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  استهالل

  

 

  

يَاآيُّهاَ الَِّذْيَن اََمنـُْوآ ِإَذا ِقْيَل َلُكْم تـََفسَُّحْوا ِيفْ اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحْوا 

يـَْرفِع اهللاُ الَِّذْيَن َءاَمــنـُْوا يـَْفَسِح اهللاُ َلُكْم َوِإَذا ِقْيَل اْنُشُزْوا فَاْنُشُزوا 

  ِمبَا تـَْعَمــُلْوَن َخبِــيــْرٌ  ِمْنُكْم َوالَِّذْيَن أُوُتوا الْــعِــْلِم َدَرَجاٍت، َواهللاُ 

  "١١ة ـــاآلي ـادلـــةورة ا�ــس"

 َصــَدَق اللــُه اْلَعِظـــْيمِ 

  

ـُه لَــُه بِــِه َطرِيـًْقــا ِإَىل َمــْن َسَلَك َطرِيـًْقا يـَْلتَــِمُس ِفْيِه ِعــْلــًما َسَهَل الــلّ 

)رواه مسلم(  اْجلَــنَّــةِ   

  

  العربــــيــة وعــّلمـوهـا الـــــناستـــعّلمــوا 

)حــديــث شريــف(  

 

 



  إهداء

َسّيد عّباس  وأمي  إىل أيب احملبوب َسّيد قَاِسم إبن

احملبوبة َشرِيـَْفة َدْرنِيَّة بنت َسّيد ِإْدرِيس الذّين ربياين صغريا، 

حفظهما اهللا وأبقامها يف سالمة الدين والدنيا واآلخرة، وإىل 

الصغرية شريفة َمْرَمحَة وشريفة نـُْور َعْصِر وأخي الصغري أخيت 

 .سيد َمْهَدئ ِيلْ وسيد فَاِضل

وإىل أساتذيت يف جامعة الرانريي اإلسالمية 

احلكومية، الذين قد علموين أنواع العلوم املفيدة وأرشدوين 

  .إرشادا صحيحا، هلم بالكثري تقديرا وإجالال

انريي اإلسالمية وإىل مجيع زمالئي يف اجلامعة الر 

أقول شكرا جزيال على  Unit 01احلكومية، خاصة 

مساعدتكم يل يف إجناز هذا البحث العلمي، جزاكم اهللا 

  خري اجلزاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  شكور وتقدير

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا العزيز احلكيم الذي فضل اللغة العربية على 

سائر اللغات، فأنزل القرآن باللسان العريب املبني، وجعله هدى 

والصالة والسالم على سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم . للمتقني

نبيه ورسوله الكرمي سيد األنبياء واملرسلني، وعلى آله وأصحابه 

 .  أمجعني

وتوفيقه تأليف هذه الرسالة حتت وقد مت بإذن اهللا 

بطريقة القواعد والرتمجة لرتقية قدرة تطبيق النظرية املعرفية  املوضوع

املدرسة املتوسطة دراسة جتريبية بـ(الطلبة على مهارة القراءة 

اليت قدمتها لكلية الرتبية  )Aceh Selatan ٢اإلسالمية احلكومية 

مية احلكومية كمادة من وتأهيل املعلمني  جلامعة الرانريي اإلسال

  ). S.Pd(املواد الدراسية املقررة على الطلبة للحصول على شهادة 

ويتم إشراف كتابة هذه الرسالة بإشراف املشرفني الكرميني 

مها األستاذ الدكتور خباري مسليم املاجستري واألستاذة فطراين 

املاجستري، فتقدم الباحثة أفضل الشكر هلما الذان قد أنفقا 

�ما الثمينة وتوجيهما ومساعد�ما إلشراف هذه الرسالة أوقا



إشرافا جيدا كامال من أوهلا إىل آخرها، لعل اهللا باركهما وجزامها 

وتتقدم الباحثة بالشكر العظيم لوالديها قد ربياها تربية . خريا كثريا

سليما وهذ�ا �ذيبا نافعا، لعل اهللا جيزيهما أحسن اجلزاء يف 

  .الدنيا واآلخرة

وإضافة على ما ذكر، تقّدم الباحثة الشكر اخلالص ملدير 

وتأهيل املعلمني  ورئيس قسم تعليم  اجلامعة وعميد كلية الرتبية

. اللغة العربية  وجلميع األساتذة يف جامعة الرانريي والعاملني فيها

وكذلك تقّدم جزيل الشكر لسائر األصدقاء الذين قد ساعدوها 

هذه الرسالة، وباركهم اهللا يف الدنيا بأفكارهم يف إمتام كتابة 

  .واآلخرة

وال تنسى الباحثة أن تقدم الشكر لناظر املدرسة املتوسطة 

  Drs. M. Ridhwanاألستاذ  Aceh Selatan ٢اإلسالمية احلكومية 

وجلميع املدرسني  Ibrahim, S.Agوملدرس اللغة العربية األستاذ 

والتالميذ فيه الذين قد أعانوها يف مجع البيانات احملتاجة عند 

وتتيقن الباحثة . عملية البحث، عسى اهللا أن يعطيهم أجرا عظيما

أن هذه الرسالة ال ختلو من األخطاء والنقصان، وإن كانت قد 

من  يف إعداد هذه الرسالة، لذلك ترجوبذلت كل جهدها 



نائيا خالصا واصالحها نافعا إلكمال هذه الرسالة، القارئني نقدا ب

  . ولعّل هذه الرسالة نافعا هلا وللقارئني مجيعا

  

  ٢٠١٨دسيمبري  ١٤دار السالم، 

  

  

  الباحثة                             
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بطريقة القواعد والرتمجة لرتقية تطبيق النظرية املعرفية :   عنوان البحث

دراسة جتريبية بـاملدرسة (قدرة الطلبة على مهارة القراءة 

  )Aceh Selatan ٢املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

  جوت وان محيدة:        االسم الكامل

   ١٤٠٢٠٢٠٤١:         رقم القيد

 Aceh ٢ ةتعتمد الباحثة على املالحظة باملدرسة املتواسطة اإلسالمية احلكومي

Selatan  هي إحدى املدارس اليت يتعلمون فيها الطلبة املادة اللغة العربية، أن

يف تدريس القراءة، وهذه  Heuristicاملدرس يف هذه املدرسة يستخدام أسلوب 

الذي يستخدمها املدرس يطلب الطلبة أن يسيطروا على املادة القراءة دون  أسلوب

نص العريب يف حد ذاته بدون شرح املدرس عن  مساعدة املدرسني ويفهموا معىن ال

وهذه احلالة مل . كيفية ترمجة اجلمال العربية إىل اللغة املقصودة بشكل صحيح وسليم

تكن ممكن للطلبة أن يتعملواها ليكون مبتدئ اللغة العربية وليس لديهم كفاءة كافية 

ذلك تطبق كو  .ومعرفة فيها، حىت اليستطيعوا أن حيققوا أهداف التعليم والتعلم

. بطريقة القواعد والرتمجة لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءةالنظرية املعرفية الباحثة 

كيفية استجابة الطلبة يف تطبيق النظرية وأما أغراض التألف هذه الرسالة فهي ملعرفة  

يقة املعرفية بطريقة القواعد والرتمجة والتعرف على فعالية تطبيق النظرية املعرفية بطر 

ل على البيانات تقوم و وللحص. القواعد والرتمجة لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة

مع  ةلتصميمات التمهيدية يعين تصميم ا�موعة الواحدلالباحثة بالبحث التجرييب 

، ) One Group  Pre-Test Post- Test Design(اإلختبار القبلي والبعدي 

وأما . وجلمع البيانات استعملت الباحثة املالحظة املباشرة واإلختبار القبلي والبعدي

 ٢ا�تمع من هذا البحث هو مجيع الطلبة بـاملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 



Aceh Selatan وأما . طلبة ٢٦وعددهم ) ٢(، وعينة البحث هو الفصل الثاين

يق النظرية املعرفية بطريقة القواعد والرتمجة فعال تطبالنتائج من هذا البحث فهي أن 

لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة، وتعتمد الباحثة على أن نتيجة ت احلساب 

)t����( النتيجة ت اجلدول من أكرب )t�����(  أو)٢،٧٩ >٩,٨١٢< ٢،٠٦( .

  . مقبول) Ha(مردود والفرض البديل  ) Ho(هذه يدل على أن الفرض الصفري 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
Title of Research : The Application of Knowledge Theory with 

Grammar and Translation Method to Improve 
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Based on observation of researcher at MTsN 2 Aceh Selatan, the teacher 
in this school uses Heuristic Techniques in teaching reading, this 
technique requires students to be able to read without the help of 
teachers, and able to understand the meaning of the Arabic text without 
explanation of teacher about how to translate Arabic into the other 
language properly and correctly. This situation is not possible for 
students because they are beginners in learning Arabic and they do not 
have sufficient competence and knowledge, so that the teaching and 
learning goals cannot be achieved. Because the researcher applied 
Cognitive Theory to the Grammar and Translation Method to improve 
students' abilities in reading skill. The purposes of this paper are to find 
out how students responses to the application of Cognitive Theory to the 
Grammar and Translation Method and to determine the effectiveness of 
the application of Cognitive Theory to the Grammar and Translations 
Method to Improve Students' Ability in Reading Skill. The research 
method used by researcher in this study is (pre-experimental Method), 
namely One Group Pre-Test Post-Test Design. The tools for obtaining 
data are by direct observation and tests. As for the population in this 
study were all students at the MTsN Negeri 2 Aceh Selatan and 
researcher took sample of research in class VIII-2 cencluded 26 
students. The results of the study show that the Application of Cognitive 
Theory with Grammar and Translation Method to Improve Students' 
Ability in Reading Skill is very effective. This is proven by the results of 
the t-test greater than t-table (2.06 < 9.812 > 2.79) which shows that the 
hypothesis (Ho) is rejected and the alternative hypothesis (Ha) is 
accepted. This means that the Application of Cognitive Theory with 
Grammar and Translation Method can improve students' abilities in 
reading skill. 
 
 
 
 



Abstrak 
Judul sekripsi   : Penerapan Teori Kognitif dengan Metode 

Qawaid dan Terjemah untuk MeningkatkanKemamp
uan Siswa dalam Keterampilan Membaca (Studi 
Eksperimental MTsN 2 Aceh Selatan) 

Nama penulis       : Cut Wan Hamidah 
Nim            : 140202041 
 
Berdasarkan  pengamatan  Peneliti di MTsN 2 Aceh Selatan, Penelti 
menemukan keadaan bahwa Guru di sekolah ini menggunakan  
Teknik Heuristic dalam pengajaran membaca, Teknik ini menuntut 
siswa  untuk  mampu  membaca tanpa bantuan guru, dan mampu 
memahami Arti dari teks Arab itu sendiri  tanpa  penjelasan  
dari guru tentang bagaimana  menerjemahkan Bahasa Arab ke dalam 
bahasa sasaran dengan baik dan benar. Situasi ini tidak memungkinkan 
bagi siswa karena mereka adalah pemula dalam belajar Bahasa Arab dan 
mereka tidak memiliki kompetensi dan pengetahuan yang memadai, 
sehingga tidak dapat tercapai tujuan pengajaran dan pembelajaran. oleh 
karena itu Peneliti menerapkan Teori Kognitif dengan metode Qawaid 
dan Terjemah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 
keterampilan membaca. Adapun Tujuan penulisan skripsi ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana respons siswa terhadap penerapan Teori 
Kognitif dengan Metode Qawaid dan Terjemah dan untuk mengetahui 
keefektifan penerapan Teori Kognitif dengan Metode Qawaid dan 
Terjemah untuk  Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam Keterampilan 
Membaca. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam 
penelitian ini adalah metode (pre- Experimental Design), yaitu One 
Group  Pre-Test Post- Test Design. Alat-alat untuk memperoleh data 
adalah dengan observasi langsung dan tes. adapun populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa di Sekolah Tsanawiyah Islam Negeri  
2 Aceh Selatan dan peneliti mengambil sampel penelitian di kelas VIII-2 
dengan jumlah siswa 26 orang. Adapun hasil penelitian menunjukkan 
bahwa Penerapan Teori Kognitif dengan Metode Qawaid dan Terjemah 
untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam Keterampilan Membaca 
sangat efekti. Hali ini di buktikan oleh hasil t-test lebih besar dari pada t-
table (2,06 < 9,812 > 2,79) yang menunjukkan bahwa hipotesa (Ho) 
ditolak dan hipotesa alternatif (Ha) diterima. Ini berarti Penerapan Teori 
Kognitif dengan Metode Qawaid dan Terjemah dapat meningkatkan 
kemampuan siswa dalam keterampilan membaca.   



