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 رالشكر والتقدي

 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمدهللا الذين أنزل القرآن عربيا هلذا الوجود.  
والصالة والسالم على أشرف موجود، وأعظم مولود، وأفصح من 

آله واصحابه نطق بلغة الضاد، حممد صلى هللا عليه وسلم وعلى 
 ومن تبعه إىل يوم الدين.

قد انتهت الباحثة إبذن هللا تعاىل وقدرته من كتابة  
هذه الرسالة اليت يقررها قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية 
وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية  كمادة من 

التعليم  املواد يتعلمها الطلبة حتت املوضوع: استخدام مدخل
بوسيلة القصة املصورة لرتقية قدرة CIRC التعاوين أبسلوب 

الطالبات على مهارة القراءة مبدرسة الثانوية اإلسالمية دار 
 .Kajhu Aceh Besarاحلكمة 

ويف هذه الفرصة السعيدة تقدم الباحثة جزيل الشكر  
لفضيلة الكرميني مها األستاذ الدكتوراندس أشرف مزفر 



 

ستاذ ممتاز الفكر املاجستري اللذان قد وهباين العلوم املاجستريواأل
النافعة واألوقات الواسعة يف إشراف هذه الرسالة من أوهلا إىل 

 آخرها. وابرك هللا هلما وجزامها خري جزاء يف الدنيا واآلخرة. 

ويقدم الباحثة ابلشكر ملدير اجلامعة وعميد كلية  
الرتبية وأتهيل املعلمني ورئيس قسم التعليم اللغة العربية ومجيع 
األساتذة الذين علموها علوما انفعا. وكذلك ملوظفي املكتبة 
 الذين قد ساعدوها إبعارة الكتب اليت تتعلق بكتابة هذه الرسالة. 

درسة الثانوية وتقدم الباحثة الشكر لرئيس ابمل 
وجلميع املدرسني Kajhu,Aceh Besar اإلسالمية دار احلكمة 

والطلبة الذي ساعدوها يف مجع البياانت النحتاجة عند البحث. 
وإىل أصدقائي يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية خاصة إىل 

أقول شكرا كثريا على مساعدتكم unit  2 PBA 2015 أصدقائي 
 ث العلمي.يف إجناز هذا البح

ومن الواجب على الباحثة أن تشكر شكرا عميقا  
واحرتاما عظيما لوالديها احملبوبني عبد اجمليد ومرلني اللذين قد 
ربّياها تربية حسنة وهّذابها هتذيبا انفعا أبخالق كرميا ولعل هللا 



 

تعاىل جيزيهما أحسن الثواث فب الدنيا واآلخرة ويسكنهما يف 
 جّنته.

الباحثة أن تكون هذه الرسالة انفعة هلا وأخريا ترجوا  
نفسها وللقارئني وتسأل هللا أن يهدينا إىل سبيل احلق. وعسى أن 
يعطينا خري اجلزاء على مافعلنا من الصاحلات واحلمدهلل رب 

 العاملني.

 

 

 م2019ديسمرب  30دار السالم، 
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 مستخلص البحث

 : استخدام مدخل التعلم التعاوين ابسلوب عنوان البحث

CIRC   بوسيلة القصة املصورة لرتقية قدرة الطالبات على مهارة
  دار احلكمة الثانوية االسالمية  ابملدرسة )دراسة جتريبية القراءة

Kajhu,Aceh Besar ) 

  

 ميسرة االسم الكامل  : 
 150202038:  رقم القيد

  
 دار االسالمية الثانوية ابملدرسة الباحثة الحظت لقد 

 وجدت  Kajhu,Aceh Besar" 2" األول الفصل يف احلكمة

 العربية النصوص يقرأن أن يستطعن مل الطالبات بعض أن الباحثة

 اجلمل أو املفردات معىن الطالبات تتمكن ومل وصحيحة فصيحة

قواعد تستخدم املدرسة طريقة ال ومن أسباهبا .العربية ابللغة
ومل تتسخدم الوسيلة املساعدة أو الطريقة املتنوعة أو  والرتمجة

يف هذه الرسالة هي التعرف على  واألهداف .اللعبة اجلذابة فيها
بوسيلة   CIRC مدخل التعليم التعاوين ابسلوباستخدام  فعالية

القصة املصورة لرتقية قدرة الطالبات دار احلكمة على مهارة 



 

املدرسة  كل طلبةّن اجملتمع هلذا البحث التجرييب هو  إ القراءة.
يبلغ عددهم  ه املدرسةيف هذ الثانوية االسالمية دار احلكمة

يف الفصل  اتلباطالبا، فأخذت الباحثة العينة كل الط 195
وأما مجع البياانت  .اتالطالب 29 نحيث عدده "2"األول

تقوم فيها الباحثة فهي املالحظة املباشرة واالختبار القيلي 
 فالنتيجة احملصولة يف هذا البحث تدل على واالختبار البعدي.

بوسيلة القصة   CIRC استخدام مدخل التعليم التعاوين ابسلوب
املصورة يكون فعاال لرتقية قدرة الطالبات على مهارة 

احلساب( أكرب -القراءة.والدليل على هذا أن نتيجة نتيجة )ت
فالفرض 2،76 < 8،9>2،05 اجلدول(:-من نتيجة )ت

 مقبول. (Ha)مردود والفرض البديل  (Ho)الصفرى 
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Abstrak 

 

Judul Penelitian : Penggunaan Pendekatan cooperative 

learning Model CIRC dengan media komik untuk 

meningkatkan kemampuan siswi dalam  keterampilan 

membaca(Penelitian Eksperimen di MTSs Darul hikmah 

Kajhu,Aceh Besar(                                          

Nama Lengkap  :  Maisarah  

NIM     : 150202038 

         Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di MTSs 

Darul Hikmah di kelas VII-2 Kajhu,Aceh Besar peneliti 

menemukan bahwa sebagian besar dari siswi-siswinya 

belum bisa membaca teks Bahasa arab dengan baik dan 

benar,dan mereka juga belum bisa mengartikan makna  kosa 

kata  atau kalimat dalam Bahasa arab.Adapun penyebabnya 

adalah karena ketika mengajar guru belum menggunakan 

metode, media atau permainan yang menyenangkan dan 

hanya menggunakan metode qawaid wa tarjamah.Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas Penggunaan 

Pendekatan cooperative learning Model CIRC dengan 

media komik untuk meningkatkan kemampuan siswi MTSs 

Darul Hikmah dalam keterampilan membaca.Populasi 

penelitian ini adalah seluruh siswa MTSs Darul Hikmah 

yang berjumlah 195 siswa. Sedangkan sampel penelitiannya 

adalah 29 siswi kelas VII-2. Pengumpulan data terdiri dari 

observasi lansung dan pre-test post test..Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penggunaan Pendekatan cooperative 

learning Model CIRC dengan media komik efektif untuk 

meningkatkan kemampuan siswi dalam keterampilan 

membaca.Buktinya adalah hasil uji t-test yaitu t yang 

diperoleh dari perhitungan lebih besar nilainya daripada 

nilai t-tabel: )2,76 < 8,9 > 2,05) maka hipotesis nihil ditolak 

dan sebaliknya hipotesis alternatif diterima.  
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Abstract 

Reaserch Title  : The Use Of Cooperative Learning 

Approach with CIRC Model with media comic to improve 

student’s Reading ability (Experimental research at MTSs 

Darul Hikmah Kajhu,Aceh Besar) 

 

Name   : Maisarah 

 

According to the observation conducted by the 

researcher in MTSs Darul Hikkmah in class VII-2 Kajhu 

Aceh Besar, it was found that many students could not read 

Arabic texts properly and correctly and were not able to 

interpret the meaning of vocabulary and sentences in Arabic 

well is because during teaching and learning process, the 

teacher did not use methods, media or fun games and only 

use the qawaid and tarjamah methods.The purpose of this 

observation is to determine the effectiveness of Cooperative 

Learning Approach with CIRC Model with media comic to 

improve the ability of MTSs Darul Hikmah students in 

reading. The population of this observation is all of students 

in MTSs Darul Hikmah which consists of 195 students, 

while the samples are all of student’s in class VII-2  which 

numbered is 29 students.Data collection consisted of direct 

observation and pre-test post-test. The results of this 

observation indicates that the Use Of Cooperative Learning 

Approach with CIRC Model with media comic effective to 

improve student’s Reading ability.The proof is that the 

researcher get the results of the t-test which is t calculation 

value is greater than the t-table value (2.76 <8,9> 2.05), then 

the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis 

is accepted. 

NIM   : 150202038 
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 الفصل األول

 أساسيات البحث

            مشكلة البحث -أ

اللغة العربية هي إحدى اللغات الرمسية اليت تستعمل يف  
األمم املتحددة.قد تعلم كثري من الناس اللغة العربية يف املؤسسات 

املدرسة واجلامعة وغريها. إن مهارة القراءة هي املتعددة،مثل 
إحدى املهارات اللغوية األربع : اإلستماع والكالم والقراءة 

وإن القراءة هي املهارة اللغوية اليت هلا اهتمام كثري يف  والكتابة.
فاملدرسة تركز على تعليم القراءة مث  العمل املدرسي.

ال ميكن االستغناء الكتابة.القراءة من الوسائل املهمة اليت 
عنها،وسيلة القراءة يعرف اإلنسان خمتلف املعارف والثقافات،إًذا 
هي وسيلة التعليم األساسية،وأداته يف الدرس والتحصيل وشغل 

  أوقات الفراع.

 ويف تعليم القراءة ينبغي للمدرس أن يستعمل الطريقة          

 النصوص فهم  حيث من الطلبة يستعني كي والوسيلة املناسبة
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هي  استخدامها ميكن الذي احملاوالت القراءة. ومن وصحة العرىب
الطلبة  وحالة التعليم يف املستعملة الطريقة بني أبن يضبط

 بقدرهتم.

الوسيلة التعليمية هي كل ما يستعني به املدرس على       
إيصال املادة العلمية وسائر املعارف والقيم إىل أذهان الطالب 

     ومن زمن أمساؤها من بلد إىل بلدوختتلف  وتوضيحها.
  1آلخر.

ابملدرسة الثانوية اإلسالمية دار  الباحثة وجدت ومما       
 يواجهها اليت أن املشاكل مالحظة حسب  Aceh Besar احلكمة

حيث أهنن مل يستطعن أن  القراءة يف كفاءة ضعف هي الطالبات
 يف هذا على وبيان.  معانيه تفهم ومل فصيحا النصوص يقرأن
 فصيحة.أن الطالبات من قرائتهم اخلاصة كمثل الطالبات قراءة

 أن يستطعن مل الطالبات أن النص،لدليل معاين فهم يف ضعفوا

 املشكالت ومن .املدرس سئل ما الكلمات  معاىن يفهمنها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

)القاهرة : دار  الرتبية اإلسالمية ،عبد الوهاب عبد السالم طويلة 
 217ص   (،2008السالم ،
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لرتقية قدرة الطالبات على املهارة  يواجهها أن ميكن السابقة
املناسبة.  املستعملة الطريقة أو ملدخل أو الوسيلة ختدام القراءة

الباحثة أهنا مناسبة هي مدخل التعلم  تظن مدخل اليت ومن
 .بوسيلة القصة املصورة (CIRC)التعاوين أبسلوب 

مفهوم التعاون التكاملي بني القراءة والرتكيب       
(Cooperative Integrated Reading and Composition)  هو أحد

 Cooperative Integrated Reading)من منوذج التعليم التعاوين 

and Composition )  وأوله هو تعلم التعاونية املتكاملة بني القراءة
وكتابة وهو برانمج شامل أو شاملة وكاملة لتعليم القراءة والكتابة 
لصفوف العليا يف املدرسة اإلبتدائية.فالرتكيز الرئيسي من 

(Cooperative Integrated Reading and Composition )  هو
لتكون الوقت فعالية. واشرتط الطالب إىل الفرقة التعاونية واليت 
مت تنفيذها من خالل التنسيق مع تعليم القراءة الفرقي،من أجل 
حتقيق األهداف األخرى،مثل فهم القراءة واملفردات وقراءة 

يتدافعون عن تعاون الرسائل،واإلمالء.جبانب ذلك كان الطالب 
 متبادال يف الفرقة.
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 "أن تبحث عن الباحثة من أجل ذلك، أرادت       
القصة  بوسيلة CIRCاستخدام مدخل التعلم التعاوين أبسلوب 

الوسيلة هتتم كثريا لرفع  الن هذه ،مهارة القراءة" املصورة يف
 .العربية نصوص قدراهتن على فهم

البحث العلمي منطلقا هلذه قدمت الباحثة  ولذالك،       
استخدام مدخل التعلم التعاوين   املشكالت حتت موضوع

بوسيلة القصة املصورة لرتقية قدرة الطالبات   CIRCأبسلوب
)دراسة جتربية  ابملدرسة الثانوية اإلسالمية  على مهارة القراءة

  Kajhu,Aceh Besar) دار احلكمة

  أسئلة البحث -ب

   CIRCالتعلم التعاوين أبسلوبهل استخدام مدخل  (1

بوسيلة القصة املصورة يكون فعاال لرتقية قدرة 
الطالبات على مهارة القراءة يف املدرسة الثانوية 

 ؟ دار احلكمة اإلسالمية
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 أهداف البحث -ج

التعرف على فعالية استخدام مدخل التعلم التعاوين  (1
بوسيلة القصة املصورة  لرتقية قدرة   CIRCأبسلوب
 دار احلكمة على مهارة القراءة. الطالبات

 أمهية البحث -د

 التعليم يف مرجعا البحث هذا يكون أن املعلم، لدى (1

قدرة الطالبات على مهارة القراءة حىت  لرتقية احلديث
 مستوى حتليلها.

 تعليم يف احلديث األسلوب تقدمي الطلبة، لدى  (2

ترتفع قدرته يف القراءة من  مث ومن القراءة مهارة
 خالله.

 الستكمال مفيد البحث هذا فإن الباحثة، لدى (3

واحلصول على تعليم اللغة العربية  الدراسي املواد
ويكون جتربة تعطي ابتكارا جديدا لتعليم اللغة العربية 

 .يف املدرسة الثانوية دار احلكمة
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 وفروضه البحث افرتاضات -ه

 هذا يف الباحثة عليها اعتمدت اليت االفرتاضات أما     

بوسيلة   CIRCأبسلوب مدخل التعلم التعاوين فهي أن البحث
القصة املصورة يف  مدرسة دار احلكمة  للمرحلة الثانوية. 

بوسيلة القصة   CIRCواستخدام مدخل التعلم التعاوين أبسلوب
 .ومجاعة منفردا التقدير لنيل بعض من البعض املصورة يتعلم

 :فهي البحث هذا من الفروض وأما     

استخدام مدخل التعلم التعاوين ( : Haالبديل ) الفرض - 
قدرة  لرتقية فعاال بوسيلة القصة املصورة يكون  CIRCأبسلوب
دار  على مهارة القراءة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية الطالبات

 . احلكمة

التعلم التعاوين  مدخل استخدام( : Hoالفرض الصفري ) - 
بوسيلة القصة املصورة مل يكون فعاال لرتقية قدرة   CIRCأبسلوب

دار  الطالبات على مهارة القراءة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية
 .احلكمة
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 حدود البحث -و

 احلد املوضوعي  (1

تعتصر الباحثة على إستخدام مدخل التعلم التعاوين    
لرتقية قدرة الطالبات على  بوسيلة القصة املصورة  CIRCأبسلوب

  .دار احلكمة مهارة القراءة يف املدرسة الثانوية

 احلد املكاين (2
ملرحلة  "2"تبحث الباحثة هذا البحث يف الفصل األول         

 دار احلكمة الثانوية مبدرسة

 احلد الزماين  (3
يف  "2"تبحث الباحثة هذا البحث يف الفصل األول         

 .2020-2019السنة الدرسي 

 البحث مصطلحات -ز

 استخدام (1
استخداما على  –يستخدم –لغة من استخدم  استخدام   

واما  إستفعاال معناه"اختذه خادما. –يستفعل  –وزن إستفعل 
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املراد به يف هذه البحث  من استخدام وسائل رسوم هزلية على 
  مهارة القراءة.

