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نتمي إىل أتليفي وال تقّدم للحصول تأن هذه الرسالة  أقرر 
الدرجات األكادميّية يف جامعات، وليس فيها التأليف على أيّة 
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 إهداء

نورموايت وأمي  علي آدمدمحم إىل أيب املكرم 
ن ربياين صغريا وحفظهما هللا يف سالمة الدين اذللا

 .ورمحة هللا مدتثركبري أخي   مث إىل. والدنيا واألخرة
 اياية هللا وأخيت صغريي أفضلخي صغريي هدأ ومث

 .هللاه  مابركه ةاحملبوب

الرانريي ساتذي وأساتذايت يف جامعة وإىل أ
 .علموين علوما انفعة اإلسالمية احلكومية الذين قد

وإىل مجيع أصدقائي يف جامعة الرانريي 
أقول شكرا كثريا على  ،اإلسالمية احلكومية

مساعدتكم يل يف إجناز هذا البحث العلمى، 
 .اجلزاء جزاكم هللا خريا



 و

 تقدمي شكر و

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

والصالة . أنزل القرآن عريب هلذا الوجود هلل الذي احلمد
والسالم على أشرف موجود، وأعظم مولود، وأفصح من نطق 

غة الضاد، دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وعلى آله واصحابه ومن تبعه إىل يوم لبل
 .الدين

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

استخدام اجلريدة العربية   :يتعلمها الطلبة حتت املوضوع
أمفي  دراسة جتريبية مبعهد) ند الطلبة لرتقية الثروة اللغوية ع

 (. Aceh Besarالعصري  أوي

ويف هذه الفرصة السعيدة تقدم الباحثة جزيل الشكر   
واألستاذة شاة منان املاجستري لفضيلة الكرميني مها األستاذ  

فجرية املاجستري اللذان قد وهباين العلوم النافعة واألوقات 



 ز

وابرك هللا . الواسعة يف إشراف هذه الرسالة من أوهلا إىل آخرها
 . جزاء يف الدنيا واآلخرة اوجزامها خري هلما 

قدم الباحثة ابلشكر ملدير اجلامعة وعميد كلية الرتبية تو 
وأتهيل املعلمني ورئيس قسم التعليم اللغة العربية ومجيع 

وكذلك ملوظفي املكتبة . األساتذة الذين علموها علوما انفعا
الذين قد ساعدوها إبعارة الكتب اليت تتعلق بكتابة هذه 

 . رسالةال

تنكو شيك أمفى  وتقدم الباحثة الشكر ملدير مبعهد
ساعدوها يف مجع  نالذي أوي العصري وجلميع املعلمني والطلبة

وإىل أصدقائي يف جامعة . تاجة عند البح البياانت الحل
الرانريي اإلسالمية احلكومية خاصة إىل أصدقائي أقول شكرا  

 . علميكثريا على مساعدتكم يف إجناز هذا البح  ال

ومن الواجب على الباحثة أن تشكر شكرا عميقا 
واحرتاما عظيما لوالديها الحلبوبني دمحم علي آدم  ونورموايت 

ّذابها هتذيبا انفعا أبخالق  اللذين قد ربّياها تربية حسنة وه



 ح

ولعل هللا تعاىل جيزيهما أحسن الثواث يف الدنيا واآلخرة  كرمي
 .ويسكنهما يف جّنته

الباحثة أن تكون هذه الرسالة انفعة هلا وأخريا ترجوا 
وعسى . نفسها وللقارئني وتسأل هللا أن يهدينا إىل سبيل احلق

أن يعطينا خري اجلزاء على مافعلنا من الصاحلات واحلمدهلل 
 .رب العاملني
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استخدام اجلريدة العربية لرتقية الثروة اللغوية عند  : عنوان البحث
جتريبية مبعهد أمفي أوي العصري  دراسة)الطلبة 
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 320505051:  رقم القيد

لقد الحظت الباحثة مبعهد أمفي أوي العصري  أن الطلبة 
ضعيفة يف إكثار املفردات وأسلوب اللغوية، حىت الطلبة ال يتقنوا 

هذا أما هدفا الباحثة يف . اللغة العربية جيدة يف مهارة القراءة
و استجابة الطلبة  لثروة اللغويةا على ترقية التعرف: وهي البحث 

واجملتمع  .مبعهد أمفي أوي العصري العربيةاستخدام اجلريدة بعد 
من هذا البحث فهو مجع الطلبة مبعهد أمفي أوي العصري 

. الثاين الثانوية طالبا من الفصل 52طالبا وعينته  20وعددهم 
وتقدم الباحثة االختبار القبلي واالختبار البعدي واالستبانة  

لى أن فالنتيجة احملصولة يف هذا البحث تدل ع. كأدوات البحث



 ف
 

. الثروة اللغوية عند الطلبة فعالية لرتقيةاستخدام اجلريدة العربية 
-) ت - االختبارأن تتيجة وابلتايل قد حصلت الباحثة على 

لذالك  0002>00000) (.Sig) نتيجة مستوى الداللةو  (00000
وجتد الباحثة . الصفري مردود وفرض البديل مقبول أن الفروض

على درجة أن استخدام هذه الوسيلة إجيابية من ورقة اإلستبانة 
الطلبة أن وهذه النتيجة تتضح من اإلستجابة  (.102135)العليا 

 .حيبون وسيلة اجلريدة العربية
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Abstrak 

Judul Penelitian  : Penggunaan Koran Berbahasa Arab untuk 

Meningkatkan Kekayaan Bahasa pada Siswa 

(Penelitian Eksperimen di Pesantren Terpadu 

Eumpe Awee Aceh Besar)  

Nama Lengkap    : Nurrahmawati 

NIM :  150202023 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Pesantren Terpadu Eumpe 

Awee peneliti menemukan masalah dalam pembelajaran Bahasa Arab 

bahwa  siswa-siswa masih lemah dalam memperbanyak kosa – kata dan 

ushlub – ushlub Bahasa Arab sehingga siswa tidak mendalami Bahasa 

Arab dengan baik pada ketrampilan membaca. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kekayaan Bahasa 

Arab siswa dan respon siswa terhadap penggunaan koran berbahasa 

Arab. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa SMA pesantren 

Eumpe Awee berjumlah 50 siswa. Sedangkan sampel penelitiannya 

adalah 24 siswa kelas 2 SMA. Peneliti menggunakan pre-test dan post-

test dan angket sebagai instrument penelitian. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penggunaan koran berbahasa Arab efektif untuk 

meningkatkan kekayaan Bahasa  pada siswa. respon siswa terhadap 

penggunaan koran Berbahasa Arab untuk meningkatkan kekayaan 

bahasa adalah istimewa. Hal ini dibuktikan bedasarkan analisis data nilai 

pre-test dan post-test. Nilai rata-rata post-test 66.4 lebih tinggi dari nilai 

rata-rata pre-test 59.3, dan T-Test lebih kecil dari pada T-table yaitu  

0,000 < 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan 

Ho ditolak. Hal itu menunjukkan bahwa media tersebut memberikan efek 

postif terhadap siswa. 
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Abstrac 

 

Improving Student’s Languages 

Based on the observation that was done in Islamic Integrated Boarding 

School Tgk Chiek Eumpe Awee, the researcher found that the students 

lack of  increasing vocabularies and ushlub-ushlub of language in 

learning Arabic language. Therefore the students did not master Arabic 

language well especially in reading skill. The objective of this research 

is to find out the students’ improvement in enriching students’ language 

and respond toward using Arabic language newspaper. The population is 

all students of Senior High School tgk. Chiek Eumpe Awee that consists 

of 50 students and the participants are the second grade students that 

consist of 24 students. The instruments that used in this research are pre-

test, post-test, and questionnaire. The result showed that the use of 

Arabic language newspaper is effective for improving students’ 

mastering Arabic language. It can be proven from the data analysis of 

pre-test and post-test. The mean score in post-test was 66.4 higher than 

the mean score in pre-test 59.3, and also found that T-test value was 

12.165. It means the value of sig. of 0.000 > 0.05.  In addition, the 

students gave positive responds in using this media. It can be proven 

from the students’ answers who said that they like learning Arabic 

language by using this media. Therefore, the conclution shows that Ha 

was accepted and H0 was rejected. It indicated that the media gave 

positive effect to students. 

Skill Name :  Nurrahmawati 

Title      :  The Use of Arabic Language Newspaper in
 

NIM :  150202023 
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 األول الفصل
 أساسية البحث

 مشكلة البحث_ أ

قرآنية ولغة مهمة يف بلدان لغة إن اللغة العربية 
. اإلسالمية، يستخدم العريب يف اتصال و تعبري بعضهم عن بعض

 مجاهر كانو عربية، بليهتم الناس يف بلدان اإلسالمية تعلم اللغة ال
  .يتعلمون اللغة العربية ءسالمية هؤالإلا رين غيف بلدا

االستماع مهارات هي  تعليم اللغة العربية له أربعإن 
 قبل هارةامل أصعب القراءةكانت و  . الكتابةوالكالم والقراءة و 

من حاصل  القراءة ألن كثري الفوائدالناس  يفضل. املهارة الكتابة
إضافة إىل عرفة اجلديدة و األخبار املتنوعة، زيد املتمنها  القراءة

   .ةيالثروة الثقافذالك يتضمن فيها الثروة اللغوية و 

أمفى أوى العصري إحدى مئسسة التعليمية   كان معهد
شهر هذا املعهد . اإلسالمية اليت تقع يف مونتسيك أتشيه كربى 
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يفضل . اإلجنليزيةببعض األنشطة كتعلم اللغة العربية و اللغة 
وبعد أن تقوم . الطلبة أن يتحدثوا ابللغة العربية أو اإلجنليزية

م اللغة العربية، أى يالباحثة ابملالحظة وجدت مشكلة يف تعل
الطلبة ضعيفة يف إكثار املفردات و األسلوب اللغوية حىت الطلبة 

وبذالك حاولت  .ال يتقنوا اللغة العربية جبيدة يف مهارة القراءة
 عربية لرتقية الثروة اللغوية عندالباحثة أن تستخدم وسيلة اجلريدة ال

ابستخدام اجلريدة العربية يساعد الطلبة يف إكثار ألن . الطلبة
إضافة إىل . املفردات اجلديدة و األسلوب اللغوية عند الطلبة

اللغة املعرفة اجلديدة و  زيدذالك مزااي من وسيلة اجلريدة أن ت
يف  فصحاء واللغة العامية كانوملتنوعة يعين اللغة اإلعالم واللغة الا

   . نفس اجلريدة
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هي ما يلجأ إليه املدرس من أدوات  وسيلة التعليمية
 1.تعزيزهاو  والتعليم وحتسينها جهزة ومواد لتسهيل عملية التعلموأ

كان وسيلة التعليم هي آلة معينة ليسهل املعلم أن يفهم الطلبة ىف 
خيتار املعلم وسيلة من الوسائل املناسبة له . عملية التدريس

تفضل الباحثة يف هذا البحث . ليسهل أن يفهم الطلبة ىف تعليمه
بوسيلة اجلريدة العربية لرتقية الثروة اللغوية عند الطلبة على مهارة 

  .القراءة

يف  غة العربيةلإتقان ال شكلة هياملاخلالصة من هذه 
و  غوية جيدةلو األسلوب ال لبد أن يكثر املفردات مهارة القراءة

يف هذا البحث ستقوم  و .استخدام الوسيلة املناسبة للمادة املعينة
الثروة  ألن تتضمن فيها. ستخدام الوسيلة اجلريدة العربيةاب الباحثة

