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 .كرمها الرمحان بذكرها يف القرآن  منىل إ

در احلنان ىل مصإغمرتين حببها وسقتين بعطفها،  منإىل  
 .أميا للواليةا حفظهاا هللا: واحلضن الدافئ ابألمان

دريب، ىل من محلين على كفوف الراحة وكان قنديال ينري إ
أيبا : إىل مصدر فخري واعتزازي، إىل قدويت يف حيايت

 .للوايلا حفظها هللا

فضل أمجل و أيرزقه أن هللا  لعل حفظها هللا بةيلحلأخيا ا إىل
 .مما يدعو ويسعد قلبه

على  اك هللا خرياأقول لك جز  حفظها هللاقعيبا زقجيا إىل 
 .رسالةال همساعدتك يف إجناز هذ

كومية، حلمية اسالإلي ار جامعة الرانري يف يتيعا أساتذمجإىل 
 .فعةان علوما ينم الذين قد علمو كل هللارك اب

 إىل كل من حيب العلم ويسعى إليه، أهدي مثرة جهدي
 

 إنولها دايزا خريا للدساء

 



 

 و
 

 تقوةرشكرا قا 

 بسما هللاا للرمحنا للرحيم

، سلمعلى نبينا حممد صلى هللا عليه و  السالمالعاملني والصالة و احلمد هلل رب 
 ى آله وأصحابه أمجعني، أما بعد:وعل

ا للعبةةا ريثأت"توفيقه حتت املوضوع ن كتابة البحث بفضل هللا تعاىل و مالباحثة قد انتهت ف
ا ل ا صندوق  ا قلألللعويةة ا ألسئعة ا لوى ا للقرلءة ا مهارة ا ععى ا بالطللقلمرص

 املوادمن  مادةوهو لتكميل  "(SMPS Babul Maghfirah Aceh Besarا بـا )درلسةا جترةةية
بكلية الرتبية وأتهيل  اللغة العربية تعليم قسميف  املرحلة اجلامعة األوىلدرجة املقررة لنيل 
 .جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه املعلمني

 جزيل الشكر والعرفان إىل أصحاب الفضيلة الذين ةقدم الباحثتة بويف هذه املناس
 :قدم الشكر و التقدير إىلتفلذلك  كانوا هلم فضل يف كتابة البحث،

ي اإلسالمية ري الربوفيسور الدكتور ور الوالدين، املاجستري، مدير جامعة الران -1
 ابندا أتشيه. احلكومية

ي ري والتعليم جامعة الرانعميد كلية الرتبية  لدكتور مسلم رازايل، املاجستري،ا -2
 .احلكومية ابندا أتشيه اإلسالمية

م اللغة العربية جامعة ليعتنورسی، املاجستري، رئيس قسم الدكتور ترميذی ن -3
 إلسالمية احلكومية ابندا أتشيه.ا يري الران

الباحثة عمليا ووجه  تأفاد يتال األوىل ة، املشرفالدكتوراندا محدية، املاجستري -4
 ىل النهاية.إرسالة منذ بداية حلة إعداد هذه الكل مر  خطباته يف

 دت الباحثة عمليا ووجه خطباته يف، املشرفة الثانية اليت أفافضيلة، املاجستري -5
 مرحلة أعداد هذه الرسالة منذ بداية اىل النهاية. كل



 

 ز
 

والتقدير إىل املعلمني يف قسم تعليم اللغة العربية   كما تقدمت بكل الشكر -6
ي اإلسالمية احلكومية ابندا أتشيه فلهم من  ري الرتبية والتعليم جامعة الران كلية

والتقدير على ما قدموا من العلوم واملعارف والتشجيع وجزاهم هللا  كل الشكر
 عين خري اجلزاء.

كل ي و مفرايدسة، األستاذ ىل رئيس املدر إدمت بكل الشكر والتقدير كما تق -7
 .SMPS Babul Maghfirah Aceh Besarاملعلم يف 

 واألصدقاء مجيعا الذين شجعوين يف انتهاء كتابة هذا البحث. -8

جزاكم هللا أحسن اجلزاء وعسى هللا أن مين علينا رمحة ال حد هلا وأن يشينا حبسن 
للقارئني عامة حسبنا هللا ونعم و الثواب. وأخريا عسى هللا أن جيعلها انفعة هلا خاصة 

الوكيل نعم املوىل ونعم النصري وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم واحلمد هللا رب 
 العاملني.
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عن مهارة  ونيعجز  SMPS Babul Maghfirah Aceh Besarب يف مالحظة الباحثة أن الطالمن 
الفصل بطريقة  القراءة جيدا ألن بعض مدرس اللغة العربية يدرس يف وامل يفهم مالقراءة، ه
 وهذا يؤثر يف استهممحنقص تب و اليكسل الط حىت سلوب التدريسأ قلة تنوع يفو  عادية

سبب بدرس مل الفصل هو ايفالفصل واكثر من يقرأ  قلة تدريب القراءة يفوأيضا  مهارة القراءة.
وأهداف كتابة هذه  .م تعلقوا بقراءة مدرس فق  دون ممارسةألهنب الهارة الطم نقص يف

سئلة ألب عند استخدام اللعبة اللغوية "صندوق اة والطالعلمالرسالة للتعرف على أنشطة امل
 one groupلقراءة، ومنهج البحث منهج جتريب ابلتصميم على مهارة ا أتثريهاوامر" وألوا

pretest-posttest.  ب   فصل األول الهو طالب فوجمتمع البحث يف هذا البحثSMPS Babul 

Maghfirah Aceh Besar،  فصل األولال الباتط يالبحث ههذا  طالبا. وعينة ۱48وعددهم 
يف  نعجز  نالصف األول )ج( ألهن الباتالط ةواختارت الباحث .ةطالب 22 نوعدده ،)ج(

رت الباحثة فصل اختا. و من املدارس احلكومية واملدارس الدينية نالقراءة بناًء على خلفيته
ونتائج البحث احملصولة أن  .اللغة العربية يف املدرسة اختارها للباحثة علمةالطالبات ألن م

وامر" جيد جدا ألسئلة واألق اعند استخدام اللعبة اللغوية "صندو  اتلباة والطعلمأنشطة امل
والنتيجة احملصولة املالحظة % 95 ة هيعلمملالحظة املاعلى مهارة القراءة ابلنتيجة احملصولة 

أصغر وهي  0،00 والنتيجة لالختبار حصلت على مستوى الداللة. %92،5 هي ت الباالط
سئلة ألفتشري إىل أن استخدام اللعبة اللغوية "صندوق ا ،0،05 من نتيجة مستوى الداللة

 على مهارة القراءة. تؤثروامر" ألوا

 وامرألسئلة واألصندوق ا ،اللعبة اللغوية، القراءةالكلمة املفتاحية: 
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ABSTRAK 

Judul Skripsi  : Pengaruh Permainan Bahasa “Kotak Pertanyaan dan Perintah”  

    Terhadap Kemahiran Membaca 

Nama   : Indah Diaz Chairunisya 

NIM  : 180202235 
 

Dari hasil observasi peneliti, bahwa siswa di pesantren SMPS Babul Maghfirah Aceh 

Besar masih lemah dalam memahami bacaan dengan baik karena sebagian guru bahasa 

arab mengajar di kelas dengan metode yang biasa dan sedikitnya variasi dalam 

pengajaran hingga siswa menjadi malas dan berkurangnya semangat mereka dan hal ini 

mempengaruhi kemampuan membaca. Serta sedikitnya latihan membaca di kelas karena 

guru yang lebih banyak membaca sehingga    menyebabkan kurangnya kemampuan siswa 

karena mereka hanya bergantung pada guru saja tanpa adanya praktek. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa dalam menggunakan permainan 

bahasa “Kotak Pertanyaan dan Perintah” dan pengaruhnya pada kemampuan membaca. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain one group pretest post-

test. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 1 pesantren SMPS Babul 

Maghfirah Aceh Besar  yang berjumlah 148 siswa. Dan adapun sampelnya adalah siswi 

kelas 1c yg berjumlah 22 siswa. Alasan peneliti memilih siswa kelas 1 berdasarkan latar 

belakang mereka yang berasal dari sekolah umum ataupun sekolah agama. Dan alasan 

peneliti memilih kelas 1c karena guru pada sekolah tersebut yang memilihkannya untuk 

peniti. Hasil penelitian ini bahwa kegiatan guru dan siswi pada saat proses pembelajaran 

menggunakan permainan bahasa “Kotak Pertanyaan dan Perintah”  memperoleh nilai 

sangat baik yang hasilnya mencapai 95% untuk lembar observasi guru dan 92,5% untuk 

lembar observasi siswa. Dan adapun hasil pretest dan postest adalah dengan tingkat 

signifikansi  0,000  yakni lebih kecil dari hasil tingkat signifikasi 0,05. Ini membuktikan 

bahwa penggunaan proses pembelajaran menggunakan permainan bahasa “Kotak 

Pertanyaan dan Perintah”  Efektif untuk kemampuan membaca siswa. 

Kata kunci: Membaca, Permainan Bahasa Kotak Pertanyaan dan Perintah 
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ABSTRACK 

Title   : The Influence of the Language Game "Questions and Command  

     Boxes" on Reading Proficiency 

Name   :  Indah Diaz Chairunisya 

Student Number :  180202235 
 

From the results of the researcher's observations, that students at the Babul Maghfirah 

Islamic boarding school in Aceh Besar are still weak in understanding reading well 

because some Arabic language teachers teach in the classroom using the usual method 

and there is little variation in teaching so that students become lazy and their enthusiasm 

decreases and this affects reading ability. And the lack of reading practice in class 

because teachers read more, causing a lack of student ability because they only depend on 

the teacher without any practice. on reading ability. This research is an experimental 

study with a one group pretest post-test design. The total population in this study was the 

1st grade students of the Babul Maghfirah Islamic boarding school in Aceh Besar, 

amounting to 148 students. And as for the sample is class 1c students totaling 22 students. 

The results of this study that the activities of teachers and students during the learning 

process using the language game "Questions and Command Boxes" obtained a very good 

score with the results reaching 95% for the teacher's observation sheet and 92.5% for the 

student's observation sheet. And the results of the pretest and posttest are with a 

significance level of 0.000 which is smaller than the results of a significance level of 

0.05. This proves that the use of the learning process using the language game “Question 

and Command Box” is effective for students' reading ability. 