 مدخل التعلم التعاوين (2
مدخال هو مصدر -دخول-يدخل-دخلمدخل لغة من     

امليمي وهو ضد خرج.وأما اصطالحا هو جمموعة من اإلفرتاضات 
اليت ترتبط بعضها ببعض عالقة متبادلة،هذه اإلفرتاضات تتصل 
إتصاال وثيقا بطبيعة اللغة وطبيعة عملية تدريسها وتعلمها.واملراد 

تعلم ابملدخل يف هذه الرسالة هو املدخل التعليمية مثل مدخل ال
 النشاط والتعلم التعاوين.

أما التعلم التعاوين فهو طريقة من طرائق التعلم اليت تقوم     
على مشاركة املتعلم بفاعلية يف العلمية التعليمية.ومبعىن أخر هو 
الذي يقوم على تشرك كل من املعلم واملتعلم أبداء العلمية الرتبوية 

على املعلم   وحتقيق خمرجتها.أي أنه ال يعتمد بشكل وحيد
كمصدر أول وأخري للمعلومة،وال يعتمد على فئة قليلة من 
املتعلمني يكون هلا الفاعلية والنشاط داخل احللقة أو غرفة الصف 
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دون غريهم،بل يعتمد على تفعيل مجيع املتعلمني جبمع قدراهتم 
 العقلية الدراسية.

 Cooperative)التعاون التكاملي بني القراءة والرتكيأسلوب  (3
Integrated Reading and Composition) 

( CIRCمفهوم التعاون التكاملي بني القراءة والرتكيب )        
هو الذي يعمل الطالب يف الفرقة وتتكون من أربعة 
اشخاض.تقارأ الطالب بعضهم البعض وتعاون على صنع 
اإلختصار بعضهم بعضا،وكتب التعليق عن القصة،وتعاوين على 

 يسة عن القصة.فهم الفكرة الرئ

 الوسيلة (4

الوسيلة لغة: ما يتوصل به إىل شيء،أو يتقرب به إىل      
غريه.والوسائل التعليم: هو كل ما يستعني املدرس على إيصال 
املادة العالية وسائر املعارف والقيم إىل أذهان الطالب 

 2وتوضيحها.وختتلف أمساؤها من بلد إىل بلد ومن زمن آلخر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2
 الرتبية اإلسالمية وفن التدريس عبد الوهاب عبد السالم طويلة، 

 217ص. (2008)القاهرة:دار السالم،
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  القصة املصورة (5

َقَصَصا" -يَ ُقص  -القصة مجعها القصص من لفظ "َقص      
-.واملصورة هي صيغة اسم املفعول من لفظ "َصو رَ 3هي احلديث

.القصة 4َتْصوِّيًر" يعين جعل له صورة وشكال ورمسه ونقشه-ُيَصو ِّرُ 
املصورة هي الكرتون الذي يكشف الشخصية ويقص القصة 

مكونة من أحوال القصة  ابلصور كالسلوان للقارئ.القصة املصورة
     املتسلسلة،وقد يتصف ابلفكاهة. 

 ترقية (6
ترقية"معناها  -يرقى -كلمة ترقية لغة هي مصدر من"رقى  

 رفعه وصعده".وأن يرفغ حصول الدرس لتالميذ.

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3
 632ص. (،1977،)بريوت:دار املشرق،املنجد لويس معلوف، 

4
 440نفس املراجع ص. 
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 قدرة الطالبات (7

القوة  قدرة  وهي -يقدر-كلمة قدرة تشتق من قدر     
مهارة حاضرة تقابل  واصطالحا هي5على الشيئ والتمكن منه. 

6القابليلة اليت تشري إىل متكن أن يفعله إذا التدريب املناسب.
 

 مهارة القراءة (8
مهارة"مبعىن  –يهمر  –مهارة لغة هي مصدر من "مهر     

خدق.واصطالحا أن املهارة عبارة عن القدرة على القيام عمل 
من أعمل بشكل يتم ابدقة والسهولة والسيطرة واإلقتصاد فيه 

 ذله الفرد من جهد. يب

قراءة وقرأان"مبعىن  -يقرأ -القراءة لغة مصدر من فعل "قرأ    
 نطق ابملكتوب فيه أو القى النظر عليه وطالعة.  

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5
 الطبعة الثانية والعشرون، ،املنجد ابللغة واإلعالم ،لويس معلوف 

   276ص   (،1976)بريوت :دار املشرق 

6
 216ص  نفس املراجع..، 
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 السابقة ةالدراس -ح

تعدد البحث العلمي اليت تستخدمها الباحثة مراجعا     
   ودراسة سابقة :

موليين،استخدام مدخل التعليم التعاوين  سري (1
لرتقية حتصيل الدراسي لدى الطالب  CIRCأبسلوب،

دراسة إجرائية ابملدرسة العالية )يف تعليم اللغة العربية 
 .م2010اإلسالمية احلكومية مسالنجا(،سنة 

 أن تريد الباحثة أن فهي البحث هذا يف مشكلة أما       

 التعلم يف املدخل أحد وهو ذلك املدخل استخدام كيفية تعرف

 سارا ألهنم العربية اللغة تعلم جيعل أن الطالب يفيد حيث

 على التعرف فهو الرسالة هذه أهداف وأما .الطائفة يف يتعلمون

 التحصيل ترقية يفCIRC مدخل التعلم التعاوين أبسلوب  فعال

 يف درجتهم ورفع مسرورون جعلهم يف وفعاله للطالب الدراسي
 عليه الباحثة اعتمدت اليت البحث منهج أما .العربية اللغة تعلم

 عليها حصلت اليت النتائج وأما .اإلجرائي فهو الرسالة هذه يف
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أيثر  CIRCأسلوب  التعاوين التعلم مدخل استعمال فهي الباحثة
 يف درجة الطالب يف تعلم اللغة العربية.

 استخدام يف احلالية الدراسة مع الدراسة هذه اتفقت       

 أن يف أيضا وتتفقان التعاوين، مدخل التعلم أساليب من أسلوب

 الطلبة، ران عن تصد احلالية والدراسة السابقة الدراسة التعرف

 الدراسة وتكون اإلجرائية، الدراسة منهج يف ختتلفان إال أهنما 

 .التجريبية منهج لدراسة احلالية

تدريس القراءة،  يف املصورة القصة استخدام نورماينا، (2
 اللغة تعليم يف البكالوراي درجة لنيل منشور غري حبث

العربية)دراسة إجرائي مبعهد دار اإلحسان(سنة 
 م.2014

 اصعب من البحث فهي أن القراءة هذا يف مشكلة أما         

 .القواعد العناصر من يتكون ألنه العريب غري للمتعلم بنسبة املواد
 أن اإلحسان دار مبعهد الطالبات على البد ذلك على فبناء

 بعد الباحثة وجدت لكن تعلم القراءة، يف كبرية دوافع ميلكن

 أهداف وأما .فيها قوة دوافع هلن ليس املباشرة ابملالحظة القيام
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 يف املصورة القصة ابستخدام الطالبات دوافع البحث ملعرفة هذه
 عند الدراسي التحصيل ملعرفة دار اإلحسان و مبعهد القراءة تعليم

 داراإلحسان.وأما منهج مبعهد املصورة القصة ابستخدام الطالبات

 فهو منهج هذا البحث يف عليه الباحثة اعتمدت اليت البحث

 لرتقية املصورة القصة ابستخدام يقوم البحث حيث إجراءي

 عليها حصلت اليت النتائج القراءة. وأما على الطالب دوافع

 على الطالبات دوافع يرقي املصورة استعمال القصة فهي الباحثة

 القصة وكانت .الدور كل نتائج اإلستبانة يف ظهر كما القراءة

التحصيل  يرقي حىت املقروء فهم على الطالبات تسهل املصورة
 .القراءة على الدراسي

 تدريس يف احلالية الدراسة مع الدراسة هذه اتفقت        
القراءة،وتتفقان أيضا يف استخدام وسيلة القصة املصورة.إال أهنما 

الدراسة  وأما اإلجرائي، املنهج السابقة يف منهج الدراسة ختتلفان
 التجرييب. املنهج فتستخدم احلالية
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 على اللغوية األلعاب استخدام أغستنا، دوي جوت (3

 درجة لنيل منشور غري حبث التدريب النحو،

العربية)دراسة جتربية مبعهد  تعليم اللغة يف البكالوراي
 م.2015دار اإلحسان(،سنة 

 معهد يف الطالب البحث فهي أن هذا يف مشكلة أما       

املدرس  ألن متاما، النحو مادة يقدرون ال بعضهم اإلحسان دار
 يسأمون والطالب النحو تعليم يف املناسبة الوسائل يستخدم ال

 بعد الطلبة دوافع البحث ملعرفة هذه أهداف وأما .تعلمه يف

دار  مبعهد النحو التدريب على اللغوية األلعاب استخدام
 اللغوية األلعاب استخدام بعد الطلبة قدرة ترقية اإلحسان ومعرفة

 اليت البحث دار اإلحسان. وأما منهج مبعهد النحو فهم على

 حيث جترييب فهو منهج هذا البحث يف عليه الباحثة اعتمدت

 على الطلبة قدرة لرتقية اللغوية العاب ابستخدام يقوم البحث

 فهي الباحثة عليها حصلت اليت النتائج النحو. وأما تدريب

 تعلم يف الطلبة رغبة ندفع أن تستطيع اللغوية استعمال األلعاب

 الدراسي التحصيل ترقي أن اللغوية األلعاب النحو واستخدام

 فهم النحو. على الطلبة عند
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يف استخدام  احلالية الدراسة مع الدراسة هذه اتفقت    
 عن أهنما ختتلفان إال ،منهج البحث وهو منهج التجريب 

 دار مبعهد وتعلمها النحو تدريس يف اللغوية ألعاب استخدام

عن إستخدام مدخل التعلم  فبحث احلالية الدراسة اإلحسان، أما
بوسيلة القصة املصورة مبدرسة الثانوية   CIRCأبسلوب التعاوين

 .دار احلكمة

 الرسالة كتابة طريقة -ط

 على الباحثة فاعتمدت الرسالة هذه كتابة كيفية أما    

 اإلسالمية الرانريي الرتبية جلامعة كلية وضعته الذي النظام

 :كتاب يف مذكور النظام وهذا احلكومية،

     Panduan akademik dan penulisan skripsi Fakultas 

Tarbiyah dan keguruan UIN  Ar-Raniry Banda Aceh 2016. 
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 الفصل الثاين

 النظري اإلطار

 Cooperative)مدخل التعاون التكاملي بني القراءة والرتكيب -أ

Integrated Reading and Composition) 

 مفهوم التعاون التكاملي بني القراءة والرتكيب (1

(Cooperative Integrated Reading and Composition) 

( هو CIRCالتعاون التكاملي بني القراءة والرتكيب )           
( وأوله هو تعلم التعاونية CIRCأحد من منوذج التعليم التعاوين )

املتكاملة بني القراءة وكتابة وهو برانمج شامل أو شاملة وكاملة 
 املدرسة اإلبتدائية. لتعليم القراءة والكتابة لصفوف العليا يف

( هو لتكون الوقت فعالية. واشرتط CIRCفالرتكيز الرئيسي من )
الطالب إىل الفرقة التعاونية واليت مت تنفيذها من خالل التنسيق 

مثل  من أجل حتقيق األهداف األخرى، مع تعليم القراءة الفرقي،
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ان جبانب ذلك ك واإلمالء. فهم القراءة واملفردات وقراءة الرسائل،
 1 الطالب يتدافعون عن تعاون متبادال يف الفرقة.

عناصر التعاون التكاملي بني القراءة والرتكيب  (2
(Cooperative Integrated Reading and Composition) 

فالنموذج لتعليم التعاون التكاملي بني القراءة والرتكيب         
(CIRC:تتكون من عدة عناصر،وهي )2 

تشكيل جمموعة غري متجانسة (،وهي Teamsفرق ) -1
 اليت تتكون من أربع أو مخس طالب.

(، على سبيل Placement testاختبار املوضوع ) -2
املثال،حيصل من معدل النجاح يف التمرينات السابقة 
يوميا أو بناء على كشف الدرجة حىت أمكنه املعلم 

                                                           
1
Robert.E.Slavin.CooperativeLearning:Teori,Riset,dan 

Praktik,(Bandung:Nusa Media,2010).Hlm.200 
2
 Andi Halimah.Metode Cooperative Integrated Reading And 

Composition (CIRC), 

( Jurnal AULADUNA : Volume 1,No 2 Juni 2014 Hlm.28 
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معرفة القدرة بني مزااي ومستوى صعوبتهم من خالل 
 معني.الطالب يف جمال 

(،تنفيذ الوظيفة Student creativeطالب اإلبداعية ) -3
ضمن اجملموعة حبيث تكوين الظروف الذي يوقع فيه 

 حتديد النجاح الفردي أو جناح اجملموعة.

(، مراحل التعليم املنفذة Team studyدراسة الفريق ) -4
اليت جتب أن قبل اجملموعة واملعلم يعطي املساعدة 

 للمجموعات احملتاجة.

 Team scorer andق هداف وفريق االعرتاف )فري -5

team recognition، )  وهي تعطي الدرجة ما حتصلها
اجملموعة وتعطي معايري اجلائزة حنو اجملموعة اليت 

 جنحت برباعة واجملموعة أقل جناحا يف إكمال املهنة.

( ،يعطي املادة Teaching groupجمموعة التدريس ) -6
 إعطاء الوظيفية مجاعية.لفرتة من خالل املعلم قبل 
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وهي تنفيذ االختبار  ( ،Facts testحقائق االختبار) -7
على أساس احلقائق اليت مت احلصول عليها من قبل 

 الطالب.

 ( ،Whole-class unitsوحدات من الدرجة الكاملة ) -8

توفري املواد امللخصة من قبل املعلمني يف آخر التعليم 
 ابستخدام اسرتاتيجيات حل املشكالت.

اخلطوات يف مدخل التعاون التكاملي بني القراءة  (3
 Cooperative Integrated Reading and) والرتكيب

Composition)  

التكاملي بني القراءة  وأما اخلطوات يف مدخل التعاون     
 3والرتكيب  فهي :

تشكيل فرقة ابملتجانسة  وعادة يف الفرقة من  -1
 أشخاص 4

                                                           
3
 Jamil Suprihatiningrum.Srategi pembelajaran:Teori dan 

Aplikasi, (Jogjakarta:AR-RUZZ MEDIA,2016) Hlm.213 



21 

 
 

فرقة للقراءة  يقدم املدرس املادة أو النص لكل -2
 والتلخيص

يتعاون الطالب معا وعديدة كن يقرأن خالل  -3
النص وإحياد الكلمات الرئيسية ويعطي 

 الطالب فكرة لنص

يكتب الطالب اإلنتاج تعاوهنم مع أعضاء  -4
 األخرين يف الفرقة واحدة

 يقدم الطالب اإلنتاج تعاوهنم  -5

 التأمل وردود الفعل من املدرس -6

 التكاملي بني القراءة والرتكيب مزااي وعيوب التعاون     
(Cooperative Integrated Reading and Composition )     

أما مزااي تعلم التعاون التكاملي بني القراءة والرتكيب         
(CIRC: عند سالفني هو ) 

مناسب لتعزيز  CIRCمنوذج التعلم التعاوين وخاصة  -1
 فهم الطالب على املواد التعليمية.
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 تقليل هيمنة املعلمني يف التعلم.يتم  -2

الطالب يتدافعون على النتائج بعناية،ألهنا تعمل يف  -3
 اجملموعة.

ميكن للطالب فهم معىن  من األسئلة والتحقق يف  -4
 الوظائف بعضها من البعض.

