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  إقرار الباحثة

  :أسفلة أنا الموقعة 

  عليا رمحي:   اإلسم الكامل 
   ,١٩٩٨Peudadaإبريل  ٩:   مكان ميالد وتارخيه 

  ١٥٠٢٠٢١١٦:     رقم القيد 
  ملعلمنياليتعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وتأه:     القسم 

  
ة نتمي إىل تأليفي وال تقدم للحصول على أيّ أقرر أن هذه الرسالة ي

، وليس فيها التأليفات واألراء اليت أعدها مية يف جامعاتداكالدراجات األ
. املذكورة يف مراجعها العلمية قفا مببادئ وإعداد البحوث العلميةاآلخرون، إال و 

  .ف عليها من انتحال املؤلفاتبات فيما يقذستعدة لقبول العقو والباحثة م
  

  صاحبة القرار
  

  عليا رمحي

  
  

بندا أتشيه، ٤ دمسبري ٢٠١٩  
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  إستهالل

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
  ٧: سورة الطالق 

َال ُيَكلُف اهللاُ نـَْفًسا ِإال َما َءاتَاَها َسَيْجَعُل الُله بـَْعَد ُعْسٍر 
  )٧( ُيْسرًا

  
  

  ٧-٦: الشرح سورة 
: الشرح ) ( ٧(إَن َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا ) ٦(فَِإن َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا 

٧- ٦(  
  
  

  )صدق اهللا العظيم(
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  إهداء 

  : يل بإمتام هذا البحث أن أهديهيسعدين وقد فضل اهللا
إىل أيب املكرم اسكندار وأمي املكرمة  -١

مششدار الذين ربياين صغريا وبركهما اهللا 
  .وحفظهما يف سالمة الدنيا واآلخرة 

سالمية وإىل أساتذاين يف جامعة الرانريي اإل -٢
احلكومية، الذين علموين العلوم النافعة يف 

دخلهم اهللا عز وجل أحسن أرة الدنيا واآلخ
  .اجلنة

 MINيف  اتوإىل مجيع األساتيذ واألساتذ -٣

20 Aceh Besar يف الفصل  والتالميذ
بتدائية أقول شكرا اخلامس للمرحلة اإل

جزيال على مساعدكم لنيل البيانات هلذه 
  .الرسالة

وإىل مجيع زمالئي وأصدقائي يف جامعة  -٤
،  الرانريي اإلسالمية احلكومية هلذه الرسالة

  .جزاكم اهللا خريا بأحسن اجلزء
  



 و 

 

  شكر وتقدير

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

القرآن  لغة العربية لغةاجعل  الذي احلمد هللا رب العاملني

والصالة والسالم على رسول . إنسانوأفضل اللغات يتصل ا 

  . اهللا وعلى آله وصحبه أمجعني ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين

بإذن اهللا تعاىل وعنايته وقدرته قد كتبت الباحثة هذه 

الرسالة اليت يقررها قسم التعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وتأهيل 

املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية كمادة من املواد 

استعمال وسيلة "يتعلمها الطالب وختتص الرسالة حتت املوضوع 

 Index  Card Match  بـــ  تالميذفهم المقروء عند اللMIN 20 

Aceh Besar " اعلى درجة اجلامعة  الباحثة صلحتو

يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بكلية الرتبية  )S.Pd(األوىل

  .وتأهل املعلمني بندا آتشيه بقسم اللغة العربية

وتتم إشراف كتابة هذه الرسالة بإشراف املشرفني الكرميني 

ثة فتقدم الباح. مها شاه مينان، املاجستري وفجرية، املاجستري



أفضل الشكر هلما الذين قد أنفقا أوقاما الثمينة وتوجيهما 

ومساعدما إلشراف هذه الرسالة إشرافا جيدا كامال من أوهلا 

  .إىل آخرها، لعل اهللا باركهما وجزامها خريا كثريا

وتقدم الباحثة الشكر اخلالص ملدير اجلامعة وعميد كلية 

يذ واألستاذات الذين قد الرتبية ورئيس قسم اللغة العربية واألسات

  .علموها علوما نافعة وأرشادها إرشادا صحيحا

وتقدم الباحثة الشكر جلميع موطفي مكتبة جامعة 

والشكر . الرانرييالذين قد ساعدوها يف إعارة الكتب احملتاج إليها

، MIN 20 Aceh Besarلرئيس املدرسة واملدرسني والتالميذ بــــ 

  .البيانات يف تأليف هذه الرسالةالذين قد ساعدوها جلمع 

توجه الشكر العميق واالحرتام العظيم لوالديها احملبوبني 

اسكندار ومشش دار الذين ربياها تربية حسنة وهذباها ديبا 

نافعا منذ صغرها إىل أن جنحت التعلم يف املدرسة، تسأل اهللا أن 

  .جيزيهما أحسن الثواب يف الدنيا واآلخرة

الشكر لزمالئها احملبوبني يف قسم  وكذلك تقدم جزيل 

الذين قد ساعدوها بأفكارهم  ٢٠١٥تعليم اللغة العربية للمرحلة 

  .يف إمتام كتابة هذه الرسالة، وبراكهم اهللا يف الدنيا واآلخرة



وآخريا ترجو الباحثة من القارئني نقدا واصالحا نافعا 

جيعلنا هللا أن الكمال هذه الرسالة إن كانت فيها األخطاء ولعل ا

  من عباده الصاحلني

  ٢٠١٩دمسبري  ٦بندا أتشيه، 

  الباحثة  
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  قائمة المحتويات

  صفحة

  ج  .......................................    ............  ةلجنة المناقش

  د  .......................................    ..............  إقرار البحث

  ه  .......................................    ................  ستهاللاإل

  و  .......................................    ....................  إهداء

  ز  .......................................    .............  شكر والتقدير

  ك  .......................................    ..........  تقائمة المحتويا

  ن.......................................    ............  قائمة الجداول

  س  .......................................    ..........  فائمة الملحقات

  ع  ....................................  مستخلص البحث باللغة العربية

  ف .................................  يزيةمستخلص البحث باللغة اإلنجل

 ص  ...............................  ندونيسيةمستخلص البحث باللغة اإل

ب   موافق المسرفين ..........  .......................................



 ك 

 

  قائمة المحتويات

 ١  ........................  أساسية البحث: الفصل األول 

 ١  .............................  مشكالت البحث  -  أ

 ٥  .................................  أسئلة البحث  -  ب

 ٦  ...............................  أهداف البحث  -  ج

 ٦  .................................    أمهية البحث  - د

 ٧  ................................  حدود البحث  -  ه

 ٨  ........................  افرتاض البحث وفروضه  - و

 ٩  .............................  معاين املصتلحات  -  ي

 ١٠ ...............................  الدراسة السابقة  -  ز

 ١٤ ............................  طريقة كتابة البحث  -  س

  ١٦........................ االطار النظري: الفصل الثاني 

 ١٦ .................................    التعليميةوسائل ال  -  أ

 ١٦ ........................  مفهوم الوسائل التعليمية -١

 ١٩ ..........................  أنواع الوسائل التعليمية -٢

 ٢١ .......................  Index Card Match وسيلة  -  ب

 ٢١ .............  Index Card Matchالوسيلةمفهوم  -١

 ٢٢...  Index Card Match إجراءات استعمال وسيلة -



 ل 

 

 ٢٣ ..................................    ......  القراءة

 ٢٥ ........................  مهارة القراءة وفهم املقروء -٤

 ٢٥ ................................  القراءةمفهوم   -  أ

 ٢٦ ...............................  أمهية القراءة  -  ب

 ٢٨ ..............................  مهاراة القراءة  -  ج

 ٣٠ ..................  مهاراة القراءةأهدف التعليم  -د

 ٣١ ................................  فهم املقرؤء  -  ه

  ٣٤  ...............  اجراءات البحث الحقل: صل الثالث الف

 ٣٤ ..................................    .  منهج البحث  -  أ

 ٣٦ ..............................  وعينتهجمتمع البحث   -  ب

 ٣٩ ........................  طريقة مجع البيانات وأدواا  -  ج

  ٤٢  ................  نتائج البحث وتحليلها: ل الرابع الفص

 ٤٢ ..................................    عرض البيانات  -  أ

 ٤٢ ........................  ميدان البحثحمة عن  -١

بطريقة القر

 ٤٧    ..  التالميذ

Index Card إجر

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

اءة يف فهم املقروء عند  Match

اء استعمال وسيلة   -٢



 م 
 

حتليل البيانات عن االختبار القبلي واالختبار  -٣

 ٣٨ .................................    ..  البعدي

 ٦٠ ............  حتليل البيانات عن استجابة الطلبة -٤

 ٨٣ .............................  حتقيق الفروض -٥

  ٨٥ ............................  الخاتمة: الفصل الخامس 

 ٨٥ .................................    ...  نتائج البحث  -  أ

  ٨٦ .................................    .....  املقرتحات - ب

  ٨٧ .................................    ...........    المراجع

 ٨٧ .................................    ...  املراجع العربية  -  أ

  ٩٠ ................................  املراجع اإلندونيسية - ب

 ٩٢ .................................    .  ملراجع اإلنرتنت - ج
 

  



 ك 

 

  قائمة المحتويات

  صفحة

 ١ ........................  أساسية البحث: الفصل األول 

 ١  .............................  مشكالت البحث  -  أ

 ٣  .................................  أسئلة البحث  -  ب

 ٣  ...............................  أهداف البحث  -  ج

 ٤  .................................    أمهية البحث  - د

 ٤  ................................  حدود البحث  -  ه

 ٥  ........................  افرتاض البحث وفروضه  - و

 ٥  .............................  معاين املصتلحات  -  ز

 ٧  ...............................  الدراسة السابقة  -  ح

 ٩  ............................  طريقة كتابة البحث  - ط

  ١٠........................ االطار النظري: الفصل الثاني 

 ١٠ .................................    التعليميةوسائل ال  -  أ

 ١٠ ........................  مفهوم الوسائل التعليمية -١

 ١١ ..........................  أنواع الوسائل التعليمية -٢

 ١٢ .......................  Index Card Match وسيلة  -  ب

 ١٢ .............  Index Card Matchالوسيلةمفهوم  -١

 ١٣..  Index Card Match إجراءات استعمال وسيلة -٢



 ل 

 

يف تدريس  وعيوا Index Card Matchمزايا وسيلة  -٣

 ١٤ ................................    ......  القراءة

 ١٥ ................................    ...  طريقة القراءة  -  ج

 ١٥ ................................    القراءة مفهوم -١

 ١٥ ................................    .  القراءةأمهية  -٢

 ١٦ ......................  مهارة القراءة وفهم املقروء -٣

 ١٦ ..............................  مهاراة القراءة  -  أ

 ١٨ ................................  فهم املقرؤء  -  ب

 ١٩  .................................    القراءةطريقة  -٤

 ١٩ ......................  مدخل طريقة القراءة   -  أ

  ٢٠ ........................مفهوم طريقة القراءة - ب

  ٢٠ ...........................  خطوات الطريقة - ج

 ٢١ ..................  طريقة القراءة وعيوامزايا   - د

  ٢٤ .............  اجراءات البحث الحقل: صل الثالث الف

 ٢٤ ................................    .  منهج البحث  -  أ

 ٢٥ ............................  وعينتهجمتمع البحث   -  ب

 ٢٥ ......................  طريقة مجع البيانات وأدواا  -  ج

  ٢٨ ..............  نتائج البحث وتحليلها: ل الرابع الفص

 ٢٨ ................................    عرض البيانات  -  أ



 م 
 

 ٢٨ ........................  ميدان البحثحمة عن  -١

اء استعمال وسيلة  -٢

 ٣٢ ......  بطريقة القراءة يف فهم املقروء عند التالميذ

و

 ٣٨  .................................    ..  البعدي

 ٤٦ ............  حتليل البيانات عن استجابة الطلبة -٤

 ٥١ .............................  حتقيق الفروض -٥

  ٥٣ ............................  الخاتمة: الفصل الخامس 

 ٥٣ .................................    ...  نتائج البحث  -  أ

.................................    .....  املقرتحات - ب .  ٥٣  

  ٥٥ .................................    ...........    المراجع

 ٥٥ .................................    ...  املراجع العربية  -  أ

  ٥٦ ................................  املراجع اإلندونيسية - ب

 ٥٧ .................................    .  ملراجع اإلنرتنت - ج
 

  

  

  

 Index Card Match إجر

االختبار  ٣- حتليل  البيانات  عن االختبار  القبلي 



 ن 

 

  قائمة الجدوال

  ٤٤.....MIN 20 Aceh Besar بــــ عدد الطالب ٤- ١اجلدول 

  ٤٥....Besar MIN 20 Acehعدد املدرسني بــــ  ٤- ٢اجلدول 

 ٤٦......Besar MIN 20 Acehرفق العامة بــــ امل ٤- ٣اجلدول 

  ٤٨..................التوقيت يف عملية التجربية ٤- ٤ل اجلدو 

  ٤٨...............................اللقاء األول ٤- ٥اجلدول 

  ٥................................اللقاء الثاين ٤- ٦اجلدول 

  ٥٨..............................اللقاء الثالث ٤- ٧اجلدول 

  ٦............نتيجة التالميذ يف اإلختبار القبلي ٤- ٨اجلدول 

  ٦٣...........اإلختبار البعدي نتيجة التالميذ يف ٤- ٩اجلدول 

على استعمال وسيلة  تالميذنتيجة استجانة ال٤-١٠اجلدول 

Index Card Match ٧٥.......................لفهم املقروء  

  

  

  

  

  

صفحة  



 س 

 

  قائمة الملحقات

  

إفادة عميد كلية الرتبية وتأهل املعلمني جبامعة الرانريي  -١

 اسالمية احلكومية بندا أتشيه على تعبني املشرفني 

إفادة عميد كلية الرتبية وتأهل املعلمني جبامعة الرانريي  -٢

 اسالمية احلكومية بندا أتشيه على القيام بالبحث

 إفادة املدير املدرسة اإلبتدائية على إمتام البحث -٣

 التعليمخطة  -٤

 قائمة األسئلة االختبار القبلي واالختبار البعدي -٥

 اإلستبانة -٦

 صور البحث -٧

 السرية الذاتية -٨

  

  

  

  

  

  



 ع 

 

  مستخلص البحث

  

لفهم املقروء عند   Index Card Matchاستعمال وسيلة  :  عنوان البحث 

 )(MIN 20 Aceh Besarدراسة التجريبية بـــ (التالميذ 

  عليا رمحي:   اإلسم الكامل

  

يف الصف  عرفت الباحثة أن التالميذMIN 20 Aceh Besar. الل املالحظة يف ومن خ

اخلامس مل يفهموا النصوص العربية فهما جيدا ويوجهوا املشكالت على فهم النص، وهم يشعرون  

كسالنا يف تعليميها، بسبب على أم يفهمون املفردات قليال، وبعضهم يشعرون الصعبة يف تعلم 

عالية يهدف هذا البحث إىل التعرف على ف. القراءة بسببهم يرغبون عن تعليم اللغة العربية

بطريقة القراءة يف فهم املقروء عند الطالب   Index Card Matchاستعمال وسيلة 

بطريقة القراءة يف   Index Card Matchوسيلة  والتعرف على استجابة الطلبة باستعمال

وأما منهج البحث فهو منهج ). (MIN 20 Aceh Besarفهم املقروء عند الطالب بـــ 

-One Group Preetestا يف اموعة التصميمات التمهدية بــ جتري الباحثة حبثه. جترييب

Postest Design .استعمال وسيلة  وأما نتائج البحث من هذا البحث فهو إن Index 

Card Match   بطريقة القراءة يف فهم املقروء عند الطالب بـــMIN 20 Aceh 

Besar احلساب-ت(اختبار  -وهذا يتضح من نتيجة ت . فعالية)to( ( أكرب من نتيجة

إن استجابة الطلبة على و . ٢،٧٢>٣٨،٥٠<٢،٠٣: بالنتيجة ) اجلدوال -ت( اجلدوال 

بطريقة القراءة يف فهم املقروء عند الطالب بـــ  Index Card Matchاستعمال وسيلة 

MIN 20 Aceh Besar أكثر من ) موفق جدا وموافق(ألن اإلجابة اإلجابية . اجابيا

  %.  ٨٣< %  ١٧: بالنسبة ) غري موافق وغريموافق جدا(اإلجابة السلبية 

  

  

  

قم ارلقيد                : ١٥٠٢٠٢١١٦  
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ABSTRACT 

 

Title  : The Aplication Of Index Card Match 

And Reading Methods To Improve 

Students’ Ability To Understand 

Readings ( Experimental Satudies At 

MIN 20 Aceh Besar) 

Name : Ulya Rahmi 

 

Based on research observations at MIN 20 Aceh Besar the researchers found that 

students in their 5th grade did not understand the contents of Arabic texts 

properly and correctly, and encountered obstacles in understanding Arabic texts, 

and they felt lazy in following the learning process, this was because they only 

understand a little bit of mufradat, and some of them find it difficult to learn to 

read, because they don't like learning Arabic.The purpose of this research is to 

find out the Aplication Of Index Card Match And Reading Methods To Improve 

Students’ Ability To Understand Readings and to see students' responses of the 

Aplication Of Index Card Match And Reading Methods To Improve Students’ 

Ability To Understand Readings. The research method used by researchers is the 

experimental method. Researchers conducted this study in a group called "One 

Group Pre-Test Post-Test Design. "The results of this study are that the 

Aplication Of Index Card Match And Reading Methods To Improve Students’ 

Ability To Understand Readings is very effective with the T-Test evidence 

greater than the schedule value with a value of 2.72 <38.5> 2.30. As well as the 

use of media and this method students respond very well to reading 

comprehension with evidence that students 'positive answers are more than 

students' negative answers with a value of 83%> 17%. 
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ABSTRAK 

 

Match Dan Metode Membaca Dalam 

Pemahaman Membaca Siswa (Studi 

Eksperimen di MIN 20 Aceh Besar) 

Nama Lengkap : Ulya Rahmi 

 

Berdasarkan pengamatan penelitian di MIN 20 Aceh Besar peneliti mengetahui 

bahwa siswa-siswa pada kelas 5 mereka belum memahami isi teks Bahasa Arab 

dengan baik dan benar, dan mendapatkan hambatan dalam memahami teks 

Bahasa Arab, dan mereka merasa malas dalam mengikuti proses pembelajaran, 

ini disebabkan karena mereka hanya memahami sedikit dari mufradat, dan 

sebagian mereka merasa sulit dalam belajar membaca, disebabkan bahwa 

mereka tidak suka belajar Bahasa Arab. Adapun tujuan dalam penlitian ini 

adalah untuk megetahui Efektivitas Penggunaan Media Index Card Match Dan 

Metode Membaca Dalam Pemahaman Membaca Siswa dan untuk melihat 

respon siswa terhadap Penggunaan Media Index Card Match dan Metode 

Membaca Dalam Pemahaman Membaca. Adapun metode penelitian yang 

digunakan oleh peneliti adalah metode eksperimen. Peneliti melakukan 

penelitian ini di dalam satu kelompok yang disebut dengan “One Gruop Pre-

Test Post –Test Design.”Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan 

media Index Card Match dan Metode Membaca dalam pemahaman membaca 

siswa sangat efektif dengan bukti nilai T-Test lebih besar dari nilai jadwal 

dengan nilai 2,72 < 38,5 > 2,30 . Serta dengan penggunaan media dan metode 

ini respon siswa sangat baik terhadap pemahaman membaca dengan bukti bahwa 

jawaban positif siswa lebih banyak dari jawaban negatif siswa dengan nilai 83% 

> 17%>. 

