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 استهالل
 ْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحْيمب

َوالت َّْقٰوۖى َوََل تَ َعاَونُ ْوا َعَلى اَْلِْثِْ َواْلُعْدَواِن َۖوات َُّقوا اّللٰرَ ِۗانَّ اّللٰرَ َوتَ َعاَونُ ْوا َعَلى اْلِبِر "...... 
 ".َشِدْيُد اْلِعَقابِ 
 (2)سورة املائدة: 

 صدق هللا العظيم 
 
 

 قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه:
 "فَِإن هَها ُجْزٌء ِمْن ِديِْنُكمْ  ِاْحِرُصْوا َعَلى تَ َعلُِّم اللَُّغِة اْلَعَربِيهةِ "

 
َقىي َ ِِبْلُمََن َماَكاَن  ْدَركُ يُ َلوَْكاَن نُ ْوُر اْلِعْلِم (  )ل  هَجا ةِ يَّ ِِف اْلبَِ  ب ْ
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 إهداء:

لذين ربياين صغرية حفظهما هللا وأبقامها يف  أ ي أردايينا ا وأمي مرردا ي الإىل     -1
 سالمة الدين والدنيا واآلخرة

 
ين العلوم وإىل أساتذ ي يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، الذين قد عملو      -2

 رشدوين إرشايا صحيحا، هلم ِبلكثري تقدير وإجالل.النافعة وأ

 

وإىل مجيع أصدقائي الذين شجعوين ومنحوا املراعدة، أشكرهم شكرا جزيال      -3
 جزاهم هللا خري اجلزاء.على املراعدة يف إجناز هذا البحث العلمى، 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 



 ز

 

 تقديرشكر و 

 ْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحْيمب

عربيا هدى للمتقني والصالة  أنزل على رسوله الكرمي قرآاناحلمدهلل الذي 
على رسولنا حممد صلى هللا عليه وسالم وعلى آله وأصحابه أمجعني ومن تبعه والرالم 

 هبدايته وإحرانه إىل يوم الدين. 

أتليف هذه الرسالة اليت يقررها قرم تعليم اللغة  فقد مت إبذن هللا وتوفيقه
 يتعلمها الطالب وختتص جبامعة الرانريي اإلسالمية كماية من املوايالعربية بكلية الرتبية 

لرتقية قدرة  TPS (Think, Pair, Share) " استخدام أسلوب حتت املوضوع  الرسالة 
الطلبة على فهم النصوص يف مادة املطالعة للمستوى العالية مبعهد دار اإلحسان 

Aceh Besar." 
لرتبية ورئيس قرم دير جامعة وعميد كلية اوتقدم الباحثة الشكر اخلالص مل

تعليم اللغة العربية وجلمع األساتذة يف كلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي 
الدكتوراندوس والعاملني فيها. وتتم كتابة هذه الرسالة إبشراف املشرفني الكرميني مها 

فقا ، فتشكرمها الباحثة أفضل الشكر اللذين قد أنريسهيمي املاجرتري، وفجرية املاجرت
أوقاهتما الثمينة وتوجيههما ومراعدهتما إلشراف هذه الرسالة إشرافا جيدا كامال من 
أوهلا إىل آخرها، جزامها هللا أحرن اجلزاء يف الدنيا واآلخرة وحفظهما هللا ومتعهما 

 ِبلصحة والعافية وِبرك يف عمرمها ونفعهما بعلومهما. 

قد ربياها تربية حرنة  للوالدين اللذين العظيم لشكرِبالباحثة وتقدم 
هيل املعلمني وهذِبها هتذيبا انفعا منذ صغارها إىل أن جنح يف التعلم بكلية الرتبية وأت

جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، جزامها هللا أحرن اجلزاء يف الدنيا واآلخرة وحفظهما 
 هللا ومتعهما ِبلصحة والعافية وبورك يف عمرمها ونفعهما بعلومهما.



 ح

 

لرئيس املعهد يار اإلحران ملرحلة العالية  شكر تنرى الباحثة أن تقدم الوَل
اجملرتري، ولرائر املدرسني والطلبة فيه قد ساعدواها جلمع  عطاء هللاوهو األستاذ 

  البياانت احملتاجة عند عملية البحث، عرى هللا أن يرقيهم برمحته.

خالصا وإصالحا انفعا إلكمال من القارئني نقدا بنائيا وأخريا، ترجو الباحثة 
رأل هللا توفيقا وهداية هلا تهذه الرسالة، ولعل هذه الرسالة انفعة هلا والقارئني مجيعا. و 

 وللقارئني، إنه جميب يعوة الرائلني. 
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 Acehالنصوص يف ماية املطالعة للمرتوى العالية مبعهد يار اإلحران 

Besar 
 : أييك إنده سري مليا ياَلسم الكامل 

 180202170الرقم القيد    : 

غري يار اإلحران  إعتمايا على املالحظة األوىل اليت قامت هبا الباحثة أن الطلبة مبعهد
 ويصعب الطلبة يف فهم النصوص العربية جيدا. عند إجراء عملية التعليم،نشيطني للغاية 

وحلل املشكلة،  نشطة الطلبة يف غرفة الدراسة  تقتصر على استماع ما شرحه املعلم،أ ألن
 لرتقية قدرة الطلبة على TPS (Think Pair Share)أرايت الباحثة أن ترتخدم أسلوب 
التعرف على فعالية إستخدام هذا البحث اف هدفهم النصوص يف ماية املطالعة. وي

لرتقية قدرة الطلبة على فهم النصوص يف ماية  TPS (Think Pair Share) األسلوب
 TPS التعرف على كيفية تطبيق األسلوبو  .Aceh Besar املطالعة يف معهد يار اإلحران

(Think Pair Share) الطلبة على فهم النصوص يف ماية املطالعة يف معهد يار  لرتقية قدرة
 ويف هذا البحث ترتخدم الباحثة طريقة البحث التجرييب بنوع .Aceh Besarاإلحران 

(One Group Pre-test Post-test Design) .  استخدام أن  نتيجة البحث هيوأما
قدرة الطلبة على فهم النصوص. وهذا  ةلرتقي فعال TPS (Think Pair Share) األسلوب

 Sig. (2-tailed) 0،00اليت يلت على مرتوى الدَللة  T-Testيتضح من نتيجة اإلختبار 
 TPS (Think Pair األسلوب. وأن تطبيق 0،05وهي أقل من نتيجة مرتوى الدَللة 

Share)  لة من لرتقية قدرة الطلبة على فهم النصوص جيد جدا. بناء على النتيجة احملصو
 %97,5بتقدير جيد جدا. ونتيجة للطلبة هي   %94,2املالحظة املباشرة للمدرسة هي 

 بتقدير جيد جدا.
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ABSTRACT 

 

 

Research Title : The Use of TPS (Think Pair Share)Learning Models to  

   Improve Students' Learning Ability in Understanding  

 

Full Name    : Adek Indah Srimulyati 

NIM   : 180202170 

 

 

Based on the researcher's observations that grade 1 students at MAS Darul Ihsan 

were not very active when carrying out the learning process, students were only 

limited to hearing what was explained by the teacher, the teacher also had not 

used the right methods and media in teaching, and was only glued to books, so 

students felt  bored and unfocused with the material being taught.  To overcome 

this problem, the researcher wants to apply the TPS (Think Pair Share) learning 

model to improve students' learning abilities in understanding texts.  The purpose 

of this study was to determine students' learning abilities in understanding the text 

in muthalaah lessons after applying the TPS (Think Pair Share) Learning Model.  

This research is an experimental research with One Group Pre-Test Post-Test 

Design.  For data collection, researchers used direct observation sheets and tests 

before and after the experiment.  The total population in this study was around 

154 students of class 1 MAS Darul Ihsan.  And 23 students of class 1E MAS 

Darul Ihsan as samples in this study.  Using the TPS (Think Pair Share) learning 

model is effective in improving students' learning abilities in understanding texts.  

This is evidenced by the value of Sig.  (2-tailed) 0.00<0.05.  In fact, the use of the 

TPS (Think Pair Share) learning model gets very good results.  This is evidenced 

by the value of direct observation of teacher activities 94.2% and the value of 

direct observation of student activities 97.5%. 

 

Key words: TPS (Think Pair Share), Learning Models, Understanding Texts 
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ABSTRAK 

 

Judul Skripsi  : Penggunaan Model Pembelajaran TPS (Think Pair Share) Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Belajar Siswa Dalam Memahami 

Teks Pada Pelajaran Muthalaah Untuk Tingkat MAS Darul Ihsan 

Aceh Besar 

Nama   : Adek Indah Srimulyati 

NIM   : 180202170 

 

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa siswa kelas 1 MAS Darul Ihsan tidak 

terlalu aktif saat melaksanakan proses pembelajaran, siswa hanya sebatas 

mendengar apa yang dijelaskan oleh guru, guru juga belum menggunakan metode 

dan media yang tepat dalam mengajar, dan hanya terpaku dengan buku saja, 

sehingga siswa merasa bosan dan tidak fokus dengan materi yang diajarkan. 

Untuk mengatasi masalah ini, peneliti ingin menerapkan Model pembelajaran TPS 

(Think Pair Share) untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa dalam 

memahami teks. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kemampuan belajar siswa dalam memahami teks pada pelajaran muthalaah setelah 

menerapkan Model Pembelajaran TPS (Think Pair Share) Penelitian ini 

merupakan penelitian eksperimen dengan desain One Group Pre-Test Post-Test 

Desain. Untuk pengumpulan data peneliti menggunakan lembar observasi 

langsung dan tes sebelum eksperimen dan setelahnya. Jumlah populasi dalam 

penelitian ini sekitar 154 siswa/i kelas 1 MAS Darul Ihsan. Dan 23 siswa kelas 1E 

MAS Darul Ihsan sebagai sampel pada penelitian ini. Menggunakan Model 

pembelajaran TPS (Think, Pair, Share) efektif dalam meningkatkan kemampuan 

belajar siswa dalam memahami teks. Hal ini dibuktikan dengan nilai Sig. (2-

tailed) 0,00<0,05. Sesungguhnya penggunaan Model pembelajaran TPS (Think 

Pair Share)mendapatkan hasil sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan nilai 

observasi langsung aktivitas guru 94,2% dan nilai observasi langsung aktivitas 

siswa 97,5%.  

 

Kata Kunci: TPS (Think Pair Share), Model Pembelajaran, Memahami Teks 
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 الفصل األول

 أساسيات البحث

 مشكلة البحث - أ

إن مهارة القراءة هي إحدى املهارات اللغوية اليت َلتقتصر على نطق 
احلروف أو الكلمات فحرب، بل هي مهارة تتضمن أعماَل متنوعة للعقل. 
والقراءة نشاط يشمل مجيع أشكال التفكري وإصدار األحكام واختاذ القرارات 

. ومهارة القراءة هي مهارة لغوية يتم تنفيذ 1والتحليل وإجياي احللول للمشكالت
 أنشطتها التدريرية بعد مهارة الكالم.

يرتخدم نظرية الفروع. حيث يتم  املعاهد الداخليةربية يف تعلم اللغة الع
يراسة تعليم اللغة العربية بشكل منفصل حرب املهارات اللغوية. على سبيل 
املثال، يتم تعلم مهارات القراءة، من خالل يرس يرمى املطالعة. واهلدف من 
هذه املاية هي يعلم الطلبة أن يكونوا قايرين على قراءة املفريات العربية وترمجتها 

العربية. هذه ماية تطلب من الطلبة على قراءة  والتعمق يف النصوصوكتابتها 
النصوص العربية ألن يتم توفري النصوص العربية وأن يكونوا قايرين على قراءة 

  النصوص العربية بشكل صحيح.

الباحثة ِبملالحظة يف حجرة الدراسية يف ماية املطالعة وجدت  قيامبعد أن 
غاية أثناء عملية التعليم،  يار اإلحران غري نشيطني للالطلبة يف معهد  الباحثة أنر 

نشطة الطلبة يف غرفة الدراسة  تقتصر على استماع ما شرحه املعلم، إمنا كانت أ
. يكثر الطلبة الذين أن ِبمللليشعر الطلبة  املعلم يشرح تعليما إىل األخري، حىت

يزعجون، ويفتح ل، والنطق ِبألصدقاء حىت يرتأذن إىل احلمام، والنوم، واألك
 كذا يصعب الطلبة يف فهم النصوص العربية جيدا.  حينئيذ. الطلبة الكتب األخر

                                                             
1
 Bisri Mustofa dkk, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: 

UIN-Maliki Press, 2012), hal. 99 
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بحث عن التعلم تعطي  تاليتاألسلوب  هي TPS (Think Pair Share)إن 
 TPS TPS فرصة للتفكري واملناقشة وتبايل املعلومات مع اجملموعات األخرى.الطلبة 

(Think Pair Share)  ،تعليم املطالعة 2والشريكان يف العمل، واملشاركةيعين التفكري .
فرهم، يعَن يطلب الطلبة ليتعلموا ن TPS (Think Pair Share)ستخدام أسلوب ِب

أسلوب يرهل الطلبة  هذا . ِبستخدامئهمأصدقا ىليعبون الرأي، ويقرموهنم إ
 عملية التعليم. صوص العربية ويكون نشطني يفعلى فهم الن

أسلوِب مناسبا ميكن أن ن ختتار املشكلة الرابقة، تريد الباحثة أ انطالقا من
ستخدام "االطلبة يف تعليم ماية املطالعة. فيكون املوضوع هلذ البحث:  يرقي نشاط

لرتقية قدرة الطلبة على فهم النصوص يف  TPS (Think Pair Share) أسلوب
 ”مادة املطالعة مبعهد دار اإلحسان.

 
 أسئلة البحث  - ب

 علي مشكلة البحث الرابقة، حديت الباحثة األسئلة كما يلي: وبناء
فعاَل لرتقية  قدرة  يكون TPS (Think Pair Share) ستخدام األسلوبهل ا   -1

 Acehالطلبة على فهم النصوص يف ماية املطالعة يف معهد يار اإلحران 

Besar؟ 

الطلبة على فهم  لرتقية قدرة TPS (Think Pair Share) كيف تطبيق األسلوب  -2
 ؟Aceh Besarالنصوص يف ماية املطالعة يف معهد يار اإلحران 

 

 أهداف البحث - ج

 وأما أهداف هذا البحث كما يلي:

                                                             
2
 Jumanta Hamdayana, Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan 

Berkarakter, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014), hal 201-202 
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لرتقية قدرة  TPS (Think Pair Share) ستخدام األسلوبالتعرف على فعالية ا  -1
 Acehالطلبة على فهم النصوص يف ماية املطالعة يف معهد يار اإلحران 

Besar. 

 لرتقية قدرة TPS (Think Pair Share) التعرف على كيفية تطبيق األسلوب  -2
 Acehالطلبة على فهم النصوص يف ماية املطالعة يف معهد يار اإلحران 

Besar. 

 

 أمهية البحث  - د

 ذا البحث كما يلي:وأما أمهية البحث يف ه
 : لترهيل الطلبة على فهم النصوص يف ماية املطالعة للطلبة   -1

ليكون مصدرا ومراجعا ملعلم اللغة العربية يف تطوير عملية :  للمعلم   -2
. وملراعدة املعلم يف اختيار الطريقة املناسبة يف تعليم املواي التعليم والتعلم

 الدراسية.

 : ملراعدة احملاولة لتحرني نتائج تعلم الطلبة. للمعهد   -3

ختيار الطريقة املناسبة يف تدريس : لزداية املعلومات اجلديدة يف ا للباحثة   -4
 اللغة العربية.

 

 االفرتاضات والفروض - ه

ا اَلفرتاضات اليت اعتمدت عليها الباحثة يف هذا البحث فهي أنر و  أسلوب أمر
عنصر من العناصر املهمة يف عملية التعليم والتعلرم خاصة يف عرض املاية التعليمية التعليم 

معينة لتحقيق  أسلوبللطلبة لتحقيق أهداف الرتبوية املعينة. وأن كلر ماية حتتاج إىل 
 األهداف احملدية لتلك املاية.