 يساعد الطالب الضعفاء يف فهم الوظائف الوافرة. -5

حتسني نتائج التعليم،وخصوصا يف إهناء األسئلة  -6
 من خالل املعلم.الوافرة 

وأما عيوب التعاون التكاملي بني القراءة والرتكيب        
(CIRC)  

فهم الطالب أبن يقدم الكلمة الرئسية ال يكون  -1
 كاف.

املدرس نفسه أحياان ال يكتب الكلمة الرئسية من  -2
 النص الذي يقدمة إىل الطلبة.
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لوال يراقب املدرس الطالب مراقبة جيدة يكون  -3
 يف الفصل. الطالب ضوضاءون

الطالب الذي ال يريد أن ينهزم على رأية  -4
 فيستصعب رأية املقبول ألصحابه.

يف املناقشة ال يتفق األعضاء اجملموعة  أحياان، -5
 على رأيهم حىت ال جيدوا اخلالصة منها.

 التعليمية  الوسائل -ب

 مفهوم الوسائل التعليمية (1

أدوات الوسيلة التعليمية هي ما يلجأ إليه املدرس من    
وأجهزة ومواد لتسهيل عملية التعلم أوالتعليم وحتسينها 

تعليمية ألن املعلم يستخدمها يف عمله،وهي  وتعزيزها.وهي
 4تعليمية ألن التلميذ يتعلم بواسطتها.

                                                           
4
)بريوت:دار  ،خصائص العربية وطرائق تدريسها انيف حممود معروف، 

 243 ص. (،1998النفائس،
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وتبدولنا أمهيتها من خالل إدراكنا واقع وظيفتها،إذ تتيح    
للمتعلم أن يستخدم أكثر من حاسة واحدة يف تعلمه.وهذا 
التعدد يف استخدام احلواس يساعد على زايدة الفهم 
واالستدالل،خاصة وأهنا نوافد املعرفة لإلنسان،وكلما زاد عدد 
النوافذ املستقبلة كلما سهلت وحتسنت وتعززت عملية التعلم 

  واإلداراك. 

على الرغم من أن للوسيلة كل هذه األمهية،فإن سوء     
قد حيول دون حتقيق أهدافنا اختيارها أو الفشل يف استعماهلا 

الرتبوية.ومن هنا كان على املدرس أن حيسن اختيار الوسيلة 
املالئمة لطبيعة املادة اليت يدرسها،وأن يتدرب على استخدامها 
يف الوقت املناسب،مث ال يبالغ يف استعماهلا،إذ هي عنصر من 
جمموعة عناصر تتآلف وتتكامل لتحقيق اهلدف الذي يسعى 

 صول إليه،وذلك ابملشاركة الفعالة بينه وبني املتعلم.املدرس للو 
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ومهما يكن من أمر دور هذه الوسائل الرتبوية،فإن     
بعضها قد حيل حمل بعضها اآلخر،إال أن املعلم اإلنسان يبقى 

 الوسيلة األجدى لنجاح العملية التعليمية.

 

 أنواع الوسائل التعليمية (2
كثرية تتنوع بتنوع احلاجات للوسائل التعليمية أنواع        

والدواعي هلا،وكلما تقدم العلم وتطورت احلياة ابتكرت وسائل 
جديدة.وهي ختتلف ابختالف  احلواس اليت تتعامل معها:فثمة 

 5ووسائل بصرية ووسائل مسعية وبصرية. وسائل مسيعية،

 :تنقسم الوسائل التعليمية إىل أقسام رئيسية ثالثة هي    

 : الوسيلة السمعية (1

                                                           
5
 الرتبية اإلسالمية وفن التدريس طويلة، عبد الوهاب عبد السالم 

    173-172ص. (2008)القاهرة:دار السالم،
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 وتشمل ما يلي:          
اإلذاعة املدرسية :وهي وحدة اتصال هامة  -1

بني اإلدارة واهليئة التعليمية والطالب،فعن 
طريقها يتم نقل التعليمات واألخبار 

 والنشاطات وغريها إىل الطالب.

األشرطة السمعية : وهلا فائدة عظيمة يف  -2
تسجيل القرآن املرتل واجملود وإمساعه 

مهم قواعد التجويد.كما الطالب،وتعلي
ميكن إمساعهم بعض احملاضرات واملناظرات 

 العلمية.

وجيدر بكل مدرسة أن تقتين عددا من أجهزة التسجيل مع   
 نسخة من القرآن املرتل ونسخة من القرآن اجملود.

 الوسيلة البصرية: (2

 وتشمل ما يلي:         
 ذوات األشياء،مثل احليواانت والنبااتت. -1
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 واجملسمات والصور:اخلرائط  -2

وتصنع عادة من اجلبس أو الورق        
املقوى،وحتتوي على رسوم توضيحية.وصور 
املناظر الطبيعية من جبال وأهنار وحبار وسهول 
ووداين وآاثر زالزل وبراكني،وحنو ذلك من 

 اللوحات املضيئة وغري املضيئة.
وتعرض  جهاز عرض الشرائح الشفافة، -3

وميكن أن  املصورة،فيه املواد املكتوبة و 
يستخدم داخل الفصل من غري تعتيم.وهو 
ويسلة سهلة االستعمال يزيد يف تفاعل 

 الطالب مع املوضوع يف أثناء الشرح.

جهاز عرض األفالم الثابتة )الفانوس  -4
ويعرض فيلم الصوت له وال  السحري(:

حركة،وإمنا هو عبارة عن جمموعة من 
بعة،حتكي الصور املتسلسلة واملرتابطة واملتتا
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قصة أو تعرض عمال متكامال.وتبقى 
الصور على الشاشة حىت يغريها املدرس 

 يف الوقت الذي يراه مناسبا.

وترتبط ابلعملية التعليمية ارتباطا  املكتبة : -5
قواي،ألهنا تعمل على زايدة ثقافة 
الطالب،فيجب أن تتوفر فيها املصادر 
واملراجع اليت ختدم املواد الدراسة وغريها 

 جع إليها املدرسون والطالب.لري 

املصادر واملراجع والصحف واجملالت اليت  -6
حيضرها املدرس معه أو يرشد إليها 

 الطالب.

الكتاب املدرسي وما يتضمنه من ترتيب  -7
وعرض أفكار وأمثلة وصور توضيحية 
وقصص وتعبري وغري ذلك.وهو أكثر 
الوسائل بقاء يف يد الطالب،فهو 
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بيت.وعلى املصاحب له يف املدرسة وال
املدرس أن يشرح ما فيه،ويربط الطالب 

 به.

السبورة : وهي أبرز وسائل التعليم  -8
وأسهلها تناوال وأكثرها استخداما على 

  6 مجيع املستوايت.

وهي اليت تعتمد على حاسيت السمع  الوسيلة السمعية والبصرية :
إيصال املعلومات إىل املتعلم.ومن هذه  والبصر،وهتدف إىل

 الوسيلة:

التلفاز التعليمي،األفالم التعليمية الناطيقة واملتحركة،والشرائح 
 .عندما تستخدم مبصاحبة التسجيالت الصوتية للشرح والتفسري

 فوائد الوسائل يف التعليم اللغة العربية   (3
 : إن الوسيلة التعليمية هلا فوئد كثرية منها                 

                                                           
6

)بريوت:دار  ،خصائص العربية وطرائق تدريسهاانيف حممود معروف، 
 245ص. (،1998النفائس،
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 التشويق واإلاثرة (1

 ملوضوعة الدرسجذب املتعلمني  (2

تسهيل مهمة املعلم يف إيضاح املعلومة،وتقريبها  (3
 واختصار الوقت

تبعث الروح والبتكار لدى املعلم،ودعوه لتفكري  (4
 السليم يف موضوغ درسه

تنمي قدرة الطالب على املالحظة والتفمري  (5
 واملقارنة،وجتعل حمببة لدى التالميذ

ية،ألهنا تزيد من خربة املتعلم وجتعلها أقرب إىل الواقع (6
 تساعد على إشراك مجيع احلواس

 تقلل من اإلغراق يف اللفظية اجملرد (7

 تساعد الطالب يف تكون مفاهم سليمة (8

تنوع يف أساليب التعزيز أي تقوي املوضوع وتساعد  (9
 املدرس على إيصال املعلومة 

 تساعد على مراعاة الفروق الفردية (11
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 تساعد على ترتيب أفكار التالميذ (11

 7السلوك وتكوين االجتاهاتتؤدي إىل تعديل  (12

 وسيلة القصة املصورة -ج
 مفهوم وسيلة القصة املصورة (1

َقَصَصا" -يَ ُقص  -القصة مجعها القصص من لفظ "َقص            
-.واملصورة هي صيغة اسم  املفعول من لفظ "َصو رَ 8هي احلديث

.القصة 9َتْصوِّيًر" يعين جعل له صورة وشكال ورمسه ونقشه-ُيَصو ِّرُ 
املصورة هي الكرتون الذي يكشف الشخصية ويقص القصة 
ابلصور كالسلوان للقارئ.القصة املصورة مكونة من أحوال القصة 

 ..املتسلسلة،وقد يتصف ابلفكاهة

وسيلة القصة املصورة من عناصر التعليم اليت تساعد      
التالميذ وتبدل موقع املعلم يف العملية التعليمية إما يف الفصل 

                                                           
7
 ،أمهية الوسائل التعليمية يف بيان عقيدة اإلسالمية محزة حشني عبيد، 

 211ص. )جملة اجلامعة العراقية(،

8
 632ص. (،1977)بريوت:دار املشرق، ،املنجد ،لويس معلوف 

9
 440ص. نفس املراجع 
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تستخدم  وسيلة القصة املصورة يف العملية  ارج الفصل.وإما خ
ومها أن توظف على أداة التعليم وعلى  التعليمية يف اجلهتني،

وسيلة القصة املصورة . 10الوسيلة التعليمية املستخدمة ابلتالميذ
رأى مجيالر أن القصة املصورة  هي وسيلة تضم الصور والنصوص.

بغاية وفلسفة الصانع  هي متسلسة الصور املرتب اليت تناسب
 .11حىت يتوصل أخبار القصة

وتذكر وسيلة القصة املصورة كوسيلة طبعية لعملية ووصف     
وسيلة القصة املصورة من الوسيلة الطبيعية اليت  هذه الوسيلة.

حتتاج إىل الطبع إلكثار هذه الوسيلة وحتتاج إىل عملية التحرير 
املصورة  قبل أن تطبع.شرح سوجاان بعض خصائص القصة

 ابلتايل:
 أن تكون للقصة املصورة حاالت القصة املتسلسلة املتنوعة (  1 

                                                           
10

 Anip Dwi Saputro,Aplikasi Komik Sebagai Media 

Pembelajaran,(Jurnal MUADDIB Vol.05 No.01 Januari-juni 2015), 

Hlm.1 
11

 Dyah Dwi Hapsari dkk,Media Komik untuk Meningkatkan 

Keterampilan Menulis Karangan,(Surakarta:FKIP Universitas Sebelas 

Maret,t.t), Hlm.2 
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 أن تعرف القصة املصورة ابلفكاهة(  2 
 أن تعرف القصة املصورة شخصية أخرى ليفهمها القارئ(  3 
 أن تكون قصتها حول اجملتمع(  4 
أن تكون قصتها حول النفسية حىت يعرف القارئ نفس (  5 

 واسطة الشعور والعمل من عمل الشحصية األوىل الصانع ب
 أن تكون قصتها خمتصرة ومسرورية(  6 

 أن تشتمل القصة املصورة على أعمال من شخصيتها ( 7  

 أن تصنع القصة املصورة حيوية ابستعمال األلوان احلرية(  8  

 أنواع وسيلة القصة املصورة (2

تنقسم إىل أن القصة املصورة ( Bonef) رأى بونيف     
قسمني.يعين القصة املصورة ابعتبار شكلها والقصة ابعتبار جنس 

 قصتها.
 القصة املصورة ابعتبار شكلها (1

 تنقسم القصة املصورة ابعتبار شكلها إىل مخسة أقسام:        
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 (Komik strip) القصة املصورة الشريطية -أ        

القصة املصورة الشريطية هي القصة املصورة اليت تتكون           
يف اجلريدة واجمللة.وهي تنقسم   توجد   من بعض اللوحات،غالبا 

 إىل القسمني:
 Komik Strip) القصة املصورة الشريطية املتسلسلة(  1      

Bersambung) 

القصة املصورة الشريطية املتسلسلة تتكون من ثالثة أو           
أربعة لوحات وتوجد يف اجمللة أو يف اجلريدة وقصتها متسلسلة يف  

 كل طبعتها.
 (Komik Kartun) القصة املصورة الفكاهية(  2        

القصة املصورة الفكاهية تتكون من ثالثة أو أربعة          
لتعليق على الواقعة واملسألة احلديثة لوحات.وهي كوسيلة ا

 ابلفكاهة.

 (Buku Komik) كتاب القصة املصورة -ب             
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كتاب القصة املصورة هو القصة املصورة اليت                
 تصنع يف الكتاب وشكل كتاهبا كاجمللة.

 (Novel Grafis) الرواية الغرافيكية -ج             

صورة هي القصة املصورة تظاهر القصة اليت هذه القصة امل       
هلا املوضوع اخلطري.وهذه القصة املصورة مقدمة للقارئ 
الكبار.وقصتها كقصة الرواية ومقدمة ابلصور املشبة بكتاب 

 12.القصة املصورة وحمتوايها أكثر من مائة صفحة

 (Komik Kompilasi) القصة املصورة االجتماعية -د         

القصة املصورة هي اجتماع القصة املصورة اليت هذه        
 يصنعها بعض الصانع،وقصتها متنوعة.

                                                           
12

Nick Soedarso,Komik:Karya Sastra Bergambar,(Jurnal 

Humaniora(Vol.6No.4,2015),Hlm.502.  

http://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/3378.diakse

s pada hari Senin,25 Desember 2018 

http://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/3378.diakses%20pada%20hari%20Senin,25
http://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/3378.diakses%20pada%20hari%20Senin,25
http://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/3378.diakses%20pada%20hari%20Senin,25
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 (Komik Online) القصة املصورة يف اإلنترينيت -ه         

هذه القصة املصورة حيتاج إىل اإلنترينيت              
 ملشاهدها.وهذه القصة املصورة أرخص من القصة املصورة العامة.

 ابعتبار قصتهاالقصة املصورة  (2
 (Komik Pendidikan) القصة املصورة الرتبوية -أ

أن هذه القصة املصورة الرتبوية وسيلة اليت وصلت              
إليناالعلوم.كما قال بونيف ألن تطوير القصة املصورة اليت له 
وظيفتان مها وظيفة اإلقتصاد ووظيفة الرتبوية.مثل القصة املصورة 

باء أو األدب أو العلوم العامة كالرايضية اليت قصتها حول األن
 وغري ذلك.

 (Komik Iklanالقصة املصورة اإلععالنية ) -ب      

 هذه القصة املصورة كوسيلة إلعالن من النتاج املروج.           

 (Komik Wayang) القصة املصورة الدمية -ج      
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 هذه القصة املصورة تقص عن الدمية كمحابراات.          

 Komik silat/Bela) القصة املصورة الدفاعية عن النفس -د       

Diri) 

 (Komik Humor) القصة املصورة الفكاهية -ه       

 (Komik Perang) القصة املصورة احلربية -و       

 (Komik Romansa) القصة املصورة الغرامية -ز        

 (Komik Biografi) القصة املصورة السريية-ح       

 (Komik Sejarah) القصة املصورة التارخية -ط       

 (Komik Fantasi) القصة املصورة اخليالية -ي        

 

 

 عناصر القصة املصورة          (3
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 13منها : للقصة املصورة عناصر      

اللوحة هي صندوق متلئه الصورة ( Panel) اللوحة -أ    
 حبكة الرواية.التوضحية والنصوص اليت تتكون 

( أول عنصر أساسي يف القصة Ceritaالقصة ) -ب   
املصورة هي القصة اليت يرويها.من حالل إنشاء القصة ابلرتتيب 
على لوحة العمل،ميكن للمنشئ أن يرى بصراي ما إذا كانت 

 القصة منطقية أو كميلة أو مقصودة من املعلومات األساسية.

