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  البحث اجلامعي

  العربية النص يف تعليم اللغةلفهم رمي كرة الثلج  استخدام اسرتاتيجية
  مبوجوكرطااملتوسطة اإلسالمية  العلوم يف مدرسة منبع 

 )S-1(مقدم إلكمال بعض شروط االختبار للحصول درجة سرجا 

  لكلية علوم الرتبية والتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية
  
 :إعداد

  أة الصاحلة نور مر  
  ١٣١٥٠١٥٧: رقم القيد

  
  :إشراف

  احلاج قامي أكيد جوهري املاجستري 
  ١٩٨٠٠٦٢٩٢٠٠٧١٠١٠٠٣: رقم التوظيف

  

  
  

  قسم تعليم اللغة العربية
  م الرتبية والتعليمو كلية العل

  جامعة موال مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق
٢٠١٧ 
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  :أهداء هذا البحث اجلامعي إيل

  صاحلة احلاجة :مي احملبوبةأ

عسى هللا يرمحها يف الدنيا واآلخرة اليت قد ربتين مند صغاري وبدون رضاها وحبها ما (
  )وجدت النجاح

  نور خالق احلاج :أيب الكرمي

  )عسى هللا يرمحه يف الدنيا واآلخرة ويعطيه طوال العمر والصحة دائما(

  نور عيين لطيفة،  نور أجي مولدية نور ليلة احلكمية،: إىل أخوايت الصغري األحباء

  )عسى هللا يرمحها يف الدنيا واآلخرة وجيعلهم البنت الصاحلة والنجاح يف املستقبل(
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﷽  

  

ِِنَّا جانَلْعءنًرْقُ هارَا علَ بِيكُلَّعتَ معلُقنَو  

  )٣سورة الزّخرف ( 

  

 "مكُنيد نْم ءزْج هنَّإِفَ ةِيبِرَعالْ ةِغَللُّا مِلُّعى تَلَا عوصرِحاَ"
  ) عمر بن الخطاب قال (
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  شكر وتقدير
﷽  

  
إّن احلمد  وبه نستعني ونستغفره، ونعوذ  من سرور أنفسنا، ومن سيئات   

يضلله فال هادي له، أشهد أن الإله إّال هللا وحده أعمالنا، من يهد هللا فال مضّل له، من 
  .الشريك له، وأشهد أن دمحم عبده ورسوله، أما بعد

أشكر شكرا إىل هللا عز وجل على نعمه القوة والصحة والفرصة حىت قد انتهيت 
ملوضوع  يف  النصلفهم  رمي كرة الثلج استخدام اسرتاتيجية "من البحث اجلامعي 

وقد ". مبوجوكرطا اإلسالمية ية يف مدرسة منبع العلوم املتوسطةتعليم اللغة العرب
انتهيت كتابة هذا البحث اجلامعي وال ميكن بدون مساعدة اآلخر، ولذلك تقدمت 

  :الباحثة الشكر إىل

كمدير جامعة موال . ، املاجستريعبد احلارسفضيلة األستاذ الدكتور احلاج  .١
 .قمالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالن

املاجستري، كعميد كلية علومالرتبية والتعليم   أغوس ميمون،فضيلة الدكتور احلاج  .٢
 .جبامعة موال مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

فضيلة الدكتورة مملوءة احلسنة املاجستري، كرئيس قسم تعليم اللغة العربية  جبامعة  .٣
 .موال مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

قامي أكيد جوهري املاجستري، كاملشرف يف الكتابة هذا  احلاج فضيلة األستاذ .٤
وتوجيه يف كل مراحل  مراحل إعداد هذا البحث اجلامعي منذ بداية . البحث

فكرة البحث حىت اإلنتهاء منه، وكان لتفضله مبناقشة هذا البحث أكرب األثر يف 
 .اجلزاءهللا عظيم الثواب و نفس الباحثة فله مين خالص الشكر والتقدير ومن 

مجيع األساتيذ واألساتذة يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موال مالك إبراهيم  .٥
خالص  . اإلسالمية احلكومية ماالنق الذي علموا الباحثة ودبرواها وشرفواها 
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فضيلة أستاذي خضاري صاحل واستاذيت أريك سبيت رمحوايت ومها كمدير معهد  .٦
 .يتهما وتشجيعهما تشّدت اجلد الباحثة النتهاء هذا البحثاألزكياء وترب

الذي . مجيع األساتيذ واألساتذة يف مدرسة منبع العلوم املتوسطة مبوجوكرطا .٧
 .تعطيين العلم واملوعظة وأستطيع كتبت هذا البحث

مجيع األصحاب والصحبات يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موال مالك  .٨
 .، يف معهد األزكياءاألصدقائي مجيع و احلكومية ماالنقإبراهيم اإلسالمية 

وأخريا، أدركت . عسى هللا أن مين علينا رمحته الحد هلا وأن يثيبنا حبسن الثواب
لتأكيد الضعف أوالقصور، يتوقع التقرير  الباحثة أن كتابة هذا البحث اجلامعي وهناك 

ن، وهذا قد يكون البحث انتقادات واقرتاحات بناءة من أي طرف ملزيد من التحس
رب العاملني. اجلامعي مفيدة مجيعا   .جزاكم هللا خريا كثريا أحسن اجلزاء. آمني 

  
  م ٢٠١٧ يوليو ٣١ماالنق، 
  الباحثة،

  
    
  نور مرأة الصاحلة

 ١٣١٥٠١٥٧: رقم القيد
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ت البحث   احملتو

  أ ................................................................. اإلستهالل 
  ب  ....................................................................  إلهداء ا

  ج  .....................................................................الشعار 
  د  ...............................................................  تقرير املشرف 
  ه  .......... ................................  ة علوم الرتبية والتعليم تقرير عميد كلي

  و  ...........................................  تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية 
  ز  .......................................................... تقرير جلنة املناقسة 

  ح  ..............................................................  صفحة املوافقة 
  ط  .............................................................  مواعيد اإلشراف

  ي  ................................................................  الطالب إقرار
  ك  ...............................................................  شكر وتقدير 

ت البحث    م  ............................................................  حمتو
للغة العربية    ص  ............... ................................  مسخلص البحث 

للغة اإلجنليزية    ر  ............................................مستخلص البحث 
للغة اإل  ش  ......... ................................  ندونيسية مستخلص البحث 

  
  األول فصلال

  اإلطار العام
 ١  ..........................................................   خلفية البحث  .أ 
 ٤  ...........................................................  أسئلة البحث   .ب 
  ٤  ..........................................................  أهداف البحث  .ج 
  ٤  ...........................................................  فوائد البحث   .د 
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 ٥  ..........................................................  فروض البحث   .ه 
 ٥  ...........................................................  حدود البحث  .و 
 ٥  ......................................................  حتديد املصطلحات  .ز 
  ٦  .....................................................  الّدراسات الّسابقات  .ح 

  
  الثاين فصلال
  طار النظرياإل 

  اسرتاتيجية: املبحث األول .أ
 ٩  ......................................................  مفهوم اسرتاتيجية  .أ 
ت اسرتاتي  .ب      ١١  ...................................................  جية مكو

  ) رمي كرة الثلج (Snowball Throwing: املبحث الثاين   . ب
 ١٢  ............................  ) رمي كرة الثلج(Snowball Throwingمفهوم    .أ 
 ١٣  .............................  ) رمي كرة الثلج(خطوات تعليم االسرتاتيجية   .ب 
 ١٥  ................   )رمي كرة الثلج( Snowball Throwingاملميزات اسرتاتيجية   .ج 
 ١٥  ...................  )لجرمي كرة الث( Snowball Throwingالعيوب اسرتاجتية   .د 

  تعليم اللغة العربية: املبحث الثالث   . ج
 ١٦  .....................................................  مفهوم اللغة العربية  .أ 
 ١٧  ......................................................  أمهية اللغة العربية   .ب 
 ١٨  .................................................  خصائص اللغة العربية   .ج 
 ١٩  ................................................  مفهوم تعليم اللغة العربية  .د 
 ١٩  ............... ................................  أهداف تعليم اللغة العربية  .ه 
  ٢٠  .................................................  تقومي تعليم اللغة العربية  .و 
  النص العربية:  املبحث الرابع . د



 س 
 

 
 

 ٢٢  .........................................................  مفهوم النص  .أ 
 ٢٢  ...........................................................  صلنأنواع ا  .ب 
 ٢٤  ...................................................  تعليم النص العربية   .ج 

  
  الفصل الثالث
  منهجية البحث

 ٢٧  ........................................................  مدخل البحث  .أ 
ت  .ب   ٢٧  .......................................................  مصادر البيا
 ٢٨  ..................................................  جممع البحث و عينته  .ج 
ت  .د   ٢٨  ......... ................................  أدوات و أسلوب مجيع البيا
ت حتليل  .ه    ٣٠  .........................................................  البيا

  
  الفصل الرابع

ت وحتليلها   عرض البيا
  

موجوساري  ةاإلسالمي درسة منبع العلوم املتوسطةحملة عن امل: املبحث األول
  وجوكرطامب
 ٣٢  .........................................................املدرسية السرية  .أ 
 ٣٢  ..........................................................  املوقع اجلغرايف  .ب 
سيس املدرسة  .ج   ٣٣  ..................................................  ريخ 
 ٣٣  ........................................  الرؤية املستقبلة والرسالة للمدرسة  .د 
 ٣٤  ........................................................  أهداف املدرسة  .ه 
 ٣٤  .........................................................  منهج الدراسي  .و 



 ع 
 

 
 

 ٣٤  ................................................  حالة املعلمني واملتعلمني  .ز 
  

ت املالحضة واملقابلة: املبحث الثاين   عرض البيا
ت املالحظة  .أ   ٣٧  ............... ................................  عرض البيا
ت املقابلة عرض  .ب   ٣٨  .................................................  البيا

ستخدام اسرتاتيجية :املبحث الثالث  كرة الثلج رميخطوات تعليم اللغة العربية 
ستخدام اسرتاتيجية  ت املالحظات واملقابالت عن    .رمي كرة الثلجعرض البيا

 ٤٠  .....................................................  يف الفصل التجربية  . أ
  ٤٣  ....................................................  يف الفصل الضابطة  . ب

ص العربية يف لفهم الن ة الثلجرمي كر فعالية استخدام اسرتاتيجية : املبحث الثالث
ت نتائج االختبار .( مدرسة منبع العلوم املتوسطة اإلسالمية مبوجوكرطا عرض البيا

  )وحتليلها
 ٤٥  .......................  القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة نتائج االختبار  .أ 
 ٤٨  ..................................  نتائج االختبار القبلي والبعدي التجربية  .ب 
 ٥١  ................  ضابطةمقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة ال  .ج 
  ٥٢  .................  مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجربية  .د 

  
  الفصل اخلامس

  املناقسة
 اللغة العربية ص يف تعليم لفهم الن رمي كرة الثلجاتيجية استخدام اسرت   . أ

  ٦١  ................................  منبع العلوم املتوسطة مبوجوكرطا يف مدرسة
ستخدام اسرتاتيجية رمي كرة الثلج لفهم النص يف تع  . ب  ليمفعالية 

    ٦٤  ....................  اللغة العربية يف مدرسة منبع العلوم املتوسطة مبوجوكرطا 
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  الفصل السادس
  خامتة

 ٦٥  .............................................................  اخلالصة  . أ
 ٦٦  ...........................................................  االقرتاحات  . ب

  املراجع 
  املالحق
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  مستخلص البحث
استخدام اسرتاتيجية رمي كرة الثلج لفهم النص يف تعليم اللغة . ٢٠١٧. الصاحلة، نور مراة 

قسم . البحث اجلامعى. املتوسطة اإلسالمية مبوجوكرطا العربية يف مدرسة منبع العلوم
تعليم اللغة العربية، كلية علوم الرتبية والتعليم، جامعة موال مالط إبراهيم اإلسالمية 

  .احلاج قامي أكيد جوهري املاجستري: املشرف. احلكومية ماالنق
  .لعربيةاسرتاتيجية رمي كرة الثلج، النص، تعليم اللغة ا: الكلمات األساسية

ألن .  اسرتاتيجية رمي كرة الثلج يف عامل الرتبية والتعليم ملشاركة كبرية يف حتقيق هذا اهلدف
بعد املالحظة . هذه االسرتاتيجية أصبحت واحدة من الوسائل واألدوات لتحقيق هذا اهلدف

 فيها مشكالت، واملقابلة مع معلم اللغة العربية وبعض الطلبة، جعل الباحثة أن تعليم اللغة العربية
يف  اإىل اللغة اإلندونيسية ومل يفهمو لية التدريس وصعبة الرتمجة احوال الفصل غري محاسة يف وقت عم

  . النص
ملعرفة استخدام اسرتاتيجية رمي كرة الثلج لفهم النص ) ١: (اهلدف من هذه الدراسة هي

ملعرفة فعالية ) ٢. (مبوجوكرطايف تعليم اللغة العربية يف مدرسة منبع العلوم املتوسطة اإلسالمية 
استحدام اسرتاتيجية رمي كرة الثلج لفهم النص يف تعليم اللغة العربية يف مدرسة منبع العلوم املتوسطة 

  .اإلسالمية مبوجوكرطا
واملنهج الذي استخدامته الباحثة هي البحث التجريب من فصلتني أي فصل السابع أ و 

املستخدم واملدخل . ب من فصل التجربيةفصل السابع فصل السابع أ من فصل الضابطة وال. ب
ئقهو مالحظة، واملقابلة، واالأدوات البحث فيه . دخل الكميهو امل   . ختبار، والو

يت  أن عملية تعليم اللغة العربية يف مدرسة منبع ) ١:وكانت النتائج من هذا البحث فيما 
ستخالعلوم املتوسطة اإلسالمية مبوجوكرطا، خصوصا لفهم  دام النص يف تعليم اللغة العربية 

ربع إلقاأتاسرتاتيجية رمي كرة الثلج  أن ) ٢. ستخدام اخلطوات اليت تعمل الباحثة يف الفصل 
استحدام اسرتاتيجية رمي كرة الثلج لفهم النص يف تعليم اللغة العربية يف مدرسة منبع العلوم 

) t(تعديدا أقل من ) t(ونتيجتها أن عدد . يف اجلدولوهذا مبا كتب . املتوسطة اإلسالمية مبوجوكرطا
وكذلك أكرب من نتيجة يف  ١،٣١٣% ١أكرب من نتيجة يف املستوى املعنوي  ٢،٣٣: جدول أي

مقبيل  "H0"ونتيجة أن . فكان نطية ختمينية هذا البحث مقبول ١،٧٠١% =٥املستوى املعنوي 
  .الطلبة فهم النص يف تعليم اللغة العربية فعالوأن استخدام اسرتاتيجية رمي كرة الثلج فهي ينال 
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Strategy in the world of education had a considerable participation in 
achieving the goal. Because the strategy became one of the means and instruments 
to achieve the goal, that is by subject matter or instructional strategy that are 
arranged neatly in the education curriculum. After the observation and the 
interview with Arabic Language teacher and some of the students, researcher 
found many problems in Arabic Language Learning, the condition in the 
classroom was less spirit when the learning process and difficulties in translating 
text into Indonesian Language as well as a lack of understanding of the text. So it, 
takes a different strategy in the process of Arabic Language Learning to 
understanding text for students to be make it more spirit and fun. 

From the entire The purpose of this statement are: (1) Knowing the use of 
Strategy Snowball Throwing To Understand The Text In Arabic Language 
Learning In Islamic Junior High School Mamba’ul Ulum Mojokerto, (2) Knowing 
the Effectiveness of Strategy Snowball Throwing To Understand The Text In 
Arabic Language Learning In Islamic Junior High School Mamba’ul Ulum 
Mojokerto. 

The methods used in this study is a research experiment, which consisted 
of two group. The first class of the control group, both group of experiments, 
while the approach in this study is a quantitative approach, as for the auxiliary 
instrument of observation, interviews, Test and documentation.  

 The result of this study indicate that: 1) The use of Strategy Snowball 
Throwing To Understand The Text In Arabic Language Learning In Islamic 
Junior High School Mamba’ul Ulum Mojokerto, specially to understand the text 
in Arabic Language Learning the us of strategy Snowball Throwing by using the 
steps carried out by researchers in the classroom with interactive metods. As for 
the text of the given to students was a reading that consists of three paragraphs. 
Then the last at the meeting researchers give test on two class, the control class 
and experiment class. 2) The test result show that the t-table is: 2,33% greater than 
the significance level of 1% = 1,313% and greater than the significance level of 
5% = 1,701% then the research hypothesis is accepted, the result is that the “H0” 
is reseived and that application of the use of Strategy Snowball Throwing To 
Understand The Text In Arabic Language Learning is effective. 
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ABSTRAK 

Sholikhah, Nur Mar’atus. Skripsi. Penggunaan Strategi Snowball Throwing 
Untuk Memahami Teks Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di Sekolah 
MTs. Mamb’ul Ulum Mojokerto. Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu 
Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang. 
Pembimbing: H. Qomi’ Akid Jauhari, M.Pd  

Kata kunci: Strategi Snowball Throwing, Teks, Pembelajaran Bahasa Arab 

Strategi snowball throwing dalam dunia pendidikan, mempunyai andil 
yang cukup besar dalam mencapai tujuan. Karena strategi menjadi sarana dan 
salah satu alat untuk mencapai tujuan. Setelah melakukan observasi dan 
wawancara dengan guru Bahasa Arab dan sebagian siswa peneliti menemukan 
beberapa masalah dalam pembelajaran bahasa Arab,  keadaan di dalam kelas 
kurang semangat ketika proses pembelajaran dan kesulitan dalam 
menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia serta kurangnya memahami teks 
bacaan. Sehingga dibutuhkan strategi yang berbeda dalam proses pembelajaran 
Bahasa Arab untuk memahami teks bacaan bagi siswa serta menjadikan lebih 
bersemangat dan menyenangkan. 

Dari penjelasan diatas, Adapun tujuan peneliti ini adalah: (1) Mengetahui 
Penggunaan Strategi Snowball Throwing Untuk Memahami Teks Dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab di MTs. Mamba’ul Ulum Mojokerto. (2) Mengetahui 
Efektifitas Strategi Snowball Throwing Untuk Memahami Teks Dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab di MTs. Mamba’ul Ulum Mojokerto. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
eksperimen, yang terdiri dari dua kelompok. Pertama kelompok kelas control, 
kedua kelompok kelas eksperimen. Sedangkan pendekatan dalam penelitian yaitu 
pendekatan kuantitatif, adapun instrument pembantu yaitu berupa, observasi, 
wawancara, tes, dan dokumentasi.  

Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah: 1) Bahwasanya pembelajaran 
bahasa Arab di MTs. Mamba’ul Ulum Mojokerto, terutama untuk memahami 
teks dalam pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan Strategi Snowball 
Throwing Untuk Memahami Teks dalam Pembelajaran Bahasa Arab dengan 
menggunakan langkah-langkah dilakukan oleh peneliti didalam kelas dengan 
empat pertemuan. Kemudian peneliti melakukan pree-test, kemudian peneliti 

memberikan teks “ 2.“حنن جريان) Adapun penggunaan Strategi Snowball Throwing 

Untuk Memahami Teks Dalam Pembelajaran Bahasa Arab di MTs. Mamba’ul 
Ulum Mojokerto efektif. Hasil tes menunjukkan bahwa t hitung adalah: 2,33 
lebih besar daripada t-table (table signifikasi) 1%= 1,313% dan 5%=1,701% 
dengan demikian hasil t-test dapat diterima, hasilnya bahwa “H0” diterima dan 
bahwa Penggunaan Strategi Snowball Throwing Untuk Memahami Teks Dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab efektif. 
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  الفصل األّول
  اإلطار العام

 
   خلفية البحث  .أ 

شاركة كبرية يف حتقيق ملاالسرتاتيجية يف عامل الرتبية والتعليم، اسرتاتيجيات 
ألن هذه االسرتاتيجية أصبحت واحدة من الوسائل واألدوات لتحقيق .  هذا اهلدف

قة يف وهذا املوضوع أو االسرتاتيجيات التعليمية اليت يتم ترتيبها بد هذا اهلدف،
لضياسرتاتيجيات التعل. املناهج التعليمية   ١.يكون للفتوة عملية التعلم ابطم 

ت غذاء، سيؤدي إىل نوع واحد الطعام يف الطباخ اسرتاتيجية تعليم  املشركا 
هذا قياس من اسرتاتيجية، فيها  ٢.خمتلفة أنه سيؤدي إىل اختالف يف طعم الغذاء

املواد، فالذوق واملواد اليت  حصول التالميذ تكون املادة مماثلة لكن خيتلف يف تسليم 
ستخدام  اس. خمتلفة أيضا رتاتيجية أكثر جاذبية من وهذا احلقيقة أن تسليم املواد 
تنجذب على املواد بطريقة تسليم اجلاذبية ولو  طلبةدامه، ألن معظم الدون استخ

ت جاذب، خالف ذلك مادة جاذب لكن بطريقة تسليم ليس. املواد ليست جاذب
ا أقل مواد ميكن أن يهضم املتعلمني   .مث أ

م دورًا نشطًا يف أنشطة يدعوى بعد التعل ةبطلم اللغة العربية مجيع اليتعل يف
مث من هذا املعلم حيتاج جهاز . فقط من املعلمني الطلبةيم، سلبية، أو عند تلقي التعل

رمي كرة ي اسرتاتيجية ستخدام اسرتاتيجية واحدة أ ةبيم لطللتمكني عملية التعل
 .الثلج

                                                           
1 Yahya setyawan, Skripsi, Penerapan Active Learning Dalam Pembelajaran Akidah Di Pondok 
Pesantren Islam Darusy Syahdah, 2008. 
2 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: Uin-Maliki  Press, 
2011),  hlm. 3 
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لنسبة ل مي املفاهيم املادية االسرتاتيجيات املستخدمة لتقد رمي كرة الثلجأما 
للغة العربية ةبأي مدى املعرفة وقدرة الطل ةبالصعبة للطل ويف ذكر  .على فهم املواد 

 الذي متعة، حتد ، ألن الدرسةبيم اسرتاتيجيات تعطي للطلحامد مثرية هذا التعل
ت ةبوتتطلب من الطل  .اإلجابة عن األسئلة، وإجراء التجر

م اسرتاتيجيات أن يستكشف إمكانيات القيادات يهو التعل رمي كرة الثلج
موعة رة وصديق اإلدراك يتلقى ايتم تدريب الطلبة لتكون امله. الطالبية داخل ا

لنسبة لالستفادة من هذ ه االسرتاتيجية هو رسالة، وإيصال رسالة إىل صديق له أما 
، تستحضر الشجاعة لالستعداد، واحلد من اخلوف من يسأل رمي كرة الثلجتدريب 

  .ديقهاملعلم فضال عن ص

مبوجوكرطا  اإلسالمية املتوسطة م اللغة العربية يف املدرسة منبع العلوميوقد تعل
 أقل قدرة على كشف املعرفة اليت ةبحيث أن الطل ،تنفيذية يستخدم اسرتاتيجية

وهذا أن ينظر . حيتاجون ولذلك يقال إن النتائج الدراسة إىل أن تكون أقل منخفضة
فظن . طلبة ليس من اإلبتدائية اإلسالمية اليت ما تعلموا اللغة العربيةإليها من معظم ال

مث يف هذه املدرسة ليس هناك . الطلبة أن درس اللغة العربية هو درس صعب وممل
مج اللغة اخلاصة الل . غة العربية، وكذلك استعمال الوقت قليلة لتعليم اللغة العربيةالرب

وكذلك صار الطلبة ضعيفا . وهذا احلال يسبب الطلبة كسالن وسليب يف التعليم
قيمته يف تعلم اللغة العربية غري كافية، وهي . لفهم النص العربية يف تعليم اللغة العربية

، فضال عن نقص املعلم يف ٧٠يعين  أقل قيمتها من معيار حمدد سلفا من املدرسة 
  .اسرتاتيجية التعلم اللغة العربية مستمرة

ت  وهذا الظاهرة يعين أقل جناحا يف تعلم اللغة العربية و يف كل مستو
اسرتاتيجية  التعليم، يف املدارس اليت تتأثر من  بعوامل عدة، وواحد من العوامل يعين 

عقده ال م اللغة العربية يعين ياحلقيقة، أن تعل يف  .التعليم أقل إنتاجية النشطة ومتعة
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أن مهمة املعلم فقط كرسول موضوع الدروس، حىت قوة التعلم . احملتوى يزال يتم نقل
يم اللغة العربية هي رتيبة يف احلقيقة تعل .ميإبداعات متزايدة يف إثراء اسرتاتيجية التعل

  .ميمعلم للمتعلمن 

م املناسبة ياسرتاتيجية التعل. ميسرتاتيجية التعلجناح التعلم ارتباطًا وثيقا أما 
سوف تنشئة املتعلمني على التفكري مستقل، خالقة وقابلة للتكيف من حالة 

استخدام اسرتاتيجية غري مناسبة سوف يؤدي إىل الوفاة، وميكن أن  ٣.الواضحة
لتأكيد مهمة تسعى إىل خلق متعة ا. مييسبب فشل يف التعل لتعلم يف هنا املعلمني 

كما سوف جتعل املتعلمني لألنشطة غري متعة عملية التعلم ليست . من املتعلمني
معلم حيتاج إىل معرفة . ميمنسجمة، وهذا مشكالت ملعلم إلنشاء أهداف التعل

األشياء اليت أن تدعم أو التأثري الدراسة حيث أن عملية التعلم حتقيق أقصى قدر من 
  .النتائج

 اللغة العربية يف املدرسة منبع العلومتعليم  علم وبناء من املقابلة مع م
يف كل تعلم اللغة العربية كثري من الطلبة الذين مل تكن فهم ،  اإلسالمية املتوسطة

لنسبة . العربية النص ت معلم اللغة العربية، المن أما  من فصل السابع  ةبطلبيا
 ٤.املفردات اليت ال تنطق كيفية قراءةكثري منهم التكون  و  لفهم النص العربية،  ضعف

معظم ، ألن م اللغة العربية أقل الدعميبينما يف املالحظات يف امليدان، دولة التعل
م، من بينها طلبةال اللعب مع صديقهم، والنوم، وغري : مشغل مع األنشطة اخلاصة 

م، استخدام يثبت عندما بدأت التعل. م  أقل جاّذبيةيحيث عملية التعل .ذلك
بة وختتلف االسرتاتيجية حىت تلعب الاملعلمني    .وعدم االستماع للمعلم طلبةأقل ر

                                                           
3 Hasyim Zaini, Dkk,  Desain Pembelajaran Di Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: CTSD, 2002), 
Hlm, 96. Mengutip di (Skripsi, 2013: Abdul Aziz Lutfi, Pembelajaran Bahasa Arab Dengan 
Menggunakan Metode Card Sort  Kelas VII MTs Negeri Ngemplak Sleman Yogyakarta). 
4 Wawancara dengan Ustad Muhammad Munawir, Guru bahasa Arab MTs. Mamba’ul Ulum 
Mojosari Mojokerto,  tanggal 17 April 2017.  
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لبحث يف املرتبطة بتنفيذ لتعل  م يينظر إىل هذه الظواهر الباحثني املهتمني 
ستخدام اسرتاتيجية  خذ . هناكرمي كرة الثلج اللغة العربية  فذلك الباحث 

املعلم يف إقامة األنشطة التعليمية، اليت يستخدمها رمي كرة الثلج  البحث اسرتاجتية
وهذا البحث العلمي يف املدرسة . النص تعليم اللغة العربيةفخصصت الباحثة لفهم 

من خلفية السابقة وضعت الباحثة موضوع البحث . املتوسطة مبوجوكرطا منبع العلوم
 ةيف تعليم اللغ لفهم النصرمي كرة الثلج سرتاتيجية استخدام ا: على النحوالتايل

 .مبوجوكرطااإلسالمية  املتوسطة منبع العلوم العربية يف مدرسة

 أسئلة البحث   .ب 
 :اعتمادا على خلفية البحث الّسابقة، تقدم الباحثة أسئلة البحث كما يلي

يف العربية  ص يف تعليم اللغةلفهم النرمي كرة الثلج كيف استخدام إسرتاتيجية  .١
 وكرطا ؟مبوج املتوسطة اإلسالمية منبع العلوممدرسة 

يف مدرسة العربية  رمي كرة الثلج لفهم النص يف تعليم اللغةما فعالية اسرتاتيجية  .٢
 مبوجوكرطا ؟ املتوسطة اإلسالمية منبع العلوم

 
 أهداف البحث  .ج 

  :لّنظر إىل مشكالت أو أسئلة البحث الّسابقة، فاألهداف كما يلي
يف العربية  تعليم اللغةرمي كرة الثلج لفهم النص يف دام اسرتاتيجية ملعرفة استخ .١

 .مبوجوكرطا املتوسطة اإلسالمية منبع العلوممدرسة 
 يف تعليم اللغة رمي كرة الثلج لفهم النصملعرفة فعالية استحدام اسرتاتيجية  .٢

 .مبوجوكرطا املتوسطة اإلسالمية منبع العلوميف مدرسة العربية 
  
  
  



٥ 
 

 
 

 فوائد البحث  .د 

فوائد تتكّون من الّنوعني، وهي الفائدة فهذه ال. إّن هلذا البحث الفوائد الكثرية
  .الّنظريّة والفائدة الّتطبقّية

ال الّرتبية وخصائص يف اسرتاتيجية : الفائدة الّنظريّة .١ رمي كرة ملزيد املعومات يف ا
 .مبوجوكرطا املتوسطة اإلسالمية منبع العلوميف مدرسة  العربية  هم النصلفالثلج 

طرح منهم  الرتدد يف ميذ يف أنشطتهم التعليمّية و ييسهل التال: الفائدة الّتطبقيّة .٢
 العربية العربية و لقصر اخلوف من األخطاء، ويسهل على معّلم الّلغة تعليم النص

دية عملية الّتدريس ليقض الوقت املؤثّر  .يف 

رمي  علم إسرتاتيجية للطلبة هي، بعد أن يطبق وجيدد موأما الفائدة التطبيقية  
العربية ، يشعر الطلبة فرحيني ويشتجعون يف  يف تعليم اللغة النص لفهمكرة الثلج 

 .دراسة اللغة العربية

 فروض البحث  .ه 
 العربية النص يف تعليم اللغة فهم فعال لرمي كرة الثلج إّن استخدام اسرتاتيجية 

  .مبوجوكرطا املتوسطة اإلسالمية منبع العلوم يف مدرسة) ب(الفصل السابع  لطلبة
 

 حدود البحث  .و 
استخدام اسرتاتيجية " حتّدد الباحثة املوضوع  يف هذا البحث : عيةاحلدود املوضو  .١

 ".العربية رمي كرة الثلج لفهم النص يف تعليم اللغة
يف مدرسة منبع ) ب(اختيارت عينة البحث يف الفصل السابع : احلدود املكانية .٢

 .مبوجوكرطا املتوسطة اإلسالمية العلوم
 املتوسطة اإلسالمية منبع العلوم باحثة البحث يف مدرسةحيّدد ال: احلدود الزمانية .٣

 .٢٠١٧يونيو  - يف املستوى الثاين أبريل مبوجوكرطا
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 حتديد املصطلحات  .ز 
 .أهداف التدريسترتيب أو احليل، والنهج لتحقيق هي : االسرتاجتية  .١
مبعىن  throwingأّما . مبعىن كرة الثّلج Snowballلغة اإلجنليزية : رمي كرة الثلج .٢

ألن يف تعليم  معروف رمي كرة الثلج. ي، حبيث ككّل مبعىن رمي كرة الثلجرم
 .يدعو ليكتب السؤال يف ورقة، مث يكون يصنع الكرّة الطلبة

للغة : العربية النص .٣ كما عرفنا أن النص العربية هي النص املكتوبة أو املنطوقة 
 .العربيةواملادة اليت تعلم الطالب يف هذا الفصل  لفهم النص . العربية

يف مفهوم . عملية التعليم اللغة العربية على أغرض معني: تعليم اللغة العربية .٤
آخر، تعليم اللغة العربية كلغة األجنبية يعين أن يكون الفرد قادرا على استخدام 
لغة غري لغةه األول اليت تعلمها يف صغره أو كما يطلق عليها اللغة األم، اي 

ا يستمع إليها ومتمكنا من ممارستها كالما وقراءة قادرا على فهم روموزها عندم
 ٥.وكتابة

 
 الّدراسات الّسابقة  .ح 

ا، فيما يلي ا الباحثة فسيأيت بيا   :أما الّدراسات الّسابقة اليت قامت 

البحث اجلامعي، حتت املوضوع ) ٢٠١٦(البحث الذي كتبه سيت وردة محراء   .١
يعاب املفردات يف مدرسة لرتقية است Snowball throwingاستخدام طريقة " 

ن كاليجوكو اإلبتدائية كارانج بيسوكي ماالنج كلّية علوم الرتبية والّتعليم، "."سو
قسم تعليم الّلغة العربية، يف جامعة موال مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

 ".مباالنج 

                                                           

اطرائق التعليم اللدمحم كامل الناقة،  ٥   ١٩: ، مصر، صغة العربية لغري الناطقني 
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لتخاذ  ملدخل الكمي، و أّما منهج هذا البحث هو املنهج التجريب 
موع موعة التجربيةا : وأّما  أدوات البحث املستخدمة هي. ة الضابطة و ا

ئقاالختبار املالحظة، املقابلة،    .ات والو

أكرب من نتيجة  ٣،٩٢=اإلحصائى tنتائج هذا البحث تدّل أّن نتيجة 
، وكذلك أكرب من نتيجة املستوى املعنوي ٢،٤٦% = ١املستوى املعوي 

وخالصتها أن . هذا البحث مقبولة ، وذلك مبعىن أن فروض١،٦٠%= ٥
لرتقية استيعاب املفردات يف مدرسة  Snowball throwingطريقة استخدام  

ن كاليجوكو اإلبتدائية كارانج بيسوكي ماالنج الفعالة جّدا   ٦.سو

استخدام طريقة "البحث اجلامعي، ) ٢٠١٤(البحث الذي كتبه عزية احللمية  .٢
اإلسالمية احلكومية  املتوسطة  مدرسة ة يف العربي النصالرتمجة احلرفية فهم 

ن كلّية علوم الرتبية والّتعليم، قسم تعليم الّلغة العربية، يف جامعة موال   ".كر
 ".مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج 

موعة  لتخاذ ا ملدخل الكمي، و أّما منهج هذا البحث هو املنهج التجريب 
موعة الت و  االختبار: وأّما  أدوات البحث املستخدمة هي. جربيةالضابطة و ا

  ٧.املقابلة،  املالحظة

فعالية "البحث اجلامعي، ) ٢٠١٦(الذي كتبه أيكو إيكا أسوة حسنة  البحث .٣
مج املكثف لتعليم اللغة العربية استخدام    ".اسرتاجتية تعليم مهارة االستماع بر

                                                           

 
لرتقية  Snowball throwingاستخدام طريقة " البحث اجلامعي، حتت املوضوع ) ٢٠١٦(سيت وردة محراء   ٦

ن كاليجوكو اإلبتدائية كارانج بيسوكي ماالنج  ٥. ، ص"استيعاب املفردات يف مدرسة سو

املتوسطة  مدرسة العربية يف  النصالرتمجة احلرفية فهم تخدام طريقة اس"البحث اجلامعي، ) ٢٠١٤(عزية احللمية   ٧
ن،   ٤. صاإلسالمية احلكومية كر
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الّلغة العربية، يف جامعة موال مالك كلّية علوم الرتبية والّتعليم، قسم تعليم 
 ".إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق 

ملدخل الكيمي وأّما  أدوات . أّما منهج هذا البحث هو املنهج التجريب 
ت هي   .املقابلة،  املالحظة واالختيبار: البحث املستخدمة جلميع البيا

ملستمعني يف تعليم مهارة ونتائج البحث أن تطبيق استخدام اسرتاتيجسة فرقه ا
دة نتيجة املعدل . االستماع فعاال لرتقية مفاهم املواد لطلبة أن ترقية تسار بز

. البدى االختباريف  ٧٦، ١٣يكون  ٦٠، ٦٩القبلى  االختبارالطالب من 
فتخلص البحثة استخدام  ٥>  ٠٩،٢يعين " ت"وخصلت من نتيجة 

 ٨.تعلم مهارة االستماعاسرتاجتية فرقه املستمعني هلا فعاال يف 
فتبني الباحثة فرق بني الدراسات السابقة و الدراسة اليت قامت الباحبثة 
ببحثها، و إن كان هناك بعض اإلتفاق يف جمال البحث وهو إما استخدام 

العربية، لكن يف  النص لفهم  (snowball throwing) رمي كرة الثلج اسرتاجتية
العربية  النصستيعاب املفردات و فهم الدراسات السابقة يعين لرتقية  ا

  Snowball throwing.  ستخدام طريقة
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  الفصل الثاين
  اإلطار الّنظري

  
  اسرتاجتية: املبحث األّول

 م االسرتاجتيةو مفه  . أ

لكن يف العام   ٩.لغة االسرتاتيجية هي حيلة، نصائح، واخلدع، أو طريقة 
لكن يف   ١٠.اف التدريسحماولة من شخص أو منظمة للوصول إىل أهدهي  

نشطة لتحقيق األهداقاموس كبري للغة إندزنسيا يعين  ف خطة حذراً فيما يتعلق 
  . عليمالت

كثري من العلماء والباحثني يف جمال التعليم عمل على وضع مفهوم اسرتاجتية 
التعليم، عل الرغم من اختالف تناوهلم للمصطلح، فإن مجيع التعريفات تشري إىل 

  :وفيما يلي بعضا من هذه التعريفات. ة املعلم للمعلوماتطرق معاجل

وذكر أن االسرتاتيجية هي مزيج من التعلم  )١٩٩١(العطوي سوفارمان  .١
تسلسل أنشطة سبل تنظيم املوضوع واملتعلمني، واملعدات واملواد، فضال عن 

 .الوقت الذي تستغرقه عملية التعلم لتحقيق أهداف التعلم اليت حتددت
وذكر أن اسرتاتيجية التعلم هو نشاط تعلم اليت ) ٢٠٠٨:١٢٨( وينا سنجا .٢

ا حي م ميكن حتقيق فعالية يأهداف التعل ةبث أن املعلمني والطلجيب القيام 
 ١١ .وكفائة

                                                           
9 Pupuh Fathurrohman dan Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar Melalui Penananaman 
Konsep Umum Dan Konsep Islami, (bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hlm, 3. 
10 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm, 18. 
11 Nunuk Suryani dan Leo Agung, Strategi Belajar Mengajar, (Yogyakarta:  Penerbit Ombak dua, 
2012), hlm, 2-5. 
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ذه االسرتاتيجية وصفه يف من بعض اآلراء الواردة أعاله استنتاج أن ه
بعملية التعليم والتعلم، عندما يرتبط . لتحقيق أهداف التعليمج  أو اتباع ترتيب

االسرتاتيجية هي الطريقة أو خدعة يتم اختيارها ألنقل املوضوع مع البيئة 
التعليمية احملددة، اليت تشمل طبيعة ونطاق، وتسلسل األنشطة اليت ميكن أن 

ك، لتنفيذ اسرتاتيجية يتطلب لفلذ. توفر جتربة تعلم وحتقيق أهداف التدريس
  .عم تنفيذ االسرتاتيجيةجمموعة من طرق التدريس لد

خلطة، يقة، لذلك اسرتاتيجية التعلياسرتاتيجية هي استعمال الطر  م 
والقواعد والتدابري والوسائل اليت ستقيد املمارسة وسيمر من الفتح حىت إغالق يف 

  .عليمالتعلم يف الفصول لتحقيق أهداف الت

استعمل ألن اسرتاتيجية هي استعداد للعمل يف طرق فان حيتوى منوال 
معلم يف رتب الدرس، وجعل وسائل اإلعالم بسبب اختالف الوضع أو الشرط 

، ال ميكن أن نقول أن ولذلك. واخلصائص للطالب يف عملية التدريس
  ١٢.مياسرتاتيجية هي أفضل وأنسب جلميع احلاالت والظروف للتعل

وهكذا ينبغي أن تعد كل املدرسني الذين سيقومون اسرتاتيجية بعملية 
ألنه ليس كل . عليمأو خطة هو أمر ضروري لتحقيق أهداف الت ليمعالت

 .اسرتاتيجية التعليم اليت مناسبة لالستخدام يف نقل كافة مواد التدريس

اسرتاجتية التعلم هو وسيلة الستخدامها من قبل التعلمية لتحديد انشطة 
ظر يف التعلم اليت  استخدمها أثناء عملية التعلم، ويتم اختبار من خالل الن

واجهتها يف سبيل  ةباملوارد و االحتيجات وخصائص الطلالظروف احلالية، وتعليم 
 .حتقيق أهداف التعليم

                                                           
12 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: 
UIN-Maliki Press, 2012), Hlm, 67. 
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ت اسرتاجتية  . ب  مكو
ت اسرتاجتية التعل   ١٣:ة عناصر هييم تشمل مخسيف حني أن مكو

 يم األولأنشطة التعل .١
أو إذا كان يف  )RPP(جاء هذا النشاط عادة تصميم عملية التعليم 

شاط يف هذا الن. )SAP(لية األحداث اليت تنظم يف شكل وحدات التعليم الك
إىل املواد ليتم تسليمها يف  ةباالستهاليل من املتوقع أن معلم جلذب الطل

غضون فرتة زمنية معينة، يف مقدمة هذا الدور مهم ألنه يوضع العملية 
  .التعليمية

 تقدمي املعلومات .٢
ية أو خارج الفصول الدراسية ويتم هذا النشاط يف الفصول الدراس

يف هذه املعلومات اخلربة تسليم الشخص يف حاجة إىل . يف سلسلة من التعلم
معلمني لتختلط أن يكون النشاط مثرية وممتعة، حبيث نقل املعرفة خللق وضع 

