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 (11سورة اجملادلة : )

 

 صدق هللا العظيم

 

 قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه :

 " ا ْحر صهْوا َعَلى تَ َعلُّم  اللَُّغة  اْلَعرَب َية  فَإ نَ َها جهْزٌء م ْن د يْن كهْم " 
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 إهداء

 أهدي هذا البحث املتواضع إىل :

ربياين منذ الصغار وعلماين كل شئ، لعل هللا أن أيب وأمي قد  -1
 حيفظهما ويعطيهما صحة وسالمة يف الدنيا واآلخرة.

 مجيع أسريت احملبوبني. -2
األساتذة يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية،  الذين قد  -٣

 علموين العلوم املفيدة، عسى هللا أن يباركهم.
مية احلكومية، أصدقائي احملبوبني يف جامعة الرانريي اإلسال -4

أقول شكرا كثريا على مساعدتكم ومحاستكم يل يف إجناز هذا 
 البحث.   
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 وتقدير شكر 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

. هبا اإلنسان الذي جعل القرآن عربيا وأفضل اللغات اليت ينطق هللاحلمد 
 تبعه ومن أمجعني وأصحابهآله  وعلى حممد سيدان الرمحن حبيب على والسالم والصالة
 .الدين يوم إىل وإحسانه هبدايته

 جامعة إىل هالتقدمي العلمية الرسالة هذه كتابة  من هللا إبذن الباحثة انتهت قد
 أتهيلو بكلية الرتبية العربية اللغة تعليم قسم يف أتشيه بندا احلكومية ميةاإلسال الرانريي
 Small Group Discussion استخدام طريقةمقارنة بني  : املوضوع حتت املعلمني
 Aceh لرتقية قدرة الطالب على فهم املقروء مبعهد دار اإلحسان  PQ4R وطريقة

Besar. 

 ويف هذه الفرصة تقدم الباحثة شكرا عميقا واحرتاما عظيما لوالديها اللذين
وسالمة يف هما ويعطيهما صحة لعل هللا أن حيفظ ودعواهلا دائما، حسنة تربية ربياها

  الدنيا واآلخرة.
الدكتوراندوس االستاذ مها  الكرميني للمشرفني جزيال شكرا الباحثة وتقدم

 قدرهتما أاتحا قد اللذانحممد رضا املاجسرت،  االستاذشريف الدين هاشيم املاجستري و 
 أن هللا لعل هنايتها، إىل بدايتها من كامال  إشرافا الرسالة على هذه إلشرافها وأوقاهتما

 .واآلخرة الدنيا يف حسنا وجيزيهما جزاء رزقهما يوسع
 األساتذة وجلميع العربية اللغة تعليم قسم لرئيس جزيال شكرا الباحثة تقدم مث

 الدنيا يف هللا ركهمواب صحيحا، إرشادا وأرشدوها ومفيدة انفعة علوما علموها قد الذين
 .واآلخرة
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مبعهد دار  املدرسة املتوسطة لرئيس جزيال شكرا تقدم أن الباحثة والتنسى
 الذين والطالب املدرسني ومجيع، املاجستري رمحاوايت االستاذة Aceh Besar االحسان
 .واآلخرة الدنيا يف اجلزاء أحسن جيزيهم أن تعاىل هللا تدعو البياانت، مجع يف ساعدوها

 الرسالة،إلكمال  القارئني من واالقرتاحات البنائي النقد الباحثة ترجو أخريا
 آمني". للناس أمجعني انفعة الرسالة هذه جيعل أن هللا عسى" ابلدعاء الباحثة وختتم
 .العاملني ايرب
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 الباحثة
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  مستخلص البحث

 هللا مرضات سفريا : ليزا االسم الكامل 
 170202118:   رقم القيد 

 PQ4R وطريقة Small Group Discussionمقارنة بني استخدام طريقة :  عنوان البحث 

 .Aceh Besarلرتقية قدرة الطالب على فهم املقروء مبعهد دار اإلحسان  

ن بعض الطالب يواجهون الصعوبة يف فهم املقروء عند قراءة ألختارت الباحثة هذا املوضوع ا
ومن  .النصوص، وهم يتكلمون فيما بينهم وعدم االهتمام إىل املعلم عند تعليم القراءة

وأما  .اليستخدم الطريقة املناسبة يف تعليم مهارة القراءةاملعلم  هي املشكلة هذه باسباأل
 Small Group Discussion أهداف هذا البحث التعرف على فعالية استخدام طريقة

 وطريقة Small Group Discussion استخدام طريقة، والتعرف على نتيجة  PQ4Rوطريقة
PQ4R   .أما اجملتمع يف هذا البحث هو مجيع الطلبة لرتقية قدرة الطالب على فهم املقروء

لعينة يف هذا وا طالبا. 2٥6الفصل الثاين للمرحلة املتوسطة وعددهم مبعهد دار اإلحسان 
 فصلب ال VIII C فصلال، و اطالب ٣٣ التجرييب عددهم ب الفصل VIII Bالبحث هو الفصل 

 قائمة الباحثة جلمع البياانت هي اليت استخدمتها دواتاأل .اطالب ٣٣ عددهم ضابطال
 اإلحصاء البياانت حتليل . ابستخدامختبار البعديواال ختبار القبليتعلق ابال ختبارات اليتاال

وأما نتائج  . SPSS 20 ابستعانة مستقل، عينة واالختبار مزدوجة، ت -واالختبار الوصفي،
يكون فعاال  PQ4R وطريقة Small Group Discussion استخدام طريقةهذا البحث هي أن 

 Small Group استخدام طريقة بنيتوجد مقارنة املقروء. و  فهم على الطالب قدرة لرتقية

Discussion وطريقةPQ4R  املقروء. فهم على الطالب قدرة لرتقية 

 ، فهم املقروء PQ4R، طريقةSmall Group Discussionطريقة :  الكلمات املفتاحية
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ABSTRACT 

 

Name   : Liza Safira Mardhatillah 

Student’s ID  : 170202117 

Title   : Comparison Between the Use of the Small Group Discussion 

Method and PQ4R Method to Improve Students' Ability to 

Understand Reading at Dayah Darul Ihsan Aceh Besar 

 

The title of this research is "Comparison between the use of the Small Group 

Discussion Method and the PQ4R Method to Improve Students' Ability to 

Understand Reading at Dayah Darul Ihsan Aceh Besar". The researcher choose this 

title because most of students face difficulties in understanding what is read when 

reading the text, and they talk to each other and do not pay attention to the teacher 

when teaching reading. The cause of this problem is that the teacher does not use 

the right method in teaching reading skills. The purpose of this study was to 

determine the effectiveness of the use of the Small Group Discussion Method and 

the PQ4R Method, and to determine the results of the use of the Small Group 

Discussion Method and the PQ4R Method in improving students' reading 

comprehension skills. The population in this study were students of Ma'had Darul 

Ihsan grade 2 MTsS totaling 256 students. And the samples used were class VIII B 

(experimental class) which amounted to 33 students, and class VIII C (control class) 

which amounted to 33 students. The tools used by researchers to collect data are test 

instruments, namely pre-test and post-test questions, with descriptive statistical data 

analysis techniques, paired sample T-test, and independent sample T-test, using the 

SPSS 20 program. And the results This research is the use of the Small Group 

Discussion method and the PQ4R method effectively to improve students' ability to 

understand reading. And there is a comparison between the use of the Small Group 

Discussion method and the PQ4R method to improve students' reading 

comprehension skills. 

Key Words : small group discussion method, pq4r method, understand reading 
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ABSTRAK 

 

Nama   : Liza Safira Mardhatillah 

Nim   : 170202117 

Judul Skripsi  : Perbandingan   Antara     Penggunaan     Metode    Small    

Group Discussion dan Metode PQ4R untuk Meningkatkan 

Kemampuan Siswa pada Memehami Bacaan di Dayah Darul 

Ihsan Aceh Besar 

 

Judul penelitian ini adalah “Perbandingan Antara Penggunaan Metode Small Group 

Discussion dan Metode PQ4R untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam 

Memahami Bacaan di Dayah Darul Ihsan Aceh Besar”. Peneliti memilih judul ini 

karena beberapa siswa menghadapi kesulitan dalam memahami apa yang dibaca 

ketika membaca teks, dan mereka berbicara satu sama lain dan tidak 

memperhatikan guru ketika mengajar membaca. Penyebab dari masalah ini adalah 

guru tidak menggunakan metode yang tepat dalam mengajar keterampilan 

membaca. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas 

penggunaan Metode Small Group Discussion dan Metode PQ4R, dan untuk 

mengetahui hasil penggunaan Metode Small Group Discussion dan Metode PQ4R 

dalam meningkatkan kemampuan pemahaman membaca siswa. Adapun populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa Ma’had Darul Ihsan kelas 2 MTsS berjumlah 256 

siswa. Dan sampel yang digunakan adalah kelas VIII B (kelas eksperimen) yang 

berjumlah 33 siswa, dan kelas VIII C (kelas control) yang berjumlah 33 siswa. Alat 

yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah instrumen test yaitu soal 

pre-test dan post-test, dengan teknik analisis data statistik deskriptif, uji paired 

sample T-test, dan uji independent sample T-test, dengan menggunakan program 

SPSS 20. Dan hasil penelitian ini adalah penggunaan metode Small Group 

Discussion dan metode PQ4R efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

memahami bacaan. Dan terdapat perbandingan antara penggunaan metode Small 

Group Discussion dan metode PQ4R untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

memahami bacaan. 

Kata kunci : metode small group discussion, metode pq4r, memahami bacaan 
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 الفصل األول
 أساسية البحث

 مشكلة البحث -أ
 والسقط ابلشيئ واللهج مطلقا الصوت هي اللغة إن

 يعرب أصوات أبهنا جين ابن عرفها قد االصطالح يف وأما. والنطق
 يستخدمهااللغة  هي العربية واللغة 1.أغراضهم عن قوم كل  اهب

. العامل يف البلدان وسائرلناس لاللغة األجنبية تكون و  ،العربيون
 عليه نوح بن سام إىل تسند ألهنا السامية ابللغة معروفة وهي

 السالم.
لغات االتصال يف العامل ويستعملها اللغة العربية إحدى و 

الناس يف التعامل مع غريهم. وتكون اللغة العربية اآلن أهم املواد 
ارس اإلسالمية من املدرسة راسية يتعلمها الطالب يف كل املدالد

بد علق اإلسالم تعلقا شديدا هبا فالاالبتدائية حىت اجلامعة. إذا يت
 للمسلمني أن يتعلموها ملساعدهتم يف فهم اإلسالم.

                                                           

   1. ( ص2019 بندا أتشية، )علم اللغة حماضرات يفخباري مسلم،  1        
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اللغة العربية تتكون من أربع مهارات، وهي مهارة 
املهمة اليت  اتهار املن ماع، والكالم، والقراءة والكتابة. وماالست

القدرة على  ألن ،القراءةهي مهارة ا هو أن يتعلم لطالبل بدال
 ،القراءة يكون الطالب سهال على فهم اللغة والنص العريب

سريعا وصحيحا. ص العريب وا النأن يفهم الطالب ويستطيع
يف املعاهد الدينية  دروسةفأصبحت هذه املهارة مادة من املواد امل

 اإلسالمية. ارسواملد
جناح الطالب، على إن يف تعليم اللغة العربية عوامل تؤثر 

 منوذج هي التدريس طريقة التدريس.طريقة امل هي و عومن تلك ال
 معني، دراسی حمتوی تدريس بغرض املعلم يستخدمه تعليمي
عملية املدرس يف ستعني  لطريقةابحمددة.  تعليمية أهداف وحتقيق

يت ومن الطريقة ال 2.فهم الدرس لطالب يفل سهليو  التدريس
 يستطيع املدرس أن يستعملها يف تعليم مهارة القراءة هي الطريقة

Small Group Discussion والطريقة PQ4R .الطريقة ن استخدامإ 

                                                           

، )القاهرة: علم الكتب، تعليم اللغة العربية املعاصرةسعيد الىف،  2        
 . 18(، ص. 201٥
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Small Group Discussion والطريقة PQ4R جعل الطالب أكثر  ي
 ستطيعم خاصة يف فهم املقروء، ويتعلالعلى  انشاطا وخالّق

 .بينهم عن القراءة املتاحة أن يناقشوا الطالب
العصرية أبتشية  أحد املعاهد  كان معهد دار اإلحسان

. مادة اللغة العربية وفروعها كالقراءة كربى ويتعلم فيه الطالب
الباحثة  تالحظما بعد. فيها املدروسةوكانت القراءة أهم املواد 

يف الفصل الثاين للمرحلة املتوسطة مبعهد دار اإلحسان، وجدت 
قروء عند الصعوبة يف فهم امل يواجهون املشكلة أن بعض الطالب

هتمام إىل اال هم يتكلمون فيما بينهم وعدمو  ،وصالنص ءةقرا
 ٣املعلم عند تعليم القراءة.

املعلم  هي املشكلة هذه سبب يكون أن املمكن من
بناء على ، و  ةءة يف تعليم مهارة القرااملناسب ةقيستخدم الطر الي

 طريقة بني مقارنةالباحثة أن تبحث عن "املشكلة تريد هذه 

                                                           

يف التاريخ  Aceh Besarمبعهد دار اإلحسان  وىلألنتيجة من املالحظة ا 3          
 فرباير 2٥
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Small Group Discussion وطريقة PQ4R الطالب قدرة لرتقية 
 ."Aceh Besar اإلحسان دار مبعهد املقروء فهم على

 
 أسئلة البحث -ب

 فهي : البحثهلذا  سئلةاألوأما 
 Small Group Discussion طريقة تخداماسهل  -1

 على الطالب قدرة لرتقيةيكون فعاال  PQ4R وطريقة
 ؟ Aceh Besar اإلحسان دار مبعهد املقروء فهم

 Small Group هل هناك فرق بني استخدام طريقة -2

Discussion وطريقة PQ4R على الطالب قدرة لرتقية 
 ؟ Aceh Besarاإلحسان  دار مبعهد املقروء فهم

 
 أهداف البحث -ج

 يف النقاط اآلتية : فترتكز البحث أما أهداف
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 Small Group طريقة استخدامف على التعر  -1

Discussion وطريقة PQ4R  ترقيةيكون فعال يف 
 اإلحسان دار مبعهد املقروء فهم على الطالب قدرة

Aceh Besar   
 Small ف على فرق بني استخدام طريقةالتعر  -2

Group Discussion وطريقة PQ4R قدرة لرتقية 
اإلحسان  دار مبعهد املقروء فهم على الطالب

Aceh Besar  
 
 لبحثأمهية ا -د

 البحث، فهي : ذاالبحث هل وأما أمهية
 للطالب -1

 املقروء فهم على قدرهتم الطالب لرتقية ةمساعد -أ
 وصنصاليف قراءة وفهم  ليكون الطالب سهال -ب

 العربية
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 للمعلم -2
 Small Group Discussion طريقةابستخدام  -أ

سهال يف إلقاء املادة املعلم يكون  PQ4R وطريقة
 إىل الطالب

 PQ4R وطريقة Small Group Discussion طريقة -ب
 تعليمجعا لدى املعلم يف تطوير عملية مر يكون 

 اللغة العربية
 

 للباحثة -٣
على ترقية خربة الباحثة وتزويد معرفتها  -أ

البحوث الدراسية وجمال املعلومات اجلديدة يف 
 التدريس

 Small Group لزايدة معرفة عن طريقة -ب

Discussion وطريقة PQ4R  على واستعماهلا 
 املقروء فهم
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 ثحدود البح -ه
 آلتية :النقاط ا يففترتكز البحث  وأما حدود

هذا البحث الباحثة يف   تبحث :عي و وضاحلد امل -1
 Small Group Discussion طريقة بني مقارنة على

  املقروء فهم على الطالب قدرة لرتقية PQ4R وطريقة
 البحث يف  هذا  الباحثة  تبحث : احلد املكاين -2

 Aceh Besar اإلحسان دار معهد
: تبحث الباحثة هذا البحث يف السنة  مايناحلد الز  -٣

  م2021 –م 2020
 

 ضات والفروضافرت الا -و
 Small Group من هذا البحث أن طريقة اتفرتاضاال

Discussion وطريقة PQ4R  تعليم قراءة النصوص الطرق يف من
 هلذا البحث، فهي: انضفر الوأما العربية. 
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 أن استخدام طريقة:  (Ha)   البديل الفرض -1

Small Group Discussion وطريقة PQ4R  يكون
  املقروء فهم على الطالب قدرة فعاال لرتقية

 أن استخدام طريقة  : (Ho)ض الصفري الفر  -2

Small Group Discussion وطريقة PQ4R ن مل يك
 املقروء فهم على الطالب قدرة فعاال لرتقية

 
 صطلحات مالـعاين م -ز

املعلومات يف هذا البحث، حتسن تبحت الباحثة أن  قبل
  : وهي يف هذه الرسالةهبا أن تشرح بعض معاين املصطلحات 

 طريقة -1
 –طرقا  –يطرق  –الطريقة مصدر من "طرق 

 4رية إىل شيئ.والسواملذهب  سبيلالوهو  طريقة" –طريق 
املدرس أو املعلم يف  واصطالحا هي اسرتاتيجية استعملها

                                                           

(، ص. 1972، )القاهرة : دون املطبع، املعجم الوسيطإبراهيم مذكور،  4        
٥82. 
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ساب أهداف التعليم املسهولة أو اخلطة اليت يضعها اكت
املعليم نفسه قبل أن يدخل يف حجرة الدراسة ويتم 

طريقة د ابلاإذن املر  ٥.تنفيذها يف تلك احلجرة بعد دخوله
 د الدراسية لطلبته.احماولة من املدرس إللقاء املو هي كل 

 

 Small Group Discussion طريقة -2
 طريقة من فرع Small group discussionطريقة 

 الطالب ألن فاعلية طريقة أكثر تعترب هذه. املناقشة
. كثريًا  ليسوا آخرين أعضاء مع مباشرة تواصلال ونيستطيع
 يكتسب البعض، بعضهم ومناقشة آخرين مع ابلتعاون
 يقومون اليت األنشطة من خلربةوا املعرفة من املزيد الطالب

 6.الفصل وخارج داخل هبا
 

                                                           

، )مصر : دار املعارف، دون السنة(، روح الرتبية والتعليمعطية، حممد  ٥        
 .260ص.

      6 Nur wahyuning sulistyowati, “Implementasi Small Group 

Discussion dan Collaborative Learning Untuk Meningkatkan Prestasi 

Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Ikip Pgri 

Madiun”, jurnal akuntansi dan pendidikan, Vol 5, No. 2, 2016, h. 174. 
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 PQ4R طريقة -٣
 األساليب الشائعة من تعترب PQ4R طريقة

يقرؤون.  اليت املادة وتذكر فهم على الطالب ملساعدة
 الفهم، لتحسني ذاتية طريقة أهنا إىلPQ4R طريقة  وتشري
 وهي سريعة، PQ4Rطريقة  مع خطواهتا من كثري  يف وتتفق

 املواد معظم قراءة يف استعماهلا ونستطيع االستعمال،
 من ذاتية بصورة استعماهلا الطلبة ويستطيع الدراسية،

 ذاتيا. يكون فيها التعلم إن مساعدة، أي دون
 اسرتاتيجية يف الطرق إحدى هي PQ4R طريقة

 إضافة عملية هي باإلسها اسرتاتيجية. اإلسهاب
. معىن أكرب اجلديدة املعلومات تصبح حبيث التفاصيل

 اجلديدة املعلومات نقل يف تساعداإلسهاب  اسرتاتيجية
 نشاءإب املدى طويلة الذاكرة إىل املدى قصرية الذاكرة من

 7.معروف هو امب اجلديدة املعلومات بني وعالقة مركب
                                                           

Read, Question,  “Metode PQ4R (Preview,Linayaningsih,    Fitria 7          

Reflect, Recite, Review) Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan, Majalah Ilmiah INFORTIKA, Vol.2, 

No. 2, 2011, H. 76 
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  قدرة الطالب -4

 قدرة – يقدر – قدر من مصدر "قدرة" كلمة
 الغىن أو منه التمكن أو الشيء على القوة أو الطاقة مبعىن

 لىع قدرة وهو Ability يقال اإلجنليزية يف أي 8.والثرى
 9.مكتسبة أو فطرية تكون وقد العمل، أداء

الذي  مبعىن ، وطالبطالبمن ع مجالطالب 
 يطلب العلم. ويطلق عرفا على التلميذ يف مرحلة التعليم

حثة وأما يف هذه الرسالة خصصت البا 10الثانوية والعالية.
 Acehاإلحسان  ابلطالب يف املرحلة الثانوية ب معهد دار

Besar. 
 

 

                                                           

 .7٥2...ص. ،املعجم الوسيطإبراهيم مذكور،  8 

 Dictionary Of The Terms Of Education,Ramzi Kamel Hannallah,   9 

(Lebanon, Librarie du LIBAN Publishers, 1998, Hal. 3 

 .٥87...ص. ،املعجم الوسيطإبراهيم مذكور،  10 
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 السابقة اتالدراس -ح
ى مقارنة نتائج عل ةدراسة السابقة تساعد الباحثالت كان

راستها احلالية والدراسات ب الفرق بني دالبحث ومعرفة جوان
  :.فادة من خربات الدارسني السابقنيستالسابقة واال

 

 يف" الذهن خريطة" وسيلة  استخدام:  الدراسة األولـى -1
املقروء  فهم الطالبات على قدرة لرتقية املطالعة تعليم 
 11بسار( أتشيه – قرآين إنسان مبعهد جتريبية )دراسة

البحث : أّما أهداف البحث يف هذه أهداف  -أ
 الرسالة هي :

استخدام خريطة  ف على استجابةالتعر  -1
الذهن يف ترقية قدرة الطالبات على فهم 

 املقروء مبعهد إنسان القرآين.

