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امل-1 وأمي سليمان املكرم أيب كرمةإىل
اهلل فظهما صغريا ربياِن اللذين حبيبة
والدنيا الدين سالمة يف وأبقامها

ُممدوالخرة الكبريين الخني وإىل
موتيا الكبرية وأخيت ومفضيل كمال

فرتي.

9- اإلسالميةوإىل جامعة يف أساتذيت
ال أوقاهتم،رانريياحلكومية الذينبذلوا

للباحثة.

3- يف أصدقائي مجيع جامعةوإىل
الرانريي احلكومية أقولاإلسالمية ،

يف يل مساعدتكم على جزيال شكرا
البحثالعلمى،إجناز جزاكماهللىذا

 خرياجلزاء.
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 شكر وتقدير

بسماهللالرمحنالرحيم

وىدىللناسوبيناتاحل مدهللالذيأنزلالقرآنعربيا
مناهلدىوال الكرميُممدفرقان. والسالمعلىرسولنا والصالة

صلىاهللعليووسلموعلىآلووأصحابوأمجعني.

فقد اهلل بإذن مت يقررىاوتوفيقو اليت الرسالة ىذه تأليف
 املعلمني وتأىيل الرتبية بكلية العربية اللغة تعليم جامعةقسم

تالميذ يتعلمها املواد من كمادة احلكومية اإلسالمية االرنريي
 وختتص املوضوع: حتت أسلوبالرسالة  Cooperative تطبيق

Script   وسيلة التالميذ Broken Squareباستخدام قدرة لرتقية
 ب جتريبية املقروء")دراسة فهم  MIS Lamgugob Bandaعلى

Aceh).الشروط لبعض إدتاما الرتبية لكلية قدمتها اليت
الرتبية يفعلوم اجلمعة للحصولعلىشهادة والواجباتاملقررة

( الرs.pdاإلسالمية وتأىيلاملعلمنياجلامعة الرتبية بكلية يانري(
احلكوميةاإلسالميةبنداأتشيو.



 ح

الدكتورة مها الكرميتني للمشرفتني الشكر الباحثة وتقدم
املا ُممود الجسالمي املاجستري وفضيلة لستري بذالتان قد

جهودمهالإلشرافعلىىذهالرسلةمنبدايتهاإىلهنايتهاعسى
أنجيزيهمااهللأحسناجلزاء.

تقدم اجلاتمث املدير الشكر كليةالباحثة وعميد معة
ومجيع العربية اللغة تعليم قسم ورئيس املعلمني وتأىيل الرتبية

 ساعدوىاالستاذة قد الذين الرنريي جامعة مكتبة وموظفي
يفىذهالفرصةتريدبإعارةالكتباحملتاجةيفكتابةىذهالرسالة.
اافرصلورمحيةعلىالباحثةأنتقدمالشكرلوالديالكرمنيمه

كلمنالدعيةاليتكرمهامنذالصغار.لعلاهللجيزيهماأحسن
الثوابيفالديناوالخرة.

 

 

 





 ط

 قائمة المحتويات

 ب     ................................. موافقة المشرفتين
 ج  .....................................  لجنة مناقشة
 د     ...................................... إقرار الباحثة

 ه     .......................................... استهالل
 و       ............................................. إهداء

 ز  ...................................... شكر وتقدير
 ط     .................................. ئمة المحتوياتقا

 ل     .................................... قائمة الجداول
 م     .................................. حقاتلقائمة الم

    ن  .................... مستخلص البحث باللغة العربية
    ع  ................. مستخلص البحث باللغة اإلنجليزية

    ف  ............... مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية

 الفصل األول   : اساسيات البحث
1 ..............................مشكلةالبحث-أ

9 ..............................أسئلةالبحث-ب



 ي

3 ............................. أىدافالبحث-ج
3 ................................أمهيةالبحث-د
1 ..................اإلفرتاضاتوفروضالبحث-ه
1 ..............................حدودالبحث-و
5 ..........................معاِناملصطلحات-ز
5 ............................الدراسةالسابقة-ح
 11 .........................طريقةكتابةالرسالة-ط

 الفصل الثاني  : اإلطار النظري
 Cooperative Script................... 19تعريف-أ

15 ...... يفتعليمالقراءة Broken Squareتعريف-ب

 الفصل الثالث  : إجراءات البحث الحقلي
95 ................................منهجالبحث-أ

33 ..............................اجملتمعوالعينة-ب
31 .............................البحثأدوات-ج
33 .........................طريقةحتليلالبيانات-د

 



 ك

الفصل الربع  : نتائج البحث ومناقشتها
33 ..............................عرضالبيانات-أ

11 ................... حتليلالبياناتومناقشتها-ب
55 ..............................تقيقالفروض-ج

 الفصل الخامس  : الخاتمة
56 ................................نتائجالبحث-أ

33 ................................االقرتاحات-ب

 المراجع
39 ...........................مراجعاللغةالعربية-أ

31 .................... اإلندونيسيةمراجعاللغة-ب
31 ..............................مراجعانرتنت-ج

  



 ل

 قائمة الجداول

:1-1اجلدول ب التلميذ  MIS Lamgugobعدد

Banda Aceh....................... 35
 MIS Lamgugob Bandaالوسائلب:1-9اجلدول

Aceh............................. 36  

تطبيق:1-3اجلدول عن بالدراسة الباحثة تقوم
باستخدامCooperative Scriptأسلوب
 قدرة Broken Squareوسيلة لرتقية

13 ............ التالميذعلىفهماملقروء
11 ............أنشطةاملدرسةيفالتعليم:1-1اجلدول
14 ............أنشطةالتالميذيفالتعلم:1-5اجلدول
53 نتائجاإلختبارالقبليواإلختبارالبعدي:1-3اجلدول
االختبار:1-4اجلدول نتيجة بني الفروق جمموع

 53 .......ونتيجةاالختبارالبعديالقبلي
 

 



 م

 حققائمة المال

 موافقةاملشرفتني .1

الرانريياإف .9 جبامعة املعلمني وتأىيل الرتبية كلية عميد دة
 اإلسالميةاحلكوميةبنداأتشيوعلىتعنياملشرفني

الرانريي .3 جبامعة املعلمني وتأىيل الرتبية كلية عميد إفادة
 اإلسالميةاحلكوميةبنداأتشيوعلىالقيامبالباحثة

 MIS Lamgugob Banda Acehإفادةمديريف .1

 ورقةاملالحظةاملباشرة .5

 خطةالتعليم .3

 ةاإلختبارالقبليوالبعديئلقائمةأس .4

 الصورالفوتوغرافية .5

 السريةالذاتية .6





 ن

 مستخلص البحث
عنوانالبحث أسلوب: باستخدام Cooperative Script تطبيق

 فهم Broken Squareوسيلة التالميذعلى قدرة لرتقية
 ب جتريبية  MIS Lamgugob Bandaاملقروء")دراسة

Aceh)
:جوزاضيااالسمالكامل

133939153:رقمالقيد
تاعندم الفصليفالحظةباملةالباحثقوم يف القراءة تعليم يف VBأن

طريقةتاملدرسةاستخدم MIS Lamgugob Banda Acehاملدرسة
رىالباحثةأنبعضالتالميذيستطيعونأنيقرءواقراءةت.اءةوالرتمجةقرلا

النصوص قراءة اليتقنون معظمهم ولكن صحيح، بشكل العربية اللغة
 العربية البحث ىذا يسعى صحيحة. بتطبيققراءة املشكلة ىذه لتغلب
  Cooperative Script أسلوب وسيلة  Broken Squareباستخدام

.كانالغراضمنىذاالبحثىولرتقيةقدرةالتالميذعلىفهماملقروء
 التعرف تطبيق وسيلة  Cooperative Script أسلوبعلى باستخدام

Broken Square  املقروءلرتقية فهم على التالميذ منهجقدرة واما .
استخدم الذى بالتصميماتةحثاالبتالبحث جترييب منهج فهي

)يالتمه طريقةتو.(one group pretest and posttest Designدية
التالميذيفةحثاالبتختارمستخدمةىياملالحظةاملباشرةواالختبار.وا



 س

وكان VBالفصل البحث، ىذا يف كعينة وحتليل93عددىم تلميذا.
 .Tتخدامالتحليلالكميوىينسبةاملائويةواختباربياناتالبحثباس

والفرضالبديلمقبووي -Tال،لنالنتيجة)كونالفرضالصفريمردودا

Test) ( النتيجة من ) (T-Tableأكرب .(9،35<5،19>9،36ىي
 Cooperative أسلوببتطبيقماأنشطةاملعلميفعمليةتعليمالقراءةأو

Script  أنشطةوكذالك(%69،5)ممتازةBroken Squareبالوسيلة
أيضاالتالميذ أسلوب%(53،5)ممتازة تطبيق أن ولذالك .

Cooperative Script   قدرة Broken Squareبالوسيلة لرتقية فعال
 التالميذعلىفهماملقروء.

الوسيلة ، Cooperative Scriptالكلمات األساسية: أسلوب 
Broken Square. 
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ABSTRACT 

Thesis Title : The Application of Cooperative Script with Media  

Broken Square to improve students' Reading Skills 

(Experimental Study in MIS Lamgugob Banda Aceh). 

Researche :  Jauza Dhiya 

NIM :  160202156 

When the researcher made observations it showed that learning Qiraah 

in class VB in the MIS Lamgugob Banda Aceh school used the method 

of reading and translating. Researchers see some students are able to 

read Arabic well but do not understand arabic texts. The application of 

this kind of method seems monotonous and has no appeal for students to 

understand the reading text. This study seeks to overcome these 

problems by using Cooperative Scripts with media broken square to 

improve students reading skills. The purpose of this study is to know the 

Aplication of cooperative Scripts with media broken square to improve 

students reading skills. The research method used used by research is an 

experimental design (pretest and postest of one class). And data 

collection methods use observation and evaluation. We selected students 

in class VB to be sample in this study, while there were 20 students. 

And data analysis using quantiative descriptive, namely percantage and 

T-Test. And researchers alread know the pretest and posttest results 

show that the null hypothesis is rejected and the alternatif hypotesis is 

accepted, because the T-Test value is greter than T-Table is 

(2,09<8,42>2,68). While the activities of teachers and student in the 

teaching procces that uses Cooperative Script learning using Media 

Broken Square, teacher outcomes (92,5%) and student outcomes 

(86,5%). The result of the T-Test on the Application of Cooperative 

Script with media broken square to improve students reading skills. 

Keywords: Application of Cooperative Script, Media  Broken 

Square. 
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 ABSTRAK 

Judul Skripsi : Penerapan metode Cooperative Script dengan 

menggunakan media Broken Square untuk 

meningkatkan pemahaman membaca siswa (Studi 

Eksperimen di MIS Lamgugob Banda Aceh). 

Peneliti : Jauza Dhiya  

NIM : 160202156 
 

Ketika Peneliti melakukan observasi menunjukkan bahwa pembelajaran 

Qiraah pada kelas VB di sekolah MIS Lamgugob Banda Aceh 

menggunakan metode membaca dan terjemah. Peneliti melihat sebagian 

siswa mampu membaca bahasa Arab dengan baik namun tidak 

memahami teks bahasa Arab. Penerapan metode sejenis ini terkesan 

monoton dan tidak memiliki daya tarik untuk siswa memahami teks 

bacaan. Penelitian ini berupaya untuk mengatasi masalah tersebut 

dengan menggunakan Cooperative Script dengan media Broken Square 

untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami bacaan. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penggunaan 

Cooperative Script dengan media Broken Square efektif untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam pemahaman membaca. Adapun 

metode penelitian yang digunakan peneliti adalah eksperimendengan 

desain (pretest dan posttest satu kelas). Dan metode pengumpulan data 

menggunakan observasi dan evaluasi. Kami memilih siswa pada kelas 

VB untuk menjadi sampel pada penelitian ini, adapun jumlahnya 20 

siswa. Dan peneliti memperoleh hasil pretet dan posttest yang 

menunjukkan bahwa Hipotesis nol (Ho) di tolak dan Hipotesis Alternatif 

(Ha) di terima, karena nilai T-Test lebih besar dari pada T-Table yaitu: 

(2,09<8,42>2,68). Dan Analisis Data menggunakan Deskriptif 

Kuantitatif yaitu Persentase dan T-test. Sedangkan kegiatan guru dan 

siswa dalam proses pengajaran yang menggunakan pembelajaran 

Cooperative Script dengan menggunakan media Broken Square, hasil 

guru (92,5%) dan hasil Siswa (86,5%). Adapun hasil T-test pada 

penerepan Cooperative Script dengan media Broken Square efektif 

untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pemahaman membaca. 

