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 بسم هللا الرمحن الرحمي

الَِّذي أَنْ َقَض  ﴾٢ ﴿ َوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَركَ  ﴾١ ﴿ َلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَركَ أ
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 :قال آ مري املؤمنني معر ابن اخلطاب ريض هللا عنه 

َا ُجْزٌء ِمْن ِديِْنُكْ "  َّنَّ
ِ
ِ اللمغَِة ْالَعَرِبيَِّة فَا  " ِاْحرُِصْوا عَََل تََعُّلم

 



 ج
 

 

 هداءإ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من  ولداينو إال باهلل ومل أكن هنا 
وال القدرة يل  .ربياين منذ صغاري حىت اآلن

مها . والدفع منهما إال بإذن اهلل والتشجيع
اللذان أكرم وأرحم طول حيايت وسأحفظهما 

لعل اهلل حيفظهما يف الدنيا  وسعيي بكل قويت
 .واألخرة

 وأهدى هذه الرسالة إهداءا خملصا  
 نور احلياة يتووالد حممد ناصري هلما والدي

ومجيع أسريت وإىل أخي احملبوب وأخيت 
إليكم أهدى هذه  .وأصدقائي احملبوبني

 .الرسالة
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 شكر وتقدير

 

اهلدى والفرقان، والصالة  للناس وبينات من عربيا وهدى القرآن أنزل الذي هلل احلمد
 .وعلى آله وأصحابه أمجعني رسولنا الكرمي حممد صلى اهلل عليه  وسلم على والسالم

 وقد انتهى الباحث بإذن اهلل وتوفيقه من تأليف هذه الرسالة الوجيزة اليت قدمها
احلكومية كمادة من املواد الدراسية جلامعة الرانريى اإلسالمية  البكالوريوسلربنامج دراسات 

 .يف تعليم اللغة العربية بكالوريوساملقررة على الطلبة للحصول على شهادة  ال

يف كتابة هذه  ينزيل الشكر للذين ساعدجبقّدم الباحث تويف هذه الفرصة املباركة، ي
 :الرسالة، وعلى حنو خاص منهم 

هتذيبا نافعا، لعل اهلل   جيزيهما   نبا وهذ تربية حسنة يناللذان ربيا اناحملبوب الوالدان
 .أحسن  الثواب  يف  الدنيا واآلخرة

 .اإلسالمية احلكومية بندا أتشيهالرانريى املاجستري، مدير اجلامعة  وار الوالدين.د. مساحة أو 

 اندوس سهيميالفاضل الدكتور زيل  الشكر للمشرفني الكريمني مها وكما يتقدم جب
على   دمها و أوقاهتما إلشرافو املاجستري اللذان قد بذال جه مرزوقيالفاضل املاجستري و 

إعداد هذه  الرسالة إشرافا  كامال من بدايتها إىل هنايتها، لعل اهلل أن يباركهما و  جيزيهما  
 .جزءا  حسنا



 ه
 

 فيصل  حممد سيدالفاضل كربى الاملعهد داراإلحسان أتشيه رئيس مث يتقدم الباحث ل
 يد املساعدة لنيل البيانات احملتاجاء هذا البحث يف تلك املدرسة ومدالذي قد مسح إلجر 

 .، جزاكم اهلل خري اجلزاءإليها

إذ  إلكماهلا ويف هذا البحث يرجو  الباحث  من القارئني نقدا بنائيا و إصالحا نافعا
  وحسبنا اهلل و نعم  الوكيل  نعم. وجد فيها أخطاء ولعل اهلل  جيعلنا من عباده الصاحلني

 . قوة  إال  باهلل  العلّي  العظيم  واحلمد هلل رب العاملني املوىل و نعم الّنصري وال حول وال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1039 يناير 13بنداأتشيه،

    الباحث
 



 و
 



 ز
 



 ح
 

 



 ط
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ي
 

 

 

 

 

 

 



 ك
 

 

 قائمة الملحقات

 

 بتعيني املشرفني على رسالة  البحث وتأهيل املعلمني عميد كلية الرتبيةإفادة   -3
 على القيام بالبحث وتأهيل املعلمني عميد كلية الرتبيةإفادة   -1
 Aceh Besarداراإلحسان من ناظر معهد  إفادة  -1
 خطة عملية التعليم  -4
 املواد التعليمية للبحث  -5
 قائمة األسئلة االختبارية إىل الطالب -2
 صور البحث للمجموعة التجريبية والضابطة  -7
 قائمة اجلداول اإلحصائية  -8
 السرية الذاتية  -9

 

 

 

 

 

 



 ل
 

 مستخلص البحث

 340101318/ مرشدين تنجونك  :  الرقم القيد/ اإلسم 

تطبيق طريقة القراءة بوسيلة ورقة التدريبات لرتقية قدرة الطلبة على :      موضوع البحث
 (دراسة التجربية) Aceh Besarفهم النصوص مبعهد داراإلحسان 

 

 النصوصون يفهم أن يريدون حني الناس استعملها املهارات الىت من إن القراءة مهارة
 واملدرسة الدينية املعاهد ىف املتعلمة راسية الد املواد من مادة املهارة هذه فأصبحت .العربية

فهم اللغة والنص العرىب ويستطيع  علىال هس ةوباالقدرة على القراءة يكون الطلب .اإلسالمية
 الطلبة يكون حىت والفهم القراءة على قادر ةالطلب يكون أن جيب. أن يفهم سريعا وصحيحا

تطبيق طريقة القراءة " فقام الباحث بالبحث عن املوضوع  .العربية اللغة تعليم على سهال
فقام  ." داراإلحسان مبعهد بوسيلة ورقة التدريبات لرتقية قدرة الطلبة على فهم النصوص

ورقة التدريبات على وسيلة  استخدام بعد الطلبة قدرة على تعريفالباحث ببحثها بأهداف 
الثانوية املتواسطة  الثاين الطلبة ىف الفصلوكان اجملتمع هلذا البحث مجيع . فهم النصوص

. الفئة الوحدةفأخذ الباحث كعينة البحث . طالبا  10وعددهمإلحسان دار ا اإلسالمية
. االختبار القبلي و البعديوأما الطريقة املستخدمة جلمع البيانات قام الباحث بطريقة

التدريبات لرتقية قدرة الطلبة تطبيق طريقة القراءة بوسيلة ورقة فحصل هبما نتائج البحث يف 
على قراءهتم وفهم النصوص مبعهد حىت يرقى درجة طلبة  يكون ممتاز على فهم النصوص

 .داراإلحسان
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ABSTRAK 

 

Nama           :  Mursyidin Tanjung  

NIM   :  140202138 

Judul Penelitian   : Penerapan metode membaca menggunakan LKS untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami teks-teks 

Bahasa Arab di Pesantren Darul Ihsan Aceh Besar(Metode 

Penelitian eksperimen) 

 

Membaca adalah keterampilan yang digunakan orang ketika mereka ingin memahami 

teks-teks Arab. Keterampilan ini telah menjadi bahan pengajaran yang diajarkan di 

lembaga-lembaga keagamaan dan sekolah-sekolah Islam. Dengan mampu membaca 

murid mudah dalam memahami bahasa dan teks Arab dan dengan cepat dan 

benar.Untuk alasan ini, setiap siswa harus dapat membaca dan memahami agar 

mudah dalam pembelajaran mereka dalam bahasa Arab. Peneliti mencari topik 

dengan judul "menerapkan metode membaca melalui LKS untuk meningkatkan 

kemampuan siswa untuk memahami teks-teks Bahasa Arab di Pesantren Darul Ihsan 

".yang  Peneliti bertujuan untuk mengetahui  kemampuan siswa setelah penggunaan 

metode LKS untuk memahami teks-teks Bahasa Arab. Adapun populasi untuk 

penelitian ini adalah semua siswa kelas II Tsanawiyah dengan jumlah 30 siswa. 

Peneliti mengambil satu sampel penelitian. Peneliti mengambil sample dengan 

jumlah satu kelas. Dan metode yang dipakai oleh peneliti dalam mengumpulkan data 

adalah metode Pre-test dan Post-test. Maka dengan menggunakan kedua intrumen 

tersebut akhirnya Peneliti mendapatkan hasil bahwa, penerapan metode membaca 

menggunakan LKS untuk meningkatkan kemampuan dalam memahami teks-teks 

bahasa arab  dengan hasil yang memuaskan, hingga dapat meningkatkan keterampilan 

santri dalam membaca dan memahi teks-teks tersebut  di Pesantren Darul Ihsan. 
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ABSTRACT 

Title of Research : The application of reading methods using LKS to improve 

students' ability to understand Arabic texts (Experimental 

Research Method in Darul Ihsan Islamic Boarding School in 

Aceh Besar) 

Name  :  Mursyidin Tanjung 

NIM`  :  140202138  

 

Reading is a skill that people use when they want to understand Arabic texts. This 

skill has become teaching material taught in religious institutions and Islamic schools. 

One's reading ability makes it easy to understand Arabic language and texts and can 

be understood quickly and correctly. For this reason, every student must be able to 

read and understand so that he is easy in  learning  Arabic. The researcher looked for 

a topic with the title "the application of reading methods through LKS to improve 

students 'ability to understand Arabic texts in Darul Ihsan Islamic Boarding School." 

