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 استهالل
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 
ٰيٓاىيػُّهىا الًَّذٍينى ٓامىنػيوٍاا ًاذىا ًقٍيلى لىكيٍم تػىفىسَّحيٍوا ًِف اٍلمىٓجًلًس فىاٍفسىحيٍوا 

 كىًاذىا ًقٍيلى  يػىٍفسىحً 
ي لىكيٍمْۚ ي الًَّذٍينى ٓامىنػيٍوا  اّللٌٓ اٍنشيزيٍكا فىاٍنشيزيٍكا يػىٍرفىًع اّللٌٓ

ًبيػٍره ًمنٍ  ي دبىا تػىٍعمىليٍوفى خى  كىاّللٌٓ
 كىالًَّذٍينى ايٍكتيوا اٍلًعٍلمى دىرىٓجتوٍۗ

كيٍمْۙ  
(ُُ)سورة اجملادلة :   

 )صدؽ هللا العظيم (
 

كىمىٍن سىلىكى طىرًيٍػقنا يػىٍلتىًمسي ًفٍيًو ًعٍلمنا سىهَّلى هللاي لىوي بًًو طىرًيٍػقنا ًإَلى 
 اعبٍىنَّةً 

(ِٗٗٔركاه اؼبسلم )  

 



 

 د
 

 ءإهدا
 

حسننا أيب اؼبكـر أضبد جأيس الكرديُت برنا كا كلدمٌ إَل  -ُ
ذين ربياين لجوميايت، اليرضبها هللا اؼبكرمة   أميك 

صغَتة حفظهما هللا كأبقامها يف سالمة الدين كالدنيا 
 كاآلخَتة.

اإلسالمية اغبكومية، كإَل أساتذيت يف جامعة الرانَتم  -ِ
دكين إرشادا الذين عملوين أنواع العلـو اؼبفيدة  كأرشي

 صحيحا ؽبم ابلكثَت تقديرا كإجالال.
 الرانَتمجامعة كإَل صبيع  زمالئي كأصدقائي يف  -ّ

. أقوؿ شكرا جزيال على اإلسالمية اغبكومية
م هللا خَت هكمساعدهتم يل يف إجياز ىذه الرسالة، جزا 

 اعبزء.
 
 
 
 

 



 

 
 

 شكر وتقدير
 بسمميحرلا نمحرلا هللا        

نستغفره نعوذ ابهلل من شركر و ك نستعيناغبمدهلل كبمده ك 
فال  ه هللا فال مضل لو كمن يضللسيئات أعمالنا من يهدك  أنفسنا

 أشهد أفٌ ك  حده ال شريك لو ف ال إلو إال هللا ك أأشهد ك لو  ادمى
  .ده كرسولوا عبؿبمدن 

من كتابة ىذه الرسالة اليت  فقد انتهت الباحثة إبذف هللا
كلية الًتبية كأتىيل اؼبعلمُت يقررىا قسم تعليم اللغة العربية ب

 فعالية اؼبوضوع " ربت جبامعة الرانَتم اإلسالمية اغبكومية 
مهارة  لرتقية (Power Point)بوسيلة ابور بينت طريقة تدريبات 

  ." MTSN 1 MODEL BANDA ACEH ــــــــ ب بالقراءة للطال
دة تشكر الباحثة شكرا عظيما كيف ىذه الفرصة السعي

العربية كعميد كلية الًتبية كرئيس قسم تعليم اللغة  اعبامعة رئس
 ال تضيع أجر من أحسن عمال. كتسأؽبم هللا اػبَت، إنو

إبشراؼ اؼبشرفتُت الرسالة كيتم إشراؼ كتابة ىذه  
ُت األستاذة الدكتورة سالمي ؿبمود اؼباجستَت كفجرية لتالفاض



 

 
 

ىا بكتاهبا راتاؼباجستَت. فتقدـ ؽبما الباحثة الشكر التاين قد دبٌ 
شرافا جيدا أك قاهتما إلشراؼ ىذه الرسالة إ ىذه الرسالة  كأنفاؽ

 من أكؽبا إَل آخرىا. كابرؾ ؽبما هللا يف الدنيا كاآلخرة. 
 MTSN 1 ػػػػػػػػ ب تشكر شكرا جزيال رئس اؼبدرسةك  

MODEL BANDA تربيايت اللغة العربية كخاصة األستاذة ؼبعلمة 
اليت قد أعطاىا  MTSN 1 MODEL BANDA ACEH  ػػػػػػػػب

الفرصة بقياـ البحث العلمي يف الصف الثامن عبمع البياانت 
شكر تمث أكد أف احملتاجة إليها عسى هللا أف يعطيها أجرا عظيما. 

عارة الكتب احملتاج إَل يف إاؼبكتبة الذين قد ساعدكىا  ؼبوظفي
  ىذه الرسالة. ـإسبا

كاحًتاما  ار مث من الواجب على الباحثة أف تقدـ شك
جوميايت يرضبها هللا  هاا أضبد جأيس كأموبُت أهباحملب لوالديها

اللذين ريباىا تربية حسنة كىذابىا هتذيبا انفعا، تسأؿ هللا أف 
 يف الدنيا كاآلخرة.جيزيهما أحسن الثواب 

زبلو عن اػبطأ  فن الباحثة أبف ىذه الرسالة الكأخَت، تي
فعا نقدا بنائيا كإصالحا ان جو من القارئنُتكالنقصاف كلذلك تر 



 

 
 

تكوف ىذه الرسالة انفعة للقارئُت  إلكماؿ ىذه الرسالة كعسى أف
 صبيعا.

كحسبنا هللا كنعم الوكيل كال حوؿ كال قوة إال ابهلل العلي 
 .العظيم، كاغبمد هلل رب العاؼبُت

 
 

 ـَِِِمايو  ِْبندا أتشيو،  
  

 
 ؼوم سرم راحايو دي                                 
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 MTSN 1 MODEL BANDA ACEH  ػػػػػػػػب     ةبالقراءة للطل مهارة
 : ديوم سرم راحايو ؼ االسم الكامل

 َََُُِِٕٖ:  رقم القيد
كجدت الباحثة أف   MTSN 1 MODEL BANDA ACEHبػػػػػػ   كبناءن على مالحظة

الصف الثامن يواجهوف صعوبة يف قراءة النصوص العربية بسبب خلفياهتم التعليمية  يف بةطلال
 Power)بوسيلة ابكر بينت   تدريباتة رباكؿ الباحثة استخداـ طريقة يف ىذه اؼبشكل اؼبختلفة.

Point)  تعرؼ على فعالية استخداـ طريقة الىي البحث . كاف أىداؼ القراءةة  مهار لًتقية
ة أنشطة يالتعرؼ على كيفك  ًتقية مهارة القراءةل (Power Point)بوسيلة ابكر بينت  تدريبات

 Power)بوسيلة ابكر بينت تدريبات تعليم القراءة ابستخداـ طريقة  يف عملية ةبالطلك  علمةاؼب

Point)  ـ الباحثة يف ىذا البحث ىو الذم تستخد البحثمنهج . كأما القراءةة  مهار لًتقية
 البحث كأما نتائج. ، كعبمع البياانت استعملت الباحثة اإلختبار كاؼبالحظة اؼبباشرةاؼبنهج التجرييب

 .لقراءةا مهارة لًتقية فعالة (Power Point) بوسيلة ابكر بينت طريقة تدريبات استخداـ  ىي أف
نتيجة  (.َ،َٓ <َ،َّ)كىو  (sig)أف نتيجة اؼبستول الداللة   Test  -تبواسطة ربصيل 
أهنا  %89  ىي (powerpointتدريبات بوسيلة ابكر بينت )طريقة  يف استخداـأنشطة اؼبعلمة 

تدريبات طريقة  يف استخداـ ةبنتيجة أنشطة الطلك % بتقدير فبتاز.ََُ- ُٖت ما بُت كقع
- ُٖبُت  %95   نتيجةب ةبلًتقية مهارة القراءة للطل (powerpointكر بينت )بوسيلة اب

 .فبتاز  ةبنتيجة الطل بتقدير %ََُ
 
 تدريبات، مهارة القراءة: فعالية، طريقة كلمة األساسيةال

 
 
 



 

 
 

 

ABSTRAK 
 

Judul Penelitian : Efektivitas Metode Drill Dengan Media 

Power Point Untuk Meningkatkan 

Keterampilan Membaca Siswa Di MTSN 1 

Model Banda Aceh 

Nama Lengkap  : Dwi Sri Rahayu P 

NIM   : 180202017 

 

Berdasarkan observasi diMTSN 1 MODEL BANDA ACEH, peneliti 

menemukan bahwa siswa kelas VIII mengalami kesulitan membaca teks 

bahasa Arab karena latar belakang pendidikan yang berbeda. Dalam 

permasalahan ini peneliti mencoba untuk menggunakan metode drill 

dengan media power point untuk meningkatkan keterampilan membaca. 

Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas penggunaan  metode 

drill dengan media power point untuk meningkatkan keterampilan 

membaca dan untuk mengetahui bagaimana aktivitas guru dan siswa 

dalam proses pembelajaran membaca menggunakan metode Drill 

dengan media power point untuk meningkatkan keterampilan membaca. 

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

metode eksperimen. dan untuk mengumpulkan data peneliti 

menggunakan tes dan observasi langsung.  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penggunaan metode  Drill dengan media power 

point efektif untuk meningkatkan ketrampilan membaca. Hasil tersebut 

terbukti dari uji T yaitu Sig (0,05<0,03). Hasil aktivitas guru dalam 

menggunakan metode drill  dengan media power point adalah 89% 

berkisar  antara 81-100% dengan nilai sangat baik,  dan hasil aktivitas 

siswa dalam menggunakan metode drill dengan media power point 

untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa  dengan nilai 95 %  

yaitu berkisar antara 81-100%  yang berarti nilai  siswa sangat baik. 

 

 Kata kunci: efektivitas, metode latihan, keterampilan membaca 

  



 

 
 

ABSTRACT 
 

Title of thesis : Effectiveness of Drill Method Using Power 

Point Media to Improve Students' Reading 

Skills at MTSN 1 Banda Aceh Model 

Writer  : Dwi Sri Rahayu P 

 NIM  : 180202017 

 

Based on observations in MTSN 1 MODEL BANDA 

ACEH, researcher found that grade VIII students had 

difficulty reading Arabic texts because of different 

educational backgrounds.  In this problem, the researcher 

tries to use the drill method with power point media to 

improve reading skills.  The purpose of the study was to 

determine the effectiveness of using the drill method with 

power point media to improve reading skills and to find out 

how the activities of  the teacher  and the students in the 

process of teaching reading using the drill method with 

power point media to improve reading skills.  The research 

method that the researcher uses in this research is the 

experimental method. To collect data the researcher used 

tests and direct observation.  The results showed that the use 

of the drill method with power point media was effective in 

improving reading skills.  These results are evident from the 

T test, namely Sig (0.05 <0.03).  The results of teacher 

activity in using the drill method with power point media 

were 89% ranging from 81-100% with very good scores, 

and the results of student activities using the drill method 

with power point media to improve students' reading skills  

with score of  95%,  ranging between  81-100% which 

means very good student scores. 

 

 Keywords: effectiveness, training method, reading skills 
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  األول فصل ال
 أساسية البحث

 البحث مشكلة - أ

ساسية األغوية للاإف مهارة القراءة ىى مهارة 
الطلبة، إَل جانب مهارة الكالـ كمهارة  جيب أف جييدىا

الب كسائل الىت جيدر ابلطىى  االستماع كمهارة الكتابة،
مهارة مهمة  ىي مهارة القراءة اتقاهنا عند تعٌلم أية لغة.

كيكشف هبا  لب آفاؽ العلـو الواسعةألهٌنا تفتح للطا
 ُاؼبوركث الثقايف اؼبكتوب ِف النصوص القددية.

عرفت مهارة القراءة أبهنا عملية عقلية انفعالية 
تفسَت كالرسـو كالرموز الىت يتلقاىا القارئ  كاقعية تشمل

كالربط بُت اػبربة السابقة  عن طريق عينية كفهم اؼبعاين

                                                           
1
 Maulana Malik Ibrahim,  " تنمية تعليم مهارة القراءة ابستخداـ

"طريقة القراءة  

)http://etheses.uin-malang.ac.id/6059/1/07930012.pdf , di akses pada 

tahun 2009( 

http://etheses.uin-malang.ac.id/6059/1/07930012.pdf
http://etheses.uin-malang.ac.id/6059/1/07930012.pdf


ِ 

 

 
 

كالتذكؽ كحل  ج كالنقد كاغبكمكىذه اؼبعاين، كمث االستنتا 
 ِاؼبشكالت.

ىي طريقة اؼبعلم يف إعطاء  باتتدريطريقة 
تلقي الدركس خالؿ الدركس،   الدركس كطريقة الطالب

 ّجيد الشكل خيطر أك بعث.
ىي نشاط للقياـ بنفس الشئ  اتتدريبطريقة 

مرارنا كتكرارن جبدية هبدؼ تقوية ارتباط أك إتقات مهارة 
ة. السمة اؼبميزة ؽبذا الطريقة ىي حبيث تصبح دائم

 ْالنشط يف شكل تكرار نفس الشئ مرات عديدة.
 MTSN 1 MODEL ػػػػػبػكبناءن على مالحظة  

BANDA ACEH   الصف  يف ةبطلالكجدت الباحثة أف
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الثامن يواجهوف صعوبة يف قراءة النصوص العربية بسبب 
 خلفياهتم التعليمية اؼبختلفة.

ـ طريقة حاكلة استخدادب ةحثتم الباهتلذلك 
م ييف تعل (Power Point)ابكر بوينت  يلةمع كس تدريبات

VIII)الصف الثامن  يف ةبطلالاللغة العربية لتحسُت قدرة 
 

 تدريبات ترقيكن طريقة سب على قراءة النصوص العربية. (
 ابكر بينت على القراءة كابستخداـ كسيلة ةبطلقدرة ال

(Power Point) للتعلم إذا   ةباس الطلضب، ديكن أف تزيد
 سرعةن  متحمسُت بتعلم تناكؿ الدركس ديكن  ةبكاف الطل

اؼبدرس  (Power Point) ابكر بينت كسيلة لفهم اؼبادة. يف
طالب الذين ال يفهموف ليساعد  يعرض نصوص كصور 

من خالؿ النظر إَل  .معٌت النص القراءة اللغة العربية
 ةبر الطلكال يشع لفهم النصوص طالبالصورة تسهل 
 ابكر بينت يم اللغة العربية ألف كسيلةابؼبلل يف تعل

(Power Point) صورنا يعرض نصنا ك  سبثَت لالىتماـ ألف
 كرسومنا متحركة كصواتن كفيديو.
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القراءة نص  ةعرض الباحثتسكسيلة  ىذه يف
 ةبساعد الطلتس ىاكبوجود، مصحوابن بصورة تشرح النص

 .وللنص الذم يقرؤكن على تسهيل فهم 
 

 البحث سئلةأ  -ب
 : البحث يف ىذا البحث كما يلى أما أسئلة

 Power) ر بينتبوسيلة ابك  تدريباتطريقة   ىل .ُ

Point) ػ ػػػػب ًتقية مهارة القراءة ل ةفعالMTSN 1 

MODEL BANDA ACEH  ؟ 
تعليم يف عملية  بةالطلك  دٌرسةكيف أنشطة اؼب .ِ

كر بوسيلة ابتدريبات طريقة  القراءة ابستخداـ
 MTSN 1 MODEL ػػػبػ (Power Point) ينتب

BANDA ACEH  ؟ 
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 البحثأهداف  -ج
 : أما أىداؼ البحث يف ىذا البحث كما يلى

كر بوسيلة اب تدريباتالتعرؼ على فعالية استخداـ طريقة  .ُ
 MTSN 1 ػػػػبػ ًتقية مهارة القراءةل (Power Point) بينت

MODEL BANDA ACEH  
 يف عملية ةبك الطل علمةكيفة أنشطة اؼب التعرؼ على .ِ

 كر بينتبوسيلة ابتدريبات تعليم القراءة ابستخداـ طريقة 
(Power Point) ػػػػبػ MTSN 1 MODEL BANDA ACEH  

 أمهية البحث  - د
 للمعلمة .ُ

 علمت يتال علمةيكوف ىذا البحث مرجعا مفيدا للمأف 
تدريبات طريقة ألف استخداـ  درسةمادة اللغة العربية هبذه اؼب

Drill))  كر بينتاببوسيلة (Power Point)  يف تعلم  تشجع 
 .قراءةعلى مهارة ال ةبلالط هتمقدر  ترقيك 
 ةبللطل .ِ

 قراءةعلى مهارة ال ةتنمي على ةبلإعطاء الفرصة للط
 كر بينتاببوسيلة  تدريبات طريقةِف تعلم اللغة العربية ب
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(Power Point) على التعلم كربسُت قدراهتم يف  ةبطلربفيز ال
 ة القراءة.مهار 

 للباحثة .ّ
تدريبات ككسيلة ابكر طريقة ة اؼبعرفة عن زٰيد

 .تعليم مهارة القراءةا يف متطبيقهك   (Power Point)بينت 

 وفرضيته ضات البحثارت فا -ه
االفًتاض يف ىذا البحث أف اعتمدت الباحثة 

التعلم الناجحة لًتقية قدرة تدريبات  إحدل طرؽ طريقة 
 قراءة.يف تعلم مهارة ال ةبالطل

 :كفرضية يف ىذا البحث فهما
ة يقطر استخداـ ف : إ (H0) مالفرض الصفر  - أ

على مهارة  ةبة لًتقية قدرة الطلفعال غَت تدريبات
 .القراءة

ة يقطر استخداـ ف إ:  (Ha)الفرض البديل  - ب
 .على مهارة القراءة ةبة لًتقية قدرة الطلفعال تدريبات
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 حدود البحث -و
 اغبد اؼبكاين -ُ

 MTSN 1 MODELبػ لبحث أجرت الباحثة ا

BANDA ACEH الثامن  للفصلVIII
8
)). 