Kata kunci: metode Cooperative Script, media Broken Square. 
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 الفصل األول
 أساسية البحث

 مشكلة البحث - أ
ها لماللغة العربية ىي إحدى ادلواد الدراسية اليت يتع

وللغة فروع متنوعة ومتماسكة بعضها بعضا  الطبلب يف ادلدرسة،
وىي مهارات ادلهمة. "أن القراءة ىي إحدى ادلهارة اللغوية 

وإن القراءة ىي  1ابة".األربع: اإلستماع، الكبلم، القراءةـ والكت
 مهارة أساسية يف تعليم العربية.

إحدى ادلدارس اليت  MIS  Lamgugob Banda Aceh إن
ادلواد ادلدروسة  كمادة مناللغة العربية   مادة  التبلميذيتعلم فيها 

إىل طريقة اليف الواقع يبدو من خبلل ادلبلحظة أن  فيو،
ــة التعليم و يخدمها ادلدرس يف عمليست ـــــــ   MIS التعلم بـ

Lamgugob Banda Aceh  ال يسَت على ما حيتاج إليو اليتفق و
ىذا شلا دفعت الباحثة إىل إجراء البحث العلمي مباشرة  .التبلميذ

ــ تعانيهم  التبلميذ. إن بعض MIS  Lamgugob Banda Aceh بــــــ
__________________ 

األتجاهات التربوة المعاصرة في تدريس اللغة  زلمد رحب فضل اهلل،1
  .32ص. ،علم الكتب،بدون سنة( ، )القاىرة:العربية
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وىذه الظاىرة يرجع إىل تقصَت  الصعوبة على فهم ادلقروء،
تكن الطريقة ادلطبقة  ستخدام الطريقة ادلناسبة وملاادلدرسُت على 

. انطبلقا شلا سبق ذكره تريد الباحثة بإجراء لتبلميذلجذابة 
  Cooperative Scriptتطبيق أسلوبلبحث العلمي ادلعنون ا

لترقية قدرة التالميذ على   Broken Square باستخدام وسيلة
 MIS  Lamgugob Banda فهم المقروء"دراسة تجريبية بــــــــ

Aceh  

 أسئلة البحث - ب
نظرا شلا سبق قامت الباحثة بتحديد أسئلة يف ىذه الرسلة كما 

 يايل:
باستخدام  Cooperative Scriptب أسلو تطبيق ىل  -1

فعال لًتقية قدرة التبلميذ على  Broken Square وسيلة 
ــ فهم ادلقروء ـــ  ؟ MIS  Lamgugob Banda Aceh العربية بـــ

كيف أنشطة التبلميذ وادلدرسة يف تعليم ادلقروء بتطبيق  -3
 Brokenباستخدام وسيلة  Cooperative scriptأسلوب 

Square ــــ   ؟ MIS  Lamgugob Banda Aceh  ـبــ
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 أهداف البحث - ج
 وأما أىداف ىذه الرسلة فهي:

لًتقية  Broken Square التعرف على فعالية بإستحدام -1
ــ   MIS قدرة التبلميذ على فهم ادلقروء العربية بـــــ

Lamgugob Banda Aceh  
أنشطة التبلميذ وادلدرسة يف تعليم ادلقروء التعرف  -3

باستخدام وسيلة  Cooperative scriptبتطبيق أسلوب 
Broken Squar  بـــــــ MIS  Lamgugob Banda Aceh  ؟ 

 أهمية البحث - د
للتبلميذ: يساعد التبلميذ على فهم ادلقروء العربية  -1

 MIS Lamgugobـ بـــــــ Broken Squareبإستحدام 

Banda Aceh .  
للمدرسة: لتسهيل ادلدرسة يف إجراء عملية التعليم و  -3

 التعلم. 
 Brokenباستخدام للباحثة: زيادة ادلعرفة اجلديدة  -2

Square .على فهم ادلقروء العربية 
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اإلفتراضات وفروض البحث     
 ىذا البحث فهي  الفروض اليت افًتضتها الباحثة يف وأما

 كما يلي:
 Broken مستخداا يكن (: مل  الفرض الصفرى ) -

Square  لًتقية قدرة التبلميذ على فهم ادلقروء  فعاال
ــ ـــ     MIS  Lamgugob Banda Aceh . العربية بـــ

 Broken مستخداايكون  (:  البديل ) الفرض -

Square  وء لًتقية قدرة التبلميذ على فهم ادلقر  فعاال
ــ ـــ  .  MIS  Lamgugob Banda Aceh  العربية بـــ

 
 حدود البحث - ه

 احلد ادلوضوعي -1
 فعاال  Broken Square مستخداا تسعي الباحثة يف "

، وتستعمل الباحثة يف لًتقية قدرة التبلميذ على فهم ادلقروء
 تدريس اللغة العربية.
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 احلد ادلكاين -2
 MISـ بـــــــلة ىذه الرساعن تريد الباجثة أن تبحث 

Lamgugob Banda Aceh الفصل اخلامس يف. 
 احلد الزماين -3

ىذا البحث يف العام الدرسي عن إن الباحثة تبحث 
3231  /3233  

 
 معاني المصطلحات  - ز

قبل احلوض يف لب الرسالة حسن بالباحثة أن تشرح         
بعض معاين ادلصطلحات اليت تتضمن يف ىذا البحث لتسهيل 

 طلحات فيما يلي:صفيو. وىذه ادل دلعرفة والفهم عن ادلقصودا
 Cooperative Scriptتطبيق  -1

" وىو  تطبيقا –يطبق  -كلمة التطبيق لغة مصدر " طبق
وأما  3وضع شيء موضع التنفيذ أو قيد االختبار والستعمال

ستمالو. وادلراد بالتطبيق عند المعناه االصطبلحي ىو السعي يف 
__________________ 

، )بَتوت: المنجد الوسيط العربية المعاصرةمجيع احلوق زلفوظة، 3
 .337ص.  (،3222دارادلشرق، 
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 Broken Heart لة استخدام ادلدرس أسلوباالباحثة يف ىذه الرس

 2العربية. ةتعليم القراء
 Cooperative" من كلمة Cooperative Scriptكلمة "

Script كلمة  من التعاوين طريقة سيناريو أما مشتق 4أداة. مبعٌت
(Methodosالتعاوين ،)  مشتق هنا: ة، شلا يعٍت أن كلميوسينار الو 

 ادلسار. أو " وىو ما يعٍت الطريق Methodos من اليونانية طريقة "
2- “Broken Square” 

مأ خوذة من اللغة اإلصلليزية  Broken Squareأن كلمة 
ادلعجم ذلا  يف Brokenاليت تتكون من كلمتُت سلتلفتُت. فكلمة 

مبعٌت مربع، إذا أن  Squareمعٌت مكسور أو مشقوق. ولكن 
 .ستطيل" أي مPersegi مات إىل اإلندونيسية "يًتجم تلك الكل

Broken Square  مربع ىي ي لعبة يف إتقان القراءة يفى 
أو على شكل مربع، مثلث أو دائرة.  حركة كل نص مصطف

__________________ 
، الطبعة األربعون. المنجد في اللغة واألعالممجيع احلوق زلفوظات، 2

  461-46م(، ص 3228)بَتوت : دار ادلشرق،

، الطلبعة الثانية )بَتت: المتجد في اللغة واألعالملويس معلوف،  4
  .31ص. دارادلشرق،دون سنة(،
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شكل مربع، مثلث  علىكليمة اليتقسيم النص إىل أسفل كلمة، 
 5أو دائرة مث جتميعها إىل مجلة كاملة.

 ترقية -3
ورقيا، وىي أن يعرف  -يرقى -كلمة "ترقية" من رقى

حصول الدرس للتبلميذ لكي يبلغوا إىل أىدافهم التعلمية. ويقال 
مازال فبلن يًتقي بو األمر حىت بلع غايتو أي مازال ينتقل بو من 

 ىل حال.حال إ
 فهم ادلقروء -4

م لغة ما حيتمل إال معٌت واحدا أو ال حيتمل هالف
قراءة": تتبع  -يقرأ -وادلقروء اسم مفعول من " قرأ 6التأويل.

لك ما مسي حديثا بالنظر فهم مكتوبا بدون أن ينطق بكلماتو، ذ
بالقراءة الصامتة. وادلقروء: ما يقرأ بسهولة: خط مقروء، ما 

 7يتهافت على قراءتو: جريدة مقروءة.

__________________ 
5
 Fathul Mujib dan Rahmawati, Metode Permainan-permainan 

Edukatif,  hal.119. 
: )بَتوت ، الطبعة األربعون، المنجد الوسيطمجيع احلقوق زلفوظة 6

  .811ص.  (،3222 دارادلشرق،

 . 842 ص....، المنجد الوسيطمجيع احلقوق زلفوظة، 7
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 8غة الفاعلة يف سياق ادلوقف.لوالفهم اصطبلحا ىو ال
وفهم القروء يسمى بنص العربية. وأما العربية ىي اللغة الوحيدة 

 9اليت تعد إىل الثقافة، العلم والدين اللغة الدينية والعلمية.
 

 الدراسات السابقة - ح
كانت الدراسة السابقة من أىم أساسيات البحث اليت 

ها الباحثة دلعرفة أسلوب الدراسة إجيابيتها وسليتها. تاستخدم
وىذه الدراسة تساعد الباحثة على مقارنة النتائح ومعرفة جوانب 

احلالية والدرسات السابقة وال ستفادة من  هاالفرق بُت دراست
 دارسُت السابقُت وىي فيما تلي:خربات ال

 م3216،ددي أزىاري اإلسم : - أ
لًتقية فهم  Cooperative scriptادلوضوع: استخدام 

  .ادلسموع لدى طلبة معهد دار اإلحسان

__________________ 
: مكتب ىرة، )القاعلم لغة النص النظرية والتطبيقعزة شبل زلمد،   8

 . .1ص. (،3227 اآلدىب،

 الطبقة الثانية.المدخل إلى اللغة العربية، بدرالدين أبو صاحل،  9
 .99 .ص دون السنة(، ،: ادلشرق و الغريب)بَتوت
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معرفة أنشطة ادلدرس أىداف ىذه الدراسة:  -1
والطلبة يف فهم نصوص اإلستماع العربية وادلعرفة 

 بإستخدام ماع قدرة الطلبة على مهارة اإلست
Cooperative script .يف معهد دار اإلحسان 

الذى استعملو الباحث يف  هج البحثوأما من -2
ىذا البحث ادلنهج التجريب. وأما نتائج البحث 

 Cooperativeسالة فهي أن إستخدام من ىذه الر 

Script .فعالة لًتقية فهم ادلسموع 
 ديوى سوسنىت  : اإلسم - ب

    331131282: رقم القيد
دام خبإست Cooperative Script: تطبيق أسلوب  ادلوضوع

وسيلة التعليمية لًتقية قدرة التبلميذ ىف تعليم اللغة العربية ال
(MTSs Lam Ujong.) 

داف من ىذا البحث ادلعرفة على فعالة تطبيق ىاأل
ستخدام وسيلة البطاقات التعلمية اب Cooperative Scriptأسلوب 
تعلم اللغة العربية ونتائجو أن تطبيق  رة التبلميذ يفلًتقية قد
 ةمييتعلستخدام وسيلة البطاقة الاب Cooperative Scriptأسلوب 
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تعلم اللغة العربية، بدليل على أن  فعال لًتقية قدرة التبلميذ يف
  21،3< 31،2وىي> ttabelنتيجة 

 دراسة احلالية ىي:الدراسة السابقة و لالعبلقة بُت ا
: متساويا عن نوع من تعلم    التشابووجوه  -

 التعاون
تطبيق تعلم التعاون  يف : متساويا

 لًتقية قدرة التبلميذ
ىذه الرسالة تستخدم  : وجوه اإلختبلف -

قدرة التبلميذ فعالة لًتقية   Cooperative Scriptوسيلة
  .ىف تعليم اللغة العربية

 م3215اإلسم : درا مبصرة،  - ج
 إىل قراءة النصوص العربية طبلب: ميول ال ادلوضوع

يف قراءة  طبلبمعرفة األسباب اليت تؤثر ميول ال -1
 النصوص العربية.

منخفصة ىي  طبلبإن األسباب اليت تؤثر ميول ال -2
كان بعضهم ليسوا   طبلب و الطالباتأن ال

 Islamic Boardingمتخرجُت يف ادلعاىد اإلسبلمية )
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Schoolمق يف اللغة العربية ( وليس ذلم الغاية إىل التع
 دتاما.

