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 ُ ًئا َوَجَعَل َلُكُم السهْمعَ َواَّلله  َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفئَِّدةَ  َأْخَرَجُكم مِّّن بُطُونِّ أُمهَهاتُِّكْم اَل تـَْعَلُموَن َشيـْ

 َلَعلهُكْم َتْشُكُرونَ 
 ﴾ 28سورة النحل: ﴿ 

 
 صدق هللا العظيم

 قال أمي املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه:

َا ُجْزٌء مِّْن دِّيْنُِّكْم﴾﴿اِّْحرُِّصْوا َعَلى تـََعلُّمِّ   اللَُّغةِّ اْلَعرَبِّيهةِّ فَإَِّّنه
 

 احملفوظات:
 ﴾ ةِّ قَ يْـ ثِّ وَ الْ  الِّ بَ حلِّ ابِّ  كَ دَ وْ يِّْد ُصيُـ ، قَـ هُ دُ يْ قَـ  ةُ ابَ تَ كِّ الْ وَ  دٌ يْ صَ  مُ لْ عِّ لْ اَ  ﴿
   

 ﴾ سهلْ كَ تَ يَـ  نْ مَ ََب لِّ ُعقْ ُة الْ امَ دَ النه الً فَ افِّ ُكْن غَ تَ  الَ ْل وَ سَ َتكْ  الَ ْد وَ هَ اِّجْ  ﴿
 



 

 و
 

 

 اإلهداء
 

اللذين  وأمي املكرمة مليااناملكرم إندرى بودمين )املرحوم( إىل أيب  -2
ربياين صغية حفظهما هللا وأبقامها سالمة الدين يف الدنيا 

 واآلخرة.
وإىل أساتيذيت يف جامعة الرانيي اإلسالمية احلكومية، الذين قد  -1

صحيحا، هلم ابلكثي علموين علما انفعا مفيدا وأرشدوين إرشادا 
 من التقدير واإلجالل.

 رزقي ديسي يوانندا، زهرا أماليا، وأصدقائي: وإىل مجيع زمياليت -0
ذرة فرتي، ديوي أستويت، فطراي رمحاوايت، ألف خيية، ديسي 

 قطر فضيلة،ج      نوهى           ملتزام،ج      توكو  ج     أكمال،   وهيوين، حانيف،
الرانيي اإلسالمية  جامعة يف وأصدقائي ملياين الندى،

احلكومية، أقول لكم مجيعا شكرا جزيال على املساعدة يف إجناز 
 هذا البحث العلمى، وجزاكم هللا خي اجلزاء يف الدنيا واآلخرة.
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 رتقديالشكر و ال
 

 
احلمد هلل الذي أنزل على رسوله الكرمي قرآان عربيا هدى للمتقني والصالة والسالم 
على رسولنا حممد صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أمجعني ومن تبعه هبدايته 

 وإحسانه إىل يوم الدين.
املدرسني جبامعة الرانيي هذه الرسالة تقدم الباحثة لكلية الرتبية وأتهيل فأما بعد،  

   S.Pdللحصول على شهادة طلبة اإلسالمية كمادة من املواد اليت قررهتا اجلامعة على ال

تطبيق القراءة اجلهرية يف تعليم اللغة العربية لرتقية التالميذ وموضوعها: يف علم الرتبية 
 (.MIN 23 Aceh Besarــــعلى القراءة )دراسة جتريبية ب

مان ثالدكتوراندوس عا وتقديرها إىل فضيلة املشرفني الكرميني مها مث توجه شكره
حلسن إشرافهما على هذه الرسالة وإرشادهتما . ، املاجستيفضيلةو حسني، املاجستي 

لعل هللا  ها السديدةهذه الرسالة وكيفية حبثإَّناء من الباحثة وتوجيهما القيم حىت تتمكن 
 ابركهما وجزامها خيا كثيا.

الباحثة ابلشكر ملدير جامعة الرانيي اإلسالمية احلكومية وعميد كلية الرتبية وتقدم 
ع األساتذة وموظفي مكتبة اجلامعة يوأتهيل املعلمني ورئيس قسم تعليم اللغة العربية وجلم

 يف كتابة هذه الرسالة. إليها الذين قد ساعدوها إبعارة الكتب احملتاج
 ,Nurzarina)نورزرينا  MIN 23 Aceh Besar ناظرةتقدم الباحثة ابلشكر لكذلك تو 

S.Pd) اللغة العربية وجلميع املدرسني والتالميذ فيها الذين قد أعانوها يف مجع  ةوملدرس
 البياانت عند عملية البحث، عسى هللا أن يعطيهم مجيعا أجرا عظيما.



 

 ح

إندرى  هامث من الواجب على الباحثة أن تقدم شكرا واحرتاما لوالديها احملبوبني أبي
ذين ربياها تربية حسنة وهذابها تذهيبا انفعا، تسأل هللا لملياان ال هابودمين )املرحوم( وأم

 أن جيزيهما أحسن الثواب يف الدنيا واآلخرة 
دفعة وال تنسى الباحثة أن تقدم ابلشكر لزمالئها يف قسم تعليم اللغة العربية ل

افعة ودفعوها إىل إمتام كتابة هذه الذين قد ساعدوها بتقدمي بعض أفكارهم الن 1026
 الرسالة. أدعو هللا تعاىل أن جيزيهم أحسن اجلزاء يف الدنيا واآلخرة.

وتسأل هللا العفو واملغفرة والسالمة للمسلمني وأن يوفقنا إىل سبيل اهلدى. وصلى 
هللا على نبينا حممد وأصحابه ومن سار على َّنجه إىل يوم الدين. واحلمد هلل رب 

 .العاملني
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أن اهتمام التالميذ بتعلم اللغة العربية  MIN 23 Aceh Besarاملشكالت اليت وجدهتا الباحثة يف 
وحلل  .حينما حبثت مسحيا هبذه املدرسة وفهمها، ورأهتا وعدم تركزهم يف حتسني القراءةانقص 

غة العربية لرتقية قدرة التالميذ على لتقوم الباحثة بتطبيق القراءة اجلهرية يف تعليم الهذه املشكلة 
ارتقاء فهم التالميذ يف القراءة ابستخدام كون  للتعرف على القراءة. وأهداف البحث هي

 القراءة. همتعلميف حالة التالميذ عند تطبيق القراءة اجلهرية التعرف على و  القراءة اجلهرية
دية بشكل يالتمه منهج جترييب ابلتصميمات  والباحثة ه هاستخدمت ذيالبحث ال ومنهج

وجلمع البياانت استخدمت الباحثة  (one group pre-test post-test)تصميم اجملموعة الواحدة 
وتستخدم الباحثة نتيجة املئوية واملعدلة لتحليل بياانت االستجابة وحتليل االختبار واملالحظة. 

نتائج اليت حصلت عليها الباحثة ال. وأما عملية التعليم فعالية معرفة صل علىوهبا حت  test-ت
املعىن  نيمهايف هذا البحث فهي أن تطبيق القراءة اجلهرية جيعل التالميذ قادرين على القراءة وف

( ومستوى -204118)    (T-Test)ت -رااملقروء. وتعتمد الباحثة على أن نتيجة اختب
(. ونتيجة أنشطة املدرسة يف تعليم القراءة بتطبيق القراءة 06،0< 0،000) (.Sigالداللة )

 .%81التالميذ ونتيجة أنشطة  %81هي و  ةدرجتها علي اجلهرية
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Judul Penelitian : Penerapan Membaca Nyaring dalam Pengajaran Bahasa Arab 

untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Siswa 

Nama Lengkap :  Ahadiannisa 

Nim :  150202062 

Permasalahan yang ditemukan peneliti di MIN 23 Aceh Besar adalah minat siswa 

dalam belajar bahasa Arab masih kurang dan lemahnya konsentrasi dalam 

meningkatkan kemampuan membaca juga menyebabkan sulitnya memahami teks 

bahasa Arab. Hal ini penulis ketahui ketika melakukan survei awal di sekolah ini. 

Untuk mengatasi masalah ini, peneliti menerapkan membaca dengan suara keras 

pada pengajaran bahasa Arab untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan pemahaman siswa 

dalam membaca dengan menggunakan teknik membaca nyaring dan untuk 

mengetahui kondisi siswa saat menerapkan membaca nyaring untuk belajar 

membaca. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode eksperimen 

dengan desain pendahuluan berupa one group design (one group pre-test post-

test). Untuk mengumpulkan data digunakan tes dan observasi. Peneliti 

menggunakan persentase dan hasil yang disesuaikan untuk menganalisis data 

tanggapan dan menganalisis uji-t untuk mendapatkan keefektifan. Adapun hasil 

yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah penerapan membaca dengan 

lantang membuat siswa mampu membaca dan memahami makna bacaan. Peneliti 

mengandalkan hasil Uji-T (10,428-) dan tingkat signifikansi (Sig). (05,0 <0,000). 

Sebagai hasil dari aktivitas sekolah dalam mengajar membaca melalui aplikasi, 

derajatnya lebih tinggi 82%, dan hasil aktivitas siswa 82%. 
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ABSTRACT 

 
 

Research Title :  The Application of Reading Aloud in Teaching Arabic to 

Improve Students' Reading Skills 

Full Name :  Ahadiannisa 

NIM :  150202062 

Lacking of proclivity and motivation to increase the reading ability of Arabic texts 

made the students of MIN 23 Aceh Besar got difficulty in understanding Arabic 

lesson. The problems were revealed during the preliminary research that was 

conducted by the researcher. The reading aloud technique was applied to 

overcome the problems. Furthermore, the application of the technique was also 

intended to observe the students' condition during the study. An experimental 

method with one group design was applied. To gather the data, the researcher used 

test and observation. The researcher used percentage and adjusted results to 

analyze the response data. Meanwhile, the effectivity of the the technique was 

gained through the application of t-test. The result showed that the reading aloud 

technique could improve the students reading comprehension skill. The researcher 

relied on the result of t-test (10.428 -) at significant level (sig) (05.0 <0.000). 

Furthermore, the application of the technique also indicated that the school 

activities increased 82 % and the students' activities was 82 %. 
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 الفصل األول
 أساسية البحث

 
 مشكلة البحث -أ

مهارة االستماع ومهارة  أىيكون ترتيب القراءة اثلثا من املهارات اللغوية األربع 
الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة، ومهارة القراءة يرتكز عليها فهم املقروء. فينبغي أن 
تكون حمورا للمهارات الثالث األخرى يف تدريسها ألهنا يتعلق بعضها بعضا. وهلا أمهيتها 

ويف جمال  1عار..يف درس اللغة العربية. بل هي من أكرب وسيلة للحصول على العلوم وامل
على  تالميذوسيلة استعان هبا املدرس ملعرفة قدرة ال القراءة كون تدريسيالتعليم والتعلم ف

على  تالميذالقراءة. وذلك ألن من أغراض تدريس القراءة تنمية وترقية مستوى قدرة ال
يستطيع املدرس أن ال  قراءة النصوص واملقاالت العربية وفهمها فهما سليما. وابلتايل

 إن كانت القدرة عندهم ضعيفة.ينميها ويرقيها 
رو. والقراءة عملية عضوية نفسية عقلية، يتم فيها ترمجة الرموز املكتوبة )احل

مقروءة )مصوتة أوصامتة( مفهومة، يتضح أثر إدراكها  واحلركات والضوابط( إىل معان
كه الذي يصدر عنه يف أثناء القراءة أو عند القارئ يف التفاعل مع ما يقرأ وتوظيفه يف سلو 

 2بعد االنتهاء منها.
وىل اليت يلج فيها التالميذ عامل املعرفة واالستعاب عن طرق تعد القراءة املهارة األ

ومن أهدا. القراءة هو اكتساب مهارة القراءة األساسية، اليت تتمثل يف املادة املكتوبة. 
داء، وضبط للحركات والضوابط طق، وحسن ىف األالقراءة اجلهرية مقرونة بسالمة ىف الن

فإن إمتام عملية القراءة اجليدة يتطلب إحساسا سليما، ووجدا  3األخرى ومتثيل للمعىن.
 مطمئنا، وعقال فاعال، ونطقا صحيحا.

                                                             
 1 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, cet.1, hlm. 115. 

(، ص. 1991، )ادرت: دار الفائس، خصائص العربية وطرائق تدريسهاانيف حممود معرو.،  2 
18. 

 .11، ص. خصائص العربية وطرائق تدريسها ...انيف حممود معرو.،  3
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والقراءة اجلهرية قسم من نوعي القراءة يعين اجلهرية والصامتة لتقدمي املوضوع عن 
اءة ، أي أن املعلم يقرأ أواًل موضوعات القراءة ، مث يتبعها طريق حتديد أولوايت القر 

، وتدريب الفم ليكون مارين الشفوية أو الكالم مع الفم. تركز هذه املهارة على التتالميذال
 وهذا يفيد كثريا للمبتدئني. 4طالقة والتناغم والعفوية.لقادرًا على التحدث اب

 .MIN 23 Aceh Besar يف )ب(،زارت الباحثة مرة تالميذ الصف اخلامس 
مع إحدى املدرسات )األستاذة حسنول ، املعلمة اليت  ةفوجدت فيها من نتائج املقابل
(، وقالت إن MIN 23 Aceh Besar االبتدائية درسةاملتدرس مواد اللغة العربية يف 

 دم تركزهم يفاملشكالت يف املدرسة هي عدم اهتمام التالميذ بتعلم اللغة العربية وع
لقلة اهتمامهم بتعلم  8أن من الصعب فهم نص اللغة العربية. كما رأتحتسني القراءة  

 اللغة العربية.
لطريقة جتريبيا  ومن نتائج مالحظة الباحثة يبدو هلا أن تستخدم القراءة اجلهرية

اعد التالميذ على إتقان تلفظ الكلمات ومعىن النص العريب. تستدريس اللغة العربية فإهنا 
فهم نص القراءة لدى التالميذ هو غرض من تدريس اللغة العربية وأساس لتعلم اللغة إن 

 من املهارات األخرى.
تطبيق القراءة اجلهرية يف تعليم لذلك ترى الباحثة أن تنشئ املوضوع من حبثها "

 MIN 23 Acehبـ بيةي)دراسة جتر  اللغة العربية لرتقية قدرة التالميذ على القراءة"

Besar). 
 

 أسئلة البحث -ب
 على مشكلة البحث أعالها تعني الباحثة سؤايل البحث كما يلى:  ابإلعتماد

 على فهم القراءة؟ تالميذهرية يرقي قدرة الهل استخدام القراءة اجل -1
 كيف حالة التالميذ عند تطبيق القراءة اجلهرية يف عملية التعلم؟ -2

                                                             
4 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif  Pembelajaran Bahasa Arab, cet. 1 …, hal. 11.   

