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 إهداء

ٔ- ادلكرم أيب إىل قدأزىاري الذين روسناويت ادلكرمة وأمي

يف وأبقامها حيفظهما أن تعاىل ا لعل صغريا، ربياِن

 سالمةالدنياواآلخرة.

احلكومية،-ٕ اإلسالمية الرانريي جامعة يف أساتذيت وإىل

إرشادا وأرشدوِن ادلفيدة العلوم أنواع علموِن قد الذين

 صحيحا،مينذلمجزيلالشكروفائقالتقدير.

ٖ- اإلسالميةوإىل الرانريي جامعة يف زمالئي مجيع

جزيال شكرا فأقول يف احلكومية، مساعدتكم على

خري ا جزاكم العلمي، البحث ىذا لكتابة تشجيعي

 اجلزاء.
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 شكر وتقدير
بسماالرمحنالرحيم

االذ اللغاتاليتعربياجعلالقرآنياحلمد هباوأفضل ينطق
آلو وعلى زلمد سيدنا الرمحن حبيب على والسالم والصالة اإلنسان.

وأصحابوأمجعنيومنتبعوهبدايتووإحسانوإىليومالدين.
قسم يقررىا اليت الرسالة ىذه تأليف وتوفيقو  ا بإذن مت فقد

وتتعليم الرتبية بكلية العربية أىيلاللغة اإلسجبادلعلمني الرانريي الميةامعة
 يتعلمها ادلواد من كمادة ادلوضوعالطلبةاحلكومية حتت الرسالة :وختتص

بالوسيلة الصوريّة لترقية قدرة الطلبة  Cooperative Scriptتطبيق 
على مهارة القراءة )دراسة تجريبية فى المدرسة األهلية روح اإلسالم 

 (Aceh Besarأناك بنجسا 

الباحث ربيانوويتقدم قد لوالدين العظيم سليما،بالشكر تربية
صغري ربياِن كما وارمحهما ولوالدي اغفريل وجلميعريب وجلديت وجلدى ا

الصاحلني.هعلنامنعبادجياألساتذة،عسىربناأن
يو الرسالة ىذه كتابة إشراف ادلشرفبإتم مهانيالكرمينيشراف

علياألستاذ ادلاجستريةاألستاذوادلاجستريقصي الباحثقدّيف.فضيلة م
ذلما الشكر ومساعدهتماالذينأفضل الثمينةوتوجيهما أوقاهتما أنفقا قد
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جيدا إشرافا الرسالة ىذه اإلشراف لعل آخرىا، إىل أوذلا من كامال
باركهماوجزامهاخرياكثريا.

رئيسقسملمالباحثالشكراخلالصقدّيإضافةعلىماذكر،و
 وجلميع العربية اللغة فيهااألساتذة والعاملني الرانريى جامعة كلية .يف

 بأفكارىميوكذلك ساعدو قد الذين األصدقاء لسائر الشكر جزيل قدم
إدتامكتابةىذهالرسالة،وباركهماىفالدنياواآلخرة.يف

 يوال أن الباحث قدّينسى الشكر م رئيس اإلسالممدرسة روح
أناكبنجسا يشرتكونقداليتالاهفيةبالطلوعلمنيادلو،كوسنادياالستاذ

البياناتيف البحثعنداتاجةمجع يعملية أن ا عسى مهسقي،
.برمحتو

 األخطاءتيقّيوأخريا، من ختلو ال الرسالة ىذه أن الباحث ن
 قدوالنقصان، جهديفبالرغم كل بذل لذلك الرسالة، ىذه رجويإعداد

خالصا بنائيا نقدا القارئني وقرتاحاوامن الرسالة، ىذه إلكمال لعّلنافعا
.نيمجيعأنافعةلووللقارئنيىذهالرسالة


ٜٕٔٓديسنبريٕٛبنداأتشيو،

الباحث  
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 س

 مستخلص البحث

بالوسيلةCooperative Scriptتطبيق:  عنوانالبحث
 الصوريّةلرتقيةقدرةالطلبةعلىمهارةالقراءة

 ادلدرسةاألىليةروحاإلسالم)دراسةجتريبيةىف

 (Aceh Besarأناكبنجسا
زلمدمربورأزىاري: االسمالكامل

ٕٕ٘ٔٓٓٓ٘ٔ: رقمالقيد
 مبالحظيقومعندما تعلةالباحث القريأن اءةم الفصل ىف X Ag 3يف

اإلسالم روح األىلية بنجسا ادلدرسة بأناك القراءةاستخدم طريقة
بعض والرتمجة. أن الباحث اللغةيرى قراءة يقرءوا أن يستطيعون الطلبة

العربية النصوص قراءة اليتقنون معظمهم ولكن صحيح، بشكل العربية
صحيحة بقراءة ادلشكلة ىذه لتغلب البحث ىذا يسعى تطبيق.

Cooperative Scriptلرتيالصوريلةوسالب مهارةقدرقيةة على الطلبة ه
األ.القراءة ىذاغركان من البحثض ىوا على أسلوبالتعّرف تطبيق

Cooperative Scriptمهارة على الطلبة قدرة لرتقية الصوريّة بالوسيلة
 على والتعّرف القراءة أسلوب بالوسيلةCooperative Scriptتطبيق

القراءة مهارة على الطلبة قدرة لرتقية فعالية البحثالصوريّة منهج .واما
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جترييب منهج فهي الباحث استخدم الذى التمهدية  one)بالتصميمات

group pretest and posttest)و ىيالبياناتجلمعطريقة مستخدمة
ةبطلالالباحثاراختو.ختبارواالادلباشرةادلالحظة ىف  X Ag 3الفصل

ىذةكعين واالبحثيف عددىم، ٕٙكان وطالًبا. البحالحتليل ثبيانات
وىيبا الكمي التحليل ادلائويةستخدام نسبة أنشطةوامّ  .Tواختبار ا

 بتطبيق القراءة التعليم عملية يف والطلبة Cooperative Scriptادلعلم
 الصوربالوسيلة )ية، ادلعلم الطلبٔ.ٙٛونتائج ونتائج ٝ(٘.ٚٛ)ةٝ(

حتصيالتوامّ ا Tاالختبار بالوسيلةCooperative Scriptتطبيقأن
القراءة.ةمهارلرتقيةقدرةالطلبةعلىيةفعاليةالصور
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ABSTRACT 

Thesis Title  : “The Use of Cooperative Script with 

Image Media to Improve Students' 

Reading Skills (Experimental Study in 

MAS Ruhul Islam Anak Bangsa, 

Aceh Besar”. 
Researcher  :   Muhammad Mabrur AZ 

NIM   :   150202015 

  When the researcher made observations it showed 

that learning qiraah in class X Ag 3 in the Ruhul Islam Anak 

Bangsa school used the method of reading and translating. 

Researchers see some students are able to read Arabic well 

but do not understand Arabic texts. The application of this 

kind of method seems monotonous and has no appeal for 

students to understand the reading text. This study seeks to 

overcome these problems by using cooperative scripts with 

image media to improve students' abilities in reading skills. 

The purpose of this study is to know the use of cooperative 

scripts with image media to improve students 'abilities in 

reading skills and to know the use of cooperative scripts 

with image media effectively to improve students' abilities 

in reading skills. The research method used by researchers is 

an experimental design (pretest and posttest of one class). 

And data collection methods use observation and evaluation. 

We selected students in class X Ag 3 to be the sample in this 

study, while there were 26 students. And Data Analysis 

using quantitative descriptive, namely percentage and T-

Test. While the activities of teachers and students in the 

teaching process that uses Cooperative Script learning using 

drawing media, teacher outcomes (86.1%) and student 
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outcomes (87.5%). The results of the T-Test on the use of 

Cooperative Script with image media are effective for 

improving students' ability in reading skills. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ق

ABSTRAK 

 

Judul Skripsi  : “Menggunakan Cooperative Script 

dengan media gambar untuk 

meningkatkan kemampuan membaca 

siswa (Studi Eksperimen di MAS 

Ruhul Islam Anak Bangsa, Aceh 

Besar)”. 
Peneliti  :   Muhammad Mabrur AZ 

NIM   :   150202015 

 

Ketika Peneliti melakukan observasi menunjukkan 

bahwa pembelajaran qiraah pada kelas X Ag 3 di sekolah 

Ruhul Islam Anak Bangsa menggunakan metode membaca 

dan terjemah. Peneliti melihat sebagian siswa mampu 

membaca bahasa arab dengan baik namun tidak memahami 

teks bahasa arab. Penerapan metode sejenis ini terkesan 

monoton dan tidak memiliki daya tarik untuk siswa 

memahami teks bacaan. Penelitian ini berupaya untuk 

mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan 

cooperative script dengan media gambar untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam ketrampilan 

membaca. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

mengetahui penggunaan cooperative script dengan media 

gambar untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

ketrampilan membaca dan mengetahui penggunaan 

cooperative script dengan media gambar efektif untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam ketrampilan 

membaca. Adapun metode penelitian yang digunakan 

peneliti adalah eksperimen dengan desain (pretest dan 

posttest satu kelas). Dan metode pengumpulan data 
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menggunakan observasi dan evaluasi. Kami memilih siswa 

pada kelas X Ag 3 untuk menjadi sampel pada penelitian 

ini, adapun jumlahnya 26 siswa. Dan Analisis Data 

menggunakan Deskriptif Kuantitatif  yaitu Persentase dan T-

Test. Sedangkan kegiatan guru dan siswa dalam proses 

pengajaran yang menggunakan pembelajaran Cooperative 

Script dengan menggunakan media gambar, hasil guru 

(86.1%) dan hasil siswa (87.5%). Adapun hasil T-Test pada 

penggunaan Cooperative Script dengan media gambar 

efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

ketrampilan membaca.  



1 

 الفصل األول

 أساسية البحث

 مشكلة  البحث – أ

اللغة العربية مادة من املواد الدراسية األساسية يف املدرسة  
بتدائية اىل املرحلة اجلامعية. تتكون مادة ية من املرحلة اإلاإلسالم

فروع كثَتة منها القراءة واحملادثة والقواعد )النحو اللغة العربية من 
 .(شاءناألمالء و والصرف( والكتابة )اإل

وتلخيص أجزاء التعلم،  منوذج Cooperative Script كان 
املواد اليت  وتلخيص أجزاء من يف أزواج، الطلبةحيث يعمل  من

على املواد اليت  الطلبةعن طريق زيادة الذاكرة من  جيري دراستها
يف التسهيل و ميكن أيضا أنفمبكر،  مت احلصول عليها يف وقت

 .املادة فيها يتكّون الًتكيباستنادا إىل  الطلبةلدى  القراءة ربسُت

اهلجائية  األحرف"القدرة على معرفة مهارة القراءة ىي و  
فهم حماولة المث  معاينىل األحرف مث ترمجة األحرف ا مث الربط بُت

 .عاينامل ذههل
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 املادة توصيل يف مهم دورهلا  لوسيلة التعليميةا تكان 

ؤدي يب النفسي الذي ناجلا باإلضافة إىل املتعلمُت، ىلإ التعليمية
وصوالً  الرغبة يف العمل تشجيعالدوافع و  تعزيز بَتة يفكمهية  أ إىل

 1.ىل املعرفة املطلوبةإ

ما ىي اتفاق الطرفُت املتعاقدين على إخفاء عقد ة الصوريّ  
ناع مظهر كاذب إلخفاء . أو ىي اصطربت ستار عقد آخر

 .تصرف حقيقي

 أحدىو  اك بنجساأن اإلسالمروح  األىلية مدرسة تكان 
الباحث  وجدودما  .اتعلم اللغة العربية فيه ية اليتاإلسالم عاىدامل

حسب مالحظة وجيزة منها  اك بنجساأن اإلسالمروح مدرسة ىف 
لقراءة اجيرى على طريقة  ولتعليم القراءة ىف الصف األ أن

 الطلبةاملدرس يوزع النصوص للطلبة مث يقراءىا  كان  والًتمجة.
 الطلبةبعض  أندل ويًتجم النصوص مباشرة. يرى الباحث ابالتب

                                                             

1
 بغداد جامعةالتعلم،  على المساعدة التعليمية ، الوسائلعلي فاضل عادل  

 .2007الرياضية :  الًتبية آلية –
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 ولكن ،يقرءوا قراءة اللغة العربية بشكل صحيح أن ونيستطيع
 قراءة صحيحة. قراءة النصوص العربية يتقنونال معظمهم

 أسلوبطبق ي أنعلى ىذه املشكلة يود الباحث  ااعتماد 
Cooperative Script  ّطلبة على الة لًتقية قدرة بوسيلة الصوري

 .اك بنجساأن اإلسالممدرسة روح  يف مهارة القراءة

 أسئلة  البحث  – ب

 :  ىييف ىذه الرسالة  لة  البحثأسئ تكان

ة وسيلة الصوريّ الب Cooperative Script أسلوبكيف تطبيق  .1
 اإلسالممدرسة روح طلبة على مهارة القراءة يف اللًتقية قدرة 

 ؟بأتشية الكربى  اك بنجساأن

ة وسيلة الصوريّ الب Cooperative Script أسلوبىل تطبيق  .2
مدرسة روح طلبة على مهارة القراءة يف الفعالية لًتقية قدرة 

 ؟ بأتشية الكربى اك بنجساأن اإلسالم
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 أهداف البحث  – ج

 يف ىذه الرسالة منها : البحث أىداف تكان 

وسيلة الب Cooperative Script أسلوبتطبيق  ف علىالتعرّ  .1
مدرسة روح طلبة على مهارة القراءة يف الة لًتقية قدرة الصوريّ 

  بأتشية الكربى اك بنجساأن اإلسالم

وسيلة الب Cooperative Script أسلوبتطبيق  ف علىالتعرّ  .2
مدرسة لى مهارة القراءة يف طلبة عالة فعالية لًتقية قدرة الصوريّ 
 بأتشية الكربى اك بنجساأن اإلسالمروح 

 أهمية البحث  –د 

 يف ىذه الرسالة منها : البحث مهيةأ كان 

والتعلم يف عملية التعليم  ُتساعدة املدرسم  : للمدرسُت .1
 لديهم يف تطوير عملية التعليمتكون مصدرا ومرجعا و 

 : ترقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة للطلبة .2

 : زيادة املعلومات. للباحث .3
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 افتراضات البحث وفروضه  –ه 

ذه الرسالة يعتمد الباحث على اإلفًتاضات هلالبحث  إن
نتيجة عملية التعليم  تؤثر علىستعمال الوسيلة املناسبة ا وىي

 الفروض يف ىذه الرسالة ىي كما يلي : أماوالتعلم. 