. ملختلفةاألخبار او  لغويةال الباجلديدة و األس اللغوية كاملفردات
                                                             

دار : بريوت) ،خصائص العربيه والطرائق تدريسهاايف معروف، 
 243. ، ص( 1991النفائس، 



4 

 

 

األسلوب الوسيلة يسهل الطلبة يف إكثار املفردات و  وهبذه
م البحث يف حتاولت الباحثة أن تقو  .عرفة اجلديدةاللغوية و امل

حتت  لفصل الثاين مبرحلة الثانوية العصري معهد أمفى أوى 
 .املوضوع استخدام اجلريدة العربية لرتقية الثروة اللغوية عند الطلبة 

 أسئلة البحت_ ب

 العصريأمفى أوى  على مشكلة البحث ىف معهدعتماد ابال
 :تعني الباحثة أسئلة البحث كما يلى

غوية عند لترقي الثروة ال ستخدام اجلربدة العربيةهل ا_ 1 
 ؟الطلبة يف معهد أمفى أوى العصري 

ستخدام اجلريدة العربية لرتقية لة الطلبة استجابكيف  _ 2
 أوى العصري ؟الثروة اللغوية عند الطلبة يف معهد أمفى 

 لبحثاأهداف  - ج
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 :انطالقا مما تقدم يهدف هذا البحث ما أييت 
ترقية الثروة اللغوية عند الطلبة بعد ى التعرف عل_ 1

 أمفى أوى العصري ؟ استخدام اجلريدة العربية يف معهد
ستخدام اجلريدة العربية لاستجابة الطلبة  على تعرفال_ 2

أمفي أوي العصري  الطلبة يف معهد غوية عندلوة الر لرتقية الث
 .؟
 أمهية البحث - د

 : فهي كما يلي  وأما أمهية البحث ىف هذا البحث

 طلبة لل_ 1

 .مهارة قراءة الطلبة يف غوية عندلة الو لرتقية الثر _(1)

 اللغة العربيةالطلبة يف اتقان  لتنمية -(2)

 للمدرس_ 2
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على مهارة  غة العربيةلتدريس الاملدرس يف  ليسهل _(1)
 القراءة

 ليكون املدرس محاسة يف تعليم اللغة العربية _ (2)

 للباحثة_ 3

 املعارفو  ايدة معلوماتذ _(1)
ذايدة اخلربة اجلديدة يف كتابة الرسالة و تدريس اللغة _ (2)
 تلعربية
 االفرتاضات والفروض_ ه

أما اإلفرتاض يف هذا البحث فهي أن اجلريدة العربية 
تعليمية يف مهارة القراءة و أهنا دور مهم يف ترقية لاإحدى الوسائل 

البحث اليت افرتاضتها وأما فروض .الثروة اللغوية عند الطلبة
   :الباحثة يف البحث عن هذه الرسالة فهي كما يلي
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مل إن استخدام اجلريدة العربية : (Ho)  الفروض الصفري_ 1
أمفى  معهدد الطلبة يف غوية عنللرتقية الثروة اليكن فعاال 

 أوى العصري
استخدام اجلريدة العربية  إن: (Ha) الفروض البديل _ 2

أمفى  د الطلبة يف معهدغوية عنللرتقية الثروة اليكون فعاال 
  أوى العصري

  معاين املصطلحات_ و
ضمنه موضوع هذه يت ما ن تبحث الباحثة علىقبل أ

الثروة اللغوية عند استخدام اجلريدة العربية لرتقية " الرسالة و هي 
ين أما املعا.حبسن هبا أوال بعض معاين املصطلحات"  الطلبة

 :ن تواضحها ما يلياملصطلحات اليت تريد الباحثة أ

  ريدةاجل_ 1
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واجلمع ( ورقها ) لغة هي سعفة طويلة تقشر من خوصها 
 .2جرائد

هي مطبوعة هلا إصدار ( أو اجلورانل سابقا  )الصحيفة أو اجلريدة 
حيتوي على مادة إعالمية بصياغة صحافية من أنباء متداولة و 
آخر أخبار وحتليالت ومقاالت رأى وأبواب خمصصة ألفرع 

فكار حصرها يف هدف النشر و التوزيع أبالكتابة واألدب وميكن 
تطبع نسخة علي ورق  يف شكل معلومات وإعالانت، وعادة ما

 3.زهيد الثمن
 العربية_ 2

                                                             

2. Almaany All rights reserved .  
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar , ma`na aljariidah, Diakses 
pada 2212 -2219 

3. Wikipedia, https://ar.wikipedia.org/wiki, ma`na al jariidah  
Diakses tanggal  27/7/2219 
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العرب، وهي إحدى اسم مؤنث منسوب إىل عرب، لغة 
أّما  4.اللغات السامية، أتقن األجنيب اللغة العربية كتابة وكالما

اصطالحا  فهي إحدى لغاِت العامل السامية واملنتشرة على نطاق 
 5.واسٍع حول العامل

 اجلريدة العربية_ 3
، وهي جمموعة من (الصحيفة)اجلريدة تسمى أيضا  

الصفحات الورقية اليت حتتوي على األخبار بكافة أنواعها، 
ونصوص املقاالت، واإلعالانت املتنوعة، وتصدر من خالل جهة 

مسؤولة عن صدورها، وجيب أن حتصل على كافة املوافقات 

                                                             

4. Almaany All rights reserved .  https: …, Diakses pada 2212 
-2219 

5.  Ali jabir, https:ن//mawdoo3.com/, ma`na al 
arabiyah, Diakses tanggal  1/1/2211 
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قيام املطلوبة من اجلهات اإلعالمية الرمسية، حىت تتمكن من ال
 6.بنشر، ونقل األخبار احمللية، والدولية

هذه الرسالة هي اجلريدة العربية، يعين  ابجلريدة يفاملراد و 
املكتوب ابللغة العربية و يتضمن  أو األخبار من األوراق اجلريدة

لتكون  يف البحث درسةاملاليت تستخدم فيها األخبار إندونيسيا 
واختارت الباحثة اجلريدة . الطالبةلرتقية الثروة اللغوية عند وسيلة 

يعين نوع اجلريدة اليومية من ،  (BBC)العريب من النوع يب يب سي 
 .العريي وتضمن فيها األخبارمن دولة اإلندونيسيا 

 الثروة . 4
لغة الثروة كثرة العدد من الناس، يقال ثروة رجال و ثروة 
مالومثراة مفعلةمن الثراء ا الكثرة والثراء املال الكثري وثرا هللا القوم 
أي كثرهم وثرا القوم ثراء كثروا ومنوا والثراي من الكوكب مسيت 

                                                             

6. Mujid khudhor, http://  mawdoo3.com, ma`na al jariidah, 
Diakses 12 /1/ 2216 
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هتا لغزارة نوئها وقيل مسيت بذلك لكثرة كواكبها مع صغر مرآ
 . عددفكأهنا كثرية ال

 الثروة اللغوية . 5
ما دون من كالم العرب يف عهد اللغويني العرب األولني 
من النصوص النثرية والشعرية وأمثال العرب وكالمهم الغوي اب 

    .إىل النص القرآين إلضافة 

 حدود البحث _ز
دد الباحثة هذا املوضوع على حت: احلد املوضوعي_ 1

دراسة  الثروة اللغوية عند الطلبةاستخدام اجلريدة العربية لرتقية 
  .العصري أمفى أوى معهديف جتربية 

أمفى أوى  جترى هذه الدراسة يف معهد: احلد املكاين _ 2
 .العصري للمرحلة الثانوية يف الفصل الثاين
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األول  ذه الدراسة يف املستوىتكون ه: احلد الزماين _ 3
   2222-2219الدراسى  سنةال

 دراسات السابقة _ ح
  (8102)روسنيت دراسة  -1

أما األهداف البحث من هذه الدراسة هي التعرف على 
استجابة الطلبة وفعالية تعلم اللغة العربية ابستخدام القصة 

الباحثة ىف هذه إن منهج البحث الذي تستعملها . املصورة
ونتائج البحث أن استخدام القصة . الدراسة هي منهج جترييب
. ة دوافع الطلبة يف تعلم اللغة العربيةاملصورة يكون فعاليا لرتقي

عالقة الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية، الدراسة احلايل خيتلف يف 
                                                             

استخدام القصة املصورة لرتقية دافع الطلبة على تعلم اللغة روسنيت، . 7
، رسالة جامعة األوىل غري دراسة جتريبية MAN 0 Aceh Besarالعربية ب 

كلية تربية قسم التعليم اللغة الغربية، جامعة : دار السالم بند أتشيه) منشورة، 
 (.  2211الرانريي اإلسالمية احلكومية 
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البحث الذي كتبت روسنيت يف الوسيلة واملشكالت واملكان 
 .ووجه تشبيه هلما يف منهجها

 1(2217)دراسة مولد سهرينا  -2

أما األهداف من هذه الدراسة هي ملعرفة على إجراء 
التعليم وعلى استجابة الطلبة ابستخدام القصة القصرية بوسيلة 

إن منهج البحث الذي تستعملها . البطاقات يف فهم النصنوص
البحث إن ونتائج . الباحثة يف هذه الدراسة هي منهج جترييب

ة قدرة الطلبة غلى استخدام القصة القصرية بوسيلة البطاقات لرتقي
عالقة الدراسة السابقة ابلدراسة . فهم النصوص يكون فعاال

                                                             

استخدام القصة القصرية بوسيلة البطاقات لرتقية فهم مولد سهرينا، . 1
 MTSN Bandar Dua Pidieدراسة جتيبية ب )        النصوص عند الطلبة

Jaya)  ،كلية تربية قسم : دار السالم بند أتشية) رسالة جامعة األوىل غري منشورة
(.2211التعليم اللغة العربية، جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية 
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ووجه تشبه . احلالية، الدراسة احلايل خيتلف يف الوسيلة واملكان
 .هلما يف منهجها

 9(2213)هجرييت   -3

أما األهداف البحث يف هذه الرسالة أن يكون الطلبة 
إن . حيحةقادرين على قراءة النصوص العربية قراءة جيدة ص

الذي تستعملها الباحثة يف هذه الدراسة هي منهج منهج البحث 
ونتائج البحث إن استخدام القصة املصورة تكون تفعيل . جترييب

عالقة الدراسة السابقة . لرتقية قدرة الطلبة يف تعلم مهارة القراءة
جه ابلدراسة احلالية، الدراسة احلايل خيتلف يف الوسيلة واملكان، وو 

 .ما يف منهجها ومهارهتاتشبه هل

                                                             

القصة املصورة واستخدامها لرتقية مهارة القراءة مبعهد هجرييت، .  9
، رسالة جامعة األوىل غري منشورة، دراسة جتريبية  Ulee Karengابب النجاح 

كلية تربية قسم التعليم اللغة الغربية، جامعة الرانريي : دار السالم بندآتشيه)
 (.  2213اإلسالمية احلكومية 
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 طريقة كتابة الرسالة  - ط

وأما طريقة التأليف يف هذه الرسالة فتعتمد الباحثة على 
طريقة التأليف اجلارية املقررة يف كلية الرتبية وأتهيل املعلمني 

 :جبامعة الرانري اإلسالمية احلكومية يف 

Panduan Akademik Dan Penulisan Skripsi Fakultas 

Tarbiyah &Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 6102 
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 الثاينالفصل 
 النظري اإلطار

