhana 

dengan mencari kata kunci secara tepat tentang الصالة  
Tujuan Pembelejaran:  



 
 

 

 

Mengidentifikasi dan menangkap makna, gagasan atau ide dari berbagai 

wacana lisan secara  tepat tentang sholat. 

 

II. Materi Pembelajaran: 

ًذًه السَّنىة , فػىهيوى لىٍيسى  ٍيله ىى , فىالطَّقسي رتًى ـى أىزٍتىدي رىمىضىافى كىملٍى يىٍشعيري جًبىٍوعو أىٍك عىطىشو صىا
 حىارًّا كىالى بىارًدنا كىاظتطىري يػىٍنزًؿي يػىٍوًميًّا. 

ل, فػىهيوى يىٍذىىبي ًإىلى اظتٍدرىسىًة ميبىكًٌرنا , كى ًعٍندىمىا يػىعيٍودي يػىٍقًضي أىزٍتىدي اليػىٍوـى يفٍ نىشىاطو كىعىمى 
اًد ًإىلى البػىٍيًت ييصىلًٌي الظٍُّهرى مثيَّ يػىٍقرىأي القيٍرآفى الكىرًًٍنى, كىيفٍ العىٍصًر ييسىاًعدي أيمُّوي كىأىخىوىاتًًو يفٍ إً  ٍعدى

 طىعىاـً اإًلٍفطىاًر. 

يؤىذًٌ 
في ًلصىالىًة اظتٍغًربى تػىتػىنىاكىؿي العىائًلىةي اإًلٍفطىارى مثيَّ تيصىلًٌي اظتٍغًربى رتىىاعىةن, ًعٍندىمىا يػيؤىذًٌفي اظت

ٍُتي كىٍقتي الًعشىاًء يىٍذىىبي أىزٍتىدي مىعى كىاًلًدًه ًإىلى اظتسًجًد ًلصىالىًة الًعشىاًء كىالتػَّرىاكًيًح  كىًعٍندىمىا لتًى
  كىًتالىكىًة القيٍرآف.

 

III. Metode: 

 Ceramah  

 Diskusi 

IV. Langkah Pembelajaran: 

NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN MEDIA/SUMBER WAKTU 

1 Pendahuluan  5 menit 

 
 Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan 

dan menanyakan kabar siswa. 

 Guru mengecek kehadiran siswa 

 Guru bersama siswa mengecek kesiapan perangkat 

Pengalaman pribadi  



 
 

 

pembelajaran 

 Guru menyampaikan informasi tentang materi yang 

akan disampaikan, meliputi: Kompetensi dasar dan 

indikator pencapaian. 

 Siswa menyebutkan kata-kata yang biasa dipakai dalam 

sholat 

 Siswa menyebutkan ungkapan-ungkapan yang biasa 

dipakai dalam sholat 

2 Kegiatan Inti  45 menit 

 
 Siswa mendengarkan wacana lisan yang 

dibacakan guru (diulang 3x) 

 Siswa membaca berbagai sumber tentang sholat 

 Siswa bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal 
yang kurang jelas dengan materi sholat 

 Guru menjelaskan memberi penguatan tentang 
kesimpulan dari materi sholat. 

Guru/Buku Paket 

 

 

 

3 Penutup  20  menit 

 
 Guru memberikan pertanyaan lisan/ soal latihan hasil 

belajar 

 Guru memberikan penjelasan dan memberikan 

pelurusan konsep jika ada yang kurang tepat 

 Guru bersama siswa merefleksi proses pembelajaran 

yang telah berlangsung, meliputi; kelemahan dan 

kelebihan, perasaan dan kesulitan yang dihadapi siswa 

 

Instrumen latihan  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

KELAS EKSPERIMEN 

 

 

Nama Sekolah : SMP ISLAM AS- SHODIQ 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Kelas / Semester :  VIII / 1 

Alokasi Waktu :  2  jam pelajaran ( 2 x 35 menit ) 

 

 

Standar Kompetensi: 

 

3. Memahami berbagai ragam teks tulis dalam bentuk gagasan atau 

dialog    sederhana, baik fiksi atau non fiksi melalui kegiatan 

membaca, menganalisis dan menemukan pokok pikiran tentang 

" الصالة"  

 

Kompetensi dasar: 