 هلذا البحث فرضان ومها كما يلي:
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 (Ha) الفرض البديل   -1

 على فعال لرتقية قدرة الطلبة TPS (Think Pair Share) أسلوبستخدام اإن 
 .Aceh Besar ماية املطالعة يف معهد يار اإلحران فهم النصوص يف

 (Ho) الفرض الصفري   -2

مل يكن فعاَل لرتقية قدرة  TPS (Think Pair Share) ستخدام أسلوباإن 
 Acehفهم النصوص يف ماية املطالعة يف معهد يار اإلحران  ىالطلبة عل

Besar. 

 

 حدود البحث - و

 احلد املوضوعي  -1

ا احلد املوضوعي يف هذا البحث فهو  TPS (Think ستخدام أسلوبا " أمر

Pair Share)  لرتقية قدرة الطلبة على فهم النصوص يف ماية املطالعة يف معهد يار
 ".Aceh Besarاإلحران 
 

 احلد املكاين  -2

ا احلد املكاين يف هذا البحث فهو  Aceh Besarمعهد يار اإلحران   " وأمر
 ."ه" لثاينخاصة يف الصفر ايف الفصل الثاين للمرحلة العالية 

 
 احلد الزماين  -3

ا احلد الزماين يف هذا البحث فهو  م" 2022\2021العام الدراسي  " وأمر

 

 مصطلحات البحث - ز
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حبثا تفصيليا عن األشياء املتعلقة هبذا املوضوع حيرني هبا  وقبل أن تبحث الباحثة
أن تبني بعض معاىن املصطلحات املرتعملة يف هذا املوضوع ملعرفة املعَن املراي ولكي َل 

 خيطئ القارئ يف فهم املعَن الذي تقصد هبا الباحثة، وهذه املصطلحات هي:
 TPS (Think Pair Share) أسلوب  -1

ل يو شري إىل املي احصطالاوأما األسلوب  .3طمنة و قريط هي األسلوب لغة
لغة مأخوذة   TPS (Think Pair Share) .4الثابتة ياخل الفري ةتفضيالت املطريالو 

من اللغة اإلجنلزية مبعين "إفتكار والشريكان واملشاركة"، واصطالحا هو األسلوب 
وتبايل املعلومات الذي يبحث عن التعلم تعطي الطلبة الفرصة للتفكري واملناقشة 

. واملراي أبسلوب يف هذه الرسالة هو األسلوب الذي 5مع اجملموعات األخرى
ترتعمله الباحثة يف عملية تعليم وتعلمها خاصة يف تدريس املطالعة لرتقية قدرة 

 الطلبة على فهم النصوص يف ماية املطالعة.
 

 فهم النصوص   -2

. وأما الفهم 6مبعَن علمة يفهم" –كلمة "الفهم" وهو مشتق من فعل "فهم 
اصطالحا هو يفهم اإلنران عن الشيء. وكلمة "النصوص" هي مجع من "النص" 
مبعين كالم منصوص. وإصطالحا هو ما حيتمل إَل معَن واحدا وَل حيتمل 

. وتقصد الباحثة النصوص يف هذه الرسالة هي مجيع النصوص العربية 7التأويل
  العربية األخرى. سواء من كتب العلماء أو كتب

 مطالعة  -3

                                                             

 107م( ص. 2004)بريوت: يار العلم للمعلمني، قاموس املورد روحي البكلبكي،  3         
 104(. ص 1993)بريوت: يار املشروق، أساس تعلم اللغة وتعلمها  ،يار احلضة العربية 4         

5
 Miftahul Huda, Cooperative Learning “Metode, Teknik, Struktur dan Model Penerapan”, 

(Yogyakarta: Pusat Pelajar, 2015), hal 132 

 475م(. ص 2003)بريوت: يار املشروق،  املنجد يف اللغة اإلعالممؤسرة يار املشرق،  6           

          7
 810...، ص  املنجد يف اللغةمؤسرة يار املشرق،   
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مطالعة" مبعَن القراءة والتعليم  - يطالع – كلمة "املطالعة" مصدر من "طالع
. وأما املراي هبا يف هذه الرسالة فهي ماية من املواي اليت تدرس يف معهد 8والطالع

 يار اإلحران وهي تركز على فهم النصوص لرتكية مهارة القراءة عند الطلبة.
 

 الدراسة السابقة  - ح

الدراسات الرابقة هي إحدى أساسيات البحث اليت استخدمتها الباحثة ملعرفة 
أسلوب الدراسة إجيابيتها وسلبياهتا. وهذه الدراسة تراعد الباحثة ملعرفة مقارنة نتائج 

 البحث والفرق بني الدراسة الرابقة والدراسة احلالية.
 9.(2018) سلفينا ألفايراسة    -1

ها إىل أن تكون الطلبة قايرين على حتفيظ املفريات. من حثأهداف البأما و 
ولتعليم املفريات ميكن املدرس أن يرتخدم فيها أساليب متعدية ترهيال لعملية 

حث اليت تعتمد عليها البومنهج التعليم والتعلم وحتقيقا ألهداف تربوية معينة. 
 الرسالة فهي إستخدام أسلوبحث يف البالباحثة هو املنهج جتر ي. وأما نتائج 

Two Stay Two Stray  ترقى قدرة الطلبة على املفريات. وأما وجوه التشابه هي
انتقت الرسالتنا يف استعمل منهج التجرىب. وأما وجوه اَلختالف هو يف استعمل 

 لرتقية قدرة الطلبة على املفريات. Two Stay Two Strayأسلوب 

 

 
 

 10.(2018) إخوان صاحليراسة    -2

                                                             
8
  Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). hal 378 

لرتقية الطلبة على املفردات )دراسة جتريبية  Two Stay Two Strayإستخدام أسلوب سلفينا ألفا،  9           
املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية بكلية الرتبية وأتهيل الراسالة اجلامعة غري منشورة، ، (MTsN 4 ABDYAب 

 م 2018 احلكومية بندا أتشيه،
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واستجابة الطلبة على إستخدام  ملعرفة فعالية تطبيقه من حثأهداف البأما و 
حث البومنهج  يف تدريس املفريات لرتقية مهارة القراءة. Make a Match أسلوب

الذي يعتمد عليه الباحث هو املنهج جتر ي. وأما نتائج البحث يف الرسالة فهي 
 ترقى قدرة الطلبة علىيف تدريس املفريات  Make a Match إستخدام أسلوب

وأما وجوه التشابه هي انتقت الرسالتنا يف استعمل منهج التجرىب  مهارة القراءة.
ولرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة. وأما وجوه اَلختالف هو يف استعمل 

 يف تدريس املفريات.  Make a Matchأسلوب 

 

 11(.2018يراسة نررينا )    -3

التعرف على استجابة نشاط ويرجة استجابة ها من حثأهداف البأما و  
 MAN 5 ب Course Riview Horayنشاط يف تعليم القراءة بتطبيق أسلوب 

PIDIE . حث اليت تعتمد عليها الباحثة هو املنهج جتر ي. وأما نتائج البومنهج
طبيق أسلوب حث يف الرسالة فهي إن استجابة نشط الطلبة يف تعليم القراءة بتالب

Course Riview Horay ب MAN 5 PIDIE  يكون ممتازا. وأما وجوه التشابه هي
انتقت الرسالتنا يف استعمل منهج التجرىب ومهارة القراءة. وأما وجوه اَلختالف 

 .Course Riview Horayهو يف استعمل أسلوب 

 

 كتابة الرسالةطريقة   - ط

                                                                                                                                                                       

        10
يف تدريس املفردات لرتقية مهارة القراءة )دراسة  Make a Match ،  استخدام أسلوبإخوان صاحل  

الرانريي بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الراسالة اجلامعة غري منشورة،  ،(MTsN 1 Simeulue جتريبية ب
 م 2018 اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه،

        11
 يف تعليم القراءة ملعرفة استجابة الطلبة ب Course Riview Horay استخدام أسلوبنررينا،   

MAN 5 PIDIE،  ،بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية الراسالة اجلامعة غري منشورة
 م 2018 أتشيه،بندا 



25 

 

 

 

فاعتمدت الباحثة على طريقة التأليف وأما طريقة أتليف هذه الرسالة وكتابتها 
اجلارية املقرورة يف كلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية يف  

 كتاب:

Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Ar-Raniry Banda Aceh 2016. 
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 التعلم التعاوين - أ

  التعلم التعاوين مفهوم  -1

التعلم التعاوين من اَلسرتاتيجيات التعليمية الىت ثبت فاعليتها يف جوانب 
ونفرية، واإلمكانية اَلستفاية التعلم املختلفة ملا هلا من مزادا تعليمية واجتماعية 

منها يف مواجهة سلبيات طرق التدريس التقليدية، حيث تعتمد هذه 
اَلسرتاتيجيات على إجيابية املتعلمني وتفاعلهم ِبلعمل ِف جمموعات يروي أفرايها 
اإلحراس ِبملرؤلية والعمل التعاوين، وهي هتدف إىل تنمية روح الفريق الواحد بني 

القدرات، وإىل تنمية مهارهتم اإلجتماعية، وتكوين اَلجتاه الرليم  املتعلمني خمتلفى
 12.لديهم

التعاون هو مشاركاة األفراي يف حتقيق األهداف  ”(Harianto)“قال 
فالتعليم التعاوين بذلك يعَن أن التعلم املشرتك ياخل اجملموعة، ولكنه .13املشرتكة

التعلم التعاوين هي أن يتعاون   خيتلف عن التعلم اجلماعىي ألن الفكرة األساسية يف
كل أعضاء اجملموعة لتحقيق أهداف املشرتكة، وأما التعلم اجلماعي الذي جرى 
حاليا يف املدارس يركز أكب اهتمامه على نتائج وجناح اجملموعة أكثر من اهتمامه 

 14.بنجاح أفراي أعضاء اجملموعة

تدري خالله تقريم  ويف ضوء ما سبق ميكن تعريف التعلم التعاوين أبنه منوج
املتعلمني إىل جمموعات صغرية، ويتحدي عدي أفراي كل منها وفقا لألهداف املراي 
                                                             

12
 41م( ص. 2015)القاهر: عامل الكتب، تعليم اللغة العربية املعاصرة، سعد َلِف،  

13
  Harianto, Upaya Membantu Mengatasi Kesulitan Menyelesaikan Soal Matematika 

Bentuk Cerita Dengan Strategi Pembelajaran Kooperatif, (Bandung: Program Pasca Sarjana 

Matematika Universitas Pendidikan Indonesia, 2002), hal 3 
14

  Slavin, Cooperative Learning. Theory, Research an Praktic, (Needham Heights, Inc, 

hal 995 
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تعلمها، ويتفاوت مرتوى هؤَلء األفراي ياخل اجملموعة ما بني املتفوق واملتوسط 
والضعيف، وتتعاون اجملموعة إلجناز املهام التعليمية املكلفة هبا يف إطار من املشاركة 

 15ية والتفاعل.واإلجياب
يف القرآن الكرمي كثري من اآلدات أبساليب التعلم والتعليم، أحد منهم هو و 

ْقٰوۖى : "...... 2التعلم التعاوين. كما يف صورة املآئدة آية  َوتَ َعاَونُ ْوا َعَلى اْلِبِر َوالت َّ
ْثِْ َواْلُعْدَواِن َۖوات َُّقوا اّللٰرَ ِۗانَّ  " يف هذه اآلية 16.اّللٰرَ َشِدْيُد اْلِعَقابِ  َوََل تَ َعاَونُ ْوا َعَلى اَْلِ

 أمر هللا ملراعدة بعضهم لبعض وتتعاونوا يف العمل اخلري.
 

 مزااي التعلم التعاوىن  -2

 17:تتمثل مزادا التعلم التعاوين فيها يلى
 ابلنسبة للمتعلم -1

 .هئجيد فرصة للمحاولة واخلطأ، واَلستفاية من خط  -1

 .األسئلة والتعبري عن رأيه حبريةجيد فرصة إللقاء   -2

 جاب ة ع ن بع ض الترالَلت، وعرض أفكارهتكون لديه فرصة لإل  -3
 األخرين. على

 .زداية يافعيته للتعلم  -4

 ى.عية تفكريه مقارنة ِبلتعلم الفريتتحرن نو   -5

د فرصة لكي يقوم بدور املعلم مما يراعد على تثبيت جي -6
 .املعلومات لديه

                                                             

15
 41، ص. تعليم اللغة ...سعد َلِف،   

16  Al-Qur’an, 5:2    
17

 42، ص. تعليم اللغة ...سعد َلِف،  
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 .القدرة على التحكم يف وقتهيكترب   -7

 ى.يكترب الكثري من مهارات التعامل اَلجتماع  -8

 

 ابلنسبة للمعلم -2

تقليل الفرتة الزمنية اليت يتم من خالهلا عرض املعلومات على   -1
 .املتعلمني

 .إمكانية متابعة جمموعات صغرية من املتعلمني  -2

 .أخطائه ، وعالجاجلهد يف متابعة املتعلم الضعيف تقليل  -3

 .تقليل بعض األعمال التحريرية مثل التصحيح  -4

جيد فرصة منه  ملتعلم وملعلم. وملتعلم له مزدا إن التعلم التعاوىن، من البيان الرابق
، جاب ة ع ن بع ض الترالَلتتكون لديه فرصة لإلو  إللقاء األسئلة والتعبري عن رأيه حبرية

، وعالج اجلهد يف متابعة املتعلم الضعيف تقليل. وملتعلم منه األخرين وعرض أفكاره على
 .تقليل بعض األعمال التحريرية مثل التصحيحو  أخطائه

 شروط التعلم التعاوىن -3

جيب أن تتوفرر جمموعة من الشروط حىت يتم التعلرم التعاوين بني الطلبة 
 18:بفعاليرة، ومن أبرزها ما أي ي

 التعاون واإلجنابية -1

                                                             

 43-42، ص. تعليم اللغة ...سعد َلِف، 18
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ن بنجاحهم، ولذلك فطريقة ، وجناحه مره و فاملتعلم مرتبط بزمالئه
 .: حنن بدَل من أانالعمل الرائدة هي

 احملاسبة الفريية -2

 .فكل فري ياخل اجملموعة له يور حمدي مرئول عن إجنازه
 التفاعل املباشر وجها لوجه -3

يعين توفري أكثر املواقف مناسبة لكي يتم احلوار واملناقشة وتبايل 
 .أعضاء اجملموعةاألفكار واملعلومات بني 

 العمل التعاوينمهارات  -4

، اوين وجيب تدريب املتعلمني عليهاأي أن هناك مهارات للعمل التع
 .وإنقائها

 مناقشة العمل -5

ويقصد هبا مناقشة اجملموعة أليائها ، وكيفية تطويره يف املرات 
 .القايمة

 

 TPS (Think Pair Share)أسلوب  - ب

 TPS (Think Pair Share)مفهوم أسلوب   -1

هو نوع من  TPS (Think Pair Share)يف كتابه أن  (Trianto)قال ترينتو 
وتقدم الطلبة اللعب   19التعلم التعاوين املصمم للتأثري على أمناط تفاعل الطلبة.

                                                             

        
19

 Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, Mendesain Model Pembelajaran, (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2014), hal 81 
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يور نشط مع أصدقائهم يف اجملموعة من خالل مناقشة على املشكلة. أول من 
 .Maryland يف جامعة وزمالله ”Frang Lyman“ عرض هذا األسلوب هو

تقنية بريطة  يهTPS (Think Pair Share)  نإ (Jumanta) جومنتا  قالو 
يرتطيعها أن حترني كفاءة  TPS (Think Pair Share)ذات فوائد كبرية، ألن 

الطلبة على تذكر املعلومات، ويرتطيع الطلبة أن تعلم من الطلبة اآلخرين، 
 TPS (Think Pairومشاركة أفكارهم ومناقشتها قبل ترليم أمام الفصل. ولذلك،

Share)  يرتطيع أن حترني الثقة ِبلنفس واعطاء مجيع الطلبة الفرصة للمشاركة يف
هو أحد من أسلوب التعليم يعين التعلم  TPS (Think Pair Share) أسلوب .الفصل

التعاوين اليت تتكون من الثالثة مراحل، وهي التفكري، والشريكان يف العمل، 
 20واملشاركة.

