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ُ َفاَل َغاِلَب َلُكمْ ِاْن ي َّْنُصرْكُ  ُْذْلُكْم  ُم اّللٰه َوِاْن خيَّ
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 إهداء
 

إىل أمي احملبوبة االستقامة وأيب احملبوب بشرى اللذين  -1
ربياين صغريا حفظهما هللا وأبقامها يف سالمة الدين 

 والدنيا وااَلخرة.
وإىل أساتذيت يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية،  -2

الذين قد علموين أنواع العلوم املفيدة وأرشدوين     
 إرشادا صحيحا.

وإىل مجيع زمالئي يف جامعة الرانريي اإلسالمية  -٣
على مساعدتكم  احلكومية. أقول شكرا جزيال

 لكتابة هذ البحث العلمي، جزاكم هللا خري اجلزاء.



 

 و

 

 تقديرشكر و 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
اليت ينطق هبا اإلنسان.  احلمد هللا الذي جعل القرَان عربيا وأفضل اللغات 

ومن والسالم على حبيب الرمحن سيدان حممد وعلى اَله وأصحابه أمجعني  والصالة
 دايته وإحسانه إىل يوم الدين.تبعه هب

فقد مت إبذن هللا وتوفيقه أتليف هذه الرسالة اليت يقررها قسم تعليم اللغة  
العربية بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية كمادة من 

 Treasure"فعالية لعبة املواد يتعلمها الطالب وختتص الرسالة حتت املوضوع:  

Hunt على مهارة القراءة بـ الطالب " لرتقية قدرةMTsN 3 Aceh Besar. 

ة شرفني الكرميني مها األستاذإبشراف امل ا البحثويتم إشراف كتابة هذ 
لشكر ، فتقدم الباحثة أفضل اجستريارضا املحممد  ستاذواأل املاجستري سالمي حممود

ومساعدهتما إلشراف هذه الرسالة إشرافا جيدا  جيهما هلما قد أنفقا أوقاهتما وتو 
 ريا.بك  ءجزايعطيهما باركهما و يأن هلا إىل َاخرها، لعل هللا كامال من أو 

"دعت  ةتربية سليم هاربيااللذين  هايم لوالديوتقدم الباحثة ابلشكر العظ 
ك داللهم اجعلنا من عبا، ريب اغفريل ولوالدي وارمحهما كما ربياينالباحثة بدعاء 

 ."الصاحلني
وإضافة على ما ذكر، تقدم الباحثة الشكر اخلالص ملدير اجلامعة وعميد   

جامعة الرانريي اللغة العربية وجلميع األساتذة يف  تعليم كلية الرتبية ورئيس قسم
والعاملني فيها. وكذلك تقدم جزيل الشكر لسائر األصدقاء الذين قد ساعدوها 

 الة، وابركهم هللا ىف الدنيا وااَلخرة.أبفكارهم يف إمتام كتابة هذه الرس



 

 ز

 

اإلسالمية  توسطةقدم الشكر لرئيس املدرسة املالباحثة أن ت ىوال تنس 
والطالب فيها  ، ولسائر املعلمنيمنذير األستاذ هوو  Aceh Besar يف ٣ احلكومية

عند عملية البحث، عسى هللا أن  احملتاج إليها جلمع البياانت هاو الذين قد ساعد
 يسقيهم برمحته.

األخطاء والنقصان،  الباحثة أن هذه الرسالة ال ختلو من دركت، خرياأو  
رجو من القارئني تهذه الرسالة، لذلك  كل جهدها يف إعداد  تذلتوإن كانت قد 

هلا  ا إلكمال هذه الرسالة، ولعل هذه الرسالة انفعةعصا واصالحها انفنقدا بنائيا خال
 وللقارئني أمجعني.
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أن  Aceh Besarاملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثالثة يف املالحظة األوىل على  ااعتماد

صف الثامن مل يسيطروا اللغة العربية خاصة يف مهارة القراءة، حيث إّٰنم يقرؤون الطالب 
سباب هذه ومن أ .طعون أن جييبوا أسئلة التدريباتيالنصوص العربية ولكٰنهم ال يفهمون وال يست

ة، املشكلة ألن الطريقة املستعملة عند املدرسة مل تكن فعالة لرتقية قدرة الطالب على القراء
ولذلك  يف التعلم ومل تعاجل الطريقة على حالتهم. مل يكونوا نشيطني ى هذا أن الطالبوالدليل عل

أما قدرة الطالب على مهارة القراءة. و  لرتقية" Treasure Huntتطبيق لعبة "بتقوم الباحثة 
قدرة الطالب  لرتقية" Treasure Huntالتعرف على فعالية تطبيق لعبة "البحث فهو  هذا أهداف

التعرف على استجابة الطالب ابستخدام لعبة و  MTsN 3 Aceh Besar على مهارة القراءة ب 
"Treasure Hunt يف تعليم القراءة ب "MTsN 3 Aceh Besar.  جلمع املستخدمة  ألدواتاو

واستخدام حتليل واالستبانة وهو االختبار القبلي واالختبار البعدي االختبار البياانت هي قائمة 
 فعاال "Treasure Huntلعبة " تطبيق هي وأما نتائج البحث .(”Test “t)ت" بياانت االختبار 

 نتيجة اجلدول أو -ت من أكرب احلساب -تألن ، على مهارة القراءةالطالب لرتقية قدرة 
تطبيق  عندإن استجابة الطالب  (.2.06<٤.8>2.78) اجلدول -ت نتيجة من أكرب االختبار

% وإجابة 99اعتمادا إىل إجابة إجابية ابلنسبة " يف تعليم القراءة ممتازة. Treasure Huntلعبة "
 %.1% < 99%، وهذه النتيجة تدل أن 1سلبية ابلنسبة 

 
 مهارة القراءة"، Treasure Hunt"لعبة الكلمات املفتاحية: 
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ABSTRACT 

 
Research Title : The Effectiveness Of The Game "Treasure Hunt"  

  To  Improve Students Reading Skills 

Author/Writer : Ema Pratiwi 

Student Number  : 180202002 

 

Based on the results of the first observation at MtsN 3 Aceh Besar that 

students have not been able to master Arabic, especially in reading 

skills, they read Arabic texts but they do not understand the text so they 

cannot answer the practice questions. One of the causes of this problem 

is the method used by the teacher is not effective in improving students' 

reading skills so that students are not active in learning and feel bored. 

Therefore, researchers apply "Treasure Hunt" to improve students' 

reading skills. The purpose of this study was to determine the 

effectiveness of the game "Treasure Hunt" to improve students' reading 

skills at MtsN 3 Aceh Besar and to determine student responses to the 

application of the game "Treasure Hunt" to improve students' reading 

skills at MtsN 3 Aceh Besar. The method used in the research is one 

grub pre-test post-test design. The tools used to collect data in this study 

were tests and questionnaires. The research results from the application 

of the game "Treasure Hunt" is effective for improving students' 

reading skills because (t "test") is greater than (t "table") 2.78<4.8>2.06 

and student responses to the application The game "Treasure Hunt" is 

effective for improving students' reading skills, positive 99% and 

negative 1%, this result shows that 99%>1%. 

 

Keywords : Game "Treasure Hunt", Reading Skills 
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ABSTRAK 

 

Judul Penelitian : Efektifitas Permainan “Treasure Hunt” Untuk  

  Meningkatkan Kemampuan Siswa Dalam Keterampilan 

Membaca 

Penulis  : Ema Pratiwi 

NIM  : 180202002 

 

Berdasarkan hasil observasi pertama di MtsN 3 Aceh Besar bahwa siswa belum 

mampu menguasai bahasa Arab, khususnya dalam kemampuan membaca, 

mereka membaca teks bahasa Arab tetapi mereka tidak paham dengan teks 

tersebut sehingga mereka tidak dapat menjawab soal-soal latihan. Salah satu 

penyebab masalah ini adalah metode yang digunakan guru tidak efektif dalam 

meningkatkan kemampuan membaca siswa sehingga siswa tidak aktif dalam 

pembelajaran dan merasa bosan. Oleh karena itu peneliti menerapkan “Treasure 

Hunt” untuk mengkatkan kemampuan membaca siswa. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui keefektifan permainan “Treasure Hunt” untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam keterampilan membaca di MtsN 3 Aceh 

Besar dan untuk mengetahui respon siswa terhadap penerapan permainan 

“Treasure Hunt” untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam keterampilan 

membaca di MtsN 3 Aceh Besar. Adapun metode yang digunakan pada 

penelitian one grub pre-test post-test design. Adapun alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data pada penelitian ini adalah tes dan angket. Adapun hasil 

penelitian dari penerapan permainan “Treasure Hunt” efektif untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam keterampilan membaca karena (t“test”) 

lebih besar dari (t “table”) 2,78<4,8>2,06 dan respon siswa terhadap penerapan 

permainan “Treasure Hunt” efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam keterampilan membaca adalah positif  99% dan negatif 1%, hasil ini 

menunjukkan bahwa 99%>1%. 

AQSHA CIPTA
Typewritten text
Kata Kunci : Permainan “Treasure Hunt”, Keterampilan Membaca 
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 األول الفصل

 البحث أساسية
 مشكلة البحث -أ 

اللغة العربية هي لغة القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة  
ن اللغة العربية هي إمصدران ألحكام الدين اإلسالمي. و ومها 

وسيلة لتعّلم علوم الدين وخاصة لتعّلم القرآن وهلا صفات خاصة 
ىف خمارج احلروف عند نطقها. إن اللغة العربية هلا مكانة خاصة 

ية هه  اللغة زييد يوما بعد يوم يف كما أن أمهبني لغات يف العامل،  
 عصران احلاضر.

أعمال  إن املهارة عبارة عن قدرة على قيام عمل من 
بشكل يتم البدقة والسهولة والسيطرة واإلقتصادية فيه يبهله الفرد 

 املهارة اللغوية األربع وهيإحدى  لقراءة هيإن ا 1من جهد.

                                         

  

)بريوت: دار  مباحث علوم القرآن، الطباعة التاسعة،صبحى الصاحل، 1 
 8-7(، ص. 1989العصرية، 
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وإن القراءة هي مهارة  2.الكالم، القراءة، والكتابة االستماع،
من زعليم القراءة  يواهلدف الرئيس أساسية يف زعليم اللغة العربية.

هي متكن املتعلم أن يقرأ اللغة العربية من اليمني إىل اليسار 
بشكل سهل مريح، وهها يعين أن يقرأ يف صمت وسرعة ويسر 

عند  متلفظا املعىن مباشرة من الفصحة املطبوعة دون زوقف
وال  3ستغاثة مرة عديدة ابملعجم.الكلمات أو الرتكيب ودون اال

 ةعربيعلم على قراءة النص ويعرف رموز حيدد هدفها يف قدرة املت
فقط، بل أبعد منها البد للمتعلم يف املرحلة الثانوية أن يقرؤ ، 
ويفهمه، وحيلله. ويف احلقيقة القراءة عملية التواصل بني القارئ 

هدف مهارة القراءة ومن  4والكتاب من خالل النص الهي كتبه.

                                         

االجتاهات الرتبوية املعاصرة يف تدريس اللغة حممد رجب فضل هللا، 2 
 63)القاهرة : علم الكتاب، بدون سنة(، ص.  العربية،

طرائق تدريس اللغة العربية حممود كامل النقة ورشدى أمحد طعيمة، 3 
م(، 2003)إيسسكو: املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة،  لغري الناطقني هبا،

 101ص. 
 

4
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 143 
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داء صحة القراءة وجودة النطق وحسن األئ كتساب الناشهو ا 
 5بطاء.ا يقرؤون يف شئ من الدقة وعدم األويفهم الطلبة م

زعليم القراءة حيتاج إىل اهتمام خطري، وينبغي أال ينظر  
. ألن باشرة ألنشطة الكالم والكتاب فقطإىل القراءة كالنطقة امل

على  هدف زعليم القراءة، كما عرفنا، هو زطوير قدرة الطالب
القراءة. ووظيفة املعلم للتأكيد أن عملية زعليم القراءة زصبح 

 6للطالب.جتربة ممتعة 

لرتقية  تم استخدام العديد من الوسائط أو األلعابي 
أن يستخدم  لمدرسميكن ليف زعليم مهارة القراءة . مهارة القراءة

. عملية التعليم والتعلم حا جنإلالتعليمية ق املتنوعة والوسائل الطر 
 لعبةال هييف زعليم القراءة  استخدامها اليت ميكن ن الوسائلوم

                                         

الطبعة الثانية،  يف الطرائق تدريس اللغة العريب،حممود أمحد السيد، 5 
  328ه(، ص. 1416-1415)بدون املكان : جامعة دمشق،)

، لرتقية مهارة القراءة( Treasure Huntتطبيق اللعبة )علي مظافر، 6 
جامعة سنان أمبل قسم زعليم اللغة العربية )جامعة  2019امللتقى العلمي الوطين 

 345، ص. اإلسالمية احلكومية ، سورااباي(
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اللعبة هي حالة معّينة للشخض يف طلب السعادة و  نإاللغوية. 
أما اللعبة اليت زستطيع أن زستعمل و  7اإلشباع من خالل اللعبة.

وهه  اللعبة  Treasure Hunt".8" يف زطبيق زعليم القراءة فهي
يف زعلم مهارة القراءة وابتعاد  الطالبيايدة نشاط ل زستطيع

أثناء عملية التعليم و التعلم يف  مكانية ظهور امللل والضجرإ
 الفصل.

بة اليت زدعو إىل عهي الل" Treasure Huntاللعبة " وأما 
ل أو حول املدرسة. ويتعلم الب الكتشاف املادة يف الفصالط

يطلب هبا حتديدها اليت رها و ايالطالب الكتشاف املاّدة واخت
شاقا يف بعض  وإذا كان زعلم القراءة عمال .موضوع معني

ن اللغوية من أفضل الوسائل اليت كثريا ملعبة األحيان فإن ال

                                         
 

7
Fathul Mujib dan Nailur Rahwati, metode permainan – 

permainan Edukatif dalam BelajarBahasa Arab (Jogjakarta : Diva 

Press, 2011), 25 

 
8
Sigit Setyawan, kelas Asyik dengan Games 30 Games untuk 

pembelajaran(Jakarta :PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2015), 56  
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هم ويف التدريب املكثف الطالب على مواصلة اجلهد يف الف
 9.وللتنمية املتواصلة ملهارة القراءة للتمكن

املدرسة يف ومن املالحظة األوىل اليت زقوم هبا الباحثة  
 طالبأن  Aceh Besar الثالثة اإلسالمية احلكومية املتوسطة

طروا اللغة العربية خاصة يف مهارة القراءة، يمل يس صف الثامن
حيث إّّنم يقرؤون النصوص العربية ولكّنهم ال يفهمون وال 

اسباب هه  املشكلة ومن  .يستطعون أن جييبوا أسئلة التدريبات
عند املدرسة مل زكن فعالة لرتقية قدرة  ألن الطريقة املستعملة

الطالب على القراءة، والدليل على هها أن الطالب مل يكونوا 
 10نشيطون يف التعلم ومل زعاجل الطريقة على حالتهم.

