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           " " ِاْحرُِصْوا َعَلى تـََعلِم اللَغِة اْلَعَربِيِة فَِإنـَها ُجْزٌء ِمْن ِدْيِنُكمْ                    قال أمري املؤمنني عمر ابن اخلطاب رضي اهللا عنه :    (صدق اهللا العظيم)  2سورة يوسف آية  ِإنا أَنـْزَْلَناُه قـُْرآنًا َعَربِيا َلَعلُكْم تـَْعِقُلونَ     بسم اهللا الرحمن الرحيم  ستهاللا  ج 



حفظهما اهللا  ةاللذين ربياين صغري  آمنةوأمي املكرمة  سالدان إىل أيب املكرم  شكر وتقدير                                هداءإ   د  وأربع جبار الدين  أخ صغري وأبقامها يف سالمة الدين والدنيا واآلخرة وإىل  موين أنواع قد علوإىل أساتذيت يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية، الذين   بدرية و نيالوايت و نور بياين و زهر العيين.رياٍت أخواٍت كب إىل مجيع املدرس واملدرسات يف معهد املنار .و فطري و مصباح الفياينسرتيا و أخوات زهرة اليان و سكينة و سيت مرمي و نور احلكمة و رمضان يوسف و حارس يدي و أخوين حممد إوإىل مجيع أسريت وأصدقائي احملبوبني،   .هلم بالكثري تقديرا وإجالال إرشادا صحيحا العلوم املفيدة وأرشدوين شكرا جزيال على  هلن أقولو  للمرحلة املتوسطة، والطالبات يف الصف الثاين الئي وأصدقائي يمجيع زم وإىلمساعدن يف نيل البيانات هلذه الرسالة.وكذلك  شكرا جزيال على  هلم أقول واإلسالمية احلكومية. الرانريي جامعةيف  خري اجلزاء.  جزاكم اهللا و،يم يل يف إجناز هذا البحث العلممساعد  



اللغات ينطق ا اإلنسان وأوسعها. احلمد هللا الذي جعل العربية لغة القرآن وأفضل       بسم اهللا الرحمن الرحيم  ه  دام خاستفقد انتهت الباحثة بإذن اهللا وعونه من كتابة هذه الرسالة حتت املوضوع "   وعلى آله وأصحابه أمجعني.  حممد صلى اهللا عليه و  سلم والصالة والسالم على حبيب الرمحن المنار  بية بمعهديسة تجر (در  مهارة القراءةعلى  ألعاب األوراق الممزقة لترقية قدرة الطلبة اليت قدمتها لكلية الرتبية وتأهيل املعلمني جلامعة  ")Aceh Besarاإلسالمية الحديث للترقية  كمادة من املواد املقررة لنيل درجة املرحلة المية احلكومية دار السالم بندا آتشيه  الرانريي اإلس رسالة  الباحثة يف إشراف  الفارغةعلى مساعدما وأوقاما  املاجستري و صفرية، املاجستري للمشرفني الفاضلني، مها الدكتورندس شريف الدين هاشم العميق الشكربقدم الباحثة تتمث   واآلخرة.أمي آمنة  الذين ربياها تربية حسنة وهّذباها ذيبا نافعا،لعل اهللا جيزيهما أحسن الثوب يف الدنيا تتقدم الباحثة بالشكر العميق لوالديها احملبوبني أيب سالدان و  ،السعيدةويف هذه الفرصة   اجلامعية األوىل يف الرتبية اإلسالمية.



ملدير جامعة  ر العميقالشكبقدم الباحثة تلعل اهللا جيزيهما خري اجلزاء.مث تو هذه الرسالة،  لكتابتها  و  ية، واملعلمني فيه الرانريي اإلسالمية احلكومية، وعميد كلية الرتبية، ورئيس قسم تعليم اللغة العرب ملوظفي مكتبة جامعة كما تقدم جزيل الشكر  .حيث قد شجعوا الباحثة يف كتابة هذه الرسالة  . للرتبية اإلسالمية ومدرسيها معهد املنار احلديثثة خبالص الشكر إىل أساتذة قدم الباحتوت  كتابة هذه الرسالة.ة إىل إمتام  الرانريي الذين ساعدوها يف إعارة الكتب احملتاج نقدا بنائيا وإصالحا نافعا إلكمال  ني أن يقدمواالقارئويف هذه الرسالة ترجو الباحثة من   إمتام كتابة هذه الرسالة.الشكر للزميالت والزمالء احملبوبني الذين قد ساعدوها بتقدمي بعض أفكارهم النافعة ودفعوها إىل الذين قد بذلوا أوقام وساعدوها جلميع البيانات يف أعداد هذه الرسالة. وكذلك تقدم كلمة  وهم     قائمة المحتويات  الباحثة  م 2018 يناير 23دار السالم،   . عامة نيهذه الرسالة، وعسى اهللا أن جيعلها نافعة للباحثة خاصة وللقارئ
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عميد كلية الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية  خطاب اإلشراف من -1    قائمة الملحقات   ل  تشيه على لرانريي اإلسالمية احلكومية بند آاعميد كلية الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة  إفادة -2 .على تعيني املشرفني هتشيآ ابند          .السرية الذاتية -11 البحث. الصور عند -10 .إجراء جدول ت -9 .لبةللطقائمة املالحظة  -8 للمدّرسة.قائمة املالحظة  -7 االختبار البعدي.  أسئلة -6 االختبار القبلي.  أسئلة  -5 .خطة التعليم -4  .عن البحث امليداين إفادة رئيس املدرسة معهد املنار احلديث للرتبية اإلسالمية -3 .القيام بالبحث



دراسة ( استخدام ألعاب األوراق املمزقة لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة :   عنوان البحث   مستخلص البحث  م  والسبب الذي دفعت الباحثة الختيار هذا املوضوع ألا ترى أن (دراسة جتريبية مبعهد املنار)". استخدام ألعاب األوراق املمزقة لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءةهذه الرسالة " إن موضوع    140202186:          رقم القيد  حلمي يانيت:     الكاملاالسم   )Aceh Besar  جتريبية مبعهد املنار احلديث للرتبية اإلسالمية على مهارة القراءة على ترقية قدرة الطلبة يهدف هذا البحث إىل التعرف .سائما وكسال يف التعلماملنار ال يقدرون على قراءة النصوص العربية قراءة صحيحة و يشعر التالميذ بعض الطلبة يف معهد  التعرف على رغبة الطلبة يف تعلم القراءة باستخدام  و ألعاب األوراق املمزقة مبعهد املنار مباستخدا هذه الرسالة فهو حبث  ها الباحثة يف كتابةتأما منهج البحث الذي اتبع و.ب األوراق املمزقة ألعا قامت الباحثة باالختبار القبلي والبعدي  واملالحظة املباشرة.وأما  قد ميع البياناتجل جترييب. و عينة يف طالبا وأخذت الباحثة 284يف هذه البحث مجيع الطالب مبعهد املنار وعددهم اتمع  ألعاب األوراق املمزقة يرقي قدرة ستخدام ان ا. طالبا 27الذي يبلغ عددهم  الفصل الثاين "ج" نتيجة االختبار القبلي ة يف بجوبة الطلكما ظهر يف حتليل األعهد املنار،مب ة على مهارة القراءةبالطل  القراءة يرقي قدرة طلبة مبعهد النمار.هذا يدل على أن استخدام ألعاب األوراق املمزقة على تعليم و . 2،06>9،62 <87،57 لصيغةبا) T” Tabel“) أعلى من نتيجة (T” Test“نتيجة ( حيث إنونتيجة االختبار البعدي 



   ن 
ABSTRACK Judul Skripsi: Penggunaan permainan sobekan kertas untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam ketrampilan membaca (Studi Eksperimen di Pesantren Modern Al-Manar) Nama   : Helmi Yanti NIM   : 140202186  Judul skripsi ini adalah “Penggunaan permainan sobekan kertas untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam ketrampilan membaca”dirasah Tajribiyah di Ma’had Al-Manar,sebab peneliti mengambil judul ini adalah karena peneliti melihat bahwa sebagian siswa Al-manar belum mampu membaca teks Bahasa arab dengan Baik dan benar,dan siswa juga merasa bosan dan malas ketika proses belajar mengajar berlangsung.oleh karena itu,tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan dan minat siswa dalam penggunaan permainan sobekan kertas dalam pembelajaran qiraah di ma’had Al-Manar.adapun metode penelitian yang digunakan peneliti adalah pree experiment dan peneliti mengumpulkan data melalui lembar observasi dan tes,sedangkan populasi didalam penelitian ini adalah semua murid di MtSS Almanar yang berjumlah 284 siswa,dan sampel yang diambil didalam penelitian ini adalah kelas VIII/C yang berjumlah 27 siswa.Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa T test lebih besar dari T tabel yaitu 2,56<9,62>87,57 hal ini menunjukkan bahwa penggunaan permainan sobekan kertas dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa di ma’hal Al-Manar.      



     س 
ABSTRACK  Title: The using of torn pieces of paper to improve students’ reading skill (Experimental Studies at Al-Manar Islamic Boarding school) Name     : Helmi Yanti Student Number : 140202186   The Title of this thesis is “The using of torn pieces of paper to improve students’ reading skill (Experimental Studies at Al-Manar Islamic Boarding school).The reason why does the writer take this title because she saw some of almanar students have not been able to read Arabic text properly and correctly and the students also bored with the process learning.The aim of this experiment is to find out the effectiveness and interest of torn pieces of paper to improve students’ reading skills at Al-manar Islamic boarding school.The method that use in this experiment is pree experiment and the researcher collected the data from observation and test.The population of this experiment is all students at Almanar Islamic boarding school with amount of 284 students and the sample of this experiment is the students of class VIII/c with amount of 27 students.The result of this experiment which is taken from the test is the bigger than table 2,56<9,62>87,57.This suggests that the use of torn pieces of paper can improve students’ reading ability in Al-Manar Islamic Boarding school.       



يتعرف اإلنسان على  اليت ال ميكن االستغناء عنها،ومن خالهلاوالقراءة من وسائل االتصال املهمة          والقيم إىل أذهان الطالب وتوضحها.التعليمية.والوسائل التعليمية هي كل ما يستعني به املدرس على إيصال املادة العلمية وسائر املعارف إن ىف تعليم اللغة العربية عوامل تؤثر جناح الطالب، ومن تلك العوامل هي الوسائل           املقروءة، كانت القراءة مادة من مواد اللغة العربية اليت تعلم يف معهد املنار.تعليم القراءة ينبغي للمدرس أن يستعمل الوسائل التعليمية تسهيال للطلبة على فهم النصوص القراءة مهارة من املهارات اللغوية األربع، هي مهارة اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة، ففي         البحث   مشكلة  -  أ    البحث اتأساسي  لالفصل األو     1 ه يف الدرس والتحصيل وشغل أوقات وأدات األساسية،خمتلف املعارف والثقافات،وهي وسيلة التعلم  اآليل املكثف للتمكن من التدريب  يكلف املرء جهدا يف الفهم و ق،تعلم اللغة عمل شا إن               1 الفراغ. وهذا اجلهد متطلب يف كل حلظة طوال  استعمال اللغة اجلديدة،وللتنمية املتواصلة ملهاراا املختلفة.    9.ص ،) م۱۹٨٣دار املريخ، : الرياض(الطبعة األوىل اللغات األجنبية،األلعاب اللغوية في تعليم ، ناصف مصطفى عبد العزيز  2  98)، ص. 2010رياض: دار املسلم، (ال ،ماهيتها وطرائق تنميتها اللغوية، المهارات عليان أمحد فؤاد  1                                                              2.واملكتوب اللغة يف إطارها الكامل يف احلوارات واحملادثات والقراءة والتعبريويف حاجة إىل تغذية وتدعيم عدة سنوات،لتوفري القدرة للدارس على معاجلة  برنامج تعليم اللغة،



ري، وقد جوت إ يف أتشيه كربى الذي يقع على إن معهد املنار هو معهد من املعاهد اإلسالمية    2 احلديث واإلمالء الفقه و طلبة على ادراك العلوم املتنوعة،منها قام املعهد بتعليم اللغة العربية ليساعد ال لك ال بد على كلهم أن يسيطروا اللغة العربية جيدا على ذعتمادا إ و النحو والصرف وغري ذلك. لبة على سيطرة العلوم وفهما سليما وهلا عالقة قوية مع أن القراءة تلعب دورا هاما يف إقدار الط  لك.رأ "كيف حالك"ب"كيف هالك" وغري ذالعربية قراءة صحيحة، على سبيل املثال يقولكن يف الواقع كان بعض الطلبة يف هذا املعهد ال يقدرون على قراءة النصوص  والسيما القراءة. "استخدام ألعاب األوراق املمزقة لرتقية عن لذلك تريد الباحثة أن تبحث  بفهم النصوص املقروء.   استخدام ألعاب األوراق املمزقة.عملية التعليم القراءة ب يفتسهيل املدرس  درس،للم-٢  وخصوصا يف تعلم القراءة.يف تعلم اللغة العربية الفهم أن يكونوا فارحني ويسهل  للطالب، -١  وأما أمهية البحث فهي كما يلي :  أهمية البحث -د  التعرف على رغبة الطلبة يف تعلم القراءة باستخدام ألعاب األوراق املمزقة. -٢  باستخدام ألعاب األوراق املمزقة.ترقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة  التعرف على  -١  : فهيأما أهداف البحث يف اإلجراء هذا البحث     أهداف البحث -ج هل يرغب الطلبة يف تعلم القراءة باستخدام ألعاب األوراق املمزقة ؟ -٢  رقي قدرة الطلبة على مهارة القراءة ؟استخدام ألعاب األوراق املمزقة يهل  -١  االتيتني :ن تبحث عن السؤالني أفارادت الباحثة تلك املشكلة السابقة، بناء على   أسئلة البحث  -ب  قدرة الطلبة على مهارة القراءة".



