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 0601يوليو9بند أتشية، 
 الباحثة،

 
  

 عائشة اميين
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 استهالل                                      

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 ْسَتِوي الَِّذْيَن يَ ْعَلُمْوَن والَِّذْيَن الَيَ ْعَلُمْونَ ُقْل َهْل يَ                         

 (9:الزمر)                   

 يَ ْرَفُع هللا الَِّذْيَن اَّمنُ ْوا ِمْنُكْم والَِّذيَن  اُْوتُ ْوا الِعْلَم َدَرجَات                         

  (.22:اجملادلة )                                      

   (صدق هللا العظيم)                                    

 

 وليس يزيد يف الرزق العناء     ورزقك ليس ينقصه التأين

 واَليؤس عليك والَ رَخاء      وآلحزن يدوم واَلسرور

      (اإلمام الشافعي رمحهاهلل)        
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 إهداء

والصالة والسالم على رمحة للعاملني واتبع .فعة العليةأوىل العلم يف الر . احلمد هلل على كل احلل
 . ...هداية إبحسان إىل يوم الدين

،أشكر كما على كل من األدعية اليت كرمين منذ (افرصل و رمحية)أيب وأمي الكرمان 
 . ...لعل هللا جيزيكما أحسن الثواب يف الدنيا واألخرة.الصغار

 أشكر لكما على ( المي حممود املاجستري وفضيلة املاجستريالدكتورة س)املشرفتان الكرميتان         

 احسن اإلشراف يف لكرميتان هبذه الرسالة              
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 بوابتالصاحبات احمل

امليد انوم، جوز دهيا، تشايسياد، أمسارند ،نويف، النساء فطري، رمحة فطر، قسمل مولن، )
وعلى .على املساعدة يف إجناز هذا البحث العلمي أقول لكم شكرا جزيال( خديف جونك،  حندرا

 .مجيع صديقايت وأصدقائي يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية،جزاكم هللا خريا اجلزاء

وأخريا،أرجو أن تكون هذه الرسالة انفعة لكل من لكل من هلم اإلهتمام ابلرتبية ومسؤلية 
 ...اللهم اّمني. عليها
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 يرشكر وتقد

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

والصالة والسالم . احلمد هللا رب العاملني الذي جعل اللغة العربية لغة القرآن واللغة ينطق هبا الإلنسان
 .على سيد األانم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص و على آله وأصحابه ذوى الكرام

تطبيق طريقة التعلم التعاوين  " فقد انتهت الباحثة إبذن هللا وعونه من كتابة الرسالة حتت املوضوع
 MAN دراسة تيجريبية ىف) لرتقية قدرة الطلبة على فهم النصوص  Number Heads Togetherأبسلوب 

Simeulue ") اليت قدمتها لكلية الرتبية إمتاما لبعض الشروط والواجبات املقررة للحصول على شهادة
بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني اجلامعة الرانريي  (S.Pd)اجلامعة األوىل يف علوم الرتبية اإلسالمية 

 .احلكومية اإلسالمية بندا أتشيه

يف هذه الفرصة تريد الباحثة أن تقدم الشكر لوالديها الكرمني مها افرصل  ورمحية على كل من 
 .لعل هللا جيزيكهما أحسن الثواب يف الدنيا  واألخرة. األدعية اليت كرمها منذ الصغار

حثة الشكر للمشرفتني الكرميتني مها الدكتورة سالمي حممود املاجستري وفضيلة املاجستري وتقدم البا
اللتان قد بذال جهودمها لإلشراف على هذه الرسلة من بدايتها إىل هنايتها عسى أن جيزيهما هللا 

 .أحسن اجلزاء

هيل املعلمني ورئيس قسم مث تقدم الباحثة أمسى حتتيته والعرفان ملدير اجلامعة وعميد كلية الرتبية وأت
تعليم اللغة العربية ومجيع األساتذ ايون سفيرت اليت قد أدوا جبهم الئق ابلتقدير واإلجالل وعملوها 

وتقدم الباحثة شكرا جلميع موظفي قسم تعليم اللغة . أنواع العلوم املفيدة وأرشدوها إرشاداصحيحا
 ه الرسالةن قد ساعدوها ودفعوها إىل إمتاما كتابة هذالعربية جبامعة الرانريي وكذلك جلميع زمالئها الذي
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 MAN Simeulueورئيس مدرسة األول  MAN Simeulueوتقدم الباحثة احرتام والعرفان ملدير مدرسة 
 .ومجيع األساتذ ايون سفيرت فيه

الدعاء أخريا ترجو الباحثة النقد البنائي واإلفرتاحات من القارئني إلكمال الرسلة، وختتتم الباحثة اب
 .آمني اي رب العاملني" عسى هللا جيعل هذه الرسالة انفعة للناس أمجعني "
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 مستخلص البحث

لرتقية قدرة   Number Heads Together تطبيق طريقة  العلم التعاوين أبسلوب  : عنوان البحث 
 (MAN Simeulueدراسة جتريبية يف )الطلبة على فهم النصوص 

  عائشة اميين : اسم الكامل 

 106060106  : رقم القيدم

 Number Heads Togetherتطبيق طريقة التعلم التعاوين أبسلوب : إن املوضوع هلذه البحث هو  

،وقد إختارت الباحثة (MAN Simeulue دراسة تيجريبية ىف) لرتقية قدرة الطلبة على فهم النصوص 
ملطالعة ألن النصوص من درسة ا  هذه املوضوع ألن الطلبة هبذه املدرسة يواجهون الصعوابت يف فهم

يف احلقيقة ترى الباحثة إن املدرسة تستخدم الطريقة العادية  . املدرسة ال تستخدم الطريقة املناسبة
وقلة فهم على املقصود من . كقراءة الناص مث حترجم بنفسها، حىت يكون الطلبة سائمني لدى الطلبة
ة أن تستعمل مدخل التعلم احلكاية يف درسة املطالعة وجيعلهم ليهتمون ابلدراسة، فجرب الباحث

وأما أهداف البحث فهي معرفة سيطرة الطلبة بتطبيق . Number Heads Togetherالتعاوين أبسلوب 
لرتقية قدرة الطلبة على فهم النصوص، Number Heads Together مدخل التعلىم التعاوىن أبسلوب

، وأما أدوات البحث فهي (pre-Experiment)ومنهج البحث فهو البحث التجربيي ابلتصميم متهدية 
كل   MAN Simeulueواإلختبار القبلي  واإلختبار البعدي، واجملتمع هلذا البحث هي مجيع الطلبة يف 

طالب،فالعينة يف هذه البحث هي الطلبة الصف األول  119الطلبة يف هذه املدرسة يبلغ وعددهم 
IPA  لم التعاوىن أبسلوبطالب،وأما نتائج البحث هي أن تطبيق مدخل التع 06عددهمNumber 

Heads Together   فعال لرتقية الطلبة على فهم النصوص،وقد حصلت الباحثة على نتيجة اإلختبار
أكرب  t-testوتكوان الفرض الصفري مردودا والفرض البديل مقبوال،ألن النتيجة. القبلي ونتيجة البعدي

 (20،0<13،10>0،69)هي  t-tabelمن النتيجة 
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ABSTRACT 

 

Title of the search  : Using Number Heads Together Method to improve student ability 

derstanding arabic text ( an experimental studi in madrasah MAN 

Simeulue) 

Name               :  Aisyah Amini 

NIM               : 160202150 

 

       The title of this research is : Using Number Heads Together Method to improve 

student ability understanding arabic text  (an experimental studi in madrasah MAN 

Simeulue). Researcher chose this topic because of  student in the madrasah MAN Simeulue 

not eager learning arabic text,because teacheers rerely use appropriate methods,teaches only 

use the usual method of reading text and meaning it personaly,therefore,researchers want to 

provide a solution to this problem,and researchers try to use Number Heads Together method 

to improve student ability understanding arabic text.While the researcher intrument is  

learning implementation questionnaire,the pretest,posttest problem,and the observasition 

sheet.while sampel for this research is X IPA graders with 20 understanding arabic text.And 

researchers alread know the pretest and posttes results show that the null hypothesis is 

rejected and the alternatif hypotesis is accepted,because the ttest value is greter than ttabel is 

: (2,09<13,15>2,68) 
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Abstrak 

  

Judul Skripsi  :  Penerapan Kegiatan Belajar Aktif  Menggunakan Metode Number Heads 

Together pada Perkembangan Kemampuan Siswa dalam Memahami Teks 

(studi eksperiment di madrasah MAN Simeulue( 

Nama Penulis :  Aisyah Amini 

NIM             :  160202150 

 

Judul dalam penelitian ini adalah Penerapan Pendekatan Belajar Aktif  Menggunakan 

Metode Number Heads Together untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami 

teks ( studi eksperiment di madrasah MAN Simeulue). Peneliti memilih topik ini karena 

siswa di madrasah tersebut kurang mampu untuk memahami teks bahasa Arab yang ada 

dalam bacaan pelajaran bahasa Arab karena guru jarang menggunakan metode yang sesuai, 

guru hanya menggunakan metode biasa yaitu  membaca dan mengartikan  sendiri sehingga 

membuat murid bosan mengikuti pelajaran dan kebanyakan murid susah memahami maksud 

dari isi teks. Oleh karena itu, peneliti memberikan solusi untuk masalah ini, dan peneliti 

mencoba untuk menggunakan salah satu metode yaitu Number Heads Together, tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan siswa dengan menggunakan 

metode Number Heads Together dalam memahami teks Arab.Metode penelitian ini adalah 

eksperimen dengan menggunakan desain pre-eksperiment. Adapun instrument penelitian 

adalah angket,soal pretes dan posttest,dan lembar observasi.Populasi untuk penelitian ini 

adalah seluruh siswa yang di Madrasah MAN Simeulue yang berjumlah 119 Ssiswa 

sedangkan sampel untuk penelitian ini adalah siswa kelas X IPA yang berjumlah 20 0siswa. 

Adapun hasil penelitian ini adalah penerapan pendekatan belajar aktif menggunakan metode 

Number Heads Together efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami 

teks.Dan peneliti memperoleh hasil  pretest dan posttest yang menunjukkan  bahwa Hipotesis 

nol ( HO) di tolak dan Hipotesis Alternatif (Ha) di terima, karena nilai ttest lebih besar dari 

pada ttabel yaitu : (2,09<13,15>2,68) 
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 الفصل األول

 أساسيات البحث

 مشكلة البحث - أ

. لثقافاتوا العلوم وهي مصدر املقروءة  فهم النصوص هي تدريس اللغة العربيةيف  ومن األغراض
عرف اإلنسان على خمتلف  ال ميكن استغناء عنها، ومن خالهلا يتل املهمة الىتاتصالفالقراءة وسيلة ا

التحصيل وشغل أوقات و  الثقافات، وهي وسيلة التعليم  األساسية، وأداته ىف الدرس املعارف و 
ف ىف تعليم اللغة العربية للحصول على اإن فهم النصوص العربية حل لتحقيق األهد. 1الفراغ

حىت . طريقة املناسبة يف عملية التعليم والتعلمللمدرس أن خيتار الاألغراض الرتبوية، لذلك ينبغى 
 .ابهرا امية جناحيالتعلإجراء وظيفته ينجح املدرس يف 

مادة املطالعة كمادة من املواد  الطلبة ايتعلم فيه إحدى املدارس اليت   MAN Simeulueإن 
التعليم املدرس ىف عميلة  تخدمهايسأن طريقة يبدو من خالل املالحظة قع ا، يف الو افيه دروسةامل

الباحثة إىل  دفعت ، هذا ممالى ما حيتاج إليه الطلبةاليتفق وال يسري ع MAN Simeulueب        والتعلم
القراءة بة على و صعتعانيهم ال الطلبةن بعض إ. MAN Simeulueمباشرة ىف  إجراء البحث العلمي

درسني على استخدام الطريقة املناسبة ومل تكن وهذه الظاهرة يرجع إىل تقصري امل ،وفهم النصوص
انطالقا مما سبق ذكره تريد الباحثة إبجراء البحث العلمي املعنون  . الطريقة املطبقة جذابة لطلبة

لرتقية قدرة الطلبة على  Number Heads Togetherالتعلم التعاوىن أبسلوب  طريقةتطبيق بـــــــ
 (. MAN Simeulueبية ىف يدراسة جتر ) فهم النصوص 

                                                             
 926ص ( ه 1131دار املسلم للنشر والنوزع ،و التوزع : ايض الر ) املهارة الغوية ماهيتها و طرائق تنميها، امحد فؤاد عليان، 1
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 أسئلة البحث   - ب
 :نظرا مما سبق قامت الباحثة بتحديد أسئلة يف هذه الرسلة كما اييل

فعال لرتقية قدرة  Number Heads Togetherهل طريقة التعلم التعاوين أبسلوب  -1
 ؟ MAN Simeulueىف الطلبة على فهم النصوص العربية 

أبسلوب تعلم التعاوين كيف أنشطة الطلبة واملدرسة  على تطبيق طريقة ال -0
Number Heads Together   ىفMAN Simeulue ؟ 

 

 أهداف البحث  -ج    

 :وأما أهداف هذه الرسالة فهي            

 الطلبةلرتقية قدرة فعال  Number Heads Togetherأسلوب  لتعرف على فعليةا -1
 MAN Simeulueىف على فهم النصوص العربية 

أبسلوب رسة  على تطبيق طريقة التعلم التعاوين التعرف أنشطة الطلبة واملد -0
Number Heads Together   ىفMAN Simeulue ؟ 

 

 أمهية البحث -د    

 Number headsيساعد الطلبة على فهم النصوص العربية  أبسلوب : للطلبة  -1

Together  ىفMAN Simeulue 
 .لتسهيل املدرسة يف إجراء  عملية التعليم والتعلم: للمدرس  -0

 
على  Number Heads Togetherزايدة املعرفة اجلديدة ببطبيق أسلوب : باحثة  لل -3

 .فهم النصوص العربية
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 اإلفرتاضات وفروض البحث

 :وأما الفروض اليت افرتضتها الباحثة يف هذا البحث فهي كما يلي         

الطلبة  فعاال لرتقية قدرة Number Heads Togetherمل يكن أسلوب :  (HO)الفرض الصفرى  -
 MAN Simeulueىف  على فهم النصوص

فعاال لرتقية قدرة الطلبة  Number Heads Togetherيكون أسلوب :  (Ha)الفرض البديل  -
 MAN Simeulueىف  .على فهم النصوص

 حدود البحث  -و  

 احلد املوضوعي   -1

بة على يف لرتقية قدرة الطل Number Heads Togetherاستخدم أسلوب "تسعي الباحثة يف       
 .فهم النصوص، وتستعمل الباحثة يف تدريس املطالعة

 احلد املكاين -0

 .يف الفصل األول MAN Simeulueىف تريد الباحثة أن تبحث هذه الرسالة      

 احلد الزماين  -3
 .0606إن الباحثة تبحث هذا البحث يف العام الدراسي 

 معاين املصطلحات -ز

لباحثة أن تشرح بعض معاين املصطاحلات اليت تتضمن يف قبل احلوض يف لب الرسالة حيسن اب    
 : وهذه املطلحات فيما يلي. هذا البحث لتسهيل املعرفة والفهم عن املقصود فيه

 تطبيق التعلم التعاوين -1
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وهو وضع شيء موضع التنفيذ أو قيد  " تطبيقا-يطبق-طبق"كلمة التطبيق لغة مصدر من 
ق يواملراد ابلتطب. .يف استعمالهه االصطالحي هو السعي ما معناأو   0االختبار واالستعمال

يف تعليم  Number Heads Togetherاملدرس أسلوب  استخدام ىف هذه الرسالة  الباحثةةعند 
 3 .النصوص العربية