                                         

 
رتقية  ل Treasure Huntة تطبيق طريقة املباشرة بوسل، نور األفالح 9

رسالة جامعية غري منشورةمقدم لنيل درجة ، كفاءة الطلبة على املفردات
)الدراسة التجريبية ابملدرسة الثانوية اإلسالمية  البكالريوس بقسم زعليم اللغة العربية

 (Kajhu Aceh Besar ،2019 دار احلكمة
يف  Aceh Besarاملتوسطة الثالثة نتيجة املالحظة األوىل ابملدرسة 10

 2021اكتوبر 14التاريخ 
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جراء الباحثة إب اء على اخللفية اليت سبق بياّنا، أرادتبن 
 Treasureالبحث ابستخدام أساليب و وسائل خمتلفة هي اللعبة"

Huntلعبة " "فعاليةأن زبحث عن ريد ". ولهلك زTreasure 

Hunt" ـعلى مهارة القراءة بالطالب  لرتقية قدرةMTsN 3 

Aceh Besar." 
 أسئلة البحث -ب 

ايل للباحثة أن حتدد سو ومن البياانت السابقة ميكن  
 كما يلي : البحث فيها

 لرتقية فعال "Treasure Hunt" هل زطبيق لعبة -1
 MTsN 3 بـ قدرة الطالب على مهارة القراءة

Aceh Besar؟ 

ستخدام لعبة ابكيف استجابة الطالب  -2
"Treasure Huntبـ " يف زعليم القراءة MTsN 3 

Aceh Besar؟ 
 

 ف البحثادهأ -ج 
 البحث فهي كما يلي: فاأما أهد  
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" Treasure Huntالتعرف على فعالية زطبيق لعبة " -1
 MTsN 3ـقدرة الطالب على مهارة القراءة ب لرتقية

Aceh Besar. 
ستخدام لعبة ابرف على استجابة الطالب التع -2

"Treasure Huntـ" يف زعليم القراءة بMTsN 3 

Aceh Besar. 
 أمهية البحث  -د 

كما يلى وأما أمهية البحث هله  الرسالة فحددت الباحثة  
 : 

 للطالب -1
بوسيلة  على مهارة القراءةليفهم الطالب  -

 ."Treasure Hunt"لعبة 
الرزفاع دوافع الطالب يف زعلم اللغة  -

 لة.يالعربية ابستخدام هه  الوس
 للمدرس -2

ة بيف زعليم اللعليايدة املراجع اجلديدة  -
 خاصة.العربية عامة على مهارة القراءة 
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 للباحثة -3
زعطي للباحثة املعلومات واخلربة يف  -

 إجراءات البحوث.
اآلخرين يف استخدام لتشجيع الباحثني  -

 الوسائل املتنوعة يف زعلم اللغة العربية.
 

 االفرتاضات وفروض البحث -ه 
أما االفرتاضات اليت اعتمدهتا الباحثة عن هها البحث 

م الوسيلة يسهل الطالب يف عملية التعليم اهي أن استخد
 والتعلم. 

 :الفرضان اللهان افرتضتهما الباحثة، فيما يليوأما 
لرتقية  فعال" Treasure Huntلعبة "إن زطبيق  -1

 (Ha)مهارة القراءة. على
لرتقية  غري فعال" Treasure Huntإن زطبيق لعبة " -2

 (Ho)مهارة القراءة. على
 

 حدود البحث -و 
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 وأما حدود البحث فهي كما يلي:
الباحثة أن حتدد هه   احلد املوضوعي : زريد -1

الرسالة حتت املوضوع " فعالية زطبيق لعبة 
"Treasure Hunt "الطالب على  لرتقية قدرة

 مهارة القراءة".
احلد املكاين : زريد الباحثة أن حتدد هه  الرسالة  -2

 .MTsN 3 Aceh Besarـب

 اليماين : زريد الباحثة إجراء البحث يف سنة احلد -3
 م. 2021-2022

 
 املصطلحات  معاين -ز 

" Treasure Huntإن املوضوع هلها البحث "فعالية لعبة " 
لرتقية قدرة الطالب على مهارة القراءة" وزريد الباحثة أن زشرح 

صطلحات من الكلمات اليت زكون يف هها املوضوع امل عاينم
ليفهم القارؤون املعاىن اليت زقصد هبا الباحثة، وهه  املصطلحات 

 هي:
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  "Treasure Hunt"لعبة فعالية  -1
 -يفاعل -كلمة "فعالية" هي مصدر من "فاعل  

فعاال" مبعنىن قدرة على إنتاج أثر )فعلية أسلوب  -مفاعلة
 11زربوي(.

أما فعالية هي مصدر صناعى إسم زلحق ايء النسية زليها 
فهم فعالة عامة  12اتء التأنيث لداللة على معىن املصدر.

يبني مدى حتقيق هدف اجملموعة األوىل، هها هو وفقا 
( الهي واضع أن 1987للشروط وفعالية وفقا هلداية )

"الفعالية هي مقياس اليت نتص مدى األهداف )الكمية، 
والتوعيد والوقت( قد حتقيق، حيث أن نسبة أكرب من 

 االهداف احملققة وارزفاع كفائتها".

                                         

)بريوت  املنجد الوسيط يف العربية املعاصر،كميل إسكندر حشمية، 11 
 .821(، ض. 2003: دار املشرق، 

 34(، ص. فوائد النعمة ملحص، قواعد اللغة العربية، )دار احلكمة12
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لعبا لعبة : كل  -بلعب -لعبلعبة هي مجع من 
واصطالحا لعبة يف زعليم اللغة العربية هي  13ما يلعب به.

ط يتم بني اإّنا نش (G.Gibbson)له ج.جبيس اق ام
الدارسني كتعاونني أو متنافسني للوصول إىل غايتهم يف 

 14ة.يإطار القواعد املوضوع
 وهي اللعبة اليت زدعو "Treasure Hunt" لعبة

ة يف الفصل أو حول كتشاف املادإىل الطالب ال 
كتشاف املاّدة وإختيارها ويتعّلم الطالب ال املدرسة. 

 15.وحتديدها اليت يطلب هبا موضوع معني

 

 مهارة القراءة -2

                                         

)القاهرة : دار املعجم الواسيط، اجلزء األول، إبرهيم أنيس وآلخرون، 13 
 .167املعارف، بدون السنة(، ص. 

األلعاب اللغوية يف تعليم اللغات انصف مصطف عبد العييي، 14 
 .130(، ض.1986)ريض : دار املريج، األجنبية، الطابعة األوىل، 

لرتقية   Treasure Hunt تطبيق طريقة املباشرة بوسلة، نور األفالح15
 10(، ص.2019جامعة : الرانريي، ) كفاءة الطلبة على املفردات
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كلمة "مهارة القراءة" زرتكب كلمتني مها "مهارة"   
 -مهورا -ميهر -و "القراءة". كانت مهارة لغة من "مهر

 16واإلجادة بكل عمل.مهارا" معنها : احلهق 
وقرآان  -قراءة -يقرأ -القراءة هي مصدر من قرأ

مبعىن زتبع كلمة ونظر ونطق هبا النظر على املكتوب 
راءة يف الصطالح هو نطق وأما مفهوم الق17وطالعه.

همها وحتليل املقروء ونقد  والتفاعل معه، الرموز وف
ف نتفاع به يف املواقواإلفادة منه يف حل املشكالت، واال

إذا مهارة القراءة هي 18احليوية واملتعة النفسية اباملقروء.
القدرة على فك الرموز املكتوبة والربط يني صوت الكلمة 

من الكلمات. إّنا عملية ميكانكية  وصورهتا عن غريها
  حبتة ينتهي األمر فيها عند نطق الكلمة نطقا صحيحا.

                                         
 703( ص. 2008)بريوت : دار املشرق، ميف اللغة واإلعالأخرفيخ، 16
 616ص.  ...،يف اللغة اإلعالن املنجدمؤسسة دار املشرق، 17

 ، املهارات اللغوية : ما هيتها وطرائق تنميتهاأمحد فؤاد عليان18 
 101-99(، ص.2010)الرايض : دار املسليم، 
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يف هها البحث هي وأما املراد مبهارة القراءة 
على فهم النصوص القراءة الصامتة لرتقية قدرة الطالب 

 .Aceh Besarملدرسة املتوسطة الثالثة اب

 
 بقةاسة الساالدر  -ح 

كانت الدراسة السابقة إحدى الشروط العلمية ملعرفة  
الفرق بني ما ستكتبها الباحثة مما كتب الباحثون السابقون. وقد 

 "، منها :Treasure Huntلعبة " وجدت كثريا من الباحثني عن
لرتقية  Big Book ةياستخدام وسلاألوىل : سةاالدر  -1

 MIN 26القراءة)دراسة جتريبية بـ قدرة الطلبة على مهارة

Pidie)
19 

 أما أهداف البحث منها :
 Bigالطلبة واملدرسة بوسيلة  ةالتعرف على أنشط (1

Book  لى مهارة القراءةعلرتقية قدرة الطلبة. 
                                         

لرتقية قدرة الطلبة على  Big Bookاستخدام وسيلة إيفا مليا فطري، 19
مقدم  رسالة جامعية غري منشورة، MIN 26 Pidieمهارة القراءة دراسة جتريبية بـ 

اإلسالمية  الرانريي:جامعة ) لنيل درجة البكالريوس بقسم زعليم اللغة العربية
 (2018 احلكومية،
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 Big Bookالتعرف على فعالية استخدام وسيلة  (2
 .لى مهارة القراءةعرتقية قدرة الطلبة ل
 Experiment)منهج جترييب منهج البحث فهو وأما 

Research)  ابلتصميمات التمهيدية بشكل زصميم الواحدة
(One Group Pre-test Post-test Design)  وجلمع البياانت

 .استخدمت الباحثة االختبار واملالحظة
 وأما نتائج البحث من هها البحث هو : 

عملية التعليم إن نتيجة األنشطة الطلبة عند  (1
% وهه  85فهي  Big Book ابستخدام وسيلة

إىل حال ممتاز. وأما نتيجة األنشطة املدرسة داللة 
 Big ابستخدام وسيلةعند إجراء عملية التعليم 

Book  وهه  داللة إىل حال ممتاز.96،6فهي % 
يكون فعال لرتقية  Big Book وسيلة ستخدامإن ز (2

وزكون هه   .لى مهارة القراءةعالطلبة  قدرة
-Tساب )النتيجة بناء على أن نتيجة ت احل

Test ت اجلدوال( أكرب من نتيجة (ttable) 
03011،2<5454،9. 
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طابق الصور والكلمات فعالية لعبة ز: ةالدراسة الثاني -2

 ميه ابملدرسة املفردات عند التال سطرة لرتقية قدرة
 20آزشية بسار 22ئية اإلسالمية احلكومية ابتداال
 أما أهداف البحث منها :  
ستجابة التالميه ابستخدام لعبة زطابق رف االتع (1

 لصور والكلمات يف زعليم املفردات.ا
رف على زرقية التالميه على سيطرة املفردات التع (2

 العربية زطبيق لعبة الصور والكلمات. 
ها مستخدزج البحث منهومنهج البحث فهو   

ابحثة هي دراسة جتريبية ابلتصميمات التمهيدية بشكل 
 (One Group Pre-test Post-test Design)زصميم الواحدة 

 وجلمع البياانت استخدمت الباحثة االختبار واملالحظة.

                                         

فعالية لعبة تطابق الصور والكلمات لرتقية قدرة سطرة مونيتا، 20 
، آتشية بسار 22عند التالميذ ابملدرسة اإلبتدئية اإلسالمية احلكومية املفردات 

مقدم لنيل درجة البكالريوس بقسم زعليم اللغة  رسالة جامعية غري منشورة
 (2020الرانريي اإلسالمية احلكومية، :)جامعة العربية
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 من هها البحث فهو : ونتائج البحث

كانت أستجابة التالميه يف زعليم اللغة العربية  (1
بتطبيق لعبة زطابيق الصور والكلمات لرتقية 

اعتمادا إىل  سيطرة املفردات عند التالميه اجيابة.
إجابة  إجابة االستبانة زدل أن التالميه جييبون

% وإجابة سلبية ابلنسبة 82إجيابية ابلنسبة : 
 >%82%، وهه  النتيجية زدل أن 3،33
3،33.% 

إن زطبيق لعبة زطابيق الصور والكلمات يكون  (2
فعاال لرتقية سيطرة املفردات عند التالميه. 

-T)-وزعتمد الباحثة على أن نتيجية اإلختبار ت

Test( )7،199( مستوي الداللة )Sig )
(0،05>0،000.) 
 

زطبيق طريقة املباشرة بوسيلة : ةالدراسة الثالث -3
"Treasure Hunt لرتقية كفاءة الطلبة على املفردات "
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)الدراسة التجريبية ابملدرسة الثانوية اإلسالمية دا 
Kajhu Aceh Besar)احلكمة 

21 
 أهداف البحث منها:

التعرف على فعالية زطبيق طريقة املباشرة  (1
"Treasure Hunt " لرتقية كفاءة الطلبة على

 .املفردات
رف على استجابة الطلبة يف زعليم املفردات التع (2

 ."Treasure Hunt"بتطبيق طريقة املباشرة بوسيلة
منهج البحث فهو منهج جترييب وأما  

(Experiment Research)  ابلتصميمات التمهيدية بشكل
 (One Group Pre-test Post-test Design)زصميم الواحدة 
 .تخدمت الباحثة االختبار اإلستبانةوجلمع البياانت اس

 : فهي فالنتيجة احملصولة يف هها البحث

                                         

رتقية ل Treasure Huntة تطبيق طريقة املباشرة بوسل، نور األفالح21 
مقدم لنيل درجة  رسالة جامعية غري منشورة، الطلبة على املفرداتكفاءة 

)الدراسة التجريبية ابملدرسة الثانوية اإلسالمية  البكالريوس بقسم زعليم اللغة العربية
 (Kajhu Aceh Besar ،2019دار احلكمة
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زدل على أن زطبيق طريقة املباشرة  (1
كفاءة  فعال لرتقية "Treasure Hunt"بوسيلة

قد حصلتالباحثة على  الطلبة على املفردات.
 -أن نتيجة ت (T-Test) ت –اختبار نتيجة 

 07،2اجلدوال  -تاحلساب أكري من نتيجة 
أن الفرض الصفري لهلك  81،2 >97،2<

 مردود وفرض البديل مقبول.
من ورقة اإلستبانة أن استخدام وجتد الباحثة  (2

ية، وهه  هه  الوسيلة حتصل على اجابة اجياب
النتيجة زتضح من االستجابة الطلبة، يعين 

 هبه  الوسيلة. داتالهين حيبون زعلم املفر  80%
 

  : العالقة بني الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية
 الدراسة االوىل -1

قت بني الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية فهو ازف
هج أن الدراسة السابقة زستخدم الدراسة التجريبية كمن

ستخدم قيها الدراسة حبثها وكهلك الدراسة احلالية ز
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واالختالف أن الدراسة التجريبية كمنهج البحث. 
لرتقية قدرة الطلبة  Big Bookالسابقة زستخدم وسيلة

ستخدم ة القراءة، ويف الدراسة احلالية زعلى مهار 
لرتقية قدرة " Treasure Huntالباحث فعالية لعبة "

 على مهارة القراءة.طالب ال
 
 

 ةالدراسة الثاني -2
قت بني الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية فهي ازف

الباحثة أن الباحثة يف الدراسة السابقة زستخدم أن 
هج حبثها وكهلك الدراسة احلالية الدراسة التجريبية كمن

ستخدم فيها الدراسة التجريبية كمنهج البحث. 
فعالية لعبة واإلختالف أن الدراسة السابقة زستخدم 

، زطابق الصور والكلمات لرتقية قدرة سطرة املفردات
فعالية لعبة  ةستخدم الباحثويف الدراسة احلالية ز

"Treasure Hunt " لرتقية قدرة التالميه على مهارة
 القراءة.
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 ةالدراسة الثالث -3
قت بني الدراسة السابقة ابلدراسة احلالية فهي ازف

أن الباحثة يف الدراسة السابقة زستخدم الدراسة 
هج حبثها وكهلك الدراسة احلالية التجريبية كمن

ستخدم فيها الدراسة التجريبية كمنهج البحث. ز
زطبيق طريقة واإلختالف أن الدراسة السابقة زستخدم 

لرتقية كفاءة الطلبة " Treasure Hunt"املباشرة بوسيلة 
 ةستخدم الباحث، ويف الدراسة احلالية ز املفرداتعلى 

لرتقية قدرة التالميه على " Treasure Huntفعالية لعبة "
 .ءةمهارة القرا

 
 طريقة كتابة الرسالة -ط 

أما أتليف والكتابة هه  الرسالة فتعمد البحث على دليل  
 إعداد والكتابة الرسالة العلمية )دراجة املرحلة اجلامعة األوىل(.