Keywords: Reading, Language Game Questions and Command 
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 ألولاالفصل 

 أساسية البحث

 البحث مشكلة - أ

ستماع، الاللغة تتكون من أربع مهارات، وهي: مهارة ا
الوسيلة اليت تنقل مهارة االستماع  م، والقراءة، والكتابة.الوالك

م هي المهارة الك  تنقليتوالوسيلة ال، هي السمع واإلنصات
 ستمع. أما مهارادلتكل  وادل انيابارر بدلتصال اال اربالصوت ع

ومهارة القراءة هي  1.كتو دلر  احلالقراءة والكتابة، فوسيلتهما ا
ا نوعان القراءة هتكتب العربية وقراءال قراءة وفه  ساس يفأ

 ط فقنيحد بعأقراءة الصامتة هي ةقرأ الهرةة. جلوالقراءة ا الصامتة
رج خيحد بعينه و أهرةة هي ةقرء جلقراءة االخراج صوته و إدون 

تار بينهما. لكي خي ةستييع اليالب أن نيصوته. ومن هذةن نوع
 هارة.دلارس هذ  ادي

                                                           
اللغة العربية لغري إضاءات ملعلمي عابد الرمحن بن ابراهي  الفوزان،  1
 .512(، ص. 5112، )رايض: مكتابة عربية، النطقني هبا
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 مهمة تعرفها وفهمها وووود قدرة فيها يتهارة الدلمن احدى ا
قراءة القرآن وكتب  ن مهارة القراءة مفتاح يفألهي مهارة القراءة، 

فهمها وعدم  محد أن ةقرأ هذ  الكتب بعدأستييع ة الالعلماء. و 
 .دراستها اسة يفممارستها وعدم مح

. كتب العربيةقراءة   تعل  مهارة القراءة هو قدرة يف د  يفواذل
نص العوا بقراءة القرآن وقراءة اسلمون قد استيدل  االطظ  عم

 خيأ يفأل ةكونوا متقنا ووودوا كررة امل  هتقراء  ولكن يفيبالعر 
هارة دلتعلي  هذ  ا درس يفدل ةستعملها ايتيلة السو ال . فمن هتقراء

تدرةس  درس يفدلذ  الوسيلة تسهل اهبن ألهي اللعابة اللغوةة، 
 . تعل  اللغة العربية استه  يفمحدة اي  وز الالي

قدرة القراءة  الاباحرة فإن اليت تقوم هبا الحظة االوىمن ادل
 SMPS Babul Maghfirah Acehــلدى طال  الصف األول ب

Besar بعض مدرس اللغة العربية . هذا بسابب ةمل تكن مقابول
 سلو  التدرةسأ قلة تنوع يفو  الفصل بيرةقة عادةة ةدرس يف

مهارة  وهذا ةؤثر يف استه مح  وةنقص الةكسل الي حىىت
 يفكرر من ةقرأ أالفصل و  وأةضا قلة تدرةب القراءة يف القراءة.
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  تعلقوا ألهن  الهارة اليم درس ةسابب نقص يفدلالفصل هو ا
 .بقراءة مدرس فقط دون ممارسة

، حيتاج إى وسيلة للتغلب على مشاكل هذ  التعل 
وسيلة  إحدى تعة. ومنلتحصيل حالة تعليمية نشية ومم  تعليمي

يلة من سواللعابة اللغوةة هي و  وسيلة لعابة اللغة. يه ،التعل  هذ 
مهارة القراءة. وهذ  اللعابة    يفالل التدرةس ليتمكن اليسائو 

ممارسة القراءة لكي ةكون    يفالةستييع أن ةزةد ارادة الي
 .ةي الفصل ةكون ممتعة ومنافع كر اولة تدرةس يفزل

زةد مهارة تد الاباحرة أن ةر تت الشكدلهذ  ا بناء على 
ةكون  ومتنوعة حىىت ةممتع وسيلةمهارة القراءة ب   يفالوفه  الي

اللعابة اللغوةة  يثأتوووع  دلقوم الاباحرة ابتذا ة. وذلي استه  كابمح
  الوامر  على مهارة القراءة لدى طألسئلة واأل صندوق ا

  . SMPS Babul Maghfirah Aceh Besarبــول ألصف اال
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 البحثسؤاال  - ب
 هل اللعابة اللغوةة  صندوق األسئلة واألوامر   -1

على مهارة القراءة لدى تؤثر ترقية اليال  
 SMPS Babulــ باألول   صفالطال  

Maghfirah Aceh Besar؟ 
اللعابة اللغوةة  صندوق األسئلة كيف أنشنية  -5

 صفالعلى مهارة القراءة لدى طال   واألوامر
 SMPS Babul Maghfirah Acehــ باألول  

Besar؟ 
 

 البحث هدفا  - ج
اللعابة اللغوةة  صندوق  أتثي على عر الت  -1

على مهارة لًتقية اليال  األسئلة واألوامر  
 SMPS بــصف األول الطال   القراءة لدى

Babul Maghfirah Aceh Besar. 
اللعابة اللغوةة  صندوق  تيابيق على عر الت  -5

 األسئلة واألوامر  على مهارة القراءة لدى
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 SMPS Babulبـ صف األول الطال  

Maghfirah Aceh Besar. 
 

 البحث أمهية - د
 أما أمهية الابحث عن هذ  الرسالة هي:

 :الفوائد النظرةة -1

 ، لزايدة ادلعلومات والعل  والفه  ةللاباحر - أ
 ةممتع وسيلة، لزايدة معلومات عن يال لل -  

 يف تدرةس 
 وسيلةرس، ليفتح احتمال يف اوعال دملل - ج

 التدرةس ادلمتعة
 الفوائد التيابيقية -5

دلدرس اللغة العربية ليكون هذا  الاباحرةروو ت - أ
محاسة اليال   زةدتةستعمل حىت  وسيلةال

 .ومهارهت  وفهمه  يف التعل 
ومحاسته   لليال  أن ةزةد فهمه  الاباحرةروو ت  -  

 .اللغوةة اللعابة يف مهارة القراءة هبذ 
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 فروض البحث - ه
 :فرض الابحث ذلذا الابحث ، كما ةليالوأما 

ةوود أتثي اللعابة اللغوةة  صندوق األسئلة : (  ) الفرض الابدةل
 طال  القراءة لدىة واألوامر  على مهار 

 SMPS Babul Maghfirahبــصف األول ال

Aceh Besar. 
أتثي اللعابة اللغوةة  صندوق  الةوود: (  ) الفروض الصفري

األسئلة واألوامر  على مهارة القراءة 
 SMPSبــصف األول ال طال  لدى

Babul Maghfirah Aceh Besar. 

 
 بحثد الو حد - و

 ادلوووعي داحلد -1
حتت ادلوووع  ابحثالأن حتدد هذ   الاباحرةترةد  
وامر  ألسئلة واألاللعابة اللغوةة  صندوق ا يثأت 

 مهارة القراءةعلى 
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 ادلكاين داحلد -5

 SMPS Babul  ـب ابحثترةد الاباحرة أن حتدد هذ  ال

Maghfirah Aceh Besar  ولألصف االيف. 
 احلدد الزماين -2

يف السنة الدراسية  ابحثترةد الاباحرة أن حتدد هذ  ال
5151/5155. 

 

 املصطلحات معاين - ز

 أما معاين ادلصيلحات يف هذا الابحث كما ةلي:

هو القوة اليت توود أو تنشأ من ريء  التأثري -1
ما، مرل رخص أو كائن ةساه  يف رخصية 

 5.الشخص أو معتقد  أو فعله

                                                           
2
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 747.  
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وسائل تعليمية تستخدم  هي اللعبة اللغوية -5
معينة،  يف تعلي  اللغة ومن قواعد وتعليمات

تحقيق األهدا  ةدر  ادلعل  طلابته عليها ل
 2.الًتبوةة ادلختلفة

هي اللعابة اللغوةة  واألوامرصندوق األسئلة  -2
الصندوق حتتوي على  اليت تستعمل وسيلة

 4أسئلة وأوامر كوسيلة لتعل  اللغة.
ة عقلية ذهنية، تقوم عملي هي مهارة القراءة -4

واألرقام وتفکيکها،  رموز احلرو على حتليل 
هبد  الفه  واالستعا  مع السرعة والكفاءة 

 2ادلتناسابتني.

 
                                                           

األلعاب اللغوية ودورها يف تنمية اللغة دمحم علي حسن الصوةروكي،   2
 .52ص.  ،(۵۰۰۲: دار الكندي،  ألردن)ا العربية،

4
 .22ص. ...، األلعاب اللغويةدمحم علي حسن الصوةروكي،  

 م(،۵۰۰۲ )كلية اجلزةرة للعلوم الصحيحة، ،اللغة العربيةدمحم السامعي،   2
 .2ص. 
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  السابقة سةالدرا - ح

الدراسة السابقة إحدى الشروط العملية دلعرفة كانت 
 أماو . الفرق بني ما ستكتابها الاباحرة مما كتب الاباحرون السابقون

 ما ةلي:هذا الابحث الدراسات السابقة 

أتثي اللعابة اللغوةة  الصندوق األرياء  على  األوىل: ةسالدرا
صف الراين )أ( يف الالكالم لدى اليال  )حبث جترةيب  مهارة

كواال النكات   العمل سوكااين ادلرحلة ادلتوسية مبعهد نور
 سوميرة الشاملية(

 أما هد  الابحث منها:
اللعابة اللغوةة  الصندوق  أتثي استخدامالتعر  على  

صف الراين )أ( يف ال الكالم لدى اليال  األرياء  على مهارة
ين كواال النكات العمل سوكاا ادلرحلة ادلتوسية مبعهد نور

 يرة الشامليةسوم
نوع الابحث ادلستخدم  حبث كمي. فهو منهج الابحثأما 

استخدم الاباحث أسلو  حتليل  .(correlation) هو حبث االرتاباط
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الابياانت  االحندار اخليي . استخدمت تقنية مجع الابياانت 
 أسلو  االستابيان وطرةقة ادلالحظة وطرةقة التوثيق.

 : من هذا الابحث هو نتائج الابحثو 
 اللعابة اللغوةة  الصندوق األرياء أن هناك أتثيًا كابيًا على 

عدد =  tمما ةؤثر على االهتمام التعليمي ومن ادلعرو  أن 
 = db (N-5٪ مع 2مبستوى هام  tبينما ودول  2،915

 t. إذن ، مقدار 5،142الكابي اجلدول هو  tمث (52 = 21-5
 .t 5142< ودول 915،  2عدد هو 

 
 األلعا  اللغوةة بوسيلة األسرار ادلتسلسلة تيابيقالدراسة الثانية: 

على مهارة االستماع )حبث جترةيب يف ادلرحلة الرانوةة مبعهد هداةة 
 سوميرة الشمالية( هللا تنجونج موراوا

  أما أهدا  الابحث منها:
األلعا  اللغوةة بوسيلة األسرار تيابيق التعر  عن كيفية ال -1

يف ادلرحلة الرانوةة مبعهد على مهارة االستماع  ادلتسلسلة
 سوميرة الشمالية هداةة هللا تنجونج موراوا
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 بعد استخدام مهارة االستماعتأثي ال يةكيف  التعر  عن -5
يف ادلرحلة الرانوةة  األلعا  اللغوةة بوسيلة األسرار ادلتسلسلة

 .سوميرة الشمالية مبعهد هداةة هللا تنجونج موراوا
مع اختابار النتيجة النهائية فهو  الابحثمنهج أما 

ةتكون كل اختابار من أربع مراحل وهي التخييط والعمل 
االختابارات وأدوات الابحث هي  وادلالحظة والتفكي.

