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 إهداء :

إلى أبي المكرم محمد أبو بكر وأمي المكرمة روسنة  -5
الذان ربياني صغيرا حفظهما الله وأبقهما في سالمة الدين 
والدنيا واآلخرة وإلخواني الصغير مهار ذركشي وسلطان عبد 

 العزيز وزين العارفين وأختي الصغيرة نور الحفيظة.

 وإلى أساتذتي في جامعة الرانيري اإلسالمية الحكومية، -1
الذين قد علموني علما نافعا ومفيد وأرشدوني إرشادا 

 صحيحا،  لهم بالكثير تقديرا وإجالال.

وإلى جميع صديقاتي وأصدقائي في جامعة الرانيري  -3
اإلسالمية الحكومية، أقول شكرا جزيال على مساعدتهم في 

 إنجاز هذا البحث العلمى، جزاكم الله خير الجزء.

 

 إيفا مليا فطري

 
 



 وتقديرشكر 

الحمد لله الذي أنزل على رسوله الكريم قرآنا عربيا هدى للمتقين والصالة والسالم 
على حبيب الرحمن سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بهدايته وإحسانه 

 إلى يوم الدين.
أما بعد، وهذه الرسالة تقدم الباحثة لكلية التربية بجامعة الرانيري اإلسالمية كمادة 

في علم التربية  S.Pdمن المواد التي قررتها الجامعة على الطلبة للحصول على شهادة 
 ."لترقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة Big Book" استخدام وسيلة تحت الموضوع 

شراف المشرفين الكريمين هما األستاذ بإالرسالة وتتم إشراف كتابة هذه 
م الباحثة فتقدّ . ، الماجستيرفجريةاألستاذة الدكتورراندوس أشرف مزّفر، الماجستير و 

الذان قد بدال أوقاتهما الثمينة وتوجيهما ومساعدتهما إلشراف هذه أفضل الشكر لهما 
 باركهما وجزاهما خيرا كثيرا. الرسالة إشرافا جيدا كامال من أولها إلى آخرها، لعل الله

ثم من الواجب على الباحثة أن تقّدم شكرا عميقا واحتراما عظيما لوالديها 
جزيهما أحسن الثوب لعل الله يالمحبوبين اللذين ربياها تربية حسنة وهّذباها تهذيبا نافعا، 

 ."فى الدنيا واآلخرة" اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا
تقّدم الباحثة الشكر الخالص لمدير الجامعة وعميد كلية  إضافة على ما ذكر،و 

وما نافعة األساتذة الذين قد علموها علالتربية ورئيس قسم تعليم اللغة العربية ولجميع 
وكذلك تقدم جزيل الشكر لسائر األصدقاء الذين قد ساعدوها . وأرشدوها إرشادا صحيحا
 هذه الرسالة، وباركهم الله فى الدنيا واآلخرة. بأفكارهم في إتمام كتابة

وكافة المدرسين والعاملين بـ  وال تنسى الباحثة أن تقّدم الشكر لناظر المدرسة 
MIN 26 PIDIE ه أن ، عسى اللعملية البحث أعانواها في جمع البيانات المحتاجة  عند

 يعطيهم أجرا عظيما.
يا ة نافعة وترجو من القارئين نقدا بنائوأخيرا، تدعو الله أن يجعل هذا العمل ثمر 

لتكميل هذه الرسالة ألن اإلنسان ال يخلو من الخطأ والنسيان عسى أن تكون نافعة 



للباحثة وللقارئين جميعا. وحسبنا الله ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال بالله العلي العظيم، 
 والحمد لله رب العالمين.
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 فطري الكامل : إيفا مليااإلسم 

 504141531رقم القيد :

لترقية قدرة الطلبة على مهارة  Big Bookإن الموضوع لهذا البحث هو: استخدام وسيلة 
ألن الطلبة ختارت الباحثة هذا الموضوع ، وقد ا(MIN 26 Pidieب دراسة تجريبيةالقراءة )

وسيلة ريقة والالمدّرسة ال تستخدم الطبتلك المدرسة ال ينشطون في تعّلم اللغة العربية ألن 
يم أن المدّرسة تستخدم الطريقة الحفظية والوسيلة التقليدية في تعل مناسبة أحيانا. وكانت

يكون و  اللغة العربية خاصة في تعليم القراءة حتى يجعل الطلبة اليهتمون بالمادة الدراسية
فهي  الجديدة وسيلة التعليميةستعمل فجرّبت الباحثة لعالج المشكلة با الطلبة سائمون،

لترقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة ، وأما أهداف البحث  Big Bookاستخدام وسيلة 
 ، وأما منهج البحث فهوBig Bookمنها لمعرفة قدرة الطلبة على مهارة القراءة بوسيلة 

وإختبار وأدوات البحث فهي مالحظة مباشرة  (. Eksperiment Reasearchتجريبي ) منهج
، 31عددهم ) أ( 1في فصل القبلي وإختبار البعدي، فالعينة في هذا البحث هو الطلبة

وتطبقها فعالية لترقية  Big bookاستخدام وسيلة وأما نتائج البحث من هذا البحث هي 
 .، وقد عرفت الباحثة بنتيجة االختبار القبلي والبعديعلى مهارة القراءة قدرة الطلبة 

أكبر من t " testويكون الفرض الصفري مردودا والفرض البديل مقبوال، إلن النتيجة "
نشطة الطلبة عند عملية إن نتيجة األو . 1.43455>  1،1010هي   t "tableالنتيجة "
 نتيجة. وأما وهذه دالة إلى حال ممتاز  %21  يفه Big Bookستخدام وسيلة التعليم با

  %16،6  يفه Big Bookنشطة المدرسة عند إجراء عملية التعليم بإستخدام وسيلة األ
  .وهذه دالة إلى حال ممتاز



ABSTRACT 

 
Thesis of Title : The application of Big Book media to improve students' ability in 

reading. (A Research at MIN 26 Pidie). 

Author                  : Eva Mulia Fitri 

Student ID Number: 140202135 

The title of this research is the use of big book media to improve students' ability in 

reading skill (research at MIN 26 Pidie). The researcher chose this title because 

students were not active in learning Arabic, its because the teacher did not use 

appropriate methods or media when teaching learning process. The teacher only 

used classical methods or media in teaching Arabic especially in reading learning 

so that students did not understand the learning material being taught. So the 

researcher tried to give a solution to the problems by using a new media, namely 

the use of big book media to improve students' ability in reading skill. The purpose 

of this study is to determine the ability of students in reading skill through the big 

book media. It also to find out the activities of students and teacher in the learning 

process using the big book media. In this study,the researcher used the Experimental 

method (pre-Experimental Design). Research instruments were: observation, 

pretest and posttest questions. The population in this study were all students in MIN 

26 Pidie and researcher took the sample in class 5-A with  total of  35 students. The 

results showed that using the big book media was very effective in mastering the 

the vocabularies with the T-test result greater than the T-table 2.03951 <9.5454 

which indicated that the null hypothesis (Ho) was rejected and the Alternative 

Hypothesis (Ha) was accepted. It's mean the application of media big book to 

improve students' ability in reading was accepted. Then, the result of student 

activities were 85%, which means that most of the teaching steps have been carried 

out, while the teacher's activities result have 96.6%, which means that most of the 

activities have been implemented well. 

  



ABSTRAK 

Judul Skripsi : penggunakan media big book  untuk meningkatkan kemampuan 

siswa dalam membaca. (Penelitian di MIN 26 Pidie). 

Nama Penulis : Eva Mulia Fitri 

Nim : 140202135 

Judul penelitian ini ialah penggunaan media big book untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam keterampilan membaca (penelitian di MIN 26 Pidie). 

Penelitian memilih judul ini dikarenakan siswa tidak aktif dalam pembelajaran 

bahasa arab, hal ini karena guru tidak menggunakan metode atau media yang sesuai 

ketika pembelajaran. Guru hanya menggunakan metode atau media klasik dalam 

mengajar bahasa arab terkhusus dalam pembelajaran membaca sehingga membuat 

siswa tidak memahami materi pembelajaran yang diajarkan. Maka peneliti 

mencoba memberi solusi terhadap permasalahan yang terjadi dengan menggunakan 

media pembelaran baru yaitu penggunaan media big book untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam keterampilan membaca. Adapun tujuan dari penelitian ini 

ialah untuk mengetahui kemampuan siswa dalam keterampilan membaca melalui 

media big book. Juga mengetahui kegiatan siswa dan guru dalam proses 

pembelajaran dengan menggunkan media big book. Adapun metode yang peneliti 

gunakan pada penelitian ini adalah metode Eksperimen (pre-Experimental Design). 

Instrumen penelitian adalah: observasi, Soal Pretest dan Posttest. Adapun populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa disekolah MIN 26 Pidie dan peneliti 

mengambil sampel penelitian di kelas 5-A dengan jumlah siswa 35 orang. Adapun 

hasil penelitian menggunakan media big book adalah sangat efektif dalam 

menguasai mufradat dengan hasil T-test lebih besar dari pada T-tabel 15930.2 

<05.9.9  yang menunjukkan bahwa Hipotesa nol (Ho) ditolak dan Hipotesa 

Alternatif (Ha) diterima, artinya Penerapan media big book untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam membaca diterima. Adapun hasil dari kegiatan murid 

yaitu 85% yang berarti sebagian besar langkah-langkah pengajaran telah 



dilaksanakan, sedangkan kegiatan guru mendapat hasil 96,6% yang berarti sebagian 

besar langkah kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.  

 

  



 الفصل األول
 أساسية البحث

 

 مشكلة البحث  -أ
ماع ومهارة ستمهارة االهي  ربعاأل مهاراتاللغة العربية تعليم الل ومن المعروف أن

كان أساس اللغة العربية هو معرفة القراءة. ومعرفة   الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.
القراءة هي قدرة الطلبة على فهم النصوص. القراءة أمر مهم في عملية التعليم، كما علمنا 

ين اد بها إيجاد الصلة بمن قبل أن القراءة هي إحدى مواد اللغة العربية وهي عملية ير 
ومن هدف مهارة القراءة هو إكتساب الناشىئ صحة القراءة  5الكالم ورموز الكتابة.