 اغبد اؼبوضوعي -ِ
بوسيلة طريقة تدريبات  فعاليةالبحث موضوع 

مهارة القراءة  لًتقية (Power Point)كر بينت اب
 MTSN 1 MODEL BANDA ػ ب بللطال

ACEH. 

  اغبدد الزماين -ّ
 العاـ الدرسي يف جيرل ىذا البحث 

َُِِ/َِِِ. 

  ادلصطلحاتمعاىن -ز  
يسهل على القارئُت معرفة اؼبعاين اليت لكي 

تقصدىا الباحثة، فتشرح الباحثة اؼبصطلحات 
 اؼبستخدمة يف ىذا البحث، كما يلي:
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  تدريبات طريقة -ُ
اؼبذىب كالٌداب  الطريقة لغة ىي سَت أك

يازة عبارة عن شيء يتم اجت ة. كىو الطريقٓكالعادة
ىي نشاط للقياـ  اتبتدرية . طريقٔللوصوؿ إَل الوجهة

بنفس الشئ مرارنا كتكرارن جبدية هبدؼ تقوية ارتباط أك 
 إتقات مهارة حبيث تصبح دائمة. السمة اؼبميزة ؽبذا

الطريقة ىي النشط يف شكل تكرار نفس الشئ مرات 
 ٕعديدة.

ىي  يف ىذا البحث تدريباتطريقة بكاما اؼبراد 
ا  مرارنا كتكرارنا حىت يتمكنوا من ةبيقرأ الطل القراءة جيدن

 كبشكل صحيح كديكنهم فهم ما يقرؤكف.
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 (Power Point) كر بينتاب -ِ
 Power ) كر بينت اب (mikrosoft ) مايكركسوفت

Point) ىو برانمج  مفيد لتقدًن العركض التقدديية يف
شكل شرائح.  تستخدـ ىذه الوسيلة عادة ألغراض 

 ٖالعرض، كالتدريس، كإلنشاء الرسـو اؼبتحركة.
 كر بينت اب (mikrosoft ) ايكركسوفتدباؼبراد  كاما

( Power Point)   كر بينت ابيستخدـ اؼبعلمة كسيلة  ىو 

( Power Point)  يعرض اؼبعلم اسلوب ىذا للتعلم من خال
ديكن أف يزيد  . كابلتايل، نصوص اللغة العربية كالصورلا

 ابؼبلل بسهولة ةبة ابلتعليم، كال يشعر الطلبمن اىتماـ الطل
 يف تعليم اللغة العربية.

 مهارة القراءة -ّ
ىي تنفيذ اؼبهاـ بناء على  يف اؼبصطلحات اؼبهارة 

عرفت مهارة .ٗالكفاءات الوظيفية كديكن مالحظة النتائج
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تفسَت  القراءة أبهنا عملية عقلية انفعالية كاقعية تشمل
كالرسـو كالرموز الىت يتلقاىا القارئ عن طريق عينية كفهم 

ربط بُت اػبربة السابقة كىذه اؼبعاين، كمث كال اؼبعاين
 َُ.كالتذكؽ كحل اؼبشكالت االستنتاج كالنقد كاغبكم

على  ةبالطلقدرة هارة القراءة ىي دبكاما اؼبراد 
كبشكل جيدا كصحيح كديكنهم نص اللغة العربية القراءة 

 فهم ما يقرؤكف.

 الدرسات السابقة -ح
 الدراسات السابقة ىي اغبثوف السابقة الىت

يستخدمها الباحث قيادة ببحثها، أذا، ال بد للبحوث 
 اليابقة كالبحوث الىت بعدىا أف تكوف بينما العالقة.
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 ُُ.(َُِٗ)دراسة ايكو كيدكدك  -ُ
القراءة ابسخداـ تعلم مهارة ؼبعرفة أثر  كىدؼ حبثهو 
نتائج ك   .ىو منهج التجرييب تدريبات كمنهج البحثطريقة 
تدريبات كأف م ابسخداـ طريقة القراءة تتأف مهارة  البحث
بار القبلى يف لًتقية مهارة اػبطوة األكَل ىو اختمعلم  اعطاء

  .ةبالطل
يف تبحث  ةياغبالمن الدرسة السابقة كالدرسة مطابق 

ٍت منهج تدريبات كمنهج البحث يعكطريقة  تعليم مهارة القراءة
ث . البحةياغبالمن الدرسة السابقة كالدرسة  زبتلفافالتجرييب.

 .اغبايل تستخدـ كسيلة
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12.(7107)بوترم رزكية دراسة  -2
 

 فعالية استخداـ التدريبات اللغوية  حبثها ؼبعرفة كمراد 
كؼبعرفة قدرة الطالبات نشاء،تعلم على اإللًتقية قدرة الطالبات 

 التجرييب.كمنهج حبثها ىو منهج  يف تعلم اإلنشاء،
 بحثت يف ةياغبالمن الدرسة السابقة كالدرسة مطابق 

من الدرسة  كيف استخداـ اؼبنهج التجرييب. زبتلفاف التدريبات
تعليم . البحث اغبايل تستخدـ كسيلة ك ةياغبالالسابقة كالدرسة 

 مهارة القراءة.
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  ُّ.(7171) حجة العمرةدراسة  -ّ
قصد حبثها ؼبعرفة أثر استخداـ ابكر بينت على نتائج 

يف تعلم لًتقية  ( powerpoint) كر بينتتعلم اللغة العربية ككسيلة اب
تظهر نتائج حبثو   .، كمنهج حبثها ىو منهج التجرييبةبقدرة الطل

ترقية اىتماـ  ( powerpoint) كر بينتأف تعلم ابستخداـ كسيلة اب
 .ةبتعلم الطل

 يف تبحث ةياغبالمن الدرسة السابقة كالدرسة  مطابق
منهج  كمنهج البحث يعٍت، ( powerpoint) كر بينتكسيلة اب
 مهارة القراءة.تعليم ك لفاف عن كسيلة تبحث زبال،  كىذا  التجرييب

  رسالةطريقة كتابة ال -ط
الباحثة على  لدعتتف الرسالةكالكتاب هبذه  أسلوبما أك 

الرسالة علمية )درجة اؼبرحلة اعبامعة  إعداد  اسلوب أتليف
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مُت األكَل( قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كأتىيل اؼبعل
 يف كتاب: وميةجبامعة الرانَتل اإلسالمية اغبك

 
 Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2016. 
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 الثاين الفصل
 ر النظريااإلط

 تدريبات طريقة  - أ
 تدريباتتعريف طريقة   -0

 ةبها الطلت ىي طريقة تدريس يقـو فيتدريباطريقة 
مهارة أعلى فبا  ةبشطة تدريبات، حبيث يكوف لدل الطلأبن

  ُْتعلموه.
ىي نشاط للقياـ بنفس الشئ مرارنا  اتتدريبطريقة 

كتكرارن جبدية هبدؼ تقوية ارتباط أك إتقات مهارة حبيث 
تصبح دائمة. السمة اؼبميزة ؽبذا الطريقة ىي النشط يف شكل 

 ُٓتكرار نفس الشئ مرات عديدة.
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نستنتج أف التدريبات ىي التدريبات مع ديكننا أف  
فبارسة العمل على األسئلة اليت يتم إجراؤىا بشكل متكرر 

 كمستمر إلنتاج اك اكتساب مهارة حوؿ اؼبعرفة اؼبكتسبة.

 تدريبات يف التعليم خطوات استخدام طريقة  -7
 كما يلي : تدريبات يف التعليمخطوات طريقة 

 دريباتؼبزاٰي كأىداؼ التشرحنا  ةبطليتم إعطاء ال (ُ)
حىت ال يكوف  ةبلتوليد دافع التعلم لدل الطل

 لفظينا. دريباتالت
جيب أف تتم التدريبات بشكل تدرجيي بدءنا   (ِ)

مستول أكثر من اؼبستول البسيط مث الزٰيدة إَل 
ا أك صعوبة.  تعقيدن

نتبو لألجزاء اليت يصعب ، ادريباتأثناء الت  (ّ)
  .ةبعلى الطل

قساـ اليت تعترب يف األ دريباتتجيب أف تكوف ال  (ْ)
، ابستخداـ أدكات التعلم اليت صعبة أكثر كثافة

 ديكن أف تساعد يف التغلب على الصعوابت.



11 
 

 

، فالصعوابت انتبو إَل الفركؽ الفردية للطالب  (ٓ)
 ربتاج إَل عناية خاصة.  ةبالطلاليت يواجهها 

كوف اؼبستول ، فسيدريباتالت ةبإذا أتقن الطل (ٔ)
، يتم بذؿ اعبهود يق. لذلكالتايل ىو التطب

حبيث يكوف للمفاىيم اليت يتم تدريبها عالقة 
  ُٔ.ابغبياة اليومية

طريقة  مها اؼبعلمةستخداليت ت خطوات
، تقـو ةبهتدؼ إَل إاثرة دافع الطل دريباتت

اؼبعلمك بتدريس من اؼبستول البسيط إَل 
  .اؼبستول الصعب

 تدريبات طريقة مزااي  -3
 تدريبات كما يلي :اـ طريقة بعض من مزاٰي يف استخد

و حقيقي كسيتم إعطاء دركس اؼبواد يف ج (ُ)
ذلك بسب كل ، ةبأكثر مضمن يف ذاكرة الطل
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 Hamzah, Kurikulum Dan Pembelajaran Panduan Lengkap 

Bagi Guru    Profesional, (Semarang:  Pilar Nusantara,2020), hal. 221-

222 
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األفكار كاؼبشاعر كالرغبات الًتكيز على 
 الدركس التدريب.

قادرين على استخداـ الذىٍت  ةبأف يكوف الطل (ِ)
على افضل، كبسب تعليم جيد سوؼ تصبح 

 انتظاما كتشجيع ذىنهم.
زا اإلشراؼ كالتوجيو كالتصحيح فو  كجود (ّ)

ألداء  ةبكمباشرة من اؼبعلم، أاتح الطل
 تصحيحا اػبطاء على الفوز.

اؼبهارة اغبركية مثل الكتابة  ةباكتساب الطل (ْ)
 نطق اغبركؼ.كالقراءة كاستخداـ  األدكات، 

كديكن أف تشكيل العادات كزٰيدة الدقة  (ٓ)
 كسرعة التنفيذ.

ؼبهارة للقياـ يف نيل القدرة كا ةبتساعد الطل (ٔ)
 ُٕابألمور اؼبناسبة قد تتعلم.
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 Istarani, Kumpulan 40 Metode Pembelajaran, (Medan: 

Media Persada, 2012), hal.46 
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 تدريبات طريقة  عيوب  -4
تدريبات كما بعض من ضعف يف استخداـ طريقة 

 يلي :
ة ألف يف ىذه بب كمبادرة الطلسبنع اؼبواى (ُ)

 لتوجيههم بعيدا التفاىم. ةبالطريقة تقدـ الطل
 ةبيذ التدريبات اؼبتكررة ذبعل الطلأحياان، تنف (ِ)

 فبلة.
 ُٖاعبامدة ألهنا عفوية.يشكل العادة  (ّ)
 لعادات اعبامدة اليت تكوف مالزمةتشكيل ا (ْ)

 .ةبتماـ قليل ابعبوانب الفكرية الطلكيف االى
 دييل التدريس ليكوف لفظة. (ٓ)
كالصرب من اؼبعلم ككذلك  اؼبثابرة/يتطلب الصرب (ٔ)

 ُٗأنفسهم. ةبمن الطل
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  Istarani, Kumpulan 40 Metode....., hal.46 
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 Tayar Yusuf, Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama 

Dan Bahasa Arab, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 66 
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 مهارة القراءة - ب
 مهارة القراءة  تعريف -0

ة عقلية انفعالية كاقعية عرفت مهارة القراءة أبهنا عملي
تفسَت كالرسـو كالرموز الىت يتلقاىا القارئ عن طريق  تشمل

كالربط بُت اػبربة السابقة كىذه اؼبعاين، كمث  عينية كفهم اؼبعاين
 َِكالتذكؽ كحل اؼبشكالت. االستنتاج كالنقد كاغبكم

لغوية األساسية جيب أف اإف مهارة القراءة ىى مهارة 
جانب مهارة الكالـ كمهارة االستماع  الطلبة، إَل جييدىا

الب اتقاهنا عند كىى الوسائل الىت جيدر ابلط كمهارة الكتابة،
مهارة مهمة ألهٌنا تفتح  ىي مهارة القراءة تعٌلم أية لغة.

كيكشف هبا اؼبوركث الثقايف  للطالب آفاؽ العلـو الواسعة
 ُِاؼبكتوب ِف النصوص القددية.

                                                           
20

 El-Wasathiya,"  "مهارة القراءة : ؿبتواىا كطريقة تدريسها  

)http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/washatiya/arti
cle/download/3928/2924 ,di akses pada tahun 2020(   

21
 Maulana Malik Ibrahim,  " تنمية تعليم مهارة القراءة ابستخداـ

"طريقة القراءة  

)http://etheses.uin-malang.ac.id/6059/1/07930012.pdf , di akses pada 

tahun 2009( 

http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/washatiya/article/download/3928/2924
http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/washatiya/article/download/3928/2924
http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/washatiya/article/download/3928/2924
http://etheses.uin-malang.ac.id/6059/1/07930012.pdf
http://etheses.uin-malang.ac.id/6059/1/07930012.pdf
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ي قدرة الشخص على كاما اؼبراد مهارة القراءة ى
تفسَت كفهم النص اؼبكتوب يف قلبو كما يلفظو. القارئ اعبيد 
ىو القادر على أف يفهم بقراءتو  حىت  يشعر ابغبزف 

  كالسعادة كالغضب كما غَتمها حسب قراءة النص.
 أهداف تعليم القراءة    -7

 كما يلي:   أىداؼ تعليم القراءة
كيب تنمية حصيلة اؼبتعلم من اؼبفردات كالًتا  (ُ)

 .اعبديدة
 .تنمية الثركة الفكرية لدل اؼبتعلم  (ِ)
 ى.ربقيق جودة النطق، كحسن األداء، كسبثيل اؼبعنى  (ّ)
كاالستقالؿ يف  ،اكتساب اؼبهارات القرائية كالسرعة (ْ)

كربديد  ،كحسن الوقف عند اكتماؿ اؼبعٌت ،القراءة
 .أفكار اؼبادة اؼبقركءة

 .تنمية القدرة على الفهم (ٓ)
التعبَت الصحيح عن اؼبادة تدريب اؼبتعلم على   (ٔ)

 .اؼبقركءة
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اكتساب القيم الفاضلة، كتعديل السلوكيات  (ٕ)
 كاالذباىات السلبية.

 تنمية القدرة على التفكَت. (ٖ)
 تنمية القدرة على التخيل كاإلبداع.  (ٗ)
 .تنمية قدرة اؼبتعلم على تذكؽ اؼبادة اؼبقركءة  (َُ)
إكساب اؼبتعلم القدرة على نقد اؼبادة اؼبقركءة   (ُُ)

 .يهاكاغبكم عل
االستفادة من اؼبادة اؼبقركءة يف حل    (ُِ)

 .اؼبشكالت
استغالؿ كقت الفراغ يف القراءة اؼبثمرة،  (ُّ)

 .كاالطالع
االنتفاع ابؼبادة اؼبقركءة يف اغبياة العملية، كقراءة   (ُْ)

، كالالفتات، راػبطاابت، كاإلعالانت، كقوائم األسعا
 ِِ.كالتعليمات

                                                           
، )القاىرة: عامل الكتب، تعليم اللغة العربية ادلعاصرةسعيد الِف،  22

 ُْٖ-ُْٕص.(، َُِٓ
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هتداؼ من تعلم القراءة أف يكتشف القارئ 
لومات كرسائل ـبتلفة حىت يكتسب القارئ اؼبعرفة اليت مع

أف تكوف مفيدة يف اغبياة اليومية كديكن للقارئ أف يطور 
 قدرة اػبياؿ كاإلبداع. 