  الفصل األول

  أساسيات البحث

  مشكلة البحث -أ 

إن اللغة العربية مادة من املواد الدراسية اليت يتعلمها 

الطلبة يف املعاهد واملدارس اإلسالمية، من املدرسة االبتدئية 

اإلسالمية، اللغة العربية هي مادة  واملتوسطة والثانوية واجلامعة

وأساسية فيها، وبذلك البد على الطلبة أن يتعلموها تعلما  مهمة

الطلبة أن  وجتيب على غة العربية هلا أربع املهارات،الل ،جيدا

  . يسيطروها وهي مهارة اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة

إن مهارة القراءة إحدى املهارات املهمة يف تدريس   

رموز (هي قدراة على إدراك وفهم املكتوبة اللغة العربية، فالقراءة 

ىف احلقيقة، القراءة هي عملية . نطقا أو اقرأ بصمت) الكتابة

البد . التواصل بني القاري والكاتب  من خالل النص الذي كتبه

كعنصر من حمتوى معىن  يهتم بثالثة عناصر يف عملية القراءة، هي 

 .كتوبة كعنصر مرئيةرموز املو  كلمة كعنصر إنتاج املعىن،، و القراءة



وعملية  ١.قراءةبال يسمى نقل الرموز املكتوبة إىل اللغة املنطوقة

حتتاج إىل أساليب وتطبيق الطرق والوسائل  القراءة التعليم وتعلم

  املناسبة للحصول على األهداف الدراسية

 Aceh ٢ كان املدرسة املتواسطة اإلسالمية احلكومية

Selatan مادة اللغة دارس اليت يتعلمون فيها الطلبة إحدى امل

تناسب ال الطرق وأساليب والوسائل اليت واملدرس يستعمل، العربية

مهارة القراءة، أن  يف تعليم املادة املدروسة واألهدف التدريسيةب

يف تدريس  Heuristicاملدرس يف هذه املدرسة  يستخدام أسلوب 

أن  يطلب الطلبة املدرسالذي يستخدمها  القراءة، وهذه أسلوب

يسيطروا على املادة القراءة دون مساعدة املدرسني ويفهموا معىن 

النص العريب يف حد ذاته بدون شرح املدرس عن كيفية ترمجة 

وهذه . اجلمل العربية إىل اللغة املقصودة بشكل صحيح وسليم

احلالة مل تكن ممكن للطلبة أن يتعملواها ليكون مبتدئون يف تعليم 

حىت . غة العربية وليس لديهم كفاءة كافية ومعرفة فيهاالل

اليستطيعوا أن حيققوا أهداف التعليم والتعلم، ولذلك على 
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املدرس أن حيول على حتقيق األهداف يف تدريس القراءة حبيث 

يستخدم أساليب وطرائق التعليم والتعلم املناسبة يف مهارة القراءة 

  . للحصول على أهداف املرخوة

ا على ما سبقت من املشكلة، تريد الباحثة تطبيق اعتماد

النظرية املعرفية بطريقة القواعد والرتمجة لرتقية قدرة الطلبة على 

 Aceh ٢باملدرسة املتواسطة اإلسالمية احلكومية  مهارة القراءة

Selatan.  

  أسئلة البحث -ب 

بطريقة  النظرية املعرفيةاستجابة الطلبة يف تطبيق كيف  - ١

باملدرسة املتواسطة  على مهارة القراءةالقواعد والرتمجة 

  ؟.Aceh Selatan ٢اإلسالمية احلكومية 

 فعال بطريقة القواعد والرتمجة املعرفية النظرية تطبيقهل  - ٢

باملدرسة املتواسطة  على مهارة القراءةالطلبة  رةقد لرتقية

 ؟.Aceh Selatan ٢اإلسالمية احلكومية 

 

 

  



  ف البحثاأهد -ج 

تطبيق النظرية املعرفية التعرف على استجابة الطلبة يف  - ١

باملدرسة  على مهارة القراءةبطريقة القواعد والرتمجة 

  . Aceh Selatan ٢املتواسطة اإلسالمية احلكومية 

بطريقة القواعد فعالية تطبيق النظرية املعرفية التعرف على  - ٢

باملدرسة  على مهارة القراءة ةبلرتقية قدرة الطل والرتمجة

 .Aceh Selatan ٢املتواسطة اإلسالمية احلكومية 

 

  أهمية البحث -د 

يساعد الطلبة على ترقية قدر�م على مهارة القراءة ألن  - ١

سرتتفع  بطريقة القواعد والرتمجة تطبيق النظرية املعرفية

 .هم وافهامهم يف تعليم القراءةتاهتمامهم ومعرف

 

  وفروضه البحثافتراضات  -ه 

النظرية املعرفية هي طريقة علم النفس اليت تسعى إجياد أساس يف 

أساس القواعد النحوية،  ويف  علم النفس املعريف وتسعى إجياد

النظرية املعرفية  هذه الدراسة احلالية، الباحثة ستبحث عن تطبيق



القراءة لزيادة قدرة الطلبة على  القواعد والرتمجة يف تعليم بطريقة

  .مهارة القراءة

بطريقة إن تطبيق النظرية املعرفية : )Ha(الفرض البديل  - ١

  .فعال لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءةالقواعد والرتمجة 

بطريقة  إن تطبيق النظرية املعرفية: )HO( الفرض الصفري - ٢

غري فعال لرتقية قدرة الطلبة على مهارة  القواعد والرتمجة

     .القراءة

        

  حدود البحث –و 

لة حتت اتريد الباحثة أن حتديد هذه الرس: يد املوضوعاحل - ١

 بطريقة القواعد والرتمجة تطبيق النظرية املعرفية"املوضوع 

املدرسة املتواسطة ب على مهارة القراءة ة الطلبةلرتقية قدر 

  "Aceh Selatan ٢ اإلسالمية احلكومية

يف  )٢( ري هذا البحث يف الفصل الثاينجت: احلد املكاين - ٢

 Aceh Selatan     ٢  احلكومية اإلسالمية املدرسة املتوسطة

  قامت الباحثة �ذا البحث يف السنة الدراسة: احلد الزماين - ٣

 م٢٠١١٨/٢٠١٩



  البحث اتمصطلح -ز

  التطبيق -١

تطبيقا على  –يطبق  -فكلمة التطبيق مصدر من  طّبق

السعي " والتطبيق عند احملدثني فهو . تفعيال -يفّعل - وزن  فّعل

 األشخاص الذين يرغبون يف إىل استعمالة الشخص أو

والتطبيق اصطالحا هو األفكار العام واملبادئ  ٢".استعمالتهم

تطبيق هو تنفيذ  ٣.النظرية والنظريا يف املواقف امللموسة والعملية

 .يف عمليتهم اليومية ةبعملية التعليم ملعرفة قدرة الطل الشيئ يف

 

  املعرفية النظرية  - ٢

هي  النظرية اصطالحا .هي قضية تثبت بربهان النظرية لغة

ت اليت حتكمها أو كلالمها ويكون ذلك على اجمموعة من الفرضي

جمموعة من املفاهيم  هي النظرية .متتفاوتة يف التأثري درجا
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والتعريفات والفرتاضات املرتابطة تقدم نظرة نظامية إىل الظواهر 

ؤثر يف كل منها والعالقات بني يتم فيها حتديد املتغريات اليت ت

أما   ٤.املتغريات �دف وصف الظواهر وشرحها والتنبؤ �ا هذه

من عرف هي أدرك حباسة من حواسة، أعاد إىل  املعرفيةكلمة 

ذهنه أو استخرج من ذاكرته صورة شخص أو شيئ رآه أو مسعه 

 يركز هي نظرية أو طريقة أو مدخل النظرية املعرفيةوأما  ٥.ثانية

ويسعى  املعرفية على اكتساب اللغة األساسية كنظام هادف،

  .والقواعد النحوية  علم النفس املعريف إىل تأسيس يف إجياد

 

 د والرتمجةطريقة القواع  - ٣

الطريقة لغة هي الطريق والسرية واملذهب واصطالحا هي جمموعة 

 الطرق واألساليب التعليمية اليت يستعني �ا املدرس لتحقيق
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قواعد (لغة هي أساس بناء  القواعيد ٦.الرتبوية املعنيةاألهداف 

الرتمجة  ٧.صرف وحنو هي أصل، دستور، قانون، مقياس كل علم

لغة بينه ووضحه، وكالم غريه نقله من و لغة هي ترجم الكالم 

أما اصطالحا فهي تعبري عن معىن كالم يف لغة بكالم  أخرى،

واملراد  ٨.قاصدهء جبميع معانيه ومآخر من لغة أخرى مع الوفا

أن تعليم اللغة األجنبية،  طريقةهنا هي طريقة القواعيد والرتمجة ب

يف تطبيقها ركزت على استخدام القواعد وتطبيق  هذه الطريقة

 .الرتمجة من لغة املصدر إىل لغة اهلدف

 

  قدرة الطلبة - ٤

وقدرة  -قدرا –يقدر  - قدر"قدرة مصدر من  كلمة

أو االستطاعة أي يف  ٩"منه مبعىن القوة على الشيئ والتمكن

واملراد منها هي اليت ميلكها املفرد لفعل الشيئ   Ability: اإلجنليزية
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وأما القدرة يف اإلصطالح هي الصفة اليت يتمكن احلي . أو يرتكه

واملراد بالقدرة يف هذه الرسالة هي  ١٠.من الفعل وتركه باإلرادة

حماولة املعلمة لرتقية طاقة قدرة الطلبة يف تدريس القراءة على 

  .تطبيق النظرية املعرفية بطريقة القواعد والرتمجة 

وهو الذي يطلب . " ة لغة الطالب، الكثري الطالببالطل

العلم ويطلب عرفا على التلميذ يف مرحلة التعليم الثانوية 

 ١١.ةوالعالي

 القراءةمهارة  - ٥

 ،أحكمه وصار به حاذقا .مهر الشيئ وفيه وبه املهارة لغة

املهارة  .ويقول مهر يف العلم ويف الصناعة ويف غريمها ،فهو ماهر

سواء   ،لذي يقوم به الفرد يف سهولة ودقةاصطالحا تعنىي األداء ا

نطق باملكتوب  القراءة لغة ١٢.كان هذا األداء جسميا أم عقليا
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فهي ، القراءة اصطالحا ١٣،القى النظر عليه وطالعهفيه أو 

عملية يراد �ا إدراك الصلة بني لغة الكالم  )البصريةالقراءة (

الرموز الكتابية اليت تقع عليها العني، وهي نشط  ولغة اإلنسانية

فكري إلكتساب القرئ معرفة إنسانية من علم وثقافة وفن 

الرمز املكتوب، واملعىن : (ومعتقدات ومقدسات فهي تشتمل

هي عملية معقدة القراءة  مهارة١٤).الذهين، واللفظ املنطوق

ائية، تتطلب جمموعة من املهارات ميكن إمجاهلا يف السرعة القر 

والقدرة على تنويع الصوت وتغيريه، والقدرة على القراءة مع 

 عالمات الرتقيم، وضبط احلركات االعرابية، وضبط احلركات

ضبطا سليما ألن من شأن عدم ) اجلانب الصريف(داجل الكلمة 

ضبطها احداث لبس يف املعىن، والقدرة على نطق الكلمة نطقا 

صوات اللغوية املتشا�ة، والقدرة على التفريق بني اال جيدا،
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وإخراج األصوات من خمارجها الصحيحة، والقدرة على نطق 

  ١٥.الصفات الصوتية لبعض احلروف

 

 الدراسات السابقة  -ح

 كانت الدراسات السابقة من أهم أساسيات البحث اليت  

. استخدمها الباحثة ملعرفة أسلوب الدرسة اجيابيتها وسلبيتها

الباحثة على مقارنة النتائج ومعرفة جوائب وهذه الدراسة تساعد 

فادة من الفرق بني دراستها احلالية والدراسات السابقة واالست

 .خربات الدارسني السابقني

 الدراسةاألوىل .١

ترقية مهارة القراءة بالتعليم " تيكو حممد غازي احلذم،

قدمها )" MTsN Model Banda Acehدراسة جتريبية بـ (النشاطي 

تيكو حممد غازي احلذم، مكان املطبع جامعة الرانريي " 

أما . ٢٠١٦اإلسالمية احلكومية دار السالم بند آتشيه سنة 
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مشكلة البحث هي يف تعليم نصوص اللغة العربية، يعلمها 

املدرس الطالب يف عملية التعليم تعليما غري فعال مع أن التعليم 

ويستمع . النص ويقرأه ويرتمجه يستعد املدرس. يأيت بتأثري سليب

الطالب النص ويسألون عن املفردات أو الكلمات الغامضة 

حىت يسبب الطالب سائما وال تتأثر املادة يف أذهان . معانيها

وأما . الطالب مما علمه املدرس وتعترب هذه الظاهرة مشكلة

أهداف البحث من هذه الرسالة هي ملعرفة عملية الطالب 

النشاطي وملعرفة فعالة استخدام التعلم النشاطي  باستخدام التعلم

وأما منهج البحث الذي  .يف ترقية مهارة القراءة عند الطلبة

يستخدم الباحث يف هذه الرسالة دراسة التجربيبية حيث يقوم 

الباحث بالتعليم والتجريب باستعمال التعلم النشاطي يف مادة 

اسة جترييب بتصميم وخيتار الباحث هلذا البحث در . اللغة العربية

وا�تمع يف هذا  .ا�موعة الواحدة مع اجتبار قبلي وبعدي

ها هي وعينتMTsN Model Banda Aceh البحث هو كل الطلبة 

وأمانتائج البحث من  .تلميذا ٣٢وعددهم  ٤- الصف األول

هذه الدراسة، يعريف أن تطبيق التعلم النشاطي يرقي مهارة 



) t-tabel(أكرب مننتيجة ) t-hitung(ة القراءة عند الطلبة ألن نتيج

 ).٢،٠٤>٤،٦٢٩: (أي

والعالقة بني ذلك الدراسة السابقة والدراسة احلالة أن 

تيكو حممد غازي احلذم يبحث عن ترقية قدرة الطالبة على مهارة 

القراءة، والدراسة احلالة تبحث الباحثة عن ترقية مهارة القراءة 

يف الدراسة احلالية حتاول بتطبيق وأما اختالفة، أن الباحثة . أيضا

النظرية املعرفية بطريقة القواعد والرتمجة لرتقية قدرة الطلبة على 

مهارة القراءة، ويف الدراسة السابقة أن الباحث حياول برتقية قدرة 

 .الطلبة على مهارة القراءة بالتعليم النشاطي

 