                                                           

 قدرة لرتقية املطالعة  تعليم يف" الذهن خريطة" وسيلة  استخدامأرين،  11        
، (بسار أتشيه – قرآين إنسان مبعهد جتريبية دراسة) املقروء فهم على الطالبات

املعلمني  وأتهيل الرتبية العربية بكلية اللغة تعليم رسالة جامعية غري منشورة )بقسم
 م(.2019أتشيه،  بندا الرانريي جامعة
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ف على فعالية استخدام خريطة الذهن التعر  -2
 مبعهد إنسان القرآين. طالعةامل يف تعليم

هذه الرسالة أما منهج البحث يف  منهج البحث : -ب
هي  ث جترييب واألدوات املستخدمةحب فهي

 اتاالستبانة واالختبار 
أما نتائج  البحث اليت حصلت   نتائج البحث : -ج

 استجابة الطالبات على عليها  الباحثة  أن
حتصل على  الذهن خريطة وسيلة استخدام

  .٣،80مع نتيجة املعدلة  استجابة عليا
 قدرة فعالية لرتقية الذهن خريطة وسيلة استخدامو 

  .املقروء فهم على الطالبات
 

تطبيق طريقة القواعد والرتمجة :  الثانيةالدراسة  -2
 قدرة لرتقية Group Investigation أسلوب ستخداماب
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لثاين ايف الصف  جتريبية )دراسة املقروء فهم على الطلبة
 MAN 4 Aceh Besar)12     ب

أهداف البحث : أّما أهداف البحث يف هذه  -أ
 الرسالة هي :

الطلبة إىل االهتمام  التعرف على اندفاع -1
تطبيق ابلقراءة ولفهم النصوص املقروءة ب

 أسلوب ستخدامطريقة القواعد والرتمجة اب
Group Investigation الطلبة عند. 

 على القراءة بالطال قدرة ترقيةالتعرف على  -2
تطبيق طريقة القواعد والرتمجة والرتمجة ب

 .Group Investigationابستخدام أسلوب 
 
 

                                                           

 أسلوب ابستخدام والرتمجة القواعد طريقة تطبيقأنوار،  بوتري رايين 12        
Group Investigation يف جتريبية دراسة) املقروء فهم على الطلبة قدرة لرتقية 

 تعليم رسالة جامعية غري منشورة )بقسم ،(MAN 4 Aceh Besar بــــ الثاين الصف
  م(. 2018أتشيه،  بندا الرانريي املعلمني جامعة وأتهيل الرتبية العربية بكلية اللغة
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هذه الرسالة أما منهج البحث يف  البحث :منهج  -ب
املستخدمة هي  واألدوات حبث جترييبفهي 

 املالحظة املباشرة واالختبار.
 اندفاعهو أن  أما نتائج  البحث نتائج البحث : -ج

 النصوص ولفهم ةابلقراءم االهتما إىل الطلبة
 مداخابست والرتمجة القواعد طريقة بتطبيق ةاملقروء

تكون ممتازة.  Group Investigation لوبأس
وتطبيق طريقة القواعد والرتمجة ابستخدام أسلوب 

Group Investigation على الطلبة يرقي قدرة 
 القراءة والرتمجة.

 

يف  للطالبتحصيل الدراسي المقارنة :  الثالثة الدراسة -٣
 Student Facilitator and فيزايء ابستخدام طريقةمادة ال

Explain (SFAE) وطريقةTeams Achievement 

Divission (STAD) 13 

                                                           
“Perbandingan Hasil Belajar Fisika Imas Ratna Ermawati,  13           

Siswa Yang Menggunakan Metode Pembelajaran Student Facilitator 

And Explain (SFAE) dan Student Teams Achievemeny Division 
(STAD)”,  JPF,  Jurnal  Pendidikan  Fisika  Universitas  Muhammadiyah 

Metro,  Vol. 6, No. 1, 2016.  
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أهداف البحث : أّما أهداف البحث يف هذه  -أ
التحصيل الدراسي ف على فرق التعر الرسالة هي: 

ابستخدام طريقة  للطالب يف مادة الفيزايء
Student Facilitator and Explain (SFAE) 

 Teams Achievement Divission (STAD) وطريقة
هذه الرسالة أما منهج البحث يف  منهج البحث : -ب

املستخدمة هي  واألدواتحبث جترييب فهي 
 االختبار

فرق  تدل أنأما نتائج  البحث  نتائج البحث : -ج
 يف مادة الفيزايءللطالب التحصيل الدراسي 

 Student Facilitator andابستخدام طريقة 

Explain (SFAE) وطريقة Teams Achievement 

Divission (STAD) ، التحصيل الدراسي و
ابستخدام طريقة  للطالب يف مادة الفيزايء

Student Facilitator and Explain (SFAE) أعلى 
التحصيل الدراسي للطالب يف مادة الفيزايء ن م
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 Teams Achievement Divission طريقة مابستخدا

(STAD) 
 

بني الدراسات السابقة والدراسات احلالية كما  ةعالقال -ط
 يلي :

قت الدراسة األوىل والدراسة احلالية هي أن هما اتف -1
تستخدمان و املقروء،  فهم الطالب على قدرة لرتقية

 .هي االختبار املستخدمة واألدوات ،مبنهج جترييب
عن  بينهما تبحث الدراسة السابقة االختالفأما 

حالية عن ال وتبحث الدراسة  الذهن خريطة وسيلة
 . PQ4R وطريقة Small Group Discussion طريقة

سة احلالية هي أن هما والدرا الثانية اتفقت الدراسة -2
الطالب  قدرة لرتقيةطريقة التدريس تستخدمان 

، تستخدمان مبنهج جترييباملقروء، و  فهم على
ختالف . أما االاملستخدمة هي االختبار واألدوات

طريقة القواعد بينهما تبحث الدراسة السابقة عن 
 Group Investigationوالرتمجة ابستخدام أسلوب 
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 Small Group طريقةحالية عن ال وتبحث الدراسة 

Discussion وطريقة PQ4R. 
 اتفقت الدراسة الثالثة والدراسة احلالية ابلبحث -٣

تستخدمان مبنهج جترييب، و مقارنة الطريقتني 
 االختالفاملستخدمة هي االختبار. أما  واألدوات

 Studentطريقة بينهما تبحث الدراسة السابقة عن 

Facilitator and Explain (SFAE) وطريقة Teams 

Achievement Divission (STAD)  مادة الفيزايءيف  
 Small Group طريقةحالية عن ال وتبحث الدراسة 

Discussion وطريقة PQ4R املقروء. فهم على 
 
 بة الرسالةطريقة كتا -ي
  اعتمدت الباحثة على ما قررهتافطريقة كتابة هذا البحث أما و 

احلكومية  اإلسالمية الرانريي جامعة املعلمني وأتهيل الرتبية كلية
 يف الكتاب املسمى :

“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar – Raniry  Banda Aceh 

Tahun 2018” 
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 مكوانت التعليم -أ
 التدريس طريقة -1

 مكوانت من أساسيا مكوان تعترب لتدريسا طريقة
 واحتياجاته، اتهوقدر  املتعلم يتضمن يالذ التعليمي املوقف

 التدريس طريقةو  حتقيقها، إىل املعلم يسعى اليت واألهداف
 واملادة ، واملتعلم ،املعلم عن منفصال شيئا ليست هبذا

 1.التعليمية ةواألنشط ،والوسائل التعليمية،
 األنشطة أبهنا التدريس طريقة تعريف ميكن هنا ومن

 اليت التطبيقية واملواقف املعلم، هبا يقوم اليت واإلجراءات
 وتنمية التعلم، حتقيق يف تسهم واليت للمتعلمني، يتيحها
 ومهاراي. ووجدانيا معرفيا لديهم املختلفة النمو جوانب

                                                           

، )القاهرة: علم الكتب، تعليم اللغة العربية املعاصرةسعيد الىف،  1           
 .17(، ص. 201٥
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 تعليمي منوذج هي التدريس طريقة أن سبق مما ويتضح
 وحتقيق ،معني یدراس یحمتو  دريست بغرض املعلم يستخدمه

 يف مةاالع لطريقةاب يعرف ما وهذا حمددة، تعليمية أهداف
 2.التدريس
 

 Small Group Discussionطريقة  -2
 Small Group Discussion مفهوم طريقة -أ

 عملية هي  Small group discussion  طريقة
 الصغرية، اجملموعة يف مناقشة إجراء خالل من تعليمية
 املشكالت حلل الالزمة املهارات الطالب لدى ليكون
 يف تواجههم اليت واملشكالت الرئيسية ابملواد املتعلقة
 أيًضا Small group discussion طريقةو . اليومية احلياة
 وجهاً  عاملًيا يتفاعلون أكثر أو شخصني رؤية عملية
 أو املعلومات تبادل خالل من معينة أهداف مع لوجه

                                                           

 . 18ص.  .....، تعليم اللغة العربية املعاصرةسعيد الىف،  2        
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 مع ابلتعاون ٣.املشكالت حل أو اآلراء عن الدفاع
 الطالب يكتسب البعض، بعضهم ومناقشة آخرين
 هبا يقومون اليت األنشطة من واخلربة املعرفة من املزيد

 .الدراسي الفصل وخارج داخل
 طريقة تعترب. ملناقشةا طريقة من فرع طريقةال وهذه

Small group discussion  يستطيع  ألن فاعلية أكثر
 الذي خريناآل أعضاء مع مباشرة تواصلال الطالب

وإشراك الطالب بنشاط يف التعلم  4.كثريًا  ليسوا
واحلصول على دوافعهم، وسيكون بعض الطالب 

، وإعطاء الفرص عند شرح أفكارهم لآلخرين سعداء
 ل املواد يف جو صديق للبيئةجلميع الطالب وإكما

 ٥.مريح
 

                                                           
 , .......p“Implementasi Small GrouNur wahyuning sulistyowati,  3           

h. 174. 
Discussion  Group  Small   Metode  “Penerapan  , Christiani  Ari 4         

Dengan Model Cooperative Learning Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa di Sekolah Dasar”, JPGSD, Vol 2, No.2, 2014, h. 2. 

Small Metode   Penerapan, “Nurma  Kamaluddin H. Ahmad, Siti 5           

Group Discussion Terhadap Motivasi Belajar Siswa”, Pendidikan–

Penelitian–Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 

8, No. 1, 2020, h. 31. 
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 Small Group التدريس طريقة خطوات -ب

Discussion 
 Small groupطريقة  من التدريس خطواتأّما 

discussion فهي : 
 مناقشتها ليتم ما مشكلة املعلم يعرض -1

. حلها كيفية  عن احلاجة حسب وتوجيهات
 سيتم الذي املوضوع حتديد يتم أن اأيضً  وميكن

 .والطالب املعلم مشرتك بشكل مناقشته
 بتشكيل الطالب يقوم املعلم، من بتوجيه -2

 املناقشة قائد واختيار مناقشة، جمموعات
 والغرف، املقاعد، وترتيب وسكرتري، رئيس،)

 (.واخلالفه واملرافق،
 واملعلم اخلاصة، جمموعاهتم يف الطالب يناقش -٣

 على للحفاظ أخرى إىل جمموعة من يطوف
 اجملموعة يف عضوا لكل واملساعدة النظام

 .بسالسة املناقشة جتري حىت بنشاط للمشاركة



2٣ 

 

 

. مناقشتها نتائج بتقرير جمموعة كل  تقوم مث -4
 عنها املبلغ للنتائج الطالب مجيع استجاب

 املعلم يقدم(. األخرى اجملموعات من خاصة)
 .التقارير هلذه شرًحا أو مراجعة

 املناقشة نتائج بتسجيل الطالب قام أخريًا، -٥
 كل  من املناقشة تقارير جبمع املعلم وقام

 6.بتدوينها الطالب قام أن بعد جمموعة
 

 Small Group Discussion طريقةف اأهد -ج
 : فهي Small Group Discussion طريقة فاهدأ اأمّ 
 مشاكلهم حلل ونيتحدثالطالب   يكون -1
 تتعلق شاكلامل عن ونيتحدثالطالب  لكي -2

 حدث ي مبا املدرسة، يف حبياهتم اليومية، حبياهتم
 .بيئتهم يف

                                                           
. 3h.......,“Penerapan Metode Small Group, Ari Christiani 6        
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 يف الدروس عن ونيتحدثالطالب  لكي -٣
 اليت للدروس فهمهم تصحيح بقصد الفصل
 7.الفهم أفضل عضوا كل  يتمكن حىت تلقوها،
 

 Small Group طريقةوعيوب  مزااي -د

Discussion 
 فهي : Small Group Discussion طريقة زاايملأّما ا

 الفردي التعلم مع ابملقارنة مثالية التعلم نتائج -1
رابطة  الطالب به يقوم الذي التعاون أن -2

 وختتفي ابالنتماء والشعور  واملسؤولية الوحدة
 األاننية على

 مناقشة خالل من أهنم يدركون الطالب جعلي  -٣
 بناء بشكل آرائهم عن يعربون البعض بعضهم

 أفضل قرارات على احلصول ميكن حىت

                                                           
, .......p“Implementasi Small GrouNur wahyuning sulistyowati,   7       

h.175 
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 اآلخرين آراء إىل ابالستماع الطالب عريفي -4
 اخلاصة آراء عن اختالفهم من الرغم على

 التسامح على واالعتياد
 

  : فهي Small Group Discussion طريقة عيوبأّما ال
 تعقيًدا حتضريات أكثر الطريقة هذه تتطلب -1

 قدرًا أكرب  تتطلب حبيث األخرى، الطرق من
 التعليم انحية من التفاين من

 العمل نتائج تكون سلبية منافسة وجود إذا -2
 أسوأ والتكليفات

 يف سلبيني للبقاء فرصة على الطالب ليكس -٣
 األعضاء على يؤثروا أن احملتمل ومن اجملموعة
 8.اآلخرين

 

                                                           
Perbandingan Pembelajaran Yang Studi“, Hermaniahl8         

Menggunakan  Metode  Small Group Discussion  Dengan Metode  Drill  
Pada Mata Pelajaran Matematika Kelas III Min Pemurus Dalam 

Banjarmasin”,  AL-ADZKA,  Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah,  Vol 7, No. 1, 2017, h. 126. 
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 PQ4R طريقة  -3
 PQ4R طريقةمفهوم  -أ

 تومس هو الطريقة هذه وضع من أول
حييط ب     PQ4R . طريقة1972عام  يف وروبينسون

Preview (السريعة القراءة)، Question (السؤال)، 
Read (القراءة)، Reflect (املنعكس)، Recite (صنع 

 الطريقة 9.(بشملة التكرار) Review ،(الصةاخل
PQ4R الطالب ملساعد طريقة متداول أكثر من تعترب 

 طريقة  وتشري .تقرأها اليت املادة وتذكر فهم على

PQ4Rيف وتتفق الفهم، لتحسني ذاتية طريقة أهنا إىل  
 وهي سريعة، PQ4Rطريقة  مع خطواهتا من كثري

 املواد معظم قراءة يف استعماهلا ونستطيع االستعمال،
 من ةذاتي بصورة استعماهلا الطلبة ويستطيع الدراسية،

 .ذاتيا يكون فيها التعلم إن مساعدة، أي دون
                                                           

“Pengaruh Penerapan Metode PQ4R (Preview, , Wawat Suryati 9        
Question, Read, Reflect, Recite,  Review)  Terhadap  Hasil  Belajar  IPS  
Siswa Kelas VIII Semester Genap SMP Muhammadiyah Bandar 

Lampung”, LENTERA STKIP – PGRI Bandar Lampung, Vol. 1, No. 2, 

2012, h. 17. 
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 اسرتاتيجية يف الطرق إحدى هي PQ4Rطريقة 
 عملية هي اإلسهاب اسرتاتيجيةكانت .  اإلسهاب

 اجلديدة املعلومات تصبح حبيث التفاصيل افةإض
 نقل يف اإلسهاب تساعد اسرتاتيجية. أكرب معىن
 إىل املدى قصرية الذاكرة من اجلديدة املعلومات

 بني وعالقة مركب إبنشاء املدى طويلة الذاكرة
 10معروف. هو مبا اجلديدة املعلومات

 على أنفسهم املتعلمني تساعد  PQ4R طريقة
 حدأ فهي وتذكرها أفضل بشكل املكتوبة املادة فهم

 وترميز الرتكيز على وتساعدهم التذكر، معينات طرق
 الفعال الربط على وتشجعهم ذاكرهتم، يف املعلومات

 أساليب إبتباع قراهتا عند املكتوبة املادة لعناصر
 لغرض أجزاء إىل املادة ئزئة على تساعدهم منظمة،
 مجلة املادة قراءة من أكثر االستيعاب سهلة جعلها

                                                           
“Metode PQ4R (Preview, Question, Read,Linayaningsih, Fitria  10 

Reflect, Recite, Review) Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar 

Pendidikan Kewarganegaraan, Majalah Ilmiah INFORTIKA, Vol.2, 

No. 2, 2011, H. 76 
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 أكثر تعلم إىل تقود للمادة التجزئة وهذه واحدة،
 .وعمق فاعلية
 

 PQ4R التدريس طريقة خطوات -ب
 فتشتمل الطريقة هذه من التدريس خطوات أما

 ,Preview, Question, Read :يعين خطوات، ةست على

Reflect, Recite, Review.  الزم الستة اخلطوات فهذه 
. السادسة إىل األوىل طوةاخل من ابلرتتيب تستخدم أن

 :منها كل  فسيأيت الشرح
 

1- Preview 
 سريعة محة ل الطالب يقرأ ،األوىل اخلطوة

 على العثور هو املعاينة حمور. للقراءة مواد مع
 األجزاء. القراءة مواد يف الرئيسية وضعت األفكار

 جدوال مقدمة، لفصل مثال قراءهتا، التييمكن
 الفرعية، واملوضوعات، واملوضوعات محتوايت، ل

 هناية ملخصات أو الفرعية والعناوين والعناوين
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 املتعلمني حملة كان  املعاينةو خالل من. لفصل
 .احلالة عن دراسات عامة

 

2- Question  

 نفسك على األسئلة طرح الثانية، اخلطوة
 مىت، من، أين، )ماذا، 5W + Hكلمة   ابستخدام

 يقرأ إذا أنه التجربة وقد أظهرت. وكيف( ملاذا،
 التيسو األسئلة من عدد على لإلجابة شخص
 أن أجل بعناية من و حبذر أكثر قراءة منه فتجعل
 .جيدة تقرأ ما على تذكر قادرا يكون

 

٣- Read  

 مفصال وصفا الطالب يقرأ الثالثة، اخلطوة
 املتوقع ومن املرحلة، هذه يف. درس القراءة للمادة

 جلميع إجابة على للحصول السعي الطالب على
 .التيصيغت األسئلة

 

4- Reflect 
 من منفصلة خطوة وليس الرابعة، اخلطوة

 مكوانت من أساسي مكون هو بل الثالثة، اخلطوة
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 أن اليكفي ابلقراءة الطال خالل. اخلطوة الثالثة
 اليت املعلومات لفهم حماولة لكن حيفظ أو نتذكر

 :تقداها منقبل يتم
  اليت األشياء مع املعلومات لكل ربطت (أ

 معروفة كانت
 مع النص يف مشارك الفرعي املوضوع (ب

 ابتدائي مبادئ/  املفاهيم
 امتقدم املعلوم يف تناقض حالل ولةحما (ج
 .مشكلة موادحلالل استخدام حماولة (د

 

٥- Recite 
 وقد املرحلة هذه يف اخلامسة، اخلطوة

 اليت اخللفية املعلومات للتفكري الطالب من طلب
 تالحظ الوراء إىل ننظر للطالب كنومي .تعلمه مت

 اجلالصة صنعل الطالب من ويطلب. التيقطعتها
إذا كان  األفضل من سيكون. للقراءة مواد من

 ولكن لفظيا، ذلك تفعل أن إال ليسوا الطالب
 .لكتابةاب أيضا
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6- Review 

يقرأ  الطالب من ويطلب النهائية، اخلطوة
القراءة بشملة  وتكرار هبا، صنع الصة اليتاخل

 على اإلجابة ونيقرأ الطالب يطلب  اللزوم وعند
 11.أخرى مرة املطروحة األسئلة

 
 PQ4R ف طريقةاأهد -ج

 : فهي  PQ4Rطريقة فاأهد اأمّ 
 املقروء ليفهم مناسبة -1
 القراءة نشاط كل  يؤثر لكي -2
 والنصوص الكتاب مضمون فهم يف تكيز -٣

 ومقصودها
 الطويل الزمان يف جيدا األخبار كل  تضمني -4
 ابملؤثرة اخلالصة إستخالص -٥

                                                           
PQ4R (Preview,“Pengaruh Penerapan Metode , Wawat Suryati 11         

Question, Read, Reflect, Recite, Review) Terhadap Hasil Belajar IPS   

Siswa Kelas VIII Semester Genap SMP Muhammadiyah Bandar 

Lampung”, LENTERA STKIP-PGRI Bandar Lampung, Vol. 1 No. 2, 

2012, h. 77-78  
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 PQ4R وعيوب طريقة مزااي -د
  :فهي  PQ4R أّما املزااي طريقة

 املعلومات حفظ على الطالب ساعدي -1
. لديهم السابقة املعرفة وتنشط واستذكارها

 بني والروابط الكتشاف العالقات وتؤسس
 السابقة. واملعارف اجلديدة املعرفة

 وتنظيم الوعي على قدرة أكثر ئعلهم -2
 الذاكرة من انتقاهلا وتيسر. اجلديدة املعلومات

 املدى. الذاكرة طويلة املدإىىل قصرية
 اليت املهارات بعض تنمية يف الطالب يساعد -٣

 .لديهم القرائي الفهم حتسن
 املرتبطة األسئلة إنتاج على قدرهتم من تزيد -4

 حمدد. مبوضوع
 مع املتعلمه املادة حنو اإلجيايب االائه تنمي -٥

 وفورية. راجعة تغذية على للحصول فرص
 من وتزيد للطالب االستقاللية من نوعا توفر -6

 املشكالت. حل يف مهاراته
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 تذكر من التعلم مستوايت كافة  لديهم تنمي -7
 واكتشاف. وتطبيق

 يف حمددة مهارة على للتدريب الفرصة تتيح -8
 ال اقتصادية اسرتاتيجية تعترب حمددة زمنية فرتة

 أو إعدادها أثناء يف إلمكانيات كبرية حتتاج
 .12تنفبذها

 

  :فهي PQ4R أّما العيوب طريقة 
 يف التعلم طريقة ابعتبار PQ4R استخدم إذا -1

 صعوبة سوفيكون واملعلم موضوع، أي
 .الطالب وجناح أنشطة على لسيطرة

 أن حىت طويال وقتا يستغرق ذلك، فيتنفيذ -2
 احملدد. الوقت مع التكيف الصعب من املعلم

                                                           
Dessy Seri Wahyuni, Nyoman Sugihartini, Widiyanthi,  Ida Ayu 12          

 Made Windu Antara Kesiman, “Pengaruh Metode Pembelajaran PQ4R 

(Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review) Terhadap Hasil 

Belajar TIK Siswa Kelas VIII, KARMAPATI, Vol. 3, No. 1, 2014, H. 

