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استهالل

ٍت َواهللاُ ِبَما ِذيَن ُأْوتُوا اْلِعْلَم َدرَجٰ يـَْرَفِع اهللاُ الَِّذيَن َأَمُنوا ِمْنُكْم َوالَّ 
رٌ  )١١:المجادلة (تـَْعَمُلوَن َخِبيـْ

صدق اهللا العظيم



و

إهداء

اللذين ربياين نور بايندين وأمي كرمية الفخر يب كرمي أإىل 
خرة قامها يف سالمة الدين والدنيا واآلوأباهللاحفظهماصغريا

.حممد زاكي أفكر وزيدا نافس و زاحد اخللصوألخي الصغري 

وإىل أساتذيت يف جامعة الرنريي اإلسالمية احلكومية الذين 
يف وأرشدوين إرشادا صحيحا هلم علموين بالعلوم النافعةقد 

.دخلهم اهللا عز وجل أحسن اجلنةأو خرة الدنيا واأل

، شكرا جزيال على احملبوبنيوأصدقائي أسريتوإىل مجيع 
العلمى، جزاكم اهللا خري مساعدتكم يل يف إجناز هذا البحث

.اجلزاء

ديان اسالمية



ز

شكر وتقديم
بسم اهللا الرحمن الرحيم

احلمد هللا الذي جعل العربية لغة القرآن وأفضل اللغات 
والصالة والسالم على رسول هللا خري اإلنسان . 

.حسان إىل يوم الدينومن تبعه بإوعلى آله وأصحابه أمجعني

بإذن اهللا تعاىل وقدرته من كتابة هذه فقد انتهت الباحثة 
ءة لرتقية استخدام وسيلة صندوق القرا" وضوع حتت املالرسالة

. نيبية مبعهد علوم القرآالطلبة على فهم املقروء دراسة جتر قدرة
قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وتاهيل املعلمني وتقدمها إىل 

املقررة مادة من املوادكلرانريي اإلسالمية احلكوميةجبامعة ا
.اجلامعة األوىل يف علوم الرتبيةادة للحصول على شه

جزيل ذه الفرصة السعيدة تقدم الباحثة ويف ه
الشكرلفضيلة الكرميني مها األستاذ الدكتوراندس سهيمي املاجسرت 

وبذال لوألستاذة سلمى حيايت املاجسرت  ا



ح

ألشراف هذه الرسالة إشرافا جيدا، عسى اهللا أن جهودمها 
.ا اهللا وجيزيهما خري اجلزاءميباركه

ملدير اجلامعة العميقوالتنسى الباحثة أن تقدم شكر
ساتذة ورئيس قسم تعليم اللغة العربية ومجيع األوعميد كلية الرتبية 

. وارشدوها إرشادا صحيحاةالذين قدعلموها أنواع العلوم املفيد
الكتب احملتاج املكتبة الذين قد ساعدوها بإعارة يفلك ملوظو وكذ

بالشكر وتقدم الباحثة أيضا . إليها يف كتابة هذه الرسالة
م القرآن الذين قد ساعدوها يف مبعهد علو للمدرسني والطالب

.تأليف هذه الرسالةلع البيانات مج

احملبوبني لوالديهاالشكر على األخص م الباحثة تقدو 
ذباها الدين ونور باين اللذين قد ربياها تربية حسنة وهفخر

.حسن الثواب يف الدنيا واألخرةأجيزيها 
لزمالئها احملبوبني يف قسم تعليم أن تقدم الشكر والتنسى الباحثة 



ط

قد ساعدوها بتقدمي بعض الذين ٢٠١٣اللغة العربية للمرحلة 
.النافعة ودفعوها إىل إمتام كتابة هذه الرسالةفكارهم ا

وأخريا ترجو الباحثة النقد البنائي واالقرتاحات من 
بالدعاء عسى اهللا أن جيعل سالة وختتم هذه الر القارئني إلكمال 

اهللا ونعم الوكيل نعم احسبن. للناس أمجعنيهذه السالة نافعة 
هللا العلي العظيم واحلمد هللا املوىل ونعم النصري والحول والقوة إالبا

.عاملنيرب ال

٢٠١٨يناير٢٩أتشيه،بندا  

الباحثة
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مستخلص البحث
القراءة لرتقية قدرة صندوق وسيلةداماستخ:عنوان البحث

Pagar Airعهد علوم القرآنمبالطلبة يف فهم املقروء دراسة جتريبية

ديان إسالمييت:اإلسم الكامل
٢٢١٣٢٣٩٩٠: رقم القيد

يف كفاءة على فهم النصوص اءكان الطالب ضعيف
يف  املقروءة، وقلة سيطرة الطالب على املفردات مما جيعلهم 

ة ياملدرس يشرح املواد الدراسكانو . على قراءة النصوصنكسال
.لتعلمملل ليفواكونحىت يتعليم العربيةومل يستعمل الوسائل يف 

حلل صندوق القراءةوسيلةأن تستخدمولذلك أرادت الباحثة
فعالية هذه معرفةبحث فهيوأما األغراض هلذا ال. املشكالت

إن منهج البحث و .هااستخداموإستجابة الطلبة على الوسيلة
قامت الباحثة و . تجرييبالالذى اعتمدت عليه الباحثة هو املنهج 

مع البيانات جلو . طالبة يف الفصل الثاين٢٠بالبحث على 
تحليل البيانات تستخدملو .ستبانةاو الختبارباالباحثةتستخدم
نتائج البحث هلذه وأما.-Testالنتيجة املعدلة وتالباحثة



ص

فعالية لرتقية قدرة الطلبة صندوق القراءةوسيلةهي أن فالرسالة 
.مستوى العليايفوكذلك استجابتهم على استخدامها
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Abstrac

The title : The use of Reading Box Media to Improve

Student's Ability in Understanding Text

Student Name : Dian Islamiati

Number ID : 221323990

The students' ability in understanding the text is

weak and the lack of mastery of students about the mufradat

which makes them lazy in reading the text. And the teacher

explains the learning materials and has not used the media in

learning Arabic language that’s make learning activities

boring. Therefore, the researcher wants to use media box

reading to overcome the problems that occured. The purpose

of this study is to determine the effectiveness and response

of students to the use of media box reading in understanding

the text. The research method used by the researcher is the

method of experimental research with purposive sampling

design (one group-pretest posttest design). The researcher

applied this research to class 2 as many as 20 people in

madrasah Ulumul Qur'an Pagar Air. And data retrieval

method using test and questionnaire. The data collected

using test and questionnaire. The data analysis of the



ر

researcher use the average value and t-test. The results of

this research is the use of media box reading is effective in

improving students' ability in understanding the text,

because the value of t-test is 11.430 with sig. 0.05> 0.00.

And students 'responses to the use of reading media media

in improving students' reading ability reached at a high level

with an average grade of 3.31. Thus eating Ho is rejected

and Ha accepted.
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Abstrak

Judul : Penggunaan Media Kotak Bacaan untuk
Meningkatkan Kemampuan Murid dalam
Memahami Teks

Nama : Dian Islamiati
NIM : 221323990

Kemampuan murid lemah dalam memahami teks

dan sedikitnya penguasaan murid tentang mufradat yang

mengakibatkan mereka malas dalam membaca teks. Dan

guru menjelaskan materi pembelajaran dan belum

menggunakan media dalam pembelajaran bahasa Arab

sehingga aktifitas pembelajaran membosankan. Oleh karena

itu peneliti ingin menggunakan media kotak bacaan untuk

mengatasi permasalahan yang terjadi. Adapun tujuan dalam

penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas dan

respon  murid terhadap penggunaan media kotak bacaan

dalam memahami teks. Adapun metode penelitian yang

digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian

eksperimen dengan design purposive sampling ( one group-

pretest posttest design). Peneliti menerapkan penelitian ini

pada kelas 2 sebanyak 20 orang di madrasah Ulumul Qur’an

Pagar Air. Dan metode pengambilan data dengan



ت

menggunakan tes dan angket. Adapun analisis data peneliti

menggunakan nilai rata-rata dan t-test. Adapun hasil

penelitian ini adalah penggunaan media kotak bacaan efektif

dalam meningkatkan kemampuan murid dalam memahami

teks, karena nilai t-test adalah 11,430 dengan sig. 0,05>

0,00. Dan respon murid tehadap penggunaan media kotak

bacaan dalam meningkatkan kemampuan murid dalam

membaca mencapai pada tingakatan yang tinggi dengan

nilai rata-rata 3,31. Dengan demikian makan Ho ditolak dan

Ha diterima.
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الفصل  األول
أساسية البحث

مشكلة البحث -أ

مادة و وسائلطرق التدريس و من ناحية تتميز اللغة العربية
أأربع األشياء البد اوهذ. وعملية التدريسدراسية

ربع مهارات وهي أتتكون منألن اللغة العربية . تعليم اللغة العربية
مهارة القراءة، ومهارة و حتدث،أستماع، مهارة الكالم مهارة اال

.الكتابة

إن القراءة مفتاح من مفاتيح املعرفة، وهي من أهم 
واألمر بالقراءة قد ذُكر اهللا عز وجل يف . 

والقراءة هي مدخل ١.)إقراء باسم ربك الذى خلق( القرءان 
والقراءة ٢.اإلنسان إىل اللغة وحتتاج إىل ختطيط وتفكري وتنظيم

،مركز اللغة: بندا أشية(،تعليم اللغة العربية،خباري مسلم وشاه منان١
٩٢.ص ، )م٢٠٠٥

مكتبة : تليفون-القاهر(،المنهج في اللغة العربية،على إمساعيل حممد٢
١٧. ص،)بدون السنة،وهبة



٢

هي وسيلة الكتساب املعلومات واخلربات املختلفة والقراءة يضاأ
تاج إىل تعليم القراءة حيو . العربية وسيلة لفهم النصوص املكتوبة

ل عاال، وتسهمية املناسبة فتكون عملية التعليم فيوسائل التعلال
.ةالطلبة على فهم النصوص املقروء

والتعلم ثر يف عملية التعليم تؤ عوامل األخرى اليت الومن 
حيانا عدم أو . هاجيات اليت وضع املدرس فيتيفهي اإلسرتا
املدرس يف التعليم، مع أن الوسائل هايستخدمالوسائل اليت

والوسائل اليت . يف عملية التعليم والتعلمامهمشيئاكون ت
حىت تكون تعليم والتعلماليف عملية تؤثراملدرسهايستعمل
٣.من غري استخدامهاأكثر  فعاليةعمليتها

كانت وسائل 
وقد . حمتوى املادة املقروءةلقراءة بسرعة وسهولة ودقة فهم على ا

صممت  بعض هذه الوسائل لعالج بعض أسباب التخلف يف 
، وعدم فهم معىن بعض مايقرؤه مالرتاجالقراءة مثل إخطاء 

3Layzuhrya, Efektifitas Media Pembelajaran.blogspot.co.id
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فهي إحدى وسائل  تعليم صندوق القراءةما وسائل أ٤.الدارس 
من كتيبات صغرية تعني صندوق القراءةوتتكون . مهارة القراءة

الدارس على التقدم بسرعة يف إتقان مهارة القراءة بقدرة ماتسمع 
٥.به قدراته

رة يف بندا اتشيةشتهد املنااملعحدامعهد علوم القران 
وخيصص هذا . ةإلسالميالذي يعلم فيه العلوم الطبيعية والعلوم ا

.ن أكثر من املؤاد األخرى من حصة دراستهااملعهد بتحفيظ القرآ
الوطين و ملنهجوقفصباحا ويتعلم الطالب دروس املدرسة
فاملطالعة .  ينهج املعهدملاوقفيتعلم دروس املعهد مساء وليال 

.تدرساملواد اليتإحدى 

عهد علوم مبالعربيةللغة بعد املالحظة يف عملية تعليم ا
وخاصا يف فهم الطالبجدت الباحثة املشاكل يفن، و القرا

مكتبة : لبنان(تعلمهااللغات الحية و تعلم،٤
١١٨. ص, )لبنان

مكتبة : لبنان(تعلمهاتعلم اللغات الحية و ،٥
١٢٢. ص, )لبنان



٤

يف فهم النصوص اءفكان الطالب ضع. ةالنصوص املقروء
على املفردات مما جيعلهم كساىلاملقروءة، وقلة سيطرة الطالب

ة وقلة استخدام الوسائل التعليمية يف عملي.على قراءة النصوص
التعليم ومن ناحية . لتعلململليفوانالتعليم و التعلم حىت تكو 

حىت يكون الطالب الوسائل التعليميةاملدرسقلة استخدام
يف مع أن القراءة هلا دور مهم  يف عملية التعليم والتعلمسائمني

.