  .Indrapuri، أتشيه كربى 32ابملدرسة اإلبتدئية احلكمية ، 11.2.2.19مالحظة، 8  
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 أهداف البحث -ج
 وأغراض هذا البحث هي: 

 القراءة ابستخدام القراءة اجلهرية. يف تالميذالمعرفة ارتقاء فهم  -1
 معرفة حالة التالميذ عند تطبيق القراءة اجلهرية لتعلم القراءة. -2
 
 أمهية البحث  -د

 وأمهية البحث كما يلي: 
 للتالميذ: -1

 ة وفهم املعىن هلا.اعلى القراءة ابحملاك ستطاعةاال التالميذ يف إعانة -
  وخصوصا يف إتقان القراءة. تركيز اهتمامهم بتعلم اللغة العربية، -

 للمعلمني:  -2
  عند التالميذ.القراءة  لتفهيم القراءة اجلهرية واالستعداد لتطبيق التزود -

 للمدرسة:  -3
 إضافة جمموعة من املواد التعليمية خاصة ملعلمي العربية.  -
 

 افرتاض البحث وفروضه -ه
الطرق اليت ميكن أن من  اجلهريةيف التدريس، والقراءة  مامه ادور  طرق التدريسلإن 

 ة وحتسني القراءة.ايستخدم املدرس عند قيامه ابلتدريس فهي تساعد التالميذ يف احملاك
 والفرض يف هذا البحث هو:

 فهمو  على القراءة قادرين التالميذ علالفرض البديل: كان تطبيق القراءة اجلهرية جي -1
 املعىن املقروء. 
 قادرين على القراءة التالميذ علال جي : إن تطبيق القراءة اجلهريةيالفرض الصفر 

 وفهم املعىن املقروء. 



4 
 

 

يف عملية التعلم الفرض البديل: كان تطبيق القراءة اجلهرية ينشط التالميذ  -2
 على مهارة القراءة. فيحصلون 

 يف عملية التعلمالتالميذ  ينشط: إن تطبيق القراءة اجلهرية ال يالفرض الصفر 
 على مهارة القراءة.  هتملزايدة قدر 

 
 حدود البحث  -و

احلد املوضوعي: تبحث الباحثة موضوع هذا البحث "القراءة اجلهرية يف  -1
 MIN ـبية بيتعليم اللغة العربية لرتقية قدرة التالميذ على القراءة" )دراسة جتر 

23 Aceh Besar.) 
 23يف املدرسة اإلبتدائية  هذا البحث احلد املكاين: إن الباحثة تبحث -2

Aceh   Besar    بيف الصف اخلامس. 
 ..2.19/2.2 سنة ين: إن الباحثة تبحث هذا الرسالةاحلد الزما -3

 
 مصطلحات البحث -ز

"تطبيق القراءة اجلهرية يف تعليم اللغة العربية لرتقية قدرة الرسالة إن موضوع هذه 
(. وقبل أن تبحث الباحثة  MIN 23 Aceh Besarـبية بيالتالميذ على القراءة" )دراسة جتر 

. وأما معاين للقارئني فهمهاحسن هبا أن تبني معاين املصطلحات ليسهل يف ،لبها يف
 يف هذه الرسالة فهي:الىت تشرح الباحثة املصطلحات 

 تطبيق  -1
ًقا" على وزن فـَعَّ -ُيطَب ِّقُ -تطبيق لغة مصدر من "طَبَّقَ  تـَْفعِّْيالً. -يـَُفع ِّلُ -لَ َتطْبِّيـْ

 6احملدثني هو وضع شيء موضع التنفيذ أو قيد االختبار واالستعمال. وعند

                                                             

 .ص(، 1918)بريوت: املكتبة الشرقية،  ،يف اللغة العربية واألعالم املنجدمؤسسة دار املشرق،  6 
666 . 
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 6.هو األفكار العامة واملبادئ النظرية يف املواقف امللموسة والعملية واصطالحا:
أنشطة تعليم أو استخدام أسلوب التعليم يف  عملية التعليم تنفيذقصود هنا هو وامل

 وتعلم اللغة العربية.
 القراءة اجلهرية -2

عىن نطق ابملكتوب فيه أو ألقى قراءة وقرآان مب-يقرأ-ر من " قرأمصد ءةالقرا
ضوية نفسية. عدكتور انيف معرو. القراءة هي: عملية الوقال  1النظر وطالعه."

يتم فيه ترمجة الرموز املكتوبة )احلرو. واحلركات والضوابط( إىل معان مقروءة 
 9)مصوتة أو صامتة( مفهومة.

مبعىن قرأ النص جهرا: مث تزادفيها ايء نسبة،  َجَهَر "مصدر من "  اجلهريةو 
اجلهر لغة: اإلعالن والظهور: احنباس جراين النفس عند النطق  .1بصوت مرتفع.

حبر. من حرو. اجلهر قوة االعتماد عليه يف املخرج. أو هو الوضوح يف السمع 
واملراد ابلقراءة  11نتيجة تضام الوترين الصوتيني واهتزازمها واحنباس كثري هلواء النفس.

 اجلهرية هي نوع من القراءة اليت يعربها التالميذ بصوت عال. 
 تعليم اللغة العربية -3

تعليما"، وعلمه الصنعة وغريها: -يعل م-كلمة "تعليم" مأخوذة من "عل م
والتعليم اصطالحا هو"توصيل املعلومات أو املعار. من املعلم  12جعله يعلمها".

                                                             

ة األوىل، )اللبنان: مكتبة لبنان، الطبع ،لرتبويةمعجم املصطلحات ايوسف خليل يوسف،  6 
 . 42ص. (، 1991

 .  616ص، ...،  معجم املصطلحااتلرتبويةيوسف خليل يوسف،  1 
، )بريوت: دار النفائس، طرائق تدريسهاخصائص العربية و الدكتور انيف حممود معرو.،  9 

 . 18. (، ص1991
  معجم عريب عريب. –معجم املعاين اجلامع  .1 
، القاهرة، فن جتويد القرآن، الطبعة السادسة، مطابعة الدار اهلندسية، الفتاح إبراهيم سعاد عبد 11 

 . 119ص.  ،4..2 مصر،
 .628ص.  ،... العربية واألعالم املنجد يف اللغةق، دار املشر  مؤسسة 12 
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 13اإلجيايب إىل املتعلم امللتقي الذي ليس له إال أن يتقبل املعلم".إىل املتعلم، املعلم 
وقال عبد العزيز إن تعليم هو: "إيصال العلم أو املعرفة إىل ذهن الطالب ابلطريقة 

 14املنظمة".
ترتكب من اللغة والعربية، واللغة كما يف املنجد هي "الكالم اللغة العربية 

لقوم عن ارجاىن اللغة هي "ما يعرب هبا كاملصطلح عليه بني كل قوم. وقال اجل
أما العربية فهي "املنسوبة إىل العرب وتطلق أيضا ابللغة العربية، ما  18أغراضهم".

 16نطق به العرب".
واملراد بتعليم اللغة العربية هنا هي درس من دروس التعليم يف اهليئة الرتبوية 

 .MIN 23 Aceh Besarوختص الباحثة بـ 
 قدرة ترقية  -4

ترقية". وىف املعجم الوسيط معناه "رفع -يرقى-ترقية لغة مصدر من "رقى
 لبةقدرة الط رفعواملراد ابلرتقية ىف هذه الرسالة هي حماوالت املدرس ل 16درجة".
 .قراءةعلى ال

-يفعل-قدرا" أو قدرة على وزن "فعل-يقدر-و"قدرة" مصدر من "قدر
يعين يستطيع التالميذ  11تركه.فعال" مبعىن القوة على شيء والتمكن من فعله أو 

أن يفعلوا أشياء. مها يتعلق بدرس اللغة العربية وتريد الباحثة ابلقدرة يف هذه 
 ميذ يف تعلم القراءة وفهمهم هلا.الرسالة هي استطاعة التال
                                                             

 ، )بريوت: دار املعار.،الرتبية وطرق التدريس، اجلزء األولصاحل عبد العزيز وعبد اجمليد،  13 
  .89(، ص. 1969

  .498، ص. ... العربية واألعالم املنجد يفمؤسسة دار املشرق،  14 

 .192)ستقافرة جد ة، بدون السنة(، ص.  ،كتاب التعريفاتعلى ابن اجلرجاىن،  15 

، الطبعة التاسعة والثالثون، بريوت: دار املشرق، اللغة واألعالم املنجد يف، مؤسسة دار املشرق 16 
  . .49ص. 

ص.  ، بريوت: مكتبة الشرقية لبان اإلشرفية،الطبعة أوىل املنجد الوسيطمؤسسة دار املشرق،  16 
438 . 

  .212-211ص.  ،اللغة واألعالم ... املنجد يف،  مؤسسة دار املشرق 11 



6 
 

 

 الدراسات السابقة  -ح
كانت الدراسة السابقة من أهم أساسيات الباحثة الىت استخدمتها الباحثة ملعرفة 

تائج الدراسة اجيابيتها وسلبيتها. وهذه الدراسة تساعد الباحثة على مقارنة الن أسلوب
فادة من خربات ب الفرق بني دراستها احلالية والدراسات السابقة واالستنومعرفة جوا

 : الدارسني السابقني
 بـ اإلسالمية احلكمة دار مبعهد جترييب حبث) القراءة مهارة لرتقية ابألقران التعليم -1

Aceh Barat " يف السنة 14.2.21.8 القيد:رقم  ،أستويت فوج فطانةقدمتها ،
 م.2.19

 يف الطلبة يواجههاوالسبب الذى دفع الباحثة لكتابة الرسالة منها أن 
 اللغة يف ضعفن الطلبة من كثري أي الباحثة الحظتها ما عند التعليمية العملية
 استجابة ملعرفة الرسالة ذهه كتابة دا.أهوأما  .القراءة مهارة يف خاصة العربية
 قدرهتن ترقية يف الطريقة ذهه فعالية ومعرفة ابألقران ابلتعليم القراءة تعلم يف الطالبة

يف هذه الرسالة  ةعليها الباحث دتالبحث اليت اعتم منهجو  .القراءة مهارة على
( t-testت )-االختبارعلى  ةالباحث ت. ويف مجع البياانت قاممنهج جترييبهي 

 يف الطلبة استجابة أنفهي  ةعليها الباحث توأما النتائج اليت حصل .واملالحظة
 والدليل القراءة مهارة على الطلبة قدرة ترقية يف فعال ابألقران ابلتعليم القراءة التعلم
اجلدول أي -( أكرب من نتيجة تt o1226: )احلساب-ت نتيجة أن ذاه على

>  22.4، أو )2.68 %1الداللة ، ومستوى 4..2 %8مستوى الداللة 
 الطلبة طنشا يف ابألقران ابلتعليم للتعلم الطلبة واستجاابت (.2268< .1226

على أنشطهن يف  %.P 9= نتيجة على حصلن ألن ممتازة تكون هتطبيق  نيح
 بتقدير ممتاز.  %..1-11عملية التعليم. أي تدل على أهنا وقعت بني 

 ابلدراسة احلالية:وعالقة الدراسة السابقة 
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تعليم القراءة. وأما  جوانب اإلتفاق: الدراسة والدراسة احلالية تبحثان عن 
 الدراسة السابقة والدراسة احلالية تستخدمان عن منهج جتريبية.

مة. أن الدراسة السابقة املستخد طريقةجوانب اإلختال.: ختتلفان يف  
، وأما الدراسة احلالية فتبحث القراءة مهارة لرتقية ابألقران التعليمتبحث يف 

  يف تطبيق القراءة اجلهرية.  
حبث ميدين بدار  تدريس قراءة الصحف وعالقتها بدرس اللغة العربية ) -2

 م.2.11السنة  ، يف4424.4.22"إمساوردى، رقم القيد:  اإلحسان(. قدمته
ب ن الوسائل يف عملية التعليم وهي استعان هبا املدرس واملعلم لرتقية الطالإ

عصرية. وأما األهدا. اليت يهد. إليها العربية الكتب العلى فهم اللغة العربية من 
الباحث يف كتابة هذه الرسالة فهي ملعرفة عالقة قراءة الصحف مبادة اللغة العربية 
من انحية فهم الكلمة اجلديدة العصرية للطالب واملشكالت الىت واجهها الطالب 
عند القراءة الصحف العربية. هذا البحث يستخدم الباحث املنهاج الوصفى 

ملباشرة مع ايلي، بطريقة البحث امليداىن وهي ابإلستبانة واالختبار واملالحظة التحل
الطالب واملقابلة الشخصية مع املدرسني. وأما نتائج البحث من هذه الرسالة فهي 

عربية النصوص الأن تدريس قراءة الصحف العربية تقدر على ترقية الطالب ىف فهم 
 وتشجيعاهتم جبد تعلم القراءة.

 الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية: وعالقة
تعليم القراءة. وأما  جوانب اإلتفاق: الدراسة والدراسة احلالية تبحثان عن 

 الدراسة السابقة والدراسة احلالية تستخدمان عن منهج جتريبية.
املستخدمة. أن الدراسة السابقة  طريقةجوانب اإلختال.: ختتلفان يف  

، وأما الدراسة احلالية رس اللغة العربيةبد تدريس قراءة الصحفتبحث يف  
 فتبحث يف تطبيق القراءة اجلهرية. 
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تطبيق النظرية املعرفية بطريقة القواعد والرتمجة لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة  -3
(. إعداد" Aceh Selatan 2) دراسة جتريبية ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 م.2.19، يف السنة 14.2.2.4القيد : "، رقم جوت وان محيدة
 2تعتمد الباحثة على املالحظة ابملدرسة املتواسطة اإلسالمية احلكومية 

Aceh Selatan  هي إحدى املدارس اليت يتعلم فيها الطلبة اللغة العربية، إن املدرسة
األسلوب الذي يف تدريس القراءة، و  Heuristic يف هذه املدرسة يستخدم أسلوب

املدرس يطلب من الطلبة أن يسيطروا على القراءة دون مساعدة  يستخدمه
املدرسني ويفهموا معىن النص العريب يف حد ذاته بدون شرح املدرس عن كيفية 
ترمجة اجلمل العربية إىل اللغة املقصودة بشكل صحيح وسليم. وهذه احلالة مل متكن 

يهم كفاءة كافية ومعرفة للطلبة أن يتعملوها لكوهنم مبتدى اللغة العربية وليس لد
التعليم والتعلم. هذا البحث تستخدم  فيها، حىت ال يستطيعوا أن حيققوا أهدا.

الباحث ابلبحث التجرييب للتصميمات التمهيدية يعين تصميم اجملموعة الواحدة 
املباشرة واالختبار القبلي والبعدي. مع االختبار القبلي والبعدي، بطريقة املالحظة 

ج من هذا البحث فهي أن تطبيق النظرية املعرفية بطريقة القواعد والرتمجة وأما النتائ
رة الطلبة على مهارة القراءة، وتعتمد الباحثة على أن نتيجة ت احلسب لرتقية قد

(t test( أكرب من النتيجة ت اجلدول )t table( أو )92112> 22.6  >
( Haالبديل ) ( مردود والفرضHo(. هذهيدل على أن الفرض الصفري )2219

 مقبول. 
 وعالقة الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية:

تعليم القراءة. وأما  جوانب اإلتفاق: الدراسة والدراسة احلالية تبحثان عن 
 الدراسة السابقة والدراسة احلالية تستخدمان عن منهج جتريبية.



1. 
 