 الدراسة الثانية .٢

لرتقية مهارة القراءة  STADاستعمال "ريتا مسفريا، 

) "  MTsN Tungkop Darussalam Aceh Besarدراسة جتريبية بـــــــــ(

وثلت الباحثة إىل النتائج أن الطالب  أما مشكلة البحث هي

عاجزون يف مهارة القراءة وهو يؤدي إىل ضعف قدرات الطالب 

على مهارة القراءة فقامت الباحثة ببحثها املذكور بأهداف 

يف ترقية الطالب على  STADعلى استمال أسلوب التعريف 



مهارة القراءة وتعرف على مشكلة اليت يواجهها ابطلب يف مهارة 

والتعرف على معاجلات اليت  STADالقراءة لسبب استخدام  

ميكن أن يستخدمها املدرس فيرتقية مهارة القراءة استخدام 

STAD ٦٨٣، وكان جمتمع هلذه البحث مجيع الطالب وعددهم 

وعينة البحث فصلني من طالب الصف الثاين ومها . طالب

طالبا  ٣٢كاا�موعة الضابطة بعددهم ) ٤(الفصل الثاين 

وأما . طالبا  ٣٢كا�موعة التجريبية بعددهم )٦(والصف الثاين 

ت احلساب -نتائج البحث هي دليل على ذلك أن نتيجة اختبار

  .٦،٥< ٢،٠٠ت اجلدول يعين  –أكرب من نتيجة االختبار 

 والعالقة بني ذلك الدراسة السابقة والدراسة احلالة أ�ما 

 اختالفةترقية الطالب على مهارة القراءة، وأما  تبحثان عن 

 .وأهدافها املتغري املستقلبينهما يف املكان و 

 

 الدراسة الثالثة .٣

تطبيق طريقة املعدلة يف تعليم النحو لرتقية قدرة "يرميدين، 

 Abu Luengدراسة جتريبية مبعهد دار العلوم (القراءة  الطالب على

Ie Aceh Besar " ( أما املشكلة اليت يواجهها الطالب هي قلة



املمارسة يستطرو�ا فاليسطيعون أن يقرئوا مع أصدقائهم النص 

املعن واإلحتياج إىل التفكري حيث أ�م قبل أن يقرئوا النص 

طريقة املعادلة يف ترقية وأهداف البحث ملعرفة فعالية ال. املعني

قدرة الطالب على القراءة وملعرفة أثر تطبيق الطريقة املعادلة يف 

وأما املنهاج البحث فهو البحث . ترقية قدرة الطالب على القراءة

املكتيب والبحث امليداين واملالحظة املباشرة واإلختبار القبلي 

ادلة يف ترقية وأما النتائج هي أن الطريقة املع. والبعدي واملقابلة

قدرة الطالب على القراءة إحدى الطريقة املناسبة الفعالة لرتقية 

قدرة الطالب على القراءة واملناسبة باملوافقة التعليمية يف املعهد 

 وقد. بالدراسة احلالة  وأما الدراسة السابقة ختتلف. السلفي

 .اختلفت يف املكان ومشكلة وأهدفها

 

 

 

 

 

 



  ةطريقة كتابة الرسال -ط

أما الطريقة كتاب هذه الرسالة فاعتمدت الباحثة على   

قسم تعليم اللغة ) البكالوريوس(دليل إعداد وكتابة الرسالة العلمية 

العربية كلية الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية 

  ١٦.احلكومية
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  الفصل الثاني

 اإلطار النظري

  النظرية المعرفية  - أ

 النظرية المعرفيةمفهوم  -١

هذه النظرية له عدة مصطلحات منها املدخل املعرفية 

وقد مت تفسري هذه النظرية . والطريقة املعرفية والعمليات املعرفية

بعض اخلرباء كنظرية ترمجة قواعد اللغة احلديثة، ومت تعديلها من 

يف شكله احلايل، يركز املدخل . )١٩٦٦( Carrolقبل كارول 

اكتساب اللغة األساسية كنظام هادف، ويسعى إىل املعرفية على 

 ١٧.تأسيس يف علم النفس املعريف ويف قواعد اللغة التحويلية

بناء على هذا املفهوم املعريف الكتساب اللغة، واستنادا 

عرفيني، تبلور اجتاه يف تعليم  النظرية الوظيفية اللغة عند املإىل

  ١٨.Cognitive Approachاللغات األجنبية، عرف باملدخل املعريف 
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، النظريات اللغوية والنفسية وتعليم عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي ١٨

  .١٠٨.، ص)م١٩٩٩جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ( اللغة العربية،



اصطالح املعرفية من كلمة املعريف يعين الفهم، هذا 

املصطلح املعريف هو واحدة من جماالت علم النفس البشري أو 

املفهوم العام الذي يشمل مجيع أشكال االعرتاف اليت تشتمل  

كل موقف عقل الذي يهتم بفهم املشكلة واحلكم والتقدير 

 ١٩.والتفكري واملعتقد

  

الخاصة في استخدام النظرية المعرفية الخصائص  -٢

  على تعلم اللغة العربية

مبادئ النظرية العرفية هي أن الطلبة سوف تكون أكثر 

جيب أن يكون إعداد . قدرة على أساس أمناط معينة واملنطق

من والتعلم من خالل فهم أفضل . املادة من بسيطة إىل معقدة

  .فظ جمردا دون فهم العرض التقدميياحل

لنظرية يعّرف الطالب إىل األنظمة الصوتية والقواعد، هذه ا .١

املبدأ األساسي هلذه . واملورفولوجيا، وداللة العربية كلغة ثانية،

 .النظرية هو أن الطالب قادرون على ممارس اللغة
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يبدأ الدرس من خالل شرح القواعد مث قدم أمثلة لتدريب  .٢

 .الطالب على تطبيق القواعد اآلخرين

ت مع خمتلف األنشطة اللغوية من أجل تطوير  ميكن التدريبا .٣

 .كفاءة االتصال

تبدأ بشرح القواعد . باستخدام لغة مساعدة يف بداية الدرس .٤

 .و قواعد الصوت العريب مع عبارة جديدة للطالب

فإن الغرض من تدريس القواعد اليقتصر على الوضع أو  .٥

الفرصة اليت مير�ا الطالب ولكن تدريب الطالب على 

 .القواعد يف حاالت جديدة وغري حمدودة استخدام

هذه النظرية ال تشمل احملادثة كجزء من الدرس، ولكن يف  .٦

بعض األحيان تصبح احملادثة افتتاح أنشطة التعلم من اللغة 

 .اليت تليها التدريبات

املعلم تنمية مهارات التفكري لدى الطالب وتدريب الطالب  .٧

وتطبيقهاوغريها على التوصل إلىاستنتاجات وحتليل قواعد 

وهذا أمر مهم وأساس ملمارسة . حىت تكون واضحة لطالب

ألن الطالب البد أن يفهمواالقواعد أوال . التدريب اللغوي

 .قبل استخدامها



التربير عند حدوث خطأ يف استخدام اللغة هو جزء من  .٨

أوال، الطالب مباشرة : وهنا خياران . النشاط اللغوي

احلدمن : خاطئة، والثانية استخدام اللغة وأحيانا تكون

 .الطالب لتجنب اخلطأ

يساعد املعلم الطالب يف تكوين املهارات املتعلقة بالواقع  .٩

 .الذين يدرسون اللغة

يتم تدريس اللغة مع أسلوب، يبدأ بفهم عميق وينتهي  .١٠

بالتدريب والتعلم تراكيب حبيث يعرف الطالب استخدامها 

 .يف سياق اجلملة

أساس هذه النظرية هي اتباع طريقة وكتب املدرسية على  .١١

 .القياسية، وتقدمي الرتاكيب، مثالتمارين والقراءة

خطوات التعلم احملدودة، بدءا من تقدمي مواد جديدة  .١٢

يتم تدريس مجيع املهارات . مث تليها املمارسة اللغوية. ومتارين

يف وقت واحد حبيث يبدأ املعلم يف تقدمي املواد اليت يريد أن 

 ٢٠).١٩٨٩ثومية،(الب يعلمها الط
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ولكي يكون التعلم ذا معىن ينبغي للمعلم أن يوجه الطلبة 

إىل االستفادة قدر اإلمكان من معلوما�م السابقة عن املوضوع 

أم يف . املراد تعلمه، سواء أكان موضوعا يف القواعد، أم يف القراءة

وإذا مل يكن لدى الدارس معلومات سابقة ترتبط . الكتابة

جلديد، أم مل حيسن ربطها، فعلى املعلم حينئذ أن باملوضوع ا

يساعد يف ذلك، من خالل طرح بعض القضايا املرتبطة باملوضوع 

 ٢١.ومناقشتها

والنظرية املعرفية ال يتقيد بنمط معني يف تعليم اللغة، بل 

يستثمر كل أسلوب أو وسيلة ناجحة لتوصيل معلومة أو فهم 

ملعىن أو القاعدة هو فقد يرى املعلم أن استنباط ا. قاعدة

األسلوب الناجح يف التعامل مع نوعية من املتعلمني يف ظروف 

معينة، وقد يرى أن أسلوب االستقراء أفضل مع نوعيه أخرى من 

املتعلمني يف ظروف خمتلفة، وقد جيمع بني األسلوبني إذا دعت 

 .الضرورة
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  ١٠٩. ص ،...العربية



 خطوات تدريس باستخدام النظرية المعرفية -٣

هذه  باستخدامعلى تعلم اللغة العربية  خطوات تدريسأما 

  :هي كما يلي النظرية

يدة تتعلق بالشخصية يبدأ الدرس مع عرض مفردات جد .١

 يصف شخصياتيف النص الذي  ميكن للمعلم يعرض الصور

يتعلم الطالب مفردات جديدة يف . شخصية خمتلفة ويشرحها

السياق مث الدرس العائدات بتكرار الكلمات اجلديدة بعد 

بسيطة لوصف الناس يف مجل  مثال ويستخدمهل املعلم جيع

 .جابة على األسئلة اليت طرحها املعلميف الصورة كاإل

يشرح املعلم كيفية صياغة اجلمل باللغة العربية، وكذلك  .٢

ويشرح املعلم النحوي باستخدام . باستخدام الصور كدعائم

 من حيث ميكن تطوير املهارات. اللغة األم مث اللغة العربية

 .اللغوية للطالب

مث الطالب تويل اهتمامهم عن مبادئ استخدام الكلمة عن  .٣

بعد انتهاء الطالب من التمرين، يقوم . طريق القيام التدريبات

عمل الطالب ويتحدث معهم نتائج حتصيل من املعلم جبمع 

 .الدرس



وضعت هنا . يف خطة الدرس هذه تتضمن أنشطة التنفيذ .٤

باستخدام هياكل واملفردات التعبري عن الذات، وذلك 

مث يتم إعطاء الطالب مهمة جمموعة خللق األسئلة . جديدة

مث . باستخدام اهلياكل املكتسبة حديثا واملفردات اجلديدة

بالتناوب الطالب لبعضهم البعض لطرح األسئلة يف 

وطلب املعلم من الطالب أن تقدمي ملخص . جمموعات

 ٢٢.متصر عن حديثهم باللغة العربية

 

 داف النظرية المعرفيةأه -٤

أن التعلم ال بد أن يكون ذا املعىن بالنسبة للمتعلم، 

ومرتبطا بتكوينه العقلي واملعريف، ومكمال ملعلوماته السابقة عن 

و�ذا يكون التعلم جزءا أساسيا من شخصية .الشيئ املراد تعلمه

املتعلم، يستطيع من خالله أن يفهم العامل من حوله فهما 

استطاع أن يربط معلوماته وخلفيته باملوضوع املراد حقيقيا، إذا 

  .تعلمه
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يهدف هذا املدخل إىل بناء الكفاية اللغوية لدى املتعلم   

بناء سليما، يشبه بناء كفاية الناطق باللغة من حيث قدرته على 

فهم القواعد فهما ميكنه من إنتاج مجل وعبارات غري حمدودة مل 

استعمال من قبل، ليكون قادرا على يستمع �ا، ومل يتدرب على 

  .االتصال الناجح يف مواقف طبيعية

يرى أصحاب هذا املدخل أن هذا اهلدف الميكن حتقيق 

ى فهم  لدى املتعلم، حبيث يركز فيه علمامل يكن للتعلم معىن

املعىن فيما حقيقيا ووظيفيا، بدال من حفظ األشكال والقوالب 

 ٢٣.اللغوية وتكرارها

 

