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أجرة وسلم وأمي املكرمة   حسان الدينإىل أيب املكرم  -١

ين المة الدّ س أن ّحيفظهما ا. لعّل اهللاياين صغري ن ربّ يذللا

 ا واآلخرةالدنييف 

، اإلسالمية احلكومية الرانريي جامعةوإىل أساتذيت يف   -٢

 .الذين أدين هلم بالكثري تقديرا وإجالال

 ةاإلسالميّ وإىل مجيع زمالئي وأصدقائي يف اجلامعة   -٣

على مساعدتكم . انريي. أقول شكرا جزيالالرّ  ةاحلكوميّ 

 يل يف إجناز هذا البحث العلمى، جزاكم اهللا خري اجلزاء
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  شكر وتقدير

  بسم اهللا الّرحمن الّرحيم

احلمد هللا الذي أنزل القرآن عربّيا وأمرنا بالّتقوى واإلحسان والّصالة والّسالم على 
  رسول اهللا وعلى آله وأصحابه أمجعني.

فقد انتهى الباحث بإذن اهللا من كتابة هذه الّرسالة اليت يقّدم لكّلية الّرتبّية جبامعة 
 وقد اختار الباحثة. الرّانريى للحصول على الّشهادة اجلامعّية يف علوم الّرتبيّ 

 دراسة للمبتدين القراءة فيتعليم الكلية والطريقة الجزئية الطريقة تطبيق 

موضوعا هلذه الرسالة عسى أن تكون نافعة للباحث خاّصة  TPA AL-IRSYADبـ تجربية
  والقارئني عاّمة.

 األستاذ شكرا عميقا للمشرفني الكرميني مها الباحثم قدّ ويف هذه الفرصة ي
يقّدم الباحث . سلمى حيايت املاجستري واألستاذة  عثمان حسني املاجستري الدكتوراندوس

أوقاما لإلشراف على هذه الّرسالة من أوهلا إىل ايتها، هلما شكرا جزيال بأّما قد أنفقا 
  عسى أن يباركهما اهللا وجيزمها خريا اجلزاء.

الّلغة  تعليم الّرتبّية ورئيس قسمويقوم الباحث الّشكر ملدير اجلامعة وعميد كّلية 
العربّية وجلميع األساتذة واملوظفي مكتبة اجلامعة اّلذين قد سعدوه بإعارة الكتب احملتاجة 

  يف كتابة هذه الّرسالة.
 وأّمي أجرة حسان الدين أيب الكرمينيويقّدم الباحث بالدعاء اخلالص للوالدي 

نافعا منذ صغاره إىل أن جنح الّتعلم يف كلّية الّرتبّية  الّلذين قد ربّاه تربّية حسنة وهذباه ذيبا
  , وهلما الدعاء الّلهّم اغفرهلما وارمحهما وعافهما.اإلسالمّية

وال ينسى الباحث أن يقّدم الّشكر لزمالئه يف قسم الّتعليم الّلغة العربّية ملرحلة 
(خاّصة للغرفة األوىل) الذين قد ساعدوا بتقدمي بعض أفكارهم الّنافعة ودفعوا إىل  ٢٠١٢

  أحسن اجلزاء يف الّدنيا واآلخرة. زئهمجيّ إمتام كتابة هذه الّرسالة. أدعو اهللا تعاىل أن 
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ا رجو من القارئني نقدا بنائيّ ّجيعل هذا العمل مثرة نافعة ويدعو اللهأن وأخريا، ي
ّنسيان وعسى أن سالة ألن اإلنسان ال خيلو من اخلطأ والواصالحا نافعا إلكمال هذه الرّ 

  وللقارئني مجيعا. تكون نافعة للباحث
  العليّ  باهللاة إّال صري والحول وال قوّ حسبنا اهللا ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النّ 

  العاملني. العظيم، واحلمد هللا ربّ 
  

 ٢٠١٨ ينايري٢٤الم، دار السّ 
  

  الباحث
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  مستخلص البحث

  
يقة اجلزئية والطران البحث تعليم تطبيق الطر

  TPA AL-IRSYADللمبتدين(دراسة  جتربية بـالقراءة
  : حمّمد عيسى   االسم الكامل

  ٢٢١٢٢٢٥٠٧:   رقم القيد
  

تطبيق الطريقة اجلزئية والطريقة الكلية  يف تعليم كان موضوع هذه الّرسالة " 
وقد الحظ الباحث أن تالميذ بـ TPA AL-IRSYAD).ـبالقراءةللمبتدين(دراسة  جتربية 

TPA Al-Irsyad بعضهم يفهمون قراءة الكلمات واجلمل العربية، وكذلك مل يستطيعوا أن
 اجلمل ، وعندما جتمع احلروف تصري الكلمات مث بعد يبينوا احلروف املتقارب نطقها ىف

تأثر قدرة التالميذ بـ  عرفةيهدف هذا البحث مل. جتمع  احلروف الكلمات تصري اجلمل
TPA Al-Irsyad معرفة لتعليم القراءة و طريقة الكليةالاجلزئية و حني استعمال الطريقة 

ومنهج البحث  .طريقة الكليةالطريقة اجلزئية و التطبيق لTPA Al-Irsyadنشاط التالميذ بـ 
بتصميمات الّتمهيديّة. وجلمع البيانات يعتمد الباحث  جترييبيف هذه الّرسالة هو منهج 

. واتمع البعدي ختبارواال يختبار القبلالباالباحث  قومي، عل³املالحظة املباشرة واالختبار
احلديث للّرتبية اإلسالمّية TPA AL-IRSYADع التالميذ من ييف هذا البحث هو مج

تلميذا والّنتائج احملصولة  ٢٠وعددهّن عثمان ، ويأخذ العينة منهّن فيالفصل ١٢٠وعددهم 
اجلزئية ترّقي بعد إستخدام الطريقة القراءة عليها من هذا البحث إّن قدرة التالميذ  ىف مهارة 

ت اجلدول أو نتيجة ت احلساب أكرب من النتيجة  أنّ وهذا كما ظهرت طريقة الكلية.الو 
) فيكون الفرض البديل مقبول أي إّن تدريب مهارة القراءة ٢،٨٤>١٨،٢٢<٢,٠٩(
-TPA AL)تطبيق الطريقة اجلزئية والطريقة الكليةيف تعليم القراءةللمبتدين(دراسة  جتربية بـب

IRSYAD. 
 

يقة الكلية  يف  عنو  : 
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ABSTRAK 

 
Judul penelitian : Metode Penerapan juziyah dan kuliyah bagi pemula 

(Penelitian Eksperimen di TPA AL-IRSYAD)”. 
Nama lengkap : Muhammad Isa 

 
Judul penelitian ini adalah “Metode Penerapan juziyah dan kuliyah bagi pemula 
(Penelitian Eksperimen di TPA AL-IRSYAD )”. Peneliti memilih TPA al-Irsyad 
ini karena santrimya sedikit memiliki kemampuan dalam memahami bacaan Bahasa 
Arab didepan teman-temannya dan adapun kosa-kata yang mereka miliki banyak 
akan tetapi jarang untuk digunakan dan kegiatan seperti ini tidaklah berjalan dengan 
baik, Maka oleh karena itu Peneliti meneliti Penelitiannya dengan Judul “Metode 
Penerapan juziyah dan kuliyah bagi pemula (Penelitian Eksperimen di TPA AL-
IRSYAD ”. Tujuan Penelitian ini untuk Melatih keberanian dan kemampuan 
santrinya khususnya dalam keterampilan mengucapkan pada ketika mereka 
membaca didepan santri lainnya di dalam kelas. Adapun metode penelitian yang 
digunakan oleh peneliti ialah penelitian eksperimen (pre-Expremental design). Dan 
dalam pengumpulan data peneliti memerhatikan secara langsung dan menggunakan 
tes-tes, peneliti menggunakan pre-test dan post-test. Adapun populasi penelitian 
adalah siswa TPA AL-IRSYAD dengan jumlah 120 siswa dan yang menjadi sampel 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas 1 yang berjumlah 20 siswa. Adapun hasil 
penelitian yang diperoleh adalah adanya peningkatan pada kemampuan siswa 
dalam keterampilan membaca setelah menggunakan metode juziyah dan kuliyah. 
bahwasanya peningkatan ini terlihat pada nilai T-test lebih besar dari T-tabel 
(2,09<18,22) maka Ha diterima, atau sesungguhnya Latihan keterampilan berbicara 
dengan menggunakan metode juziyah dan kuliyah meningkatkan siswa dalam 
membaca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIM : 221222507 



٢٥ 
 

ABSTRACT 

 

Full Name  : Muhammad Isa 

 
The title of this research is "Method of Application of juziyah and kuliyah for 
beginners (Experimental Research in TPA AL-IRSYAD)". The researcher chose 
TPA al-Irshad because the students had little ability to understand Arabic reading 
in front of their friends and as for the vocabulary they had a lot, but rarely to use 
and activities like this did not go well, So the Researcher examined His research 
entitled "Method of Application of juziyah and kuliyah for beginners (Experimental 
Research in TPA AL-IRSYAD)". The purpose of this study was to train the courage 
and ability of students especially in the utterance skills when they read in front of 
other santri in the classroom. The research method used by the researcher is 
experimental research (pre-expremental design) and in the data collection the 
researchers pay attention directly and use the tests, the researcher uses the pre-test 
and post-test, while the study population is TPA AL-IRSYAD students with 120 
students and the sample in this study was class students 1 which amounts to 20 
students. The results of the research obtained are an increase in students' abilities in 
reading skills after using the method of juziyah and kuliyah. that this increase is 
seen in the T-test value is greater than the T-table (2.09 <18.22) then Ha is accepted, 
or actually Speech skill training using the juziyah and kuliyah method increases 
students in reading. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIM   : 221222507 

Title of the research    : Method of Applying Juziyah and Kuliyah to Beginners 
(Experimental Research in TPA AL-IRSYAD) " 
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 الفصل األّول

 ساسية البحثأ

  

  البحث  ةمشكل  -أ

أربع مهارات وهي مهارة اإلستماع والكالم  يهذف إىل غة العربيةلالوكان تعليم 
ربع هدفا األ. وتصبح هذه املهارات ضها ببعضوهذه املهارات مرتبطة بع ة والكتابةاءوالقر 

من  لقراءةوا ١١ تعليم اللغة األجنبية حيث مل يكن التعليم ناجحا دون حتقيقهايفأساسيا 
البصرى للرمروز املكتوية، وتعرفها والنطق ا، و كان  اليت يتعلق باإلدراك املهارات اللغوية

  القارئ اجليد هو السليم األداء. 
تار  أن خي ولنيل مهارة القراءة حيتاج املدرس إىل طرق عديدة، ولذلك ينبغي له

فعاال بدون اختيار املدرس  الطريقة املالئمة ىف حتقيق أهداف التعليم، مل يكن التعليم 
الطرق املناسبة مع املواد الدراسية. وميكن استخدام املدرس الطريقة الرتكيبية يف إجراء تعليم 
القراءة وهي من أقدم الطرائق, وتستند اىل نظرية التدريب الشكلي لقوى العقل اإلنساين 

اىل قراءة الكلمات بعد اذ إا ترى أن تدريب املتعلم على قراءة احلروف يقود بالضرورة 
يبدأ  ١٢ذلك و هي تبدأ من : اكتساب احلروف, املقاطع وقراءة الكلمات, وقراءة اجلمل.

