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  صدق اهللا العظيم  }114: طه {  وُقل رب زِْدِين ِعْلًما    }28: زمر{ال ُقْل َهْل َيْسَتِوي الِذيَن يـَْعَلُمْوَن َوالِذيَن الَ يـَْعَلُمْونَ  بسم اهللا الرمحن الرحيم استهالل  د



وأبقامها يف سالمة الدين والدنيا  دائما فظهماحي عز وجل أن لعل اهللا ن ربياين صغريايذلال أجيده كرمةاملي مأو بوستمي  املكرم يبأإىل                             إهداء ه خري  ةالكبري أخيت ء خملصا هلما. وإىل اوأهدى هذه الرسالة إهدخرة واآل جامعة  قسم تعليم اللغة العربية خاصة ويف وإىل أساتذيت يف  . جزاكم اهللا خري اجلزاء.إمام رويينوأخي الصغري  النسا قد علموين الذين ،عامة أشكر شكرا جزيال الرانريي اإلسالمية احلكومية هلم بالكثري تقديرا  أنواع العلوم املفيدة وأرشدوين إرشادا صحيحا قسم تعليم اللغة العربية  يفمجيع اإلخوان واألخوات  وإىل  . وإجالال    جزاكم اهللا خري اجلزاء. ،مساعدتكم يل يف تأليف هذه الرسالة شكرا جزيال على ،عامة جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية خاصة ويف



رسول اهللا الّلهم  ارب العلمني، أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممد احلمد هللا  بسم اهللا الرمحن الرحيم شكر وتقدير  و  وقد اختارت الباحثة جبامعة الرانريى للحصول على الشهادة اجلامعية يف علوم الرتبية.  وتأهيل املعلمني بة هذه الرسالة اليت تقدم لكلية الرتبيةافقد انتهت الباحثة من كت  صل وسلم على سيدنا حممد وعلى أله وأصحابه أمجعني، أما بعد:   الرسالة عسى أن تكون نافعة للباحثة خاصة " وهذه )MTsN Lhoknga Aceh Besarبـــــ بيةي(دراسة جتر  يف تدريس القراءة بالطريقة اجلزئية التعاوىن تطبيق مدخل التعلم "املوضوع  سالمة الدين يف تربية حسنة، لعل اهللا أن حيفظهما لدين احملبوبني قد ربياهااللو  )1  رصة تقدم الباحثة شكرا عميقا:ويف هذه الف  عامة.والقارئني  ظفي مكتبة جامعة الرانريى قد لرئيس قسم تعليم العربية وجلميع األساتذة ومو  )3 لعل اهللا أن يباركهما وجيزيهما أحسن الثواب يف الدنيا واآلخرة.قد أنفقا وقتهما يف إشراف الباحثة على تأليف هذه الرسالة،  ناملاجستري اللذا سلمى حيايت و املاجستريخباري مسلم  الدكتور  مها نيالكرمي نيللمشرف )2 الدنيا واآلخرية.   قد  نالذي 2013ة العربية للمرحلة احملبوبني يف قسم تعليم اللغ ألصدقائي )4 ها على كتابة هذه الرسالة.و دساع   ها على كتابة هذه الرسالة. و داعس
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لص البحثختسم  م دراسة جتربية تدريس القراءة بالطريقة اجلزئية يف  بحث : تطبيق مدخل التعلم التعاوىنعنوان ال   MTsNالباحثة هذا املوضوع ألن كثريا من الطالب يف الصف األول بـــــ  تقد إختار   221324042:   رقم القيد   االسم الكامل : الفة الرحم      MTsN  Lhoknga Aceh Besar بـــــ 

Lhokngaهذا البحث التعرف يقدروا على قراءة النصوص جيدا وضعفوا يف فهمها. ويهدف  مل ويف هذا البحث جتري الباحثة بالطريقة اجلزئية يف تدريس القراءة. تطبيق مدخل التعلم التعاوين الب بتطبيق مدخل التعلم التعاوين بالطريقة اجلزئية والتعرف على فعالية على استجابة الط مجع البيانات قامت  ويف. )One Group Pre-test Post-test design(ببحثها باملنهج التجرييب بنوع  هذا البحث هو أن تطبيق مدخل التعلم التعاوين  باإلستبانة واالختبار. وأما نتيجةالباحثة  فتحصل على درجة  4،0إىل  2،7من  سري إذا كانت نتيجة  املعدلةيف مقياس التفكما ورد  3,55 االستبانة املعدلة من  نتيجة تدريس القراءة يكون عاليا. وهذا بدليلزئية يف بالطريقة اجل االرتفاع من النتيجة معدلة  فرقبتفسري حجم التأثري على الدراجة العليا. وأما 0,84بنتيجة  )Effect Sizeبأن الفروض البديل مقبول. وهذا البحث يوجد حجم التأثري Sig.( (,000<0,05) )(ومستوى الداللة (21.000-) حتصل على النتيجةTest - االختبار ت.وأما نتيجة أخرى فتطبيق مدخل التعلم التعاوين بالطريقة اجلزئية يكون فعاال. وهذا بدليل العليا     يدل على الدرجة املتوسط.  0,5االختبار القبلي باالختبار البعدي فهو 



 ABSTRAK  ن

Judul Skripsi  : Penerapan Pendekatan Kooperatif Learning dengan Metode Sintesis 
pada Pembelajaran Qiraah di MTsN Lhoknga Aceh Besar. 

Nama   : Ulfaturrahmi 

NIM  : 221324042 

 

Peneliti mengangkat judul ini karena siswa(i) kelas 1 MTsN Lhoknga hampir rata-rata 

belum mampu membaca kata dan memahami teks bacaan dengan baik dan benar. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon mereka dalam pembelajaran qiraah 

dengan menggunakan pendekatan kooperatif learning dengan metode sintesis, serta 

untuk mengetahui efektivitas penerapan metode kooperatif learning dengan metode 

sintesis pada pembelajaran qiraah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah 

metode eksperimen. Instrumen yang berbentuk angket dan tes yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan kooperatif 

learning dengan metode sintesis mendapatkan hasil yang tinggi dari siswa. dan efektif 

pada pembelajaran qiraah. Dan ini dibuktikan pada hasil  nilai rata-rata nilai angket 3,35  

berdasarkan interpretasi angket apabila nilai rata-rata dari 2,7 sampai 4,0 menunjukkan 

kepada tingkat tinggi. Dan nilai lain dari penerapan pendekatan kooperatif learning 

dengan metode sintesis adalah efektif. Ini dibuktikan dari nilai t-test (-21,000) dan (sig.) 

(,000<0,05) bahwa Ha diterima. Penelitian ini juga mendapatkan besarnya pengaruh 

(Effect Size) dengan nilai 0,84 yang menunjukkan kepada tingkat tinggi. Adapun selisih 

peningkatan dari  nilai rata-rata pretest dan postest adalah 0,5 yang menunjukkan 

kepada tingkat sedang. 



 ABSTRACT  س

Thesis Title  :Application of Cooperative Learning Approach with Synthesis 

Method on Reading Learning at MTsN Lhoknga Aceh Besar 

Name : Ulfaturrahmi 

NIM : 221324042 

 

The researchers raised this title because the students of grade 1 at MTsN Lhoknga were 

almost on average unable to read and understand the text well. The purpose of this study 

is to know their response in reading learning by Cooperative Learning with Synthesis 

Method on Reading Learning, and to know the effectiveness of application in reading 

learning with method usage. The research method used is experimental method. 

Instruments in the form of questionnaire and tests used to collect data.The results of this 

study explain that the application of Stay Two Stray usage of effective and excellent on 

reading learning. And this is evidenced in the results of questionnaire data based on the 

interpretation of the average value of 3.35 based on the questionnaire interpretation if 

the average value from 2.7 to 4.0 indicates to a high level.And other values by 

Application of Cooperative Learning Approach with Synthesis Method on Reading 

Learningis effective. This is evidenced by the value of t-test (-21,000) and (sig.) (, 000 

<0.05) that Ha is accepted.This study also get the effect (Effect Size) with a value of 

0.84 which shows to a high level. The difference in increment from pretest and postest 

averages is 0.5 indicating to moderate levels. 

 

 



املهارات األربعة هي مهارة االستماع ومهارة لنيل وأهداف تعليم اللغة العربية فيها   2لديهم الرغبة يف الكتابة املوحية. فمن القراءة تزداد معرفة التالمذ بالكلمات واجلمل.والقراءة تساعد الطالب على اكتساب املعارف وتثري  1ء منها.أثناء القراءة أو بعد االنتهاأثر إدراكها عند القارئ يف التفاعل مع ما يقرأ وتوظيفه يف سلوكه الذي يصدر عنه يف (احلروف واحلركات والضوابط) إىل معان مقروءة (مصوته/صامته) مفهومة حيث يتضح كنت القراءة هي عملّية عضويّة نفسّية عقلّية، يتم فيها ترمجة الرموز املكتوبة    مشكلة البحث  -  أ أساسية البحث الفصل األول  10 وقدرة هذه املهارات لتطوير مهارة االتصال يف الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.  يف تعليم 4هي جمموعة األساليب اليت يستعني ا املدرس يف حتقيق أهداف تربوية معينة.أن الطريقة لتحقيق هذه الكفاءة تأثرت جدا بطريقة التدريس املعلمني.  3اللغة العربية. ب أن يكون الطريقة يف كل لذلك، جي 5اللغة العربية، الطريقة لديها موقف مهم جدا. ، ص: )1991، (القاهرة، دارالشواف للنشر ولتوزيع، ، تدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد سركور2  .85)، ص: 1998، (بريوت: دارالنفائس،خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف حممود معروف، 1   _______________ لكن فيالواقع أن تعليم اللغة العربية يقابل بعض املشاكل اليت يواجهها  .6عملية التدريس 126.  3Mujahid, Standar Isi Materi pelajaran Bahasa Arab di MTs dalam Kurikulum 2013, Pendidikan, 6 (1), 2015.  45    1ص :  ، )2004 ،(بند اتشية : الرانري فريس ،المدخل الى تعليم اللغة العربية،سالمى بنت حممودM. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 61. 6Ahmad Fuad Efendy, Metode pengajaran Bahasa Arab( Malang: Misykat, 2004), hal.6. 



ألستا الطالب هي حث الطالب يف تعليم اللغة العربية ناقص، والطريقة اليت يستعملها ا  10 املدخل التعاوىن يكون الطالب يتعلمون مع زمالئهم يف  8بنظام التعلم يف جمموعة.طرق التعلم الساعد التعليم السياقي. وكان أسلوب التعلم التعاوين يعرب بنظام العمل أو التعاوين احد من  إّن التعلميف تطوير تعليم العلمي االن يطلب التعليم النشط.  7نقص الفرحة. على  اجلزءية وتقومالطريقة الطروق يف تعليم القراءة. ىاجلزئية هي إحدوالطريقة    11واتفاق مع زمالئهم. 10ومسؤولة 9حىت جيعل الطالب نشطالطائفة الصغرية  كاتب من خالل النص الذي كتبه. لقيقة، القراءة هي عملية التواصل بني القارئ وايف احل     12.ئهاملهارة كاملة حسب تسلسل اجزااالنتقال من جزء اىل اخر االبعد اتقان اجلزء االول مثرتبط مجيع االجزاء ببعضها وتؤدي والجيوز ، و التمرين، ويتم تعلم كل جزء من االجزاء بالتدرجأاالدراك اجلزئي للمهارة  يستعمل املعلم طريقة  يف تعليم القراءةمعرفية بني اللغة املنطوقة واللغة املكتوبة. لذلك، هناك عالقة أيضا على استنادا البحوث MTsN Lhokngaو هذه املشكالت حيدث  يف13العربية. والكلمة معرفة احلروفالطالب يوجهون صعوبات يف و احملظرة. وبالتايل جيعل الطالب إىل أن تكومنملة.  7Raditya Amirul Mu’min, 2016, Problematika Siswa dalam Pembelajaran Maharah   _______________ بالطريقة اجلزئية يف تدريس القراءة. ويستخدم هذه الطريقة ألا يعتقد أن جتعل نتائج التعلم الطالب استخدام تطبيق مدخل التعليم التعاوىن  جترب أن تريد اعتمادا على ذلك أخذت الباحثة      العربية يف قراءة النصوص.والكلمة  األولية أن الطالب يوجهون صعوبات يف معرفة احلروف 
Qiraah Kelas x IPA 1 di MA Negeri Klaten, digilib.uin-suka.ac.id 2017/12/28.  8Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, (Jakarta: BumiAskara, 2009), hal. 192. 9Purnamasari Yanti, Pengaruh Model Kooperatif Terhadap Kemandirian Belajar dan Peningkatan Kemampuan Penalaran, Pendidikan, 1 (1), 2014. 10Rianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta : Jakarta Kencana, 2010), hal  . 60. 11Rianto,Mendesain model ..., hal 60. 1213  .541-540...، ص:، تدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد سركورFransiska Fredina,Efektifitas Metode Reading Guide Terhadap Keterampilan Membaca Bahasa Arab Siswa, Pendidikan, 4 (1), 2015. 



