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 "ِاْحِرُصْوا َعَلى تَ َعلُِّم اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة فَِإن ََّها ُجْزٌء ِمْن ِديِْنُكمْ "
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Review Horay   بـالطلبةاستجابةملعرفةالقراءةتعليميفMAN 5 PIDIE  ."

مزّفر،أشرافالدكتورندوسالفاضلنيمشريفإىلالشكرجزيلالباحثةتقدممث 
كانمنذوإشرافهماالباحثةرعايةعلىرياملاجستحيايت،سلمىواألستاذةرياملاجست
ومتعهمااهللوحفظهمااألجراهللمنفلهمارسالة،صارتأنإىلوفكرةعنوانااملوضوع
.بعلومهاونفعهاعمرمهايفوبركوالعافيةبالصحة

تقدّمث أن الباحثة على الواجب عظيمامن واحرتاما عميقا شكرا لوالديهام
لعلاهللجيزيهماأحسنالثوب،باهاهتذيبانافعااحملبوبنياللذينربياهاتربيةحسنةوهذّ

."اللهماغفريلذنويبولوالديوارمحهماكماربياينصغريا"الدنياواآلخرةيف

ذكر،و علىما التقدّإضافة اجلامعةبم اخلالصملدير الشكر عميدكليةواحثة
اعلومانافعةوأرشدوهااألساتذةالذينقدعلموهورئيسقسماللغةالعربيةوجلميعالرتبية

لزمالئهااحملبوبنييفقسمتعليماللغةالعربيةقدمجزيلالشكرتوكذلك.إرشاداصحيحا
إمتامكتابةهذهالرسالة،وباركهماهللبأفكارهميفاالذينقدساعدوه4102للمرحلة

.ىفالدنياواآلخرة
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 النقدوأخريا، الباحثة ترجو واالقرتاحات البنائي القارئني هذهمن إلكمال

 .الةنافعةهلاوللقارئنيمجيعالعّلهذهالرسالرسالة،و



4102يوليو01 بندأتشيه،
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 مستخلص البحث

أسلوب : عنوانالبحث  Course Review Horayاستخدام القراءة استجابةيفتعليم ملعرفة
 MAN 5 PIDIEالطلبةبـ

نسرينا:االسمالكامل
 021414112:رقمالقيد

 MAN 5 وهيأنالقراءةمناملوادالصعبةعندالطلبةبـ MAN 5 PIDIEتعتمدالباحثةعلىاملالحظةبـ

PIDIE التعليموالتعلم علىيألنعملية النشاطرتكز منالتعلم ياملدرسأكثر علىالطلبة حىتالذييرتكز
سائمنيعندتعليم حىت القراءة باحلقيقةالبدهلمدوافعكبريةعندتعليماللغةالعربيةخاصةيفتعليم .يشعروا

ويفهمو النصوصالعربية أنيقرؤوا هاايستطيعوا هوأسلوبCourse Review Horayكانأسلوب.
الفصلممتعةالذييستطي املدرسليكونحالة عأنيستخدم أهدافالبحث. هيأما التعرفعلىاستجابة:

استجابةدرجةالتعرفعلىوCourse Review Horayتطبيقأسلوببالقراءةيفتعليمالطلبةنشاط
أسلوبآثراستخدامالتعرفوCourse Review Horay تطبيقأسلوببالقراءةيفتعليمالطلبةنشاط

 Course Review Horayالقراءة تعليم ايف على ستجابة الطلبةنشاط  الذي. البحث منهج وأما
 املختلطة البحث فهو الرسالة هذه يف الباحثة Research Methods Mixed)استعملته وجلمع(.

 MAN 5بـطلبةواجملتمعمنهذاالبحثهومجيعال.البياناتاستعملتالباحثةدليلاملالحظةواالستبانة

PIDIEوأمانتائجاحملصولة.الباط42يفالفصلالثاينوعددهموأخذتالباحثةالعينة.البط416عددهم
 MAN 5 بـ Course Review Horayبتطبيقأسلوب القراءةالطلبةيفتعليمنشطفهيإناستجابة

PIDIE  تعليمالكلعنصرالنشطىفعمليةيفنشاطتدلأهنم ودليلعنهاأنكلأنشطةالطلبة.نممتازاويك
والعاطفية(Listening)واالستماعية(Oral)والشفاهية(Visual)الناحيةالبصريةنشاطيفهم.والتعلم

(Emosional.)درجةو الطلبةإن تعليماستجابة أسلوب القراءةيف  Course Review  بتطبيق

Horay  بـ MAN 5 PIDIE منناحيةالبصرية معنتيجةاملعدلةمنكلالناحيةالعلياحتصلعلىدرجة
(Visual )3،22 Oral)والشفاهية )3،32 Listening)واالستماعية والعاطفية3،22(
(Emosional)3،22.فتحصل2،1إىل4،7كماورديفمقياسالتفسريإذاكانتنتيجةاملعدلةأكثرمن

 ستجابةالطلبةيفتعليمالقراءةبـايؤثرعلى Course Review Horayأسلوبإنو.علىدرجةالعليا

MAN 5 PIDIE .االختبارات من يتضح (T-Test) ت-وهذا النتيجة على (17،673)حتصل
(.1،11>1،111)(.Sig)ومستوىالداللة
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Abstract 

Title of Research : The used of Course Review Horay model on reading skill to 

know student response at MAN 5 PIDIE 

Writer  : Nisrina 

Student ID Number: 804242441 

Based on observation at MAN 5 PIDIE researcher found that reading is one of the hard 

lessons for the students there. This is because teacher-centered teaching and learning 

processes are more dominant than student-centered learning and teaching so they feel 

bored when learning. Actually they should have great motivation when learning Arabic 

especially on reading skill so they can read the Arabic text and understand it well. Model 

Course Review Horay is one of the learning models that can make the classroom 

atmosphere more fun. The purpose of this research is to find out the response of student 

activeness in learning reading with application of uslub Course Review Horay, to know 

stages of student activity responsiveness in reading learning with application of Course 

Review Horay model, and to know influence of uslub usage of Course Review Horay in 

Reading learning on student activity response in MAN 5 Pidie. The method used by 

Researcher is Mixed Method Research and to collect research data using observation 

sheet, and questionnaire. The population in this study were all students in MAN 5 Pidie 

which amounted to 252 students and researchers took second grade students as a sample 

of this study which amounted to 21 students. The result of this research is student 

activeness response on learning reading with application of uslub Course Review Horay 

very good. The result of this research is student activeness response on learning reading 

with application of uslub Course Review Horay very good. This can be seen from all 

student activities indicating that they are active on all elements of liveliness in the 

learning process. They are active in terms of Visual, Oral, Listening, and Emotional. The 

stages of student activeness response in learning reading with the application of Course 

Review Horay model is at a high stage of every facet with mean in terms of Visual is 

4400, Oral 4440, Listening 4400 and Emotional 4401. As mentioned in the interpretation 

table that if the mean is greater than 242 to 044 then it is at a high stage. Course Review 

Horay learning model influences the students' activity response in Reading learning in 

MAN 5 Pidie. This is evidenced from the value (T-Test) 524224 and Sig. 44444 is 

smaller than 4445. 
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Abstrak 

Judul Skripsi : Penggunaan model Course Review Horay pada pembelajaran  

Qiraah untuk mengetahui respon siswa di MAN 5 Pidie 

Nama Penulis : Nisrina 

NIM : 804242441 

Berdasarkan pengamatan Peneliti di MAN 5 Pidie ditemukan bahwa qiraah adalah 

salah satu pelajaran yang susah bagi murid-murid disana. Hal ini dikarenakan 

proses pembelajaran dan pengajaran yang berpusat pada guru lebih dominan 

daripada pembelajaran dan pengajaran yang berpusat pada siswa sehingga mereka 

merasa bosan ketika belajar. Sebenarnya mereka harus mempunyai motivasi yang 

besar saat pembelajaran Bahasa Arab khususnya pada maharah qiraah sehingga 

mereka dapat membaca teks Bahasa Arab dan memahaminya dengan baik. Model 

Course Review Horay adalah salah satu model pembelajaran yang dapat membuat 

suasana kelas lebih menyenangkan. Adapun tujuan Penelitian ini adalah untuk 

mengetahui respon keaktifan siswa dalam pembelajaran qiraah dengan penerapan 

uslub Course Review Horay, untuk mengetahui tahapan respon keaktifan siswa 

dalam pembelajaran qiraah dengan penerapan model Course Review Horay, dan 

untuk mengetahui pengaruh penggunaan uslub Course Review Horay dalam 

pembelajaran Qiraah terhadap respon keaktifan siswa di MAN 5 Pidie.  Adapun 

metode yang digunakan oleh Peneliti adalah metode campuran (Mixed Methode 

Research) dan untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan lembar observasi, 

dan angket. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di MAN 5 

Pidie yang berjumlah 252 siswa dan peneliti mengambil siswa kelas II sebagai 

sampel penelitian ini yang berjumlah 21 siswa. Adapun hasil penelitian ini adalah 

respon keaktifan siswa pada pembelajaran qiraah dengan penerapan uslub Course 

Review Horay sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari semua kegiatan siswa 

menunjukkan bahwa mereka aktif pada semua unsur keaktifan dalam proses 

pembelajaran. Mereka aktif dari segi Visual, Oral, Listening, dan Emotional. 

Adapun tahapan respon keaktifan siswa dalam pembelajaran qiraah dengan 



 س
 

penerapan model Course Review Horay berada pada tahapan yang tinggi dari 

setiap segi dengan mean dari segi Visual adalah 4400, Oral 4440, Listening 4400 

dan Emotional 4401. Sebagaimana yang telah disebutkan pada tabel interpretasi 

bahwa apabila mean lebih besar dari 242 sampai 044 maka berada pada tahapan 

yang tinggi. Model pembelajaran Course Review Horay berpengaruh terhadap 

respon keaktifan siswa dalam pembelajarn Qiraah di MAN 5 Pidie. Hal ini 

dibuktikan dari nilai  (T-Test) 524224 dan Sig. 44444 lebih kecil dari 4445.  
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 الفصل األول

 لبحثاأساسية 

   مشكلة البحث - أ
القراءة إحدى النوافذ األساسية اليت يطل منها اإلنسان على عامل املعرفة والثقافة 

 .خرباتوعن طريقها يتصل برتاثه وهي تساعد يف بناء شخصيته وصقلها مبا يكتسبه من 
ومتتاز القراءة عن باقي فروع اللغة العربية مبالزمتها لإلنسان يف املراحل التعلمية املختلفة 
وما بعدها وهي تساعده على النجاح يف املواد الدراسية املختلفة وفهم املواد العلمية 
املختلفة وهي ليست غاية يف ذاهتا بل وسيلة لغريها من الغايات من حيث توسيع الثقافة 

  .وتدريب العقل على الربط بني الرموز املكتوبة وما حتمله من معان وأفكار

تعليم اللغة العربية هلا أربع مهارات مهمة، منها مهارة اإلستماع ومهارة الكالم  ويف
القراءة هي عملية استخالص معىن من رموز مكتوب، أو  .ومهارة القراءة ومهارةالكتابة
ومن أهداف  .القارئ والكاتب من خالل الرموز املكتوبهي أداة اتصال فكري بني 

القراءة هي أن يفهموا االطلبة النصوص فهما جيدا وأن يستجيبوا سؤاال فسؤاال على 
 . النصوص

عندما يكون . عةالطرق وأساليب التعلم قد تطور بسر   يف هذا العصر، كثري من
تعليم حيث التعلم النشط هو عملية ال. عرف بالتعليم النشطيطلبة ال التعلم مطلوبًا لنّشط
   .دروسهايف ما ي يفكرون و ها في بةيوجد مشاركة الطل
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ا ال يزالون نادرا م مدرسنيأن امل كثريةاملدرسة وجدت اله يف ولكن يف تنفيذ
لتطوير وإظهار  ةبللطلقليال تعلم فرًصا يعطي الحىت بة ينفذون التعلم الذي ينشط الطل

 ةبونتيجة لذلك، يكون الطل. قراطًيادمي حالةجمموعة متنوعة من القدرات اليت مل ختلق 
  . أقل نشاطًا يف عملية التعلم

جيب أن . ميم هو استخدام أسلوب التعليالعوامل اليت حتدد جناح التعل ىإحد
لذلك،  .وفاعلّيةالة م املستخدم قادرًا على حتقيق نتيجة جيدة وفعّ ييكون أسلوب التعل

م اليت ميكن أن حتفز يأن يكونوا قادرين على استخدام أسلوب التعل مدرسنيامل يُطلب من
وجدت  ومن األساليب اليت . أغراض التعلميةبم وفًقا يأنشطة ومصاحل الطلبة يف التعل

  .كثرية من اإلستجابة هي أسلوب التعليم التعاوين
ليتعاملوا مع أصدقائهم للحصول إىل أغراض هذا األسلوب فرصة للطلبة يعطي و 

 هذا األسلوب يرتكز أي التعليم. التعلمية وإما املدرس كالشيقة للطلبة عند التعليم والتعلم
  . النتائج دراستهم للحصولاالطلبة على 

كان هذا . Course Review Horayومن أساليب التعليم التعاوين هو أسلوب 
يف  . ع أن يستخدم املدرس ليكون حالة الفصل ممتعةاألسلوب هو أسلوب الذي يستطي

هذا األسلوب يبتدئ بإعطاء أخبار الكفاية، تقدمي املادة، التسائل للتحقيق، التالميذ أو 
ستاذ السؤال الذي تختار رقمه اجملموعة يكتب أي رقم مث يدخلونه إىل الصندوق ويقرأ األ

لتشويش، التالميذ الذي رقمه مياثل رقم السؤال يستحق جواب السؤال، إذا كان با
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وغريه من  ”Horay“اجلواب صحيحا أعطاه األستاذ نسبة ويستقبله التالميذ بصيحة 
  7.اجلزاء والتخليص والتقييم والعكس

م الطلبة عن ييكون الطلبة يفهمون عن املواد بالسهولة ومفاهويف هذا األسلوب 
 Course Review Horayة معينة بطريقة مسرورة، وعالوة على ذلك، أن أسلوب املاد

وب هذا االسلو  1.يكون الطلبة سائمني يف التعليم وال. يطبق الدرس بالعزاء شديدا
 فاول د ديريجط عند اوبعض عناصر النش. نشطة التعلمأ نشاطا يف يكون الطلبةيضا أ

(Paul D Deirich) يالنشاط البصر  يه (Visual) النشاط الشفاهي، و ((Oral والنشاط ،
      9.(Emotional) ، والنشاط العاطفيListening))االستماعي

األهداف . إحدى املدارس اليت تدرس فيها اللغة العربية  PIDIE  MANكانت 
لديهم مهارات جيدة يف اللغة  بةأن الطلمن تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة هي  

عن نشاط  فصلي أن لتحقيق هذه القدرة ال ميكنو  2 .مهارة القراءةالعربية، خاصة يف 
د املشكلة أن املدرس ال تزال جو بعد املالحظات تولكن  .التعلمعملية التعليم و  يف ةبلالط

وليس هلم  حىت ال يكون الطلبة ناشطني فيها أن يرتكز الطلبة يف عملية التعليم والتعلم
ومن الواقع يف ميدان البحث  .وال يكونوا بالغني فيها دوافع قوية وأكثرهم يهملون فيها

ألن عملية التعليم والتعلم ترتكز MAN   PIDIE أن القراءة من املواد الصعبة عند الطلبة بـ 
حىت يشعروا سائمني عند على املدرس أكثر من التعليم النشاطي الذي يرتكز على الطلبة 

  .تعليم
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 القراءة  باحلقيقة البد هلم دوافع كبرية عند تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم  
ومن هذه الظواهر تريد الباحثة أن . حىت يستطيعوا أن يقرؤوا النصوص العربية ويفهموها

 نشاط استجابة ملعرفة يف تعليم القراءة Course Review Horayتبحث عن أسلوب 
 .الطلبة

 
 أسئلة البحث - ب

 :ومن البيانات السابقة متكن للباحثة أن حتدد املشكالت فيها 
 Course Reviewبتطبيق أسلوب  القراءةيف تعليم الطلبة  نشاط كيف استجابة . 

Horay بـ MAN   PIDIE ؟ 

 Courseبتطبيق أسلوب  القراءة يف تعليم الطلبة نشاط استجابة درجةكيف  . 

Review   Horay بـ MAN   PIDIE ؟ 
الطلبة يف تعليم  نشاط ستجابةاعلى  يؤثر Course Review Horay أسلوبهل  . 

 ؟ MAN   PIDIE القراءة بـ
 

 أهداف البحث  -ج
 :أما أهداف البحث فهي كما يلي 

 Courseتطبيق أسلوبب القراءة يف تعليم الطلبةنشاط استجابة  علىالتعرف  . 

Review Horay  بـ MAN   PIDIE 
  تطبيق أسلوببالقراءة  يف تعليم الطلبة نشاط استجابة درجةالتعرف على  . 

Course Review Horay  بـMAN   PIDIE 
 يف تعليم القراءة Course Review Horay  أسلوباستخدام  آثر على التعرف . 

 ؟ MAN   PIDIE الطلبة بـنشاط ستجابة اعلى 
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 أهمية البحث- د
 :أما أمهية البحث فهي كما يلي

  :للطلبة . 
 يدفع رغبة الطلبة على القراءة -
 يساعد الطلبة يف فهم نصوص العربية  -
 :للمدرس . 

 .معلومات اللغة العربية على طلبتهيسهل املدرس يف ايصال  -
 .يصمم أساليب متنوعة عند تعليم والتعلم اللغة العربية -
 .الطلبة على القراءة نشاط يساعد املدرس يف ترقية استجابة -
 :للباحثة . 