تطبيقعلى ماسبق من البيان  تريد الباحثة أن ااعتماد
هي من و .لرتقية قدرة الطلبة يف فهم املقروءوسيلة صندوق القراءة

تعني الدارس على إحدى الوسائل التعليمية ملهارة القراءة اليت 
.٦

مكتبة : لبنان(، وتعلمهاتعلم اللغات الحية ٦
١١٨.ص،)لبنان



٥

البحثسؤاال-ب
: البحث عن هذه الرسالة فهي سؤاالأما 
لرتقية قدرة فعاليةصندوق القراءةهل وسيلة - ١

الطلبة على فهم املقروء ؟
وسيلة على استخدامكيف استجابة الطلبة - ٢

؟تعليمالصندوق القراءة يف 
البحثافهد-ج

:ليف هذه الرسالة فهي يف تأالبحثافأما هد
لرتقية قدرة الطلبة صندوق القراءةمعرفة فعالية وسيلة - ١

.على فهم املقروء
وسيلة صندوق استخدامعلى معرفة استجابة الطلبة - ٢

.تعليم القراءةالقراءة يف 

أهمية البحث-د

:وأما أمهية هذا البحث فهي 
:للمدرس- ١



٦

رة الطلبة يف تعلم أن يكون هذا البحث مفيدا لرتقية قد
.اللغة العربية

:للطالبات- ٢
تعلم اللغة علىالطلبة قدرةيف ترقيةهذا البحث مهما 

.القراءةصندوق ام وسيلة العربية باستخد

:ةللباحث- ٣
وخربة للباحثة كخربة البحث أن يكون هذا البحث مفيدا

.يف تعلم مهارة القراءة باستخدام وسيلة صندوق القراءة

االفتراضات و الفروض -ه

صندوق القراءةأما اإلفرتاضات يف هذا البحث هي أن 
.وسيلة من الوسائل يف تعليم القراءة

:افرتضتها الباحثة فهيوأما الفروض اليت 
لرتقية قدرة فعاليةصندوق القراءةإن وسيلة (Ha):البديل 

.الطلبة يف فهم املقروء



٧

مل تكن فعاليةصندوق القراءةإن وسيلة :(Ho)الصفرى 
.لرتقية قدرة الطلبة يف فهم املقروء

حدود البحث-و
تريد الباحثة أن حتدد هذه الرسالة : املوضوعياحلد- ١

صندوق القراءةاستخدام وسيلة " حتت املوضوع 
لرتقية قدرة الطلبة على فهم املقروء باملنهج  

وأما النصوص أو املقروء املقصودة فهي " التجريبي
القراءة اليت يعلمها املعلم يف تعليم اللغة العربية 

.صندوق القراءةباستخدام وسيلة 
تريد الباحثة أن حتدد هذه الرسالة : ايناملكاحلد- ٢

Pagarباملعهد علوم القرءان Air اخلاص يف فصل و
.  الثاين

تريد الباحثة أن حتدد وقت استخدام : الزمايناحلد- ٣
- ٢٠١٧يف السنة الدراسية صندوق القراءةوسيلة 
. م٢٠١٨



٨

معاني المصطلحات- ز

قبل أن تبحث الباحثة عن هذه الرسالة فيحسن 
املستعملة يف هذه ا أن تبني للقارئني بعض املصطلحات

:الرسالة فهي
القراءة صندوق- ١

هامجعلغة يف الصندوق و " صندوق"كلمة 
وعاء من خشب أو معدن أو هوواصطالحا ٧،صناديق

.حنومها خمتلف األحجام ُحتفظ فيه البضائع وغريها
وأما ٨

فهي صوت النطق يقرأ-هي مصدر من قرأالقراءة
يف هذا صندوق القراءةواملراد ب٩.بالكالم املكتوبة

جمموعة القراءة من قراءة السهلة إىل صندوق فيهالبحث
. قراءة الصعبة حسب مستوى هم

فهم املقروء- ٢

،)٢٠٠٣, دار احلديث: القاهر(,لسان العرب, ابن منظور٧
٤٠٨.ص

8 www.maajim.com/dictionary, diakses pada 11 mei 2017
pukul 21.15

9 www.almaany.com, diakses pada 24 november 2016 pukul
12.01



٩

معرفتك الشيء يفهم لغة -فهم مصدر من فهم
واصطالحا الفهم جودة استعداد الذهن ١٠.بالقلب

فهو مفعول من فعل " املقروء"وأما كلمة ١١.لالستنباط
١٢.يقرأ، معنه مايتهافت على قراءته، جريدة مقروءة-قرأ

يف هذا البحث هو نصوص " املقروء "واملراد كلمة 
.اليت وجدت يف صندوق القراءةالقراءة املكتوبة

دراسات السابقةال-ح

أسلوب تعليم األ قران يف درس املطالعة حجة روضة،- ١
دراسة جتريبية (قدرة الطلبة على فهم النصوص لرتقية 

إن مشكلة يف هذا البحث هو . )مبعهد املنار العصري
و الدليل . كثري من الطلبة مل يقدروا على فهم املقروء

على ذالك، أن الطالب يف هذا املعهد حيفظون 
النصوص العربية املدرسة املقررة ولكنهم مل يفهموا فهما 

١٨٣.ص،..., ابن منظور١٠
11 www.almaany.com, diakses pada 24 november 2016 pukul

11.39
12 www.almaaany.com, diakses pada 24 november 2016 pukul

11.52
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وأما أهداف البحث فهي .دقيقا ما قد حفظوا منها
البيان على استعمال أسلوب تعليم األقران يف ترقية قدرة 
الطلبة على فهم النصوص و البيان على ان أسلوب 

.تعليم األقران يرفع قدرة الطلبة على فهم النصوص
ونتائج هذا البحث هي إن استخدام أسلوب تعلم 

هد املنار األقران يرفع قدرة الطلبات يف تعليم املطالعة مبع
العصري وجيعلهن مسرورات يف تعليم هذه املادة وإن 
أسلوب تعليم األقران يرقى قدرة الطلبات على فهم 

.النصوص
قدرة الطالب على فهم النصوص العربية فكار يرزقي،إ- ٢

دراسة وصفية حتليلية (بطريقة القواعد و الرتمجة 
ن مشكلة يف هذا البحث إ). بندا آشيهMAN 3ب

يف فهم النصوص العربية وترمجتها إال لطالبااليقدرون 
وأما أهداف البحث هلذه الرسالة فهي معرفة . قليال

قدرة الطلبة على فهم النصوص العربية بطريقة القواعد 



١١

الطريقة يكون فعاال لتسهيل الطالب على فهم 
. النصوص العربية

ضي، انتفاع األلفاظ القرانية لتدريس الشفوي حممد را- ٣
ن مشكلة إ). دراسة جتريبية مبعهد علوم القران فغر ايري(

الطالب على تعبري كالمهم اليقدرون يف هذا البحث
 .
وأما أهداف البحث هلذه الرسالة فهو التعرف على ترقية 

نية آواستجابتهم على انتفاع األلفاظ القر قدرة الطالب 
ومن النتائج هي أن انتفاع . لتدريس التعبري الشفوي

نية يكون فعاال لرتقية قدرة الطالب على آاأللفاظ القر 
.التعبري الشفوي

١-١اجلدول 
:مقارنة الدراسات السابقة بين الدراسة الحالية 

اإلختالفالتشابهالدراسةرقم
إن الدراسة -األوىل١

السابقة 
وجه اإلخت-
الف بني -

الدراسة 



١٢

بالدراسة 
احلالية يف 

استخدام 
منهج 

البحث هو 
دراسة 
.جتريبية

إن الدراسة -
السابقة 

بالدراسة 
احلالية يف 

غرض 
البحث هو 

لفهم 
النصوص أو 

. املقروء

بالدراسة 
احلالية يف 

استخدام 
وسيلة 

البحث يعىن 
الدراسة 
السابقة 

تخدم تس
اسلوب 
التعليم 

األقران وأما 
الدراسة 
احلالية 

تستخدم 
وسيلة 

صندوق 
. القراءة



١٣

إن الدراسة -الثانية٢
السابقة 

بالدراسة 
احلالية يف 

غرض 
البحث هو 

لفهم 
النصوص أو 

.املقروء

وجه -
اإلختالف 

بني الدراسة 
بالدراسة 

احلالية يف 
منهج 

البحث 
يعىن دراسة 

السابقة 
تستخدم 

دراسة 
وصفية 

حتليلية وأما 
دراسة 
احلالية 

تستخدم 
دراسة 



١٤

. جتريبية
وجه -

اإلختالف 
بني الدراسة 

بالدراسة 
احلالية يف 

استخدام 
وسيلة  
البحث 

يعىن 
الدراسة 
السابقة 

تستخدم 
طريقة 
قواعد 
وأما وترمجة

الدراسة 



١٥

احلالية 
تستخدم 

وسيلة 
صندوق 

.  القراءة
إن الدراسة -الثالث

السابقة 

بالدراسة 
احلالية من 
حيث مكانه 
فهو مدرسة 
علوم القران 

Pagar Air

وجه -
اإلختالف 

بني الدراسة 
السابقة  
بالدراسة 

احلالية من 
حيث مواد 

التعليم 
البحث يعىن 

الدراسة 
السابقة 

تبحث عن 



١٦

تعليم تعبري 
الشفوي وأما 

الدراسة 
احلالية 

تبحث عن 
.فهم املقروء

طريقة كتابة البحث-ط

الباحثة على تفاعتمدوأما كيفية كتابة هذا البحث
النظام الذي وضعته كلية التبية اجلامعة الرانريي اإلسالمية 

: ومية، وهذا النظام مذكور يف كتاباحلك

: أوال
:الكتاب املسمى

“Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi bagi Mahasiswa
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda
Aceh Tahun 2016”



١٧

الفصل الثاني
اإلطار النظري

وسيلة صندوق القراءة-أ
مهيتها أو مفهوم وسيلة صندوق القراءة-١

يف كتاب الوسائل املعينات يف تعليم إمام اسرارىقال
العربية أن وسائل التعليم هو مايزيد عملية التعليم سهال ويزيد 

ويقصد بالوسائل التعليمية كل أداة ١.الدرس وضوحا للدارس
يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم وتوضيح معاين 
الكلمات وشرح األفكار وتدريب الدارسني على املهارات 

اليليب : مالنج(،الوسائل المعينات في تعليم العربيةإمام اسرارى، ١
٢. ص، )١٩٩٥ماجل،



١٨

والوسائل التعليمية ثالثة أنواع رئيسية، ٢.
٣:وهي 

وهي كل االدات : الوسائل التعلمية البصرية.١
يها  خدم حاسة البصر وتعتمد علتستوالطرق اليت