س) ومن هذه احلروف حيلل اىل  -ر-مثال (د التالميذ بتعليم احلروف الذي ورد يف الكلمة
ءة ار الكلمة (درس)، وبعد أن علم التالميذ قراءة الكلمة ويرجى للتالميذ أن يستطيعوا ق

الكلمات واجلمل،  وهذه الطريقة هي تقوم على تعليم الطفل احلروف اهلجائية بأمسائها 
  جيم) قراءة وكتابة.-ثاء-تاء-باء-بالرتتيب (ألف

__________________ 
11M.Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab (pendekatan, metode, srategi, materi dan 

media, (UIN-Malang press, 2008), 86- 87 
)، ١٩٩٦، (دمشق: جامعة دمشق، في طرائق تدريس اللغة العربيةحممود أمحد السيد،   ١٢

     .٣٤٩ص.
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الطريقة الكلية هي تبدأ بتعليم الطفل الكلمات قبل احلروف حيث يتعلم من  
الكل إىل الكلمة إىل  خالهلا الكل قبل اجلزء على اعتباري. وذه الطريقة قد بدأ من

احلروف، مثال (دخل حسن)، (حسن دخل). مث يركز على الكلمات دخل، حسن. مث 
  ١٣ن).-س-ل) و حيلل كلمة حسن(ح-خ-حيلل كلمة دخل(د

مات للكاون قراءة ميفهبعضهم   TPA Al-Irsyadوقد الحظ الباحث أن تالميذ بـ 
قها ىف اجلمل ، وعندما املتقارب نط واجلمل العربية، وكذلك مل يستطيعوا أن يبينوا احلروف

ل. وملا رأى جتمع احلروف تصري الكلمات مث بعد جتمع  احلروف الكلمات تصري اجلم
لطريقة اجلزئية والطريقة الباحث أن يف تعليم القراءة للمبتدئني طرق متنوعة، وميكن تطبيق ا

لطريقة احلزئية والطريقة اتار الباحث خالكلية ألا مطابقة للمبتدئني ىف تعليم القراءة، وا
  الكلية ألا مطابق على ما شعر التالميذ. 

ية والطريقة يبحث الباحث املوضوع  تطبيق الطريقة اجلزئ ومن هذه التوضيحات
  )   TPA AL-IRSYADجتربية بـ  " (دراسةيف تعليم القراءة للمبتدين الكلية 

  

  أسئلة البحث   -ب
  TPA Al-Irsyadذ بـ التالميقدرة  ؤثر على تطريقة الكلية الطريقة اجلزئية و الهل  -١

 ؟يف تعلم القراءة 
 يقة الكليةطر الطريقة اجلزئية و على ال  TPA Al-Irsyadلتالميذ بـ  نشاط كيف -٢

 ؟يف تعلم القراءة 
 

  أهداف البحث  -ج

__________________ 
 -ة احلديث للكتاب طرابلسسسؤ ، (املو علومها المرجع في تدريس مهارات اللغة العربيةعلي سامي احلالق،   ١٣

  ٢١٥لبنان)،ص.
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اجلزئية و استعمال الطريقة  حني TPA Al-Irsyadالتالميذ بـ  تؤثر قدرة  عرفةم -١
 .لتعليم القراءة طريقة الكليةال

طريقة الطريقة اجلزئية و التطبيق ل TPA Al-Irsyad قدرة التالميذ بـ نشاط معرفة  -٢
 الكلية.

 

 أهمية البحث   -د
  وأمهية حبث  هذه الرسالة :

 للمدرس: -١
علم الباحث يف تطبيق طرق تعلم   زيادةأن يكون هذا البحث مفيدا ل

 القراءة للمبتدئني.
 :لتالميذل -٢

 رة القراءةايف مهالتالميذ قدرة  يف ترقيةأن يكون هذا البحث مفيدا 
التالميذ إىل تعلم  يندفعذا البحث أن يكون و  وخاصة يف قراءة القرآن.

 القراءة العربية مبعرفة كيفية الرتكيب والتحليل من احلروف.
 للباحثني اآلخرين: -٣

 عند اإلجراءأن يكون هذا البحث مفيدا لتشجيع الباحثني اآلخرين 
 فيما بعد.زيادة املعلومات ة و اءعملية تعليم القر 

 

 اإلفتراض والفروض   -ه
وافرتاض هذا البحث ان مناسبة الطرق التدرسية جتعل الدراسة يف راحة 

 وأما فروض البحث فهي:، ونشاط من عند التالميذ
 قدرة ؤثرتطريقة الكلية الطريقة اجلزئية و الأن تطبيق  : فرض البديلال -١

 التالميذ على درس القراءة
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 قدرة ؤثرتال ية طريقة الكلالطريقة اجلزئية و الأن تطبيق  : فرض الصفريال -٢
 التالميذ على درس القراءة

 

  حدود البحث  -و
اجلزئية   تطبيق الطريقةعلى املوضوع  حبث هذااحلد املوضوع : يقتصر  -١

  ؟ يف تعليم القراءةالطريقة الكلية و 
 TPA Al-Irsyadبـ  التالميذ على: يقتصر هذا البحث  احلد املكاىن -٢
  Bـ٢٠١٨ /٢٠١٧ الدراسية : يقتصر هذا البحث  السنة احلد الزماىن -٣

  TPA Al-Irsyadـ
  

 معانى المصطلحات  -ز

  يف تعليم القراءة ليةإن موضوع هذه الرسالة  تطبيق الطريقة اجلزئية والطريقة الك
يضمن ليت معاين املصطلحات ا يشرحأن يرى الباحث أول األمر   TPA Al-Irsyad بـ

  وهي كالتايل: فهم املعىن املقصودلتسهيل املوضوع  هذا
  الطريقة اجلزئّية والكلّية  -أ

 الطريقة اجلزئية -١

الطريقة مجعها طرق، و طرائق، وهي السرية، أو احلالة، أو املذهب  
دف ينشده . كما يطلق لفظ املّتبع، أو اخلّط اّلذي ينتهجه اإلنسان لبلوغ ه

الطريقة على الوسيلة املوصلة اىل هدف ما. الطريقة يف الإلصطالح هي 
ُجْزئيات. هي طريقة : واجلزئية ١٤األسلوب اّلذي ينّظم به املّدرس املوقف.

تبدأ بتعليم األجزأ الىت تتألف منها الكلمات وهي احلروف، أما تسميتها 

__________________ 
    ١٥٤. ص، ٨. ج ،العربلسان ور،مجل الدين حممد ابن مكرم، ظابن من  ١٤
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ة الىت يقوم ا املتعلم يف تعرف الكلمة هي بالرتكيبية فألن العملية العقلي
 من التالميذحفظها او  تركيب أصواا من أصوات احلروف اليت تعلمها 
واملراد بالطريقة اجلزئية  ١٥قبل، أو تركيب الكلمات من احلروف اليت تعلمه.

 أن يعلم حرفا حرفا من األحراف العربية مث يؤلف منها كلمة
 الطريقة الكلية -٢

هي الطريقة اليت  ١٦ُكّل.  من صناعيّ  ُكلياٌت، مصدر:  الكلية مجعها 
يبدأ التعلم فيها بقراءة كلمات أو مجل تامة يراها املتعلم مكتوبة حيت إذا 
جاء نطقها ومعرفة رمسها انتقل به املعلم إىل حتليلها إىل أجزائها ومقاطعها، 

رتتبا على إدراكه الكلمات وبذلك يكون إدراك املتعلم ملنطوق احلرف تاليا وم
وهذه الطريقة عكس اجلزئية أي يبدأ املعلم بعرض كلمة مث حتليلها  ١٧واجلمل.

 جرفا حرفا 
 تعليم القراءة -٣

تعليما"، معناه: تعرب ىف األداء أو -يعلم-تعليم لغة مصدر من "علم
– يقرأ – قرأ من مصدر والقراءة .تعديل السلوك عن الطريق اخلربة واملران

 الرموز نطق اصطالحا وأما ١٨.فيه ما ملعرفة النص إىل النظر إلقاء هي قراءة
مكتوب، أو هي أداة اتصال فكري  رمز من معىن استخالص وعملية وفهمها

نشاط هدفه حتصيل معرفة  ١٩بني القارئ والكاتب من خالل الرمز املكتوب.

__________________ 
     ١٥٦، ص .عالمة الكتبسعيد اليف، تعليم اللغة العربية املعاصرة،   ١٥
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        ١٥٨، ص.عالمة الكتبسعيد اليف، تعليم اللغة العربية املعاصرة،   ١٧ 

      .٨٤٤. ص ،... معلوف، لويس  ١٨
  ٣٢٠،...ص.في طرائق تدريس اللغة العربيةحممود أمحد السيد،   ١٩
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عن كيفية جديدة أو اكتساب مهارة واملراد بتعليم القراءة هو تعليم التالميذ 
  القراءة اجلمل العربية باستخدام الطريقة اجلزئية والطريقة الكلية

 املبتدئني  -٤

دأ :و إبتدأ كلمة املبتدئني مجع من مبتدئ وهو اسم الفاعل لفعل إبت
حلة األوىل سواء كان  هو التعليم يف املر ائىيالّشيء: .افتتحه والتعليم الالبتد

  التالميذ يف املدرسة العالية.
لى ذلك فاملقصود باملبتدئني هنا تعليم القراءة للّدارسني يف املرحلة بناء ع

أن هذه الرسالة  من املصطلحات بيان ال هذا و على ٢٠األوىل او للصبيان.
ة تعليم القراءة اليت تبدأ مبعرف  احلروف حيت يكون الكلمة يبحث يف طريق

 ومث حتليلها اىل احلروف.
 

    الدراسات السابقة  -ح

املناقشة  ، حتت املوضوع"استخدام طريقة٢٠١٤أروندا يف سنة رسالة نويف  -١
عهد دار العلوم بندا بوسيلة األوراق املمزقة يف تدريس القراءة (دراسة جتريبية مب

 أتشية).
ومشكلة البحث هي أن من الظواهر أن أكثر املعلمني يستعملون الطرق 

يسية يف تعليم مهارة القراءة، والوسائل اليت ال تناسب باملادة املدروسة واألهداف التدر 
يف تدريس القراءة. هذه الطريقة ال تناسب املادة  inkuiriمثال استخدام طريقة 

املدروسة ألا تطلب الطالب سيطرة مواد القراءة جبد الدارسني أنفسهم، وهذه 
احلالة مل تكن ممكنة للطالب املبتدئني. ومنهج البحث تعتمد عليها الباحثة يف كتابة 

الرسالة هي املنهج التجرييب. اتمع هو مجيع الطلبة يف الفصل األول وعددهم  هذه

__________________ 
  ٢٢٧،ص:تعليم اللعربية لغير الناطقين بها ومنهجه وأساليبةأألستاذ الدكتور رشدى أمحد طعيمة،  ٢٠
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طالبا.نتائج البحث إن اخلطوات اليت جتري ا الباحثة يف تدريس القراءة  ١٩٦
باستخدام طريقة املناقشة بوسيلة األوراق املمزقة يكون من عدة اخلطوات. وهو تبدأ 

يف الطوئف وتوزع قطعة من الورق للطالب. يشرح النص مث تقسم املدرسة الطالب 
وتأمر املدرسة الطالب ملناقشة يف ترتيب اجلمل لديهم حىت تكون فقرة جيدة، 
وتأخذها املدرسة قطعة من الورق عند الطالب. وآخرا تأمر املدرسة الطالب من 
 كل الطائفة لذكر ما ناقشوا يف فرقتهم. إن استخدام طريقة املناقشة بوسيلة األوراق
-املمزقة تكون فعالة لرتقية قدرة الطلبة يف فهم القراءة. هذا يدل على أن قيمة ت

فينبغي أن تبلغ النتيجة  %٥اجلدول على مستوى الداللة -وقيمة ت ٣٤،٣احلساب 
. ١،٩٩>٣،٣٤اجلدول -احلساب أكرب من النتيجة ت-فتكون النتيجة ت ١،٩٩

