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IPA 5  إن استخدام اسرتاتيجية  .طالبات 31البحث هو والعينة  طالبا، 61وعددهم
Broken Square/ Text  واسرتاتيجيةEmpty Outline ارة مهلرتقية قدرة الطلبة على  فعال
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لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة مبعهد روح اإلسالم أنك  Empty Outline  واسرتاتيجية
 .بنجسا

، مهارة Empty outline ، اسرتاتيجية Broken Square/textاسرتاتيجية :  الكلمات املفتاحية
 .القراءة
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ABSTRAK 

 

Nama :  Sari Rahmatunnur 

NIM :  170202090 

Judul Skripsi  :  Perbandingan Antara Penerapan Strategi Broken Square/ Text dan 

Strategi Empty Outline untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa 

pada Keterampilan Membaca di Dayah Ruhul Islam Anak Bangsa 

Aceh Besar. 

Judul penelitian ini ialah perbandingan antara penerapan strategi broken square/ text 

dan strategi empty outline untuk meningkatkan kemampuan siswa pada keterampilan 

membaca di dayah Ruhul Islam anak Bangsa Aceh Besar. Peneliti memilih judul ini 

karena kebanyakan dari siswa masih kurang dalam membaca dan memahami teks 

bahasa Arab, dan sebagian guru tidak menggunakan metode, media dan strategi yang 

sesuai pada pembelajaran membaca bahasa Arab. Oleh karena itu peneliti mencoba 

mencari solusi terhadap permasalahan tersebut dengan membandingkan antara 

penerapan strategi broken square/ text dan strategi empty outline untuk meningkatkan 

kemampuan siswa pada keterampilan membaca. Adapun tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui kefektifan strategi broken square/ text dibandingkan dengan 

strategi empty outline untuk meningkatkan kemampuan siswa pada keterampilan 

membaca dan mengetahui hasil penerapan strategi broken square/ text dibandingkan 

dengan stategi empty outline untuk meningkatkan kemampuan siswa pada 

keterampilan membaca. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti 

adalah metode kuantitatif (quasi eksperimen design) dengan instrumen penelitian 

pretest dan postest. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah siswa XI IPA 3 dan 

siswa XI IPA 5 dengan jumlah 60 siswa, sampel yang digunakan 30 siswa. 

Penggunaan strategi Broken square/ Text dan strategi Empty Outline efektif untuk 

meningkatkan kemampuan siswa pada keterampilan membaca.  Dan penerapan 

strategi broken square/ text lebih efektif ddari penerapan strategi empty outline maka 

dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Tidak terdapat perbandingan 

antara penerapan strategi Broken Square/ Text dan strategi Empty Outline untuk 

meningkatkan kemampuan siswa pada keterampilan membaca di dayah Ruhul Islam 

Anak Bangsa.  

 

Kata kunci : strategi Broken Square/ text, Strategi empty outline, keterampilan 

membaca. 
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ABSTRACT 

 

Name  :   Sari Rahmatunnur 

NIM :   170202090 

Title  :  The Comparative between the application of Broken Square/ Text 

Strategy and Empty Outline strategy to increate student’s reading skill 

at Ruhul Islam Anak Bangsa 

 

The title of this study Comparative between the application of Broken Square/ Text 

Strategy and Empty Outline strategy to increate student’s reading skill at Ruhul Islam 

Anak Bangsa. Researcher choose thus title because most of students are reading less 

and hard to understand the Arabic text, then some teacher didn’t use unsuitable 

media, method and also strategy in learning Arabic text. Based on the problems the 

researcher trying to find a solution by comparing the strategy between broken square/ 

text and empty outline to increase student’s skill reading. The purpose of this study is 

to know prefecture between strategy broken square/ text strategy compared and 

empty outline strategy to increase reading skill, and to know the result of broken 

square/ text compared with empty outline to increase studen’s skill. The study 

method used by reasecher is quantitative method ( quasi design experiment) with 

petest study instruments and post test. The population of this study is student XI IPA 

3 and student XI IPA 5 they are 60 person, the sample is 30 students. Application of 

Broken Square/ Text strategy and Empty Outline strategy effective on improving 

student’s reading skill, and application broken square/ text strategy more effective 

then application empty outline strategy on improving studen’s reading skills, so Ha is 

accepted and Ho rejected. There is no compirason between implamentation of 

strategy broken square/ text and strategy empty outline in improving student’s 

reading skills in Ruhul Islam Anak Bangsa Boarding School. 

 

Key word : strategy broken square/ text, strategy empty outline, reading skill 
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 الفصل األول

 نساسيات البحث
 مشكلة البحث - ن
تستخدم اللغة عادة  ،بني الناس الذي يستخدم ليبنّي نقطته اللغة هي طريقة للتفاعل 

. اآلخرين يف فهم معناهعندما يريد شخص ما التعبري عن رغابته و ميكن أن تسهل على 
اللغة  .0غة هي الصوت الذي يعرب عنه كل شخص لذكرالغرض منهلحسب ابن جّّن أن ال

اللغة العربية هي اللغة  ستخدمة لتسهيل التواصل مع العريب،العربية هي إحدى اللغات امل
ن و الفهم القرآقراءة الناس العريب و غري العريب يف القرآن الكرمي ابلتعليم هذه اللغة يسهل 

اللغة العربية تتكون من أربع مهارات هي مهارة اإلستماع و الكالم . حفظهاملعىن و السهل 
 . بعضها البعضة و الكتابة، لكل مهارات مرتبطة و القراء

ية، ألن هذه املهارة التعليم اللغة العرب مهارة القراءة هي إحدى  مهارات مهمة يف
أهم املهارة ألن الطالب  مهارة القراءة هي.  هاعنم محتتاج إىل مفهوم قراءة النص و مفهو 

هذه املهارة أهم قول أن ميكن أن ي. يكونوا جيدين يف القراءةالتعلم اآلخر إذا مل  الجييدون
 .سرتاتيجيات حمددة يف التعلملكل املهارة هلا أساليب وا. تعلم اللغة العربيةالوسيلة لتحقيق 

عد واخلطوات والوسائل اليت ستقام يف املمارسة سرتاتيجية التعلم هي خطة و القواا
. يف الفصل من أجل حتقيق األهدافعلى إغالق عملية التعليم  وسيتم متريرها من االفتتاح

  هي نشاط التعليم جيب أن يقوم به املعلمونKemp (0775 )سرتاتيجية التعلم وفقا ل ا
سرتاتيجية ىف تعلم اللغة العربية اال. هداف التعليم بفعالية وكفاءةالطالب حىت ميكن حتقيق أو 

                                                             
1
 Zulhannan, Tehnik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif ( Jakarta: Rajawali pers, 2014 ) 

hal.2
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سرتاتيجية حمددة لكل مهارة لديها إ. 2هي خطة األنشطة بدقة لتحقيق أهداف معينة
سرتاتيجية لقراءة جتد اسرتاتيجية خاصة يف تعليمها، أحدها التسهيل تعلم املهارات كاملهارة ا

broken square/ text و empty outline إحدى  م أنك بنجساإن معهد روح اإلسال.وغريها
ة واإلجنليزية منها اللغة العربي فيها  لغات األجنبية،  درسة الداخلية اإلسالمية الىت درسامل

 كثري من الطالب وا ابللغة األجنبية، يتحدثو هذا املعهد يطلب من الطالب أن . وغريها
قراءة صحيحة  صوصقراءة النغة العربية ولكنهم اليقدرون على ابلل وايتحدث  أن  ونيستطيع

 Acehحىت ال يفهموها فهما صحيحا، رأت الباحثة طالب معهد روح اإلسالم أنك بنجسا 

Besar تعلم إسرتاتيجية ستخدم أن ت الباحثة ريديصعبون يف سيطرة مهارة القراءة، لذلك ت
عل هي إحدى الطرق جلو   empty outlineسرتاتيجيات التعلم النشاط هي إحدى ا. النشاط
 فتقارن الباحثة  لقا يف أذهان الطلبة، ملعرفة فعالية استخدام االسرتاتيجياتالتعلم عا

 . يف تعليم القراءة empty outlineواسرتاتيجيات  broken square/ textسرتتيجية اال

أن ترى إىل أي مدى حتسني قراءة الطلبة للنص  رتيد الباحثةف ورة،من املشكلة املذك  
 ولذلك تريد الباحثة ،broken square/ text و  empty outlineة سترياتيجيالعريب ابستخدام ا

من أجل ذلك  . قدرة الطلبة على مهارة القراءةسرتاتيجيتني لتحسنياستخدام اال أن ختترب
  empty outline سرتاتيجيةاملقارنة تطبيق ا" املوضوع تريد الباحثة أن تقدم هذا البحث حت  

معهد روح رة الطلبة على مهارة القراءة ىف لرتقية قد  broken square/ text اسرتاتيجية و
 ".Aceh Besarاإلسالم أنك بنجسا 

 

                                                             
2
 syaiful Musthofa, 2011, Strategi pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, Malang: UIN Maliki 

Press, hal. 7. 
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 نسئلة البحث - ب
 emptyتقارن ابسرتاتيجية   broken square/ textكيف نتيجة تطبيق اسرتاتيجية  -0

outline ؟ لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة 
 لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة ؟ أيهما من هتني االسرتاتيجيتني اكثر فعالية -2

 

 هدفا البحث  - ج
لرتقية   empty outline اسرتاتيجيةو  broken square/ textسرتاتيجية التعرف على فعالية ا -0

 قدرة الطلبة على مهارة القراءة
 empty اسرتاتيجيةو  broken square/ textسراتيجية التعرف على نتيجة تطبيق ا  -2

outline  ة الطلبة على مهارة القراءةلرتقية قدر. 

 نمهية البحث  - د
سرتاتيجيتني عند ا البحث سهال يف تدريس ابستخدام اأن يكون هذ: للمعلمني  -0

 تعلم اللغة العربية
راءة النص اللغة قعلم اللغة العربية و يسهلهم يف تهذا البحث يسهلهم يف : للطالب  -2

 .غة العربيةلتعلم الحيب , العربية
 .سرتاتيجية التعليمية خاصة يف التعلم اللغة العربيةجمموعة من اال إلضافة: للمدرسة   -3

 

 حدود البحث   - ه
 brokenسرتاتيجية يف هذه الرسالة بني تطبيق ا الباحثة تقارن: املوضوعي  احلد -0

square/ text  وempty outline  لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة. 
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الطلبة يف صف الثاين ابملعهد روح  عند  لةتبحث الباحثة هذه الرسا: احلد املكاين  -2
 . اإلسالم أنك بنجسا

 2120 – 2121تبحث الباحثة هذه الرسالة يف السنة : احلدالزماين  -3
 

 مصطلحات البحث  - و

و  Broken Square/ Textمقارنة بني تطبيق اسرتاتيجية :"موضوع هذه الرسالة  إن
مهارة القراءة مبعهد روح اإلسالم  لرتقية قدرة الطلبة على Empty Outlineاسرتاتيجية 
تريد أن  قبل أن تبحث الباحثة حبثا تفصيليا هذه الرسالة ." Aceh Besar أنك بنجسا

 :تبنّي بعض معاين املصطلحات املستعملة يف موضوع هذه الرسالة، وهي 

 اسرتاتيجية   -0
طرق جيدة ومرحبة يف العمل، مصطلح االسرتاتيجية أيتى من اسرتاتيجية هي 

. اسرتاتيجية هي خطة طويلة للنجاح يف حتقيق النصرمبعىن " Strategos "يواننية ال
 .  3االسرتاتيجية هي خطة طويلة للنجاح يف حتقيق الفائدة

 Broken Square/ Text اسرتاتيجية  -2

مبعىن  "Text"مبعىن املقّطع، " Broken"لغة هي  Broken Square/ Textاسرتاتيجية 
هي التخطيط   Broken Square/ Textاسرتاتيجية   .4ص، الكتابةاملوضوع احملادثة، الن

م الطالب لريّكب حىت تكون لتحقيق أهداف التعليمية اليت تكون النص املقطوعة ويلتز 
 . 5 كامالالنص  

                                                             
3 Yamin Martinis, 2013, Strategi & Metode Dalam Model Pembelajaran,(Jakarta: Referensi GP 

Press Grup) hal. 1 
4 A.W.Munawir dan Muhammad Fairuz, 2007, Al- Munawwir Kmaus Indonesia- Arab (Surabaya: 

Pustaka Progressif). 
  http://aancara2jitu.blogspot.com/2016/10/strategi-pemnelajaran-bahasa-arab.html 

http://aancara2jitu.blogspot.com/2016/10/strategi-pemnelajaran-bahasa-arab.html


  
 

 

 Empty Outlineاسرتاتيجية  -3

مبعىن " Outline"مبعىن الفارغة، " Empty"لغة هي  Empty Outlineاسرتاتيجية 
هي اسرتاتيجية الىت بشكل التخطيط  Empty Outlineاسرتاتيجية  .يضةاخلطوط العر 

 .6الفارغة الىت تساعد الطالب على التكرار املواد التعليمية ابستكمال التخطيط الفارغة

 مهارة القراءة -4

قرآان مبعىن تتبع كلمة ونظر ونطق هبا  -قراءة -يقرأ -القراءة لغة هي مصدر من قرأ
هو نطق الرموز وفهمها وحتليل  وأما اصطالحا. توب وطالعهكأو ألقى النظر على امل

, واالنتفاع به يف املوافق احليوية, منه يف حل املشكالت والتفاعل معه،املقروء ونقده 
 .واملتعة النفسية ابملقروء

 

 البحث الفروض  - ز
 :هي فأما الفروض الذي افرتاضتها  الباحثة من البحث  

اسرتاتيجية و  broken square/ textم اسرتاتيجية إن استخدا:  (Ha)الفرض البديل  -0
empty outline يف ترقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة فعال. 
 اسرتاتيجيةو  broken square/ textإن استخدام اسرتاتيجية ( : Ho)الفرض الصفرى 

empty outline ة قدرة الطلبة على مهارة القراءةيف ترقي مل تكن فعاال . 
أفعال يف  Broken Square/ Text إن استخدام اسرتاتيجية ( : Ha)يل الفرض البد -2

 . Empty Outlineترقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة مقارنة ابسرتاتيجية 
                                                             

3
 Etri  Nilpida,  Penerapan  Strategi   EMPTY   Outline   untuk   Meningkatkan  Hasil  Belajar  Siswa 

 pada  surat Al- Adiyat Mata Pelajaran Al- Quran Hadist di Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 

Pekanbaru, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011) hal. 7  



6 
 

 

يف ترقية أفعال  Empty Outlineإن استخدام اسرتاتيجية  ( : Ho)الفرض الصفرى 
 .Broken Square/ text تيجيةقدرة الطلبة على مهارة القراءة مقارنة ابستخدام اسرتا