 مهارة القراءةتعليم _ أ
 مفهوم القراءة_ 1

أما . وقرآان الكتاب قراءة (قرأ)نقول : معىن قرأ يف اللغة
التعريف االصطالحي للقراءة فهي ففي النصف األخري من القرن 

كثرت األحباث و الدراسات حول القراءة ونتيجة هلذه   العشرين
الدراسات تطور مفهوم القراءة من مفهوم يسري يقوم على القراءة 
عملية ميكانيكية بسيطة إىل مفهوم معقدة يقوم على أهنا نشاط 

  5.عقلي يستلزم تدخل شخصية اإلنسان بكل جوانبها
عضوية عملية : هى و قال دكتور انيف معروف القراءة 

احلروف واحلركات )بة ترمجة الرموز املكتو  نفسية يتم فيها

                                                             
دار : رايض)، الطبعة األوىل، املهارات اللغويةأمحد فؤاد حممود عليا، .  5

521.، ص(5151املسلم للنشر والتوزيع، 
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وقال  2.مفهومة( مصوتة أو صامتة)ىل معاىن مقروءة إ( والضوابط
أساس عملية ذهنية أتملية وينبغى أن تنمى  : أيضا أن القراءة هى 

 1.كتنظيم مركب يتكون من أمناط ذات عمليات عقلية عليا
مفهوم القراءة هي عملية  إذابعد قرأان بعض التعريفات 

احلروف واحلركات )نصوص ابلرموز املكتوبة الذهنية على فهم ال
 .بطريقة النطق اجلهرية أو الصائمة برتاكب معينة (والضوابط

 القراءة الغرض من درس _ 2
إىل األغراض األساسية  –على تنوعها  –ميكن أن ترد القراءة 

 1:اآلتية 
 . جودة النطق وحسن األداء ومتثيل املعىن_ 5

                                                             
دار : بريوت) ،خصائص العربيه والطرائق تدريسهاانيف معروف،  . 2

 11.، ص( 5991النفائس، 
املرجع ىف تعليم اللغة العربية للناطقني ابللغات رشدى دمحم طعيمة،  . 1

 . 151ص ( 5911جامعة أم القرى معهد اللغة العربية، : رايض)، األخرى
دار :القاهرة  )، الوجه الفىن ملدرس اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم، .  1

 11 - 19، ص (5559املعارف، 
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كسب املهارات القرائية املختلفة كالسرعة، و االستقالل _ 2
ابلقراءة، والقدرة على حتصيل املعاين، وإحسان الوقف عند 
اكتمال املعىن، ورد املقروء إىل أفكار أساسية تصاغ فيما يشبه 

 .غري ذالك... العناوين اجلانبية للفقرات
 .امليل إىل القراءةتنمية _ 5
ميذ من املفردات الكسب اللغوى، وتنمية حصيلة التال_ 2

 . والرتاكيب اجلديدة
 .تدريب التلميذ على التعبري الصحيح عن معىن ماقرأه_ 1
 :الفهم وهو غرض متعدد النواحى _ 1

مات، وزايدة الثقافة  فنه الفهم لكسب املعلو  _(5)
والصحف، وكتب الرحالت العلمية راءة الكتب ق: واملعرفة

 .وحنوذالك
كقراءة : لالنتفاع ابملقروءة ىف احلياة العملية_ (2)

اخلطاابت واإلعالانت، وقوائم األسعار، واإلرشادات 
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الدراسة أو والالفتات وجدوال مواعد القطارات أوجداول 
 .جدول اإلمتحاانت، وحنو ذالك

كقراءة القصص : للمتعة والتسلية والتذوق _ (1)  
 . لفكهات والطرائف والشعروا

كقراءة الصحف أو الكتب أو : لنقد املوضوعات _(1)
   .البحوث لنقدها، والتعليق عليها

  

إذا غرض من القراءة هي إلتقان و تدريب اللغة ابلرموز و 
ب، إضافة إىل ذالك ليزيد املعارف و األخبار من النصوص الرتكي

 .والثروة الثقافيةاليت تتضمن فيها الثروة اللغوية 
 أنواع القراءة _ 3

انسجاما مع تعريف القراءة الذي صدران به هذا املوضوع 
القراءة الصوتية : ال نتصور وجود أكثر من نوعني للقراءة، مها

 (. الغينية الصامتة)، و القراءة القبلية (اجلهرية اللسانية)
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 (اجلهرية اللسانية)القراءة الصوتية  _ 1
الربانية الواعية اليت جنهر هبا، بواسطة اجلهاز  هي القراءة

.الصويت عند اإلنسان، فنسمعها لآلخرين

  

 (الغينية الصامتة)القراءة القبلية _ 2
االستيعابية اجلوانية اليت ال يستخدم فيها اجلهاز هي القراءة 

فال يتحرق لسان، وال ينبس الفم ببنت شقة، بل تتم . الصويت
اليت تنقل املادة املخطوطة إىل الدماغ، حيث طريق العني الباصرة 

 1.تستوعب املعاين و الفكار
القراءة عندما تقوم الباحثة ستستعمل هذان نوعا وكات 

جهرية )وتقوم الباحثة القراءة اجلهرية . عملية التدريس يف البحث
عند بداية الدراسة بعد املعلم إعطاء اجلريدة العربية ( اللسانية
ستقوم الباحثة بعد ( العينية الصامتة)راءة القبلية وأما الق. للطلبة

 .ها
                                                             

دار : بريوت) ،خصائص العربيه والطرائق تدريسهاانيف معروف، .   
   95-91، ص ( 5991النفائس، 
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  القراءة طريقةإجراء _ 4
من املمكن إجياز أهم مالمح طريقة القراءة فيها كما 

 1:يلي
تبدأ هذه الطريقة عادة بفرتة يتدرب الطالب على بعض  .5

فيستمعون لبعض اجلمل البسيطة . املهارات الصوتية
وينطقون بعض األصوات واجلمل حىت أيلفوا النظام 

اليت يكوهنا املرء الصوتى انطالقامن مبدأ مؤداة أن الصورة 
عن النظام الصوتى للغة سوف تسهم يف تنمية مهارته يف 

 .موزها على الصفحة املطبوعةاالتصال بر 
بعد أن تدرب الطالب على نطق مجل معينة يقرؤها يف  .2

ويعمل املدرس على تنمية بعض مهارات القراءة . نص
 .الصامتة عند الطالب

بعد ذلك يقرء الطالب هذا النص قراءة جهرية متبوعة  .1
 .أبسئلة حول النص للتأكد من فهمه

                                                             
   171-175، ص ...شدى أمحد طعيمة، مناهج تعليم ر  . 1
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اءة مكثفة وقراءة قر : بعد ذلك إىل نونني تنقسم القراءة  .1
موسعة ولكل منها هدفه ولكل إجراءته،فالقراءة املكثفة 
أتخذ مكاهنا بني جدوان الفصل وهتدف إىل تنمية 
املهارات األساسية للقراءة وما حتتاته هذه املهارات من 

من ويف هذا النوع . ثروة لفظية ومعرفة ابلقواعد النحوية
تنمى مهارات فهم املقروء عند الدارس حتت  القراءة

فرياقف تقدمه ويقف على . إشراف املعلم يف الفصل
  .الصعوابت اليت تواجه ويساعده على تذليلها

واملعلم . أما ابلنسبة للقراءة املوسعة فتتم خارج الفصل .1
 .وحيدد هلم ما يقرؤونه، مث يناقشهم فيهيوجه طالبه هلا 

يف وصل ن القراءة املوسعة وأخريا يسهم هذا النوع م .1
الطالب ابلرتاث العريب، وقراءة الكتب العربية وفنوهنا، 

 .ومن مث يزداد فهمه للثقافة العربية وتقديره هلا
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 القراءةطريقة املزااي والعيوب من _ 5
 7:وبعض املزااي من هذه الطريقة هي

يستطيعون أن يقرؤوا بعض الكتب العاملية  الطلبة  .5
 .سهلةبطريقة بسيطة 

 . ال ترفض استعمال لغة وسيطة أو الرتمجة من لغة أخرى .2
 الثانية جتريبية قدمت هذه الطريقة مليدان التعليم اللغة  .1
القراءة اآلن  مطلب من مطالب التقدم عند اإلنسان  .1

  املعاصر
 . تسهم يف تنمية اإلحساس ابلتقدم الذايت .1

إن املزااي طريقة القراءة يساعد الطلبة يف قراءة النصوص 
خرى وتنمية الطلبة بتقدم الذايت ابستعمال الرتمجة من لغة أالعربية 

  .واملعرفة يف الزمن املعاصر
1:وأما عيوب الطريقة ميكن إجيازها كما أييت 

  

                                                             
: بنداأتشية )، املدخل إىل تعليم اللغة العربيةسالمى بنت حممود، .  7

 91-95. ، ص(2111 الرانريى فرس،
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 .يف أمهية املفردات وإبرازها الكلمة اجلديدة مشكلة املبالغة .5
 .هذه الطريقة ابلكتابة اإلنشائية احلرةمل هتتم  .2
إن صعوابت القراءة يف اللغة األوىل تنتقل بدورها عند  .1

 .ابللغة الثانويةالقراءة 
 .هذه الطريقة عري مناسبة يف الوقت .1

يصعبون الطلبة يف فهم بعض وكان عيوب طريقة القراءة 
مفردات الكلمة من اللغة األوىل إىل اللغة الثانية ألن تتضمن فيها 

يستغرق الوقت وكذالك هذه الطريقة  املبالغة والكلمة اجلديدة،
واجلواب من هذه  .وال يركز أيضا ابلكتابة و إلنشاء الطويلة

تستلزم املعلمة أن ختتار املوضوع القراءة ااملناسبة املشكلة يعين 
بية إبقان جيد، ومن انحية الوقت للطلبة وتتقن النصوص العر 

 .   تقسم املعلمة الفرقة لطلبة
 

                                                                                                                           
 89 - 98. ، ص ...املدخل إىل سالمى بنت حممود، .  1
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 اجلريدة العربية _ ب

 تعريف اجلريدة_ 1
، وهي جمموعة من (الصحيفة)اجلريدة تسمى أيضًا 

الصفحات الورقية اليت حتتوي على األخبار بكافة أنواعها، 
ونصوص املقاالت، واإلعالانت املتنوعة، وتصدر من خالل جهة 
مسؤولة عن صدورها، وجيب أن حتصل على كافة املوافقات 

قيام املطلوبة من اجلهات اإلعالمية الرمسية، حىت تتمكن من ال
 9.ونقل األخبار احمللية، والدوليةبنشر، 

مد بعض تصدر اجلريدة عادة بشكل يومي، وأحيااًن تعت
، وتقوم جمموعة من األشخاص الصحف على الصدور أسبوعيا

الذين يهتمون ابلعمل الصحفي، بتوفري كافة األخبار، واحملتوايت 
الصحافيون، واملصورون، : األخرى داخل اجلريدة، ومنهم

                                                             
 
.Mujid khudor, http://  mawdoo3.com, ma`na al 

jariidah,  Diakses   tanggal 21/2/1/21 
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تاب، وغريهم، ولكل جريدة شخٌص مسؤوٌل يتابع كافة والك  
 51(.رئيس التحرير: )اإلجراءات اليت حتدث فيها، ويسمى

 نشأة اجلريدة _ 2

كانت طرق نقل األخبار قدمياً، تعتمد على قوهلا شفهياً، 
أو بكتابتها، وتعليقها على اجلدران، ومن هنا جاءت بداية 
التفكري ابلنشر الصحفي، ومع التطورات اليت شهدها العامل يف 