The researcher aims to determine students' abilities after using the LKS media to 

understand Arabic texts. The population for this study were all students of class II 

Tsanawiyah with 30 students. The researcher took one class a sample. Researchers 

took a sample from a number of classes. The method used by researcher in collecting 

data is the Pre-test and Post-test method. So by using these two instruments, the 

researcher finally got the results that the application of reading methods used LKS to 

improve their ability to understand Arabic texts with satisfactory results, So they 

could improve the students' skill in reading and understand these texts in Darul Ihsan 

Islamic Boarding School. 
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 الفصل األول
 أساسية البحث

 مشكلة البحث -أ

. ولغة القرآن الذي أنزلنه اهلل على الناسيف العامل اللغة  إحد العربية اللغة إن
ان كما هو املعلوم . فهمها وتعلميهابوحيتاج كل املسلمني إىل اهتمام عظيم 

مهارات وهي مهارة اإلستماع  ومهارة الكالم  ومهارة  تعليم اللغة العربية فيه أربع
غراض اخلاصة وعناصر اللغة اليت تتعلق األ مهارة الكتابة، ولكل املهاراتالقراءة  و 

 .بعضها بعضا
 نو يفهم أن يريدون حني الناس استعملها الىتاملهارات  من إن القراءة مهارة

 ىف املتعلمة راسية الد املواد من مادة املهارة هذه فأصبحت .العربية النصوص
 علىوباالقدرة على القراءة يكون الطلبة سهال . اإلسالمية واملدرسة الدينية املعاهد

 . فهم اللغة والنص العرىب ويستطيع أن يفهم سريعا وصحيحا
 القراءة:  يلي ما أمهها من ، أقسام إىل األداء حيث من القراءة تنقسمو 
 القراءة . باأللفاظ النطق دون النظر، طريق عن تتم اليت القراءة وهي : الصامتة

 الفهم مع مسموعة أصوات إىل الكتابة رموز ترمجة على القدرة هي :الجهرية
 . واالستيعاب

                                                             
 .

 (.   ) اخلليفة  حسن العربية، اللغة تدريس يف فصول :ينظر 
 .

 (.01 ) عليوات  حممد القراءة، تعليم :ينظر 
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يستخدمها املدرس إن الوسيلة التعليمية هي مجيع األدوات واملعدات اليت   
الدارسني سواء داخل الفصل أو خارجه هبدف لنقل حمتوى الدرس إىل جمموعة من 

  .حتسني العملية التعليمية
حىت  إن إستخدم الوسائل يهدف ان يكون الطالب قادرين على قراءة  

لذلك على املدرس أن خيتار الوسائل اللغة العربية،  وصيقدروا على فهم النص
الوسيلة ورقة التدريبات وكانت . املناسبة باملادة املدرسة حىت يكون التعليم ناجحا

وسائل التعليمية اليت اسخدمها املدرس يف تعليم اللغة العربية بالطريقة القراءة المن 
هد داراإلحسان يستخدم كذلك يف مع  .هي لرتقية قدرة الطلبة على فهم النصوص

 مل يستخدم مدرس فيه، ولكن تدريس اللغة العربيةاملدرس فيه الوسائل عند عملية 
 .تدريس القراءةعند  وسيلة ورقة التدريبات

 فيه ويتعلم بأتشية كربى العصرية املعاهد أحد داراإلحسان معهد إن
 أتشيه يف داراإلحسانمعهد  كالقراءة،هتتم وفروعها العربية اللغة مادة الطلبة

 املنهج على اعتمادا الدينية العلوم من سواها وما العربية اللغة بتعليم كربىال
 الدراسية املواد أهم القراءة وكانت .الدينية الشؤون وزارة قررته الذى الدراسى
، بعدما كافية سيطرة عليه يسيطر أن طالب كل على وجب هذا فيها، املتعلمة

أن لك معهد  وجد الباحث عليم كان تعلم اللغة العربية ىف ذعملية تالحظت 
   .العربيةوص النص واحىت اليفهم النص فهمونالطالب اليقدرون لي

                                                             
 .

مكتابة االجنوا املصرية، ) المناهج و الوسائل التعليمية، حممد ليب النجيح و حممد منري موسى،  
 1  .،ص(م991 
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الباحث أن يبحث عن املوضوع  داالقا من هذه الفكرة السابقة، أر وانط
 تطبيق طريقة القراءة بوسيلة ورقة التدريبات لرتقية قدرة الطلبة على فهم النصوص

 .داراإلحسان مبعهد
 للطالب املعلم مهام على حتتوي ورقة شكل يف هو ورقة التدريباتإن 

 يتعني اليت التعليمية األهداف ومع األساسية الكفاءات إىل تعديلها يتم اليت
 لتسهيل للطالب عمل دليل هو ورقة التدريبات أن أيًضا القول ميكن أو. حتقيقها
 ، تعليمات شكل يف ورقة التدريبات يكون عادة ،التعلم أنشطة تنفيذ يف الطالب
 النشاط ورقة يف توجيهها يتم اليت املهمة تكون أن جيب ، مهمة إلكمال خطوات
 .حتقيقها سيتم اليت األساسية الكفاءات واضحة

 
 أسئلة البحث - ب 

 :أما أسئلة البحث يف هذه الرسالة فهي  

 ؟ داراإلحسان يف معهد بورقة التدريبات القراءة طريقة تطبيق كيف - 
لرتقية قدرة الطلبة يكون فعاال  تطبيق طريقة القراءة بورقة التدريبات  هل  - 

 ؟ داراإلحسان يف معهد  النصوصعلى فهم 
 أهداف البحث - ج

 :لىيكشف املسائل السابقة وهي كما   يهدف هذا البحث إىل  
ورقة التدريبات على فهم وسيلة  استخدام بعد الطلبة قدرة على تعريف - 

  .النصوص
 داراإلحسانمعهد  يف القراءة طريقة تطبيق على تؤثر الىت العوامل معرفة  - 

 .بوسيلة ورقة  التدريبات
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 أهمية البحث  -د 
 : أما أمهية البحث من هذه الرسالة فهي   
 للمدرس  –ا    

 .أن يكون هذه البحث مفيدا عند املدرس يف تعليم اللغة العربية بالوسيلة احلاديثة  

 للطالبة  - 

 .البحث مهما لرتقية يف فهم النصوص أن يكون هذا 

 للباحث  - 

  .هذا البحث مفيدا لزيادة والستفادة بعض املطالبات الدراسيةأن يكون  

 وفروضوه البحث اتإفتراض.  ه
 البحث اتإفتراض -1

أن الطريقة  البحث هي االبحث ىف هذ  هامدإعتاليت  اتاإلفرتاض أما  
القراءة هي الطريقة من الطرق اهلامة ىف عملية التعليم و التعلم، إستخدام الطريقة 

ومتكن الفهم  القراءة بوسلة ورقة التدريبات يدفع قدرة الطالب على فهم النصوص
اللغة العربية عندهم فهما جيدا يف النصوص العريب وكذا تزيل مشكلة املدرس يف 

 .تعليم اللغة العربية
 البحث وفروض -2

 فرض الصفر 
ن فعاال لرتقية قدرة الطلبة و يك تطبيق طريقة القراءة بوسيلة ورقة التدريباتإن 
 (.Ho)فهم النصوص على 
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 فرض البديل 

مل يكن فعاال لرتقية قدرة تطبيق طريقة القراءة بوسيلة ورقة التدريبات إن 
 .(Ha)فهم النصوص الطلبة على 

 
 معنى المصطال حات .  و
 تطبيق -1

ينفذ اي اإلجراء العلمى ملا قضي -يتطبق أو نفذ -هو مصدر من تطبق
، واملراد به هنا هو لنقل من النظرى املوجود ىف الكتب إىل العمل ىف 1به

 .عملية التعليم
 ةاءطريقة القر  -2
ة فهي إحدى الطرق التعليمية يف تعليم اللغة العربية وهي اءأّما طريقة القر  

املعلم بإعطاء النصوص إىل التالميذ ممّا يتعّلق باملواد الطريقة اليت يعملها 
واملراد هبا ىف هذه البحث هي الطريقة الىت يستخدمها املعلم ىف تعليم  ، الدراسية

الّلغة العربية بالرتكيز على قدرة فهم النصوص بأن يبدأ املعّلم بقراءة ناص أو 
د التالميذ بالتدريب لفهم بذكرها مث يأمر التالميذ أن ينطقوها بعُد، حىّت يعوّ 

 .النصوص
 وسيلة  -3

ومعناها إصطالحا هي كل . وسيلة لغة هي ما يتقرب هبا إيل الغري
االدوات اليت سيعملها املدرس يف عملية التعليم وسهولة نيل العلم لوصول 

                                                             
   9. ص. 9. ط  . ج(  99 دار املعارف، : مصر) الوسيط إبراهيم أنيس، املعجم  .1

5. Ibid. hlm.65 
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وسيلة ورقة التدريبات تطبيقها لرتقية قدرة الطلبة واملراد هنا   .األغرض التعليمية
 .نصوصعلى فهم ال

 ورقة التدريبات -4
علما  هو ما تكتب فيه النقوش وحيتمل أن يكون باقيا على معناه  الورقة  

 1.هلذا املؤلف وضعيا أو غلبة
ورقة عملية بسيطة توضح التدريب الالئق إن الورقة التدريبات هي   

بطالب اهلندسة الزراعية إعداد كرمي اهلمشري الطالب بالفرقة الثالثة هندسة زراعية جبامعة  
 .  كفر الشيخ
 الطلبة -5

وإصطالحا . يطلب -وهو إسم فاعل من طلب. 9الطلبة مبعىن التلميذ  
عارفا على الطلبة يف مرحلة  عهد ويطلقهو الذى يطلب العلم أكان يف املدرسة أم يف امل

فاملعىن الذى يريده الباحث هم الذين يدرسون باملعهد . التعليم الثانوية والعالية
 .داراإلحسان أتشيه كربى

 ترقية -6
رفعه : ترقية ، معناها -يرقى -وقى" لغة هي مصدر من " ترقية " كلمة   
 0 .وان يرفع حصول الدرس للتالميذ 9"و صعده

                                                             
 0  .، ص(م  9 املكتبة الشرقية ) طبعة جدهدة  المنجيد في اللغة و االعالم،مؤسسة دار املشرق،  .  
 0 . ، ص(م 00 احلرمني : بريوت )  النفحات على شرح الورقات،الشيخ أمحد بن عبذ اللطيف، . 1
دار : بريوت .) الطبعة التاسعة والثالثون .المنجد في اللغة و اإلعالم. مؤسسة دار املشرق الكاثولكية .9
  9 1: ، ص (0 99 املشرق 
  1 .،ص(م 99 دارالعلم املالين : بريوت ) معجم لغوى، جربان مسعود،  9

  1 ص  ...المنهج في اللغة واإلعالم مؤسة دار املشرق،  0 
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 قدرة  -7
واصطالحا هي " القوى على الشئ وميكن من فعله و تركه" قدرة لغة   

   .مهارة حاضرة تقابلها القابلة اليت ما ميكن أن يفعله الفرد إذا نال التدريب املناسب
 .واملراد هنا حدود الطالب يف نيل العلم

 فهم -8
الفهم مجعه أفهام وهو حسن تصور املعىن والفهم جودة استعداد الذهن 

 .لإلستنبات
 النصوص -9
النصوص مجع النص هو الكالم املنصوص، ومن الكالم هو ماال حيتمل   

   .إال معىن واحدا او الحيتمل التأويل
  أتشيه كبرى داراإلحسانمعهد  -11

القراءة بوسيلة ورقة التدريبات  هي احد معاهد الىت تستخدم فيها طريقة  
أن تقوم بالبحث ىف هذا  الباحثة وتريد.  لرد الطالب لرتقية قدرة على فهم النصوص

 .معهد
 

 حدود البحث. ز
تطبيق طريقة القراءة " يقتصر موضوع هذه البحث على : احلد املوضوعي .  

