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 إهداء
اإلسالمية احلكومية، إىل أساتذيت يف جامعة الرانريي  (١

الذين قد علموين العلوم اْلديدة واملفيدة، وأرشدوين 
 إرشادا صحيحا، هلم ابلكثري تقديرا و إجالال

ن امد نصري وأمي املكرمة مسرية اللذإىل أيب املكرم حم (٢
للنجاح يف طلب العلم ربياين صغرية ودعاايين 

وساعداين ملواجهة مصاعب احلياة، لعل هللا أن 
 حيفظهما يف سالمة الدنيا واآلخرة.

زوجي املكرم ارفان هداية الذي دافعين ألواصل  إىل (3
 .الرتبية متاما

اإلسالمية إىل مجيع زمالئي يف جامعة الرانريي  (٤
احلكومية، أقول لكم جزاكم هللا خريا اْلزاء على 

 يف كتابة هذه الرسالة. مساعدتكم
 



 

 و

 شكر وتقدير
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
. ق هبا اإلنسانطربية أفضل اللغات ينعلغة الهلل الذي أنزل القرآن ابل احلمد 

حممد صلى هللا عليه وسالم وعلى آله وأصحابه أمجعني ومن  والصالة والسالم على نبينا
 الدين.ه وإحسانه إىل يوم تتبعه هبداي
 قسم يقررها اليت الرسالة وتوفيقه من أتليف هذه هللا انتهىت الباحثة إبذن قد 

 احلكومية اإلسالمية الرانريي جامعة املعلمني وأتهيل الرتبية بكلية العربية اللغة تعليم
بوسيلة  طريقة القواعد والرتمجةفعالية الطلبة حتت املوضوع:  يتعلمها املواد من كمادة

يف )الطلبة على مهاسة القراءة  يف رس  اطمطالعة لرتقية قدسة (strip story) قطاع القصة
 معهد اجملدر اطمتكامل اإلسالمي رساسة جتريبية(

ني اما األستاذ سهيمي املاجستري و ميأتليف هذه الرسالة إبشراف املشرفني الكر  
أوقاهتما الثمينة  قد أعطيا ينهللا خري اْلزاء اللذاألستاذة فجرية املاجستري، أقول جزاكما 

يف إشرافهما ومساعدهتما هذه الرسالة من أوهلا إىل آخرها، لعل هللا ابركهما وجزااما خريا 
 يف الدنيا واألخرة.

 نيذلال يتاحملبوبني حممد نصري ومسري لدينالو لوتقدم الباحثة شكرا واحرتاما  
لعل هللا تعاىل يعطيهما ويرمحهما  تابة الرسالة وأعطياين الرتبية اإلسالمية،كيف  ين ادافع

 .ةأحسن اْلزاء يف الدنيا واألخرة ويرمحهما كما ربياين صغري 
 ورئيس املعلمني وأتهيل الرتبية وعميد كلية وتقدم الباحثة ابلشكر ملدير اْلامعة 

. وال تنسى الباحثة أن انفعا علوما علموها نالذي ةساتذاأل ومجيع العربية اللغة تعليم قسم
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 اجلداول قائمة
 أسئلة البحث وحتليلها: ١ اْلدول
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 املتكامل اإلسالمياجملدد ِبعهد املباين واملرافق :  ٤ اْلدول

 التوقيت التجرييب: ٥ اْلدول
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 مستخلص البحث 
يف (Strip Story) بوسيلة قطاع القصة  طريقة القواعد والرتمجةفعالية عنوان البحث : 

لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة يف معهد اجملدد  املطالعة درس
 دراسة جتريبية() املتكامل اإلسالمي

   اسم            : نور احلكيمة
 ١٧٠٢٠٢١٨٥رقم القيد       : 

يف قراءة  يفاتضعالطالبات  املتكامل اإلسالمي أن اجملددكما حلظت الباحثة ِبعهد 
املقروء، وال يستطعن تطبيق النحو على سبيل املثال يف حتديد   النصوص العربية وفهم

. وأما والغرض منها قراءةتفهم الطالبات ال ، ملوالصرف النحوالسطر األخري. بدون تطبيق 
على فعالية تطبيق طريقة القواعد والرتمجة بوسيلة  التعارفدف يف هذا البحث هي اهل

البحث اليت  منهجالقراءة يف درس املطالعة. و  قطاع القصة لرتقية قدرة الطلبة على مهارة
ياانت، قامت الباحثة . ويف مجع البجترييب و منهجالباحثة يف هذا البحث ه هاعتمدت علي
 البعدي.كان اجملتمع يف هذه الدراسة مجيًعااالختبار القبلي واالختبار اما  ابالختبارين

. وكانت اطالب 9٧ موعددهعهد اجملدد ِب يف املرحلة املتوسطةالصف الثاين امن  الطالبات
 اام فصالنيعين طالبة.  ٥٠، وعددهنه الدراسة طالبات الصف الثاينعينة يف هذال
ابستخدام  T-Testاالختبار القبلي والبعدي إبجراء بعد حتليل . فصل الثاين "أ و ب"ال

 sigةمستوى الداللالنتيجة  نتائج البحث من هذا البحث هي نيل "SPSS 22" برانمج

( Haهذا يدل على أن الفرض البديل ) ٠،٠٥مستوى الداللة نتيجة ، وهي أقل من 000
 القصة  بوسيلة قطاعطريقة القواعد والرتمجة ال مردود فتطبيق الفرض الصفري مقبول و

(Strip Story) .يف درس املطالععة فعاال لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة 
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ABSTRACT 

 

ResearchTitle  : The Effectveness of the Application of the Qawaid 

Wa Al Tarjmah Method with Strip Story Media 

in Muthala'ah Lessons to Improve Students' 

Ability in Reading Skills (Integrated Islamic 

Boarding School Al-Mujaddid Experimental 

Research) 

NIM 

Name    : Nurul Hakimah 

   : 17020185 

Based on the observations of researchers at the Al-Mujaddid Integrated Islamic 

Boarding School that they are weak in reading Arabic texts and in the reading 

comprehension they read, they cannot apply grammar, for example, in 

determining the last line. Without applying grammar, morphology, students will 

not understand the message and its purpose. The purpose of this study was to 

determine the effectiveness of the application of the qawaid and tarjamah methods 

through strip story to improve students reading skills in muthala'ah lessons. The 

research that there searcher uses in this researchis experimental research. In 

collecting data, there searcher conducted two tests, namely pre-test and post-test. 

The population in this study were all second grade students, totaling 97 people. 

The sample in this study were middle-level second grade students, totaling 50 

students. The sample selection method is by selecting two classes, namely the 

second class "A and B". After analyzing the pre test and post test by conducting a 

T-Test using the "SPSS 22" program, there sults of this study obtained a 

significance level value (2-tailed) sig 000 which was smaller than the result at a 

significance value of 0.05. This shows that the alternative hypothesis (Ha) is 

accepted and the null hypothesis (Ho) is rejected. The application of qawaid 

tarjamah method sthrough strip stories in learning to read is effective in improving 

students' reading skills. 
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ABSTRAK 

mereka lemah dalam membaca teks Arab dan dalam mahamami bacaan yang 

mereka baca, mereka tidak dapat menerapkan tata bahasa, misalnya, dalam 

menentukan baris terakhir. Tanpa menerapkan tata bahasa, sharaf siswa tidak akan 

memahami bacaan dan tujuannya. Oleh karena itu, hal tersebut membuat mereka 

kurang tertarik dan cenderung untuk belajar bahasa Arab. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan metode qawaid dan tarjamah 

melalui potongan cerita untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa dalam 

pelajaran muthala’ah. penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen. Dalam 

pengumpulan data, peneliti melakukan dua tes, yaitu pre-test dan post-test. 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh  siswa kelas dua, yang 

berjumlah 97 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas II tingkat 

menengah yang berjumlah 50 siswa. Metode pemilihan sampel dengan memilih 

dua kelas yaitu kelas dua “A dan B”. Setelah dilakukan analisa dalam pretest dan 

posttest dengan melakukan T-Test menggunakan program “SPSS 22”, hasil dari 

penelitian ini memperoleh nilai tingkat signifikansi (2-tailed) sig 000 yang lebih 

kecil dari hasil pada nilai signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 

alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nol (Ho) ditolak.Penerapan metode qawaid 

dan tarjamah melalui strip strory dalam pembelajaran membaca efektif dalam 

meningkatkan kemampuan membaca siswa. 

 

NIM 

Nama    : Nurul Hakimah 

   : 17020185 

Tarjmah Dengan  Media Strip Story Pada Pelajaran 

Muthala'ah Untuk Meningkatkan Kemampuan 
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 فصل األولال
 أساسية البحث

 البحثمشكلة   -أ
 رتكيب( و املهاراتال)الصوت واملفردات و  عناصرهلا  من املعروف أن اللغة العربية 

كز الباحثة يف هذه الدراسة على مهارات القراءة تر )االستماع والكالم والقراءة والكتابة(. 
مهارة معنی حذف فهو  -مهارا–مهرا  -فقط.كما عرفنا أن املهارة لغة من الكلمة مهر

 انل،ألن إذا لفرد يفعلها أن ميكن ما القدرة فهي هنا املهارة من املقصود اماهر،وأم
 ١العربية. اللغة يقرأ نصوص من  على جيب اليت املهمة املهارات من وحدها القراءة

 ترمجة فيها عقلية،يتم عضوية عملية القراءة وقراءة، ويقال قرأ يقرا-قرأ الكلمة من والقراءة
 قروءة )جهرية/صامتة( مفهومة ام معان والضوابط( إىل واحلركات املكتوبة )احلروف الرموز
 ٢تفاعل مع ما يقرأ وتوضيفة يف سلوكه. فيال القارئ عند دراكها أثرا ينصح

 ا يعىنمنه .إذا نبحث عن قراءة نص العريب علينا أن نعرف أهداف مهارة القراءة 
أن وسيلة تربط فکر اإلنسان ابألنسان، فيمكن أن يطلع على أفكار اآلخرين ويتعرف 
على الثقافات القدمية واحلديثة، البعيدة والقريبة، فالقراءة تصل اإلنسان برتاث أمته من 

من أجل احلصول على  جند املفردات الكثرية وابلقراءة 3علم وفن ومعتقدات ومقدسات.
. الدعم الداخلي يعين واملفردات اليت حتتاج إىل دعم داخلًيا وخارجًيا اتاملعلومات واملعرف

وجود اهتمام ومحاس لقراءة النصوص العربية. بينما املساعدة اخلارجية، على سبيل املثال 
 ، ووسائل اإلعالم، واملدرسني، والبيئة.مثل وجود طرق التعلم ،

                                                             

، )اململكة العربية السعودية: معهد املعلوم اإلسالمية والعربية(، الطريقة العامة على مدس  اللغة العربيةحممد بنا معلوف،  1 
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 ٨٥( ص.٢٠٠٧: دار النفائس، ، )بريوتخصائص العربية وطرائق تدسيسهاانيف معروف، 2  

 ١٢٧-١٢6ه( ص.  ١٤١٢، )الرايض: دار املسلم، الغةوية ماهيتها وطرائق تدسيسها اطمهاساتأمحد فؤاد حممود علمان،  3  
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على التحدث ابللغة معهد اجملدد هي إحدى املؤسسات اليت تشجع الطالب  
يقوم املعلم هي  السابقة كل فصل. بناء على نتيجة املالحظة  العربية ،اليت تنتصر على

بتطبيق طريقة واحدة فقط تعىن بطريقة املباشرة عند عطاء املواد على الطالبات، وعدم 
من  املتوسطةحبيث تشكو الطالبات على مستوى  ممارسة عن القواعد والرمجة مباشرة،
يف درس خاصة  يف قراءة النصوص العربية تفايوضععدم إتقاهنن للمواد وجيعلهن كساىل 

 .املطالعة
أقل املقروء أوال  وفهم لعربيةيف قراءة النصوص ا يفاتضع العوامل اليت جتعلهن 

ن تطبيق النحو على عال يستط أهننتعلم اللغة العربية. العامل الثاين هو يف ا وميوال اهتمام
ابلرغم من أن النحو هو قواعد  يد السطر األخري يف كلمة أو مجلة،املثال يف حتدسبيل 

صرف و  ٤يعرف هبا وظيفة كل كلمة داخل اْلملة، وضبة أواخر الكلمات وكيفية إعراهبا.
 النحو. بدون تطبيق روف وترتيب احلروف يف الكلمة، زايدة احلإما يف تغيريات الكلمة

، سواء الرسالة والغرض منها فهم الطالبات، لن تاملفرداتومعرفة الكثري من والصرف 
، فلن النص . وعندما يطلب املعلم سرد ما قرأةضمنًيا أو مكتواًب بصريح من قبل املؤلف

أقل يف إتقان املفردات حبيث يكون فهم النص صعًبا وستتكرر  من ذلك ألهنن يتمكنن
كرر الكلمات اليت جتعل التعلم غري   اْلمل ابلتأكيد ولن يتم استنفاد الوقت إال من خالل

 فعال كما تريد حتقيقه.
رتقية النجاح يف تعلم مهارة القراءة، وال بد ملعلم أن للذلك يدور املعلم مهًما 

 خيتار الطريقة والوسيلة املناسبة يف الدرس، جتعل الطالب أن يقرأ قراءة نص العريب
طريقة لسهولة ممارسة العلوم العربية . لذلك تقدم الباحثة الذي قرأوهويفهمون النص ال

                                                             

 ١٧ ، ص. )٢٠٠٠بريوت: دار الثقافة اإلسالمية، (،ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  4  
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وحتسني مهارات القراءة بتطبيق  )النحو، الصرف والبالغة( يف النص وزايدة املفردات
 طريقة القواعد والرتمجة يف تدريس املطالعة ابستخدام وسيلة قطاع القصة.