 Membaca  

3.16 Melafalkan dan membaca nyaring huruf hijaiyah, kata, 

kalimat,dan wacana tertulis sederhana dengan tepat tentang 

  الصالة 
3.17 Mengidentifikasi kata, frasa, atau kalimat dalam wacana tertulis 

sederhana dengan tepat tentang الصالة  
3.18 Memperoleh informasi umum dan rinci dari wacana sederhana 

dengan mencari kata kunci secara tepat tentang الصالة  
Tujuan Pembelejaran:  



 
 

 

 

Mengidentifikasi dan menangkap makna, gagasan atau ide dari berbagai 

wacana lisan secara  tepat tentang sholat. 

 

II. Materi Pembelajaran: 

 

ًذًه السَّنىة , فػىهيوى لىٍيسى  ٍيله ىى , فىالطَّقسي رتًى ـى أىزٍتىدي رىمىضىافى كىملٍى يىٍشعيري جًبىٍوعو أىٍك عىطىشو صىا
 حىارًّا كىالى بىارًدنا كىاظتطىري يػىٍنزًؿي يػىٍوًميًّا. 

اظتٍدرىسىًة ميبىكًٌرنا , كى ًعٍندىمىا يػىعيٍودي  يػىٍقًضي أىزٍتىدي اليػىٍوـى يفٍ نىشىاطو كىعىمىل, فػىهيوى يىٍذىىبي ًإىلى 
اًد ًإىلى البػىٍيًت ييصىلًٌي الظٍُّهرى مثيَّ يػىٍقرىأي القيٍرآفى الكىرًًٍنى, كىيفٍ العىٍصًر ييسىاًعدي أيمُّوي كىأىخىوىاتًًو يفٍ إً  ٍعدى

 طىعىاـً اإًلٍفطىاًر. 

يؤىذًٌفي ًلصىالىًة اظتٍغًربى 
تػىتػىنىاكىؿي العىائًلىةي اإًلٍفطىارى مثيَّ تيصىلًٌي اظتٍغًربى رتىىاعىةن, ًعٍندىمىا يػيؤىذًٌفي اظت

ٍُتي كىٍقتي الًعشىاًء يىٍذىىبي أىزٍتىدي مىعى كىاًلًدًه ًإىلى اظتسًجًد ًلصىالىًة الًعشىاًء كىالتػَّرىاكًيًح  كىًعٍندىمىا لتًى
  كىًتالىكىًة القيٍرآف.

III. Metode: 

 Ceramah  

 Diskusi 

IV. Langkah Pembelajaran: 

NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN MEDIA/SUMBER WAKTU 

1 Pendahuluan  5 menit 

 
 Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan 

dan menanyakan kabar siswa. 

 Guru mengecek kehadiran siswa 

Pengalaman pribadi  



 
 

 

 Guru bersama siswa mengecek kesiapan perangkat 

pembelajaran 

 Guru menyampaikan informasi tentang materi yang 

akan disampaikan, meliputi: Kompetensi dasar dan 

indikator pencapaian. 

2 Kegiatan Inti  45 menit 

 
  Memberi soal postest 

Instrumen latihan  

 

 

3 Penutup  20  menit 

 
 Guru bersama siswa merefleksi perasaan dan kesulitan 

yang dihadapi siswa dalam mengerjakan soal. 

 

  

 

 

V. Sumber/Bahan/Alat Belajar: 

 Guru 

 Buku paket Pelajaran Bahasa Arab  

 

VI. Penilaian: 

 

KOMPETENSI 

DASAR 

INDIKATOR INSTRUMEN BENTUK 

INSTRUMEN 

 Mengidentifikasi 
kata, frasa, atau 
kalimat dalam 
wacana tertulis 

sedrahana الصالة 
yang didalamnya 

terdapat jumlah 

ismiyyah 

 Memilih kata 

yang tepat untuk 

melengkapi 

kalimat sesuai 

dengan bacaan. 

 Memberi tanda  

jika benarخ/ص 
jika salah pada 

pernyataan 

sesuai dengan 

bacaan. 

 Pilihlah kata yang 

tepat untuk 

melengkapi 

kalimat sesuai 

dengan bacaan. 

 

 Berilah tanda jika 

benar خ/ص jika 

salah pada 

pernyataan sesuai 

dengan bacaan. 