قسم زعليم اللغة العربية بكلية الرتبية وهتيل املعلمني جبامعة  
 2016الرانري اإلسالمية احلكومية سنة 
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 
 مباحثهاو  مهارة القراءة -أ 

 مهارة القراءة مفهوم -1
كلمة "مهارة القراءة" زرتكب كلمتني مها "مهارة"   

 -مهورا -ميهر -و "القراءة". كانت مهارة لغة من "مهر
  22مهارا" معنها : احلهق واإلجادة بكل عمل.

وقرآان  -قراءة -يقرأ -القراءة هي مصدر من قرأ  
كلمة ونظر ونطق هبا النظر على املكتوب مبعىن زتبع  

وطالعه. وأما مفهوم القراءة اصطالحى هو نطق الرموز 
وفمهمها وحتليل املقروء ونقد  والتفاعل معه، واإلفادة منه 
يف حل املشكالت، والنتفاع به يف املواقف احليوية واملتعة 

 23النفسية اباملقروء.
                                         

 703( ص. 2008)بريوت : دار املشرق، معاليف اللغة واإلأخرفيخ، 22 

 املهارات اللغوية : ما هيتها وطرائق تنميتها ،أمحد فؤاد عليان23 
 101-99(، ص.2010)الرايض : دار املسليم، 
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 لغة الكالم القراءة عملية يراد هبا إجياد الصلة بني  
والرموز الكتابية، وزتألف لغة الكالم من املعاىن واألفاظ 

القراءة هي علم زعريف به   24اليت زؤدى هه  املعاين.
كيفية أداء األفاظ العربية منفردة وجمتمعة. وملعرفة اخلطأ 
أو اللحن يف القراءة حيتاج علم أبصول وقواعد زتحقق به 

تحدثني ابلعربية على قائدة وهي زقومي اللسان وزدريب امل
احلديث هبا، وفق اهليئات الصوزية والنطقية واحلاديثية اليت 

 25زكلم هبا يف جييوهتم.
إذا مهارة القراءة هي القدرة على فك الرموز   

املكتوبة والربط يني صوت الكلمة وصورهتا عن غريهامن 
الكلمات. إّنا عملية ميكانكية حبتة ينتهي األمر فيها 

 لمة نطقا صحيحا.عند نطق الك
   

                                         

)القاهرة : دار  املوجه الفىن ملدرسى اللغة العربية،عبد العليم إبرهيم، 24 
  58(، ص.1978املعارف، 
. القاهرة : مؤسسة قراءة اللغة العربيةحسن عبد الكليل يوسوف، 25 

 26، 2003املختار.
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 أهداف مهارة القراءة -2
ة هو فهم املقروء. ءاهلدف األساسي من القرا

ولتحقيق هها اهلدف البّد من أن زكون القراءة السرّية. 
والقراة اجلهرية لتحقيق اهلدف الثاين وهو صّحة املقروء. 
فإذا وجد فقد بعد فهم املقروء، حنول القراءة اجلهرية 

زقرتح أهدف 26وهو صّحة املقروء. لتحقيق اهلدف الثاين
 27القراءة العامة هي :

 ات العربية.و زعريف األص (1
 ة اجلهرية.ءالنطق الصحيح يف أثناء القرا (2
و معرفة نظم اللغة العربية املصورة أ (3

Transliteration. 
 معاين الكلمات من السياق.فهم  (4
 عاين اجلمل يف الفقرات.مفهم  (5

                                         

، )جامعة : دار تعليم مهارة القراءة للناتقني بغريهاعقف هلمة، 26 
 252(، ص.2019السالم كونتور،

 تصميم املنهج لتعليم اللغة العربية الألجناب،فتحي على يونس، 27 
 179-178(، ص.1978)القاهرة : دار الثاقفة للطباعة و النشر، 



24 
 

 

 

 فقرة.الفهم الفكرة الرئيسية يف  (6
 ملعاين البالغية واملعاين واحلرفية للنص.فهم  (7
 فهم وظيفة عالمة الرتقيم. (8
استخدام املعجم يف استخرج معاين  (9

 الكلمات.
استخدام التحليل الرتكييب لتحديد معاين  (10

 الكلمات.
 امليل الستمر يف القراءة يف اللغة العربية. (11
 حتديد زتابع احلواديث. (12
 استخراج النتائج. (13
 الوصول إىل زعليمات. (14
 ربط النتائج أبسباهبا. (15
 

 أمهية مهارة القراءة -3
 28وأما أمهية القراءة منها :

                                         
28

https://www.rakta.gov.ae/reading%20months/29.أهمية%20.القراءةmaret2

02.pdf 
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 حتفيي العقل -1

فقد أثبتت الدراسات أن القراءة عملية   
معرفة وفكرية من شأّنا أن حتفي العقل على 
العمل ابستمرار، كما أنه من شأّنا أن حتد من 
حدوث األمراض العقلية املختلفة وأن حتافظ 

الدماع وزييد من قدرزه الرتكيوز على بقاء 
 والتحليل

 كسب املعرفة -2
حيث إن القراءة هلا أمهية كبرية يف جعل   

عرفة واملعلومات اجلديدة واملفيدة املرء يكتسب امل
هكر أنه كلما اذدادت معرفة املرء واجلدير ابل

احلياة وما يالقية ة هأصبح أكثر قدرة على مواج
معرفته من مصاعب من خالل استخدام 

 املكتسبة من خالل عملية إقراءة.
 النقدالقدرة على التحليل  -3
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ة القدرة حيث زساعد القراءة على زنمي  
زوظيف الفرد  اللعلى التحليل والنقد من خ

خالل  الناقد، وذلك منملهارة التفكري 
يقرائها وحيدد مالحظته جلميع التفاصيل اليت 

جيدة أم إذا كانت كتبت ووصفت بطريقة فيما 
ال، وأن حيدد أثناء قراءزه لقصة ما إذا ما كانت 
حمبوكة بشكل جيد أم ال، هه  ما يسمي ابلنقد 
واجلدير ابلهكر أن امتالك املرء ملهارة التفكري 

ضرورية يف خمتلف جوانب احلياة اخلاصة الناقة 
 به.

فقد أثبتت الدراسات أن القراءة عملية   
العقل على  معرفة وفكرية من شأّنا أن حتفي

، كما أنه من شأّنا أن حتد من العمل ابستمرار
فظ حدوث األمراض العقلية املختلفة وأن حتا

دماع وزييد من قدرزه الرتكيوز على بقاء ال
 حليل.والت
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إّن القراءة مفتاح املعرفة، وانفهة الفرد يف  
االطالع على الفكر اإلنساين، واملعرف والعلوم 

األزمنة املاضية واحلاضرة يف اجملالت املختلفة يف 
من خالل زقليب النظر والبحث يف علوم 
املاضيني، وما زواّصل إليه العلماء، واألدااّبء، 

 29والقادة، ودهاة األمم.
 

 أنواع مهارة القراءة -4
داء، كما نواع ختتلف من حيث األوهه  األ

فالقراءة من حيث  30ختتلف أنواع الغرض العام للقرئ.
 31االداء زنقسم فهي : القراءة الصامتة، والقراءة اجلهرية.

 متةاالقراءة الص -أ 
متة هي استقبال الرموز االقراءة الص 

املطبوعة، وإعطاؤها املعىن املناسب املتكمل يف 
                                         

 203ص. مهارات االتصال اللغوي ......،حمسن علي عطية، 29 
 333ص.يف طرائق...،حممد أمحد اليد، 30 
 333ص.يف طرائق...، حممد أمحد اليد، 31 
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حدود خربات القارئ السابقة مع زفاعلها 
ابملعىن اجلديدة املقروءة وهي متثل على حل 

املكتوبة، وفهم معانيها بسهولة ودقة، وال الرموز 
 32دخل للصوت فيها.

 ميااي القراءة الصامتة :
مع إداركه زايدة سرعة املتعلم يف القراءة  -

 ءة.للمعاىن املقرو 
يف العناية البالغة ابملعاين والرتاكيي الشديدة  -

 املادة املقروءة.
اليت هبا رمسا أّنا أسلوب القراءة الطبيعية  -

 ميا.املواقف احلياة املختلفة يو الفرد يف 
زايدة القدرة على القراءة والفهم يف الدرس  -

القراءة، وغريها من املواد، وزنمية الرغبة يف 
 حل املشكالت.

 

                                         

 123-122ص.املهارات اللغوية...،  عليان، أمحد فؤاد،32 
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 للقراءة الصامتة فوائد عديدة ندظر منها :
استعاب زساعد القراءة الصامتة على سرعة  -

املوضوعات مبجرد النظر إىل الكلمات 
 .هايمدلوالهتا ومعانواجلمل وفهم 

 أكثر من القراءة اجلهرية.زستعمل يف احلياة  -
لل الهي القراءة الصامتة الزدعو إىل امل -

عادة، بل أّنا جتلب يصاحب القراءة اجلهرية 
 املتعة والسرور.

 على سرعة إدراك املعاىن ودقة الفهم.زساعد  -
  كما أّنا زعود القرىء على زركيي االنتبا -

 لديه.زنمى دقة املالحظة 
زنمي يف الطالب امليل إىل القراءة وزسعر   -

 33إليها.ابلرغبة 

                                         

)مصر: دار املعرفة اجلامعة،  طرق تدريس اللغة العربية،زكراي إبرهيم، 33 
 118-114(، ص. 2005



30 
 

 

 

 
 

 أهداف القراءة الصامتة :
 كسب الطالب املعرفة اللغوية  -
 السرعة يف القراءة والفهم  زعويد  -
 وزغهيتهزنشيط خياله  -
، وزنوية ظة يف الطالبزقوية دقة املالح -

 زركيي اإلنتبا  مدة طويلةحواسة، وزعويد  
 واحلكم يف الطالب النقدزنوية روح  -
يستمتع مبا يقرأ ويستفيد زعويد الطالب أن  -

 34منه يف الوقت نفسه
 

 القراءة اجلهرية -ب 
والقراءة اجلهرية هي التقاط الرموز 
املطبوعة مث اجلهر هبا ابضافة األصوات، 

                                         

 25وليد جابر، املرجع السابق، ص. 34 
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واستخدام أعضاء النطق استخداما سليما. وهي 
فرصة للتمرن على صحة القراءة، وجودة النطق، 

 35وحسن األداء.
 36أهداف اقراءة اجلهرية :

زدريب الطالب على جودة النتق  -1
 بضبط خمارج احلروف.

مبراعة زعويدهم صخة األداء  -2
عالمات الرتقيم، ومبحاولة زصوير 

للحاالت اإلنفعالية املختلفة اللهجة 
، من زعجب أو استفهام أو غضب

وزنويع الصوت ارزفاعا واخنفاضا 
 حسب املعاىن.

 
 تعليم القراءةرق ط -5

 37زوجد طرائق لتعليم القراءة، منها:
                                         

 107ص.املهارات اللغوية...،  عليان، أمحد فؤاد،35 

 25وليد جابر، املرجع السابق، ص.  36 
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 احلرفية الطريقة  (1
بتعليم حروف اهلجائية يبدأ املعلم الدرس   

بطيئون أيضا يف القراءة، واحدة فواحدة. الطالب 
ابألحروف ألن الطالب مييلون إىل قراءة احلروف 

 بدال من قراءة الكلمة.
 ية صوزطريقة الال (2

بتدريس احلروف حبرطة  يبدأ هها التعليم  
الضمة، مث احلروف حبركة الكسرة والسكون. بعد 

قم ابلتبديل إىل احلروف حبركة التنوين. من ذلك، 
زعليم احلروف ابلصوت بني ميااي هه  الطريقة أّنا 

بعض العوائق وليس ابالسم. ومع ذلك، هناك 
ض. األحيان أيضا اليت زعيق هه  الطريقة يف بع

                                                                                   

طريقة تعليم مهارة القراءة على النظرية االجتماعية رشدة إستقامة، 37 
مقدم لنيل درجة البكالريوس  رسالة جامعية غري منشورةاملعرفية أللربت ابندورا، 

، )جامعة: موالات مالك ابراهيم االسالمية احلكومية ماالنج، بقسم زعليم اللغة العربية
 65-64( ص. 2021
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عة القراءة، ألن الطالب طالقة الطالب أو سر 
 اهلجائية.معتادون على قراءة حروف 

 
 طريقة املقطع  (3

قي هه  الطريقة يتعلم الطالب املقاطع   
ات املكونة من هه  املقاطع. أوال، مث يتعلم الكلم

 حروف املاد.جيب أن بسبقها زعلم  لتعليم
 طريقة الكلمة  (4

أساس نفسي يفرتض طريقة الكلمة هلا   
مث أن يطالب يعرفون األشياء املتشركة أوال، 

يطورون معرفة األجياء من هها العام. يف زطبيق 
هه  الطريقة، يبدأ املعلم بعرض الكلمة املصحوبة 

إذا ظهرت الكلمة املرسومة، يقول بصورة مناسبة 
مرات ويتبعها الطالب. يف املعلم الكلمة عدة 

الكلمة من قبل اخلطوات التالية يعرض املعلم 
بدون الصورة ليتم التعرف عليها وقراءهتا الطالب. 
بعد أن يتمكن الطالب من قراءة الكلمة، يقوم 
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الكلمات الواردة يف  املعلم بعد ذلك بتحليل
 الكلمة.

