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شكر وتقدير
بسم اهللا الرحمن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني الذي جعل اإلنسان يف أحسن 
إنا أنزلـناه قرآنا عربيا لعلكم "تقومي والذي قال يف كتابه الكرمي 

والصالة والسالم على سيد األنام حممد صلى اهللا عليه ." تعقلون
.وسلم وعلى آله وأصحابه ذوى الكرم

الباحث بإذن اهللا وعونه من كتابة هذه الرسالة ىفقد انته
تعليم القراءة مبدخل التعلم التعاوىن بأسلوب " حتت املوضوع 

TPS)قدمها لكلية ذىال) " دراسة جتريبية مبعهد إنسان قرأىن
والواجبات املقررة للحصول على الرتبية إمتاما لبعض الشروط

ني جامعة الرانريي بكلية الرتبية وتأهيل املعلم(S.Pd.I)شهادة 
.اإلسالمية احلكومية بندا آتشيه

ويف هذه الفرصة اجليدة يقّدم الباحث بالشكر اجلزيل 
عائشة ادريسالدكتورندامها ني املكرمتنيتلفضيلة املشرف



ز

أنا صفي جهادو املاجستري

.جيزيهما اهللا أحسن اجلزاء
اللغة تعليممث يّقدم الباحث خبالص الشكر لرئيس قسم 

العربية وعميد كلية الرتبية وتأهيل املعلمني ومدير جامعة الرانريي 
الذين قد علموه أنواع العلوم املفيدة ومجيع األساتذة املكرمني

ّمث جلميع موظفي مكتبة .وأرشدوه إرشادا صحيحا يف هذه الكلية
جامعة الرانريي وكذلك جلميع زمالئه الذين قد ساعدوه على 

إنسان قرأىن إعداد هذه الرسالة وكذلك لرئيس املدرسة واملعهد
ى الذين قد ساعدوه ىف كتابة هذه الرسالة جزاهم اهللا عل

..
وال يفوت الباحث أن يقّدم بالشكر العميق والدعاء 

لعل اهللا والرمحة للوالدين اللذين قد ربياه ودعواه كل النهار والليل، 
.أن يباركهما وجيزيهما خري اجلزاء، آمني
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وأخريا يرجو الباحث النقد البنائي واالقرتاحات من 
حث بالدعاء عسى اهللا القارئني لتكميل هذه الرسالة، وخيتتم البا
.آمني يا رب العاملني. أن جيعل هذه الرسالة نافعة للناس أمجعني

الباحث
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البحثمستخلص

وكذلك ىف . إن اللغة العربية إحدى وسائل االتصال ىف العامل
واألساليب كل املعلم حيتاج إىل الطرق.عملية التعليم والتعلم

للمعلمصول على األغراض الرتبوية البد وللح. التعليمية املختلفة
تناسب مبادة لتحقيقها، منها الىت واألساليبأن يستخدم الطرق

رتقية قدرة لTPSتعليم القراءة مبدخل التعلم التعاوىن بأسلوب 
تعليم اللغة العربية ويصل إيصال املعلومات القراءة ىف الطلبة على 

"إن موضوع هذا البحث هو. الىت  حيتاجون إليها وغري ذلك
جتريبيةدراسة(TPSتعليم القراءة مبدخل التعلم التعاوىن بأسلوب 

الىت دفع الباحث كتابة ومن األسباب.")مبعهد إنسان قرأىن 
أثناء إجراء عملية التدريسالطلبة معظمأن ه الرسالةهذ

ن أن يقرؤوا قراءة يواجهون املشكالت يف القراءة وال يستطيعو 
مجيع .صحيحة وسليمة

يف العام الثاىن الثانوي بالصف مبعهد إنسان قرأىن الطالب 
.وطالبةطالبا٣٦٦وكان عددهم ٢٠١٥/٢٠١٦الدراسي 
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كعينة )٣(الثاىن الثانوي ج بالصف الطلبةواختار الباحث
ف البحث هلذه الرسالة اوأما أهد.طالبة٣٠بعددهم البحث 

معرفة قدرة الطالب على قراءة النصوص العربية يإستخدام فهي 
ويف مجع . هو حبث جترييبمنهج البحث فيهاإن و ،TPSأسلوب 

وأما . للطلبةالبيانات قام الباحث باإلختبار القبلى والبعدى
تعليم يف هذا البحث فهي أّن نتائج اليت حصل عليها الباحث

قدرة الطلبة يرقى" TPSالقراءة مبدخل التعلم التعاوىن بأسلوب
البحث - والدليل على هذا أن نتيجة ت.اللغة العربيةيف تعليم 

على ٢,٠٤أكرب من ١٨,٥٩اجلدول أي –أكرب من نتيجة 
على مستوى الداللة ٢,٧٦وأكرب من % ٥مستوى الداللة 

١%.
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ولاألفصلال
مقدمة

مشكالت البحث-أ
إن اللغة العربية هي مادة من املواد الدراسية، الىت توجد 
ىف املنهج الدراسية الثانوية االسالمية مبعهد إنسان قرأىن، وكانت 
عملية تدريس العربية فيها جترى على نظرية الوحدة فهي تشتمل 

والقراءة كما توجد على املفردات والقواعد واحلوار وتركيب اجلمل 
.ىف املواد الدراسية األخرى

وىف اللغة العربية أربع مهارات منها االستماع والكالم 
أما مهارة القراءة فهي قدرة التالميذ على القراءة . والقراءة والكتابة

" إنسان قرأىن"وإن املعهد . واالستماع عليها وفهم املعىن املقروء
ث يتعلم فيها الطالب مادة معهد من املعاهد بأتشيه كربى حي

أما القراءة من أصعب املواد هلم . اللغة العربية وفروعها كاالقراءة
ألنه ال تتجرد من العناصر األخرى كاالقواعد والصرف وحيتاج اىل 

ولذالك ال بد على كل طالب معهد إنسان قرأىن . الثروة الكبرية
ذا يريد من أجل ه. أن يتملكوا دوافع كبرية ىف مهارة القراءة
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تعليم القراءة مبدخل التعلم التعاوىن بأسلوب "الباحث أن يبحث 

)think, pair, share(".
الباحث إعتمادا على املشاهدة املالحظة الىت تأملها

قدرةملعرفة أحوال التعليم ىف معهد إنسان قرأىن يرى الباحث أن
األسباب هذا يكون على . ةغة العربية ضعيفالطلبة حنو تعليم اللّ 

:التاىل
ة وال خربة العامّ االبتدائية جون من املدرسة منهم املتخرّ -

غة العربيةهلم من قبل ىف اللّ 
يم اللغة تعلىف املدرس مل يستخدم  الطرق املتنوعة-

مبا تقتضيه األحوال العربية وتطبيقها
مل جتعل الطلبة مندفعني يستخدمها املدرس ىتالطرق ال-

.التعليم من أنفسهمإىل
واحلقيقة إن ىف التعليم اللغة العربية مداخل وطرق متعددة 

اللغة العربية مثل الطريقة  القوائد عة يستخدمها املدرسومتنو 
وطريقة الرتمجة والطريقة املباشرة وطريقة الطبعية وغريها من طرق 

.التعليم اللغة العربية
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يتحدد ىف عدة الطرق املعروفة الىت الغةوكان التعليم الل

كامال والتعليم مبا مل يكون. كثريا ىف املدارس واملعاهد اليومجترى  
وقادرين على فهم اللغة العربية وال نيأي مل يكونوا الطلبة عامل

هناك مداخل وطرق متعددة قد إستخدمها . مهايدفعهم ىف تعلّ 
)cooperative learning(التعلم التعاوىنىف مدارس غرينا مثل

والتعليم اإلتصاىل )active learning(والتعليم اإلجياىب 
)comunicative learning(كما عرفها .وغريها من طرق التعليم

بعض الكتب احلديثة مع إمكان إجرائها ىف التعلم أي فصل من 
.ةالفصول الدراسي

بناء على ما سبق ذكره يشعر الباحث با احلاجة  إىل 
خل التعلم التعاوىن القيام با التجربة ىف تدريس اللغة العربية مبد

)cooperative learning(سلوبباألthink pairshare ىف
مون مع زمالئهم ىف الطائفة التعاوىن يكون الطلبة يتعلّ مالتعل

.ثنني إىل األربعة أشخاصن من اإلالصغرية الىت يتكوّ 
طائفته وزمالئه ىف عملية لكل شخص له مسؤلية ل

كانوا يفكرون وزاوجون ويناقشون ىف الدروس والواجبات ,التعليم
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,هم إىل أن يقدروا على فهم الدروسالىت كلفها املدرس لطائفت

.وهذه التجربة يكون حبثا جتريبيا با الختبار
، إجرائية ىف مادة العلوم على أكثرتقد جر طريقة الههذ

غة الباحث أن هذا مل جيرى ىف تعليم اللالحظوأيضا كما 
ىف ابتطبيقهطريقةالهلك يريد الباحث لبحث هذالذ، لعربيةا

.ة العربية خاصة ىف مهارة القراءةتعليم  اللغ
أسئلة البحث                        -ب

ترقى )think, pair, share(أسلوبتطبيق هل -
؟       يةالعربوصالطالب على قراءة النصقدرة 

أهداف البحث                                                                                                           -ج
وصقراءة النصعلىبملعرفة قدرة الطال-

,think(أسلوب بإ ستخدامبيةالعر  pair, share(.

أهمية البحث-د
:وأما أمهية هذا البحث فهي

لطالبل- ١
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لرتقية قدرة الطالب على القراءة -أ

.)think, pair, share(بإستخدام أسلوب 

ينمى قدرة الطالب على التعاون إنه - ب
.واإلتصال بينهم

سللمدر - ٢
أن يكون عونا للمدرس لتطبيق هذا -أ

لرتقية مهارة األسلوب ىف التعليم القراءة 
القراءة التالميذ على فهم النصوص 

.العربية
إنه يعطى املعلومات للمدرس على - ب

التطبيق الطريقة التعلم التعاوىن بأسلوب 
)think,pair,,share(ىف مهارة القراءة.