 

 الدراسات الاابقة -  
استخدا  وسيلة الكلمة املتقاطهعة يف تهعليم مهارة القراءة ) سري سجااء  -1

 (MIN 5 Kota Banda Acehللمبتدئني دراسة جتريبية ب 

وا الكلمات أن يقرؤ  مشكلة البحث يف هذه الرسالة كان التالميذ بعضهم اليقدرون
. تطعون أن يقرأوا األحروف يف الكلمةوف اهلجائية ولكنهم اليسهم يفهمون احلر  العربية،

لنتائج احملصولة من هذه البحث إن استخدام وأما منهج البحث هو دراسة جتريبية، ومن ا
 ،25) رقة املالحظة بقيمة املدرسة وسيلة الكلمة املتقاطعة قد حصل  عليها الباحثة من و 

%  011 -10ن تدالن على أهنم وقعا بني وهذا% ( 19 ،5) لتالميذ وبقيمة ا% ( 01
 .مبعىن جيد جدا

السابقة ابلدراسة احلالية مها يبحثان عن املهارة وأما جوانب اإلتفاق بني الدراسة  
بحث عن الوسيلة ابلدراسة احلالية أن ت الدراسة السابقة هج التجريبية، واختلف القراءة مبن

 .بحث عن اإلسرتاتيجية التعليم احلالية ت وأما الدراسة. الكلمة املتقاطعة يف التعليم

( empty outline)سرتاتيجية خمطط الفارغة أتثري تطبيق ا) مساعي والنداري  -0
 (باوكي سيتوبجدو" مفتا  الهعلو "لرتقية تهعلم القواعد ابملدرسة الثانوية 

اعد من أهم علوم العربية ألنه علم أساسي مشكلة البحث يف هذه الرسالة كان علم القو 
اليفهم الكالم  بدوهنا. فهم الكالم العريب و النصوص العربية بعد تعريف معاين املفرداتل

ولكن يشعر الطالب الصعوبة  .العريب والنصوص العربية والميكن أن يرتمجها ترمجة صحيحة
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اسرتاتيجية  احملصولة من هذا البحث إن تطبيق ومن النتائج . يف علم القواعد وليس هلم
اح العلوم ؤثر يف ترقية القواعد لطالب الفصل السابع ابملدرسة الثانوية مفتتخمطط الفارغة 
 . ttأكرب من  toهذا التأثري يظهر على أن نتيجة . بسوكي سيتوبندو

 (empty outline )ابقة ابلدراسة احلالية يف اسرتاتيجية خمطط الفارغة الدراسة الس اتفق 
 اسرتاتيجية لرتقية تعليم القواعدلية يف تطبيق ابلدراسة احلاالدراسة السابقة  ، واختلف 

 .سرتاتيجية لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءةق ايوالدراسة احلالية تطب

لرتقية قدرة الطلبة على مهارة  Big Book استخدا  وسيلة )إيفا مليا فطرى   -5
 ( MIN 26 Pidieدراسة جتريبية بـ)القراءة 

الينشطون يف تعلم اللغة  MIN 26 Pidieن الطلبة ب مشكلة البحث يف هذه الرسالة كا
ألن هذه املدرسة التستخدم الطريقة والوسيلة مناسبة، كان  املدرسة تستخدم الطريقة  العربية

احلفظية والوسيلة التقليدية يف تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم القراءة حىت جيعل الطلبة 
 .لبة سائموناليهتمون ابملادة الدراسية ويكون الط

، وأدواة البحث هي (Eksperimen Reasearch)وأما منهج البحث فهو منهج جترييب 
ومن نتائج احملصولة من هذه الرسالة إن استخدام . مالحظة واختبار القبلى واختبار البعدي

وتطبيقها فعالية لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة، وقد هرف  الباحثة  Big Bookوسيلة 
 .يجة االختبار القبلى واالختبار البعديبنت

أكرب من  t "test"يكون الفرض الصفري مردودا والفرض البديل مقبوال، ألن النتيجة 
ونتيجة األنشطة الطلبة عند عملية التعليم . 2،3100> 7،5454هي  t "Table"النتيجة 

وأما نتيجة . تازوهذه داللة إىل حال مم% 15هي   Big Bookاللغة العربية ابستخدام وسيلة



8 
 

 

وهذه % 76،6فهي  Big Bookاألنشطة املدرسة عند إجراء عملية التعليم ابستخدام وسيلة 
 .داللة إىل حال ممتاز

اتفق  الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية يف ترقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة، 
 Big Bookوسيلة واختلف  الدراسة السابقة والدراسة احلالية أن تنحث عن استخدام 

 Empty واسرتاتيجية  Broken Square/ Textوالدراسة احلالية تبحث عن تطبيق اسرتاتيجية 

Outline. 
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 الفصل الثاىن

 ار الجظرىاسإط
 

 سرتاتيجية تهعليم اللغة الهعربية ا: املبحث األول 
 سرتاتيجية تهعليم اللغة الهعربيةمفهو  ا -ن

وتقدمي الدروس وإدراة أنشطة  تنظيم حمتوى الدرس،ليم هي طريقة لسرتاتيجية تعا
م خلق الفعالية التعليم ابستخدام مصادر التعليم املختلفة اليت ميكن للمدرسني القيام هبا لدع

 /broken squareسرتاتيجية ا: م يف اللغة العربية كثرية، منها سرتاتيجية تعليكان  ا. و الكفاءة

textسرتاتيجية ، اempty outline ،سرتاتيجية اjigsaw، اسرتاتيجية التعلم هي  .وغريها
تعلمها و تعد االسرتاتيجيات مهمة يف تعلم اللغة  خطوات يتبعها الطالب من أجل تعزيز

على وجه اخلصوص، إهنا أدوات مهمة يف تعلم تتسم ابفعالية والتوجيه الذاتى واليت تعد 
 . 9رية لتطوير كفاءة االتصال اللغوىضرو 

 

 Broken square/ textسرتاتيجية ا: اين املبحث الث
 Broken square/ textسرتاتيجية مفهو  ا - ن

هي  ”text“و،1هي متقّطع ”broken”لغة هي broken square/ text سرتاتيجيةا
هي خطة لتحقيق   broken square/ textسرتاتيجية ا .والكتابة موضوع التعليم والنص

كون النص  وا اجلملة لتلريتب بةيلتزم على الطلالنص غري كامل و يعرب عن  التعليمية الذي
                                                             


00. ص( مكتبة األجنلو املصرية )، اسرتاتيجية تعلم اللغة، 0776ربيكا أكسفورد،  7

8 Desy Anwar, 2003, kamus lengkap 1 Milliard Iggris- Indonesia Indonesia- Inggris 

(Surabaya:Amelia) Hal.44 
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هبدف أن يعمل سرتاتيجية التعليم اجلماعي هي ا broken square/textسرتاتيجية ا. كامال
 ومساعدة بعضها البعض يف حل املشاكل وبشكل  الطلبة معا، مسؤولة،

ممتعة للغاية،  سرتاتيجيةهي ا broken square/ textسرتاتيجية ا. متبادل أدفع لتحقيق اإلجناز
من التالميذ أو الطالب التفكري بشكل منطقي من خالل تسلسل خط القصة  حيث يطلب
سرتاتيجية جيدة جدا لدروس اللغة هذه اال. أو البحث عن املفردات املفقودة   أو القراءة

 . 7العربية على الرغم أنه ميكن استخدامه أيضا يف دروس األخرى

هذه . د اسرتاتيجية تعلم اللغة العربية ملهارة القراءةأح Broken Squareاسرتاتيجية 
وهذه اسرتاتيجية . اسرتاتيجية تعقد النصوص السابقة املنكسرة حىت جتعل النصوص التامة

 .01تصب ليدرب يف أتليف النص تبعا لنظم خاص

. 00هي لتجميع القراءات املقطوعة إىل أجزء broken square/textسرتاتيجية استخدام اال
 الطلبةويدرب , يف جتميع النص املنظم للتطبيق على التدريب الطلبةسرتاتيجية قابلة الهذه ا

لكن على أصغر األجزاء حىت  ءة ليس فقط على املستوى العايل،على فهم حمتوى القرا
احية الفنية، ميكن ممارسة هذه من الن. يتمكنوا يف النهاية من إعادة ترتيب القراءة ابلتسلسل

احدة و الأو تسلسل عدة فقرات يف القراءة  تسلسل اجلمل يف فقرة الواحدة،ية لسرتاتيجاال
 .رتاتيجية يف النص حيتوى على قصةسعادة تستخدم هذه اال. الكاملة

 

                                                             
9 Lina Nurfarihah, Strategi Broken Text Dalam Permainan Qiraah ( Studi Eksperimen Pada Siswa 

Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Candimulya Magelang Tahun Ajaran 2012/ 2013),(Jurusan 

Pendidikan Bahasa arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta, 2013) 
11 Imam Makruf, 2009, Strategi Pembelajaran Bhasa Arab Aktif ( Semaramg : Need’s Press) hal. 

112
11

 Fathul Mujib dan Nailul Rahmawati, Metode Permainan- Permainan Edukatif Dalam Belajar 

Bahasa Arab ( Banguntapan Jogjakarta: DIVA Press, 2011) hal. 118. 
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  Broken square/ textسرتاتيجية اخلطوات اال - ب

الىت ميكن استخدام يف تعليم القراءة، هي   broken square/ textاخلطوات االسرتاتيجية 
 :لي كما ي

 اختار القراءة الىت يصدرها -0
 قطع القراءة إىل أقسام -2
 ميكن تقطيع إىل اجلملة أو اجلملتني -3
 اقتسم التالميذ إىل جمتموعات الصغرية -4
 أعطي كل اجملموعة القراءة الكاملة اليت تقطيعها -5
وا أن القراءة حىت يستطيع و يرّتب الطلبة س النص املقطوعليكبّ  تطلب من الطلبة -6

 يبابلرتت يقرؤوا
عرض تتقدم أمام الفصل مث تب أن لكل اجملموعة جت, بعد انتهاء العمل اجلماعي -9

 القراءة
 جموعات األخرى لتعليقتوفر فرص للم -1
 02كون فهم مشرتك للمادة الىت يتم تدريسهاتوضيح حول النتائج من اجملموعة حىت ت -7

 
 
 
 
 

                                                             
" Active Learning Dalam Pembelajaran Bahasa Arab "أمي مهمودة و عبد الوهب راشدي 12

(UIN Malang Press: 2008 ) 
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 Broken square/ textاسرتاتيجية  عيوبمزااي و  -ج

، ومزااي  Broken Square/ Textاسرتاتيجية وعيوب وكذلك مزاي ية إن لكل اسرتاتيج 
 :هي هذه اسرتاتيجية 

 والسئم  يكّون البيئة التعلم النشط واملمتع حىت اليكون الطالب ابملنهك -0
 يبحث التعاون بني الطالب -2
 يفرقع التعامل بني الطالب -3
 يساعد الطالب على فهم املفهوم الذي يصعب فهمها -4
 ةتعلم حل املشكل -5

 :هيف Broken Square/ Textعيوب اسرتاتيجية وأما 

 يطلب وقتا طويال وإعدادا انضجا -0
  يكون حال الفصل جلب وصاخب -2

 

 Empty Outlineسرتاتيجية ا:  بحث الثالثامل

 Empty Outlineسرتاتيجية مفهو  ا -ن
Empty   : فارغةoutline  : اخلطوط عريظة، إّن اسرتاتيجيةEmpty Outline  هي

من لفظني متفرقني الذي جيمع يف اجلملة الواحدة، يعىن هو شكل اللوحة الفارغة تكون 
عادة  empty outlineسرتاتيجية اال يستخدم الغرض من. 03املقلمة اليت خيطط الشيئ فيها

                                                             
لرتقية تعلم القواعد ابملدرسة الثانوبة " اسرتاتيجية خمطط الفرغة"أتثري تطبيق ، 2102عي والندار ، امس 13

.04. ص(IAIN Sunan Ampel :سورااباي)بسوكى سيتوبندو" مفتاح العلوم"
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ميكن تعديل حمتوايت اجلدول وفقا  لبة على ترمجة ما يقرأ إىل جداول،لتدريب قدرة الط
املثل يف التعليم القراءة هتدف على الطلبة ليدري على عدد  يم،التعللالحتياجات أو أهداف 

جيب أن يكون اجلدول مكوان على , و هلذه احلاجة. 04من األمساء و األفعال يف القراءة
وأما عدد السطره اعتمادا على احلد . األقل من عمودين حيتواين على سلسلة اإلسم والفعل

ليها أو احلد األدىن للرقم الذى جيب العثور عليه األقصى لعدد الكلمات الىت ميكن العثور ع
 the power of)مع قوة أسلوبني  empty outlineميكن أن يدمج اإلسرتاتيجية . من القراءة

two .) 