  

Judul penelitian  : Efektifitas Penggunaan Media Index Card 

NIM : 150202116 
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  الفصل األول

  أساسية البحث

  

 مشكلة البحث  - أ

 تعلم التالميذيإن اللغة العربية إحدى املواد التعليمية اليت 

يف .اهد احلديثة درسة العالية واملعاملة حىت يمن املدرسة االبتدائ

مهارات ، هي مهارة اإلستماع ومهارة الكالم  للغة العربية هلا أربع

من مهارة القراءة  وكفاءة التالميذ. ةومهارة القراءة ومهارة الكتاب

يف درس اللغة العربية هي كفاءة الطالب يف قراءة وفهم النصوص 

 أن ميارسوا تعليم اللغة العربية هيوأهداف  ١.املصادر العربيةو 

 سها ا الناطقون، ويعرفون اللغة العربية بالطريقة اليت ميار  األجانب

ا من اللغات أصوات خصائص اللغة العربية وما مييزها عن غريه

 ٢.وتراكيب ومفاهيم مفرادات
                                                           

1
Permenag Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 

Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah, https//madrasah. 

Kemenag..go.d/theme/doc/kurikulum/jma/1448359952.pdf (di akses 

pada 01 Oktober 2019).  
2
Sahkholid Nasution, أهدف تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها, 

Jurnal Tarbiyah Vol.23 No. 2,2016,hal .389 (di akses pada 01 Oktober 

2019). 
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القراءة و . من املهارات اللغوية األربع القراءة هي الثالثة

احلقيقية هي عملية ذهنية ألجل الوصول إىل املعلومات اليت 

أما حتويل املواد املكتوبة إىل أصوات . تضمنتها املواد املكتوبة

لبا املبتدؤون يف منطوقة فليس إال قراءة بدائية يقوم ا غا

والقراءة من وسائل االتصال املهمة اليت ال ميكن .٣.القراءة

ومن خالهلا يتعرف اإلنسان على خمتلف , االستغناء عنها

وأدته يف الدرس  افات، وهي وسيلة التعلم األساسية،املعارف والثق

  .٤غوالتحصيل وشغل أوقات الفرا 

القراءة وكانت للقراءة أهدف خمتلفة منها القدرة على 

النصوص العربية بسهولة وسرعة ومناسبة ويتعارف املعاىن 

 ٥.املختلفة لكلمة واحدة ويضع عنوانا مناسبا للناص املقروء

يأثر كثري يف  العربيةقراءة نصوص  التعليمية يف استعمال الوسائلو 
                                                           

 Bintang):  مالننج(، الوسائل المعينات في تعليم العربيةإمام أسرارى،  ٣

Sejahtera ،٨٢. ص. ١٩٩٥.  
دار  :الرياض(، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتها أمحد فؤاد عليان، ٤

  .٩٨ .ص، ٢٠١٠، )املسلم للنشر والتوضيع
5
Sahkholid Nasution,  أهدف تعليم اللغة العربية لغير الناطقين

 .hal. 390…,بها
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على أن يناسب املعىن  ببسببها يسهل الطال، فهم املقروء

  .فهمها الكلمة املتعددة و يسهلهم يف

كل أداة يستخدمها املعلم لتحسني لتعلمية هي  الوسائل ا

عملية التعليم ، وتوضيح معاين الكلمات وشرح األفكار وتدريب 

الدارسني على املهارات وإكسام العادات وتنمية االنتجاهات 

وغرس القيم، دون االعتماد األساسي من جانب املعلم على 

 بكان أهدافها تسهيلة الطال.٦واألرقاماستخدام األلفاظ والرموز 

جيدة ووظفتها تعطي مؤثرة . يف فهم املعلومات من املعلم

ن يستعملها أكن كثري من وسائل التعلمية مي.يف التعلم بللطال

كانت من وسائل البصرية أم ألسمعية أم , قراءةيف تدريس ال

يد لكن وسائل جيدة هي كل ما ميكن أن تز . ألسمعية البصرية

تيارها جيب على املعلم أن يعرف خيف ا. بالتعلم بمام الطالاهت

  . التعليم و قدرة الطالبة وغريهاأهداف 

يتعلمون اللغة   MIN 20 Aceh Besarــب بوكان الطال

. يف مادة اللغة العرابية بوإّن مهارة القراءة يتعلم الطال .بيةالعر 

                                                           
6
Tarmizi Ninoersy, Tathwir Manhaj Ta’lim wa Taqwim 

Al-Lughah Al-‘Arabiyyah Li Amn-Nathiqina Bighairiha, (Banda 

Aceh: Al-Mumtaz Institute, 2011),hal. 112.  
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ال ربية و الع الرتمجة على فهم النصوص  كان املعلم طبق الطريقة

الطريقة ال ترفع القدرة الطلبة وهذه  . التعليمية الوسائل يستخدم

ال  MIN 20 Aceh Besarــ ب بكثري من الطال. فهم النص لىع

و يواجهون املشكالت على فهم  جيدايفهمون النصوص فهما 

بسبب على أم , ، وهم يشعرون كسالنا يف تعليميهاالنص

وبعضهم يشعرون الصعبة يف تعلم القراءة . يفهمون املفرداب قليال

  .بسببهم يرغبون عن تعليم اللغة العربية

فأردت الباحثة أن حيل تلك املشكلة باستخدام طريقة 

 Index ةليوسهي طريقة القراءة و , التعلمية ةليوسالتدريس و 

Card Match  كانت وسيلة. قراءة نصوص العربيةيف  Index 

Card Match الوسائل البصرية اليت تفيد حاسة هي إحدى

 Indexويسمى ببطاقة األسئلة واألجوابية، أي  ٧.الطالب البصرية

Card Match  هي جزء من بطاقة ألن جعلت من قطعة أو الورق

وهذه الوراق أو القراطيس تكتب عليها األسئلة . أو القراطيس

  . فهي األلوان املدة املدروسةواألجوبة 

                                                           
7
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta : Raja 

GrafindoPersada, 2008), hal. 15. 
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 ستعملها املعلم يفاليت ي طرقالاحدى وطريقة القراءة هي 

باستعمال  .م النصوص العربيةيم اللغة العربية، خاصة يف تعليتعل

من القراءة  بعض اجلمل البسيطة يستمع التالميذ هذه الطريقة

لون عما مل يفهموا وينطقون بعض األصوات واجلمل، وهم يسأ

األسئلة طيس قرا للتالميذ وبعدها يوزع املدرس. من قراءة النص

، ويأمر املدرس أن يبحثوا لكل تلميذ قرطاس واحدواألجوبة و 

أن يشرحوا األجوبة املناسبة من  ، مث يأمرهماألجوبة من األسئلة

  .أمام الفصل األسئلة

 انيلعب امألهذه الوسيلة والطريقة  الباحثة تستعمل 

ية، فهم النصوص العربو القراءة رفع قدرة الطلبة على ا هاما ىف دور 

  .ميأي هلا تأثري كبري على جناح عملية التعل

  

 أسئلة البحث  - ب

يرقي فهم  Index Card Match ةليوس استعمال هل - ١

 ؟املقروء عند التالميذ

 Index ة ليوس باستعمال كيف استجابة التالميذ - ٢

Card Match  ؟فهم املقروءيف 
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 البحثهداف أ  - ج

يف  Index Card Match ةليوس استعمال التعرف على - ١

 فهم املقروء

  ةليوس تعمالسبا باستجابة الطال التعرف على - ٢

Index Card Match  فهم املقروءيف. 

 أهمية البحث  - د

اليت دف إليها الباحثة يف هذا وأما أمهية البحث 

  : البحث فهي 

  تالميذلل - ١

 .على مهارة القراءة بقدرة الطال ترقي  - أ

جيدا يف قراءة النصوص  جيعلهم فامهني  -  ب

 .العربية

قراءة الإىل  زيادة اهتمام التالميذ واندفاعهم  -  ج

  .صحيحة يف تعلم القراءةال

 للمدرس - ٢

 .مات واخلربات املتعددة و زيادة املعل  - أ
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بداع املدرسني يف استخدام الطرق ترقية إ  -  ب

 املختلفة عند تعليم القراءة 

 للباحثة - ٣

التعرف على املعلومات اجلديدة يف البحوث   - أ

 .الدراسية وجمال التدريس

املعرفة واملراجع عند تعليم مهارة القراءة زيادة   -  ب

 .فيما بعد

 للمدرسة - ٤

يم خاصة يف قراءة ترقية جودة التعلم والتعل  - أ

 .النصوص العربية

 حدود البحث  - ه

حتد الباحثة هذه الرسالة حتت : احلد املوضوعي  - ١

 Index Cardفعالية استعمال وسيلة " املوضوع 

Match دراسة جتريبية بــــ ( م املقروء عند التالميذيف فه

(MIN 20 Aceh Besar. 

 MIN 20 Acehجتري هذا البحث يف : احلد املكاين  - ٢

Besar اخلامس يف الصف. 
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حتد الباحثة هذا البحث يف سنة : احلد الزماين  - ٣

٢٠٢٠-٢٠١٩   

 والفروض االفتراض  -  و

يف هذا البحث فهو أن استخدام  أما االفرتاض

هاما يف قراءة را دور دو ي Index Card Matchوسيلة 

باستخدام الوسيلة والطريقة سوف ترقي . النصوص العربية

لبحث اليت فروض اوأما . قدرة التالميذ على فهم النص

  :ذا البحث فهيافرتضتها الباحثة يف ه

 Indexاستعمال وسيلة  إن :ض البديل الفر  - ١

Card Match  بـــ وء عند التالميذيف فهم املقر  

MIN 20 Aceh Besar يرقي. 

 Indexاستعمال وسيلة إن : ض الصفري الفر  - ٢

Card Match بـــ  يف فهم املقروء عند التالميذ

MIN 20 Aceh Besar ال يرقي. 
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 المصطلحات يمعان  - ي

 Index Card Matchوسيلة   - أ

 وسيلة -١

تني مبعىن من كلمة الال اأصله كانت الوسائل

خمرج  إلجادواسطة "، الوسيلة لغة هي واسطة

آلة "اصطالحا هي  ومعناها". مناسب من صعوبة

 يلةالوسوأرادت الباحثة هنا أن  ٨".لتبليغ الدراسي

جيه املعلومات اليت لتن املعلمونهي كل ما يستعمل 

 ٩.وزيادة رغبتهم يف التعلم تالميذيدافع ال
٢- Index Card Match 

Index Card Match  يسمى ببطاقة

البطاقات اليت تكتب هي . األسئلة واألجوبية

  ١٠.على بعضها األسئلة وتكتب بعضها األجوبة

  

                                                           
8
AzharArsyad, Media Pembelajaran,,…hal. 4. 

9
Rudi Susilana dan Cepi Riyana, Media Pembelajaran 

:Hakikat, Pengembangan, Pemanfaatan, Penilaian,( Bandung:Wacana 

Prima, 2009),hal. 6. 
      .٨٧ .، ص...الوسائل المعيناتإمام أسرارى، ١٠
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   القراءة  -  ب

تتبع : قراءة –القراءة هي مصدر من قرأ يقرء 

أما  ١١.بالنظر نصا مكتوبا أو مطبوعا ونطق بكلماته

من الصفحة  اصطالحا فهو فهم املعاين مباشرة

إىل ) احلرف واحلركات والضوابط(املكتوبة واملطبوعة 

والقراءة هي الثالثة من  ١٢.مقروءة مفهومةمعان 

  .املهارات اللغوية األربع

  

 السابقة اتدراسال  - ز

أما الطريقة الصوتية ملا يستخدم أحد لتعليم  

  .املفردات يف الدراسات السابقة

  

                                                           
  .٦١٧.ص...،واإلعالمالمنجد في اللغة دار املشرق، ١١
دار  :اللبنان( صائص العربية وطرائق تدريسهاحبايف حممد معروف، ن ١٢

  .٨٥. ص)١٩٩٩التفائس، 
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 ١٣)م  ٢٠١٤/  ـه ١٤٣٥( دراسة حلمي - ١

أهداف البحث هو ترقية قدرة الطالب على 

قراءة وفهم النصوص العربية بعد تطبيق وسيلة ال

Index Card Match منهج أما  .يف درس املطالعة

هذا البحث فهو طريقة  بحث اليت تستعملها يفال

وأما نتيجة فهي إن تعليم املطالعة  .البحث اإلجرائي

وإن هذا . حيتاج إىل وسيلة تعليمية مناسبة ومسرورة

لرتقية قدرة الطالب على فهم الوسيلة هلا املؤثرة كبرية 

وهذه . املادة املقروءة ودفعهم يف تعليم درس املطالعة

النتيجة قد ظهرت يف حتليل أجوابة الطالب يف 

  .االحتبار لكل دور

تستعمل الدراسة السابقة والدراسة :جوانب التشابة 

  Index Card Matchوسيلة  احلالية

                                                           
فبي درس المطالعة  Index Card Matchاستعمال وسيلة حلمى، ١٣

، رسالة دار السالم –، بند أتشية )دراسة إجرائية بـــ معهد العصري إنصاف الدين(

  ).م٢٠١٤/  ـه ١٤٣٥جامعة الرانريي االسالمية احلكمية، (علمية غري منشور، 
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يف السابقة تركز الدراسة أن :جوانب االختالف 

وأما . منهج البحث اإلجرائ تعليم املطالعة وتستخدم

وتستخدم منهج القراءة  تعليميف تركز الدراسة احلالية 

  .البحث التجريبية

 ١٤.ـه ١٤٣٣/ م  ٢٠١٢يونيدار - ٢

يف تعليم  بمعرفة دوافع الطالأهداف البحث 

ومنهج . Index Card Matchاحلوار بتطبيق أسلوب 

البحث تستعمل الباحثة يف تأليف هذه الرسالة فهو 

والنتائج البحث إن تطبيق . طريقة البحث اإلجرائى

يقدر أن يرفع دوافع  Index Card Matchأسلوب 

على تعلم احلوار مرتفعة بعد تطبيق أسلوب  التالميذ

Index Card Match.  

                                                           
١٤

( وتطبيق عليه يف تعليم احلوار   Index Card Matchيونيدار، أسلوب    

، رسالة علمية غري منشور، دار السالم –بند أتشية  ،)MAN Sibrehحبث إجرائ بـــ 

  )ـه ١٤٣٣/ م  ٢٠١٢جامعة الرانريي االسالمية احلكمية، (
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تستعمل الدراسة السابقة والدراسة : جوانب التشابة 

مبنهج البحث  Index Card Matchاحلالية وسيلة 

  .اإلجرائي

من ناحية الوجه اختالف هي : جوانب االختالف 

 Index CardMatchتطبيق الوسيلة  السابقةالدراسة 

وسيلة  تطبيقأما الدراسة احلالية . يف تعليم احلوار

Index Card Match يف تعليم القراءة.  

 ١٥)ـه١٤٣٧ /م  ٢٠١٦( مشبطة :اسم  - ٣

البيان على أنشطة الطلبة يف أهداف البحث 

تعليم مهارة القراءة بتطبيق الوسائل الرسوم متحركة، 

والبيان على فعالية وسائل الرسوم املتحركة لرتقية قدرة 

  .يف تعليم القراءة بالطال

                                                           
وسائل الرسوم المتحركة في تحسين نطق الحروف تطبيق مشبطة،   ١٥

بند أتشية  ،)MIN Tungkopدراسة تجربية بــ (لترقية قدرة الطلبة في مهارة القراءة 

 ٢٠١٦(جامعة الرانريي االسالمية احلكمية، (، رسالة علمية غري منشور، دار السالم –

  )هـ١٤٣٧/ م 
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وأما منهج البحث الذي تعتمد الباحث يف هذا 

وأما انتائج البحث أن تطبيق .البحث هو حبث جتريب

يكون فعاال لرتقية قدرة " الرسوم املتحركة"يلة وس

  .يف تعليم مهارة القراءة بالطال

تركز الدراسة السابقة والدراسة : جوانب التشابة 

احلالية يف تعليم القراءة وتستعمدمها منهج البحث 

  التجريبية

من ناحية الوجه اختالف هي  :جوانب االختالف 

يف الدراية السابقة تطبيق وسيلة الرسوم املتحركة 

يف مهارة  بحتسني نطق احلروف لرتقية قدرة الطال

 Index Cardأما الدراسة احلالية تطبيق وسيلة . القراءة

Match يف تعليم القراءة.  