ترقية الطالب يف القراءة. وأما اختالف  أن العالقة الدراسة السابقة بدراسة احلالية يف
تكون من ناحية طريقة تطبيقات املدرس. إذا كانت الدراسة السابقة بطريقة املناقشة، 

 فالدراسة احلالية تطبق الطريقة اجلزئية والطريقة الكلية.
البطاقات واستخدامها لرتقية املوضوع "حتت  ٢٠١٤ إرمحين حسني رسالة -٢

يف الصف الثاين مبعهد باب النجاح الثانوية، (دراسة مهارة الطالب الكالمية 
اجرائية مبعهد باب النجاح الثانوية) الرسلة اجلامعية غري املنشورة كلية الرتبية 

ىف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه  
 "م.٢٠١٤

ة يتعلم فيها الطالب وأما املشكلة الىت إحدى املعاهد العصرية بندا اتشي
تدريب التالميذ على استخدام اللغة العربية أو تدريب قدرة الفرد  املواد العربية. هو

على استعمال اللغة يف مواقف اجتماعية. ولكن املدرس مل يستخدموا الوسائل 
املناسبة يف تعليم املادة اللغة العربية. لذلك كان الطالب يشعرون بالصعبة يف تعلم 

وأما أهداف التعرف على ترقية قدرة الطالب الكالمية بعد تعليمها  غة العربية.مادة الل
باستعمال البطاقات. والتعرف على دوافع الطالب على رغبتهم يف تعلم اللغة 
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العربية.مث التعرف على املشكلة الىت تواجهها الطالب عند عملية تعليم وتعلم 
الة حبث اإلجرائي، واجلمع باستخدام البطاقات.  منهج البحث عن هذه الرس

البيانات اليت تتعلق ذا البحث تستخدم الباحثة ثالث أدوات هي املقابلة الشخصية 
واملالحظة املباشرة واإلختبار للطلبة. وأما نتائج البحث أن الطالبات ال يقفرن على 
نطق الكلمات أو اجلمل العربية جيدا، وبعضهن التزال ضعيفات عند احملادثة مع 

ن. وتعليم اللغة العربية بوسائل البطاقات ترتقي قدرة الطلبة على الكالم، أن زمال
 ٢٥،٧٦وللدور الثاين  ٦٧،٠٣يف الدور األول حتصل الطالبات على الدرجة املعدلة 

(نتيجة جيدة جدا). أما استخدام البطاقات يدافع الطالب ٥٨،٨٩ وللدور الثالث 
. ألن ترتقي قدرة الطالب يف تعلم اللغة العربية على رقيبتهم يف تعليم اللغة العربية

 اختالف وأما. القراءة يف الطالب ترقية يف احلالية بدراسة السابقة الدراسة العالقة أن
 البطاقات بوسيلة السابقة الدراسة كانت  إذا. التعليم وسيلة و طريقة ناحية من تكون

 .الكلية والطريقة اجلزئية الطريقة تطبق احلالية فالدراسة ،
 
  

 طريقة كتابة البحث  -ط

الذي وضعته كلية الرتبية  القرارأما كيفية كتابة الرسالة فاعتمد الباحث على 
جلامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، وهذا النظام مذكور يف "دليل إعداد خطة البحث 
(البكالوريوس) قسم تعليم الّلغة العربية كلية الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريي 

 ةيسالمية احلكومالرانريي اإل على ماقررته كلية الرتبية اجلامعة و اإلسالمية احلكومية"، 
 يف الكتاب :

“Pedoman Akademik dan Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah 
UIN Ar-Raniry  Darussalam, Banda Aceh, Tahun 2016”. 
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  يفصل الثانال

 اإلطار النظري
 

 مفهوم الطريقة الجزئية والطريقة الكلية  -أ

والطريقة هي السرية، أو احلالة الطريقة يف اللغة مفرد مجعها طرق وطرائق, 
  ٢١أو املذهب املّتبع أو اخلّط الّذي ينتهجه اإلنسان لبلوغ هذف ينشده.

والطريقة أماثل الناس، ورؤوس القوم، كما يطلق لفظ الطريقة على الوسيلة 
وأما يف اإلصطالح هي األسلوب الذي ينظم به املدرس  ٢٢املوصلة إىل هدفها.

املوقف واخلربات اليت يريد أن يضع متعّلمية فيها حىت تتحقق لديهم األهداف 
املطلوبة، وهي النظام الذي يسلكه املعّلم لتوصيل املادة الدراسيه إىل املتعلمني 

دىن بأيسر السبل، وبأجدى األساليب، وبأقصر الطرق، وبأسرع وقت، وبأ
   ٢٣تكلفة.

 مفهوم الطريقة اجلزئية   -أ

بتعليم األجزاء اليت منها الكلمات و يقة اجلزئية هي الطريقة اليت تبدأ الطر 
هي احلروف،أما تسميتها بالرتكيبية فألن العملية العقلية الىت يقوم ا املتعلم يف 

روف اليت تعلمها و حفظها من تعرف الكلمة هي تركيب أصواا من أصوات احل
يضا هذه الطريقة وتسمى أ ٢٤أو تركيب الكلمات من احلروف اليت تعلمه.قبل 

بية ألا تبدأ بتعليم اجلزئيات، كالبدء بتعليم احلروف اهلجائية يبالطريقة الرتك

__________________ 
ية املعارف اإلسالمية (بريوت: مجع التدريس طرائق وإستراتيجّيات،مركز نون للتأليف والرتمجة،  ٢١
 ٥٤الثقافية،.ص
  ص.  ٨ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم، لسان العرب ج ٢٢
  ٥٤ص. التدريس طرائق وإستراتيجّيات،مركز نون للتأليف والرتمجة،  ٢٣
         ١٥٨، عاملة الكتب... ص. اللغة العربية المعاصرةتعليم سعيد اليف،  ٢٤ 
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بأمسائها، أو بأصواا، مث تنتقل بعد ذلك إىل تعليم املقاطع والكلمات واجلمل اليت 
  ة: يوحتت هذه الطريقة تتدرج الطرق التال ٢٥منها. تتألف

 الطريقة اهلجائية -١

لف، أ على تعليم الطفل احلروف اهلجائية بأمسائها :هي تقوم 
ذه احلروف هة و كتابة فتعليم ء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء،... قراءبا

ضم، الكسر ، ال (الفتح بأمسائها وصورها مثال ذلك  (العني)مع احلركات
(.   
 الطريقة الصوتية -٢

من  وات احلروف بدالتقوم على تعليم الطفل أصهذه الطريقة 
ا ز، ف، ق)مث يتعلمه تنطق احلروف منفردة فيقول (ر،  أمسائها حبيث 

را، رو، ري  ، الضم، الكسر ) مث مع املقطع ( الطفل مع احلركات (الفتح
   ملة.لمة مث مع اجل) مث مع ثالثة حروف مث مع الك

        الطريقةاملقطعية -٣

__________________ 

 ١٩٩١للنشر والتوزيع،  ( القاهرة :دارالشواف٠تدريس فنون اللغة العربية على أمحد مدكور،   ٢٥

  ١٥٥ص. ...(م )، 
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تعد هذه الطريقة وسطا بني الطريقة اهلجائية و الصوتية حيث إا حتاول تعليم األطفال القراءة 
لغوية أكرب من الصوت اللغوي أو احلروف، ولكنها أقل من الكلمة وتبين بتقدمي وحدات 

أصوهلا على مقاطع الكلمة واعتبارها وحدات لغوية فاملعروف أن الكلمات يف اللغة العربية يف 
الغالب تتألف من مقطعني أو أكثر ومسيت باملقطعية الن الطالب ذه الطريقة يتعلم مجلة من 

  ١٦يل كلمات من هذه املقاطع ولذلك ميكن اعتبارها طريقة تركيبية حتليلية.املقاطع مث يقوم بتشك
 مفهوم الطريقة الكلية  -ب

ليا، ختالفا كختتلف عن الطرق اجلزئية االطريقة الكلية أو التحليلية 
م من خالهلا الكلمات قبل احلروف حيث يتعل وذلك أا تبدأ بتعليم املتعلم

 هو الرتتيب الطبيعي املنطقي يف الكالم.عتبار أن هذا الكل قبل اجلزء على ا
التعلم فيها بقراءة كلمات أو مجل تامة يراها املتعلم  وهي الطريقة اليت يبدأ

مكتوبة حىت إذا جاء نطقها و معرفة رمسها انتقل به املعلم إىل حتليلها إىل 
أجزائها ومقاطعها،و بذلك يكون إدراك املتعلم ملنطوق احلرف تاليا ومرتتبا 

  ١٧إدراكه الكلمات واجلمل.على 
  ويندرج حتت هذه الطريقة األقسام التالية:

 طريقة الكلمة -١
هي تبدأ بتعليم الكلمات قبل احلروف، أي أا على عكس الطريقة 

طريقة الكلمة يف أساسها طريقة (انظر وقل). وهي تستلزم  الرتكيبية. و
عادة أن يعرض على املتعلم عددا من الكلمات أوال،وأن ختتار هذه 

__________________ 
، (الؤسسة احلديث للكتاب و علومها المرجع في تدريس مهارات اللغة العربيةعلي سامي احلالق،  ١٦

  ٢١٤لبنان)،ص. -طرابلس
      ١٥٨، عاملة الكتب... ص.تعليم اللغة العربية المعاصرةسعيد اليف،   ١٧
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الكلمات حبيث ميكن تركيبها بسهولة لتصبح مجال وقصصا صغرية 
دخل املدرسة .وبعد فرتة يكون منها -عادل-التلميذ  -مثل: يتعلم

أ بالكلمة،مث فطريقة الكلمة تبدرسة)،مجلة قصرية مثل (عادل دخل املد
ن كلمات جديدة من احلروف مث تكوي لى حروف،جتريد الكلمة ع

 ١٨ومن الكلمة اجلديدة ،تتكون اجلمل القصرية املناسبة. ،اردة
 طريقة اجلملة  -٢

تتفق هذه الطريقة مع الكلمة يف األساس الذى تقوم عليه،وهو 
يقة أن تعليم القراءة والكتابة االهتمام بااملعىن،ويرى أنصار هذه الطر 

فهى الطريقة األكثر فائدة للدارسني  جيب أن يتم من خالل اجلملة،
ودليلهم يف ذلك أنه ال يأتى  تدريب املتعلم على القراءة اهلادفة القائمة 
على واحدات فكرية إال إذا اصطنعت طريقة تعتمد على اجلمل باعتبار 

ويرى  ١٩ة الطبيعية للفكرة.أن اجلملة يف مجيع اللغات هي الوحد
الباحث أن صعب للتالميذ األجانب تطبيق هذه الطريقة بأن مل تكن 

  هلم معرفة معاين الكلمات.

  )التركبيية (الجزئية مزايا الطريقة -ج

ها بسيط، حمدود، ورمسألن عدد احلروف  سهلة يف التعليم أا وسيلة -١
روف أشكال احلوأصوا ثابتة، ومن السهل على املتعلم أن حيفظ 

 ويربط بينها وبني أصواا.
 يحا.تساعد على صحة الكتابة والدقة يف رسم الكلمات رمسا صح  -٢

__________________ 
    ١٥٥ص. .)١٩٩١(القاهرة: دار الشواف،،تدريس فنون اللغة العربية علي أمحد مدكور، ١٨
           ١٥٧... ص.عالمة الكتبسعيد اليف، تعليم اللغة العربية املعاصرة،  ١٩
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 تساعد على حسن نطق الكلمة، وإخراج احلروف من خمارجها.  -٣
لبسيط اتتدرج باملتعلم تدرجا طبيعيا من السهل إىل الصعب، ومن  -٤

 إىل املركب، ومن احلروف إىل الكلمات، مث اجلمل.
تضع األساس الذى  كن املتعلم من إتقان احلروف منذ البداية، وبذامت -٥

تقابله، وبالتاىل توفر عليه الوقت  كلمةيساعد القارئ على تعريف أي  
واجلهد فيها بعد يف التعرف على الكلمات اليت مل يسبق له تعلمها. 