 Tes tulis 

( Pilihan ganda) 

 

 

 

 Tes tulis 

(menulis tanda 

benar atau 

salah) 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

Soal Pretest 

Nama   : 

Kelas   : 

ٍيله ىىًذًه السَّنىة , فػىهيوى لىٍيسى حىارًّا كى  , فىالطَّقسي رتًى ٍ يىٍشعيري جًبىٍوعو أىٍك عىطىشو ـى أىزٍتىدي رىمىضىافى كىملى الى بىارًدنا كىاظتطىري صىا
 يػىٍنزًؿي يػىٍوًميًّا. 

مىا يػىعيٍودي ًإىلى البػىٍيًت ييصىلًٌي الظٍُّهرى يػىٍقًضي أىزٍتىدي اليػىٍوـى يًفٍ نىشىاطو كىعىمىل, فػىهيوى يىٍذىىبي إً  ىلى اظتٍدرىسىًة ميبىكًٌرنا , كىًعٍندى
اًد طىعىاـً اإًلٍفطىاًر.   مثيَّ يػىٍقرىأي القيٍرآفى الكىرًًٍنى, كىيًفٍ العىٍصًر ييسىاًعدي أيمُّوي كىأىخىوىاتًًو يًفٍ ًإٍعدى

يؤىذًٌفي ًلصىالىًة اظتٍغرً 
مىا يػيؤىذًٌفي اظت ٍُتي كىٍقتي الًعشىاًء ًعٍندى مىا لتًى ًب تػىتػىنىاكىؿي العىائًلىةي اإًلٍفطىارى مثيَّ تيصىلًٌي اظتٍغًربى رتىىاعىةن, كىًعٍندى

 يىٍذىىبي أىزٍتىدي مىعى كىاًلًدًه ًإىلى اظتسًجًد ًلصىالىًة الًعشىاًء كىالتػَّرىاكًيًح كىًتالىكىًة القيٍرآف.

بُّ أىزٍتىدي شىهىرى رىمىضىافى أًلى  لىةه يػىٍقًضيػٍهىا لتًي يػٍ لىةي اٍلقىٍدًر. كىلىيىايل رىمىضىافى رتًى نَّوي شىٍهره كىرًًٍنه نػىزىؿى ًفٍيًو القيٍرآفي, كىًفٍيًو لىيػٍ
 النَّاسي يًفٍ الًعبىادىًة كىزًيىارىًة األىٍىًل كىاأٍلىٍصًدقىاًء.

A. Pilihlah kata yang tepat untuk mengisi titik-titik dibawah ini! 

 

 قسي ........ ىىًذًه السَّنىة. الطَّ  (1

ٍيله  .أ   رتًى

 حىار   .ب 

 بىارًده  .ج 

 اظتطري يػىٍنزًؿي ........   (2
 أيٍسبػيٍوعيًّا  .أ 

 يػىٍوًميًّا .ب 

 شىٍهرى  .ج 

 أىزٍتىدي يىٍذىىبي ًإىلى اظتٍدرىسىًة ....... (3

 ميبىكًٌرنا .أ 

 لىٍيالن  .ب 

 نػىهىارنا  .ج 

يؤىذًٌف ًلصىالىًة ........ تػىتػىنىاكىؿي العى  (4
مىا يػيؤىذًٌفي اظت  ائًلىةي اإلفطار. ًعٍندى



 
 

 