  

 طريقة كتابة البحث  -  س

أما طريقة تأليف هذه الرسالة وكتابتها فعتمدت 

الباحثة على طريقة التأليف اجلارية املقررة يف كلية الرتبية 
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وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية يف  

  :كتاب
“ Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-raniry Banda Aceh 2016” 
 

 



١٦ 

 

  الفصل الثاني

  طار النظرىاإل

 ميةيالتعلوسائل ال  - أ

 التعليميةوسائل المفهوم  -١

تني مبعىن كلمة الوسائل أصله من كلمة الال
 املعلمونالوسائل هي كل ما يستعمل . الوسيلة

وزيادة رغبتهم  بنجيه املعلومات اليت يدافع الطاللت
وسائل التعليمية هي وسيلة يستخدمها ١.يف التعلم
يف عملية التعليم و  هاما الذين يلعبون دورًااملعلمون 

  . هماالتعلم لتحقيق أهداف
آلة اليت يستعمل املعلم  وسائل التعليمية هيال

  . يف اشراح املعلمات  أو اخلربات عن املدة ليساعده
  ٢:رية منهاثك  وائدةمية هلا فيوسائل التعلال

                                                           
1
Rudi Susilana dan Cepi Riyana, Media Pembelajaran 

:Hakikat, Pengembangan, Pemanfaatan, Penilaian,(Bandung: Wacana 

Prima, 2009), hal. 6. 
2
 Tarmizi Ninoersy, Tathwir Manhaj Ta’lim wa Taqwim Al-

Lughah Al-‘ArabiyyahLi Amn-Nathiqia Bighairiha, (Banda Aceh: Al-

Mumtaz Institute, 2011),hal.126-127. 



١٧ 

 

 :للمعلم   - أ
تساعد على رفع درجة كفايته املنهنية  - ١

 .واستعداده
تغري دوره من الناقل وامللقن إىل دور  - ٢

 املخطط، واملنفذ، واملقم للتعليم
تساعد على حسن عرض املادة،  - ٣

 .وتقوميها، والتحكم ا
متكن من استغالل كل وقت املتاح  - ٤

 .بشكل أفضل
تساعده على حسن عرض املادة  - ٥

 .وتقوميها، والتحكم ا
 :للمتعلم   -  ب

تنمي يف املتعلم حب االستالع وترغبه  - ١
 التعلم يف
تقوي العالقة بينه وبني املعلم، وبينه  - ٢

 وزمالئه
 توسع اال اخلربات اليت مير ا - ٣



١٨ 

 

 تسهم يف تكوين اجتاهات مرغوب فيها - ٤
ميكن الطالبة من الدراسة املستقلة  - ٥

 ٣.بقدرم و غريهم
تسجعه على املشاركة والتفاعل مع  - ٦

 .املواقف الصفية املختلفة
 : للمادة التعليمية  -  ج

توصيل املعلومات واملواقف تساعد على  - ١
واالجتهات واملهارات املضمنة يف املادة 
التعليمية إىل املتعلم، وتساعدهم على إدراكها 

 .متقاربا، وإن اختلف مستواهم
تساعد على إبقاء املعلومات حية وذات صورة  - ٢

 .واضحة يف ذهن املتعلم
الوسائل التعليمية هي  من البيان السابق أن

ربات عن الدرس املعلومات أو اخلتساعد الطالب يف فهم 
و تساعد املعلم يف اختيار الوسيلة . الذي يشرح املدرس

 .املناسبة يف عملية التدريس

                                                           
3
 Rudi Susilana dan Cepi Riyana, Media…, hal. 9  



١٩ 

 

 أنواع الوسائل التعليمية -٢

تنقسم الوسائل التعليمية اعتمادا على احلواس 
الوسائل إىل اليت تتوجه إليها الوسيلة، تنقسم هذه 

  :ثالثة أنواع ، منها 

 الوسائل السمعية  - أ
اليت تقدم جتاه حاسة السمع مثل إذاعة هي 

الراديو وبرامج خمترب اللغة والتسجيالت الصوتية 
تستخدم الوسائل السمعية غالبا لتدريب . وغريها

الدارس على االحتكاك والنطق واالستماع 
  ٤.االستعاىب

 الوسائل البصرية  -  ب
. اليت ما يتوجه إىل حاسة البصر الوسائل هي

تنقسم الوسائل البصرية عادة إىل قسمني، مها ما 
وماال يعرض ) على شاشة(يعرض جبهاز العرض 

  .جبهاز العرض

                                                           

 Bintang : مالنج(إمام أسرارى، الوسائل املعينات يف تعليم العربية،  ٤

Sejahtera،٦.ص. )١٩٩٥.  



٢٠ 

 

 الوسائل السمعية البصرية  -  ج
هي الوسائل اليت ما تستعني به املدرس يف تقدمي 
املادة الدراسية ليتناوهلا الدارسون عرب حواس مسعهم 

تتكون على التلفزيون التعليمي وجهاد  ٥.معاوبصرهم 
الفيديو كاسيت و السبنما املدرسية واملسرم والعرائس 

  ٦.التعليمية ومسرم العرائس
تنقسم الوسائل التعليمية إىل ثالثة أقسام هي 
الوسائل السمعية و الوسائل البصرية و الوسائل 

وعلى املدرس أن خيتار الوسيلة  .السمعية البصرية
وأما يف هذا البحث حتتار الباحثة . بة باملدةاملناس

  ”Card“الوسيلة البصرية وهي البطاقة أو 
  
  
  

                                                           

  .٧.، ص...الوسائل المعيناتإمام أسرارى، ٥

طرائق تدريس مهارة اللغة العربية وآدابها للمراحل توفيق اهلامشي ،  دعاب٦

    .١٠٥.ص، ) ٢٠٠٦مؤسسة الرسالة،  :بريوت(،الدراسية



٢١ 

 

 Index Card Match ةليوس -ب

 Index Card Match ةليوسمفهوم   -١

 Index Cardأن  يرى بعض اخلرباء التعليمية

Match  هي إحدى أساليب يف تدريس القراءة، وهم
عندما رأت الباحثة أن . يرون من حطوات استعماله

Index Card Match  هي جزء من بطاقة ألن جعلت من
وهذه البطاقات من الوراق . قطعة من الورق أو القراطيس

 .أو القراطيس تكتب عليها األسئلة و األجوبة
 Index Card Matchبصرية هي إحدى الوسائل ال

 Index Card  وسيلة ٧.اليت تفيد حاسة الطالب البصرية

Matchهي . يسمى ببطاقة األسئلة و األجوبة أيضا
البطاقات اليت تكتب على بعضها األسئلة وتكتب 

  . ٨بعضها األجوبة
يف عملية التعليم والتعلم ذه  جيب على الطالب

 ة حبث عنالوسيلة أن يفهموا املادة الدراسة عن طريق

                                                           
7
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran,…,hal. 15 

  ٨٧ .، ص...الوسائل المعيناتإمام أسرارى،  ٨



٢٢ 

 

. البطاقات أو القراطيس املكتوبة من األسئلة واألجوبة
ل الوسيلة على عناصر اللعبة حيث جيعتشتمل هذه 

 .راءةالطلبة ال يسئمون عن درس الق

 

 Index Card Matchإجراءات استعمال وسيلة   -٢

 لى املدرس أن يشرح للطالب خطواتينبغي ع
لكي هذه الوسيلة  Index Card Matchاستعمال وسيلة 

  : كما يلى  مؤثرة، فهي
بعدد  ةالقطعات من القرطاس مناسب املدرس صنع - ١

 .الطالب يف الصف

تنقسم املدرس القراطيس على قسمني ومها  - ٢
 .قراطيس لألسئلة وقراطيس لألجوبة

األسئلة اليت تتعلق باملوضوع يف  املدرس كتبي - ٣
 .األسئلة قراطيس

تكتب املدرس األجوبة عن األسئلة يف قراطيس و  - ٤
 .األجوبة



٢٣ 

 

راطيس حىت تكون خمطلة بني ليط مجيع القخي - ٥
 . األسئلة واألجوبة

قراطيس ولكل الطلبة  يوزع املدرس للطالب - ٦
 .قرطاسا واحدا

يأمر املدرس للطالب أن يبحثوا األجوبة من  - ٧
 .األسئلة يف القراطيس

ليجلسوا بأصدقائهم الذين يأمر املدرس للطالب  - ٨
 .واالجابة هلم األجوبة ولكل زوج يقراء السوال

عن املدة  اخلالصاتتتام هذه العملية بتنظيم باخ - ٩
 ٩.املدروسة

 Index Cardالبيان السابق اخلطوات تطبيق وسيلة 

Match  ذه احلطوات ليجعل وعلى املدرس أن يهتم
  .استعمال هذه الوسيلة ناجحة

  

 وعيوبها Index Card Matchمزايا وسيلة  -٣

  : فيما يلى Index Card Matchومن مزايا وسيلة 
                                                           

9
Didi Pianda. Jon Darman, dkk, Best Practice :Karya Guru 

Inovatif Yang Inspiratif, (Sukabumi:Jejak, 2018),hal 97-98. 



٢٤ 

 

 .تنمية الفرحية يف عملية التعليم والتعلم   - أ
 .جذابة ادة الدراسية يشرحها املعلم يكونامل  -  ب
 .تنمية أحوال التعليم النشاطي والفرحية  -  ج
 يل الدراسي لدي الطالب للوصول علىترقية التحص  - د

 .اإلمتام التعلمى
 

منها تنمية  Index Card Matchأما مزايا من الوسيلة 
الفرحية يف عملية التعليم والتعلم و تنمية أحوال التعليم 

  .النشاطي والفرحية وغريها
  

  :ومن عيوب هذه الوسيلة فهي كما يلي
 .حيتاج الطالب إىل وقت طويل يف استعماهلا - ١
 .ىل استعداد كثريحيتاج املدرس إ - ٢
لزوم املدرس أن ميلك النفسي الدميقراطي  - ٣

 .رعاية الفصلواملهارة الكافية يف 



٢٥ 

 

تتطلب من الطالب الصفات املعينة وميوهلم  - ٤
 ١٠.إىل التعاون يف حل املشكالت

ومن عيوا هي حتتاج إىل وقت طويل وحتتاج 
جيب املشكالت  حلل هذه .املدرس إىل استعداد كثري

لنفس قبل جيدا واستعداد ا ى املدرس أن يستعمل وقتاعل
  . إستخدام الويسلة

 وفهم المقروء مهارة القراءة -١

 مفهوم القراءة  - أ

مبعىن قراءة –هي مصدر من قرأ يقرء  لغة القراءة
لى املكتوب النظرع ىا أو ألقونظر ونطق  تتبع كلمة

والقراءة أساس ترمجة الرموز الكتابية إىل ١١.وطالعه
معىن، وليست فقط حنويل الرموز الكتابية إىل 

يعىن ذلك أن القراءة احلقيقية هي عملية . الصوتية
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Riris Nur Khalidah Rombe, Penerapan Materi Index Card 

Match Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia, Jurnal Tarbiyah Vol.25 No.1,2018, hal. 101-

102.(Diaksespada 01 Januari 2019). 
دار : بريوت (، الطبعة التاسعة والثالثون، المنجد في اللغة واإلعالمدار املشرق، ١١

  .٦١٧.ص)٢٠٠٢املشرق، 



٢٦ 

 

ذهنية ألجل الوصول إىل املعلومات اليت تضمنتها 
أما حتويل املواد املكتوبة إىل أصوات . املواد املكتوبة

يقوم ا غالبا املبتدؤون منطوقة فليس إال قراءة بدائية 
  ١٢.يف القراءة

أما اصطالحى فهي القراءة البصرية أي عمالية 
يراد ا إدراك الصلة بني لغة الكالم واإلنسانية ولغة 

وهي نشاط , الرمز الكتابية اليت تقع عليها العني
فكري إلكتساب القاري معرفة إنسانية من علم 

من  فهي تشمل. وثقافة وفن ومعتقدات ومقدسات
  ١٣.الرمز املكتوبة واملعىن الذهين و اللفظ املنطوق

  

 أهمية القراءة  - ب

  : للفرد  -أ
تساعد الطالب على النجاح يف مواد  - ١

 الدراسة

                                                           

      .٨٢ .، ص...الوسائل المعيناتإمام أسرارى،  ١٢
  ١٢٨. ص ، ...مهارة اللغة العربية، طرائق تدريس توفيق اهلامشي دعاب١٣



٢٧ 

 

القراءة  غذاء عقلى ونفسى فهي اليت  - ٢
 ١٤.تساعد على تنمية الفكر

إذ هي جسر , نقل األفكار إىل كل فرد - ٣
 .الثقافات بني القدمي واحلديث

وسيلة التفوق يف املواد الدراسية ويف هي  - ٤
بسبب نقلها األفكار والقيم , اتمع

وجماالت التطور احلضاري واألديب إىل 
 .القرأء

تعمل القراءة على الرتويح عن النفس  - ٥
 .وإضاعة الوقت يف املفيد املسلى

 
 :للمجتمع  - ب
راد الذين ترفع من املستوى الثقاىف لألف - ١

  الواحديشكلون اتمع 
وهي الوسيلة اليت تربط أفكار الناس  - ٢

  .بعضهم بعض
                                                           

 ١١٣-١١٢. ص...،طرق تدريس اللغة العربيةزكريا إبراهيم،  ١٤



٢٨ 

 

بسبب أن العامل احلديث اليوم قريب  - ٣
وسهل على اجلميع , إىل كل قارئ

رغم االختالفات القائمة قي  , فهمه
  ١٥.كل أمر من أمور حيام

القراءة وسيلة عامة من وسائل اتصال  - ٤
 .اتمعات بعضها مع بعض

 القراءة منها تساعد الطالبمن البيان السابقة أن أمهية 
على فهم املواد الدراسة وهي وسيلة عامة من وسائل اتصال 

  اتمعات بعضها مع بعض
 

 مهارة القراءة  - ج

على أربعة أقسام هي مهارة  تنقسم املهارة العربية
لثة من القراءة هي الثا. االستماع والكالم والقراءة والكتابة

  .ت اللغوية األربعاملهارا
مفهوم مهارة القراءة هو عملية استخراج املعىن من ف

بني القارئ والكاتب  يداة اتصال فكر أ وأز املكتوب و رم
                                                           

  ١٢٨. ص... ،مهارة اللغة العربية طرائق تدريستوفيق اهلامشي ،  دعاب١٥



٢٩ 

 

ز املكتوب الىت تشتمل فيها من العملية و من خالل رم
  ١٦.العقلية كالفهم والتذكري واالستنباط

شيء مهم واحد من اجلهاز واملهارات املهمة هي 
وهذا يعين فهم اللغة العربية قدرة على فهم النص نفسه، 

ألن أحدهم ميكن أن يقال أنه . والعناصر اليت تاوينها
   ١٧:يتقن اللغة العربية كليا إذا أتقن أربعة جوانب، هي 

 .فهم املسموع قادر على فهم ما نسمعه - ١
 .م ما نقرئههفهم املقروء قادر على ف - ٢
تعبري الشفاهى القدرة على نقل أفكارنا بالعربية  - ٣

 .لفظيا من قبل العرب
تعبري الطاهري على نقل أفكارنا للعرب بأشكال  - ٤

 .مكتوبة، حيث ميكن للعرب بسهولة فهم نواويا
 

                                                           

دار : رياض (أمحد فؤاد عليان، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائقها تنميتها،  ١٦
  .٦٠. ، ص)٢٠١٠السالم، 

اهليئة العامة : دمسق ( حسني البصيص، تنمية املهارات القراءة والكتابابة، حامت  ١٧
    .٥٠.، ص)٢٠١١السورية للكتاب، 



٣٠ 

 

عملية من البيان السابقة أن مهارة القراءة هي 
 يداة اتصال فكر أ وأز املكتوب و استخراج املعىن من رم

ز املكتوب الىت و بني القارئ والكاتب من خالل رم
تشتمل فيها من العملية العقلية كالفهم والتذكري 

  .واالستنباط
 

 أهداف التعليم مهارة القراءة  - د

مراحل أن أهداف التعليم القراءة تنقسم إىل ثالثة 
ومرحلة . اإلبتدائية واإلعدادية والثانوية وهي املرحلة

ئ صحة القراءة وجودة اإلبتدائية أهدافها إلكتساب الناش
اإلعدادية ومرحلة . يف شيء من السرعةالنطق وفهمه 

السرعة  فيها عناصرا قراءة يتوافر أهدافها أن يقرأ الطالب
مع التدرج فيها وقفا لنمو  املناسبة والفهم الصحيح

على  الثانوية أهدافها أن يقدر الطالب ةومرحل. الطالب



٣١ 

 

انتقاء املادة الصاحلة لقراءته وأن يقادر الطلبة على 
  ١٨.البحث

أن أهداف التعليم القراءة من البيان السابق 
اإلبتدائية واإلعدادية  تنقسم إىل ثالثة مراحل وهي املرحلة

كان أهدافها منها يستطيع الطلبة أن ينطق . والثانوية
قراءة مناسبة وفهما  ويقرأ الطالبفصيحا  احلرف

  .على التعبري عما يقرائهم ون الطالبيقدر و صحيحا 
  

 فهم المقروء  - ه

 -يفهم - الفهم املقروء مصدر من فهم فكلمة
واملقروء يدل على . فهما مبعىن تصّور الشيء وادراكه

  ١٩.ما قارئ
فالقراءة اليت نريد أن نعلمها ليست عملية 

يطة، ولكنها نشاط فكري يستلزم ميكانيكية بس
                                                           

بدون ( ، الطبعة الثانية في طرائق التدريس اللغة العربيةحممود أمحد السيد،  ١٨
    ٣٣٨. ، ص)هـ ١٤١٦- ١٤١٥: املكان

ملكتبة الشرقية، ا: بيلروت ( المنجد في اللغة اإلعالم،دار املشرق،  ١٩
    ٦١٧.، ص)٢٠٠٢



٣٢ 

 

ل مجاع شحصية الفرد، ومن مث ينبغي أن يقوم تدخ
التعرف : هي تعلمها على أساس من أربع عملية 

  . لنطق والفهم والنقد وحل املشكالتوا
نعمل على تكوينه فهو ليس  أما القارئ الذي 

جيد العمليات االلية العضلية والعقلية  هذا اىل
لكنه ذلك القارئ الذي مييل إىل الضرورية للقراءة، و 