 Cooperative Script أسلوبتطبيق  أنديلي : الفرض الب .1
طلبة على مهارة القراءة يف الة فعاال لًتقية قدرة بوسيلة الصوريّ 

 .بأتشية الكربى اك بنجساأن اإلسالممعهد روح 

 Cooperative Script أسلوبتطبيق  أنالفرض الصفري :  .2
طلبة على مهارة الة مل يكون فعاال لًتقية قدرة بوسيلة الصوريّ 

 بأتشية الكربى اك بنجسا.أن اإلسالمالقراءة يف معهد روح 

 البحث  حدود  – و

 يف ىذه الرسالة منها : البحث حدود كان 

تطبيق : يقتصر موضوع البحث على  احلد املوضوعي .1
ة لًتقية قدرة وسيلة الصوريّ الب Cooperative Script أسلوب

 طلبة على مهارة القراءة.ال
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اك أن اإلسالممدرسة روح : جيري ىذا البحث يف  كايناحلد امل .2
 . ولفصل األالطلبة يف اللدى  بأتشية الكربى بنجسا

 .2019-2018: يكون البحث سنة  ينااحلد الزم .3

 المصطلحات معاني  –ز 

 أسلوبتطبيق  موضوع ىذه الرسالة ىو " كان 
Cooperative Script ة لًتقية قدرة طلبة على وسيلة الصوريّ الب

. و قبل اك بنجساأن اإلسالممدرسة األىلية روح مهارة القراءة يف 
معاين يشرح بعض  أنيحسن بالباحث فالوصول إىل البحث، 

 معاين شرحاهلدف من  أمااملصطلحات من ىذا املوضوع. 
املصطلحات فهو إللغاء على سوء الفهم يف كتابة ىذه الرسالة. 

يف  املتضمنةلباحث بعض املصطلحات املهمة ولذلك عرف ا
 :كما يلياملوضوع  

 تطبيق -1

يطّبق تطبيقا، وىو "إستعمال -تطبيق مصدر من طّبق
الشئ أو وضع الشئ موضوع التنفيذ أو قيد االختبار 
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واملراد بو ىف ىذه الرسالة ىي استعمال  2واالستعمال".
 .بوسيلة الصورية  Cooperative Scriptأسلوب

2-  Cooperative Script 

ىو إحدى طريقة التعلم  Cooperative Script أسلوب نإ
يف صنع خمطوطات مكتوبة خبط اليد يف أزواج والتبديل التعاوىن 

3.(Dansereau, 1985) شفهياً يف فضول املادة اليت ذبري دراستها
 

 ة وسيلة الصوريّ ال   -3

وسيلة فهو -يوسل-كلمة "وسيلة" مصدر من وسل
واسل والوسائل مجع من وسيلة دبعٌت يتقرب بو اىل الغَت. وجيب 

عليم الباحث يف ىذه الرسالة باستخدام الوسيلة الصورية يف ت
 .اللغة العربية

صور ىف امساء اهلل تعاىل : املصور وىو الذى صور  أماو 
مجيع املوجودات ورتبها، فاعطى كل شيء منها صورة خاصة 

                                                             

2
، الطبعة االوىل، )بَتوت: الواسيطالمنجد مؤسة دار املشرك الكاثولية،   

 667(،ص.2002
3
 Rima Meilani, “Penerapan Model Pembelajaran Cooperative 

Script Untuk Meningkatkan Hasil Belajar”, Jurnal pendidikan 
manajemen perkantoran, Vol 1, No. 1, Agustus 2016, hlm: 189 
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وىيئة مفردة يتميز هبا على االختالفها وكثرهتا. واملراد بالصور 
ىو : وسيلة من الوسائل ىف جمال الًتبية الذي يستعملها 

الطلبة ىف املهارة  قدرةالباحث ىف عملية التعليم والتعلم لًتقية ال
 4.القراءة

 القراءة -4

 5.صوت النطق بالكالم املكتوبالقراءة )اسم( : 
 أنالقراءة ىي مفتاح احلياة وسرىا نوه القر  أنواملراد أخرى 

الكرًن إىل أمهيتها ىف أول آية نزلت على سيدنا حممد صلى اهلل 
قصد الباحث من يو  عليو وسلم وىف اول أمر إهلى وجو لو.

فهم  بة أو قدرىتم يفلىذه الرسالة ىي مهارة الط يف قراءةلا
 .اك بنجساأن اإلسالميف معهد روح  أىنقراءة على الصف الثلا

 

 
                                                             

4
(،  ص. 1119ة: دار املعارف، ، )القاىر لسان العربالنب منظور،   

2523 
5
 https://www.almaany.com (diakses pada 21 November 2019 

21:15) 

https://www.almaany.com/
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 الدراسة السابقة   –ح 

ى مقارنة نتائج لساعد الباحث عتقة بالدراسة الساإن  
عرفة ملالباحث  مهااستخد يذالبحث ال من أىمّ  ووى .البحث
 لبحثُتبيتها، ومن الس وأيتها ابجيإسواء كانت الدراسة  أسلوب
 :فيما يلي اثهحب الذين

لترقية فهم  Cooperative Scriptاستخدام ، ددي أزهاري .1
سنة  اإلحسانمعهد دار  طلبةلدى  المسموع
 .ه1341م/6112

 قدرة الطلبة أنواختار الباحث ىذا املوضوع بالنظر إىل 
تعبَت ينطق هبا  بعضهم ال يفهمون عن اإلحسانيف معهد دار 

ىي األىداف من ىذا البحث  أماللمدرس أو ما يسمعون. و 
يف فهم نصوص االستماع العربية   الطلبةو  شطة املدرسأنمعرفة 

   ستخدامبإ مهارة االستماع ومعرفة قدرة الطلبة على
Cooperative Script  منهج البحث  أماو . اإلحسانىف معهد دار

 أماالذى استعملو الباحث ىف ىذا البحث املنهج التجرييب. و 
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 Cooperativeاستخدام  أننتائج البحث من ىذه الرسالة فهي 

Script  لًتقية فهم املسموعفعالة. 

 الرسالة أن الدراسة السابقة والدراسة احلالية:وعالقة 
لًتقية فهم املسموع  Cooperative Script أسلوبتبحث عن 

احلالية  ورسالة الباحث سنة اإلحسانمعهد دار  طلبةلدى 
بوسيلة الصورية  Cooperative Script أسلوبتبحث عن تطبيق 

اك أن اإلسالملًتقية قدرة طلبة على مهارة القراءة يف معهد روح 
 .بنجسا

لترقية قدرة  Big Bookإيفا مليا فطري، إستخدام وسيلة  .6
 MIN 26الطلبة على مهارة القراءة )دراسة تجريبية ب 

Pidie)   ه1343م/ 6112سنة 

الطلبة بتلك املشكلة البحث يف ىذه الرسالة يعٍت  أن
املدرسة ال  ناملدرسة ال ينشطون يف تعّلم اللغة العربية أل

املدّرس  أن تكانا. و أنتستخدم الطريقة والوسيلة مناسب أحي
تستخدم الطريقة احلفيظية والوسيلة التقليدية يف تعليم اللغة 
العربية خاصة يف تعليم القراءة حىت جيعل الطلبة ال يهتمون 



11 
 

املادة الدرسية ويكون الطلبة سائمون، فجرّبت الباحثة لعالج 
املشكلة باستعمل وسيلة التعليمية اجلديدة فهي استخدام وسيلة 

Big Book أىداف  أمارة الطلبة على مهارة القراءة. و ة قدلًتقي
 Bigالبحث منها ملعرفة قدرة الطلبة على مهارة القراءة بوسيلة 

Book نهج التجرييب املمنهج البحث فهو  أما، و(Eksperiment 

Research) وأدوات البحث فهي مالحظة مباشرة وإختبار .
الطلبة يف القليب وإختبار البعدي، فالعينة يف ىذا البحث ىو 

نتائج البحث من ىذا البحث  أما، و 35فصل ه )أ( عددىم 
وتطبقها فعالية لًتقية قدرة  Big Bookىي استخدام وسيلة 

مهارة القراءة، وقد عرفت الباحثة بنتيجة االختبار الطلبة على 
القبلي والبعدي. ويكون الفرض الصفري مردودا والفرض البديل 

ىي  t "Table"أكرب من النتيجة  t "test"النتيجة  نمقبوال، أل
شطة الطلبة عند ننتيجة األ أن. و 2،03011 < 5454،9

% وىذة 85فهي  Big Bookعملية التعليم باستخدام وسيلة 
شطة املدرسة عند إجراء ننتيجة األ أما. و دالة إىل حال دمتاز

% وىذه 96،6فهي  Big Bookستخدام وسيلة اعملية التعليم ب
 دالة إىل حال دمتاز.
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باستخدام فبروارينا رزقي، محاولة تسهيل تعلم التشبية  .4
الصور )دراسة تجريبية بمعهد المنار الحديث للتربية 

 ه1342م/ 6115سنة ( الثانويةية في المرحلة اإلسالم

الذي يعترب التشبية من املشكلة البحث يف ىذه الرسالة  أن
املواد الصعبة من فهم القواعد والتطبيق يف الشعر والنثر. ولذلك 

جيع الطلبة لتسهيل الطلبة على فهم ىذه شحماولة ت منال بد 
استفادة  ملعرفة فهي أىداف كتابة ىذه الرسالة أمااملادة. و 

على ىذه  الطالباتالصور يف سيطرة التشبية ويف ترقية قدرة 
منهج البحث الذي اتبعها الباحثةيف كتابة ىذه  أما املادة.

ات قامت الباحثة أنالرسالة فهو حبث ذبرييب. ويف مجيع البي
واملالحظة املباشرة. وقامت بالبحث يف  باملقابلة واالختبارات

نتائج  أماية بأتشية الكربى. و اإلسالممعهد املنار احلديث للًتبية 
تعلم التشبية باستخدام الصور  أنالبحث من ىذه الرسالة فهي 

يكون فعاال لتسهيل الطالبات يف فهم التشبية. وىذه النتيجة 
مالحظة الباحثة ىف الفصل واالختبار القبلي تكون بناء على 

واالختبار البعدي. قد وجدت الباحثة نتيجة اإلختبار القبلي 
ونتيجة االختبار البعدي حيث يكون الفرض الصفري مردودا 
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 tableأكرب من نتيجة " test "tنتيجة  نلبديل مقبوال ألوالفرض ا

"t "  (.3،01>5،91( أو )2،16>5،91)يعٍت 

 يقة كتابة البحثطر  -ه 

طريقة تأليف ىذه الرسالة وكتابتها فاعتمد الباحث  أما 
قسم تعليم اللغة  دليل كتابة الرسالة العلمية الذي أصدرهعلى 

ية اإلسالم الرانَتيكلية الًتبية وتأىيل املعلمُت جبامعة   العربية 
 .احلكومية يف الكتاب
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظرى

 Cooperative Script - أ
 Cooperative Scriptتعريف  -1

حدى طرق التعلم إىو Script  Cooperativeأسلوب 
عن طريق  الطلبةحيث يتعلم  (Cooperative Learning) التعاوىن

 4روسة شفويا.ددلُت الختسار أجزاء ادلواد ادلتباادلو  شركُتادل

تنمية روح التفاعل بُت ركز على ي Scriptأسلوب 
األعضاء يف الطائفة التعليمية، وىذه الطائفة مكونة من 

 شخصُت. وأما خطوات تدريس اللغة العربية مايلي:

، وتقسم ادلدرس ادلادة ادلشاركُت ةبقسم ادلدرس الطلين
من الذي  ةبقرر ادلدرس الطلية واخلالصة، و للقراء ةلكل طالب

بتقدًن الفكرات  وخلاطب خلصتسيكون متكلما ومستمعا، يقرأ ا

                                                             
1
 http://yusti-arini.blogspot.com/2009/08/model-pembelajaran-

kooperatif.html, (diakses 16 November 2019) 

http://yusti-arini.blogspot.com/2009/08/model-pembelajaran-kooperatif.html
http://yusti-arini.blogspot.com/2009/08/model-pembelajaran-kooperatif.html
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األوىل اليت مل يتم  الفكرةاألوىل فيو وأما ادلستمع أن يفتش ويقدم 
 ادلادة األخرى. و ادلادة ادلاضية  بُتفيو وحيفظو مث يوصل 

عملية التعليم والتعلم دبشًتكُت  Spancer Kagenقد رقى 
م ذلذه العلمية اليت يعطي بعض نظا ىناك 4991ىف السنة 

  1ألن يفكروا ويساعدوا بعضهم بعضا. للطلبةكثَتة الالفرصة 

أوال، مث  ةية يقدم ادلدرس مادة للطلبليف ىذه العم
مع  األخرونمادة ويسمع ا لليكون متكلمطالبا سسيختار 

من صديقهم  مث يقدم الفكرة األوىل هقرأ تصويب اخلطاء شلا
 ويتصلو دبادة أخرى.