 أمهية القراءة  -3
يكفى للتدليل على أمهية القراءة، كعظم شأهنا حث  

اإلسالـ عليها، فقد نزؿ األمر اإلؽبى إَل الرسوؿ صلى هللا 
اَّلًذل  كى بًٌ رى  مً سٍ ابً  أٍ رى قػٍ اً  )أكؿ آية قرآنية أنزلت عليو كسلم يف

)  خىلىقى
القراءة ابلنسبة للفرد تعد عملية دائمة، يزاكؽبا داخل 
اؼبدرسة كخارجها، كهبذا سبتاز عن سائر اؼبواد الدراسية، 

 كلعلها أعظم ما لدل اإلنساف من مهارات.
كيهتم العامل اليـو ابلقراءة، كعلى الرغم من تعدد 
الوسائل الثقافية يف العصر اغبديث كاؼبسرح، كالسينما، 
كاإلذاعتُت اؼبسموعة كاؼبرئية فإف القراءة تفوؽ كل ىذه 
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الوسائل أمهية ؼبا سبتاز بو من سهولة كسرعة كحرية كعدـ تقيد 
 ِّ.بزماف أك مكاف ؿبدد

القراءة جانب مهم من جوانب اغبياة، فهناؾ العديد 
قراءة، مثل لًتقية كظيفة الذىن اؼبستمدة من ال من الفوائد

 اؼبعرفة كشحذ الذاكرة.كلزٰيدة 
 أنواع القراءة  -4

 .كما يلى  ةأنواع القراء
 القراءة الصامتة   (ُ)

استقباؿ الرموز اؼبطبوعة، كإدارؾ  ىيالقراءة الصامتة  
معانيها يف حدكد خربات القارئ ككفقا لتفاعالتو مع اؼبادة 

ى فهم عل  الًتكيزإَل تةصمالهتدؼ القراءة  ِْاؼبقركءة.
 .صوت أك ربريكؿبتوٰيت القراءة دكف 
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 ُْٔص....،تعليم سعيد الِف،    
 ُْٖ، ص.......تعليمسعيد الِف،   24
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 القراءة اجلهرية   (0)
تعتمد القراءة اعبهرية على فك الرموز اؼبكتوبة، 
كتوظف ؽبذا اؼبهمة حاسة النظر، كيعمل جهاز النطق 
على تصديق الرؤٰي الىت تنقل ىذه الرموز إَل العقل الذم 

 ِٓحيلل اؼبدلوالت كاؼبعاىن.
ا للمبتدئُت من  ةية مناسبالقراءة اعبهر   خالؿ جدن

كن من االستماع إليو مث ديالنظاـ الصويت البشرم حىت 
 .متابعة القراءة أك تكرارىا

 ةطريقة القراء  -5
طريقة القراءة ىي ؾبموعة من اإلجراءات اؼبتبعة، 
لتنمية مهارات اللغة من خالؿ الًتكيز على فك الرموز 

 ِٔمها.اؼبكتوبة كاكتساهبا كزبزينها كاستخدا
 إجراءات التدريس كفقا لطريقة القراءة:

                                                           
، )مصر: دار اؼبعرفة طرق البدريس اللفة العربيةزكرٰي إبراىيم،   ِٓ

  ُُٕاعبامعية(، ص. 
، ) دليل معلم العربية للناطقني بغريهاعلي عبداحملسُت اػبدييب،   ِٔ

 ُٓ(، ص. َُِٓالرٰيض: اػبدمة اللغة العربية، 
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 فتح كتاب القراءة. (ُ)
 ربديد موضوع الدرس كرقمو. (ِ)
 تسجيل الكلمات اعبديدة. (ّ)
 كتكرارىا. الكلمات اعبديدةنطق  (ْ)
 قراءة النص بصوت كاضح. (ٓ)
 اؼبتميزين. ةبقراءة أحد الطل (ٔ)
 للنص قراءة صامتة. ةبقراءة الطل (ٕ)
عن  االنتقاؿ إَل الكتب اؼبساندة، لإلجابة (ٖ)

 األسئلة.
يكٌلف الكالب بقراءة الكتب اؼبصاحبة يف  (ٗ)

 ِٕاؼبنزؿ.
فهم القارئ ألف  طريقة القراءة أتثَت مهم يف

على طريقة القراءة ىي اؼبستول تطبيق نظرية القراءة 
اؼبستول منوذج القراءة مع طريقة القراءة اليت 
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 ُٓ، ص. ......دليل معلم علي عبداحملسُت اػبدييب،  
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يستخدمها القارئ بسهولة لفهم معٌت القراءة كبسهولة 
 راءة.فهم جوىر الق

 سرتاتيجية القراءةا -6

جيب أف يتم نشاط القراءة اعبيد ابستخداـ  
، أنشطة بدكف اسًتاتيجية جيدة  اسًتاتيجية افضل كاحد.

القراءة فقط سيكوف نشاطنا ضائعنا مع عدـ كجود شيء 
 يكسبو.  يف من بُت ىذه االسًتاتيجيات ما يلي:

 ربديد الغرض من القراءة. -ُ
مناط اعبمل للمساعدة استخدـ قواعد الكتابة كأ  -ِ

 .القراءة يف منط من أسفل إَل أعلى
 استخداـ تقنيات القراءة الصامتة للقراءة السريعة.  -ّ
 قشط نص القراءة للحصوؿ على الفكرة الرئيسية.   -ْ
 مسح نص القراءة للحصوؿ على معلومات معينة.  -ٓ
 استخداـ التجميع أك زبطيط اؼبعٌت.  -ٔ
 اؼبعٌت.طبن الكلمات اليت ليست متأكدة من   -ٕ
 ربليل اؼبفردات.  -ٖ



21 
 

 

 .اؼبعٌت اغبريف كاؼبعٌت الواقعي دييز بُت  -ٗ
رظبلة عالمات اػبطاب على عالقات   -َُ

 ِٖالعملية.
تيجية من شرح السابق، نعرؼ أف ابستخداـ اسًتا

ص اليت اؼبعلومات يف النصو  ةبالقراءة ديكن أف يفهم الطل
 يتيف فهم ؿبتوٰيت القراءة ال ةبسبت قراءهتا، كتسهيل الطل

 للقراءة. ةبسبت قراءهتا كزٰيدة دكافع الطل
 (power Point)ور بينت اب - ج
 (power Point)ور بينت تعريف اب  -0

ىو  ( powerpoint) ينتبكر ركسوفت ابمايك
برانمج  مفيد لتقدًن العركض التقدديية يف شكل شرائح.  

، ـ ىذه الوسيلة عادة ألغراض العرض، كالتدريستستخد
 ِٗحركة.كإلنشاء الرسـو اؼبت

                                                           
28

 Saepudin,., Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Arab 

Teori dan Praktik, (Yogyakarta   : Trust Media Publishing, 2012),  hal  

98-99. 
29

 Kadaruddin, Mahir Desain Slide Presentasi Dan Multimedia 

Pembelajaran Berbasis Powerpoint, (Yogyakarta: Budi Utama, 2012), 

hal. 1 
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و ل  (powerpoint)بينت كراب  (Mikrosoft) مايكركسوفت
خاصة يف تعلم اللغة للتعلم.  ةبأتثَت كبَت يف زٰيدة ضباس الطل

تعلم اللغة العربية يف  ( powerpoint) كر فينتالعربية. ابستخداـ اب
ابؼبلل، ألف بو ديكن للمدرسُت ابللعب أثناء  ةبال يشعر الطل

أكثر  ةبقوالب شيقة كفريدة، كسيكوف الطل اءالتعلم، كديكنهم إنش
 اىتماما ابلتعلم، خاصة يف ؾباؿ تعلم اللغة العربية.

  (powerpoint)بينت كراب  (Mikrosoft) مايكركسوفت
 مايكركسوفتعن شركات برامج ىو تطبيق عرض تقدديي صادر 

(Mikrosoft)   مايكركسوفتمع تطبيقات (Mikrosoft)   أكفيس
 َّاألخرل.

 ور بينتوظائف برانمج مايكروسوفت اب بعض  -7
(powerpoint)  :هو 

 تقدًن عركض تقدديية يف شكل شىرائح غَت ؿبدكدة. (ُ)
 إضافة الصوت كالفيديو كالصور كالرسـو اؼبتحركة. (ِ)
 جيعل تنظيم الشرائح كطباعتها أسهل  (ّ)

                                                           
30

 Henry Pandia, Microsoft Powerpoint, (Jakarta: Erlangga, 

2006), hal.5 
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 ديكن تقدًن العرض يف نسخة إلكًتكنية حبيث ديكن (ْ)
  ُّاعبهاز. تر عربو الوصوؿ إليو عن طريق الكمبي

 ( powerpoint) ر فينتابك  كسائل إف كظيفة استخداـ
دبا يف ذلك ديكن للمدرسُت عمل شرائح للتعلم كبَتة جدا، 

متنوعة يف التعلم، كخاصة تعلم اللغة العربية، ابستخداـ 
يسهل على   ( powerpoint) كر بينتمايكركسوفت اب

  اؼبعلمُت تقدًن التعلم كالتعلم بسهولة.
 (Power Point)يوب وسيلة ابور بينتمزااي وع -3

 (Power Point)مزااي وسيلة ابور بينت - أ
من اؼبؤكد أف تعلم الوسيلة لو مزاٰي كعيوب، 

(، نقل ىذا Power Point)ككذلك  كسيلة ابكر بينت
  (powerpoint)بينت كراب (Mikrosoft) مايكركسوفت

 أيضا بواسطة لو العديد من اؼبزاٰي، كىي:
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 Kadaruddin, Mahir Desain Slide..., hal. 3 
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 فبتع  (ُ)
 مايكركسوفتتقدًن كسيلة من خالؿ 

(Mikrosoft) بينت كراب(powerpoint)   أف يعطي مظهر
جذاب. ألف ىذه كسيلة ؾبهزة ابأللواف كاغبركؼ كالرسـو 

 اؼبتحركة كالنصوص كالصور.
 ةبربفيز الطل (ِ)

 كراب  (Mikrosoft) مايكركسوفتتستطيع كسيلة 
على اؼبعرفة اؼبزيد  ةبمن ربفيز الطل  (powerpoint)بينت

 ن اؼبعلومات حوؿ اؼبواد اؼبقدمة.م
 اؼبظهر اؼبرئي سهل الفهم (ّ)

اؼبعلومات اؼبرئية اليت تقدمها   كسيلةبسهولة فهم 
  نقاط القوة.

 تسهيل اؼبعلم  (ْ)
  (Mikrosoft) مايكركسوفتكسيلة التعلم من 

مساعدة اؼبعلم أك تسهيلو يف   (powerpoint)بينت كراب
علم إَل شرح الكثَت من عملية التعليم كالتعلم. ال حيتاج اؼب

 اؼبواد اؼبقدمة.
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 غَت مشركطة  (ٓ)
 كراب  (Mikrosoft) مايكركسوفت

ىي اداة مشركطة. إعادة إنتاج   (powerpoint)بينت
الغرض الشرطي ىنا كاستخدامو مرارن كتكرارن حسب 

   اغباجة.
 عملي (ٔ)

 كراب  (Mikrosoft) مايكركسوفتتعد كسيلة 
عملية. عملي ىذه أيضا أداة   (powerpoint)بينت

يف االستخداـ كالتخزين. زبزين ىذه كسيلة يف شكل 
 ِّبياانت بصرية أك مغناطيسية. 

 (Power Point)وسيلة ابور بينتعيوب  - ب
كما   (Power Point)كسيلة ابكر بينتأما عيوب 

 :يلي
 .االعتماد على التيار الكهرابئية  مرتفعا (ُ)
 سعر الكمبيوتر شبُت. (ِ)
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 Daryanto, Teknik Jaringan Komputer, ( Bandung: Alfabeta, 

2010), hal. 145 
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ى عل استخداـ ىذه الوسيلةيعتمد  (ّ)
 .التدريب.

على صناعة جيب أف يكوف ىناؾ تدريب  (ْ)
، لذلك قليل من اؼبعلمُت ىذه الوسيلة

إنشاء كسيلة ابكر القادرين على 
 ّّ.(Power Point)بينت

                                                           
33

 Ketut, Pemograman  Aplikasi Database Dengan Microsoft 

Visual ( Yogyakarta: Informatika, 2009), hal. 6 
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 الثالث الفصل

 إجراءات البحث احللقي

 البحث منهج - أ
الذم تستخداـ الباحثة يف ىذا  البحثإف منهج 

ييب ىو الذم تنطح اؼبنهج التجر البحث ىو اؼبنهج التجرييب، 
فيو معامل الطريقة العلمية يف التفكَت بصورة جلية ألنو يتضمن 
تنظيما جيمع الرباىُت بطريقة تسمح ابختيار الفركض 
كالتحكم يف ـبتلف العوامل اليت ديكن أف تؤثر يف الظاىرة 

 العالقات بُت األسباب موضع الدراسة ، كالوصوؿ إَل
 ّْ.كالنتائج

 Pre)  التصميمات التمهيديةمنهج  ةار الباحثتزب

Experimental Design .) :كتنقسم إَل ثالثة أنواع كىي 
1. One Shoot Case Study 

2. One Group Pre-Test and Post-Test Design 

                                                           
، ادلناهج األساسية يف البحوث حساف اعبيالىنك لقاسم سالطنية ا  ّْ
  ٕٗ( ص. َُِِ، )مصر، دار الفجر للنشر كالتوزيع،االجتماعية
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3. The Static Group 

 

ٍت التصميمات ة تعالباحث ة يف ىذهالباحث ارم هبكذب
 One Group Pre-Test and Post-Test) التمهيدية ابلنوع 

Design)    : كىو كما يلي 
 

 ِخ         X        ُت   خ

 
 البياف :

 : اجملموعة التجريبية ت
 : االختبار القبلي ُخ
 : االختبار البعدم ِخ
X         إجراء التجريب :ّٓ 
فصال كاحدا للعينة فتجرل  ةتار الباحثكاما اؼبراد ىنا زب 

بوسيلة ابكر بينت تدريبات لقراءة ابستخداـ اطريقة تعليم مهارة ا
(Power Point)   بػػػػػػػػػMTSN 1 Model Banda Aceh  
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يف ادلدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، صاحل إبن ضبد العساؼ،   
 َّّ)رٰيض، اؼبكتبة العبيكاف(، ص.  الطبعة الثانية
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 اجملتمع و العينة   - ب
يف الصف  ةبلالط وىيف ىذا البحث  اجملتمع أما 

 تكانطالبا يف صببع الصف الثامن. ُْٖالثامن عددىم 
ػ ػػػػب ( (VIIIالثامن  صفال ةبطلال راسة صبيعنا يف ىذه الدالعينة 

MTSN 1 MODEL BANDA ACEH طالبنا  ّٕ، عددىم
. (Purposive Sampling) ابلطريقة العمدية  يف فصل كاحد

قصودة أك االختبار الطريقة تسمى أيضا ابلطريقة اؼب كىذه
ٌت أساس اإلختبار من خَتة الباحثة كمعرفتها ابػبَتة كىي تع

 الرسائل تتمثل ؾبتمع البحث.أبف ىذه 
 

 طريقة مجع البياانت و أدواهتا  - ج
أدكات صبع البياانت الىت استخدمتها الباحثة يف ىذا ك 

 : البحث ىي

 االختبار  ( أ
بناء على الرأيُت السابق، فإف  االختبار ىو

ؼبقياس نتيجة تعلم  االختبار ىو األسئلة اؼبستخدمة
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البحث  التالميذ بعد التعليم االختبار اؼبستخدـ ِف ىذا
 كالبعدم.ي اإلختبار القبلو ى

 ي اإلختبار القبل -ُ
االختبار الذم جيريو اؼبعلم قبل  ىواإلختبار القبلي  

. ّٔالبدء يف تدريس مواد أك كفاءات أساسية معينة
مستول التحصيل الدارسي  كغرض ىذا اإلختبار لتحديد

بوسيلة ابكر بينت تدريبات قبل تطبيق طريقة  ةبلدل الطل
(Power Point)  يف اختبار الشفوم ةبكخيتبار الطل. 

 دماإلختبار البع -ِ
اإلختبار البعدم ىو اختبار يتم إجراؤه لقياس ما 
إذا كاف التعلم الذم نقـو بو فعاال أـ ال، لذلك، يكوف 

. كغرض ىذا ّٕاإلختبار البعدم دائما هناية الدرس
التحصيل الدارسي لدل  اإلختبار لتحديد مستول

بوسيلة ابكر بينت تدريبات تطبيق طريقة بعد  ةبالطل
(Power Point)  يف اختبار الشفوم ةبار الطلكخيتب. 
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 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, 

(Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2018),     hal. 45-46 
37

 Supryadi, Evaluasi Pendidikan, (Jawa Tengah: Nasya 

Expanding Management, 2021), hal.503 
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 ادلباشرة  ادلالحظة -3
ؼ اؼبالحظة أبهنا اؼبراقبة كتسجيل األعراض تعر 

اليت تظهر على موضوع البحث. يعتمد التسجيل على 
. تستخدـ ّٖاغبقائق اليت راىا كظبعها كشعر هبا اؼبراقب

 ةبأنشطة اؼبدٌرسة ك الطل الباحثة ىذه أدة البحث لتعرؼ 
تدريبات بوسيلة لقراءة ابستخداـ طريقة تعليم ا يف عملية

VIIIالثامن  صفاليف   (Power Point)ابكر بينت )
بػػػػػ (  (8

MTSN 1 MODEL BANDA ACEH. 
 البياانت حتليل طريقة  - د

 ربليل البياانت عن اإلختبار القبلى كاإلختبار البعدل 
ترقية مهارة ذبرب الباحثة عملية التعليم كالتعٌلم 

 Power)تدريبات بوسيلة ابكر بينت القراءة بطريقة 

Point)   الثامن  صفاليفVIII
 MTSN 1 MODELبػػػػػ (  (8

BANDA ACEH. قـو كمشرفة عمليةتكانت الباحثة 
 ةبلاد الطكسيلة إلرشك  لطريقةالتعليمية عند تطبيق ىذه ا

 .تعليم اللغة العربية ِف ءةامهارة القر  يف ترقية
                                                           

38
   Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2004), hal. 158 
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 انت من االختباراحتليل البي -0

ختبار القبلى كالبعدل ليل البياانت عن نتيجة االربك 
اليت استعملتها الباحثة لتحليل البحث  ((t” test“ت  ابختبار

ألف اؼبنهج   Paired Sample t testيف ىذه الرسالة ىو اختبار 
التجرييب الذم قد اختبارات التصميمات التمهيدية بشكل 

م أك يقاؿ الختبار قبلي كبعدتصميم اجملموعة الواحدة مع ا
 One Group Pre-Test and Post-Test Designقبيليزية يف ا

 .”SPSS Statistic 22“ستعانة اغبساب على الدكات الرقمو اب

  ادلباشرة ادلالحظة لتحليل البينات عن نتيجةا -7
اعتمدت الباحثة يف ربليل البينات اليت حصلت يف 

ثة. حاحبثها على عدد الرمز حسن البينات اليت ستسحلها الب
كاؼبعلمة عند إجراء عملية  ةبكربسب البينات من أنشطة الطل
 التعلية كالتعلم ابستعماؿ الرمز: 

  
 

 
        

Pةاؼبؤي : النسبة 
Rؾبموعة القيمة اغبصولة  عليها : 
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T النتيجة الكاملة : 
تعلم عند إجراء عملية ال ةبكربديد اؼبسند ألنشطة الطل

 ّٗكالتعليم إَل طبسة أحواؿ:
 

 % = فبتاز ََُ-ُٖ
 %   = جيد جدا َٖ-ٔٔ
 %   = جيد ٓٔ-ٔٓ
 %   = مقبوؿ ٓٓ-ُْ
 %     = راسب َْ-َ

 
 0-3اجلدول 

 أسئلة البحث وحتليلها 
 ربليل البياانت أسئلة البحث رقم 
 تدريباتطريقة   ىل -ِ  -ُ

بوسيلة ابكر بينت 

T-test/Rank Test 

                                                           
39

 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: 

Bumi Aksara,2003), hal.281 
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(Power Point) ةفعال 
بػػػػػ ًتقية مهارة القراءة  ل

MTSN 1 MODEL 

BANDA ACEH  ؟ 
 

ك  دٌرسةكيف أنشطة اؼب .ُ 
تعليم يف عملية  ةبالطل

القراءة ابستخداـ طريقة 
بوسيلة ابكر بينت تدريبات 

(Power Point)  بػػػػMTSN 

1 MODEL BANDA 

ACEH  ؟ 
 

اؼبعدكلة كالنسبة 
 اؼبائوية )%(
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 الفصل الرابع
 هاعرض البياانت وحتليل

 تعرض البياان - أ
قد شرحت الباحثة يف الفصل الثاين ما يتعلق 
أبسلوب البحث. كيف ىذا الفصل تعرض الباحثة نتائج 

 MTSN 1البحث اليت كجدهتا بعد القياـ ابلبحث بػػػػػػ 

MODEL BANDA ACEH ، كللحصوؿ على البياانت
VIII)فقامت الباحثة ابلبحث التجرييب يف الصف الثامن )

8
 

الدراسة  MTSN 1 MODEL BANDA ACEHبػػػػػػ 
اعتماد على رسالة عميد كلية الًتبية  َِِِ/َُِِ

-Bجبامعة الرانَتم اإلسالمية اغبكومية برقم : 

3785/Un.08/FTK.1/TL.00/03/2022. 