36. 
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 من ملواد إتقاان ألكثر املعلمني تتطلب -٣
 1٣.املنشأة مستوى

 
 مهارة القراءة وتعليمها للناطقني بغيها   -ب

 القراءة تعريف -1
 الرموز تشمل دافعية تفاعلية عقلية عملية القراءة إن
 املعىن وفهم عينيه طريق عن القارئ يتلقاها اليت والرسوم
 والنقد واالستنتاج املعاين وهذه السابقة اخلربة بني والربط
 14.املشكالت وحل والتذوق واحلكم

 الفرد يتعّلمها اليت املهارات وأبرز أهمّ  أحد القراءة تعترب
 األوىل، تعليمه مراحل يف مسبقاً  له وخمّطط مقصود بشكل
 العلمّية األسس كافة  عليه يهبىن أساساً  العملّية هذه وتعترب

                                                           
Hartati,  Tatat Riyadi, RakhmatRisma Amalia Rahayu, Arie  13          

“Keterampilan Membaca Pemahaman Dengan Metode PQ4R (Preview, 

Question, Read, Reflect, Recite, Review) Siswa Sekolah Dasar Kelas 

Tinggi”, Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Vol. 3, No. 2, 2018, H. 

48.  

 املرجع يف تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها،علي سامي احللق،  14         
 178( ص 2010) لبنان : املؤسسة احلديث للكتباب ، 
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 ويكتسبها املرء يتعلمها اليت والتطبيقّية والعملّية والنظريّة
 تساعد والقراءة. العملّية أو األكادميّية حياته يف سواء الحقاً 

 الكتابة يف الرغبة لديهم وتثري املعارف اكتساب على التالميذ
 واجلمل ابلكلمة التالميذ معرفة تزداد القراءة فمن. املوحية
 فهي هذا وعلى والكتابةز الكالم يف املستخدمة والعبارة
 ملعاين وتذوقهم اللغوي، إحساسهم تكوين يف التالميذ تساعد
 1٥ويكتبون. يقرؤون وفيم يستمعون فيما وصوره اجلمال

 
 أنواع القراءة -2

 أساسني نوعني إىل املمارسة انحية من القراءة تنقسم
 ينبغي النوعني من وكل اجلهرية والقراءة الصامتة القراءة مها
 القراءة إالأن املعاين وفهم الرموز بتعريف يقوم أن لقارئا من

 ألفكار لغريها يفسر أن القارئ من تطلب اجلهرية

                                                           

) القاهرة: دار الشواق، تدريس فنون اللغة العربية،  على أمحد مركوز، 1٥        
 20(، ص.  1991
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فأنواع القراءة  16.املقروءة املادة عليها حتتوي اليت واالنفعاالت
 هي :

 

 القراءة اجلهرية -أ
جهور  بصوت التلميذ يقرأ أن اجلهرية ابلقراءة واملراد

 تعتمد اجلهرية والقراءة الفصل، داخل زمالئه من مسموع
 : هي أساسية، عناصر ثالثة على
 .(املشاهدة) الرمز أو للكلمة العني برؤية تبداء (1
 أو الكلمة معىن إدراك ىف الذهن نشاط يبداء مث (2

 (التفكري) الرمز
 عليه تدل عما املعرب ابلصوت ابلتلفظ يبداء مث (٣

 17.(النطق) الرمز أو الكلمة
 
 
 

                                                           

          16
وطرق تدريس اللغة العربية وإعداد اساليب فؤاد حسن أبو اهليجاء،  

 89 .(, ص2007، )دار املناهج، دروسها اليومية

, اساليب وطرق تدريس اللغة العربية.....فؤاد حسن أبو اهليجاء،  17         
 89 .ص
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 التالية األغراض حتقق اجلهرية والقراءة
 ىف الطالب أخطاء عن يكشف ان للمعلم تيسر (1

 .النطق
 اجليد واألداء السليم النطق على الطالب تدرب (2

 .املعىن عن والتعبري
 القارئ قبل من اجلماىل للتذوق جيدة وسيلة (٣

 قصيدة أو قصة املقروء كان  إذا وخاصة والسامع
 .أدبيا نصا أو

 نطق ىف تالميذه أخطاء على للتعرف املعلم وسيلة (4
 فيعمل فيها يلثغون الىت تلك أو احلروف بعض
 18.عليها والرتكيز عالجها على

 
 
 
 

                                                           

, اساليب وطرق تدريس اللغة العربية.....فؤاد حسن أبو اهليجاء،  18         
 89 .ص
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 القراءة الصامتة -ب
ىف  املوضوع الطالب يقراء أن الصامتة بلقراءة واملراد

 وحسن النطق جودة على الطالب وازداد قدرت صمت،
 19.وسرعتها القراءة اإللقاء وإجادة

 : التالية األغراض حتقق الصامتة والقراءة
أسلوب القراءة الطبيعية اليت ميارسها اإلنسان يف  (1

 تدريب جيب وهلذا يوميا املختلفة احلياة مواقف
 .الصغر منذ الطالب عليها

 دروس ىف والفهم القراءة على الطالب قدرة زايدة (2
 .والتمعن يقراء ما حتليل على القراءة وتساعد

إهنم وسيلة الطالب لزايدة حصيلة اللغوية والفكرية  (٣
 ىف والتفكري والرتاكيب العبارات أتمل له ألهنم تتيح

 20.معانيها وألفاظها
 

                                                           

، اساليب وطرق تدريس اللغة العربية ....، فؤاد حسن أبو اهليجاء 19         
 87ص. 

 140.....ص. تدريس فنون اللغة العربية على أمحد مركوز، 20        
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 طرق تعليم القراءة -3
 العربية هي : القراءة تعليمل طرقأّما 
 : الرتكيبية / اجلزئية الطريقة -أ

 بتعليم تبدأ ألنّ ها( اجلزئية) ب     الطريقة هذه تسّمى
 جانب إىل ال جزء تركيب مث أواًل،( املقطع /احلرف) اجلزء
 الكلمة جانب إىل الكلمة وتركيب الكلمة، لتكوين اجلزء

 هذه من املتكامل اللغوي البناء ترکيب مث اجلملة، لتكون
 21.الثالثة املداميك

( الفرعّية الطرائق) األساليب الطريقة هذه حتت وتندرج
 :التالية 

 : ال هجائية الطريقة (1
 :على وتقوم
 وفقا وصورها، أبمسائها اهلجائية احلروف تعلم (أ

 اتء ،(ب) ابء ،(1) ألف:  األلفبائي لرتتيبها
 .ال خ( ... ت)

                                                           

للطباعة  :لبنان)، خصائص العربية وطرائق تدريسهادار النفاءس،  21        
 9٥، ص (1998والنشر والتوزيع، 
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 ابحلركات مرتبطة اهلجائية احلروف تعلم (ب
َ  -الكسرة ،َه -الضمة ،ََ -الفتحة: الثالث

، َب،)  (.  ب   به
 الكلمات، خالل من اهلجائية احلروف تعلم (ج

 األول احلرف اسم بذكر كلمة  كل  فتهجى
 يف احلروف بقية مع وهكذا حركته، مع منها

 يشرتط ال احلال هذه ويف. الواحدة الكلمة
 البدء ميكن إذ األلفبائي، األب جدي الرتتيب

( وكتابة لفظا) ويسراً  سهولةً  األكثر ابحلروف
 >-(رَ ) فتحة-راء ،(ب  َ   ) فتحة-ابء: بَ َردَ : مثل

 22.بَ َردَ ( دَ ) فتحة -دال( بَ رَ )
 

 الصوتية الطريقة (2
 بكون ها إال سابقات ها عن الطريقة هذه ختتلف ال
 ال( الراء) فحرف. أمساءها ال احلروف أصوات تعتمد

                                                           

 9٥،....، ص العربية وطرائق تدريسهاخصائص دار النفاءس،  22        
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 صوت أنه على بل ،(راء) أنه على لألطفال يقدم
. الواحدة الكلمة حروف بقية مع األمر وهكذا(. رَ )

 أصوات ثالثة أهنا على( َدَرسَ ) كلمة   يقرأ فالطفل
 2٣.م جتمعة( سَ -رَ -دَ )

القراءة ابلكتابة، فكلما تعلم -عادة-وتربط
الطفل صوات جديدا يفرغ هذا الصوت مباشرة برمزه 
املكتوب، ويعرض بوضوح اتم أمام األطفال، 

 ويدربون على كتابته قبل االنتقال إىل حرف جديد.
 -أبشكاهلا املختلفة  -املعطاة وتعزز احلروف 

ابستعماهلا يف تكوين مادة قرائية / كتابية يف الدروس 
الالحقة، وذلك يف نطاق مجل اتمة املعىن، وقد تطور 

من بضع  مكوان احدود ا مصّ هذه اجلمل لتصبح ن
 24.مجل مرتابطة يف معناها ومبناها

 
 

                                                           

 96،....، ص خصائص العربية وطرائق تدريسهادار النفاءس،  2٣          
 96،....، ص خصائص العربية وطرائق تدريسهار النفاءس، دا 24         
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 : التحليلية - الكلية الطريقة -ب
 من تتكون(  كليات)   من تبدأ ألهنا كلية  هي

 معىن يؤدي متماسكا كال  جمموعها يف تشكل أجزاء،
 ال لألطفال الكليات هذه تعليم ألن حتليلية وهي. بذاته

 واکتشاف ومكوانهتا، أجزائها إىل بتحليلها إال يتم
 جمموعة الطريقة هذه حتت ويندرج. بينها القائمة العالئق

 الذي الواقع من تسمياهتا تكتسب ، الفرعية الطرائق من
 2٥:يلي ما أمهها لعل منه، تنطلق
 

 :  الكلمة طريقة (1
 يقرأها. األطفال أمام املختارة الكلمة تعرض

 العمل هذا ويكرر اثنية، األطفال وحياكيه أواًل، املعلم
 تربط وقد. أذهاهنم يف صورهتا تنطبع حىت كافية،  مرات

 واستقراء تذكرها على الطفل تساعد بصورة الكلمة
 هذه حتليل إىل املعلم يلجأ الحقة مرحلة ويف. معناها

                                                           

  79،....، ص خصائص العربية وطرائق تدريسهادار النفاءس،  2٥          
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 يريد اليت احلروف إىل الوصول ب هدف الكلمات
 26.ألطفاله تعليمها

 

 :  اجلملة طريقة (2
 أن وطريقتها. املعىن اتمة ب جملة تبدأ اليت هي

 املعاين، مألوفة األلفاظ قليلة مجلة ألطفاله املعلم يقدم
 طريقة خطوات عن البافية خطواهتا ت ختلف وال

 .الكلمة
  

 :  العبارة طريقة (٣
 يشرتط ال العبارة أن إال ذاهتا، اجلملة طريقة هي

 على العبارة ألفاظ اختيار فيقدم التام، املعىن فيها
 .املتكامل معناها
 
 
 
  

                                                           

         26
 79،....، ص خصائص العربية وطرائق تدريسهادار النفاءس،  
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 ( :ايضا واألغنية) القصة طريقة (4
 يكون أن من فبدال اجلملة، لطريقة تطوير هي

 مجل بضع يكون مبعناها، حمدودة واحدة، مجلة الدرس
 27.مجيلة أنشودة أو بسيطة حكاية تشكل
 

 أهداف تعليم القراءة -4
 القدرة تنمية منها املتنوعة، األهداف هلا القراءة إن
 واألهداف. الستعماهلا الضرورية واملهارات والفكرية اللفظية،
 : هي للقراءة األخرى

 .للقراءة األساسية املهارات إتقان -أ
 واآلداب العلوم من إليه حيتاجون مبا القارئني تزويد -ب

 .العلمية واملهارات والفنون
 اللغوية املفردات من متجددة حبصيلة القارئ تزويد -ج

 .اجليدة والرتاكيب
 .وفهم وانطالق سالمة يف القراءة على القدرة تنمية -د

                                                           

         
27
 89،....، ص خصائص العربية وطرائق تدريسهادار النفاءس،  



4٥ 

 

 

 .ابلقراءة االستماع تنمية -ه
 هتيئة الفرضة للمتعلم كي يكتسب فنية معقولة. -و
 .وإغناؤها القارئني لدى اخلربات توسيع -ز
 28.احلياة يف ابملقروء االنتفاع تنمية -ح

 
 الـمقروء مفه -5

 والصامتة، اجلهرية القراءة بني مشرتك عناصر الفهم إن
 درجة ولكن نوعها، كان  أي القراءة من األساسية الغاية فهو

 تعتين حني ففي بينهما، ختتلف عليه الرتكيز و به االهتمام
 الصامتة القراءة أن جند النطق، جبانب كثريا  اجلهرية القراءة

 القراءة وألمهية الفروق، هذه ونتيجة. الفهم حول تتمحور
 حنو هاجت والبحوث، للدراسات العام االجتاه فإن الصامتة،

 بعملية منها يرتبط ما وخاصة الصامتة، القراءة مهارات تنمية
جتاه، تعد حماولة نشيطة يقوم هبا هذا  وفق فالقراءة الفهم،

 من الفهم على القدرة أن كماالقارئ لفهم رسالة املؤلف،  

                                                           

 210....،ص. املرجع يف تدريس مهاراتعلي سامي احللق،  28         
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 أساسيا عامال يعد الفهم ن"إ بل القراءة تعليم أهداف أمسى
 و القراءة، مهارات ذروة ألنه اللغة، فنون على السيطرة يف

 ".القرائية العمليات مجيع أساس
 :منها الفهم، غراضوأ
:  واملعرفة الثقافة وزايدة املعلومات، لكسب الفهم فمنه -أ

 .ذالك وحنو والصحف العلمية الكتاب كقراءة
 اخلطاابت كقراءة:  العملية احلياة ىف ابملقروء لالنتفاع -ب

 .ذالك وحنو
 والفكاهات القصص كقراءة:  والتذوق والتسلية للمتعة -ج

 29والشعر.
 

                                                           

، )القاهرة : دار املوجه الفن ملدرس اللغة العربيةعبد العليم ابراهيم،  29        
 60(، ص.  1962املعروف، 
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث احلقلي

 منهج البحث -أ
الذي تستعملها الباحثة يف هذا البحث إن منهج البحث 

 (Eksperiment Researchمنهج جترييب أو مايقال ابإلجنليزية )هو 
أن تعرف  اليت تستطيع الباحثة بواسطته هو أحد مناهج العلمية

أثر السباب )املتغري املستقل( عل النتيجة )املتغري التابع(. وله 
أما للتصميمات املنهج  1اجللي يف تقدمي العلوم الطبيعية. األثر
 :رييب فتجرى على أربعة أنواع، وهيالتج
 (pre – eksperimen desingns)مات التمهيدية التصمي -1
 (true – eksperimental desingns)التصميمات التجربية  -2
 (factorial desingns)التصميمات العاملية  -٣
 2( desingns eksperimental –quazi) التصميمات شبه التجربية -4

                                                           

، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةحل بن محد العساف، اص 1         
 ٣0٣. ( ، ص1٣16)الرايض: مكتبة العبيكان، 

 ٣20-٣14.....، ص.  املدخل إىل البحثحل بن محد العساف، اص 2           



48 

 

 

التصميمات شبه لباحثة يف هذا البحث تستخدم ا
موعة األوىل تسمى اجمل، جملموعنيالتجربية بشكل تصميم ا

يب واجملموعة الثاين تسمى ابلفصل الضابط، ويبدأ يابلفصل التجر 
 بعدي أو ما يقال يف اإلجنليزيةتم ابالختبار الوخيقبلي ال ابالختبار

Nonequivalent Control Group Design  ويسري هذا تصميم كما
 يلي :

 

ختبار اال الفصل
 القبلي

ختبار اال الجع
 البعدي

 1X (PQ4R) 1خ الضابط فصلال
X

 2خ1
Small  2X) 1خ يبيالتجر  الفصل

Group 

Discussion)  
X

 2خ1

 ختبار القبلي: اال1خ
 ختبار البعدياال:  2خ

 X    : املعاجلة التجريبية 
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 وعينـته البحث جمتمع -ب
هو مجيع األفراد أو األشخاص أو العناصر يقصد ابجملتمع 

وأما جمتمع هذا  ٣.تهاالذين هلم خصائص واحدة ميكن مالحظ
الفصل الثاين  يف مبعهد دار اإلحسانالبحث فهو مجيع الطلبة 

طالبا، يتكون من مثانية  2٥6 موكان عدده للمرحلة املتوسطة
ويالحظ أن  من جمتمع، العينة هي جمموعة جزئية فصول.

 ال يضع أية قيود على طريقة احلصول على العينة.مصطلح عينة 
فلذلك أخذت  4خصائص مشرتكة.جمموعة له فالعينة هي 

 للفصل التجرييب VIII Bفصل الفصلني، ومنه  حثة للعينةالبا
وتتكون  ضابطال للفصل VIII Cفصل ال، و اطالب ٣٣وتتكون من 

 .اطالب ٣٣من 
 
 
 

                                                           

 مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبية،رجاء حممود أبو عالم،  ٣        
 160(، ص. 2011)القاهرة : دار النثرللجامعات، 

 16٥.....ص. مناهج البحث يف العلوم رجاء حممود أبو عالم،  4        
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 مجع البياانت وأدواهتا طريقة -ج
 :هيطريقة مجع البياانت اليت تستعملها الباحثة هلذا البحث  أما

 االختبار -1
مجع املعلومات أو البياانت  أكثر أدواتإن االختبار من 

اليت حتتاج إليها الباحثة إلجابة األسئلة، هو امتحان لتقومي 
املعرفة التحصيل والقدرات لطالب أو لفصل مدرسي )مثال، 

 وتقوم الباحثة إبختبارين، ومها : ٥اخلاصة مبوضوع معني.
 (pre – test) االختبار القبلي -أ

الباحثة  أعّدتهو االختبار الذي االختبار القبلي 
 وطريقة Group Small Discussionطريقة  قبل تطبيق

PQ4R . وغرض هذا االختبار ملعرفة مستوى التحصيل
 ةالعربي النصأو قدرهتم يف فهم  لدى الطالبالدراسى 

 تطبيق الطريقة.قبل 
 

 

                                                           

، الطبعة األوىل، معجم املصطلحات الرتبويةيوسف خليل يوسف،  ٥         
   ٣4٣)بريوت: مكتبة لبنان انشرون، بدون السنة(، ص. 
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  (post – test) يداالختبار البع -ب
 أعّدتو االختبار الذي هاالختبار البعدي 

إجراء التجريبة بغرض حتديد مستوى التحصيل بعد الباحثة 
بعد إجراء  ةفهم النص العربيلديهم أو قدرهتم يف الدراسي 

اس األثر الذي أحدثه تطبيق املتغري املستقل التجريبة لقي
ختبار البعدي بعد الباحثة اال ع. وتقوم التاب على املتغري

 6عملية التدريس.
 