مدخل التعلم التعاوىن بالطريقة  تطبيقلذلك اختارت الباحثة موضوع هلذه الرسالة " فعالة.  10 ية يف طريقة اجلزئالمدخل التعلم التعاوىن ببتطبيق  كيف استجابة الطالب -1 : أما أسئلة البحث فهما أسئلة البحث   - ب . "MTsN Lhoknga Aceh Besarبــــ اجلزئية يف تدريس القراءة ــ يف تدريس القراءة  فعال يةطريقة اجلزئالمدخل التعلم التعاوىن بهل تطبيق  -2 ؟MTsNLhoknga Aceh Besar بــــتدريس القراءة بــ MTsNLhoknga Aceh Besarا الباحثة هي كما     أهداف البحث  -ج  ؟ نظرا إىل أسئلة البحث املذكورة، فأهداف البحث اليت أرادت ية طريقة اجلزئالمدخل التعلم التعاوىن ببتطبيق  عرف على استجابة الطالبتال -1 :يلي ية يف تدريس طريقة اجلزئالالتعاوىن ب التعلم تطبيق مدخل يةتعرف على فعالال -2 ؟MTsN Lhoknga Aceh Besarبــــ يف تدريس  القراءة    على مهارة القراءة البلرتقية قدرة الط مدخل ميكن املدرس استخدام هذه للمدرسة -2  ؟MTsN Lhoknga Aceh Besar يف قراءة اللغة العرابية باملدرسة ترقية كفاءة الطالب طالبلل -1  : أما أمهية من هذه الرسالة فهي  أهمية البحث -د  ؟MTsN Lhoknga Aceh Besarبــــ القراءة 



طريقة المدخل التعلم التعاوىن بعرف استخدام خلربة والعلم حىت تازيادة  للباحثة  -3  واللغة العربية القراءةلزيادة املراجع من تقومون بتدريس   10 الباحثة يف هذا البحث على اإلفرتاضات أن جناح التعليم والتعلم يتأثر   تواعتمد      إفتراضات وفروض البحث  -ه   .اجلزءية استخداما صحيحا ية مل يكن طريقة اجلزئالمدخل التعلم التعاوىن ب : إن تطبيق  (Ho)الفرض الصفري -  : وأما فروض اليت إفرتضها الباحثة يف هذه الرسالة هي    .ئق والوسائل املستخدمة يف عملية التعليماكثريا بالطر  مدخل التعلم التعاوىن احلد املوضوعي : يقتصر موضوع البحث على تطبيق -1  تكون حدود البحث عن احلد املوضوعي واحلد املكاين واحلد الزماين      حدود البحث  - و  يف تدريس القراءة فعاال يكون يةطريقة اجلزئالمدخل التعلم التعاوىن بتطبيق : إن(Ha) الفرض الباديل  - يف تدريس القراءة فعاال  2017 -2016دراسية  احلد الزماين : إن الباحثة تبحث هذه الرسالة ملدة ثالثة شهور يف سنة -3 ؟MTsN Lhoknga Aceh Besarبــــ احلد املكاين : تريد الباحثة أن تبحث هذه الرسالة -2 ية يف تدريس القراءة طريقة اجلزئالب



التعليم التعاوىن بالطريقة اجلزئية يف تطبيق مدخل الرسالة " هإن املوضوعة هلذ  لحاتالمصطمعاني  -ز  10 لعالقات مابادلة, املكان. واصطالحا جمموعة من اإلفرتاضات اليت تربطها بعضها ببعض امدخل, وهي اسم  –دخول  –يدخل  –كلمة املدخل لغة مصدر من دخل  املدخل التعاوىن -1  املصطلحات املستعملة يف هذا املوضوع وهى: معاىنالباحثة حبثا تفصيليا عن األشياء املتعلقة ذا املوضوع حيسن ا أن تبني للقارئني بعض " وقبل أن تبحث MTsN Lhoknga Aceh Besar تدريس القراءة دراسة جتربية باملدرسة اليت تتصل اتصاال وثيقا بطبيعة اللغة وطبيعة العملية تدريسها  هذه اإلفرتاضات طريقة، معنها " السبيل -طريق-طرقا-يطرق- الطريقة لغة مصدر من طرق اجلزئية طريقةال -2  15واصطالحا طريقة تتعلم ا الطالب يف فرقة صغرية حيث هلم مستوى قدرة خمتلفة.تعاون. ويقال له بالتعلم التعاوين.  –يتعاون  –وكلمة التعاوين مصدر من تعاون   14وتعليمها. واصطالحات :األساليب الىت يستعملها املدرس ىف تعليم   16."واملذهب وسرية اىل شىيء   .1 :)، ص2004ا أتشيه: الرانريى فرس، ، (بندالعربيةالمدخل إلى تعليم اللغة سالمى بنت حممود، 17  .465 :..... صالمنجدمجيع احلقوق حمفوظات، 15Muslim Ibrahim, Pembelajaran Kooperatif, (Surabaya: UNESA,2000), hal.15. 16   .19: كة املكرمة، جامعة أم القرى)، ص، اجلزء التاسع (متعليم اللغة العربيةحممد كامل الناققة، 14   _______________  17كل املواد الدراسية .



ألا تبدأ بتعليم املبتدئني أجزاء الكلمة أي حروف  الطريقة اجلزئيةمسيت    10 هو أا  واختارت الباحثة هذا املوضوع. ) MIT Darut Tahfidh Ajun Aceh Besar تطبيق الوسيلة السمعية البصرية يف تعليم القراءة (دراسة جتريبية حبث فجر عمليا،  -1  السابقة من خربات الدراسني السابقني.بني الدراسة احلالية والدراسة كانت الدراسة السابقة تساعد الباحثة على مقارنة النتائج ومعرفة جوانب الفرق   الدراسات السابقة  -ح   19وهذه املعاين واالستنتاج والنقد واحلكم والتذق وحل املشكالت.ليت يتلقاها القارئ عن طريق عينية وفهم املعىن والربط بني اخلربة السابقة الرموز والرسوم اقراءة وقرانا. وأما معنها اصطالحا فهي إن القراءة عملية عقلية تفاعلية دافعية تشمل احلروف والكلمات بعضها إىل بعض ىف الرتتيل، والقرأن يف األصل كالقراءة : مصدر قرأ معىن قراءة يف اللغة : هو من كلمة "قرأ" تأتى مبعىن اجلمع والضم، والقراءة ضم   عهده.تقادم معان متعددة، كما ورد يف كتاب اللغة منها : أن درس درسا مبعىن عفا وذهب أثره أي : عدة معان متعددة، فاألصل اللغوي للتدريس يرجع إىل كلمة درس، وهذه الكلمة هلا التدريس يف اللغة يقصد به التدريس هي كلمة مشتقة من الفعل الثالثي درس،  القراءةتدريس   -3  18موضوعا.الكلمات مجال ومن اجلمل فقرات ومن الفقرات ، مث تضمها إىل بعضها البعض لتكون منها كلمات وتكون من وأصوات اللغة أوالً  ،(جامعة أم ، اجلزء الثاىنالمرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغة أخرىرشدى أمحد طعبمة، 182   _______________  ، (املؤسسة احلديسة المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية وعلومهاعلى سامي احلالق، 19  .541-540 :القرى بدون السنة)، ص   .178 :)، ص2010للكتاب، لبنان: 



هارة ومعرفة فعالية تطبيق الوسيلة السمعية البصرية لرتقية قدرة الطالب على مالرسالة إىل معرفة استجابة الطالب على تعليم القراءة بوسيلة السمعية البصرية ودف هذه الطالب على ممارسة القراءة. لقلة وسائل مناسبة مستوى قدرة  بالطاقةءوا ألجل الظواهر مما ال حظتها الباحثة أن ال يستطيعو الطالب أن يقر   10 أن استخدام ونتيجة البحث  . ةالتجريبي هي طريقةالقراءة. وكانت طريقة البحث  واختارت الباحثة هذا . مهارة القراءة (دراسة إجرائية مبعهد باب النجاح العصرى)ذكريايت، تعليم النحو بطريقة اإلستقصاء اجلماعي لرتقية قدرة الطالب على حبث  -3  قدرة الطلبة يف تعليم مهارة القراءة. تكون فعال لرتقية . وأما نتيجة البحث من هذه الرسالة فهي إن استخدام القصص املصورة ةالتجريبي احثة يف هذا البحث هي طريقةوكانت طريقة البحث اليت استخدامها الب .املناسبةمبعهد باب النجاح يف عملية تعليم مهارة القراءة املعلم مل يطبق الوسائل التعليمية بالنظر إىل أن  واختارت الباحثة هذا املوضوع.)Ule Karengمبعهد باب النجاح ، القصص املصورة واستخدامها لرتقية مهارة القراءة (دراسة جتريبية حبث هجرييت  -2   .أثرا شديدا يف مهارة القراءةتوسيلة السمعية البصرية تؤثر استجابة الطالب  هذه استعملها املعلم هي طريقة جامدة.ودف  ألا ترى أن الطريقة اليت املوضوع اجلماعى وقدرة الطلبة  الرسالة إىل معرفة إجراءات تعليم النحو بطريقة اإلستقصاء لية تعليم النحو وتعلمه. أما على النحو والقراءة بطريقة اإلستقصاء اجلماعى يف عم النحو بطريقة  أن التعليم ونتيجة البحث  ج البحث فهو املنهج اإلجرائي. منه تطبيق  علىمهارة القراءة  لرتقية قدرة الطالبفيتكون فعاال اإلستقصاء اجلماعى    .اجلماعىاءطريقة اإلستقص



إما و  السمعية البصريةوسيلة  الدراسة السابقة استخدم يعىنالبحثوسيلة تطبيق السابقة بالدراسة احلالية يف وجه االختالف بني الدراسة  -  القراءة.بالدراسة احلالية يف مهارة إن الدراسة السابقة تشات  - دراسة جتريبية.استخدام منهج البحث هو بالدراسة احلالية يف إن الدراسة السابقة تشات  -  االوىل  1  وجه االختالف  وجه التشابه   سةالدرا  رقم الدراسة السابقة بالدراسة احلالية من عالقة وجه التشابه واالختالفمقارنة  1- 1الجدول   :التايل 1-1الجدول يف  مقارنة الدراسة السابقة بالدراسة احلالية من عالقة وجه التشابه واالختالف كما  10 يف السابقة بالدراسة احلالية وجه االختالف بني الدراسة  -  القراءة.بالدراسة احلالية يف مهارة إن الدراسة السابقة تشات  - دراسة جتريبية.استخدام منهج البحث هو بالدراسة احلالية يف إن الدراسة السابقة تشات  -  الثانية  2  طريقة اجلزئية.  احلالية استخدمدراسةال الدراسة  وسيلة البحث يعين القصص   السابقة استخدم الية لدراسة احلا إماو  املصورة السابقة بالدراسة احلالية يف وجه االختالف بني الدراسة  -مهارة بالدراسة احلالية يف إن الدراسة السابقة تشات  -  الثالثة  3   استخدم طريقة اجلزئية.



قة اإلستقصاء استخدم طريالدراسة السابقة  يعىن البحث طريقةاستخدام السابقة بالدراسة احلالية يف وجه االختالف بني الدراسة  - .فتبحث عن تعليم القراءةة احلالية وإما الدراس النحوالسابقة تبحث عن تعليم مواد التعليم يعىن الدراسة    القراءة.  10 لدراسة ى وإما ااجلماع  ”Panduan Menulis Skripsi bagi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2016“  الرتبية اجلامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، وهذا النظام مذكور يف كتاب:هذه الرسالة فاعتمدت الباحثة علي النظام الذي وضعته كلية وأما كيفية كتابة   طريقة كتابة الرسالة -ط    جترييب. احلالية استخدم منهج منهج اإلجرائي وإما الدراسة الدراسة السابقة استخدم منهج البحث   يعىن السابقة بالدراسة احلالية يف وجه االختالف بني الدراسة  - اجلزئية.اليةاستخدم طريقة احل



 تعريف التعلم التعاوىن -1 ىمفهوم التعلم التعاون  - أ اإلطار النظري الباب الثاني  11  
Cooperative learning مأخوذمنcooperative  مبعىن القيام بشيء معا ملساعدة ربعة إىل أالتعلم الذي يتعلم به الطالب ويعمل يف جمموعة صغرية تعاونا أعضاءها من هو أسلوب من  التعلم التعاوىنSlavinبعضهم البعض يف جمموعة أو فرقة. لذلك قال  حد من طرق التعلم الساعد التعليم إّن طريقة التعلم الّتعاوىن أ Anita Lieوقالت    21طائفات هلا رئيس و الرئيس مسؤول ألعضائه ىف حل املشكالت املوجودة عند تعلم.ويقسم مدرس الطالب إىل طائفات ولكل  20ستة الطالب بتكوين جمموعة متنوعة. يعرب بنظام العمل أو بنظام التعلم يف جمموعة.  ياقي. وكان أسلوب التعلم التعاوىنالس  .20Isjoni, CooperatifLearning, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-2, 2009), hal.15   ______________  الرتابط اإلجيايب -  م التعاوىن يتميز مبجموعة من اخلصائص أمهها : أن التعل 23يف التعلم التعاوين العناصر األساسية -2   22والعملية اموعة.صغرية ال موعاتاواملهاراتالشخصيةو التفاعل الشخصي ا النظام مخس العناصر األساسية فهي: الرتابط اإلجيايب و املسؤولية الفردية و ومشل يف هذ

21Muslim Ibrahim dkk, Pembelajaran Kooperatif (Surabaya : Universitas Surabaya, 
2000), hal 20. 22Made Wena, StrategiPembelajaranInovatifkontemporer, (Jakarta:BumiAskara, 2009), 
hal. 192.  

23Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, Konsep, Landasan, dan 
Implementasinya pada KTSP, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 60-61. 