 
 

 اجلملةطريقة  (5
يتم إجراء زعلم القراءة هبه  الطريقة من   

يعرض اجلملة القصرية على بطاقة قبل املعلم أوال 
مرات أو على السبورة، مث يقرأ اجلملة عدة 

ويتبعها الطالب. زرزيب طرق هه  اجلملة من 
 الكلمة مث احلروف.اجلملة إىل 

 الطريقة املركبة  (6
اع هه  الطريقة هلا ميااي ويف ل أزبدجيا  

هلا عيوب. لهلك من األفضل ميج الوقت  النفس
الطرق مع االنتبا  إىل جانب جيدها، وليس مجيع 

على طرق معينة. جتمع هه  الطريقة الرتكيي 
 واملقطع والكلمة واجلملة.
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 تبار القراءةاخ -6
 زعطي اليت األسئلة مـن جمموعـة هـو االختبـار 

 زـكـون وقـد 38.حتريريـا أو شـفواي منـه واإلجابـة للطالـب
 39.والقيـاس للمقارنـة زستخدم أشـكاال أو مقاليـة أو موضـوعية

 زعليم خـالل ومـن. شّت  لألغـراض االختبــارات استخدام ميكـن
 الدراسني، مستوي لكشـف استخدامها ميكن القراءة، مهارة
 يوجـه املـدرس ويستطيع الدراسني ضعف مشكلة يظهـر حت

 .40مناسب دراسي برانمج إىل الطالب
 41: هي القراءة اختبار أنواع ومن

                                         
)جامعة: دار السالم   تعليم القراءة للناطقني بغريها،عقف حاملة،  38

  258( ص. 2019كونتور، 
)عنها : مكتبة اجملموعة  املدرسة، الطبعة األوىل،، االختبار خليل عابدي 39

 11( ص. 2006العريب، 
االختبارات التحصيلية: إعدادها وإجراؤها حممد علي خويلي،  40

 10( ص. 1998)األردان: دار الفالح للنشر التوزيع،  وحتليلها،
 

( 2009)األردان: دار افكار،  االختبار اللغوية،حممد علي خويلي،  41
 29ص. 
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 قـراءة بعـد االختبار هـو االستفهام، اختبار (1
 فهم مدى زقيس اليت األسئلة زـأيت. النص

 .قرأ ملا الدراسني
 زكون أن ميكن متعـدد، مـن االختيـار اختبار (2

 .( د ج، ب، أ،) متعدد مـن األسئلة
 أن الدراسـني مـن يطلـب واخلطأ، الصواب اختبـار (3

 أم صـوااب اجلملـة كانت إذا ويقـرر الـنـص يقـرأ
 .خطأ كان إذا التصويب طلب ميكـن خطـأ

 كـل يف الفـراغ ميـأل أن هـو الفـراغ، مـلء اختبـار (4
 .واحدة بكلمة مجلـة

 ابلبند(  أ)  البند زطبق أن وهو املياوجة، اختبار (5
 .(ب)

 اجلمـل، مـن جمموعـة زظهـر هنـا الرتزيب، اختبار (6
 معني بتسلسل يرزبها أن الطالب من ويطلـب

 . لنصوص وفقا
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 املوجـودة املفـردات اختبـار وهـو املفــرادات، اختبـار (7
 معاين الستيعاب االختبار  هها. النص يف

 . املفردات
 املقروء الـنص استخدام وميكـن القواعـد، اختبار (8

 القواعـدي للمعـاين الدراسني فهـم مـدى لقيـاس
 العام املعاين فهم على بدور  يؤثر الـهي للجمـل،
 .للجملة

 جمـرد الـنـص زـأيت أن ، القصري الـنـص فـهـم اختبـار (9
 أن يسرتك وال استيعاب أيئلـة زتبعهـا واحـدة مجلـة

 .طويل الـنص يكـون
 

 Treasure Huntلعبة  -ب 
 Treasure Huntمفهوم لعبة  -1

هي لعبة زبحث عن كائن  "Treasure Hunt"لعبة  
خمفي يف مكان ما مبساعدة بعض املؤشرات. ميكن أن 
يتم اللعبة يف الداخل أو يف اهلواء الطلق. هه  اللعبة 
عموما دون قيود السن وميكن أن يلعبها أي شخص 
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زتطلب هه  اللعبة من  على حدة أو يف جمموعات.
األصدقاء العمل معا للعثور عليها. مع هه  اللعبة، 

ع األصدقاء وزعلم كيفية ميكن للطالب زعلم العمل م
 التواصل االجتمعي. 

لعبة زدعو الطالب إىل البحث عن مواد يف  
الفصل أوحول املدرسة. يتعلم الطالب اهلثور على 
املوضوعات اليت يتم طرحها بواسطة بعض املوضوعات 

 42واختيارها.
 
 Treasure Huntأهداف لعبة  -2

معتددة " Treasure Hunt"إن أهداف لعبة  
 43منها:

                                         

األلعاب اللغوية يف تعليم اللغات صف مصطفي عبد العييي، ان42 
 212رايض،األجنبية، 
  

، ( لرتقية مهارة القراءةTreasure Huntتطبيق اللعبة )علي مظافر، 43
جامعة سنان أمبل اإلسالمية قسم زعليم اللغة العربية ) 2019امللتقى العلمي الوطين 
 348، ص. احلكومية ، سورااباي(
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اللعبة الطالب بني زعليم اللغة  طأن زرب (1
 ية.ية وهي اللغة العربية وبني التسلاألجنب

 زساعد يف زنمية القدرات العربية. (2
 مكافأة زفوق الطالب يف اللغة العربية. (3
زوثيق العالقة بني الطالب ذوي األصول  (4

املختلفة والهين يربطهم اهتمامهم مبعرفة 
 واستخدام اللغة العربية.

الب من خالل نشاط يدعم زشجيع الط (5
 عملهم الرتبوي.

زساعد املدرس على إنشاء النصوص  (6
 زكون اللغة فيها انفعة وذات معين.

زساعد هه  اللعبة يف إشراك احلواس  (7
 اخلمس يف عملية التدريس.

زساعد يف زنمية مهارة القراءة للنص  (8
 العريب.
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اكتساب روح العمل االجتماعي يف  (9
االجتماعية ضمن الفرقة وزنمية املشاركة 

 والتفاعل مع اآلخرين.
ان زعلم لغة اثنية عمالشاقا يف وإذا ك  
من أفضل ض األحيان فإن اللعبة اللغوية عب

من الطالب على كثريا  الوسائل اليت زساعد
مواصلة اجلهد يف الفهم ويف التدريب املكثف 
للمتكن من استعمال اللغة اجلديدة وللتنمية 

 .املتواصلة ملهرهتا املختلفة
زغرض هها اللعبة لقياس زقومي نتيجية  ال  

زدريس الطالب وليست مقياسا جيدا للتقومي 
ألّنا زشمل كثريا من عناصر الفوزية. وذلك 
معروف ومفهوم ألن جمموعة الطالب الغالبني يف 
هها اللعبة ال يليمون أن يصوروا كاملني أّنم من 

 44الطالب الغالبني.

                                         
 44

Abdul Wahab Rasyidi, Media pembelajaran bahasa Arab 

(Malang : UIN Malang Pres,2009), 32 
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 Treasure Hunt خطوات لعبة -3
 فهي: Treasure Hunt لعبةوأما خطوات 

يقوم املعلم إبعداد النص حسب املوضوع املراد  (1
 .زدريسه

يعطي املعلم زوجيهات للطالب حول كيفية  (2
 .اللعب

 .يقسم املعلم الطالب إىل عدة جمموعات (3
 :يقوم املعلم إبعداد مخس ألعاب بعدية  (4

 عن فرقة كل زبحث ،األول املكان يف -
 اليت للفرقة. النص  فيه الهي ظرفال

 بقراءة النص زقرأ أن بداية ظرفا وجدت
 قرء ما زستمع األخرى الفرق أما. صحيحة
 45.منها القراءة وزفتش

 النص زرتجم فرقة كل الثاين، املكان يف -
 األول املكان يف وجدزه الهي

                                         
 45 Aisyah Intan Ramadhani, Pengembangan Arabic Treasure 

Hunt Untuk Keterampilan Membaca Bahasa Arab, Universitas Negeri 

Semarang, 2019, hal. 46 
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 عن الفرقة كل زبحث, الثالث املكان يف -
 زرزيبا فيه وجد الهي النص وزرزب الظرف

 . صحيحا
 الهي النص فرقة كل زقرأ الرابع، املكان يف -

 . رزبته
 زبحث أن فرقة لكل اخلامس، املكان يف -

 اإلجابة فيه الهي الظرف عن
 46.الصحيحة

 
 47اللعبة هيوب يف هذعمزااي و  -4

 اللعبة هي :  امليااي يف هه
 التعاون بني األصدقاء.  -

                                         
 

46
 Aisyah Intan Ramadhani, Pengembangan Arabic Treasure 

Hunt Untuk Keterampilan Membaca Bahasa Arab, Universitas Negeri 

Semarang, 2019, hal. 46 

، لرتقية مهارة القراءة( Treasure Huntتطبيق اللعبة )علي مظافر،  47 
جامعة سنان أمبل )جامعة  قسم زعليم اللغة العربية 2019امللتقى العلمي الوطين 

 345، ص. اإلسالمية احلكومية ، سورااباي(
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 كفاءة الطالب ابلنظامي يف عمل اللعبة. -
ب فرتقي الطالزربز مشاعر التنافس بني  -

 مهاراهتم اللغوية.
 

 أما العيوب يف هه  اللعبة فهي :
 اإذا كانو  فاء أو اجملموعةداء للطالب الضعإعت -

 كني.لوا الان
 هناك بعض الطالب اليعجبهم هه  اللعبة. -
حتدث املشكلة يف مراعاة الفروق الفردية يف  -

 ب.الطال
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 الفصل الثالث 

 ي لقإجراءات البحث احل

 
 البحثمنهج  -أ 

إن املنهج البحث الهي زستعمله الباحثة يف أتليف هها 
 Experiment) البحث هو املنهج التجريب أو مايقال ابإلجنليية

Research)  هو املنهج العلمي الهي زستطيع الباحثة بواسطته أن
يتعرف أثر السباب )املتغري املستقل( على النتيجة )املتغري التابع(. 

 48زقدمي العلوم الطبيعية.وله األثر اجلايل يف 
م على أربعة أنواع أما زصميمات املنهج التجرييب ينقس

 (،pre-experimental designs) التمهيدية وهي التصميمات

 ،(true-experimental) designsوالتصميمات التجريبية

                                         

 املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، حل بن محد العساف،اص48 
 303ه(، ص.1312)الرايض : مكتبة العبيكان، 
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والتصميمات شبه  (،factorial designs)والتصميمات العاملية 
  49.(quazi-experimental designs)التجريبية 

-pre)واختارت الباحثة والتصميمات التمهيدية 

experimental designs.)  زتكون من ثالث وهه  التصميمات
 :زصميمات أي

 Ones Shot Case Studyالتصميم األول  -
 One Group Pre-test Post-test التصميم الثاين -

Design 
Static Groالتصميم الثالث -

50
up Comparison Design  

 
ويف هها البحث، جتري الباحثة حبثها يف جمموعة واحدة،  

وهها التصميم  (One Group Pre-test Post-test Design) يعين
 : أيخه الشكل التايل

 2خx 1خ ت

 التفصيل :
                                         

 املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، حل بن محد العساف،اص49 
 314ه(، ص.1312)الرايض : مكتبة العبيكان، 
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 : اجملموعة التجريبية ت
 : االختبار القليب 1خ
X : املعاجلة التجريبية 
 البعدي: االختبار  2خ

 
  تهعينو جمتمع البحث  -ب 

العناصر( الهين هلم د )األشياء و اتمع هي محيع األفر اجمل 
وهلا أنواع، منها اجملتمع احملدود  خصائص الوحدة ميكن مالخظتها

هه  الرسالة فهي مجيع وأما اجملتمع يف  51.واجملتمع غري حمدود
وعددهم  2021/2022سنة  MTsN 3 Aceh Besar الطلبة يف

 طالبا.  195
 52العينة هي جيء من الفرد مأخوذة من جمتمع الدراسة. 

 طالبا. 31وعددهم  نمالطالب يف الفصل الثافأخهت الباحثة 
أما طريقة اختيار العينة فهي الطريقة العمدية أو الغرضية  

(purpossive sampling وهه  الطريقة زسمى أيضا ابلطريقة )
                                         

 
51

 Ridwan, Metode dan Teknik Mneyusun Tesis (Bandung: 

Alfabeta, 2010, cet:7) hal.55 

 
52

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 250 
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املقصودة أو االختيار ابخلربة وهي زعين أن أساس االختيار خربة 
 53الباحثة ومعرفتها أبن هه  املفردة جمتمع البحث.

 
 أدوات البحث -ج 

وأما أدوات البحث جلمع البياانت فتعتمد الباحثة على 
 األدوات التالية :

 االختبارات -1
إن االختبار هو احدى األدوات اليت ميكن أن 

جلمع املعلومات اليت حتتاج إليها  زستخدمها الباحثة
وزقومي  54إلجابة األسئلة البحث أو اختبار فورضة.

 الباحثة ابختبارين :
 االختبار القليب  ( أ

                                         

 املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، صلح بن محد العساف،53 
 99ه(، ص.1312)الرايض : مكتبة العبيكان، 

يف مناهج البحث العلمي وأساليبة، الطبعة سامي عرريفج واآلخرون، 54 
 87(، ص.1999)عمان : دار جمدالوي للنشر،  الثانية،
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االختبار القليب هو الهي خيترب  قبل   
لرتقية قدرة الطالب  "Treasure Hunt"زطبيق لعبة 

 على مهارة القراءة.
 االختبار البعدي ( ب

هو الهي خيترب   يوأما االختبار البعد  
. لتعرف "Treasure Hunt"بعد زطبيق لعبة 

الباحثة إستجابة الطالب و استطاعة لعبة 
"Treasure Hunt"حتصيل دراسي  . يف زرقية

 .الطالب بعد زطبيقها
 

 ةانبستاال -2
وهي اليت حتتوي على جمموعة من األسئلة أو 

ويطلب العبارات املكتوبة ميودة إبجابتها أو األراء احملتملة 
من اجمليب عليها اإلشارة إىل ما يرا  مهمها أو ما ينطق 

 55عليه منها أو يعتمد أنه هو اإلجابة الصحيحة.
                                         

 املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية، صلح بن محد العساف،55 
 342ه(، ص.1312)الرايض : مكتبة العبيكان، 
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زعرف الباحثة استجاابت الطالب بعد  ذاوهبا
" Treasure Hunt"اللعبة عملية التعليم والتعلم ابستخدام 

 إجيابيا أو سليبا.
 