، وأما اإلصطالح فهو 1درس وعرف : تعلماومعناها " يتعلم-تعلم"كلمة تعليم مصدر من 
 .0يءأواحلصول على ش اب كتسفهو اال 

وأما اإلصطالح . يتعاون تعوان ومعناها ساعو وأعان-مصدر من تعاون" التعاوين"كلمة 
ومصطلحة التعلم التعاوين مقابل مبصطلحة اإلجنلزية  0قائمة على التعاوىن وتبادل املساعدات

cooperative learning بينهم يف جمموعة  نتعاو ليعطى الفرصة للمتعلم ابالذي أسلوب التعليم  وفه
 .الوظيفة املنظمة تنفيذ صغرية على

0-  “Number Heads Together”  هي أحد أساليب التعلم التعاوين ويصمم لتؤثر منط
تفاعل الطلبة وكان خيارا على بناء فصل تقليدية وهذا األسلوب  الطلبة يف مراجعة 

 7.املواد ولرؤية تفاهم الطلبة عن مواد الدرس
 ترقية  -3

رقيا، وهي أن يعرف حصول الدرس للطلبة لكي يبلغوا و -يرقي-من رقى" ترقية"كلمة 
ويقال مازال فالن يرتقي به األمر حىت بلغ غايته أي مازال . إىل أهدافهم التعلمية

 .ينتقل به من حال إىل حال

                                                             

    007. ص 0663داراملشرق، : بريوت ) املننجد الوسيط العربية املعاصرة، مجيع احلقوق حمفوظة ،          0  
 101-106ص ( م 0662داراملشرق، : بريوت . ) الطبعة األربعوناملنجد يف اللغة واألعالم،مجع احلقوق حمفوظات،  3
 21. ص( 1106مكتة امللك فهد الوطينة ، : الرايض )  .املعجم العرىب بني يديك عبد الرمحن،  1
  00.، ص( 1991: بريوت ) أساس تعلم اللغة وتعليمها،دار اخنضة العربية،  0
 771. ص، ...املنجدالوسيط مجيع احلقوق حمفوظة ،  0

 
7
 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif – Progresif, ( Jakarta, Kencana Prenada Media 

Group ,2009) . hlm .82. 
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 فهم النصوص  -1

  (Understanding)الفهم . حسن تصوره  عنعرفه  ،علمه: هو  يفهم،-من فهم" فهم"كلمة 
هو عميلة نفسية ترتبط مبفهم جمرد أو شيء حسن  (Intellection )عامية  التجميع ويسمى أحياان ابل

وأن  شيءحيث يكون الشخص قادرًا على التفكري يف هذا املفهوم أو ال ،مثل شخص أو رسالة
يستعمل مفاهيم للتعامل املناسب مع الغرض ويقصد ابلفهم القدرة على إدراك املعاين واألبعاد 

التحليل والنظرة املوضوعية  احملايدة د و ة واخلارجية لفكرة ما مبا يتضمن معانيالنقوالالقات الداخيل
وينضم اىل ذلك معىن الرفص، وخيتلف ذلك معىن تفهم وهي وضع ما أو حماولة تقبله ويعترب ذلك 

 .نوعا من أنواع التأبيد لتلك الفكرة

، النص هو 2ملؤلفوالنصوص مفردها نص، وهي صيغة الكالم األصلية الذي ورد  من ا
من تلك األراء ميكن تفسريها أن و  .لكتابة العلميةاك  أوايت القصائد والرو املكتوبة شامال كابعض 

ئي املكتوبة مقدم من كاتيب النص إىل القار  أوالنص لغة حمدودة فيها احملتوى والشكل سواء الشفوية 
 .احملدد القصدلنقل  غرض

 الدراسات السابقة -ح

راسة السابقة من أهم أساسيات البحث اليت استخدمها الباحثة ملعرفة أسلوب كانت الد        
وهذه الدراسة تساعد الباحثة على مقارنة النتائح ومعرفة جوانب الفرق . الدراسة إجيابيتها وسليبتها

 :بني دراسته احلالية والدرسات السابقة وال ستفادة من خربات الدارسني السابقني وهي فيما تلي

 زكراييت: اإلسم  - أ

 006217972: رقم القيد 

 

 
                                                             

 300. ص... املعجم العرىب بني يديك عبد الرمحن،   
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 .تعليم النحوى بطريقة اإلقتصاء اجلماعي لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة : املوضوع  

ونتائجه . األهداف من هذا البحث ملعرفة على إجرءت تعليم النحو بطريقة اإلقتصاء اجلمعي .1
النحوى ويرقي قدرة الطلبة على مهارة إن تطبيق اإلقتصاء اجلماعي يوثر أتثريا ابلغا يف تعليم 

 .القراءة
كانت نتيجة الطلبة يف فهم النحو قبل اإلجراءات منحفظة وانقصة، ظهر هذا الرأي حيث  .0

و النتيجة بعد ( نتيجة انقصة)  73، 10يف نتيجة اإلختبار القبلي وهو على الدرجة املتعدلة 
نتيجة )  00، 23لى الدراجة املعتدلة إجراء التعليم مرتفعة كما ظهر يف اإلختبار البعدي ع

 (جيدة جدا
كانت نتيجة الطلبة وقدرهتم على القراءة قبل اجلراءات منحفضة وانقصة، ظهر هذا الرأي  .3

والنتية ( نتيجة انقصة)  90، 10حيث ىف النتيجة االختبار القبلي وهى على الدرجة املعتدلة 
 0، 20بعدىي وهي على الدرجة املعتدلة بعد إجراء التعليم مرتفعة كماظهر يف اإلختبار ال

 (نتيجة جيدة جدا)

 

متساواي يبحث مهارة القراءة : وجوه التشابه : العالقة بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية هي 
 .، متساواي بتطبيق التعلم التعاوين

لرتقية قدرة  Number Heads Togetherأسلوب هذه الرسالة تستخدم : وجوه اإلختالف  -
 .لطلبة على فهم لقراءة ومفهوم النصا

 
 ديوى سوسنىت: اإلسم  - ب

  001101623: رقم القيد 
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إبستحدام وسيلة البطاقة التعليمية لرتقية قدرة    cooperative scriptتطبيق أسلوب : املوضوع 
 (. MTsS Lam Ujongدراسة جتريبية ب ) الطلبة ىف تعليم اللغة العربية 

إبستخدام وسيلة  cooperative scriptاملعرفة على فعالة تطبيق أسلوب األهداف من هذا البحث 
 cooperativeالبطاقات التعلمية لرتقية قدرة الطلبة ىف تعلم اللغة العربية ونتائجه أن تطبيق أسلوب 

script  إبستخدام وسيلة البطاقة التعلمية فعال لرتقية قدرة الطلبة ىف تعلم اللغة العربية، بدليل على
 61، 0<  01، 3>  وهى ttabelنتيجة  أن

 :العالقة بني الدرسة السابقة وادراسة احلالية هي 

 متساواي عن نوع من تعلم التعاون : وجوه التشابه  -
 متساواي تطبيق تعلم التعاوىن لرتقية قدرة الطلبة  :               

 Number Heads Togetherأسلوب هذه الرسالة تستخدم وسيلة : وجوه اإلختالف -
 طريقة كتابة الرسالة -ط

 : الباحثة على عتمدتأتليف هذه الرسالة وكتابتها فوأما طريقة  

دليل كتابة الرسالة  اجلامعية األوىل الذي أصدره قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وأتهيل "
  .0610املدرسني جبامعة الرانريي سنة 
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 علم التعاوين وخصائصهالت . أ

جية تدريس انجحة، يتم فيها إستخدام اجملموعات الصغرية، وتضم كل جمموعة تالميذ يإسرتات
ذوى مستوايت خمتلفة يف القدرات، ميارسون أنشطة التعلم متنوعة لتحسن فهم املوضوع املراد 

اإلخجاز والتخصيل دراسته، وكل عضو عليه مساعدة زمالئه ىف اجملموعة على التتعلم، يف جو من 
 .واملتعة أثناء التعلم

وقد ظهرت فكرة العمل اجلماعى التعاوين لتأكيد روح التعاوين واجلماعية يف العمل، بدال من 
الفردية واملنافسة الشديدة ذات التأثريات السلبية على الفرد واجملتمع والتالميذ  الذين  يعلمون 

املواد بصورة أفضل، ويتقبلون زمالئهم املتأخرين متعاونني يف جمموعات يستطيعون السيطر على 
 .دراس

وهذه االسرتاتيجية حتقق احد أهداف تعليم اللغة العربية لدى الداسني من حيث املشاركة ، 
وإبداء الرأى والتعاون، وتكون االجتاهات اإلجابية حنو العمل اجلماعى، وحنو املواد الدراسية وهى 

 .ج اللغة العربية بوضع هذه االسرتاتيجية موضع التنفيذيستخدمها، وقد تفيد واضعى مناه

ومن مزااي هذه االسرتاتيجية بنسبة للتليميذ أنه جيد من خالهلا الفرصة إللقاء األسئلة والتعبري 
عن رأيه، وميكن االستفادة من خطأه إذ أخطأ، وتتحسن نوعية تفكره، ويكتسب الكثري من 

 .مهارات اللغة العربية

ويف تعديل اجتاهات  ،سرتاتيجية ىف التحصيلن الدراسات فعلية هذه إوأكدت كثري م
الناقد، ويف عالج  ويف تنمية األماط املختلفة من التفكري كالتفكري االبتكارى، والتفكري ،الدراسني

 صعوابت اليت

وىف ويف جمل اللغة العربية استخدامت هذه االسرتاتيجية بكفاءة ىف تنمية مهارات التعبري الكتاىب ، 
 9.تنمية املفاهيم النحوية، ولتنمية مهارات التذوق األدىب

                                                             
 072. ص( 0610علم الكتب، : القهاهرة . ) ، طبعة  أول تنمية مهارات اللغة العربية  سعيد عبدهللا الىف ،  
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 جائزة جمموعة -

 املسائلة الفردية -
 النجاح معا -

 
   Numbered head together تعريف أسلوب  . ب

 

 Number Head together (NHT )مفهوم أسلوب -
   

(Number heads together) اط هو نوع من أنوع التعلم التعاوين الذي يصمم ليؤثر أمن
 Number Heads واول الذي يعرف  . تفاعل الطلبة للخيار على بناء فصل التقليد

Together (NHT) هوSpencer Kagen  

إلشراك اكثر الطلبة يف حبث املواد الذي توجد يف املواد املعني ولتحقق    (1992)
 .فهمهم عن الدراس

 Number heads together (NHT)خطوات أسلوب  -2
 :فهو  أما خطوات أسلوب

 16.وكل الطلبة توجد األرقام. فسمت املدرسة الطلبة إىل جمموعات  -
 11.وكل جمموعات يعملوها. تعطى املدرسة لكل جمموعات مترينا  -
 .كل فرقة تناقشوا اإلجابة الصحيحة، وتؤكد لكل أعضائهم أن يعرفوا  اإلجابة -
 .داعت املدرسة أحد األرقام الطلبة وتقدموا نتيجة املناقشة -
 .عدد اآلراء من الطلبة وتشري املدرسة إىل رقم آخر يقبلوا -
 10.االستنباط -

 

                                                             
10

 Miftahul Huda , Cooperative Learning , ( Yogyakarta, Pustaka Pelajar,2013) hlm 130 
11

 Agus Suprijono ,Cooperetve Learninng Teori dan Aplikasi Paikem, ( Yogyakarta, Pustaka Pelajar 

2011) hlm. 92. 
12

 Rudi Hartono, Ragam Model Mengajar yang mudah dan di terima Murid, ( Yogyakarta, DIVA 

Press, 2013) hlm. 154. 
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  Number Heads Together ( NHT)مزااي وعيوب أسلوب  -0

 :أما مزااي أسلوب فهي 
لرتقية التعاون بني الطلبة ، ألن يعلم ويعتلم الطلبة عند عميلة التعليم يف الفرقة الواحدة  -

 .للمناقشة
 .، ألن لكل الفرقات الوجبات املختلفة أن يبثواهالرتقية مسؤلة الطلبة مجاعة  -
يوجه   Number Heads Togetherتدريب الطلبة لتوحيد  الفكر أوالرأي ألن أسلوب  -

 .الطلبة ليوحدوا أرائهم يف الفرقة
تدريب الطلبة إلكرام أراء اآلخرين، ألن لكل نتائج املناقشة تسأل منها إستجابة  -

 13.اآلخرين
   

 :فهيأما عيوب أسلوب 
 .يشعر الطلبة ابإلرتباك إلجياد الرتقيم يف الفرقة -
 .صعوبة يف توحيد أراء الطلبة يف الفرقة الوحدة، ألن كل الطلبة حيفظون أاننيتهم -
 .تستغرق املناقشة وقتا طويالحىت يقصر الوقت عند إجراء عملية التعليم والتعلم -
 11. ؤلتهصعوبة الطلبة الصامتة ملناقشة يف الفرقة وصعوبة لطلب مس -

 مفهوم القراءة و أمهيتها  . ج

مفهومة، يتضح أثر إدراكها عند ( صمتة/ مصوتة )إىل معان مقروءة ( الوالضوابط
القاراىء يف التفاعل مع يقرأ وتوظيفة يف سلوكه الذي يصدر عنه يف أثناء القراءة أو بعد 

إىل أمهيتها يف أول اية فالقراءة هي مفتاح احلياة وسرها نوه القران الكرمي 10.اإلتتهاء منها
 نزلت على سيدان دمحم صلى هللا عليه
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 Istarani ,58 Model Pembelajaran inovatif,  ( Medan,Media Persada,2012) hlm.13. 
14

 Istarani ,58 Model Pembelajaran ......hlm.14 
 20. ص( 1992لبنان :بريوت )  خصائص العربية وطرائق تدرسها نيف معروف ،  10
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والقرءة إحدى النوافذ األساسية اليت يطل منها اإلنسان . وسلم وىف أول أمر إهلى وجه له
برتاثة وهى تساعد بناء شخصية وصقلها مبا يكتسب من  على عامل املغرفة والثقافة  وعن طرقها يتصل

 .خربات

ءة عن ابقي فروع اللغة العربية مبالزمتها لإلنسان يف املراحل التعيلمية املختلفة وما ومتتاز القرا      
 بعدها وهي تساعده على النجاه يف املواد الدراسية املختلفة وفهم املواد العلمية املختلفة وهي ليست 

 

الربط الرموز  غاية يف ذاهتا بل وسيلة لغريها من الغاايت من حيث توسيع الثقافة وتدريب العقل على
 10.املكتوبة وما حتمله من معان و أفكار

تتبع كلماته نظرا ونطق هبا، أو تتبع كلماته  –وقراان . نقول قرأ الكتاب قرأءة : مغىن قرأ يف اللغة      
 .ومل ينطق هبا، ومسيت حديثا ابلقرءة الصامة

ففى : التعريف االصطالحي للقراءة  والتعريف اللغوي مشل القراءة اجلهرية، والقراءة الصامته، أما     
النصف االخر من القران العشرين كثرت األحباث والدراسات حول القراءة، ونتيجة هلذه الدراسات 
تطوير مفهوم القراءة من مفهوم يسري يقوم على أن القراءة عملية ميكانية بسيطة إىل مفهوم معقد 

 17.ان بكل جوانبهايقوم على أهنا نشيط عقلي يستلزم تدخل شخصية اإلنس

دلت نتائج الدراسات والبحوث الرتبوية اىل وجود عالقة اجيابية بني تنمية شخصية الفرد وصقلها 
وبني القراءة مبعىن أن القراءة ليست عملية الية حبتة يقتصر فيها األمر على التعرف والنطق بل على 