للباحث- ٣
-أ

.نفسه كاملعلم واملؤدب
أن يكون هذا األسلوب مراجعا للكاتبني - ب

االخرين 
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االفترضات والفروض- ه

,think, pair(أسلوبتطبيق:Ha)(بديل الفرض ال-

share( وصقدرة الطالب على قراءة النصيرقى
.يةالعرب

,think, pair(أسلوبتطبيق:)Ho(صفرىالفرض ال-

share(وصقدرة الطالب على قراءة النصيرقىال
.يةالعرب

حدود البحث - و
احلد املوضوعى- ١

فإن الباحث يبحث عن هذا البحث حتت املوضوعى 
think(تعليم القراءة مبدخل التعلم التعاوىن بأسلوب "

,pair,share()حبث جترييب مبعهد إنسان قرأىن.(
فإن الباحث يبحث عن هذا البحث ىف تعليم القراءة 

ىف مادة من )think, pair, share(بإستسخدام أسلوب 
ىف الصف الثاىن الثانوى مبعهد (املواد اللغة العربية 

).إنسان قرأىن
احلد املكاىن - ٢
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يكون هذا البحث ىف معهد إنسان قرأىن أتشيه كربى 

احلد الزماىن- ٣
.م٢٠١٥/٢٠١٦ويبحث الباحث هذا البحث ىف العام

معانى المصطالحات -ز
مبدخل التعلم تعليم القراءة "أما موضوع هذه الرسالة فهو

ولذلك ال بد للباحث )think, pair, share(.أسلوبالتعاوىن ب
ح معاىن الة أن يوضّ إقبل 

يتضمنها املوضوع بسهل على فهم املسالة ىتاملصطالحات ال
:الذى يبحث عنها الباحث وهي 

تعليم القراءة - ١
تعليما –م يعلّ –م مصدر من علّ :لغة " تعليم "كلمة 

أو ١.ي جعله بعلمهأوعالماه الصنعه وغريها ،
مساعدة شخص ما  على أن يتعلم كيف "إصطالحا

٢.ىل فهم املعرفةإيؤدى شياما أو تزويد با املعرفة أو الدفع 

دار :بريوت (، الطبعة الثامنة والعشرون،المنجد فى اللغة واالعالم،لويس معلوف١
٢١١.ص،)١٩٨٦،املشريق

دار النحضة (، اساس تعلم اللغة وتعليمها, صدقائهأدوجالص برلون و ٢
٢٥.ص،)١٩٩٤،بريوت.العربية
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قراءة وهو نطق با –أيقر -أمصدر من قر "قراءة "كلمة و 

صطالحا اماأو ٣.وطالعهلقى النظر عليه أو أاملكتوب فيه 
ىل إو أىل معاىن ذهنية إة تتم ترمجة الكتابة هي عمليّ 

توجيه املدرس ىف يس القراءة هيفتدر ٤.لفاظ مسموعةأ
ن يلفظ احلروف وفهم أالقراءة جلعل الطلبة يستطيع 

.معانيها
مساعدة شخص ما  على أن يتعلم  وأما املراد بتعليم هو 

ىل فهم إعرفة أو الدفع ملا أو تزويد با كيف يؤدى شيام
ىل معاىن إة تتم ترمجة الكتابة عمليّ القراءة هي ، واملعرفة
.لفاظ مسموعةأىل إو أذهنية 

التعلم التعاوىناملدخل - ٢
وهو " دخول–يدخل –من دخل :لغة "مدخل"كلمة 

واصطالحا وهو ٥.خرجمصدر امليمى وهو ضد 
.فرتاضات الىت تربطها بعضها ببعضجمموعة من اإل

٦١٦.ص،...المنجد فى اللغة واالعالم،معلوفلويس ٣
دار املشريق :بريوت(، لتوجيه فى التدريس اللغة العربيةا، حممد على السمان٤

١٦٣٦.ص،)١٩٩٨
٩٠٨.ص، ...المنجد فى اللغة واالعالم،لويس معلوف٥
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صاال فرتاضات الىت تتصل اتّ هذه اإل، عالقات متبادلة

.وثيقا بطبيعة عمليىت تدريسها وتعلمها
–م يتعلّ –م تعلّ "لغة مصدر من "التعلم "كلمة 

وكلمة ٦.يقال علمته فتعلم.مطاوعة علم"ماتعلّ 
وهي "تعاونا–يتعاون –تعاون "مصدر من "التعاوىن"

غة با اللّ ويقال التعلم التعاوىن٧.أعان بعضهم بعض
:وهي"pembelajaran kooperatif"االندونيسية

“Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran
yang mengutamakan kerja sama diantara siswa untuk
mencapai tujuan pembelajaran”.

التعاون التعلم التعاوىن هو أسلوب التعلم يهتم:معناها 
.غراض التعليميةبني التالميذ لتحقيق األ

فرتاضات الىت هو جمموعة من اإلوأما املراد باملدخل 
وأما املراد ، وعالقات متبادلةتربطها بعضها ببعض

التعاون بني أسلوب التعلم يهتمهوالتعلم التعاوىنب
.غراض التعليميةالتالميذ لتحقيق األ

، المنجد فى اللغة العربية واالعالم المعاصرة،مؤسسة دار املشرق الكاثوليكية.٦
٥٢٧.ص،)٢٠٠٣:بريوت(وىل ألطبعة ال

٥٣٩.ص، ...المنجد الوسيط فى العربية، مؤسسة دار املشرق الكاثوليكية٧
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,think, pair(األسلوب- ٣ share(

وهو طريقة "أساليب"مجعه "األسلوب"كلمة 
ىل امليول إيشري وأما األسلوب فمصطلح ٨.ومنط

٩.وتفضيالت املطردة الثابتة داخل الفرد

١٠:ىف اللغة اإلجنلزية هي) االفتكار(thinkكلمة 

“to bring the intellectual faculties into play:to use the main
for arriving at conclusions, making decisions, drawing
inferences”.

إستخدام الفكر حلصول على ,تطبيق كفاءة املعارف: أى
.إستخدام اإلستنتاج,      تقرير الفتوى, خالصته
١١:ىف اللغة اإلجنلزية هي)والشريكان(pairكلمة 

“two people who are standing or doing something
together,or are connected with each other in some way”.

او يواسصل الشخصان يعمل الشخصان الشيئ معا :أى
.ىف عدة األمور معا

١٢:ىف اللغة اإلجنلزية هي)املشاركة(shareكلمة 

٥٠٧.ص، ...المنجد فى اللغة واألعالم، مؤسسة دار املشرق الكاثوليكية٨
١٠٤.ص، )١٩٩٤,بريوت(أساس تعلم اللغة وتعليمها،دار النحضة العربية٩ 

10 Raden Paul, Webster’s New Universal Unabridged Dictionary,
Sedond Edition (New York: 1925), Hal. 1897

11 Adam Gadsby, Longman Dictionary of Copntemporari
English, Third Edition (Barcelona: 2001), Hal.1298
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“to take or use apart of(something)with someone or
something”.

.بشخص أو بشيئإشرتاك ىف شيئ:أى

هذه الطريقة )Frank Lyman(لقد طور فرنك ليمان 
وأصحابه من اجلامعة مريلند تغيريا باإلعتبار على أن الطريقة 
التحفيظية وطريقة املناقشة حيث كانت البد من تنفيذها ىف ربط 

وتعطى الطريقة للطالب أوقاتا كثرية .الطائفة الدراسية كلية
وعلى .هم بعضاعضواستجابة تعاونية على بوإجابة وتفكرية 

مت املعلم الدرس القصري ىف مدة قصرية أو قرأ املثال،سبيل 
املدرس .١٣الطالب بالواجبة أو املادة الدراسيية الىت مل يعرفها

يطلب منهم بعد ذلك بالتدبر والشعور مبا شرحها املعلم هلم أو 
.

,thinkطريقة بواملعلم خيتار pair, share ىف هذه احلالة على
.ة األسئلة واإلجابة للطائفة كليةاألفضل من طريق

12 Lexicon Publications, The New Lexion Webster’s Dictionary
of The English Language, 1988 Edition, (New York: 1987), Hal. 915

13 Yuyun Dwitasari, Strategi-Pembelajaran Untuk Penelitian
Tindakan Kelas, (Jakarta: Surya Pena Gemilang, 2007), Hal. 33
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ىف هذه الرسالة أسلوب think, pair, share”"الطريقة بوأما املراد 

الطالب فرصة كثرية العمل فرديا والتعاون بعضهمالذى يعطى
.بعضا
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الفصل الثانى

اإلطارى النظرى والدراسات السابقة 
مفهوم القراءة وأهميتها- أ

تعترب القراءة مهارة أساسية من مهارات تعلم أي للغة 
مهية كل من االستماع أجنبية،فبالرغم من تأكيدها على أ

نه كثريا ما يعتذر على ستخدامها إال ألغة وام الّ واحلديث ىف تعلّ 
هاتني املهارتني ال بسبب ضعفهما لديه ولكن م استخدام املتعلّ 

غة ممارسة شفوية أو لىت تتاح له لكى ميارس اللّ ة الفرص اّ بسبب قلّ 
غة ممارسة شفوية قليلة وغري ن حاجته ملمارسة اللّ أن يشعر أ

وىف هذه احلالة تصبح القراءة مهارة بديلة ىف االتصال .متوقعة
ا مرا ضروريّ وتعلمها أيمها غة عن املهارات الشفوية ويصبح تعلباللّ 

غة هداف تعلم اللّ ا، وبالتاىل تصبح هدفا رئيسيا من أومفيد
ن من خصائص عملية هنا أن نذكره ومما جيدر بنا أ.األجنبية

سم بدوام داة تتّ - غة األجنبية القراءة ىف اللّ 
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الستمراره داة هذا املتعلم الستمررار واالستخدام من حيث هي أا
ىف التعلم، وأداته أيضا ىف االتصال با اإلنتاج الفكرى واألدىب 

غة املتعلمة سواء ىف املاضى أو ىف صحاب اللّ واحلضارى أل
ىف قضاء وقت الفرغ دواته .احلاضر

١.واالستماع به

للقراءة أمهيتها للفرد أل
وهي .املعرفة، العقل واكتسابطريق تثقيف

فا الطالب اليستطيع أن يتقدم ىف ,أداة التعلم ىف احلياة املدرسة
مهارة القراءة ال إذا استطاع السيطرة على إي ناحية من النواحىأ