 1وجودة النطق وحسن االداء ويفهم الطلبة ما يقرئون في شيء من الدقة وعدم االبطاء.
وقال فخر الدين عامر " أن القراءة في حياة الفرد نافدة تطلعه على فكر اإلنسان 

ه على اإلتصال بالثقافات والمعارف الغابرة والمعاصرة. ومهارة القراءة ليست عملية وتمكن
القراءة البسيطة، وإنما هي عملية معقدة تشمل مجموعة من المهارات تدخل في كثير 

وإعتمادا على ذلك أن القراءة  3من العمليات العقلية كالفهم والتذكر واالستنتاج والتقويم.
 لومات الجديدة في حياة الناس السيما للطلبة.أمر مهم ليجعل المع

عندما و  ،هي إحدى المدرسة التي تتعلم فيها اللغة العربية MIN 26 PIDIEإن 
ليدية  التقإن المدرسة تستخدم وسيلة المقدمة و  حظة األولىتجري الباحثة في المال

حتى  يم اللغة العربيةلم يحبوا في تعل الطلبةالتعليم والتعلم وبعضهم من في عملية كالسبورة 

                                                           

 ،ية)القاهرة: مكتبة النهضة المصر  ،، الطبيعة األولىطرق تعليم اللغة العربيةمحمد عبد القادر، 1 
  541. (، ص5111

 بدون المكان: جامعة دمشق،، )الطبعة الثانية،  في طرائق تدريس اللغة العربي، محمود أحمد السيد 1 
 311  .ص ،ه( 5051-5056

  315 .ص...، في طرائق ، محمود أحمد السيد 3  



العربية  ة لم يحبوا أن يقرؤوا نص اللغةبوطل  ص العربيو فهم النصفي  ضعفاءهم يسبب
 وبعضهم يقولون أن يريدوا عملية  التعليم الجديدة في تدريس اللغة العربية.

أول المرحلة هو الدرس الذي مهم ومؤثر على الطلبة. في  القراءةتعليم  توكان
مدرسة أن تختار بية. والبد أن اليجعل الطلبة أن يحب في تعليم اللغة العر ألنه خبرة أولى ل

 ة.يكل الظروف المتعلقة بالمواد الدراسالوسيلة المناسبة في  
في تعليم القراءة له طرق ووسيلة متعددة، إضافة على ذلك ال بد على المدرسة   

تعليم عند عملية ال ة في المكان المناسبالمناسبالوسيلة  أن يكون قادرا على استعمال
 سر واآلالت التي يستخدمها المعلم أو المدالوسيلة هي مجموعة من األدوات والتعلم. 

كانت الوسيلة هي عنصور و  0على الطلبة إلكتساب التربوي والمهارة وتصميم على هيئة.
م لة. وال بد للمعيو والتعلم ولحصول على أغرض الترب المهم في عملية التعليم من العناصر

  وية المعينة.سب بالمدة ليحقق األهداف التربأن ينا
نوع من الوسائل البصرية تساعد الطلبة على أن يفهموا عن  هي Big Bookووسيلة 

النصوص المقروءة واألطفال المبتدئين الذين لديهم تأخيرا في القراءة وتثير الثقة والشجاعة 
 1القراءة.الطلبة أنهم كان قادرون على  على

في تعليم القراءة  إحدى ويسلة المناسبة Big Bookومن البيان السابق أن وسيلة  
 ويجعل الطلبة  ليفهموا عن النصوص العربي.

ضعها بمو  وإعتمادا على تلك الظاهرة، فتريد الباحثة أن تقوم بهذا البحث
 ب ة)دراسة تجريبيلترقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة   Big Bookاستخدام وسيلة
MIN 26 PIDIE.) 

 

 

                                                           
4 Mukhtar Latif dkk, Pendididkan Anak Usia Dini, (Jakarta: Kencana, 2013), Hal. 152 
5 Lilis Madyawati, Strategi Pengembangan Bahasa Pada Anak, )Jakarta: Kencana, 2016), 

hal. 175 

 



 البحث سؤاال   -ب

حث، د المشكلة اآلتية للبمات السابقة تريد الباحثة أن تحدعلى المعلو  ااعتماد
 : وهي كما يلى

 لترقية قدرة الطلبة على مهارة Big Bookكيف أنشطة الطلبة والمدرسة بوسيلة  -5
 القراءة؟

 على مهارة الطلبة قدرةلترقية  فعاال Big Book ستخدام وسيلة اهل يكون  -1
 القراءة؟

 
 البحث هدفا  -ج

 من هذا البحث هو:  على المشكلة السابقة فكان الهدف ااعتماد

لترقية قدرة الطلبة  Big Bookبوسيلة  أنشطة الطلبة والمدرسة التعرف على -5
 القراءة. على مهارة

على  الطلبة  قدرةلترقية   Big Bookستخدام وسيلة االتعرف على فعالية  -1
 مهارة القراءة.

 
 أهمية البحث   -د

 أهمية البحث فهي كما يلى:
 ةبللطل -5

 مهارة القراءة.على  Big Book ستخدام وسيلة اليفهم الطلبة  (5
  .لوسيلةباستخدام هذه ا في تعليم اللغة العربية طلبةدوافع الالرتفاع  (1

 للمدرس -1
 ءة.القرااللغة العربية على مهارة ديدة في تعليم جلزيادة المراجع ال (5

 للباحثة   -3



 .ثو الخبرة في إجراءات البحعلومات و لباحثة الملعطي ( ت5
لتشجيع الباحثين اآلخرين في استخدام الوسائل الكثيرة في تعليم اللغة  (1

 العربية. 
 

 هضو فر و  ات البحثاالفتراض  -ه
سيلة ستخدام الو اأما االفتراضات التي اعتمدتها الباحثة عن هذا البحث هي أن 

 يجعل الطلبة  Big Bookيسهل الطلبة في عملية التعليم والتعلم. وأن استخدام الوسيلة 
 ي. يستطعوا أن يقرؤوا قراءة اللغة العربية ويفهموا النصوص العربو أن يحبوا اللغة العربية 

 ض لهذا البحث، فيما يلي :و أما الفر و 

 الفرض البديل  -5
 (.Haمهارة القراءة )فعاال لترقية قدرة الطلبة  Big Bookدام وسيلة خستايكون 

 الفرض الصفري -1
 مهارة القراءة فعاال لترقية قدرة الطلبة على Big Book ستخدام وسيلةاكن يلم 

(Ho). 
 

 حدود البحث  -و
 Bigستخدام وسيلة ا: يقتصر موضوع هذا البحث على "ىالحد الموضوع -5

Book مهارة القراءة لترقية الطلبة على. 
 16سالمية اإل بتدائية: يقتصر هذا البحث في المدرسة اإلىالمكانالحد  -1

PIDIE. 
-1451 استخدام هذه الوسيلة في السنةتقوم الباحثة ب :ىالحد الزمان -3

 م. 1452
 



 
 البحث صطلحاتم  -ز

 الطلبة علىقدرة لترقية Big Book ستخدام وسيلة ا"  بحثإن موضوع لهذا ال
حات من الكلمات التي تكون في هذا المصطل" وأن تشرح المعانى مهارة القراءة 

 ي تقصد بها الباحثة، وهذه المصطلحات هي:لقارئون معانيها الت6الموضوع ليفهم ا

 ستخدام ا -5

 –ستفعل ااما " على وزن " ستخدا –يستخدم  –ستخدم الغة مصدر من " 
 1ه.ينتفع استعمال شيء لغرض ما امعنى تخذ حادما " باستفعاال " معناه " ا –يستفعل

 ستعمال.اوهو في المعنى الواحد بكلمة 
لمساعدة  Big Bookوالمراد باستخدام في هذا البحث هو استخدام وسيلة 

 المدرس لترقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة.

 Big Bookوسيلة  -1

ي صطالحا هي كل االدوات التاة هي ما يتقرب بها إلى الغير . ومعناها لغ ةليوس
في  ةليوالوس 2تعلم لسهولة نيل األغراض التعليمة .المدرس في عملية التعليم و  سيعملها

 متعل وتدافع الطلبة أو تشجعهم في هتساعدل يستخدم المعلم التي آلةهي  بحثال اهذ
 اللغة العرابية على مهارة القراءة ويجعل الطلبة حبا في تعلم اللغة االعربية ويستطيع الطلبة

 أن يقرأ قراءة اللغة العربية.

                                                           
6  
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Big Book  هو إحدى وسيلة من الوسائل الذي ينتفع في المجاالت الوسائل
ير الثقة ث، وفضيلته مساعدة األطفال المبتدئين الذي لديهم تأخيرا في القراءة ويالبصرية

 1الطلبة أنهم كان قادرون على القراءة. والشجاعة على

ص ن فيه ذينب الكبير الاالبحث هو الكتفي هذا  Big Bookوأن المراد بوسيلة 
ن والكتبة الكبيرة لمساعدة الطلبة على قراءة المقروء ويفهمو  ع الصورة الكبيرةالبسيط م

 النص العربي.

 لترقية مهارة القراءة  -3

ال إلى مازال ينتقل به من حترقية " بمعنى  –يرقى  –كلمة ترقية لغة من " رقى 
 ما تحول به من مستوى السفلى الى مستوى هي والمراد "ترقية" في هذا البحث 54.حال

 األعلى للحصول بأن تغييرا من حال سابق. 