 طريقة حتليل البياانت -د 
أما حتليل البياانت من نتيجة االختبار القليب  -1

فتستخدم  (”Test “t)والبعدي ابختبار "ت" 
 56الباحثة الرموز كما يلي :

 
to=

MD

SEMD

 

  
 

 البياانت :

                                         
 56

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta : 

Raja Grafindo Prasada, 2009), hlm. 305-306 
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=MD  املتغرية األوىل الدرجة أي متوسط الفروق بني
واملتغرية الثانية، فهو من إزباع اخلطوات 

 التالية:
  MD = 

∑𝐷

𝑁  

 

∑D املتغرية األوىل  الدرجةالفروق بني  جمموعة= أي
 من اخلطوات اآلزية : Dواملتغرية الثانية، و 

  D = X-Y 

 

D= Y-X= فدرجةاملتغرية األوىل انقصة  درجةف 
 املتغرية الثانية 

Nالعينة = عدد أفراد 
SEMD

 standar eror)املعياري للفروق  = أي اخلطأ

dari mean of difference)  وهو من إزباع
 التايل :

SEMD = 
SDD

√N−1

 

 

SDD =الدرجة  أي االحنراف املعياري للفروق بني
 :األوىل وقيمة الثانية، يعين
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SDD= √
∑𝐷2

𝑁
− (

∑𝐷

𝑁
)

2

 

 

 ستجاابت الطالبإحتليل بياانت  -2
اابت الطالب عن معدلة ستجإل الباحثة بياانت يحتل

 57:استجاابهتم معيمدا على القنون النتائج يف
P=

𝐹

𝑁
 x 100% 

  البيان:
 : Pية ئو النسبة امل 

F الرتددات : 
N جمموعة الطالب : 

 
 الطالب كما يلى: ستجاابتإل يةئو املوأما معاير 

 % يكون ممتعة جدا81-100 (1
 % يكون ممتعة61-80 (2
 ممتعة % يكون غري31-60 (3
 غري ممتعة جدا% يكون 5-30 (4

                                         
 57

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, R dan D, 

(Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 445 
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها

 
 عرض البياانت  -أ 

" Treasure Huntفعالية لعبة " زريد الباحثة أن زقيس   
ابالختبار واالستبانة. ويف لرتقية قدرة الطالب على مهارة القراءة 

نتائج البحث اليت حصلت الباحثة  فيه عرضتهها الفصل س
  .MTsN 3 Aceh Besarالبحث الهي عّقدزه بـ عليها يف ميدان 

 البحث،ولتحقيق أهداف للحصول على البياانت   
 MTsN  ـصف الثامن )ب( بالتجرييب يف فقامت الباحثة ابلبحث 

3 Aceh Besar  اعتمادا على رسالة  2021/2022الدراسة
-B:  برقمجبامعة الرانري اإلسالمية احلكومية  الرتبية ميد كليةع

5959/Un.08/FTK.1/TL.00/05/2022. 
 

 

 ة عم ميدان البحث حمل -1
 بـ املدرسة املتوسطةإحدى  MTsN 3 Aceh Besarإن  

Aceh Besar . موالبو    -الشارع بندا أزسيةيف زقع هه  املدرسة
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املدرسة أتسست هه   .Lhoknga المكرويت،بقرية  14كيلومرتا 
ولكل . Drs. Munzir, M. Pd. ورئيس املدرسة اآلن م1957سنة 

مخسة عشر فصول، وأما املنهح مرحالة منها يتعلم فيها الطالب 
رقم  KMAى أساس عل( Kurikulum) 13املستخدم فيها منهج 

صباحا حيت الساعة  07:45. زبدأعملية التعليم يف الساعة 183
 ّنارا. 13:00
املدرسة ني الهين يقومون ابلتعليم يف هه  وعدد املدرس 
  اتمدرس 3وأما مدرس اللغة العربية يف هه  املدرسة  .36

 يف اجلدول اآلزية: حضتكما ي
 

 4-1اجلدول 
 MTsN 3 Aceh Besarـ مدرسي اللغة العربية بأمساء 

 التخصص املتخرج أمساء املدرسات رقم 
، يوليو حفين 1

 رياجملست
جامعة الرانري 

اإلسالمية 
 احلكومية 

 اللغة العربية

 العربيةاللغة جامعة الرانري  رياجملست، سيت 2
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اإلسالمية 
 احلكومية

، جوهري الدكتوراند 3
 اجملستري

جامعة الرانري 
اإلسالمية 
 احلكومية

 اللغة العربية

 
طالبا، وهم  325املتوسطة الطالب يف املرحلة وكان عدد  

يف  حت الصف الثالث، وعدد الطالب جيلسون يف الصف األول 
 اجلدول التايل:كل الفصل يتوضح يف 

 
 4-2اجلدول 

 MTsN 3 Aceh Besarبـ  عدد الفصل والطالب
 عدد الطالب الفصول رقم
 31  الفصل األول )أ( 1
 24  )ب( الفصل األول 2
 25  )ج( الفصل األول 3
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 32  )د( الفصل األول 4
 31  األول )ه( الفصل 5
 31  )أ( الثاين الفصل 6
 30  الثاين )ب( الفصل 7
 30  الفصل الثاين )ج( 8
 25  الفصل الثاين )د( 9
 26  الفصل الثاين )ه( 10
 30  الفصل الثلث )أ( 11
 29  ب(الفصل الثلث ) 12
 30  الفصل الثلث )ج( 13
 26  الفصل الثلث )د( 14
 25  الفصل الثلث )ه( 15

 425 عمو اجمل
 

عليم يف املدرسة أما الوسائل واملباين لتحقيق أهداف الت 
 كما اييل:  Aceh Besarاإلسالمية احلكومية سطة املتو 
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 4-3اجلدول 

 MTsN 3بـ  والتعلم الوسائل واملباين لتحقيق أهداف التعليم

Aceh Besar 
 عدد أمساء املباين  رقم 
 15 صول الدراسيةالف 1
 1 رئيس املدرسةإدارة  2
 1 املدرس إدارة 3
 1 إدارة مساحة 4
 1 مكتبة  5
 1 معمل كمبوزر 6
 1 مقصف 7
 1 مرحاض للمدرس 8
 3 للطالبمرحاض  9
 1 ملعب الرايضي 10
 1 مصلى 11

 27 موعاجمل
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لرتقية قدرة  "Treasure Huntاللعبة " طبيقت -2

 الطالب على مهارة القراءة
فيه، فاستأذنت مدير املدرسة مبقابلة مع الباحثة  تقام 

وضح زأما إجراء البحث فيه  إبجراء حبث وصفي.له للقيام 
 :يف اجلدول التايلالباحثة 

 4-4 اجلدول

 التوقيت يف عملية التجريبية
 العملية تاريخال يومال اللقاء

مايو  24 الثالاثء اللقاء األول
2022 

  القبلي ختباراال -

مايو  25 األربعاء اللقاء الثاين
2022 

 زطبيق اللعبة -
"Treasure 

Hunt"  لرتقية
الب طقدرة ال

على مهارة 
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 القراءة
االختبار البعدي  -

 واالستبانة
 

 مايو 24ييب من لقد قامت الباحثة ابلبحث التجر  
وزتضح أنشط املدرسة والتطالب  2022مايو  25إىل  2022

الب على طلرتقية قدرة ال "Treasure Hunt" وزطبيق اللعبةعند 
 لكل لقاء يف اجلدول التايل: مهارة القراءة

 4-5اجلدول 
 Treasureتطبيق اللعبة "اللغة العربية عملية تعليم وتعلم 

Hunt" 
 (اللقاء األول)
 أنشطة الطالب أنشطة املدرسة 

الفصل إىل  ةزدخل املدرس -
  السالم إبلقاء

الطالب السالم ويقرأ  يرد -
  الدعاء

ويستمع الطالب  جيب -زقرأ املدرسة كشف الغياب  -
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 على املدرسة  يدعو واحدا فوحداو 
أهداف زشرح املدرسة  -

 التدريس
شرح إىل يستمع الطالب  -

 املدرسة
زقرأ املدرسة النص  -

 للطالب بصوت واضح
يستمع الطالب إىل النص  -

 زقرأ املدرسةالهي 
أن  أتمر املدرسة الطالب -

 النص بصوت واضح أقر ز
بصوت  طالب النص يقرأ -

 واضح
زعطي املدرسة الفرصة  -

للطالب أن يسألوا 
 املفردات اليت يصعب فهمه

يسأل الطالب املفردات  -
الصعبة ة والعبارات اجلديد

 يف النص االيت مل يعرفو 
أتمر املدرسة أبن يرتمجوا  -

 النص ويطرحالطالب 
 أسئلة غري معروفة

يرتجم الطالب قراءة  -
النص ويسألون ماكان 

 لديهم غري معروفة
أتمر املدرسة الطالب أن  -

وزرمجته النص يقرؤوا 
 بصوت كبري

يقرأ الطالب النص  -
 والرتمجة بصوت كبري 

جيب الطالب عن  -الطالب أبن أتمر املدرسة  -
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 ختبار القبلياألسئلة يف ا ختبار القبليا ابو جي
عاء املدرسة بقراءة الد ختتتم -

 والقاء السالم
يقرأ الطالب الدعاء ويرد  -

 السالم
 
 4-6اجلدول 

 Treasureتطبيق اللعبة "عملية تعليم وتعلم اللغة العربية 

Hunt" 
 (اللقاء الثاين)

 الطالبأنشطة  أنشطة املدرسة
ة إىل الفصل زدخل املدرس -

إبلقاء السالم، مث الدعاء 
البتداء عملية التعلم 

أمساء الطالب  زسجلو 
 بكشف الغياب

الطالب السالم ويقرأ  يرد -
الدعاء، مث يستمعون إىل 

األمساء اليت نوديت يف 
 الغياب

زشرح املدرسة عن  -
 هنة الطبية"املوضوع "م

شرح يستمع الطالب إىل  -
 املدرسة
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 زعرف املدرسة عن الوسيلة -
" Treasure Hunt"  اليت

زستخدمها يف عملية 
 التدريس

يستمع الطالب إىل شرح  -
 املدرسة

زنقسم املدرسة الطالب  -
 إىل أربعة جمموعة 

جيلس الطالب مع  -
 جمموعهم 

زعرف املدرسة كيفية  -
عن الوسيلة  التعليم والتعلم

"Treasure Hunt" 

يستمع الطالب إىل شرح  -
املدرسة عن الوسيلة 

"Treasure Hunt" 
 زوجيهات املدرسة عطيز -

 كيفية حول للطالب
 اللعب

يستمع الطالب إىل شرح  -
املدرسة عن الوسيلة 

"Treasure Hunt" 

 مخس إبعداد املدرسة قومز -
 ألعاب

 زبحث األول، املكان يف -
 الظرف عن فرقة كل

 منها القراءة وزفتش قرء ما زستمع األخرى فرق أما. صحيحة بقراءة النص زقرأ أن بداية ظرفا وجدت اليت للفرقة ،النص فيه الهي
 كل الثاين، املكان يف -

 الهي النص زرتجم فرقة
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 األول املكان يف وجدزه
 زبحث ،الثالث املكان يف -

 الظرف عن الفرقة كل
 وجد الهي النص وزرزب

 صحيحا زرزيبا فيه
 كل زقرأ الرابع، املكان يف -

  رزبته الهي النص فرقة
 لكل اخلامس، املكان يف -

 عن زبحث أن فرقة
 فيه الهي الظرف
 الصحيحة اإلجابة

زشرح املدرسة أن هها  -
 اللقاء أخري 

يستمع الطالب شرح  -
 املدرسة 

أتمر املدرسة الطالب أبن  -
جيبون أسئلة اإلختبار 

 البعدي

جيبون الطالب عن  -
يف اإلختبار األسئلة 
 البعدي

يقرأ الطالب الدعاء ويرد  - املدرسة بقراءة  متتخت -
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 السالم الدعاء والقاء السالم
 

 حتليل البياانت  -ب 
" لرتقية قدرة الطالب Treasure Huntفعالية لعبة " -1

 على مهارة القراءة
" Treasure Hunt" لعبة فعاليةزقوم الباحثة قبل أن  

بتقدمي ، زقوم الباحثة القراءة مهارة على الطالب قدرة لرتقية
" Treasure Hunt" لعبة فعاليةوملعرفة االختبار القبلي للمجموع. 

الباحثة على فاعتمدت  القراءة مهارة على الطالب قدرة لرتقية
 نتيجة االختبار القبلي والختبار البعدي.

 
 4-7اجلدول 
 واالختبار البعدي نتيجة االختبار القبلي

االختبار  نتيجة أمساء الطالب رقم
 القبلي

نتيجة االختبار 
 البعدي

 70 70 1الطالب  1
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 90 90 2الطالبة  2
 80 80 3الطالبة  3
 90 90 4الطالبة  4
 90 90 5الطالبة  5
 80 80 6الطالبة  6
 70 70 7الطالبة  7
 100 100 8الطالب  8
 100 100 9الطالبة  9
 50 50  10الطالب  10
 80 80 11الطالب  11
 90 90 12الطالبة  12
 100 100 13الطالبة  13
 80 80 14الطالب  14
 80 80 15الطالب  15
 90 90 16الطالب  16
 90 90 17الطالبة  17
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 90 90 18الطالبة  18
 90 90 19الطالبة  19
 90 90 20الطالب  20
 90 90 21الطالبة  21
 90 90 22الطالبة  22
 90 90 23الطالب  23
 80 80 24الطالب  24
 90 90 25الطالب  25
 60 60 26الطالب  26
 100 100 27الطالبة  27

 2300 1990 موعاجمل
 

 4-8اجلدول 
 ي واالختبار البعدي جمموع الفروق بني نتيجة االختبار القبل

نتيجة  الطالب رقم
االخت

نتيجة 
االختبار 

بني الفرق 
 االختباريم

مربع 
)االحنراف 
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ابر 
 القبلي

عم  (D=x-y) البعدي
متوسطة 
 الفرق(

(D
2
=(x-y)) 

الطالب  1
1 

60 70 -10 100 

الطالبة  2
2 

90 90 0 0 

الطالبة  3
3 

70 80 -10 100 

الطالبة  4
4 

90 90 0 0 

الطالبة  5
5 

90 90 0 0 

الطالبة  6
6 

70 80 -10 100 

 0 0 70 70الطالبة  7
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7 
الطالب  8

8 
90 100 -10 100 

الطالبة  9
9 

80 100 -20 400 

الطالب  10
10  

40 50 -10 100 

الطالب  11
11 

70 80 -10 100 

الطالبة  12
12 

90 90 0 0 

الطالبة  13
13 

80 100 -20 400 

الطالب  14
14 

30 80 -50 2500 

الطالب  15
15 

70 80 -10 100 
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الطالب  16
16 

80 90 -10 100 

الطالبة  17
17 

80 90 -10 100 

الطالبة  18
18 

90 90 0 0 

الطالبة  19
19 

90 90 0 0 

الطالب  20
20 

80 90 -10 100 

الطالبة  21
21 

90 90 0 0 

الطالبة  22
22 

80 90 -10 100 

الطالب  23
23 

90 90 0 0 

 400 20- 80 60الطالب  24
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24 
الطالب  25