القراءة من أجل حتصيل املعلومات وحل املشكالت، 
القارئ الذي يقرأ ويفهم ويتذوق وينقد وحيلو 
يتجاوب مع املقروء حبيث ينعكس ذلك منوه الفكري 

  ٢٠.والواظيفي
البحث هو قدرة  ذاواملراد بفهم املقروء يف ه

على فهم ما يقرؤوا من الكتب املدرسية أو  الطالب
فهو ليس هذا اىل جيد  .القراءات اليت كتبت بالعربية

ورية للقراءة، العمليات االلية العضلية والعقلية الضر 

                                                           

طرائق التدريس اللغة العربية لغير حممود كامل النافة ورشدي أمحد طعيمة،  ٢٠

  ١٥١. ، ص)٢٠٠٢اإلسالمية للرتبية واعلوم والثقافة، : إيسيسكو (، الناطقين بها
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أو   يفهموالكنه يستطيع الطالب أن  يعرفوا و 
  .لتحصيل على املعلومات املتعددة مما يقرائوها

كان   وقد انتشرت هذه الطريقة يف ظروف
املتخصصون فيها يعيدون النظر يف طرق تعليم 
اللغات األجنبية وكان حمور العمل  يف هذه الطريقة 
هو تقدمي املادة املطبوعة يف اللغة األجنبية للدارس من 

وعليه . بداية التعلمه هلذه اللغة دون حماولة لرتمجتها
  ٢١.أن يقرأ حىت حيصل على املعىن

على التعرف شيء  الطالب القراءة هي القدرة
ة وفهمها من خالل قراء) الرموز املكتوبة(مكتوب 

القراءة هي أساس عملية و . الصامتة أو قراءة اجلهرية
اتصال بني القارئ والكاتب من خالل النص 

هناك عالقة معرفية بني اللغة املنطوقة و ، املكتوب
  .واللغة املكتوبة

 

                                                           

-٣٧٠. ص ،...المرجع في تعليم اللغة العربيةرشدي أمحد طعيمه،  ٢١
٣٧١   
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  الفصل الثالث

  اجراءات البحث الحقل

  

 منهج البحث  - أ

. ا جتربيااستعملت الباحثة يف هذا البحث منهج

هي حبث علمي ينشأ استجابة ملوقف يواجهه الباحث 

الباحث نفسه  دوديهممعويكون موجها حلدمة جانب 

أما  ١.بالدرجة االوىل التصاله مبجريات حياته أو عمله

تصميمات املنهج التجريب فتجري على أربعة أنواع وهي 

 ،  pree- experimentalالتصميمات التمهدية

designs وتصميمات التجريبيةtrue- experimental 

designs والتصميمات العاملية ،factorial designs ،

 quazi-experimentalالتصميمات شبه التجريبية و 

                                                           

األردن، جمد (،في مناهج البحث العلمى وأساليبهخالد حسني مصلح،  ١

    ١٤٥. ص)١٩٩٩الوى، 
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designs . ذا البحث التصميمات يف هواختارت الباحثة

  .pree-experimental designsالتمهيدية 

ه التصميمات تتكون من ثالث تصميمات ذوه

  :هي

 one shot case studyالتصميم األول  - ١

-one group pre-test postالتصميم الثاين  - ٢

test designs 
 static group comparisonالتصميم الثالث  - ٣

designs 
 

ا البحث، جتري الباحثة حبثها يف جمموعة ذويف ه

، onegroup pre-test post-test designsالواحدة، يعين 

  ٢:الشكل التايل  ذا التصميم يأخذوه

 

١خت 
  ٢خ   xم

  

                                                           

، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساف، ٢

  ٢٣. ص)٢٠٠٠املكتبة العبيكان،: الرياض(
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    :التفصيل

  االختبار القبلي :   ١خ

  االختبار البعدي:    ٢خ

  املعاجلة التجريبية:   Xم 

  

 تهعينو  البحث مجتمع  - ب

اتمع كل الطالب يف اختارت الباحثة 

 Aceh 20درسة اإلبتدائية احلكوميةاملالفصل اخلامس ب

Besar   أما العينة فاختارت . طالبا ١٩٢وعددهم

درسة املب) أ(الباحثة كل الطالب يف فصل اخلامس 

 ٣٦وعددهم  Aceh Besar 20اإلبتدائية احلكومية 

  . طالبا

وأما الطريقة اختيار العينة فهي الطريقة العمدية 

ذه الطريقة تسمى وه purposive samplingأو الغرضية 

أيضا بالطريقة املقصودة أو االختبار باخلربة وهي تعىن أن 
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أساس االختبارخربة الباحثة ومعرفتها بأن هذه املفردة تتثل 

  ٣.جمتمع البحث

 وأدواتها طريقة جمع البيانات  - ج

يف أما طرق اليت استخدامها الباحثة جلمع البيانات 

  :هذا البحث هي

  االختبارات -١

قائمة األسئلة أدة من طريق االختبار الىت  هإن

جلمع املعلومات الىت  ةستخدمها الباحثتمتكن أن 

. حيتاجها إلجابة أسئلة البحث أو اختبار فروضه

. باختبارهم ملعرفة نتيجام ىف التعلم ةالباحث توقام

يف هذا البحث، تقوم الباحثة باالختبار القبلي قوم تو 

  :والبعدي كمايلي

  

  

  

                                                           

   ٢٣. ص،...المدخل إلى البحث صاحل بن محد العساف، ٣
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 (Pre-Test)ختبار القبلي إلا  - أ

غرض هذا االختبار ملعرفة مستوى ال

 indexوسيلة صيل الدراسى قبل استعمال التح

card match  قروءملافهم يف بطريقة القراءة.  

 (Post-Test)اإلختبار البعدي   - ب

بعد استعمال  تقوم الباحثة ذا االختبار

بطريقة القراءة يف  index card matchوسيلة 

والنتائج من االختبار البعدي . فهم املقروء

يقارن بنتائج االختبار القبلي، مث كل منهما 

 ةقارن الباحثت٤ .لقياس مدى فعالية التدريس

بني االختبار القبلي واالختبار البعدي وحتلل 

ترقية مهارة  بينها ملعرفة استعمال األداوات ىف

  .يف القراءة الطالب

  

 

                                                           
4M. Ngalim Purwanto, Prinsip–Prinsip dan Teknik Evaluasi 

Pengajaran,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1984), hal. 28. 
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 اإلستبانة - ٢

هي االستمراة اليت حتتوي على جمموعة عن 

األسئلة أو العبارات املكتوبة مزودا بإجابتها واألراء 

وهذه األدوات مستعمله  ٥.احملتملة، أو الفراغ لإلجابة

 Indexوسيلة  باستعمال ملعرفة استجابة الطالب

Card Match  يف فهم املقروءبطريقة القراءة. 

 تحليل البيانات قطر    - د

جترب الباحثة عملية التعليم والتعلم استعمال 

ءة يف فهم املقروء بطريقة القرا Index Card Matchوسيلة 

 20Acehدرسة اإلبتدائية احلكومية املعند الطالب ب

Besar.  
  

 تحليل البيانات الالختبارات -١

اختارات الباحثة يف حتليل البيانات عن 

 نتيجة االختبار القبلي و البعدي بالتصميم

                                                           

    ٣٤٢.  ص ،...ل إلى البحث خالمدصاحل اين امحد العساف، ٥
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one group pree- test postest . فستعمال

  : هي. )t-test(الباحثة صيغة 

  
t =t- احلساب  

=N عدد األفراد العينة  

Md= متوسطة احنراف االختبار القبلى و البعدى  

=X2d فروق احنراف و متوسطة احنراف  

  

 طريقة التحليل اإلستبانة  - ٢

تستخدم الباحثة لتحليل البيانات من 

 :االستبانة الصيغة اآلتية 

� =
�

�
X١٠٠% 

  :الببانات

 P  :النسبة املؤية  
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  f   :جمموع القيمة احلصولة عليها 

  N  : الكاملةالنتيجة 
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  الفصل الرابع 

  نتائج البحث وتحليلها

 عرض البيانات  - أ

تعرض الباحثة يف هذا الفصل عن نتائج البحث 

بعد القيام بالبحث التجرييب للصف االيت وجد 

 . MIN 20 Aceh Besarللمرحلة اإلبتدائية بـــــــ) أ(اخلامس

 One Group Pre) يديهموقد قامت الباحثة بالبحث الت

Test-Post Tes Design) . وللحصول على البيانات

فقامت الباحثة بالبحث التجرييب ذه املدرسة للسنة 

اعتمادا على رسالة عميد كلية . ٢٠١٩/٢٠٢٠الدراسية 

-B:الرتبية جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية برقم 

155563 /Un. /08/FTK. 1/ TL.00/10 /2019 يف التاريخ 

  .أكتوبر ٢٥

  

 البحثميدان لمحة عن  - ١

يف الشارع تقع  MIN 20 Aceh Besarكانت 

Teungku Glee Iniem بقرية ،Tungkop.  وأسست هذه
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رأس هذه املدرسة ت. م ١٩٥٧يناير  ٢٥درسة يف تاريخ امل

  . Adriah, S.Ag,MAاآلن 

 MIN 20Aceh Besarبــــ  عدد التالمي  - أ

 ١٠٨٥يف هذه املدرسة هي  وعدد التالميذ

) أ(وقامت الباحثة بالبحث يف الصف اخلامس. لبااط

وعدد التالميذ لكل الصف  . تلميذا ٣٦وعددهم 

  :ل التايلكما يتضح يف اجلداو 

  

  ٤- ١الجدول 

  MIN 20 Aceh Besarبـــــــ  عدد التالميذ

  رقم
  العدد  النوع  الفصل  لصفا

  اإلناث  الذكور

١    

  األول

I-1 ٣٧  ١٧  ٢٠  

٢  1-2 ٣٨  ٢٠  ١٨  

٣  1-3 ٣٧  ٢٢  ١٥  

٤  1-4 ٣٥  ٢٢  ١٣  

١    II-1 ٤٤  ٢٣  ٢١  



٤٤ 

 

  ٤٣  ٢٣  ٢٠ II-2  الثاين  ٢

٣  II-3  ٤٣  ٢٥  ١٨  

٤  II-4  ٤٤  ٢٦  ١٨  

١    

  

  الثالث

III-1 ٤٠  ٢٦  ١٤  

٢  III-2 ٣٩  ١٨  ٢١  

٣  III-3 ٣٩  ٢٠  ١٩  

٤  III-4 ٣٩  ٢١  ١٨  

٥  III-5 ٣٨  ٢٤  ١٤  

١    

  

  الرابع

IV-1 ٣٤  ٢٠  ١٤  

٢  IV-2 ٣٥  ٢٣  ١٢  

٣  IV-3 ٣٤  ١٥  ١٩  

٤  IV-4 ٣٥  ١٨  ١٧  

٥  IV-5 ٣٤  ١٢  ٢٢  

١    V-1 ٣٦  ٢٥  ١١  

٢    

  اخلامس

V-2 ٣٩  ٢٠  ١٩  

٣  V-3 ٣٩  ١٦  ٢٣  

٤  V-4 ٣٩  ١١  ٢٨  
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٥  V-5 ٣٩  ١٣  ٢٦  

١    

  

  السادس

  

VI-1  ٣٦  ٢٨  ٨  

٢  VI-2 ٤٢  ٢٨  ١٤  

٣  VI-3 ٤٢  ١٨  ٢٤  

٤  VI-4 ٤٢  ١٢  ٣٠  

٥  VI-5  ٤٢  ٢٢  ٢٠  

مجموعة من 

  طلبةال
١٠٨٥  ٥٦٩  ٥١٦ ٢٨  

  

 MIN 20 Aceh Besarعدد المدرسين    - ب

ميكن أن شخصا،  ٦١وعدد املدّرسني يبلغ إىل 

  :نظر إىل اجلدول التايل

  ٤- ٢الجدول 

  MIN 20 Aceh Besarعدد المدرسين بــــــــ 

  المجموع  عدد  الرقم

  ١٠  املدرسون  ١

  ٥١  املدرسات  ٢
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  ٦١    المجموع

 

 هذه المدرسةالمباني والوسائل في   - ج

بعض الوسائل اليت  MIN 20 Aceh Besarيعد بـــــــ 

تدعم جناح عملية التعليم والتعلم، وهي كما ذكر يف 

  :اجلدول التاىل

  ٤-٣الجدول

  MIN 20 Aceh Besarمرافق العامة بـــــــــ 

  اعدد  مرافق العامة  الرقم

  ١  غرفة ناظر املدرسة  ١

  ١  غرفة املدرسني   ٢

  ٢٨  الدراسةفصول   ٣

  ١ غرفة اإلدارة  ٤

  ١  املكتبة  ٥

  ١  اللجنة  ٦

  ١  قاعةال  ٧

  ١  ملعب الرياضة  ٨
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  ١٤  املرحاض  ٩

  ١  مصلى  ١٠

  ١  املقصف  ١١

  ٣  مؤونة  ١٢

  ٥٤    مجموعة

 

لفهم Index Card Match إجراء استعمال وسيلة  -٢

 المقروء عند التالميذ

استعمال تقوم الباحثة بالدراسة التجريبية عن 

لفهم املقروء عند  Index Card Matchوسيلة 

) ١(اخلامس  ت الباحثة الصف، اختار التالميذ

دا اليت الباحثة أدوات البحث واستعدا فاستعملت

 اإلختبار القبلى واإلختبار البعديتكون من قائمة ت

واعداد الدراسة أو التحضري  واإلستبانات للتالميذ

)RPP( . التوقيت التجربييب يف  ةوضح الباحثتوهنا

  :اجلدول التايل

  



٤٨ 

 

  ٤- ٤الجدول 

  التوقيت في عملية التجريبية

  العملية  التاريخ  اليوم  اللقاء

اللقاء 

١  

نوفمرب  ٧  اخلميس

٢٠١٩  

  اإلختبار القبلي

اللقاء 

٢  

نوفمرب  ٨ اجلمعة

٢٠١٩  

تدريس القراءة 

 Indexباستعمال وسيلة 

Card Match  بطريقة

 القراءة

 اللقاء

٣  

 نوفمرب ٩  السبت

٢٠١٩  

اإلختبار البعدي 

  وتقسيم اإلستبانة

  

  ٤- ٥الجدول 

  اللقاء األول

  النشاط التعليمية

  طلبةأنشطة ال  أنشطة المدرسة
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تدخل املدرسة  -

الفصل بإلقاء 

  .السالم

  السالم جييب التالميذ -

بقراءة تأمر املدرسة  -

الدعاء قبل بداية 

  .التعليم

الدعاء  يقراء التالميذ -

  معا

تأمر املدرسة بتنظيم  -

الكراسي واملكاتب 

  قبل بداية التعليم

الكراسي  م التالميذظين -

  واملكاتب

إىل  ستمع التالميذي -  .تعرف املدرسة امسها -

  .املدرسة

تقوم املدرسة بقراءة  -

كشف الغياب 

وتدعو واحدا 

  .فواحدا

بدعوة   يهتم التالميذ -

  كشف الغياب     
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تسأل املدرسة أسئلة  -

  .السابقعن املوضوع 

أسئلة  يب التالميذجي -

  .املدرسة

تشرح املدرسة عن  -

أهدف التعليم اللغة 

  العربية

إىل  يستمع التالميذ -

  .شرح املدرسة

تقوم الباحثة  -

  .باالختبار القبلي

أسئلة  يب الطالبجي -

  االختبار القبلي

تلقى املدرسة السالم  -

قبل  غلى التالميذ

  .خروج الفصل

  .السالم يب الطالبجي -

  

  ٤- ٦الجدول 

  اللقاء الثاني

  النشاط التعليمية

  طلبةأنشطة ال  أنشطة المدرسة

  السالم جييب التالميذ -تدخل املدرسة الفصل  -
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  .بإلقاء السالم

بقراءة تأمر املدرسة  -

الدعاء قبل بداية 

  التعليم

الدعاء  يقراء التالميذ -

  معا

تأمر املدرسة بتنظيم  -

الكراسي واملكاتب 

  قبل بداية التعليم

الكراسي  ينظيم التالميذ -

  واملكاتب

تقوم املدرسة بقراءة   -

كشف الغياب وتدعو 

  واحدا فواحدا

بدعوة   يهتم التالميذ -

  كشف الغياب     

تسأل املدرسة أسئلة  -

  .عن املوضوع السابق

أسئلة  جييب التالميذ -

  املدرسة

تشرح املدرسة عن  -

تعليم اللغة أهدف 

  العربية

إىل  يستمع التالميذ -

  شرح املدرسة

 تأمر املدرسة التالميذ -

ليهتموا باملفردات عن 

باملفردات  التالميذ يهتم -

يف "عن املوضوع 
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" يف املقصف"املوضوع 

  يف السبورة

  يف السبورة" املقصف

تتلفظ املدرسة  -

املفردات يف السبورة 

يف " عن املوضوع 

 "املقصف

إىل  يستمع الطالب -

لفظ اليت تت املفردات

 السبورة  يف املدرسة

تأمر املدرسة تلميذا أو  -

ليكرر  تلميذان

املفردات يف السبورة 

يف "عن املوضوع 

  "املقصف

املفردات  يكرر التالميذ -

يف السبورة عن املوضوع 

  "يف املقصف" 

توزع املدرسة النص  -

 للتالميذالعربية 

قراءة  وتأمروهم ليقرؤوا

" صامتة عن املوضوع 

  "يف املقصف

النص  يقراء التالميذ -

العربية قراءة صامتة عن 

  "يف املقصف" املوضوع 

السؤال  جييب التالميذ -تسأل املدرسة النص  -



٥٣ 

 

  عن النص العربية  العربية املقروءة 

 تأمر املدرسة التالميذ -

ليسئلوا عما ال يفهموا 

 عن النص العربية

السؤال  التالميذ سئلي -

 عن النص العربية

تأمر املدرسة تلميذا أو  -

ليقراء النص  تلميذان

  قراءة جهرية

النص  يقراء التالميذ -

  قراءة جهرية

تشرح املدرسة وسيلة  -
Index Card Match 

عمالية يف طبق وت

إن وسيلة . التعليم
Index Card Match 

هي وسيلة اليت 

. البطاقات تستعمل

هذه البطاقات توزع 

على قسمني، ومها 

بطاقات لألسئلة و 

. بطاقات لألجوبة

إىل  يستمع التالميذ -

شرح املدرسة  عن 

 Index Cardوسيلة 

Match 



٥٤ 

 