رقي فهم الباحثة على طرق ووسائل تعلمية وتعمق فيها حىت تكون اخلطة ي -
 .احملددة مقبولة عند الطلبة واملدرسني

 .Course Review Horayيزيد فهم الباحثة على أسلوب  -        
 

  البحث افرضو  اتاالفتراض  -ه

أما االفرتاضات اليت اعتمدت عليها الباحثة يف هذا البحث فهي أن األسلوب 
التعليمية عنصر من العناصر املهمة يف عملية التعليم والتعلم خاصة يف عرض املادة 

وأن كل مادة حتتاج إىل أسلوب معينة . لتحقيق أهداف الرتبوية املعينةالتعليمية للطلبة 
 .لتحقيق األهداف احملددة لتلك املادة

 :وأما فرضا هذا البحث فهما

 على استجابة مؤثران و يك Course Review Horayإن أسلوب   4 (Ha) البديل -
 .القراءة يف تعليم الطلبة نشاط
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 على استجابة مؤثرا نو اليك Course Review Horayإن أسلوب  : (Ho) الصفرى -
  .القراءة يف تعليم الطلبة نشاط

 المصطلحات يمعان  -و
يف كتابة هذه الرسالة، ينبغي للباحثة أن تشرح بعض معاين املصطلحات املوجودة 

 : فيها
 استخدام - 

على وزن " استخداما -يستخدم -استخدم"كلمة استخدام لغة مصدر من 
حتضري املواد : واصطالحا   ".اختذه خامدا:"معناه"استفعاال -يستفعل –استفعل "

واملراد باستخدام يف هذه  .الدراسية باستعمال األسلوب لتحقيق الغرض املخصوص
الرسالة هو أن يقدم املدرس املواد الدراسية إىل االطلبة يف الفصل باستعمال األسلوب 

 .اد الدراسيةحىت يفهم االطلبة املو  لتحقيق الغرض املخصوص
 Course Review Horay أسلوب - 

Course review horay merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif 

yang diawali dari pemberian informasi kompetensi, sajian materi, tanya jawab 

untuk pemantapan, siswa atau kelompok menuliskan nomor sembarang dan 

dimasukkan ke dalam kotak, guru membacakan soal yang nomornya dipilih acak, 

siswa yang punya nomor sama dengan nomor soal yang dibacakan guru berhak 

menjawab. Jika jawaban benar maka diberi skor dan siswa menyambut dengan yel 

”horay” atau lainnya pemberian reward, penyimpulan dan evaluasi, serta refleksi. 

أسلوبا من أساليب التعليم التعاوين  Course Review Horayكانت أسلوب  
الذي يبتدئ بإعطاء أخبار الكفاية، تقدمي املادة، التسائل للتحقيق، التالميذ أو اجملموعة 

الذي تختار رقمه  يكتب أي رقم مث يدخلونه إىل الصندوق ويقرأ األستاذالسؤال
بالتشويش، التالميذ الذي رقمه مياثل رقم السؤال يستحق جواب السؤال، إذا كان 

وغريه من  ”Horay“اجلواب صحيحا أعطاه األستاذ نسبة ويستقبله التالميذ بصيحة 
   .اجلزاء والتخليص والتقييم والعكس

                                                           
    . ، ص( 97 أغكسا : القاهرة)، المعجم الوسيطواخوانه،  ابرهم أنيس  

 4
Istarani dan Muhammad Ridwan.... Hal:  3 
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  معرفة - 
إدراك الشيء على ما : معناه" معرفة -يعرف -عرف"كلمة معرفة لغة مصدر من 

ما يتكون يف الّذهن من مفهوم لشيئ، ادراك حدسي ألمر ما : واصطالحا    .هو عليه
 .ما هو نافعومتييز بني ما هو ضاّر و 

 القراءة - 
مبعىن نطق باملكتوب فيه أو القى " قراءة -يقرأ -قرأ"لغة مصدر من فعل  القراءة

عملية عقلية تفاعلية دافعية تشمل  هيالقراءة : واصطالحا   2 .النظر عليه وطالعه
الرموز والرسوم اليت يتلقاها القارئ عن طريق عينيه وفهم املعىن والربط بني اخلربة السابقة 

   .وهذه املعاين واالستنتاج والنقد واحلمم والتذوق وحل املشكالت
 

 حدود البحث   -ز
 .الزمانكانت حدود البحث تتكون من احلد املوضوعي واحلد املكاين واحلد 

  Course Reviewاستخدام أسلوب : احلد املوضعي يف هذا البحث فهو  - 

Horay استجابة الطلبة ملعرفة يف تعليم القراءة 
إن الباحثة تبحث هذه الرسالة عند الطلبة يف الصف : وأما احلد املكاين - 

 MAN   PIDIEالثاين بـ 

يف العام الدراسي  MAN   PIDIEيتم هذا البحث بـ : وأما احلد الزماين - 
 2 7/ 2 1  

 
 

                                                           
  

  12 . ص....واخوانه ابرهم أنيس 

 2
     .، ص( 97 أغكسا : القاهرة)، المعجم الوسيطواخوانه،  ابرهم أنيس 

املؤسسة احلديثة ) المراجع في تدريس مهارات اللغة العربية و علومهاالدكتور علي سامي احلالق،   
 71 . ، ص(2 2 للكتاب، لبنان،
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 الدراسات السابقة  -ح
 عرض الدراسة السابقة - 

وبعد أن نظرت الباحثة يف مكتبة اجلامعة الرانريي ومكتبة كلية الرتبية وتأهيل 
استخدام " املبحوثة اليت تتعلق مبوضوع   معلمني جبامعة الرانريي وغريمها الرساالت

وجدت " تعليم القراءة ملعرفة استجابة الطلبة يف  Course Review Horay أسلوب 
 :كما يلي    الباحثة

على ترقية مهارة Problem Based Learning تطبيق نشاط"ففي حمرم،  :أوال
ومن األسباب اليت دفعت ". 7 2 بند أتشيه  MTsNRukohالقراءة عند االطلبة بـ

يواجهون  لمية التعليم والتعثناء إجراء عملالباحثة لكتابة هذه الرسالة أن بعض االطلبة أ
ويكون اجملتمع يف . سليمةيستطيع أن يقرؤوا قراءة صحيحة و املشكالت يف القراءة وال

وأما األهداف من هذه . MTsNRukohهذه الرسالة فهو االطلبة من الصف األول بـ
على ترقية مهارة  Problem Based Learningمن تطبيق  نشاطالرسالة فهي تعرف على 

على Problem Based Learning القراءة عند االطلبة وتعريف على أنشطة االطلبة بتطبيق
وأما منهج البحث الذي تستعمله الباحثة يف تأليف هذه الرسالة فهو . تعليم القراءة

وأما نتائج البحث اليت حصلت عليها الباحثة يف هذه الرسالة فهي أن . البحث التجرييب
 . يكون فعاال على ترقية مهارة القراءة عند االطلبة Problem Based Learning تطبيق

ترقية مهارة القراءة باالتعليم النشاطي دراسة " ,تيكو حممد غازي احلذم: ثانيا
ومن األسباب دفعت الباحث لكتابة هذه الرسالة .  Mtsn Model Banda Acehجتربية بـ

و يستمع االطلبة النص . املدرس النص ويقرأه و يرتمجهأن تعليم يأيت بتأثري سليب، يستعد 
ويسألون عن املفردات أو الكلمات الغامضة معانيها حىت يسبب االطلبة سائما والتتأثر 

وأهداف من هذه . املادة يف أذهان االطلبة مما علمية املدرس وتعترب هذه الظاهرة مشكلة
استخدام التعلم  نشاطم النشاطي واملعرفة الرسالة هي ملعرفة عملية االطلبة باستخدام التعل
استخدام الباحث يف هذه الرسالة الدراسة . النشاطي يف ترقية مهارة القراءة عند االطلبة
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وأما النتائج اليت حصل عليها الباحث بعد قيام بالبحث هي يرفع عملية . التجربية
ر إىل املالحظة املباشرة أن الطلبة يف تعليم اللغة العربية باستعمال التعليم النشاطي بالنظ

نتيجة املعدلة من جيد جدا يف اللقاء الثاين أكرب من نتيجة املعدلة من جيد و جيد جدا 
  .يف اللقاء األول
لرتقية قدرة  Course Review Horayتطبيق أسلوب "ريح املولينا سافوتري، : ثالثا

وقد . MTsN Rukoh Darussalam )دراسة جتربية بـ)الطلبة على التعليم اللغة العربية 
 MTsNRukoh Darussalamاختارت الباحثة هذا املوضوع ألن الطلبة يف الصف الثاين بـ 

أكثرهم يواجهون صعوبات ومشكالت يف فهم اللغة العربية على وجه عام، وال يهتمون 
ومن مث وضعت الباحثة أغراض البحث هي ملعرفة املدّرسة إعداد املدّرسة . اهتماما جيدا

التعليم وأنشطة الطلبة واستجابتهم وقدرهتم وحاصل تعلمهم بعد تطبيق أسلوب  يف
Course Review Horay و أما منهج البحث فهو حبث التجرييب. يف تعليم اللغة العربية .

 Course Reviewو أما نتائج البحث من هذا البحث فتدل على أن تطبيق أسلوب 

Horay غة العربيةيرتقي قدرة الطلبة على تعليم الل . 
 عالقة بني الدراسة احلالية بالدراسات السابقة - 

كما بناء على ما سبق أن هناك العالقة بني الدراسة احلالية بالدراسات السابقة
 :يلي

 Problemتطبيق  نشاطومن بيان سابق وجدنا أن ففي حمرم تبحث عن : األول

Based Learning  على ترقية مهارة القراءة عند االطلبة، وأما يف هذه الرسالة تبحث
 يف تعليم القراءة ملعرفة استجابة Course Review Horay الباحثة عن تطبيق أسلوب 

 .الطلبة يف تعليم القراءة مها يبحثان عن املشكلة .الطلبة
يف الدراسة  وجدنا االختالف بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية، أن: الثاين

السابقة تبحث عن ترقية مهارة القراءة باالتعليم النشاطي وأما يف الدراسة احلالية تبحث 
 .عن ترقية مهارة القراءة باالتعليم التعاوين
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ولو كان مها مستويان بل توجد اختالف بينهما، أما يف الدراسة السابقة  : الثالثة
يف التعليم اللغة العربية  Course Review Horay كتبت الرسالة عن استخدام أسلوب

  .والدراسة احلالية جيرب هذا األسلوب يف مهارة القراءة
لتوضيح العلقة بني الدراسة احلالية بالدراسات السابقة فعرضت الباحثة حتليال 

 :عنها يف جدول التايل 
 1-1الجدول 

 علقة الدراسة احلالية بالدراسات السابقة

 وجه االختالف وجه التشابه الدراسة رقم
شكلة يف ممها يتشاهبان  ففي حمرم  

البحث فهي كثري من 
ال يكون ناشطني الطلبة 

وليس هلم يف تعليم القراءة  
دوافع قوية وأكثرهم يهملون 

 وال يكونوا بالغني فيها فيها

أن الدراسة السابقة 
 نشاطتبحث عن 

 Problem Basedتطبيق 

Learning  على ترقية
 مهارة القراءة عند

الدراسة  االطلبة، وأما
تبحث الباحثة احلالية 

 عن تطبيق أسلوب 
Course Review Horay 
يف تعليم القراءة ملعرفة 

  .الطلبة استجابة
تيكو حممد غازي   

 احلذم
مها يبحثان أحد من أنواع 

 املهارة يف اللغة العربية 
أن يف الدراسة السابقة 
تبحث عن ترقية مهارة 
القراءة باالتعليم 

لنشاطي وأما يف ا
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الدراسة احلالية تبحث 
عن ترقية مهارة القراءة 

 .باالتعليم التعاوين
 

املولينا  ريح  
 سافوتري

استخدام مها يتشاهبان يف 
 Course Reviewأسلوب 

Horay  

أما يف الدراسة السابقة  
كتبت الرسالة عن 
 استخدام أسلوب
Course Review Horay 
يف التعليم اللغة العربية 
والدراسة احلالية جيرب 
هذا األسلوب يف مهارة 

  .القراءة
 

وخالصة القول بالنظر إىل عرض الدراسة السابقة وحتليل الدراسة احلالية  
اجلديد ومل يبحث أحد من قبل وجيوز للباحثة بالدراسات السابقة تدل أن هذا البحث 

 .أن تبحث هذا البحث

 طريقة كتابة الرسالة -ط
أما الطريقة كتاب هذه الرسالة فاعتمدت الباحثة على دليل إعداد خطة البحث 

قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية و تأهيل املعلمني جبامعة الرانري ( البكالوريوس)
   .اإلسالمية احلكومية

 

                                                           
  

Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-

Raniry, Banda Aceh. 40  . 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 أسلوب التعليم - أ
 مفهوم أسلوب التعليم  -1

 Mendesainعن املفهوم أسلوب التعليم يف الكتاب  Arends)) أريندس فقد عرف

Model Pembelajaran Inovatif-Progresif  هوThe tearm teaching model refers to a 

particular approach to instruction that includes its goals, syntax, environment, 

and management system . 
  ،وبيئته ،وبناء اجلملةأغراضه،  أي يقود أسلوب التعليم  إىل هنج تعليم معني وفيه

وأما يف مصادر اآلخر تذكار أن أسلوب التعليم هو سلوك يتخذه   .املعاجلتهونظام 
املدرس دون اآلخرين ويصبح مسة خاصة به، وال ميكن أن يتماثل أسلوب معلم مع معلم 

  .حصل أساليب التدريس، فلكل معلم أسلوبهآخر متاما، ولذلك ال ميكن عد أو 

 أنواع أسلوب التعليم احلديثة  -2
 (Jigsaw) جيكسوأسلوب  -    

جيكسو واحد من أساليب التعليم احلديثة الذي يكثرها استخدام معلم يف 
وأما   .هذه األسلوب تدافع نشط الطلبة وابتكارهم إلكتمال إجنازهم. الفصل

 :خطوات تطبيق أسلوب جيكسو كما التايل
 
 

                                                           
 
 Trianto,M.Pd, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Penerbit : 

Charisma Putra Utama,  1  ), Hal    

 
 mawdoo3.com/ 6/2112/ 2، الدخول تاريخ احلديثة-التعليم-أساليب   

3
  Isjoni.  1  . Cooperatif Learning Efektivitas Pembelajaran Kelompok. (Bandung: 

Alfabeta),  hal 55 
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 تكوين اجملموعة (1
وأما اجملموعة اليت ستستخدم يف هذه التجربية هي اجملموعة التعلمية التعاونية 
األساسية هي جمموعات طويلة األجل وغري متجانسة وذات عضوية ثابتة 

والتشجيع وغرضها الرئيس هو أن يقوم أعضاءؤها بتقدمي الدعم واملساعدة 
 .اليت حيتاجون إليها إلحراز النجاح األكدميي

 م الوظيفية اليت ستبحثها كل اجملموعة يعنين املعل (2
يوزع املعلم عدد املبحث اليت يشاوره أعضاء اجملموعة مالئما بعدد أعضاء 

اجملموعة األهلية هي اجملموعة فيها أعضاء الوكالة من اجملموعة . اجملموعة
ويف هذه اجملموعة يتشاور أعضاء ويتعمقون البحث اليت حتميله من . األساسية

من املبحث املعنين يف هذه اجملموعة يتشاورون املشكلة . ساسيةاجملموعة األ
 .ويطلبون الطريقة ليبلغ إىل أعضاء اجملموعة األساسية

 يتشاور ويتعمق أعضاء الوكالة املبحث املعني يف اجملموعة األهلية ( 
يف هذه املرحلة يتشاور ويتعمق أعضاء عن املبحث العني ويتعاون األعضاء 

 .دون أن ينظرإتالف بينهم حلل املشكلة الدرس
 يعود الطلبة إىل اجملموعة األساسية  (4

أعضاء كل أعضاء يف اجملموعة األساسية يتباينو بعضهم بعضا حىت يفهم كل 
 .عن كل املباحث يف الدراسة وستوجدون املشكالت املختلفة

 اإلختبار (5
فعالية هذا الدور للمعلم أن يعرف كفاءة الطلبة يف تعميق الدراسة وليعرف 

 .أسلوب جيكسو
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  STADأسلوب  -
STAD   للمدرس املبتدئ هو أحد أسلوب التعليم الذي أبسط وأحسان

يتكون من مخسة عناصر وهي  STADويف تعليم  .الذي يستعمل املنهج التعاوين
 4.استعراض الفصل والتعلم اجلماعي واملسابقة والنتيجة واألومسة للمجموعة

 :فهي كما االتايل STADوأماخطوات تطبيق أسلوب التعليم 
 :إعداد التعليم  (1

 املادةإعداد   -
 يعني الطلبة يف اجملموعة  -
 يعني نتيجة األوىل -
 STADمل اجملموعة قبل إبداء التعليم اتع -
من مخسة اجلدول العمالية وهي  STADاجلدول العملية ، يتكون التعليم  -

 .اجلماعي واملسابقة والنتيجة واألومسة للمجموعةاستعراض الفصل والتعليم 
   : عملية التعليم (2

 يأمر املدرس الطلبة ليعمل األسئلة -
 ينادي املدرس عشوائيا ليجيب األسئلة -
 األسئلة الصعبة يف هذه األنشطة ينبغي للمدرس أن ال يعطي -
 يشرح املدرس كيفية العمل فيها -
تعلم يف أوراق األنشطة من  الطلبة مسؤول ليأكد أن كل أعضاء جمموعته قد -

 املدرنس
 .يتعاون الطلبة إذا كان بعض أصدقاءه يشعر باالصعبة ليفهم املادة -

 
  

                                                           
 
 Robert E.Slavin, Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktik, (Bandung: Penerbit 

Nusa Media,  112), Hal     
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 Course Review Horayأسلوب  - ب
 Course Review Horay مفهوم أسلوب .1

وهو عملية  إحدى مناهج التعليم التعاوين Course Review Horayكان أسلوب  
أسلوب   5.التعليم الذي يتفاعل الطلبة يف اجملموعة ليعمل الوظفية لتحقيق األهداف

Course Review Horay   الذي يبتدئ بإعطاء أخبار الكفاية، تقدمي املادة، هو أسلوب
التسائل للتحقيق، التالميذ أو اجملموعة يكتب أي رقم مث يدخلونه إىل الصندوق ويقرأ 

لتشويش، التالميذ الذي رقمه مياثل رقم السؤال ال الذي خيتار رقمه باستاذ السؤ األ
يستحق جواب السؤال، إذا كان اجلواب صحيحا أعطاه األستاذ نسبة ويستقبله التالميذ 