األخرى يعتمد با ب ىف املوادّ مث تقدم الطّال ، )مفتاح التعلم(حبق 
قرائية، مث القراءة هي املهارة وىل على مقدرته الالدرجة األ

ىت تعني الطالب على التحصيل الدراسى والنموى ساسية الّ األ
وللقراءة الدراسية الىت يتلقاهاىف املدرسة، الفكر من خالل املواد 

متد الشباب با املعلومات الضرورية حلل كثري من دور مهمّ 

____________
كلية :القرىأم (، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات اخرىحممود كامل الناقة،١

١٨٥.، ص)م١٩٨٥الرتبية،
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النحو وميكن أن تؤثر القراءة ىف الفرد على ٢.املشكالت النفسية
:التاىل

تسهم القراءة ىف توسيع خربة الطلبة وتنميتها وتنشط - ١

.االستطالع متكنهم من معرفة انفسهم واالخرين
تفتح القراءة أبواب الثقافة العامة فنجد أغلب القصص - ٢

٣.ختاطب عقول األطفال

نسان ابن فاإل,- ٣
.ونتاج ثقافته,بيئته

فال جناح املعلم أو متعلم ,القراءة أداة رئيسية لتعلم الفرد- ٤
ة مهمة إال باالقراءة فكيف يعلم معلم بال قراءة؟فاالقراء

٤.لكل فرد للتعليم والتعلم

____________
الطبعة الرابعة،اللغة العربية،فصول فى تدريس حسني جعفر اخلليفة،٢

١١٨-١١٧.ص،)م٢٠٠٤مكتبة الرشد،:الرياض(
دون ،المرجع فى تدريس المهارات اللغة العربية وعلومهاعلى سامى احلالق،٣

١٨٣-١٨٢.ص،)م٢٠١٠املؤسسة احلديث للكتاب طرابلس،:انلبن(الطبع،
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مهية القراءة للمجتمع ىف النقاط وميكن توضيح أ
:االتية

مالدى عن طريق القراءة يعرف كل جمتمع - ١
غريه من حضارة وثقافة وفكر، فيستفيد 

وخاصة ىف علم اليوم الذى الغت فيه ويفيد، 
٥.العلمية فوارق الزمان واملكانالتكنولوجيا 

فكل أمة ,- ٢
والكتابة حفظت ، حترص على تراثها
.هذاالرتاث عرب األزمان

فالقراءة,القارئ- ٣
مهمة اجتماعية للعامل والزراع واملعلم 

.والطبيب والتاجر واملهندس

أنواع القراءة -ب

الطبعة الرابعة، ما هيتها وطرائق تنميتها،المهارات اللغويةأمحد فؤاد حممود عليان،٤
١٢٧- ١٢٦. ص، )م٢٠١٠:دار املسلم(

١٠٧- ١٠٦.ص،...المهارات اللغوية,أمحد فؤاد حممود عليان٥
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ميكن تقسيم القراءة من حيث شكلها العام وطريقة 
:أدائها إىل نوعني ومها

القراءة اجلهرية- ١
أن يكون تعلمها تعترب القراءة اجلهرية مهارة خاصة ميكن

و مرحلة من وسيلة أيكون ن غاية ىف حد ذاته، وميكن أيضا أ
لينا  احل تعلم املهارة الكلية للقراءة، فالقراءة اجلهرية ينظر إمر 

اذ قبل أن .يضاة للقراءة الصامتة وللكتابة أكخطوة اوىل ضروري
كد لديه يتمكن املتعلم من أداء هذين النشاطني ال بد أن تتأ

ومن احلقائق .بشكل تام العالقة بني الصوت ورمزه الكتايب
نه كلما اتقن الدارس القراءة اجلهرية ىف لغته االم ساعده فة أملعرو ا

ه وبرغم أمهية هذ.ذلك على تعلم القراءة اجلهرية ىف لغته الثانية
ن املدرسني عادة ما يهملون املهارة باعتبارهاوسيلة وغاية إال أ
.٦

تعلم القراءة والقراءة اجلهرية حتتل منزلة كبرية ىف ميدان

____________
١٩٢-١٩١.ص،...تعليم اللغة العربية, اقةحممود كامل الن٦
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القراءة،وهي وسيلة الىت ميكن للمعلم من الوقوف على مدى فهم 
٧.الطالب املادة املقروءة

القراءة الصامتة - ٢

الصوت الرموز املكتوبة وفهم معانيهابسهولة ودقة، وليس رفع 
فيها با لكلمات، إال عمال إضافيا،والقراءة الصامتة يظهر فيها 

سالته ىف معىن ما قراءة إلجابك، وإذن فهي سرية ليس فيها 
تعد القراءة الصامتة ذات خطر  . صوت وال حتريك لسان أو شفة
يلتنا ىف قراءة الكتب والبحوث كبري ىف حياتنا، اذ هي وس

وهي معني للطالب . 
٨.على حتصيل علومه ىف املدرسة واملنزل واملكتبات العامة

____________
١٢٣.ص،...فصول فى تدريس , حسني جعفر اخلليفة٧
الطبعة , طرق تدريس الخاصة باللغة العربية والتربية االسالمية, فخر الدين عامر٨

٧١.ص) م٢٠٠٠-ه١٤٢٠,علم الكتب(الثانية 
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القراءة الصامتة تستخدم ىف مواقف احلياة أكثر من أن
استخدام اجلهرية، إال أن كال منهما حيتاج إليه املرء ىف تفاعله مع 

ومن هنا كان التدريب على كل منهما أمرا . تمع وفهم مناشطه
٩.أساسيا وضروريا ىف اكتساب املهارات اللغوية

طرق تدريس القراءة -ج
طريقة التدريس هي جمموعة اخلطوات واإلجراءات الىت 

جمموعة التحركات الىت: هي
التعلمى، والىت حتدث بشكل منتظم ومتسلسل لتحقيق األهداف 

١٠:للقراءة هلا مراحل تعليمها وهي. التدريسية احملددة مسبقا

املرحلة االبتدائية- ١

____________
: دمشق(, الطبعة الثانية, فى طرائق تدريس اللغة العربية, حممود أمحد السريد ٩

٣٣٦.ص) م١٩٩٧-١٩٩٦, كلية الرتبية
الطبعة , المدخل للمناهج وطرق التدريس, ماهر إمساعيل صربى حممد يوسف١٠

٢٠. ص) م ٢٠١٠-ه١٤٣١مكتبة الشقرى :الرياض(االوىل 
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توجد ثالثة أنواع من الطرق تتبع ىف تعليم 
:مبادئ القراءة العربية للمبتدئني هي

)الرتكيبية(الطريقة اجلزئية :أوال
مث ة باالجزاء وهي احلروف، تبدأ هذه الطريق

من احلروف ترتكب وهو الكلمات، تنتقل إىل الكل
:ومن أشهر هذه الطرق طريقتان مها,الكلمات

)اهلجائية(الطريقة األجبدية -أ
الغرض منها تعلم املبتدئني أمساء 

مث تركب الكلمات ,احلروف،مث احلركات
احلروف، وتركب اجلمل من من 

.الكلمات
الطريقة الصوتية - ب

جيرى تعليم األطفال أصوات احلروف، 
حبسب هذه الطريقة بدال من أمسائها، 

.بصوته) صورته(إذ يقرتن شكل احلرف 

)التحليلية(الطريقة الكلية :ثانيا
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طريقة الكلمات-أ
" انظر وقل"كذلك طريقة ويطلق عليها،

ها يبدأ التلميذ القراءة بالكلمة، وفي
فهي تبدأ عادة من خالل الباحلرف، 

لمات استعمال الصور حبيث تتكرر الك
مث من الصور تثبت ىف ذهن الطفل، 

يستغىن املعلم عن الصور الىت ترافق هذه 
.الكلمات

طريقة اجلملة - ب
تنفق هذه الطريقة مع طربقة الكلمات ىف 

هتمام با وهو اإلعليه، األساس الذى تقوم 
ولكنها ختتلف عنها ىف تفسري املعىن، 

.الوحدة الكلية فتجعلها اجلملة ال الكلمة

)املزدوجة(الطريقة التوليفية :ثالثا
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الطريقة ليست طريقة اجلملة،هذه 
أكثر من طريقة أو اإلفادة من كل طريقة بالقدر 

.الذى يفيد ىف حتقيق الغرض من تعليم القراءة
رحلة املتواسطة امل- ٢

إن فعلى معلم املرحلة املتواسطة أن يعمل على السري ىف تنمية 
وأما الطريقة . قدرة التالميذ على القراءة السريعة الواعية الفامهة

الىت ميكن يسلكها املعلم ىف درس القراءة الصامتة ىف املرحلة 
:املتواسطة، فتتلخص فيما يلى

ء اجلو املناسب املعلم موضوعه، وبعد أن يهيخيتار-أ
لب من تالميذه يطله، ويثري دوافع التالميذ حنوه، 

.مع فهم املعىنقراءة صامتة سريعة، 
مناقشة املوضوع عن طريق أسئلة أعدها املعلم ىف - ب

.للكشف عن مدى فهمهم ملا قرؤوه,دقة
للتدريب على حسن الداء ,يقرأ املوضوع قراءة جهرية- ت

الىت مل تنل حظها واستيفاء املناقشة ىف بعض اجلوانب 
.من االهتمام
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يطالب التالميذ ىف النهاية بتلخيص املوضوع أو - ث
١١.بتحويله اىل قصة أو حوار متثيلى أو إعداد للنقد

املرحلة الثانوية - ٣

اكتسبت ىف القراءة وترقية األذواق، وزيلدة الكفاءة ىف استخدام 
الكتب واملكتبات ومصادر املعلومات للوصول إىل مستوى عال 

.من الكفاءة ىف قراءة الدرس واالستذكار

تتمثل أهم أهداف املطالعة ىف هذه املرحلة ىف تعويد 

فكار استخدام املراجع واالنتفاع باملكتبة واستخراج اال
اجلزئية،وتنظمها عن طريق تكليفهم إعداد ملخصات، واالنفعال 
باملقروء،واالنتفاع باالفكار واملعاىن املستنبطة ىف حل مشكالت 

.