 

ة املستخدمة. أن الدراسة السابقة طريقجوانب اإلختال.: ختتلفان يف  
تطبيق النظرية املعرفية بطريقة القواعد والرتمجة لرتقية قدرة الطلبة تبحث يف  

 ، وأما الدراسة احلالية فتبحث يف تطبيق القراءة اجلهرية. على مهارة القراءة
 

 طريقة كتابة البحث -ط
وكتابة الرسالة العلمية أما كيفية كتابة الرسالة فاعتمدت الباحثة على دليل إعداد 

يف كلية الرتبية وأتهيل املعلمني ، )درجة املرحلة اجلامعة األوىل( قسم تعليم اللغة العربية
  .جبامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية
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 الباب الثاين
 طار النظرياإل

 
 مهارة القراءة  -أ

 مفهوم مهارة القراءة  -1
قراءة(  –يقرأ  – )قرأ من مصدر" القراءة" أن لفظ معجمه، يف معلوف لويس رأى

صاحل  عند وأما 1وطالعه. عليه النظر ألقى أو فيه ابملكتوب النطق مبعىن اللغة يف
من  والنص. فالقارئ يهدف القارئ بني تفاعل هي عملية نصريات، فالقراءة اصطالحا

أبمور  املختصر التعريف ذاه. الكاتب مقاصد أو مقصد فهم إىل عام بشكل القراءة
من  له العملية ذهه يف املشرتكني من كل يكون أن يعين أن التفاعل أو هلا. جدا مهمة

 2.إجيابية بنتائج واخلروج العملية إمتام من متكنه اليت واملزااي اخلصائص
 املكتوبة إىل املادة حتويل على قادرا املرء يكون أن يف يتمثل القراءة مهارة مفهومو 

 املكتوب ويكون حمتوى يفهم وأن الواضحة، القواعد من جمموعة ضوء يف اتصال شفوي
 أن من البد كان كله ذلك أجل ومن قيمته اجلمالية، يقوم وأن عليه، احلكم على قادرا

 القراءة، فمهارة إذن 3واحلكم. ذلك بعد الفهم بغية احلروف قراءة فنية القارئ يكتسب
 بكل اإلنسان شخصية يستلزم تدخل عقلي نشاط إهنا وتفاعل، ونقد وفهم تعرف

   4من املهارات. عدد على األربعة املكوانت هذه وتشتمل. جوانبها
  

                                                             

 . 616(، ص. 1892، )بريت دار املشرق املنجد يف اللغة واألعالملويس معلوف،  1 
 . 118(، ص. 2006)عمان: دار الشروق،  ،طرق تدريس العربيةصاحل نصريات،  2 
)عمان: دار أسامة  ،املهارات الفنية يف الكتابة والقراءة واحملادثةكامل عبد السالم الطراونة،   3 

  .120-118(، ص. 2012للنشر، 
، )الرابط: منشورات املنظمة : مناهجه وأساليبهتعليم العربية لغري الناطقني هبارشدى أمحد طعيمة،  4 

  .171(، ص. م1898اإلسالمية للرتبية والثقافة إيسيسيكوا، 
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 أنواع القراءة  -2
  القراءة الصامتة والقراءة اجلهرية.  :تنقسم القراءة إىل قسمني

 القراءة الصامتة (أ)
فالقراءة الصامتة تتمثل تفسري الرموز الكتابية وغريها وإدراك مدلوالهتا 
ومعانيها يف ذهن القارئ دون صوت أو حتريك شفاه. وهي إذا تقوم على 

الذهن عنصرين: األول جمرد النظر ابلعني إىل رموز املقروء، والثاين هو النشاط 
1إليه من تلك الرموز. الذي يستثريه املنظور

  

 املطبوعة الرموز التقاط هي اجلهرية القراءة هللا، فضل رجب دحمم رأى
.  سليما استخداما النطق أعضاء ابستخدام هبا اجلهر مث هلا، املخ وترمجة ابلعني،

 املتقدمة الفرق تالميذ مع اجلهرية القراءة يف العناية تتجه فهي شحاتة، حسن وأما
 احلروف بعض على الضغط وإىل وقواعده، ومواضعه، الوقف يف الدقة إىل

 والبطء، والسرعة واالخنفاض، ابالرتفاع وتنويعه الصوت اختالف وإىل والكلمات،
 6. املعاين ومتثيل األداء حسن يستدعيه مما
 القراءة اجلهرية  (ب)

 النظر طريق عن يقرؤه ما التلميذ فيه يتلقى الذي النوع هي اجلهرية لقراءةا
 التالميذ فيطالع شفتني، أو لسان حتريك وال جهر وال وء ابملقر تلفظ غري من فقط

 إايه فهمهم مدى ليتبني املدرس خيتربهم مث صمت، يف يقرؤونه الذي املوضوع
 أن دون تتم اليت القراءة من النوع ذلك هي الصامتة القراءة.  منه واستفادهتم

 ابحلروف النطق عند والقلب، ابلعني متارس إمنا ظاهرا واضحا صوات القارئ حيدث
 7.وضمنا لفظا الكلمات هذه معاين استيعاب مع املكتوبة والكلمات

                                                             

، دراسات حتليلية ومواقف تطبيقية يف تعليم اللغة العربية والدين اإلسالم حسن سليمان قورة،  5 
 . 127(، ص، 1868)مصر: دار املعارف، 

الدار املصرية اللببنانية،  ، )القاهرة:تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شحاتة،  6 
 . 16م(، ص. 1886

(، ص. 1888، )الكويت: مكتبة الفالح، فن االتصال اللغوي ووسائل تنميتهحممد الظفريي،  7 
162. 
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 القراءة اجلهرية -ب
إن القراءة اجلهرية شكل من أشكال االتصال اللغوي، وهي تسمح اللفرد  

أبن يعربر عن نفسه. ويف القراءة اجلهرية ينبغي أن يسيطر األطفال على كل ما هو 
فهم، وتنطلب ضروري للقراءة الصامتة من إتقان مهارات التعرف ومهارات ال

القراءة اجلهرية مهارات خاصة يف النطق، وهي التعبري عن املوقف واحلالة االنفعالية 
للكاتب... اخل. ولذلك يعد بعض الدراسني القراءة اجلهرية مهارة من مهارات 
القراءة وليست شكال من أشكاهلا، أو ليست نوعا من أنواعها... وأاي كان األمر، 

القراءة اجلهرية اجليدة ال بد أن ينطق نطقا سليما، وال  فلكلى يتمكن القارئ من
بد من الطالقة، ولكى يقنع املستمعني بصوته ال بد له من التعرف الصحيح 
والفهم الدقيق ملا يقرأ، وال ميكن الفصل بني التعرف والفهم إذ لو اكتفى القارئ 

 9ابلتعرف فستصبح القراءة جوفاء ال جياوز أتثريها حنجرة القارئ.
وعند رأى حممد إبراهيم اخلطيب، فالقراءة تشتمل على ما تتطلبه القراءة 
الصامته، من تعريف بصري للرموز الكتابية، وإدراك عقلي ملدلوالهتا ومعانيها، 
وتزيد عليها التعبري الشفوي عن هذه املدلوالت واملعاين، بنطق الكلمات، واجلهر 

توي عليها املادة، وهي بذلك أصعب من هبا، وتفسري األفكار واالنفعاالت اليت حت
القراءة الصامتة وهي أحسن وسيلة إلتقان النطق وإجادة األداء ومتثيل املعىن، 
وتذوق النصوص األدبية، وهي وسيلة لتشجيع التالميذ على احلديث، وتعد 

 8التالميذ للمواقف اخلطابية ومواجهة الناس.
وإضافة إىل ذلك رأت الباحثة أن القراءة اجلهرية عملية فيها بذل فكري 
وقدرة لفهم النصوص املقروءة من املفردات واجلمل وأمناطها وما إىل ذلك. ومن مث 

                                                             

، تدريس العربية يف التعليم العام: نظرايت وجتاربد السيد مناع، مرشدى أمحد طعيمة و حم 9 
 . 124م(، ص. 2000)القاهرة: دار الفكر العريب، 

)عمان:  ،بية وطرائق تدريسها يف مرحلة التعليم األساسيمناهج اللغة العر حممد إبراهيم اخلطيب،  8 
  .190م(، ص. 2009مؤسسة الورق، 
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يؤدي الكالم والرموز اآلتية. للقراءة عناصر تتكون من املعىن الذهين واللفظ الذي 
 ابلقراءة اجلهرية.  ويف هذا البحث ستبحث الباحثة فيما يتعلق

 أمهية القراءة اجلهرية -1
أتيت القراءة اجلهرية يف املرتبة الثانية بعد القراءة الصامتة من حيث 

 نشرات قراءة مدى االستخدام اليومي هلا يف احلياة، فالفرد حيتاجها يف
 فحوى يف الناس إقناع يف واخلطيب موكلة، عن الدفاع واحملامي يف اإلخبار،
 10الدختلفة. احلياة من مواقف غريها ويف خطابو

 أكد الذي العصر ذاه يف خاصة مستمرا ابلقراءة تمامهاال زال وما
 تطور ظل يف السليب، تلقيامل وليس شاركملا الفاعل تعلمامل دور أمهية على

 عن سؤولامل تعلمامل واستقاللية الذايت ابلتعلم نيع يصبح الذي لمتعال مفهوم
  11.ستمرامل الذايت للتعلم الالزمة هاراتامل مهأ القراءة أصبحت هتعلم

 أهداف تدريس القراءة اجلهرية  -2
عندما يطلب املعلم من التالميذ أن يقرأ النص قراءة جهرية يف غرفة 
الصف، فإنه يهدف من وراء ذلك حتقيق هدف واحد أو أكثر من 

 األهداف اآلتية: 
 وتصحيحه إذا أخطأ.يريد املعلم تقييم نطق التالميذ لألصوات العربية  -1
يريد املعلم تقييم نطق التالميذ لنربات الكلمات واجلمل وتصحيحه  -2

 إذا أخطأ.
 يريد املعلم تقييم نطق التالميذ لتنغيم اجلمل وتصحيحه إذا أخطأ. -3

                                                             

، أنشطة ومهارات القراءة واالستذكرة يف املدرستني االبتداءية واإلعداديةهبة حممد عبد احلميد،  10 
 .  29-27م(، ص. 2006)عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، 

)الرايض: النشر،  ،الثانية اللغة تعلم يف النجاح إسرتاتيجيات الصبيحي، صاحل بن أمحد 11 
  .26م(، ص. 2013
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يريد املعلم تقييم وقفات التالميذ عند الفواصل والنقط وعالمات  -4
 االستفهام وتصحيحه إذا أخطأ. 

م استعاب التالميذ ملا يقرأ. وهذا هدف مشرتك بني يريد املعلم تقيي -1
 القراءة الصامتة والقراءة اجلهرية.

يريد املعلم إشباع رغبة التالميذ يف حتقيق ذاته حني يسمع صوت ذاته  -6
 وحيس أن اآلخرين يستمعون إليه. 

مجاعة من  ة التالميذ على التعود على مواجبةتساعد القراءة اجلهري -7
 املستمعني.
مثل ذ على مواجهة مواقف مستقبلية قراءة اجلهرية التالميتدرب ال

قراءة النص العريب أو األخبار أو التعليمات أو حماضر اجللسات أو الشعر 
 12أو القراءة يف الراديو والتلفزيون.

 على التعرف سرعة على القدرة يه رهاامل  القارئومن خصائص 
 مبا هوربط هقراءت سبق ما تذكر على والقدرة العربية للغة الكتابية الرموز ىنمع
 يرمي الذي األساسي دفاهل ومعرفة الرئيسية الكاتب أفكار واستنتاج ،هيلي

 .هإلي الكاتب
 يف التالميذ حيبب أن درسامل على جيبلتحقيق هذه األهداف، و 
 للفروق درسامل ةحظومال. الزمة عادة هحيات يف القراءة وجيعل الكتاب
 هبا ارسمي اليت العمليات من ذلك ريوغ منها واالستفادة التالميذ نيب الفردية

  .القراءة يف التالميذ
  

                                                             

، )قسم اللغة العربية  أساليب تدريس املهارات اللغوية العربيةعزيز فخر الرازي و حمصن نووي،  12 
 . 87كلية الرتبية والتعليم جامعة شريف هداية هللا اإلسالمية احلكومية جاكرات(، ص. 
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 اجلهرية  القراءة عيوبو  مزااي  -3
 للقراءة فإن هبا، خاصة مزااي القراءة أنواع من نوع لكل كان إذا

 :أييت ما مجلتها من عديدة، مزااي اجلهرية
 وبعض مزااي هذه القراءة هي:  -

 النطق.أحسن وسيلة إلتقان  (أ
 إجادة األداء ومتثيل املعىن. (ب
اجلهرية وسيلة للكشف  يف الصفوف األوىل أن القراءةخصوصا  (ج

 يف النطق. تالميذال عن أخطاء
خصوصا يف الصفوف الراقية، أن القراءة اجلهرية تساعد  (ح

  13على تذوق األدب. تالميذال
 وبعض عيوب هذه القراءة هي:  -

 تالميذل العن متابعة القارئ، كما تشغ تالميذانشغال بعض ال (أ
 أحياان مبراعاة ضبط الكلمات.

 صحة النطق عن متابعة املعىن. (ب
وتسلسل األفكار، فضال عن كوهنا تستهلك وقتا أطول من  (ج

    14القراءة الصامتة.
  