دة احلافز ةبيتم عرض األنشطة مع الطل. مواتية  .جذابة ز
 طالب مشاركة .٣

قائم غلى أساسا النهج ال كبار وضعتم الياستنادا إىل مبادئ تعل
ولذلك، ينبغي أن تدار . ميهو مركز لنشاط التعل ةبالتعليم السياقية، الطل

ستخدام املرح وايأنشطة التعل السرتاتيجيات املألوفة جلذب م من قبل املعلم 
ن أ، ةبيم الطلللوصول إىل طاقتها الكمالة، إذا كان ميكن اجتذاب تعل ةبالطل

م و تطوير مواتية على النحو األمثل على أي يمن أن التعل يكون التأكد
يف تقدمي الشخص أو  ةبذا ميكن أن يتخذ شكل مشاركة الطلوه. حال

  .ممارسة
  

                                                           
13  Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif , hlm, 10. 
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 تقومي .٤
م الذي مث يالتقومي جيب القيام به ليقاس مدى جناح عملية التعل

ايةشكل ردود الفعل التقييم من قبل إجنازه، وميكن أن تكون على   معلم يف 
  .االختبارسئلة حول تقدمي يم اليت جتري، أو كذلك يف شكل أعملية التعل

 )متابعة(املقدمة األحداث  .٥
ا املعلمون، من أجل خلق التعلأنشطة املتابعة حتتاج إىل أ م ين يقوم 

، )PR(املستمر ميكن هذا النموذج متقدمة من النشاط إعطاء واجب منزيل 
ومع ذلك، . مشرتكة فريق العمل وغريهاوأنشطة اليت هي اجيابية، وهي مهمة 

اخلطة واألسلوب وجهاز لألنشطة املزمع ) "٢٠٠٢:٢(ديفيد يف وكر جولو 
ا لتحقيق أهداف  ال ينبغي متابعة أنشطة فرضها، وينبغي  .عليمالتالقيام 

، وكذلك املواد، وذلك ةبىل احلالة املادية والنفسية للطلإيالء اهتمام املعليمني إ
 .ليم  نتائج عكسيةلتجنب التع

   
  )رمي كرة الثلج(Snowball Throwing: املبحث الثاين

 )رمي كرة الثلج( Snowball Throwing مفهوم  .أ 
مبعىن    Throwingأما . مبعىن كرة الثّلج  Snowball لغة اإلجنليزية 

معروف رمي كرة الثلج يف تعليم . رمي، حبيث ككل مبعىن رمي كّرة الثّلج
هكذا الورقة الكروي  .السؤال يف ورقة، مث يصنع الكرة يدعى ليكتب طلبةال

رمي كرة ينال   طلبةال. األخرى طلبةإىل  رمي كرة الثلجك الذي متعمد 
يف طلبةحفر كفاءة الرئيسية ال رمي كرة الثلج. يفتح وجييب السؤال الثلج

لّلعبة موعة ومهارة ليصنع رّد على الّسؤال احلليف   هذه اسرتاجتية ميرس. ا
أفضل جتاوب يتناول الرسالة من شخصية األخرى، ويعرض الرسالة إىل طلبةال

 .صاحبه يف جمموعة
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. طلبةهي أحد من اسرتاجتية اليت تعطي موجه إىل ال رمي كرة الثلج
يف تعليم . السؤال هذه اسرتاجتية مفرحة، متعرضة، ويلزم املتبارى ليجاوب

مو  الثلج كرّةاألنشطة رمي   ن النشط، ألن أنشطة كو عة يالسؤال سيصنع ا
موعة . األخرى طلبةيطورى الورقة ويرمية إىل ال طلبةال هكذا أعضاء ا

ا كّر على رّد على السؤال من صحابته يكون كرة . سيستعّد النفس أل
   ١٤.الورقة

منوذج التعليم النشط يف   ذكر للبيار رمي كرة الثلج هي واحد من
 ١٥.مني هنا متاما كما املعطي من املوضوعدور املعل.عملية العديد من الطلبة

من الشرح أن يستنتج التعليم رمي كرة الثلج هو تعليم التعاوين بستخدام 
لنسبة تعليم التعاوين االساسية هو الطلبة يشكلون . بعض القواعد أما 

  .جمموعات صغرية والتعليم املتبادل بعضها لتحقيق األهداف املشرتكة

  رمي كرة الثلججية اسرتاتي تدريسخطوات ال   .ب 

ستخدام كتاب  وهذه احلطوات عن تدريس أو تعليم اللغة العربية 
دوات . الرتبية العملية كي تعليم اللغة العربية واالستعداد لدخول الفصل 

  ١٦.التعليم الالزمة

 :التعارف   .أ 
 .إلقاء السالم .١

                                                           
الكتاب ، ٢٠١٦،لرتقية استيعاب املفردات  snowball throwingة استخدام طريقسيت وردة احلمراء، اجلامعي،  ١٤

  .غري منشورة
15 Wena Made, Strategi Pembelajaran Inofatif Kontemporer Suatu Tinjauan Konseptual 
Operasinal, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), Hlm. 189.  

الرتبية العملية يف التدريس مقرر للسنة السادسة، معهد دار السالم احلديث للرتبية اإلسالمية فونوروكو   ١٦
 .٨  -٧. ، ص٢٠٣٣
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 ).إذا لو يكون منظما(تنظيم الفصل  .٢
 .جري واملالدي مبشاركة التالميذالسؤال عن املادة وكتاب التاريخ اهل .٣
 ).كنائب ألجل العملية(إعالن موفق املدرس  .٤

 :املقدمة   .ب 
األسئلة أوالبيان املوجز الذي يوصل أذهان الطلبة إىل موضمع جديد 

  .عند اإلمكان، مث كتاب املوضوع
خطوات الدراسي اسرتاتيجية  أماوأخذ املغزى و  -والربط –العرض    .ج 

 :١٧:هي رمي كرة الثلج
علم يبّلغ  املادة اليت سيقدمها، والكفاءة الساسية اليت يريد أن امل .١

 .ينفذها املعلم
دى كل  .٢ موعات الدراسية، مث  املعلم يوزع الطلبة ليدرسوا يف ا

موعة ليعطى الشرح عن املادة  .رئيسة ا
موعة كلها، مث يشرح املادة اليت  .٣ موعة رجع إىل ا كل رئيسة ا

 .دقائهاعلم إىل أصعن ميبلغ 
مث كل الطلبة يعطي واحد الصحيفة الورقة الفرض ليكتب واحد  .٤

موعة ملادة اليت يشرح عن الرئيسة ا  .السؤال أي اليت فيما يتعلق 
رمي كرة كمث الورقة الذي يكتب األسئلة الطلبة املذكور، يصنع   .٥

من واحد الطلبة ألخررى على مّدى نوعا مخس عشرة  الثلج
 .دقيقة

نال واحد الكرة أو واحد السؤال يعطي الفرصة إىل بعد ي لبةالط .٦
 .الطلبة ليجاوب السؤال املكتوب يف الورقة الكروّي عرضا املذكور

 .يقوم املعلم .٧

                                                           
17 Miftahul Huda,  Model-Model Pengajaran Dan Pembelajaran, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 
2014), hlm. 227 
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  .اختتام التعليم .٨
 :اإلختتام  .د 

ختالف . اإلرشادات واملواعظ .١ وتتخلف اإلرشادات واملواعظ 
ت موضو الدرس  املواد وحمتو

لسالم .٢  .خيتتم املدرسة تدريسها 
 

 رمي كرة الثلجميزات اسرتاتيجية امل  .ج 
  ١٨:منها رمي كرة الثلج أما املميزات اسرتاتيجية  

 طلبةإىل  الثلج كرةطلبة مثل اللعبة رمي  م يكون مفرحة ألن اليبيئة التعل .١
 .األخرى

ينال الفرصة لتنمية كفائة الفكرة ألن سيعطي الفرصة ليصنع  طلبةال .٢
 .األخرى طلبةالسؤال و تعطي إىل ال

غري معروف السؤال الذي يصنع  طلبةبريّجج ألن يستعّد  طلبةيصنع ال .٣
 .صاحبه

 .يتوّرط فاعل يف التعلم طلبةال .٤
 .يشرتم يف التطبيق ةبيصنع الوسائل ألن الطلمعلم غري جيحد  .٥
 .التعليم يكون فائض الّتفاعل .٦

 
 رمي كرة الثلجالعيوب اسرتاجتية   .د 

 ١٩:منها رمي كرة الثلجاسرتاتيجية  عيوبأما ال
 ةبالطل فهم يعتمد  كبري علي قدره الطالب لفهم املواد حبيث م .١

 .ألن مسأله عن املواد اليت أوضح اليهم. قليال
                                                           
18  Hamdayama Jumanta, Model Dan Metode Pembelajaran Kreatif Dan Berkarakter, (Bogor: 
Ghalia Indonesia, 2014), Hlm.161. 
19  Op.cit. Hlm.161 
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موعةرئيس  .٢ تعوق  يت مل تتمكن لشرح جبيد فلذلك تكونال ا
 .أعضاء لفهم  عن املواد حيث حيتج وقتا طويال ملناقسته

موعة حيث الطلبة عند .٣ ما  جمموعة ليس اجلوائز الفردية أو ا
 .أقل دوافع للعمل معا

 يستغرق وقتا طويال .٤
السم .٥  الطلبة املشاغبون مييل إىل القيام 

  تعليم اللغة العربية:املبحث الثالث
 مفهوم اللغة العربية  .أ 

. يشري الرتاث العلمي الرتبوي على أن مفهوم اللغة العربية مّر مبراحل خمتلفة
ية يف كّل مرحلة تتفق مع مفهوم البحثون والدراسات حول اللغة العرب وجائت

وقد تركت خالل السنوات املاضية وخاّصة يف ثالثني عام اآلخرة، كثري .احملدد هلا
إن أهم شيئ البد اهتمامه . من املعارف واملعلومات تزواد عن هذه اللغة العربية

ي فتعليم اللغة العربية ه. على املعلم قبل التعليم يعين اعداد اللغة العربية ضابطا
عملية تعليم اللغة العربية حتتوى أربع مهارات والقواعد والعناصر مث إيصاهلا إىل 

ا لتغيري السلوك   .أذهان الطلبة يقصد 
ئق األمم املتحدة  ا و فكما تعد اللغة العربية إحدى اللغات اليت تكتب 

لثة لغات العامل احلديث من حيث انتسارها واسعة مناطقها   ٢٠.فتعد كذلك 
ا ودونت ويو  صف اللغة العربية لغة اإلسالم واملسلمني فقد نزل القرآن الكرمي 

ا إن اللغة العربية لغة العربية اإلسالم واملسلمني يف مجيع . أحادث النيب ص م 
م وأحاديث نبيهم  ا ويتلون كتاب ر م  م املبني يؤدون صلوا الدنيا ولغة الكتا

ا  ا يف حجهم ويتضرعون   .يف دعائهمويلبون 
                                                           

: مكتبة وهبة: ، القاهرةاملراجع يف تعليم اللغة العربية لألجانبفتحى على يونوس ودمحم عبد الرؤف الشيخ،   ٢٠
 .١٢-١١: ، ص٢٠٠٣
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تعليم اللغة العربية ختتلف بتعليم اللغة األم، لذلك فينبغي على املبادئ 
يشمل . كطرق التعليم واملواد الدراسية. األساسية على اختالف لتعليمها
  .املهارات اللغوية على أربعة املهارات

 فتعليم اللغة العربية هي إعطاء مادة التعليم عن اللغة العربية اليت تشمل على
ستخدام  أربعة مهارة يف استماع والكالم والقراءة مث الكتبة بطريقة خاصة و 

  .الوسائل التعليمية مع التقدير عنها
  

 أمهية اللغة العربية  .ب 
  ٢١:، أمهية اللغات يف األيت١٩٧٣وقد حددت 

ا تكسب الفرض  )١ من املهارات الالزمة لالتصال الدوىل وتتضمن هذه  جمموعةأ
 .املهارات

دة الق  .أ  درة على فهم اللغة األجنبية عند التحدث أو االستماع إىل ز
النشرات اإلحبارية أو مشاهدة األفالم األجنبية وغريها من األعمال 

 .األخرى
القدرة على حتدث اللغة األجنبية عند االتصال بذوى الثقافة األخرى    .ب 

 .سواء من أجل العمل أو اإلستماع أو السياحة
ألجنبية بسهلة كبرية وذلك لإلطالع على أفكار القدرة على قراءة اللغة ا   .ج 

ا واالستفادة منها  .األخرين واإلستماع 
الفهم اجليد اللغة الذي يكشف للمتعلم تركيبات تلك اللغة ويعطيه منظورا  )٢

دة املفرداته اللغوية  .جديدا للغة األصلياة وز

                                                           
 ،٢٠٠٣: يخ، املراجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب، مكتبة وهبةفتحى علي يونوس ودمحم عبد الروف الش  ٢١
 ٥٢. ص
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رخيها ونظا(توسيع وتعميق املعرفة اللغة األجنبية  )٣ مهااإلجتماع جغرافيتها و
ا وثقافتها واجتالفها من ثقافة األخرى  ).وأد

الفهم اجليد لثقافة األخرى والتصرف معه طبقا هلذه الثقافة واحرتامها   )٤
  .واالستفادة منها

 خصائص اللغة العربية  .ج 
قد ذكر العلماء اللغويون عن اخلصائص اللغة العربية اليت متيزها عن غريها من 

ولكن يود الباحثة هنا أن ترجع إىل مقالة  . ات املتعددةاللغات األخرى يف املؤلف
وأما تلك اخلصائص فهي كما . رشيد أمحد طعيمة عن اخلصائص اللغة العربية

  ٢٢:يلي
ا لغة اشتقاق .١  .إن ظاهرة االشتقاق أكثر وضوحا يف اللغة العربية: إ
ا .٢ صوا ا لغة غنية   إ
ا لغة صيغ وتصريف .٣  إ
 وعة الرتبغنها لغة إعراب ولغة متن .٤
ا لغة إسنادها ملحوظ الملفوظ .٥  إ
ا اعغة غنية يف اتعبري ومتنوعة يف أساليب اجلمل .٦  إ
لظواهر املوقعة .٧ ا لغة غنية   إ
ا لغة تتعدد أسس حنوها  .٨  إ

و اللغة . وتعترب اخلصائص كلها اليت تكمل اللغة العربية من اللغة أخرى
ا وإذا علمنا  ٢٣.من اللغة األخرى العربية كسائر اللغة وتتصف خبصائص متتاز 

أن اللغة العربية هي لغة الفهم قبل أن تكون لغة النطق اآلىل، وإن احلركات 

                                                           
جامعة أم : ، مكة املكرمةاملراجع يف تعليم اللغة العالبية للناطني بلغات آخرى القيم األولرشيد أمحد طعيمة،   ٢٢

 ٣٦: ، ص١٩٨٦القرى معهد اللغة العربية وحدة البحثو واملناهج سلسلة دراسات يف تعليم اللعربية، 
 ١٦: ، ص١٩٨٧دار الفكر، : دمشق ،طرق التدريس اللغة العربيةالدكتور جودتور الركايب،   ٢٣
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ليت ميكن أن يالقيها  اإلعراي أثرا هاما يف عملية القراءة والفهم أدركنا الصعو
  .الطلبة يف تعليم هذه اللغة

 
 مفهوم تعليم اللغة العربية  .د 

فتعليم . عليم اللغة العربية، علينا مفهوم التعليمقبل أن نوصل إىل معىن تو 
فباختصار إنه عبارة عن  عملية لتغيري . هو عملية ميارسها الفرد لتغيري سلوكه

  ٢٤.السلوك
عريب من رموز وعالمة يستعلمها الناس  وأما اللغة، مفهوم هنا يعين نظام

اليت حيدثها  يف اإلتصال ببعضهم البعض ويف تعبيري عن أفكارهم أو هي األصوات
واليت تدركها األذن فتؤدي داللة اصطالحية معنية يف . جهاز النطق اإلنساين

ذا اإلعتبار هلا جانب اجتماعي وآخر نفسي تمع املعني، واللغة    ٢٥.ا
عملية التعليم هي من ترتيب النشاطة اليت كل عناصر وهلا نظام، يعين  

ض  من بعض يف سبيل كل شيئ الذي تنقسم على عناصر اليت يفاعلها بع
املادة، غرض التعليم : وعناصر التعليم هي. الوصول إىل غاية التعليم املثبتة قبلها

  .ولكل عناصر عالقة قوية. والتقومي، الطالب، املعلم، وكذلك وسيلة التعليم
كما ذكر من قبل، فتعليم اللغة العربية هي عملية تعليم اللغة العربية 

ا حتتوى أربع مهارات والق واعد والعناصر مث إيصاهلم إىل أذهان الطلبة يقصد 
من أهداف تعليم اللغة العربية ليس فقط قدرة الطلبة على فهمها . لتغيري السلوك

  .النص أو حيفظها، بل تطبيق نتيجتهم والكفاءة يف حياته اليومية
  
 

                                                           
 ١: ، ص٢٠٠٨، كزنتور فونوروغو، أصول الرتبيو والتعليمالدكتور اندوس سوتريسنو أمحد،   ٢٤

ض، املكتبة الرتبة، طرائق تعليم اللغة العربيةحمدم ابراهيم اخلتيب،   ٢٥  ٧. ، ص٢٠٠٣، ر
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 أهداف تعليم اللغة العربية  .ه 
يم اللغات، فيذكرون أننا كثري من الرتبوين بتحديد األهداف يف تعل  يهتم

جييب أن نكون اكثر وضوحا يف حتديد املصطلحات اخلاصة اليت تستخدم كثريا 
ال   .الطيقة واملدخل والثقافة واحلضارة: ومن هذه املصطلحات. ودائما يف هذا ا

  ٢٦:أن التعليم اللغة لتحقيق هذه األهداف على (Smith)ويؤكد مسيت 
 .الطالب و املعلمني يف تقدمي املقرر تسهل أفضل لعملية االتصال بني .١
ت املختلة، ألن األهداف تقيم معايرا ميكن أن   .٢ حتسني النطق يف املستو

 .يقاس به حتصيل الطالب ملهارت اللغة
دة فعالية املعلم يف اختيار خربات التعليم التالميذ .٣  .ز

أمناط من أهداف اللغة  ٩فقد وجدت ) Valette(فأما عند فاليت 
ا مجاعة تعليم اللغات األجنبية  الظاهرة ا من األهداف اليت حدد اليت اشتقا

  ٢٧:وهي
معرفة املفردات، ومعرفة القواعد والصرف والنحو، ومعرفة النظام الصويت 

للغة )األصوات واإلمالء(والنظام الكتايب  إلجنليزية، والرتمجة  ، والرتمجة 
حلديث، والفهم يف القراءة، األجنبية، والفهم يف االستماع، والقدرة على ا

  .والقدرة على الكتابة
  

  تقومي تعليم اللغة العربية  .و 
دف إىل تقومي مدى حتقيق األهداف اليت مث حتديدها  التقومي هو عملية 

ويستخدم التقومي لعقد حماولة  .وتقومي على تنفيد عملية التعليم بشكل عام

                                                           
، ٢٠٠٣مكة وهبة،  ،املراجع يف تعليم اللغة العربية لألجانبفىت على يونوس ودمحم عبد الرؤف الشيخ،   ٢٦
 ٥٢.ص
 ٥٣: نفس املراجع، ص ٢٧
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ت السابقة، يعين األهداف واملواد والطريقة  متنوعة من حتسني األعمال يف مكو
  ٢٨.واالسرتاتيجيات والوسائل اإلعالم جلعله أفضل من قبل

هناك عدة أنواع من االختبارات التحصيلية اليت ميكن استخدامها يف 
  ٢٩:الصف، ومن هذه األنواع

ويطلق عليها اسم االختربات احلديثة مقارنة : االختبارات املوضمعية )١
سم املوضوعية ملا متتازبه من دقة الختبارات املقابلة، وقد اشت هرت 

لعوامل الذاتية للمصحح، وهي أنواع  ثر تصتحيحها  وموثوقية ولعدم 
الصواب واخلطأ، واالختبار من متعددة، واملقابلة، : متعمددة أشهرها

 .والتكميل
وفيها يوجه الفاحص للمفحوص أسئلة شفوية، : الختبارات الشفوية )٢

لطريق ة نفسها، وهي من أقدم أنواع االختبارات ويستجيب املفحوص 
وتستخدم يف تقومي جماالت معينة من التحصيل كالقراءة اجلهرية وإلقاء الشعر 

 .وتالوة القرآن الكرمي
دف تعرف : االختبارات األدائية )٣ وهي االختربات اليت تقيس أاء األفراد 

 ال ميكن بعض اجلوانب الفنية يف املادة املتعلمة ويف بعض املهارات اليت
الختبارات الشفهية أو الكتابية من مقالية وموضوعية، وذلك فهي  قياسها 
ا تعتمد على ما يقدمه  ال تعتمد على األداء اللغوي املعريف للطالب، وإ

 .الطالب من أداء عملي يف الواقع
وهي االختبارات ذات اإلجابة احلرة، ويطلق عليها أحيا : االختربات املقالية )٤

ختبارات اإلنشائية أو النقليدية، وألن هذه االختبارات تتبح اسم اال

                                                           
28  Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek, (Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya, 2010), Hlm. 110-111. 