,TPS)thinkتعريف التعلم التعاونى بأسلوب - د pair,

share(

____________
١٤٧-١٢٦.ص ،...فصول فى تدريس, حسن جعفر اخلليفة١١
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إن التعلم التعاوىن يؤدى إىل طريقة التعليم حيث أن 
طائفة صغرية ويتعاونون بينهم فيها على الطالب يتشاركون ىف 

وكان التعلم التعاوىن أسلوب من األساليب التعليمية يتعلم . التعلم
فيها الطالب ىف طائفة صغرية متخالفة ومستوى قدرة 
متنوعة،وتكون ىف كل هذه الطائفة قدرة الطالب من الواطئة 

هم املواد واملتواسطة والعالية، وهم يتعاونون على انتهاء الواجبة لف
١٢.الدراسية

إن التعلم التعاوين جيتمع الطالب ىف طوائف صغرية ىف 
ولكل ١٣.

الطالب منهم اختالفات متنوعة على األساس إن كانت هي 
وبأسلوب .

عملية التعلم متجهة إىل االشرتاك ىف التعلم التعاوىن فكانت 
العمل وابتداع التفاعلية التعاونية ىف تعلم الطالب مع أعضاء 

وكان مصدر التعلم للطالب ليس هو مدرسا وكتابا .طوائفهم
____________

12 Rahmah Johar, Dkk, Pembelajaran Matematika SD I,
(Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2007), Hal. 218

13 Isjoni, Cooperatif Learning: Efektifitas Pembelajaran
Kelompok, (Pekan Baru: Alfabeta, 2007), Hal. 17
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فحسب، وإمنا الطالب بأنفسهم،فالتعلم التعاوىن منفعة كبرية 

.ويتعاطون دوافعا عالية بينهم

إن التعلم التعاوىن يلعب بدور كثري عند الدروس،حيث 
أن الطالب يعملون ىف طائفتهم حماولة حلصول على الشيء املراد 
إليه،وبعد انتهاء احلصة الرمسية فكانوا يعملون ىف الطوائف مناقشة 

ى . عما كانت من املواد الدراسية

مسيطرون على املواد الدراسية إعداد االتباع االختبار بعد العمل 
.ىف شكل التعلم مجيعهم

تعريف أسلوب بافتكار والشريكان ىف التعلم - ١
,think(واملشاركة  pair, share(

هذه الطريقة )Frank Lyman(لقد طور فرنك ليمان 
وأصحابه من اجلامعة مريلند
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تغيريا باإلعتبار على أن الطريقة التحفيظية وطريقة 
املناقشة حيث كانت البد من تنفيذها ىف ربط الطائفة الدراسية  

وتعطى الطريقة للطالب أوقاتا كثرية وإجابة وتفكرية .كلية
مت املثال،وعلى سبيل .واستجابة تعاونية على بضدهم بعضا

املعلم الدرس القصري ىف مدة قصرية أو قرأ الطالب بالواجبة أو 
املدرس يطلب منهم بعد ذلك .١٤املادة الدراسيية الىت مل يعرفها

.املادة

,thinkأسلوبواملعلم خيتار طريقة ب pair, share ىف هذه احلالة على
وأما تعريف .األسئلة واإلجابة للطائفة كليةاألفضل من طريقة

,thinkأسلوببطريقة pair, shareللطالب فهوالتعليم الذى يعطى
وللمدرس فيها .

دور كبري لتهذيب الطالب ىف عمل مناقشتهم حىت تكون عملية 
وهذه تدل على أن ية وتأثريية وفرحية،التعليم عاشية وفعلية وإبكار 

____________
14 Yuyun Dwitasari, Strategi-Pembelajaran Untuk Penelitian

Tindakan Kelas, (Jakarta: Surya Pena Gemilang, 2007), Hal. 33
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الطالب يقدرون على حل املشكالت مباشرة ويفهمون املواد 
الدراسية مجاعة بالتعاون بعضهم بعضا وإعداد اخلالصة مع 
تقدميهم أمام الفصل خطوة القيام بالتقومي على عملية التعليم 

.١٥

أسلوبالتعاونى بعلم تخطوات إجراء طريقة ال- ه
Think, Pair, Shareوتطبيقها فى تعليم القراءة.

يقوم على ثالث think, pair, shareتطبيق أسلوب 
:خطوات وهي

)Think(افتكار - ١

يعطى املدرس للطالب أسئلة ومعلومات مبا 
ىف املواد الدراسية،مث يطلب منهم التفكري عن 

.أسئلة واملعلومات فردية ىف دقائق

____________
15 Anita Lie, Cooperatif Learning, (Jakarta: Grasind,. 2002),

Hal. 35
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) Pair(ىف العملالشريكان - ٢

يطلب املدرس من الطالب بالشريكان ىف 
العمل مع أصدقائهم وباملناقشة عما الذى 

والتعاون بينهم ىف .فكروها ىف اخلطوة االوىل
منهم الكتشاف األجوبة هذه اخلطوة مرجو

.من االسئلة واألفكار اخلاصة الىت فكروها
وىف حني يكون الوقت الذى يستعده املدرس 

.ىل مخس دقائق عادةفيها حوا

)Share(املشاركة- ٣

تعترب املشاركة خطوة النهاية من اخلطوات 
حيث أنة املدرس يطلب من الطالب 
املشاركة ىف الشريكان ىف التعلم بأن يعرضوا 

.١٦

____________
16 Johar, Rahmah, dkk.Pembelajaran Matematika SD 1,...,

Hal. 218
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وأما إجراء طريقة التعلم التعاوىن باالفتكار والشريكان ىف 
,think(العمل واملشاركة  pair, share( ىف تعليم القراءة

:هي

ويأمرهم ملدرس للطالب ألسئلة ونص القراءة،يقدم ا- ١
.بأن يفكروا عن إجابتها وحيللوا حتليال فرديا

مث يطلب املدرس من الطالب باإلزدواج مع - ٢
.واملناقشة عما يفكرواها عن األسئلةأصدقائهم 

ىف هذه اخلطوات يطلب املدرس من الطالب - ٣
.باالزدواج وتقدمي إجابتهم امام الفصل مزدوجني

التعلم الطريقةفإن )Frank Lyman(قد طور فرنك ليمان 
أسلوبا يعطى الطالب , )think, pair, share(أسلوبالتعاوىن ب

ومن مميزات . أصدقائهم االخرينفرصة كثرية ليتعاونوا مزدوجا مع 
وميكن . األسلوب حسن إشرتاك الطالب بعضهم بعضاهذا

١٧.دراسية وكل مرحلة العمر من الطالبالواد املتطبيقه ىف كل 

,Think(أسلوبمزايا وعيوب - و Pair, Share (

____________
17 Anita Lie, Cooperatif Learning, ..., Hal. 57
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:ومن مزايا هذ األسلوب كما هي

تدريب الطالب على اإلشرتاك ىف العمل وتعبري - ١
أفكارهمعن 

يكون الطالب كلهم يورطون ىف عملية التعليم - ٢
والتعلم 

تدريب الطالب على تسعري األفكار واألراء من - ٣
االخرين 

تنمية املسؤلية االجتماعية عند الطالب - ٤
٥ -

قيامهم باملناقشة 

:وأما عيوبه فهي كما يلى

قد تكون حمدودة على عدة الطالب النشيطة ىف - ١
الطائفة الدراسية 

حتتاج اىل وقت طويل - ٢
ال يعرف املدرس على قدرة الدارسني كلهم متاما - ٣
٤ -
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قلة املقاعد وقلة العواضد ,املشكلة ىف إجرائها- ٥
لتنظيم عملية الطائفة 

الدراسات السابقة- ز
يىن،استخدام مدخل التعلم التعاوىن سرى مول- ١

لرتقية التحصيل الدراسي،الرسالة CIRCبأسلوب
اجلامعية،غري منشورة،جامعة الرانريي االسالمية 

.م٢٠١٠بند أتشيه -احلكومية،دار السالم
أما املشكلة ىف هذ البحث أن كثريا  من الطالب ال 

وأما املنهج . يسيطرون على اللغة العربية سيطرة جيدة
. البحث ىف هذا البحث هي منهج إجرائي

واالهداف من هذه الرسالة أي ملعرفة فعالية استخدام 
لرتقية حتصيل CIRCمدخل التعلم التعاوىن بأسلوب 
ىف املدرسة العالية الطالب ىف تعلم اللغة العربية

ونتائج البحث من هذه .احلكومية السالمية مسالنجا
الرسالة أي املقارنة بني نتائج الطالب ىف االختبار 
القبلى والبعدى بإرتفاع نتيجتهم ىف االختبار البعدى 
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بالنسبة لنتيجتهم ىف االختبار %١٥اىل أكثر من 
كان هذا االرتفاع يدل على ان استعمال .القبلى
يأثر ىف رفع درجة CIRCل التعلم التعاوىن مدخ

.الطالب ىف تعلم اللغة العربية

والدراسة احلالة من سرى موليىنوعالقة بني دراسة 
ناحية وجه االختالف هي ىف املنهج أي تستخدم 

باملنهج االجرائى والدراسة احلالة سرى موليىندراسة 
واالختالف ىف مكان الذى يقع .باملنهج التجرييب

ها املشكلة أي مكان الدراسة احلالة ىف املعهد في
إنسان قرأىن أتشيه كربى،وأما الدراسة السابقة ىف 

واالختالف ىف .املدرسة العالية االسالمية مسالنجا
مساعدة املشكلة أي تستخدم الدراسة السابقة 

لرتقية التحصيل CIRCمدخل التعلم التعاوىن بأسلوب
وأما الدراسة احلالة تعليم القراءة مبدخل الدراسي

وكذالك االختالف .TPSالتعلم التعاوىن بأسلوب 
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وليس هلا وجه التشابه بني .ىف أهداف البحث
.الدراسة السابقة والدراسة احلالة

، STADأميمة، تطبيق التعلم التعاوىن بأسلوب - ٢
جامعة الرانريي الرسالة اجلامعية،غري منشورة،

بند أتشيه - ومية، دار السالمحلكاالسالمية ا
.م٢٠١٠

أما املشكلة ىف هذه البحث يشعر الطالب ان اللغة 
العربية درس صعب لديهم ىف تعلمها كامال ولذالك 
حيتاج اىل الطريقة اجليدة لرتقية التحصيل الدراسي 