  استخدام -1 :وهي ين بعض األلفاظ أو املصطلحات.قبل أن تبحث الباحثة هذه الرسالة حتسن ا أن تشرح معا        مصطلحات البحث - و    املنار, خاصة يف فهم املقروء.الثانوية اإلسالمية  القراءة باملدرسة لىع مل تكن فعاال لرتقية قدرة الطلبة ن استخدام "ألعاب األوراق املمزقة"إ  (Ho) :الصفر  الفرض -2  فعالية لرتقية قدرة الطلبة على القراءة باملدرسة الثانوية اإلسالمية املنار، خاصة يف فهم املقروء"ألعاب األوراق املمزقة"إن استخدام   (Ha) :الفرض البديل -1  وأما الفروض اليت قدمتها الباحثة يف هذه الرسالة كما يلي :    وتعليمها.وهي أن البطاقة إحدى الوسائل يف تعليم القراءة وهي إحدى العناصر املهمة يف تعليم اللغة العربية هلذه الرسالة فهو : كان البحث يف هذه الرسالة تقوم على اإلعتبار األساسي ر األساسي أما اإلعتبا        الفروض و فتراضاتإ -ه   استخدامها يف القراءة ولزيادة اخلربات والعلوم التعليمية.تعرف األلعاب األوراق املمزقة و  أن للباحثة، -٣    3



واستخدام اصطالح األلعاب يف اللغة العربية لكي  حيسبون أن الفصل شيء خميف.أنشطة يف تعلم الطالب على التصميم هادئ وفريح ألن بعضهم األلعاب     ألعاب األوراق املمزقة -2    واملراد هنا هو استعمال ألعاب األوراق املمزقة على مهارة القراءة للوصول إىل أغرض معينة.  3خادما"وهو يف املعىن "اختذه  استفعاال. - يستفعل –استخداما على الوزن استفعل  –يستخدم  –كلمة استخدم مصدر من استخدم          4 مشوقة على ممتعة و  جمال وسعا يف األنشطة الفصيلة، لتزويد املعلم والدارس بوسيلةتعطي  ومفهوم ألعاب األوراق 4.عناصر اللغة.وتوفري احلوافر التنمية املهارات اللغوية املختلفة   أن ألعاب هو :  Fathul Mujib dkk وقال    5.املمزقة لغة هو قراءة بعض القطع والنصوص واعادة ترتيبها
Permainan adalah situasi atau kondisi tertentu saat seseorang mencari kesenangan atau 
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ائل الذي يسهل احدى الوس ه الرسالة فهووأما املراد باأللعاب األوراق املمزقة عند الباحثة يف هذ    املالعبة هي هيئة أو ممتعة اخلاصة من عرب أنشطة اللعبة.       Fathul Mujib,Nailur Rahmawati.Metode permainan-permainan edukatif dalam belajar Bahasa 6  12.)ص ه1983 دار املريخ،: وىل(الرياضالطبعة األ ،لعاب اللغوية في تعليم اللغات األجنبيةأ ناصف مصطفى عبد العزيز،  5    .12.)ص ه1983 دار املريخ،: وىل(الرياضالطبعة األ ،لعاب اللغوية في تعليم اللغات األجنبيةأ ناصف مصطفى عبد العزيز،   4  .١٧١.م)ص ٢٠٢٢دار املشرق (بريوت:، الطبعة التاسعة والثالثون ،ألعالمالمنجد في اللغة وا، مؤسسة دار املشرق  3                                                             ترقية -3  ة.الطلبة عند القراء

arab,(Jogjakarta: Diva Press), Hal:26.  



ىل حال واصطالحاهي تنقل من حال إ،ترقية :رّفع و صّعد–يرّقى -ترقية لغة مصدر رّقى       5 هي القدرة على الشيئ والتمكن  قدرة"و -قدرا- يقدر –كلمة قدرة لغة مشتقة من "قدر      قدرة  -4    لعاب األوراق املمزقة.هنا ترقية قدرة الطلبة باستخدام أواملراد  .7حىت بلغ غايته " مبعىن قدرة الطالب أن قراءةن كلمتني مها "مهارة" و "ال" ترتكب ملقراءةكلمة "مهارة ا مهارة القراءة -6  صري يف مرحلة الثناوية.معهد املنار العيف مرحليت التعليم الثانوية أو العالية، فاملعىن الذي أراد الباحثة هنا، هم الذي يدرسون يف اصطالحا هو الذي يطلب العلم سواء كان يف املدرسة أم يف املعهد ويطلق عرفا على الطلبة يطلب" و - ، وهو اسم فاعل من "طلب10الطلبة مفردها الطالب مبعىن التلميذ       الطلبة  -5  ، واملراد هنا يعين مهارة الطلبة على القراءة.9التدريب املناسبواصطالحاهي مهارة حاضرة تقابل القابلة الىت تشري إىل ما ميكن أن يفعله إذا نال  .8منه قراءة :تتبع بالنظر نصا مكتوبا أو مطبوعا ونطق -يقرأ- فكلمة القراءة لغة هي قرأ شيئا عند تعليم اللغة العربية.  قرؤواي   101-99)، ص. 2010ض: دار املسلم، (الريا ،، المهارات اللغوية: ماهيتها وطرائق تنميتهاعليان أمحد فؤاد  12    843)،ص2003دار املشرق، (بريوت: ،المنجد الوسيط كميل اسكندر حشيمة،   11    ٤٦٨.,...,صالمنجد في اللغة واألعالم ،املشرق مؤسسة دار10  ١٠م)ص. ١٩٨١(بريوت :دار العلوم للمال يني, ,العربية –قاموس التربية اإلنجلزية ،حممد علي اخلويل9  ٧١٨ .م) ص ١٩٧٣دار املعارف, الطبعة الثامنة,(القاهرة :، المعجم الوسيط، إبرهيم أنيس8  ٣٦٧ .ص،...المنجد في اللغة واألعالم،مؤسسة دار املشرق 7                                                             12حل املشكالت،واالنتفاع به ىف املواقف احليوية، واملتعة النفسية باملقروء يف معه، واإلفادة منه التفاعلو  ونقده نطق الرموز وفهمها وحتليل املقروء هو القراءة اصطالحىمفهوم  وأما 11بكلماته



بعة ملؤسسة بوغغ جومفا" معهد املنار هو مؤسسة من املؤسسات الرتبوية اإلسالمية التا      معهد املنار العصري  -7    نار.امل يف معهدواملراد بالقراءة عند الباحثة يف هذه الرسالة يعين املادة الدراسية اليت يعلمها املعلم اخلاص     6 والقراءةوالكتابة. وهذا املعهد يقع يف قرية مل فرمي، العلوم اللغوية ومهارا مثل اإلستماع والكالم تشية الكربى حيث أا تقام لرتبية الطلبة تربية حسنة، وكان هذا املعهد تم كثريا يف مل فرمي آ مخس القاءات يف السنة احلد الزماين : تريد الباحثة ان حتدد وقت استخدام هذه الوسيلة   -3    واخلاصة يف الفصل الثاين.     احلد املكاين : تريد الباحثة أن حتدد هذه الرسالة باملدرسة الثانوية اإلسالمية املنار  -2    .األوراق املمزقة لرتقية قدرة الطلبة على القراءة باملنهج التجرييب"احلد املوضوعي : تريد الباحثة أن حتدد هذه الرسالة حتت املوضوع " استخدام ألعاب   -1  حدود البحث - ز     13.جوت إري،أتشية كربى    .Yayasan pendidikan islam dan penyantunan anak yatim”bungong jeumpa”profil al-manar 2004 13                                                                    م 2018- 2017الدراسة 



ألهداف اإن املعلمني يستعملون الطرق والوسائل اليت ال تناسب املادة املدروسة و   : مشكلة البحث 14م 2004دراسة نوفي أروندا األولى الدراسة  الدراسات السابقة -ح        7 طريقة  يف تدريس القراءة،هذه  inkuiriهارة القراءة،مثال استخدام طريقة التدريسية يف تعليم م ن مساعدة ال تناسب املادة املدروسة ألا تطلب الطالب سيطرة املواد القراءة دو  احلالة مل تكن ممكنة للطالب ان تعملها لكون مبتدئ اللغة العربية وليس املدرسني،وهذه  حيث  ه الباحثة يف هذا البحث هو منهج جترييبتإن منهج البحث الذي استخدم  : منهج البحث .معرفة فعالية استخدام طريقة املناقشة بوسيلة األوراق املمزقة يف تدريس القراءة .2 .يفية استخدام طريقة املناقشة بوسيلة األوراق املمزقة يف تدريس القراءةمعرفة ك .1  :أهداف البحث   كافية فيها،حىت ال يستطيعوا ان حيققوا أهداف التعلم والتعليم.لديهم كفاءة   وهي تبدأ بشرح النص مث تقسم املدرسة  األوراق املمزقة يكون من عدة اخلطوات.اليت جترى ا الباحثة يف تديس القراءة باستخدام طريقة املناقشة بوسيلة إن اخلطوات  .1  : أهم نتائج البحث    .يقوم البحث باستخدام طريقة املناقشة بوسيلة األوراق املمزقة يف تدريس القراءة حبث غري منشور لنيل درجة ، استخدام طريقة المناقشة بوسيلة األوراق الممزقة في تدريس القراءة نويف أروندا،  14                                                                م2004إلسالمية احلكومية بند أتشيه، املعلمني جبامعة الرانريي االبكالوريا يف تعليم اللغة العربية، بكلية الرتبية وتأهيل 



راق املمزقة تكون فعالة يف ترقية قدرة الطلبة يف إن استخدام طريقة املناقشة بوسيلة األو  .2  وآخرا تأمر املدرسة الطالب من كل فرقة لذكر ما ناقشويف فرقتهم.  الطالب.ترتيب اجلمل لديهم حىت تكون فقرة جديدة،وتأخذها املدرسة قطعة من الورق عند وتأمر املدرسة الطالب ملناقشة يف  وتوزع قطعة من الورق للطالب. الطالب يف الفروق    8 استخدام طريقة املناقشة بوسيلة األوراق املمزقة يف إال أما ختتلفان عن  منهج التجرييب.اتفقت هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف تدريس القراءة وتتفقان أيضا يف استخدام  صل.يتعلم إما داخل الفصل أو خارج الفيرجي اىل الطالب يف معهد دار العلوم أن يلفظوا ويستخدموااملفردات اليت قد   .2 .هلا آثار كبرية لرتقية قدرة الطالب يف فهم القراءةيرجى من املدرس أن يستخدم الطرق والوسائل التعليمية املتعددة يف تعليم القراءة ألن   .1  : أهم توصيات .فهم القراءة بحث عن ألعاب تشيه، أما الدراسة احلالية فعهد دار العلوم بندا آمبوتعلمها تدريس القراءة  حبث غري منشور لنيل درجة البكالوريا يف تعليم اللغة العربية، ،في تدريس القراءة استخدام القصة المصورة نورماينا، 15                                                             باملالحظة املباشرة ليس هلن دوافع قوة فيها.لكن وجدت الباحثة بعد القيام  القراءة،فبناء على ذلك البد على الطالبات مبعهد دار اإلحسان أن ميلكن دوافع كبرية يف تعلم  املواد بنسبة للمتعلم غري العريب ألنه يتكون من العناصر القواعد.إن القراءة من اصعب   :مشكلة البحث   15م 2014نورماينا  دراسة الدراسات الثانية    األوراق املمزقة على مهارة القراءة مبعهد املنار.     م.2014إلسالمية احلكومية بند أتشيه، بكلية الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريي ا



ات باستخدام القصة املصورة يف تعليم القراءة مبعهد دار ملعرفة دوافع الطالب .1  : أهداف البحث      9 ه الباحثة يف هذا البحث هو منهج إجراءي حيث يقوم  تإن منهج البحث الذي استخدام  منهج البحث :  .اإلحسانملعرفة التحصيل الدراسي عند الطالبات باستخدام القصة املصورة مبعهد دار  .2 .اإلحسان يرقي دوافع الطالبات على القراءة كما ظهر يف نتائج  استخدام القصة املصورة .1  : أهم نتائج البحث  املصورة لرتقية دوافع الطالب على القراءة.البحث باستخدام القصة  تسهل الطالبات على فهم املقروء حىت يرقي التحصيل وكانت القصة املصورة  .2 اإلستبانة كل الدور. ا الدراسة ، أمعهد دار اإلحسانمبوتعلمها يف تدريس القراءة  القصة املصورةاستخدام  تلفان عنإال أما خت الية يف تدريس القراءة،اتفقت هذه الدراسة مع الدراسة احل عن اللغة العربية.يرجي أن يتعلم الطلبة تعليما عميقا ويقرؤون كتب اللغة العربية لرتقية املعرفة خاصة  .2 على قراءة جيدة وفصيحة.أن يطبق املدرس وسيلة القصة املصورة يف تدريس القراءة حىت يسيطر الطلبة يرجي  .1  أهم توصيات : الدراسي على القراة. وختتلفان أيضا  بحث عن ألعاب األوراق املمزقة على مهارة القراءة مبعهد املنار.احلالية ف



ألن املدرس  أن الطالب يف معهد دار اإلحسان بعضهم ال يقدرون مادة النحو متاما،  مشكلة البحث : 16م 2015 جوت دوي أغستنادراسة  الدراسة الثالثة  فتستخدم املنهج التجرييب.احلالية يف استخدام منهج البحث، تستخدم الدراسة السابقة املنهج اإلجرائي، وأما الدراسة     10 الطلبة بعد استخدام األلعاب اللغوية على التدريب النحو مبعهد دار معرفة دوافع  -1  : البحثأهداف   ال يستخدم الوسائل املناسبة يف تعليم النحو والطالب يسأمون يف تعلمه. ه الباحثة يف هذا البحث هو منهج جترييب حيث يقوم تإن منهج البحث الذي استخدم  : منهج البحث اإلحسان.معرفة ترقية قدرة الطلبة بعد استخدام األلعاب اللغوية على فهم النحو مبعهد دار  -2 اإلحسان. حبث غري منشور لنيل درجة البكالوريا يف تعليم  ،استخدام األلعاب اللغوية على التدريب النحو ،جوت دوي أغستنا 16                                                             أهم التوصيات : النحو.إن استخدام األلعاب اللغوية أن ترقي التحصيل الدراسي عند الطلبة على فهم  -2 تستطيع أن ندفع رغبة الطلبة يف تعلم النحو. األلعاب اللغويةإن استخدام  -1  : أهم نتائج البحث  م العاب اللغوية لرتقية قدرة الطلبة على تدريب النحو.البحث باستخدا   م.2015إلسالمية احلكومية بند أتشيه،اللغة العربية، بكلية الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريي ا



إال أما  اتفقت هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف استخدام ألعاب اللغوية، وللقارئني.او نقصا وأن يصلحوا هذه العيوب حىت يكون هذا البحث كامال مفيدا للباحثة فيها خطأ  يرجوا من القارئني الذي يقرؤون هذا البحث أن يفضل بالنقد إذا وجدوا -3 قدرة الطلبة على تدريب النحو.لرتقية يرجي من املدرس أن يستخدم األلعاب اللغوية يف تعليم النحو ألن هلا آثار كبرية  -2 عملية التعليم جيدة وصحيحة.إهتماما كبريا باعداد الوسائل التعليمية فيها لكي جتري  يرجي ملدير املعهد أن يهتم -1    11 ر اإلحسان، عهد دامبوتعلمها لعاب اللغوية يف تدريس النحو ختتلفان عن استخدام أ  ”pedoman akademik dan penulisan skripsi fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Ar-raniry Banda Aceh 2016“  الرتبية وتدريب املعلمني جا معة الرانريي اإلسالمية احلكومية يف كتاب:وأما طريقة تأليف يف هذه الرسالة فتعتمد الباحثة على طريقة التأليف اجلارية املقرورة يف كلية        طريقة كتابة الرسالة -ط   بحث عن ألعاب األوراق املمزقة على مهارة القراءة مبعهد املنار.احلالية فأما الدراسة 



ونظر  قرآنا مبعىن تتبع كلمةو  - قراءة –يقرأ   -مصدر من قرأ  القراءة لغة هى مفهوم القراءة  - أ  طار النظريإلا  الفصل الثاني  12   حل  يف معه، واإلفادة منه التفاعلو  ونقده ا وحتليل املقروءنطق الرموز وفهمه هو مفهوم القراءة اصطالحى وأما 1.لى املكتوب وطالعهع النظر ىا أو ألقونطق  وغريه من املربني وعلماء  Thorandikeونتيجة لألحباث اليت قام ا ثورنديك   2املشكالت،واالنتفاع به ىف املواقف احليوية، واملتعة النفسية باملقروء. القراءة واستغالل القراءة يف تكوين اهتماماتوأغراض اتقان املهارات  - فيما يلي :اللغة األخرى من أهداف عامة،لكن القراءة هلا أهداف خاصة ا ميكن أن نشري إليها ز اللفظية املكتوبةوتفسريها،وتشارك ما يف فنون تعترب القراءة عملية لشرح الرمو  أهداف تعليم القراءة  - ب  3حافز للقراءة.أصبحت القراءة نطقا وفهما،فإن القارئ إذا مل يفهم ما يقرأ فلن يكون هناك معىن وال التعرف على الرموز ونطقها وترمجة هذه الرموز إىل ما تدل عليه من معاين وأفكار))وذا مفهوم القراءة وتطور فأصبح ((  النفس حول األخطاء يف قراءة املتعلمني للفقرات،تغري )، 2010: دار املسلم،  (الرياض ،ماهيتها وطرائق تنميتها اللغوية، المهارات عليان أمحد فؤاد 2    843.)،ص2003دار املشرق، : (بريوت ،المنجد الوسيط اسكندر حشيمة،كميل  1                                                              .جديدة   99...،ص.ماهيتها اللغوية، المهارات عليان أمحد فؤاد 3  .101ص.