 ةيكون من الواجبات اليت يساعد الطلب (LKS)الواجبات 
على فهم ادلادة  ةعلى فهم الدرس يف كل الفرقة يتعاونون الطلب

مشًتكُت، مث يبدالن بُت ادلتكلم وادلستمع يف آخر العليم يالخة 
  من ادلادة ادلاضية معا.اخلالصة  ةادلدرس والطلب

 
                                                             

2
 Anita Lie, Cooperative Learning di Ruang-Ruang Kelas, 

(Jakarta: Grasindo, 2003), Hal 43 
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 Cooperative Script أهداف استخدام -1
االستجابة لبعضها البعض، ومساعدة  بةميكن للطل -4

بعضهم البعض يف مناقشات الصف جلمع ادلعلومات 
 على اساس أن كانو يكسبون

ول الدراسية، ألنو فصليف ا ةمن نشاط الطلبتعزيز ميكن  -1
ادلشاركُت  ةمع الطلب يشاركواأن  ةبيتطلب من الطل

حىت يشعروا الطلبة أن عملية التعليم والتعلم  بنشاط،
 بالبيئة ادلرحية. 

فعال يف بشكل للمشاركة  ةبتاحة الفرصة جلمع الطلإ -3
 ألجل موعةاجملأثناء العمل يف ويف عملية التفكَت والتعلم. 

موعة من اجملربقيق التمكن من ادلقدمة من قبل ادلعلم، و 
 .التعلم إتقانا يفأصدقائهم للمساعدة بعضها البعض 

 Cooperative Scriptمزايا وعيوب استخدام  -3

إن لكل طريقة مزايا وعيوبا. وأما مزايا من التعلم التعاوىن 
ولو  ةدرجة التعليم والتعلم عند الطلب ترقية يف ةالطلب استطاعة يفه

م التعاوىن وكذلك أن التعل ،تأثَت حقيقي يف التفاعل فيما بينهم
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يف  تعانيهمادلشكالت اليت  يف حل ةبواسعة للطلالفرصة التعطى 
 أن يتعاونوا بعضهم بعضا. الطلبة الدراسة ويستطيع

 كما يلى:  Cooperative Scriptأما مزايا من استخدام 

 تدرب السمع وترقية  -4

 دور يف الفرقة ةطلباللكل  -1

 .تدرب أن يعرب األخطأ أصدقائو باللسان -3

 يلى:كما  Cooperative Scriptالعيوب من استخدام أما و 

 إنو مستعمل دلادة معينة  -4

3يشًتك فيو شخصان أو طالبان. -1
 

 Cooperative Scriptكيفية استخدام  -4
 ليصل الزوج. إىل رلموعات ةيقسم ادلعلم الطلب -4

 العربية بالوسيلةيقراء ادلدرس ويشرح الناص  -1
 الصوريّة

العربية يأمر ادلدرس الطلبة ليقراء ويًتجم الناص  -3
 الصوريّة بالوسيلة

                                                             
3
 Faishal Azira, Kelebihan dan kekurangan pembelajaran 

cooperative tipe script, (Jakarta: 2011.) Hal 29 
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العربية يأمر ادلدرس الطلبة ليلّخص الناص  -1
 منفردا ىف اجملموعة الصوريّة بالوسيلة

سيكون متكلما قرر ادلدرس الطلبة من الذي ي -1
بتقدًن الفكرات  و، يقرأ اخلاطب خلصتومستمعا

األوىل فيو وأما ادلستمع أن يفتش ويقدم الفكرة 
 األوىل اليت مل يتم فيو.

يأمر ادلدرس الطلبة لينقش ويأخذ الناقش من  -1
 الصوريّة العربية بالوسيلةالناص 

 ةالصوري  وسيلة  - ب

 ة وتعريفهاي  الصور  وسيلة -1

ة من وسائل التعليم يف ادلدارس. يّ الصور   وسيلة إن 
استخدم ادلدرسون كثَتا يف عملية التدريس مع أهنا مساعدهتم يف 

ة يّ الصور  نإ الدراسية.صال ادلعلومات التعليمية يف الفصول يإ
يف اتباع أوامر  التعلم كما ترجىاباىتمام الطلبة  تأثَتسبيل تعترب 

 السأم وادللل.  وسبهيش ادلدرسُت
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كانت الوسيلة التعليمية ىي كل ما يستخدم قناة  
من مصدر إىل ىدف )مرسل إليو(. قد  اتإليصال رسالة معلوم

أو طريق البصر توصل الرسالة عن طريق السمع )وسيلة مسعية( 
)وسيلة بصرية( أو طريق ازدواج بُت السمع والبصر )وسيلة مسعية 
بصرية( أو عن طريق انفعال )وسيلة انفعالية( أو عن طريق 

 التمثيل )وسيلة التمثيلية(.

ا متعليم ال يتوقف دورىا دائالئل اأضاف قائل أن وس 
رسالة التمكن من إيصال اليت تفمن الوسائل على ادلدرس. 

قوم الوسائل تعلومة رمم من عدم ادلدرس بل يقول البعض أن ادلو 
مقام ادلدرس مثلما وجدناه يف التعليم ادلربمج والتعليم البعيد 

 1ادلدي.
وسيلة التعليم ىو ما يزيد عملية التعليم إن مث قال اآلخر  

 على سهال ويزيد الدرس وضوحا للدارس. تشمل الوسائل مالبا
ورلالت ومَتىا من  من كتبقولة وادلقتبسة ادلواد ادلدروسة ادلن

                                                             

1
، )جاكرتا: معهد عال الوسائل المعينات في تعليم العربيةإمام أسرار،   

 3-1م(، ص.  4991ه/4141لفن التدريس وعلوم الًتبية، 
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تعليم. العينات ، كما تشتمل على ممصادر ادلعلومات ادلضبوطة
. وما ذلك إال يدل على أن الوسائل أكرب مشوال من ادلعنيات

ويقال بعبارة عكسية أن ادلعينات جزء من الوسائل. ولكن أكد 
ت كماعربو ىذا القائل أن كلمة وسيلة تقصد كثَتا هبا كلمة معينا

صيٍت والقامسي يف كتاهبما أن وسيلة التعليم يقصد هبا عادة 
ادلعينات السمعية أو البصرية اليت يستخدمها ادلعلم يف تدريس 
مادتو ليبلغ اذلدف ادلقصود بأفضل صورة شلكنة ويسيغ على 

 1العملية الًتبوية شيئا من اإلثارة وادلتعة.
يف  يةالصور  يبحث الباحث التعريقات لوسيلةأن قبل  

، أراد الباحث أن يشرح طويال للمصالحات ادلنتشرة تعليم القراءة
دوات الدراسة والوسيلة التعليمية. ىذان وأ ادلدرسُت بُت

مازالوا  معظمهم مصطلحان مل يكونا متساويُت ولكن ادلدرسُت 
 اليهتمون هبما.

زبتلف وسائل تعليم عن أدوات دراسية من ناحية ادلهمة.  
الدراسية ىي ما يستخدمو ادلدرس والدارس يف عملية األدوات 

                                                             

1
 3....، ص. الوسائل المعينات في تعليم العرابيةمام أسرار، إ 
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وعلى سبيل التوضيح والتفهيم. التعليم والتعلم ليس لو مهمة 
طباشر يكتب هبا الدارسون وادلدرسون، ومسطرة ال إن ادلثال

يسطرون هنا. وما تلك األشياء إال أدوات وآالت، فال تعترب 
دراك إالدارس يف معينة تعليم ألهنا ال تساعد ادلدرس على تفهيم 

 ادلواد الدراسية.

وبالعكس إذا كانت األدوات نفسها يستعُت هبا ادلدرس  
يف شرح وإيضاح مادة معينة أصبحت وسيلة أو معينة تعليمية.  
كما إذا عرضت تلك األدوات على الدارس لتوضيح مهٌت 

 "طباشر" و "مسطرة" كما استعان هبا لتفهيم األشكال واأللوان.

التعرفات العديدة عما تتعلق بالوسيلة التعليمية. إذا مررنا ب 
إهنا ما يستعُت هبا ادلدرسون يف الفصول الدراسية لتوصيل 
ادلعلومات اليت حيتاج إليها الطلبة من خالل يفهمون ادلواد اليت 

 ألقاىا ادلدرس.

مث اذبو الباحث إىل تعريف الصورة كوسيلة سلتارة عند  
لًتقية قدرة الطلبة عليو. فالصورة تأيت الباحث ىف تدريس اإلنشاء 

 لغة واصطالحا.
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الصورة يف اللغة ىي القرن وىو مجعها من الصور. وقيل  
إهنا ىيئة وشكل ورسم أي كتابة منقولة عن أصل أو كتابة 
أخرى. من ىنا نعرف أن الصورة ىي ورقة فيها شيء ما يرسم 

كوهنا   أحد فيها مع إتيان البيانات عن ىذه الصورة من خالل
 وسيلة يف التدريس.

أما الصورة بعبارهتا اإلصطالحية من نظر إىل تعريفها يف  
وسيلة البصر على أهنا رلمومة من األدوات والطرق الليت تشتغل 
حاسة البصر وتعتمد عليها. وتشمل ىذه اجملموعة الصور 
الفوتومرافية والرسوم التوضيحية والرسوم البيانية. والرسوم ادلتحركة 

نماذج واخلرائط والسكرات واألشياء ادلبسطة والعينات وال
األرضية. كما تتضمن ىذه الوسائل أيضا التمثيليات. والرحالت 

السبورة واللوحة وذبارب العرض وادلعارض وادلناحف، واستخدام 
 الوبرية ومَتىا.

من خالل التعريف ىذه الوسيلة أراد الباحث أن يبُت  
راسية قليال أمهية وسيلة الصورة يف تدريس النحو يف الفصول الد
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مع تأدية تفاعل بُت ادلدرس والطلبة بواسطة توصيل ادلعلومات 
 إىل أذىاهنم.

  يةالصور  أهمية وسيلة -2

ذلا أمهية كربى قد تأيت صورهتا بشكل  ةيوسيلة الصور  
الباحث يف ىذه  أبرزالفقرات وقد تأيت بشكل ذكر النقط. 

الفرصة بذكر النقط اذلامة ادلتعلقة بأمهية وسيلة الصورة. النقط 
 التالية أمهية وسيلة الصورة:

 بيا.اشفويا أو كت كان  إهنا تدفع أفكار الطلبة سواء -4

 إهنا ترتبط بُت ادلوضوم للدرس بالواقع احلسي -1

إهنا قليل التكاليف إذا قيس بغَته من الوسائل التعليمية  -3
  األخرى

 إهنا سهلة الوصول إىل األمراض التدريس  -1

 إهنا قريبة ادلثال يف قياس ادلادة ادلدروسة -1

إهنا سهلة يف استخدام إذا قرن بالوسائل العينة األخرى  -1
 يف تدريس اللغة العربية.
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األىداف السابقة ذكرىا، تًتكز ىذه األىداف إىل ومن 
يف تقوية قوة دوافع يف النفوس الطلبة. ليستطيع الطلبة 

ىذه  تكونتدريس بال إكراه أو بال إجبار. حىت 
ستكون وبالتايل يف نفوسهم مثَتة جذابة  الوسيلة 
 يف العقول. مسجلة

 مهارة القراءة -ج

 وتعريفها مهارة القراءة -1

اإلتصال ادلهمة اليت ال ميكن االستغناء  القراءة من وسائل
عنها ومن خالذلا يتعرف اإلنسان على سلتلف ادلعارف 

وسيلة التعليم األساسية وأداتو يف الدرس   والثقافات، وىي
 والتحصيل.