للتفكري يصبح أساس حل املشكالت على النحو  (Dewey)وقال يوي 
 :21التايل

 هناك صعوبة متصورة أو إيراك مشكلة. -1

 وحتديدها.مت توضيح املشكلة  -2

 البحث عن معلومات أو بياانت ومن ْث يتم تنظيم البياانت. -3

الفرضيات  تم تقييم هذهالبحث عن العالقات لصياغة الفرضيات ْث ي -4
 واختبارها، حبيث ميكن حتديد قبوهلا أو رفضها.

تطبيق احلل للمشكلة املطروحة مبثابة اختبار حلقيقة احلل للوصول إىل  -5
 نتيجة.

                                                             

        
20

 Jumanta Hamdayana, Model dan Metode … hal 201-202 
21

 Joyce Weil, Model-Model  Pembelajaran, (New Jersey: Pretince Hall, 1989), hal  50 
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 TPS (Think Pair Share)خصائص أسلوب   -2

اليت  TPS (Think Pair Share) ِبستخدام أسلوب مراحل لتعلم ثالثةهناك 
 :22، وهيةقوم هبا الطلبتب أن جت

 ((Thinkالتفكري  -1

يعطى املدرس للطلبة أسئلة ومعلومات مبا يف املواي الدراسية، ْث يطلب 
، ةهذه املرحليف  ة واملعلومات فريية يف وقت معني.منهم التفكري عن أسئل

املعلم،  الفرصة للتفكري يف اإلجاِبت املتعلقة ِبملواي اليت قدمها ةبنح الطلمت
.  هذا مفيد غري ذلكسواء كانت املشكلة، أو املفريات اليت َل يفهموهنا، و 

  من التعرف على النص جيًدا. ةبتمكن الطلتحىت 

 ((Pair الشريكان يف العمل -2

مع أصدقائهم  ِبلشريكان يف العمليطلب املدرس من الطلبة 
فكروها يف اخلطوة األوىل. والتعاون بينهم يف هذه اخلطوة  وِبملناقشة عما اليت

مرجو منهم َلكتشاف األجوبة من األسئلة واألفكار اخلاصة اليت فكروها. 
 ويف حني يكون الوقت الذى يرتعده املدرس فيها حواىل مخس يقائق عاية. 

 ((Share املشاركة -3

نتائج أفكارهم وإجاِبهتم مع أزواج مبشاركة  جمموعةيقوم كل الطلبة أو 
  أو جمموعات أخرى أو ميكن أن تكون جملموعة أكب، وهي الفصل.

ولذلك، فإن خصائص يف هذا األسلوب ثالث، وهو التفكري، والشريكا يف 
ي الدراسية، ْث يعطى املدرس للطلبة أسئلة ومعلومات مبا يف املواالعمل، واملشاركة. أوَل 

                                                             
22

 Trianto Ibnu Badar Al-Tabany, Mendesain Model … hal 129-130 
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يطلب املدرس من ة واملعلومات فريية يف وقت معني. اثنيا يطلب منهم التفكري عن أسئل
. فكروها يف اخلطوة األوىل مع أصدقائهم وِبملناقشة عما اليت الطلبة ِبلشريكان يف العمل

نتائج أفكارهم وإجاِبهتم مع أزواج أو مبشاركة  جمموعةيقوم كل الطلبة أو اثلثا، 
 .جمموعات أخرى

قبل أن يطبق املعلم املراحل الثالث املذكورة أعاله ، يقدم املعلم أوًَل شرًحا للماية 
اليت سيناقشها الطالب بشكل فريي ويف أزواج.  إذا مل يتم ذلك ، فمن احملتمل أن يتم 

 اخللط بني الطالب حول املواي اليت سيتم مناقشتها.

 TPS (Think Pair Share)خطوات تدريس أبسلوب   -3

 :23هي TPS (Think Pair Share) خطوات التعلم اخلاصة ب 

 إبلقاء املاية والكفاءة الىت يلزم حتققها.املعلم  بدأ -1

  .طلب املعلم الطلبة على تفكري النص القراءة الذي أعطاه املعلم -2

  .وجه املعلم كل فرقة -3

يزيد املاية بعد توجيه، يؤيى املعلم املاية إىل مصدر املشكلة املاية، ْث  -4
 الىت مل تعب الطلبة.

 .يرتنبط املعلم الدرس -5

 . اإلختتام -6

 بدأهي  TPS (Think Pair Share) إن خطوات تدريس أبسلوب، من البيان الرابق
، طلب املعلم الطلبة على تفكري النصملاية والكفاءة الىت يلزم حتققها، و إبلقاء ااملعلم 

                                                             
23

 Tukiran Taniredja, Model-Model Pembelajaran Inovatif dan Efektif, (Bandung: 

Alfabeta), hal 106 
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يرتنبط املعلم و  املاية إىل مصدر املشكلة املاية،يؤيى املعلم ، و وجه املعلم كل فرقةو 
 .اإلختتام، و الدرس

 

 TPS (Think Pair Share)مزااي وعيواب أسلوب   -4

يف كل اسرتاتيجية أو طريقة أو أسلوب تعليمي، لن يكون هناك شيء مثايل 
وميكن استخدامه يف كل عملية تعلم.  جيب أن يكون لكل نوع من أنواع التعلم 

 وعيوِب.مزادا 

 :24ما يليفي TPS (Think Pair Share) من أسلوبمزادا أما 

 حترني قوة تفكري الطلبة. -1

 توفري وقت للتفكري لتحرني جوية استجاِبت الطلبة. -2

 تصبح الطلبة أكثر نشاطا يف التفكري يف املفاهيم يف املاية. -3

 فهم الطلبة أكثر حول مفهوم موضوع الدرس أثناء املناقشة. -4

 التعلم من الطلبة اآلخرين.متكن للطلبة  -5

 كل طالبة يف جمموعتها لديها الفرصة لتبايل األفكار أو نقلها. -6

حترني له مزادا كثريا منها  TPS (Think Pair Share)إن أسلوب ، من البيان الرابق
كل طالبة يف جمموعتها لديها ، و متكن للطلبة التعلم من الطلبة اآلخرين، و قوة تفكري الطلبة

 لتبايل األفكار أو نقلها.الفرصة 

 25:ما يليفي TPS (Think Pair Share) من أسلوب عيوِبأما 

                                                             
24

 Muhammad Thobrani, Arif Mustafa, Belajar dan Pembelajaran, (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013), hal 300 
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 العديد من اجملموعات تقوم ِبإلبالغ وحتتاج إىل املراقبة. -1

 ظهور أفكار أقل. -2

إذا كانت عدي الطلبة كبرية جًدا ، فريواجه املعلم صعوبة يف توجيه  -3
 الطلبة اليت حتتاجون إىل مزيد من اَلهتمام.

 مزيد من الوقت املطلوب للعروض التقدميية بربب اجملموعات الكبرية. -4

مزيد له مزادا كثريا منها  TPS (Think Pair Share)إن أسلوب ، من البيان الرابق
 من الوقت املطلوب للعروض التقدميية بربب اجملموعات الكبرية.

 مهارة القراءة  - ج

 مفهوم مهارة القراءة  -1

قراءة( يف اللغة العربية مبعَن النطق  -يقرأ -)قرأكلمة "قراءة" مصدر من 
القراءة عملية عقلية تشمل تفرري الرموز اليت  .26ِبملكتوبة فيه أو إلقاء النظر إليه

يتلقها القارئ عن طريق عينيه، وتطلب الربط بني اخلبة الشخصية ومعاين هذه 
غوية تزياي كفاية املتعلم هبا ِبملمارسة والتدريب لإن مهارة القراءة مهارة ال  .27الرموز

واملران، فهناك أنواع ومرتودات خمتلفة ملى القراءات، فمن قراءة الصحف 
واجملالت والكتب واإلعالانت، إىل قراءة النصوص واألحاث وصفحات شبكات 

                                                                                                                                                                       
25

  Muhammad Thobrani, Arif Mustafa, Belajar dan …  hal 302  
26

 616ص.  م(، 2008)بريوت: يار املشرق،  ،اجملد يف اللغة واألعالملويس معلوف،   
27

 2006 الوفاء،)اإلسكندرية: يار  الضعف يف القراءة وأساليب التعليم،مراي علي عيرى سعد،  
  79 ص. م(،
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القراءة كانت جمري عملية ميكانيكية بريطة حتدف إىل  .28املعلومات )اَلنرتنت(
عرف على احلروف والكلمات والنطق كنا أي أهنا تركز على اإليراك البصري الت

 29.للرموز املكتوبة والتعرف عليها والنطق هبا يون اَلهتمام ِبلفهم

مفهوم مهارة القراءة هو عملية استخراج املعَن من رمز املكتوب اواياة 
مل فيها من اتصال فكرى بني القارئ والكاتب من خالل الرمز املكتوب اليت تشت

 العملية العقلية كالفهم والتذكري واَلستنبط.

 القراءة أهداف تعليم  -2

 30:القراءة هلا جمموعة من األهداف احملدية ومنها

 .تنمية حصيلة املتعلم من املفريات والرتاكيب اجلديدة -1

 .تنمية الثروة الفكرية لدى املتعلم -2

 .، ومتثيل املعَنحتقيق جوية النطق، وحرن األياء -3

كتراب املهارات القرائية كالررعة، واَلستقالل يف القراءة، وحرن ا  -4
 .، وحتديد أفكار املاية املقروءةالوقف عند اكتمال املعَن

 .تنمية القدرة على الفهم -5

 .تدريب املتعلم على التعبري الصحيح عن املاية املقروءة -6

                                                             

عمان: يار ) املهارات القرائية وطرق تدريبها بني النظرية والتطبق،، إبرهيم حممد علي حراحشة   28          
 76م(، ص.  2001اخلزامى، 

       29
)القاهرة: عامل الكتب،  اإلجتاهات الرتبوية املعاصرة يف تدريس اللغة العربية،حممد رجب فضل هللا،   

 64م(، ص.  2003
30

 149-148 ، ص.تعليم اللغة ...سعد َلِف،  
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 .يةلبوتعديل الرلوكيات واَلجتاهات الر، تراب القيم الفاضلةكا  -7

 .تنمية القدرة على التفكري -8

 .تنمية القدرة على النحيل واإلبداع -9

 .تنمية قدرة املتعلم على تدوق املاية املقروءة -10

 .إكراب املتعلم القدرة على نقد املاية املقروءة واحلكم عليها -11

 .اَلستفاية من املاية املقروءة يف حل املشكالت -12

 .، واَلطالعل وقت الفراغ يف القراءة املثمرةاستغال -13

اية املقروءة يف احلياة العملية، كقراءة اخلطاِبت، اَلنتفاع ِبمل -14
 .، والتعليماتواإلعالانت وقوائم األسعار، والالفتات

تنمية حصيلة املتعلم من  ابق، للقراءة هلا أهداف كثرية ومنها من البيان الر
 .املعَن، ومتثيل حتقيق جوية النطق، وحرن األياءو  املفريات والرتاكيب اجلديدة

 أنواع القراءة  -3

 القراءة على أساس شكلها العام إىل نوعني، مها:تقريم 

 القراءة الصامتة -1

القراءة الصامتة هي استقبال الرموز املطبوعة، وإعطالها املعَن املناسب 
اجلديدة املقروءة  ِبملعناملتكمل يف حدوي خبات القارئ الرابقة مع تفاعلها 

املكتوبة، وفهم معانيها برهولة ويقة، وَل يخل وهي متثل على حل الرموز 
 31للصوت فيها.

                                                             

31
 123-122ص. ...،املهارات اللغوية أمحد فؤاي عليان،   
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القراءة الصامته هي استقبال الرموز املطبوعة، وإيراك معانيها ِف 
حدوي خبات القارئ ووفقا لتفاعالته مع املاية املقروءة. وِف القراءة الصامته 

ِف  تلتقط العني الرموز املكتوبة، والعقل برتمجه، وَل عمل جلهاز النطق
 32إحدائها، فال يرتتب عليها صوت، وَل حتريك للران أو الشفتني.

 33:ومن مزااي القراءة الصامتة

 زداية سرعة املتعلم يف القراءة مع إيراكه للمعاين املقروءة.   -1

 العناية البالغة ِبملعَن والرتكيز الشديد يف املاية املقروءة.   -2

ميارسها الفري يف مواقف احلياة أهنا أسلوب القراءة الطبيعية اليت   -3
 املختلفة يوميا.

زداية القدرة على القراءة والفهم يف يروس القراءة، وغريهل من املواي،    -4
 وتنمية الرغبة يف حل املشكالت.

زداية حصيلة القارئ اللغوية والفكرية ألهنا تتيح أتمل العبارات   -5
 معانيها.والرتاكيب وعقد املقارانت بينها والتفكري يف 

 تشغل مجيع املتعلمني ِبلفصل، وتعويهم حب اَلطالع.   -6

تراعد على مراعاة للفروق الفريية بني املتعلمني، إذا يرتطيع كل   -7
 منهم أن يقرأ وفق املعدل الذي يناسبه.

 34:ومن املواقف اليت تستخدم فيها القراءة الصامتة

                                                             

32
 149 ، ص.تعليم اللغة ...سعد َلِف،   

33
 150-149، ص. تعليم اللغة ...سعد َلِف،   
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 .رلية وقضاء وقت الفراغقراءة القصص واجملالت وامللح والنواير للت   -1

 .قراءة الصحف لتعرف األحداث اجلارية   -2

 .قراءة الكتب مبختلف أنواعها   -3

 .قراءة الرسائل والبقيات والالفتات واإلعالانت   -4

 .يقوم هبا املتعلمون يف بداية احلصة متهيدا للقراءة اجلهرية   -5

 

 القراءة اجلهرية -2

الرموز املطبوعة ْث اجلهر هبا إبضافة هرية هي التقاط القراءة اجل
األصوات. واستخدام أعضاء النطق إستخداما سليما، وهي فرصة للتمرن 

 35على صحة القراءة، وجوية النطق، وحرن األياء.
تشتمل على ما تتطلبه القراءة الصامتة، يعَن أن  هرية هيالقراءة اجل

تقوم على رفع الصوت وحتريك اللران والشفتني وتتطلب مهارات صوتية 
وإلقاء وإحراس )املهارات الصوتية واإللقاء واإلحراس( ِبملزاج واملشاعر 
اليت قصدها الكتاب، وهبذا املفهوم يتبني لنا أن القراءة اجلهرية أصعب من 

صامتة، ألهنا ترتغرق وقتا أطول مما ترتغرقه القراءة الصامتة القراءة ال
وترتخدم احلواس املرتخدمة نفرها، وهي: العني والعقل إىل جانب النطق 

 36والصوت واإليراك والفهم.

