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 استهالل 
 
 من الرحيمحبسم اهلل الر 

 
نَساَن َلف ي ُخْسر  ١﴿َواْلَعْصر    ﴾٢﴿﴾إ نَّ اْْل 

َات  َوتَ َواَصْوا إ َّلَّ الَّذ يَن  آَمُنوا َوَعم ُلوا الصَّاِل 
 ﴾٣ب اِلَْقِّ َوتَ َواَصْوا ب الصَّْْب  ﴿

 
 3-1آية  العصرسورة 

 (صدق اهلل العظيم)
 

 الَوْقُت أَْْثَُن م َن الذََّهب  
 (المحفوظات)     

 

http://www.tanjaoui.ma/quran/mobile/tafseer.php?sora=103&type=1&aya=1
http://www.tanjaoui.ma/quran/mobile/tafseer.php?sora=103&type=1&aya=1
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 إهداء

إىل أيب املكرم حممد بانت ياكوب وأمي 
الذين ربياين صغريا  املكرمة احملبوبة ميغا ويت

وأبقهما يف سالمة الدين والدنيا  حفظهما اهلل
 .واآلخرة

وإىل أساتذيت يف جامعة الرانريي اإلسالمية 
احلكومية، الذين أدوا واجبهم الالئق بالتقدير 

 .واإلجالل

وإىل مجيع صديقايت وأصدقائي يف جامعة 
الرانريي اإلسالمية احلكومية، أقول هلم شكرا 
جزيال على املساعدة يف إجناز هذا البحث 

 . العلمي،جزاهم اهلل خري اجلزاء

 ءساسرى سهن
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 كلمة الشكر والتقدير

 من الرحيمحبسم اهلل الر 
 

 هاحلمد هلل الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهر 
على الدين كله، والصالة والسالم على عبده ورسوله حممد خامت 

 .أمابعد. النبيني، وسيد ولد آدم أمجعني

فقد مت بإذن اهلل وتوفيقه تأليف هذه الرسالة الىت يقررها 
قسم التعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وتأهيل املعلمني جامعة 

كمادة من املواد املقررة يتعلمها الرانريي اإلسالمية احلكومية  
استخدام وسيلة الكلمة  :وختتص الرسالة حتت املوضوع .الطلبة

دراسة جتريبية بــ )املتقاطعة يف تعليم مهارة القراءة للمبتدئني 
(MIN 5 Kota Banda Aceh 

 األستاذةمها  كرها وتقديرها إىل فضيلة املشرفتنيمث توجه ش
، حلسن إشرافهما درا مبصرة املاجستري واألستاذةمحدية املاجستري 

هاهتما القيمة حىت تتمكن على هذه الرسالة وإرشاداهتما وتوجي



 

 ط

لعل اهلل باركهما . من فهم هذه الرسالة وكيفية البحث عنها
 . وجزامها خريا كثريا

شكرا واحرتاما بالم تقد  تمث من الواجب على الباحثة أن 
 احملبوبة وأم هاحممد بانت ياكوب الكرمي  مها أهبا لوالديها احملبوبني

وهذباها تذهيبا نافعا، تسأل الذين ربياها تربية حسنة يت ميغا و 
 .اهلل أن جيزيهما أحسن الثوب يف الدنيا واآلخرة

الشكر اخلالص ملدير بم الباحثة تقد  توإضافة على ما ذكر، 
اجلامعة وعميد كلية الرتبية ورئيس قسم اللغة العربية كما تشكر 
بقية األساتذة املكرمني يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية 

ه، ألهنم قذ بذلوا جهدهم يف سبيل تدريس طالب بندا أتشي
وطالبات جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية وإرشادهم إىل ما 

 .فيه صالحهم الدنيوي واألخروي

مث تشكر مجيع األخوات وكل من له أسهام يف إمتام هذه 
الرسالة، والتستطيع ذكر كل واحد منهم يف هذه العجالة 

 .القصرية
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 MIN 5 Kotaشكرا لرئيس مدرسة والتنسى أن تقدم 

Banda Aceh ة لفصل الرابع وملدرسحفظه اهلل تيار خب األستاذ
وجلميع املدرسني والتالميذ فيه الفضيلة روضة األستاذة ( ج)

الذين قد أعانوها يف مجع البيانات عند عملية البحث، عسى اهلل 
 . أن يعطيهم مجيعا أجرا عظيما

عليه وعثر على خطأ أو  وإن الباحثة لرتجو كل من اطلع
فاإلنسان حمل الزال واملؤمن مرآة . نقص فيها أن ينبهها عليه

وإهنا تسأل اهلل تبارك وتعاىل أن جيعل هذا العمل مباركا . أخيه
 .ونافعا هلا وملن قرأ هذه الرسالة

وتسأل اهلل العفو واملغفرة والسالمة للمسلمني وأن يوفقنا 
نبينا حممد وصحبه ومن سار  وصلى اهلل على. إىل سبيل اهلدى

 .واحلمد هلل رب العاملني. على هنجه إىل يوم الدين
 

 1109يوليو  01بندا أتشيه، 
 

 ثةالباح
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يف  ارات اللغوية اليت يتعلمها التالميذحدى مهمهارة القراءة إ تعد
م من يتعلب طريقة تعليم القراءة للمبتدئني هي تبدأ. املدرسة

 فمن الواقع، أن .م احلروف اليت تشكل الكلمةي، مث تعلالكلمات
التالميذ كان بعضهم   MIN 5 Kota Banda Acehيف  التالميذ

الكلمات يواجهون املشكالت يف القراءة ال يقدرون أن يقرؤا 
ال يستطيعون أن  لكنهمحروف اهلجائية، و  هم يفهمون. العربية

وسائل اإلعالم إمنا . تكون يف الكلمةيقرؤا األحروف عند 
الطريقة املستخدمة ليست . هي صورةفاملستخدمة يف املدرسة 

بالنسبة إىل هذا فإن هذا البحث . التالميذ متوافقة مع احتياجات



 ق
 

ف على واملّدرسة والتعر  التالميذ يهدف إىل التعرف على أنشطة
فعاال استخدام وسيلة الكلمة املتقاطعة يف تعليم مهارة القراءة 

إن منهج البحث الذي اعتمدت عليه الباحثة يف هذه  .للمبتدئني
 الذي واملدخل One group pre-test post-testdesignالرسالة هو 

وأّما مجع البيانات  .تعتمد يف هذا البحث هو املدخل الكمي
املالحظة املباشرة واالختبار القبلى تقوم فيها الباحثة فهي 

 MIN 5( ج)يف فصل الرابع التالميذ عينة من  23والبعدي يف 

Kota Banda Aceh.  وتتم اختبار الفرضيات بالستخدامT-test 
وقد  .0،،، (.sig)من النظام احملسوب نتيجة مستوى الداللة 

من هنا نتائج البحث املستنتجة من البحوث أن نالت الباحثة 
على  التالميذ استخدام وسيلة الكلمة املتقاطعة فعاال لرتقية قدرة

إن أنشطة  .MIN 5 Kota Banda Acehتعليم القراءة للمبتدئني بـــ 
باستخدام وسيلة واملدرسة يف عمّلية تعليم القراة وتعّلهما التالميذ 

ا الباحثة من ورقة املالحظة فقد حصلته .الكلمة املتقاطعة ممتاز
وهذان ( ٪0،,5) التالميذ نتيجةبو ( ٪ 52،30)املدّرسة  نتيجةب

 . ٪ ،،2 -52تدالن على أهنما وقعا بني 
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ABSTRACT 

Title                            : Application of crossword media on 

reading skills learning for beginner 

students in MIN 5 Banda Aceh. 

Name   : Sri Sahnisa 

NIM   : 150202126  

 

Media is very important in learning, because media is a tool 

that can convey information to students in a more interesting 

way. Crossword puzzles are chosen because this method is 

easily made by the teacher later, and students can use it. 

This crossword tool can increase students' enthusiasm for 

learning. Because in learning there are games that make 

students more active in learning and interacting with friends 

in problem solving. Learning is a process of mutual 

influence between teachers and students. In this case, the 

activities that occur are teacher education and student 

learning. In the learning process, students must experience 

behavioral changes for the better. But some students have 

difficulty reading, they are not able to read Arabic words. 

They understand the alphabetletters, but they cannot read 

the alphabet letters when they are in the word. The media 

used in school is a picture. The method used is not in 

accordance with the needs of students. In this case, this 
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study aims to identify the impact and responsiveness of 

students in MIN 5 Banda Aceh Cityon reading skills for 

beginner students using crossword media. The research 

approach adopted by researchers in writing this thesis is that 

One group pre-test post-test design type of research is 

quantitative. Data collection consisted of direct observation 

and pre-test post-test samples taken in this study, namely 32 

students in IVC class MIN 5 Banda Aceh City. The 

hypothesis is tested using a T-test from the system which is 

calculated as a result of the 0.05 level of significance. This 

research shows that the use of the crossword puzzle method 

is effective for improving reading skills for beginner 

students in MIN 5 Banda Aceh City. The results obtained by 

students after learning increased higher than their previous 

results, and the results of the T-test were (,000). 
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ABSTRAK 

Judul Skripsi   : Penerapan media teka – teki silang 

pada pembelajaran      keterampilan 

membaca bagi siswa pemula di MIN 5 

kota Banda Aceh. 

Nama : Sri Sahnisa 

NIM  :  150202126 

 

Media sangat penting dalam pembelajaran, karena media 

adalah alat yang dapat menyampaikan informasi kepada 

siswa dengan cara yang lebih menarik. Teka-teki silang 

dipilih karena metode ini mudah dibuat oleh guru nantinya,  

dan siswa dapat menggunakannya. Alat teka-teki silang ini 

dapat meningkatkan antusiasme siswa untuk belajar. Karena 

dalam belajar ada permainan yang membuat siswa lebih 

aktif dalam belajar dan berinteraksi dengan teman dalam 

pemecahan masalah. Belajar adalah proses saling 

mempengaruhi antara guru dan siswa. Dalam hal ini, 

kegiatan yang terjadi adalah pendidikan guru dan 

pembelajaran siswa. Dalam proses pembelajaran, siswa 

harus mengalami perubahan perilaku menjadi lebih baik. 

Tetapi beberapa siswa mengalami kesulitan dalam 

membaca, mereka tidak mampu membaca kata-kata Arab. 

Mereka mengerti huruf-hurufnya, tetapi mereka tidak dapat 

membaca huruf-huruf  tersebut ketika berada di dalam kata. 
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Media yang digunakan di sekolah adalah gambar. Metode 

yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. 

Dalam hal ini, penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi dampak dan daya tanggap siswa di MIN 5 

kota Banda Aceh pada keterampilan membaca untuk siswa 

pemula, menggunakan media teka-teki silang. Pendekatan 

penelitian yang diadopsi oleh peneliti dalam menulis skripsi 

ini adalah One group pre-test post-test design jenis 

penelitian ini adalah kuantitatif. Pengumpulan data terdiri 

dari observasi langsung dan pre-test post-test sample yang di 

ambil dalam penelitian ini yaitu 32 siswa pada kelas IVC 

MIN 5 kota Banda Aceh. Hipotesis diuji menggunakanT-

test dari sistem yang dihitung sebagai hasil dari tingkat 

signifikansi 0,05. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

penggunaan metode teka-teki silang efektif untuk 

meningkatkan kemampuan membaca bagi siswa pemula di 

MIN 5 kota Banda Aceh. Hasil yang diperoleh siswa setelah 

pembelajaran meningkat lebih tinggi dari hasil mereka 

sebelumnya, dan hasil dari T-test adalah (000). 
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 الفصل األول

 أساسيات البحث

 مشكلة البحث - أ

اللغة العربية مادة من املواد الدراسية اليت يتعلمها يف 
املهمة يف املدارس  واللغة العربية هي املادة. سالميةاملدارس اإل
ليت جيب أن املهارات ا أربعويف اللغة العربية هناك . اإلسالمية

 ،ومهارة الكالم ،وهي مهارة اإلستماع .يتعلموا هبا الدارسني
 .ومهارة الكتابة ،ومهارة القراءة

ارات اللغوية اليت يتعلمها ومهارة القراءة هي مهارة من امله
القراءة من الوسائل املهمة اليت ال ميكن . يف املدرسة التالميذ

القراءة يعرف اإلنسان خمتلف املعارف االستغناء عنها، وسيلة 
والثقافات، إذن هي وسيلة التعليم األساسية، وأداته يف الدرس 

فمهارة القراءة مهارة استعملها  1.والتحصل وشغل أوقات الفراغ
                                                             

: دار املسلم)المهارات االلغوية وطرائق تنميتها، أمحد فؤاد عليان،  1
 .89 .ص ،(0212
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يكون  أن حىتن أن يفهموا النصوص العربية الناس حني يريدو 
القراءة اليت تدرس يف مادة  وعاتقادرين على فهم موض تالميذال

 .اللغة العربية

م من يتعلب هي تبدأتعليم القراءة للمبتدئني طريقة 
، هذه الطريقة .م احلروف اليت تشكل الكلمةي، مث تعلالكلمات
الكلمة بشكل ، مث يلفظ املناسبة وسائلالبملعلم كلمة يعرض ا

كلمة حىت ال، يعّلم املعلم اخلطوة التالية. التالميذمتكرر ويتبعها 
، وحتليل من معرفتها، وقراءهتا، وحتليلها تالميذيتمكن ال

   0.فاألحر 
 التعليم عامل من العوامل املؤثرة يف عملية عترب الوسيلةت

هي لعبة و  وسيلة الكلمة املتقاطعة إحدى من الوسائل. التعلمو 
فكرية وذهنية، تتكون من عدة مربعات سوداء وبيضاء على 

أو  أعمدة وصفوف من املربعات الفارغةشكل جدول حيوي 

                                                             
2
Mujib Fathul Dan Nailur Rahmawati. 2012. Permainan 

Edukatif Pendukung Pembelajaran Bahasa Arab (2). Jogjakarta: 

DIVA Press (Anggota IKAPI) Hlm. 73-74.  
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 3.لعبة أو رياضة ذهنّية تعتمد على مجع حروف، لتكوين كلمات
 عملها املدرس لرتقية كفاءة التالميذوسيلة الكلمة املتقاطعة يست

  .على مجع حروف لتكون كلمات
تعليم اللغة العربية ب   MIN 5 Kota Banda Acehقد قامت

ال  بعضهم التالميذفمن الواقع، كان  .مادة وفروعها كالقراءة
حروف اهلجائية،  هم يفهمون. الكلمات العربيةيقدرون أن يقرؤا 

. تكون يف الكلمةعند  األحروف ال يستطيعون أن يقرؤا لكنهمو 
الطريقة . هي صورةفوسائل اإلعالم املستخدمة يف املدرسة إمنا 

 . تالميذالاملستخدمة ليست متوافقة مع احتياجات 

 املشكالت، تريد الباحثة أن تبحث يف على هذه عتمادا إ
استخدام وسيلة الكلمة املتقاطعة يف تعليم مهارة القراءة  "

وهذه  ." (MIN 5 Kota Banda Acehدراسة جتريبية بــ ) للمبتدئني
 .    مل تكن موجودة يف هذه املدرسة من قبلالطريقة 

      

                                                             
 /htttps://ar.wikipedia.org/wiki الكلمات املتقاطعة، متاح علىهوم فم3

  .02/11/0212املتقاطعة، تاريخ الدخول _الكلمات 
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 البحث سؤاال - ب
 :حتدد املشكالت منهاابقة متكن أن من البّيانات السّ 

وسيلة ستخدام واملدرسة يف ا طة التالميذشأن كيف -1
 يف تعليم مهارة القراءة للمبتدئني ؟  الكلمة املتقاطعة

لرتقية قدرة  استخدام وسيلة الكلمة املتقاطعة فعالية هل -0
 ؟يف تعليم مهارة القراءة للمبتدئني  التالميذ

  
 البحث فاهد - ج

واملدرسة يف االستخدام  أنشطة التالميذ التعرف على -1
تعليم مهارة القراءة  يف وسيلة الكلمة املتقاطعة