 

 Empty Outlineسرتاتيجية اخلطوات اال -ب
 اخرت القراءة وفقا ملوضوع املناسبة احملدد مسبقا -0
 طلبةحتضري الشكل اجلدول الذي سيستخدمه ال -2
 مث كلفهم لقراءهتا مبعمق, وزع القراءة على كل الطلبة -3
 من الطلبة لرتفرق اجلدول الذي مستعد ابملدرس تطلب -4
 من الطلبة ليشكل اجملموعات مث يبحث عن نتائج عملهم تطلب -5
 من كل الطلبة ليتقدم النتائج العمل اجلماعى الذي مت  مناقشته تطلب -6
 ص للمجموعات األخرى لتعليقتوفر فر  -9
وضيح حول النتائج عمل اجملموعة حىت يكون فهم مشرتك للمادة الىت يتم ت -1

 .05تدريسها

                                                             
14

M. Khalilullah, 2011, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif ( Kemahiran Qiraah Dan 

Kitabah)Jurnal Sosial Budaya, Vol. 8, No. 1 
1 

 M. Khalilullah, , 2011, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif ( Kemahiran Qiraah dan 

Kitabah)Jurnal Sosial Budaya, Vol.8, No. 1 
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 :مثل الكشف املستخدمة فهي كما يلي 
 فعل إسم

  
  

 

 Empty Outlineمزااي وعيوب اسرتاتيجية   - ج

Empty Outlineإن لكل اسرتاتيجية مزاي وعيوب وكذلك اسرتاتيجية 
، ومزااي هذه  33

 : اسرتاتيجية هي

 فصاحةلتطيع اعداد الطالب يف فهم املادة أبن يعرف املعاىن ابيس -0
 فرح الطالب عند التعلم  حىت يستطيع أن يعرف املعاىن ابلشرعةي -2
 .يتصل الطالب مع األخر يف الفرقة، وبني فرق مع فرق األخر -3

 :، فهي Empty Outlineوأما عيوب اسرتاتيجية 

 حيتاج وق  الطويل -0
 يكون حال الفصل جلب وصاخب -2

 

                                                             


يف إجناز قراءة كتب الرتاث ( Empty Outline)، تنفيذ اسرتاتيجية اخلطوط العريضة الفريغة 2100عبد هللا شاكرين،  16

46.ص( IAIN Walisongo Semarang)،2117لم التوفيق لطالب معهد املعروفية اإلسالمي لسلفي بريجنني مسارانج سنة س



1  
 

 

 مفهو  مهارة القراءة: بحث الرابع امل
 مهارة القراءة  -ن

قرآان مبعىن تتبع كلمة ونظر ونطق هبا  -قراءة -يقرأ -القراءة لغة هي مصدر من قرأ
هو نطق الرموز وفهمها وحتليل املقروء  وأما اصطالحا. توب وطالعهأو ألقى النظر على املك

واملتعة النفسية , االنتفاع به يف املوافق احليويةو , منه يف حل املشكالت والتفاعل معه،ونقده 
نشاط  الصوتية املنظمة وفقا لنظام معني،القراءة هي مهارة التقاط املعىن يف الرموز  .09ابملقروء

تعتمد . القراءة هي عملية تواصل بني القارئ و الكاتب من خالل النص الذي يكتبونه
  .م القارئ للقواعد النحوية يف اللغة العربيةمهارة القراءة النص العريب بشكل كبري على فه
يبدل الرمز املكتوب إىل الصوت و يلقط يستوعب مهارة القراءة على أساس انحيتني مها 
 01املعىن من كل حال الذي يرمز ابلرمز املكتوب إليه

كما يتم التعبري , دة مؤشراتميكن أن ينظر القدرة الطلبة على مهارة القراءة من ع 
النص القراءة، التعرف على صوت احلروف والكلمات واجلمل الذي جتد يف :  وهيعنها، 

وإجياد معىن النص . ويعطى الشكل يف احلرف و الكلمة واجلملة يف النص القراءة بنية اجلملة،
يعىن ميكن القول إن الطلبة يتمتع يف القراءة اذا كان قادرا بعد التقييم على تنفيذ  ،املقروء

  .املؤشرات الثلثة

هارة القراءة  ة فيمكن القول أنه ال عاجز يف مإذا مل يستوف الطلبة املؤشرات الثلث 
أن القراءة التركز على نطق و فهم معىن القراءة بشكل  مبعىن أوسع،. كهدف لتعليم القراءة

                                                             

(  م 2101, دار املسلم: بعة الرابعة الط) , املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتها, أمحد فؤاد عليان 17 
   77.ص
 

18
 Syamsuddin Asyrofi dan toni pransiska , 2019, Desain Pembalajaran Bahasa Arab model, 

strategi, dan permainan edukatif, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, hal. 127. 
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ولكن أكثر من ذلك هي تعّن  ناصر  املعرفية والنفسية احلركية،صحيح الذي يتضمن على الع
إذا القارئ اجليد هو القارئ الذي يقدر على التواصل بعمق يف القراءة وفقا . راءةالروح يف الق
تعّد القراءة املهارة األوىل اليت يلج هبا التلميذ عاملاملعرفة واالستيعاب عن طريق  .حملتوى القراءة
 . 07املادة املكتوبة

جتد أربعة املغريات يف التعليم اللغة  ربية هي أهم الدراسات يف اإلسالم،تعترب اللغة الع
كل من أربعة املتغريات مرتبطة   عليم واألساليب واملواد والتقييم،ف التاهي أهد املرتابطة

 .ميكن أن يرص يف املهارة القراءة والميكن فصلها و أربعة املتغريات هي

 

 ننواع القراءة -ب
 :مها  ،21من حيث التسليم تقتسم القراءة إىل قسمني 

 القراءة الصامتة -0

. هي القراءة الىت ال يصّوت ويعتمد العني والدماغ أو املعريفة فقط اءة الصامتةالقر 
لتحقيق مستوى . أو املفصل اإلتقان والفهم هو الفهم العايل والغرض القراءة الصامتة هي
. عند القراءة يتوّسع النطاقأن  ابلوق  فعالية، جيب على القراءةجيد من الفهم يف التعليم 

 .قدرة القارئ على رؤية عدد من الكلمات يف املوضوع آمن يف حملة واحدةالنطاق حملة هو 

                                                             
. ص  (م  0715, دار النفائس: بريوت ) , خصائص العربية وطرائق تدريسها, انيف حممود معروف  07

11 
21

 Syamsuddin Asyrofi dan toni pransiska , 2019, Desain Pembalajaran Bahasa 

Arab......, hal. 131.  
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لذالك، القراءة الصامتة هي ترتل دون الصوت حىت ال هتظر اهتزاز .القراءة  الصامتة 
 20.الشفة

 :خصائص القراءة الصامتة 

للقراءة الصامتة خصائص ومزااي متيزها عن القراءة اجلهرية يف نواحي متعددة، منها 
 :22وإليك توضيحالكل ذلك . فسي واالقتصادي والسياسي واالجتماعيالن

 

 :اخلصائص النفسية - أ
 .أهنا تعطي القارئ حرية شخصية يف القراءة، وانطالقا بال حدود (0
أهنا تساعد على الفهم، ألن فيها تركيزا أكثر، فالذهن متفرغ للفهم، ومتخصص من   (2

نطق احلروف من خمارجها، والضبط  :أعباء النطق ومراعاة قواعد النطق السليم مثل 
 . احلوي والصريف، والتنغيم الصويت

أهنا تناسب األفراد اخلجولني، أو الذين لديهم عيوب يف النطق، ألهنم سيتخلصون   (3
 . من هذه العيوب بعدم النطق

 :اخلصائص االقتصادية واالجتماعية - ب
رع من القراءة اجلهرية،  أهنا توفر الوق  واجلهد عند القارئ، ألن القراءة الصامتة أس (0

 .كما أن فيها توفرياً ألعضاء النطق فال عمل إال للعني والعقل

                                                             
21 Zulhannan, 2014, Tehnik Pembelajaran Bahasa Arab Interaksi, Jakarta : Rajawali Pers, hal. 

102 
 019.ص...... املهارات اللغوية , أمحد فؤاد عليان  22
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أهنا تستخدم أي مكان ميكن تواجد الناس فيه، دون ضوضاء، أو جلبة تؤثر   (2
كاملكتبات والنوادى، ووسائل : عليهم، فهي مستخدمة ي مواقف احلياة 

 .املواصالت
 يتضايق أ  من قراءة أخيه، وال يؤثر بصوته أهنا تساعد يف الرتابط األسري، فال  (3

 .على من جبواره، ألن الصوت فيها ال يعمل
 

 :اخلصائص السياسية  - ت
 .أهنا أساس يف حفظ أسرار الدول يف السلم ويف احلرب  (0
فكل مسئول يقرأ ما خيص عمله , أهنا أساس يف التعامل يف احملافل الدولية، والدواوين (2

حفظ نظام الدولة الداخلي واخلارجي، يف املؤسسات قراءة صامتة، فهي أساس يف 
 .23والشركات، والوزارات، وعقد الصفات

 القراءة اجلهرية -2

هي القراءة الرّبانية الواعية الىت جنهر هبا، بواسطة اجلهاز ( اجلهرية اللسانية)القراءة الصوتية 
قرأ الطلبة النص القراءة اجلهرية هي ت. 24الصويت عند اإلنسان، فنسمعها ونسمعها لآلخرين

عندما يطلب املدرس من . بصوت عال يف الفصل، عادة تفعل يف الفصل العاىل أو الكبري
 :الطلبة ليقرؤوا النص بصوت عال فيهدف على معرفة كما يلي 

يرغب املدرس يف تقييم قدرة الطلبة علي التعبري عن احلروف العربية ويصّححها  -0
 عندما تكون اخلطأ

 م قدرة الطلبة يف اللهجة الكلمة او اجلملةيرغب املدرس يف تقيي -2
                                                             

 011.ص...... املهارات اللغوية , أمحد فؤاد عليان  23
 71. ص .......خصائص العربية , فمعرو  انيف حممود 24
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 رغب املدرس يف تقييم قدرة الطلبة يف اإليقاع القراءهتا -3
 .يف احلركة   رغب املدرس يف تقييم قدرة الطلبة -4

 
 
 

 نهداف تهعليم مهارة القراءة -ج

 :، هي 25أما أغراض اخلاصة يف تعليم مهارة القراءة تنقسم إىل ثالثة املستوايت اللغوية

 وى املبتدئمست  -0
 التعريف على اإلشارة اللغة( أ
 التعريف الكلمة واجلملة العربية ( ب
 جتد الفكرة الرئيسية و الكلمات الرئيسية ( ت
 إعادة سرد حمتوى القراءة القصرية ( ث

 مستوى املتوسط -2
 جتد الفكرة الرئيسية و الفكرة املساعدة( أ
 إعادة سرد ابلقراءة املتنّوعة( ب

 مستوى املتقدم -3
 و الفكرة املساعدة جتد الفكرة الرئيسية( أ
 تفّسر  حمتوى القراءة ( ب
 يكتب خالصة القراءة  ( ت

                                                             
2 

  Syamsuddin Asyrofi dan toni pransiska, 2019, Desain Pembalajaran Bahasa Arab model, strategi, 

dan permainan edukatif, (Yogyakarta: Pustaka Ilm), h.131.  
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 إعادة سرد ابلقراءة املتنّوعة ( ث

 

 

 



 

21 
 

 الفصل الثالث

 إجراءات البحث احلقلي
 مجهج البحث -ن
طريق املنهج الكمي هو البحث  املنهج الكمي،تستخدم الباحثة يف هذه الرسالة هي  

قياس املتغريات ابألرقام وبتطلب حتليل البياانت  الذي يركز على اختبار النظرايت من خالل
وهو البحث , التجرييبتستخدم الباحثة يف كتابة الرسالة هي البحث . 26إبجراءات إحصائية
. 29(املتغري التابع)على املتغري األخرى( لاملتغري املستق)ثري بعض املتغري جياد أتالذي يسعى إل

 Quasi)رييب هو البحث التصميم التجريب تستعمل الباحثة نوعا من أنواع البحث التج

Eksperimental Design )(0) يسمى ابلصف التجرييب موعة األوىلاجمل. بتصميم اجملموعتان 
تم ابإلختبار ، وتبدأ ابإلختبار القبلي وخت(2)لتجرييب سمى ابلصف ااجملموعة الثاين تو 

ذا التصميم الينتجب يف ه Non equivalent control grup designنقول ب  أو البعدي
يسري هذا التصميم كما   ،21بشكل عشوائي (2) ةتجريبيواجملموعة ال (0) اجملموعة التجريبية

 :يلي 

 اإلختبار البعدي عالج اإلختبار القبلي الفصل
 X1 (broken 0  0 الصف التجرييب

square/text)   0 2 

 X2 (empty  0  2التجرييب الصف 

outline)  0 2 

 
                                                             

26
Erwin widiasworo, 2019, menyusun penelitian kuantitatif untuk skripsi dan tesis, (Yogyakarta, 

araska publisher),  h. 146 
Erwin widiasworo, 2019,  menyusun penelitian kuantitatif

 
...... h. 41. 

72
   
28

 Sugiono, 2018, Metode Penelitian Evaluasi (pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi), 

(Bandung: ALFABETA), hal. 179. 
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 :التفصيل 

 اإلختبار القبلي:   0   -0
 اإلختبار البعدي:   2   -2
3- X1    : اسرتاتيجيةempty outline 
4-  X2   : اسرتاتيجيةbroken square/ text 
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يصعب الطالب على قراءة النص وفهم النص فهما صحيحا   

 الصف التجرييب الصف الضابط

 االختبار القبلى

 Brokenاسرتاتيجية 

square/ text 
 Emptyاسرتاتيجية 

Outline  

ترقية قدرة الطلبة على مهارة 
 القراءة

 االختبار البعدي

ترقية قدرة الطلبة على 
 مهارة القراءة

 أتثري أتثري

 Broken Square/ Text مقارنة بني تطبيق اسرتاتيجية 
لرتقية قدرة الطلبة على   Empty Outlineو اسرتاتيجية 

 مهارة القراءة
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 جمتمع وعيجة البحث -ب

معهد روح اإلسالم أنك بنجسا بحث كل الطالب صف الثاين وأما اجملتمع هلذا ال
و أخذت الباحثة عينة . وينقسم هذا الفصل إىل سبعة فصول. طالب 246وعددهم 

 XIوالفصل طالبات 05 (0) الصف التجرييبموعة جمل XI IPA 5 البحث فصلني منه الفصل 

IPA 3 طالبات 05 (2)الصف التجرييب  موعةجمل . 

 

 طريقة مجع البياانت وندواهتا -ج
مجع البياانت يف هذا البحث تستخدم الباحثة اإلختبار فقط ألهنا تريد أن وطريقة 

و  broken squareتعريف ترقية قدرة الطلبة يف القراءة بعد التعليم ابستعمال اسرتاتيجية 
التدبري الذي يشكل السؤال واألمر واإلرشاد الذي االختبار هو . empty outline  اسرتاتيجية

 27.لى إجابة يناسب ابإلرشاديوجه الطالب للحصول ع

 ققبل تطبييف هذه الرسالة لقياس اإلجناز  ه الباحثةستعملتاإلختبار الذي وأما 
قوم الباحثة يف هذه الرسالة ابإلختبار مرتني مها اإلختبار القبلي ت. سرتاتيجية و بعدهااال

 .واإلختبار البعدي 

 (pre test)اإلختبار القبلي -0
و , ستخدم اإلسرتاتيجيةاار الذي ختترب الطلبة قبل اإلختبار القبلي هو اإلختب

سي لديهم أو قدرهتم يف قراءة نص غرض هذا اإلختبار ملعرفة مستوى التحصيل الدرا
 . سرتاتيجيةاال خداماللغة العربية قبل است

  (post test)اإلختبار البعدي  -2
                                                             

29
 Pupuh Fathurrohman dan Sobry Sutikno, 2014, Strategi Belajar Mengajar melalui Penanaman 

Konsep Umum & Islami, (Bandung: PT Refika Aditama), hal. 77 
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 ،ابسرتاتيجية اإلختبار البعدي هو اإلختبار الذي ختترب الطلبة بعد عملية التعليم 
و اسرتاتيجية   broken square/ textلكي تعرف كفاءة الطلبة يف تطبيق اسرتاتيجية 

empty outline   مث تقارن الباحثة بني اإلختبار القبلي و . على مهارة القراءة هتملرتقية قدر
ارة اإلختبار البعدي وحتلل بينهما ملعرفة استعمال األدوات يف ترقية قدرة الطلبة على مه

 .القراءة

 
 طريقة حتليل البياانت -د

لبياانت البحث هذه الرسالة هي البياانت الكمية اليت حتصل من خالل اإلختبار 
لتحليل البياانت االختبار مث . روح اإلسالم أنك بنجسا فصل الثاىن يف معهد الباتللط

البعدي، والتعرف فاستعمل  الباحثة إجابة من االختبارين مها االختبار القبلي واالختبار 
 . أيهما من االسرتاتيجيتني اكثر فعالية لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة

م البحث اإلجراء ، تنبغي الباحثة أن تقو T- testاختارت الباحثة حتليل البياانت ب  
 Uji) واختبار معامل جتانس التباين ( Uji Normalitas) اختبار التوريع االعتدايل

Homogenitas.) 