: ، ص)٢٠٠٥مكتبة املختمع العريب للنشر زالتوزيع، : عمان(ات املدرسة، االختبار خليل العبادي،  رائد  ٢٩ 
١١. 
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للمفحوص فرصة إصدار جوابه اخلاص به وكيفية تنظم اإلجابة تركيبها فهي 
تساعد على قياس أهداف معقدة معينة كاالبتكار والنظيم واملكاملة بني 
ستخدام الفظه اخلاصة، ومن نقاط ضعف هذا النوع  األفكار والتعبري عنها 
ثر تصحيحها  من االختبارات قلة مشول أسئلتها للمادة الدراسة مجيعها، و

  .لعوامل الذاتية للمصحح
  

  العربية النص:  املبحث الرابع
 مفهوم النص  .أ 

دة هو نسخة األصلي أو الكاتب أو املأخوذ من الكتاب أو املا النص
 النص) Robert(ويف قاموس . مبحاضرة املكتوبة الدراسي، و نستطيع نسمى النص

  ٣٠.هو جمموعة من الكلمات واجلمل اليت تشكل مكتو أو منطوقا
للغة العربية، وهي تنقسم إىل  النص هو النص املكتوبة أو املنطوقة 

ية اليت تشمل الشعر األدبية تتكون من شعرية ونثر . قسمني األدبية و غري األدبية
  .وايةور  قصة و مسرح ومقالة

أو (يف اإلطار الذي تتموضع فيه اجلميل  غري متموضع إن مفهوم النص
عتبارها  ذا املعىن، لزم أن خيتلف النصو ). العبارة أو الرتكيب إخل عن الفقرة 

قد يكون مجيلة، كما قد يكون   النصإن .وحدة طيبوغرافية املشكلة من عدة مجل
كمله   ٣١.كتا 

 

                                                           
-٢٠١٣(، العربية لطالب قسم تعليم اللغة العربية النص، مذكرة دراسة أوريل حبر الدين، العام اجلامعي  ٣٠

 .، الكتاب غري منشورة)٢٠١٤
يف اللمدرسة املنوسطة اإلسالمية  ةالعربي النصالرتمجة احلرفية لفهم استخدام طريقة عزية احلليمة، اجلامعي،   ٣١

نة  .، الكتاب غري منشورة)٢٠١٤(، احلكومية كر
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 أنواع النص  .ب 

ملدرس أن نعرف أنواع على ا العربية، لبد قبل تعليم النص خصوصا النص
التعليم، إذن معرفة أنواع  السرتاجتية النصيطاق  وبعد معرفة أنواع النص النص
  .العربية مهم لنا النص

مميزا بذلك مخسة أنواغ من  تصنيفا أكرب تفصيال Werlichويطر ويرليش 
  ٣٢:النص

يعاجل فيه الكتاب  هو نوع من أنواع اإلتصال النص: Descriptionالوصف  .١
 .واهر احلقيقية يف املكانالظ

يعاجل فيه الكتاب  هو نوع من أنواع اإلتصال النص Narration:السرد  .٢
 .الظواهر احلقيقية يف الزمان

يعاجل فيه الكتاب  هو نوع من أنواع اإلتصال النص: Expositionالعرض  .٣
لتقدمي اما العناصر املكونة اليت تركيبها لتشكيل مفهوما مركبا ما يظهر يف 

أو تلك العناصر الكمونة للمفاهم أو ) النصيظهر يف (أو بناء عقلي  عبارة
 .البىن العقلية للظواهر املمكن حتليلها

ص الذي يقرتح فيه هو نوع من أنواع اإلتصال الن:  Argumentationاجلدل .٤
لظواهر وهذا ما جيعل  املتكلم انشاء بعض العالقةات بني املفاهيم املتعلقات 

يف معارضة الفرتاضات منحرفة أو بديلة أخرى صرحية أو افرتاضات املتكلم 
 .ضمينة

حيث خيري الكتاب  هو نوع من أنواع اإلتصال النص: Instructionالتوجيه  .٥
عما جيب عليهم أن ) بتوجيه للمستقبلني(أو آخرين ) بتوجيه للمرسل(نفسه 

                                                           
ت الرتمجو وتطبيقها. دمحم شاهيد  ٣٢  ٤٢-٣٨. ص) ١٩٩٨:عمان، مكتب دار الثقافة النشر و الذوريع. (نظر
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يفعلوه، وهو يستعمل االتصال اللغوي لكي خيطط سلوكه يف املستقبل أو 
 .وك اآلخرينسل

نعرف نوع خمتلفة، لذلك وعلى املدرس أن  كما عرفنا أن أنواع النص
أن معرفة  علمألن لكل نوع اه خصائص متنوعة ولبد للم. النص قبل تعليم النص

  .خصائصهم

 ص العربيةتعليم الن  .ج 
وميكن إمجال أغرض هذا الدرس يف األمور  .النصتعليم الغرض من 

  ٣٣:اآلتية
دة ثروة  .١ اللغوية الفكرية، واطالعهم على صور التعبري املختلفة  ةبالطلز

 .تعيينهم على إجادة التعبري
على الفهم والتذوق واحلكم واملوازنة، على مستوى  ةبالطل تنمية قدرة .٢

 .يتناسب مع درجة نضجة
ا صاحب  .٣  .النصتزويدهم بطائفة من التجارب واخلربات اليت مر
الفنون األدبية املختلفة من قصة ومطالعة  النصتنمية ميوهلم إىل قراءة  .٤

 .ومسرحية ومقالة وتذوقها

  :العربية يلي علم يف تدريس النصيسري امل. العربية طريقة تعليم النص

 متهيد .١
جه ص، فيو ة يقبلون النبالطلالطريقة املالئمة اليت جتعل  علمويتحد امل

. و يباشر بنفسه احلديث عنهبعض األسئلة حول موضوع  النصو أ
ب  ، ويقص ما حييط به من حوادث، علمالتمهيد أن يصور املومن 

                                                           
يف اللمدرسة املنوسطة اإلسالمية  ةالعربي النصفية لفهم استخدام طريقة الرتمجة احلر عزية احلليمة، اجلامعي،   ٣٣
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لنواحى  ةبالطلويذكر مناسبته، ويعرف  تعريفا موجيزا حبياة األديب و
  .يدرسونه لنصاهلامة منها مماله صلة 

 عرض النص .٢
رشاد  إىل موضعه من الكتاب املقرر، أو بعرضه  ةبالطلويكون 

تخدام الكتاب إىل جانب مكتو على السبورة، على أنه البد من اس
م الذي سيكون  ة على النصبالطلالعرض السبورة، ليتعرف  يف كتا

  .مرجعهم عند الدراسة
 القراءة النموذجية .٣

  .مراعيا حسن األداء ومتثيل املعىن علم فيقرأ النصيقوم امل
 ةبالطلقراءة  .٤

قراءة  ةبالطل القراءة النموذجية يطلب إىل بعض علمبعد أن ينهي امل
بتصويب األخطاء  علمويعن امل. جزءا منه ةبالطل فيقرأ كل ،النص

، وينبغي  ةبالطلتصوييا مباشرا سريعا حىت ال يثبت اخلطاء يف أذهان 
 ة على النصبالطلمرة أو مرتني إىل أن يتعرف  ةبالطلأن تكرر قراءة 

  .شرح النص وحيسنوا  قراءته، أما إجادة القراءة فترتك إىل ما
 الشرح .٥

 عن النص يشرح املدرس
 الربط بني الوحدات والنطرة العامة .٦

أن يعرضوا معىن وحدتني او أكثر يف عبارة  طلبةميكن الربط مبطالبة ال
سك املعىن العام  للنصوص بشكل متسلسل متما  مرتابطة أو بصوغ

إىل أفكاره األساسية  النصحتليل  مث يطلب املعلم. وبعبارة سليمة
عض عبارته املمتازه وصوره اجلميلة واجلرئية وبيان غرضه، ويقف عند ب
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يف هذه املرحلة ومع  وقا أدبيا يتناسب مع عمر الطلبةليتذوقها تذ
  .ثقافتهم

 ةبالطليراعى فيها إجادة  علم بعد ذلك قراءات أخرى للنصجيري امل .٧
م على متثيل املعىن   .للقراءة وقدر
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

  
 مدخل البحث  .أ 

ت حتتاج دم الباحثة هذتستخ ملدخل الكمي ألن البيا ا البحث 
إيل الباحثة تكون على الصورة العديدة أو يعطي وصفا رقميا يوضح مقدر 

 ٣٤.هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرى
يف  رمي كرة الثلج لفهم النص العربيةسرتاتيجية استحدام التجريب فعالية 
ويف هذه الفرصة أرادت الباحثة معروفة ما تغري يف جتريب .  بيةتعليم اللغة العر 

  .أو فعاليتها يف التعليم

إن منهج البحث الذي استخدامها الباحثة هو منهج  التجريب 
(Eksperiment) ، ٣٥.وهو حبث كمي هلا عالقة كبرية لتقدر السبب والعقيبة  

يف  ثلج لفهم النصرمي كرة السرتاتيجية ألن الباحثة تبحث عن االستحدام ا
ت اليت حت. تعليم اللغة العربية تاج إليها الباحثة التكون رمي كرة الثلج مث البيا

املعلومات البيانية والتفصلية عن املضموم املدخل فقط، ولذلك حتتاج الباحثة 
  .إىل املدخل الكمي اليت حتتاج إىل الرموز األرقامية

ت  .ب   مصادر البيا
ىل وسيلة لتحديد إت أو غالبا ما يشار صادر البياطريقة حتديد م

ت العينة يف حني أن . املوضوع الذي مت تعيني كمكان للحصول على بيا

                                                           
34 Suharsimi Arikunto, Prosedur Suatu Pendekatan Praktek, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm, 
60.  
35 Bambang Prasetyo, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Pt. Grafindo Persada, 2011), 
hlm,158. 
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كملها يف هذه . تعريف العينة بعض الناس الذين يعتربون لتمثيل الدراسة 
ت املصادر هي   :البحث استخدمت بيا

 .طا مع موظفهامبوجوكر  اإلسالمية املتوسطةمنبع العلوم الرئيس املدرسة   .أ 
 .مبوجوكرطا اإلسالمية املتوسطة لغة العربية يف املدرسة منبع العلومال معلم   .ب 
 اإلسالمية املتوسطة رسة منبع العلوم مدىف الفصل السابع يف ةبالطل   .ج 

 .مبوجوكرطا
، فلذلك، خماطيط ةبطل ١٠٠لعدد فصل السابع  أقل من  نظرا 

 ٣٦. خد من مجيع
 

 جمتمع البحث وعينته  .ج 
املتوسطة  "مدرسة منبع العلوم " يف  ةبمجع الطل: ع البحثجمتم  .أ 

 . م ٢٠١٧-٢٠١٦موجوكرطا يف سنة  اإلسالمية
املتوسطة " مدرسة منبع العلوم " يف  ١٥ ةبالطلعدد : عينته البحث   .ب 

 ".السابع"موجوكرطا يف الفصل  اإلسالمية
 

ت  .د    أدوات و أسلوب مجيع البيا
ت اليت استخدا   :مها الباحثة هياألدوات مجع  البيا

 املالحظة .١
لوسيلة ال يت يستحدمها الإلنسان العادي يف تعترب املالحظة 

كتسابه خلرباته ومعلوماته حيث جيمع خرباته من خالل ما يشاهده أو إ
ولكن الباحثه حني تالحظ فإنه تتبع منهاج معينا وجتعل من . يسمع عنه

                                                           
36 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid 2, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002). Hlm, 136. 
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و املالحظة  ٣٧.عينةمالحظته أساسا ملعرفة واعية أو فهم دقيق لظاهرة م
" تستخدمها الباحثة يف عملية تعليم اللغة العربية و تعليمها يف مدرسة 

  . املتوسطة اإلسالمية "منبع العلوم 
 املقابلة .٢

املقابلة هي عملية احملادثة فيها األسئلة واألجوبة بني الرجلني أو 
ت م وقا. أكثر على سبيل مواجهة بينهما للكالم وحضول األخبار والبيا

منبع العلوم  توسطةاللغة العربية يف املدرسة امل علمملقابلة مع م ةالباحث
 .السعادة كرامة والطلبة الذين يتعلمون فيها

 االختبار .٣
هو عبارة عن سلسلة من األسئلة أو التمرينات أو اآلت أخرى 
املستخدمة لقياس املفردات واملعرفة والكفاءة وامللكة اليت ميلك الفرد أو 

هو أداة النشاطات املعقدة لتقدير سلوك الشخص  االختبارو . ةاجلماع
  ٣٨.اليت ميلكها يف املادة الدراسية املعينة

املستخدم يف هذا البحث هو اختبار القبلى، يعين اختبار  االختبار
البعدي يعين اختبار يعطي بعد إجراء  االختباريعطي قبل إجراء التجرييب، و 

ومؤشراته هي كما الرسم املعاير  االختباريف  ةبأما معاير جناح الطل .التجريب
  :اآليت
  (%) النسبة املئوية  التقدير  النتائج  الرقم
  %٨٠-%١٠٠  ممتاز  ٨٠-١٠٠  ١
  %٧٠- %٧٩  جيد جدا  ٧٩-٧٠  ٢

                                                           
دار : انعمّ ( .البحث العلمي مفهوهة أدواته أساليبهذوقان عبيدات و عبد الرمحن عدس وكايد عبد احلق،  ٣٧

 ١٣٩: ص). ١٩٨٧الفكر، 
38  Suharsini Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), Hlm, 
139 
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  %٦٠- %٦٩  جيد  ٦٩-٦٠  ٣
  %٥٠- %٥٩  مقبول  ٥٩-٥٠  ٤
  ٠%  - ٤٥%  ضعيف  ٠ -٤٩  ٥

 
ئق .٤  الو

ت عن طريق ئق هو طريقة مجع البيا ة األشياء مكتوبة مثل الو
ت أو األحكم  امللقات واألرشفات والكتب املكتوبة عن األراء أو نظر
لة والنظم  لبحث املكتوبة مثل الدفتار وا واألشياء األخرى اليت تتعلق 

  ٣٩.خمضر اإلجتماع واحلامش اليومي وغريهاو 
 

ت  .ه   حتليل البيا
ت هي اإلحصائ الو  ةيستخدم الباحث  statistic)صفي التحليل البيا

deskriptif)  ت اإلحصائية لوصف أو توضيح االستخدامه التحليل البيا
ت الت لفعل كما هو بدون التخليص للعاميقعن البيا   ٤٠.د مجعها 

يف تعليم لفهم النص  رمي كرة الثلجاستخدام إسرتاتيجية ومعرفة  
لل وجوكرطا ، حتمب املتوسطة اإلسالمية منبع العلوم يف مدرسةالعربية اللغة 
موعة برموز اختبار البعيد ةالباحث ت ا   ٤١:البيا

   (T- tes)ت  -برمز اختبار
t=

∑  ∑

    
(   )

 

Mx   = موعة التجربية    قياس معديل من ا
                                                           
39 Margiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rumahku Mahasetya, 2003), Hlm. 181 
40 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 
(Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009). Hlm, 207-208. 
41   Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Asdi 
Mahasatya, 2006), hlm, 311-312. 
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My =موعة الضابطة   املقياس معديل من ا
  =∑ 𝑥2 موعة التجربية   عدد التنوعي يف كل النتائج من ا

 ∑ 𝑦2   = موعة الضابطةعدد   التنوعي النتائج من ا
 Nx = موعة التجربيةعدد   الطالبة يف ا

 =Ny  موعة الضابطةعدد   الطالبة يف ا
  

  :أما الفروض من هذه الرمز يعين
  
  .البياين تكون فع tحصائ أكرب من إ  tإذا كان  
  

Ha : رمي كرة الثلجتوجد الفرق الداللة بني تعليم اللغة العربية بياستخدام اسرتاتيجية 
 رمي كرة الثلجو بدون استخدام اسرتاتيجية ) B(لفهم النص العربية يف فصل السابع 

  .يف مدرسة املنبع العلوم املتوسطة مبوجوكرطا) A(فصل السابع 
H0:  لفهم النص  رمي كرة الثلجستخدام اسرتاتيجية ال فرق بني تعليم اللغة العربية

يف فصل السابع  رمي كرة الثلجو بدون استخدام اسرتاتيجية ) B(العربية يف فصل السابع 
)A (يف مدرسة املنبع العلوم املتوسطة مبوجوكرطا.  
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  الفصل الرابع

ت وحتليلها  عرض البيا
  

موجوساري  اإلسالمية توسطةدرسة منبع العلوم املاملحملة عن :  املبحث األول
  وجوكرطامب

 سرية املدرسيةال  .أ 
 مدرسة منبع العلوم املتوسطة اإلسالمية مبوجوكرطا:    اسم املدرسة  .أ 
 ب:   اعتماد املدرسة   .ب 
 mambaululum858@yahoo.com:      ميل-أ  .ج 
ين موجوساري :    عنوان املدرسة  .د   ٦١٣٨٢يف شارع أمحد 
 صباحا:    وقت الدراسة  .ه 
 ١٩٧٨:      قامت مند  .و 

 
 املوقع اجلغرايف  .ب 

املتوسطة اإلسالمية موجوكرطا يف شارع أمحد " منبع العلوم"تقع مدرسة 
  .وتقع هذه املدرسة يف منطقة موجوساري موجوكرطا. ٦١٣٨٢ين موجوساري 
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سيس املدرسة  .ج   ريخ 
مدرسة منبع العلوم املتوسطة اإلسالمية هي إحدى املدارس اخلاصة يف 

بعد توّيف احلاج منشور محيد . اليت تبين احلاج منشور محيدموجوساري موجوكرطا 
مدرسة منبع العلوم قامت يف سنة . حىت اآلن، زاد عدد طلبتها من سنة إىل سنة

تغري إىل  ١٩٦٨يوليو  ١سم مؤسسة تعليمية منبع العلوم، ويف التاريخ  ١٩٦١
  .املتوسطة اإلسالمية موجوساري موجوكرطا" منبع العلوم"مدرسة 

أوانج مومجساري موجوكرطا اجلاوى -ذه املدرسة تقع يف قرية  أوانجه
. الشرقية وتقع يف منطقة  واحدة مع مدرسة االبتدائية منبع العلوم ومدرسة العالية

فصال ومعمل  ٥متلك مدرسة منبع العلوم املتوسطة اإلسالمية مبوجوكرطا 
ومتلك مدرسة منبع . احلاسوب ومعمل مدير املدرسة واملكتبة واإلدارة وغري ذلك

 ١٨طلبا واملوظف الذي عدده  ١٣٦العلوم املتوسطة اإلسالمية مبوجوكرطا 
طلبة يسكن يف املعهد الذي طالبه بعض الدائرة يف اجلاوى % ٤٥. شخص
  ٤٢الشرقية

  
 الرؤية املستقبلة والرسالة للمدرسة  .د 

  املؤمنني، األخالق الكرمية، ملهارة و اإلجناز الناس يكون
 احملتمل الطلبةبفعال وتطوير العلوم و التعلم و يم قيام التعل .١
ملناسبة إىل أهل السنة  .٢ اإلميان والتقوى إىل هللا سبحانه وتعاىل، و أخالقه 

 .واجلماعة
لفروق الدينية، وينفع يف الدنيا واألخرة .٣  .جعل البيئة مدرسة 

 

                                                           
مايو  ١٨تاريخ مبوجوكرطا يف ال املتوسطة اإلسالميةاملقابلة مع أستاذ عني اليقني،  مدير مدرسة منبع العلوم  ٤٢

٢٠١٧ 
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 أهداف املدرسة  .ه 
لوم املتوسطة املقصودة من تنفيد التعاليم يف مدرسة منبع العاألهداف 

 :اإلسالمية مبوجوكرطا هي
 جعل عملية تربية وتعليم بنشاط .١
 جعل املهارت واخلربة على الدين اإلسالمى .٢
ديب مؤدب، أخالق الكرمية، الذكي، صحة اجلسم،  .٣ جلعل 

  .االنضباط ومسؤلية
 لرييب الطالب حلب الوطن والبيئة .٤

  
 منهج الدراسي  .و 

سالمية مبوجوكرطا هي منهج املتوسطة اإل منبع العلوم تستخدم مدرسة
تطبيقا من األهداف  ٢٠١٣سنة ) Kurikulum 2013( ٢٠١٣الدرسي
ي طريقة وأسلوب ٤٣.املدرسة ا معلم اللغة العربية يف عملية التعليم  . ويسر 