اتفقت ىذه الدرسة بدراسيت يف استخدام منهج البحث 
وعينة البحث، إال أهنما ختتلفان يف أغرض البحث، الدراسة 

 تبلميذالسابقة هتدف إىل معرفة األسباب اليت تؤثر ميول ال
يف قراءة النصوص العربية. ودراسيت هتدف إىل ترقية قدرة 

 يف فهم نص ادلقروء. Broken Squareة بتطبيق وسيل تبلميذال
 طريقة كتابة الرسالة -ط

وأما طريقة تأليف ىذه الرسالة وكتابتها فتعتمد الباحثة 
 على:

أصدره قسم تعليم اللغة  ىالذ "دليل كتابة الرسالة اجلامعية األوىل
جبامعة الرانَتي سنة  علمُتالعربية بكلية الًتبية وتأىيل ادل

3216 ". 
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 الثانيالفصل 
 اإلطار النظري

 Script Cooperative - أ
 Cooperative Scriptتعريف  -1

ويقسم ادلدرس ادلادة  ،يقسم ادلدرس الطبلب ادلشاركُت
ويقرر ادلعلم من سيكون ادلتحدث  ،ءة ادللخصلكل طالب لقرا

 ،ويقرأ اخلاطب استنتاجو بتقدمي األفكار األوىل فيو ،وادلستمع
ويقوم ادلستمع بالبحث وتقدمي الفكرة األوىل اليت مل تكتمل 

 ،Sudrajat مث يربط ادلادة السابقة بادلادة األخرى. وفًقا ،وحفظها
يقة تعليمية يعمل فيها فإن منوذج التعلم النصي التعاوين ىو طر 

التبلميذ يف أزواج ويتناوبون على تلخيص أجزاء ادلادة قيد الدراسة 
مث  ،يقدم ادلعلم مادة للطبلب أوالً  ،يف ىذه العملية 1.شفهًيا

طالب الذي سيكون متحدثًا للمادة ويستمع لآلخرين خيتار ال
مث يقدم الفكرة األوىل من صديقهم  ،أثناء تصحيح ما قرأه

 ويتصل لو على مادة أخرى.

__________________ 
1
 Sudrajat, Akhmad, Pengertian Pendekatan, Metode, Teknik 

dan Model Pembelajaran. Bandung,2008), Hal 43 
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التعلم  أحد أساليبىو  Cooperative Scriptلوب أس
للتعلم قام الطبلب على طريقة ( Cooperative Learningالتعاوين )

 3.أجزاء ادلواد ادلدروسة شفهياً ادلشركُت والتعاضدين لتقصَت 
تنمية روح التفاعل بُت يركز على  Cooperative Scriptأسلوب 

 . ىذه وتتكون الطائفة من شخصُت، أعضاء اجملال الًتبوي
 في تعليم القراءة Broken Squareتعريف  -2

مأخوذة من اللغة اإلصلليزية اليت  Broken Square"إن كلمة 
يف ادلعجم لو معٌت  Brokenتتكون من كلمتُت سلتلفتُت. فكلمة 

إذا أن يًتجم  مبعٌت مربع، Squareلكن مكسور أو مشقوق. و 
 " )أي مربع(". Kotak "ونيسية تلك الكلمات إىل اإلند

 Broken Square عبارة عن رلموعة من القراءات  ىي
ادلقطوعة سابًقا. ديكن استخدام ىذه اإلسًتاتيجية لتدريب 
الطبلب على ترتيب النصوص بشكل منهجي. ينقسم النص إىل  

__________________ 
2
 http://yusti-arini.blogspot.com/2009/08/model-pembelajaran-

kooperatif.html,(diakses 16 November2019) 

http://yusti-arini.blogspot.com/2009/08/model-pembelajaran-kooperatif.html,(diakses
http://yusti-arini.blogspot.com/2009/08/model-pembelajaran-kooperatif.html,(diakses
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على شكل مربع أو مثلث أو دائرة مث  كلمة، وتتشكل الكلمة
  2 .يعاد ترتيبها يف مجلة كاملة
ىو مساعدة الطبلب  Broken Squareالغرض من اللعبة 

تعترب ىذه اللعبة أكثر  4.على فرز اجلمل بشكل كامل وصحيح
وتركز بشكل أكرب على  ،مبلءمة لبلستخدام يف مهارات القراءة
 .معرفة الطبلب بنصوص القراءة العربية

  Broken Squareخطوات تطبيق  -3
لكل طريقة خطوات زلددة، وخطوات تنفيذ ىذه الطريقة 

 ىي:
 مقسمة إىل عدة أجزاء. تعد ادلدرسة سيناريو قصة -1

 توزع ادلدرسة القطع على كل رلموعة. -3

 يقرأ الطبلب النص يف رلموعاهتم اخلاصة. -2

 يفهم الطبلب أجزاء اجلمل يف رلموعاهتم. -4

 يطلب الطبلب أجزاء النص. -5

__________________ 
3
 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan..., 

hal.119.  
4
 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan..., 

hal.119.   
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 5.يقدم الطبلب نتائجهم أمام الفصل -6
 

 مفهوم القراءة وأهميتها - ب
 تهاأهميتعريف القراءة و  -1

القراءة ىو فهم سهل للغاية، ألن وسائل االتصال بُت 
البشر كثَتة ومتنوعة، مثل القراءة والكتابة والتحدث وغَتىا، 
وىذه الوسائل رغم وجود اختبلفات فيما بينها، إال أن كل منها 

ستخدمة. يف الوسيلة ادلراد إيصاذلا، حيث يشًتك يف ادلادة ادل
تتكون أمهية القراءة من جانبُت. أمهية  6.تكون ادلادة ىي اللغة
 القراءة لؤلفراد واجملتمع.

 
 
 
 

__________________ 
5
 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan..., 

hal.119.  
المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية علي سامي احللق،  6

 .178ص (،3212, )لنان: ادلؤسسة احلديث للكتباب،وعلومها
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 أهمية القراءة للفرد (أ 
أىم نافذة يف أداهتا القراءة ىي عملية فردية، وىي 

للمعرفة البشرية وذلا فوائد ال تعادل ادلهارات األخرى ألهنا مفتاح 
 وأمهيتها فيما يلي: 7.ادلعرفة
والتخيل، القراءة تنمي القدرة على التفكَت  -

 خاصة عند األطفال

القراءة توسع إدراك القارئ، وتنمي ذكاء  -
 الفرد، ودتنحو القدرة على الفهم.

جيعل الفرد يتعرف على مجيع ثقافات العامل  -
والشعوب األخرى، وىذا بدوره يزيد من 

 احًتامو لآلخرين.
تعزز القراءة ثقافة الفرد والنسبة ادلئوية  -

لعديد من التخصصات دلعلوماتو ادلتعلقة با
8.ادلختلفة

 

__________________ 
)دار ادلعرفة اجلامعة،دون  ،طرق تدريس اللغة العربيةزكريا إمساعيل،  7

 .113ص السنة(،

 .113ص. ...،طرق تدريس اللغة العربيةزكريا إمساعيل،  8
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 أهمية القراءة للمجتمع (ب 
يف العصر احلديث من األمهية االجتماعية للقراءة، 

 9.ألهنا عصر تقدم وحضارة وانتشار فكري، وذلا دور كبَت
 :ديكن تفسَت أمهية القراءة للمجتمع على النحو التايل

  يزيد ادلستوى الثقايف لؤلفراد الذين
 يشكلون رلتمًعا واحًدا.

 .القراءة تنظم أفكار الناس 

  القراءة وسيلة لنقل تراث اجملتمع ألبناء
 ذلك اجليل وحياهتم وتطورىم.

  القراءة وسيلة للتواصل الفكري والتبادل
 ثقايف.ال

 12.تربط القراءة اجملتمع بًتاث أمتو
 

 
 

__________________ 
 .137.ص ...،المهارات اللغويةأمحد فؤاد زلمود عليان،  9

 .138ص. ...،المهارات اللغويةأمحد فؤاد زلمود عليان،  12
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 أنواع القراءة -2
إن القراءة تنقسم إىل نوعُت رئيسُت. مها القراءة اجلهرية 

 والقراءة الصامتة.
 القراءة الجهرية  (أ 

وىي عملية حركية تتزامن فيها عضبلت اللسان واحللق 
الشفتُت: أصوات تدل على الكلمات وادلعاين، وديكن أن تتزامن و 

أيًضا مع حركات تزيد من توضيح ادلعٌت، خاصة عند قراءة 
الشعر. من مجيع األنواع، وقليل من اللغويُت يعرفون أن القراءة 

للقراءة مزايا  11.ادلنطوقة ىي ترمجة الرموز إىل كلمات مسموعة
 وعيوب. تتم قراءة ادلزايا:

  يتيح ذلك للقارئ النطق بشكل صحيح وتعلم
 إخراج احلروف من طريقها.

  ،ىذا يشجع على الكبلم اجليد ويقوي الشخصية
 خاصة عند القراءة أمام رلموعة من الناس.

__________________ 
 .222.ص ...،في طرائق تدريسزلمود امحد السيد،  11
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  عدم القراءة بصوت عاٍل حيث يشتت الذىن
 .بالنطق بدالً من ادلعٌت

 .إضاعة الوقت، خاصة يف الفصل 

 العيوب ىي:

   تستغرق القراءة الشفوية وقًتا أطول من القراءة
 بصمت.

  إن مستوى التحصيل الناتج عن القراءة اللفظية
من حيث ادلعٌت واألفكار أقل بكثَت من مستوى 

13.اإلصلاز يف القراءة الصامتة
 

 

 القراءة الصامتة (ب 
ىي مسألة عملية فكرية وعقلية: ال مكان فيها للتعبَت 
عن الصوت، لذلك يقرأ اإلنسان باالعتماد على عينيو فقط. 
حيث تتحرك العُت فوق الكلمات بسهولة ويسر، ومن أىم 
شليزات ىذه الطريقة أنو ال داعي دلعرفة شكل احلروف وحركة 

__________________ 
 .311-312....، صالمرجع في تدريسعلي سامي احللق،  13
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تزيل اإلحراج عن الناس.. الذين ليس لديهم  هناية الكلمة، فهي
 12.معرفة بالقواعد والتعابَت، أو لديهم حياء اجتماعي

القراءة الصامتة ذلا مزاياىا وعيوهبا. مزايا عدم توافق 
 القراءة الصامتة:

 على  دينح ىذا القارئ مساحة لفهم النص: يركز القارئ
فهم معٌت الكلمات، بعيًدا عن التفكَت يف كيفية نطقها 

 أو حركة األحرف داخلها.

  توفَت الوقت أثناء القراءة. ىذا يوفر الوقت أكثر من
القراءة بصوت عاٍل، وىو مفيد أيًضا يف ادلدارس: فهو 
يسمح للمدرسُت بتقصَت الوقت من خبلل جعل 

 .الطبلب يقرؤون الفقرات ادلطلوبة بسرعة

  ىذا أسهل من القراءة بصوت عاٍل ألنو يأخذ القارئ من
عبء ارتكاب األخطاء النحوية أو اإلمبلئية. تدريب 

 الطبلب على القراءة بسرعة.

 .ال يسمح للقارئ أن جيد عيوبًا يف النطق 

__________________ 
12

 .313-311...، ص.المرجع في تدريسعلي سامي احللق،  
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 .قد ال يتقنها البعض ويقرأىا بصوت منخفض 

 .قد يتعرض البعض للتدخل أثناء القراءة الصامتة 

  قد يشعر األشخاص الذين يقرؤون بصمت باخلوف من
التحدث يف رلموعات أو يف اجتماعات خوفًا من 

 ارتكاب األخطاء.

 :أما عن السلبيات 

  ىذا ال دينح الطبلب فرصة التدريب على أداء القراءة
 ادلناسب أو األساليب اليت دتثل معٌت وجودة اإللقاء.