٢٠ 
 )التركبيية (الجزئية الطريقة عيوب  -د

يقة الطبيعية النفس من حيث الطر  أا طريقة ختالف طبيعية حلقائق علم -١
ردة، لألن اليت يسري عليها العقل يف إدراك احملسوسات أو املعىن ا

لله إىل العقل يدرك الشيء إدراكا كليا، مث يتعرف على أجزائه وحي
عامة أوال مث  عناصره املختلفة، كالذى يقرأ قصة فإنه خيرج منها بفكرة

 حيللها إىل أفكار جزئية.
والطريقة  حيث شكله أو رمسه ليس له معىن يف ذهن املعلم،احلرف من  -٢

هي تصر على تعليم احلرف أوال سواء من حيث شكله أو رمسه، و 
 أشياء ال يتصل حباجة من حاجات املتعلم.

ا، مما يعوق التعليم ذه الطريقة يؤدي إىل جتزئة الكلمات حرفا حرف -٣
 ين املقروءة.فهم املعامعرفة املعاين، والغرض األساسي من القراءة هو 

باملعىن، بل الغاية  الطريقة ختلو من عوامل التشويق واإلثارة ألا مل تم -٤
 ا.منها حفظ املتعلم للحروف سواء كان من حيث شكلها أو صور 

__________________ 
  ١٥٧، عاملة الكتب... ص.العربية المعاصرة تعليم اللغةسعيد اليف،   ٢٠
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 اإلتيان تدفع هذه الطريقة مؤلفى الكتب اليت توضع على أساسها إىل -٥
حلرف اتشتمل على بألفاظ غربية، وقد تكون غري ذات معىن مادامت 

 الذى يريدون أن يتعلم الدارس قراءته.
خلط أنصار هذه الطريقة بني ما هو بسيط يف املعىن فظنوا أن احلرف  -٦

أو الصوت وهو أبسط ىف مبناه من الكلمة يصبح كذلك أبسط منها 
  ٢١ىف املعىن.

ن الكلمات وهي العيوب ختتص بالتالميذ العرب ألم عرفوا املعىن م
وا معاىن يكون بالنسبة للتالميذ األجانب ألم ماعرف واجلمل وال
 الكلمات.

 
  )التحللية( مزايا الطريقة الكلية -ه

ديثة من كثري من األنصار وخباصة بني األجيال احل  ةقوهلذه الطري   
 املدرسني، وهم يرون فيها كثريا من املزايا ما يأيت:

ة اليت يدرك ا أا تسهل عملية تعلم القراءة، ألا تتمشى مع الطريق  -١
 اإلنسان األشياء ويتعلمها.

ل وكلمات مجأا تستغل دوافع املتعلم وطاقاته مبا تقدمه إليه من   -٢
 تتصل خبرباته وأغراضه وتتالءم مع قدراته واستعداداته.

ند املتعلم امليل عيكون  أن اهتمامها باملعىن منذ البداية يف تعلم القراءة -٣
 ة.إىل البحث عن املعىن، واالهتمام باملوضوع أثناء القراء

__________________ 
           ١٥٧... ص. عالمة الكتبسعيد اليف، تعليم اللغة العربية املعاصرة،  ٢١
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طبيعية إلقباله  أا تعود املتعلم السرعة واالنطالق يف القراءة كنتيجة -٤
 نظرة األوىل.على القراءة وفهمه ملا يقرأ وتعوده تعرف الكلمات من ال

لكلمات بل وا معىن اوما قدم أهل هذه الطريقة باملتعلمني الدين عرف
 اجلمل.

  )التحللية( الكليةعيوب الطريقة  -و

  ب:املزايا فلم تسلم هذه الطريقة من العيو وبالرغم من هذه   
قدرة خاصة وأول هذه العيوب، أا تتطلب يف املعلم إعدادا خاصا، و  -١

ن يكون أعلى اسخدام اكتاب املدرسى وتطويعه.كما أن املعلم البد 
 طبيقها.تتقوم عليه هذه الطرائق، ومدربا على  عارفا باألسس اليت

إا التعىن عناية خاصة باملهارات االزمة للتعرف على احلروف،وهذا  -٢
عند البحث عن يؤدي إىل عدم التعرف الكايف على الكلمات، 

املؤسسة الرتبوية بأشية، فالطريقة اجلزئية أفضل استخدمها يف تعليم 
     ٢٢.حث استعماهلا معاالباالقراءة للمبتدين وإمنا جبمع 

  أهميته مفهوم القراءة و -ز

القراءة يف البداية تبدو على أا الرموز املكتوبة من حروف وكلمات       
ومجل والنطق ا، وهذا هو املفهوم اآلىل أو البسيط للقراءة، حيث يركز على 
اإلدراك البصرى للرموز املكتوبة، وتعرفها والنطق ا دون االهتمام 

  وهذا ماجيرى كثريا عند املتعلمني األجانب.٢٣بالفهم.

__________________ 
  ١٥٦ص..)١١٩٩(القاهرة: دار الشواف،،تدريس فنون اللغة العربية على أمحد مدكور،  ٢٢
  ١٤٥سعيد اليف، تعليم اللغة العربية املعاصرة، عاملة الكتب... ص.  ٢٣
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فقد عرفها شحاته بقوله "أن القراءة عملية عقلية تفاعلية دافعية تشمل الرموز 
والرسوم اليت بتلقاها القارئ عن طريق عينية وفهم املعىن والربط بني اخلربة 

  ٢٤السابقة وهذه املعىن واإلستنتاج والنقد واحلكم والتذوق وحل املشكالت.
م للتدليل على أمهية القراءة، وعظم شأا حث اإلسال يكفى    

ىف اول آية قرآنية  عليها،فقد نزل األمر اإلهلى إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم
  كثرية منها:     فالقراءة أمهية أنزلت ( اقرأ بأسم رّبك الذى خلق). 

 الفرد بغريه.وسيلة التصال  هيو  -١
 سية.ومفتاح جلميع املواد الدراوهي أساس كل عملية تعليمية،  -٢
جلنس البشرى اوهي تزود الفرد باألفكار واملعلومات، وتطلعه على تراث  -٣

ب لديهم مقاييس والقراءة تفتح أمام املتعلمني أبواب الثقافة العامة، وذ
 التذوق.

وهي متد املتعلمني باملعلومات اليت تساعد على تنمية ميوهلم، وحل  -٤
 ٢٥الكثري من مشكالم.

اءة القرآن أهّم القراءة للصبيان اإلندونسيني هي اإلستطاعة على قر  -٥
  ألا تستخدم يف الصالة.

  أهدف تعليم القراءة -ح

  وأهدف تعليم القراءة هي:  

__________________ 
الؤسسة احلديث للكتاب (، و علومها المرجع في تدريس مهارات اللغة العربيةعلي سامي احلالق،   ٢٤

  ١٧٩لبنان)،ص. -طرابلس
  

  ١٤٦سعيد اليف، تعليم اللغة العربية املعاصرة، عاملة الكتب... ص. ٢٥
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لكلمة كتساب عادات التعرف البصري على الكلمات، كالتعرف على اا   -١
 .  هلامن شكلها، والتعرف على الكلمة من حتليل بنيتها وفهم مدلو 

 هم الكلمة، واجلملة، والنصوص البسيطة.ف  -٢
ليت قد ابناء رصيد مناسب من املفردات اليت تساعد على فهم القطع   -٣

 متتد إىل عدة فقرات.
ملواد القرائية تنمية الرغبة والشوق إىل القراءة واالطالع، والبحث عن ا  -٤

 اجلديدة.
قها، ، ونطسالمة النطق يف القراءة اجلهرية ومعرفة احلروف وأصواا  -٥

 وصحة القراءة.
   ٢٦  التدريب على عالمات الرتقيم ووظيفتها يف القراءة.  -٦

  
  طرائق تدريس القراءة للمبتدئين   -ط

ق تدريس القراءة ائطر ميكن تقسيم طرائق تدريس القراءة إىل نوعني:   
. وميكن تصنيف مجيع للمبتدئنيلغري ق تدريس القراءة ائطر ، للمبتدئني

إىل طريقتني  القراءة للمبتدئني يف تعليمالطرائق اليت استخدمت 
  وهي ماتبحث يف هذه الرسالة    ٢٧أساسيتني:

 أو اجلزئية الطريقة الرتكيبية -١
وهي تبدأ بتعليم اجلزئيات،كالبدء بتعليم احلروف اهلجائية بأمسائها، أو 
بأصواا، مث تنتقل بعد ذلك إىل تعليم املقاطع والكلمات واجلمل اليت 

__________________ 

  ١٤٧ص.تدريس فنون اللغة العربية... على أمحد مدكور،  ٢٦ 
  ١٥٠ص.فنون اللغة العربية...تدريس  على أمحد مدكور،  ٢٧
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أن هذه الطريقة تبدأ من أصغر وحدات ممكنة وتنتقل إىل تتألف منها.أي 
الوحدات األكرب املعىن . وملا كانت اجلزئية المغىن هلا بذاا فإن هذه 

   ٢٨الطريقة التركز يف البدء على املغىن.
 الطريقة التحليلية أو الكلية -٢

وهي تبدأ بتعليم وحدات ميكن جتزئتها إىل أجزاء أو عناصر أصغر، فإذا  
الطريقة بالكلمة فإنه ميكن ردها إىل حروف وأصوات.وعلى هذا بدأت 

ميكن وضعها موضع التحليل. وهذه الطريقة تبدأ بااكليات، مث بعد ذلك 
حتللها إىل أجزائها مث تعيد تركيبها، وملا كانت هذه الكلمات ذات معىن، 

  ٢٩فإن هذه الطريقة تركز على املعىن منذ البداية.
 

 ئية والطريقة الكليةإجراء الطريقة الجز  -ي

بتدئني وهي الطريقة باحث عن الطريقة اليت تطابق يف تعليم القراءة للمقد بني ال    
تبدأ بتعليم احلروف  اجلزئية و الطريقة الكلية تقوم هذه الطريقة على تعليم القراءة

حلروف من حيث ااهلجائية مع معرفة نطقها وخمارجها، وكذلك بتعليم الكلمات قبل 
  جائية. لتالميذ على احلروف اهلجزئها ومل حتصل هذه الطريقة قبل تعليم ا

الطريقة اجلزئية تبتدئ من اجلزء إىل الكل أي البداية من احلروف ككون     
أي أا تبتدأ بتعليم التالميذ على  ٣٠اجلزء األصغر يف الكلمة حيث تركيب اجلملة .