                                                             

 . 68، ص، أساليب تدريس املهارات اللغوية العربية ...عزيز فخر الرازي و حمصن نووي،  13 
 دمسق: عامل الكتب، ،اخلاصة ابللغة العربية والرتبية اإلسالمية طرق التدريسفخر الدين عامر،  14 

   .73ص، 
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  طريقة تدريس القراءة اجلهرية -4
 وضوعامل بقراءة حلها كمي مشكلة إباثرة ونفسا نياهذ التالميذ هتيئة (أ

 .الدرس دافهأب تصلةامل األسئلة بعض إبلقاء أو اختياره، مت الذى
 معدل يكون أن مراعاة مع سليمة، قراءة هكل الدرس علمامل قرأي (ب

 .للتالميذ مناسبا القراءة يف السرعة
 من علمامل ويطلب ،حمتواها وفق فقرات أو مجل إىل وضوعامل تقسيم (ج

 ينتهى أن إىل كذاه و ..فقرة أو مجلة منهم كل يقرأ أن التالميذ
 .وضوعامل

 مجلة كل قراءة من االنتهاء بعد أبول، أوال التالميذ أخطاء تصحيح (د
 أن على علم،امل بواسطة أو أنفسهم لتالميذا طريق عن وذلك فقرة أو

 .الصارخة خطاءاأل على منصبا التصحيح يكون
 .األقل على ابلسبورة أو الوسائل من أمبنش درساملني يستع (ه
 للدرس، العامة الفكرة يف التالميذ، درسامل يناقش القراءة، ذهه بعد (و

األفكار اجلزئية  مث ،الرئيسية األفكار مث الرئيسية، األفكار مث
 .والعالقات بينها

 بوضع – ضروراي ذلك كان كلما درسامل مبساعدة - التالميذ يقوم (ي
 من حتقيق ما مدى عرفةمل هفإن عنها واإلجابة وضوع،امل على أسئلة

  .11الدرس دافهأ

                                                             

م(، ص. 2000، )القاهرة: دار الفكر العريب، العربية الّلغة فنون تدريس مدكور، أمحد على 11 
119-118 . 
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث امليداين

 
 طريقة البحث  -أ

 حث هو منهج جترييب أوهذا الب اتليف مله الباحثة يفإن منهج البحث الذي تستع
يستطيع الباحث بواسطته  هو منهج علمي (Experiment Research)مايقال ابإلجنليزية 

يف  وله أثر جلي 8.أن يعرف أثر السبب )املتغري املستقل( على النتيجة )املتغري التابع
 ومتكن استعمال هذا املنهج أيضا يف تعليم اللغة. .تقدمي العلوم الطبيعية

 Factorial عامليةتصميمات  :وهي تصميمات تكون من أربعييب ينهج التجر املو 

Design))،  متهيدية تصميمات و(Pre- Experimental) جتريبية، وتصميمات (True 

Experimental)وشبه التجريبية ،) ExperimentalQuazi (
واختارت الباحثة التصميمات  2

التمهيدية بشكل تصميم اجملموعة الواحدة مع اختبار قبلي وبعدي أو ما يقال يف 
 3الشكل التايل: وأتخذ، design”test -test post-“One group pre اإلجنليزية

 2خ        X         1خ  ت  
 البيان :

  بية يت     : اجملموعة التجر 
 : االختبار القبلي  8خ
 : االختبار البعدي  2خ

X املعاجلة التجريبية :   
                                                             

السلوكية الطبيعية املدخل إىل البحث يف العلوم م، 2222ه،  8181د العساف، سنة صاحل ابن أمح 1
  .323، )الناثر: املكتبة العبيكان(، ص. الثانية

  .381، ص.املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية... صاحل بن محد العساف،  2
املكتبة  :)رايض يف املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، الطبعة الثانية صاحل إبن محد العساف، 3
 .323ص. ، (، دون سنةالعبيكان
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تديس القراءة عملية  فتجرى للعينة ة يف هذه الرسالة الصف اخلامسالباحث تارختو 
ــــ اجلهرية ببتطبيق القراءة   .MIN 23 Aceh Besarــــ

 
 اجملتمع والعينة -ب

ــب تالميذمجيع ال إن اجملتمع يف هذا البحث  MIN 23 Aceh Besar, Indrapuri ـ
 1.تلميذا 223وعددهم 

( ليكون فصال جتريبيا بىف الصّف اخلامس ) تالميذال فأخذت الباحثة  كالعينة
 ةالباحث تواختار  .(Purposive Sampling)كالعينة ابلطريقة العمدية   تلميذ 22وعددهن 

ميلكون قدرة كاملة ال و  ىف قدرة قراءة اجلمل العربية ضعفاءمن هذا الفصل الهنم  تالميذال
 القراءة.على 

 
  أدوات البحث -ج

 ذه الرسالة هي :ه يف ت البحث اليت تستخدمها الباحثةأما أدوا
 ختباراال -8

 إليها  حتتاج اليت البياانت وأ املعلومات مجع أدوات أكثر من االختبار إن
 على تالميذلا قدرة معرفةو  التحصيل لتقومي امتحان وه األسئلة، إلجابة الباحثة

ارهم ملعرفة ابختب ةالباحث تقومو  2معني(. مبوضوع اخلاصة املعرفة )مثال، الدرس فهم
 .القراءة تعلم يفنتيجاهتم 

ليت ا البياانتجلمع  استخدامها ميكن اتألدو  ةناالختبارات املقنتعد 
 وتقوم الباحثة إبختبارين، ومها : و اختبار فرضه.أحتتاجها إلجابة أسئلة البحث 

  
                                                             

  .MIN 23 Aceh Besar, Indrapuri مدرسة 4 

، بريوت: مكتبة لبنان انشرونالطبعة األوىل، )، معجم املصطلحات الرتبويةيوسف خليل يوسف،  2   
 .313(، ص. بدون السنة
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 (Pre-Test)االختبار القبلي  -أ
، تطبيق القراءة اجلهرية على فهم القراءةختترب الباحثة قبل  أن هو

تطبيق القراءة وغرض هذا االختبار ملعرفة مستوى التحصيل الدراسى قبل 
. الشفوية القراءة اختبارأدة االختبار هي  توكان  .اجلهرية على فهم القراءة

 حسب القراءة نص لتقراء فواحدا واحًدا تالميذال من املعلم طلبت
 لدى القراءة مهارات مدى ملعرفة األداة هذه ةالباحث ستخدمت .التعليمات

 القراءة اجلهرية. استخدام قبل تالميذال
 (Post-Test)ختبار البعدي اال -ب

تطبيق القراءة اجلهرية على فهم ختترب الباحثة بعد استعمال  أن هو
ختبار القبلي،  م كل . والنتائج من االختبار البعدي يقارن بنتائج االالقراءة
تقارن الباحثة بني االختبار القبلي  1مدى فعالية التدريس. تقاس منهما

يف ترقية  تطبيق القراءة اجلهريةواالختبار البعدي وحتلل بينها ملعرفة استعمال 
 .قراءةيف التالميذ مهارة ال

 وينقسم .القراءة مهارة ملعرفة األسئلة بتقدمي وه االختبار أدة توكان
 7.الفهم قراءة واختبار الشفوية القراءة اختبار :مها قسمني على االختبار

 ألنه ،تالميذال قراءات لتقييم الشفوية القراءة ابختبار الباحثة فاستخدمت
 تالميذال من املعلم طلبت  م النص، قراءات إحدى عطاء التالميذإ سيتم
 عال بصوت التعليمات حسب الطالب كتاب يف املوجود النص قراءة

يف تعلم  تالميذال قدرة ارتقاء ملعرفة األداة هذه ةالباحث ستخدمت. وواضح
 ابستخدام تالميذال بدراسة الباحثة قام .تطبيق القراءة اجلهرية بعد القراءة
 :التايل التقييم جدول

                                                             

  6 M. Ngalim Purwanto, Prinsip - Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 1984, Hal. 28.  
7 Muhammad Matsna, dkk. Pengembangan Evaluasi dan Tes 

Bahasa Arab, (Tanggerang Selatan: Alkitabah, 2012), hal.133-134.  
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 رقم
 خمارج احلروف

(04) 
 السرعة

(11) 
 الشكل

(11) 
 املعىن

(04) 
1     
...     

 
 ملالحظةا -2

إىل أداة من أدوات البحث جتمع  ما يشري معىن املالحظة اصطالحاإن 
بواسطتها املعلومات اليت متكن الباحثة من اإلجابة عن أسئلة البحث، فهي تعىن 

 مراقبةاالنتباه املقصود واملوجه حنو سلوك فردي أومجاعي معني بقصد متباعته 
 لتتمكن الباحثة بذلك من وصف السلوك فقط. تعبريه

شرة وغري املباشرة، املالحظة احملدودة : املالحظة املبافهي واملالحظة أنواع
 وغري احملدودة، مالحظة مبشاركة وبدون مشاركة، مالحظة مقصود وغري مقصود.

تقوم الباحثة مبالحظة مباشرة وهي مالحظة سلوك معني من خالل و 
 نشاطالباحثة هذه األدة ملعرفة  وتستخدم 1درسها.ت مباشرة ابألشخاص ااتصاهل

 ويف هذا البحث تستخدم مالحظتني مها: .قراءةتدريس الب عند قيامها تالميذال
 قائمة املالحظة للمدرسة (8

قدرة املدرسة يعين الباحثة نفسها  تالحظ هباقائمة املالحظة للمدرسة 
، وأما قائمة املالحظة يم على فهم القراءة بتطبيق القراءة اجلهريةيف إدارة التعل

كيفية التدريس اليت تتكون على مالحظة املعلم عن   للمدرسة تشتمل
واملادة الدراسية  التعليم قبلا املدرسة أعدهتابلطريقة واملادة الدراسية اليت 

عملية التعليم بتطبيق القراءة اجلهرية على فهم  جراءإاملدرسة أثناء  حني تقوم
 .القراءة

                                                             
 .11ص. ...املدخل إىل البحث يف العلوم السلكية صاحل ابن محد العساف،1
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 قائمة املالحظة للتالميذ (2
اء عملية قائمة املالحظة للتالميذ هي مالحظة نشاط الطلبة أثن

ى انتباههن ونشاطهن وأتملهن التعليم ابستخدام املقابلة حيث تشتمل عل
 .عملية التعليم بتطبيق القراءة اجلهرية على فهم القراءة  املادة أثناء إجراءإىل

حظ الباحثة جلمع بياانت البحث فتال ق القراءة اجلهريةطبوعندما ت
داخل  والتعلم ابستخدام املالحظةلتعليم عند إجراء عملية اأنشطة التالميذ 

 وتشتمل األنشطة املالحظة على. املالحظةالباحثة ورقة  عدتالفصل وأ
 والتعاون الصف، يف تالميذال ونشاط ابلدروس، االهتمام يف تالميذال جدية

 يف تالميذال وشجاعة القراءة، على تالميذال وقدرة جمموعات، يف تالميذال
 .األسئلة أو اآلراء عن التعبري

 
 طريقة حتليل البياانت -د
  لالختبار ياانتبحتليل  -1

)بياانت االختبار( فاستعملت الباحثة  األسئلة الثانيةللحصول كذلك لتحليل 
تطبيق فعالية اجملموع واملعدل من إجابة االختبارين )االختبار القبلي والبعدي(. وملعرفة 

قدرة التالميذ على القراءة. قامت الباحثة القراءة اجلهرية يف تعليم اللغة العربية لرتقية 
 :ابدخال درجة التالميذ اليت عليها يف كل االخبارات اليت

  822-18=   جيد جدا
 12-18=  جيد

 12-18=   مقبول
 12-28=   انقص
 22-2=   راسب
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ت ، فاختار One Group Pretest-Posttest Designنهج يف هذا البحث املإن 
 Ranks Test. استخدام T-testأو  Wilcoxon Sign Ranks Testبـالباحثة حتليل البياانت 

واختبار املتجانس  (Uji Normalitas)ختبار الطبيعي تقوم الباحثة إبجراء اال T-testأو 
(Uji Homogenitas.)  

 (Uji Normalitas)ختبار الطبيعيالا (أ
أن العينة من جمموعة تكون  طبيعية  على فلتعر ختبار الطبيعي لالابويقصد 

ألن العينة  (uji shapiro-wilk)ختبار الطبيعي ابستخدام الابأم ال. وتقوم الباحثة 
 22العينة أكرب من  تإذا كان .22أصغر من  اتلميذ 22يف هذا البحث عددهم 

 الختبار الطبيعي كما يلي:لوصيغة الفروض  uji kolmogrov smirnov 9 فيستخدم
0H : اذا كان ليس العينة من اجملموعة طبيعية(ت tailed)-Sig. (2 صغر من أ

 (2022 الداللة مستوى

aH : اذا كان كانت العينة من اجملموعة طبيعية(ت tailed)-Sig. (2 من  أكرب
 (2022 الداللة مستوى

 (Uji Homogenitas)اختبار املتجانس  (ب
تصميم اجملموعة  البياانتالباحثة اختبار املتجانس داللة أن  تاستخدم

متجانس. قد استخدمت الباحثة اختبار  الواحدة مع اختبار قبلي وبعدي
فروض الختبار ال. و 2022مبستوى الداللة   (uji levene statistic)متجانس على 

 :املتجانس كما يلي

oH  : اذا كان اجملموعة الواحدة مع اختبار قبلي وبعديتوجد  املتجانس بني( 

Sig. (2-tailed) 2022 الداللة صغر من مستوىأ) 
 aH  : اجملموعة الواحدة مع توجد  املتجانس بني ما توجد املتجانس بني

 الداللة من مستوى أكرب Sig. (2-(tailed )اذا كان اختبار قبلي وبعدي
2022) 

                                                             
9 Stanislaus S. Uyanto, Pedoman Analisis Data dengan SPSS…..hal.54. 
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. T-Testلذلك إذا كانت البياانت طبيعية واملتجانسة فاستخدام ابختبار 
 .Ranks Testوإذ كانت البياانت غري طبيعية واملتجانسة فالستخدام بـ 

األيت عن أسئلة  3-8شرحت الباحثة فعرضت يف اجلدول  خالصة على ما
 حث وحتليل البياانت اليت استخدمت فيها.الب

 
 املالحظة املباشرة ياانتبحتليل  -2

عدد القانون املقرر اعتمدت الباحثة يف حتليل البياانت اليت حصلت يف حبثها على 
 تالميذالبياانت اليت ستحللها الباحثة. وحيسب البياانت من أنشطة املدرسة وال حسب

 والتعلم ابستعمل القانون:  يمعند إجراء عملية التعل
 

𝑝 =
𝑅

𝑇
 X 822% 

 
  النسبة املؤية: P البباانت:

 R :عليها القيمة احملصولة جمموع  
  T :النتيجة الكاملة 

 
عملية التعليم والتعلم إىل مخسة عند إجراء  تالميذوحتليل املسند ألنشطة املدرسة وال

 82أحوال:
 = جيد جدا 822% – 18
 جيد =  11-12%
 ولبقم=   21-12%
 = انقص  18-22%
  راسب=   2-12%

                                                             
10 Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 

hal. 281.  
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  1-0اجلدول 
 حث وحتليلهاأسئلة الب

 حتليل البياانت حثأسئلة الب رقم
هل استخدام القراءة اجلهرية يرقي  8

 ؟قدرة التالميذ على فهم القراءة

 

T-Test/Rank 

Test  

كيف حالة التالميذ عند تطبيق  2
 ؟القراءة اجلهرية يف عملية التعلم

املعدلة والنسبة 
 (%)املائوية 

  )املالحظة(

 

من النظام  SPSSوتتم كل العمليات السابقة ابستخدام الربانمج اإلحصايت  
 كما يلي:. ”SPSS Statistics 22“األدوات الرقمية ابستعانة احلساب على  احملسوب.

فرض فهذا يدل على أن 2،22أصغر  (.Sig) نتيجة مستوى الداللةت إذا كان (8
 .مقبول (Ha) مردود وفرض البديل ((Hoالصفري 

فرض فهذا يدل على أن  2،22أكرب  (.Sig) نتيجة مستوى الداللةإذا كانت  (2
 .ردودم (Ha) وفرض البديل مقبول ((Hoالصفري 
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها

 
 عرض البياانت -أ

عن طرق تدريس القراءة  الفصل الثاين ما يتعلق ابلنظرية قد شرحت الباحثة يف
 .MIN 23 Aceh Besarاجلهرية فتطبق يف هذا الفصل لرتقية قدرة التالميذ على القراءة بـــــ 

ــ  وللحصول على البياانت فقامت الباحثة ابلبحث التجرييب يف الصف اخلامس )ب( بـــ
MIN 23 Aceh Besar  اعتمادا على رسالة عميد كلية الرتبية 6102/6161الدراسية 

 B-16331/Un.08/FTK.1/TL.00/11/2019 جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية برقم: 

 حملة عن ميدان البحث -1
كربى، وتقع هذه ال أحد املدارس االبتدائية أبتشيةMIN 23 Aceh Besar إن 

 0292ستت هذه املدرسة سنة أت Indrapuri. املدرسة يف انحية أتشية الكربى مبنطقة
 . (Nurzarina, S.Pd.I) املدرسة اآلن نورزرانرئيس و  م.