 (Uji Normalitas) التوزيع االعتدايل االختبار  -0

وتقوم . االختبار الطبيعي هو التعريف على العينة من جمموعة تكون طبيعية أم ال
العينة يف هذا البحث  إذا كان ( Uji Shapiro Wilk)الباحثة اختبار الطبيعي ابستخدام 

 Uji Kolmogrof)احثة فتستخدم الب 1،15وإذا كان  العينة اكرب من  1،15أصغر من 

Smirnow.) 

 (Uji Homogenitas)االختبار معامل جتانس التباين    -2
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داللة أن البياانت بني اجملموعتني استخدم  الباحثة اختبار معامل جتانس التباين 
 .1،15مبستوى الداللة م  الباحثة اختبار معامل جتانس التباين  متجانس، استخد

وإذا   T-testية ومتجانسة فاستختدم  الباحثة ابختبار لذالك إذا كان  البياانت طبيع
وتتم كل العملية .  Rank Testفاستختدم  ب  كان  البياانت غري معتدل أو متجانس

 ".SPSS Statistics 22"السابقة مبساعدة الربانمج 
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث و مجاقشتها

 عرض البياانت - ن

ل السابق يتعلق مبنهج البحث واألدوات املستخدمة قد شرح  الباحثة يف الفص 
ويف هذا الفصل تبحث الباحثة عن نتائج البحث اليت حتصل من البحث . جلمع البياانت

من خالل عملية تعليم اللغة العربية مقارن بني  2120 -2121التجرييب لسنة الدراسية 
لرتقية قدرة الطلبات على  empty outlineو اسرتاتيجية  broken square/textتطبيق اسرتاتيجية 

، للحصول على البياانت Aceh Besar مهارة القراءة مبعهد روح اإلسالم أنك بنجسا
اعتمادا على إفادة . ابستخدام طريقة اجلمع البياانت هو اإلختبار القبلي واإلختبار البعدى 
 -Bمية بندا أتشيه برقم عميد كلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريى اإلسالمية احلكو 

10331/Un.08/FTK.1/TL.00/06/2021  عن إذن مجع البياانت  2120يوين  21يف اتريخ
 .فيه

 حملة عن امليدان البحث - ب

ويقع يف   Aceh Besarكان املعهد روح اإلسالم أنك بنجسا إحدى املدارس ب 
ا املعهد يف سنة أسس هذ .Darul Imarah، الناحية Gue Gajah، القرية Pintu Airالشارع 
عدد املدرسون يف معهد روح اإلسالم و . Kusnadi,S.Ag,MAوكان رئيس هذا املعهد 0779

كان  الرؤية هذا املعهد هي معهد املدرسة الثانوية روح اإلسالم .مدرسا 12أنك بنجسا 
أنك بنجسا كاملنبغ العلومية، يتواجد الرئيس الذي فيه روح اإلسالم والعامل ويقدر يف 

IMTAQ  وIPTEK . وكان  البعثة املعهد روح اإلسالم أنك بنجسا هي: 

 يبّن العقيدة اإلسالمية انضجة   -0
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 IPTEKو  IMTAQينّفد الربانمج التعليمية ابألساس   -2
 يوّفر التدريب لتطوير الذات واإلبداع -3
 جيري العملية للمالك العلماء والقيادة -4
 .يوّفر التدريب على االستقالل احلياة -5

 طالبا، فتوضح اجلدول 695لطالب يف معهد روح اإلسالم أنك بنجسا وأما عدد ا 
 :اآليت  0-4

 4-1اجلدول 

 Aceh Besarعدد الطالب مبعهد روح اإلسالم أنك بنجسا 

 اجملموع الفصول رقم
 طالبا 246 الصف األول 0
 طالبا 235 الصف الثاين 2
 طالبا 074 الصف الثالث 3

 طالبا695 موعاجمل
 

وأما عدد البنية . م2120-2121دوال توضح عدد الطالب سنة من هذا اجل
 :اآليت  4-2التحتية مبعهد روح اإلسالم أنك بنجسا فتوضح اجلدول 
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 4-0اجلدول 

 Aceh Besar عدد البنية التحتية مبعهد روح اإلسالم أنك بنجسا 

 العدد أنواع الوسائل رقم
 22 فصول الدراسة 0
 0 غرفة الرئيس املدرسة 2
 0 غرفة املدرسني 3
 0 غرفة اإلدارة 4
 0 خمترب العلوم 5
 0 معمل الكمبيوتر 6
 0 معمل اللغة 9
 0 رايضة/ معمل الرتبية لبدنية 1
 0 املكتبة 7
 0 غرفة املهارة  01
 0 غرفة الفن 00
 BK/ BP 2غرفة  02
 0 غرفة العالجية  03
 0 غرفة التعاونية 04
 0 املسجد 05
 0 الةغرفة الص 06
 0 القاعة 09
 2 املقصف 01
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 6 احلمام للمدرس 07
 01 احلمام لطالب 21
 

 إجراء التهعليم والتهعلم -1

 Broken Square/ Textتقوم الباحثة ابلدراسة التجريبية عن مقارنة تطبيق اسرتاتيجية 
ة  وقد قام  الباحث. لرتقية قدرة الطالبات على مهارة القراءة Empty Outlineواسرتاتيجية 

وفصل  Broken Square/ Text ابسرتاتيجية  (0) كمدرسة اللغة العربية يف الفصل التجرييب
 .Empty Outline ابسرتاتيجية  (2)التجرييب 

 

 Broken Square/ Textة يابسرتاتيج (1) صل التجرييبفننشطة التهعليم يف ال -0

لتعليم اللغة يف ا Broken Square/ Textوأما نشاط الباحثة على تطبيق اسرتاتيجية 
 :اآليت  4-3العربية فتوضح اجلدول 

 4-5اجلدول 

 Broken Square/ Textبتطبيق اسرتاتيجية  (0) التوقي  التجرييب

 العملية التاريخ اليوم اللقاء رقم
 اإلختبار القبلي 2120يوليو  2 اجلمعة اللقاء األول 0

بتطبيق  تعليم اللغة العربية 2120يوليو  3 السب  اللقاء الثاين 2
 Broken Square/ Textاسرتاتيجية 

 اإلختبار البعدى 2120يوليو  5 اإلثنني اللقاء الثالث 3
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 :اآليت  4-4وأما اخلطوات تعليمها يف اللقاء األول فهي كما يف اجلدول 

 4-4اجلدول 

 Broken Square/ Textاللقاء األول بتطبيق اسرتاتيجية 

 طة اسإبتدائيةاألنش
 أنشطة الطالبات درسةأنشطة امل رقم

0 
تدخل املدرسة الفصل إبلقاء السالم وتنظر إىل 

 .ع الطالبات، وتسجيل أمسائهم بكشف الغايبيمج
لبات السالم رد الطات

  ويستمعون إىل األمسائهم

يب الطالبات سؤال جت تسأل املدرسة أخرب الطالبات 2
 املدرسة 

تعرف املدرسة امسها و األهداف حضورها يف  3
 فصل ال

 سمع الطالبات إىل املدرسةت

تسأل الطالبات السؤال إىل  تعطي  املدرسة الفرصة للطالبات أن يسألن السؤال 4
 املدرسة

 طة األساسيةاألنش

جتيب الطالبات السؤال من  أتمر املدرسة الطالبات لتجيب اإلختبار القبلى 5
 اإلختبار القبلى

 طة األخريةاألنش

ا ابلدعاء وإلقاء السالم قبل ختتم املدرسة درسته 6
 خروج من الفصل

 نرديتقرأ الطالبات الدعاء و 
 السالم 
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 :اآليت  4-5وأما اخلطوات تعليمها يف اللقاء الثاين فتضح يف اجلدول 

 4-3اجلدول 

 Broken Square/ Textاللقاء الثاين تعليم اللغة العربية بتطبيق اسرتاتيجية  

 طة األولاألنش
 أنشاطة الطالبات رسةطة املدأنش رقم

تدخل املدرسة الفصل إبلقاء السالم  0
 وتنظر إىل مجع الطالبات

 جتيب الطالبات السالم

 جتيب الطالبات األخبار تسأل املدرسة أخبارهم  2
 تقرأء الطالبات الدعاء دأ املدرسة ابلقراءة الدعاء تب 3

تقرأ املدرسة الكشف احلضور و تسأل  4
 احلال الطالبات

 تع الطالبات األمساءتسم

 تعيد الطالبات املادة السابقة أتمر املدرسة الطالبات لتعيد املادة السابقة 5
 تستمع الطالبات إىل شرح املدرسة تعرض املدرسة األهداف التعلم  6

تعرض املدرسة عن املوضوع و العملية  9
 الطالبات

 ستمع إىل شرح املدرسةت

 طة األساسيةاألنش
 تبصر الطالبات النص املقطوعة رسة النص املقطوعةتعطي املد 1
 يستمع إىل شرح املدرسة تشرح املدرسة عن األسلوب لينظم النص 7

تسأل املدرسة إىل الطالبات عما مل يفهمن  01
 عن النص

 تسأل الطالبات عن النص املقطوعة
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00 
أتمر املدرسة الطالبات لتكتملن النص  

 املقطوعة ابلفرقتهم  
لطالبات اجلملة املقطوعة تكتمل ا
 ابلفرقتهم 

تقرأ الطالبات اجلملة املقطوعة و  أتمر املدرسة الطالبات لتقرأ اجلملة 02
 تكتملها

تطلب املدرسة الطالبات لتعرضن النتيجة  03
 الرتكيب النص مع فرقتهم

 تعرض الطالبات النتيجة الرتكيب النص 

 طة األخريةاألنش

لتستنتج من  تطلب املدرسة الطالبات 04
 املوضوع السابق

 تستنتج الطالبات من املوضوع السابق

 تستمع إىل شرح املدرسة تؤكد املدرسة االستنتاج من الطالبات 05

ختتتم املدرسة ابلقراءة احلمد هلل وإلقاء  06
 السالم قبل خروج من الفصل

 السالم  تقرأ احلمد هلل و يردن
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 :اآليت  4-6الثالث فهي كما اجلدول  وأما اخلطوات تعليم يف اللقاء

 4-6اجلدول 

 Broken Square/ Textبتطبيق اسرتاتيجية   اللقاء الثالث

 طة اسإبتدائيةاألنش
 أنشطة الطالبات أنشطة املدرسة رقم

0 
تدخل املدرسة الفصل إبلقاء السالم وتنظر إىل مجع 

 .الطالبات، وتسجيل أمسائهم بكشف الغايب
الم رد الطالبات الست

ويستمعون إىل األمساء الىت 
 . غيب  بكشف الغياب

يب الطالبات سؤال جت تسأل املدرسة أخرب الطالبات 2
 املدرسة 

تعرف املدرسة امسها و األهداف حضورها يف  3
 الفصل 

 سمع الطالبات إىل املدرسةت

تسأل الطالبات السؤال إىل  تعطي  املدرسة الفرصة للطالبات أن يسألن السؤال 4
 املدرسة

 طة األساسيةاألنش

جتيب الطالبات السؤال من  أتمر املدرسة الطالبات لتجيب اإلختبار البعدى 5
 اإلختبار البعدى

 طة األخريةاألنش

ختتم املدرسة درستها ابلدعاء وإلقاء السالم قبل  6
 خروج من الفصل

 الطالبات الدعاء و يردنتقرأ 
 السالم 



3  
 

 

 Empty Outlineبتطبيق اسرتاتيجية  (0)تجرييب طة التهعليم الفصل الننش  -3

يف التعليم اللغة العربية  Empty outlineوأما نشاط الباحثة على تطبيق اسرتاتيجية 
 :اآليت  4-9فتوضح يف اجلدول 

 4-7اجلدول 

 Empty outlineبتطبيق اسرتاتيجية  (2)التوقي  التجرييب 

 العملية التاريخ اليوم اللقاء رقم
 اإلختبار القبلي 2120يونيو  27 األربعاء األولاللقاء  0

تعليم اللغة العربية بتطبيق  2120يوليو  3 السب  اللقاء الثاين 2
 Empty outlineاسرتاتيجية 

 اإلختبار البعدى 2120يوليو  5 اإلثنني اللقاء الثالث 3
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 : اآليت 4-1وأما اخلطوات تعليم يف اللقاء األول فتوضح يف اجلدول 

 4-8اجلدول 

 Empty outlineالتوقي  الضابط بتطبيق اسرتاتيجية 

 طة اسإبتدائيةاألنش
 أنشطة الطالبات أنشطة املدرسة رقم

0 
تدخل املدرسة الفصل إبلقاء السالم وتنظر إىل مجع 

 .الطالبات، وتسجيل أمسائهم بكشف الغايب
رد الطالبات السالم ت

ويستمعون إىل األمساء الىت 
 . ف الغيابغيب  بكش

يب الطالبات سؤال جت تسأل املدرسة أخرب الطالبات 2
 املدرسة 

تعرف املدرسة امسها و األهداف حضورها يف  3
 الفصل 

 سمع الطالبات إىل املدرسةت

تسأل الطالبات السؤال إىل  تعطي  املدرسة الفرصة للطالبات أن يسألن السؤال 4
 املدرسة

 طة األساسيةاألنش

جتيب الطالبات السؤال من  رسة الطالبات لتجيب اإلختبار القبلىأتمر املد 5
 اإلختبار القبلى

 طة األخريةاألنش

ختتم املدرسة درستها ابلدعاء وإلقاء السالم قبل  6
 خروج من الفصل

 تقرأ الطالبات الدعاء و يردن
 السالم 



37 
 

 

 Empty Outline وأما اخلطوات اللقاء الثاين تعليم اللغة العربية بتطبيق اسرتاتيجية
 :اآليت  4-7فتوضح يف اجلدول 