وأما منهج البحث ىف هذا . لدى التالميذ ىف تعلمها
البحث هي وأهداف هذا. البحث هي منهج إجرائي

لرتقية STADملعرفة فعال التعلم التعاوىن بأسلوب 
واما نتيجة . دوافع الطالب ىف تعلم اللغة العربية

البحث هلذه الرسالة فهي إن التعلم التعاوىن بأسلوب 
STAD فعاال لرتقية التحصيل  الدراسى لدى

.التالميذ ىف تعلم اللغة العربية
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عالقة بني دراسة أميمة والدراسة احلالة من ناحية 
وجه االختالف هي ىف املنهج أي تستخدم دراسة 
أميمة باملنهج االجرائى والدراسة احلالة باملنهج 

واالختالف ىف مكان الذى يقع فيها . التجرييب
املشكلة أي مكان الدراسة احلالة ىف املعهد إنسان 

السابقة ىف املدرسة قرأىن أتشيه كربى، واما الدراسة 
واالختالف ىف .MIN KUTA BATEEاالبتدائية 

مساعدة املشكلة أي تستخدم الدراسة السابقة 
وأما الدراسة STADتطبيق التعلم التعاوىن بأسلوب 

تعليم القراءة مبدخل التعلم التعاوىن بأسلوب احلالة
TPS .وليس . وكذالك االختالف ىف أهداف البحث

.ني الدراسة السابقة والدراسة احلالةهلا وجه التشابه ب
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الثالثالفصل
منهج البحث

طريقة البحث- أ 
إن طريقة البحث اليت يستعملها الباحث يف تأليف هذه 

Experiment"ما يقال بإلجنليزية أو. يبةيالرسالة فهي طريقة جتر 

Research" كما يعرف باإلندونيسية ،"Penelitian Eksperimen."
أن يعرف أثر وهو املنهج العلمي الذي يستطيع الباحث بواسطته 

وله األثر ). املتغري التابع(على النتيجة ) املتغري املستقل(السباب 
١.اجللي يف تقدمي العلوم الطبيعة

ويف هذه األواخر يستخدم هذا البحث أيضا يف تقدم 
"( التصميمات التمهدية"فيه ويتبع. العلوم االجتماعية واللغوية

Pre – Experimental Design (ت عدة فستانلي وتسمى مبسميا
بينما هلمان ومهرنز، 

مكتبة (، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، العّسافصاحل بن أمحد ١
٣٠٣. ، ص)١٤١٦الريض، : العبيكان 



٣٦
Poor – Designs ، أما

تكمان فال يرى أنه ميكن أن توصف بتصميمات فيقول عنها 
Non – Design

٢.
وسواء مسيت بتصميمات متهيدية أو رديئة أو غريها، فهي 

قد 
أن تكون تصميمات جتريبية إلنه ال يتم فيها ضبط ) ١٩٧٨(

املتغريات ضبطًا مينع من تأثري كل العوائق اليت تعوق الصدق 
ملعرفة مدى أثر عوائق . الداخلي للتجربة اليت مت ذكرها سلفاً 

التمهيدية الصدق الداخلي والصدق اخلارجي على التصميمات 
ويف هذا البحث، جتري الباحثة حبثها يف.٣)١(أنظر اجلدول رقم 

٤". One Group Pretest Postest Design"موعة، ويسمى بـ 

T1 X T2

T1 : االختبار القبلي

١٨٨. ص، ....المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية،محد العّساف، أصاحل بن ٢
. ص، ....المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية،محد العّساف، أصاحل بن ٣

٣١٤
4Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (PT. Rineka Cipta: Jakarta,
2005), hal. 121



٣٧
X : جريبةالت
T2 : االختبار البعدي 

جتريبيةشبه حبوث : إىل قسمنيالتجريبية تنقسم البحوث
Quasi Experiment)(وحبوث جتريبية حقيقية ،)True

Experiment .( والفروق األساسي بني التصميم التجرييب احلقيقي
والتصميم شبه التجرييب أن التصميم األخري ال يلتزم بتقسيم 
جمموعات التجربة باستخدام التعيني العشوائي، بعكس التصميم 

ئي التجرييب احلقيقي الذي يقوم على التعيني العشوا
.جتريبيةويف هذه البحث استعمل الباحث شبه ٥.للمجموعات

المجتمع والعينة-ب
مبعهد هذه الرسالة هو مجيع الطلبة

الطلبةالباحث تار واخ.طلبة٣٦٦وكان عددهمإنسان قرأىن 
وكان .بةلط٣٠بعددهمكعينة البحث )ج(الثاىن الثانوىبالصف 

مناهج البحث في العلوم النفسية أبو عالم، رجاء حممود، ٥
.٢١٩. ، ص)٢٠١١دار النشر للجامعات، : القاهرة(والتربوية، 



٣٨
يف اللغة العربية ن معرفتهنهذا الصف ألالطلبةاختياره
وال خيتار الباحث الفصل االول ملختلف خلفية دراسات ,متنوعة،

، جبانب أن 
الصف من الطلبةوكان العملية التعليمية ال جترى إال ملدة قصرية،

تار الباحث الطريقة خيإذ . الثالث مل يوجدوا ىف هذا املعهد
العينة بقصد وهي طريقة اختيار (Purpossive Sampling)العمدية 

٦.عند إجراء البحثالباحثتاجها معني أوهلا معلومات حي

:قال حممد عني يف كتابه 
"Purpossive Sampling adalah suatu teknik pengambilan

sampel yang didasarkan pada suatu realitas, bahwa sampel
yang dipilih dan yang ditetapkan oleh peneliti didasarkan

pada pertimbangan  tertentu".
7

إن الطريقة العمدية أو الغرضية هي إحدى األساليب 
املقررةألخذ العينة اليت تأسس على احلقيقية، وأن العينة املختارة 

.س احلالة املعينةبالباحث على تأس
6Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan

Praktik, Edisi Revisi Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 124

7Moch Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Pasuruan:
Hilal Pustaka, 2007), hal. 98
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أدوات البحث-ج

تاج إليها الباحث تصدر حياليتأدوات البحثوكانت 
:من األدوات التالية

اإلختبار - ١
أن اإلختبار رجاء حممود أبو عالماإلختبار هو كما قال 

الورقة وكذلك بعض اليت يطلق عليها إختبار القلم و هو
. اإلختبارات العملية لقياس قدرات األفراد

ينقسم اىل قسمني، وأما اإلختبار هلذه الرسالة العلمية
:فهي 

)Pre-Test(اإلختبار القبلي -

الضابطة قبل إجراء التجربية بعرض حتديد مستوى 
. التحصيل الدارسي لديهما ىف درس اللغة العربية

)Post-Test(اإلختبار البعدي -



٤٠
تجربية و 
الضابطة بعد إجراء التجربية بعرض حتديد مستوى 

٨.التحصيل الدارسي لديهما ىف درس اللغة العربية

ط ليكون االختبار اختبارا جيدا ومن أهم شرو 
٩.هتم بثبات وصدق االختبارفينبغي للباحث أن ي

افتكار أسلوب وإلجابة أسئلة البحث عن استخدام 
يف تعليم . )think, pair, share(والشريكان ىف التعلم واملشاركة 

تعليم الطلبة الصف الثاىن الثانوى مبعهد قوم الباحث بفي، القراءة
افتكار والشريكان ىف باستخدام إنسان قرأىن درس اللغة العربية 

.)think, pair, share(التعلم واملشاركة 
هذه الرسالة فيتبع الباحث وأما طريقة التأليف والكتابة 

الطريقة اجلارية بكلية الرتبية  وتأهيل املعلمني يف جامعة الرانريى 
:    املقرر ىف الكتاب مسمى بـ 

٣٠٧. ص،...، المدخل محد العسافأصاحل بن ٨
9Moh. Matsna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi

dan Tes Bahasa Arab, (Tangerang: Alkitabah, 2012), hal. 175



٤١
“Pedoman Akademik dan Penulisan Skripsi

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri
(UIN) Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh 2014.”
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الفصل الرابع
عرض البيانات وتحليلها

رض البياناتع- أ
حملة عن ميدان البحث- ١

يف هذا الباب يشرح الباحث عن هذه البيانات ملعرفة 
وقد قام الباحث . قدرة الطلبة ونتيجتهم يف تعلم اللغة العربية

بشبه جتريبية للحصول على تلك البيانات مبعهد إنسان قرأىن 
اعتمادا على رسالة عميد كلية الرتبية وتدريب املعلمني جامعة 

.Un.08/FTK/PP:الرانريي دار السالم بندا آتشيه رقم  00.

9/8799/2015.

كان معهد إنسان قرأىن معهد من املعاهد الرتبوية 
املعهد يف ذهويقع . املوجودة يف منطقة أتشيه الكربىاالسالمية  

بقرية أنيك (Banda Aceh-Medan)شارع بند أتشيه ميدن 
يناير ٢٠وقد أسس هذا املعهد ىف تاريخ .(Aneuk Batee)باتى

.وأما رئيس املعهد هو األستاذ مذكر ذواكفلميالدية،٢٠١٤
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، ألنه أراد أن "إنسان قرأىن"وقد مسي املؤسس هذا املعهد 
يكون هذا املعهد يتكون من العلوم الدينية، منها العلوم القرأن، 

. والعلوم احلديث، وغري ذلك
وأما العلوم األخرى، منها الكيميا، والفيزيا، وااللة 

لذا، ليس الغرض منه الستعداد أبناء . حلديثةالتكنولوجية ا
املسلمني قادرين ومسيطرين على حفظ القرأن فحسب، بل 

كما يرجى من الطالب أن يكونوا . متضمن فيه العلوم احلديثة
قادرين على ممارسة اللغة العربية واإلجنليزية ىف االتصال ىف بيئتهم 

.ومسيطرين على االلة التكنولوجية العصرية
ول إىل هذه األغراض فقد أعد املعهد بعض وللوص

:الوسائل الىت تدافع الطلبة عليها، وهي كما يلى 
إن الطالب الذين يطلبون العلوم ىف :المسكن-١

املعهد عليهم أن يسكنوا فيه وال يسمح الرجوع 
وذلك لسهولتهم ىف حفظ القرأن . 