 والتوثيق. ةوادلالحظ ةوادلقابل
 : من هذا الابحث هو نتائج الابحثو 

ةرقي  األلعا  اللغوةة بوسيلة األسرار ادلتسلسلةإن تيابيق  -1
 تحسن ويد وًدا. ب مهارة االستماععلى 

األلعا  اللغوةة بوسيلة أنشية اليال  من خالل تيابيق  -5
واإلختابار النهائي زايدة  IIيف االختابار  األسرار ادلتسلسلة

 15كانت النتيجة اإلمجالية لالختابار الراين ويد.  
لذا فإن  .52والنتيجة اإلمجالية يف االختابار النهائي هي 

 II Iالزايدة يف نتائج مراقابة األنشية اليالبية يف االختابار 
  ٪.25.94أو  9واالختابار النهائي للمراقب هي 
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 فعالية استخدام األلعا  اللغوةة يف تدرةسالدراسة الثالثة: 
سة الرانوةة رادةن قواعد اللغة العربية ليال  الصف العارر ابدلدر 

امعة جب تعلي  اللغة العربية قس يف حبث العلمي ) فاكو ترجناليك
 اإلسالمية تولوجناونج(

  أما هد  الابحث منها:
قواعد  استخدام األلعا  اللغوةة يف تدرةسهل ةوود التعر  

اللغة العربية ليال  الصف العارر ابدلدرسة الرانوةة رادةن فاكو 
 امعة اإلسالمية تولوجناونججب تعلي  اللغة العربية قس يف  ترجناليك

ة، ابلتصميمات جترةابي فهو دراسة منهج الابحثأما 
randomized subject design   ابستخدام"pra-tes و  "pasca-

tesاالختابارات هي   . وأدوات الابحث  مع رلموعات عشوائية
 والتوثيق. ةوادلالحظ ةوادلقابل

ونتيجة من هذا الابحث هي ال ةوود فعاليا يف تدرةس 
الصف العارر ابدلدرسة الرانوةة رادةن  قواعد اللغة العربية ليال 

 فاكو ترجناليك.
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 :العالقة بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية
 الدراسة األوى .1

ني ةتعلق ابللعابة اللغوةة والابحث تالاباحرووه ادلساوة بني 
بنوع التجريب. وأما الفرق أن الابحث لابيلكي  العلمي الكمي

 الابحث ةتعلق مبهارة القراءة. رواليين ةتعلق مبهارة الكالم وهذا
 الدراسة الرانية   .5

العلمي  ني ةتعلق ابللعابة اللغوةة والابحثتالاباحرادلساوة بني 
الكمي بنوع التجريب. وأما الفرق أن الابحث لرةفا نور حيايت 

 االستماع وهذا الابحث ةتعلق مبهارة القراءة. ةتعلق مهارة
 الدراسة الرالرة  .2

ةتعلق ابللعابة اللغوةة والابحث  نيتالاباحرادلساوة بني 
الابنيت نور  العلمي الكمي بنوع التجريب. وأما الفرق أن الابحث

سيتا فوتري ةتعلق بقواعد اللغة العربية وهذا الابحث ةتعلق مبهارة 
 القراءة .
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 بحثطريقة كتابة ال - ط

وكتابتها  ابحثوأما طرةقة أتليف هذ  ال 
لابحث ة على ما قررته يف كتابة االاباحرةفاعتمدت 

العلمي الًتبية وأتهيل ادلعلمني وامعة الرانيي 
 اإلسالمية احلكومية ادلسمى:

“Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas 

Tarbiyah UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh 

2016”. 
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 الثاين الفصل

 اإلطار النظري

 مهارة القراءة ( أ

 مفهوم مهارة القراءة -1

ث إىل تعريف مهارة القراءة البد قبل أف يدخل ىذا البح
كالقراءة. مهارة لغة كما قاؿ ابن منظور ىو  هارةادلدراؾ معنی إ

كادلهارة  ٔبكل عمل. الشيء، كادلاىر احلاذؽاحلذؼ يف 
ادلتعلم  اصطالحا شيء ديكن تعلمو أك اكتسابو أك تكوينو لدل

ابختالؼ نوع  عن طريق ااكاة كالتدريب، كما يتعلمو خيتلف
 ٕكطبيعتها كخصائصها كاذلدؼ من تعلمها. ادلادة

                                                           
5
 .ٚٗص ...،اللغة العربيةدمحم السامعي،  

2
ض: دار التدمرية، اي)ر  املهارة اللغوية،ابتساـ زلفوظ ابو زلفوظ،   

 .٘ٔ(. ص. ٕٚٔٓ
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قراءة. كيف -يقرأ-ىي مصدر من فعل قرأأما القراءة 
 ، منها:تعريفات كثَتا اصطالح للقراءة

کالـ دمحم صاحل مسك: "القراءة البصرية ىي عملية هتدؼ  -أ 
اليت تنظر إليها  بُت لغة اللغة كرموز النص إىل فهم العالقة

العيوف. كىي نشاط فكرم الكتساب القارئ معرفة 
 ٖكمعتقدات كمقدسات.إنسانية من علم، كثقافة كفن 

كىناؾ تعريف أخر عن القراءة كىي عملية عقلية معقدة  - ب
اليت يراىا القارئ من خالؿ العُت؛  تتضمن شرح الرموز

كىي عملية دكرية تبدأ ابلًتكيز على الكلمات ادلكتوبة 
  ٗ.احىت تكتسب مع

 مهارة القراءة ىي عملية عقلية ذىنية، تقـو على كتعريف
احلركؼ كاألرقاـ( كتفكيكها، هبدؼ الفهم ) حتليل الرموز

                                                           
أساليب تدريس مهارات اللغة العربية عبد الفتاح حسن البجة،   ٖ

 .۲۱ص. (، ۱۰۰۲)دار الفكر العريب اإلمارات،  وآداهبا،
دار الثقافة  العربية يف املرحلة االبتدائية،تعليم اللغة مصطفی رسالف،   ٗ

 .۲۰۱ص. (، ۱۰۰۲للنشور ك التوزيع، 
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ذا يتم تعرفها إأك  ٘.ادلتناسبتُت كاالستعاب مع السرعة كالكفاءة
مهارة القراءة  من تعرفات سابقات حوؿ مهارة كالقراءة فتعريف

 ىي شيء ديكن تعلمو أك اكتسابو أك تكوينو يتعلق بعملية عقلية
رئ عن طريق عينيو، معقدة تشتمل تفسَت الرموز اليت يتلقاىا القا

تبدأ ابلًتكيز على الكلمة ادلكتوبة كتنتهي  فهي عملية دائرية
 ابحلصوؿ على ادلعٌت.

 
 عناصر القراءة -2

 ٙمن عناصر القراءة ثالثة، ىي:

 الرمز ادلكتوب - أ
 ٍتادلعٌت الذى - ب
 اللفظ - ج

                                                           
 .٘، ص. ... اللغة العربيةممد السامعي،   ٘
1
املهارة اللغوية األربعة يف ظل اإلصالحات الرتبوىي حناف عثمانة،   
 ٕ(،  ص. ٕٔٔٓ) اجلديدة،
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 نواع القراءةأ -3

 مها: ٚ،ارات اللغوية، القراءة ذلا نوعافيف كتاب ادله

 السريةاءة الصامتة/القر  (ٔ

يف القراءة الصامتة يوجو ادلعلم الطالب إىل أف يقرؤكا 
مث يناقشهم للوصوؿ إىل معاين الفردات، كالفهم  أبعينهم فقط،

على تدريب طالبو على سرعة القراءة،  العاـ. كما حيرص ادلعلم
 مع اىتماـ بفهم ما يقرؤكف.

 القراءة اجلهرية (ٕ

، كبعد أف الصامتةراءة للطالب بعد القراءة تبدأ ىذه الق
، يقـو الطالب فهم القراءةاذلدؼ األساسي للقراءة كىو  حيققوا

األساسي ادلتمثل يف  عايل من أجل حتقيق اذلدؼ ابلقراءة بصوت
القراءة بصوت عاؿ كىو صحة القراءة ، كعلى الطالب زلاكاة 

                                                           
 .ٕٓص.  ...،هارة اللغويةاملابتساـ زلفوظ ابو زلفوظ،   ٚ
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بصوت ادلعلم أك من شريط )إف  النموذج ادلثايل الذم قد يكوف
  ٛ.كجد(

 
 القراءة أمهية -4

 :للقراءة ذلا أمهية كثَتة

أكؿ ما نزؿ من القرآف الكرمي األمر ابلقراءة قاؿ  ( أ
َق َخلَ ، ْسِم َربَِّك الَِّذم َخَلقَ اقػَْرْأ ابِ ﴿تعاىل 

نَساَف ِمْن َعَلق   مع  ٜ،اقػْرَْأ َكَربَُّك اأْلَْكَرـُ﴾، اإْلِ
 .ابلقراءة مالزمة تكرار األمر

العلـو  التقليدية الكتسابالقراءة الوسيلة الوحيدة  ( ب
كاإلنساف القارئ الذم  كالثقافات، كادلعارؼ

أساسيا من حياتو يستطيع  جيمل القراءة جزءا
 .االرتقاء يف تفكَته بواسطتها

                                                           
إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري ، عبد الرزلن بن ابراىيم الفوزاف،   ٛ
 .ٕٕ٘ص. ، ... النطقني هبا
 .ٖ-ٔ: اآلية،سورة العلق  ٜ
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 القراءة توسع ادلدارؾ الفهم ( ج
 ذاء للقلب كالعقل كالركح، كمتعة للنفسغأهنا  ( د
 مم السابقةألالتعرؼ على أحواؿ ا ( ق
العلم الشرعي ك التفقو يف حتقق فضيلة طالب  ( ك

 الدين
 القراءة مفتاح العلـو كلها. ( ز

 

 القراءة ميأهداف تعل -5

هارات األربع اليت مهمة للتعليم، ادلحدل إىي من  القراءة
القدرة يف  ييوجد يف ىذه ادلهارة ى عادة كاذلدؼ العاـ الذم

كثَتة خاصة  أىداؼ القراءة بقراءة صحيحة. كلكن القراءة ذلا
 10تعليم القراءة، كىي:أىداؼ يف 
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 ،...تعليم مهارة القراءة لكل مراحل التعليم مؤمن ك نور ااذلداية،   
 .ٜٜص.
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متكُت الطالب من ربط الرموز ادلكتوبة أبصواهتم  - أ
 ادلعرب عنها ابللغة عرب

 النطق الصحيح مع قادرة على قراءة النص - ب
القدرة على استنتاج ادلعٌت العاـ مباشرة من  - ج

تغيَت  معٌت الصفحة ادلطبوعة كإدراؾ التغيَت
 اذلياكل

سياقها. التعرؼ على معاين ادلفردات من معاين  - د
 مفردات الكتابةك  ات احلدمكالفرؽ بُت مفرد

لفهم معاين اجلمل يف الفقرات كفهم عالقات  - ق
 ادلعٍت اليت تربطها

أف يقرأ بفهم كانطالؽ دكف أف تعوؽ ذلك قواعد  - ك
 اللغة كصرفها

فهم فهم األفكار كالتفاصيل اجلزئية ك أف ي - ز
 الرئيسية العالقات اليت تتكوف منها الفكرة

 مات الًتقيم ككييفة كل منهاعال على للتعرؼ - ح
القراءة بطالقة دكف استخداـ القواميس أك قوائم  - ط

 ادلفردات ادلًتمجة إىل اللغتُت
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لقراءة كاسعة من قراءة اجلريدة إىل قراءة األدب  - م
اجلارية مع حتقيق  كالتاريخ كالعلـو كاألحداث

األحداث كحتديد النتائج كحتليل ادلعاين كالنقد 
 .ة ابلثقافة العربية اإلسالميةالواسع كربط القراءة

 
 اللعبة اللغوية "صندوق األسئلة واألوامر" ( ب

 مفهوم اللعبة اللغوية -1
اللعبة اسم من "اللعب" كىي كل ما يلعب بو مثل 

كحنوىا يلعب هبا كاألمحق الذم يسخر بو  الشطرنج كالنرد كالدمية
قاؿ دلن اللعبة اللعب ي كيلعب كيقاؿ رجل لعبة يلعب بو كنوبة

."ب  عَ مجع من اللعبة ىي "لُ كفرغ من لعبتو، ك 
اللغة  كاللغة ىي ٔٔ

 ٕٔ.ىي "ألفاظ يعرب هبا كل قـو عن مقاصدىم"

                                                           
املعجم دمحم النجار، إبراىيم مصطفى كأمحد الزايت. حامد عبد القادر ك  ٔٔ

 .ٕٚٛ(، ص. ٕٗٓٓ)د.س، دار الدعوة،  الوسيط،
كتبة دلا كت:َت ، )بجامع الدروس العربية، اليب سليم الغدمحممصطفى بن  ٕٔ