مدرسا مكونون من  93وعدد املدرسني الذين يقومون ابلتعليم يف هذه املدرسة 
مدرسة. وأما مدرس اللغة العربية يف هذه املدرسة فمدرسة  واحدة   91مدرسني وأربعة 

 كما يتضح يف اجلدول اآليت:
 1-4اجلدول 

 املتخرجة فيه اسم املدرسة رقم
 S. Pd. I UIN Ar-Raniryحتنول  0

 

، وهم جيلتون يف الصف األول حىت 966وكان عدد التالميذ يف هذه املدرسة 
 الصف التادس، ولكل صفوف من عدد التالميذ كما يتضح يف اجلدول التايل:
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 2-4دول اجل
 عدد الفصول والتالميذ

 اجملموع 
 النوع

 رقم الصف
 الذكور اإلانث

 0 الصف األول 66 90 62
 6 الصف الثاين 62 62 62
 9 الصف الثالث 62 62 62
 3 الصف الرابع 63 02 36
 6 الصف اخلامس 66 66 61
 2 الصف التادس 92 66 20

 
062 022 

 

 جممعة من التالميذ 966
 

تلميذا منتشرين من الصف  966هذه املدرسة  التالميذ من عدد إىل اجلدول يشري
 التادس.األول إىل الصف 

تطبيق القراءة اجلهرية يف تعليم اللغة العربية لرتقية قدرة التالميذ على  إجراء -2
 القراءة

قد اختارت الباحثة الفصل اخلامس )ب( كاجملموعة التجريبية واملادة اليت أخذهتا 
الباحثة من كتاب اللغة العربية للصف اخلامس وموضوعه "األلوان". وهي مادة رابعة يف 

القتط وقبل إجراء التعليم قامت الباحثة ابالختبار القبلي، وهو طريقة جلمع هذا 
البياانت لللتعرف على قدرة التالميذ قبل تطبيق القراءة احلهرية، مث تقدم الباحثة االختبار 

 البعدي بعد إجراء التعليم.
ت أجرت الباحثة عملية التعليم ملدة يوم واحد كما اتضح التوقيت التجرييب وخطوا

 التعليم يف اجلدول التايل:
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 3-4ل اجلدو 

 القراءة اجلهرية يف تعليم اللغة العربية تطبيقتوقيت 
 ساعة اتريخ يوم اللقاء

 2466 – 2436 6161يويل  66 رابعال األول اللقاء
 01401-2411 6161يويل  66 الرابع اللقاء الثاين

 

 4-4ل اجلدو 
 اللقاء األول

 القراءة اجلهرية على القراءة تعلم اللغة العربية دون تطبيق
 أنشطة التالميذ ةأنشطة املدرس

تدخل املدرسة الفصل  -
إبلقاء التالم وتتجل 
أمساء التالميذ بكشف 

 الغياب

يرد التالميذ التالم  -
ويتتمعون إىل األمساء اليت 

 نوديت يف كشف الغياب

تطلب املدرسة  التالميذ  -
 بقراءة الدعاء

يقرأ التالميذ الدعاء  -
 ابخلضوع والرتتيب

تتأل املدرسة التالميذ  -
 حول املوضوع "األلوان"

يقدم التالميذ عدة  -
اإلجاابت حول ما يعرفونه 

 عن األلوان
تشرح املدرسة أهداف  -

 التدريس وفائدته يف احلياة
يتتمع التالميذ بعناية إىل  -

 ما يشرحها املدرسة
أتمر املدرسة التالميذ  -

مبالحظة نص القراءة يف 
 "األلوان"موضوع 

يالحظ التالميذ إىل نص  -
 القراءة 
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 تقرأ املدرسة النص -
 للتالميذ يف نربة واضحة

يتتمع التالميذ إىل النص "  -
َلأَوان    الذي تقرأه املدرسة "َاألأ

تعطي املدرسة الفرصة  -
للتالميذ أن يتألوا عما 
صعب هلم نطقه من 

 املفردات

يتأل التالميذ املفردات  -
عبة اجلديدة والعبارات الص

اليت مل يعرفوها يف النص 
 املقروء 

تتأل املدرسة معاين  -
 املفردات وكيفية نطقها

جتيب التالميذ ما تقدم  -
 املدرسة

تقتم املدرسة  التالميذ  -
إىل جمموعات ولكل 

 أنفار  2جمموعة 

يتقتم التالميذ أنفتهم إىل  -
 ست جمموعات

تعني املدرسة التالميذ  -
َلأَوان    لقراءة النص عن َاألأ

يقراء التالميذ النص عن  -
 األلوان

تطلب املدرسة واحدا من  -
 اجملموعة لقراءة نص

القراءة بعد مساع قراءة 
 املدرسة

تقرأ الفرقة األوىل القراءة من  -
النص املقروء بعد مساع قراءة 
املدرسة واوصلتها اجملموعة 

 التالية
أتمر املدرسة أبن يناقش  -

التالميذ من  كل الفرقة 
 معىن النص

يتكلم التالميذ عن قراءة  -
 النص كما أتمر املدرسة

يرتجم  أتمر املدرسة أبن -
التالميذ النص ويطرحون 

 أسئلة غري معروفة

يرتجم التالميذ القراءة النص  -
ويتألون ما كان غري 

 معروفة لديهم 
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أتمر املدرسة التالميذ أبن  -
يقرؤوا نتائج مناقشتهم 
أمام الفصل وتتتجيب 

 اجملموعات األخرى

يقرأ التالميذ نتائج مناقشتهم  -
أمام الفصل وتتتجيب 

 اجملموعات األخرى

تلخص املدرسة املادة  -
 وختتصرها مع التالميذ

يلخص التالميذ وخيتصرن  -
 املواد التعليمية مع املدرسة

 تالميذالدرسة امل طلبت  -
 نفتا النص قراءةل

 يقرأ التالميذ بنفته -

اختتمت املدرسة بقراءة  -
 التالمالدعاء وإلقاء 

 يرد التالميذ التالم -

 
 5-4اجلدول 

 اللقاء الثاىن
 عملية تعليم وتعلم

 على القراءةاللغة العربية ابلتطبيق القراءة اجلهرية 
 أنشطة التالميذ ةأنشطة املدرس

تدخل املدرسة الفصل  -
إبلقاء التالم وتتجل 
أمساء التالميذ بكشف 

 الغياب

يرد التالميذ التالم  -
األمساء اليت ويتتمعون إىل 

 نوديت يف كشف الغياب

تطلب املدرسة  التالميذ  -
 بقراءة الدعاء

يقرأ التالميذ الدعاء  -
 ابخلضوع والرتتيب
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تتأل املدرسة التالميذ  -
 حول املوضوع "األلوان"

يقدم التالميذ عدة  -
اإلجاابت حول ما يعرفونه 

 عن األلوان
تشرح املدرسة أهداف  -

 التدريس وفائدته يف احلياة
يتتمع التالميذ بعناية إىل  -

 ما يشرحها املدرسة
 تقرأ املدرسة النص -

يف  بصوت عال للتالميذ
 نربة واضحة

 نصال  عن يالحظ التالميذ -

أتمر املدرسة التالميذ  -
ليتمعوا املفردات من 
املخرج ونربة الصوت يف 

َلأَوان "  النص "َاألأ

يتتمع التالميذ إىل املفردات  -
 اليت تلفظها املدرسة 

عطي املدرسة الفرصة ت -
للتالميذ أن يتألوا عما 
صعب هلم نطقه من 

 املفردات

يتأل التالميذ املفردات  -
اجلديدة والعبارات الصعبة 
اليت مل يعرفوها يف النص 

 املقروء 
تتأل املدرسة التالميذ  -

َلأَوان "  حول مادة "َاألأ
يطرح التالميذ األسئلة حول  -

َلأَوان "  مادة "َاألأ
التالميذ  تتأل املدرسة -

عن طريقة ترمجة اجلمل 
 عن نص القراءة

جييب التالميذ عن طريقة  -
ترمجة اجلمل يف موضوع 

َلأَوان "   "َاألأ
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تقتم املدرسة  التالميذ  -
إىل جمموعات ولكل 

 أنفار  2جمموعة 

يتقتم التالميذ أنفتهم إىل  -
ست جمموعات لدراسة 
الفرق بني املذكر واملؤنث يف 

 نص "األلوان"
تعني املدرسة التالميذ  -

َلأَوان    لقراءة النص عن َاألأ
يقرأ التالميذ النص عن  -

 األلوان
تطلب املدرسة تلميذا من  -

اجملموعة لقراءة نص 
القراءة بعد مساع التتجيل 

 من املدرسة

يقرأ تلميذ من كل جمموعة  -
املادة بصوت عاٍل ويصلح 

 إخوانه قراءته 

أتمر املدرسة أبن يناقش  -
التالميذ من كل الفرقة 

 معىن النص 

يناقش التالميذ عن قراءة  -
 النص كما أتمر املدرسة

يرتجم  أتمر املدرسة أبن -
التالميذ النص ويطرحون 

 أسئلة غري معروفة 

يرتجم التالميذ النص  -
ويتألون ما كان غري 

 معروفة عندهم 
تشرح املدرسة للتالميذ  -

دأ واخلرب عن تركيب املبت
 يف نص األلوان  

يتفهم التالميذ تركيب املبتدأ  -
 واخلرب يف نص األلوان  

أتمر املدرسة التالميذ أبن  -
يقرؤوا نتائج مناقشتهم 
أمام الفصل وتتتجيب 

 اجملموعات األخرى

يقرأ التالميذ نتائج مناقشتهم  -
أمام الفصل وتتتجيب 

 اجملموعات األخرى
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تلخص املدرسة املادة  -
 وختتصرها مع التالميذ

يلخص التالميذ وخيتصرون  -
 ابملواد التعليمية مع املدرسة

تقوم املدرسة بتشغيل  -
تتجيل عن النص 

 وتتتمع قراءهتم "األلوان"

يقرء التالميذ النص بعد  -
 مساع التتجيل 

اختتمت املدرسة بقراءة  -
 الدعاء وإلقاء التالم

 يرد التالميذ التالم -

 
 ومناقشتهاحتليل البياانت  -ب
 حتليل البياانت عن االختبار القبلي والبعدي  -1

وللتعرف على آاثر تطبيق القراءة اجلهرية لرتقية قدرة التالميذ على القراءة فتقوم 
الباحثة ابالختبار القبلي والبعدي. تقوم الباحثة ابالختبار القبلي قبل تطبيق القراءة 

بعد تطبيق القراءة اجلهرية. واجلدول اآليت قوم الباحثة تاجلهرية. أما االختبار البعدي ف
وأما النتيجة اليت حصل عليها التالميذ يف االختبار  نتيجة االختبار القبلي والبعدي.جيمع 

 القبلي والبعدي، فهي كما يلي:
 6-4ل اجلدو 

 نتيجة االختبار القبلي
 رقم املشارك  النتيجة

07 
(0)لتلميذ ا  0 

58 
(6)لتلميذ ا  6 

57 
(9)لتلميذ ا  9 

57 
(3)لتلميذ ا  3 

08 
(6)لتلميذ ا  6 
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07 
(2)لتلميذ ا  2 

08 
(2)لتلميذ ا  2 

07 
(2)لتلميذ ا  2 

87 
(2)لتلميذ ا  2 

07 
 01 ( 01)لتلميذ ا

08 
(00)لتلميذ ا  00 

07 
(06)لتلميذ ا  06 

58 
(09)لتلميذ ا  09 

07 
(03)لتلميذ ا  03 

08 
(06)لتلميذ ا  06 

87 
(02)لتلميذ ا  02 

57 
(02)لتلميذ ا  02 

07 
(02)لتلميذ ا  02 

08 
(02)لتلميذ ا  02 

07 
(61)لتلميذ ا  61 

08 
(60)لتلميذ ا  60 

08 
(66)لتلميذ ا  66 

08 
(69)لتلميذ ا  69 

07 
(63)لتلميذ ا  63 

08 
(66)لتلميذ ا  66 

 جمموع 0226
0226/66  

= 22  معدل 
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 7-4ل اجلدو 
 نتيجة االختبار البعدي

 رقم املشارك النتيجة
(0التلميذ ) 21  0 
(6التلميذ ) 21  6 
(9التلميذ ) 26  9 
(3التلميذ ) 21  3 
(6التلميذ ) 26  6 
(2التلميذ ) 26  2 
(2التلميذ ) 26  2 
(2التلميذ ) 21  2 
(2التلميذ ) 21  2 
(01التلميذ ) 26  01 
(00التلميذ ) 21  00 
(06التلميذ ) 61  06 
(09التلميذ ) 26  09 
(03التلميذ ) 21  03 
(06التلميذ ) 26  06 
(02التلميذ ) 66  02 
(02التلميذ ) 26  02 
(02التلميذ ) 26  02 
(02التلميذ ) 21  02 
(61التلميذ ) 26  61 
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(60التلميذ ) 61  60 
(66التلميذ ) 21  66 
(69التلميذ ) 21  69 
(63التلميذ ) 21  63 
(66التلميذ ) 21  66 

  جمموع 0296
0296:66 

  معدل 29،3=
  

ونتيجة  22على نتيجة االختبار القبلي مبعدلة التالميذ من هذه البياانت حصل 
 .29،3  االختبار البعدي  مبعدلة

ــ ت وقبل الباحثة ابختبار ضبط  تقوم ،Test-حتليل البياانت عن نتيجة االختبار بـ
. SPSS ابستخدام uji homogenitas) (املتجانس  واالختبار ((uji normalitas الفائيل

 .((uji normalitas واجلدول التايل يتضح على نتيجة ضبط الفائيل

 8-4اجلدول 

 نتيجة ضبط الفائيل
Tests of Normality 

 
Kelas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Hasil 
belajar 

pre test .120 25 .200* .952 25 .273 

post test .154 25 .131 .958 25 .375 

من االختبار القبلي مبتتوى  ( Distribusi Data )اجلدول أن توزيع البياانتيشري 
من االختبار  ( Distribusi Data ) وأن توزيع البياانت sig ))  1،629 >1،16 الداللة 

وهذه تدل على أن البياانت تكون  sig )) 1،926  >1،16 البعدي مبتتوى الداللة 
(. وأما Uji Homogenitasاحثة ابالختبار املتجانس )واخلطوات التالية تقوم الب طبيعية.