 اظتٍغًرًب  .أ 

 العىٍصرً  .ب 

 الظًٍّهًر  .ج 

اًد............... (5  ييسىاًعدي أيمُّوي كىأىخىوىاتًًو يًفٍ ًإٍعدى

 الفيطيٍور .أ 

ـً  .ب   اإًلٍفطىارً  طىعىا

اء .ج   الغىدى

 ييصىلًٌي اظتٍغًربى رتىىاعىةن ......... يػىتػىنىاكىؿي العىائًلىةي اإًلٍفطىار.  (6

 بػىٍعدى  .أ 

 قػىٍبلى  .ب 

 مثيَّ  .ج 

 زٍتىدي مىعى ......... اظتسًجًد ًلصىالىًة الًعشىاًء. يىٍذىىبي أى  (7

 كىاًلًدًه  .أ 

تًًو  .ب   كىاًلدى

 أىٍصًدقىائًوً  .ج 

 ييصىلًٌي أىزٍتىدي اظتٍغًربى يفٍ .......  (8
 البػىٍيتً  .أ 

 اظتٍدرىسىةً  .ب 

 اظتٍسًجدً  .ج 

 نػىزىؿى القيٍرآفي يفٍ شىٍهًر ........ (9
 شىٍعبىافى  .أ 

 رىجىبى  .ب 

 رىمىضىاف ى  .ج 

 ...... يػىٍقًضيػٍهىا النَّاسي يفٍ الًعبىادىًة كىزًيىارىًة األىٍىًل كىاأٍلىٍصًدقىاًء.كىلىيىايل رىمىضىافى .... (11

يػٍلىةه  .أ   رتًى
يػٍلىةو  .ب   رتًى
يػٍلىةن  .ج   رتًى

 

B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar ! 

 



 
 

 

مىا يػىعيٍودي ًإىلى اٍلبػىٍيًت ؟  (1  مىاذىا يػىٍفعىلي ًعٍندى

................................... ...................................... 

 يػىٍقًضي أىزٍتىدي اليػىٍوـى يًفٍ نىشىاطو كىعىمىل ؟ىىٍل   (2

......................................................................... 

 يىٍذىىبي أىزٍتىدي ًإىلى اظتٍدرىسىًة لىٍيالن ؟ىىٍل   (3

......................................................................... 

 ًفٍيمى ييسىاًعد أىزٍتىد أيمَّوي كى أىخىوىاتًًو ؟  (4

......................................................................... 

 مىىتى تػىتػىنىاكىؿي العىائًلىةي اإًلٍفطىار ؟   (5

......................................................................... 

 يػىتػىنىاكىؿي العىائًلىةي اإًلٍفطىارى ؟ ييصىلًٌي اظتٍغًربى رتىىاعىةن قػىٍبلى  ىىلٍ   (6

......................................................................... 

 ًلمىاذىا يىٍذىىبي أىزٍتىدي ًإىلى اظتٍسًجًد ؟   (7

............................. ............................................ 

بي أىزٍتىدي شىٍهرى رىمىضىاف ؟   (8  ًلمىاذىا لتًي

......................................................................... 

 يفٍ أىمُّ شىٍهره نػىزىؿى القيٍرآفى كى لىيػٍلىةي اٍلقىٍدًر ؟  (9

......................................................................... 

يػٍلىةه لًيػىٍقًضيػٍهىا ؟ (11  مىاذى يػىٍفعىلي النَّاسي يفٍ لىيىايل رىمىضىافى رتًى

......................................................................... 

 

C. Berilah tanda ( ص ) jika benar dan ( خ ) jika salah pernyataan 

di bawah ini sesuai bacaan ! 

ُ . ـى أىزٍتىدي رىمىضىافى يىٍشعيري جًبىٍوعو أىٍك عىطىشو  . صىا

ًد طىعىاـً اإًلٍفطىاًر يًفٍ الظٍُّهًر. ِ  . أىزٍتىدي ييسىاًعدي أيمُّوي كى أىخىوىتًًو يًفٍ ًإٍعدى

 . أىزٍتىدي يىٍذىىبي ًإىلى اظتٍدرىسىًة لىٍيالن.ّ

 ٍوـى يًفٍ نىشىاطو كى عىمىل. . يػىٍقًضي أىزٍتىدي اٍليػى ْ

 نىاكىؿي العىائًلىةي اإًلٍفطىار.. أىزٍتىدي تيصىلًٌى اٍلمىٍغًربى رتىىاعىةن بػىٍعدى يػىتػى ٓ



 
 

 

 

Soal Postest 

Nama   : 

Kelas   : 

 

ٍيله ىى  , فىالطَّقسي رتًى ٍ يىٍشعيري جًبىٍوعو أىٍك عىطىشو ـى أىزٍتىدي رىمىضىافى كىملى ًذًه السَّنىة , فػىهيوى لىٍيسى حىارًّا كىالى بىارًدنا كىاظتطىري صىا
 يػىٍنزًؿي يػىٍوًميًّا. 