 . للمبتدئني
يف  وسيلة الكلمة املتقاطعةاستخدام  يةالتعرف على فعال -0

 . تعليم مهارة القراءة للمبتدئني
 

 أهمية البحث - د

 :وأما أمهية هذا البحث فهي كما تلى
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  تالميذلل -1
 .لرتقية مهارة القراءة تالميذيسهل ال

 للمدرس -0
 .مهارة القراءة للمبتدئني يساعد املدرس يف التعليم والتعلم

 للباحثة -3
وسيلة الكلمة بتعليم مهارة القراءة  لزيادة املعرفة عن

 .للمبتدئني املتقاطعة
 

 حدود البحث - ه
 احلد املوضوعي -1

وسيلة الكلمة استخدام  الباحثة تبحث عن املوضوع
  .تعليم مهارة القراءة للمبتدئنييف  املتقاطعة

 احلد املكاين -0
 MIN 5 Kota Banda يف إن الباحثة تبحث هذه الرسالة

Aceh. 
 احلد الزماين -3

   .0218احثة تبحث هذه الرسالة يف السنة إن الب
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 والفروضافتراضات  - و
مد على االفرتاضات وهي ن البحث يف هذه الرسالة يعتإ

 .نتيجة عملية التعليم والتعلمإىل املناسبة حتميل  وسيلةأن ال
 :افرتاضتهما الباحثة من البحث فهيوأما الفرضان اللذان 

وسيلة الكلمة استخدام ن إ: (Ha) الفرض البديل -1
يف تعليم   لرتقية قدرة التالميذفعاال ونيك املتقاطعة

 .القراءة للمبتدئنيمهارة 
وسيلة الكلمة استخدام ن إ: (Ho) الفرض الصفري -0

يف تعليم   لرتقية قدرة التالميذكن فعااليمل  املتقاطعة
 .مهارة القراءة للمبتدئني

 
 مصطلحات البحث - ز

 وسيلة الكلمة املتقاطعة استخدام" إن موضوع هلذا البحث 
 ." يف تعليم مهارة القراءة للمبتدئني

قبل أن تبحث الباحثة هذه الرسالة حتسن هبا أن تشرح 
 :وهي. لحاتمعاين بعض األلفاظ أو املصط
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 الكلمة املتقاطعةوسيلة   -1

مجع من كلمة وهي الفظاة واحدة أو " الكلمات " كلمة 
الكلمة وهي كّل ما تقع على  .جمموعة الفاظ دالة على معىن

حرف الواحد من احلروف اهلجاء وتقع على لفظة مؤلفة من 
واصطالحا هي اللفظ املفرد الدّل  4.مجاعة حروف ذات معىن

 2.على املعىن

على صيغة اسم " تقاطع " مأخوذ من فعل واملقاطعة 
ويف  2.الفاعل أي إبانة بعض أجزاء اجلرم من بغض فصال

االصطالح يطلق معىن الكلمات املتقاطعة لعبة أو رياضة ذهنّية 
 7.تعتمد على مجع حروف لتكوين كلمات

                                                             
. ، ص(دار املعارف، دون سنة: القاهرة ) لسان العربي،ابن املنظور،  4

702. 
دار عمر : مليزيا) القواعد األساسية للغة العربية،السيد أمحد اهلامشي،  2
 .12. ، ص(0212املخرت، 
 .417. ، ص,,,لسان العربي، ابن املنظور،  2

 معجم العربي عربي، متاح على –معجم املعاين اجلامع 7
 ,ar-http://www.almaany.com/ar/dict/ar  02/11/0212تاريخ الدخول.  

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
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هبا يف هذا البحث أن جيري املدّرس عملية وأما املراد 
 .اللعبةتدريس القراءة باستخدام هذه 

 تعليم -0

تعليما، كلمة  –يعّلم  –عّلم " فالتعليم هو مصدر من 
 9."علم له عالمة جعله أمارة يعرفها . جعله يعلمها: التعليم لغة 

إيصال العلم أو املعرفة إىل ذهن التالميذ بطريقة " واصطالحا هو 
وعلى هذا أن التعليم هو إيصال العلم أو املعرفة إىل  8."منظمة 

على القيام بوظائفهم يف اجملتمع  ذهن التالميذ ليكونوا مستعدين
   .وحياهتما اليوم

 

 

                                                             
بريوت، دار ) المنجد في اللغة العربية واإلعالم املطبعة الكثوليكية، 9
 .220.ص( 1892ااملشرق، 
اجلزء المنهج الحديث في التربية وطرق التدريس،  حامد عبد القادر، 8

 .8 .ص ،(مكتبة النهّصة: مصدر)، الثاين
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 القراءة مهارة -3

 "مهارة " ترتكب من كلمتني مها "  مهارة القراءة "كلمة  
أن يقرؤوا شيئا عند تعليم اللغة  التالميذمبعىن قدرة " القراءة " و 

 . العربية

مهار )مهرا  –ميهر  –لغة مصدر من مهر " مهارة  "كلمة 
 12."قدرة على أداء عمل حبذف و براعة ( " مهور –مهارة  –

واملراد هبا  إصطالحا هي الشيئ الذي تعلمه الشخص للقيام به 
 .  بكل سهولة ودقة، إماباستخدام اجلسم أو النقل

تتبع بالنظر : قراءة  –يقرأ  –فكلمة القراءة لغة هي قرأ 
وأما مفهوم القراءة  11،نصا مكتوبا أو مطبوعا ونطق بكلماته

اصطالحى هو نطق الرموز وفهمها وحتليل املقروء ونقده والتفاعل 

                                                             
المعجم العربي االساسي للناطقين اللغوين العرب،  مجاعة من كبار 12
   .1127 .ص(بتكليف من املنظمة العربية والثقافة) بالعربية،

11 دار املشرق، : بريوت)المنجد الوسيط، كميل اسكندر حشيمة،  
 .943 .، ص(0223
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معه، واإلفادة منه يف حل املشكالت، واالنتفاع به ىف املواقف 
 10.روءواملتعة النفسية باملقاحليوية، 

 مبتدئنيلل -4

، من يبتدئ يف تعّلم علم أو يبتدئ –اسم فاعل من ابتدأ 
 التالميذ املراد يف هذا البحث يعينو  .فّن، شخص قليل اخلرب

 13.ألويلالذي يتعلموا اللغة العربية يف املرحلة ا

 الدراسات السابقة - ح
ثة بعدد ليتحرر الباحثة عن الرسالة املتسوية فقام الباح

 :السابقة كمايليالدراسات 
رسالة نوفي أروندا، استخدام طريقة المناقشة  -1

دراسة ) بوسيلة األوراق الممزقة في تدريس القراءة
 4112 سنة ،(العلوم بندا أتشية تجربية بمعهد در

 .ه1242/ م
                                                             

: الرياض)ماهيتها وطرائق تنميتها، : المهارات اللغوية أمحد فؤاد عليان،  10
 .121 -88. ، ص(0212دار املسلم، 

  . ، اللغة العربية املعاصرقاموس المعجم الوسط تعريف ومعىن يف 13
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أن الطلبة ال يستطيع أن مشكلة البحث يف هذه الرسالة 
البحث يف  وأهدف. قراءة النصوص العربية فصيحا وسليما ؤايقر 

عرفة فعالية تطبيق طريقة املناقشة بوسيلة األورق مل هذه الرسالة هي
  .املمزقة يف تدريس القراءة لرتقية قدرة الطالب يف فهم القراءة

ومن النتائج احملصولة . فهو دراسة جتريبية وأما منهج البحث
استخدام طريقة املناقشة بوسيلة األورق  نإمن هذا البحث 

تدريس القراءة تكون فعالية لرتقية قدرة الطالب يف فهم املمزقة يف 
 .القراءة

وأما جوانب اإلتفاق بني الدراسة السابقة بالدراسة احلالية 
من حيث منهج البحث فهما منهج التجريبية، ومن ناحية 

وسيلة األوراق املمزقة يف تدريس الاإلختالف الدراسة السابقة هي 
استخدام وسيلة الكلمة املتقاطعة يف  وأما الدراسة احلالية. القراءة

 .  تعليم مهارة القراءة للمبتدئني

رسالة مشيطة، تطبيق وسائل المتحركة في تحسين  -4
نطق الحروف لترقية قدرة الطلبة في مهارة القراءة 
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دراسة تجربية بالمدرسة اإلبتدائية الحكومية )
 .ه1242/  م4112 سنة ،( Tungkopاإلسالمية

أن الطلبة ال يستطعوا أن مشكلة البحث يف هذه الرسالة 
وأهدف البحث يف  .يقرئوا قراءة اللغة العربية فصيحة وسليمة

البيان على أنشطة الطلبة يف تعليم القراءة هذه الرسالة هي 
بتطبيق وسائل الرسوم املتحركة، والبيان على فعالية وسائل الرسوم 

  .مهارة القراءةاملتحركة لرتقية قدرة الطلبة يف 

ومن النتائج احملصولة . فهو دراسة جتريبية وأما منهج البحث
تطبيق وسائل الرسوم املتحركة يكون فعاال ن إمن هذا البحث 

 .لرتقية قدرة الطلبة يف تعليم القراءة

وأما جوانب اإلتفاق بني الدراسة السابقة بالدراسة احلالية 
من حيث منهج البحث فهما منهج التجريبية، ومن ناحية 

وسائل املتحركة يف حتسني نطق اإلختالف الدراسة السابقة هي 
وأما الدراسة احلالية . احلروف لرتقية قدرة الطلبة يف مهارة القراءة

يف تعليم مهارة القراءة  استخدام وسيلة الكلمة املتقاطعة
   .للمبتدئني
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 Problem Basedفعالية تطبيق  رسالة ففي محرم، -4

Learning   على ترقية مهارة القراءة عند الطالب 
الحكومية  ثانويةدراسة تجربية بالمدرسة ال)

/  م4112سنة  ، (بندا أتشية Rukohاإلسالمية 
   .ه 1242

ال يستطعوا أن أن الطلبة مشكلة البحث يف هذه الرسالة 
وأهدف البحث يف  .يقرئوا قراءة اللغة العربية فصيحة وسليمة

 Problem Basedعلى فعالية من تطبيق  ةعرفملهذه الرسالة هي 

Learning  على  ةعرفعلى ترقية مهارة القراءة عند الطالب وامل
على تعليم    Problem Based Learningأنشطة الطالب بتطبيق 

 .القراءة

ومن النتائج احملصولة . فهو دراسة جتريبية منهج البحثوأما 
يكون   Problem Based Learningتطبيق  نمن هذا البحث إ

 .على ترقية مهارة القراءة عند الطالب فعاال
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سة احلالية تفاق بني الدراسة السابقة بالدراوأما جوانب اال
منهج التجريبية، ومن ناحية  من حيث منهج البحث فهما

 Problem Based Learningتطبيق هي  الدراسة السابقة اإلختالف
وأما الدراسة احلالية  .على ترقية مهارة القراءة عند الطالب  

استخدام وسيلة الكلمة املتقاطعة يف تعليم مهارة القراءة 
   .للمبتدئني

 طريقة كتابة البحث - ط
اعتمدت الباحثة على دليل إعداد أما كيفية كتابة الرسالة ف

قسم  تعليم  ( معة األوىلدرجة املرحلة اجلا) كتابة الرسالة العلمية و 
اللغة العربية كلية الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريى اإلسالمية 

 .احلكومية



51 
 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 وسيلة الكلمة المتقاطعة - أ
 الكلمة المتقاطعة وسيلةال تعريف -1

 مجع من كلمة وهي لفظة واحدة أو"  الكلمات "كلمة 
واملتقاطعة لغة اسم فاعل من . جمتموعة ألفاظ دالة على معىن

-يتفاعل -ى وزن تفاعلتقاطعا متقاطع عل - يتقاطع - تقاطع
  5.متفاعل مبعىن بعضه من بعض - تفاعال

والكلمات املتقاطعة هي لعبة فكرية ذهنية، تتكون من عدة 
وبيضاء على شكل جدول جدول من املربعات مربعات سوداء 

وبزغت الكلمات املتقاطعة يف أول مرة على شكل   .الفارغة
                                                             

عة الثامنة وعشرون، الطب ،المنجد فى اللغة واالعالم مؤسسة دار املشرق،5
 .146.، ص(م5891 دار املشرق، :لبنان -بريوت )

2
TTS. Wikipedia Bhs Indonesia, Ensiklopedia Bebas Id. 

Wikipedia. Org/Wiki/Teka-Teki Silang. 8/16/14. Diakses pada tanggal 

17 Agustus 2014.  
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كثري من الناس هذا اللعب وتتبع عمل، ويهتم  بسيط وسهل يف ال
شركات الصحافة األخرى هبذا النجاح وهكذا حىت يكون اللعب 

ويعمل هذا اللعب بإمالء املربع بأحرف . ينشر يف أحناء العلم
 .معينة

بوبكني . د.ب.و (L.A.Hill)هيل . أ.وقد قام ل
(B.D.Bobkin) وي مترينات بتأليف أربعة كتب حتت يف كتاهبما

وقد . ارس اللغة اإلجنليزية من غري أهلهاالكلمات املتقاطعة لد
األول  موعة على مترينات سهلة يف الكتاباحتوت هذه اجمل

وملساعدة الدارس على . الكتاب الرابعتتدرج يف الصعوبة حىت 
التوصل إىل املفردات املطلوبة حيتوي كل التمرين على بعض 

كما . ىل املفردات املطلوبةالصور والرسوم اليت تدل على التوصل إ
جع إن حل كل الكلمات املتقاطعة موجود يف هناية الكتاب لري 

. إليه الدارس ويقارن بني إجابتها، واإلجابات الصحيحة
ويستطيع املعلم أن يألف مترينات الكلمات املتقاطعة اخلاصة 
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بأحد الدروس وإن كان ذلك حيتاج إىل خربات ومهارات خاصة 
 6.ووقت طويل

الكلمة املتقاطعة هي شكل من أشكل األلعاب اللغوية، 
وهذه اللعبة ميكن استعماهلا كأسلوب لتدريب املفردات ومهارة 

 4.القراءة

 ألن، املتقاطعة الكلماتالوسيلة  ةالسبب اختيار الباحث
يف تركيب األحرف حىت يكون  لتالميذا يساعدوا سيلةالو هذه 

هذه  .اهلجائية املنفصل واملتصلوالكتابة حروف . هلا معىنالكلمة 
مناسبة جًدا للتطبيق على مهارات القراءة  ةللباحثوفًقا  يلةالوس

هي أن  ةالباحث تألن املشكلة اليت وجد .للمستوى املبتدئ
هم يفهمون . يقدرون أن يقرؤا الكلمات العربيةال  لتالميذا بعض

د أن يقرؤا األحروف عن يستطيعونحروف اهلجائية، ولكنهم ال 
 .تكون يف الكلمة

                                                             
مكتبة : بريوت) ،، تعلم اللغات الحياة وتعليمهاصالح عبد اجمليد العريب6
 .586. ، ص(5895: لبنان

4
M. Kalilullah, “ Permainan Teka-Teki Silang Sebagai Media 

Dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Mufradat)”. Jurnal Pemikiran 

Islam, Vol.37 No. 1 (Januari-Juni 2012), Hal. 2.  
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 أهداف الوسيلة الكلمة المتقاطعة -2

 1:أهداف الوسيلة الكلمة املتقاطعة

 .املساعدة يف الرتكيز الذهين وربط املفاهيم معا -5
تعزيز مهارات التعامل مع اآلخرين من خالل  - 

 .املناقشة والتعاون
 .تغيري لعادات ومهارات التعلم والتعليم -6
االسرتخاء توفري بيئة تعليمية تضفي جوا من  -4

 .واملرح واملتعة والتسلية يف عملية التعلم
 .تعزيز التفكري الناقد وتشجيع التفكري املنطقي -1
خر ظهور اعراض أمراض الشيوخوخة تأ -1

 (.اخلرف والزهامير)
 . التفكري يف التفكري -1

                                                             
توظيف الكلمات المتقاطعة في تدريس / د ثاين حسني خاجي . م. أ1

 Journal Of College Of Education..... مادة الفيزياء واثرها في التحصيل

..... 2016 No.3 . 
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الصغار . إن الكلمة املتقاطعة من وسائل الراحة والتسلية
ومبناسبة تدرس اللغة األجنبية جيوز  .والكبار يقبلوهنا على الّسواء