 ن طريقة القواعد والرتمجة هي الطريقة اليت تتكون من طريقة النحو والرتمجة،إ 
وهي تبدأ بتعليم القواعد  رجم من اللغة املصدر إىل لغة اهلدف مع تطبيق قواعد اللغة.ون

بينما وسيلة قطاع القصة  ٥.وشرحها شرحا طويال منفصال ومدعما بواسطة اللغة الوطنية
بدون  ةاطا يف التعلم ابستخدام مجل منقطهو وسيلة اإلعالم اليت جتعل الطالب أكثر نش

جتعلهم يفكرون يف سطر القصة بعد إعطاء سطور اْلملة اليت يتم  خطوط إلعادة ترتيبها
 6قطعها لتصبح قصة موحدة.

 ةختتار الباحثلباحثة يف معهد اجملدد املتكامل املشاكل اليت وصفها اهذه  لحل 
يف  (Strip Story)بوسيلة قطاع القصة  طريقة القواعد والرتمجة فعالية" حتت العنوان

معهد اجملدر الفصل الثاين  قدسة الطالب على مهاسة القراءة يفرس  اطمطالعة لرتقية 
 اإلسالمي" اطمتكامل

 البحثسؤال  -ب
 هل تطبيق: تيةاآلاملشكلة  ةالباحثحددت ، البحث السابقةعلى مشكلة  بناء 
مهارة  على ةبالطلقدرة  ة يكون فعاال لرتقيةالقص وسيلة قطاعبرتمجة وال داعو القطريقة 

 ؟اإلسالمي املتكاملاجملدد  عهدِبة املطالع درسقراءة يف ال
 

                                                             

املكرمة: جامعة أم القرى ،)مكة طرق تدسيسه–مداخله –تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى أسس ، حممود كامل الناقة 5  
 ٧٠، (١9٨٥معهد اللغة العربية وحدة البحوث واملناهج، 

 6 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011),  hal.9 
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 البحثف ده  -ج
 وسيلةرتمجة بوالد واعالقطريقة  لية تطبيقافع على رفالتعهو ف بحثهدف الأما  

 تكاملاجملدد امل عهدِباملطالعة  درسقراءة يف ال مهارة على ةبالطلقدرة لرتقية القصة  قطاع
 .اإلسالمي

 أمهية البحث  -ر
 البحث هي كما يلي: اميةأ 

 للطلبة:  (١

قراءة النصوص ابستخدام القواعد مهارة ليكون الطلبة قادرين على   -أ
 الصحيحة

 ديدةاْلفردات امل زايدةة الطلبة على فهم النصوص و لسهول -ب
 قراءة النصوص العربية مهارةلرتقية نشاط الطلبة على  -ج

 للمعلم:  (٢
 ويةاللغ اتهار امل ملساعدة املعلم يف تعليم  -أ
 الطلبة النشاط ملساعدة املعلم يف تنمية دوافع -ب

 للباحثة: (3
 أن يكون هذا البحث مفيدا للباحثني اآلخرين   -أ
  قطاع القصة  وسيلةبلزايدة فهم الباحثة يف تطبيق طريقة القواعد الرتمجة   -ب

 النصوص العربية. لحتلي يف
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 البحث وفروضه افرتاض  -ه
الوسيلة التعلمية و هي اإلجابة على مشكلة البحث، وأن الطريقة  فرتاضالا 

 املناسبتان ابملادة تؤداين إىل نتيجة عملية التعليم والتعلم اْليدة.
 :ااموأما فرضا هذا البحث  

 ((Haالفرض البديل  -١
 الطلبةقدرة لرتقية  الالقصة فعّ  قطاع وسيلةرتمجة بوالد القواعتطبيق طريقة إن 
 .اإلسالمي املتكاملاجملدد  ِبعهد املطالعةدرس قراءة يف ال مهارة على

 ( Ho)الفرض الصفري   -٢

 يكون فّعاال لرتقية قدرة قطاع القصة مل وسيلةتطبيق طريقة القواعد والرتمجة بإن 
 .اإلسالمياملطالعة ِبعهد اجملدد املتكامل درس قراءة يف ال مهارة ة علىالطلب

 
 حدور البحث  -و

 احلد اطموضوعي: -1
بوسيلة قطاع  طريقة القواعد والرتمجةفعالية  رموضوع هذا البحث يقتص
يف درس املطالعة لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة (strip story)  القصة

 (.دراسة جتريبية يف معهد اجملدد املتكامل اإلسالمي)
 احلد اطمكاين: -2

للمرحلة  سابنج يف الفصل الثانية اإلسالمييقتصر معهد اجملدد املتكامل 
 تواسطة.امل

 احلد الزماين: -3
 ٢٠٢٠/١٢٠٢العام الدراسي جيرى يف إن هذا البحث 
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 مصطلحات البحث -ز
 كما يلي:صطلحات اليت يتضمن عليها املوضوع يف هذه الرسالة  فاملأما   

 فعالية  (١
معناه انفد، مؤثر، يؤدي إىل النتائج. كلمة الفعالية أصلها "الفعال". و 

إمنا معىن  ٧والفعالية هي قدرة على إنتائج أثر أي فعالية أسلوب تربوي.
طريقة القواعد الفعالية يف هذه الدراسة هو النتيجة من أثر إجراء تطبيق 

يف درس املطالعة لرتقية قدرة  (Strip Story) بوسيلة قطاع القصة والرتمجة
 .القراءة الطالب على مهارة

 القواعد والرتمجةطريقة  (٢
هي وهي طريقة يتم فيها الرتمجة من اللغة املصدر إىل  القواعد والرتمجة طريقة      

اللغة اهلدف إىل جانب تطبيق القواعد النحوية. تركز هذه الطريقة على ترمجة 
 ٨لعكس.ابالقراءات من اللغات األجنبية إىل لغات الطالب و 

 القصة قطاعوسيلة  (3
تستخدم قطًعا من الورق حتتوي على رسائل تعليمية  قطاع القصة تعد وسيلة    

تستخدم غالًبا يف تدريس اللغات األجنبية، ابإلضافة إىل كوهنا رخيصة 
وسيلة قطاع  فإن لزايدة احلماس واالهتمام يف قراءة النص العريب. الثمن،
ميكن هذا وسيلة ال تتطلب مهارات خاصة الستخدامها.بسيطة و  القصة

 إخلواحملفوظات وما  املطالعة درس ها يفاستخدم
 

                                                             

 ٨٢١م(، ص. ٢٠٠3، )بريوت: دار املشرق، اطمنجد السيط يف العربية اطمعاصرة، الطبعة األوىلمؤسسة دار املشرق،  7  

  8 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : Remaja 

Rosdakarya,2011), hal. 23 
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 الدساسة السابقة  -ح
السابقة هو إحدى أساسيات البحث اليت استخدمتها الباحثة ملعرفة  الدراسة

اْلوانب اإلجيابية والسلبية ملنهج البحث. وهذه الدراسة تساعد الباحثة على مقارنة 
 بني البحث السابقة والبحث احلالية: واالختالفنتائج الدراسة 

 9(٢٠١١) عزيزةدراسة  (١
رتقية القدرة على قراءة وفهم النص العريب لوالغرض من هذا البحث هو  

بعد استخدام وسيلة قطاع القصة يف التعليم املطالعة، أما منهج البحث 
( Action Researchطريقة البحث اإلجرائي ) ياليت تستعملها الباحثة ه

( يف تعليم Strip Story)أي تقوم الباحثة ابستخدام وسيلة قطاع القصة 
املطالعة يف الصف الثاين. واملواد الدراسية مأخوذة من كتاب الرشيدة. 
وْلمع البياانت اليت تتعلق هبذا البحث تستخدم الباحثة ابملقابلة 

نتيجة الشخصية واإلختبار يعين اإلخترب القبلي واإلختبار البعدي. وأما 
البحث من هذه الرسالة فهي إن تعلم املطالعة حيتاج إىل وسيلة تعليمية 
مناسبة ومسرورة. وإن وسيلة قطاع القيمة هلا آاثر كبري لرتقية كفاءة 

 .الطالبات ودفعهن يف تعلم املطالعة
 هي: ليةاحلاالدراسةو  السابقة دراسةالعالقة بني ال

 ةاملطالعيف تعلم  القصةالقطاع ستخدم الباحثان ت: وجوه التشابه -١

                                                             

( واستخدامها يف تعليم اطمطالعة مبعهد اطمناس العصري )رساسة Strip story) استخدام وسيلة قطاع القصة، عزيزة 9  
 م(٢٠١١، بكلية الرتبية وأتهيل املعّلمنيرسالةبكالوراي قسم تعليم اللغة العربية، )بند أشيه: ، أجرائية(
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 فقط الوسائط وحدها ةالسابق الباحثة تستخدما: وجوه االختالف -٢
حالًيا  الباحثةستخدم تطرق التعلم. و  ستخدمتومل  بدراسة االجرئية

 بدراسة جتربية ترمجة يف التعلمو د القواطريقة 
 ١٠(٢٠١٠) وار بن عبده الراينصمسدراسة  (٢

املطالعة هو درس من دروس املشكلة يف هذا البحث هی کان درس  
العربية اليت تدور دورا مهما يف دفع قدرة الطالب والطالبات عن فهم 
النصوص العرىب، لذالك، هذا الدرس مهم لنا. ومن مث لكي يستطيع أن 
جيعل الطالب فهما وافيا عن هذا الدرس، فيطلب على املدرس أن 

رس ويعرف خيتار املدخل أو طرق التدريس الذي موافق عن هذا الد
املدرس املشكالت اليت يواجهها الطالب يف تعليم املطالعة. ولكن الواقع 
أكثر من املدرسني ال يعرفون أبي طريقة موافقة عن تعليم هذا الدرس، 

كان .  وال يعرفون املشكالت اليت يواجهها الطالب يف تعليم املطالعة
يا منهج البحث الذي يستعمله الباحث يف هذا البحث منهجا وصف
يقة وحتليال، وأهداف البحث هی ملعرفة كيف تطبيق الطريقة املباشرة وطر 

ملعرفة ما مزااي والعيوب بني الطريقتني الرتمجة يف تعليم املطالعة و 
السابقني يف تعليم املطالعة و ملعرفة املشكالت اليت يواجهها الطالب يف 

انت فيعتمد البيا تعليم املطالعة، فأما أدوات البحث املستخدمة ْلمع
 .الباحث على املقابلة الشخصية واملالحظة املباشرة واالستبانة

 :العالقة بني الدراسةالسابقة والدراسة احلالية هي 
                                                             

Kareng Ulee-رس  اطمطالعة ابلطريقة اطمباشرة وطريقة الرتمجة يف معهد ابب النجاحمسصوار بن عبده الراين، تعليم 10  

Banda Aceh ،م(٢٠١٠، أشيه: كلية الرتبية وأتهيل املعّلمنيبكالوراي قسم تعليم اللغة العربية، )بند  رسالة 
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رتمجة يف تعلم والد اعو الق: يطبق الباحثان طريقة وجوه التشابه  -١
 ة.املطالع
بدراسة  األساليب فقطالسابق  الباحث: استخدم وجوه االختالف  -٢

ستخدم تيف التعلم. ويف الوقت نفسه،  الوسيلة يستخدم وال امليدانية
 .يف التعلم بدراسة جتربية يلة قطاع القصةوسحالية  الباحثة

 
 ١١(٢٠١9) رابينتري وهسدراسة  (3

املشكلة اليت واجهتها هذه الدراسة هي وقع يف امليدان ضعف طلبة قسم   
تعليم اللغة العربية يف قراءة نصوص املطالعة بل هم درسوا النحو من قبل 

الغرض من هذه الدراسة هو لكن ال ميكنهم أن يطبقوا النحو يف املطالعة. 
 قراءة عرفة سبب ضعفهم يفملقراءة النصوص العربية و  على حتديد قدرهتم

وأما نتائج هذا البحث فهي  الثالث. املستوىة لدى طالب املطالنصوص 
أن قدرة طلية الفصل الثالث بقسم تعليم اللغة العربية يف قراءة النصوص 

خلفية دراستهم املختلفة واملشكلة الفضلي أهم ندير  خفضة العربية من
دمة طويلة على تطبيق النحو يف قراءة النصوص العربية والنصوص املستخ

 .وقلة الدوافع من بعض املدرسني وطريقة مستخدمة عند تعلم املطالعة
 :السابقة والدراسة احلالية هي العالقة بني الدراسة 

يعاين الباحثان من نفس املشكلة وهي ضعف قدرة : وجوه التشابه -١
 ة.املطالعيف دروس  ةالعربي وصعلى قراءة النص الطالب

                                                             

مشكلة الطلبة يف تطبيق النحو عند تعلم اطمطالعة )رساسة حتليلية يف قسم تعليم اللغة العربية ،رابينتسوهري 11  
 م(٢٠١9، وأتهيل املعّلمني رسالةبكالوراي قسم تعليم اللغة العربية، )بند أشيه: كلية الرتبية جبامعة الرانوسي اإلسالمي احلكومية بندا آتشيه(
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 والوسائلاألساليب  السابق الباحثستخدم ي:الوجوه االختالف -٢
 والوسائلحاليًا األساليب  الباحثةستخدم تبينما حتليلية.  دراسةب

 .بدراسة جتربية
 طريقة كتابة البحث  -ط

وأما طريقة أتليف هذه الرسالة وكتابتها فاعتمدت الباحثة على طريقة التأليف   
احلكومية يف   ةاإلسالمياْلاربية املقررة يف كلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي 

 كتاب: 

“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Ar-Raniry Banda Aceh 2016” 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

١١ 

 الثاين فصلال
 النظري اإلطاس

 الرتمجةطريقة القواعد و   -أ
 القواعد والرتمجةطريقة  تعريف (1

و هي تبدأ الرتمجة.من طريقة القواعد وطريقة اليت تتكون هذه الطريقة هي       
يف  ١٢بتعليم القواعد وشرحها شرحا طويال منفصال ومدعما بواسطة الوطنية.