 أداة البحث -د
هي قائمة بياانت جلمع التستخدم الباحثة أداة البحث 

محتاجة إلجابة  هذه القائمة جلمع املعلومات الاإلختبارات. 
 بحث.أسئلة قبل إجراء ال ٣٥الباحثة  . وقد أعّدتأسئلة البحث

عليها أن تعمل  لزمت ه األسئلة أن تستخدم الباحثة هذوقبل 
 والثبات لكل أسئلة.ختبار على صدق ال محتوى اال
 

                                                           

 ٣07.....، ص. املدخل إىل البحث حل بن محد العساف، اص 6         
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 : دفرت األسئلة املقدمة للتالميذ

 ٥-1لألسئلة  نصال
امسي فاتح، أتعلم يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية جباكرات. 
يف أايم الدراسة، أستيقظ يف الساعة الرابعة صباحا. أذهب إىل 
املدرسة يف الساعة السادسة والنصف. تبدأ احلصة األوىل يف 

يف التاسعة والنصف، مث أرجع إىل الصف مرة السابعة وأسرتيح 
اثنية للدراسة يف الساعة العاشرة. وأدرس مثاين حصص يف اليوم. 
ينتهى اليوم الدراسي يف الساعة الواحدة والربع ظهرا مث أذهب إىل 

 . البيت وأحياان أذهب إىل املكتبة ألستعري بعض الكتب
 

 أين يسكن فاتح ؟ -1
   ابندونغ -ب    أتشيه -أ
 يوجياكارات -د    جاكرات -ج 
 

 ثانية ؟المىت تبدأ احلصة األوىل واحلصة  -2
      الساعة السابعة والتاسعة يف  -أ

 الساعة السابعة والعاشرةيف  -ب
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      الساعة العاشرة والسابعةيف  -ج
 الساعة التاسعة والسابعة يف  -د
 

 اليوم ؟ يف فاتح درسكم حصة ي -٣
 حصص 7 -ب   حصص  8 -أ

 حصص ٥ -د   حصص 6 -ج
 

 أين يذهب فاتح يف الساعة الواحدة والربع ظهرا ؟ -4
     محام -ب    مستشفى -أ

 مكتبة -د    مقصف -ج
 

 . جباكرات املتوسطة اإلسالميةاملدرسة أتعلم يف  -٥
 ما معىن الكلمة اليت ت حتها خط ؟  

     MTsN -ب   MIN -أ
 SMK -د    SMA -ج
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 10-6لألسئلة  نصال

 يف يعمل وهو الطريان، كلية  يف الطريان درس ار،طيّ  رعم
 العمل يبدأ. الشركة إىل مبكرا رمع يذهب.  الطريان شركة

 يعمل.  ظهرا الواحدة الساعة وينتهي صباحا، السادسة الساعة
. األسبوع يف أايم مخسة ويعمل اليوم، يف ساعات سبع مرع

 الشركة إىل ويذهب عمر. اجلمعة ويوم اخلميس، يوم العطلة
 .ابلسيارة

 

 أين يعمل عمر ؟ -6
 املشروابت شركة يف -أ

 ال مالبس شركة يف -ب
 الطريان شركة يف -ج
 التكنولوجيا شركة يف -د
 

 ؟ وينتهي العمل يبدأ مىت  -7
        مساء السادسة الساعةليال و الواحدة  الساعة -أ

       ليال الواحدة الساعةمساء و  السادسة الساعة -ب
        مساء السادسة الساعةظهرا و الواحدة  الساعة -ج
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 ظهرا الواحدة الساعةو  صباحا السادسة الساعة -د
 

 ؟ كم يوما للعطلة يف األسبوع -8
  2 -ب    1 -أ

 4 -د    ٣-ج
 

          .......ب الشركة إىل يذهب عمر -9
        دراجة -ب   طائرة -أ

 سيارة -د   دراجة انرية-ج
 

 معناه ؟ طيار. طيار رعم -10
        Pramugari -ب   Pilot -أ

 Perawat -د   Dokter -ج
 

 16-11لألسئلة  نصال

سة يف املرحلة االبتدائية. تستيقظ الساعة فاطمة مدرّ 
اخلامسة فجرا، وتذهب إىل املدرسة الساعة السادسة صباحا. 
يبدأ اليوم الدراسي الساعة السابعة صباحا، وينتهي الساعة الثانية 

س فاطمة مخس حصص يف اليوم. تدرس اللغة عشرة ظهرا. تدرّ 
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العربية والثقافة اإلسالمية والعلوم. تذهب فاطمة يف اإلسرتاحة 
 إىل املكتبة، وتقرأ كتااب أو صحيفة.

 

 ما مهنة فاطمة ؟ -11
         موظفة  -ب   شرطية -أ

 طبيبة -د   مدّرسة -ج
 

 مىت تستيقظ فاطمة من النوم ؟ -12
 اخلامسة الساعة -ب  الساعة الرابعة -أ

 الساعة السابعة -د  الساعة السادسة -ج
 

 اليوم ؟ يف فاطمة سكم حصة تدرّ  -1٣
 مخس حصص  -ب  أربع حصص -أ

 سبع حصص -د  حصصست  -ج
 

 تدّرس فاطمة الدروس اآلتية، إالّ ......... -14
  جنليزيةاللغة اإل -ب  الثقافة اإلسالمية -أ

 اللغة العربية -د   العلوم -ج
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 يف املكتبة ؟ماذا تفعل فاطمة  -1٥
  تكتب رسالة -ب   اأتكل خبز  -أ

 تقرأ صحيفة -د  اتشرب ماء -ج
 

سرتاحة إىل املكتبة، وتقرأ كتااب أو تذهب فاطمة يف اال -16
 ؟معناها  صحيفة. الصحيفة

       Novel -ب   Jurnal -أ
 Buku -د   Koran -ج

 

 سابعةالساعة ال -17
      -ب    -أ

    

   

  -د    -ج
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 لنصفالساعة الرابعة وا -18
      -ب    -أ

 
 

 
  -د    -ج
 

 

 
 شرةاعالالساعة  -أ        -19

 لتاسعةالساعة ا -ب          
 الساعة الثانية عشرة -ج  

 الساعة احلادية عشرة -د   
 

 الساعة الثامنة -أ        -20
  الساعة الثامنة والنصف -ب    

 والثلثالساعة الثامنة  -ج   
 الساعة الثامنة والربع -د    
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24-21لألسئلة  نصال

 
 أين ت جري امل حادثة ؟ -21

     يف ال مكتبة -ب    يف الديوان -أ
 يف ال مستوصف -د    يف ال فصل -ج

 

 كم ساعة ينتظر هاشم لبدأ الدرس ؟ -22
     ثلث الساعة -ب   نصف الساعة -أ

 ساعتني -د   ربع الساعة -ج
 

 ؟ الدرس األول يف أي ساعة ينتهي -2٣
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   العاشرة -ب   التاسعة والنصف -أ
 ال حادية عشرة -د   والنصف العاشرة -ج

 

 ؟ يف أي ساعة يبدأ الدرس الثاين -24
    العاشرة -ب   التاسعة والنصف -أ

 ال حادية عشرة -د   والنصف العاشرة -ج
 

 26-٥لألسئلة  نصال

 حوايل الصباح، يف جدا رامبك أستيقظ ادةمري م، ع امسي
 احلمام، إىل وأذهب الفور على تيقظسأ والنصف، الرابعة الساعة

 مستخدما شعري جفيف وت أسناين، وتنظيف دش، أبخذ أبدأ
 غرفيت إىل أعود مث. الشعر مشط ب شعري وأمشط الشعر ف جفم
 .املدرسة مالبس رتديوأ

 

 ؟ ظ من النومابعد استيقإىل أين تذهب مري م  -2٥
   محام -ب    مطبخ -أ

 حديقة -د   غرفة جلوس -ج
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 وأمشط الشعر ف جفم مستخدما شعري جفيف وت -26
 ؟معناه الشعر  ب مشط. الشعر ب مشط شعري

  Jepit rambut -ب   Rol rambut -أ
 Sisir rambut -د  Ikat rambut -ج

 

 ٣0-27لألسئلة  نصال

 الساعة اجلامعة إىل تذهب. اجلامعة يف سةمدرّ  ينبز 
 هيينتو  الثامنة، الساعة الدراسي اليوم يبدأ. صباحا السابعة
 اليوم، يف حصص 4زينب  درست. الظهر بعد الواحدة الساعة
 .املكتبة إىل تذهب االسرتاحة يف. العربية اللغة وتدرس

 

 صباحا ؟ السابعة أين تذهب زينب يف  الساعة -27
    ثانويةاملدرسة ال إىل -ب   إىل املدرسة اإلبتدائية -أ

 اجلامعة إىل -د   العاليةإىل املدرسة  -ج
 

 الدراسي ؟ اليوم مىت يبدأ -28
  الثامنة الساعة -ب  السابعة الساعة -أ

 العاشرة الساعة -د   التاسعة الساعة -ج
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 كم ساعة تنتظر زينب لبدأ الدرس ؟ -29
  ربع الساعة -ب   نصف الساعة -أ

 ساعتني -د    ساعةً  -ج
 

 ماذا تدرس زينب ؟ -٣0
  جنليزيةاللغة اإل -ب   الثقافة اإلسالمية -أ

 اللغة العربية -د    العلوم -ج
 

 ٣٥-٣1لألسئلة  نصال
 الفطور:  اليوم يف وجبات أربع أيكل ،جدا مني س عثمان

 الظهر، بعد الواحدة الساعة والغداء. صباحا السادسة الساعة
 وقبل الفطور بعد وجبة وايكل. مساء السابعة الساعة والعشاء

. والبيض السمك الفطور يف كل، أيالطعام عثمان حب ي. داءغال
 احللوى الغداء قبل وأيكل. والدجاج اللحم الغداء يف كلوأي

 .القهوة مث الشاي ويشرب
 

 كم وجبة أيكل عثمان يف اليوم ؟ -٣1
 4 -ب     ٣ -أ



6٣ 

 

 

 6 -د    ٥ -ج 
 

 مىت يتناول الوجبة األوىل ؟ -٣2
    صباحا السادسة الساعةيف  -أ

 الظهر بعد الواحدةيف الساعة  -ب
 مساء السابعةيف الساعة  -ج
 لياليف الساعة العاشرة  -د
 

 ؟ مىت يتناول العشاء -٣٣
    صباحا السادسة الساعةيف  -أ

 الظهر بعد الواحدةيف الساعة  -ب
 مساء السابعةيف الساعة  -ج
 لياليف الساعة العاشرة  -د
 

 ماذا ي حب عثمان ؟ -٣4
يق ي -أ       م جوهرات -ب    مهوس 

 طعام -د    لعبة -ج
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 ماذا أيكل عثمان قبل الغداء ؟ -٣٥
  حليب مث الشاي ويشرب احللوى -أ

 الشاي مث القهوة ويشرب احللوى -ب
 القهوة مث الشاي ويشرب احللوى -ج
 القهوة مث حليب ويشرب احللوى -د
 
 األجوبة :

 محام -ب 2٥ مخس حصص -ب 1٣ جاكرات -ج 1

الساعة يف  -ب 2
 السابعة والعاشرة

 Sisir rambut -د 26 جنليزيةاللغة اإل -ب 14

 اجلامعة إىل -د 27 تقرأ صحيفة -د 1٥ حصص 8 -أ ٣
 الثامنة الساعة -ب Jurnal 28 -أ 16 مكتبة -د 4
 ساعةً  -ج 29 ج MTsN  17 -ب ٥
 اللغة العربية -د ٣0 ب 18 الطريان شركة يف -ج 6
 السادسة الساعة -د 7

 صباحا والساعة
 ظهرا الواحدة

الساعة احلادية  -د 19
 عشرة

  ٣ -أ ٣1
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الساعة الثامنة  -ج 20 2 -ب 8
 والثلث

 يف الساعة -أ ٣2
 صباحا السادسة

 سيارة -د 9

 
     يف ال فصل -ج 21

 
يف الساعة  -ج ٣٣

 مساء السابعة
 طعام -د      ٣4    نصف الساعة -أ Pilot  22 -أ 10
التاسعة  -أ 2٣ مدّرسة -ج 11

   والنصف

 ويشرب احللوى -ج ٣٥
 مث الشاي
 القهوة

    العاشرة -ب 24 الساعة اخلامسة -ب 12
 

أي تعمل التجريبية  ”pilot study“الباحثة طريقة  اختبارت
ن عليها مث وهم جييبو  إبعطاء األسئلة لغري عينة البحث احلقيقة

 pilot“الباحثة طريقة وقامت  ليلها.ش وحتبدأت الباحثة على تفت

study”  مبعهد دار القرآنAceh Besar ريخايف الفصل الثاين يف الت 
استعملتها  ”pilot study“ونتيجة على طريقة . 2021سبتمرب  2

 صدق ال محتوى والثبات.الباحثة ب
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 مستوى صدق ال محتوى  -1
مستوى الصدق يعين مدى متثيل بنود االختبار 

ال محتوى صدق  ختبارنتيجة على االو  7للمحتوى املراد قياسه.
 :يلاتفهي كما  ”Anates V4“ هلذا البحث ابستعانة

 

 1-3اجلدول 
 مستوى صدق الـمحتوى

 رقم األسئلة رقم
 النتيجة احملصولة
 ملستوى الصدق

 البيان

 صدق ٥٥٣،0 1 1
 صدق ٥7٣،0 2 2
 صدق ٣99،0 ٣ ٣
 صدق ٥81،0 4 4
 غري صدق 0،0٥1 ٥ ٥
 صدق 0،614 6 6
 صدق 0،4٣٣ 7 7

                                                           

           
7
 4٣0.....، ص.  املدخل إىل البحثحل بن محد العساف، اص 
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 غري صدق 0،274 8 8
 صدق ٥14،0 9 9

 صدق ٣7٣،0 10 10
 صدق 0،62٣ 11 11
 صدق ٥٣8،0 12 12
 صدق ٥81،0 1٣ 1٣
 صدق 0،467 14 14
 غري صدق 0،006 1٥ 1٥
 صدق 0،42٣ 16 16
 غري صدق 0،092 17 17
 صدق 0،44٥ 18 18
 صدق ٥81،0 19 19
 صدق ٥81،0 20 20
 غري صدق ٣01،0 21 21
 صدق ٣07،0 22 22
 صدق 0،404 2٣ 2٣
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 صدق ٥٥٣،0 24 24
 صدق 0،404 2٥ 2٥
 صدق ٥81،0 26 26
 صدق ٥28،0 27 27
 غري صدق 0،272 28 28
 غري صدق 0،207 29 29
 غري صدق 0،207 ٣0 ٣0
 غري صدق 0،00 ٣1 ٣1
 غري صدق 0،00 ٣2 ٣2
 صدق ٥22،0 ٣٣ ٣٣
 غري صدق 0،290 ٣4 ٣4
 صدق ٥24،0 ٣٥ ٣٥

 

 توى. وأماأسئلة توافق على صدق ال مح 24ونلخص أن 
 أسئلة. 11 توافق على صدق ال محتوى منها أسئلة ال
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 ختباراال تمستوى ثبا -2
ة بقبل جتري رختبار لتؤكد مناسبة اإلختبااالفائدة ثبات 

ختبار تكون اثبتة إذا  يف نفس اجملتمع، أسئلة االلغري العينة 
متكررة على نفس النتائج أو كانت تطبق على نفس األفراد 

 8وية.متسا
. وأما ”Anatest V4“ ةمياستعملت الباحثة األدوات الرق

 معيار مستوى ثبات اإلختبار فهو كما يلي:
 2-3اجلدول 

 ختبارمستوى ثبات اال
 املعيار جة معامل ثبات اإلختباردر 

 جيد جدا 1،00-0،80
  جيد 0،79-0،60
 مقبول ٥9-0،40،0
 انقص ٣9-0،20،0
 ضغيف 0،19-0،00

                                                           
alisis  Item   Test   Hasil An  Teknik – TeknikMoh. Kasiram,      8              

Belajar dan Cara – Cara Menghitung Validity dan Reability, (Surabaya: 

Usaha Nasional, 1984), Hal. 179   
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ر يف أدوات البحث ايختبار أن املعج ثبات االنتائوأما 
 0،89بنتيجة  جيد جداهي 
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 ختبارمستوى صعوبة اال -٣
 9يوجد فيه مستوى الصعوبة املعينة. اجليداختبار أن اال

صعوبة اإلختبار تظهر من قدرة الطالب ابإلجابة على األسئلة 
وأما معيار مستوى . لايف تصميم السؤ  املدرس وليس من قدرة

 ختبار فهو كما يلي :صعوبة اال
 

 3-3اجلدول 
 ختبارتوى صعوبة االر مسايمع

الدرجة ملستوى صعوبة 
 اإلختبار

 معيار

 صعوبة ٣0،0،00-0
 متوسط ٣1-0،70،0
 سهولة 0،71-1،00

 
 

                                                           
 179al. H  ….. Item Test Analisis Teknik –, Teknik Moh.Kasiram 9   
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 4-3اجلدول 

 ختبار من كل بنود أسئلة اإلختبارمستوى صعوبة اال

رقم  رقم
 سؤالال

اإلجابة عدد 
 صحيحةا

لدرجة ملستوى ا
 معيار ختبارصعوبة اال

 متوسط ٣7،47 9 1 1
 صعوبة ٣2،26 ٥ 2 2
 متوسط ٣7،47 9 ٣ ٣
 صعوبة 26,٥ 1 4 4

 صعوبة ٥٣،10 2 ٥ ٥

 صعوبة 79،1٥ ٣ 6 6

 صعوبة 79،1٥ ٣ 7 7

 صعوبة 21،0٥ 4 8 8

 متوسط ٣6،84 7 9 9
 صعوبة 79،1٥ ٣ 10 10

 صعوبة ٣2،26 ٥ 11 11
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 متوسط ٥8،٣1 6 12 12
 صعوبة 26,٥ 1 1٣ 1٣
 متوسط ٥8،٣1 6 14 14

 متوسط ٥8،٣1 6 1٥ 1٥

 صعوبة ٣2،26 ٥ 16 16
 سهولة 89،47 17 17 17

 سهولة 89،47 17 18 18

 صعوبة 26,٥ 1 19 19

 صعوبة 26,٥ 1 20 20

 صعوبة 21،0٥ 4 21 21

 متوسط 16،6٣ 12 22 22
 سهولة 94،74 18 2٣ 2٣

 سهولة 89،47 17 24 24

 سهولة 94،74 18 2٥ 2٥

 صعوبة 26،٥ 1 26 26
 متوسط ٥7،89 11 27 27
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 صعوبة ٥٣،10 2 28 28
 سهولة 94،74 18 29 29

 سهولة 94،74 18 ٣0 ٣0

 سهولة 100،00 19 ٣1 ٣1

 سهولة 100،00 19 ٣2 ٣2
 صعوبة ٥٣،10 2 ٣٣ ٣٣
 سهولة 84،21 16 ٣4 ٣4
 صعوبة 79،1٥ ٣ ٣٥ ٣٥

 
سابق يدل على أن مستوى صعوبة األ هذا اجلدول

 اإلختبار من كل بنود األسئلة هو متوسط
 
 طريقة حتليل البياانت -ه

 يتم اليت للبياانت منهجي ترتيب عملية هو البياانت حتليل
األخرى  واملواد امليدانية اتواملالحظ املقابالت من عليها احلصول
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ويف  10.اآلخرين مع النتائج يعرب أن وميكن بسهولة، فهمهاب حىت
اليت حتصل من  البياانت الكمية هذا البحث استخدمت الباحثة

 .حساناالر اد فصل الثاىن يف معهدالختبار للطلبة اال خالل
 ستداللواال الوصفى اإلحصاء ابستخدم جتد اليت البياانت حتليل

 البياانت لتفسري SPSS 20 برانمج يف البياانت إدخال خالل من
 .البعدي ختبارواال القبلي ختباراال من

 

 اإلختبار -1
 والتعلم التعليم عملية إجراء بعد ابالختبار الباحثة تقوم

 ةعربيال يف فهم النص وقدرة الطالب نتيجة ملعرفة الفصل يف
 Group Small Discussionبتطبيق طريقة  الساعة تعلم بعد

  لبعديا ختبارواال القبلي  ختباراال  وتتيجة .PQ4R  وطريقة
 ويقارن ،SPSS 20 الربانمج وابستخدام (T” Test“) ابختبارات
 الفصل موعةجمو  التجرييب الفصل جمموعة بني ابملتوسط
 .الضابط

                                                           
, 2013, , Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&DugiyonoS 10     

Bandung: PT. Alfabet, hal. 244 
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشاهتا 

 عرض البياانت -أ
عما يتعلق مبنهج  ةل السابقو يف الفصلقد شرحت الباحثة 

ويف هذا الفصل البحث واألدوات املستخدمة جلمع البياانت. 
لية تعليم تعرض الباحثة النتائج اليت حصلت عليها من خالل عم

 Small Groupطريقة  استخدام بني اللغة العربية مقارنة

Discussion وطريقة PQ4R املقروء فهم على الطالب قدرة لرتقية 
على البياانت  لحصوللو  .Aceh Besar اإلحسان دار مبعهد

يب يف الفصل الثاين للمرحلة يقامت الباحثة ابلبحث التجر 
، اعتمادا على رسالة 2022-2021 لسنة الدراسية توسطةامل

اإلسالمية  الرانريي جبامعة نياملعلم عميد كلية الرتبية وأتهيل
 /B-13271/Un.08/FTK-I/TL.00/09 :برقم أتشيه بندااحلكومية 

   م. 2021سبتمرب  10 يف التاريخ 2021
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 حملة عن ميدان البحث  -1

 Aceh ب   معهد دار اإلحسان هو أحد املعاهد إن 

Besar ، ع تنكو غلي إنيم، مديرية قرية سيم، شار ويقع يف
، حتت رائسة تنكو احلاج بيسارآتشية دار السالم، منطقة 
 /ه 1420حمرم  1٥يف التاريخ ؤسس يحسن كروغ كايل، 

 املتوسطةله املدرسة  هذا املعهدوكان م. 1999ماي  1
، ولكل املدرسة منها يتعلم فيها الطالب الثانوية واملدرسة

يف منهجني متكاملني يعين منهج  ثالث سنوات وهو يندمج
 املعهد ومنهج املدرسة احلكومية.