12 
. اموعة يف كعضو النجاح على اآلخرين الطالب سيساعد الطالب أن هذا حالة يف حيدث .الطالب بني التفاعل سيزيدلتعاوىن ا التعلم التفاعل الشخصي -  عن تعلمه وتعلم زمالئه.اهلدف، ويعد كل فرد يف اموعة مسؤال الطالب دون خاص ويزود كل الطالب بتعذية راجعية عن تقدمه حنو حتدد اموعة التعاونية مسؤلية معينة لكل فرد حيث يسند لكل  املسؤلية الفردية -  زمالئه ليتموا املهمة املوكلة إليهم وحتقيق هدف اموعة.يف اموعة بتشجيع وتسهل جهود اموعة، حبيث يقوم كل فرد يقوم التعلم التعاوىن على أسس التفاعل اإلجيايب املتبادل بني أعضاء         .جيدة عمل عالقة وخيلقون جيد بشكل أهدافهم حيققون كيف اموعة أعضاء يناقش عندما اموعة عملية حتدث .مجاعية عملية دون حيدث لن التعاوىن التعلم العملية اموعة -  .حمددة مهارات تتطلب سوف جمموعات يف األفكار ونقل اموعة يف كأعضاء أيضا الطالب يتصرف احلالة هذه يف .جمموعته يف اآلخرين الطالب مع التفاعل كيفية ملعرفة الطالب من مطلوب ولكن فقط ، املقدمة املواد تعلم ليسالتعاوىن  التعلم يف صغرية وجمموعات الشخصية املهارات -  .اموعة جناح على يؤثر اموعة يف شخص فشل ألن طبيعي بشكل حتدث سوف املتبادلة املساعدة هذه فإن



13 
طريقة عاوىن. وهذه مدخل التعلم التد من هو احtwo stay two strayأسلوب  )two stay two stray )TSTSأسلوب   - أ التعاوىن للتعلم خمتلفة ساليبأ -3    اخلربات مع بعملية فردية فقط. ودف هذه الطريقة ليمكن الطالب من تبادل املعرفة و واملستويات العمرية. وميكن لكل جمموعة تبادل املعلومات. وحتدث هذه املشكلة سببا كون تطبيقها على مجيع املواد الدراسية وي. Spancer Kagan 1990التعليم اليت وضعتها  اجلموعة أن ينطلقا بعد إنتهاء املناقشة، يطلب شخصان من كل  - يعطي املعلم الواجبة لكل جمموعات ملناقشة والعمل معا. - كاملعتاد.الطالب يتعاونون مع اموعات اليت تتكون من أربعة أشخاص  - فهي :two stay two strayوأما اخلطوات اليت جتري يف التعليم بأسلوب   24اموعات األخرى. جيب على الطالبان الباقيان يف اموعة أن يشارق  - جمموعتهما ويزوران على اجلموعة األخرى.    ______________  التأثر على نشاط الطالب - ميول تعلم الطالب ومنوحا - تطبيقها جلميع الطبقات أو املستوياتميكن  - : املزايا التاليةtwo stay two strayوإن للتعليم التعاوىن باألسلوب  25م مجيعا.يقارن كل اجلموعة ويناقش عن نتيجة أعماهل - من اموعة األخرى.يستأذن الضيوف ويعوذون إىل اموعة األوىل وخيرب ما وجدوا  - ونتيجة مناقشتهم إىل الضيوف.املعلومات

24Miftahul Huda, Cooperatif learning, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hal. 140. 25Miftahul Huda, Cooperatif learning ..., hal. 141. 
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   ______________  التقومي - اختيار جلميع الطالب. فأجاب الطالب دون التعاون بينهم - حىت يفهم كلهم فهما صحيحابالشرح على أعضاء جمموعة من جهل فيه، طالب فاهم الدرس وتقدمي الواجبات اليت سيقوم ا مجيع أعضاء اموعة. ويقوم  - تقدمي الدرس أو املوضوع املراد مناقشة للطالب - قدرات مستويات خمتلفةتقسيم اموعات وتتكون كل جمموعة من أربعة أعضاء وهلم  -  29:فهيSTADوأما احلطوات اليت جتري يف التعليم بأسلوب     28والقبيلة.بينهم مستوى القدرة واجلنس يقوم الطالب يف اموعات املكتوبة من أربعة أعضاء وخيتلف STADأن يف    STADأسلوب  - ب 27املعلم متيل إىل صعوبات يف إدارة الفصل. - العاملة)للمعلم يتطلب الكثري من التحضري (املواد واألموال واليد  - الطالب ال يرغبون على تعلم جمموعة - وقتا طويال يستغرق - فأما عيوب هذا األسلوب فكما يأيت : 26يساعد الطالب على زيادة حتقيق الفائدة والتعلم -   

26Tim Dosen PAI, Bunga Rampai Penelitian dalam Pendidikan Agama Islam 
(Yogyakarta : Deepublish, 2016), hal.62. 27Tim Dosen PAI, Bunga Rampai ..., hal. 62. 

28Robert e. Slavin, Psikologi Pendidikan Teori dan Praktik, (Jakarta : Indeks, 2009), hal. 
23 29Agus Suprijono, Cooperatif Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta : 
Pustaka Pelajar, 2009), hal. 133 
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ومن  اإىل بعضها البعض لتكون منها كلمات وتكون من الكلمات مجال ومن اجلمل فقراتباجلزء وتنتهى بالكل. إا تعلم الدارس القراءة بدءا باحلروف أو األصوات. مث تضمها . مسيت بذلك ألا تبدأ الطرقتطبيقهاعل§مهاراتالقراءةطريقة اجلزئية هي احد من  تعريف طريقة اجلزئية  -1 طريقة الجزءية وخطوات تطبيقهاال مفهوم  - ب  إمكانية األخظأ مجاعة.  - ميكن وقوع اجلدوال بني أعضاء اموعة - ميكن الطالب من احملادثة يف اموعة -  31فأما عيوب هذا األسلوب فكما يأيت : سهولة املعلم يف املراقبة - ميكن القيام بالواجبات املتعددة - ظهور األراء املتوافرة - سهولة التفريق إىل املزدوج - تنفيذ فراغ القدرة بني الطالب -  30املزايا التلية :STADوإن للتعليم التعاوىن باسلوب  اخلالصة -     30Mastur Fauzi, Ragam Metode Mengajarkan Eksakta pada Murid, (Jogjakarta : Diva   ______________    32الواحدات األكرب. وهي لذلك تسمى بالطرق الرتكيبية أيضا.الطريقة تبدأ من أصغر واحدت ممكنة وتنتقل إىل  الفقرات موضوعا. أي أن هذه

Press, 2013), hal. 186 31Mastur Fauzi, Ragam Metode..., hal. 186 32ص : )1991للنشر ولتوزيع، ، (القاهرة، دارالشواف ، تدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد سركور ، 150.  



16 
املعلم يف تدريب الطفل على مجع صوتني مضبوطة فتحا وضما وكسرا، يبدأ  نطقهاوجييدواحدة، وهو يتدرج يف ذلك. فبعد أن يتدرب الطفل على أصوات احلروف اهلجائية ع" مث ينطق بالكلمة موصولة احلروف دفعة -ر-حبروف الكلمة أوال على انفراد مثل "زتبدأ هذه الطريقة بتعليم الطفل أصوات احلروف بدال من أمسائها حبيث ينطق  الطريقة الصوتية  -  ب  .نوين، وأل الشمسية والقمريةالشدة، والسكون وحروف املد، والتالباء مع الفتحة، مث مع الكسرة، مث مع الضمة، مث يعلم  -مثال-ومضمومة. فيعلمهموكان املعلم يعلم األطفال طريقة نطق هذه احلروف مفتوحة ومكسورة   34قصرية، فطويلة.فأطول، ومن الكلمات تتكون مجل ضم ثالثة حروف منفصلة لتكوين كلمة مثل (وزن) مثال، وهكذا يؤلف كلمة أطول، لتتألف منها كلمة، فاأللف تضم إىل امليم مثال لتكوين كلمة (أم)، مث ينتقل الطفل إىل كتابة.فإذا تعلم الطفل حروف اهلجاء بأمسائها وصورها، بدأ يف ضم حرفني منفصلني جيم.. إىل ياء) قراءة و  -ثاء-تاء- باء-احلروف اهلجائية بأمسائها بالرتتيب (ألفويطلق على هذه الطريقة خطأ "طريقة األجبدة". وهي تقوم على تعليم الطفل  الطريقة اهلجائية   - أ  ية) مها :يسمى بالطريقة الرتكيبية ( اجلزئ حتت ما هناك ثالث طرق  يشرحاملعلممعن§الكلمةالتيتدريسها -4 الطالبيتمنطقالكلمةمنقبالملعلمويليها -3 كاملةكلمةحبيثيصبحشكلكلمةالتوحيد -2 تقسيماجلملةإل§أصغرجزء -1  33أما اخلطوات اليت جتري يف الطريقة اجلزئية فهي :     ______________   33Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011), hal. 145-146 34151ص: ...، ، تدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد سركور.  
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. وهكذا حىت ينتهي إىل تألف الكلمات من األصوات، مقطع واحد، مث ثالثة أصواتيف     ، الطعة األىل، طرائق تدريس مهارات اللغة العرية وادابها للمراحل الدراسيةمؤسسة الرسالة، 36  .152ص: ...، ، تدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد سركور35   ______________    ويف هذا توفري للوقت واجلهد.الكلمات ألا تتألف من هذه احلروف، إنه مىت أتقن الطفل تعلم احلروف وأصواا فإنه يستطيع أن يتعرف على مجيع  - احلروف إىل تاكلمات، مث إىل اجلمل.إا تتفق مع املنطق، حيث حيدث التدرج واالنتقال من اجلزء إىل الكل ومن  - وليس من الصعب حفظها والربط بينها وبني أصواا.عددها، إا ال تكلف املبتدئ مشقة كبرية لبساطتها، فاحلروف اهلجائية حمدودة يف  -  وللطريقة اجلزئية جمموعة من املزايا أمهها ما يلي : مزايا الطريقة اجلزئية  -2    36.ي، ما، مو، مي، نو، يندكلمات، لذا اعتربت تركبية أو جزئية، فاملبتدئ يتعلم املقاطع مثل : (را، رو، دا، دو، بدال من أمساء احلروف وأصواا، فاملبتدئ ا يتعلم جمموعة من املقاطع ليؤلف منها  تعتمد على مقاطع الكلمات، وجتعل منها وحدات لتعليم القراءة للمبتدئني.  الطريقة املقطعية  -  ج  35أمساء احلروف يعوق الطفل يف عملية تركيب الكلمة ا.روف، أما الطريقة الصوتية فرتى أن تعليم يف أن الطريقة اهلجائية تعىن بتعليم أمساء احلوهذه الطريقة تتفق مع الطريقة اهلجائية يف األساس وهو البدء باجلزء، وختالفها   مث تألف اجلمل من الكلمات.   .53)، ص : 2006(بغداد، 



18 
املقروء اهتماما  تعودوا أن يفحصوا بدقة عناصر الكلمة، ولكنهم ال يهتمون مبعىن األطفال الذين يتعلمون بالطريقة اهلجائية، قد جييدون النطق بالكلمات ألم  - اهلجائية إذا أريد للتلميذ أن يتعلم القراءة.يتوصل بطريقة ما إىل نطق الكلمة ككل، وهذا ما ينبغي أن تنتهي إليه الطريقة ينبغي أن ال يستطيع الطفل تعلم القراءة مبجرد نطق أمساء حروف الكلمة إذ  - معىن لديه ارتباطا طبيعيا. أن أمساء احلروف اهلجائية ال تعين شيئا بالنسبة للطفل، وال ترتبط بأشياء هلا  -  وللطريقة اجلزئية عيوب كثرية، أمهها ما يلي : عيوب الطريقة اجلزئية -3    تعلمنا أن التعريف اجليد ما كان جامعا مانعا. وقد درجنا على حتديد مفهوم  لقد تعريف القراءة -1  مهارة القراءة في تعليم اللغة العربية  -ج   37كافيا، كما أن معدل سرعتهم يف القراءة منخفض جدا. (لبنان: املؤسسة احلديثة للكتاب،  المرجع مهارات اللغة العربية وعلومهاعلي سامي احلالق، 38  .153ص : ...، ، تدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد سركور37   ______________   38والدمج يف القراءة".تصفية االفكار التجريبية املناسبة واملتصلة تاملوضوع وذيبها، وهذه هي مرحلة التكامل مات االساسية يف النص ويغفل اخلصائص غري املناسبة وبالتدريج يبدأ يف جيرد الطفل املقو القراءة "عملية معرفية تبدأ باملستوى االدراكي وتنتهي مبستوى املفاهيم وأا وظيفة لغوية إىل أن )Gibson dan Liven( وذهب جيبسون وليفنيللجملة والفقرة والفكرة واملوضوع. بأنه تعرف على الرموز املطربعة، وفهم هلذه الرموز املكونة  - اقتداء بعلماء الغرب–القراءة     .179-178: ) ص2010
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  .147 :...، ص، تدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد سركور39   ______________ العني إىل املخ وفهمها باجلمع بني الرموز كشكل جمرد، واملعىن املختزن له يف املخ، مث القراءة اجلهرية تعرف القراءة اجلهرية بأا: التفاط الرموز الوطبوعة، وتوصيلها عرب   -2  دقة و ال دخل للصوت فيها.املكتوبة، وفهم معانيها بسهولة و السابقةوتكوين فهم جديد دون استخدام النطق. فالقراءة الصامتة، مثل: حل الرموز أن نعرفها أيضا بأا: تفسري الرموز املكتوبة، وفهمها يف حدود خربات القارئ اجلدجيدة املقروءة، وتكوين خربات جديدة وفهمها دون استخدام أعضاء النطق. وميكن  لقارئ السابقة مع تفاعلها باملعىنوإعطاؤها املعىن املناسب املتكامل يف حدود خربات القراءة الصامتة ميكن تعريف القراءة الصامتة بأا : استقبال الرموز املطبوعة، ا - 1  تقسيم القراءة من حيث طريقة أدائها إىل رئيسني مها : أنواع القراءة  -3 39التدريب على عالمة الرتقيم ووظفتها يف القراءة. - القراءة.سالمة النطق يف القراءة اجلهرية ومعرفة احلروف وأصواا، ونطقها، وصحة  - شوق إىل القراءة واالطالع، والبحث عن املواد القرائية اجلديدة.تنمية الرغبة وال - عدة فقرات.بناء رصيد مناسب من املفردات اليت تساعد على فهم القطع اليت قد تعتد إىل  - فهم الكلمة، واجلملة، والنصوص البسيطة. - شكلها، والتعرف على الكلمة من حتليل بنيتها وفهم مدلوهلا.اكتساب عاداة التعريف البصري على الكلمات، كالتعرف على الكلمة من    -  : أما أهدف تدريس القراءة هي ف تدريس القراءةاأهد -2   
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، (الرياض: دار املسلم للنشر والتوزيع ، المهارات اللغوية: ماهيتها وطرائق تنميتهاأمحد فؤاد عليان40   ______________     40من القراءة الصامتة، ألا تتضمن مهارات عدة، وتستخدم أجهزة متعددة ومعقدة.جديد مع استخدام النطق السليم بصوت واضح مسموع. وتعد القراءة اجلهرية أصعب بأا: تفسري الرموز املكتوبة، وفهمها يف حدود خربات القارئ السابقة وتكوين فهم وميكن أن نعرفا  اخلهرية ا بإضافة األصوات واستخدام أعضاء النطق استخدامها سليما.      . 110-106)، ص: 1431،