ليست عملية القراءة من ادلهارات البسيطة، وإمنا ىي 
من  عملية معقدة تشمل رلموعة من ادلهارات تدخل يف كثَت

ستنتاج والتقوًن وتتكون يات العقلية كالفهم والتذكَت واإلالعمل
 عملية القراءة من أحداث الميكن مالحظتها يف ذاهتا.
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 كان تعريف القراءة اصطالحيا كثَتا كما كثرت الالحبات
والدراسات حوذلا. ونتيجة من ىذه الدراساتتطور مفهوم القراءة 

سيطة إىل مفهوم معقد يسَت يقوم أن القراءة عملية ميكانيكية ب
يقوم على إهنا نشاط عقلي يستلزم تدخل شخصية اإلنسان بكل 
جوانبها. ويؤيت الباحث تعريفات اليت قد قدمها العلماء الًتبوية 

  على حنو التايل:

تعليم القراءة يقصد ىنا ىو التعريف على احلروف  -4
 والكلمات والنطق هبا. 

بُت وعلماء ومَته من ادلر  Thorandikeوقال تورنديك  -1
أن القراءةىي التعرف على الرموز ونطقها وترمجة  النفسي

 .ىذه الرموز إىل ما تدل عليو من معاين وأفكار

زبتلف  أن القراءة Buswellوبوزويل  Juddورأى جد  -3
باختالف مرض القارئ، كما أهنا زبتلف باختالف مواد 

1القراءة.
 

                                                             

1
المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تيميتها، الطبعة أمحد فؤاد عليان،   

 99-422م( ص. 1242، )الرياض: دار ادلسلم للنشر والتوزيع، الرابعة
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ىي  ومن ىذه التعريفات أصبح التعريف الكامل للقراءة
نطق الرموز وفهمها وربليل ادلقروء ونقده التفاعل معو واالفادة منو 
يف حل ادلشكالت واالنتفاع بو يف ادلوقف احليوية وادلتعة النفسية 

 بادلقروء.

 أهمية القراءة -2 

كثَتة. ىذه األمهية تركز بثالث   القراءة ذلا أمهية  
 أمهيات، منها:

 أهمية القراءة للحياة: 

ادلعلومات وادلعارف يف ىذا الزمان تطور بسبب تتطور  
 تعد الكلمة القروءة أو ادلكتوبةمن وسائل الطباعة وانتشار

ادلعلومات يف الشبكة الدولية انتشارا واسعا. وىذا لألسباب 
 األتية:

 القراءة ربتق لإلنسان التنوع يف ادلعرفة. -4
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تعد الكلمة ادلكتوبة يف صحيفة أو رللة أو كتاب. تكتب  -1
الوسائل بأساليب متنوعة وأفكار متعددة وكل ذلك  ىذه
 لإلنسان بطريقة ميسرة ثالمث ذوفة وطبيعتو. يقدم

إن الكلمة ادلكتوبة تقدم للقارئ يف سطور قليلة وأفكارا  -3
متنوعة ومعارف متجددة فقد تقرأ يف صحيفة وحدة 
أفكار عن ادلاضي واحلاضر وادلستقبل وأفكارا عن النظم 

ن خالذلا ألفاظا وعبارات وتراكيب واحلياة وتكتسب م
 جديدة.

إن اللغة اليت تستخدم يف الكتابة مالبا اللغة العربية  -1
 ادلسموعة أو ادلرئية من التلفاز. الفصحى، خبالف الكلمة

فقد تكون باللغة العامية ولذلك فإن الكلمة ادلكتوبة 
أكثر فائدة لإلنسان ألهنا تربطو باألسلوب األرقى والفكر 

 األداء السليم واألسلوب الرصُت.األمسى و 

  أهمية القراءة للفرد:

القراءة عملية فردية يف أدائها، وىي للفرد مشبعة لكثَت 
 من حاجاتو. وذلك لإلعتربات اآلتية:
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فيتطّلع الفرد أهنا وسيلة تربط فكر اإلنسان باإلنسان،  -4
على أفكار اآلخرين مهما اختلف الزمان وادلكان. ويفهم 

فكره من خالل الكتابة والقراءة.  فالقراءة اآلخرون على 
 تصل اإلنسان بًتاث أمتو ادلتنوع.

وىي أساس لبناء شخصية اإلنسان. فالقراءة تكّون  -1
تفكَتة وربدد اذباىاتو وتعدذلا وترضى ميولو وتغذي عقلو 
شلا جيعل لو مكانة مرموقة بُت الناس فيحتل مكانة 

 اجتماعية ال حيتلها مَته.

رئيسية للفرد يتعلم هبا، فال علم وال ثقافة وال القراءة أداة  -3
 معرفة بال قراءة.

بالثقة، وسبكنو من معرفة نفسو القراءة تشعر اإلنسان  -1
ومعرفة اآلخرين. فيشعر باألمن واآلمان ويتضح ذلك 
عندما يقرأ اإلنسان شيئا متعلقا حبياتو ومستقبلو 

1وشلتلكاتو.
 

 
                                                             

1
 424-421ص.  ،....المهارات اللغوية ماهيتهاأمحد فؤاد عليان،   
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 أهمية القراءة للمجتمع:

القراءة للمجتمع يف ادلوازنة بُت رلتمع قارئ تبدو أمهية 
ورلتمع مَت قارئ. فاجملتمع القارئ ىو رلتمع زلتضر وراق 
ومتقدم ونام ويسَت يف حياتو حنو الرفاىية واإلستقرار، ويكون 
 متبوعا مَت تابع، سيد نفسو، وميكن أن يسود اآلخرين. أما

 حياتو اجملتمع مَت القارئ فهو رلتمع متخلف وجامع ويسَت يف
حنو التخلف واجلهل والفقر وادلرض، ويكون تابعا لغَته، عبدا 
ألسياد آخرين، وملبا ما يقع يف حبائل االستعمار ميتص خَتات 
بالده، وينعم بثروات أرضو. وميكن توضيح أمهية القراءة للمجتمع 

 يف اآلتية:

عن طريق القراءة يعرف كل رلتمع ما لدى مَته من  -4
 فيستفيد ويفيد. حضارة وثقافة وفكر،

 القراءة تربط اجملتمع بًتاث أمتو. -1
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اجملتمع ينهض باإلنسان القارئ. كي يعرف كل فرد  -3
رلريات احلياة من حولو وبالقراءة حيل كل فرد مشاكلة 

  1وينهض دبجتمعو ويشارك يف بنائو وتقدمو ورفع مستواه.

 

  

                                                             

1
 421-421ص.  ،....المهارات اللغوية ماهيتهاأمحد فؤاد عليان،   
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 الفصل الثالث

 منهج البحث

 منهج البحث - أ
بحث جترييب. إن الكان منهج البحث ذلذه الرسالة ىو 

منهج البحث ىو الطريق ادلؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف 
العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة، هتيمن على سَت العقل 

والبحث التجرييب  1وحتدد عملياتو حىت يصل إىل نتيجة معلومة.
ىو منهج البحث العلمي الذي لو األثر اجللي يف تقدم العلوم 
الطبيعية الذي يستطيع الباحث بواسطتو أن يعرف أثر السبب 

 2)ادلتغَت ادلستقل( على النتيجة )ادلتغَت التابع(.

ينقسم حبث التجريبية إىل أربعة األقسام : وحبث 
وحبث  (pre- experimental designs)التصميمات التمهيدية 

 (true-experimental designs)التصميمات التجريبية 
                                                             

1
، )الرياض: المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن محد العّساف،   

 9٠( ص. 2٠٠6مكتبة العبيكان، 
2
 3٠3ص.  ،....المدخل إلى البحث صاحل بن محد العّساف،   
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وحبث التصميمات  (factorial designs)والتصميمات العاملية 
 3.(quasi-experimental designs)الشبو التجريبية 

 -pre)التمهيدية  التصميماتيف ىذا البحث  وجترب الباحث

experimental designs)  التصميمات التمهيدية  تلكويقصد هبا
ادلتغَتات فيها ضبط إلنو ال يتم بالتصميمات الرديئة  تسمى

الصدق الداخلي كل العوائق اليت تعوف ضبطا دينع من تأثَت  
  4اليت مت ذكرىا سلفا.للتجربة 

 - one : التصميم األول أقسام ثالثة م ىذا البحث إىلوينقس

shot case study  ينوالتصميم الثاone group pre-test, post-test 

design  ، والتصميم الثالثstatic - group samples design.  وخذ
   one group pre-test, post-test designينالثاالتصميم يف الشكل 

 

 

                                                             

3
 321-314ص.  ، ....المدخل إلى البحث صاحل بن محد العّساف،   

4
 315 ص..، ...المدخل إلى البحث صاحل بن محد العّساف،   

 2خ  × 1خ ت
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 التفصيل :

 : االختبار القبلي 1خ

 : االختبار البعدي 2خ

 5: عاجلة التجريبية ×

 مجتمع البحث - ب

إن اجملتمع ىو الوالية العمومية  ،بواون يف كتكما قال سوجي
ادلتكونة من: األجسام/ادلوضوع وذلا جودة وخصائص معينة اثبتها 

 6الباحث ليقوم لبحث عنها وخيالصتها.

مدرسة روح اإلسالم  لبةاجملتمع ذلذا البحث ىو مجيع الطف
يبلغ عددىم و  2٠19-2٠18 ، للسنة الدراسيةأناك بنجسا

 .بالاط 536

 

                                                             

5
 315ص.  ،....المدخل إلى البحث صاحل بن محد العّساف،   

6
  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Alfabeta 

cet 23, 2016), hal 117 
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 عينة البحث -ج

تمع وخصائصو. إذا كان اجملالعينة ىي جزء من عدد 
تمع، اجمل الباحث ال ديكن أن يدرس كل ما يفاجملتمع كبَتا، و 

حلدود شيئ مثل ادلال والقوة والوقت فيمكن الباحث أن يستعمل 
 7العينة اليت يأخذ من اجملتمع.

 طريقة العمديةباللبحث اختيار العينة ذلذا ا قام الباحثو 

(purposive sampling)   أي االختار خلربة وتعٌت أن أساس
  . القراءةيف تعليم ومعرفتها  الباحث االختيار خربة

يف  ولإن العينة يف ىذا البحث ىو الطالب يف الفصل األ
 .طالبا 26 وعددىم مدرسة األىلية روح اإلسالم أناك بنجسا

 وأدواتها جمع البيانات ةقيطر  - د

طريقة مجع البيانات اليت يستخدمها الباحث ذلذه أما  
 الرسالة ىي:

 

                                                             
7
  Sugiyono, Metode Penelitian, hal 118 
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 المباشرة المالحظة (أ 

 إليو، والنظر ما لشيء االنتباه تعٍت معناىا ادلالحظة
 النظر"  يف يكمن الذي اللغوي معناىا من اشتقاقا وذلك

 كما التدقيق، على داللة العينُت، مؤخر ادلالحظ الشيء إىل
 أو يصَت، أين إىل األمر نظر مبعٌت ، راعاه أي الحظو يقال
 . مراقبتها يعٍت النجوم فرعى الشيء مراقبة

 إىل تشَت العلمي بالبحث ادلرتبطة ادلالحظة معٌت أما 
 متكن اليت ادلعلومات بواسطتها جتمع البحث أدوات من أداة

 فهي فروضو، واختبار البحث أسئلة عن اإلجابة من الباحث
 معُت مجاعي أو فردي سلوك حنو وادلوجو  ادلقصود االنتباه
 : من بذلك الباحث ليتمكن تغَتاتو ورصد متابعة يقصد

 فقط السلوك وصف -

  وحتليلو وصفو أو -

 8وتقوديو وصفو أو -

                                                             

8
 4٠6 ص. ...،المدخل إلى البحث صاحل بن محد العّساف،   
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 السلوك وصف مبالحظة البحث ىذا يف الباحث قوميو 
 حينما األحوال أو لبةبالط مباشرة اتصاذلا خالل من وتقوديو ادلعُت
 بتسجيل وتقوم سلوكهن تالحظ الباحث. بالتدريس تقوم

 من يوصف أن ديكن ما كل على تشتمل اليت التعلميةعمليتهم 
 اإلجراء من األثر إىل تنظر مث الدراسة احلجرة داخل الواقعات

 .والطالبات ادلدرسة بُت والتعلم التعليم عملية وىي

 االختبارات (ب 

 تستخدمها أن كنمت اليت األدوات ىي من اتاالختبار  إن
 9.البحث أسئلة إلجابة إليها حتتاج اليت ادلعلومات جلمع الباحث