 6.وغريه من اجلزاء والتخليص والتقييم والعكس ”Horay“بصيحة 
تشجيع الطلبة إىل وسيتم . يف هذا األسلوب هو دعوة الطلبة لتعلم بطريقة الفرح

أن تكون أكثر نشاطا وتقدميهم للفئة اجلواب التايل، وإذا أكملت عددا من األسئلة 
الشعارات املستخدمة . بشكل صحيح، مث الطلبة مدعوون لتقدمي التشجيع يصرخ كطلبة

لذا نتوقع الطلبة . يف هذه اإلسرتاتيجية ختتلف عادة وفقا إلحتياجات ورغبات الطلبة
  .ثر اهتماما يف هذا املوضوع إىل أن يتحققصوف تصبح أك

   Course Review Horay خصائص أسلوب .2
 .وجود السؤال واجلواب لتحقيق املادة اليت قد علمت -
 .وجود تلميذ أو مجاعة يكتب الرقم أيا كان مث يدخله الصندوق -
 .وجود القراءة سؤال رقمها ينتخب فوضى وجييبه مجاعة مرتبطة -
 .أو غريها على شكل جزاء Horayإعطاء قيمة يتبعها صيحة  -

 

                                                           
5
 Miftahul Huda, Cooperative Learning, Metode, Teknik, Struktur dan Model 

Pembelajaran (Yogyakarta: Pustaka Belajar,  1  ), Hal.3  
 
 Istarani dan Muhammad Ridwan, 51 Tipe Pembelajaran Cooperative (Medan: Media 

Persada, 1  ), Hal.   1 
1
 Suyatno, Menjelajah Pembelajaran Inovatif, (Sidoarjo: Mas  Media Buana Pustaka, 

 11 ) Hal.     
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 Course Review Horay أسلوبخطوات استخدام  . 
 :هيف (Suyatno) أما خطوات هذا األسلوب كمابينها سويتنو

 .أخبار الكفاية -
 .تقدمي املادة -
 .التسائل للتحقيق -
 . التالميذ أو اجملموعة يكتب أي رقم مث يدخله الصندوق -
 .السؤال الذي خيتار رقمه بتشويش األستاذ يقرأ -
 . التالميذ الذي رقمه مياثل رقم السؤال يستحق جواب السؤال -
أعطاه األستاذ نسبة ويستقبله التالميذ بصيحة  إن كان اجلواب صحيحا -

“Horay” 2.وغريه من اجلزاء والتخليص والتقييم والعكس 
 :هي ف (Endang Kumara)أما خطوات هذا األسلوب كما بينها ايندغ كومارا 

 .األستاذ يبني الكفاية اليت حيب أن يناهلا -
 .األستاذ يقدم املادة -
 .األستاذ يعطي الفرصة للتالميذ يف السؤال واجلواب الختبار االفهام -
بقدر احلاجة ويدخلون  9/16/25التالميذ يؤمرون باصطناع الصندوق  -

 .يف الصندوق األرقام على حسب هواية كل تلميذ
األستاذ يقرأ السؤال بالفوضى والتالميذ يكتبون اجلواب يف الصندوق  -

 . الذي يذكر األستاذ رقمه وبالفور يتدارسونه
التالميذ الذي  (.x)وإن األخطأ يرمزب ( √)إن أصاب اجلواب يرمزب   -

أو صحة  ”Horay“عموديا أو افقيا أو قطريا البد أن يصحوا ( √)نال
 .أخرى
 

                                                           
2
 Istarani dan Muhammad Ridwan......Hal.  2 
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 يف تعليم القراءة  Course Review Horayأسلوب خطوات استخدام  .4
الرأيني  بني يف القراءة جبمع  Course Review Horayوقد عدنل اخلطوات أسلوب 

  :لييكما  وهيوأما اخلطواته . ليتورنط يف إجابة السؤاهبدف كل الطلبة  سابق 
 تبدأ املدرسة الدراسة بتقسيم الطلبة على جمموعة الفرقة -
 لرتمجته مع اجملموعة ةبوطلب من الطلالقراءة بتوزيع نص  قام املدرس -
 بعض املفردات على السبورة لتسهيل عملية الرتمجة يكتب املدرس -
من أجل اإلجابة بفهم جيد فهم النص  بعد الرتمجة ، يطلب املدرس من الطلبة  -

 بعض األسئلة اليت سيطلبها املدرس على
 رقم الكل طلبة   يعطي املدرس من  -
 إدخاهلا يف املربعميلك رقم مياثل مبا يعطيها إىل الطلبة اليت أيًضا املدرس لدى   -
 أسئلة يقراء املعلم -
 الرقم يف املربع عشوائياً  يأخذ املدرس -
إن  ، يستحق جواب السؤال ملعلمةامع الرقم الذي أخذه  الطلبة الذي رقمه مياثل -

 ”Horay“كان اجلواب صحيحا أعطاه املدرس نسبة ويستقبله الطلبة  بصيحة 
  وغريه من اجلزاء والتخليص والتقييم والعكس

، فحينئذ يلتقط املعلم رقًما آخر وجيب على ، إذا كان اجلواب خاطًئاومع ذلك -
 من لديه الرقم اإلجابة

 .املنطوقة صيحةمن عدد  يتم حساب قيمة الطلبة -
 Course Review Horay أسلوبمن استخدام مزايا وعيوب  .5

وب املناسبة هي اليت تساعد وألسل. إن جلميع األسلوب التعلمية مزاياها وعيوهبا
. على حتقيق األهداف التعلمية املرجوة يف الظروف اخلاصة لتعليم اللغة العربية املدرنس

 :فهي كما يلي Course Review Horayوأما مزايا من أسلوب 
 .مرتدد الفعل من الطلبة من خالل مراحل االستجواب -
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 . ”Horay“تزيد احلماس لدى الطلبة من خالل تعبري  -
 .التعليم ما فيه السائم -
 .حتسني أنشطة التعليم -
 .الطلبة يشاركون مباشرة يف عملية التعليم -
 .تسهيل املدرنسة لفهم الطلبة يف التعليم -

 :فهي كما يلي  Course Review Horayوأما عيوب من األسلوب 
 .حيتاج استعداد التعلم من املدرنس والطلبة استعدادتا -
ميكن أن تسبب الضوضاء ألن صوت الصراخ أو غريه مع هذه   -

  9.اجملموعة
 

 القراءة   -ج
 مفهوم القراءة .1

تعد القراءة واحدة من املهارات اللغوية املتمثلة يف احملادثة واالستماع والقراءة 
والكتابة، واذا كان الكالم والكتابة من أدوات التعبري اليت تتخص يف ارسال املعىن فان 
القراءة تشرتك مع االستماع يف أهنا تتخص يف استقبال املعىن إذا كان القارئ يقراء 

 .لنفسيه، أما إذا كان يقرأ لآلخرين عدة القراءة من باب ارسال املعاين
 Goodالتعريف الذي أورده . ولقد وردت تعريفات كثرية للقراءة لعل من أفضلها

Man ( نفسية اللغوية)، حيث يعرف القراءة بأهنا عملية 1921عامPsicolinguistik  يقوم
 (.االلفاظ)القارئ بوساطتها باعادة بناء معىن عرب عنه الكاتب يف صورة رموز مكتوبة 

ة استخالص معىن من رموز مكتوب، أو هي أداة والقراءة يف ضوء ذلك هي عملي
 .اتصال فكري بني القارئ والكاتب من خالل الرموز املكتوب
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ومع تقدمي االحباث العلمية اختذت القراءة أسلوبا من أساليب النشاط الفكري يف 
وهكذا أصبحت القراءة مبفهومها احلديث تشتمل على تعرف احلروف . حل املشكالت

هبا صحيحة كما تشتمل الفهم والربط واالستنتاج والتحليل والتفاعل والكلمات والنطق 
 .مع املقروء ونقده واالسهام يف حل املشكالت

فمفهوم القراءة إذا يتمثل يف أن يكون املرء قادرا على حتويل املادة املكتوبة إىل 
اتصال شفوي يف ضوء جمموعة من القواعد الوضحة، وأن يفهم حمتوى املكتوب ويكون 
قادرا على احلكم عليه، وأي يقوم قيمته اجلمالية، ومن أجل ذلك كله كان البد من أن 

 .يكتسب القارئ فنية القراءة احلروف بغية الفهم بعد ذلك واحلكم
 

 أهداف تدريس القراءة .2
 :ويف املرحلة الثانوية تتجه دروس القراءة إىل حتقيق االغراض التالية

وسرعته فيها وفهمه للمقروء فهما صحيحا  أن تنمو قدرة الطلبة على القراءة -
واسعا، ومتييزه بني االفكار اجلوهرية والفرعية فيه وتكوينه لالحكام النقدية 

 .حوله وانتفاعه يف حياته العملية
أن ينمو ميل الطلبة إىل القراءة وشغفه هبا وتذوقة ملا يقرأ ليدفعه ذلك إىل  -

 .وعات والسيما يف أوقات الفراغاالتصال مبا يالئمه وينفعه من الكتب واملطب
 .أن يقدر الطلبة على انتقاء املادة الصاحلة لقراءته -
أن تزداد قدرة الطلبة على البحث واستخدام املراجع واملعجمات واالنتفاع  -

 .باملكتبة والفهارس
أن يتصل الطلبة بنتاج اجمليدين من االدباء وأصحاب االساليب يف خمتلف  -

 11.العصور
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 القراءةأنواع   . 

 القراءة الصامتة   (1
القراءة عملية فكرية الدخل للصوت فيها، ألهنا حل الرموز املكتوبة وفهم 
معانيها بسهولة ودقة، وليس رفع الصوت فيها بالكلمات إال عمال إضافينا، وكما أن 
رؤية الكلب مثال كافية إلدراكه دون حاجة إىل النطق بامسه، فكذلك رؤية الكلمة 

لقراءة الصامته يظهر فيها انتقال العني فوق الكلمات، وإدراك القارئ وا. املكتوبة
ملدلوال هتا حبيث لو سألته يف معىن ما قرأه ألجابك، وإذن فهي سرية ليس فيها 

  11.صوت وال مهس وال حتريك لسان أو شفة
وهي اليت يعتمد القارئ فيها على عينيه وعقله فقط فينظر إىل املقروء بعينني 

يستوعب ما يقرؤه بعقله دون أن يتلفظ أو يهمس أو حيرك لسانه فاحصتني و 
وشفتيه بأي كلمة بل حيرص على التأمل اجليد ببصره وحصر ذهنه يف املادة املقروءة 
واالنتباه لرتتيب أفكاره وعدم االشتغال بأي مثري خارجي ميكن أن يصرفه عما بني 

م للشرود الذهين أو تفكري يف يديه كما يتطلب هذه اللون من القراءة عدم االستسال
 12.شيء غري املادة املقروءة

 القراءة اجلهرية  (2
هي قراءة تشتمل على ما تتطلبه القراءة الصامتة، من تعريف بصرى للرموز 
الكتابية، وإدراك عقلي ملدلوالهتا ومعانيها، وتزيد عليها التعبري الشفوى عن هذه 

وهي تقوم على رفع الصوت   1.هبااملدلوالت واملعاين، بنطق الكلمات واجلهر 
املهارات )وحتريك اللسان والشفتني وتتطلب مهارات صوتية وإلقاء وإحساس 
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وهبذا املفهوم  باملزاج واملشاعر اليت قصدها الكاتب،( الصوتية واإللقاء واإلحساس
يتبني لنا أن القراءة اجلهرية أصعب من القراءة الصامتة، ألهنا تستغرق وقتا أطول مما 

العني والعقل : تستغرقه القراءة الصامتة وتستخدم احلواس املستخدمة نفسها، وهي
  14.إىل جانب النطق والصوت واإلدراك والفهم 

 
 يطاالتعلم النش   -د
 يطاتعريف التعلم النش .1

هو طريقة تعليم تسمح  يأن التعلم النشاط (Lorenzen) فقد عرفه لوروتزين
للطلبة باملشاركة الفعالية يف األنشطة داخل حجرة الصف، حبيث تأخذهم إىل ما هو 
أبعد من دور الشخص الذي يأخذ زمام املباردة يف األنشطة املختلطة اليت ميارسها مع 

ن حياضر بدرجة أقل وأن يوجه الطلبة إىل اكتشف  يف أزمالئه، على أن يتمثل دور املعلم 
 .املادة التعلمية اليت تؤدي إىل فهم املنهج املرسي بدرجة أكرب

بأنه أي شيء يعمله الطلبة   (Paulson dan Eaust)ويعرف بلسون وفوست 
املعلم خالل احملاضرة، حبيث يشتمل بدال من داخل الصف غري اإلصغاء السليب ملا يقوله 

اإلصغاء اإلجايب الذي يساعدهم على فهم ما يسمعون، وكتابة أهم األفكار  ذلك على
الواردة فيما يطرحه من أقوال وآراء أو شروح، أو التعقيب عليها، والتعامل مع متارين 
اجملموعات وأنشطتها بشكل يتم فيها تطبيق ما يتعلمون يف مواقف حياتية خمتلفة، اوحل 

 .املشكالت اليومية املتنوعة
 التعلم النشط يةمهأ .2

من خالل تشجيع الطلبة على العمل اإلجيايب،  يطاتتضح أمهية التعلم النش
ومساعدة املتعلم على اكتساب اخلربة، وكلما ترك املعلم الطلبة لتسجيل مالحظتهم 

                                                           
  

املؤسسة احلديثة ) المراجع في تدريس مهارات اللغة العربية و علومهاق، الدكتور علي سامي احلال 
 69.ص، (2111للكتاب، لبنان،
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فيما بينهم سواء على شكل أزواج أم جمموعات فإن الطلبة يتعلمون أكثر، وقد واملناقشة 
إنقاص املعلم لست "فوائد للتعلم النشط مستمدة من دراسة بعنوان  مخسمتا حصر 

 :، هي(2 19روحر وآخرين، " )دقائق من حتدثه جيعل الطلبة يتعلمون أكثر
السابقة اخلاصة هبم، واليت هي مفتاح الطلبة أكثر إهتماال للحصول إىل املعرفة  -

 .التعليم
 .شكالت أو تفسرياهتاللمالطلبة أكثر عرضه إلجياد حلول ذات معىن شخصي  -
 فورية على حنو أكثر تكريرا يتلقى الطلبة ردود فعل وتغذية -
يف اسرتجاع املعلومات من الذاكرة بدال من جمرد إدراك أو تتييز فاعلية الطلبة  -

 .صحة عبارة ما
 5 .يزيد التعليم النشط من ثقة الطلبة بأنفسم واعتمادهم على الذات -

 عناصر  التعلم النشط . 
نوع  على أساس عن عناصر التعليم النشاطي( Paul D. Deirich)فاول د ديريج ذكر      

 (Oral) والنشاط الشفاهية (Visual) النشاط البصريةيف تعليم والتعلم وهي النشاط 
على أساس ما بينه أو . (Emotional) والنشاط العاطفية (Listening) والنشاط االستماعية
 .أنشطته كما التايل

   (Visual) البصريالنشاط  (1
يهتم الطلبة اهتماما جيدا اليت ميكن رؤيته بالعني مثل وهي كل النشاط 

املفردات اجلديدة اليت  و نتائج الفرقة وعرض  عن املواد الدراسية على شرح ملدرس
 . املدرسة يف السبورة هاكتبت

 (Oral) النشاط الشفاهي (2
الطلبة عند تقدمي  أنشطة مثل .كل النشاط يتعلق بالفم أي احملادثةوهي  

 تسئلون الطلبة عن مشكلة اليت ال يفهموهنا، و قيقة أو مبدأ يتعلق مبواد التعلمح

                                                           
 19- 1. ص( ه 5 14اململكة العربية الصعودية، )، التعلم النشطاالدارة العامة للتدريب واإلبتعث،   15
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قدمي النصيحة اجليدة للمعلمني أو الطلبة وجتيب الطلبة عن أسئلة من مدرسة وت
 . يف أثناء املناقشات

 (Listening)  النشاط االستماعي ( 
 تسمع الطلبة عن شرح املدرسة جبيد مثل . كل النشاط يتعلق باألذنوهي  

تسمعون أسئلة اليت تقرأ املدسة وتسمعون إجابة أصدقائهم عن أسئلة اليت و 
 .تعطي املدس

 (Emotional) عاطفيالنشاط ال  (4
الطلبة يتحمنس يف التعليم مثل . كل النشاط املرتبطة باملشاعروهي  

التعليم والتعلم وهم واثق والتعلم  وجتيبون إجابة السؤال مبتشجنعني ويفرحون يف 
 .من نفسه يف التعليم والتعلم

 
 التعلم التعاوني   -ه   

 تعريف  تعلم التعاوينال  -1
حبيث  ،التعلم التعاوين عبارة عن االستخدام التعليمي للمجموعات الصغرية 

وتعليم بعضهم بعضاً  إىل أقصى حد  ،يعمل الطلبة مع بعضهم بعضاً  لزيادة تعلمهم
أفراد بعد أن يتلقوا  5-2ويف العادة يقسم الطلبة إىل جمموعات مكونة من  ،ممكن

 .معلومات بذلك من املعلم مدركني أن كل أفراد اجملموعة مشرتكني يف مصري واحد
ويتطلب التعلم التعاوين جمموعة من املهارات املعقدة اليت جيب أن يتعلمها  

ً، فال ميكن االفرتاض بأن صبح سلوكاً  عاماوتوجيهاً  حىت يويتطلب أيضاً  قيادة  ،الطلبة
الطلبة يعرفون كيف يعملون معا وأهنم سيدركون تلقائياً فوائد العمل معا، وإذا ما أردنا أن 
يتعلم الطلبة كيف يولدون املعرفة ويطوروهنا وفق النظرية البنائية االجتماعية يف التعلم، فال 

ويرى . ة بنوعيها، االجتماعية واألكادمييةبد من تدريب الطلبة على املهارات التعاوني
الرتبويون أن التدريب على مهارات التعلم التعاوين يهدف إىل االرتقاء بتفاعالت الطلبة 
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يف جمموعاهتم وجعل النقاش نقدياً  بني أفراد اجملموعة واالنتقال يف التعلم والتعليم 
ايل احلصول على بيئة تعليمية الصفيني من شكليهما التقليديني إىل الشكل البنائي وبالت
 16.صفية اجيابية،  أي بيئة مؤنسنة وممكنة ودميقراطية وممتعة