أما تصميمات املنهج التجرييب فتجرى على أربعة أنواع وهي التصميمات التمهيدية   42أو عدمه يف الفعل بعد املقارنة بغريها من األفعال.السلوكي من الطلبة أو اختبار الفرضيات من وجود التأثري  على املعاملة أو العمل أو عالجأو كما قال سوفردي: " أنه منهج البحث الذي يهدف إىل تقييم املعاجلة  41.العلوم الطبيعيةتعرف أثر السبب (املتغري املستقل) على النتيجة (املتغري التابع) الذي له األثر اجللي يف تقدم وهو منهج البحث العملي الذي تستطيع الباحثة بواسطته أن  (Experimental Research)كانت الطريقة اليت تستخدمها الباحثة يف هذا البحث هي منهج جترييب  منهج البحث  - أ  إجراءات البحث الحقلي  الفصل الثالث 21 )(Pre- Experimental Designs ، التصميمات) التجريبية(True-Experimental Designs ، ، الطبعة الثانية، (الرياض: املكتبة العلوم السلوكيةالمدخل الى البحث في صاحل بن أمحد العساف، Static-group ______________ 41والتصميم الثالث ،One group pre-Test Post-Test Designوالتصميم الثاين  One shot case studyتصميمات إىل ثالثة أقسام: التصميم األولم هذا الوتنقس  44.املتغريات ضبطا مينع من تأثري كل العوائق اليت تعوق الصدق الدخلي للتجربيةألنه ال يتم  فيها ضبط  مهيديةالتويقصد ا تلك التصميمات)Pre- Experimental Designsالتصميمات التمهيدية (وجترب الباحثة يف هذا البحث -Quazi).Experimental Designs43التجريبية (صميمات شبه والت،)(FactorialDesignsالتصميمات العاملية   .316 .، ص...المدخل إلىصاحل بن محد العساف، 44  .320-314ص.  ،...المدخل إلى،صاحل بن محد العّساف42Supardi, PenelitianEksperimen di BidangPendidikan, (Jakarta: RinekaCipta, 2007), hal.1 43   .303م)، ص. 2000العبيكان، سنة 



22  comparison Design . موعة الواحدة مع الباحث تارختويف هذا البحثة على تصميم ا  One Group Pre-Test, Post-Testختباري قبلي وبعدي أو ما يسمى باإلجنليزية اا

Desain.تنفيذ تصميمات التجريبية بشكل     : املعاجلة التجريبية  م  : االختبار البعدي   2س  االختبار القيلي:    1س  البيان :  3  مروز الزمن  2س  م    1س  ويسري هذا التصميم على حنو التايل:. وهي من نوع البحث متهيديOne group pre-Test Post-Test Design  ال طالبا. والعينة يف هذا البحث هو الطلبة يف 250وعددهم  2017- 2016للسنة الدرسية  MTsNLhoknga Aceh Besarبـــــ االوىليف الفصل اتمع يف هذا البحث هو مجيع  مجتمع وعينة البحث  - ب      باستخداممدخل التعلم التعاوىن بالطريقة الزجئية  . مدخل التعلم التعاوىن بالطريقة الزجئية ومرة أخرى ستخدام با فتجر فصال واحدا للعينةلعينة اموعة الضابطة، إال أا اموعة التجريبية نفسها. واملراد ا ختتار الباحثة ا تستخدم تمع البحث عينة مبناسبة اخلصائص أو الصفات املينة اليت تتعلق خبصائص أو صفات من ايعين إخيار (Purposive sampling)وطريقة إختيار العينه هي الطريقة العمدية   طالبا.  27) وعددهم د( الفصل االوىل   املعروف قبله



يف تدريس القراءة  مدخل التعلم التعاوىن بالطريقة الزجئيةالطلبة على استخدام فتقوم الباحثة يف هذا البحث بتقسيم ورقة االستبانة على التالميذ ملعرفةاستجابة   45أو ما يعتقد أنه هو اإلجابة. مهما أو ما ينطق عليه منهابإجابتها أو اآلراء أو بفراغ لالجابة ويطلب من ايب عليها اإلشارة إىل ما يراه وهي االستمارة اليت حتتوي على جمموعة من األسئلة أو العبارات املكتوبة مزودة  االستبانة -1 وأّما طريقة جلمع البيانات فهي: طرق جمع البيانات  - ج   23 بع فقد استعملت الباحثة أر .معرفة احلروف العربية يف قراءة النصوصعلى لرتقية قدرم ، 2، وغري موافق بنتيجة 3، وموافق بنتيجة 4اختيارت وهي موافق جدا بنتيجة    342...، ص. المدخل الى البحثصاحل بن أمحد العساف، 45 ______________إجراء التجربة بغرض حتديد مستوى التحصيل الدراسي لديه يف ماّدة معرفة أثر جتربة يف حتسينه. وأّما االختبار البعدي هو االختبار الذي ختترب بعد حىت يتسىن مدخل التعلم التعاوىن بالطريقة الزجئية استخدام دون ب القراءةماّدة الذي ختتربه قبل إجراء التجربة بغرض حتديد مستوى التحصيل الدراسي لديه يف فتقوم فيه الباحثة االختبار القبلي واالختبار البعدي. االختبار القبلي هو االختبار  أسئلة البحث أو اختيار فروضه البيانات واملعلومات الىت حتتاج اليها إلجابةإن اإلختبارات هي إحدى األدوات الىت ميكن أن تستخدمها الباحثة جلمع  االختبارات -2    وعكسه أن كانت األسئلة مضموا سلبية.  1وغري موافق بشدة بنتيجة 



األثر الذي أحدثه  لقياسدخل التعلم التعاوىن بالطريقة الزجئية  القراءةباستخدامم  24 مدخل التعلم التعاوىن تطبيق تستخدم بنود االستبانة ملعرفة استجابة الطلبة على   االستبانة -1  .أّما أدوات البحث املستخدمة جلمع البيانات فهي:  أدوات البحث  -د  46 التابع.تطبيق املتغري املستقل على املتغري بندا لالستبانة وإلجابة  15وقد جهزت الباحثة القراءة.يف تدريس  بالطريقة اجلزئية ، 11، 8، 4، 3، 2، 1  نفسي  2  5  14، 13، 12، 6، 5  املمعريف  1  عددمناألسئلة  رقم السؤال  املؤشر  رقم  بنود االستبانة  1-3اجلدول  اآليت :  1-3اجلدول يف كما انتشاره مع كل بنود االستبانة عالية تطبيق ففهدفها جلمع املعلومات احملتاجة إلجابة األسئلة البحث الثالثة وهي  بنود األسئلة -2    3  10، 9، 7  مؤثر  3  7  15   307...، ص. المدخل الى البحثصاحل بن أمحد العساف، 46 ______________يف أسئلة  20بالطريقة اجلزئية يف تدريس القراءة. وقد جهزت الباحثة  مدخل التعلم التعاوىن



يف هذا البيانات تعترب حتليل املعلومات خطوة مهمة من خطوات تصميم البحث. ف طريقة تحليل البيانات  -  و   ألهلية يف التعليم. خبري لديه ا مع بعض العناصر املطلوبة لكمل هذا البحث. وقد مت حتقق صحة احملتوى هلذه االستبانة، وأضاف 48له أهلية يف هذا البحث. يف حني، أن االستبانة مأخوذة من االتبانة روزة مرزوقيمت حتقق صحة احملتوى ألدوات البحث. وقد مت حتقق أدوات البحث خبري وهو املدرس الذي قد  االختارات. بنودبنود االستبانةو الباحثة أدواتان إلجراء البحث وهي فقد إختارت  47املعينة. وتعترب أدوات البحث صدقا أو صحة إذا كانت أمكن من قياس ما هو مطلوب.ألدوات البحث مستوى الصدق هو املقياس املدلول على طبقات الصدق أو الصحة  دق مستوى الص  - ه  من مقال. 10و  أسئلة املختارة 10 هي االختبار يف املستخدمة فقد استعملت السؤال إجراء البحث.  25 على تطبيق مدخل استجابة الطلبةالبيانات من االستبانة ملعرفة كميا.  هي البياناتالبحث  الباحثة .وحتليل هذه البيانات استعملت التعلم التعاوين بالطريقة اجلزئية يف تدريس القراءة من إجابة االستبانة باستعانة احلساب على  النسبة املائويةحتليال كميا للحصول على املعدل و    .تركيب الجمل المفيدة بالمرحلة المتوسطة بمعهد دار اإلحسانالمتقاطعة في تدريس االمالء لترقية قدرة الطلبة على استخدام وسيلة الكلمات ، روزة مرزوقي SPSS 16”.  ______________ 47Suharsimi, Arikunto, ProsedurPenelitian (SuatuPendekatanPraktik). (Jakarta: RinekaCipta, 2013), hal. 211. 48“ت الرقميةاألدو 



من استجابة الطلبة فححدت  )Interpretasi( وأما تفسري .بالطريقة اجلزئية يف تدريس القراءة تطبيق مدخل التعلم التعاوىناستخدام على عرفة على استجابة الطلبةحتصيلهمو   26 تطبيق مدخل التعلم التعاوىن بالطريقة فعالة على  البيانات من االختبارتني ملعرفةأما و       العليا  4،0 – 2،7  3  املتوسط  2،6 – 1،4  2  السفلى  Interpretasi(  1  0،0 – 1،33( التفسري املعدل لكل بنود االستبانة  رقم  الدرجة على مقياس التفسري  2-3الجدول   اآليت: 2- 3الجدول الباحثة على ثالثة درجة كما بينت يف  ختبار الار القبلي وابختاليف ا)(T-Test - ت الختبارللحصول على حتصيل من ا (deskriptif dan inferensi)الباحثة حتليال كّميا وهذه البيانات استعملت جلزئية يف تدريس القراءة.ا فيكون الفرض البادل مقبوال والفرض الصفري مردودا، وإن كانت (sig.<0,05)مستوى الداللة  النتيجةن كانت إفهو :paired samples testالتحليلمن )Interpretasi( تفسريوأما .paired samples testيل بتحل ”SPSS 16“ت الرقميةباستخدام األدو البعدي = Eta Squared  : باستعمال الصيغة التالية) أكبار التأثري(effect sizeوترى الباحثة   الفرض البادل مردودا والفرض الصفري مقبوال.فيكون (sig.>0,05)النتيجة مستوى الداللة ��

���(���)
  



فيتضح يف  Interpretasi(N-gain(سري فمع الصيغة التالية. وأما ت N-gainالطالب باستعمال البيانات املعدلة من االختبارالقبلي والبعدي حيل ملعرقة على فروق إرتفاع نتيجة و       small 0,06<0,14 moderate  0,14∞ large 0,06>0,01  البيان  المحصولةالنتيجة   Eta Squaredمقايس التفسري   3-3الجدول   االيت : 3-3 الجدولكما يف Eta Squaredنتيجة من )Interpretasi( تفسريوأما  27 عن أسئلة البحث  اآليت5-3الجدول فعرضت يف خالصة على ما شرحت الباحثة    السفلى  g 0،3 <  املتوسط g <0،7 >0،3  العليا  g0،7 >  البيان  النتيجة المحصولة  N-gainمقايس التفسري   4-3الجدول  اآليت : 4-3الجدول    وحتليل البيانات اليت استخدمت فيها.