تعريف  الهلا منها كالدقة، واالستقالل يفيتطلب إىل القارئ من خ هارات اليتاملو     5حل الرموز املكتوبة، وفهم معانيها بسهولة ودقة، وال دخل للصوت فيها.خربات القارئ السابقة مع تفاعلها باملعىن اجلديدة املقروءة وهي متثل على ىف حدود القراءة الصامتة هي استقبال الرموز املطبوعة، وإعطاؤها املعىن املناسب املتكمل  تةالقراءة الصام -1 تقسيم القراءة من حيث طريقة أدائها إىل قسمني، ومها:   .أنواع القراءة -ج  4اكتساب على املعرفة نريدها من خالل أفكار اآلخرين بواسطة القراءة. - لقارئني وإغناؤها.توسيع اخلربات واملعلومات لدى ا - استخدام املراجع واملعاجم.يئة الفرصة للمتعلم كي يكتسب فنية معقولة مع تنمية القدرة على  - احلياة، وحل املشكلة به. قروء يفع بالقراءة، واالنتفاع باملا تتنمية اإلستم - تنمية القدرة على القراءة ىف سالمة وانطالق وفهم. - والرتاكيب اجليدة.تزويد القارئ حبصيلة متحددة من املفردات اللغوية  -  13 القراءة. وهذا يشغل  الفهم، والسرعة يف يفوزيادة الثروة اللفظية، والعمق  الكلمات،   107...، ص. ، المهارات اللغويةعليان، أمحد فؤاد5  123-122...، ص. ، المهارات اللغويةعليان، أمحد فؤاد 4                                                              6لنطق، وحسن األداء.وجودة اواستخدام أعضاء النطق استخداما سليما. وهي فرصة للتمرن على صحة القراءة، القراءة اجلهرية هي التقاط الرموز املطبوعة مث اجلهر ا باضافة األصوات،    القراءة الجهرية -2  .بطريقة اشارة النص والسياق، واستخدام املعاجم اللغوية



ىل الطاحون هو الغاية اليت يسعى إليها أصحاب النظريات الوصول إجند أن   طرق تدريس القراءة -ه  7خبرباته يف لغته األم، واللغات األخرى اليت يعرفها.جيب أن تليب املواد القرائية حاجات الدارس، وتوافق إهتمامته،وتتصل  -4 القرائية مناسبة ملستوى الدارسني اللغوي.أن تكون املواد  -3 أن تكون مناسبة ملستوى الدارسني الثقايف. -2 أن تكون املواد القرائية جذابة وشيقة. -1  جيدة، علينا أن نأخذ باملعايري التالية :ختيار النصوص القرائية املناسبة، وحىت نصل إىل النصوص أصعب األمور امن   أسس اختيار النصوص القراءة  -د  14 (الدار  ،تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في ضوء المناهج الحديثة خمتار الطاهر حسني،7  109...،ص.مهارات اللغويةال عليان،أمحد فؤاد، 6 ____________________      :8األول االبتداءي،مهابية يف الصف هناك طريقتان اثنتان لتدريس القراءة العر   وكيفية اكتسابه للمعروفة،أو ما يراه يف اللغة من اخلصائص واملزايا.إمنا هو ما حيمله من أفكار حول واقع اإلنسان وعقله وفكره أخرى أو أسلوبا على آخر،حقل تدريس اللغات،وأن ما جيعل هذا الباحث أو ذاك يفضل طريقة على املختلفة يف  (القاهرة: الطبعة الثالثة ،ية اإلسالميةباللغة العربية والتربديس الخاصة طرق الت، فخر الدين عامر 8  283.ه) ص   2011العاملية:       254 .علم الكتب) ص



تسمى هذه الطريقة ب(اجلزئية) ألا تبدأ بتعليم اجلزء (احلرف / املقطع)  التركيبية –الطريقة الجزئية   - أ  15 ،وتركيب الكلمة إىل جانب ،مث تركيب اجلزء إىل جانب اجلزء لتكوين الكلمةأوال املدامك اللغوي  املتكامل من هذه  لتكوين اجلملة،مث تركيب البناءالكلمة  ن تعليم هذه الكلّيات لألطفال سكا يؤد معًىن بذاته،وهي حتليلّية ألكال متماهي كلّية ألا تبدأ من (كلّيات) تتكون من أجزاء،تشّكل يف جمموعها   التحليلّية –الطريقة الكلية    - ب الطريقة الصوتية - الطريقة اهلجائية -  وتندرج حتت هذه الطريقة األساليب (الطرائق الفرعية) التالية :  الثالثة.     القصة (واألغنية أيضا) طريقة - طريقة العبارة - طريقة اجلملة - طريقة الكلمة -  من الواقع الذي تنتلق منه،لعّل امهها ما يلي :بينها.ويندرج حتت هذه الطريقة جمموعة من الطرائق الفرعية،تكتسب تسمياا يتم إال بتحليلها إىل أجزائها ومكّوناا،وإكتشاف العالئق القائمة ال 



هات وغرس القيم، الدارسني على املهارات وإكتسام العادات وتنمية االجتالتحسني عملية التعليم، وتوضيح معاين الكلمات وشرح األفكار وتدريب ويقصد بالوسائل التعليمية يف كتاب أخر هي كل أداة يستخدمها املعلم     وسائل تدريس القراءة - و  16 ساسي من جانب املعلم على استخدام األلفاظ والرموز االعتماد األدون  ة اليت يدرسها وتوّضحها التفكري وتواصل أطرافه،وتثري اإلهتمام يف نفسه باملاده النشاط الذايت،وحتثه على إدامة لتفكريه،ومتده باخلربة احلقيقية اليت ختلق فيومن فوائد الوسائل التعليمية أا تزود الطالب بأساس حمسوس       9.واألرقام ، (بندا أتشية : املمتز تطوير منهج تعليم تقويم اللغة العربية للناطقين بغيرهاترميزي نينرسي،  9                                                             السبورة وملحقاا.  - ب اختالفها.على الكتاب املدرسي وغري املدرسي،االت والدوريّات،والنشرات   - أ  وهي اليت يستفاد منها عن طريق نافذة العني،وأمهها : الوسائل البصرية. -1  تصنف هذه الوسائل يف االت التالية :   10راه موضحا بوسيلة ما فال ينساه.سيلة،كما تؤكد على ما يتعلمه،ويالو  (القاهرة: الطبعة الثالثة،اإلسالميةية ديس الخاصة باللغة العربية والتربطرق الت، فخر الدين عامر 10  112)، ص.2015استيتوت،    254علم الكتب) ص 



ثيليات املتلفزية. . التلفاز،الصور املتحركة،الدروس النموذجية املسّجلة،التم    وهي اليت يستفاد منها عن طريق العني واألذن معا،وأمهها :      الوسائل السمعية البصرية. -3    املذياع، التسجيالت الصوتية،األسطوانات. . .اخل  وهي اليت يستفاد منها عن طريق األذن،وأمهها : الوسائل السمعية. -2 . .اخل)األسئلة واألجوبة. طابقة،بطاقات التعليمات،بطاقات واجلمل،بطاقات املالبطاقات (بطاقات احلروف واملقاطع والكلمات   -  ه الصور ( املفردة،واملركبة،واملسلسلة)  - د اإلخبارية،لوحة اجليوب)اللوحات اجلدارية ( اللوحة املمغنطة،اللوحة الوبرية،اللوحة   -  ج  17 ، األلعاب اللغوية يف تعليم اللغات األجنبيةكان ألعاب األوراق املمزقة إحدى   تعريف ألعاب األوراق الممزقة -ز    11..اخل والنص هنا  .12األوراق املمزقة لغة هي قراءة بعض القطع والنصوص وإعادة ترتيبها   246-245ه)ص.  1998دار النفائس،الطبعة اخلامسة(لبنان:  ،خصائص العربية وطرائق تدريسها معروف،  نايف  11                                                            



وعليهم عندئذ أن  اموعة يف مناقشة عامة للوصول إىل الرتتيب الصحيح للقصة.وكل دارس يقرأ الشرحية اخلاصة به, مث يشرتك أعضاء  جيلس الدارسون يف دوائر).شرحية فقرة أو أكثر أعط كل دارس يف اموعة واحدة من هذه الشرائح(يفضل أن وشرائح حبيث حتوي كل  جيب أن يكون قصة قصرية متكاملة أقطعها إىل شرائح.  18 :  وىل(الرياضالطبعة األ ،عاب اللغوية في تعليم اللغات األجنبيةلاأل ناصف مصطفى عبد العزيز، 12 ____________________ الطالب واحد فواحد ويصلحه.املدرسة يسمعون قراءة   -  ه كل الطالب يقرؤون قطعة من الورق اليت يؤتى املدرسة.  - د توزع املدرسة قطعة من الورق للطالب.  -  ج تقسم املدرسة الطالب إىل الفروق.  -  ب تشرح املدرسة النص.  - أ األنشطة يف الفصل : -2 13صعوبة يف إعادة أجزائها إىل حالتها األوىل املتكاملة.خمتلفة حبيث جيد الدارسون وذلك القصة تقطع باملقص يف زوايا   -  ج القصة املكتوب أو املطبوع بواضح  -  ب إختار املدرس موضوع القصة املناسبة من االت أو الكتب  - أ قبل دخول الفصل : -1  ومن خطوات استخدام ألعاب األوراق املمزقة هي :    خطوات استخدام ألعاب األوراق الممزقة -ح       لسوا بالرتتيب احلقيقي للقصة.يغريوا مقاعدهم وجي   215 .صالعاب اللغوية...،ناصف مصطفي عبد العزيز, 13    214.)ص ه1983 دار املريخ،



ال ختلو من املزايا وإن عملية تطبيق األلعاب األوراق املمزقة      مزايا وعيوبها استخدام ألعاب األوراق الممزقة -ي   ليسهل الطلبة معرفة معاين الكلمات املقروءة.  -4 تثبت الدرس يف أذهان الطلبة.  -3 جعل الدرس حيا وفعاال.  -2 جيعل قراءة الطالب قراءة صحيحة وسليمة.  -1  أما أغراض من استخدام ألعاب األوراق املمزقة هي :    األوراق الممزقةأغراض استخدام ألعاب  -ط  ويسمع طالب آخرين.إذا كان هناك وقتا طويال,تأمر املدرسة الطالب لقراءة مرة ثانية   -  ح تأمر املدرسة الطالب من كل فرقة ليقرؤو ما نقشوا يف فرقتهم.  - ز قصة جيدة.تأمر املدرسة الطالب ملناقشة يف ترتيب الفقرة لديهم حىت تكون   - و  19 وسيلة تعليمية جيدة مبا فيها من  األلعاب األوراق املمزقةكانت   - أ  فيمكن شرحها فيما يلي : األلعاب األوراق املمزقةكانت مزايا    مزايا األلعاب األوراق املمزقة -1  .األلعاب األوراق املمزقةوالعيوب،والتايل شرح بعض املزايا والعيوب    للتقدم لتسابقهم يف التعلم.وباإلمكان غرس محاسة الطلبة   - ج الفصل.ميكن إزالة ملل الطلبة وسأمهم على العملية التعليمية يف   -  ب نشاطات الطلبة املتوفرة.