  . واللغة العربية قليلة اإلستغال عند الطلبة
 

 حالة املعلمني واملتعلمني  .ز 
مبوجوكرطا  اإلسالمية  املتوسطة لومدرسة منبع العكان عدد املدرسني يف م

  ٤٤.مثانية عشر مدرسا
  
  

                                                           
مايو  ١٧مبوجوكرطا يف التاريخ  املتوسطة اإلسالميةاملقابلة مع أستاذ حسن اليقني،  مدير مدرسة منبع العلوم   ٤٣

٢٠١٧ 

مايو  ١٧مبوجوكرطا يف التاريخ  املتوسطة اإلسالمية املقابلة مع أستاذ حسن اليقني،  مدير مدرسة منبع العلوم ٤٤
٢٠١٧ 
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سة .١   اإلسالمية مبوجوكرطا   املتوسطة درسة منبع العلوميف م ر
١اجلدول      
    

  الوظيفة  اإلسم  الرقم
  مدير املدرسة  )سرجا(حسن اليقني على درجة بكولوريوس   ١
  ئب املدير يف التالميذ  دمحم منوير املاجستري  ٢
  ئبة املدير يف املنهج  )سرجا(زينة على درجة بكولوريوس م  ٣
  ئبة املدير يف املكتبة  نيك أسيه  ٤
  اإلداري  سييت مسروحه  ٥

 
 اإلسالمية مبوجوكرطا   املتوسطة منبع العلوممدرسة يف  عدد املدرسني .٢

  ٢اجلدول

  ريخ امليالدي  األمساء املدرس  الرقم
  ١٩٨١س اغسط ١٨موجوكرطا   حسن اليقني  ١
  ١٩٧٢أبريل  ٢١موجوكرطا   دمحم منوير  ٢
  ١٩٧٧يوليو  ٢٤جومبانج   مزينة  ٣
  ١٩٦٨أبريل  ٧موجوكرطا   نيك أسيه  ٤
  ١٩٦٦أبريل  ١٤سيدوهارجو   سييت مسروحه  ٥
  ١٩٧٠فرباير  ١٢موجوكرطا   سييت ختيمة  ٦
  ١٩٦٤نوفمرب  ١٧بولوفسانرتن   هارون  ٧
  ١٩٧٨ديسمرب  ٢٢ميرتو   دوي كوسوماريين  ٨
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  ١٩٨١يناير  ٢٨موجوكرطا   أفيف الدين  ٩
  ١٩٧٧ديسمرب  ٢٤ماالنق   غزواحلولة  ١٠
  ١٩٦٥مايو  ١موجوكرطا   حمفوظ  ١١
  ١٩٧٢نوفمرب  ٢١موجوكرطا   سييت زومرة  ١٢
  ١٩٨٩أبريل  ٢٨سيدوهارجو   دمحم توفيق نور الدين  ١٣
  ١٩٨١سبتمرب  ١٠موجوكرطا   نور فريدة  ١٤
  ١٩٧٣أبريل  ١٥موجوكرطا   عرفني  ١٥
  ١٩٨٤اكتوبر   ٣١موجوكرطا   ديكي اريدي  ١٦
  ١٩٦٧أبريل  ١٤موجوكرطا   كامييت  ١٧
ن  ١٨   ١٩٨٨فرباير  ٢٢سورا   اديندا أدر

 
  أدوات املدرسة  .ح 

  ٣اجلدول 

  مبوجوكرطا   املتوسطة اإلسالمية درسة منبع العلومأدوات املدرسة يف م

  العدد  أدوات املدرسة  الرقم
  ١  دير املدرسةغرفة امل  ١
  ١  غرفة املدرسني  ٢
  ١  غرفة اإلدارية  ٣
  ١  غرفة التوجيه واإلستشارة  ٤
  ١  املسجد  ٥
  ١  معمل احلاسوب  ٦
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  ١  مكتبة  ٧
ضية  ٨   ١  امللعب الر
  ٧  فصول  ٩
  ٤  محام  ١٠
  ٤  مطعم  ١١
  ١  غرفة وحدة الصحة للتالميذ  ١٢
  ١  غرفة عمارة الشؤون التالميذ  ١٣
  ١  ملواصالتغرفة املركز ا  ١٤
  ١  غرفة الرتتيب  ١٥
  ١  معمل العلم  ١٦

  

ت املالحضة واملقابلة: املبحث الثاين   عرض البيا

ت املالحضة  . أ  عرض البيا
ريخ  ذهبت الباحثة إىل املدرسة منبع العلوم  ٢٠١٧ أبريل ٢٦يف 

املتوسطة اإلسالمية مبوجوكرطا وأستأذنت الباحثة إىل  رئيس املدرسة األستاذ 
قبل أن تبحث يف هذه املدرسة عقدت الباحثة املالحضة يف هذه . يقنيحسن ال

وحصلت الباحثة من هذه املالحضة هناك . املدرسة عند التعليم اللغة العربية
بعض املشكالت يف تعليم اللغة العربية حصوصا لفهم النص يف تعليم اللغة 

  .العربية
وافية هناك عوامل كثرية  تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة مل حتقق نتيجة

خر املدرسة املذكورة يف تعليم اللغة العربية منها معظم الطلبة يف هذه : تؤدي إىل 
فظن . املدرسة اإلسالمية ليس من اإلبتدائية اإلسالمية اليت ما تعلموا اللغة العربية
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فحصل أن عملية تعليم اللغة . الطلبة أن درس اللغة العربية هو درس صعب وممل
تنفيذية فقط، وتكوين تعليم  سرتاتيجيةستخدام اعربية فيها مشكالت هي اال

لعب واململ    .تنفيذية سرتاتيجيةاللغة العربية يف هذا الفصل الطلبة يشعر 
ت املقابلة  . ب  عرض البيا

 املقابلة مع رئيس املدرسة  .أ 
أبريل  ١٦عقدت الباحثة املقابلة مع رئيس املدرسة يف التاريخ 

وحصلت الباحثة من هذه املقابلة هي . ارة رئيس املدرسةيف اإلد ٢٠١٧
منهج "ومنهج التعليت املستخمة يف املدرسة هي . تطوير هذه املدرسة ارتفاعال

نتيجة اليت قد  .ميف عملية التعليم والتعلّ  )Kurikulum 2013( "٢٠١٣الدرسي
للغة العربية واخلط والغ ناء العريب جيد الطلبة يف املسابقة أيضا هي اخلطابة 

  .وغري ذلك
 املقابلة مع مدرس اللغة العربية   .ب 

ريخ  ، قابلت الباحثة مدرس اللغة العربية هي ٢٠١٧ أبريل ١٧يف 
ملعرفة أحوال الطلبة يف املدرسة منبع العلوم املتوسطو  األستاذ دمحم منّوير

ان الطلبة يف املدرسة منبع . اإلسالمية مبوجوكرطا، حصوصا يف الفصل السابع
لعلوم املتوسطة اإلسالمية مبوجوكرطا ضعيف لفهم النص يف تعليم اللغة العربية ا

وكثري بعض الطلبة ليس من املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية اليت تعلموا اللغة 
مث يف هذه . فظن الطلبة أن درس اللغة العربية هو درس صعب وممل. العربية

مج اللغة اخلاصة اللغة العربية، وكذلك استعمال  املدرسة ليس هناك الرب
وهذا احلال يسبب الطلبة كسالن وسليب يف . الوقت قليلة لتعليم اللغة العربية

ومن . وكذلك صار الطلبة ضعيفا لفهم النص يف تعليم اللغة العربية. التعليم
رمي كرة الثلج لفهم اسرتاتيجية رمي هذا السباب أخذت الباحثة استخدام 

ويف الفصل  ١٥وعدد الطلبة يف الفصل التجربية . بيةالنص يف تعليم اللغة العر 
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وهناك فصالين يف فصل السابع يف هذه املدرسة . الطلبة ١٥الضابط عدده 
  .هم فصل أ حىت ب

موعة التجربية  .ج   املقابلة مع الطلبة من ا

موعة التجربية يف التاريخ  ١٧ عقدت الباحثة املقابلة مع الطلبة من ا
وحصلت الباحثة من هذه املقابلة هي حتب الطلبة  .يف الفصل ٢٠١٧أبريل 

عر ولكن، تش. أن تتعلم اللغة العربية ألن جتد املعلومات اجلديدة عن اللغة
والطلبة  حتب أن . يف تعليم اللغة العربية الصعب واململ عندما فهم النص

اسرتاتيجية رمي كرة "تتعلم اللغة العربية بستخدام اسرتاتيجية اجلديدة يعين 
 االختباريف تعليم اللغة العربية ورأيتها عن  ألنه مساعدا لفهم النص" لثلج ا

 .البعدي سهل جدا االختبارالقبلي صعب جدا و 

موعة الضابطة  .د   املقابلة مع الطلبة من ا

موعة التجربية يف التاريخ   ١٧عقدت الباحثة املقابلة مع الطلبة من ا
هذه املقابلة هي حتب الطلبة  وحصلت الباحثة من. يف الفصل ٢٠١٧أبريل 

عر ولكن، تش. أن تتعلم اللغة العربية ألن جتد املعلومات اجلديدة عن اللغة
والطلبة  حتب أن . يف تعليم اللغة العربية الصعب واململ عندما فهم النص

ورأيتها عن  .مسرورة جدا تنفيذية ألنتتعلم اللغة العربية  بستخدام اسرتاتيجية 
  .والبعدي صعب جدا االختبار القبلي
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ستخدام اسرتاتيجية رمي كّرة الثلج :املبحث الثالث خطوات تعليم اللغة العربية 
ستخدام اسرتاتيجية رمي كّرة الثلج ت املالحظات واملقابالت عن    .عرض البيا

  يف الفصل التجربية  . أ

إن نتائج االختبار تفيد إىل استفاء إجابة األسئلة املوجودة يف أسئلة 
وعرضت الباحثة يف هذا البحث نتائج االختبارين القبلي والبعدي من . حثالب

ستخدام الرمز اإلحصائي  موعتني الضابطة والتجربية مث حللتها    ).t-test(ا

مدرسة منبع العلوم املتوسطة قامت الباحثة يف فصل السابع من الطلبة يف 
موعة الضابطة : وهم فقسم الباحثة يف فصل السابع إىل جمموعتني. مبوجوكرطا ا

موعة التجريب )السابع أ( موعة الضابطة عّلمها معلم ). السابع ب(، وا فا 
ربع لقاء وهي للمجموعة التجربية . اللغة العربية يف هذا الفصل فقام الباحثة 

موعتني   .لقاءان، ولقاءن الباقي لالختبار القبلي واالختبار البعدي لتلك ا

موعة وقامت الباحثة  موعة الضابطة وا الختبار القبلي جتربية يف ا
ريخ   ١٨(التجربية ملعرفة كفاءة الطلبة يف تعليم القراءة النص لفهم النص يف 

  .طال) ١٥(وأما عدد الطلبة يف ذلك فصل ). ٢٠١٧مايو 

 رمي كرّة الثلجستخدام اسرتاتيجية وأما اخلطوات يف تعليم اللغة العربية 
  :كما يلي  العربية لنصلفهم ا

، يف احلصة األول، )٢٠١٧مايو  ١٨(يف اللقاء األول، يوم األربعاء 
عطاء األول أو تطبيق تعليم اللغة العربية ستخدام اسرتاتيجية  وبدأت الباحثة 

فتحت الباحثة . لفصل التجريب العربية النص يف تعليم اللغةلفهم رمي كرة الثلج 
لسالم . الطلبة ما صعب من هذا الكتاب بعد االختبار القبليمث أسئل . الدرس 

ملوضوع  عطاء الكلمة املفتاحية اليت تتعلق  مث يف اإلجراء األول بدأت الباحثة 
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ملوضوع  رَانٌ "من الكتاب اللغة العربية  وأما النسخ اليت أعطتها الباحثة ". َحنُْن ِجيـْ
  :إىل الطالب فهي كما يلي
رَاٌن  "   "َحنُْن ِجيـْ

َ طَالَِبٌة ِيفْ الصَّفِّ السَّاِبِع ِمْن َمْدَرَسِة هَ  ) اهلَِْدايَةْ (ِذِه ِبطَاَقِيتْ، اُْنُظْر ِامسِْْي َفاِطَمٌة، َا
َواُن اْلَمْدَرَسِة ُعنـَْواُن بـَْيِيتْ َشارِِع  َواُن اْلبَـْيِت َوَهَذا ُعنـْ ْسَالِميَِّة، َهَذا ُعنـْ اْلُمتَـَوِسَطِة اْالِ

ُفْوِن اْلبـَْيِت  ١٩١رقم ) ماوار( َوَرْقُم اْلَمْحُمْوِل  ٦٨١١٣٢٢) ٠٢٧١(َرْقُم تِِليـْ
٠٨١٢١٥٠٢٥٠٥  

  
َواُن َمْدَرَسِيتْ  ىن(َشارِع : َوُعنـْ   سولو ٢٥رقم ) أمحد 

ُفْون اْلَمْدَرَسِة ورقم الَفاْكس    ٧٤١٩٠٣٤) ٠٢٧١(َوتِِليـْ
  ْيَدٌة، ِهَي َطالَِبةٌ اُْنظُرِي، ِاْمسَُها َفرِ ....َوَهِذِه ِبطَاَقِة َصِديـَْقِيتْ 

ح(ِيفْ َمْدَرَسِة    اْلُمتَـَوِسطَة ْاِالْسَالِميَّة) نـُْوُر اْلَفالَّ
َواُن بـَْيِت َفرِْيَدة   :ُعنـْ

  سولو ٥رقم ) وجيا(َشارِع 
ُفْوَن اْلبَـْيِت    ٧٤٥٦٧٢١) ٠٢٧١(َوتِِليـْ

  
ن، أَبـُْو َفرِْيَدٌة ِاْمسَُها َعْبُد اْلَعزِْيِز، ُهَو ُمَدرُِّس اللَُّغُة اْلَعرَبِيَّة ِيف َمْدَرَسِتَنا َوَأِيب ِاْمسُُه َحسَ 

َواْلُمْسَتْشَفى بَِعْيٌد َعِن اْلبَـْيِت، بـَْيُت َفرِْيَدٌة َقرِْيٌب ِمْن . ُهَو طَِبْيٌب ِيف اْلُمْسَتْشَفى
رَانٌ . َقرِْيٌب ِمْن اْلَمْدَرَسةِ  بـَْيِيتْ، بـَْيِتَنا   .َحنُْن ِجيـْ

  
األسئلة واجلوبة بني الباحثة و (لطريقة املباشرة مث أجابت الطلبة مجاعة 

وكذلك الباحثة تستعمل وسائل التعليمية، أو تستعمل مجلة اليت تتعلق ). الطلبة
اية الدرس قدر. من النسخ  مث كتب الطلبة الكلمة  يف السبورة  ٤٠ حىت 
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لعملية األول يعين التعارف والتعريف واحد فواحد  دقيقة، مث قامت الباحثة 
لسالم. منهم من اللقاء األول، أجرا الباحثة  . مث ختمت الباحثة عملية التعليم 

ستخدام . االختبار قبلي وتعارف فقط ت عن تعليم اللغة العربية  تتنال البيا
لبة فهم النص يف تعليم اللغة العربية ويشعر اسرتاتيجية رمي كرة الثلج فهي الط

لفرح واهلماسة يف القاء األول   .الطلبة 

يف . يف احلصة األول) ٢٠١٧مايو  ٢٠(يف اللقاء الثاين، يوم السبت 
هذا اللقاء كّررت الباحثة الدرس املاضي، سأت عن الكلمة املفاحتية اليت 

" لبة لقراءة النص عن املوضوع بعد تكرير الدرس، أمرت الباحثة إىل الط. أعطتها
مث بينت الباحثة عن النص فقرة األوىل وفقرة الثانية حىت فهم الطلبة ". حنن جريان

إذا وجد الصعوبة من الطلبة عن النص والكلمة واملفردات اليت . عن املوضوع
. تتعلق عن املوضوع، فسال الطلبة إىل الباحثة، فأجابت الباحثة بّينا مرة واحدة

مث ختمت الباحثة عملية ".حنن جريان"مي الباحثة  حول مفردات عب املادة مث تقو 
لسالم ت عن التعليم اللغة العربية . التعليم  من اللقاء الثاين أن الباحثة تنال البيا

ستخدام اسرتاتيجية رمي كرة الثلج فهي ينال الطلبة فهم النص يف تعليم اللغة 
  .األول وفقرة الثانية العربية ويفهم املقروء عن الفقرة

يف . يف احلصة األول) ٢٠١٧مايو ٢٥(يف اللقاء الثالث، يوم األربعاء 
مث لكل جمموعات يرتجم النص . جمموعة ٥هذا اللقاء أمرت الباحثة إىل الطلبة 

من اللقاء الثالث أن . عن فقرة األول حىت فقرة الثالث"  حنن جريان"ملوضوع 
ت عن ا ستخدام اسرتاتيجية رمي كرة الباحثة تنال البيا لتعليم اللغة العربية 

الثلج فهي ينال الطلبة فهم النص يف تعليم اللغة العربية ويفهم املقروء عن الفقرة 
مث ".حنن جريان"مث تقومي الباحثة  حول مفردات عب املادة . األول حىت الثالث

لسالم ة على سلوك إذا نظرت الباحثة نتيج. ختمت الباحثة عملية التعليم 
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حية عمليتها فتكون القول أن  الطلبة يف هذا اللقاء مبعاير جناح التعليم من 
  .استخدام اسرتاتيجية رمي كرة الثلج لفهم النص فب تعليم اللغة العربية

يف . ، يف احلصة األول)٢٠١٧مايو ٢٧(يف اللقاء الرابع، يوم السبت 
ما من الكلمة األساسية واجلملة هذا اللقاء كررت الباحثة إىل بني مجيع النص إ

املفيدة، مث بدأت الباحثة للعمايل اإلختبار البعدي، حسرت الباحثة بعملية 
االختبار، مث أمرت الباحثة الطلبة جلمع األجوابة ونطق الباحثة شكرا كثريا على 

لسالم ت . تعاملها وختمت عملية التعليم  من اللقاء الرابع أن الباحثة تنال البيا
ستخدام اسرتاتيجية رمي كرة الثلج فهي ينال الطلبة  عن التعليم اللغة العربية 

  . فهم النص يف تعليم اللغة العربية ويفهمون كل النص
ستخدام اسرتاتيجية رمي كرة الثلج  وهذا خطوات تعليم اللعة العربية 

هذا فهي تنال الطلبة فهم النص يف تعليم اللغة العربية، مث قامت الباحثة يف 
يف يوم السبت، للمجموعة ) ٢٠١٧مايو ٢٧(االختبار البعدي يف التاريخ 

  .التجربية
 يف الفصل الضابطة  . ب

كرة ستخدام اسرتاتيجية   ليس وأما اخلطوات يف تعليم اللغة العربية
  :العربية كما يلي النصلفهم  الثلجي

ساعة يف يوم األربعاء يف ال ٢٠١٧مايو  ١٨يف اللقاء األول يف التاريخ   
موعة الضابطة  ٠٧٫٤٠-٠٧٫٠٠ الختبار القبلي حترير  قبل . قامت الباحثة 

عمل االختبار أعطعت الباحثة التشجيع والطلبة يسمعون جيدا مث يعمل 
حلمسة دقيقية، مث قامت الباحثة  ٤٠والوقت االختبار القبلي . االختبار 

  .منهملعملية األول يعين التعارف والتعريف واحد فواحد 

يف الساعة   يف يوم السبت ٢٠١٧مايو  ٢٠يف اللقاء الثاين يف التاريخ 
قامت الباحثة العملية الثانية والثالث عن املفردات واجلملة يف  ٠٩٫٤٠-٠٩٫٠٠
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القصة يف كتاب اللغة العربية بدون الوسيلة املناسبة، وأمر املدرس إىل الطلبة 
لكسالنليسائل املفردات الصعوب ولكن الطلبة يشعر    .ون 

ريخ   قامت الباحثة العملية  ٢٠١٧مايو  ٢٥يف اللقاء الثالث يف 
يقرأ . الثالث يعين تذهب إىل الفصل الضابطة وتدرس الطلبة تعليم اللغة العربية

. املدرس النص اليت وجد يف كتاب اللغة العربية والطلبة يسمعون ذلك النص
النص، مث يكرر املدرس يقرأ ذلك مل تفهمون القصة يف   ولكن كثري من الطلبة

  .النص مرتني حىت كل الطلبة تفهمون النص

ريخ  قامت الباحثة العملية الرابيع  ٢٠١٧مايو  ٢٧يف اللقاء الرابيع يف 
ويف هذا اللقاء يكون اللقاء األخري يف الفصل . يعين تعمل االختبار البعدي

 .الضابطة

يف فصل الضابطة بغري كتاب اللغة ) أ(تعليم اللغة العربية يف الفصل السابع 
دة من نتائج االختبار القبلي . العربية يف الباب اخلامس يعين فعالة و يعترب هذه الز