 .استخدام العملية العقلية مثل الفهم والربط واالستنتاج

 :أنتؤثر القراءة  يف الفرد غلى النحو التايل  وميكن

تسهم القراءة يف توسيع خربة الطلبة وتنميتها وتنشط قواهم القلية وهتذب أذواقهم وتشبيع  .1
 .فيهم دافع االسطالع ومتكنهم من معرفة أنفسهم وألخرين

 

                                                             
  172. ص( 0616شركة املؤسة  احلديثة للكتاب، : بريوت )  ,اللغة العربية وعلومها ملراجع يف ترس مهارات على سامي احلالق،  10
 99. ص( 0616دارملسلم، : الرايض )  املهارات اللغاوية ، ،أمحد فؤاد علينا  17
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م تسهم القراءة بسمو خربات االطفال العادية ، فإهنم عندما خيتربون كل ماحييط هب .0

ويتعرفون إليه يساعدهم ذلك على إحرتام طريقة معيشة  االخرين وطرائق تفكريهم مما 
 .يسهم يف ختقيق التفاهم املتبادل بشكل ميسر

 
تفتح القراءة أبواب الثقافة العامة فنجد أغلب القصص ختاطب عقول األطفل وتشبيع  .3

ية كقيم اجلمال واحلق خياليم كما أهناتساعدهم على اكتساب املثل العليا والقيم العال
 .واخلري وهى عبارة عن نقافة عامة يتعلمها االطفال أينما كنوا

 
تساعد القراءة الفرد يف  الفرد  يف إعداد األكادميي فعن طريقها يكتسب املتعلم التحصل  .0

العلمي الذي يساعده على النجاح واتقان املعرفة داخل املدرسة  وعن طريقها  يستطيع الفرد 
 12.ن املشكالت العلمية  تواجهه يف حياته الدراسية األكادمية  واحلياتيةحل كثري م

 أنواع القراءة  .2

القراءة  الصامة أو السرية ، والقراءة : تنقسم  القراءة من جهة طريقة أدائها إىل ثالثة أنواع
اجلهررية، مث كان النوع الثالث حمل خالف بني املربني وهو االستماع فريى املعارضون أن 

ستماع ليس القراءة ابألذن إمنا هو إنصات، وهو نوع من أنواع االتصال ، ووسيلة من اإل
وسائل  التثقيف وتلقي املعلومات ، فإن أجزاانه  هبذا االعتبار كان  كل ماأرشد إىل معىن 

ويرى الؤيدون أن االستماع نوع من . معدودا من القراءة ، كالرموز املعربة، والبصمات، وآلاثر
ألنه وسيلة إيل  الفهم واالتصال  اللغوي بني املتكلما والسامع،تصحبها العمليات  القراءة

 19.العقلية اليت تتم يف القراءة تني الصامتة واخهرية

 :ميكن تقسيم القراءة من حيث  طريقة اأدائها إىل قسمني رئسني مها
 

 القراءة الصامتة . أ
                                                             

 120. صاملراجع يف ترس مهارات اللغة العربية وعلومها ، على سامي احلالق ،   1
 76. ص( م  0666علم الكتب ، : القراهر ) ، اصة طريقة التدرس اخلفخر دالدين عامر   1
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 القراءة الصامتة هي القراءة  اليت يد  

ائ املعن املقصود، ابلنظرة اجملردة من النطق أو اهلمس،والقارئ  يزحف بنظره زحفة ، رك هبا القار 
 :فهى عملية نطق ابلفعل ال ابللسان، ومن أبراز حصائصها. ويرجع أحياان رجعات ليلتقط املعىن

زايدة القدرة القارئ الفهم والرتكيز، وإنكانت تشرتك القراءة الصامتتة مع اجلهرية يف  -
املعىن ، غري أهنا تعىن به اكثر من عنايتها بفهم اللفظ، وهي تتم القدرة على ضرورة فهم 

 .تنظيم األفكار أثناء املطالعة، مبال حظة ما هو رئيس وما هو تفصيلي وجزئي
تتمية الرغبة يف القراءة اجليدة وتذوقها، مبراعة امليل افردى إىل اختيار املقروء، وخلق عادة  -

 .ة فيهاالقراءة بسبب مناء الرغب
 

توطيد العالقة بني القارئ ومصادر القراءة ، بتدريبة على البحث يف الكتب وكيفية  -
 .ألعالم والبلدان واملوضوعات–اإلفادة من املعاجم ودوائر املعارف والفهارس 

زايدة  السرعة يف القراءة، القراءة الصامتتة أسرع من اجلهرية، وقد تستفرق عشر الوقت  -
ر، ألن القارئ الصامت يستمر يف قراءته حىت شهيقه، وال يستعمل بعد التدريب املستم

عضالاتحلنجرة والصدر، وقد تستعمل  الشفاه أحياان، والسيم عند الصفار، واألفضل 
 .عدم إستعماهلا

 06.ابلقراءة الصامتتة يتم اإلعداد للقراءة اجلهرية ، وهي مرحية الحتتاج إىل جهد -
 
 القراءة اجلهرية . أ

انية الواعية اليت  جنهر هبا، بواسطة اجلهاز الصويت عند اإلنسان،  هي القراءة الرب 
 .فنسمعها ونسمعها لألخرين

 
 

 :ولكي تتحق القراءة اجلهرية السليمة  اجليدة، ينبغي أن تتوفر هلا الشروط التالية 
 بشكل واضح –بكليتها وجزئياهتا –رؤية املادة املكتوبة  -

                                                             
 171. ص( 066دار الكتاب اجلامعي، : لعني  طريقة تدريس اللغة العربية ، عبد الغفار دمحم الشيزاوي وأصدقائهم ، 06
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 األصلية الصحيحةإلخراج احلروف من خمارجها الصوتية  -
ضبط حركات القراءة وسكانتها وضوابطها األخراى حسب قواعد اإلعراب واألحكام  -

 الغوية
 مراعة عالمات الوقف واالتزام هبا، نظرا ملا ترتكه من أتثري على جودة القراءة ومعناها -
 (العرب ال تقف على متحرك) تسكني أواخر الكلمات عند الوقف يف أخري اجلملة  -
طبيعة مادة القراءة وأهدافها ومستوى طالب )رعة املناسبة لواقع احلال مراعة الس -

 01(.الصف
 أهداف تدريس القراءة .0

تعد القراءة  املهارة األوىل الىت يلج هبا التلميذ عامل املعرفة واالستعاب عن طريق املادة 
ق اإلشارة وتنبثق أهداف تدريسها من أهداف تدريس اللغة العربية ووظائفها اليت سب.املكتوبة

 :إليه وهى تتلخص مبا يلي 

اكتسب مهارت اقراءة األساسية، الىت تتمثل يف القراءة اجلهرية، مقرونة بسالمة يف  -
 .النطق، وحسن ىف األداء ، وظبت للحركات  والظوابط األخرى ، ومتشيل للمغىن

لعامة القدرة على القراءة االستعابية  الواعية ابلسرعة املنسبة واستنباط األفكار ا -
 .واملعلومات اجلزئية، وإدراك ما بني السطور من معان وما وراء األلفاظ من مقاصد

إثراء ثروة الطلبة اللغوية ، ابكتساب األلفاط والرتاكب واألمناط اللغوية اليت ترد ىف  -
 .نصوص القراءة

 .اإلستفادة من أساليب الكتاب والشعراء، وحماكة اجليد منها -
 .تنميته أبسلوب لغوي صحيح ارتقاء مستوى التعبري و -
توسع خربات الطلب املعرفية والعملية والثقافية ، مبا يكتسب من بطون الكتب واجملاالت  -

 .والصحف وغريها من وسائل النشر واإلعالم
 

جعل القراءة نشاطا حمببا عندالطالب ، لالستمتاع بوقت فراغه بكل ما هو انفع ومفيد  -
 .ومسل

                                                             
 91.ص... خصائص العربية وطرائق تدرسها نيف معروف ، 01
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املعارف والعلوم ، وذلك يف العودة إىل املصادر واملراجع توظيف  القراءة يف اكتساب  -
 .والواثئق والبحوث والدراسات احملتلفة

فالقراءة هي . مساعدة الطالب على تعلم املواد الدراسية املختلفة يف مجيع مراحل التعليم -
أداة التعليم األساسية وهي اجلسر الذ يصل بني اإلنسان والعامل احمليط به، وإن أي 

ق يف السيطرة على هذه املهارة سيؤدي إىل اإلخفاق يف احلياة املدرسية أوال ، وقد إخفا
 .يؤدى إىل  اإلحفاق ىف احلياة أيضا

وأوال وأخريا، أتكيد الصلة وتعزيزها بكتاب هللا وسنة نبية ، واالعتزاز مبا حلفه لنا األابء  -
بنا أالننس أن أول  وجيدر . واألجداد واألسالف من تراث فكري وعلمي وأديب ولغاوي

 إقرأ إبسم ربك الذي)كلمة نزلت من السماء على قلب رسولنا الكرمي هي قوله عز وجل 
وهذا األمر  اجلليل ينبغي أن يدفعنا إىل أن يكون كل واحد من أممتنا قارائ، طالبا (. خلق

 00.ملزيد من العلم واملعرفة
 تدريس القراءة طريقة .3

 :ويقع حتتها طريقتان أساسيتان مهاالقراءة الطريق الرتكبية ىف تعليم : أوال
 :الطريقة احلرفية  -

ويطلق عليها أحيان الطريقة احلجائية  والطريقة الفبائية وهي تقوم على تعليم الطفل 
إىل ايء قراءة وكتابة مث نبدأ  –اثء  -اتء –ابء  -ألف : احلروف احلجائية أبمسائها ابلرتتيب 
مث ينقل " أم" هما كلمة فاأللف تضم إىل امليم لتكوين  يف ضم حرفني منفصلني، لتتالف من

وهكذا يؤلف كلمات أطول،  ومن " وزن" الطفل إىل ضم ثالث حروف منفصلة مثل 
ولتسهيل حفظ احلروف، تضم  جمموعاة منها بعضها إىل . الكلمات يكون مجال قصرية

 ( ابتثجح) بعض، مثل 

 
 

                                                             
 29. ص... خضائص وطرائق تدرسها  نيف معروف ، 00
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وتتعلم األطفال يف هذه احال طرق نطق ( كلمن   –حطى  –هوز  –أجبد ) أو ( خدذرز) 
 .هذه احلروف، مفتوحة ومكسورة ومضمومة ، مث الشدة والسكون وحروف املد والتنوين

  

يذكر اسم احلروف األول من : والتدريب علي قراءة الكلمة عادة، يتم علي النحوى االيت      
مث ينطق اباحلروف ( وفتحه) ثال الكلمة متبوعا بذكر حركة ضبطه، مث صوته كما يطلبه هذا الضبط م

مث يضم احلروفان يف مقطع واحد حىت ينتهي الطفل إيل نطق ( ز فتحه ز : ) الثاين بنفس األسلوب 
 .وزن، وتنتهي هذه العملية بقراءة الكلمة من غري ذكر للحرف اليت تتألف منها: الكلمة كاملة

 الطريقة الصوتية  -
وف بدال من أمسائها، حبث ينطق حبروف الكلمة وتبدأ تلك الطريقة بتعليم أصوات احلر 

مث ينطق الكلمة موصولة احلروف دفعة وحدة زهو ( ع -ز -ز) أوال على انفراد، مثل 
 يتدرج يف ذلك، فبعد أن يتدرب الطفل على أصوات احلروف احلجائية ، وجييد نطقها 

 
قطع واحد، ثالثة مضبوطة فتحا وضما وكسرا،يبدأ املعلم يف تدريبة على مجع صوتني يف م

وهكذ حيث تنتهى إيل أتليف  الكلمات من األصوات ، مث أتليف اجلمل ... أصوات 
ومن الوسائل املفيدة يف التدريب على هذه الطريقة . من الكلمات، أي يتعلم القراءة 

تقدمي الكلمات إىل األطفال يف جمموعاة متشاهبة، بسهل التعرف على األصوات فيها، 
 ...(يصول  –حيول  –يقول : ) مثل
وهذه الطريقة  تتفق مع الطريقة احلجائية يف ( حراب  –ركاب  –جراب  –كتاب ) 

األساس، وهي البدء ابجلزء، وختالفها يف أن الطريقة احلجائية تعىن بتعليم أمساء احلروف، 
أما الصوتية فرتى أن تعلم األمساء يعوق الطفل يف عميلة تركيب الكلمة والنطق هبا، 

املعلمني كانوا، هل تكون أبمساء احلروف أم ابصواهتا ؟ اما بعد ذلك فكانوا  ومعظم
 .يستخدمون أمسا احلرف وصوته حسب مقتضيات املوقف التعليمي

 
 
 



1  
 

 

 

 :طريقة الكلمة  -
يقرأها املعلم أوال، وحياكيه األطفال اثنيا، ويكررر . تعرض الكلمة املختارة أمام األطفال

وقد تربط الكلمة بصورة تساعد . تنطبع صورهتا يف أذهاهنمهذا العمل مرات كافية، حىت 
ويف مرحلة ال حقة يلجأ املعلم إىل حتليل هذه . الطفل على  تذكرها واستقراء معناها

 .الكلمات هبدف  الوصول إىل احلروف اليت يريد تعليمها ألطفاله
 
 :طريقة اجلملة  -

تها أن يقدم املعلم ألطفاله مجلة قليلة وطريق. طريقة اجلملة هي اليت تبدأ جبملة اتمة املعىن
 .األلفاظ مألوفة املعين، وال ختتلف خطواهتا الباقية عن حطوات طريقة الكلمة

طريقة العبارة هي طريقة اجلملة ذاهتا، إال أن العبارة ال يشرتط فيها املعىن :طريقة العبارة  -
 .التام، فيقدم اختيار ألفاظ العبارة على معناها املتكامل

طريقة القصة هي تطوير لطريقة اجلملة، فبدال من أن يكون الدرس مجلة :قة القصةطري -
 03.واحدة، حمدودة مبعناها ، يكون بضع مجل تشكل حكاية بسيطة  أو أنشودة مجلة

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                             
 9. ص...خصائص وطرائق تدرسها ف ،نيف معرو  23



 
 

1  

 

 الفصل الثالث

 منهج البحث

 منهج البحث - أ

ما حبث جترييب هو وأ . ( pre- Eksperiment) يبيةالبحث هو حبث جتريبىي بنوع التجر  إن هذا
منهج البحث العلمي الذي له األثر اجللي يف تقدم العلوم الطبيعية هو املنهج التجرييب تستطيع 

 01(.املتغري التابع)على النتيجة ( املتغري املستقل)أن تعرف أثر السبب  الباحثة بواسطه

 :فهي  وأما خطوات تطبيق طريقة جتريبية

تتفق يف  –اختيارا عشوائيا  –عينة منه حتديد جمتمع البحث ومن مث اختيار  .1
 .النتغريات اخلارجية املراد ضبطها

 .اختبار عينة البحث يف موضوع التجربة اختبارا بعداي .0
 (.جمموعة ب)و ( جمموعة أ) تقسيم عينة البحث تقسيما عشوائيا إىل جمموعتني  .3
 .اختيار أحد اجملموعات اختيارا عشوائيا لتصبح هي اجملموعة التجريبية .1
على اجملموعة التجريبية ( طريقة التعليم املربمج مثال. ) تطبيق املتغري املستقل .0

 .وحجبة عن اجملموعة الضابطق
 .يف موضوع التجربة اختبارا بعداي( اجملموعتان ) اختبار عينة البحث  .0
 .حتليل العلومات .7
 .تفسري املعلومات يف ضوء أسئلة البحث أو فروضه .2
ئج اليت توصل إليه وما يوصى به من توصيات تلخيص البحث وعرض أهم النتا .9

.طبقا للخطوات

                                                             
 363. ص (م 0222مكتبة العبيكان ، الطبعة األول : الرايض )صا حل بن محد العساف ،املدخل إىل البخث يف العلوم السلوكية ، 01
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 Number Headsأبسلوب  ( MAN Simeulue)وتطبق هذه خطوات ب 