 :  البعدي واالختبار ليالقب باالخبتار الباحث وتقوم

  القبلي ختباراإل -

 اجملموعيت ادلنعقد يف االختبار ىو القبلي ختباراإل
 مستوى حتديد بغرض التجربة إجراء قبل والضابطة التجريبية

                                                             

9
 428-427 ص. ...،المدخل إلى البحث صاحل بن محد العّساف،   
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 وحىت التجربة قبل مثال قراءةال مادة يف لديهما الدراسي التحصيل
 .حتسينو يف التجربة أثر معرفة يتسٌت

  البعدي االختبار -

 التجريبية اجملموعيت ادلنعقد يف االختبار ىو البعدي االختبار
 التحصيل مستوى حتديد بغرض التجربة إجراء بعد والضابطة
 لقياس التجربة إجراء بعد مثال القراءة مادة يف لديهما الدراسي

. التابع ادلتغَت على ادلستقل ادلتغَت تطبيق أحدثو الذي األثر
 : الباحثة فاستخدمت االختبار بنود ولتقومي

 احملتوى صدق مستوى -1

 االختبار ثبات مستوى -2

 االختبار صعوبة مستوى -3

 التمييز مستوى -4

 طريقة تحليل البيانات - ه

تعليم التعّلم يف جترب الباحث عملية التعليم و 
كان الباحث يقوم كمشرف   .باستعمال األداوات القراءة
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 الطلبةعملية التعليم عند تطبيق ىذه الوسيلة إلرشاد 
 .القراءة على تعلمترقية قدرة الطلبة  وتوجيههم إىل

 تحليل البيانات عن نتيجة المالحظة المباشرة -1
 ادلالحظة ادلباشرةحيلل الباحث بيانات  

 مباشرة الباحثمالحظة الطلبة عن معدلة النتائج يف 
             معتمدا على القانون :

 : رلموع القيمة احلصولة عليها   نسبة مئوية:    البيان :

 Tالنتيجة الكاملة : 
عند إجراء  بةوحتليل ادلسند ألنشطة ادلدرس والطل

 1٠عملية التعليم والتعلم إىل مخسة أحوال:
 = جيد جدا  %1٠٠ –81
 جيد =     %61-8٠

                                                             
10

Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 281. 
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 = مقبول     %41-6٠
 = ناقص    %21-4٠
 = راسب    %2٠-٠

 تحليل البيانات عن نتيجة اإلختبار -2

)بيانات  األسئلة الثانيةللحصول كذلك لتحليل 
وادلعدل من إجابة ( فاستعمل الباحث اجملموع االختبار

تطبيق فعالية القبلي والبعدي(. ودلعرفة  االختبارين )االختبار
Cooperative Script  بالوسيلة الصوريّة لًتقية قدرة الطلبة على

ذي ال بةقام بو الباحث بإدخال درجة الطل. مهارة القراءة
 11التايل: حصلوا عليها يف كل االختبار

 = جيد جدا  1٠٠ –81
 جيد =     61-8٠
 = مقبول     41-6٠
 = ناقص     21-4٠
 = راسب       2٠-٠

                                                             
11

Stanislaus S. Uyanto, Pedoman  Analisis Data dengan 

SPSS, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal.54. 



4٠ 
 

-One Group Pretest ىو نهج يف ىذا البحثادل إن

Posttest Designــ، فاختار الباحث حتليل البيانات بـ  ـ
Wilcoxon Sign Ranks Test  أوT-test لتحديد استخدام .

Ranks Test  أوT-test ينبغي الباحث انيقوم البحث اإلجراء ،
 Uji)واالختبار ادلتجانس  (Uji Normalitas)االختبار الطبيعي 

Homogenitas). 
 (Uji Normalitas)الطبيعي االختبار ( أ

العينة من رلموعة تكون   ةعرفويقصد اختبار الطبيعي دل
قوم الباحث اختبار الطبيعي باستخدام يطبيعية أم ال. و 

(uji shapiro-wilk) أصغر من  ن العينة يف ىذا البحثأل
 uji)م فيستخد 5٠أكرب من إذا كان العينة  5٠

kolmogrov smirnov)  عي  ختبار الطبيصيغة الفروض إلو
 :كما يلي

H0 : اذا كان ليس العينة من اجملموعة طبيعية(Sig. (2-

tailed) ٠.٠5 الداللة صغر من مستوىأ) 

Ha : اذا كان كانت العينة من اجملموعة طبيعية(Sig. 

(2-tailed) ٠.٠5 الداللة من مستوى أكرب) 
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 (Uji Homogenitas)ادلتجانس  االختبار ( ب

استخدم الباحث اختبار ادلتجانس داللة أن البيانات 
بُت اجملموعتُت متجانس. قد استخدم الباحث اختبار 

ستوى الداللة مب (uji levene statistic)متجانس على 
 :ختبار ادلتجانس كما يلي. وأما فروض إل٠0٠5

Ho :   توجد  ادلتجانس بُت اجملموعة التجريبة واجملموعة
صغر من ا Sig. (2-tailed)ذا كانإ) الضابطة
 (٠.٠5 الداللة مستوى

Ha :   ما توجد ادلتجانس بُت اجملموعة التجريبة
 اكرب Sig. (2-tailed))اذا كان واجملموعة الضابطة

 (٠.٠5 الداللة من مستوى

لذلك إذا كان البيانات طبيعية ومتجانسة، 
. وإذ كانت T-Testفاستخدام الباحث باختبار     

 .RanksTestالبيانات غَت طبيعية ومتجانسة فالستخدام بـ 
شرح الباحث فعرض يف اجلدول  خالصة على ما

اليت  األيت عن أسئلة الباحث وحتليل البيانات 3-1
 استخدم فيها.
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 1-3الجدول
 حث وتحليلهاأسئلة الب

 تحليل البيانات حثأسئلة الب رقم

1 

كيف تطبيق أسلوب  .1
Cooperative Script  بوسيلة

الصوريّة لًتقية قدرة الطلبة على 
مدرسة األىلية مهارة القراءة يف 

 ؟ روح اإلسالم أناك بنجسا
 

ادلعدلة والنسبة 
 (%)ادلائوية 

2 

 Cooperativeىل تطبيق أسلوب  .2

Script  بوسيلة الصوريّة فعالية
لًتقية قدرة الطلبة على مهارة 

مدرسة األىلية روح القراءة يف 
 ؟ اإلسالم أناك بنجسا

 

T-Test/ Ranks 

Test 
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السابقة باستخدام الربنامج العملية ومت كل 
باستعانة ، من النظام احملسوب SPSSادلسمى بـ  يئاإلحصا

 ”SPSS Statistics 22“الرقمي  الربنامجإىل احلساب 
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البيانات -أ 

قدم الباحث يف الفصل السابق مما يتعلق دبنهج البحث 
ريد يواألدوات ادلستخدمة فيو جلمع البيانات. أما يف ىذا الفصل 

من البحث  عليها حصلتنتائج اليت العرض يالباحث أن 
بالوسيلة  Cooperative Scriptبتطبيق  تدريس القراءة التجرييب يف

الًتبية وتأىيل ادلعلمني  اعتمادا على رسالة عميد كلية. الصوريّة
. فقام B-16213/Un.08/FTK.1/TL.00/11/2019 :تشيو رقمببندا آ

 مدرسة روح اإلسالم أناك بنجسايف الباحث بالبحث التجرييب 
Aceh Besar 

 حملة عن ميدان البحث -1

ادلعاىد  ىحدإ مدرسة روح اإلسالم أناك بنجساكان 
ادلناىج الدراسية ادلكونة من الدروس  افيه ادلطبقةاإلسالمية 

ثالث  ااإلسالمية والعربية والعامة. وكانت مدة الدراسية فيه



45 
 

ية. يقع ىذا ادلعهد يف وات دلستوى العالية وليس فيو الثانو سن
بأتشيو البسار، على بعد  Darul Imarah، حي Gue Gajah قرية 
كلومًتا من بندا أتشيو عاصمة أتشيو. وىذا ادلعهد تابع إىل   15

مؤسسة تطوير ادلوارد اإلنسانية. أسس ىذا ادلعهد ب 
Lampeneurut   ميالدية، وكان رئيسو اليوم   1997سنة

إىل  Lampeneurutسنادي ادلاجسًت، ولقد صرف بناءه من و ك
Gue gajah  م. 2004يويل  12يف تاريخ  

 110عددىم وادلدرسون الذين يدرسون يف ىذا ادلعهد 
منهم من ميتهن  يف التدريس ومنهم من ميتهن ذلم مدرسا 

الوظيفة اإلداري. أما ادلدرس اللغة العربية فيها ستة مدرسني. 
 وىذا كما يتضح يف اجلدول اآليت :

 1 - 4الجدول :
  روح االسالم أناك بنجسا معهدبعدد المدرسين 

 عدد ادلدرسني
 اجملموع

 اإلناث الذكور 
70 40 110 
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طالبا، وىم  536 ىو درسةعدد الطلبة يف ىذا ادل كان 
يأتون من خمتلف األقاليم وتعدد خلفية اإلجتماعية يف أتشيو. 

 وىذا اجلدول يشرح عدد الطلبة كما يلي:

 2 - 4الجدول : 
 روح االسالم أناك بنجسا معهدبعدد الطلبة 

عدد  القسم الصف  الرقم
 الطلبة

 العاشر 1

MAK 1 35 
MAK 2 30 
MAK 3 26 
IPA 1 29 
IPA 2 32 
IPA 3  26 
IPA 4 29 

 أحد عشر 2
MAK 1 22 
MAK 2 30 
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IPA 1  21 
IPA 2  25 
IPA 3  28 
IPA 4  28 

 اثنا عشر 3

MAK 1  29 
MAK 2 23 
IPA 1  28 
IPA 2  32 
IPA 3  32 
IPA 4  31 

 536 رلموع
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 3 - 4:  الجدول
 روح االسالم أناك بنجسامعهد الوسائل التعليمية في 

 البيانات اجملموعة الوسائل التعليمية الرقم
 مجيلة 7 السكان 1
 مجيلة 1 ادلسجد 2
 مجيلة 1 ادلكتب 3
 مجيلة 2 معمل الكمبيوتور 4
 مجيلة 1 غرفة رئيس ادلدرسة 5
 مجيلة 1 غرفة ادلدرسني 6
 مجيلة 18 فصول الدراسة 2
 مجيلة 2 ادلطعم 3
 مجيلة 2 ادلقصف 4
 مجيلة 7 ملعب الرياضة 5

مدرسة الوسائل التعليمية يف ومن ىذا اجلدول تشري أن  
 سيكون الئقا إلجرائي الدراسة. األىلية روح اإلسالم أناك بنجسا
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 بالوسيلة الصوريّة Cooperative Scriptإجراء تطبيق  -2
 القراءة عليمىف ت

الفصل األول كالعينة التجريبية وادلدة قد اختار الباحث  
". احلياة ىف األسرة ىف الّسكن" وضوعاليت أخذىا الباحث بادل

يف ىذا القسط وقبل إجراء التعليم قام الباحث  ثالثةوىذه ادلدة ال
كما أنو طريقة جلمع البيانات دلعرفة قدرة  باالختبار القبلي

يف  ة الصوريّةبالوسيل Cooperative Scriptالطلبة قبل تطبيق 
تعليم القراءة وأيضا يقدم الباحث االختبار البعدي بعد إجراء 

 التعليم.