ولكن . وأما نتائج االختبار البعدي أعلى من نتائج االختبار القبلي. واالختبار البعدي
دة من فصل التج لز   .ربيةهذه فعالة يف فصل الضابطة ليست عالية مقارنة 

ستخدام اسرتاتيجية رمي كرة الثلج فهي ينال الطلبة  إن كتاب اللغة العربية اليت 
خلطوات املطلوبة، وتستيع ) ب(فهم النص يف تعليم اللغة العربية يف فصل السابع  مناسبة 

أن ترقي الطلبة على فهم النص، وكانت الباحثة قد بينت النص يف تعليم اللغة العربية 
ستخدام اسرتاتيجية  سرتاتيجية حلماسة، نشاط، و فهم  التعليمية، وكان الطلبة يشعر 

إن استخدام اسرتاتيجية رمي كرة الثلج فهي ينال الطلبة فهم النص يف . رمي كرة الثلج
  .تعليم اللغة العربية يستطيع أن يرقي قد الطلبة على فهم النص يف تعليم اللغة العربية
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العربية يف مدرسة  النصستخدام اسرتاتيجية كّرة الثلج لفهم افعالية : املبحث الثالث
  مبوجوكرطا اإلسالمية منبع العلوم املتوسطة

ت نتائج االختبار وحتليلها  .أ   عرض البيا

ت اليت تتعلق بنتائج البحث الباحثةوفيما يلي سيعرض  وعرض . البيا
موعتني الضابطة ين القبلي والبعدي من ااالختبار يف هذا البحث نتائج  الباحثة

ستخدام الرموز اإلحصائي  وحيصل من إجراء  .t-testوالتجربية مث حللتها 
وعتني الضابطة والتجربية نتائج االختبار أما نتائج .االختبار القبلي والبعدي فا

  :القبلي للمجموعة التجريب كما يلي االختبار

  القليب والبعدي للمجموعة الضابطة االختبارنتائج   .أ 
  :القبلي للمجموعة التجريب كما يلي االختبارتائج أما ن

  )٤(اجلدول 

  الضابطةالقبلي للمجموعة  االختبارنتائج 

  )أ( الفصل السابع 

موعة الضابطة  ا
 الرقم ألمساء الطلبةا

 نتيجةال التقدير
نسا ازهار ٦٨ جيد  ١ ادام فرب

 ٢ .س.اديندا فطرية فوتري  ٨٤ ممتاز

 ٣ يليتا ساريعينية ل ٧٠ جيد جدا

 ٤ .ف.داين اديتيا  ٨٦ ممتاز
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لوا الدرجة املعدلة   االختبارفمن نتائج هذا  ) ٧٦،٣(القبلي، ظهر أن الطالب 
، يف )٢: (، يف مستوى جيد)٢: (، جيد جدا)٩: (وأما الطالب يف مستوى ممتاز

ومن هنا فإن قدرةهم على تعليم اللغة ). ١: (، يف مستوى ضعيف)١: (وى مقبولمست
 .العربية بصفة مقبول

  

 ٥ دوي نور جاهياين ٨٠ ممتاز

 ٦  .أ.السى ايو  ٩٤ ممتاز

نتا  ٨٩ ممتاز  ٧ .م.كيالنق ارد

 ٨ جزة أيو رمحن ٨١ ممتاز

 ٩ .ك. دمحم إهلام  ٥٢ مقبول

 ١٠ .س. إ.نور عائسة  ٨٦ ممتاز

 ١١ نور هادية زهرة ٧٠ جيد جدا

 ١٢ ديرانكا فر  ٤٨ ضعيف

 ١٣  .م. سييت كفيلة  ٨٨  ممتاز

 ١٤  سييت نور هداية  ٦٧  جيد

  ١٥  فية أيلية  ٨٨  ممتاز
  العدد ١١٥١
  املعدل ٧٦،٣
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  )٥(اجلدول 

  الضابطة البعدى للمجموعة  االختبارنتائج 

  )أ(الفصل السابع 

موعة الضابطة  ا
 الرقم األمساء الطلبة

 نتيجةال التقدير
نسا أزهار ٦٠ جيد  ١ ادام فرب

 ٢ .س.اديندا فطرية فوتري  ٩٠ ممتاز

 ٣ عينية ليليتا ساري ٨٢ ممتاز

 ٤ .ف.داين اديتيا  ٥٧ مقبول

 ٥ دوي نور جاهياين ٧٠ جيد جدا

 ٦  .أ.السى ايو  ٩٦ ممتاز

نتا  ٧٠ جيد جدا  ٧ .م.كيالنق ارد

 ٨ جزة أيو رمحن ٩٨ ممتاز

  ٩ .ك. دمحم إهلام  ٦٠ جيد

 ١٠ .س. إ.نور عائسة  ٩٨ ممتاز

 ١١ رانكا فردي ٦٥ د جداجي

 ١٢  .م. سييت كفيلة  ٩٨  ممتاز

 ١٣  سييت نور هداية  ٨٠  ممتاز

 ١٤  شفريا عمرة السعدية  ٨٠  ممتاز

  ١٥  فية أيلية  ٧٨  ممتاز
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  العدد ١١٨٢
  املعدل ٧٨،٨

  

لوا الدرجة املعدلة   االختبارفمن نتائج هذا  القبلي، ظهر أن الطالب 
، يف مستوى )٣: (، جيد جدا)٩: (ممتازوأما الطالب يف مستوى ) ٧٨،٨(

ومن هنا فإن ). - : (، يف مستوى ضعيف)١: (، يف مستوى مقبول)٢: (جيد
  .قدرةهم على تعليم اللغة العربية بصفة مقبول

  
 نتائج االختبار القليب والبعدي التجربية   .ب 

  :القبلي للمجموعة التجريب كما يلي االختبارأما نتائج 

  )٦(اجلدول 

  ةالقبلي للمجموعة والتجربي باراالختنتائج 

  )ب(الفصل السابع 

موعة التجريبية  ا
  األمساء الطلبة

  الرقم
 نتيجةال التقدير

  ١ .ف.علية تريسا  ٧٠ جيد جدا

  ٢ فجرين دوي ارتيكا ٦٠ جيد

  ٣ فريد عني الرحيم ٧١ جيد جدا

  ٤ فطيمة الزهرة ٨٠ ممتاز

  ٥  لولو فهمي ٨٥ ممتاز

  ٦ ي دارمواندمحم ديق ٢٤ ضعيف
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  ٧ دمحم حنيف أمرهللا ٥٢ مقبول

  ٨ دمحم الكهفي ٥٠ مقبول

نطا ٣٩ ضعيف   ٩ دمحم ألد

  ١٠ دمحم زيين ١٠ ضعيف

  ١١ .ي.ريسما اثنيين   ٦٠ جيد

  ١٢  شريل نور عائسة  ٩٠  ممتاز
  ١٣  يوسي رضى ويبوا  ٨٨  ممتاز

  ١٤  دمحم زهرشا أكرب  ٧٣  جيد جدا

  ١٥  د أنكريين  ٦١  جيد
  العدد ٩١٣
  ةاملعدل  ٦٠،٨

  

لوا الدرجة املعدلة   ةبذا االختبار القبلي، ظهر أن الطلفمن نتائج ه
، يف مستوى )٣: (، جيد جدا)٤: (وأما الطالب يف مستوى ممتاز) ٦٠،٨(

ومن هنا فإن ). ٣: (، يف مستوى ضعيف)٢: (، يف مستوى مقبول)٣: (جيد
  .لقدرةهم على تعليم اللغة العربية بصفة مقبو 
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  )٧(اجلدول 

  ةالبعدى للمجموعة التجربي االختبارنتائج 

  )ب(الفصل السابع 

موعة التجريبية  ا
  األمساء الطلبة

  الرقم

 نتيجةال التقدير
  ١ .ف.علية تريسا  ٨٠ ممتاز

  ٢ فجرين دوي ارتيكا ٨٠ ممتاز

  ٣ فريد عني الرحيم ٩٦ ممتاز

  ٤ فطيمة الزهرة ٩٨ ممتاز

  ٥  لو فهميلو  ١٠٠ ممتاز

  ٦ دمحم ديقي دارموان ٦٤ جيد

  ٧ دمحم حنيف أمرهللا ٨٧ ممتاز

  ٨ دمحم الكهفي ٨٠ ممتاز

نطا ٧٠ جيد جدا   ٩ دمحم ألد

  ١٠ دمحم زيين ٦٣ جيد

  ١١ نديت ١٠٠ ممتاز

  ١٢ .ي.ريسما اثنيين   ٧٨ ممتاز

  ١٣  شريل نور عائسة  ١٠٠  ممتاز

  ١٤  يوسي رضى ويبوا  ٩٠  ممتاز
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  ١٥  د أنكريين  ٧٣  داجيد ج

  العدد ١٢٥٩
  املعدل  ٨٣،٩

  

لوا الدرجة  ةبالبعدي، ظهر أن الطل االختبارفمن نتائج هذا 
، )٢: (، جيد جدا)١١: (وأما الطالب يف مستوى ممتاز) ٨٣،٩(املعدلة  

). -: (، يف مستوى ضعيف)-: (، يف مستوى مقبول)٢: (يف مستوى جيد
 .يم اللغة العربية بصفة مقبولومن هنا فإن قدرةهم على تعل

 مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة  .ج 
القبلي والبعدي للمجموعة  االختباروبعد شرحت الباحثة نتائج 

موعة،  الضابطة، فقدم الباحثة املقارنة بني اختبار القبلي والبعدي لتلك ا
  :واملقارنة كما يلي

 )٨(اجلدول 

  ضابطةال للمجموعة البعدي و القبلي الختبارا بني املقارنة

  التقدير  النتيجة  الرقم

  البعدي االختبار  القبلي االختبار

 عدد
  الطالب

 النسبة
  املئوية

 عدد
  الطالب

 النسبة
  املئوية

  %٦٠  ٩  %٦٠  ٩  ممتاز  ١٠٠-٨٠  ١

  %٢٠  ٣  %١٣،٣٣  ٢  جدا جيد  ٧٩-٧٠  ٢

  %١٣،٣٣  ٢  %١٣،٣٣  ٢  جيد  ٦٩-٦٠  ٣
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  %٦،٦٦  ١  %٦،٦٦  ١  مقبول  ٥٩-٥٠  ٤

  %٠  -  %٦،٦٦  ١  ضعيف  ٤٩- ٠  ٥

  %١٠٠  ١٥  %١٠٠  ١٥  العدد
  

 للمجموعة البعدي و القبلي االختبار بني املقارنة بيان إىل لنسبة
مستوى ضعيف  يف الطلبة من%) ٦،٦٦(االختبار القبلي  يف أن ة فظهرالضابط

يد، مستوى ج يف%) ١٣،٣٣(من الطلبة يف مستوى مقبول، و %) ٦،٦٦(و 
 يف أما و. مستوى ممتاز يف%) ٦٠(مستوى جيد جدا، و  يف%) ١٣،٣٣(و 

%) ٦،٦٦(مستوى ضعيف، و من الطلبة يف%) ٠(ظهر أن  البعدي االختبار
مستوى جيد، و  من الطلبة يف%) ١٣،٣٣(مستوى مقبول، و  من الطلبة يف

 و. مستوى ممتاز منهم يف%) ٦٠(مستوى جيد جدا، و  من الطلبة يف%) ٢٠(
  .القبلي نتيجة من أكرب االختبار البعدي نتيجة أن يعين البيان هذا

ملالحظة اليت  ت بينهما ومضة متساويتان فقام الباحثة  كانت البيا
موعتني املذكورتني، وفيها وجد الباحثة الفرق  جتري عند عملية التعليم يف ا

ومعة الضابطة، كان التعليم جيري مملة و . بينهما ال تظهر محاسة لدى أما يف ا
ئمون عند التعليم موعة التجريبية، كان . الطالب، وبعض منهم  وأما يف ا

التعليم ملون بنشاط الطالب عند التعليم والسؤال، هم يهتمون مبا شرح املعلم 
عن املادة يف خرائط املفاهيم املوزع، هذه البيانة ظن مؤقت، ألن تركيز هذا 

ت الرقمية   .من االختبار كما ستذكر بعدها البحث يف البيا
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 القلي والبعدي للمجموعة التجربية االختبارمقارنة نتائج   .د 
القبلي والبعدي للمجموعة  االختباروبعد شرحت الباحثة نتائج 

موعة،  التجربية، فقدمت الباحثة املقارنة بني اختبار القبلي والبعدي لتلك ا
  :واملقارنة كما يلي

 )٩( اجلدول

  التجريبية للمجموعة البعدي و القبلي االختبار بني ةاملقارن

  التقدير  النتيجة  الرقم

  البعدي االختبار  القبلي االختبار

 عدد
  الطالب

 النسبة
  املئوية

 عدد
  الطالب

 النسبة
  املئوية

  %٧٣،٣٣  ١١  %٢٦،٦٦  ٤  ممتاز  ١٠٠-٨٠  ١

  %١٣،٣٣  ٢  %٢٠  ٣  جدا جيد  ٧٩-٧٠  ٢

  %١٣،٣٣  ٢  %٢٠  ٣  جيد  ٦٩-٦٠  ٣

  %٠  -  %١٣،٣٣  ٢  مقبول  ٥٩-٥٠  ٤

  %٠  -  %٢٠  ٣  ضعيف  ٤٩- ٠  ٥

  %١٠٠  ١٥  %١٠٠  ١٥  العدد
  

لنسبة بيان املقارنة بني االختبار القبلي والبعدي للمجموعة  و
من الطلبة يف مستوى %) ٢٠(التجربية فظهر أن يف االختبار القبلي 

من %) ٢٠(من الطلبة يف مستوى مقبول، و %) ١٣،٣٣(ضعيف، و 
من الطلبة يف مستوى جيد جدا، و %) ٢٠(بة يف مستوى جيد، و الطل
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واما يف االختبار البعدي ظهر أن . من الطلبة يف مستوى ممتاز%) ٢٦،٦٦(
من الطلبة يف مستوى مقبول، و ) -(من الطلبة يف مستوى ضعيف، و ) -(
من الطلبة يف %) ١٣،٣٣(من الطلبة يف مستوى جيد، و %) ١٣،٣٣(

وهذا البيان . من الطلبة يف مستوى ممتاز%) ٧٣،٣٣(و مستوى جيد جدا، 
  .يعين أن نتيجة االختبار البعدي أكرب من نتيجة االختبار القبلي

وبعد معرفة مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعتني فشرح 
موعتني السابقتني من املربع االحنراف عدد و االحنراف الباحث عدد هي   و. ا

  :التايل دولاجل يف كما
 )١٠(اجلدول 

موعتني من املربع االحنراف عدد و االحنراف عدد نتائج   ا

ةيالتجريب جموعةـامل الضابطة جموعةـامل  
 الرقم

Y2 (Y) Y2 Y1 X2 (X) X2 X1 

١ ٧٠ ٨٠ ١٠ ١٠٠ ٦٨ ٦٠ ٨ ٦٤ 

٢ ٦٠ ٨٠ ٢٠ ٤٠٠ ٨٤ ٩٠ ٦ ٣٦ 

٣ ٧١ ٩٦ ٢٥ ٦٢٥ ٧٠ ٨٢ ١٢ ١٤٤ 

٤ ٨٠ ٩٨ ١٨ ٣٢٤ ٨٦ ٥٧ ٣٠ ٩٠٠ 

٥ ٨٥ ١٠٠ ١٥ ٢٢٥ ٨٠ ٧٠ ١٠ ١٠٠ 

٦ ٢٤ ٦٤ ٣٨ ١٤٤٤ ٩٤ ٩٦ ٢ ٤ 

٧ ٥٢ ٨٧ ٣٦ ١٢٩٦ ٨٩ ٧٠ ١٩ ٣٦١ 
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 :السابق اجلدول يف ما توضيح يلي فيما و

X1= موعة من القبلي االختبار نتائج  ةيالتجريب ا
X2 =ةيالتجريب موعةا من البعدي االختبار نتائج 
(X)= موعة نتائج من االحنراف عدد  ةيالتجريب ا
X2= موعة نتائج من ربعامل االحنراف عدد  ةيالتجريب ا

 =∑Xموعة نتائج من االحنراف عدد جمموع  ةيالتجريب ا

٨ ٥٠ ٨٠ ٢٠ ٤٠٠ ٨١ ٩٨ ١٧ ٢٨٩ 

٩ ٣٩ ٧٠ ٣١ ٩٦١ ٥٢ ٦٠ ١٢ ١٤٤ 

١٠ ١٠ ٦٣ ٥٣ ٢٨٠٩ ٨٦ ٩٨ ١٢ ١٤٤ 

١١ ٨٩ ١٠٠ ١١ ١٢١ ٤٨ ٦٥ ١٧ ٢٨٩ 

١٢ ٦٠ ٧٨ ١٨ ٣٢٤  ٨٨  ٩٨ ١٠ ١٠٠ 

١٣  ٩٠  ١٠٠ ١٠ ١٠٠  ٦٧  ٨٠ ١٣ ١٦٩ 

١٤  ٨٨  ٩٠ ٢ ٤  ٨٦  ٨٠ ٦ ٣٦ 

١٥  ٦١  ٧٣ ١٢ ١٤٤  ٨٨  ٧٨ ١٠ ١٠٠ 

موع  ٩٢٩  ١٢٥٩ ٣١٩ ٩٢٧٧  ١١٦٧  ١١٨٢ ١٨٤ ٢٨٨٠  ا

 
  

  
   N 
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 =∑X2موعة نتائج من ربعامل االحنراف عدد جمموع  ةيالتجريب ا
Y1= الضابطة موعةا من القبلي االختبار نتائج 
Y2= موعة من البعدي االختبار نتائج  الضابطة ا
(Y)= موعة نتائج من االحنراف عدد  الضابطة ا
Y2 = موعة نتائج من ربعامل االحنراف عدد  الضابطة ا

 =∑Yموعة نتائج من االحنراف عدد جمموع  الضابطة ا
 =∑Y2موعة نتائج من ربعامل االحنراف عدد جمموع   لضابطةا ا

بعد توضيع اجلدول السابق، خلص الباحثة بعرض النتائج االتية وهي جمموعة 
موعة التجربية، وهي كما يف هذا اجلدول موعة الضابطة وا   .عدد االحنراف املربع من ا

 )١١(اجلدول 
موعتني من ربعامل االحنراف عدد و االحنراف جمموع عدد   ا

موعة موعة  الضابطة ا   يبيةالتجر  ا

 عدد جمموع
  )∑Y(االحنراف 

 عدد جمموع
 االحنراف

  )∑Y2(ربع امل

 عدد جمموع
  )∑X(االحنراف 

جمموع عدد 
االحنراف املربع 

)X2∑( 

٩٢٧٧ ٣١٩ ٢٨٨٠  ١٨٤  
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  للمجموعتني االختبارحتليل نتائج 

موع االحنراف وعدد االحنراف املربع من  وقد عرض الباحثة يف اجلدول السابق ا

موعتني   :اآليت اإلحصائي الرمز إىل السابق النتائج دخال الباحث قام، مث ا

𝑀𝑥 =
∑𝑥

𝑁
 

=   

= 21,2666 

∑𝑥2  = ∑𝑥2− 
(∑ )  

= 9277 –  ( )  

= 9277 −   

= 9277 – 6784,06 = 2492,94 

𝑀𝑦 =
∑𝑦

𝑁
 

=    

= 12,2666 

∑𝑦2  = ∑𝑦2− 
(∑ )  

= 2880 − ( )  

=  2880 −   

= 2880 –  2257,06  =  622,94 

𝒕  =  
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

∑𝑥 + ∑𝑦
𝑁𝑥 + 𝑁𝑦 − 2

 
1

𝑁𝑥
+

1
𝑁𝑦
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=  
21,2666 − 12,2666

2492,94 + 622,94
15 + 15 − 2

 
1

15
+

1
15

 

=  
9

3115,88
28

 
1

15
+

1
15

 

=
9

111,2814285714
28

 ×
2

15

 

=
9

14,8375238095
 

=
9

3,851
 

t= 2,33 

 

𝐷𝑓 =  ( 𝑁𝑥 +  𝑁𝑦 –  2 ) 

=  15 +  15 –  2  =  28 

t.0 = 2,33 

t.s = 0,1 =1,313 

t.s = 0,05 =1,701 

1,313 < 1,701 <   2,33         

مث قامت  ٢،٣٣= ي االحصائ tاجلدول السابق وجدت الباحثة ان نتيجة 
-t من )Defree of freedom(مث حبثت الباحثة يف القائمة احلرية . t-tableالباحثة بتعيني 

table يف املستوى  ١،٧٠١ ، و%١يف املستوى املعنوي  ١،٣١٣ =نتيجة أن  تفوجد
%= ١أكرب من نتيجة املعنوي  ٢،٣٣اإلحصائى  tوألن نتيجة %. ٥املعنوي 
 مقبول H1 مردود و H0وكذلك مبعىن أن  ١،٧٠١% = ٥عنوي وكذلك نتيجة امل١،٣١٣
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لفهم  رمي كرة الثلج اسرتاتيجيةزخالصتها أن استخدام . أوفروض هذا البحث مقبولة
  .العربية تعليم اللغةالنص يف 