  طريقة القواعيد والترجمة    - ب

  تعريف طريقة القواعيد والترجمة .١

هذه الطريقة هي طريقة تعليم اللغة األجنبية قد تطورت 

ويف أساس إمسها أن هذه الطريقةيف تطبيقها . يف زمان املاضي

ركزت على استخدام القواعد وتطبيق الرتمجة من لغة املصدر إىل 

                                                           
واللغة  النظريات اللغوية ونفسية عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي،٢٣

   ١٠٨. ص ،...العربية



اليت استخدامها على هذه الطريقة أشهر الطرق  .لغة اهلدف

تعليم اللغة األجنبية أكان يف املدارس  أو املعاهد أو 

  ٢٤.اجلامعات

رف القواعد قدميا بأنه العلم الذي يعرف به ضبط قد عُ 

أما مفهوم . أواخر الكلمات، ومعرفة حالتها إعرابا وبناء وتركيبا

احلديث لعلم النحو فهم علم البحث يف الرتاكب وما يرتبط �ا 

كما أنه يتناول العالقات بني الكلمات يف مجلة . صمن خوا

وبني اجلمل يف العبارة أي أنه يبحث يف االرتباط الداخلي بني 

الوحدات املكونة للجملة أو العبارة وغري ذلك من وسائل هلا 

٢٥.عالقة بنظم الكالم وتأليفه
  

د النحو عالقواعد اللغة العربية نوعني من القواعد هي قوا

د النحو ختتص قواعد النحو بتحديد عفأما قوا .وقواعد الصرف

داخل اجلملة وضبط أو اخر الكلمات وكيفية  كلمةوظيفة كل  

إعرا�ا، أن قواعد النحو تنظر إىل الكلمة العربية من حيث أ�ا 
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المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية ، ٢٠١٠علي سامي احلالق، ٢٥

  .٣٠٢، ص...وعلومها



يتغري شكل آخرها بتغري موقعها يف اجلملة أو ال يتغري موقعها يف 

ة العربية وما يطرأ أما قواعد الصرف ختتص ببنية الكلم. الكالم

 ٢٦.عليها من تغري بالزيادة أو بالنقص

 ٢٧:كان تطبيق طريقة القواعد والرتمجة هلا خصائص األتية

يتعلم الطلبة عن قواعد النحوية واملفردات اللغوي اآليت  .١

يتعلق بالنص املقروءة، يعلمهم املدرس القواعد استنتاجيا 

 .مبساعدة الشرح األطول والتفصيلي

الطلبة القواعد واملفردات، فيدر�م املعلم  بعد ما تعلم .٢

 .تدريب الرتمجة مع تشريح القواعد

. تقومي قدر�م على القواعد والنص املقرؤءة بتطبيق الرتمجة .٣

قدرة الطلبة يف تعليم اللغوي ارتفاعا إذا كانوا يستطيعون أن 

 .يرتمجوا النص املقروءة
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التعليم هي يقارن اللغة األم باللغة اهلدف مستتبا، وهدف  .٤

نقل احملتوى من لغة املصدر إىل لغة اهلدف أو عكس 

 .باستخدام القوامس

اجلانبان املهمان يف طريقة القواعد والرتمجة هي قدراة على 

ن مبادئ إتقان القواعد النحوية وقدراة على الرتمجة، هذان القدرتا

اسي مبدأ األس. أساسي لفهم األفكار يف نصوص اللغة األجنبية

حتليل النحوي يف النص وترمجتها إىل لطريقة حفظ القاعدة و هلذه ا

اللغة املقصودة، غرض طريقة القواعد والرتمجة هوحفظ وفهم 

 ٢٨.القاعدة وتعبري األفكار احملتويات

 

  خطوات تعليم طريقة القواعد والترجمة  .٢

يردد الطلبة املفردات، ويكتبون املفردات اجلديدة حني  .١

 .يبما يرتجم املعلم النص العر 

يأمر املعلم الطلبة لقراءة النص حبماسة، وبعدها يقرأ  .٢

املعلم بعض اجلمل ويقدمهم الفرصة لتكريرها يف 

 .قلو�م
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عند الضرورة، .إىل اللغة اهلدف الطالب يرتجم .٣

 .الذين يستصعبوناملعلم  يساعدهم

مث يبدأ التعليم بشرح القواعد التفصيلي، يكتب الطلبة  .٤

 .يف كتبهمالقواعد وشرحها واألمثلة 

يف �اية التعليم �ض الطلبة بالفرض املكتوبة اليت تتعلق  .٥

الفرض حلفظ  املعلم بالقواعد والرتمجة، ويقدمهم

 ٢٩.املفردات اليت تتعلق بالتعلم التايل

 

  مزايا و عيوب الطريقة القواعد والترجمة .٣

  مزايا الطريقة القواعد والرتمجةأما 

 ها يف فئات كبريةطبيقميكن ت  - ١

للمعلم الذي اليفصح اللغة العربية أن يدريس ميكن   - ٢

 .الطلبة باستخدام هذه الطريقة
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هذه الطريقة هي مناسبة جلميع املستويات اللغوية   - ٣

للطلبة، وميكن للطلبة احلصول على جوانب لغة كبرية 

 .مع مساعدة من الكتب دون مساعدة من املعلم

 

  عيوب طريقة القواعد والرتمجةوأما 

 يف تطبيقها لغويايلزم معلم مدرب  - ١

 ٣٠.هذه الطريقة ليست مناسبة لألميني - ٢

 

  تعريف القراءة وأهميتها -ج

القراءة هي ذلك الفن اللغوي الذي يعترب معنيا غزير 

العطاء، سابغ املدد، ومنه تستمد عناصرها بقية الفنون األخرى، 

والقراءة من وسائل االتصال املهمة اليت ال ميكن االستغناءعنها، 

ومن خالهلا يعرتف اإلنسان على خمتلف املعارف والثقافات، 

يف  الدرس التتحصل وشغل  وهي وسيلة التعليم األساسية وأداته

أن القراءة عملية ميكانيكية بسيطة إىل مفهوم . أوقات الفراغ
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عقلي يستلزم تدخل شخصية معقدة يقوم على أ�ا نشاط 

عملية معقدة  هي ومهارة القراءة ٣١.اإلنسان بكل جوانبها

تتطلب جمموعة من املهارات ميكن إمجاهلا يف السرعة القرائية، 

الصوت وتغيريه، والقدرة على القراءة مع  والقدرة على تنويع

تداجل  عالمات الرتقيم، وضبط احلركات االعرابية، وضبط احلركا

ضبطا سليما ألن من شأن عدم ) اجلانب الصريف(الكلمة 

ضبطها احداث لبس يف املعىن، والقدرة على نطق الكلمة نطقا 

املتشا�ة، والقدرة على التفريق بني االصوات اللغوية  جيدا،

وإخراج األصوات من خمارجها الصحيحة، والقدرة على نطق 

 :فيما يلي أمهية القراءةأما . الصفات الصوتية لبعض احلروف

 .القراءة توفر حرية لإلنسان حرية اختيار الكتاب الذي يقرؤه - ١

القراءة حتقق لإلنسان التنوع يف املعرفة فتنتقل بالقارئ من  - ٢

جمال، وبذلك تزدهر شهرة  فكر إىل فكر ومن جمال إىل

 . املعرفة، وتنمو األفكار وتزيد، فيستفد القارئ ويفيد اآلخرين
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تعد الكلمة املكتوبة يف صحيفة أو جملة أو كتاب وتعد من  - ٣

 . أرخص وسائل املعرفة وأيسرها

إن الكلمة املكتوبة يف صحيفة أو جملة أو كتاب تقدم للقارئ  - ٤

ف متجددة، فقد تقرأ يف يف سطور قليلة أفكارا متنوعة، ومعار 

صحيفة واحدة أفكارا عن املاضي واحلاضر واملتقبل وأفكارا 

عن النظم واحلياة، وتكتسب من خالهلا ألفاظا وعبارات 

كل هذه ال ميكن أن . وتراكيب جديدة وصورا مجالية متنوعة

 ٣٢.حتققه الوسائل األخرى

فكري إلكتساب القرئ معرفة إنسانية نشاط هي القراءة 

فوجدنا . من علم وثقافة وفن وغريها فتشتمل فيها عملية الذهنية

 .عالقة النظرية املعرفية مبهارة القراءة

 

 عالقة النظرية المعرفية بمهارة القراءة  - د

رموز (مهارة القراءة هي قدراة على إدراك وفهم املكتوبة 

لية قيقة، القراءة هي عمىف احل. نطقا أو اقرأ بصمت) الكتابة
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. من خالل النص الذي كتبهالتواصل بني القاري والكاتب 

يتعالق املعرفية بني لغة املنطوقة ولغة املكتوبة يف عملية القراءة 

معىن  البد يهتم بثالثة عناصر يف عملية القراءة، هي . مباشرة

رموز و  ،كعنصر إنتاج املعين  كلمة، و كعنصر من حمتوى القراءة

نقل الرموز املكتوبة إىل اللغة  .املكتوبة كعنصر مرئية

 ٣٣.قراءةبال املنطوقةيسمى

أما النظرية املعرفية هلا عالقة بعملية التفكري ملعرفة وفهم 

وأهداف من وظفية قدراة املعرفية لقياس على قدراة . شيئ

التطور املعريف الناضج وفقا لعمر . الطالب يف استخدام اللغة

تشتمل الوظائف العقلية . لوظيفة عقلية لشخصالطالب مفيد 

  .باإلدراك واألفكار ورموز ومْنِطق وحل املشكالت

  نواع القراءةأ  - ه

 القراءة الصامتة  .١

وإعطاؤها املعىن  ،هي استقبال الرموز املطبوعةالقراءة الصامتة

لقارئ السابقة مع تفاعلها املناسب املتكامل يف حدود خربات ا
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وتكوين خربات جديدة وفهمها دون  ،اجلديدة املقروءة باملعىن

تتطلب القراءة الصامتة بعض املهارة . استخدام أعضاء النطق

  :ومن هذه املهارات . اخلاصة �ا

الربط بني املعىن : مل هذاويش ،الدقة والعمق يف الفهم

 ،ةؤ وتنظيم األفكار املقر  ، املناسبواختيار املعىن ،والرمز

عتمد النجاح يف الفهم وي ،تذكرها واستخدام هذه األفكار بعد

  .وإدراك الكلمات ،وخلفيته من املفهومات ،القارئ على دافعية

وتعترب السرعة ذات قيمة عندما حيقق : السرعة يف القراءة   .أ 

 ه،القارئ �ا الدرجة نفسها من الفهم الذي حيققه لو قرأب

يسري بالسرعة اليت الذي  يعين أن القارئ اجليد هو وهذا

تبعا لنوع  ،حىت حيقق أهدافه من القراءة ،تتطلبها الظروف

 .ومستوى مهاراته يف الفهم ،وطبقا حلجاته ،املادة

وهذا يعتمد على ، وزيادة الثروة اللفظية ،تعريف الكلمات   .ب 

اخلربات الشخصية للقارئ ومعرفته ملعان الكلمات، واستعانته 

املعىن املقصود من جالل إشارات باملعاجم اللغوية، وإدراك 

  ٣٤.النص والسياق
                                                           

    .١٠٩. ، ص...المهارات اللغوية مهيتها وطرائق تنميتهامحد فؤاد عليان،  أ٣٤



  القراءة الجهرية. ٢

وتوصيلها عرب  ،قاط الرموز املطبوعةتِ لْ هي اِ  القراءة اجلهرية

واملعىن  ،همها باجلمع بني الرمز كشكل جمردالعني إىل املخ وف

هر �ا بإضافة األصوات واستخدام مث اجل ،املختزن له يف املخ

 .استخدامها سليماأعضاء النطق 

دلت التجارب على أن القراءة اجلهرية تتاوي مع القراءة 

  .الصامتة يف مهار�ا، وتزيد عنه يف مهارات أساسية

 تفسري احملتويات املادة املقروءة للمستمعني  .أ 

 الضبط النحوي والصريف و   .ب 

 حسن النطق وإخراج احلرف من خمرجها  .ج 

 متثيل املعىن بالصوت واحلركة  .د 

 الطباعة ورموزها وتفسريهاتعريف إشارات   .ه 

  ٣٥.معرفة عالمات الرتقيم والتقيد �ا  .و 
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  أهداف تعلم المهارات القرائية  -  و

  :أهداف خاصة �ا ميكن أن نشري إليها فيما يلي

تنمية القدرة اللفظية والفكرية واملهارة الضرورية   .أ 

الستعماهلا، وذلك لتحيق غذاء متكامل لفنون اللغة 

 .األخرى

القراءة واستغالل القراءة يف تكوين إتقان مهارت  .ب 

 .اهتمامات وأغرض جديدة

تزويد القارئ مبا حيتاج إليه من العلوم واآلداب والفنون،   .ج 

 واملهارات العلمية 

تزويد القارئ حبصيلة متجددة من املفردات اللغوية،   .د 

 والرتاكيب اجليدة

تنمية القدرة علي القراءة يف سالسة وانطالق وفهم   .ه 

ألفكار اجلوهرية والعرضية فيما يقرؤه والتمييز بني ا

 .القارئ، وفهم األفكار املتضمنة

تنمية االستمتاع بالقراءة، وجعلها عادة يومية ممتعة   .و 

 .ومسلية

 .تنمية االنتفاع باملقروء يف احلياة، وحل املشاكل به  .ز 



تنمية القدرة على استخدام املراجع واملعاجم، بكفاءة،   .ح 

 .والتعبري عن ذلك بأسلوب جيد

توسيع اخلربات لدى القارئني وإغناؤها، مع �ذيب   .ط 

العادات واألذواق وامليول اليت تتكون منها أنواع القراءة 

 ٣٦.املختلفة

  