 وال يسمح لو بالعثور  وال يسمح للمدرس مبتابعة الطبلب
على أخطاء القراءة لديهم وخاصة أخطاء النطق 
واألخطاء النحوية أو دتثيبلت ادلعٌت وجودتو يف 

14.اإلمبلء
 

 
 
 
 

__________________ 
14

 .121...، ص.المهارات اللغويةأمحد فؤاد زلمود عليان،  
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 أهداف تعليم القراءة -3
للقراءة أغراض متنوعة منها تنمية القدرات اللفظية 

ارات البلزمة الستخدامها. أغراض القراءة األخرى والفكرية وادله
 ىي:

ادلسامهة يف بناء الشخصية الفردية من خبلل  -
 تثقيف العقل واكتساب ادلعرفة

للًتفيو والتسلية عن القارئ يف أوقات فراغو، وىو  -
 ما يهم قارئ معُت، مثل قصة أو قصيدة

القراءة ىي وسيلة للًتبية يف احلياة ادلدرسية. ال  -
كن للمتعلمُت التقدم يف تعلمهم ما مل يتمكنوا دي

 من إتقان مهارات القراءة

وسيلة لتواصل الفرد مع اآلخرين الذين تفصلهم  -
 مسافة زمنية أو مكانية

يزود الفرد باألفكار وادلعلومات، ويضعو يف تراث  -
 البشرية

القراءة وسيلة لتقدم اجملتمع وترابطو مع بعضو  -
 البعض
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 ءة دورًا مهًما يف تنظيم اجملتمعتلعب القرا -

من أىم الوسائل اليت تتطلب التفاىم والتقارب بُت  -
 15.عناصر اجملتمع

 طرق تعليم القراءة -4
نظرًا ألمهية القراءة يف عملية التحصيل األكادديي يف 

الباحثون والدارسون بنشاط سلتلف مراحل التعليم، فقد دأب 
16.على إجراء البحوث والدراسات إلجياد أفضل طريقة لتدريسها

 

 طرق تعليم القراءة للمبدئُت (أ 
ىناك رلموعتان من األساليب اليت يستمر على أساسها 

 ادلعلم يف تعليم القراءة ومها:
 

 ة أو التركيبيةالطريقة الجزئي  -1
مرت عملية التعليم والقراءة بعدة مراحل حسب 
الدالالت والوظائف ادلنوطة هبا من جهة، ووفًقا للمسار التارخيي 

من ادلمكن حتديد قطبُت أساسيُت . للمراجع العلمية والفلسفية
__________________ 

 .144-142...، ص.المهارات اللغويةأمحد فؤاد زلمود عليان،  15

16
 .229...، ص.في طرائق تدريسزلمود امحد السيد،  
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لطريقة التعليم والتعلم يف القراءة، ومها: الطريقة البنيوية والطريقة 
 االثنُت ديكننا التحدث عن طريقة السبلم اليت التحليلية، وبُت

 17:تسمى مرجية. مبوجب ىذه الطريقة، تندرج الطرق التالية
تعتمد على تعليم األطفال األجبدية : الطريقة اذلجائية -

قراءة : ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، بأمسائهم
  18.ىت يتعلم ىذه األحرف بأمسائها وصورىاوكتابة، ح

احلروف للطبلب بنفس التقنية ادلعتمدة : الطريقة الصوتية -
يف الطريقة السابقة، ولكن بداًل من تقدمي أمسائهم، يتم 
تقدديها مع أصواهتم، على سبيل ادلثال: بداًل من تقدمي 

طلب من ادلتعلمُت ىنا معرفة رموز الصوت )م(. ي  
  19.احلروف وأصواهتا حسب حركة الصورة

ديكن تعريفها على أهنا طريقة وسط بُت : الطريقة ادلقطعية -
الطرق اجلزئية والكاملة؛ حياول تعليم الطبلب والطالبات 

أكرب من القراءة من خبلل تقدمي وحدات لغوية 
__________________ 

 .312...، ص.المرجع في تدريسعلي سامي احللق،  17

 .314...، ص.المرجع في تدريسعلي سامي احللق،  18

 .314...، ص.المرجع في تدريسعلي سامي احللق،  19
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الصوتيات )احلروف(، ولكنها أصغر من الكلمات، وتبٍت 
أصوذلا على مقاطع من الكلمات، واعتبارىا وحدات 

 32.لغوية
 

 الطريقة الكلية أو التحليلية -2
الطريقة، وىذه الطريقة سلتلفة دتاًما عن الطريقة السابقة، 

بتعليم الطفل الكلمات قبل احلروف، حيث يتعلم ألهنا تبدأ 
الكل قبل األجزاء، ويتذكر ىذا الًتتيب الطبيعي وادلنطقي 

 31:للكبلم.. يتم تضمُت األقسام التالية يف ىذه الطريقة
واليت يعتربىا البعض ككل، ىي أصغر : طريقة الكلمة -

ها الكبلم، على سبيل ادلثال: داخل، وحدة يتكون من
خارج، أمحد. مث يتم حتليل ىذه الكلمات إىل حروف 
ومبجرد أن يتقنها نعرض لو مجل مثل: )يدخل أمحد(، 

 33.)يدخل أمحد(، )يدخل أمحد(، )أمحد خرج(

__________________ 
32

 .314...، ص.المرجع في تدريسعلي سامي احللق،  

 .314...، ص.المرجع في تدريسعلي سامي احللق،  31

 .315...، ص.المرجع في تدريسعلي سامي احللق،  33
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ك، يعتقد اآلخرون أهنا ليست كذل: الطريقة اجلملة -
والكل ال يتحقق بالكلمات، بل باجلمل، أي الكلمات 

. مثل ذلك )دخل حسن(، )حسن اليت ذلا معٌت كامل
دخل(. مث يركز على الكلمات دخل، حسن. مث حيلل  

 32كلمة دخ ل، مث حيلل كلمة حسن ح س ن
بدأ ىذه الطريقة ة(: الًتكيبي -ريقة االزدواجية )التحليلية -

بتقدمي مجل من واقع جتربة الطالب، مث حتليل ىذه اجلمل 
إىل كلمات، مث حتليل الكلمات إىل مقاطع ومقاطع إىل  

 34.كلمات، مث حتويل احلروف إىل كلمات جديدة
 

 طرق تعليم القراءة لغير المبتدئين -3
لقراءة معرفة أساسيات وقواعد نطق احلروف يتطلب تعلم ا

وما إىل ذلك. ىذا ىو األساس لبناء مهارات القراءة يف اللغة، 
وىناك عدة طرق تساعد ادلبتدئُت على القراءة بطبلقة، على 
سبيل ادلثال، جيب على الطبلب اختيار الكتب وفًقا للذوق 

__________________ 
 .315...، ص.المرجع في تدريسعلي سامي احللق،  32

34
 .315...، ص.المرجع في تدريسعلي سامي احللق،  
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بدء الشخصي وقراءة االقتباسات وادلراجعات حول الكتب قبل ال
 35.يف قراءهتا لتجنب ادللل بعد أن تبدأ

من ادلهم أيًضا اختيار كتاب مبستوى مناسب من الصعوبة 
للطبلب، ألهنم جيب أن يتعلموا كلمات جديدة دون احلاجة إىل 
استخدام القاموس باستمرار: جيب أن حتتوي كل صفحة على 

مات جديدة أو أكثر، لذلك يضطر القارئ إىل حوايل عشر كل
استخدام القاموس عدة مرات دون ادلبالغة. ادلبالغة يف حدود 

 36.ادللل والرتابة
 

__________________ 
 .316...، ص.المرجع في تدريسعلي سامي احللق،  35

36
 .317-316...، ص.المرجع في تدريسعلي سامي احللق،  
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 لفصل الثالثا
 إجراءات البحث الحقلي

 منهج البحث - أ
البحوث التجريبية إىل قسمُت: حبوث شبو ينقسم 

، وحبث جتريبية حقيقية أو (Experiment Quasi)التجريبية 
، والفروق األساسية بُت (True Experiment)تصميمات جتريبية 

م التصميم التجرييب احلقيقي والتصميم شبو التجرييب أن التصمي
األخَت ال يلزم بتقسيم رلموعات التجريبية باستخدام التعيُت 
العشوائي، بعكس التصميم التجرييب احلقيقي الذي يقوم على 

 1التعيُت العشوائي للمجموعات.
البحث الذي تستعملو الباحثة يف ىذا البحث إن منهج 

 Experimentalفهي طريقة جتريبية. أو ما يقال بئلصللزية 

Reasearch،   كما يعرف باإلندونيسيةPenelitian Eksperimen 
عرف أثر تبواسطتو أن  ةستطيع الباحثالعلمي الذي ت ادلنهجوىو 

__________________ 
، )القاىرة: مناهج البحث في العلوم النفسية والتربويةأبو عبلم، رجاء زلمود،  9

 319(، ص3211دار النشر للجامعات،
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بع(. ولو األثر السباب )ادلتغَت ادلستقل( على النتيجة )ادلتغَت التا
 .اجللي يف تقدمي العلوم الطبيعية

 وأما ادلنهج التجرييب تتكون من اخلطوات األتية، فهي:
حث، مث إختيار عينة منو إختيارا حتديد رلتمع الب -1

 اخلارجية ادلراد ضبطها عمديا، تنفق يف ادلتغَتات
 اختبار عينة البحث يف موضع التجربة اختبارا قبليا -2
 تغَت ادلستقل على اجملمموعة التجريبيةتطبيق ادل -3
 اختبار عينة البحث يف موضوع التجربة اختبارا بعديا -4
 حتليل ادلعلومات -5
 فروضوتفسَت ادلعلومات يف ضوء أسئلة البحث أو  -6
 3تلخيص البحث وعرض أىم النتائج اليت توصل إليو -7

 وما يوصى بو من توصيات طبقا للخطوات.
تستعمل الباحثة يف ىذا البحث نوع من أنواع البحث 
التجريب ىي حبث دتهيدي بتصميم اجملموعة الواحدة مع اإلختبار 

__________________ 
 ،كيةالمدخل إلى البحث في العلوم اسلو صاحل ابن محد العساف، 2

 235ه(، ص1416)الرياض: ادلكتب العبيكان،
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-One Group Pre-Test،القبلي والبعدي أو كما قال باإلصلليزية

Post- Test Design .:2يسَت ىذا التصميم على النحو التايل 
 -One Group Pre-Test-Postوإختارت الباحثة بئلختبار 

Test Design  ألن التلميذ متفرقا. واختارت الباحثة الفصل
 معهم.تعامل تأن  ةسهل الباحثتاخلامس ألن فيو يتعلم و 

 
 المجتمع والعينة -ب

ة يف اختيار العينة ذلذا البحث على الطريقة الباحثوتعتمد  
(. ويسمى ىذه الطريقة بالطريقة Purposive Samplingالعمدية )

ادلقصودة أو اإلختيار باخلربة وىي تعٍت أن اساس اإلختيار خربة 
 4الباحثة ومعرفتو بأن ىذه ادلفردات أو تلك دتثل رلتمع البحث.

 MIS ـــب ويكون اجملتمع ذلذا البحث مجيع التبلميذ 

Lamgugob Banda Aceh واختارت اتلميذ 262 وعددىم .
عددىم، فأخذت الباحثة الفصل الباحثة العينة بعض من 

 تلميذا. 32كعينة البحث بعددىم   مسااخل
__________________ 

     235...، صالمدخل إلى البحثصاحل ابن محد العساف، 3

   99...، صالمدخل إلى البحثصاحل ابن محد العساف، 4
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ألن  ةموعة كعينة يف ىذه البحثاختارت الباحثة ىذه اجمل 
ىذه مشكلة كبَتة جدا لدى التبلميذ يف تعليم ادلفردات حيتاج 

 إىل وسائل السمعية البصرية لًتقية قدرهتم.
 

 أدوات البحث -ج

الطريقة ادلستخدمة جلمع البيانات قامت الباحثة وأما  
 بالطرائق التالية:

 اإلختبارات -1
 استخدمهديكن أن ت ارات إحدى األدوات اليتإن اإلختب

لة البحث. اليت حتتاج إليها إلجابة أسئ جلمع ادلعلومات ةالباحث
 :باإلختبار القبلي واإلختبار البعديتقوم الباحثة 

 اإلختبار القبلي - أ
اإلختبار القبلي ىو الذي خيتربه الباحثة قبل 

لي قبل استخدام ادلادة. وتقوم الباحثة باالختبار القب
 .Broken square ون استعمال وسيلةبد تعليم ادلقروء

 اإلختبار البعدي - ب
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لذي خيتربه الباحثة ىو االختبار ا اإلختبار البعدي
 .Broken square باستعمال وسيلة قروءبعد تعليم ادل

 اشرةظة ادلببلحادل -3
قوم الباحثة تادلبلحظة ادلباشرة ىي ادلبلحظة حيث  

شخاص أو شرة باأل"مببلحظة سلوك معُت من خبلل اتصالو مبا
 5األشياء لىت يدرسها".

تستخدم قائمة ادلبلحظة لتبلحظ عملية تعليم اللغة العربية يف 
 الفصل، ويف ىذا البحث تستخدم مبلحظة مها:

 قائمة ادلبلحظة للمدرسة - أ
رسة يف أدارة قائمة ادلبلحظة للمدرسة لتبلحظ قدرة ادلد 

 .Broken Square التعليم بتطبيق وسيل
 ادلبلحظة للتبلميذ قائمة - ب

أثناء  تبلميذللتبلميذ لتبلحظ نشاط ال قائمة ادلبلحظة 
 .Broken Squareبتطبيق وسيلة  عملية التعليم

 
  

__________________ 

.426ص. المدخل إلى البحث...،  صاحل بن محد العاساف،  5  
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 طريقة تحليل البيانات -د
 االختيارات -1

ي البيانات عن نتيجة االختبار القبلي والعد وحتليل 
 ( فستستعمل الباحثة القانون اآليت :    باختبارات )

    
  

    
 

 

 : البيانات
 ادلبلحظة حالصة:     

 فهو الثانية، وادلتغَتة األول ادلتغَتة نتيجة بُت الفرق متوستط:   
 التالية احلطوات اتباع من

 
D : الثانية، ادلتغَتة ونتيجة األول ادلتغَتة نتيجة بُت الفرق عةرلمو 
 :اآلتية خطواتD و

D = X-Y :الثانية ادلتغَتة نتيجة ناقصة األول ادلتغَتة نتيجة. 