                                                                                                                                                                       

 150، ص. تعليم اللغة ...سعد َلِف،  34
 107ص. املهارات اللغوية ...، أمحد فؤاي عليان،  35

36
 : )املؤسرة احلديثة للكتاب ، املراجع يف تدريس مهارات اللغة العربية وعلومهاعلي سامي احللق  

 .690(، ص. م 2010لبنان، 
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رن نطقه ، فهى حتمهيتها وضرورهتا ِبلنربة للمتعلمأوللقراءة اجلهرية 
. ارجها الصحيحةإخراج احلروف من خم، و وتراعده على ضبط الكلمات

ليت يقع فيها املتعلمون والقراءة اجلهرية تيرر للمعلم الكشف عن األخطاء ا
، كما أهنا تراعده على اختبار يف النطق، وِبلتايل تتيح له فرصة عالجها

 .قياس الطالقة والدقة يف القراءة

وللقراءة اجلهرية مزادا متعدية من الناحية اللغوية، واَلنفعالية، 
 37.عيةواَلجتما

 :فمن الناحية اللغوية 
 تعد وسيلة للتدريب على صحة القراءة، وجوية النطق، وحرن األياء.  -1

 من خالهلا تكتشف األخطاء يف النطق.  -2

 عن طريقها يتم تعرف أخطاء القراءة الشائعة، وعالجها.  -3

 هي فرصة للتدريب على األياء الصوت، ومتثل املعَن. -3
 

 :االنفعاليةومن الناحية 
 تعد جماَل مناسبا للقضاء على اخلجل والرتيي واَلرتباك.   -1

 متنح املتعلم الثقة يف نفره، والقدرة على مواجهة اآلخرين.   -2

ترفع معنودات املتعلم وسط أقرانه مبنحه فرصة إثبات ذاته وإعالن   -3
 وجويه.
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 151-150، ص. تعليم اللغة ...سعد َلِف،   
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 :ومن الناحية االجتماعية

 .اآلخرين حواراهتم وأحاييثهم اجملتمع، ومشاركةهي تدريب للتواجد يف   -1

حيث   اقف يتعوي من خالهلا املتعلم التعامل مع اجلماهري ب توفر مو   -2
 .مهلعليه أن يكون قايرا على إيصال كالمه  ينبغى

 .تشعر املتعلم ِبملرئولية اَلجتماعية   -3

 38:ومن املواقف اليت تستخدم فيها القراءة اجلهرية

 .التعليمات واإلرشايات أمام اآلخرين قراءة   -1

 .لقراءة يف اإلذاعة املدرسيةا   -2

 .قراءة نشرات األنباء   -3

 .قراءة حماضر اجللرات   -4

 .تلى القراءة الصامتة يف حصة القراءة   -5
. ألن عندما يعطي املعلم وقتا تطبقها الباحثة هي قراءة الصامته نوع من القراءة الىت

 أ الطلبة النص بدون الصوت.للتفكري، سيقر 
  

 طريقة تدريس القراءة   -4

 :لتدريس القراءة، هم ثالثة طرائقهناك 
 طريقة القراءة -1
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 151، ص. تعليم اللغة ...سعد َلِف،   
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طريقة القراءة هي طريقة تقدم الدروس من خالل ترتيب ِبلقراءة. ال
يتبع املعلم الذي يقرأ الدرس من قبل الطلبة أو يوجه املعلم الطلبة لقراءة 

  39األخرون.الدرس ويرتمع 

 
 طريقة القواعد والرتمجة  -2

طريقة تؤكد على حفظ القواعد النحوية  طريقة القواعد والرتمجة هيال
وعدي معني من الكلمات اليت يتم ترتيبها بعد ذلك وفًقا للقواعد املعمول 

 40.هبا
. ووسائل ه ذه الطريقة يف التعليم أو التعلم ميكن ايراكها من أمسها

يف النحو جي د فيه الدارس قواعد اللغ ة اليت يتعلمها فهي تتألف من كتاب 
. أكثر مما حتيله إىل نظام يله اىل مفهوم معياري يفيس عليهوالشروح اليت حت

ه الطريقة على وِبَلضافة اىل كتاب النحو تعتمد هذ. مشري مرتابط للغة
( أو كتاب يصم قوائم طويلة ة الدارسغقاموس تدى اللغة )اللغة اجلديدة ول

. ووسط ذلك  فات مع ما يقابلها من اللغة األمن األمساء واألفعال والصم
يف الغالب نصوص أيبية  ، وهيلرتمجة من اللغة اجل ديدة واليهاكله نصوص 

 41.النحوية والتطبيقات على القواع دمع بعض التدريبات  .و ارخيية

                                                             
39

 Hamid Abdul, Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode Strategi, Materi, dan 

Media, (Malang: UIN Malang Press, 2008) hal 20 
40

 Hermawan Acep, Metodologi Pembelajaran bahasa Arab, ( Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), hal 15 
41

اإلجتاهات املعاصرة ىف تدريس اللغة العربية واللغات احلية األخرى لغري الناطقني رمحاي إبرهيم،   
 39م( ص. 1987)القاهرة: مرب، هبا، 



25 

 

 

 

وتتلخص الطريقة ِف قيام الدرس بقراءة املفريات اجلديدة، ْث قراءة 
الدارسني عليه قراءة صامته، وفهم النصوص، ْث اَلجابة على النص وتدريب 

األسئلة بصوت عال للتأكد من الفهم، ْث عرض القاعدة بشكل موجز، 
 42وعمل بعض التدريبات عليها.

 

 طريقة اإلنتقائية  -3

. 43اختيارا -انتقاء مبعَن اختار  - مصدر انتقياَلنتقائية أصلها من 
الطريقة اَلنتقائية هي حماولة من اللغوبني الغربيني لتكميل طريقة الرمعية و 

طريقة جتمع بني طريقة طريقة اإلنتقائية هي  الشفهية املشهورة يف الرتينات
 44.وأخرى يون مراعاة أهداف التعلم

 

أن  بةلطليشرتط على ا ألن، لقراءةهي الطريقة ا ةرتخدمها الباحثتالطريقة اليت 
 .النصوص وترمجتها بشكل صحيحيكونوا قايرين على قراءة 

                                                             

42
 56ص. ...، اإلجتاهات املعاصرة رمحاي إبرهيم،   

43
  835م( ص.  2008)بريات: يار املشرق، املنجد ىف اللغة العربية واإلعالم، لووس معلوف،   

44
 Radliyyah zaenuddin,  Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Yogyakarta: Pustaka Rihlah Groub, 2005), hal 43 
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 الفصل الثالث

 إجراءات البحث احلقلي

 منهج البحث - أ

الذى تعتمد عليه الباحثة يف كتابة هذه الرسالة هو املنهج إن منهج البحث 
التجرييب أي "الترمية الىت تطلق على تصميم البحث الذى يهدف إىل اختيار عالقات 

 45العلة واملعلول حىت يصل إىل أسباب الظواهر".
 46واملنهج التجرييب يكون من تصميمات كما يلي:

 (Pre Experimental Designsالتصميمات التمهيدية )  -1

التصميمات الىت َل  هي (Pre Experimental Designsالتمهيدية ) ةالتصميم
يتم فيها ضبط املتغريات ضبطا مينع من أتثري كل العوائق الىت تعوق الصدق 

 47الداخلي للتجريبة الىت مت  ذكرها سلفنا.
 

 (True Experimental Designsالتصميمات التجريبة )  -2

هي التصميمات الىت  (True Experimental Designsالتجريبة ) ةالتصميم
يتم فيها ضبط املتغريات اخلارجية ضبطا مينع من أتثري عوائق الصدق الداخلي 
والصدق اخلارجي الىت سبق توضيحها إىل حد كبري، وكذلك يتم فيها اَلختيار 

 48والتعيني عشوائها.

                                                             

)القاهرة: يار النشر للجامعات، ىف العلوم النفسية والرتبوية  مناهج البحثرجاء حمموي أبوعالم،  45
 .197(، ص. 2011

)الرداض: مكتبة العبيكان، املدخل إىل البحث ىف العلوم السلوكية صاحل بن محد العراق،  46
 .320-314(، ص. 2000

 315املدخل...، ص. صاحل بن محد العراق،  47
48

 316املدخل...، ص. صاحل بن محد العراق،   
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  (Factorial Designs)التصميمات العاملية   -3

هي التصميمات الىت يرتطيع  (Factorial Designs)العاملية  ةالتصميم
الباحث بواسطتها أن يدرس أثر عدي من املتغريات املرتقلة عندما تتفاعل مع 
بعضها وذلك خبالف التصميمات التجربية والتصميمات األولية الىت سبق ذكرها 

 49حيث َل يطبق الباحث وَل يدرس إَل أثر متغري واحد.
 

 ( Quasi Experimental Designsالتصميمات شبه التجربية )  -4

( هي التصميمات Quasi Experimental Designsشبه التجربية ) ةالتصميم
الىت َل يتم فيها اَلختيار والتعيني عشوائها، وكذلك َل يتم فيها ضبط املتغريات 

 50اخلارجية مبقدار ضبطها ِف التصميمات التجربية.

 
البحث التصميمات  إضافة إىل تلك التصميمات، فتختار الباحثة ِف إجراء هذا

. وهذه التصميمات تتكون من ثالث (Pre Experimental Designs)التمهيدية 
 51التصميمات أي:

 One Shot Case Studyالتصميم األول    -1

 ((One Group Pre-test Post-test Designالتصميم الثاين    -2

 Static Group Comparison Designالتصميم الثالث    -3

 One تصميم اجملموعة الواحدة، ويرمى أيضاوترتخدم الباحثة ِف هذه الرسالة 

Group Pre-test Post-test Design وكيفية إجراء هذه التصميمات هي إجراء اختبار .
 TPSقبلي لتحديد املرتوى قبل إجراء التحربة، ْث يتم تطبيق املتغري املرتقل أو أسلوب 

                                                             

49
 318املدخل...، ص. صاحل بن محد العراق،   

 320املدخل...، ص. صاحل بن محد العراق،  50
51

 316-315املدخل...، ص. صاحل بن محد العراق،   
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(Think Pair Share)الفصل الدراسي جيري هلم اختبار بعدي ليتبني مدى  ، وِف هناية
 والبعدي مما يعكس أثر التجربة. قبليلفرق بني يرجىت اَلختبارين الا

 52وهذه التصميم أيخذ الشكل التاىل: 

 2خ x 1خ ت

 53وأما توضيع املدلول العلمى للموز فهو:

 : اجملموعة التجريبية  ت
 : األختبار القليب 1خ
X  التجربة : 

 اآلختبار البعدي:  2خ
 

 اجملتمع والعينة - ب

مبعهد يار اإلحران يف الصف األول اجملتمع يف هذا البحث هو مجيع الطلبة 
ا. فأخذت الباحثة  5طالبا وهم منقرمون على  154 وكان عديهم عالية،للمرحلة ال صفر

 .طالبة 23( وكانت عديهنر هالصفر األول ) يفمنهم كالعينة وهي الطالبات 

 البياانتطريقة مجع  - ج

ا طريقة جلمع البياانت فهي:  وأمر
 االختبارات  -1

هي أياة من أيوات البحث جتمع بواسطتها املعلومات اليت  اَلختبارات
تتمكن الباحثة من اإلجابة عن أسئلة البحث واختبار فروضه فهي تعين اَلنتباه 
                                                             

 315املدخل...، ص. صاحل بن محد العراق،  52
53

 316املدخل...، ص. صاحل بن محد العراق،   
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تغرياته املقصوي واملوجه حنو سلوك فريي أو مجاعي معني بقصد متباعته ورصد 
 54لتتمكن الباحثة من وصف الرلوك فقط أو وصفه وحتليله أو وصفه وتقوميه.

 ان ِف هذا البحث ِبَلختبارين، ومها:َلختبار الباحثة ا فتقوم

 ختبار القبلياال -1

ملعرفة أثر التجربية التجربة  الطلبة قبل إجراءهو اَلختبار الذي ختتبه  
وانتقدت الباحثة اختبار القلىب ِف تدريس املطالعة، وعرضت . 55ِف حترينه

 TPSهذا اَلختبار ملعرفة مرتوى التحصيل الدراسي قبل استعمال أسلوب 

(Think Pair Share) .يف تدريس املطالعة  
 

 االختبار البعدي -2

هو اَلختبار الذى ختتبه الطلبة بعد إجراء  التجريبة لقياس الذى 
وانتقدت الباحثة اختبار  .56امليتقل على املتغري التابغ احدثه تطبيق املتغري

البعدى يف تدريس املطالعة. وعرضت هذا اَلختبار ملعرفة مرتوى التحصيل 
ِف تدريس  TPS (Think Pair Share)الدراسي بعد استعمال أسلوب 

 سبعةالباحثة اختبارًا كتابيًا من استخدمت  اَلختبار البعدييف  املطالعة.
تقوم الباحثة إبعداي هذه و  .ايضا أسئلة مأخوذة من النص الذي قدمه املعلم

اَلختبارات نفرها. تتكون اَلختبارات من سبعة بنوي. ختتب فيها معارف 
 الطالبات عن النصوص العربية.

 
 

                                                             

54
 .306...، ص. املدخل اىل البحث صاحل بن أمحد العراف،   

55
 .307...، ص. املدخل اىل البحث صاحل بن أمحد العراف،   

56
 .307...، ص. املدخل اىل البحث صاحل بن أمحد العراف،   
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 املالحظة املباشرة  -2

أما املعَن املالحظة اصطالحا فريطيب بقرينة البحث العلمي حيث تشري إىل 
أياة من أيوات البحث جتمع بواسطتها املعلومات الذى ميكن الباحث من 
اإلجابة عن أسئلة البحث واختيار فروضه. واملالحظة املباشرة هي حيث يقوم 

ِبألشخاص أو األشياء الباحث "مالحظة سلوك معني من خالل اتصاله مباشرة 
 57.اليت تدرسها

تاج يف إجراء املالحظة املباشرة إىل يليل املالحظة. ستقوم الباحثة حي
إبعدايها عدي من التصرحيات جلمع املعلومات اليت تتمكن الباحثة من 

 TPSاإلجابة عن أسئلة البحث الثانية فهي تعَن كيفية استخدام أسلوب 

(Think Pair Share) طالعة لرتقية قدرة الطلبة على فهم النصوص ِف ماية امل
  ِف معهد يار اإلحران.

يف هذه املالحظة املباشرة تطلب الباحثة إحدى صديقاهتا ملالحظة 
 TPS (Think Pairأثناء جتربة استخدام أسلوب  املدرسة والطالباتأنشطة 

Share) .ِف ماية املطالعة  
 

 طريقة حتليل البياانت - د
 حتليل البياانت عن االختبار   -1

وحتليل بياانت اَلختبار القلىب واَلختبار البعدى قامت الباحثة ِبختيار 
(Wilcoxon Sign Rank Test)  أو اختبار(Paired Sample T-Test ) ِبستخدام

". وأخذت الباحثة جمموعة نتائج اَلختبار القلىب SPSS 25البانمج اإلحصائى "
أو  (Wilcoxon Sign Rank Test)واَلختبار البعدى والنتيجة املعدلة إلجراء اختبار 

ومتجانس  (Normal)وإن كانت البياانت طبيعية  (.Paired Sample T-Test)اختبار 

                                                             

57
 .306ص.  ، املدخل اىل البحث ...،صاحل بن أمحد العراف  
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(Homogen)  فقامت الباحثة ِبختيار(Paired Sample T-Test)  وان كانت عكرها
وملعرفة ذلك نتائج الباحثة  (.Wilcoxon Sign Rank Test)فقامت الباحثة ِبختيار 

 Uji)ْث اَلختبار املتجانري  (Uji Normalitas)م ِبَلختبار الطبيعي إىل القيا

Homogenitas) :وسيتضح بينهما فيما يلي 
 

 (Uji Normalitas)الختبار الطبيعي ا -1

أو  تطبيعية اَلختبار الطبيعي هو اَلختبار الذي يعرف به أن البياان
فأخذت الباحثة نتيجة  0,05. وإن كان عدي العينة أقل من غري طبيعية

(Shapiro-Wilk)  فأخذت الباحثة نتيجة  0,05وإن كان أكثر من
(Kolmogoron-Smimo) أخذت الباحثة نتيجة . ويف هذا البحث ،
(Shapiro-Wilk)  ب50طالبة وهو أقل من  30ألن عدي العينة .-). 

 
 (Uji Homogenitas)االختبار املتجانسي  -2

البياانت اَلختبار املتجانري هو اَلختبار الذي يعرف به أن 
 0,05أكثر من  .(Sig)ِبلدَلل  . وإن كان مرتومتجانرة أو غري متجانرة
( فتكون البياانت غري 0,05، وإن كاأنقل من فتكون البياانت متجانرة

 متجانرة .