 4-9ل اجلدو 

 Empty Outlineاللقاء الثاين تعليم اللغة العربية بتطبيق اسرتاتيجية 

 طة األولاألنش
 أنشاطة الطالبات طة املدرسةأنش رقم

0 
تدخل املدرسة الفصل إبلقاء السالم 

 وتنظر إىل مجع الطالبات
 جتيب الطالبات السالم

 جتيب الطالبات األخبار املدرسة أخبارهم  تسأل 2
 تقرأء الطالبات الدعاء تبتدأ املدرسة ابلقراءة الدعاء  3

تقرأ املدرسة الكشف احلضور و تسأل  4
 احلال الطالبات

 تسمتع الطالبات األمساء

 تعيد الطالبات املادة السابقة أتمر املدرسة الطالبات لتعيد املادة السابقة 5
 تستمع الطالبات إىل شرح املدرسة درسة األهداف التعلم تعرض امل 6

تعرض املدرسة عن املوضوع و العملية  9
 الطالبات

 ستمع إىل شرح املدرسةتي

 طة األساسيةاألنش
 تبصر الطالبات النص  تعطي املدرسة النص إىل الطالبات 1
 ستمع إىل شرح املدرسةت تشرح املدرسة عن النص 7
 تسأل الطالبات عن النص إىل الطالبات عما مل تسأل املدرسة  01
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 يفهمن عن النص

أتمر املدرسة الطالبات لتقرأ النص  00
 ابلفرقتهم  

 تقرأ الطالبات النص ابلفرقتهم 

 ترتجم الطالبات النص ابلفرقتهم أتمر املدرسة الطالبات لترتجم النص 02

03 
أتمر املدرسة الطالبات لتثّب  املفردات  

دوال على السبورة من النص كما يف اجل
 مع فرقتهم

 تثّب  الطالبات املفردات من النص  

تطلب املدرسة الطالبات لتكتب املفردات  04
 إىل السبورة

تكتب الطالبات املفردات اليت وجدن 
 من النص إىل السبورة

تطلب املدرسة الطالبات لتعرض النتيجة  05
 من املناقشتهم عن النص

جة من املناقشتهم تعرض الطالبات النتي
 عن النص

 طة األخريةاألنش

تطلب املدرسة الطالبات لتستنتج من  04
 املوضوع السابق

 تستنتج الطالبات من املوضوع السابق

 تستمع إىل شرح املدرسة تؤكد املدرسة االستنتاج من الطالبات 05

ختتتم املدرسة ابلقراءة احلمد هلل وإلقاء  06
 لالسالم قبل خروج من الفص

 السالم  تقرأ احلمد هلل ويردن
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فتوّضح يف اجلدول  Empty Outline وأما اخلطوات اللقاء الثالث بتطبيق اسرتاتيجية 
 :اآليت 01-4

 4-12ل اجلدو 

 Empty Outlineاللقاء الثالث بتطبيق اسرتاتيجية 

 طة اسإبتدائيةاألنش
 أنشطة الطالبات أنشطة املدرسة رقم

0 
إبلقاء السالم وتنظر إىل مجع تدخل املدرسة الفصل 

 .الطالبات، وتسجيل أمسائهم بكشف الغايب
رد الطالبات السالم ت

ويستمعون إىل األمساء الىت 
 . غيب  بكشف الغياب

يب الطالبات سؤال جت تسأل املدرسة أخرب الطالبات 2
 املدرسة 

تعرف املدرسة امسها و األهداف حضورها يف  3
 الفصل 

 املدرسةسمع الطالبات إىل ت

تسأل الطالبات السؤال إىل  تعطي  املدرسة الفرصة للطالبات أن يسألن السؤال 4
 املدرسة

 طة األساسيةاألنش

جتيب الطالبات السؤال من  أتمر املدرسة الطالبات لتجيب اإلختبار البعدى 5
 اإلختبار البعدى

 طة األخريةاألنش

قبل  ختتم املدرسة درستها ابلدعاء وإلقاء السالم 6
 خروج من الفصل

ويردن تقرأ الطالبات الدعاء 
 السالم 
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 البياانت عن االختبار القبلى واالختبار البهعدى حتليل  - ج

وللحصول نتائج الطالبات على مهارة القراءة قد قام  الباحثة ابإلختبار االقبلى 
 /Broken Squareتقوم الباحثة االختبار القبلى قبل تطبيق اسرتاتيجية .  واالختبار البعدى

Text  واسرتاتيجية Empty Outline وأما االختبار . لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة
 Emptyواسرتاتيجية  Broken Square/ Text البعدى فتقوم الباحثة بعدى تطبيق اسرتاتيجية 

Outline . 

يق اسرتاتيجية أما حتليل البياانت االختبار ملعرفة قدرة الطلبة على مهارة القراءة بتطب
Broken Square/ Text  واسرتاتيجيةEmpty Outline  والفصل  (0)يف الفصل التجرييب

 :فتعرض الباحثة عن نتائج اختبار الطلبة كما يف اجلدول اآليت. (2) التجرييب

 4-11ل اجلدو 

 Broken Square/ Textبتطبيق اسرتاتيجية  (0) نتيجة البياانت البحث يف الفصل التجرييب

 االختبار البعدى االختبار القبلى لباتاالط مرق
 76 94 0لبة االط 0
 73 90 2لبة االط 2
 19 94 3لبة االط 3
 19 51 4لبة االط 4
 19 90 5لبة االط 5
 96 60 6لبة االط 6
 99 51 9لبة االط 9
 13 64 1لبة االط 1
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 71 69 7لبة االط 7
 71 91 01لبة االط 01
 91 49 00لبة االط 00
 96 50 02لبة االط 02
 71 60 03لبة ااالط 03
 13 61 04لبة االط 04
 16 59 05لبة االط 05
 

 4-10ل اجلدو 

 Empty Outlineبتطبيق اسرتاتيجية  (2)ة البياانت البحث يف الفصل التجرييب نتيج

 االختبار البعدى االختبار القبلى لباتاالط رقم
 19 69 0لبة االط 0
 11 90 2لبة االط 2
 71 90 3لبة االط 3
 73 99 4لبة االط 4
 19 51 5لبة االط 5
 13 49 6لبة االط 6
 13 90 9لبة االط 9
 19 91 1لبة االط 1
 96 44 7لبة االط 7



42 
 

 

 19 13 01لبة االط 01
 11 56 00لبة االط 00
 73 11 02لبة االط 02
 69 56 03لبة ااالط 03
 19 71 04لبة االط 04
 14 69 05لبة االط 05
 

 لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة Broken Square/ Textتطبيق اسرتاتيجية  -1

لرتقية قدرة الطلبة  Broken Square/ Textويف هذا البحث ملعرفة تطبيق اسرتاتيجية 
   "SPSS Statistics 22"قام  الباحثة ابستخدام  (0) على مهارة القراءة يف الفصل التجرييب

 Uji)االختبار التوزيع االعتدايل ( Descriptive Statistics)حصاء الوصفي ابالختبار اال

Normalitas )سمعامل جتان واالختبار(Uji Homogenitas )ت-واالختبار التباين . 

لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة بتطبيق  (0) تعرض الباحثة العملية التجرييب
يف الفصل  Aceh Besarروح اإلسالم أنك بنجسا  مبعهد Broken Square/ Textاسرتاتيجية 

XI IPA 3 . 
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 (Descriptive Statistics)االختبار االحصاء الوصفي -0

لرتقية قدرة الطلبة  (0) االختبار االحصاء الوصفي هو حتليل النتيجة الفصل التجرييب
ها مبعهد وبعد استخدام Broken Square/ Textعلى مهارة القراءة قبل استخدام اسرتاتيجية 

 .Aceh Besarروح اإلسالم أنك بنجسا 

 4-15اجلدول 

 (Descriptive Statistics)االختبار االحصاء الوصفي
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pre Experiment 15 47 74 62.93 8.189 

Post Experiment 15 70 96 84.73 7.226 

Valid N (listwise) 15     

 

من  (0) عرف  الباحثة من هذا اجلدوال أن النتيجية املعدلة يف الفصل التجرييب
، والنتيجة اقصى من االختبار القبلي 14،93واالختبار البعدي  62،73االختبار القبلي 

. 91واالختبار البعدي  49، والنتيجة أدىن من االختبار القبلي 76واالختبار البعدي  94
ت السابقة أن الفرق بني نتيجة املعدلة من االختبار القبلي واالختبار البعدي يف من البياان

 .الفصل التجرييب املتفرقة
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 (Uji Normalitas) اختبار التوزيع االعتدايل -2

ي قام  الباحثة ابالختبار التوزيع ولتحليل البياانت االختبار القبلي واالختبار البعد
وتوضح نتيجة يف " SPSS Statistics 22"ستخدام برانمج اب( Uji Normalitas) االعتدايل

 :اجلدول التاىل 

 4-14ل اجلدو 

 (Uji Normalitas) اختبار التوزيع االعتدايل
Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Hasil 1 .139 15 .200
*
 .947 15 .477 

2 .170 15 .200
*
 .945 15 .455 

 

بعد إجراء ( 0)عرف  الباحثة من هذا اجلدوال يدل على أن نتيجة االختبار القبلى 
( Sig)حصل  على املستوى الداللة ( Uji Normalitas)التوزيع االعتدايل االختبار 
أكرب من 1،45( 2)ى وحتصيل االختبارالبعد(1،49> 1،15) 1،15أكرب من 1،49
 .فتشري أن البياانت الطبيعية( 1،45>1،15) 1،15

 (Uji Homogenitas) االختبار معامل تناجس -3

مبستوى ( Test Of Homogenity Of Varians)داللة على  لباحثة اختبار اا قام 
 :وتوضح نتيجة يف اجلدول التاىل. 1،15الداللة 

 



4  
 

 

 4-13اجلدول 

 (Uji Homogenitas) نتيجة االختبار معامل تناجس
Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.382 1 28 .542 

 

( Uji Homogenitas )س تدل أن نتيجة االختبار معامل جتانل ومن هذا اجلدو 
فتشري أن ( 1،45> 1،14) 1،15أكرب من  1،54( Sig)حصل  على املستوى الداللة 

 .البياانت متجانسة

 Uji)سابقة أن نتيجة االختبار التوزيع االعتدايل الابعتماد على البياانت  

Normalitas )سون الطبيعية واالختبار معامل جتانتك (Uji Homogenitas ) ،تكون املتجانسة
 ( .T-test)ت -متكن أن تستخدم الباحثة االختبار

 (Uji Paired sample test)ت -االختبار  -4

 4-16اجلدول 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 PreTest 62,9333 15 8,18942 2,11450 

PostTest 84,7333 15 7,22562 1,86565 
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 4-17اجلدول 
Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 PreTest – 
PostTest 

-21,80000 4,97422 1,28434 -24,55463 -19,04537 -16,974 14 ,000 

 

من لة بنتيجة معد( N 15) (0) يدل أن العينة للفصل التجرييب 4-06اجلدول  
 .14،93  ونتيجة االختبار البعدي 62،73االختبار القبلى

 Sig.(2-tailed) 1،11ت أن نتيجة -يدل على نتيجة من االختبار 4-09دول اجل
مقبول وفرض الصفري ( Ha)وهذه النتيجة فرض البديل  1،11<1،15مبستوى داللة 

(Ho )وذلك يدل على تطبيق اسرتاتيجية . مردودBroken Square/ Text  لرتقية قدرة الطلبة
 .على مهارة القراءة

 

 لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة Empty Outlineتطبيق اسرتاتيجية  -0

لرتقية قدرة الطلبة على مهارة  Empty Outlineويف هذا البحث ملعرفة تطبيق اسرتاتيجية 
الختبار اب   "SPSS Statistics 22"قام  الباحثة ابستخدام  (2) القراءة يف الفصل التجرييب

( Uji Normalitas)التوزيع االعتدايل االختبار و  (Descriptive Statistics) االحصاء الوصفي
 .   (T-test) ت-س واالختبارواالختبار املتجان

تعرض الباحثة العملية التجرييب لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة بتطبيق اسرتاتيجية 
Empty Outline  مبعهد روح اإلسالم أنك بنجساAceh Besar  يف الفصلXI IPA 5 
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 (Descriptive Statistics) حصاء الوصفياالختبار اال -0

لرتقية قدرة الطلبة  (2) االختبار االحصاء الوصفي هو حتليل النتيجة الفصل التجرييب
 .وبعد استخدامها Empty Outlineعلى مهارة القراءة قبل استخدام اسرتاتيجية 

 4-18اجلدول 

 (Descriptive Statistics) االختبار االحصاء الوصفي

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pre Experiment 15 44 90 66.67 13.547 

Post Experiment 15 67 93 84.27 6.703 

Valid N (listwise) 15     

 

عرف  الباحثة من هذا اجلدوال أن النتيجية املعدلة يف الفصل الوصفي من االختبار 
 71، والنتيجة اقصى من االختبار القبلي 14،29بار البعدي واالخت 66،69القبلي 

من . 69واالختبار البعدي  44، والنتيجة أدىن من االختبار القبلي 73واالختبار البعدي 
البياانت السابقة أن الفرق بني نتيجة املعدلة من االختبار القبلي واالختبار البعدي يف 

 . املتفرقة (2) الفصل التجرييب

 (Uji Normalitas)التوزيع االعتدايل  االختبار -2

ي قام  الباحثة ابالختبار التوزيع ولتحليل البياانت االختبار القبلي واالختبار البعد
وتوضح نتيجة يف " SPSS Statistics 22"ابستخدام برانمج ( Uji Normalitas) االعتدايل

 :اجلدول التاىل 
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 4-19اجلدول 

 (Uji Normalitas) االختبار التوزيع االعتدايل
Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Hasil 1 .176 15 .200
*
 .957 15 .633 

2 .192 15 .143 .904 15 .110 

 

بعد إجراء ( 0)ى عرف  الباحثة من هذا اجلدوال يدل على أن نتيجة االختبار القبل
 1،63( Sig)حصل  على املستوى الداللة ( Uji Normalitas)الختبار التوزيع االعتدايل ا
 1،15أكرب من 1،00( 2) وحتصيل االختبارالبعدى(1،63> 1،15) 1،15كرب من أ
 .فتشري أن البياانت الطبيعية( 1،00>1،15)

 (Uji Homogenitas)االختبار املتجانس  -3

مبستوى ( Test Of Homogenity Of Varians)ة على س داللقام  الباحثة اختبار املتجان
 :وتوضح نتيجة يف اجلدول التاىل. 1،15الداللة 

 4-02اجلدول 

 (Uji Homogenitas) االختبار معامل تناجس
Test of Homogeneity of Variances 

   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,382 1 28 ,542 
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( Uji Homogenitas )س جتان ختبار معاملل تدل أن نتيجة االومن هذا اجلدو 
فتشري أن ( 1،54> 1،15) 1،15 أكرب من 1،54(Sig)حصل  على املستوى الداللة 