 .ٚ، ص. ـ(ٜٜٗٔق/ٗٔٗٔالعصرية، 
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رمحوايت أف اللعبة ىي حاجة  وركقاؿ فتح اجمليب كنيل
طبيعي لدل كل فرد للحصوؿ على ادلتعة  غريزية تنشأ بشكل

اللعب موجودة الرغبة يف  .دلتعة كالفرح كالسعادة يف احلياةكالرضا كا
عند  دائما كتتطور ليس فقط يف مرحلة الطفولة كلكن أيضا

البالغُت. ابلنسبة لألطفاؿ، يلعب اللعب قيما كخصائص مهمة 
 ٖٔ.كتطوىم لتقدمهم

 كأما تعريف اللغبة اللغوية ىي ما قالو ج. جيبس
G.Gibbs) )متعاكنُت أك -الدارسُتنشاط يتم بُت  قاؿ إهنا

 ٗٔالقواعد ادلوضوعة. ايتهم يف إطارغ للوصوؿ إىل-سُتقمتنا
أبو ىاين فقد ذكر أبف اللعبة اللغوية نشاط كأما أبو لـو ك 

أفعاال معينة يؤديها ادلعلم كالطالب من خالؿ  ىادؼ يتضمن
تتمتع مبيزات كثَتة كمتعددة  اتباع قواعد معينة. فللعبة اللغوية

                                                           
13

 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-

permainan Edukatif Dalam Belajar Bahasa Arab, (Yogyakarta: Diva 

Press, 2012), h. 25-26. 
األلعاب اللغوية يف تعليم اللغات انصف مصطفى عبد العزيز،   ٗٔ

الرايض: دار ادلريخ، ( األجنبية مع أمثلة لتعليم العربية لغري الناطقني هبا،
 .ٖٔىػ(، ص. ٓٔٗٔ
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ن احس تعمل على حتقق األىداؼ الوجدانية كادلعرفية، إذا ما
 ٘ٔ.تيارىا ك توييفها ابلشكل ادلطلوبادلعلم اخ

لذلك أف اللعبة اللغوية ىي من الوسيلة للحصوؿ على 
مهارات أك عناصر أك قواعد اللغة بطريقة ممتعة  فهم ك اکتساب

كإف كانت يف تلك اللغة توجد . لزايدة محاس الطالب يف الدرسة
ال تسمى ممتعة  اذلدؼ الكتساب ادلهارات كلكن ىذة اللعة غَت

 ابللغبة اللغوية ككذلك عكسها إف كانت تلك اللعبة ممتعة كلكن
م ىذه هتنتيجة أك فهم يف درسهم أك مهارا الطالب ال حيصل على

البد يوجد فيها من االكتاب مهارات ك  اللغوية. ال تسمى ابللعبة
 ممتعة يف الدرس.

 
 أنواع األلعاب اللغوية -2

الباحثة أنواعها من  ذكرتاأللعاب اللغوية متنوعة، كىنا س
 ٙٔ:حيث مهارات اللغوية

                                                           
األلعاب اللغوية ودورها يف تنمية اللغة  دمحم علي حسن الصويرككي  ٘ٔ

 .ٕٚ، ص. ... عربيةال
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 األلعاب الشافهية ( أ
 ألعاب النطق ( ب
 لعاب القراءةأ ( ج
 ألعاب الكتابة ( د
 األلعاب االتصالية ( ق
 ألعاب تبادؿ ادلعلومات ( ك

 
مفهوم اللعبة اللغوية "صندوق األسئلة و  -3

 األوامر"
اللعبة اللغوية "صندكؽ األسئلة ك األكامر" ىي اللعبة 

كسيلة الصندكؽ حتتوم على أسئلة كأكامر   اللغوية اليت تستعمل
يطلب من الطالب تنفيذ كل  كوسيلة لتعلم اللغة. يف ىذه اللعبة

كإذا فشلوا يف  شيء خيرج من الصندكؽ على شكل سؤاؿ أك أمر،
القياـ أبحد ىذين األمرين، فسيكوف عرضة للعقوابت، كإذا 

يف احلصوؿ على جائزة، فهذا يعٍت أف الطالب حيصلوف  جنحوا
                                                                                                                     

51
األلعاب اللغوية يف تعليم اللغات انصف مصطفى عبد العزيز،   
 .ٜٔ، ص. ...األجنبية 
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نشاطا كفهما أسرع ابستخداـ طريقة  على التشجيع تعلم أكثر
 ٚٔاللعبة.

 

إعداد اللعبة اللغوية "صندوق األسئلة  -4
 واألوامر"

 ٛٔ، كىي:إعداد اللعبة اللغوية "صندكؽ األسئلة كاألكامر"

قم إبنشاء العديد من الصناديق اليت سيتم  ( أ
 مها أثناء عملية اللعبةاستخدا

قم إبعداد بعض األسئلة أك األكامر، مث قم بتدكينها  ( ب
قة، مث ضع كالمها يف أك البطا على قطعة من الورؽ

 الصندكؽ.
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األلعاب اللغوية يف تعليم اللغات األجنبية انصف مصطفى عبد العزيز،  
 .ٕٓ، ص. ...

51
األلعاب اللغوية ودورها يف تنمية اللغة  دمحم علي حسن الصويرككي  

 .ٖٓ، ص. ... العربية
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قم إبعداد إجاابت لألسئلة كاألكامر كاكتبها على  ( ج
 أخرل. قطعة من الورؽ أك بطاقة

ضع قاعدة تتعلق ابدلكافآت ادلمنوحة للطالب  ( د
الذين يفشلوف أك ال  كعقاب الطالبالناجحُت 

 يستطيعوف إكماؿ األسئلة كاألكامر .

قم بتدكين اجملموعات أك الطالب الذين ديكنهم  ( ق
 اإلجابة كأيهم ال يستطيع

 
تطبيق اللعبة اللغوية "صندوق طريقة  -5

 األسئلة واألوامر"
، طريقة التطبيق اللعبة اللغوية "صندكؽ األسئلة كاألكامر"

 ٜٔكىي:
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ادلدرس إىل الفصل الدراسي بصندكؽ يستخدـ يدخل  ( أ
 أثناء اللعبة

يقسم ادلدرس الطالب إىل رلموعات حسب العدد  ( ب
دا كممثل ألخذ كيعُت شخصا كاح األقصى للطالب،

السبورة  مث يكتب ادلعلم على. زلتوايت الصندكؽ
جدكؿ تصنيفات لكل رلموعة مع احلصوؿ على 

 .صحيحا كطرحا إذا خسر تقدير إذا كاف
ذ ممثل اجملموعة زلتوايت الصندكؽ، إذا كاف ما أيخ ( ج

فيجب على اجملموعة  حيصلوف عليو ىو سؤاؿ،
اإلجابة عليو، كإذا كاف ما حيصلوف عليو ىو أمر، 

 عليهم تنفيذ األمر حىت ينتهي. فيجب
بعد أف ينتهي ممثلو اجملموعة من أخذ زلتوايت  ( د

الفرصة لكل رلموعة لتنفيذ  الصندكؽ، يعطي ادلعلم
 ر أك السؤاؿ أك اإلجابة عليو بوقت زلدكد.األم

يطلب ادلعلم من كل رلموعة التعاكف يف اإلجابة أك  ( ق
مناقشة تنفيذ ىذه األكامر .كإذا انتهى الوقت، يدعو 
 ادلعلم كل رلموعة لإلجابة على األسئلة أك تنفيذ
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األكامر ادلوجودة. كإذا جنحت اجملموعة يف اإلجابة 
كتابة النتيجة اخلاصة هبم،  عليها أك تنفيذىا، فسيتم

حىت  كإذا كانت خاطئة، فسيتم طرح النتيجة. كيستمر
 نفاد األسئلة أك األكامر ادلوجودة يف الصندكؽ.

بعد هناية اللعبة، يضيف ادلعلم الدرجات على السبورة  ( ز
الفائزة كمعاقبة اجملموعة  كدينح جائزة للمجموعة

 اخلاسرة.
 

األسئلة إجيابيات اللعبة اللغوية "صندوق  -6
 "واألوامر

 ،"إجيابيات اللعبة اللغوية "صندكؽ األسئلة كاألكامر
 ٕٓ:كىي

 ديكن أف تزيد من رغبة الطالب يف التعلم ( أ
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ديكن أف تساعد الطالب األقل قدرة على فهم الدرس  ( ب
العادم، ابستخداـ طريقة  ابستخداـ نظاـ التعلم

 .اللعبة اليت يتم تلخيصها لسهولة الفهم كادلتعة
أف يساعد ادلعلمُت على فتح آفاؽ معرفية، كأف ديكن  ( ج

يكوف كسيلة للشرح دكف أم  التدريس ال جيب أف
 .ىذه تباين فيو كديكن أف يكوف أيضا طريقة لعبة مثل

 
عيوب اللعبة اللغوية "صندوق األسئلة  -7

 "واألوامر
 ٕٔ:كىي ،"عيوب اللعبة اللغوية "صندكؽ األسئلة كاألكامر

االستعداد فإف الكثَت من يف  إذا كاف ىناؾ نقص ( أ
 الوقت يضيع

إذا مل يوجو ادلعلم الطالب بشكل صحيح، فسيكوف  ( ب
الذين مل ينتبهوا عند لعب  ىناؾ العديد من الطالب

 اللعبة.
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جيب أف يكوف ادلعلم صارما كحاكما كيعاقب  ( ج
 اللعبة. الطالب الذين ال يشاركوف يف
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 الثالث الفصل

 إجراءات البحث احلقلي

 ج البحثمنه - أ

ىي طريقة البحث  الباحثة ستخدمتس ذيالبحث ال منهج
ىي  نية الكمية التجريبية، وطريقة البحث التجرييباالعلمية امليد

املتغريات التجريبية فعالة أم ال البحث التجربة ما إذا كانت 
التحكم. والبحث التجرييب ىو جتربة  ابستخدام متغريات

املستعملة يف ىذا  الفرضيات اليت متت صياغتها بدقة. وطريقة
البحث ىي طريقة إحصائية. ألن ىذا البحث ىو أتثري اللعبة 

"صندوق األسئلة واألوامر" على مهارة القراءة لدى  اللغوية
 طالب.

 Preيكون تصميم التجريب يف ىذا البحث ىو بنوع و 

Eksperimental وبتصميمOne Group Pretest-Posttest   أو
 الباحثةستخدم تو  يقصد بو أداء اختبار قبلي واختبار بعدي.

 ىذه الطريقة ملعرفة أتثري اللعبة اللغوية "صندوق األسئلة واألوامر"
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ستخدم تعلى مهارة القراءة لدى طالب. والرمز الذي س
 :والباحثة ى

 

 :بيانال

 : نتيجة االختبار القبلي   

 : التجربة 

 : نتيجة االختبار البعدي  

أتثري اللعبة اللغوية "صندوق األسئلة واألوامر " على مهارة 
 1.     -    الطالب = القراءة لدى

 

 
                                                           

1
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), h. 

111.  