.وممارسة اللغة األجنببية مع أصدقائهم
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ى كافة الطالب أن يقوموا عل: المسجد-٢
.الصلوات املفروضة اخلمس ىف املسجد مجاعة

: المكتبة-٣

.عند القيام باالتعلم مع معلمهم
يشرتى الطالب ىف الشركة : الشركة التعاونية-٤

من األطعمة التعاونية كل ما حيتاجون إليه 
.واألدوات املدرسية وغريها

فيمكن النظر .مدرسا٦٨املعهداهذوعدد املدرسون يف
:إىل اجلدول التايل

٤-١اجلدول 
عدد املدرس مبعهد إنسان قرأىن

عدد املدرس
ناثاإلالذكور
٢٨٤٠٦٨
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من اجلدول السابق فنعرف أن كل املدرس مبعهد إنسان 
ين يعلمون اللغة العربية ثالث ذوستون مدرسا، والمثانية قرأىن

.مدرسات
طالبا، ٣٦٦مبعهد إنسان قرأىنوكان عدد الطلبة 

ولكل ، ةطالب١٨٢طالبا والطالبات منها ١٨٤منها والطالبون
:فيمكن النظر إىل اجلدول التايلصف يتكون من عدد الطلبة 

٤-٢اجلدول 
مبعهد إنسان قرأىن عدد الطلبة 

عدد الطلبةالفصلالرقم
١٢٨األولالفصل ١
٢٣٢الفصل األول ٢
٣٣١فصل األول ال٣
٤٣٤فصل األول ال٤
١٢٨فصل الثاىن ال٥
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٢٣٢فصل الثاىن ال٦
٣٣٠فصل الثاين ال٧
٤٢٧فصل الثاينال٨
١٣١فصل الرابع ال٩
٢٢٧فصل الرابع ال١٠
١٣٣فصل اخلامس ال١١
٢٣٣فصل اخلامس ال١٢

٣٦٦جمموع

مبعهد إنسان ة بمن اجلدول السابق أن عدد الطلظهرت
الثاىن  منها الفصل وأخذ الباحث. با وطالبةلاط٣٦٦قرأىن هي 

).٣(الثاىن الثانوى ج عينة يعين الفصل ك

العملية الرتبوية وللحصول على األهداف املذكورة جتري 
ة، يالدراسعلى مرحلة
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بعض املرافق العامة اليت تدعم مبعهد إنسان قرأىن تعد مدرسة 
:، وهي كما يليعملية التعليم والتعلمجناح

٤-٣اجلدول 
املرافق العامة مبعهد إنسان قرأىن 

العددأنواع الوسائلرقم
١٢فصول الدراسة١
١غرفة املدرسني٢
١غرفة ناظر املدرسة٣
-معمل الكومبوتر٤

١املكتبة٥
٢ملعب الرياضة٦
٢املقصف٧
٤املرحاض٨
١املسجد٩
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١احلديقة١٠
٢٥

بمدخل التعلم التعاونى القراءةإجراء تعليم -٢
TPSبأسلوب 

يف الفصل مبعهد إنسان قرأىن قبل إجراء عملية البحث
أعد الباحث)٣(لثاىن الثانوى جا

اليت تتكون من اإلختبار القبلي، وإلختبار البعدي، وإعداد 
سيوضح الباحث التوقيت التجرييب ). (RPPالتحضريالدراسة أو 

التعليم وتعلم  عمليةوخطوات التعليم، سيعد الباحث التوقيت 
:كما يلي

٤-٤اجلدول 
TPSبأسلوب مهارة القراءة عملية التعلم وتعليم التوقيت 

ساعةتاريخيوماللقاء
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١٢.٠٠-٢٠١٦١٠.٤٠أبريل ٢٣السبتاللقاء األول
١٢.٠٠-٢٠١٦١٠.٤٠أبريل ٣٠السبتاللقاء الثاين
١٢.٠٠-٢٠١٦١٠.٤٠مايو  ٧السبت اللقاء الثالث

٤-٥اجلدول
)اللقاء األول(TPSبأسلوب القراءة عملية التعلم وتعليم

نشاط الطلبةباحثنشاط ال
الفصل يدخل الباحث

بإلقاء السالم على 
نظر إليهم يالطلبة و 

رتب الفصل مث يو 
الدعاء البتداء عملية 

ويسأل التعليم والتعلم
حاهلمعن 

الطلبة السالم يبجي-
وخيربوا قرأ الدعاءيو 

.عن حاهلم

ستمع الطلبةي-
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 يعرف الباحث عن
نفسه
 يبني الباحث أهداف

تعليم القراءة 
 يقدم الباحث أوراق

للطلبة االختبار القبلي
يوميّاتنا ىف "مبوضوع 

ملعرفة درجة " املدرسة

شرحهم عن كيفية يو 
إجابتها

يلقى الباحث السالم -
قبل خروج إىل الطلبة
نصحهم بأن يالفصل و 

.يتعلموا جيدا

يستمع الطلبة بيان -
الباحث

لبة ذلكالطجييب-
االختبار

ستمع الطلبةي-
.وجييب السالم
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٤-٦اجلدول
)اللقاء الثاين(TPSالقراءة بأسلوب عملية التعلم وتعليم 

نشاط الطلبةلباحثنشاط ا
الفصل دخل الباحثي-

بإلقاء السالم على 
نظر إليهم يو الطلبة

رتب الفصل مث الدعاء يو 
البتداء عملية التعليم 

سأل عن يو والتعلم
حاهلم

شرح الباحث هلم قليل -
عن ورقة االختار القبلي

وبعدها خيرب الباحث-
الذى سيعلمه املوضوع

السالم الطلبة يبجي-
وخيربوا عن قرأ الدعاءيو 

حاهلم

إهتم الطلبة إىل الباحث -
ويسألوا عما مل يعرفهم

يستمع الطلبة ما كتب -
الباحث



52

ويكتب اىل الطلبة،
الباحث املوضوع 

ىف " يومّياتناىف البيت"
.السبورة

بدأ الباحث عملية -
التعلم والتعليم بأسلوب 

TPSىف الفصل
ينقسم الباحث الطلبة -

إىل جمموعات يتكون  
اإلثننيكل منها من 

يأمر الباحث الطلبة -
ليقرأ النصوص باإلزدواج 

مع أصدقائهم

 اهتم الطلبة اىل
الباحث

  جيلس الطلبة
باإلزدواج مع 

أصدقائهم

يقرأ الطلبة النصوص -
باإلزدواج مع أصدقائهم 
ويسألوا الباحث مامل 

عما يتعلق فهمي
يومّياتناىف "باملوضوع 
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يدعو الباحث أحد -
الطلبة من كل فرقة 
ليقرأ النصوص العربية 

قبل قراءة الباحث
بعد ذلك أمر الباحث -

الطلبة من فرقة أخر 
ليصلح قراءته إذا وجد 

األخطاء
اعطى الباحث -

التمرينات إلجابة 
ألسئلة املتعلقة 

يومّياتناىف "باملوضوع

" البيت

يقوم الطلبة ويقرأ -
النصوص العربية أمام 

فرقته 

ويصلح يستمع الطلبة-
األخطاء

 جييب الطلبة
التمرينات 

وجييب يستمع الطلبة
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" البيت
الدرس لباحثتتم اخي-

يلقي السالم إىل الطلبة و 
الفصل خروجقبل

نصحهم بأن يتعلموا يو 
.جيدا

السالم

٤-٧اجلدول
)اللقاء الثالث(TPSبأسلوب القراءة عملية التعلم وتعليم 

نشاط الطلبةنشاط الباحث
الفصل دخل الباحثي-

بإلقاء السالم على 
نظر إليهم يو الطلبة

رتب الفصل مث يو 
الدعاء البتداء عملية 

السالم جييب الطلبة
وا وخيرب ويقرأ الدعاء 

عن حاهلم
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سأل يو التعليم والتعلم
عن حاهلم

يقدم الباحث أوراق -
للطلبة االختبار البعدى

أنشطاتى ىف "مبوضوع 
ملعرفة درجة " البيت

يدعو الباحث الطلبة -
قرأو ليواحدا واحدا

أمام النصوص العربية 
صل الف

لبة ذلكالطجييب-
االختبار

 يقرأوا يتقدم الطلبة و
النصوص العربية أمام 

الفصل

وجييب يستمع الطلبة
مالسال
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 يلقى الباحث السالم
قبل خروج إىل الطلبة
نصحهم بأن يالفصل و 

.يتعلموا جيدا

التحصيل الدراسي عند الطلبة في تعليم القراءة-٣
TPSبأسلوب 

تطبيق راءة بعد تعليمهم بوملعرفة قدرة الطلبة على الق
يالقبلعلى إجراء االختبار فاعتمد الباحثTPSأسلوب 

والبعدي، وعلى الطلبة أن جييبوا األسئلة املقدمة هلم باإلجابة 
.الصحيحة

٤-٨اجلدول 
يوالبعديختبار القبلنتيجة اال

نتيجة االختبار البعدينتيجة االختبار القبلي رقم
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١.٢٢٥٢.٤٢١

٤٠.٨٨٠.٧درجة املعتدلة

وبعد إنتهاء االختبار البعدى فتمت العملية التجربة 
والغرض ). TPSتعليم القراءة مبدخل التعلم التعاوىن بأسلوب (

هذا االختبار لتحديد املستوى التحصيل الدراسي يف مهارة 
على يختبار القبلاالالباحثانات حصلالبيهذهمن .القراءة
على نتيجةيختبار البعداإلتحصلو ١.٢٢٥ر بتقدينتيجة

٢.٤٢١تقديرب

تحليل البيانات ومناقشتها- ب
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وحتليل البيانات عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي باختبارات 
(“t” Test)١الرموز كما يليستعمل الباحثيف:

to =

:البيانات 
: to٢حاصل املالحظة.
MD: املتغرية األوىل ونتيجة املتغرية متوسطة الفروق بني نتيجة

:الثانية، فهو من اتباع اخلطوات التالية
MD =

: ΣD جمموع الفروق بني نتيجة املتغرية األوىل ونتيجة املتغرية
: من خطوات اآلتيةDالثانية، و

: D = X - Yنتيجة املتغرية األوىل ناقصة بنتيجة املتغرية الثانية.
: X األوىلنتيجة املتغرية.
: Yنتيجة املتغرية الثانية.
: Nعدد العينة.