ستخدام اسرتاتيجية رمي كرة الثلج فهي ينال الطلبة  وعندم ما يف عملية التعليم 
يستطيع أن خيلق عملية ) ١: لعربية يف وجدت بعض املوا هيفهم النص يف تعليم اللغة ا

موعتهم) ٣. يدرس الطلبة حبالة مسرورة) ٢. التعليم املمتعة . لدى الطلبة املسؤلية 
وبعض الطلبة , يصعب عن يرتب عملية التعليم) ١: وبعض النقصان عن طلبة هي 

  .يصعب أن فهم النص

دت الباحثة عن تطبيق تعليم اللغة العربية نتائج الدراسة من املالحظات الذي عق
ستخدام اسرتاتيجية رمي كرة الثلج فهي ينال الطلبة فهم النص يف تعليم اللغة العربية، 

لسرور ورغبة يف تعليم اللغة العربية ر ألن يشعر الطلبة  وهذا . وهذا اسرتاتيجية له ا
  .فقط تفسريي رتاتيجيةيستخدم اساسرتاتيجية كان يستطيع يف عملية التعليمية 

ن املدرسة  يستخدم من نتيجة املقارنة مع املدرس اللغة العربية عرفت الباحثة 
ومشكالت اليت توجها املدرسة يف تعليم اللغة العربية هي صعب . تفسريي اسرتاتيجية

حية األخرى حصلت الباحثة من هذه املقابلة أ. النصيفهم الطلبة  ن املدرس مل من 
  .رتاتيجية رمي كرة الثلج يف عملية التعليميستخدم اس

= اإلحصائ  t –ومن نتائج االختبار اليت حصلتها، وجدت الباحثة نتيجة 
مث حبثت الباحثة نتيجة يف القائمة احلرية . t-table، مث قامت الباحثة بتعيني ٢،٣٣

)degree of freedom ( منt-table  يف املستوى  ١،٣١٣=فوجدت الباحثة أن نتيجة
 أكرب من نتيجة يف ٢،٣٣= اإلحصائ  t –نتيجة %. ٥يف املستوى  ١،٧٠١، %١
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%   ٥وكذلك أكرب من نتيجة يف املستوى املعنوي  ١،٣١٣%=١املستوى املعنوي 
. مقبول أوفروض هذا البحث مقبولة H1 مردود و H0وكذلك مبعىن أن . ١،٧٠١

  .يف تعليم اللغة العربية صالنلفهم  رمي كرة الثلج زخالصتها أن استخدام اسرتاتيجية

ستخدام اسرتاتيجية رمي كرة الثلج فهي ينال الطلبة  وعندم مايف عملية التعليم 
يستطيع أن خيلق ) ١: فهم النص يف تعليم اللغة العربية وجدت الباحثة بعض املوا هي

لدى الطلبة املسؤلية ) ٣. يدرس الطلبة حبالة مسرورة) ٢. عملية التعليم املمتعة
يعصب عن يرتب عملية ) ١: وبعض النقصان عن الطلبة املناسب هي. موعتهم

  .وبعض الطلبة يصعب أن يفهم النص. التعليم
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  الفصل اخلامس

  املناقشة
 
لفهم  رمي كرة الثلجاسرتاتيجية  استخدامبناء على أسئلة البحث، يعين األول 

 النصلفهم  رمي كرة الثلجاسرتاتيجية  والثانية فعالية استخدام يف تعليم اللغة العربية النص
مدرسة منبع العلوم املتوسطة اإلسالمية  يف تعليم اللغة العربية يف الفصل السابع ب 

ذا الباب ستشرح الباحثة عن استخدام. مبوجوكرطا لفهم  رمي كرة الثلجاسرتاتيجية  و
  . و فعاليتها يف تعليم اللغة العربية يف تعليم اللغة العربية النص

  
يف تعليم اللغة العربية يف مدرسة  النصفهم ل رمي كرة الثلجاستخدام اسرتاتيجية   . أ

 منبع العلوم املتوسطة مبوجوكرطا

قامت الباحثة البحث يف فصل السابع من الطلبة يف مدرسة منبع العلوم 
موعتني . مبوجوكرطا اإلسالمية املتوسطة فقسمت الباحثة يف فصل السابع إىل ا

م: ومها موعة التجربية )السابع أ(وعة الضابطة ا موعة ). السابع ب(، وا فاا
لرابعة لقاءت وهي . الضابطة علمها معلم اللغة العربية يف هذا فصل فقامت الباحثة 

للمجموعة التجربية لقاءان، ولقاءان الباقي االختبار القبلي واالختبار البعدي لتلك 
موعتني   .ا

الختب موعة التجربية والضابطة ملعرفة  وقامت الباحثة  ار القبلي حترير يف ا
موعة التجربية . كفاءة الطلبة يف تعليم اللغة العربية وجري عملية التعليم يف ا

 .لقاءين
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يف تعليم اللغة العربية  النصلفهم  رمي كرة الثلجاسرتاتيجية  استحدام
 :٤٥:هي

الساسية اليت يريد أن ينفذها املعلم يبّلغ  املادة اليت سيقدمها، والكفاءة  .١
 .املعلم

دى كل رئيسة  .٢ موعات الدراسية، مث  املعلم يوزع الطلبة ليدرسوا يف ا
موعة ليعطى الشرح عن املادة  .ا

موعة كلها، مث يشرح املادة اليت يبلغ عن  .٣ موعة رجع إىل ا كل رئيسة ا
 .املعلم إىل أصدقائها

الورقة الفرض ليكتب واحد السؤال مث كل الطلبة يعطي واحد الصحيفة  .٤
موعة ملادة اليت يشرح عن الرئيسة ا  .أي اليت فيما يتعلق 

من  كرمي كرة الثلجمث الورقة الذي يكتب األسئلة الطلبة املذكور، يصنع   .٥
 .واحد الطلبة ألخررى على مّدى نوعا مخس عشرة دقيقة

صة إىل الطلبة بعد ينال واحد الكرة أو واحد السؤال يعطي الفر  لبةالط .٦
 .ليجاوب السؤال املكتوب يف الورقة الكروّي عرضا املذكور

 .يقوم املعلم .٧
  .اختتام التعليم .٨

ستخدام اسرتاتيجية رمي كرة الثلج أربع  وأما اخلطوات يف تعليم اللغة العربية 
  .لقاءت

ستخدام اسرتاتيجية  .١ يف اللقاء األول الطلبة يفهموا تعليم اللغة العربية 
لفرح واحلماسة يف إلقاء تعليم اللغة العربية  رمي كرة الثلج، الطلبة يشعر 

لتمثيل أو شيئ آخر  .بسبب املعلم يبني النص 
                                                           
45 Miftahul Huda,  Model-Model Pengajaran Dan Pembelajaran, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 
2014), hlm. 227 
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ملوضوع  يف اللقاء الثاين  .٢ ، "حنن جريان"متام املفردات يف قراءة النص 
 . فهم عن شرح النص، مشاركة املعلم والطلبة يف عملية تدريس

يفهمون الطلبة عن النص واملفردات يف النص معروف و  يف اللقاء الثالث .٣
يشعر بنشاط عن تعليم اللغة العربية على فهم " حنن جريان"ملوضوع 

 .النص
ت عن التعليم اللغة العربية  .٤ يف اللقاء الرابع  الطلبة  يفهمون البيا

 .ستخدام اسرتاتيجية رمي كرة الثلج لفهم النص يف تعليم اللغة العربية

يف فصل الضابطة بغري اسرتاتيجية ) أ(العربية يف الفصل السابع تعليم اللغة 
دة من نتائج االختبار القليب . خربة يعين فعالة زادت رمي كرة الثلج ويعترب هذه الز

ولكن هذه . أما نتائج االختبار البعدي أعلى من نتائج االختبار القبلي. والبعدي
دة من فصل التجربيةفغالة يف الفصل الضابطة ليست عالية مقارنة    .لز

إن اسرتاتيجية كرة الثلج اليت استخدام الباحثة يف تعليم اللغة العربية يف 
خلطوات املطلوبة، وتستيع أن ترقي الطلبة على فهم ) ب(الفصل السابع  مناسبة 

اسرتاتيجية كرة الثلج،  النص يف تعليم اللغة العربية، وكانت الباحثة قد بينت النص 
ستخدام اسرتاتيجية رمي كرة الثلجوكان ال حلماسة، نشاط، وفهم  إن . طلبة يشعر 

استخدام اسرتاتيجية رمي كرة الثلج لفهم النص يف تعليم اللغة العربية يستطيع أن 
 .ترقي الطلبة على فهم النص
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ستخدام اسرتاتيجية    . ب يف تعليم اللغة العربية  النصفهم ل رمي كرة الثلجفعالية 
 ة منبع العلوم املتوسطة مبوجوكرطايف مدرس

موعة الضابطة، إجراء  بعد إجراء االختبار القليب للمجموعة التجربية وا
موعة  التجربية للمجموعة التجربية، وإجراء االختبار البعدي للمجموعة التجربية وا

تائج ومن ن. الضابطة لنيل نتيجة تقومي الطلبة بعد استخدام اسرتاتيجية رمي كرة الثلج
، مث قامت ٢،٣٣=اإلحصائ  t–اليت حصلتها، وجدت الباحثة أن نتيجة  االختبارا

 Degree Of(مث حبثت الباحثة نتيجة يف القائمة احلرية . t-tableالباحثة بتعيني 

Fredoom ( منt-table  ١يف املستوى  ١،٣١٣=فوجدت الباحثة أن نتيجة% ،
أكرب من نتيجة يف  ٢،٣٣= اإلحصائ -tنتيجة %. ٥يف املستوى  ١،٧٠١

% ٥وكذلك أكرب من نتيجة يف املستوى املعنوي  ١،٣١٣% ١املستوى املعنوي 
. مقبول أو فروض هذا البحث مقبيل H1مردود و  H0وكذلك مبعىن أن  ١،٧٠١=

يف  النصفهي ينال الطلبة فهم  رمي كرة الثلجوخالصتها أن استخدام اسرتاتيجية 
  .تعليم اللغة العربية
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  فصل السادسال
  خامتة
  

 اخلالصة  . أ
ستخدام  وبعد انتهاء إجراء البحث العلمي حول تدريس اللغة العربية 

يف تعليم اللغة العربية يف  النصفهي ينال الطلبة فهم  رمي كرة الثلجاسرتاتيجية 
  .مدرسة منبع العلوم املتوسطة مبوجوكرطا

ملتوسطة اإلسالمية مبوجوكرطا أن عملية تعليم اللغة العربية يف مدرسة منبع العلوم ا  .١
رمي كرة الثلج ستخدام اسرتاتيجية خصوصا لفهم النص يف تعليم اللغة العربية 

لستخدام اخلطوات اليت تعمل الباحثة يف  لفهم النص يف تعليم اللغة العربية 
لطريقة إلقائية والتحاورية عطاء . الفصل  والباحثة تقوم االختبار القليب، والباحثة 

وأما النص الذي أعطها الباحثة إىل الطلبة فهي املوضوع ). حنن جريان(لنص ا
وبعد ذلك بدأت الباحثة التدربيبات لطلبة عن . الواحدة تتكون عن ثالث فقرات

أعطئت الباحثة السؤل إىل الطلبة مث  اصلحت ". حنن جريان"املواد من النص 
خر أعطئت الباحثة االختبار يف اللقاء األ. الباحثة اجلواب املخطئى من الطلبة

والباحثة استخدامت . البعدي يف الفصلني يعين الفصل الضابطة والفصل التجربية
اسرتاتيجية رمي كرة الثلج يف الفصل التجربية أن الطلبة يفهم عن النص ويستطيع 

 .أن يرتمجة النص ويالخص املوضوعات بلغتهم
السابع ب يعين الفصل اجلربية  أن استخدام اسرتاتيجية كرة الثج رمي يف الفصل  .٢

 :لتعليم اللغة العربية فعالية ويستطيع أن ينظر من نتيجة عملية تعليم كما يلي
مث قامت  ٢،٣٣= اإلحصائي tمن اجلدول السابق، وجدت الباحثة أن نتيجة 

 )Defree of freedom(مث حبثت الباحثة يف القائمة احلرية . t-tableالباحثة بتعيني 

 ١،٧٠١ ، و%١يف املستوى املعنوي  ١،٣١٣ =نتيجة أن  تفوجد t-table من
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أكرب من نتيجة  ٢،٣٣اإلحصائى  tوألن نتيجة %. ٥يف املستوى املعنوي 
وكذلك مبعىن أن  ١،٧٠١% = ٥وكذلك نتيجة املعنوي ١،٣١٣%= ١املعنوي 

H0 مردود و H1 زخالصتها أن استخدام . أوفروض هذا البحث مقبولة مقبول
  .العربية تعليم اللغةالنص يف لفهم  رمي كرة الثلج ةاسرتاتيجي

  
 االقرتاحات   . ب

تكون نتائج الباحثة مفيد لفهم النص يف تعليم اللغة العربية، ألن  ترجي الباحثة .١
ستخدام اسرتاتيجية رمي كرة التلج الذي كان فعالية لفهم  الباحثة قد ترجي 

عملية التعليم دخل الفصل، النص وميكن استخدام اسرتاتيجية رمي كرة الثلج يف 
 .لتكون تعليم اللغة العربية سرورية ومحاسة

ترجي الباحثة املدرسة أن تنموبيئة اللغوية خصوصا اللغة العربية يف مدرسة منبع  .٢
  .العلوم املتوسطة اإلسالمية مبوجوكرط
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  املراجع

 املراجع العربية

ض، املكتبة الرتبة، (، طرائق تعليم اللغة العربية . دمحم براهيم اخلتيب،إ    ).٢٠٠٣ر

  ).٢٠٠٨كزنتور فونوروغو، (، أصول الرتبيو والتعليم .، أمحداندوس سوتريسنو

العربية لطالب قسم تعليم اللغة  النص، مذكرة دراسة العام اجلامعي .أوريل حبر الدين،
 .، الكتاب غري منشورة) ٢٠١٤-٢٠١٣(، العربية

للسنة السادسة، معهد دار السالم احلديث للرتبية الرتبية العملية يف التدريس مقرر 
  .٢٠٣٣اإلسالمية فونوروكو 

يف اللمدرسة  ةالعربي النصاستخدام طريقة الرتمجة احلرفية لفهم اجلامعي،  .عزية احلليمة،
نة  .، الكتاب غري منشورة)٢٠١٤(، املنوسطة اإلسالمية احلكومية كر

لرتقية استيعاب   snowball throwingيقة استخدام طر اجلامعي،  .سيت وردة احلمراء،
 .،  الكتاب غري منشورة٢٠١٦،املفردات 

 البحث العلمي مفهوهة أدواتهذوقان عبيدات و عبد الرمحن عدس وكايد عبد احلق، 
 ).١٩٨٧دار الفكر، : عّمان( .أساليبه

التوزيع، مكتبة املختمع العريب للنشر ز : عمان(ات املدرسة، االختبار رائد خليل العبادي، 
٢٠٠٥.(  

، املراجع يف تعليم اللغة العالبية للناطني بلغات آخرى القيم األول .،طعيمةرشيد أمحد
جامعة أم القرى معهد اللغة العربية وحدة البحثو واملناهج سلسلة : مكة املكرمة(

  ).١٩٨٦دراسات يف تعليم اللعربية، 
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  ).١٩٨٧دار الفكر،  :دمشق(، طرق التدريس اللغة العربية .جودتور الركايب،
ت الرتمجو وتطبيقها .شاهيد، دمحم  عمان، مكتب دار الثقافة النشر و الذوريع. (نظر

:١٩٩٨ (  

فتحى علي يونوس ودمحم عبد الروف الشيخ، املراجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب، 
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Daftar Pertanyaan Dalam Wawancara Dengan Guru Mengenai 

Strategi Pembelajaran Yang Digunakan Di Kelas 

 

Narasumber : Ust. Muhammad  Munawir (mengajar bidang studi bahasa  

Arab) 

Nama sekolah   : MTs Mamba’ul Ulum Mojosari Mojokerto 

1. Bagaimana keadaan kelas dan siswa tempat bapak mengajar? 

2. Ketika melakukan PMB di kelas, apakah bapak menggunakan model atau 

strategi pembelajaran? Bila ya, model atau strategi apa yang bapak gunakan? 

3. Bagaimana langkah-langkah atau adakah langkah-langkah khusus yang 

bapak lakukan ketika menggunakan model atau strategi pembelajaran? 

4. Kesulitan atau kendala-kendala apa saja yang sering bapak temui saat 

pelajaran berlangsung dengan menggunakan model atau strategi 

pembelajaran? 

5. Bagaimana rat-rata kemampuan siswa dalam menerima materi pelajaran 

dengan menggunakan model atau strategi pembelajaran bahasa Arab? 

6. Bagaimana prestasi belajar siswa setelah menggunakan model atau  strategi 

pembelajaran? 

7. Pernahkah  para siswa mengeluh tentang penggunaan model atau strategi  

pembelajaran yang bapak gunakan? 

8. Apa rencana bapak kedepannya untuk lebih memotivasi dan meningkatkan 

prestasi belajar siswa melalui model atau strategi pembelajaran? Misalnya, 

apakah bapak akan berinovasi penggunaan model atau strategi pembelajaran 

bahasa Arab itu? 
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Observasi keadaan siswa dalam pembelajaran bahasa Arab 

dengan menggunakan strategi Snowball Throwing 

 

No Pertanyaan Jawaban 

Ya Tidak 

1 Siswa mendengarkan dengan baik   

2 Siswa memperhatikan dengan baik   

3 Siswa mampu menjwab soal   

4 Siswa merespon dengan baik   

5 Siswa bertambah semangat dalam belajar   
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Lembar Observasi Proses Belajar Mengajar 

 

No Pertanyaan Jawaban 

Ya Tidak 

1 Guru mengucapkan salam   

2 Guru memeriksa kesiapan siswa   

3 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

  

4 Guru menjelaskan secara maksimal   

5 Guru bertanya kepada siswa   

6 Guru memberikan latihan kepada siswa   

7 Guru mengguakan media selain buku   

8 Guru memperhatikan siswa yang berisik   

9 Guru memberikan refleksi   

10 Guru mengucapkan salam   
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RPP 

(Kelas Eksperiment) 

 

Mata pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas/semester : VII/2 

Materi   : ْسَرة
ُ ْ

 

Alokasi waktu : 4x pertemuan (4x 40 menit) 
A. KOMPETENSI DASAR 

- KI 1  Menghargai  dan  menghayati ajaran agama yang dianutnya  

- KI 2  Menghargai  dan  menghayati perilaku  jujur,  disiplin, tanggung  
jawab,  peduli (toleransi,  gotong  royong), santun,  percaya  diri  dalam 
berinteraksi  secara  efektif dengan  lingkungan  sosial  dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  

- KI 3  Memahami  dan  menerapkan pengetahuan  (faktual, konseptual  
dan  prosedural) berdasarkan  rasa  ingin  tahunya tentang  ilmu  
pengetahuan, teknologi,  seni  budaya  terkait fenomena  dan  kejadian  
tampak mata. 

- KI 4  Mengelola, menyaji dan menalar dalam  ranah  konkret 
(menggunakan,  mengurai, merangkai,  memodifikasi  dan membuat)  
dan  ranah  abstrak (menulis, membaca, menghitung,  menggambar,  dan 
mengarang)  sesuai  dengan  yang dipelajari di sekolah dan sumber lain  
yang  semua  dalam  sudut pandang/teori. 

 
B. TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 

1. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan cara mendengarkan  
bacaan  guru  maka peserta didik mampu menyebutkan kalimat tentang:  

 yang telah didengar dengan benar dan dapat memahami isi teks سرة

bahasa Arab. 
2. Setelah  mengikuti proses  pembelajaran  dengan cara  mendengarkan 

bacaan guru maka peserta didik mampu menulis kalimat tentang:  :  
 .yang telah didengar dengan benar ةسر

3. Setelah mengikuti proses pembelajaran berkelompok, siswa bias 
memahami teks dengan tema “نحن جيران” 

4. Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui diskusi maka peserta 
didik mampu membuat kalimat pertanyaan tentang tema: نحن جيران 
dengan benar. Menerjemahkan teks dengan baik dan benar. 