اآلن هي األستاذة  املتوسطةوأما رئيسة املدرسة 
 ذا املعهديعلمون هبن الذين و املدرسكان . و رمحاويت املاجستري

، وهم متخرجون يف املعاهد واجلامعات مدرسا 149عددهم 
 عددهم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية مدرسواملتنوعة. وأما 

     مدرسا كما يتضح يف اجلدول اآليت : 4
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 1-4ل اجلدو 
  مدرس اللغة العربيةعدد 

 التخصص نيأسـماء املدرس رقم
 اللغة العربية البكالوريوس اقنيموطّ  1
 اللغة العربية البكالوريوس سيف الفهم 2
 العربيةاللغة  املاجسرت   حممد إسكندار ٣
 اللغة العربية البكالوريوس سييت مويل أريفة 4

 
 إىل الصف الثالث وترتب منه فصول من الصف األول

. وعدد طالبا 760املرحلة املتوسطة بعدد الطلبة كلهم  يف 
  كما ينضح يف اجلدول التايل :  الفصلالطالب لكل 

 

 2-4ل اجلدو 
 طلبةالالفصل و عدد 

 عدد الطالب الفصول رقم
 ٣6 الفصل األول أ 1
 ٣6 الفصل األول ب 2
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 ٣6 الفصل األول ج ٣
 ٣6 الفصل األول د 4
 ٣٥ األول ه  الفصل ٥
 ٣7 الفصل األول و 6
 ٣6 الفصل األول ز 7

 2٥2 اجملموع
 ٣4 الفصل الثاين أ 8
 ٣٣ الفصل الثاين ب 9

 ٣٣ الفصل الثاين ج 10
 ٣4 الفصل الثاين د 11
 ٣1 الفصل الثاين ه 12
 ٣0 الفصل الثاين و 1٣
 ٣1 الفصل الثاين ز 14
 ٣0 الفصل الثاين ح 1٥

 2٥6 اجملموع
 ٣2 الث أالفصل الث 16
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 ٣0 الفصل الثالث ب 17
 ٣2 الفصل الثالث ج 18
 ٣2 الفصل الثالث د 19
 ٣2 الفصل الثالث ه 20
 ٣2 الفصل الثالث و 21
 ٣2 الفصل الثالث ز 22
 ٣0 الفصل الثالث ح 2٣

 2٥2 اجملموع
 760 كل اجملموع

 أما الوسائل واملباين لتحقيق أهداف التعليم والتعلم يف
 معهد دار اإلحسان كما يلي :

 

 3-4ل اجلدو 
 الوسائل واملباين لتحقيق أهداف التعليم والتعلم 

 عدد أمساء املباين رقمال
 2٥ الفصول الدراسية 1
 1 املعهد قيادة إدارة 2
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 1 املدرسإدارة  ٣
 1 مساحة إدارية 4
 1 إدارة عملية التعليم ٥
 1 ماليةإدارة  6
 2 مكتبة 7
 1 معمل العلوم 8
 1 معمل اللغة 9

 1 معمل كمبيوتر 10
 1 مصلى 11
 1 مسجد 12
 2 مقصف 1٣
 12 مرحاض للمدرس 14
 ٥2 مرحاض للطلبة 1٥
 ٣8 غرفة النوم للطالب 16
 ٣8 غرفة النوم للطالبات 17
 8 غرفة النوم للمنظمة 18
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 1 مطبخ 19
 2 مطعم 20
 1 غرفة مهارة اخلط 21
 1 معمل الوسائط 22
 1 رئيس املدرسةغرفة  2٣
 1 ميدان كرة القدم 24
 1 ميدان كرة السلة 2٥
 2 الريشة كرةميدان   26
 4 جمفف 27

 
 والتعلم التعليمإجراء  -2

الضابطة العينة ختارت الباحثة الفصل الثاين ج كقد ا
واملادة اليت أخذت  والفصل الثاين ب كالعينة التجربية.

وع "الساعة". وهذه املادة األوىل يف هذا الباحتة ابملوض
ختبار القبلي  إجراء التعليم قامت الباحثة ابال القسط. وقبل

لبياانت ملعرفة قدرة الطالب قبل كما أنه طريقة جلمع ا
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. PQ4R وطريقة Small Group Discussion طريقة خدامستا
 ختبار البعدي بعد إجراء التعليم.االوتقدم الباحثة 

 

 فصل الضابطيف الأنشطة التعليم  (أ
يف  PQ4R طريقة امأما نشاط الباحثة على استخد

  املقروء كما يف اجلدول اآليت : فهم تعليم

 4-4اجلدول 
 املقروء فهم يف تعليم PQ4R طريقة التوقيت على استخدام

 العملية التاريخ اليوم اللقاء رقم

اللقاء  1
سبتمرب  16 اخلميس األول

 ختبار القبلياال 2021

اللقاء  2
سبتمرب  2٣ اخلميس الثاين

2021 
تعليم فهم املقروء 

 PQ4R طريقة ابستخدام

اللقاء  ٣
 الثالث

سبتمرب  ٣0 اخلميس
2021 

تعليم فهم املقروء 
 PQ4R طريقة ابستخدام

اللقاء  4
أكتوبر  7 اخلميس الرابع

 ختبار البعدياال 2021



84 

 

 

 : الضابط كما يليفصل يف اللية التعليم وجتري عم
 5-4اجلدول 

 : اللقاء األول PQ4R طريقة ستخدامابإجراء التعليم 
 طة اإلبتدائيةاألنش

 أنشطة الطالب أنشطة املدرسة رقم
تدخل املدرسة الفصل إبلقاء  1

 الّسالم
  يرد الطالب الّسالم

املدرسة إىل مجيع ظر تن 2
ف املدرسة امسها الطالب وتعر 

وتشرح اهلدف عن حضورها 
 يف الفصل

يستمع الطالب إىل 
 املدرسة

خترب املدرسة الطالب أن  ٣
 الدرس يبدأ بقراءة الدعاء

 يقرأ الطالب الدعاء

 جييب الطالب األخبار  تسأل املدرسة أخبار الطالب  4
تقوم املدرسة بتحضري  ٥

 الطالب
الطالب بدعوة يهتم 

 املدرسة عند إثناء احلضور
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فرصة  لطالباتعطي املدرسة  6
 من األسئلة اليت مل يسألوال

 اهيفهمو 

يسأل الطالب األسئلة إىل 
 املدرسة

 األساسية األنشطة
أتمر املدرسة الطالب أبن  7

 ي جيبوا أسئلة االختبار القبلي
جييب الطالب أسئلة 

 االختبار القبلي
 اتـمةاخل األنشطة

أخريا، ختتتم املدرسة ابلدعاء  8
وإلقاء الّسالم قبل اخلروج من 

 الفصل 

يقرأ الطالب الدعاء 
 ويردون الّسالم

 
 6-4اجلدول 

  اللقاء الثاين : PQ4R طريقة ستخدامابإجراء التعليم 
 اإلبتدائية األنشطة

 أنشطة الطالب أنشطة املدرسة رقم
  يرد الطالب الّسالمتدخل املدرسة الفصل إبلقاء  1
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 الّسالم
خترب املدرسة الطالب أن  2

 الدرس يبدأ بقراءة الدعاء
 يقرأ الطالب الدعاء

 جييب الطالب األخبار تسأل املدرسة أخبار الطالب  ٣
تقوم املدرسة بتحضري  4

 الطالب
يهتم الطالب بدعوة 

 املدرسة عند إثناء احلضور
تسأل املدرسة الطالب حول  ٥

اخلربة األولية  /املعرفة األولية 
 اابملواد اليت سيدرسوهن

يستمع الطالب إىل شرح 
 املدرسة

تشرح املدرسة الدوافع  6
 وأهداف التعليم

يستمع الطالب إىل 
الدوافع وشرح أهداف 

 التعليم 
 األساسية األنشطة

تشرح املدرسة عن العدد  7
 الرتييب

بيان  يستمع الطالب
 املدرسة

يستمع الطالب بيان  تشرح املدرسة عن الساعة  8
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 املدرسة
تسأل املدرسة الطالب عن  9

 ادة اليت مل يفهموهاامل
يسأل الطالب عن مادة 

 اليت مل يفهموها 
 صنعوليمر املدرسة الطالب أت 10

 األمثلة
 الطالب األمثلة صنعي

مر املدرسة الطالب ألن أت 11
 على السبورةيكتبوا األمثلة 

يكتب الطالب األمثلة 
 على السبورة

 اتـمةاخل األنشطة
أتمر املدرسة الطالب  12

 ليلخصوا املادة  
 يلخص الطالب املدة 

أخريا، ختتتم املدرسة ابلدعاء  1٣
وإلقاء الّسالم قبل اخلروج من 

 الفصل 

يقرأ الطالب الدعاء 
 ويردون الّسالم
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 7-4اجلدول 
  اللقاء الثالث : PQ4R طريقة ابستخدامإجراء التعليم 

 اإلبتدائية األنشطة
 أنشطة الطالب أنشطة املدرسة رقم
تدخل املدرسة الفصل إبلقاء  1

 الّسالم
  يرد الطالب الّسالم

خترب املدرسة الطالب أن  2
 الدرس يبدأ بقراءة الدعاء

 يقرأ الطالب الدعاء

 األخبا جييب الطالب تسأل املدرسة أخبار الطالب  ٣
تقوم املدرسة بتحضري  ٥

 الطالب
يهتم الطالب بدعوة 

 املدرسة عند إثناء احلضور
لطالب حول ا تسأل املدرسة 6

اخلربة األولية  /املعرفة األولية 
 اابملواد اليت سيدرسوهن

إىل شرح يستمع الطالب 
 املدرسة

تشرح املدرسة الدوافع  7
 وأهداف التعليم

يستمع الطالب إىل 
الدوافع وشرح أهداف 
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 التعليم 
 األساسية األنشطة

املدرسة النص عن توزّع  8
  إىل الطالب الساعة

 النص إىل الطالبيهتم 

 املدرسة الطالب إلنشاءأتمر  9
تبدأ ابلكلمات اليت  سئلةاأل

"ماذا، من، مىت، أين، 
 ملاذا،كيف"

 األسئلةالطالب  نشأي

 اءةقر الطالب لأتمر املدرسة  10
 النص وي جيبون األسئلة 

ن النص ؤ الطالب يقر 
 وي جيبون األسئلة

تسأل املدرسة الطالب عن  11
 النص الذي مل يفهموها

يسأل الطالب عن النص 
 الذي مل يفهموها 

 صنعوأتمر املدرسة الطالب لي 12
 اخلالصة من النص

 الطالب اخلالصة صنعي

ألن  أتمر املدرسة الطالب 1٣
 أمام الفصل اخلالصةا يقرؤ 

أمام  اخلالصةيقرأ الطالب 
 الفصل
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 األنشطة اخلاتـمة
أتمر املدرسة الطالب  14

 ليلخصوا املادة  
 يلخص الطالب املدة 

أخريا، ختتتم املدرسة ابلدعاء  1٥
وإلقاء الّسالم قبل اخلروج من 

 الفصل 

يقرأ الطالب الدعاء 
 ويردون الّسالم

 
 8-4اجلدول 

  بع :االلقاء الر  PQ4R طريقة ستخدامابإجراء التعليم 
 اإلبتدائية األنشطة

 أنشطة الطالب أنشطة املدرسة رقم
تدخل املدرسة الفصل إبلقاء  1

 الّسالم
  يرد الطالب الّسالم

خترب املدرسة الطالب أن  2
 الدرس يبدأ بقراءة الدعاء

 يقرأ الطالب الدعاء

 جييب الطالب األخبا تسأل املدرسة أخبار الطالب  ٣
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تقوم املدرسة بتحضري  4
 الطالب

يهتم الطالب بدعوة 
 املدرسة عند إثناء احلضور

تكرر املدرسة عن املادة  ٥
 السابق

إىل شرح الطالب يستمع 
 املدرسة

 أبن الطالب املدرسة خترب 6
 ةخري األلقاء  اليوم اللقاء

 إىليستمع الطالب 
 املدرسة

 األساسية األنشطة
أتمر املدرسة الطالب أبن  7

 ي جيبوا أسئلة االختبار البعدي
 

جييب الطالب أسئلة 
 االختبار البعدي

 األنشطة اخلاتـمة
أخريا، ختتتم املدرسة ابلدعاء  8

وإلقاء الّسالم قبل اخلروج من 
 الفصل 

يقرأ الطالب الدعاء 
 ويردون الّسالم
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 فصل التجرييبال يف أنشطة التعليم (ب
 Small Group طريقة ط الباحثة على استخدامأما نشا

Discussion كما يف اجلدول اآليت :  املقروء فهم يف تعليم 

 9-4اجلدول 
يف  Small Group Discussion طريقة على استخداموقيت تال

 املقروء فهم تعليم
 العملية التاريخ اليوم اللقاء رقم

اللقاء  1
سبتمرب  14 الثالاثء األول

 ختبار القبلياال 2021

اللقاء  2
 الثاين

سبتمرب  21 الثالاثء
2021 

تعليم فهم املقروء 
 Small طريقة ابستخدام

Group Discussion 

اللقاء  ٣
سبتمرب  28 الثالاثء الثالث

2021 

تعليم فهم املقروء 
 Small طريقة ابستخدام

Group Discussion 

4 
اللقاء 
 الثالاثء الرابع

أكتوبر  ٥
 ختبار البعدياال 2021



9٣ 

 

 

 
 : يليكما   التجرييبفصل ال يف لية التعليموجتري عم

 10-4اجلدول 
 Small Group Discussion طريقة ستخدامابإجراء التعليم 

 : اللقاء األول
 اإلبتدائية األنشطة

 أنشطة الطالب أنشطة املدرسة رقم
تدخل املدرسة الفصل إبلقاء  1

 المالسّ 
  الميرد الطالب السّ 

ظر املدرسة إىل مجيع تن 2
ف املدرسة امسها الطالب وتعر 

وتشرح اهلدف عن حضورها 
 يف الفصل

يستمع الطالب إىل 
 املدرسة

خترب املدرسة الطالب أن  ٣
 الدرس يبدأ بقراءة الدعاء

 يقرأ الطالب الدعاء

 جييب الطالب األخبار  سة أخبار الطالبتسأل املدر  4
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املدرسة بتحضري تقوم  ٥
 الطالب

يهتم الطالب بدعوة 
 املدرسة عند إثناء احلضور

تعطي املدرسة الطالب فرصة  6
مل ليسألوا من األسئلة اليت 

 يفهموها

يسأل الطالب األسئلة إىل 
 املدرسة

 األساسيةاألنشطة 
أتمر املدرسة الطالب أبن  7

 ي جيبوا أسئلة االختبار القبلي
جييب الطالب أسئلة 

 االختبار القبلي
 األنشطة اخلاتـمة

ابلدعاء أخريا، ختتتم املدرسة  8
الم قبل اخلروج من وإلقاء السّ 

 الفصل 

يقرأ الطالب الدعاء 
 المويردون السّ 
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 11-4اجلدول 
 Small Group Discussion طريقة ستخدامابإجراء التعليم 

  اللقاء الثاين :
 اإلبتدائية األنشطة

 أنشطة الطالب املدرسةأنشطة  رقم
تدخل املدرسة الفصل إبلقاء  1

 المالسّ 
  الميرد الطالب السّ 

خترب املدرسة الطالب أن  2
 الدرس يبدأ بقراءة الدعاء

 يقرأ الطالب الدعاء

 جييب الطالب األخبار  تسأل املدرسة أخبار الطالب ٣
تقوم املدرسة بتحضري  4

 الطالب
يهتم الطالب بدعوة 

 عند إثناء احلضوراملدرسة 
حول  تسأل املدرسة الطالب ٥

اخلربة األولية  /األولية املعرفة 
 اابملواد اليت سيدرسوهن

إىل شرح يستمع الطالب 
 املدرسة

مع الطالب إىل تيستشرح املدرسة الدوافع  6
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الدوافع وشرح أهداف  وأهداف التعليم
 التعليم 

 األساسية األنشطة
إىل تقسم املدرسة الطالب  7

 جمموعات  أربع
جيلس الطالب مع أصدقاء 

 جمموعتهم 
تشرح املدرسة عن العدد  8

 ييبرتتال
يستمع الطالب بيان 

 املدرسة
يستمع الطالب بيان  تشرح املدرسة عن الساعة  9

 املدرسة
تسأل املدرسة الطالب عن  10

 ادة اليت مل يفهموهاامل
يسأل الطالب عن مادة 

 اليت مل يفهموها 
 واليناقش أيمر املدرسة الطالب 11

 األمثلة لينشؤوو 
 ينشأ الطالب األمثلة

أيمر املدرسة الطالب أن  12
 يكتبوا األمثلة على السبورة

يكتب الطالب األمثلة 
 على السبورة

 األنشطة اخلاتـمة
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مر املدرسة الطالب أت 1٣
  ليلخصوا املادة 

 يلخص الطالب املدة 

ابلدعاء أخريا، ختتتم املدرسة  14
الم قبل اخلروج من وإلقاء السّ 

 الفصل 

يقرأ الطالب الدعاء 
 المويردون السّ 

 
 12-4اجلدول 

 Small Group Discussion طريقة ستخدامابإجراء التعليم 
  اللقاء الثالث :

 اإلبتدائية األنشطة
 أنشطة الطالب أنشطة املدرسة رقم
تدخل املدرسة الفصل إبلقاء  1

 الّسالم
  الطالب الّسالميرد 

خترب املدرسة الطالب أن  2
 الدرس يبدأ بقراءة الدعاء

 يقرأ الطالب الدعاء

 جييب الطالب األخبار تسأل املدرسة أخبار الطالب  ٣
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تقوم املدرسة بتحضري  4
 الطالب

يهتم الطالب بدعوة 
 املدرسة عند إثناء احلضور

تسأل املدرسة الطالب حول  ٥
اخلربة األولية  /املعرفة األولية 

 اابملواد اليت سيدرسوهن

يستمع الطالب إىل شرح 
 املدرسة

تشرح املدرسة الدوافع  6
 وأهداف التعليم

يستمع الطالب إىل 
الدوافع وشرح أهداف 

 التعليم 
 األساسية األنشطة

قسم املدرسة الطالب إىل ت 7
نص مث توزّع ال ،جمموعات أربع

  عن الساعة

مع  جيلس الطالب
ويهتم  أصدقاء جمموعتهم 

 على النص
 وامر املدرسة الطالب ليناقشأت 8

 النص ونويرتمج
 ونيناقش الطالب ويرتمج

 النص
تسأل املدرسة الطالب عن  9

 ي مل يفهموهاالذ النص
 يسأل الطالب عن النص

 ي مل يفهموها الذ
 الطالب األمثلةينشأ  إلنشاءأتمر املدرسة الطالب  10
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  تاألمثلة كالنص الذي وّزع
 ءةالقر  أتمر املدرسة الطالب 11

 األمثلة أمام الفصل
يقرأ الطالب األمثلة أمام 

 الفصل
 أتمر املدرسة الطالب لريتّبو 12

 بطاقات الكلمات
بطاقات  يرّتب الطالب

 الكلمات
 وأتمر املدرسة الطالب ليلصق 1٣

بطاقات الكلمات على 
 السبورة

يلصق الطالب بطاقات 
 على السبورةالكلمات 

 األنشطة اخلاتـمة
أتمر املدرسة الطالب  14

 ليلخصوا املادة  
 يلخص الطالب املدة 

أخريا، ختتتم املدرسة ابلدعاء  1٥
وإلقاء الّسالم قبل اخلروج من 

 الفصل 

يقرأ الطالب الدعاء 
 ويردون الّسالم
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 13-4اجلدول 
 Small Group Discussion طريقة ستخدامابإجراء التعليم 

  بع :ار اللقاء ال
 اإلبتدائية األنشطة

 أنشطة الطالب أنشطة املدرسة رقم
تدخل املدرسة الفصل إبلقاء  1

 الّسالم
  يرد الطالب الّسالم

خترب املدرسة الطالب أن  2
 الدرس يبدأ بقراءة الدعاء

 يقرأ الطالب الدعاء

تسأل املدرسة أخبار الطالب  ٣
وتدع الطالب بكشف 

 الغياب 

جييب الطالب األخبار 
ويهتمون بدعوة كشف 

 الغياب
تقوم املدرسة بتحضري  4

 الطالب
يهتم الطالب بدعوة 

 املدرسة عند إثناء احلضور
تكرر املدرسة عن املادة  ٥

 السابق
يستمع الطالب إىل شرح 

 املدرسة
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أبن خترب املدرسة الطالب  6
 ةاللقاء اليوم لقاء األخري 

يستمع الطالب إىل 
 املدرسة

 األساسية األنشطة
أتمر املدرسة الطالب أبن  7

 ي جيبوا أسئلة االختبار البعدي
جييب الطالب أسئلة 

 االختبار البعدي
 األنشطة اخلاتـمة

أخريا، ختتتم املدرسة ابلدعاء  8
وإلقاء الّسالم قبل اخلروج من 

 الفصل 

الطالب الدعاء يقرأ 
 ويردون الّسالم

 
 حتليل البياانت -ب

 Small ختبار القبلي قبل استخدام طريقةتقوم الباحثة اال

Group Discussion وطريقة PQ4R فهم على الطالب قدرة لرتقية 
 البعدي فتقوم الباحثة بعد استخدام طريقة االختباراملقروء. وأما 

Small Group Discussion وطريقة PQ4R. 
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ملعرفة قدرة الطالب على فهم  االختبارأما حتليل البياانت 
 PQ4R وطريقة Small Group Discussion ستخدام طريقةاملقروء اب

. فتعرض الباحثة عن نتائج يف الفصل الضابط والفصل التجرييب
 اختبار الطالب كما يف اجلدول اآليت :

 