الحذف قراءة. المهارة هي " تتركب من كلمتين يعنى مهارة و  مهارة القراءة
قراءة و قرأنا أي نطاق  –يقرأ  –أما القراءة فهي مصدر من " قرأ واإلجادة بكل عمل". و 

وتقصد بمهارة القراءة في هذه الرسالة هي  55طالعة.ظر عملية و القى الن بالمكتوب فيه أو
رغب الطلبة في قراءة النصوص العربية وأن يستطيع أن يقرأ اللغة العربية ويقدر الطلبة على 

 ص العربي.فهم النصو 

 الدراسة السابقة   -ح
 لترقية قدرة الطلبة على مهارة القراءةستخدمها االتي  كانت الدراسة السابقة

 ، وهناك رساالت عملية تتعلق بهذا الموضوع منها :big bookوسيلة   خدامبالست
                                                           

9 Raira Megumi, Penggunaan Media Big Book dalam Meningkatkan Keterampilan Menulis 

Sederhana Siswa Kelas 2 Sekolah Dasar,  مفتاح على http://www.almaany.com/ Diakses  تاريخ الدخول   

29/ 90/1920 

 102 ....، ص المنجد، مؤسسة دار المشرق10 

 222 ...، ص. المنجد، مؤسسة دار المشرق11 
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 62(2162نوفي أروندا ) دراسة  -6

وأما الغرض لهذ البحث هو معرفة فعالية تطبيق طريقة المناقشة بوسيلة األورق 
 الممزقة في تدريس القراءة لترقية قدرة الطالب في فهم القراءة. 

لتجربي، البحث ا فهو هذ البحث وأما منهج البحث الذي تستعمله الباحثة في
 لقبلي والبعدي. إلختبار اية باجمع البيانات بإجراء تعليم اللغة العربفي  قامت الباحثة و

تطبيق طريقة المناقشة بوسيلة األورق  ستخداماالنتائج من بحثها أن وتحصيل  
 الممزقة في تدريس القراءة تكون فعالة لترقية  قدرة الطالب في فهم القراءة.

وعالقة بين بحثي وبهثها أن الطلبة مشكالت في القراءة ألنهم ال يستطع أن يقرأ 
ا، وفي جمع البياناتها فهي مالحظة المباشرة وسليم النصوص العربية فصيصاقراءة 

 واإلختبار.

 

 62(2161مشيطة )دراسة  -2

وأما أهداف البحث لهذا البحث فهي البيان على أنشطة الطلبة في تعليم القراءة 
بتطبيق وسائل الرسوم المتحركة، والبيان على فعالية وسائل الرسوم المتحركة لترقية قدرة 

 الطلبة في مهارة القراءة. 

                                                           

)دراسة  ،األوراق الممزقة في تدريس القراءةاستخدام طريقة المناقشة بوسيلة ، 1450نوفي أروندا، 12 
   م (1450جامعة الرانيري اإلسالمية الحكومية، ، : تشيةأتشية(، رسالة علمية، )بندا بمعهد درالعلوم بندا أتجربية 

تطبيق وسائل المتحركة في تحسين نطق الحروف لترقية قدرة الطلبة في مهارة ، 1456مشيطة، 13 
الحكومية  ،جامعة الرانيري اإلسالمية: تشيةبندا أرسالة علمية، )(،  MIN Tungkopب ، )دراسة تجربيةالقراءة
 (  م1456



تجربي، وفي جمع البيانات قامت الباحثة فيها هو بحث  وأما منهج البحث
إلختبار إلختبار والمالحظة المباشرة )للطلبة( وإقامة ابإجراء تعليم اللغة العربية باالباحثة 
 للطلبة.

رقية تطبيق وسائل الرسوم المتحركة يكون فعاال لتتحصيل النتائج من بحثها أن و 
( T tabel( أعلى من نتيجة )T testقدرة الطلبة في تعليم القراءة. وإعتمادا على نتيجة )

 (. 1،16 < 53،01الصيغة )

أن  او وعالقة بين بحثي وبهثها أن الطلبة مشكالت في القراءة ألنهم ال يستطع
اشرة ، وفي جمع البياناتها فهي مالحظة المبةوسليم ةقراءة اللغة العربية فصيحئوا يقر 

 واإلختبار.

 

 62(2162دراسة ففي محرم )  -2

 Problem Basedوأهداف من هذا البحث فهي التعرف على فعالية من تطبيق 

Learning والتعرف على أنشطة الطالب بتطبيق  على ترقية مهارة القراءة عند الطالب
Problem Based Learning تعليم القراءة. على  

هو البحث ف ا الباحثة في تأليف هذا البحثتستعمله وأما منهج البحث التي
ختبار إلالتجربي، وفي جمع البيانات قامت الباحثة بإجراء تعليم اللغة العربية با

 رة.والمالحظة المباش
وتحصيل النتائج من بحثها أن يظهر في بحليل أجوبة الطالب في التحصيل 
الدرسة بعد إجراء تعلم. وأما نتائج التحث التي حصلت عليها التاحثة في هذه الرسالة 

                                                           

على ترقية مهارة القراءة عند  Problem Based Learningفعالية تطبيق ، 5141، ففي محرم 50 
ة الرانيري اإلسالميعة جام: تشيةبندا أ(، رسالة علمية، )بندا أتشية  MTsN Rukohب) الدراسة التجربية  الطالب،

 (  م1451تشية، أبندا  الحكومية،



يكون فعاال على ترقية مهارة القراءة عند  Problem Based Learningن التطبيق فهي أ
 الطالب. 

وعالقة بين بحثي وبهثها أن الطلبة مشكالت في القراءة ألنهم ال يستطعوا أن 
 يقرئوا قراءة اللغة العربية فصيحة وسليمة. 

 الرسالة طريقة كتابة  -ط
م اللغة العربية عليت حثة على دليل قسمفتعتمد البا ا البحثهذوأما تأليف والكتابة 

   .1456معة الرانيري اإلسالمية الحكومية بجا بكلية التربية وتأهيل المعلمين
Penduan Akademik dan Penulisan Skripsi Tahun 2016  Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh. 
 

 

 

  



 الثانى فصلال

 اإلطار النظري    

 الوسيلة التعليمية  -أ
 تعريف الوسيلة التعليمية   -6

والوسيلة  51وهي ما يتقرب بها إلى الغير.الوسيلة مفرد وجمعها وسائل ووسل، 
 16.هي آلة أو أداة أو أسلوب أو طريقة التي يتحقق بها غرض محدد

Menurut AECT (Association of education and communication technology, 

1977) media segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

dan informasi.17   

 سل الرسائلاير ل دم خستتي تال اآللة ة هو جميع أشكالوسيل AECT أى يرى
 .والمعلومات

 يمكنو المعلم لتحقيق أهداف التعليم.  يستخدموسيلة التعليمية هي آلة التي ال
والتعلم،  لتحسين عملية التعليم يستخدمها المعلم أداة كل التعليمية هي إن الوسيلة القول

 العادات على طلبةال عويدي التدريب على المهارات، أو المعاني واألفكار، أو وتوضيح
 المعلم أساًسا يعتمد أن ، دونفيها المرغوب القيم الصالحة، أو تنمية اإلتجاهات، وغرس

 18. واألرقام األلفاظ والرموز على

                                                           
ة الشرقية، المكتب ، )بيروت: اللبانىعة أولطبالمعجم الوسيط في العربية المعاصرة، دار المشرق، 15

  121(،  ص.1443
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17 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 3 
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وتعريف الوسيلة بأنها " مجموعة من األدوات واألالت التي يستخدمها المعلم. 
أو الدراس لنقل المحتوى إلى المتعلمين، سواء كان ذلك دخل الفصل أو خارجه، يهدف 
تحسين التعليمية. وتعريف الوسيلة بصورة أكثر تفصيال بأنها كل ما يستخدم المعلم 

علم من أجهزة وأدوات ومواد وأية مصادر أخرى، يهدف إكتساب المتعلم خبرات والمت
 51تعليمية محددة، بسهولة ويسر ووضوح.

ويمكن القول إن الوسيلة التعليمية هي عبارة عن تركيبة تضم كال من المادة 
التعليمية أو المحتوى واإلدارة والمتعلم، والجهاز الذي يتم من خاللها  ربط المحتوى 
بالجهاز، أو اإلطار بحيث تعمل على توفير تصميم، وإنتاج، واستخدام فعال للويسلة 

  14التعليمية يحقق االتصال الكافي.

التي تستخدمها  مجموعة من األدوات واألالت بناء على بيان السابق، إن الوسيلة 
الطلبة ويجعل   المدرسة في عملية التعليمية حتى أن يكون الطلبة سهولة في فهم المادة

 ثم تدافع الطلبة في التعلم.  رغبة في التعلم

 

 التعليمية ةليأهمية  الوس -2

 تتم م و التعلم التىيرئيسي في جميع عمليات التعل بدور التعليمية يلةالوس تقوم
أو  ةكالمدرس Formal Education المعروفة بالتعليم النظم أو رسمي التعليمية المؤسسات

عمليات التعليم التي تحدث خارج هذه المؤسسات،  د أو الجامعات أو فيهالمعا
 المعروفة وتسمى من االستزادة منه في ؤليته وبرغبةو مس على فيها التعلم الفرد ويباشر

 Informal Education.رسمي بالتعليم غير
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 :جاء المهملتي تستخدم المعلمون إن الوسيلة ا

 بعثة الدوافع للتعلم عند الطلبة -أ
 متعلمين بالبيئة مباشرةتمكن تفاعل بين  -ب
 ويمكن الطلبة لتعلم نفسه -ج
  15يهسل الطلبة إليجاد المعلومات. -د

 11ويساعد استخدام الوسائل التعليمية للمعلم في عملية التعليم على األمور التالية:

 تساعده على رفع درجة كفايته المهنية، واستعداده -أ
 تساعده على حسن عرض المادة، وتقويمها، والتحكم بها. -ب
 تساعده في إثارة دافعية طلبته -ج
 تمكنه من استغالل كل الوقت المتاح بشكل أفضل -د
تساعد على التغلب على حدود الزمن والمكان في حجرة الدراسة، وذلك  -ه

من خالل عرض بعض الوسائل عن ظواهر وقعت في زمن فات أو في 
 مكان بعيد.