جتري هذه الوسيلة 

يبحثوا  على أن

أصدقائهم أو يناسبوا 

ة األجوبة من بطاق

 .األسئلة

توزع املدرسة بطاقات  -

 األسئلة واألجوبة

 للطلبة وتأمرهم

املعىن عن  مافهميل

يف " املوضوع 

  "املقصف

 يتناول التالميذ -

لبطاقات األسئلة ا

 واألجوبة ويفهمون

" املعىن عن املوضوع 

  "يف املقصف

خطوات تشرح املدرسة  -

أما . لعبة البطاقات

 : إجراءاا هي

تكتب املدرسة  - ١

األسئلة  واألجوبة 

مما يتعلق باملوضوع 

إىل  يستمع التالميذ -

خطوات لعبة شرح 

 البطاقات



٥٥ 

 

يف قراطيس 

األسئلة واألجوبة 

الالتاين قد 

 .استعدادها

ختتلط املدرسة  - ٢

مجيع البطاقات 

حىت تكون خملطة 

بني األسئلة 

 .واألجوبة

لكل التلميذ بطاقة  - ٣

واحدة، بعضهم 

جيدون بطاقات 

األسئلة وبعضهما 

اآلخر جيدون 

 .بطاقات األجوبة

يبحث التالميذ  - ٤

عن من ميلك 



٥٦ 

 

األجوبة من 

األسئلة اليت 

 جيدوها وجيلسوا

بأصدقائهم الذي 

 .هلم األجوبة

ولكل زوج يقراء  - ٥

 .السوؤال واإلجابة

 

 للتالميذ ةأمر املدرست -

أن يبحثوا األجوبة من 

 األسئلة يف القراطيس

جيلسوا بأصدقائهم و 

  .الذين هلم األجوبة

 يبحث التالميذ -

األجوبة من األسئلة يف 

القراطيس وجيلسوا 

بأصدقائهم الذين هلم 

  .األجوبة

 تأمر املدرسة للتالميذ -

األجوبة من أن يناقشوا 

 األسئلة يف القراطيس

  مع أصدقائهم

 تالميذيناقش ال -

األجوبة من األسئلة يف 

  مع أصدقائهم القراطيس



٥٧ 

 

تطلب املدرسة  -

أن يناقش  للتالميذ

أوراق األسئلة 

)LKPD(  مع فرقتهم

يف "عن املوضوع 

  "املقصف

أوراق  يناقش التالمي -

مع  )LKPD(األسئلة 

فرقتهم عن املوضوع 

  "يف املقصف"

تأمر املدرسة لكل زوج  -

ليقراء السوال واإلجابة 

  .أمام الفصل

لكل زوج يقراء السوال  -

  واإلجابة أمام الفصل

تفضل املدرسة كل  -

 نتائج اموعة ليعرض

أمام  ممناقشته

 اآلخرين

 عرض كل اموعة ي -

أمام  نتائج مناقشام

 اآلخرين

تأمر املدرسة اموعة  -

  اآلخرين بتحليل اخلطأ

يقوم اموعة اآلخرين  -

  بتحليل اخلطأ عنهم

تقدم املدرسة بعض  -

عن املادة األسئلة 

بعض  جييب التالميذ -

األسئلة اليت قدمها 



٥٨ 

 

املدروسة عن املوضوع 

  "يف املقصف"

  ةاملدرس

 تأمر املدرسة للطالب -

لتعتربوا اخلالصة من 

 املادة

اخلالصة  يعترب التالميذ -

 عن املادة

تؤدي املدرسة  -

) Refleksi(املنعكس 

عن التعليم الذي 

  يعلمها

 يكتب التالميذ -

 )Refleksi(املنعكس 

عن التعليم الذي 

  يتعلمونه

 املدرسة للتالميذ تقدم -

  النصيحةب

  بالنصيحة يهتم التالميذ -

أخريا، اختتم املدرسة  -

 بدعاء وإلقاء السالم

الدعاء  يقراء التالميذ -

  ويرد السالم

  

  ٤- ٧الجدول 

  ثالثاللقاء ال

  األنشطة التعليمية



٥٩ 

 

  أنشطة المدرسة  أنشطة المدرسة

ل املدرسة الفصل تدخ -

  بإلقاء السالم

  السالم تييب التالميذ -

بقراءة تأمر املدرسة  -

الدعاء قبل بداية 

  .التعليم

الدعاء  يقراء التالميذ -

  معا

تأمر املدرسة بتنظيم  -

الكراسي واملكاتب قبل 

  بداية التعليم

 ينظيم التالميذ -

  الكراسي واملكاتب

تقوم املدرسة بقراءة   -

كشف الغياب وتدعو 

  .واحدا فواحدا

بدعوة   يهتم التالميذ -

  كشف الغياب     

تسأل املدرسة أسئلة  -

  .عن املوضوع السابق

أسئلة  جييب التالميذ -

  .املدرسة

تقوم الباحثة باالختبار  -

  واإلستبانة البعدي

أسئلة  جييب التالميذ -

 االختبار البعدي

  واإلستبانة



٦٠ 

 

تلقى املدرسة السالم  -

قبل  إىل التالميذذ

  .خروج الفصل

  .السالم جتيب التالمي -

  

ات عن اإلختبار القبلي واإلختبار تحليل البيان -٣

 البعدي

يف  ملعرفة عن قدرة الطالبباختبارات وقامت الباحثة 

 Index Card Match .وسيلة فهم املقروء باستعمال 

 اإلختبار القبلي -١

أا طريقة قامت الباحثة باالختبار القبلى كما     

 Indexقبل استعمال وسيلة  ملعرفة عن قدرة الطالب

Card Match أما نتيجة . روء عند التالميذفهم املقل

اليت حصلتها الباحثة من اإلختبار القبلي  التالميذ

  :ميكن النظر إىل اجلدول اآليت

 ٤-٨: الجدول

  نتيجة االختبار القبلي

  نتيجة االختبار القبلي  طالبالأمساء   رقم



٦١ 

 

  ٤٠  دام ألفتحأ  ١

  ٤٠  أفراح إردينا  ٢

  ٦٠  لف أتوله زهراأ  ٣

  ٦٠  ليا ريسىأ  ٤

  ٤٥  أميليا سفريا  ٥

  ٣٥  أقيال بنت سوردي  ٦

  ٤٥  أورى أريفة  ٧

  ٦٥  أزكيا نيال إزيت  ٨

  -  دندا زهريا  ٩

  ٦٥  فدل الفىت كيسرا  ١٠

  ٦٥  فديل باري  ١١

  ٤٥  حسن خنسى أميليا  ١٢

  ٦٣  محري أوكفاين  ١٣

  ٦٥  أناية األلفا  ١٤

  ٥٥  أنتان خريا  ١٥

  ٦٥  إزيت رحدة   ١٦

  ٦٠  ماهرا راحيل أديبا  ١٧



٦٢ 

 

  ٥٥  رمضان أاللفطري. م  ١٨

  ٦٥  نابيل. م  ١٩

  ٥٥  رازي اخلري. م  ٢٠

  ٦٠  نيال أشرافنا  ٢١

  ٥٥  ناصرا أشيفا  ٢٢

  ٥٥  نورا حنيا  ٢٣

  ٦٠  نسوة أفيفا  ٢٤

  ٦٠  نورا كميال  ٢٥

  ٥٥  نور رمحة  ٢٦

  ٤٥  رحيا مليا أزري  ٢٧

  ٥٥  روضة نشوى  ٢٨

  ٦٥  ريشدي أمل ميكو  ٢٩

  ٥٥  رفقا األزكيا  ٣٠

  ٥٠  رزقي فيقى  ٣١

  ٦٥  سييت نور أديين  ٣٢

  ٦٠  شريقة نرقيس  ٣٣

  ٦٥ عيونالشفى زهرة   ٣٤



٦٣ 

 

  ٤٠  شفى ميلسى فرتيا  ٣٥

  ٥٠  زلفا أرديانشه  ٣٦

  ١٩٤٣  المجموع

=  ٣٥:  ١٩٤٣  درجة المعتدلة

٥٥،٥١  

 

 البعدياإلختبار  -٢

عن قدرة  الباحثة اإلختبار البعدي ملعرفة قامتو     

 Index Card Matchبعد استعمال وسيلة  الطالب

أما نتيجة يف اإلختبار . التالميذلفهم املقروء عند 

  :البعدي كما يلي

  ٤-٩: الجدوال

  نتيجة اإلختبار البعدي

  طالبأسماء ال  رقم
نتيجة االختبار 

  البعدي

  ٥٥  أدام ألفتح  ١



٦٤ 

 

  ٦٠  أفراح إردينا  ٢

  ٧٠  ألف أتوله زهرا  ٣

  ٦٥  أليا ريسى  ٤

  ٦٠  أميليا سفريا  ٥

  ٦٥  أقيال بنت سوردي  ٦

  ٦٠  أورى أريفة   ٧

  ٧٠  أزكيا نيال إزيت  ٨

  -  دندا زهريا  ٩

  ٨٥  فدل الفىت كيسرا  ١٠

  ٧٥  فديل باري  ١١

  ٦٠  حسن خنسى أميليا  ١٢

  ٧٥  محري أوكفاين  ١٣

  ٨٠  أناية األلفا  ١٤

  ٧٠  أنتان خريا  ١٥

  ٧٥  إزيت رحدة   ١٦

  ٧٠  ماهرا راحيل أديبا  ١٧

  ٦٠  أاللفطري. م  ١٨



٦٥ 

 

  ٧٠  نابيل. م  ١٩

  ٨٠  رازي اخلري. م  ٢٠

  ٩٥  نيال أشرافنا  ٢١

  ٦٠  ناصرا أشيفا  ٢٢

  ٧٠  نورا حنيا  ٢٣

  ٨٠  نسوة أفيفا  ٢٤

  ٧٠  نورا كميال  ٢٥

  ٦٠  نور رمحة  ٢٦

  ٥٥  رحيا مليا أزري  ٢٧

  ٦٥  روضة نشوى  ٢٨

  ٧٠  ريشدي أمل ميكو  ٢٩

  ٦٥  رفقا األزكيا  ٣٠

  ٦٠  رزقي فيقى  ٣١

  ٨٠  سييت نور أديين  ٣٢

  ٨٠  شريقة نرقيس  ٣٣

  ٨٠ زهرة عيونشفى   ٣٤

  ٦٠  شفى ميلسى فرتيا  ٣٥



٦٦ 

 

  ٦٠  زلفا أرديانشه  ٣٦

  ٢٤١٥  مجموع

=  ٣٥: ٢٤١٥  درجة المعتدلة

٦٩  

  

وأما جمموع الفروق بني نتيجة اإلختبار القبلي 

  : والبعدي كما يف اجلدوال اآليت 

أسماء   الرقم

الطل

  بة

االختبار 

  القبلي

االختبار 

  البعدي

Gain 

(d) 
االخ(

تبار 

القيلي 

االخ

تبار 

البعد

  )ي

Xd 

(d- 

Md) 

Xd
٢
 

٢،٣١٠ ١،٥٢ ١٥  ٥٥  ٤٠أدام   ١



٦٧ 

 

 ٤  ألفتح

أفراح   ٢

  إردينا
٦،٥٢ ٢٠  ٦٠  ٤٠ 

٤٢،٥١

٠٤ 

ألف   ٣

أتوله 

  زهرا

٣،٤٨ ١٠  ٧٠  ٦٠- 
١٢،١١

٠٤  

أليا   ٤

  ريسى
٨،٤٨ ٥  ٦٥  ٦٠- 

٧١،٩١

٠٤  

أميليا   ٥

  سفريا
١،٥٢ ١٥  ٦٠  ٤٥ 

٢،٣١٠

٤ 

أقيال   ٦

بنت 

سورد

 ي

١٦،٥٢ ٣٠  ٦٥  ٣٥ 
٢٧٢،٩

١٠٤ 

أورى   ٧

  أريفة 
٦،٥٢ ٢٠  ٦٠  ٤٥ 

٤٢،٥١

٠٤ 

٧١،٩١ -٨،٤٨ ٥  ٧٠  ٦٥أزكيا  ٨



٦٨ 

 

نيال 

  إزيت

٠٤ 

دندا   ٩

  زهريا
-  -  - - - 

فدل   ١٠

الفىت  

  كيسرا

٦،٥٢ ٢٠  ٨٥  ٦٥ 
٤٢،٥١

٠٤ 

فديل   ١١

  باري
٣،٤٨ ١٠  ٧٥  ٦٥- 

١٢،١١

٠٤ 

حسن   ١٢

خنسى 

  أميليا

١،٥٢ ١٥  ٦٠  ٤٥ 
٢،٣١٠

٤ 

محري   ١٣

أوكفا

  ين

١،٤٨ ١٢  ٧٥  ٦٣- 
٢،١٩٠

٤ 

أناية   ١٤

  األلفا
١،٥٢ ١٥  ٨٠  ٦٥ 

٢،٣١٠

٤ 



٦٩ 

 

أنتان   ١٥

  خريا
١،٥٢ ١٥  ٧٠  ٥٥ 

٢،٣١٠

٤ 

إزيت   ١٦

  رحدة 
٣،٤٨ ١٠  ٧٥  ٦٥- 

١٢،١١

٠٤ 

ماهرا   ١٧

راحيل 

  أديبا

٣،٤٨ ١٠  ٧٠  ٦٠- 
١٢،١١

٠٤ 

. م  ١٨

أاللفط

  ير

٨،٤٨ ٥  ٦٠  ٥٥- 
٧١،٩١

٠٤ 

. م  ١٩

  نابيل
٨،٤٨ ٥  ٧٠  ٦٥- 

٧١،٩١

٠٤ 

. م  ٢٠

رازي 

  اخلري

١،٥٢ ١٥  ٨٠  ٥٥ 
٢،٣١٠

٤ 

نيال   ٢١

أشرا
٢١،٥٢ ٣٥  ٩٥  ٦٠ 

٢،٣١٠

٤ 



٧٠ 

 

  فنا

ناصرا   ٢٢

  أشيفا
٨،٤٨ ٥  ٦٠  ٥٥- 

٧١،٩١

٠٤ 

نورا   ٢٣

  حنيا
١،٥٢ ١٥  ٧٠  ٥٥ 

٢،٣١٠

٤ 

نسوة   ٢٤

  أفيفا
١١،٥٢ ٢٥  ٨٠  ٦٠ 

١٣٢،٧

١٠٤ 

نورا    ٢٥

  كميال
٣،٤٨ ١٠  ٧٠  ٦٠- 

١٢،١١

٠٤ 

نور   ٢٦

  رمحة
٨،٤٨ ٥  ٦٠  ٥٥- 

٧١،٩١

٠٤ 

رحيا   ٢٧

مليا 

  أزري

٣،٤٨ ١٠  ٥٥  ٤٥- 
١٢،١١

٠٤ 

روضة   ٢٨

  نشوى
٣،٤٨ ١٠  ٦٥  ٥٥- 

١٢،١١

٠٤ 

٧١،٩١ -٨،٤٨ ٥  ٧٠  ٦٥ريشد  ٢٩



٧١ 

 

ي 

أمل 

  ميكو

٠٤ 

رفقا   ٣٠

  األزكيا
٣،٤٨ ١٠  ٦٥  ٥٥- 

١٢،١١

٠٤ 

رزقي   ٣١

  فيقى
٣،٤٨ ١٠  ٦٠  ٥٠- 

١٢،١١

٠٤ 

سييت   ٣٢

نور 

  أديين

١،٥٢ ١٥  ٨٠  ٦٥ 
٢،٣١٠

٤ 

شريقة   ٣٣

  نرقيس
٦،٥٢ ٢٠  ٨٠  ٦٠ 

٤٢،٥١

٠٤ 

شفى   ٣٤

زهرة 

 عيون

١،٥٢ ١٥  ٨٠  ٦٥ 
٢،٣١٠

٤ 

شفى   ٣٥

ميلسى 
٦،٥٢ ٢٠  ٦٠  ٤٠ 

٤٢،٥١

٠٤ 



٧٢ 

 

  فرتيا

زلفا   ٣٦

أرديان

  شه

٣،٤٨ ١٠  ٦٠  ٥٠- 
١٢،١١

٠٤ 

N= 

٣٥  
  

٨،٦٨ ٤٧٢  ٢٤١٥  ١٩٤٣ 
١٢٥٧

،٩٤٤ 

  

اإلختبار ،  -ت قبل أن حتسب الباحثة النتيجة من

  : ينبغي هلا أن حتسب املعدل أوال،كما يلي 
Md = 

∑�  

  

٤٧٢

٣٥
 =  

١٣،٤٨=  
  



٧٣ 

 

لتحليل البيانات عن نتيجة اإلختبار القبلي 

تستعمل ف)test-t(ت احلساب -واإلختبار البعدي باالختبار 

  ١:الرمز األتى ةالباحث

� = 	 ��
�∑(
�)²�(���)

 

= 
١٣،٤٨

� ١٢٥٨،٩٤٤

٣٥	(٣٥�١)
 

= 
١٣،٤٨

� ١٢٥٨،٩٤٤

٣٥	(٣٥�١)
 

=
١٣،٤٨

�١٢٥٨،٩٤٤

٣٥	(٣٤)
 

= 
١٣،٤٨

�١٢٥٨،٩٤٤

١١٩٠

 

                                                           
1
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 349-351 
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=
١٣،٤٨

�١،٠٥٧
 

=
١٣،٤٨

١،٢٥
 

=٣٨،٥٠ 
  

 ٢،٠٣٪ يعين ٥)signifikan(فحدد مستوى الداللة   

 )to(أّما حاصل املالحظة  ٢،٧٢٪ يعين ١وحدد مستوى الداللة 

) : اجلدول-ت(أكرب من ) احلساب-ت(وذلك . ٣٨،٥٠يعين

٢،٧٢>٣٨،٥٠<٢،٠٣.  