.صور املتحركة، اخلرائط وغريهاكاال
دات ألوهي كل ا: الوسائل التعليمية السمعية .٢

ملذياع أو ااوالطرق اليت تستخدم حاسة السمع ك
.ريهاغتسجيالت أو 

وهي كل : الوسائل التعليمية السمعية البصرية .٣
تستخدم حاسة البصر دات والطرق اليتألا

.ون و فيديو التعليمي وغريهايفيز والسمع كاتل

تطوير منهج تعليم وتقويم اللغة العربية للناطقين ترميزي ننورسي،٢
١١٢.ص، )٢٠١٥املمتاز: بندا أشية(بغيرها 

مكتبة ااألجنلوا (، المناهج والوساائل التعليميةحممد لبيب النجيحى، ٣
٢٣٥. ص،)١٩٧٧: املصرية



١٩

وسيلة مناسبة يستعمل وأما وسيلة مهارة القراءة فهي
هذه و . عملية تعليم والتعلم على مهارة القراءةاملدرس يف

بسرعة إىل مساعدة املتعلم على القراءة الوسائل التعليمية 
وقد صممت بعض . توى املادة املقروءةفهم حمالوسهولة ودقة 
سباب التخلف يف القراءة مثل أللعالج بعض اهذه الوسائل 

خطاء الرتاجع وعدد وقفات العني وشدة البطء يف القراءة وعدم أ
وهناك الوسائل املتنوعة ٤.فهم معىن بعض ما يقرؤه الدارس

.لتعليم مهارة القراءة احدها وسيلة صندوق القراءة
صندوق القراءة إحدى الوسائل يف مهارة كانت وسيلة

القراءة و تتكون صندوق القراءة من كتيبات صغرية حتوي مادة 
لغوية متدرجة يف صعوبة و تعني الدارس على التقدم بسرعة يف 

و حيتوي كل كتيب منها على . 
م هذا قصص قصرية أو مقاالت علمية أو تارخيية مصورة، و ترق

: لبنان (، تعلم اللغات الحية و تعلمها،٤
١١٨. ص،)مكتبة لبنان 



٢٠

الكتيب حسب درجة صعوبتها ويستخدم  املدرس األلون 
األبيض : ختلفة لكل املستوى يف القراءة، على سبيل املثالامل

وحيتوى كل القراءة على ٥.سهولة و األخضر أكثرها صعوبة
وتذكر وسيلة صندوق .اختبار ويؤديه الدارس بعد االنتهاء منه
عليم اللغة العربية معمل القراءة يف كتاب الوسائل املعينات يف ت

.القراءة

ساعد الطالب هي تفأمهية وسيلة صندوق القراءة وأما 
ورصيبالصور الذي حسب مستواهمةصراعا يف فهم املقرو 

الوسيلة قد صممت لتعلم القراءة  اللغة ذههمع أن.النص

جانب عن اللغة على تعلم مهارات القراءة األتدريبيف ةبالقاهر 
٦.والتقدم فيها

١٢٢. ص، ... ،٥
١٢٣.ص...تعلم اللغات الحية و تعلمها, ٦



٢١

مزايا وعيوب وسيلة صندوق القراءة-٢
بعض مزايا الذي ميكن حصول عليها من استخدام 

:وسيلة صندوق القراءة فهي
املفردات اجلديدة من النص كثري منيوجد الطالب-

.املقروء
.ترقي دوافع الطالب يف القراءة-
.يسهل-

حلصول عليها من استخدام وسيلة ميكن اليت
صندوق القراءة هي جتعل الطالب ممال يف القراءة عندما يكون 

يف لى سيطرة القراءة حىت تكون متكرراً الطالب ال يستطيعون  ع
. نفس القراءة



٢٢

تعليم القراءة-ب
مفهوم مهارة القراءة-١

اهتماما يف عملية التعليم املهارة اللغوية األكثرهيالقراءة 
والقراءة . ، واملدرس تركز على تعليم القراءة مث الكتابةوالتعلم

اساس ترمجة الرموز الكتابية إىل معىن، وليست فقط حتويل الرموز 
على احلقيقة أن القراءة هي عملية ذهنية . الكتابية إىل صوتية

يت تضمتنها املواد املكتوبة أو ألجل وصول إىل املعلومات ال
٧.املقروءة

ستقبال لفكر إل
رين، و القراءة أوسع دائرة من االاآلخ

اليليب ماجل،: مالنج(الوسائل المعينات في تعليم العربية إمام اسرارى، ٧
٨٢. ص، )١٩٩٥



٢٣

مبهارة القراءة يقدر ٨.تشتمل بفكرة اإلنسان يف آفاق املعرفة
قراءة هي عملية وال. اإلنسان على فهم املعىن املقروء املعقد فيها

ار بوسيلة الكلمة كتساب املعىن من األفك
وتكون القراءة عملية لفهم الرموز املكتوبة . وبةأواجلملة املكت

هناك العوامل املؤثرة يف٩.وتشمل فيها عملية النظر واألفكار
١٠:تقدم تعليم القراءة وهي على النحو التايل 

: القدرة العقلية- ١
.العقلية

لذي جييد فهم إن املستمع اجليد هو ا: طواعية اللغة - ٢
لك فإن القاري اجليد هو الذي اللغة املتحدث، وكذ

المهارات اللغوية ماهيتها و طرائق تدريسها أمحد فؤاد حممود عليان، ٨
١١٩.ص) ١٩٩٢دار املسلم،: رياض(

9 Aziz Fakhrurrazi, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab,
(Bandung: CV.Cendikian Utama, 20
11) Hal.٩٣

،المراجع في تدريس مهارات اللغوية وعلومهاعلي سامي احلالق، ١٠
١٨٧.ص، )٢٠١٠طرابلس: لبنان(



٢٤

حدى العوامل املهمة اليت إوإن . جيد فهم لغة الكتاب
التقدم القراءة هو متكن الطفل من اللغة ومدى تؤثر يف

سيطرته عليها وقدرته على معرفة الكلمات ونطقها 
.وتتبع األفكاروفهم املعىن اجلملة

تتوقف القدرة على فهم مايقرأ على : حصيلة اخلربات - ٣
ما تثريه املادة املقروءة وما تستدعيه من معان، وهذا 

فإذا كانت املعاين بدوره يتوقف على اخلربة السابقة 
املتداعية حية وواسعة يكون فهم القارئ ملا يقرأ أكمل 
ولكن  إذا كانت املعاين املتداعية ضئيلة فإنه يفهم

.معاين قليلة أو ال يفهم مايقرا
لتقدم القراءة يتأثر ببعض إن ا:احلاالت العضوية - ٤

العوامل الغضوية كحدة املزاج او التعب اواالمل 
.اجلسمي

:وميكن تلخيصها يف عاملتني هم :اإلفعالية العوامل - ٥



٢٥

إن توفر الدافع لتعلم القراءة امر : االجتاه حنوى القراءة-
بالغ األمهية ألن القراءة عملية املعقدة وبعيدة املدى 
تتطلب تركيز مدة طويلة قبل أن يصل الطفل فيها إىل 

يقرأ، ألن النجاح يف ومن املهم أن يفهم ما . الطالقة
وتنشيط الدافعية، إىل حتسني االجتاهاتالك يؤديذ

.ا يساعد الطفل على التقدم يف القراءةوهذ
إن املشكالت : شخصية العامة املشكالت ال-

ية هلا عالقة وثيقة بالقراءة، ألنه من املعروف الشخص
وثيقة . ان عيوب النطق تعرقل تقدم يف القراءة

شخصية وقد اكتشف أحد األرتباط باملشكالت ال
من املتأخرين يف القراءة لديهم % ٧٠ني أن الباحث

.مشكالت شخصية



٢٦

والقراءة تزود . 
والقراءة تفتح امام املتعلمني . الفرد باألفكار واملعلومات، و تطلعه

.١١

القراءةنواعأ-٢
قسام هي إىل ثالثة أينقسم القراءة من حيث طرق االاداة 

.القراءة اجلهرية والقراءة الصامتة وقراءة االستماع
القراءة اجلهرية- ١

واجلملباملفرداتخالهلاالقارئينطقاليتءةراالقهي
يفمسموعةيفمضبوطةخمارجها،يفصحيحةاملكتوبة،
تعويدمنهاوالغرض.تضمنتهااليتاملعاينعنمعربةأدائها،

، )عامل الكتب: القاهر(تعليم اللغة العربية المعاصرة،سعيد اليف،١١
١٤٦.ص



٢٧

وهياألداء،وحسنالنطقوجودةرءةاالقصحةعلىالتالميذ
١٢.الصامتةءةاالقر يفوالدقةالطالقةمفتاح

هي حتويل الرموز املكتوبة إىل رموز صوتية عن طريق النطق 
األداء والفهم وهي تقوم على رفع الصوت وحتريك مع حسن

مهارات صوتية وإلقاء اللسان والشفتني وتتطلب 
املشاعر زاجبامل) املهارات الصوتية واإللقاء واإلحساس(وإحساس

: خدم احلواس املستخدمة نفسها، وهيالقراءة الصامتة وتست
١٣.عني والعقل إىل جانب النطق والصوت واإلدراك والفهمال

) سابقمرجع( ،العربيةاللغةتدريسطرائقفي،السيدأمحدحممود١٢
٣٣٣.ص،

٢١٠. ، ص...المراجع علي سامي احلالق، ١٣



٢٨

ستعماال يف املرحلة االبتدائية أو إالقراءة اجلهرية أكثر و 
املتوسطة، فتطلب هذه القراءة صوتا مرتفعا عند قراءة الدرس يف 

.جراء عملية التدريسإستعمال هذه القراءة يف إوكثر . الفصل
١٤:مواقف تستخدم فيها القراءة اجلهرية 

قراءة قطعة أو مقتطفات من قطعة لتأييد موقف .١
.اختذه القارئ يف إحدى املناقشات

.قراءة تعليمات أو إرشادات لشخص أو طائفة.٢
.القراءة إلفادة الغري بعض املعلومات.٣
القراءة الستعادة عمل من األعمال املاضية، كقراءة .٤

.حماضر اجللسات
.قراءة قطعة شعرية لالستماع مبوسيقها.٥

القراءة الصامتة- ٢

، ) املعارفدار ( اللغة العربية، عبد العليم إبراهيم، املوجة الفىن ملدرسى١٤
٦٩.ص



٢٩

حدوديفمعانيهاكار دإو املطبوعة،للرموزاستقبالهي
اجلديدة،رئيةاالقاملادةمعتفاعالتهوحسبالقارئتاخرب 

تتطلب ١٥.منهافهمهملاوفقاوسلوكياتخربات واكتساب
١٦:ومن هذه املهارات. 