ات لغة أجنبية تؤكد على القواعد اللغوية أو لتحقيق مهار الهذه الطريقة، تعلم 
أما   .ووقف لتنفيذهاتدريسها أواًل مث ترمجة الدروس القراءة والكتابة والرتمجة، و 
 -قعودا-يعقد قعود-اعدة يعين اسم الفاعل من قعدكلمة القواعد مجع من ق

قاعدا، معناهها لغة القانون. واصطالحا هي وسيطة لضبط الكالم واهلجة 
  ١3.النطق والكتابة

هي طريقة تؤكد على حفظ القواعد النحوية وعدد من القواعد  طريقة   
الكلمات املعينة اليت ترتيبها بعد ذلك وفًقا للقواعد. بدأت هذه الطريقة أقل 
فاعلية مع االخرتاعات مثل آلة الطباعة. ويف الوقت نفسه، فإن طريقة الرتمجة 

ىل جنب مع هي طريقة يتم فيها الرتمجة من اللغة املصدر إىل اللغة اهلدف جنًبا إ
تطبيق القواعد النحوية. تركز هذه الطريقة على ترمجة القراءات من اللغات 
األجنبية إىل لغات الطالب والعكس صحيح. يقول اخلرباء أن دراسة القواعد 

يستند إيل  وسيلة تقومي. الكتابةو ليست هدفا، بل هي وسيلة لتقومي الكالم 

                                                             

)مكة املكرمة: جامعة أم القرى  طرق تدسيسه،-مداخلة-ناطقني بلغات أخرى أسا تعليم اللغة العربية لحممود كامل الناقة، 12  
 .٧٠(،١9٨٥معهد اللغة العربية وحدة البحوث واملناهج، 

 ٥٤3م(، ص.٢٠٠٨دار املشرق،  ، الطبعة األبعون، )بريوت:اطمنجيد يف اللغة واألعالم، دون الكاتب13  
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ي بداية بتعليم طريقة السابقة الذهي  والرتمجة القواعد طريقة أن املصدر األخر
حتتاج ترمجة للكلمات، مجال، لغة األم و طويال ابل القواعد وحتتاج شرحا

 ١٤.والعبارات من اللغة األم إىل اللغة األجنبية
( عندما طلبت ١6نالقر إىل فرتة رينيسانس ) القواعد والرتمجة طريقة تشري 

طالهبا دراسة الالتينية ألهنا كانت العديد من املدارس واْلامعات يف أورواب من 
كانت مفيدة لدراسة النصوص الكالسيكية  تعترب "قيمة تعليمية عالية" واليت

الذي يتم تدريبه التحليل املنطقي للغة، وحفظ قواعد اللغة املعقدة وأمناط 
 اْلمل، وكذلك القواعد واألمناط يف ممارسة الرتمجة.

 رتمجةوالد اعطريقة القو  أهداف (2
 اف هذه الطريقة هي:أهد  

 فهم القواعد.  -أ
 تدريب الطالب على الكتابة ابللغة الصحيحة. -ب

 الطالب ِبفردات واسعة. اتى -ج
 رتمجة.ابلتدريب الطالب على حصول املعىن  -د
 الطالب حفظ القواعد وفهمها.لكي  -ه
 .العلم له قيمة أتديبية وتطور -و
 .يوازن من حيث تصور كل منها ملفهوم اللغة وهدف تعليمهاأن  -ح

١٥ 

                                                             

 ١٧م(، ص.١99٠، )القاهرة: دار العربية لنشرريع، طرق تدسيس اللغة العربيةحممد املفيت،  14  

 3٤٧- 3٤٨ى، ص.  )١9٨9اْلزء األول:  (،اطمراجع يف تعليم اللغة العربيةرشدي أمحد طعيمة، 15  
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هيمن عليه أنشطة القراءة والكتابة. املفردات اليت هبذه الطريقة يالتعلم 
يتم تعلمها هي املفردات من اختبار القراءة، حيث يهفرتض أن اْلمل هي 

وحدة يف اللغة، ويتم إعطاء األولوية لدقة الرتمجة، واستخدام اللغة األم  أصغر
 يف عملية التعلم.

 رتمجةوالد اعقو ال طريقةخطوات تطبيق  (3
 :ما يليكةمجوالرت د اعو القخطوات تطبيق طريقة      

 يبدأ املعلم يف االستماع إلىسلسلة طويلة من اْلمل اليت فرضها  -أ
 سابقة، كما قام بشرح معاين اْلملة. فرصة على الطالب حلفظها يف

يقدم املعلم مفردات جديدة ويشرح معانيها ابللغة األم استعداًدا  -ب
 للمواد التعليمية.

بصوت قوي،  قراءة كتابل، يطلب املعلم من أحد الطالب التايل -ج
خاصة فيما يتعلق ابألشياء اليت عادة ما يتعرض هلا الطالب أخطاء 

 .وجب املعلم أن تصلحه وصعوابت، مث
 خطوات أخرى من تطبيق طريقة القواعد والرتمجة كما يلي:

 لةمث يعطي األمثبدأ املدرسة بشرح تعريف املوضوع القواعد ت  (١
تلقي املدرسة الطلبات يف حفظ املفردات وترمجتها وأن تطلب  (٢

 املدرسة منهن أن حيفظن املفردات السبق إلقائها
معاين تطلب املدرسة من الطلبات فتح النصوص و تلقيهن يف فهم  (3

تصحح ترمجتهن اخلاطئة و النصوص برتمجتها كلماهتا أو مجلتها 
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 تطلب منهن أن تعربنتشرح الناحية النحوية. ويف وقت األخرى 
  ١6 .الكلمات أو اْلمل املدروسة

 وعيوهبا القواعد والرتمجة مزااي طريقة (4
 كل طريقة هلا مزااي وعيوهبا. مزااي هذه الطريقة هي: 

 يتقن الطالب ِبعىن حفظهم عن ظهر قلب قواعد اللغة اهلدف. -١
يفهم الطالب احملتوايت التفصيلية ملواد القراءة اليت يدرسوهنا  -٢

 ويستطيعون ترمجتها.
 ريًا من املفردات يف كل اجتماع.ثحيفظ الطالب عدًدا ك -3
  ١٧تقوي هذه الطريقة قدرة الطالب على التذكر واحلفظ. -٤
 القراءة والكتابة والرتمجة. يف الطالب ميهر -٥
 طلب الطالب التحدث ابللغة العربية بنشاط.تهذه الطريقة ال  -6
 هذه الطريقة سهلة التنفيذ. -٧
 يف كل اجتماع. الكثري املفردات لطالب حفظيستطيع ا -٨
  من الفصول.كثرياستخدامها يف عدد   -9

 مناسبة ْلميع مستوايت قدرة الطالب. -١٠

                                                             

 ٥ ، ص.)٢٠١٢سوربيا: (،يف تعليم اللغة العربية وتطبيقها طريقة القواعد والرتمجة،أمي حنيفة 16  
 UleeKareng-Banda رس  اطمطالعة ابلطريقة اطمباشرة وطريقة الرتمجة يف معهد ابب النجاحمسصوار بن عبده الراين، تعليم 

Aceh ،م(٢٠١٠، بكالوراي قسم تعليم اللغة العربية، )بند أشيه: كلية الرتبية وأتهيل املعّلمني رسالة 
 17 Abdul Rauf, Penerapan Metode Qawaid Wa Al Tarjamah Dalam Kitab 

Amtsilah Untuk Meningkatkan Kemampuan Santri Memahami Kitab Kuning Dipondok 

Pesantren Nuhiyah Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar, Skripsi Sarjana, Prodi 

Pendidikan Agama Islam, (Makassar: FakultasTarbiyah Dan Keguruan,2018), Hal 14 
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 عيوب من طريقة القواعد والرتمجة هي:
 اطرة يف اللغة السلبية وغري النشاتوجيه الطالب امله  -١
 هذه الطريقة تعلم الكثري عن اللغة، وليس إتقان اللغة  -٢
 واسع. مقامترمجة احلرفية بني معىن اْلمل يف ما ختلط غالًبا   -3
 يتعلم الطالب جمموعة واحدة فقط من اللغات.  -٤
 حيفظ الطالب قواعد اللغة اليت تقدميها بطريقة مقنعة.  -٥
قد يكون التحليل النحوي مفيًدا ألولئك الذين يصممون، ولكن   -6

 من املمكن إرابك الطالب بسبب تعقيد التحليل.
 لطريقة يف مهارات الكالم.هذه اهاون   -٧
يف  األم اللغة تسمح إىل حد كبري ال ستخدم الطريقة هذهإن  -٨

عملية التعليم وهذا ملجأ اثره عدد غري قليل من املعلمني يف 
ابللغة إندونيسيا الذين ال يتميعون ِبا يكفي من مهارة التحدث 

  ١٨.العربية
 

 وسيلة قطاع القصة  -ب
 وسيلة قطاع القصةتعريف     (1

، ل، الوسيلواليت تعين الوس mediusمن الكلمة  الوسيلة كلمة أتيت    
أو رسالة متهيدية من املرسل إىل ة وسيل املقدمة. يف اللغة العربية يطلق عليه

هو إنسان أو مادي أو أحداث هتيئ  الوسيلةاملتلقي. قال جريالخ وإيلي إن 

                                                             

  ٤٧ -٤6، طرائق تدسيس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراهيم العصيلي،  18  
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الظروف اليت متكن الطالب من اكتساب املعرفة أو املهارات أو املواقف. 
      ١9.وسيلةالالكتب والبيئة املدرسية هي 

هي وسيلة تستخدم قطًعا من الورق مكتوبة  وسيلة قطاع القصة     
بقصة أو خطاب يتم تقطيعها بعد ذلك إىل أجزاء من اْلمل اليت التهستخدم 

املرئية اليت تتطلب  الوسائلمن  الوسيلةبوضوح يف تعلم اللغة األجنبية. هذه 
رؤية الطالب يف التقاط كل درس، وميكن تطوير رؤية الرسائل أو املعلومات 

والرسوم  خمتلفة مثل الصور اليت سيتم نقلها للطالب يف أشكال أو املفاهيم
استخدام ٢٠أو حنو ذلك. السطرو  خط بياينرسومات اخلطية و /والسكتش

 .اإلنشاءلة و واملطعاة واحملادث اإلمالءلتعلم  وسيلة قطاع القصة
أو  وسيلةهي  وسيلة قطاع القصةاستناًدا إىل الوصف أعاله، أن             

كتابة تتعلق ابملفاهيم املطبقة يف عملية التعلم. لذا، فإن البطاقة حتتوي على 
فعال للغاية يف إاثرة جو تعلم الطالب ألن  الوسيلةالتعلم ابستخدام هذه 

 اليشعر التعلم ابلصالبة.قطاع التعلم ابستخدام 
 وسيلة قطاع القصةخطوات استخدام   (2
 قبل رخول الفصل اإلستعدار  -أ

يقسم  حمفوظاتة أو مطالعقصة يف الخيتار املدرس موضوع  -١
 الطالب ابلتساوي يف اْلمل.

ترك مسافة إضافية بني كل مجلة  واضح يكتب باْلمال  -٢
 واْلمل األخرى.

                                                             
 19 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Yogyakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 

2008), hal.3 

 20 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta : Rajawali Press,2011),hal 124 
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قطع ورقة القصة ابملقص إىل قطع يف مجلة واحدة، حبيث تكون   -3
قطعة. إذا كان هناك الكثري من الطالب، فيمكن كتابة املوضوع 
عدة مرات على ورقة أخرى مث تقسيم الطالب حسب الفرق. 

كل فرقة على أجزاء تكون مادهتا أو موضوعها من نفس جتيد  
 الفرق األخرى.

 يف الفصل -ب
عشوائي على بيت حتتوي على اْلمل توزيع قطع الورق ال -١

 الطالب.
يطلب املدرس من الطالب حفظ اْلملة حلظة )دقيقة أو   -٢

أي شيء أو إظهار اْلملة  تكتبدقيقتني( وحيظر على الطالب 
 لآلخرين.