إن كانت البياانت طبيعية ومتجانرة بعد القيام ِبَلختبار الطبيعي 
، (Paired Sample T - Test)واَلختبار املتجانري فقامت الباحثة ِبختبار 

 . (Wilcoxon Sign Rank Test)وإن كانت عكرها فقامت الباحثة ِبختبار 
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 عن املالحظة املباشرة حتليل البياانت  -2

لتعليم والتعلم ِبستعمال الطالبات عند إجراء عملية احترب البياانت من 
𝑃 58:القانون =  𝑅𝑇 × 100% 

P  : يةمائو نربة 
R  :عشرات احلصول عليها 
T : النتيجة الكاملة 

 59وحتليل أنشطة املدرسة والطالبات يف عملية التعليم والتعلم يرند إىل مخرة معايري:

 = جيد جدا 81-100٪

 ٪ = جيد 61-80

 مقبول٪ = 41-60

 ٪ = انقص21-40

 ٪ = راسب0-20
 

اآل ي عن أسئلة  1-3شرحت الباحثة فعرضت يف اجلدول  خالصة على ما
 البحث وحتليل البياانت اليت استخدمت فيها.

 
 
 
 

                                                             
58

 Moh. Matsna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, 

(Alkitabah: Tangerang, 2012), hal.183 
59

 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 

hal 281 
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 1-3اجلدول 
 أسئلة البحث وحتليلها

 حتليل البياانت سؤاال البحث الرقم
 TPS (Thinkهل إستخدام األسلوب  1

Pair Share)  فعاَل لرتقية الطلبة  يكون
على فهم النصوص يف ماية املطالعة يف 

 ؟Aceh Besar معهد يار اإلحران

T-Test/ Wilcoxon Sign Rank 

Test 

 

 TPS (Think Pairكيف تطبيق األسلوب  2

Share) الطلبة على فهم  لرتقية قدرة
النصوص يف ماية املطالعة يف معهد يار 

 ؟Aceh Besar اإلحران

 املباشرةاملالحظة 

 



34 

 

 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشاهتا

 عرض البياانت وحتليلها - أ

الفصل  فيما يتعلق مبنهج البحث. ويف هذا الرابق فصلقد شرحت الباحثة ِف الل
 ,TPS (Thinkتشرح الباحثة نتائج البحث الىت حصلت عليها بعد استخدام األسلوب 

Pair, Share)  لرتقية قدرة الطلبة على فهم النصوص ِف ماية املطالعة مبعهد يار اإلحران
Aceh Besar.  للحصول على البياانت قامت الباحثة ِبلبحث التجرييب ِف الصف األول و

اعتمايا على رسالة عميد كلية  2021/2022"ه" ِف املرحلة العالية للرنة الدراسية 
-Bبرقم:  بندا أتشية جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية وأتهيل املعلمني الرتبية

5908/Un.08/FTK.1/TL.00/05/2022  2022مايو  24اريخ ِف الت . 
 

 حملة عن ميدان البحث  -1

إن معهد يار اإلحران تنكو احلاج حرن كرونغ كايل من املعاهد اإلسالمية 
م ِبسم 1992   أسس املعهد سنةوقد . Siemويقع املعهد بقرية  Aceh Besarب  

م مت جتديد ترمية املعهد ِبسم يار ۲۰۰۸، ويف سنة املعهد ِبب اإلحران
. ومن أمساء رلساء اج ويس القرين علي الرعويي وغريهحتت رائسة احلاإلحران 

 :يار اإلحران منذ نشأته إىل اآلن، هم معهد
 احلاج قصي علي املاجرتري -

 احلاج موتيارا فهمي اللرانيس املاجرتري -

 سهيلي اللرانيس املاجرتري -

 الدكتور شكري يوسف اللرانيس املاجرتري -

 حممد فيصل املاجرتري -
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، مها املرحلة املتوسطة حتت رائسة األستاذة املعهد مرحليت التعليمويضم 
. ائسة األستاذ عطاء هللا بكالوريسرمحاوا ي املاجرتري واملرحلة العالية حتت ر 

 565 وعدي الطلبة يف املرحلة العالية .يف املرحلة العاليةوقامت الباحثة ِبلبحث 
يف الصف األول إىل الصف ن ، وهم جيلرو 20۲۲/۲۰۲1 للرنة الدراسية اطالب

 . الثالث

 ىف املرحلة العالية مبعهد دار اإلحسانعدد الطلبة   -1

لكل فصل كما يف اجلدول  ِف املرحلة العالية مبعهد يار اإلحرانعدي الطلبة 
 التايل:

 4-1اجلدول 
 عدد الطلبة ىف املرحلة العالية مبعهد دار اإلحسان

 2021/2022للسنة الدراسية 
 عدد الطلبة الفصول الدراسية الرقم

 الصف األول 1

 33 أ
 31 ب
 29 ج

 30 ي
 35 ه
 31 و
 35 ز

 34 ح

 الصف الثاين 2
 32 أ

 34 ب
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 30 ج
 30 ي

 30 ه

 الصف الثالث 3

 34 أ
 34 ب
 28 ج

 28 ي
 27 ه

 اطالب 565 اجملموع
وعدي الطلبة  ،اطالب 258يف الصف األول  الطلبةمن البياانت الرابقة أن عدي 

. إمجايل عدي اطالب 151يف الصف الثالث  الطلبة وعدي ،اطالب 156يف الصف الثاين 
الباحثة فصال واحدا يعَن  خترتطالبا.  565مبعهد يار اإلحران الطلبة يف املرحلة العالية 

 ِف الصف األول "ه". 

 العالية مبعهد دار اإلحسانعدد املدرسني يف املرحلة   -2

وعدي املدرسني يف املرحلة العالية مبعهد يار اإلحران للرنة الدراسية 
 كما يف اجلدول التايل:  2021/2022

 4-2اجلدول 
 عدد املدرسني يف املرحلة العالية مبعهد دار اإلحسان للسنة

 2021/2022الدراسية 
 

 عدد املدرسني املواد الدراسية الرقم
 مدرسا 30 العربيةاللغة  1
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 مدرسني 4 اللغة اإلجنليزية 2
 مدرسني 3 اللغة اإلندونرية 3
 مدرسا 15 العلوم اإلسالمية  4
 مدرسني 3 العلوم الطبيعية 5
 مدرسني 4 الرداضة 6
 مدرسني 3 كمياء 7
 مدرسني 3 فزداء 8

 مدرسا 65 اجملموع
 65العالية مبعهد يار اإلحران عدي املدرسني يف املرحلة من البياانت الرابقة أن 

من مدرس اللغة العربية، واللغة اإلجنليزية، واللغة اإلندونرية، والعلوم  يتكونونهم  مدرسا.
 اإلسالمية، والعلوم الطبيعية، والرداضة، وكمياء، وفزداء.

 لدراسية ملعهد دار اإلحسانااملباين واملرافق   -3

 كما يف اجلدول التايل:  اإلحرانلدراسية ملعهد يار ااملباين واملرافق 

 4-3اجلدول 
 لدراسية ملعهد دار اإلحسانااملباين واملرافق 

 العدد املباين واملرافق الدراسية الرقم
 1 إيارة رئيس املدرسة 1
 2 إيارة املدرسني  2
 22 الفصول للمرحلة املتوسطة 3
 17 الفصول للمرحلة العالية 4
 2 املكتبة 5
 1 امللعب 6



38 

 

 

 

 4 املقصف 7
 1 موفق الريارة 8
 10 احلمام 9

 2 املصلى 10
 62 اجملموع

عدي ب كاملة  لدراسية ملعهد يار اإلحرانااملباين واملرافق  أن من البياانت الرابقة
فصال، وثالثة مكاتب، ومكتبني، وملعب واحد،  وثالثنيبناء. وتتكون من ترعة  62

 وأربعة مقاصف، وموفق الريارة واحدة، وعشرة محامات، وغرفتني للصالة. 

ية قدرة الطلبة على لرتق TPS (Think Pair Share) استخدام األسلوب  -1
 مادة املطالعة  فهم النصوص يف

 TPS (Think Pair Share)األسلوب التجريبة عن استخدام  الباحثة تعرض

ألول "ه" ِف ماية املطالعة ِف الصف ا النصوص يفية قدرة الطلبة على فهم لرتق
 ماغدالينا. وكانت معها األستاذة ثالثة أدام ملدة املرحلة العالية مبعهد يار اإلحران

اليت تراعدها يف مالحظة أنشطة املدرسة والطالبات أثناء عملية التعليم. ويتضح 
 التوقيت التجرييب يف اجلدول التايل:

  4-4اجلدول 
 لتجرييبالتوقيت ا

 النشاط التاريخ اليوم اللقاء
عملية التعليم بدون األسلوب  2022مايو  24 الثالاثء اللقاء األول

TPS (Think Pair Share) 
 ار القبلياَلختبو 

عملية التعليم ِبستخدام   2022مايو  31 الثالاثء اللقاء الثاين
 TPS (Think Pairاألسلوب 
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Share) 
 اَلختبار البعدي  2022يوليو  7 الثالاثء اللقاء الثالث

. 2022 يوليو  7إىل  2022مايو  24لقد قامت الباحثة ِبلبحث التجرييب من 
لرتقية  TPS (Think Pair Share) عند استخدام األسلوب وتتضح أنشطة املدرسة والطلبة

  ل التالية:ِف اجلدو  لكل لقاء قدرة الطلبة على فهم النصوص يف ماية املطالعة

 4-5 اجلدول
 عند عملية التعليم والتعلم  رسة والطلبةاملد أنشطة

 TPS (Think Pair Share)بدون األسلوب  

 اللقاء األول
 أنشطة الطلبة أنشطة املدرسة

 رالم املدرسةال يري الطلبة تبدأ املدرسة الدرس إبلقاء الرالم 
 الدعاء يقرأ الطلبة بقراءة الدعاء  أتمر املدرسة الطلبة

بدعوة املدرسة عند إثبات  الطلبةهتم ي املدرسة بتحضري الطالباتتقوم 
 احلضور

"املهنة"  ترأل املدرسة الطلبة عن النص
قبل استخدام  قد تعلموا الطلبة الذي

 .TPS (Think Pair Share)األسلوب 

من تعلم  عما قد فهموا جييب الطلبة
"املهنة" من قبل )قبل استخدام  النص

 .TPS (Think Pair Share)األسلوب 

 
 "املهنة" شرحا كامال تشرح املدرسة النص

 
عما  الطلبة بشرح املدرسة ويرألوامع تري

  يفهمواَل
اَلختبار القبلي )قبل  املدرسة الطلبة توزع

 TPS (Think Pairاستخدام األسلوب 

Share). 

ِبَلختبار القبلي )قبل  يقوم الطلبة
 TPS (Think Pairاستخدام األسلوب 

Share). 
خيتتم الطلبة الدرس بقراءة الدعاء ويري ختتتم  املدرسة الدرس بقراءة الدعاء وإلقاء 
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 الرالم الرالم
 

 4-6اجلدول 
 عند عملية التعليم والتعلم  املدرسة والطلبة أنشطة

 TPS (Think Pair Share)ستخدام األسلوب اب 

 اللقاء الثاين

 الطلبةأنشطة  أنشطة املدرسة
 يري الطلبة الرالم املدرسة تبدأ املدرسة الدرس إبلقاء الرالم 

 يقرأ الطلبة الدعاء أتمر املدرسة الطلبة بقراءة الدعاء 
يهتم الطلبة بدعوة املدرسة عند إثبات  الطلبةتقوم املدرسة بتحضري 

 احلضور
" على "املهنة وم املدرسة بتوزيع النصتق

 الطلبة
 ىت وزعتها املدرسة ال يالحظ الطلبة النص

واضح التقرأ املدرسة النص ِبلصوت 
 على الطلبة والصوت املرتفع

 يالحظ الطلبة قراءة املدرسة النص "املهنة"

إىل إعاية القراءة الىت  الطلبةأتمر املدرسة 
 قرأهتا املدرسة

إبعاية قراءة النص الطلبة  قوم أحد ي
 "املهنة" اليت قرأهتا املدرسة 

 لفهم النص وترمجته الطلبة أتمر املدرسة
بفريية يف وقت معني  "املهنة" حول

(THINK) 

 

الطلبة لفهم النص وترمجته الطلبة  قومي
 بفريية يف وقت معني "املهنة" حول 

(THINK) 

يف  ِبملشاركة الطلبةأتمر املدرسة من 
الطلبة لفهم النص مع أصدقائهم  العمل

 (PAIR)"املهنة"  وترمجته حول

مع  يف العمل ِبملشاركة الطلبةقوم ي
الطلبة لفهم النص وترمجته أصدقائهم 

 (PAIR)"املهنة" حول 
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نتائج أفكارهم مبشاركة أتمر املدرسة 
أمام  وإجاِبهتم مع أزواج أو جمموعات

 (SHARE)الفصل 

نتائج أفكارهم مبشاركة  الطلبةقوم كل ي
أمام  وإجاِبهتم مع أزواج أو جمموعات

  (SHARE)الفصل 
 النص املدرسة بعرض اَلستنباط منأتمر 

 "املهنة" اليت قد تعلموا الطلبة
"املهنة" اليت قد  من النصالطلبة رتنبط ي

 تعلموا
ختتتم  املدرسة الدرس بقراءة الدعاء وإلقاء 

 الرالم
 ونخيتتم الطلبة الدرس بقراءة الدعاء ويري

 الرالم
 
 4-7اجلدول 

 عند إجراء االختبار البعدي الطلبةاملدرسة و  أنشطة
 اللقاء الثالث

 الطلبةأنشطة  أنشطة املدرسة
 يري الطلبة الرالم املدرسة تبدأ املدرسة الدرس إبلقاء الرالم 

 يقرأ الطلبة الدعاء بقراءة الدعاء  الطلبةأتمر املدرسة 
يهتم الطلبة بدعوة املدرسة عند إثبات  الطلبةتقوم املدرسة بتحضري 

 احلضور
اَلختبار البعدي )بعد  الطلبةتوزع املدرسة 

 ,TPS (Think, Pairاستخدام األسلوب 

Share). 