مىا يػىعيٍودي ًإىلى البػى  ٍيًت ييصىلًٌي الظٍُّهرى يػىٍقًضي أىزٍتىدي اليػىٍوـى يًفٍ نىشىاطو كىعىمىل, فػىهيوى يىٍذىىبي ًإىلى اظتٍدرىسىًة ميبىكًٌرنا , كىًعٍندى
اًد طىعىاـً اإًلٍفطىاًر. مثيَّ يػىٍقرىأي القيرٍ   آفى الكىرًًٍنى, كىيًفٍ العىٍصًر ييسىاًعدي أيمُّوي كىأىخىوىاتًًو يًفٍ ًإٍعدى

يؤىذًٌفي ًلصىالىًة اظتٍغًرًب تػىتػىنىاكىؿي العىائًلىةي اإًلٍفطىارى مثيَّ تيصىلًٌي اظتٍغًربى رتىىاعىةن, كى 
مىا يػيؤىذًٌفي اظت ٍُتي كىٍقتي العً ًعٍندى مىا لتًى شىاًء ًعٍندى

 يىٍذىىبي أىزٍتىدي مىعى كىاًلًدًه ًإىلى اظتسًجًد ًلصىالىًة الًعشىاًء كىالتػَّرىاكًيًح كىًتالىكىًة القيٍرآف.

لىةي اٍلقىٍدًر. كىلىيىايل  بُّ أىزٍتىدي شىهىرى رىمىضىافى أًلىنَّوي شىٍهره كىرًًٍنه نػىزىؿى ًفٍيًو القيٍرآفي, كىًفٍيًو لىيػٍ لى لتًي يػٍ ةه يػىٍقًضيػٍهىا رىمىضىافى رتًى
 رىًة األىٍىًل كىاأٍلىٍصًدقىاًء.النَّاسي يًفٍ الًعبىادىًة كىزًيىا

A. Pilihlah kata yang tepat untuk mengisi titik-titik dibawah ini! 

 

 الطَّقسي ........ ىىًذًه السَّنىة.  (1

ٍيله  .د   رتًى

 حىار   .ه 

 بىارًده  .و 

 اظتطري يػىٍنزًؿي ........   (2
 أيٍسبػيٍوعيًّا  .د 

 ايػىٍوًميًّ  .ه 

 شىٍهرى  .و 

 أىزٍتىدي يىٍذىىبي ًإىلى اظتٍدرىسىًة ....... (3

 ميبىكًٌرنا .د 

 لىٍيالن  .ه 



 
 

 

 نػىهىارنا  .و 

يؤىذًٌف ًلصىالىًة ........ تػىتػىنىاكىؿي العىائًلىةي اإلفطار.  (4
مىا يػيؤىذًٌفي اظت  ًعٍندى

 اظتٍغًرًب  .د 

 العىٍصرً  .ه 

 الظًٍّهًر  .و 

اًد........... كىأىخىوىاتًوً ييسىاًعدي أيمُّوي  (5  ....يًفٍ ًإٍعدى

 الفيطيٍور .د 

ـً  .ه   اإًلٍفطىارً  طىعىا

اء .و   الغىدى

 ييصىلًٌي اظتٍغًربى رتىىاعىةن ......... يػىتػىنىاكىؿي العىائًلىةي اإًلٍفطىار.  (6

 بػىٍعدى  .د 

 قػىٍبلى  .ه 

 مثيَّ  .و 

 يىٍذىىبي أىزٍتىدي مىعى ......... اظتسًجًد ًلصىالىًة الًعشىاًء.  (7

 كىاًلًدًه  .د 

تًًو  .ه   كىاًلدى

 أىٍصًدقىائًوً  .و 

 دي اظتٍغًربى يفٍ ....... ييصىلًٌي أىزٍتى  (8
 البػىٍيتً  .د 

 اظتٍدرىسىةً  .ه 

 اظتٍسًجدً  .و 

 نػىزىؿى القيٍرآفي يفٍ شىٍهًر ........ (9
 شىٍعبىافى  .د 

 رىجىبى  .ه 

 رىمىضىاف ى  .و 

 كىلىيىايل رىمىضىافى .......... يػىٍقًضيػٍهىا النَّاسي يفٍ الًعبىادىًة كىزًيىارىًة األىٍىًل كىاأٍلىٍصًدقىاًء. (11

يػٍلىةه  .د   رتًى
يػٍلىةو  .ه   رتًى
يػٍلىةن  .و   رتًى

B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar ! 