كانت األخبار تنتقل عن طريق املراسلة الربيدية، . أورواب حتديداً 
ضح حىت انتشرت الطباعة وبدأت هذه الفكرة تتطور بشكل وا

يف أملانيا، لتطبع أول صفحات على شكل جريدة، وتصدر كل 
نصف شهر، مث انتشرت فكرة الصحف، يف ابقي الدول، اليت 

 55. متكنت من أتسيس صحف أسبوعية

                                                             
2/

 .Mujid khudhor, http//…. Diakses tanggal 21/2/1/21 
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انتشرت الصحف يف العامل العريب يف القرن التاسع عشر 
 للميالد، مع وجود حماوالت سابقة هلذا التاريخ، من أجل

ختصيص جمموعة من الصفحات لنقل األخبار، واملعلومات اليت 
ترتبط ابألوضاع السياسية بشكل كبري، عن طريق تفعيل الربيد  

اعتمدت الصحف العربية على وجود مهنة . كوسيلة لنقلها
املراسلني الصحافيني، والذين يتمكنون من احلصول على األخبار 

فية إبصدار أول من مصادر حدوثها، وجنحت احملاوالت الصح
م، ومسيت ابسم 5121صحيفة عربية يف مصر، يف عام 

، واليت ما زالت تصدر إىل اآلن، مث صدرت العديد من (الوقائع)
 52.اهلالل، واألهرام، وغريها: الصحف العربية، مثل

 مميزات اجلريدة _ 3
 :للجريدة جمموعة من املميزات، وهي

 . حتافظ على البياانت املوجودة فيها ألطول وقت ممكن (5)
 . تعد مصدراً رمسياً للعديد من األخبار، والبياانت (2)

                                                             
21
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 .متتلك القدرة على قراءهتا أبي زمان، ومكان (1)
تساهم يف زايدة االهتمام ابلعديد من املواضيعا السياسية،  (1)

 51.واالقتصادية، وغريهها
 عيوب اجلريدة_ 4

 :اجلريدة بنسبة الكاتبة هذه الرسالة هيعيوب 
ال يكتفي وقت التعليم وتعلم ألن مبحث اجلريدة الكثرية  (5)

 والطويلة
 يوجد فيها األخبار غري مناسبة للطلبة (2)
    .كثري من اإلعالانت اليت غري مفيدة وغري ذالك (1)

اجلريدة يستغرق الوقت كثريا كما ذكرت أن عيوب 
وبذلك . ر واإلعالانت عري املناسبة للطلبةويتضمن فيها األخبا

على املعلمة أن ختتار اجلريدة املناسبة  اجلواب من هذه العيوب لبد
و . من غري األخبار واإلعالانت السيئة اجلريدة للطلبة يعىن

                                                             
62 . Mujid khudhor, http// … Diakses 21 /2/1/21 
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تقصري الوقت يف عملية التعليم لبد على املعلمة أن تقوم التعلم 
 .LKPDالتعاوين ابستخدم 

 الثروة اللغوية  -ج
 مفهوم الثروة اللغوية  -5

 فهم عملية تتم ال التي المهارة هي اللغوية الثروة
، غري أهنا قدرة الفرد على إنتاج أكثر بدونها ءالمقرو

وأما املفهوم  .عدد من الكلمات واجلمل ذات املعىن
مجيع املفردات )اإلجرائى للثروة اللغوية فيقصدهبا 

والرتاكيب اللغوية االيت ميكن أن حيصل عليها الطالب 
بكل الوسائل التعليمية املختلفة واليت جتعله قادرا على 
التحدث والتخاطب مع اآلخرين بسهولة ويسر من 

هي والثروة اللغوية إذن،  51. دون حلن أو عجمة

                                                             
جالل عزيز فرمان الربقعاوى، أساليب تنمية الثروة اللغوية لدى طالب .  62

 1املرحلة الثانويةمن وجهة النظر مدرسى اللغة العربية، ص،
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املوجودة عند القدرات اللفظية واألسلوبية والداللية 
 كلم واليت متنحه طاقة تعبريية خاصة، والقدرة علىاملت

 . إستعماهلا
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 الثالث فصلال
 إجراءات البحث احلقلى

 منهج البحث_ أ
كان منهج الذى تستخدمه الباحثة يف هذ البحث هي 

وهو منهج البحث العلم . (experiment research)منهج جترييب 
املتغري )السبب الذي يستطيع للباحث بواسطته أن يعرف أثر 

لي يف تقدم الذي له أثر اجل( املتغري التابع)على النتيجة ( املستقبل
  .العلوم الطبيعية

وخصصت الباحثة هلذا البحث التجرييب التصميمات 
ومسيت بتصميمات .  (pre-experimental design)التمهيدية 

متهيدية أو رديئة أو غريها فهي قد إتصفت هبذه الضفة ألهنا ال 
كما قال تكمان يف صاحل ابن أمحد العساف أن تكون تحق  يس

تصميمات جتريبية ألنه اليتم فيها ضبط النتغريات ضبطا مينع من 
                                                             

املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية،  صاحل بن محد العساف، .   
 030. ، ص(6332مكتبة العيكان،: الرايض)
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x        1خ    2خ ت       
2خ  

أتثري كل العوائق اليت تعوق الصدق الداخلي للتجربة اليت مت 
  6دكرها سلفا

مع اختبار حثة على تصميم اجملموعة الواحدة اوتعتمد الب
-one group pre-test, postقبلي و بعدي أو ما يقال يف اإلجنلزية 

test design” “ 
 :وأتخذ الشكل التايل 

 
 

 :التفصيل
 اجملموعة التجريبية : ت 
 االختبار القبلي:  خ
 االختبار البعدي: 6خ
X :املعاجلة التجريبية 

  
                                                             

 3 0.، ص...املدخل إىل البحث  صاحل بن محد العساف، .  6



06 
 

 والعينةاملـجتمع _ ب
 يف املرحلة الثانوية طلبةالهلذا البحث هو مجيع اجملتمع  
. طالبا 33 دهم يبلغ، وكان عد6363-2 63سنة الدراسية لل

و كان  كعينة البحث  ثاين بة يف الفصل اللواختارت الباحثة الط
 . طالبا 62عددهم 

 purpose)وطريقة اختيار العينة هي الطريقة العمدية  

sampling)  ويسمى هذه الطريقة ابلطريقة املقصودة تعين أساس
اإلختبار ابخلربة وهي تعين أساس االختبار من خربة البحث 

 . ومعرفته أبن هذه الوسائل تتمثل جمتمع البحث
 ع البياتات وأوواــهامجطريقة _ ج

د الباحثة على استخدام أما طريقة جلمع البياانت فتعتم 
 :التالية أدوات
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 االختبارات -1
أن تستخدمها إن االختبار أدة من أدوات اليت متكن 

جلمع البياانت اليت حيتاج إليها إلجابة أسئلة البحث 
 :وتقوم الباحثة ابختبارين، يعين . أو حتقيق فروضه

 االختبار القبلي _( )
فتقوم الباحثة ابالختبار القبلي قبل استخدام 
اجلريدة العربية بغرض حتديد مستوى التحصيل 

 .ي الدى الطلبةالدراس
 االختبار البعدي  _ (6)

االختبار البعدى بعد استخدام فتقوم الباحثة 
اجلريدة العربية بغرض لتحديد مستوى التحصيل 

 .الدراسي لدى الطلبة بعده
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 االستبانة -6
وهي االستمارة اليت حتتوي على جمموعة من األسئلة أو 
العبارات املكنونة مززودة إبجابتها أو اآلراء أو بفراغ لإلجابة و 

عليها اإلشارة إىل ما يراه مهما أو ما ينطق يطلب من اجمليب 
فتقوم الباحثة يف هذا  0.عليه منها أو ما يعتقد أنه هو اإلجابة

 ة على الطلبة ملعرفة استجاهبم علىالبحث بتقسيم ورقة االستبان
 .استخدام اجلريدة العربية لرتقية الثروة اللغوية عند الطلبة

 طريقة حتليل البياتات  -و
 حتليل من اإلختبارات_ 1

تعترب حتليل املعلومات خطوة مهمة من خطوات تصميم 
الباحثة طريقة حتليل  تستخدماففي هذا البحث . البحث

فاستعملت الباحثة اجملموع واملعدل من  .البياانت حتليال كّميا
 وملعرفة فعالية(. القبلي والبعدي راالختبا)إجابة االختبارتني 

فالتحليل . الثروة اللغوية عند الطلبةلرتقية ريدة العربية الجاستخدام 
                                                             

 026. ،ص...ملدخل إىل البحث يف اصاحل بن محد العساف، . 0
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 تاالختبار أما من أنواع  .T  اختبار الذي استعملته الباحثة هو
(T"test)"  لتحليل البحث يف هذه الرسالة  الباحثة استعملتهااليت

الذي قد  املنهج التجرييبألن  Paired Sample T Test هو اختبار
بشكل تصميم اجملموعة  ديةيالتصميمات التمهاختارته الباحثة هو 

 Oneالواحدة مع اختبار قبلي وبعدي أو ما يقال يف اإلجنيليزية 

Group Pre-Test Post-Test Design  ابستعانة احلساب على
  .”SPSS Statistics 91“ ت الرقميةاألدوا

 فهما" T"testتقوم الباحثة بشرطي  " T"testقبل اجراء  
 Uji)ختبار املتجانس الاو  (Uji Normalitas) العمل ختبارا

Homogenitas) . ضبط فائيلإن (Normalitas Data)  تجانس وامل
(Homogenitas Data)   توزيع البياانت على حتصيله يدل

(Distribusi  Data) ستوى الداللة مب(Sig.) <3،33 . فالتحليل
 :كما يلي Paired Sample T Testمن  (.Sig)ستوى الداللة مب

  نتيجة مستوى الداللةإذا كان (Sig.)  <3،33  فهذا
 مردود وفرض البديل ((Hoفرض الصفري يدل على أن 

(Ha) مقبول. 
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  الداللةنتيجة مستوى إذا كان (Sig.)  > 3،33  فهذا
 وفرض البديل مقبول ((Hoفرض الصفري يدل على أن 

(Ha) مردود. 
 بياتات االستبانة حتليل _ 2

إلجابة استعملته الباحثة  كّميا الذي  حتليل البياانتفأما 
للحصول على اجملموع  ( بياانت اإلستبانة)الثاين أسئلة البحث 

واملعدل والنسبة املائوية ملعرفة استجابة الطلبة ابستعانة احلساب 
  .”SPSS Statistics 91“األدوات الرقمية على 

وللحصول على بيان عن اكتساب املعدلة من إجابة 
كما بينت يف  (Interpretasi) التفسري تستخدم الباحثةاالستبانة، 

 :اآليت 1-3اجلدول
 1-3اجلدول 

 الدرجة على مقياس التفسري
 (Interpretasi) التفسري املعدل لكل بنود االستبانة رقم
 السفلى 00،  – 3،3  
 املتوسط 6،2 – 2،  6
  العليا  2،3 – 6،2 0
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 الفصل الرابع
 هتليلهانتائج البحث و 

 عرض البياانت_ أ

ما يتعلق مبنهج البحث  ثالثال للقد شرحت الباحثة يف الفص
ا يف هذا الفصل أم. واألدوات املستخدمة فيه جلمع البياانت 