من اْلمل املوجودة على قطع  جتميع يطلب املعلم من الطالب  -3
الورق. )هذا يعين أنه جيب على اْلميع املشاركة بنشاط من أجل 

 إنتاج طريقة كاملة )قاعدة جيدة(.
 جيلس املعلم ويسكت. -٤
يطلب املعلم من الطالب الوقوفعلى الكراسي )إذا كان الفصل   -٥

كبريًا فسيتم تقسيمهم إىل جمموعات(. بعد ذلك جيب أن يكون 
 ًًئ متاًما، وأن يصغي بصمت ويرى ما حيدث.املعلم هاد

يبدو الطالب مشغولني يف حماولة جتميع قصة مع أنواع من  -6
احلوادث، بعض األحيان يظهر قائد اجملموعة من تلقاء نفسه، 
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ويطرح أسئلة ويقرتح شيًئا ما، وأحيااًن يبدأ الطالب يف التحدث 
ء هنا وهناك مع أصدقائهم حىت يتم تضمني كل شيء، كل شي

  تلقائًيا مرة واحدة سوف يسمع األشخاص يف اجملموعة اْلملة
أبكملها، لذا فقد حان الوقت ألن تصبح املعلومات  كثرية

 ٢١( متصلة بدقة.تصلةامل)اْلملة غري 
يف هذه األوقات، يدرك الطالب أن وظيفتهم هي ربط وفًقا ملاري جون  

الطالب وكأهنم يرتبون القصة ِبحتوايت أصدقائهم. بدا قطاع  حمتوايت أجزاء
أنفسهم يف دائرة مث نطقوا اْلملة الواحدة تلو األخرى. ذلك حبيث ميكن لكل 

 طالب االستمتاع ِبشكلة حتديد املفرودات وفهم اْلمل.
 عد أن ترتيب اْلملة بدقة مث التزم الصمت.ب -٧
 يذكر كل فرد اْلملة على التوايل حبيث أتخذ مجلة عادية.  -٨
ن الوقت، فيمكن أن يهطلب الطالب  إذا كان هناك متسع م  -9

 كتابة القصة يف كتاهبم وإمالء مجلهم مع أصدقائهم.
بعد كل ما قام به الطالب، حان الوقت لتقسيم النص األصلي   -١٠

. إذا كان النص األصلي OHPأو عرضه من خالل برانمج 
عفوي بخيتلف عن تكوين قصتهم، فسوف يتحدثون عنه مًعا 

اليت تصبح هبا القصة موضوع ويصلون يف منتصف الطريقة 
 حديثهم الطبيعي.

 يلي: كما البحث هذا يف القصة قطاع وسيلة خطوات استخدام

                                                             
 21 Khairul, Media Pembelajaran Komunikatif,  ( Bandung : Karya Pustaka, cet 

ke-2, 2001), hal 34  
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 .التعليمية ابملواد املناسب املوضوع املدرسةأتخذ   -أ
العربية، تقطع القصة  تكتب املدرسة القصة يف الكومفوتري ابللغة -ب

 امللون تصنعه ِبظروف ورقالمجلة جبملة وضعها يف 
 تقسم املدرسة الفرقة إىل أربعة أقسام   -ج
 املدرسة رائيسة الفرقة يف كل فرقاتمث تدعو  -ه
تقدم مجيع رائيسة الفرقة إىل أمام و تقسم املدرسة املظروف  -و

 امللون
 أتمر املدرسة لقرءةالبسملة قباللعمل  -ز

 لقصة قطعا على حتتوي اليت الورقة ورتب الصق أتمر املدرسة -ي
 املدرسة قدمتها اليت الورقة على  حسب العقدة 

 مجيعها متت اليت القصة يف قطع حركات أو سطرًا أعط  -ن
 القصة قطاع ترمجة مث  -ع

 القصة يف االمسية لةمج على حتتوي اليت اْلملة حتت خط ضع -ف
 مناقشتهن نتائج لشرح فرقات كل عن توكيل فرقات كل تعرض  -س

 الفصل. أمام

 القصة وعيوهبامزااي وسيلة قطاع   (3
  ٢٢كل وسيلة هلا مزااي وعيوهبا. مزااي هذه الوسيلة هي:    

 سهولة التصنيع -أ
 ة غالال يتطلب تكاليف -ب

                                                             
 22 Khairul, Media Pembelajaran Komunikatif,  ( Bandung : Karya Pustaka, cet 

ke-2, 2001), hal 34  
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 سهل احلمل -ج
   يسهل املعلم يف التعليم -د
 ومبدعيعل الطالب نشيطني ومتحمسني جي -ه
 إجياد أفكار من املواد التعليمية الطالب تطلب  -و

عيوب وسيلة مراجع وهي  بعض الباحثة من اليت توصل إليهااخلالصة   
 :كما يلي  قطاع القصة

 اللغة العربية املبتدئني ملتعلمغري مناسب  -أ
 تدااملفر غري مناسب للمتعلمني الذين مل يتقنوا  -ب
ليس من املناسب استخدامها للمتعلمني الذين مل يتقنوا وفهموا  -ج

 .اجيدً  الرتاكيب النحوية للغة العربية
 

 مهاسات القراءة -ج
 مهاسات القراءةتعريف   (1

ومهورا  امهر  -هرمي-املهارة مشتقة من كلمة مهرأتيت املهارة من كلمة   
 قادر وذكي. قال إيفرسون املهارات واليت تعين الكفاءة، .ومهارةومهارا 

ميكن أن يكون  يتطلب التدريب واملهارات األساسية اليت ميتلكها اْلميع
ومن املعروف أن اللغة العربية  بسرعة أكثر فائدة يف إنتاج شيء أكثر قيمة به

هلا أربع مهارات، وهي مهارة اإلستماع و مهارة الكالم و مهارة القراءة 
ارة هنا فهي قدرة وحدها من املهارة أما املقصود من امله .ومهارة الكتابة

 .٢3ب على مدرسة اللغة العربيةجتاملهمة اليت 
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تفسري الرموز والرسوم اليت القراءة هي عملية عقلية إنفعالية تشتمل     
يتلقاها القارئ عن طريق عينية، وفهم املعان، والربط بني اخلربة السابقة وهذه 

القراءة يف ف ٢٤.املعان، واالستنتاج والنقد واحلكم والتذوق وحل املشكالت
مفهومها احلديث هي إدراك الرموز املكتوبة والنطق ما مث استيعاهبا وترمجتها 

ملادة املقروءة، مث التفاعل مع ما يقرأ واالستجابة ملا متليه إىل أفكار وفهم ا
عليه هذه الرموز. ومن هذه التعاريف ميكن القول أبن القراءة عملية عقلية 
تشمل على التفسري الرموز املكتوبة اليت يقرأها القارئ عن طريقة عينه لفهم 

مهارة القراءة هي وأما  ٢٥املعىن املقروء يف نصوص الكتب العربية الرتاثية.
إحدى املهارات اللغوية األربعة وهي ليست أبمر سهل وال بنطق األحرف أو 
الكلمات فحسب، وإمنا هذه املهارة تتطلبنا أن نبذل أفكاران ميهد لفهم 

 . املعلومات يف النص
 :أما بعض املهارات املطلوبة من القراءة فيما يلي  

ذه على االستماع منذ االستماع : ينبغي أن أيخذ املعلم تالمي (١
املرحلة اإلبتدائية بتنمية العقلية املناسبة عند املستمعني مثل 
االنتباه الواعي للمادة املقروءة واالستجابة هلا، حىت إذا وصلوا 

 إىل املرحلة اْلامعية يكونون قد أتقنوها اتقاان اتما.

السرعة : هذه املهارة مهمة ألهنا تفيد اإلنسان يف حياته  (٢
والعملية فائدة كبرية فيها خيتصر التنمية الوقت الالزم  العلمية

                                                             

 ١٠٥(، ص.١993، )املصر: املصية البنانية،تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شحاتة،  24  
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على اإلستفادة من للتعلم عن طريق القراءة وتعطية القدرة 
  ٢6احملالت يف أقل وقت ممكن.الكتب والصحف و 

الفهم : تعد مهارة الفهم من أهم مهارات القراءة، بل ميكن  (3
يسرع القول أن الفهمأساس عمليات القراءة مجيعها. فالتلميذ 

يف القراءة وينطلق فيها إذا كان يفهم معىن ما يقرأ، ويتوقف إذا  
كان جيهل معىن ما يقرأ، وشرح معاين املفردات يعد من أول 

 اخلطوات اهلامة يف طريق الوصول إىل الفهم.

الطالقة : تعد العالقة من املهارات ذات العلة ابلقراءة اْلهرية،  (٤
قراءة سليمة صحيحة فهي صفة يتصف ما القاري الذي يقرأ 

 خالية من األخطاء.

 القراءة هدافأ   (2
القراءة هو فهم ما يقرأ. وابلتايل فإن الفهم عامل مهم للغاية  هدافأ   

  ٢٧ يف القراءة. فيما يلي بعض أهداف القراءة العامة، وهي:
 تنمية حصيلة املتعلم من املفردات والرتاكيب اْلديدة (١
 تنمية الثروة الفكرية لدى املتعلم  (٢
 تنمية القدرة على الفهم (3
 تنمية القدرة على التفكري  (٤
 حتقيق جودة النطق، وحسن الألداء، ومتثيل املعىن  (٥

                                                             

 ١٤٥ (، ص.١9٧9، )القاهرة: مكتب النهضة املصرة، طرق تعليم اللغة العربيةحممد عبد القادر أمحد،  ٢6  
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 دقة يف سطور احلراكات والسرعة كالاكتساب املهاراة القراءة   (6
أن  رأ الباحثة من بعض مصدر وتستخلص اخلالصة مما قرائتهاتق

القراءة للبحث عن املعلومات ، قائقاحلالقراءة للحصول هي  القراءة هدافأ
القراءة ملعرفة تسلسل ، لألفكار الرئيسيةالقراءة ، واحلصول عليها وفهم القراءة

 للتوضيحوالقراءة  القصة
 وظيفة القراءة  (3

القدرة على القراءة هي مهارة أساسية، ألن مجيع القدرات تقريًبا    
أتخذ الباحثة اخلالصة من  تعتمد على هذه القدرة.للحصول على املعلومات 

 أنشطة القراءة هلا الوظائف التالية: املتعددة بعض املصادر
الوظيفة الفكرية، من خالل قراءة الكثري ميكننا زايدة الفكر،  -أ

 وبناء قوتنا املنطقية.
 بسطة الذهين، وحتركنا إىل العمل الذي يدعمه ابتكاروظيفة  -ب

 واختيار املفردات.
وظيفة عملية، يتم تنفيذ أنشطة القراءة الكتساب املعرفة  -ج

 العملية يف احلياة.
الوظيفة الدينية، ميكن أن تزيد اإلميان، وتوسع عقل املرء وتزيد  -د

 طاعة هللا.
، من خالل قراءة الكثري من املعلومات حنصل خباريةاإلوظيفة  -ه

 على أسرع
 فسكعن ن لتسليةية، تستخدم القراءة كمحاولة تسلوظيفة  -و
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 القراءة يف مهاسة العوامل اطمهمة جوانب  (4
 ٢٨لقراءة، واما:يف ا، هناك جانبان مهمان يف األغلب

 تشمل هذه اْلوانب: ،امليكانيكية املهارة -أ
 التعرف على احلروف. (١
 للعناصر اللغوية التعرف  (٢
 سرعة القراءة البطيئة. (3

 يتضمن هذا اْلانب:، الفهمة مهار  -ب
 قتصدفهم املصطلحات امل (١
 األامية أو املعىن.فهم  (٢
 التقييم )احملتوى، النموذج(. (3
 ، يسهل ضبطها حسب الظروف.اليلني قراءةالسرعة  (٤

 أنواع القراءة  (5
  ٢9:خمتلفة، هي أنواعإىل  أن أنواع القراءة    
نوعان، اما: القراءة الصامتة والقراءة إىل تقسيم القراءة على أساس الشكل العام 

 .اْلهرية
إىل نوعان، اما: قراءة  أساس الغرض العام للقارئتقسيم القراءة على  -أ

 الدرس وقراءة االستمتاع 

                                                             
 28  Sri Sudiarti, peningkatan keterampilan membaca teks arab gundul melalui aktifitas 
membaca intensif berbasis gramatikal, (Jambi : IAIN Jambi, 2015), hal 14 

 152-148م(، ص. 2015، )القاهرة: عامل الكاتب، تعليم اللغة العربية اطمعاصرةسعيد اليف، 29  
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. تتعد أنواع القراءة، تقسيم القراءة على أساس الغرض اخلاص للقارئ -ج
 فمنها:

 القراءة السريعة (١
 القراءة لتكوين فكرة عامة (٢
 ْلميع املعلومات القراءة (3
 القراءة النقدية التحليلية (٤
 القراءة حلل املشكالت (٥
 القراءة التحصلية (6

. إن املادة املقروءة ختتلف من تقسيم القراءة على أساس املادة املقروءة -د
 ئمة بني عناصرها ابختالف اجملالحيث مضموهنا والعالقات القا

القراءة على أساس النشاط القرائى. يفرق النشاط القرائي الذي  تقسيم -ه
 يبذله القارئ يف القراءة ابختالف تقسيم القراءة وهدف منها

هي  تركز الباحثة يف نوع األول يعنيالقراءة على أساس الشكل العام  
، والقراءة بصمت تتكون من قراءة مكثفة اْلهريةوالقراءة الصامتة القراءة 

أساس الشكل وقراءة مكثفة. ملزيد من التفاصيل يتم وصف أنواع القراءة على 
 التايل:العام 

 الصامتةالقراءة  -أ
حتريك لسان أو شفة,  هي قراءة ليس فيها صوت وال امس, وال   

اإلستيعاب، وحتصيل ابنتقال عني القارئ فوق الكلمات  عمادها سرعة
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ْلمل دون تلكو ودون تردد وإبدراك املدلوالت واملعاين واألفكار وا
 3٠.الرئيسية والفرعية

 القراءة اْلهرية  -ب
القراءة اْلهرية هي العملية اليت يتم فيها ترمجة الرموز الكتابية   

وغريها إىل ألفاظ منطوقة وأصوات مسموعة متباينة الداللة حسب ما 
نشاط  عناصر: رؤية العني للرمز ى ثالثةحتمل من معىن. وهي تعتمد عل

الذهن يف إدراك معنی الرمز، التلفظ ابلصوت املعرب عما يدل عليه ذلك 
  3١.الرمز

 
 أمهية القراءة (6

 القراءة مهمة للفرد واجملتمع. أما أامية القراءة للفرد فهي تلى:  
أساس لبناء شخصية اإلنسان، فاإلنسان إبن بيئتة، ونتاج  أن (١

 ثقافته، فالقراءة تكون تفكرية.
القراءة أدة رئيسة التعليم الفرد، وال بنجاح ملعلم أو متعلم إال   (٢

ابلقراءة، وكيف يتعلم املعلم بال قراءة؟، فالقراءة مهمة لكل فرد 
 للتعليم والتعلم.