األلعاب يف تعليم اللغة كانت عيوب  األلعاب األوراق املمزقةعيوب   -2    حىت ال ينسواه بسرعة.وكانت املادة اليت مت توصيلها تغرس اإلنطباع يف نفس الطلبة  -و     لدي الطلبة. االختصاص اإلجتماعي ميكن ا بناء الفرقة وتطوير  األلعاب األوراق املمزقةكانت   -د   20 عرب االلعاب من املواد الدراسية بإمكان تعليمها وليس كل مادة  - ج التعليم والتعلم يف نفس الفصل خاصة ويف املدرسة عامة.أحيانا بني الطلبة،وهذه احلالة تسوق إىل عدم اإلرتياح يف عملية اليت يتبعها املزاح واإلزعاج  األلعاب األوراق املمزقةوكان تطبيق   -  ب األلعاب اليت يقوم ا املدرس.نفس كان عدد الطلبة األكثر يسبب إىل مشكالت  توظيفهم مجيعا يف   - أ تتمثل فيما يلي : األوراق املمزقة                                                                14هي عملية إضافية فحسب.وكانت األلعاب اللغوية عادة ال تعترب من تعليم اللغة ذاا وإمنا   -د  اللغوية.
14 Fathul Mujib,Nailur Rahmawati.Metode permainan-permainan edukatif dalam 

belajar Bahasa arab,(Jogjakarta: Diva Press), Hal:  38-39 
  



يب ينهج التجر املىف كتابة هذه الرسالة هو  ةالباحث يهعتمد علتإن منهج البحث الذى   البحثمنهج   -أ   إجراءات البحث الميداني  الفصل الثالث  21   يتم فيها ضبط  ال الىت) أى تصميمات Pre Experimental Designs(  يةمهييدبتصميمات الت اليت تعوق الصدق الداخلي للتجربة أليت مت.  عوائق ال كل  املتغريات ضبطا مينع من تأثري ه التصميمات الىت تتصف ذ .)الصدق اخلارجي ملعرفة مدى أثر عوائق الصدق الداخلي و( ، (الرياض : مكتبة العبيكان، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةالعساف، صاحل بن محد ،  1                                                            2البحث سواء أكان جمموعة أفرد أو كتب أو مباين مدرسة... اخلإن جمتمع البحث مصطلح علمي منهجي يراد به كل من ميكن أن تّعمم عليه نتائج  البحثجتمع م  -ب   ختبار البعديلال= ا 2خ  ختبار القبليلال= ا 1خ  2خ  x 1ت  خ 1بشكل التايل: Pre Test- Post Test, One Group Designهي:   يف هذا البحث ستخدم الباحثي ذىوأما تصميم ال .الصفات  يتكون من ثالث تصميمات     315، ص.  )2000



22    طالبا، فصل  32عددهم  )د(طالبا،فصل األول  28عددهم  )ج(طالبا ، فصل األول  30عددهم  )ب(طالبا، فصل األول  36عددهم  )أ(طالبا. تتكون من الفصل األول  286مبعهد املنار احلديث وعددهم  البةتمع من هذا البحث هو مجيع الطويكون ا طالبا، فصل الثالث  22عددهم  )أ(فصل الثالث طالبا، 26فصل الثاين (د) طالبا، 29 عدده )ج(طالبا، فصل الثاين  19عددهم  )ب(طالبا، فصل الثاين  22عددهم  )أ(الثاين  ، (الرياض : مكتبة العبيكان، العلوم السلوكيةالمدخل إلى البحث في العساف، صاحل بن محد ،  2                                                                                                                                                                        املالحظة املباشرة-1  تان، ومها:اجلمع البيانات واملعلومات فهي أد ستخدم الباحثيالىت  توأما أدوا     طريقة جمع البيانات وأدواتها  -د  ."ج" ثاينالطالبات يف الفصل الينة البحث ولذلك يف كتابة هذه الرسالة ختتار الباحثة ع       3مجيع املدارس يعد اختياره هذه اختياراً عمدياً.مثال عندما خيتار عدد من املدارس اليت يعرفها لتمثيل  تلك متثل جمتمع البحث. فالباحثاإلختيار باخلربة وهي تعين أن أساس اإلختبار خربة الباحث ومعرفته بأن هذه املفردة أو واختار الباحثة العينة بطريقة العمدية وتسمى هذه الطريقة بالطريقة املقصودة أو  عينة البحث  -ج  .طالبا 24 عددهم )ج(طالبا، فصل الثالث   18عددهم  )ب(     91، ص.  )2000
  

  99 ...، صالمدخل إلى البحثساف، صاحل بن محد، الع3



رى الباحث مالحظة سلوك معني مباشرة جياملالحظة املباشرة هي املالحظة الىت      23 يق الطريقة اجلمعية يف تطب أداة البحث لتعرف على كيفية  هذه ةستخدم الباحثي     4الىت يدرسها.باألشخاص أو األشياء  وأكثر األدوات اليت مت اليت حيتاجها إلجابة أسئلة البحث أو اختبار فروضه. بل هي من أهم تعد االختبارات من األدوات اليت ميكن أن يستخدمها الباحث جلمع املعلومات      اإلختبارات  -2  .قراءةتدريس ال ق الطريقة اجلمعية يف تطبي وأما االختبار القبلي هو الذي خيترب الباحث قبل  االختبار القبلي -أ    بإختبارين ، ومها: ةقوم الباحثيو  استخدامها جلمع املعلومات يف البحث الرتبوي ق الطريقة اجلمعية تطبي الباحث بعدوأما االختبار البعدي هو الذي خيترب   االختبار البعدي - ب  قراءةتعليم ال   406...، ص. المدخل إلى البحث ساف، صاحل بن محد،الع4                                                             : 5باستخدام القانون كما يلي حتسب البيانات من أنشطة املعلم والطالب عند إجراء عملية التعليم والتعلم   املالحظة -1 طريقة تحليل البيانات  - د    قراءة.يف تعليم ال



24     � = ��   : النسبة املؤية Pالبيان : ٪ ١۰۰ �
Rجمموعة القيمة احلصولة عليها :   Tقوم الباحث بتحليل البيانات عن نتيجة االختبار القبلى والبعدى باختبار وي االختبار  -2    : النتيجة الكاملة

T-Test 6كما يلي:  فيستخدم القانون                          SD	 = 
∑ 	� − �∑ 	 �  :البيان    ²
       ∑ D�      =متوسط احنراف الختبار القبلي والبعدي  
       ∑ D   = االحنراف ومتوسط احنراففروق         N   عدد األفراد العينة =                                                                                                                                                                        

5  Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,(Jakarta: Rineka 
Cipta,2010),hal. 349-351. 

6 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hal. 305-313. 



أدوات البحث وهي االختبار القبلي  تناولت الباحثة يف الباب السابق قد   عرض البيانات  - أ    نتائج البحث ومناقشتها  الفصل الرابع    26 . يف هذا املمزقةالقراءة باستخدام ألعاب األوراق البعدي واملالحظة يف تعلم  واالختبار عميد كلية الرتبية وتدريب املعلمني جامعة الرانريي دار  إفادةا على اإلسالمية اعتماد للحصول على تلك البيانات يف معهد املنار احلديث للرتبية بتصميمات التمهيدية التجرييببحث ال. وقد قامت الباحثة بالقراءة باستخدام ألعاب األوراق املمزقة يف تعلم  مونتيجته لبةيانات ملعرفة القدرة على الطالباب تشرح الباحثة عن هذه الب وأّما رئيس خارج   (H. Azhar Manyak)مؤسسة هذا املعهد احلاج  أزهر مايع حزب سياسّي، بل هو خيتضع حتت رئاسة مؤسسة املعهد وكبار زعماء األّمة. ورئيس إّن معهد املنار هو معهد عصرّي للّرتبّية اإلسالمّية اّلذي الينتمي إىل أّي  لمحة عن ميدان البحث -B-11279/un.08/TU-FTK1/TL.00/11/ 2017.   1رقم :  ةالسالم بندا آتشي ورئيس   (Fakhrudin Lahmuddin, M.Ag)اسرتفخر الّدين حلم الّدين  فهو املعهد . أّسس هذا (Ikram M. Amin, M.Pd)داخل املعهد إكرام حممد أمني املاجستري  يالدية. م 2001يوىل  22يالدية وتبدأ أنشطته يف الّتاريخ م 2000املعهد سنة  . وهلذا املعهد ةالكربى يف حمافظة آتشي ةمنطقة آتشي )Ulee Kareng(أويل كرينج  )Cot Irie(جوت إري  )Lampermai( فرمي يقع هذا املعهد يف قرية مل   (Drs. Sayuti Ismail, M.A).  املاجستري كربى الدكتوراندوس سيوطى إمساعيلال ةوافتتحه رئيس منطقة آتشي



مدّرسا وهم متخّرجون يف  65 و عدد املدرسنيطالبا  400الطّلبة عدد  يبلغ ومنهج وزارة الّشؤون الّدينّية ومنهجان مها منهج الّدراسة ملعهد العصري كونتور     27 نوفمرب  22باملدرسة الثانوية مبعهداملنار  اهرمع مدرسة اللغة العربية أستاذة يوليا سيم املقابلة الشخصية  1                                                   واللغة اإلجنليزية واللغة العربية والتفسري.واإلسالمية، وهي النحو والصرف واملطالعة واإلنشاء واحلديث والفقه واإلمالء والتوحيد املواد الدراسية اليت تدرس يف هذا املعهد فتكون من العلوم العربية  إنو  13.10 – 07.30اخلميس من الساعة  التعليم اليت قررها املعهد، وهي عملية التعليم داخل الفصل من يوم السبت حىت يومويندمج املناهج الدراسية فيها بني الوزارة التعليمية والوزارة الشؤون الدينية. وكانت عملية املرحلة التعليمية ملعهد املنار مرحلتان ومها املرحلة املتوسطة واملرحلة الثانوية، ف   والنشاط. الكفاءةإعداد األجيال املسلمني املستعدين على مواجهة احلياة الواقعية مبا لديهم من  -3  إعداد األجيال املسلمني املتقني وترقيتهم بالعلوم النافعة. -2  والثقافية اليت تؤسس على القرآن والسنة.ترقية القدرة اإلنسانية مبا لديها من سيطرة العلوم اإلسالمية والتكنولوجية والفنية  -1  وأما األهداف التعليمية هلذا املعهد فهي:   1.ةواجلامعات األخرى بآتشيديان وجامعة الرّانريي اإلسالمّية احلكومّية وجامعة شيخ كواىل احلكومّية ومعهد العصري تنكو شيك عمر  املنار ومعهد العصري معهد العصري كونتور   م 2017



نوفمرب  22باملدرسة الثانوية مبعهداملنار  لغة العربية أستاذة يوليا سيماهرمع مدرسة ال املقابلة الشخصية   2                                                       284  جمموع  24  (ج)3  11  18  (ب)3  10  22  (أ) 3  الثالث    9  26  (د)2  8  27  (ج)2  7  19  (ب)2  6  22  (أ) 2  الثاين    5  32  (د)1  4  28  (ج)1  3  30  (ب)1  2  36  (أ) 1    األول    1  جمموع  قسم الدراسي  الفصل  رقم  2يف املدرسة املتوسطة مبعهد املنار الطلبةعدد   1-4جدول (رقم)    :و اجلدول التايل يوضح عن عدد الطلبة طالبة،  143و طالبا  141 يتكون من طالبا،  284واإلدارة فيها. وكان عدد الطلبة يف املرحلة املتوسطة هلذا املعهد موظفني ملساعدة عملية التعليم  6مدرسا وله  65وعدد املدرسني ىف هذا املعهد     28       م 2017



أنفارا وهم  6يبلغ  الثانويةاللغة العربية يف مدرسة  يدّل اجلدول أن مدرس  ادد سبغمعهد   S.Pdيوليا سيماهارا   -6  معهد دار الّسالم كونتور    S.Pd رى األستاذة الف زه  -5  معهد دار الّسالم كونتور  S.Pdاألستاذ نورالفهم     -4  جامعة شعة كوىل /الّسالم كونتورمعهد دار   S.Pdاألستاذة مرتونيس       -3 جامعة الرانرى /معهد دار الّسالم كونتور S.Pd.Iاألستاذ راجس أكرب،    -2  جامعة الرانرى /معهد دار الّسالم كونتور  S.Pd.Iاألستاذ أفندي،       -1  متخرج من  أمساء املدرس  رقم  م 2017عام  يف املدرسة املتوسطة مبعهد املناراللغة العربية مدرسي   2-4جدول (رقم)     29 . وجامعة اإلسالمية احلكومية الرانريى ادد سبغ و عصرى كونتورمتخرجون من معهد ال      التعليم والتعلم، وهي كما ذكر يف اجلدول التايل:يعد معهد املنار بعض الوسائل اليت تدعم جناح عملية و .شيخ كواىلوجامعة احلكومية 



الّدافعية لرتقية غرض الرتبية والوسائل الّتعليمية  دّل اجلدول الّسابق أن املباىن  12  املسكن  6 جيد 11  معمل احلاسوب  1  جيد 10  املكتبة  1  جيد 9 القاعة اإلجتماعية 1 جيد 8 ملعب الرياضة والفنون 5 جيد 7 احلمام 8 جيد 6  شركة الطلبة  2  جيد  5 املقصف 2 جيد 4 املطعم 2 جيد 3 يلدراساالصفوف  18 جيد 2 إدارة املدرسة 1 جيد 1  املسجد 1 جيد الرقم الوسائل العدد البيان  معهد املنار:املباين والوسائل يف   3-4جدول (رقم)     30 االختبار القبلي الذي عقد يف يوم االربعاء املواقف بالتاريخ يبدأ الدرس بتوزيع  اإلختبار القبلي -2  والتعليم يف معهد املنار كافية لرتقية غرض الرتبية والتعليم.  القراءة دون تطبيق وسيلة ألعاب األوراق املمزقة.وأيضا ملعرفة قدرة الطلبة على استيعاب م،وغرض هذا االختبار لتحديد قدرة الطلبة قبل شروع تعليم القراءة  2017نوفمرب  29   املتعلمة.



د املنار العصري للرتبية اإلسالمية ستوضح قبل إجراء عملية البحث يف معه    31 أمساء  وترتب الفصل وتسجل لبةمجيع الطإىل السالم وتنظر تدخل املدرسة الفصل بإلقاء  -  لبةنشاط الط  نشاط املدرسة  (اللقاء األول)القراءة تعلم و  تعليمعملية   5-4جدول (رقم)     13،10 -12,00  2017 ديسمرب 4  األربعاء  اللقاء الرابع  12،45-12,00  2017 ديسمرب 4  اإلثنني  اللقاء الثالث  12.45-12,00  2017 ديسمرب  2  السبت  اللقاء الثاين  12،45-12,00  2017 نوفمرب 29 األربعاء  اللقاء األول  ساعة  تاريخ  يوم  اللقاء القراءة باستخدام ألعاب األوراق املمزقةتعليم توقيت   4-4جدول (رقم)  كما يلي:   وهو ،التجرييب وخطوات التعليم الباحثة التوقيت وتعرف  بكشف الغياب الطلبة على الطلبة  القبلى ملعرفة قدرةاملدرسة أوراق االختبار  عتوز  - تبني املدرسة أهداف تعليم القراءة - نفسها على الطلبة.     االختبار القبلىأسئلة  الطلبةقرأ ي - املدرسة بيانإىل  الطلبةستمع ي -        السالم. يب الطلبةجي - سيطرة قراءة النص



شرح املدرسة إىل  الطلبة معتسي -  وتسلم املدرسة وخترج من الفصلملذاكرا يف بيتهم  الطلبةاملدرسة تالحظ املدرسة النص وتطلب  -  النص. لقراءة الطلبةتأمر املدرسة  -  ترتجم املدرسة املفردات الصعبة - باملوضوع "يومياتنا يف البيت"وتبدأ املدرسة عملية التعليم  -  االختبار.مع أوراق أن جي الطلبةبعد عشر دقائق،تأمر املدرسة  - إجابتها.أوراق االختبار وتبني كيفية أهداف إجابة ة تشرح املدرس -    32 عن االختبار  الطلبةيب جيد وجي يف  الصعبة املفردات الطلبةكتب ي -  النص قراءة جهرية الطلبةيقرأ  -  مع الطلبة أوراق االختبارجي - القبلى فرديا النص قراءة صامتة  الطلبةقرأ ي -  م.اكراس من  ونالسالم مث خيرج الطلبةرد ي -  فهمها.وي أمساء وترتب الفصل وتسجل  الطلبةالسالم وتنظر إىل مجيع تدخل املدرسة الفصل بإلقاء  -  لبةنشاط الط  نشاط املدرسة  )لثاين(اللقاء االقراءة تعلم و  تعليمعملية   6-4جدول (رقم)       الفصل.        السالم. يب الطلبةجي -وتعرف  بكشف الغيابالطلبة 



على  الطلبةالقبلى ملعرفة قدرة املدرسة أوراق االختبار  عتوز  - تبني املدرسة أهداف تعليم القراءة - نفسها على الطلبة.    33 شرح املدرسة إىل  الطلبةمع تسي -    االختبار القبلى الطلبةقرأ ي - املدرسة بيانإىل  الطلبة ستمعي -   وتسلم املدرسة وخترج من الفصلملذاكرا يف بيتهم  الطلبةاملدرسة تالحظ املدرسة النص وتطلب  -   النص. قراءةل الطلبةتأمر املدرسة  -  ترتجم املدرسة املفردات الصعبة - باملوضوع "يومياتنا يف البيت"وتبدأ املدرسة عملية التعليم  -  مع أوراق االختبار.أن جي الطلبةبعد عشر دقائق،تأمر املدرسة  - إجابتها.أوراق االختبار وتبني كيفية  تشرح املدرسة أهداف إجابة  - سيطرة قراءة النص عن االختبار  الطلبة يبجيد وجي يف الصعبة املفردات  الطلبة كتبي -  جهريةالنص قراءة  الطلبةيقرأ  -  مع الطلبة أوراق االختبارجي - القبلى فرديا النص قراءة صامتة  الطلبةقرأ ي -  م.اكراس من  ونالسالم مث خيرج الطلبةرد ي -  فهمها.وي          الفصل.