 تعليمالصلت من عملية تعرض نتائج اليت ح فرتيد الباحثة أن
 ابستخدام اجلريدة العربية لرتقية الثروة اللغوية عند الطلبة مبعهد

حلصول على او . Aceh Besar العصري  (Eumpe Awe)أمفي أوي
البياانت قامت الباحثة ابلبحث التجريبية يف هذه املدرسة للسنة 

 لكلية عميدة اعتمادا على رسالة 0202/  0202الدراسية 
   :برقم أتشيه بندا الرانريي جامعة رتبيةال

 B-96461/Un.80/FTK.9/TL.8829121891 00يف اتريخ 
 .عن إذن مجع البياانت فيه 0202ديسيمبري 

 حملة عن ميدان البحث_ 1

إحدى املعاهد  (Eumpe Awe)أمفي أوي كان معهد 
 ، (Atong) ويقع يف قرية أتونج. كربى تشيهيف أ اإلسالميةالعصرية 
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فيه العلوم الطبيعية والعلوم  الطلبة عّلمتوي .(Montasik) مونتسيك
 0يف التاريخ  ميسوقد أسس هذا املعهد يوم اخل. اإلسالمية
. S.Ag نصرهللا دمحم راضى م حتت رعاية0222 سنة ديسمبري
  منهج داية أتشيةهج الدراسة يف هذا املعهد يشتمل على وكان من

ومنهج  ،(Gontor)غنتور  عهد العصرىمنهج الدراسة مبو 
 )احلكومى هو منهج منسوب إىل ما قررته وزارة الرتبية الوطنية 

DEPDIKNAS) . 
مرحلتني،  تتكون من وكانت مرحلة التعليم يف هذا املعهد

ولكل املرحلة يتعلم الطالب . مها املرحلة املتوسطة واملرحلة الثانوية
حتت إشراف  حمتوى الدراسى يتعلم الطالب. ثالث سنواتفيها 

، وأما دروس املعهد (Depdiknas)الرتبية الوطنية منهج وزارة 
شية و داية أتحتت اشراف منهج املعهد مبنهج فيتعلم الطلبة 

 .(Gontor) الدراسة مبعهد غنتور

 :ما يلىكاملعهد فا هذ رسالةوأما رؤية و 
 أن تلد األجيال والقائدأن الرؤية يف هذا املعهد فهي 

ة ويكون املعهد كموضع العبادة ومكان أبخالق الكرمي يتخلقون
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التكنولوجيا كما كان ، التعليم للعلوم الدينية، الطبيعية، اللغة
  .لتنمية املوهبةمصدرا 

 :املعهد فهي هذاوأما الرسالة يف  
التقوى على أساس اإلميان و   حتضري املواطن له ذاتية قومية .أ 

 .إىل هللا
ألخالق الكرمية، قوة اجلسم، والفقيه يف لتزويد األجيال اب .ب 

 .العلوم، وحسن املعاملة بني الناس
 .الطبيعيةو لرتبية العلوم الدينية  .ج 
اللغة املتفوقة إبتقان اللغة العربية و أن تلد األجيال  .د 

 .اإلجنليزية إتقاان اتما
 Eumpe) لعهد أمف  أو  مب لعلينعدد امل_ (1)

Awee)  اللعصر
  

وملعرفة حالة . معلما 03املعهد وكان عدد املعلمني ىف هذا 
العصري  وهي كما يلي  (Eumpe Awee) معهد أمفى أوى معلم

 :ىف اجلدول األتى
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 1-4اجلدول 
 اللعصر  (Eumpe Awee) لعهد أمف  أو  مب لعلينعدد امل

 مللعلين عدد ا
 اجمليوع

 لعلياتامل لعليونامل
02 3 03 

 

 (Eumpe Awee) أو أمف  مبلعهد  عدد الطلبة_ (2)

 اللعصر  
 الطلبة  معهد وملعرفة حالة .طالب 001عدد الطلبة كان و 

ي  وهي كما يلي ىف اجلدول العصر   (eumpe awee)أمفى أوى
 :األتى

 2 - 4اجلدول 
 اللعصر   (Eumpe Awee)مبلعهد أمفى أوى طلبةعدد ال

 عدد الطالب الفصل الرقم
 02 الصف األول 0
 03 الثاينالصف  0
 03 الصف الثالث 7
 00 الصف الرابع  0
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 00 الصف اخلامس 1
 00 الصف السادس  6

 111 اجمليوع
 

ي أمفلطلبة يف معهد ات السابقة علمنا أن عدد امن البين
فاختارت الباحثة . طالبا 001العصري  (Eumpe Awee) أوي 

 .يعين الفصل الثاين الثانوية فصال لتكون عينة
  (Eumpe Awee)ووسائل مبلعهد أمف  أو   مباين_ (3)

 اللعصر 

عينة ملساعدة العملية التعليمية مووسائل  مباين كانتو 
 : فيمكن شرحها كما يلي

 3- 4اجلدول 
 اللعصر    (Eumpe Awee)أمفى أوىمبلعهد  و وسائل مباين
 اللعدد أنواع الوسائل الرقم
 0 غرفة مدير املعهد 0
 0 إدارة املعلم 0
 00 الفصول الدراسية 7
 0 املكتبة 0
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 0 املرحاض 1
 0 املقصف 6

 11 اجمليوع

 أنشطة البحث_ 2
اجلريدة الباحثة ابلبحث التجرييب عن استخدام  وقامت

. أمفى أوى العصري الطلبة مبعهدالثروة اللغوية عند لرتقية العربية 
وأما . (العصري (eumpe awee)أمفي أويدراسة جتريبية مبعهد )

 :كما ىف اجلدول األتى  فهيتوقيت البحث 

4-4اجلدول   
 توقيت التجرييب

 لعيليةال ساعة اتريخ يووم لقاءا
 ء القا

 األول
/07/00 السبت

0202 
00  :72 

 - 022 :22 
القبلي  ختبارإلا 
تدريس و 

املطالعةابستخدام 
 اجلريدة العربية

 القاء 
 الثاين

/00/00 األحد
0202 

222  :22  
  _02 :22 

املطالعة تدريس 
                            واإلختبار البعدي
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اخلطوات اليت قامت هبا الباحثة يف التعليم  كانتو 
هي  اجلريدة  العربية لرتقية الثروة اللغوية  عند الطلبة ابستخدام 
 :كما تلي 

 1-4اجلدول 
 اجلريدة اللعربيةابستخدام القراءة  تلعليم ية التجريبية يفليع

 لعليةأنشطة امل طلبةلنشطة اأ
 املقدمة
السالم ويقرأ الدعاء لطلبة يرد ا
 مًعا

 تسلم يقرأ الدعاء معا علمةامل

حضورات علمة تكشف امل إىل كشف اخلصور طلبةيستمع ال
 الطلبة

 علمةتشرح و تكرر امل علمةاملإىل  طلبةال يستمعيب و جي
 املوضوع السابق قليال

 طلبة تعطي اإلدراك لل علمةامل علمةإىل إدراك امل طلبةيستمع ال
إىل الدافع الذي  طلبةيستمع ال

 علمةامل قدمتها
 طلبةالدافع لل علمةتوفر امل

إىل األهداف لطلبة يستمع ا أهداف التعلم  علمةامل ربخت
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 طلبةلل التعليمية
إىل عملية التعلم   طلبةيستمع ال

 .وشكل االختبار
وتشرح املادة  علمةاملخترب 

عملية التعلم  وكذلك شكل 
 .االختبار

املادة وتشرح  علمةامل خترب علمةاملإىل شرح  طلبةيستمع ال
عملية التعلم  وكذلك شكل 

 االختبار
إىل األهداف  طلبةيستمع ال
 التعليمية

إىل  طلبةالعلمة املقسم ت
 جمموعات ثالث

 أنشطة الرئيسية
توزع اليت  LKPD طلبةيالحظ ال

 املعلمة علي كل جمموعة 
على   LKPDتوزع املعلمة 
 كل جمموعة 

ويقرء اجلريدة  الطلبةيالحظ 
 العربية يف اجملموعة

ملالحظة  الطلبة حتي املعلمة
وقراءة اجلريدة العربية بطريقة 

 الصامتة
د أسئلة تتعلق ابملوا طلبةيطرح ال

 واألشياء اليت مل يتم فهمها 
لطرح  مة الطلبةحتي املعل

اليت مل تتم  أسئلة حول املواد
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 فهمها عند الطلبة
قوم الطلبة إبعطاء احلرقة يف ي

النصوص العربية  عن املضوع 
 حرائق الغاابت

 الطلبة  املعلمة تطلب
إلعطاء احلرقة يف النصوص 
العربية  عن املضوع حرائق 

 الغاابت
لجريدة العربية يقوم الطلبة الرتمجة ل

 عن املووضوع احلرائق الغاابت 
تطلب املعلمة الطلبة لرتمجة 
اجلريدة العربية عن املوضوع 

 حرائق الغاابت 
أتخذ الطلبة فكرة الرئيسية يف 

 النصوص
تطلب املعلمة الطلبة أن 
أتخذ فكرة الرئيسية يف 

 النصوص 
يبحث الطلبة عن أسالب اجلديدة 

 يف اجلريدة العربية 
ة أن تطلب املعلمة الطلب

يبحث عن أسالب اجلديدة 
 يف اجلريدة العربية 

يرشد الطلبة الرتاكيب اليت وجدت 
 يف النصوص العربية

إلرشاد الطلبة  علمةامل تطلب
الرتاكيب اليت وجدت يف 

 النصوص العربية 



06 

 

يتقدم كل جمموعة إىل األمام 
ابلدور لتقدمي نتائج عمل 

 جمموعتهم

كل جمموعة املعلمة   تطلب 
 األمام ابلدور التقدم إىل

 لتقدمي نتائج العمل اجلماعي
إىل األخطاء اليت  الطلبةيستمع ا

 شرحتها املدرسة
أخطاء املعلمة تصحح 

قراءة يف مطابقة  لطلبةا
وتعطي درجة اجلريدة العربية 

 لكل جمموعات 
 اخلامتة

املواد  طلبةيلخص بعض ال
 املدروسة

الطلبة من  علمةتطلب امل
 املدروسةاخلالصة من املواد 

  يف هناية الدرس علمةملقيم اات األسئلةالطلبة جييبون 
النصائح   علمةملاتعطي  النصائح الطلبةيستمع 

 لطلبة ل
الدعاء وجييبون  الطلبةيقرأء 
 السالم

التعليم ابلدعاء املعلمة ختتم 
 والسالم

 حتليل البياانت_ ب
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 :تشرح الباحثة يف هذا القسم عن حتليل البياانت
الثروة  لرتقيةاجلريدة اللعربية استخدام فلعالية  -1

 .اللغوية عند الطلبة
القراءة يف تعليم   اجلريدة العربية استخدامفعالية وملعرفة 

وقبل أن تقوم . فاستعملت الباحثة االختبار جلمع البياانت
، قدمت الباحثة ابستخدام اجلريدة العربيةالباحثة إبجراء تعليم 