 
C. MATERI PEMBELAJARAN 

األسرة   dengan tema  حن جيرانن (terlampir) 
 

D. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Pendekatan  : Scientific 
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2. Model  : Kooperatif Learning,  
3. Metode : Ceramah, diskusi,permainan strategi Snowball 

Throwing 
 

E. MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 

1. Media 
a. Potongan kertas 
b. Lembar Kerja 

 
2. Alat  

a. Kertas  
b. Gunting 

 

3. Sumber belajar 
a. Buku Siswa kurikulum 13  
b. Kamus 

 
F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan pertama (jam pelajaran) 
Indicator yang akan dicapai: 

- Menjawab pertanyaan tentang bacaan yang sudah di pelajari 

- Menentukan informasi tertentu dari wacana tulis mengenai  األسرة
dengan tema  حنن جريان 

 

No Kegiatan Inti Waktu 
1. Pendahuluan  

a. Guru membuka pembelajaran dengan  salam dan 
berdo’a bersama dipimpin oleh seorang peserta 
didik dengan penuh khidmat; 

b. Guru memperlihatkan  kesiapan diri dengan 
mengisi lembar kehadiran  dan memeriksa 
kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

c. Guru memberikan motivasi dan mengajukan 
pertanyaan secara komunikatif tentang سرة .
(materi sebelumnya). 

d. Guru memberikan soal pretest kepada anak-anak 
berkaitan dengan tema pembelajaran. 

 

 

2. Kegiatan inti 
a. Mengamati  

- Guru memberikan gambaran umum tentang  
  سرة
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- Guru mengecek pemahaman peserta didik 
melalui bertanya tentang gambaran mengenai hal 
yang sudah dipahami peserta didik tentang سرة 

dan kosakata yang terkait, sebelum materi yang 
akan diajarkan. 

b. Menanya  
- Guru memotivasi siswa untuk menanyakan hal-

hal yang kurang difahami dari proses mengamati. 
- Peserta didik menjawab pertanyaan guru tentang 

teks yang diajarkan. 
c. Mengumpulkan data/ Ekxplorasi 

- Peserta didik mengerjakan latiahan untuk 
memahami teks. 

- Peserta didik menyusun pertanyaan untuk di 
lemparkan kepada kelompok lainnya. 

- Peserta didik di minta untuk menceritakan 
kembali apa yang telah di baca dengan kelompok 
masing-masing. 

c. Mengasosiasi  
- Peserta didik mengerjakan latihan soal pretest 

dan posttest ketika di akhir. 
d. Mengkomunikasikan  

- Guru memberikan penjelasan dan memberikan 
pelurusan dalam memahami teks bacaan bahasa 
Arab. 

- Peserta didik diberi kesempatan menanyakan 
hal-hal yang belum jelas. 

 
3. Penutup  

a. guru mengadakan refleksi atas proses dan hasil 
pembelajaran yang sudah dilaksanakan. 

b. Guru mengajak peserta didik untuk 
mengumpulkan hasil pembelajaran yang sudah 
diikuti secara langsung. 

c. Guru mengadakan posttest secara langsung dengan 
soal yang sudah disiapkan secara tertulis. 

d. Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan 
dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

e. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa. 
 

 

 

Pertemuan kedua (jam pelajaran) 

Indicator yang ingin dicapai: 

- Mencontoh pola kalimat tentang  األسرة 
- Memahami teks bacaan yang berkaitan tentang األسرة 
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- Membuat karangan sederhana tentang األسرة 
 

No Kegiatan Inti Waktu 
1. Pendahuluan  

a. Guru membuka pembelajaran dengan  
salam dan berdo’a bersama dipimpin 
oleh seorang peserta didik dengan penuh 
khidmat; 

b. Guru memperlihatkan  kesiapan diri 
dengan mengisi lembar kehadiran  dan 
memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan 
tempat duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran. 

c. Guru memberikan motivasi dan 
mengajukan pertanyaan secara 
komunikatif tentang سرة.  

d. Guru memberikan soal pretest kepada 
anak-anak berkaitan dengan tema 
pembelajaran. 

e. Guru menjelaskan secara singkat materi 
yang akan diajarkan dengan 
menggunakan strategi Snowbal 
Throwing. 
 

 

2. Kegiatan inti 
a. Mengamati  

- Guru memberikan gambaran umum 
tentang  سرة  

- Guru mengecek pemahaman peserta 
didik melalui bertanya tentang 
gambaran mengenai hal yang sudah 
dipahami peserta didik tentang سرة 

dan kosakata yang terkait, sebelum 
materi yang akan diajarkan. 

b. Menanya  

- Guru memotivasi siswa untuk 
menanyakan hal-hal yang kurang 
difahami dari proses mengamati. 

- Peserta didik menjawab pertanyaan 
guru tentang teks yang diajarkan. 

- Perwakilan Siswa dari kelompok 
mengajukan pertanyaan dengan 
melemparkan kertas yang berisisi 
pertanyaan kepada lawan 
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kelompoknya. 
c. Mengumpulkan data/ Ekxplorasi 

- Peserta didik mengerjakan latiahan 
untuk memahami teks. 

- Peserta didik menyusun pertanyaan 
untuk di lemparkan kepada kelompok 
lainnya. 

- Peserta didik di minta untuk 
menceritakan kembali apa yang telah 
di baca dengan kelompok masing-
masing. 

d. Mengasosiasi  

- Peserta didik mengerjakan latihan soal 
pretest dan posttest ketika di akhir. 

e. Mengkomunikasikan  

- Guru memberikan penjelasan dan 
memberikan pelurusan dalam 
memahami teks bacaan bahasa Arab. 

- Peserta didik diberi kesempatan 
menanyakan hal-hal yang belum jelas. 

 
3. Penutup  

a. guru mengadakan refleksi atas proses 
dan hasil pembelajaran yang sudah 
dilaksanakan. 

b. Guru mengajak peserta didik untuk 
mengumpulkan hasil pembelajaran yang 
sudah diikuti secara langsung. 

c. Guru mengadakan posttest secara 
langsung dengan soal yang sudah 
disiapkan secara tertulis. 

d. Guru menjelaskan secara singkat materi 
yang akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya. 

e. Bersama-sama menutup pelajaran 
dengan berdoa. 
 
 

  

 

Pertemuan ketiga  
Indicator yang ingin dicapai: 
- Memahami teks bacaan arab dan penggunaan tarokib di dalamnya. 

No Kegiatan Inti Waktu 
1. Pendahuluan   
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a. Guru membuka pembelajaran dengan  
salam dan berdo’a bersama dipimpin 
oleh seorang peserta didik dengan penuh 
khidmat; 

b. Guru memperlihatkan  kesiapan diri 
dengan mengisi lembar kehadiran  dan 
memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan 
tempat duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran. 

c. Guru memberikan motivasi dan 
mengajukan pertanyaan secara 
komunikatif tentang سرة.  

d. Guru memberikan soal pretest kepada 
anak-anak berkaitan dengan tema 
pembelajaran. 

e. Guru menjelaskan secara singkat materi 
yang akan diajarkan dengan 
menggunakan strategi Snowbal 
Throwing. 
 

2. Kegiatan inti 
a. Mengamati  

- Guru memberikan gambaran umum 
tentang  سرة  

- Guru mengecek pemahaman peserta 
didik melalui bertanya tentang 
gambaran mengenai hal yang sudah 
dipahami peserta didik tentang سرة 

dan kosakata yang terkait, sebelum 
materi yang akan diajarkan. 

A. Menanya  

- Guru memotivasi siswa untuk 
menanyakan hal-hal yang kurang 
difahami dari proses mengamati. 

- Peserta didik menjawab pertanyaan 
guru tentang teks yang diajarkan. 

- Perwakilan Siswa dari kelompok 
mengajukan pertanyaan dengan 
melemparkan kertas yang berisisi 
pertanyaan kepada lawan 
kelompoknya. 

B. Mengumpulkan data/ Ekxplorasi 

- Peserta didik mengerjakan latiahan 
untuk memahami teks. 
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- Peserta didik menyusun pertanyaan 
untuk di lemparkan kepada kelompok 
lainnya. 

- Peserta didik di minta untuk 
menceritakan kembali apa yang telah 
di baca dengan kelompok masing-
masing. 

C. Mengasosiasi  

- Peserta didik mengerjakan latihan soal 
pretest dan posttest ketika di akhir. 

D. Mengkomunikasikan  

- Guru memberikan penjelasan dan 
memberikan pelurusan dalam 
memahami teks bacaan bahasa Arab. 

- Peserta didik diberi kesempatan 
menanyakan hal-hal yang belum jelas. 

 
3. Penutup  

a. guru mengadakan refleksi atas proses 
dan hasil pembelajaran yang sudah 
dilaksanakan. 

b. Guru mengajak peserta didik untuk 
mengumpulkan hasil pembelajaran yang 
sudah diikuti secara langsung. 

c. Guru mengadakan posttest secara 
langsung dengan soal yang sudah 
disiapkan secara tertulis. 

d. Guru menjelaskan secara singkat materi 
yang akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya. 

e. Bersama-sama menutup pelajaran 
dengan berdoa. 

 

 
Pertemuan keempat 
Indicator yang ingin dicapai: 
- Memahami teks bacaan arab dan menerjemahkan teks. 

No Kegiatan Inti Waktu 
1. Pendahuluan  

a. Guru membuka pembelajaran dengan  
salam dan berdo’a bersama dipimpin 
oleh seorang peserta didik dengan penuh 
khidmat; 

b. Guru memperlihatkan  kesiapan diri 
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dengan mengisi lembar kehadiran  dan 
memeriksa kerapihan pakaian, posisi 
dan tempat duduk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran. 

c. Guru memberikan motivasi dan 
mengajukan pertanyaan secara 
komunikatif tentang سرة.  

d. Guru memberikan soal pretest kepada 
anak-anak berkaitan dengan tema 
pembelajaran. 

e. Guru menjelaskan secara singkat materi 
yang akan diajarkan dengan 
menggunakan strategi Snowbal 
Throwing. 

 
2. Kegiatan inti 

a. Mengamati  
1. Guru memberikan gambaran umum 

tentang  سرة  

2. Guru mengecek pemahaman 
peserta didik melalui bertanya 
tentang gambaran mengenai hal 
yang sudah dipahami peserta didik 
tentang سرة dan kosakata yang 

terkait, sebelum materi yang akan 
diajarkan. 

b. Menanya  
1. Guru memotivasi siswa untuk 

menanyakan hal-hal yang kurang 
difahami dari proses mengamati. 

2. Peserta didik menjawab pertanyaan 
guru tentang teks yang diajarkan. 

3. Perwakilan Siswa dari kelompok 
mengajukan pertanyaan dengan 
melemparkan kertas yang berisisi 
pertanyaan kepada lawan 
kelompoknya. 

c. Mengumpulkan data/ Ekxplorasi 
1. Peserta didik mengerjakan latihan 

untuk memahami teks. 
2. Peserta didik menyusun pertanyaan 

untuk di lemparkan kepada kelompok 
lainnya. 

3. Peserta didik di minta untuk 
menceritakan kembali apa yang telah 
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di baca dengan kelompok masing-
masing. 

d. Mengasosiasi  
1. Peserta didik mengerjakan latihan soal 

posttest ketika di akhir. 
e. Mengkomunikasikan  

1. Guru memberikan penjelasan dan 
memberikan pelurusan dalam 
memahami teks bacaan bahasa Arab. 

2. Peserta didik diberi kesempatan 
menanyakan hal-hal yang belum jelas. 

 
3. Penutup  

a. guru mengadakan refleksi atas proses 
dan hasil pembelajaran yang sudah 
dilaksanakan. 

b. Guru mengajak peserta didik untuk 
mengumpulkan hasil pembelajaran 
yang sudah diikuti secara langsung. 

c. Guru mengadakan posttest secara 
langsung dengan soal yang sudah 
disiapkan secara tertulis. 

d. Guru menjelaskan secara singkat materi 
yang akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya. 

e. Bersama-sama menutup pelajaran 
dengan berdoa. 
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SOAL PREETEST 

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf     أ، ب، ج، د  di depan jawaban 

yang benar! 

َ َمحَْداُن، بـَْيِيت  .١ ْيِن رَقْ ... َأ  ٣ِم َشارِِع َحَسُن الدِّ
 ِمنْ . ج            ِيف   . أ

 ِإَىل . د            َعَلى   . ب
 ...ِيف ُغْرَفُة الَضْيِف ُصْورَِة  .٢

ْيلٌ   . أ َلةٌ . ج            مجَِ يـْ  مجَِ
 ُمتَِّسخٌ . د            ُكْرِسيٌّ   . ب

 "...َماَمْعَىن َكِلَمُة طَِبْيبٌ   .٣
  Guru. ج      Pegawai  . أ

  Dokter. د      Petani   . ب
َ َأْمحٌَد؟  .٤  ...َأْهًال َو َسْهًال 

 السََّالُم َعَلْيُكمْ . ج            الً ِبكَ َأهْ   . أ
 َصَباُح اْخلَْري .د          َأْهًال َو َسْهالً   . ب

٥. Di bawah ini kalimat yang artinya “ ini ibu saya, dia di dapur” 
adalah….. 

ِي، ِهَي ِيفْ اْلَمْطَبخِ هِذِه أُ   . أ ِي، ِهَي ِيفْ اْلسُّْوقِ . ج      مِّ  هِذِه ُأمِّ
، ِهَي ِيفْ . د       اْلَمْطَبخِ ْخِيت، ِهَي ِيفْ هِذِه أُ   . ب هِذِه ُأْخِيتِ

 اْلسُّْوقِ 
٥ .٦...... : 

َعةٌ . ج            َأْربـََعةٌ   . أ  َسبـْ
 َثَالثَةٌ . د            َمخَْسةٌ   . ب

 ".....َوَلدٌ " َمْعَىن  .٧
 Anak perempuan. ج       anak.أ

  Ayah. د              anak laki-laki. ب
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 "....اْألُْسَرةٌ " َمْعَىن  .٨
  Teman. ج      Keluarga  . أ

  Bibi. د       kakak  . ب
َ ِهْنٌد؟ِمْن أَْيَن  .٩  َأْنِت 

َ ِمْن ُلْوْمبُـْوكْ   . أ ِيلْ . ج         َا َ  اَْنِت ِمْن 
َ   . ب َ َ . د         أَْنَت ِمْن ُسْورَا  ِهَي ِمْن َجاَكاْر

َرةٌ هِذِه  .١٠    Kata yang bergaris bawah  .، ِهَي تـَْعَمُل ِيفْ اْلَمْكتَـَبةِ ُأْخِيتْ اْلَكِبيـْ
 atinya… 

-Saudaraku laki. ج             Saudara laki-laki  . أ

laki 
 Adik .د      Kakak perempuan  . ب

perempuanku 
  

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 

 َلْيِليْ ... تِْلِمْيَذٌة ... .١
 َمجَالٌ .... َهَذا َأِيبْ  .٢
 َرَعةٌ ُهَو يـَْعَمُل ِيفْ اْلَمزْ ....َعمِّي  .٣
 اْلَفْصِل السَّاِبع ِمَن اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَـَوِسَطةِ .... َمحَْداٌن تِْلِمْيٌذ  .٤
ْيِيتْ ....َما رَْقمُ  .٥  ٧؟ رَْقُم بـَ

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang 
benar! 

١. Susunlah kata-kata di bawah ini menjadi kalimat yang sempurna! 

 اْلُمْسَتْشَفى –يـَْعَمُل  –ِيفْ  -َأِيبْ  –طَِبْيٌب 
  )Pedagang(.... ، َهْل اَبـُْوَك فَالٌَّح؟ َال  .٢
٣. Terjemahkan kalimat di bawah ini ke dalam bahasa Indonesia! 

 هِذِه ُأْخِيتْ، ِإْمسَُها فَاِطَمةٌ 
٤. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab kalimat di bawah ini!  

“Ayahku bernama hamdan”. 

٥. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab kalimat di bwah ini! 
“Saya siswa kelas tujuh di MTs 1 surabaya”. 
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SOAL POSTEST 

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf     أ، ب، ج، د  di depan jawaban 

yang benar! 

 اْلُقْرآَن بـَْعَد اْلَمْغِرِب .... فَاِطَمُة  .١
 تـَْقَرِئْنيَ .ج            يـَْقَرأُ   . أ

 نـَْقَرأْ . د            تـَْقَرُأ   . ب
 َأْذَهُب ِإَىل اْلَمْدَرَسِة َصَباحاً ....  .٢

َ   . أ  ِهيَ . ج            َا
 َأْنتَ . د            ُهوَ   . ب

 َماَذا تـَْعَمُل بـَْعَد ْاِإلْسِرتَاَحِة؟ .٣
 َ  ِإَىل اْلَمْكتَـَبِة بـَْعَد ْاِإلْسِرتَاَحةِ .... َا

  َهبُ َأذْ . ج            َأقْـَرأُ   . أ
 يـَْرِجعُ . د            َأتـََعلَّمُ . ب

 اْلَمْغِرَب ِيف اْلبَـْيِت َمَع اُمَُّها.... َعاِئَسُة  .٤
  ُأَصلِّى. ج            ُتَصلِّى  . أ

 ُتَصلِّْنيَ . د            ُيَصلِّى.ب
ْومِ .... َأْنَت  .٥  ِيف ُغْرَفِة النـَّ

َنامُ . ج            َُْكلُ   . أ  تـَ
 يـََنامُ . د            ُتَذاكِّرُ .ب

ٌح، ُهوَ ...  .٦  يـَْزرَُع الُرزَّ  َفالَّ
 ُاْخِيت .ج            َجدِّي. أ

 َجدَّةٌ . د            ُأمِّي.ب
 ِيف اْلُمْسَتْشَفى .... َاِيب طَِبْيٌب، ِهَي  .٧

 َُْكلُ . ج            تـَْعَملُ   . أ
 يـَْزرَعُ . د            يـَْعَملُ   . ب

٤ .٨...... : 
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َعةٌ . ج            َأْربـََعةٌ   . أ  َسبـْ
 َثَالثَةٌ . د            َمخَْسةٌ . ب

 َمْطَبخِ ِيف الْ .... اُمِّي  .٩
 َأْطَبخُ . ج            َيْطَبخُ   . أ

 َتْطَبِخْنيَ . د            َتْطَبخُ . ب
 "....اْألُْسَرةٌ " َمْعَىن  .١٠

       Teman. ج            kakak   . أ
 Keluarga. د          saudara  . ب

 
B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 

 َما ِاْسُم َأِىب فَاِطَمٌة؟  .١

 ِطَمُة؟َأْيَن َمْدَرَسُة فَا .٢

 ِيف املُْسَتْشَفى.... َأِىب  .٣

 َخِدْجيَةٌ ... رَبَُّة اْلبَـْيِت  ...  .٤
 اْلَفْصِل السَّاِبع ِمَن اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَـَوِسَطةِ .... َمحَْداٌن تِْلِمْيٌذ  .٥

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan 
jawaban yang benar! 

 ......ْم، َهْل اَبـُْوَك ُمَدرٌِّس؟ نـَعَ  .١
٢. Terjemahkan kedalam bahasa Arab! 

“Namaku Fatimah, aku sekolah di MTs. Mamba’ul Ulum kelas 7-
A”  

٣. Terjemahkan kedalam bahasa Indonesia!  

َرٌة، ِهَي تـَْعَمُل ِيفْ اْلَمْكتَـَبةِ   هِذِه ُأْخِيتْ اْلَكِبيـْ
٤. Terjemahkan kedalam bahasa Arab!  

”ibu dan kakakku memasak di dapur” 

 اْلَفْصِل السَّاِبع ِمَن اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَـَوِسَطةِ .... تِْلِمْيٌذ  َمحَْدانٌ  .٥
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١٩٩٥  
  تعليم اللغة العربية/ كلية علوم الرتبية والتعليم

  كوريفان ساري فاجيت موجوكرطا
  

maratusnur@gmail.com  

  السنة
٢٠٠١ -٢٠٠٠  
٢٠٠٧-٢٠٠١    

  ٢٠١٠ -٢٠٠٧  أوانع موجوكرطا
  ٢٠١٣ -٢٠١٠  

قسم تعليم اللغة العربية كلية علوو الرتبية والتعليم 
  جامعة موال مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

٢٠١٧-٢٠١٣   

 

  السرية الذاتية

 املعلومات الشحصية  .
  نور مرأة الصاحلة :        االسم

  ١٣١٥٠١٥٧:      رقم القيد
رخيه ١٩٩٥يونيو  ٥موجوكرطا، :    مكان امليالد و

كلية علوم الرتبية والتعليم:     قسم / كلية
  ٢٠١٣:   سنة بداية الدراسة 

كوريفان ساري فاجيت موجوكرطا:       العنوان 
   ٠٨٥٥٤٦٩٩٦١٧٥:     رقم اجلوال

maratusnur@gmail.com:   الربيد اإللكرتوين 

 

 سياملستوى الدرا  . ب
  املستوى الدراسي
  روضة األطفال مفتاح العلوم فاندان

  مدرسة اإلبتدائية مفتاح العلوم فاندان
أوانع موجوكرطا -مدرسة  املتوسطة منبع العلوم أوانع

  أوانع موجوكرطا -مدرسة العالية منبع العلوم أوانع
قسم تعليم اللغة العربية كلية علوو الرتبية والتعليم 
جامعة موال مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

  

. أ

ب
  رقم

١  
٢  
٣  
٤  
٤  