- ت(متساوية أو أكرب ) احلساب-ت(إذا كانت النتيجة   

. فيكون الفرض الصفري مردودا وفرض البديل مقبوال) اجلدول

- ت(مل تبلغ إىل النتيجة ) احلساب-ت(وإذا كانت النتيجة 

  ٢.الصفري مقبوال وفرض البديل مردودفيكون الفرض ) اجلدول

) احلساب-ت(فوجد الباحث يف هذا البحث أّن النتيجة   

، ولذلك أن الفرض الصفري )اجلدول-ت(أكرب من النتيجة 

                                                           
2
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: 

Raja GrafindoPersada, 2009),hal. 312-313. 
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 Index Cardوسيلة  استعمالوفرض البديل مقبوال، يعين مردودا 

Match فهم املقروء عند الطالب بـــ لMIN 20 Aceh Besar فعالة.  

  

  

  

  اإلستبانة تحليل البيانات عن -٤

  ٤-١٠الجدوال 

 Index Cardة ليوس تعمالسعلى ا تالمينتيجة استجابة ال

Match فهم المقروء بـــ لMIN 20 Aceh Besar.  

الرق

  م
  اإلشارات

  نسبة مؤية  بنود اإلجابة

. م

  جدا

. غ  م

  م

. غ

م 

جد

  ا

. م

  جدا

. غ  م

  م

. غ

م 

جد

  ا

أشعر   ١

فرحا يف 

التعلم 

٦٦  -  ٢  ١٠  ٢٣

%  

٢٨

%  

٦%  -  



٧٦ 

 

باستعمال 

وسيلة 
Index 

Card 

Match   
وسيلة   ٢

Index 

Card 

Match 
ممتعة 

حىت 

يدافعين 

يف قراءة 

النص 

  العربية

٦٠  -  ١  ١٣  ٢١

%  

٣٧

%  

٣%  -  

أفهم   ٣

النص 

العربية 

سهلة 

باستعمال 

٤٦  ١  ٥  ١٣  ١٦

%  

٣٧

%  

١٤

%  

٣

%  



٧٧ 

 

وسيلة 
Index 

Card 

Match   
استعمال   ٤

وسيلة 
Index 

Card 

Match 
أستطيع 

أن أذكر 

املفردات 

يف النص 

  العربية

٤٩  -  ٢  ١٦  ١٧

%  

٤٦

%  

٦%  -  

باستعمال   ٥

وسيلة 
Index 

Card 

Match 
أستطيع 

أن أخلص 

٤٣  ٣  ٣  ١٤  ١٥

%  

٤٠

%  

٨  %٩

%  
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النص 

  العربية

أنا موافق   ٦

إذا كانت 

تطبيق 

وسيلة 
Index 

Card 

Match 
يف تدريس 

اللغة 

العربية 

خاصة 

يف تدريس 

  القراءة

٤٦  ١  ٦  ١٢  ١٦

%  

٣٤

%  

١٧

%  

٣

%  

استعمال   ٧

وسيلة 
Index 

Card 

Match 

٤٣  ٢  ١  ١٧  ١٥

%  

٤٩

%  

٥  %٣

%  
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ترقية 

ميويل يف 

  التعلم

استعمال   ٨

وسيلة 
Index 

Card 

Match   

٥١  ٤  ٣  ١٠  ١٨

%  

٢٩

%  

١١  %٩

%  

استعمال   ٩

وسيلة 
Index 

Card 

Match 
جتعلين 

 قادرا على

إجابة 

األسئلة 

عن النص 

   العربية

٦٣  ٢  ١  ١٠  ٢٢

%  

٢٨

%  

٦  %٣

%  

٤٣٢٣٣٦٨  ٣  ٩  ٨  ١٥استعمال   ١٠



٨٠ 

 

وسيلة 
Index 

Card 

Match 
ليس 

مبدوعا 

وجيعلين 

فرحا غري 

  يف التعلم

%  %  %  %  

استعمال   ١١

وسيلة 
Index 

Card 

Match 
جيعلين 

السهل 

يف 

تلخيص 

  النص

٥٧  -  ٢  ١٣  ٢٠

%  

٣٧

%  

٦%  -  

١٧٦٥١٢٦  ٩  ١٨  ٢  ٦استعمال   ١٢



٨١ 

 

وسيلة 
Index 

Card 

Match 
جيعل 

التعلم ممال 

وال 

أستطيع 

أن أفهم 

  النص

%  %  %  %  

استعمال   ١٣

وسيلة 
Index 

Card 

Match 
أصعب 

  فكرمما أ

٤٦  -  ٣  ١٦  ١٦

%  

٤٦

%  

٨%  -  

استعمال   ١٤

وسيلة 
Index 

Card 

٥٧  ٢  ٤  ٩  ٢٠

%  

٢٦

%  

١١

%  

٦

%  



٨٢ 

 

Match 
يدافعين 

يف تعلم 

الغة 

  العربية

استعمال   ١٥

وسيلة 
Index 

Card 

Match 
ين لجيعا

جادا يف 

  التعلم

٦٣  ٢  ٣  ٨  ٢٢

%  

٢٣

%  

٦  %٨

%  

  مجموع

٢٦

٦  

١٦

٩  

٦

٢  

٢

٨  

٥١

%  

٣٢

%  

١٢

%  

٥

%  

١٧  %٨٣  ٩٠  ٤٣٥%  

 استجابة التالميذ أشار اجلدول السابق إىل نتيجة

  :كما يلي فهم املقروء  ل Index Card Matchباستعمال وسيلة 

 موافقجدا تالميذأجاب ال% ٥١ - ١



٨٣ 

 

 موافق تالميذأجاب ال% ٣٢ - ٢

 غري موافق التالميذ أجاب% ١٢ - ٣

 جداغري موافق  التالميذ أجاب% ٥ - ٤

أن اإلجابة اإلجابية  من نتائج السابقة عرفت الباحثة

وافق وغري غري م(أكثر من اإلجابية السلبية ) موافق بشدة وموافق(

، على تعليم اللغة %١٣< % ٨٣: بالنسبة ) موافق بشدة

فهم املقروء عند ل Index Card Matchالعربية باستعمال وسيلة 

  .تالميذال

فهم املقروء ل Index Card Matchبعد استعمال وسيلة 

سهولة يف فهم النص  تالميذأن ال ، ترى الباحثةتالميذند الع

يف تلخيص عما  تالميذكري املفردات فيها ويستطيع الالعربية وتذ 

  .قد يقرؤوهم

  

  وضالفر  تحقيق-ج

 فهي البحث هذا يف ةالباحثت قدم اليت الفروض وأّما

  : يلي كما



٨٤ 

 

 Index Cardاستعمال وسيلة إن : الفروض البديل  - ١

Match بـــ  تالميذاملقروء عند الفهم لMIN 20 Aceh 

Besar ةيفعال. 

 Index Cardإن استعمال وسيلة : الفروض الصفري  - ٢

Match بـــ  تالميذفهم املقروء عند اللMIN 20 Aceh 

Besar غري فعالة. 

  

النتيجة  يف هذا البحث أن ةالباحث تفوجد

، ولذلك )اجلدول- ت(أكرب من النتيجة ) احلساب-ت(

 وفرض البديل مقبوال، يعين أن الفرض الصفري مردودا 

فهم املقروء عند ل Index Card Matchوسيلة  استعمالأن 

  . ةيفعال MIN 20 Aceh Besarبـــ  تالميذال

  



٨٥ 

 

  الفصل الخامس

  الخاتممة

  

 نتائج البحث  - أ

الباحثة بالبحث عن استعمال وسيلة  توبعد ما حبث

Index Card Match بـــ  تالميذفهم املقروء عند اللMIN 

20 Aceh Besar  النتائج البحث كما يليفحصلت :  

فهم ل  Index Card Match إن استعمال وسيلة  - ١

 MIN 20 Aceh Besarبـــ  تالميذاملقروء عند ال

اختبار  - وهذا يتضح من نتيجة ت . فعالية

أكرب من نتيجة اجلدوال ) )to( احلساب-ت(

 ٢،٧٢>٣٨،٥٠<٢،٠٣:بالنتيجة) اجلدوالت(

 Indexعلى استعمال وسيلة  إن استجابة التالميذ - ٢

Card Match بـــ  فهم املقروءلMIN 20 Aceh 

Besar موفق جدا (ألن اإلجابة اإلجابية . اجابيا

غري موافق (أكثر من اإلجابة السلبية ) وموافق

 %. ٨٣ <%  ١٧: بالنسبة ) وغريموافق جدا



٨٦ 

 

 

 

 المقترحات   - ب

اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة 

  :االقرتاحات األتية 

الطريقة  وااللغة العربية أن يطبق يدرسملينبغي  - ١

التعليمية املتعددة ومرحبة لتحقيق األهداف 

 تالميذأثارا بالغا لرتقية قدرة الالرتبوية، ألن هلا 

 .ورغبتهم يف تعليم اللغة العربية

أن حيققوا طريقة  اللغة العربيةي درسملينبغي  - ٢

هلا آثار شديد لرتقية ألن  القراءةالقراءة يف عمالية 

 .يف القراءة تالميذقدرة ال

 Index أن يستخدموا  وسيلة  نييرجى للمدرس - ٣

Card Match  هلا آثار يف قراءة النص العربية ألن

 .فهم املقروءل تالميذكبري لرتقية قدرة ال

ينبغي على القارئني الذين يقرؤون هذا البحث أن  - ٤

يتفضل بالنقد، البنائ لغرض تكميل هذه 

  .الرسالة

  



٨٧ 

 

 املرجع

  

 المراجع العربية .١

 

  اللغوية ماهيتها وطرائقالمهارات  ،م ٢٠١٠أمحد فؤاد عليان،

  .للنشر والتوضيعاملسلم دار: الرياض  ،تنميتها

الوسائل المعينات في تعليم  ،١٩٩٥ إمام أسرارى،

  ،العربية

  : Bintang Sejahtera.مالننج

  تنمية المهارات القراءة، ٢٠١١حامت حسني البصيص، 

 .للكتاباهليئة العامة السورية: دمسق ،بهوالكتاب

  لمىفي مناهج البحث الع ،١٩٩٩ خالد حسني مصلح،

 .جمد الوى :األردن ،وأساليبه

  ، الطبعةلمنجد في اللغة واإلعالما، ٢٠٠٢دار املشرف، 

 املشرفدار : بريوت  التاسعة والثالثون،



٨٨ 

 

المرجع في تعليم اللغة  .١٩٨٦. رشدي امحد طعيمة

  العربية

 :دمشق.الجزءالثاني .للناطقين بلغات أخرى

  جامعة

  .أم القرى

حث المدخل إلى الب، ١٤٤٠محد العساف، أصاحل بن 

  في

  .العبيكاناملكتبة:الرياض ،العلوم السلوكية

  طرائق تدريس مهارة اللغة، ٢٠٠٦ي، عابد توفيق اهلامش

  مؤسسة: بريوت،للمراحل الدراسية العربية وآدابها

  .الرسالة

  ��� Index Card Matchاستعمال وسيلة  .٢٠١٤. حلمى

  معهد العصريدراسة إجرائية بـــ(درس المطالعة 

  الرانرييجامعة : بند أتشية . )إنصاف الدين

  .ميةو االسالمية احلك



٨٩ 

 

  في طرائق التدريس اللغة ١٩٩٧. حممود أمحد السيد

  الطبع النشر: دمشق .الطبعة الثانية .العربية

  دمشقخمفوظةجلميعة 

  طرائق، ٢٠٠٢رشدي أمحجد طمعية، حممود كامل النافة، 

  ،بها العربية لغير الناطقين التدريس اللغة

  .والثقافة اإلسالمية للرتبية وعلوم: إيسيسكو

  وسائل الرسوم المتحركة في تطبيق .٢٠١٦. مشبطة

  مهارةالطلبة فينطق الحروف لترقية قدرة  تحسين

  .)MIN Tungkopدراسة تجربية بــ (القراءة

  الرانريي االسالمية احلكمية،  جامعة: بند أتشية 

  بخصائص العربية وطرائق، ١٩٩٨وف، نايف حممود معر 

   دار النفائس:اللبنان ،تدريسها

  وتطبيق  Index Card Matchأسلوب . ٢٠١٢.يونيدار



٩٠ 

 

  MANبحث إجرائ بـــ ( في تعليم الحوار  عليه

Sibreh(. االسالميةجامعة الرانريي : أتشية  بند  

 .احلكمية
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan  : Madrasah Ibtidaiyyah (MI) 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Materi    : !"#$%ا '( 

Kelas / semester  : V / Ganjil 

Alokasi Waktu  : 4 x 35 Menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menerima dan menjalankan ajaranagama yang 

dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan 

tetangganya. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan 

menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 

dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan 

di sekolah. 



4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa 

yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya 

yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 

anak sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar Dan Indikator 

No  Kompetensi Dasar Indikator 

1 1.1 Meresapi makna 

anugerah Allah 

SWT berupa 

bahasa Arab. 

1.1.1 Menunjukkan sikap 

rasa syukur dalam 

meresapi anugerah 

Allah SWT yang 

berupa bahasa Arab. 

2 2.1 Memiliki 

kepedulian, rasa 

ingin tahu dan 

percaya diri dalam 

berkomunikasi 

dengan 

menggunakan 

media bahasa Arab 

2.1.1 Terbiasa dengan 

akhlak mulia dalam 

berkomunikasi dengan 

menggunakan bahasa 

Arab yang dimiliki. 



yang dimiliki. 

3 3.1 Mengidentifikasi 

bunyi huruf, kata, 

frasa, dan kalimat 

sederhana terkait 

topic: 

 )' ا%$#"!

baik secara lisan 

maupun tertulis 

3.1.1 Menemukan bunyi 

huruf,  kata, frasa, dan 

kalimat dalam Bahasa 

Arab secara lisan 

maupun tertulis 

tentang topic :  '(

 ا%$#"!

3.1.2 Melafalkan bunyi 

huruf, kata, frasa, dan 

kalimat bahasa Arab 

baik secara lisan 

maupun tertulis 

tentang !"#$%ا '( 

4 4.1 Menyajikan 

pengetahuan 

faktual dalam 

bahasa yang jelas, 

sistematis dan 

logis, dalam karya 

yang estetis, dalam 

gerakan yang 

4.1.1 Menyebutkan bunyi 

huruf, kata, frasa, dan 

kalimat bahasa Arab 

baik secara lisan 

maupun tertulis 

tentang topk :  '(

 ا%$#"!

4.1.2   Menerjemahkan bunyi 



mencerminkan 

anak sehat, dan 

dalam tindakan 

yang 

mencerminkan 

perilaku anak 

beriman dan 

berakhlak mulia 

huruf, kata, frasa, dan 

kalimat dalam bahasa 

Arab baik secara lisan 

maupun tertulis 

tentang topik  '(

 ا%$#"!

4.1.3 Menyimpulkan bunyi 

huruf, kata, frasa, dan 

kalimat dalam bahasa 

Arab baik sexara lisan 

maupun tertulis 

tentang topik  '(

 ا%$#"!

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah terjadinya proses mengamati, 

menanya, mengumpulkan informasi, 

mengasosiasikan, serta mengkomunikasikan materi 

tentang !"#$%ا '( siswa diharapkan mammpu 

mengidentifikasikan bunyi huruf, kata, frasa, dan 

kalimat bahasa Arab yaitu dengan menemukan, 

membedakan, menyebutkan serta menerjemahkan 



bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab 

sesuai topik !"#$%ا '( 

 

D. Materi Pembelajaran (Terlampir) 

E. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan Saintifik 

2. Penilaian Autentik 

3. Metode Qira’ah dan Tarjamah 

4. Diskusi  

 

F. Media, Alat, dan Sumber Belajar 

1. Media 

- Index card match (kartu pasangan) 

- Papan tulis 

2. Alat dan bahan 

- Spidol  

- Pulpen  

- Buku tulis 

- Penghapus  

G. Sumber Belajar 

1. Kemenag. Buku Siswa Bahasa Arab Pendekatan 

Saintifik kurikulum 2013 untuk MI Kelas V. 



2. Kemenag. Buku Guru Bahasa Arab Pendekatan 

Saintifik kurikulum 2013 untuk MI Kelas V. 

 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Tahapan 

Pembelajaran 
Kegiatan Guru 

Kegiatan Peserta 

Didik 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

- Guru memberi 

salam 

- Guru 

mempersilahkan 

siswa berdo’a 

- Guru menyuruh 

siswa untuk 

merapikan kursi 

dan meja agar 

siap untuk 

memulai 

pembelajaran. 

- Guru menyapa 

siswa dan 

memperkenakan 

diri pada siswa . 

- Siswa 

menjawab 

salam 

- Siswa 

membaca do’a 

bersama 

- Siswa 

merapikan 

meja dan kursi 

untuk siap 

memulai 

pelajaran 

 
- Siswa 

membalas 

sapaan guru. 
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- Guru memeriksa 

absen kehadiran 

siswa. 

 

- Guru 

mengaitkan 

materi 

pembelajaran 

bahasa Arab 

dengan 

pengalaman 

siswa, atau 

materi 

sebelumnya 

dengan 

lingkungan 

sekitar 

- Guru 

memberikan 

petunjuk proses 

pembelajaran 

bahasa Arab 

  

- Siswa 

mendengarkan 

nama yang di 

panggil oleh 

guru 

- Siswa 

mengulang 

kembali sedikit 

tentang materi 

pembelajaran 

sebelumnya 

 

 

- Siswa 

mendengarkan 

petunjuk dari 

guru yang 

berupa arahan 

dan tujuan 

pembelajaran 

- Siswa 



disertai arahan 

dan tujuan 

pembelajaran. 

- Guru 

membagikan 

lembaran soal 

pree-test dan 

menyuruh siswa 

menjawabnya. 

menerima 

lembaran soal 

pree-test dari 

guru dan 

menjawabnya. 

Kegiatan inti 1. Mengamati 

- Guru 

meminta 

siswa untuk 

mengamati 

mufradat-

mufradat di 

papan tulis 

tentang  '(

 . ا%$#"!