 



 
 

 

مىا يػىعيٍودي ًإىلى اٍلبػىٍيًت ؟ .1  مىاذىا يػىٍفعىلي ًعٍندى

 ......................................................................... 

 يػىٍقًضي أىزٍتىدي اليػىٍوـى يًفٍ نىشىاطو كىعىمىل ؟ىىٍل   .2

......................................................................... 

 يىٍذىىبي أىزٍتىدي ًإىلى اظتٍدرىسىًة لىٍيالن ؟ىىٍل   .3

......................................................................... 

 ًفٍيمى ييسىاًعد أىزٍتىد أيمَّوي كى أىخىوىاتًًو ؟  .4

......................................................................... 

 مىىتى تػىتػىنىاكىؿي العىائًلىةي اإًلٍفطىار ؟   .5

......................................................................... 

 يػىتػىنىاكىؿي العىائًلىةي اإًلٍفطىارى ؟ ييصىلًٌي اظتٍغًربى رتىىاعىةن قػىٍبلى  ىىلٍ   .6

......................................................................... 

 ًلمىاذىا يىٍذىىبي أىزٍتىدي ًإىلى اظتٍسًجًد ؟   .7

 ......................................................................... 

بي أىزٍتىدي شىٍهرى رىمىضىاف ؟   .8  ًلمىاذىا لتًي

......................................................................... 

 يفٍ أىمُّ شىٍهره نػىزىؿى القيٍرآفى كى لىيػٍلىةي اٍلقىٍدًر ؟  .9

......................................................................... 

يػٍلىةه لًيػى  .11  ٍقًضيػٍهىا ؟مىاذى يػىٍفعىلي النَّاسي يفٍ لىيىايل رىمىضىافى رتًى

......................................................................... 

C. Berilah tanda ( ص ) jika benar dan ( خ ) jika salah pernyataan 

di bawah ini sesuai bacaan ! 

ُ . ـى أىزٍتىدي رىمىضىافى يىٍشعيري جًبىٍوعو أىٍك عىطىشو  . صىا

ًد طىعىاـً اإًلٍفطىاًر يًفٍ الظٍُّهًر. . أىزٍتىدي ييسىاِ  ًعدي أيمُّوي كى أىخىوىتًًو يًفٍ ًإٍعدى

 . أىزٍتىدي يىٍذىىبي ًإىلى اظتٍدرىسىًة لىٍيالن.ّ

 . يػىٍقًضي أىزٍتىدي اٍليػىٍوـى يًفٍ نىشىاطو كى عىمىل. ْ

 ٍفطىار.. أىزٍتىدي تيصىلًٌى اٍلمىٍغًربى رتىىاعىةن بػىٍعدى يػىتػىنىاكىؿي العىائًلىةي اإلً ٓ

 



 
 

 

Wawancara kepada guru bahasa arab 

 

No.  Pertanyaan  Jawaban  

1 Apa masalah yang dihadapi 

ketika mengajar bahsa arab? 

Siswa ramai sendiri ketika pelajaran 

berlangsung 

2 Apa metode yang digunakan 

dalam maharah qiroah? 

Metode yang saya gunakan yaitu 

metode (mubasyaroh) langsung 

menunjuk siswa untuk membaca 

3 Bagaimana menurut anda 

penggunaan meodel kooperatif 

learning dengan teknik think pair 

share dalam maharah qiroah? 

Bagus sekali, metode itu melatih 

siswa untuk bekerjasama dengan 

teman dan melatih mental siswa 

untuk maju ke depan kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Kelas Eksperimen 

 

 

 

 

 Penerapan Teknik  

 

 Think Pair Share 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postest 

 

 

 



 
 

 

Kelas Kontrol 

 

 

 

 

Pretest 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postest 

 

KELAS EKSPERIMEN  



 
 

 

Wawancara Dengan Guru Bahasa Arab 
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 2009-2006 مدرسة دتبورك متوسطة اإلسالمية اضتكومية ماغتاف 3

 2012-2009 ماديوف ِمدرسة ثنوية اإلسالمية اضتكومية  4

جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنق، كلية  5
 علـو الًتبية كالتعليم، قسم تعليم اللغة العربية
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