X  :األول ادلتغَتة نتيجة. 
Y  :الثانية ادلتغَتة نتيجة. 
N  :العينة أفراد عدد. 
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 :التالية الرموز اتاباع للفروق ادلعياري اخلطاء     :

 
 ادلتغَتة ونتيجة األول ادلتغَتة نتيجة بُت ادلعياري اإلخنراف:     
 6 الثانية

 
 .الثابت العدد: 1

 احلرية الدرجة الباحثة فتحدد السابقة، الرموز إىل إضافة 
-1=19:  7التايل الرمز باستعمال( T-TES) ت – تبارخاإل

32=1-N =db 

% من 5ل  (Signifkansi)   الداللة ىمسو  على الفردية ولتكون
 3،27نتيجة إىل الدرجة يف ىذا البحث فينبغي أن تبليغ 

إذاكانت النتيجة ال تبلغ إىل تلك النتيجة فيكون الفرض البدل 
 فيكون 3 ،27 من أكرب أو متساوية النتيجة كانت وإذا مردودة،
 .مقبولة البدل الفرض

__________________ 
6
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: 

Rajawali Pres, 2011),hal 305-206 
              

7
Anas Sudijono, Pengantar Statistik..., hal 307   
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 اشرةادلب ادلبلحظة -2
 الباحثة فستسعمل اإلستبانة نتيجة عن اتالبيان ولتحليل 

 8التالية الرموز

 
 : البيانت

P :مئوية نسبة 
R  :الًتددات 

T :التبلميذ رلموعة 
 والتعليم التعليم عميلة إجراء عند التبلميذ ألنشط ادلسند وحتدد

 :احلويل مخسة إىل
 شلتاز% = 86-122 -1
 جدا جيد% = 73-85 -3
 جيد% = 62-75 -2
 مقبول% = 55-59 -4
 سبرا% = 2-54 -5

__________________ 
8
Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. 

(Jakarta:Bumi Aksara. 2003)hal.281  
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البيانات  - أ
الباحثة يف الفصل السابق مما يتعلق مبنهج  تقدم

البحث واألدوات ادلستخدمة فيو جلمع البيانات. أما يف ىذا 
عرض نتائج اليت حصلت عليها من تيد الباحثة أن تر الفصل 

 Cooperative Scriptالبحث التجرييب يف تطبيق أسلوب 

لرتقية قدرة التالميذ على فهم  Broken Squareباستخدام وسيلة 
ادلقروء. اعتمادا على إفادة عميد كلية الرتبية وتأىيل ادلعلمني بندا 

فقامت  B-17101/Un.08/FTK-I/TL.00/11/2021أتشيو برفم: 
 MIS.باحثة بالبحث التجرييب يف الصف اخلامس بادلدرسة ال

Lamgugob Banda Aceh 

 

 حملة عن ميدان البحث  -ٔ
 Banda Aceh يف Lamgugobمدرسة اخلاصة اإلسالمية 

. ىذه ادلدرسة  Banda Acehمدرسة خاصة يف ىي واحدة من 



ٖٚ 

 
 

 Jalan Kayee Adang Lamgugob ،Kecamatan Syiahيف قرية 

Kuala ،Banda Aceh حيث ميكن تسمية ىذه ادلنطقة ، 
اسرتاتيجي ألنو يسهل الوصول إليو من قبل اَّتمع احمليط، اجلو 

ىادئة وبعيدة عن الضوضاء، لذلك ىذه ادلدرسة مرحية  الطبيعي
 ٕٔٓٓأغسطس  ٔتأسست ىذه ادلدرسة يف  جًدا للدراسة.

 . ٕم  ٕٓٓٓ± مساحة البناء . 111111121211ق بر 
ادلدرسة اآلن السيد زلدي. وعدد ادلدرسني يرأس ىذه 

م. ٕٕٕٓ/ٕٕٔٓشخصا يف السنة الدراسية  ٕٙفيها يبلغ إىل 
  وعدد معلم اللغة العربية فيها وحد ىي السيدة دايف.

، يف ميذاتل ٖٓٙوكن عدد الطلبة يف ىذا ادلدرسة ىو 
الصف األول والصف الثاين والصف الثالث والصف الرابع 

ف السادس. وىذا اجلدول يشرح عدد والصف اخلامس والص
 التالميذ كما يلي:
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 ٗ-ٔاجلدول 
 MIS Lamgugob Banda Acehبــــــ  ميذعدد التال

 عدد التالميذ القسم الفصل رقم
 ٕٛ IA األول ٔ

IB ٕ٘ 

 ٕٖ IIA الثاين ٕ
IIB ٖٔ 

 ٕٚ IIIA الثالث ٖ
IIIB ٖٔ 

 ٖٔ IVA الرابع ٗ
IVB ٖٕ 

 ٕٔ VA اخلامس ٘
VB ٕٚ 

 ٖٚ VIA السادس ٙ
VIB ٖٛ 

 ٖٓٙ مجموع

 
 MISمن اجلدوال السابقة علمنا أن عدد التالميذ 

Lamgugob Banda Aceh ٖٙٓ ،تالميذ 
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  ٗ-ٕاجلدول 
 MIS Lamgugob Banda Acehالوسائل بـــــــ 

 البيان العدد الوسائل رقم
 جيد ٔ غرفة رئيس ادلدرسة ٔ
 جيد ٔ غرفة ادلدرسني ٕ
 جيد ٔ غرفة اإلدارة ٖ
 جيد ٕٔ فصول الدراسة ٗ
 جيد ٔ (BK)  غرفة التوجيو ٘
 جيد ٔ مستودع ٙ
 جيد ٔ ادلكتبة ٚ
 جيد ٔ مصلى ٛ
 جيد ٔ (UKS) غرفو عالجيو ٜ
 جيد ٖ احلمام ٓٔ
 جيد ٔ ادلقصف ٔٔ
 جيد ٔ ملعب الرياضة ٕٔ
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باستخدام  Cooperative Scriptتطبيق أسلوب   -ٕ
 لرتقية قدرة التالميذ على فهم ادلقروء. Broken Squareوسيلة 

 Cooperative Scriptتقوم الباحثة بالدراسة عن تطبيق أسلوب 
لرتقية قدرة التالميذ على فهم  Broken Squareباستخدام وسيلة 

وقدقامت الباحثة بنفسها  . MIS Lamgugobادلقروء يف ادلدرسة 
 كمدرسة:

 ٗ-ٖاجلدول 
 )اللقاء األول(

 نشاط التالميذ نشاط ادلدرسة
مع  تدخل ادلدرسة الفصل -

ويأمر بقراءة  السالم التحية
 .الدعاء

يرد التالميذ السالم  -
يستمع إىل شرح و 

 .ادلدرسة
ترى ادلدرسة مجيع التالميذ   -

وتدعو التالميذ كشف 
 .احلضور

يهتم التالميذ للدعوة  -
 إىل كشف احلضور.

جابتا التالميذ  وجبي -تقدم ادلدرسة اإلختبار  -
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عن أسئلة االختبار  القبلي.
 .يالقبل

تشرح ادلدرسة ادلدة  -
 Broken Square بالوسيلة

عن ادلوضوع "أألسرة يف 
 البيت".

بيان يستمع التالميذ  -
 ادلدرسة.

تطلب ادلدرسة من التالميذ  -
لقراءة النص أمام الفصل 
عن ادلوضوع "أألسرة يف 

 البيت"

يعمل التالميذ ما تطابل  -
 ادلدرسة

طبق ادلدرسة الوسائل ت -
Broken Square  ادلستخدمة

 عملية التعليم.اليف 

 ع التالميذ إىلتبي -
 ادلدرسة. تعليمات

تشرح ادلدرسة كيفية تطبيق  -
 .Broken Squareوسيلة 

يستمع التالميذ إىل  -
 شرح ادلدرسة.

 الفرص ادلدرسة وفرت -
 ةلئسألا طرحلتالميذ لل

للمدرسة يسأل التالميذ  -
 مل يفهموا. ما
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السؤال الذي يتعلق 
 بادلوضوع

تنقسم ادلدرسة التالميذ إىل  -
 .خامس رلموعات

مع جيلس التالميذ  -
 .أصدقاء رلموعتهم

مت  توزع ادلدرسة قطعة -
 .األورق تقطيعها للتالميذ

يتلقي التالميذ قطعة  -
 .األورق لكل رلموعة

تأمر ادلدرسة التالميذ  -
 اجلملة لديهم.ليحفظوا 

يقوم التالميذ بقراءة  -
النص ادلكتوب وحفظ 

 .قطعة من الورق على
التالميذ من  تطلب ادلدرسة -

من  ةحفظو  ما ةناقشم
 مناسبة.يف  هاترتيباجلملة و 

يناقش التالميذ اجلملة  -
 يفا هحفظوىا ويرتب يتال

 .مناسبةجيدة و  اتفقر 
قراءة اختتمت ادلدرسة ب -

السالم قبل  الدعاء وإلقاء
 اخلروج من الفصل.

 يرد التالميذ السالم. -
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 )اللقاء الثاين(
 نشاط التالميذ نشاط المدرسة

 تدخل ادلدرسة الفصل -
ويأمر  السالم مع التحية

 بقراءة الدعاء.

يرد التالميذ السالم  -
يستمع إىل شرح و 

 ادلدرسة.
ترى ادلدرسة مجيع  -

التالميذ  وتدعو التالميذ  
 كشف احلضور.

يهتم التالميذ للدعوة إىل  -
 كشف احلضور.

ادلدرسة ادلوضوع  واصلت -
 "أألسرة يف البيت".

يعمل التالميذ عما تأمر  -
 ادلدرسة.

صة اختشرح ادلدرسة ادل -
ادلدرسة أن ىذا ويو 

االجتماع ىو االجتماع 
 .األخري

يستمع التالميذ إىل شرح  -
 ادلدرسة.

ختبار ادلدرسة اإل قدمت -
 البعدي.

 لىالتالميذ عجييب  -
االختبار ما أسئلة 
 البعدي.
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قراءة ادلدرسة ب تنتهي -
السالم  الدعاء وحتيات

 مغادرةقبل 

 يرد التالميذ السالم. -

 

 تحليل البيانات ومناقشتها -ب

 ادلالحظة ادلباشرة -1
  ٗ-ٗاجلدول 

 نتيجة أنشطة ادلدرسة عند إجراء عملية التعليم والتعلم

 الناحية ادللحوظة رقم
 ادللحوظةالنتيجة 

ٔ ٕ ٖ ٗ 
على أعداد  درسةقدرة ادل ٔ

 التالميذ للتعلم.
  

√ 
 

على نقل نطاق  درسةقدرة ادل ٕ
ادلواد التعليمية، أىداف 

التعلم، ووصف األنشطة يف 
الفصل، وكذلك يف دفع 

   

√ 
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 التالميذ عند تعلم القراءة.
أسئلة وأجوبة  درسةيطرح ادل ٖ

مع التالميذ تتعلق بادلواد 
الدراسية ويقسم التالميذ إىل 

 عدة رلموعات.

  

√ 

 

على ربط ادلواد  درسةقدرة ادل ٗ
التعليمية بادلعرفة واخلربة يف 

 احلياة اليومية.

   
√ 

على تطبيق  درسةقدرة ادل ٘
 أساليب التعلم

واالسرتاتيجيات ووسائل 
 التعلم.

   

√ 

على تطبيق  درسةقدرة ادل ٙ
 وسائل التعلم.