القصة املصورة أيضا على  ( حتتويKarakter) الشخصية-ج      
الشخصيات يف القصة.عند إنشاء لوحة القصة، يستخدم معظم 
املبدعني القلم أو القلم الرصاص وال يهتمون جبعل الشخصيات 

 تبدو جيدة. 

                                                           
13

، متاح على عناصر القصة املصورة  
12010683-storyboard-https://ar.lizcollinshistoryclasses.com/elements   

 2019-12-17اتريخ الدخول  

https://ar.lizcollinshistoryclasses.com/elements-storyboard-12010683
https://ar.lizcollinshistoryclasses.com/elements-storyboard-12010683
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( احلور هو أيضا عنصر من عناصر Dialogاحلوار ) -د       
لقصة يف  القصة املصورة،ال تعرض لوحة العمل الشخصيات يف ا

 صة فحسب، ولكنها تعرض أيضا ما تقوله الشخصيات.الق

( حتتوي القصص املصورة أيضا Kerangka Waktuإطار زمين ) -ه
على مالحظات حول اإلطارات الزمنية، مثل مقدار الوقت الذي 
سيتم استخدامه يف مشهد معني، أو مقدار الوقت الذي مير بني 

 اإلطارات.

يشيع استخدام العديد ( Detail Kameraتفاصيل الكامريا ) -و
من املصطلحات املختلفة يف إنتاح لوحات القصة، خاصة عند 

 اإلشارة إىل تفاصيل الكامريا.

 املزااي والعيوب (4
 مزااي القصة املصورة:    

 ( أن ترقي القصة املصورة رغبة التعلم لدى التالميذ1    
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 ( أن ترشد التالميذ إىل حب القراءة2    

 دات لدى القارئ( أن تزود املفر 3    

 ( أن تسهل التالميذ لفهم املعىن التجريدي4    

 أن ترقي رغبة قراءة دروس أخرى( 5   

 ( أن تشتمل على اخلريات ودروس أخرى6   

 عيوب القصة املصورة:     

أن مل يقدر التالميذ كلهم على أن يتعلموا فعاال ابألسلوب ( 1  
 البصري

 كسالان لقراءة الكتب غري املصورةأن جتعل القصة املصورة  ( 2  

 أن يكون فيها الكالم والسلوك املذمومان.( 3  

 مهارة القراءة -د
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 مفهوم القراءة (1
 تتبع -وقراان .قراءة الكتاب قرأ نقول : اللغة يف قرأ معىن         

 أو تتبع ا، ونطق نظرا كلماته

 14الصامتة. ابلقراءة حديثا ومسيت ا، ينطق ومل كلماته

 تفاعلية عقلية عملية القراءة أن" بقوله شحاته عرفها فقد  

 عينيه طريق عن القارئ يتلقاها اليت الرموز والرسوم تشمل دافعية

 واالستنتاج وهذه املعاين السابقة اخلربة بني والربط املعىن وفهم

 ."املشكالت وحل والتذوق واحلكم والنقد

 العطاء، غزير معنيا يعترب الذي اللغوي الفن ذلك هي القراءة   

 إن األخرى، الفنون بقية عناصرها ومنه تستمد املدد، سابغ

 مبعني روافدها مل ترتبط إذا -أيضا واالستماع بل -والكتابة الكالم

 كان وبالغة، وفصاحة وثقافة، وفكرا ومناء، أخذا : القراءة

                                                           
14

 اململكة( ،تنميتها وطرائق ماهيتها اللغوية املهارات ،عليان فؤاد أمحد 

 99ص. (،2010املسلم، دار : السعودية العربية
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 يشبع وال ظمأ، يروي ال العائد، قليل القيمة، عطاؤها ضحل

 .15الوجدان العقل أو من شيئا يغذي وال جوعا،

 االستغناء ميكن ال اليت املهمة االتصال وسائل من والقراءة   

 املعارف خمتلف على اإلنسان خالهلا  يتعرف ومن عنها،

 يف الدرس وأداته األساسية، التعلم وسيلة وهي والثقافات،

 .الفرغ أوقات وشغل والتحصيل

 أهداف تعليم القراءة (2
 يف القراءة تعليم من والرئيس العام اهلدف ويتلخص         

 من العربية اللغة يقرأ أن على يكون قادرا أن من املتعلم متكن

 يف أن يقرأ يعين وهذا ومريح، سهل بشكل اليسار إىل اليمني
 املطبوعة الصفحة من مباشرة املعىن متلفظا ويسر وسرعة صمت

                                                           
15

   .....،تنميتها وطرائق ماهيتها اللغوية املهارات ،عليان فؤاد أمحد  

 9 .ص
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 مرات االستعانة ودون الرتاكيب أو عند الكلمات توقف دون

 .16ابملعجم عديدة

 األهداف شكل يف يوضع أن ميكن العام اهلدف هذا      

 17:التالية اجلزئية

 املكتوبة الرموز ربط من الدارس يتمكن أن -1

 يف اللغة العربية. عنها تعرب اليت ابألصوات

 قراءة نص قراءة من الدارس يتمكن أن -2

 .صحيح بنطق جهرية

 مباشرة العام املعىن استنتاج من يتمكن أن -3

 بتغري املعىن وإدراكتغري املطبوعة الصفحة من

 الرتاكيب.
                                                           

16
 العربية اللغة تدريس طرائق ،طعيمة أمحد ورشدي الناقة كامل حممود 

 .151ص ،هبا الناطقني لغري

17
 151ص... نفس املراجع، 
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 السياق، معاين من املفردات معاين يتعرف أن -4

 ومفردات مفردات احلديث بني والفرق

 الكتابة.

 وإدراك الفقرات يف اجلمل معاين يفهم أن -5

 .تربط بينها اليت املعىن عالقات

 ذلك تعوق أن دون وانطالق بفهم يقرأ أن -6

 .وصرفها اللغة قواعد

 يدرك وأن والتفاصيل اجلزئية األفكار يفهم أن -7

 .للفكرة الرئيسية املكونة العالقات

 منها. كل ووظيفة الرتقيم عالمات يتعرف أن -8

 أو ابملعاجم االستعانة دون بطالقة يقرأ أن -9

 .إىل اللغتني مرتمجة مفردات قوائم
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 قراءة من ابتداء واسعة قراءة يقرأ أن -11

 والتاريخ والعلوم األدب قراءة إىل الصحيفة

 األحداث إدراك مع اجلارية واألحداث

 .وحتليل املعاين النتائج وحتديد

 أساسا، املعىن فهم هو مقروءة مادة أي من اهلدف إن      

 ألنه املكتوب، ابلرمز القارئ خربة ربط تتمثل يف العملية واخلطوة

 بني الصحيح الربط القراءة يشمل يف والفهم .الفهم أشكال أول

 املعىن املناسب، واختيار السياق يف املعىن وإجياد واملعىن، الرمز

 األنشطة يف واستخدامها األفكار هذه وتذكر األفكار، وتنظيم

 اخلليفة يذكر مهارات عدة القرائي وللفهم .احلاضرة املستقبلية

 :أييت ما منها

 .معناه الرمز إعطاء -1

 الرمز، جمرد من األكرب الوحدات فهم -2

 والقطعة كلها. والفقرة واجلملة كالعبارة
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 .فكرية وحدات يف القراءة -3

 املعىن واختيار السياق من الكلمات فهم -4

 .املناسب

 .للكلمات املتعددة املعاين فهم -5

 الرئيسية األفكار اختيار على القدرة -6

 .وفهمها

 اتبعه الذي التنظيم إدراك على القدرة -7

 الكاتب
 .االستنتاج على القدرة -8

 .الكاتب اجتاه فهم على القدرة -9

 القراءة تعليم طرق (3

 :القراءة تعليم يف املعلم دور      
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 والتعريف القراءة، لعملية التعريفات من العديد هناك         

 هذا يتضمن حيث نظر واستبصار، عملية القراءة :نتبناه الذي

 18:التالية املهارات املفهوم

 والتدبر التفكري مع ابلعني الرؤية -1

 الفهم -2

 املقروءة، املادة جزئيات بني العالقات إدراك -3

 .والتفسري التحليل طريق عن

 .ابلنتائج والتنبؤ التوقع على القدرة -4

 .وموضوعية علمية معايري ضوء يف النقد -5

 التقومي -6

                                                           
18

 العربية اللغة تعليم مناهج يف املرجع (،واخوانه طعيمة أمحد رشدي 

 480 .ص م(، 2010 العريب، الفكر دار :القاهرة (أخرى بلغة للناطقني
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 قدرة تنمية هو للقراءة الرئيس اهلدف أن ومبا             

 بنبغي لذا املكتوبة، ويستجيب للغة ويفهم يقرأ أن على التلميبذ

 19: يتمتع أن بغريها للناطقني العربية اللغة املعلم على

 الرموز معىن تعرف سرعة على القدرة -1

 .للغة الكتابية

 القراءة، على السرعة تعديل على القدرة -2

 املقروءة املادة طبيعة مع تتناسب حيث

 .منها والغرض

 األساسية املهارات يف التحكم على القدرة -3

ما يالئم  منها يستخدم حبيث للقراءة،
 .يقوم اليت املناشط

 .سبق ما تذكر على القدرة -4

                                                           
 481.ص ..... ،نفس املراجع 19
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 اليت اللغوية املادة بني التمييز على القدرة -5

 .وحتليلية أتملية قراءة إىل حتتاج

 .بوضوح األهداف حتديد على القدرة -6

 .السابقة املعلومات تدعيم على القدرة -7

 وعدم وحدها، العربية ابللغة االهتمام -8

 .وسيطة لغة استخدام
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 الثالث الفصل

 البحث منهج 

 البحثمنهج  -أ

 البحث هذا أتليف يف الباحثة تستعمله الذي املنهج إن     

 الذي العلمي املنهج ابإلجنليزية هو ما يقال أو جترييب منهج هو

 تعرف أن بواسطته ”Experiment Research“  الباحثة تستطيع

وله   .التابع( املتغري) النتيجة على (املستقل املتغري( السباب أثر
تنقسم تصميمات املنهج .الطبيعية العلوم تقدمي يف اجللي األثر

 Factorialتصميمات العاملية ) التجريب إىل أربعة األقسام:

Design( تصميمات التجربية ، )True Experiment ) ،
( وتصميمات Quasi Experimentتصميمات شبه التجربية )

تنقسم هذا البحث إىل ثالثة ( . Pre-Experimentالتمهيدية )
 One ، والثاينOne Shoot Case Study أقسام : التصميم األول 

group Pre-test Post-Test  والثالث ،Intact Group 

Comprasion  . 
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التجريب أو البحث ("عن املنهج elmerويقول "إمير)    
التجريب:"إن البحث التجريب يتضمن أكثر من جمرد البحث عن 
حقائق معرتف هبا يف تراكيب وجتمعات جديدة.إنه التطبيق 
احملدد ملبادئ البحث يف مواقف مضبوبط بقصد اختبار الفروض 

 املتعلقة ابلعوامل املعينة.

 وأما املنهج التجريب فيتكون من اخلطوات اآلتية:هي:   

حتديد جمتمع البحث ومن مث اختبار عينة،تتفق يف  (1
 املغتريات اخلارجية املراد ضبطها.

 اختبار عينة البحث يف موضع التجربية اختبار قلبليا. (2

 تقسيم عينة البحث (3

إن منهج البحث الذي تعتمد عليه الباحثة يف  
كتابه هذه الرسالة هو املنهج التجريب بتصميمات 

وهذا التصميم أيخذ (.Pre-Expredimen)التمهيدية 
 1الشكل التايل :

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1
املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية الكتاب  ،صاحل بن محد العاشف 

  316-315(،ص. 2000،)الرايض:مكتبةالعبيكان األول
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 :                                              البيان  

 الرمز )ت( يرمز اجملموعة التجربية-

 ( يرمزان للتجربية،أي للمتغريات املستقلةxالرمز )-

 ( يرمز لالختبار القبلي1الرمز )خ-

 البعدي (يرمز لالختبار2الرمز )خ-

 جمتمع البحث  -ب

الذين هلم  )األشياء والعناصر( اجملتمع هي مجيع األفراد        
وأما اجملتمع يف هذا البحث  خصائص الواحدة ميكن مالحظتها.

اإلسالمية يف املدرسة دار احلكمة  فهي الطالبات للمرحلة الثانوية
 م. 2020-2019طالبا لسنة   195وعددهم يبلغ 

 عينة البحث -ج

والعينة هي جمموعة جزئية من اجملتمع للمشاركة يف 
الدراسة،وميكن أن ميثل مجيع اجملتمع.والعينة هلذا البحث على 

 (.Purposive sampling) الطريقة العمدية

 2ح x 1ت خ
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كل الطالبات يف الفصل  فأخذت الباحثة العينة       
وخرتات الباحثة هذا  .طالبات 29 " حيث عددهن2األول"

الطالبات ضعف كفاءة يف القراءة حيث أهنن مل  الفصل ألن
 .يقرأن النصوص فصيحا ومل تفهمنها معانيه يستطعن أن

 أدوات البحث -د

ستستعمل الباحثة أدوات البحث وهلما عالقة       
 هو: ابملوضوع.واألدوات اليت تيتخدميها يف هذا البحث 

 املالحظة املباشرة (1

ريتبط بقرينة البحث أما معىن املالحظة : إصطالحا ف      
مع بواسطتها  العلمي حيث تشري إىل أداة من أدوات البحث جتج
املعلومات اليت متكن الباحث من اإلجابة عن أسئلة البحث 
واختبار فروضه. واملالحظة املباشرة هي حيث تقوم الباحثة 
مبالحظة سلوك معني من خالل اتصاله مباشرة ابألشخاص أو 

الحظة املباشرة اليت تقوم ا الباحثة هي أن األشياء اليت يدرسها وامل
تالحظ الطالبات وأحواهلّن يف النشاط التعلمي يف الفصل. 
فتستعمل الباحثة أدوا ا بقائمة املالحظة اليت أعدهتا قبل دخول 
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الفصل لنيل البياانت عن أحوال الطالبات يف اتباعهّن الدرس. 
يعين غري  أسئلة مع أربع خيارات اإلجابة 10وهي تتكون من 

 جيد، وقلة جيد، وجيد، وجيد جدا.

 اإلختبار (2

 أن ميكن اليت األدوات أحد املقننة االختبارات تعد      

 األسئلة إلجابة حتتاجها اليت جلمع املعلومات الباحثة تستخدمها

  .فروضه واألدوات اختبار أو البحث

 االسئلة بنود هي الطريقة هلذه البياانت جلمع املستعملة    

 :ومها ابختبارين، الباحثة وتقوم .املقال بنوع أسئلة 10 تبلغ

 اإلختبار القبلي (1

 إجراء قبل (pre-test) القبلي االختبار يكون    

القراءة ابستخدام مدخل التعلم التعاوين  تعليم عملية
 إعطاء بوسيلة القصة املصورة وهي CIRCأبسلوب 

 .الفصل داخل جيري على ما للطالبات األسئلة
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 اإلختبار العبدي (2

 إجراء ( بعد(post-testالبعدي  اإلختبار يكون   

القراءة ابستخدام مدخل التعلم التعاوين  تعليم عملية
 إعطاء القصة املصورة وهي بوسيلة CIRCأبسلوب 

 .األخرة لتقومي نتائجهم للطالبات األسئلة

 القبلي االختبار بني الباحثة تقارن ذلك وبعد

 زايدة على لتعرف وحتلل بينهما البعدي واالختبار

 .القراءة فهم يف الطالبات

 طريقة حتليل البياانت -ه

 املالحظة املباشرة (1

 حصلت اليت البياانت حتليل يف الباحثة اعتمدت      

 اليت البياانت حسن املقرر القانون عدد على حبثها يف

 األنشطة من البياانت وحيسب .الباحثة ستحللها

 والتعلم التعليم عملية إجراء عند املدّرسة و الطالبات

 :القانون ابستعمل
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 = النسبة املؤية  𝑝البيان: 

R =عشراة احلصولة عليها جمموعة القيمة 

Tالنتيجة الكاملة = 

عند إجراء  الطالبات وحتدد املسند ألنشطة املدّرسة و
 عمالية التعليم والتعلم إىل مخسة احلويل: 

 جيد جدا=  81-100٪

 = جيد  70٪ -66

 مقبول=  56-65٪

 انقص=  55٪ -41

 2= راسب 0-40٪

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2
Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), Hal. 281. 
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 االختبار (2

 Test" )ت" ابختبار االختبارين نتيجة عن الباحثة وحتلل

“t” )يلي كما القانون فتستخدم:  

 يف البياانت لتحليل الباحثة تستخدم الذي القانون وأما
 3:التايل القانون هو البحث هذا

to =
MD

SEMD
 

      

 :  البياانت

 to   :املالحظة حاصل. 