 14-4اجلدول 
 ضابطنتيجة البياانت البحث يف الفصل ال

 أمساء الطالبات رقم
ختبار نتيجة اال

 بليقال
 ختباراالنتيجة 

 البعدي
 7٥ ٣0 1الطالب  1
 7٥ 4٥ 2الطالب  2
 9٥ 40 ٣الطالب  ٣
 90 ٣٥ 4الطالب  4
 100 4٥ ٥الطالب  ٥
 90 ٥0 6الطالب  6
 8٥ ٥0 7الطالب  7
 80 40 8الطالب  8
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 80 ٣٥ 9الطالب  9
 90 20 10الطالب  10
 9٥ ٥0 11 الطالب 11
 90 ٣0 12الطالب  12
 8٥ 20 1٣الطالب  1٣
 70 20 14الطالب  14
 90 ٣٥ 1٥الطالب  1٥
 8٥ 4٥ 16الطالب  16
 8٥ ٥0 17الطالب  17
 70 40 18الطالب  18
 80 ٣٥ 19الطالب  19
 9٥ ٣٥ 20الطالب  20
 9٥ ٣0 21الطالب  21
 7٥ 40 22الطالب  22
 80 40 2٣الطالب  2٣
 8٥ 40 24الطالب  24
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 100 ٥0 2٥الطالب  2٥
 

 15-4اجلدول 
 نتيجة البياانت البحث يف الفصل التجرييب

 أمساء الطالبات رقم
 ختباراالنتيجة 
 بليقال

 ختباراالنتيجة 
 البعدي

 8٥ 40 1الطالب  1
 90 40 2الطالب  2
 9٥ 4٥ ٣الطالب  ٣
 80 ٣0 4الطالب  4
 90 4٥ ٥الطالب  ٥
 8٥ 40 6الطالب  6
 90 ٥0 7الطالب  7
 9٥ 40 8الطالب  8
 7٥ 40 9الطالب  9

 90 40 10الطالب  10
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 100 ٣٥ 11الطالب  11
 8٥ ٣0 12الطالب  12
 90 ٣٥ 1٣الطالب  1٣
 80 40 14الطالب  14
 80 4٥ 1٥الطالب  1٥
 9٥ 4٥ 16الطالب  16
 8٥ 40 17الطالب  17
 9٥ 4٥ 18الطالب  18
 8٥ ٥0 19الطالب  19
 90 40 20الطالب  20
 100 ٥0 21الطالب  21
 7٥ ٣0 22الطالب  22
 9٥ 4٥ 2٣الطالب  2٣
 70 40 24الطالب  24
 100 ٥0 2٥الطالب  2٥
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 الطالب قدرة لرتقية PQ4R استخدام طريقةفّعالّية  -1
 املقروء فهم على

 PQ4R استخدام طريقةفّعالّية يف هذا البحث ملعرفة 

يف الفصل الضابط  املقروء فهم على الطالب قدرة لرتقية
 حصاء الوصفيختبار االاب SPSS 20استعملت الباحثة 

(Descriptive Statistics) الطبيعي الختبارا، و (Uji 

Normalitas)بار املتجانس، واالخت (Uji Homogenitas) ،
 ت.-واالختبار

 الطالب قدرةس تعرض الباحثة العملية الضابطة لقيا
 عهد دار اإلحسانمب PQ4R ستخدام طريقةاب املقروء فهم على

Aceh Besar  الثاين ج.يف الفصل 
 

  (Descriptive Statistics)اختبار االحصاء الوصفي  (أ
الفصل  يف نتيجةختبار االحصاء الوصفي هو حتليل ا

املقروء قبل  فهم على الطالب قدرة لرتقية الضابط
 . ابعد استخدامهو  PQ4R استخدام طريقة
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 16-4اجلدول 
 (Descriptive Statistics)اختبار االحصاء الوصفي 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

PreTestkontrol 25 15 50 37.80 9.798 

PosTestkontrol 25 70 100 85.60 8.699 

Valid N (listwise) 25     

 

مجموعة ال لة يف املعدة نتيجأن ال 16-4 اجلدول
البعدي واالختبار  ٣7،80الضابطة من االختبار القبلي 

 ٥0من االختبار القبلي  قصىألنتيجة اال .60،8٥
دىن من االختبار األنتيجة ال. 100واالختبار البعدي 

من البياانت السابقة،  .70واالختبار البعدي  1٥القبلي 
القبلي واالختبار نتيجة املعدلة من االختبار الأن الفرق بني 
  موعة الضابطة املتفرقة.البعدي يف اجمل

 
  (Uji Normalitas)الختبار الطبيعي ا   (ب

مجموعة الضابطة ال رفة يقصد اختبار الطبيعي ملع
ختبار الطبيعي ابالتكون طبيعية أم ال. وتقوم الباحثة 
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 SPSSمبساعدة برانمج  Shapiro–Wilkابستخدام 

Statistics 20 اجلدول التايل :يف وتوضح نتيجة  
 

 17-4اجلدول 
 (Uji Normalitas)االختبار الطبيعي 

 

 
Tests of Normality 

 Kelas Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Hasil 
Kelas 

Pre Test  .152 25 .139 .936 25 .118 

Post Test .134 25 .200* .953 25 .292 

 

أن نتيجة االختبار القبلي على اجلدول السابق يدل  من
حتصل على مستوى الداللة  االختبار الطبيعيراء بعد إج

(Sig) 0،118  ( 0،0٥ > 0،118) 0،0٥أكرب من ،
  أن البياانت طبيعية. ريفتش
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  (Uji Homogenitas)االختبار املتجانس  (ج
 Test Of)ختبار املتجانس على االاستخدمت الباحثة 

Homogenity Of Varians)  وتوضح  .0،0٥مبستوى الداللة
 دول التايل :نتيجة يف اجل

 18-4اجلدول 
 (Uji Homogenitas)االختبار املتجانس 

Test of Homogeneity of Variance 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.647 1 48 .425 

 
االختبار املتجانس  نتيجة أنمن هذا اجلدول تدل 

(Uji Homogenitas)   مستوى الداللةحصلت على  (Sig) 
(، فتشري 0،0٥ > 0،42٥) 0،0٥أكرب من  0،42٥

 .ةأن البياانت متجانس
االختبار سابقة أن نتيجة ابعتماد على البياانت ال

االختبار طبعية و تكون  (Uji Normalitas)الطبيعي 
متجانسة، لذلك تكون  (Uji Homogenitas)املتجانس 
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 Uji Paired Sample) ت-ابالختبار الباحثةاستخدمت 

Test). 
 

 (Uji Paired Sample Test) ت-االختبار (د
 19-4اجلدول 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Pair 1 
PreTestkontrol 37.80 25 9.798 1.960 

PosTestkontrol 85.60 25 8.699 1.740 

 

 20-4اجلدول 
Paired Samples Test 

 Paired Differences T Df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean Std. 
Deviati

on 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
PreTestkontrol 
PosTestkontrol 

-47.800 11.281 2.256 -52.456 -43.144 -21.187 24 .000 
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 (N 25)يدل أن العينة للفصل الضابط  19-4اجلدول 
ونتيجة االختبار  ٣7،80 بنتيجة معدلة من االختبار القبلي

 .8٥،60البعدي 
من ختليل اختبار يدل على نتيجة  20-4اجلدول 

ستوى ( مب-21،187نة أن نتيجة ت )إحصائي لعينة مقرت 
 وهذه النتيجة تعرض أن .0،000 > 0،0٥ (Sig) الداللة

 فهم على الطالب قدرة فعاال لرتقية PQ4R استخدام طريقة
 املقروء.

 
 Small Group Discussion استخدام طريقة فّعالّية -2

 املقروء فهم على الطالب قدرة لرتقية
 Small استخدام طريقةفّعالّية هذا البحث ملعرفة  يهدف

Group Discussion املقروء يف  فهم على الطالب قدرة لرتقية
ابالختبار  SPSS 20الفصل التجرييب استعملت الباحثة 

الختبار ا، و (Descriptive Statistics)االحصاء الوصفي 
 Uji)، واالختبار املتجانس (Uji Normalitas)الطبيعي 

Homogenitas)ت.-، واالختبار 
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 الطالب الضابطة لقياس قدرةعملية تعرض الباحثة 
 Small Group Discussion ابستخدام طريقةاملقروء  فهم على

 .الثاين بيف الفصل  Aceh Besar مبعهد دار اإلحسان
 

  (Descriptive Statistics)ختبار االحصاء الوصفي ا (أ
نتيجة الفصل االحصاء الوصفي هو حتليل  ختبارا

املقروء قبل  فهم على الطالب قدرة التجرييب لرتقية
وبعد  Small Group Discussion استخدام طريقة

 . استخدامها

 21-4اجلدول اجلدول 
 (Descriptive Statistics)ختبار االحصاء الوصفي ا

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

PreTestEks 25 30 50 41.00 5.951 

PosTestEks 25 70 100 88.00 8.165 

Valid N (listwise) 25     
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 يف الفصل التجرييب لةأن النتيجة املعد 21-4اجلدول 
. 88،00واالختبار البعدي  41،00من االختبار القبلي 

واالختبار  ٥0قصى من االختبار القبلي ألنتيجة اال
 ٣0دىن من االختبار القبلي األنتيجة ال. 100البعدي 

. من البياانت السابقة، أن الفرق 70واالختبار البعدي 
واالختبار البعدي  املعدلة من االختبار القبلي نتيجةالبني 

 ضابطة املتفرقة.يف اجملموعة 
 

  (Uji Normalitas)االختبار الطبيعي   (ب
ابلبياانت  ت تستخدم-الشروط االختبار أحد 

لذلك استخدمت الباحثة على البياانت  البارامرتية.
 : التايلل املوزوعة الطبيعي.كما يف اجلدو 

 22-4اجلدول 
 (Uji Normalitas)االختبار الطبيعي 

 
Tests of Normality 

 KelasEks Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Hasil 
PreTestEks .167 25 .071 .922 25 .056 

PostTestEks .157 25 .115 .947 25 .210 
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من اجلدول السابق يدل على أن نتيجة االختبار القبلي 
حتصل على مستوى الداللة  االختبار الطبيعيبعد إجراء 

(Sig) 0،0٥6  (، 0،0٥ > 0،0٥6) 0،0٥أكرب من
 0،0٥أكرب من  0،210وحتصل االختبار البعدي 

 فتشري أن البياانت الطبيعية.(، 0،0٥ > 0،210)
 

  (Uji Homogenitas)االختبار املتجانس  (ج
 Test Of)استخدمت الباحثة اختبار املتجانس على 

Homogenity Of Varians)  وتوضح 0،0٥مبستوى الداللة .
 ل التايل :دو نتيجة يف اجل

 23-4اجلدول 
 (Uji Homogenitas)االختبار املتجانس 

Test of Homogeneity of Variance 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.632 1 48 .111 
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االختبار املتجانس من هذا اجلدول تدل أن نتيجة 
(Uji Homogenitas)   حصلت على مستوى الداللة (Sig) 

(، فتشري 0،0٥ > 0،111) 0،0٥أكرب من  0،111
 .ةأن البياانت متجانس

ر االختبا نتيجةابعتماد على البياانت السابقة أن 
االختبار طبعية و تكون  (Uji Normalitas)الطبيعي 
متجانسة، لذلك تكون  (Uji Homogenitas)املتجانس 

 Uji Paired Sample)ت -ابالختبار استخدمت الباحثة

Test). 
 

 (Uji Paired Sample Test) ت-االختبار (د
 24-4اجلدول 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Pair 1 
PreTestEks 41.00 25 5.951 1.190 

PosTestEks 88.00 25 8.165 1.633 
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 25-4اجلدول 

Paired Samples Test 

 Paired Differences T Df Sig. 
(2-

tailed) 
Mean Std. 

Deviat
ion 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
PreTestEks  
PosTestEks 

-47.000 7.906 1.581 -50.263 -43.737 -29.725 24 .000 

 

 (N 25) يدل أن العينة للفصل التجرييب 24-4اجلدول 
ونتيجة االختبار  41.00بنتيجة معدلة من االختبار القبلي 

 .88،00البعدي 
ليل اختبار يدل على نتيجة من حت 2٥-4دول اجل

ستوى ( مب-29،72٥إحصائي لعينة مقرتنة أن نتيجة ت )
 وهذه النتيجة تعرض أن .0،00 > 0،0٥ (Sig) الداللة

 قدرة رتقيةفعاال ل Small Group Discussion استخدام طريقة
 املقروء. فهم على الطالب
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 Small Group Discussion استخدام طريقةفرق بني  -3
 لرتقية قدرة الطالب على فهم املقروء PQ4R وطريقة

ل ت كما يف اجلدو -اختبارات على حتليل اعتمادا
 Small استخدام طريقةفرق بني  ملعرفة 2٥-4و  4-20

Group Discussion وطريقة PQ4R  لرتقية قدرة الطالب على
استخدمت الباحثة اختبار عينة مستقل  فهم املقروء

(Independent Sample Test)   مبساعدة الربانمجSPSS 20 
 : فهو كما التايل

 

 26-4اجلدول 
 

Group Statistics 

 
Kelas N Mean Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

Hasil 
Kelas 

PostTest Kontrol 25 83.40 7.461 1.492 

PostEks 25 88.00 8.165 1.633 
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 27-4اجلدول 

 
Independent Samples Test 

 Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Differe

nce 

Std. 
Error 

Differe
nce 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Hasil 
Kelas 

Equal 
variances 
assumed 

.067 .797 -2.079 48 .043 -4.600 2.212 -9.048 -.152 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-2.079 47.615 .043 -4.600 2.212 -9.049 -.151 

 

 Small استخدام طريقة يوجد فرق أو مقارنة بني

Group Discussion وطريقةPQ4R السابق . كما يف اجلدول 
وهذه النتيجة تعرض  0،04 (Sig 2 tailed)مبستوى الداللة 

موعة التجربية اجمل( و PQ4R طريقةموعة الضابطة )اجملأن 
 .متمايز( Small Group Discussion طريقة)
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 املناقشة -ج
ما قد حبثت الباحثة يف الفصول السابقة عتمادا على ا

فهم املقروء للطالب يف  فوجدت فرق على SPSS 20ابستعمال 
بعد حتليل نتائج البحث،  الفصل الضانط والفصل التجرييب.

 : كما يليتناقش الباحثة نتائج البحث  
 طريقةستخدام اوجدت الباحثة يف هذا البحث أن  -1

PQ4R على  لرتقية قدرة الطالب على فهم املقروء االفع
 (Uji Paired Sample Test) ت-االختبارالنتيجة من 

 .0،00 > 0،0٥ (Sig) ستوى الداللةمب -21،187
ستخدام اب والفصل التجرييبوأما تتائج البحث يف  -2

لرتقية قدرة  فعاال Small Group Discussion طريقة
تدل على حتصيل من النتيجة  الطالب على فهم املقروء

 -29،72٥ (Uji Paired Sample Test) ت-االختبار
 .0،00 > 0،0٥ (Sig) ستوى الداللةمب

 Small Group استخدام طريقةنتائج البحث بني  أماو  -٣

Discussion وطريقةPQ4R  ب فعاال لرتقية قدرة الطال
 .على فهم املقروء
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 Small Group وجدت الباحثة أن استخدام طريقة

Discussion  وطريقة استخدامأكرب فعالية منPQ4R   لرتقية
 نتيجة من يليحتص قدرة الطالب على فهم املقروء. تدل على

أن نتيجة   (Independent Sample Test)اختبار عينة مستقل 
لفصل التجرييب معدلة ل ونتيجة 8٣،40معدلة الفصل الضابط 

 Small Group استخدام طريقة، لذلك تقّرر الباحثة أن  88،00

Discussion رتقية قدرة الطالب على فهم املقروء ل أكرب فعال
تعرض أن الفرض البديل و . Aceh Besar اإلحسان دار مبعهد
(Ha)  مقبول والفرض الصفري(Ho)  .جتد فرق بني مردود

لرتقية   PQ4Rوطريقة Small Group Discussion استخدام طريقة
قدرة الطالب على فهم املقروء، تدل على حتصيل النتيجة من 

 .(Independent Sample Test)اختبار عينة مستقل 
  

 حتقيق الفروض -د
 هذا البحثيف الفروض لقد ذكرت الباحثة يف الفصل األول أن 

  : مها فرضان
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 Small : أن استخدام طريقة (Ha)   البديل الفرض -1

Group Discussion وطريقة PQ4R يكون فعاال لرتقية 
 املقروء  فهم على الطالب قدرة

 Small أن استخدام طريقة :  (Hoالفرض الصفري ) -2

Group Discussion وطريقة PQ4R مل يكن فعاال لرتقية 
 املقروء فهم على الطالب قدرة

 

للفصل اعتمادا على نتيجة حتليل من االختبار ت 
السابقة  (-29،72٥) والفصل التجرييب( -21،187) الضابط

مقبول والفرض الصفري  (Ha)كالفرض األول أن الفرض البديل 
(Ho)  مردود ألن نتيجة ت مبستوى الداللة(Sig) 0،00 > 

 وطريقة Small Group Discussion استخدام طريقةف .0،0٥

PQ4R املقروء فهم على الطالب قدرة يكون فعاال لرتقية. 
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 امسالفصل اخل
 اخلامتة 

 
 البحث نتائج -أ

 ستخدامابت الباحثة ابلبحث التجرييب عما يتعلق قد ت م
 قدرة لرتقية PQ4R وطريقة Small Group Discussion طريقة

. Aceh Besar اإلحسان دار مبعهد املقروء فهم على الطالب
 كما يلي :فحصلت النتائج البحث  

فعاال  يف الفصل الضابط PQ4R طريقةن استخدام إ -1
. والدليل علي هذا املقروء فهم على الطالب قدرة لرتقية
 (Uji Paired Sample Test)ت -االختبارمن  النتيجةأن 

 . 0،00 > 0،0٥ (Sig) ستوى الداللةمب -21،187
يف الفصل  Small Group Discussion إن استخدام طريقة -2

 املقروء. فهم على الطالب قدرة التجرييب فعاال لرتقية
 Uji Paired)ت -االختبارنتيجة  تدل على حتصيل
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Sample Test) 29،72ستوى الداللةمب -٥ (Sig) 
0،0٥ < 0،00. 

 وطريقة Small Group Discussion إن استخدام طريقة -٣

PQ4R  فهم على الطالب قدرة فعاال لرتقيةيكون 
 Small استخدام طريقة توجد مقارنة بنياملقروء. و 

Group Discussion وطريقةPQ4R  الطالب قدرة لرتقية 
تدل على حتصيل نتيجة من اختبار املقروء،  فهم على

مبستوى  Independent) (Sample Testعينة مستقل 
وهذه النتيجة تعرض أن  0،04 (Sig 2 tailed) الداللة

( وجمموعة التجربية PQ4Rجمموعة الضابطة )طريقة 
 .مايز( متSmall Group Discussion طريقة)

  
 املقرتحات -ب

 ظواهر السابقة تقدم الباحثة االقرتاحات اآلتية :لاعتمادا على ا
طريقة التدريس املناسبة عند يستخدم بغي للمدرس أن ين -1

 لتعلم.عملية التعليم وا
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أن  Aceh Besar اإلحسان دار مبعهد للمدرسينبغي  -2
 Small Group طريقةك   التدريسطريقة  يستخدم

Discussion وطريقةPQ4R  ف من عملية انيل األهدل
 .املقروء فهم التعليم خاصة يف تعليم

وا لن هذا البحث أن يتفضو ينبغي للقارئني الذين يقرؤ  -٣
يصلحوا هذا نقد، إذا وجدوا خطأ أو نقصاان فأن ابل

العيوب حىت يكون هذا البحث كامال ومفيدا للباحثة 
 والقارئني.
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SKOR DATA DIBOBOT
=================

Jumlah Subyek         = 19
Butir soal            = 35
Bobot utk jwban benar = 1
Bobot utk jwban salah = 0
Keterangan: data terurut berdasarkan skor (tinggi ke rendah)
Nama berkas: C:\USERS\ASUS\DOCUMENTS\LIZA PO.ANA

 No Urt   No Subyek  Kode/Nama  Benar  Salah  Kosong  Skr Asli  Skr Bobot 
       1         19  19            27      8       0        27         27 
       2          3  3             25     10       0        25         25 
       3         17  17            19     16       0        19         19 
       4         13  13            18     17       0        18         18 
       5         18  18            17     18       0        17         17 
       6          9  9             16     19       0        16         16 
       7         15  15            16     19       0        16         16 
       8         16  16            16     19       0        16         16 
       9         10  10            15     20       0        15         15 
      10         11  11            15     20       0        15         15 
      11         12  12            15     20       0        15         15 
      12          8  8             14     21       0        14         14 
      13         14  14            14     21       0        14         14 
      14          7  7             13     22       0        13         13 
      15          5  5             12     23       0        12         12 
      16          4  4             11     24       0        11         11 
      17          6  6             11     24       0        11         11 
      18          2  2              8     27       0         8          8 
      19          1  1              7     28       0         7          7 

RELIABILITAS TES
================

Rata2= 15.21
Simpang Baku= 4.92
KorelasiXY= 0.80
Reliabilitas Tes= 0.89
Nama berkas: C:\USERS\SONY\DOCUMENTS\PILOT STUDY

 No.Urut  No. Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor Ganjil   Skor Genap   Skor Total 
       1           1  1                           5            2            7 
       2           2  2                           4            4            8 
       3           3  3                          12           13           25 
       4           4  4                           6            5           11 
       5           5  5                           5            7           12 
       6           6  6                           5            6           11 
       7           7  7                           7            6           13 
       8           8  8                           9            5           14 
       9           9  9                           8            8           16 
      10          10  10                          8            7           15 
      11          11  11                          9            6           15 
      12          12  12                          9            6           15 
      13          13  13                          9            9           18 
      14          14  14                          7            7           14 
      15          15  15                          8            8           16 
      16          16  16                          8            8           16 



      17          17  17                         11            8           19 
      18          18  18                          9            8           17 
      19          19  19                         14           13           27 