بــــ التعاوىن بالطريقة اجلزئية يف تدريس القراءةاستجابة الطلبة بتطبيق مدخل التعلم كيف      1  تحليل البيانات  أسئلة البحث  الرقم  أسئلة البحث وحتليلها  5-3الجدول   28 MTsNLhoknga Aceh Besar   بــــ اجلزئية فعال يف تدريس القراءة تطبيق مدخل التعلم التعاوىن بالطريقة هل    2   املائوية (%)املعدل والنسبة MTsNLhoknga Aceh Besar    االختبار ت املعدلة(T-Test), N-Gain, Effect Siza     



وتحليلها عرض البيانات  الفصل الرابع  29 تعلق مبنهج البحث. ويف هذا يت الباحثة يف الفصل السابق فيما لقد شرح عرض البيانات   - أ  وقد قامت الباحثة بالبحث بالطريقة اجلزئية يف تدريس القراءة. مدخل التعلم التعاوىن تطبيقاستخدام حصلت من البحث التجريـيب عن الفصلتشرح الباحثة نتائج البحث اليت  حصول على تلك البيانات لل (One Group Pre test – Post test Design)التمهيدية  عميد كلية الرتبية وتأهيل املعلمني ببندا أتشيه  إفادةاعتمادا على Lhokngaالثانويةمدرسةفي بقرية  قعتيتالاملدارس اإلسالمية  ىحدإهي MTsNLhoknga Aceh Besarتكان لمحة عن الميدان البحث -B-11994/Un.08/TU-FTK/TL.00/12/2017.   1برقم  Lhoknga) وتقع هذه املدرسة يف قرية ملكروت ،Lamkruet ناحية (Lhoknga   أتشية وهذه املدرسة قريبة من املدرسة ، Banda Acehكيلو أمتار من سوق   4حنو كربى،  م. وأما رئيس 1968يناير  1. وأقيمت هذه املدرسة يف تاريخ Lhoknga 1احلكومية  يف أتشيه. وملعرفة عدد املدرسني مناجلامعاتاملختلفة املدرسة، فأكثرهم متخرجون  همون يف هذيعلّ  نوأما املدرسون الذياإلندنيسية وغريها من العلوم العامة األخرى.وأما الدروس العامة هي الرياضية والبيولوجي والفيزيا والكمياءواللغة اإلجنليزية واللغة ذلك.  اإلسالمية والعلوم العامة. وتتكون العلوم اإلسالمية من اللغة العربية واحلديث وغريتعلم فيها العلوم  MTsNLhokngaاألستاذ احلاج حممد رجال.واملدرسة  فهو رسةدامل   : التايل1-4الجدولوالدارسني فيها كما يبني 



ي اإلسالمية احلكومية بندا الرانري  جامعة  جوهر  1  املتخرج يف  أمساء املدرس  الرقم  م 2018-2017يف السنة MTsNLhokngaاللغة العربية بـــــ  عدد املدرسني  1-4الجدول :   30 اإلسالمية احلكومية بندا  جامعة الرانريي  هفين املاجستري جويل  2  أتشيه مدرسا. وهم متخرجون  3اللغة العربيةاملدرسينجمموعة من هذا اجلدول يتضح أن   )2017، سنة املدرسة(مصادر البيانات من وثائق    جامعة اإلسالمية احلكومية مالنج  روشيدة لبيس املاجستري  3  أتشيه )2017سنة  املدرسة،(مصادر البيانات من وثائق   طالبا 288  اموع  طالبا84  الصف الثالث   3  طالبا120  الصف الثاين  2  طالبا 84  الصف األول   1  اموع  الفصول  رقم  م 2017-2016سنة  MTsNLhokngaبـــــ عدد الطالب   2- 4الجدول:   :اآليت2-4الجدولفيتضح  MTsNLhokngaبـــــوأما عدد الطالب   من اجلامعات املختلفة.



بالطريقة اجلزئية يف  تطبيق مدخل التعلم التعاوىنالعملية التجريبيةل تعرض الباحثةمث    )2017، سنة املدرسة(مصادر البيانات من وثائق   10  املرحاض  8  1  املصلى  7  1  ملعب الرياضة  6  2  املقصف  5  1  املكتبة  4  11  فصول الدراسة  3  1  غرفة املدرسني  2  1  غرفة مدير املدرسة  1  العدد  أنواع الوسائل  الرقم  MTsNLhokngaبـــــ عدد البنية التحتية   3-4الجدول اآليت : 3-4فيتضح اجلدول MTsNLhokngaبـــــ وأما عدد البنية التحتية   طالبا. MTsN Lhoknga288م بــــ  2017-2016من هذا اجلدول يتضح أن عدد الطالب سنة     31 . وقد قامت الباحثة بنفسها كمدّرسة يف MTsNLhokngaحني تقوم ا بـــــ القراءة تدريس منة اليت تساعد الباحثة يف مالحظة أنشطة املعلمة وكانت معها األستاذة مؤ  الفصل



بالطريقة اجلزئية خل التعلم التعاون�مديف إجراء  أنشطتهم. وأما والطالب أثناء عملية التعليم  32 بتطبيق لقراءة اوتدريس اختبار القبلي   2017يناير  8  االثنني  .1  العملية  التارخ  اليوم  اللقاء  التوقيتالتجريبيفياموعةالتجريبية  4-4الجدول   : األتية4-4الجدول كما يف القراءة يف تدريس راءة بتطبيق مدخل التعلم القتدريس   2017يناير  10  األربعاء  .2  بالطريقة اجلزئية مدخل التعلم التعاوىن بالطريقة اجلزئية يف تدريس  تطبيق مدخل التعلم التعاوىناستجابة الطلبة على  -1  . تشرح الباحثة يف هذا القسم عن حتليل البيانات ومناقشة نتيجة البحث     تحليل البيانات ومناقشتها  - ب    ي وتقسيم االستبانةبعداختبار ال  2017يناير  13  السبت  .3  بالطريقة اجلزئية  التعاوىن تدريس  يف عملية ستباناتباال ةقوم الباحثاإلستجابةتلدعم صحة البيانات من  القراءة -4يف اجلدول  ، وتكون البيانات كمابالطريقة اجلزئية راءة بتطبيق مدخل التعلم التعاوىنالق         :اآليت5



تقدمي أو تعليم يف أحب طريقة املعلمني    .1  بشدةموافق غير   غير موافق  موافق  موافق جدا  بةاالستجادرجة على البيان   المعدلة  نتيجة       االنحرافالمعيار       استجابة التالميذ (النسبة المائوية)  التصريحات      رقم        بالطريقة اجلزئية يف تدريس القراءة مدخل التعلم التعاوىنتطبيق على  استجابة  5-4الجدول   33 بالطريقة  التعاوىنمدخل التعلم تطبيق بالقراءةمادة  بالطريقة التعاون�مدخل التعلم تطبيق بالقراءةتدريس كنت محاسا يف    .2  العليا  3,66  .48038  -  -  )33,3%(  9  )66,7%(  18  اجلزئية بالطريقة  التعاوىنمدخل التعلم تطبيق بالقراءةم يتعل   .3  العليا  3,48  .50918  -  -  )51,9%(  14  )48,1%(  13  اجلزئية   العليا  3,51  .50918  )48,1%(  13  )51,9%(  14  -  -  غري مملّ اجلزئية



بالطريقة  التعاوىنمدخل التعلم تطبيق بالقراءةم يتعل   .4  34 جعل التعلم اجلزئية بالطريقة  التعاوىنمدخل التعلم تطبيق استخدام    .5  العليا  3,55  .50637      )44,4%(  12  )55,6%(  15  طاالنش يف  يساعديناجلزئية بالطريقة  التعاوىنمدخل التعلم تطبيق بالقراءة دراسة باللغة العربية بعد املفيدة ملاجلكتابة كنت قادرا على     .7  العليا  3,48  .50918      )51,9%(  14  )48,1%(  13  بالطريقة اجلزئية التعلم التعاوىنتطبيق مدخل بالقراءةبسهولة بعد دراسة  الكلمةحفظ كنت قادرا على    .6  العليا  3,74  .44658      )25,9%(  7  )74,1%(  20  القراءةمادة فهم    العليا  3,55  .50637      )44,4%(  12  )55,6%(  15  اجلزئية



بالطريقة  التعاوىنمدخل التعلم تطبيق بالقراءةتدريس    .8  35 بالطريقة  التعاوىنمدخل التعلم تطبيق استخدام    .9  العليا  3,44  .50637      )55,6%(  15  )44,4%(  12  تدريس بدوااللالهتمام من أكثر إثارة  اجلزئية تدريس تطبيق    10  العليا  3,51  .50918      )48,1%(  13  )51,9%(  14  اجلمل املفيدةاملناسبة لتكوين  الكلمةحتديد يسهلنيفي اجلزئية واألصدقاء  املعلمنيتفاعل بسهولة مع ساعدين على ياجلزئيةبالطريقة  التعلم التعاوىنتطبيق مدخل بالقراءة   العليا  3,55  .50637      )44,4%(  12  )55,6%(  15  يف التعلم



بالطريقة  التعاوىنمدخل التعلم تطبيق بالقراءة دراسةصحيح بعد العربية بشكل كتابة كلمةيف اللغة كنت قادرا على    .11  36 بالطريقة  التعاوىنبتطبيق التعلم بعد تعلم  الكلمةإلفاظ جزء من كنت قادرا على   13  العليا  3,62  .50071      )40,7%(  11  )59,3%(  16  بالطريقة اجلزئية التعلم التعاوىنتطبيق مدخل باالقراءةبسهولة بعد دراسة شرح مضمون النص كنت قادرا على   12  العليا  3,62  .49210      )37%(  10  )63%(  17  اجلزئية   العليا  3,40  .50071      )59,3%(  16  )40,7%(  11تعلم بتطبيق التعلم بعد  الكلمة الكاملةإظهار جزء من على كنت قادرا   14  العليا  3,62  .49210      )37%(  10  )63%(  17  اجلزئية 



بالطريقة  التعاوىن  37 بالطريقة  التعاوىنبتطبيق التعلم بعد تعلم  الكلمةاألقوال إىل اجلملة اجلمع جزء من كنت قادرا على   .15  اجلزئية مادة تقدمي أو تعليم يف أحب طريقة املعلمني )" 1يدل على أن السؤال ( -4ومن جدول       3,55            معدلة    العليا  3,55  .50637      )44,4%(  12  )55,6%(  15  اجلزئية طالبا  18 " جييب الطالب بإجابة موافق جدابالطريقة اجلزئية تطبيق مدخل التعلم التعاوىنبالقراءة تطبيق بتدريس القراءةكنت محاسا يف )"2ولسؤال ( )33,3%  طالب ( 9و موافق  )%66,7( و  )48,1%طالبا ( 13" جييب الطالب بإجابة موافق جدا بالطريقة اجلزئية مدخل التعلم التعاوىن طالبا  13) وغري موافق بشدة 51,9%طالبا ( 14" جييب الطالب بإجابة غري موافق غري مملّ  بالطريقة اجلزئية تطبيق مدخل التعلم التعاوىنبالقراءةم يتعل)"3ولسؤال ( )51,9%طالبا ( 14موافق  )%48,1(.  



جعل التعلم بالطريقة اجلزئية تطبيق مدخل التعلم التعاوىنبالقراءةم يتعل)"4سؤال (أما و     38 " القراءةمادة يف فهم  يساعدينبالطريقة اجلزئية تطبيق مدخل التعلم التعاوىناستخدام )"5ولسؤال ( )44,4%طالبا ( 12وموافق  )55,6%طالبا ( 15" جييب الطالب بإجابة موافق جدا طاالنش ولسؤال  )25,9%طالب ( 7وموافق )74,1%طالبا ( 20جييب الطالب بإجابة موافق جدا  بالطريقة  التعلم التعاوىنتطبيق مدخل بالقراءةبسهولة بعد دراسة  الكلمةكنت قادرا على حفظ )"6( تطبيق بالقراءة دراسة باللغة العربية بعد املفيدة ملاجلكنت قادرا على كتابة )"7سؤال (أما و   )51,9%طالبا ( 14وموافق  )48,1%( طالبا 13جييب الطالب بإجابة موافق جدا " اجلزئية بالطريقة  تطبيق مدخل التعلم التعاوىنبالقراءةتدريس )"8ولسؤال ( )44,4%طالبا ( 12وموافق  )55,6%طالبا ( 15" جييب الطالب بإجابة موافق جدا بالطريقة اجلزئية مدخل التعلم التعاوىن طالبا  12" جييب الطالب بإجابة موافق جدا تدريس بدواأكثر إثارة لالهتمام من ال اجلزئية " جييب الطالب بإجابة موافق املناسبة لتكوين اجلمل املفيدة الكلمةحتديد يسهلنيفي  ة اجلزئيةبالطريق تطبيق مدخل التعلم التعاوىناستخدام )"9ولسؤال ( )55,6%طالبا ( 15وموافق  )%44,4( ساعدين ي بالطريقة اجلزئية تطبيق مدخل التعلم التعاوىنبالقراءةتدريس تطبيق )"10سؤال (أما و   )48,1%طالبا ( 13وموافق  )51,9%طالبا ( 14جدا  طالبا  15" جييب الطالب بإجابة موافق جدا واألصدقاء يف التعلمعلى تفاعل بسهولة مع املعلمني  كنت قادرا على كتابة كلمةيف اللغة العربية )"11ولسؤال ( )44,4%طالبا ( 12وموافق  )%55,6( " جييب الطالب بالطريقة اجلزئية تطبيق مدخل التعلم التعاوىنبالقراءة بشكل صحيح بعد دراسة كنت قادرا )"12ولسؤال ( )37%طالب ( 10وموافق  )63%طالبا ( 17بإجابة موافق جدا  " بالطريقة اجلزئية تطبيق مدخل التعلم التعاوىنباالقراءةعلى شرح مضمون النص بسهولة بعد دراسة    )40,7%طالبا ( 11وموافق  )59,3%طالبا ( 16جييب الطالب بإجابة موافق جدا 



طالب  10وموافق  )63%طالبا ( 17" جييب الطالب بإجابة موافق جدا بالطريقة اجلزئية  بعد تعلم بتطبيق التعلم التعاوىن كنت قادرا على إلفاظ جزء من الكلمة)"13سؤال (أما و   39 بعد تعلم بتطبيق  الكلمةكنت قادرا على إظهار جزء من الكلمة الكاملة )"14ولسؤال ( )%37( بعد تعلم  الكلمةكنت قادرا على اجلمع جزء من األقوال إىل اجلملة )"15ولسؤال ( )40,7%طالبا ( 16وموافق )59,3%طالبا ( 11 " جييب الطالب بإجابة موافق جدابالطريقة اجلزئية التعلم التعاوىن تخدام تطبيق مدخل تدل على أناستجابة الطلبة يف اسالنتائج . وهذه  3,55فاملعدلة   طريقة اجلزئيةأن استجابة الطلبة عن استخدام  5-4وأما حتليل على جدوال       .%))44,4%طالبا ( 12وموافق  )55,6%طالبا ( 15" جييب الطالب بإجابة موافق جدا بالطريقة اجلزئية بتطبيق التعلم التعاوىن -3الجدول بالطريقة الزجئية باستجابة عليا  بالنسبة إىل ما ورد يف  التعلم التعاوىن من  20هيمن مجيع بنود االستبانة حيصل على االستجابة العليا ف اخلامسما للبند وأ       .)Interpretasi((يف الفصل الثالث) عن مقايس التفسري السابق2 بالطريقة  تطبيق مدخل التعلم التعاوىناستخدام ب بإجابة موافق جدا بأنيجي طالب 27 بالطريقة تطبيق مدخل التعلم التعاون�وهذا يدل على أن . القراءةمادة يف فهم  يساعديناجلزئية  .50Trianto, Mendesain Model Pembelajaran...,  hal. 60-61 ____________على إظهار جزء من  قادرينطللبة جيب بإجابة موافق جدا بأم  27من  11السفلى وهي وأما بالنسبة إىل البند  أربعة عشرة من مجيع بنود االستبانة حيصل على االستجابة       50حنو اهلدف، ويعد كل فرد يف اموعة مسؤال عن تعلمه وتعلم زمالئه.لكل فرد حيث يسند لكل الطالب دون خاص ويزود كل الطالب بتعذية راجعية عن تقدمه اموعة التعاونية مسؤلية معينة  حتددمنويدعمهذهالنتائج.القراءةمادة يف فهم  هم يساعداجلزئية