على كتابة حروف اللغة  لتالميذا للمدّرس االستعانة هبا لتدريس
ولكن الكلمة املتقاطعة البد أن  1.منفصل وهم مرتاحون مسرورو

. يسممها املدرس نفسه حىت تناسب موادها مع خطّة الدرس
ال  وعند إعدادها البد من االجتناب من الكلمة النادر االستعم

 . اللغوية واملعرفية لتالميذا كما ينبغي االهتمام مبستوى

ويف هذا البحث تستهدف الباحثة استخدام الكلمة 
 لتالميذااملتقاطعة لتدريس الكلمات ليعرف مهارة القراءة 

 .صحيحا وفصيحا
 

 أهمية الوسيلة الكلمة المتقاطعة -3

 1:للكلمات املتقاطعة أمهية كثرية منها

                                                             
  . 84. ص... الدكتوراندي إمام أسرارى، 1
سيكولوجية الوسائل التعليمية و وسائل ، عبد اجمليد سيد أمحد منصور1

 .69 .ص ،(5896دار املعارف : الرياض ) تدريس اللغة العربية،
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 تطوير على سيطرة املفردات  -5
مة فيها هي األسئلة عن اكان األكثرية األسئلة املستخد

املرادف الكلمات فمن خالهلا ميكن على الشخص 
معتادا على استخدام االختالفات املفردات سواء يف اللغة 

 .الشفوية واملكتوبة
 ممارسة الذاكرة - 

الكلمات املتقاطعة جيعل الشخص معتادا على تدريب 
ته من الكلمات الىت مت البحث عنها والتمارين ذاكر 

 .الرياضية اخلفيفة اليت متكن أن تعزز الذاكرة
 تعلم املفردات اللغات األجنبية -6

كانت األغلبية من األسئلة اجملهزة تتعلق باملصطلحات 
املتنوعة يف اللغة اإلجنليزية أو اللغة احمللية أو لغات أجنبية 

 .أخرى
 املعلوماتدفع إىل توسيع  -4

الرغبة يف ملء كل األجوبة يف الكلمات املتقاطعة تشجع 
الشخص على سؤل أو فتح القواميس واملوضوعات 
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واألطالس واإلنرتنت أو حبثا عن مصادر مرجعية أخرى 
 .للحصول على اإلجابات اليت مل يتم شغلها

 تضيع امللل -1
بعض الناس جيب أن يفتح عرب اإلنرتنيت لبحث عن 

قاطعة أثناء السفر، وخصوصا عندما يكون الكلمات املت
لديه الوقت لالنتظار، على سبيل املثال يف املطارات 

 .وحمطات واملستشفيات

يفيد فائدة يف تعليم  أمهية الوسيلة الكلمة املتقاطعة وهذه
وليست عن تعليم  ،يف تعليم القراءة لتالميذايساعد . القراءة

املفردات اللغات األجنبية، تعليم هناك تعليم . مهارة القراءة فقد
ألجل ذلك إختارت  .الكتابة، طريقة حفظ املفردات وغري ذلك

 .  الباحثة هذه الوسيلة، يعىن وسيلة الكلمة املتقاطعة

 مزايا وعيوبا الوسيلة الكلمة المتقاطعة -4

والوسائل املناسبة . إن جلميع الوسائل التعليمية مزايا وعيوبا
على حتقيق األهداف املرجودة يف هي اليت تساعد املدرس 

 .الظروف اخلاّصة لتعليم اللغة العربية



   

 

 9:الكلمة املتقاطعة كما يلي ومن مزايا وسيلة

توفري التعزيز لنها تطبق على الدارس الذي لديهم  -5
 .جتربة الدراسة السابقة

هي من اسرتاتيجية التدريس اليت ميكن  اللعبة - 
استخدامها يف التعليم والتعلم فمن استخدامها 

الدارس أن يطلع هبا النشاط العقلي ميكن على 
 .واجلسدي

ميكن استخدامها إلحياء اإلثارة تعلم الدارس  -6
 .وابتعاد عن امللل

 .حفظ العلم يف الذاكرة  يفيد على سهولة -4
 .بسهولة ميكن احلصول أو اإلعداد عليها -1
كيفية اللعب سهولة فهي بإمالء اإلجابة املقدمة  -1

 .عموديا وأفقيا

                                                             
استخدام وسيلة الكلمات المتقاطعة في تدريس اإلمالء  خبار مسليم،9

 Vol. لرتقية قدرة الطلبة على تركيب اجلمل املفيدة مبعهد دار اإلحسان اإلستماعي

5. 
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 8:أما عيوهبا كما يلي

 .تكون احيانا الكلمات اجملهزة قصري -5
تثري اللعبة غلى الضوضاء، فتكون الصف اجملاور  - 

 .مثري للقلق
تتطلب معرفة الكثرية من املفردات للحصول على  -6

 .إجابت

 رة القراءةمها -ب

 مهارة القراءةمفهوم   -1

تعد القراءة واحدة من املهارات اللغوية املتمثلة يف احملادثة 
كالم والكتابة من أدوات واالستماع والقراءة والكتابة، وإذا كان ال

اليت تتخصص يف ارسال املعىن فإن القراءة تشرتك مع  التعبري
االستماع يف أهنا تتخصص يف استقبل املعىن إذا كان القارئ يقرأ 
لنفسه، أما إذا كان يقرأ لآلخرين عدت القراءة من باب ارسال 

 .  املعىن
                                                             

 Vol 5...... املرجع نفسه 8
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ومفهوم القراءة إذا يتمثل يف أن يكون املرء قادرا على 
ال شفوي يف ضوء جمموعة من حتويل املادة املكتوبة إىل اتص

القواعد الواضحة، وأن يفهم حمتوى املكتوب ويكون قادرا على 
احلكم عليه، وأن يقوم فينة اجلمالية، ومن أجل ذلك كله كان 
بعد أن يكسب القارئ فنية قراءة احلروف بغية الفهم بعد ذلك 

 52.واحلكم

يت مهارة القراءة هي الثالث من املهارات اللغوية األربعة ال
وأن القراءة احلقيقة هي عملية ذهنية . يف املدرسة لتالميذا يتعلمها

وأما . ألجل الوصول إىل املعلومات اليت تضمنتها املواد املكتوبة
حتميل املواد املكتوبة إىل أصوات منطوقة فليس إال قراءة بداية 

 55.يقوم هبا غالبا املبتدءون يف القراءة

                                                             
بلون )الطبعة الثانية  في طرائق تدريس اللغة العربية،حممد أمحد السيد، 52
 .2 6.، ص(ه5451-5451: املكان

 .666. ، ص. . . املرجع نفسه 55
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افع كبرية يف تعليم اللغة وكانت القراءة ذات شأن عظيم ومن
 التالميذ العربية ألهنا أساس مهم يف حبث العلم ووسيلة لتدريب

 .على استعاب النصوص العربية

 أنواع القراءة -2

يف ضوء مفهوم القراءة ومهارهتا تتطلب القراءة من 
صاحبها أن تكون لديه ثروة لفظية وقدرة على تعريف الكليمات 

الشخص والتفاعل مع املقروء وفهم معانيها وربطها خبربات 
وهذه . ونقده، وهذه القدرات البد منها يف خمتلف أنواع القراءة

األنواع ختتلف من حيث االداء، كما ختتلف أنواع الغرض العام 
  5.للقارئ

القراءة : حيث االداء تنقسم إىل قسمني فهي فالقراءة من
 56.الصامتة، والقراءة اجلهرية

                                                             
تدريس العربية في التعليم العام رشدى أمحد طعيمة وحممد السيد مناع،  5

 .5 5 .ص ،نظريات وتجارب
، رةموجه الفى لمدرسة اللغة العربية، الطبعة العاشالعبد العليم إبراهيم،  56

 .11 .ص ،(5558 :دار املعارف: مصر)
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 القراءة الصامتة ( أ

القراءة الصامتة هي عملية فكرية تظهر فيه انتقال واملراد ب
العني فوق الكلمات وإدراك القارئ ملدلوالهتا وفهم معانيها 
لسهولة ودقة سرية ليس فيها صوت وال مهس وال حتريك لسان أو 

وإن القراءة الصامتة يكون نظرا واستبصارا وهبا تشرتك . شفة
 .اجلهرية يف النطق القراءة الصامتة مع القراءة اجلهرية وتنفرد

تستخدم هذه القراءة يف كل مراحل التعليم، يف هذه النوع  
اليبالون عن أسلوب القراءة وقواعدها ألن فيها هم  لتالميذاكان 

وهذه القراءة عملية . يقرءون بلسرعة لكل فهم ماتضمنتها القراءة
والقراءة الصامتة يقرأ  . فكرية تفهم معاين القراءة بسهولة ودقة

 .لنفسهم فقط واليرفع الصوت عند القراءة لتالميذا

 القراءة اجلهرية  ( ب

والقراءة اجلهرية هي القراءة بالصوت أو حتويل الرموز 
وهتدف القراءة اجلهرية يف حجرات الدراسة . الكتابة إىل األصوات
 .لتالميذا غالبا إىل تقييم النطق
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املرء  القراءة اجلهرية هي ذلك اللون من القراءة الذي يؤدية
بصورة شفوية مستخدم فيه نطق احلروف والكلمات واالداء 

على  لتالميذاوتلوين القراءة حبسب املوافق، والغرض فيها هتويد 
صحة القراءة وجودة النطق وحسن االداء، وهي مفتلح الطالقة 

 54.والدقة يف القراءة الصامتة

 :ومن موافق القراءة اجلهرية االجتماعية
 القاء التعليمات -5
 القراءة االخرين - 
 القراءة بقصد إمتاع القارئ واستمتاع السامعني -6
 قراءة قطعة أدبية لالستماع بنغمها ووزهنا وموسقها -4
 قراءة حماضر اجللسات -1
 .القراءة بقصد اعطاء اآلخرين فكرة من موضوع ما -1

قراءة : ومن ذلك بيان نعرف أن أنواع القراءة قسمني
متة هي عملية فكرية تظهر وقراءة الصا. الصامتة وقراءة اجلهرية

                                                             
 دار الشواف،: القاهرة)العربية، تدريس فنون اللغة محد على مذكور، ا  

 .1 5 .، ص(بدون السنة
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. فيه انتقال العني فوق الكلمات وفهم معناها لسهولة ودقة سرية
وقراءة اجلهرية هي القراءة الذي يؤدية املرء بصورة شفوية 
مستخدم فيه نطق احلروف والكلمات واالداء وتلوين القراءة 

وتعتمد الباحثة يف هذا البحث على القراءة . حبسب املوافق
على قراءة املبتدئني خاصة  ن هذا القسم مناسباجلهرية، أل

يف املدرسة اإلبتدائية الذين لديهم تأخريا على القراءة  لتالميذ
 . وتصاعب على الفهم النصوص العرىب

 ف تدريس القراءةاأهد  -3

ويتضح مما يرمي اليه  تدريس القراءة البد لنا أن نعرف من 
املرحلة االبتدائية  قراءة يفأهداف تدريس القراءة، يرمي تدريس ال

 51:إىل

اكتساب الناشىء صحة القراءة وجودة النطق  -5
 .وحسن االداء

                                                             
، طرق التدريس الخاصة باللغة العربية اإلسالميةفخر الدين عامر، 51
 .8 -1 ، ص،.....
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 .التقلط ما يستمع اليه وفهمه يف شيء من السرعة - 
 .فهم ما يقرأ يف شيء من الدقة وعدم االبطاء -6
 .حتصيل الشيء من املعارف العامة -4
 .زيادة الوعي القومي -1

 : إىل العدادية يرمي تدريس القراءةويف املرحلة ا

قراءة يتوافر فيها عنصرا السرعة  لتالميذا يقرؤاأن  -5
 املناسبة والفهم الصحيح مع التدرج فيها وفقا لنمو

على التمييز بني االفكار  واوأن يقدر . لتالميذا
 . يقرؤاالرئيسة واالفكار النرعية فيها 

إىل القراءة ويزداد شغفة هبا،  لتالميذاميل  اأن ينمو  - 
االتصال مبا يالئمه من الكتب فيدفعه هذا امليل 

 .واملطبوعات وال سيما يف أوقات الفراغ
 .على انتقاء املادة الصاحلة للقراءة لتالميذا واأن يقدر  -6
على االداء املعرب عن املعىن يف تالوة  واأن يقدر  -4

القرآن وانشاد الشعر، ويف القراءة اجلهرية املتنوعة، 
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اة وأن يدرب على مواضع الوقت واالدغام ومراع
 .خمارج احلروف اللثوية والالمني الشمسية والقمرية

قراءة إىل حتقيق االغراض ويف مرحلة الثانوية تتجه دروس ال
 51:التالية

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

إىل القراءة وشغفه هبا وتذوقه  لتالميذاأن ينمو ميل  - 
ملا يقرأ ليدفعه ذلك اىل االتصال مبا يالئمه وينفعه 

 .  من الكتب واملطبوعات وال سيما يف أوقات الفراغ
 .على انتقاء املادة الصاحلة لقراءته لتالميذا واأن يقدر  -6
على البحث واستخدام املراجع  لتالميذا وايقدر  أن -4

 .والفهارسواملعجمات واالنتفاع باملكتبة 
بنتلج اجمليدين من االدباء  لتالميذاأن يتصل  -1

 .وأصحاب االساليب يف خمتلف العصور
                                                             

المرجع في تعليم اللغة العربية وتعلمها، حسن شحاته، مروان السمان، 51
 .564 .القاهرة، مصر، ص مكتبة الدار العربية للكتاب،
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على ذلك أن أهداف تدريس القراءة تنقسم إىل ثالثة 
ومرحلة . مراحل وهي مرحلة اإلبتدائية واالعدادية والثانوية

اإلبتدائية أهدافها إلكتساب الناشىء صحة القراءة وجودة النطق 
 ومرحلة اإلعدادية أهدافها أن يقرأ. شيء من السرعة وفهمه يف

قراءة يتوافر فيها عنصرا السرعة املناسبة والفهم الصحيح  لتالميذا
ومرحلة الثانوية أهدافها أن . لتالميذا مع التدرج فيها وفقا لنمو

 واعلى انتقاء املادة الصاحلة لقراءته وأن يقدر  لتالميذا وايقدر 
 . على البحث لتالميذا

 تعليم القراءة للمبتدئين- ج

، مث م من الكلماتيتعل طريقة تعليم القراءة للمبتدئني يعين
، عند تنفيذ هذه الطريقة. ل الكلمةم احلروف اليت تشكيتعل

الكلمة بشكل ، مث يلفظ املناسبة بوسائلملعلم كلمة يعرض ا
كلمة حىت ، يعّلم املعلم الالتاليةاخلطوة . لتالميذا متكرر ويتبعها
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وحتليل  من معرفتها، وقراءهتا، وحتليلها، لتالميذايتمكن 
 51.األحرف

الكلمات قبل  التالميذووفق هذه الطريقة نبدأ بتعليم 
كلمات خمتارة حبيث ميكن أن  لتالميذااحلروف وفيها نعرض على 

 –دخل : تقبل مجال قصرية وسهلة ومثال ذلكنركب منها يف املس
إىل حروف وبعد أن يتقنها  أمحد مث حتلل هذه الكلمات –خرج 

أمحد دخل،  دخل أمحد، خرج أمحد،: نعرض عليه مجال مثل
 59. هذه الطريقة أسرع الطرق يف تعليم القراءة وعادة. أمحد خرج

وتبدأ هذه الطريقة بأن تعرض على املتعلم كلمة من 
الكلمات الىت يعرف لفظها ومعناها، ولكن ال يعرف شكلها، 

فظ شكلها يقدم إليه كلمة ن أنه قد حوبعد أن يتأكد املعلم م
 58.نفس الطريقة، مث يقدم إليه كلمات أخرىثانية ب