   
√ 

ني على تقدمي درسقدرة ادل ٚ
للجوانب  تالميذتقييمات ال

ادلعرفية والعاطفية والنفسية 

  
√  
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 احلركية.
على تقوية  درسةقدرة ادل ٛ

 .تالميذاستنتاجات ال
   

√ 

على التفكري  درسةقدرة ادل  ٜ
 .وإغالق الدرس

   
√ 

على إدارة  درسةقدرة ادل ٓٔ
الوقت يف كل نشاط تعليمي 

 .للقراءة

   
√ 

 ٖٚ اَّموع
 

  فيهي: عند إدارة تعليم اللغة العربية درسنشطة ادلألأما نتيجة 
  

 

 
 ٔٓٓ%       

  
ٖٚ
ٗٓ  ٔٓٓ%       

  
ٖٚٓٓ%
ٗٓ

 

  ٜٕ ٘%  
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 – ٔٛتدل على أهنا وقعت ما بني حد  p  ٜٕ2٘ =وبنتيجة 
% بتقدير جيد جيدا. فتكون داللة أن أنشطة ادلدرس عند ٓٓٔ

باستخدام وسيلة  Cooperative Scriptإدارة تعليم بتطبيق أسلوب 
Broken Square  لرتقية قدرة على فهم ادلقروء خبطواتو الصحيحة

وبأحناء ومعاير عملية التعليم والتعلم اليت تلزم أن يهتم ادلدرس 
 لم.عند عملية التعلم والتع

 ٗ-٘ لاجلدو 
 نتيجة أنشطة التالميذ عند إجراء عملية التعليم والتعلم

 الناحية ادللحوظة رقم
 النتيجة ادللحوظة

ٔ ٕ ٖ ٗ 
بقواعد ولوائح  تالميذيلتزم ال ٔ

 التعلم ومستعدون التباع ادلتعلم
   

√ 

إىل أىداف  تالميذيستمع ال ٕ
 التعلم اليت ينقلها ادلعلم

  
√ 

 

 √    لديهم الدافع للتعلم تالميذال ٖ
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إىل التعلم الذي  تالميذينتبو ال ٗ
 يقدمو ادلعلم يف الفصل

  
√ 

 

على ادلناقشة يف  تالميذقدرة ال ٘
 رلموعات الدراسة

   
√ 

على فهم ادلواد  تالميذقدرة ال ٙ
 اليت قدمها ادلعلم

   
√ 

على التواصل مع  تالميذقدرة ال ٚ
 ادلعلمني واألصدقاء

  
√ 

 

على إكمال مهام  تالميذقدرة ال ٛ
 اَّموعة

  
√ 

 

على التواصل بني  تالميذقدرة ال ٜ
 اَّموعات

   
√ 

على استخالص  تالميذقدرة ال ٓٔ
 النتائج مما مت تعلمو

  
√ 

 

 ٖ٘ اَّموع
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 نشطة التالميذ عند إدارة تعليم اللغة العربية فهي:أما نتيجة أل

 
وقعـــت مـــا بـــني حـــد تـــدل علـــى أهنـــا  p  =ٚٛ2٘قيمـــة وب

% بتقــــــدير جيــــــد جــــــدا. ألن أكثــــــر مــــــن األنشــــــطة ٓٓٔ -ٔٛ
التالميذ نتيجتو جيـد جـدا ولكـن بعـن األنشـطة التالميـذ نتيجتـو 

 جيد.
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  ٗ-ٙاجلدول 
 نتيجة االختبار القبلي والبعدي

 نتيجة االختبار البعدي نتيجة االختبار القبلي رقم
ٔ ٗٓ ٕٙ 
ٕ ٗٓ ٕ٘ 
ٖ ٙٓ ٙٙ 
ٗ ٚٓ ٚٙ 
٘ ٛٓ ٖٛ 
ٙ ٙٓ ٙٙ 
ٚ ٗٓ ٜ٘ 
ٛ ٛٓ ٜٖ 
ٜ ٚٓ ٛٙ 
ٔٓ ٙٓ ٕٙ 
ٔٔ ٚٓ ٖٛ 
ٕٔ ٙٓ ٕٚ 
ٖٔ ٚٓ ٖٛ 
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ٔٗ ٗٓ ٘ٛ 
ٔ٘ ٚٓ ٜٚ 
ٔٙ ٛٓ ٛٙ 
ٔٚ ٚٓ ٜٖ 
ٔٛ ٙٓ ٙٙ 
ٜٔ ٗٓ ٜ٘ 
ٕٓ ٚٓ ٛٙ 

 ٓٚٗ،ٔ ٖٕٓ،ٔ اَّموع
درجة 
 ادلعتدلة

ٙٔ،٘ ٖٚ،٘ 

 

اتضحت ىذه البيانات على أن نتيجة معدلة من 
وحتليل  .٘،ٖٚواالختبار البعدي  ٘،ٔٙالقبلي خالل االختبار 

 (test البيانات عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي باختبارات

""t) :فتستعمل الباحثة الرموز التالية 
 

to =   
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 البيانات :
 : حالصة ادلالحظة    

: متوستط الفرق بني نتيجة ادلتغرية األول وادلتغرية الثانية،   
 اتباع احلطوات التاليةفهو من 

 

D : عة الفرق بني نتيجة ادلتغرية األول ونتيجة ادلتغرية الثانية، رلمو
 خطوات اآلتية:Dو 

D = X-Y :.نتيجة ادلتغرية األول ناقصة نتيجة ادلتغرية الثانية 

X  :.نتيجة ادلتغرية األول 
Y  :.نتيجة ادلتغرية الثانية 
N  :.عدد أفراد العينة 

 اخلطاء ادلعياري للفروق اتاباع الرموز التالية:     :

 
: اإلخنراف ادلعياري بني نتيجة ادلتغرية األول ونتيجة ادلتغرية     

 الثانية 
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 : العدد الثابت.ٔ

 ٗ-ٚاجلدول 
رلموع الفروق بني نتيجة االختبار القبلي ونتيجة االختبار 

 البعدي
نتيجة  الرقم

اإلختبار 
 (xالقبلي )

نتيجة 
اإلختبار 
 (yالبعدي )

D = (x-y) 
  

        

ٔ ٗٓ ٕٙ ٕٕ- ٗٛٗ 
ٕ ٗٓ ٕ٘ ٕٔ- ٔٗٗ 
ٖ ٙٓ ٙٙ ٙ- ٖٙ 
ٗ ٚٓ ٚٙ ٙ- ٖٙ 
٘ ٛٓ ٖٛ ٖ- ٜ 
ٙ ٙٓ ٙٙ ٙ- ٖٙ 
ٚ ٗٓ ٜ٘ ٜٔ- ٖٙٔ 
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ٛ ٛٓ ٜٖ ٖٔ- ٜٔٙ 
ٜ ٚٓ ٕٛ ٕٔ- ٔٗٗ 
ٔٓ ٙٓ ٕٙ ٕ- ٗ 
ٔٔ ٚٓ ٖٛ ٖٔ- ٜٔٙ 
ٕٔ ٙٓ ٕٚ ٕٔ- ٔٗٗ 
ٖٔ ٚٓ ٖٛ ٖٔ- ٜٔٙ 
ٔٗ ٗٓ ٘ٛ ٔٛ- ٖٕٗ 
ٔ٘ ٚٓ ٜٚ ٜ- ٛٔ 
ٔٙ ٛٓ ٛٙ ٙ- ٖٙ 
ٔٚ ٚٓ ٜٖ ٕٖ- ٕٜ٘ 
ٔٛ ٙٓ ٙٙ ٙ- ٖٙ 
ٜٔ ٗٓ ٜ٘ ٜٔ- ٖٙٔ 
ٕٓ ٚٓ ٛٙ ٔٙ- ٕ٘ٙ 
ٕٓ 

N= 
- - ٕٖٙ- ∑D 

=     
 ٖ،ٕ٘ٛ 

∑   = 
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(، يف "Test "tت ) –نظرا إىل النتيجة من االختبار 
 اجلدول السابق وجدت البيانات اآلتية:

 -ٖٕٙ( = D∑الفرق بني اإلجابتني )رلموع  -ٔ
 ٕٛ٘،ٖ( =   ∑رلموع مربعات الفرق بني اإلجابتني ) -ٕ
 ٕٓعدد العينة =  -ٖ

، (  ودلعرفة داللة ادلتوسط الفرق بني نتيجة ادلتغريتني ) 
 :أن تتبع اخلطوات التالية

   =   

 
 

= 
 ٕٖٙ

ٕٓ  

ٔٔ،ٛ=  

بني نتيجة مث تبحث الباحثة عن اإلحنراف ادلعياري للفروق 
 :     )تنيادلتغري 

     √   

 
 (

  

 
)
 

   
              

  √
ٖ،ٕ٘ٛ

ٕٓ  (
 ٕٖٙ

ٕٓ
)

 

 

  √ٔٚٙ،ٗ   ( ٔٔ،ٛ)
 

 



٘ٙ 

 
 

  √ٔٚٙ،ٗ  ٖٜٔ،ٕٗ  

  √ٖٚ،ٔٙ 
 ٙ،ٜٓ 

 :      )ياري للفروق مث تبحث الباحثة عن اخلطاء ادلع
 (      

   
√   

 

 
  (:toمث خطوات البحث عن ادلالحظة )

 to = 
  

    
 

ٔٔ،ٛ
ٔ،ٗ  ٛ،ٕٗ   
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 derajatحتديد الدرية )ومن اخلطوات األخرية يعين 

kebebasan). مستوى الداللة  ري علىويكون الفرض الصف
(signifikasi) ٘من الدرجة احلرية يف ىذا البحث. إذا  ٔ% و %

فيكون  (t" tabel"متساوية أو أكرب ) (t" test"كانت النتيجة )
والفرض البديل مقبوال. وإذا كانت  الفرض الصفري مردودا

( فيكون الفرض t" test"( مل تبلغ إىل النتيجة )t" test"النتيجة )
وأما حتديد الدرجة ذلذا  ي مقبوال والفرض البديل مردودا.الصفر 

 البحث فهى كمايلى:
db = N – 1 

ٔ- ٕٓ= 
 ٜٔ= 

 ٜٓ،ٕيعين % ٘( signifikasiفحدد مستوى الداللة )
أما  ٙٛ،ٕ % يعينٔ (signifikasiوحدد مستوى الداللة )

 "t"( أكرب من )t" test") ٕٗ،ٛ( يعين toحاصل ادلالحظة )

table) 
ٕ،ٛٙ<ٛ،ٕٗ>ٕ،ٜٓ 
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إضافة على تلك النتيجة فوجدت الباحثة يف ىذا البحث 
، ولذلك (t" tabel"أكرب من النتيجة ) (t" test"أن النتيجة )

 الفرض الصفري مردودا والفرض البديل مقبوال. 
 

 تحقيق الفروض -ج
 والفرضان اللذان افرتضتهما الباحثة يف ىذا البحث كما يلى:

   Broken Square مستخداايكون  (:  )الفرض البديل  -

  .لرتقية قدرة التالميذ على فهم ادلقروء فعاال
 Broken مستخداا يكن (: مل  الفرض الصفرى ) -

Square   لرتقية قدرة التالميذ على فهم ادلقروء فعاال. 
 Broken مستخدااومن نتائج االختبار البعدي يعرف أن 

Square   ألن  لرتقية قدرة التالميذ على فهم ادلقروء لفعا
 ( أي:t" tabel"( أعلى من نتيجة )t" test"نتيجة )

 (ٙٛ،ٕ<ٕٗ،ٛ( أو )ٛٓ،ٕ<ٕٗ،ٛ)
 



ٜ٘ 

 الفصل الخامس

 الخاتمة

 نتائج البحث -أ

األول  بعد ما قامت الباحثة بالبحث ادليداين من الفصل
، تقدم الباحثة بالنتائج اليت حصلت عليها يف الرابع إىل الفصل

التالميذ ترتقي بعد ما   وىي إن قدرةرياألخىذا الفصل 
 يف تعليم اللغة العربية. Broken Squareاستخدمت ادلدرسة وسيلة 

( سواء  t" test"وىذا يتمثل يف النتيجة من اختبارت )
( احلسب = Tساب ووىي أن ت )كانت يف اجلدول أو يف احل

فتكون  ٙٛ،ٕو  ٜٓ،ٕ( اجلدول = Tونتيجة ت ) ٕٗ،ٛ
 ( احلدول.T( احلسب أكرب من النتيجة ت )Tت )نتيجة من ال

يقة التقليدية )دون والدرجة ادلعدلة باستخدام الطر 
( أصغر من الدرجة ادلعدلة Broken Squareاستخدام وسيلة 



ٙٓ 

 
 

 Broken Squareاحلديثة بتطبيق وسيلة بالستخدام الطريقة 

 (.ٙٛ،ٕ<ٕٗ،ٛ( أو )ٜٓ،ٕ<ٕٗ،ٛ)

باستخدام  Cooperative Scriptأسلوب ولذلك تطبيق 
فعال لرتقية قدرة التالميذ على فهم  Broken Squareوسيلة 
  .ادلقروء

 
 االقتراحات -ب

تأليف ىذه الرسالة أرادت الباحثة  يفقبل انتهاء البحث 
أن تقدم بعن االقرتاحات الضرورية للحصول على جناح عملية 

 تعلم وىي:لا

مدرس اللغة العربية للمرحلة ادلتوسطة  منترجو الباحثة   -ٔ
وسيلة  طبيقأن ي  MIS  Lamgugob Banda Acehمبدرسة

يف تدريس اللغة العربية  Broken Squareمتنوعة كالوسيلة 
 لدفع التالميذ يف تعلمهم.