Together (NHT) 

 اجملتمع والعينة   - ب
وأخذت .طالبا 106عددهم  MAN Simeulueاجملتمع هلذا البحث هو مجيع الطلبة ب 

 06وعددهم  1ألول من قسم الطبيعي الباحثة العينة من الفصل األول، ومها الفصل ا
 .طالبا

 طرق مجع البياانت واأدواهتا  -ج

املراد أبدوات البحث هي وسيلة اليت جتمع هبا املعلومات احملتاجة إليها إلجابة أسئلة البحث أو 
 :إن أدوات مجع البياانت اعتمادت الباحثة  على األدوات التالية. الفروض

 االختبارات  .2

ة جلمع البياانت الباحثةملقننة إحدى األدوات اليت ميكن أن تستخدمها تعد االختبارات ا
 00.واملعلومات اليت حتتاجها إلجابة األسئلة البحث أو اختبار فروضه

 :وتقوم الباحثةة إبختبارين ، ومها كما يلي 
 (Pre-Test)االختبار القبلي  -

 

جراء التجربة بغرض على حتديد مستوى وهو االختبار الذي ختتربه اجملموعة التجريبية والضابطق قبل إ
وتقوم الباحثة هذا اإلختبار قبل تطبيق مدخل  التعليم التعاوين .  26التحصيل  الدراسي لديهم

Number Heads Togetherأبسلوب  لرتقية قدرة الطلبة على   

 

                                                             
 102-107. ص( 0666مكتبة العيكان ،: الرايض ) املدخل إىل البحث يف علوم السلوكية  الطبعة الثانية، صاحل بن محد العساق ، 00
 367. ص، ... املدخل إىل البحث صاحل بن محد العساق،  00
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فهم النصوص بغرض على تعريف مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة يف فهم 
 .النصوص

  (Post- Test )البعدي االختبار  -

وهو االختبار الذي ختتربه اجملموعة التجريبة والضابطة بعد إجراء التجريبية لقياس األثر                
 07(.التحصيل الدراسي) على املتغري التابع ( التعليم املربمج) الذي أحدثه تطبيق املتغري املستقل 

 Number Headsخل التعليم العاوين أبسلوب ة االختبار البعدي بعد تطبيق مدالباحثةوتقوم 

Together  على فهم النصوص الطلبةلرتقية قدرة. 

الصدق . وأما أداة البحث اجليدة فيبحث أن تستوي شرطني  مها الصدق والثبات             
وثبات ليؤكد مناسبة االختبار قبل . 02احملتوى هو مدى متثيل بنود االختبار للمحتوى املراد قياسة

 .جتريبية لغري العينة يف نفس اجملتمع

واالختبارات يف هذا البحث  .بتنفيد هذا املستوى ألن األداة القياسية  ةالباحثةال تقوم            
ة من االختبارات الباحثةوقد متت هذه االختبارات على تكيف . سؤاال 16مبهارة الكتابة حتتوي عن 

 . ، أتليفه أمين أمني عبد الغاين 0610بة،القاهرة سنة يف الكتاب الكايف قواعد اإلمالء والكتا

 مالحظة املباشرة .0

وهي االستمارة اليت حتتوي على جمموعة من األسئلة أو العبارات املكتوبة مزودة إبجابتها أو اآلراء أو 
 بفراغ لالجبة ويطلب من اجمليب عليها اإلشارة إىل مايراه مهما أو ما ينطبق عليه منها أو ما يعتقد

ة يف هذا البحث بتقسيم ورقة االستبانة على الطلبة ملعرفة استجابة الباحثةفتقوم . 29أنه هو اإلستجابة
Number Heads Togetherالطلبة على استخدام  يف تطبيق  مدخل التعلم التعاوين أبسلوب  لرتقية  

اليت أعدهتا بعد أدواهتا بقائمة االستبانة الباحثةفقد استعملت . على فهم النصوص  الطلبةقدرة   

 

                                                             
 367. ص، ...املدخل إىل البحث صاحل بن محد العسق ، 07
  316. ص، ... املدخل إىل البحث صاحل بن محد العساق ،  02
 310. ص... املدخل إىل البحث صاحل بن محد العساق، 09
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على فهم  الطلبةلرتقية قدرة  Number Heads Togetherتطبيق مدخل التعلم التعاوين أبسلوب 
 .النصوص

وهي متكن من أربع خيارات اإلجابة يعىن وهي موافق جدا بنتجج ، وموافق بنتيج، وغري 
 .لبيةموافق بنتيج، وغري موافق بشدة بننتيجة وعكسها أن كانت األسئلة مضموهنا س

 طرق حتليل البياانت -د

فستستعمل الباحثة   (t- test )وحتليل البياانت عن نتيجة االختبار القبلي والعدي ابختبارات         
   :القانون اآليت

 

   
  

    
 

 

 :البياانت 

 حالصة املالحظة :                 

نتيجة املتغرية األول واملتغرية الثانية ، فهو من اتباع اخلطوات  متوستط الفرق بني:            
 التالية 

           =  
 

 
  

 

      D  : جمموعة الفرق بني نتيجة املتغرية األول ونتيجة املتغرية الثانية، وD  من خطوات اآلتية : 

 

D = X –Y 
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– Y D=X :تغرية  الثانية نتيجة املتغرية األول انقصة بنتيجة امل. 

X    :نتيجة املتغرية األول. 

Y   :نتيجة املتغرية الثانية. 

N   :عدد أفراد العينة. 

 :اخلطاء املعياري للفروق اتباع الرموز التالية :      

=     
   

      
 

 36ملتغرية الثانية اإلخنراف املعياري بني نتيجة  املتغرية األول ونتيجة ا:      

       
   

 
   

   

  
  

 .العدد الثابت: ا 

(  T-Tes) ت  -إضافة إىل الرموز السابقة، فتحدد الباحثةة الدرجة احلرية اإلتبار  
 N -1 = 20 -1 = 19  =db: 31ابستعمال الرمز التايل 

 

 

 

 

 

                                                             
30

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik ...., hal 305 -206 
31

 Anas Sudijono ,pengantar Statistik...., hal 307 
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من الدرجة يف هذا البحث فينبغي % 0( Signifkansi )ولتكون الفردية على مستوى الداللة 
إذا كانت النتيجة ال تبلغ إىل تلك النتيجة  فيكون الفرض البدل مردودة  0، 67أن تبليغ نتيجة إىل 

 .فيكون الفرض البدل مقبولة 0، 67،وإذا كانت النتيجة متساوية أو أكرب من 

 : 30ةة الرموز التاليةولتحليل البياانت عن نتيجة اإلستبانة فستستعمل الباحث

  x 100%   
 

 
  

 

 :البيانت 

P   :نسبة مئوية 

R   :الرتددات 

T    :جمموعة الطلبة 

 :وحتدد املسند ألنشطة الطلبة عند إجراء عميلة التعليم والتعلم إىل مخسة احلويل   

 ممتاز% = 166 -20 .1
 جيد جدا% = 70-20 .0
 جيد% = 06-70 .3
 مقبول% 00-09 .1
 راسب% = 6-01 .0

 

 

 

                                                             
32 Suharsimi Arikunto, Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan. ( Jakarta : Bumi Aksara .2003 ) hal .281  
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 الفصل الرابع

 نتاجل البحث ومنا قشتها

 عرض البيانت - أ

 ويف هذا الفصل تعرض .عما يتعلق أبسلوب البحث لثقدمت الباحثة يف الفصل الثا      
للحصول و الثاين، للفصل MAN Simeulueالباحث نتائج البحث اليت وجدهتا بعد القيام ابلبحث يف 

-00 تلك املدرسة للسنة الدراسة ابلبحث التجريب يفعلى البياانت احملتاج اليها فقامت الباحثة 
شيه رقم تم اعتمادت على رسالة عميد كلية الرتبية يف اجلامعة الرانريي بندا أ 11-0606

259/Ma.01.13/PP.06/12/2020 عن إذن مجع البياانت فيه. 

 حملة عن ميدان  البحث .1
  Letkol   شرق، ويقع يف قريةإحدى املدارس يف أتشيه جنوب  MAN Simeulueكان            

Ali Hasan انحيةsimeulue   مبنطقةKuala Makmurاملدرسة قريبة من  ه، وهذMAN Simeulue .

ملدرسة اآلن فهو األستاذ وأما رئيس ا.1976وأقمت هذه املدرسة . Pustu Kuala Makmur وجانبها
 ن سفرتو معلمة اللغة العربية واحدة فقط وامسها ايو .املاجستريسودرمان 

،كان الطلبة Simeulueوكان الطلبة يف هذه املدرسة جاؤوا من أحناء املناطق املتعددة يف      
 00طالبا و 119 طالبا، ويتكون من 03على 0606/0601للسنة الدراسة  MAN Simeulueيف 

 :املدرسة هوضح الباحثة عن عدد الطلبة يف هذويف اجلدول اآليت ت 33.طالبة
 
 

 

                                                             
  0606يوين MAN Simeulue مرجع وثيقة   33
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 1-1 لجلدو ا

 MAN Simeulueد الطلبة ب عد

 عدد الطلبة الفصل رقم
 30 الفصل األول 1
 11 الفصل الثاين 0
 16 الفصل الثالث 3

 119 جمموع
 

طالبا،ولكل فص عدد الطلبة كما MAN Simeulue  119وكان عدد الطلبة يف هذا 
 :يتضح يف اجلدول التايل
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أعدت املدرسة بعض الوسائل التعليمية   وللحصول على األهداف الرتبية املرجوة فقد
 :كما يلي

 
 1-0اجلدول 

 MAN Simeulueالوسائل ب 

 

 البيان عدد الوسائل الرقم
 جيد 0 فصول الدرسية 1
 جيد 1 الكتبة 0
 جيد 1 معمل العامة 3
 جيد 1 املصلى 1
 جيد 1 معمل كمبيوتر 0
 جيد 0 املقصف 0
 جيد 0 احلام 7
 جيد 1 القرة قدم 2
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لرتقية الطلبة  Number Heads Togetherالتعلم التعاوين أبسلوب  طريقةتطبيق  - ب
 على فهم النصوص

 1-3جلدول 

 Numberالتعلم التعاوين أبسلوب  طريقةيم يف تعليم املطالعة بتطبيق توقت عملية التعل

Heads Together  
 

 ساعة اتريخ يوم اللقاء
 69،66-62،16 0606نوفمرب  00 اخلميس اإلختبار القبلي

 11،10-16،66 0606نوفمرب  36 االثنني اللقاء الثاين
 16،10-16،66 0606ديسمبري  3 اخلميس اإلختبار البعدي

 

التعلم التعوين  طريقةيف تعليم املطالعة بتطبيق  ةطبقها الباحثت عليميةوأما اخلطوات الت
 :،كمايل Number Heads Togetherأبسلوب 
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 1-0اجلدول

التعلم التعوين  طريقةيف تعليم املطالعة بتطبيق  ةطبقها الباحثت عليميةالتوأما اخلطوات 
 :،كمايل Number Heads Togetherأبسلوب 

 اللقاء األول

 بةأنشطة الطل رسةدأنشطة امل
 يرد الطلبة السالم - الفصل إبلقاء السالم ةدخل املدراست -
عرف املدرسة امسه ويشرح اهلدف عن ت -

 . هذا الفصلحضوره يف
 .يستمع الطلبة إىل شرحها -

الفرصة الطلبة أن يعرف  ةعطي املدرست -
 نفسهم

 يعرف نفسهم يف اللقاء األول -

 جييب الطلبة عن اإلختبار القليب - االختبار القليب الطلبة ةقدم املدرست -
تتم املدرسة إبلقاء السالم قبل اخلروج خت -

 .من الفصل
 يريد الطلبة السالم -
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 ء الثايناللقا

 بةأنشطة الطل رسةدأنشطة امل
ل املدرسة الفصل إبلقاء السالم تدخ  -

قرأ الدعاء وكشف وتسأل الطلبة وت
 الغياب

 يرد الطلبة السالم -

املدرسة عن  تيسنمع الطلبة إىل شرح - تدافع املدرسة الطلبة يف التعلم -
 أهداف العليم

 يهتام ابلدقة - تعلم املدرسة هدف التعلم -
 املدرسة ة مبا قراتيهتام الطلب - 
 املدرسة يهتام الطلبة مبا شرحت - تقسم الفرقة خبمسة انفار فيها -
 Number Headsتعلم املدرسة بطريقة  -

Together 
 يسأل الطلبة املفردة اجلديد -

املدرسة القرطاس ليكون الة يف  توزع -
 Number Heads Togetherتعلم 

 يسأل الطلبة املفردة الصعبة -

بة ليستملو القرطاس أتمر املدرسة الطل -
 على رئسهم

 لقراءةقرات آحياول الطلبة ان  -

عطي املدرسة االصالح عن اخلطاء يف ت -
 تكلم الطلبة

 معىن القرأءة  وبحثل الطلبة ان يحياو  -

 يناقش االطلبة معىن القراءة - رتجم املدرسة القراة الصحيحةت -
 

 

 



31 
 

 

 

 معن القراءةيناقش الطلبة خطاء  - القراءة درسة الطلبة ان سرحتمر املأت -
 ليتكلم الطلبة القراءة امام الفصل - تعلم القراءةأتمر املدرسة الطلبة ان ت -

 يفاتشالطلبة من فرقة االخر -
ا،حتتتم املدرسةإبلقاء السالم أخري  -

 الفصل واخلروج 
 يريد الطبلة السالم -

 

 القاء الثالث

 بةأنشطة الطل أنشطة املدرس
 الفصل إبلقاء السالم ةدخل املدرست -

 
 د الطلبة السالميري -

 جييب الطلبة عن اإلختبار البعدي - اإلختبار البعدي للطالب ةقدم املدرست -
إبلقاء السالم قبل اخلروج  ةتم املدرسخت -

 .من الفصل
 يرد الطلبة السالم -

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

 حتليل البياانت عن واملناقشة

 حتليل بياانت عن الالحظة املبشرة .1
 :31لية التعليم والتعلم ابستتعمال القانونت عمسب البياانت من املدرسة والطالباحت

                                       P= 
 
  ٪222  

 البيا

P     :النسبة املئوية 

R    :جمموع القيممة احلصولة عليها 

T    :النتيجة الكاملة 

 30:أحوالسة لتعليم والتعليم إىل مخالطلبة عند عميلة او  دد املسند ألنشطة املدرسةحتو         

 ممتاز%= 21-166

 جيد جدا%= 01-26

 جيد%= 11-06

 مقبول%= 01-16

 انقص%= 6-06

س وهذه يدر تقاء اللطة املدرسة والطلبة يف كل الظة أنشخحثة عند املالوهذ النتيجة تستعمل البا
 :طة كما أعدت الباحثة يف جدول املالحظة التاليةألنشا

 
                                                             

2Sudjiono,Anas, Pengantar Stastistik Pendidikan,(Jakarta:Rajawali pers,2001),hal.43 
35 Moh.Matsna, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab,(Tangerang Selatan:Alkitab,2012) 

hal.235 
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 1-0دول اجل

   أنشطة املدرس يف العليم
 
 

 النتيجة امللحوظة

 
 

 الناحية امللحوظة

 
 رقم

 1 3 0 1 
 
 

√ 
 
√ 
√ 
 
√ 
 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
 

 

 مقدمة  
ل املدرسة الفصل إبلقاء السالم وتسأل الطلبة و تدخ -

 قرأ الدعاء وكشف الغيابت
 تدافع املدرسة الطلبة يف التعلم -
 تعلم املدرسة هدف التعلم -
 تقسم الفرقة خبمسة انفار فيها -
 Number Heads Togetherملدرسة بطريقة تعلم ا -
 Numberتواضع املدرسة القرطاس ليكون الة يف تعلم  -

Heads Together 

2.  
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√ 
 

√ 
 
 
√ 
√ 
√ 

   
√ 
√ 
√ 

 

√ 

 
 
 
    

 
 
 
 
 

√ 
 
 

√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 

   
 األنشطة األساسية

 يهتام ابلدقة -
 املدرسة يهتام الطلبة مبا قرات -
 املدرسة تيهتام الطلبة مبا شرح -
 طلبة املفردة اجلديديسأل ال -
 يسأل الطلبة املفردة الصعبة -
 القراءة حياول الطلبة ان قرات -
 لطلبة معىن القراءةيناقش ا -
                          يناقش الطلبة خطاء معن القراءة -
 لليتكلم الطلبة القراءة امام الفص -
 لطلبة من فرقة االخريفاتشا ا -
 الطلبة عطي املدرسة االصالح عن اخلطاء يف تكلمت -
 رتجم املدرسة القراة الصحيحةت -

 

0.  
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√ 
 
 
 

√ 

 
 
 
 

√ 
 
 

√ 

 خامتة  
 القراءة تمر املدرسة الطلبة ان يشرحأت -
 تعلم القراءةأتمر املدرسة الطلبة ان ت -
 الفصل اخلروجو  ريا،حتتتم املدرسةإبلقاء السالمأخ -
 يريد الطبلة السالم -

 

3.  
 