أمساء  وترتب الفصل وتسجل الطلبةالسالم وتنظر إىل مجيع تدخل املدرسة الفصل بإلقاء  -  لبةنشاط الط  نشاط املدرسة  )لث(اللقاء الثاالقراءة باستخدام ألعاب األوراق املمزقة عملية تعلم وتعليم   7-4جدول (رقم)   أنشطة تعليم القراءة باستخدام ألعاب األوراق الممزقة -3    34 وتعرف  بكشف الغياب الطلبة املدرسة الطلبة إىل ست تقسم  - النص الذي ستعلمها.وتبدأ املدرسة عملية التعليم بشرح  -  تبني املدرسة أهداف تعليم القراءة -  نفسها على الطلبة. قرؤوا أن ي الطلبةتأمر املدرسة  -  "يومياتنا يف البيت"قطع من الورق عن املوضوع مجلة قليلة يف  الطلبةاملدرسة  عتوز  - .قفر  إىل  معتسوي السالم يب الطلبةجي  -تأمر املدرسة كل الفرقة أن تقدم  -     ويفهموا قطعة الورق شرح املدرسة   إىل الطلبةستمع ي - املدرسة بيانإىل  الطلبةستمع ي -        مقدمة املدرسة. مجلة قليلة يف قطع  الطلبةنظر ي -  ق.يف الفر  الطلبةلس جي - كل االهتمام على  اتكون قصة كاملة مث يكتبواجلمل املقطعة حىت  الطلبةناقش ي -   من األوراق نتائج مناقشة أمام  الطلبة قدمي -  الورقة



إحدى  ةاملدرس بتطلوأخريا  -           التدريبات.املدرسة أوراق  عوز ت - نتائج مناقشتهم    35 ستطيع عندهم من مواقف يأسئلة بسيطة  الطلبة  سألي - العربية ناقش الطلبة ويعرب النص باللغة ي  - .التدريبات سئلةجييب الطلبة أ -  الفصل   الفصل.بيتهم وتسلم املدرسة وخترج من ملذاكرا يف  الطلبةتطلب املدرسة  -  لإلستنباط عن القراءة الطلبة من  ونالسالم مث خيرج الطلبةرد ي -   ستنبط الطلبة عن القراءة.ي - .السيطرة عليها الطلبة ة ( تعليم القراءة بوسيلة ألعاب األوراق من العملية التجريبي بعد اإلنتهاء االختبار البعدي -4       الفصل. األربعاء املواقف  مباالختبار البعدى الذي عقد يف يو الباحثة تقوم مث  املمزقة) م.وغرض هذا االختبار لتحديد مستوى  2017مرب ديس 4بالتاريخ         وراق املمزقة.لعاب األلدراسي يف تعليم القراءة بوسيلة أالتحصيل ا



أمساء  وترتب الفصل وتسجل الطلبةالسالم وتنظر إىل مجيع تدخل املدرسة الفصل بإلقاء  -  نشاط الطالبات  نشاط املدرسة  )رابع(اللقاء الالقراءة باستخدام ألعاب األوراق املمزقة تعلم و تعليم عملية   8-4جدول (رقم)     36 وتعرف  بكشف الغياب الطلبة قرؤوا أن ي الطلبةتأمر املدرسة  -  "يومياتنا يف البيت"قطع من الورق عن املوضوع مجلة قليلة يف  الطلبةاملدرسة  عوز ت - قفر تقسم املدرسة الطلبة إىل ست  - النص الذي ستعلمها.وتبدأ املدرسة عملية التعليم بشرح  -  تبني املدرسة أهداف تعليم القراءة - نفسها على الطلبة. إىل مع تسوي السالم يب الطلبةجي -ع املدرسة أوراق االختبار توز  - نتائج مناقشتهم تأمر املدرسة كل الفرقة أن تعرض -     ويفهموا قطعة الورق شرح املدرسة   إىل الطلبةستمع ي - .املدرسة بيان إىل الطلبةستمع ي -      مقدمة املدرسة. قليلة يف قطع مجلة  الطلبة هتمي -  ق.يف الفر  الطلبةجيلس  - .كل االهتمام االختبار  سئلةجييب الطلبة أ - الفصلقدم الطلبة نتائج مناقشة أمام ي -  الورقةتكون قصة كاملة مث يكتبون على اجلمل املقطعة حىت  الطلبةيناقش  -   من األوراق



من  ونالسالم مث خيرج الطلبةرد ي -  عن القراءة الطلبةستنبط ي -  مع الطلبة اختبار البعديجي - البعدي فرديا  الفصل.بيتهم وتسلم املدرسة وخترج من ملذاكرا يف  الطلبةتطلب املدرسة  - لإلستنباط عن القراءة الطلبةإحدى  ةاملدرس بتطل - البعديتأمر املدرسة أن جتمع اختبار  - البعدي    37 تسجيع وإرتباط مادة على  قدرة املدرسة  2   �          تقييم وبداية التعليمعلى قدرة املدرسة   1  مقدمة  4  3  2  1  النتيجة الملحوظة  الناحية الملحوظة  رقم   تعليم القراءة باستخدام ألعاب األوراق املمزقةمدرسة عند إجراء نشطة أ نتائج   9-4جدول (رقم)    .الحظة  يف هذا البحث هي يوليا سيماهربامل تقومالبحث، أما مالحظة املدرسة هي عملية املالحظة للمدرسة يف إجراء تعليم. راض يف ية مقرابة ومسجل بشكل منحجي عن أغمالحظة املباشرة هي عمل المالحظة المباشرة  -5       الفصل.    �        وحوهلا لبةالتعليم خبرية الط



وهدف تقدمي التعليمات على املدرسة قدرة   3    38 تقدمي طريقة تقييم عند على املدرسة قدرة   4   �        تعليم يف  تفعيل أنشطة الطلبة على املدرسةقدرة   8     �      الطلبةاالتصال عند شرح أو ارتباط مادة تعليم إىل أسلوب و غة لاستخدام ال على املدرسةقدرة    7   �       الطلبة يف مناقشة فرقةالتنظيم واإلثواف وتوجيه املدرسة على قدرة   6   �      استخدام وسيلة ألعاب األوراق املمزقةجتاه وطريقة عرض اال على املدرسةقدرة   5     �      التعلم عند إجراء  الطلبةمالحظة املدرسة على قدرة   9   �        فرقة أو بني فرقة التعليم مل يفهمها  عماشرح الاملدرسة على قدرة   10     �      تعليم وتعلم أو طريقة  استخدام وسائل علىاملدرسة قدرة   12   �        السؤالاملدرسة على توجيه إجابة الطلبة عند قدرة     11   �         الطلبة      �    وقت الاستخدام أو تنظيم  على  املدرسةقدرة   14   �        مادة تعليم تنظيم علىاملدرسة قدرة   13     �      التعليم



عرض عند  الطلبةتقييم  علىاملدرسة قدرة   15  يف عملية التعليم    39 يف استنباط  دعوة الطلبة علىاملدرسة قدرة   17   �         الطلبةإىل  الدرجةإعطاء  على املدرسةقدرة   16   �         لأمام الفصمادة الدرس  تنفيذ القيام بالتأمل النهائى  على املدرسةقدرة   18   �        نتيجة تعليم منحجي عن ألعراض يف الحظة املباشرة هي عملية مقرابة ومسجل بشكل ملاف    66     �        للتعليم يف إجراء التعليم. وتكون مالحظة  يف هذا  لبةيف نظر أنشطة الط البحث، أما مالحظة يف إجراء التعليم االقبال مادة الدراسة فهي   لبةوملعرفة أنشطة  الط.زهرة اليانالبحث هي  حبث النص عن الكلمات و  على الطلبةقدرة   1  مقدمة  4  3  2  1  النتيجة الملحوظة  الناحية الملحوظة  رقم  باستخدام ألعاب األوراق املمزقةالقراءة عند إجراء تعليم  الطلبةنشطة ألا نتائج  8-4جدول (رقم)    كما يلي:       �      كشف الكلمات و اجلملة  على الطلبةقدرة   2     �        اجلملة 



رحتحا اع املعلمات شمس على الطلبةقدرة   3    40 ستخدام ألعاب األوراق على ا الطلبة قدرة  6   �      املدرسة  على استجابة  شرح الطلبةقدرة   5     �      بة الكلمات واجلملة كتا على الطلبةقدرة   4   �        املدرسة  على تقدمي الرأي أثناء مناقشة  الطلبةقدرة    7   �        املمزقة القراءة باستخدام  إستنباطعلى  الطلبةقدرة   14     �       اجابة األسئلةعلى  الطلبةقدرة   13   �        أمام الفصل  لصق األوراقعلى   الطلبةقدرة   12   �        على إجابة مترين  الطلبةقدرة     11   �         على تقدمي السؤال مامل يفهمن  الطلبةقدرة   10     �      قشةاعلى إجابة السؤال با املن الطلبةقدرة   9     �      تأديه مناقشة فرقة يف امليعاد على  الطلبةقدرة   8   �        فرقة      56       �        على تلخيص  الطلبةقدرة   16     �      على إصلح أو زيادة اإلستنباط  الطلبةقدرة   15   �         ألعاب األوراق املمزقة



عند إجراء عملية التعليم والتعلم باستعمال  ةبحتسب البيانات من أنشطة والطل   ): جيد جدا4(  ): جيد 3(  ): مقبول2(  ): أدىن1(  البيان:    41 P  3القانون: = �T × 54      ٪   = جيد جد 85 - 76  = مقبول ٪   59 - 55        ٪ = ممتاز100 - 86  4عند إجراء عملية التعيلم والتعلم إىل مخسة أحوال: ةبوحتدد املسند ألنشطة الطل    النتيجة الكاملة:  T    عليها احلصول : عشرات �     ؤلفة الكاملة: النسبة امل P : البيان %	100  3Sudijono, Anas, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali pers, 2011), Hal. 43  4  Moh. Matsna, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, (Tangerang Selatan: Alkitab, 2012). Hal. 235                                                             ٪   = جيد 75 - 60  راسب=     ٪   ≤



	���٪  ن :الطالبات عند إجراء عملية التعليم والتعلم باستعمال القانو على مهارة القراءة.وحتسب البيانات من أنشطة باستخدام ألعاب األوراق املمزقة املباشرة.فتالحظ الباحثة أنشطة الطلبة عند إجراء عملية التعليم والتعلم الطريقة اليت تستخدم الباحثة جلمع بيانات البحث هي املالحظة  تحليل بيانات المالحظة المباشرة -1 تحليل البيانات  - ب    42		��  = p  ٪���			����  = p  ������  = p ٪ = p 87،5٪       نتيجةو p  =87،5 ٪ ا وقعمبعىن  ٪ 100 – 80بني  ما تدل على أ لعاب األوراق بات يف عملية تعليم والتعلم باستخدام أممتاز.فتكون داللة أن أنشطة الطال على القراءة قبل استخدام ألعاب األوراق  لطلبةوملعرفة قدرة ا  تحليل بيانات االختبار -2    .يدافع الطلبة على التعلموهذا السبب جيعل عملية التعليم أحسن باستخدام ألعاب األوراق املمزقة .ااملمزقة ممتاز          .اإلختبار القبلي والبعدي نتائجفاعتمدت الباحثة على املمزقة،



  94  75  19  100  62  18  85  75  17  100  75  16  94  75  15  100  75  14  97  25  13  85  62  12  85  62  11  100  87  10  97  87  9  85  62  8  95  50  7  95  50  6  94  50  5  97  50  4  97  75  3  100  75  2  100  50  1  البعدي االختبار  االختبار القبلي  طلبةال  االختبار القبلي نتيجة  9- 4جدول (رقم)        43



=to   :5فتستخدم الباحثة الرموز كما يلي (T” Test“)أما حتليل البيانات عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي باختبارات     ٪95،37= 27: 2575   ٪ 67،92= 27: 1834  املعدل  2575  1829  اموع  100  75  27  100  75  26  100  75  25  100  75  24  95  75  23  95  75  22  90  86  21  95  75  20    44   141. ص م) 2000مكتبة العبيكان،  الطبعة الثانية، (الرياض:،  المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية صاحل بن أمحد العساف،  5                                                              ������



�	) =D اإلختبارينالفرق بني   (y)البعدييف اإلختبار   درجام x )( القبلييف اإلختبار   درجام  الطالب  جمموع الفروق بني نتيجة االختبار القبلي ونتيجة االختبار البعدي  11-4جدول (رقم)  مذكور يف اجلدول:      45 − �٢	 الفرق)عن متوسط مربع (االحنراف   ( � = (�− �)٢ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  50  75 75 50 50 50 50 62 87 87 62 62 25 75 75 100 100 97 97 94 95 95 85 97 100 85 85 97 100 94 50-  25- 22- 47- 44- 45- 45- 23- 10- 13- 23- 23- 72- 25- 19- 2500 625 484 2209 1936 2025 2025 529 100 169 529 529 5148 625 361 



�  2575    1834    26=اموع  625 625 625 625 200 400 9 400 361 1444 100 625  -25 -25 -25 -25 -20 -20 -3 -20 -19 -38 -10 -25    100 100 100 100 95 95 90 95 94 100 85 100  75 75 75 75 75 75 87 75 75 62 75 75  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18  17  16    46� 	�− 471 25833=∑   25833مربع (االحنراف عن متوسط الفروق) =  .4 17،44=  27÷  - 741حساب متوسط الفرق وهو  .3 95،37=   27 ÷ 2575حساب متوسط اإلجابة الثانية وهو  .2 67،92=  27÷  1834حساب متوسط اإلجابة األوىل وهو  .1  ، يف اجلدول السابق وجدت البيانات اآلتية:)T” Test“ت ( –نظرا إىل نتيجة اختبار     956،78  17،44  95،37  67،92  املعدلة  ۲#