 ".التدريبات لرتقية قدرة الطلبة على فهم النصوص بوسلة ورقة
                                                             

، (م 99 دارالعلم للحالبني ، : الطبعة الثانية، بريوت ) قاموس العربية االنكفيزى، ول، حممد علي احل   
  .ص

دار : بريوت .) الطبعة التاسعة والثالثون .المنجد في اللغة و اإلعالم. مؤسسة دار املشرق الكاثولكية   
   9: ، ص (0 99 املشرق 
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 باملعهد داراإلحسان أتشيه كربى : احلد املكاىن .   
 -9 0 الباحث بتطبيق هذا االسلوب يف سنة الدراسية  تقوم: احلد الزمان .   

 0 9   
 السابقة الدراسة . ح 

نظر الباحث يف مكتبة اجلامعة ومكتبة كلية الرتبية أو البحث اليت تتعلق   
تطبيق طريقة القراءة بوسلة ورقة التدريبات لرتقية قدرة الطلبة على فهم " باملوضوع 

ووجد الباحث كما . داراإلحسان اتشيه كربى النصوص، الدراسة جتربية باملعهد
 :يلي 

 Discovery Based learning  DBLتطبيق" حتت املوضوع " ستا خري " الرسالة  . 
(. دراسة جتربية مبعهد دار العلوم العصرى) يف فهم القراءة لطالب الصف الثاين 

أما و . بند أتشيه –الرسالة جامعة الرانرى اإلسالمية احلكومية، دار السالم 
أن الطالب اليستطيون أن يفرقوا الكلمات واليعرفوا املعىن من : مشكلة البحث 
إن منهج . يف فهم القراءة DBLولذلك أراد الباحث أن يطبق . قراءة اللغة العربية

وقد . البحث الذي اعتمد عليه الباحث يف كتابة هذه الرسالة هو املنهج التحريب
مبعهد دارالعلوم  DBLيف تعلم باستعمال  ستحابة الطالبنال الباحث وهى أن ا
مبهد دارالعلوم  Discovery Based Learning(DBL)وتطبيق . العصري يكون ممتزا

اتفقت الدراسة السابقة مع  .فعال لرتقية قدرة فهم القراءة لطالب الصف الثاين
القراءة وختتلف يف ميدان البحث   احلالية يف ترقية قدرة الطلبة على السيطرة

  .واستخدام الوسيلة
استخدام وسيلة شجرة القراءة يف تعليم النحو " إن موضوعه " صوفيانا" الرسالة  . 

ومن األسباب الذي دفعته  (".دراسة جتربية مبعهد الفالح أبو ملؤ أتشيه بسار) 
الباحثة الختيار هذا املوضوع ألن كفاءة الطلبة عاجزون يف سيطرة مادة النحوى 
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اليستخدم الوسيلة التعليمية والتعلم إال قليال حىت التدفع يدل على أن املدرس 
وأهداف هذه الرسالة  التعرف على أنشطة املدرسة . وىالطلبة يف تعليم النح

ح أبو ملؤ والطلبة يف استخدام وسيلة شجرة القراءة يف تعليم النحوى مبعهد الفال
البيانات املذكورة وللحصول على . والتعريف على درجة طلبة بعد عملية التدريس

وأما الطريقة املستخدمة جلمع البيانات . ة هلذا البحث حبوثا جتربيةصممت الباحث
فحصلت نتائج البحث أن . قامت الباحثة بطريقة املالحظة املباشرة واالختبار

أنشطة املدرسة والطلبة باستخدام وسيلة شجرة القراءة يف تعليم النحوى يكون 
وتكون نتيجة .  %00 - 9ى أهنما وقعت بني حد تدل عل % 9ممتزا بدليل 
اتفقت الدراسة السابقة مع . أكرب من نتيجة اجلدوال( باحلسا-ت)اختبارت 

القراءة وختتلف يف ميدان البحث   احلالية يف ترقية قدرة الطلبة على السيطرة
وكذا منهج البحث  ملباشرةواستخدام الوسيلة وهو يستخدم الطريقة بالطريقة ا

 .بالباحث جترييب
الرسوم واستخدامها يف توزيد املفردات لتسهيل " إن موضوعه " مونندار "الرسالة   . 

(". دراسة جتريبية باملدرسة الثانوية اإلسالمية مبعهد انسان القراىن) الطالب 
القرآىن أهنم ال يفهمون معاىن ومشكالت اليت يواجهها الطالب يف معهد انسان 

واهلدف من هذه الرسالة هي ملعرفة فعالية . صوص بسبب ضعفهم يف املفرداتالن
. ب يف فهم القراءة مبعهد انسان القرآىنالطال وسائل يف تزويد املفردات لتسهيل

وقد نال الباحث نتيجة البحث وهي أن استخدام وسائل الرسوم يف تزويد 
اتفقت الدراسة السابقة . املفردات يكون فعاال لتسهيل الطالب يف فهم القراءة 

القراءة وختتلف يف ميدان البحث   مع احلالية يف ترقية قدرة الطلبة على السيطرة
واستخدام الوسيلة وهو يستخدم الطريقة بالطريقة املباشرة وكذا منهج البحث 

 .بالباحث جترييب
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 طريقة كتابة الرسالة. ط 

على دليل إعداد وكتابة وأما تألف والكتاب هبذه الرسالة فيعتمد الباحث   
بية قسم التعليم اللغة العربية مبكلة الرت ( درجت املرحلة اجلامعية األول ) الرسالة العملية 

  .م1 0 تأهيل املعلمني جبامعة الرانىري اإلسالمية سنة 
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 الفصل الثانى
 اإلطار النظرى

 ةمفهوم الطريق - أ

الطريقة مبعناها العام هي اخلطة اليت يرمسها الفرد ليحقق هبا هدفا معينا    
كطريقة الصانع يف صناعته والزارع يف . بأقل جهد ويف أقصر وقتلعمل من األعمال 

اخلطة : واملقصود بالطريقة يف الرتبية    .لعمله إنسان ىف أدائه زراعته  وطريقة  كل 
دف من العملية التعليمية يف أقصر وقت وبأقل جهد اليت يرمسها املدرس ليحقق هبا اهل
: وقال زكريا إمساعيل أن طريق التدريس هي  1 .من جانبه ومن جانب التالميذ

األسلوب الذى يرتضيه كل من املعلم والتلميذ ىف معاجلة موضوع الدرس من أجل 
    .حتقيق األهداف املرجوة منه

عة األساليب اليت يتم طريقة التدريس مبفهومها الواسع تعين جممو   
إهنا وفق . بواسطتها تنظيم اجملال اخلارجي للمتعلم من أجل حتقيق أهداف تربوية معينة

ذلك أن كلمة توصيل تعين . هذا التعريف أكثر من جمرد وسيلة التوصيل املعريفة
نشاطا من طرف واحد وهو غالبا املعلم مما يفرض يف معظم األحيان سلبية املتعلم، 

املفهوم الواسع قصر أهداف الرتبية يف تلقني معلومات ومعارف مما خيلف فضال عن 
، أن طريقة هنا تعين اخلطة الشاملة اليت يستعان هبا حتقيق اهلدف ةالشامل للرتبية
إهنا مثل خيط املسبحة الذي ينتظم عداد من املكونات الرئيسية، . الرتبوي املنشود

                                                             
كتاب املعلم واملوجه والباحث ىف طريق تدريس )  العربيةالتوجيه في تدريس اللغة حممودو على مسان، .    
 99،صز(م 99 داراملعارف، )، (اللغة العربية
 99.املرجع نفسه،ص.  1 
 1  .، ص(داراملعرفة اجلامعة، بدون سنة) طرق تدريس اللغة العربية، زكريا إمساعيل، .    
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قة اليت ألف هبا الكتاب املقرر، ويف ومن املمكن أن تلمس هذا اخليط يف الطري
ملادة اليت املوضوعات املختارة ويف التوجيهات اليت يشتمل عليها دليل املعلمويف ا

وضعت على شرائط التسحيل والطريقة اليت سحلت هبا ويف التدريبات اللغوية ويف 
استخدامها ويف نوع الواجبات املنزلية املعدة ويف الوسائل  التعليمية املختارة وطريقة 
   .األسئلة امللقاة ويف غري ذلك من جوانب خمتلفة للعملية التعليمية

 مفهوم طريقة القراءة - ب

ة الدراسية  طريقة القراءة هى الطريقة اليت يستخدمها املعلم يف تقدمي املاد  
املعلم املوضوع الذي سيبحث عنه مث يتبعه  مبعىن هبا يقرأ. ماد على القراءةاعت

أو يطلب من الطالب . يذ، وأخربا يطلب من التالميذ القراءة واحد بعد واحدالتالم
 .أن يقرأوا النص قراءة من عند أنفسهم لكى ميارسوا القراءة، واملعلم يالحظ قراءهتم

اجلديدة، مث يقرأ  وتتلخص طريقة القراءة يف قيام املدرس بقراءة املفردات  
تة وفهم املضمون، مث اإلجابة على النص ة وتدريب الدراسني عليه قراءة صام

األسئلة بصوت عال للتأكد من الفهم، مث عرض القاعدة بشكل موجوز، وعمل 
  1 .بعض التدريبات عليها

 

  
                                                             

الدينية في ضوء اإلتجاهات التربية  طرق تدريس اللغة العربية والتربيةحممد رشدي خاطر وآخرون، .    
  9 .،ص(م 99 دار املعرفة القاهرة، )  الحديثة،
االتجاهات المعاصرة في تدريس اللغة العربية و اللغات الحية األخرى لغير الناطقين محاده إبراهيم، .  1 

   .،ص(991 دار القكر، : القاهرة )  بها،



 
 

13 
 

 أهدف طريقة القراءة –ج 

وتستهدف طريقة القراءة ىف برامج تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى   
  9 :عدة أهداف من أمهها هى 

 .اللغة وفقا هلذه الطريقة هو القدرة على فهم املقروء فهما دقيقااهلدف من تعليم  . 
للمتعلمني بأساليب مقننة ومهدرجة من حيث االهتمام باملفردات، وتقدمها  . 