  اجملموع 20
 

 :غة العربية، فهي لليم القيمة األنشيطة املدرسة تع

   P= 
 
  ٪166  

   P=
  

  
  ٪166  

              P=92,3% 
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 7-1اجلدول 

 أنشطة الطالب ىف التعلم  

 رقم
 

 النتيجة امللحوظة الناحية امللحوظة
2 0 3 4 

 √    جييب الطلبة السالم 1
 √    يقرأ الطلبة الدعاء 0

  √   دوات املدسيةاستعداد الطلبة األ 3
ال يفعل العمل الذي يبطل عملية التعليم  1

 والتعلم
  √  

 √    ستمع الطلبة األهداف التعليميةي 0
 Numberيهتم على طروق التعليم أبسلوب  0

Heads Together 

   √ 

 Numberينقسيم الطالب إىل فرقة أبسلوب  7

Heads Together 

   √ 

 √    رح املعلميعطى استجابتهم على ما ش 2
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جييب الطلبة أسئلة املدرسة عن طريق التعليم  9
 Number Heads Togetherأبسلوب 

   √ 

الطلبة نتائج مناقشتهم عما يتمضن  يقدم  16
 Number Headطروق التعليم أبسلوب 

Together 

   √ 

أحوال الفصل عند يزور الطالب اىل الفرقة  11
 األخرى

  √  

  √    الفرقة األخرىجلعلى تنا بةيقدم الطل 10
 √    اآلراء عند املناقشة يلق الطلبة 13
 √    اليتكلموا مع اصدقائهم إال عن الدرس 11
د التعليمية مبساعدة 1خلص الطلبة املو 10

 املدرس
   √ 

 √    يعمل الطلبة أسئلة التقومي 10
يستمع الطلبة إىل نصيحة الذي يبلغه  17

 املدرس
   √ 

  √   يقرأ الطلبة دعاء 12
 02 اجملموع

 

 :غة العربية، فهي لقيمة األنشيطة املدرسة إدارة تعليم ال

P= 
 
  ٪166  

    P=  
  
  ٪166  
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                           P= 94,4% 

 حتليل البياانت عن االختبار القبلي و االختبار البعدي -ج

التعلم التعاوين أبسلوب  طريقةتطبيق قبل  واملعرفة قدرة الطلبة على فهم النصوص
Number Heads Together على إجراء اإلختبار القبلي  ةالباحث دتفاعتم 

 .ابإلجابة الصحيحة يب األسئلة جتاالختبار البعدي،وعلى الطلبة أن و 
 :اإلختبار البعدي كما يليقبلي و نتيجة اإلختبار ال ةقدم الباحثتولوضيح البياانت ف

 

 1-0اجلدول 

 القبلي ختبارنتائج اإل  
 نتيجة أمساء الطلبة رقم
 26 (1)الطلبة  1
 00 (0)الطلبة 0
 76 (3)الطلبة 3
 70 (1)الطلبة 1
 06 (0)الطلبة 0
 26 (0)الطلبة 0
 06 (7)الطلبة 7
 70 (2)الطلبة 2
 76 (9)الطلبة 9
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 06 (16)الطلبة 16
 70 (11)الطلبة 11
 76 (10)الطلبة 10
 20 (13)لطلبةا 13
 00 (11)الطلبة 11
 76 (10)الطلبة 10
 00 (10)الطلبة 10
 20 (17)الطلبة 17
 00 (12)الطلبة 12
 26 (19)الطلبة 19
 06 (06)الطلبة 06

 %76،0=1،116:06 معدل

 

 76،0=1211:06: القبلي على نتيجة املعدلةمن هذه البياانت حصل الطلبة االختبار 

   1-7اجلدول 

   البعدي ختبارج اإلنتائ  

 نتيجة أمساء الطلبة رقم
 96 (1)الطلبة  1
 26 (0)الطلبة 0
 26 (3)الطلبة 3
 96 (1)الطلبة 1
 70 (0)الطلبة 0
 96 (0)الطلبة 0
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 20 (7)الطلبة 7
 96 (2)الطلبة 2
 26 (9)الطلبة 9

 20 (16)الطلبة 16
 96 (11)الطلبة 11
 96 (10)الطلبة 10
 166 (13)الطلبة 13
 26 (11)الطلبة 11
 70 (10)الطلبة 10
 20 (10)الطلبة 10
 96 (17)الطلبة 17
 26 (12)الطلبة 12
 96 (19)الطلبة 19
 26 (06)الطلبة 06

 %20،00=1،760:06 معدل

 

 26،00=12760:06:ى نتيجة املعدلة من هذه البياانت حصل الطلبة االختبار القبل عل

 30:ابستخدام رموز التايل  (t-test)اإلختبار ت  وحتلل الباحثة النتائج من 

 :                                          اليياانت

   
  

    
 

 مذكور يف اجلدول
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 1-2( رقم)اجلدول 

  رجمموع الفروق بني نتيجة االختبار القبلي ونتيجة االختبا   
 البعدي      

نتيجة  لالختبار  القبلي نتيجة  لالختبار الطلبة
 البعدي

الفرق بني 
 اإلختبارين 

D=(X-Y) 

مربغ 
االحنراف )

عن متوسط 
 (الفرق

 
 166- 16 96 26 (1)الطلبة 
 000- 10 26 00 (0)الطلبة 
 166- 16 26 76 (3)الطلبة 
 000- 10 96 70 (1)الطلبة 
 000- 10 70 06 (0)الطلبة 
 166- 16 96 26 (0)الطلبة 
 000- 00 20 06 (7) الطلبة

 000- 10 96 70 (2)الطلبة 
 166- 16 26 76 (9)الطلبة 
 000- 00 20 06 (16)الطلبة 
 000- 10 96 70 (11)الطلبة 
 000- 10 166 20 (13)الطلبة 
 000- 10 26 00 (11)الطلبة 
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 000- 10 70 76 (10)الطلبة 
 166- 06 20 00 (10)الطلبة 
 00- 0 96 20 (17)الطلبة 
 000- 10 26 00 (12)الطلبة 
 166- 16 96 26 (19)الطلبة 
 166- 06 26 06 (06)الطلبة 

  ۲6 12116:06=7620% 12760:06=20200%  366-= D∑ 02666= 
∑D 

 

 

 ،يف اجلدوال السابيق حصل الباحثة على البياانت  (t-test)ت  –نظرا إىل النتيجة من اإلختبار 

 26،0=12116:06ول وهوحساب متوسط اإلجبابة األ -1
 20200=12760:06حساب متوسط اإلجبابة الثانية وهو  -0
 -10=06( :-366)حساب متوسط الفرق وهو  -3
 02666(=االحنراف عن متوسط الفروق )مربع  -1

 :ت التايل –تطبيق قانون اختبار 

 

 

   
  

  
 

 

  
  
 
 

 

   
  

    
  

  
    
  

 

 

       =          ۲ 



42 
 

 

 

       =250-225 

=√ 25 =5 

:مث تبحث الباحثة عن اخلطأ املعياري للفرق بني اتباع  الرموز التالية    

         
   

    
 

         
 

 ۲6 1
 

         
 

   
 

     
          

 :Test"( t)"ت  –تبار مث خطوات البحث عن حاصل من اإلخ

    to=   

    
 

    to=   
    

 

    to=13210 

 

ليقارن ابلنتيجة اجلدول  -  t13،10ومن اخلطوات السابقة فتحسب الباحثة أن النتيجة ت 
 :ابلرموز

 db=N-1 

 db= 1-06  

 db=19 
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 ( (Signifikansiالداللة ، فتوجد النتيجة ت اجلدول على مستوىdbوبعد أن حتسب الباحثة        

أو نتيجة ت         <وإذ . 0، 20٪ وهوSignifikansi)  )1ويف مستوى الداللة   9620٪ وه0
مردود     فذلك        أكرب من نتيجة ت اجلدول         )أو نتيجة ت احلساب         )احلساب 

،       أصغر من نتيجة ت اجلدول         )أو نتيجة ت احلساب    <       وإذ. مقبول    و 
 .مردود    مقبول و    فذلك 

اجلدول على   00،13        )ومن الرمز السابقة وجدت الباحثة النتيجة ت احلساب  
 ٪ وهوSignifikansi)  )1اللة ويف مستوى الد 69،0٪ وهو Signifikansi)   )0مستوى الداللة 

( 20،0>13210<069)       أكرب من نتيجة ت اجلدول         )نتيجة ت احلساب فال. 20،0
 .مقبول    مردود و    و

 

  حتقيق الفروض
 

 : الفروض من هذا البحث تقول

على فهم  قية قدرة الطلبةلرت  Number Heads Together تطبيق طريقة:      الفرض الباديل  .1
 ( ".  MAN Simeulueدارسة جتريبية)  النصوص

ية قدرة  غري فعال لرتق Number Heads Together تطبيق طريقة:     الفرض اتلصفري  .0
 ( ". MAN Simeulueدارسة جتريبية)  على فهم النصوص الطلبة

التعاوين أبسلوب م وأن الفروض من هذا البحث وهو جتد فروق ذات إحصائية بني تعلي
Number Heads Together.مقبول    يف هذه املدرسة لرتقية قدرة الطلبة على فهم النصوص. 
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اجلدول على  مستوى الداللة  13،10        )ونظر الباحثة اىل نتيجة االختبار ت احلساب  
Signifikansi)  )0 ويف مستوى الداللة  69،0٪ وهوSignifikansi)  )1نتيجة ت فال. 20،0و ٪ وه

 .      أكرب من نتيجة ت اجلدول         )احلساب 
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 الفصل اخلامس

 اخلامتة

 نتائج البحث - أ
، قدمت الباحثة MAN Simeulueيف   IPAاالولبعد أن قامت الباحثة يف الفصل        

 : ة وهي كما اييلثحاالنتائج اليت حصل يف هذا الب
على فهم النصوص لرتقية قدرة الطلبة  Number Heads Together إن تطبيق طريقة  -1

أكرب من نتيجة ت اجلدول         )احلساب  دل على أن نتيجة تي ههذو   فعال
 .مقبول    مردود و    و( 20،0>13،10<0،69. )      

 Number Headsتطبيق طريقة التعلم التعاوين أبسلوب  إن أنشطة الطلبة واملدرس عند -0

Together   لرتفية قدرة الطلبة على فهم النصوص  يف MAN Simeulueوهذا .ممتازة
طة الطلبة املالحظة على أنشو  حظة املباشرة على أنشطة املدرسة يبدو من نتيجة املال

٪ مبعىن 166-21عت بني حد تدل على أهنا وق P 29%=أنشطة املدرسة بقيم. 
٪ مبعىن 166-21٪ تدل على أهنا وقت بنيP166= أنشطة الطلبة بقيمة و  .ممتاز
 .ممتاز
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 نتائج البحث - ب
، قدمت الباحثة MAN Simeulueيف   IPAاالولبعد أن قامت الباحثة يف الفصل        

 : ة وهي كما اييلثحاالنتائج اليت حصل يف هذا الب
النصوص  على فهملرتقية قدرة الطلبة  Number Heads Together إن تطبيق طريقة  -3

أكرب من نتيجة ت اجلدول         )احلساب  دل على أن نتيجة تي ههذو   فعال
 .مقبول    مردود و    و( 20،0>13،10<0،69. )      

 Number Headsتطبيق طريقة التعلم التعاوين أبسلوب  إن أنشطة الطلبة واملدرس عند -1

Together   فهم النصوص  يف لرتفية قدرة الطلبة على MAN Simeulueوهذا .ممتازة
طة الطلبة املالحظة على أنشو  حظة املباشرة على أنشطة املدرسة يبدو من نتيجة املال

٪ مبعىن 166-21عت بني حد تدل على أهنا وق P 29%=أنشطة املدرسة بقيم. 
٪ مبعىن 166-21٪ تدل على أهنا وقت بنيP166= أنشطة الطلبة بقيمة و  .ممتاز

 .ازممت
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 املراجع

 مراجع اللعة العربية - أ

دار املسلم اللنشر         : ،الرايض املهارة اللغوية ماهيتها و طرائق تنميتهاه، 1131امحد فؤادى علينا،
 والتوزع 

 داراملسلم:الرايض املهارة اللغوية،،0616امحد فؤادى علينا،

،القاهرة مكتبة مناهج البحث وأصول التحليل يف العلوم اإلجتماعية،0662إبرهم البيومي غامت،
 اشروق الدولية

،القاهرة مكتبة مناهج البحث وأصول التحليل يف العلوم اإلجتماعية،0662إبرهم البيومي غامت،
 اشروق الدولية

 داراملشرق:،بريوتاملنجد الوسيط يف العربية املعاصرة،0663مجع احلقوق حمفوظة،

 داراملشرق :، بريوتاملنجد يف اللغة واألعالم،0662ق حمفوظة،مجع احلقو 

 عامل الكتب:،القاهرةتنمية مهارات اللغة العربية،0610سعيد عبد هللا الىف، 

 مكتبة العبيكان:،الرايضاملدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةه،1110صاحل بن محد العساف،

 مكتبة امللك فهد الوطنية: ض،الراياملعجم الرىب بني يديكه، 1300عبد الرمحن،

شركة املؤسسة :،بريوتاملراجع يف توس مهارات اللغة العربية وعلومها، 0616على سامي احلالق،
 احلديسة للكتاب

 مكتبة الشكري:،الرايضللمناهج وطرقة التدريساملدخل ،0616ماهر إمساعل صربي دمحم يوسف،

لبنان: ،بريوتخصائص العربية وطرائق تدرسها،1992نيف معروف،
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 

 

Madrasah  :  MAN Simeulue 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Kelas/Semester :  X / (satu) 

Materi Pokok  :إطالق الطيور 
Alokasi Waktu :  1 x 25  menit  

Tahun Ajaran           :  2020/2021 

Pertemuan                 :  Pertama (1) 

 

 

A. Kompetensi Inti : 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 

royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 

sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan. 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar  

1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 

komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 

2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 

pribadi  dengan guru dan teman. 

3.1 Memahami cara penyampaian serta cara merespons, mengidentifikasi cara 

memberitahu dan menanyakan tentang fakta, perasaan, dan sikap terkait topik  إطـالق
 الطيو

 4.1 Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespons ungkapan, 

Mendemontrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan menanyakan fakta,  
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perasaan dan sikap,menyusun teks lisan dan tulis sederhanauntuk mengungkapkan terkait 

topik إطالق الطيور   

 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.1.1    Membaca teks/nash yang berkaitan dengan إطالق الطيور menggunakan 

intonasi dan makhraj yang benar. 