 القراءة تشعر اإلنسان ابلثقة.  (3
 أما أامية القراءة للمجتمع فهي مما تلی:  

                                                             

 152-148م(، ص. 2015، )القاهرة: عامل الكاتب، تعليم اللغة العربية اطمعاصرةسعيد اليف، 30  

(، ١969، )مصر: دار املعارف، رساسات حتليلية وموافق تطبقية يف تعليم اللغة العربية والدين اإلسالمحسن سليمان قورة، 3١  
 ١٢9ص. 
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 وسائل املواصالت بني اجملتمع. (١
 القراءة تربط اجملتمع برتاث أمته . (٢
 وِبا أن اجملتمع يتكون من أفراد، وال يتقدم اجملتمع إال أبفراده . (3
إن النهوض ابلصناعة والزراعة والتعليم وشىت نواحي احلياة ال   (٤

 3٢.العلماء يكون إال عن طريققراءة اخرتاعات
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 ١٢9-١٢6 (، ص.١99٢، )رايض: دار املسليم، اللغوية ماهيتها وطرائق تدسيسها اتاطمهاس أمحد فواد عليان، 32 



 
 
 
 
 

٢٨ 

 الثالث الفصل
 إجراءات البحث احلقلي

 البحث منهج   -أ
العلمي الذي  ثوهو منهج البح يب.يحبث جتر  الرسالة هذهإن منهج البحث يف        

التابع( )املتغري املستقل( على النتيجة )املتغري تستطيع الباحثة بواسطته أن تعرف أثر السبب 
هتدف هذه الطريقة إىل حتديد أتثري السبب   33.الذي له األثر اْللي يف تقدم العلوم الطبيعية

 ل عليها من التجربة.صحري املستقل( على النتائج اليت )املتغ

ات تصميمأما جترييب وغري جترييب.  يعين،ميم الطريقة التجريبية إىل قسمنيينقسم تص       
 (Pre Eksperimental Designs)تصميمات التمهديةال أربعة، وهي إىل فتجري التجرييباملنهج 

 Factorial) ، التصميمات العاملية(True Eksperimental Designs) التصميمات التجربية ،

Design)، شبه التجربة التصميمات (Quazi Eksperimental Design) . لذلك اختارت
 .شبه التجربة التجرييب بتصميممنهج الباحثة 

 Nonو Time Series Design يعين ، هناك تصميمان شبه جتريبيانوفًقا لسوجيونو  

equivalent control Group Design  ابستخدام أي Non equivalent Control Group 

Design  مت إعطاء كل من اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة طوةاخل إعطائها قبل ،
، اجملموعة التجريبية طوةمث بعد اخل معرفة حالة اجملموعة قبل العالج.ابالختبار القبلي، هبدف 

 .خطوة بعدي، لتحديد حالة اجملموعة بعدالمت إعطاء االختبار  الضابطة واجملموعة
وهو تصميم إبجراء  .النص العريب لدى طالب الصف الثاينوالكتشاف زايدة يف قراءة 

 االختبار القبلي واالختبار البعدي كما يف الشكل التايل :

                                                             

 .3٠3م( ص. ٢٠٠٠الرايض: املكتبة العبيكان،  اطمدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية ، الطبعة الثانية ،صاحل بن محد العساف،  33  
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 ²خx ¹خ
 = يرمز لالختبار القبلي¹ خ

x  =  يرمز للمعاْلة 

 يرمز لالختبار البعدي = ²خ

 Strip)بوسيلة قطاع القصة  طريقة القواعد والرتمجةفعالية بويف هذه الرسالة تقوم الباحثة 

Story)  املطالعة لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة.يف درس   

 والعينة تمعاجمل -ب
ملرحلة املتواسطة االيف الصف الثاين  من الطالب كان اجملتمع يف هذه الدراسة مجيع     

. اطالب 9٧ مهوعدد ٢٠٢١/٢٠٢٠ة يللسنة الدراس املتكامل اإلسالمياجملدد  عهدِب
 ٥٠ن، وعددهتوسطةامليف املرحلة الصف الثاين  طالباتالدراسة  يف هذه عينةالوكانت 

"  هو فصل الثاين "أ نيابختيار فصل، ابلعينة العمدية طريقة اختيار العينةو  .طالبة
الثاين  فصلو ألشخاص منهن ال تستطعن للحضور  ٥، ٢٤ عددهن ةبيالتجر  ةجملموعكا

 املساوة هلن على قدم ألشخاص منهن ال تستطعن للحضور. ٥ ةضابطة الموعكاجمل"ب"  
 ن.يف قدرهت

 
 وأروات البحث البياانت طريقة مجع  -ج

ومجعها من أجل حتقيق شيء مهم مجع البياانت للحصول على املعلومات 
أهداف البحث. ويف الوقت نفسه، ميكن أن تكون أدوات مجع البياانت قوائم مراجعة 

إال بطريقة واحدة واستبياانت وأدلة مقابلة. ال ميكن استخدام طريقة مجع البياانت هذه 
 االختبار الباحثة توقد جتمع بني طريقتني أو أكثر ْلمع البياانت، استخدم
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إن االختبار هو أداة أو إجراء يستخدم يف إطار قياس وتقييم  فسدجيونو وفًقا لـ  
استخدامها على  املعرفة اليت حصل عليها األفراد وذات طبيعة موضوعية، حبيث ميكن

تستخدم يف عامل التعليم. استخدم املؤلفون يف هذه الدراسة نطاق واسع، وعادة ما 
  3٤اختبارين، واما:
تطبيق طريقة القواعد والرتمجة هذا االختبار قبل أدى : القبلياالختبار  -أ

لرتقية قدرة الطالب على مهارة القراءة  (strip story)بوسيلة قطاع القصة 
معرفة الطالب  عرفة مدىمل ملعرفة فهم الطلبة على دراسة املطالعة

 .ابملوضوع املراد تدريسه
االختبار البعدي: هو الذي ختتربه الباحثة بعد تطبيق طريقة القواعد  -ب

لرتقية قدرة الطالب على (strip story) والرتمجة بوسيلة قطاع القصة 
يستخدم هذان  مهارة القراءة ملعرفة فهم الطلبة على دراسة املطالعة.

الفاعلية يف استخدام طريق القواعد  االختباران يف كل صف ملعرفة
 .والرتمجة

 
 طريقة حتليل البياانت  -ر

  3٥إن حتليل نتائج االختبار يسند إىل مخسة معابري:
 ممتاز % = 100 -81
 جيد جدا=  % 80 -6١
 = جيد % 6٠ - ٤١

                                                             
 34  H. Djaali Dan Pudji Muljono, Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan, (Jakarta: Grasindo, 

2008), hal 10-11 

 

 35  Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), Hal. 

281. 
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 = مقبول % ٤٠ - ۲1
 انقص = ٠۲%–٠

 ابختبار الباحثة قامت البعدي واالختبار القبلي االختبار بياانت ولتحليل
(Wilcoxon Sign Rank Testأواختبار ) ( (Paired Sample T-Tesالربانمج ابستخدام 

 راواالختب القبلي االختبار نتائج جمموعة الباحثة وأخذت .  ”SPSS 22“اإلحصائي
-Paired T) أواختبار Wilcoxon Sign Rank Test))اختبار  إلجراء املعدلة والنتيجة البعدي

Test Sample). ةطبيعي البياانت كانت وإن (Normal( ومتجانسية )Homogenفقامت ) 
ابختبار  الباحثة فقامت کسهاع كانت ،وإن (Paired Sample T-Test) ابختبار الباحثة

(Wilcoxon Sign Rank Testوملعرفة .) الطبيعي االختبار  القيام إىل الباحثة حتتاج ذلك 
(Uji Normalitas)  مث االختبار املتجانسي((Uji Homogenitas ،:وسيتضح بياهنما يلي 

 (Uji Normalitas) الطبيعي االختبار   (١
يهدف اختبار الطبيعية إىل اختبار ما إذا كانت البياانت املستخدمة يف   

 الباحثة فأخذت ٥٠من أقل العينة عدد كان وإن أو غري طبيعية ةالدراسة طبيعي
 نتيجة الباحثة فأخذت  ٥٠ أكثر من نكا وإن (،Shapiro-Wilkنتيجة )

(Smirnov-kolmogorov .)نتيجة الباحثة أخذت البحث، هذا ويف ( (Shapiro -

Wilk٥٠أقلمن  وهو طالية 49 العينة عدد ألن . 
 Uji Homogenitas)) املتجانسي االختبار (٢

لتأكد من أن مجع البياانت املراد قياسها أتيت  املتجانسي يهدف االختبار
 فتكون .،٥من  ( أكثرSigوإن كان مستوى الداللة ) ابلفعل من جمموعة متجانسة.

 متجانسة. غري البياانت ،فتكون٥٠ من أقل كان وإن متجانسة، البياانت
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 Uji) الطبيعي ابالختبار القيام بعد ةومتجانس طبيعية البياانت كانت إن

Normalitas) املتجانسي واالختيارUji Homogenitas) ابختبار الباحثة ( فقامت 
(Paired Sample T -Test،) ابختيار الباحثة فقامت عکسها كانت وإن (Wilcoxon Sir 

Rank Testالتايل: اْلدول يف ذلك توضيح (. وسيتم 
 
 3-1اجلدول 

 أسئلة البحث وحتليلها
 حتليل البياانت أسئلة البحث

هل تطبيق طريقة القواعد والرتمجة بوسيلة قطاع القصة 
درس يف قراءة  مهارة يكون فعاال لرتقية قدرة الطلبة على

 املطالعة ِبعهد اجملدد املتكامل اإلسالمي ؟

Tes-1 

wilcoxon sign 

rank test 

أو اختبار  (Wilcoxon Sign Rank Test)الختبار (.Sig) وتقاس نتيجة مستوى الداللة   
 (Paired Sample T-Test): على الفرضني التاليني 

،..فيدل على  ٥٠... أقل من sig (tailed-2)إن كانت نتيجة مستوى الداللة  -أ
 مردود  (Ho) مقبول و الفرض الصفري (Haأن الفرض البديل )

،..فيدل على  ٥٠... أكثر من sig (tailed-2)إن كانت نتيجة مستوى الداللة  -ب
 مردود(Ho) مقبول و الفرض الصفري (Haأن الفرض الصفر )
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 بعافصل الر ال
 هاتنتائج البحث ومناقش

 عرض البياانت  -أ
لقــد شــرحت الباحثــة يف الفصــل الســابق فيمــا يتعلــق ِبــنهج البحــث. ويف    

طريقــة هـذا الفصـل تشـرح الباحثــة نتـائج البحـث الـيت حصــلت عليهـا بعـد تطبيـق 
يف درس املطالعـة لرتقيـة قـدرة  (strip story) بوسيلة قطـاع القصـة  القواعد والرتمجة

للحصــول علــى  يف معهـد اجملــدد املتكامــل اإلســالمي. الطلبـة علــى مهــارة القــراءة
حلـة "أ و ب" يف املر لصـف الثـاين البياانت قامت الباحثة ابلبحـث التجـريب يف اال

عميدا كلية الرتبيـة اعتمادا على رسالة  ٢٠٢١\٢٠٢٠املتوسطة للسنة الدراسية 
-Bوأتهيــل املعلمــني جبامعــة الــرانريي اإلســالميةاحلكومية اْلامعــة بنــد أتشــية رقــم:

2394/Un.08/FTK.1/TL.00/03/2021 

 ة عن ميدان البحثحمل (1

املتكامل اإلسالمي هو إحدى مؤسسات التعليمية معهد اجملدد كان  
أسس هذا املعهد يف  . وقدCot Ba'u. ويقع املعهد بقرية Sabangاإلسالمية يف 

حتت إشراف إرسل هللا يوسف بكالوراي أمام الكاتب ١٠ديسمرب  ١999سنة 
 العدل حبيب أدجي املاجستري. الشهود الذين حضروا موّقع عقد الورقة هم:

 نو احلاج سفيان هار  -أ
 احلاج حسني -ب
 إبراهيم ابن سعود -ج
 سردجي بكالوراي -ر
 ذو الكفلي  -ه
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 حممد جعفر بكالوراي -و
 بكالورايشفر الدين  -ز