25 
60 90 -30 900 

الطالب  26
26 

30 60 -30 900 

الطالبة  27
27 

70 100 -30 900 

 27 =N 1990 2300 D ∑ =-

310 

D∑=

7500 

  
 اجلدول يف (t” test“)احلساب -نظرا إىل نتيجة ت 

 السابق حصلت الباحثة البياانت اآلزية:
 310-( = ∑Dختبارين )اال جمموع الفرق بني .1
( = ∑D)2جمموع مربعات الفرق بني االختربين  .2

7500 
 27عدد العينة =  .3
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(، أن MD)زني ري بني النتيجتني املتغوملعرفة الداللة املتوسطة الفرق 
 زتبع اخلطوات التالية:

 MD = 
∑𝐷

𝑁  = 
−310

27
 = ─11,48 

 

الباحثة عن االحنراف املعياري للفروق بني النتيجة مث زبحث 
 :(SDDتني )املتغي

 

 

SDD= √
∑𝐷2

𝑁
− (

∑𝐷

𝑁
)

2

  

=√7500

27
− (

−310

27
)

2

 

 

  =√
7500

27
−

96100

279
   

 

=√277,7 −  131,8 

 

=√145,9 = 12,07 

 

 

 ( :SEMD)عياري للفروق مث زبحث الباحثة عن اخلطأ امل
 

SEMD = 
𝑆𝐷𝐷

√𝑁−1

 
= 

12,07 

√27−1
 = 

12,07 

√26
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 = 
12,07 

5,09
 

 

 = 2,37 

 

 

 

 : (toمث ختطت البحث إىل نتيجة املالخظة )

to=
MD

SEMD

 = 
─11,48

2,37
 = ─4,8 

 
ومن اخلطوات األخرية يعين حتديد الدراجة احلرية  

(Derajat Kebasan)  على مستوي الداللة ويكون الفرض الصفري
(Signifikansi) 5 %احلرية يف هها البحث% من درجة 1و. 

  db = N-1 

  = 27-1 

  = 26 

 

( Ho( مردود والفرض البديل )Haالصفري )الفرض  (2.06<4.8>2.78)اجلدول  -أكرب من نتيجة تاجلدول أو نتيجة االختبار  -احلساب أكرب من ت –. وإذا ت 1 %78.2 (Signifikansi) مستوى الداللةويف  06.2% وهي 5 (Signifikansi) اجلدول على مستوى الداللة –فتوجد نتيجة ت . db وبعد أن حسبت الباحثة الدرجة احلرية
 مقبول.
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 استجاابت الطالبحتليل البياانت  -2
" Treasure Huntيف حتليل استجابة الطالب ابوسيلة "

 : الباحثة على القانونفتعتمد 
 

 البيان:
 : Pية ئو النسبة امل 

F الرتددات : 
N جمموعة الطالب : 
 

 4-9اجلدول 
 نتيجة استجابة الطالب

 
 رقم
 

 
 التصرحيات

 (Fالرتددات )
م 
 ب

غ  م
 م

غ م 
 ب

كان زدريس القراءة ابستخدام  1
 ممتعة "Treasure Hunt"اللعبة 

22 5 - - 

P=
𝐹

𝑁
 x 100% 
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 Treasure"استخدام اللعبة  2

Hunt" سعدين يف فهم النص 
18 9 - - 

 "Treasure Hunt"كان لعبة  3
موافقا لتطبيق يف زدريس 

 القراءة

23 4 - - 

 Treasure"استخدام اللعبة  4

Hunt"  جيعلين متحمسا يف
 زدريس اللغة العربية

23 4 - - 

افرح إذا كانت املدرسة يف هه   5
املدرسة زعلم ابستخدام اللعبة 

"Treasure Hunt" 

22 5 - - 

 Treasure"استخدام اللعبة  6

Hunt" سعدين يف زرزيب النص 
17 10 - - 

 Treasure"استخدام اللعبة  7

Hunt" سعدين زهكر التدريس 
15 11 1 - 

زدريس القراءة ابستخدام اللعبة  8
"Treasure Hunt" ممتعا جدا 

26 1 - - 
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 Treasure"استخدام اللعبة  9

Hunt" على لإلجابةين سهل 
 األسئلة

19 7 1 - 

 Treasure"استخدام اللعبة  10

Hunt"  يف زدريس القراءة ليس
 ممال

23 4 - - 

20 اجملموع
8 

60 2 0 

20 الدرحة املعتدلة
,8 

6 0,
2 

0 

77 (%النسبة املعتدلة )
% 

22
% 

1
% 

0
% 

99% 

 إجابيا
1% 

 سلبيا
  

 املالحظة :
 : موافق جدا )إجابيا( م ج
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 : موافق )إجابيا( م
 : غري موافق )سلبيا( غ م

 : غري موافق جدا )سلبيا( غ م ج
 

هي طالب الال 27من  جدول السابقة فعرفنا أنومن 
يف  "Treasure Hunt"لعبة درسوا يف زدريس القراءة بتطبيق 

كما   بتهمااستج)ب( لقسم اللغة العربية فرتدد صف الثامن ال
 يلي:

 %77:  موافق جدا -
 %22: موافق -

 99% 
 %1:  فقغري موا -
 %0:  غري موافق جدا -

  1%  
نظرا إىل البياانت السابقة من ورقة اآلستجابة للطالب  

ثر من نسبة % أك99وية إلجايب ابلنتيجة أن نتيجة السنة املؤ 
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اإلنتفاع ابلقصص % هه  زدل على أن 1املؤوية لسليب ابلنتيجة 
   إجابية.جيد استجابة 

 املناقشة -ج 
االختبار القبلي أن  أما املناقشة هلها البحث فهيو 

. db أن حسبت الباحثة الدرجة احلريةواالختبار البعدي بعد 

 (Signifikansi) اجلدول على مستوى الداللة –فتوجد نتيجة ت 
% 1 (Signifikansi) مستوى الداللةويف  06.2% وهي 5

اجلدول أو نتيجة  -احلساب أكرب من ت –. وإذا ت 78.2
 (2.06<4.8>2.78)اجلدول  -االختبار أكرب من نتيجة ت

 ( مقبول.Ho( مردود والفرض البديل )Haالفرض الصفري )
استجابة الطالب عند التعليم ابستخدام أنشطة أما و 

فيدل  جدا.حصلت على درجة جيدا  "Treasure Hunt"اللعبة 
يف  "Treasure Hunt"استخدام اللعبة  أن أتثر ستجابةاالعلى 

استجابة أنشطة االستبانة ، كما يرد يف دليل زعليم القراءة
من الطالب بقيمة  االستبانةفقد حصلت الباحثة من الطالب. 

بني  ه% وهها زدل على أن99الطالب  ورقة املالحظة بقيمة
 %، ودرجت جيدا جدا.100-81%
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 حتقيق الفروض   -د 
ما الفروض اليت قدمت الباحثة يف هها البحث فهي  وأ

 كما يلي:
 Treasureإن زطبيق لعبة " :(Ha)ض البديل الفر  -1

Huntكون فعاال لرتقية قدرة الطالب على مهارة " ي
ض مقبول وهها الفر . MTsN 3 Aceh Besarالقراءة بـ 

اجلدول أو نتيجة  -احلساب أكرب من ت -تألن 
اجلدول  -االختبار أكرب من نتيجة ت

(2.78<4.8>2.06.) 
 Treasureإن زطبيق لعبة " :(Ho)ض الصفري الفر  -2

Huntفعال لرتقية قدرة الطالب على كون غري " ي
ض وهها الفر  .MTsN 3 Aceh Besarمهارة القراءة بـ 

 أو اجلدول -احلساب أكرب من ت -تمقبول ألن 
اجلدول  -نتيجة االختبار أكرب من نتيجة ت

(2.78<4.8>2.06.) 
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 الفصل اخلامس 
 اخلامتة
 

 نتائج البحث -أ 
فعالية لعبة عن الباحثة ابلبحث التجرييب  توبعد ما حبث

"Treasure Hunt" على مهارة القراءة بـالطالب  لرتقية قدرة 
MTsN 3 Aceh Besar :فحصلت النتائج البحث كما يلي  

 لرتقية قدرة فعال" Treasure Huntلعبة "زطبيق  إن -1
 MTsN 3 Aceh بـعلى مهارة القراءة الطالب 

Besar ، اجلدول -ت من أكرب احلساب -تألن 
 اجلدول -ت نتيجة من أكرب االختبار نتيجة أو
(2.78<4.8>2.06.) 

 Treasure"يف زطبيق لعبة الطالب استجابة  إن -2

Hunt"  اعتمادا إىل إجابة ممتازةيف زعليم القراءة .
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%، 1% وإجابة سلبية ابلنسبة 99ابلنسبة إجابية 
 %.1% < 99أن وهه  النتيجة زدل 

 
 املقرتحات -ب 

احات قرت االأعالها زقدم الباحثة   على النتائج داااعتم
 زية:اآل
طة اإلسالمية املتوسطالب ابملدرسة ينبغي لل -1

أن يستمروا زعليم القراءة  Aceh Besar 3 احلكومية
لرتقية ألنه مؤثر  "Treasure Hunt" ستخدام لعبةاب

 قدرهتم على مهارة القراءة.
الوسيلة اللغوية أو  خدميست س أنينبغي للمدر  -2

لرتقية ابلغا  أاثرا ألن هلا، غريها يف زدريس القراءة
 .الطالب قدرة

هها البحث أن ينبغي للقارئني الهين يقرؤون  -3
أو  ءا، إذا وجدت خطاالنبائى نقدليقتضوا اب

نقصاان فأن حيصلوا هها العيوب حت يكون هها 
 البحث كامال ومفيدا للباحثة والقارئني.
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 راجعامل

 راجع العربيةامل -1

هيتها وطرائق : مااملهارات اللغوية م،2010، أمحد فؤاد عليان
 .: دار املسليمالرايض تنميتها،

 .: دار املشرقبريوت، يف اللغة واإلعالمم، 2008أخرفيخ، 
، قراءة اللغة العربيةم، 2003حسن عبد الكليل يوسوف، 

 .: مؤسسة املختارالقاهرة
)مصر: دار  طرق تدريس اللغة العربية،م، 2005كراي إبرهيم، ز

 .ةاملعرفة اجلامع
يف مناهج البحث العلمي م، 1999سامي عرريفج واآلخرون، 

 .عمان : دار جمدالوي للنشر الثانية، وأساليبة، الطبعة 
، مباحث علوم القرآن، الطباعة م 1989الصاحل، صبحى 

 .بريوت: دار العصرية التاسعة،
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املدخل إىل البحث يف  ه،1312 صاحل بن محد العساف،
 .: مكتبة العبيكانالرايض  العلوم السلوكية،

املوجه الفىن ملدرسى اللغة م، 1978عبد العليم إبرهيم، 
 .: دار املعارفالقاهرة العربية،

، تعليم مهارة القراءة للناتقني بغريهام، 2019عقف هلمة، 
 .: دار السالم كونتورجامعة

( لرتقية Treasure Huntتطبيق اللعبة )م، 2019علي مظافر، 
جامعة سنان أمبل اإلسالمية ، مهارة القراءة

 .احلكومية ، سورااباي
تصميم املنهج لتعليم اللغة م، 1978فتحي على يونس، 
 .: دار الثاقفة للطباعة والنشرالقاهرة العربية الألجناب،

املنجد الوسيط يف العربية م 2003كميل إسكندر حشمية، 
 .: دار املشرقبريوت املعاصر،

)األردان: دار  االختبار اللغوية،م، 209حممد علي خويلي، 
 .افكار
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، يف الطرائق تدريس ه 1416-1415حممود أمحد السيد، 
 .دمشقالثانية، بدون املكان : جامعة الطبعة  اللغة العريب،

طرائق م، 2003حممود كامل النقة ورشدى أمحد طعيمة، 
إيسسكو: املنظمة  الناطقني هبا، تدريس اللغة العربية لغري 

 .والعلوم والثقافة اإلسالمية للرتبية
االجتاهات الرتبوية املعاصرة يف م، 2003حممد رجب فضل هللا،

  .: علم الكتابالقاهرة تدريس اللغة العربية،
األلعاب اللغوية يف م،  1986انصف مصطف عبد العييي،

: دار ريضالطابعة األوىل،  تعليم اللغات األجنبية، 
 .املريج
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ANGKET UNTUK SISWA 

Nama : 

Kelas : 

Petunjunk pengisian 

1. Pengisian angket ini tidak akan mempengaruhi nilai 

saudara. 

2. Berilah tanda(✓) pada pertanyaan yang dianggap 

sesuai dengan saudara. 

3. Kejujuran saudara dalam pengisian angket ini sangat 

membantu dalam pengumpulan data kami. 

Pilihlah pernyataan yang sesuai dengan pendapat anda! 

No Pertanyaan Pilihan Jawaban 

  Sangat 

Setuju 

Setuju Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1. Belajar 

Qira’ah 

dengan 

menggunakan 

permainan 

treasure hunt 

menyenangkan 

    

2. Penggunaan 

permainan 

treasure hunt 

dapat 

membantu 

    



saya saya 

dalam 

memahami isi 

teks 

3.  Pembelajaran 

menggunakan 

permainan 

treasure hunt 

cocok 

diterapkan 

dalam 

pembelajaran 

qira’ah 

    

4. Belajar qira’ah 

dengan 

menggunakan 

permainan 

treasure hunt 

dapat 

membuat saya 

lebih semangat 

dalam belajar 

bahasa Arab 

    

5. Saya senang 

jika guru di 

sekolah ini 

menerapkan 

permainan 

treasure hunt 

dalam 

mengajar 

    

6. Penggunaan 

permainan 

    

 



treasure hunt 

membantu 

saya dalam 

menyusun teks 

qira’ah 

 

 

7. Pembelajaran 

dengan 

menggunakan 

permainan 

treasure hunt 

membuat saya 

mengingat 

pelajaran lebih 

lama 

    

8. Pembelajaran 

dengan 

menggunakan 

permainan 

treasure hunt 

sangat 

menarik 

    

9. Pembelajaran 

dengan 

menggunakan 

permaiana 

treasure hunt 

memudahkan 

saya dalam 

menjawab 

pertanyaan 

    

10. Pembelajaran 

dengan 

menggunakan 

    



permainan 

treasure hunt 

tidak 

membosankan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

 

Sekolah  : MTsN 3 Aceh Besar 

Mata Pelajaran : اللغة العربية 

Kelas/Semester : VIII/II 

Materi Pokok : ب ِّيَّة   المهنة الط ِّ  

Alokasi Waktu : 2 x 90 Menit 

Tahun Pelajaran : 2022 

 

A. Tujuan Pembelajaran    

 Melalui kegiatan pembelajaran yang 

menggunakan permainan Treasure Hunt dan mengikuti 

model keterampilan abad 21 (Critical Thinking & 

Communication) serta pendekatan scientifik, siswa dapat 

mengungkapkan infomasi tentang المهنة dengan unsur   المصدر

  .secara lisan maupun tulisanالصريح

 

B. Kompetensi Dasar  

3.7 Memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur 

kebahasaan (bunyi, kata, dan makna) dari teks 

sederhana yang berkaitan dengan tema : المهنة yang 

melibatkan tindak tutur memberi dan meminta 



informasi terkait waktu dengan memperhatikan 

susunan gramatikal صدر الصريحالم . 