- Guru 

mengucapkan 

mufradat-

 

- Siswa 

mengamati 

mufradat-

mufradat yang 

ada  di papan 

tulis tentang  '(

 .ا%$#"!

- Siswa 

memperhatikan 

pengucapan 

guru tentang 

mufradat yang 
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mufradat di 

papan tulis 

tentang  '(

 ا%$#"!

 

- Guru 

menyuruh 

beberapa 

siswa untuk 

mengulang 

kembali 

mufradat 

yang ada di 

papan tulis 

tentang  '(

 ا%$#"!

- Guru 

membagikan 

teks Bahasa 

Arab tentang 

 dan )' ا%$#"!

menyuruh 

ada di papan 

tulis. 

- Siswa 

mengulang 

kembali 

bacaan 

mufradat 

tentang  '(

 yang di ا%$#"!

bacakan oleh 

beberapa 

teman mereka. 

- Siswa 

membaca teks 

Bahasa Arab 

didalam hati 

tentang  '(

 ا%$#"!

 
 

- Siswa 

menjawab 



siswa 

membaca 

didalam hati. 

2. Menanyak

an 

- guru 

memberikan 

pertanyan 

sederhana 

tentang teks 

Bahasa Arab 

yang di 

bagikan 

kepada siswa. 

- Guru 

menyuruh 

siswa untuk 

menanyakan 

mufradat 

yang sulit 

dipahami 

dalam teks 

pertanyaan dari 

guru tentang 

teks Bahasa 

Arab 

 

- Siswa 

menanyakn 

mufradat yang 

sulit mereka 

pahami 

didalam teks 

Bahasa Arab 

yang 

dibacakan. 

 

- Siswa 

membackan 

teks Bahasa 

Arab dengan 

suara lantang 

tentang  '(

 ا%$#"!



Bahasa Arab 

yang 

dibacakan 

3. Mengekspl

orasi  

- Guru 

menyuruh 

beberapa 

siswa 

membaca teks 

Bahasa Arab 

dengan suara 

lantang   

tentang '( 

 . ا%$#"!

- Guru 

mengembang

kan 

pembelajaran 

dengan media 

Index Card 

Match. 

 

- Siswa 

memperhatikan 

penjelasan 

guru tentang 

media Index 

Card Match. 

 

- siswa 

menerima 

kartu 

pertanyaan dan 

jawaban yang 

dibagikan oleh 

guru dan 

memahami arti 

materi tentang 

 .)' ا%$#"! 

 

- Siswa 

mendengarkan 

arahan guru 



4. Mengasosi

asikan  

- Guru 

membagikan 

kartu yang 

berisi tentang 

pertanyaan 

dan jawaban 

dan meminta 

siswa untuk 

memahami 

arti materi 

tentang  '(

  ا%$#"!

- Guru 

mengarahkan 

cara dalam 

memainkan 

kartu 

pertanyaan 

dan jawaban 

tersebut. 

dalam 

memainkan 

kartu 

pertanyaan dan 

jawaban. 

- Siswa mencari 

pasangan dari 

setiap kartu 

yang ada pada 

mereka dan 

duduk 

berkelompok 

dengan 

pasangan 

masing-

masing. 

 

- Siswa 

mendiskusikan 

pertanyaan dan 

jawaban 

bersama 



- Guru 

meminta 

siswa untuk 

mencari 

pasangan dari 

masing-

masing kartu 

yang ada pada 

siswa dan 

duduk 

berkelompok 

dengan 

pasangan 

masing-

masing. 

- Guru 

meminta 

siswa untuk 

mendiskusika

n pertanyaan 

dan jawaban 

bersama 

pasangan 

kelompok. 

- Siswa 

mendiskusikan 

tentang bunyi 

kata, frasa, dan 

kalimat dalam 

bahasa Arab 

sesuai dengan 

petunjuk yang 

ada didalam 

LKPD dengan 

bimbingan 

guru dalam 

kelompok. 

 

 

- Siswa 

membacakan 

pertanyaan dan 

jawaban  

dengan 



pasangan 

kelompok. 

- Guru 

mengajak 

siswa untuk 

mendiskusika

n tentang 

bunyi kata, 

frasa, dan 

kalimat dalam 

bahasa Arab 

sesuai dengan 

dengan 

petunjuk 

dalam LKPD 

dibawah 

bimbingan 

guru dalam 

kelompok, 

5. Mengkom

unikasikan 

- Guru 

pasangan 

mereka di 

depan kelas. 

 

- Masing-masing 

kelompok 

melaporkan 

hasil kerja 

mereka yang 

telah dipetakan 

dalam LKPD 

yang dibagikan 

guru melalui 

ketua kelompk 

atau anggota 

kelompok. 

 

- Kelompok 

pasangan 

lainnya 

mengoreksi 

dan bertanya 



meminta 

siswa untuk 

membacakan 

pertanyaan 

dan jawaban 

dengan 

pasangan 

mereka di 

depan kelas. 

- Guru 

meminta 

perwakilan 

masing-

masing 

kelompok 

untuk 

melaporkan 

hasil kerja 

mereka yang 

telah 

dipetakan 

dalam LKPD 

tentang hasil 

diskusi 

pasangan 

kelompok yang 

memaparkan 

hasil kerjanya. 



yang 

dibagikan 

guru melalui 

ketua 

kelompok 

atau salah 

satu anggota 

kelompok. 

- Guru 

menyuruh 

kelompok 

pasangan 

lainnya untuk 

mengoreksi 

dan bertanya 

tentang hasil 

diskusi 

kelompok 

pasangan 

yang 

memaparkan 

hasil kerjanya 



Kegiatan 

Penutup 

- Guru 

memberikan 

penguatan 

tentang materi. 

 

- Guru 

memberikan 

pertanyaan 

singkat tentang 

hasil diskusi dari 

kelompok-

kelompok kerja 

siswa yang 

berkenaan 

dengan topic 

yang ada. 

 

- Guru 

membimbing 

siswa dalam 

menyimpulkan 

materi 

- Siswa 

memperhatikan 

penguatan 

materi yang 

dijelaskan 

guru. 

- Siswa 

memberikan 

jawaban 

singkat tentang 

hasil diskusi 

dari kelompok-

kelompok kerja 

yang telah 

didiskusikan 

bersama. 

- Siswa 

menyimpulkan 

materi 

pembelajaran 

yang telah 

dipelajari. 
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pembelajaran 

yang telah di 

pelajari. 

- Guru melakukan 

refleksi terhadap 

proses 

pembelajaran 

pada pertemuan 

tersebut. 

 

- Guru menjawab 

lembaran soal 

post-test yang 

dibagikannya 

 

- Guru 

memberikan 

nasehat kepada 

siswa sebelum 

mengakhiri 

proses 

pembelajaran. 

 

- Siswa 

memberikan 

refleksi 

terhadap proses 

pembelajaran 

pada 

pertemuan 

tersebut. 

- Siswa 

menjawab 

lembaran soal 

post-test yang 

dibagikan guru. 

- Siswa 

mendengarkan 

nasehat dari 

guru. 

 

 

- Siswa 

menutu



- Guru menutup 

proses 

pembelajaran 

dengan 

membaca do’a 

dan salam 

 

p 

proses 

pembel

ajaran 

dengan 

memba

ca do’a 

dan 

salam 

 

 Banda Aceh, 12 November 2019 

 Mahasiswi Pendidikan Bahasa Arab 

  

  

 Ulya Rahmi 

 NIM : 150202116 

 

 

 

 

 



Lampiran- Lampiran 

Lambiran 1 : Materi Pelajaran 

  فِ صَ قْ مَ  الْ ِيف 
 فِ صَ قْ مَ  الْ ِيف . مٌ ظِ تَ نْ مُ  رٌ يْـ بِ كَ   فٌ صَ قْ ا مَ هَ يْـ ، فِ ةٌ سَ رَ دْ ا مَ نَ دَ نْ عِ   

 ةٌ وَ هْ قَـ وَ  َنبٌ لَ وَ  افٌ صَ  اءٌ ا مَ هَ نْـ ، مِ ةٌ عَ و نَـ تَـ مُ  اتٌ بَ وْ رُ شْ مَ وَ  تٌ َال وْ كُ أْ مَ 
، ةٌ عَ و نَـ تَـ مُ  هٌ اكِ وَ فَـ وَ  زٌ بْـ خُ وَ  ز رُ  فِ صَ قْ مَ  الْ ِيف وَ . ةٌ دَ ارِ بَ  اتٌ بَ وْ رُ شْ مَ وَ  اي شَ وَ 
  .احٌ ف تُـ وَ  زٌ وْ ا مَ هَ نْـ مِ 

 عَ مَ  ةِ احَ الر  تَ قْ وَ  ةِ سَ رَ دْ مَ الْ  فِ صَ قْ  مَ َىل إِ  بُ هَ ذْ أَ . ةٌ زَ ا محَْ نَ أَ   
 هُ امَ مَ أَ ، وَ ةِ سَ رَ دْ مَ الْ  اءَ رَ وَ  ةِ سَ رَ دْ مَ الْ  فُ صَ قْ مَ . نِ يْ الد  رُ يْـ مِ أَ  يْ قِ يْ دِ صَ 
ا هَ يْـ ، فِ ةِ بَ لَ الط  ةُ كَ ْر شِ  فِ صَ قْ مَ الْ  بِ انِ ِجبَ . لٌ يْ مجَِ  لٌ مَ عْ مَ وَ  ةٌ رَ يْـ ثِ كَ   لٌ وْ صُ فُ 
ا هَ يْـ فِ وَ . مٌ الَ قْ أَ وَ  بٌ تُ كُ َو  اتٌ اسَ ر ا كُ هَ نْـ ، مِ ةٌ عَ و نَـ تَـ مُ  ةٌ ي سِ رَ دْ مَ  اتٌ وَ دَ أَ 
ا هَ يْـ فِ وَ . ةٌ ي اقِ طَ وَ  ارٌ زَ إِ وَ  صٌ يْ مِ قَ وَ  انٌ تَ سْ فُ وَ  الٌ وَ رْ ا سِ هَ نْـ مِ  ةٌ عَ و نَـ تَـ مُ  سٌ بِ َال مَ 
  .اضً يْ أَ  لٌ عْ نَـ وَ  اءٌ ذَ حِ 

س نُ وْ يُـ  هُ مسُْ اِ  عٌ ائِ بَ  هِ يْ فِ . مٌ ظِ تَ نْ مُ وَ  فٌ يْ ظِ نَ  ةِ سَ رَ دْ مَ الْ  فُ صَ قْ مَ 
 لُ كُ أْ يَ  نْ مَ  مْ هُ نْـ مِ وَ  اتُ ذَ يْ مِ لْ تِ وَ  ذُ يْ مِ َال تَ  اكَ نَ هُ . ميَُ رْ ا مَ هَ مسُْ اِ  ةٌ عَ ائِ بَ وَ 
 ْنيُ مِ أَ  فِ صَ قْ مَ  الْ ِيف . اتُ بَ وْ رُ شْ مَ الْ  بُ رَ شْ يَ  نْ مَ وَ  تُ َال وْ كُ أْ مَ الْ 
 .ةُ قَ ادِ الص  ةُ رَ اجِ الت وَ  طُ يْ شِ الن  فِ صَ قْ مَ الْ 



Lembar Kerja Peserta Didik 

Nama : 

Indikator : 

 

3.1.1 Menemukan bunyi huruf,  kata, frasa, dan kalimat 

dalam Bahasa Arab secara lisan maupun tertulis 

tentang topic : %&'()ا +, 

3.1.2 Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat 

bahasa Arab baik secara lisan maupun tertulis 

tentang   ,+ ا()'&%

Langkah Kerja : 

1. Mulailah dengan berdo’a. 

2. Bacalah dengan teliti! 

 

A. Terjemahkan bacaan di bawah ini dengan baik dan 

benar! 

 

 فِ صَ قْ مَ  الْ ِيف . مٌ ظِ تَ نْ مُ  رٌ يْـ بِ كَ   فٌ صَ قْ ا مَ هَ يْـ ، فِ ةٌ سَ رَ دْ ا مَ نَ دَ نْ عِ 
 ةٌ وَ هْ قَـ وَ  َنبٌ لَ وَ  افٌ صَ  اءٌ ا مَ هَ نْـ ، مِ ةٌ عَ و نَـ تَـ مُ  اتٌ بَ وْ رُ شْ مَ وَ  تٌ َال وْ كُ أْ مَ 
، ةٌ عَ و نَـ تَـ مُ  هٌ اكِ وَ فَـ وَ  زٌ بْـ خُ وَ  ز رُ  فِ صَ قْ مَ  الْ ِيف وَ . ةٌ دَ ارِ بَ  اتٌ بَ وْ رُ شْ مَ وَ  اي شَ وَ 
  .احٌ ف تُـ وَ  زٌ وْ ا مَ هَ نْـ مِ 

  



B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan baik dan 

benar sesuai dengan teks yang ada. 

 ؟ مٌ ظِ تَ نْ مُ وَ  رٌ يْـ بِ كَ   فٌ صَ قْ َهل مَ  .١
 !ذُْكْر ِمْن فَـَواِكِه ُمتَـنَـوَعٍة يف اْلَمٌقَصِف أُ  .٢

 
C. Pilihlah jawaban benar atau salah pada kalimat 

dibawah ini! 

 )خ / ص( تِسٌخ مُ  رٌ يْـ بِ كَ   فٌ صَ قْ مَ  .١
 )خ/ ص(  ةٌ عَ و نَـ تَـ مُ  هٌ اكِ وَ فَـ وَ  زٌ بْـ خُ وَ  ز رُ  فِ صَ قْ مَ  الْ ِيف وَ  .٢

  
  
  
  
  
  
  
 



Lembar Kerja Peserta Didik 

Nama : 

Indikator : 

4.1.1 Menyebutkan bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat 

bahasa Arab baik secara lisan maupun tertulis 

tentang topik : %&'()ا +, 

4.1.2 Menerjemahkan bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat 

dalam bahasa Arab baik secara lisan maupun tertulis 

tentang topik%&'()ا +, 

Langkah kerja ; 

1. Mulailah dengan berdo’a 

2. Bacalah dengan baik dan teliti! 

 

A. Terjemahkan kalimat di bawah dengan baik dan 

benar! 

 ةٌ عَ ائِ بَ وَ س نُ وْ يُـ  هُ مسُْ اِ  عٌ ائِ بَ  هِ يْ فِ . مٌ ظِ تَ نْ مُ وَ  فٌ يْ ظِ نَ  ةِ سَ رَ دْ مَ الْ  فُ صَ قْ مَ 
 تُ َال وْ كُ أْ مَ الْ  لُ كُ أْ يَ  نْ مَ  مْ هُ نْـ مِ وَ  اتُ ذَ يْ مِ لْ تِ وَ  ذُ يْ مِ َال تَ  اكَ نَ هُ . ميَُ رْ ا مَ هَ مسُْ اِ 
 طُ يْ شِ الن  فِ صَ قْ مَ الْ  ْنيُ مِ أَ  فِ صَ قْ مَ  الْ ِيف . اتُ بَ وْ رُ شْ مَ الْ  بُ رَ شْ يَ  نْ مَ وَ 
  .ةُ قَ ادِ الص  ةُ رَ اجِ الت وَ 

B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan baik dan 

benar sesuai dengan teks yang ada. 



 ؟من ياُْكُل اْلَمْأُكْوَالتُ   .١
 ؟طُ يْ شِ الن  فِ صَ قْ مَ الْ  ْنيُ مِ أَ  فِ صَ قْ مَ  الْ ِيف َهْل   .٢

C. Pilihlah jawaban benar atau salah pada kalimat 

dibawah ini! 

 )خ/ ص(  ميَُ رْ ا مَ هَ مسُْ اِ  ةٌ عَ ائِ بَ س وَ نُ وْ يُـ  هُ مسُْ اِ  عٌ ائِ بَ  هِ يْ فِ  .١
 )خ/ ص ( اتُ ذَ يْ مِ لْ تِ وَ  ذُ يْ مِ َال تَ يف اْلَمْقَصف  .٢

  

  

  

  

  

  

  



Lembar Kerja Peserta Didik 

Nama : 

Indikator : 

4.1.1 Menyebutkan bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat 

bahasa Arab baik secara lisan maupun tertulis tentang 

topik : يف املقصف 

4.1.2 Menyimpulkan bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat 

dalam bahasa Arab baik secara lisan maupun tertulis 

tentang topikيف املقصف 

Langkahkerja : 

1. Mulailah dengan berdo’a! 

2. Bacalah dengan teliti! 

 

A. Simpulkanlah paragraf dibawah ini dengan baik dan 

benar! 

 فِ صَ قْ مَ  الْ ِيف . مٌ ظِ تَ نْ مُ  رٌ يْـ بِ كَ   فٌ صَ قْ ا مَ هَ يْـ ، فِ ةٌ سَ رَ دْ ا مَ نَ دَ نْ عِ 
 ةٌ وَ هْ قَـ وَ  َنبٌ لَ وَ  افٌ صَ  اءٌ ا مَ هَ نْـ ، مِ ةٌ عَ و نَـ تَـ مُ  اتٌ بَ وْ رُ شْ مَ وَ  تٌ َال وْ كُ أْ مَ 
، ةٌ عَ و نَـ تَـ مُ  هٌ اكِ وَ فَـ وَ  زٌ بْـ خُ وَ  ز رُ  فِ صَ قْ مَ  الْ ِيف وَ . ةٌ دَ ارِ بَ  اتٌ بَ وْ رُ شْ مَ وَ  اي شَ وَ 
  .احٌ ف تُـ وَ  زٌ وْ ا مَ هَ نْـ مِ 



س نُ وْ يُـ  هُ مسُْ اِ  عٌ ائِ بَ  هِ يْ فِ . مٌ ظِ تَ نْ مُ وَ  فٌ يْ ظِ نَ  ةِ سَ رَ دْ مَ الْ  فُ صَ قْ مَ 
 لُ كُ أْ يَ  نْ مَ  مْ هُ نْـ مِ وَ  اتُ ذَ يْ مِ لْ تِ وَ  ذُ يْ مِ َال تَ  اكَ نَ هُ . ميَُ رْ ا مَ هَ مسُْ اِ  ةٌ عَ ائِ بَ وَ 
 ْنيُ مِ أَ  فِ صَ قْ مَ  الْ ِيف . اتُ بَ وْ رُ شْ مَ الْ  بُ رَ شْ يَ  نْ مَ وَ  تُ َال وْ كُ أْ مَ الْ 
  .ةُ قَ ادِ الص  ةُ رَ اجِ الت وَ  طُ يْ شِ الن  فِ صَ قْ مَ الْ 

 
D. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan baik dan 

benar sesuai dengan teks yang ada. 