 سرمن جيد بكالوراي -ح
 ت. الفزر  -ط

وأما  .Gontorمنهج الدراسة عتمد على عملية التعليم يف هذا املعهد ت       
العامة  العلوم لطلبة صباحا حىت هنارا حتت إشرافتعلمها ايدروس املعهد اليت 

 مثال خطبة، مواجة وغريها.  العملية اليومية العلوم اإلسالمية. وأما و 
ويضم املعهد مرحلة التعليم، اما املرحلة املتوسطة حتت رًئسة األستاذة         

يسرى املاجستري واملرحلة العالية حتت رًئسة األستاذ أعطاء هللا بكالوريس. 
وقامت الباحثة ابلبحث يف املرحلة املتوسطة. وعدد الطلبة يف املرحلة املتوسطة 

، وهم جيلسون يف الصف األول ٢٠٢١\٢٠٢٠طالب للسنة الدراسية  ٢٨3
 إىل الصف الثالث. ويتضح عددهم لكل فصل يف اْلدول: 

          
 4 -1 اجلدول

 اطمتوسطةعدر الطلبة يف اطمرحلة 
 الرقم الفصل الدساسية عدر الطلبة

 أ طالبة  ٢٨ 

 الفصل األول

١ 
 ٢ ب طالبة  ٢6 
 3 ج طالبا ٢٥  
 ٤ د طالبا ٢٨ 

 أ طالبة  ٢3
 الفصل الثاين

٥ 
 6 ب طلبة ٢٧



3٥ 
 

 

 ٧ ج طالبا  ٢٤ 
 ٨ د طالبا  ٢٤ 
 أ طالبة وطالبا  ٢٨

 الفصل الثالث
9 

 ١٠ ب طالبة  ٢٥ 
 ١١ ج طالبا  ٢٥
 اجملموع طالب 283

 
كما يف   املتكامل اإلسالمياجملدد ِبعهد املرحلة املتواسطة وعدد املعلمني يف 

 التايل: اْلدول
 4 -2 اجلدول

 اطمتكامل اإلسالمياجملدر مبعهد اطمرحلة اطمتواسطة عدر اطمعلمني يف 
 الرقم سيةاطموار الدسا مدسسني عدر
 ١ اللغة العربية مدرس ٤
 ٢ اللغة اإلجنليزية مدرس 3
 3 اللغة اإلندونيسية مدرس 3
 ٤ العلوم اإلسالمية مدرس  6 
 ٥ اللغويةالعلوم  مدرس ١٥ 

 6 العلوم العامة  مدرس 9
 اجملموعة مدسسا 40 

 ٤٠املتكامل اإلسالمياجملدد أن املعلمني يف ِبعهد يدل على السابق،  اْلدول    
 جامعة الرانرييخمتلفة مثل  جامعات من خرجيون . هممدرسا
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 .وغريها Gontor  احلكومية بندا آتشيه، جامعة ةاإلسالمي   

املتكامل اإلسالمي يف اجملدد ِبعهد توضيح الباحثة املباين واملرافق 
 جدوال التايل:

 4 -3 اجلدول
 اطمتكامل اإلسالمياجملدر مبعهد اطمباين واطمرافق 

 الرقم مبعهداطمباين واطمرافق  العدر
 ١ إدارة رئيس املدرسة ١
 ٢ إدارة املدرسني ١

 3 الفصول للمرحلة املتوسطة  ١١
 ٤ الفصول للمرحلة العالية 6
 ٥ املكتبة ١
 6 امللعب ١
 ٧ املقصف ٢
 ٨ موقف السيارة ١
 9 املسكن ٥
 ١٠ احلمام 9
 ١١ املصلي ١
 ١٢ القاعة ١

 اجملموع 40
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 إجراء البحث التجريب  (٢
يف  Sabangعهد اجملدد املتكامل اإلسالمي قامت ِبهذا البحث     

على فعالية تطبيق  رفلتع"أ و ب" للمرحلة املتواسطة  الفصل الثاين
 طريقة القواعد والرتمجة بوسيلة قطاع القصة لرتقية قدرة الطلبة على مهارة

لنيل البياانت  القراءة يف درس املطالعة ِبعهد اجملدد املتكامل اإلسالمي.
  استخدمت الباحثة ابالختبار القبلي والبعدي

 ومناقشتهاحتليل البياانت     -ب
املرحلة املتواسطة "أ و ب" يف لصف الثاين االقد اختارت الباحثة      

طريقة القواعد بتطبيق املتكامل اإلسالمي كعينة هلذا البحث اجملدد ِبعهد 
يف درس املطالعة لرتقية قدرة  (Story Story) بوسيلة قطاع القصة  والرتمجة

 :التايل اْلدولالتجرييب يف  . ويتضح التوقيتالطلبة على مهارة القراءة
 4-3 اجلدول

 التوقيت التجرييب

 اللقاء اليوم الفصل التاسيخ العملية

 ٢٠٢١أبريل  3 ختبار القبلياال
الصف 

الثاين" أ و 
 ب"

اللقاء  السبت
 األول

عملية التعليم ابستخدام 
طريقة القواعد والرتمجة 

 stripبوسيلة قطاع القصة  )

storyيف درس املطالعة ) 

الصف  ٢٠٢١أبريل  ٤
اللقاء  األحد الثاين" أ"

 الثاين
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عملية التعليم بغري استخدام 
طريقة القواعد والرتمجة 

 (strip storyبوسيلة قطاع )

 يف درس املطالعة

يف  الصف  ٢٠٢١أبريل  ٥
اللقاء  اإلثنني الثاين "ب"

 الثالث

 ٢٠٢١أبريل  6 اختبار البعدي
يف  الصف 
الثان "أ و 

 ب"
 اثءالثال

اللقاء 
 الرابع

 

بوسيلة قطاع القصة  طريقة القواعد والرتمجةفعالية  لقد قامت الباحثة عن
(Strip Story)  دراسة جتريبية يف بيف درس املطالعة لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة

"أ و ب"  الصف الثاىن هو نياستخدمت الباحثة الفصل .٢٠٢١أبريل  6-3التاريخ 
 . ةطالب ٤٠عددهم ب

بوسيلة قطاع القصة  طريقة القواعد والرتمجة وأما عملية التعليم ابستخدام 
(Strip Storyيف درس املطالعة ) حثة ة على مهارة القراءة، ستوضح البالرتقية قدرة الطلب

 كما يلي:  اْلدولمن اللقاء األول إىل اللقاء األخر يف 

 4-5 اجلدول
 (االختباس القبلياللقاء األول )إجراء يف  عملية التعليم

  ة اطمدسسةأنشطا أنشطة الطالبات 
  تبدأ املدرسة الدرس إبلقاء السالم سالم الترد الطالبات  
 ءر املدرسة الطالبات بقراءة الدعاأتم تقرء الطالبات الدعاء 
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هتتم الطالبات بدعوة املدرسة عند إثبات  
 احلضور

 تقوم املدرسة بتحضري الطالبات 

 تعرف املدرسة عن نفسها  تسمع الطالبات
األسئلة من  بيتقدم الطالبات وجت

 املدرسة
تدعو املدرسة الطالبات لالختبار 

 القبلي ابلشفهي  
تسمع الطالبات إىل نصيحة املدرسة و 

 وجتيب الطالبات السالم
تلقي املدرسة السالم إىل الطالبات قبل 

ن هن أبن يتعلمخروج الفصل وتدافع
 جيدا  

 

 4-6 اجلدول
بوسيلة قطاع القصة  طريقة القواعد والرتمجةعملية التعليم ابستخدام ) عملية التعليم

(strip story) يف رس  اطمطالعة 
  ة اطمدسسةأنشطا أنشطة الطالبات 

  تبدأ املدرسة الدرس إبلقاء السالم ترد الطالبات سالم املدرسة 

 تقرء الطالبات الدعاء 
أتمر املدرسة الطالبات بقراءة 

 ءالدعا
هتتم الطالبات بدعوة املدرسة عند إثبات  

 احلضور
 تقوم املدرسة بتحضري الطالبات  

تشرح املدرسة أهداف تعليم اللغة  تستمع الطالبات إىل شرح املدرسة
 العربية و خصوصا على القراءة  

تشرح املدرسة مهمة القراءة يف  تستمع الطالبات إىل شرح املدرسة
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 احلياة اليومية
جتيب  الطالبات  عما قد فهمن من تعلم 

لية )قبل تطبيق عمادة القواعد عن مجلة الف
بوسيلة قطاع القصة  طريقة القواعد والرتمجة

(Strip Story) 

املدرسة مادة القواعد عن تكّرر  
لية قد تعلمت قبل تطبيق عمجلة الف

طريقة القواعد والرتمجةبوسيلة قطاع 
 (Strip Story)القصة 

 جتيب الطالبات األسئلة من املدرسة 
ن كويلت الطالباتتطلب املدرسة 

 األمثلة من مجلة الفعلية

 ءة انص القر هتتم الطالبات 
ءة عن ااملدرسة نص القر تقسم 

 الطالبات حالوة الكسب  إىل  
اليت ال تسال الطالبات عن املفردات 

 يفهمنها
إبعطاء  الطالبات   جييب املدرسة

 املفردات اْلديدة الواردة يف النص 

 املفردات اليت تعطيها املدرسةهتتم الطالبات 
 الطالبات   طلب املدرسةت 

االستماع ومساع املفردات اليت 
 تعطيها املدرسة

 املدرسة املفردات مرتنيتعّدد  بعد املدرسة املفردات الطالباتتقلد 

 النصتقرأ  الطالبات  
تطلب املدرسة من أحد الطالبات 
 لقراءة النص الذي شاركته املدرسة 

 اعن الرتمجة ما متت قراءهتجتيب الطالبات 
تستمع املدرسة إىل قراءة الطلبة 
تسأل املدرسة إىل الطالبة عن 

 الرتمجة ما متت قراءهتا 
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 الطلبة قراءة املدرسةتكرر 
ح أخطاء الطالبات املدرسة تصح

 والقراءةيف الرتمجة 
إىل قراءة املدرسة من  الطالبات  ستمع ت

 خالل االهتمام بنص القراءة
 الطالبات   تطلب املدرسة إلىى

 الستماع إىل قراءة املدرسة

 تارختالفرقة جتمع أعضائها اليت  كل رئيسة
 املدرسة 

 ٥أو  ٤تقسم املدرسة اجملموعة من 
أشخاص من كل جمموعة وفقا 

 لرتتيب كشف الغياب 

تسمع الطالبات املدرسة وتقرأ الطالبات 
إجراءات يف القرطاس.مث تصنع الكتاابت أو 

 و تباحث عن األسئلة كل فرقة

ملّون إىل مظروف املدرسة تقسم 
مجيع الفرقات عليه قطاع القصة. 
وتشرح إجراءات العمل على 

LKPD  للطالبات اليت سيتم
 مشاركتها مع كل جمموعة

 عملتهتقدم إحدى أعضاء الفرقة لشرح ما 
 خرى األأمام الطالبات 

تشري املدرسة إحدى أعضاء الفرقة 
 ما عملتها أمام الطالبات ميلتقد

 خرىاأل
تكتب الطالبات اإلجابة الصحيحة يف 

 الكراسة 
 الطالباتحتسني املدرسة إجاابت 

تسمع الطالبات إىل نصيحة املدرسة و 
 السالموجتيب الطالبات 

تلقي املدرسة السالم إىل الطالبات 
قبل خروج الفصل وتدافعهن أبن 

 جيدا   نيتعلم
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 4-7 اجلدول

 االختباس البعدي ()إجراء  ريخيف اللقاء األ عملية التعليم
  ة اطمدسسةأنشطا أنشطة الطالبات 

 سالم الترد الطالبات  
تبدأ املدرسة الدرس إبلقاء 

  السالم

 الدعاءتقرء الطالبات  
ر املدرسة الطالبات بقراءة أتم

  ءالدعا
هتتم الطالبات بدعوة املدرسة عند إثبات  

 احلضور
تقوم املدرسة بتحضري 

 الطالبات 

  األسئلة من املدرسةنبتقدم الطالبات وجت

تدعو املدرسة الطالبات 
لالختبار البعدي ابلشفهي 

طريقة القواعد  )بعد تطبيق
 القصةوالرتمجةبوسيلة قطاع 

(strip story) 
تسمع الطالبات إىل نصيحة املدرسة و 

 وجتيب الطالبات السالم
تلقي املدرسة السالم إىل 

خروج الفصل  الطالبات قبل
 جيدا   نوتدافعهن أبن يتعلم
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 حتليل البياانت (1
"أ و ب"  على الصف الثاين نتائج طالبات لحصول على ل  

مهارة القراءة، قامت الباحثة ابالختبار القبلي واالختبار البعدي، 
 كما يلي:  اْلدولحصلت عليها الطالبات، وتتضح يف اليت  والنتائج 

 
 4-8 اجلدول

 "أ"الصف الثاين يف  نتائج االختباس القبلي والبعدي

 نتيجة نتيجة
 الطلبة

 القبلياالختباس  تقدير االختباس البعدي تقدير
 ١لبة االط 6٠ جيد 9٥ ممتاز
 ٢لبة االط ٤٥ جيد ٨٥ ممتاز
 3لبة االط ٢٥ مقبول 6٠ جيد