 .السهولة والصعوبة والشيوع
دة منها، بوصفها االهتمام بالقراءة لصامتة، وتدريب الطالب على االستفا . 

 .منطلقا لتنمية املهارات األخرى
هتمام بفهم املعىن العام للنص املقروء، والتأكد من ذلك ومن خالل األسئلة اال .1

  .والتدريبات واالختبارات
 

 مفهوم القراءة - د
لو أننا حللنا ما كتب عن القراءة يف نصف القرن األخر، ولو أننا تتبعنا   

يسري الطريقة اليت كانت تعلم هبا يف املدارس لوجدنا أن مفهوم القراءة تطور من مفهوم 
قراءة عملية ميكانكية سهلة إىل مفهوم معقد، يقوم على أهنا نشاط عقلي يقوم على أن ال

  9 .يستلزم تدخل شخصية اإلنسان بكل جوانبها

                                                             
جامعة : مكة )  تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات آخرى،طرائق عبد العزيز بن إبراهيم العصيلى، .  9 

  90-19.، ص(م 00 اإلمام حممد ابن سعود االسالمية، 
كلية الرتبية جامعة عني )حممود رشدي خاطر، مذكرات يف طرق تدريس اللغة العربية، .  9 
 0 .ص(م  9 مشس،
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ويقصد بالقراءة فيما مضى القدرة على التعريف على الرموز املكتوبة   
ادة املكتوبة مث تدل هذا املفهوم، حيث أصبحت القراءة تعىن القراءة امل .والنطق هبا
القدرة على حل الرموز، وفهمها، والتفاعل معها ما : ويف النهاية صارت تعين . وفهمها

اليت مير هبا القارئ، واالنتفاع به يف حياته، عن طريق ترمجة يُقرأ يف مواجهة املشكالت 
  .اخلربات القرائية إىل سلوك يتمثل القارئ

األجنبية، وبالذات ملن أراد أن والشك أن القراءة مهارة أساسية اللغة   
وصحف وجمالت  بطلع على تراث األمة اليت يتعلم لغتها، ويقرأ ما ينشر هبا من كتسب

نصح دكتور حممد بن إبراهيم اعتمادا على مفهوم القراءة الواسعة، . والرجوع إىل املراجع
ك املهارات األربع وتل. اخلاطب املدرسني على االهتمام باملهارات االربع املهمة يف القراءة

 : هى 
 .التعرف على الرموز اللغوية - 
 .مهارات الفهم - 
 .السرعة يف القراءة - 
 . الطالقة يف القراءة -1

 0 :وللقراءة مهارات خاصة ينبغي العناية بكل واحدة منها، وهي   
مهارات التعرف، ويقصد بالتعرف القدرة على فك الرموز املكتبة والربط بني  . 

 .ومتييزها عن غريها من الكلماتصوت الكلمة وصورهتا 
مهارات الفهم، هى القدرة على أدراك العالقة بني معاين الكلمات واجلمل وفك  . 

 .الدالالت اليت تعرب عنها
                                                             

: مكة املكرمة ) المرجع في تعليم العربية للناطقين بلغات أخرى، رشدي أمحد طعيمة، اجلزء الثاين، .  0 
 .1  -   .، ص(م 99 جامعة أم القرى،
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على ما يقرؤه الفرد، وإبداء الرأي فيه مهارات النقد، هى القدرة على احلكم  . 
وقبول يستسيغه عقله ورفض ما هو غري منطقي، واملوازنة بني ما ورد يف النص من 

 .سابقة يف املوضوع نفسهأفكار وما يعرفه الفرد من أفكار 
مهارات التفاعل، ويقصد بالتفاعل هو النشاط الفكري املتكامل الذي يقوم به  .1

مطبوعة والذي يبدأ باإلحساس مبشكلة تواجهه، والبحث  الفرد عند اتصاله بأداة
من خالل املادة املقروءة عن حال هلذه املشكالت واالستجابة هلذا احلال مبا 

 .يستلزمه من انفعال وتفكري مث إصدار قرار
 

 أهمية القراءة - ه
كانت القراءة أمهية تفوق املهارات اللغوية الثالثة األخرى يعين مهارة  

ءة ألن القدرة الكاملة على القراءة كفاءة ضرورية لقرا. والكالم والكتابةاالستماع 
املراجع والكتب العملية واالطالع على الرتاث الفكري واحلضاري للعتامل األجنيب 

 .والقيام بالبحوث التىبوية والعملية يف جماالت التخصيص املختلفة
 

 ءةاأنواع القر   -و   
 :من حيث األهداف وطريقة األداء، وهى كما يلي  تتوع وتتعدد القراءة  

 القراءة اجلهرية - 
هى القراءة يستخدم فيها اجلهاز الصويت عند اإلنسان، فيسمعها   

وهى عملية حل الرموز املكتوبة بأداء الصوت بأن يقرأ    .ويسمعها لآلخرين
 .تلفظ الكلمات املوركبةالطالب النص مع إخراج صوته من 

                                                             
 90. ،ص(م999 دار النغاس، : لبنان ) خصائص العربية وطرائق تدريسها، نايف حمممود معروف، .    
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 القراءة الصامتة - 
بأن كان القارئ يدرك احلروف . فيها اجلهاز الصويتهي اليت اليستخدم   

   .دون الصوت ودون أن جيهر بنطقها والكلمات املطبوعو أمامه ويفهمها
 .فهي عملية حل الرموز املكتوبة و فهم بطريقة فكرية هادئة

 القراءة املكثفة - 
الكلمات اجلديدة بارها وسيلة لتعليم وهي القراءة اليت تستخدم باعت   

أو بعبارة أخر أن القراءة املكثفة هتدف إىل تنمية قدرات . والرتاكيب اجلديدة
الطالب على الفهم التفصيلي ملا يقرؤه، وتنمية قدرته على القراءة اجلهرية، 
وإجادة نطق األصوات والكلمات وكذلك السرعة وفهم معاين الكلمات 

ع من القراءة حتت إشراف املعلم يف ويدور النشاط يف هذا النو . والتعبريات
   .الفصل الدراسي

 القراءة املوسعة -1
وهي القراءة اليت هتدف إىل تدعيم املهارات القرائية اليت تعلمها الدارس   

ويدور النشاط يف هذا النوع . يف الفصل، وتزويده بالقدرة على القراءة احلرة
اليتشارة املعلم يف بعض خارج الفصل، معتمدا على الطالب إال أنه يلجأ 

تقدم بتكميل القراءة املكثفة فتعتمد على القراءة نصوص طويلة . اجلوانب
ويطالعها الطالب خارج الصف بتوجيه من املعلم وتناقش أهم أفكرها داخل 

وبذا تأخذ القراءة املوسعة بيد الطالب ليعتمد على   الصف لتعميق الفهم،
 1 .بية، وتقع داخل دائرة اهتمامهنفسه يف اختيار ما يريد من كتب عر 

                                                             
 . 9.صالمراجع السابق، نايف حممود معروف ، .      
 . 9 . صالمرجع السابق، وشدي أمحد طعيمة، .     
 .  9 .املرجع نفسه،ص.  1 
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 القراءة االستمتاعية  - 
وهي القراءة اليت هتدف إىل اثراء املفردات، و ال إىل تعليم الرتاكيب املعينة   

من النصوص الرائية، وال إىل فهم النصوص بالتفاصيل، وإمنا هي لتنمية رغبة 
 .الدارس على القراءة

 القراءة التحليلية - 
وهي القراءة اليت هتذف إىل تدريب الدارس على أن يتقن يف البحث  

املكتوبة، وعلى أن يبحث عن التفصيالت واألفكار الثانوية املعلومات من املصادر 
اليت تدعم األفكار الرئيسية، وعلى أن يتفكر يف األنشاء تفكريا منطقيا ميكن به 

   .ن النصوص املقروءةمعرفة العالقة بني األنشاء واألحوال و التلخيس م
 القراءة السريعة -1

الغرض األساسي من القراءة متكن املتعلم من اختزان صور الكلمات يف   
ذهنه ليصبح قادرا على القراءة الساريعة املقرونة بالفهم، والقراءة السريعة التعين يف 

مل مع بداية الوقت وإمنا املراد هبا أن يظهر على نطق املتعلمني االرتياح لدى التعا
النصوص، دون تفكري كثري، فينتقل من كلمة إىل أخرى بسهولة ويسر واليبدو 