.الدقة والعمق يف الفهم- ١
.السرعة يف القراءة- ٢
.تعرف الكلمات، وزيادة اللفظية- ٣

تستخدم هذه القراءة يف املرحلة املتوسطة، ويف هذا النوع  
كان الطالب اليبالون  أسلوب القراءة وقواعدها ألن فيها يقرأ 

وهذه القراءة . الطالب بالسرعة حىت يفهم ماتضمنته القراءة
تعرف الكلمات، .قةعملية فكرية تفهم معاىن القراءة بسهولة ود

.وزيادة اللفظية

تدريسفيالمعاصرةالتربويةاالتجاهاتاهللا،فضلرجبحممد١٥
٧١.،ص٢٠٠٣،) الكتبعالم:القاهرة( ،العربيةاللغة

١٠٨. ص، ...المهاراتأمحد فؤاد عليان،١٦



٣٠

هداف تعليم القراءةأ- ٣
واهلدف األول للقراءة هو . إن القراءة هلا أهداف متنوعة

وأما . تنمية قدرة على القراءة وحتليل الغرض من النصوص
:األهداف األخرى للقراءة كما يلي 

.تنمية حصيلة املتعلم من املفردات والرتاكيب اجلديدة-
.الفكرية لدى املتعلمتنمية ثورة -
.حتقيق جودة النطق، وحسن األداء ومتثيل املعىن-
.تنمية القدرة على الفهم-
.تدريب املتعلم على التعبري الصحيح عن املادة املقروءة-
تنمية القدرة على التفكري-
اكتساب املتعلم القدرة على نقد املادة املقروءة واحلكم -

عليها
يف حل املشكالتاالستفادة من املادة املقروءة -
استغالل وقت  الفراغ يف القراءة املثمرة واالطالع-



٣١

-١٧ .

خطوات تعليم القراءة باستخدام وسيلة صندوق -ج
القراءة

تعليم القراءة باستخدام وسيلة صندوق القراءةوأما طريقة
:فهي

أربعة تتكون كل جمموعة منو .١
أعضاء وهلم قدرات مستويات خمتلفة

يطلب املدرس من الدارسني أخذ نص من .٢
أحد ) الباحثة(تقرأ املدرسة مث املستوى األدىن

.القراءة ويستمع الطلبة جيدا
.معاتشرح املدرسة املفردات الصعوبة وتناقشها .٣

- ١٤٧.ص، )عامل الكتب: القاهر(تعليم اللغة العربية المعاصرة،سعيد اليف،١٧
١٤٨



٣٢

مع أعضائهم القراءة من الدارسونمث يناقش .٤
.حيث قرائته ومعانه

الدارسون النص مث جييبون األسئلة حتت يقرأ .٥
مث يتحكم املدرسة إجابتهمالنص

درجة عليهم أخذ صفحة ٨٠إذا مل حيصلوا على .٦
أخرى من نفس املستوى ويعمل على ذلك 

.املتواليات
درجة  فأكثر يستحب هلم ٨٠إذا حيصلوا على .٧

.١٨اخذ صفحة من مستوى األعلى
أرفع هكذا يستمر التدريب حىت يصل الدارسون .٨

.املستويات

اليليب : مالنج(،الوسائل المعينات في تعليم العربيةإمام اسرارى، ١٨
٩١-٩٠.ص، )١٩٩٥ماجل،



٣٣

الفصل الثالث
إجراءات البحث الميداني

منهج البحث-أ
البحث منهجالبحث يف هذه الرسالة فهومنهجأما 

البحثمنهج، وتعريف )Eksperimental Research(التجريب 
ثر السبب أن يعرف أالعلمى الذي يستطيع الباحثة بواسطته 

الذي له األثر اجللي )املتغري التابع(على النتيجة ) املتغري املستقل(
١.يةعلوم الطبيعاليف تقدم 

ار بتعتمد الباحثة عل
-One Group Pre-Test Postقبلي وبعدي أو مايقال يف إجنليزية 

، المدخل إلي البحث في العلوم السلوكيةساف، عصاحل بن محد ال١
٣٠٣. ، ص)م٢٠٠٠الرياض، مكتبة، ( ، الطبعة الثانية



٣٤

Test Designويسري هذا ٢.ديةيوهي من نوع البحث التمه
:التصميم على حنو التايل

٢سم  ١س

٣الزمنمروز 

:البيان 
االختبار القيلي: ١س
االختبار البعدي: ٢س
املعاجلة التجريبية: م

وال ختتار الباحثة ا
 .

. وسيلة صندوق القراءةباستخدام املطالعة فتجرى تعليم للعينة
البحث وعينةمجتمع-ب

معهد علوم يف 
لبةفأخذت الباحثة منهم كالعينة وهي الط. Pagar Airالقران 

٣١٥. ، ص...ساف، عصاحل بن محد ال٢



٣٥

ة وأما طريقة اختيار العين. طالبا٢٠عددوهم و يف الصف الثاين 
اليت اختارت فيه الباحثة هي الطريقة العمدية أو الغرضية 

(Purpossive Sampling)بالطريقةأيضاتسمىالطريقةوهذه
العينةاإلختيارأساسأنّ تعىنوهيباخلربةاإلختيارأواملقصدة

٣.البحثجمتمعتتمثلاملفردةهذهبأنومعرفتهالباحثةخربة

.وختتار الباحثة هذه الطريقة لنظر تنوع العينات

طرق جمع البيانات-ج 

طرق الباحثة ستخدمتاملتنوعةوللحصول إىل البيانات
:ستخدم يف هذا البحث هواليت تمجع البيانات

االختبار- ١

جلمع هو أحد األدوات اليت ميكن أن يستخدمها الباحث
املعلومات اليت حيتاج إليها إلجابة عن أسئلة البحث أو اختبار 

٩٩. ، ص...المدخل الى البحثصاحل بن أمحد العساف، ٣



٣٦

االختبار القبلي مها  يناالختبار و تستعمل الباحثة ٤.فروضها
.عاب الطلبة وجناحهميواالختبار البعدي، ملعرفة مدى است

اإلختبار القبلي. أ

التجريبية قبل إجراء وهو اإلختبار الذي ختترب
حىت )  على فهم املقروءصندوق القراءةإستخدام وسيلة (التجربة 

.قدرة الطلبة قبل التجربةحتصل الباحثة املعرفة على 

ار البعديباإلخت. ب

التجريبية بعد إجراء وهو اإلختبار الذي ختترب 
صندوق وسيلة تطبيقأو فعالية قدرة الطلبة اثرلقياسالتجربة 

.على فهم املقروءالقراءة

ستبانةإلا- ٢

ستمارة اليت حتتوي على جمموعة من األسئلة أو وهي اإل
العبارات املكتوبة مزودة بإجابتها أو اآلراء أو بفراغ لالجابة 

٤٢٧.، ص...المدخل الى البحثصاحل بن أمحد العساف، ٤



٣٧

٥.عليه منها أو ما يعتقد أنه هو اإلجابة

فتقوم الباحثة يف هذا البحث بتقسيم ورقة االستبانة على 
صندوق ستخدام وسيلة إستجابة الطلبة على إالميذ ملعرفةالت

.القراءة ليرتقية قدرة الطلبة على فهم املقروء

أدوات البحث -د
:حث املستخدمة جلمع البيانات فهيأّما أدوات الب

تاقائمة االختبار - ١

البحث ايلسؤ إلجابة إليهامات احملتاجفهدفها جلمع املعلو 
وء باستخدام وسيلة صندوق املقر مطالعة على فهم عن تعليم 

. أسئلة قبل إجراء البحث٢١الباحثةتإستعدوقد .القراءة
وقبل أن تستخدم الباحثة هذه األسئلة إلجراء البحث لزمت 

. عليها أن تعمل االختبار على صدق احملتوى والثبات لكل أسئلة
باعطاء أي تعمل التجريبة ”Pilot Study“فاختارت الباحثة طريقة 

٣٤٢. ، ص...المدخل الى البحثصاحل بن أمحد العساف، ٥



٣٨

وهم جييبون عليها مث بدأت لغري عيننة البحث احلقيقةسئلة األ
أسئلة اليت كانت ١٤فبقت منها . الباحثة على تفشيش وحتليلها

١٤الباحثة لذلك تستخدمها.توافق على صدق احملتوى والثبات
أسئلة ٦وأسئلة املختارة٨أسئلة هلذ البحث اليت تتكون من 

.اإلستمارة

ستبانةإ- ٢

ستبانة ملعرفة استجابة الطلبة على استخدام البنود اتستخدم 
صندوق القراءة يف تدريس املطالعة لرتقية قدرة الطلبة على وسيلة 

Skalaب"لالستبانةبنود٨الباحثة تإستعدوقد .  فهم املقروء

Likert"،ستبانة فقد استعملت الباحثة أربع الوإلجابة كل بنود ا
، وغري ٣، وموافق بنتيجة ٤ت وهي موافق جدا بنتيجة ااختيار 

وعكسه أن كانت ١، وغري موافق بشدة بنتيجة ٢موافق بنتيجة 
 .



٣٩

مستوى الصدق والثبات-ه
مستوى الصدق هو املقياس املدلول على طبقات الصدق 

وتعترب أدوات البحث صدقا . أو الصحة ألدوات البحث املعينة
وأما ٦.صحة إذا كانت أمكن من قياس ما هو مطلوبأو 

مستوى الثبات هو املقياس املدلول على أن أدوات البحث 
ستخدامها جلمع البينات وكانت إاملختارة هي أنسب أدوات 

٧.موثوقة مبا حتتاجها الباحثة

إلجراء البحث وهي قائمة نياتت الباحثة أدختار إفقد 
وكل هذه األدوات فقد أجرت فيها .االختارات وبنود االستبانة
والبيان على ذلك  . توى والثباتاحملقالباحثة اختبار على صد

:كما يلي

ت اقائمات االختبار - ١

فقد أجرت الباحثة اختبار مستوى الصدق والثبات بطريقة 
“Pilot Study” لغري عينة باعطاء األسئلة بةأي تعمل التجر

6 Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan
Praktik). (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 211

7 Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan
Praktik). (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 221



٤٠

spss 16ات الرقمية بو مث تستخدم الباحثة أدالبحث احلقيقة

(ومقياس على الصدق إن كانت النتيجة .ملعرفة مستوى الصدق
(sig.≤0,05 إن كانت النتيجة و)(sig.≥0,05فغري الصدق .

الجدول تعرض الباحثة على طبقات الصدق لكل األسئلة يف و 
:اآليت١-٣

١- ٣الجدول 
طبقات الصدق األسئلة

رقم رقم
األسئلة

النتيجة 
احملصولة 
ملستوى 
الصدق
(Sig. 2-
tailed)

البيان

غري الصدق١١٠،٠
الصدق، ٢٢٠٢٨
الصدق،٣٣٠٢٣
الصدق،٤٤٠١١



٤١

الصدق،٥٥٠٠
الصدق،٦٦٠٤٥
غري الصدق، ٧٧٣٨٥
غري الصدق،٨٨١٦٦
الصدق،٩٩٠٢٣

غري الصدق،١٠١٠٩١١
غري الصدق،١١١١١٤٢
الصدق،١٢١٢٠٠١
الصدق،١٣١٣٠٢٦
الصدق،١٤١٤٠٤٥
الصدق،١٥١٥٠٠٧
الصدق،١٦١٦٠٠٣
الصدقغري ،١٧١٧٢٠٣
الصدق،١٨١٨٠٠٢
الصدق، ١٩١٩٠٠١
الصدق،٢٠٢٠٠٣٠



٤٢

وأما الثبات هو
على نفس الشخص إعطاء نفس النتائج إذا مت التكرار القياس 

إن كان ومقياس على الثبات ٨.مرات يف نفس الظروفعدة 
يف الثباتتعرض الباحثة على و . ٠،٥٠نتيجة  الثبات أصغره 

:اآليت٢- ٣الجدول 

٢-٣جدول 

)Reliabilitas(الثابت
StatisticReliability

N of itemCronbach’s alpha
21,789

) Reliabilitas(الثابتأن تستند من جدول السابق
احلالةأن وهذا يدل على. Cronbach’s alpha٠،٧٨٩ب

.هذا البحثعلىبق طقد تاحلالةولذلك هذه الثابتىلاتصل

بنود االستبانة- ٢
8 http://googleweblight.com, diakses pada 19 desember 2017

pukul 11.05



٤٣

تستخدم الباحثة االستبانة اليت قد تقدم من رؤضة اجلنة، 
مبوافقة احملاضران املؤهالن فيه وختترب 

.فيه حمتواه وفنون لغته

طريقة تحليل البيانات-و

تعترب حتليل املعلومات خطوة مهمة من خطوات تصميم 
ففي هذا البحث تستخدم الباحثة طريقة حتليل البيانات . البحث
فاستعملت الباحثة األوىلجابة أسئلة البحثإل. كّمياحتليال

يف )(T-Test- تالختبارحتليال كّميا للحصول على حتصيل من ا
ت الرقميةاباستخدام األدو ختبار البعديالار القبلي وابختالا

“SPSS ستخدام إمعرفة على فعالة وحتصيله”EXCEL“و”16
يف تدريس املطالعة لرتقية قدرة الطلبة على صندوق القراءة وسيلة 

.املقروءفهم 

فاستعملت الباحثة الثانيةكذالك إلجابة أسئلة البحث و 
من إجابة النسبة املائويةحتليال كميا للحصول على املعدل و 

SPSS“ت الرقميةاألدو ستبانة باستعانة احلساب على إلا 16” .