KELOMPOK UNGGUL & ASOR
======================

Kelompok Unggul
Nama berkas: C:\USERS\SONY\DOCUMENTS\PILOT STUDY

                                                  1   2   3   4   5   6   7 
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor   1   2   3   4   5   6   7 
       1             19  19                  27   1   1   1   1   -   1   - 
       2              3  3                   25   1   1   1   -   -   1   1 
       3             17  17                  19   1   -   1   -   -   -   1 
       4             13  13                  18   -   1   -   -   -   -   - 
       5             18  18                  17   1   -   1   -   -   -   - 
          Jml Jwb Benar                           4   3   4   1   0   2   2 

                                                  8   9  10  11  12  13  14 
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor   8   9  10  11  12  13  14 
       1             19  19                  27   -   1   -   1   1   1   - 
       2              3  3                   25   1   1   1   1   1   -   1 
       3             17  17                  19   1   -   -   -   -   -   1 
       4             13  13                  18   -   1   -   1   1   -   1 
       5             18  18                  17   -   -   1   -   1   -   1 
          Jml Jwb Benar                           2   3   2   3   4   1   4 

                                                 15  16  17  18  19  20  21 
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor  15  16  17  18  19  20  21 
       1             19  19                  27   -   -   1   1   1   1   - 
       2              3  3                   25   1   1   -   1   -   -   1 
       3             17  17                  19   1   1   1   1   -   -   - 
       4             13  13                  18   -   1   1   1   -   -   - 
       5             18  18                  17   -   -   1   1   -   -   1 
          Jml Jwb Benar                           2   3   4   5   1   1   2 

                                                 22  23  24  25  26  27  28 
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor  22  23  24  25  26  27  28 
       1             19  19                  27   1   1   1   1   1   1   1 
       2              3  3                   25   1   1   1   1   -   1   - 
       3             17  17                  19   -   1   1   1   -   1   - 
       4             13  13                  18   1   1   1   1   -   1   - 
       5             18  18                  17   -   1   1   1   -   -   - 
          Jml Jwb Benar                           3   5   5   5   1   4   1 

                                                 29  30  31  32  33  34  35 
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor  29  30  31  32  33  34  35 
       1             19  19                  27   1   1   1   1   1   1   1 
       2              3  3                   25   1   1   1   1   -   1   - 
       3             17  17                  19   1   1   1   1   -   1   1 
       4             13  13                  18   1   1   1   1   1   -   - 
       5             18  18                  17   1   1   1   1   -   1   1 



          Jml Jwb Benar                           5   5   5   5   2   4   3 

Kelompok Asor
Nama berkas: C:\USERS\ASUS\DOCUMENTS\LIZA PO.ANA

                                                  1   2   3   4   5   6   7 
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor   1   2   3   4   5   6   7 
       1              5  5                   12   -   -   -   -   -   -   - 
       2              4  4                   11   -   -   -   -   -   -   - 
       3              6  6                   11   -   -   -   -   -   -   - 
       4              2  2                    8   -   -   -   -   -   -   - 
       5              1  1                    7   -   -   1   -   -   -   - 
          Jml Jwb Benar                           0   0   1   0   0   0   0 

                                                  8   9  10  11  12  13  14 
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor   8   9  10  11  12  13  14 
       1              5  5                   12   1   -   -   -   -   -   - 
       2              4  4                   11   -   -   -   -   1   -   - 
       3              6  6                   11   -   -   -   -   -   -   - 
       4              2  2                    8   -   -   -   -   -   -   - 
       5              1  1                    7   -   -   -   -   -   -   - 
          Jml Jwb Benar                           1   0   0   0   1   0   0 

                                                 15  16  17  18  19  20  21 
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor  15  16  17  18  19  20  21 
       1              5  5                   12   -   -   1   1   -   -   - 
       2              4  4                   11   -   -   1   1   -   -   - 
       3              6  6                   11   1   -   1   -   -   -   - 
       4              2  2                    8   -   -   -   1   -   -   - 
       5              1  1                    7   1   -   1   -   -   -   - 
          Jml Jwb Benar                           2   0   4   3   0   0   0 

                                                 22  23  24  25  26  27  28 
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor  22  23  24  25  26  27  28 
       1              5  5                   12   1   1   1   1   -   -   - 
       2              4  4                   11   1   1   1   1   -   1   - 
       3              6  6                   11   1   1   1   1   -   -   1 
       4              2  2                    8   -   1   -   1   -   -   - 
       5              1  1                    7   -   -   -   -   -   -   - 
          Jml Jwb Benar                           3   4   3   4   0   1   1 

                                                 29  30  31  32  33  34  35 
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor  29  30  31  32  33  34  35 
       1              5  5                   12   1   1   1   1   -   1   - 
       2              4  4                   11   1   -   1   1   -   -   - 
       3              6  6                   11   -   1   1   1   -   1   - 
       4              2  2                    8   1   1   1   1   -   1   - 
       5              1  1                    7   1   1   1   1   -   -   - 
          Jml Jwb Benar                           4   4   5   5   0   3   0 



DAYA PEMBEDA
============

Jumlah Subyek= 19
Klp atas/bawah(n)= 5
Butir Soal= 35
Nama berkas: C:\USERS\SONY\DOCUMENTS\PILOT STUDY

 No Butir Baru  No Butir Asli   Kel. Atas  Kel. Bawah  Beda   Indeks DP (%) 
             1              1           4           0     4           80.00 
             2              2           3           0     3           60.00 
             3              3           4           1     3           60.00 
             4              4           1           0     1           20.00 
             5              5           0           0     0            0.00 
             6              6           2           0     2           40.00 
             7              7           2           0     2           40.00 
             8              8           2           1     1           20.00 
             9              9           3           0     3           60.00 
            10             10           2           0     2           40.00 
            11             11           3           0     3           60.00 
            12             12           4           1     3           60.00 
            13             13           1           0     1           20.00 
            14             14           4           0     4           80.00 
            15             15           2           2     0            0.00 
            16             16           3           0     3           60.00 
            17             17           4           4     0            0.00 
            18             18           5           3     2           40.00 
            19             19           1           0     1           20.00 
            20             20           1           0     1           20.00 
            21             21           2           0     2           40.00 
            22             22           3           3     0            0.00 
            23             23           5           4     1           20.00 
            24             24           5           3     2           40.00 
            25             25           5           4     1           20.00 
            26             26           1           0     1           20.00 
            27             27           4           1     3           60.00 
            28             28           1           1     0            0.00 
            29             29           5           4     1           20.00 
            30             30           5           4     1           20.00 
            31             31           5           5     0            0.00 
            32             32           5           5     0            0.00 
            33             33           2           0     2           40.00 
            34             34           4           3     1           20.00 
            35             35           3           0     3           60.00 

TINGKAT KESUKARAN
=================

Jumlah Subyek= 19
Butir Soal= 35
Nama berkas: C:\USERS\SONY\DOCUMENTS\PILOT STUDY

 No Butir Baru  No Butir Asli  Jml Betul  Tkt. Kesukaran(%)  Tafsiran     
             1              1          9              47.37  Sedang       
             2              2          5              26.32  Sukar        
             3              3          9              47.37  Sedang       



             4              4          1               5.26  Sangat Sukar 
             5              5          2              10.53  Sangat Sukar 
             6              6          3              15.79  Sukar        
             7              7          3              15.79  Sukar        
             8              8          4              21.05  Sukar        
             9              9          7              36.84  Sedang       
            10             10          3              15.79  Sukar        
            11             11          5              26.32  Sukar        
            12             12          6              31.58  Sedang       
            13             13          1               5.26  Sangat Sukar 
            14             14          6              31.58  Sedang       
            15             15          6              31.58  Sedang       
            16             16          5              26.32  Sukar        
            17             17         17              89.47  Sangat Mudah 
            18             18         17              89.47  Sangat Mudah 
            19             19          1               5.26  Sangat Sukar 
            20             20          1               5.26  Sangat Sukar 
            21             21          4              21.05  Sukar        
            22             22         12              63.16  Sedang       
            23             23         18              94.74  Sangat Mudah 
            24             24         17              89.47  Sangat Mudah 
            25             25         18              94.74  Sangat Mudah 
            26             26          1               5.26  Sangat Sukar 
            27             27         11              57.89  Sedang       
            28             28          2              10.53  Sangat Sukar 
            29             29         18              94.74  Sangat Mudah 
            30             30         18              94.74  Sangat Mudah 
            31             31         19             100.00  Sangat Mudah 
            32             32         19             100.00  Sangat Mudah 
            33             33          2              10.53  Sangat Sukar 
            34             34         16              84.21  Mudah        
            35             35          3              15.79  Sukar        

KORELASI SKOR BUTIR DG SKOR TOTAL
=================================

Jumlah Subyek= 19
Butir Soal= 35
Nama berkas: C:\USERS\SONY\DOCUMENTS\PILOT STUDY

 No Butir Baru  No Butir Asli       Korelasi  Signifikansi         
             1              1          0.269  -                    
             2              2          0.340  Signifikan           
             3              3         -0.163  -                    
             4              4          0.790  Sangat Signifikan    
             5              5          0.063  -                    
             6              6          0.585  Sangat Signifikan    
             7              7            NAN  NAN                  
             8              8          0.083  -                    
             9              9          0.004  -                    
            10             10         -0.004  -                    
            11             11          0.159  -                    
            12             12          0.268  -                    
            13             13          0.790  Sangat Signifikan    
            14             14          0.232  -                    
            15             15            NAN  NAN                  
            16             16         -0.790  -                    



            17             17            NAN  NAN                  
            18             18          0.509  Sangat Signifikan    
            19             19          0.790  Sangat Signifikan    
            20             20          0.790  Sangat Signifikan    
            21             21            NAN  NAN                  
            22             22          0.278  -                    
            23             23          0.389  Signifikan           
            24             24          0.394  Sangat Signifikan    
            25             25          0.389  Signifikan           
            26             26          0.790  Sangat Signifikan    
            27             27          0.518  Sangat Signifikan    
            28             28          0.349  Signifikan           
            29             29          0.310  Signifikan           
            30             30          0.232  -                    
            31             31            NAN  NAN                  
            32             32            NAN  NAN                  
            33             33          0.578  Sangat Signifikan    
            34             34          0.377  Signifikan           
            35             35          0.489  Sangat Signifikan    

 Catatan: Batas signifikansi koefisien korelasi sebagaai berikut:

           df (N-2)  P=0,05  P=0,01     df (N-2)  P=0,05  P=0,01
              10     0,576   0,708         60     0,250   0,325
              15     0,482   0,606         70     0,233   0,302
              20     0,423   0,549         80     0,217   0,283
              25     0,381   0,496         90     0,205   0,267
              30     0,349   0,449        100     0,195   0,254
              40     0,304   0,393        125     0,174   0,228
              50     0,273   0,354       >150     0,159   0,208

           Bila koefisien = 0,000  berarti tidak dapat dihitung.

KUALITAS PENGECOH
=================

Jumlah Subyek= 19
Butir Soal= 35
Nama berkas: C:\USERS\ASUS\DOCUMENTS\LIZA PO.ANA

 No Butir Baru  No Butir Asli      a      b      c      d      * 
             1              1    0--   7---    9**    3++      0 
             2              2     6+    5**    0--     8-      0 
             3              3    9**    4++     1-     5+      0 
             4              4     3-   11--     4+    1**      0 
             5              5    5++    2**     9-     3+      0 
             6              6     7+     4+    3**    5++      0 
             7              7    6++    6++     4+    3**      0 
             8              8    0--    4**    4++  11---      0 
             9              9  10---    0--     2-    7**      0 
            10             10    3**    6++     2-     8+      0 
            11             11     3+     6+    5**    5++      0 
            12             12    8--    6**     2-     3+      0 
            13             13    1--    1**  17---    0--      0 
            14             14     3+    6**    5++    5++      0 



            15             15     7-    0--     6+    6**      0 
            16             16    5**    0--    4++  10---      0 
            17             17   2---    0--   17**    0--      0 
            18             18    0--   17**    0--   2---      0 
            19             19  18---    0--    0--    1**      0 
            20             20    0--  17---    1**    1--      0 
            21             21    4++    5++    4**    6++      0 
            22             22   12**   7---    0--    0--      0 
            23             23   18**   1---    0--    0--      0 
            24             24     1+   17**     1+    0--      0 
            25             25    0--   18**   1---    0--      0 
            26             26    0--    0--  18---    1**      0 
            27             27    0--   8---    0--   11**      0 
            28             28  17---    2**    0--    0--      0 
            29             29   1---    0--   18**    0--      0 
            30             30    0--   1---    0--   18**      0 
            31             31   19**      0      0      0      0 
            32             32   19**      0      0      0      0 
            33             33    1--    5++    2**   11--      0 
            34             34    0--    1++    2--   16**      0 
            35             35    0--  14---    3**     2-      0 

Keterangan: 
** : Kunci Jawaban
++ : Sangat Baik
+  : Baik
-  : Kurang Baik
-- : Buruk
---: Sangat Buruk

REKAP ANALISIS BUTIR
=====================

Rata2= 15.21
Simpang Baku= 4.92
KorelasiXY= 0.80
Reliabilitas Tes= 0.89
Butir Soal= 35
Jumlah Subyek= 19
Nama berkas: C:\USERS\ASUS\DOCUMENTS\LIZA PO.ANA

 Btr Baru  Btr Asli  D.Pembeda(%)  T. Kesukaran  Korelasi  Sign. Korelasi       
        1         1         80.00  Sedang           0.553  Sangat Signifikan    
        2         2         60.00  Sukar            0.573  Sangat Signifikan    
        3         3         60.00  Sedang           0.399  Sangat Signifikan    
        4         4         20.00  Sangat Sukar     0.581  Sangat Signifikan    
        5         5          0.00  Sangat Sukar    -0.051  -                    
        6         6         40.00  Sukar            0.614  Sangat Signifikan    
        7         7         40.00  Sukar            0.433  Sangat Signifikan    
        8         8         20.00  Sukar            0.274  -                    
        9         9         60.00  Sedang           0.514  Sangat Signifikan    
       10        10         40.00  Sukar            0.373  Signifikan           
       11        11         60.00  Sukar            0.623  Sangat Signifikan    
       12        12         60.00  Sedang           0.538  Sangat Signifikan    
       13        13         20.00  Sangat Sukar     0.581  Sangat Signifikan    
       14        14         80.00  Sedang           0.467  Sangat Signifikan    



       15        15          0.00  Sedang          -0.006  -                    
       16        16         60.00  Sukar            0.423  Sangat Signifikan    
       17        17          0.00  Sangat Mudah    -0.092  -                    
       18        18         40.00  Sangat Mudah     0.445  Sangat Signifikan    
       19        19         20.00  Sangat Sukar     0.581  Sangat Signifikan    
       20        20         20.00  Sangat Sukar     0.581  Sangat Signifikan    
       21        21         40.00  Sukar            0.301  -                    
       22        22          0.00  Sedang           0.307  Signifikan           
       23        23         20.00  Sangat Mudah     0.404  Sangat Signifikan    
       24        24         40.00  Sangat Mudah     0.553  Sangat Signifikan    
       25        25         20.00  Sangat Mudah     0.404  Sangat Signifikan    
       26        26         20.00  Sangat Sukar     0.581  Sangat Signifikan    
       27        27         60.00  Sedang           0.528  Sangat Signifikan    
       28        28          0.00  Sangat Sukar     0.272  -                    
       29        29         20.00  Sangat Mudah     0.207  -                    
       30        30         20.00  Sangat Mudah     0.207  -                    
       31        31          0.00  Sangat Mudah       NAN  NAN                  
       32        32          0.00  Sangat Mudah       NAN  NAN                  
       33        33         40.00  Sangat Sukar     0.522  Sangat Signifikan    
       34        34         20.00  Mudah            0.290  -                    
       35        35         60.00  Sukar            0.524  Sangat Signifikan    



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(R P P) 

 

 

Sekolah  : MTsS Darul Ihsan 

Mata pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas / semester : VIII / 1  

Materi pokok  : الساعة 
Alokasi waktu  : 2 × 40 (2×pertemuan) 

 

 

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 

sosial 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/KD dan Indikator Pencapaian Kompetensi/IPK  

 

Kompetensi Dasar Indikator 
 

1.1  Menerima  bahwa  kemampuan berbahasa 

merupakan anugerah Allah SWT. 

 

 

1.1.1 Menggunakan   bahasa  Arab  dengan 

sebaik-baiknya 

1.1.2 Menghargai   bahasa  Arab  dengan 

cara menjunjung tinggi bahasa Arab 

1.1.3 Menghargai   bahasa   Arab   karna 

ulama terdahulu menggunakan Bahasa 

Arab  

 

 

2.1 Menjalankan perilaku peduli (toleransi, 

gotong royong) dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

 

2.1.1 iMeminta izin ketika akan memasuki 

ruangan  orang lain dan ketika hendak 

menggunakan barang milik orang 

lain. 

2.1.2iMenerima resiko dari setiap tindakan 

yang dilakukan. 



2.1.3iMelaksanakan setiap pekerjaan yang 

menjadi tanggung jawabnya.   

 

3.1  Memahami  fungsi   sosial,  struktur   teks 

dan unsur kebahasaan (bunyi, kata, dan 

makna) dari teks sederhana yang 

berkaitan dengan tema :  

 ساعةال
Yang melibatkan tindak tutur memberi 

dan meminta informasi terkait waktu 

dengan memperhatikan susunan 

gramatikal  

 العدد الرتتييب
 

 

3.1.1 Memahami isi  teks  sederhana  yang 

berkaitan dengan tema ساعةال  

3.1.2 Mengetahui makna dari teks bacaan  

3.1.3 Memahami susunan gramatikal  العدد
  الرتتييب

3.1.4 Menentukan العدد الرتتييب sesuai pada 

tempatnya 

     

 

 

4.1 Mendemonstrasikan   yang   melibatkan 

tindak tutur memberi dan meminta 

informasi terkait dengan waktu dengan 

memperhatikan susunan gramatikal 

 العدد الرتتييب   
baik secara lisan maupun tulisan. 

 

4.1.1 Mendemonstrasikan isi teks  sederhana  

yang berkaitan dengan tema ساعةال   

baik secara lisan maupun tulisan. 
4.1.2 Mempertunjukkan  makna  dari  teks 

bacaan baik secara lisan maupun 

tulisan. 

4.1.3 mempertunjukkan العدد الرتتييب yang 

terdapat didalam teks bacaan 

 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah proses pembelajaran selesai siswa diharapkan untuk: 

1. Siswa mampu memahami isi teks sederhana yang berkaitan dengan tema ساعةال  

dengan baik.  

2. Siswa mampu mengetahui makna dari teks bacaan dengan benar. 

3. Siswa mampu memahami susunan gramatikal  الرتتييبالعدد  dengan baik. 

4. Siswa mampu menentukan العدد الرتتييب sesuai pada tempatnya dengan tepat. 

5. Siswa mampu mempertunjukkan isi dan makna dari teks bacaan baik secara lisan 

maupun tulisan dengan baik. 

6. Siswa mampu mempertunjukkan bentuk kalimat memberi dan meminta informasi 

terkait dengan waktu dengan benar. 

 



D. Materi Pembelajaran  

 الساعة

 



 
 

 
 
 



 القراءة

 
 

 
 

 

E. Pendekatan /Model /Metode Pembelajaran 

 Pendekatan  : Scientific  

 Model   : Group investigation 

 Metode pembelajaran : Small group discussion 

 

 

F. Media/Alat dan Bahan Pembelajaran 

1. Media 

a. Papan tulis 

b. Teks bacaan 

c. Jam 

d. Kartu kata 

  

2. Alat/Bahan 

a. Alat perlengkapan sekolah 

 



 

G. Sumber Belajar  

1. Kementerian Agama Republik Indonesia 2020, Bahasa Arab, Jakarta 2020 

2. Dr. Abdul Rahman bin Ibrahim Al-fauzan, Mukhtar Al-thaher Husain, Muhammad 

Abdul Khalik Muhammah Fadl  لعربية بني يديك buku pertama bagian kedua, PT. 

Future Media gate. 

3. Heri gusnadi. As, Ma’hadi kamus saku Indonesia – Arab, Maiza Publisher, 2008. 

 

H. Langkah-Langkah Pembelajaran  

 Pertemuan Pertama (1 × 40 menit) 

 

 

Kegiatan  

 

Deskripsi Kegiatan 

 

Alokasi 

Waktu 

 

Pendahuluan 

 

 

1. Guru memasuki kelas dan mengucapkan salam 

pembuka. 

2. Guru mengkondisikan kelas dengan cara merapikan 

tempat duduk dan mengutip sampah yang ada disekitar  

3. Guru bercerita tentang sangat penting untuk menjaga 

kebersihan lingkungan 

4. Guru mengajak semua siswa untuk berdo’a memulai 

pembelajaran 

5. Guru menanyakan kabar dan memeriksa kehadiran 

siswa 

6. Guru bertanya tentang materi minggu lalu agar siswa 

tetap ingat dengan materi yang telah diajarkan 

7. Guru mengaitkan materi pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman siswa 

8. Guru mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan 

pelajaran yang akan dilakukan 

9. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

berlangsung 

 

 

10 menit 

 

Inti 

 

 

1. Siswa mendengar penjelasan guru tentang susunan 

gramatikal العدد الرتتييب (mengamati) 

2. Siswa bertanya tentang العدد الرتتييب yang belum 

dipahami (menanya) 

3. Siswa menyimak penjelasan guru tentang ساعةال  

(mengamati) 

4. Siswa memberikan contoh ساعةال  pada kehidupan 

sehari-hari (mencoba) 

 

40 menit 



5. Siswa mempresentasikan contoh yang telah dibuat 

(mengkomunikasi) 
 

 

Penutup 

 

 

1. Guru meminta siswa untuk membuat kesimpulan 

mengenai materi yang telah dipelajari hari ini 

2. Guru menguatkan kembali kesimpulan yang telah 

disimpulkan oleh siswa 

3. Guru membagikan lembar evaluasi 

4. Guru memberikan umpan balik terhadap proses 

pembelajaran hari ini pada siswa 

5. Guru menyampaikan pesan – pesan moral dengan 

bercerita tentang pentingnya membaca dan belajar  

6. Guru menutup pembelajaran hari ini dengan membaca 

do’a 

7. Guru mengucapkan salam lalu keluar dari kelas 

 

 

10 menit 

 

 

 Pertemuan Kedua (1 × 40 menit) 

 

 

Kegiatan  

 

Deskripsi Kegiatan 

 

Alokasi 

Waktu 

 

Pendahuluan 

 

 

1. Guru memasuki kelas dan mengucapkan salam 

pembuka. 