3.8 Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana 

yang berkaitan dengan tema :  المهنة dengan 

memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari 

susunan gramatikal المصدر الصريح. 

4.7 Mendemonstrasikan yang melibatkan tindak tutur 

memberi dan meminta informasi terkait dengan 

waktu dengan memperhatikan susunan gramatikal 

 .baik secara lisan maupun tulisan المصدر الصريح

4.8 Menyajikan hasil analisis gagasan dari teks 

naratif sederhana yang berkaitan dengan tema : 

 dengan memperhatikan bentuk, makna dan المهنة

fungsi dari susunan gramatikal المصدر الصريح. 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.7.1 Membedakan bunyi dan makna kalimat 

ungkapan sederhana sesuai dengan unsur 

kebahasaan dengan benar terkait dengan 

tema المهنة . 

3.7.2 Memahami makna kalimat sesuai dengan 

unsur kaidah yang sedang dipelajari dari 

ujaran kata terkait topik : المهنة. 

3.8.1  Melafalkan mufradat (kosa kata) tentang 

 المهنة

3.8.2 Menghafal kosakata (kosa kata) tentang المهنة 



4.7.1 Mengidentifikasi kalimat sesuai dengan unsur 

kaidah yang sedang dipelajari dari ujaran kata 

sederhana terkait topik : المهنة 

4.7.2 Menganalisis teks tentang المهنة 

4.7.3 Menganalisis الحوار (percakapan)  tentang 

  المهنة

4.7.4 Menganalisis التركيب (Tarkib/Kaidah Bahasa 

Arab) المصدر الصريح berkaitan dengan tema 

 المهنة

4.8.1 Menerjemahkan الحوار (percakapan) tentang 

 المهنة

4.8.2 Menerjemahkan teks tentang المهنة 

 

D. Materi Pembelajaran 

Faktual المهنة 

Konseptual  المصدر الصريح 

Prosedural Memahami المصدر الصريح 

 

E. Model / MetodePembelajaran 

1. Pendekatan   : Scientific 

2. Model Pembelajaran  : Permainan 

Treasure Hunt 

3. Metode Pembelajaran  : Diskusi dan 

tanya jawab 

 

F. Media, Alat/ Bahan, Sumber Belajar 

 Media Pembelajaran: 

 LKPD 

 Teks qira’ah 



 

 Alat/Bahan 

 Spidol 

 Papan tulis 

  Amplop 

 Lem 

 

 Sumber Belajar  

 Kementerian Agama. Buku Bahasa 

Arab Revisi Kelas VIII KMA 183 

Tahun 2020 Jakarta Kementerian 

Agama.  

 https://senangbahasaarab.blogspot.co

m/2016/06/mashdar-sharih-dan-

mashdar-muawwal.html 

 https://www.youtube.com/watch?v=L

8klnEdqOjg 

 Sumber lain yang relevan. 

 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

I. Pertemuan Pertama (90 Menit) 

Sub Materi : Qira’ah dan Kitabah 

Pertemuan Pertama (90 Menit) 

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 

Orientasi 

 Melakukan pembukaan dengan salam 

pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan 

YME dan berdoa untuk memulai pembelajaran. 

 Memeriksa kehadiran pesera didik sebagai 

https://senangbahasaarab.blogspot.com/2016/06/mashdar-sharih-dan-mashdar-muawwal.html
https://senangbahasaarab.blogspot.com/2016/06/mashdar-sharih-dan-mashdar-muawwal.html
https://senangbahasaarab.blogspot.com/2016/06/mashdar-sharih-dan-mashdar-muawwal.html


sikap disiplin. 

 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik 

dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 

 

Apersepsi 

 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran 

yang akan dilakukan dengan pengalaman 

peserra didik dengan materi/tema/kegiatan 

sebelumnya. 

 Mengajukan pertanyaan berupa pre-test  yang 

berkaitan dengan pelajaran yang akan 

dilakukan. 

 

Motivasi 

 Memberikan gambaran tentang manfaat 

mempelajari pelajaran yang akan dipelajari 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 Memberi motivasi kepada peserta didik agar 

mempelajarari المهنة secara tekun. 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada 

pertemuan yang berlangsung. 

 

 

Pemberian Acuan 

 Memberitahukan cakupan materi pelajaran 

yang akan dibahas pada perteman saat itu. 

 Memberitahukan kompetensi inti, kompetensi 

dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yan 



berlangsung. 

 Pembagian kelompok belajar, masing-masing 

diberikan LKPD. 

 

Kegiatan Inti (60 Menit) 

Sintak Model 

Pembelajar

an 

Kegiatan Pembelajaran 

Explorasi Kegiatan Literasi : 

 Mengamati dengan teliti 

 Peserta didik 

mengamati pelafalan 

kata dan kalimat 

dalam bahasa Arab 

yang diperdengarkan 

tentang المهنة. 

 Peserta didik 

menirukan pelafalan 

kata dan kalimat 

dalam bahasa Arab 

yang diperdengarkan. 

 

 Menanya dengan satuan 

 Peserta didik 

menanyakan tentang 

arti mufradat baik 

frase, kata, maupun 

kalimat tentang المهنة 

yang belum dipahami. 



 

 Mencoba dengan penuh 

semangat 

 Peserta didik 

membentuk menjadi 

beberapa kelompok. 

 Peserta didik 

bekerjasama dalam 

mengumpulkan 

informasi untuk 

menjawab soal yang 

diberikan. 

Elaborasi Critikal Thinking (Berfikir Kritik) 

 Menalar dengan terampil 

 Peserta didik 

menganalisis unsur 

kebahasaan yang 

terdapat pada materi 

 .المهنة

 

 Mengkomunkasikan 

dengan percaya diri dan 

tanggung jawab 

 Peserta didik 

memaparkan hasil 

diskusinya di depan 

kelas. 

 

Konfirmasi  Peserta didik dikonfirmasi 



oleh guru melalui penguatan 

terhadap pembelajaran 

tentang المهنة. 
 

Catatan : Selama pembelajaran berlangsung, guru 

mengamatai sikap peserta didik dalam pembelajaran 

yang meliputi sikap; disiplin tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, 

responsif dan pro-aktif. 

 

Kegiatan Penutup (15 Menit) 

 Guru memfasilitasi dan memimbing peserta 

didik untuk merangkum materi pelajaran 

tentang المهنة. 

 Guru memfasilitasi dan membimbing peserta 

didik untuk merefleksi materi pelajaran. 

 Melaksanakan tindak lanjut dengan 

memberikan arahan kegiatan berikutnya berupa 

materi atau tugas 

projek/produk/portofolio/untuk kerja yang 

harus mempelajari pada pertemuan berikutnya 

diluar jam sekolah atau di rumah. 

 

 

II. Pertemuan Kedua (90 Menit) 

Sub Materi : Qira’ah dan Kitabah 

Pertemuan Pertama (90 Menit) 

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) 

Orientasi 



 Melakukan pembukaan dengan salam 

pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan 

YME dan berdoa untuk memulai pembelajaran. 

 Memeriksa kehadiran pesera didik sebagai 

sikap disiplin. 

 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik 

dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 

 

Apersepsi 

 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran 

yang akan dilakukan dengan pengalaman 

peserra didik dengan materi/tema/kegiatan 

sebelumnya. 

 Mengajukan pertanyaan  yang berkaitan dengan 

pelajaran yang akan dilakukan. 

 

Motivasi 

 Memberikan gambaran tentang manfaat 

mempelajari pelajaran yang akan dipelajari 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 Memberi motivasi kepada peserta didik agar 

mempelajarari المهنة secara tekun. 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada 

pertemuan yang berlangsung. 

 

 

Pemberian Acuan 

 Memberitahukan cakupan materi pelajaran 



yang akan dibahas pada perteman saat itu. 

 Memberitahukan kompetensi inti, kompetensi 

dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yan 

berlangsung. 

 Pembagian kelompok belajar, masing-masing 

diberikan LKPD. 

 

Kegiatan Inti (60 Menit) 

Sintak Model 

Pembelajar

an 

Kegiatan Pembelajaran 

Explorasi Kegiatan Literasi : 

 Mengamati dengan teliti 

 Peserta didik 

mengamati pelafalan 

kata dan kalimat 

dalam bahasa Arab 

yang diperdengarkan 

tentang المهنة. 

 Peserta didik 

menirukan pelafalan 

kata dan kalimat 

dalam bahasa Arab 

yang diperdengarkan. 

 

 Menanya dengan satuan 

 Peserta didik 

menanyakan tentang 

arti mufradat baik 



frase, kata, maupun 

kalimat tentang المهنة 

yang belum dipahami. 

 

 Mencoba dengan penuh 

semangat 

 Peserta didik 

membentuk menjadi 

beberapa kelompok. 

 Peserta didik 

bekerjasama dalam 

mengumpulkan 

informasi untuk 

menjawab soal yang 

diberikan. 

Elaborasi Critikal Thinking (Berfikir Kritik) 

 Menalar dengan terampil 

 Peserta didik 

menganalisis unsur 

kebahasaan yang 

terdapat pada materi 

 .المهنة

 Mengkomunkasikan 

dengan percaya diri dan 

tanggung jawab 

 Peserta didik 

memaparkan hasil 

diskusinya di depan 

kelas. 



Konfirmasi  Peserta didik dikonfirmasi 

oleh guru melalui penguatan 

terhadap pembelajaran 

tentang المهنة. 
 

Catatan : Selama pembelajaran berlangsung, guru 

mengamatai sikap peserta didik dalam pembelajaran 

yang meliputi sikap; disiplin tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, 

responsif dan pro-aktif. 

Kegiatan Penutup (15 Menit) 

 Guru memfasilitasi dan memimbing peserta 

didik untuk merangkum materi pelajaran 

tentang المهنة. 

 Guru mengevaluasi (post-tes) terhadap materi 

yang dipelajari. 

 Guru menginformasikan materi yang akan 

dipelajari di pertemuan berikutnya. 

 Melaksanakan tindak lanjut dengan 

memberikan arahan kegiatan berikutnya berupa 

materi atau tugas 

projek/produk/portofolio/untuk kerja yang 

harus mempelajari pada pertemuan berikutnya 

diluar jam sekolah atau di rumah. 

 Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam. 

 

H. Penilaian, Pembelajaraan Remedial, dan 

Pengayaan 

1. Teknil Penilaian 



a. Sikap 

Peniaian Observasi 

Penilaian observasi berdasarkan 

pengamatan sikap dan perilaku 

peserta didik sehari-hari, baik terkait 

dalam proses pembelajaran maupun 

secara umum. Pengamatan langsung 

dilakukan oleh guru. Berikut 

instrumen penilaian sikap : 

Keterangan : 

 BS : Bekerja Sama 

 JJ : Jujur 

 TJ : Tangung Jawab 

 DS : Disiplin 

 

Catatan : 

a.) Aspek perilaku diniai dengan kriteria : 

100 = Sangat Baik 

75 = Baik 

50 = Cukup 

25 = Kurang 

b.) Skor maksimal = jumlah sikap yang dinilai 

dikalikan jumlah kriteria = 100 x 4 = 400 

c.) Skor sikap = jumlah skor dibagi jumlah sikap 

yang dinilai = 275 : 4 = 68,75 

d.) Kode nilai/predikat : 

75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB) 

50,01 – 75,00 = Baik (B) 

25,01 – 50,00 = Cukup (C) 



00,00 – 25,00 = Kurang (K) 

 

b. Pengetahuan 

Tes Maharah Qira’ah 

Kompetensi Dasar : 3.7 Memahami fungsi 

sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan (bunyi, 

kata, dan makna) dari teks yang berkaitan dengan 

tema:  المهنة yang melibatkan tindak tutur 

membandingkan sesuatu dengan memperhatikan 

bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal . 

Teknik Penilaian : Tes lisan 

Bentuk Penilaian : Pelafalan 

Instrumen Penilaian : Lembar soal, kunci jawaban, 

dan pedoman       penskoran. 

No. Indikator Instrumen Soal Jawaban Skor 

1. 3.7.1 Menjelaskan 

fungsi 

sosial teks 

deskriptif 

tentang  

 المهنة

1. Ungkap

kan 

Kembali 

huruf 

(ashwat)

, 

mufradat

, frase 

dan 

kalimat 

sederhan

a yang 

berkaita

  



n 

dengan 

 المهنة

dengan 

baik dan 

tepat. 

 

2. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 

a. Remedial 

 Bagi peserta didik yang belum 

memenuhi kriteria ketuntasan 

minimal (KKM), maka guru bisa 

memberikan soal tambahan. 

 

CONTOH PROGRAM REMEDI 

 

Sekolah                            :….................................................... 

Kelas/Semester  : ….................................................... 

Mata Pelajaran  : ….................................................... 

Ulangan Harian Ke  : ….................................................... 

Tanggal Ulangan Harian        : ….................................................... 

Bentuk Ulangan Harian : ….................................................... 

Materi Ulangan Harian : ….................................................... 

(KD/Indikator)  : ….................................................... 

KKM    : ….................................................... 

 

 



NO. Nama 

Peserta 

Didik 

Nilai 

Ulanga

n 

Indikator 

yang 

Belum 

Dikuasai 

Bentuk 

Tindakan 

Remedial 

Nilai Setelah 

Remedial 

Keterangan 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

b. Pengayaan 

 Guru memberikan nasihat agar tetap rendah hati, 

karena telah mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal). Guru memberikan tugas pengayaan. 