استخدام وسيلةعلى عرفة على استجابة الطلبةمحتصيلهو 



٤٤

لرتقية قدرة الطلبة على فهم يف تدريس املطالعة صندوق القراءة 
من استجابة الطلبة فححدت )Interpretasi(وأما تفسري.املقروء

:اآليت٣-٣الجدول الباحثة على ثالثة درجة كما بينت يف 

٣- ٣الجدول 
الدرجة على مقياس التفسري

املعدل لكل بنود رقم
االستبانة

)Interpretasi(التفسري

السفلى١،٣٣–١٠،٠
املتوسط٢،٦–٢١،٤
العليا٤،٠–٣٢،٧

الجدول يفاخلالصة على ما شرحت فعرضت الباحثة 
عن أسئلة البحث وحتليل البيانات اليت اآليت تبيينا٤-٣
.ستخدمت فيهاإ



٤٥

٤-٣الجدول
أسئلة البحث وحتليلها

تحليل أسئلة البحثالرقم
البيانات

هل وسيلة صندوق - ١.١
قية القراءة فعاال لرت 

الطلبة على فهم قدرة 
املقروء؟

االختبار ت 
(T-Test)

كيف استجابة الطلبة- ٢.٢
وسيلةاستخدام ب

صندوق القراءة على 
فهم املقروء ؟

املعدل 
والنسبة 

(%)املائوية 



٤٦

الفصل الرابع
وتحليلهاعرض البيانات

عرض البيانات -أ

تعرض الباحثة يف هذا الفصل عن نتائج البحث اليت 
ا بعد القيام بالبحث التجرييب للفصل الثاين مبعهد علوم وجد

One Group Pre)التمهيدية وقد قامت الباحثة بالبحث .القران 

test – Post test Design)معهد البيانات يفحصول على تلك لل
اعتمادا على رسالة عميد كلية الرتبية وتأهيل املعلمني علوم القران 

.B-3211/Un.08/FTK/PP.00.9/3/2017ببندا أتشيه برقم 

ميدان البحثحملة عن - ١
لباحثة أن توضح عن قبل الشروح يف البحث حيسن ل

كان معهد علوم .Pagar Airميدان البحث يف معهد علوم القرآن
أتشيهاإلسالمية يف يةمن املعاهد العصر Pagar Airن القرآ

من ٠٦ميدان يف كيلومرتا -أتشيهويقع يف الشارع بند . كربىال
Binehبقرية أتشيهمدينة بندا  Blang ،من هو. الكربىأتشيه



٤٧

العلوم الطبيعية والعلوم ايعلم فيهاإلسالمية اليتاملعاهد 
اد أكثر من املو وخيصص هذا املعهد بتحفيظ القران . اإلسالمية

م ١٩٨٩سس هذا املعهد سنة أوقد .سيةاألخرى من حصة درا
حتت رعاية احلاج نور الدين عبد الرمحن على فكرة إبراهيم حسن 

بتطوير  علوم اهتم نه حيث إرئيسا لوالية أتشيهحينئذوكان
شراف إهذا املعهد حتت كاناألنو .اهتماما عظيماالقران 

ومن رؤساء معهد علوم القران ملرحلة .مخسنيب لاؤ سألستاذا
:فهي كما يلي ٢٠١٨-٢٠١٧

١-٤اجلدول
٢٠١٨-٢٠١٧رؤساء معهد علوم القران ملرحلة 

اسممرتبةرقم
حلافظسؤالب مخسني امدير املعهد١

كوثر افضلمييةاألكادقسمنائب املدير٢

ةقسم الرتبوينائب املدير ٣
طالبلل

بصطارية



٤٨

ةبويالرت قسم نائب املدير ٤
اتلبالطل

روسدينا

ريان اهلاديرئيس قسم املالية٥

مشكور حليمتريسكر ٦
حارس أظفرسكن الطالبمشرف٧

أمحد الدينمشرف سكن الطالبنائب ٨

نور الفجريسكن الطالباتمشرفة٩

بصطاريةغذائيقسم الرئيس١٠

د الديةحممقسم الصحة والنظافةرئيس ١١

راحارس أظفقسم اللغةرئيس ١٢

املعهد مرحلتان دراسيتان، مها املرحلة املتوسطة اذوهل
الطالب ملدة ثالثفيهاولكل املرحلة يتعلم . واملرحلة الثانوية

العلوم العامة يتعلم الطالب صباحا ومساء وليال و .سنوات فيها



٤٩

ت صباحا حتويتعلم الطالب دروس املدرسي .والعلوم اإلسالمية
و يتعلم دروس منهج وزارة الشؤون الرتبوي والوطيناشراف 

.املعهد مساء وليال حتت اشراف منهج املعهد

من . مدّرسا٥٥علوم القراناملدرسون يف معهد عددو 
ضح يف تّ تكما . مدّرسات٣٥مدّرسا و من اإلناث ٢١الذّكور 

:اجلدول اَاليت

٢-٤اجلدول 
عدد املدرسون مبعهد علوم القرآن

المجموععدد المدرسين
املدرساتاملدرسون

٤٩
٢٢٢٧

)٢٠١٧مصادر البيانات من وثائق املدرسة، سنة (

القرانعلوم أن املدرسني يف معهد ةمن اجلدول الّسابق
٧مدرسا، ١٣اللغة يف قسم املدرسون وأّما. من املدرسا٤٩



٥٠

منهم خترّج من جامعة .علم اللغة اإلجنليزيةن٨علم اللغة العربية ون
اإلسالمية احلكومية الرانريي ومنهم من خترّج من جامعات أخرى

:وهم كما يلي
٣-٤اجلدول
مبعهد علوم القرآنأمساء مدرسي اللغة

متخرجمادةاسمرقم
جامعة الرانريياللغة العربيةحارز أظفر١
جامعة الرانريياللغة العربيةوحي سفرت٢
جامعة التكميلياللغة العربيةحسن الدين٣
جامعة الرانرييزيةياللغة اإلجنلرشدي٤
جامعة الرانرييزيةياللغة اإلجنلمري إنتات٥
جامعة الرانرييزيةياللغة اإلجنلموليا رزقيسيت ٦
جامعة الرانريياللغة العربيةفوزة هنوم٧
جامعة الرانرييزيةياللغة اإلجنلمفتاح اجلنة٨
جامعة الرانريياللغة العربيةسرتي حنفي٩
جامعة الرانرييزيةياللغة اإلجنلأسرجل١٠
جامعة األزهر اللغة العربيةحممد رجال١١
جامعة الرانرييزيةياللغة اإلجنلأنا حسىن١٢



٥١

جامعة الرانريياللغة العربيةأمحد الدين١٣

الذّكورمنطالبا٤٤٥كان عدد الطالب يف هذا املعهد 
يف اجلدول ةوضح الباحثتو ، طالبا٢٠٧اإلناثو طالبا٢٣٨
:األيت

٤-٤اجلدول 
نالقرآالطالب مبعهد علوم عدد 

المجموععدد الطالبالصف

الطالباتالبالط
٦٩٥٢١٢١األول

٦٠٤٨١٠٨الثاين

٤٢٢٧٦٩الثالث

٢٩٣٣٦٢الرابع

٣٩٢٨٦٧اخلامس



٥٢

٢٦٢٩٥٥السادس

٢٧١٢١١٤٨٢

)٢٠١٧، سنة مصادر البيانات من وثائق املدرسة(

استخدام وسيلة تعرض الباحثة العلمية التجريبية عنمث

وأما إجراء تدريس املطالعة باستخدام . لثانويةاباملرحلة القران
:اآليت٥- ٤الجدول صندوق القراءةكما يف 

٥-٤اجلدول 
اجراء تدريس باستخدام وسيلة صندوق القراءة

العمليةالتارخاليوماللقاء
وتدريس اختبار القبلي ٢٠١٧ساغوسط١٨اجلمعة.١

ستخدام ااملطالعة ب
وسيلة صندوق القراءة

تدريس املطالعة ٢٠١٧س اغوسط٢١االثنني.٢
ستخدام وسيلة اب

صندوق القراءة



٥٣

تدريس املطالعة ٢٠١٧س اغوسط٢٥اجلمعة.٣
ستخدام وسيلة اب

صندوق القراءة
وتقسيم البعدياختبار ٢٠١٧س اغوسط٢٨االثنني.٤

االستبانة
املطالعة وأما اخلطوات اليت تطبقها الباحثة يف تعليم 

:كما يليباستخدام وسيلة صندوق القراءة ،
اللقاء األول-

تقوم الباحثة االختبار القبلي ويدرس الطلبة عن القراءة 
الطلبة عن عوتشرح املدرسة عن القراءة مث تناقش م" احلريق"

وبعد يفهمون عن القراءة فيجب أن .املفردات الصعوبة فيها
إذا مل . ويتحكم املدرسة إجابتهمجييبون األسئلة حتت النوص

يكرر القراءة بفهم فيجب عليهم أن ٨٠حيصل على درجة 
.جيدا



٥٤

اللقاء الثاين -
واملدرسة " الراعى والذءب"يتعلمون نصا ةبت الطلكان

أن مث تطلب من الطلبة. ه شرحا واضحاتقرأ النص مث تشرح

.فرقتهم
اللقاء الثالث-

، الفرقة األول تناقش عن القراءة تنقسم الطلبة فرقتني
" مكتب الربيد"والفرقة الثاين تناقش عن القراءة " رحلة باقطار"

مث تطلب من فرقة األول. وتشرح املدرسة املفردات الصعوبة فيها
مث .وكذالك الفرقة الثانية.يشرحوا القراءة شرحا جيداو يقرئواأن 

مبناقشة مع اصدقاء تطلب من الطلبة أن جييبوا األسئلة فيما يلي
إذا مل حيصل على درجة .مث يتحكم املدرسة إجابتهم.فرقتهم

.فيجب عليهم أن يقرأ القراءة األخرى يف نفس املستوى٨٠
اللقاء الرابع-

تقوم الباحثة االختبار البعدي و تقسيم االستبانة



٥٥

واالختبار البعدينتائج االختبار القبليتوزيعات - ٢
٦-٤اجلدول 

نتائج االختبار القبلي

الطالب
السؤال/

١٢٣٤٥٦٧٨٩١
٠

١
١

١
٢

١
٣

١
٤

١.
٤٤٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢.
٤٤٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٣
.٤٠٤٤٠٤٤٠