احلروف اهلجائية سواء كان قراءة  أو كتابة. مث ينتقلها إىل الكلمة مع ذكر جزئها 

__________________ 
  ١٥٠ص.تدريس فنون اللغة العربية... على أمحد مدكور،  ٢٨
  ١٥٠ص.تدريس فنون اللغة العربية... على أمحد مدكور،  ٢٩
  ٢١٤...ص.و علومها المرجع في تدريس مهارات اللغة العربيةعلي سامي احلالق،  ٣٠
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ل ) مع حركتها، وكذلك بتعليم -ص-ف-ل -( الفصل )مث يتحلل ( ا مثال
ف ) مث بتدرب التالميذ على وضع -ف-ر-التالميذ على أصوات احلروف مثال (ر

  يف ).-فا -ري -احلركات (رو
الكلية هي طريقة الىت تبدأ بتعليم الكلمات قبل احلروف من حالل الكل قبل 

كتب, جلس مث حيللها إىل احلروف أو أبتبداء تعليم الكلمات مثال : درس,   
س ) و بعد حيلل ينقلها -ل-ب), ( ج-ت-س), (ك-ر-جزئها مثال : (د

اىل مجلة قصرية مثال ( أمحد درس ), (درس أمحد), (أمحد كتب), (أمحد 
س و -ر-جلس) مث يركز إىل اجلملة (درس أمحد) و حيلل الكلمة درس = د

 يعرف على جزئية ىف س حىت-ل-د, جلس = ج-م-ح-الكلمة أمحد = أ
 اجلملة.
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 الفصل الثالث

 اجراءات البحث الميداني
  

 طريقة البحث  -أ

.املنهج يف هذه الرسالة هو منهج جترييب كان منهج البحث الذي يستخدمه الباحث
الفروض اليت وحتقيق الباحث االختبار  ستعملهيهو أحد املناهج العلمية اليت التجريبىي 

، خاصة عند رغبة يف معرفة تأثري متغري مستقل يف متغري تابع، ومع إبعاد الباحث ضعهاو 
  ٣١عالقة بني املتغريين الرئسية.أو حتييد أثر املتغريات املستقلة األخرى اليت قد تدخل يف ال

  قال سوفردي يف كتابه: 
Penelitian eksperimen (experiment research) merupakan kegiatan penelitian 

yang bertujuan untuk menilai pengaruh suatu perlakuan/tindakan/ treatment 
pendidikan terhadap tingkah laku siswa atau menguji hipotesa tentang ada tidaknya 
pengaruh tindakan itu bila dibandingkan dengan tindakan lain.32 

لى املعاملة أو عأي: إن البحث التجرييب منهج البحث الذى يهدف إىل تقييم اآلثار 
لثأثري أو عدمه يف العمل أو العالج السلوكي من الطلبة أو إختيار الفرضيات من وجود ا

 عد املقارنة بغريها من األفعال.الفعل ب
نقسم تصميمات املنهج التجريبة إىل أربعة أقسام وهي التصميمات التمهيدية ت

والتصميمات التجريبية والتصميمات العاملية والتصميمات شبه التجريبية. ومن ذلك 

__________________ 
(القاهرة: مكتبة الشروق ١ طالعلوم االجتماعية، مناهج البحث وأصول التحليل في يومي غامن، بإبراهيم ال٣١

 .١٤٤)، ص. ٢٠٠٨الدولية، 
32Supardi, Penelitian Eksperimen di Bidang Pendidikan (Jakarta: Raja 

Grafindo2007), hal.1. 
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) بالتصميم Pre – Experimental Design(يالتصميم التمهيدالتصميمات فاختارالباحث
  ويأخذ الشكل التايل:حيث . One group Pre – Test, Post – Test Designهو و الثاىن
  
  

 ٣٣وأما توضيح املدلول العلمى للرموز فهو:
 : اموعة التجريبية    ت
  اإلختبار القبلى  :    ١خ
  : التجربة×
  : اإلختبار البعدى٢خ
  

 المجتمع والعينة  -ب

 Purposive(الطريقة العمديةلبحث على اا ذهلالعينة يف اختيار  الباحث ويعتمد

Sampling. ( ختيار باخلربة وهي تعىن إلسمى هذه الطريقة بالطريقة املقصودة أو اتو
  ٣٤متثل جمتمع البحث. أو تلك ختيار خربة الباحث ومعرفته بأن هذه املفردةإلأنأساس ا

 .التالميذ ٩٩م وعدده TPA AL-IRSYADبـ ميذالتجميع البحثال اذهلويكون اتمع 
  .التالميذ كعينة البحث بعددهمهم، فأخذ الباحث  عدد بعض الباحث العينة اختارو 

  
  هادواتطريقة جمع البيانات وأ-ج

__________________ 
ه ١٤٢١العبيكان  (الرياض:مكتبة ،البحث في العلوم السلوكية ، المدخل إلىالعساف صاحل بن محد٣٣

      .٣١٥ص.م)، ٢٠٠٠ –

  ٩٩،ص. ...المدخل إلى البحث صاحل ابن محد العساف،٣٤

 ٢خ×        ١تخ
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  الية: لطريقة التعلى الطريقة املستخدمة جلمع البيانات يعتمد الباحث او 
  االختبارات    -ا

الباحث جلمع املعلومات اليت حد األدوات اليت ميكن ان يستخدمه أاالختبارات هي 
  :اويقوم الباحث باحتبارين، مه ٣٥حيتجه إلجابة أسئلة البحث أو اختبار فروضه،

 االختبار القبلى -
تجربية بغرض حتديد إجراء ال قبلوهو االحتبار الذى ختتربه اموعة التجريبية 

جربية عرفة أثر التمثال حىت يتسىن ميف تعليم القراءة مستوى التحصيل الدراسى 
 ىف حتسينه.

 
 االحتبار البعدى  -

وهو االحتبار الذى ختتربه اموعة التجريبية بعد إجراء التجربية بغرض حتديد مستوى التحصيل 
مثال لقياسي األثر الذى أحدثه تطبيق املتغري املستقل(التعليم املربمج) يف تعليم القراءة الدراسى 

 ٣٦على املتغري التابع (التحصيل الدراسى).
 املالحطة املباشرة   -ب

ملباشرة وجيمع ة هي طريقة من طرق البحث بواسطة أدة ورقة املالحطة اظاملالح
البحث. وجلمع  الباحث البيانات واملعلومات اليت متكن من اإلجابات عن أسئلة
ث وأحوال الفصلوما البيانات هلذه الرسالة يقوم الباحث مبالحظة مباشرة على حواد

  اء التدرسينشاط التالميذ من اإلجر خل الفصل فينظر عمل الطالب دا جري من

__________________ 
-ه ١٤٦١كة العبيكان(الرياض:مالمدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، محد العّساف،  صاحل بن٣٥

  ٤٢٧م)، ص.٢...
  ٣٠٧المدخل...، ص.محد العّساف،  صاحل بن٣٦
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  طريقة تحليل البيانات  -د

ستعمل الباحث الرموز كما يحتليل البيانات عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي فو 
  يلي :

 النتيجة يف االختبار التمهيدي  -١

��الدرجة  املتوسطة  =  - = ��������  

  ن :إحيث 
�	
�
  = جمموع الدرجة التمهيدية 
�	
 تالميذ = عدد ال 

 النتيجة يف االختبار النهائي -٢

��الدرجة املتوسطة  :  - = ��������  

  حيث أن :
�	
�
  = جمموع الدرجة النهائية 
�	
   تالميذ= عدد ال 

-Tبتحليل البيانات عن نتيجة االختبار القبلى والبعدى باختبار  أيضاويقوم الباحث  

Test:ويستعمل الرموز كما يلى 

t = �
� ∑�²�
�(���)
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  الرابع فصلال

 عرض البيانات وتحليلها

 
  عرض البيانات  -أ

وقد قدم الباحث يف الباب السابق كل ما يتعلق بأساليب البحث. وهذا الباب الرابع   
. وقام Tpq Al-Irsyadسيلقي فيه الباحث البيانات اليت مجعتها يف ميدان البحث وهو بـ 

الباحث بالبحث التجرييب اعتمادا على إفادة عميد كلية الرتبية وتأهيل املعلمني جامعة الرانريي 
 : Un.08/TU-FTK/TL.00/7701 /2016بند أتشيه رقم  دار السالم

  إنطالقا مما سبق فقام الباحث جبمع البيانات كما يلي:  
 لمحة عن ميدان البحث -١

اإلسالمية يف  األطفال دراسة مكانأحد  Tpq Al-Irsyad  األطفال دراسة مكانكان 
بقرية لونك باتا. وقد )، Lueng Bataآتشيه كربى، و يقع يف الشارع تنكو امام لونك باتا (

اجلامع  املسجد جبوار موقعها يف تلك القرية و) ١٩٩٥ – ١٩٩٤( S.Agمصطفى تنكو  أسس
  :اجلدول التايل يف يتضح ، لكل سنة تبّدل الرئيس و Tpq Al-Irsyadلونك باتا ّمسي بـ 

 )١٩٩٥-١٩٩٤(  S.Agمصطفى  -١

 )١٩٩٦-١٩٩٥( املاجستريحممد خليص  -٢

 )١٩٩٧-١٩٩٦ارسان (  -٣

 )١٩٩٩-١٩٩٧(  S.Pرؤضة  -٤

 )٢٠٠١-١٩٩٩(  S.HIشكور  حممد -٥

 )٢٠٠٤-٢٠٠٣شهر الراض ( -٦
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 )٢٠٠٥-٢٠٠٤(  S.Pdرأيس رنلدى  -٧

 )٢٠٠٦-٢٠٠٥( S.Pd  رسكي أملي  -٨

 )٢٠٠٧-٢٠٠٦فريد مرذا ( -٩

 )٢٠١٠-٢٠٠٨( S.Sos.iسل مليدى  -١٠

 )٢٠١٢-٢٠١٠( S.Pdمسسول رى  -١١

  )S.Pd )sekarangأحسن األبيد  -١٢

التالميذ . وعدد ٩٩ وعدد التالميذ Tpq Al-Irsyadوقام الباحث بالبحث يف  
  اجلدول التايل: يف لكل الصف كما يتضح

  ٤-١ اجلدول
  Tpq Al-Irsyadالتالميذ يف عدد 

  تالميذعدد ال  الفصل  رقم
  ٢٠  الفصل (عثمان)  ١
  ٢٨  (أبو بكر)الفصل   ٢
  ٢٧  (عمر)الفصل   ٣
  ٢٤  (علّي)الفصل   ٤

  
مدرسا، هم يعلمون الدروس املختلفة. ومنهم مدرسا اإلمالء،  ٢٥للمرحلة املتوسطة 

  مها األستاذ يسهار، والثاين األستاذ رزقي وهو متخرج يف معهد داراإلحسان. 
وللحصول على األهداف الرتبوية املرجوة فقد أعد املعهد بعض الوسائل التعليمية 

  كما يلي:
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  ٤-٢اجلدول 

  Tpq Al-Irsyadالوسائل يف 

  العدد  الوسائل  الرقم

  ٤  الفصل  ١
  ١  ديوان األساتذ  ٢
  ١  ستودعامل  ٣
  ٢  احلّمام  ٤

  ٨  المجموع

 
 Tpq Al-Irsyadتطبيق الطريقة الجزئّية والّطريقة الكلّّية للمبتدئين في  -٢

تطبيق الطريقة اجلزئّية والطّريقة الكّلّية للمبتدئني يقوم الباحث بالدراسة التجريبية عن 
   (عمر و أبو بكر).الفصل اإلمالء يف  . وقد قام الباحث نفسه كمدرسTpq Al-Irsyad يف

  وأما خطوات تعليمها يف كل دور فهي كما يف اجلداول اآلتية:

  ٤-٣اجلدول 
-Tpq Al تطبيق الطريقة اجلزئّية والطّريقة الكّلّية للمبتدئني يفنشاط املدرس والتالميذ يف 

Irsyad 
  اللقاء األول

  نشاط التالميذ  نشاط املدرس
  يرد التالميذ السالم  -  الفصل بإلقاء السالم يدخل املدرس -
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يقراء املدرس الدعاء قبل بداية  -
  الدرس.