 .متجانسة البياانت 

 Uji)سابقة أن نتيجة االختبار التوزيع االعتدايل ابعتماد على البياانت ال 

Normalitas )ساالختبار معامل جتانطبيعية و تكون ال (Uji Homogenitas ) ،تكون املتجانسة
 .(Uji Paired sample test)ت -لذلك استخدم  الباحثة ابالختبار

 (Uji Paired sample test)ت -االختبار -4
 4-01جلدول ا

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 PreTest 66,6667 15 13,54710 3,49785 

PostTest 84,2667 15 6,70252 1,73058 

 

 4-00اجلدول 

 

لة من بنتيجة معد (N 15) (2)يدل على العينة للفصل التجرييب  4-20اجلدول 
 .14،26ونتيجة من االختبار البعدي  66،66االختبار القبلى 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t Df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 PreTest – 
PostTest 

-17,60000 11,19183 2,88972 -23,79783 -11,40217 -6,091 14 ,000 
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أن نتيجة ( Uji Paired Samples Test)ت -على نتيجة من االختبار 4-22اجلدول 
Sig. (2-tailed) 1،11 وهذه النتيجة فرض البديل 1،15>1،11توى داللة مبس(Ha )

 Empty Outlineوذلك يدل على تطبيق اسرتاتيجية . مردود( Ho)مقبول وفرض الصفري 
 .لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة

 

 Empty Outlineواسرتاتيجية  Broken Square/ Text فرق بني تطبيق اسرتاتيجية  - د

أن اسرتاتيجية   4-21واجلدول  4-09 يف اجلدول لسابقةعرف  الباحثة من نتيجة ا
Broken Square/ Text  واسرتاتيجيةEmpty Outline ة قدرة الطلبة على مهارة فعالية يف ترقي

عينة مستقل وملعرفة فرق بني هتني االسرتاتيجيتني استخدم  الباحثة اختبار  القراءة،
(Independent Sample Test)  الربانمج مبساعدةSPSS 22 . االختبار عينة مستقل
(Independent Sample Test )دم  إذا كان البياانت البحث طبيعيا و الذي استخ

 Emptyواسرتاتيجية  Broken Square/ Textوأما الفرق بني تطبيق اسرتاتيجية . متجانسا

Outline اآليت  فتوضح يف اجلدول: 

 4-05اجلدول 
Group Statistics 

 PostTestkon N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

PostTestEks PostTestEks(1) 15 84,73 7,226 1,866 

PostTestEks(2) 15 84,27 6,703 1,731 
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 4-04اجلدول 
Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

PostTestEks Equal variances 
assumed 

,322 ,575 ,183 28 ,856 ,467 2,545 -4,746 5,679 

Equal variances 
not assumed   ,183 27,843 ,856 ,467 2,545 -4,747 5,681 

 

 Empty واسرتاتيجية Broken Square/ Textبني تطبيق اسرتاتيجية  أو مقارنة اليوجد فرق

Outline   كما يف اجلدول السابقة أن نتيجة Sig (2-tailed) 1،15 <1،15  وتعرض أن
 .مقبول( Ho)مردود والفرض الصريف ( Ha)الفرض البديل 

 

 املجاقشة - و

فوجدت فرق  SPSS 22احثة يف الفصول السابقة ابستخدام إعتمادا على ما قد حبث  الب
بعد حتليل نتائج . ابطلرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة يف الفصل التجرييب والفصل الض

 :ش الباحثة نتائج البحث يف هذا القسم البحث، تناق

ة فعالي Broken Square/ Textوجدت الباحثة يف هذا البحث أن تطبيق اسرتاتيجية   -0
 Uji Paired)ت -يف ترقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة غلى النتيجة من االختبار

Samples Test )-06،794  مبستوى الداللة(Sig )1،15  >1،11. 
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 Empty Outline بتطبيق اسرتاتيجية  (2)وأما نتائج البحث يف الفصل التجرييب  -2
ت -لى حتصيل من نتيجة االختبارتدل عفعالية لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة 

(Uji Paired Samples Test )-6،170  1،11<  1،15مبستوى الداللة. 
 Emptyواسرتاتيجية  Broken Square/ Textوكان نتائج البحث بني تطبيق اسرتاتيجية  -3

Outline  اال لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءةفع. 

أكرب فعلية من  Broken Square/ Textوجدت الباحثة أن استخدام اسراتيجية 
حتصيل تدل على . لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة Empty Outlineاستخدام اسرتاتيجية 

الفصل  أن نتيجة معدلة( Independent Samples Test)نتيجة من اختبار عينة مستقل 
تقّرر الباحثة ، لذلك  14،29 (2)و نتيجة معدلة الفصل التجرييب  14،93 (0) التجرييب

أكرب فعال لرتقية قدرة الطلبة على مهارة  Broken Square/ Textأن استخدام اسرتاتيجية 
مقبول والفصل (  Ha)وتعرض أن الفرض البديل  .القراءة مبعهد روح اإلسالم أنك بنجسا

 Broken Square/ Textولكن الجتد فرق بني تطبيق اسرتاتيجية . مردود (Ho)الصفرى 
تدل على حتصيل يف ترقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة،  Empty Outlineجية واسرتاتي

  (Independent Samples Test)النتيجة من اختبار عينة مستقل 

 

 حتقيق الفروض  - ه

 : الباحثة يف الفصل األول أن الفرض هلذا البحث هوكما ذكرت 

اسرتاتيجية و  broken square/ textإن استخدام اسرتاتيجية :  (Ha)الفرض البديل  -0
empty outline يف ترقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة فعال. 
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 اسرتاتيجيةو  broken square/ textإن استخدام اسرتاتيجية ( : Ho)الفرض الصفرى 
empty outline ة قدرة الطلبة على مهارة القراءةيف ترقي مل تكن فعاال . 

ل يف أفع Broken Square/ Text تيجية إن استخدام اسرتا( : Ha)الفرض البديل  -2
 . Empty Outlineترقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة مقارنة ابسرتاتيجية 

يف ترقية ل أفع Empty Outlineإن استخدام اسرتاتيجية  ( : Ho)الفرض الصفرى 
.Broken Square/ text قدرة الطلبة على مهارة القراءة مقارنة ابستخدام اسرتاتيجية
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 لفصل اخلامسا

 اخلامتة

انته  الباحثة يف عرض حبثها يف الفصول السابقة عما تتعلق تطبيق اسرتاتيجية 
Broken Square/ Text  اسرتاتيجيةEmpty Outline  لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة، ويف

بخث هذ البحث تقدم الباحثة نتائج البحث كما تقدم  بعدها والقرتاحات املتعلقة هبذا ال
 .من الرسالة

 نتائج البحث - ن
فعال يف  (0) يف الفصل التجرييب Broken Square/ Textإن استخدام اسرتاتيجية   -0

ت -والدليل على هذا أن النتيجة من االختبار. ترقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة
(Uji Paired Samples Test )-06،794  مبستوى الداللة(Sig )1،15  >1،11 .

 .املردود( Ho)املقبول وفرض الصفرى ( Ha)يجة تعرض فرض البدل وهذه النت
لرتقية قدرة فعال  (2)يف الفصل التجرييب  Empty Outlineإن استخدام اسرتاتيجية  -2

 Uji Paired)ت -تدل على حتصيل نتيجة من االختبارالطلبة على مهارة القراءة، 

Samples Test )-6،170  ذه النتيجة تعرض وه .1،11<  1،15مبستوى الداللة
 املقبول( Ho)وفرض الصفري  املردود( Ha)فرض البديل 

 فعال Empty Outlineواسرتاتيجية  Broken Square/ Textإن استخدام اسرتاتيجية   -3
 Brokenيق اسرتاتيجية بتوجد مقارنة بني تطالو . لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة

Square/ Text واسرتاتيجية  Empty Outline  لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة
تدل على حتصيل النتيجة من اختبار عينة مستقل  ،مبعهد روح اإلسالم أنك بنجسا

(Independent Samples Test) 1،15 <1،15 .الباحثة أن تطبيق  ولكن وجدت



   
 

 

 Emptyتطبيق اسرتاتيجية  اكرب فعالية من Broken Square/ Text اسرتاتيجية 

Outline لرتقية 
عينة مستقل تدل على حتصيل من اختبار قدرة الطلبة على مهارة القراءة، 

(Independent Samples Test )و نتيجة  14،93الفصل التجرييب  أن نتيجة معدلة
، لذلك تقّرر الباحثة أن استخدام اسرتاتيجية  14،29معدلة الفصل الضابط 

Broken Square/ Text لطلبة على مهارة القراءة مبعهد روح أكرب فعال لرتقية قدرة ا
مقبول والفرض الصفري ( Ha)وتعرض أن الفرض البديل . اإلسالم أنك بنجسا

(Ho )مردود. 
 
 املقرتحات - ب

 :اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة االقرتاحات اآلتية
عند عملية  املناسبة ينبغي للمدرس أن يستخدم الوسيلة والطريقة واالسرتاتيجية -0

 .التعليم والتعلم
أن يستخدم اسرتاتيجية  Aceh Besarينبغي للمدرسة روح اإلسالم أنك بنجسا  -2

لنيل   Empty Outlineواسرتاتيجية Broken Square/ Textالتعليم كاالسرتاجيية 
 .األهداف من عملية التعليم خاصة يف تعليم مهارة القراءة

، إذا وجدوا خطأ البنائي ابلنقد  واالذين يقرؤون هذا البحث أن يقدمينبغي للقارئني  -3
أو نقصاان فأن حيصلوا هذا العيوب حىت يكون هذا البحث كامال ومفيدا للباحثة 

 .والقارئني
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Himmami Hafshawati, Strategi pembelajaran Maharah Al- qiraah, 

(https://himmamimumtaz. wordpress. com/ 2014/ 06/ 30/ strategi- 

pembelajaran- maharah- al-qiraah/, diakses 18 februari 2021) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah   : MAS RIAB 

Mata pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/ Semester  : XI IPA 5 

Materi pokok   : اجملمع التجاري 
Alokasi waktu  : 2 X 30 menit 

A. Kompetensi Inti/ KI 

KI.1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI.2 Menunjukkan perilaku jujur,disiplin, tanggung jawab, peduli(toleran, 

gotong royong), santun,percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan    social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

KI.3 Memahami dan Menerapkan pengetahuan(faktual, konseptual,dan 

prosedural)berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan,teknologi, seni,budaya terkait fenomena dan kejadian 

tampak mata. 

KI.4 Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan,mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) 

dan ranah abstrak (menulis,membaca,menghitung,menggambar, dan 

mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 

yang sama dalam sudut pandang/teori 

 

B. Kompetensi dasar dan indikator Pencapaian Kompetensi  

Kompetensi dasar Indikator 

3.1  Memahami fungsi sosial, 

struktur, teks, dan unsur 

kebahasaan (bunyi, kata, dan 

makna) dari teks yang 

berkaitan dengan tema :  

، التقليدى السوق يف) التسوق

  )السووبرماركي  يف

yang melibatkan tindak tutur 

3.1.1 Membaca kalimat dalam 

bahasa Arab yang terkait 

dengan التجاري اجملمع  

3.1.2 Melengkapi kalimat dalam 

bahasa Arab yang terkait 

dengan التجاري اجملمع  . 

 



 

 

mendeskripsikan bentuk, 

timbangan, sifat, dan 

karakteristik suatu benda 

dengan memperhatikan bentuk, 

makna, dan fungsi dari susunan 

gramatikal   

 .وبليون ومليار ومليون ألف عدد

 

 

3.2   Menganalisis gagasan dari teks 

bahasa Arab yang berkaitan 

dengan tema : 

 يف، التقليدى السوق يف) التسوق
 )السووبرماركي 

 yang memperhatikan bentuk, 

makna, dan fungsi dari susunan 

gramatikal 

 .وبليون ومليار ومليون ألف عدد

3.2.1  Mengartikan kalimat dalam 

bahasa Arab yang terkait 

dengan التجاري اجملمع  

3.2.2  Mendemontrasikan bacaan 

kalimat dalam Bahasa Arab 

yang terkait dengan اجملمع 

 . التجاري

4.1 Mendemontrasikan tindak tutur 

mendeskripsikan bentuk, 

timbangan, sifat, 

dankarakteristik suatu benda 

dengan memperhaikan bentuk, 

makna, dan fungsi dari susunan 

gramatikal  

 وبليون ومليار ومليون ألف عدد

Baik secara lisan maupun tulisan  

 

 

4.1.1 Melengkapi kalimat menjadi 

teks bahasa Arab yang terkait 

dengan اجملمع التجاري. 
4.1.2 Menggabungkan kalimat 

menjadi teks bahasa Arab 

yang terkait التجاري اجملمع . 

 

4.2 Menyajikan hasil analisis gagasan 

dari teks bahasa Arab yang 

berkaitan dengan tema 

4.2.1 Menyempurnakan kalimat 

menjadi teks dalam bahasa 



 

 

 يف، التقليدى السوق يف) التسوق
 )السووبرماركي 

Dengan memperhatikan bentuk, 

makna, dan fungsi dari susunan 

gramatikal 

 نوبليو  ومليار ومليون ألف عدد

Baik secara llisan maupun tulisan. 

 

Arab terkait التجاري اجملمع  

4.2.2 Mempertunjukkan teks dalam 

bahasa Arab yang terkait 

 .اجملمع التجاري

 

 

 

 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti serangkaian pembelajaran peserta didik dapat : 

 Siswa mampu membaca kalimat dalam bahasa Arab yang terkait 

dengan التجاري اجملمع  

 Siswa mampu melengkapi kalimat dalam bahasa Arab yang terkait 

dengan التجاري اجملمع  . 