 !أذكْر  فـََواِكه ُمتَـنَـوعة ِيف اْلَمْقَصفِ  .١
 ة؟طَ يْ شِ ن  تاِجرةٌ  فِ صَ قْ مَ  الْ ِيف َهْل  .٢

3. Pilihlah jawaban benar atau salah pada kalimat 

dibawah ini! 

 

 )خ/ ص( َمحْزٌة ا هَ مسُْ اِ  ةٌ عَ ائِ بَ وَ  حممد هُ مسُْ اِ  عٌ ائِ بَ  هِ يْ فِ  .٣
 )خ/ ص ( اتُ ذَ يْ مِ لْ تِ وَ  ذُ يْ مِ َال تَ يف اْلَمْقَصف  .٤



  اختبار القبلي
Nama : 

Kelas :  
  فِ صَ قْ مَ  الْ ِيف 

  
 فِ صَ قْ مَ  الْ ِيف . مٌ ظِ تَ نْ مُ  رٌ يْـ بِ كَ   فٌ صَ قْ ا مَ هَ يْـ ، فِ ةٌ سَ رَ دْ ا مَ نَ دَ نْ عِ   

 ةٌ وَ هْ قَـ وَ  َنبٌ لَ وَ  افٌ صَ  اءٌ ا مَ هَ نْـ ، مِ ةٌ عَ و نَـ تَـ مُ  اتٌ بَ وْ رُ شْ مَ وَ  تٌ َال وْ كُ أْ مَ 
، ةٌ عَ و نَـ تَـ مُ  هٌ اكِ وَ فَـ وَ  زٌ بْـ خُ وَ  ز رُ  فِ صَ قْ مَ  الْ ِيف وَ . ةٌ دَ ارِ بَ  اتٌ بَ وْ رُ شْ مَ وَ  اي شَ وَ 
  .احٌ ف تُـ وَ  زٌ وْ ا مَ هَ نْـ مِ 

 ةِ احَ الر  تَ قْ وَ  ةِ سَ رَ دْ مَ الْ  فِ صَ قْ  مَ َىل إِ  بُ هَ ذْ أَ . ةٌ زَ ا محَْ نَ أَ   
، ةِ سَ رَ دْ مَ الْ  اءَ رَ وَ  ةِ سَ رَ دْ مَ الْ  فُ صَ قْ مَ . نِ يْ الد  رُ يْـ مِ أَ  يْ قِ يْ دِ صَ  عَ مَ 
 ةُ كَ ْر شِ  فِ صَ قْ مَ الْ  بِ انِ ِجبَ . لٌ يْ مجَِ  لٌ مَ عْ مَ وَ  ةٌ رَ يْـ ثِ كَ   لٌ وْ صُ فُ  هُ امَ مَ أَ وَ 

 سِ رَ دْ مَ  اتٌ وَ دَ ا أَ هَ يْـ ، فِ ةِ بَ لَ الط نَـ تَـ مُ  ةٌ ي ا كُ هَ نْـ ، مِ ةٌ عَ و بٌ تُ كُ َو  اتٌ اسَ ر 
 صٌ يْ مِ قَ وَ  انٌ تَ سْ فُ وَ  الٌ وَ رْ ا سِ هَ نْـ مِ  ةٌ عَ و نَـ تَـ مُ  سٌ بِ َال ا مَ هَ يْـ فِ وَ . مٌ الَ قْ أَ وَ 
  .اضً يْ أَ  لٌ عْ نَـ وَ  اءٌ ذَ ا حِ هَ يْـ فِ وَ . ةٌ ي اقِ طَ وَ  ارٌ زَ إِ وَ 

س نُ وْ يُـ  هُ مسُْ اِ  عٌ ائِ بَ  هِ يْ فِ . مٌ ظِ تَ نْ مُ وَ  فٌ يْ ظِ نَ  ةِ سَ رَ دْ مَ الْ  فُ صَ قْ مَ 
 لُ كُ أْ يَ  نْ مَ  مْ هُ نْـ مِ وَ  اتُ ذَ يْ مِ لْ تِ وَ  ذُ يْ مِ َال تَ  اكَ نَ هُ . ميَُ رْ ا مَ هَ مسُْ اِ  ةٌ عَ ائِ بَ وَ 



 ْنيُ مِ أَ  فِ صَ قْ مَ  الْ ِيف . اتُ بَ وْ رُ شْ مَ الْ  بُ رَ شْ يَ  نْ مَ وَ  تُ َال وْ كُ أْ مَ الْ 
  .ةُ قَ ادِ الص  ةُ رَ اجِ الت وَ  طُ يْ شِ الن  فِ صَ قْ مَ الْ 

 
 !كمل هذه الجملة بكلمة مناسبة  . أ

 ...و يف املقصف مأكوالت .١
 فواكه. ج    مشروبات . ب    مالبس   . أ

 منتظم... مقصف  .٢
 متسخ. ج    كبري . ب    صغري   .أ 

 مع صديقي... أذهب إىل مقصف املدرسة  .٣
 وقت الراحة. ج  وقت الداخل . ب  وقت الدرس   . أ

 ... مقصف املدرسة .٤
جبانب . ج  أمام الفصل . ب  املدرسة وراء  . أ

 املكتبة
 شركة الطلبة... جبانب  .٥
 املدرسة. ج    املقصف . ب  الفصول   .أ 

  
  



  ! أجب عن األسئلة اآلتية
 ؟ مقصف كبري ومنتظم َهل )١
 ؟  َماَذا ِيف اْلمقصف )٢
 أين مقصف املدرسة؟ )٣
 من بائع يف ملقصف؟ )٤
 جبانب املقصف؟ماذا  )٥
 

ًقا لَِنص الِقَراَءة) خ(َأْو الَخطَأ) ص(ِاْخَتر الصِحْيَح    !ِوفـْ
 )خ/ص(َنِظْيٌف َوُمتِسٌخ  مقصف )١
 )خ/ص( املقصف املأكوالت واملشروباتِيف  )٢
 )خ/ص( بائعة امسها محزة )٣
 )خ/ص(مقصف املدرسةاْلَمْدَرَسِة  وراء )٤
 )خ/ص(يف املقصف أمني املقصف كسالن  )٥
 

  
  
  



  بعدياختبار ال
Nama : 

Kelas : 

  فِ صَ قْ مَ  الْ ِيف 
 فِ صَ قْ مَ  الْ ِيف . مٌ ظِ تَ نْ مُ  رٌ يْـ بِ كَ   فٌ صَ قْ ا مَ هَ يْـ ، فِ ةٌ سَ رَ دْ ا مَ نَ دَ نْ عِ   

 ةٌ وَ هْ قَـ وَ  َنبٌ لَ وَ  افٌ صَ  اءٌ ا مَ هَ نْـ ، مِ ةٌ عَ و نَـ تَـ مُ  اتٌ بَ وْ رُ شْ مَ وَ  تٌ َال وْ كُ أْ مَ 
، ةٌ عَ و نَـ تَـ مُ  هٌ اكِ وَ فَـ وَ  زٌ بْـ خُ وَ  ز رُ  فِ صَ قْ مَ  الْ ِيف وَ . ةٌ دَ ارِ بَ  اتٌ بَ وْ رُ شْ مَ وَ  اي شَ وَ 
  .احٌ ف تُـ وَ  زٌ وْ ا مَ هَ نْـ مِ 

 عَ مَ  ةِ احَ الر  تَ قْ وَ  ةِ سَ رَ دْ مَ الْ  فِ صَ قْ  مَ َىل إِ  بُ هَ ذْ أَ . ةٌ زَ ا محَْ نَ أَ   
 هُ امَ مَ أَ ، وَ ةِ سَ رَ دْ مَ الْ  اءَ رَ وَ  ةِ سَ رَ دْ مَ الْ  فُ صَ قْ مَ . نِ يْ الد  رُ يْـ مِ أَ  يْ قِ يْ دِ صَ 
ا هَ يْـ ، فِ ةِ بَ لَ الط  ةُ كَ ْر شِ  فِ صَ قْ مَ الْ  بِ انِ ِجبَ . لٌ يْ مجَِ  لٌ مَ عْ مَ وَ  ةٌ رَ يْـ ثِ كَ   لٌ وْ صُ فُ 
ا هَ يْـ فِ وَ . مٌ الَ قْ أَ وَ  بٌ تُ كُ َو  اتٌ اسَ ر ا كُ هَ نْـ ، مِ ةٌ عَ و نَـ تَـ مُ  ةٌ ي سِ رَ دْ مَ  اتٌ وَ دَ أَ 
ا هَ يْـ فِ وَ . ةٌ ي اقِ طَ وَ  ارٌ زَ إِ وَ  صٌ يْ مِ قَ وَ  انٌ تَ سْ فُ وَ  الٌ وَ رْ ا سِ هَ نْـ مِ  ةٌ عَ و نَـ تَـ مُ  سٌ بِ َال مَ 
  .اضً يْ أَ  لٌ عْ نَـ وَ  اءٌ ذَ حِ 

س نُ وْ يُـ  هُ مسُْ اِ  عٌ ائِ بَ  هِ يْ فِ . مٌ ظِ تَ نْ مُ وَ  فٌ يْ ظِ نَ  ةِ سَ رَ دْ مَ الْ  فُ صَ قْ مَ 
 لُ كُ أْ يَ  نْ مَ  مْ هُ نْـ مِ وَ  اتُ ذَ يْ مِ لْ تِ وَ  ذُ يْ مِ َال تَ  اكَ نَ هُ . ميَُ رْ ا مَ هَ مسُْ اِ  ةٌ عَ ائِ بَ وَ 
 ْنيُ مِ أَ  فِ صَ قْ مَ  الْ ِيف . اتُ بَ وْ رُ شْ مَ الْ  بُ رَ شْ يَ  نْ مَ وَ  تُ َال وْ كُ أْ مَ الْ 
 .ةُ قَ ادِ الص  ةُ رَ اجِ الت وَ  طُ يْ شِ الن  فِ صَ قْ مَ الْ 



 !كمل هذه الجملة بكلمة مناسبة  . ب
 ...منها، تَال وْ كُ أْ مَ  فِ صَ قْ مَ  الْ ِيف  .١
 تفاح. ج    رز وخبٌز . ب    مالبس   .أ 

 ...، َوأََماَمهةِ سَ رَ دْ مَ الْ  اءَ رَ وَ  ةِ سَ رَ دْ مَ الْ  فُ صَ قْ مَ  .٢
 َمحامٌ . ج     ةٌ رٌ يْـ ثِ كَ ُفُصْوٌل   . ب   الطَلَبةِشرَْكُة   . أ

 ...َوْقَت الراَحِة معأذهب إىل مقصف املدرسة  .٣
 َصدْيِقيْ . ج  بَائِعة. ب    درس م  . أ

 ... و ذُ يْ مِ َال تَ  اكَ نَ هُ  .٤
 أمْني . ج    تْلِمْيَذات. ب    موظفة  . أ

  ...اهَ نْـ مِ  ةٌ عَ و نَـ تَـ مُ  سٌ بِ َال ا مَ هَ يْـ فِ وَ  .٥
 َلَنبٌ . ج    ُكرسٌة . ب    ِسْرَوال   . أ

  
  ! أجب عن األسئلة اآلتية

 ؟ مقصف كبري ومنتظم َهل )٦
 ؟  شركةِ  فِ صَ قْ مَ الْ  بِ انِ ِجبَ هل  )٧
 ؟ماذا ِيف ِشرْكة الطَلَبة  )٨
 ملقصف؟ايف  من )٩



 املقصف؟ أمامماذا   )١٠
 

ًقا لَِنص الِقَراَءة) خ(َأْو الَخطَأ) ص(ِاْخَتر الصِحْيَح    !ِوفـْ
 )خ/ص( مقصف َنِظْيٌف َوصغري )٦
 )خ/ص(املأكوالت واملشروبات  ِشرْكة الطلبةِيف  )٧
 )خ/ص( يف اْلَمْقَصِف الَتاجَرُة الَصاِدَقة )٨
 )خ/ص( لٌ يْ مجَِ  لٌ مَ عْ مَ وراء اْلَمْدَرَسِة مقصف  )٩

 )خ/ص( يف املقصف مدرس نشيط  )١٠
 

  
  



ANGKET UNTUK  SISWA 

 

Nama  : 
Kelas  : 
 

Petunjuk Pengisian 

1. Pengisian angket ini tidak akan mempengaruhi 
nilai saudara 

2. Berilah tanda (√ ) pada pernyataan yang 
dianggap sesuai dengan diri saudara 

3. Kejujuran saudara dalam pengisian angket ini 
sangat membantu dalam pengumpulan data kami 

Keterangan: 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

TS =  Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 

 

 Pilihlah pernyataan yang sesuai dengan pendapat 
anda! 
NO PERNYATAAN SS S TS STS 

1 Saya senang mengikuti 
pembelajaran dengan 
menggunakan media Index 

Card Match dan metode 
membaca. 

    

2 Media pembelajaran Index     



Card Match dan metode 
membaca sangat menarik 
sehingga memotivasi saya 
dalam membaca teks Bahasa 
Arab. 

3 Saya mudah dalam 
memahami isi teks Bahasa 
Arab dengan menggunakan 
media Index Card Match 
dan metode membaca. 

    

4 Penggunaan media Index 

Card Match dan metode 
membaca membuat saya 
lebih mudah dalam 
mengingat mufradat-
mufradat yang ada dalam 
teks Bahasa Arab 

    

5 Penggunaan media Index 

Card Match dan metode 
membaca membuat saya 
lebih mudah untuk 
mengambil intisari dalam 
teks Bahasa Arab 

    

6 Saya setuju jika media Index 

Card Match dan metode 
membaca diterapkan dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab 
terutama dalam 
pembelajaran membaca. 

    



7 Penggunaan media Index 

Card Match dan metode 
membaca dapat 
meningkatkan prestasi 
belajar saya setelah 
mengikuti proses 
pembelajaran. 

    

8 Penggunaan media Index 

Card Match dan metode 
membaca dapat menjadikan 
pembelajaran lebih aktif. 

    

9 Media Index Card Match 
dan metode membaca 
membantu saya lebih mudah 
dalam menyelesaikan 
pertanyaan-pertanyaan yang 
berkaitan dengan teks 
bacaan. 

    

10 Belajar membaca dan 
memahami teks melalui 
media Index Card Match 
dan metode membaca tidak 
kreatif dan tidak membuat 
saya bersemangat dalam 
belajar bahasa arab terutama 
dalam memahami bacaan. 

    

11 Media Index Card Match 
dan metode membaca 
membuat saya mampu 

    



menyimpulkan teks bahasa 
arab dengan baik dan benar. 

12 Penggunaan media Index 

Card Match dan metode 
membaca membuat 
pembelajaran menjadi 
membosankan dan saya 
tidak bisa memahami teks 
bacaan dengan baik dan 
benar. 

    

13 Penggunaan media Index 

Card Match dan metode 
membaca dalam 
pembelajaran Bahasa Arab 
lebih sulit dari yang saya 
bayangkan. 

    

14 Penggunaan media Index 

Card Match dan metode 
membaca membuat saya 
termotivasi untuk mengikuti 
pembelajaran Bahasa Arab. 

    

15 Mengikuti pembelajaran 
menggunakan media Index 

Card Match dan metode 
membaca membuat saya 
lebih serius belajar. 

    

 

 



  صورة البحث

 

   تقوم الباحثة باالختبار القبلي

 

 

 

 



وتتبق يف عالية  Index Card Matchتشرح الباحثة وسيلة 

  التعليم

 

  

  

  



 السؤال عن النص العربية تسئل التالميذ

 

 

 

  

  



 )(LKPDالفرقة ويناقش الطالب أوراق األسئلة  يوزع الباحثة

  مع فرقتهم

  

  

  



 أسئلة االختبار البعدي جتيب التالميذ

 

  

  

  



  

تقوم الباحثة اإلستبانة للتعرف على استجابات الطالب 

راءة يف فهم بطريقة الق Index Card Matchبالستعمال وسيلة 

املقروء

 

 

 



  بطاقات األسئلة

 

  

  

  

  



  بطاقات األجوبة

 



 



  

 



TABEL NILAI “t” UNTUK BERBAGAI DF 

 

df atau db 

HARGA KRITIK “t” PADA 

TARAF 

SIGNIFIKANSI 

5% 1% 

1 12,71 63,66 

2 4,30 9,92 

3 3,18 5,84 

4 2,78 4,60 

5 2,57 4,03 

6 2,45 3,71 

7 2,36 3,50 

8 2,31 3,36 

9 2,26 3,25 

10 2,23 3,17 

11 2,20 3,11 

12 2,18 3,06 

13 2,16 3,01 

14 2,14 2,98 

15 2,13 2,95 

16 2,12 2,92 

17 2,11 2,90 

18 2,10 2,88 

19 2,09 2,86 



20 2,09 2,84 

21 2,08 2,83 

22 2,07 2,82 

23 2,07 2,81 

24 2,06 2,80 

25 2,06 2,79 

26 2,06 2,78 

27 2,05 2,77 

28 2,05 2,76 

29 2,04 2,76 

30 2,04 2,75 

35 2,03 2,72 

40 2,02 2,71 

45 2,02 2,69 

50 2,01 2,68 

60 2,00 2,65 

70 2,00 2,65 

80 1,99 2,64 

90 1,99 2,63 

100 1,98 2,63 

125 1,98 2,62 

150 1,98 2,61 

200 1,97 2,60 

300 1,97 2,59 

400 1,97 2,59 



500 1,96 2,59 

1000 1,96 2,58 
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