يقرأ التالميذ الدعاء باآلمن  -
  والرتتيب

يعرف املدرس امسه ويشرح اهلدف  -
  عن حضور يف هذا الفصل.

  يستمع التالميذ إىل شرح املدرس -

تطبيق الطريقة يبني املدرس أهداف  -
 اجلزئّية والطّريقة الكّلّية

يوزع املدرس أوراق االختبار القبلي  -
  عن عنوان "الفصل".

 يستمع التالميذ إىل بيان املدرس -
ينال التالميذ األوراق االختبار  -

 القبلي
  

عن االختبار القبلي  يشرح املدرس -
  مع املفردات فيه.

  اىل شرح املدرس. يسمع التالميذ -

الفرصة للتالميذ أن يعطي املدرس  -
  يسألون من األسئلة مما مل يفهموا.

  يسأل التالميذ إىل املدرس -

يأمر املدرس التالميذ بأن يكتبون  -
  اإلمتحان القبلي

التالميذ سؤال اإلمتحان  يكتب -
  القبلى

يقرأ التالميذ الدعاء باآلمن  -  خيتتم املدرس الدرس بقراءة الدعاء -
  والرتتيب

ميذ و خيرج يسلم املدرس على التال -
  من الفصل

  فيجيب التالميذ على السالم -

  اللقاء الثاين
  ناشط التالميذ  نشاط املدرس
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الفصل بإلقاء  يدخل املدرس -
  السالم.

  يرد التالميذ السالم. -

يقراء املدرس الدعاء قبل بداية  -
  الدرس.

يقرأ التالميذ الدعاء باآلمن  -
  والرتتيب

تطبيق الطريقة يبني املدرس أهداف  -
  اجلزئّية والطّريقة الكّلّية

 إىل بيان املدرس. يستمع التالميذ -
  

تطبيق الطريقة يعرف املدرس عن  -
  اجلزئّية والطّريقة الكّلّية

  املدرسيستمع التالميذ إىل شرح  -

يعطي املدرس الفرصة للتالميذ أن  -
يسألون عن املفردات والكلمات 

  اليت مل يفهموا

  يسأل التالميذ إىل املدرس -

  ينظر التالميذ إىل السبورة -  املدرس األمثلة على السبورة.يكتب  -
يستمع التالميذ إىل شرح املدرس  -  يشرح املدرس األمثلة على السبورة -

  ويسأل التالميذ عما مل يفهموا
يأمر املدرس التالميذ أن يتدّرب عن  -

مفردات وكلمات اجلزئية والكلّية 
  اليت أعّد املدّرس

يتدّرب التالميذ عن مفردات  -
وكلمات اجلزئية والكلّية اليت أعّد 

  املدّرس
يلخص املدرس مع التالميذ املواد  -

  الدراسية
يلخص التالميذ مع املدرس املواد  -

  الدراسية
يقرأ التالميذ الدعاء باآلمن  -  خيتتم املدرس الدرس بقراءة الدعاء -

  والرتتيب
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يسلم املدرس على التالميذ وخيرج  -
  من الفصل

  السالمفيجيب التالميذ على  -

  
 اللقاء الثالث

الفصل بإلقاء دخل املدرس ي -
  السالم.

  يرد التالميذ السالم. -

يقراء املدرس الدعاء قبل بداية  -
  الدرس.

يقرأ التالميذ الدعاء باآلمن  -
  والرتتيب

تطبيق الطريقة يكرر املدرس عن  -
  اجلزئّية والطّريقة الكّلّية

  يستمع التالميذ إىل املدرس -

جييب التالميذ عن االمتحان  -  االختبار البعدييقدم املدرس أوراق  -
  البعدي

يقرأ التالميذ الدعاء باآلمن  -  خيتتم املدرس الدرس بقراءة الدعاء -
  والرتتيب

يسلم املدرس على التالميذ وخيرج  -
  من الفصل

  فيجيب التالميذ على السالم -

 
 

 تحليل البيانات ومناقشتها  -ب
 املالحظة املباشرة .١

  ٤-٤اجلدول 
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 -Tpq Al تطبيق الطريقة اجلزئّية والطّريقة الكّلّية للمبتدئني يفنتيجة أنشطة املدّرس عند 

Irsyad 

  الناحية الملحوظة  رقم
  النتيجة الملحوظة

٤  ٣  ٢  ١  

  
١  

  األنشطة األولى

  الفصل بإلقاء السالم املدّرسدخل ي

      √  

  √        بكشف الغياب املدّرس التالميذ دعي  ٢

٣  
على إعداد الفصول والتالميذ قدرة املدرس 

  لعملية التعليم والتعلم
      √  

    √      إلقاء أهداف التعليمعلى  املدّرسقدرة   ٤

٥  
الطريقة اجلزئية والكلّية قدرة املدرس على إلقاء 

  إىل التالميذ
      √  

١  

  األنشطة األساسية

قدرة املدرس على شرح الطريقة اجلزئية والكلّية 
استخدامها يف كتابة  واخلطواتإىل التالميذ 

  كلمة

     
  

  
√  

٢  
قدرة املدرس على شرح كتابة األحرف اهلجائية 

  الذي مل يعرف التالميذ
      √  

٣  
قدرة املدرس على مالحظة أنشطة التالميذ أثناء 

  عملية التعلم
      √  
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٤  
قدرة املدرس على إرشاد التالميذ يف الكتابة بعد 

  استخدام الطريقة اجلزئية والكلية
    √    

  
١  

  األنشطة النهائية

املدّرس على يلخيص املواد التعليم مع قدرة 
  التالميذ

      
  

  
√  

    √      نصيحةال إلقاءاملدّرس على قدرة   ٢

٣  
املدرس على اختتام عملية التعليم وإلقاء قدرة 

  السالم.
      √  

  ٤٥  اموع

  
 اجلزئّية والّطريقة الكّلّيةالطريقة  تعليم باستخدامعند إجراء عملية  وأما نتيجة أنشطة التالميذ

  كما يظهر يف اجلدول التايل:  فهي يف اموعة التجريبية،
  ٤-٥اجلدول 

-Tpq Al تطبيق الطريقة اجلزئّية والطّريقة الكّلّية للمبتدئني يفعند  التالميذنتيجة أنشطة 

Irsyad  

  الناحية الملحوظة  رقم
  النتيجة الملحوظة

٤  ٣  ٢  ١  

  
١  

  األنشطة األولى

  السالم جييب التالميذ

      √  

  √        قبل عملية التعلم الدعاءيقرأ التالميذ   ٢

    √      إلتباع التعلم التالميذأحوال والدوافع   ٣
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  √        بإلقاء أهداف التعليم التالميذتم   ٤

٥  
إىل شرح املدرس عن الطريقة  التالميذيستمع 

  اليت سيقدمها.
      √  

١  
  األنشطة األساسية

إىل شرح املدرس عن مواد  التالميذيستمع 
  الدرس أمام الفصل

        
√  

  √        أثناء التعلم التالميذسلوك   ٢

    √      على شرح املدرس. التالميذاستجابة   ٣

    √      التالميذ فعل سؤال وجواب مع املدرسسلوك   ٤

  √        الواجبات من املدرس التالميذيعمل   ٥

  
١  

  األنشطة النهائية
  عن املواد التعليم مبربة املدرسالتالميذ  لخصي

      
√  

  
  

  √        املدّرسبلغها ياليت  نصيحةالإىل التالميذ يستمع   ٢

  ٤٤  اموع

حتسب البيانات من أنشطة املدرس والتالميذ عند إجراء عملية التعليم والتعلم باستعمال 
 القانون:

P = �� �	100	٪ 
  : النسبة املؤية  P:  البيان

  �  : جمموع القيمة احلصولة عليها 
  � : النتيجة الكاملة 
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عند إجراء عملية التعيلم والتعلم إىل معيار وحتدد املسند ألنشطة املدرس والتالميذ   
  األتية:

  = جيد جدا ٪ ١٠٠ – ٨٦
  = جيد    ٪ ٨٥ – ٧٦
  = مقبول   ٪ ٧٥ –٦٠
  = ناقص   ٪ ٥٩ – ٥٥
  = فشل   ٪ ٥٤من  >

  Tpq Al-Irsyad تطبيق الطريقة اجلزئّية والطّريقة الكّلّية للمبتدئني يفنتيجة ألنشطة املدرس عند 
  :فهي

P = �� �	100	٪ 

=� 	�! �	100	٪ 

  =� ""٪
�!  

     =93,75٪  

بتقدير جيد  ٪ ١٠٠ – ٨٦تدل على أا وقعت مابني حد  ٪٩٣،٧٥= Pبنتيجة و   
 تطبيق الطريقة اجلزئّية والطّريقة الكّلّية للمبتدئني يفجدا. وتدل على أن أنشطة املدّرس يف 

Tpq Al-Irsyad خبطواته الصحيحة وبأحناء ومعايري عملية التعليم والتعلم اليت تلزم أن  مطابقة
  يهتم ا املدّرس عند عملية التعليم والتعلم.

-Tpq Al تطبيق الطريقة اجلزئّية والطّريقة الكّلّية للمبتدئني يفوأما نتيجة ألنشطة التالميذ عند 

Irsyad:  

P = �� � = 	100	٪ 

=��	�! �	100	٪ 
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  =��""٪
�!  

     =91,67٪  

بتقدير جيدجدا.  ٪ ١٠٠ – ٨٦دل على أا وقع ما بني حد ت٪٩١،٦٧=  Pوبنتيجة  
-Tpq Al تطبيق الطريقة اجلزئّية والطّريقة الكّلّية للمبتدئني يفوتدل على أن أنشطة التالميذ يف 

Irsyad  طوات التعليم والتعلم وعمليته وهلم الرغبة يف التعلم.خبمشرتكة  
  االختبار القبلي والبعدي .٢

تطبيق الطريقة التالميذ قبل عن قدرة  ملعرفة كما أنه طريقة  قبليختبار الاالب قام الباحثو 
وأيضا قام الباحث باالختبار البعدي  Tpq Al-Irsyad اجلزئّية والطّريقة الكّلّية للمبتدئني يف

، Tpq Al-Irsyad تطبيق الطريقة اجلزئّية والطّريقة الكّلّية للمبتدئني يفالتالميذ بعد قدرة ملعرفة 
 كن النظر إىل اجلدول اآلتية:وملعرفة نتيجة التالميذ يف االختبار مي

 
  
  

  ٤-٦اجلدول 
  نتيجة االختبار القبلي والبعدي

  ختبار البعدينتيجة اال  ختبار القبلينتيجة اال  رقم

٦٥ ٥٥  ١ 

٧٥ ٦٠  ٢ 

٠٧ ٤٠  ٣  

٧٠ ٦٠  ٤ 

٩٠ ٦٠  ٥ 



٦٠ 
 

٨٥ ٦٠  ٦ 

٨٥ ٥٥  ٧ 

٨٠ ٥٠  ٨ 

٩٠ ٧٠  ٩ 

٩٠ ٥٠  ١٠ 

٨٥ ٦٠  ١١ 

٧٠ ٦٠  ١٢ 

٧٠ ٤٠  ١٣ 

٩٥ ٦٠  ١٤ 

٨٥ ٥٠  ١٥ 

٩٠ ٥٥  ١٦ 

٨٥ ٤٠  ١٧ 

٩٠ ٧٠  ١٨ 

٩٠ ٦٠  ١٩ 

٧٥ ٥٥  ٢٠ 

٨٠ ٦٠  ٢١ 

٨٥ ٥٠  ٢٢ 

٨٠ ٥٠  ٢٣ 

٨٥ ٤٠  ٢٤ 

٠٩ ٦٥  ٢٥  

٦٠ ٥٠  ٢٦ 
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٨٠ ٥٥  ٢٧ 

لتحليل البيانات عن نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي  باالختبار ت 
  ٣٧) يستعمل الباحث الرمز األتى:t-Testاحلساب(

 

    t = �
� ∑�²�
�(���)

  

  البيانات:
N :عدد أفراد العينة  

∑x²d  :جمموع مربع اإلحنراف  

Xd   :اإلحنراف لكل أفراد(d-Md) 

Md   : بار البعدىختختبار القبلى واالاملتغري اال نتيجةمتوسط الفرق بني 

  
 

  ٤-٧اجلدول 

  الفروق بني نتيجة االختبار القبلي ونتيجة االختبار البعدي
نتيجة االختبار   الرقم

  القبلى

نتيجة االختبار 

  البعدى
Gain (d). 