2. Guru mengkondisikan kelas dengan cara merapikan 

tempat duduk dan mengutip sampah yang ada disekitar  

3. Guru bercerita tentang sangat penting untuk menjaga 

kebersihan lingkungan 

4. Guru mengajak semua siswa untuk berdo’a memulai 

pembelajaran 

5. Guru menanyakan kabar dan memeriksa kehadiran 

siswa 

6. Guru bertanya tentang materi minggu lalu agar siswa 

tetap ingat dengan materi yang telah diajarkan 

7. Guru mengaitkan materi pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman siswa 

8. Guru mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan 

pelajaran yang akan dilakukan 

9. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

berlangsung 

 

 

10 menit 

 

Inti 

 

 

1. Siswa mendengar bacaan guru tentang teks yang 

berkaitan denga tema ساعةال  (mengamati) 

2. Siswa membaca teks bersama dengan teman 

 

40 menit 



kelompoknya (mengamati) 

3. Siswa mendiskusikan teks bersama dengan teman 

kelompoknya (mengkomunikasi) 

4. Siswa bertanya tentang kosa kata yang tidak diketahui 

didalam teks ساعةال  (menanya) 

5. Siswa menela’ah العدد الرتتييب yang terdapat didalam teks 

(menelar) 

6. Siswa membuat contoh lain seperti  teks ساعةال  dengan 

teman kelompoknya (mencoba) 

7. Siswa mempresentasikan teks yang telah dibuat 

(mengkomunikasi) 
 

 

Penutup 

 

 

1. Guru meminta siswa untuk membuat kesimpulan 

mengenai materi yang telah dipelajari hari ini 

2. Guru menguatkan kembali kesimpulan yang telah 

disimpulkan oleh siswa 

3. Guru membagikan lembar evaluasi 

4. Guru memberikan umpan balik terhadap proses 

pembelajaran hari ini pada siswa 

5. Guru menyampaikan pesan – pesan moral dengan 

bercerita tentang pentingnya membaca dan belajar  

6. Guru menutup pembelajaran hari ini dengan membaca 

do’a 

7. Guru mengucapkan salam lalu keluar dari kelas 

 

 

10 menit 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(R P P) 

 

 

Sekolah  : MTsS Darul Ihsan 

Mata pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas / semester : VIII / 1  

Materi pokok  : الساعة 
Alokasi waktu  : 2 × 40 (2×pertemuan) 

 

 

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 

sosial 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/KD dan Indikator Pencapaian Kompetensi/IPK  

 

Kompetensi Dasar Indikator 
 

1.1  Menerima  bahwa  kemampuan berbahasa 

merupakan anugerah Allah SWT. 

 

 

1.1.1 Menggunakan   bahasa  Arab  dengan 

sebaik-baiknya 

1.1.2 Menghargai   bahasa  Arab  dengan 

cara menjunjung tinggi bahasa Arab 

1.1.3 Menghargai   bahasa   Arab   karna 

ulama terdahulu menggunakan Bahasa 

Arab  

 

 

2.1 Menjalankan perilaku peduli (toleransi, 

gotong royong) dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

 

2.1.1 iMeminta izin ketika akan memasuki 

ruangan  orang lain dan ketika hendak 

menggunakan barang milik orang 

lain. 

2.1.2iMenerima resiko dari setiap tindakan 

yang dilakukan. 



2.1.3iMelaksanakan setiap pekerjaan yang 

menjadi tanggung jawabnya.   

 

3.1  Memahami  fungsi   sosial,  struktur   teks 

dan unsur kebahasaan (bunyi, kata, dan 

makna) dari teks sederhana yang 

berkaitan dengan tema :  

 ساعةال
Yang melibatkan tindak tutur memberi 

dan meminta informasi terkait waktu 

dengan memperhatikan susunan 

gramatikal  

 العدد الرتتييب
 

 

3.1.1 Memahami isi  teks  sederhana  yang 

berkaitan dengan tema ساعةال  

3.1.2 Mengetahui makna dari teks bacaan  

3.1.3 Memahami susunan gramatikal  العدد
  الرتتييب

3.1.4 Menentukan العدد الرتتييب sesuai pada 

tempatnya 

     

 

 

4.1 Mendemonstrasikan   yang   melibatkan 

tindak tutur memberi dan meminta 

informasi terkait dengan waktu dengan 

memperhatikan susunan gramatikal 

 العدد الرتتييب   
baik secara lisan maupun tulisan. 

 

4.1.1 Mendemonstrasikan isi teks  sederhana  

yang berkaitan dengan tema ساعةال   

baik secara lisan maupun tulisan. 
4.1.2 Mempertunjukkan  makna  dari  teks 

bacaan baik secara lisan maupun 

tulisan. 

4.1.3 mempertunjukkan العدد الرتتييب yang 

terdapat didalam teks bacaan 

 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah proses pembelajaran selesai siswa diharapkan untuk: 

1. Siswa mampu memahami isi teks sederhana yang berkaitan dengan tema ساعةال  

dengan baik.  

2. Siswa mampu mengetahui makna dari teks bacaan dengan benar. 

3. Siswa mampu memahami susunan gramatikal العدد الرتتييب dengan baik. 

4. Siswa mampu menentukan العدد الرتتييب sesuai pada tempatnya dengan tepat. 

5. Siswa mampu mempertunjukkan isi dan makna dari teks bacaan baik secara lisan 

maupun tulisan dengan baik. 

6. Siswa mampu mempertunjukkan bentuk kalimat memberi dan meminta informasi 

terkait dengan waktu dengan benar. 

 



D. Materi Pembelajaran  

 الساعة

 



 
 

 
 
 



 القراءة

 
 

 
 

E. Pendekatan /Model /Metode Pembelajaran 

 Pendekatan  : Scientific  

 Model   : Discovery learning 

 Metode pembelajaran : PQ4R (Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review) 

 

 

F. Media/Alat dan Bahan Pembelajaran 

1. Media 

a. Papan tulis 

b. Teks bacaan 

c. Jam 

  

2. Alat/Bahan 

a. Alat perlengkapan sekolah 

 

 

 



G. Sumber Belajar  

1. Kementerian Agama Republik Indonesia 2020, Bahasa Arab, Jakarta 2020 

2. Dr. Abdul Rahman bin Ibrahim Al-fauzan, Mukhtar Al-thaher Husain, Muhammad 

Abdul Khalik Muhammah Fadl  لعربية بني يديك buku pertama bagian kedua, PT. 

Future Media gate. 

3. Heri gusnadi. As, Ma’hadi kamus saku Indonesia – Arab, Maiza Publisher, 2008. 

 

H. Langkah-Langkah Pembelajaran  

 Pertemuan Pertama (1 × 40 menit) 

 

 

Kegiatan  

 

Deskripsi Kegiatan 

 

Alokasi 

Waktu 

 

Pendahuluan 

 

 

1. Guru memasuki kelas dan mengucapkan salam 

pembuka. 

2. Guru mengkondisikan kelas dengan cara merapikan 

tempat duduk dan mengutip sampah yang ada disekitar  

3. Guru bercerita tentang sangat penting untuk menjaga 

kebersihan lingkungan 

4. Guru mengajak semua siswa untuk berdo’a memulai 

pembelajaran 

5. Guru menanyakan kabar dan memeriksa kehadiran 

siswa 

6. Guru bertanya tentang materi minggu lalu agar siswa 

tetap ingat dengan materi yang telah diajarkan 

7. Guru mengaitkan materi pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman siswa 

8. Guru mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan 

pelajaran yang akan dilakukan 

9. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

berlangsung 

 

 

10 menit 

 

Inti 

 

 

1. Siswa mendengar penjelasan guru tentang susunan 

gramatikal العدد الرتتييب (mengamati) 

2. Siswa bertanya tentang العدد الرتتييب yang belum 

dipahami (menanya) 

3. Siswa menyimak penjelasan guru tentang ساعةال  

(mengamati) 

4. Siswa memberikan contoh ساعةال  pada kehidupan 

sehari-hari (mencoba) 

5. Siswa mempresentasikan contoh yang telah dibuat 

(mengkomunikasi) 

 

40 menit 



 

Penutup 

 

 

1. Guru meminta siswa untuk membuat kesimpulan 

mengenai materi yang telah dipelajari hari ini 

2. Guru menguatkan kembali kesimpulan yang telah 

disimpulkan oleh siswa 

3. Guru membagikan lembar evaluasi 

4. Guru memberikan umpan balik terhadap proses 

pembelajaran hari ini pada siswa 

5. Guru menyampaikan pesan – pesan moral dengan 

bercerita tentang pentingnya membaca dan belajar  

6. Guru menutup pembelajaran hari ini dengan membaca 

do’a 

7. Guru mengucapkan salam lalu keluar dari kelas 

 

 

10 menit 

 

 

 Pertemuan Kedua (1 × 40 menit) 

 

 

Kegiatan  

 

Deskripsi Kegiatan 

 

Alokasi 

Waktu 

 

Pendahuluan 

 

 

1. Guru memasuki kelas dan mengucapkan salam 

pembuka. 

2. Guru mengkondisikan kelas dengan cara merapikan 

tempat duduk dan mengutip sampah yang ada disekitar  

3. Guru bercerita tentang sangat penting untuk menjaga 

kebersihan lingkungan 

4. Guru mengajak semua siswa untuk berdo’a memulai 

pembelajaran 

5. Guru menanyakan kabar dan memeriksa kehadiran 

siswa 

6. Guru bertanya tentang materi minggu lalu agar siswa 

tetap ingat dengan materi yang telah diajarkan 

7. Guru mengaitkan materi pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan pengalaman siswa 

8. Guru mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan 

pelajaran yang akan dilakukan 

9. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

berlangsung 

 

 

 

10 menit 

 

Inti 

 

 

1. Siswa mendengar bacaan guru tentang teks yang 

berkaitan denga tema ساعةال  (mengamati) 

2. Siswa bertanya tentang kosa kata yang tidak diketahui 

didalam teks  ساعةال  (menanya) 

 

40 menit 



3. Siswa membaca teks ساعةال  selintas dengan cepat 

(mengamati) 
4. Siswa membuat pertanyaan yang berkaitan dengan teks 

yang telah dibaca, dan pertanyaan tersebuat diawali 

dengan menggunakan kata “apa, siapa, kapan, dimana, 

kenapa, dan bagaimana” (mencoba)  

5. Siswa membaca teks ساعةال  dengan aktif sambil 

menjawab pertanyaan – pertanyaan yang telah dibuat 

(mengamati) (mencoba) 

6. Siswa menela’ah العدد الرتتييب yang terdapat didalam teks 

(menelar) 

7. Siswa membuat intisari dari teks  ساعةال  (mencoba) 

8. Siswa mempresentasikan intisari yang telah dibuat 

(mengkomunikasi)  
 

 

Penutup 

 

 

1. Guru meminta siswa untuk membuat kesimpulan 

mengenai materi yang telah dipelajari hari ini 

2. Guru menguatkan kembali kesimpulan yang telah 

disimpulkan oleh siswa 

3. Guru membagikan lembar evaluasi 

4. Guru memberikan umpan balik terhadap proses 

pembelajaran hari ini pada siswa 

5. Guru menyampaikan pesan – pesan moral dengan 

bercerita tentang pentingnya membaca dan belajar  

6. Guru menutup pembelajaran hari ini dengan membaca 

do’a 

7. Guru mengucapkan salam lalu keluar dari kelas 

 

 

10 menit 

 



Nama         : …………….. 

Kelas          :……………... 

Semester    : ……………..            

 

 

Petunjuk: 

 Bacalah soal dengan teliti ! 

 Jawablah soal dengan benar dan tepat ! 

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

 

 ! الصحيحة اإلجابة على (X)ضع عالمة 

 

Teks untuk soal 1 – 4 

 ة  اع  ف الس   ظ  ق  يْ ت   سْ ، أ  ة  اس  ر  م الد   ّي   . ف أ  ت  رْ اك  ب    ة  ي  م  ال  سْ اإْل   ة  ط  س   و  ت   م  الْ  ة  س  ر  دْ م   الْ ف   م  ل  ع  ت   ح، أ  ات  ف   يْ سْ  ا  
 ح  يْ ت   سْ وأ   ة  ع  اب   ف الس  ل  وْ اْل   ة  ص  لْ  ا أ  د  بْ . ت   ف  صْ والن   ة  س  اد  الس   اعة  ف الس   ة  س  ر  دْ م   الْ ل  إ   ب  ه  ذْ ا. أ  اح  ب  ص   ة  ع  اب  الر  

 ص  ص  ح   ي   ان  م   ث   س  ر  دْ أ  ة. و  ر  اش  اعة الع   السف   ة  اس  ر  لد   ل   ة  ي  ن  ث   ة  ر  م   ف    الص  ل  إ   ع  ج  رْ أ   م     ، ث  ف  صْ ن  والْ  ة  ع  اس  ف الت  
 ل  إ   ب  ه  ذْ  أ  ان  ي  حْ أ  و   ت  يْ ب    الْ ل  إ   ب  ه  ذْ أ   م   ا ث  ر  هْ ظ   ع  بْ لر  وا   ة  د  اح  و  الْ  ة  اع   الس  ي ف  اس  ر  الد    م  وْ ي   الْ ى ه  ت  ن ْ . ي   م  وْ ف الي   

 .ب  ت  الك   ض  عْ ب    ر  ي ْ ع  ت  سْ ل    ة  ب  ت   كْ م  الْ 
 

 فاتح ؟ ن  ك  سْ ي   ن  يْ أ   -1
 يوجياكارت -د  جاكرت -ج          ابندونغ -ب     أتشيه  -أ
 

 ؟ة ي  ان  ث  الالصة  و ل  وْ ة ال  ص  أ ال  د  بْ مىت ت    -2
  الساعة العاشرة والسابعةف  -ج      الساعة السابعة والتاسعة ف  -أ

 الساعة التاسعة والسابعة ف  -د       الساعة السابعة والعاشرةف  -ب
 

 اليوم ؟ ف فاتح س  ر  دْ ة ي  ص  كم ح   -3
 حصص 5 -د  حصص 6 -ج      حصص 7 -ب      حصص 8 -أ



 ؟ ار  هْ ظ   ع  بْ لر  وا   ة  د  اح  و  الْ  ة  اع   الس  ف  فاتح  ب  ه  ذْ أين ي   -4
 مكتبة -د         مقصف  -ج      محام -ب        مستشفى -أ

 

 

Teks untuk soal 5 – 8 

 ل  إ   ار  ك   ب  م   ر  م  ع   ب  ه  ذْ ي  . ان  ر  ي   الط   ة  ك  ر  ش   ف   ل  م  عْ ي    و  ه  و   ،ان  ر  ي   الط   ة  ي     ل   ك    ف   ان  ر  ي   الط   س  ر  د   ،ار  ي  ط   ر  م  ع  
 ف   ات  اع  س   ع  بْ س   ر  م  ع   ل  م  عْ ي   . ار  هْ ظ   ة  د  اح  الو   ة  اع  الس   يه  ت  ن ْ ي   و   ا،اح  ب  ص   ة  س  اد  الس   ة  اع  الس   ل  م  الع   أ  د  بْ ي   . ة  ك  ر  الش  
 ة  ك  ر  الش   ل  إ   ر  م  ع   ب  ه  ذْ ي  . ة  ع  م  ج   الْ  م  وْ ي   و   ،س  يْ م  خ   الْ  م  وْ ي    ة  ل  طْ ع  الْ . ع  وْ ب   سْ اْل   ف   م  ّي  أ   ة  س  خ ْ  ل  م  عْ ي   و   ،م  وْ الي   
 .ة  ار  ي  لس  اب  

 

 ؟ عمر ل  م  عْ ي    ن  يْ أ   -5
 الطريان شركة ف -ج    شروابتاملشركة  ف -أ

 التكنولوجياشركة  ف -د    ال مالبسشركة  ف -ب
 

 ؟ يه  ت  ن ْ ي   و   ل  م  الع   أ  د  بْ ي    مىت  -6
        مساء السادسة الساعةو  ليالالواحدة  الساعة -أ

       ليال الواحدة الساعةمساء و  السادسة الساعة -ب
        مساء السادسة الساعةظهرا و الواحدة  الساعة -ج
 ظهرا الواحدة الساعةو  صباحا السادسة الساعة -د
 

 ب         ....... ة  ك  ر  الش   إل عمر ب  ه  ذْ ي   -7
 سيارة -د     دراجة نرية-ج             دراجة -ب         طائرة -أ
 
 
 



 ؟ اه  ن  عْ م   ار  ي  ط  . ط ي ار   ر  م  ع   -8
 Perawat -د  Dokter -ج         Pramugari -ب   Pilot -أ

 

 

Teks untuk soal 9 – 13 

 ة  اع  الس   ة  س  ر  دْ م   الْ ل  إ   ب  ه  ذْ ت  ا، و  ر  جْ ف   ة  س  ام  خ   الْ  ة  اع  الس   ظ  ق  يْ ت   سْ . ت  ة  ي  ائ  د  ت  بْ ال   ة  ل  ح  رْ م   الْ ف   ة  س  ر   د  م   ة  م  اط  ف  
 س  ر   د  ا. ت  ر  هْ ظ   ة  ر  شْ ع   ة  ي  ان  الث   ة  اع  لس  ي اه  ت  ن ْ ي   ا، و  اح  ب  ص   ة  ع  اب  الس   ة  اع  الس   ي  اس  ر  الد   م  وْ الي    أ  د  بْ ا. ي   اح  ب  ص   ة  س  اد  الس  

 ة  اح  ت   سْ ف اإل   ة  م  اط  ف   ب  ه  ذْ . ت  م  وْ ل  الع  و   ة  ي  م  ال  سْ اإل   ة  اف  ق  الث   و   ة  ي  ب  ر  الع   ة  غ  الل   س  ر   د  . ت  م  وْ ف الي    ص  ص  ح   س  خ ْ  ة  م  اط  ف  
 .ة  ف  ي ْ ح  ص   وْ  أ  ااب  ت  ك    أ  ر  قْ ت   ، و  ة  ب  ت   كْ م  إل الْ 

 

 ؟ ة  م  اط  ف   ة  ن  هْ ا م  م   -9
 طبيبة -د      سة         مدر   -ج       موظفة  -ب     شرطية -أ
 

 ؟ م  وْ الن    ن  ة م  م  اط  ف   ظ  ق  يْ ت   سْ  ت  ىت  م   -10
 سابعةلالساعة ا -د     الساعة السادسة -ج    الساعة اخلامسة -ب       الساعة الرابعة -أ
 

 ؟ م  وْ الي    ف   ةم  اط  ف   س  ر   د  ت   ة  ص  ح   مْ ك   -11
 سبع حصص -د      حصص ست -ج       خس حصص -ب أربع حصص  -أ
 

 ......... ل  إ   ة،ي  اآلت   س  وْ ر  ة الد  م  اط  ف   س  ر   د  ت   -12
 اللغة العربية -د            العلوم -ج       لجنليييةاللغة اإل -ب  الثقافة اإلسالمية -أ
 

 ؟ ااه  ن  عْ م   ة  ف  ي ْ ح  ص  ال. ة  ف  ي ْ ح  ص   وْ  أ  ااب  ت  ك    أ  ر  قْ ت   ، و  ة  ب  ت   كْ م  إل الْ  ة  اح  ت   سْ ف اإل   ة  م  اط  ف   ب  ه  ذْ ت   -13
 Buku -د          Koran -ج        Novel -ب   Jurnal -أ

 



 لنصفوا الساعة الرابعة -14
  -د          -ج          -ب             -أ

 

 

 

Percakapan untuk soal 15 – 18 

 
 

 ؟ ةث  اد  ح  امل    يْ ر   جْ ن ت  يْ أ   -15
 ف ال مستوصف -د      ف ال فصل -ج   ف ال مكتبة -ب        ف الديوان -أ
 

 بدأ الدرس ؟هاشم ل ر  ظ  ت  ن ْ عة ي   اسكم  -16
 ساعتني -د            ربع الساعة -ج     ثلث الساعة -ب  نصف الساعة -أ
 
 



 ؟  أي ساعة ينتهي الدرس الو ف   -17
 ال حادية عشرة -د       والنصف  العاشرة -ج      العاشرة -ب     التاسعة والنصف -أ
 

 ؟ الدرس الثاين ف أي ساعة يبدأ -18
 ال حادية عشرة -د        والنصف العاشرة -ج      العاشرة -ب     التاسعة والنصف -أ

 
 شرةاعالالساعة  -أ                -19

 لتاسعةالساعة ا -ب         
 الساعة الثانية عشرة -ج
 الساعة الادية عشر -د 

 

 

 الساعة الثامنة -أ      -20
      والنصفالساعة الثامنة  -ب 
 الساعة الثامنة والثلث -ج  

 الساعة الثامنة والربع -د   
 

 
 



 

 

 الصور الفتوغرافية
 Small Group Discussion تسخداا  ريقة الفصل اب

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

 
 



 

 

 PQ4R ريقة تسخداا  الفصل اب
 

 
 

 



 

 

 
 
 

 
 