 MD  :ونتيجة األوىل املتغرية نتيجة بني الفروق متوسطة 

 :  التالية اخلطوات اتباع من الثانية، املتغرية

𝑀𝐷 =
Σ𝐷

𝑁
 

 ΣD : جمموع الفروق بني النتيجة املتغرية األوىل والنتيجة
 من اخلطوات اآلتية :  Dاملتغرية الثانية، و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3
 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2009), hal. 305-315 



58 
D = X-Y 

X :.النتيجة املتغرية األوىل 
Y.النتيجة املتغرية الثانية : 
N.عدد العينة : 

𝑆𝐸𝑀𝐷 : اخلطاء املعياري للفروق وهو اتباع القانون التايل : 

𝑆𝐸𝑀𝐷 =
𝑆𝐷𝐷

√𝑁 − 1
 

 : SDD اإلحنراف ملعياري للفروق بني النتيجة املتغرية األوىل
 والنتيجة املتغرية الثانية، يعين:

𝑆𝐷𝐷 = √
Σ𝐷2

𝑁
(
Σ𝐷

𝑁
)

2
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البياانت -أ 

شرحت الباحثة يف الفصل السابق فيما تتعلق لقد        
تريد الباحثة أن تبحث مما تتعلق مبنهج البحث. ويف هذا الفصل 

. واالختبار نتائج املالحظة املباشرة ببياانت هذا البحث، منها 
وتكون نتائج االختبار من االختبار القبلي واالختبار البعدي. 

استخدام مدخل التعلم  "االختبار القبلي تؤديه الباحثة قبل 
واالختبار  " بوسيلة القصة املصورة  CIRCالتعاوين أبسلوب 

استخدام مدخل التعلم التعاوين  البعدي تؤديه الباحثة بعد "
 ".بوسيلة القصة املصورة  CIRCأبسلوب 
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تعرض الباحثة يف هذا الفصل عن نتائج البحث اليت     
ابملدرسة  "2"وجدهتا بعد القيام ابلبحث التجرييب للفصل األول

للحصول على  -يف فصل األوىل الثانوية االسالمية دار احلكمة
 2020-2019للسنة الدراسية البياانت يف البحث التجرييب 

إعتمادت على إفادة العميد كلية الرتبية وأتهيل املعلمني جامعة 
-B.   : الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه برقم

628/Un.08/FTK /KP.07.6/01/2019  

 حملة عن ميدان البحث   -1

املدرسة الثانوية اإلسالمية دار احلكمة تقع يف قرية  كانت   
Kajhu،Aceh Besar  2008. أسست هذا املدرسة يف السنة. 

 ويعلم فيه العلوم الطبيعية والعلوم اإلسالمية.

طالبا. وتكون من  195وكان عدد الطلبة يف هذا املدرسة يبلغ   
طالبة. وتوضح الباحثة عدد الطلبة يف  91طالب و  104

 اجلدول األيت:
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 1-4اجلدول 

 دسةةعدد الطلبة الذين يتعلمون يف هذا امل

 الفصل الرقم
 عدد الطالبة

 اجملموع
 الطالبات الطالب

 32 - 32 "1الفصل األول " 1
 29 29 - "2الفصل األول " 2
 23 10 13 "3الفصل األول " 3
 37 - 37 "1الفصل الثاين " 4
 37 37 0 "2الفصل الثاين " 5
 31 13 18 الفصل الثالث 6
 195 91 104 اجملموع 

 (2019البياانت من واثئق املدرسة، سنة )مصادر 

وأما املدرسون يف املدرسة الثانوية اإلسالمية دار احلكمة      
 16مدرسا ومن اإلانث  10مدرسا. من الذكور  26فعددهم 

 مدرسات. كما يتضح يف اجلدول اآليت:
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 2-4اجلدول 

 عدد املدسةون يف املدسةة الثانوية اإلةالمية داس احلكمة

 نيعدد املدسة
 اجملموع

 املدرسات املدرسون
10 16 26 

 (2019) مصادر البياانت من واثئق املعهد، سنة 

مدخل التعلم التعاوين  استخدام -2
بوسيلة القصة املصورة لرتقية   CIRCأبسلوب

 قدرة الطالبات على مهارة القراءة

جتري الباحثة عملية استخدام مدخل التعلم التعاوين     
بوسيلة القصة املصورة لرتقية قدرة الطالبات على   CIRCأبسلوب

. وتقوم دار احلكمة مهارة القراءة حني تقوم هبا يف املدرسة الثانوية
الباحثة كمدرسة  يف عملية التعليم عند استخدام مدخل التعلم 

بوسيلة القصة املصورة لرتقية قدرة   CIRCالتعاوين أبسلوب
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الطالبات على مهارة القراءة اإلرشاد الطالبات يف مهارة القراءة 
وأما توقيت البحث يف استخدام مدخل التعليم التعاوين .

بوسيلة القصة املصورة لرتقية قدرة الطالبات على   CIRCأبسلوب
  ميكن عرضها يف اجلدول التالية: مهارة القراءة

 3-4اجلدول 

 التوقيت التجرييب

 العملية التاسيخ اليوم اللقاء
اللقاء 
 األول

تدريس القراءة   2019\11\16 السبت
 واالختبار القبلي

اللقاء 
 الثاين

تدريس القراءة  2019\11\21 اخلميس
  CIRCأبسلوب

بوسيلة القصة 
املصورة واالختبار 

 البعدي
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قبل إجراء البحث تقوم الباحثة ابالختبار القبلي لكي       
سيطرة املادة التعليمة وبعد هناية  تعرف قدرة الطالبات على

تدريس فتقوم الباحثة ابالختبار البعدي ملعرفة قدرة الطالبات بعد 
جتريبيب مث تقارهنا مع االختبار القبلي. وأّما خطوات التعليم والتعلم 

 يف كل دورها فكما يف اجلدول اآلتية :

 4-4اجلدول 

 يف اللقاء األول  أنشطة الطالبات دسسةة وامل أنشطة

 ()اللقاء األول

 أنشطة الطالبات دسسةةامل أنشطة

املدّرسة  تدخل -
)الباحثة( يف االفصل 
إبلقاء على الطلبة 
السالم و يكّيف 

 ترد الطلبة السالم -

تسمعون  والطالبات
إىل كالم املدّرسة 

 .متعلق ابلتدريس
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الفصل وتشرح مقصود 
 التدريس يف هذا اللقاء.

لقراءة أتمر املدّرسة  -
 مجيع إىل الدعاء وتنظر

 الطلبة مث تدع الطلبة

 الغياب بكشف

قرأت الطالبات  -
 الدعاء واهتمام

 بدعوة الطالبات

 الغياب كشف

وتكرر املدرسة  تشرح -
 املوضوع السابق 

جتيب وتستمع  -
الطالبات إىل 

 املدرسة

تشرح املدرسة عن املادة  -
"املرافق واألدوات 

 املدرسية ".

تستمع الطالبات  -
 . إىل شرح املدرسة
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تشرح املدرسة املفردات  -
اجلديدة عن املوضوع " 
املرافق واألدوات 

 املدرسية.

 

تستمع الطالبات  -
إىل شرح املدّرسة 
على املفردات عن 
املوضوع " املرافق 
 واألدوات املْدرسية".

تعطي املدّرسة احلوار  -
 الصعبة إىل الطالبات.

تسأل الطالبات  -
املعىن احلوار الصعبة 

 ىل املدّرسةإ

املدّرسة  تنقسم -
الطالبات إىل ستة 
جمموعات للمشاهدة 

  احلوار 

جتلس الطالبات مع  -
جمموعتهن 

وتشاهدون املادة 
 اليت عرضها املدّرسة 

تستمع الطالبات  -تطلب املدّرسة من كل  -
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جمموعة أن تطلب 
 طالبتان لقراءة حوار

إىل شرح املدّرسة 
وتتقّدم أمام الفصل 

 لقراءة احلوار

تشرح املدّرسة اخلالصة  -
 .من املوضوع

تستمع الطالبات  -
إىل اخلالصة 

استماعا 
جيدا،وأتخذ 

الطالبات اخلالصة 
  الدراسة.

تشارك املدّرسة االختبار  -
 قبلي

جتيب الطالبات  -
على األسئلة 

 ابنتباههن.
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أخريا،املدّرسة ختتتم  -
الدرس بقراءة الدعاء 
وتلقي السالم قبل 

 اخلروج من الفصل.

الطالبات تقرأ  -
الدعاء وترّد 

 الطالبات السالم.

 
 5-4اجلدول 

مدخل التعلم التعاوين عملية تعليم وتعلم اللغة العربية ابستخدام 
 بوسيلة القصة املصورة لرتقية  CIRCأبسلوب

 )اللقاء الثاين(
 أنشطة الطلبة دسسةةامل أنشطة

تدخل املدّرسة )الباحثة(  -
 يف الفصل إبلقاء السالم 

 الطالبات السالمترد  -
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أتمر املدّرسة لقراءة  -
 مجيع إىل الدعاء وتنظر

 مث تدع الطالبات

 بكشف الطالبات

 الغياب

تقرأ الطالبات  -
 الدعاء واهتمام

 بدعوة الطالبات

 الغياب كشف

تستمع الطالبات  - توفر املدّرسة الدوافع -
 ابنتباههن

تشرح املدّرسة أهداف  -
التعليم مهارة القراءة 
ابستخدام مدخل التعلم 

 CIRCالتعاوين أبسلوب 
بوسيلة القصة املصورة 
وتوضح خطوات التعليم 

 به

 تستمع الطالبات -

 إىل شرح املدّرسة
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تكرر املدّرسة ماّدة التعلم  -
 يف أسبوع املاضي 

تستمع الطالبات  -
إىل الكلمة اليت 
تلفظفها الباحثة 

  روهاويكر 

تشرح املدّرسة كيفية  -
 التعلم التعاوين أبسلوب 

 CIRC  بوسيلة القصة
 املصورة 

تستمع الطالبات  -
 إىل شرح املدّرسة

تشرح املدّرسة احلوار عن  -
املوضوع " املرافق 
واألدوات املدرسية" 
ابستخدام مدخل التعلم 

 CIRC  التعاوين أبسلوب

 بوسيلة القصة املصورة

هتتم وتسمع  -
إىل شرح  الطالبات

املدّرسة على احلوار 
عن املوضوع " 
املرافق واألدوات 

املدرسية" 
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ابستخدام مدخل 
التعلم التعاوين 

  CIRC أبسلوب
بوسيلة القصة 

 املصورة

تسأل املدّرسة الطالبات  -
عن الكلمة اليت ال 

 يفهمواها

استجابة الطالبات  -
األسئلة من 

 املدّرسة

تقوم املدّرسة بتوزيع  -
الطالبات يف جمموعات 
لشرح احلوار ابستخدام 

 القصة املصورة 

تناقش الطالبات  -
مع أصدقاء 
اجملموعة عن احلوار 
ابستخدام القصة 

 املصورة

تستمع الطالبات  -تطلب املدّرسة من كل  -
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جمموعة أن تطلب 
طالبتان لقراءة حوار 
 ابستخدام القصة املصورة 

إىل شرح املدّرسة 
وتتقّدم أمام 
الفصل لقراءة 

ابستخدام  احلوار
 .القصة املصورة

تشرح املدّرسة احلالصة  -
 من املوضوع 

تستمع الطالبات  -
إىل اخلالصة 

استماعا 
جيدا،وأتخذ 

الطالبات اخلالصة 
 الدراسة.

تشارك املدّرسة االختبار  -
 بعدي

جتيب الطالبات  -
على األسئلة 

 ابنتباههن.
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أخريا،املدّرسة ختتتم  -
الدرس بقراءة الدعاء 
وتلقي السالم قبل اخلروج 

 من الفصل.

تقرأ الطالبات  -
الدعاء وترّد 

 الطالبات السالم.

 

 حتليل البياانت -ب 

 حتليل البياانت املالحظة املباشرة  (1

وتقوم الباحثة يف مجع البياانت ابملالحظة املباشرة أثناء التعليم 
ابستخدام مدخل التعلم ملعرفة أحوال عملية تعليم القراءة وتعّلمها 

 .بوسيلة القصة املصورة CIRC التعاوين أبسلوب

كما عرفنا يف هذه البياانت من أنشطة املدّرسة والطالبات عند 
 : إجراء عمالية التعليم والتعلم ابستعمال القانون

 

 

𝑝 =
𝑅

𝑇
× 100% 
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 = النسبة املؤية  𝑝البيان: 

R =جمموع القيمة احلصولة عليها 

T النتيجة الكاملة = 

وحتدد املسند ألنشطة املدّرسة و الطالبات عند إجراء عمالية 
 التعليم والتعلم إىل مخسة احلويل: 

 = جيد جدا 81-100٪
 = جيد  70٪ -66
 = مقبول 56-65٪
 = انقص 55٪ -41

 1= راسب 0-40٪

 أنشطة املدسسةة يف عمالية التعليم والتعلم -أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), Hal. 281. 
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 عمالية التعليم والتعلم ابستخدام أنشطة املدّرسة يفللحصول على 

كما  بوسيلة القصة املصورة CIRC مدخل التعلم التعاوين أبسلوب
 :اآليت  8-4اجلدول يف 

 

  6-4اجلدول 

 نتيجة أنشطة املدسسةة يف عمالية التعليم والتعلم

 

 4 3 2 1 الناحية امللحوظة سقم
     األنشطة األوىل أ
إلستعداد قدرة املدّرسة إبدارة الفصل  1

 التعليم وتنظيم الفصل
   √ 

قدرة املدّرسة على ربط املاّدة احلالية  2
 خبربة التالميذ ابملاّدة السابقة 

   √ 

قدرة املدّرسة على استخدام الوسيلة  3
 التعليمية

  √  

 √    قدرة املدّرسة على إدارة املواد التعليمية  4
     األنشطة األةاةية ب
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قدرة املدّرسة على سيطرة املواد  6
 التعليمية 

   √ 

قدرة املدّرسة على إرشاد التالميذ  7
 وتوجيههم أثناء التعليم

  √  

قدرة املدّرسة على تقدمي التعليقات  8
 واإلقرتاحات عن أفكار التالميذ

  √  

قدرة املدّرسة على أخذ اخلالصة املواد  9
 التعليمية واضحا وموجزا

   √ 

قدرة املدّرسة على تقييم التالميذ مع  10
 بعض األسئلة الشفوية وقفا للمادة

   √ 

     األنشطة النهاية ج
  √   املدّرسة تقدم املنعكس  11
  √   قدرة املدّرسة على تنظيم الوقت والوضع 12

 39 اجملموع
=  4= جيد،  3= مقبول،  2، انقص=  1تقدر النتيجة :      

 جيد جدا.
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 فهي:  وأما نتيجة أنشطة املدّرسة يف عملية تعليم القراءة   