 أمهية التعلم التعاوين -2
 .ينظر من اجلانبني ومها للطلبة وللمعلمالتعلم التعاوين أما أمهية 

 :للطلبة (1
 .تشويق الطالب ملوضوع الدرس وجعله أكثر اهتماماً هلم -
 .والتشاركي وتبادل اخلرباتحتقيق التعلم التعاوين  -
 .مهارات التحدث والتعبري وتبادل اآلراء واحرتامها ةبيكتسب الطل -
 .يغري املتعلم من اجتاهاته وسلوكياته إجيابياً  -
 .يكتسب املتعلم قدرة على حل املشكالت واختاذ القرارات -
 .يوفر للمتعلم مناخاً أفضل لتثبيت التعليم واإلبداع واالبتكار -
 .من زمالئه اآلخرين يف اجملموعة يتعلم الطالب -
 .تطوير التعلم الذايت -
حتسني مستوى حتصيل الطالب ومعاجلة الضعف بشكل أفضل من التعليم  -

 .الفردي
 .توطيد وتطوير العالقات االجتماعية اإلجيابية بني الطالب -
 .زيادة الثقة بالنفس واحرتام الذات واآلخرين -

 :للمعلم  (2
 .الطالب وتلبية حاجاهتمتوفر له وقتاً أفضل ملتابعة  -
 .متكن املعلم من تقدمي التغذية الراجعة للطالب وأخذها كذلك منهم -
 .تقدم للمعلم تقومياً يعاجل به جوانب الضعف يف التحصيل لبعض الطالب -
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تنمو قدرات املعلم يف التخطيط وتصميم املهمات والنشاطات اليت تناسب  -
 .حاجات الطالب وحتقق األهداف

 .وقت واستثماره بفاعلية يف الصفإدارة أفضل لل -
  1.تسهل للمعلم خطوات االنتقال من عنصر إىل آخر يف الدرس -
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 الفصل الثالث
 إجراءت البحث الميداني

 
 منهج البحث - أ

للبحث العلمي أثر بارز يف تقدم العلوم عامة الطبيعية منها واإلنسانية، إال أن أثره يف 
إن املنهج الذي تستعمله . تقدم العلوم الطبيعية أكرب وأوضح بسبب عدد من العوامل

باللغة االجنلزية ( حبث املختلطة)ة وحبث الكمية الوصفي الباحثة يف هذه الرسالة فهو حبث
 .Research Methods Mixed بـيعرف 

استخدام . ختلطة نأنه مناسبة لغر  البحثامل ببحثيستخدم هذا البحث  
القراءة  يف تعليمبة الطلنشاط ملعرفة استجابة  سؤال البحث انأولحبث الوصفية إلجابة 
 الثاين  سؤالالكّمية إلجابة حبث واستخدام   Course Review Horayبتطبيق أسلوب 

 Course Reviewالقراءة بتطبيق أسلوب  يف تعليمالطلبة نشاط  االستجابة درجةملعرفة 

Horay.  كّميا للحصول  فاستعملت الباحثة حتليال الثالثالبحث  سؤالوكذا إلجابة
 تأثري استخدام أسلوب  عرفةملوحتصيله . (T- test)ت  –على حتصيل من االختبار 

Course Review Horay الطلبة نشاط على استجابة.  
 

 بحثموقع ال  -ب 
 .Jlnاليت تقع يف   Pidie 5يف املدرسة العالية احلكومية  ىهذا البحث قد جر  

Garot – Reubee Km. 2 Gle Ceurih Kecamatan Delima Kabupaten Pidie. 
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 مجتمع البحث  -ج
الذين هلم خصائص واحدة ميكن ( أو انأشياء)باجملتمع مجيع انأفراد يقصد 
وجمتمع البحث مصلح علمي منهجي يرادبه كل من ميكن أن تّعمم عليه    .مالحظتها

ع هلذا أن اجملتم 2.نتائج البحث سواء كان جمموعة أفراد أو كتب أو مباين مدرسية
 .البط 255عددهم  MAN 5 PIDIEبـ  ةبالبحث مجيع الطل

  
 عينة البحث  -د

ويالحظ أن مصطلح عينة ال يضع أية قيود على . أي جمموعة جزئية من اجملتمع
يف  م أخذهت ذينإن عينة يف هذا البحث هو الطالب ال .طريق احلصول على العينة

 . الباط 28وعددهم  MAN 5 PIDIEالفصل الثاين بـ 
 

 طريقة جمع البيانات   -ه
 .انةاالستبو  الحظةامل ومهامع البيانات طرقتني جليستخدم هذا البحث  
 املالحظة .1

 املالحظة املنظمة يف املواقف الطبيعية وسيلة مفيدة للغاية يف مجع بيانات عن 
وتعتمد املالحظة كأسلوب جلمع البيانات على رؤية ومساع . أداء انأفراد وسلوكهم

وتسجيل املالحظات وبذلك فهي ختتلف عن أسلوب االستبيان أو املقابلة يف أن الباحثة 
ال حيصل على االستجابات من املستجيب ولكن حيصل عليها بنفسه عن طريق 

                                                           
 
 ، (1181 ،مكتبة الفالح: الكويت) ،مدخل المناهج البحث التربويرجاء حممود أبو عالم،  

 82.ص

املكتبة العبيكان، : الريا  )ل الى البحث في العلوم السلوكية، خالمدصاحل بن محد العساف، 2 
    11.ص، (141

. ص ، (1181 ،مكتبة الفالح: الكويت) ،مدخل المناهج البحث التربويرجاء حممود أبو عالم،  
88 
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 يف تعليمالطلبة نشاط ملعرفة استجابة  ستخدم املالحظة يف هذا البحثت  .املالحظة
 .MAN 5 PIDIEبـ   Course Review Horay  القراءة باستخدام أسلوب

 

  ستبانةالا .2
 على احلصول بقصد حمددا إعداد تعد أسئلة من جمموعة عن عبارة هي ستبانةاال
 بشأن معلوماته أو رأيه أو موقفة عن تبني أن ما شخص من تطلب أن أو معلومات،
 يف تعليميف هذا البحث ملعرفة مرحلة استجابة الطلبة  االستبانةتستخدم  5.معني موضوع

 ومعرفة آثارا على استجابة الطلبة فيها Course Review Horay  القراءة باستخدام أسلوب
 MAN 5 PIDIE. بـ  

 

 

 دوات البحثأ -ه
، أو يف مشكلةة جلمع ودراسة والتحقيق مجيع انأدوات املستخدم دوات البحث هيأ

مجع ومعاجلة وحتليل وتقدمي البيانات بطريقة منهجية وموضوعية هبدف حل مشكلة أو 
 :البحث، ومها شكلني من انأدواتيستخدمي هذا البحث  .اختبار فرضية

 املالحظة دليل. 1
البنود  .على القراءةلطلبة ا فعاليةليالحظ حالة املالحظة دليل تستخدم الباحثة      

 بصريمنها  لطلبةا نشاطليالحظ حالة  املالحظةدليل ال هذاالذي سيبحث يف 
((Visualهيا، شف  (Oral)يعا، استم(Listening)  ،عاطفي(Emotional)  .  
 بنود االستبانة .2
القراءة بتطبيق  يف تعليمالطلبة  نشاط استجابة درجةتستخدمي بنود االستبانة ملعرفة  

بندا لالستبانة وإلجابة كل  21وقد جهزت الباحثة  Course Review Horay  أسلوب
                                                           

  175.ص  ... ،مدخل المناهج البحث التربويرجاء حممود أبو عالم،  
 115.ص...البحث إىل املدخل العساف، حممد بن صاحل5

 
 rosididi.blogspot.com/20  10 /instrumen-penelitian.html 
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أربع اختيارات وهي موافق جد  (Skala Likert) بنود االستبانة فقد استعملت الباحثة
. 1، وغري موافق بشدة بنتيجة 2، وغري موافق بنتيجة 8، وموافق بنتيجة 4بنتيجة 

فيما يتعلق  1-3الجدول عرضت الباحثة يف و  .وعكسه إن كان مضمون انأسئلة سلبية
 :االستبانةبتوزيع بنود 

 1-3الجدول 
  االستبانةتوزيع بنود 

 رقم البنود فئة رقم
 2، ، ،5،  (Visual)بصري ال 1

   ،1،9، 0،،،  (Oral)هي اشفال 2

 2،  ،  ، 5  (Listening) يعاستماال 8

  1، 9،20،2 ،، ،   (Emotional)عاطفي ال 4

 
 

 طريقة تحليل البيانات  -و

ففي هذا البحث . تعترب حتليل املعلومات خطوة مهمة من خطوات تصميم البحث
فأما حتليل البيانات . تستخدمي الباحثة طريقة حتليل بيانات حتليال وصفيا وحتليال كّميا

بتطبيق أسلوب  يف تعليم القراءةالطلبة  نشاط وصفيا فاستعملته الباحثة لتعريف استجابة
Course Review Horay  البحث انأول سؤالإلجابة. 

للحصول على البحث الثاين فاستعملته الباحثة حتليال كّميا  سؤالأما إلجابة 
 SPSS"املعدل والنسبة املائوية من إجابة االستبانة باستعانة احلساب على انأدوت الرقمية 

القراءة بتطبيق أسلوب  يف تعليمالطلبة نشاط استجابة  درجةوحتصيله معرفة على  ."، 
Course Review Horay .وأما التفسري (Interpretasi ) من استجابة الطلبة فحددت

 :اآليت 2-3في الجدولالباحثة على ثالثة درجة كما بينت 
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 2-3جدول ال
 الدرجة على مقياس التفسري

 رقم المعدل لكل بنود االستبانة التفسير

1،88 -0،0 السفلي  1 
2،5 -1،4 املتوسط  2 
4،0 -2،7 العليا  8 

 

البحث الثالث فاستعملت الباحثة حتليال كّميا للحصول على  سؤالوكذا إلجابة 
 SPSS"باستعانة احلساب على انأدوت الرقمية  (T- test)ت  –حتصيل من االختبار 

 يف تعليم القراءة Course Review Horay استخدام أسلوب  آثرعرفة ملوحتصيله . "، 

حتصيل  من( Interpretasi) وأما التفسري. وحتقيق الفرو الطلبة نشاط  استجابةعلى 
 :كما التايل  وحتقيق الفرو  (T- test)ت  –االختبار 

قبول الفر  فرد الفر  الصفري و  Sig. (2-tailed)  <0،05نتيجة ن كان إ -
 .البديل
الفر  قبول فرد الفر  البديل و  Sig. (2-tailed) > 0،05ن كان نتيجة إ -

 .الصفري

يف تعليم  Course Review Horay استخدام أسلوب التحليل إىل تأثري ولنظر 
 : فاستخدمت الباحثة الرموز التايل الطلبةنشاط  على استجابة القراءة
- Eta squared   =  
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 3-3الجدولكما بينت يف  Size Effectعن نتيجة  (Interpretasi) فالتفسري
 :اآليت

 3-3الجدول
 Size Effectنتيجة 

Size Eta squiared 

Small 0001-0005  
Medium 0005-0018  

Large 0014 
 

اآليت عن أسئلة  4-3جدول الخالصة على ما شرحت الباحثة فعرضت يف و 
 .البحث وحتليل بيانات اليت استخدمت فيها

 4-3الجدول 
 أسئلة البحث وتحليلها

 البياناتتحليل  أسئلة البحث رقم
يف تعليم الطلبة نشاط كيف استجابة  1

 Courseبتطبيق أسلوب  القراءة

Review Horay بـ MAN 5 PIDIE ؟ 

توصيف أنشطة الطلبة أثناء عملية 
التعليم والتعلم وحتليل على 

 حاصالت املالحظة
يف  الطلبة نشاط استجابة درجةكيف  2

 Courseبتطبيق أسلوب  القراءة تعليم

Review   Horay بـ MAN 5 PIDIE ؟ 

 (%)املعدل والنسبة املائوية 

 Course Review Horay أسلوبهل  8

الطلبة يف نشاط ستجابة اعلى  يؤثر
 ؟MAN 5 PIDIE تعليم القراءة بـ

 ( T-test)االختبارات ت 
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 الرابع فصلال
 عرض البيانات وتحليلها

 
 لمحة عن ميدان البحث - أ

قع هذه وت، PIDIE سالمية يف داس  اإاملإحدى من   MAN 5 PIDIE إن 
 (MAS) هييةاألدسسة اعالعية املونشأت هذه املدسسة من Gle Ceurih.  املدسسة يف قرية

، تيقت يف اعسنة األوىل .6891 علم  Reubeeيف قريةDelima  احلظةةمببىن اجملتمع تاعيت 
MAS Delima مسجيون  ةطيباع مل ظيهليف اعسنة اعثلنية، . شخًصل 69 وظيهواحًدا  ظصال

إجراء االختبلس طيبة يف ذعك اعفصل يستطيع أن يتباوا اع حىتيف اعسنة اعثلعثة،  سواء كلن
تكون هذه املدسسة حكومية ويهلجر  6888ملس   22ويف   .6898اعنهلئي يف علم 

 .حىت اآلن Gle Ceurihىل قرية إبنيلهنل  
عدد املايمون اعذين و  Yusmadi Kasem, M.Pd  نلظر املدسسة  اآلنو وأمل 

 1-4الجدول  عدد اعطيبة تبني يف. مايمة 63مايمل و 8 يف هذه املدسسة يايمون
 .اعتلىل

 1-4الجدول
 MAN 5 Pidieعدد اعطيبة بـ 

 عدد الطلبة الفصل الرقم
 98 اعفصل األول  6
 77 اعفصل اعثلين  2
 621 اعفصل اعثلعث  3

 652 مجموع
 )2169، سنة MAN 5 PIDIEمصلدس اعبيلنلت من وثلئق . 4-6)
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 Course Review Horayأسلوب   باستخدامإجراء تعليم القراءة   -ب

بـ هبل حني تقوم  Course Review Horayتارض اعبلحثة عن استخدام أسيوب 
MAN 5 Pidie.   سة يف اعفصل اعثلين وكلنت ماهل وقد قلمت اعبلحثة بنفسهل كمدس

ملارظة استجلبتهم يف اعطيبة املدسسة و  اعيت تسلعد اعبلحثة يف مالحةة أنشطة  الحةةامل
 Course Review يف تاييم اعقراءة بلستخدام أسيوب دس سةامل ةنشطأوأمل . تاييم اعقراءة

Horay  اآليت 6-4جدول ال يفكمل: 

 6-4الجدول 
 Course Reviewتاييم اعقراءة بلستخدام أسيوب يف إجراء  دس سةامل ةنشطأ

Horay 
 اعاميية اعتلسيخ اعيوم اعيقلء

تاييم اعقراءة بلستخدام  2169من أبريل  2 اإثنني اعيقلء ألول
 Course Reviewأسيوب 

Horay 
 

تاييم اعقراءة بلستخدام  2169من أبريل  3 اعثالثلء اعيقلء اعثلين
 Course Reviewأسيوب 

Horay 
 

تاييم اعقراءة بلستخدام  2169من أبريل  4 األسبالء اعيقلء اعثلعث
 Course Reviewأسيوب 

Horay  تقسيم اإستبلنةو 
 

 2يف اعفصل اعثلين من تلسيخ   MAN 5 Pidie ظقد قلمت اعبلحثة بإجراء اعباحث بـ 
وقد أجرت اعبلحثة  (.كمل بينت يف اجلدول اعسلبق) 2169أبريل  4حىت  2169أبريل 
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يف ثالثة عقلءات  Course Review Horay عميية اعتاييم واعتايم اعقراءة بلستخدام أسيوب
 : ةعيلتاعظخطواته كمل 

 تبدأ املدسسة اعدساسة بتقسيم اعطيبة عيى جمموعة اعفرقة -
 عرتمجته مع اجملموعة ةوطيب من اعطيباعقراءة بتوزيع نص  دس قلم امل -
 باض املفردات عيى اعسبوسة عتسهيل عميية اعرتمجة دس يكتب امل -
من أجل اإجلبة بفهم جيد ظهم اعنص  طيبةمن اع دس يطيب امل ،باد اعرتمجة  -

 دس عيى باض األسئية اعيت سيطيبهل امل
 رقم اع يبةكل ط  اطي املدس  مني  -
 عاملرب يفمييك سقم ميلثل مبل ياطيهل إىل اعطيبة أيًضل  دس عدى امل  -
 اعرقم يف املربع عشوائيلً  دس يأخذ امل -
، يستاحق جواب اعسؤال  املدس مع اعرقم اعذي أخذه  اعذي سقمه ميلثل طيبةاع -

 ”Horay“بصياحة  طيبة نسبة ويستقبيه اع دس إن كلن اجلواب صاحياحل أعطله امل
  وغريه من اجلزاء واعتخييص واعتقييم واعاكس

إذا كلن اجلواب خلطًئل ، ظاحينئذ ييتقط املايم سقًمل آخر وجيب عيى  ،ومع ذعك -
 من عديه اعرقم اإجلبة

 .املنطوقة صياحةمن عدد  يبةاعط نتيجةيتم حسلب  -
 

 Course Reviewأسلوب   الطلبة في تعليم القراءة باستخدام نشاط استجابة  -ج

Horay  
 Courseاعطيبة يف تاييم اعقراءة بلستخدام أسيوب   نشلط استجلبة وعتوضيح 

Review Horay نشلط ونتيجة عيى استجلبة  .وتوكيدهل ظقد أدت اعبلحثة دعيل مالحةة 
،  (Oral)ةهيلاعشفو  ،(Visual)ة اعبصري ياعطيبة ه نشلطتبني من نةرية  اعطيبة

 . (Emotional) ةواعالطفي،  (Listening)ةاالستملعيو 
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 ( Visual)ة اعطيبة من جهة اعبصري نشلط .6
هة اعبصرية أن اجلن ماعطيبة  نشلطقلمت اعبلحثة عيى  ئج املالحةة اعيتنتلوتوجد اع