جري الباحث عملية التعليم دلدة يومني. وسيتضح  
 يف اجلدول التايل: التعليمالباحث توقيت ذبرييب وخطوات 
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 4 - 4: الجدول  

 التوقيت التجريبي

/ تاريخ /يوم
 الساعة

 تفصيالت األنشطة اللقاء

 22 /معةاجل
 نوفمبري
م/ 2019
10.30 – 

12.00 

اللقاء 
 األول

عملية تعليم 
 والتعلم

 يعطي مدرس
 و اإلختبار القبلي

 عملية تعليم والتعلم
باجملموعة  اي تطبيق 
Cooperative Script 
 بالوسيلة الصوريّة

 23/ سبتال
 نوفمبري
م/ 2019
10.30 – 

12.00 

اللقاء 
 الثاين

عملية تعليم 
 والتعلم

عملية تعليم استمر 
بتطبيق  والتعلم

Cooperative Script 
مع  بالوسيلة الصوريّة

 اجملموعة ادلاضية
ويعطي مدرسة 

 بعدياإلختبار ال
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 5 - 4: الجدول 
 Cooperativeالعربية دون تطبيق عملية تعليم وتعلم اللغة 

Script بالوسيلة الصوريّة 
 

 (األول )اللقاء
 نشاط الطلبة نشاط المدرس

الفصل بإلقاء  ادلدرس يدخل -
 السالم

 يرد الطلبة السالم -

 يقرأ الطلبة الدعاء - الدعاء بقراءة ادلدرس يأمر -
مجيع  إىل ادلدرس ينظر -

بكشف  الطلبة ويدع الطلبة
 الغياب

كش بدعوة الطلبة يهتم -
 ف الغياب

 يوجب الطلبة اجابتا - قبلى  ختباراال ادلدرس ويقدم -
 وسيلةيشرح ادلدرس ادلدة بال -

 الصوريّة
يسمع الطلبة بيان  -

 ادلدرس
يوزع ادلدرس مفردات جديدة  -

 الىت تتعلق بادلواد 
يسمع الطلبة ويالحظ  -

 ما شراح ادلدرس
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 ثالثة عشرينقسم ادلدرس إىل  -
 رلموعات

جيلس التالميذ مع  -
 أصدقاء رلموعتهم

الناص يقراء ادلدرس ويشرح  -
 الصوريّة العربية بالوسيلة

يسمع الطلبة ويالحظ  -
 شراح ادلدرسما 

الناص يسأل الطلبة عن  -
 العربية بالوسيلة

الذى مل  الصوريّة
 يفهمون

يأمر ادلدرس الطلبة ليقراء  -
 العربية بالوسيلةالناص ويًتجم 
 الصوريّة

يقراء الطلبة ويًتجم 
 العربية بالوسيلةالناص 
 الصوريّة

يأمر ادلدرس الطلبة ليلّخص  -
 الصوريّة العربية بالوسيلةالناص 

 منفردا ىف اجملموعة

الناص يلّخص الطلبة 
 العربية بالوسيلة

منفردا ىف  الصوريّة
 اجملموعة

يأمر ادلدرس الطلبة لينقش  -
العربية الناص ويأخذ الناقش من 

ينقش الطلبة الناقش 
العربية من الناص 
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 الصوريّة وسيلةبال الصوريّة بالوسيلة
بقراءة الدعاء اختتم ادلدرس  -

 وإلقاء السالم
 يرد الطلبة السالم -

 
 6 - 4الجدول : 

 Cooperative Scriptالعربية بتطبيق عملية تعليم وتعلم اللغة 

 بالوسيلة الصوريّة
 

 (الثاني )اللقاء
 نشاط الطلبة نشاط المدرس

الفصل بإلقاء  ادلدرس يدخل -
 السالم

 يرد الطلبة السالم -

 يقرأ الطلبة الدعاء - الدعاء بقراءة ادلدرس يأمر -
مجيع  إىل ادلدرس ينظر -

بكشف  الطلبة ويدع الطلبة
 الغياب

ك بدعوة الطلبة يهتم -
 شف الغياب

 سؤال الطلبة جييب -عن الشرح  أسئلة ادلدرس يسأل -
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 ادلدرس السابق
العربية الناص يشرح ادلدرس  -

 قليال  الصوريّة بالوسيلة
ويهتم الطلبة اىتماما  -

 جيدا
ليقدم  الطلبة ادلدرس يأمر -

 الفصل أمامش نقاال
 قاشيقدم الطلبة الن -

 الفصل أمام
 أماميقوم الطلبة  - البعدي  ختباراال ادلدرس مويقد -

باإلختبار   الفصل 
 البعدي

بقراءة الدعاء اختتم ادلدرس  -
 وإلقاء السالم

 يرد الطلبة السالم -
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 تحليل البيانات -ب 

أنشطة المدرس والطلبة في عملية التعليم والتعلم  -1
بالوسيلة الصوريّة لترقية  Cooperative Scriptبتطبيق 

 قدرة الطلبة على مهارة القراءة

الباحث جلمع بيانات البحث ىي  هاستخدميالطريقة اليت 
فيالحظ ادلالحظ أنشطة ادلدرس والطلبة عند ادلالحظة ادلباشرة. 

بالوسيلة  Cooperative Scriptبتطبيق عملية التعليم والتعلم 
، ويعتمد ادلالحظ  مهارة القراءةالصوريّة لًتقية قدرة الطلبة على 

ادلدرس ألنشطة على ورقة ادلالحظة من بنود ناحية ادللحوظة 
 Cooperative Scriptبتطبيق والطلبة عند عملية التعليم والتعلم 

، ربسب بالوسيلة الصوريّة لًتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة
تعليم الالبيانات من أنشطة ادلدرس والطلبة عند إجراء عملية 

 والتعلم باستعمال القانون:
      X 100 % 

  : النسبة ادلؤية P الببانات:
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  R  رلموع القيمة احلصولة عليها : 
  T النتيجة الكاملة : 

وربليل ادلسند ألنشطة ادلدرس عند إجراء عملية التعليم 
 1:أحوال  والتعلم إىل مخسة
 = جيد جدا  % 100 – 81
 = جيد    61-80%
 = مقبول   41-60%
 = ناقص   21-40%
 = راسب   0-20%

 أنشطة ادلدرس -أ 

وأما ورقة ادلالحظة من بنود ناحية ادللحوظة ألنشطة ادلدرس 
بالوسيلة  Cooperative Scriptبتطبيق يف عملية التعليم والتعلم 

 يف اجلدول التايل: الصوريّة لًتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة

 

                                                             
1
 Suharsimi Arikunto,  Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 281 
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 7-4الجدول 
 نتيجة أنشطة المدرس عند عملية التعليم والتعلم

 بالوسيلة الصوريّة Cooperative Scriptبتطبيق 

 الناحية الملحوظة رقم
النتيجة 
 الملحوظة

1 2 3 4 

قدرة ادلعلم على إدارة الفصل حبيث يكون  1
 ( جاىزين للتعلم.1)الطلبة 

  √  

2 

قدرة ادلعلم على نقل نطاق ادلواد التعليمية 
،أىداف التعلم، ووصف األنشطة يف 

تعلم  يف دفع التالميذ عندالفصل، وكذلك 
 .قراءةال

   √ 

3 
قدرة ادلعلم على إدارة الوقت يف كل نشاط 

 .قراءةال تعليم
   √ 
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4 
قدرة ادلعلم على إجراء األسئلة واإلجابة مع 

 ىا.و بادلواد اليت جيب تعلمفيما يتعلق الطلبة 
  √  

قدرة ادلعلم على ربط ادلواد التعليمية بادلعرفة  5
 واخلربة يف احلياة اليومية.

   √ 

6 
قدرة ادلعلم على تطبيق األساليب 

 التعلم. لواالسًتاتيجيات ووسائ
   √ 

 √    التعلم. لقدرة ادلعلم على تطبيق وسائ 7

للجوانب الطلبة قدرة ادلعلم على تقييم  8
 ادلعرفية والعاطفية والنفسية.

  √  

   √  قدرة ادلعلم على إغالق التعلم. 9

 31 المجموع
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 : جيد جدا4 : جيد3 : قلة جيد2 : غري جيد1

 أما نتيجة ألنشطة ادلدرس عند إدارة تعليم اللغة العربية فهي: 

     X  100%  

   
3۱
36

X  100  % 

  0,861  X 100%  

  86,1  %    

بني حد  ت ماتدل على أهنا وقع p  =86,1نتيجة  وب
فتكون داللة أن أنشطة  .جيد جدا تقدير% ب100 -81

بالوسيلة  Cooperative Scriptبتطبيق ادلدرس عند إدارة تعليم 
خبطواتو  الصوريّة لًتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة

والتعلم اليت تلزم أن الصحيحة وبأحناء ومعاير عملية التعليم 
 يهتم ادلدرس عند عملية التعليم والتعلم.
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 أنشطة الطلبة -ب 

وأما ورقة ادلالحظة من بنود ناحية ادللحوظة ألنشطة 
 Cooperative Scriptبتطبيق الطلبة يف عملية التعليم والتعلم 

يف  بالوسيلة الصوريّة لًتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة
 اجلدول التايل:

 8-4الجدول 
 نتيجة أنشطة الطلبة عند عملية تعليم والتعلم

 بالوسيلة الصوريّة Cooperative Scriptبتطبيق 

 الناحية الملحوظة رقم
النتيجة 
 الملحوظة

1 2 3 4 

 √    متثال وقواعد التعلم.على األ الطلبةقدرة  1

على االىتمام بالدروس اليت  الطلبةقدرة  2
  √   يقدمها ادلعلم يف الفصل.
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3 
الكلمات  تلفيظعلى  الطلبةقدرة 

 واجلمل ادلتعلقة بادلواد ادلقدمة.
   √ 

على االستجابة دلا التالميذ ترتبط قدرة  4
 نقلو ادلعلم بادلواد التعليمية.

  √  

5 
على ادلناقشة يف رلموعات  الطلبةقدرة 

 الدراسة.
   √ 

على فهم ادلواد اليت قدمها  الطلبةقدرة  6
 ادلعلم.

   √ 

مجل جديدة يف  تركيبعلى  الطلبةقدرة  7
 .النحو تعلم

  √  

على التواصل مع ادلعلمني  الطلبةقدرة  8
 واألصدقاء.

  √  

الواجبات  تكميلعلى  الطلبةقدرة  9
 اجلماعية.

   √ 

  √   على التواصل بني اجملموعات الطلبةقدرة  10
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 35 المجموع

 : جيد جدا4 : جيد 3 : قلة جيد2 : غري جيد 1

  X  100%      أما نتيجة ألنشطة الطلبة عند إدارة تعليم اللغة العربية فهي: 

   
۳5
4۰

X  100  % 

  0,875  X 100% 

  87,5    %   

 

بني  ت ماتدل على أهنا وقع 87,5=   وبقيمة 
ألن أكثر من . جيد جدا تقدير% ب100 -81حد 

األنشطة الطلبة نتيجتها جيد جدا ولكن بعض األنشطة 
 الطلبة نتيجتها جيد. 

بالوسيلة الصوريّة  Cooperative Scriptبتطبيق لذا 
بتطبيق وينمو ادليول والرغبة يف الطلبة عند التعليم. وكذلك 
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Cooperative Script  جيعل الطلبة حبا يف بالوسيلة الصوريّة
العربية ويسهل الطلبة يف إبقاء ادلعلومات أي يف تعليم اللغة 

 .قراءةتعليم ال

بالوسيلة  Cooperative Scriptتطبيق نتائج تحليل  -2
 الصوريّة لترقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة

بالوسيلة  Cooperative Script تطبيق فعالودلعرفة 
قوم الباحث يف الصوريّة لًتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة

قوم الباحث باالختبار القبلي قبل يباالختبار القبلي والبعدي. 
ختبار . أما االبالوسيلة الصوريّة Cooperative Scriptتطبيق 

بالوسيلة  Cooperative Script تطبيققوم الباحث بعد يالبعدي ف
. واجلدول اآلتية الصوريّة لًتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة

وأما نتيجة اليت حصل على  .ختبار القبلي والبعدينتيجة اال
 فهي كما يلي: ،لطلبة يف االختبار القبلي وبعديا
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 9 - 4:  جدولال
 ختبار القبلي واالختبار البعديالانتيحة 

 نتيجة االختبار البعدي نتيجة االختبار القبلي التالميذ
 67 60 1 الطلبة

 74 65  2الطلبة 

 78 75 3 الطلبة

4الطلبة   68 68 

 82 80 5 الطلبة

 75 73 6 الطلبة

 80 70  7 الطلبة

 70 68  8ة الطلب

9الطلبة   74 75 

 70 65 10 الطلبة

 64 60 11 الطلبة

 85 80  12الطلبة 

 76 76 13 الطلبة
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14الطلبة   67 75 

 73 70 15 الطلبة

 78 75 16 الطلبة

 60 54  17الطلبة 

 72 65 18 الطلبة

19الطلبة   80 85 

 80 75 20 الطلبة

 88 84 21 الطلبة

 70 62  22الطلبة 

 67 67 23 الطلبة

24الطلبة   72 74 

 78 70 25 الطلبة

 73 68 26 الطلبة

تطبيق ت دلعرفة فعالية -مث قام الباحث باختبار
Cooperative Script  بالوسيلة الصوريّة لًتقية قدرة الطلبة على

قام الباحث ، Test–ت  ب، قبل إجراء االختبار مهارة القراءة
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 Uji))ستعمال االختبار العمليبا( Nomalitas data)بضبط الفائيل 

Nomalitas يبني عن ربصيل ضبط الفائيل  10-4. واجلدول
((Nomalitas data. 