P =
R × 100%

T
 

p =
39× 100٪

48
    

p =
3900

48
٪  

p = 81,25 %     

pوبقيمة =  -81 حد بني وقع أهنا على تدل     81,25%

 يف املدّرسة أنشطة أن داللة فتكون. جيد جدا مبعىن 100٪
التعليم التعاوين مدخل ابستخدام  وتعّلمها القراءة تعليم عملية

 .بوسيلة القصة املصورة CIRC أبسلوب
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 يف عمالية التعليم والتعلم طالباتالأنشطة  -ب

يف عمالية التعليم والتعلم  التالميذأنشطة للحصول على  
 بوسيلة القصة املصورة CIRC مدخل التعليم التعاوين أبسلوب

 األيت: 9-4اجلدول كما يف 

 7-4اجلدول 

 يف عمالية التعليم والتعلم طالباتالنتيجة أنشطة 

 4 3 2 1 الناحية امللحوظة سقم
     اإلةتعداد  أ
 √    رّد الطالبات السالم 1
قراءة الطالبات الدعاء واستجابة  2

 الطالبات يف تسجيل
   √ 

 √    اهتمام الطالبات إبرشاد املدّرسة 3
 √    اهتمام الطالبات أبهداف التعليم 4
 √    الطالبات للمشاركة يف التعلمتدافع  5

     مرحلة التطبيق ب 
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 √    اهتمام الطالبات خبطوات التعليم 6
  √   اهتمام الطالبات بعملية التعليم والتعلم 7
قدرة الطالبات على نطق الكلمات  8

 واجلملة 
  √  

 √    قدرة الطالبات على فهم املواد الدراسية 9
الطالبات عند يهتم شرح محاسة وتركيز  10

 املادة
  √  

شجاعة الطالبات يف تقدمي األسئلة عن  11
األشياء اليت مل يفهموها وفقا للماّدة 

 الدراسية

  √  

  √   انشط الطالبات يف تقدمي غفكارهم 12
قدرة الطالبات على إصالح اإلجاابت  13

من الطالبات اآلخرين إذا كان اجلواب 
 غري صحيح

  √  

     مرحلة تقييم ج
قدرة الطالبات على أخذ خالصة    14

 املواد التعليمية
  √  
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 √    الطالبات يفرحون يف التعليم  15
  √   الطالبات طاعة على نظام التعلم  16

 56 اجملموع
= جيد،  3= مقبول،  2، انقص = 1تقدر النتيجة :          

 = جيد جدا. 4

مدخل  يف عملية تعليم القراءة وأما نتيجة أنشطة الطالبات  
 فهي:   بوسيلة القصة املصورة CIRC التعليم التعاوين أبسلوب

P =
R ×  100 ٪

T
 

p =
56 × 100٪

64
 

p =
5600

64
٪ 

p = 87, ٥% 
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pوبقيمة     = ۸۷,  -81 حد بني وقع أهنا على تدل ۵%

 يف الطالبات أنشطة أن داللة فتكون. جيد جدا مبعىن 100٪
مدخل التعليم التعاوين  ابستخدام وتعّلمهاعملية تعليم القراءة 

 .جيد جدا بوسيلة القصة املصورة CIRC أبسلوب

مدخل التعليم  ابستخداموهذا السبب جيعل عملية التعليم أحسن 
امليول والرغبة لدى  بوسيلة القصة املصورة CIRC التعاوين أبسلوب

والوسيلة  الطالبات عند التعّلم. وكذالك ابستعمال هذا مدخل
  .القراءة مهارة يف تسهل الطالبات

 حتليل البياانت عن االختباس القبلي والبعدي (2

ابستخدام  وملعرفة قدرة الطالبات على املهارة القراءة قبل      
 بوسيلة القصة املصورة  CIRCمدخل التعلم التعاوين أبسلوب

 التجريبية العملية بعد مبدرسة الثانوية االسالمية دار احلكمة

 عرض ومتكن. والبعدي القبلي االختبار على الباحثة فاعتمدت

 :اآليت اجلدول يف كما  الطالبات اختبار نتائج
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 8-4اجلدول 

 نتيجة االختباس القبلي

 نتيجة االختباس القبلي الطالبات سقم
 50 1الطالبة  .1
 70 2الطالبة  .2
 50 3الطالبة  .3
 50 4الطالبة  .4
 50 5الطالبة  .5
 60 6 الطالبة .6
 65 7الطالبة  .7
 75 8الطالبة  .8
 62 9الطالبة  .9

 40 10الطالبة  .10
 75 11الطالبة  .11
 60 12الطالبة  .12
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 87 13الطالبة  .13
 75 14الطالبة  .14
 30 15الطالبة  .15
 30 16الطالبة  .16
 55 17الطالبة  .17
 65 18الطالبة  .18
 70 19الطالبة  .19
 60 20الطالبة  .20
 65 21الطالبة  .21
 80 22الطالبة  .22
 65 23الطالبة  .23
 75 24الطالبة  .24
 55 25الطالبة  .25
 50 26الطالبة  .26
 60 28الطالبة  .27
 40 28الطالبة  .28
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 45 29الطالبة  .29
 

 9-4اجلدول 

 نتيجة االختباس البعدي

 االختباس والبعدي الطالبات سقم
 75 1الطالبة  .1
 90 2الطالبة   .2
 87 3الطالبة  .3
 80 4الطالبة  .4
 80 5الطالبة  .5
 70 6الطالبة  .6
 80 7الطالبة  .7
 90 8الطالبة  .8
 70 9الطالبة  .9
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 70 10الطالبة  .10
 90 11الطالبة  .11
 80 12الطالبة  .12
 90 13الطالبة  . 13
 75 14الطالبة  .14
 80 15الطالبة  .15
 70 16الطالبة  .16
 90 17الطالبة  .17
 90 18الطالبة  .18
 85 19الطالبة  .19
 85 20الطالبة  .20
 90 21الطالبة  .21
 85 22الطالبة  .22
 80 23الطالبة  .23
 85 24الطالبة  .24
 70 25الطالبة  .25
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 85 26الطالبة  .26
 90 27الطالبة  .27
 80 28الطالبة  .28
 90 29الطالبة  .29

 

وحتلل الباحثة عن نتيجة االختبارين ابختبار "ت"  
(Test “t”فتستخدم القانون كما يلي ):  

وأما القانون الذي تستخدم الباحثة لتحليل البياانت يف هذا 
 البحث هو القانون التايل:

to =
MD

SEMD

 

 البياانت : 

 to  .حاصل املالحظة : 
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 MD  :يجة الفروق بني نتيجة املتغرية األوىل ونت متوسطة
 من اتباع اخلطوات التالية : ، املتغرية الثانية

𝑀𝐷 =
Σ𝐷

𝑁
 

 ΣD :جمموع الفروق بني النتيجة املتغرية األوىل والنتيجة 
 من اخلطوات اآلتية :  Dاملتغرية الثانية، و

D = X-Y 

X.النتيجة املتغرية األوىل : 

Y الثانية.: النتيجة املتغرية 

N.عدد العينة : 

𝑆𝐸𝑀𝐷 : اخلطاء املعياري للفروق وهو اتباع القانون التايل : 

𝑆𝐸𝑀𝐷
=

𝑆𝐷𝐷

√𝑁 − 1
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 : SDD اإلحنراف ملعياري للفروق بني النتيجة املتغرية األوىل
 والنتيجة املتغرية الثانية، يعين:

𝑆𝐷𝐷 = √
Σ𝐷2

𝑁
(

Σ𝐷

𝑁
)

2
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 10-4اجلدول                        

جمموع الفروق بني نتيجة االختباس القبلي ونتيجة االختباس 
 البعدي

 الطالبات سقم

نتيجة 
االختباس 

 (x)القبلي

نتيجة 
االختباس 

 (y)البعدي

الفرق بني 
االختباسين 

(D=x-y) 

مربع 
)االحنراف 

عن متوةطة 
 الفروق(

((x-y=)
2

D)

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

 1الطالبة 
 2الطالبة 
 3الطالبة 
 4الطالبة 
 5الطالبة 
 6الطالبة 
 7الطالبة 
 8الطالبة 

50 
70 
50 
50 
50 
60 
65 
75 

75 
90 
87 
80 
80 
70 
80 
90 

-25 
-10 
-37 
-30 
-30 
-10 
-15 
-15 

625 
100 
1369 
900 
900 
100 
225 
225 
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9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

 9الطالبة 
 10الطالبة 
 11الطالبة 
 12الطالبة 
 13الطالبة 
 14الطالبة 
 15الطالبة 
 16الطالبة 
 17الطالبة 
 18الطالبة 
 19الطالبة 
 20الطالبة 
 21الطالبة 
 22الطالبة 
 23الطالبة 
   24الطالبة 
 25الطالبة 

62 
40 
75 
60 
87 
75 
30 
30 
55 
65 
70 
60 
65 
80 
65 
75 
55 

70 
70 
90 
80 
90 
75 
80 
70 
90 
90 
85 
85 
90 
85 
80 
85 
70 

-8 
-30 
-15 
-20 
-3 
0 
-50 
-40 
-35 
-25 
-15 
-15 
-25 
-5 
-15 
-10 
-15 

64 
900 
225 
400 
9 
0 

2500 
1600 
1225 
625 
225 
225 
625 
25 
225 
100 
225 
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26. 
27. 
28. 
29. 

 26الطالبة 
  27الطالبة 
 28الطالبة 
 29الطالبة 

50 
60 
40 
45 

85 
90 
80 
90 

 

-35 
-30 
-40 
-45 

 

1225 
900 
1600 
2025 

       
29=N 1714 2382 

Σ𝐷

= −64۸ 
19392  

=2Σ𝐷 

يف اجلدول  (t” test“)احلساب -نظرا إىل نتيجة ت      
 السابق حصلت الباحثة البياانت اآلتية: 

 648− ( =∑D)جمموع الفرق بني االختبارين  -1

)جمموع مربعات الفرق بني االختبارين  -2
2

D)∑ = 19392 

 29عدد العينة =  -3

، (MD)وملعرفة داللة املتوسط الفرق بني النتيجتني املتغريتني    
 أن تتبع اخلطوات التالية: 
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𝑀𝐷 =
Σ𝐷

𝑁
=

−648

29
= −۲۲, ۳٤ 

مث تبحث الباحثة عن االحنراف املعياري للفروق بني  
 (:SDD)النتيجة املتغيتني 

                                

  𝑆𝐷𝐷 = √Σ𝐷2

𝑁
(

Σ𝐷

𝑁
)

2

= √19392

29
(

−648

29
)

2

 

= √٦٦۸, ٦ − (−۲۲, ۳٤)   
2

=√٦٦۸, ٦ − ٤٩٩ 

= √۱٦٩, ٦    

  (SEMD)مث تبحث الباحثة عن اخلطأ املعياري للفروق  

 : 

𝑆𝐸𝑀𝐷
=

𝑆𝐷𝐷

√𝑁 − 1

 =
١3

√2٩ − 1

 =
١3

√٢۸
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            =
١3

۵, ۲
= ۲, ۵ 

 (:to)مث ختطت البحث إىل نتيجة املالخظة 

to =
MD

SEMD

=
−22,۳٤

2,۵
= −۸, ٩ 

( ليست (to احلساب-( من نتيجة ت-وعالمة الطرح)       
ميكننا  8،9- من((to احلساب-ت عالمة جربية،لذالك بنتيجة

   8،9.2أن نقرأ:إختالف يف دراجة الفرق من 

 Derajat)ومن اخلطوات األخرية يعين حتديد الدراجة احلرية        

Kebebasan ويكون الفرض الصفري على مستوى الداللة )
(Signifikansi) 5٪ من درجة احلرية يف هذا البحث. ٪1و 

Db = N-١ 

            = 29 -1= 28     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2
 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2009), hal. 312 
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 2،05يعين  5٪ (Signifikansi)فحدد مستوى الداللة  

أو نتيجة  t table  <to. وإذا 2،76 يعين ٪1وحدد مستوى الداللة 
 مردود و Hoاجلدول، فذلك -احلساب أكرب من نتيجة ت-ت

Ha  مقبول. وإذاt table  >to احلساب أصغر من -أو نتيجة ت
مردود. ومن الرموز  Haمقبول و  Hoاجلدول، فذلك -نتيجة ت

والنتيجة   8،9يعين  ((toاحلساب -السبقة، وجدت الباحثة ت
 يعين 5٪ (Signifikansi)اجلدول على مستوى الداللة -ت

نتيجة  . وبذالك2،76 يعين ٪1ويف مستوى الداللة  2،05
 < 8،9>2،05اجلدول(: -نتيجة )تاحلساب( أكرب من -)ت

 مقبول. (Ha)مردود والفرض البديل  (Ho)فالفرض الصفرى 2،76

 املناقشة -ج

أما املناقشة هلذا البحث هي أن إجراء تعليم القراءة         
بوسيلة القصة  CIRC ابستحدام مدخل التعلم التعاوين أبسلوب

التعلم  مدخل الطالبات صحيحة بعد استخدام هو تقرأ املصورة
فقد حصلتها  .بوسيلة القصة املصورة CIRC التعاوين أبسلوب
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( وبقيمة ٪81,25الباحثة من ورقة املالحظة بقيمة املدّرسة )
 -81( وهذان تدالن على أهنما وقعا بني ٪87,5) الطالبات

 .جيد جدا مبعىن ٪ 100

 CIRC وأما استخدام مدخل التعلم التعاوين أبسلوب         

يكون فعاال لرتقية قدرة الطلبة على مهارة  القصة املصورةبوسيلة 
احلساب( أكرب من نتيجة -القراءة. وتعتمد الباحثة أن نتيجة )ت

 .2،76 < 8،9> 2،05 اجلدول(:-)ت

 حتقيق الفروض -د

 وأما الفروض الذي قدمها الباحثة يف هذا البحث فهي:

مدخل التعلم  : إن استخدام(Ha)الفرض البديل  -١
 بوسيلة القصة املصورة CIRC التعاوين أبسلوب

على مهارة  يكون فعاال لرتقية قدرة الطالبات
 القراءة.
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مدخل التعلم  : إن استخدام(Ho)الفرض الصفر -2
بوسيلة القصة املصورة  CIRC التعاوين أبسلوب

يكون فعاال لرتقية قدرة الطالبات على مهارة  مل
 القراءة.

احلساب( أكرب من -نتيجة )ت قد حصلت الباحثة على        
يدل على أّن ف 2،76 < 8،9> 2،05 :اجلدول(-نتيجة )ت

الفرض الصفري مردود وأّن الفرض البديل مقبول، مبعىن أّن 
 القصة بوسيلة CIRC أبسلوب التعاوين التعلم مدخل استخدام

 .   القراءة مهارة على الطالبات قدرة لرتقية فعاال يكون املصورة
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 نتائج البحث -أ 

وقد عرضت الباحثة يف الفصول السابقة عن استخدام      
بوسيلة القصة املصورة  CIRCمدخل التعلم التعاوين أبسلوب 

لرتقية قدرة الطالبات على مهارة القراءة، وستقدمت الباحثة 
 اخلالصة اآلتية:

  CIRCمدخل التعلم التعاوين أبسلوب إن استخدام   -1
بوسيلة القصة املصورة لرتقية قدرة الطالبات على مهارة 

. فقد حصلتها الباحثة نكما ظهر من نشاطه  القراءة،
 ٪( وبقيمة81,25ظة بقيمة املدّرسة )من ورقة املالح

٪( وهذان تدالن على أهنما وقعا بني 87,5) التالميذ
 .جيد جدا ٪ مبعىن 100 -81

  CIRCمدخل التعلم التعاوين أبسلوب إن استخدام   -2
بوسيلة القصة املصورة لرتقية قدرة الطالبات على مهارة 
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 ((toاحلساب -توتعتمد الباحثة أن نتيجة  القراءة،
اجلدول على مستوى الداللة -والنتيجة ت  8،9يعين 

(Signifikansi) 5٪ ويف مستوى الداللة  2،05 يعين
-( من نتيجة ت-وعالمة الطرح) .2،76 يعين 1٪

-ت ( ليست عالمة جربية،لذالك بنتيجة(to احلساب
إختالف يف  ميكننا أن نقرأ: 8،9- من((to احلساب

احلساب( -)ت نتيجة وبذالك 8،9.1دراجة الفرق من 
 < 8،9>2،05اجلدول(: -أكرب من نتيجة )ت

فرض البديل المردود و  (Ho)فرض الصفرى الف2،76
(Ha)  .مقبول 

 

 

 
                                                           

1
 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2009), hal. 312 
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 املقرتحات -ب 

 اعتمادا على النتائج أعالها تقدم الباحثة اإلقرتاحات اآلتية :   

ينبغي للمدرسني أن يطّبقوا طريقة مناسبة يف تعليم    -1   
رغبة الطلبة وقدرهتم على مهارة القراءة ألن هلا أثرا شديد لرتقية 

 اللغة العربية.