                                                             
17

Mujib Fathul Dan Nailur Rahmawati. 2012. Permainan Edukatif 

Pendukung Pembelajaran Bahasa Arab (2). Jogjakarta: DIVA Press 

(Anggota IKAPI) Hlm. 73-74.  
 .51  .،ص. . . . .  تدريس فنون اللغةعلى أمحد مذكر، 59
 .518 .، ص. . . . . تعليم اللغةسعيد اليف، 58
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وعندما يتكون لدى املتعلم قدر كبري من هذه الكلمات 
يدخلها املعلم يف مجل يعرضها على املتعلم ويدربه على تعرفها 
وفهمها والنطق هبا، وتستخدم هذه اجلمل أيضا يف عرض  

ون عند املتعلم رصيد كبري من هذه كلمات جديدة، فإذا تك
الكلمات وأخذ يالخظ أوجه الشبه واالختالف اليت بينها انتقال 
به املعلم إىل املرحلة الثانية وهي مرحلة حتليل الكلمة إىل العناصر 
اليت تأليف منها وهي احلروف، ويف هذه املرحلة تقدم احلروف إىل 

أصوات احلروف رار املتعلم عن طريق استغالل مالحظة لتك
لمات املختليفة، وتعتمد الطريقة يف ذلك دائما كوأشكاهلا يف ال

على الكلمات اليت تعليمها املتعليم حينما يالحظ تكرار صوت 
يقدم ( عصري، علبة)بعينة يف أول الكلمة مثل العني يف كلميت 

إليه حرف العني على أساس أنه رمز للصوت الذي الحظة، 
حىت يعرفها معرفة جديدة، فإذا عرف وهكذا يف بقية احلروف 

املتعلم احلروف فإن مهمة الطريقة تكون قد انتهت، فترتق املعلم 
يقرأ مجال أطول وقطعا أكرب على أساس أن معرفته باحلروف متكنه 
من تعرف أي كلمة تقابله، وعلى املعلم يف هذه الطريقة أن ينهج 
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املستقلة هنجا سهال كأن يبدأ يف تعليم الدراسني بلكلمات 
 2 .احلروف يف الكتابة ليسهل عليها الربط بني املقروء واملكتوب

 خطوات تطبيق وسيلة في تعليم القراءة - د

سيزيد  وسيلة الكلمة املتقاطعة علم قراءة البداية باستخدامت
هذا التعلم يستخدم . إىل تعلم القراءة لتالميذامن جذب انتباه 

 واوبالتحديد سوف يتعلم. أساسيةبوسيلة الىت توجد هبا كلمات 
 .القراءة يف شكل الكلمة بدال من املقاطع لتالميذا

أيضا يف حفظ حروف  لتالميذا وايف هذا التعلم، يتعلم
الذي  ،احلروف اليت تشكل الكلمة لتالميذا واسيذكر . ةاهلجائي

ظ يف حف لتالميذاهذا سيجعل من السهل على . قدمه املعلم
من تعلم القراءة وكذلك  لتالميذاتمكن حروف اهلجائية حبيث ي

 5 .تعلم حفظ حروف اهلجائية لتالميذميكن 

                                                             
 .512-518.، ص. . . . . ، تعليم اللغةاليفسعيد 2 

21
Mujib Fathul Dan Nailur Rahmawati. 2012. Permainan Edukatif 

Pendukung Pembelajaran Bahasa Arab (2). Jogjakarta: DIVA Press 

(Anggota IKAPI) Hlm. 73-74. 
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مناسبة حلل مشاكل  تعليم وسيلة استخدام تعترب القراءة ب
 بوسيلةميكنهم تعلم القراءة  لتالميذاقراءة البداية يف املدرسة، ألن 

 مواداملشاركة الفعالة يف صنع  التالميذيتيح هذا التعلم  .اليت يروهنا
 .لتالميذا القراءة وفقا ملستوى قراءة

   :خطوات لتعليم القراءة البداية
 
 .املعلم يقرأ الكلمات -5
 .قاطعاملإىل ( مقسمة)الكلمات قراءة  يتم - 
 .رفاحليف رسالة ( حتليل)يتم قراءة املقاطع  -6
 .يف املقاطع( مرتبة)يتم قراءة رسالة حرف  -4
 .يف الكلمات( مدمن معا)قراءة املقاطع  يتم  -1

 

 

 
                                                             

22
Haryadi, Retorika Membaca: Model, Metode Dan Teknik 

(Semarang: Rumah Indonesia, 2006), Hlm. 47.  
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 :على سبيل املثال

 َسب ُّْورَة   َمْحَفظَة   َمْكَتب  
  رَة   – وْ ب    –ْب سَ   ظَة   – فَ  – َمحْ  َتب   –َمْك 

 – تَ  – كْ  – مَ 
    ب  

– فَ  – حْ  – مَ 
  ة   – ظَ 

 وْ  – ب   – بْ  –َس 
  ة   –َر   –

  رَة   –ب  ْو  –َسْب   ظَة   – فَ  – َمحْ   َتب   – َمكْ 
 َسب ُّْورَة   حَمَْفظَة   َمْكَتب  

 

يف تعليم القراءة للمبتدئني يف هذا البحث استعملت و 
ألن هذه الوسيلة يسهل . الباحثة الوسيلة الكلمة املتقاطعة

والوسيلة . يف القراءة األحرف عند تكون يف الكلمة لتالميذا
يف تعليم الكتابة،  لتالميذاالكلمة هناك فائدة كثرية، يعىن يساعد 

  .األجنبية، تعليم املفردات وآخرتعليم اللغة 
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 الفصل الثالث

 إجراءات البحث الحقلي

 البحثمنهج  - أ

إن طريقة البحث اليت تعتمد عليها الباحثة يف هذا البحث 
العلمى اليت  هي طريقة من طرق البحثهو طريقة جتريبية، ف

( املتغري املستقل)عرف أثر السبب تتستطيع الباحثة بواسطتها أن 
يف تقدم العلم  الذي له أثر جلى( املتغري التابع)على النتيجة 

  .الطبيعة

أما تصميمات املنهج التجرييب فتجرى على أربعة أنواع 
، والتصميمات (Pre - Experimental)وهي التصميمات التمهدية 

، والتصميمات (True – ExperimentalDesigns)التجريبية 
، والتصميمات شبه التجريبية (Factorial Design) العاملية

__________ 
 في العلوم السلوكية ل الى البحثخالمدصاحل بن محد العساف،  

 727.، ص(م0222ه، 1 7 املكتبة العبيكان، : الناشر)الطبيعية الثانية 
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(Quazi – Experimental).0  واختارت الباحثة التصميمات
التمهيدية بشكل تصميم اجملموعة الواحدة مع اختبار قبلي 

 One group pre-test post-testوبعدي أو ما يقال يف اإلجنيليزية 

design . 
اختارت الباحثة جمموعة واحدة للعينة، فقامت باالختبار 

ستخدام وسيلة الكلمة ا قبل اجراء التالميذ القبلي ملعيار قدرة
املعرفة و . تعليم مهارة القراءة على جرائهإ، مث قامت باملتقاطعة

االختبار البعدى بقامت الباحثة  فعال ذلك تعليم مهارة القراءة
 One Groupــهذه اإلجرائية كلها يسمى ب. عند هناية الدرس

Pretest-Posttest Design.
 

 

 

 :ويأخذ الشكل التايل 

 2خ       Xم          1خ    

__________ 
، ...في العلوم السلوكية ل الى البحثخالمدصاحل بن محد العساف، 0

 .702. ص
3
Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2014) Hal.101. 
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  :التفصيل
 االختبار القبلي :   خ
 املعاجلة التجريبية:  Xم 

 االختبار البعدي:   0خ
 

   البحث مجتمع وعينةال -ب

 MIN 5 Bandaيف التالميذ هو اجملتمع يف هذا البحثإّن 

Aceh02 3/02 3أخذت . التالميذ 307 ، ويبلغ عددهم
عينة كفصل ( ج(الرابع يف الفصل  كلعينة التالميذالباحثة 

وأما طريقة اختيار العينة فهي  .التالميذ 70 البحث وعددهم
وهذه  .(Purpossive Sampling)الطريقة العمدية أو الغرضية 

االختيار باخلربة وهي  الطريقة تسمى أيضا بالطريقة املقصودة أو
تعىن أّن أساس االختيار خربة الباحثة ومعرفتها بأن هذه املفردة 
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 purposiveقال سوترسنو هادي أن  0.تتمثل جمتمع البحث

sampling هو: 
  Purposive Sampling adalah memilih sekelompok 

subjek didasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang 

dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri 

atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.5 

 ار اجملموعة وفقا باخلصائص والصفات املعينةياختمبعىن أن 
هلا عالقة وثيقة باخلصائص والصفات باجملتمع الذي قد ععرف 

 .من قبل
 

 ها أدواتطريقة جمع البيانات و  - ج
كانت الباحثة تستخدم الطرق العديدة واملناسبة جلمع 

وسيلة الكلمة استخدام على  التالميذاستجابة ملعرفة  البيانات
 .يف تعليم مهارة القراءة للمبتدئني املتقاطعة

 :وفيما يلي طريقة مجع البيانات يف هذا البحث

__________ 
 .33. ، ص...المدخل الى البحثصاحل بن أمحد العساف،  

5
Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Fakultas 

Psikologi UGM, 1976), Hal. 82. 
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 المالحظة المباشرة -1
واملوجه حنو  املالحظة املباشرة فهي تعين االنتباه املقصود

سلوك فردي أو مجاعي معني بقصد متابعة ورصد تغريات لتمكن 
 وصف السلوك فقد أو وصف حتليلية أو وصف: الباحثة بذلك

 (ج) الرابع الفصلوتقوم الباحثة مبالحظة مباشرة يف  1.التقوية
يف تعليم مهارة  وسيلة الكلمة املتقاطعةاستخدام  كيفيةملعرفة  

 :ويف هذا البحث تستخدم مالحظتني مها .القراءة للمبتدئني
 قائمة المالحظة للمدرسة( أ

قائمة املالحظة للمدرسة لتالحظة قدرة املدرسة 
وسيلة  باستعمال التعليميعين الباحثة نفسها يف إدارة 

حظة للمدرسة تشتمل ، وأما قائمة املالالكلمة املتقاطعة
على مالحظة املعلم عن كيفية التدريس اليت تتكون 
بالطريقة والوسيلة واملادة الدراسية اليت تستخدمها املدرسة 

ل وسيلة الكلمة اباستعملتدريس أثناء إجراء عملية ا
 .املتقاطعة

__________ 
 .733. ، ص...صاحل بن أمحد العساف 
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 لتالميذقائمة المالحظة ( ب
هي مالحظة نشاط أثناء  لتالميذ واملالحظة

حيث  وسيلة الكلمة املتقاطعةباستعمال  ة التعليمعملي
تشتمل على انتباههم ونشاهتمن وتأملهن إىل املادة أثناء 

 .وسيلة الكلمة املتقاطعة باستعمال إجراء عملية التدريس
 

 اتاالختبار  -2
إن االختبارات طريقة من طرق مجع البيانات، وهبا تساعد 

قد عرف . الباحثة يف إجابة األسئلة املوجودة يف أسئلة البحث
ار بشكل عام أنه أداة تقيس وتقدر االختب( م333 )بورق وقول 

وتقوم  3الفرق بني األفراد يف جانب أو أكثر من جوانب السلوك
 :الباحثة باختبارين، مها

 ((Pre-test االختبار القبلي -

هو االختبار الذي ختتربه اجملموعتان التجريبية والضابطة 
صيل بعد اجراء التجربة بغرض حتديد مستوى التح

__________ 
 .003. ، ص...صاحل بن أمحد العساف 
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 قبل التجربة وحىتتعليم القراءة على الدراسي لديهم 
 3.يتسىن معرفة أثر التجربة يف حتسينة

 (Post-test) االختبار البعدي -

موعتان التجريبية والضابطة هو االختبار الذي ختتربه اجمل
صيل بعد اجراء التجربة بغرض حتديد مستوى التح

 التجريبية بعد إجراء تعليم القراءة علىالدراسي لديهم 
التعليم )لقيلس األثر الذي أحدثه تطبيق املتغري املستقل 

 3.(التحصيل الدراسي)على  املتغري التابع ( املربمج

أداة البحث اجليدة فيجب أن تستويف  ما عرفنا أنك
كأداة اجلمع  االختبارأن  لكولذا. شرطني مها الصدق والثبات

يعد . د من صدقه وثباتهيالبيانات جيب أن يتم اختبار للتأك
واستخدمت . لقياسهصادقا إذا كان يقيس ما أعد  االختبار
هو الذي يدل على  Construct Validityصدق البنية  ةالباحث

__________ 
 723. ، ص...صاحل بن أمحد العساف 
 723. ، ص...صاحل بن أمحد العساف 
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تعد الدرجة اليت هبا تعد تكوينات تفسريية أو مفاهيم معينة 
 2 .الحظة املباشرةمسؤلة عن األداء يف امل

 مستوى صدق المحتوى -1
يعين مدى متثيل بنود االختبار صدق احملتوى 
أما صدق احملتوى من اإلختبار    .للمحتوى املراد قياسة

 .ل من املادة املدرسةاأخد السؤ أن ي فينبغي للمدرس
لك كان االختبار من هذا البحث أخذت الباحثة من الذ

 .من املوضوع القراءة التالميذ ملتهااملواد اليت قد ع
يف هذا  Construct Validityواستخدام صدق البنية 

 يف الفصل الرابع MIN 5 Banda Acehبـــ  لتالميذالبحث 
 أسئلة قبل 5 كون من يوالسؤال  لتالميذا 2  (ب)

استخدام  لة بعدئأس 3ويكون  ،استخدام صدق البنية
( taraf signifikansi)وأما مستوى داللة . صدق البنية

__________ 
 003. ، ص...صاحل بن أمحد العساف2 
 .072.، ص...المدخل الى البحثصاحل بن أمحد العساف،   
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 وتعترب هبا أداة صادقة إذا 2،000لعشرين امليحوثني 
 .2،000يمتها أكثر من كانت ق

 مستوى ثبات االختبار -2
مستوى ثبات هو يعطى نتائج متشاهبة حال 
. التكرار وحتيط به ظروف إجرائية واحدة، سهلة وواضحة

كان يؤدي إىل نفس النتائج يف  يعد االختبار ثبات إذا
باالختبار كانت الظروف احمليط  حالة تكراره خاصة إذا

أما تطبيق اختبار لقياس . واملخترب متماثلة يف االختبارين
ذكء تلميذ وحصل على درجة ذكء معينة مث أعيدله 
االختبار ذاته بعد مدة زمنية وحصل على نفس الدراجة 

وملعرفة نتيجة  0 .أو قريبا منها االختبار ثابتا وإالفال
. باستخدام نظام حمسوب مباشرة( الثبات)موثوقية 
 rنتائج و rثابتا عن طريقة مقارنة بني االختبار وليحدد 
نتائج  rكان  أما إذا r hasil dengan r tabel))اجلدول 
االختبار فإن  (r hasil > r tabel)اجلدول  r أكثر من

__________ 
 . 072. ، ص...المدخل الى البحثصاحل بن أمحد العساف،   
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ثابتا اذا كان له درجة   التالميذلعشرة االختبار وتعد . ثابتا
 .2،000أكثر من  (cronbach’s alpha α)كرونباخ الفا 

 

 طريقة تحليل البيانات -د

تعترب حتليل املعلومات خطوة مهمة من خطوات تصميم 
ففي هذا البحث استخدمت الباحثة طريقة حتليل . البحث

 ااستعملته كّميا الذي تحتليل البيانافأما . البيانات حتليال كّميا
عن األسئلة  لتالميذاللحصول على النتيجة من إجابة الباحثة 

وأنشطة املدرسة يف عملية  لتالميذاالبحث األوىل املتعلقة بأنشطة 
 (.بيانات املالحظة)القراءة التعليم 

 حتليل البيانات للمالحظة املباشرة - 
ة مث إعادة جتميعها تقوم الباحثة بتقسيم ورقة املالحظف

وحتسب البيانات للمالحظة من أنشطة  .للباحثة
 :عند إجراء عملية التعليم والتعلم التالميذ سلوك

   
 

 
      

 

 النسبة املؤية:  P : البيان 
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 R  :جمموع القيمة احلصولة عليها 

 T  :النتيجة الكاملة 

عند إجراء عملية  لتالميذاوحتدد مسند أنشطة سلوك   
 : التعليم والتعلم إىل معيار األتية