 حملة عن ادليدان البحث -0
أحد من  MTSN 1 MODEL BANDA ACEHإف 
تقع ىذه اؼبدرسة يف  BANDA ACEHنوية بػػػػػػػ مدارس الثا

. أتسست َ.ّكيلومًتا    بندا أتشيو  Pocut Barenالشارع 
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ـ. كرئس اؼبدرسة االف  َُٓٗىذه اؼبدرسة سنة 
 .((Junaidi Ibas, S.Ag., M.Siجنيدم 

يقوموف ابلتعليم يف ىذه  كعدد اؼبدرسُت الذين
 اللغة العربية يف ىذه اؼبدرسةمدرسا. كأما معلمة  َٔاؼبدرسة 

يف ىذه  ةبعدد الطل . ككاف(Dra.Hj Tarbiati)ىي تربية 
ل الصف كما لك ةب. كعدد الطلطالبان  َُِٕاؼبدرسة ىي 

  : يتضح يف جدكاؿ التايل

 0-4اجلدوال 
 MTSN 1 MODEL BANDA ACEHبـــ  ةبعدد الطل

 الصف رقم
 النوع

 اجملموع
 اإلانث  الذكور 

VIIصف السابع )  .ُ
1) ُّ ِّ ّٔ 

VIIصف السابع )  .ِ
2) ُِ ِْ ّٔ 

VIIصف السابع )  .ّ
3) ُٓ ِّ ّٖ 

VIIصف السابع )  .ْ
4) ُٓ ِِ ّٕ 

VIIصف السابع )  .ٓ
5) ُٖ َِ ّٖ 
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VIIصف السابع )  .ٔ
6) ُٕ ُِ ّٖ 

VIIصف السابع )  .ٕ
7) ُْ ِْ ّٖ 

VIIصف السابع )  .ٖ
8) ُْ ِْ ّٖ 

VIIصف السابع )  .ٗ
9) ُٓ ِّ ّٖ 

صف السابع   .َُ
(VII

10) 
ُِ ِْ ّٔ 

صف السابع   .ُُ
(VII

11) 
ُُ ِٓ ّٔ 

 419 753 056 جمموع
VIIIصف الثامن  )  .ُ

1) ُٔ ِِ ّٖ 
VIIIصف الثامن  )  .ِ

2) ُٔ ُِ ّٕ 
VIIIصف الثامن  )  .ّ

3) ُٔ ُِ ّٕ 
VIIIصف الثامن  )  .ْ

4) ُٓ ِّ ّٖ 
VIIIصف الثامن  )  .ٓ

5) ُٔ ِِ ّٖ 
VIIIصف الثامن  )  .ٔ

6) ُٖ َِ ّٖ 
VIIIصف الثامن  )  .ٕ

7) ُْ ِْ ّٖ 
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VIIIصف الثامن  )  .ٖ
8) ُْ ِّ ّٕ 

VIII) صف الثامن   .ٗ
9) ُٖ َِ ّٖ 

VIIIصف الثامن  )  .َُ
10) ُْ ُٗ ّّ 

VIIIصف الثامن  )  .ُُ
11) - ّّ ّّ 
 415 748 057 جمموع

IXصف التاسع )  .ُ
1) ُّ ِّ ّٔ 

IXصف التاسع )  .ِ
2) ُٓ ِِ ّٕ 

IXصف التاسع )  .ّ
3) ُّ ِْ ّٕ 

IXصف التاسع )  .ْ
4) ُٕ َِ ّٕ 

IXصف التاسع )  .ٓ
5) ُْ ِّ ّٕ 

IXصف التاسع )  .ٔ
6) ُُ ِٓ ّٔ 

IXصف التاسع )  .ٕ
7) ُْ ِِ ّٔ 

IXصف التاسع )  .ٖ
8) ُٔ ُِ ّٕ 

IXصف التاسع )  .ٗ
9) ُٓ ِِ ّٕ 

IXصف التاسع )  .َُ
10) ُٓ ُٔ ُّ 

IXصف التاسع )  .ُُ
11) - ِّ ِّ 
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 393 751 043 جمموع 
 0717 750 456  ةبجمموعة من الطل

 
أما مرافق العامة لدمع عملية التدريس كالتعلم للطالب 

 ىي: 
 ِ-ْ اعبدكؿ

 MTSN 1 MODEL BANDA ACEH بػػػاؼبرافق العامة 

 اجملموع مرافق العامة رقم
 ُ غرفة رئس اؼبدرسة  .ُ
 ِ غرفة اؼبعلمُت  .ِ
 ّّ فصوؿ الدراسة  .ّ
 ُ غرفة اإلدارة  .ْ
 ُ اؼبكتبة   .ٓ
 ِ غرفة اؼبعمل   .ٔ
 ُ عيادة طبٌية  .ٕ
 ٕ ُتاؼبعلماؼبرحاض   .ٖ
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 ُّ ةبالطل اؼبرحاض  .ٗ
 ُ مصلى  .َُ
 ّ اؼبقصف  .ُُ
 ُ غرفة اؼبهارة  .ُِ
 ُ التعلم غرفة كسيلة  .ُّ

 67 جمموعة 
 

ابور بينت تدريبات بوسيلة طريقة  فعاليةإجراء   -7
(Power Point)  لرتقية مهارة القراءة للطالب 

تدريبات سة التجريبية فعالية طريقة االباحثة ابلدر تقـو 
مهارة القراءة  لًتقية  (Power Point)ابكر بينت بوسيلة 

قد . MTSN 1 MODEL BANDA ACEH ػػػػػػ ػػب بللطال
كالعينة كاؼبادة اليت   (VIII8)إختارت الباحثة الفصل الثامن 

للغة العربية للصف الثامن ا الباحثة من كتاب اهتأخذ
 ةالباحث ت" اؼبهنة". كقبل إجراء التعليم قام هاكموضوع

قبل استخداـ  ةبار القبلي، يعٍت لتعرؼ قدرة الطلتبابإلخ
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، مث تقدـ (Power Point)ابكر بينت يبات بوسيلة تدر طريقة 
 إلختبار البعدم بعد إجراء التعليم.ابالباحثة 

ة عملية التعليم اؼبدة يومُت. الباحث رمذب
توقيت ذبرييب كخطوات التعليم يف  ةضح الباحثو تكس

 اعبدكؿ التايل: 
 3-4اجلدول 

 التوقيت يف عملية التجريبية

 ن البيا ساعة اتريخ يوم اللقاء
اللقاء 
 األكؿ 

 ِِ الثالاثء 
مارس 
َِِِ 

َُ:ْٓ- 
ُِ:َُ 

 اإلختبار القبلي

اللقاء 
 الثاين

 ِّ األربعاء
مارس 
َِِِ 

َٗ:َُ- 
َُ:َّ 

علم اؼبعلمة بطريقة ت
تدريبات بوسيلة 

 Power)ابكر بينت 

Point) 
 اإلختبار البعدم
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 4-4اجلدول 

  اللقاء األول

  ةبنشاط الطل نشاط ادلعلمة
علمة الصف تدخل اؼب -

إبلقاء السالـ كأتمر 
 اؼبعلمة بقراءة الدعاء

ة السالـ كيقرأ بيرد الطل -
 الدعاء  ةبالطل

تشرح اؼبعلمة أىداؼ  -
 التدريس 

بعناية  ةبيستمع الطل -
 إَل مايشرحها اؼبعلمة 

ر اؼبعلمة إَل صبيع نظت -
 ةبدع الطلكت ة بالطل

 بكشف الغياب

بدعوة   ةبيهتم الطل -
 كشف الغياب 

إَل  ةبعلمة الطلتقسم اؼب -
 عدة ؾبموعات

يف  ةبجيلس الطل -
 ؾبموعات

تكتب اؼبعلمة  -
اؼبفرادات عن اؼبوضوع 

 على السبورة ةبينظر الطل -
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 "اؼبهنة"
ختبار كتقـو اؼبعلمة اإل -

القبلى كأتمر اؼبعلمة 
يقرؤكف النص  ةبالطل

 بصوت كاضح

يقرؤكف  ةبيقـو الطل -
النص بصوت كاضح 

 ابإلختبار القبلى

لمة بقراءة اختتم اؼبع -
 اغبمدهللا كإلقاء السالـ

 السالـ ةبيرد الطل -

 
 5-4اجلدول 

 اللقاء الثاين

  ةبنشاط الطل نشاط ادلعلمة
تدخل اؼبعلمة الصف  -

إبلقاء السالـ كأتمر 
 اؼبعلمة بقراءة الدعاء

السالـ كيقرأ  ةبيرد الطل -
 الدعاء  ةبالطل

علمة إَل صبيع نظر اؼبت -
 ةبكيدع الطل ةبالطل

بدعوة   ةبيهتم الطل -
 كشف الغياب 
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 ياببكشف الغ
تعلم اؼبعلمة طريقة  -

ابكر تدريبات بوسيلة 
 (Power Point) بينت 

 عن " اؼبهنة"

اربعة  ةبجييب الطل -
أسئلة اؼبعلمة عن أجب 
عن أسئلة كترصبة عن 

 النص "اؼبهنة"
تقراء اؼبعلمة النص  -

لصوت كاضح ك اب
 ةبالصوت اؼبرتفع كالطل

 ىم يعودكف

وف النص سمعي ةبالطل -
 كىم يعدكف

اؼبعلمة تشرح اؼبادة  -
أف  ةباؼبهنة كأتمر الطل

ابكر ينطركا إَل عرض 
 (Power Point) بينت 

ينظركف  ةبالطل -
كتستمعوف شرحا 

 اؼبعلمة

 أف ةباؼبعلمة أتمر الطل -
النص ابلصوت  يقرؤكا

 كاضح 

النص  أف يقرؤكا ةبالطل  -
ابلصوت كاضح من 

 اؼبعلمة
الًتصبة عن النص  ةبالطل - ةبمر الطلاؼبعلمة أت -
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 من اؼبعلمة ًتصبة عن النص ال
تصلح اؼبعلمة اػبطاء  -

الًتصبة من القراءة ك 
 ةبالطل

على  ةبيعترب الطل -
 إصالح اؼبعلمة

لمة ابإلختبار تقـو اؼبع -
 ةبالبعدم كأتمر الطل

يقرؤكف النص بصوت 
 كاضح

اإلختبار  ةبب الطلكجي -
النص  البعدم يقرؤكف

 بصوت كاضح

 ةبة الطلأتمر اؼبعلم -
 ليلخصوا اؼبواد الدراسية

اؼبواد  ةبيلخص الطل -
 الدراسية

تشرح اؼبعلمة اػبالصة  -
من العملية التعليم اللغة 

 العربية

إَل  ةبتستمع الطل -
 اػبالصة جيدا

اختتم اؼبعلمة بقراءة  -
 اغبمدهللا كإلقاء السالـ

 السالـ ةبيرد الطل -
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 ومناقشتها حتليل البياانت - ب
القسم عن التحليل البياانت  تشرح الباحثة يف ىذا

 كمناقشة نتيجة البحث.

تدريبات بوسيلة ابور بينت طريقة فعالية  -1
(powerpoint) بـــــ  لرتقية مهارة القراءة للطالب

MTSN 1 MODEL BANDA ACEH 
 

بوسيلة ابكر بينت  تدريباتطريقة لتعرؼ فعالية 
(Power Point) ختبار ابإل ةقـو الباحثفت ًتقية مهارة القراءةل

تطبيق القبلي كالبعدم. تقـو الباحثة ابإلختبار القبلي قبل 
أما .  (Power Point)بوسيلة ابكر بينت تدريبات طريقة 

تدريبات تطبيق طريقة تقـو الباحثة بعد اإلختبار البعدم ف
لًتقية مهارة القراءة.  (Power Point)بوسيلة ابكر بينت 

م. كأما نتيجة كالبعد اإلختبار القبليكاعبدكؿ االتية نتيجة 
يف اإلختبار القبلي كالبعدم فهي    ةباليت حصل على الطل

 كما يلي: 
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 6-4اجلدول 
 نتيجة اإلختبار القبلي

 

أمساء  رقم النتيجة  أمساء الطلبة رقم 
 ةبالطل

 النتيجة

ُٕ َٔ ُالطالب   -ُ
-  

الطالب 
ُٕ 

َٔ 

ُٖ ٕٓ ِالطالبة   -ِ
-  

 ةالطالب
ُٖ 

َٔ 

ّ-  
ُٗ َٖ ّالطالبة 

-  
 الطالب
ُٗ 

َٕ 

َِ َٓ ْالطالبة   -ْ
- 

الطالبة 
َِ 

ٕٓ 

ٓ-  
ُِ ٓٓ ٓالطالب 

- 
 الطالب
ُِ 

َٕ 

ِِ َٖ ٔالطالبة   -ٔ
- 

 الطالب
ِِ 

َٕ 
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ِّ َٖ ٕالطالبة   -ٕ
- 

 ةالطالب
ِّ 

َٕ 

ِْ ٕٓ ٖالطالبة   -ٖ
- 

الطالبة 
ِْ 

َٔ 

ِٓ َٔ ٗالطالبة   -ٗ
- 

الطالبة 
ِٓ 

ٔٓ 

ِٔ ٓٔ َُالطالبة   -َُ
- 

الطالب 
ِٔ 

َٖ 

ُُ-  
ِٕ ٕٓ ُُالطالبة 

- 
الطالب 

ِٕ 
َٓ 

ِٖ َٓ ُِالطالبة    -ُِ
- 

 ةالطالب
ِٖ 

ٕٓ 

ِٗ َٖ ُّالطالبة   -ُّ
- 

 الطالب
ِٗ 

َٕ 

َّ ٕٓ ُْالطالبة   -ُْ
- 

الطالب 
َّ 

َٔ 
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ُّ َٔ ُٓالطالب   -ُٓ
- 

 ةالطالب
ُّ 

ٔٓ 

ُٔ-  
  ٓٔ ُٔالطالب 

ِّ
- 

الطالبة 
ِّ 

ٕٓ 

 7061 جمموع
 =7061:37 معدل
 67.5 

 
 7-4اجلدول 

 ينتيجة اإلختبار البعد   

أمساء  رقم 
  ةبالطل

أمساء  رقم النتيجة
 ةبالطل

 النتيجة

الطالب   -ُٕ َٖ ُالطالب   -ُ
ُٕ 

َٖ 

 ٕٓالطالبة   -ُٖ َٔ ِالطالبة   -ِ
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ُٖ 

الطالب   -ُٗ ٕٓ ّالطالبة   -ّ
ُٗ 

ٕٓ 

الطالبة  -َِ َٕ ْالطالبة   -ْ
َِ 

َٖ 

ٓ-  
الطالب  -ُِ َٔ ٓالطالب 

ُِ 
َٕ 

الطالب  -ِِ َٗ ٔالطالبة   -ٔ
ِِ 

ٕٓ 

الطالبة  -ِّ َٗ ٕبة الطال  -ٕ
ِّ 

ٕٓ 

الطالبة  -ِْ َٖ ٖالطالبة   -ٖ
ِْ 

ٕٓ 

ٗ-  
الطالبة  -ِٓ َٓ ٗالطالبة 

ِٓ 
َٕ 

 َٔالطالب  -ِٔ َٓالطالبة   -َُ
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َُ ِٔ 

الطالبة   -ُُ
ُُ 

الطالب  -ِٕ ٕٓ
ِٕ 

َٗ 

الطالبة    -ُِ
ُِ 

الطالبة  -ِٖ ٓٔ
ِٖ 

َٗ 

ُّ-  
الطالبة 

ُّ 
الطالب  -ِٗ َٖ

ِٗ 
َٕ 

الطالبة   -ُْ
ُْ 

الطالب  -َّ َٖ
َّ 

ٕٓ 

الطالب   -ُٓ
ُٓ 

الطالبة  -ُّ ٓٔ
ُّ 

َٖ 

ُٔ-  
الطالب 

ُٔ 
ٕٓ  

ِّ- 
الطالبة 

ِّ 
َٗ 

 7375 جمموع
 =7375:37 معدل
 74.70 
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على نتيجة االختبار  ةبمن ىذه البياانت حصل الطل
 .َٗ.ُٕكنتيجة االختبار البعدم  ُٕ.ٕٕالقبلي 

ترد  ، Testكقبل ربليل البياانت عن نتيجة االختبار بػػػ ت 
كإختبار العينة  uji normalitas))ثة أف تقـو ابختبار العمل الباح

. كاعبدكؿ SPSSابستخداـ  (uji paired sampel t test)اؼبزدكجة 
 . (uji normalitas )التايل يتضح على نتيجة إختبار العمل 

 

 8-4اجلدول 
 (uji normalitas )نتيجة اختبار العمل 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Pre ,164 32 ,028 ,919 32 ,020 
Post ,186 32 ,007 ,925 32 ,029 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
 Distribusi)يشَت اعبدكؿ السابق أف توزيع البياانت 

Data)   من اإلختبار القبلي دبستول الداللة(sig) َِ،َ< 
من اإلختبار    (Distribusi Data)البياانت كأف توزيع  َ،َٓ

دؿ كىذه ت َ،َٓ  >َ،ِٗ( sigالبعدم  دبستول الداللة )
 على البياانت الفائيلة.
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 9-4اجلدول 
 نتيجة ادلعدلة من اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي

 

 

 اإلختبار القبلييدؿ أف نتيجة  ٗ-ْكمن اعبدكؿ 
ة التالية ىي . كخطو ُِ.ْٕبعدم ختبار الاإلكنتيجة  ٓ.ٕٔ

( powerpointتدريبات بوسيلة ابكر بينت )نظر فعالية طريقة 
ابستعماؿ  MTSN 1 MODEL BANDA ACEHللطالب بػػػػػ 

 االيت َُ-ْ. كربصيلة كمابُت اعبدكؿ -ت
 01-4اجلدول 
 Test  -حتصيل ت

 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
Pre 67,50 32 9,333 1,650 

Post 74,22 32 10,634 1,880 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. 
(2-

tailed) 
Mean Std. 