ينبغي للطلبة ابملدرسة الثانوية االسالمية دار احلكمة     -2   
مدخل التعلم التعاوين أن يستمروا تعليم القراءة ابستخدام 

بوسيلة القصة املصورة ألنه مؤثر لرتقية قدرهتم   CIRC أبسلوب
 على مهارة القراءة.

ينبغي للقارئني الذين يقرؤون هذا البحث أن يتفضلوا     -3    
ابلنقد إذا وجدوا فيها خطأ أو نقصا وأن يصلحوا هذه العيوب 

 حىت يكون هذا البحث كامال ومفيدا للباحثة والقارئني.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 

 

Satuan Pendidikan : MTSs DARUL  HIKMAH 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab  

Kelas/Semester          : VII/I 

Tahun Pelajaran         : 2019/2020 

Materi Pokok             :  ُاَْلَمرَاِفُق وْاأَلَدَواُت اَْلَمْدَرِسيَّة 
Maharah                    :  ُاَْلِقرَاَءة 
Alokasi Waktu           : 4 x 40 menit ( 2 x pertemuan ) 

A.  Kompetensi Inti  

KI.1.   Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianutnya 

KI.2.  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, 

disiplin,tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong 

royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan  lingkungan  sosial  dan  

alam  dalam  jangkauan  pergaulan  dan 

keberadaannya 

KI.3.  Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, 

dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak 

mata 

KI.4.  Mencoba, mengolah, dan menyaji 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 sama dalam sudut 

pandang/teori 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.2 Memahami bunyi huruf 

kata,frase,dan kalimat 

bahasa Arab yang berkaitan 

dengan topik :  ُاَْلَمرَاِفق 
اَْلَمْدَرِسيَّةُ  وْاأَلَدَواتُ   

3.2.1 Menentukan arti 

kosakata dalam hiwar terkait 

topik :  ُوْاأَلَدَواتُ  اَْلَمرَاِفق 
 اَْلَمْدَرِسيَّةُ 

 3.2.2 Menerjemahkan 

frase,dan kalimat bahasa 

arab dalam hiwar terkait 

topik :  ُوْاأَلَدَواتُ  اَْلَمرَاِفق 
 اَْلَمْدَرِسيَّةُ 
3.2.3 mampu melafalkan 

kembali hiwar yang telah di 

dengarkan sesuai dengan topik 
املدرسية واألدوات املرافق  baik 

secara lisan maupun tertulis 

- 3.2.4 mampu membaca hiwar 

sesuai dengan komik yang di 

berikan terkait dengan topik  

املدرسية واألدوات املرافق  baik 



 

secara lisan maupun tertulis. 

 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN : 

    Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan 

menkomunikasikan tentang topik:  اَْلَمرَاِفُق وْاأَلَدَواُت
                                                    اَْلَمْدَرِسيَّة
                  

1. Meniru teks hiwar tentang :  اَْلَمْدَرِسيَّةُ اَْلُمرَاِفُق واأْلََدَواُت   
dengan baik dan benar. 

2. Membaca teks hiwar tentang :   ُواأْلََدَواتُ  اَْلُمرَاِفق 

 dengan makhraj yang benar serta  lancar  اَْلَمْدَرِسيَّةُ 

secara individu. 

3. Menerjemahkan teks hiwar  tentang :  اَْلُمرَاِفُق
اَْلَمْدَرِسيَّةُ  واأْلََدَواتُ     

                            
D. MATERI POKOK/ESENSIAL : 

Membaca hiwar tentang topik :           اَْلَمرَاِفُق وْاأَلَدَواُت
 اَْلَمْدَرِسيَّةُ 
 



 

E. PENDEKATAN ,METODE,MODEL dan MEDIA 

PEMBELAJARAN : 

1. Struktural dan ScientificMethod (metode ilmiah) 

2. Tanya Jawab 

3. Pendekatan Kooperatife learning Model CIRC 

4.Media : Komik 

5.Sumber Belajar : Buku Paket,Kamus 

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN : 

        Pertemuan ke-1 : 

a.  Pendahuluan (10 menit) 

Kegiatan Guru 

a.  Memberi salam dan memulai pelajaran dengan 

mengucapkan basmalah dan kemudian berdo’a 

bersama. 

b.  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

c.  Menanyakan materi yang pernah diajarkan 

(Appersepsi). 

d.  Menjelaskan secara singkat materi yang akan 

diajarkan dengan kompetensi inti dan 

kompetensi dasar serta indikator yang akan 

dicapai. 

b. Kegiatan inti (40 menit) 

Dalam kegiatan inti, guru dan para siswa melakukan 

beberapa kegiatan sebagai berikut. 

a. Mengamati 

-  Menyimak bacaan teks hiwar terkait dengan 

ةُ اَْلُمرَاِفُق واأْلََدَواُت اَْلَمْدَرِسيَّ     



 

-  Mencermati isi kandungan teks hiwar mengenai 

   اَْلُمرَاِفُق واأْلََدَواُت اَْلَمْدَرِسيَّةُ 
b. Menanya 

-  Menanyakan makna kata (mufradat) baru 

dalam teks hiwar terkait topik  اَْلُمرَاِفُق واأْلََدَواُت
   اَْلَمْدَرِسيَّةُ 

-  Menanyakan tentang isi kandungan teks hiwar 

mengenai  ُاَْلُمرَاِفُق واأْلََدَواُت اَْلَمْدَرِسيَّة   
-  Menanyakan unsur kebahasaan yang 

terkandung di teks hiwar  اَْلُمرَاِفُق واأْلََدَواُت
   اَْلَمْدَرِسيَّةُ 

c. Mengumpulkan data/eksplorasi 

-  Mendiskusikan isi kandungan teks hiwar terkait 

topik   ُاَْلُمرَاِفُق واأْلََدَواُت اَْلَمْدَرِسيَّة   
-  Menganalisis unsur kebahasaan teks hiwar 

mengenai  ُاَْلُمرَاِفُق واأْلََدَواُت اَْلَمْدَرِسيَّة   
d. Mengasosiasi 

          - Siswa dalam kelompoknya mengerjakan LKPD 

yang diberikan oleh guru terkait topik  اَْلُمرَاِفُق واأْلََدَواُت
   اَْلَمْدَرِسيَّةُ 



 

          - Masing masing kelompok menyimpulkan hasil 

diskusi 

e. Mengkomunikasikan 

- Peserta didik mempresentasikan isi kandungan 

teks hiwar secara individu maupun kelompok 

secara lisan 

                 -  Guru beserta siswa mengoreksi bersama tugas 

kelompok  

c. Penutup (10 menit) 

a.  Siswa menyimpulkan materi pembelajaran dan 

guru memberi penguatan 

b.  Guru meminta agar para siswa membiasakan 

membaca teks hiwar. 

c.  Guru menutup/mengakhiri pelajaran tersebut 

dengan membaca hamdalah/doa; 

d. Guru mengucapkan salam kepada para siswa 

sebelum keluar kelas dan siswa menjawab salam. 

Pertemuan ke-2 : 

a.  Pendahuluan (10 menit) 

Kegiatan Guru 

a.  Memberi salam dan memulai pelajaran dengan 

mengucapkan basmalah dan kemudian berdo’a 

bersama. 

b. Guru memeriksa kehadiran murid dengan 

membacakan absen 

c. Guru Menyampaikan Motivasi 

d.Guru Menjelaskan secara singkat tujuan 

pembelajaran membaca dengan penggunaan 



 

Pendekatan cooperative learning model CIRC 

dengan media Komik. 

e.Guru menjelaskan bagaimana langkah-langkah 

cooperative learning model CIRC dengan media 

komik. 

f.Guru menyampaikan kompetensi inti,kompetensi 

dasar,dan tujuan yang akan dicapai. 

b. Kegiatan inti (40 menit) 

Dalam kegiatan inti, guru dan para siswa melakukan 

beberapa kegiatan sebagai berikut. 

a. Mengamati 

-  Peserta didik mengamati komik yang 

diperlihatkan oleh guru terkait topik  اَْلُمرَاِفُق
   واأْلََدَواُت اَْلَمْدَرِسيَّةُ 

-  Peserta didik menyebutkan kosa kata tentang 

   اَْلُمرَاِفُق واأْلََدَواُت اَْلَمْدَرِسيَّةُ 
b. Menanya 

-Peserta didik Menanyakan makna kata 

(mufradat) baru dalam bacaan Komik tentang 

   اَْلُمرَاِفُق واأْلََدَواُت اَْلَمْدَرِسيَّةُ 
-Peserta didik Menanyakan unsur kebahasaan 

yang terkandung di Komik terkait topik  اَْلُمرَاِفُق
   واأْلََدَواُت اَْلَمْدَرِسيَّةُ 



 

c. Mengumpulkan data/eksplorasi 

- Peserta didik dibentuk dalam beberapa 

kelompok  

- Peserta didik membaca komik berkaitan dengan 

topik   واأْلََدَواُت اَْلَمْدَرِسيَّةُ اَْلُمرَاِفُق    
- Peserta didik mendiskusikan bacaan komik  

-Peserta didik bekerja sama dalam menyelesaikan 

tugas  

 

d. Mengasosiasi 

-  Membuat kesimpulan, rumusan dari isi 

kandungan Bacaan komik terkait topik  اَْلُمرَاِفُق
ْلَمْدَرِسيَّةُ واأْلََدَواُت اَ     

e. Mengkomunikasikan 

-  Mempresentasikan isi kandungan  Komik 

secara individu maupun kelompok secara lisan 

terkait topik   ُاَْلُمرَاِفُق واأْلََدَواُت اَْلَمْدَرِسيَّة   
-  Menyampaikan hasil diskusi Bacaan komik 

terkait topik   ُاَْلُمرَاِفُق واأْلََدَواُت اَْلَمْدَرِسيَّة   
 

c. Penutup (10 menit) 

a.  Guru meminta agar para siswa kembali 

membaca komik sebagai penutup materi 

pembelajaran; 



 

b.  Guru meminta agar para siswa membiasakan 

membaca. 

c.  Guru menutup/mengakhiri pelajaran tersebut 

dengan membaca hamdalah/doa; 

d. Guru mengucapkan salam kepada para siswa 

sebelum keluar kelas dan siswa menjawab salam. 

Tugas Terstruktur (20 menit) 

1. Membaca teks hiwar 

2. Menerjemahkan isi teks  hiwar yang dibaca 

3. Menjawab soal tentang teks hiwar yang dibaca 

G.Penilaian hasil pembelajaran 

1. Teknik Penilaian  

a. Tes tertulis 

 

2. Instrumen Penilaian  

a. Soal Tes Tertulis 

b. Observasi 

        Penilaian terhadap proses dan hasil 

pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur 

tingkat pencapaian kompetensi siswa. Hasil 

penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan 

laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki 

proses pembelajaran. 

H. PENILAIAN : 

1.  Penilaian Performansi (Tes Lisan dan Non Tes) 

2.  Penilaian Sikap 

 

a.  Penilaian Performansi 



 

Indikator Pembelajaran I 

(Membaca dan menerjemahkan teks hiwar  serta 

menjawab beberapa soal yang sesuai 

dengan isinya)  

No. Aspek yang dinilai Skor  

1 

Ketepatan  Makhroj 
1-4 

a. Makhroj pelafalan ungkapan sudah 

sesuai dan tepat 
4 

b. Makhroj pelafalan ungkapan cukup 

sesuai dan cukup tepat 3 
3 

c. Makhroj pelafalan ungkapan kurang 

sesuai dan kurang tepat 
2 

d. Makhroj pelafalan ungkapan tidak 

sesuai dan tidak tepat 
1 

2 

Kelancaran 
1-4 

Sangat lancar 
4 

Lancar 
3 

Cukup lancar 
2 

Tidak lancar 
1 

3 

Ketepatan terjemah 
1-4 

a. Terjemahan sangat tepat 
4 

b. Terjemahan cukup tepat 
3 

c. Terjemahan kurang tepat 
2 



 

No. Aspek yang dinilai Skor  

d. Terjemahan tidak tepat 
1 

4 

Ketepatan Jawaban dan Pelafalan 
1-4 

a. Jawaban dan pelafalannya sudah sesuai 

dan tepat 
4 

b. Jawaban dan pelafalannya cukup sesuai 

dan cukup tepat 
3 

c. Jawaban dan pelafalannya kurang 

sesuai dan kurang tepat 
2 

d. Jawaban dan pelafalannya tidak sesuai 

dan tidak tepat 
1 

 Skor Maksimal 
16 

Pedoman penskoran: 

 

Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 = ....... 

x 100 = ........ 

                        Jumlah Skor Maksimal                16 

 

Non Tes/Tugas (membiasakan membaca alqur’an 

dengan baik dan benar)  

b. Penilaian Sikap 

No. 
Nama 

Siswa 

Pilihan Jawaban 

SKOR 
Selal

u 

Sering Kada

ng – 

kadan

g 

Tidak 

Perna

h 

1 
Antusiasme 

dalam belajar 
     



 

No. 
Nama 

Siswa 

Pilihan Jawaban 

SKOR 
Selal

u 

Sering Kada

ng – 

kadan

g 

Tidak 

Perna

h 

2 
Bertanggung 

jawab/peduli 
     

3 
Percaya diri 

dalam 

berinteraksi 

     

4 
Menghargai 

orang lain 
     

5 
Santun 

     

 
JUMLAH 

     

 

 

 Rentang Skor Sikap 

No. Keterangan Jumlah Skor 

1 
Baik Sekali/Selalu 

76-100 

2 
Baik / Sering 

51-75 

3 
Cukup/Kadang-kadang 

26-50 

4 
Kurang/Tidak pernah 

0-25 

 

 



 

Rentang Skor Sikap 

Penskoran : Nilai = Jumlah skor Jawaban 

5 

I.  REMEDIAL 

Siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan 

kesempatan untuk memperbaikinya sesuai dengan 

indikator pembelajaran yang belum tercapai baik dengan 

cara diberikan tugas atau dengan mengulang tes. Jika 

didapati banyak siswa yang belum mencapai ketuntasan 

belajar maka guru wajib memberikan pembelajaran 

ulang sesuai dengan indikator yang belum tercapai oleh 

kebanyakan siswa (remedial teaching) selanjutnya guru 

melakukan penilaian kembali dengan indikator soal yang 

sejenis. Remedial pembelajaran dilaksanakan pada 

waktu dan hari tertentu atas kesepakataan antara siswa 

dan guru. 

J.  INTERAKSI GURU DAN ORANG TUA 

   Guru meminta siswa memperlihatkan lembar penilaian 

kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan 

paraf. Cara lainnya dapat juga dengan mengunakan buku 

penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai 

pengetahuan dan sikap perilaku siswa setelah mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah ................. 

 

 

( ___________________ ) 

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

 ......, ........................... 20... 