 (.Uji Homogenitasالنتيجة من االختبار املتجانس )
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 9-4ل اجلدو 
 ( Uji Homogenitas )نتيجة االختبار املتجانس 

Test of Homogeneity of Variances 

Hasil belajar    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.004 1 48 .948   

 (Uj Homogenitas) االختبار املتجانسيدل على أن حتصيل  9-4اجلدول  ومن

(. فتشري تلك النتيجة إىل أن البياانت 16،1>1،232)  (.Sig)مبتتوى الداللة 
 .(uji t) ، وميكن إجراء اختبار تمتجانتة

 11-4اجلدول 
 نتيجة املعدلة من االختبار القبلي واالختبار البعدي

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pretest 67.00 25 11.990 2.398 

Posttest 73.40 25 11.701 2.340 

  

ونتيجة االختبار البعدي  22يدل أن نتيجة االختبار القبلي  00-3اجلدول 
وحتصيله   .Test -. واخلطوة التالية هي نظر تطبيق القراءة اجلهرية ابستعمال ت29،3

 اآليت: 00-3كما بني اجلدول 
 11-4اجلدول 

 Test-حتصيل ت

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

T Df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 pretest - 
posttest 

-
6.400 

3.069 .614 -7.667 -5.133 -10.428 24 .000 
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أصغر من متتوى الداللة  Test-ومن هذا اجلدول يدل على أن حتصيل ت
(=16،1) (16،1< 1،111 وهذا يدل على أن تطبيق القراءة اجلهرية ترقي قدرة )

 التالميذ على القراءة.
 

 يف إداراة التعليم  تالميذقدرة املعلمة وال -2
وتتتخدم الباحثة املالحظة املباشرة كأداة البحث جلمع البياانت، فتقوم الباحثة 

يذ بتطبيق القراءة اجلهرية يف ابملالحظة أثناء التعليم والتعلم ملعرفة أحوال املعلمة والتالم
 تعليم اللغة العربية لرتقية قدرة التالميذ على مهارة القراءة.

حتتب البياانت من أنشطة املدرسة والتالميذ عند عملية التعليم والتعلم ابستعمال 
 القانون: 
 

   𝑝 =
𝑅

𝑇
 X 011%    

 
 : النتبة املؤية P  البياانت:
  R  جمموع القيمة احملصولة عليها : 

   T النتيجة الكاملة : 
 0وحتليل املتند ألنشطة املدرسة عند إجراء عملية التعليم والتعلم إىل مختة أحوال:

 = جيد جدا   % 20-011   
 = جيد  % 22-22   
 = مقبول  % 62-21   
 = انقص  % 30-66   
 = راسب  % 1-31   

                                                             
1 Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 

hal. 281 
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 التعليمقدرة املدرسة يف إداراة  (أ
 12 -4اجلدول 

 نتيجة أنشطة املدرسة يف عملية تعليم وتعلم القراءة بتطبيق القراءة اجلهرية

 الناحية امللحوظة رقم
النتيجة  
 امللحوظة

1 2 3 4 

قدرة املدرسة على تكييف الفصل  0
 لتحضري التعلم

  √  

قدرة املدرسة على حتفيز التالميذ على  6
 التعلم

  √  

املدرسة على تنفيذ اإلدراك من قدرة  9
 خالل ربط الدروس حبياة التالميذ

   √ 

 √     قدرة املدرسة على عرض أهداف التعلم 3

  √    شرح املدرسة خطوات تنفيذ التعلم 6

قدرة املدرسة على استخدام األساليب  2
 املتعلقة ابلقراءة اجلهرية

   √ 

  √   قدرة املدرسة على شرح املوضوع 2

لغة )واضح وعدم استخدام املدرسة ال 2
 تلعثم( 

  √  

  √   استيعاب املدرسة املادة 2

قدرة املدرسة على مراقبة نشاط التلميذ  01
 عند إجراء التعلم

   √ 
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أسلوب إجابة أسئلة التالميذ من  .00
املدرسة )طرح اإلجاابت للتالميذ أو 

 اإلجابة املباشرة(

  √  

على توجيه التالميذ  املدرسةقدرة  .06
 لتكميل الدرس

  √  

  √   إدراك املدرسة يف املادة وإجراء التدريس .09

 43 اجملموع
 

 : جيد جدا3 : جيد9 : انقص6 : انقص جدا0
 أما نتيجة أنشطة املدرسة عند إدارة تعليم اللغة العربية، فهي:

𝑝 =
𝑅

𝑇
 X 011% 

      =  43
52

 X 011% 
  𝑝 = 1426 X 011% 
𝑝 =  %26  

بتقدير  %011 -20تدل على أهنا وقعت ما بني حد  p  =26%وبنتيجة  
ممتاز. فتكون الداللة على أن أنشطة املدرسة يف تطبيق القراءة اجلهرية على خطواته 

 الصحيحة ومبعاير عملية التعليم والتعلم التديدة.
 يف عملية التعليم والتعلم التالميذ قدرة (ب

 13-4اجلدول 
 نتيجة أنشطة التالميذ عند

 تعليم وتعلم القراءة بتطبيق القراءة اجلهرية

 الناحية امللحوظة رقم
 النتيجة امللحوظة

1 2 3 4 
استعداد التالميذ إلجابة األسئلة  0

 قبل االختبار

   √ 
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  √   محاسة التالميذ يف متابعة الدرس 6

  √   دوام التالميذ فىي االهتمام ابلدرس 9

  √   إجابة التالميذ أسئلة املدرسة  3

طرح التالميذ األسئلة حول األشياء  6
 غري املفهومة

  √  

 √    نشاط التالميذ يف فهم الدروس  2

  √   نشاط التالميذ يف املناقشات 2

ارتباط التالميذ فيما ببينهم يف التعلم  2
 اجلماعي

   √ 

  √   تعلق التالميذ بني فرق الدراسة 2

  √   أنشطة التالميذ يف اختتام الدرس 01

 99 اجملموع 
 : جيد جدا3 : جيد9 : انقص6 : انقص جدا00

 ونتيجة أنشطة التالميذ عند إدارة تعليم اللغة العربية، كانت: 
𝑝 =

𝑅

𝑇
 X 011% 

𝑝 = 
33
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 X 011% 

𝑝 = 266،1X 011% 

𝑝 =  % 26  

بتقدير  %011 -20تدل على أهنا وقعت ما بني حد  𝑝  =26%وبقيمة 
ممتاز. ألن أكثر أنشطة التالميذ نتيجتها جيد جدا وإمنا بعض أنشطة التالمبذ نتيجتها 
جيد. لذا يكون استخدام القراءة اجلهرية ينمي امليول والرغبة لدى التالميذ عند التعلم. 

يف  وكذلك إبستعمال القراءة اجلهرية جيعل التالميذ حمببني يف تعلم اللغة العربية ويتهلهم
 القراءة.
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 مناقشة البحث -ج
( 014362-) حيصل على النتيجة(    (T-Testت -االختباراعتمادا على حتصيل 

(. لذا رأت الباحثة أن تطبيق القراءة اجلهرية 16،1< 1،111) (Sig)ومتتوى الداللة 
 مناسبة يف تعليم القراءة لرتقية قدرة التالميذ على فهم القراءة.

فتدل على أهنا  %26املدرسة عند إدارة تعليم اللغة العربية هي وأن نتيجة أنشطة 
بتقدير ممتاز. ونتيجة أنشطة التالميذ يف تعلم اللغة  %011-20وقعت ما بني حد 

 %26 العربية بتطبيق القراءة اجلهرية على القراءة حتصل على درجة امتياز أيضا بنتيجة
 . %011-20بني حد 

 
 الفرضني حتقيق -د

 :الفرض الذي تفرتضه الباحثة ىف هذا البحث هوذكر يف الفصل األول أن 
: كان تطبيق القراءة اجلهرية جيعل التالميذ قادرين على القراءة Haالفرض البديل /  -

 وفهم املعىن املقروء. 
: إن تطبيق القراءة اجلهرية ال جيعل التالميذ قادرين على  Hoالفرض الصفري /
 املقروء.  القراءة وفهم املعىن

: كان تطبيق القراءة اجلهرية ينشط التالميذ يف عملية التعلم Haالفرض البديل /  -
 فيحصلون على مهارة القراءة. 

: إن تطبيق القراءة اجلهرية ال ينشط التالميذ يف عملية Hoالفرض الصفري / 
   التعلم لزايدة قدرهتم على مهارة القراءة.

  (.Sig) أن نتيجة متتوى الداللة 00-3دول يف اجلت -بواسطة حتصيل االختبار
مردود والفرض  ((Hoوهذا يدل على أن الفرض الصفري (، 1،111 >16،1وهو )
كان تطبيق القراءة اجلهرية جيعل التالميذ قادرين على القراءة وفهم مقبول أى    (Ha)البديل

 . املعىن املقروء
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة
 

 نتائج البحث  -أ
بعد ما حبثت الباحثة ابلبحث التجرييب عن تطبيق القراءة اجلهرية يف تعليم اللغة و 

نتائج البحث ، فحصلت MIN 23 Aceh Besar العربية لرتقية قدرة التالميذ على القراءة بــ
 كما يلي:

 MIN 23 Acehبـ إن استعمال القراءة اجلهرية لرتقية قدرة التالميذ على القراءة  (1

Besar  بـأن تفعال لعملية التعليم. وهذا يتضح-Test   يشري إىل نتيجة(sig. (2-

tailed) P-Value 000 أصغر من مستوى الداللة ،(Sig.).  
القراءة اجلهرية لرتقية قدرة التالميذ على فهم  تطبيقإن أنشطة املدرسة والتالميذ يف  (2

القراءة جيد جدا. بناءا على النتيجة احملصولة من مالحظة  املباشرة للمدرسة هي 
. جيد جدامبعىن  % 100-21ابلدليل على أهنا وقع بني حد  =22Pبقيمة 

اءة اجلهرية ستعمال القر فتكون داللة أن أنشطة املدرسة يف عملية التعليم والتعلم اب
لرتقية قدرة التالميذ على فهم القراءة جيد جدا، والنتيجة احملصولة لتالميذ هي بعد 

-21وهذه تدل على أهنا يف حد  =22Pماحصلت الباحثة من البياانت السابقة 
تطبيق القراءة اجلهرية لرتقية قدرة ، مبعىن أن عملية التعليم والتعلم يف % 100

 القراءة جيدة جدا.التالميذ على فهم 
 

 املقرتحات -ب
 اعتمادا على البياانت السابقة قدمت الباحثة االقرتاحات اآلتية:

ملدرسي اللغة العربية استعمال القراءة اجلهرية للصغار أو يف املدارس  ينبغي -1
 .رتقية قدرة التالميذ على فهم القراءةاالبتدائية  عند عملية التعليم والتعلم ل
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 أنواع القراءة العربية حني قيامهم ابلتعليم. أن يكثروا العربية ينبغي ملدرسي اللغة -2
ينبغي ملدرسي اللغة العربية أن يستخدموا الطريق املختلفة يف تعليم اللغة العربية  -4

 فيسهل للتالميذ استيعاب اللغة العربية.
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 املراجع
 

 املراجع العربية -أ

 ،الثانية اللغة تعلم يف النجاح إسرتاتيجيات ،م3102 ،الصبيحي صاحل بن أمحد
 .الرايض: النشر

 الدار : القاهرة ،والتطبيق النظرية بني العربية اللغة عليمت ،م0991 ،شحاتة حسن
  .اللببنانية ريةصامل

دراسات حتليلية ومواقف تطبيقية يف تعليم اللغة  م،0919،  للياا  وررةنيحس
 .، مصر: دار املعارفيالعربية والدين اإلسالم

، بريوت: طرائق تدريسهاخصائص العربية و  م،0991 الدكترر انيف حمارد معروف،
 .دار النفائس

تدريس العربية يف التعليم العام:  ،م3111 ،حماد السيد مناعرشدى أمحد طعياة و 
  .قاهرة: دار الفكر العريبال ،نظرايت وجتارب

، ليبه: مناهجه وأساتعليم العربية لغري الناطقني هبا، م0919 رشدى أمحد طعياة،
 .مية للرتبية والثقافة إيسيسيكراالرابط: منشررات املنظاة اإللال

بعة الدار ، الطبعة السادلة، مطجتويد القرآنفن ، 3115، الفتاح إبراهيم لعاد عبد
 اهلندلية، القاهرة، مصر. 

املدخل إىل البحث يف العلوم م، 3111ه،  0501صاحل ابن أمحد العساف، لنة 
   .الناثر: املكتبة العبيكا ، السلوكية الطبيعية الثانية
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األول، بريوت: جلزء ا ،الرتبية وطرق التدريس م،0999 ،صاحل عبد العزيز وعبد اجمليد
 .دار املعارف

 .عاا : دار الشروق طرق تدريس العربية، م،3111 ،صاحل نصريات

وسم اللغة  ،تدريس املهارات اللغوية العربية ، أساليبعزيز فخر الرازي و حمصن نروي
  .هللا اإللالمية احلكرمية جاكرات العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة شريف هداية

 لتقافرة جّدة، بدو  السنة. ،، كتاب التعريفاتاجلرجاىن حماد على ابن

 .لقاهرة: دار الفكر العريبا، العربية الّلغة فنون تدريس ،م3111 مدكرر، أمحد على

، املهارات الفنية يف الكتابة والقراءة واحملادثة م،3103 كامل عبد السالم الطراونة،
 .عاا : دار ألامة للنشر

مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها يف مرحلة  ،م3111 ،حماد إبراهيم اخلطيب
 .عاا : مؤلسة الررق التعليم األساسي،

، الكريت: مكتبة تنميته ووسائل اللغوي االتصال فن م،0999 ي،الظفري  حماد
 .الفالح

 العربية، اللغة تدريس يف املعاصرة الرتبوية اإلجتاهات م،3112 ،هللا فضل رجب حماد
 .الكتبالقاهرة: عامل 

 معجم عريب عريب.  –معجم املعاين اجلامع 

 .Indrapuriأتشيه كربى،  32، ابملدرلة اإلبتدئية احلكاية 01.3.3109مالحظة، 

 دار املشروق، املنجد يف اللغة. مؤلسة



59 

 .رايض: للنشر والترزيع العربية، اللغة تريس فن م،3101 ،أمحد علي حماد جنالء

يف املدرستني  هر اأنشطة ومهارات القراءة واالستذك، م3111 هبة حماد عبد احلايد،
 .دار صفاء للنشر والترزيععاا :  ،االبتداءية واإلعدادية

اللبنا : الطبعة األوىل،  ،الرتبوية معجم املصطلحات م،0991 يرلف خليل يرلف،
 .مكتبة لبنا  انشرو 

 
  املراجع اإلندونيسية -ب
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M. Ngalim Purwanto, 1984, Prinsip - Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, 

Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

Stanislaus S. Uyanto, Pedoman Analisis Data dengan SPSS. 

Suharsimi Arikonto, 2003, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Bumi 

Aksara. 

Ulin Nuha, 2012, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, cet.1, 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(PRE-TEST)  

 

Sekolah  : Madrasah Ibtidaiyyah 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester  : V/I 

Materi Pokok  : Qiraah / َلأَواُن  َاْلأ
Alokasi Waktu : 35 Menit 

 

A. Kompetensi Inti  

KI 1 : Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama islam.  

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, 

peduli dan       percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 

teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air. 