Deviation 
Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Pair 
1 

Pre 
- 
Post 

-
6,719 

11,955 2,113 
-

11,029 
-

2,409 
-

3,179 
31 ,003 
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 Test  -تمن اعبدكؿ  السابق يدؿ على أف ربصيل 

( كىذا يدؿ على َ،َٓ < َ،َّأصغر من اؼبستول الداللة )
 (powerpointتدريبات بوسيلة ابكر بينت )طريقة  استخداـأف 

 MTSN 1 MODELبػػػػػ  للطالبلًتقية مهارة القراءة  فعالة 

BANDA ACEH. 

 حتليل البياانت عن ادلالحظة ادلباشرة -7
أنشطة تستخدـ الباحثة ىذه أدة البحث لتعرؼ 

تعليم القراءة ابستخداـ طريقة  يف عملية ةباؼبدٌرسة ك الطل
 صفاليف   (Power Point)تدريبات بوسيلة ابكر بينت )

VIIIالثامن 
 .MTSN 1 MODEL BANDA ACEHبػػػػػ (  (8

عند  ةبلبياانت من أنشطة اؼبعلمة كالطلاربسب 
 ز:م ابستعماؿ الرمم كالتعلية التعلعملي

  
 

 
        

Pالنسبة اؼبؤية : 
Rؾبموعة القيمة اغبصولة  عليها : 



62 
 

 
 

T  النتيجة الكاملة : 
 

 00-4اجلدول 
 أنشطة ادلعلمة نتيجة 

 (powerpointتدريبات بوسيلة ابور بينت )طريقة استخدام 
 النتيجة ة ادلالحظةالناحي

1 2 3 4 

 نشطة األوىلاأل

الفصل  اؼبعلمةتدخل  -ُ
إبلقاء السالـ كأتمر 

 بقراءة الدعاء ةبالطل
كرئس  ربت قيادة

  .الفصل

   

  

كييف بت ـ اؼبعلمة تقو  -ِ
جو الفصل حبيث تكوف 

دعم عملية الظركؼ ي
 التعليمية 
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لفتح  ةبالطل اؼبعلمةأتمر  -3
عن  اؼبادة الدراسة

 وضوع "اؼبهنة".اؼب

   

  

الكفاءات  اؼبعلمة تشرح -4
اليت جيب ربقيقها كأمهية 
 اؼبواد التعليمية يف اغبياة. 

  

  

 

اؼبعلمة أىداؼ تشرح  -5
 التعليم.

   

  

 األنشطة األساسية

تطلب اؼبعلمة من  -ُ
نص يالحظوا  أف ةبالطل

تعرض من القراءة اليت 
خالؿ كسيلة ابكر بينت 

(Power Point). 

   

  

جراءات ؼبعلمة تشرح إا  -2
التعليم ابستخداـ طريقة 
تدريبات من خالؿ 
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كسيلة ابكر بينت 
(Power Point). 

القراءة  نصتقراء اؼبعلمة  -3
 " اؼبهنة".عن 

   

  

معاين تشرح اؼبعلمة  -4
ة كالًتصبالكلمات 

النص"اؼبهنة" ابستخداـ 
تدريبات من طريقة 

كسيلة ابكر بينت خالؿ 
(Power Point) 

  

  

 

 ةبالطلك تطلب اؼبعلمة  -ٓ
 القراءة عن نص لقراءة

 "اؼبهنة"

   

  

 ةبالطلك تطلب اؼبعلمة  -6
 القراءة عن نص يًتصبوال

 "اؼبهنة"

   

  

    عن ةبالطلاؼبعلمة  سأؿ ت -ٕ
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"اؼبهنة"  تعليميةال العملية
ابستخداـ طريقة 
تدريبات من خالؿ 
كسيلة ابكر بينت 

(Power Point) مل  اليت
 .اومنفهمي

إَل  ةبم اؼبعلمة الطلتقس -ٖ
 عدة ؾبموعات 

   

  

كرقة العمل تقسم اؼبعلمة  -ٗ
إَل (  LKPD) ةبالطل

 ؾبموعات التعليمية

   

  

ترشيد اؼبعلمة كل  -َُ
يف اجملموعة يف العمل 
 ةبكرقة العمل الطل

(LKPD ). 

  

  

 

تفٌتش اؼبعلمة نتائج  -ُُ
 .ةبمناقشة الطل
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تعطي اؼبعلمة إجاابت  -ُِ
كغَت صحيحة  ةبالطل إَل

 صحيحة.

  

  

 

 ةبتقوًن اؼبعلمة مع الطل -ُّ
كل من  بتقييم النتائج 

 اجملموعة.

   

  

اؼبعلمة اإلختبار وزع ت -ُْ
  ةبالبعدم كل الطل

   

  

 األنشطة النهائية

 ةبالطلك زبتتم اؼبعلمة  -ُ
 اؼبواد التعليمية

   

  

 ةبالطلك  اؼبعلمة  -ِ
اإلجاابت عن اؼبوضوع 

ا سبت درستهاليت قد 
 إقباز اؼبادة  ؼبعرفة نتائج

  

  

 

   ةبتنصح اؼبعلمة  الطل -ّ
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صبيع ك اؼبعلمة تدعو  -ْ
الدعاء إلنتهاء  ةبالطل

 التعليمية

  

  

 

 صلفالبيئة 
إبداء يف   ةبينشط الطل -ُ

 االراء
  

  

 

   يف اإلجابة ةبينشط الطل -ِ
  

 

كاف تفاعل اؼبعلمة  -ّ
 ةبكالطل

  

   

   ُتكاف تفاعل الطالب -ْ
   

 69 جمموع

 
  

 

 
        

  
  

   
        

        
- ُٖتدؿ على أهنا كقعت ما بُت  P = 89%  نتيجة

 يف اؼبعلمة % بتقدير فبتاز. فتكوف الداللة على أف أنشطةََُ
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لًتقية  (powerpointتدريبات بوسيلة ابكر بينت )طريقة استخداـ 
خبطواتو  MTSN 1 MODEL BANDA ACEHمهارة القراءة بػػػػػ 

 الصحيحة.
تدريبات طريقة  يف استخداـ ةبكأما نتيجة أنشطة الطل

ة مهارة القراءة للطالب  لًتقي (powerpointبوسيلة ابكر بينت )
 كما يلي :

 07-4اجلدول 
 ةبنتيجة أنشطة الطل

 (powerpointتدريبات بوسيلة ابور بينت )عند فعالية طريقة  

 النتيجة الناحية ادلالحظة
1 2 3 4 

 األنشطة األوىل 

 ةبة السالـ كيقرأ الطلبيرد الطل -ُ
 الدعاء.

   

  

من نظافة  ةبيتحقق الطل -ِ
اؼبالبس كاؼبواقف كاؼبقاعد دبا 
يتناسب مع األنشطة 
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 .التعليمية
يستمعوف اؼبعلومات  ةبالطل  -ّ

عن اؼبوضوع  وهناسيتعلم
 "اؼبهنة".

   

  

 شرح يستمعوف إَل ةبالطل -ْ
اليت  الكفاءاتعن اؼبعلمة 

جيب ربقيقها كأمهية اؼبواد 
 التعليمية يف اغبياة. 

   

  

يستمعوف أىداؼ  ةبالطل -ٓ
 التعليم.

   

  

 األنشطة األساسية
يالحظوف النص اليت  ةبالطل -ُ

تعرض من خالؿ كسيلة ابكر 
 .(Power Pointبينت )

   

  

يستمعوف إَل تشرح  ةبالطل  -2
جراءات التعليم إ اؼبعلمة عن 
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تدريبات  ابستخداـ طريقة
كسيلة ابكر بينت من خالؿ 

(Power Point). 

يستمعوف النص اليت  ةبالطل -3
 تقراء اؼبعلمة.

   

  

شرح يستمعوف إَل  ةبالطل -4
ة اؼبعلمة عن اؼبعٌت كالًتصب

النص"اؼبهنة" ابستخداـ 
تدريبات من خالؿ طريقة 

 Powerكسيلة ابكر بينت )

Point) 

   

  

    النص "اؼبهنة" ةبالطل أيقر  -ٓ
  

 النص "اؼبهنة" ةبالطل يًتجم -6
   

  

عن اؼبواد  ةبطليسأؿ ال -ٕ
 .اوهنفهميمل  اليت تعليمية

   

  

دبالحظات  ةبيقـو الطل -ٖ
 حسب كاجب اجملموعتهم

   

  



11 
 

 
 

كرقة العمل  ةبالطل يعمل  -ٗ
ها ت( اليت قدم LKPD) ةبالطل

 .اؼبعلمة

   

  

نتائج  ةبالطل يباحث -َُ
كرقة اإلجاابت اليت جيبوف يف 

كفقنا  ( LKPD) ةبمل الطلالع
 جملموعاهتم.

   

  

كاؼبعلمة معنا بتقييم  ةبالطلـ قو  -ُُ
النتائج اليت حققتها كل 

 اجملموعة.

   

  

على اإلختبار  ةبالطل يعمل -ُِ
 البعدم فردية تعطى اؼبعلمة

   

  

 األنشطة النهائية
اإلنتهاء من  ةبديكن للطل -ُ

 اؼبواد التعليمية

  

  

 

ع عن اؼبوضو  ةبالطل يسأؿ -ِ
ا ؼبعرفة اليت قد سبت درسته
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 نتائج إقباز اؼبادة 
عن االرائهم  ةبديكن للطل -ّ

حوؿ التعليم اليت قد مت 
 اتباعهما

 

   

 

إَل اؼبعلمة   ةبالطل يستمع -ْ
 إليصاؿ رسالة أخالقية

  

  

 

الدعاء إلنتهاء  ةبالطل يقرأ -ٓ
 التعليمية

 

 

 

  

 84  جمموع
 

  
 

 
        

  
  

  
        

       
- ُٖتدؿ على أهنا كقعت ما بُت  P = 95%  نتيجة

 يف ةبالطل أف أنشطة ظهرتفبتاز.  ةبنتيجة الطل % بتقديرََُ
لًتقية مهارة  (powerpointتدريبات بوسيلة ابكر بينت )طريقة 
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 ةبجيعل الطل MTSN 1 MODEL BANDA ACEHالقراءة بػػػػػ 
 ضباسا يف تعلم.

 مناقشة البحث  -ج
 مت الباحثة ابلبحث التجرييب يف الصف الثامنقا

(VIII) الثانوية  للمرحلةMTSN 1 MODEL BANDA 

ACEH  .   فعالية طريقة كأما أغراض الباحثة  لتعرؼ على
لًتقية مهارة  (powerpointتدريبات بوسيلة ابكر بينت )

 يف عملية ةبك الطل علمةالتعرؼ على كيفة أنشطة اؼبك القراءة 
 بوسيلة ابكر بينتتدريبات ءة ابستخداـ طريقة تعليم القرا

(Power Point)  بػػػػػMTSN 1 MODEL BANDA ACEH. 
كعبمع البياانت تستخدـ الباحثة اإلختبار كاؼبالحظة 

 نسبة بسيطة.كلتحليل البياانت تستخدـ الباحثة اختبار ت ك 
 

خداـ طريقة است ىي أف كأما نتائج يف ىذا البحث
كوف فعالة ت( powerpointبينت ) تدريبات بوسيلة ابكر

اإلختبار تضح من  ًتقية مهارة القراءة للطالب. كىذه تل
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مستول ك  (ّ،ُٕٗ) ربصيل على النتيجة T- Test) ) -ت
أف لذلك ترل الباحثة ( َ،َٓ <َ،َّ) (Sig) الداللة

 (powerpointتدريبات بوسيلة ابكر بينت )طريقة استخداـ 
 MTSN 1 MODELبػػػػػ  لطالبلًتقية مهارة القراءة لفعالة 

BANDA ACEH.  قد كتب الباحثة جدكؿ ربصيل ت يف
 .01-4اجلدول 

ىي  اتتدريبطريقة " Sri Munawarah كما ذكرت
نشاط للقياـ بنفس الشئ مرارنا كتكرارن جبدية هبدؼ تقوية 
ارتباط أك إتقات مهارة حبيث تصبح دائمة. السمة اؼبميزة 

كل تكرار نفس الشئ ؽبذا الطريقة ىي النشط يف ش
 َْ".مرات عديدة
طريقة  يف استخداـنتيجة أنشطة اؼبعلمة أما 

لًتقية مهارة  (powerpointتدريبات بوسيلة ابكر بينت )
 MTSN 1 MODEL BANDAبػػػػػ  القراءة للطالب
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ACEH. ُٖت ما بُت أهنا كقع %89  ىي -ََُ %
طريقة  يف استخداـ ةبنتيجة أنشطة الطلك بتقدير فبتاز.

لًتقية مهارة  (powerpointدريبات بوسيلة ابكر بينت )ت
 MTSN 1 MODEL BANDA ACEHبػػػػػ  ةبالقراءة للطل

حيبوا القراءة  ةبأف الطل .%ََُ- ُٖبُت  %95   نتيجةب
تدريبات بوسيلة ابكر بينت طريقة ابستخداـ 

(powerpoint)  ابستخداـ  تعلم اللغة العربية ألهنا غَت فبل
ك أف  (powerpointبوسيلة ابكر بينت ) تدريباتطريقة 

متحمسُت بتعلم  ةبة للتعلم إذا كاف الطلبتزيد ضباس الطل
 تناكؿ الدركس ديكن سرعةن لفهم اؼبادة. 

  تدريباتمزاٰي طريقة  Istarani كما ذكرت
 :تدريبات كما يليبعض من مزاٰي يف استخداـ طريقة 

كسيتم إعطاء دركس اؼبواد يف جو حقيقي  (ُ)
، ذلك بسب كل ةمن يف ذاكرة الطلبأكثر مض

األفكار كاؼبشاعر كالرغبات الًتكيز على 
 الدركس التدريب.
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قادرين على استخداـ الذىٍت  ةبف يكوف الطلأى (ِ)
على افضل، كبسب تعليم جيد سوؼ تصبح 

 انتظاما كتشجيع ذىنهم.
زا كجود اإلشراؼ كالتوجيو كالتصحيح فو  (ّ)

ألداء  ةبكمباشرة من اؼبعلم، أاتح الطل
 تصحيحا اػبطاء على الفوز.

اؼبهارة اغبركية مثل الكتابة  ةباكتساب الطل (ْ)
 كالقراءة كاستخداـ  األدكات، نطق اغبركؼ.

كديكن أف تشكيل العادات كزٰيدة الدقة  (ٓ)
 كسرعة التنفيذ.

يف نيل القدرة كاؼبهارة للقياـ  ةبتساعد الطل (ٔ)
 ُْابألمور اؼبناسبة قد تتعلم.