 .جملموع النتائجاالختبار القبلي 
اآليت تعرض الباحثة عن حتصيل  6-0ففي اجلدول  

 :الطلبة على االختبار القبلي
 6-4اجلدول 

 نتيجة االختبار القبل 
 نتيجة الطلبة رقم
 12 (0)الطالب  0
 62 (0)الطالب  0
 32 (7)الطالب  7
 12 (0)الطالب  0
 12 (1)الطالب  1
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 02 (6)الطالب  6
 11 (3)الطالب  3
 62 (3)الطالب  3
 32 (2)الطالب  2
 11 (02)الطالب  02
 02 (00) الطالب 00
 12 (00)ة الطالب 00
 12 (07) ةالطالب 07
 11 (00) ةالطالب 00
 61 (01) ةالطالب 01
 01 (06) ةالطالب 06
 11 (03) ةالطالب 03
 32 (03) ةالطالب 03
 61 (02) ةالطالب 02
 32 (02) ةالطالب 02
 31 (00) ةالطالب 00
 31 (00) ةالطالب 00
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 62 (07) ةالطالب 07
 62 (00) ةالطالب 00

 1421 جميوع
 24: 1421 ملعدل

= 113391 

السابق يشري أن النتيجة يف االختبار القبلي  6-0اجلدول 
إذ تقدر القراءة يف تعليم اجلريدة العربية أي النتيجة قبل استخدام 

 .123731 ونتيجة املعدلة لكل الطلبة هي 0001جمموعها 
اجلريدة بعد ما قامت الباحثة إبجراء تعليم ابستخدام 

، وزعت الباحثة ورقة االختبار البعدي يف اللقاء األخري العربية
 .اجلريدة العربية ابستخدامالثروة اللغوية الطلبة على  فعاليةملعرفة 

الباحثة يف اجلدول وحتصيل الطلبة على االختبار البعدي فتبني 
 :اآليت 0-3
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 9-4اجلدول  
 نتيجة االختبار البلعد 

 نتيجة الطلبة رقم
 11 (0)الطالب  0
 60 (0)الطالب  0
 31 (7)الطالب  7
 11 (0)الطالب  0
 62 (1)الطالب  1
 12 (6)الطالب  6
 62 (3)الطالب  3
 61 (3)الطالب  3
 32 (2)الطالب  2
 17 (02)الطالب  02
 12 (00)الطالب  00
 62 (00)ة الطالب 00
 11 (07) ةالطالب 07
 62 (00) ةالطالب 00
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 32 (01) ةالطالب 01
 12 (06) ةالطالب 06
 61 (03) ةالطالب 03
 32 (03) ةالطالب 03
 31 (02) ةالطالب 02
 33 (02) ةالطالب 02
 33 (00) ةالطالب 00
 21 (00) ةالطالب 00
 67 (07) ةالطالب 07
 32 (00) ةالطالب 00

 0120 جمموع
= 1114:24 ملعدل 

66641  
 

السابق يشري أن النتيجة يف االختبار  3-0اجلدول 
الثروة  فعاليةيف اجلريدة العربية البعدي أي النتيجة بعد استخدام 

والنتيجة املعدلة لكل الطلبة  0120إذ تقدر جمموعها اللغوية 
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ومن اجلدوالني السابقني يدالن على أن نتيجة .66،00هي
، ونتيجة املعدلة يف 12373املعدلة يف االختبار القبلي بتقدير 

حيث كانت نتيجة املعدلة يف . 66،00االختبار البعدي بتقدير
مث .عدلة يف االختبار القبلياالختبار البعدي عليا من نتيجة امل

 SPSS“لت الباحثة هذه البياانت ابستعمال الربامج استعم

Statistics 91”  ت بــــــواستخدمت أداة التحليل- Test. 
ــ ت ، تقوم الباحثة بضبط Test-قبل إجراء االختبار بــــ

 Ujiابستعمال اختبار العمل  (Normalitas Data)الفائيل 

Normalitas))  ضبط الفائيل يبني عن حتصيل  3 -0واجلدول
(Normalitas Data). 

 8-4اجلدول 
 (Normalitas Data )نتيجة ضبط الفائيل 

Tests of Normality 

 

Posttest 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 

Statistic Df Sig. 

Statisti

c Df Sig. 

Pret

est 

Pretest .941 14 .916 .148 14 .96

3 

Posttest .918 14 .811 .133 14 .99

6 
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Posttest 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 

Statistic Df Sig. 

Statisti

c Df Sig. 

Pret

est 

Pretest .941 14 .916 .148 14 .96

3 

Posttest .918 14 .811 .133 14 .99

6 
 

 Distribusi Data )يشري اجلدول السابق أن توزيع البياانت

 sig ))  061،2> 2،21 من االختبار القبلي مبستوى الداللة (
من االختبار البعدي  ( Distribusi Data ) وأن توزيع البياانت

وهذه تدل على أن  sig )) 006،2> 2،21 مبستوى الداللة
 .البياانت الفائيلة

1-4اجلدول   
 (Uji Homogenitas)نتيجة االختبار املتجانس 

Test of Homogeneity of Variances 

Pretest 

Levene 

Statistic df9 df1 Sig. 

.851 9 46 .018 
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االختبار املتجانس يدل على أن حتصيل  2-0اجلدول 
(Uji Homogenitas)  مبستوى الداللة(Sig.) (2321< 302.). 

، وميكن إجراء متجانسة فتشري تلك النتيجة إىل أن البياانت
  .(uji t)اختبار ت 

لرتقية الثروة اللغوية  اجلريدة العربية استخدام فعالية ملعرفة
بنظر إىل نتيجة املعدلة  (uji t)البد أن حتلل اختبار ت  عند الطلبة

 02-0اجلدول من االختبار القبلي واالختبار البعدي، ويبني 
 :اآليت

 11-4اجلدول 
Paired Samples Statistics 

 
Mea

n N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 9 Pretest 5193

0 

14 919530 19551 

Posttest 6694

1 

14 919503 19561 

 
 يدل على أن نتيجة االختبار القبلي 02-0اجلدول 

اخلطوة التالية هي و . 66.00ونتيجة االختبار البعدي 12.73



11 

 

الثروة اللغوية لرتقية  استخدام اجلريدة العربية على فعاليةنظر إىل 
-0اجلدول وحتصيله كما بني  .Test -ابستعمال تعند الطلبة 

 :اآليت 00
 11-4اجلدول 
 Test-تحتصيل 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T df 

Sig. (1-

tailed) 

Mea

n 

Std. 

Devia

tion 

Std. 

Error 

Mean 

159 Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

9 

pretest 

– 

posttes

t 

-

1984

1 

19036 .511 -09131 -59044 -

919965 

13 .888 

 

 -تيدل على أن حتصيل  00-0 اجلدول
Test(23222 )الداللة ومستوى(Sig.)(2321<222 ). وهذا

 لرتقية فعاليةيؤّدى إىل استخدام اجلريدة العربية يدل على أن 
 .الثروة اللغوية عند الطلبة
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رتقية الثروة ابستخدام اجلريدة اللعربية ل طلبةاستجابة ال_ 2
 اللغوية 

لدعم صحة البياانت من االستجابة تقوم الباحثة  
لرتقية الثروة ابستخدام اجلريدة العربية ابالستباانت يف عملية تعليم 

ؤية ملعرفة املللحصول على اجملموع واملعدل والنسبة اللغوية 
 SPSS“ابستعانة احلساب على األدوات الرقمية  طلبةاستجابة ال

Statistics 91 ”
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 12-4اجلدول 
 الطلبةنتيجة استبانة 

 التصرحيات الرقم
امللعيار  (النسبة املائوية) لطلبةاستجابة ا

االحنرا
 ف

نتيجة 
امللعد
 لة

 البيان 
على درجة 
 االستجابة

 موافق
 جدا

 موافق موافق
 بقلة

 غري
 موافق

ستمتع تعلم اللغة العربية  0
 ابستخدام اجلريدة العربية

03 
3233 % 

3 
0230
% 

 - -2060 733
0 

 العليا

يف قي تر قراءة اجلريدة العربية  0
 الثروة املفردات

00 
0133% 

6 
01% 

3 
0230
% 

 -2363 730
3 

 العليا
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إستخدام اجلريدة العربية يزيل  7
 السئم يف التعلم

6 
01% 

3 
7737
% 

3 
0230
% 

7 
003

1% 

2222 033
0 

 العليا

يزيد إستخدام اجلريدة العربية  0
محاسة يف قراءة النصوص 

 العربية 

00 
1337% 

3 
7737
% 

 -0 
337
% 

2330 730
0 

 العليا

قي ير إستخدام اجلريدة العربية  1
 اللغوية  سلوبأثروة يف 

00 
12% 

6 
01% 

6 
01% 

 -2303 730
1 

 العليا

إستخدام اجلريدة العربية يوسع  6
 معرفيت 

00 
1337% 

02 
0033
% 

 - -2120 731
3 

 العليا
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تعلم اللغة العربية ابستخدام  3
اجلريدة العربية شيء جديد 

 ابلنسبة يل

03 
3233% 

0 
337% 

1 
0233
% 

 -2370 731
2 

 العليا

الميتعين تعلم اللغة العربية  3
 ابستخدام اجلريدة العربية 

 -1 
0233
% 

02 
0033
% 

2 
733

1% 

2360 730
3 

 العليا

إستخدام اجلريدة العربية  2
 اليرتقي يف الثروة املفردات

 - -06 
6633
% 

3 
773

7% 

2030 737
7 

 العليا

إستخدام اجلريدة العربية ال  02
 يزيل السئم يف التعلم

 - -02 
0033

00 
133

2120 731
3 

 العليا
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% 7% 
131      امللعادلة 

116 
331
11
9 

 اللعليا
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عن تصرحيات  00-0 وقد جهزت الباحثة يف اجلدول 
ويف اجلدول السابق نرى أن . متت اإلجابة عليها ملعرفة استجاابت

هذه تدل على  731203فهي الطلبة نتيجة معدلة استجاابت 
 .العليا أن استجاابهتم حتصل على درجة

 أبن جيابية السابقة وهيوكذلك ابلنظر إىل التصرحيات اإل 
. عند الطلبة الثروة اللغويةفعالية لرتقية العربية  ستخدام اجلريدةا

 املفرداتإكثار يف الطلبة يساعد   وسيلة اجلريدة العربية  كما
  .وفهم النصوص العربية ابلسهولة سالب املتنوعةاألاجلديدة و 

فهذه تدل على "مهارة القراءة،  على الطلبة  ومناسب لرتقية قدرة
 ".مبعىن أهنا حتصل على درجة العليا 731203أن نتيجة معدلة  

 ضو حتقيق الفر  -ج
هلذ البحث هو  كما ذكرت يف الفصل األول أن الفرض

 :فرضان
إن استخدام اجلريدة العربية مل : (Ho)  الفروض الصفري_ 0

اللغوية                            يكن فعاال لرتقية الثروة 
 أمفى أوى العصري الطلبة يف معهد عند
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إن استخدام اجلريدة العربية : (Ha) الفروض البديل _ 0
د الطلبة يف غوية عالل           يكون فعاال لرتقية الثروة 

 أمفى أوى العصري معهد
 

لرتقية الثروة يكون فعاال استخدام اجلريدة العربية  وإن  
بواسطة حتصيل . معهد أمفي أوي العصري يفعند الطلبة  اللغوية

( 23222)ت  -أن تتيجة االختبار  2-0يف اجلدول  Test-ت
وهذا  ( .2321<23222) (  (.Sig)ونتيجة مستوى الداللة 

 (Ha)مردود والفرض البديل ( (Hoيدل على أن الفرض الصفري 

لرتقية الثروة  ن فعااليكو  استخدام اجلريدة العربيةمقبول أى 
كانت استجابة  .معهد أمفي أوي العصري يفعند الطلبة اللغوية 