 ادها.دتوفر وقته وجهده المبذولين في تحضير الموافق التعليمية وإع -و

تجدد و  السرور لطلبة كما شرح إبراهيم، أن الوسيلة التعليمية تجلب
حي ، وإنها تتثبيت الحقائق في أذهان الطلبة نشاطهم، إنها تساعد على

ومن النقطة السابقة أن الوسيلة دور مهم في عملية التعليم والتعلم ألن  13الدرس.
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فهم المادة  يسهل الطلبة فيبالوسيلة تسهل المدرسة في بيان المادة التعليمية و 
 ثم يدافع الطلبة في التعلم.   

 

 أنواع الوسيلة التعليمية -2
تصنيف لوتصنيف الوسائل على أساس الحواس المشركة فيها، وتعبر هذا ا

واس ها الوسائل التعليمية بحيث اعتمد على الحأول التصنيفات التي بدأت ب
سام الوسائل إلى األق التي تخاطبها الوسائل كمعيار للتصنيف، وقد قسم

 التالية: 
 الوسائل البصرية -أ

وهي جميع الوسائل التي تعتمد في دراستها على حاسة التصر منها: 
النتائج العينات، الرسوم، الصور، الخرائط، األفالم الصامتة، المتحركة منها 

 والثابتة، والرموز التصويرية.
 الوسائل السمعية -ب

نها استقبالها على حاسة السمع وموتشمل جميع الحواس التي تعتمد في 
 التسجيالت الصوتية، اللغة اللفظية المسموعة، الهاتف، اإلذاعة.

 الوسائل السمعية البصرية -ج
وتنثل جميع الوسائل التي تعتمد في استقبلها على حاسة السمع والبصر 
معا مثل: التلفزيون، أفالم الفيديو، األفالم السينمائية بمختلف قياسها 

 المتزمنة مع التسجيالت الصوتية للشرح والتفسير.والشرائح 



الوسيلة المتفاعلة: كالبرامج التعليمية المحسوبة مع التأكيد على خاصة   -د
التفاعل بين المتعلم والبرمج، ويعتبر هذا التصنيف من أكثر التصنيفات 

  10شيوعا وبساطة.

التعليم  يةفي عمل السابق نعرف أن وسيلة لها أقسام كثيرة  على شرح اإعتماد
تستخدم  وفي هذا البحث ما في تعليم اللغات خاصة في تعليم القراءة.والتعلم، السي

التي تصنيف على وسيلة البصرية ألن هذه الوسيلة مناسب في  Big Bookالباحثة الوسيلة 
تعليم مهارة القراءة بسبب تضمن فيها صورة وكتابة كبيرة حتى يدافع الطلبة في عملية 

 التعليمية.

 

 Big Book وسيلة -ب

 Big Book وسيلة تعريف -6

Big Book  من الوسائل الذي ينتفع في المجاالت الوسائل البصرية نوعهو، 
وفضيلته مساعدة الطلبة المبتدئين الذين لديهم تأخيرا في القراءة ويثير الثقة والشجاعة 

 11الطلبة أنهم قادرون على القراءة . على

الوسيلة أن يحول الطلبة الذين لديهم تأخيرا في  ومن ذلك البحوث يعبر أن هذه 
 ستخدام ن اأ تعليم اللغات حتى يجعل الطلبة سريعة وسهولة في تعليم اللغات. وباإلضافة

Big Book  16نوع من وسائل البصرية ليجعل الطلبة أن يفهم عن النصوص المقروء.إحدى  
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ر اللغة قادرون على تعبي يساعد الطلبة على تطوير اللغوية أنهم  Big Book ووسيلة
بالفصيحة وجميلة. وبهذة الوسيلة يجعل الطلبة أن يحب ويفرح في تعليم القراءة ألن هذه 

   11وسيلة لديها صورة ومكتوبةكيبرة.

إحدى وسائل البصرية التي  فيها صورة  Big Bookومن اعتبار السابق أن الوسيلة 
وكتابة كبيرة، ويمكن أن يجعل الطلبة رغبة عن تعليم اللغات ويسهل الطلبة في القراءة 

 وفهم المقروء.

 
 Big Book أهمية وسيلة -1

في عملية التعليم والتعلم خاصة على مهارة القراءة   Big Bookو تتمثل أهمية وسيلة  
 12كما يلي: 

 تعليم القراءة أسراعا. يدافع الطلبة في -أ
 يزيد الثقة بالنفس في األطفال ألنها ينجح قارء مبدئ. -ب
 يمكن  الطلبة ممتنع في تعليم القراءة. -ج
 يدافع الطلبة ليحب القصة بموضوع مختلفة.  -د
 يجعل الطلبة ألن يقرأ قراءة لنفسهم. -ه

 11أهداف ، وهي: ةم اللغات عديفي تعل Big book ستخدامالبخالف على األخر،

 ألن يقرأ قراءة فرديايدرب الطلبة  -أ
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 نصوصفهم ال ىعل ةبمساعد الطل -ب
 Big Bookفي وسيلة ة األنواع المختلفة من مواد القراءة للطلب يدخل  -ج
 .القراءات الجيدة ىعل العطي الفرص للمعلم إعطاء أمثي  -د
 .ميبنشاط في التعل ةالطلب يجعل  -ه
 .لبةال للنص الجيد الذي يستخدمه الطتقديم مث  -و
 .تعطى المعلومات الجديدة  -ز

 Bigخاصة في تعليم القراءة، ووسيلة  مناسب للطلبة المبتدئين Big Bookإن وسيلة 

Book  هي من وسائل  البصرية ولهذه الوسيلة دور مهم لترقية قدرة الطلبة في القراءة وتدفعوا
عطى يالعربي  و  نصوصفهم ال ىعل ةساعد الطلبفي تعليم اللغة العربية ألن هذه الوسيلة ي

 في عملية التعليم والتعلم. المعلومات الجديدة
 

  Big Book وسيلة خصائص  -2

ها دورة ل خاصة في تعليم القراءة، مناسب للطلبة المبتدئين Big Bookإن وسيلة 
الذي  Bonesو  kargesمهمة لسولة الطلبة على القراءة ويفهموا على نصوص العربي. ورأ 

 34أن خصائص هذه الوسيلة يشمل على: Barbaraو  Susan نقل من 

 صفحات 54-1قصة القصيرة حول  -5
 منتظم حتى يسهل الطلبة في تذكير القصة. -1
 الصورة الكبيرة تساعد الطلبة ألن يفهم معنى القصة -3
 يحتوي العبارات المتكررة. -0
 مبسطة وجزبية القصة  -1
 .يحتوي على عنصر الملحة -6

                                                           
30 Fika kurniawati, Pengaruh Media Big Book dalam Meningkatkan Kemampuan Anak 

Tunarungu, مفتاح على http://Fikakurniawati10-2014 blogspot.co.id1452/1/34 تاريخ الدخول    



تعلم خاصة الوسيلة في عملية التعليم وال تقصد الباحثة في هذا البحث أن تستخدم
لكبيرة ولها ويكتب بالمكتوبة ا واحدة التي فيها تضمن على قصة في تعليم مهارة القراءة

 . حتى يسهل الطلبة في تذكير القصةصورة كبيرة 

 

 

 Big Bookخطوات التدريس القراءة بوسيلة  -2

 إستعداد -أ

وتعرف المدرسة المادة التي  تعلمقبل ال ستعدد الوسيلةالبد للمدرسة أن ت
 . عملية التعليم والتعلمفي  هاستخدمتس

 خطوات التدريس -ب

تدريسها  . وأما خطوات خطوات اله Big Bookتدريس القراءة بالستخدام وسيلة 
 كما يلي:

 2-6الجدول  
 Big Bookستخدام وسيلة خطوات تدريس با

 نشطة الطلبةاأل نشطة المدرسةاأل
 فتتاحاألنشطة اإل

 تجيب الطلبة السالم -5 تعطى المدرسة السالم -5

 قرأ الطلبة الدعاءت -1 تقرأ المدرسة الدعاء  -1

تستمع الطلبة إلى دوافع الذي تبلغ  -3 تدفع المدرسة الطلبة  -3
 من المدرسة



تعطي المدرسة أهداف  -0
 التعليمية

تستمع الطلبة  إلى أهداف التعليمية  -0
 الذي تبلغ من المدرسة

 نشطة األساسيةاأل
  بأن يجلسالطلبة المدرسة تأمر  -5

 المحاولة
 تتبع الطلبة على شرح المدرسة -5

تعرض المدرسة الوسيلة أمام  -1
 الفصل

تشاهد الطلبة على الصوار التي توجد -1
 في الوسيلة

تشرح المدرسة أما يتعلق في  -3
الوسيلة كاألهداف استخدام 

 الوسيلة

 تستمع الطلبة  إلى ما شرحت الباحثة  -3

 تسمع الطلبة على ما قرأت المدرسة -0 تقرأ المدرسة ماكتبت في الوسيلة   -0

تشرح مدرسة على المقروءة  -1
 Bigبالصورة التي توجد في وسيلة 

Book  

 شرح المدرسة إلى  تمع الطلبةست -1
 

تكرر مدرسة على المقروءة مرة  -6
ثانية وتشير الصوار التي تناسب 

 بما قرأت في النص

 تقرأ الطلبة على ما كتبت في الوسيلة -0
 

 األنشطة اإلختتام
تالخص المدرسة مادة  -5

 التعليمية شمولة 
 الخص الطلبة مادة التعليميةت -5

 التقويمبتبع الطلبة ت -1 تقوم المدرسة بالتقويم -1



تختم المدرسة الدرس بالدعاء  -3
 والسالم

 تقرأ الطلبة الدعاء-3

  تقويم -ج
، ثم Big Bookبعدما عملية تعليم والتعلم التي تفعل الباحثة باستخدام الوسيلة 