 طريقة تدريس القراءة -ز

أما طرائق تدريس اللغة فتنظر إىل طرائق على أ�ا جزء 

متكامل من جمموعة املهارات اللغوية، وتركز طرائق التدريس بوجه 

اللغوية والطرائق واألساليب املختلفة يف جلوانب خاص على ا

تعليم  القراءة املتصلة باجلانب التطبيقي، على حني يهتم علم 

ع القراءة باألسس النفسية اليت تقوم و النفس يف دراسته ملوض

عليها عملية القراءة  كاالدراك السمعي والدراك البصري ودراسة 

والتخيل واالستنتاج، وتأثري العمليات العقلية االخرى كالتذكر 

الدافعية وامليول يف عملية القراءة كما يهتم كذاك بتشخص عيوب  

فعلم النفس حني يتنول تعلم  .القراءة وتقدمي مقرتحات لعالجها
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القراءة يتنوله يف ضوء املبادئ  النفسية العامة اليت حتكم عملية 

بشكل خاص التعليم عامة باالضافة إىل بعض املبادئ اليت تتعلق 

  . بعملية القراءة

ختتص سيكولوجية القراءة على أ�ا أحد فروع علم النفس 

بفهم عملية تعلم القراءة وتفسريها، وهي بذلك تعد مقدمة 

وسنحاول . ضرورية متهد الطرئق أمام املتخصصني يف طرئق القراءة

  :فيما يلي تعرف الطريقتني القدمية واملعاصرة يف تدريس القراءة

 ة الرتكيبية الطريق  - ١

الطريقة الرتكيبية هي من أقدم الطرائق، وتستند إىل نظرية 

التدريب الشكلي لقوى العقل اإلنساين إذ إ�ا ترى أن تدريب 

املتعلم على قراءة احلروف يقوده بالضرورة إىل قراءة الكلمات بعد 

ذلك وهي تبدأ من اكتساب احلروف واملقاطع وقراءة الكلمات 

 . وقراءة اجلمل

 الطريقة الكلية أو التحليلية  - ٢

الطريقة الكلية أو التحليلية، ويف هذه الطريقة قد تكون 

الوحدة الكلية ذات املعىن مجلة وليست كلمة، ومن هنا يبدأ 

املعلم بتقدمي  مجلة أو مجل من خربات التلميذ، وتقرأ اجلملة  



والتحليلية ) اجلزئية(كاملة، والفرق بني الطريقتني الرتكيب 

تأيت ) اجلزئية(يبدو لنا واضحا، ففي الطريقة الرتكيبية ) ليةالك(

احلروف أوال مث الفكرة ثانيا، أما يف الطريقة الكلية فاملعىن  أوال مث 

 .تأيت احلرف يف النهاية

 الطريقة املختلطة أو التوفيقية  - ٣

الطريقة املختلطة أو التوفيقية هي اليت جتمع بني التحليل 

أ باجلمل، مث حتليل اجلمل إىل الكلمات اليت والرتكيب، إذ إ�ا تبد

تشتمل عليها، و حتليل الكلمات إىل املقاطع اليت تتئلف منها، 

 ٣٧.وأخريا حتليل املقاطع إىل احلروف املكونة هلا

ميع بني تطبيق جب) العينة(تقوم الباحثة مبعاجلة على الطلبة 

اعد والرتمجة وطريقة القراءة يعين الطريقة النظرية املعرفية بطريقة القو 

املختلطة أو التوفيقية يف تعليم القراءة، آلن الباحثة ترغب الطلبة 

يستطيعون أن يقروا وحيليلوا ويفهموا وقادرون على ) العينة(

 .الرتكيب العربية يف النص القراءة
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  الفصل الثالث

  قليحإجراءات البحث ال

 منهج البحث  - أ

يف كتابة هذه  ةالذي يعتمد عليه الباحثإن منهج البحث 

وهو منهج البحث العلمي الذي له . يبيالرسالة هو منهج جتر 

 ٣٨).املتغري التابع(النتيجة  على) املتغري املستقبل(األثر السبب 

ف أن البحث التجرييب أنه استخدام التجريبة يف إثناء ونعر 

بأنه  وهناك من يعرفه ٣٩.الفروض، أو الفروض بوساطة التجريب

مالحظة تتم حتت ظروف مضبوطة إلثبات الفروض، ومعريفة 

العالقات السببية ويقصد بالظروف املضبوطة إدخال املتغري 

وكان منهج . التجرييب إىل الواقع، وضبط تأثري املتغريات األخرى

 .هذه الرسالة هو البحث التجرييبيف البحث 
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 .(Pre Experimental Designs)التصميمات التمهيدية  .١

 وكامبل  (Stenly) وتسمى مبسميات عدة فستانلي

(Campbell)  يسميا�ا بالتصميمات التمهيدية، بينما

ومايكل  (Isaac)وإيزاك   (Mehrenz)ومهرنز   (Lehmann)هلمان

يسمو�ا بالتميمات الرديئة أما تكمان فال يرى أن ميكن له أن 

وهذه التميمات اليت ال يتم فيها . توصف بتميمات فيقول عنها

ضبط املتغريات ضبطا مينع من تأثري كل العوائق اليت تعوق 

 .الصدق الداخلي للتجريبة اليت مت ذكرها سابقا

  

 )True – Experimental Designs( التصميمات التجريبة .٢

ويقصدها بتلك التصميمات اليت يتم فيها ضبط  

الصدق الداخلي  املتغريات اخلارجية ضبطا مينع من تأثري عوايق

والصدق اخلارجي إىل حد كبري، وكذلك يتم فيها اإلختيار 

ويقصدها بتلك التصميمات اليت . والتعيني التصميمات التجريبة

بطا مينع من تأثري عوايق يتم فيها ضبط املتغريات اخلارجية ض

 . عشوئيا

 



 )Factorial Design(  التصميمات العاملية .٣

وهي التصميمات اليت يستطيع الباحث بواسطتها أن 

يدرس أثر العدد من املتغريات املستقلة عندما تتفاعل مع بعضها 

وذلك خبالف التصميمات التجريبة و التصميمات األولية حيث 

  .متغري واحدال يطبق وال يدرس إال أثر 

  

 )Quazi – Experimental( التصميمات شبه التجريبة .٤

مسيت هذه التصميمات �ذه اإلسم ألنه ال يتم فيها 

اإلختيار والتعيني عشوئيا، وكذلك ال يتم فيها ضبط املتغريات 

إال أ�ا ال تصل . ةاخلارجية مبقدار ضبطها يف التصميمات التجريب

يدية، وإمنا يتم ضبطها ضبط املتغريات التمهمن حيث تدين 

ضبطا حيول بني عوائق الصدق الداخلي والصدق اخلارجي من أن 

  ٤٠.يكون هلا أثر على صدق التجربة

                                                           
٤٠

 -  ٣١٤. ص  ،...المدخل إلى البحث  صاحل بن محد العساف،   

٣٢١       
  



ومما يتوضع أن التصميمات املنهج التجرييب ينقسم إىل   

أربعة أنواع، األول التصميمات التمهيدية وهي اليت ال يتم فيها 

ضبط املتغريات ضبطا مينع من تأثري كل العوائق اليت تعوق 

الصدق الداخلي للتجربة، والثاين التصميمات  التجريبية وهي 

بط املتغريات اخلارجية خبالف التصميمات السابق أي يتم فيها ض

ضبطا مينع من تأثري عوائق الصدق الداخلي والصدق اخلارجي 

وكذلك يتم فيها اإلختيار والتعيني عشوئيا، . إىل حد كبري

والثالث التصميمات العاملية من خالهلا يستطيع الباحث أن 

يدرس أثر عدد من املتغريات املستقلة عندما تتفاعل مع بعضها 

كل متغري عندما تتفاعل مع متغري آخر، والرابع   وميكن معرفة أثر

التصميمات شبه التجريبة وهي ألنه ال يتم فيها اإلختيار والتعيني 

عشوئيا وضبط املتغريات اخلارجية مبقدار ضبطها يف التصميمات 

  . التجريبة

رب الباحثة يف هذا البحث التصميمات التمهيدية، وجت

التصميم األول  : مشهوروينقسم هذا البحث إىل ثالثة أقسام 

والتصميم الثاين، والتصميم الثالث ومن هؤالء التصميمات 

فتستخدم التصميم الثاين، يعين تصميم ا�موعة الواحد مع 



 One Group  Pre-Test Post- Test(اإلختبار القبلي والبعدي 

Design ( ٤١:على حتقيق الفروض كالشكل التايل  

    

  

  يرمز لإلختبار القبلي  :  ١خ الرمز  -

 يرمز لإلختبار البعدي   : ٢خ الرمز  -

 يرمز للتجريبية أي للمتغريات املستقلة:   xالرمز    -

 يرمز للمجموعة التجريبية:   الرمز  ت -

 

  تهعينو  البحثمجتمع   - ب

وتعتمد الباحثة يف اختبار العينة هلذا البحث على الطريقة 

ويسمى هذه الطريقة بالطريقة ). purposive Sampling(العمدية 

املقصودة أو اإلختبار باخلربة وهي تعين أن أساس اإلختبار خربة 

. الباحث ومعرفته بأن هذه املفردة أو تلك متثل جمتمع البحث

                                                           
٤١

   ٣١٥. ص  ،...المدخل إلى البحث العساف،صاحل بن محد    

 ٢خ   x    ١خ     ت



وتنصح الباحثة عندما يضطر إىل تطبيق هذا األسلوب يف 

 ٤٢.اإلختيار أن يربره تربيرا علميا حىت ال يتهم بالتحيز

ا�تمع هلذه البحث هو مجيع الطلبة باملدرسة املتوسطة 

من الفصل األول إىل الفصل  ٢Aceh Selatan اإلسالمية احلكومية

واختارت الباحثة . طالبا ٢٣١الثلث وكان عددهم يبلغ على 

فأخذت الباحة عينة الطلبة يف الصف . العينة بعض من عددهم

  .طالبا ٢٦وعددهم ) ٢(الثاين 

 

  وأدواتها جمع البياناتطريقة  -ج

 تطبيق النظرية املعرفية يفومن طريقة جلمع البيانات   

عند الطالب لرتقية قدر�م على مهارة بطريقة القواعد والرتمجة 

اليت قامت الباحثة باالختبار القبلي قبل تطبيق النظرية  القراءة

، مث قامت الباحثة باالختبار بطريقة القواعد والرتمجة املعرفية

 .البعدي بعد عملية التعليم

  

                                                           
 .٩٩.ص، ...المدخل إلىصاحل بن محد العساف، ٤٢

  



 االختبار القبلي - ١

وهو االختبار الذي ختتبريه ا�موعة التجريبية قبل إجراء 

عند بطريقة القواعد والرتمجة بتطبيق النظرية املعرفية (التجربة 

حىت يتسىن معريفة أثر ) الطالب لرتقية قدر�م على مهارة القراءة

  .التجربة يف حتسينه

 البعدي االختبار - ٢

الذي ختتبريه ا�موعتان التجريبية والضابطة  االختبارهو و 

املتغري املستقل  تطبيقبعد إجراء التجربة لقياس األثر الذي أحدثه 

  .على املتغري التابع

هي  البياناتاألخرى املستخدمة جلمع  طريقةوأما   

فتالحظ الالحظة مبالحظة مباشرة أنشطة . املالحظة املباشرة

للباحثة والطلبة بوسيلة ورقة املالحظة اليت تتكون من النحية 

امللحوظة من األنشطة األوىل واألنشطة اللبية واألنشطة النهائية 

بطريقة القواعد  النظرية املعرفية تطبيقوالتعلم ب التعليم عمليةيف 

 .والرتمجة

 

 



 املالحظة املباشرة - ٣

. معناها العام أ�ا االنتباه لشيئ ما والنظر إليه املالحظة

أما اصطالحا االنتباه ااملقصود واملوجة حنو سلوك فردي أو 

مجاعي معني بقصد متابعة ورصد تفرياته ليتمكن الباحث بذلك 

  ٤٣.من وصف السلوك فقط أو وصفه وحتليله  أو وصف وتقوميه

حثة طريقة املالحظة جلميع بيانات وعند ما تستخدم البا

البحث فتالحظ الباحثة أنشيطة الطلبة عند إجراء عملية التعليم 

 . بتطبيق النظرية املعرفية بطريقة املعرفية يف جمموعة التجريبية

  

 طريقة التحليل البيانات  -د

حتليل الباحثة اليت حيصل عليها الطلبة يف االختبار أما 

  ٤٤: وتستعمل الرموز كما يلي (t-tes)القبلي والبعدي باختبار 

 
                                                           

 .٤٠٦.ص، ...المدخل إلى صاحل بن محد العساف،   ٤٣

  
44

 Anas sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: Rajawali 
Pres, 2012, hal. 305-313 