تةهر  من اعطيبة جد عدةو بل ت. وىلأليقلء ااعيف يهتم اعطيبة اهتململ جيدا عيمدسسة 
 اعثلين واعثلعث تايموإمل يف عقلء اع. بامل اآلخر كامل اعواجبة اعدس  اآلخر ونمشغوع
   . ملدسسةاعيى شرح ل جيدا اهتملم يهتموناعطيبة  مجيعتوجد 

اهتململ عرض نتلئج اعفرقة األخرى  عيىإهتم أعضلء اعفرقة "ونتيجة املالحةة عن 
حينمل تارض جيدا اهتململ  يهتمونم أهن عيى تدل يقلء االوىلاعتوجد أن يف " جيدا

. اعفرقة عرض اعنتلئجتملن هتطلعبتلن يتاحلوسان بفرح وال اععيى اعرغم توجد . اعفرقة اعنتلئج
 .ىخر ظقد حصل اعرتقي حيث كلنوا يهتمون بارض اعفرقة األ ةواعثلعث ةيقلء اعثلنياعوإمل يف 

املدسسة يف  هلهتم اعطيبة عن املفردات اجلديدة اعيت كتبتا"عن ونتيجة املالحةة 
 هلاملفردات اجلديدة اعيت كتبت واتمهت اعطيبة مل ، نتيجة املالحةة تدل أن ماةم"اعسبوسة

أن ل يوال يز . كتبت املدسسة يف اعسبوسةهم يتاحلوسون بفرح حينمل  . املدسسة يف اعسبوسة
ون هتمتوجد باض اعطيبة ي ةيف عقلء اعتايم اعثلعثمل أو  .ةيقلء اعثلنياعيف   هذا احللل دثحي

وباض اآلخر ال يبلعون  جيدعيى اعسبوسة بلهتملم  املدسسة هلاملفردات اجلديدة اعيت كتبت
حيدث عيطيبة اعذين جييسون يف املوقف وهذا احللل . وهم يتاحلوسون بفرح مع أصدقلءهم

  .اخليفى
 مع أعضلء اعاربيةاعنصوص  تقرأ اعطيبة "وأمل نتيجة املالحةة يف عقلء االول عن 

، ظرقتهم وص اعاربية مع أعضلءنصاع ال تقرءوناعطيبة توجد أن عدة " وينلقشوهنل اجملموعة
 وا اعطيبة يتالون أن واحدةاعفرقة اعتوجد  االخرىومن اعنلحية . مشغوعون بلهللتفبل هم 

مرتفال تكون  اعطيبة نشلط عكنو  ةيقلء اعثلنياعيف  أيضل حيدث وهذا احللل . ظيهلجبيد 
هم . يف هذا احللل مرتفال ظالال تكوناعطيبة  نشلط ة أنيقلء اعثلعثاعوأمل يف . همن قبي

   . يتالونوا جبيد يف اجملموعة
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 (Oral) ةهيلاعطيبة من جهة اعشف نشلط .2
اعطيبة من جهة اعشفلهية  نشلطوتوجد اعنتلئج املالحةة اعيت قلمت اعبلحثة عيى 

هم  ةواعثلعث ةواعثلني يقلء االوىلاعيف  "لهناعيت ال يفهمو سئيون اعطيبة عن مشكية ت "عن 
. اعصابة وغري ذعكإمل عن املفردات . مفايني لهنعن مشكية اعيت ال يفهمو  سئيونت

 .ياطي اعسؤاعني من األقل من كل اجملموعة
توجد " وهم مفا يني ةجتيب اعطيبة عن أسئية من مدسس "عن وأمل نتيجة املالحةة 

، بل توجد طلعبة وهم مفا ينيدسسة املاألسئية من  واجتيبأن أكثرهم  االوىليقلء اعيف 
توجد وأمل يف عقلء اعتايم اعثلين واعثلعث . ين أن جتيبني اعسؤال من املدسسةواحدة ال تريد

 .جبيد ةأسئية من مدسسوا جتيبأن كل اعطيبة يف اجملموعة 
 Yel-yelمتاحم س يف يصي ح تةهر اعطيبة  " وأمل نتيجة املالحةة يف عقلء االول عن

بل يف عقلء . عيمجموعتهم Yel-yelتوجد أن عدة اعطيبة َحيَي يف يصي ح  " عيمجموعتهم
سواء كلن يف عقلء اعثلعث، عكل جمموعة . متاحم س يف هذا احلللاعثلين هذه اعطيبة تكون 

 .عيمجموعتهم Yel-yelتةهر متاح مس يف يصي ح 

 (Listening) ةاعطيبة من جهة االستملعي نشلط .3
اعطيبة من جهة االستملعية  نشلطوتوجد اعنتلئج املالحةة اعيت قلمت اعبلحثة عيى 

يف عقلء االول أكثر اعطيبة يف " تسمع اعطيبة أسئية اعيت تقرأ املدسة وهم مفا يني" عن 
 .اعثلين واعثلعثسواء كلن يف عقلء . أسئية اعيت تقرأ املدسةاجملموعة تسمع جبيد 

يف هذا احللل " تسمع اعطيبة إجلبة أصدقلئهم عن أسئية اعيت تاطي املدسة "عن 
سواء كلن يف . اعطيبة تسمع جبيد إجلبة أصدقلئهم عن أسئية اعيت تاطي املدسةتوجد 

  .عقلء اعتايم اعثلين واعثلعث
املدسسة  تسمع اعطيبة عن شرح "عن توجد اعنتيجة املالحةة اعيت قلمت اعبلحثة 

بل توجد عدة . يف عقلء االولعن شرح املدسسة جيدا  ستملعلاعطيبة ا أن يسمع" جبيد
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وإمل يف عقلء اعتايم . آخر كامل اعواجبة اعدس  اآلخر أمرمن اعطيبة تةهر مشغوعون ب
 .   عيمدسسةجيدا يسمع استملعل اعثلين واعثلعث توجد كل اعطيبة 

 (Emotional) ةاعطيبة من جهة اعالطفي نشلط .4
" يف اعتاييم واعتايمتةهر اعطيبة يتاحم س  "عن  من جهة اعالطفية نتلئج املالحةة

بل توجد عدة اعطيبة تةهر أهنم . يتاحم س يف اعتاييم واعتايماعطيبة تدل أن أكثر 
يتايمون حبملسة من  بل يف عقلء اعثلين واعثلعث تةهر أهنم . يتايمون غري محل  ظيهل

 .قبيه
مل " جتيب اعطيبة عإلجلبة اعسؤال مبتشج اني" املالحةة يف عقلء االول عن نتيجة 

قية  لتةهر أهنم جتبون اعسؤال من املدس  ومه .ني يف إجلبة اعسؤالاتوجد طلعبتلن متشج
يف حىت . يف املالحةة عقلء اعثلين توجد طلعبة واحدة ال تشجع يف إجلبة اعسؤال. احليلء

   .حيصيون عيى اعدوس عإلجلبة وجتبون مبتشع اعطيبةكل   توجد أن ةيقلء اعثلعثاع
"  يف اعتاييم واعتايم اتةهر اعطيبة أن يفرحو  "عن  يقلء االوىلاعنتيجة املالحةة يف 

أهنم  توجد عدة اعطيبة ، بلأن يفرحوا يف اعتاييم واعتايم تدل عيى أن أكثر اعطيبة تةهر
اعطيبة يف عميية اعتاييم  تفرحيكون  ةواعثلعث ةثلنييف عقلء اعوعكن . يتايمون غري ظرح ظيهل

 .واعتايم مرتفاة
تةهر اعطيبة واثق من نفسه يف اعتاييم "وأمل نتيجة املالحةة يف عقلء االول عن 

توجد عدة اعطيبة ملل واثق من نفسه يف اعتاييم واعتايم، تةهر أهنم قية احليلء " واعتايم
 .عطيبة واثق من نفسه يف اعتاييم واعتايم مرتفاةايكون وعكن يف عقلء اعثلين واعثلعث . ظيه
 

 Courseأسلوب   الطلبة في تعليم القراءة باستخدام نشاط استجابة درجة .د

Review Horay 

استجلبة اعطيبة تقوم اعبلحثة بلالستبلنلت يف  دسجةعدعم صاحة اعبيلنلت من 
وتكون اعبيلنلت تنقسم  .Course Review Horayعميية اعتاييم اعقراءة بلستخدام أسيوب 
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 ،(Oral)ة هيلشفواع ،Visual)) ةبصرياع نشلطاعدسجة استجلبة إىل 
 اعدسجة كل  وتكون اعبيلنلت يف.   (Emotional)ةالطفياعو ،  (Listening)يةعلستمالاو 

 .كمل اعتليل
 Visual))اعبصرية  نشلطدسجة استجلبة اع  -6

اعطيبة من اعنلحية اعبصرية  نشلطعنةر دسجة استجلبة اع هلعرض اعبيلنلت وحتييي
((Visual  اعتليل 3-4الجدول تارض يف. 

 3-4الجدول 
 Visual))اعبصرية  نشلطدسجة استجلبة اع

 
 

  رقم
 التصريحات

المعيار  :النسبة المائوية)استجابة الطلبة 
 االنحراف

نتيجة 
 المعدلة

على  البيان
درجة 

 االستجابة
موافق 
 جدا

غير  موافق
 موافق

غير 
موافق 

 ةبشد
 62 أهتم شرح املدسسة مدق قل 6

44،4 % 
64 
96،8 % 

 -6 
3،7% 

 اعاييل 3،46 972،

 64 أهتم عرض اعفرقة اآلخر جبيد 2
96،8 % 

63 
49،6% 

 اعاييل 3،92 918،- - 

أهتم املفردات اجلديدة اعيت كتبت  3
 املدسسة يف اعسبوسة

62 
44،4 % 

69 
99،1 % 

 اعاييل 3،44 911،- - 

 4 - ال أبليل عن عرض اعفرقة آلخر 4
64،9 % 

9 
28،1

% 

69 
99،1 
% 

 اعاييل 3،46 747،

أقرأ قراءة جيدا نص اعقراءة اعيت  9
 توزيع املدسة

62 
44،4% 

64 
96،8% 

6 
3،7 % 

 اعاييل 3،46 972،- 

 العليا 3444      المجموع 
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اعطيبة من جهة  نشلط استجلبة دسجة عبند عنكل ااعتاحييل ع اعبلحثة بنيومث ت
 : تليلاعكمل  Visual)) ةاعبصري

(  %44،4) 62أن  عيى يدل"  لم اعطيبة شرح املدسسة مدققلهتما "عن  6بند 
 اعطلعب اعواحد مواظق و  جييبونمن اعطيبة ( %96،8) 64مواظق جدا و جييبونمن اعطيبة 

اعطيبة  نشلط استجلبة دسجة وأمل نتيجة املادعة عيى .غري مواظق بشدة بجي  (3،7%)
والرسم . وهذه يدل عيى أن استجلبة اعطيبة يف اعدسجة اعاييل. 3،46هلذا اعبند ظهي 

 .استجلبة اعطيبة تفصيييل دسجة اعتليل يبني 1-4 البياني

 
 اهتملم اعطيبة شرح املدسسة مدق قل 1-4 الرسم البياني

 64أن  عيى يدل " عرض اعفرقة اآلخر جبيد لم اعطيبةهتما "عن  2بند 
 .مواظق جييبونمن اعطيبة ( %49،6) 63مواظق جدا و جييبونمن اعطيبة  (96،8%)

وهذه يدل . 3،92هلذا اعبند ظهي  اعطيبة نشلطدسجة استجلبة وأمل نتيجة املادعة عيى 
 دسجةاعتليل يبني  6-4واعرسم اعبيلين . عيى أن استجلبة اعطيبة يف اعدسجة اعاييل

 .استجلبة اعطيبة تفصيييل

44,4% 
51,9% 

3,7% 

 اهتمام الطلبة شرح المدرسة مدقّقا
 غير موافق بشدة موافق موافق جدا
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 اهتملم اعطيبة عرض اعفرقة اآلخر جبيد 6-4 البياني الرسم

 عيى يدل"  املفردات اجلديدة اعيت كتبت املدسسة لم اعطيبة عنهتما"عن  3ند ب
 جييبونمن اعطيبة ( %99،1) 69مواظق جدا و جييبونمن اعطيبة ( %44،4) 62أن 

وهذه . 3،44هلذا اعبند ظهي اعطيبة نشلطدسجة استجلبة وأمل نتيجة املادعة عيى  .مواظق
 اعتليل يبني دسجة 3-4 والرسم البياني. يدل عيى أن استجلبة اعطيبة يف اعدسجة اعاييل

 .استجلبة اعطيبة تفصيييل

 
 اهتملم اعطيبة عن املفردات اجلديدة اعيت كتبت املدسسة 3-4 الرسم البياني

(  %99،1) 69عيى أن  يدل" ارض اعفرقة آلخرب اعطيبة بليليال "عن  4بند 
  4مواظق وغري  جييبونمن اعطيبة ( %28،1) 9وغري مواظق بشدة  جييبونمن اعطيبة 

هلذا اعبند  اعطيبة نشلطدسجة استجلبة وأمل نتيجة املادعة عيى  .مواظق بجي (64،9%)

51,9% 48,1% 

 اهتمام الطلبة عرض الفرقة اآلخر بجيد 
 موافق موافق جدا

44,4% 55,6% 

اهتمام الطلبة عن المفردات الجديدة التي كتبت 
 المدرسة 

 موافق موافق جدا
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-4 الرسم البيانيو. وهذه يدل عيى أن استجلبة اعطيبة يف اعدسجة اعاييل. 3،46ظهي 
 .استجلبة اعطيبة تفصيييل اعتليل يبني  دسجة 4

 
 اليبليل اعطيبة بارض اعفرقة آلخر 4-4 البياني الرسم

عيى  يدل"  قراءة جيدا نص اعقراءة اعيت توزيع املدسة اء اعطيبةر قي "عن  9بند 
 جييبونمن اعطيبة ( %96،8) 64مواظق جدا و جييبونمن اعطيبة (  %44،4) 62أن 

دسجة وأمل نتيجة املادعة عيى . غري مواظق بجي (%3،7) اعطلعب اعواحد و  مواظق
وهذه يدل عيى أن استجلبة اعطيبة يف . 3،46هلذا اعبند ظهي  اعطيبة نشلطاستجلبة 

 .استجلبة اعطيبة تفصيييل دسجةاعتليل يبني  5-4 الرسم البيانيو. اعدسجة اعاييل

 
 جيدا نص اعقراءة اعيت توزيع املدسةيقراء اعطيبة قراءة  5-4 الرسم البياني

 

55,6% 29,6% 

14,7% 

 اليبالي الطلبة بعرض الفرقة آلخر

 موافق غير موافق  غير موافق بشدة

44,4% 
51,9% 

3,7% 

يقراء الطلبة قراءة جيدا نص القراءة التي توزيع 
 المدسة 

 غير موافق موافق موافق جدا
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مل تبني ك( Visual)اعبصرية حية لمن اعناعطيبة  نشلطاستجلبة مل دسجة أو 
من  اعطيبة نشلطاستجلبة دل عيى أن ه توهذ. 3،44 ياعسلبقة ظه 3-4اجلدول 

 . صل عيى استجلبة عييلحت (Visual)اعبصرية حية لاعن
 

 (Oral) اعشفلهية نشلطاستجلبة اعدسجة  -2
 اعشفلهيةاعطيبة من اعنلحية  نشلطحتيييه عنةر دسجة استجلبة اع عرض اعبيلنلت و

(Oral)  اعتليل 4-4 الجدولتارض يف . 
 4-4الجدول 

 (Oral) اعشفلهية نشلطدسجة استجلبة اع 
المعيار  (النسبة المائوية)استجابة الطلبة  التصريحات رقم

 االنحراف
نتيجة 
 المعدلة

البيان على درجة 
موافق  االستجابة

 جدا
غير  موافق

 موافق
غير 

موافق 
 بشدة

أسئل إىل املدس  عن  6
 مشكية اعيت ال أظهمهل

69 
99،1

% 
 

9 
69،9 

% 

1 
22،2 

% 

6 
3،7 % 

 اعاييل 3،21 844،

أجيب عن أسئية اعيت تاطي  2
 املدسسة

62 
44،4 

% 

8 
33،3 

% 

1 
22،2 

% 

 اعاييل 3،22 916، -

اعفرقة  أسئل إىل أصدقلء  3
 عن مشكية اعيت ال أظهمهل

64 
96،8 

% 

63 
49،6

% 

 اعاييل 3،92 918، - -

ال أبليل عن أسئية اعيت  4
 تاطي األصدقلء إيل

3 
66،6

% 

2 
7،3% 

9 
28،1

% 

64 
96،8 

% 

،6163 3،22 
% 

 اعاييل

 اعاييل 3،46 944، 2 - 61 69أجيب جبيد  األسئية اعيت  9
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اعطيبة من جهة  نشلط استجلبة دسجة عن  عبندكل ااعتاحييل ع اعبلحثة بنيومث ت
 :تليلاعكمل    ةهيلاعشف

 عيى يدل"  لوهنفهميإىل املدس  عن مشكية اعيت ال  اعطيبة يسئل "عن  6بند 
 جييبونمن اعطيبة ( %69،9) 9مواظق جدا و جييبونمن اعطيبة (  %99،1) 69أن 

ب غري جت (%3،7)ة اعواحد ةواعطلعب غري مواظق نبو يجيمن اعطيبة ( 22،2) 1ومواظق 
هلذا اعبند ظهي طيبة اع نشلط استجلبةعيى دسجة وأمل نتيجة املادعة  .مواظق بشدة

 2-4 والرسم البياني. دل عيى أن استجلبة اعطيبة يف اعدسجة اعاييلوهذه ت. 21،3
 .استجلبة اعطيبة تفصيييل دسجةاعتليل يبني 