 :تقوم الباحثة بالتقويم كما يلي
  2-2الجدول 

 Big Bookباستخدام الوسيلة إرشادات درجة الطلبة في تعليم مهارة القراءة 
 ناحية الدرجة درجة

  قرأ الطلبة قراءة جيدة جدات:  0
 قرأ الطلبة قراءة جيدةت:  3 طلق اللسان

 قرأ الطلبة قراءة طيبات: 1
 قرأ الطلبة قراءة طيباال ت:  5
  :  تواقف الطلبة قراءة على مخارج الحروف كافة0

يوافق على مخارج 
 الحروف

:  التواقف الطلبة قراءة على مخارج الحروف من حيث 3
 حرفا 5-1
ث من حي:  التواقف الطلبة قراءة على مخارج الحروف 1
 حرفا 1-54
:  التواقف الطلبة قراءة على مخارج الحروف من حيث 5

 حرفا 54-51
  :  تواقف الطلبة في قراءة المد بجيد جدا0

 :  تواقف الطلبة في قراءة المد بجيد3 يوافق على الماد
 :  تواقف الطلبة في قراءة المد طيبا1



 :  ال تواقف الطلبة في قراءة المد 5
  تواقف الطلبة على اللهجة بجيد جدا:  0

 يوافق على لهجة
 

 :  تواقف الطلبة على اللهجة بجيد3
 :  تواقف الطلبة على اللهجة طيبا1
 :  ال تواقف الطلبة لفظا طيببا5

 

 ويحسب البيانات من الطلبة عند إجراء عملية التعليم والتعلم باستعمل القانون: 
 𝑝 =

𝑅

𝑇
 X 299% 

  : النسبة المؤية P الببانات:

  R  مجموع القيمة الحصولة عليها : 

  T النتيجة الكاملة : 

  عند إجراء عملية التعليم والتعلم إلى خمسةللنتيجة الطلبة  وتحليل المسند
 35أحوال:

 = ممتاز 544% – 25

 =جيد جدا % 66-24

 = جيد 24% -16

 = منقول 11% -05

  = ناقص 04% -4

 
                                                           

31 Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2003),  hal. 281 



 مهارة القراءة -ج

  مفهوم مهارة القراءة –6
تعد القراءة واحدة من المهارات اللغوية المتمثلة في المحادثة واالستماع والقراءة 
والكتابة، وإذا كان الكالم والكتابة من أدوات التعبير التي تتخصص في ارسال المعنى 

رأ قفإن القراءة تشترك مع االستماع في أنها تتخصص في استقبل المعنى إذا كان القارئ ي
 لنفسه، أما إذا كان يقرأ لآلخرين عدت القراءة من باب ارسال المعنى.

ومفهموم القراءة إذا يتمثل في أن يكون المرء قادرا على تحويل المادة المكتوبة 
إلى اتصال شفوي في ضوء مجموعة من القواعد الواضحة، وأن يفهم محتوى  المكتوب 

نة الجمالية، ومن أجل ذلك كله كان بد أن ويكون قادرا على الحكم علية، وأن يقوم في
 31يكسب القارئ فنية قراءة الحروف بغية الفهم بعد ذلك والحكم.

مهارة القراءة هي الثالث من المهارات اللغوية األربعة التي يتعلمها الطلبة في 
المدرسة. وأن القراءة الحقيقة هي عملية ذهنية ألجل الوصول إلى المعلومات التي 

المواد المكتوبة. وأما تحميل المواد المكتوبة إلى أصوات منطوقة فليس إال قراءة تضمنتها 
   33المبتدءون في القراءة. بداية يقوم بها غالبا

وكانت القراءة ذات شأن عظيم ومنافع كبيرة في تعليم اللغة العربية ألنها أساس 
  ية.بستعاب النصوص العر ة على ابالعلم ووسيلة لتدريب الطل مهم في بحث

 

 أنواع القراءة -2
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في ضوء مفهوم القراءة ومهارتها تتطلب القراءة من صاحبها أن تكون لديه ثروة 
لفظية وقدرة على تعريف الكليمات وفهم معانيها وربطها بخبرات الشخص والتفاعل مع 
المقروء ونقده، وهذه القدرات البد منها في مختلف أنواع القراءة. وهذه االنواع تختلف 

 30.واع الغرض العام للقارئاالداء، كما تختلف أن من حيث

تنقسم إلى قسمين فهي : القراءة الصامتة، والقراءة حيث االداء فالقراءة من 
 31الجهرية.

 القراءة الصامتة (أ

والمراد بالقراءة الصامتة هي عملية فكرية تظهر فيه انتقال العين فوق 
الكلمات وإدراك القارئ لمدلوالتها وفهم معانيها لسهولة ودقة سرية ليس فيها 
صوت وال همس وال تحريك لسان أو شفة. وإن القراءة الصامتة يكون نظرا 

هرية في ية وتنفرد الجواستبصارا وبها تشترك القراءة الصامتة مع القراءة الجهر 
 النطق. 

تستخدم هذه  القراءة في كل مراحل التعليم، في هذه النوع كان الطالب 
اليبالون عن أسلوب القراءة وقواعدها ألن فيها هم يقرءون بالسرعة لكل فهم 
ماتضمنتها القراءة. وهذه القراءة عملية فكرية تفهم معاني القراءة بسهولة ودقتة. 

 ة يقرأ الطالب لنفسهم فقط واليرفع الصوت عند القراءة. والقراءة الصامت

 القراءة الجهرية (ب
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والقراءة الجهرية هي " القراءة بالصوت أو تحويل الرموز الكتابة إلى 
األصوات. وتهدف القراءة الجهرية في حجرات الدراسة غالبا إلى تقييم النطق 

 الطلبة.

ة يؤدية المرء بصورة شفوي القراءة الجهرية هي ذلك اللون من القراءة الذي
مستخدم فيه نطق الحروف والكلمات واالداء وتلوين القراءة بحسب الموافق، 
والغرض فيها تهويد الطلبة على صحة القراءة وجودة النطق وحسن االداء، وهي 

 مفتاح الطالقة والدقة في القراءة الصامتة.

 

 ومن موافق القراءة الجهرية االجتماعية:

 اتالقاء التعليم -5
 القراءة االخرين -1
 القراءة بقصد إمتاع القارئ واستمتاع السامعين -3
 قراءة قطعة أدبية لالستماع بنغمها ووزنها وموسقها -0
 قراءة محاضر الجلسات -1
 36القراءة بقصد اعطاء اآلخرين فكرة من موضوع ما. -6

ع القراءة قسمين:  قراءة الصامتة وقراءة الجهرية. ا ومن ذلك بيان نعرف أن أنو 
ها لسهولة هم معناوفوقراءة الصامتة هي عملية فكرية تظهر فيه انتقال العين فوق الكلمات 

ودقة سرية. وقراءة الجهرية هي القراءة الذي يؤدية المرء بصورة شفوية مستخدم فيه نطق 
بحث الموافق. وتعتمد الباحثة في هذا الالحروف والكلمات واالداء وتلوين القراءة بحسب 
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على القراءة الجهرية، ألن هذا القسم مناسب على قراءة المبتدئين خاصة للطلبة في 
 المدرسة اإلبتدائية الذين لديهم تأخيرا على القراءة وتصاعب على الفهم النصوص العربى. 

 

 وظائف القراءة  -2

مستوى ف التي تؤديها أن على التتضع أهمية القراءة البد لنا من تعريف الوظائل
 31الفردي أو االجتماعي، والتي يمكن تلخيص فيها يلي: 

قال توسائل االتصال االساسية الن الوظيفة المعرفية: تعد القراءة احدى (5
االفكار بين الناس، وبها تتضح أمام الفرد آفاق من المعرفة الحدود لها، 

زادت حاجة االنسان الت المعريفة وكلما تقدمت الحضارة واتسعت مجا
 لى القراءة حتى أضحت ضرورة من ضرورات لإلنسان المعاصر.إ

 الوظيفة النفسية: وتتمثل فيها كما يلي: (1
تشبع القراءة في الفرد حاجات نفسية كثيرة، فيها يشبع حاجته  (5)

 لإلتصال باآلخرين ومشاركتهم في أفكارهم ومشارعهم.
 ي مواجهة الصراععلى التكيف النفسي فتساعد القراءة اإلنسان  (1)

 وحاالت االعاقة أو القصور عن تحقيق.
تساعد القراءة أيضا على تنمية ميول الفرد واهتماماته واالستفادة من  (3)

أوقات الفراغ واالستمتاع بها، ذلك النها تمثل احدى الهوايات 
 الممتعة للفرد.

 وظيفة االجتماعية : وتتجلى هذه الوظيفة في : (3
أن القراءة تؤدي دورا أساسيا في إعداد الفرد للحياة االجتماعية،   (5)

 منها يكتسب االفراد فكرهم واتجاهاتهم وقيمهم. 
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أن قراءة وسيلة لنقل تراث المجتمع ألبناء الجيل واحيائه وتنميته   (1)
 بل ننقيحة وتطويره. 

معرفية لومن الشرح السابق أن وظائف القراءة تنقسم على ثالثة أقسام هي وظيفة ا
والنفسية واإلجتماعية. وأما وظيفة المعرفية هي تعد القراءة احدى وسائل االتصال 
االساسية النتقال االفكار بين الناس، ووظيفة النفسية تساعد القراءة على تنمية ميول الفرد 
واهتماماته واالستفادة من أوقات الفراغ واالستمتاع بها، ووظيفة اإلجتماعية يكتسب 

فتالخص الباحثة أن القراءة مهمة في حياة اليومية فكرهم واتجاهاتهم وقيمهم. الفراد ا
 حيث كان الفرديا ومجتميعا، ألن القراءة نعلم ونفهم شيئا.