 

C. Tujuan Pembelajaran : 

Setelah mengikuti pembelajaran siswa mampu: 

Melafalkan, membaca, terkait teks/nash إطالق الطيور dengan intonasi dan makhraj yang 

benar. 

E. Materi Pembelajaran (Terlampir) 

الطيور إطالق  

F.  Pendekatan/Model/Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan  : Saintifik 

2. Model  : Cooperative Learning 

3.  Metode  : Qiraah  

 

G.  Media/Alat dan Bahan pembelajaran  

1. Alat dan bahan 

-papan tulis 

-spidol 

-Kertas lembaran preetest 

 

H. Sumber Belajar 

 

- Buku paket bahasa arab 

- Kamus Mahmud Yunus 
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I. Langkah-Langkah Pembelajaran    

NO KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 

1. Pendahuluan 

a. Guru masuk kelas kemudian mengucapkan salam. 

b. Guru memperkenalkan diri dan menanyakan keadaan siap siswa untuk 

belajar. 

c. Guru memberikan kesempatan siswa untuk memperkenalkan diri 

masing masing. 

d. Guru memberikan motivasi kepada siswa dalam belajar bahasa arab. 

 

 

 

5 menit 

2. Kegiatan Inti 

 Guru menjelaskan tujuan datang kesekolah. 

 Guru memberikan lembaran kertas preetest kepada siswa 

 Guru menjelaskan tentang lembaran kertas preetest yang diberikan 
kepada siswa 

 Guru memberikan waktu untuk siswa dalam mengerjakan soal 
yang ada pada lembaran preetest 

 Guru memberitahukan jika ada mufradat yang sulit untuk siswa. 

 

 

15 menit 

 3. Penutup 

a. Guru mengumpulkan kertas preetest yang telah dikerjakan siswa. 

b. Guru memberitahu kepada siswa untuk terus belajar dengan rajin. 

c. Guru memberitahu kepada siswa minggu depan akan di lakukan 

penelitian kembali. 

d. Guru memberi salam dan keluar dari kelas. 

 

 

 

5 menit 
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Proses Penilaian dan Hasil Pembelajaran 

1. Proses Penilaian 

 

 

 

 

 

Aspek 

yang 

dinilai 

Teknik Penilaian Instrumen Penilaian 

Waktu Penilaian 

KD pada 

KI- 1 
Penilaian diri sendiri  

Rubrik Lembar Penilaian 

diri sendiri dan pedoman 

penskoran 

Selama proses 

pembelajaran 

KD pada 

KI- 2 
Penilaian diri sendiri 

Rubrik Lembar 

Pengamatan dan 

pedoman penskoran 

 

Selama proses 

pembelajaran 

KD pada 

KI- 3 

1. Tes lisan/pelafalan 

2. Tes tertulis/Uraian 

Lembar Soal, rubrik 

kunci jawaban dan 

Pedoman penskoran 

Pada akhir 

pembelajaran KD 

KD pada 

KI- 4 
Praktek 

Lembar soal praktek, 

rubrik dan pedoman 

penskoran 

Pada akhir 

pembelajaran KD 

2. Instrumen Penilaian: Terlampir 

 

       Simeulue , 26 November 2020 

Mengetahui      Guru Mata Pelajaran 

Kepala Sekolah Bahasa Arab    

 

 

( SUDIRMAN,MA )                          ( AISYAH AMINI ) 

NIP. 197611162005011004        
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LAMPIRAN-LAMPIRAN: 

Lampiran 1 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Spiritual) 

 

Indikator : 1.3.1 Mensyukui nikmat kemampuan 

mengungkapkan gagasan dan ide  

bahasa arab di kelas 

Teknik Penilaian : Penilaian diri sendiri 

Instrumen Penilaian : Rubrik lembar pengamatan dan pedoman 

penskoran 

NO PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN 

SKOR 
Selalu Sering 

Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

1 Saya bersyukur diberikan 

kemampuan berkomunikasi 

dengan baik 

    4 

2 Saya menggunakan nikmat 

berbicara sesuai dengan 

perintah Allah   

    3 

3 Saya  menyakini bahwa Allah 

melihat semua aktivitas saya 

dalam berkomunikasi  

    3 

4 Saya bersyukur dapat 

memberikan nasehat yang baik 

kepada orang lain  

    3 

5 Saya bersyukur bahwa Allah 

akan menambah nikmat bagi 

hambanya yang menggunakan 

pemberiannya sesuai 

ketentuan-Nya  

    3 

JUMLAH SKOR     16 

KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR 

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

= Skor 4 

= Skor 3 

= Skor 2 

= Skor 1 

Skor yang diperoleh 

------------------------- X  100   

Skor maksimal 

=   --------- 

 

 

 

 

 

 

CATATAN:   

……………………………………………………………………………………………

……… 

Simeulue,  26 November 2020 

Guru Bid. Studi B. Arab  

 

(AISYAH AMINI  ) 
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Lampiran 2 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Sosial) 

 

Indikator : 2.3.1 Terbiasa dengan sikap jujur dalam 

melaksanakan komunikasi transaksional 

dengan guru dan teman di kelas 

 

Teknik Penilaian  : Penilaian diri sendiri 

Instrumen Penilaian  : Rubrik lembar penilaian sikap dan pedoman 

penskoran 

  

NO 

 

PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN 

SKOR  

Selalu Sering 

Kadang

- 

kadang 

Tidak 

Pernah 

1  Saya tidak mau mencontek 

pekerjaan kawan 
     

2  Saya memberikan alasan sesuatu 

kepada guru bila berbuat salah 
     

3  Menghargai pendapat orang lain      

4  Saya menyimpan barang yang 

saya temukan kepada pemiliknya  
     

5  Saya memberitahukan kesalahan 

kawan kepada guru dan teman 

teman di sekolah  

     

 JUMLAH SKOR      

 KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR 

Bila Peryataan Positif 

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

 
= Skor 4 

= Skor 3 

= Skor 2 

= Skor 1 

Skor yang diperoleh 

------------------------- X  100   

Skor maksimal 

=   --------- 

  

Bila Peryataan Negatif 

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

 
= Skor 1 

= Skor 2 

= Skor 3 

= Skor 4 

   

 

Simeulue,  26 November 2020 

Guru Bid. Studi B. Arab  

 

(AISYAH AMINI  ) 
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Maksimal                                                             

 Aspek yang dinilai 

No Nama Siswa Pelafalan   Ketepatan Makraj 

 

1 Eka nurul Fatihah    

2 Alfira dwi Utari    

3 Fitri handayani    

4 Mufham mufakkir    

5 Fahrul Razi    

 

 Penilain sikap (bservasi) 

No Aspek yang 

diobservasi 

Selalu Sering Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1 Antusiasme dalam 

belajar 

    

2 Bertanggung Jawab/ 

peduli 

    

3 Percaya diri dalam 

berinteraksi 

    

4 Menghargai orang 

lain 

    

5 Santun     

 Jumlah     

     

 Rentang Skor Sikap 

 

NO Keterangan Jumlah 

1 Bagus                   

 

81-100 

2 Baik Sekali                             61-80 

3 Baik            41-60 

4 Di terima               21-40 

5 Kurang  0-20 

 

Penskoran: Nilai Akhir = Jumlah Skor Jawaban 

Simeulue , 26 November 2020 

Mengetahui                                                                                                    Mengetahui 

Kepala Madrasah                                                                                           Guru Bidang Studi 

( SUDIRMAN,MA )                                                   ( AISYAH AMINI ) 

NIP. 197611162005011004 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 

 

 

Madrasah  :  MAN Simeulue 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Kelas/Semester :  X / (satu) 

Materi Pokok  : ُالثَـّْعَلُب َوالَعنـْز  
Alokasi Waktu :  1 x 45  menit  

Tahun Ajaran           :  2020/2021 

Pertemuan                 : Kedua (2) 

 

 

A. Kompetensi Inti : 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan. 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar  

1.2 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 

komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 

2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 

pribadi  dengan guru dan teman. 

3.2 Memahami cara penyampaian serta cara merespons, mengidentifikasi cara 

memberitahu dan menanyakan tentang fakta, perasaan, dan sikap terkait topik  الثَـّْعَلُب
زُ   َوالَعنـْ
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Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespons ungkapan, Mendemontrasikan 

ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan 

sikap,menyusun teks lisan dan tulis sederhanauntuk mengungkapkan terkait topik الثَـّْعلَـُب  
زُ    َوالَعنـْ

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.1.1    Membaca teks/nash yang berkaitan dengan  ُالثَـّْعَلُب َوالَعنـْز menggunakan 

intonasi dan makhraj yang benar 

3.1.2 Menentukan arti kosa kata dalam teks  ُالثَـّْعَلُب َوالَعنـْز 

3.1.3 Menerjemahkan frase, dan kalimat bahasa Arab dalam teks  ُز  dengan الثَـّْعَلُب َوالَعنـْ

bahasa Indonesia yang baik dan benar 

 

D. Tujuan Pembelajaran : 

Setelah mengikuti pembelajaran siswa mampu: 

Melafalkan, membaca, menerjemahkan dan mengungkapkan gagasan terkait teks/nash 

 .dengan intonasi dan makhraj yang benarالثَـّْعَلُب َوالَعْنز

E. Materi Pembelajaran (Terlampir) 

 لثَـّْعَلُب َوالَعنـْزُ 
F.   Pendekatan/Model/Metode Pembelajaran 

4. Pendekatan  : Saintifik 

5. Model  : Cooperative Learning 

6.  Metode  : Qiraah  

 

G.  Media/Alat dan Bahan pembelajaran  

2. Alat dan bahan 

-papan tulis 

-spidol 

-media karton untuk Number Heads Together 
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H. Sumber Belajar 

 

- Buku paket bahasa arab 

- Kamus Mahmud Yunus 

 
I. Langkah-Langkah Pembelajaran    

NO KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 

1. Pendahuluan 

e. Guru masuk kelas kemudian mengucapkan salam, lalu menanyakan 

keadaan siswa kemudian berdo’a dan mengabsen siswa. 

f. Guru melakukan apersepsi kepada siswa 

g. Guru memberikan motivasi kepada siswa dalam belajar bahasa arab 

h. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

i. Guru membagikan kelompok,di setiap kelompok terdapat 5 siswa 

j. Guru mengajar dengan menggunakan teknik Number Heads Together 

k. Guru membagikan karton untuk di jadikan alat dalam melakukan 

metode Number Heads Together  

l. Guru memberitahukan untuk siswa memakai alat kerton tersebut di 

atas kepala mereka. 

10 menit 

2. Kegiatan Inti 

a. Mengamati dengan teliti 

 Siswa menyimak bacaan teks qira’ah yang dilakukan oleh 

guru. 

 Siswa mencermati isi kandungan teks qira’ah. 

 Siswa dalam kelompoknya mengamati bacaan dan 

terjemah dari bacaan yang baik dan benar 

b. Menanya dengan santun 

 Siswa menanyakan makna kata (mufradat) baru dalam teks 

qira’ah. 

 Siswa  menanyakan tentang isi kandungan teks qira’ah. 

c. Mencoba dengan penuh semangat 

 Siswa dalam kelompoknya atau secara individu berlatih 

membaca teks qira’ah 

 Siswa dalam kelompoknya bekerja sama mencari arti 

mufradhat yang terdapat dalam teks qira’ah melalui  kamus 

 Siswa dalam kelompoknya bekerja sama untuk 

menterjemahkan teks qira’ah 

30 menit 
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d. Menalar dengan terampil 

 Siswa dalam kelompoknya mengoreksi hasil bacaan 

temannya 

 Setiap kelompok mengoreksi hasil diskusi kelompok lain 

tentang isi kandungan teks qira’ah 

e. Mengkomunikasi dengan percaya diri dan tanggungjawab 

 Setiap nomor dalam kelompok mempresentasikan bacaan 

teks qira’ah  

 Kelompok lain memberikan tanggapan terhadap bacaan 

teks  

qira’ah yang dibacakan oleh oleh setiap kelompok  

 Siswa mempresentasikan isi kandungan teks qira’ah secara 

individu dari setiap kelompok 

 Guru memberikan apresiasi pada setiap penampilan 

kelompok 

 Guru meberikan terjemahan bacaan yang benar pada materi 

yang telah di pelajari. 

 

 
2. Kegiatan Inti 

f. Mengamati dengan teliti 

 Siswa menyimak bacaan teks qira’ah yang dilakukan oleh 

guru. 

 Siswa mencermati isi kandungan teks qira’ah. 

 Siswa dalam kelompoknya mengamati bacaan dan 

terjemah dari bacaan yang baik dan benar 

g. Menanya dengan santun 

 Siswa menanyakan makna kata (mufradat) baru dalam teks 

qira’ah. 

 Siswa  menanyakan tentang isi kandungan teks qira’ah. 

h. Mencoba dengan penuh semangat 

30 menit 
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 Siswa dalam kelompoknya atau secara individu berlatih 

membaca teks qira’ah 

 Siswa dalam kelompoknya bekerja sama mencari arti 

mufradhat yang terdapat dalam teks qira’ah melalui  kamus 

 Siswa dalam kelompoknya bekerja sama untuk 

menterjemahkan teks qira’ah 

 

i. Menalar dengan terampil 

 Siswa dalam kelompoknya mengoreksi hasil bacaan 

temannya 

 Setiap kelompok mengoreksi hasil diskusi kelompok lain 

tentang isi kandungan teks qira’ah 

j. Mengkomunikasi dengan percaya diri dan tanggungjawab 

 Setiap nomor dalam kelompok mempresentasikan bacaan 

teks qira’ah  

 Kelompok lain memberikan tanggapan terhadap bacaan 

teks qira’ah yang dibacakan oleh oleh setiap kelompok  

 Siswa mempresentasikan isi kandungan teks qira’ah secara 

individu dari setiap kelompok 

 Guru memberikan apresiasi pada setiap penampilan 

kelompok 

 Guru meberikan terjemahan bacaan yang benar pada materi 

yang telah di pelajari. 