 ٤لبة االط ٢٠ انقص ٥٥ جيد جدا
 ٥لبة االط 6٠ جيد ٨٥ ممتاز

 6لبة االط 6٠ جيد ٨٠ جيد جدا
 ٧لبة االط ٤٠ مقبول ٨٥ ممتاز
 ٨لبة االط ٥٥ جيد 9٠ ممتاز

 9لبة االط 6٥ جيد ٨٠ جيد جدا
 ١٠لبة االط 6٠ جيد ٨٥ ممتاز

 ١١لبة االط ٥٥ جيد ٧٥ جيد جدا
 ١٢لبة االط ٤٠ مقبول ٧٠ جيد جدا
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 ١3لبة االط ٥٠ جيد ٧٥ جيد جدا
 ١٤لبة االط ٥٠ جيد ٨٥ ممتاز

 ١٥لبة االط ٤٥ جيد 6٥ جيد جدا
 ١6لبة االط 3٠ مقبول ٧٥ جيد جدا
 ١٧لبة االط ٢٠ انقص 6٥ جيد جدا
 ١٨لبة االط ٢٥ مقبول 6٥ جيد جدا
 ١9لبة االط 3٥ مقبول ٧٥ جيد جدا

   ٤٤.٢١ جيد ٧٢٥ جيد جدا 
 

 4-9 اجلدول
 "ب"الصف الثاين نتائج االختباس القبلي والبعدي يف 

 نتيجة نتيجة
 الطلبة

 تقدير
االختباس 
 االختباس القبلي تقدير البعدي

 ١لبة االط ٤٥ جيد ٥٠ جيد
 ٢لبة االط 6٠ جيد ٧٥ جيد جدا

 3لبة االط ٥٥ جيد 9٥ ممتاز
 ٤لبة االط ٤٥ جيد 6٥ جيد جدا
 ٥لبة االط ٥٠ جيد 6٥ جيد جدا
 6لبة االط ٥٠ جيد 6٥ جيد جدا
 ٧لبة االط ٥٥ جيد ٧٥ جيد جدا
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 ٨لبة االط 3٠ مقبول 9٠ ممتاز
 9لبة االط 6٠ جيد ٧٠ جيد جدا
 ١٠لبة االط 3٥ مقبول 6٥ جيد جدا
 ١١لبة االط ٤٥ جيد ٧٥ جيد جدا
 ١٢لبة االط ٥٠ جيد ٧٥ جيد جدا
 ١3لبة االط ٥٠ جيد ٧٥ جيد جدا
 ١٤لبة االط ٤٥ جيد 6٥ جيد جدا
 ١٥لبة االط ٤٥ جيد ٧٥ جيد جدا
 ١6لبة االط 3٥ مقبول ٧٥ جيد جدا
 ١٧لبة االط 3٠ مقبول 6٥ جيد جدا
 ١٨لبة االط ٤٠ مقبول ٨٠ جيد جدا
 ١9 لبةاالط ٤٥ جيد ٧٠ جيد جدا
 ٢٠لبة االط ٥٠ جيد ٧٥ جيد جدا

 ٢١لبة االط ٥٥ جيد ٨٥ ممتاز
 ٤٤.٠٤ جيد ٧٢.6١ ممتاز

  
"أ" الصف الثاين يدل على أن نتيجة االختبار القبلي يف  ٤-٨ اْلدول

أن نتيجة . ٧٢٥االختبار البعدي املعدلة بتقدير و  ٤٤.٢١املعدلة بتقدير 
االختبار و  ٤٤.٠٤"ب" املعدلة بتقدير لصف الثاين االختبار القبلي يف اال
القبلي و االختبار . ولتحليل بياانت االختبار ٧٢.6١البعدي املعدلة بتقدير 

 .T-test اة التحليل"، وأدSPSS 22"البعدي استعملت الباحثة برانمج 
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ابالختبار الطبيعي تقوم الباحثة T-test قبل إجراء االختبار ب  
(Uji Normalitas يف )كما يلي:  اْلدول 

 4-10 اجلدول
 ب"أ و "الصف الثاين يف الطبيعي نتائج االختباس 

Test of Normality 

Kelas 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

hasil pre_eksperimen ,135 19 ,200* ,919 19 ,109 

post_eksperimen ,158 19 ,200* ,957 19 ,517 

pre_kontrol ,197 21 ,033 ,934 21 ,166 

post_kontrol ,214 21 ,013 ,924 21 ,105 

 

 "أ"الصف الثاين  القبلييدل على أن نتيجة االختبار  اْلدولهذا 
ِبستوى ( Uji Normalitasالطبيعي ) إجراء االختباربعد  ةالتجريبي ةجملموعكا

ِبستوى الداللة  االختبار البعدي ونتيجة ٠،٠٥أكثر من  ١٠9 (sig)الداللة 
(sig )ب" الصف الثاين  القبليأن نتيجة االختبار ، ٠،٠٥أكثر من   ٥١٧"

ِبستوى ( Uji Normalitas)بعد إجراء االختبار الطبيعي  ةضابطة الموعكاجمل
( sigِبستوى الداللة ) ولالختبار البعدي ٠،٠٥أكثر من  ١66( sig)الداللة 

(. مث تقوم Normalطبيعية ) فيدل على أن البياانت ٠،٠٥أكثر من  ١٠٥
 ، نتيجته يف اْلدول التايل:((Uji Homegenitas الباحثة ابالختبار املتجانس
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 4-10 اجلدول
 "أ و ب"لصف الثاين يف اال(، Uji Homegenitas) نتائج االختباس اطمتجانسي

 

 Ujiيدل على أن نتيجة االختبار املتجانسي ) اْلدولهذا     

Homegenitas ،)( حصلت على مستوى الداللةsig )٠،٠٥أكثر من  ٤٥٠ 
 (.Homogenفتشري أن البياانت متجانسة )

أن البياانت الطبيعية يتضحلنا ختبارين السابقني اعتمادا على اال  
بنظر إىل نتيجة  Paired Sample T-Test يمكن إجراءت اختبارف, ومتجانسة

 ٤-١١اْلدوليف يتضح االختبار القبلي واالختبار البعدي، املعدلة من 

 4-11 اجلدول
سنتيجة االختبا  Paired Sample T-Test 

Paired Samples Statistics 

 Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. 

ErrorMean 

Pair 1 Preeks 44,21 19 14,838 3,404 

Posteks 76,32 19 10,781 2,473 

Pair 2 prekontrol 46,43 21 8,681 1,894 

Postkontro

l 
72,62 21 9,826 2,144 

 

Test of Homogeneity of Variance 

LeveneStatistic df1 df2 Sig. 

,581 1 38 ,450 

,539 1 38 ,467 

,539 1 37,469 ,467 

,588 1 38 ,448 
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و البعدي هلما  يدل على أن نتيجةاالختبار القبلي اْلدولهذا 
نتيجةاالختبار القبلي اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة.فرق بني إرتفاع و 

. بينما ٧6.3٢االختبار البعدي  ونتيجة ٤٤.٢١"أ" لصف الثاين لال
 االختبار البعدي ونتيجة ٤6.٤3"ب"لصف الثاين نتيجةاالختبار القبلي لال

 طريقة القواعد والرتمجةواخلطوة التالية هي النظر إىل أتثري تطبيق . 6٢.٧٢
يف درس املطالعة لرتقية قدرة الطلبة على  (strip story) بوسيلة قطاع القصة

 التايل: اْلدولوحتصيل كما بني  T-test  مهارة القراءة ابستعمال
 4-12 اجلدول

لحتصي  T-Test 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df 

Sig. 

(2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 preeks 

- 

postek

s 

-32,105 9,474 2,174 -36,672 -27,539 
-

14,771 
18 ,000 

Pair 2 prekon

trol - 

postko

ntrol 

-26,190 12,135 2,648 -31,714 -20,667 -9,890 20 ,000 

 
  sig(tailed-2مستوى الداللة )السابق يدل على أن النتيجة  اْلدول

هذا يدل على أن الفرض  ٠،٠٥مستوى الداللة نتيجة وهي أقل من ، ٠٠٠
طريقة القواعد ال مردود فتطبيق (Ho) ( مقبول و الفرض الصفريHaالبديل )
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قدرة لرتقية  فعاليف درس املطالعة (Strip Story) بوسيلة قطاع القصة  والرتمجة
 .الطلبة على مهارة القراءة

 اطمناقشة (2
يف  Sabangمعهد اجملدد املتكامل اإلسالمي يف هذا البحث  أما مناقشة  

جيرى يف العام إن هذا البحث  "أ و ب" للمرحلة املتواسطة. الفصل الثاين
على فعالية تطبيق  التعارفوأما أهداف البحث هي . ٢٠٢٠/١٢٠٢الدراسي 

القراءة  طريقة القواعد والرتمجة بوسيلة قطاع القصة لرتقية قدرة الطلبة على مهارة
لنيل البياانت استخدمت  يف درس املطالعة ِبعهد اجملدد املتكامل اإلسالمي.

ابستخدام T-Test البياانت إبجراء تحليل الباحثة ابالختبار القبلي والبعدي. مث ل
( مقبول و الفرض Haيدل على أن الفرض البديل ) الذي"SPSS 22"  برانمج
  بوسيلة قطاع القصة  طريقة القواعد والرتمجةال مردود فتطبيق(Ho)  الصفر

(Strip Story) القراءة. لرتقية قدرة الطلبة على مهارة يف درس املطالعة فعال 

املفردات فهم القراءة حيتاج إىل فهم علم النحو والصرف وال بد أن يعرف   
طريقة القواعد اللنطق القراءة يف النص. فاختارت الباحثة طريقة املناسبة )

والرتمجة( حلل املشكلة. كما قال عبد الرئوف إن إحدى من مزااي طريقة القواعد 
لزايدة  36ريًا من املفردات يف كل اجتماع.ثوالرتمجة هي حيفظ الطالب عدًدا ك

                                                             
 36 Abdul Rauf, Penerapan Metode Qawaid Wa Al Tarjamah Dalam Kitab 

Amtsilah Untuk Meningkatkan Kemampuan Santri Memahami Kitab Kuning Dipondok 

Pesantren Nuhiyah Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar, Skripsi Sarjana, Prodi 

Pendidikan Agama Islam, (Makassar: FakultasTarbiyah Dan Keguruan,2018), Hal 14 
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الطالبات فاستخدمت  إبداعهنو  تهن ومحاستهمنطنشأو  الطالبات ترغبا
  3٧.حيايت النفوسقال كما  )toryStrip S(وسيلة قطاع القصة الباحثة 

 حتقيق الفرضني  -ج
 قد ذكرت الباحثة الفرضني يف الفصل األول اما:

 ( (Haالفرض البديل  (1
 الوالرتمجة بوسيلة قطاع القصة فعإن تطبيق طريقة القواعد  

القراءة يف درس املطالعة ِبعهد  لرتقية قدرة الطلبة على مهارة
 اجملدد املتكامل اإلسالمي.

 ( Ho)الفرض الصفري  (2
بوسيلة قطاع القصة مل يكون إن تطبيق طريقة القواعد والرتمجة 

القراءة يف درس املطالعة  لرتقية قدرة الطلبة على مهارة االفع
 ِبعهد اجملدد املتكامل اإلسالمي.

 برانمجابستخدام T-Test دي إبجراء االختبار القبلي والبعبعد حتليل  
"SPSS 22"  مستوى الداللة نتيجة  أن(2-tailed)sig000 نتيجة ، وهي أقل من

( مقبول و الفرض Ha)هذا يدل على أن الفرض البديل  ٠،٠٥مستوى الداللة 
 Strip) بوسيلة قطاع القصة  طريقة القواعد والرتمجةال مردود فتطبيق(Ho)  الصفري

Story)لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة. املطالعة فعال يف درس 

                                                             

 37 Hayati Nufus, Pembelajaran Insya Dengan Media Strip Story, 

(Ambon:Uin  Ambon, 2007) hal.32 
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 فصل اخلامسال
 اخلامتة

 نتائج البحث  -أ
 Strip)  بوسيلة قطاع القصة طريقة القواعد والرتمجةفعالية وبعدما حبثت الباحثة عن       

Story)  يف معهد اجملدد املتكامل  القراءةيف درس املطالعة لرتقية قدرة الطلبة على مهارة
       بوسيلة قطاع القصة طريقة القواعد والرتمجة تطبيق أن ، فحصلت نتائج البحثاإلسالمي

(Strip Story) نتيجة. حتصل ترقية قدرة الطلبة على مهارة القراءةيف ؤثر ييف درس املطالعة 
  sig(tailed-2الداللة ) مستوىدلت على  T-Testاالختبار القبلي والبعدي بعد إبجراء 

طريقة ال فتطبيق هذا يدل على أن ٠،٠٥مستوى الداللة نتيجة ، وهي أقل من ٠٠٠
يف درس املطالعة فعاال لرتقية قدرة الطلبة (Strip Story) بوسيلة قطاع القصة  القواعد والرتمجة

 على مهارة. 
 اطمقرتحات  -ب

 ت األتية:ااإلقرتاحاعتمادا على البياانت السابقة فتقدم الباحثة    
طريقة القواعد دة كاالطريقة املناسبة ابمل أن تطبقاملطالعة نبغي ملدرسة ي -١

 عند عملية التعليم لرتقية(strip story)  بوسيلة قطاع القصة  ةوالرتمج
 النصوص  قراءةيف  الطالبات

 يف القراءة النصوصنبغي ملدرسة املطالعة أن تزيد الوسيلة لزايدة الرغبة ي -٢
الرسال هينتقد ما نقص يف هذترجو الباحثة من القارئني أن  -3
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Rencana Pelaksanaa Pembelajaran (RPP) 

 

Sekolah  : SMPI Al-Mujaddid 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VIII/2 

Materi Pokok/topik :حالوة الكسب /qira’ah 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

A. Kompentensi Inti 

KI 1:Kompetensi sikap spriritual:  Mengahayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya.  