(Post Test 

Pre Test) 

Md 
Xd (d-

Md) 
X²d 

١.  
٢٨٢،٢٤ ١٦،٨- ٢٦،٨ ١٠ ٦٥ ٥٥ 

٢.  
١٥ ٧٥ ٦٠ 

٢٦،٨ 

-١٣٩،٢٤ ١١،٨ 

__________________ 
37 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian suatu Pendekatan 

Praktik,(Jakarta:Rineka Cipta,2010),h.349-351. 
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٣.  
٢٠ ٦٠ ٤٠ 

٢٦،٨ 

١٠،٢٤ ٣،٢ 

٤.  
١٠ ٧٠ ٦٠ 

٢٦،٨ 

-٢٨٢،٢٤ ١٦،٨ 

٥.  
٣٠ ٩٠ ٦٠ 

٢٦،٨ 

١٠،٢٤ ٣،٢ 

٦.  
٢٥ ٨٥ ٦٠ 

٢٦،٨ 

-٣،٢٤ ١،٨ 

٧.  
٣٠ ٨٥ ٥٥ 

٢٦،٨ 

١٠،٢٤ ٣،٢ 

٨.  
٣٠ ٨٠ ٥٠ 

٢٦،٨ 

١٠،٢٤ ٣،٢ 

٩.  
٢٠ ٩٠ ٧٠ 

٢٦،٨ 

-٤٦،٢٤ ٦،٨ 

١٠.  
٤٠ ٩٠ ٥٠ 

٢٦،٨ 

١٧٤،٢٤ ١٣،٢ 

١١.  
٢٥ ٨٥ ٦٠ 

٢٦،٨ 

-٣،٢٤ ١،٨ 

١٢.  
١٠ ٧٠ ٦٠ 

٢٦،٨ 

-٢٨٢،٢٤ ١٦،٨ 

١٣.  
٣٠ ٧٠ ٤٠ 

٢٦،٨ 

١٠،٢٤ ٣،٢ 

١٤.  
٣٥ ٩٥ ٦٠ 

٢٦،٨ 

٦٧،٢٤ ٨،٢ 

١٥.  
٣٥ ٨٥ ٥٠ 

٢٦،٨ 

٦٧،٢٤ ٨،٢ 

١٦.  
٣٥ ٩٠ ٥٥ 

٢٦،٨ 

٦٧،٢٤ ٨،٢ 

١٧.  
٤٥ ٨٥ ٤٠ 

٢٦،٨ 

٣٣١،٢٤ ١٨،٢ 
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١٨.  
٢٠ ٩٠ ٧٠ 

٢٦،٨ 

-٤٦،٢٤ ٦،٨ 

١٩.  
٣٠ ٩٠ ٦٠ 

٢٦،٨ 

١٠،٢٤ ٣،٢ 

٢٠.  
٢٠ ٧٥ ٥٥ 

٢٦،٨ 

-٤٦،٢٤ ٦،٨ 

٢١.  
٢٠ ٨٠ ٦٠ 

٢٦،٨ 

-٤٦،٢٤ ٦،٨ 

٢٢.  
٣٥ ٨٥ ٥٠ 

٢٦،٨ 

٦٧،٢٤ ٨،٢ 

٢٣.  
٣٠ ٨٠ ٥٠ 

٢٦،٨ 

١٠،٢٤ ٣،٢ 

٢٤.  
٤٥ ٨٥ ٤٠ 

٢٦،٨ 

٣٣١،٢٤ ١٨،٢ 

٢٥.  
٠٩ ٦٥  ١٥ 

٢٦،٨ 

٦٧،٢٤ ٨،٢ 

٢٦.  
١٠ ٦٠ ٥٠ 

٢٦،٨ 

-٢٨٢،٢٤ ١٦،٨ 

٢٧.  
٢٥ ٨٠ ٥٥ 

٢٦،٨ 

-٣،٢٤ ١،٨ 
 ٧٢٥  ٢١٩٥  ١٤٨٠      

٢٧٠٧،٤٨ 

  ) ، يف اجلدول السابق وجد البيانات اآلتية:testtنظر إىل النتيجة ت االختبار (
  ٢٦،٨)=Mdختبار البعدى(واال ار القبلىختبمتوسط الفرق بني قيمة املتغري اال .١
 ٢٧٠٧،٤٨) = x²d∑( جمموع مربع اإلحنراف .٢
 ٢٧) = N(عدد أفراد العينة .٣

  )، كما يلي:tوبعد ذلك، حيسب الباحث النتيجة ت(
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t = �
� ∑�²�
�(���)

  

= 26,8
� 2707,4827(27 − 1)

 

= 26,8
�2707,4827(26)

 

= *+,!
�,-.-,/0

-.,
  

= 26,8
13,85 

= 26,8
1,96 

= 13,7 

وأخريا ، ١٣،٧) sttet،فوجد الباحث أن النتيجة ت االختبار (ومن اخلطوات السابقة 
  ) بالرموز:derajat kebebasanحتديد الدراجة احلرية (

db=N-1 
db=27-1   
db=26 

، فيوجد النتيجة ت اجلدول على مستوى الداللة dbوبعد أن حيسب الباحث 
)signifikansi (٢،٠٦ ٪ وهو٥ ) يف مستوى الداللةsignifikansi (وإذانتيجة ٢،٧٨وهو ٪ ١ .

  . )tabelt ) أكرب من نتيجة ت اجلدول (testtت اإلختبار(
والنتيجة ت    ١٣،٧ )testtومن الرموز السابقة، وجد الباحث النتيجة ت اإلختبار(

ويف مستوى الداللة  ٢،٠٦ ٪ وهو٥) signifikansiعلى مستوى الداللة ( )tabeltاجلدول (
)signifikansi (فالنتيجة ت االختبار أكرب من نتيجة ت اجلدول ، ٢،٧٨ ٪ وهو١
طريقة الطريقة اجلزئية و التطبيق ) فيكون الفرض البديل مقبول أي إن ٢،٧٨>١٣،٧<٢،٠٦(

 .التالميذ على درس القراءة قدرة ؤثرتالكلية 
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 تحقيق الفروض  -ج

الباب وفق للبيانات اليت سبق حتليلها، يريد الباحث أن حيقق الفروض الىت افرتضتها يف 
  :األول

التالميذ  قدرة ؤثرتال طريقة الكلية الطريقة اجلزئية و الأن تطبيق الفروض البديل  -١
وهذا الفرض مردود ألن نتيجة ت احلساب أكرب من . )aH( على درس القراءة
 ) ٢،٧٨>١٣،٧<٢،٠٦أو ( النتيجة ت اجلدول

التالميذ  قدرة ؤثرتطريقة الكلية الطريقة اجلزئية و الأن تطبيق الفروض الصفري  -٢
وهذا الفرض مقبول ألن نتيجة ت احلساب أكرب من ). oH( على درس القراءة

 )٢،٧٨>١٣،٧<٢،٠٦النتيجة ت اجلدول أو (
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 الفصل الخامس

  الخاتمة

  
 نتائج البحث  -أ

قد حبث الباحث بالبحث التجرييب من البداية حىت النهاية، ويف هذا الفصل قدم 
ترقي قدرة التالميذ  طريقة الكليةالطريقة اجلزئية و التطبيق  بالنتائج البحث وهي إنالباحث 

  وأما النتائج البحث كما يلي: درس القراءة يف
لتعليم القراءة الطريقة اجلزئية والكلية  عند إجراء إستجابة التالميذ كان  -أ

النتيجة أّن نتيجة ت احلساب أكرب من وهذا يدل على  مقبوال واملسرورا
 ) ٢،٧٨>١٣،٧<٢،٠٦ت اجلدول أو (

التالميذ على درس  قدرة تؤثرطريقة الكلية الطريقة اجلزئية و الأن تطبيق    -ب
الفرض مقبول ألن نتيجة ت احلساب أكربمن النتيجة  وهذا). oHالقراءة (

 )٢،٧٨>١٣،٧<٢،٠٦ت اجلدول أو (
  

 االقتراحات  -ب

االقرتاحات اليت يراها مهمة وعسى م الباحث بعض إعتمادا على نتائج البحث، يقدّ 
  أن تكون نافعة لنا مجيعا، وهي كما يلي:

يف درس  طريقة الكليةالطريقة اجلزئية و اليرجو الباحث للمعلم أن يستخدم  -١
 ألن هلا آثار لرتقية قدرة التالميذ على القراءة. القراءة،
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زئية والكلية كل جْهد باستخدام الطريقة اجلب قراءةال ونأن يتعّلم تالميذعلى ال -٢
 يف التعّلم.

 على أن يعّدد الوسائل التعليمية TPA Al-Irsyadيرجو الباحث على مدير  -٣
  لكي جيري العملية التعلمية جيدة وصحيحة.املناسبة 
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 والمصادر المراجع

  

 العربية المراجع  -أ

القاهرة: عامل الكتاب،  ( ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم، لسان العرب

١٩٧٦ (   

مناهج البحث وأصول التحليل في العلوم االجتماعية، ط إبراهيم اليومي غامن، 

  )٢٠٠٨(القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ١

  ، مصر:مكتبة الشروق الدولية.المعجم الوسيط، ٢٠٠٤إبراهيم مدكور، 

الناطقين بها ومنهجه  تعليم اللعربية لغيرأألستاذ الدكتور رشدى أمحد طعيمة،

  وأساليبة

    عالمة الكتبسعيد اليف، تعليم اللغة العربية املعاصرة، 

المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية،  ه،١٤١٦صاحل ابن محد العساف، 

  الرياض: املكتبة العبيكان)(

تدريس فنون اللغة العربية.( القاهرة :دارالشواف للنشر  على أمحد مدكور،

  م ) ١٩٩١والتوزيع، 

، و علومها المرجع في تدريس مهارات اللغة العربيةعلي سامي احلالق، 

  لبنان) -(املؤسسة احلديث للكتاب طرابلس
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، (دمشق: جامعة دمشق، في طرائق تدريس اللغة العربيةحممود أمحد السيد، 

١٩٩٦(  

  التدريس طرائق وإستراتيجّياتمركز نون للتأليف والرتمجة، 

(بريوت: مجعية  التدريس طرائق وإستراتيجّيات،الرتمجة، مركز نون للتأليف و 

  ٥٤املعارف اإلسالمية الثقافية،.ص

  

 سيةياإلندون المراجع  -ب

 
M.Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab (pendekatan, metode, srategi, materi 

dan media, (UIN-Malang press, 2008) 
 

Suharsmi Arikunto,Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik,(Jakarta:Rineka 
Cipta,2010), 

 
Supardi, Penelitian Eksperimen di Bidang Pendidikan (Jakarta: Raja 

Grafindo2007) 
 
 
 
 
 

  ج. المراجع الحاسوب

 
https://www.almaany.com/ar/dict/arar/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9/ 

 
 
 
 
 
 
 
 



٧٠ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٧١ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٧٢ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٧٣ 
 

 الصور عند إجراء تعليم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٧٤ 
 

LEMBARAN OBSERVASI SISWA 

 

Nama Sekolah   : TPA Al-Irsyad 

Kelas/Semester  : Dua ( usman)  

Nama Guru   : Muhammad Isa 

Materi Pokok   :  

Nama Pengamat/Observer :  

 

A. Petunjuk   : Berilah tanda cek (√) pada kolom nilai yang sesuai menurut penilaian 

Bapak / Ibu  :  

  1 : berarti Tidak Baik   3: berati Baik  

2: berati Kurang Baik   4: berarti Sangat Baik  

 

B. Lembar Pengamatan :  

No Aspek yang diamati 
Nilai 

1 2 3 4 

1. Kegiatan awal: 

1. Siswa menjawab salam guru. 

2. Siswa membaca doa sebelum belajar. 

3. Kondisi dan motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

4. Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan 

guru. 