 جيد جدا=  22٪ - 3
 جيد =  32٪ -11
 مقبول=  51-15٪
 ناقص=  55٪ - 0
 7 راسب=  2-02٪
 حتليل البيانات لالختبار -0

( بيانات االختبار) األسئلة الثانيةلك لتحليل اللحصول كذ
فاستعملت الباحثة اجملموع واملعدل من إجابة االختبارين 

 بوسيلةتعليم القراءة  فعاليةوملعرفة (. االختبار القبلي والبعدي)
 لتالميذاقراءة  على لتالميذاقدرة لرتقية  الكلمة املتقاطعة

__________ 
13

Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), Hal. 281. 
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اليت حصلوا  لتالميذاالباحثة بإدخال درجة  اقامت هب. للمبتدئني
 0 :عليها يف كل االختبار التايل

 جيد جدا=  22٪ - 3
 جيد =  32٪ -11
 مقبول=  51-15٪
 ناقص=  55٪ - 0
 5 سبار =  2-02٪

 One Group Pretest-Posttestإن منهج يف هذا البحث 

Design ،فاختارات الباحثة حتليل البيانات بـWilcoxon Sig 

Ranks Test  أوT-test . لتحديد ما إذا كان جيب باستخدام
Ranks Test  أوT-test تقوم الباحثة إجراء باختبار الطبيعي ،(Uji 

Normalitas)  واختبار املتجانس(Uji Homogenitas) إن . أوال
 Homogenitas)س واملتجان (Normalitas Data)ضبط الفائيل 

__________ 
14

Budiarto, Biostatistik Untuk Kedokteran Dan Kesehatan 

Masyarakat, (Jakarta: EGC, 2001), Hal. 37. 
15

Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), Hal. 281. 
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Data)  حتصيله يدل على توزيع البيانات(Distribusi Data)  اكرب
 .2،25من مستوى الداللة 

  (Uji Normalitas)ختبار الطبيعيالا -

ويقصد اختبار الطبيعي لتعريف أن العينة من 
وتقوم الباحثة اختبار  .جمموعة تكون  طبيعية أم ال

ألن (ujikolmogrovsmirnov) الطبيعي باستخدام 
إذا كان العينة  .52من  أكرب العينة يف هذا البحث

ujishapiro-wilk فيستخدم 52من  أصغر
وصيغة    

 :الفروض الختبار الطبيعي كما يلي
Ho :ليس العينة من اجملموعة طبيعية ( 25،2>sig) 
Ha :كانت العينة من اجملموعة طبيعية  (25،<sig) 

 (Uji Homogenitas)ختبار املتجانس الوا -

لتعريف أن العينة من  املتجانسويقصد اختبار 
وتقوم الباحثة اختبار  .جمموعة تكون  طبيعية أم ال

__________ 
16

Stanislaus S. Uyanto, Pedoman Analisis Data dengan 

SPSS…..hal. 54. 
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ألن العينة يف هذا  (sig)باستخدام  املتجانس
وصيغة الفروض  52>إذا كان العينة  .52<البحث
 :كما يلي  املتجانسالختبار 

Ho : ةمتجانسليس العينة من اجملموعة (
25،2>sig) 

Ha : ةمتجانسكانت العينة من اجملموعة (
25،2<sig) 

 
لك إذا كان البيانات طبيعية واملتجانسة فاستخدام الذ
وإذ كانت البيانات غري طبيعية واملتجانسة . T-Testباختبار 

 .Ranks Testفالستخدام بـ 

 الجدول  خالصة على ما شرحت الباحثة فعرضت يف
حث وحتليل البيانات اليت استخدمت األيت عن أسئلة الب 3-1
 .فيها
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 1-3الجدول 
 أسئلة البحث وتحليل البيانات

 تحليل البيانات أسئلة البحث الرقم

أنشطة التالميذ واملدرسة  كيف  
يف االستخدام وسيلة الكلمة 

يف تعليم مهارة  املتقاطعة
 القراءة للمبتدئني ؟ 

والنسبة املئوية املعدل  )%( 
 (املالحظة)

استخدام وسيلة  فعالية هل 0
لرتقية قدرة  الكلمة املتقاطعة

التالميذ يف تعليم مهارة القراءة 
 ؟للمبتدئني 

-T)االختبار ت 
Test) 

 (Rank-Test)أو 
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وتتم كل العمليات السابقة باستخدام الربنامج اإلحصايت 
SPSS األدوات باستعانة احلساب على  .من النظام احملسوب

 :كما يلي ”SPSS Statistics 22“الرقمية 

 (.Sig)  من أصغر نتيجة مستوى الداللة تإذا كان . 
مردود  ((Hoفرض الصفري فهذا يدل على أن  2،25

 .مقبول (Ha) وفرض البديل

 (.Sig) من أكرب نتيجة مستوى الداللة تإذا كان .0

 مقبول ((Hoفرض الصفري فهذا يدل على أن  2،25
 .مردود (Ha) وفرض البديل
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشاتها

 عرض البيانات - أ
باستخدام وسيلة  يتعلقكلما قد قامت الباحثة بتوضيح  

يف الفصول يف تعليم مهارة الاراءة للمبتدئني  تااععةالكلمة امل
الباحثة عن نتائج البحث اليت ففي هذا الفصل تعرض . الساباة

 (ج) ابعام بالبحث التجرييب يف الصف اللر وجدهتا بعد الاي
وقد قامت  .MIN 5 Kota Banda Acehبــ للمرحلة اإلبتدائية 

 One Group Pre Test- Post Test)الباحثة بالبحث التمهيدية

Design)   بــ  للحصول على تلك البياناتMIN 5 Kota Banda 

Aceh     بية كلية الت   ةعميدخطاب اإلشراف من اعتمادا على
 .Un.08/TU-FTK/TL.9102/10/6رقموتأهيل املعلمني ببندا آشيه 
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 ميدان البحث عن لمحة -1

 ملدارسا ىحدإ MIN 5 Kota Banda Aceh تكان
 (Mesjidوتاع هذه املدرسة يف الشارع .تشيهبندا آب اإلسالمية

Tuha No. 02 Desa Ie Masen Ulee Kareng) العلوم  ويعّلم فيها
اللغة  ومن حيث اللغة يعلم فيها. الطبيعية والعلوم اإلسالمية

ويتعلم  .والاراءة والكتابة عربية كاملفردات والكلمة واجلملة مفيدةال
 ت هذهوقد أسس .يف األسبوع ساعاتاللغة العربية ثالث 

 حتت رعاية األستاذ هذه املدرسة واآلن. 9111املدرسة سنة 
 .املاجستريتيار خب

املدرسة  يف هذهمون املواد الساباة واملدرسون الذين يعل
  MINيف  مدرسنيوأما  .إلسالميةا جامعةأكثرهم متخرجون من 

5 Kota Banda Aceh  فهي 1-4 الجدوليف: 
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 1-4الجدول 
 MIN 5 Kota Banda Aceh بـ نسيعدد المدر  

 مجموعال المدر سون رقم
 72 املدّرس الثابت 9
 91 املدّرس املرّتب 7
 5 املوّظفو الثابت 5

 44 مجموعال
 (7092مصادر البيانات من وثائق املدرسة، سنة . 5-9)

  MINيف  وضح أن معظم املعلمنيات الساباة تومن البيان 

5 Kota Banda Aceh املدّرس الثابت هي.  

-4الجدول يف  كماالعربية   ملاّدة اللغة رسنيوأما املد
 :يلي2
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 2-4الجدول 
 MIN 5 Kota Banda Acehبـ  العربية اللغة مدر سي أسماء
 متخرج مادة اسم الرقم

جامعة  اللغة العربية S.Pd.Iيت حسىن و  9
 الرانريي

 اللغة العربية S.Pd.Iروضة  7
جامعة 
 الرانريي

جامعة  العربيةاللغة  S.Pd.Iعني املرضية  5
 الرانريي

 اللغة العربية S.Pd.Iميسلينا  5
جامعة 
 الرانريي

جامعة  اللغة العربية S.Pd.Iمؤمر  3
 الرانريي

 (7092مصادر البيانات من وثائق املدرسة، سنة . 5-7)
 .ونمدرس 3إن املدرسون ملاّدة اللغة العربية عددهم 

 .ياحلكومية الرانري جامعة اإلسالمية وأغلبهم من خترّج ِمن 
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كما يف ف MIN 5 Kota Banda Acehيف  التالميذوأما عدد 
 :آليتا 3-4الجدول 

 3-4الجدول 
 MIN 5 Kota Banda Acehبـ  التالميذعدد 

 الفصل الرقم
 التالميذعدد 

 المجموع
 التلميذة التلميذ

 51 70 91 (أ)األول  9
 53 70 93 (ب)األول  7
 53 79 95 (ج)األول  5
 51 91 70 (د)األول  5

 142 44 56 المجموع
 51 91 70 (أ)الثاين  9
 51 91 79 (ب)الثاين  7
 51 91 79 (ج)الثاين  5
 50 92 75 (د)الثاين  5
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 165 41 56 المجموع
 50 75 91 (أ)الثالث  9
 51 77 92 (ب)الثالث 7
 50 77 91 (ج)الثالث  5
 50 79 91 (د)الثالث  5

 168 58 47 المجموع
 50 91 77 (أ)الرابع  9
 51 79 93 (ب)الرابع  7
 50 93 73 (ج)الرابع  5
 51 91 79 (د)الرابع  5

 166 42 53 المجموع
 50 91 79 (أ)اخلامس  9
 51 79 91 (ب)اخلامس 7
 51 70 91 (ج)اخلامس  5
 51 70 91 (د)اخلامس  5
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 164 57 44 المجموع
 51 73 95 (أ)السادس  9
 51 75 91 (ب)السادس 7
 51 70 91 (ج)السادس  5
 51 77 91 (د)السادس  5

 164 87 54 المجموع
 823 448 444 المجموع الكلي

 (بندا أتشيه 3مصادر البيانات من املدرسة اإلبتدائية احلكومية اإلسالمية )

، التالميذ 175يف هذه املدرسة التالميذ وكان عدد 
 . التلميذة 521التلميذ  555ويتكون من 

يف  التالميذ باحثةم الكما عرفنا إن يف هذا البحث تستخد
ع فهو الرابأما العدد اإلمجايل يف الفصل (. ج) الفصل الرابع

 . التالميذ 933
لتبوية املرجودة فاد أعدى ل على األهداف اوللحصو 

 :اآليت 4-4الجدول  يفبعض الوسائل التعليمية كما  سةدرّ امل
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 4-4الجدول 
 MIN 5 Kota Banda Aceh بـ الوسائل

 العدد الوسائل الرقم
 9 املدرسةغرفة رئيس  9
 9 غرفة املدّرس 7
 9 غرفة اإلدارة 5
 75 الفصل 5
 9 املكتبة 3
 9 التالميذغرفة صحة  1
 9 املستودع 2
 9 خمترب الكمبيوتر 1
 2 مرحاض 1

 (7091مصادر البيانات من وثائق املدرسة، سنة . 5-5)
 أربعة فصال للفصل األولفصال،  75هذه املدرسة  تتكون

من املرافق  وغريه آخر لك فصلافصال للفصل الثاين وكذوأربعة 
 .عمةاالد
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 وسيلة الكلمة المتقاطعة ء البحثجراا -2

 شطة البحثأن (أ

إجراء التجريبية يف اليت قامت الباحثة ب التالميذوأما عدد 
وجلمع البيانات . التالميذ 57 يبلغ إىلف (ج) الرابع الصفّ 

ك املدرسة يف الي يف تلفاامت الباحثة نفسها بالبحث احل
ستوضحها . م7091سنة  يونيو 70يونيو حىت 91التاريخ 
بالتوقيت التجرييب يف اجملموعة التجريبية كما يف الباحثة 
 :األيت 6-4الجدول 

 6-4الجدول 
 اإلجراء التجريبي

 التاريخ اإلجراء اللقاء
 7091يونيو  91 اإلختبار الابلي 9

التجريب واإلختبار  7
 البعدي

 7091يونيو  70
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في تعليم مهارة  استخدام وسيلة الكلمة المتقاطعة (ب
 القراءة للمبتدئين 

 يوهلذا البحث التجرييب قامت الباحثة باإلختبار الابل
يف تعليم مهارة الاراءة  التالميذ والبعدي لتعريف على قدرة

وإن مادة التعليم مأخوذة من كتاب دروس اللغة  .للمبتدئني
 الثاين لفصل الدراسياإلبتدائية احلكومية العربية للمدرسة 

 .(ج) يف فصل الرابع"  األسرة يف البيت" باملوضوع 

بوسيلة الكلمة  مهارة الاراءة للمبتدئنيجراء تعليم وأما إ
 4-4و  5-4الجدول باللاائني فكما يعرض يف  املتااععة

 :التاىل
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 5-4الجدول 
 (اللقاء األول)

 في اللقاء األول أنشطة المدر سة والتالميذ
 تالميذة الطأنش سةالمدر   ةطأنش

تدخل املدّرسة الفصل  -
  .بإلااء السالم

 .السالم يرد التالميذ -

سة باراءة تأمر املدرّ  -
 .الدعاء

 .الدعاء التالميذارأ ي -

اوم املدّرسة باراءة كشف ت -
الغياب وتدعو واحدا 

  .فواحدا

بدعوة  التالميذهتم ي -
 .كشف الغياب

مادة التعلم  سةاملدرّ  تكرر -
 .يف أسبوع املاضى

 الكلمةإىل  التالميذستمع ي -
 املدّرسة اليت تلفظفها

 .ويكرروها

اىل شرح التالميذ يستمع  - عن املاّدة  تشرح املدّرسة -
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 .سةاملدرّ  ".  األسرة يف البيت" 

الكلمة  سةاملدرّ تشرح  -
املوضوع عن اجلديدة 

 ."األسرة يف البيت"

إىل  التالميذ ستمعي يهتم و -
سة على املفردات شرح املدرّ 

األسرة يف "عن املوضوع 
 ."البيت

التالميذ تسأل املدّرسة  -
اليت ال  الكلمةعن 

 .يفهمواها

األسئلة  التالميذ استجابة -
 .سةمن املدرّ 

 بتوزيعاوم املدرسة ت -
يف جمموعات  التالميذ
 .اجلديدة الكلمةلشرح 

مع أصدقاء  التالميذ تناقش -
 الكلمةاجملموعة عن 

تشرح أمام و  اجلديدة
 .الفصل

سة اخلالصة تشرح املدرّ  -
 .من املوضوع

إىل  التالميذ ستمعي -
، جيدا استماعا اخلالصة
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اخلالصة  التالميذوتأخذ 
 .الدراسة

تشارك املدّرسة االختبار  -
 .قبلي

على األسئلة  التالميذجييب  -
 .بانتباههم

أخريا، املدّرسة ختتتم  -
الدرس باراءة الدعاء 
وتلاي السالم قبل اخلروج 

 .من الفصل

  الدعاء ويردّ  التالميذيارأ   -
 .السالم التالميذ

 

 4-4الجدول 
 (ثانياللقاء ال)

 في اللقاء الثاني التالميذ أنشطة المدر سة و
 التالميذة طأنش سةالمدر   ةطأنش

املدّرسة الفصل تدخل  -
  .بإلااء السالم

 .السالم التالميذيرد  -
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سة باراءة تأمر املدرّ  -
 .الدعاء

 .الدعاء التالميذارأ ي -

تاوم املدّرسة باراءة كشف  -
الغياب وتدعو واحدا 

  .فواحدا

بدعوة   التالميذ هتمي -
 .كشف الغياب

 .بانتباههم التالميذيستمع  - .توفر املدّرسة الدوافع -

تشرح املدّرسة أهداف  -
التعليم مهارة قراءة بوسيلة 

وتوضح الكلمة املتااععة 
 .خطوات التعلم به

اىل شرح  التالميذيستمع  -
 .سةاملدرّ 

مادة التعلم  سةاملدرّ  تكرر -
 .يف أسبوع املاضى

إىل  التالميذستمع ي -
 اليت تلفظفها الكلمة
 .ويكرروها املدّرسة

شرح إىل  التالميذيستمع  - تشرح املدّرسة كيفية وسيلة -
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  .سةاملدرّ  .املتااععةالكلمة 