Guru Mapel Bahasa Arab 

 

 

( ___________________ ) 

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



 

Lampiran: Materi Pembelajaran 

 ذلك –هذ  تلك –هذه 

Tas   َبة  ِكَتاب   Buku َحِقي ْ
Rol   ِمْسَطَرة Pulpen   قَ َلم 
Penghapus    ِمَْسَحة Pensil  ُقَ َلُم اْلَرَصص 
Penghapus (stip)   ِمَْحاة Kamus   ُمْعَجم 
Kotak Pensil   ِمْقَلَمة Absen  َِكْشُف اْلِغَياب 
Gambar   ُصْورَة Dinding   َحاِئط 
Peta   َخرِْيطَة Kursi   ُكْرِسي 
Buku Tulis   ُكرَّاَسة Kertas    َوَرق 
Jam   َساَعة Meja   َمْكَتب 
Papan Tulis   َسب ُّْورَة Lampu    ِمْصَباح 



 

 

Lembar Kerja Peserta 
Didik -1 

 
 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VII Ganjil 

Materi :  ُاَْلُمرَاِفُق واأْلََدَواُت اَْلَمْدَرِسيَّة   

  Sub Materi        : القراءة 
       Kompetensi Dasar : 

 Memahami bunyi huruf kata,frase,dan kalimat bahasa Arab 

yang berkaitan dengan topik :  ُاَْلَمْدَرِسيَّةُ  وْاأَلَدَواتُ  اَْلَمرَاِفق  
     Indikator : 

Menentukan arti kosakata dalam hiwar terkait topik :  ُاَْلَمرَاِفق 
اَْلَمْدَرِسيَّةُ  وْاأَلَدَواتُ   

Menerjemahkan frase,dan kalimat bahasa arab dalam hiwar 

terkait topik :  ُاَْلَمْدَرِسيَّة وْاأَلَدَواتُ  اَْلَمرَاِفق  

 Kelompok   : 



 

 Anggota   : 

 Tangal Kegiatan  : 

 Judul Kegiatan  : القراءة 

 Petunjuk kegiatan  : 

 

1. Siswa mengerjakannya bersama dengan teman 

kelompoknya 
2. Bacalah dengan seksama teks hiwar yang di berikan oleh 

guru! 

3. Terjemahkanlah teks hiwar tersebut yang telah diberikan 

oleh guru! 

4. Presentasikanlah hasil kerja kelompok yang telah 

diberikan oleh guru! 

 احلوار :
 أمحد : السَّاَلُم َعَلْيُكْم 

 حسن : َوَعَلْيُكُم السَّاَلمْ 
 أمحد : َكْيَف َحاُلَك ؟

 حسن :ِِبَْْيِ َواْْلَْمُد لِِلِ،َوأَْنَت؟



 

 ََن َكَذاِلَك،َما اْْسَُك؟أمحد : َوأَ 
 حسن : ِإْسِْي َحَسن،َوأَْنَت؟
 أمحد : ِإْسِْي َأمْحَْد،َما َهَذا؟

 حسن : َذِلَك قَ َلم  
َفُة الَقَلِم؟  أمحد : َوَما َوِظي ْ

 حسن : َوِظيَفُة الَقَلِم لِْلِكَتابَةِ 
 أمحد : َوَما َهَذا؟

 حسن : َذِلَك ِكَتاب  
َفُة اْلكِ   َتاِب؟أمحد : َوَما َوِظي ْ

 حسن : اْلِكَتاُب َمَكاُن اْلِكَتابَِة َولِْلِقرَاَءةِ 
 أمحد : َوَما َهِذِه ؟

 حسن : تِْلَك َسب ُّْورَة  
َفُة السَّب ُّْوَرِة؟  أمحد : َوَما َوِظي ْ

رَاِسيَّةِ   حسن : السَّب ُّْوَرُة َمَكاُن اْلُمَدرِ ِس لِْلِكَتابَِة اْلَمادَِّة الدِ 



 

 َعَلى اْْلَاِئِط؟أمحد : َوَما تِْلَك 
 حسن : تِْلَك َساَعة  

َفُة َساَعِة؟  أمحد : َوَما َوِظي ْ
 حسن : َساَعُة لِْلدَّالََلِة َعَلى اْلَوْقتِ 

 أمحد : ُشْكرًا ََيحسن
 حسن : َعْفًوا ََي أمحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VII Ganjil 

Materi : املرافق واأَلدواُت املدرسية 

                            Sub Materi       : القراءة 

 

  Kopetensi Dasar 

- Memahami lafal bunyi huruf, kata, frase dan 

kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan:  املرافق 

  املدرسية واألدوات

  Indikator 

- mampu melafalkan kembali hiwar yang telah di 

dengarkan sesuai dengan topik املدرسية واألدوات املرافق  baik 

secara lisan maupun tertulis 

 

Lembar kerja peserta didik 

Didik - 2 



 

- mampu mencocokkan hiwar sesuai dengan komik 

yang di berikan terkait dengan topik املدرسية واألدوات املرافق  

baik secara lisan maupun tertulis. 

 

Kelompok   : 

 Anggota   : 

 Tangal Kegiatan  : 

 Judul Kegiatan  : القراءة 

 Petunjuk kegiatan  : 

 

1. Pembentukan kelompok secara heterogen 

terdiri dari 4 orang 

2. Guru memberikan bahan bacaan dalam 

bentuk komik sesuai dengan materi 

pembelajaran 

3. Siswa berkerja sama dengan kelompoknya 

4. Siswa menuliskan kembali hasil 

kolaborasinya 

 

 

 

 

 

 



 

LEMBAR OBSERVASI SISWA 

 

Penggunaan Pendekatan cooperative learning Model CIRC 

dengan media komik untuk meningkatkan kemampuan siswi 

dalam  keterampilan membaca 

 

 

Nama Sekolah                        : 

Kelas/Semester    :  

Hari/Tanggal                           :  

Materi Pokok                          :  

Nama Pengamat/Observer      : 

 

A.  Petunjuk : berilah tanda ceklis ( √ ) pada kolom 

nilai yang sesuai menurut penelitian bapak/ibu : 

1 : Berarti “Tidak Baik” 

2 : Berarti “Kurang Baik” 

3 : Berarti “Baik” 

4 : Berarti “Sangat Baik” 

B.  Lembar Pengamatan 

 

No. Aspek yang Diamati Nilai 

1 Kegiatan  Awal : 

1.   Siswa menjawab salam 

guru. 

2.   Siswa membaca doa 

sebelum belajar. 

3.   Siswa memerhatikan 

bimbingan guru. 

4.   Siswa memperhatikan tujuan 

pembelajaran yang si 

sampaikan guru. 

5.   Kondisi dan motivasi siswa 

1 2 3 4 



 

dalam mengikuti 

pembelajaran. 

2 Kegiatan  Inti : 

1.   Siswa memerhatikan 

langkah- langkah 

pembelajaran. 

2.   Siswa memerhatikan proses 

belajar mengajar. 

3.   Siswa mampu mengucapkan 

kata dan kalimat dengan 

benar. 

4.   Siswa mampu memahami 

pelajaran dengan baik. 

5.   Antusias dan konsentrasi 

siswa ketika memerhatikan 

materi pembelajaran. 

6.   Keberanian siswa dalam 

bertanya tentang hal yang 

tidak mereka pahami. 

7.   Siswa aktif dan kompak 

dalam menyajikan ide-ide 

mereka. 

8.   Siswa mampu mengoreksi 

jawaban dari siswa lain jika 

jawabannya salah. 

    

3 Kegiatan  Akhir : 

1.   Siswa mampu untuk 

mengambil kesimpulan 

materi dengan bimbingan 

guru. 

2.   Siswa senang dalam 

mengikuti proses belajar 

mengajar bahasa 

    



 

arab. 

3.   Siswa mematuhi peraturan 

dalam pembelajaran. 

4 Jumlah Keseluruhan     

 

C.  Komentar Saran  Pengamatan : 

 

 

 

 

 

 

                                                    Banda Aceh,               2019 

                                                   Pengamat/Observer 

 

                                     

                                                (....................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEMBAR OBSERVASI GURU 

 

Penggunaan Pendekatan cooperative learning Model CIRC 

dengan media komik untuk meningkatkan kemampuan siswi 

dalam  keterampilan membaca 

 

 

Nama Sekolah                      : 

Kelas/Semester            :  

Hari/Tanggal                         :  

Materi Pokok                         :  

Nama Pengamat/Observer      : 

 

A.  Petunjuk : berilah tanda ceklis ( √ ) pada kolom nilai 

yang sesuai menurut penelitian bapak/ibu : 

1 : Berarti “Tidak Baik” 

2 : Berarti “Kurang Baik” 

3 : Berarti “Baik” 

4 : Berarti “Sangat Baik” 

B.  Lembar Pengamatan 

 

No Aspek yang Diamati Nilai 

1 Pendahuluan: 

1.  Kemampuan Guru dalam mengelola dan 

mengatur kelas agar siswa siap untuk 

belajar.  

2. Kemampuan Guru dalam 

mengubungkan materi saat ini dengan 

materi sebelumnya. 

3.Kemampuan Guru dalam menggunakan 

fasilitas pendidikan dengan baik. 

1 2 3 4 

2 Kegiatan  inti: 

1.Kemampuan guru dalam menjelaskan dan 

    



 

mengelola materi pembelajaran. 

2.Kemampuan Guru dalam mengontrol 

materi pembelajaran. 

3.Kemampuan guru dalam membimbing 

siswa selama pembelajaran berlangsung 

4.  Kemampuan guru dalam mengamati 

keaktifan siswa dan mampu memberikan 

komentar serta saran tentang gagasan siswa 

ketika pembelajaran berlangsung. 

3 Penutup : 

1.Kemampuan Guru dalam mengevaluasi 

siswa dengan beberapa pertanyaan berupa 

lisan sekaligus pengambilan kesimpulan 

materi yang telah dipelajari.  

2. Kemampuan guru dalam 

memberikan refeksi terhadap siswa. 

3. Kemampuan guru dalam mengatur waktu 

dan siuasi kelas dengan baik. 

    

4 Jumlah Keseluruhan     

 

C.  Komentar Saran  Pengamatan : 

 

  

 

 

 

 

Banda Aceh,               2019 

Pengamat/Observer      

   

 

 (................................)  

 



 

 

 

 

 

 َعَلى احلَِْوار التَّْدرِيْ َبات
 أ.َأْجِر احلَِْواَر َكَما ِف اْلِمثَاِل!

 َمْكَتب   /َعَلى  /ِمثَال : ِكَتاب    

  ُِهَو َعَلى اْلَمْكَتب.  هذا ِكَتاب 

 ُكْرِسي    /فَ ْوَق  /ِمْصَباح   (1

َبة   /ِف  /ِكَتاب   (2  َحِقي ْ

 ِمْقَلَمة  وَُكرَّاَسة   /بَ ْْيَ  /قَ َلم   (3

 َمْكَتب   /َعَلى  /ِمْقَلَمة   (4

 َحاِئط  /َعَلى  /َساَعة   (5

 ب.َأِجْب َعِن اأْلَْسِئَلِة ْاآلتِيَِّة!
َفُة اْلَقَلِم ؟  (1  َما َوِطي ْ

َفُة اْلِكَتاِب؟ (2  َما َوِطي ْ

َفُة السَّب ُّْورَِة؟ (3  َما َوِطي ْ
  



 

 
 

 الصَِّحْيَحةِ َعَلى اإِلَجابَِة  (xَضْغ َعاَلَمُة الضَّْرِب )اأَلوَُّل : 
  ! )أ،ب،ج(

I. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang benar 

(A,B dan C) ! 

 َما تِْلَك ؟ تِْلَك......                                                  (1
 أ.تِْلَك ِمَْحة                              

 ب. تِْلَك َخرِْيطَة                                                
َبة          ج. تِْلَك َحِقي ْ

 
 َهْل َهِذِه ِمَْسَحة  ؟..... (2

 أ.نَ َعْم، َهِذِه ِمَْسَحة  
 ب.اَل، َهِذِه ِمَْحة         

 ج.الَ، َهِذِه  ِمْقَلَمة        
  

 يعداإلختبار الب



 

 َما َهَذا ؟...... (3
 أ. َذِلَك ِمْرَسم  

 ب. َذِلَك قَ َلم        
 ج. تِْلَك ِمْسطََرة        

 
  َضِع الرَّْقَم ِفْ املَكاِن اخلَِلي !  الث اِن :

I. Letakkanlah angka jawaban pada kolom yang 

tersedia sesuai dengan gambar yang ada ! 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 ( ِكَتاب  4َساَعة                            (1

 ( ِمَْسَحة  5             ُكْرِسي              (2

 ِمْسَطرِة   (3



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 املدرسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةِ اْلَمرَاِفُق واْْلََدَواُت اْلَمْدَرِسي    

 اْلُلَغُة اْلَعَربِي ةِ 

VI

I 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املدرسة
ََلمَوَعَلْيُكُم الس   الس ََلُم َعَلْيُكمْ   

 َكْيَف َحاُلَك ؟

،َوأَْنتَ   ؟ِِبَْْيِ َواْْلَْمُدلِلِِه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

َوَأََن َكَذاِلَك،َما 
 اْْسَُك؟

ِإْسِْي 
 ؟َحَسن،َوأْنتَ 

 ُدُخْوُل الَفْصلِ ُس َدقَاِئِق، بَ ْعَد خَ  

 

 

 

ٍإْسِْي 
 َأْْحَد



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِف اْلَفْصِل....

 َذِلَك قَ َلم   َما َهَذا ؟

َفُة القَ  ؟َلِم َوَما َوِظي ْ َفُة الَقَلِم لِْلِكتَ َبةِ    َوِظي ْ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

اب  َذِلَك ِكتَ  َما َهَذا ؟  

َفُة الِكَتابِ    ؟َوَما َوِظي ْ
َولِْلِقرَاَءةِ  الِكَتاُب َمَكاُن الِكَتابَةِ   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تِلَك َسب ُّْورَة  

َفُة  َوَما َوِظي ْ
 الس ب ُّْورَِة ؟

َما َهِذِه ؟وَ   

الس ب ُّْوَرُة لِْلِكَتابَِة 
 اْلَماد ِة الد رَاِسي ِة 

ِه ؟َما َهذِ وَ   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َوَما تِْلَك 
 َعَلى اْْلَاِئطِ 

 ؟
 تِْلَك َساَعة  

 َساَعُة لِْلَدالََلةِ 
 َعَلى الَوْقتِ 

َفُة  َوَما َوِظي ْ
 الس اَعِة؟

 ش ْكرًا ََي َحَسن
 َعْفًوا ََي َأْْحَد



 

Tabel Nilai “t” Untuk Berbagai df 

 

df atau db 

 

Harga Kritik “t” Pada Taraf 

Signifikansi 

 

df atau db 

 

 

Harga Kritik “t” Pada Taraf 

Signifikansi 

5% 1% 5% 1% 

 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

12,71 

4,30 

3,18 

2,78 

2,57 

2,45 

2,36 

2,31 

2,26 

2,23 

2,20 

2,18 

2,16 

63,66 

9,92 

5,84 

4,60 

4,03 

3,71 

3,50 

3,36 

3,25 

3,17 

3,11 

3,06 

3,01 

27 

28 

29 

30 

35 

40 

45 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

2,05 

2,05 

2,04 
2,04 

2,03 

2,02 

2,02 

2,01 

2,00 

2,00 

1,99 

1,99 

1,98 

2,77 

2,76 

2,76 

2,75 

2,72 

2,71 

2,69 

2,68 

2,65 

2,65 

2,64 

2,63 

2,63 



 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

2,14 

2,13 

2,12 

2,11 

2,10 

2,09 

2,09 

2,08 

2,07 

2,07 

2,06 

2,06 

2,06 

2,98 

2,95 

2,92 

2,90 

2,88 

2,86 

2,84 

2,83 

2,82 

2,81 

2,80 

2,79 

2,78 

125 

150 

200 

300 

400 

500 

1000 

1,98 

1,98 

1,97 

1,97 

1,97 

1,96 

1,96 

 

2,62 

2,61 

2,60 

2,59 

2,59 

2,59 

2,58 
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