Ο    Ο  
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 ة عينالو عمت   اجمل - ب

اجملتمع ىو مجيع األفراد أو العناصر أو األشخاص الذين هلم 
ع البحث يف ىذا وأما جمتم 2.خصائص واحدة ميكن مالحظتها

 SMPS Babul Maghfirah بــهو طالب فصل األول فالبحث 

Aceh Besar،  والعينة ىي أي جمموعة  طالبا. 148وعددىم
 الباتالبحث ىو طعينة البحث يف ىذا أما و  3من اجملتمع،جزئية 

عينة البحث ىي و  ة.طالب 22 نوعددى ،)ج( فصل األول
 طريقةابل الباحثةستعمل تلذلك  4"بعض جمتمع البحث"

Purposive Sampling .الصف  الباتواختارت الباحثة ىؤالء الط
من  نيف القراءة بناًء على خلفيته نكان عجز   ناألول )ج( ألهن

اختارت الباحثة فصل . و املدارس احلكومية واملدارس الدينية
 .الطالبات ألن مدرس اللغة العربية يف املدرسة اختارىا للباحثة

                                                           
3
رجاء حممود أبو عالم، مناىج البحث يف العلوم النفسية والرتبية،   

 .16۱، ص. (۱۱11)القاىرة: دار النشر للجامعات، 

2
 .16۱رجاء حممود أبو عالم، مناىج البحث يف.... ص.   

4
 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2012), h. 121. 
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 أدوات البحث مج  البياانتطريقة  - ج

ت أو انمع البياجلعملها الباحثة تست يتالطريقة الأما 
 : لييكما ذا البحث فهي  هبعلق تت يتسئلة الألجابة اإلعلومات ملا

 اإلختبار -1

إن االختبار من أكثر األدوات جلمع املعلومات أو   
البياانت اليت حتتاج إليها الباحثة إلجابة األسئلة، ىو امتحان 

وتقوم  5لفصل مدرسي. أو لتالميذالقدرات لتقومي التحصيل و 
 ختبارين:الباحثة اب

 

 

 

                                                           
 معجم املصطلحات الرتبوية، الطبعة األوىل،يوسف خليل يوسف،  5

 243)بريوت: مكتبة لبنان انشرون، بدون السنة(، ص.
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 ختبار القبلياال - أ

 اللعبة اللغويةاالختبار القبلي ىو االختبار قبل استخدام   
طالب على مهارة لرتقية قدرات ال "صندوق األسئلة واألوامر"

 .القراءة

 ختبار البعدياال - ب
 اللعبة اللغويةاالختبار البعدي ىو اإلختبار بعد استخدام 

طالب على مهارة لرتقية قدرات ال "صندوق األسئلة واألوامر"
. والنتائج من االختبار البعدي يقارن بنتائج االختبار القراءة

"صندوق األسئلة  أتثري اللعبة اللغويةالقبلي، وحتلل ملعرفة 
 .واألوامر" على مهارة القراءة لدى طالب
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 املالحظة املباشرة -2

هتا واىي طريقة من طرق البحث وأد املباشرة املالحظة  
واملعلومات اليت متكن ورقة املالحظة املباشرة جتمع البياانت 

 6.الباحثة من اإلجابة عن األسئلة البحث واختبار فروضة

تعد الباحثة املالحظتني يعين مالحظة الباحثة من املدرس   
ومالحظة الطلبة حيث يالحط املدرس الباحثة عن طريقة 

. وأما مالحظة الطلبة قراءةتدريس اليت تستعملها يف تدريس الال
الطلبة عن عمليتهم يف فصل الدراسة من ىي أن تالحظ الباحثة 

جهدىم والتعاون فيما بينهم وتعاملهم يف الفرق حينما تيسري 
 .عملية التعليم

 

                                                           
5
، املدجل إىل البحث يف العلوم السلوكية صاحل بن محد العساف،  

 .416م(، ص.  2111)القاىرة: دار النشر للجامعات، 
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 طريقة حتليل البياانت - د

طريقة حتليل البياانت ىي إدارة البياانت اليت مت مجعها. حتليل  
البياانت ىي نشاط من أنشطة التنظيمية، والتجميع، والرتميز، أو 

العالمات، وتصنيفها حبيث يتم احلصول على نتيجة بناء وضع 
 على الرتكيز أو املشكلة اليت جيب اإلجابة عليها.

 حتليل البياانت من االختباران -1
 حتليل البياانت املستخدمة يف ىذا البحث ىي حتليال كميا.

على حتليل البياانت فالتحليل الذي استعملتها الباحثة للحصول 
 أو اختبار Wilocoxon Signed  Rank Test ر ابختبا ىو االختبار

Paired Sample T-Test   بتصميم One Group Pretest-Posttest  
ستعانة احلساب اب يقصد بو أداء اختبار قبلي واختبار بعديأو 

وقبل . 7ثر تطبيق طريقةملعرفة أ "SPSS 25"على أدوات الرقمية 
ابالختبار  الباحثةتقوم   One Group Pretest-Posttestإجراء 

 Uji)ختبار الطبيعي واال Uji Homogenitas)) املتجانس

                                                           
7
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan  ... h. 115. 
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Normalitas .)   إذا كانت النتائج طبيعية(Normal)   ومتجانسة
(Homogen) ر ا، فقامت الباحثة ابختب(Paired Sample T-Test) 

 Wilocoxon)ر ا، وإذا كانت عكسها فقامت الباحثة ابختب

Signed  Rank Test). 

 حتليل البياانت من املالحظة املباشرة -2

من أنشطة  عن نتيجة املالحظة املباشرة البياانت ليلوحت 
رموز التالميذ واملعلمة عند إجراء عملية التعليم والتعلم ابستعمال ال

 كما يلي:

 

  
 

 
      

 :البيان
 : نسبة مؤية 
 : جمموعة القيمة احملصولة عليها 
 : جمموعة الطلبة 
 



34 
 

 
 

عند إجراء  طالبالو  بني املعلمة ألنشطة يعتمد التحليلو  
 8معايري:م والتعليم إىل مخسة لعملية التع

 
 

 جيد جدا 81-111
 جيد 66-81
 مقبول 41-61
 انقص 21-41
 راسب 1-21

 

 

 

 

 

 
                                                           

8
 Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 281 
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 1-3اجلدول 
 البحث وحتليلها سؤاالن من

 حتليل البياانت سؤاالن من البحث الرقم
ىل اللعبة اللغوية "صندوق  1

أتثر لرتقية  األسئلة واألوامر" 
على مهارة القراءة الطالب 

ــ باألول   صفاللدى طالب 
SMPS Babul Maghfirah 

Aceh Besar؟ 

 االختبار
 T-Test/ 

Wilcoxon 

Signed Rank 

Test 

اللعبة اللغوية كيف تطبيق  2
على  "صندوق األسئلة واألوامر

مهارة القراءة لدى طالب 
 SMPS Babulبــ األول   صفال

Maghfirah Aceh Besar؟ 
 

املعدولة 
والنسبة املائوية 

)%( 
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البياانت - أ

 وسيلةيف الفصل السابق فيما يتعلق بقد شرحت الباحثة 
البحث. ويف ىذا الفصل تشرح الباحثة نتائج البحث اليت 

 ة "صندوق األسئلة واألوامر"ويلعبة اللغالبعد استخدام  هاحصلت
. وللحصول على SMPS Babul Maghfirah Aceh Besarـ ب

 )ج( ولصف األالقامت الباحثة ابلبحث التجرييب يف فالبياانت 
م اعتمادا على رسالة عميد كلية 0202/0200 لعام دراسي

سمامية اكحوومية بندا الًتبية وأتىيل املعلمُت جبامعة الرانَتي اإل
 التاريغ يف B-3911/Un.08/FTK.1/TL.00/03/2022 :أتشيو رقم

 .0200مارس  27
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 حملة عن امليدان البحث -1

دارس املأحد من  SMPS Babul Maghfirah Aceh Besar إن
 Cotالقرية تقع ىذه املدرسة يف ،Aceh Besarـ ب املتوسطة

Keueung Lam Alu Cut Kuta Baro Aceh Besar  أتسست .
وىذه  .يماديةم ۲۹۱4سنة  2996ابلشهر يونيو  ىذه املدرسة

ورئيس  املدرسة بناىا أبو مدينة حتت محاية معهد ابب املغفرة
 .Mufriyadi, MAاملدرسة اآلن 

 65عليم يف ىذه املدرسة وعدد املدرسُت الذين يقومون ابلت
. طالب 430سة ىي يف ىذه املدر  بماطمدرسا. وكان عدد ال

 :دول التاياجللول الصف كما يف  بماطعدد ال يتضحو 
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 1-4اجلدول 

 SMPS Babul Maghfirah Aceh Besarـ ب بعدد الطال
 م 0201/0200

 اجملموع النوع الصف الرقم
 اإلانث الذكور

الصف  2
 األول

 00 00 2 أ
 04 04 2 ب 0
 00 00 2 ج 3
 06 2 06 د 4
 08 2 08 ه 5
 06 2 06 و 6
الصف  7

 الثاين
 03 03 2 أ

 04 04 2 ب 8
 03 03 2 ج 9
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 08 2 08 د 22
 09 2 09 ه 22
 33 2 33 و 20
الصف  23

 الثالث
 06 06 2 أ

 09 09 2 ب 24
 34 2 34 ج 25
 03 2 04 د 26
 22 2 22 ه 27

 430 193 039 اجملموع

 SMPS Babulـ بوعدد املدرسُت الذين يعلمون 

Maghfirah Aceh Besar ۱2۱۲/۱2۱۱   كما يف اجلدول م
 :التاي
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 0-4اجلدول 

 SMPS Babul Maghfirah Aceh Besarـ ب درينعدد امل
 م 0201/0200

 اجملموع الوظيفة الرقم
 03 املعلم 2
 40 املعلمة 0

 65 اجملموع

 SMPS Babul Maghfirah Acehـ باللغة العربية  معلمةأما 

Besar ۱2۱۲/۱2۱۱ 3عددىم  م. 

التعليم التدريس و لدمع عملية   دراسيةاملباين واملرافق الو  
 :للطماب ىي
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 3-4اجلدول 

 SMPS Babul Maghfirah Acehـ ب  دراييةاملباين واملرافق ال

Besar 0201/0200 م 

 العدد املباين واملارافق الدرايية الرقم
 2 إدارة مدير املدرسة 2
 2 إدارة املدرسُت 0
 27 فصول الدراسة 3
 2 غرفة اإلدارة 4
 2 املوتبة 5
 2 امللعب الرايضي 6
 6 اكحمام 7
 2 املصلى 8
 0 املقصف 9
 8 مسون الطماب 22
 8 مسون الطالبات 22
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 0 املعمل 20
 2 املطبخ العام 23

 52 اجملموع
 

 ة "صندوق األيئلة واألوامر"ويلعبة اللغالإجراء  -0
 على مهارة القراءة

اللعبة اللغوية "صندوق الباحثة قد قامت ابستخدام  إن
 SMPS Babul Maghfirahـ باألسئلة واألوامر" على مهارة القراءة 

Aceh Besar.  ثماث  مدة (ج) الصف األولختارت الباحثة اقد
ة ابالختبار القبلي، وىو وقبل إجراء التعليم قامت الباحث .لقاءات
بل استخدام قالطالبات مع البياانت للتعر  على قدرة طريقة جل

، مث تقدم الباحثة االختبار اللعبة اللغوية "صندوق األسئلة واألوامر
 حافظة رمحايٍتوكانت معها صديقتها  .البعدي بعد إجراء التعليم
 علمةل على نتيجة مماحظة أنشطة املكحصو وىي تساعدىا يف ا

أثناء عملية التعليم. وستوضح الباحثة التوقيت التجرييب  والطالبات
 يف اجلدول التاي:
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 4-4اجلدول 

 التوقيت التجرييب

 النشاط التارخ اليوم اللقاء
اللقاء 
 األول

مارس  03 األربعاء
0200 

االختبار 
القبلي 
 والتجربية

اللقاء 
 الثاين

مارس  04 اخلميس
0200 

 التجربية

اللقاء 
 الثالث

مارس  06 السبت
0200 

االختبار 
 البعدي

وقد جرت عملية البحث التجرييب ثماثة أايم، وستتضح الباحثة 
اللعبة اللغوية "صندوق  عند استخدام والطالبات علمةأنشطة امل