الكلمة  سةاملدرّ تشرح  -
عن املوضوع اجلديدة 

" األسرة يف البيت"
بستخدام وسيلة الكلمة 

 .املتااععة

إىل  التالميذ عيهتم ويسم -
 الكلمة سة علىشرح املدرّ 

عن املوضوع  اجلديدة
" األسرة يف البيت"

 بستخدام وسيلة الكلمة
  .املتااععة

عن  التالميذ تسأل املدّرسة -
 .اليت ال يفهمواها الكلمة

األسئلة  التالميذ استجابة -
 .من املدرسة

 تاوم املدرسة بتوزيع -
يف جمموعات  التالميذ

اجلديدة  الكلمةلشرح 
بستخدام وسيلة الكلمة 

 .املتااععة

مع  التالميذ تناقش -
أصدقاء اجملموعة عن 

بستخدام اجلديدة  الكلمة
 املتااععةوسيلة الكلمة 
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 .قبل تشرح أمام الفصل

سة اخلالصة من تشرح املدرّ  -
 .املوضوع

إىل  التالميذ ستمعي -
، جيدا استماعا اخلالصة
اخلالصة  التالميذ وتأخذ
 .الدراسة

تشارك املدّرسة االختبار  -
 .البعدي

على األسئلة  التالميذ جييب -
 .بانتباههم

أخريا، املدّرسة ختتتم  -
الدرس باراءة الدعاء 
وتلاي السالم قبل اخلروج 

 .من الفصل

 الدعاء ويردّ  التالميذيارأ  -
 .السالم التالميذ

تدخل املدّرسة الفصل  -
  .بإلااء السالم

 .السالم التالميذ يرد -
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 تحليل البيانات ومناقشتها -ب
 المالحظة المباشرة  -1

وتاوم الباحثة يف مجع البيانات باملالحظة املباشرة أثناء 
خدام وتعّلمها باستالاراءة التعليم ملعرفة أحوال عملية تعليم 

 .وفعاليتهاوسيلة الكلمة املتااععة 

التالميذ دّرسة و البيانات من أنشطة امل كما عرفنا يف هذه
 : باستعمال الاانونجراء عمالية التعليم والتعلم عند إ

 

 النسبة املؤية =   : البيان
R =عشراة احلصول عليها 
T = النتيجة الكاملة 

عند إجراء التالميذ  و املدّرسةوحتدد املسند ألنشطة 
 : عمالية التعليم والتعلم إىل مخسة احلويل
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 جيد جدا=  19-900٪

 جيد =  20٪ -11

 مابول=  31-13٪

 ناقص=  33٪ -59

 9سبار =  0-50٪

 أنشطة المدر سة في عمالية التعليم والتعلم - أ
أنشطة املدّرسة يف عمالية التعليم للحصول على 

  5-4الجدول  كما يفبوسيلة الكلمة املتااععة   والتعلم
 :اآليت

 
 

                                                             

1
Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), Hal. 281. 
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  5-4الجدول 
 نتيجة أنشطة المدر سة في عمالية التعليم والتعلم

 
 4 3 2 1 الناحية الملحوظة رقم
     األنشطة األولى أ
قدرة املدّرسة بإدارة الفصل  9

 إلستعداد التعليم وتنظيم الفصل
   √ 

قدرة املدّرسة على ربط املاّدة  7
باملاّدة  التالميذ احلالية خبربة

 الساباة 

   √ 

قدرة املدّرسة على استخدام  5
 التعليمية ةلالوسي

  √  

قدرة املدّرسة على إدارة املواد  5
 التعليمية 

   √ 

     األنشطة األساسية ب
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قدرة املدّرسة على سيطرة املواد  1
 التعليمية 

   √ 

 التالميذ قدرة املدّرسة على إرشاد 2
 وتوجيههم أثناء التعليم

  √  

قدرة املدّرسة على تادمي  1
التعلياات واإلقتاحات عن 

 التالميذ أفكار

  √  

قدرة املدّرسة على أخذ اخلالصة  1
 واضحا وموجزا املواد التعليمية

   √ 

التالميذ قدرة املدّرسة على تاييم  90
مع بعض األسئلة الشفوية وقفا 

 للمادة

   √ 

     األنشطة النهاية ج
  √   املدّرسة تادم املنعكس  99
  √  قدرة املدّرسة على تنظيم الوقت  97
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 والوضع

 38 المجموع
 .جيد جدا=  5جيد، =  5 مابول،=  7، ناقص=  9: تادر النتيجة 

وأما نتيجة أنشطة املدّرسة يف عملية تعليم الاراءة بوسيلة 
 : الكلمة املتااععة فهي

  
       

 
 

  
51 900٪

51    

  
5100
51 ٪  

  19 73٪      

٪73 19  وبايمة  -19تدل على أهنا وقع بني حد      
فتكون داللة أن أنشطة املدّرسة يف . جيد جدامبعىن  900٪
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باستخدام وسيلة الكلمة املتااععة عملية تعليم املفردات وتعّلمها 
 . جيد جدا

 في عمالية التعليم والتعلم التالميذأنشطة  - ب
يف عمالية التعليم  التالميذأنشطة للحصول على 

 8-4الجدول  بوسيلة الكلمة املتااععة كما يف والتعلم
 :األيت

 8-4الجدول 
 التعليم والتعلمفي عمالية  التالميذنتيجة أنشطة 

 
 4 3 2 1 الناحية الملحوظة رقم
     اإلستعداد  أ
 √    السالمالتالميذ رّد  9
الدعاء واستجابة التالميذ قراءة  7

 يف تسجيلالتالميذ 
   √ 

 √    بإرشاد املدّرسةالتالميذ هتمام ا 5
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 √    بأهداف التعليمالتالميذ هتمام ا 5
 يف للمشاركة التالميذ تدافع 3

 التعلم
   √ 

     مرحلة التطبيق ب 
 √    خبطوات التعليم التالميذ هتماما 1
بعملية التعليم  التالميذ هتماما 2

 والتعلم
  √  

على نطق  التالميذ قدرة 1
 الكلمات واجلملة 

  √  

على فهم املواد التالميذ قدرة  1
 الدراسية

   √ 

عند يهتم  التالميذ محاسة وتركيز 90
 شرح املادة

  √  

يف تادمي  التالميذ شجاعة 99
األسئلة عن األشياء اليت مل 

  √  
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 يفهموها وفاا للماّدة الدراسية
يف تادمي التالميذ ناشط  97

 غفكارهم
  √  

على إصالح  التالميذ قدرة 95
اآلخرين التالميذ اإلجابات من 

 إذا كان اجلواب غري صحيح

  √  

     مرحلة تقييم ج
على أخذ  التالميذ قدرة   95

 خالصة املواد التعليمية
  √  

 √    يفرحون يف التعليمالتالميذ   93
  √   عاعة على نظام التعلمالتالميذ   91

 65 المجموع
 .جيد جدا=  5جيد، =  5 مابول،=  7، ناقص = 9: تادر النتيجة 

الاراءة بوسيلة عليم يف عملية تالتالميذ وأما نتيجة أنشطة 
 :  فهي الكلمة املتااععة
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        ٪

 
 

  
31  900٪

15
 

  
3100
66

٪ 

  12 3٪  

 -19تدل على أهنا وقع بني حد  ٪3 12   وبايمة
يف  التالميذفتكون داللة أن أنشطة . جيد جدامبعىن  900٪

 وسيلة الكلمة املتااععةباستخدام  وتعّلمهاعملية تعليم الاراءة 
 .جيد جدا

وسيلة باستخدام  عل عملية التعليم أحسنالسبب جيوهذا 
لك اوكذ. عند التعّلم التالميذ امليول والرغبة لدى الكلمة املتااععة
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 يف إبااء املعلومات أي يف التالميذ هذه الوسيلة يسهل ستعمالبا
 . قراءة الكلمة

ستخدام وسيلة الكلمة با االختبار القبلي والبعدي -7
 المتقاطعة 

ي كما أنه عرياة ملعرفة لبالباحثة باالختبار الا توقام
على  استخدام وسيلة الكلمة املتااععة قبل التالميذ عن قدرة

الباحثة باالختبار البعدي ملعرفة  توأيضا قام .قراءة الكلمة
على  استخدام وسيلة الكلمة املتااععة بعد التالميذ قدرة

يف االختبار ميكن النظر  التالميذ ، وملعرفة نتيجةقراءة الكلمة
 :إىل اجلدول اآليت
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 17-4الجدول 
 والبعدي القبلي اإلختبارنتيجة 

 

 التالميذ
 االختبار البعدي االختبار القبلي

 تقدير نتيجة  تقدير نتيجة
 مابول 17،3 ناقص 55،23 9 –التلميذ 
 جيد 11،23 مابول 31،73 7 –التلميذ 
 جيد 23 ناقص 55،23 5 –التلميذ 
 جيد جدا 19،73 ناقص 55،23 5 –التلميذ 
3 –التلميذ   جيد جدا 19،73 مابول 17،3 
 جيد جدا 12،3 جيد 23  1 –التلميذ 
 جيد جدا 12،3 مابول 31،73 2 –التلميذ 
 جيد جدا 19،73 مابول 31،73 1 –التلميذ 
 جيد جدا 19،73 مابول 17،3 1 –التلميذ 
 جيد  23 ناقص 30  90 –التلميذ 
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 التالميذ
 االختبار البعدي االختبار القبلي

 تقدير نتيجة  تقدير نتيجة
 جيد جدا 19،73 مابول 31،73 99 –التلميذ 
 جيد 23 جيد جدا 19،73 97 –التلميذ 
 جيد 23 مابول 17،3 95 –التلميذ 
 جيد جدا 12،3 جيد 11،23 95 –التلميذ 
 جيد جدا 12،3 مابول 31،73 93 –التلميذ 
 جيد جدا 900 جيد 11،23 91 –التلميذ 
 جداجيد  19،73 جيد 11،23 92 –التلميذ 
 جيد 23 مابول 17،3 91 –التلميذ 
 جيد جدا 12،3 ناقص 55،23 91 –التلميذ 
 جيد جدا 15،23 مابول 17،3  70 –التلميذ 
 جيد 11،23 ناقص 55،23 79 –التلميذ 
 جيد جدا 19،73 مابول 31،73 77 –التلميذ 
 جيد جدا 900 جيد 23 75 –التلميذ 
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 التالميذ
 االختبار البعدي االختبار القبلي

 تقدير نتيجة  تقدير نتيجة
 مابول 17،3 مابول 17،3 75 – التلميذ
 جيد 23 ناقص 55،23 73 – التلميذ
 جيد  23 جيد 11،23 71 – التلميذ
 جيد  11،23 مابول 31،73 72 – التلميذ
 جيد جدا 19،73 راسب 52،3 71 – التلميذ
 جيد جدا 15،23 ناقص 30 71 – التلميذ
 جيد  11،23 مابول 17،3 50 – التلميذ
59 – التلميذ  جيد جدا 19،73 جيد 11،23 
 جيد جدا 900 ناقص 30 57 – التلميذ

 2651826 1546 المجموع
= 1546:32 معدل

65868 
2651826:32=

57855 
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على أن نتيجة املعدلة يف  ل السابق يدلومن اجلدو 
 اإلختبار، ونتيجة املعدلة يف (31،31) الابلي بتادير اإلختبار

 (.10،11) البعدي بتادير

، تاوم الباحثة Ranks Testأم Test-T ـب اإلختبارقبل إجراء 
 Ujiباستعمال اختبار العمل (Normalitas Data)  ضبط الفائيلب

Normalitas))  ضبط الفائيل يبني عن حتصيل  11-4والجدول
(Normalitas Data). 

 11-4الجدول 
 Normalitas Data))نتيجة ضبط الفائيل 

Tests of Normality 

 

Siswa 

Kolmogorov-

Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Stati

stic df Sig. 

Stati

stic df Sig. 

Datatest Pretest ,144 32 ,092 ,959 32 ,260 

Posttest ,164 32 ,028 ,947 32 ,120 

a. Lilliefors Significance Correction 
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اإلختبار حتصيل  أن على يدل 11-4الجدول من و 
 ((Uji Normalitas العمل باستعمال اختبار والبعدي الابلي

اإلختبار و . (،710من  أصغر 0،03) (.Sig)ستوى الداللة مب
فتشري  .(،970 من أصغر 0،03) (.Sig)مبستوى الداللة البعدي 

وميكن  طبيعي8تلك النتيجة إىل أن البيانات يتم توزعها بشكل 
-4الجدول و (Uji Homogenitas) إجراء اختبارات املتجانس

 .(Uji Homogenitas) املتجانساإلختبار  يبني عن حتصيل 12

 Uji)واخلطوات التايل تاوم الباحثة باالختبار املتجانس 

Homogenitas) .املتجانس وأما نتيجة من اختبار(Uji 

Homogenitas ) 12-4الجدول كما يف: 
12-4الجدول   

 Uji Homogenitas))نتيجة اإلختبار المتجانس 

Test of Homogeneity of Variances 
Nilai 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,314 1 62 ,577 
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يدل على أن حتصيل االختبار  97-5 اجلدولومن 
 0،03) (Sig) مبستوى الداللة (Uji Homogenitas) املتجانس

فتشري تلك النتيجة إىل أن البيانات (. ،322أصغر من 
 . (uji t)متجانسة، وميكن إجراء اختبارت 

13-4الجدول  
 test-تحصيل ت

Paired Samples Test 

  

Paired Differences 

t df 

Sig. 
(2-

taile
d) Mean 

Std. 
Deviati

on 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

P
ai
r 
1 

ni
la
i 
- 
k
el
o
m
p
o
k 

68,129 14,775 1,847 64,438 71,820 36,889 63 ,000 

 test-تومن اجلدول السابق يدل على أن حتصيل 
 (  0،03، أصغر من000) (Sig)ومستوى الداللة ( 111،51)
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يكون وهذا يدل على أن استخدام الوسيلة الكلمة املتااععة 
 .للمبتدئني تقية مهارة الاراءةل فعاال

 تحقيق الفرضين - ج
 وسيلة الكلمة املتااععةاستخدام ن إ:  الفرض البديل -9

يف تعليم مهارة الاراءة التالميذ  لتقية قدرة فعاال يكن
 .للمبتدئني

مل استخدام وسيلة الكلمة املتااععةن إ:  الفرض الصفري -7
يف تعليم مهارة الاراءة  التالميذ لتقية قدرة كن فعاالي

 .للمبتدئني

أن نتيجة  13-4الجدول يف  test-حتصيل تبواسط 
، وهذا (0،03أصغر من ، 000)  وهو(Sig) مستوى الداللة 

( Ha) مردود، وفرض البديل (Ho)يدل على أن فرض الصفري 
 لتقية فعاال يكن وسيلة الكلمة املتااععةاستخدام ن مابول أ

 .يف تعليم مهارة الاراءة للمبتدئنيالتالميذ قدرة 
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 المناقشة  - د

 MINبــ  التالميذ جيعلاستخدام وسيلة الكلمة املتااععة  إن

5 Kota Banda Aceh  مسرورين يف تعلم اللغة العربية، كما ظهر
فاد حصلتها الباحثة من ورقة املالحظة بايمة . من نشاعهم

وهذان تدالن ( ٪12،3) التالميذ وبايمة( ٪19،73)ة املدّرس
 .جيد جدا ٪ مبعىن 900 -19على أهنما وقعا بني 

 (.sig) الداللةمستوى أن Test -ت حتصيلاعتمادا على 
خدام ن استأدل على ذا الدليل يوه. (0،03، أصغر من 000)

 علىالتالميذ يكون فعاال لتقية قدرة وسيلة الكلمة املتااععة 
 .تعليم الاراءة للمبتدئني
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

 نتائج البحث - أ

بعد أن تقدمت الباحثة بالبحث التجرييب من بداية حىت 
 :، منهاهناية فوجدت بعض نتائج البحث

 جيعلإن استخدام وسيلة الكلمة املتقاطعة   -1
مسرورين يف  MIN 5 Kota Banda Acehبــ  التالميذ

 فقد. تعلم اللغة العربية، كما ظهر من نشاطهم
الباحثة من ورقة املالحظة بقيمة  حصلت عليها

( ٪78،8) التالميذ وبقيمة( ٪ 71،18)املدّرسة 
٪  111 -71وهذان تدالن على أهنما وقعا بني 

 .جيد جدا مبعىن
 الداللةمستوى أن  Test -ت حتصيلاعتمادا على  -1

(Sig.) 111 دل ذا الدليل يوه. 1،18، أصغر من



77 

 
 

 
 

إن استخدام وسيلة الكلمة املتقاطعة يكون على 
على تعليم القراءة  التالميذ فعاال لرتقية قدرة 

وهذا يدل على أن فرض الصفري . للمبتدئني
(Ho ) مردود وفرض البديل(Ha )مقبول. 