 Siswa mampu mengartikan kalimat dalam bahasa Arab yang terkait 

dengan التجاري اجملمع  

 Siswa mampu mendemontrasikan bacaan kalimat dalam Bahasa Arab 

yang terkait dengan اجملمع التجاري 
 Siswa mampu menggabungkan kalimat menjadi teks bahasa Arab 

yang terkait التجاري اجملمع  

 

 

 

 

 

 



 

 

D. Materi Pembelajaran  

 :القراءة 

اري مكان تباع فيه احلاجات اليومية، مكانه نظيف ومجيل، وفيه أقسام اجملّمع التج
متعّددة، وهي قسم اخلضروات وقسم املأكوالت وقسم املالبس، واملعاملة فيه الحتتاج إىل 

يكون مكان اجملمع التجاري نظيفا ومرتّبا ومجيال، ألّن املوظّفني . املقابلة بني املشرتي والبائع
 .ن ويرتّبون األشياء على الّرفوف طول الوق فيه ينظّفون كّل مكا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

E. Pendekatan/ Model/ Strategi Pembelajaran 

 Pendekatan   : Scientific 

 Model    : Group investigation 

 Strategi pembelajaran : Broken Square/ Text 

 

F. Media/ Alat/ Bahan pembelajaran 

Media : 

 Buku ajar 

 Kamus 

 Kertas HVS 

بلة، واملعاملة فيه الحتتاج إىل املقا  

 وقسم املأكوالت وقسم املالبس

 اليومية، مكانه نظيف ومجيل، وفيه

 اجملّمع التجاري مكان تباع فيه احلاجات

 التجاري نظيفا ومرتّبا ومجيال

 األشياء على الرّفوف طول الوق 

 أقسام متعّددة، وهي قسم اخلضروات

ظّفون كّل مكان ألّن املوظّفني فيه ين
 ويرتّبون

يكون مكان اجملمع. املشرتي والبائع  



 

 

Alat/ bahan : 

 Spidol 

 Dan alat perlengkapan sekolah lainnya 

 

G. Sumber Belajar 

 Buku pelajaran Bahasa Arab Madrasah Aliyah kelas XI 

 Kamus Penunjang, www.almaany.com/id/ 

 

H. Langkah- langkah pembelajaran 

1. Kegiatan pendahuluan 

 Melakukan pembukaan dengan memberi salam  

 Mengkondisikan kelas dengan merapikan kursi 

 Membaca do’a belajar yang dipimpin oleh ketua kelas 

 Memeriksa absen kehadiran peserta didik serta menanyakan kondisi 

siswa 

 Guru meminta siswa untuk mengulang kembali tentang materi yang 

telah diberikan 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  

 Guru menyampaikan garis besar materi dan kegiatan yang akan 

dilakukan siswa. 

 

 

2. Kegiatan inti  

Mengamati 

 Siswa mengamati potongan teks yang telah dibagikan guru tentang 

 المجمع التجاري

 Siswa menyimak penjelasan guru tentang cara menyusun teks yang 

terkait المجمع التجاري 

Menanya  

 Siswa bertanya kepada guru tentang materi yang belum dipahami 

 

 

http://www.almaany.com/id/


 

 

Mencoba 

 Siswa melengkapi potongan kalimat dengan teman kelompoknya 

menjadi sebuah teks tentang  المجمع التجارى  

 Siswa membaca potongan kalimat untuk melengkapi teks tentang 

  .dengan teman kelompoknya المجمع التجاري

Menalar/ Mengasosiasi 

 Siswa menyelesaikan tugas kelompok tentang menyusun potongan 

teks bahasa Arab yang bertema جمع التجاري الم  

Mengkomunikasikan 

 Mendiskusikan susunan teks dengan teman kelompoknya 

 Mempraktekkan hasil sususan teks dengan teman kelompoknya. 

 

 

3. Kegiatan penutup 

 Guru meminta siswa untuk memberikan kesimpulan mengenai materi 

yang telah dipelajari 

 Guru menguatkan kembali kesimpulan yang telah disimpulkan oleh 

siswa 

 Guru memberikan pesan moral 

 Guru menutup pembelajaran dengan membaca hamdallah kemudian 

salam. 

 

 

I. Penilaian Pembelajaran 

1. Tehnik penilaian 

a. Sikap spiritual  : penilaian antar peserta didik 

b. Sikap social   : penilaian diri 

c. Pengetahuan   : penilaian tertulis 

d. Keterampilan   : penilaian portofolio 

2. Instrument penilaian  

a. Sikap spiritual 

 

 



 

 

Lembar Penilaian Antar Peserta Didik  

 

 

Nama penilai    : …………….. 

Nama peserta didik yang dinilai :……………... 

Kelas     :……………… 

Materi pokok    :……………… 

Petunjuk    :…………….... 

 

Berilah tanda centang ( ) pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan 

oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :  

1. Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 

2. Kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak 

melakukan  

3. Sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak 

melakukan 

4. Selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

 



 

 

 

 

Pedoman penilaian : 

 Skor tertinggi 4×11 = 44 

 Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 

                          

    
×100 = skor akhir 

 

 

 

 

 

 

NO 

 

ASPEK PENGAMATAN 

SKOR 

1 2 3 4 

1 Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu      

2 Menjalankan ibadah tepat waktu     

3 Mengucap syukur atas karunia     

4 Memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan 

pendapat/presentasi  

    

5 Mengucapkan syukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu     

6 Berserah diri (tawakal) kepada tuhan setelah berihktiar atau 

melakukan usaha  

    

7 Mengungkapkan kekaguman secara lisan maupun tulisan 

terhadap tuhan saat melihat kebesaran tuhan  

    

8 Memelihara hubungan baik dengan sesama umat ciptaan 

tuhan Yang Maha Esa     

    

9 Merasakan keberadaan dan kebesaran Tuhan saat 

mempelajari ilmu pengetahuaan   

    

10 Menghormati orang lain menjalankan ibadah sesuai dengan 

agamanya 

    

11 Menjaga lingkungan hidup di sekitar rumah tempat tinggal, 

sekolah dan sekitarnya  

    

  Jumlah skor     



 

 

2. Sikap sosial 

Lembar Penilaian Diri Siswa  

 

 

Nama       : …………….. 

Kelas      :……………... 

Semester : ……………..            

 

Petunjuk : 

Berilah tanda centang ( ) pada kolom “ya” atau “tidak” sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. Tidak ada pilihan benar atau salah, lakukan secara jujur.        

 

              

NO PERNYATAAN YA TIDAK 

1. Saya selalu menghargai teman   

2. Saya selalu datang tepat waktu   

3. Saya selalu berbicara dengan santu   

4. Saya selalu mengatakan yang sebenarnya   

5. Saya selalu menghargai cerita orang lain    

 

 

Petunjuk penyokoran 

Jawaban Ya diberi skor 20 dan jawaban tidak diberi skor 0 

Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 

 
              

             
  100 = skor akhir 

 

 

 

 

 

 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah   : MAS RIAB 

Mata pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/ Semester  : XI IPA 3 

Materi pokok   : اجملمع التجاري 
Alokasi waktu  : 2 X 30 menit 

A. Kompetensi Inti/ KI 

KI.1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI.2 Menunjukkan perilaku jujur,disiplin, tanggung jawab, peduli(toleran, 

gotong royong), santun,percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan    social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

KI.3 Memahami dan Menerapkan pengetahuan(faktual, konseptual,dan 

prosedural)berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan,teknologi, seni,budaya terkait fenomena dan kejadian 

tampak mata. 

KI.4 Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan,mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) 

dan ranah abstrak (menulis,membaca,menghitung,menggambar, dan 

mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 

yang sama dalam sudut pandang/teori 

 

B. Kompetensi dasar dan indikator Pencapaian Kompetensi  

Kompetensi dasar Indikator 

3.1  Memahami fungsi sosial, 

struktur, teks, dan unsur 

kebahasaan (bunyi, kata, dan 

makna) dari teks yang 

berkaitan dengan tema :  

، التقليدى السوق يف) التسوق

  )السووبرماركي  يف
yang melibatkan tindak tutur 

mendeskripsikan bentuk, 

3.1.1 Membaca teks dalam bahasa 

Arab yang terkait dengan 

التجاري اجملمع  

3.1.2 Menyebutkan kosa kata dalam 

bahasa Arab yang terkait 

dengan التجاري اجملمع  . 
 



 

 

timbangan, sifat, dan 

karakteristik suatu benda 

dengan memperhatikan bentuk, 

makna, dan fungsi dari susunan 

gramatikal   

 .وبليون ومليار ومليون ألف عدد

 

 

3.2   Menganalisis gagasan dari teks 

bahasa Arab yang berkaitan 

dengan tema : 

 يف، التقليدى السوق يف) التسوق
 )السووبرماركي 

 yang memperhatikan bentuk, 

makna, dan fungsi dari susunan 

gramatikal 

 .وبليون ومليار ومليون ألف عدد

3.2.1  Mengartikan teks dalam 

bahasa Arab yang terkait 

dengan التجاري اجملمع  

3.2.2  Mendemontrasikan bacaan 

kalimat dalam Bahasa Arab 

yang terkait dengan اجملمع 

 . التجاري

4.1 Mendemontrasikan tindak tutur 

mendeskripsikan bentuk, 

timbangan, sifat, 

dankarakteristik suatu benda 

dengan memperhaikan bentuk, 

makna, dan fungsi dari susunan 

gramatikal  

 وبليون ومليار ومليون ألف عدد

Baik secara lisan maupun tulisan  

 

4.1.1 Memberi contoh dalam bahasa 

Arab yang terkait dengan 

 .اجملمع التجاري
4.1.2 Menelaah teks bahasa Arab 

yang terkait التجاري اجملمع . 

 

4.2 Menyajikan hasil analisis gagasan 

dari teks bahasa Arab yang 

berkaitan dengan tema 

 يف، التقليدى السوق يف) التسوق
 )السووبرماركي 

Dengan memperhatikan bentuk, 

makna, dan fungsi dari susunan 

gramatikal 

4.2.1 Menemumakan kosa kata 

dalam bahasa Arab terkait 

التجاري اجملمع  

4.2.2 Menerapkan kosa kata dalam 

bahasa Arab yang terkait 

 .اجملمع التجاري

 

 



 

 

 وبليون ومليار ومليون ألف عدد

Baik secara llisan maupun tulisan. 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti serangkaian pembelajaran peserta didik dapat : 

 Siswa mampu membaca teks dalam bahasa Arab yang terkait dengan 

التجاري اجملمع  

 Siswa mampu menyebutkan kosa kata dalam bahasa Arab yang terkait 

dengan التجاري اجملمع  . 

 Siswa mampu mengartikan teks dalam bahasa Arab yang terkait 

dengan التجاري اجملمع  

 Siswa mampu mendemontrasikan bacaan kalimat dalam Bahasa Arab 

yang terkait dengan اجملمع التجاري 
 Siswa mampu memberi contoh dalam bahasa Arab yang terkait اجملمع 

 التجاري
 Siswa mampu menerapkan kosa kata dalam bahasa Arab yang terkait 

 اجملمع التجاري
 

D. Materi Pembelajaran  

 :القراءة 

ت اليومية، مكانه نظيف ومجيل، وفيه أقسام اجملّمع التجاري مكان تباع فيه احلاجا
متعّددة، وهي قسم اخلضروات وقسم املأكوالت وقسم املالبس، واملعاملة فيه الحتتاج إىل 

يكون مكان اجملمع التجاري نظيفا ومرتّبا ومجيال، ألّن املوظّفني . املقابلة بني املشرتي والبائع



 

 

يستطيع الناس أن يشرتوا يف .لّرفوف طول الوق فيه ينظّفون كّل مكان ويرتّبون األشياء على ا
قسم اخلضروات الفواكه املتنّوعة مثل الربتقال والعنب والتّفاح واجلّوافة وغري ذلك، وكذلك 
اخلضروات واللحم الطازحة، وسعر كّل منها حسب الوزن، مثل سعر اللحم وهو مائة ألف 

 . روبّية للكيلو الواحد

السكر والزي  والشاي والقهوة واحلليب وغري ذلك،  وجيد الناس يف قسم املأكوالت
. سعر السّكر مخسون ألف روبّية للكيلو الواحد، أّما الزّي  فسّتون ألف روبّية لّلرت الواحد
وأّما يف قسم املالبس فيستطيع الّناس أن يشرتوا املالبس املتنّوعة، مثل املالبس لألطفال 

وا املالبس، يستطيعون أن جيرّبوها يف الغرفة واملالبس للكبار وغري ذلك، وقبل أن يشرت 
املعاملة يف اجملّمع التجاري الحتتاج إىل املقابلة بني املشرتي والبائع،  .املعّددة لقياس املالبس

. ألّن املشرت يستطيع معرفة سعر األشياء اليت حيتاج إليها مباشرة، ويدفع مثنها للمحاسب
 .حاجاهتم يف اجملّمع التجاريوبذلك يشعر الّناس ابلسرور عند شراء 

 

 مؤّنث مذّكر
 اجلوفة برتقال
  
  
  

 

E. Pendekatan/ Model/ Strategi Pembelajaran 

 Pendekatan   : Scientific 

 Model    : Group investigation 

 Strategi pembelajaran : Empty Outline 



 

 

F. Media/ Alat/ Bahan pembelajaran 

Media : 

 Buku ajar 

 Kamus 

Alat/ bahan : 

 Spidol 

 Dan alat perlengkapan sekolah lainnya 

 

G. Sumber Belajar 

 Buku pelajaran Bahasa Arab Madrasah Aliyah kelas XI 

 Kamus Penunjang, www.almaany.com/id/ 

 

H. Langkah- langkah pembelajaran 

4. Kegiatan pendahuluan 

 Melakukan pembukaan dengan memberi salam  

 Mengkondisikan kelas dengan merapikan kursi 

 Membaca do’a belajar yang dipimpin oleh ketua kelas 

 Memeriksa absen kehadiran peserta didik serta menanyakan kondisi 

siswa 

 Guru meminta siswa untuk mengulang kembali tentang materi yang 

telah diberikan 

 guru menyampaikan tujuan pembelajaran  

 guru menyampaikan garis besar materi dan kegiatan yang akan 

dilakukan siswa. 

 

5. Kegiatan inti  

Mengamati 

 Siswa mengamati teks yang dibagikan guru yang bertema  اجملمع
اريالتج  

http://www.almaany.com/id/


 

 

 Siswa menyimak penjelasan guru terkait teks yang bertema  اجملمع
 التجاري

Menanya  

 Siswa bertanya kepada guru tentang materi yang belum dipahami 

Mencoba 

 Siswa membaca teks tentang اجملمع التجاري   dengan teman 

kelompoknya.  

 Siswa mengartikan teks tentang جملمع التجاريا  dengan teman 

sekelompoknya 

 Siswa menentukan kosa kata yang terdapat dalam teks tentang  اجملمع
 .dengan teman sekelompoknya التجاري

Menalar/ Mengasosiasi 

 Siswa menyelesaikan tugas kelompok tentang menentukan kosa kata 

yang terdapat dalam  teks bahasa Arab yang bertema   اجملمع التجاري

Mengkomunikasikan 

 Mendiskusikan  teks yang bertema اجملمع التجاري dengan teman 

kelompoknya 

 Mempraktekkan hasil diskusi teks yang bertema اجملمع التجاري dengan 

teman kelompoknya. 

 

6. Kegiatan penutup 

 Guru meminta siswa untuk memberikan kesimpulan mengenai materi 

yang telah dipelajari 



 

 

 Guru menguatkan kembali kesimpulan yang telah disimpulkan oleh 

siswa 

 Guru memberikan pesan moral 

 Guru menutup pembelajaran dengan membaca hamdallah kemudian 

salam. 