()&∑' = &SD    ت التايل :  –تطبيق قانون اختبار     47 − *∑&) + ²	= ',�-..(,/ − *0/��,/ +2  SD& = '956,78—(−27,44)²	= 8956,78 − 752,95 =√203,83	  14,27=   SE��= �&�√)0� =  ��,,/√,/0�   = ��,,/√,� =  ��,,/� =  2,85 ويكون  ).derajat kebebasanاحلرية (ومن اخلطوات األخرية يعين حتديد الدراجة   % من دراجة احلرية يف هذا signifikasi(  1الفرض الصفري على مستوى الداللة ( % 5و  2,78% يعينsignifikasi(  1(مستوى الداللة الباحثة فحدد               t          db = N – 1            = 27 – 1           = 26ه =  �,,>>= 9,62�    tه =  ��=>��  ذكور هنا كالتايل :تم تطبيقة على املثال املتو   البحث. أكرب من  )T” Test“(. ولذلك 9,62يعىن  )to. وأما حاصل املالحظة (س2,06يعين )“T” Tabel( : 2،78 > 9,62<2,06   



فيكون الفرض الصفري  )T” Tabel“(متساوية أو أكرب ) T” Test“(إذا كانت نتيجة       48 ولذلك )، T” Tabel“(أكرب من نتيجة ) T” Test“أن نتيجة ( علىفحصلت الباحثة     فيكون الفرض الصفري مقبوال والفرض البديل مردودا. )T” Tabel“) مل تبلغ إىل نتيجة (T” Test“(مردودا والفروض البديل مقبوال. وإذا كانت نتيجة  فعاال  يكون ألعاب األوراق املمزقةالفرض الصفري مردودا والفرض البديل مقبوال يعين  القراءة باستخدام ألعاب األوراق أما املناقشة هلذا البحث هي أن إجراء تعليم     شةمناق  - ج      على مهارة القراءة. الطالباتلرتقية قدرة  وهذا يبدو . ألعاب األوراق املمزقةستخدم قراءة صحيحة بعد ا هو يقرأ الطلبة املمزة بني ما %  تدل على أا وقعت p= 87,57بنتيجة الحظة املباشرة املنتيجة  أن قدرة الطلبة على مهارة يكون فعاال لرتقية  ألعاب األوراق املمزقةوأما استخدام  % مبعىن ممتاز.100-81حد  أكرب من نبيجة ت اجلدول  (ttest) . وتعتمد الباحثة أن نتيجة ت احلسابالقراءة )(ttable تريد الباحثة أن حيقق الفروض اليت افرتضتها  وقفا للبيانات  اليت سبق حتليلها،          تحقيق الفروض    - د   2,09>4,47 < 2,84أو كن فعاال تمل  استخدام ألعاب األوراق املمزقةن إ الفرض الصفري: -1   ج فهي: – الثاين يف الصف . وهذا الفرض مردود ألن نتيجة القراءة مهارة على الطلبةلرتقية قدرة   2,06>9,62 < 2،78أو  ) (T” Tabel“أكرب من نتيجة ت اجلدول ) T” Test“( ت احلساب



فعاال لرتقية قدرة  استخدام ألعاب األوراق املمزقةإن : الفرض البديل -2    49 فقد حصلت الباحثة هذا الفرض مقبول، و  .على مهارة القراءة الطلبة       .2,06>9,62 < 2،78 بالصيغة) (T” Tabel“أعلى من نتيجة ) T” Test“النتيجة (على 



ها. عرض البيانات وحتليلعلى وقد حبثت الباحثة يف الفصول السابقة ما يتعلق  الخاتمة  الفصل الخامس     50 عهد مب على مهارة القراءة ةبالطل قدرة يرقي لعاب األوراق املمزقةأستخدام اإن  -1 نتائج البحث  - أ  اخلالصة، كما يلي:الفصل يف هذا وتقدم  نتيجة يف  ةبجوبة الطلاألوذلك كما ظهر يف حتليل Aceh Besar.املنار ) أعلى T” Test“نتيجة ( حيث إناالختبار القبلي ونتيجة االختبار البعدي  يف و التعلم.وهذا يدل على أم يرغبون يف استخدام ألعاب األوراق املمزقة نشاطهم يف عملية التعليم  ،كما ظهر يف املالحظة املباشرة والقراءةيف تعلم  ونيرغبألوراق املمزقة جيعلهم مسرورين و لعاب اأستخدام أنشطة الطلبة با إن -2 .مبعهد النمارعلى أن استخدام ألعاب األوراق املمزقة على تعليم القراءة يرقي قدرة طلبة هذا يدل و . 2،06>9،62 <87،57 لصيغةبا) T” Tabel“من نتيجة (        %.87،57املالحظة املباشرة بقيمة نتيجة  القراءةتعلم 



ألعاب  استخدام أن املنار درسة اللغة العربية يف معهدامللباحثة على ا ترجو  -1  اليت ضرورية للحصول على النجاح كما يلي:الباحثة على تأليف الرسالة، أردت الباحثة أن تقدمي بعض االقرتاحات قبل إنتهاء   قترحات مال  - ب   51 ويأثر على تنمية رغبة يقدر على ترقية الدوافع،  األوراق املمزقة يف تعليم القراءة أن يتعلموا مجيع املهارات اللغوية بطرق  يف معهد املنار ةترجو الباحثة على الطلب  -2 .القراءة يف تعليم بةالطل ألة حلصول على أن يفرحوا يف القراءة ألا فائدات كثرية منها إحدى و  املتنوعة قد،إذا وجدوا فيها القارئني الذين يقرؤون هذا البحث أن يتفضلوا بالنترجو من   -3 .مفتاح لكل العلوم واملعرفةالعلوم املختلفة و  عيوب حىت تكون هذا البحث كامال ومفيدا أن يصلحوا هذه الخطأ أو نقصا و    للقارئني.للباحثة و 



:  الرياض،   المهارات اللغوية ما هيتها وطرائق تنميتها م ،2010،أمحد فؤاد عليان  املعارف.، دار القاهرة،ةمناالطبعة الث، المعجم الوسيط، م1973إبراهيم أنيس،  المراجع العربية  - أ   المراجع     54 ،حبث استخدام ألعاب اللغوية على التدريبات النحوم، 2015جوت دوي أغستنا،  آتشيه : املمتز استيتوت    بندا تطوير منهج تعليم تقويم اللغة العربية للناطقين بغيرها ،، 2015، ترمذي نينرسي      املسلم.دار ا وتأهيل غري منشور لنيل درجة البكالوريا يف تعليم اللغة العربية،بكلية الرتبية  ، الرياض المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية  م،2000،صاحل بن أمحد العساف    املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بند آتشية. الطبيعة ،طرق التدريس الخاصة باللغة العربية و التربية اإلسالمية، ، فخر الدين عامر   :مكتبة العبيكان. الطبعة التاسعة ، في اللغة و اإلعالمالمنجد م، 2012مؤسسة دار املشرق،  ، بريت : دار املشرك المنجد الوسيط، 2003كميل اسكندر محشيمة،    الكتب.علم ، القاهرة  الثالثة،   والثالثون،بريوت :دار املشرق.



تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في ضوء م، 2011خمتار الطاهر حسني،   ،بريوت: دار العلوم للماليني.قاموس التربية اإلنجلزيةم،1981،حممد علي احلوايل 53 ، األلعاب اللغوية في تعليم اللغة األجنبيةم،  1983عبد العزيز، ناصف مصطفي   ، الدار العاملية.المناهج الحديثة بوسيلة األوراق الممزقة في تدريس استخدام طريقة المناقشة م، 2004نويف أروندا،   الطبعة األوىل،الرياض : دار املريخ. ، حبث غري منشور لنيل استخدام القصة المصورةفي تدريس القراءة م،2014نورماينا،   الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بند آتشية.حبث غري منشور لنيل درجة البكالوريا يف تعليم اللغة العربية،بكلية ، القراءة ، الطبعة العربية وطرائق تدريسها خصائصه 1998نايف حممود معروف،    الرانريي اإلسالمية احلكومية بند آتشية.لبكالوريا يف تعليم اللغة العربية،بكلية الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة درجة ا  Anas Sudijono, 2009, pengantar statistic pendidikan, (Jakarta;Rajawali Pers  Fathul Mujib,Nailur Rahmawati “Metode Permainan-Permainan Edukatif Dalam المراجع اإلندنيسية  - ب    : دارالنفائس)اخلامسة(لبنان
Belajar Bahasa Arab.yogyakarta, Diva Press.  Moh.Matsna,Pengembangan Evaluasi dan tes Bahasa Arab, (Tangerang Selatan : Alkitab ).  



54     Suharsimi Arikunto 2010 prosedur penelitian; Suatu pendekatan praktis,  (Jakarta: rhineka cipta).  Yayasan pendidikan Islam dan Penyantunan Anak Yatim”Bungong Jeumpa”Profil Almanar 2004     



 



 



  



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan   : Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Manar 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/Semester  : VIII / I 

Alokasi Waktu   : 4 x 40 menit (2 x Pertemuan) 

Ketrampilan   : Qiraah 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

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

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami, menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, prosedural) berdasarkan 

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

fenomena dan kejadian tampak mata.  

4. Mengolah, menyaji, menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

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

menghitung, menggambar dan menggarang) sesuai yang dipelajari di sekolah dan 

sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori.  

 

B. KompetensiDasar&Indikator 

No KompetensiDasar Indikator 

1 1.1. Menyadari pentingnya kejujuran 

dan percaya diri sebagai anugerah 

Allah dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan social sekitar 

rumah dan madrasah  

1.1.1. Menunjukkan sikap rasa syukur 

kepada Allah atas nikmat bahasa 

arab sebagai komunikasi antar 

sesama   

2 2.1. Menunjukkan perilaku jujur dan 

percaya diri dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan social sekitar 

2.1.1. Menunjukkan sikap jujur 

dalam berkomunikasi 

dengan guru dan teman 



rumah dan sekolah 

 

 

3 3.1.    mengidentifkasi bunyi kata, frase, 

dan kalimat bahasa arab yang 

berkaitan dengan:   1 .3 يومياتنا يف البيت  Melafalkan bunyi huruf,kata,frasa 

dan kalimat arab yang berkaitan 

dengan topik 

 

3.1.2  Menemukan  makna atau gagasan  

dari ujaran kata, frasa, dan kalimat 

yang berkaitan dengan topik 

3.1.3 Menyebutkan kembali ungkapan  

kata,frasa, dan kalimat sesuai 

dengan teks dalam topik 

 

4. 4.1    Menulis teks sederhana tentang topik 

 Menulis frase, kata-kata dan     4.1.1 يومياتنا يف البيت :

kalimat-kalimat dengan benar  

 

4.1.2      Menyusun frase,kata dan 

kalimat menjadi paragraf dengan 

pola yang benar  

 

 

4.1.3     Membaca kembali frase,kata dan 

kalimat yang tersusun dengan 

pola yang benar dalam paragraf 

  
 

C. Materi Pembelajaran (terlampir) 

 

 

 

 



D. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan pertama 

No Kegiatan Alokasi 

Waktu 

1.  1. Kegiatan Awal 

• Guru membuka pembelajaran dengan salam dan 

berdo’a secara bersama dengan dipimpin oleh salah 

seorang peserta didik. 

• Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memeriksa 

kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran. 

• Guru memberikan motivasi dan mengaitkan 

pengalaman siswa, dan lingkungan (alam semesta) 

secara komunikatif yang berkaitan dengan materi 

pelajaran 

• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

• Guru menyampaikan tata cara penilaian yang digunakan 

dalam pembelajaran 

• Guru membagi siswa ke dalam 7 kelompok, masing-

masing kelompok terdiri dari 4 orang 

15 menit 

2. 2. Kegiatan Inti 

a. Mengamati 

• Siswa mencari atau mengamati teks qiraah dalam 

bentuk kata, frasa dan kalimat  dengan benar 
 

b. Menanya 

• Siswa bertanya tentang hal-hal yang belum 

dipahami dari pengamatan teks qiraah tentang cara 

kata, frase, dan kalimat 50 Menit 



• Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain, 

untuk menjelaskan,mengomentari dan lain-lain di 

bawah arahan dan bimbingan guru  
c.    Mengeksplorasi  (Mencoba dengan penuh semangat) 

• Guru memberikan penjelasan singkat berupa jawaban 

singkat atau mengarahkan siswa untuk menemukan 

jawabannya dalam bentuk perenungan  

 

 

 

d. Menalar dengan terampil 

• Siswa melakukan kegiatan kelompok lewat LKS 

dengan mendiskusikan teks (kelompok saling 

mengkoreksi hasil menulis kata,frasa dan kalimat) 

E.        Mengkomunikasikan (laporan hasil kerja kelompok) 

• Setiap kelompok, mempresentasikan hasil kerja 

kelompok berupa diskusi tentang pengelolaan kata,frasa 

dan kalimat   

• Guru bersama siswa memperbaiki kegagalan dalam 

hasil temuan diskusi siswa dalam kelompok (arahan dan 

bimbigan guru)      

• Guru menilai hasil kerja kelompok yang telah di pajangkan 

di depan kelas  

• Guru memberikan apresiasi pada setiap penampilan 

kelompok 

3.  3. Kegiatan akhir 

• Guru melakukan Tanya jawab singkat di seputar materi diskusi 

sebelumnya 

• Di bawah bimbingan guru, siswa memberikan kesimpulan dan 

ringkasan materi pembelajaran secara bersamaan 

• Guru melakukan penilaian sebagai uji indikator terhadap 

15 menit 



ketercapaian KD secara  tes tulisan atau evaluasi materi pokok 

• Guru  memberikan refleksi tertulis terhadap proses pembelajaran 

(menjawab pernyataan secara tertulis) 

• Guru melakukan analisa singkat terhadap hasil refleksi (bila 

belum mencapai target KD) perlu diberikan tugas rumah (PR), 

bila diperlukan 

• Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa 

 

 

Pertemuan Kedua 

No Kegiatan Alokasi 

Waktu 

1.  1. Kegiatan Awal 

• Guru membuka pembelajaran dengan salam dan 

berdo’a secara bersama dengan dipimpin oleh salah 

seorang peserta didik. 

• Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memeriksa 

kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran. 