KI 3 : Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati dan 

menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya dirumah, di sekolah dan tempat bermain. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahsa yang jelas, sistematis 

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi  

Kompetensi Dasar Indikator 

3.1 Mengidentifikasi bunyi huruf, kata, 

frasa dan kalimat sederhana terkait topik: 

أَلْلَواُن ا َ  
baik secara lisan maupun tertulis 

3.1.1 Menyimak bacaan teks tentang:  

 َاأَلْلَوانُ 
dengan baik dan benar 

3.1.2 Memahami isi teks bacaan 

tentang:   

 َاأَلْلَوانُ 
dengan baik dan benar  

4.1 Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa 

dan kalimat Bahasa Arab terkait topik:  

 َاأَلْلَوانُ 

4.1.1 Membaca bacaan-bacaan Bahasa 

Arab terkait topik:  َُاأْلَْلَوان dengan intonasi 

yang benar 

4.1.2 Mengulang bacaan yang telah 

dibaca terkait topik:  َُاأْلَْلَوان dengan baik dan 

benar  



 

 

C. Tujuan Pembelajaran  

Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan 

mengkomunikasikan tema tentang ( َُاأْلَْلَوان), siswa mampu mengidentifikasi, 

meniru dan melafalkan kata, frasa dan kalimat sesuai dengan yang didengar 

dan mampu menjawab pertanyaan guru secara lisan dengan menunjukkan 

sikap santun, percaya diri dan bertanggung jawab dalam pembelajaran 

dengan menggunakan bahasa Arab yang benar dan sesuai konteks.  

 

D. Materi Pembelajaran (Lampiran)  

Warna-warna ( َُلأَوان   (َاْلأ
 

E. Pendakatan dan Metode  

1. Pendekatan Saintifik 

2. Reading Aloud ( ِرِيّة َهأ   (ِقَراَءُة اْلأ
 

F. Media, Alat/Bahan dan Sumber Belajar  

1. Media :  Rekaman suara 

2. Alat :  Papan tulis, spidol, HP dan audio 

3. Sumber Belajar :  Kamus bahasa Arab, Buku Bahan Ajar Bahasa Arab 

MI Kemenag  RI 2015, internet  

 

G. Kegiatan Pembelajaran  

Langkah 

Pembelajaran 
Deskripsi 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

pendahuluan 

 Mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 Menyapa dan menanyakan kabar murid. 

 Memeriksa kerapian berpakaian, kebersihan 

kelas, posisi tempat duduk dan memeriksa 

kehadiran. 

 Memeberikan apersepsi yang berkaitan dengan 

materi untuk membangkitkan semangat siswa. 

 Siswa mengulang sedikit pembelajaran yang 

sebelumnya dan kemudian guru menggali 

pengetahuansiswa dengan mengajukan 

pertanyaan tentang materi yang akan diajarkan. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

10 

Menit 

  



 

 

Kegiatan inti 1. Mengamati  

 Memperlihatkan teks bacaan kepada siswa 

tentang  َُاأْلَْلَوان 
 Siswa mengamati teks bacaan yang dibacakan 

oleh guru 
 Siswa menyimak setiap ucapan yang didengar 

tentang teks  َاأْلَْلَواُن 
2. Menanya  

 Guru mengarahkan siswa untuk mengajukan 

pertanyaan terkait topik  َاأْلَْلَواُن 
 Siswa menanyakan kosakata baru dan 

ungkapan  sulit yang belum diketahui dari teks 
 َاأْلَْلَواُن 

3. Mengeksplorasi  

 Guru membagi kelompok masing-masing 6 

siswa per kelompok 

 Guru menugaskan siswa untuk membaca teks 

qira’ah tentang  َاأْلَْلَواُنyang telah didengar dari 

yang  dibacakan guru bersama kelompok 

 Meminta siswa  per individu dari setiap 

kelompok untuk membaca ulang teks qira’ah 

setelah mendengar bacaan guru secara nyaring 

atau keras 

4. Mengasosiasi  

 Siswa menanyakan materi yang belum 

dimengerti dalam bahasa yang santun dalam 

kegiatan tanya jawab 

5. Mengkomunikasi  

 Siswa menanyakan kembali pembelajaran 

yang telah dipelajari dengan memberikan 

penekanan pada hal-hal penting 

20 

Menit 

Kegiatan 

penutup 

 Siswa menyimpulkan materi pembelajaran 

dibimbing oleh guru 

 Guru melakukan evaluasi diakhir pembelajaran 

 Guru memberikan refleksi terhadap proses 

pembelajaran 

 Siswa memperhatikan nasihat dari guru 

 Siswa dan guru menutup pembalajaran dengan 

do’a dan salam 

5 Menit 

 

H. Instrumen Penilaian (Terlampir)  

  



 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Materi Pembelajaran  

 
 القراءة

 هيا بنا نقرأ!
، ََلَا َفْصٌل َنِظْيٌف َوُمَنظٌَّم. ِف اْلفْصِل َسب ُّْورٌَة َسْوَداُء، َوِخزَانٌَة بَ ْيَضاءُ،  َهِذِه َمْدَرَسِِتْ

ِه َوَمْكَتٌب َأْْسَُر، َوُصْنُدْوٌق  َأْسَوُد. َوَهَذا ِكَتاٌب، َلْونُُه أَْزَرُق. َوَذِلَك ِمْرَسٌم، َلْونُُه َأْْحَُر. َوَهذِ 
ِة َفظَ ِمْسطَرٌَة، َلْوُُنَا َأْْحَُر. َوتِْلَك ََمَْفظٌَة، َلْوُُنَا أَْزَرُق. َوَهِذِه ُكرَّاَسٌة، َلْوُُنَا َأْخَضُر. ِف اْلَمحْ 

َك َسيَّارٌَة، أَْقاَلٌم، َلْوُُنَا َأْْحَُر، وَُكُتٌب َلْوُُنَا َأْسَوُد. أََماَم اْلَمْدَرَسِة ِلَواٌء، َلْونُُه َأْْحَُر َوأَبْ َيُض. تِلْ 
يَّارَِة َعَجاَلٌت، َلْوُُنَا َأْسَوُد.   َلْوُُنَا َأْحَضُر. لِلسَّ

  



 

 

Lampiran 2 : Penilaian Afektif 

 

Indikator  : Siswa menunjukkan sikap jujur, disiplin, kerja sama dan          

bertanggungjawab dalam setiap aktifitas. 

Teknik Penilaian : Observasi. 

Instrumen Penilaian : Rubrik lembar penilaian sikap dan pedoman penskoran. 

 

 Rubrik lembar penilaian sikap   

No 
Nama 

siswa 
Jujur Disiplin 

Tanggung 

jawab 
Kerjasama 

Nilai 

akhir 
Ket. 

1        

2        

3        

…        

 

 Pedoman Penskoran  

No 
Aspek yang 

dinilai 
Kriteria Skor 

1 Jujur Sangat sering menunjukkan ketidak berpihakan  4 

Sering menunjukkan ketidak berpihakan 3 

Beberapa kali menunjukkan ketidak berpihakan  2 

Tidak pernah menunjukkan ketidak berpihakan  1 

2 Disiplin Sanga sering menunjukkan disiplin  4 

Sering menunjukkan disiplin 3 

Beberapa kali menunjukkan disiplin 2 

Tidak pernah menunjukkan disiplin 1 

3 Tanggung jawab Sangat sering menunjukkan sikap bertanggungjawab 4 

Sering menunjukkan sikap bertanggungjawab 3 

Beberapa kali menunjukkan sikap bertanggungjawab 2 

Tidak pernah menunjukkan sikap bertanggungjawab 1 

4 Kerjasama  Sangat sering menunjukkan sikap kerjasama 4 

Sering menunjukkan sikap kerjasama 3 

Beberapa kali menunjukkan sikap kerjasama 2 

Tidak pernah menunjukkan sikap kerjasama 1 

  

  



 

 

Nilai akhir = Jumlah skor yang diperoleh 

      4  

 

 

Kategori nilai sikap: 

A: Sangat baik : Jika memperoleh nilai 3,25-4 

B: Baik  : Jika memperoleh nilai 2, 25-3 

C: Cukup  : Jika memperoleh nilai 1, 25-2 

D: Kurang baik  : Jika memperoleh nilai 0,25-1 

  



 

 

Lampiran 3 : Penilaian Keterampilan 

 

Indikator : 4.1.1. Membaca bacaan-bacaan bahasa Arab terkait 

topik: ان  .dengan intonasi yang benar ا ْلأ لأو 
  4.1.2. Mengulang bacaan yang telah dibaca terkait topik: َ

اُنَ  .dengan baik dan benar  ا ْلأ لأو 

Teknik penilaian :  Praktek 

Instrumen Penilaian : Rubrik penilaiandan pedoman penskoran 

 

- Rubrik penilaian Aspek Ketrampilan  

No 
Nama 

Siswa 
Kelancaran Makhraj Intonasi 

Nilai 

Akhir 
Ket. 

1       

2       

3       

…       

 

 

- Pedoman Penskoran  

No 

Aspek 

yang 

dinilai 

Kriteria 
Sko

r 

1 Kelancaran Sangat lancar 4 

Lancar 3 

Cukup lancar 2 

Tidak lancer 1 

2 Makharijul 

Huruf 

Hampir sempurna 4 

Ada kesalahan tapi tidak mengganggu makna  3 

Ada kesalahan dan mengganggu makna 2 

Banyak kesalahan dan mengganggu makna 1 

3 Intonasi Hampir sempurna 4 

Ada kesalahan tapi tidak mengganggu makna 3 

Ada kesalahan dan mengganggu makna 2 

Banyak kesalahan dan mengganggu 1 

 

  



 

 

Nilai = Skor yang diperoleh  

 

Kategori nilai: 

A = Sangat baik : Jika memperoleh nilai 3,3-4 

B = Baik  : Jika memperoleh nilai 2,3-3 

C = Cukup   : Jika memperoleh nilai 1,3-2 

D  = Kurang baik : Jika memperoleh nilai 0,3-1 

 

 

Aceh Besar, 3 Desember 2019 

Guru Bid. Studi B. Arab 

 

 

(Ahadiannisa) 

 

  



 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

1. Pilihlah jawaban yang benar dari soal dibawah ini! 

ْورٌَة  -1 ٌّ( –أَبْ َيٌض  –َلْوُُنَا )َأْسَوٌد َسب ُّ  ُبّنِِ
  َكِبْْيٌ(  –ُمَنظٌَّم  –َفْصِلْى )َواِسٌع  -2
 َأْسَوٌد(  -أَبْ َيٌض  –َهِذِه ُكرَّاَسٌة، َلْوُُنَا )َأْخَضُر  -3

 
2. Cocokanlah gambar dan kalimat dibawah ini dengan benar! 

 
  ِمْرَسٌم َلْونُُه َأْْحَُر  -1
 
 
 ََمَْفظٌَة َزْرقَاءٌ تِْلَك  -2

 
 
ْورٌَة بَ ْيَضاءٌ  -3  َسب ُّ

 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(POST-TEST)  

 

Sekolah  : Madrasah Ibtidaiyyah 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester  : V/I 

Materi Pokok  : Qiraah / َلأَواُن  َاْلأ
Alokasi Waktu : 35 Menit 

 

A. Kompetensi Inti  

KI 1 : Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama islam.  

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, 

peduli dan       percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 

teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air. 

KI 3 : Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati dan 

menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya dirumah, di sekolah dan tempat bermain. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahsa yang jelas, sistematis 

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi  

 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.1 Mengidentifikasi bunyi huruf, kata, 

frasa dan kalimat sederhana terkait topik: 

أَلْلَواُن ا َ  
baik secara lisan maupun tertulis 

3.1.1 Menyimak dengan baik bacaan 

guru menai makhraj, tekanan 

bacaan kata dan kalimat 

3.1.2 Membedakan bunyi huruf-huruf 

yang berdekatan pelafalannya  

3.1.3 Menemukan cara membaca huruf, 

kata dan frasa yang benar 

4.1 Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa 

dan kalimat Bahasa Arab terkait topik:  

 َاأَلْلَوانُ 

4.1.1 Meniru bacaan guru tentang kata 

dan kalimat 

4.1.2 Membaca kata dan kalimat 



 

 

dengan fashih dan intonasi yang 

benar 

4.1.3 Mengulang bacaan yang telah 

dibaca terkait topik:  

انَ   ا ْلأ لأو 

dengan lancar dan benar  

 

C. Tujuan Pembelajaran  

Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan 

mengkomunikasikan tema tentang ( َُاأْلَْلَوان), siswa mampu mengidentifikasi, 

meniru dan melafalkan kata, frasa dan kalimat sesuai dengan yang didengar 

dan mampu menjawab pertanyaan guru secara lisan dengan menunjukkan 

sikap santun, percaya diri dan bertanggung jawab dalam pembelajaran 

dengan menggunakan bahasa Arab yang benar dan sesuai konteks.  

 

D. Materi Pembelajaran (Lampiran)  

Warna-warna ( َُلأَوان   (َاْلأ
 

E. Pendakatan dan Metode  

1. Pendekatan Saintifik 

2. Reading Aloud ( ِرِيّة َهأ   (ِقَراَءُة اْلأ
 

F. Media, Alat/Bahan dan Sumber Belajar  

1. Media :  Rekaman suara 

2. Alat :  Papan tulis, spidol, HP dan audio 

3. Sumber Belajar :  Kamus bahasa Arab, Buku Bahan Ajar Bahasa Arab 

MI Kemenag  RI 2015, internet  

 

G. Kegiatan Pembelajaran  

Langkah 

Pembelajaran 
Deskripsi 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

pendahuluan 

 Mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 Menyapa dan menanyakan kabar murid. 

 Memeriksa kerapian berpakaian, kebersihan 

kelas, posisi tempat duduk dan memeriksa 

kehadiran. 

 

10 

Menit 



 

 

 Memberikan apersepsi yang berkaitan dengan 

materi untuk membangkitkan semangat siswa. 

 Siswa mengulang sedikit pembelajaran yang 

sebelumnya dan kemudian guru menggali 

pengetahuansiswa dengan mengajukan 

pertanyaan tentang materi yang akan diajarkan. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

Kegiatan inti 1. Mengamati  

 Memperhatikan kata-kata dalam teks bacaan 

 dari rekaman suara َاأْلَْلَوانُ 
 Siswa mengamati teks bacaan yang dibacakan 

oleh guru dalam rekaman. 
 Siswa menyimak ucapan guru tentang makhraj 

dan intonasi tentang teks  َاأْلَْلَواُن 
2. Menanya  

 Siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

tentang cara membaca kata dan maknanya 

dalam topik  َاأْلَْلَواُن kemudian diminta siswa lain 

menjawabnya 

 Siswa menanyakan cara menerjemahkan 

kalimat dan kata yang belum diketahui 

maknanya dalam teks  َاأْلَْلَواُن 
3. Mengeksplorasi  

 Guru membagi siswa masing-masing 6 siswa 

per kelompok 

 Siswa, di dalam kelompok membaca teks 

qira’ah, membuka kamus dan menanyakan 

makna kata sulit  tentang teks  َاأْلَْلَواُن  
 Siswa memperhatikan catatann guru di papan 

tulis serta menanyakan hal-hal yang tidak 

diketahui. 