 

 3. Penutup 

a. Refleksi: menunjuk salah satu atau beberapa siswa untuk menjelaskan 

isi dari bacaan 

b. Tindak lanjut: meminta siswa untuk mepelajari dengan benar apa yang 

telah dipelajari. 

d.Guru memberikan salam dan keluar dari kelas 

 

5 menit 
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Proses Penilaian dan Hasil Pembelajaran 

3. Proses Penilaian 

Aspek 

yang 

dinilai 

Teknik Penilaian Instrumen Penilaian 

Waktu Penilaian 

KD pada 

KI- 1 
Penilaian diri sendiri  

Rubrik Lembar Penilaian 

diri sendiri dan pedoman 

penskoran 

Selama proses 

pembelajaran 

KD pada 

KI- 2 
Penilaian diri sendiri 

Rubrik Lembar 

Pengamatan dan 

pedoman penskoran 

 

Selama proses 

pembelajaran 

KD pada 

KI- 3 

3. Tes lisan/pelafalan 

4. Tes tertulis/Uraian 

Lembar Soal, rubrik 

kunci jawaban dan 

Pedoman penskoran 

Pada akhir 

pembelajaran KD 

KD pada 

KI- 4 
Praktek 

Lembar soal praktek, 

rubrik dan pedoman 

penskoran 

Pada akhir 

pembelajaran KD 

4. Instrumen Penilaian: Terlampir 

 

       Simeulue , 30 November 2020 

Mengetahui      Guru Bidang studi 

Kepala Sekolah    

 

 

( SUDIRMAN,MA )                          ( AISYAH AMINI ) 

NIP. 197611162005011004        
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LAMPIRAN-LAMPIRAN: 

Lampiran 1 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Spiritual) 

 

Indikator : 1.3.2 Mensyukui nikmat kemampuan 

mengungkapkan gagasan dan ide  

bahasa arab di kelas 

Teknik Penilaian : Penilaian diri sendiri 

Instrumen Penilaian : Rubrik lembar pengamatan dan pedoman 

penskoran 

NO PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN 

SKOR 
Selalu Sering 

Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

1 Saya bersyukur diberikan 

kemampuan berkomunikasi 

dengan baik 

    4 

2 Saya menggunakan nikmat 

berbicara sesuai dengan 

perintah Allah   

    3 

3 Saya  menyakini bahwa Allah 

melihat semua aktivitas saya 

dalam berkomunikasi  

    3 

4 Saya bersyukur dapat 

memberikan nasehat yang baik 

kepada orang lain  

    3 

5 Saya bersyukur bahwa Allah 

akan menambah nikmat bagi 

hambanya yang menggunakan 

pemberiannya sesuai 

ketentuan-Nya  

    3 

JUMLAH SKOR     16 

KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR 

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

= Skor 4 

= Skor 3 

= Skor 2 

= Skor 1 

Skor yang diperoleh 

------------------------- X  100   

Skor maksimal 

=   --------- 

 

 

 

 

 

 

CATATAN:   

……………………………………………………………………………………………

……… 

Banda Aceh,  30 November 2020 

Guru Bid. Studi B. Arab  

 

                                                                                         (  AISYAH AMINI) 
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Lampiran 2 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Sosial) 

 

Indikator : 2.3.2 Terbiasa dengan sikap jujur dalam 

melaksanakan komunikasi transaksional 

dengan guru dan teman di kelas 

 

Teknik Penilaian  : Penilaian diri sendiri 

Instrumen Penilaian  : Rubrik lembar penilaian sikap dan pedoman 

penskoran 

  

NO 

 

PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN 

SKOR  

Selalu Sering 

Kadang

- 

kadang 

Tidak 

Pernah 

1  Saya tidak mau mencontek 

pekerjaan kawan 
     

2  Saya memberikan alasan sesuatu 

kepada guru bila berbuat salah 
     

3  Menghargai pendapat orang lain      

4  Saya menyimpan barang yang 

saya temukan kepada pemiliknya  
     

5  Saya memberitahukan kesalahan 

kawan kepada guru dan teman 

teman di sekolah  

     

 JUMLAH SKOR      

 KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR 

Bila Peryataan Positif 

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

 
= Skor 4 

= Skor 3 

= Skor 2 

= Skor 1 

Skor yang diperoleh 

------------------------- X  100   

Skor maksimal 

=   --------- 

  

Bila Peryataan Negatif 

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

 
= Skor 1 

= Skor 2 

= Skor 3 

= Skor 4 

   

 

Banda Aceh,  30 November 2010 

Guru Bid. Studi B. Arab,  

 

 

 

(AISYAH AMINI) 
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Lampiran 3 : Instrumen Penilaian (Aspek Pengetahuan) 

Tes maharah Qira’ah (Digunakan pada pertemuan kedua) 

 

Kompetensi Dasar : 3.2  Memahami lafal kata, frase,  dan kalimat bahasa 

Arab yang berkaitan dengan  ُز  الثَـّْعَلُب َوالَعنـْ
3.3  Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase, 

dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan 

 baik secara lisan maupun tertulisالثَـّْعَلُب َوالَعنـْزُ 

Teknik Penilaian :  Lisan dan Tulisan 

Bentuk Penilaian : uraian  

Instrumen Penilaian : Lembar soal, kunci jawaban dan pedoman penskoran 

   

No. Indikator Instrumen Soal Jawaban Skor 

1 3.2.1 Membaca huruf, kata, 

frase,    dan kalimat 

bahasa Arab yang 

berkaitan dengan dengan 
 denganالثَـّْعَلُب َوالَعنـْزُ 

intonasi dan makhraj yang 

benar 

3.2.2 Menentukan arti kosa 

kata dalam teks  الثَـّْعَلُب
 َوالَعنـْزُ 

3.2.3 Menerjemahkan frase, 

dan kalimat bahasa Arab 

dalam teks   

 dengan  الثَـّْعَلُب َوالَعنـْزُ       

bahasa Indonesia yang 

baik dan benar 

 

 

1. Bacalah teks  

 dengan baikالثَـّْعَلُب َوالَعنـْزُ 

dan benar.  

 

 

 

 

2.Menyebutkan 5 arti 

kosakata dalam teks الثَـّْعَلُب  
  َوالَعنـْزُ 

3.Menerjemahkan  kalimat 

Bahasa arab dalam teks  

 dengan Bahasaالثَـّْعَلُب َوالَعنـْزُ 

Indonesia yang baik dan 

benar 

  

 Total Skor   100 
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Rubrik Penilaian qira’ah  

KRITERIA SKOR INDIKATOR 

MAKHARIJ AL-HURUF 4 Sangat tepat  

 3 tepat  

 2 Kurang tepat 

 1 Tidak tepat 

   

FASHAHAH 4 Sangat fasih  

 3 Fasih 

 2 Kurang  fasish 

 1 Tidak fasih 

   

KELANCARAN 4 Sangat lancar 

 3 Lancar 

 2 Kurang lancar 

 1 Tidak lancar 

KEAKURATAN BACAAN 4 Sangat akurat 

 3 Akurat 

 2 Kurang akurat 

 1 Tidak akurat 

   

TOTAL SKOR 16  

 

                        Nilai =  Skor yang diperoleh          x 100   

Skor maksimum 
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Maksimal                                                             

 Aspek yang dinilai 

No Nama Siswa Pelafalan   Ketepatan Makraj 

 

1 Eka nurul Fatihah    

2 Alfira dwi Utari    

3 Fitri handayani    

4 Mufham mufakkir    

5 Fahrul Razi    

 

 Penilain sikap (bservasi) 

No Aspek yang 

diobservasi 

Selalu Sering Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1 Antusiasme dalam 

belajar 

    

2 Bertanggung Jawab/ 

peduli 

    

3 Percaya diri dalam 

berinteraksi 

    

4 Menghargai orang 

lain 

    

5 Santun     

 Jumlah     

     

 Rentang Skor Sikap 

 

NO Keterangan Jumlah 

1 Bagus                   

 

81-100 

2 Baik Sekali                             61-80 

3 Baik            41-60 

4 Di terima               21-40 

5 Kurang  0-20 

 

Penskoran: Nilai Akhir = Jumlah Skor Jawaban 

Simeulue , 30 November 2020 

Mengetahui      Guru Bidang studi 

Kepala Sekolah    

 

 

( SUDIRMAN,MA )                          ( AISYAH AMINI ) 

NIP. 197611162005011004        
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 

 

 

Madrasah  :  MAN Simeulue 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Kelas/Semester :  X / (satu) 

Materi Pokok  : ُالثَـّْعَلُب َوالَعنـْز  
Alokasi Waktu :  1 x 30  menit  

Tahun Ajaran           :  2020/2021 

Pertemuan                 : ketiga (3) 

 

 

A. Kompetensi Inti : 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong 

royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 

sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan 

3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan. 

4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar  

1.3 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 

komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 

2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 

pribadi  dengan guru dan teman. 

3.3 Memahami cara penyampaian serta cara merespons, mengidentifikasi cara 

memberitahu dan menanyakan tentang fakta, perasaan, dan sikap terkait topik  الثَـّْعَلُب
زُ   َوالَعنـْ
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1   Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespons ungkapan, Mendemontrasikan 

ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan menanyakan fakta, perasaan dan 

sikap,menyusun teks lisan dan tulis sederhanauntuk mengungkapkan terkait topik الثَـّْعَلُب  
زُ    َوالَعنـْ

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.1.1    Membaca teks/nash yang berkaitan dengan  ُز  menggunakan الثَـّْعَلُب َوالَعنـْ

intonasi dan makhraj yang benar 

3.1.2 Menentukan arti kosa kata dalam teks  ُالثَـّْعَلُب َوالَعنـْز 

3.1.3 Menerjemahkan frase, dan kalimat bahasa Arab dalam teks  ُز  dengan الثَـّْعَلُب َوالَعنـْ

bahasa Indonesia yang baik dan benar 

 

D. Tujuan Pembelajaran : 

Setelah mengikuti pembelajaran siswa mampu: 

Melafalkan, membaca, menerjemahkan dan mengungkapkan gagasan terkait teks/nash 

 .dengan intonasi dan makhraj yang benarالثَـّْعَلُب َوالَعْنز

E. Materi Pembelajaran (Terlampir) 

 لثَـّْعَلُب َوالَعنـْزُ 
F.  Pendekatan/Model/Metode Pembelajaran 

7. Pendekatan  : Saintifik 

8. Model  : Cooperative Learning 

9.  Metode  : Qiraah  

 

G.  Media/Alat dan Bahan pembelajaran  

3. Alat dan bahan 

-papan tulis 

-spidol 

-media karton untuk Number Heads Together 

 

Sumber Belajar 

- Buku paket bahasa arab 

- Kamus Mahmud Yunus 
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II. Langkah-Langkah Pembelajaran    

NO KEGIATAN PEMBELAJARAN WAKTU 

1. Pendahuluan 

m. Guru masuk kelas kemudian mengucapkan salam. 

n. Guru  menanyakan keadaan dan kesiapan siswa dalam belajar 

o. Guru memberitahu siswa bahwa hari terakhir di lakukan penelitian 

p. Guru menanyakan kesulitan siswa dalam belajar bahasa arab selama di 

lakukan penelitian. 

q. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk tetap semangat dalam 

belajar bahasa arab dan mencapai cita-cita siswa 

 

 

 

5 menit 

2. Kegiatan Inti 

 Guru memberitahukan bahwa hari ini terakhir di lakukan 
penelitian 

 Guru memberikan lembaran kertas posttest kepada siswa yang 
berkaitan dengan pembelajaran minggu lalu. 

 Guru memberikan waktu untuk siswa menjawab pertanyaan pada 
soal posttest 

 Guru memberikan lembaran kertas angket pada siswa setelah 

menyelesaikan soal posttest 

 Guru memberikan waktu kepada siswa dalam menjawab 
pertanyaan yang ada pada lembaran kertas angket yang diberikan 

guru 

 

 

20 menit 

 3. Penutup 

a. Guru mengumpulkan kertas posttest dan angket yang telah 

dikerjakan siswa. 

b. Guru memberitahu kepada siswa untuk terus belajar dengan rajin. 

c. Guru mengucapkan terimakasih atas partisipasi siswa dalam 

mengikuti penelitian dan mengucapkan maaf jika ada kekurangan. 

d. Guru memberi salam dan keluar dari kelas. 

 

 

 

5 menit 
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Proses Penilaian dan Hasil Pembelajaran 

5. Proses Penilaian 

Aspek 

yang 

dinilai 

Teknik Penilaian Instrumen Penilaian 

Waktu Penilaian 

KD pada 

KI- 1 
Penilaian diri sendiri  

Rubrik Lembar Penilaian 

diri sendiri dan pedoman 

penskoran 

Selama proses 

pembelajaran 

KD pada 

KI- 2 
Penilaian diri sendiri 

Rubrik Lembar 

Pengamatan dan 

pedoman penskoran 

 

Selama proses 

pembelajaran 

KD pada 

KI- 3 

5. Tes lisan/pelafalan 

6. Tes tertulis/Uraian 

Lembar Soal, rubrik 

kunci jawaban dan 

Pedoman penskoran 

Pada akhir 

pembelajaran KD 

KD pada 

KI- 4 
Praktek 

Lembar soal praktek, 

rubrik dan pedoman 

penskoran 

Pada akhir 

pembelajaran KD 

6. Instrumen Penilaian: Terlampir 

 

       Simeulue , 03 Desember 2020 

Mengetahui      Guru Mata Pelajaran 

Kepala Sekolah Bahasa Arab    

 

 

( SUDIRMAN,MA )                          ( AISYAH AMINI ) 

NIP. 197611162005011004        
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LAMPIRAN-LAMPIRAN: 

Lampiran 1 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Spiritual) 

 

Indikator : 1.3.3 Mensyukui nikmat kemampuan 

mengungkapkan gagasan dan ide  

bahasa arab di kelas 

Teknik Penilaian : Penilaian diri sendiri 

Instrumen Penilaian : Rubrik lembar pengamatan dan pedoman 

penskoran 

NO PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN 

SKOR 
Selalu Sering 

Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

1 Saya bersyukur diberikan 

kemampuan berkomunikasi 

dengan baik 

    4 

2 Saya menggunakan nikmat 

berbicara sesuai dengan 

perintah Allah   

    3 

3 Saya  menyakini bahwa Allah 

melihat semua aktivitas saya 

dalam berkomunikasi  

    3 

4 Saya bersyukur dapat 

memberikan nasehat yang baik 

kepada orang lain  

    3 

5 Saya bersyukur bahwa Allah 

akan menambah nikmat bagi 

hambanya yang menggunakan 

pemberiannya sesuai 

ketentuan-Nya  

    3 

JUMLAH SKOR     16 

KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR 

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

= Skor 4 

= Skor 3 

= Skor 2 

= Skor 1 

Skor yang diperoleh 

------------------------- X  100   

Skor maksimal 

=   --------- 

 

 

 

 

 

 

CATATAN:   

……………………………………………………………………………………………

……… 

Simeulue,  03 Desember 2020 

Guru Bid. Studi B. Arab  

 

                                                                                          

                                                                                          (  AISYAH AMINI) 
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Lampiran 2 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Sosial) 

 

Indikator : 4.3.1 Terbiasa dengan sikap jujur dalam 

melaksanakan komunikasi transaksional 

dengan guru dan teman di kelas 

 

Teknik Penilaian  : Penilaian diri sendiri 

Instrumen Penilaian  : Rubrik lembar penilaian sikap dan pedoman 

penskoran 

  

NO 

 

PERNYATAAN 

PILIHAN JAWABAN 

SKOR  

Selalu Sering 

Kadang

- 

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1  Saya tidak mau mencontek 

pekerjaan kawan 
     

2  Saya memberikan alasan sesuatu 

kepada guru bila berbuat salah 
     

3  Menghargai pendapat orang lain      

4  Saya menyimpan barang yang 

saya temukan kepada pemiliknya  
     

5  Saya memberitahukan kesalahan 

kawan kepada guru dan teman 

teman di sekolah  

     

 JUMLAH SKOR      

 KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR 

Bila Peryataan Positif 

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

 
= Skor 4 

= Skor 3 

= Skor 2 

= Skor 1 

Skor yang diperoleh 

------------------------- X  100   

Skor maksimal 

=   --------- 

  

Bila Peryataan Negatif 

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak pernah 

 
= Skor 1 

= Skor 2 

= Skor 3 

= Skor 4 

   

 

Simeulue, 03 Desember 2020 

Guru Bidang Studi 

 

 

                                                                                       (Aisyah Amini) 
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Maksimal                                                             

 Aspek yang dinilai 

No Nama Siswa Pelafalan   Ketepatan Makraj 

 

1 Eka nurul Fatihah    

2 Alfira dwi Utari    

3 Fitri handayani    

4 Mufham mufakkir    

5 Fahrul Razi    

 

 Penilain sikap (bservasi) 

No Aspek yang 

diobservasi 

Selalu Sering Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1 Antusiasme dalam 

belajar 

    

2 Bertanggung Jawab/ 

peduli 

    

3 Percaya diri dalam 

berinteraksi 

    

4 Menghargai orang 

lain 

    

5 Santun     

 Jumlah     

     

 Rentang Skor Sikap 

 

NO Keterangan Jumlah 

1 Bagus                   

 

81-100 

2 Baik Sekali                             61-80 

3 Baik            41-60 

4 Di terima               21-40 

5 Kurang  0-20 

 

Penskoran: Nilai Akhir = Jumlah Skor Jawaban 

Simelue, o3 Desember 2020 

Mengetahui                                                                                                    Mengetahui 

Kepala Madrasah                                                                                        Guru Bidang Studi 

( SUDIRMAN,MA )                                             ( AISYAH AMINI ) 

NIP. 197611162005011004 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU DAN SISWA PADA MATERI  الثعلب و
 ”DENGAN MENGGUNAKAN METODE “ NUMBERS HEAD TOGETHER العنز

A. Aktivitas Guru 

 

Nama Sekolah                            : MAN Simeulue  

Kelas / Semester                         : X IPA/1 

Hari  /  Tanggal                          :  Senin/30 November 2020            

Nama Guru                                 :  Aisyah Amini 

Materi Pokok                              : الثعلب والعنز 
Nama  Pengamat / Observer       : Ayuni Safitri 

 

Petunjuk pengunaan 

Lingkarilah salah satu angka yang tepat untuk memberikan skor pada aspek penilaian 

aktivitas guru dalam pembelajaran,adapun kriteria skor adalah : 

1= kurang baik 

2= cukup 

3= baik 

4= sangat baik 

 

a. Penyampaian pembelajaran dan pelaksanaan pembelajara 

 

N0 Aspek yang diamati Kategori 

1. Guru masuk kelas kemudian mengucapkan salam,lalu 

memanyakan keadaan siswa kemudian berdoa dan 

mengabsen siswa. 