   .عليه العناء واالجهاد
 القراءة البليغة -9

يقصد بالقراءة البليغة أو املعربة، إتقان فن األداء اللغوي نطًق و فصاًل و   
فيعطي القارئ للعبارات واجلمل معناها املراد تعجبًا أو استفهامًا أو . وقفًا وهلجةً 

                                                             
    .املراجع نفسه، ص  .   
بريوت،  –صيدا : املكتوبة العصرية ) اللغة العربية وطرق تدريسها نظرية وتطبيقية،، الصميلي،  يوسف  .   
  /م 999 
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تقريرا أو غري ذلك، لتحقيق جزء من أهدف القراءة أي التأثري يف املستمع وجذب 
 هانتباهه إىل الكالم املقرر قراءت

 
 مفهوم الورقة التدريبات - ز

 ورقة" قصرية LKS ، الكبري اإلندونيسي القاموس يف ،( LKS) ورقة التدريبات
 اليت الوحدة من الرئيسي اجلزء لديها معىن اليت ورقة التدريبات أو "الطالب عمل

  1 .ناقش املواضيع من العام ميتأل باألهداف

 يف هواإلبداع الطالب نشاطال زيادةل اليت األدوات هي( LKS) ورقة التدريبات
على الرتحيل  ملعلميقدر ا( LKS) ورقة التدريبات باستخدام .والتعلم التعليم عملية

 ورقة التدريباتعلى  ونتوجيه الطالب ونيتم أيضاو  للطالب املواد الدراس بسهولة
(LKS) 9 .يف عملية التعليم اللغة العربية 

 فرصة أوسععملية التدريس يفتح  يف( LKS) ورقة التدريبات باستخدام 
كاملة  مسؤولية مسؤول املعلم فإن وبالتايل. ميالتعل نشاط يفالب للمشاركة للطالب
 .والتعلم التعليم عملية يف الطالب مراقبة

 تستخدم( LKS) ورقة التدريبات تكون ما غالباً  ، والتعلم التعليم عملية يف
 : يتسلق فيه  للطالب مترين كتاب

 املواد خالصة ( أ

 .املواد من فهم الطالب السهل سيكون ، املواد خالصة مع 
                                                             

27 .Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depertemen P&K ( Jakarta: Balai Pustaka,1988), H.512  
28 . 

Azhar, PBM pola CBSA dan LKS (Surabaya: Usaha Nasional, 1991) h.5
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 التدريبات أسئلة  ( ب

 : على حيتوي ، ورقة التدريبات يف العام التدريبات أسئلة شكلوب 

 تضوير أسئلة ( )
 للطالب تقدم احلرية اليت املشكالت أوصاف أيًضا الذاتية األسئلة وتسمى

 مستوى لذلك ، متنوعة إجابة بيانات تنتج احلرية هذه .اإلجابات وحتديد الختيار
 دورًا انتقائية يدعو تلعب ما وهذا ، اختالف أيًضا هو اخلطأ احلقيقة ومستوى

 9 .حامسًا
 :يلي ما ذاتيةال سئلةاأل من أشكال ملزاياشكال بعض

 .األفكار نفسها مع إجابات تنظيم للمتعلمني ميكن - أ
 .جتنب االكتئاب يف اإلجابة على األسئلة ميكن  - ب
 وتنظيمها ، الصلة املشكلة ذات احلقائق اختيار على الطالب تدريب  - ت
 .كله الفكر نتيجة متكاملة واحدة عنها تصبح الكشف ميكن حبيث

 :تشمل األسئلة لضعف من أشكال شكال بعض  

 .النتائج من للتحقق الوقت من الكثري يتطلب  - أ
ألن  ، (موثوق) غري ثابت األحيان بعض يف إجابة درجة على إعطاء  - ب
 .إخل ، املواقف ، املشارك الطالب كتابة مثل ، تؤثربه أخرى عوامل هناك

 احلقيقة متعدد تكون أن وتذكر جدا كثرية اإلجابات يف االختالفات   -ت
 .غامضة كونواخلطأسي الصحيحة املعايري حتديد يف لذلك ، املستويات

                                                             
29 . 

Chabib Thoha, Teknik Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h.55. 
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 موضوعية أسئلة(     )

 ، بديلةال إجابات للطالب مع املقدمة العناصر مصاحبة تتم ، النوع هذا يف
 أصح من فقط واحد هو اجلواب. املتاحة منهم البدائل واحد الطالب خيتار حبيث

 0 .خمطئون اآلخرون بينما ، أو األصح

 :وهو  ، فيها بعض املزايااألسئلة املوضوعية 

جييبون  الذين بالنسبة سواء ، البيانات توحيد بعرض الطالب يعرضون ( 
 .يخاطئ إجابة أو ، صحيح

 .منخفضة للمعلم الذاتية(  )

 .تصحيحها طويلة لفرتة السهل من اجعل(  )

 :هي الضعف بينماو  

 .اإلجابات ختمني الطالبإجعلها ممكنة على (  )

 .بديلة إجابة أن تقدمي جيب ألنه ، التحضري يف طويال وقتا يتطلب(  )

 ورقة التدريبات وظيفة - ح
 :يلي كما هي ورقة التدريبات وظائف 

 الطالب األمر فهم تسهيلال على ورقة التدريبات تكون ، للطالب بالنسبة( أ
 .عليها احلصول مت اليت للمادة

                                                             
30. 

Chabib Thoha, Teknik Evaluasi Pendidikan, h. 69
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 األنشطة الطالب توجيه على ورقة التدريبات تكون ، للمعلمني بالنسبة( ب
 على سيتم أنه نفكر العملية كيف هذه يف والنظر تقدميها يتعني اليت املختلفة
   .نفسه الطالب

 التعلم لعملية املعلم كمدير فإن ، أعاله ورقة التدريبات تكون وظيفة إىل استنادا 
 هذا ورقة التدريبات وجود بسبب .ورقة التدريباتال وجود يستبدل على ميكن ال ،
 العملية التدريس هذه خالل األنشطة وتسهيل ختفيف يف للمساعدة فقط هو

 عملية حتقيق أو اهلدف حتقيق حىت يكون. والطالب املعلمني بني والتفاعل والتعلم
 .النجحا ميالتعل
 :هي ورقة التدريبات تكون فوائد دور
 نشاطا أكثر الطالب جعل(  
 الطالب يف التعلم شغف يولد(  
 .مرغوب فيه األهداف حتقيق على الطالب مساعدة(  
   .للطالب العلمي واملوقف العملية يف الطالب تسهيل( 1

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
31. 

Lalu M Azhar, Proses Belajar Mengajar Pola CBSA (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), h.78 
32. 

Azhar, PBM pada CBSA dan LKS. H. 41.
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 الثالث فصلال

 منهج البحث
 طريقة البحث - أ

فهو منهج البحث العلمي الذي  ،إن منهج البحث هلذه الرسالة هو حبث جترييب
له األثر اجللي يف تقدم العلوم الطبيعية، وهو املنهج التجرييب الذي يستطيع الباحث 

   (.املتغري التابع)على النتيجة ( املتغري املستقل)بواسطته أن يعرف أثر السبب 

بحث التجرييب هو منهج البحث الذي يهدف إىل أن ال: وقال سوفردى يف كتابه
من الطلبة أو اختبار الفرضيات  يعاملة أو العمل أو العالج السلوكتقييم اآلثار على امل

 1 .من وجود التأثري أو عدمه يف الفعل بعد املقارنة بغريها من األفعال

-pre)تصميمات التمهيدية ال :جتريب تتكون من أربعة تصميمات، و هيو 

experimental Designs)  ، التصميمات التجربية(True-experimental Designs)،  التصميمات
 (Quazi experimental Designs) التصميمات شبه التجربية، (Faktorial Designs) العاملية

  one group pre-exprimentوأخذ الباحث التصميم التمهيدية 
  والعينةالمجمع     - ب

لسنة دراسية  دار اإلحسان أما اجملتمع ىف هذا البحث هم الطلبة مبعهد  
و العينة ىف هذا البحث هم الطلبة يف . طلبة 1  ويبلغ عددهم  9 0 /1 0 

                                                             
املكتبة : الرياض ) ، الطبعة الثانية، المدخل الى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساف،  
  0 . ص( م000 العبيكان 

34.Supardi, Penelitian Eksperimen di Bidang Pendidikan,(Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 1 
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 ،طالبا 0 وية و عدد الطالب يف هذا الفصل ناللمرحلة الث( أ  )  الثاينالصف 
 منهم لبة من هذا الفصل ألن أكثرالط واختار الباحث العينة بطريقة املقصودة 

 .الفهم النصوصقدرة كاملة على  عندهم املفردات العربية و يسيطروا على 

 طريقة جمع البيانات وأدواتها  - ج

 :أما أدوات البحث اليت يستخدمها الباحث هلذه الرسالة هي

 المالحظة  .1
إن معىن املالحظة اصطالحا فريتبط بقرينة البحث العلمي حيث تشري إىل 
أداة من أدوات البحث جتمع بواسطتها املعلومات اليت متكن الباحث من اإلجابة 
عن أسئلة البحث، فهي تعىن االنتباه املقصود واملوجه حنو سلوك فردي أومجاعي 
معني بقصد متباعته ورصد تعرياته لتتمكن الباحث بذلك من وصف السلوك 

 .فقط
رة وغري املباشرة، املالحظة املالحظة املباش: حظة أنواع كثرية فهي للمالو 

احملدودة وغري احملدودة، مالحظة مبشاركة وبدون مشاركة، مالحظة مقصود وغري 
 .مقصود

وحيث تقوم الباحث مبالحظة مباشرة وهي مالحظة سلوك معني من خالل 
وتستخدمها الباحث هذه    .اتصاله مباشرة باألشخاص أو األشياء اليت يدرسها

 .فهم النصوصالطالبات وقدرة الطالبات يف األدة ملعرفة استجابة 
 

 
                                                             

 1. ص...المدخل إلى البحث في العلوم السلكية  صاحل ابن محد العساف،  
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 ختباراتاال .2
إن قائمة األسئلة أدة من طريق االختبار الىت متكن أن يستخدمها الباحث 