 11 - 4:  الجدول

 (Uji Normalitas) نتيجة ضبط الفائيل
Tests of Normality 

 

KELOMPOK 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

NILAI SEBELUM 380,  62 633,  489,  62,  404,  
SESUDAH 380,  62 633,  484,  62,  443,  

a. Lilliefors Significance Correction 

 

يدل على أن ربصيل االختبار القبلي  8 - 4ومن اجلدول  
 اختبار العمليباستعمال 

(Uji Nomalitas).  دبستوى الداللة(sig)0,939  )<(0,05  ,
فتشري تلك نتيجة  .0,990  )<(0,05(sig)واالختبار البعدي 

إىل أن البينات يتم توزيعها بشكل طبيعي، وميكن إجراء اختبار 
 يادلتجانس
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 Uji))وكذا يقوم الباحث باالختبار ادلتجانس 

Homogenitas يبني ربصيل االختبار  11- 4، واجلدول
 .(Uji Homogenitas) يادلتجانس

 11 - 4:  الجدول
 (Uji Homogenitas) نتيجة اختبار المتجانس

Test of Homogeneity of Variances 

NILAI 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,171 1 50 ,681 

يدل على أن ربصيل االختبار  11 - 4من اجلدول  
 0,681( sig)دبستوى الداللة  Uji Homogenitas))ادلتجانس 

فتشري تلك النتيجة إىل أن البيانات متجانسة،   0,05)>( 
 (uji t)ت  –إجراء اختبار  أن جيعل وميكن

بالوسيلة الصوريّة لًتقية  Cooperative Scriptدلعرفة تطبيق  
 (uji tال بد أن ربلل اختبار ت ) قدرة الطلبة على مهارة القراءة

بنظر إىل نتيجة ادلعادلة من االختبار القبلي والبعدي، ويبني 
 اجلدول التايل:
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 12 - 4:  الجدول
 نتيجة المعدلة من االختبار القبلي واالختبار البعدي

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 pretest 70,1154 26 7,10114 1,39265 

posttest 74,5000 26 6,65282 1,30473 

يدل على نتيجة االختبار القبلي  12 - 4اجلدول 
واخلطوة التالية  74,5000ونتيجة االختبار البعدي  70,1154

بالوسيلة الصوريّة  Cooperative Scriptتطبيق ىي نظر إىل فعال 
 .Test -باستعمال ت لًتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة

 اآليت: 13 - 4وربصيلو كما بني اجلدول 
 13 - 4الجدول : 

 Test-تحصيل ت
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t Df 

Sig. 
(2-
tail
ed) Mean 

Std. 
Deviatio

n 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 
1 

pretest 
- 

postte
st 

-

4,

38462 

2,

88551 
,56589 -5,55010 -3,21913 

-

7,

748 

25 ,
000 
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 Test (7,748-)-ت ربصيلأن  13 - 4من اجلدول 
أصغر من مستوى  ,000) (Sig. (2-tailed))مستوى الداللة 

. مردود  Hoمقبول و  Ha أن( وىذا يدل على 0,05الداللة  
 فعالية الصوريّة بالوسيلة Cooperative Scriptتطبيق ولذلك ان 

 .لًتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة
 

 المناقشة  - ج

تطبيق على الطلبة و  ادلدّرس أنشطةاعتمادا على ربليل 
Cooperative Script من خالل اجملموعة حصل  بالوسيلة الصوريّة

=    دّرسعلى استجابة عليا مع نتيجة على مالحظة أنشطة ادل
: 100 -81بني حد  ت ماتدل على أهنا وقع %    86,1

 %  87,5=   تيجة على مالحظة أنشطة الطلبة ون ممتازتقدير ب
 .ممتاز تقدير: ب100 -81بني حد  ت ماتدل على أهنا وقع

 0,000بنتيجة  p-value (Sig. (2-tailed))ربصيل وأن 
إن ( وىذا يدل على ⍺ =0,05أصغر من مستوى الداللة  )

يكون فعاال يف  بالوسيلة الصوريّة Cooperative Scriptتطبيق 
 .قراءةتعليم ال
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ولتحقيق ىذا التحصيل تضمن الباحث بالبحث الذي 
 Cooperative“استخدام (، Dedi Azhari) ددي أزىاري قدمو

Script” واما نتائج البحث من ىذه الدراسة لًتقية فهم ادلسموع ،
فهم تأثر لًتقية قدرة الطلبة على  ”Cooperative Script“استخدام 
(، Sari Nurlita)سري نورليتا البحث الذي قدمو  اوكذ 2.ادلسموع

لًتقية قدرة الطلبة يف سيطرة  Flashcardإستعمال الوسيلة عن 
واما نتائج البحث من ىذه الدراسة إستعمال الوسيلة  ،ادلفردات

Flashcard فعالية على ترقية قدرة الطلبة يف سيطرة ادلفردات. 

 
 تحقيق الفروض - د

ريد الباحث أن ربقق يوفقا للبيانات اليت سبق ربليلها، 
 :بقواعد التايل األول فصلالفروض اليت افًتضها يف ال

 Cooperativeتطبيق أسلوب إن :  (Ha)الفرض البديلي  -1

Script  بوسيلة الصوريّة فعاال لًتقية قدرة طلبة على مهارة
 القراءة يف معهد روح األسالم اناك بنجسا.

                                                             
2
 http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4804/ 

http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4804/
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تطبيق أسلوب إن :  (H0)الفرض الصفري  -2
Cooperative Script فعاال لًتقية  نبوسيلة الصوريّة مل يك

قدرة طلبة على مهارة القراءة يف معهد روح األسالم اناك 
 بنجسا.

تطبيق أسلوب إن أما الفرض يف ىذا البحث ىو 
Cooperative Script يكون فعاال يف تعليم  بوسيلة الصوريّة

أن  13-4اجلدول . وىذا الفرض مقبول كما يشري قراءةال
أصغر من  0,000بنتيجة  p-value (Sig. (2-tailed))ربصيل 

 الفرضوىذا يدل على أن (. ⍺  =0,05مستوى الداللة  )
تطبيق إن مقبول أي  (Ha)البديل  الفرضو  مردود (Ho)الصفري 
يف أن يأثر  يكون بوسيلة الصوريّة Cooperative Scriptأسلوب 
 .قراءةتعليم ال

 

 
 

 
 



 

27 

 الفصل الخامس
 الخاتمة

 نتائج البحث  -أ 

تطبيق  أنوقد حبث الباحث يف الفصول السابقة 
Cooperative Script يف تعليم  مثمرا تأثريا يكون بوسيلة الصوريّة

 بالدليل التايل : القراءة

اعتمادا  بوسيلة الصوريّة Cooperative Scriptن تطبيق إ -1
 صغرأ p-value ،(T-TEST)ت -على نتائج االختبار

(، وهذا ،،،،،>0،،،) (.sig) مستوى الداللة من
مردود وفرض البديل  (Ho)الصفري  يدل على أن فرض

(Ha) .مقبول 

 Cooperative Scriptتطبيق بأنشطة املدرس والطلبة إن  -7
ىف املدرسة روح  قراءةىف تعليم ال بوسيلة الصوريّة

بناء وهذا  ،جيد جدا Aceh Besarاإلسالم أناك بنجسا 
على النتيجة احملصولة من مالحظة  املباشرة للمدرس 

بالدليل على أهنا وقع بني حد  P =86,1هي بقيمة 
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. فتكون داللة ان أنشطة جيد جدامبعىن  %،،81-1
 Cooperativeتطبيق باملدرس يف عملية التعليم والتعلم 

Script جيد جدا،  قراءةىف تعليم ال بوسيلة الصوريّة
 علىوالنتيجة احملصولة لطلبة هي بعد ماحصل الباحث 

وهذه تدل على أهنا يف  P =82,0البيانات السابقة 
، مبعىن أن عملية التعليم والتعلم % ،،1-81حد 

ىف تعليم  بوسيلة الصوريّة Cooperative Scriptتطبيق ب
 جيد جدا. قراءةال

 حاتاقتر اإل -ب 

على هذه النتيجة، يقدم الباحث بعض  ااداعتم 
 وهي كما يلي:االقرتاحات، 

ينبغي للمعلم أن يعلم بالطريقة والوسيلة التعليمية   -1
غرضا عملية التعليم والتعلم  ذابة أثناء إجراءجلناسبة واملا

 .للحصول على األهداف املرجوة إىل ننتهى الغاية

ناسبة  ملالوسيلة ااألسلوب و  تارخيينبغي للمعلم أن  -7
لنيل  الصوريّة وسيلةو  Cooperative Scriptكأسلوب 

 .القراءة من عملية تعليمكما يرام   دافهألا
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Lampiran Output SPSS 22 

 

1. Data Ikhtibar 

 

a) Uji Normalitas 
Tests of Normality 

 

KELOMPOK 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

NIL
AI 

SEBELUM .083 26 .200
*
 .984 26 .939 

SESUDAH .085 26 .200
*
 .989 26 .990 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
 

b) Uji Homogenitas 

Test of Homogeneity of Variances 

NILAI   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.171 1 50 .681 

 

 

c) Uji Paired Sample Statistics 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair 1 PRETEST 70.1154 26 7.10114 1.39265 

POSTEST 74.5000 26 6.65282 1.30473 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

d) Uji Paired Sample Test 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 
(2-

tailed
) Mean 

Std. 
Deviati

on 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

P
ai
r 
1 

PRETEST 
- 

POSTEST 

-
4.384

62 

2.8855
1 

.5658
9 

-5.55010 -3.21913 
-

7.74
8 

25 ,000 
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 PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah/Madrasah : MAS RUHUL ISLAM     
ANAK BANGSA 

Matapelajaran   : BAHASA ARAB 

Kelas/Semester   : X/ II 

Materi Pokok   :   الحياة فى األسرة فى الّسكن  

Alokasi Waktu   : 2 x 40 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Kompetensi Inti (KI 1): 

 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama 

yang dianutnya. 

2. Kompetensi Inti (KI 2): 

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, 

kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-

aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 

secara efektif, sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

3. Kompetensi Inti (KI 3): 

Memahami, menerapkan, menganalisis dan 

mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 



2 
 

bidang  kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. 

4. Kompetensi Inti (KI 4): 

Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta  

dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan 

kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai 

kaidah  

Keilmuan. 

 

 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

PENCAPAIAN 

Kompetensi Dasar Indikator 

 

3.3. Menemukan makna 

atau gagasan dari 

ujaran kata, frasa dan 

kalimat Bahasa Arab 

yang berkaitan 

dengan : 

 احلياة ىف األسرة ىف الّسكن
 

 

3.3.1. Menterjemahkan 

kata, frasa, kalimat dan 

teks terkait tema 

 احلياة ىف األسرة ىف الّسكن
Dengan benar. 

 

3.3.2. Menjelaskan isi 

kandungan teks terkait 

tema : 

 احلياة ىف األسرة ىف الّسكن
Dengan baik dan benar 
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4.3. Menyusun teks lisan 

dan tulisan sederhana 

untuk 

mengungkapkan 

informasi terkait topik 

: 

 احلياة ىف األسرة ىف الّسكن
Dengan 

memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur 

teks dan unsur budaya 

secara benar dan sesuai 

dengan konteks. 

4.3.1. Menulis 

kesimpulan dari teks 

bacaan yang disajikan 

terkait  

 احلياة ىف األسرة ىف الّسكن
Dengan baik dan benar. 

 
 

 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

 Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, 

mengasosiasi dan mengkomunikasikan peserta didik 

diharapkan mampu memahami isi kandungan dari teks 

bacaan yang disajikan, baik secara lisan ataupun tulisan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 إختبار بعدى

 القراءة

 أسرة سعيدة

 

 حنن من أسرة كبرية. ونسكن يف سورابايا

 عنوان بييت: 

يف بييت طابقان، يف الطابق العلوى 55شارع )أمحد ياين( رقم 
 غرف النوم وغرفة األسرة.

 ويف الطابق السفلى 

  غرفة اجللوس وغرفة األكل. 

 يف املساء، حنن جنتمع يف غرفة األسرة لنشاهد التلفزيون. 

 نصلي املغرب يف املسجد مجاعة. مث نقرأ القرآن مع أسريت. مث
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 )ب(

 بعد صالة العشاء، 

  حنن نأكل يف غرفة األكل.

 مث أيب يقرأ اجمللة يف غرفة اجللوس،

 أمي تساعد أخي الصغري يف مذاكرة الدروس. 

 أخي الصغري ينام يف الساعة الثامنة والنصف ليال.

 وأنا أراجع دروسي 

 الواجبات املدرسية،وأعمل 

 مث أشاهد التلفزيون قليال، مث أنام. 

)نقل من كتاب تعليم اللغة العربية الذى ألفه د. هدايات مع 
 التغيري(
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E. METODE PEMBELAJARAN 

1. Metode : Tanya jawab dan diskusi kelompok 

2. Model : Cooperative Script 

 

F. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER 

PEMBELAJARAN 

1. Media 

- Kertas yang berisikan teks bergambar 

2. Alat/bahan 

- Papan tulis 

- Spidol 

3. Sumber pembelajaran 

- Buku Guru Bahasa Arab Kurikulum 2013 

Kelas X Madrasah Aliyah 

- Buku Murid Bahasa Arab Kurikulum 2013 

Kelas X Madrasah Aliyah 

 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

Kegiatan Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

awal 

 Guru dan siswa 

mempersiapkan diri 

untuk memulai 

pembelajaran 

 Guru mengucapkan 

salam dan mengajak 

siswa berdoa bersama 

 Guru mengecek lembar 

kehadiran siswa 

 Guru memotivasi siswa 

dengan mengawali 

(mengkomunikasikan 

5 menit 
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kosa kata berbahasa arab 

misal menanyakan kabar 

siswa hari ini) 

 Menginformasikan 

materi yang akan di 

pelajari, yaitu tentang 

 احلياة ىف األسرة ىف الّسكن " 
"  

 Guru memberikan 

beberapa mufradat baru 

dan mengaitkannya 

kepada materi yang akan 

dipelajari 

Kegiatan 

inti 

a. Mengamati: 

 Guru membagikan siswa 

ke dalam beberapa 

kelompok secara 

berpasangan, kemudian 

membagikan bahan 

bacaan tentang materi 

yang akan dipelajari. 