١
٠٠٠

١
٠٠٠

٤.
٤٠٤٠٠٠٤٠

١
٠٠٠٠

١
٠

١
٠

٥.
٤٤٤٤٤٤٤٠

١
٠٠٠

١
٠

١
٠

١
٠

٦.
٤٠٠٠٠٠٠٠

١
٠

١
٠٠

١
٠

١
٠٠

٧.
٤٤٤٤٤٠٤٠

١
٠٠٠

١
٠

١
٠

١
٠

٨.
٤٠٠٠٠٠٠٠

١
٠٠٠

١
٠٠٠

٩.
٤٤٠٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١٠.
٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠

١١.
٤٤٤٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠



٥٦

االختبارالقبلي و االختبارتعرض الباحثة التوزيعات 
:البعدي منها كماتلي 

٧-٤ل اجلد
نتائج االختبار البعدي

الطالب
السؤال/

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤

١.
٤٤٤٤٤٤٤١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠

٢.
٤٤٤٤٤٤٤١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠

١٢.
٤٤٠٠٠٤٤٠

١
٠٠٠٠٠

١
٠

١٣.
٤٤٠٤٤٠٤٠

١
٠

١
٠٠٠٠٠

١٤.
٤٠٤٤٤٤٠٠

١
٠

١
٠٠٠٠٠

١٥.
٤٤٠٠٤٠٤٠٠٠

١
٠٠

١
٠٠

١٦.
٤٤٠٤٤٤٠٠

١
٠

١
٠٠٠٠٠

١٧.
٤٤٤٠٤٠٤٠

١
٠٠٠٠٠٠

١٨.
٤٠٠٤٤٠٤٠

١
٠

١
٠

١
٠٠

١
٠٠

١٩.
٤٠٤٠٤٤٤٠٠٠٠٠٠٠

٢٠.
٤٠٠٤٠٤٤٠

١
٠٠٠٠٠٠



٥٧

٣.
٤٤٤٤٤٤٤١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠

٤.
٤٤٤٤٤٤٤١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠

٥.
٤٤٤٤٤٤٤١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠

٦.
٤٤٤٤٤٤٤١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠

٧.
٤٤٤٤٤٤٤١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠

٨.
٤٤٤٤٤٤٤١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠

٩.
٤٤٤٤٠٤٤١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠

١٠.
٤٤٤٤٤٤٤٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠

١١.
٤٤٤٤٤٤٤١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠

١٢.
٤٤٤٠٤٤٠١٠١٠٠١٠١٠١٠١٠

١٣.
٤٤٠٤٤٤٤١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠

١٤.
٤٤٤٤٤٤٤١٠٠١٠١٠١٠١٠١٠

١٥.
٤٤٤٤٤٤٤١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠

١٦.
٤٤٤٤٤٤٤١٠٠١٠١٠١٠١٠١٠

١٧.
٤٤٤٤٤٤٤١٠١٠١٠١٠٠١٠١٠

١٨.
٤٤٤٤٤٤٤٠١٠١٠١٠٠١٠١٠



٥٨

١٩.
٤٤٤٤٤٤٤٠١٠١٠١٠٠١٠١٠

٢٠.
٤٤٤٤٤٤٤٠١٠١٠١٠٠١٠١٠

ستجابة الطلبةاتوزيعات - ٣
٨-٤ل اجلدو 

استجابة الطلبة باستخدام صندوق القراءة

الطالب
السؤال/

١٢٣٤٥٦٧٨

١.٤٤٤٤٤٤٤٤
٢.٣٣٣٣٣٤٣٣
٣.٣٣٣٣٣٤٣٣
٤.٣٣٣٣٣٤٣٣
٥.٤٤٤٤٤٤٤٤
٦.٤٤٤٤٤٤٤٤
٧.٣٣٣٣٤٣٤٤
٨.٤٤٤٤٤٤٤٤



٥٩

تحليل البيانات ومناقشتها-ب
حثة يف هذا القسم عن حتليل البيانات ومناقشة الباتشرح
:من تتكوننتيجة البحث

٩.٣٣٣٣٣٣٣٣
١٠.٤٤٤٤٤٤٤٤
١١.١١١١١١١١
١٢.٣٣١٣٣٣٣٣
١٣.٣٣٣٣٣٣٣٣
١٤.٣٣٣٣١٣٣٣
١٥.٣٢٣٣٤٣٣٣
١٦.٣٢٣٣٣٣٣٣
١٧.٤٤٤٤٤٤٤٤
١٨.٤٤٣٣٣٤٣٤
١٩.٣٣٣٣٤٣٤٤
٢٠.٤٤٤٤٤٤٣٤



٦٠

.فعالية وسيلة صندوق القراءة على فهم املقروء- ١
ترى الباحثة فعالية وسيلة صندوق القراءة لرتقية قدرة 

-٤وجدول . الختبار القبلي والبعدياالطلبة على فهم املقروء با
.يعرض النتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي٩

٩-٤اجلدول 
النتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي

نتيجةالالطلبةرقم
ختبار اال

القبلي
ختبار اال
بعديال

١٦٧٨)١(الطالبة .١
١٦٧٨)٢(الطالبة .٢
٤٠٩٨)٣(الطالبة .٣
٤٢٩٤)٤(الطالبة .٤
٦٨٨٨)٥(الطالبة .٥
٤٤٨٤)٦(الطالبة .٦
٦٤٨٨)٧(الطالبة .٧
٢٤٩٤)٨(الطالبة .٨



٦١

١٢٦٤)٩(الطالبة .٩
٤٩٨)١٠(الطالبة . ١٠
٢٠٧٠)١١(الطالبة .١١
٣٦٩٤)١٢(الطالبة .١٢
٤٠٧٨)١٣(الطالبة .١٣
٦٠٩٨)١٤(الطالبة .١٤
٣٢٨٨)١٥(الطالبة .١٥
٤٠٨٨)١٦(الطالبة .١٦
٣٠٧٨)١٧(الطالبة .١٧
٥٦٧٤)١٨(الطالبة .١٨
٢٠٧٨)١٩(الطالبة .١٩
٢٦٧٨)٢٠(الطالبة .٢٠

: ٢٠١٦٨٨: ٦٩٠مجموع
٢٠

٣٤,٥٨٤,٤معدل
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نتيجة املعدلة يف اليدل على أن ةالسابقومن اجلدول 
نتيجة املعدلة يف االختبارال، و %٣٤,٥االختبار القبلي بتقدير 

مث استغلت الباحثة هذه البيانات %. ٨٤,٤البعدي بتقدير 
- تبــــــواستخدمت أداة التحليل ”SPSS 16“باستعمال الربامج 

Test.

، تقوم الباحثة أوال Test-قبل إجراء االختبار بــــــ ت
.)(UjiNormalitasباستعمال (Normalitas Data)ضبط الفائيلب

.Normalitasيبني عن حتصيال١٠- ٤والجدول 

١٠- ٤الجدول
Tests of Normality

Kelompok Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig.

nil

ai
dim

ens

ion

1

Pretest ,098 20 ,200* ,965 20 ,649

Posttest ,174 20 ,114 ,933 20 ,179

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.
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يدل على أن النتيجة االختبار القبلي ٦-٤اجلدول 
وهذين ٠،١٧٩البعدي واالختبار١٧٩،٠مبستو الداللة

وهذا يدل على ان التوزيع البيانات .٠،٠٥كرب من أالنتيجتني 
.)Normal(مستتب

homogenitasالباحثةتنظر هي مث اخلطوة التالية  data .
.)Uji Homogenitas(عن النتيجةعرض الباحثةت٧-٤واجلدول 

١١-٤اجلدول 
Test of Homogeneity of Variances

Pretest

Levene Statistic df1 df2 Sig.

,335 3 14 ,800

levence٠،٣٣٥النتيجة يدل على أن ٦-٤جدول 
يدل على أن اهذو . ٠،٠٥كرب من أوالنتيجة  مستوى الداللة 

لذالك هذه النتيجة قد .)(Homogenمتجانسالبيانات النتيجة 
.Test-تحتقق لتدبر حتليل 



٦٤

يف صندوق القراءة وسيلة تأثرينظرواخلطوة التالية هي 
وحتصيله  . Test-باستعمال تفهم املقروءقدرة التالميذ على 

:اآليت١٢-٤الجدول كما يبني 
١٢- ٤الجدول 

Paired Samples Test

Paired Differences

t Df

Sig.

(2-

tailed

)

Mea

n

Std.

Devia

tion

Std.

Error

Mean

95%

Confidence

Interval of the

Difference

Lower

Uppe

r

Pair

1

Pos

-

Pre

50,4

000

0

19,72

015

4,409

56

41,1706

9

59,62

931

11,

430

19 ,000

t١١،٤٣٠التالية توضح أن النتيجة ٨-٤اجلدول 
وتعين أن تدريس املطالعة . ٠،٠٥<٠،٠٠مبستوى الداللة 

ستخدام وسيلة صندوق القراءة لرتقية قدرة الطلبة على فهم اب
. فعالاملقروء 
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الختبار القبلي واالختبار الرتقية بني نتيجة افرقعرفةومل
-uji Nالنتيجة املعدلة منهما ب الباحثةالبعدي فاستعملت 

Gainالتايلالرموزعلى:
البعدي االختبار − القبلي االختبار

−الفائق القبلي =االختبار 84.4 − 34.5100 − 84.4= 49.915.6= ٣،١
Hakeموافقا مبا قال N-gainأما مقايس التفسري على 

١:كما يف اجلدول التايل

1HetiYulianti, Penerapan Model Savi Dalam Pembelajaran
Matematika Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir kritis
Siswa SMP, (Skripsi FMIPA UPI Bandung, 2009), hal. 54
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١٣- ٤الجدول 
N-gainمقايس التفسري 

البيانالنتيجة المحصولة
< gالعليا٠،٧

٠،٣< g <املتوسط٠،٧
> gالسفلى٠،٣

سوم يف الر N-gainتعرض الباحثة يف هذا البحث نتيجة 
:التايل البياين

N-gainنتيجة ١-٤الرسم البيانية

Pre tes Pos Tes N-Gain

34,5

84,4

3,1

N-Gain

٦٦

١٣- ٤الجدول 
N-gainمقايس التفسري 

البيانالنتيجة المحصولة
< gالعليا٠،٧

٠،٣< g <املتوسط٠،٧
> gالسفلى٠،٣

سوم يف الر N-gainتعرض الباحثة يف هذا البحث نتيجة 
:التايل البياين

N-gainنتيجة ١-٤الرسم البيانية
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السابق يدلالرسم البيانية و١٢-٤بالنسبة إىل اجلدول
. تقع يف درجة العليا٣،١)N-gain(أن النتيجة احملصولة على

وهذا يظهر أن ترقية قدرة الطلبة على فهم املقروء يف مستوى 
ة يف استخدمها يف تعليم املطالعلذلك هذه الوسيلة فعاال .العليا

مكيال اكتفينا الذي قدمتهاوهذا مناسبا بالبحث . فهم املقروء
التالميذ ترقية التعليم على مهارة الكالم بالرسوم املتحركة على "

ووجدت أن استخدام " مبعهد دار العلوم العصري بندا أتشيه
وسيلة الرسوم املتحركة تكون فعاال لكل مهارة اللغوية ومعظمها 

flashفعالية وسيلة"حبث نندا منريا الف و٢.يف مهارة الكالم

cardلرتقية قدرة الطالب على تركيب اجلمل املفيدة بMTsN

KMODEL IDI RAYEU .ان استخدام وسيلةflash card فعاال
ومن فوائد ٣.لرتقية قدرة الطالب على تركيب اجلمل املفيدة

2 Mikyal Oktaviani, ترقية التعليم على مهارة الكالم بالرسوم املتحركة على التالميذ مبعهد
,دار العلوم العصري بندا أتش Jurnal Ilmu Bahasa Arab dan