 

 أهداف تدريس القراءة -2
ويتضح مما يرمي اليه تدريس القراءة البد لنا أن نعريف من أهداف تدريس القراءة، 

 32االبتدائية إلى:يرمي تدريس القراءة في المرحلة 
 اكتساب الناشىء صحة القراءة وجودة النطق وحسن االداء. -5
 ما يستمع اليه وفهمه في شيء من السرعة. التقاط -1
 فهم ما يقرأ في شيء من الدقة وعدم االبطاء. -3
 تحصيل الشيء من المعارف العامة. -0
 زيادة الوعي القومي.  -1

 لى:تدريس القراءة إوفي المرحلة االعدادية يرمي 
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يقرأ الطلبة قراءة يتوافر فيها عنصرا السرعة المناسبة والفهم الصحيح  أن -5
مع التدرج فيها وفقا لنمو الطلبة. وأن يقدر على التمييز بين االفكار 

 الرئيسة واالفكار النرعية فيها يقرأ.
أن ينمو ميل الطلبة إلى القراءة ويزداد شغفة بها، فيدفعه هذا الميل  -1

 الكتب والمطبوعات وال سيما في أوقات الفراغ.االتصال بما يالئمه من 
 أن يقدر الطلبة على انتقاء المادة الصالحة للقراءة.  -3
أن يقدر على االداء المعبر عن المعنى في تالوة القرآن وانشاد الشعر،  -0

وفي القراءة الجهرية المتنوعة، وأن يدرب على مواضع الوقت واالدغام 
 المين الشمسية والقمرية. ومراعاة مخارج الحروف اللثوية وال

 31وفي مرحلة الثانوية تتجه دروس القراءة إلى تحقيق االغراض التالية:

أن ينمو قدرة الطلبة على القراءة وسرعة فيها ويفهمه للمقروء فهما صحيحا  -5
 واسعا.

أن ينمو ميل الطلبة إلى القراءة وشغفه بها وتذوقه لما يقرأ ليدفعه ذلك  -1
وينفعه من الكتب والمطبوعات والسيما في  الى االتصال بما يالئمه

 أوقات الفراغ.
 أن يقدر الطلبة على انتقاء المادة الصالحة لقراءته. -3
أن يقدر الطلبة على البحث واستخدام المراجع والمعجمات واالنتفاع  -0

 بالمكتبة والفهارس.
أن يتصل الطلبة بنتاج المجيدين من االدباء وأصحاب االساليب في  -1

 . مختلف العصور
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على ذلك أن أهداف تدريس القراءة تنقسم إلى ثالثة مراحل وهي مرحلة اإلبتدائية 
واإلعدادية والثانوية. ومرحلة اإلبتدائية أهدافها إلكتساب الناشىء صحة القراءة وجودة 

اءة يتوافر قر  ةلبيقرأ الطالنطق وفهمه في شيء من السرعة. ومرحلةاإلعدادية أهدافها أن 
 . ومرحلةةبالتدرج فيها وفقا لنمو الطلعة المناسبة والفهم الصحيح مع فيها عنصرا السر 

على  ةعلى انتقاء المادة الصالحة لقراءته وأن يقدر الطالب ةبأهدافها أن يقدر الطل الثانوية
 .البحث

 

 

  



 الفصل الثالث
 يحقلإجراءات البحث ال

 منهج البحث -أ

  هي منهج تجريبيكان المنهج الذي تستخدمها الباحثة في هذا البحث 

(Eksperiment Research) .ه أن سطتاالعملى الذي يستطيع باحث بو  وهو منهح البحث
جلي في  رل( على النتيجة )المتغير التابع( الذي له أثيالمستق يعرف أثر السبب )المتغير

04عية. يتقدم العلوم الطب
 

 05:ي تتكون من الخطوات اآلتية، فهيوأما المنهج التجريب

مراد تيار عينة، تتفق في المتغيرات الخارجية الخمجتمع البحث ثم اتحديد   -5
 .ضبطها

 .قبلها احث في موضع التجربة اختبار اختيار عينة الب  -1
  .تقسيم عينة البحث  -3
 .اختيار أحد المجموعات لتصنع هي المجموعة التجريبية  -0
تطبيق المتغير المستقل على المجتموعة التجريبية وحجبه عن المجموعة   -1

  .لضابطةا
 .( في موضوع التجربة اختبار بعديااختبار عينة البحث )المجموعتان  -6
 .تحليل المعلومات  -1
 تفسير المعلومات في ضوء أسئلة البحث أو فروضه  -2

                                                           
رياض : ) ال ،الطبعة الثانية ،المدجل إلى البحث في الهلوم السلوكية، صالح اين احمد العساف04

 343 .ص ، م(1444المكتية العبيكان، 
 311. ص...،  لمدجل، اصالح اين احمد العساف05 



ض أهم النتائج التي توصل غليه ومايوصى به من ر تلخيص البحث وع  -1
 توصيات طبقا للخطوات. 

ة على وتعتمد الباحثوصمم التصميمات التجربية الحقيقة ثالث تصميمات،  
 One Group ةبعدي أو ما يقال في اإلنجليزيمجموعة الواحدة مع اختبار قبلي و تصميم ال

Pre-test, Post-test Design ة تقوم الباحث ه الرسالةمن نوع بحث تمهدي. وفي هذ وهي
  .مهارة القراءةالطلبة على  ترقية قدرةل  Big Book  نفسها باستخدام وسيلة

 

 عينة المجتمع و ال -ب

 Perposive) وتعتمد الباحثة في اختيار العينة لهذا البحث على الطريقة العمدية

Sampling .)المقصودة أو اإلختيار بالخبرة وهي أن أساس  ويسمى هذه الطريقة بالطريقة
 01.ةار خبرة الباحثباإلخت

طلبة في المدرسة  311 معددهو  ةالبحث جميع الطلبلمجتمع لهذا يكون او 
 فصل يفهنة بعض عددهم، فاختارات الباحثة العي . ةيالحكوماإلسالمية  بتدائيةاإل

 .طلبة 31 كعينة البحث بعددهم  الخامس )أ( 

  

 وأدواتها  طريقة جمع البيانات -ج

 ما يلى:كللحصول إلى البيانات المتنوعة استخدام الباحثة األداوات المتعددة  و 

 المباشرة المالحظة -6
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ا صطالحإ. أما خاصة المالحظة معناها العام أمها االنتباه لشيء ما والنظر إليه
االنتباه المقصودة والموجة نحو سلوك فردي أو جماعي معين بقصد متابعة ورصد تفيراته 

  03ليتمكن الباحث بذلك من وصف السلوك فقد وتحليله أو وصف وتقويمه.

وعندما تستخدم الباحثة طريقة المالحظة لجمع بيانات البحث فتالحظ الباحثة 
 Big Bookأنشيطة الطلبة والمدرسة عند إجراء عملية التعليم والتعلم باستخدام وسيلة 

 واستعدت الباحثة ورقة المالحظة. 
 

 إلختبار ا -2
يها عل اإلختبار هو كما قال رجاء محمود أبو عالم أن اإلختبار هو التي يطلق

 إختبار القلم والورقة وكذلك بعض اإلختبار العملية لقياس قدرات األفراد.

 فهي: ينقسم إلى قسمين، وأما اإلختبار لهذا البحث
 (Pre-Test) اإلختبار القبلي -

 باستخدام وسيلة) التجربية قبل إجراء التجربةة ذي تختبره المجموعوهو اإلختبار ال

Big Book على ة يجربفة أثر الت( حتى يستطيع معر مهارة القراءة الطلبة على ترقية قدرةل
 .مهارة القراءة

 (Pro-Test) اإلختبار البعدي -

جربية الضابطة بعد اإلجراء التالتجريبة و  ةتختبره المجموع يوهو اإلجتبار الذ
   00لقياس األثر الذي أحدثه تطبيق المتغير المستقل على المتغير التابع.

                                                           

   046 .ص...، لخالمد، صالح اين احمد العساف03 
 342. ص ...،إلى المدجلصالح اين احمد العساف، 00 



الباحثة اإلختبار لجمع المعلومات التي يحتاجها إلجابة أسئلة البحث وتستخدم 
بار وقامت الباحثة باختبار لمعرفة نتيجة الطلبة في التعليم والتعلم باخت01أو اختبار فروضه.

 .Big Book( بعد إجراء عملية تعليم القراءة بوسيلة Post-Testالبعدي )

 
 

 ياناتبطريقة تحليل ال -د
 المالحظة المباشرة ياناتب تحليل -6

لقانون ااعتمدت الباحثة في تحليل البيانات التي حصلت في بحثها على عدد 
 المقرر حسن البيانات التي ستحللها الباحثة. ويحسب البيانات من األنشطة الطلبة و

 المدرسة عند إجراء عملية التعليم والتعلم باستعمل القانون: 
 𝑝 =

𝑅

𝑇
 X 299% 

  : النسبة المؤية P الببانات:

  R  مجموع القيمة الحصولة عليها : 

  T النتيجة الكاملة : 

 عند إجراء عملية التعليم والتعلم إلىالمدرسة وتحليل المسند ألنشطة الطلبة 
 06أحوال:  خمسة

 = ممتاز 544% – 25

 =جيد جدا 66-24%

                                                           
 312-311. ص ...،إلى المدجلصالح اين احمد العساف، 45

46Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2003),  

hal. 281 



 = جيد 16-24%

 = منقول 05-11%

 = ناقص 4-04%
 
 
 

 القبلي واختبار البعدي االختبار ياناتبتحليل  -2

  (T’ Test‘وتحليل البيانات عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي باختبارات )

 : 01فتستخدم الباحثة القانون التالي

فم ت = 

ح1مج√

ن(ن−2)

 

 حيث أن :

 : متوسط الفروق م ف
 إنحرافات الفروق : مجموع مربع 1مج ح

 : عدد أفراد العينة ن
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 الرابع فصلال

 نتائج البحث ومناقشاتها

 عرض البيانات وتحليلها  -أ

مهارة على  اواستخدامه Big Book وسيلةقد شرحت الباحثة في الفصل السابق ما يتعلق ب
وللحصول على البيانات . PIDIE 26 اإلسالمية الحكومية اإلبتدائيةمدرسة الفي  القراءة

. اعتمادا 1452/1451فقامت الباحثة بالبحث التجريبي بهذه المدرسة للسنة الدراسية 
-Bعلى رسالة عميد كلية التربية بجامعة الرانيري اإلسالمية الحكومية برقم: 

4928/Un.08/TU-FTK/TL.00/05/2018   1452مايو   42في التاريخ . 