 Siswa menemukan perbedaan mudzakkar dan 

muannath dalam hal warna.  

4. Mengasosiasi  

 Salah seorang siswa dalam setiap kelompok 

membacakan materi dengan nyaring, dan 

mereka saling memperbaiki jika salah makhraj 

dan intonasi bacaan 

 Siswa mendiskusikan makna teks bacaan 

20 

Menit 



 

 

 Siswa menerjemahkan teks bacaan dan 

menanyakan hal-hal yang tidak diketahui 

 Siswa menemukan kesesuaian antara mubtada’ 

dan khabar (subjek dan prediket) 

5. Mengkomunikasi  

 Siswa membacakan hasil diskusi mereka di 

depan kelas dan kelompok lain memberi 

tanggapan. 

 Siswa mendiskusikan hasil diskusi kelompok 

menjadi panel. 

Kegiatan 

penutup 

 Siswa menyimpulkan materi pembelajaran 

dibimbing oleh guru 

 Guru melakukan evaluasi diakhir pembelajaran 

 Guru memberikan refleksi terhadap proses 

pembelajaran 

 Siswa memperhatikan pesan-pesan dari guru 

 Siswa dan guru menutup pembalajaran dengan 

do’a dan salam 

5 Menit 

 

H. Instrumen Penilaian (Terlampir)  

  



 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Materi Pembelajaran  

 
 القراءة

 هيا بنا نقرأ!
 ، ََلَا َفْصٌل َنِظْيٌف َوُمَنظٌَّم. ِف اْلفْصِل َسب ُّْورٌَة َسْوَداُء، َوِخزَانٌَة بَ ْيَضاءُ، َهِذِه َمْدَرَسِِتْ

ِه َوَمْكَتٌب َأْْسَُر، َوُصْنُدْوٌق  َأْسَوُد. َوَهَذا ِكَتاٌب، َلْونُُه أَْزَرُق. َوَذِلَك ِمْرَسٌم، َلْونُُه َأْْحَُر. َوَهذِ 
تِْلَك ََمَْفظٌَة، َلْوُُنَا أَْزَرُق. َوَهِذِه ُكرَّاَسٌة، َلْوُُنَا َأْخَضُر. ِف اْلَمْحَفظَِة ِمْسطَرٌَة، َلْوُُنَا َأْْحَُر. وَ 

َك َسيَّارٌَة، أَْقاَلٌم، َلْوُُنَا َأْْحَُر، وَُكُتٌب َلْوُُنَا َأْسَوُد. أََماَم اْلَمْدَرَسِة ِلَواٌء، َلْونُُه َأْْحَُر َوأَبْ َيُض. تِلْ 
يَّارَِة َعَجاَلٌت، َلْوُُنَا َأْسَوُد.َلْوُُنَا َأْحَضرُ    . لِلسَّ

  



 

 

Lampiran 2 : Penilaian Afektif 

 

Indikator  : Siswa menunjukkan sikap jujur, disiplin, kerja sama dan          

bertanggungjawab dalam setiap aktifitas. 

Teknik Penilaian : Observasi. 

Instrumen Penilaian : Rubrik lembar penilaian sikap dan pedoman penskoran. 

 

 Rubrik lembar penilaian sikap   

No 
Nama 

siswa 
Jujur Disiplin 

Tanggung 

jawab 
Kerjasama 

Nilai 

akhir 
Ket. 

1        

2        

3        

…        

 

 Pedoman Penskoran  

No 
Aspek yang 

dinilai 
Kriteria Skor 

1 Jujur Sangat sering menunjukkan ketidak berpihakan  4 

Sering menunjukkan ketidak berpihakan 3 

Beberapa kali menunjukkan ketidak berpihakan  2 

Tidak pernah menunjukkan ketidak berpihakan  1 

2 Disiplin Sanga sering menunjukkan disiplin  4 

Sering menunjukkan disiplin 3 

Beberapa kali menunjukkan disiplin 2 

Tidak pernah menunjukkan disiplin 1 

3 Tanggung jawab Sangat sering menunjukkan sikap bertanggungjawab 4 

Sering menunjukkan sikap bertanggungjawab 3 

Beberapa kali menunjukkan sikap bertanggungjawab 2 

Tidak pernah menunjukkan sikap bertanggungjawab 1 

4 Kerjasama  Sangat sering menunjukkan sikap kerjasama 4 

Sering menunjukkan sikap kerjasama 3 

Beberapa kali menunjukkan sikap kerjasama 2 

Tidak pernah menunjukkan sikap kerjasama 1 

  

  



 

 

Nilai akhir = Jumlah skor yang diperoleh 

      4  

 

 

Kategori nilai sikap: 

A: Sangat baik : Jika memperoleh nilai 3,25-4 

B: Baik  : Jika memperoleh nilai 2, 25-3 

C: Cukup  : Jika memperoleh nilai 1, 25-2 

D: Kurang baik  : Jika memperoleh nilai 0,25-1 

  



 

 

Lampiran 3 : Penilaian Keterampilan 

 

Indikator : 4.1.1. Membaca bacaan-bacaan bahasa Arab terkait 

topik: ان  .dengan intonasi yang benar ا ْلأ لأو 
  4.1.2. Mengulang bacaan yang telah dibaca terkait topik: َ

َ ان   .dengan baik dan benar  ا ْلأ لأو 

Teknik penilaian :  Praktek 

Instrumen Penilaian : Rubrik penilaiandan pedoman penskoran 

 

- Rubrik penilaian Aspek Ketrampilan  

No 
Nama 

Siswa 
Kelancaran Makhraj Intonasi 

Nilai 

Akhir 
Ket. 

1       

2       

3       

…       

 

 

- Pedoman Penskoran  

No 

Aspek 

yang 

dinilai 

Kriteria 
Sko

r 

1 Kelancaran Sangat lancar 4 

Lancar 3 

Cukup lancar 2 

Tidak lancer 1 

2 Makharijul 

Huruf 

Hampir sempurna 4 

Ada kesalahan tapi tidak mengganggu makna  3 

Ada kesalahan dan mengganggu makna 2 

Banyak kesalahan dan mengganggu makna 1 

3 Intonasi Hampir sempurna 4 

Ada kesalahan tapi tidak mengganggu makna 3 

Ada kesalahan dan mengganggu makna 2 

Banyak kesalahan dan mengganggu 1 

 

  



 

 

Nilai = Skor yang diperoleh  

 

Kategori nilai: 

A = Sangat baik : Jika memperoleh nilai 3,3-4 

B = Baik  : Jika memperoleh nilai 2,3-3 

C = Cukup   : Jika memperoleh nilai 1,3-2 

D  = Kurang baik : Jika memperoleh nilai 0,3-1 

 

 

Aceh Besar, 3 Desember 2019 

Guru Bid. Studi B. Arab 

 

 

(Ahadiannisa) 

 

  



 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

 

1. Pilihlah jawaban yang benar dari soal dibawah ini! 

ْورٌَة َلْوُُنَا )َأْسَوٌد  -1 ٌّ( –أَبْ َيٌض  –َسب ُّ  ُبّنِِ
  َكِبْْيٌ(  –ُمَنظٌَّم  –َفْصِلْى )َواِسٌع  -2

 
2. Cocokanlah gambar dan kalimat dibawah ini dengan benar! 
 

  ِمْرَسٌم َلْونُُه َأْْحَُر  -1
 
 
 ََمَْفظٌَة َزْرقَاءٌ تِْلَك  -2
 
 
ْورٌَة بَ ْيَضاءٌ  -3  َسب ُّ



 

 

 القبلياالختبار 
(Pre-Test) 

 
 القراءة

 
  هيا بنا نقرأ!

 
 ِفي اْلَفْصلي 

، ََلَا َفْصٌل َنِظْيٌف َوُمَنظٌَّم. ِف اْلفْصِل َسب ُّْورٌَة َسْوَداُء، َوِخزَانٌَة بَ ْيَضاءُ،  َهِذِه َمْدَرَسِِتْ
أَْزَرُق. َوَذِلَك ِمْرَسٌم، َلْونُُه َأْْحَُر. َوَهِذِه َوَمْكَتٌب َأْْسَُر، َوُصْنُدْوٌق  َأْسَوُد. َوَهَذا ِكَتاٌب، َلْونُُه 

َفظَِة ِمْسطَرٌَة، َلْوُُنَا َأْْحَُر. َوتِْلَك ََمَْفظٌَة، َلْوُُنَا أَْزَرُق. َوَهِذِه ُكرَّاَسٌة، َلْوُُنَا َأْخَضُر. ِف اْلَمحْ 
اْلَمْدَرَسِة ِلَواٌء، َلْونُُه َأْْحَُر َوأَبْ َيُض. تِْلَك َسيَّارٌَة،  أَْقاَلٌم، َلْوُُنَا َأْْحَُر، وَُكُتٌب َلْوُُنَا َأْسَوُد. أََمامَ 

يَّارَِة َعَجاَلٌت، َلْوُُنَا َأْسَوُد.   َلْوُُنَا َأْحَضُر. لِلسَّ



 

 

 االختبار البعدي
(Post-Test) 

 
 القراءة

 
  هيا بنا نقرأ!

 )قراءة التسجيالت( 
 

 ِفي اْلَفْصلي 

، ََلَا  َفْصٌل َنِظْيٌف َوُمَنظٌَّم. ِف اْلفْصِل َسب ُّْورٌَة َسْوَداُء، َوِخزَانٌَة بَ ْيَضاءُ، َهِذِه َمْدَرَسِِتْ
ِه َوَمْكَتٌب َأْْسَُر، َوُصْنُدْوٌق  َأْسَوُد. َوَهَذا ِكَتاٌب، َلْونُُه أَْزَرُق. َوَذِلَك ِمْرَسٌم، َلْونُُه َأْْحَُر. َوَهذِ 

ََمَْفظٌَة، َلْوُُنَا أَْزَرُق. َوَهِذِه ُكرَّاَسٌة، َلْوُُنَا َأْخَضُر. ِف اْلَمْحَفظَِة  ِمْسطَرٌَة، َلْوُُنَا َأْْحَُر. َوتِْلكَ 
َك َسيَّارٌَة، أَْقاَلٌم، َلْوُُنَا َأْْحَُر، وَُكُتٌب َلْوُُنَا َأْسَوُد. أََماَم اْلَمْدَرَسِة ِلَواٌء، َلْونُُه َأْْحَُر َوأَبْ َيُض. تِلْ 

 يَّارَِة َعَجاَلٌت، َلْوُُنَا َأْسَوُد.َلْوُُنَا َأْحَضُر. لِلسَّ 



 

 

LEMBARAN OBSERVASI 

AKTIVITAS GURU DAN SISWA 

 

Nama Guru : 

Kelas  : 

Hari/tanggal : 

 

A. Petunjuk: Berilah tanda () pada kolom nilai sesuai menurut penelitian 

bapak/ibu: 

1: Berarti “Tidak baik” 3: Berarti “Baik” 

2: Berarti “Kurang baik” 4: Berarti “Sangat baik” 

 

a) Aktivitas Guru 

 

 

No 

 

Aspek yang dinilai 

Nilai 

1 2 3 4 

1 Kemampuan guru mengkondisikan kelas untuk persiapan 

belajar 

  √  

2 Kemampuan guru memotivasi siswa untuk belajar   √  

3 Kemampuan guru melakukan Apersepsi dengan mengaitkan 

pelajaran dengan kehidupan siswa 

   √ 

4 Kemampuan guru dalam menyampaikan tujuan pembelajaran.    √ 

5 Guru menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan 

pembelajaran. 

  √  

6 Kemampuan guru menggunakan metode yang menyangkut 

dengan qiraah jahriyah 

   √ 

7 Kemampuan guru menjelaskan materi pelajaran   √  

8 Guru menggunakan bahasa yang jelas, lugas dan tidak terbata-

bata 

  √  

9 Kemampuan guru menguasai materi pelajaran   √  

10 Kemampuan guru mengawasi keaktifan siswa ketika 

berlangsung pembelajaran 

   √ 

11 Teknik guru menjawab pertanyaan siswa (melempar jawaban 

kepada siswa atau menjawab langsung) 

  √  

12 Kemampuan guru mengarahkan siswa untuk menyimpulkan 

pelajaran 

  √  

13 Kemampuan guru dalam melakukan refleksi   √  



 

 

b) Aktivitas siswa 

 

No Aspek yang dinilai 
Nilai 

1 2 3 4 

1 Kesiapan siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pre 

test 

   √ 

2 Antusias siswa dalam mengikuti pelajaran   √  

3 Siswa terus menerus memperhatikan pelajaran   √  

4 Siswa merespon pertanyaan-pertanyaan guru   √  

5 Siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal 

yang tidak dipahami 

  √  

6 Keaktifan siswa dalam secara mendiri    √ 

7 Keaktifan siswa dalam diskusi kelompok   √  

8 Hubungan siswa dalam belajar kelompok    √ 

9 Hubungan siswa antar kelompok belajar   √  

10 Aktivitas siswa dalam kegiatan penutup   √  

 

 

 

Aceh Besar, 15 Januari 2020 

Pengamat/observer 

 

 

 

(………………………..) 



 

 

Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Hasil 

belajar 

pre test .120 25 .200* .952 25 .273 

post test .154 25 .131 .958 25 .375 

a. Lilliefors Significance Correction  

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

 

 
Test of Homogeneity of Variances 

hasilbelajar    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.004 1 48 .948 

 
 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 pretest 67.00 25 11.990 2.398 

posttest 73.40 25 11.701 2.340 

 
 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

T Df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 pretest - 
posttest 

-
6.400 

3.069 .614 -7.667 -5.133 -10.428 24 .000 

 



 

 السرية الذاتية
 

 البياانت الشخصية وال: أ

 أحداينساء : االسم الكامل -1
 160202052 : رقم القيد -2
 1991فربايري  1أتشيه كربى،  : حمل واتريخ امليالد -3
 اإلانث : اجلنس -4
 اإلسالم : الدين -6
 إندونيسية : اجلنسية -5
 متزوجةغري  : احلال اإلجتماعية -7
  .Desa Grot Manyang, Kec : العنوان -1

Indrapuri, Kab. Aceh Besar 
 طالبة : العمل -9

  ahadiannisa98@gmail.com  : لكرتوينالربيد اإل -10
 (Alm)ندرى بودمين إ : باسم األ -11
 - : العمل -12
 ملياان : ألماسم ا -13
 ربة البيت : العمل -14
  .Desa Grot Manyang, Kec : العنوان -16

Indrapuri, Kab. Aceh Besar 
 

  اثنيا: خلفية التعليم

 بتدائية املدرسة اال -1
(MIN Bukit Baro II Indrapuri  2009سنة) 

mailto:ahadiannisa98@gmail.com


 

 املدرسة املتوسطة  -2
(SMPIT Al-Fityan School Aceh  2012سنة) 

 املدرسة الثانوية -3
(SMAIT Al-Fityan School Aceh  2016سنة) 
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