Pembelajarannya(Lisanuna),vol.3,(no.1), 2015, h.155-188
٣Marzun.R, Nanda Munira,فعالیة وسیلةflash card لترقیة قدرة

MTsN Model Idi RayeukJurnalالطلبة على تركیب الجمال المفیدة ب
vol.7, (no.1),,(Lisanuna)ahasa Arab dan PembelajarannyaIlmu B

43-2017, h.24
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استخدام الوسيلة التعليمية هي تنعيم التعامل بني املدرس و 
٤.الطلبة حىت تكون عملية تعليم والتعلم فعاال

يف تعليم ستخدام وسيلة صندوق القراءة ااستجابة الطلبة ب- ٢
.القراءة

مطالعةتعليم يف عملية ستباناتاالةالباحثستعدت
:ليتتكون البيانات كما ف، صندوق القراءة باستخدام وسيلة 

١٤- ٤الجدول 
صندوق القراءة استجابة الطلبة على استخدام وسيلة 

.املطالعةيف تدريس 

التصريحاتالرقم
المعيار )النسبة المائوية(استجابة التالميذ 

االنحراف
نتيجة 
المعدلة

البيان على 
درجة 

االستجابة موافق 
جدا

غير موافق
موافق

غير موافق 
بشدة

أحب طريقة املعلمني .١
تقدمي أو تعليم يف 

مطالعةمادة 
وسيلةباستخدام

٨
)٤٠(%

١١
)٥٥(%

-١
)٥ (%

العليا٧٣٣.٣،٣٠

4 http://allabout-
pendidikan.blogspot.co.id/2010/10/pengertian-manfaat-dan-
tujuan.html
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صندوق القراءة
كنت محاسا يف .٢

تدريس مطالعة
وسيلةباستخدام

صندوق القراءة

٤
)٤٠%(

٩
)٤٥%(

٢

)١٠(%

١
)٥(%

العليا٨٣٤.٣،٢٠

مطالعةم يتعل.٣
وسيلةباستخدام

صندوق القراءة غري 
مملّ 

٧
)٣٥(%

١١
)٥٥(%

١
)٥%(

١
)٥%(

العليا٧٦٨.٣،٢٠

مطالعةم يتعل.٤
وسيلةباستخدام

جعل صندوق القراءة
طاالتعلم النش

٧
)٣٥%(

١٢
)٦٠%(

-١
)٥%(

العليا٧١٦.٣،٢٥

يلةاستخدام وس.٥
صندوق القراءة

يف فهم يساعدين
مادة مطالعة

١١
)٥٥%(

٨
)٤٠%(

-١
)٥%(

العليا٧٥٩.٣،٤٥

مطالعةتدريس  .٦
وسيلةباستخدام

أكثر صندوق القراءة
إثارة لالهتمام من 

ال

١١
)٥٥%(

٨
)٤٠%(

-١
)٥%(

العليا٧٥٩.٣،٤٥

تدريس تطبيق .٧
باستخداممطالعة 

صندوق وسيلة
ساعدين على يالقراءة

ل بسهولة مع ماعت
املعلمني واألصدقاء 

يف التعلم

٨
)٤٠%(

١١
)٥٥%(

-١
)%٥(

العليا٧٣٣.٣،٣٠

العليا١٧٥٤.٣،٤٠-٨١١فهمكنت قادرا على .٨
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النص بسهولة بعد 
باستخدام دراسة 

صندوق وسيلة 
القراءة

)٥(%)٥٥(%)٤٠(%

٣،٣١دلةعم

أحب ")١(أن السؤاليدل على -٤ومن جدول 
وسيلةباستخداممادة مطالعةتقدمي أو تعليم يف طريقة املعلمني 
( بطال٨جييب الطلبة بإجابة موافق جدا " صندوق القراءة

غري موافق بشدة طالب و%) ٥٥(باطال١١موافقو%)٤٠
كنت محاسا يف تدريس مطالعة)"٢(سؤال ول%) ٥(واحد

جييب الطلبة بإجابة موافق "صندوق القراءةوسيلةباستخدام
جيب و%)٤٥(طالب٩،و موافق%)٤٠(بطال٤جدا 

طالب واحدو %)١٠(طالبانغري موافقموافق، وبإجابة 
.%)٥(ب بإجابة غري موافق بشدةيجي

وسيلةباستخداممطالعةم يتعل")٣(الثالثلوالسؤا
٧جييب الطلبة بإجابة موافق جدا"صندوق القراءة غري مملّ 

ب بإجابة يجيطالب واحد و طالبا ١١موافق و%) ٣٥(بطال
طالب بإجابة غري موافق بشدةب ي، و جي%)٥٥(غري موافق
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وسيلةباستخداممطالعةم يتعل")٤(وسؤال . %)٥(واحد 
بإجابة بطال٧فيجب"طاجعل التعلم النشصندوق القراءة

، %)٦٠(طلبة جيب بإجابة موافق١٢، و%)٣٥(موافق جدا
.%)٥(جيب بإجابة غري موافق بشدةطالب واحد و 

صندوق القراءةيلةاستخدام وس)"٥(ما لسؤالأو 
ب بإجابة موافق يجيباطال١١"مادة مطالعةيف فهم يساعدين

طالب و %)٤٠(جيب بإجابة موافقالبط٨، و%)٥٥(جدا
)" ٦(لسؤال و . %)٥(جيب بإجابة غري موافق بشدةواحد 

أكثر إثارة صندوق القراءةوسيلةباستخدامتدريس مطالعة
إجابة موافق جيب بطالبا١١"لالهتمام من ال

و إجابة %)٤٠(جيب بإجابة موافقبطال٨، و %)٥٥(جدا
.%)٥(جيب طالب واحدغري موافق بشدة

وسيلةباستخدامتدريس مطالعة تطبيق )"٧(ما سؤال أو 
ل بسهولة مع املعلمني ماعساعدين على تيصندوق القراءة

بطال٨فيجيب بإجابة موافق جدا"واألصدقاء يف التعلم
طالب واحد و ،%)٥٥(جيب بإجابة موافقالباط١١و%) ٤٠(

كنت قادرا )"٨(وسؤال .%)٥(جيب بإجابة غري موافق بشدة
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باستخدام وسيلة صندوق النص بسهولة بعد دراسة فهمعلى 
ب يجيو%)٤٠(بإجابة موافق جداطالب جييب٨"القراءة

ب بإجابة غري يوطالب واحد جي%) ٥٥(طالبا١١بإجابة موافق 
%).٥(بشدةموافق 

أن استجابة الطلبة عن ١٢-٤ل على جدو حتليل ما أو 
النتائجوهذه .٣،٣١عدلة املاستخدام وسيلة صندوق القراءة ف

يف استخدام وسيلة صندوق القراءةاستجابة الطلبةأنتدل على
بالنسبة إىل ما ورد يف باستجابة عليايف تدريس املطالعة 

عن مقايس التفسري ) يف الفصل الثالث(السابق١-٣الجدول 
)Interpretasi(.

من مجيع بنود االستبانة حيصل اخلامس وستواما للبند 
بإجابة موافق بيطلبة جي٢٠من ١١هي فعلى االستجابة العليا 

املطالعة بالستخدام وسيلة صندوق القراءة جدا بأن تعليم
تدريس لالهتمام من الأكثر إثارة يساعدهم يف فهم املقروء و 

وهذا يدل على أن الوسيلة صندوق القراءة مناسبة .
.يف فهم املقروءاستخدامها كوسيلة التعليمية ملهارة القراءة
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وأما بالنسبة إىل البند الثاىن من مجيع بنود االستبانة 
ب يلبة جيط٢١من ٤حيصل على االستجابة السفلى وهي 

باستخداممحاسا يف تدريس مطالعةم 
و ترى الباحثة أن توجد العوامل املسببة . صندوق القراءةوسيلة
تركز املدرسة علىالوهي 
غري محاسة عند كون بعض الطلبةتففهم املقروء املقروءةعلى

.التعلم
املطالعة باستخدام يستجيب الطلبة يف تعليمرجائه أويف 

متساوية هذه االستجابةو . باستجابة العلياوسيلة صندوق القراءة
يفStrip Storyفعالية استخدام وسيلة " بحث روضة حسنة ب

واحلصول على أن االستجابة الطلبة باستخدام"تعليم اللغة الغربية
. ٥يف درجة العلياStrip Storyالوسيلة

نور األزيال لالبحثالباحثةتحقيق التحصيل تضمن لو 
بأسلوب االستقصاء اجلماعي تطبيق مدخل التعلم التعاوين"

لرتقية قدرة الطالبات على فهم املقروء بـمعهد مجال عمل بيد 

5 Efektifitas pemebelajaran media strip story pada
pembelajaran Bahasa Arab, idr.uin-antasari.ac.id/8021/
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استجابة الطالبات يف تعليم القراءة بأسلوب االستقصاء أن"جايا
٦.اجلماعي ممتازة

ةلبمن الطن استجابة الطلبة أن معظموختلص الباحثة ع
ألن عملية باستخدام وسيلة صندوق القراءةحيبون تعليم املطالعة 

فهم النص املقروءة ويساعدهم  لالتعليم غري ممل مما جيعلهم سهولة
يدل على أن استجابة اوهذ.تعليم املطالعةعند كثريا يف الدرس

.)Interpretasi(مقايس التفسريحسبالطلبة يف الدرجة العليا 

تحقيق الفروض-ج
الفروض اليت افرتضتها يف الفصل األول أنتكما ذكر 

:الباحثة هي

6 Buhori Muslim, Nurul Azila, تطبيق مدخل التعلم التعاوين، 
مجال بأسلوب االستقصاء اجلماعي لرتقية قدرة الطالبات على فهم املقروء بـمعهد

,عمل بيد جايا Jurnal Ilmu Bahasa Arab dan Pembelajarannya(Lisanuna),

vol.7, (no.1), 2017,h.107-129
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لرتقية قدرة فعاليةصندوق القراءةإن وسيلة (Ha):البديل -

.الطلبة يف فهم املقروء

مل تكن فعاليةصندوق القراءةإن وسيلة :(Ho)الصفرى -

.لرتقية قدرة الطلبة يف فهم املقروء

أن نتيجة ٩-٤الجدول يف Test-تبواسطة حتصيل 
وهذا يدل على أن ،).٠٠٠>٠٥(هوو (.Sig)مستوى الداللة

أى إن مقبول(Ha)مردود وفرض البديل)(Hoفرض الصفري ال
رتقية فعال لمطالعةيف تدريس صندوق القراءة وسيلة خداماست

.فهم املقروءعلى الطلبةقدرة 
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الفصل الخامس
الخاتمة

نتائج البحث-أ
وبعد ما حبثت الباحثة بالبحث التجرييب عن استخدام 

وسيلة صندوق القراءة لرتقية قدرة الطلبة على فهم املقرؤء 
نتائج البحث كما انوية مبعهد علوم القرأن فحصلت باملرحلة الث

:ليي
فعاال لرتقية يكونصندوق القراءة ستخدام وسيلة اإن- ١

أن يتضح من االختباروهذا . قدرة الطلبة على فهم املقروء
االختبار البعدي و )٣٤،٥(نتيجة معدل االختبار القبلي 

) ١١،٤٣٠(حتصل على Test-تو نتيجة )٨٤،٤(
) Ha(مبعىن ).٠٠٠>٠,٠٥((.Sig)ومستوى الداللة

ستخدام وسيلة صندوق القراءةوهذا يدل على أن ا.مقبول
.فعال

استخدام وسيلة صندوق على ستجابة الطلبة إإن - ٢
كما ورد يف مقياس ٣،٣١مع نتيجة املعدلة حسنةالقراءة 