 لمحة عن ميدان البحث   -6

إحدى المدارس اإلسالمية  Pidie 26اإلسالمية الحكومية اإلبتدائية سة إن المدر 
تبنى هذه المدرسة على أن تكون مدرسة و  Tanjong. تقع هذه المدرسة في قرية التي

هذه  تكون 5/0/5112 . وفيPidieمنطقة  Kembang Tanjong إسالمية في محافظة
 ,Samidanبكالوريس، ) سميداالمدرسة حكومية حتى اآلن. وأما ناظر المدرسة  اآلن 

S.Pd.)   وأما معلمة 16معلما و 2 في هذه المدرسة عدد المعلمون الذين يعلمونو .
واسمها رينة هي  معلمة 5 المعلم في هذه المدرسة الذي يعلم اللغة العربية فعددهم

  .PTI AL-HILAL SIGLIمتخرجة في 

 عدد المدرس -2

 16معلما و 2مدرسة، هي  30 في هذه المدرسة عدد المعلمون الذين يعلمونو 
 معلمة. كما يتضح في الجدوال اآلتي:

 



 

 6-2جدوال 
 PIDIE 26 اإلبتدائيةمدرسة الفي  أسماء المدرسات

 مادة دراسية أسماء المدرسات رقم
 علم الطبيعية سميدا بكالوريس 5
 الرياضيات بكالوريسأينى  1
 اللغة اإلندونيسيا إرنوتى بكالوريس 3
 الرياضات سفيان بكالوريس 0
 اللغة اإلندونيسيا عائشة بكالوريس 1
 الثقافة اإلسالمية خيرني بكالوريس 6
 الرياضات ليسى فتلينا بكالوريس 1
 الرياضات خيرنى الماجستر 2
 القرآن والحديث مولدر ينتى بكالوريس 1
 فقة نور جنة بكالوريس 54
 عقيدة األخالق روسمنى بكالوريس 55
 فقة يرسني بكالوريس 51
 اللغة العربية رينة بكالوريس 53
 تربية مدنية محمد يوسف بكالوريس 50
 علم اإلجتمعية نور مليس بكالوريس 51
 اللغة اإلندونيسيا سكمى نور بكالوريس 56
 علم اإلجتمعية نور دين بكالوريس 51
 عقيدة األخالق عبد الله بكالوريس 52



 الرياضات نور حياة بكالوريس 51
 الرياضات رشيدة بكالوريس 14
 عقيدة األخالق أفرزل بكالوريس 15
 علم الدين ريت حياة بكالوريس 11
 فنية نور مشيطة بكالوريس 13
 علم الرياضية مناور بكالوريس 10
 علم الرياضية زكر الزي بكالوريس 11
 علم الفني كرتني الماجستر  16
 الرياضات رتناسري بكالوريس 11
 علم الطبيعية يسرى وتي بكالوريس 12
 اللغة اإلنجليزية ديفي مستنى بكالوريس 11
 علم الرياضية مسلم بكالوريس 34
 اللغة اإلنجليزية نور زكية بكالوريس 35
 تربية مدنية يسنزار بكالوريس 31
 علم الدين بكالوريسنور األزمي  33
 اللغة اإلنجليزية فطري يليني بكالوريس 30

 

 طالبةعدد ال -2

، ولكل صّف من عدد الطلبة كما يتضح 311وكان عدد الطلبة في هذه المدرسة 
 في الجدول التالي:

 2-2 الجدول

 MIN 26 PIDIEباإلبتدائية  عدد الطلبة في المدرسة



 مجموع الطلبة الفصل رقم
 اإلناث الذكور   

5 
1 

 )أ(  الفصل األول
 )ب( الفصل األول

2 
55 

51 
56 

13 
11 

3 
0 

 الفصل الثاني )أ(
 الفصل الثاني )ب(

56 
51 

55 
1 

11 
10 

1 
6 
1 

 الفصل الثالث )أ(
 الفصل الثالث )ب(
 الفصل الثالث )ج(

53 
50 
1 

51 
1 
54 

12 
13 
51 

2 
1 
54 

 الفصل الرابع )أ(
 الفصل الرابع )ب(

 )ج( الفصل الرابع

55 
52 
1 

51 
6 
54 

13 
10 
51 

55 
51 

 الفصل الخامس )أ(
 الفصل الخامس )ب(

15 
50 

50 
52 

31 
31 

53 
50 

 الفصل السادس )أ(
 الفصل السادس )ب(

2 
53 

56 
55 

10 
10 

 232 621 682 مجموع
 

 تحليل البيانات ومناقشتها -ب



قد اختارت الباحثة الفصل الخامس )أ( من المدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 
وقامت الباحثة نفسها بتدريس اللغة العربية . كعينة لهذا البحث  Pidie 16الحكومية 

لترقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة، ستوضح الباحثة التوقيت التجريبي   big bookبوسيلة 
 كما يلي: 

 2-2الجدوال
 التجريبي التوقيت  

 تفصيالت األنشطة اللقاء تاريخ/يوم

 1 /اإلثنين
 1452مايو 

اللقاء 
 األول

عملية تعليم 
 والتعلم

 يعطي مدرسة اإلختبار القبلي

 2 /الثالثاء
 1452مايو 

اللقاء 
 الثاني

عملية تعليم 
 والتعلم

 bigعملية تعليم والتعلم باستخدام وسيلة 
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 األنشطة الطلبة (6

الطريقة التي تستخدم الباحثة لجمع بيانات البحث هي المالحظة المباشرة. 
فتالحظ المالحظ أنشطة الطلبة والمدرسة عند عملية التعليم والتعلم باستخدام وسيلة 

big book  في تعليم القراءة. وتعتمد المالحظ على ورقة المالحظة من بنود ناحية الملحوظة
عند عملية التعليم والتعلم باستخدام هذه الوسيلة فهي كما في الجدول  ألنشطة الطلبة

 التالي:

 لتقييممعايير ا

 3-2الجدول   : جيد جدا0 : جيد3 : مقبول1 : ناقص5

 Big Bookوسيلة  عند عملية تعليم والتعلم باستخدام قيمة ألنشطة الطلبة

 النتيجة الملحوظة الناحية الملحوظة رقم
6 2 2 2 

 √    الذهاب إلى الصف في الوقت المحدد 5

  √   قدم الطلبة عن أسئلةي 1

دام وسيلة ستخاعملية التعليم بينشط الطلبة في  3
big book 

   √ 

يسأل الطلبة المدرسة عن بيان المدرسة مالم  0
 يفهموه

   √ 



 √    انتباه الطلبة عند التعلم 1

ستخدام وسيلة ادوافع الطلبة إلتباع عملية التعليم ب 6
big book 

   √ 

يعطي الطلبة استجابة على ما شرحت المدرسة  1
 بتجديد

  √  

يدافع الطلبة على قراءة نص المقروء الذي يوجد  2
 في الوسيلة.

   √ 

  √   سيطرة الطلبة على قراءة نص المقروء 1

 √     big bookيحمس الطلبة عند تعليم بوسيلة  54

عملية  دعن big bookيثقل الطلبة باستخدام وسيلة  55
 تعليم والتعلم

√    

    √ أصدقائهميلعب الطلبة مع  51

 √    يقوم الطلبة بتوجيه المدرسة 53

 √    ال يتكلم الطلبة مع أصدقاء إال بالمواد التعليمية 50

 √    ال ينعس الطلبة في عملية تعليم والتعلم 51
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 وتحسب البيانات من األنشطة الطلبة عند عملية تعليم والتعلم باستعمال القانون: 

𝑝 =
𝑅

𝑇
 X 299% 



 .موالتعلوأما قيمة أنشطة الطلبة في عملية تعليم 
𝑝 =

𝑅

𝑇
 X 299% 

𝑝 = 
51

60
 X 299% 

𝑝 =
5,100

60
 X 299% 

𝑝 = 85  %  

. بمعنى ممتاز %544 -24تدل على أنها وقع بين حد  𝑝  = 21%وبقيمة 
ألن أكثر من األنشطة المدرسة نتيجتها جيد جدا ولكن بعض األنشطة المدرسة نتيجتها 

كن ة في عملية تعليم والتعلم وهذه البنود تمفي تقدم الطلبة عن األسئل كمثلجيد،  
ذلك بأن يعطي كالمدرسة ناقص في اعطاء الدوافع على الطلبة عندما عملية تعليم والتعلم  

 تجابة على ما شرح المدرسة بتجديد.الطلبة إس

لتعليم. عند امع ذلك باستخدام هذه الوسيلة وينمو الميول والرغبة لدى الطلبة 
وكذلك بإستعمال هذه الوسيلة يجعل الطلبة حبا في تعليم اللغة العربية ويسهل الطلبة في 

  إبقاء المعلومات أي في فهم القراءة.