I. Penilaian Pembelajaran 

1. Tehnik penilaian 

e. Sikap spiritual  : penilaian antar peserta didik 

f. Sikap social   : penilaian diri 

g. Pengetahuan   : penilaian tertulis 

h. Keterampilan   : penilaian portofolio 

2. Instrument penilaian  

 

b. Sikap spiritual 

 

Lembar Penilaian Antar Peserta Didik  

 

 

Nama penilai    : …………….. 

Nama peserta didik yang dinilai :……………... 

Kelas     :……………… 

Materi pokok    :……………… 

Petunjuk    :…………….... 

 

Berilah tanda centang ( ) pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan 

oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :  

1. Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 

2. Kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan  

3. Sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak 

melakukan 

4. Selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

 



 

 

 

 

Pedoman penilaian : 

 Skor tertinggi 4×11 = 44 

 Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 

                          

    
×100 = skor akhir 

 

 

 

 

 

 

NO 

 

ASPEK PENGAMATAN 

SKOR 

1 2 3 4 

1 Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu      

2 Menjalankan ibadah tepat waktu     

3 Mengucap syukur atas karunia     

4 Memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan 

pendapat/presentasi  

    

5 Mengucapkan syukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu     

6 Berserah diri (tawakal) kepada tuhan setelah berihktiar atau 

melakukan usaha  

    

7 Mengungkapkan kekaguman secara lisan maupun tulisan 

terhadap tuhan saat melihat kebesaran tuhan  

    

8 Memelihara hubungan baik dengan sesama umat ciptaan 

tuhan Yang Maha Esa     

    

9 Merasakan keberadaan dan kebesaran Tuhan saat 

mempelajari ilmu pengetahuaan   

    

10 Menghormati orang lain menjalankan ibadah sesuai dengan 

agamanya 

    

11 Menjaga lingkungan hidup di sekitar rumah tempat tinggal, 

sekolah dan sekitarnya  

    

  Jumlah skor     



 

 

2. Sikap sosial 

Lembar Penilaian Diri Siswa  

 

 

Nama       : …………….. 

Kelas      :……………... 

Semester : ……………..            

 

Petunjuk : 

Berilah tanda centang ( ) pada kolom “ya” atau “tidak” sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. Tidak ada pilihan benar atau salah, lakukan secara jujur.        

 

              

NO PERNYATAAN YA TIDAK 

1. Saya selalu menghargai teman   

2. Saya selalu datang tepat waktu   

3. Saya selalu berbicara dengan santu   

4. Saya selalu mengatakan yang sebenarnya   

5. Saya selalu menghargai cerita orang lain    

 

 

Petunjuk penyokoran 

Jawaban Ya diberi skor 20 dan jawaban tidak diberi skor 0 

Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 

 
              

             
  100 = skor akhir 

 

 

 

 

 

 



 

 

Soal Pretest 

 : امس 

 : فصل 

Petunjuk : 

 Bacalah soal dengan teliti ! 

 Jawablah soal dengan benar dan tepat ! 

 Berilah tanda silang (X) pada salah satu huruf yang dianggap paling benar ! 

 

جابة ( X)ضع عالمة الرضب     !عىل حرف أ ، ب، ج، أ و د أ مام أ صاح ا 

Teks untuk soal (1-5) 

تباع فيه احلاجات اليومية، ماكنه نظيف ومجيل، وفيه أ قسام متعّددة، ويه  اجملّمع التجاري ماكن 

ىل املقابةل بني املشرتي والبائع يكون . قسم اخلرضوات وقسم املأ كوالت وقسم املالبس، واملعامةل فيه الحتتاج ا 

ون ال ش ياء عىل الّرفوف ماكن اجملمع التجاري نظيفا ومرتّبا ومجيال، ل ّن املوّظفني فيه ينّظفون لّك ماكن ويرتّب

 . طول الوقت

 ...اجملّمع التجاري هو ماكن فيه  -1

 احلاجات الاساس ية -ج    احلاجات -أ    

 احلاجات الثانوية -د   احلاجات اليومية -ب 

الّ ؟ -2  كيف يكون ماكن اجملّمع التجاري، ا 

 مرتّب -ج     مجيل -أ    

 واخس -د    نظيف -ب 

 

 



 

 

ىل  -3  بني املشرتي والبائع، املقابةل مبعىن ؟ املقابةلالحتتاج ا 

  perdebatan -ج    pertemuan -أ    

 menyaksikan -د    mendapat  -ب 

 لّك ماكن، ينّظفون مبعىن؟ ينّظفونل ّن املوّظفني فيه  -4

  membersihkan -ج   menertipkan -أ    

 membubarkan  -د     mengatur-ب 

 صة يه ؟املوضوع املناس بة لهذه الق -5

 السوق -ج    البائع واملشرتي -أ    

 احلاجات اليومية -د    اجملّمع التجاري -ب 

Teks untuk soal (6-10) 

يس تطيع الناس أ ن يشرتوا يف قسم اخلرضوات الفواكه املتنّوعة مثل الربتقال والعنب والتفّاح واجلّوافة 

حسب الوزن، مثل سعر اللحم وهو مائة  وغري ذكل، وكذكل اخلرضوات واللحم الطازحة، وسعر لّك مهنا

وجيد الناس يف قسم املأ كوالت السكر والزيت والشاي والقهوة واحلليب وغري ذكل، . أ لف روبيّة للكيلو الواحد

وأ ّما يف قسم . سعر السكّر مخسون أ لف روبيّة للكيلو الواحد، أ ّما الّزيت فس تّون أ لف روبيّة للرّت الواحد

س أ ن يشرتوا املالبس املتنّوعة، مثل املالبس لل طفال واملالبس للكبار وغري ذكل، املالبس فيس تطيع النّا

 .وقبل أ ن يشرتوا املالبس، يس تطيعون أ ن جيّربوها يف الغرفة املعّددة لقياس املالبس

الّ ؟ -6  يشرتى النّاس يف قسم اخلرضوات الفواكه املتنّوعة، ا 

 التفاح -ج    الّسمك -أ    

 العنب -د    الربتقال -ب 

 مك السعر اللحم للكيلو الواحد ؟ -7

 مائة أ لف -ج    أ لف روبيّة  -أ    



 

 

 مائة روبيّة -د   مائة أ لف روبيّة -ب 

 الجيد الناس يف املأ كوالت ؟ -8

 الكعك -ج    السكر -أ    

 الصابون -د    الزيت -ب 

 أ ين جيّرب النّاس املالبس ؟ -9

 غرفة اجللوس -ج   غرفة النوم -أ    

 غرفة الطعام -د   رفة املعّددة غ -ب 

 ها يف الغرفة املعّددة لقياس املالبس ، جيّرب مبعىن ؟ّربو يس تطيعون أ ن جي -11

 mengganti -ج   mendapat -أ    

 menggunakan -د    mencoba-ب 

Susunlah kalimat berikut ini dengan tepat dan benar ! 

ىل  -11  التجارى – و - بناال   - اجملّمع - ذهب - الوادل - ا 

       1     2      3       4      5     6       7  

 3،4،2،6،5،1،7 -ج   1،2،3،4،5،6،7 -أ    

 3،5،6،2،4،1،7 -د   3،2،6،5،1،4،7 -ب 

 

  من – التقليدى – السوق – رشاء – الرسور  - يشعر – حاجاهتم – عند – ب - الناس -12

 1     2     3         4          5        6          7        8           9       11   

 5،1،2،6،11،7،4،3،8،9 -ج  5،1،2،6،3،7،4،11،8،9 -أ   

 5،1،2،6،3،9،7،4،11،8 -د  5،1،2،7،3،6،4،11،8،9 -ب 



 

 

 مائة – ومثهنا – ومخسون – للكيلو – روبية -13

 1 2       3         4 5 

 4،5،3،2،1 -ج    1،2،3،4،5 -أ   

 4،5،1،2،3-د    5،4،3،2،1 -ب 

ىل – روبية – دفعت – تسعة -14  البائع – أ الف – ا 

 1   2        3       4       5       6 

 2،5،1،3،4،6 -ج   2،1،3،5،4،6 -أ    

 2،4،6،1،5،3 -د   2،1،5،3،4،6 -ب 

  مررت – رجل – مبليون -15

 1   2     3 

 2،3،1 -ج    3،2،1 -أ   

 3،1،2 -د    1،2،3 -ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Soal Postest 

 : امس 

 : فصل 

Petunjuk :  

 Bacalah soal dengan teliti ! 

 Jawablah soal dengan benar dan tepat ! 

 Berilah tanda silang (X) pada salah satu huruf yang dianggap paling benar ! 

جابة( X)ضع عالمة الرضب   ! عىل حرف أ ، ب، ج، أ و د أ مام أ صاح ا 

Teks untuk soal ( 1-4 ) 

ىل املقابةل بني املشرتي والبائع، ل ّن املشرت يس تطيع معرفة سعر   املعامةل يف اجملّمع التجاري الحتتاج ا 

لهيا مبارشة، ويدفع مثهنا للمحاسب وبذكل يشعر النّاس ابلرسور عند رشاء حاجاهتم يف . ال ش ياء اليت حيتاج ا 

 . اجملّمع التجاري

 الناس يف اجملّمع التجاري ؟ما يشعر  -1

 حريان -ج     س مئ -أ    

 حزن -د    رسور -ب 

 كيف تكون املعامةل يف اجملّمع التجاري ؟ -2

يل املقابةل -أ     ىل املقابةل  -ج   الحتتاج ا   الحيتاج ا 

يل املقابةل  -ب  يل املقابةل -د   حيتاج ا   حتتاج ا 

 مثهنا للمحاسب، يدفع مبعىن ؟ يدفعو  -3

 mendapat -ج    membayar -أ    

 memberikan  -د   menghasilkan -ب 

 



 

 

 النّاس ابلرسور عند رشاء حاجاهتم يف اجملّمع التجاري، يشعر مبعىن ؟ شعري  -4

 menghasilkan -ج    membayar  -أ    

 merasakan -د     mendapat-ب 

 

Teks untuk soal ( 5-8) 

ىل السوق يوم امخليس يف املس يّارة. اء للتسّوقال رسة تذهب ا  ىل السوق ابلس ّ ال م . ال رسة تذهب ا 

بنة تريد دفرتا بن يريد قلام، واال  السمك بأ ربعني . تريد مسام وبيضا وطامطم، وال ب يريد حصيفة وكتااب، واال 

رايال، والبيض بس بعة رايالت، والطامطم خبمسة رايالت، والصحيفة برايلني، والكتاب بعرشين رايال، والقمل 

 .رايالت، وادلفرت بأ ربعة رايالت، املطلوب مثانون رايال بثالثة

 مىت تذهب ال رسة ؟ -5

 قبل املساء -ج    يف املساء -أ    

 يف الظهرى -د    يف الصبح -ب 

الّ ؟ -6  ال م تريد أ ن تشرتي احلاجات اليومية، ا 

 القمل -ج    السمك -أ   

 الطامطم -د    البيض-ب 

ىل السوق  -7  ؟كيف تذهب ال رسة ا 

 ابملش يا عىل ال قدام -ج    ابلسرّية -أ    

 ابحلافةل -د    ابدلّراجة -ب 

 مك يلكف القمل ؟ -8

 ثالثون رايال -ج    ثالث رايالت -أ   



 

 

 ثالث رايال -د    ثالثة رايالت -ب 

 

Teks untuk soal (9-10) 

عنب والتفّاح واجلّوافة يس تطيع الناس أ ن يشرتوا يف قسم اخلرضوات الفواكه املتنّوعة مثل الربتقال وال 

وغري ذكل، وكذكل اخلرضوات واللحم الطازحة، وسعر لّك مهنا حسب الوزن، مثل سعر اللحم وهو مائة 

وجيد الناس يف قسم املأ كوالت السكر والزيت والشاي والقهوة واحلليب وغري ذكل، . أ لف روبيّة للكيلو الواحد

وأ ّما يف قسم . ّما الّزيت فس تّون أ لف روبيّة للرّت الواحدسعر السكّر مخسون أ لف روبيّة للكيلو الواحد، أ  

املالبس فيس تطيع النّاس أ ن يشرتوا املالبس املتنّوعة، مثل املالبس لل طفال واملالبس للكبار وغري ذكل، 

 .وقبل أ ن يشرتوا املالبس، يس تطيعون أ ن جيّربوها يف الغرفة املعّددة لقياس املالبس

 الواحد ؟مك السعر الزيت للرت  -9

 س تون أ لف روبية -ج   س تة أ لف روبية -أ    

 مخسون أ لف روبية -د    أ لف روبية -ب

 الناس يف قسم املأ كوالت السكر والزيت وغري ذكل ، جيد مبعىن ؟ جيدو  -11

 menggunakan  -ج   mendapat -أ    

 menghasilkan -د   memberi -ب 

Susunlah kalimat berikut ini dengan tepat dan benar ! 

  من – التقليدى – السوق – رشاء – الرسور  - يشعر – حاجاهتم – عند – ب - الناس -11

        1     2     3         4          5        6          7        8           9       11   

 5،1،2،6،11،7،4،3،8،9 -ج  5،1،2،6،3،7،4،11،8،9 -أ   

 5،1،2،6،3،9،7،4،11،8 -د  5،1،2،7،3،6،4،11،8،9 -ب 

 

 



 

 

  مررت – رجل – مبليون -12

        1       2         3 

 2،3،1 -ج    3،2،1 -أ   

 3،1،2 -د    1،2،3 -ب 

ىل – روبية – دفعت – تسعة -13   البائع – أ الف – ا 

      1        2        3       4       5       6 

 2،5،1،3،4،6 -ج   2،1،3،5،4،6 -أ    

 2،4،6،1،5،3 -د   2،1،5،3،4،6 -ب 

ىل -14 بن - اجملّمع - ذهب - الوادل - ا   التجارى – و - اال 

       1     2      3       4      5     6       7  

 3،4،2،6،5،1،7 -ج   1،2،3،4،5،6،7 -أ    

 3،5،6،2،4،1،7 -د   3،2،6،5،1،4،7 -ب 

 مائة – ومثهنا – ومخسون – للكيلو – روبية -15

       1         2          3         4        5   

 4،5،3،2،1 -ج    1،2،3،4،5 -أ   

 4،5،1،2،3-د    5،4،3،2،1 -ب 

 

 

 

 

 



 

 

 لصوة الفوتوغرفيةا

 Broken Square/ Textابستخدام اسرتاتيجية ( 0)الفصل التجرييب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Empty Outlineاتيجيةابستخدام اسرت ( 2)الفصل التجرييب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