يعرض  ةاؼبدرس (Power Point)يف كسيلة ابكر بينت ك 
نصوص كصور  ليساعد طالب الذين ال يفهموف معٌت النص 

ة بطلالالقراءة اللغة العربية. من خالؿ النظر إَل الصورة تسهل 
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ابؼبلل يف تعليم اللغة العربية ألف  ةبلفهم النصوص كال يشعر الطل
سبثَت لالىتماـ ألف يعرض نصنا  (Power Point)كسيلة ابكر بينت 

 كرسومنا متحركة كصواتن كفيديو. كصورنا
 :ىي  (Power Point)مزاٰي كسيلة ابكر بينت Daryantoكما ذكر 

 فبتع (ُ)
 (Mikrosoft) مايكركسوفتمن خالؿ تقدًن كسيلة 

أف يعطي مظهر جذاب. ألف ىذه   (powerpoint)بينت كراب
كسيلة ؾبهزة ابأللواف كاغبركؼ كالرسـو اؼبتحركة كالنصوص 

 كالصور.
 ةبطلربفيز ال (ِ)

 كراب  (Mikrosoft) مايكركسوفتتستطيع كسيلة 
على اؼبعرفة اؼبزيد من  ةبمن ربفيز الطل  (powerpoint)بينت

 اؼبعلومات حوؿ اؼبواد اؼبقدمة.
 اؼبظهر اؼبرئي سهل الفهم (ّ)

بسهولة فهم كسيلة  اؼبعلومات اؼبرئية اليت تقدمها 
 نقاط القوة. 
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 تسهيل اؼبعلم  (ْ)
  (Mikrosoft) وفتمايكركسكسيلة التعلم من 

مساعدة اؼبعلم أك تسهيلو يف   (powerpoint)بينت كراب
عملية التعليم كالتعلم. ال حيتاج اؼبعلم إَل شرح الكثَت من 

 اؼبواد اؼبقدمة.
 غَت مشركطة   (ٓ)

 كراب  (Mikrosoft) مايكركسوفت
ىي اداة مشركطة. إعادة إنتاج   (powerpoint)بينت

رارن كتكرارن حسب الغرض الشرطي ىنا كاستخدامو م
   اغباجة.

 عملي (ٔ)
 كراب  (Mikrosoft) مايكركسوفتتعد كسيلة 

ىذه أيضا أداة عملية. عملي يف   (powerpoint)بينت
االستخداـ كالتخزين. زبزين ىذه كسيلة يف شكل 

 ِْبياانت بصرية أك مغناطيسية. 
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 Daryanto, Teknik Jaringan Komputer, ( Bandung: Alfabeta, 

2010), hal. 145 
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 حتقيق الفرضني -د
 أف الفرضُت ؽبذا البحث فهما : كؿاألذكرت يف الفصل 

 تدريباتة يقطر استخداـ ف : إ (H0) مالفرض الصفر  - أ
 .على مهارة القراءة ةبة لًتقية قدرة الطلفعال غَت

 تدريبات ةيقطر استخداـ ف : إ (Ha)الفرض البديل  - ب
 على مهارة القراءة ةبة لًتقية قدرة الطلفعال

 َُ-ْيف اعبدكؿ T- Test) ) -اإلختبار تمن نتيجة 
(، كىذا َ،َٓ < َ،َّكىو )( Sig) مستول الداللةأف نتيجة 
  (Ha)الفرض البديل ك مردكد   (H0)الفرض الصفرم يدؿ على 

 ةبة لًتقية قدرة الطلفعال تدريباتة يقطر استخداـ ف إ أم مقبوؿ
 .على مهارة القراءة
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 نتائج البحث - أ
كيف ىذا الفصل تعرض ت الباحثة ابلبحث، بعد ما قام

 حبثها كىي كما يلي:  الباحثة اليت حصلت من
تدريبات بوسيلة ابكر بينت طريقة استخداـ إف  -ُ

(powerpoint ) لًتقية مهارة القراءة للطالب بػػػػػ فعالة
MTSN 1 MODEL BANDA ACEH  .تمن  ظهري- 

( (T- Test  2 تعرض-tailed))  sig (َّ،َ> َٓ،َ.) 
ة تعليم القراءة يف عملي ةبالطلك   علمةأنشطة اؼبإف  -ِ

 Power) بوسيلة ابكر بينتتدريبات  اـ طريقةابستخد

Point)  بػػػػػMTSN 1 MODEL BANDA ACEH  ،فبتاز
الحظة اؼبباشرة للمعلمة بناء على النتيجة احملصولة من اؼب

- ُٖت ما بُت كقع تدؿ على أهنا P = 89%ىي 
تدؿ  P =95%   نتيجةك  بتقدير فبتاز. %ََُ
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ر نتيجة بتقدي %ََُ- ُٖبُت  ت ماكقع على أهنا
طريقة استخداـ فبتاز. يظهر أف  ةبأنشطة الطل

 فعالة  (powerpointتدريبات بوسيلة ابكر بينت )
 MTSN 1 MODELبػػػػػ  لًتقية مهارة القراءة للطالب

BANDA ACEH  ، ضباس يف تعليم ةبجيعل الطلك. 

 ادلقرتحات -ب
حات  نتائج السابقة تقدـ الباحثة اإلقًتااعتماد على 

 :كما يلي
وسيلة كال طربقة علم بأف ي نبغي للمعلمي -ُ

 .القراءةيف تعليم  كاعبذابة ةبالتعليمية اؼبناس
تار الوسيلة اؼبناسبة  أف خي ينبغي للمعلم -ِ

ليحقق  (powerpointابكر بينت )كالوسيلة 
األىداؼ من عملية تعليم اللغة العربية 

 خصوصا تعليم القراءة.
ث ينبغي على قارئُت الذين يقرؤكف ىذا البح -ّ

أف يتفضلوا ابلنقد، إذا كجدكا فيها خطأ أك 
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فيصلحوا ىذه العيوب حىت يكوف ىذا نقصا 
البحث كامال مفيدا للباحثُت االخرين 

 كالقارئُت صبيعا.
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 ادلراجع

 ادلراجع العربية - أ
 

، مصر: معجم الوسيط ،ـ ُّٕٗإبراىيم مصطفى كأصحابو،
 .دار اؼبعارؼ

ادلناهج م،  7107، حساف اعبيالىنك سالطنية  لقاسما
دار الفجر :،مصراألساسية يف البحوث االجتماعية

  .للنشر كالتوزيع
، مصر: دار اؼبعرفة طرق البدريس اللفة العربيةزكرٰي إبراىيم، 
  .اعبامعية

القاىرة: ، تعليم اللغة العربية ادلعاصرةـ، َُِٓسعيد الِف، 
 .عامل الكتب

العلوم يف ادلدخل إىل البحث يف صاحل إبن ضبد العساؼ، 
 .اؼبكتبة العبيكاف :رٰيض، السلوكية، الطبعة الثانية
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دليل معلم العربية للناطقني  ـ، َُِٓعلي عبداحملسُت اػبدييب،
 .،  الرٰيض: اػبدمة اللغة العربيةبغريها

 البحوث اجلامعية - ب
تدريبات على أتثري استخدام طريقة ـ، َُِٗايكو كيدكدك،  

الثامن مبدرسة دار مهارة القراءة لدى تالميذ الفصل 
رسالة ماجستَت غَت ،العليا الثانوية ميرتو للعام الدراسي
 .ميًتك :منشور، اعبامعة اإلسالمية اغبكومية

استخدام التدريبات اللغوية لرتقية قدرة ـ،َُِٕبوترم رزكية،  
،رسالة ماجستَت غَت منشور، الطالبات على اإلنشاء

 .ا أتشيوبند :جامعة الرانَتم اإلسالمية اغبكومية

على  (powerpoint)أثر استخدام ابور بينت ، حجة العمرة
 3نتائج تعلم اللغة العربية ابدلدرسة الثانوية احلكومية 

رسالة ماجستَت غَت منشور، ، اتجنونج جابونج الشرقية
 :جامعة سلطاف طو سيف اٌلدين اإلسالمية اغبكومية

 .جاميب
 



15 
 

 
 

Munawarah Sri,Skripsi: “ Penerapan Metode Drill Dalam 

Peningkatan Belajarnya Siswa Pada Materi 

Menghafal Surah Al-Fatihah Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam  Kelas 1 SD Negeri 2 

Sumingkir Kecamatan Kutasari Kabupaten 

Purbalingga Tahun Pelajaran 2018/2019” 

(Purwokerto:  IAIN Puwokerto, 2019( 

 ادلراجع اإلندونيسية  - ج
Ahmadi, Abu.1986.  Metode Khusus Pendidikan Agama. 

Bandung: Amrieo. 

Ahmad dan Saehudin. 2017, Hadis Pendidikan Konsep 

Pendidikan Berbasis Hadis. Bandung: KDT. 

Arikunto, Suharsimi.2018. Dasar-dasar Evaluasi 

Pendidikan. Jakarta: Sinar Grafika Offset.  

Daryanto. 2010. Teknik Jaringan Komputer.  Bandung: 

Alfabeta. 

Hamzah.2020, Kurikulum Dan Pembelajaran Panduan 

Lengkap Bagi Guru    Profesional. Semarang:  Pilar 

Nusantara. 

Istarani. 2012. kumpulan 40 Metode Pembelajaran. Medan: 

Media Persada. 

Jaja Jahari, dan A. Rusdiana.2020. Kepemimpinan 

Pendidikan Islam. Bandung: Yayasan Darul Hikam.  
Kadaruddin. 2012, Mahir Desain Slide Presentasi Dan 

Multimedia Pembelajaran Berbasis Powerpoint. 
Yogyakarta: Budi Utama.  

Ketut.2009.  Pemograman  Aplikasi Database Dengan 

Microsoft Visual. Yogyakarta: Informatika. 

Margono. 2004. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: 

Rineka Cipta. 



16 
 

 
 

Pandia, Henry. 2006.Microsoft Powerpoint. Jakarta: 

Erlangga. 

Saepudin. 2012 Pembelajaran Keterampilan Berbahasa 

Arab Teori dan Praktik. Yogyakarta   : TrustMedia 

Publishing. 

Supryadi. 2021. Evaluasi Pendidikan. Jawa Tengah: Nasya 

Expanding Management. 
Tayar Yusuf, Syaiful Anwar. 1997. Metodologi Pengajaran 

Agama Dan Bahasa Arab. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada. 

 ادلراجع اإللكرتونية - د
 Malik Ibrahim,Maulana.2009.  " تنمية تعليم مهارة القراءة ابستخداـ طريقة
"القراءة  

http://etheses.uin-malang.ac.id/6059/1/07930012.pdf . 

El-Wasathiya.2020  " ريسهامهارة القراءة : ؿبتواىا كطريقة تد"  

)http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.p
hp/washatiya/article/download/3928/2924(. 

  

http://etheses.uin-malang.ac.id/6059/1/07930012.pdf
http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/washatiya/article/download/3928/2924
http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/washatiya/article/download/3928/2924
http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/washatiya/article/download/3928/2924


11 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
  



11 
 

 
 

  



11 
 

 
 

 
  



12 
 

 
 

  



11 
 

 
 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Nama Madrasah : MTsN  1 Banda Aceh 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester  : Kelas VIII / Genap 

Materi Pokok  :   اؼبهنة 

Waktu    :2 JP (40)Menit 

 

A- KOMPETENSI INTI 

 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 

dianutnya  

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  

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 

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. 
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B- KOMPETENSI DASAR 

 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

3.9 Memahami fungsi sosial, 

struktur teks dan unsur 

kebahasaan ( Bunyi, kata 

dan makna) dari teks 

naratif sederhana yang 

berkaitan dengan tema اؼبهنة  
yang melibatkan tindak 

tutur memberi dan meminta 

informasi tentang tujuan 

sebuah aktifitas  dengan 

memperhatikan susunan 

gramatikal 

 اؼبصدر الصريح 

3.9.1 Siswa mampu 

menghafalkan 

kosa kata baru 

berkaitan dengan 

tema اؼبهنة 
3.9.2  Siswa mampu 

membaca  teks 

berkaitan dengan 

tema اؼبهنة 
3.9.3 Siswa mampu 

menerjemahkan 

teks  sesuai dengan 

tema اؼبهنة 
4.9 Mendemonstrasikan tindak 

tutur memberi dan meminta 

informasi tentang terkait 

profesi dengan 

memperhatikan susunan 

gramatikal اؼبصدر الصريح 
baik secara lisan maupun 

tulisan 

4.9.1 Siswa mampu 

menjelaskan 

makna yang 

terkandung dalam 

teks اؼبهنة 
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C- TUJUAN PEMBELAJARAN  

 

Melalui penerapan metode drill melalui media power 

point, siswa dapat menghafal, mengartikan, melafalkan, 

Dan  menjelaskan teks yang berkaitan dengan tema اؼبهنة  
serta memiliki sikap jujur, disiplin dan tanggungjawab. 

 

D- MATERI PEMEBELAJARAN 

 

 اؼبهنة
 Mufrodat 

 Menerjemahkan 

 

Faktual 

 Al mihnatu fil istiqbal 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 فرداتاؼب

  طبيب  علمةاؼب  رجل إطفاء  شرطة اؼبمرضة 
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 اْلِمْهَنُة يفْ اْلُمْستَـْقَبلِ 
ىينىاؾى ثىالىثىةي إٍخوىة: أضبد كدمحم كمرًن. كىافى كىاًلدي أضٍبىد  افى كى 

بنا ًمثٍػلىوي. ٍبًنًو دىاًئمنا أىٍف يىٍصبىحى طىًبيػٍ  ييرًٍيدي اًلً
يىٍصبىحى صىيَّادنا كدمحم كىافى جىدُّهي يػيعىلًٌميوي دىاًئمنا الصٍَّيدى لً 

ا أىٍف تىٍصبىحى ميعىلًٌمىةن ًمثٍػلىهىا.  انىٍت أيمُّهىا تيرٍيدي ؽبىىا دىائًمن مثلو.كىمىٍرًنى كى
بػٍُّونػىهىا.  ًذًه اٍلًمهىًن كىالى حيًي انػيٍوا الى ييرًٍيديٍكفى ىى  كىلىًكٍن كى

ًنالذم   بػيٍوا ًإَلى مىٍعرىًض اؼبًهى . ذىىى ـً تػيٍعرىضي كىيفٍ يػىٍوـو ًمنى األىٰيَّ
أىٍلعىابو ًلأٍلىٍطفىاًؿ يىٍستىٍمًتعيٍوفى هًبىا.  ٍيعي اٍلًمهىًن كى  ًفٍيًو صبًى

ذىىىبى أضبد ًإَلى مىٍنًطقىًة الشٍُّرطىًة، كىكىافى عىلىٍيًو اٍلقىٍبضي عىلىى 
انىٍت مىهىمَّتيوي ًإٍطفىاءي النَّاًر يفٍ  حىرىاًميٌو سىٍرؽى اٍلمىاؿى ًمن اٍلبػىٍنًك. كىدمحم كى

. كىمىٍرًنى فبيىٌرًضىةه كىتىٍكًشفي عىلىى اٍلمىرًٍيًض قػىٍبلى أىٍف يىٍدخيلى بػى  ٍيتو ؿبيٍتػىرىؽو
ًثيػٍرنا. ًذًه اٍلًمهىني كى بػىتػٍهيٍم ىى  ًإَلى الطًَّبٍيًب. كىأىٍعجى

ٍنزًًؿ، قىاؿى أضبىدي ًلوىاًلًدًه ًإنَّوي ييرًٍيدي أىٍف  ًعٍندىمىا عىاديٍكا ًإَلى اٍلمى
. فػىوىافىقى كىاًلديهي كىقىاؿى لىوي: ًإفَّ الشيٍرًطيَّ يىٍصبىحى شيٍرًطيِّ  ا ًعٍندىمىا يىٍكبػيري

 فىٍخره ًلوىطىًنًو، فىاٍشتػىرىل لىوي زًمَّ الشيٍرًطيًٌ كىسىيَّارىةى شيٍرطىةو صىًغيػٍرىة.

 نصال
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ه  مد عًبىدًًٌه  ًإنَّوي ييرًٍيدي أىٍف يىٍصبىحى رىجيلى إٍطفىاءو، فىأىيَّدى كىقىاؿى ؿبي
اؿى لىوي: أيرًٍيديؾى أىٍف ربيىذًٌرى أىٍصًدقىاءىؾى دىاًئمنا ًمنى االقًتاب ًمنى جىدُّهي كىقى 

 النَّاًر أىٍك األىٍلعىاًب النَّارًيًَّة.
أىمَّا أيُـّ مىٍرًنىٍ، فػىعىًلمىٍت أىفَّ ابٍػنػىتػىهىا تيرًٍيدي أىٍف تىٍصبىحى فبيىرًٌضىةن، 

اٍلميمىٌرًضىًة كىقىالىٍت ؽبىىا: سىٍوؼى فىاٍشتػىرىٍت ؽبىىا شىٍنطىةى اإًلٍسعىافىاًت كىزًمَّ 
، فػىفىرًحىٍت مىٍرًنىي ًجدِّا كىشىكىرىٍت  تيٍصًبًحٍُتى أىصٍبىلى فبيىرًٌضىةو يفٍ اٍلعىاملًى

تػىهىا.    كىاًلدى
E- METODE PEMBELAJARAN 

 

Model Pembelajaran Metode Pembelajaran 

Pendekatan Saintifik a.Ceramah 

     

b.Diskusi 

     

c.Tanya Jawab 

     

d.Latihan  

F- MEDIA DAN ALAT 

 

a. Media :PPT ,fotocopy bahan ajar 

b. Alat    :Spidol,Papan Tulis,LKPD,laptop&infocus 

 

 

G- SUMBER BELAJAR 

a- Masrukhin, 2019, Buku Bahasa Arab Arab MTs 

Kelas VIII, (Jakarta : Kementrian Agama) 
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b- .K.H.Moch. Anwar, 2010,  Ilmu Nahwu Terjemahan 

Matan Al-Jurumiyah dan „Imirithy, (Baundung : 

Sinar Baru Algensido) 

c- Musthafa Al-Ghalayin, 1364 H, جامع الدروس العربية, ( 

Darussalam : فرع اإلسكندرية ) 

d- Fuad Ni;mah , ملخص قواعد اللغة , ( Bairut : Daru 

Atsaqafah ) 

 

H- LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 

No Kegiatan Waktu 

1.   Kegiatan Awal  

a- Guru mengucapkan salam dan 

membaca do’a. 

b- Guru mengkondisikan suasana 

kelas agar kondusif untuk 

mendukung proses pembelajaran 

Guru mengabsensi siswa sesuai 

dengan daftar hadir siswa 

c- Guru Mengapresiasi siswa 

d- Guru mendiskusikan kompetensi 

yang sudah dipelajari 

sebelumnya berkaitan dengan 

kompetensi yang akan dipelajari, 

e- Guru menyampaikan tujuan 

materi dan kegiatan yang akan 

dilakukan. 

f- Guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok 

 

5 

menit 
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2.        Kegiatan Inti  

a- Guru menulis judul atau tema 

pembelajaran. 

b- Guru menulis mufradat yang 

berkaitan dengan tema. 

c- Guru bersama siswa 

mengucapkan mufradat dan 

mengulang-ngulang materi 

pembelajaran. 

d- Peserta didik mengamati teks 

yang ditampilkan guru melalui 

media Power Point. 

e- Peserta didik mendengarkan 

guru membaca teks dengan suara 

yang jelas. 

f- Guru meminta peserta didik 

untuk membaca teks satu persatu 

dengan suara nyaring. 

g- Peserta didik bertanya tentang 

arti mufradat yang belum 

dipahami. 

h- Peserta didik menanyakan 

kepada guru tentang teks yang 

kurang jelas.  

i- Siswa membaca kembali teks 

dalam hati dan berdiskusi 

memahami makna bacaan yang 

ada dalam teks. 

j- Guru memerintahkan peserta 

didik menerjemahkan yang ada 

dalam teks. 

k- Peserta didik menerjemahkan 

20 

menit 
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teks yang ada dalam teks serta 

mengisi pertanyaan yang 

berkaitan dengan teks. 

l- Peserta didik membacakan hasil 

kerja mereka yang telah dibuat 

dari masing-masing kelompok. 

m- Guru memperhatikan/memeriksa 

dari hasil kerja dari masing-

masing kelompok. 

n- Guru dan peserta didik menarik 

kesimpulan dari pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

3.  Kegiatan Penutup  

Guru meminta peserta didik untuk : 

a- Menyimpulkan materi pelajaran 

yang telah dilakukan  

b- Guru melakukan posttest 

c- Guru menginformasikan materi 

selanjutnya. 

d- Guru menyampaikan pesan 

moral 

e- Guru memberikan tugas kepada 

siswa untuk dikerjakan dirumah 

f- Guru menutup pelajaran dengan 

membaca hamdallah dan 

memberi salam. 