 
 اعيت ال يفهموهنلل اعطيبة إىل املدس  عن مشكية سئي 2-4 الرسم البياني

55,6% 
18,5% 

22,2% 3,7% 

يسئل الطلبة إلى المدرس عن مشكلة التي ال 
 يفهمونها

 غير موافق بشدة غير موافق موافق موافق جدا

تاطي املدسسة عياحفلظ عيى 
 أداء اعفرقة

99،1  
% 

37،1 
% 

7،4 % 

يف يصي ح  لمتاحم سكنت  1
"yel-yel "عيمجموعيت 

67 
13،1

% 

1 
22،2 

% 

- 6 
3،7% 

 اعاييل 3،44 947،

3434      مجموع 
% 

 العليا
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 ( %44،4 )62أن  عيى يدل"  عن أسئية اعيت تاطي املدسسة اعطيبة يبجت "عن  2بند   
 1و .مواظق جييبونطيبة  من ال( %33،3) 8مواظق جدا و جييبونمن اعطيبة 

 نشلطدسجة استجلبة وأمل نتيجة املادعة عيى  .غري مواظق بوجيمن اعطيبة ( 22،2%)
. وهذه يدل عيى أن استجلبة اعطيبة يف اعدسجة اعاييل. 3،22هلذا اعبند ظهي  اعطيبة

 .استجلبة اعطيبة تفصيييل دسجةاعتليل يبني  7-4 والرسم البياني

 
 جتيب اعطيبة عن أسئية اعيت تاطي املدسسة 7-4 الرسم البياني

 يدل"  لوهنفهميعن مشكية اعيت ال   ئهمإىل أصدقل يسئيون اعطيبة "عن  3بند 
من اعطيبة ( %49،6) 63مواظق جدا و جييبونمن اعطيبة  ( %96،8 )64أن  عيى

هلذا اعبند  اعطيبة نشلطدسجة استجلبة وأمل نتيجة املادعة عيى  .مواظق جييبون
 8-4 والرسم البياني. وهذه يدل عيى أن استجلبة اعطيبة يف اعدسجة اعاييل. 3،92ظهي

 .استجلبة اعطيبة تفصيييل دسجةاعتليل يبني 

 
 يسئيون اعطيبة إىل أصدقلئهم  عن مشكية اعيت ال يفهموهنل 8-4 الرسم البياني

44,4% 33,3% 

22,2% 

 تجيب الطلبة عن أسئلة التي تعطي المدرسة 
 غير موافق موافق موافق جدا

51,9% 
48,1% 

يسئلون الطلبة إلى أصدقائهم  عن مشكلة التي ال 
 يفهمونها 

 موافق موافق جدا
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عيى  يدل"  همعن أسئية اعيت تاطي األصدقلء إعي  اعطيبةبلعنييال "عن  4بند 
من اعطيبة ( %28،1) 9و بشدة مواظقغري  جييبونمن اعطيبة (  %96،8) 64أن 

من اعطيبة ( 66،6) 3مواظق و جييبونمن اعطيبة ( %7،4) 2و .مواظقغري  جييبون
هلذا اعبند  اعطيبة نشلطدسجة استجلبة وأمل نتيجة املادعة عيى . جدامواظق  جييبون

 9-4 والرسم البياني. وهذه يدل عيى أن استجلبة اعطيبة يف اعدسجة اعاييل. 3،22ظهي
 .استجلبة اعطيبة تفصيييل دسجةاعتليل يبني 

 
 اليبلعني اعطيبة عن أسئية اعيت تاطي األصدقلء إعيهم 9-4 الرسم البياني

"   موعةي املدسسة عياحفلظ عيى أداء اجملاألسئية اعيت تاط يبجت "عن  9بند 
من ( %37،1) 61مواظق جدا و جييبونمن اعطيبة (  % 99،1) 69عيى أن  يدل

وأمل نتيجة . بشدة مواظق غري  جييبونمن اعطيبة  (% 7،4) 2و مواظق جييبوناعطيبة 
وهذه يدل عيى أن . 3،46هلذا اعبند ظهي  اعطيبة نشلطدسجة استجلبة املادعة عيى 

استجلبة  دسجةاعتليل يبني  11-4 والرسم البياني. استجلبة اعطيبة يف اعدسجة اعاييل
 .اعطيبة تفصيييل

51,9% 

29,6% 

7,3 % 
11,1 % 

 اليبالين الطلبة عن أسئلة التي تعطي األصدقاء إليهم 

 موافق جدا موافق غير موافق  غير موافق بشدة
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 جتيب األسئية اعيت تاطي املدسسة عياحفلظ عيى أداء اجملموعة 11-4 الرسم البياني

 67عيى أن  يدل"   عيمجموعيت Yel-Yelيف يصي ح  لمتاحم ساعطيبة  "عن  1بند و  
 3و .مواظق جييبونمن اعطيبة ( %22،2) 1مواظق جدا و جييبونمن اعطيبة (  13،1%)
. غري مواظق بشدة جييبونمن اعطيبة ( 3،7) 6غري مواظق و جييبونمن اعطيبة ( 66،6%)

وهذه يدل . 3،44هلذا اعبند ظهي اعطيبة نشلطدسجة استجلبة وأمل نتيجة املادعة عيى 
 دسجةاعتليل يبني  11-4 والرسم البياني. عيى أن استجلبة اعطيبة يف اعدسجة اعاييل

 .استجلبة اعطيبة تفصيييل

 
 عيمجموعتهم yel-yelاعطيبة متاحم سل يف يصي ح  11-4اعرسم اعبيلين 

 3-4كمل تبني اجلدول ( Oral) اعشفلهيةاعطيبة  نشلطاستجلبة مل دسجة أو 
حتصل  (Oral) اعشفلهيةاعطيبة  نشلطاستجلبة وهذه تدل عيى أن . 3،34اعسلبقة ظهى 

 . عيى استجلبة عييل

55,6% 
37% 

7,4% 

تجيب األسئلة التي تعطي المدرسة للحفاظ على أداء 
 المجموعة

 غير موافق بشدة موافق موافق جدا

63% 
22,2% 

11,1% 3,7% 

 للمجموعتهم  yel-yelالطلبة متحّمسا في يصّيح 

 غير موافق بشدة غير موافق موافق موافق جدا
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 (Listening) االستملعية نشلطاستجلبة اع دسجة -3
اعطيبة من اعنلحية اعشفلهية  نشلطحتيييه عنةر دسجة استجلبة اع عرض اعبيلنلت و

(Listening)  اعتليل 5-4 الجدولتارض يف. 
 5-4الجدول 

 (Listening)استجابة الفعالة االستماعية  درجة

 

اعطيبة من جهة  نشلط استجلبة دسجة عن عبندكل ااعتاحييل ع اعبلحثة بنيت ومث
 :تليلاعكمل    يةعلاالستم

 )67أن  عيى يدل"   أسئية اعيت تاطي املدسةاعطيبة  سمعت "عن  6بند  
 .مواظق جييبونمن اعطيبة ( %49،6) 61مواظق جدا و جييبونمن اعطيبة  ( 13،1%

وهذه يدل . 3،13اعطيبة هلذا اعبند ظهي نشلط استجلبة دسجة وأمل نتيجة املادعة عيى
 دسجةاعتليل يبني  16-4 والرسم البياني. عيى أن استجلبة اعطيبة يف اعدسجة اعاييل

 .استجلبة اعطيبة تفصيييل

المعيار  (النسبة المائوية)استجابة الطلبة  التصريحات رقم
 االنحراف

نتيجة 
 المعدلة

البيان على 
درجة 

 االستجابة
موافق 
 جدا

غير موافق  غير موافق موافق
 بشدة

أمسع جبيد أسئية اعيت  6
 املدسةتاطي 

67 
13،1 % 

61 
37،1 % 

 اعاييل 3،13 482، - -

ال أبليل عن شرح  2
 املدس  

- 2 
7،3 % 

66 
41،7 % 

64 
96،8 % 

 اعاييل 3،44 146،

ال أبليل عن إجلبة  3
 من أصدقلءي

-  2 
7،3 % 

63 
%49،6 

62 
44،4% 

 اعاييل 3،37 128،

أمسع شرح املدس سة  4
 بدق ة

66 
41،7% 

69 
99،1% 

- 6 
3،7% 

 اعاييل 3،33 178،

 اعاييل %3،44      جمموع 
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 املدسةتسمع اعطيبة أسئية اعيت تاطي  16-4 الرسم البياني

(  %96،8) 64أن  عيى يدل"  ةعن شرح املدس س اعطيبة بليليال  "عن  2بند و
 2ومواظق غري  جييبونمن اعطيبة ( %41،7) 66و بشدة مواظقغري  جييبونمن اعطيبة 

 اعطيبة نشلطدسجة استجلبة وأمل نتيجة املادعة عيى  .مواظق بوجيمن اعطيبة ( 7،4%)
الرسم و. وهذه يدل عيى أن استجلبة اعطيبة يف اعدسجة اعاييل. 3،44هلذا اعبند ظهي

 .استجلبة اعطيبة تفصيييل دسجةاعتليل يبني  13-4 البياني

 
 ال يبليل اعطيبة عن شرح املدس سة 13-4 سم البيانير ال

 62عيى أن  يدل"  همئعن إجلبة من أصدقل اعطيبة بليليال  "عن  3بند و 
غري  جييبونمن اعطيبة ( %49،6) 63و غري مواظق بشدة جييبونمن اعطيبة (  44،4%)

دسجة استجلبة وأمل نتيجة املادعة عيى . مواظق جييبونمن اعطيبة ( %7،4) 2و .مواظق
وهذه يدل عيى أن استجلبة اعطيبة يف اعدسجة .  3،37هلذا اعبند ظهي اعطيبة نشلط
 .استجلبة اعطيبة تفصيييل دسجةاعتليل يبني  14-4 والرسم البياني. اعاييل

63,0% 

48,1% 

 تسمع الطلبة أسئلة التي تعطي المدسة 

 موافق موافق جدا

51,9 % 40,7% 

7,3% 

 ال يبالي الطلبة عن شرح المدّرسة 

 موافق غير موافق  غير موافق بشدة
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 ال يبليل اعطيبة عن إجلبة من أصدقلئهم 14-4 الرسم البياني

(  %41،7) 66عيى أن  يدل"  شرح املدس سة بدق ة اعطيبة سمعت "عن  4بند و 
 واعطلعب اعواحد .مواظق جييبونمن اعطيبة ( %9،1) 69مواظق جدا و جييبونمن اعطيبة 

هلذا  اعطيبة نشلطدسجة استجلبة وأمل نتيجة املادعة عيى . جيب غري مواظق  (3،7%)
  والرسم البياني. وهذه يدل عيى أن استجلبة اعطيبة يف اعدسجة اعاييل.  3،33اعبند ظهي

 .استجلبة اعطيبة تفصيييل دسجةاعتليل يبني  4-15

 
 تسمع اعطيبة شرح املدس سة بدق ة 15-4 الرسم البياني

كمل تبني  (Listening)االستملعية  من جهة اعطيبة نشلطاستجلبة مل دسجة أو 
االستملعية  نشلطاستجلبة وهذه تدل عيى أن . 3،44اعسلبقة ظهى  3-4اجلدول 

(Listening) حتصل عيى استجلبة عييل. 

 

44,4% 

47,1% 

7,3 % 

 ال يبالي الطلبة عن إجابة من أصدقائهم 

 موافق غير موافق  غير موافق بشدة

40,7% 

55,6% 

3,7% 

 تسمع الطلبة شرح المدّرسة بدقّة

 غير موافق موافق موافق جدا
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 (Emotional) اعالطفية نشلطاستجلبة اعدسجة  -4
 اعالطفيةاعطيبة من اعنلحية  نشلطعنةر دسجة استجلبة اع لعرض اعبيلنلت و حتيييه

(Emotional)  اعتليل 2-4الجدول تارض يف. 
 2-4الجدول 

 (Emotional)اعالطفية  نشلطدسجة استجلبة اع
 
 رقم

 
 التصريحات

  (النسبة المائوية)استجابة الطلبة 
المعيار 
 االنحراف

 
نتيجة 
 المعدلة

البيان على 
درجة 

 االستجابة
 

 موافق جدا
 

 موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

أحتمس يف تاييم  6
واعتايم بأسيوب 

 اعذي تطبيق املدسسة 

61 
98،3 % 

61 
37،1 % 

6 
3،7 % 

 اعاييل 3،91 977، -

ال أشجع يف إجلبة  2
 األسئية

6 
3،7 % 

6 
3،7% 

1 
22،2

% 

68 
71،4 

% 

 اعاييل 3،98 747،

تاييم عأظرح جدا يف ا 3
قراءة بتطبيق أسيوب 

Course Review 

Horay 

66 
41،7 % 

61 
98،3 % 

 اعاييل  3،46 916، - -

أتالون جبيد يف  4
 اجملمجموعة

69 
11،7 % 

8 
33،3% 

 اعاييل  3،17 491، - -

اعتايم اعيت تتطبق  9
 املدسسة يسئموين

6 
3،7 % 

6 
3،7 % 

63 
6،49

% 

62 
44،4 

% 

 اعاييل 3،33 734،

مل عندي واثق من  1
نفسه يف اعتاييم 

 واعتايم

- 9 
67،9 % 

9 
28،1

% 

64 
96،8 

% 

 اعاييل  3،33 794،

 اعاييل 3،49      جمموع 
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اعطيبة من جهة  نشلط استجلبة دسجة عن عبندكل ااعتاحييل ع اعبلحثة تبني ومث
 :تليلاعكمل   (Emotional)اعالطفية 

عيى  يدل"  أحتمس يف تاييم واعتايم بأسيوب اعذي تتطبيق املدسسة "عن  6بند  
 جييبونمن اعطيبة ( %37،1) 61مواظق جدا و جييبونمن اعطيبة (  %98،3) 61أن 

دسجة وأمل نتيجة املادعة عيى . جيب غري مواظق(  %3،7)واعطلعب اعواحد  .مواظق
دل عيى أن استجلبة اعطيبة يف وهذه ت.  3،91طيبة هلذا اعبند ظهياع نشلط استجلبة

 .استجلبة اعطيبة تفصيييل دسجةاعتليل يبني  12-4 والرسم البياني. اعدسجة اعاييل

 
 يف تاييم واعتايم بأسيوب اعذي تتطبيق املدسسة  يتاحمس اعطيبة 12-4الرسم البياني 

 68عيى أن  يدل"  يف إجلبة األسئية اعطيبة شجععدم ت "عن  2بند و 
غري  جييبونمن اعطيبة ( %2،22) 1و بشدة مواظقغري  جييبونمن اعطيبة (  71،4%)

. جداجتب مواظق  (3،7) ب مواظق وطلعبة واحدةجت( %3،7) وطلعبة واحدة .مواظق
وهذه يدل . 3،98هلذا اعبند ظهي اعطيبة نشلطدسجة استجلبة وأمل نتيجة املادعة عيى 

 دسجةاعتليل يبني  17-4 والرسم البياني. عيى أن استجلبة اعطيبة يف اعدسجة اعاييل
 .استجلبة اعطيبة تفصيييل

59,3% 37,0% 

3,7% 

يتحمس الطلبة في تعليم والتعلم بأسلوب الذي تتطبيق 
 المدرسة 

 غير موافق موافق موافق جدا
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 عدم تشجع اعطيبة يف إجلبة األسئية 17-4 البياني الرسم

 Course Reviewتاييم قراءة بتطبيق أسيوب اعيف اعطيبة فرح ي "عن  3بند و 

Horay  "( %98،3) 61مواظق جدا و جييبونمن اعطيبة (  %41،7) 66عيى أن  يدل
اعطيبة هلذا اعبند  نشلطدسجة استجلبة وأمل نتيجة املادعة عيى  .مواظق جييبونمن اعطيبة 

-4 والرسم البياني. دل عيى أن استجلبة اعطيبة يف اعدسجة اعاييلوهذه ت.  3،46ظهي
 .استجلبة اعطيبة تفصيييل دسجةاعتليل يبني  18

 
  Course Review Horayيفرح اعطيبة يف اعتاييم قراءة بتطبيق أسيوب  18-4 الرسم البياني

 69عيى أن  يدل"  جبيد يف اجملمجموعة اعطيبة تالوني "عن  4بند و 
وأمل  .مواظق جييبونمن اعطيبة ( %33،3) 8مواظق جدا و جييبونمن اعطيبة (  11،7%)

دل عيى وهذه ت. 3،17اعبند ظهيهلذا  اعطيبة نشلطدسجة استجلبة نتيجة املادعة عيى 
استجلبة  دسجةاعتليل يبني  19-4 والرسم البياني. أن استجلبة اعطيبة يف اعدسجة اعاييل

 .اعطيبة تفصيييل

70,4% 

22,2% 
3,7% 3,7% 

 عدم تشجع الطلبة في إجابة األسئلة

 موافق جدا موافق غير موافق  غير موافق بشدة

40,7% 
59,3% 

 Courseيفرح الطلبة في التعليم قراءة بتطبيق أسلوب 
Review Horay 

 موافق موافق جدا
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 يتالون اعطيبة جبيد يف اجملمجموعة 19-4 الرسم البياني

 62أن  عيى يدل "اعتايم اعيت تتطبق املدسسة يسئم اعطيبة"عن  9بند و 
غري  جييبونمن اعطيبة ( %49،6) 63و بشدة  مواظقغري  جييبونمن اعطيبة (  44،4%)

 جتب غري مواظق (3،7)واعطلعبة واحدة  مواظق بجت (%3،7) واعطالبة واحدة  مواظق
وهذه . 3،33اعطيبة هلذا اعبند ظهي  نشلطدسجة استجلبة وأمل نتيجة املادعة عيى  .جدا

 دسجةاعتليل يبني  61-4 والرسم البياني. دل عيى أن استجلبة اعطيبة يف اعدسجة اعاييلت
 .استجلبة اعطيبة تفصيييل

 
 اعيت تتطبق املدسسة يسئم اعطيبةاعتايم  61-4 الرسم البياني

أن  عيى يدل " واثق من نفسه يف اعتاييم واعتايم اعطيبة مل عند "عن  1بند و 
 جييبونمن اعطيبة ( %28،1) 9و بشدة  مواظقغري  جييبونمن اعطيبة (  96،8%) 64