  :البيانات

 to             :حاصلة  املالخظة  

متوسط الفروق بني قيمة املتغرية األوىل واملتغرية أي :  ��           

  :اخلطوات التاليةالثانية، فهو من إبتاع 

MD   جمموعة الفروق بني قيمة املتغرية األوىل واملتغرية الثانية، أي

  :من اخلطوات التالية Dو

D =X-Y      :املتغرية الثانية نتيجةاملتغرية األوىل ناقصة  نتيجة  

  X              : املتغرية األوىلنتيجة  

Y             :املتغرية الثانية نتيجة  

 N             :أي عدد أفراد العينة 

  

SEMD          : أي اخلطأ املعياري للفروق(Standar eror dari mean 

of difference) وهو من إتباع الرمز التايل: 

 

  



SDD  أي االحنراف املعياري للفروق بني قيمة املتغرية األوىل وقيمة

  :املتغري الثانية، يعين

 العطط الثابت : ١

حتسب البيانات وأما حتليل البيانات عن مالحظة املباشرة 

من أنشطة الطلبة عند إجراء عملية التعليم والتعلم باستعمال 

 ٤٥:القانون

P = 
�

�
× ١٠٠%   

  :التعليق

  النسبة املؤية :  P       : البيان

              F  :جمموع القيمة احلصولة عليها  

              N  :النتيجة الكاملة  
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  الفصل الرابع

  نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البيانات  - أ

وصفت الباحثة يف الفصل الثالث ما يتعلق مبنهج 

عن  البيانات وحتليلهاالبحث، ففي هذا الفصل تعرض الباحثة 

الطلبة لرتقية قدرة بطريقة القواعد والرتمجة تطبيق النظرية املعرفية 

اليت وجد�ا الباحثة يف البحث امليداين على مهارة القراءة 

سنة  Aceh Selatan ٢احلكومية احلكومية  بـاملدرسة املتوسطة 

  . م٢٠١٨

وقد قامت الباحثة بالبحث التجرييب فيها بتصميم 

يعتماد على رسالة عميد كلية الرتبية وتأهيل . ا�موعة الواحدة

أتشيه رقم  املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا

Un.08/FTK/TL.00/11/2018  م ٢٠١٨نوفمرب  ١٤بالتاريخ

ولنيل البيانات احملتاج إليها، فقامت الباحثة باالختبار واملالحظة 

 Aceh Selatan. ٢املدرسة املتوسطة احلكومية املباشرة طلبة ب

 
  
 



 لمحة عن ميدان البحث -١

 Aceh ٢احلكومية  اإلسالمية املدرسة املتوسطةكان 

Selatan تقع يف شاريع  احلكومية احدى املدارس اإلسالمية

Mesjid Gampong Suak Bakong Kluet Selatan وكان ناظر ،

، وعدد املعلمني الذين Drs. M. Ridhwanاملدرسة اآلن أستاذ 

 وأما عدد. . معلمة ١٧معلم  و ١٢يعلمون يف هذه املدرسة 

   Ahmad Murni,S.Agمها أستاذ . علماناللغة العربية م معلم

 . Ibrahim, S.Agوأستاذ 

طلبة، وعدد  ٢٣١كان عدد الطلبة يف هذه املدرسة و 

ل، وهم جيلسون يف الفصل األول حىت الفصل و فص ٩الفصل 

الثالث، ولكل الفصل من عدد الطلبة كما تتضح يف اجلدول 

  :التايل

  ١-٤اجلدول 

  Aceh Selatan ٢املدرسة املتوسطة احلكومية  عدد الطلبة يف

  الفصل  رقم
  النوع

  العدد
  اإلناث  الذكور

١  VII-1 ٢٢  ١٣  ٩  



٢  VII-2  ٢١  ١٢  ٩  

٣  VII-3  ٢٢  ١٤  ٨  

٤  VIII-1  ٢٨  ١٤  ١٤  

٥  VIII-2  ٢٦  ١٤  ١٢  

٦  VIII-3  ٢٧  ١٥  ١٢  

٧  IX-1  ٢٩  ٢٠  ٩  

٨  IX-2  ٢٧  ١٥  ١٢  

٩  IX-3  ٢٩  ١٨  ١١  

  ٢٣١  ١٣٥  ٩٦  ٩  المجموع

 

املدرسة ــبعلمنا أن عدد الطلبة  السابق اجلدول من

. طالبا ٢٣١ Aceh Selatan ٢احلكومية  اإلسالمية املتوسطة

ولنيل   )٢(الثاين  لصفال يعين فاختارت الباحثة فصال لتكون عينة

فقامت الباحثة باالختبار واملالحظة  إليهاالبيانات احملتاج 

  .املباشرة

 



القواعد بطريقة تطبيق النظرية المعرفية  إجراء  -٢

   والترجمة لترقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة

النظرية املعرفية  تطبيقتعرض الباحثة نتائج البحث عن 

 لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة وطريقة القواعد والرتمجة

أي  يف  Aceh Selatan ٢احلكومية  اإلسالمية املدرسة املتوسطةــب

وإلجراء هذا البحث قامت الباحثة بنفسها   .)٢(ين الثاالفصل 

يومياتنا يف "اللغة العربية مبوضوع  ة اللغة العربية يف تعليمعلكم

لرتقية  بيق النظرية املعرفية وطريقة القواعد والرتمجةطتب" املدرسة

وماّدة التعلم مأخوذة من كتاب  .قدرة الطلبة على مهارة القراءة

  .)٢(ين الثايف الفصل لمتواسطة اللغة العربية ل

تطبيق النظرية املعرفية  قامت الباحثة بتدريس اللغة العربية

 بطريقة القواعد والرتمجة لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة

 أنشطةلقاءات، ستوضح الباحثة التوقيت التجرييب و ة سمخ

 : عملية التعليم والتعلم كما يلي قيتالتعليم، أما التو 

 

 

  



 ٢-٤اجلدول 

 التوقيت التجرييب يف ا�موعة التجريبية

  ساعة  تاريخ  يومال  لقاءال

  ٢٠١٨- ١١-١٩  اإلثنني  اللقاء األول
٠٩.١٠- 

١٠.١٥  

  ٢٠١٨- ١١-٢١  األربعاء  اللقاء الثاين
٠٨.٠٥- 

٠٩.١٠  

  ٢٠١٨- ١١-٢٢  اخلميس  اللقاءالثالث
٠٩.١٠- 

١٠.١٥  

  ٢٠١٨- ١١-٢٢  اخلميس  اللقاءالرابع
١١.٠٥- 

١٢.١٠  

  ٢٠١٨- ١١-٢٣  اجلمعة  اخلامساللقاء 
٠٨.٠٥- 

٠٩.١٠  

 



بطريقة القواعد تطبيق النظرية املعرفية وأما خطوات 

ميكن عرضتها يف  والرتمجة لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة

 :اجلدول التالية

  ٣- ٤: اجلدول

بطريقة القواعد والرتمجة لرتقية قدرة تطبيق النظرية املعرفية  أنشطة

  )٢(يف الفصل الثاين  مهارة القراءةالطلبة على 

  اللقاء األول

  الطلبة أنشطة  الباحثة أنشطة

تدخل املعلمة الفصل  -

 بإلقاء  السالم

تأمر املعلمة رئيس الفصل  -

 لقيادة قراءة الدعاء

تأخذ كشف الغياب على  -

 الطلبة 

 تعريف املعلمة عن نفسها -

واهلدف عن حضورها  

 يف الفصل 

 جتيب الطلبة السالم  -

  

 تقرأ الطلبة الدعاء -

 

تسمع الطلبة إىل األمساء  -

 املسجلة

 تسمع الطلبة -

  

  



تقدم املعلمة اإلختبار  -

 القبلي للطلبة

إىل  السالمتلقى املعلمة  -

الطلبة، قبل خروج الفصل 

وتنصحهم بأن يتعلموا 

  .جيد

  تعمل الطلبة ذلك اإلختبار -

  

يستمع الطلبة إىل نصيحة  -

  املعلمة وجتيب الطلبة السالم

 

  ٤- ٤: اجلدول

بطريقة القواعد والرتمجة لرتقية قدرة تطبيق النظرية املعرفية  أنشطة

  )٢(يف الفصل الثاين  الطلبة على مهارة القراءة

  ثانياللقاء ال

  أنشطة الطلبة  أنشطة الباحثة

تفتح املعلمة الدراسة  -

وتدعو الطلبة لقراءة 

 الدعاء

تعطي املعلمة الدوافع إىل  -

 يقرأ الطلبة الدعاء معا -

  

  

يستمع ويهتم الطلبة إىل  -



عملية  الطلبة ملشاركة يف

 التعليم وتعلم

تشرح املعلمة مادة  -

الدراسة اليت ستعّلمها 

 عامة

تشرح املعلمة أهداف  -

 وخطوات التعليم 

 

تقتسم املعلمة الطلبة إىل  -

 ستة فروق

تقتسم املعلمة النص  -

يومياتنا "القراءة عن مادة 

 "يف املدرسة

تسّمع املعلمة النص  -

القراءة عن موضوع 

 "يومياتنا يف املدرسة"

تشرح املعلمة قواعد  -

 الدوافع 

  

يستمع الطلبة إىل شرح  -

الدراسة اليت  املعلمة عن مادة

 .ستعّلمها هلم

يستمع الطلبة إىل شرح  -

املعلمة عن أهداف وخطوات 

 التعليم 

 جتلس الطلبة حبسب فرقتهم  -

  

يهتم الطلبة النص القراءة عن  -

 تلك املادة

 

يستمع ويهتم وتقلد الطلبة  -

 إىل قراءة املعلمة ويقلدو�ا

 

يستمع ويهتم الطلبة إىل شرح  -



 اجلملة اإلمسية 

تعطي املعلمة الطلبة  -

الفرصة ليسألوا مامل 

 يفهموا

تأمر املعلمة الطلبة أن  -

 يأتوا بأمثلة اجلملة اإلمسية

تأمر املعلمة الطلبة أن  -

يرتمجوا مجلة عن مادة 

مع " يومياتنا يف املدرسة"

 أصدقاء فرقتهم

تأمر املعلمة الطلبة أن  -

لقواعد يغريوا مجلة وفقا 

 اجلملة اإلمسية

تأمر املعلمة الطلبة أن  -

 يعرضوا حتصيلهم

  

 ترشد املعلمة يف خالصة  -

  قواعد اجلملة اإلمسية

الطلبة مامل يفهموا  يسأل  -

يومياتنا يف "مادة  عن 

 "املدرسة

يأيت الطلبة بأمثلة اجلملة  -

 اإلمسية 

يرتجم الطلبة مجلة عن تلك  -

 مادة

  

  

يغري الطلبة مجلة وفقا لقواعد  -

 اجلملة اإلمسية معا

  

يعرض الطلبة حتصيلهم عن  -

ترمجتهم وما يغريواها عن 

  ".يومياتنا يف املدرسة"مادة 

يو "املوضوع من الطلبة خيلص -



 

  

خترب املعلمة عن مادة  -

 ستعّلمها يف اللقاء القادم

ختتتم املعلمة بالقاء  -

  السالم 

ومادة " مياتنا يف املدرسة

 قواعد اجلملة اإلمسية 

يستمع الطلبة إىل ما ختربها  -

 املعلمة 

  .يرد الطلبة السالم -

  

  ٥- ٤: اجلدول

بطريقة القواعد والرتمجة لرتقية قدرة تطبيق النظرية املعرفية  أنشطة

 )٢(يف الفصل الثاين  الطلبة على مهارة القراءة

 ثالثاللقاء ال

  الطلبة أنشطة  المعلمة أنشطة

تفتح املعلمة الدراسة وتدعو -

 الطلبة لقراءة الدعاء

تعطي املعلمة الدوافع إىل  -

الطلبة ملشاركة يف عملية 

 يقراء الطلبة الدعاء معا -

  

يستمع ويهتم الطلبة إىل  -

 الدوافع



 التعليم والتعلم

تسأل املعلمة عن املوضوع  -

 السابق قليال

تشرح املعلمة مادة الدراسة  -

اليت ستعّلمها يف ذلك 

 اللقاء

تشرح املعلمة عالقة املادة  -

 .السابق مبادة اآلن

تشرح املعلمة أهداف  -

 وخطوات التعليم

  

تقسم املعلمة الطلبة إىل  -

  ستة فروق

تقسم املعلمة النص القراءة  -

يومياتنا يف "عن مادة 

 "املدرسة

تسّمع املعلمة النص القراءة  -

 

ة ما سألت جييب الطلب -

  املعلمة عن املوضوع السابق

يستمع الطلبة إىل شرح  -

املعلمة عن مادة الدراسة 

 اليت ستعّلمها الطلبة

يستمع الطلبة إىل شرح  -

 املعلمة

يستمع الطلبة إىل شرح  -

املعلمة عن أهداف 

 وخطوات التعليم

 جتلس الطلبة حبسب فرقتهم -

  

يهتم الطلبة النص القراءة  -

  عن تلك املادة

  

يستمع ويهتم وتقلد الطلبة  -



يومياتنا يف "عن موضوع 

 "املدرسة

تشرح املعلمة قواعد اجلملة  -

الفعلية والفاعل املفراد، 

 عول بهاملف

تعطي املعلمة الطلبة الفرصة  -

 ليسألوا مامل يفهموا

  

  