 

5 

menit 
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I- PENILAIAN 

a) Teknik Penilaian 

 Sikap  : Observasi 

 Pengetahuan : Soal 

 Keterampilan :Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Banda Aceh,    Maret 2022 

     Mengetahui 

Kepala MTsN 1 Banda Aceh         Guru Mata Pelajaran Bahasa 

Arab 

 

 

  (.............................)        (................................) 
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LAMPIRAN RPP 1 : 

 

PENILAIAN SIKAP 

Siswa memiliki sikap jujur,toleransi,Gotong 

Royong,Santun 

Indikator  : Siswa memiliki sikap 

jujur,Tanggung Jawab.dan gotong royong 

 

Rubrik Penilaian 

No Indikator Kriteria Hasil 

Pengamatann 

Ya Tidak 

1 Jujur 1. Benar-benar 

mengungkapkan 

data atau 

informasi sesuai 

dengan 

kenyataan/apa 

yang diamati 

  

 

2. Menuliskan hasil 

pekerjaan 

dengan 

mengerjakan 

sendiri 

  

2 Tangggung 

jawab 

1. Melaksanakan 

tugas yang 

diberikan oleh 

guru 

  

2. Mengerjakan 

tugas yang 

diberikan sampai 
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tuntas 

3 Gotong 

Royong 

1. Menghargai 

pendapat teman 

  

2. Mengambil 

bagian dalam 

kerja kelompok 

  

 Skor Maksimum   

 

Catatan :  

Skor  1 : Jika Indikator terpenuhi 

         0 : Jika indikator tidak terpenuhi 

Rubrik Penilaian 

Penskoran : 
              

  
       

 

 

 

LAMPIRAN RPP 2 

PENILAIAN PENGETAHUAN 

 

2.Tulisan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ىينىاؾى ثىالىثىةي إٍخوىة: أضبد كدمحم كمرًن.  افى كى 
ا أىٍف يىٍصبىحى  بًٍنًو دىاًئمن كىافى كىاًلدي أضٍبىد ييرًٍيدي اًلً

بنا ًمثٍػلىوي.  طىًبيػٍ

هي يػيعىلًٌميوي دىاًئمنا الصَّ  ٍيدى لًيىٍصبىحى كدمحم كىافى جىدُّ
 صىيَّادنا مثلو.

ا أىٍف تىٍصبىحى  ا تيرٍيدي ؽبىىا دىائًمن انىٍت أيمُّهى كىمىٍرًنى كى
ًذًه  ٍكفى ىى انػيٍوا الى ييرًٍيدي ميعىلًٌمىةن ًمثٍػلىهىا. كىلىًكٍن كى

بػٍُّونػىهىا    .اٍلًمهىًن كىالى حيًي
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 أخ كأخت، ما اظبهما ؟ ألضبد  -ُ
 اعبواب :.................................

 ما أنواع اؼبهن اليت جاءت يف النص ؟ -ِ
 اعبواب :.................................

 
 ىينىاؾى ثىالىثىةي إٍخوىة -ُ

 اعبواب :.................................
ًذًه اٍلًمهىنً  -ِ  الى ييرًٍيديٍكفى ىى

 ...........................اعبواب :.
 

 
 
 
 

ةى ًإَلى اإلندكنسيا تػىٍرًجٍم اعبيمىلى ااٍلىتًيى 

ٍيعي اٍلًمهىًن كىأىٍلعىابو ًلأٍلىٍطفى  ًنالذم تػيٍعرىضي ًفٍيًو صبًى بػيٍوا ًإَلى مىٍعرىًض اؼبًهى . ذىىى ـً  اًؿ يىٍستىٍمًتعيٍوفى هًبىا. كىيفٍ يػىٍوـو ًمنى األىٰيَّ
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 مىاذىا تػيٍعرىاضي  يفٍ مىٍعرىاضي  اٍلًمٍهنى ؟ -ُ
 اعبواب :.................................

 مىاذىا تػىٍنظيري يفٍ صيٍورىًة ؟ -ِ
 اعبواب :.................................

 
 

بػيٍوا ًإَلى مىٍعرىضً  -ُ  اٍلًمٍهنى  ذىىى
 .......................اعبواب :..........

 أىٍلعىابو ًلأٍلىٍطفىاؿً  -ِ
 .............................اعبواب :.

 
 

 

سيا !تػىٍرًجٍم اعبيمىلى ااٍلىتًيىةى ًإَلى اإلندكن  

اذى  دمحم كى افى عىلىٍيًو اٍلقىٍبضي عىلىى حىرىاًميٌو سىٍرؽى اٍلمىاؿى ًمن اٍلبػىٍنًك. كى .نػى نىٍت مىهى ىىبى أضبد ًإَلى مىٍنًطقىًة الشٍُّرطىًة، كىكى  تيوي ًإٍطفىاءي النَّاًر يفٍ بػىٍيتو ؿبيٍتػىرىؽو
رًٍيًض قػىٍبلى أىٍف  رنا.كىمىٍرًنى فبيىرًٌضىةه كىتىٍكًشفي عىلىى اٍلمى ًثيػٍ ًذًه اٍلًمهىني كى بػىتػٍهيٍم ىى  يىٍدخيلى ًإَلى الطًَّبٍيًب. كىأىٍعجى
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 ؟ ذىىىبى أضبدًإَلى أىٍينى  -ُ

 اعبواب :.................................
 مىاذىا ًمٍهنىةي مىٍرًنى ؟ -ِ

 اعبواب :.................................
 

انىٍت مىهى  -ُ  ٍطفىاءي النَّارً تيوي إً نػى كى
 اعبواب :.................................

رنا -ِ ًثيػٍ ًذًه اٍلًمهىني كى بػىتػٍهيٍم ىى  أىٍعجى
 ....................اعبواب :.

 
 

 
 

مىا يىكٍ  ٍنزًًؿ، قىاؿى أضبىدي ًلوىاًلًدًه إًنَّوي ييرًٍيدي أىٍف يىٍصبىحى شيٍرًطيِّا ًعٍندى مىا عىاديٍكا ًإَلى اٍلمى هي كىقىاؿى لىوي: ًإفَّ الشيٍرًطيَّ ًعٍندى . فػىوىافىقى كىاًلدي بػيري
رىة.  فىٍخره ًلوىطىًنًو، فىاٍشتػىرىل لىوي زًمَّ الشيٍرًطيًٌ كىسىيَّارىةى شيٍرطىةو صىًغيػٍ

 
 

تػىٍرًجٍم اعبيمىلى ااٍلىتًيىةى ًإَلى 
 اإلندكنسيا !



125 
 

 
 

 
 

 
 ؟ قىاؿى أضبىدي ًلوىاًلًدهً مىاذىا   -ُ

 اعبواب :.................................
 ؟  اٍشتػىرىل لىوي مىاذىا   -ِ

 واب :.................................اعب
 

ٍنزًؿً  -ُ  عىاديٍكا ًإَلى اٍلمى
 اعبواب :.................................

 سىيَّارىةى شيٍرطىةو صىًغيػٍرىة -ِ
 اعبواب :.................................

 
 
 

 
 

 تػىٍرًجٍم اعبيمىلى ااٍلىتًيىةى ًإَلى اإلندكنسيا !

مد   عًبىدًًٌه  ًإنَّوي ييرًٍيدي أىٍف كىقىاؿى ؿبي
هي  يىٍصبىحى رىجيلى إٍطفىاءو، فىأىيَّدىه جىدُّ
كىقىاؿى لىوي: أيرًٍيديؾى أىٍف ربيىذًٌرى 
ا ًمنى االقًتاب ًمنى  أىٍصًدقىاءىؾى دىاًئمن

 النَّاًر أىٍك األىٍلعىاًب النَّارًيًَّة.
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مد عًبىدًًٌه  مىاذىا  -ُ  ؟قىاؿى ؿبي
 ...........اعبواب :......................

 ؟ جىدُّهي مىاذىا قىاؿى لىوي  -ِ
 اعبواب :.................................

 
 رىجيلى إٍطفىاءو  -ُ

 اعبواب :.................................
 االقًتاب ًمنى النَّاًر أىٍك األىٍلعىاًب النَّارًيًَّة. -ِ

 اعبواب :.................................
 

 
 

 

تًيىةى ًإَلى اإلندكنسيا !تػىٍرًجٍم اعبيمىلى ااٍلى   

أىمَّا أيُـّ مىٍرًنىٍ، فػىعىًلمىٍت أىفَّ ابٍػنػىتػىهىا تيرًٍيدي أىٍف  
تىٍصبىحى فبيىرًٌضىةن، فىاٍشتػىرىٍت ؽبىىا شىٍنطىةى 
اإًلٍسعىافىاًت كىزًمَّ اٍلميمىرًٌضىًة كىقىالىٍت ؽبىىا: 
،  سىٍوؼى تيٍصًبًحٍُتى أىصٍبىلى فبيىرًٌضىةو يفٍ اٍلعىاملًى

ا.   تػىهى ا كىشىكىرىٍت كىاًلدى  فػىفىرًحىٍت مىٍرًنىي ًجدِّ
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 اٍشتػىرىل ايُـّ مىٍرًنى ؟ مىاذىا -ُ
 اعبواب :................................

 ًلمىاذىا فىرًحىٍت مىٍرًنى ؟ -ِ
 اعبواب :.................................

 
 

 فىاٍشتػىرىٍت ؽبىىا شىٍنطىةى اإًلٍسعىافىاًت كىزًمَّ اٍلميمىٌرًضىةً  -ُ
 اعبواب :.................................

 فبيىرًٌضىةو يفٍ اٍلعىاملىً أىصٍبىلى  -ِ
 اعبواب :.................................

 

 

Penskoran  

Bobot Nilai : 100 

Nilai Pengetahuan: 
                          

                    
 X 100 

 

 

 

 

 تػىٍرًجٍم اعبيمىلى ااٍلىتًيىةى ًإَلى اإلندكنسيا !
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LAMPIRAN RPP 3 : 

 

PENILAIAN KETRAMPILAN 

 

Indikator : Siswa mampu membaca  teks berkaitan dengan 

tema  اؼبهنة  

Guru memberikan teks kemudian menyuruh siswa 

membacanya 

 
 اْلِمْهَنُة يفْ اْلُمْستَـْقَبلِ 

ىينىاؾى ثىالىثىةي إٍخوىة: أضبد كدمحم كمرًن. كىافى كىاًلدي أضٍبىد ييرًٍيدي  افى كى 
ٍبًنًو دىائً  بنا ًمثٍػلىوي.اًلً  منا أىٍف يىٍصبىحى طىًبيػٍ

كدمحم كىافى جىدُّهي يػيعىلًٌميوي دىاًئمنا الصٍَّيدى لًيىٍصبىحى صىيَّادنا 
ا أىٍف تىٍصبىحى ميعىلًٌمىةن ًمثٍػلىهىا.  انىٍت أيمُّهىا تيرٍيدي ؽبىىا دىائًمن مثلو.كىمىٍرًنى كى

ًذًه اٍلًمهىًن كى  انػيٍوا الى ييرًٍيديٍكفى ىى بػٍُّونػىهىا. كىلىًكٍن كى  الى حيًي
ًنالذم تػيٍعرىضي   بػيٍوا ًإَلى مىٍعرىًض اؼبًهى . ذىىى ـً كىيفٍ يػىٍوـو ًمنى األىٰيَّ

أىٍلعىابو ًلأٍلىٍطفىاًؿ يىٍستىٍمًتعيٍوفى هًبىا.  ٍيعي اٍلًمهىًن كى  ًفٍيًو صبًى
ذىىىبى أضبد ًإَلى مىٍنًطقىًة الشٍُّرطىًة، كىكىافى عىلىٍيًو اٍلقىٍبضي عىلىى 

انىٍت مىهىمَّتيوي ًإٍطفىاءي النَّاًر يفٍ حىرى  اًميٌو سىٍرؽى اٍلمىاؿى ًمن اٍلبػىٍنًك. كىدمحم كى
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. كىمىٍرًنى فبيىٌرًضىةه كىتىٍكًشفي عىلىى اٍلمىرًٍيًض قػىٍبلى أىٍف يىٍدخيلى  بػىٍيتو ؿبيٍتػىرىؽو
ًثيػٍرنا. ًذًه اٍلًمهىني كى بػىتػٍهيٍم ىى  ًإَلى الطًَّبٍيًب. كىأىٍعجى

ٍنزًًؿ، قىاؿى أضبىدي ًلوىاًلًدًه ًإنَّوي ييرًٍيدي أىٍف ًعٍندىمىا عى  اديٍكا ًإَلى اٍلمى
. فػىوىافىقى كىاًلديهي كىقىاؿى لىوي: ًإفَّ الشيٍرًطيَّ  يىٍصبىحى شيٍرًطيِّا ًعٍندىمىا يىٍكبػيري

 فىٍخره ًلوىطىًنًو، فىاٍشتػىرىل لىوي زًمَّ الشيٍرًطيًٌ كىسىيَّارىةى شيٍرطىةو صىًغيػٍرىة.
مد عًبىدًًٌه  ًإنَّوي ييرًٍيدي أىٍف يىٍصبىحى رىجيلى إٍطفىاءو، فىأىيَّدىه كىقى  اؿى ؿبي

جىدُّهي كىقىاؿى لىوي: أيرًٍيديؾى أىٍف ربيىذًٌرى أىٍصًدقىاءىؾى دىاًئمنا ًمنى االقًتاب ًمنى 
 النَّاًر أىٍك األىٍلعىاًب النَّارًيًَّة.

تػىهىا تيرًٍيدي أىٍف تىٍصبىحى فبيىٌرًضىةن، أىمَّا أيُـّ مىٍرًنىٍ، فػىعىًلمىٍت أىفَّ ابٍػنػى 
فىاٍشتػىرىٍت ؽبىىا شىٍنطىةى اإًلٍسعىافىاًت كىزًمَّ اٍلميمىٌرًضىًة كىقىالىٍت ؽبىىا: سىٍوؼى 

، فػىفىرًحىٍت مىٍرًنىي تيٍصًبًحٍُتى أىصٍبىلى فبيىرًٌضىةو يفٍ  ًجدِّا كىشىكىرىٍت  اٍلعىاملًى
تػىهىا.    كىاًلدى
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Rubrik Penilaian 

 

 

Penskoran  

Bobot Nilai : 100 

Nilai Keterampilan : 
                          

                    
 X 100 

 

No Aspek Yang Dinilai 4 3 2 1 

1. Kelancaran dalam membaca 

teks yang diberikan oleh 

guru 

    

2. Kepashihan dalam membaca 

teks yang diberikan oleh 

guru 

    

3. Pemahaman terhadap teks 

yang dibaca 
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 
 

Kelompok  : 

Ketua Kelompok : 

Nama Anggota :  

Kelas/Semester : 

Materi   : 

 

Kompetensi Dasar :  
3.9 Memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur 

kebahasaan ( Bunyi, kata dan makna) dari teks naratif 

sederhana yang berkaitan dengan tema اؼبهنة  yang 

melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi 

tentang tujuan sebuah aktifitas  dengan memperhatikan 

susunan gramatikal اؼبصدر الصريح 
  
Indikator Pecapaian Kompetensi : 
3.9.1 Siswa mampu menghafalkan kosa kata baru 

berkaitan dengan tema اؼبهنة 
3.9.2  Siswa mampu membaca  teks berkaitan dengan tema 

 اؼبهنة
3.9.3 Siswa mampu menerjemahkan teks  sesuai dengan 

tema اؼبهنة 
 



112 
 

 
 

Langkah-langkah Mengerjakan Soal 

:  
 Setiap peserta didik duduk bersama dengan 

kelompok yang telah ditentukan 

 Sebelum mengerjakan soal yang terdapat pada 

LKPD peserta didik terlebih dahulu membaca do’a 

 Bacalah teks yang telah diberikan dengan baik dan 

cermat 

 Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada dengan 

benar di kertas  

 Jika ada hal yang belum dipahami tanyakan kepada 

guru 

 Setelah selesai menjawab peserta didik mencoba 

mempersentasikan hasil jawaban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ىينىاؾى ثىالىثىةي إٍخوىة: أضبد كدمحم  افى كى 
ا  بًٍنًو دىاًئمن كمرًن. كىافى كىاًلدي أضٍبىد ييرًٍيدي اًلً

بنا ًمثٍػلىوي.أىٍف يىٍصبىحى طىبً   يػٍ

ا الصٍَّيدى  هي يػيعىلًٌميوي دىائًمن كدمحم كىافى جىدُّ
 لًيىٍصبىحى صىيَّادنا مثلو.