استجابة الطالبات يف تعليم القراءة بأسلوب االستقصاء اجلماعي أن "مجال عمل بيد جاياالتعلم التعاونيبأسلوب االستقصاء اجلماعي لرتقية قدرة الطالبات على فهم املقروء بـمعهد تطبيق مدخل "لبحث نور األزيال باباستجابة العليا. وهذه االستجابة متساويا  بالطريقة اجلزئية تطبيق مدخل التعلم التعاوىنويف أرجائه يستجيب الطلبة يف تدريس القراءة باستخدام       استمرار والكثري من الوقت يف عملية التعلم.للوصول إىل القدرة إظهار جزء من الكلمة الكاملة فإنه يأخذ  ترى الباحثةو .الكلمة الكاملة  40 .ترى الباحثة فعالية وأداة التحليل املستخدمة جلمع بيانات البحث هي االختبار بالطريقة اجلزئية يف تدريس القراءة ل التعلم التعاوىنتطبيق مدخ فعالية -Interpretasi(.      2(استجابة الطلبة يف الدرجة العليا حسب مقايس التفسريلفهم النص املقروءة ويساعدهم كثريا يف الدرس عند تعليم القراءة. وهذا يدل على أن ألن عملية التعليم غري ممال مما جيعلهم فعاالت   بالطريقة اجلزئية تطبيق التعلم التعاوىنباستخدام  وختلص الباحثة عن استجابة الطلبة أن معظم من الطلبة حيبون تعليم القراءة       51.ممتازة الختبار القبلي ابا  بالطريقة اجلزئية يف تدريس القراءة تطبيق مدخل التعلم التعاوىن     . 2017الرسالة جامعة الرانري ، املقروء بـمعهد مجال عمل بيد جاياتطبيق مدخل التعلم التعاونيبأسلوب االستقصاء اجلماعي لرتقية قدرة الطالبات على فهم ، األزيالنور 51 ____________        واالختبار البعدي.يعرض النتيجة االختبار القبلي 6-4الجدول والبعدي.ففي 



  85  45  )16( الطلب   25  75  30  )15( الطلب   24  75  35  )14( الطلب   23  70  40  )13( الطلب   22  60  45  )12( الطلب   21  60  30  )11( الطلب   20  50  15  )10( الطلب   19  55  25  )9( الطلب   18  70  25  )8( الطلب   17  55  15  )7( الطلب   16  65  20  )6( الطلب   15  55  15  )5( الطلب   14  50  25  )4( الطلب   13  65  30  )3( الطلب   12  70  30  )2( الطلب   11  65  30  )1( الطلب  .1  االختبار البعدي  االختبار القبلي  النتيجة  الطلب      رقم    نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي  6-4الجدول   41



ومن اجلدوالني السابقني يدالن على أن نتيجة املعدلة يف االختبار القبلي بتقدير     65,9  30,9  معدل  27:  1780   27:  835  مجموع  80  55  )27( الطلب   36  65  15  )26( الطلب   35  80  40  )25( الطلب   34  65  45  )24( الطلب   33  70  40  )23(الطلب   32  80  40  )22( الطلب   31  55  25  )21( الطلب   30  65  25  )20( الطلب   29  50  30  )19( الطلب   28  70  30  )18( الطلب   27  75  35  )17( الطلب   26  42 %. مث استغلت الباحثة هذه 65,9%، ونتيجة املعتدلة يف االختبار البعدي بتقدير 30,9 7-4الجدول   .Normalitasيبني عن حتصيال7- 4والجدول . UjiNormalitasباستعمال (Normalitas Data)ضبط الفائيل، تقوم الباحثة أوال بTest-قبل إجراء االختبار بــــــ ت  .Test -ت بــــــواستخدمت أداة التحليل ”SPSS 16“البيانات باستعمال الربامج   

Tests of Normality 



43   Siswa Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk  Statistic df Sig. Statistic df Sig. Data_tes Pre Tes .165 27 .058 .948 27 .195 PosTes .130 27 .200* .952 27 .234 a. Lilliefors Significance Correction *. This is a lower bound of the true significance.     باستعمال  يدل أن حتصيل االختبار القبلي 7-4ومن اجلدولUji Normalitasالداللة  مبستوى(Sig.))0,05<195.( .       املتجانسبااالختبار وكذا تقوم الباحثة)UjiHomogenitas(يبني عن  8-4الجدول و   8-4الجدول     .)UjiHomogenitas(الختباراملتجانسحتصيال
Test of Homogeneity of Variances Data_tes Levene Statistic df1 df2 Sig. .007 1 52 .934    يدل أن حتصيل االختبار املتجانس مبستوى الداللة  8-4ومن اجلدول (Sig.))0,05<934.( .    بالطريقة اجلزئية بقياس بني االختبار القبلي  مدخل التعلم التعاوىنتحليل تأثري وأما ل   9-4الجدول   اآليت : 9-4واالختبار البعدي. فيتضح اجلدول 

Paired Samples Statistics   Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 



44  Pair 1 Pre_tes 30.93 27 10.473 2.016 Pos_tes 65.93 27 10.004 1.925  ونتيجة االختبار  30,93يدل أن نتيجة املعدلة االحتبار القبلي  9- 4ومن اجلدول بالطريقة  تطبيق مدخل التعلم التعاوىن تأثري نظرواخلطوة التالية هي . 65,93البعدي  10-4الجدول    اآليت : 10-4صيله كما بني اجلدول وحت. Test-باستعمال ت اجلزئية يف تدريس القراءة  

Paired Samples Test   Paired Differences t df Sig. (2-tailed)   Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference   Lower Upper Pair 1 Pre_tes - Pos_tes -35.000 8.660 1.667 -38.426 -31.574 -21.000 26 .000   من اجلدول السابق يدل على أن حتصيل ت-Test)21.000 - ( ومستوى بالطريقة  مدخل التعلم التعاوىن أنوهذا يدل على ،).0,05<000(  (.Sig)الداللة تيا " تطبيق ويدعم هذه النتائج بالبحث دوي أخ .يف تدريس القراءةفعالية تؤّدى اىل  اجلزئية " لرتقية قدرة الطالب على مهارة القراءةTwo Stay Two Strayبأسلوب  مدخل التعلم التعاوىن تاح "فعالية مدخل التعلم ة مستمن فوالدراس .لتعاوىنباستخدامالتعلماالقراءةتدريستأثري يوجد   .52Mustamin fattah, Efektifitas Model Kooperatif Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Teks arab STAIN Samarinda, Fenomena, 6 (1), 2014 ____________  52أيضا. التعاوىن باستخدامالتعلمالقراءةتدريستأثري يوجد" STAIN Samarindaلرتقية مهارة القراءة بـــ  التعاوىن



يف تدريس القراءة فاستعملت  مدخل التعلم التعاوىن على التأثري تطبيق حجموملعرفة   45 =  Eta  squared   كما التايل :Effect Sizeالباحثة النتيجة  �����(���) = (���)�(���)���	�� = �

�

��� = �

    الرموز التايل:عل�uji N-Gainاملعدلة منهما ب ترقية بني نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي فاستعملت الباحثة    النتيجة فرق  عرفةومل  Large) .يف درجة العليا (وهو يدل   0,84التأثري  حجمبالنسبة إىل السابق أن  0,84 = �	� = االختبار	البعدي	� − −الفائق	�االختبار	القبلي� القبلياالختبار	�   = 65,9 − 30996,8 − 30,9  = 3565,9  = 0,5 



N-gain ____________ 53HetiYulianti, Penerapan Model SaviDalamPembelajaranMatematikaUntukMeningkatkanKemampuanBerpikirkritisSiswa SMP, (Skripsi, FMIPA UPI Bandung, 2009), hal. 54 Pre tesنتيجة 4-1الرسوم     التايل : سوم البياينيف الر N-gainتعرض الباحثة يف هذا البحث نتيجة             السفلى  g 0،3 <  املتوسط g <0،7 >0،3  العليا  g0،7 >  البيان  النتيجة المحصولة  N-gainمقايس التفسري   11-4الجدول    53كما يف اجلدول التايل:  Hakeموافقا مبا قال  N-gainأما مقايس التفسري على   46 Pos Tes N-Gain835 1780 0.5N-Gain



-Nوالرسم البيانية السابق يدل عل�أن النتيجة احملصولة ( 11-4بالنسبة إىل اجلدول      47 gain(0,5 وهذا مناسبا بالبحث مستوى العليا. لذلك هذه الطريقةفعاال استخدمها يف تدريس القراءة يف بالطريقة اجلزئية  التعاوىنمدخل التعلم . وهذا يظهر أن تقع يف درجة املتوسط . التالميذ مكيال اكتفينا "ترقية التعليم على مهارة الكالم بالرسوم املتحركة على  الذي قدمتها لة الرسوم املتحركة تكون " ووجدت أن استخدام وسيمبعهد دار العلوم العصري بندا أتشيه  Two Stay Twoبأسلوب  تيا " تطبيق مدخل التعلم التعاوىندوي أخوحبث       54فعاال لكل مهارة اللغوية ومعظمها يف مهارة الكالم.

Strayبــــ لرتقية قدرة الطالب على مهارة القراءةMTsN  Lhoknga Aceh Besarومن فوائد استخدام  55.ة الطالب على مهارة القراءةفعاال لرتقية قدر  التعلمالتعاوىنتطبيق  استخدام" أن التعليمية هي تنعيم التعامل بني املدرس و الطلبة حىت تكون عملية تعليم والتعلم  الطريقة مدخل التعلم التعاوىن بالطريقة اجلزئية مل يكن فعال يف تدريس : إن تطبيق  (Ho)الصفري -   الفروض اليت افرتضتها الباحثة هي: يف الفصل األول أن تكما ذكر     تحقيق الفروض  -ج    56فعاال. ، التالميذ مبعهد دار العلوم العصري بندا أتشيهمكيال اكتفينا "ترقية التعليم على مهارة الكالم بالرسوم املتحركة على 54 ____________ دخل التعلم التعاوىن بالطريقة اجلزئية يكون فعاال يف تدريس القراءة: إمن(Ha) الباديل   -  القراءة http://jurnal.ar-raniry.ac.id  55، تطبيق مدخل التعلم التعاوىن بأسلوبدوي أختياTwo Stay Two Strayية قدرة الطالب على مهارة لرتق  56http://allabout-pendidikan.blogspot.co.id/2010/10/pengertian-manfaat-dan-tujuan.html  . 2017جامعة الرانري  ،الرسالة، MTsNLhoknga Aceh Besarبـــــالقراءة



فرض المردود و  )(Hoفرض الصفري الوهذا يدل على أن ،).000>05(هوو   (.Sig) أن نتيجة مستوى الداللة 10-4الجدول يف  Test-تبواسطة حتصيل     48 فعال يف تدريس  يةمدخل التعلم التعاوىن بالطريقة اجلزئ تطبيقخدام استأى إن  مقبول(Ha)البديل  .القراءة



الطريقة التعاون$ي  تطبيق مدخل التعلموبعد ما حبثت الباحثة بالبحث التجرييب عن   نتائج البحث  - أ  الخاتمة  الفصل الخامس  48 بالطريقة  التعاوىن تطبيق مدخل التعلمبقراءةالاستجابة الطالبات على تدريس إن  -1  فحصلت النتائج البحث كما تلي:  Lhokngaمبدرسة الثانويةاجلزئيةيف تدريس القراءة . كما ورد يف مقياس 3,55حتصل على استجابة عليا مع نتيجة املعدلة اجلزئية فتحصل على درجة  4،0إىل  2،7التفسري إذا كانت نتيجة  املعدلة أكثر من  . وهذا يف تدريس القراءةفعاال  بالطريقة اجلزئية التعاوىن تطبيق مدخل التعلمكان و  -2 ).2،7 >3,55العليا ( ) ومستوى 21.000تيجة (نحتصل على ال  Test-تيتضح من االختبار  ا يدل على أن الفرض البادل مقبول و وهذ.).0,05<000((.Sig) الداللة التأثري تطبيق مدخل التعلم التعاوين بالطريقة  بدل على درجة املتوسط. وحجم 0,5نتيجة االختبار القبلي والبعدي  من رتفاعالفرض الصفر مردود. فروق اال           درجة العليا. الوهذا يدل على  0,84اجلزئية 



لنيل األهداف من عملية  زئيةاجل طريقةكاملناسبة   طريقةالينبغي للمعلم أن خيتار  -2 اجلذابة والطرق املعية. عملية التعليم والتعلم لبجعلها جناحة وممتعة، كما أن العامل اليوم يتيح الوسائل ينبغي للمعلم أن يعلم دور الطريقة والوسيلة التعليمية املناسبة يف استعماهلا عند  -1  اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة االقرتاحات اآلتية: المقترحات  - ب  49    ومفيدا للباحثة والقارئني مجيعا.فيها خطأ أو نقصا فأن يصلحوا هذه العيوب حىت يكون هذا البحث كامال ينبغي على القارئني الذين يقرؤون هذا البحث أن يتفضلوا بالنقد، إذا وجدوا  -3 لتعليم خاصة يف مادة اإلمالء.ا