دسجة وأمل نتيجة املادعة عيى  .مواظق جييبونمن اعطيبة ( %69،9) 9و مواظقغري 

66,7 % 

33,3% 

 يتعاون الطلبة بجيد في المجموعة 

 موافق موافق جدا

44,4% 
48,1 % 

3,7% 3,7 % 

 التعلم التي تتطبق المدرسة يسئم الطلبة

 موافق جدا موافق غير موافق  غير موافق بشدة
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دل عيى أن استجلبة اعطيبة يف وهذه ت. 3،33اعطيبة هلذا اعبند ظهي  نشلطاستجلبة 
 .استجلبة اعطيبة تفصيييل دسجةاعتليل يبني  61-4 والرسم البياني. اعدسجة اعاييل

 
 اعطيبة واثق من نفسه يف اعتاييم واعتايم ىمل عند 61-4 الرسم البياني 

كمل تبني  (Emotional)اعالطفية من جهة اعطيبة  نشلطاستجلبة مل دسجة أو 
اعطيبة من هذه  نشلطاستجلبة وهذه تدل عيى أن . 3،44 ياعسلبقة ظه 3-4اجلدول 

 .حتصل عيى اعدسجة اعاييل  اجلهة

اعطيبة ىف تايم اعقراءة بتطبيق  نشلطاستجلبة مقلسنة دسجة اعبلحثة  ارضومث ت
 .اعتليل 66-4 البيانيالرسم وحتيييهل كمل عرض  Course Review Horay سيوبأ

 
 اعطيبة نشلطمقلسنة دسجة استجلبة  66 -4اعرسم اعبيلين 

51,9% 

29,6 % 

18,5 % 

 ما عند الطلبة واثق من نفسه في التعليم والتعلم 

 موافق غير موافق  غير موافق بشدة

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

 العاطفية االستماعية الشفاهية البصرية

Series1 3.44 3.34 3.44 3.48 

 مقارنة درجة استجابة فعالية الطلبة
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 نشلطاستجلبة مقلسنة نتيجة مادعة  أن يبني اعسلبقة 66 -4اعرسم اعبيلين 
االستملعية و  3،34( Oral)واعشفلهية  3،44 (Visual)من اعنلحية اعبصرية  اعطيبة

(Listening) 3،44  و اعالطفية(Emotional) 3،49 . وهذه اعنتيجة تدل عيى أن كل
 . اعدسجة اعاييل يف نشلطاعنلحية اع

فا يني من متكون اعطيبة  Course Review Horayهذه اعنتيجة تدل أن أسيوب  
  ، واعالطفية(Listening) ، االستملعية(Oral) اعشفلهية ،(Visual)نلحية اعبصرية 

(Emotional).  عة ومفلهم اعطيبة و يفهمون عن املواد بلعسهيكون اعطيبة يف هذا األسيوب
حينمل و  عيمدسسةل جيدا رتكز اهتملمتتكون اعطيبة  عن امللدة ماينة بطريقة مسروسة، 

وهم جتيب األسئية من . وظرقة آخر هتتمون اهتململ جيدا هم تارض اعفرقة اعنتلئج
وعذعك،  اعتاييم واعتايمتةهر اعطيبة يتاحم س وتفرحوا يف مث . املدس سة مبتشجاني ومفايني

 .اليكون اعطيبة سلئمني يف اعتاييم

ين ملد مرتني ديوي قدمتهل عتاحقيق هذا اعتاحصيل تضمن اعبلحثة بلعباحث اعذي 
ووجدت اعبلحثة " تايم عيم اعطبياةعيى نتلئج  Course Review Horayتأثري أسيوب "عن

قدمهل  وكذا اعباحث اعذي 6.اعطبياةنتلئج تايم عيم  عيىكبريا  تأثرياثر أأن استخدامه ت
خدملت ودوس قلدة عرتقية ظهم  Course Review Horay تطبيق أسيوب " عن سوحرنو

ظهم اخلدملت ودوس قلدة االستقالل اعطيبة عل ووجدت اعبلحثة أن قدسة " االستقالل
.Course Review Horayترتفع باد تطبيق أسيوب 

 
 سيحوكذا اعباحث اعذي قدمتهل  

عرتقية قدسة اعطيبة عيى  Course Review Horayتطبيق أسيوب  " عن املوعينل سلظوتري

                                                           
4
 Ni Made Martini Dewi dkk, Pengaruh Model Pembelajaran Course Review Horay 

(CRH) Terhadap Hasil Belajar IPA Pada Siswa Kelas V SD, Jurnal Mimbar PGSD Universitas 

Pendidikan Ganesha Jurusan PGSD (Vol:   No:1) 
3
 Suharno dkk, Penerapan Model Pembelajaran Course Review Horay Untuk 

Meningkatkan Pemahaman Konsep Jasa Dan Peranan Tokoh-Tokoh Kemerdekaan. Didaktika 

Dwija Indria ISSN:  332-7278. 
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أن قدسة اعطيبة عيى تاييم اعيغة اعاربية ترتفع باد ووجدت اعبلحثة " اعتاييم اعيغة اعاربية
".Course Review Horayتطبيق أسيوب 

3
 

مرتدد  ووهمزايل  عه Course Review Horayمن اعنلحية اعنةرية يذكر أن أسيوب و 
تزيد احلمل  عدى اعطيبة من خالل و ، اعفال من اعطيبة من خالل مراحل االستجواب

، نياعسلئم ال يكون اعطيبة  Course Review Horayبأسيوب  اعتاييم .”Horay“تابري 
به أيضل ، و يشلسكون مبلشرة يف عميية اعتاييماعطيبة ويكون . سني أنشطة اعتاييمحتوبه 

4 .يف اعتاييمعن املواد اعدساسية م اعطيبة يفهيف تتسهيل املدس سة 
 

الطلبة في تعليم  نشاطستجابة اعلى  Course Review Horayأسلوب  ثرآ. ه 
 MAN 5 PIDIE القراءة بـ

 ستجلبة اعطيبة يف تاييم اعقراءةاعيى  Course Review Horayعتارف اثر أسيوب  
-One إحصلئية رموزب "SPSS 12"بلستالنة احلسلب عيى األدوت اعرقمية ل اعبيلنلت احي  ظت  

.Sample Test  اعتليل 7-4 الجدولتارض يف  نتيجة املادعة واملايلس االحنرافوحتصيل. 

7-4الجدول   
املايلس االحنرافو نتيجة املادعة  

One-Sample Statistics 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

rataratarespon 33 253334 .24333 .43323 

 

 

                                                           
2
عرتقية قدسة اعطيبة عيى اعتاييم اعيغة اعاربية  Course Review Horayسيح املوعينل، تطبيق أسيوب   

  بية وتأهيل املايمني جبلماة اعرانري اإسالمية احلكومية بندا أتشيهاعرسلعة اجللماة غري منشوسة، بكيية اعرت 
3
 Istarani dan Muhammad Ridwan, 55 Tipe Pembelajaran Cooperative, (Medan: 

Media Persada: 512) Hal 22 
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اعطيبة يف   نشلطاعسلبق يدل أن نتيجة املادعة من استجلبة  7-4الجدوال  
واملايلس االحنراف  3،4291وهو   Course Review Horay تاييم اعقراءة بتطبيق أسيوب

 :اعتليل  7-4 جدولالت كمل يف  –مث عنةر نتيجة اختبلسات . 1،31998
 

8-4الجدول   
يف تاييم اعقراءة بتطبيق أسيوب اعطيبة نشلط ةت من استجلب –نتيجة اختبلسات   

Course Review Horay   
 

One-Sample Test 

 Test Value = 4                                        

 

t Df 

Sig. (3-

tailed) 

Mean 

Difference 

33% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

rataratarespon 335332 33 .444 2533343 252424 253334 

 

توجد نتيجة   rumus statistik uji-t satu sampelحتييل اعبيلنلت بصيغة بواسطة 
ونتيجة املادعة . 1،111 < 1،19ونتيجة مستوى اعدالعة  97،173ت  –

هذه اعنتيجة . Upper 3،9476ونتيجة  Lower  3،3131  ونتيجة . 3،42914
 Course Reviewتاييم اعقراءة بتطبيق أسيوب اعطيبة يف نشلط استجلبة تدل عيى أن

Horay   وهذا ياين استخدام أسيوب (. استجلبة اعاييل) 2،7أكرب منCourse Review 

Horay    اعطيبة نشلط استجلبة أثر عيىييف تاييم اعقراءة . 
   Course Review Horay استخدام أسيوب من (Effect Size)حجم تأثري  مث عنةر

 Eta Squared سموزيف تاييم اعقراءة، ظلستاميت اعبلحثة  اعطيبة نشلط استجلبة عيى
 .كمل اعتليلوحتصييه  

Eta squared =  
  

      1 
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         =  
 52 823  

52 823    2 1 
     

         =  
33 8 1221 1

33 8 1221 1  8
     

         =  
33 8 1221 1

335  1221 1
        

       = 5،11 

 

 هو Effect Sizeاعتاحصيل من اعنتيجة  أن eta squaredاعتملدا عيى حسلب سموز 

 يف اعدسجة اعاييل Effect Size  أن اعنتيجةعيى تدل  1،64وهذه اعنتيجة أكرب من . 5،11

(Large Effect.)  وهذا ياين استخدام أسيوبCourse Review Horay    يف تاييم اعقراءة
 .اعطيبة نشلطاستجلبة عيى تأثريا كبريا يأثر 

 

 تحقيق الفروض  -و

 :وهو كما التالي ما الفروض في هذا البحث أو  

  نشلطاع استجلبة يف مؤثران و يك Course Review Horayإن أسيوب   : (Ha) اعبديل
 .اعقراءة تاييميف  اعطيبة

 نشلطاستجلبة  مؤثرا يف نو اليك Course Review Horayإن أسيوب  : (Ho) اعصفرى -
   .اعقراءة يف تاييم اعطيبة

 :قبول وسد اعفروض ظلستاميت اعبلحثة اعدعيل كمل اعتليلملارظة 

 مقبوال (Ho) اعصفرىظيكون اعفرض  1،19 < (Sig)إذا اعنتيجة مستوى اعدالعة  -

 .مردودا (Ha) اعبديل فرضواع
 مقبوال (Ha)فرض اعبديل ظيكون اع 1،19 >( Sig)إذا اعنتيجة مستوى اعدالعة  -

 .مردودا (Ho) اعصفرى واعفرض
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مستوى اعدالعة ونتيجة  97،173ت  –أن نتيجة  Test -بواسطة حتصيل ت
(Sig ) وهذا يدل عيى أن ظرض اعصفرى ( 1،111 < 1،19)وهو(Ho  ) مردود

أثر عيى ي Course Review Horayمقبول أي إن استخدام أسيوب  (Ha)وظرض اعبديل 
 .MAN 5 Pidie اعطيبة يف تاييم اعقراءة بـ نشلطاستجلبة 
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 الفصل الخامس
 الخاتمة

 
  نتائج البحث  - أ

عن استخدام  )Research Methods Mixed( وبعد حبثت الباحثة بالبحث املختلطة
 MAN 5بـ  يف تعليم القراءة ملعرفة استجابة الطلبة  Course Review Horayأسلوب 

PIDIE فحصلت النتائج البحث كما التايل. 

 Course Reviewبتطبيق أسلوب  القراءةالطلبة يف تعليم  نشاط إن استجابة -1

Horay بـ MAN 5 PIDIE  تدل  كل أنشطة الطلبة ودليل عنها أن . ن ممتازاو يك
الناحية نشاط ىف هم . تعليم والتعلمال كل عنصر النشط ىف عملية  يف نشاطأهنم 

والعاطفية  (Listening)واالستماعية  (Oral)والشفاهية  (Visual)البصرية 
(Emosional.) 

   Course Reviewبتطبيق أسلوب  القراءة يف تعليم استجابة الطلبة إن درجة -2

Horay بـ MAN 5 PIDIE مع نتيجة  من كل الناحية حتصل على درجة العليا
 4443( Oral)والشفاهية  4433 (Visual)من الناحية البصرية  املعدلة

كما ورد يف . 4433 (Emosional)و العاطفية  4433 (Listening)االستماعية و 
فتحصل على  344إىل  242مقياس التفسري إذا كانت نتيجة املعدلة أكثر من 

 .درجة العليا
ستجابة الطلبة يف تعليم القراءة ايؤثر على  Course Review Horay أسلوبإن  -4

حتصل على (T-Test)  -وهذا يتضح من االختبارات ت. MAN 5 PIDIE بـ
 .(Sig.( )4443>44444)الداللة ومستوى ( 324،24)النتيجة 
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 المقترحات  -ب
 :احات اآلتيةالسابقة تقدم الباحثة االقت  اعتمادا على الظواهر

 Courseينبغي للمدّرس أن يستخدموا األسلوب التعليم املناسبة كأسلوب  -1

Review Horay عند عمالية التعليم والتعلم ليجعلها ناجحة وممتعة. 
أن يشتكوا يف عملية التعليم اشتاكا كامال وجيتهدوا كل ينبغي للطلبة  -2

 .املواد الدراسية املختلفةاجلهد كما أن القراءة وسيلة إلدراك 
ينبغي على القارئني الذين يقرؤون هذا البحث أن يتفضلوا بالنقد حىت  -4

  .يكون هذا البحث كامال ومفيدا للباحثة والقارئني
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RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Nama Sekolah : MAN 5 PIDIE 

Semester/ kelas : II/XI 

Materi pokok  : معالم السياحة والثقافة والطبيعية 

Alokasi waktu : 2x 45 menit 

 

A.  Kompetensi Inti 

KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama  

Islam. 

KI-2  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, 

kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 

pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian 

d ari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 



KI-3  Memahami, menerapkan, dan menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, d an 

metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedur 

al pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya untuk memecahkan. 

 KI- 4 Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam 

ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri serta bertindak secara efektif dan 

kreatif, mampu menggunakan metode sesuai 

kaidah keilmuan. 

B. Komptensi Dasar dan  Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

No Kompetensi Dasar Indikator 

1 1.1  Mensyukuri 

kesempatan 

dapat 

1.1.1 Menunjukkan rasa 

syukur atas 

kesempatan  dapat 



mempelajari 

bahasa Arab 

sebagai bahasa 

pengantar 

komunikasi 

Internasional 

yang diwujudkan 

dalam semangat 

belajar. 

 

 

mempelajari 

bahasa Arab 

sebagai bahasa 

pengantar 

komunikasi 

Internasional yang 

diwujudkan dalam 

semangat belajar. 

 

 

2 2.1 Menunjukkan 

perilaku jujur 

dan percaya diri 

dalam 

berkomunikasi 

dengan 

lingkungan 

sosial sekitar 

rumah dan 

sekolah. 

 

2.1.1    Memunculkan 

perilaku jujur dan 

percaya diri 

dalam 

berkomunikasi 

dengan 

lingkungan sosial 

sekitar rumah dan 

sekolah. 

 

 



 

3 3.1 Menemukan 

makna atau 

gagasan dari 

ujaran kata, frasa, 

dan kalimat 

Bahasa 

Arab yang berkaitan 

dengan معامل
السياحة والثقافة 
   والطبيعي

3.1.1   Menyebutkan kata, 

frasa dan kalimat 

bahasa arab 

terkait tema 

 

3.1.2   Memberikan arti 

kata, frasa dan 

kalimat bahasa 

arab terkait tema 

 

3.1.3   Mampu menjawab 

soal yang diajukan 

berdasarkan teks 

(fahmul maqru) 

4 4.1 Menyampaikan 

informasi lisan 

sederhana tentang 

معالم السياحة والثقافة 

   والطبيعي

dengan 

memperhatikan 

unsur kebahasaan, 

struktur teks dan 

unsur budaya secara 

benar sesuai 

4.1.1 Mendemonstrasikan 

hasil kerja 

kelompok tentang teks 

الثقافة معالم السياحة و

  والطبيعي

dengan baik. 



konteks. 

 

C. Materi Pelajaran, lembar evaluasi dan LKS 

(terlampir) 

D. Tujuan pembelajaran 

     Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, 

mengasosiasi, dan mengkomunikasikan peserta didik 

mampu: 

 Menyebutkan kata, frasa dan kalimat bahasa 

arab terkait tema 

 Memberikan arti kata, frasa dan kalimat 

bahasa arab terkait tema 

 Menjawab soal berdasarkan teks (fahmul 

maqru) 

E. Metode pembelajaran 

 Sam’iyyah syafahiyyah 

 Diskusi (Kelompok) 

 Tanya-jawab 

 Model Corse Review Horay 

 

F. Sumber Materi 



 Buku Bahasa Arab Pendekatan Saintifik 

Kurikulum 2013 Madrasah Aliyah. 

 Kamus Bahasa Arab – Indonesia, Mahmud 

Yunus, Jakarta, 2010. 

 

G. Alat/ Media 

1. Spidol 

2. Papan tulis 

3. Penghapus 

4. Kertas plano 

 

H. Kegiatan Pembelajaran  

No Kegiatan Waktu 

1 Pendahuluan 

- Guru dan murid 

melaksanakan salam 

- Guru melakukan 

persiapan belajar 

bersama murid ( 

seperti merapikan 

meja, kursi dan 

membersihkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Menit 



sampah serta 

mempersiapkan 

peralatan belajar 

sesuai dengan 

pelajaran Bahasa 

Arab) 

- Guru meminta ketua 

kelas untuk 

memimpin doa 

sebelum belajar 

- Guru memeriksa 

kehadiran siswa 

- Guru mengajukan 

pertanyaan tentang 

materi apa yang telah 

dipelajari dan materi 

apa yang akan 

dipelajari 

- Guru memberikan 

apersepsi terkait 

materi yang akan 

dipelajari 



- Guru mengaitkan 

materi baru dengan 

materi sebelumnya 

dan mengaitkan 

langsung dengan 

pengalaman siswa 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

- Guru menyampaikan 

tujuan pembelajran 

dan langkah-langkah 

pembelajaran. 

- Guru membagikan 

siswa kedalam 

beberapa kelompok 

yang terdiri dari 5-6 

orang siswa 

perkelompok 

2 Kegiatan Inti 

1. Mengamati  

- Siswa mengamati 

penjelasan guru 

 

 

 

 



mengenai model 

pembelajaran dengan 

menggunakan uslub 

CRH 

- Siswa mendengarkan 

gambaran umum 

materi yang 

disampaikan oleh 

guru 

- Siswa 

menginventarisir 

kata-kata yang sulit 

dan jarang didengar 

yang terdapat di 

dalam teks dan 

mencatatnya di dalam 

buku catatannya. 