 
 اإلقتراحات - ب

 الظواهر السابقة تقدم الباحثة االقرتاحات على اعتمادا
 :اآلتية

ينبغي للمدرسني أن يطّبقوا طريقة تعلم اللغة من  -1
هارة القراءة ألن هلا أثارا خالل اجملتمع يف تعليم م

وقدرهتم على اللغة التالميذ لرتقية رغبة  اشديد
 .العربية

أن  MIN 5 Kota Banda Acehبــ  لتالميذلينبغي  -1
 القراءة باستخدام طريقة تعلم اللغةيستمروا تعليم 

من خالل اجملتمع ألنه مؤثر لرتقية قدرهتم  العربية
 .مهارة القراءةعلى 



78 

 
 

 
 

ينبغي للقارئني الذين يقرؤون هذا البحث أن  -3
يتفضلوا بالنقد إذا وجدوا فيها خطأ أو نقصا وأن 
يصلحوا هذه العيوب حىت يكون هذا البحث  

 .لباحثة والقارئنيكامال ومفيدا ل
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

( RPP ) 

 

Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah  

Negeri 5 Kota Banda Aceh 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Materi Ajar    :  َِرِة ِفيأ الأبَ يأت ُسأ  اْلأ

Kelas / Semester  : IV / II ( Genap ) 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 Menit 

 

A. Kompetensi Inti ( KI ) 

KI  –  1 Menerima, menjalankan, dan menghargai 

ajaran agama Islam. 

KI – 2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, santun,  peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru, dan tetangganya 

serta cinta tanah air. 

KI – 3 Memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati dan  menanya berdasarkan 

rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 



ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 

benda-benda yang dijumpainya di rumah, 

di sekolah dan tempat bermain. 

KI  –   4 Menyajikan pengetahuan faktual dalam 

bahasa yang jelas, sistematis dan logis, 

dalam karya yang estetis, dalam gerakan 

yang mencerminkan anak sehat, dan 

dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak 

mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar ( KD ) & Indikator  

 

Kompetensi Dasar Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

3.1. Mengidentifikasi bunyi  

huruf, kata, frasa, dan 

kalimat sederhana 

terkait topik:   َرِة ِفأ ُسأ  اْلأ
 baik secara lisan الأبَ يأتِ 

maupun tertulis. 

 

 

3.2.  Menemukan makna 

dari ujaran kata, frasa, 

dan kalimat sederhana 

terkait topik:   َرِة ِفأ ُسأ اْلأ
 الأبَ يأتِ 

 



 

3.3. Memahami bentuk 

kata, frasa, dan kalimat  

sederhana terkait topik:  

َرِة ِفأ الأبَ يأتِ  ُسأ  اْلأ
 

 

3.4. Memahami kata, frase 

dan kalimat sederhana 

secara lisan dan 

tertulis terkait topik:  

َرِة ِفأ الأبَ يأتِ  ُسأ    اْلأ
 

 

4.1. Melafalkan bunyi 

huruf, kata, frasa, dan 

kalimat bahasa Arab 

terkait topik:   َرِة ِفأ ُسأ اْلأ
   الأبَ يأتِ 

 

4.1.1. Mampu 

melafalkan teks 

qira’ah tentang  

َرِة ِفأ الأبَ يأتِ  ُسأ  اْلأ
dengan benar.  

 

4.2. Menyampaikan  makna  

dari  ujaran  kata, 

frasa, dan  kalimat  

kalimat sederhana 

terkait topik:  َرِة ِفأ ُسأ اْلأ
   الأبَ يأتِ 

 

4.1.2. Mampu 

menerjemahkan 

teks qira’ah 

tentang   َرِة ِفأ ُسأ اْلأ
 dengan   الأبَ يأتِ 

benar.  

 

4.3.Menggunakan kata, 

frasa, dan kalimat 

sederhana terkait topik:   

َرِة ِفأ الأبَ يأتِ ا ُسأ ْلأ  
 

4.1.3. Mampu 

mempraktekkan 

bacaan teks 

qira’ah tentang  

َرِة ِفأ الأبَ يأتِ  ُسأ   اْلأ



dengan benar.  

 

4.4. Mengungkapkan  kata, 

frasa, dan  kalimat 

sederhana secara lisan 

dan tertulis  terkait 

topik :   َِرِة ِفأ الأبَ يأت ُسأ  اْلأ
 

4.1.4 Mampu 

menyebutkan 

struktur anggota 

keluarga dalam 

bahasa Arab 

dengan benar. 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya peserta didik  mampu : 

1. Melafalkan teks qira’ah tentang   َِرِة ِفأ الأبَ يأت ُسأ  اْلأ
dengan baik. 

2. Menerjemahkan teks qira’ah tentang   َرِة ِفأ ُسأ اْلأ
 .dengan benar  الأبَ يأتِ 

3. Mempraktekkan bacaan teks qira’ah tentang  

َرِة ِفأ الأبَ يأتِ  ُسأ  .dengan benar  اْلأ

4. Menyebutkan struktur anggota keluargadalam 

bahasa Arab dengan benar. 

D. Metode dan Model Pembelajaran 

 

 ScientificMethod (metode ilmiah) 

 Tanya Jawab 



 Sam’iyah syafawiyah 

 

E. Materi Pembelajaran 

َرِة ِفأ الأبَ يأتِ  ُسأ  اْلأ

َُها َفاِطَمٌة،  !يَاَصِديأِقيأ  ، ِاْسأ يأ ، َو َهِذِه أُمِّ ُُه َعِليٌّ ، ِاْسأ يأ بُ رأَهاُن، َهَذا َأِبأ ِاْسِأ
َُها َخِدْيأَُة،َ  َهِذِه َخاِدَمٌة،  ِِت، ِاْسأ ُُه َحَسٌن، َو َهِذِه ُأخأ ، ِاْسأ َهَذا َأِخيأ

َُها ِهنأدٌ      .ِاْسأ
F. Media, Alat & Sumber Belajar 

1. Media dan alat 

 Papan tulis. 

 Spidol 

 dan benda – benda dilingkungan peserta 

didik. 

 

2. Sumber Belajar 

 Buku guru dan buku siswa bahasa arab 

kelas IV Kementerian Agama RI 

Kurikulum 2013. 

 Kamus bahasa arab. 

 Internet. 

 

G. Langkah – Langkah Kegiatan Pembelajaran 

a. Pendahuluan 



1)  Guru mengucapkan salam dan berdoa 

bersama. 

2) Guru  membiasakan mengajak peserta 

didik membuka pelajaran dengan Bahasa 

Arab berupa ucapan basmalah : 

َتُح َدرأَسَنا ِبِقَراَءِة الَبسأ   ةِ لَ مَ َهيَّا بَِنا نَ فأ

3)  Guru  memeriksa kehadiran, kerapian 

berpakaian ,posisi tempat  duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

 

4)  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 

5)  Guru  mengajukan  pertanyaan  secara 

komunikatif  pengalaman  peserta didik dan 

dikaitkan dengan tema  َِرِة ِفأ الأبَ يأت ُسأ  اْلأ
 
6)  Guru menyiapkan Media/alat peraga/ kertas 

karton (tulisan yang besar dan mudah 

dilihat/dibaca), atau dapat juga 

menggunakan multimedia berbasis ICT atau 

media lainnya. 

b. Kegiatan inti 

1) Guru  meminta peserta didik mengamati 

gambar anak sedang berkenalan dengan 

temannya. 



 

2)  Peserta didik mengemukakan isi gambar 

tersebut. 

3) Guru memberikan penjelasan tambahan dan 

penguatan yang dikemukakan peserta didik 

tentang isi gambar tersebut. 

4)  Peserta didik diberi kesempatan untuk 

membaca qira’ah pada buku siswa. 

5)  Guru mengembangkan pembelajaran dengan 

Strategi (Index Card Match) Strategi ini 

biasanya digunakan untuk mengajarkan 

kata-kata atau kalimat dengan  

pasangannya. Misalnya kata  dengan  

artinya, atau  soal dengan jawabannya, dan  

sebagainya. Dalam  pembelajaran  qira’ah 

dapat  juga diterapkan untuk melakukan 

evaluasi terhadap pemahaman siswa pada 

isi. 

Langkah-langkah pembelajaran: 

1)  Siapkan kartu secara berpasangan (soal dan 

jawabnya) lalu diacak. 

 

2) Bagikan kartu tersebut kepada semua siswa dan 

mintalah mereka memahami artinya. 

 

3)  Mintalah semua siswa untuk mencari 

pasangannya masing-masing dengan tanpa 

bersuara. 

 



4)  Setelah menemukan pasangannya, mintalah  

siswa berkelompok dengan pasangannya 

masing-masing. 

 

5) Mintalah       masing-masing       kelompok       

untuk       menyampaikan 

(mempresentasikan) hasilnya di depan kelas. 

 

6) Berikan kesempatan kepada kelompok lain 

untuk memberikan komentar atau 

pertanyaan. 

 

7)  Berikan klarifikasi terhadap hasil kerja 

kelompok tersebut. 

 

c. Penutup  

1)  Peserta didik menyimpulkan isi bacaan. 

2) Guru memberikan penguatan melalui 

pemberian tugas menulis kosa kata baru 

pada kartu untuk di hafal. 

3) Guru membiasakan mengajak siswa 

mengakhiri pelajaran dengan membaca 

hamdalah dipandu dalam bahasa Arab : 

َدَلةِ   َهيَّا بَِنا ََنأَتُم َدرأَسَنا ِبِقَراَءِة احَلمأ

4)  Guru mengucapkan salam kepada para siswa 

sebelum keluar kelas dan siswa menjawab 

salam. 

 



 

 

H. Rublik Penilaian 

( Membaca dan menerjemahkan teks qira’ah serta menjawab 

beberapa soal yang sesuai dengan isinya)  

No. Aspek yang dinilai Skor  

1 

Kefasehan  1-4 

a. Kurang, jika hampir semua huruf 

abjad pengucapannya tidak sesuai.  
1 

b. Cukup, jika sebagian kecil huruf abjad 

pengucapannya sesuai.  
2 

c. Baik, jika sebagian besar huruf abjad 

pengucapannya sesuai. 

3 

d. Sangat Baik, jika semua huruf 

diucapkan sesuai dan benar-benar 

fasih. 

4 

2 

Kelancaran 1-4 

a. Kurang, jika hampir semua kata 

pengucapannya tidak lancar. 
1 

b. Cukup, jika sebagian kecil kata 

pengucapannya lancar. 

 

2 

c. Baik, jika sebagian besar kata 

pengucapannya lancar. 
3 



No. Aspek yang dinilai Skor  

 
d. Sangat Baik, jika semua kata 

pengucapannya lancar. 
4 

3 

intonasi 1-4 

a. Kurang, jika hampir semua kata 

intonasinya tidak sesuai. 
1 

b. Cukup, jika sebagian kecil kata 

intonasinya sesuai.  
2 

c. Baik, jika sebagian besar kata 

intonasinya sesuai. 
3 

d. Sangat Baik, jika semua kata 

intonasinya sesuai. 
4 

4 

Pelafalan  1-4 

a. Kurang, suara tidak jelas dan terbata-

bata. 
1 

b. Cukup, suara jelas dan tidak terbata-

bata. 
2 

c. Baik, suara jelas, tetapi kurang tepat 

dan tidak terbata- bata. 
3 

d. Sangat Baik, suara jelas, dan tidak 

terbata-bata. 
4 

 
Skor Maksimal 

16 

 

 

 



Pedoman penskoran: 

 

Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 =  

   Jumlah Skor Maksimal                 

 

....... x 100 = ........ 

16 

 

 

Banda Aceh,     Juni 2019 

Guru Pelajaran Bahasa Arab        Peneliti    

 

 

Raudhah, S.Pd.      Sri Sahnisa 

Nip. -               Nim. 150202126 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

Bakhtiar, S.Ag. ,M.Ag. 

Nip.19700815 200112 1004 



Materi ajar qira’ah 

ُتُِيُْب ُ الُُِْفُُْةأُرُ سُْاْلُأ

ُِاْْسأهأُع ِليٌّ،ُِاْسِْْيُب أْره انأ،ُ ُأأمِّيُْأ ِبْ
ٌة،ُ ُف اِطم  ُِاْْسأه ا ِاْْسأهأُح س ٌن،ُأ ِخْي

ُُِتُْأأخُْ ِدْْي ةأ، ُخ  اِدم ِتُِْاْْسأه ا ،ُخ 
اُِهْندٌُ  ُ.ِاْْسأه 

 



 الكلمة المتقاطعةصورة وسيلة 

 ب ن م ك ط ف ا ط م ة ف ا ي و ه
 س ر ة ف ت ن ع ف ل ي س ف ح س ن
 ش ر ه ذ ا ال ى أ م م ي س ت ة د
 ص ش ذ ا ن ه م خ ن ت ل ل ال ع ش
 د ال ه م ن ح غ ت م ه ا ب ؤ ل خ
 ي ؤ ث ا س م ه ي ة ى خ ث ي ي ح
 ق ب ل س س ف ا ب ئ ر ا أ ب ي ض
 ي ه ا م ه م غ ن غ ء د خ ع ف س
 م ت ن ه ة ى ي ا ل ي م ي ء غ ئ
 ف ض ح ا ر ع خ د ي ج ة ا ه ى ث

 



Carilah kata di bawah ini pada potongan huruf di atas ! 

َْهَذاْ–ْفَاِطَمةْ ْ–ِْاْْسَُهاْ–ْأُمِّيْْْ–َْوَْهِذهِْْ-َْعِليْ ْ–ِْاْْسُهُْْْ-َْأِبْْْ–َهَذاْْ-ْبُ ْرَهانُْْْ-ِْاْسِْيْْْ–َْصِدْيِقيْْ)
 (ِهْندْ ْ–ِْاْْسَُهاْ–َْخاِدَمةْ ْ–َهِذِهْْ-َْخِدْْيَةُْْ-ِْاْْسَُهاْ–ُْأْخِتْْ–َوَهِذِهْْ-َْحَسنْ ْ-ِاْْسُُهْْ-َْأِخيْْْ–

 

 



LEMBAR OBSERVASI 

SISWA 

 

PENGGUNAAN MEDIA KATA POTONG PADA 

PEMBELAJARAN 

KETERAMPILAN MEMBACA BAGI MURID PEMULA 

 

 

Nama Sekolah         :  

 Kelas/Semester       :  

Hari/Tanggal            :  

Materi Pokok           :  

Nama 

Pengamat/Observer  : 

 

A.  Petunjuk : berilah tanda ceklis ( √ ) 

pada kolom nilai yang sesuai menurut 

penelitian bapak/ibu : 

1 : Berarti “Tidak Baik” 

2 : Berarti “Kurang Baik” 

3 : Berarti “Baik” 

4 : Berarti “Sangat Baik” 



B.  Lembar Pengamatan 

No. Aspek yang Diamati Nilai 

1 Kegiatan  Awal : 

1.    Siswa menjawab 

salam guru. 

2.    Siswa membaca 

doa sebelum 

belajar. 

3.    Siswa 

memerhatikan 

bimbingan guru. 

4.    Siswa 

memperhatikan 

tujuan 

pembelajaran 

yang si 

sampaikan guru. 

5.    Kondisi dan 

motivasi siswa 

dalam mengikuti 

pembelajaran. 

1 2 3 4 

2 Kegiatan  Inti : 

1.    Siswa 

memerhatikan 

langkah- langkah 

pembelajaran. 

2.    Siswa 

memerhatikan 

proses belajar 

mengajar. 

3.   Siswa mampu 

mengucapkan 

    



kata dan kalimat 

dengan benar. 