 Guru menunjukkan dan 

menjelaskan tentang teks 

bacaan baik dari segi 

baris, arti, gambar dan 

maksud dari teks bacaan. 

 Siswa mengamati dan 

mendengarkan penjelasan 

guru tentang teks bacaan 

baik dari segi baris, arti, 

gambar dan maksud dari 

65 menit 
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teks bacaan. 

 

b. Menanya: 

 Siswa melakukan tanya 

jawab sederhana tentang 

kosakata, frase dan 

kalimat yang diberikan 

guru 

 Siswa melakukan tanya 

jawab sederhana terkait 

teks bacaan yang 

dipelajari. 

 

c. Mengeksplorasi: 

 Siswa mengindentifikasi 

teks bacaan. 

 Siswa diminta untuk 

membaca dan 

menterjemahkan teks 

bacaan.  

 Siswa diminta untuk 

menulis ringkasan terkait 

teks bacaan dan 

menjelaskannya di depan 

kelas bersama 

pasangannya secara 

bergantian. 

 Siswa diminta untuk 

menyimak dan kemudian 

mengoreksi kekurangan 

pasangannya secara 

bergantian.  
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d. Mengasosiasi: 

 Siswa diminta berdiskusi 

dalam kelompok masing-

masing dan mengambil 

intisari dari teks bacaan. 

 

e. Mengkomunikasi: 

 Setiap perwakilan dari 

kelompok memaparkan 

hasil diskusi didepan 

kelas.  

 Guru membagikan LKPD  

 Setelah pembelajaran 

selesai guru memberikan 

penguatan berhubungan 

dengan materi yang telah 

dipelajari.  (Refleksi) 

Kegiatan 

penutup 

 Guru bersama-sama 

siswa membuat 

kesimpulan hasil belajar. 

 Guru membagikan soal 

post test kepada seluruh 

siswa 

 Mengajak semua siswa 

mengucapkan 

Hamdallah. 

 Salam penutup 

5 menit 
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H. PENILAIAN 

No Indikator Teknik 

Penilaian 

Instrumen 

3.3.1 Menterjemahkan teks 

bacaan 

Tulis Soal 

berbentuk 

true and 

false 

3.3.2 Menjelaskan isi 

kandungan 

Tulis Soal 

berbentuk 

choice 

4.3.1 Menulis kesimpulan 

dari teks bacaan yang 

disajikan 

Produk Produk 

 

 Penilaian KD 3.3.1 

 Soal dari bacaan tentang الحياة فى األسرة فى الّسكن 

 ( قل صحيح )ص( أو خطأ )خ(، وصحِّح الخطأ !1تدريب )

 )...(   أصلي الصبح يف البيت مجاعة .1

 )...(   نشاهد التلفزيون يف غرفة اجللوس .2

 )...(    يقرأ أيب اجمللة يف غرفة اجللوس .3

 )...(   صالة العشاءنقرأ القرآن بعد  .4

 )...( املنزيل بعد أن أشاهد التلفزيون أعمل الواجب .5



11 
 

 Penilaian KD 3.3.2 

 ( : أجب !2تدريب ) 

 هل تغسل يف احلمام ؟ .1

 أين تتناول الغداء ؟ .2

 هل تصلِّي العشاء يف املسجد ؟ .3

 مىت تعمل الواجبات املنزلية ؟ .4

 كم ساعة تقوم من النوم ؟ .5
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 Penilaian KD 4.3.1 

  Menulis kesimpulan (Inti sari) dari teks bacaan  

 

 

 

 

 

No Aspek yang dinilai 
Skala Nilai 

1 2 3 4 

1 

Penggunaan bahasa 

(Mufradat, frasa, 

kalimat) 

    

2 Materi isi     

3 Kualitas tulisan     

Nilai Total  

Keterangan : 

Sempurna                   : 4 

Kurang sempurna       : 2-

3   

Tidak sempurna         : 1 

    

 

 

Analisis Hasil (Diisi Guru) 

 

   

Nama   : ............................................ 

Kelas   : ............................................ 



 

 

Lampiran Foto 
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 الباحث

 

 حممد مربور أزهاري



  إختبار قبلي

 القراءة

 المرافق العامة

 )أ(

يف مدرستنا مرافق عامة كثرية الفصول الدراسية منها فصول 
الدراسية، ندرس فيها الدروس املقررة ومنها معمل اللغات، 
نتدرب فيو على اإلستماع والكالم باللغة العربية واللغة اإلجنليزية 

املدرسة. وفيها أيضا ومنها مكتبة، نقرأ فيها أنواعا من الكتب 
 اجلرائد واجملالت. ومنها مسجد نصلي فيو مجاعة.

 )ب(

ومنها ملعب، نتدّرب على أنواع من الرياضة البدنية. نلعب يف  
كرّة القدم وكرّة السّلة وتنس الطاولة وغريىا وىناك مرافق عاّمة 
أخرى تساعد على جناحنا يف الدراسة منها قاعة اإلجتماع، 



حلفل بذكرى مولد الرسول واحلفل بنزول القرآن جنتمع فيها يف ا
 وغري ذلك من املناسبات

 ومنها مكتب )الشؤون اإلدارية(، يعمل فيو املوظفون اإلداريون  

 ومنها مكتب )ىيئة التدريس(، جيتمع فبها املدرسون واملدرسات

 )ج(

وىناك مقصف يبيع فيو البائع بعض املأكوالت واملشروبات 
على أمن املدرسة، وسائق يسوق سّيارة  وعندنا بّواب حيافظ

املدرسة وال ننسى امليضاءة نتوّضأ فيها وىناك مرحاض للرجال 
ومرحاض للنساء بل ىناك مرحاض خاص للطالب ومرحاض 
خاّص للطالبات )نقل من كتاب تعليم اللغة العربية الذى اّلفو ذ. 

 ىدايات مع التغيري(

 

 



 تدريب على القراءة

 )ص( أو خطأ )خ(، وصحِّح الخطأ ! ( قل صحيح1تدريب )

 

 )...(   هلذه املدرسة معمل اللغة .1

 بات اإلستماع يتدرب الطالب والطال .2

 )...(     والكالم يف املكتب

 )...(  ب الرياضية البدنية يف امللعبيتدرب الطال .3

 )...( ة السلة من الرياضية البدنيةكرة القدم وكر  .4

 )...( اإلداريةيعمل املوظفون يف مكتب الشؤون  .5

 

 

 



( كّمل العبارات اآلتية بالعبارات المناسبة من 2تدريب )
 الصندوق !

 يتعّلم الطاّلب الّدروس .... .1

يقرأ الّتالميذ الكتب املدرسّية  .2
.... 

جيتمع الطاّلب يف احلفل  .3
 .... 

يبيع البائع املأكوالت  .4
 واملشروبات ....

يلعب الطاّلب الرياضة  .5
 البدنّية .... 

 املقصفيف  -

 يف الفصول الدراسية -

 يف اإلدارة  -

 يف امللعب -

 يف املكتبة -

 يف قاعة اإلجتماع -

 

 

 



 إختبار بعدى

 القراءة

 أسرة سعيدة

 

 حنن من أسرة كبرية.

 ونسكن يف سورابايا 

 55عنوان بييت: شارع )أمحد ياين( رقم 

 يف بييت طابقان، يف الطابق العلوى غرف النوم وغرفة األسرة.

 ويف الطابق السفلى  

  غرفة اجللوس وغرفة األكل.

 اء، حنن جنتمعيف املس



اىد التلفزيون. مث نصلي املغرب يف املسجد يف غرفة األسرة لنش 
 مجاعة. مث نقرأ القرآن مع أسريت.

 )ب(

 بعد صالة العشاء، 

 حنن نأكل يف غرفة األكل.

 مث أيب يقرأ اجمللة يف غرفة اجللوس،

الصغري يف مذاكرة الدروس.أخي الصغري ينام يف أمي تساعد أخي 
 الساعة الثامنة والنصف ليال.

 وأنا أراجع دروسي 

 وأعمل الواجبات املدرسية،

مث أشاىد التلفزيون قليال، مث أنام.)نقل من كتاب تعليم اللغة  
 العربية الذى ألفو د. ىدايات مع التغيري(



 تدريب على القراءة

 خطأ )خ(، وصحِّح الخطأ ! ( قل صحيح )ص( أو1تدريب )

 )...(   أصلي الصبح يف البيت مجاعة .1

 )...(   نشاىد التلفزيون يف غرفة اجللوس .2

 )...(         يقرأ أيب اجمللة يف غرفة اجللوس .3

 )...(   نقرأ القرآن بعد صالة العشاء .4

 )...( املنزيل بعد أن أشاىد التلفزيون أعمل الواجب .5

 ( : أجب !2تدريب )

 احلمام ؟ ىل تغسل يف .1

 أين تتناول الغداء ؟ .2

 ىل تصلِّي العشاء يف املسجد ؟ .3

 مىت تعمل الواجبات املنزلية ؟ .4

 كم ساعة تقوم من النوم ؟ .5



LEMBARAN OBSERVASI GURU 

Berikan tanda (O) pada kolom penilaian yang disediakan 

sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu secara objektif. 

3 : berarti “Baik” 

4 : berarti  “Sangat Baik” 

1 : berarti  “Tidak Baik” 

2 : berarti „Kurang Baik” 

No Aspek Yang Diamati Kategori 

1. 

Kemampuan guru mengelola 

kelas agar siswa (i) siap untuk 

belajar. 

1 2 3 4 

2. 

Kemampuan guru dalam 

menyampaikan cakupan materi 

pembelajaran, tujuan 

pembelajaran, uraian kegiatan  

di kelas, serta motivasi siswa 

dalam belajar Qiraah. 

1 2 3 4 

3. 

Kemampuan guru dalam 

mengelola manajemen waktu 

pada setiap kegiatan 

pembelajaran Qiraah. 

1 2 3 4 

4. 
Kemampuan guru dalam 

melakukan tanya jawab dengan 
1 2 3 4 



 

 

siswa terkait dengan materi yang 

akan dipelajari. 

5. 

Kemampuan guru dalam 

mengaitan materi pembelajar                     

an dengan pengetahuan dan 

pengalaman dalam kehidupan 

sehari-hari. 

1 2 3 4 

6. 

Kemampuan guru dalam 

mengaplikasikan metode, 

strategi dan media pembelajaran. 

1 2 3 4 

7. 

Kemampuan guru dalam 

mengaplikasikan media 

pembelajaran. 

1 2 3 4 

8. 

Kemampuan guru dalam 

memberikan penilaian siswa 

baik aspek kognitif, afektif 

maupun psikomotorik. 

1 2 3 4 

9. 

Kemampuan guru dalam 

melakukan penutupan 

pembelajaran. 

1 2 3 4 



KOMENTAR DAN SARAN PENGAMAT 

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

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

Banda Aceh, ...... 

 

Pengamat/Observer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBARAN OBSERVASI SISWA 

Berikan tanda (O) pada kolom penilaian yang disediakan 

sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu secara objektif. 

3 : berarti “Baik” 

4 : berarti  “Sangat Baik”  

1 : berarti  “Tidak Baik” 

2 : berarti „Kurang Baik” 

No Aspek yang diamati Kategori 

1. 
Kemampuan siswa dalam mematuhi 

peraturan dan tata tertib pembelajaran. 
1 2 3 4 

2. 
Kemampuan siswa memperhatikan 

pelajaran yang diberikan guru dalam kelas. 
1 2 3 4 

3. 

Kemampuan siswa dalam mengucapkan 

kata dan kalimat terkait materi yang 

diberikan . 

1 2 3 4 

4. 

Kemampuan siswa dalam memberikan 

tanggapan terhadap apa yang disampaikan 

guru berkaitan dengan materi 

pembelajaran. 

1 2 3 4 

5. 
Kemampuan siswa berdiskusi dalam 

kelompok belajar. 
1 2 3 4 

6. 
Kemampuan siswa dalam memahami 

materi yang diberikan guru. 
1 2 3 4 



 

Banda Aceh, ...... 

 

 

 

Pengamat/Observer 

 

7. 
Kemampuan siswa dalam menyusun 

kalimat baru. 
1 2 3 4 

8. 
Kemampuan siswa berkomunikasi dengan 

guru dan teman-temannya. 
1 2 3 4 

9. 
Kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

tugas kelompok. 
1 2 3 4 

10. 
Kemampuan siswa dalam berkomunikasi 

antar kelompok. 
1 2 3 4 
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