 )بعد يقوم الطلبة ِبَلختبار البعدي
 ,TPS (Think, Pairاستخدام األسلوب 

Share). 
ختتتم  املدرسة الدرس بقراءة الدعاء وإلقاء 

 الرالم
 ونخيتتم الطلبة الدرس بقراءة الدعاء ويري

 الرالم
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 حتليل البياانت - ب

ستخدام فهم النصوص اب ترقية  قدرة الطلبة على عن حتليل البياانت  -1
 TPS (Think Pair Share) األسلوب

وللحصول على نتائج طلبة الصف األول "ه" على فهم النصوص، قامت 
عليه الطلبة  تحصل تائج اليتالباحثة ِبَلختبار القبلى واَلختبار البعدى. والن

 يتضح يف اجلدول التايل:

 4-8اجلدول 
 تنائج االختبار القليب والبعدي

 

 الطلبة
 نتيجة نتيجة

 االختبار
 القبلي

االختبار  تقدير
 البعدي

 تقدير

 جيد 75 مقبول 50 1الطالبة 
 جيد 70 مقبول 50 2الطالبة 
 جيد جدا 100 مقبول 60 3الطالبة 
 جيد 75 جيد 65 4الطالبة 
 جيد 80 جيد 65 5الطالبة 
 جيد جدا 100 مقبول 60 6الطالبة 
 جيد 75 انقص 40 7الطالبة 
 جيد جدا 85 مقبول 45 8الطالبة 
 جيد جدا 90 مقبول 60 9الطالبة 

 جيد جدا 95 جيد 65 10الطالبة 
 جيد 75 انقص 40 11الطالبة 
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 جيد جدا 85 انقص 30 12الطالب 
 جيد جدا 95 انقص 35 13الطالبة 
 جيد جدا 90 مقبول 50 14الطالبة 

 جيد جدا 90 مقبول 45 15الطالب 
 جيد جدا 85 انقص 40 16الطالب 

 جيد جدا 90 انقص 40 17الطالبة 
 جيد جدا 95 انقص 35 18الطالب 

 جيد 75 انقص 30 19الطالبة 
 جيد 80 مقبول 55 20الطالب 

 جيد جدا 100 مقبول 60 21الطالبة 
 جيد 80 مقبول 55 22 الطالب

 جيد جدا 90 مقبول 60 23الطالب 
 جيد جدا 85،87 مقبول 49،35 املعدلة

ونتيجة  49،35اجلدول يدل على أن نتيجة اَلختبار القبلي ومن املعدلة بتقدير 
. ولتحليل بياانت اَلختبار القبلي واَلختبار 85،87اَلختبار البعدي املعدلة بتقدير 

، وتتضح " SPSS ۲5الباحثة أوَل ِبَلختبار الطبيعي ِبستخدام برانمج "البعدي قامت 
  نتيجته يف اجلدول التايل:

 4-9اجلدول 
 نتيجة االختبار الطبعي
Tests of Normality 

 

Shapiro-Wilk Kolmogorov-Smirnov
a   

Sig. df Statistic Sig. Df Statistic Kode  

.074 23 .922 .082 23 .170 Pretest Nilai 

siswa 
.107 23 .930 .191 23 .151 posttest 
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*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction  

 

 Uji)  اجلدول يدل على أن نتيجة اَلختبار القبلي بعد إجراء اَلختبار الطبيعي

Normalitas) حصلت على مرتوى الدَللة(Sig) 0،064  ونتيجة  0،05أكثر من
فيدل  0،05أكثر من  0،107 (Sig)اَلختبار البعدي حصلت على مرتوى  الدَللة 

 Uji)ْث تقوم الباحثة ِبَلختبار املتجانري . (Normal)على أن البينات طبيعية 

Homogenitas) :وتتضح نتيجة يف اجلدول التايل ، 

 4-10اجلدول 
 نتيجة االختبار املتجانسي

 

Test of Homogenity of Variances 

Sig. df2 df1 Levene 

Statistic 
 

Nilai 

Siswa 

.188 44 1 .178 Based on Mean 

.213 44 1 .159 Based on Median 

.214 42.445 1 .159 Based on Median and with 

adjusted df 
.197 44 1 .171 Based on trimmed mean  

حصلت  (Uji Homogenitas)اجلدول يدل على أن نتيجة اَلختبار املتجانري 
  متجانرة.شري إىل أن البياانت فت 0،05من  أكثر 0،188 (Sig)على مرتوى 

اعتمايا على اَلختبارين الرابقني يدَلن على أن البياانت طبيعية ومتجانرة. 
 تيجة يف اجلدول التايل: وتتضح ن (Paired Samples T-Test)ت -فيمكن إجراء اختبار

 4-11اجلدول 
 Paired Samples Statisticsت -نتيجة اختبار

 

Paired Samples Statistics 

Std. Error Std. N Mean  Pair 1 
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Mean Deviation 
2.400 11.511 23 49.35 Pretest  
1.929 9.251 23 85.87 Posttest 

 

ونتيجة اَلختبار البعدي  49،35القبلي اجلدول يدل على أن نتيجة اَلختبار 
وتتضح نتيجة يف اجلدول  (Paired Samples T-Test)ت -فيمكن إجراء اختبار ،85،87

 :التايل

 4-12اجلدول 
 Paired Samples T-Testت -نتيجة اختبار

Paired Samples T-Test 

 

Sig. 

(2-

taile

d) df T 

Paired Differences 

 

Pair 

1 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 
Std. 

Error 

Mean 

Std. 

Deviati

on Mean Upper Lower 
.000 22 -11.424 -29.892 -43.152 3.197 15.332 -36.522 PRETEST 

POSTTEST 

وهي أقل  Sig. (tailed) 0،00ومن هذا اجلدول يتضح أن نتيجة مرتوى الدَللة 
الفرض و  مريوي (Ho)الفرض الصفري و  فيدل على أن 0،05من نتيجة مرتوى الدَللة 

قدرة فعالة لرتقية  TPS (Think, Pair, Share) األسلوباستخدام  أي مقبول (Ha) البديل
 .Aceh Besarمبعهد يار اإلحران  الطلبة على فهم النصوص يف ماية املطالعة

 

لرتقية  TPS (Think Pair Share) تطبيق األسلوب عن البياانتحتليل   -2
 قدرة الطلبة على فهم النصوص يف مادة املطالعة

لرتقية قدرة  TPS (Think Pair Share) البياانت تطبيق األسلوبحتليل إن 
تقوم الباحثة على حتليل املالحظة  الطلبة على فهم النصوص يف ماية املطالعة

ستحل  اليت على عدي القانون املقرر يف حتليل البياانتاعتمدت الباحثة املباشرة. 
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لتعليم والتعلم يف عملية ا الطلبة. وحترب البياانت من أنشطة املدرسة و منها الباحثة
 :ِبستعمال القانون

 𝑃 =  𝑅𝑇 × 100% 

P  : ية الكليمةمائو النربة 
R  :جمموع القيمة احملصولة عليها 
T : النتيجة الكاملة 

 
أثناء عملية التعليم والتعلم يرند إىل مخرة  الطلبةاملدرسة و وحتليل أنشطة 

 60معايري:

 = جيد جدا 81-100٪

 ٪ = جيد 61-80

 ٪ = مقبول41-60

 ٪ = انقص21-40

 ٪ = راسب0-20
 

 أنشطة املدرسة -1

استخدام األسلوب وأما بنوي مالحظة أنشطة املدرسة امللحوظة عند 
TPS (Think Pair Share)  الطلبة على فهم النصوص يف ماية لرتقية قدرة

 تضح يف اجلدول التايل:، فاملطالعة
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 4-13اجلدول 
 دليل مالحظة أنشطة املدرسة امللحوظة 

 TPS (Think Pair Share)عند استخدام األسلوب 

 لرتقية قدرة الطلبة على فهم النصوص يف مادة املطالعة
 

 النتيجة الناحية امللحوظة الرقم
1 2 3 4 

ل املدرسة يف الفصل إبلقاء الرالم وأتمر تدخ 1
الطلبة بقراءة الدعاء حتت قياية رئيس 

 الفصل.

    

تقوم املدرسة بإليراك من خالل طرح األسئلة  2
لرابقة وزداية محاس الطلبة وتذكريه ِبملواي ا

 .للتدريس

    

     ه خطواتالتدريس و  أهدافتشرح املدرسة  3
"املهنة" ِبلصوت واضح تقراء املدرسة النص  4

 والصوت املرتفع.
    

تعطي املدرسة الطلبة لألسئلة الذي َل  5
 يفهمونه

    

تراعد املدرسة الطلبة لتفهم وترمجة النص  6
 "املهنة" بفريية يف وقت معني.

    

مع  ِبلشريكان يف العملترشد املدرسة الطلبة  7
 أصدقائهم.
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     الطلبة تشرف املدرسة يف األنشطة 8
     تقوم املدرسة التوكيد لنتائج تقدمي الطلبة  9

     الطلبةاَلستنباط على تقوم املدرسة التوكيد  10
     تقوم املدرسة بتقييم التدريس  11
     يف عملية التعلم تعطي املدرسة انعكاسا 12
هلل وإلقاء تتم املدرسة الدرس بقراءة احلمدخت 13

 الرالم.  
    

 49 اجملموع
 نتيجة أنشطة املدرسة عند عملية التعليم والتعلم، هي:

𝑃 =  𝑅𝑇 × 100% 

𝑃 =  4952 × 100% 𝑃 =  94,2% 

تدل على أهنا  %94,2 مالحظة أنشطة املدرسة  نتيجة أن من اجلدول الرابق
استخدام عند  دل على أن أنشطة املدرسة. وهذه ت%100-81وقعت بني حد 

حصلت على  على فهم النصوص يف ماية املطالعة TPS (Think Pair Share)األسلوب 
، رتخدم األسلوب صحيعاإتقان املاية، وتتعلم جيدا أي ألن املدرسة  ،يرجة جيد جدا

 وتترلط على نشاط الطلبة، وتري على أسئلة الطلبة جيدا.

 أنشطة الطلبة -2

األسلوب استخدام وأما بنوي مالحظة أنشطة الطلبة امللحوظة عند 
TPS (Think Pair Share)  لرتقية قدرة الطلبة على فهم النصوص يف ماية

 فتتضح يف اجلدول التايل:، املطالعة
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 4-14اجلدول 
 دليل مالحظة أنشطة الطلبة امللحوظة

 TPS (Think Pair Share)عند استخدام األسلوب 

 لرتقية قدرة الطلبة على فهم النصوص يف مادة املطالعة

 النتيجة امللحوظةالناحية  الرقم
1 2 3 4 

اإليراك واألهداف مع الطلبة تير 1
واخلطوات التدريس اليت شرحها 

 املدرسة. 

    

مع الطلبة قراءة املدرسة من تير 2
 قبل.

    

املدرسة عن املاية يرأل الطلبة  3
 غري الواضحة

    

يفهم الطلبة النص بفريية يف وقت  4
 معني.

    

     يناقش الطلبة مع شركائهم  5
     يقوم الطلبة العروض أمام الفصل 6
يرتجيب الطلبة لعروض  7

 أصدقائهم.
    

من  اَلستنباطيعطي الطلبة  8
 التدريس

    

     يعطي الطلبة اَلنعكاس 9
    تتم املدرسة الدرس بقراءة خت 10
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 هلل وإلقاء الرالم.احلمد
 39 اجملموع

 أنشطة الطلبة عند عملية التعليم والتعلم، هي:نتيجة 

𝑃 =  𝑅𝑇 × 100% 

𝑃 =  3940 × 100% 𝑃 =  97,5% 

تدل على أهنا وقعت  %97,5 طلبةمالحظة أنشطة ال أن نتيجة من اجلدول الرابق
 TPSاألسلوب استخدام عند  %. وهذا يدل على أن أنشطة الطلبة100-81بني حد 

(Think Pair Share)  على يرجة جيد جداحصلت  يف ماية املطالعةعلى فهم النصوص. 
ويقوم الطلبة العروض ويناقش الطلبة مع شركائهم جيدا، ، جيدا املاية ونألن الطلبة يفهم

 الفصل جيدا، ويطرح األسئلة جيدا.أمام 

 

 البحث  مناقشة - ج

قامت الباحثة ِبلبحث التجرييب يف الصف األول "ه" ِبملرحلة العالية مبعهد يار 
 TPS لتعرف على فعالية إستخدام األسلوبوأما أهداف البحث  .Aceh Besar اإلحران

(Think Pair Share)  التعرف و  لرتقية قدرة الطلبة على فهم النصوص يف ماية املطالعة
الطلبة على فهم  لرتقية قدرة TPS (Think Pair Share) على كيفية تطبيق األسلوب

وجلمع البياانت  .Aceh Besarمعهد يار اإلحران يف  النصوص يف ماية املطالعة
ترتخدم الباحثة اإلختبار واملالحظة املباشرة. ولتحليل البياانت ترتخدم الباحثة 

 . مائويةت ونربة -اختبار

 نتائج البحث كما يلي:وحتليل البياانت، فبعد أن قامت الباحثة ِبلبحث 
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تكون فعالة لرتقية قدرة  TPS (Think Pair Share)ن استخدام األسلوب إ  -1
وتتضح نتيجتا اَلختبار القبلي الطلبة على فهم النصوص يف ماية املطالعة. 

يلت   ”SPSS 25“ ِبستخدام برانمج  T-Testواَلختبار البعدي بعد إجراء 
وهي أقل من نتيجة  Sig. (2-tailed) 0،00على نتيجة مرتوى الدَللة 

 TPS (Thinkاألسلوب استخدام وهذا يدل على أن  0،05مرتوى الدَللة 

Pair Share)  فعالة لرتقية قدرة الطلبة على فهم النصوص يف ماية املطالعة يف
 . Aceh Besarمعهد يار اإلحران 

تقنية  يهTPS (Think Pair Share)  أن أسلوب (Jumanta)كما ذكرت 
لرتقية فعالة حترني  TPS (Think Pair Share)بريطة ذات فوائد كبرية، ألن 

من الطلبة  يتعلمواملعلومات، ويرتطيع الطلبة أن الطلبة على تذكر ا قدرة
 قبل ترليم أمام الفصل. ولذلك، مخرين، ومشاركة أفكارهم ومناقشتهاآل

TPS (Think Pair Share)  يرتطيع أن حترني الثقة ِبلنفس واعطاء مجيع
هو  TPS (Think Pair Share) أسلوب .الطلبة الفرصة للمشاركة يف الفصل

أحد من أسلوب التعليم يعين التعلم التعاوين اليت تتكون من الثالثة مراحل، 
  61وهي التفكري، والشريكان يف العمل، واملشاركة.

 
 TPS (Think Pair Share)استخدام األسلوب أنشطة املدرسة يف  نتيجة إن  -3

لرتقية قدرة الطلبة على فهم النصوص يف ماية املطالعة يف معهد يار 
-81أهنا وقعت بني حد  تدل على %94,2هي  Aceh Besarاإلحران 

ألن املدرسة تعلم جيدا أي إتقان املاية، % بتقدير جيد جدا. 100
وترتخدم األسلوب صحيحا، وتترلط على نشاط الطلبة، وتري على أسئلة 

 الطلبة جيدا.
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 TPS (Think Pair Share)نتيجة أنشطة الطلبة يف استخدام األسلوب  إن -3

لرتقية قدرة الطلبة على فهم النصوص يف ماية املطالعة يف معهد يار 
-81بني حد  أهنا وقعت تدل على %97,5هي  Aceh Besarاإلحران 

ويناقش الطلبة مع ألن الطلبة يفهم املاية جيدا،  % بتقدير جيد جدا.100
ويقوم الطلبة العروض أمام الفصل جيدا، ويطرح األسئلة شركائهم جيدا، 

  TPS (Think Pair Share)أن الطلبة حيبوا التعلم ِبستخدام األسلوب  جيدا.
ويرتطيع الطلبة أن تعلم من الطلبة ألنه ليس مملة يف التعلم اللغة العربية، 

 ها قبل ترليم أمام الفصل.اآلخرين، ومشاركة أفكارهم ومناقشت

 TPS (Think Pairأسلوب  بعض مزادا (Muhammad Thabrani)كما ذكرت 

Share)  62كما يلي: 
 حترني قوة تفكري الطلبة. -7

 توفري وقت للتفكري لتحرني جوية استجاِبت الطلبة. -8

 تصبح الطلبة أكثر نشاطا يف التفكري يف املفاهيم يف املاية. -9

 موضوع الدرس أثناء املناقشة. فهم الطلبة أكثر حول مفهوم -10

 متكن للطلبة التعلم من الطلبة اآلخرين. -11

 كل طالبة يف جمموعتها لديها الفرصة لتبايل األفكار أو نقلها. -12

قوة  علي الطلبة حترنيميكن أن  TPS (Think Pair Share)ويف األسلوب 
متكن للطلبة ، توفري وقت للتفكري لتحرني جوية استجاِبت الطلبة، تفكري

 التعلم من الطلبة اآلخرين.
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 حتقيق الفرضني  - د

 قد ذكرت الباحثة الفرضني يف الفصل األول، ومها: 

 لفعا TPS (Think Pair Share) إن إستخدام أسلوب: (Ha)الفرض البديل  - أ
ماية املطالعة يف معهد يار  فهم النصوص يف على لرتقية قدرة الطلبة

 .Aceh Besar اإلحران

مل  TPS (Think Pair Share) إن إستخدام أسلوب: (Ho)والفرض الصفري  - ب
ى فهم النصوص يف ماية املطالعة يف معهد يكن فعاَل لرتقية قدرة الطلبة عل

 .Aceh Besarيار اإلحران 

 
ِبستخدام برانمج  T-Test القبلي واَلختبار البعدي إبجراء وبعد حتليل اَلختبار

“SPSS 25”  تتضح النتيجة حصلت على نتيجة مرتوى الدَللةSig. (2-tailed) 0،00 
 (Ha)وهذا يدل على أن الفرض البديل   0،05وهي أقل من نتيجة مرتوى الدَللة 

 TPS (Think Pairاألسلوب استخدام مريوي. فتدل أن  (Ho)مقبول والفرض الصفري 

Share) لى فهم النصوص يف ماية املطالعة.تؤثر يف ترقية قدرة الطلبة ع
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 الفصل اخلامس

 اخلامتة

 نتائج البحث - أ

 TPS (Think Pair Share)األسلوب استخدام د قامت الباحثة ِبلبحث التجرييب لق

كما   لرتقية قدرة الطلبة معهد يار اإلحران على فهم النصوص، فحصلت نتائج البحث
 يلي:

طلبة القية قدرة لرت  فعالTPS (Think Pair Share)  األسلوباستخدام إن   -1
اليت يلت على  T-Testعلى فهم النصوص. وهذا يتضح من نتيجة اإلختبار 

وهي أقل من نتيجة مرتوى الدَللة  Sig. (2-tailed) 0،00مرتوى الدَللة 
0،05 . 