وقام . جلمع املعلومات الىت حيتاجها إلجابة أسئلة البحث أو اختبار فروضه
 البعديويقوم الباحث باالختبار . الباحث باختبارهم ملعرفة نتيجاهتم ىف التعلم

(Post - Test)  ستخدام وسيلة  الفلم الكرتوينباحمادثة تعليم بعد إجراء عملية. 
 (Pre-Test)االختبار القبلي  -أ 

هو اخترب الباحث قبل استعمال الوسيلة الفلم الكرتوين يف ترقية قدرة الطالب 
 .يف احملادثة، وغرض هذا االختبار ملعرفة مستوى التحصيل الدراسى

 (Post-Test)ختبار البعدي اال -ب 
هو خيترب الباحث بعد استعمال الوسيلة الفلم الكرتوين يف ترقية قدرة الطالب يف 

والنتائج من االختبار البعدي يقارن بنتائج االختبار القبلي، مث كل منهما . احملادثة
 يقارن الباحث بني االختبار القبلي واالختبار البعدي   .لقياس مدى فعالية التدريس

  .وحيلل بينها ملعرفة استعمال الفلم الكرتوين يف ترقية مهارة الطلبة  يف احملادثة

 اختبار القبلي واختبار البعدي عن ياناتالبحليل ت - خ

 (T’ Test‘)وحتليل البيانات عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي باختبارات  
  1 :فتستخدم الباحثة القانون التايل

                                                             

36. M.NgalimPurwanto,Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 1984, H. 28. 

37 
  1 . ص ،....المدخل إلى  ،صاحل بن محد العاسف. 
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مف=ت 

مج ح 

ن ن ١ 

  

 

 :أن حيث 

 متوسط الفروق:   مف
 إحنرافات الفروق جمموع مربع:  مج ح
 عدد أفراد العينة:   ن
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها

 محة عن ميدان البحثل - أ

يقع يف   داراالحسانمعهد , امة عن ميدان البحثصورة عال هيبدأ الباحث هذ
وقد قام الباحث  ،Aceh Besar)) أتشيه كربى سكن  يف منطقة يو  شارع السيم

وهو باالختبار القبلي والبعدي إىل طلبة صف    0 - -9 بالبحث امليداىن منذ 
 .الثانوية الثاين

إلسالمية الىت أسست يف التاريخ املعاهد الرتبوية ا أحدهو  داراالحسانمعهد 
هلذا . ويسو القراين علي السعودىم حتت رعاية 99  ماي  / ه0 1 حمرم    
ولكل مرحلة منها يتعلم فيها الثانوية واملرحلة  املتوسطةمها املرحلة ، عهد مرحلتانامل

الطالب ثالث سنوات وهو يندمج ىف منهجني متكاملني يعىن منهج املعهد ومنهج 
 وهممعلما  11وكان املدرسون الذين يعلمون هبذا املعهد عددهم . املدرسة احلكومية

 .متخرجون يف املعاهد واجلامعات املتنوعة
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 أحوال الطلبة -1

 الطلبة في معهد داراإلحسانعدد :  1-4الجدول 

 الفصل المرحلة الرقم
 عدد الطالب

 المجموع
 اإلناث الذكور

 الثانوية  
 01   1  9   األول
  9  90  9 الثاين
 9   9  90 الثالث

 1   91      اجملموع الكلي
 

 أحوال المدرسين -2
يعد املدرسني املتأهلني يف  داراإلحسان على فعالية التعليم، فكان معهد للحصول

جمالتهم، و كان املدرسون من خلفية الدرسية املتنوعة منها من جامعة اهلهالل 
معهد علوم الدين ، (GONTOR)عهد دار السالم كغنتورم ،سجلي، جامعة الرانريي، 

هامة و مسؤولية لتطوير الطلبة و ترقيتهم لنيل األهداف  الذين هلم. هلوسيماوي
 .الرتبوية و التعليمية يف هذا املعهد

  تطبيق طريقة القراءة بوسيلة ورقة التدريبات - ب

 حصل عليها الباحثعرض الباحث عن نتائج البحث اليت يففي هذا الفصل 
 Aceh)الثناوية مبعهد داراإلحسان ( أ)الثاين  بعد القيام بالبحث التجرييب يف الصف
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Besar) . وقد قام الباحث بالبحث التمهدية(One Group Pretest – Post test 

Design) سيوضح الباحث التوقيت التجرييب كما يلي .للحصول على تلك : 

 2-4:للجدو ا

 التوقيت التجريبي

 ساعة تاريخ يوم اللقاء
 0 ،1  -00،   9 0 دمسبري  1  الثالثاء اللقاء األّول

 0 ،1  -00،   9 0  دمسبري 9 األربع اللقاء الثاين

 0 ،1  -00،   9 0  دمسبري 9 ميساخل اللقاء الثالث

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

 3 –4الجدول 

 وسيلة ورقة التدريباتبالقراءة  تطبيق علىيبية التجر عملية ال

 ألولاللقاء ا
 أنشطة الطلبة أنشطة املدرسة

الفصل بألقاء  يدخل املدرس -
 السالم 

رئيس الفصل  يأمر املدرس -

السالم وخترب عن  جييب الطالب -
 حالتهم 

 الدعاء  يقرؤون الطالب -
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 لقيادت قراءة الدعاء 
يأخذ كشف الغياب على  -

 يعرف املدرس عن نفسه الطالب 
االختبار القبلى  يقدم املدرس -

   للطالب

 

لى االمساء ون الطالب عسمعي -
 اجمللسة 

  البون الطسمعي -
 

 ذالك االختبار ون الطالبتعمل -
الم أىل الطلبة الس يلقى املدرس -

نصحم بأن قبل خروج الفصل وي
 .يتعلموا جيدا

النصيحة  ون الطالب علىسمعي -
 .السالم املدرس وجييبون الطالب

 4 – 4لجدول ا

 وسيلة ورقة التدريبات بالقراءة  تطبيق علىيبية التجر عملية ال

 اللقاء الثاني

 أنشطة الطلبة أنشطة املدرسة

الفصل بألقاء  يدخل املدرس -
 السالم 

رئيس الفصل  يأمر املدرس -
 لقيادت قراءة الدعاء 

أخذ كشف الغياب على ي -
 الطالب

 الدوافع  يعطي املدرس -

 ونرب ون الطالب السالم وخييبجي -
 عن حالتهم 

 الدعاء  يقرؤون الطالب -
 

االمساء يسمعون الطالب على  -
 اجمللس
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املادة اليت قد  يكرر املدرس -
 سبوع املاضى علموها الطلبة يف ا

يعرف املدرس عن القراءة بوسيلة  -
معلم اللغة " مبادة ورقة التدريبات

 "العربية
عن األهداف  يشرح املدرس -

  ورقة التدريباتباستعمال 
-  
القراءة بورقة  بتعليم بدأ املدّرس -

 : يعين  التدريبات
لى الطالب ع يقسم املدرس -

 فروق المخسة 
الحظ الطالب لي يأمر املّدرس -

قراءة النص عن معلم اللغة 
 العربية  

 عن قراءة النص  يشرح املدّرس -
 الطالب لقراءة يأمر املدّرس -

 نص القراءة ال
 معىن نص القراءة  يشرح املدّرس -
املفرادات املناسبة  يكتب املدّرس -

 راءة على السبورة بنص الق
ليسألوا  الطالب يعطي املدّرس -

 

لى شرح ون الطالب عسمعي
 املدرسة

ب املدة الذين قد الطال ونكرر ي -
 سبوع املاضى علموهم يف ا

 ون الطالبسمعي -
 

 

 ون الطالبسمعي -
 

 

 

 

 حبسب فرقتهم  ون الطالبلسجي -
 

 القراءة النص  ون الطالبالحظي -
 

عن شرح  ون الطالبسمعي -
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 املادة مل يفهموا 
ون فسري الطالب لييأمر املدّرس  -

 ذلك النص ونفهماو لي
كل فرقة ليناقشوا   املدّرسأمر ي -

  عن القراءة النص
لتحليل  الطالب يأمر املدّرس -

 القراءة النص
 ونعرضلي يأمر املدرس الطالب -

  احلصيلة القراءة النص

   املدّرس
نص العن  ون الطالبيكتب -

 القراءة
 
ون الطالب عن شرح سمعي -

  املدرس
 املفرادات  ون الطالبكتبي -

 
 

  فهمونمما مل ي ون الطالبسألي -
 

 ون الطالب مبا يأمر املدّرسعملي -
 مع أصدقائهم

 
يتحدث املدرس قليال مع  -

حول املادة  الطالب
 ستخلصها وي
ليعكس مادة اليوم  يأمر املدرس -

  على الطالب
 رج من الصفسلم املدرس وخيي -

الطالب املادة مع ون لخصي -
   املدرس

 

 مادة اليوم  ون الطالبعكسي -
 

 السالم ون الطالببجي -
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 5 – 4الجدول 

 وسيلة ورقة التدريباتبعلى تطبيق القراءة يبية التجر عملية ال

 اللقاء الثالث
 أنشطة الطلبة أنشطة املدرسة

الفصل بألقاء  يدخل املدرس -
 السالم 

رئيس الفصل  يأمر املدرس -
 لقيادت قراءة الدعاء 

أخذ كشف الغياب على ي -
 الطلبة 

 الدوافع  يعطي املدرس -
يكرر املدرس املادة اليت قد  -

 الطلبة يف أسبوع املاضى  علموه
القراءة  طريقة عن يعرف املدرس -
معلم " وسيلة ورقة التدريباتب

 "اللغة العربية
عن األهداف  يشرح املدرس -

  تورقة التدريباباستعمال 
قراءة النص  بتعليم بدأ املدّرس -

 : يعين  بوقة التدريبات

جتيب الطلبة السالم وخترب عن  -
 حالتهم 

 تقرأ الطلبة الدعاء  -
 

 تسمع الطلبة أىل االمساء اجمللسة -
 

 تسمع الطلبة إىل شرح املدرسة -
تكرر الطلبة املدة اليت قد  -

 علموها يف أسبوع املاضى 
 تسمع الطلبة -

 