  

تأمر املعلمة الطلبة أن يقرئوا  -

كلمة ومجلة العربية عن 

 املوضوع

تأمر املعلمة الطلبة أن  -

يرتمجوا النص عن مادة 

مع " يومياتنا يف املدرسة"

 أصدقاء فرقتهم

  إىل قراءة املعلمة ويقلدو�ا

  

يستمع ويهتم الطلبة إىل  -

شرح قواعد اجلملة الفعلية 

  والفاعل املفراد، املفعول به

يسأل الطلبة مامل يفهموا  -

يومياتنا يف "عن مادة 

يتضّمن بكلمة " املدرسة

ومجلة واملفردات عن 

  املوضوع

يقرأ الطلبة كلمة ومجلة  -

  لعربية عن املوضوعا

  

يرتجم الطلبة النص عن  -

  تلك املادة

  

  



تأمر املعلمة الطلبة أن  -

يبحثوا اجلمل  القواعد 

الفعلية والفاعل اجلملة 

املفراد، املفعول به يف النص 

 القراءة

تأمر املعلمة الطلبة أن  -

يناسبوا عبارة يف اجلملة 

وفقا لقواعد اجلملة الفعلية 

 والفاعل املفراد، املفعول به

تأمر املعلمة الطلبة أن  -

 يعرضوا حتصيل عملهم 

  

  

ترشد املعلمة الطلبة يف  -

  خالصة

  

  

يبحث الطلبة اجلمل  -

القواعد عن اجلملة الفعلية 

  والفاعل املفراد، املفعول به

  

  

يناسب الطلبة عبارة يف  -

اجلملة وفقا لقواعد اجلملة 

الفعلية والفاعل املفراد، 

  املفعول به معا

يعرض الطلبة حتصيل  -

م وما عملهم عن ترمجته

يبحثوا ويناسبواها عن مادة 

  "يومياتنا يف املدرسة"

خيلص الطلبة من املوضوع  -

ومادة " يومياتنا يف املدرسة"

قواعد اجلملة الفعلية 

  والفاعل املفراد، املفعول به



 تسأل املعلمة الطلبة عن -

عملية التعليم والتعلم يف 

  اللقاء ذلك

خترب املعلمة عن مادة  -

  ستعّلمها يف اللقاء القادم

تعطي املعلمة موعظة  -

وختتتم املعلمة عملية التعليم 

  والتعلم بقراءة الدعاء 

  خترج املعلمة باللقاء السالم -

جييب الطلبة عما سألت  -

  املعلمة 

  

يستمع الطلبة إىل ما ختربها  -

  املعلمة 

يستمع الطلبة إىل موعظة  -

  ءون الدعاء معاويقر 

  

  يرد الطلبة السالم -

  

  

  

  

  

  

 

  



  ٦- ٤: اجلدول

بطريقة القواعد والرتمجة لرتقية قدرة تطبيق النظرية املعرفية  أنشطة

  )٢(يف الفصل الثاين  الطلبة على مهارة القراءة

  اللقاء الرابع

  الطلبة أنشطة  الباحثة أنشطة

تدخل املعلمة الفصل بإلقاء  -

 السالم

الدراسة وتدعو تفتح املعلمة  -

 الطلبة أن يقرءوا الدعاء

تعطي الدوافع إىل الطلبة  -

ملشاركة يف عملية التعليم 

 والتعلم

تسأل املعلمة عن املوضوع  -

 السابق قليال

 

تشرح املعلمة مادة الدراسة  -

 يرد الطلبة السالم -

 

 يقراء الطلبة الدعاء معا  -

  

يستمع ويهتم الطلبة إىل  -

 دوافع املعلمة  

 

جييب الطلبة ما سألت  -

املعلمة عن املوضوع 

  السابق

يستمع الطلبة إىل شرح  -



 اليت ستعّلمها عامة

 

تبني املعلمة أهداف  -

 وخطوات التعليم

  

تقسم املعلمة الطلبة إىل  -

  ستة فروق

قواعد اجلملة  املعلمةتبني  -

والفاعل ) الالزم(الفعلية 

  )جار جمرور+ (املفراد

  

تعطي املعلمة الطلبة الفرصة -

  ليسألوا مامل يفهموا

 

  

  

أن يأتوا  الطلبة تأمر املعلمة -

املعلمة عن مادة الدراسة 

 اليت ستعّلمها

يستمع الطلبة إىل شرح  -

املعلمة عن أهداف 

 وخطوات التعليم

جتلس الطلبة حبسب  -

 فرقتهم

يستمع ويهتم الطلبة إىل  -

شرح قواعد اجلملة الفعلية 

+ والفاعل املفراد) الالزم(

 )جار جمرور(

يسأل الطلبة مامل يفهموا  -

) الالزم(فعلية العن مادة 

جار + (والفاعل املفراد

يف موضوع ) جمرور

 "يومياتنا يف املدرسة"

بأمثلة اجلملة  الطلبةيأيت  -



بأمثلة اجلملة الفعلية 

+ والفاعل املفراد) الالزم(

  )جار جمرور(

 تأمر املعلمة الطلبة أن  -

يبحثوا اجلمال بقواعد 

) الالزم(اجلملة الفعلية 

جار + (والفاعل املفراد

يف النص القراءة ) جمرور

يومياتنا يف "مبوضوع 

   "املدرسة

أن  الطلبة تأمر املعلمة -

  يعرضوا حتصيلهم

ترشد املعلمة املعلمة يف  -

 خالصة

  

 

  

والفاعل ) الالزم(الفعلية 

 )جار جمرور+ (املفراد

  

اجلمال  الطلبة يبحث -

بقواعد اجلملة الفعلية 

+ والفاعل املفراد) الالزم(

يف النص ) جار جمرور(

يومياتنا يف "القراءة مبوضوع 

مع أصدقاء  "املدرسة

 .فرقتهم

حتصيلهم  الطلبةيعرض  -

 عما يبحثواها 

من املوضوع  الطلبة خيلص -

 "يومياتنا يف املدرسة"

قواعد اجلملة الفعلية  مادةو 

+ والفاعل املفراد) الالزم(

 )  جار جمرور(



تسأل املعلمة الطلبة عن  -

عملية التعليم والتعلم يف 

  اللقاء ذلك

موعظة  الطلبة املعلمة تعطي -

وختتتم . بأن يتعلموا جيد

بقراءة  عملية التعليم والتعلم

  الدعاء

  خترج املعلمة بالقاء السالم -

عما سألت  الطلبة جييب -

 املعلمة

  

إىل موعظة  الطلبةيستمع  -

 ويقرءون الدعاء

 

 

  .السالم الطلبةيرد  -

  

  

  

  

  

  



  ٦- ٤: اجلدول

بطريقة القواعد والرتمجة لرتقية قدرة تطبيق النظرية املعرفية  أنشطة

  )٢(يف الفصل الثاين  الطلبة على مهارة القراءة

 اللقاء الخامس

  الطلبة أنشطة  الباحثة أنشطة

تدخل املعلمة الفصل بإلقاء  -

 السالم

خترب املعلمة الطلبة أن  -

 الدرس يبدأ بقراءة الدعاء 

رجعت املعلمة ما تعّلمها  -

 يف اللقاء املاض وتسأهلم

تقدم اإلختبار البعدي  -

 للطلبة

تسلم املعلمة وخترج من  -

  الفصل الدراسي

 يرد الطلبة السالم -

 

يقرأ الطلبة الدعاء بأهلدوء  -

  والرتتيب

يستمع الطلبة وجييب عما  -

  .سألتها املعلمة

قوم الطلبة باإلختبار ي -

 البعدي

  .وجييب الطلبة السالم -

  



 تحليل البيانات ومناقشتها - ب

 يف إداراة التعليم والطلبة قدرة املعلمة - ١

رة كأداة البحث جلمع الباحثة املالحظة املباش وتستخدم

أثناء التعليم والتعلم ملعرفة  املالحظةبالباحثة  فتقومالبيانات، 

بطريقة القواعد تطبيق النظرية املعرفية ب والطلبة املعلمة أحوال

  .والرتمجة لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة

حتسب البيانات من أنشطة املعلمة والطلبة عند إجراء عملية و 

  ٤٦:التعليم والتعلم بالستعمال القانون

P= 
�

�
× ١٠٠% 

  :  التعليق

  النسبة املؤية:  P:   البيان

   f  :جمموع القيمة احلصولة عليها  

     N : الكاملة  النتيجة  
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وحتدد املسند ألنشطة املعلمة والطلبة عند إجراء عملية التعليم 

  ٤٧:والتعلم إىل مخسة أحوال

  ممتاز% = ١٠٠-٨٦

  جيد جدا=  %  ٨٥-٧٦

  دجي=  %  ٧٥-٦٠

  مقبول%  =  ٥٩-٥٥

  راسب% =  ٥٤  ≥ 
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  ٧-٤: اجلدول 

طريقة بالنظرية املعرفية نتيجة أنشطة املعلمة والطلبة عند إجراء 

  مجة القواعد والرت 

  ة الملحوظةتيجالن  الناحية الملحوظة  رقم

٤  ٣  ٢  ١  

 مقدمة  ١

 جييب الطلبة السالم .١

تعطي املعلمة الدوافع ملشاركة  .٢

 التعلم

ظروف الطلبة ودوافعها  .٣

 ملشاركة التعلم

اليفعل عملية مقلقة اليت  .٤

 تبطل عملية التعليم والتعلم

تقسم املعلمة الطلبة إىل  .٥

 جمموعات الدراسة

أحوال الطلبة عند تشكيل  .٦

 ا�موعة 

      

  

  

√  
  
  
√  
  
√  
  
  
  
  
√  
  

  
  
√  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
√  
  
  



تشرح املعلمة أهداف  .٧

 وخطوات التعليمية

يستمع الطلبة إىل أهداف  .٨

  وخطوات التعليمية  

   
  
√  
  
  
√  

  األنشطة األساسية  ٢

الطلبة مواد الدراسة  يهتم .١

اليت تعربها املعلمة يف 

 نصوص القراءة

تستخدم املعلمة بالنظرية  .٢

املعرفية بطريقة القواعد 

يف عملية التعليم  والرتمجة 

 والتعلم

تشرح املعلمة مادة القواعد  .٣

 اليت توجد يف النص القراءة

يهتم الطلبة إىل شرح املعلمة  .٤

 عن مادة القواعد

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

√  
  

  

  

√  
  

  

√ 
  

√  



باللغة تشرح املعلمة املادة  .٥

وأسلوب التواصل اليت تسهل 

 الطلبة يفهمواها

تشرح املعلمة مرة أخرى  .٦

األشياء اليت مل يفهمها 

 الطلبة

يناقش الطلبة مع أصدقاء  .٧

 جمموعتهم النصوص القراءة

ترشد املعلمة الطلبة يف  .٨

 مناقشات ا�موعة 

يقدم الطلبة نتائج مناقشتهم  .٩

 أمام ا�موعة األجرى 

تقدم أحوال الطلبة يف  .١٠

  نتائج مناقشتهم

  

  
√  
  

  

  

  

 

  

  

  

√  
  

  

√  

  
  
 
  
  
  
  
√  
  
  
√  
  
√  

  

  خاتمة  ٣

يلخص الطلبة املادة  .١

 املدروسة

      

  

  
  
√ 
√  



 بإرشاد املعلمة .٢

 تعطي املعلمة املوعظة  .٣

  إىل الطلبةاألخالقية 

 املوعظة  يستمع الطلبة إىل .٤

 األخالقية

والطلبة عملية  املعلمةخيتتم  .٥

  التعليم والتعلم بقراءة الدعاء

 
  
√  
  
√  
  
  
√  

  ١٢٨        ٢٣  

    ٩٠  

  قلة جيد  = ٢غري جيد                                  = ١

  جيد جد= ٤جيد                                      = ٣

  

  

  

  

 



  قدرة املعلمة يف إداراة التعليم  - ٢

  ٨-٤: اجلدول 

طريقة القواعد بالنظرية املعرفية نتيجة أنشطة املعلمة عند إجراء 

  مجةوالرت 

  الناحية الملحوظة  رقم

ة تيجالن

  الملحوظة

٤  ٣  ١٢  

 مقدمة  ١

تعطي املعلمة الدوافع ملشاركة يف  .١

 تعلمال

تقسم املعلمة الطلبة إىل جمموعات  .٢

 الدراسة

تشرح املعلمة أهداف وخطوات  .٣

  التعليمية

      

  

√  

  

  

  

  

 

  

  

  

√ 

  

√  

  األنشطة األساسية  ٢

تستخدم املعلمة بطريقة املعرفية  .١

      

  

 

 



وطريقة القواعد والرتمجة  يف عملية 

 التعليم والتعلم

تشرح املعلمة مادة القواعد اليت  .٢

 توجد يف النص القراءة

تشرح املعلمة املادة باللغة وأسلوب  .٣

التواصل اليت تسهل الطلبة 

 يفهمواها

تشرح املعلمة مرة أخرى مامل  .٤

 يفهمها الطلبة

ترشد املعلمة الطلبة يف مناقشات  .٥

  ا�موعة 

  

  

  

  

  

  

  

√  
  

 
√  
 

  

√  
  

√ 
 
  