1 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 305.

2Ibid, Pengantar...., hal. 307.
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: SEاخلطاء املعياري للفروق وهو اتباع الرموز التايل:SE =
١

: SDD اإلحنراف املعياري للفروق بني نتيجة املتغرية األوىل ونتيجة
:٣املتغرية الثانية، يعين

SDD =
٢ − ٢

٤.العدد الثابت: ١

٤-٩اجلدول 
جمموع الفروق بني نتيجة االختبار القبلي ونتيجة االختبار البعدي

رقم
نتيجة 

االختبار 
القبلي

نتيجة 
االختبار 
البعدي

D = x –
yD٢ = (x - y) ٢

3 Ibid, Pengantar...,, hal. 305 – 306.
4 Ibid, Pengantar...., hal. 282.



62

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥

٤٣
٥٠
٣٧
٦٢
٣٧
٣٧
٤٣
٣٧
٤٣
٥٠
٣٧
٣١
٣٧
٣١
٥٦

٨١
٨٧
٨١
٧٥
٨١
٩٣
٨٧
٨١
٧٥
٨١
٦٨
٨١
٦٨
٦٨
٧٥

-٣٨
-٣٧
-٤٤
١٣-

-٤٤
٥٦-
٤٤-

-٤٤
-٣٢
٣١-
٣١-
٥٠-
٣١-

-٣٧
-١٩

١٤٤٤
١٣٦٩
١٩٣٦
١٦٩
١٩٣٦
٣١٣٦
١٩٣٦
١٩٣٦
١٠٢٤
٩٦١
٩٦١
٢٥٠٠
٩٦١
١٣٦٩
٣٦١



63

١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

٣٧
٢٥
٥٦
٤٣
٤٣
٣٧
٣١
٣٧
٣٧
٣٧
٣١
٣٧
٥٠
٤٣
٥٠

٧٥
٩٣
٨٧
٧٥
٩٣
٨٧
٨١
٨٧
٨١
٧٥
٨٧
٧٥
٧٥
٨٧
٨١

٣٨-
٦٨-
٣١-

-٣٢
٥٠-
٥٠-
٥٠-
٥٠-

-٤٤
-٣٨
٥٦-

-٣٨
٢٥-
٤٤-
٣١-

١٤٤٤
٤٦٢٤
٩٦١
١٠٢٤
٢٥٠٠
٢٥٠٠
٢٥٠٠
٢٥٠٠
١٩٣٦
١٤٤٤
٣١٣٦
١٤٤٤
٦٢٥
١٩٣٦
٩٦١



64

٣٠=N--
ΣD=-
١١٩٦ΣD٥١٥٣٤=٢

، يف )t” Test“(ت –نظرا إىل النتيجة من االختبار 
:البيانات اآلتيةاجلدول السابق وجدت 

-١١٩٦) = ΣD(جمموع الفرق بني اإلجابتني .١
٥١٥٣٤) = ΣD2(جمموع مربعات الفرق بني اإلجابتني .٢
٣٠) = N(عدد العينة .٣

، أن تتبع )MD(وملعرفة داللة املتوسط الفرق بني نتيجة املتغريتني 
: خطوات التالية 

MD =
= ٣٠

= ٣٩,٨ -
عن اإلحنراف املعياري للفروق بني نتيجة الباحثبحث يمث 

:)SDD(املتغريتني 
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SDD =
٢ − ٢

= −
= 1717,8 − (−39,8)
= 1717,8 − 1584,04
=√133,76
= ١١,٥٦

SE: (SE(عن اخلطاء املعياري للفروق بحث الباحثيمث  = √
= ,√
= ,√
= ,,
= ٢,١٤
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إىل عد كل خطوات احلساب السابقة فوصل الباحثوب
عرب يأن لكن على الباحث. تبار فروض حبثهااخلطوة اآلخرة الخ

:يليفرض اإلحصائية كما 
Ha = µ > µ: أسلوبالداللة على أن استخدام"TPS " يرقى

.ىف مهارة القراءةقدرة الطالب
Ho = µ ≤ µ : أسلوبالداللة على أن استخدام"TPS "

.ىف مهارة القراءةيرقى قدرة الطالبال
:اعتمادا على الفرض املذكور، أن مقياس الرد

Ha مقبول وHoمردود ، إذا:
.احلساب- ت< اجلدول- ت
Ha و مردودHoمقبول، إذا:
.احلساب- ت>اجلدول - ت

ت -البيانات باختبارترب الباحثخيوأما اخلطوة األخرية 
:كما يلي)to(عن حاصل املالحظة 
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to = =
,, = -١٨,٥٩5

ومن اخلطوات األخرية يعين حتديد الدراجة احلرية 
)derajat kebebasan .( ويكون الفرض الصفري على مستوى

.من درجة احلرية يف هذا البحث١و٪٥٪)signifikasi(الداللة 
db = N – ١

= ٣٠– ١
= ٢٩

٢,٠٤٪ يعين ٥)signifikasi(فحدد مستوى الداللة 
أما ٢,٧٦٪ يعين ١)signifikasi(وحدد مستوى الداللة 

) احلساب-ت(ولذلك . ١٨,٥٩يعين )to(حاصل املالحظة 
):اجلدول-ت(أكرب من 

٢,٧٦>١٨,٥٩<٢,٠٤

ليست من عالمة جربي، ولذلك حباصل ) -(أما عالمة الطرح ٥
."٥٩،١٨-فيه الفرق بدرجة اخلالف" نقرأ ٥٩،١٨-)to(املالحظة 
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-ت(متساوية أو أكرب ) احلساب-ت(إذا كانت النتيجة 
. فيكون الفرض الصفري مردودا والفروض البديل مقبوال)اجلدول

- ت(مل تبلغ إىل النتيجة ) احلساب-ت(وإذا كانت النتيجة 
.مقبوال والفرض البديل مردودافيكون الفرض الصفري ) اجلدول

) احلساب-ت(يف هذا البحث أن النتيجة فوجد الباحث
، ولذلك الفروض الصفري مردودا )اجلدول-ت(أكرب من النتيجة 

" TPS"أسلوبيكون استخدام والفروض البديل مقبوال يعين 
يف عملية تعليم اللغة العربية ىف مهارة القراءة قدرة الطالب رقيي

. وتعّلمها
"أسلوباخلالصة من املالحظة السابقة يعين أن استخدام 

TPS"يف عملية تعليم اللغة ىف مهارة القراءة قدرة الطالب رقيي
.العربية وتعّلمها

تحقيق الفروض-ج
:وأما الفروض الذي افرتضها الباحث يف هذا البحث 
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مهارة يرقي قدرة الطالب يف "TPS"أسلوبتطبيقإن- ١
-ت(-فقد حصل الباحث من نتيجة اختبارالقراءة 
الصيغة ) اجلدول-ت(أكرب من نتيجة اجلدول ) احلساب

وهذا يدل ). ٢,٧٦>١٨,٥٩(أو) ٢,٠٤>١٨,٥٩(
.أن الفرض الصفري مردود والفرض البديل مقبول
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الفصل الخامس
الخاتمة

عليم تالسابقة عما يتعلق بفصولوقد حبث الباحث يف ال
قدم الباحث يوس. TPSالقراءة مبدخل التعلم التعاوىن بأسلوب 

:ليياخلالصة، كما 
نتائج البحث- أ

أسلوب بتطبيقالسابقةفصولوبعد ما حبث الباحث يف ال
"TPS "القراءة مبعهد إنسان قرأىنتعليم عمليةيف"Aneuk

Batee"،لخص النتائج كمايلىيأن ا يف هذا الصدرحي:
إن تطبيق تعليم القراءة مبدخل التعلم التعاوىن - ١

.رقي قدرة الطلبة يف تعليم القراءةيTPSبأسلوب 
وهذا يبدو من نتيجة االختبار القبلي واالختبار 

نتيجة االختبار وجد الباحثحيث . البعدي
القبلي ونتيجة االختبار البعدي خمتلفا إذ يكون 
الفرض الصفري مردودا والفرض البديل مقبوال ألن 

اجلدول- تأكرب من نتيجة البحث-تنتيجة 
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>١٨,٥٩(أو) ٢,٠٤>١٨,٥٩(يعين
٢,٧٦.(

مقترحاتال-ب
اعتمادا على املظاهر السابقة يقدم الباحث االقرتاحات 

:اآلتية
ينبغي على املدرس يف املدرسة أن يستعمل الطريقة - ١

,Think(بافتكار والشريكان ىف التعلم واملشاركة  Pair,

Share (داخل الفصل ليكون التدريس جناحا.
عملية ىف TPSأسلوب تطبيقينبغي للمدرس- ٢

تعلم لرتقية قدرة الطلبة يف تعلم اللغة العربية الالتعليم و 
االهتمام الكبري للطلبةويزيد خاصة يف مهارة القراءة، 

الذين مل ينطقوا ويفهموا جيدا ما قرؤوه من النصوص 
.العربية

وينبغي على الطلبة أن يتعلموا مجيع املهارات اللغوية - ٣
.متنوعةوأساليب بطرق 
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المراجع

:المراجع العربية-أ
مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية، أبو عالم، رجاء حممود، 

.٢٠١١للجامعات، دار النشر: القاهرة
ما هيتها وطرائقالمهارات اللغويةأمحد فؤاد حممود عليان، 

.٢٠١٠:املسلمالطبعة الرابعة،دارتنميتها،
الطبعةالرابعة، فصول فى تدريس اللغة العربية، حسني جعفر اخلليفة، 

٢٠٠٤:مكتبة الرشد:الرياض
١٩٩٤:بريوت،أساس تعلم اللغة وتعليمها،العربيةالنحضةدار

دار:بريوت، اساس تعلم اللغة وتعليمها،صدقائهأدوجالص برلون و 
.١٩٩٤،النحضة العربية

،السلوكيةالعلومفي المدخل إلى البحث ، العّسافصاحل بن أمحد 
١٤١٦الريض، : مكتبة العبيكان 

المرجع فى تدريس المهارات اللغة العربية على سامى احلالق، 
املؤسسة احلديث للكتاب :لبنان، دون الطبع،وعلومها

.٢٠١٠طرابلس، 



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)

Nama sekolah : MTsS Insan Qur’ani
Mata pelajaran : Bahasa Arab
Kelas / semester : VIII / Genap (I1)
Alokasi waktu : 2x40 menit.
Standar kompetensi : Qiraah

4. Memahami berbagai macam teks tulis
dalam bentuk gagasan atau dialog
sederhana, baik fiksi atau non fiksi
melalui kegiatan membaca, menganalisis,
dan menemukan pokok pikiran  tentang:
“ یومیّاتنا فى البیت "

Kompetensi dasar : 4.1 Membaca nyaring, melafalkan huruf
hijaiyyah, kata, frase, kalimat dengan
ucapan, tekanan dan intonasi yang
berterima tentang denganیومیّاتنا فى البیت 
menggunakan kalimat berstruktur:
jumlah fi’liyyah

Indikator : 4.1.1 melafalkan  huruf hijaiyyah, frasa,
dan kalimat yang terdapat dalam teks
dengan harakah yang benar dan tepat.
: 4.1.2 membaca teks dengan fasih dan
benar.
: 4.1.3 membaca teks dengan lafal dan
intonasi yang benar dan tepat.
: 4.1.4 membaca teks dengan lancar dan
tepat.