 

 تسمع الطلبة -
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الطلبة إىل مخسة  يقسم املدرس -
 فروق 
الحظ يأمر املّدرس الطلبة لي -

 قراءة النص عن معلم اللغة العربية  
 عن قراءة النص  يشرح املدّرس -
الطلبة لكتابت  سأمر املدرّ ي -

 نص القراءة 
 معىن نص القراءة  يشرح املدّرس -
املفرادات املناسبة  املدّرسيكتب  -

 راءة على السبورة بقواعد بنص الق
للطلبة ليسألوا  يعطي املدّرس -

 املادة مل يفهموا 
  

يأمر املدّرس الطلبة ليحليل  -
 الكلمات من النص

عرض يأمر املدرس الطلبة لي -
 النص قراءة من احلصيلة 

 

 

 

 جتلس الطلبة حبسب فرقتهم  -
 

 تالحظ الطلبة القراءة النص  -
 

 تسمع الطلبة عن شرح املدّرسة   -
 يكتب الطلبة عن نص القراءة -
  
 تسمع الطلبة عن شرح املدرسة  -
 تكتب الطلبة املفرادات  -

 
 

 تسأل الطلبة مما مل يفهموا  -
 

 ترتيب الطلبة الكلمات العشوئية  -
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تعمل الطلبة مبا تأمر املدّرسة مع  -
 أصدقائهم

 حتليل الطلبة الكلمات العشوائية  -
 

تعرض الطلبة احلصيلة ترتيب  -
 الكلمات العشوائية

يتحدث املدرس قليال مع  -
 ستخلصها الطلبة حول املادة وي

ليعكس مادة اليوم  يأمر املدرس -
 على الطلبة 

 رج من الصفيسلم املدرس وخي -

 تلخص الطلبة املادة مع املدرسة   -
 تعكس الطلبة مادة اليوم  -

 
 جتب الطلبة السالم -

فعالية تطبيق طريقة القراءة بوسيلة ورقة التدريبات لترقية قدرة الطلبة على فهم   -ج
 النصوص

 عرض البيانات .1

واألدوات  يتعلق مبنهج البحثيف الفصول السابقة ما  الباحث لقد شرح
عرض نتائج ييد الباحث أن فري أما يف هذا الفصل . املستخدمة فيه جلمع البيانات

يف تطبيق طريقة القراءة بوسيلة ورقة  اليت حصلت من عملية تعليم اللغة العربية
وحلصول . التدريبات لرتقية قدرة الطلبة على فهم النصوص يف معهد داراإلحسان

بالبحث التجرييب يف هذه املدرسة للسنة الدراسية  على البيانات قام الباحث
الرانريي بندا آتشيه  رسالة عميدة لكلية الرتبية جامعةاعتمادا  على  1 0 /9 0 
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 دمسبري 1يف التاريخ  B-91   /un.90/Tu-FTK/TL. 00/  / 0 9:برقم
 0 9. 

 تحليل البيانات  .2
 البيانااات ترتيااب فيهااا يااتم الاايت املمارسااةكمااا عرفنااا أن التحلياال البيانااات هااو  
وللحصاااول نتاااائج  .منهاااا املفيااادة املعلوماااات اساااتخراج ميكااان حبياااث وتنظيمهاااا اخلاااام
. ختبااااار القبلااااي واالختبااااار البعااااديإلبا يف فهاااام النصااااوص قااااد قااااام الباحااااث الطلبااااة

عااارض الباحاااث يف اجلااادول ، و (أ)يف الصاااف الثااااين باااةوالنتااائج الااايت حصااال علياااه الطل
 :التايل

 6-5الجدول 
 بوسيلة ورقة التدريبات لقراءةاتطبيق طريقة نتائج األسئلة للحصول على البيانات في 

 يةبعدنتيجة  يةقبل نتيجة التالميذ ت

 0  0   - لباالط  

 90 0   - لباالط  

 10 0   - لباالط  

 90 0  1- لباالط 1

 10 10  - لباالط  

 0  0   - لباالط  
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 90 0  1- لباالط 1

 0  10 9- لباالط 9

 10 0  9- لباالط 9

 90 0  0 - لباالط 0 

 90 0    - لباالط   

 0  0    - لباالط   

 0  10   - لباالط   

 0  0  1 - لباالط 1 

 10 0    - لباالط   

 10 10   - لباالط   

 10 10 1 - لباالط 1 

 0  0  9 - لباالط 9 

 10 0  9 - لباالط 9 

 0  0  0 - لباالط 0 

 10 0    - لباالط   
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 0  0    - لباالط   

 10 0    - لباالط   

 0  10 1 - لباالط 1 

 10 0    - لباالط   

 90 0    - لباالط   

 0  10 1 - لباالط 1 

 0  0  9 - لباالط 9 

 0  0  9 - لباالط 9 

 0  0  0 - لباالط 0 

 0 9  990 اجملموع 

مث يقوم الباحث بتحليل تلك البيانات ملعرفة تعليم بوسيلة ورقة التدريبات تكون   
 :القانون كما يلي ستخدم الباحثيففعاال لرتقية قدرة الطلبة على فهم النصوص 

  

 

 متوسط الفروق:  مف      :حيث أن 

 جمموع مرباع إحنرافات الفروق:  مج ح  
 عدد أفراد العينة:  ن     

= ت 
فم

مج ح 

ن ن   

 



 
 

38 
 

تهم درج التالميذ ت
 في

اإلختبار 
 ىالقبل

درجاتهم 
اإلختبار 
 البعدى

الفرق 
بين 

االجابتي
 ن

االنحرا
ف عن 
متوسط 
 الفروق

االنحرف )مربع 
متوسط  عن

 (الفروق

 19 -1 0  0  0   - لباالط  

 99  -1  0  90 0   - لباالط  

 9      0  10 0   - لباالط  

 9      0  90 0  1- لباالط 1

 19 -1 0  10 10  - لباالط  

 19 -1 0  0  0   - لباالط  

 9   10 90 0  1- لباالط 1

 9 1 -1  0  0  10 9- لباالط 9

 9    1  0  10 0  9- لباالط 9

 099     10 90 0  0 -لباالط 0 

 9   10 90 0    -لباالط   

 9   10 0  0    -لباالط   
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 99  -1  0  0  10   - لباالط   

 9   10 0  0  1 - لباالط 1 

 9      0  10 0    - لباالط   

 9 -  0  10 10   - لباالط   

 9 -  0  10 10 1 - لباالط 1 

 9 -  0  0  0  9 - لباالط 9 

 99  -1  0  10 0  9 - لباالط 9 

 9 1 -1  0  0  0  0 - لباالط 0 

 9      0  10 0    - لباالط   

 9   10 0  0    - لباالط   

 9      0  10 0    - لباالط   

 99  -1  0  0  10 1 - لباالط 1 

 9      0  10 0    - لباالط   

 099     10 90 0    - لباالط   

 99  -1  0  0  10 1 - لباالط 1 
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 9 1 -1  0  0  0  9 - لباالط 9 

 9   10 0  0  9 - لباالط 9 

 9      0  0  0  0 - لباالط 0 

 10 9  0    0 9  990 اجملموع 

 

 :، يف اجلدول السابق وجدت البيانات اآلتية(T” test “)ت  –نظر إىل نتيجة اختبار 

   ،9 = 0 :  990 وهو  حساب متوسط االجابة األوىل - 
   ، =  0 :  0 9 حساب متوسط االجابة الثانية وهو   - 
  1 =  0 :  0     لفروق وهوا حساب متوسطا  - 

 :ت التايل –تطبيق قانون اختبار 
 

فم=  ت

مج ح 

ن ن   

 

  =  ت

     

        

 

  =  ت
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  =  ت

     

   

 

  =   ت

      
 =  

    
  =18,4079  

ويكون (. Derajat Kebebasan)جة احلرية األخرية يعين حتديد در ن اخلطوات وم
 .يف هذا البحث  ( % signifikasi)الفرض الصفري على مستوى الداللة 

   -ن=  جة احلرية در   

   = 0-   

   = 9 

أما حاصل     01، يعين  %  ( signifikansi)مستوى الداللة فحدد 
أكرب (  ttest)ولذلك ت احلساب .  9،0119 يعين ( ttest)املالحظة ت احلساب 

 01    <  9،0119، (: ttable)من ت اجلدول 

ت اجلدول متساوية أو أكرب من النتيجة ( ttest)ت احلساب إذا كانت النتيجة 
(ttable)  فيكون الفرض الصفري(Ho ) مردودا والفرض البديل(Ha )وإذا  . مقبوال

فيكون ( ttable)اجلدول " ت"أصغر من النتيجة ( ttest)ت احلساب كانت  النتيجة 
  .مردودا( Ha)مقبوال والفرض البديل ( Ho)الفرض الصفري

 تحقيق الفروض .3
ا قق الفروض الىت افرتضحيأن  ريد الباحثيفقا للبيانات اليت سبق حتليلها، و  
 :  الثاين  فصليف ال
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ن فعاال لرتقية قدرة و مل يكتطبيق طريقة القراءة بوسيلة ورقة التدريبات إن   - 
ت احلساب النتيجة وهذا الفرض مردود ألن  (.Ho)فهم النصوص الطلبة على 

(ttest ) ت اجلدول  النتيجةأكرب من(ttable) 9،0119  >    01،  أو 
ن فعاال لرتقية قدرة الطلبة و يك تطبيق طريقة القراءة بوسيلة ورقة التدريباتإن   - 

اجلدول  (Ttable) ت مقبول ألن نتيجة وهذا الفرض. (Ha)فهم النصوص على 
 9،0119  >    01،  أو (Ttest)احلساب النتيجة ت أصغر من 
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 الخامس الفصل