ثالثة مراحل، وهي أوَل أتمر   TPS (Think Pair Share) األسلوبتطبيق إن   -2
املدرسة الطلبة لفهم النص وترمجته حول "املهنة" بفريية يف وقت معني 

(THINK)  ،مع أصدقائهم  يف العمل أتمر املدرسة من الطلبة ِبملشاركة اثنيا
مبشاركة لثا أتمر املدرسة اث،  (PAIR)الطلبة لفهم النص وترمجته حول "املهنة" 

. (SHARE)أمام الفصل  أفكارهم وإجاِبهتم مع أزواج أو جمموعاتنتائج 
من خالل تطبيق هذا األسلوب أثناء عملية التعليم والتعلم، يتم على نتيجة  

بتقدير  %97,5 بتقدير جيد جدا. ونتيجة للطلبة هي  %94,2للمدرسة هي 
  جيد جدا.
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 املقرتحات - ب

 املقرتحات كما يلي:اعتمايا على الظواهر الرابقة تقدم الباحثة 
سية لنجاح عملية املناسبة ِبملاية الدرا ينبغي للمدرس أن يرتخدم الوسيلة  -1

  التعليم والتعلم.

ينبغي للمدرس أن يرتخدم األسلوب املناسب ِبملاية الدراسية يف عملية   -2
رغبة الطلبة يف التعلم تنمية لأثناء التعليم و  يم والتعلم، ملراعدة املدارسالتعل

 ومحاستهم.

ترجو الباحثة من القارئني أن يصححوا ما نقص من هذه الرسالة. وعرى    -3
 مفيدة للباحثة ولقارئيها.أن تكون الرسالة 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

 

Nama Madrasah : MAS Darul Ihsan  

Mata Pelajaran : Bahasa Arab  

Materi Pokok /Tema : املهنة 
Kelas/semester : X/ 2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit  

 

 

 

A. Kompetensi Inti  

 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin dan tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro -aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan. 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

 

KOMPETENSI DASAR 

 

INDIKATOR 

 

1.1 Mensyukuri kesempatan dapat 

belajar bahasa Arab sebagai 

bahasa pengantar komunikasi 

internasional dan bahasa khazanah 

keislaman yang diwujudkan dalam 

semangat belajar.    

1.1.1 Bersyukur kepada Allah atas anugrah berupa 

kesempatan belajar bahasa Arab. 

 

1.1.2 Peserta didik memuji Allah atas anugrah 

berupa kesempatan belajar bahasa Arab. 

 

 

2.1 Menunjukkan sikap bertanggung 2.1.1 Menunjukkan sikap bertanggung jawab 



 

 

 

jawab dalam mempraktikkan 

bahasa Arab sebagai bahasa 

komunikasi internasional dan 

pengantar dalam mengkaji 

hazanah keislaman. 

dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai 

bahasa komunikasi internasional dan 

pengantar dalam mengkaji hazanah 

keislaman. 

 

2.1.2 Mensyukuri sikap bertanggung jawab dalam 

mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa 

komunikasi internasional dan pengantar 

dalam mengkaji hazanah keislaman.  

 

3.1 Memahami teks dan makna dari 

teks bahasa Arab sesuai dengan 

struktur kalimat yang berkaitan 

dengan topik : املهنة  
Baik secara lisan maupun tulisan.  

 

3.1.1 Peserta didik mampu membaca teks bahasa 

Arab terkait topik املهنة dengan baik dan benar. 

 

3.1.2 Peserta didik mampu menerjemahkan teks 

bahasa Arab terkait topik هنةامل  dengan baik 

dan benar. 

 

4.1  Menalar tentang teks bahasa Arab 
dan merespon tentang topik املهنة 
dengan memperhatikan struktur 

teks dan unsur kebahasaan yang 

baik dan benar serta sesuai konteks.  

 

4.1.1 Menjelaskan isi/kandungan teks bahasa Arab 

secara lisan terkait topik املهنة dengan baik dan 

benar. 

 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Dengan pendekatan saintifik dan metode pembelajaran Think Pair Share (TPS) siswa 

dapat:  

 

1. Membaca teks املهنة dengan baik dan benar 

2. Menerjemahkan teks املهنة dengan baik dan benar 

3. Menjelaskan isi/kandungan teks املهنة kepada teman sekelas dengan baik dan benar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

D. Materi Pembelajaran 

 املهنة
ومنهم من من  ،كما عرفنا أن مهن الناس متنوعة، منهم من يكون فالحا، ومنهم من يكون مدرساً 

وطبيبا ومنهم من يكون شرطيا وخضردا ساما وموظفا ومهندسا و اجرا وصحفيا، ر يكون ممرضا، و 
 وجزارا وفاكهيا وجنارا وبناء وميكانيكيا وزِبلة وكناسا ومذيعا وغري ذلك.

 

يذهبون إىل املزارع كل يوم ويزرعون األرز فيها، والتجار يذهبون كل يوم إىل الروق  الحونفالف
فعة ويكتبوهنا يف اجلرائد واجملالت ويبيعون فيها البضائع املتنوعة، والصحفيون يبحثون عن األخبار النا

أي مكان  ليقرأها الناس ومن أجل ذلك الصحفيون يبحثون عن األخبار يف أي مكان األخبار يف
ويتصل ِبلناس على خمتلف مهنهم، واألطباء يذهبون كل يوم إىل املرتشفى ويعاجلون املرضى. 

والفواكه واخلضروات.الفالحون أعماهلم انفعة ألنفرهم وجمتمعهم، حنن أنكل األرز   

 

واألطباء أعماهلم مفيدة للناس، حنن حنتاجون إىل األطباء لوقاية صحة أجرامنا واملدرسون أعماهلم 
انفعة حنن نتعلم منهم العلوم واملعارف يعدون الناشئني ليكونوا أفرايا انفعني ألسرهتم وبيئتهم 

والرسامون واملوظفون واملهندسون  وباليهم. فالفالحون ولتجار واألطباء واملدرسون واملمرضون
.والصحفيون كلهم حيتاج إليهم الناس  

 

 

 

E. Model Pembelajaran   

Pendekatan  : Saintifik  

Metode    : Cooperative Learning TPS (Think Pair Share) 

 

 

 

F. Alat Pembelajaran 

1. Spidol 

2. Papan Tulis 

3. Buku 

 

 

  



 

 

 

G. Sumber Belajar 

- D. Hidayat, DR. dkk Ta’limul Lughah Al-Arabiyah, Madrasah Aliyah Kelas 1, 2, dan 

3, (Semarang: Thoha Putra, 2014).  

- Yunus, Mahmud, Kamus Arab Indonesi, (Ciputat: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 

2007). 

- Warson, Munawir, Ahmad, Al-Munawwir Kamus Bhasa Arab-Indonesia (Surabaya: 

Pustaka Progresif, 1997). 

 

H. KegiatanPembelajaran 

 

a. Kegiatan awal (10 menit)  

- Mengucapkan salam dan berdoa sebelum memulai pembelajaran 

- Menanyakan kabar dan mengabsen peserta didik 

- Mengkondisikan suasana pembelajaran yang menyenangkan. 

- Menyampaikan KI, KD, indikator pembelajaran, serta tujuan dan manfaat 

tujuan pembelajaran 

- Apersepsi: Guru mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan 

diajakrkan, dan guru juga mengaitkan dengan contoh-contoh yang terdapat di 

lingkungan dan kehidupan sehari-hari 

- Menjelaskan langkah-langkah pembelajaran 

- Menjelaskan tujuan pembelajaran  

 

b. Kegiatan Inti (40 menit) 

Mengamati  

- Siswa mengamati teks املهنة yang telah dibagikan oleh guru. 

- Siswa mengamati bacaan guru terkait teks املهنة 
- Salah satu siswa membaca kembali teks املهنة yang telah dibacakan oleh guru 

dan siswa yang lain mengamati dengan seksama. 

 

 

Menanya 

- Siswa melakukan tanya jawab dengan guru terkait materi yang belum jelas.  

 

 

Mencoba (Think) 

- Masing-masing siswa mencoba membaca, mamahami dan menerjemahkan teks 

 .secara mandiri املهنة

 

Menalar (Pair) 

- Siswa secara berpasangan mencoba membaca, memahami dan menerjemahkan 

kembali teks املهنة 
 

 

 



 

 

 

Mengkomunikasikan (Share)  
- Siswa secara berpasangan maju kedepan dan mempresentasikan hasil kerja 

mereka di depan kelas.  

- Pasangan lain memberikan pertanyaan dan masukan terkait hasil presentasi 

yang telah dipaparkan. 

 

c. Kegiatan Akhir (10 menit) 

- Dibawah bimbingan guru siswa memberikan kesimpulan dan ringkasan tentang 

materi  pembelajaran. 

- Guru melakukan evaluasi berupa post test terhadap ketercapaian KD secara 

tulisan.  

- Guru bersama siswa memberikan refleksi terhadap proses pembelajaran.  

- Guru dan siswa bersama-sama menutup pelajaran dengan doa penutup dan 

salam.  

 

I. Remedial 

Melakukan remedial untuk siswa yang tidak mencukupi KKM dalam pembelajaran, agar 

nilai yang di dapatkannya itu memuaskan. Remedial pembelajaran di lakukan pada hari dan 

waktu yang telah di tentukan atas kesepakatan antara peserta didik dan guru. 

 

 
J. Penilaian 

Instrumen Penilaian Ranah Afektif 

a. Penilaian Kompetensi Sikap Spiritual  

Nama Peserta Didik : …………….. 
Kelas    : ……………. 
Tanggal Pengamatan : …………… 

Sikap yang dinilai :  Spritual 

No Aspek Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 

1 
Mampu mengamalkan perilaku jujur, didiplin dan 

tanggung jawab; 

 

    

2 
Berdoa sebelum memulai pelajaran; 

    

3 
Mampu berbicara sopan; 

    

4 Mengungkapakan kekaguman secara lisan maupun 

tulisan terhadap Tuhan saat melihat kebesaran Tuhan  

 

    

Skor Perolehan  

 

 

1) Pedoman Pengisian: 



 

 

 

Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik. Tanda 

ceklis (√) pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta 
didik, dengan kriteria sebagai berikut : 

- 4   : Selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan. 

- 3 : Sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan  

- 2 : Kadang-kadang melakukan  

- 1 : Tidak pernah melakukan 

 

 

 

Instrumen Penilaian Ranah Kognitif 

 

No. Aspek Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 

1. 

Memahami teks bahasa Arab dengan teman 

terkait topik املهنة dengan baik dan benar. 

 

    

2. 
Peserta didik mampu membaca teks bahasa Arab 

terkait topik  املهنة dengan baik dan benar. 

    

Jumlah skor perolehan  

 

1. Pedoman Pengisian: 

Tanda ceklis (√) pada kolom skor sesuai yang ditampilkan oleh peserta didik, 
dengan kriteria sebagai berikut: 

- 4   : Baik sekali 

- 3 : Baik 

- 2 : Cukup 

- 1 : Kurang 

 

 

Instrumen Penilaian Ranah Psikomotorik 

 

NAMA SISWA :  

KELAS  : 

 

No. Aspek Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 

1. 
Mampu menjelaskan isi teks bahasa Arab terkait 

topik  املهنة dengan baik dan benar 

    

Jumlah skor perolehan  

 



 

 

 

1. Pedoman Pengisian: 

Tanda ceklis (√) pada kolom skor sesuai sikap jujur yang ditampilkan oleh 
peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut: 

- 4   : Baik sekali 

- 3 : Baik 

- 2 : Cukup 

- 1 : Kurang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LKPD 

(LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK) 

Mata Pelajaran : 

Kelas/Semester : 

Materi   : 

 

Identitas 

Nama Siswa : 

Kelas  : 

 

Indikator : 

- Membaca teks bahasa Arab املهنة dengan baik dan benar. 

- Menerjemahkan isi teks bahasa Arab  املهنة kedalam bahasa Indonesia. 

- Menyimpulkan  isi teks bahasa Arab املهنة dengan baik dan benar. 

Tujuan : 

- Siswa dapat membaca teks bahasa Arab املهنة dengan baik dan benar. 

- Siswa dapat menterjemahkan isi teks bahasa Arab املهنة dengan baik dan benar. 

- Siswa dapat menyimpulkan isi teks bahasa Arab املهنة dengan baik dan benar. 

 

Petunjuk 

1. Berdo’alah sebelum memulai mengerjakan tugas 

2. Bacalah lembar kerja dengan teliti kemudian selesaikan dengan pasangan 

3. Diskusikan hasil kerja dengan pasangan 

4. Apabila telah selesai, setiap pasangan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil 

kerja  

Kegiatan yang harus dilakukan 

2. Tulislah nama pada tempat yang sudah disediakan 

3. Gunakan peralatan dan bahan dengan baik dan tertib 

4. Bekerjalah dengan gembira, penuh perhatian, teliti, percaya diri serta saling menghargai 

pendapat satu sama lain. 

5. Bariskanlah dengan pasangan teks bahasa Arab املهنة dengan baik dan benar 



 

 

 

LATIHAN 

6. Terjemahkanlah bersama pasangan teks bahasa Arab املهنة dengan baik dan benar 

 

  

 

A. Tulislah arti dari mufradat di bawah ini bersama pasangan dengan baik dan benar!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Bariskanlah teks di bawah ini bersama pasangan dengan baik dan benar!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Terjemahkanlah teks di bawah ini bersama pasangan dengan baik dan benar!!! 

 

 

يذهبون إىل املزارع كل يوم ويزرعون األرز فيها، والتجار يذهبون كل يوم  الحونالفف
إىل السوق ويبيعون فيها البضائع املتنوعة، والصحفيون يبحثون عن األخبار النافعة 
ويكتبوهنا يف اجلرائد واجملالت ليقرأها الناس ومن أجل ذلك الصحفيون يبحثون عن 

 متنوعة

…… 

 املريض

…… 

 موظف

…… 

 الزِبلة

…… 

 مهندس

…… 

 املهنة

…… 

 ،كما عرفنا أن مهن الناس متنوعة، منهم من يكون فالحا، ومنهم من يكون مدرسا  
ومنهم من من يكون ممرضا، وساما وموظفا ومهندسا واتجرا وصحفيا، وطبيبا ومنهم 

من يكون شرطيا وخضراي وجزارا وفاكهيا وجنارا وبناء وميكانيكيا وزابلة وكناسا ومذيعا 
 وغري ذلك.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Ambilah kesimpulan dari teks di bawah ini dengan bahasa Indonesia bersama pasangan 

dengan baik dan benar!!! 

 

 

 

 

 

 

Terjemahan!!! 