ٙٔ 

 
 

 ينبغي على التالميذ أن يتعلموا اللغة العربية بكل جهد.  -ٕ



ٕٙ 

 المراجع

 مراجع اللغة العربية - أ

المهارة اللغوية ماهيتها وطرائق ، ٕٓٔٓأمحد فؤادى علينا، 
 اللنشر والتوزيع الرياض: دار ادلسلمتنميتها، 

المهارات اللغوية ما هياتها وطرانق ، ٕٜٜٔأمحد فؤاد عليان، 
 رياص: دار ادلسلمتدريسها، 

مناهج البحث في العلوم ، ٕٔٔٓزلمد، رجاءأبو عالم، 
 للجامعات القاىرة: دارالنشرالنفسية والتربوية، 

المدخل إلى اللغة العربية،  بدرالدين أبو صاحل، دون السنة،
 ، بريوت: ادلشرق و الغريبالطبقة الثانية

المنجد في اللغة واألعالم، ، ٕٛٓٓمجيع احلوق زلفوظات،
 بريوت: دار الشرق الطبعة األربعون،

، المنجد الوسيط العربية ٖٕٓٓمجيع احلوق زلفوظة، 
 بريوت: دار ادلشرق المعاصرة،



ٖٙ 

 
 

المنجد الوسيط، الطبعة ، ٖٕٓٓ، مجيع احلقوق زلفوظة
 بريوت: دارادلشرق ،األربعون

دار  طرق تدريس اللغة العربية، زكريا إمساعيل، دون السنة،
 ادلعرفة اجلامعة

المدخل إلى البحث في ه، ٙٔٗٔصاحل ابن محد العساف،
 الرياض: مكتبة العبيكانالعلوم السلوكية، 

، علم لغة النص النظرية والتطبيق، ٕٚٓٓعزة شبل زلمد، 
 القاىرة: مكتب اآلدىب 

المراجع في توس مهارات اللغة ، ٕٓٔٓعلى سامي احلالق، 
 ، لنان: ادلؤسسة احلديث للكتبابالعربية وعلومها

المتجد في اللغة واألعالم، الطلبة لويس معلوف، دون سنة، 
 بريت: دار ادلشرقالثانية، 

في طرائق تدريس اللغة العربية،  ،ٜٜٚٔزلمد أمحد السيد، 
 دمشق: حقوق التأليف والطبع

األتجاهات التربوة المعاصرة  زلمد رحب فضل اهلل، بدون سنة،
 القاىرة: علم الكتب في تدريس اللغة العربية،



ٙٗ 

 
 

خصائص العربية وطرائق ، ٜٜٚٔنايف ممود معروف، 
 بريوت: دار النفائستدريسها، 
 مراجع اللغة اإلندنيسية - ب

Akhmad Sudrajat, 2008, Pengertian Pendekatan, Metode, 

Teknik dan Model Pembelajaran, Bandung: Sinar Baru 

Algensindo. 

Anas Sudijono, 2011, Pengantar Statistik Pendidikan, 

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 

Anita Lie, 2003 Cooperative Learning di Ruang-Ruang 

Kelas, jakarta: Grasindo 

Arikunto Suharsimi, 2003, Dasar-Dasar Pendidikan 

Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara. 

Fathul Mujib dan Nailul Rahmawati, 2011, Metode 

Permainan-Permainan Edukatif dalam Belajar Bahasa 

Arab, Jogjakarta: DIVA Press. 

 مراجع انترنت - ج

http://yusti-arini.blogspot.com/2009/08/model-

pembelajaran-kooperatif.html,(diakses 16 November 

 ى.2021

http://yusti-arini.blogspot.com/2009/08/model-pembelajaran-kooperatif.html,(diakses
http://yusti-arini.blogspot.com/2009/08/model-pembelajaran-kooperatif.html,(diakses


 

 
 



 

 
 



 



 

 
 

 



 

 
 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah/Madrasah : MIS Lamgugob Banda Aceh 

Matapelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/Semester  : V/I 

Materi Pokok   : األسرة في البيت  
Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI – 

1 

Menerima dan menjalankan ajaran agama Islam 

KI – 

2 

Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 

KI – 

3 

Memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan 

menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaaan Tuhan dengan 

kegiatasannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya dirumah dan di sekolah. 

KI – 

4 

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa 

yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, 

dalam gerakan yang mencerminkan perilaku 

anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

Kompetensi Dasar (KD) 

1.1 Meresapi makna anugerah Allah Swt berupa 

bahasa Arab 

1.2 Meresapi anugerah Allah Swt atas terciptanya 

bahasa yang beragam 



 

 
 

2.1 Memiliki kepedulian, rasa ingin tahu dan percaya 

diri dalam berkomunikasi dengan menggunakan 

media bahasa Arab yang dimiliki 

2.2 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman, tetangga dan guru dengan 

menggunakan media bahasa Arab yang dikuasai 

3.1 Mengidentifikasi bunyi huruf, kata, frasa, dan 

kalimat sederhana terkait topik: تاألسرة يف البي  
baik secara lisan maupun tertulis. 

3.2 Menemukan makna dari ujaran kata, frasa, dan 

kalimat sederhana terkait topik: األسرة يف البيت 
3.3 Memahami bentuk kata, frasa, dan kalimat 

sederhana terkait topik: األسرة يف البيت 
3.4 Memahami kata frasa dan kalimat sederhana 

secara lisan maupun tulisan terkait topik:  األسرة
 يف البيت

4.1 Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat 

bahasa Arab terkait topik: األسرة يف البيت 
4.2 Menyampaikan makna dari ujaran kata, frasa, dan 

kalimat-kalimat sederhana terkait topik:  األسرة يف
 البيت

4.3 Menggunakan kata, frasa, dan kalimat sederhana 

terkait topik: األسرة يف البيت   



 

 
 

4.4 Mengungkapkan kata, frasa, dan kalimat 

sederhana secara lisan dan tulis terkait topik: 

 األسرة يف البيت
 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

a. Melafalkan mufradat tentang األسرة يف البيت 
b. Melafalkan teks qira'ah dengan tema األسرة يف البيت 
c. Menerjemahkan teks األسرة يف البيت 
d. Menyebutkan perabotan di dalam rumah ( األسرة يف

 .dalam bahasa Arab dengan benar (البيت

D. Tujuan Pembelajaran 

 Setelah mengamati, menanya peserta didik mampu: 

a. Melafalkan mufradat tentang األسرة يف البيت 
b. Melafalkan teks qira'ah dengan baik. 

c. Menerjemahkan teks dengan baik. 

d. Menyebutkan bacaan teks qira'ah dengan benar 

e. Menyebutkan perabot di dalam rumah ( األسرة يف
 .dalam bahasa Arab dengan benar (البيت

 

 



 

 
 

E.  Materi Pembelajaran 

 األسرة يف البيت

 

َرَسِة َمدْ ا َصِدْيِقْي! ِامسِْْي بـُْرَىاُن، أَنَا تِْلِمْيُذ الْ يَ 
ااِلبِْتَدائِيَِّة ْاإِلْساَلِميَِّة، َىَذا بـَْييِتْ َىَذا َأيبْ، ِامْسُُو َعِليٌّ، 
ُىَو ُمَدرٌٍّس، َاآلَن ُىَو يفْ ُغْرَفِة اجْلُُلْوِس َوَىِذِه أُمٍّْي، 
ِامْسَُها فَاِطَمُة. ِىَي رَابَُّة اْلبَـْيِت، َاآلَن ِىَي يفْ اْلَمْطَبِخ، 

مْسُُو َحَسٌن، ُىَو يفْ ُغْرَفِة النـَّْوِم. َوَىِذِه َىَذا َأِخْي، اِ 
ُأْخيِتْ، ِامْسَُها َخِدجْيَُة، ِىَي تِْلِمْيَذُة اْلَمْدَرَسِة 

 اْلُمتَـَوسٍَّطِة، ِىَي يفْ ُغْرَفِة 



 

 
 

F. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan  : sientifik 

2. Metode   :  

a) Observasi  

b) Diskusi 

G. Media Pembelajaran 

Broken square materi tentang teks bacaan األسرة يف البيت 

H. Alat/Bahan, Sumber Pembelajaran 

 Alat/Bahan: kertas, LK 

 Sumber Pembelajaran: Buku Guru dan buku Siswa 
Bahasa Arab, Lingkungan Sekitar.  

 

I. Langkah-langkah Pembelajaran 

No

. 

Kegiatan Wakt

u 

1. Pendahuluan/ Kegiatan Awal 

1. Guru mengucapkan salam dan berdoa 

bersama. 

2. Guru membiasakan mengajak siswa 

membuka pelajaran dengan Bahasa 

Arab Berupa ucapan basmalah: 

10 

menit 



 

 
 

 َىيَّا بَِنا نـَْبَتِدئ َدْرَسَنا بِا الَبْسَمَلة
3. Guru memeriksa kehadiran, kerapian 

berpakaian posisi tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran. 

4. Guru menyapa siswa dengan 

memperkenalkan diri kepada siswa. 

5. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

6. Guru mengajukan pertanyaan secara 

komunikatif pengalaman siswa dan 

kaitannya dengan tema األسرة يف البيت 
7. Guru menyiapkan media/alat bantu 

bisa berupa tulisan manual di papan 

tulis, kertas karton (tulisan yang besar 

dan mudah dibaca), atau dapat juga 

menggunakan multimedia berbasis 

ICT atau media lainnya. 

8. Untuk menguasai kompetensi ini, 

salah satu model pembelajaran yang 

dapat dipakai antara lain model 

cooperative script. Model ini 

bertujuan untuk mengetahui daya 

serap siswa dengan cara membagi 

siswa beberapa kelompok. 

9. Pembelajaran tema ini dapat 

dilaksanakan diluar kelas, seperti 

mushalla, masjid, atau tempat lain 

yang memungkinkan dan ada di 

lingkungan madrasah. 



 

 
 

2. Kegiatan Inti 

 Mengamati 
1. Guru meminta siswa mengamati 

teks األسرة يف البيت. 

 Menanya 
1.  Guru menyampaikan beberapa 

pertanyaan terkait dengan topik 

pembahasan. 

 Mengekplorasi/menalar 
1. Peseta didik mengemukakan isi 

teks tersebut 

2. Guru memberikan penjelasan 

tambahan dan pengetahuan yang 

dikemukakan siswa tentang isi 

teks tersebut. 

3. Siswa diberi kesempatan untuk 

membaca qira'ah pada buku siswa. 

 Mengasosiasi/mencoba 
1. Guru mengembangkan 

pembelajaran dengan media ( 

Broken Square) media ini 

biasanya digunakan untuk 

mengajarkan kata-kata yang di 

susun menjadu kalimat dengan 

pasangannya. Misalnya,  َخاِدَمٌة– 
ِىْندٌ  –َىِذِه  –ِامْسَُها   . Dalam 

pembelajaran qira'ah dapat juga 

diterapkan untuk melakukan 

evaluasi terhadap pemahaman 

siswa pada isi teks bacaan dengan 

120 

menit 



 

 
 

kartu-kartu tersebut.  

2.  Langkah – langkah pembelajaran: 

a. Siapkan siswa dalam beberapa 

kelompok 

b. Bagikan kartu kepada 

kelompok dan mintalah siswa 

memahami artinya. 

c. Mintalah mereka untuk 

menyusun kata – kata menjadi satu 

kalimat tanpa bersuara. 

 Komunikasi/demonstrasi/networkin

g 
d. Mintalah masing-masing 

kelompok untuk menyampaikan 

hasilnya didepan kelas. 

e. Berikan kesempatan kepada 

kelompok lain untuk memberikan 

komentar atau pertanyaan. 

g. Berikan penjelasan lebih jelas 

terhadap hasil kerja kelompok 

tersebut. 

1. Siswa dengan bantuan guru diajak 

untuk membuat kesimpulan 

berkaitan dengan materi mufradat 

tentang teks qira'ah  األسرة يف
 البيت

2. Guru memberikan penguatan 

melalui pemberian kosa kata baru 

pada siswa untuk dihafal. 



 

 
 

3. Guru mengajak siswa berperan 

aktif dalam proses pembelajaran. 

3.  Penutup  

1. Guru terus menerus memberikan 

motivasi dan mengajak siswa untuk 

terus menerus belajar dirumah, 

disekolah, dimana saja, jika melihat 

suatu benda ucapkanlah dengan 

berbahasa Arab.InsyaAllah kamu bisa. 

2. Guru mengadakan refleksi hasil 

pembelajaran. 

3. Guru memberikan pesan-pesan moral 

terkait dengan penanaman KI 1 dan 

KI 2. 

4. Guru mengajak siswa untuk menutup 

kegiatan pembelajaran dengan 

hamdalah, dengan mengucapkan:   َحيَّا
 بَِنا خَنْتَِتُم بِا احَلْمَدلَةِ 

10 

menit 

 

J. Penilaian Hasil Belajar 

 Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran 

dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian 

kompetensi siswa. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan 

penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan 

memperbaiki proses pembelajaran. 