 الخاتمة

لرتقية  تطبيق بطاقات التكملةالسابقة عما يتعلق ب فصولوقد حبث الباحث يف ال
 :وسيقدم الباحث اخلالصة، كما يلي .قدرة الطالب يف القواعد

  نتائج البحث - أ
طريقة القراءة بوسيلة ورقة التدريبات هي ينقسم املدرس الطلبة أىل مخسة  تطبيق إن    - 

يأمر املدرس ليالحظ قراءة النص  قبلى وبعد ذلكيعطي املدرس اإلختبار  مث فروق، 
أو يقرأ ذلك النص مث  ويعطي النص خمتلف ويأمرهم  ليعرف  عن معلم اللغة العربية

   الطلبة ليعرض احلصيلة من القراءة النص مث يعطى املدرس اإلختبار بعدىيأمر املدرس 
 فهم النصوصلرتقية قدرة الطلبة على  طريقة القراءة بوسيلة ورقة التدريبات تطبيق إن   - 

 (ttable)أكرب من النتيجة ت اجلدول ( ttest)أن نتيجة ت احلساب بناء على  فعالة
 ،01    <  9،0119 

 المقترحات - ب
 :قرتاحات اليت رئها الباحث ضرورية يقدمها، وهي كما يلي وهناك بعض امل

وسيلة  بأن يطبيق داراإلحسانمبعهد  اللغة العربيةيرجو الباحث على مدرس درس    - 
يقدر على ترقية  ورقة التدريباتألن باستخدام هذه  راءةالقيف تعليم  ورقة التدريبات
 .راءةالق، ويأثري على تنمية رغبة الطلبة يف تعليم الفهم النصوص

فهم يرافع نتيجة الطالب يف  ورقة التدريباتهذه  يطبيقبأن يرجو الباحث    - 
 .النصوص
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ويرجو الباحث من القارئني االصالح إذا وجدوا يف هذه الرسالة االخطاء أو العيوب  - 
 .حىت تكون رسالة كاملة ومفيدة للباحث والقارئني
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مكتابة  .المناهج و الوسائل التعليمية .991 .حممد ليب النجيح و حممد منري موسى

 االجنوا املصرية
 .دار املعارف: مصر  المعجم الوسيط . 99 . إبراهيم أنيس

 .املكتبة الشرقية  . المنجيد في اللغة و االعالم . 9 . مؤسسة دار املشرق . 
 .احلرمني: بريوت  .النفحات على شرح الورقات.  00 . الشيخ أمحد بن عبذ اللطيف

دار : بريوت  .المنجد في اللغة و اإلعالم .  99 . مؤسسة دار املشرق الكاثولكية
 0املشرق

 .دارالعلم املالين: بريوت .  معجم لغوى.  99 . جربان مسعود 
 .دارالعلم للحالبني: بريوت . االنكفيزىقاموس العربية  .  99 . حممد علي احلول

دار : بريوت  .المنجد في اللغة و اإلعالم.  99 . مؤسسة دار املشرق الكاثولكية
  .املشرق

 .داراملعارف:  التوجيه في تدريس اللغة العربية . 99 . حممودو على مسان
الدينية في ضوء طرق تدريس اللغة العربية والتربية  . 99 . حممد رشدي خاطر وآخرون

  .دار املعرفة القاهرة : اإلتجاهات التربية الحديثة
طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات  . 00 . عبد العزيز بن إبراهيم العصيلى

 .جامعة اإلمام حممد ابن سعود االسالمية: مكة . آخرى
 مكة. أخرىالمرجع في تعليم العربية للناطقين بلغات  . 99 . رشدي أمحد طعيمة

 .جامعة أم القرى: املكرمة 
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  .دار النغاس: لبنان .  خصائص العربية وطرائق تدريسها .999 . مود معروفنايف حم
 بريوت –صيدا . اللغة العربية وطرق تدريسها نظرية وتطبيقية .999 . الصميلي يوسف
 .املكتوبة العصرية :

املكتبة  : العلوم السلوكيةالمدخل الى البحث في . 000 . صاحل بن محد العساف
 .العبيكان

 المراجع اإلندونيسية - ب
Azhar, PBM pola CBSA dan LKS (Surabaya: Usaha Nasional, 1991). 

 

Chabib Thoha, Teknik Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 1994). 

 

Lalu M Azhar, Proses Belajar Mengajar Pola CBSA (Surabaya: Usaha 

Nasional, 1993). 

 

Supardi, Penelitian Eksperimen di Bidang Pendidikan, (Jakarta: Raja 

Grafindo, 2007). 

 

M.NgalimPurwanto,Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1984). 

 

  

 

  
 

 

 



 
  



 المرافق العامة في المدرسة

ق عامة كثرية منها معمل اللغة، الطالب يتدربون فيه على االستماع والكالم للمدرسة مراف
منها مكتبة، هم يقرءون فيها . منها فصول دراسية، هم يتعلمون فيها الدروس املقررة. باللغة األجنبية

ومنها ملعب، هم يلعبون . يصلون فيه مجاعةومنها مصلى، هم . أنوتعا من الكتب واجلرائد واجملالت
 .على أنواع من الرياضة البدنية

منها قاعة االجتماع، تعقد املدرسة . وهناك مرافق عامة أخرى تساعد على جناحنا يف الدراسة
ومنها . الطالب جيتمعون فيها االستماع إىل احملاضرة العامة. احلفل بذكرى األعياد اإلسالمية والوطنية

وللمدرسة بواب، هو حيافظ على أمن املدرسة، . بيع فيه البائع املأكوالت واملشروباتمقصف، ي
 .وسائق هو يسوق سيارة املدرسة

 

 تدريب 

 !كمل العبارة اآلتية
 .........................الطالب يتعلمون يف  -1

 ..................الطالب يقرؤون اجملالت يف  -2

 ........................الطالب جيتمعون يف  -3

 .......................يبيع البائع بعض املأكوالت واملشروبات يف  -4

 .....................الطالب يلعبون كرة القدم يف  -5



 !اقرأ ما يلي قراءة جيدة
 أسرة سعيدة

. يعيش سليمان يف أسرة سعيدة كبرية جباكرتا وتتكون األسرة من األب، واألم، وثالثة أوالد
 .وهم سليمان نفسه وإخوان اثنان له

أخوه الكبري طالب يف اجلامعة املشهورة جباكرتا، امسه عبد اهلل، هو جيلس يف الفصل الدراسي 
 .وأخته الصغرية جتلس يف الصف الثالث من املدرسة املتوسطة اإلسالمية، امسها عائشةالثالث فيها، 

جمتهد يف  جاكرتا وهو موظف 191وكان أبو سليمان موظفا يف اإلدارة بشارع سوديرمان رقم 
 .القيام بأعماله يف إدارته وأمه ربة البيت وهي اليت تنظم البيت وتريب أوالدها فيه

ينا يف مكتبة اجلامعة وزوجته مدرسة اللغة العربية يف املدرسة الثانوية لسليمان عم يعمل أم
 .اإلسالمية

ويف أيام العطلة يذهب سليمان مع أصدقائه إليها، . لسليمان مزرعة ، وهو حيب املزرعة
ويقضون هناك يوما سعداء، ينظفون املزرعة ويسقوهنا وأحيانا يعودون إىل البيت حيملون الربتقال 

 .العنب من املزرعةوالتفاح و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تدريب على القراءة

 !اقرأ نص القراءة بدون الشكل اآلتي
 أسرة سعيدة

. يعيش سليمان يف أسرة سعيدة كبرية جباكرتا وتتكون األسرة من األب، واألم، وثالثة أوالد
 .وهم سليمان نفسه وإخوان اثنان له

امسه عبد اهلل، هو جيلس يف الفصل الدراسي أخوه الكبري طالب يف اجلامعة املشهورة جباكرتا، 
 .الثالث فيها، وأخته الصغرية جتلس يف الصف الثالث من املدرسة املتوسطة اإلسالمية، امسها عائشة

جمتهد يف القيام  جاكرتا وهو موظف 191وكان أبو سليمان موظفا يف اإلدارة بشارع سوديرمان رقم 
 .اليت تنظم البيت وتريب أوالدها فيهبأعماله يف إدارته وأمه ربة البيت وهي 

لسليمان عم يعمل أمينا يف مكتبة اجلامعة وزوجته مدرسة اللغة العربية يف املدرسة الثانوية 
 .اإلسالمية

ويف أيام العطلة يذهب سليمان مع أصدقائه إليها، . لسليمان مزرعة ، وهو حيب املزرعة
ا وأحيانا يعودون إىل البيت حيملون الربتقال ويقضون هناك يوما سعداء، ينظفون املزرعة ويسقوهن

 .والتفاح والعنب من املزرعة

 

 !عن االسئلة اآلتية وفقا لما ورد في القراءة السابقةأجب  
 ___________________أين تعيش أسرة سليمان؟              -1

 ___________________ممن تتكون أسرة سليمان؟              -2

 ___________________أين يعمل والد سليمان؟              -3

 _________________أين يقضي سليمان أيام العطلة؟              -4

 _____________ماذا يفعل سليمان وأصدقاؤه يف املزرعة؟              -5

 

 !أكمل ما يأتي وفقا لمادة القراءة السابقة
 يف اجلامعة املشهورة جباكرتا.............. أخوه الكبري              -1

 يف اإلدارة.............. وكان أبو سليمان              -2

 املزرعة سليمان إىل............... يف يوم العطلة              -3



 يف جاكرتا............... أسرة سليمان              -4

 من االب واألم وثالثة أوالد............... أسرة سليمان              -5

 

 



Gambar disamping dan di bawah merupakan perkenalan 

sebelum Pre Test dilakukan. 

 

 

 

 

 

Gambar disamping merupakan kegiatan Pre Test 

dimulai.  



 

 

 

Gambar disamping tampak bahwa si peneliti sedang 

melakukan eksperimen dalam memahami bacaan teks 

dalam bahasa arab. 

 

 

Gambar disamping merupakan kegiatan Post Test. 
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