٧٧

٤،٠إىل ٢،٧التفسري إذا كانت نتيجة  املعدلة أكثر من 
وهذا يدل ).٢،٧>٣،٣١(فتحصل على درجة العليا 

استخدام وسيلة صندوق على ستجابة الطلبة على أن إ
.جيدالقراءة

المقترحات-ب
اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة االقرتاحات 

:اآلتية
ملناسبة كوسيلة ينبغي للمعلم أن خيتار الوسيلة ا- ١

لية التعليم لنيل األهداف من عمصندوق القراءة
.خاصة يف مادة املطالعة

ينبغي على القارئني الذين يقرؤون هذا البحث أن - ٢
إذا وجدوا فيها خطأ أو نقصا يتفضلوا بالنقد،

هذه العيوب حىت يكون هذا البحث  إلصالح
.كامال ومفيدا للباحثة والقارئني مجيعا

ينبغي للمعلم أن يطبق وسيلة مناسبة يف تعليم اللغة - ٣
.الطلبة على فهم النصوصرغبة ؤثرتألن 
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المراجع

المراجع العربية-أ

مركز : هبند أتشي(تعليم اللغة العربيةخبارى مسلم وشاه منان، 
)٢٠٠٥الغة، 

مكتبة : القاهر(المنهج في اللغة العربية على امساعيل حممد،
)وهبة

المهارات اللغوية ماهيتها و طرائق امحد فؤاد حممود عليان، 
)١٩٩٢دار املسلم،: رياض(تدريسها 

تطوير منهج التعليم وتقويم اللغة العربية ترميزي ننرسي، 
)٢٠١٥املمتاز، : بندا اتشية(للناطقين بغيرها 

)عامل الكتب: القاهر(تعليم اللغة العربية المعاصرة سعيد اليف،
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الوسائل المعينات في تعليم اللغة العربيةإمام اسرارى،
)١٩٩٥اليليب ماجل، : مالنج(

المنجد الوسيط في العربية المعاصرةاسكندارواصحابه،كميل 
)٢٠٠٣دار املشرق، : بريوت(

: لبنان (تعلم اللغات الحية و تعلمها, 
)مكتبة لبنان 

المدخل إلى البحث في العلوم صاحل بن محد العساف، 
)م٢٠٠٠مكتبة العبيكان،(، السلوكية

تدريس مهارات اللغوية المراجع فيعلي سامي احلالق، 
)٢٠١٠طرابلس: لبنان (،وعلومها

تدريسفيالمعاصرةالتربويةاالجتاهاتاهللا،فضلرجبحممد
٢٠٠٣الكتب،عالم:القاهرة،العربيةاللغة
مرجع،العربيةاللغةتدريسطرائقفي،السيدأمحدحممود
٣٣٣.صسابق،
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) ٢٠٠٣, دار احلديث: القاهر (,لسان العرب, ابن منظور
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Nama sekolah : Madrasah Ulumul Qur’an

Kelas/Semester : II Aliyah

Alokasi waktu : 3 x 40 menit

I. Standar Kompetensi

Membaca: menemukan pokok pikiran, gagasan dan

informasi melalui teks bacaan yang dipelajari

II. Kompetensi Dasar

Menemukan makna yang terdapat dalam teks bacaan.

III. Indikator

-membaca teks dengan benar

-menemukan makna di dalam teks

-menjawab pertanyaan yang terdapat di dalam teks

bacaan.



IV. Tujuan pembelajaran

- Mampu menterjemahkan teks dengan benar

- Mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang

terdapat di dalam teks.

V. Metode / Media pembelajaran

- samiyyah syafahiyyah

- Kotak bacaan (sunduq al-qiraah)

VI. Materi pembelajaran (terlampir)

VII. Kegiatan pembelajaran :

- Pendahuluan

 Guru masuk kelas, kemudian mengajak murid untuk

berdoa secara bersama-sama

 Guru mengabsen murid

 Guru memotivasi siswa agar menarik perhatiannya

dalam proses pembelajaran nanti.

 Guru memberitahukan secara garis besar materi

pembelajaran yang akan dipelajari hari ini.



- Kegiatan inti

 Guru membagi murid menjadi 4 kelompok

 Guru meletakkan media kotak bacaan di meja

kelompok masing-masing.

 Guru membacakan sebuah teks yang terdapat di dalam

media kotak bacaan dan murid menyimak teks yang

disediakan di media.

 Setelah mendengar teks yang dibacakan guru, guru

menanyakan mufradat yang tidak dipahami dari teks

yang telah didengar.

 Guru menjelaskan mufradat yang sulit dipahami

dengan memakai isyarat atau peragaan, tanpa

menterjemah langsung.

 Setelah murid paham teks yang telah dibacakan tadi,

murid mendiskusikan secara berkelompok arti dari

teks yang telah dibacakan.

 Setiap perwakilan dari kelompok membacakan teks

kemudian menterjemahkannya.

 Setelah semua murid mampu membaca dan

menterjemahkannya, murid diminta untuk menjawab

pertanyaan yang tersedia di bawah teks tersebut.



 Setelah murid menjawab pertanyaannya, guru

memeriksa jawaban dari setiap kelompok.

 Jika nilai kelompok 80 atau lebih, maka kelompok

tersebut bisa melanjutkan bacaan di tingkat selanjutnya,

akan tetapi jika nilainya kurang dari 80, maka

kelompok tersebut harus mendiskusikan kembali teks

sebelumnya, dan seterusnya.

 Kelompok yang mendapatkan nilai terendah akan

diminta membuat sebuah teks singkat tentang apa saja

yang sudah mereka pelajari.

- Penutup

 Guru meminta murid untuk menyimpulkan apa yang

dipelajari hari ini.

 Siswa mendengarkan pesan moral yang disampaikan

oleh guru.

 Guru dan siswa membaca doa penutup.

Ustazah Pembimbing Peneliti

( ) ( )









Lampiran 3
Materi pembelajaran

-احلريق-
والليل كله . والساعة عشر. فراشهكان حممد نائما يف 

. ليس فيها إال صوت احلفري يف الشارع. الدنيا ساكنةو .الم وبردظ
فقام من فراشه وفتح الشباك . مث مسع حممد صراخا يف اخلارج

ابراهيم وهو بيت صاحبه . فرأى حريقا يف بيت جاره. واطل منه
.الذي ياعب معه كل يوم

فدخل البيت يف وسط النار . فنزل حممد لينظره فما وجده
فأخذ حممد . فقام ابراهيم مرعوبا. ووصل إىل غرفة ابراهيم وناداه

فرأه مجيع الوافقني وفرحوا به ومدحوه . ونزل به إىل الشارع. بيده
.ألنه خلص صاحبه

-الراعي والذءب-
. كان ولد يرعى غنما

وذات يوم اراد ان . قريب من بلده، لتأكل من العشب األخضر



". الذئب الذئب" فصاح بأعلى الصوته. يسخر من اهل البلد
ولكنهم مل جيدوا شيأ، فعادوا . فخرج الرجال بعصيهم لنجدته

.من حيث أتوا والولد يضحك منهم
فخاف الولد وزعق . ى الذئب حقيقةويف اليوم التاىل أت

فظن الناس أن ا لولد عاد يسخر منهم"الذئب الذئب"مرة أخر
ففتك الذئب .ولذالك مل يهتموا صياحه. كما فعل أول مرة

لوال كذبه يف املرة األوىل لصدقه الناس يف . بعدد عظيم من الغنم
. وجاءوا لنجدته. املرة الثانية

- رحلة بالقطار-

، فاكمل ينة استنبولسفر بالقطارإىل املدفضل مالك ال
. تذكرة وححجز مكانا يف القطارإجراءات السفر، مث اشرتى 

وهناك قابل . ذهب مالك إىل احملطة مبكرا قبل مغادرة القطار
.ومن القطار شاهدا املناظر اجلميلة. صديقه طارقا، فركب القطار



-مكتب الربيد-

ل إبراهيم سليمسأ.يف الطريققابل إبراهيم صديقه سليم
أنا أذهب إىل مكتب الربيد، "أجاب سليم . إىل أين هو ذاهب

وإبراهيم يريد أن ". أريد أن ارسل رسالة بالربيد املسجل إىل اهلند
إىل مكتب معافذهب إبراهيم وسليم. يرسل برقية إىل أسرته

.الربيد املركزي



Test of Homogeneity of Variances

pretest

Levene Statistic df1 df2 Sig.

,335 3 14 ,800

Tests of Normality

kelompok Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

nilai
dim

ens

ion

1

pretest ,098 20 ,200* ,965 20 ,649

posttest ,174 20 ,114 ,933 20 ,179

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

Paired Samples Statistics

Mean N Std. Deviation

Std. Error

Mean

Pair 1 Pos 84,9000 20 9,80816 2,19317

Pre 34,5000 20 17,91060 4,00493



Paired Samples Correlations

N Correlation Sig.

Pair 1 Pos & Pre 20 ,080 ,737

Paired Samples Test

Paired Differences

t df

Sig.

(2-

tailed)Mean

Std.

Deviati

on

Std.

Error

Mean

95% Confidence

Interval of the

Difference

Lower Upper

Pair

1

Pos

-

Pre

50,40

000

19,720

15

4,4095

6

41,17069 59,62

931

11,4

30

19 ,000



Data lampiran statistic (Data Angket)

Statistics

soal1 soal2 soal3 soal4 soal5 soal6 soal7 soal8

N Valid 20 20 20 20 20 20 20 20

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0

Mean 3.30 3.20 3.20 3.25 3.45 3.45 3.30 3.40

Std. Deviation .733 .834 .768 .716 .759 .759 .733 .754

Sum 66 64 64 65 69 69 66 68

soal1

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 1 1 5.0 5.0 5.0

3 11 55.0 55.0 60.0

4 8 40.0 40.0 100.0

Total 20 100.0 100.0



soal2

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 1 1 5.0 5.0 5.0

2 2 10.0 10.0 15.0

3 9 45.0 45.0 60.0

4 8 40.0 40.0 100.0

Total 20 100.0 100.0

soal3

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 1 1 5.0 5.0 5.0

2 1 5.0 5.0 10.0

3 11 55.0 55.0 65.0

4 7 35.0 35.0 100.0

Total 20 100.0 100.0



soal4

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 1 1 5.0 5.0 5.0

3 12 60.0 60.0 65.0

4 7 35.0 35.0 100.0

Total 20 100.0 100.0

soal5

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 1 1 5.0 5.0 5.0

3 8 40.0 40.0 45.0

4 11 55.0 55.0 100.0

Total 20 100.0 100.0



soal6

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 1 1 5.0 5.0 5.0

3 8 40.0 40.0 45.0

4 11 55.0 55.0 100.0

Total 20 100.0 100.0

soal7

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 1 1 5.0 5.0 5.0

3 11 55.0 55.0 60.0

4 8 40.0 40.0 100.0

Total 20 100.0 100.0



soal8

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 1 1 5.0 5.0 5.0

3 9 45.0 45.0 50.0

4 10 50.0 50.0 100.0

Total 20 100.0 100.0

Rata-rata

Descriptive Statistics

N

Minimu

m

Maximu

m Sum Mean

Std.

Deviation

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic

Std.

Error Statistic

Ratarata 20 1.00 4.00 66.38 3.3188 .15693 .70182

Valid N

(listwise)
20



Dokumentasi proses pembelajaran dan gambar media pembelajaran

وسيلة صندوق القراءة

اإلختبار القبلي



إجراء التعليم باستخدام وسيلة صندوق القراءة

اإلختبار البعدي
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