• Guru memberikan motivasi dan mengaitkan 

pengalaman siswa, dan lingkungan (alam semesta) 

secara komunikatif yang berkaitan dengan materi 

pelajaran 

• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

• Guru menyampaikan tata cara penilaian yang digunakan 

dalam pembelajaran 

• Guru membagi siswa ke dalam 3 kelompok, masing-

masing kelompok terdiri dari 5 orang 

15 menit 



2. 2. Kegiatan Inti 

a. Mengamati 

• Siswa mencari atau mengamati teks qiraah dalam 

bentuk kata, frasa dan kalimat  dengan benar  
 

e. Menanya 

• Siswa bertanya tentang hal-hal yang belum 

dipahami dari pengamatan teks qiraah tentang cara 

kata, frase, dan kalimat 
• Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain, 

untuk menjelaskan,mengomentari dan lain-lain di 

bawah arahan dan bimbingan guru  
f.    Mengeksplorasi  (Mencoba dengan penuh semangat) 

• Guru memberikan penjelasan singkat berupa jawaban 

singkat atau mengarahkan siswa untuk menemukan 

jawabannya dalam bentuk perenungan  

 

 

 

g. Menalar dengan terampil 

• Siswa melakukan kegiatan kelompok lewat LKS 

dengan mendiskusikan teks (kelompok saling 

mengkoreksi hasil menulis kata,frasa dan kalimat) 

F.        Mengkomunikasikan (laporan hasil kerja kelompok) 

• Setiap kelompok, mempresentasikan hasil kerja 

kelompok berupa diskusi tentang pengelolaan kata,frasa 

dan kalimat   

50 Menit 



• Guru bersama siswa memperbaiki kegagalan dalam 

hasil temuan diskusi siswa dalam kelompok (arahan dan 

bimbigan guru)      

• Guru menilai hasil kerja kelompok yang telah di pajangkan 

di depan kelas  

• Guru memberikan apresiasi pada setiap penampilan 

kelompok 

3.  3. Kegiatan akhir 

• Guru melakukan Tanya jawab singkat di seputar materi diskusi 

sebelumnya 

• Di bawah bimbingan guru, siswa memberikan kesimpulan dan 

ringkasan materi pembelajaran secara bersamaan 

• Guru melakukan penilaian sebagai uji indikator terhadap 

ketercapaian KD secara tes tulisan atau evaluasi materi pokok 

• Guru  memberikan refleksi tertulis terhadap proses pembelajaran 

(menjawab pernyataan secara tertulis) 

• Guru melakukan analisa singkat terhadap hasil refleksi (bila 

belum mencapai target KD) perlu diberikan tugas rumah (PR), 

bila diperlukan 

• Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa 

15 Menit 

 

 



G. Media/Alat, Bahan dan Sumber Belajar 

1. Media/alat 

a. Lembaran teks qiraah 

b. White Board 

c. Spidol 

 

2. Sumber Belajar 

a. Kementerian Agama Republik Indonesia 2015, Bahasa Arab Pendekatan Saintifik 

Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Agama. 

b. Mahmud Yunus, 1989, Kamus Arab-Indonesia, P.T. Mahmud Yunus. 

 
 

Mengetahui,                          Aceh Besar,  2017 
      Guru Mata Pelajaran                Peneliti 
 
 
        Yulia Simahara, S.Pd.                                                                Helmi Yanti    
                                              NIM.140202186 
     
 
 
     

Mengetahui, 
Kepala Sekolah MTsS Al-Manar 

 
 
 

        Rajes Akbar, S.Pd.I 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
LAMPIRAN-lAMPIRAN 
   
Lampiran1 : instrument penilaian (aspek sikap spritual)  
Indikator  : Menunjukkan Menunjukkan sikap syukur kepada Allah dengan 

 giat mempelajari bahasa  

Teknik   :Observasi. 
Instrument Penilaian : Rubrik lembar pengamatan dan pedoman penskoran 
 

No PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN SKOR  
Selalu Sering Kadang-

kadang 
Tidak 
pernah 

 

1 Berdoa sebelum melaksanakan 
aktivitas belajar  

     

2 Menunjukkan sikap positif 
terhadap belajar bahasa Arab 

     

3 Menunjukkan sikap syukur 
dan penghargaan terhadap 
belajar bahasa Arab  

     

4 Menunjukkan sikap aktif, dan 
antusias dalam belajar bahasa 
Arab 

     

JUMLAH SKOR      
KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR 

Selalu                            = Skor 4 
Sering                           = Skor 3 
Kadang-kadang           = Skor 2 
Tidak pernah               = Skor 1 

Skor yang di peroleh 
..................................... x 100 
Skor maksimal 
=.................... 

 

CATATAN : 
......................................................................................................................................................... 

 

Lampiran 2 : Instrument Penilaian (Aspek Sikap Sosial) 

Indikator  : Menunjukkan sikap santun dalam berkomunikasi dengan guru 
                                       Dan teman 
Teknik Penilain : Observasi 

Instrument Penilaian : Rubrik lembar penilaian sikap dan pedoman penskoran 

No. PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN SKOR 
Selalu Sering Kadang-

kadang 
Tidak 
Pernah 

1 Memulai memberikan 
pendapat dengan 
ucapan salam 

     



2 Santun dalam 
memberikan pendapat 

     

3 Menghargai pendapat 
orang lain  

     

4 Menyalahkan pendapat 
orang lain tanpa 
memberikan solusi. 

     

5 Menggunakan kata-kata 
atau ungkapan yang 
membuat orang lain 
tersinggung 

     

JUMLAH SKOR      
KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR 

Bila Pernyataan Positif 
Selalu                    = Skor 4 
Sering                   = Skor 3 
Kadang-kadang    = Skor 2 
Tidak pernah        = Skor 1 
 

Skor yang diperoleh 
...............................x 100 
Skor maksimal 
= ........................ 

 

Bila Pernyataan Negatif 
Selalu                  = Skor 1 
Sering                  = Skor 2 
Kadang-kadang   = Skor 3 
Tidak pernah       = Skor 4 

  

 

 

Lampiran 4 : Materi pembelajaran من يوميات الطالب والطالبات   اِبَعة َوالراَعة الرْوِم ِيف السة،َأْستَـْيِقُظ ِمَن النـَطة اِإلْسَالِميْبع أَنَا طَاِلٌب ِيف اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَـَوس ُرْوِس.أَْذَهُب ِإَىل احلَْماِم َوأَُنظُف اْألَْسَنان بِاْلُفْرَشة َوَأْسَتِحمّ اْلَمْسِجِدَمجَاَعًة،َوبـَْعَد الصَالة أَْقرأ اْلُقرآن ِيف ُغْرَفِة َصَباًحا.أَتـََوضُأ ُمث ُأَصلى الصبح ِيف  اْلُمَذاَكَرِة َأْو أَُذاِكُر بـَْعَض الد ُمث،   َرَسة بـَْعَد تـََناُوِل اْلُفطُْور.َأْرَتِدي َمالَِبِس اْلَمْدَرَسة.أَْذَهُب ِإَىل اْلَمدْ 



َراَسة ِيف ِجّد َوَنَشاط.ُمث َأْرِجُع ِإَىل اْلبَـْيِت بـَْعَد َصَالِة الظْهر  ام الدى اْلَمْدَرَسة.َوِيف اْلَمْدَرَسِة،أَْقِضي اْألَياِيل أَُذاِكر ِيف اْلبَـْيِت،بـَْعَد تـََناول اْلَغَداء ِيف ُغْرَفِة اَألْكِل.َأْسَرتِيْ   ِيف ُمَصلى اْلَعْصر َوبِاالتُأَصل ى اْلَمْغِرب َواْلِعَشاء َمجَاَعًة ِيف اْلَمْسِجِد ُح قَِلْيًال ُمثث َمَع أَْفراِد ُأْسَرِيت. ُأَصلْوِسي َأْو َأَحتَدة.َوَأْحَيانًا ُأَشاِهُد َقرِْيٌب ِمْن بـَْيِيت.َوبـَْعَد ذاِلك أَُذاِكر بـَْعَض ُدُرْوِسي َوَأْعَمُل الوَ بـَْعَض الدًرا.اِجَبات املْنزِلِي ْوِم ُمَبكًرا ِألَْستَـْيِقُظ ِمَن النـ أَنَاُم ُمَبك ون قَِلْيًال.َوَأْسَتِمع ِإَىل اَألْخَبار.ُمثبح أَْيًضا ِيف َمجَاَعًة،  التلِفزيوَن الصب,ُهْم ُيَصلالَوَأْصِدَقائي ِمَن الط  الَة يـَْقَرُؤْون َوبـَْعَد الص َسِة َو ِيف اْلَمْدَرَسِة ِيف ِجّد َوَنَشاط،َوَصِديـَْقتُـَنا الطالَِبات َكَذالَك يـَْقِضْنيَ َأْوَقاِِن ِيف اْلَمْدرَ ُهْم يـَْقُضْوَن َأْوَقاتـَُهْم ِيف اْلبَـْيِت َو  اْلُقرآن,َأْو يَذاِكُرْوَن ُدُرْوَسُهْم،.ُمث َيْذَهبُـْون ِإَىل اْلَمْدَرَسِة،    ِيف اْلبَـْيِت ِيف ِجّد َوَنَشاط.
Lampiran 5 : LKS ! ب ؟ -1  أجب عن األسئلة اآلتيةالْبح ؟ -2 َمَىت َيْستَـْيِقُظ الطب بـَْعَد َصَالِة الصالْون اْلَعْصَر ِيف َمْسِجِد اْلَمْدَرسِة ؟ -4 أَْيَن َيْسَرتِْحيُْون ؟ -3 َماَذا يـَْفَعل الطم ؟َهْل  -5 َهْل ُيَصلِيَُذاِكُرْوَن ُدُرْوسُهْم ِيفْ بـُيُـْو 

 



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan   : Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Manar 

Mata Pelajaran  : Bahasa arab 

Kelas/Semester  : VIII / I 

Alokasi Waktu   : 2 x 40 menit (1 Pertemuan) 

Ketrampilan   : qiraah 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

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

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami, menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, prosedural) berdasarkan 

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

fenomena dan kejadian tampak mata.  

4. Mengolah, menyaji, menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

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

menghitung, menggambar dan menggarang) sesuai yang dipelajari di sekolah dan 

sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori.  

 

B. Kompetensi Dasar& Indikator 

No Kompetensi Dasar Indikator 

1 1.1. Menyadari pentingnya kejujuran 

dan percaya diri sebagai anugerah 

Allah dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan social sekitar 

rumah dan sekolah 

1.1.1. Menunjukkan sikap rasa syukur 

kepada Allah atas nikmat bahasa 

arab sebagai komunikasi antar 

sesama   



2 2.1. Menunjukkan perilaku jujur dan 

percaya diri dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial sekitar 

rumah dan sekolah 

2.1.1. Menunjukkan sikap jujur 

dalam berkomunikasi 

dengan guru dan teman 

 

3 3.1.    mengidentifkasi bunyi kata, frase, 

dan kalimat bahasa arab yang 

berkaitan dengan:   3.1.1 يومياتنا يف البيت  Melafalkan bunyi huruf,kata,frasa 

dan kalimat arab yang berkaitan 

dengan topik 

 

3.1.2  Menemukan  makna atau gagasan  

dari ujaran kata, frasa, dan kalimat 

yang berkaitan dengan topik 

3.1.3 Menyebutkan kembali ungkapan  

kata,frasa, dan kalimat sesuai 

dengan teks dalam topik 

 

4. 4.1.  Menulis teks sederhana tentang topik : يومياتنا يف البيت 
 

 

 

 

 

  4.1.1     Menulis frase, kata-kata dan 

kalimat-kalimat yang disuarakan 

dari kaset dengan benar  sesuai 

dengan kaidah imlak manqul 

 

4.1.2      Menyusun frase,kata dan 

kalimat menjadi paragraf dengan 

pola yang benar  

 

 

4.1.3     Membaca kembali frase,kata dan 

kalimat yang tersusun dengan 

pola yang benar dalam paragraf 

 

 

C. MateriPembelajaran (terlampir) 

 



D. KegiatanPembelajaran 

Pertemuan pertama 

No Kegiatan Alokasi 

Waktu 

1.  1. Kegiatan Awal 

• Guru membuka pembelajaran dengan salam dan 

berdo’a secara bersama dengan dipimpin oleh salah 

seorang peserta didik. 

• Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memeriksa 

kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran. 

• Guru memberikan motivasi dan mengaitkan 

pengalaman siswa, dan lingkungan (alam semesta) 

secara komunikatif yang berkaitan dengan materi 

pelajaran 

• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

• Guru menyampaikan tata cara penilaian yang digunakan 

dalam pembelajaran 

• Guru menjelaskan tata cara penggunaan permainan 

sobekan kertas dalam proses pembelajaran berlangsung 

• Guru membagi siswa ke dalam 7 kelompok, masing-

masing kelompok terdiri dari 4 orang  

15 menit 

2. 2. KegiatanInti 

a. Mengamati 

• Siswa mengamati teks qiraah yang dalam bentuk 

kata, frasa dan kalimat  dengan benar  
 

b. Menanya 

• Siswa bertanya tentang hal-hal yang belum 

dipahami dari pengamatan teks qiraah tentang cara 

50 Menit 



kata, frase, dan kalimat 
• Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain, 

untuk menjelaskan,mengomentari dan lain-lain di 

bawah arahan dan bimbingan guru  
c.    Mengeksplorasi  (Mencoba dengan penuh semangat) 

• Guru memberikan penjelasan singkat berupa jawaban 

singkat atau mengarahkan siswa untuk menemukan 

jawabannya dalam bentuk perenungan  

 

 

 

d. Menalar dengan terampil 

• Siswa melakukan kegiatan kelompok lewat LKS 

dengan mendiskusikan teks yang harus 

diurutkan,agar menjadi teks yang sempurna 

E.        Mengkomunikasikan (laporan hasil kerja kelompok) 

• Setiap kelompok, mempresentasikan hasil kerja 

kelompok berupa diskusi tentang pengurutan kata,frasa 

dan kalimat yang terdapat dalam teks qiraah   

• Guru bersama siswa memperbaiki kesalahan-kesalahan 

dalam hasil temuan diskusi siswa dalam kelompok 

(arahan dan bimbigan guru)      

• Guru menilai hasil kerja kelompok yang telah di pajangkan 

di depan kelas  

• Guru memberikan apresiasi pada setiap penampilan 

kelompok 

3.  3. Kegiatan akhir 

• Guru melakukan Tanya jawab singkat di seputar materi diskusi 

sebelumnya 

• Di bawah bimbingan guru, siswa memberikan kesimpulan dan 

15 menit 



ringkasan materi pembelajaran secara bersamaan 

• Guru melakukan penilaian sebagai uji indikator terhadap 

ketercapaian KD secara tes tulisan atau evaluasi materi pokok 

• Guru  memberikan refleksi tertulis  terhadap proses 

pembelajaran (menjawab pertanyaan secara tertulis) 

• Guru melakukan analisa singkat terhadap hasil refleksi (bila 

belum mencapai target KD) perlu diberikan tugas rumah (PR), 

bila diperlukan 

• Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa 

 

 

Pertemuan Kedua 

No Kegiatan Alokasi 

Waktu 

1.  1. Kegiatan Awal 

• Guru membuka pembelajaran dengan salam dan 

berdo’a secara bersama dengan dipimpin oleh salah 

seorang peserta didik. 

• Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memeriksa 

kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran. 