5. Siswa memperhatikan penjelasan tentang langkah 
pelaksanaan pembelajaran. 

   

 

 

 

 

 

2. Kegiatan Inti: 

1. Siswa mendengarkan penjelasan guru di depan kelas.  

2. Perilaku siswa ketika proses pembelajaran berlangsung 

3. Siswa menanggapi ketika Guru menjelaskan 

4. Siswa aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh Guru 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



٧٥ 
 

5. Siswa mengerjakan Tugas yang diberikan oleh Guru 

3. Kegiatan Akhir: 

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru tentang 

materi yang telah disajikan 

2. Siswa mendengarkan pesan moral yang disampaikan guru 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Banda Aceh,   Oktober 2018 

            Pengamat/Observer 

 

 

   (           ) 
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KETERANGAN:  

 

Kegiatan Awal: 

1. Siswa menjawab salam guru. 

1. Siswa tidak menjawab salam guru. 

2. Sebagian kecil siswa menjawab salam guru. 

3. Sebagian besar siswa menjawab salam guru. 

4. Semua siswa menjawab salam guru. 

 

2. Siswa membaca doa sebelum belajar. 

1. Siswa tidak membaca doa sebelum belajar. 

2. Sebagian kecil siswa membaca doa sebelum belajar dengan tertib. 

3. Sebagian besar siswa membaca doa sebelum belajar dengan tertib. 

4. Semua siswa membaca doa sebelum belajar dengan tertib. 

 

3. Kondisi dan motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran. 

1. Siswa tidak terkondisikan dan tidak termotivasi untuk siap belajar. 

2. Sebagian kecil siswa terkondisikan dan termotivasi untuk siap belajar. 

3. Sebagian besar siswa terkondisikan dan termotivasi untuk siap belajar. 

4. Seluruh siswa terkondisikan dan termotivasi untuk siap belajar. 

 

4. Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru. 

1. Siswa tidak memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru. 

2. Sebagian kecil siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru. 

3. Sebagian besar siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru. 

4. Semua siswa memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru. 

 

 

 

5. Siswa memperhatikan penjelasan tentang langkah pelaksanaan pembelajaran. 
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1. Siswa tidak memperhatikan penjelasan tentang langkah pelaksanaan pembelajaran. 

2. Sebagian kecil siswa memperhatikan penjelasan tentang langkah pelaksanaan 

pembelajaran. 

3. Sebagian besar siswa memperhatikan penjelasan tentang langkah pelaksanaan 

pembelajaran. 

4. Semua siswa memperhatikan penjelasan tentang langkah pelaksanaan pembelajaran. 

 

Kegiatan Inti: 

1. Siswa memperhatikan penjelasan guru di depan kelas. 

1. Siswa tidak memperhatikan penjelasan guru di depan kelas. 

2. Sebagian kecil siswa memperhatikan penjelasan guru di depan kelas. 

3. Sebagian besar siswa memperhatikan penjelasan guru di depan kelas. 

4. Semua siswa memperhatikan penjelasan guru di depan kelas. 

 
2. Perilaku (Akhlak/Sopan santun) siswa ketika proses pembelajaran berlangsung 

1. Siswa tidak mempraktekkan perilaku yang baik kepada Guru ketika proses 

pembelajaran sedang berlangsung 

2. Sebagian kecil siswa mempraktekkan perilaku yang baik kepada Guru ketika proses 

pembelajaran sedang berlangsung 

3. Sebagian besar siswa mempraktekkan perilaku yang baik kepada Guru ketika proses 

pembelajaran sedang berlangsung 

4. Semua siswa mempraktekkan perilaku yang baik kepada Guru ketika proses 

pembelajaran sedang berlangsung 

 

3. Siswa menanggapi ketika Guru menjelaskan 

1. Siswa tidak menanggapi setelah Guru menjelaskan materi pembelajaran 

2. Sebagian kecil siswa menanggapi setelah Guru menjelaskan materi pembelajaran 

3. Sebagian besar siswa menanggapi setelah Guru menjelaskan materi pembelajaran 

4. Semua siswa menanggapi setelah Guru menjelaskan materi pembelajaran 
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1. Siswa tidak bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Guru 

2. Sebagian kecil siswa bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Guru 

3. Sebagian besar siswa bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Guru 

4. Semua siswa bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Guru 

5. Siswa mengerjakan Tugas yang diberikan oleh Guru 

1. Siswa tidak mengerjakan Tugas yang diberikan oleh Guru 

2. Sebagian kecil siswa mengerjakan Tugas yang diberikan oleh Guru 

3. Sebagian besar siswa mengerjakan Tugas yang diberikan oleh Guru 

4. Semua siswa mengerjakan Tugas yang diberikan oleh Guru 

 

Kegiatan Akhir: 

1. Siswa membuat rangkuman dengan bimbingan guru tentang materi yang telah disajikan. 

1. Tidak memberikan rangkuman. 

2. Rangkuman dibuat oleh guru 

3. Siswa secara bersama-sama membuat rangkuman 

4. Guru bersama siswa membuat rangkuman. 

 

2. Siswa mendengarkan pesan moral yang disampaikan guru. 

1. Siswa tidak mendengarkan pesan moral yang disampaikan guru. 

2. Sebagian kecil siswa mendengarkan pesan moral yang disampaikan guru. 

3. Sebagian besar siswa mendengarkan pesan moral yang disampaikan guru. 

4. Semua siswa mendengarkan pesan moral yang disampaikan guru. 

 
 
 

* Terima Kasih * 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Siswa aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Guru 



٧٩ 
 

LEMBARAN OBSERVASI GURU 

 

NamaSekolah   : TPA AL-IRSYAD 

Kelas/Semester  : 1( usman ) 

Nama Guru   : MUHAMMAD ISA 

Materi Pokok   : أءTUVا 

Nama Pengamat/Observer : - 

 

A.Petunjuk   : Berilah tanda cek (√) pada kolom nilai yang sesuai menurut penilaian 

Bapak / Ibu  :  

  1 :berartiTidakBaik   3: beratiBaik 

2: beratiKurangBaik   4: berartiSangatBaik 

      

B.LembarPengamatan : 

No Aspek yang diamati 
Nilai 

1 2 3 4 

1. Pendahuluan: 

6. Guru memasuki kelas dengan mengucapkan salam. 

7. Guru mengecek kehadiran siswa 

8. Kemampuan guru mengelola kelas agar siswa siap untuk 

belajar 

9. Kemampuan guru dalam menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

10. Kemampuan guru menginformasikan metode juz-iyah 

kuliyahkepadasiswa 

    

2. Kegiatan Inti: 

1. Kemampuanguru dalammenggunakan metode juz-iyah 

kuliyah dan cara-cara mengajarnya. 
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2. Kemampuan guru dalammemberi petunjuk bagi siswa ketika 

pembelajaran berlangsung 

3. Kemampuan gurudalam mengawas siswamenulis 

setelahmenggunakanmetode juz-iyah kuliyah 

3. Kegiatan Akhir: 

1. Kemampuan guru dalam menyimpulkan pembelajaran 

bersama siswa 

2. Tata cara guru dalam penyampaian pesan moral. 

    

 

 

 

 

      Lung bata,1 Januari 2019 

       Pengamat/Observer 

 

 

   (         ) 
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RUBRIK PENILAIAN MAHARAH QIRAAH 

 

Nama Siswa : ....................................... 
Kelas  : ....................................... 

No Indikator Butir Instrumen Skor 

1. 

Mengidentifikasi pelafalan huruf 

(makhraj) tertentu dengan baik dan 

benar 

   = 8، َع ، غ ، أ   ءَ 

  10 =ظ ، ض ،  َت ، طَ 

  4=    ، و، ك سَ َث ،  

  8= ، خ ، ق  هـَ ، حَ  

 

       30 

2. 

Mengidentifikasi harakat panjang 

pendek pelafalan ujaran/ungkapan 

dengan benar 

a. Semua harakat panjang dan 

pendek setiap pelafalan sangat 

benar dan sangat tepat 

(10) 

30 

b. Semua harakat panjang dan 

pendek setiap paragraf benar dan 

tepat (10) 

c. Semua harakat panjang dan 

pendek setiap ungkapan kurang 

benar dan kurang tepat (5) 

d. Semua harakat panjang dan 

pendek setiap penyebutan nya 

tidak benar dan tidak tepat (5) 

3. 

Kelancaran dalam melafalkan 

/menyebutkan huruf, kata / kalimat 

dengan baik dan benar. 

a. Semua hurufnya dilafatkan 

dengan sangat lancar dan sangat 

tepat (15) 40 

b. Semua kata-kata nya disebutkan  

dengan lancar dan tepat (10) 
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c. Semua kalimat nya dilafatkan  

dengan kurang lancar dan kurang 

tepat (10) 

d. Semua kelancaran nya disebutkan 

dengan tidak lancar dan tidak tepat 

(5) 

JUMLAH 100 

 

Perhitungan skor akhir : 
5678

5678	9:6;
9:<	 × 	100	 = 	>?@A	B?ℎDA 

 
86 – 100 = Sangat baik 
75 – 85 = Baik 
60 – 75 = Cukup 
55 – 59 = Kurang 
Dari 45 < = Sangat Kurang 
 

Banda Aceh,     Juni  2018 
Guru Bidang Studi 

 
 

Muhammad isa  
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  اوال : البيانات الشخصية

 : حممد عيسى    اإلسم الكمل .١

 ٢٢١٢٢٢٥٠٧:     رقم القيد .٢

 ١٩٩٥ -أغسطس  – ١٠: فولو فايا،   حمل وتاريخ امليالد .٣

 : الذكور      اجلناس .٤

 : اإلسالم      الدين .٥

 إندونيسيا:       اجلنسية .٦

 : غري متزوج  احلالة اإلجتماعية .٧

 : فولو فايا، ترومون تعه، أتشيه جنوبية      العنوان .٨

 : طالب      العمل .٩

 gmail.com1995mohisa@ :     الربيد األلكرتوىن . ١٠

 : حسن الدين    اسم األب . ١١

 : فالح      العمل . ١٢

 : أجراه    اسم األم . ١٣

 بة البيت: ر       العمل . ١٤

 : فولو فايا، ترومون تعه، أتشيه جنوبية      العنوان . ١٥

  ثانيا : خلفية التعليم :

 لدنك رمبا ٢املدرسة اإلبتدائية  .١

 لدنك رمبا ١املدرسة املتوسطة احلكومية  .٢
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 بقكوعان ١املدرسة الثناوية احلكومية  .٣

قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية  وتأهيل املعلمني جبامعة الرانري اإلسالمية  .٤

    ٢٠١٩ -٢٠١٢احلكومية، بندا أتشية، سنة 

 