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

 

واألطباء أعماهلم مفيدة للناس، حنن حنتاجون إىل األطباء لوقاية صحة أجسامنا 
واملدرسون أعماهلم انفعة حنن نتعلم منهم العلوم واملعارف يعدون الناشئني ليكونوا  

أفرادا انفعني ألسرهتم وبيئتهم وبالدهم. فالفالحون ولتجار واألطباء  یکورد ر 
واملدرسون واملمرضون والرسامون واملوظفون واملهندسون والصحفيون كلهم حيتاج 

ألنفسهم وجمتمعهم، حنن أنكل األرز والفواكه واخلضروات. .إليهم الناس  
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 أنشطة املدرسة والطلبة عند عملية التعليم والتعلم
 TPS (Think, Pair, Share)بدون األسلوب 

 اللقاء األول
 أنشطة الطلبة أنشطة املدرسة

 يري الطلبة الرالم املدرسة تبدأ املدرسة الدرس إبلقاء الرالم 
 يقرأ الطلبة الدعاء أتمر املدرسة الطلبة بقراءة الدعاء 

يهتم الطلبة بدعوة املدرسة عند إثبات  تقوم املدرسة بتحضري الطالبات
 احلضور

ترأل املدرسة الطلبة عن النص "املهنة" 
الذي قد تعلموا الطلبة قبل استخدام 

 .TPS (Think, Pair, Share)األسلوب 

جييب الطلبة عما قد فهموا من تعلم النص 
"املهنة" من قبل )قبل استخدام األسلوب 

TPS (Think, Pair, Share). 
 

Kesimpulan!!! 

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

 



 

 

 

 تشرح املدرسة النص "املهنة" شرحا كامال
 

يرتمع الطلبة بشرح املدرسة ويرألوا عما 
 َليفهموا 

توزع املدرسة الطلبة اَلختبار القبلي )قبل 
 ,TPS (Think, Pairاستخدام األسلوب 

Share). 
 

يقوم الطلبة ِبَلختبار القبلي )قبل 
 ,TPS (Think, Pairاستخدام األسلوب 

Share). 

ختتتم  املدرسة الدرس بقراءة الدعاء وإلقاء 
 مالرال

خيتتم الطلبة الدرس بقراءة الدعاء ويري 
 الرالم

 

 

 أنشطة املدرسة والطلبة عند عملية التعليم والتعلم
 TPS (Think, Pair, Share)ابستخدام األسلوب 

 اللقاء الثاين

 الطلبةأنشطة  أنشطة املدرسة
 يري الطلبة الرالم املدرسة تبدأ املدرسة الدرس إبلقاء الرالم 

 يقرأ الطلبة الدعاء أتمر املدرسة الطلبة بقراءة الدعاء 
يهتم الطلبة بدعوة املدرسة عند إثبات  تقوم املدرسة بتحضري الطلبة

 احلضور
تقوم املدرسة بتوزيع النص "املهنة" على 

 الطلبة
 يالحظ الطلبة النص الىت وزعتها املدرسة 

تقرأ املدرسة النص ِبلصوت الواضح 
 املرتفع على الطلبةوالصوت 

 يالحظ الطلبة قراءة املدرسة النص "املهنة"

يقوم أحد الطلبة  إبعاية قراءة النص أتمر املدرسة الطلبة إىل إعاية القراءة الىت 



 

 

 

 "املهنة" اليت قرأهتا املدرسة  قرأهتا املدرسة
لفهم النص وترمجته أتمر املدرسة الطلبة 

"املهنة" بفريية يف وقت معني  حول
(THINK) 

 

لفهم النص وترمجته حول يقوم الطلبة 
 (THINK)"املهنة"  بفريية يف وقت معني 

 يف العمل أتمر املدرسة من الطلبة ِبملشاركة
لفهم النص وترمجته حول مع أصدقائهم 

 (PAIR)"املهنة" 

مع  يف العمل يقوم الطلبة ِبملشاركة
لفهم النص وترمجته حول أصدقائهم 

 (PAIR)"املهنة" 
نتائج أفكارهم مبشاركة مر املدرسة أت

أمام  وإجاِبهتم مع أزواج أو جمموعات
 (SHARE)الفصل 

نتائج أفكارهم مبشاركة  يقوم كل الطلبة
أمام  وإجاِبهتم مع أزواج أو جمموعات

  (SHARE)الفصل 
أتمر املدرسة بعرض اَلستنباط من النص 

 "املهنة" اليت قد تعلموا الطلبة
النص "املهنة" اليت قد يرتنبط الطلبة من 

 تعلموا
ختتتم  املدرسة الدرس بقراءة الدعاء وإلقاء 

 الرالم
خيتتم الطلبة الدرس بقراءة الدعاء ويريون 

 الرالم
 

 عند إجراء االختبار البعدي الطلبةأنشطة املدرسة و 
 اللقاء الثالث

 الطلبةأنشطة  أنشطة املدرسة
 الطلبة الرالم املدرسةيري  تبدأ املدرسة الدرس إبلقاء الرالم 

 يقرأ الطلبة الدعاء أتمر املدرسة الطلبة بقراءة الدعاء 
يهتم الطلبة بدعوة املدرسة عند إثبات  تقوم املدرسة بتحضري الطلبة

 احلضور



 

 

 

توزع املدرسة الطلبة اَلختبار البعدي )بعد 
 ,TPS (Think, Pairاستخدام األسلوب 

Share). 

بعدي )بعد يقوم الطلبة ِبَلختبار ال
 ,TPS (Think, Pairاستخدام األسلوب 

Share). 
ختتتم  املدرسة الدرس بقراءة الدعاء وإلقاء 

 الرالم
خيتتم الطلبة الدرس بقراءة الدعاء ويريون 

 الرالم
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 االختبار القبلى
NAMA   : 

KELAS : 

 

PILIHAN GANDA 

Berilah tanda silang (x) untuk jawaban yang benar pada soal di bawah ini!!! 

 يشرتى أمحد اخلضروات يف ..... .1

 ي. امللعب  الروق . أ

 ه. الفناء  البحر  . ب

 الفصل  . ج

 

 الصحفي يبحث عن ..... .2

 ي. األخبار النافعة  الرز ِف املزرعة . أ



 

 

 

 ه. العلوم الكثرية  البضائع املتنوعة  . ب

 الفواكه املتنوعة  . ج

 

 .. يعاجلون املرضى ِف املرتشفى... .3

 ي. التجار  الفالح . أ

 ه. املهندس  الصحفي  . ب

 األطباء  . ج

 
 حنن ..... إىل األطباء لوقاية صحة أجرامنا. .4

 ي. نذهب  نبحث . أ

 ه. أنكل  نقرأ  . ب

 حننج   . ج

 
 .... يكنس الشارع. .5

 ي. الصحفي  الشرطي . أ

 ه. الطبيب  املمارضة  . ب

 الكناس . ج

 
 يكتب الصحفي ..... لقراءة الناس .6

 ي. الصور  الدرس . أ

 ه. الرسالة  القصة  . ب



 

 

 

 اجمللة  . ج

 
 من الذى يزرعون األرز ِف املزرعة. .7

 ي. الصحفي  الفالح . أ

 ه. التاجر  الرسامون  . ب

 املدرسون  . ج

 
 املدرسة تعلم الدرس ِف ..... .8

 ي. البالي  املدرسة . أ

 ه. الروق  البيت  . ب

 املرتشفى  . ج

 

ESSAY 

 

1. Bariskanlah dan terjemahkanlah kalimat di bawah ini dengan baik dan benar!!! 

 

 .األطباء أعماهلم مفيدة للناس . أ

 .حنن أنكل األرز والفواكه واخلضروات  . ب

 
2. Tulislah intisari dari teks di bawah ini menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan 

benar!!! 

أجرامنا واملدرسون  واألطباء أعماهلم مفيدة للناس، حنن حنتاجون إىل األطباء لوقاية صحة
أفرايا انفعني  یأعماهلم انفعة حنن نتعلم منهم العلوم واملعارف يعدون الناشئني ليكونوا کوري ر 



 

 

 

ألسرهتم وبيئتهم وباليهم. فالفالحون ولتجار واألطباء واملدرسون واملمرضون والرسامون 
.واملوظفون واملهندسون والصحفيون كلهم حيتاج إليهم الناس  

 

 

 ر البعدىاالختبا

NAMA   : 

KELAS : 

 

PILIHAN GANDA 

Berilah tanda silang (x) untuk jawaban yang benar pada soal di bawah ini!!! 

 يبيع التجار البضائع يف ..... .1

 ي. امللعب  الروق . أ

 ه. الفناء  البحر  . ب

 الفصل  . ج

 

 من الذى يبحث عن األخبار النافعة ..... .2

 ي. املهندس  الفالح . أ

 ه. املدرس  الصحفي  . ب

 التجار  . ج

 



 

 

 

 األطباء يعاجلون ..... ِف املرتشفى .3

 ي. العلم  األرز . أ

 ه. اجمللة  املرضى  . ب

 األخبار  . ج

 
 

 "اخلضروات"ما ملعَن  .4

 Sayuran . أ

 Buah apel  . ب

 Sayuran hijau . ج

 Buah-buahanي. 

  Buah dan sayurه. 

 

 .... يكنس الشارع. .5

 ي. الصحفي  الشرطي . أ

 ه. الطبيب  املمارضة  . ب

 الكناس . ت

 
 .... اجمللة لقراءة الناس يكتب .6

 ي. املدرس  الشرطي . أ

 ه. الكاتب  املهندس  . ب



 

 

 

 الكناس ج.

 
 .... يزرعون األرز ِف املزرعة. .7

 ي. الفالحزن  الفالح . أ

 ه. التاجر  الرسامون  . ب

 املدرسون ج.

 
 فاطمة تعلم الدرس ِف ..... .8

 ي. البالي  املدرسة . أ

 ه. الروق  البيت  . ب

 املرتشفى ج.

 

ESSAY 

 

3. Bariskanlah dan terjemahkanlah kalimat di bawah ini dengan baik dan benar!!! 

 

 .التجار يذهبون كل يوم إىل الروق ويبيعون فيها البضائع املتنوعة .1

 .الصحفيون يبحثون عن األخبار النافعة ويكتبوهنا يف اجلرائد واجملالت  .2

 
3. Tulislah intisari dari teks di bawah ini menggunakan bahasa Indonesia dengan baik 

dan benar!!! 

 



 

 

 

واألطباء أعماهلم مفيدة للناس، حنن حنتاجون إىل األطباء لوقاية صحة أجرامنا واملدرسون أعماهلم انفعة 
أفرايا انفعني ألسرهتم وبيئتهم وباليهم.  یحنن نتعلم منهم العلوم واملعارف يعدون الناشئني ليكونوا کوري ر 

طباء واملدرسون واملمرضون والرسامون واملوظفون واملهندسون والصحفيون كلهم فالفالحون ولتجار واأل
 .حيتاج إليهم الناس
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NO SISWA NILAI PRE-TEST 
NILAI POST-

TEST 

1 Siswa 1 50 80 

2 Siswa 2 55 70 

3 Siswa 3 40 75 

4 Siswa 4 45 90 

5 Siswa 5 30 100 

6 Siswa 6 50 60 

7 Siswa 7 65 75 

8 Siswa 8 50 80 

9 Siswa 9 65 75 

10 Siswa10 60 70 

11 Siswa 11 60 85 

12 Siswa 12 55 80 

13 Siswa 13 40 80 

14 Siswa 14 60 80 

15 Siswa 15 30 75 

16 Siswa 16 30 90 

17 Siswa 17 45 100 

18 Siswa 18 40 95 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Siswa 19 50 90 

20 Siswa 20 55 100 

21 Siswa 21 50 80 

22 Siswa 22 55 80 

23 Siswa 23 45 90 

JUMLAH 49,35 85,87 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS SISWA DALAM MENGGUNAKAN MODEL 

PEMBELAJARAN TPS (THINK PAIR SHARE)  

 

Nama Sekolah  : MAS Darul Ihsan 

Kelas/Semester  : X E/ II 

Materi Pokok   : املهنة 

Nama Pengamat  :  

 

Petunjuk   : 

Berilah tanda () pada kolom yang sesuai, dengan kriteria sebagai berikut! 

- 4   : Baik sekali 

- 3 : Baik 

- 2 : Cukup 

- 1 : Kurang 

 

No 

Aspek yang diamati Hasil Pengamatan 

1 2 3 4 

1. Siswa mendengarkan apersepsi, tujuan, dan 

langkah pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru. 

 

    

2. Siswa mendengar bacaan teks املهنة yang 

dibacakan oleh guru.  

 

    

3. Siswa bertanya dengan guru terkait teks املهنة 
yang belum jelas. 

 

    

4. Siswa mencoba memahami teks  املهنة  secara 

mandiri. 

 

    

5. Siswa berdiskusi terkait teks  املهنة  dengan 

pasangannya. 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Siswa melakukan presentasi terkait teks  املهنة    

dengan pasangannya di depan kelas.  

 

    

7. Siswa memberikan tanggapan terhadap 

presentasi teman-temannya.  

 

    

8. Siswa memberikan kesimpulan dari 

pembelajaran. 

 

    

9. Siswa memberikan refleksi. 

 

    

10. Siswa menutup pembelajaran dengan membaca 

hamdalah dan berdo’a dengan tertib.  
 

    

Jumlah     

Rata-rata  



 

 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN MODEL 

PEMBELAJARAN TPS (THINK PAIR SHARE)  

 

Nama Sekolah  : MAS Darul Ihsan 

Kelas/Semester  : X-E/ II 

Materi Pokok   : املهنة 

Nama Pengamat  :  

 

Petunjuk   : 

Berilah tanda () pada kolom yang sesuai, dengan kriteria sebagai berikut! 

- 4   : Baik sekali 

- 3 : Baik 

- 2 : Cukup 

- 1 : Kurang 

 

No 

Aspek yang diamati Hasil Pengamatan 

1 2 3 4 

1. Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan 

pertanyaan dan mengingatkan kembali tentang 

materi sebelumnya serta menumbuhkan 

semangat belajar siswa. 

 

    

2. Guru menyampaikan langkah-langkah 

pembelajaran. 

 

    

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 

    

4. Guru membaca teks   املهنة  dengan baik dan 

benar 

 

    

5. Guru memberikan kesempatan siswa untuk 

bertanya terkait teks   املهنة   yang belum 

dipahami siswa. 

 

    

6. Guru membantu siswa ketika siswa mencoba     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

memahami teks  املهنة  secara mandiri.  

 

7. Guru membimbing siswa ketika berdiskusi 

terkait teks  املهنة dengan temannya.  

 

    

8. Guru mengontrol aktivitas siswa. 

 

    

9. Guru memberikan penguatan terhadap hasil 

presentasi siswa. 

 

    

10. Guru memberikan penguatan terhadap 

kesimpulan siswa. 

    

11. Guru melakukan evaluasi pembelajaran terkait 

teks  املهنة  

 

    

12. Guru memberikan refleksi terhadap proses 

pembelajaran. 

 

    

13. Guru menutup pembelajaran dengan membaca 

hamdalah dan berdo’a bersama dengan tertib. 
 

    

Jumlah     

Rata-rata  
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 السرية الذاتية    -10

 البياانت الشخصية -
 أييك إنده سري مليا ي:  الكاملاَلسم  -1

  180202170:   رقم القيد -2

 2000 يوين Pulo Teungoh ،4:  حمل و ارخ املياليي -3

 رأة: امل   اجلنس -4

 : اإلسالم   الدين -5

 : إندونيريا  اجلنرية -6

 ة: غري منزوج احلالة اإلجتماعية -7

 Nagan Raya:    العنوان -8

 ة: طالب   العمل -9

 raniry.ac.id-180202170@student.ar :  البيد اإللكرتوين -10

 أردايينا ا  :  اسم األب -11

 : الفالح   العمل -12

 مرردا ي:   اسم األم -13

 ربة البيت:    العمل -14

 Nagan Raya:   العنوان -15

 

 اثنيا: خلفية التعليم

 (2012-2007)سنة SDN1 Karang Anyar :   املدرسة اإلبتدائية -1

 (2015-2012)سنة  MTsS Nurul Falah Meulaboh:   املدرسة املتوسطة -2

 (2018-2015)سنة  يار اإلحران: معهد   املدرسرة الثانوية -3

mailto:180202170@student.ar-raniry.ac.id
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 (2022-2018أتشيه )سنة الرانريي    اإلسالمية احلكومية بندا 

 