ا أىٍف  ا تيرٍيدي ؽبىىا دىائًمن انىٍت أيمُّهى كىمىٍرًنى كى
انػيٍوا الى  ا. كىلىًكٍن كى تىٍصبىحى ميعىلًٌمىةن ًمثٍػلىهى

بػٍُّونػىهىا ًذًه اٍلًمهىًن كىالى حيًي ٍكفى ىى    .ييرًٍيدي
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 ألضبد أخ كأخت، ما اظبهما ؟  -ُ
 اعبواب :.................................

 ما أنواع اؼبهن اليت جاءت يف النص ؟ -ِ
 اعبواب :.................................

 
 ىينىاؾى ثىالىثىةي إٍخوىة -ُ

 اعبواب :.................................
ًذًه اٍلًمهىنً  -ِ  الى ييرًٍيديٍكفى ىى

 ...........................اعبواب :.
 

 
 
 
 

 تػىٍرًجٍم اعبيمىلى ااٍلىتًيىةى ًإَلى اإلندكنسيا !

ٍيعي اٍلًمهىًن كىأىٍلعىابو ًلأٍلىٍطفى  ًنالذم تػيٍعرىضي ًفٍيًو صبًى بػيٍوا ًإَلى مىٍعرىًض اؼبًهى . ذىىى ـً  اًؿ يىٍستىٍمًتعيٍوفى هًبىا. كىيفٍ يػىٍوـو ًمنى األىٰيَّ
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 رىاضي  اٍلًمٍهنى ؟مىاذىا تػيٍعرىاضي  يفٍ مىعٍ  -ُ
 اعبواب :.................................

 مىاذىا تػىٍنظيري يفٍ صيٍورىًة ؟ -ِ
 اعبواب :.................................

 
 

بػيٍوا ًإَلى مىٍعرىضً  -ُ  اٍلًمٍهنى  ذىىى
 اعبواب :.................................

 أىٍلعىابو ًلأٍلىٍطفىاؿً  -ِ
 .............................اعبواب :.

 
 
 

 تػىٍرًجٍم اعبيمىلى ااٍلىتًيىةى ًإَلى اإلندكنسيا !
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 ؟ ذىىىبى أضبدًإَلى أىٍينى  -ُ

 اعبواب :.................................
 مىاذىا ًمٍهنىةي مىٍرًنى ؟ -ِ

 اعبواب :.................................
 

 
انىٍت مىهى  -ُ  تيوي ًإٍطفىاءي النَّارً نػى كى

 ......اعبواب :...........................

دمحم كى  افى عىلىٍيًو اٍلقىٍبضي عىلىى حىرىاًميٌو سىٍرؽى اٍلمىاؿى ًمن اٍلبػىٍنًك. كى .نػى انىٍت مىهى ذىىىبى أضبد ًإَلى مىٍنًطقىًة الشٍُّرطىًة، كىكى  تيوي ًإٍطفىاءي النَّاًر يفٍ بػىٍيتو ؿبيٍتػىرىؽو
ًذًه اٍلًمهىني كى كى  بػىتػٍهيٍم ىى رًٍيًض قػىٍبلى أىٍف يىٍدخيلى ًإَلى الطًَّبٍيًب. كىأىٍعجى رنا.مىٍرًنى فبيىرًٌضىةه كىتىٍكًشفي عىلىى اٍلمى  ًثيػٍ

 

تػىٍرًجٍم اعبيمىلى ااٍلىتًيىةى ًإَلى 
 اإلندكنسيا !
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رنا -ِ ًثيػٍ ًذًه اٍلًمهىني كى بػىتػٍهيٍم ىى  أىٍعجى
 ....................اعبواب :.

 
 

 
 
 

 . مىا يىٍكبػيري ٍنزًًؿ، قىاؿى أضبىدي ًلوىاًلًدًه إًنَّوي ييرًٍيدي أىٍف يىٍصبىحى شيٍرًطيِّا ًعٍندى مىا عىاديٍكا ًإَلى اٍلمى هي كىقىاؿى لىوي: ًإفَّ الشيرٍ ًعٍندى ًطيَّ فػىوىافىقى كىاًلدي
رىة.  فىٍخره ًلوىطىًنًو، فىاٍشتػىرىل لىوي زًمَّ الشيٍرًطيًٌ كىسىيَّارىةى شيٍرطىةو صىًغيػٍ

 
 
 

 
 ؟ قىاؿى أضبىدي ًلوىاًلًدهً مىاذىا   -ُ

 اعبواب :.................................
 ؟  اٍشتػىرىل لىوي مىاذىا   -ِ

 اعبواب :.................................
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ٍنزًؿً عىاديٍكا إً  -ُ  َلى اٍلمى
 اعبواب :.................................

 سىيَّارىةى شيٍرطىةو صىًغيػٍرىة -ِ
 اعبواب :.................................

 
 
 

 
 
 
 

مد عًبىدًًٌه  مىاذىا  -ُ  ؟قىاؿى ؿبي
 اعبواب :.................................

 ؟ جىدُّهي مىاذىا قىاؿى لىوي  -ِ

 تػىٍرًجٍم اعبيمىلى ااٍلىتًيىةى ًإَلى اإلندكنسيا !

مد عًبىدًًٌه  ًإنَّوي ييرًٍيدي أىٍف يىٍصبىحى رىجيلى   كىقىاؿى ؿبي
هي كىقىاؿى لىوي: أيرًٍيديؾى أىٍف ربيىذًٌرى  إٍطفىاءو، فىأىيَّدىه جىدُّ
أىٍصًدقىاءىؾى دىائًمنا ًمنى االقًتاب ًمنى النَّاًر أىٍك 

 ارًيًَّة.األىٍلعىاًب النَّ 
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 .............................اعبواب :....
 

 رىجيلى إٍطفىاءو  -ُ
 اعبواب :.................................

 االقًتاب ًمنى النَّاًر أىٍك األىٍلعىاًب النَّارًيًَّة. -ِ

 اعبواب :.................................
 

 
 
 
 
 
 

 مىاذىا اٍشتػىرىل ايُـّ مىٍرًنى ؟ -ُ
 ...............اعبواب :.................

 ًلمىاذىا فىرًحىٍت مىٍرًنى ؟ -ِ

تػىٍرًجٍم اعبيمىلى ااٍلىتًيىةى ًإَلى 

أىمَّا أيُـّ مىٍرًنىٍ، فػىعىًلمىٍت أىفَّ ابٍػنػىتػىهىا تيرًٍيدي أىٍف تىٍصبىحى فبيىرًٌضىةن، فىاٍشتػىرىٍت  
ٍت ؽبىىا: سىٍوؼى تيٍصًبًحٍُتى ؽبىىا شىٍنطىةى اإًلٍسعىافىاًت كىزًمَّ اٍلميمىرًٌضىًة كىقىالى 

تػىهىا.   ا كىشىكىرىٍت كىاًلدى ، فػىفىرًحىٍت مىٍرًنىي ًجدِّ  أىصٍبىلى فبيىرًٌضىةو يفٍ اٍلعىاملًى
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 اعبواب :.................................
 
 
 
 فىاٍشتػىرىٍت ؽبىىا شىٍنطىةى اإًلٍسعىافىاًت كىزًمَّ اٍلميمىٌرًضىةً  -ُ

 اعبواب :.................................
 أىصٍبىلى فبيىرًٌضىةو يفٍ اٍلعىاملىً  -ِ

 ................................اعبواب :.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تػىٍرًجٍم اعبيمىلى ااٍلىتًيىةى ًإَلى اإلندكنسيا !
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 

Penerapan Metode Drill Melalui Media Power Point 

Untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Siswa 

Kelas VIII Di MTSN 1 Banda Aceh 

 

Nama Sekolah  : 

Kelas/ Semester : 

Hari/ Tanggal  : 

Tema/ Subtema : 

 

A. Petunjuk  

Berilah tanda (   pada kolom penilaian yang 

disediakan sesuai dengan pendapat Bapak/ibu secara 

objektif. 

 

Keterangan 

1. Berarti “Kurang Baik” 

2. Berarti “Sedang” 

3. Berarti “Baik” 

4. Berarti “Sangat Baik” 

 

B. Lembar Pengamatan 

 

Aspek yang di nilai 
Nilai 

1 2 3 4 

Pendahuluan 

a. Guru memberikan salam 

dan mengajak semua 

siswa berdo’a dipimpin 

oleh ketua kelas 

    



121 
 

 
 

b. Guru mengkondisikan 

suasana kelas agar 

kondusif untuk 

mendukung proses 

pembelajaran Guru 

mengabsensi siswa 

sesuai dengan daftar 

hadir siswa 

    

c. Guru menginformasikan 

tema yang akan 

dibelajarkan yaitu 

tentang “ هنةاؼب ” 

d. Guru menjelaskan 

kompetisi yang harus 

dicapai siswa dan 

pentingnya materi ajar 

dalam kehidupan 

    

e. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

    

Inti 

a. Guru meminta siswa 

untuk mengamati teks 

yang telah ditampilkan 

melalui media power 

point 

    

b. Guru menjelaskan 

prosedur pembelajaran 

dengan menggunakan 

metode drill 

    

c. Guru membaca teks هنة اؼب      
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. 

d. Guru  menjelaskan makna 

dan menerjemahkan teks 

هنةاؼب  dengan 

menggunakan metode 

drill melalui media power 

point 

    

e. Guru menyuruh peserta 

didik membaca teks هنةاؼب  

    

f. Guru meminta peserta 

didik menerjemahkan 

teks هنةاؼب  

    

g. Guru menanyakan kepada 

siswa tentang 

pembelajaran tema 

“ هنةاؼب ” dengan 

menggunakan metode 

drill melalui media power 

point yang belum 

dipahami 

    

h. Guru membagi siswa 

menjadi beberapa 

kelompok 

    

i. Guru membagikan LKPD 

kepada setiap kelompok 

belajar 

    

j. Guru melakukan tanya 

jawab tentang tugas yang 

harus dikerjakan oleh 

    



123 
 

 
 

siswa  (mengembangkan 

sifat ingin tahu siswa 

dengan bertanya) 

k. Guru membimbing setiap 

kelompok dalam 

mengerjakan LKPD 

    

l. Guru mengkonfirmasikan  

jawaban siswa yang 

keliru pada saat 

persentasi 

    

m. Guru bersama-sama 

dengan siswa 

mengevaluasi hasil yang 

dikerjakan oleh setiap 

kelompok 

    

n. Guru membagikan soal 

post test kepada masing-

masing siswa. 

 

    

Penutup  

a. Guru bersama-sama 

dengan siswa membuat 

kesimpulan hasil belajar 

selama sehari 

    

b. Guru bersama-sama 

dengan siswa bertanya 

jawab tentang  materi 

yang telah dipelajari 

untuk mengetahui hasil 

ketercapaian materi 

(melakukan refleksi 

diakhir pertemuan) 

    

c. Guru menyampaikan     
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pesan moral 

d. Guru mengajak semua 

siswa berdoa ( untuk 

mengakhiri kegiatan 

pembelajaran) 

    

Suasana Kelas 

a. Siswa aktif dalam 

memberikan pendapat 

    

b. Siswa aktif dalam 

menjawab pertanyaan 

    

c. Adanya interaksi 

antara guru dan siswa 

    

d. Adanya interaksi 

antara siswa dan 

siswa 

    

Persentase  

 

C. Saran dan Komentar Pengamat 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………… 

     

      Banda Aceh,    Maret 2022 

     Pengamat 

 

 

 

 

    NIP.  
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

Penerapan Metode Drill Melalui Media Power Point 

Untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Siswa 

Kelas VIII Di MTSN 1 Banda Aceh 

 

Nama Sekolah  : 

Kelas/ Semester : 

Hari/ Tanggal  : 

Tema/ Subtema : 

 

 

D. Petunjuk  

Berilah tanda (   pada kolom penilaian yang 

disediakan sesuai dengan pendapat Bapak/ibu secara 

objektif. 

 

Keterangan 

1 Berarti “Kurang Baik” 

2 Berarti “Sedang” 

3 Berarti “Baik” 

4 Berarti “Sangat Baik” 
 

E. Lembar Pengamatan 

Aspek yang di nilai 
Nilai 

1 2 3 4 

Pendahuluan 

f. Siswa menjawab salam 

dan berdo’a dipimpin 

oleh ketua kelas. 

    

g. Siswa memeriksa 

kerapihan pakaian, 

posisi dan tempat 
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duduk disesuaikan 

dengan kegiatan 

pembelajaran serta. 

h. Siswa mendengarkan 

informasi yang akan 

dipelajari tema yaitu 

tentang “ هنةاؼب ” 

    

i. Siswa mendengarkan 

guru menjelaskan 

kompetensi yang harus 

dicapai dan pentingnya 

materi ajar dalam 

kehidupan 

    

j. Siswa mendengar  

tujuan pembelajaran 

    

Inti 

o.  Siswa mengamati teks 

yang telah ditampilkan 

melalui media power 

point 

    

p. Siswa mendengarkan 

guru menjelaskan 

prosedur pembelajaran 

dengan menggunakan 

metode drill melalui 

media power point 

    

q. Siswa mendengarkan 

teks yang dibaca guru 

    

r. Siswa mendengarkan 

penjelaskan dari guru  

tentang makna dan 
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terjemahan teks هنةاؼب  

dengan menggunakan 

metode drill melalui 

media power point 

s. Siswa membaca teks 

هنةاؼب  

    

t. Siswa  menerjemahkan 

teks هنةاؼب  

    

u. Siswa bertanya jawab 

mengenai materi 

pembelajaran yang 

belum dipahami 

    

v. Siswa melakukan 

observasi sesuai 

pembagian tugas 

kelompok 

    

w. Siswa mengerjakan 

LKPD yang telah 

diberikan oleh guru 

    

x. Siswa mendiskusikan 

hasil jawaban yang 

mereka isi dilembar 

LKPD sesuai dengan 

kelompoknya masing-

masing 

    

y. Siswa dan guru 

bersama-sama 

mengevaluasi hasil 

yang dikerjakan oleh 

setiap kelompok 
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z. Siswa mengerjakan soal 

post test secara individu 

yang diberikan oleh 

guru 

    

Penutup  

e. siswa membuat 

kesimpulan hasil belajar 

selama sehari 

    

f.  siswa bertanya jawab 

tentang  materi yang 

telah dipelajari untuk 

mengetahui hasil 

ketercapaian materi 

(melakukan refleksi 

diakhir pertemuan) 

    

g. Siswa menyampaikan 

pendapatnya tentang 

pembelajaran yang telah 

diikuti 

    

h. Siswa mendengarkan 

guru menyampaikan 

pesan moral 

    

i. Siswa berdo’a untuk 

mengakhiri kegiatan 

pembelajaran 

    

Persentase  
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f. Saran dan Komentar Pengamat 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Banda Aceh,    Maret 2022 

   Pengamat 

 

 

 
NIM.  
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 الصور الفوتوغرافية
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 السرية الذاتية
 أكال : البياانت  الشخصية

 ؼ : ديوم سرم راحايو  اسم الكامل -ُ
 َََُُِِٕٖ:   رقم القيد -ِ
 َََِأبريل  َٖابتو ملنجنج، :  ؿبل كاتريخ اؼبيالد -ّ
 : اإلانث  اعبنس -ْ
 : اإلسالـ  الدين -ٓ
 : إندكنيسيا  اعبنسية -ٔ
 :غَت متزكج غبالة اإلجتماعيةا -ٕ
   (Ule Karengإيلي، أكَل كارينج ):  العنواف -ٖ
 : طالبة  العمل  -ٗ

  rahayudwisri80@gmail.com : الربيد األلكًتكين -َُ
 : أضبد جإيس  اسم األب -ُُ
 : الفالح  العمل -ُِ
 ايتجومي يرضبها هللااؼبكرمة  :   اسم األـ -ُّ
 -:   العمل -ُْ
 ,langkat: لنجكات، سومطرة الشمالية )  العنواف -ُٓ

Sumatera utara) 
 : خليفة الدراسية اثنيا

 Tanjung) ّرقم    )اؼبدرسة االبتدائية اغبكومية اؼبدرسة االبتدائية -ُ

Mulia 
 اؼبدرسة اؼبتوسطة )اؼبدرسة الثانوية االىلية نور اإلدياف( -ِ
 تنجنج بورا( ِلية اغبكومية اؼبدرسة الثانوية )اؼبدرسة العا -ّ

حاصلة على درجة بكلوريوس يف تعليم اللغة العربية كلية الًتبية كأتىيل اؼبعلمُت  -ْ

 َِِِ-َُِٖجبامعة الرانَتم اإلسالمية اغبكومية، بند أتشية، سنة 

mailto:rahayudwisri80@gmail.com