 

Lhoknga, 23 Mei 2022 

Mahasiswa PPL 

 

(Ema Pratiwi) 

NIM. 180202002 

 

 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN : 

 

MATERI PEMELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تدااملفر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا
ل
ق
ر 
ا
ء
 ة

َةُُ ْيمُالطَّبجْيبُُمَعاِلج  إجبْ َراهج

ُ

ُ)أ(

َوَصَل َخاِلْد ِإََل الطَِّبْيب ِإبْ رَاِهْيم لِلُمَعاَجَلة، يُ رَاِفُقُه َأُخوُه َأْْحَد. َفَجَلَس َخاِلد ِف ُغْرَفِة 
َتِظُر َدْوَرُه، َوبَ ْعَد رُْبِع َساَعِة َجاَء َدْوَرُه، َفَدَخَل ِإََل ُغْرَفةِ  اْلَكْشِف.  ااِلنِْتظَاِر يَ ن ْ

 لِيَ ْعِرفَ  َفَسأََلهُ !. السَّرِْير َهَذا َعَلى ِاْستَ ْلقِ  تَ َفضَّل،: فَ َقالَ  َخاِلداً، الطَِّبْيب ِاسِتْقَبلَ 
رِْيض َخاِلد فَ َقالَ  َأِخي؟ يَ  َتْشُكْو، ِممَّ  :َلهُ  فَ َقالَ  ِمْنُه، َيْشُكوْ  َما

َ
 أَلَْ  ِعْنِدي: امل

 َمِعَدِت  َوِف  الرَّْأسِ  ِف  َشِدْيد

 )ب(  

رِْيض الطَِّبْيب بَ ْيَ  اآلِتَ  احِلَوارِ  ُُثَّ َجَرى
َ
 وامل

 ؟ اْْلَلَْ  ِِبََذا َشَعْرتَ  َمَت  : ُمْنذُ  الطَِّبْيب

رِْيض
َ
 َأَيم َثََلثَةِ  ُمْنذُ  ِبهِ  : َشَعْرتُ   امل

ًئا : َهلْ  الطَِّبْيب  ؟ تَ َناَوْلَت َشي ْ

رِْيض
َ
َفعْ  واحلُبُ ْوب، َولَْ  قْ رَاصاْْلَ  بَ ْعضَ  : تَ َناَوْلتُ   امل  .تَ ن ْ

رِْيرِ  َعَلى : تَ َفضَّل الطَِّبْيب  .لِْلَفْحصِ  السَّ

رِْيض ِاْستَ َلَقى)
َ
 (الطَِّبْيب لِيَ ْفَحَصهُ  اْلَكْشفِ  َسرِْيرِ  َعَلى امل

 )ج(

 ِِبلصُّداَعِ  َمَصاب   أَْنتَ  َعَلْيَك، ََبْسَ  اَل : )َوَقالَ  الطبِ يِ ة الَوْصَفة َلهُ  َكَتبَ  الَفْحصِ  َوبَ ْعدَ 
 :قَاِئَلً  ِطبِ يِ ة َوِصَفة َخاِلًدا الطَِّبْيب َوأَْعَطى ،(َوالزَُّكام

َعاِِلَةِ  ِمنَ  َخاِلد َخرَجَ (. الَوْصَفة ِهيَ  َوَهِذهِ )
ُ
 ِإََل  الَوْصَفة ِِبَِذهِ  َأِخْيهِ  َمعَ  َذَهبَ  ُُثَّ  والَفْحصِ  امل

 Sehat Abadi. الَصْيَدِلَيةِ 



ُميُْاهُجرَُب ُْإجُ بْيُبُجالطَّ ةُُاِلجَُعَُمُُ

ُ)أ(

ِإََل الطَِّبْيب إِبْ رَاِهْيم لِلُمَعاَجَلة، يُ رَاِفُقُه َأُخوُه َأْْحَد.  َوَصَل َخاِلد
 ةِ اعَ سَ  عِ بْ رُ  دَ عْ ب َ ، وَ هُ رَ وْ دَ  رُ ظِ تَ ن ْ ي َ  ارِ ظَ تِ نْ االِ  ةِ فَ رْ  غُ د ِف الِ خَ  سَ لَ جَ فَ 

 داً،الِ خَ  بيْ بِ الطَّ  لَ بَ قْ ستِ اِ َكْشِف.الْ  ةِ فَ رْ  غُ ََل إِ  لَ خَ دَ ، فَ هُ رَ وْ دَ  اءَ جَ 
 امَ  فَ رِ عْ ي َ لِ  هُ لَ أَ سَ فَ !. ريْ رِ السَّ  اذَ هَ  ىلَ عَ  قِ لْ ت َ سْ اِ  ل،ضَّ فَ ت َ : الَ قَ ف َ 
  دالِ خَ  َقالَ ف َ  ي؟خِ أَ يَ  ،وْ كُ شْ تَ  مَّ مِ  :هُ لَ  الَ قَ ف َ  ،هُ نْ مِ  وْ كُ شْ يَ 

َ
: ضيْ رِ امل

 ِت دَ عِ يمَ فِ وَ  سِ أْ الرَّ  ِف  ديْ دِ شَ  لَْ أَ  يدِ نْ عِ 

 )ب(
  بيْ بِ الطَّ  ْيَ ب َ  اآلِتَ  ارِ وَ احلِ  ىرَ جَ ُُثَّ 

َ
 ضيْ رِ وامل

 ؟ لَ اْْلَ  اذَ ِبَِ  تَ رْ عَ شَ  َت مَ  ذُ نْ مُ :  بيْ بِ الطَّ 
 
َ
 ميَ أَ  ةِ ثَ ََل ثَ  ذُ نْ مُ  هِ بِ  تُ رْ عَ شَ :   ضيْ رِ امل

 ؟ ائً ي ْ شَ  تَ لْ اوَ نَ ت َ  لْ هَ :  بيْ بِ الطَّ 
 
َ
 .عْ فَ ن ْ ت َ  لَْ وَ  ب،وْ ب ُ واحلُ  اصرَ ق ْ اْْلَ  ضَ عْ ب َ  تُ لْ اوَ نَ ت َ :   ضيْ رِ امل

 .صِ حْ فَ لْ لِ  رِ يْ رِ السَّ  ىلَ عَ  لضَّ فَ ت َ :  بيْ بِ الطَّ 
  ىقَ لَ ت َ سْ اِ )

َ
 (بيْ بِ الطَّ  هُ صَ حَ فْ ي َ لِ  فِ شْ كَ الْ  رِ يْ رِ سَ  ىلَ عَ  ضيْ رِ امل



 )ج(

 ،كَ يْ لَ عَ  سَ َبَْ اَل : )لَ اقَ وَ  ةي ِ الطب ِ  ةفَ صْ الوَ  هُ لَ  بَ تَ كَ  صِ حْ الفَ  دَ عْ ب َ وَ 
 ةفَ صِ وَ  ادً لِ اخَ  بيْ بِ الطَّ  ىطَ عْ أَ وَ  ،(امكَ الزُّ وَ  عِ دَا ِبلصُّ  اب  صَ مَ  تَ نْ أَ 

 :َلً ائِ قَ  ةي ِ ب ِ طِ 
  نَ مِ  دالِ خَ  جَ رَ خَ (. ةفَ صْ الوَ  يَ هِ  هِ ذِ هَ وَ )

ُ
 بَ هَ ذَ  ُُثَّ  صِ حْ والفَ  ةِ اِلَِ عَ امل

 SehatAbadi. ةِ يَ لِ دَ يْ الصَ  ََل إِ  ةفَ صْ الوَ  هِ ذِ ِبَِ  هِ يْ خِ أَ  عَ مَ 

 )د(

  مُ وْ قُ ي َ  انً يَ حْ أَ وَ 
َ
 هِ صِ حْ فَ  ببِ يْ بِ الطَّ  مَ وْ قُ ي َ وَ  ا،يً نِ ثَ  بيْ بِ الطَّ  ةِ رَ يَ زِ بِ  ضيْ رِ امل

  يَ فِ شْ أُ  اذَ إِ فَ . جََل العِ  ةَ جَ يْ تِ نَ  ىرَ ي َ لِ 
َ
 بيْ بِ الطَّ وَ  وَ هَ  حَ بَ صْ أَ  ضيْ رِ امل

 .احً رِ فَ  ادً يْ عِ سَ 
 

 

 

 

 

 

 



 يقبلاالختبارُال
 

 

ُاخرتُأصحُاألجوابةُمنُاألسئلةُاآلتية!

 ...ْْسُهُ ا طَِبْيب ِإََل  َخاِلد َذَهبَ  (1
  بُ ْرَهان -ب  َأْْحَد -أ 

 َخالد  -د إِبْ رَاِهْيم -ج

 ل  ِ.... ِإََل الطَِّبْيب َوَصَل َخاِلدْ  (2
  -أ 

ُ
رِيض -ب  َعاَجَلةامل

َ
  امل

 يَ ْعِرف -د ااِلنِْتظَار -ج

 َمَع... طَِبْيب ِإََل  َخاِلد َذَهبَ  (3
  َأِخْيهِ  -ب  أَبِْيهِ  -أ 

 ُأْختُهُ  -د  أُمُّهُ  -ج

 هُ رَ وْ دَ  رُ ظِ تَ ن ْ ي َ  ِف... َخاِلدَجَلَس  (4

Nama : 

Kelas : 

 

 



  ُغْرَفِة االنِْتظَارِ  -ب الَكْشفِ  ُغْرَفةِ  -أ 

 ُغْرَفِة النَ ْوم -د ُغْرَفِة اَْلْكل -ج

 هُ رَ وْ دَ  اءَ جَ .....  دَ عْ ب َ وَ  (5
  ِنْصف َساَعة -ب ََخْس َدقَاِئق -أ 

 َعْشر َدقَاِئق -د  رُْبع َساَعة -ج

 ...:الَ قَ ف َ  داً،الِ خَ  بيْ بِ الطَّ  لَ بَ قْ ستِ اِ  (6
  !ريْ رِ السَّ  اذَ هَ  ىلَ عَ  قِ لْ ت َ سْ اِ  ،يْ لضَّ فَ ت َ  -أ 
 !ريْ رِ السَّ ه ذِ هَ  ىلَ عَ  قِ لْ ت َ سْ اِ  ل،ضَّ فَ ت َ  -ب 
  !ريْ رِ السَّ  هذِ هَ  ىلَ عَ  قِ لْ ت َ سْ اِ  ،يلضَّ فَ ت َ -ج 

 !السَّرِْير َهَذا َعَلى ِاْستَ ْلقِ  تَ َفضَّل،  -د 

 :............ بيْ بِ الطَّ  (7
 
َ
 .عْ فَ ن ْ ت َ  لَْ وَ  ب،وْ ب ُ واحلُ  اصرَ ق ْ اْْلَ  ضَ عْ ب َ  تُ لْ اوَ نَ ت َ :   ضيْ رِ امل

  ؟ لَ اْْلَ  اذَ ِبَِ  تِ رْ عَ شَ  َت مَ  ذُ نْ مُ  -أ 
 ؟ تَ َناَوْلِت َشيْ ًئا َهلْ  -ب 
   ؟ لَ اْْلَ  اذَ ِبَِ  تَ رْ عَ شَ  َت مَ  ذُ نْ مُ -ج 



 ؟ تَ َناَوْلَت َشيْ ًئا َهلْ  -د 
 ...ابصَ مَ  ُهوَ ، صِ حْ الفَ  دَ عْ ب َ وَ  (8

    والكتافُ  عِ دَا الصُّ  -أ 
 والكتافُ  امكَ الزُّ  -ب 
    عِ دَا الصُّ و ام كَ الزُّ -ج 
 والزَُّحار عِ دَا الصُّ   -د 

  نَ مِ  دالِ خَ  جَ رَ خَ  (9
ُ
 هِ ذِ ِبَِ  هِ يْ خِ أَ  عَ مَ  بَ هَ ذَ  ُُثَّ  صِ حْ والفَ  ةِ اِلَِ عَ امل

 ...ََل إِ  ةفَ صْ الوَ 
  -ب ةِ يَ لِ دَ يْ الصَ  -أ 

ُ
   ْسَتْشَفىامل

 السُّْوق -د الِعَياَدة -ج

 ةي ِ الطب ِ  ةفَ صْ الوَ  هُ لَ ....  صِ حْ الفَ  دَ عْ ب َ وَ  (11
   َكتَ َبتْ  -ب  َكتَ بَا -أ 

 َكتَ بُ ْوا  -د  َكَتبَ   -ج
 

 

 



ُبعدياالختبارُال

 

ُاخرتُأصحُاألجوابةُمنُاألسئلةُاآلتية!

 ...ْْسُهُ ا طَِبْيب ِإََل  َخاِلد َذَهبَ  (11
  بُ ْرَهان -ب  َأْْحَد -ب 

 َخالد  -د إِبْ رَاِهْيم -ج

 ل  ِ.... ِإََل الطَِّبْيب َوَصَل َخاِلدْ  (12
  -ب 

ُ
  فرِ عْ ي َ  -ب  َعاَجَلةامل

رِيض -د ااِلنِْتظَار -ج
َ
 امل

 َمَع... طَِبْيب ِإََل  َخاِلد َذَهبَ  (13
  َأِخْيهِ  -ب  أُمُّهُ  -أ 

 ُأْختُهُ  -د أَبِْيهِ  -ج

 هُ رَ وْ دَ  رُ ظِ تَ ن ْ ي َ  ِف... َخاِلدَجَلَس  (14

Nama : 

Kelas : 

 

 



  ُغْرَفِة االنِْتظَارِ  -ب الَكْشفِ  ُغْرَفةِ  -ب 

 النَ ْومُغْرَفِة  -د ُغْرَفِة اَْلْكل -ج

 هُ رَ وْ دَ  اءَ جَ .....  دَ عْ ب َ وَ  (15
  ِنْصف َساَعة -ب ََخْس َدقَاِئق -أ 

 َعْشر َدقَاِئق -د  رُْبع َساَعة -ج

 :............  بيْ بِ الطَّ  (16
 
َ
 لَْ وَ  ب،وْ ب ُ واحلُ  اصرَ ق ْ اْْلَ  ضَ عْ ب َ  تُ لْ اوَ نَ ت َ :   ضيْ رِ امل
 .عْ فَ ن ْ ت َ 

   ؟ لَ اْْلَ  اذَ ِبَِ  تِ رْ عَ شَ  َت مَ  ذُ نْ مُ  -ه 
 ؟ تَ َناَوْلِت َشيْ ًئا َهلْ   -و 
  ؟ لَ اْْلَ  اذَ ِبَِ  تَ رْ عَ شَ  َت مَ  ذُ نْ مُ  -ز 

ًئا َهلْ   -د  ؟ تَ َناَوْلَت َشي ْ
 ...:الَ قَ ف َ  داً،الِ خَ  بيْ بِ الطَّ  لَ بَ قْ ستِ اِ  (17

  !ريْ رِ السَّ  اذَ هَ  ىلَ عَ  قِ لْ ت َ سْ اِ  ،يْ لضَّ فَ ت َ  -د 
 !ريْ رِ السَّ ه ذِ هَ  ىلَ عَ  قِ لْ ت َ سْ اِ  ل،ضَّ فَ ت َ  -ه 



   !ريْ رِ السَّ  هذِ هَ  ىلَ عَ  قِ لْ ت َ سْ اِ  ،يلضَّ فَ ت َ  -و 

 !السَّرِْير َهَذا َعَلى ِاْستَ ْلقِ  تَ َفضَّل،  -د

 ةي ِ الطب ِ  ةفَ صْ الوَ  هُ لَ ....  صِ حْ الفَ  دَ عْ ب َ وَ  (18
   َكتَ َبتْ  -ب  َكتَ بَا -ب 

 َكتَ بُ ْوا  -د  َكَتبَ   -ج

 ...ابصَ مَ  ُهوَ ، صِ حْ الفَ  دَ عْ ب َ وَ  (19
   والكتافُ  عِ دَا الصُّ -ه 
 والكتافُ  امكَ الزُّ  -و 
    عِ دَا الصُّ و ام كَ الزُّ  -ز 
 والزَُّحار عِ دَا الصُّ -ح 

  نَ مِ  دالِ خَ  جَ رَ خَ  (21
ُ
 هِ يْ خِ أَ  عَ مَ  بَ هَ ذَ  ُُثَّ  صِ حْ والفَ  ةِ اِلَِ عَ امل

 ...ََل إِ  ةفَ صْ الوَ  هِ ذِ ِبَِ 
  -ب ةِ يَ لِ دَ يْ الصَ  -ب 

ُ
   ْسَتْشَفىامل

 السُّْوق -د الِعَياَدة -ج
ُ
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