 لول لقاء يف اجلداول التالية: األسئلة واألوامر" على مهارة القراءة
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 5-4 اجلدول

 ولاللقاء األ

 أنشطة الطالبات علمةأنشطة امل
الدرس إبلقاء  علمةاملتبدأ 

 السمام مث تعر  نفسها
 السمام رد الطالباتت

الطالبات بقراءة  علمةاملأتمر 
 الدعاء

 الدعاء باتقرأ الطالت

 ستمع إىل األمساء املسجلةت بتحضَت الطالبات علمةاملتقوم 
إىل شرح  ستمع الطالباتت هاأىدافو  علمة املادةاملتشرح 

 هاأىدافو  املادةعن  علمةامل
االختبار  الطالباتعلمة امل ختترب 

لعبة الاستخدام  القبلي )قبل
ة "صندوق األسئلة وياللغ

 (واألوامر"

ابالختبار  قوم الطالباتت
لعبة ال)قبل استخدام  القبلي
ة "صندوق األسئلة وياللغ

 (واألوامر"
 علمةاملبشرح  تم الطالباتهت النص وتشرح علمةاملتعرض 
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 مويسأل عما يهمه معناه مث حتلل النص ابلدرس
 الطالباتطلب املعلمة ت

االستماع إىل النص مع االنتباه 
والتجويد ومطابقة إىل النطق 
 سمعونوتالوتابة مع ما 

االستماع إىل النص  الطالبات
والتجويد مع االنتباه إىل النطق 

ومطابقة الوتابة مع ما 
 سمعونوت

لوتابة  الطالباتأتمر املعلمة  
فردات اجلديدة املتعلقة امل
 ملوضوع املدروساب

مفردات  الطالباتتوتب  
ملوضوع اجلديدة املتعلقة اب

 مسأل عما يهمهتو  املدروس
الطالبات قراءة  ةطلب املعلمت

  هنعيستمتالنص الذي مت 
الطالبات النص الذي مت تقرأ 
 هنعيستمت

االستنباط  الطالبات علمةاملأتمر 
 من املوضوع املدروس

من استنباط  رب الطالباتجت
 فهمن ملا املوضوع املدروس

الدرس بقراءة  علمةاملختتتم 
 الدعاء وإلقاء السمام

 الدرس بقراءة تتم الطالباتخت
 الدعاء ورد سمام املدرسة
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 6-4اجلدول 

 الثايناللقاء 

 أنشطة الطالبات علمةاملأنشطة 
الدرس إبلقاء  علمةاملتبدأ 
 السمام 

 السمام الطالباترد ت

الطالبات بقراءة  علمةاملأتمر 
 الدعاء

 الدعاء الطالباتقرأ ت

إىل األمساء  الطالبات ستمعت بتحضَت الطالبات علمةاملتقوم 
 املسجلة

إىل شرح  الطالباتستمع ت هاأىدافو  علمة املادةاملتشرح 
 هاأىدافو  املادةعن  علمةامل

 الطالباتمن  ةطلب املعلمت
االستعداد يف أماكنهم وفًقا 

 جملموعاهتم

الطالبات للجلوس يف ستعد ت
 جملموعاهتمأماكنهم وفًقا 

إىل شرح  الطالباتستمع توإجراءات  قواعد ةاملعلم خترب
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ة ويلعبة اللغالالتعلم ابستخدام 
 األسئلة واألوامر" صندوق"

وإجراءات  قواعد عن علمةامل
ة ويلعبة اللغالالتعلم ابستخدام 

 األسئلة واألوامر" صندوق"
طلب تاللعبة أبن  ةاملعلمبدأ ت

من كل جمموعة أن أتخذ قطعة 
   من الورق املوجودة يف الصندوق

من كل الطالبات  خذأت
قطعة من الورق  جمموعة

   املوجودة يف الصندوق
 الطالباتبتوجيو  ةاملعلمقوم ت

لقراءة حمتوى الورقة بصوت عاٍل 
 بطريقة جيدة وصحيحة

قراءة حمتوى تقوم الطالبات ب
الورقة بصوت عاٍل بطريقة 

 جيدة وصحيحة
الوقت للمجموعة  ةعطي املعلمت

ورقة من الصندوق اليت أخذت ال
 أوالً للمناقشة 

الطالبات الورقة من خذ أت
 نهاناقشتالصندوق مث 

على اللعبة  ةشر  املعلمت
إبعطاء كل جمموعة دورًا ألخذ 

 الورقة

اللعبة أبخذ  الطالباتبدأ ت
 الورقة يف جمموعاهتم اخلاصة

درجة كل  ةسب املعلمحت
ب على اجملموعة جتجمموعة و 

ن أتخذ أب تقوم الطالبات
اجملموعة اخلاسرة الورقة املقدمة 
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أن أتخذ الورقة املوجودة  اخلاسرة
اجلزاء ملعرفة العقوبة  صندوقيف 

اليت يتم تلقيها واجملموعة الفائزة 
 صل على جائزة فوزىاحت

يف مربع اجلزاء ملعرفة العقوبة 
اليت يتم تلقيها واجملموعة الفائزة 

 حتصل على جائزة فوزىا

شرًحا بسيطًا  ةعطي املعلمت
للمادة اليت دتت مناقشتها يف 

 اللعبة.

شرًحا بسيطًا تستمع الطالبات 
للمادة اليت دتت مناقشتها يف 

 اللعبة.
من  االستنباط ةعطي املعلمت

املادة اليت دتت مناقشتها يف 
 اللعبة

 االستنباطتستمع الطالبات 
من املادة اليت دتت مناقشتها 

 يف اللعبة
الدرس بقراءة  علمةاملختتتم 

 الدعاء وإلقاء السمام
 الدرس بقراءة تتم الطالباتخت

 املدرسةالدعاء ورد سمام 
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 7-4اجلدول 
 الثالثاللقاء 

 أنشطة الطالبات علمةامل أنشطة
الدرس إبلقاء  علمةاملتبدأ 
 السمام 

 السمام الطالباترد ت

بقراءة  الطالبات علمةاملأتمر 
 الدعاء

 الدعاء الطالباتقرأ ت

إىل األمساء  الطالبات ستمعت الطالباتتقوم املدرسة بتحضَت 
 املسجلة

االختبار  الطالبات علمةامل ربختت
لعبة الاستخدام  البعدي )بعد

ة "صندوق األسئلة وياللغ
 (واألوامر"

ابالختبار  الطالباتقوم ت
لعبة البعد استخدام )البعدي 
ة "صندوق األسئلة وياللغ

 (واألوامر"
الدرس بقراءة  علمةاملختتتم  

 الدعاء وإلقاء السمام

الدرس بقراءة  الطالباتتتم خت
 سمامالالدعاء ورد 
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 حتليل البياانت - ب

 حتليل البياانت لالختبار -1

صف اليف  الطالبات أتثَتللتعر  على و  
لعبة القبل استخدام  مهارة القراءة)ج( على  ولاأل
وبعده فقامت  ة "صندوق األسئلة واألوامر"وياللغ

الباحثة ابالختبار القبلي واالختبار البعدي. فتتضح 
اليت حصلت عليها الطالبات يف اجلدول  النتائج
 :التاي
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 8-4اجلدول 

 نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي

أمساء 
 الطالبات

نتيجة 
االختبار 

 القبلي
 تقدير

نتيجة 
االختبار 
 البعدي

 تقدير

 جيد جدا 95 راسب 02 2الطالبة 

 جيد جدا 95 انقص 35 0الطالبة 

جداجيد  95 انقص 42 3الطالبة   

 جيد جدا 92 انقص 32 4الطالبة 

 جيد جدا 95 انقص 32 5الطالبة 

 جيد جدا 95 انقص 32 6الطالبة 

 جيد جدا 95 انقص 32 7الطالبة 

 جيد جدا 95 انقص 32 8الطالبة 

 جيد جدا 92 انقص 05 9الطالبة 

 جيد جدا 85 انقص 05 22الطالبة 
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 جيد 75 انقص 42 22الطالبة 
 جيد جدا 92 انقص 35 20الطالبة 
 جيد جدا 85 انقص 05 23الطالبة 

 جيد جدا 82 راسب 02 24الطالبة 

 مقبول 52 انقص 35 25الطالبة 
 جيد جدا 95 انقص 42 26الطالبة 

 جيد جدا 95 انقص 32 27الطالبة 

 مقبول 55 راسب 02 28الطالبة 
 مقبول 75 انقص 42 29الطالبة 
جدا جيد 222 مقبول 62 02الطالبة   

 جيد جدا 82 مقبول 55 02الطالبة 

 جيد جدا 92 راسب 02 00الطالبة 
 1922 715 اجملموع
 جيد 4386 انقص 5330 املعدل
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االختبار القبلي  حصلت الطالبات على نتيجةىذا اجلدول  من
. 4،86االختبار البعدي املعدلة ىي  نتيجة 5،30املعدلة ىي 

وقبل ما قامت الباحثة بتحليل بياانت االختبار القبلي واالختبار 
( Uji Normalitas)البعد فقامت الباحثة أوال ابالختبار الطبيعي 

 ، واجلدول التاي يتضح على قيمتو:“SPSS 25"ابستخدام برانمج 
 

 9-4اجلدول 

 (Uji Normalitas)قيمة االختبار الطبيعي 

 

 

االختبار القبلي بعد إجراء االختبار  درجةىذا اجلدول ف ومن
 (Sig) فحصلت على مستوى الداللة (Uji Normalitas)الطبيعي 
وقيمة االختبار البعدي حصلت على  25،2 يساوي 252،2

فتشَت تلك  25،2أصغر من  22۲،2 (Sig)مستوى الداللة 
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 القيمة إىل أن البياانت غَت طبيعية. مث تقوم الباحثة ابالختبار
 .املتجانسي

 12-4اجلدول 

 (Uji Homogenitas)درجة االختبار املتجانسي 

  

 

 

االختبار املتجانسي حصلت على  درجةىذا اجلدول ف من
فتشَت تلك . 25،2أكرب من (Sig) 2،473 مستوى الداللة

 .إىل أن البياانت متجانسة درجةال

ن على أن البياانت غَت اعتمادا على ىذين االختبارين فيدال
متجانسة. فلتحليل االختبار القبلي واالختبار البعدي طبيعية و 
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. واجلدول (Wilcoxon Signed Rank Test)فتقوم الباحثة ابختبار 
 التاي يتضح على قيمتو :

 
 11-4اجلدول 

 (Wilcoxon Signed Rank Test)درجة االختبار 

 

 

 

 22،2مستوى الداللة درجة  نىذا اجلدول يتضح أ من
، فتشَت إىل أن الفرض 25،2توى الداللةأصغر من قيمة مس

مردود. فاستخدام  (Ho)مقبول والفرض الصفر  (Ha)البديل 
 .تؤثر على مهارة قراءة األسئلة واألوامر" صندوقة "ويلعبة اللغال
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 الظةة املباررةحتليل البياانت مل -0

وحتليل البياانت عن نتيجة املماحظة املباشرة عند أنشطة 
ة ويلعبة اللغالابستخدام  الطالباتو  علمةالتعليم والتعلم بُت امل

الباحثة  استعمالف على مهارة قراءة األسئلة واألوامر" صندوق"
 الرموز كما يلي:

 

  
 

 
      

 
 :البيان
 : النسبة املئوية 
 : جمموعة القيمة احملصولة عليها 
 : عدد الطلبة 
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 بُت املعملة م والتعليملالتع عند أنشطة يعتمد التحليلو  
 2معايَت:مخسة  على الطالباتو 
 