 األنشطة المدرسة (2

وأما ورقة المالحظة من بنود ناحية الملحوظة ألنشطة المدرسة في عملية التعليم 
 في الجدول التالي:والتعلم بتطبيق هذه الوسيلة فهي كما 

 1-2الجدول 

 Big Bookعند عملية التعليم والتعلم بتطبيق وسيلة  قيمة ألنشطة المدرسة

 الملحوظة النتيجة  الناحية الملحوظة رقم

1 2 3 4 



 بدأ المدرسة التعليمية وإتصال بمواد التعليميةت 5
 في حياتهم

   √ 

تبين المدرسة أهداف تعليم اللغة العربية  1
 وخصوصا على القراءة

   √ 

  √   تبين المدرسة مهمة القراءة في الحياة اليومية 3

 √    تأمر المدرسة الطلبة على جلوس المحاولة 0

 √    أمام الفصل Big Bookوسيلة  تعرض المدرسة 1

على النص الذي توجد في وسيلة  تقرأ المدرسة 6
Big Book 

   √ 

مدرسة على نص المقروء بالصورة التي  تشرح 1
 توجد في وسيلة

  √  

مدرسة على نص المقروء مرة ثانية التكرر  2
وتشير المدرسة على الصوار التي تناسب بما 

 قرأت في النص

   √ 

 و تنقسم المدرسة إلى األربعة المجموعات 1
 ةستجري المسرحي يشرح المدرسة لعبة التي

   √ 

ب أورق عمل الطلبة" بلعبة تركيقوم المدرسة " ت 54
 النص

   √ 

 √    أمر المدرسة إلى الطلبة لعرض عملعمت 55

لمواد اتعطي المدرسة فهم إلى الطلبة مرة ثانية ب 51
 مهالتي تعلم

   √ 



 √    تعطي المدرسة الموعظة إلى الطلبة 53

تدعو المدرسة لتختيم الدرس باقرأة الحمدلة  50
 والدعاء

   √ 

 √    تسلم المدرسة على الطلبة وتخرج من الفصل 51
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تحسب البيانات من أنشطة المدرسة عند إجراء عملية التعليم والتعلم باستعمال 
 القانون: 

𝑝 =
𝑅

𝑇
 X 299% 

𝑝 = 
58

60
 X 299% 

𝑝 =
5,800

60
 X 299% 

𝑝 = 96,6  %  

 تاز.بمعنى مم %544 -24تدل على أنها وقع بين حد  𝑝  = 16،6%وبقيمة 
وأكثر من األنشطة المدرسة نتيجتها جيد جدا ولكن بعض األنشطة المدرسة نتيجتها 

 شرحتعمدما كذلك عندما تبين المدرسة مهمة القراءة في الحياة اليومية و  جيد كمثل
ة ناقص . وهذه البنود تمكن المدسعلى نص المقروء بالصورة التي توجد في وسيلة مدرسة

 في إعداد الخطة.

 تحليل البيانات عن االختبار القبلي واالختبار البعدي -2

ار القبلي ختبإلوللحصول نتائج الطلبة على مهارة القراءة قد قامت الباحثة با 
عرضتها ، و في الفصل  الخامس)أ(والنتائج التي حصلت عليها الطلبة . واالختبار البعدي

 ي:الباحثة في الجدول التال



 2-2الجدول 
 نتائج األسئلة للحصول على البيانات في تعليم القراءة 

 يةبعدنتيجة  يةقبل نتيجة الطلبة
 64 04 5-الطالبة
 14 04 1-الطالبة
 14 14 3-الطالبة
 64 04 0-الطالبة
 14 04 1-الطالبة
 04 14 6-الطالبة
 14 14 1-الطالبة
 24 04 2-الطالبة
 14 14 1-الطالبة
 21 64 54-الطالبة
 14 04 55-الطالبة
 04 14 51-الطالبة
 14 24 53-الطالبة
 14 04 50-الطالبة
 14 04 51-الطالب
 04 14 56-الطالب
 24 04 51-الطالب
 64 14 52-الطالب
 24 04 51-الطالب
 14 04 14-الطالب



 34 14 15-الطالب
 64 04 11-الطالب
 24 04 13-الطالب
 64 04 10-الطالب
 04 14 11-الطالب
 14 04 16-الطالب
 14 14 11-الطالب
 04 04 12-الطالب
 14 24 11-الطالب
 14 04 34-الطالب
 14 04 35-الطالب
 24 64 31-الطالب
 24 64 33-الطالب
 04 04 30-الطالب
 24 64 31-الطالب

 

تكون   Big Bookثم تقوم الباحثة بتحليل تلك البيانات لمعرفة تعليم القراءة بوسيلة  
 فتستخدم الباحثة القانون كما يلي:فعاال لترقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة 

م فت = 

مج ح1√

ن(ن−5)

 

 حيث أن :

 : متوسط الفروق م ف



 : مجموع مرباع إنحرافات الفروق 1مج ح
 : عدد أفراد العينة  ن

  8-2  الجدول
 البعديمجموع الفرق بين نتيجة االختبار القبلي ونتيجة االختبار 

نتيجة  الرقم
 قبلية 

نتيجة 
 بعدية

فرق بين  
 استخدمين

االنحراف 
عن متوسط 

 الفروق

مربع )االنحرف 
عن متوسط 

 الفرق
 

5 04 64 14 -5 5 
1 04 14 54 -55 515 
3 14 14 4 -15 005 
0 04 64 14 -5 5 
1 04 14 34 1 25 
6 14 04 14 -5 5 
1 14 14 34 1 25 
2 04 24 04 51 365 
1 14 14 34 1 25 
54 64 21 11 0 56 
55 04 14 34 1 25 
51 14 04 14 -5 5 
53 24 14 54 -55 515 
50 04 14 54 -55 515 
51 04 14 34 1 25 



56 14 04 14 -5 5 
51 04 24 04 51 365 
52 14 64 04 51 365 
51 04 24 04 51 365 
14 04 14 14 11 205 
15 14 34 54 -55 515 
11 04 64 14 -5 5 
13 04 24 04 51 365 
10 04 64 14 -5 5 
11 14 04 14 -5 5 
16 04 14 54 -55 515 
11 14 14 4 -15 005 
12 04 04 4 -15 005 
11 24 14 54 -55 515 
34 04 14 34 1 25 
35 04 14 54 -55 515 
31 64 24 14 -5 5 
33 64 24 14 -5 5 
30 04 04 4 -15 005 
31 64 24 14 -5 5 

مجموع
 =23 

6211 2613 223 61 3221 

  



(، في الجدول السابق وجدت البيانات T” test “ت ) –نظر إلى نتيجة اختبار  
 اآلتية: 

 3،22=  31:  5364حساب متوسط االجابة األولى  وهو  -5
 64،5=  31:  1541 ة وهوحساب متوسط االجابة الثاني -1
 15،5=  31:  131 حساب متوسط الفروق وهو -3

 ت التالي: –تطبيق قانون اختبار 

م فت = 

مج ح1√

ن(ن−5)

 

ت = 
15

√1114 

(5−31)31

 

15ت =   

√1114

(30)31

 

15ت =   

√ 1114

5514

  

15ت  =   

√0،202
   =15

1،14  =1،1010 

(. ويكون Derajat Kebebasanومن الخطوات األخيرة يعني تحديد دراجة الحرية )
 في هذا البحث. % 1( signifikasiالفرض الصفري على مستوى الداللة )

 س 5-= ن دراجة الحرية

         =31-5  



                 =30 

أما حاصل  1.43455يعني  1٪( signifikansiمستوى الداللة )فحدد   
أكبر من ت   (testt). ولذلك ت الحساب 1،1010يعني  (testt)المالحظة ت الحساب 

 4551.43 < 1،1010 (tablet)الجدول 

ت الجدول متساوية أو أكبر من النتيجة  (testt)ت الحساب إذا كانت النتيجة 
(tablet) فيكون الفرض الصفري (0H ) مردودا والفرض البديل(aH)   مقبوال. وإذا كانت

فيكون الفرض  (tablet)"ت" الجدول أصغر من النتيجة ( testt)ت الحساب النتيجة 
 مردودا. (aH)مقبوال والفرض البديل  (0H)الصفري 

 

 تحقيق الفروض -ج

ا وفقا للبيانات التي سبق تحليلها، تريد الباحثة أن تحقق الفروض التى افترضته 
  :في الباب األول

  راءةمهارة القة قدرة الطلبة على لم يكن فعاال لترقي big bookوسيلة  إن استخدام -5
(oH).  ت الحساب النتيجة وهذا الفرض مردود ألن(testt ) ت  النتيجةأكبر من

 1،1010>  4551.43أو  (tablet)الجدول 

. a(H( مهارة القراءةعلى الطلبة يكون فعاال لترقية قدرة  big bookوسيلة إن استخدام  -1
الحساب النتيجة ت الجدول أصغر من  (tableT) ت نتيجةوهذا الفرض مقبول ألن 

(testT)   1،1010> 4551.43أو. 

 
  

 

  



س م ا لخ ا ل  ص ف ل   ا

 خاتمةال

 Big Bookلة تطبيق الوسيبالسابقة عما يتعلق  فصولوقد بحثت الباحثة في ال
 . وستقدم الباحثة الخالصة، كما تلي:لترقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة

 نتائج البحث -أ
  يفه Big Bookستخدام وسيلة نشطة الطلبة عند عملية التعليم بااألإن نتيجة  -5

عند إجراء  نشطة المدرسةاأل نتيجةوأما  .ممتازلة إلى حال الوهذه د  21%
لة إلى حال الوهذه د  %16،6  يفه Big Bookستخدام وسيلة عملية التعليم با

 .ممتاز
 .لترقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة كون فعاالي Big Bookخدم وسيلة ستتإن  -1

أكبر من النتيجة ت  (testt)أن نتيجة ت الحساب  وتكون هذه النتيجة بناء على
  .1.43455<1،1010 (tablet)الجدول 

 
 المقترحات -ب

 وهناك بعض المقتراحات التي رآتها الباحثة ضرورية تقدمها، وهي كما يلي :
 Bigبأن يستخدم وسيلة  Min 26 Pidieبترجو الباحثة على مدرس اللغة العربية  -5

Book لدوافع، على ترقية استخدام هذه الوسيلة يقدر اتعليم القراءة ألن ب في
  ويأثير على تنمية رغبة الطلبة في تعليم القراءة.

 ة.بأن يستخدم هذه يرافع نتيجة الطلبة في تعليم اللغة العربيترجو الباحثة  -1
وترجو الباحثة من القارئين االصالح إذا وجدوا في هذه الرسالة االخطاء أو  -3

 والقارئين.العيوب حتى تكون رسالة كاملة ومفيدة للباحثة 
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