2. Menanya  

- Siswa menanyakan 

materi yang belum 

dimengerti baik dari 

segi mufradat ataupun 

 

 

 

 

 

 

 

60 Menit 



tentang kalimat yang 

sulit diucapkan 

- Guru memberi 

kesempatan kepada 

siswa lain untuk 

menjawabnya 

- Guru memberi 

penguatan terhadap 

jawaban dari 

pertanyaan tersebut 

3. Mengeksplorasi 

- Siswa bersama teman 

kelompoknya 

dibawah bimbingan 

guru membaca teks 

qiraah yang telah 

dibagikan 

- Setiap siswa mencari 

makna kosakata yang 

terdapat dalam teks 

sesuai dengan tugas 

masing-masing. 



- Siswa bersama teman 

kelompoknya 

menerjemahkan teks 

yang telah diberikan 

guru 

 

4. Mengasosiasi 

- mencocokkan 

terjemahan 

antaranggota 

kelompok hingga 

menjadi terjemahan 

yang padu dan 

mencatatnya sebagai 

hasil kerja kelompok. 

 

 

5. Mengkomunikasikan 

- Siswa 

mempresentasikan 

hasil kerja mereka 

dengan cara 



menjawab pertanyaan 

yang diajukan oleh 

guru berdasarkan 

nomor sembarang 

yang telah ditulis  

- Apabila jawabannya 

benar maka guru 

memberi skor dan 

siswa menyambutnya 

dengan yel yel. 

- Bagi siswa yang 

banyak meneriakkan 

yel-yelnya yang 

ditandai dengan 

banyaknya koin atau 

bintang yang mereka 

dapatkan itulah 

kelompok yang paling 

banyak mendapatkan 

nilai.  

 

 



 

3 Penutup 

- Guru melakukan 

tanya jawab singkat 

seputar materi diskusi 

sebelumnya 

- Guru dan siwa 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran  

- Guru memberi soal 

evaluasi untuk 

menguji indikator 

pembelajaran  

- Siswa menyampaikan 

kesan mereka secara 

tertulis tentang 

pembelajaran yang 

baru berlangsung dan 

menulis harapan 

mereka untuk 

pembelajaran 

berikutnya 
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- Guru memberikan 

pesan moral 

- Guru mengajak siswa 

untuk menutup 

pembelajaran dengan 

mengucapkan 

hamdalah 

- Guru mengakiri 

pembelajaran dengan 

salam. 

 

 

I. Penilaian, Remedial, dan Pengayaan (terlampir) 

1. Penilaian Kompetensi Sikap  

2. Penilaian Kompetensi Pengetahuan  

3. Penilaian Psikomotorik secara kelompok 

 

 

 

 

 

 



Lampiran-lampiran  

Lampiran 1.1 (Materi pelajaran ) 

 جوكجاكرت
 (أ)

َنا  َمْشُهْورَة َكاَنتْ : ُجوْكَجاَكْرتَا َمِديْ َنة َأنَّ  التَّارِْيخ ِمنَ  َعَرف ْ
 ِإْنُدْونِْيِسَيا َعاِصَمة ُجوْكَجاَكْرتَا َكاَنتْ  ِباَلِدنَا،ِإذْ  اْسِتْقاَللِ  تَارِْيخِ  ِف 

 6494 َوَعام6491 َعام بَ ْيَ  ِفْيَما اْسِتْقاَلِِلَا بَ ْعدَ 
 الَِّت  (َماتَارَام) ِلَمْمَلَكة َعاِصَمة َقِدْْيًا امل َِديْ َنة هِ هذِ  وَكاَنت

 امل ِْياَلِدي   الَعاِشر الَقْرنِ  ِإَل  تَارِْْيَُها يَ ْرِجع
 (ب)

( اخلَاصَّة امل َُحاَفظَة) بِاْسمِ  َمْعُرْوَفة ُجوْكَجاَكْرتَا َوِمْنطََقة
 . الَقِدْْيَة ْلطََنةالسَّ  ِبَظَاِهرِ  ََتَْتِفظ زَاَلتْ  َما ألَن ََّها

َياَحة َمَعاملِِ  َوأََهم    الس ْلطَان، َقْصرُ  ُجوْكَجاَكْرتَا ِف  السِّ
 َمْسِجدَ  نَ ُزْور ذِلكَ  َوبَ ْعدَ . لِلسَّْلطََنة الَقِدْْيَة اآلثَار ِفْيهِ  ُنَشاِهد

 ذِلكَ  َجاِنبِ  َوِإَل  َعام، 055 َعَلى ُعْمرُهُ  يَزِْيد الَِّذي الس ْلطَان
 امل َْعُرْوَفة الت َّْقِلْيِديَّة األَْقِمَشة َمَعاِرضَ  َونَ ُزْور الِفضِّيَّات َمَصاِنعَ  ْورنَ زُ 

 " الَباتِْيك" بِاْسمِ 



 (ج)
 

 امل َْعَبد يَ َقع "بُ ْوُرْوبُ ْوُدْور"َمْعَبد ِإَل  ُجوْكَجاَكْرتَا َمِديْ َنة نُ َغاِدر
ُلْوِمت ْرًا 90 بُ ْعدِ  َعلى  ِإَل  تَارِْْيُهُ  َويَ ْرِجع َجاَكْرتَاُجوكْ  َعنْ  تَ ْقرِيْ ًبا ِكي ْ
 . امل ِْياَلِدي   الثَّاِمن الَقْرنِ 

 َوُهوَ  الَعاملَ  ِف  الَقِدْْيَة امل ََباِن  َأْشَهرِ  ِمنْ  بوروبودور َومعبد
نْ َيا َعَجاِئبِ  ِمنْ  بِأَنَّهُ  َمْعُرْوف َعة، الد   ُأْخَرى َمَعاِبد َوُهَناكَ  السَّب ْ

 ."َمْنُدْوت"َوَمْعَبد "بَ رَاْمَبانَان" َمْعَبد ِمْثل َهانَ ُزْورَ  َأنْ  ُْيِْكن
 

 تُ ْورَاَجا
 (أ)

 َوتوراجا. اجلَنُ ْوبِيَّة ُسْواَلِوْيِسي ِف  "تُ ْورَاَجا" ِمْنطََقة تَ َقع
 احلَاِئط يَ ُقْوم َجَبِلي   َحاِئط ِف  امل َْحُفْوَرة َمْوتَاَها ِبََقاِبرِ .. َمْعُرْوَفة

ا َعال   اْرتَِفاع َعَلى  ِإْنُدْونِْيِسَيا، ِف  َنَُِدَها الَ  َفرِْيَدة َمَقاِبر َوِهيَ . ِجدًّ
َا َبلْ   .ُكلِّهِ  الَعاملَ  ِف  َنَُِدَها الَ  ُرِبَّ

 (ب)



 امل َرَاِفق أَنْ َواعَ ..  لِلس يَّاح اإِلْنُدْونِْيِسيَّة احُلُكْوَمة َوف ََّرتْ  َوَقدْ 
 َوالتَّْسِهْياَلت

َياِحيَّة  .َوَغْْيَِها امل َُواَصاَلت َوآاَلتِ  امل َُعبََّدة َوالط ُرق َناِدقالفَ  ِمْثل السِّ
 

 Lampiran 1.2 (LKS/Lembar Kegiatan Siswa) 

 

Nama : 

Kelompok : 

Kelas : 

Pelajaran : 

Pentunjuk mengerjakan LKS: 

1. Duduklah bersama teman kelempokmu yang telah 

ditentukan! 

2. Bacalah teks di bawah ini bersama temanmu secara 

bergiliran! 

3. Terjemahkanlah teks di bawah ini dengan baik dan benar! 

4. Pahami isi teks tersebut dengan baik dan benar agar bisa 

menjawab soal yang diajukan oleh gurumu terkait teks 

tersebut! 

5. Diskusikanlah bersama temanmu apa manfaat dari teks di 

bawah ini! 

 



 القراءة   
 (أ)

َنا  َمْشُهْورَة َكاَنتْ : ُجوْكَجاَكْرتَا َمِديْ َنة َأنَّ  التَّارِْيخ ِمنَ  َعَرف ْ
 ِإْنُدْونِْيِسَيا َعاِصَمة ُجوْكَجاَكْرتَا َكاَنتْ  ِباَلِدنَا،ِإذْ  اْسِتْقاَللِ  تَارِْيخِ  ِف 

 6494 َوَعام6491 َعام بَ ْيَ  ِفْيَما اْسِتْقاَلِِلَا بَ ْعدَ 
 الَِّت  (َماتَارَام) ِلَمْمَلَكة َعاِصَمة َقِدْْيًا امل َِديْ َنة هِ هذِ  وَكاَنت

 امل ِْياَلِدي   الَعاِشر الَقْرنِ  ِإَل  تَارِْْيَُها يَ ْرِجع
 (ب)

( اخلَاصَّة امل َُحاَفظَة) بِاْسمِ  َمْعُرْوَفة ُجوْكَجاَكْرتَا َوِمْنطََقة
 . الَقِدْْيَة طََنةالسَّلْ  ِبَظَاِهرِ  ََتَْتِفظ زَاَلتْ  َما ألَن ََّها

َياَحة َمَعاملِِ  َوأََهم    الس ْلطَان، َقْصرُ  ُجوْكَجاَكْرتَا ِف  السِّ
 َمْسِجدَ  نَ ُزْور ذِلكَ  َوبَ ْعدَ . لِلسَّْلطََنة الَقِدْْيَة اآلثَار ِفْيهِ  ُنَشاِهد

 ذِلكَ  َجاِنبِ  َوِإَل  َعام، 055 َعَلى ُعْمرُهُ  يَزِْيد الَِّذي الس ْلطَان
 امل َْعُرْوَفة الت َّْقِلْيِديَّة األَْقِمَشة َمَعاِرضَ  َونَ ُزْور الِفضِّيَّات َمَصاِنعَ  رنَ ُزوْ 

 " الَباتِْيك" بِاْسمِ 
 
 



 (ج)
 امل َْعَبد يَ َقع "بُ ْوُرْوبُ ْوُدْور"َمْعَبد ِإَل  ُجوْكَجاَكْرتَا َمِديْ َنة نُ َغاِدر

ُلْوِمت ْرًا 90 بُ ْعدِ  َعلى  ِإَل  تَارِْْيُهُ  َويَ ْرِجع وْكَجاَكْرتَاجُ  َعنْ  تَ ْقرِيْ ًبا ِكي ْ
 . امل ِْياَلِدي   الثَّاِمن الَقْرنِ 

 َوُهوَ  الَعاملَ  ِف  الَقِدْْيَة امل ََباِن  َأْشَهرِ  ِمنْ  بوروبودور َومعبد
نْ َيا َعَجاِئبِ  ِمنْ  بِأَنَّهُ  َمْعُرْوف َعة، الد   ُأْخَرى َمَعاِبد َوُهَناكَ  السَّب ْ

 ."َمْنُدْوت"َوَمْعَبد "بَ رَاْمَبانَان" َمْعَبد ِمْثل َرَهانَ ُزوْ  َأنْ  ُْيِْكن
 

Lampiran 1.3 (Lembar Evaluasi) 

ًقا لَِنصِّ الِقَراأ  (1)  !ءةِجب َعِن اأَلْسِئَلة اآلتَِية َوف ْ

 َما َعاِصَمُة ِإْنُدْونِْيِسيَّا اآلن ؟ -6

 ؟( اصَّةامل َُحاَفظَة اخلَ )ِلَماَذا تُ ْعَرف ُجوْكَجاَكْرتَا بِاْسم  -2

 َماَذا ُيَشاِهد الس يَّاح ِف َمِديْ َنة ُجوْكَجاَكْرتَا ؟ -3

 َما ُهَو الَباتِْيك ؟ -9

 ؟ "بُ ْوُرْوبُ ْوُدْور"يَ َقع َمْعَبدأين  -0



(II) Terjemahkan kalimat di bawah ini dengan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar! 

َنا  َمْشُهْورَة َكاَنتْ : ُجوْكَجاَكْرتَا ِديْ َنةمَ  َأنَّ  التَّارِْيخ ِمنَ  َعَرف ْ
 ِإْنُدْونِْيِسَيا َعاِصَمة ُجوْكَجاَكْرتَا َكاَنتْ  ِباَلِدنَا،ِإذْ  اْسِتْقاَللِ  تَارِْيخِ  ِف 

 6494 َوَعام6491 َعام بَ ْيَ  ِفْيَما اْسِتْقاَلِِلَا بَ ْعدَ 
 الَِّت  (َماتَارَام) ِلَمْمَلَكة َعاِصَمة َقِدْْيًا امل َِديْ َنة هِذهِ  وَكاَنت

 امل ِْياَلِدي   الَعاِشر الَقْرنِ  ِإَل  تَارِْْيَُها يَ ْرِجع
 

Lampiran 1.4 (Penilaian) 

 

 Rubrik Penilaian Pengetahuan 
 

Skor 

perolehan 

Skor Jawaban Ideal No 

soal 

  

 

10 

 

10 

 

 

 

10 

 

10 

 

 

 جاكرتا. 1
 

زَاَلْت  َما ألَن ََّها. 2
 ظَاِهرِ ِبَِ  ََتَْتِفظ

 الَقِدْْيَة السَّْلطََنة
. 

1 



 

 

10 

 ِفْيهِ  ُنَشاِهد. 3
 الَقِدْْيَة اآلثَار

 لِلسَّْلطََنة
 َمَصاِنعَ  نَ ُزْور. 9

َونَ ُزْور  الِفضِّيَّات
 األَْقِمَشة َمَعاِرضَ 

 الت َّْقِلْيِديَّة
 َعلى بُ ْعدِ . 0

ُلْوِمت ْرًا 90  ِكي ْ
 َعنْ  تَ ْقرِيْ ًبا

 ُجوْكَجاَكْرتَا

 

  Sangat 

lengkap: 30 

 Lengkap: 20 

 Kurang 

lengkap :10 

 Menerjemah 

tetapi salah : 

5 

 

 Tidak 

menerjemah 

Sebagaimana 

yang kita 

ketahui dari 

sejarah bahwa 

kota Jokjakarta 

terkenal dalam 

sejarah 

II 



sama sekali: 

0 

 

kemerdekaan 

negara kita. 

Jokjakarta 

adalah ibu kota 

Indonesia 

setelah 

kemerdekaanny

a antara tahun 

1946 dan 1949 

Dahulu kota ini  

adalah ibu kota 

kerajaan 

Mataram yang  

dimulai 

semenjak  abad 

ke-10 

 

 Rubrik Penilaian Sikap 

Nama Siswa: 

 

No Aspek yang 

diamati 

Kriteria Penelitian dan Skor 

1 Disiplin  Ukuran displin adalah bila: 



1) Siswa hadir tepat waktu 

2) Siswa melaksanakan tugas 

dengan baik 

3) Memakai seragam sekolah 

lengkap 

 

Skor: 

4 : Bila semua point ada dan 

lengkap 

3 : bila dua point yang ada 

2 : bila satu point ada 

1 :ada salah satu point namun 

tidak sempurna. 

2 Kesopanan  Ukuran kesopanan adalah 

bila: 

1) Siswa berbicara dengan 

guru dengan 

menggunakan bahasa yang 

baik dan 

santun 

2) Siswa berbicara dengan 

temannya 



menggunakan bahasa yang 

baik dan 

santun 

3) Siswa bertanya dan 

memberikan 

argument dengan bahasa yang 

baik dan 

santun. 

4) Siswa menggunakan 

pakaian yang sopan 

dan menutup aurat 

 

Skor: 

4 : Bila semua point ada dan 

lengkap 

3 : bila tiga point yang ada 

2 : bila dua point ada 

1 : ada salah satu point . 

3 Kerjasama Ukuran kerjasama adalah 

bila: 

1) Siswa mengerjakan semua 

tugas yang 



diberikan guru dengan baik 

2) Siswa menghargai 

perbedaan pendapat 

antartemannya 

3) Siswa saling membantu 

temannya dan 

tidak egois 

 

Skor: 

4 : Bila semua point ada dan 

lengkap 

3 : bila dua point yang ada 

2 : bila satu point ada 

1 :ada salah satu point namun 

tidak 

sempurna. 

Total Nilai = skor yang diperoleh 

x100 

                Skor maksimum 

 

 

 



 Rubrik Penilaian Psikomotorik 

No Nama 

siswa 

Aspek yang dinilai Total  

Kesesuaian 

isi 

Kecakapan 

dalam 

penyampaian 

Kefasihan 

dalam 

berbicara 

      

      

      

      

Aspek Penilaian 

a. Kesesuaian isi 

4 : Jika isi yang disampaikan sangat sesuai dengan teks 

3 : Jika isi yang disampaikan sesuai dengan teks 

2 : Jika isi yang disampaikan kurang sesuai dengan teks 

1 : Jika isi yang disampaikan tidak sesuai dengan teks 

 

b.  Kecakapan dalam penyampaian 

4 : Jika siswa mampu menyampaikan dengan sangat cakap 

informasi terkait teks 

3 : Jika siswa mampu menyampaikan dengan cakap 

informasi terkait teks 

2 : Jika siswa kurang mampu menyampaikan dengan cakap 

informasi terkait teks 



1 : Jika siswa tidak mampu menyampaikan dengan cakap 

informasi terkait teks 

 

c. Kefasihan dalam berbicara 

4 : Jika siswa mampu menyampaikan dengan sangat fasih 

isi teks 

3 : Jika siswa mampu menyampaikan dengan fasih isi teks 

2 : Jika siswa menyampaikan dengan kurang fasih isi teks 

1 : Jika siswa menyampaikan dengan tidak fasih isi teks 

 

Nilai = Skor yang diperoleh x100 

Nilai Maksimum 

 

 

Mengetahui,                   

Pidie, 23 Maret 2018 

Guru Kelas     Peneliti 

    

(                     )    (Nisrina) 
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