 جيد جدا 82-222
 جيد 66-82
 مقبول 42-62
 انقص 02-42
 راسب 2-02

 
 علمةأنشطة امل - أ

لعبة الاستخدام ة امللحوظة عند علمفأما نتيجة أنشطة امل
كما يف   على مهارة قراءة األسئلة واألوامر" صندوقة "وياللغ

 اجلدول التاي:

 
                                                           

1
 Suharsimi Arikonto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 281 
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 10-4اجلدول 

ة ويلعبة اللغالعند ايتخدام دليل مالظةة أنشطة املعلمة 
  على مهارة قراءة األيئلة واألوامر" صندوق"

 النتيجة الناظية امللحوظة الرقم
1 0 3 4 

على إدارة  علمةقدرة امل 2
حىت توون  الفصل
مستعدات  الطالبات
 للتعلم

    

على إلقاء  علمةقدرة امل 0
موضوع الدرس وأىدا  

 التدريس وخطواتو

    

على ربط  علمةقدرة امل 3
املوضوع السابق ابملوضوع 

 اجلديد
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على  ةقدرة املعلم 4
ة ويلعبة اللغالاستخدام 

"صندوق األسئلة 
واألوامر" وتطبيقها على 

 النصوص العربية

    

على إرفاع  علمةقدرة امل 5
 متعلالرغبة الطالبات يف 

ة ويلعبة اللغالابستخدام 
"صندوق األسئلة 

 واألوامر"

    

على شرح  علمةاملقدرة  6
  بالدرس للطما

    

على توجيو  علمةاملقدرة  7
للمناقشة  الطالبات

ة ويلعبة اللغالابستخدام 
"صندوق األسئلة 

 واألوامر"
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على إجابة  علمةاملقدرة  8
  أسئلة

 الطالبات

    

 على مساعدة علمةاملقدرة  9
يف استنباط  الطالبات
 التلخيص

    

على إدارة  علمةاملقدرة  22
 وأحوال الفصل األوقات

    

 38 اجملموع

  التالية: لدرجةبناء على اجلدول السابق فوجدان ا

  
 

 
 222  

  
38
42

 222  
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3822
42

  

  95  

 - ۱۲وىذه تدل على أهنا بُت حد  P= 95%  ونتيجة
وىذا مبعٌت أن أنشطة  حصلت على تقدير جيد جدا . ۲22
 ة "صندوق األسئلة واألوامر"ويلعبة اللغالعند استخدام  علمةامل
 .على مهارة قراءة تؤثر

 
 أنشطة الطالبات - ب

لعبة الاستخدام امللحوظة عند  الطالباتفأما نتيجة أنشطة  
كما يف   على مهارة قراءة األسئلة واألوامر" صندوقة "وياللغ

 اجلدول التاي:
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 13-4اجلدول 

ة ويلعبة اللغالعند ايتخدام دليل مالظةة أنشطة الطالبات 
 على مهارة قراءة األيئلة واألوامر" صندوق"

 النتيجة الناظية امللحوظة الرقم
1 0 3 4 

بشرح  اىتمام الطالبات 2
 علمةامل

    

 الطالبات يف تعلمرغبة  0
ة ويلعبة اللغالابستخدام 

 "صندوق األسئلة واألوامر"

    

يف تعلم  محاسية الطالبات 3
ة ويلعبة اللغالابستخدام 

 "صندوق األسئلة واألوامر"

    

قدرة الطالبات على املناقشة  4
 علمةاملو  مبينه
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على استنباط  قدرة الطالبات 5
ابستخدام املناسبة  القواعد
ة "صندوق ويلعبة اللغال

 األسئلة واألوامر"

    

على اإلتيان  قدرة الطالبات 6
يف  هاوتطبيق ةويلعبة اللغال

 العربية النصوص

    

عندما  استجابة الطالبات 7
 بتسليم املادة ةقوم املعلمت

    

على إجابة  قدرة الطالبات 8
 علمةامل البسيطة من األسئلة
 وادعن امل

    

على  قدرة الطالبات 9
 التلخيص يف هناية

 الدرس
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أثناء  انضباط الطالبات 22
 عملية التعليم والتعلم

    

 37 اجملموع

 التالية: ت الباحثة الدرجةعلى اجلدول السابق فوجد بناء

  
 

 
 222  

  
37
42

 222  

  
3722
42

  

  90،5  

 ۱۲وىذه تدل على أهنا بُت حد % P= 90،5  ونتيجة
دا. وىذا مبعٌت أن أنشطة حصلت على تقدير جيد ج ۲22 -
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 ة "صندوق األسئلة واألوامر"ويلعبة اللغالعند استخدام  الطالبات
  .على مهارة قراءةتؤثر 

 
 املناقشة  -ج

االختبار القبلي  أما املناقشة يف ىذا البحث فهي أن
 Wilcoxon Signed Rank)ختبار البعدي بعد إجراء اختبار واال

Test)  ابستخدام برانمج“spss 25”  حصلت على مستوى الداللة
وىذا  ،25،2مستوى الداللة  درجةأصغر من وىي  222،2

  ة "صندوق األسئلة واألوامر"ويلعبة اللغاليشَت إىل أن استخدام 
 .على مهارة قراءةتؤثر 

عند استخدام  والطالبات غلمةأنشطة امل درجةوتتضح   
 على مهارة قراءة ة "صندوق األسئلة واألوامر"ويلعبة اللغال

حصلت على درجة جيد جدا حبيث القيمة من ورقة مماحظة 
 ىي والقيمة من ورقة مماحظة الطالبات %95ة ىي علمامل
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ة علمفهااتن القيمتان تدالن على أن أنشطة امل%، 90،5
 .على مهارة قراءة تؤثر والطالبات

 
 حتقيق الفرضن  -د

باحثة أن بناء على البياانت اليت سبق حتليلها، تريد ال  
 (Ho)والفرض الصفري  (Ha)البديل   اما الفرضُتحتقق الفرض

وبعد حتليل االختبار  قد ذكرت الباحثة يف الفصل األول. يتال
 (Wilcoxon Signed Rank Test)القبلي واالختبار البعدي إبجراء 

 حصلت على مستوى الداللة  ”spss 25“ ابستخدام برانمج 
وىذا يدل  25،2أصغر من قيمة مستوى الداللة وىي  222،2

 (Ho)الصفري  مقبول والفرض (Ha) البديل على أن الفرض
ة ويلعبة اللغالمردود. فالقيمة احملصولة تشَت إىل أن استخدام 

 .على مهارة قراءة تؤثر  "صندوق األسئلة واألوامر"

ة علموبعد حتليل املماحظة املباشرة يشَت إىل أن أنشطة امل  
ة "صندوق األسئلة ويلعبة اللغالعند استخدام  والطالبات
حصلت على درجة جيد جدا. وىذا  على مهارة قراءة واألوامر"
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 (Ho)مقبول والفرض الصفري  (Ha)يدل على أن الفرض البديل 
عند استخدام  ة والطالباتعلمنشطة املإىل أن أ مردود. فتشَت

 .على مهارة قراءة تؤثر  ة "صندوق األسئلة واألوامر"ويلعبة اللغال
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 نتائج البحث - أ
لقد انتهت الباحثة يف هذه الرسالة مما يتعلق ابستخدام 

ـ ب على مهارة قراءة ة "صندوق األسئلة واألوامر"ويلعبة اللغال
SMPS Babul Maghfirah Aceh Besar فاآلن حيسن ابلباحثة أن .

تقدم نتائج البحث واالقرتاحات ختاما هلذه الرسالة. فحصلت 
 نتائج البحث كما يلي:

 ة "صندوق األسئلة واألوامر"ويلعبة اللغالإن استخدام  -1
اختبار  نتيجة، كما يتضح من على مهارة قراءةتؤثر 

(Wilcoxon Signed Rank Test) على  اليت حصلت
 نتيجةوهي أصغر من  ۰۰۰،0مستوى الداللة 

فتشري إىل أن الفرض البديل   ،00،0مستوى الداللة 
(Ha) مقبول والفرض الصفر(Ho) .مردود 

لعبة الب عند استخدام ة والطالعلمإن أنشطة امل -2
على جيدة وتؤثر ة "صندوق األسئلة واألوامر"وياللغ
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حبيث حصلت على درجة جيد جدا كما  مهارة قراءة
ب أن ة والطالعلماتضح يف ورقيت مالحظة أنشطة امل

 نتيجةوال %50ة هي علماحملصولة ملالحظة امل نتيجةال
 فتشري إىل%، 52،0ب هي احملصولة ملالحظة الطال

 (Ho)مقبول والفرض الصفر  (Ha)أن الفرض البديل 
 مردود.

 
 االقرتاحات - ب

الباحثة  تريد تقدم السابقة البحثنتائج اعتمادا على 
 ، وهي كما يلي:االقرتاحات

 أن يطبقوا الطريقة التعليمية املناسبة علمنيينبغي للم -1
ابملادة الدراسية أثناء عملية التعليم والتعلم ليكون 

ة "صندوق األسئلة ويلعبة اللغالكالطلبة انجحني،  
 .على مهارة قراءةاليت تطبقها الباحثة  واألوامر"
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 SMPS Babul Maghfirah Acehـ ب اتلباينبغي للط -2

Besar ا أمر من صحيحا ألهن مهارة قراءةميارسن  أن
 سائر العلوم. أمور مهمة لفهم

بحث أن ينبغي على القارئني الذين يقرؤون هذا ال - -3
 فأن حى انأو نقصاأ ينقد، وإذا وجدوا فيها خط

يكون هذا البحث كامال ومفيدا للباحث والقارئني 
 مجيعا.

 

 

 

 

 

 



77 
 

 املراجع
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SURAT KETERANGAN VALIDASI 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  : Abdullah, S.Pd.I., MA 

Jabatan  : Sekertaris Prodi Pendidikan Bahasa Arab/Dosen 

 Telah membaca instrumen penelitian berupa lembar soal yang akan digunakan 

dalam penellitian skripsi dengan judul “Ta‟tsir al-Lu‟bah al-Lughawiyah Shunduq al-

Asilah Wa al-Awamir „Ala Maharatil Qiraah Lada ath-Thulab (Dirasah Tajribiyyah bi 

SMPS Babul Maghfirah Aceh Besar)”, oleh peneliti: 

Nama  : Indah Diaz Chairunisya 

NIM  : 180202235 

Jurusan : Pendidikan Bahasa Arab 

 Setelah memperhatikan instrumen yang dibuat, maka saran untuk instrument 

tersebut adalah: 

- Kata-kata perintah yang di gunakan pada soal belum jelas 

- Struktrur kata bahasa arabnya ada yang masih perlu diperbaiki 

- Soalnya terlalu sedikit sehingga harus ditambah 

Demikian surat ini dibuat agar dapat digunakan dalam pengumpulan data di 

lapangan. 

 

 

 

 

Banda Aceh, 14 Maret 2022 

Validator, 

 

(Abdullah, S.Pd.I., MA) 

NIP. 197908022006041002 



 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Nama Sekolah : SMPS Babul Maghfirah Aceh Besar 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VIl/Genap 

Pokok Materi : السكن 

Alokasi Waktu : 2x45 Menit 

 

A. KOMPETENSI INTI 

KI 1: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2: Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya.   

KI 3: Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak mata.  