المراجع اللغة العربية  -أ المراجع  50 ار ، الرياض: دالمهارات اللغوية: ماهيتها وطرائق تنميتها ،1431 ،أمحد فؤاد عليان  ، اجلزء المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغة أخرىرشدى أمحد طعبمة،  بندا أتشية.كلية الرتبية وتأهيل املعلمني جامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية   الرسالة، ،MTsNLhoknga Aceh Besarبـــــ  لرتقية قدرة الطالب على مهارة القراءة y Stay Two Stra Twoتطبيق مدخل التعلم التعاوىن بأسلوب،  2017 دوي أختيا ، ).1( 7، ، لساننامبعهد دار اإلحساناالمالء لرتقية قدرة الطلبة على تركيب اجلمل املفيدة باملرحلة املتوسطة الكلمات املتقاطعة يف تدريس استخدام وسيلة  ، 2017 ،مرزوقي ضةرو خباري مسليم و  .املسلم للنشر والتوزيع بند اتشية : الرانري ،اللغة العربيةالمدخل الى تعليم ، 2004 سالمى بنت حممود، .الثاىن،جامعة أم القرى بدون السنة ، الطبعة المدخل الى البحث في العلوم السلوكية، 2000 صاحل بن أمحد العساف،  .فريس دارالشواف للنشر  :، القاهرةتدريس فنون اللغة العربية ،1991،على أمحد سركور .الرياض: املكتبة العبيكانالثانية،  ، في تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها المرجع، 2010على سامي احلالق،  .ولتوزيع  .لبناناملؤسسة احلديسة للكتاب، 
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 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Satuan Pendidikan : MTSN LHOKNGA ACEH BESAR  Mata Pelajaran  : Bahasa Arab Kelas/Semester  : VII /Ganjil Materi   :  بييت Alokasi Waktu   : 3x 40 menit 
A. Kompetensi Inti 

 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong, santun), percaya diri dalam interaksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkankan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4. Mengolah, menalar dalam ranah konkret (menggunakan,mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang di pelajari di sekolah dan lainnya yang semua dalam sudut pandang teori.  
B. Kompetensi Dasar 

 1.1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa arab sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar. 2.2. Menunjukan perilaku motivasi internal (instrinsik) untuk pengembangan kemampuan berbahasa. 



 3.1. Mengidentifikasikan bunyi kata, frase dan kalimat bahasa arab yang berkaitan dengan   3.2 بييت. menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frase, dan kalimat bahasa arab yang berkaitan dengan بييت  C. Indikator 3.1.1 Mengucapkan bunyi kata dari kalimat yang diajarkan secara tepat dan benar tentang  3.2.1 بييت menerjemahkan kalimat yang berkaitan dengan بييت  
D. Materi Pembelajaran Teks bacaan tentang بييت (lampiran) 
E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

• Pendekatan Saintifik 
• Qiraah juziyah 

F. Media Pembelajaran  

• Papan tulis 
• Spidol 
• Kartu   

G. Kegiatan Pembelajaran  
PERTEMUAN 1 

1. Pendahuluan ( 2 menit ) 

• Guru membuka pembelajaran dan mengajak murid membaca doa bersama-sama. 
• Guru menyapa dan menyiapkan kesiapan murid untuk belajar. 
• Guru menyampaikan secara umum tentang materi yang akan di pelajari hari ini  
• Guru menjelaskan proses pembelajaran yang akan berlangsung  



 2. Kegiatan Inti (60 menit) 

a. Mengamati 

• Siswa mempehatikan teks bacaan yang dibagikan oleh guru terkait teks بييت     
• Siswa mendengarkan bacaan yang guru bacakan didepan kelas. 
• Siswa menirukan bacaan guru dengan baik. 

b. Menanyakan  

• Siswa menanyakan pertanyaan yang kurang dipahami terkait teks بييت   
 c. Mengeksplorasi 

• Siswa membacakan teks yang terkait topic   .secara bergiliran بييت  
d. Menalar 

• Siswa menerjemahkan kalimat yang terdapat dalam teks    بييت 
e. Mengkomunikasi 

• Siswa mempresentasikan hasil kerja mereka ke depan kelas.  
3. Penutup (3 menit) 

• siswa menyimpulkan pelajaran yang telah dipelajari yang dibantu oleh guru. 
• guru menanyakan pembelajaran hari ini, kemudian menutup pembelajaran dengan membaca hamdalah dan doa serta memberi salam. 

PERTEMUAN 2 

1. Pendahuluan ( 2 menit ) 

• Guru membuka pembelajaran dan mengajak murid membaca doa bersama-sama. 
• Guru menyapa dan menyiapkan kesiapan murid untuk belajar. 
• Guru menyampaikan secara umum tentang materi yang akan di pelajari hari ini  
• Guru menjelaskan proses pembelajaran yang akan berlangsung  
• Siswa dibentuk 4 kelompok oleh guru sebelum memulai pelajaran    



 2. Kegiatan Inti ( 35 menit) 

a. Mengamati 

• Siswa mendengarkan bunyi huruf serta potongannya yang diucapkan oleh guru 
• Siswa menirukan bacaan guru dengan baik.  
• Siswa dan guru bersama-sama melafalkan bunyi huruf dan kata.  

b. Menanyakan  

• Siswa menanyakan makna dari teks yang belum dipahami 
 c. Mengeksplorasi 

• Siswa bermain bersama guru melafadzkan potongan huruf dan menetukan makna dalam kartu yang ditunjukan oleh guru 
• Siswa melafadzkan potongan huruf dan menentukan makna  
• Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok 
• Siswa berdiskusi bersama teman dikelompoknya tentang makna yang belum mereka pahami 

d. Menalar 
• Setiap kelompok menyatukan huruf-huruf yang telah disediakan oleh guru menjadi satu kata 
• Setiap kelompok menentukan makna dari kata yang tertera di lembar kerja siswa 
• Setiap kelompok mengingat kembali hasil yang telah didiskusikan sebelumnya  

e. Mengkomunikasi 
• Setiap kelompok membaca hasil diskusi yang telah ditulisnya didepan kelas 
• Siswa memberi tanggapan terhadap jawaban kelompok lainnya 
• Guru memberi penguatan terhadap jawaban siswa  

3. Penutup (3 menit) 
• Guru membimbing siswa menyimpulkan pembelajaran 
• Guru merefleksi dan memotivasi 
• guru dan siswa menutup kelas dengan doa dan salam     



 PERTEMUAN 3 

1. Pendahuluan ( 2 menit ) 

• Guru membuka pembelajaran dan mengajak murid membaca doa bersama-sama. 
• Guru menyapa dan menyiapkan kesiapan murid untuk belajar. 
• Guru menyampaikan secara umum tentang materi yang akan di pelajari hari ini  
• Guru menjelaskan proses pembelajaran yang akan berlangsung  
• Siswa dibentuk 4 kelompok oleh guru sebelum memulai pelajaran 

2. Kegiatan Inti ( 35 menit) 

a. Mengamati 

• Siswa mendengarkan bunyi huruf serta potongannya yang diucapkan oleh guru 
• Siswa menirukan bacaan guru dengan baik.  
• Siswa dan guru bersama-sama melafalkan bunyi huruf dan kata. 

b. Menanyakan  

• Siswa menanyakan makna dari teks yang belum dipahami 
 c. Mengeksplorasi 

• Siswa bermain bersama guru melafadzkan potongan huruf dan menetukan makna dalam kartu yang ditunjukan oleh guru 
• Siswa melafadzkan potongan huruf dan menentukan makna  
• Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok 
• Siswa berdiskusi bersama teman dikelompoknya tentang makna yang belum mereka pahami 

d. Menalar 
• Setiap kelompok menyatukan huruf-huruf yang telah disediakan oleh guru menjadi satu kata 
• Setiap kelompok menentukan makna dari kata yang tertera di lembar kerja siswa 
• Setiap kelompok mengingat kembali hasil yang telah didiskusikan sebelumnya  

e. Mengkomunikasi 
• Setiap kelompok membaca hasil diskusi yang telah ditulisnya didepan kelas 
• Siswa memberi tanggapan terhadap jawaban kelompok lainnya 
• Guru memberi penguatan terhadap jawaban siswa  



 3. Penutup (3 menit) 
• Guru membimbing siswa menyimpulkan pembelajaran 
• Guru merefleksi dan memotivasi 
• guru dan siswa menutup kelas dengan doa dan salam 

H. Penilaian 
1. Sikap sosial  a. Teknik penilaian : penilaian antar teman No. Nama Bertanggung jawab dalam proses pembelajaran berlangsung Percaya diri dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab antar teman Ket   

  Selalu sering jarang Tidak pernah selalu sering jarang Tidak pernah             

            Keterangan: Berilah tanda cheklis (√ ) pada tabel pengamatan sesuai dengan hasil observasi Keterangan : 
• Baik sekali / selalu   : 86 - 100 
• Sering/baik     : 70 - 85 
• Cukup  / jarang    : 46 - 69 
•  Kurang  / tidak pernah  : 0 - 45  Penskoran nilai : jumlah skor ÷ 5 x 100    Lhoknga, 20 Desember  2017 Guru Mata Pelajaran    

Ulfaturrahmi NIM. 221324042 



Pertemuan 1  َُعّميْ  بـَْيت  
ْيٌل . َوُهَو ِىفْ َشارِع َكالِْيَمايَا َرْقم ِامسِْْي رَِشاد . ِعْنِدْي َعم ، ِاْمسُُه السيد تـَْوِفْيق . َوُهَو َأُخْو َأِىبْ اْلَكِبْري . لِلسّيْد تـَْوِفْيق  • ٌر َومجَِ َرة . وهى َشَجَرة َمْنَجا . َوَورَاَء بـَْيِتِه َحِديـَْقٌة طَاَبق  َساَمارِيْنَدا . َوِىف اْلبَـْيتِ  78بـَْيٌت َكِبيـْ   .َوِاسَعةٌ ُسْفِلّي َوطَاَبق ُعْلِوّي. أََماَم بـَْيِتِه َشَجرَة َكِبيـْ

Pertemuan 2 

َفٌة َوُمَنظَمة .  ىف الطَاَبق الُعْلِوّي ُشْرَفة َوُغَرُف النـْوم . َوَهِذِه اْلُغَرف إلْمسَاِعْيل َويـُْوُسف َوِإبـَْراِهْيم . • َرٌة أَْيًضا . َوتِْلَك ُغْرَفُة النـْوِم . ِهَى إلْمسَاِعْيل ، اِْبُن َعمْى اْلَكِبْري . ِهَى ُغْرَفٌة َنِظيـْ َها ِخَزانَة َوِسْرَوال َوَمْلَبس َوَسرِْير َوِوَساَدة . ىف الطَاَبق السْفِلّي ُغَرٌف َكِثيـْ َها ُغْرَفُة اْجلُلُ ِفيـْ  واْلُمَصلى َواحلَْمامُ  َوُغْرَفُة ْاَألْكِل واْلَمْطَبخُ  ْوِس َوُغْرفَةُاْلَمْكَتِب َوُغْرَفُة املَُذاَكَرِة َوُغْرَفُةْاُألْسَرةِمنـْ
زْهرِيِة ِىف ُغْرَفِة اْجلُُلْوِس ِمْنَضَدة َواِحَدة َوَمخَْسُة َكرَاِسي ُمَنظَمة . َوَعَلى اْلِمْنَضَدِة َزْهرِية . َوَعلَى ال • َلة ِمْثُل َزْهَرةاْلَوْرَدِة َوَيْسِمْني . وفـَْوَق اْلِمْنَضَدِة ِمْصَباحٌ  يـْ  أَْزَهارمجَِ

Pertemuan 3 

َها ِمرْ  • hْالصِغْري . ِفيـْ َسم َوَهِذِه ُغْرَفُة اْلُمَذاَكَرة . ِهَى َورَاَء ُغْرَفِة اْجلُُلْوِس . ِهَى لِيـُْوُسف ، اِْبُن َعم َها َماِئَدة  وِكَتاب  َرة . َوَعلَى اْلَماِئَدةوِمْقَلَمة وقـََلم وَمْكَتب وَرّف . َوَهِذِه ُغْرَفُة ْاَألْكِل. َوِهَى َجاِنَب اْلَمْطَبخ . ِفيـْ   ُرّز َوِمْلَعَقة َوَصْحن َوَشاي َوقـَْهَوة . َكِبيـْ
      َوالساَعة َعَلى اْحلَاِئط .تِْلُفون وفَاْكس وتـَْقِوْمي وُصْوَرة وَساَعة . التـْلُفْون َواْلَفاْكس َعلَى َمْكَتِبِه . والتَـْقِوْمي والصْوَرة ْعُرْوف ِىف اْلَمِديـَْنة . ِىف ُغْرَفِةاْلَمْكَتِب َوَهِذِه ُغْرَفُةاْلَمْكَتِب . ِهَى لَِعمْى . ِهَى تَاِجٌر نَاِجٌح مَ  •