I. Tujuan pembelajaran :
Setelah proses pembelajaran, siswa diharapkan

mampu membaca teks dengan pelafalan yang benar serta
menggunakan intonasi yang tepat dan lancar, serta
mampu serta mampu membaca teks dengan fasih dan
benar,sehingga mereka mencintai bahasa Arab sebagai
bahasa yang diprioritaskan.



II. Karakter yang diharapkan:
Siswa dapat lebih teliti, toleransi, dan berani.

III. Materi pembelajaran:
Judul : یومیّاتنا فى البیت  (Lampiran)

IV. Metode pembelajaran :
 Cooperative leraning (CL) Model TPS
 Istiqraiyyah
 Diskusi
 Tanya Jawab

V. Langkah pembelajaran :

No Langkah-langkah kegiatan Waktu Nilai

1. Kegiatan Awal
15

menit
Karakter

 Guru mengucapkan salam
sebagai pembuka dan
menanyakan kabar siswa.

 Guru bersama dengan
siswa memulai kelas
dengan doa.

 Guru memeriksa kesiapan
perangkat pembelajaran
bersama siswa.

 Guru memeriksa kehadiran
siswa.

 Guru mengkaitkan
pengetahuan siswa dengan
materi hari ini.

 Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran.

 Siswa mendengarkan
pengetahuan dasar

 Guru menyuruh siswa

Ketertarikan
untuk belajar
dan keaktifan



untuk duduk berpasangan
 Siswa menerima LK
 Siswa mendengar

penjelasan guru didepan
kelas

2. Kegiatan inti
50

menit
Eksplorasi

 Setiap pasangan menelaah
secara mandiri tentang
materi yang telah
dijelaskan oleh guru

 Siswa mendiskusikan
bacaan kata atau kalimat
yang sukar untuk
dipahami bersama
pasangannya masing-
masing.
Elaborasi

 Guru meminta pasangan
berbagi pengalaman
kepada seluruh kelas
tentang masalah yang
mereka pecahkan

 Tiap-tiap pasangan
disuruh untuk membaca
dengan suara jelas
dihadapan teman-
temannnya
Konfirmasi

 Siswa memberi tanggapan
terhadap bacaan pasangan
yang lainnya.

 Guru membetulkan dan
memperbaiki kembali
kesalahan dalam bacaan

Berani,
toleransi,
percaya diri,
dan giat



teks qiraaah

3 Kegiatan Akhir
15

menit
 Siswa menyimpulkan

materi dengan bimbingan
guru.

 Guru mengevaluasi siswa
untuk mengetahui hasil
belajar yang telah dicapai.

 Guru bersama siswa
merefleksi proses
pembelajaran.

 Guru menyampaikan pesan
motivasi kepada siswa.

 Guru mengakhiri
pertemuan dengan salam
dan doa.

Jujur dan
sopan

VI. Sumber/ Alat/ Media belajar:
 Buku paket Bahasa Arab kelas 2
 Kamus bahasa arab.
 Papan Tulis
 LKS (Lihat Lampiran)

VII. Penilaian :
 Tehnik: Tes
 Bentuk Instrumen: Lisan

Aneuk Batee, 14 Maret 2016
Guru Bidang Studi

Zainuddin
NIM: 221121309



يومّياتنا فى المدرسة

هو يدرس ىف إحدى املدارس املتوسطة .هذا أمحد
والعلوم الّدين اإلسالميّ :يدرس فيها دروسا كثرية،وهي. اإلسالمّية

ويدرس كذالك . والّتاريخ واجلغرافيا وغريهاالطبيعّية والرّياضيات
. الّلغات،وهي الّلغة اإلندونسّية والّلغة العربّية والّلغة اإلجنليزية

.ىف اليوم حوايل مثاىن حصص دراسيةويدرس أمحد وأصدقاؤه 
تهى وتن. ؤون دراستهم ىف الّساعة الّسابعةالطّالب يبد

من العاشرة اىل ة عندهم اسرتاح. الدرّاسة ىف العاشرة والرّبع
ّمث يرجعون اىل الصّف مرّة ثانية ملّدة ثالث . العاشرة والنصف

.ساعات للّدراسة ، وبع
خالد . هو طالب جمّد ونشيط. ،صديق أمحدهذا خالد 

ر ، بل يذهب اىل املكتبة ال يرجع اىل بيته بعد صالة الّظه
بة لقراءة بعض الكتب أو املكتخالد يذهب كثريا اىل. املدرسة
. ّدينّيةأحيانا يقرأ خالد ىف املكتبة بعض الكتب ال. استعارته

.نا أخرى يقرأ بعض القصص العربيةوأحيا



يومّياتنا فى البيت

)أ(

وم ىف أستيقظ من النّ . ة طة اإلسالميّ أنا طالب ىف املدرسة املتوسّ 
بح ىف املسجد ى الصّ أصلّ أتوّضأ مثّ . حاابع صبابعة والرّ اعة الرّ السّ 

وبعد الّصالة أقرأ القرأن ىف غرفة املذاكرة أو أذاكر بعض . مجاعة 
أذهب اىل احلّمام وأنّظف األسنان بالفرشة وأستحّم، . روس الدّ 

ب اىل املدرسة بعد تناول الفطور أذه. مث أرتدى مالبس املدرسة 

)ب(

ىل مث أرجع إ. شاطوىف املدرسة ، أقضى األيّام الدراّسية ىف جّد ون
البيت بعد صالة الّظهر ىف مصّلى املدرسة 

)ج(

أسرتيح قليال مثّ . ىف البيت ، بعد تناول الغداء ىف غرفة األكل 
أصّلى العصر وبالّتاىل أذاكر بعض دروسى أو أحتّدث مع أفراد 

. أصلّى املغرب والعشاء مجاعة ىف مسجد قريب من بيىت. أسرتى 
. ة روسى وأعمل الواجبات املنزليّ وبعد ذلك أذاكر بعض د



مث أنام . وأحيانا أشاهد الّتلفزيون قليال وأتستمع اىل األخبار 
.مبّكرا ألستيقظ من النوم مبّكرا 

)ه(

. بح أيضا ىف مجاعة ون الصّ وأصدقائي من الطالب ، هم يصلّ 
روسهم ، مث يذهبون وبعد الصالة يقرؤون القرأن ، أو يذاكرون د

ه. ىل املدرسةإ
وصديقاتنا الطّ . ونشاط 

.وىف البيت ىف جّد ونشاط



أنشطاتى فى البيت

, الرابعـة والنصـف صـباحايقوم حسن من النوم ىف السـاعة
.ىل الربكة للوضوء و يصلى الصبح جبماعةمث يذهب إ

ىف . لكـــــرمي قلـــــيالن اوبعـــــد الصـــــالة مث يقـــــرأ حســـــن القـــــرأ
ن يســـــتعد للـــــذهاب اىل أمـــــه ألال الربـــــع امرتــــه الســــاعة السادســـــة إ

.املدرسة

صـــــفح والديـــــه مث ســـــلم ,وىف الســـــاعة السادســـــة والنصـــــف
إليهـا ىف السـاعة صدقائه واصـل أىل املدرسة مع إعليهما و يذهب 

ســــــابعة إال مخـــــــس بــــــع ودق اجلـــــــرس ىف الســــــاعة الال الر الســــــابعة إ
يـــذهب أبـــوه إىل مكتبـــه ىف الســـاعة الســـابعة , وأمـــا ىف بيتـــه.دقـــائق

.ن مكتبه بعيد عن البيتهو يركب السيارة أل, ألنه موظف

ىل مدرســـــتها صـــــباحا بـــــاكرا فاطمـــــة تـــــذهب إختـــــهوأمـــــا أ
وأمـــا أمـــه هـــي .رســـة ىف الســـاعة الثانيـــة و النصـــفوترجـــع مـــن املد

دســة صــباحا و ترجــع مــن ىل الســوق ىف الساهــي تــذهب إ.تــاجرة 
.السوق ىف الساعة الرابعة مساء



حســـــن جـــــالس ىف الســـــنة الثامنـــــة مـــــن املدرســـــة املتوســـــطة 
ــــة الثالثــــة بســــمارنج ــــدرس ىف الســــاعة بــــدأي. االســــالمية احلكومي ال

.التعلمنقراء الدعاء قبل أن نبتدأ.السابعة متاما

ة العاشـــرة تـــدل علـــى وقـــت الراحـــة يـــدق اجلـــرس يف الســـاع
درسة لقراءة الكتب الدينية وبعض ىل مكتبة املهو ذاهب إ, األوىل

و تنـــــــــــاول أصــــــــــدقاءه ذاهبـــــــــــون إىل املقصـــــــــــف لشـــــــــــراء الطعـــــــــــام أ
اختــــتم الــــدرس ىف الســــاعة الواحــــدة و النصــــف ظهــــرا ومل .الفطــــور

يصــلى الظهــر ىف مســجد املدرســة مــع أصــدقائه يرجــع حســن قبــل
.ماما فيهاإ" مرشد"وكان األستاذ , مجاعة



TPSصور عملية البحث ىف تعليم القراءة بأسلوب
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