KI 4: Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 

membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 

dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) & INDIKATOR 

Kompetensi Dasar (KD) 

3.2 Memahami lafal bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan السكن 



4.3  Mempresentasikan berbagai informasi lisan sederhana tentang السكن 

 

 Indikator 

 Membaca teks sesuai lafal bunyi huruf, kata, frase 

 Memahami isi yang terkandung didalam teks 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui kegiatan pembelajaran ini siswa dapat meyakini bahwa Allah 

menciptakan mulut untuk manusia salah satu fungsinya adalah untuk membaca, 

diantaranya membaca materi bahasa arab sebagai bahasa alquran serta dapat memudahkan 

siswa dalam membaca, memahami dan mendemonstrasikan materi  السكن 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

َخَََْأحََْ ِة قَّ َالشَّ َِف َالثَّاِلِث. ْوِر َالدَّ َِف ُة قَّ َالشَّ َاْلَمطَاِر. ََحيِّ َِف ُة قَّ َالشَّ َلٍة. ي ْ ََجَِ ٍة ََشقَّ َِفْ ََيْسُكُن ُسَُد
َِمرَْ َاْرََماِم َِفْ َفُ ْرٌن. َاْلَمْطَبِخ َِفْ َأَرِْيَكٌة، َاْذُُلْوِس َُغْرَفِة َِفْ ََسرِيْ ٌر، ْوِم َالن َّ َُغْرَفِة َِفْ ََلُوَأََُغَرٍف. ََوَأْحَُد ُة.

َاْذَاِمَعِة.ََرْقُمَبَ ْيِتََزْيٍدَ ََحيِّ َُغْرَفِةََ٘صِدْيٌقَِاْدُُوَزَْيٌد،ََيْسُكُنََزْيٌدَِفْ َبَ ْيِتََزْيٍدََسْبُعَُغَرٍف،َِفْ ،َِفْ
ْوِمََسرِيْ ٌرََوِسَتاَرٌة،َِفَُْغْرَفِةَاْذُُلْوِسَأَرِيَكٌة،َِفَْاْلَمْطَبِخَفُ ْرٌن.َِفَْ اِمَِمْرأٌَة.َالن َّ  اْرَمَّ

 

E. METODE PEMBELAJARAN 

 Pendekatan  : Saintifik  

 Metode : Permainan Bahasa Arab Kotak Pertanyaan dan Perintah 

 

 

 

 

 



F. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 Pertemuan 1 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Guru menyapa siswa dengan salam 

 Guru bersama-sama siswa berdoa dan 

guru mengabsen siswa 

 Guru memberitahukan materi yang akan 

dibahas pada hari ini 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 Guru memotivasi siswa 

 Guru membagikan soal ujian (pre-test) 

kepada siswa 

 

10 menit 

Inti  Guru membacakan teks kemudian 

meminta siswa menyimak dan 

menirukan pengucapan bacaan 

tentang السكن 

 Guru meminta siswa menyimak teks 

sambil memperhatikan model  pelafalan, 

intonasi dan mencocokkan tulisan 

dengan apa yang didengar 

 Guru memerintahkan siswa membuat 

catatan-catatan kecil tentang mufrodat 

baru yang berkaitan dengan السكن 

 Guru memberikan kesempatan bagi 

siswa yang ingin bertanya 

65 menit 



 Guru meminta siswa untuk membacakan 

teks yang sudah di dengarkan 

Penutupan  Guru dan peserta didik membuat 

simpulan pelajaran. 

 Guru memberi refleksi sederhana 

terhadap kegiatan yang telah dilakukan. 

 Guru menyampaikan  pesan moral yang 

berkaitan dengan pembelajaran 

 Guru membimbing peserta didik 

melakukan do’a penutup dalam 

pembelajaran. 

15 menit 

 

 Pertemuan 2 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Guru menyapa siswa dengan salam. 

 Guru bersama-sama siswa berdoa dan 

guru mengabsen siswa. 

 Guru Memberitahukan Materi yang akan 

dibahas pada hari ini 

 Guru Membagi Siswa kedalam beberapa 

kelompok, setiap kelompok terdiri dari 

5-6 orang. 

 Guru memberitahukan kepada siswa 

untuk bersiap di tempat masing-masing 

sesuai dengan kelompoknya  

 Guru memberitahukan peraturan serta 

tata cara pembelajaran dengan 

permainan bahasa “Kotak Pertanyaan 

10 menit 



dan Perintah” 

Inti  Guru memulai permainan dengan 

menyuruh setiap kelompok mengambil 

potongan kertas yang ada pada kotak  

 Setelah mengambil kertas tersebut, guru 

memerintahkan kepada siswa untuk 

membaca dengan lantang dengan cara 

yang baik dan benar apa isi kertas 

tersebut, jika kertas tersebut berupa 

perintah maka satu diantara enam siswa 

tersebut wajib melaksanakan perintah 

tersebut baik itu perintah membaca teks 

qira'ah dan jika kertas tersebut berupa 

pertanyaan fahmul maqru' maka siswa 

wajib menjawab pertanyaan tersebut. 

Semua perintah dan soal itu merupakan 

materi pelajaran bab السكن 

 Guru memberikan waktu kepada 

kelompok yang pertama kali mengambil 

kertas dari kotak untuk berdiskusi, 

kemudian membaca atau menjawab soal 

maka kelompok yang lain dipersilahkan 

mengambil kertas dan berdiskusi terkait 

isi kertas tersebut. 

 Guru mengawasi jalannya permainan 

dengan memberikan giliran mengambil 

kertas kepada setiap kelompok. Dan 

setiap soal atau perintah hanya boleh 

dijawab oleh satu orang setiap 

kelompok, dan orangnya bukan orang 

yang sama 

65 menit 



 Guru menghitung skor perolahan nilai 

dari setiap kelompok dan kelompok yang 

kalah wajib mengambil kertas yang 

tersedia di kotak hukuman untuk 

mengetahui hukuman apa yang diterima 

dan kelompok yang menang mengambil 

hadiah atas menangnya mereka.  

Penutupan  Guru memberikan sedikit penjelasan dari 

materi yang dibahas di permainan 

tersebut. 

 Guru memberikan kesimpulan dari 

materi yang dibahas di permainan 

tersebut. 

 Guru menutup pembelajaran dengan 

membaca doa dan salam. 

15 menit 

 

 Pertemuan 3 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  Guru menyapa siswa dengan salam 

 Guru bersama-sama siswa berdoa dan 

guru mengabsen siswa 

 Guru memberitahukan materi yang akan 

dibahas pada hari ini 

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

 Guru memotivasi siswa 

10 menit 

Inti  Guru membagikan soal ujian (post-test) 65 menit 



kepada siswa 

 Guru memberikan waktu kepada siswa 

untuk mengerjakan soal ujian 

 Guru mengumpulkan soal ujian yang 

telah dikerjakan siswa 

 Guru dan siswa mengoreksi jawaban 

bersama-sama 

Penutupan  Guru memberi refleksi sederhana 

terhadap kegiatan yang telah dilakukan. 

 Guru menyampaikan  pesan moral yang 

berkaitan dengan pembelajaran 

 Guru membimbing peserta didik 

melakukan do’a penutup dalam 

pembelajaran. 

15 menit 

 

G. SUMBER & MEDIA PEMBELAJARAN 

 Buku Al-Arabiyah Baina Yadaik 1 jilid 1  

 Kotak, Potongan Kertas, Papan Tulis  

 

H. Penilaian 

1. Penilaian Pengetahuan 

Penskoran: 

No Aspek Yang Dinilai 

Skor 

0-25 26-50 51-75 76-100 

1 Kepahaman dalam memahami 

makna soal  

    



2 Kemahiran dalam 

mencocokkan jawaban 

    

3 Ketelitian dalam dalam 

menulis jawaban yang tepat 

    

4 Kepastian dalam menentukan 

jawaban 

    

Skor Total  

Skor Akhir  

 

Pedoman Penskoran: 

Skor 
                       

                      
       

 

2. Penilaian Keterampilan 

Rubrik Penilaian Praktik 

No Aspek Yang Dinilai 

Skor 

0-25 26-50 51-75 76-100 

1 Fashahah dalam mengucapkan 

kata dan kalimat 

    

2 Kelancaran dalam 

membacakan teks 

    

3 Intonasi berbahasa     

Skor Total  

Skor Akhir  

 



Kriteria Penilaian 

Skor Kriteria 

0-25 

Fashahah: Secara keseluruhan tidak fashih dalam mengucapkan kata dan 

kalimat  

Kelancaran: Tidak lancar dalam membaca teks 

Intonasi: Membaca teks dengan intonasi dan gaya bahasa yang tidak bagus 

26-50 

Fashahah: Sebahagian kata dan kalimat diucapkan dengan tidak fashih  

Kelancaran: Kurang lancar dalam membaca teks 

Intonasi: Membaca teks dengan intonasi dan gaya bahasa yang kurang bagus 

51-75 

Fashahah: Hanya beberapa kata yang diucapkan tidak fashih  

Kelancaran: Lancar dalam membaca teks 

Intonasi: Membaca teks dengan intonasi yang bagus namun kurang bagus 

dalam gaya bahasa 

76-100 

Fashahah: Fashih dalam mengucapkan semua kata dan kalimat  

Kelancaran: Sangat lancar dalam membaca teks 

Intonasi: Membaca teks dengan intonasi dan gaya bahasa yang sangat bagus 

Pedoman Penskoran: 

Skor 
                       

                      
       

 

 

 

 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran 

 

Julita Sartika 

NIP. - 

Aceh Besar, 17 Maret 2022 

Peneliti, 

 

Indah Diaz Chairunisya 

NIM. 180202235 
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 السرية الذاتية

 أوال: البياانت الشخصية:

 إنداهَدايزَخريَالنساء:َََاالسمَالكامل -ٔ
 ٖٕٕٕ٘ٓٓٛٔ:ََرقمَالقيد -ٕ
 ٕٓٓٓنوفمربََٕٙ،Sidotaniَ:ََحملَواتريخَامليالد -ٖ
 :ََاإلانثَاذنس -ٗ
 اإلسالم  :ََالدين -٘
 :َإندونيسياَاذنسية -ٙ
 ة:َمتزوجَارالَاإلجتماعية -ٚ
 Kota Langsa  :َالعنوان -ٛ
 :َالطالبةََالعمل -ٜ

 indahdiazchairunisya@gmail.com:ََالربيدَاإللكرتوىن -ٓٔ
َكورنياوان:َاسمَاألب -ٔٔ  َ ىاري
 :َاتجرََالعمل -ٕٔ
 :َإندانجَصاريتَاسمَاألم -ٖٔ
 :َموظفةََالعمل -ٗٔ
 Kota Langsa:ََالعنوان -٘ٔ

 

 

 اثنيا: خلفية التعليم:

 (ٕٕٔٓ-ٕٙٓٓ،Langsaَ،َٔٔاملدرسةَاإلبتدائيةَ)املدرسةَاإلبتدائيةَاركوميةَ -ٔ
 (ٕ٘ٔٓ-ٕٕٔٓ،Langsaََ،َٔاملدرسةَاملتوسطةَ)املدرسةَاملتوسطةَاركوميةَ -ٕ
 (ٕٛٔٓ-ٕ٘ٔٓ،Langsaََ،َٔاملدرسةَالثانويةَ)املدرسةَالعاليةَاركوميةَ -ٖ
ٗ- َ َأتشيو َبندا َاركومية، َاإلسالمية َالرانري َجبماعة َاملعلمني َوأتىيل َالرتبية َكلية َالعربية َاللغة َتعليم سنةَقسم

ٕٓٔٛ-ٕٕٕٓ 
 

 

 

 

 م۲۰ٕٕ أبريل ۱۰بنداَأتشيو،َ
 رسالة،صاحبةَال

  
 إنداهَدايزَخريَالنساء

 ٖٕٕٕ٘ٓٓٛٔرقمَالقيد:ََ