KI 2 : kompetensi sikap sosial: menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli, (gotong royong, kerja sama, toleran, 

damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi 

atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosialdan alam serta menempatkan diri 

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. 

KI 3: kompetensi pengetahuan: Memahami,menerapkan,menganalisis 

dan mengevaluasi pengetahuan factual,konseptual,procedural,dan 

metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait dengan penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memcahkan 

masalah. 

KI 4: kompetensi keterampilan : Mengolah, menalar, dan menyaji, dan 

mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 



 

 

dan mampu menggunakan metode sesuai dengan  kaidah 

keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar Dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.5 memahami fungsi sosial, 

struktuk teks dan unsur kebahasaan 

(bunyi, kata dan makna)dari teks 

sederhana yang berkaitan dengan 

tema: حالوة الكسب yang melibatkan 

tindak tutur membuat pilihan dan 

argumentasidengan memperhatikan 

susunan gramatikal ملة الفعليةاْل  

3.1.1. menunjukkan kata kerja berupa 

 secara lisan maupun tulisan اْلملة الفعلية

dalam teks yang dibaca  

 

4.6 menyajikan hasil analisis 

gagasan dari teks sederhana yang 

berkaitan dengan tema حالوة الكسب 
Dengan memperhatikan bentuk, 

makna dan fungsi 

 

4.1.1. Membaca  teks qiraah tentang 

 dengan fashih حالوة الكسب

4.1.2. Menerjemahkan teks bahasa 

arab  tentang  حالوة الكسب 

4.1.3. Menyimpulkan ide pokok dari 

teks yang dibaca yang berkaitan 

dengan teks   الكسبحالوة  dengan tepat 

 

 C.     TUJUAN PEMBELAJARAN (OPTIONAL) 

         Melalui pembelajaran cooperative based learning g, siswa dapat 

membaca,  menerjemahkan, menjawab sebuah kalimat dalam teks yang 

bertema حالوة الكسب dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari 

susunan gramatikal  مجلة الفعلية baik secara lisan maupun tulisan. 

 

D. MATERI POKOK / PEMBELAJARAN 

 قراءة عن حالوة الكسبال 
 املفردات 
 الرتكيب
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E. METODE 

Pendekatan : Pendekatan Ilmiah (scientifict appoarch) 

Model  : Cooperative Learning 

Metode  : Qawaid Tarjamah 

 

F.    SUMBER PEMBELAJARAN, ALAT, DAN MEDIA 

1. Media    : Papan tulis, spidol, strip story, gunting dan  

      lem  

2. Sumber Pembelajaran : kamus Bahasa Arab 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN  

      Pertemuan pertama 

1.  pendahuluan (5 menit) 

a. Memberi salam / menyapa siswa 

b. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa  

c. Guru mengabsen siswa 

d. Menanyai kabar siswa dan memperhatikan kesiapan siswa 

untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan 

cermat dan memperhatikan kehadiran siswa. 

e. Peserta didik memperhatikan informasi tentang kompetensi, 

materi, tujuan, manfaat, langkah pembelajaran, teknik, dan 

bentuk penilaian yang akan dilaksanakan. 

2.  Kegiatan Inti ( 30 menit) 

a) Mengamati dengan teliti 

1) Guru mengulang sekilas materi mengenai qawaid yang 

telah dipelajari yaitu tentang ملة الفعليةاْل  

2) Peserta didik mengamati dan mendengarkan penjelasan 

guru 

3) Guru meminta peserta didik untuk membuat contoh 

dari ملة الفعليةاْل  

4) Salah satu peserta didik menjawab pertanyaan guru 

5) Guru membagikan teks qiraah yang berjudul حالوة الكسب 
kepada peserta didik 



 

 

 َحاَلَوُة اْلَكْسب  
ْجر ه . َو َكاَن ل ْلَوَلد  أُمٌّ َجاه   ْنُه َأْن َيَْت َيُه ُكلَّ يَ ْوٍم ِبَ  ْ َعَمٍل. َوَطَلَب م  َلةٌ َأْرَخَل سَُجٌل ابْ َنُه يف 

َعَب. َفَكاَن الَوَلُد يَ ْهُرُب م ْن َعَمل ه  ل َيْجَتم َع ِب  ْخَوان ه  الَبطَّال  حتُ بُُّه.  نْيَ. َواَل تَ َورُّ َأْن َيْشَتغ َل ل َئالَّ يَ ت ْ
. فَ تُ ْعط ْيه  أُمُُّه َقْدَس أَ  . َوَمََت َجاَء اطمََساُء َعاَر الَوَلُد إ ىَل الب َْيت  ْجر ه  َويَ ْقُضْوَن ََنَاَسُهْم يف  اللَّْعب 

. َها م َن الشُّبَّاك  ي ْ َم َويَ ْرم  َمُه إ ىَل َأب ْيه  فَ َيْأُخُذ الرَُّجُل َهذ ه  الدَّسَاه   ل يُ َقد  
بْن َها: "اْذَهْب َواْشَتغ ل  اْلي َْوَم.  َلة  نَف َد َماُُلَا. فَ َقاَلْت ال  َوَلمَّا طَاَل احلَاُل ب ت ْلَك اأْلُم   اجلَاه 

ْ نَف دَ  َنَّ َماِل  َغَل طُْوَل الن ََّهاس . َوَعاَر َوَمَعُه َأْجُرُه َوَقدََّمُه إ ىَل َأب ْيه .   أل  ُكلََّه". َفَذَهَب الَوَلُد َو اْشت َ
ي ََها م َن الشُّبَّاك  َكَعاَرت ه . َفَصَرَخ الَوَلُد َوَقاَل: "اَل تَ ْفعَ  ْل اَي َفَأَخَذ الرَُّجُل الدَّسَاه َم. َوَهمَّ َأْن يَ ْرم 

 .ْ تُ َها اْلي َْوَم ب َكد  ْي. َواَل يَ ُهْوُن َعَليَّ َضَياُعَها"َأيب  ْ َكَسب ْ  َفإ ين  
 

6) Peserta didik mengamati teks dengan teliti 

b) Menanya  

1. Peserta didik bertanya mengenai mufradhat yang belum 

mereka pahami 

2. Guru menjawab peserta didik dengan memberikan kosa 

kata baru yang terdapat dalam teks yang berjudul  حالوة
 kepada peserta didik الكسب

Habis  َده يـَْنف  -نَف د  Upah  َأْجرر 
Berkeinginan  َيـَههم   -َهم  Sibuk  َغ له َيْشتَ  -اشهتَـَغل  

Melempar يـَْرم يْ -َرَمى  Kabur  َيـَْهرهبه  -َربَ ه  
Mencari rezeki  َبه َيْكس  -َكَسب  Pengangguran  َبطَالر 

Jerih payah  ََكد Menghabiskan (waktu) يـَْقض ى -َقَضى  
Gampang  َيـَههْونه  -َهان  Mempersembahkan  َيـهَقدّ مه  -َقَدم  

Jendela :  شهباَكر 

 

3. Guru mrminta peserta didik untuk menyimak dan 

mendengar kosa kata yang diberikan oleh guru 

4. Guru mengucapkan kosa kata satu persatu sebanyak 2 

kali 



 

 

5. Peserta didik menirukan setelah guru 

c) Mengeksplorasi / mengumpulkan informasi 

1) Guru meminta salah satu siswa untuk membaca teks 

qiraah yang telah  dibagi oleh guru 

2) Peserta didik membaca teks yang berjudul حالوة الكسب 

3) Guru menyimak bacaan peserta didik 

4) Guru bertanya kepada peserta didik terjemahan dari apa 

yang telah dibacakan  

5) Peserta didik menjawab pertanyaan guru 

6) Guru memperbaiki kesalahan peserta didik baik dalam 

menerjemahkan maupun dalam membaca 

7) Guru meminta seluruh peserta didik untuk menyimak 

bacaan guru 

8) Peserta didik menyimak bacaan guru dengan 

memperhatikan teks bacaan 

9) Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 

orang dari masing-masing kelompok sesuai dengan 

urutan absen yang tersedia 

10) Guru membagikan amplop berwarna pada masing-

masing kelompok yang berisi potongan cerita 

11) Guru menunjukkan dan menjelaskan mengenai tata cara 

mengerjakan LKPD kepada peserta didik yang akan 

dibagikan pada setiap kelompok 

d) Mengasosiasikan 

Selanjutnya masing-masing kelompok mengerjakan dan 

mendiskusikan tugas yang terdapat dalam LKPD 1 yang tertera 

dalam lampiran 

e) Mengkomunikasikan 

  Guru meminta perwakilan kelompok untuk membacakan hasil 

diskusi mereka 

3. Penutup (5 menit ) 

a. Guru mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dari 

hasil-hasil yang diperoleh. 

b. Guru mempertanyakan tentang pembelajaran hari ini misalnya 

dengan pertanyaan “ bagaimana pembelajaran hari ini? ” 

c. Guru menyampaikan tugas berikutnya 

d. Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran selanjutnya 

e. Guru memberikan pesan moral sebelum menutup pembelajaran 

f. Guru menutup pembelajaran dengan salam 

 



 

 

H. PENILAIAN PROSES DAN HASIL PEMBELAJARAN 

a) Teknik penilaian:Pengetahuan 

a. Penilaian performansi  

Indikator pembelajaran  

(membaca dan menerjemahkan teks qiraah sesuai dengan kaidahnya)  

No Aspek yang dinilai Skor 

1 

Ketepatan makhraj  1-4 

a. Makhraj pelafalan ungkapan fashih 4 

b. Makhraj pelafalan ungkapan cukup fashih 3 

c. Makhraj pelafalan ungkapan kurang fashih 2 

d. Makhraj pelafalan ungkapan tidak fashih 1 

2 

Kelancaran  1-4 

a. Sangat lancar 1 

b. Cukup Lancar 2 

c. Kurang lancar 3 

d. tidak lancar 4 

3 

Ketepatan terjemah 1-4 

a. terjemahan sangat tepat  1 

b. terjemahan cukup tepat 2 

c. terjemahan kurang tepat 3 

d. terjemahan tidak tepat 4 

4 

Intonasi  1-4 

a. Intonasi tepat 1 

b. Intonasi cukup tepat 2 

c. Intonasi kurang tepat 3 



 

 

d. Intonasi tidak tepat 4 

5 

Penguasaa qawaid 1-4 

a. Jawaban dan pelafalannya sudah sesuai dan tepat  1 

b. Jawaban dan pelafalannya cukup sesuai dancukup tepat 2 

c. Jawaban dan pelafalannya kurang sesuai dan kurang 

tepat 

3 

d. Jawaban dan pelafalannya tidak sesuai dan tidak tepat 4 

 

Pedoman penskoran : 

Nilai akhir = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

× 100 =
…20

× 100 = 

 

Rentang skor nilai 

No Keterangan Jumlah skor 

1 Baik sekali  76-100 

2 Baik 51-75 

3 Cukup 26- 50 

4 Kurang 0-25 

 

                                                                                   ..............,.. .........2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui  
Kepala sekolah................ 
 

 

 

(..........................................) 
NIP  
 

Mengetahui  
Guru Pembimbing.............. 
 

 

 

(..........................................) 
NIP  
 



 

 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah kerja : 

1. Bacalah petujuk dengan teliti 

2. Guru menyampaikan informasi serta memberikan arahan terkait prosedur 

diskusi 

3. Guru membagikan kertas yang berisikan potongan cerita yang berjudul  

4. Sebelum mengerjakan, bacalah Basmalah 

5. Tempelkan dan susunlah kertas yang berisi potongan cerita sesuai dengan 

alur cerita yang sempurna pada kertas yang telah disediakan oleh guru  

6. Berilah baris/harakat pada potongan cerita yang telah disusun 

7. Selanjutnya terjemahkanlah potongan cerita tersebut 

8. Kemudian garis bawahi kalimat yang mengandung  اْلملة الفعلية  dalam cerita 

tersebut 

9. Setiap kelompok menunjukkan perwakilan dari masing-masing kelompok 

untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka ke depan kelas. 

   Anggota Kelompok : 

1. .... 

2. .... 

3. .... 

4. .... 

5. .... 

 

 

jj   Materi  : حالوة الكسب 

  Pendekatan :Saintifik  

  Metode : Diskusi 

  Model :Cooperative Learning 

  Indikator : - Menerjemahkan kata, frase dan kalimat  

- Menerapkan susunan gramatikal yang berupa اْلملة
 حالوة الكسب dalam teks الفعلية

- Menentukan kalimat yang mengandung اْلملة الفعلية 
Tujuan : - mampu menerjemahkan kata, frase dankalimat 

- mampu menerapkan susunan gramatikal yang berupa 

 حالوة الكسب dalam teks اْلملة الفعلية

- mampu menentukan kalimat yang mengandung  اْلملة
 الفعلية
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