• Guru memberikan motivasi dan mengaitkan 

pengalaman siswa, dan lingkungan (alam semesta) 

secara komunikatif yang berkaitan dengan materi 

pelajaran 

• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

• Guru menyampaikan tata cara penilaian yang digunakan 

dalam pembelajaran 

• Guru menjelaskan tata cara penggunaan permainan 

sobekan kertas dalam proses pembelajaran berlangsung 

• Guru membagi siswa ke dalam 7 kelompok, masing-

masing kelompok terdiri dari 4 orang 

15 menit 



2. 2. Kegiatan Inti 

a. Mengamati 

• Siswa mengamati teks qiraah yang dalam bentuk 

kata, frasa dan kalimat  dengan benar  
 

b. Menanya 

• Siswa bertanya tentang hal-hal yang belum 

dipahami dari pengamatan teks qiraah tentang cara 

kata, frase, dan kalimat 
• Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain, 

untuk menjelaskan,mengomentari dan lain-lain di 

bawah arahan dan bimbingan guru  
c.    Mengeksplorasi  (Mencoba dengan penuh 

semangat) 

• Guru memberikan penjelasan singkat berupa jawaban 

singkat atau mengarahkan siswa untuk menemukan 

jawabannya dalam bentuk perenungan  

 

 

d. Menalar dengan terampil 

• Siswa melakukan kegiatan kelompok lewat LKS 

dengan mendiskusikan teks yang harus diurutkan 

(kelompok saling mengkoreksi hasil menulis 

kata,frasa dan kalimat) 

F.        Mengkomunikasikan (laporan hasil kerja kelompok) 

• Setiap kelompok, mempresentasikan hasil kerja 

kelompok berupa teks tulisan yang ditulis kembali 

50 Menit 



yang terdiri dari kata,frasa dan kalimat di LKS   

• Guru bersama siswa memperbaiki kesalahan-kesalahan 

dalam hasil temuan diskusi siswa dalam kelompok 

(arahan dan bimbigan guru)      

• Guru menilai hasil kerja kelompok yang telah di 

pajangkan di depan kelas  

• Guru memberikan apresiasi pada setiap penampilan 

kelompok 

3.  3. Kegiatan akhir 

• Guru melakukan Tanya jawab singkat di seputar materi diskusi 

sebelumnya 

• Di bawah bimbingan guru, siswa memberikan kesimpulan dan 

ringkasan materi pembelajaran secara bersamaan 

• Guru melakukan penilaian sebagai indikator terhadap 

ketercapaian KD secara tes tulisan atau evaluasi materi pokok 

• Guru  memberikan refleksi tertulis terhadap proses pembelajaran 

(menjawab pernyataan secara tertulis) 

• Guru melakukan analisa singkat terhadap hasil refleksi (bila 

belum mencapai target KD) perlu diberikan tugas rumah (PR), 

bila diperlukan 

• Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa 

15 menit 

 

 

1. InstrumenPenilaian (terlampir) 

G. Media/Alat, BahandanSumberBelajar 

1. Media/alat 

a. Sobekan kertas 

b. White Board 

c. Spidol 

 



2. SumberBelajar: 

a. Kementerian Agama Republik Indonesia 2015, Bahasa Arab Pendekatan Saintifik 

Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Agama. 

b. Mahmud Yunus, 1989, Kamus Arab-Indonesia, P.T. Mahmud Yunus. 

 

 

 

 

 

Mengetahui,                  Aceh Besar,                       2017 
      Guru Mata Pelajaran      Peneliti 
 
 
         Yulia Simahara, S.Pd.                                            Helmi Yanti   
                                 NIM.140202186 
 
 
 

Mengetahui, 
Kepala Sekolah MTsS Al-Manar 

 
 
 
 

         Rajes Akbar, S.Pd.I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

LAMPIRAN-lAMPIRAN  

Lampiran1 : instrument penilaian (aspek sikap spritual)  
Indikator  : Menunjukkan sikap syukur kepada Allah dengan 
                                      giat mempelajari bahasa  

Teknik   :Observasi. 
Instrument Penilaian : Rubrik lembar pengamatan dan pedoman penskoran 
 

No PERNYATAAN PILIHAN 
JAWABAN 

SKOR  

4 3 2 1  
1 Berdoa sebelum melaksanakan aktivitas belajar       
3 Menunjukkan sikap positif terhadap belajar bahasa Arab      
4 Menunjukkan sikap syukur dan penghargaan terhadap belajar 

bahasa Arab  
     

5 Menunjukkan sikap aktif, dan antusias dalam belajar bahasa Arab      
JUMLAH SKOR      
KETERANGAN NILAI NILAI 

AKHIR 
Selalu                            = Skor 4 
Sering                           = Skor 3 
Kadang-kadang           = Skor 2 
Tidak pernah               = Skor 1 

Skor yang 
di peroleh 
....................
................. x 
100 
Skor 
maksimal 
=..................
.. 

 

CATATAN : 
......................................................................................................................................................... 

 

 

Lampiran 5 : LKS 
1. Urutkanlah paragraf berikut menjadi paragraph yang sempurna ! 

 
  
 

 

 

 



 



ختبار القبليأسئلة لال ) : قل صحيح (ص) أو خطأ (خ) وفقا لنص القراءة !1( ْدرِيبت  رَاَسة بـَْعَد َصَالة الظْهِر َمجَاَعةً  خ)-(ص -5 يـَْرَتِدى الطاِلب الزّي اْلَمْدَرِسّي قـَْبَل تـََناُول اْلُفطُور خ)-(ص -4 يـَُنظُف الطاِلب اَألْسنَان ِيف احلَْمامِ  خ)-(ص -3 خ) يـَْقَرأُ الطاِلب اْلُقْرآن ِيف ُغْرَفِة ِمَن اْلَمْسِجدِ -(ص -2 خ) يـََناُم الطاِلُب ِيف الساَعة الرابَعة والربُع َصَباًحا-(ص -1  ى الطالب اْلَمْغِرب َواْلِعَشاء َمجَاَعًة ِيف اْلَمْسِجِد بع-(ص -6 تـَْنَتِهي الدْيٌد َعْن خ) يَصل ًرا لِيَ -(ص -7 بـَْيِيت  يـََناُم ُمَبك (ًراخْوِم ُمَبكص -8 ْستَـْيِقُظ ِمَن النـ)-.ى اْلَمْدَرَسةْهر ِيف ُمَصلَأْرِجُع ِإَىل اْلبَـْيِت بـَْعَد َصَالِة الظ خ) ُمث      



LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU  

A. Aktivitas Guru 
Nama Guru : 
Kelas  : 
Hari/tanggal : 

Petunjuk penggunaan: 
 Berilah tanda contreng pada aspek-aspek aktivitas guru dalam pembelajaran sesuai 
dengan pernyataan pada Aspek Penggunaan permainan sobekan kertas untuk 
meningkatkan kemampuan siswa dalam Maharah Qiraah. 
Penyampaian Pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. 

 

No PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN SKOR  
4 3 2 1  

1 Kemampuan guru dalam memulai dan membuka 
pembelajaran 

     

2 Kemampuan guru memberikan motivasi dan 
mengaitkan materi ajar dengan pengalaman 
siswa,dan alam sekitar 

     

 
3 

Kemampuan guru menyampaikan petunjuk dan 
tujuan pembelajaran  

     

4 Kemampuan guru menyampaikan tata cara 
penilaian (evaluasi) saat belajar  

     

5 Kemampuan  guru menunjukkan arahan dan tata 
cara permainan sobekan kertas 

     

6 Kemampuan guru mengatur,mengarahkan dan 
membimbing siswa dalam diskusi kelompok 

     

7 Kemampuan guru menggunakan bahasa atau 
gaya komunikasi saat menjelaskan atau 
mengaitkan materi ajar kepada siswa 

     

8 Kemampuan guru mengaktifkan kegiatan siswa 
dalam kelompok dan antar kelompok belajar 

     

9 Kemampuan guru dalam mengamati siswa 
selama proses belajar mengajar 

     

10 
 

   Kemampuan guru  memberikan penjelasan tentang 
hal-hal yang belum di pahami siswa  

     

11       Kemampuan guru mengarahkan jawaban siswa saat 
bertanya 

     

12     Kemampuan dan keahlian guru menggunakan 
media atau metode pembelajaran 

     

13       Kemampuan guru  mengelola materi pembelajaran      
14       Kemampuan guru menggunakan/memenej 

ketepatan waktu  sesuai dengan ketentuan 
     

15        Kemampuan guru menilai siswa saat presentasi 
di depan kelas 

     

16        Kemampuan guru memberi apresiasi atau 
penghargaan kepada siswa 

     



17      Kemampuan guru mengajak siswa menyimpulkan 
hasil pembelajaran  

     

18 Ej  Kemampuan guru melaksanakan refleksi akhir 
pembelajaran 

     

 

 

Aceh Besar................................ 

Observer 

          (                     ) 

 

 

 



             أَْيَن تـَْقِضي الطالَِبات أَْوَقاُّن ؟ -6 ِيفْ بـُيُـْوِم ؟ُرْوَن ُدُرْوسُهْم َهْل يَُذاكِ  -5 َهْل ُيَصلْون اْلَعْصَر ِيف َمْسِجِد اْلَمْدَرسِة ؟ -4 أَْيَن َيْسَرتِْحيُْون ؟ -3 ح ؟َماَذا يـَْفَعل الطالب بـَْعَد َصَالِة الصبْ  -2 َمَىت َيْستَـْيِقُظ الطالب ؟ -1  ) : أجب عن األسئلة اآلتية !2تْدرِيب (  ختبار البعديأسئلة لال



LEMBAR OBSERVASI AKTIFITAS SISWA 

A. Aktivitas Siswa 
Nama siswa : 
Kelas  : 
Hari/tanggal : 

Petunjuk penggunaan: 
 Berilah skor pada aspek-aspek aktivitas siswa dalam pembelajaran sesuai dengan 
pernyataan pada Aspek penggunaan permainan sobekan kertas untuk  Meningkatkan 
kemampuan siswa dalam membaca.  

 

No PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN SKOR  
4 3 2 1  

1 Kemampuan mencari teks yang memiliki bunyi 
kata,frasa dan kalimat 

     

2 Kemampuan menemukan bunyi yang terdiri dari 
susunan kata,frasa dan kalimat 

     

3 Kemampuan  siswa dalam mendengarkan 
penjelasan guru 

     

  4  Kemampuan  siswa dalam menulis frasa,kata 
dan kalimat. 

     

5       Kemampuan   memberikan tanggapan terhadap 
apa yang disampaikan oleh guru 

     

6 Kemampuan siswa dalam menggunakan 
permainan sobekan kertas 

     

7      Kemampuan   mengajukan pendapat pada saat 
diskusi kelompok 

     

8 
 

      Kemampuan  melaksanakan diskusi kelompok 
sampai batas waktu yang ditentukan 

      

     

9        Kemampuan  mengerjakan LKS yang diberikan 
secara diskusi 

     

10  
Kemampuan  menanyakan hal-hal yang belum 
dipahami pada masalah di LKS 

     

11       Kemampuan  mengerjakan soal latihan yang 
diberikan 

     

12       Kemampuan untuk maju menempelkan hasil 
diskusi di papan tulis 

     

13        Kemampuan memberi tanggapan dan informasi 
atas jawaban dari soal-soal yang telah 
dikerjakan oleh temannya 

     

14        Kemampuan  menyimpulkan pembelajaran 
penggunaan media sobekan kertas. 

     



15      Kemampuan  memperbaiki atau menambah 
kesimpulan temannya jika kesimpulan 
temannya masih kurang lengkap 

     

16      Kemampuan  mencatat kesimpulan atau 
rangkuman materi yang diberikan 

     

JUMLAH SKOR      
KETERANGAN NILAI NILAI AKHIR 

Sangat baik   : Skor 4 
Baik                : Skor 3 
Cukup            : Skor 2 
Kurang          : Skor 1 

Skor yang di 
peroleh 
.................................
.... x 100 
Skor maksimal 
=.................... 

 

CATATAN : 
......................................................................................................................................................... 
 

 



Materi  اِبَعة وَ   من يوميات الطالب والطالباتاَعة الرْوِم ِيف السة،َأْستَـْيِقُظ ِمَن النـَطة اِإلْسَالِميْبع أَنَا طَاِلٌب ِيف اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَـَوسالر ِيف اْلَمْسِجِدَمجَاَعًة،َوبـَْعَد الصالَة أَْقرأ اْلُقرآن ِيف ُغْرَفِة  َصَباًحا.أَتـََوضُأ ُمث ُأَصلى الصبح  ُف اْألَْسَنان بِاْلُفْرَشة رُ اْلُمَذاَكَرِة َأْو أَُذاِكُر بـَْعَض الداِم َوأَُنظَأْرَتِدي َمالَِبِس اْلَمْدَرَسة.أَْذَهُب ِإَىل الْ ْوِس.أَْذَهُب ِإَىل احلَْم َأْرِجُع ِإَىل اْلبَـْيِت بـَْعَد َصَالِة   بـَْعَد تـََناُوِل اْلُفطُْور. َمْدَرَسةَوَأْسَتِحّم،ُمث َراَسة ِيف ِجّد َوَنَشاط.ُمث ام الدى اْلَمْدَرَسة.َوِيف اْلَمْدَرَسِة،أَْقِضي اْألَيْهر ِيف ُمَصلاِيل ء ِيف ُغْرَفِة اَألْكِل.َأسْ بـَْعَد تـََناول اْلَغَداِيف اْلبَـْيِت،  الظى اْلَعْصر َوبِاالتُأَصل ى اْلَمْغِرب َواْلِعَشاء َمجَاَعًة ِيف َرتِْيُح قَِلْيًال ُمثث َمَع أَْفراِد ُأْسَرِيت. ُأَصلْوِسي َأْو َأَحتَدَوَأْعَمُل الَواِجَبات ْيِيت.َوبـَْعَد ذاِلك أَُذاِكر بـَْعَض ُدُرْوِسي َقرِْيٌب ِمْن بَـ  اْلَمْسِجدِ أَُذاِكر بـَْعَض الد ًرا ِألَ  املْنزِلِية.َوَأْحَيانًا ُأَشاِهدُ  أَنَاُم ُمَبك ون قَِلْيًال.َوَأْسَتِمع ِإَىل اَألْخَبار.ُمثْستَـْيِقُظ ِمَن التلِفزي ًرا. ْوِم ُمَبكبح أَْيًضا ِيف َمجَاَعًة،  النـوَن الصب,ُهْم ُيَصلالَالة يـَْقَرُؤْون  َوَأْصِدَقائي ِمَن الطَوبـَْعَد الص ُهْم يـَْقُضْوَن َأْوَقاتـَُهْم ِيف اْلبَـْيِت  ،.ُمث َيْذَهبُـْون ِإَىل اْلَمْدَرَسِة،اْلُقرآن,َأْو يَذاِكُرْوَن ُدُرْوَسُهمْ  ِيف  الطالَِبات َكَذالَك يـَْقِضْنيَ َأْوَقاِِن  َو ِيف اْلَمْدَرَسِة ِيف ِجّد َوَنَشاط،َوَصِديـَْقتُـَنا   اْلَمْدَرَسِة َو ِيف اْلبَـْيِت ِيف ِجّد َوَنَشاط.



  



                  تقوم الباحثة باالختبار البعدي 2صورة                               تقوم الباحثة باالختبار القبلي 1صورة    



  اء عملية التعليم باستخدام ألعاب األوراق املمزقةعند إجر  4صورة     (قبل استخدام ألعاب األوراق املمزقة ) يناقش الطلبة نص القراءة 3صورة    
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