َواُن بـَْيِت َعمى ىف شارع ...  .1  ! َأَصح ْاَألْجوِبَةرْ تَـ خْ اِ   )1تدريب (  يقبلختبار الاال َرة   َشَجَرةأ.   َعمْى... أََماَم بـَْيتِ   .2  َكِبيـْرٌ د.      َمْنَجاج.     َكالِْيَمايَاب.    َساَمارِيْنَداأ.   َما ُعنـْ  ِمْصَباحٌ د.     َزْهرِية ج.     َزْهَرةب.   َكَراِسي  أ.  ...فـَْوَق اْلِمْنَضَدِة   .10 د. ُمَصلى   ُغْرَفُة اْلَمْكَتبِ ج.   ُغْرَفِة اْجلُُلْوِس ب.   ْاَألْكلِ  أ. ُغْرَفةِ   ِىفْ ... َقْهَوةالوَ  ايش ال  . 9 د. َمحام   ُغْرَفُة اْلَمْكَتبِ ج.   ُغْرَفِة اْجلُُلْوِس ب.   اْلَمْطَبخ   أ.  ...ُغْرَفُة ْاَألْكِل َجاِنَب   . 8 د. ِإبـَْراِهْيم     ج. يـُْوُسف     ب. إْمسَاِعْيل     تـَْوِفْيق أ.   لـِ ... ُغْرَفُة اْلُمَذاَكَرة   .7  قـَْهَوةوَ  َشايد.   َساَعةوَ  ُصْورَةج.   ِمْرَحاضو  ِبرَْكةب.   فَاْكسوَ نوْ فُ لْ تِ أ.   ... ِىفْ احلَْمام   .6  َزانَةد. اخلِ     ِة اْلِمْنَضدَ . ج    اْحلَاِئط ب.   َماِئَدةالْ أ.   ... َعَلى اَعةس َوال ْورَةص الوَ ْقوِميْ تـ ال  . 5  اْلُمَصلى د.     اْلَمْطَبخُ ج.   ُغْرَفُة اْجلُُلْوِس ب.   ُغْرَفُة النـْوِم أ.   ...  ُعْلِويّ الطَاَبق ىف ال  . 4  َمْكَتبد.     قـََلم ج.     ِمْقَلَمةب.     ِوَساَدةأ.   ...  ُغْرَفُة النـْومِ ِف5ْـ   .3  َحِديـَْقٌة َوِاسَعةٌ د.   طَاَبق ُعْلِويّ ج.   طَاَبق ُسْفِليّ ب.   َكِبيـْ



َواُن بـَْيِت َعمى ؟  .1   ! ةاءَ رَ قِ الْ  صّ نَ ا لِ قً فْـ وَ  بْ جِ أَ  )2تدريب (       . َما ِمْهَنُة َعمْى ؟10    ِلَمْن ُغَرُف النـْوم ؟  .5  ؟ ُغْرَفُة ْاَألْكلِ . أَْيَن 9      ُشْرَفة ؟أَْيَن ال  .4  ؟ ةرَ اكَ ذَ مُ الْ  ةُ فَ رْ غُ . ِلَمْن 8      َما اْسُم الشَجَرة ؟  .3  ِة َزْهرِية ؟اْلِمْنَضدَ َوَعَلى . ماذا 7      ؟ َورَاَء بـَْيِتهِ َماَذا   .2  اْجلُُلْوِس ؟ُغْرفَِة . َهْل الَكرَاِسي ِىفْ 6    َما ُعنـْ



َواُن بـَْيِت َعمى ىف شارع ...  .1  ! َأَصح ْاَألْجوِبَةرْ تَـ خْ اِ   )1تدريب (   يبعدختبار الاال َرة   َشَجَرةأ.   َعمْى... أََماَم بـَْيتِ   .2  َكِبيـْرٌ د.      َمْنَجاج.     َكالِْيَمايَاب.    َساَمارِيْنَداأ.   َما ُعنـْ  ِمْصَباحٌ د.     َزْهرِية ج.     َزْهَرةب.   َكَراِسي  أ.  ...فـَْوَق اْلِمْنَضَدِة   .10 د. ُمَصلى   ُغْرَفُة اْلَمْكَتبِ ج.   ُغْرَفِة اْجلُُلْوِس ب.   ْاَألْكلِ  أ. ُغْرَفةِ   ِىفْ ... َقْهَوةالوَ  ايش ال  . 9 د. َمحام   ُغْرَفُة اْلَمْكَتبِ ج.   ُغْرَفِة اْجلُُلْوِس ب.   اْلَمْطَبخ   أ.  ...ُغْرَفُة ْاَألْكِل َجاِنَب   . 8 د. ِإبـَْراِهْيم     ج. يـُْوُسف     ب. إْمسَاِعْيل     تـَْوِفْيق أ.   لـِ ... ُغْرَفُة اْلُمَذاَكَرة   .7  قـَْهَوةوَ  َشايد.   َساَعةوَ  ُصْورَةج.   ِمْرَحاضو  ِبرَْكةب.   فَاْكسوَ  نوْ فُ لْ تِ أ.   ... ِىفْ احلَْمام   .6  َزانَةد. اخلِ     ِة اْلِمْنَضدَ . ج    اْحلَاِئط ب.   َماِئَدةالْ أ.   ... َعَلى اَعةس َوال ْورَةص الوَ  ْقِوميْ تـ ال  . 5  اْلُمَصلى د.     اْلَمْطَبخُ ج.   ُغْرَفُة اْجلُُلْوِس ب.   ُغْرَفُة النـْوِم أ.   ...  ُعْلِويّ الطَاَبق ىف ال  . 4  َمْكَتبد.     قـََلم ج.     ِمْقَلَمةب.     ِوَساَدةأ.   ...  ُغْرَفُة النـْومِ  ِىفْ   .3  َحِديـَْقٌة َوِاسَعةٌ د.   طَاَبق ُعْلِويّ ج.   طَاَبق ُسْفِليّ ب.   َكِبيـْ



َواُن بـَْيِت َعمى ؟  .1   ! ةاءَ رَ قِ الْ  صّ نَ ا لِ قً فْـ وَ  بْ جِ أَ  )2تدريب (         . َما ِمْهَنُة َعمْى ؟10    ِلَمْن ُغَرُف النـْوم ؟  .5  ؟ ُغْرَفُة ْاَألْكلِ . أَْيَن 9      ُشْرَفة ؟أَْيَن ال  .4  ؟ ةرَ اكَ ذَ مُ الْ  ةُ فَ رْ غُ . ِلَمْن 8      َما اْسُم الشَجَرة ؟  .3  ِة َزْهرِية ؟َوَعَلى اْلِمْنَضدَ . ماذا 7      ؟ َورَاَء بـَْيِتهِ َماَذا   .2  اْجلُُلْوِس ؟ُغْرفَِة . َهْل الَكرَاِسي ِىفْ 6    َما ُعنـْ



ANGKET RESPON SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN QIRAAH  
MENGGUNAKAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF LEARNING DENGAN METODE 

JUZIYAH 

Nama : 

Kelas : 

Petunjuk Pengisian : 
a. Berilah tanda silang (x) pada kertas jawaban yang sesuai dengan pendapatmu sendiri 

tanpa dipengaruhi siapapun. Adapun keterangan jawabannya adalah sebagai berikut: 
SS : Sangat Satuju; S : Setuju; TS : Tidak Setuju; STS : Sangat Tidak Setuju  

b. Jawaban tidak boleh lebih dari satu pilihan. 
c. Apapun jawaban anda tidak mempengaruhi nilai pelajaran Qiraah, oleh karena itu 

hendaklah dijawab dengan sebenar-benarnya. 
 
 

NO PERTANYAAN 
RESPON SISWA 

SS S TS STS 
4 3 2 1 

1.  Saya menyukai cara guru mengajar/menyampaikan materi 
qiraah   menggunakan pembelajaran kelompok dengan 
metode pemenggalan kata 

    

2. Saya semakin semangat belajar pelajaran qiraah karena guru 
menggunakan pembelajaran kelompok  dengan metode 
pemenggalan kata 

    

3. Belajar qiraah dengan pembelajaran kelompok dengan 
metode pemenggalan kata membosankan. 

    

4. Belajar qiraah dengan pembelajaran kelompok  dengan 
metode pemenggalan kata  membuat suasana belajar menjadi 
aktif. 

    

5. Penggunaan pembelajaran kelompok  dengan metode 
pemenggalan kata sangat membantu saya dalam memahami 
materi pelajaran qiraah. 

    

6. Saya mampu mengenal  kosa-kata dengan mudah setelah 
belajar dengan menggunakan pembelajaran kelompok  
dengan metode pemenggalan kata. 

    

7. Saya mampu membaca kalimat dalam bahasa Arab yang 
sempurna setelah belajar dengan menggunakan pembelajaran 
kelompok  dengan metode pemenggalan kata. 

    

8. Belajar qiraah dengan menggunakan pembelajaran kelompok 
dengan metode pemenggalan kata  lebih menarik daripada 

    



belajar dengan tidak menggunakan pembelajaran  kelompok 
dengan metode pemenggalan kata. 

9. Penggunaan pembelajaran kelompok dengan metode 
pemenggalan kata memudahkan saya untuk 
mengidentifikasikan kata yang tepat  dalam membuat kalimat 
yang sempurna. 

    

10.  Penerapan pembelajaran kelompok dengan metode 
pemenggalan kata  dapat membantu saya untuk lebih mudah 
berinteraksi dengan guru dan teman-teman dalam belajar. 

    

11. Saya mampu mengenal kata dalam bahasa Arab dengan benar 
setelah belajar dengan menggunakan pembelajaran kelompok 
dengan metode pemenggalan kata. 

    

12. Saya mampu menentukan makna isi kandungan teks dengan 
mudah setelah belajar dengan menggunakan  pembelajaran 
kelompok  dengan metode pemenggalan kata. 

    

13. Saya mampu melafazdkan penggalan kata setelah belajar 
dengan menggunakan pembelajaran kelompok dengan 
metode pemenggalan kata. 

    

14. Saya mampu menunjukkan penggalan kata dari kalimat 
sempurna setelah belajar dengan menggunakan pembelajaran 
kelompok dengan metode pemenggalan kata. 

    

15. Saya mampu menggabungkan penggalan kata menjadi 
kalimat sempurna setelah belajar dengan menggunakan 
pembelajaran kelompok dengan menggunakan metode 
pemenggalan kata. 

    

 
 
 

KISI-KISI ANGKET ANGKET RESPON SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN 
QIRAAH  MENGGUNAKAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF LEARNING DENGAN 

METODE JUZIYAH 

 

 
NO INDIKATOR NOMOR SOAL JUMLAH 

SOAL 
1. Kognitif 5, 6, 12, 13, 14 5 Butir 
2. Psikomotorik 1, 2, 3, 4, 8, 11, 15 7 Butir 
3. Afektif 7, 9, 10 3 Butir 
 
 
 



 
Tests of Normality  

Siswa 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk  Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Data_tes Pre Tes .165 27 .058 .948 27 .195 

Pos Tes .130 27 .200* .952 27 .234 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance.   
Test of Homogeneity of Variances 

Data_tes 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.007 1 52 .934    
Paired Samples Statistics   Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pre_tes 30.93 27 10.473 2.016 

Pos_tes 65.93 27 10.004 1.925    
Paired Samples Test   Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  
Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference   Lower Upper 

Pair 1 Pre_tes - 
Pos_tes 

-35.000 8.660 1.667 -38.426 -31.574 -21.000 26 .000   



 
Frequencies 
 

P1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

setuju 9 33,3 33,3 33,3 

sangat setuju 18 66,7 66,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0   
P2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

setuju 14 51,9 51,9 51,9 

sangat setuju 13 48,1 48,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
 
 

P3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

sangat tidak setuju 13 48,1 48,1 48,1 

tidak setuju 14 51,9 51,9 100,0 

Total 27 100,0 100,0   
P4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

setuju 12 44,4 44,4 44,4 

sangat setuju 15 55,6 55,6 100,0 

Total 27 100,0 100,0   
P5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

setuju 7 25,9 25,9 25,9 

sangat setuju 20 74,1 74,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0   



 
P6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

setuju 14 51,9 51,9 51,9 

sangat setuju 13 48,1 48,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0   
P7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

setuju 12 44,4 44,4 44,4 

sangat setuju 15 55,6 55,6 100,0 

Total 27 100,0 100,0   
P8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

setuju 15 55,6 55,6 55,6 

sangat setuju 12 44,4 44,4 100,0 

Total 27 100,0 100,0   
P9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

setuju 13 48,1 48,1 48,1 

sangat setuju 14 51,9 51,9 100,0 

Total 27 100,0 100,0   
P10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

setuju 12 44,4 44,4 44,4 

sangat setuju 15 55,6 55,6 100,0 

Total 27 100,0 100,0     



P11 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

setuju 10 37,0 37,0 37,0 

sangat setuju 17 63,0 63,0 100,0 

Total 27 100,0 100,0   
P12 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

setuju 11 40,7 40,7 40,7 

sangat setuju 16 59,3 59,3 100,0 

Total 27 100,0 100,0   
P13 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

setuju 10 37,0 37,0 37,0 

sangat setuju 17 63,0 63,0 100,0 

Total 27 100,0 100,0   
P14 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

setuju 16 59,3 59,3 59,3 

sangat setuju 11 40,7 40,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0   
P15 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

setuju 12 44,4 44,4 44,4 

sangat setuju 15 55,6 55,6 100,0 

Total 27 100,0 100,0   
 
FREQUENCIES VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
  /STATISTICS=STDDEV MEAN 
  /ORDER=ANALYSIS. 

 



Bar Chart 
        



      



      



      



      



      



      



 
 
 

Statistics 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 

N 
Valid 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Statistics 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 

N 
Valid 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,6667 3,4815 1,5185 3,5556 3,7407 3,4815 3,5556 3,4444 3,5185 3,5556 3,6296 3,5926 3,6296 3,4074 3,5556 

Std. Deviation ,48038 ,50918 ,50918 ,50637 ,44658 ,50918 ,50637 ,50637 ,50918 ,50637 ,49210 ,50071 ,49210 ,50071 ,50637  



الطريقة اجلزئيةمدخل التعلم التعاوىن بأنشطة الطالب عند إجراء تدريس القراءة بتطبيق         
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