 

 



 

 
 

1. Penilaian dari Aspek Pengetahuan (knowledge) 

a. Kosa kata (al-mufradat) 

4 = Hampir sempurna 

3 = Ada kesalahan tapi tidak mengganggu 

   makna 

2 = Ada kesalahan dan mengganggu  

   makna 

1 = banyak kesalahan dan menganggu  

   makna 

 

b. Kelancaran (at-thalaqah) 

4  =  Sangat lancar  

3  =  Lancar  

2  =   Cukup lancar  

1  = Kurang lancar 

 

c. Ketelitian (ad-diqqah) 

4  =   Sangat teliti  

3   =   Teliti  

2   =   Cukup teliti  

1   =   Kurang teliti  

d. Pengucapan (at-talafudz) 

4  =  Hampir sempurna 

3  =   Ada kesalahan tapi tidak mengganggu 

  makna  

2  =   Ada beberapa kesalahan dan   

  mengganggu makna  

1  =  Banyak kesalahan dan mengganggu  

  makna 

e. Intonasi (at-tanghim) 



 

 
 

4  =   Hampir sempurna 

3  =   Ada beberapa kesalahan tapi tidak  

  mengganggu makna 

2  =   Ada beberapa kesalahan dan   

  mengganggu makna 

1  =   Banyak kesalahan dan mengganggu  

  makna 

f. Pemahaman (al-fahm) 

4 =  Sangat memahami 

3    =  Memahami 

2    =  Cukup memahami 

1  =  Kurang memahami 

g. Pilihan kata (siyaghat al-alfadz) 

4  =   Sangat variatif dan tepat 

3  =   Variatif dan tepat 

2  =   Cukup variatif dan tepat 

1 =   Kurang variatif dan tepat 

 

2. Penilaian dari Segi Sikap (attitude) 

a. Rasa hormat(respect) 

4  =  Tidak pernah menunjukkan sikap  

  tidak hormat 

3  =  Pernah menunjukkan sikap tidak  

  hormat 

2  =  Beberapa kali menunjukkan sikap  

  tidak hormat 

1  =  Sering menunjukkan sikap tidak  

  hormat 

 



 

 
 

b. Jujur (honest) 

4  =   Tidak pernah menunjukkan sikap  

  tidak jujur 

3 =   Pernah menunjukkan sikap tidak jujur 

2 =   Beberapa kali menunjukkan sikap  

  tidak jujur 

1 =  Sering menunjukkan sikap tidak jujur 

c. Peduli (care) 

4  =   Tidak pernah menunjukkan sikap  

  tidak peduli 

3  =   Pernah menunjukkan sikap tidak  

  peduli 

2  =   Beberapa kali menunjukkan sikap  

  tidak peduli 

1  =   Sering menunjukkan sikap tidak  

  peduli 

d. Berani (brave) 

4  =   Tidak pernah menunjukkan sikap  

  tidak berani 

3  =   Pernah menunjukkan sikap tidak  

  berani 

2  =   Beberapa kali menunjukkan sikap  

  tidak berani 

1  =   Sering menunjukkan sikap tidak  

  berani 

e. Percaya diri (conidence) 

4  =  Tidak pernah menunjukkan sikap  

  tidak percaya diri 

3 =   Pernah menunjukkan sikap tidak  

  percaya diri 



 

 
 

2 =   Beberapa kali menunjukkan sikap  

  tidak percaya diri 

1 =   Sering menunjukkan sikap tidak  

  percaya diri 

f. Berkomunikasi baik (communicative) 

4  =   Tidak pernah menunjukkan sikap  

  tidak komunikatif 

3  =   Pernah menunjukkan sikap tidak  

  komunikatif 

2  =   Beberapa kali menunjukkan sikap  

  tidak komunikatif 

1  =   Sering menunjukkan sikap tidak  

  komunikatif 

3. Penilaian dari segi tingkah laku (action) 

a. Kerja sama (team work) 

4  =   Selalu bekerja sama 

3  =   Sering bekerja sama 

2  =   Beberapa kali melakukan kerja sama 

1  =   Pernah bekerja sama 

b. Melakukan tindak komunikasi yang tepat 

(communicative action) 

4  =   Selalu melakukan kegiatan   

  komunikasi yang tepat 

3  =   Sering melakukan kegiatan   

  komunikasi yang tepat 

2  =   Beberapa kali melakukan kegiatan  

  komunikasi yang tepat 

1  =   Pernah melakukan kegiatan   

  komunikasi yang tepat 

 



 

 
 

I.  Remedial 

 Guru memberikan remedial kepada peserta didik jika 

belum mencapai ketuntasan sebagaimana pada 

kriteria ketuntasan tersebut di atas.  

 

k. Pengayaan 

 Guru memberikan pengayaan kepada peserta didik 
yang telah mencapai ketuntasan pada semua aspek 

penilaian, yaitu dengan cara guru membagikan 

sepasang kartu yang berisi gambar dan mufrodat 

disesuaikan dengan tema di atas secara acak pada 

semua peserta didik kemudian guru memberi tugas 

pada peserta didik untuk mencari pasangannya. 

 

 

 

Banda Aceh, 1 Desember 2021 

Guru Penelitian Bahasa Arab 

 

 

 

JAUZA DHIYA 

MIN.160202156 

 

  



 

 
 

LEMBARAN OBSERVASI GURU 

Berikan tanda () pada kolom penilaian yang disediakan 

sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu secara objektif. 

1 : berarti “Tidak Baik”   3 : berarti 

“Baik” 

2 : berarti “Kurang Baik”   4 : berarti 

“Sangat Baik” 

No Aspek Yang Diamati 
Kategori 

1 2 3 4 

1. 
Kemampuan guru menyiapkan 

siswa (i) siap untuk belajar. 

    

2. 

Kemampuan guru dalam 

menyampaikan cakupan materi 

pembelajaran, tujuan 

pembelajaran, uraian kegiatan di 

kelas, serta motivasi siswa dalam 

belajar Qira’ah. 

    

3. 

Guru melakukan tanya jawab 

dengan siswa terkait dengan 

materi yang akan dipelajari dan 

membagi siswa dalam beberapa 

kelompok. 

    

4. 

Kemampuan guru dalam 

mengaitkan materi pembelajaran 

dengan pengetahuan dan 

pengalaman dalam kehidupan 

sehari-hari. 

    

5. 
Kemampuan guru dalam 

mengaplikasikan metode, stategi 

    



 

 
 

dan media pembelajaran. 

6. 

Kemampuan guru dalam 

mengaplikasikan media 

pembelajaran. 

    

7. 

Kemampuan guru dalam 

memberikan penilaian siswa baik 

aspek kognitif, afektif maupun 

psikomotorik. 

    

8. 
Kemampuan guru dalam 

menguatkan kesimpulan siswa. 

    

9. 

Kemampuan guru dalam 

melakukan refleksi dan menutup 

pelajaran. 

    

10. 

Kemampuan guru dalam 

mengelola manajemen waktu pada 

setiap kegiatan pembelajaran 

Qira'ah. 

    

 

Menyetujui : Pembimbing 1 Banda Aceh,……… 

 Pengamat/Observer   

 

(…........................) (...........................)  



 

 
 

LEMBAR OBSERVASI SISWA 

Berikan tanda () pada kolom penilaian yang disediakan 

sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu secara objektif. 

1 : berarti “Tidak Baik” 3 : berarti “Baik” 

2 : berarti “Kurang Baik” 4 : berarti “ Sangat Baik” 

No Aspek yang diamati 
Kategori  

1 2 3 4 

1. 

Siswa mematuhi peraturan dan 

tata tertib pembelajaran dan siap 

untuk belajar. 

    

2. 

Siswa mendengar tujuan 

pembelajaran yang disampaikan 

oleh guru. 

    

3. Siswa termotivasi untuk belajar.     

4. 

Siswa memperhatikan 

pembelajaran pembelajaran yang 

diberikan guru dalam kelas. 

    

5. 

Kemampuan siswa berdiskusi 

dalam  

kelompok belajar. 

    

6. 

Kemampuan siswa dalam 

memahami materi yang diberikan 

guru. 

    

7. 

Kemampuan siswa 

berkomunikasi dengan  

Guru dan teman – temannya . 

    

8. 

Kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan  

tugas kelompok. 

    



 

 
 

9. 

Kemampuan siswa dalam 

berkomunikasi  

antar kelompok. 

    

10. 

Kemampuan siswa dalam 

mengambil kesimpulan dari 

materi yang telah dipelajari. 

    

 

 

Menyetujui : Pembimbing 1      Banda Aceh,…… 

  Pengamat/Obeserver 

 

(....................….........)  (.......................…….) 

  



 

 
 

Nama : 

Kelas : 

 إختبار بعدى
       اَْلِحَوار  

Ayo bacalah hiwar di bawah ini dengan lafal dan intonasi 

yang baik dan benar! Hasan berkunjung ke rumahnya 

Ahmad 

 : اَلْساَلُم َعَلْيُكمْ  َحَسنٌ 
 : َوَعَلْيُكُم السَّاَلُم َوَرمْحَُة اهللِ  َأمْحَدُ 

 اْلبَـْيِت ؟ نـََعْم، ُىَو يفْ اْلَبِيتِ : َىْل أَبـُْوَك يفْ  َحَسنٌ 
 : اَل، ُىَو يفْ اْلَمْدَرَسةِ  َأمْحَدُ 

 : أَْيَن أُمُّْوَك ؟  َحَسنٌ 
 : أُمٍّْي يفْ اْلَمْطَبخِ  َأمْحَدُ 

 : أَْيَن ُأْخُتَك يَا َأمْحَُد ؟ َحَسنٌ 
َها َحِلْيَمُة. ِىَي : ًأْخيِتْ يفْ ُغْرَفِة اْلُمَذاَكرَِة، َىِذِه ًأْخيِتْ ِامسُْ  َأمْحَدُ 

 تِْلِمَذةٌ 
 : أَْىاًل َوَسْهالً ! َحِلْيَمةٌ 
 : أَْىاًل ِبِك يَا َحِلْيَمٌة ! َىْل، تِْلَك أُمٍَّك ؟ َحَسنٌ 



 

 
 

 : نـََعْم، تِْلَك أُمٍّْي ِامْسَُها َعاِئَشةُ  َأمْحَدُ 
 

 (ٔ)     اَلَتْدرِْيب  
Susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi kalimat 

yang sempurna, mulai dari kata yang bergaris bawah! 

    َفالَّحٌ  -َأيبْ  – َىَذا –ُىَو  .ٔ
 يفْ  –ِىَي  – َىِذهِ  –اْلَمْطَبِخ  –أُِمْي  .ٕ
   أَْينَ  - يَا -َأُخْؤِك ؟  –َخاِلَدُة  .ٖ

 
(ٕ)   

Terjemahkan kalimat – kalimat berikut ini ke dalam bahasa 

Indonesia! 

 َىَذا َأيبْ، ِامْسُُو َحَسُن، ُىَو يفْ ُغْرَفِة اجْلُُلْوسِ  .ٔ
 َىِذِه ُأْخيِتْ، ِامْسَُها َفرِْيَدُة، ِىَي يفْ ُغْرَفُة النـَّْومٍ  .ٕ
 َىْل اَبـُْوَك يفْ اْلبَـْيِت ؟ نـََعْم، ُىَو يفْ اْلبَـْيتِ  .ٖ
 أَْيَن أُمُِّك يَا َصاحِلَُة ؟ أُمٍّْي يفْ اْلَمْطَبخِ  .ٗ
ْدَرَسةِ ّىَذا َأيبْ  .٘

َ
 ، ُىَو ُمَدِرٌس، َاآلَن ُىَو يفْ ادل

 
  



 

 
 

 إختبار قبلي
 ة  اءَ رَ قِ لْ أَ 

Ayo bacalah qira’ah di bawah ini! 

 أ ْسَرِتيْ 

يَا َأِخْي! ِامسِْْي إِبـْرَاِىْيُم، أَنَا تِْلِمْيٌذ َىِذِه ًأْسَرِتْ، َىَذا َأيبْ، ِامْسُُو 
ِامْسَُها فَاِطَمُة، ِىَي طَِبْيَبٌة أَْيًضا، َىَذا  َحاِكٌم، ُىَو طَبِْيٌب َىِذِه أُمٍّْي،

َأِخْي، ِامْسُُو َأمْحَُد، ُىَو ُمَهْنِدٌس، َىِذِه ُأْخيِتْ، ِامْسَُها َحِلْيَمُة، ِىَي 
ْدَرَسِة الَعالَِيِة.

َ
 تِْلِمْيَذُة ادل

ِامْسَُها أُْنظُْر! َذِلَك َجدٍّْي ِامْسُُو َصاِلٌح، ُىَو َتٌَِر، َوتِْلَك َجدٍِّتْ، 
زُْلَفى، ِىَي رَابَُّة اْلبَـْيِت َوَذِلَك َعمٍّْي، ِامْسُُو رِْضَواُن، ُىَو َمَدرٌٍّس، 
َوتِْلَك َعمًّيِتْ، ِامْسَُها ِىْنٌد، ِىَي ُمَوظََّفٌة، َوتِْلَك َخاَليِتْ، ِامْسَُها 

 َعاِئَشُة، ِىَي ُمَوظََّفٌة أَْيًضا.

 

 



 

 
 

Jawablah pertanyaan di bawah ini! 

 َما اْسُم َأيبْ إِبـْرَاِىْيَم ؟ .1
 َما اْسُم أُمُّ إِبـْرَاِىْيَم ؟ .1
ْدَرَسِة اْلَعالَِيِة ؟ .3

َ
 َىْل َحِلْيَمُة تِْلِمْيَذُة ادل

 َىْل َعمُّ إِبـْرَاِىْيَم طَِبْيٌب ؟ .1
   َمْن َصاِلٌح ؟ .5
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