4.    Siswa mampu 

memahami 

pelajaran dengan 

baik. 

5.    Antusias dan 

konsentrasi siswa 

ketika 

memerhatikan 

materi   

pembelajaran. 

6.    Keberanian siswa 

dalam bertanya 

tentang hal yang 

tidak mereka 

pahami. 

7.    Siswa aktif dan 

kompak dalam 

menyajikan ide-

ide mereka. 

8.    Siswa mampu 

mengoreksi 

        jawaban dari 

siswa lain jika 

jawabannya 

salah. 

3 Kegiatan  Akhir : 

1.    Siswa mampu 

untuk mengambil 

kesimpulan 

materi dengan 

bimbingan guru. 

    



2.    Siswa senang 

dalam mengikuti 

proses belajar 

mengajar bahasa 

arab. 

3.    Siswa mematuhi 

peraturan dalam 

pembelajaran. 

4 Jumlah Keseluruhan     

 

 

 

 

 

     Banda Aceh,  20 Juni 2019 

 

Pengamat/Observer 

 

 

 

 

(..............................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR OBSERVASI GURU 

 

PENGGUNAAN MEDIA KATA POTONG PADA 

PEMBELAJARAN 

KETERAMPILAN MEMBACA BAGI MURID PEMULA 

 

 

Nama Sekolah       : 

 Kelas/Semester       :  

Hari/Tanggal            :  

Materi Pokok           :  

Nama 

Pengamat/Observer  : 

 

A.  Petunjuk : berilah tanda ceklis ( √ ) 

pada kolom nilai yang sesuai menurut 

penelitian bapak/ibu : 

1 : Berarti “Tidak Baik” 

2 : Berarti “Kurang Baik” 

3 : Berarti “Baik” 

4 : Berarti “Sangat Baik” 

 



B.  Lembar Pengamatan 

No. Aspek yang Diamati Nilai 

1 Pendahuluan: 

1.    Kemampuan Guru 

dalam mengelola 

dan mengatur kelas 

agar siswa siap 

untuk belajar.  

2.    Kemampuan Guru 

dalam 

mengubungkan 

materi saat ini 

dengan materi 

sebelumnya. 

3.   Kemampuan Guru 

dalam menggunakan 

fasilitas pendidikan 

dengan baik. 

1 2 3 4 

2 Kegiatan  inti: 

1.   Kemampuan 

guru dalam 

menjelaskan 

dan mengelola 

materi 

pembelajaran. 

2.   Kemampuan 

Guru dalam 

mengontrol 

materi 

pembelajara

n. 

    



3.   Kemampuan 

guru dalam 

membimbing 

siswa selama 

pembelajaran 

berlangsung 

4.   Kemampuan guru 

dalam mengamati 

keaktifan siswa dan 

mampu memberikan 

komentar serta saran 

tentang gagasan 

siswa ketika 

pembelajaran 

berlangsung. 

3 Penutup : 

1.   Kemampuan Guru 

dalam mengevaluasi 

siswa dengan 

beberapa pertanyaan 

berupa lisan 

sekaligus 

pengambilan 

kesimpulan materi 

yang telah dipelajari.  

2.   Kemampuan guru 

dalam 

memberikan refeksi 

terhadap siswa. 

3.   Kemampuan guru 

dalam mengatur 

waktu dan siuasi 

    



kelas dengan baik. 

4 Jumlah Keseluruhan     

 

 

C.  Komentar Saran  Pengamatan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banda Aceh,  20 Juni  2019            

Pengamat/Observer 

 

 

 

 

 

(..............................................) 



Uji Validitas Soal 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Kota Banda Aceh 

Kelas IVB  Semester II Pelajaran 6 

Perhatikan Petunjuk Soal  

 

Membaca kata  

Petunjuk soal : 

Bacalah kata-kata berikut dengan benar. 

 ِِِيَِْصِدْيقِِ .1
 تِْلِمْيذِ  .2
 بَ ْيت ِ .3
 ُمَدرِّسِ  .4
 َمْطَبخِ  .5
 ِاْسِميِْ .6
 َخاِدَمةِ  .7
 تِْلِمْيَذةِ  .8



 َعِلي ِ .9
 َفاِطَمةِ  .11
 َأِخيِْ .11
 ِاْسُمهُِ .12
 َحَسنِ  .13
 ُأْخِتيِْ .14
 َمْدَرَسةِ  .15

 



Hasil Uji Validitas Soal 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Kota Banda Aceh 

Kelas IVB  Semester II  Pelajaran 6 

 

Responden 

Skor butir – butir soal 

 
Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 

 

1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 
1 

 
10 

2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 
1 

 
12 

3 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 
1 

 
11 

4 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 
1 

 
10 



Responden 

Skor butir – butir soal 

 
Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 

 

5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
1 

 
13 

6 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 
0 

 
7 

7 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 
1 

 
11 

8 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 
1 

 
9 

9 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
1 

 
11 

10 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 
1 

 
8 

 

 



 
Correlations 
 

Correlations 
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item

_1 

Pear

son 

Corr

elati

on 

1 

-

,40

8 

,35

6 

-

,27

2 

,16

7 

,00

0 

-

,08

9 

,10

2 

-

,08

9 

-

,16

7 

,35

6 

,40

8 

,25

0 

-

,25

0 

-

,27

2 

Sig. 

(2-

taile

d) 

 
,24

2 

,31

2 

,44

7 

,64

5 

1,0

00 

,80

7 

,77

9 

,80

7 

,64

5 

,31

2 

,24

2 

,48

6 

,48

6 

,44

7 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 



item

_2 

Pear

son 

Corr

elati

on 

-

,40

8 

1 
,21

8 

-

,16

7 

-

,40

8 

,00

0 

-

,32

7 

,37

5 

,21

8 

-

,10

2 

,21

8 

-

,16

7 

-

,10

2 

,61

2 

,66

7* 

Sig. 

(2-

taile

d) 

,24

2 
 

,54

5 

,64

5 

,24
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00 

,35
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,28

6 

,54

5 
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9 
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0 
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5 
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1 
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-

,21
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,42

9 

,76

4* 

,52

4 

-

,35

6 

,52

4 

-

,21

8 
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5 

-

,08

9 

,50
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Sig. 

(2-

taile

d) 

,31
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,54

5 
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5 

,80

7 

,54

5 
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,01

0 

,12

0 

,31
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1 

,80

7 

,13
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9 

-
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7 
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9 
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2 

-

,21

8 

-

,11

1 

-

,40

8 

-

,27

2 

-

,11

1 

Sig. 
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taile
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7 
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5 
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5 
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2 

,34
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3 
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5 

,13

3 
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7 
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5 
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0 
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Sig. 
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d) 

1,0

00 

1,0

00 
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*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 
 
 



Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 10 83,3 

Excluded
a 

2 16,7 

Total 12 100,0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

 

 
 



Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,029 15 

 
 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

item_1 9,60 2,933 ,050 -5,466E-15a 

item_2 9,40 2,933 ,123 -,033a 

item_3 9,50 2,278 ,533 -,326a 

item_4 9,30 3,344 -,134 ,079 

item_5 9,60 3,822 -,396 ,250 

item_6 9,70 3,567 -,279 ,195 



item_7 9,50 3,389 -,187 ,134 

item_8 9,40 2,711 ,288 -,124a 

item_9 9,50 2,278 ,533 -,326a 

item_1

0 
9,80 3,733 -,356 ,231 

item_1

1 
9,50 3,167 -,065 ,068 

item_1

2 
9,30 3,122 ,060 ,008 

item_1

3 
9,80 3,067 -,025 ,047 

item_1

4 
9,60 2,933 ,050 -5,466E-15a 

item_1

5 
9,30 2,678 ,494 -,170a 

a. The value is negative due to a negative average covariance 

among items. This violates reliability model assumptions. You 

may want to check item codings. 



 



Madrasah Ibtidaiyah 5 Kota Banda Aceh 

Kelas IV C  Semester II Pelajaran 6 

Perhatikan Petunjuk Soal  

Pre-test dan post-test  

 

Membaca kata  

Petunjuk soal : 

Bacalah kata-kata berikut dengan benar. 

 يَِْصِدْيقِِ .1
 تِْلِمْيذِ  .2
 ُمَدرِّسِ  .3
 َمْطَبخِ  .4
 ِاْسِميِْ .5
 َخاِدَمةِ  .6
 َفاِطَمةِ  .7

 



Hasil Pre – Test  

Kelas IVC  Semester II Pelajaran 6 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Kota Banda Aceh 

 

No. Nama 

Aspek Yang Dinilai 

Jumlah 
Jumlah 

Akhir 
Kefasehan Kelancaran Intonasi Pelafalan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 
Siswa 

– 1  
 

  

2 
   2   1     2   7 43,75 

2. Siswa 

– 2 

  3   2   1      3  9 56,25 

3. Siswa 

– 3 

1      3   2   1    7 43,75 

4. Siswa 

– 4 

1    1      3   2   7 43,75 

5. Siswa 

– 5 

 2   1      3     4 10 62,5 

6. Siswa    4  2    2      4 12 75 



No. Nama 

Aspek Yang Dinilai 

Jumlah 
Jumlah 

Akhir 
Kefasehan Kelancaran Intonasi Pelafalan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

– 6 

7. Siswa 

– 7 

 2   1       4  2   9 56,25 

8. Siswa 

– 8 

  3    3   2   1    9 56,25 

9. Siswa 

– 9 

   4  2   1      3  10 62,5 

10. Siswa 

– 10 

 2   1     2     3  8 50 

11. Siswa 

– 11 

  3  1      3   2   9 56,25 

12. Siswa 

– 12 

  3   2      4    4 13 81,25 

13. Siswa 

– 13 

   4   3   2   1    10 62,5 

14. Siswa 

– 14 

1       4    4  2   11 68,75 



No. Nama 

Aspek Yang Dinilai 

Jumlah 
Jumlah 

Akhir 
Kefasehan Kelancaran Intonasi Pelafalan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

15.  Siswa 

– 15 

 2   1     2      4 9   56,25 

16.  Siswa 

– 16 

  3       3    2     3  11 68,75 

17. Siswa 

– 17 

   4   3    3  1    11 68,75 

18. Siswa 

– 18 

   4 1     2     3  10 62,5 

19. Siswa 

– 19 

 2   1     2    2   7 43,75 

20. Siswa 

– 20 

1      3    3    3  10 62,5 

21. Siswa 

– 21 

  3   2   1    1    7 43,75 

22. Siswa 

– 22 

 2   1     2      4 9 56,25 

23. Siswa   3    3     4  2   12 75 



No. Nama 

Aspek Yang Dinilai 

Jumlah 
Jumlah 

Akhir 
Kefasehan Kelancaran Intonasi Pelafalan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

– 23 

24. Siswa 

– 24 

1     2     3     4 10 62,5 

25. Siswa 

– 25 

 2   1    1      3  7 43,75 

26. Siswa 

– 26 

  3   2    2      4 11 68,75 

27. Siswa 

– 27 

1      3    3   2   9 56,25 

28. Siswa 

– 28 

1    1     2    2   6 37,5 

29. Siswa 

– 29 

 2   1     2     3  8 50 

30. Siswa 

– 30 

1     2     3     4 10 62,5 

31. Siswa 

– 31 

  3    3     4 1    11 68,75 



No. Nama 

Aspek Yang Dinilai 

Jumlah 
Jumlah 

Akhir 
Kefasehan Kelancaran Intonasi Pelafalan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

32. Siswa 

– 32 

 2    2    2    2   8 50 

 

Ket : 

1 = Kurang   2 = Cukup    

3 = Baik          4 = Sangat Baik 

 

 

 

 



Hasil Post – Test  

Kelas IVC  Semester II Pelajaran 6 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Kota Banda Aceh 

 

No. Nama 

Aspek Yang Dinilai 

Jumlah 
Jumlah 

Akhir 
Kefasehan Kelancaran Intonasi Pelafalan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 
Siswa 

– 1  
    3    3   2    2   10 62,5 

2. Siswa 

– 2 

    

3 

  2     3    3  11 68,75 

3. Siswa 

– 3 

 2     3    3     4 12 75 

4. Siswa 

– 4 

   4    4   3   2   13 81,25 

5. Siswa 

– 5 

  3   2      4    4 13 81,25 

6. Siswa    4   3     4   3  14 87,5 



No. Nama 

Aspek Yang Dinilai 

Jumlah 
Jumlah 

Akhir 
Kefasehan Kelancaran Intonasi Pelafalan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

– 6 

7. Siswa 

– 7 

  3     4   3     4 14 87,5 

8. Siswa 

– 8 

  3    3    3     4 13 81,25 

9. Siswa 

– 9 

   4   3    3    3  13 81,25 

10. Siswa 

– 10 

  3     4    4 1    12 75 

11. Siswa 

– 11 

  3     4  2      4 13 81,25 

12. Siswa 

– 12 

   4   3    3   2   12 75 

13. Siswa 

– 13 

  3   2     3     4 12 75 

14. Siswa 

– 14 

 2      4    4    4 14 87,5 



No. Nama 

Aspek Yang Dinilai 

Jumlah 
Jumlah 

Akhir 
Kefasehan Kelancaran Intonasi Pelafalan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

15.  Siswa 

– 15 

   4  2      4    4 14  87,5 

16.  Siswa 

– 16 

   4       4   3   2   13 81,25 

17. Siswa 

– 17 

 2      4    4   3  13 81,25 

18. Siswa 

– 18 

  3   2     3     4 12 75 

19. Siswa 

– 19 

   4    4   3    3  14 87,5 

20. Siswa 

– 20 

   4   3     4    4 15 93,75 

21. Siswa 

– 21 

  3    3    3   2   11 68,75 

22. Siswa 

– 22 

   4  2     3     4 13 81,25 

23. Siswa    4    4    4    4 16 100 



No. Nama 

Aspek Yang Dinilai 

Jumlah 
Jumlah 

Akhir 
Kefasehan Kelancaran Intonasi Pelafalan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

– 23 

24. Siswa 

– 24 

  3   2      4  2   10 62,5 

25. Siswa 

– 25 

   4  2    2      4 12 75 

26. Siswa 

– 26 

  3     4 1       4 12 75 

27. Siswa 

– 27 

   4  2     3   2   11 68,75 

28. Siswa 

– 28 

  3    3    3     4 13 81,25 

29. Siswa 

– 29 

  3     4    4    4 15 93,75 

30. Siswa 

– 30 

1       4   3    3  11 68,75 

31. Siswa 

– 31 

 2     3     4    4 13 81,25 



No. Nama 

Aspek Yang Dinilai 

Jumlah 
Jumlah 

Akhir 
Kefasehan Kelancaran Intonasi Pelafalan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

32. Siswa 

– 32 

   4    4    4    4 16 100 

 

Ket : 

1 = Kurang   2 = Cukup   

3 = Baik   4 = Sangat Baik 



 الطبيعي ورقة نتيجة االختبار

 Normalitas Data))نتيجة ضبط الفائيل 

Tests of Normality 

 

siswa 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

dat

ate

st 

pretest ,144 32 ,092 ,959 32 ,260 

posttest 
,164 32 ,028 ,947 32 ,120 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

 

 

 

 



 ورقة نتيجة المتجانس

 UjiHomogenitas))نتيجة اإلختبار المتجانس 

Test of Homogeneity of Variances 

nilai 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

,314 1 62 ,577 

 

 

 

 

 

 

 

 



 T-Testورقة نتيجة 

 test-تحصيل ت

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

taile

d) 

Mea

n 

Std. 

Devi

ation 

Std. 

Error 

Mean 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pai

r 1 

nila

i - 

kel

om

pok 

68,1

29 

14,7

75 
1,847 64,438 71,820 36,889 63 ,000 

 
 

 



 الصورة الفوتوغرافية
 اللقاء األول

 

    
 المادّة أمام الفصل ذةيتقرأ التلم   تشرح المدرّسة عن المّادّة

 
 

  
 تشرح المدرّسة المادّة في الفرقة   تقوم المدرّسة االختبار قبلي

  



 الصورة الفوتوغرافية
 ثانياللقاء ال
 

  
 الطلبة في التعّلمحماسة   الدرّس أمام الفصل ذيتقرأ التلم
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