 ،إجيابيةاستخدام اجلريدة العربية  لرتقية الثروة اللغوية الطلبة على 
 (731203)حتصل على درجة العليا  اعتمادا إىل إجابة االستبانة
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 اخلامس فصلال
 اخلامتة

 نتائج البحث _ أ
الباحثة حتليل البياانت حتليال اتما تفصيليا  متاقبعد ما 

من بدايته حىت هنايته، قدمت بعض نتائج البحث، وهي كما 
 :يلي

لرتقية الثروة  فعالية إن استخدام اجلريدة العربية -4
. معهد أمفي أوي العصري يفالطلبة عند اللغوية 

 ت - االختباروتعتمد الباحثة على أن تتيجة 
 (.Sig) نتيجة مستوى الداللةو  (00000)

(0000>00000 ). 
استخدام اجلريدة كانت استجابة الطلبة على  -2

اعتمادا إىل  ،إجيابيةالعربية  لرتقية الثروة اللغوية 
حتصل على درجة العليا  االستبانةإجابة 

(300145.) 
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 اإلقرتاحات  _ 2
على الظواهر السابقة تقدم الباحثة اإلقرتاحات  اعتمادا

 : تيةآلا
الطرق  اللغة العربية أن خيتار علمنييرجى من م -4

واألساليب املتنوعة واجلذابة حسب املادة أو 
املهارات  املدروسة يف عملية التعليم والتعلم، حىت ال 

 .يسئم الطلبة يف تعلم اللغة العربية
أن خيتار وسائل التعليم املوافقة  علمنييرجى من امل -2

املتعددة يف تدريس اللغة الوسائل  اللمادة ويستخدمن
على فهم املادة فهما  بالحىت يسيطر الط، العربية
 .عميقا

من املستحسن أن يصلح القارئني اخلطااي اليت  -3
جيدوهنا يف هذه الرسالة أبن تكون هذه الرسالة على 

 .صورهتا املمتازة
يرجى من الطلبة أن حيرصوا وجياهدوا يف تعلم اللغة  -1

 لعربية وحيفظوا املفردات اجلديدةا
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 مراجع

 املراجع العربية  -أ

، الطبعة األوىل، املهارات اللغوية ،4141أمحد فؤاد حممود عليا، 
 .دار املسلم للنشر والتوزيع: رايض

املرجع ىف تعليم اللغة العربية  ،4891 رشدى دمحم طعيمة،  
أم القرى  معة جا  رايض، ابللغات األخرىللناطقني 

 .معهد اللغة العربية
 ،املدخل إىل تعليم اللغة العربية ،4001سالمى بنت حممود،

 .الرانريى فرس: بنداأتشية 
ل إىل البحث يف العلوم املدخ ،4001 صاحل بن محد العساف،

 .مكتبة العيكان: الرايض السلوكية،
، الفىن ملدرس اللغة العربيةالوجه  ،4448 عبد العليم إبراهيم،

 .دار املعارف:القاهرة 
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 ،خصائص العربيه والطرائق تدريسها ،4889 انيف معروف،
 .دار النفائس: بريوت

 املراجع اإلندونيسية _ ب
- 
 اإللكرتوينمراجع _ ج

Almaany All rights reserved .  

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar, ma`na al jariidah. 

Diakses tanggal  4040 -4048 
Wikipedia, https://ar.wikipedia.org/wiki.ma`na al jariidah   

Diakses tanggal 42/2/404 
Ali jabir,  https:ن//mawdoo3.com, ma`na al 

arabiyah, Diakses tanggal  9 /9/ 4049 
 Mujid Khudhor, http://  mawdoo3.com, ta`rif al jariidah, 

Diakses 44/4/4041 

 









RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah  : Pesantren Terpadu Tgk Chik Eumpe 

Awee 

Mata Pelajaran : Muthalaah 

Kelas/Semester : XI / Ganjil 

Materi Pokok  : حرائق الغاابت 
Alokasi Waktu : 1 X 45 (1 X Pertemuan)  

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

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, kerja 

sama, toleran, damai) santun, responsive dan pro-aktif 

dan menunjukkan sikap sebagai bagian dan soslusi atas 

berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, 

sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

ceriman bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Kompetensi Inti (KI-3) :  



Memahami, menerapkan, menganalisis dan 

mengevaluasi pengetahuan factual, konseptual, 

proseduaral dan metakonitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tenteng ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan 

pengetahuan procedural pada 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 

manndiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

 

 

 

 



B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar 

 

Indikator 

1.1 Mensyukuri kesempatan 

dapat mempelajari bahasa arab 

sebagai bahasa pengantar 

komunikasi internasional yang 

duwujudkan dalam semangat 

belajar. 

1.1.1 Menunjukkan rasa 

syukur atas nikmat Allah 

SWT berupa kesempatan 

dapat mempelajari bahasa 

Arab. 

2.2 Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, percaya diri, dan 

bertanggung jawab dalam 

melaksanakan komunikasi 

transaksional dengan guru dan 

teman 

2.2.1 Menunjukkan sikap 

berani dalam 

berkomunikasi dan 

tanggung jawab  dengan 

teman menggunakan 

bahasa Arab. 



3.1 Melafalkan kata, frasa, dan 

kalimat bahasa arab yang 

berkaitan dengan حرائق الغابات  

 

3.2 Menemukan makna atau 

gagasan dari ujaran kata, frasa, 

dan kalimat bahasa arab yang 

berkaitan dengan حرائق الغابات 

baik sacara lisan maupun 

tertulis. 

 

3.1.1 Membaca teks koran 
berbahasa Arab  terkait 

topik  dengan   تحرائق الغااب 

baik dan benar. 

 

3.2.1 Menunjukkan makna 

mufradat  terkait topik  

 dengan baik حرائق الغابات 

dan benar  

3.2.2 menentukan uslub 

baru bahasa Arab terkait 

topik حرائق الغابات 

4.1  Membuat analisi sederhana 

unsur kebahasaan, struktur teks 

dan unsur budaya dan teks 

terkait topik حرائق الغابات yang 

sesuai dengan konteks 

penggunaannya. 

4.1.1  Menemukan tarkib 

jumlah ismiyah dan jumlah 

fi`liyah dalam teks terkait 

topik حرائق الغابا dengan 

baik dan benar. 

4.1.2 Menemukan ide 

pokok yang terdapat dalm 

teks koran berbahasa Arab 

terkait topik حرائق الغابات 

 

 



C. Tujuan Pembelajaran 

 Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, 

mengasosiasi, dan mengkomunikasikan peserta didik mampu:  

1. Mengetahui mufradat baru dengan  benar terkait 

dengan topik حرائق الغاابت 

2.  Membaca dan bisa memberikan baris pada teks 

koran berbahasa Arab dengan fashih dan benar 

terkait topik حرائق الغاابت 

3. Menerjemahkan teks koran arab dengan baik dan 

benar terkait topik حرائق الغاابت 

4. Menentukan ide pokok pada paragraf teks koran 

berbahasa Arab terkait topik حرائق الغاابت 

5. Menambah uslub baru yang terdapat dalam teks 

koran berbahasa Arab terkait topik حرائق الغاابت    

6. Memahami tarkib yang terdapat didalam teks koran 

arab (jumlah ismiyah dan jumlah fi`liyah ) dengan 

baik dan benar terkait topik حرائق الغاابت 

D. Materi Pembelajaran 

 (Terlampir) 



  

E. Metode Pembelajaran/Pendekatan 

1. Metode  : - Membaca 

     - Ceramah 

     - Tanya Jawab 

     - Penugasan   

     - Diskusi  

 

2. Pendekatan  : Scientific approach ( pendekatan 

ilmiyah) 

 

3. Model   : kooperatif learning  

 

 

 

F. Media/Alat dan Sumber Pembelajaran 

1. Media : Koran  berbahasa Arab  

2. Alat  : Spidol, Papan Tulis .  

3. Sumber Belajar:  

a. Internet, https://www.bbc.com,  حرائق الغابات في

 Diakses pada 23 september 2019 .إندونيسيا

b. Almaany.com, All rights reserved,  

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar. Diakses pada 2010 -

2019  

c. Yunus, Mahmud,Kamus Arab Indonesia, Jakarta: 

Hindakarya Agung, 1989.   

 

G. Langkah – langkah Pembelajaran 

https://www.bbc.com/


 

Tahapan 

Kegiatan  
Guru Siswa Waktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 

Pendahuluan 

Guru mengucapkan 

salam dan berdoa 

bersama 

Siswa 

menjawab 

salam dan 

berdoa 

bersama – 

sama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

Guru menyapa siswa 

dan menanyakan 

kabar, lalu bertanya 

dengan kalimat  ماذا
؟درسنا األن  

Siswa 

menjawab 

dengan  احلمدهلل
 اننا خبري 

Guru memeriksa 

kehadiran siswa  

 Siswa 

mendengarkan 

absensi guru 

Guru memberikan 

apersepsi kepada 

siswa 

Siswa 

mendengarkan 

apersepsi guru 

Guru memberikan 

Motivasi kepada siswa 

Siswa 

mendengarkan 

motivasi yang 

diberikan oleh 

guru 

Guru menyampaikan 

tujuan Pembelajaran 

kepada siswa  

Siswa 

mendengarkan 

tujuan 

pembelajaran 



dari guru 

Guru menyampaikan 

garis besar cakupan 

materi dan penjelasan 

tentang proses 

pembelajaran yang 

akan dilakukan serta 

bentuk test. 

Siswa 

mendengarkan 

penjelasan 

guru dengan 

seksama. 

 

 Guru membagikan 

siswa menjadi 

beberapa kelompok  

 siswa duduk 

di dalam 

kelompok 

masing-masing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

Mengamati  
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Menit 

 Guru membagikan 

LKPD  kepada 

masing-masing 

kelompok 

Siswa 

mengamati  

LKPD yang 

diberikan oleh 

guru dalam 

kelompok 

masing-masing 

Guru meminta siswa 

untuk memperhatikan 

dan membaca teks 

koran berbahasa Arab 

dengan shamitah 

terkait topik  حرائق
  الغاابت

Siswa 

memperhatika

n dan 

membaca teks 

koran 

bebahasa  Arab 
 dengan 

shamitah 

terkait topik 

 حرائق الغاابت
Menanya 



Guru mempersilahkan 
siswa untuk bertanya 

terkait materi yang 

belum  dipahami 

siswa bertanya 
terkait materi 

yang belum 

dipahami 

Mengekploirasi 

 guru meminta siswa 

untuk memberi baris 

teks terkait topik  حرائق
 yang telah الغاابت

dibagikan . 

Siswa meberi 

baris terkait 

topik  حرائق
 yang الغاابت

telah dibagikan 

. 