 

1    2    3    4 

2. Guru melakukan apersepsi kepada siswa. 1    2    3    4 

3.  Guru memberikan motivasi kepada siswa dalam belajar 

bahasa arab. 

1    2    3    4 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 1    2    3    4 

5. Guru membagikan kelompok,disetiap kelompok terdapat 

5 siswa  

1    2    3    4 

6. Guru mengajar dengan mengunakan teknik Number 

Heads Together 

1    2    3    4 

7. Guru membagikan karton untuk di jadikan alat dalam 

melakukan teknik Number Heads Together 

1    2    3    4 

8.  Guru memberitahukan untuk siswa memakai alat karton 

tersebut di atas kepala mereka 

1    2    3    4 

9. Siswa menyimak bacaan teks qira’ah yang dilakukan 

oleh guru. 

1    2    3    4 

10. Siswa mencermati isi kandungan teks qira’ah. 1    2    3    4 

11. Siswa dalam kelompoknya mengamati bacaan dan 1    2    3    4 
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terjemah dari bacaan yang dan benar. 

12.  Siswa menanyakan tentang isi kandungan teks qira’ah 1    2    3    4 

13.   Siswa menanyakan arti beberapa mufradhat yang sulit 

untuk di terjemmahkan yang terdapat dalam teks 

qiraa’ah 

1    2    3    4 

14.  Siswa dalam kelompoknya atau secara individu berlatih 

membeca teks qira’ah. 

1    2    3    4 

15. Siswa dalam kelompoknya berkerjasama mencari arti 

mufradhat yang terdapat dalam teks qira’ah melalui 

kamus. 

1    2    3    4 

16.  Siswa dalam kelompoknya mengoreksi hasil bacaan 

temannya. 

1    2    3    4 

17.  Setiap kelompok mengoreksi hasil diskusi kelompok lain 

tentang isi kandungan teks qira’ah 

1    2    3    4 

18.  Setiap nomor dalam kelompok mempersentasikan 

bacaan teks qira’ah. 

1    2    3    4 

19.  Kelompok lain memberikan tanggapan terhadap bacaan 

teks yang dibacakan setiap kelompok. 

1    2    3    4 

20.  Siswa mempersentasikan isi kandungan teks qira’ah 

secara individu dari setiap kelompok. 

1    2    3    4 

21.  Guru memberikan apresiasi pada setiap penanmpilan 

kelompok. 

1    2    3    4 

22.  Guru memberikan terjemahan bacaan yang benar pada 

materi yang telah dipelajari. 

1    2    3    4 

23.  Menunjuk salah satu atau beberapa siswa untuk 

menjelaskan isi dari bacaan. 

1    2    3    4 

24.  Meminta siswa untuk mempelajari dengan benar apa 

yang telah di pelajari. 

1    2    3    4 

25.  Guru memberikan salam dan keluar kelas 1    2    3    4 

 

b. Karakteristik  Pribadi  Guru 

 

 

No Aspek yang diamati Kategori  

1.  Guru bersikap sabar,terutama dalam memancing siswa 

untuk ikut serta dalam pembelajaran agar adaya respon 

siswa saat pembelajaran. 

1    2    3    4 

2. Guru bersikap tegas dan jelas. 1    2    3    4 

3 Guru bersikap adil terhadap siswa. 1    2    3    4 

4.  Guru menggunakan bahasa yang baik dan santun. 1    2    3    4 

5.  Guru bersikap terbuka,dan tidak menganggap negatif 

apabila siswa melakukan kesalahan dalam proses 

belajarnya. 

1    2    3    4 
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a. Aktivitas siswa 

No  Aspek yang diamati Kategori 

1. Siswa menjawab salam 1    2    3    4 

2. Siswa membaca doa 1    2    3    4 

3. Siswa menyiapkan keadaan kelas 1    2    3    4 

4. Siswa mendegarkan tujuan dan manfaat belajar bahasa 

arab 

1    2    3    4 

5. Siswa memahami teknik pembelajaran dengan Number 

Heads Together. 

1    2    3    4 

6. Siswa membagikan kelompok dengan teknik Number 

Heads Together. 

1    2    3    4 

7. Siswa menangapi pertanyaan dari guru 1    2    3    4 

8. Siswa wajib menjawab pertanyaan denngan teknik 

Number Heads Together. 

1    2    3    4 

9. Siswa memulai diskusi dan mengamati teknik Number 

Heads Together 

1    2    3    4 

10 Siswa maju kedepan kelas 1    2    3    4 

11. Siswa mengoreksi bacaan kelompok lain 1    2    3    4 

12. Siswa mempersentasikan hasil diskusi 1    2    3    4 

13. Tidak ada yang berbicara selain guru disaat guru 

menjelaskan 

1    2    3    4 

14. Siswa menyimpulkan pembelajaran dengan bantuan guru 1    2    3    4 

15. Siswa mendengarkan soal yang akan diberikan guru 1    2    3    4 

16 Siswa mendegarkan nesehat guru 1    2    3    4 

17. Siswa menjawab salam 1    2    3    4 

 

                                                                                Simeulue,30 November 2020 

                                                                                                             

                                                                                                    observer 

                                                                                                                      

 

                                                                                                                    

                                                                                                     (Ayuni Safitr,s.pd)                     
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 إْطاَلٌق الطُيـُْور  

 

ْ قَـَفص   . فـََوَقَف بـُْرَهًة يـَْنُظُر إ ىَل الطُّيـُْور   َنْظَرَة الَكئ ْيب  . رََأى رَُجٌل م ْن أُْمر يـَْقا َوَلًدا يَب ْيُع طُيـُْورًا يف 
ُر م ْن َجنْ  َنَُه رَآَها َتط يـْ َو ىف  . َو اَترًَة حُتَاو ُل اخلُُرْوَج م ْن بـَنْيَ اأْلَْساَلك  . اَترًَة ُتط لُّ . ب  إ ىَل آَخرَ أل 

َعٌة قـُُرْوش  اَي : " َفَأَجاَب اْلَوَلُد ". َكْم ََثًَن َهذ ه  الطُُيور  : " النـََّهايَة  َسَأَل الرَُّجُل اْلَوَلَد  ََثَُن الطَائ ر  َسبـْ
د  : " اْلرَُّجُل  فـََقالَ ". َسع يَدْي  ْ . َوَلك َّنَّْ أْسَأُل َعْن ََثَن  اجلَم ْيع  . َأاَن اَل َأسأَُلَك َعْن ََثَن  اْلَوح  ين  أل 

َرائ َها ُكلََّها ْ ش  تـَّْوَن ق ْرًشا : " َفَأَخَذ الَوَلُد يـَُعدُّ طُيـُْورَُه ُثَّ َقاَل ". أْرَغُب يف  فـَنَـَقَد " ََثَنـَُها َثاَلثٌَة و س 
ُّ ب ر  ْبْ ه   .ُجُل الَوَلَد الَثَمنَ الرَ   َفَخَرَجت  . َو َلمَّا َتَسلََّما الرَُّجُل الَقَفَص فـََتَح اَببَهُ . َوُسرَّ الصَِّب 

ًنا َثاَلَث ثـَنَـَوات  : " َفَأَجاَب . َوَسأََلُه َعن  الَسَبب  . َفُده َش الَوَلُد م ْن فـَْعَلت ه  . الطُّيـُْورُ  يـْ َو . ُكْنُت َسج 
نْي  آلَيْ  ْي َأْن اَل أْْبََل ِب   ْطاَلق  َسج   ".َمََت اسَتَطْعُت إْطاَلَقُه . ُت َعَلى نـَْفس 
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ألسئلة للإلختبار القبليا  

Bacalah teks cerita “ إ ْطاَلُق الطُّيـُْور  ” dengan seksama untuk menjawab soal-soal di 

bawah ini! 

1. Pilihlah jawaban yang tepat dengan memberikan tanda (x) pada salah satu jawaban 

yang menurut anda benar ! 

 

 

 َماَذا رََأى َرُجٌل؟ .1
 َوَلداً . ِقطاً            ج . أ

 قَ َفصاً . طُيُ ْوراً           د . ب
 

 َماَذا يَِبْيُع َوَلٌد ؟ .0
 طُيُ ْورًا. قَ َفصاً           ج . أ

 ِقطاً . َدَجاَجًة          د . ب
 طَّائُِر ؟َكْم ََثَناَ ال .3

 ِستَُّة قُ ُروشِ .  َأْربَ َعُة قُ ُرْوِس       ج . أ
َعُة قُ ُروشِ . مَخَْسُة قُ ُرْوِش       د . ب  َسب ْ

 
 ِمْن أَْيَن َرُجل ؟ .1

 ِإْنُدْونِْيِسياَ . ِمْصَرى             ج . أ
 أَْفرِيْ َقيا. أَْمرِْيقاَ                د . ب

 
 َكْم َسَنٌة َسَكَن َرُجٌل ىِف السَّْجِن ؟ .0

 َسْبَع َسنَ َوات  . َسنَ َوات        ج َثاَلثَ  . أ
 ََثَاينْ َسنَ َوات  . َأْرَبَع َسنَ َوات           د . ب

 

 

 



7  
 

 

 

2. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat sesuai dengan apa yang anda pahami 

pada teks "  ِإْطاَلُق الطُيُ ْور "  

 

 َماَذا َحَدَث بَ نْيَ َرُجل  َو َوَلد  ؟ -1
 اُل الطُّيُ ْوِر ىِف قَ َفص  ؟َكْيَف حَ  -0
 َهْل َاْشتَ َرى َرُجٌل طاَئًِر َواِحًدا ؟ -3
 مَاَسَبُب يُطِلُق َرُجٌل طُيُ ْوًر ىِف قَ َفص  بَ ْعَد ِشَراِئَها ؟ -1
 َما احِلْكَمٌة ِمْن الِقصَّة املِْذُكْورَة ؟ -0
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 الثـَْعَلُب َو الَعنـْزُ 

 
َو َلمَّا َشِرَب َأرَاَد اخلُُروَج فَ َلْم يَ ْقِدْر اِلْرتَِفاِع . ْئِر لَِيْشَرَب َفَسَقَط ِفْيهاَ َو َذَهَب ِإىَل بِ . َعِطَش ثَ ْعَلٌب 

َها. جَداِر الِبْئرِ  ٌز لَِتْشَرَب ِمن ْ َها. و بَ ْعَد قَِلْيل  أََتْت َعن ْ َهْل َماُء َهِذِه اَْلِبئ ُْر : "َفَسألَْتُه . فَ رََأِت الثَ ْعَلَب ِفي ْ
 ".َعْذبٌ 

. َو ِلَذِلَك تَ رَيْ َنيِنْ اَبِقًيا ُهَنا اَل أُرِْيُد اخلُُرْوجَ . نَ َعْم، َبْل ُهَو أَْعَذُب َما ُذْقُت ُطْوَل ُعْمرِيْ : "الث َّْعَلُب  فَ َقالَ 
 " .تَ َفضَِّلْيا اِْنِزيلْ لُِتَشارِِكْييِنْ ِفْيهِ 

ُز هِبََذا اْلَكَرِم َو َوثَ َبْت ِإىَل َداِخِل ا َو أَمَّا الثَ ْعَلُب فَ َوَثَب . َوَأَخذْت َتْشَرُب َحىَت َرِوَيتْ . لِبْئرِ فَاْغتَ رَِّت الَعن ْ
َفطََلَبْت إِلَْيِه َأْن يَ ُعْوَد . َو بَِقَيِت اَْلَعن ُْز َحائِرًَة اَل َتْدرِْي َكْيَف خَتْرُجُ . َعَلى َظْهرَِها َوَخرََج  ِإىَل َوْجِه ااألْزضِ 

 " .َولَْيَس يلْ فَاِئَدٌة يفْ ُمَساَعَدِتَك أي َُّتهاَ اجلَاِهَلةُ .  جَنَْوُت بِنَ ْفِسْي أانَ : " لُِيَساِعَدَها فَ َقاَل هَلَا 

ُز أَنَُّه َخَدَعَها، َونَِدَمْت َعَلى َذِلكَ   .َفأَْدرََكِت أَلَعن ْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 
 

 

 

 األسئلة لإلختبار البعدي

Bacalah teks cerita زُ " "  الثـَْعَلُب َو الَعنـْ  dengan seksama untuk menjawab soal –soal 

di  bawah ini! 

 

1. Pilihlah jawaban yang tepat dengan memberikan tanda (x) pada satu jawaban yang 

menurut anda benar ! 

 

 أَْيَن َسَقَط ثَعُلب ؟ .1
 بِرَْكة. نَ ْهُر                   ج . أ

 بِْئر. َجْنَدق                 د . ب
 

 ثَ ْعَلب؟ َمْن َجاَء بَ ْعَد َسَقطَ  .0
 ِقطُّ . طَائِر                    ج . أ

 َدَجاَجة. َعْنز                      د . ب
 

 َمْن الَِّذْي ميُِْكُن اخلُُرْوج ِمْن الِبْئر؟ .3
 َعْنز. ثَ ْعَلب                    ج . أ

 َدَجاَجة. ِقط                        د . ب
 

اء ىِف الِبْئر ؟ .1
َ
 َكْيَف َحال امل

 َحاِمض. ج           ُحْلو          . أ
 َعْذب. مُمَلَّح                     د . ب

 
 َما َسَبُب َذَهَب ثَ ْعَلُب ِإىَل بِْئر ؟ .0

 نعاس. َجاِئع                  ج . أ
 ل. َعِطش                  د . ب
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2. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat sesuai dengan apa yang anda pahami 

pada teks " الثـَْعَلُب َو الَعْنز "  

 
 
 َماَذا َحَدَث بَ نْيَ ثَ ْعَلب  َو َعْنِز ؟ -1

 َماَذا َقاَل َعن ٌْز ِإىَل ثَ ْعَلب بَ ْعَد َنَظَرُه ىِف بِرَْكة ، َوَماَذا  َقاَل ثَ ْعَلب إَلي َْها ؟ -0

 َكْيَف َخرََج ثعلب ِمْن بِرَْكِة ؟ -3

 َكة، َو َماَذا قَاَل الَعن ُْز ؟َهْل َساَعَد الثَ ْعَلُب الَعن َْز اخلُُرْوج ِمْن ِبْر  -1

ذَُكْورَة ؟ -0
َ
 َما احِلْكَمُة ِمْن الِقصَّة امل
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