 

 guru meminta siswa 

untuk menerjemahkan 

koran berbahasa Arab 

terkait topik  حرائق
 . الغاابت

Siswa 

menerjemahka

n koran 

berbahasa 

Arab terkait 

topik  حرائق
 الغاابت

Mengasosiasi 

Guru meminta siswa 

untuk mengambil ide 

pokok dalam paragraf 

terkait topik  حرائق
 الغاابت

Siswa 

mengambil ide 

pokok dalam 

paragraf terkait 

topik  حرائق
 الغاابت

Guru meminta siswa 

untuk mencari uslub-

uslub baru terkait 

Siswa mencari 

uslub-uslub 

baru terkait 



topik حرائق الغاابت  topik  حرائق
 الغاابت

Guru meminta siswa 

untuk menentukan 

tarkib dalam teks 

terkait topik  حرائق
 الغاابت

Siswa 

menentukan 

tarkib dalam 

teks terkait 

topik  حرائق
 الغاابت

Mengkomunikasikan  

Guru meminta salah 

satu  siswa anggota 

kelompok  untuk 

mempresentasikan 

hasil kerja kelompok 

di depan kelas   

Siswa maju ke 

depan kelas 

untuk 

mempresentasi

kan hasil kerja 

kelompok 

mereka 

masing-masing 

Guru meminta salah 

satu anggota 

kelompok  untuk 

membaca teks dengan 

suara lantang  didepan 

kelas terkait topik  حرائق
 الغاابت

Siswa maju 

kedepan kelas 

untuk 

membaca teks 

dengan suara 

lantang terkait 

topik  حرائق
 الغاابت

 

 

 

 

Guru menyuruh siswa 

untuk menyimpulkan 

materi terkait  topik 

Siswa 

menyimpulkan 

materi 

pembelajaran 

 

 

 

 



 
 

Kegiatan 

penutup 

 dengan حرائق الغاابت
dibimbing oleh 

guru 

 
 

5 m

e

n

i

t

  

Guru memberikan 

evaluasi kepada siswa 

terkait topik  حرائق
  الغاابت

siswa 

mengerjakan 

evaluasi yang 

diberikan guru. 

Guru memberikan 

nasehat atau pesan 

moral  kepada siswa 

 

Siswa dengan 

seksama 

mendengarkan 

nasehat atau 

pesan moral 

dari guru 

Guru memeberikan 

refleksi diakhir 

pembelajaran  

Siswa 

merespon 

tentang 

pembelajaran 

tersebut  

Guru menutup 

pembelajaran dengan 

doa dan salam 

Siswa berdoa 

secara 

bersama-sama 

dan menjawab 

salam dari 

guru 

H.  Penilaian Hasil Pembelajaran  

1. Teknik Penilaian  

a. Tes tertulis 

b. Observasi Respon Siswa 

 

2. Instrumen Penilaian  



a. Soal Tes Tertulis 

b. Angket/Lembar Pengamatan 

 

 Mengetahui:  Eumpe Awee,                 2019

 Guru Bidang Studi Mahasiswa Peneliti 

        

  

     Nurrahmawati  

 NIP:    NIM: 150202023 

 

Mengetahui: 

Mudir Ma'had  

      

 

    

NIP: 

  



LAMPIRAN – LAMPIRAN 

1. Materi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lembar Kerja 
Peserta Didik  

Mata pelajaran  : Muthalaaah 

Kelasa /Semester  : XI / Ganjil 

Materi   : حرائق الغابات 

Soal  Materi    : Membariskan, menerjemahkan,   memberi ide 

pokok, menemukan uslub dalam teks koran berbahasa Arab 

Nama Kelompok :  

Anggota   : 

PETUNJUK KEGIATAN 

1. Lihat dan perhatikanlah koran berbahasa arab bersama teman 

kelompok sesuai paragraf yang telah ditentukan masing-masing 

kelompok. 

2. Bacalah dan berilah baris teks koran berbahasa arab bersama teman 

kelompok sesuai paragraf yang telah ditentukan masing-masing 

kelompok. 

3. Terjemahkan paragraf  dengan baik dan benar bersama teman 

kelompok masing-masing. 

4. Temukan berbagai uslub baru dalam teks koran berbahasa Arab 

bersama teman kelompok 

5. Tentukan ide pokok paragraf tersebut. 

6. Carilah tarkib jumlah ismiyah dan jumlah fi`liyah yang terdapat 

dalam teks bersama teman kelompok. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

TEKS BACAAN KELOMPOK 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawaban  

Terjemahan  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No 

 

Uslub baru bahasa 

Arab 

Arti 

   

   

   

   

   

No Jumlah Ismiyah Jumlah Fi`Liyah 

   

   

   

   

   

 حا الّنجَ و  التوفيق َمعَ 

Ide pokok 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKS BACAAN KELOMPOK 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawaban  

Terjemahan  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No 

 

Uslub baru bahasa 

Arab 

Arti 

   

   

   

   

   

No Jumlah Ismiyah Jumlah Fi`Liyah 

   

   

   

   

   

 حا الّنجَ و  التوفيق َمعَ 

Ide pokok 

………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKS BACAAN KELOMPOK 3 

 

Terjemahan  

Jawaban  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

 

Uslub baru bahasa 

Arab 

Arti 

   

   

   

   

   

No Jumlah Ismiyah Jumlah Fi`Liyah 

   

   

   

   
   

 حا الّنجَ و  التوفيق َمعَ 

Ide pokok 

………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

 

 

 



ANGKET RESPON SISWA TERHADAP PENGGUNAAN 

KORAN BERBAHASA ARAB UNTUK MEMPERKAYA 

BAHASA 

  

Nama  : 

Kelas  : 

 

Petunjuk pengisian: 

1. Bacalah dengan teliti pertanyaan-pertanyaan berikut dan 

jawablah dengan memilih salah satu jawaban yang paling 

sesuai dengan cara memberi tanda silang (x) pada lembar 

angket. 

 

Keterangan: 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

KS : Kurang Setuju 

TS : Tidak Setuju 

 

No Pertanyaan 
Keterangan 

SS S KS TS 

1. 

Saya senang belajar bahasa Arab 

menggunakan koran berbahasa 

Arab. 

 

    

2. 

 Membaca koran berbahasa Arab 

dapat memeperkaya mufradat 

bahasa Arab saya.  

 

    

3. 

Penggunaan koran berbahasa Arab 

menghilangkan rasa bosan saya 

dalam belajar. 

 

    

4. 

Penggunaan  koran berbahasa Arab 

dapat memotivasi saya dalam 

membaca teks bahasa Arab.  

 

    

5. 

 Belajar menggunakan koran 

berbahasa Arab dapat memperkaya 

uslub bahasa saya . 

 

    



6. 

Penggunaan koran berbahasa Arab 

dapat menambah wawasan saya 

 

    

7. 

Belajar bahasa Arab menngunakan 

koran berbahasa Arab adalah hal 

yang baru bagi saya. 

 

    

8. 

Saya tidak senang belajar bahasa 

arab menggunakan  koran 

berbahasa Arab. 

 

    

9. 

Penggunaan koran berbahasa Arab 

tidak meningkatkan penguasaan 

mufradat saya. 

 

    

10. 

Penggunaan koran berbahasa Arab 

tidak menghilangkan rasa bosan 

saya dalam belajar. 

 

    

 



Soal Post-Test 

Nama Siswa :  

Kelas  : 

 !الفقرة التالية  هات احلركة .1
 .الغاابت يف إندونسيا حتيل لون السماء إىل األمحار القاين حرائق 
األمحر خالل عطلة هناية األسبوع،  اللونفوق مقاطعة إندونسية إىل  السماء حتولت

. وذلك بسبب حرائق الغاابت واسعة النطاق اليت اندلعت يف أجزاء كبرية من البالد
أضر "إحدى سكان مقاطعة جاميب، التقطت صورا للسماء، إن الدخان  قالتو 

 ".بعينيها وحلقها
 !ترجم الفقرة املذكورة إىل للغة اإلندونسية  .2
 !ملة الفعلية من الفقرة املذكورة اجلملة اإلمسية واجل كتبأ .3
 !أعرب الكامات اليت حتت اخلط يف الفقرة املذكورة  .4
 :التالية إىل اللغة اإلندونسية  فرداتترجم امل .5

  هناية األسبوع   -األمحار القاين -
 موقع التواصل اإلجتماعي  -

 ضباب دخاين    -منتصف النهار  -
6. Terjemahkan kosa kata berikut kedalam bahasa Arab 

- Musim kemarau 

- Ahli meteorologi 

- Merah saga  

- Badan meteorologi 

- Satelit  

 #مع التوفيق والنجاح # 



Soal Pre-Test 

Nama Siswa :  

Kelas  : 

 !أجبهذهاألسئلةإبجابةصحيحة .أ
!التاليةإىلاللغةاإلندونيسيةفرداتترجمامل .1

 حرائق -
 الغاابت -
 النهضةالعلماء -
 وسائلاالعالمي -
 يوماملتعلمالوطين -

2. Terjemahkan kosa kata berikut kedalam bahasa Arab ! 

- penduduk 

- Akhir pekan 

- Situs jaringan social 

- Tengah malam  

- Merah saga 

 

لجملةالتاليةمثترجمإىلاللغةاإلندونسياهاتاحلركةل .3
 حرائقالغاابتيفإندونسياحتيللونالسماءإىلاألمحرالقاين -
بعدماطلعقطعةمنافالماملتعلم،شاعالتعاليقبنياجملتمع -

 !اخلطهاأعربالكلماتاليتحتت .4
 األمحراللونفوقمقاطعةإندونسيةإىلالسماءحتولت -
 احلركةيفوسائلاالعالميمنخاللانقلب -

 #معالتوفيقوالنجاح#



OUTPUT SPSS 

ANGKET 

 

Statistics 

 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 ratarata 

N 
Valid 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3.6500 3.5500 2.9000 3.7500 3.6500 3.6000 3.8000 3.5000 3.6000 3.1500 3.5150 

Std. Deviation .67082 .60481 .85224 .71635 .48936 .50262 .52315 .51299 .50262 .81273 .27391 

Sum 73.00 71.00 58.00 75.00 73.00 72.00 76.00 70.00 72.00 63.00 70.30 

 

s1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

kurang setuju 2 10.0 10.0 10.0 

setuju 3 15.0 15.0 25.0 

sangat setuju 15 75.0 75.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 
 



s2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

kurang setuju 1 5.0 5.0 5.0 

setuju 7 35.0 35.0 40.0 

sangat setuju 12 60.0 60.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 
 

s3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

kurang setuju 8 40.0 40.0 40.0 

setuju 6 30.0 30.0 70.0 

sangat setuju 6 30.0 30.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

s4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

tidak setuju 1 5.0 5.0 5.0 

setuju 2 10.0 10.0 15.0 

sangat setuju 17 85.0 85.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 



s5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

setuju 7 35.0 35.0 35.0 

sangat setuju 13 65.0 65.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

s6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

setuju 8 40.0 40.0 40.0 

sangat setuju 12 60.0 60.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

s7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

kurang setuju 1 5.0 5.0 5.0 

setuju 2 10.0 10.0 15.0 

sangat setuju 17 85.0 85.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 



s8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

setuju 10 50.0 50.0 50.0 

sangat setuju 10 50.0 50.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

s9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

setuju 8 40.0 40.0 40.0 

sangat setuju 12 60.0 60.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

s10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

kurang setuju 5 25.0 25.0 25.0 

setuju 7 35.0 35.0 60.0 

sangat setuju 8 40.0 40.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 



 

ratarata 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2.70 1 5.0 5.0 5.0 

3.30 3 15.0 15.0 20.0 

3.40 5 25.0 25.0 45.0 

3.50 2 10.0 10.0 55.0 

3.60 2 10.0 10.0 65.0 

3.70 2 10.0 10.0 75.0 

3.80 4 20.0 20.0 95.0 

3.90 1 5.0 5.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 دم الطلبة حاصل تعلم التعاوين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 يف تعليم التعاوين LKPDالعملية  تشرح املعلمة كيفية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تريب املعلمة الطلبة الذين يسئلون عن املادة

 

 

 

 

 

 

 

 يستجسب الطلبة األسئلة املعلمة
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