√  

  خاتمة  ٣

يلخص الطلبة عند  املعلمة ترشد .١

 املادة املدروسة 

األخالقية  تعطي املعلمة املوعظة  .٢

  إىل الطلبة

      

  

  

 
√ 
 
  

√  
 



عملية التعليم  املعلمةخيتتم  .٣

  والتعلم بقراءة الدعاء

√  
  

  ٤٤        ١١  

    ٤٣  

 

  : أما نتيجة ألنشطة املعلمة عند إدارة تعليم اللغة الغربية، فهي

= 
٤٣٠٠

٤٤
     

٤٣

٤٤
× ١٠٠%    =   P= 

�

�
× ١٠٠%  

                                    = ٩٧,٧ %  

  

تدل على أ�ا وقعت ما بني حد  % ٧,٩٧=  Pونتيجة 

فتكون داللة أن أنشطة املعلمة يف . ممتاز بتقدير% ١٠٠-٨٦

طريقة القواعد والرتمجة لرتقية قدرة الطلبة و تطبيق النظرية املعرفية 

خبطواته الصحيحة وبأحناء ومعايري عملية  على مهارة القراءة

التعليم والتعلم اليت تلزم أن �تم �ا املعلمة عند عملية التعليم 

  والتعلم

  



  التعلم التعليمعملية يف  الطلبةقدرة  - ٣

  ٩-٤: اجلدول 

طريقة القواعد و النظرية املعرفية نتيجة أنشطة الطلبة عند إجراء 

  مجة والرت 

  الناحية الملحوظة  رقم
  ة الملحوظةجيالنت

٤  ٣  ١٢  

  مقدمة  ١

 جييب الطلبة السالم .١

ظروف ودوافع الطلبة ملشاركة  .٢

 يف تعلم

اليفعل الطلبة عملية مقلقة  .٣

التعليم اليت تبطل عملية 

 والتعلم

أحوال الطلبة عند تشكيل  .٤

 ا�موعة 

يستمع الطلبة إىل أهداف  .٥

  وخطوات التعليمية  

      

 

  

√  
 
 
  
√  
 
 
 
  
√  

  

√  
  
  
  
  
 
 
 
  
√  



  األنشطة األساسية  ٢

يهتم الطلبة مواد الدراسة اليت  .١

تعربها املعلمة يف النصوص 

 القراءة

يهتم الطلبة إىل شرح املعلمة  .٢

 عن مادة القواعد

الطلبة مع أصدقاء يناقش  .٣

 جمموعتهم النصوص القراءة

يقدم الطلبة نتائج مناقشتهم  .٤

 أمام ا�موعة األجرى 

أحوال الطلبة يف تقدم نتائج  .٥

  مناقشتهم

      

  

  

  

  

 

 

 

  

√  
  
  
√  

  

 

  

√  

 

 

√  

  

√  

  

  

          خاتمة  ٣

√  



 يلخص الطلبة املادة املدروسة .١

يستمع الطلبة إىل املوعظة   .٢

 األخالقية

 خيتتم الطلبة عملية التعليم .٣

  والتعلم بقراءة الدعاء

 
 
√  
 
√  

 

  

٥٢       ١٣  

٤٧ 

 

  : أما نتيجة ألنشطة الطلبة عند إدارة تعليم اللغة الغربية، فهي

= 
٤٧٠٠

٥٢
     

٤٧

٥٢
× ١٠٠%    =   P= 

�

�
× ١٠٠% 

                                         = ٩٠,٣٨ %  

 

تدل على أ�ا وقعت ما بني %  ٣٨,٩٠=  Pونتيجة 

فتكون داللة أن أنشطة الطلبة . ممتاز بتقدير% ١٠٠-٨٦حد 

طريقة القواعد و تطبيق النظرية املعرفية والتعلم ب عملية التعليم يف



 مشرتكة خبطوات والرتمجة لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة

  .عملية التعليم والتعلم وهلم الرغبة يف التعليم

 

 البيانات عن االختبار القبلي والبعديحتليل  - ٣

باالختبار القبلي واالختبار البعدي ملعرفة  تقوم الباحثة

بطريقة القواعد والرتمجة لرتقية تطبيق النظرية املعرفية  تطبيق أثر

ستعرض  ،يتاأل ١٠- ٤يف اجلدولقدرة الطلبة على مهارة القراءة 

 :على االختبار القبلي والبعدي لبةالباحثة عن حتصيل الط

  ١٠- ٤:اجلدول 

  نتيجة االختبار القبلي والبعدي

  الطلبة  الرقم
 االختبار نتيجة

  القبلي

االختبار  نتيجة

  البعدي

  ٧٥  ٥٨  ١-الطالب  ١

  ٨٣  ٦٦  ٢-الطالب  ٢

  ٦٦  ٦٦  ٣-الطالب  ٣

  ٨٣  ٥٨  ٤-الطالب  ٤



  ٧٥  ٥٨  ٥-الطالب  ٥

  ٧٥  ٥٠  ٦-الطالب  ٦

  ٨٣  ٥٠  ٧-الطالب  ٧

  ٥٨  ٥٠  ٨-الطالب  ٨

  ٨٣  ٥٠  ٩-الطالب  ٩

  ٩١  ٤١  ١٠-الطالب  ١٠

  ٦٦  ٥٨  ١١-الطالب  ١١

  ٧٥  ٦٦  ١٢-الطالب  ١٢

  ٧٥  ٤١  ١٣-الطالبة  ١٣

  ٦٦  ٥٠  ١٤-الطالبة  ١٤

  ٦٦  ٥٠  ١٥-الطالبة  ١٥

  ٧٥  ٥٠  ١٦-الطالبة  ١٦

  ٧٥  ٤١  ١٧-الطالبة  ١٧

  ٥٠  ٤١  ١٨-الطالبة  ١٨

  ٦٦  ٥٠  ١٩-الطالبة  ١٩

  ٥٠  ٤١  ١٠-الطالبة  ٢٠

  ٥٨  ٣٣  ٢١-الطالبة  ٢١



 

واجلدول السابق يدل على أن نتيجة املعدلة يف االختبار 

، ونتيجة املعدلة يف االختبار البعدي % ٥٠،٩٦القبلي بتقدير 

 مث استغلت الباحثة هذه البيانات%. ٧١،٨٤بتقدير 

  .Test - ت بــــــاستخدمت أداة التحليل و 

االختبار القبلي والبعدي حتليل البيانات عن نتيجة أما 

  :، فاستعملت الباحثة الرموز كما يلي(Test-t)ت –باختبار

  ٧٥  ٥٠  ٢٢-الطالبة  ٢٢

  ٧٥  ٥٠  ٢٣-الطالبة  ٢٣

  ٨٣  ٥٨  ٢٤-الطالبة  ٢٤

  ٦٦  ٤١  ٢٥-الطالبة  ٢٥

  ٧٥  ٥٨  ٢٦-الطالبة  ٢٦

N=

٢٦  

  ١٨٦٨  ١٣٢٥  مجموع

  ٧١،٨٤  ٥٠،٩٦  معدل



الرمز لتحليل البيانات عن نتيجة االختبار القبلي والبعدي 

 ٤٨.(Test-t)ت  –باختبار

to = ��

����
 

  :البيانات

MD   =متوسط الفروق بني قيمة املتغري األول وقيمة املتغري الثاين.  

SEMD  =اخلطاء املعياري للفروق.  

                                                           
48Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan,  Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada,2009, hal. 305. 



  ١١- ٤:اجلدول 

  االختبار القبلي والبعديائج بني نت

 ٢(X−Y)= D= x-y D٢  البعدي نتيجة االختبار  نتيجة االختبار القبلي  الطلبة  الرقم

  ٢٨٩  -١٧  ٧٥  ٥٨  ١-الطالب  ١

  ٢٨٩  -١٧  ٨٣  ٦٦  ٢-الطالب  ٢

  ٠  ٠  ٦٦  ٦٦  ٣-الطالب  ٣

  ٦٢٥  -٢٥  ٨٣  ٥٨  ٤-الطالب  ٤

  ٢٨٩  -١٧  ٧٥  ٥٨  ٥-الطالب  ٥

  ٦٢٥  -٢٥  ٧٥  ٥٠  ٦-الطالب  ٦



  ١٠٨٩  -٣٣  ٨٣  ٥٠  ٧-الطالب  ٧

  ٦٤  - ٨  ٥٨  ٥٠  ٨-الطالب  ٨

  ١٠٨٩  -٣٣  ٨٣  ٥٠  ٩-الطالب  ٩

  ٢٥٠٠  -٥٠  ٩١  ٤١  ١٠-الطالب  ١٠

  ٦٤  - ٨  ٦٦  ٥٨  ١١-الطالب  ١١

  ٨١  - ٩  ٧٥  ٦٦  ١٢-الطالب  ١٢

  ١١٥٦  -٣٤  ٧٥  ٤١  ١٣-الطالبة  ١٣

  ٢٥٦  -١٦  ٦٦  ٥٠  ١٤-الطالبة  ١٤

  ٢٥٦  -١٦  ٦٦  ٥٠  ١٥-الطالبة  ١٥

  ٦٢٥  -٢٥  ٧٥  ٥٠  ١٦-الطالبة  ١٦



  ١١٥٦  -٣٤  ٧٥  ٤١  ١٧-الطالبة  ١٧

  ٨١  - ٩  ٥٠  ٤١  ١٨-الطالبة  ١٨

  ٢٥٦  -١٦  ٦٦  ٥٠  ١٩-الطالبة  ١٩

  ٨١  - ٩  ٥٠  ٤١  ١٠-الطالبة  ٢٠

  ٦٢٥  -٢٥  ٥٨  ٣٣  ٢١-الطالبة  ٢١

  ٦٢٥  -٢٥  ٧٥  ٥٠  ٢٢-الطالبة  ٢٢

  ٦٢٥  -٢٥  ٧٥  ٥٠  ٢٣-الطالبة  ٢٣

  ٦٢٥  -٢٥  ٨٣  ٥٨  ٢٤-الطالبة  ٢٤

  ٦٢٥  -٢٥  ٦٦  ٤١  ٢٥-الطالبة  ٢٥

  ٢٨٥  -١٧  ٧٥  ٥٨  ٢٦-الطالبة  ٢٦



N=

٢٦  

      Σ�   = ٥٤٣-   ΣD٢=
١٤٢٨٥   

  

   :يف اجلدول السابق حصلت الباحثة على البيانات اآلتية  )t” Test“ (ت  -نظرا إىل النتيجة من اإلختبار

 -٥٤٣=  )DΣ(جمموع الفرق بني اإلجابتني  - ١

   ١٤٢٨٥) = ΣD٢(جمموع مربعات الفرق بني اإلجابتني  - ٢

٢٦)= N(عدد العينة  - ٣



، أن تتبع )�M(وملعرفة متوسطة الفروق بني نتيجة املتغريتني 

  :خطوات التالية

MD= ��

�
=

�٥٤٣

٢٦
= −٢٠،٨٨ 

اإلحنراف املعياري للفروق بني نتيجة مث تبحث الباحثة عن 

  :)�SD(املتغريتني 

SDD = ���
٢

�
 −  �

��

�
�

٢

   = �
١٤٢٨٥

٢٦
− �

�٥٤٣

٢٦
�

٢

 

         =  �٢٤،٥٤٩ −  (−٢٠،٨٨)�٢٥،١١٣ =    ٢ 

                       =     ١٠،٦٤ 

   :مث تبحث الباحثة عن اخلطاء املعياري للفروق

SEMD= 
���

���١
                      

٢,١٢     =
١٠،٦٤

٥
     = = 

١٠،٦٤

�٢٥
   = 

١٠،٦٤

�٢٦�١
 

 

  



  :)�t(خطوات البحث عن حاصل املالحظة 

t� = ��

����

 = 
−٢٠،٨٨

٢,١٢
 = -٩,٨١٢ 

  

 Derajat(ومن اخلطوات األخرية يعين حتديد دراجة احلرية 

Kebebasan.(   ويكون الفرض الصفري على مستوى الداللة

)Signifikasi (هذا البحثمن درجة احلرية يف % ١و% ٥.  

  ١- ن= دراجة احلرية 

                =١-٢٦  

            =٢٥  

الباحثة  وبعد ما حسبت الباحثة دراجة احلرية، وحصلت

) Signifikasi(على النتيجة ت اجلدول على مستوى الداللة 

% ١) Signifikasi(مستوى الداللة  ويف% ٢،٠٦وهو % ٥

 نتيجة )�����t( أكرب منت  نتيجة )  ����t(وإذا % . ٢،٧٩وهو 

 نتيجة)  ����t(وإذا . مقبول �H  مردود و Ho  فذلك  اجلدول ت

 Haو  مقبول�H  فذلك  )�����t(اجلدول  نتيجةت أصغر من 

  .مردود



ومن الرموز السابقة، وحصلت الباحثة على النتيجة ت 

) Signifikasi(ونتيجة ت اجلدول على مستوى الداللة  ٩،٨١٢

% ١) Signifikasi(ويف مستوى الداللة % ٢،٠٦وهو % ٥

فالنتيجة ت أكرب من نتيجة ت اجلدول %. ٢،٧٩وهو 

  .مقبول Ha مردود و H0فــــ ) ٢،٧٩>٩،٨١٢<٢،٠٦( 

  تحقيق الفروض -ج

بطريقة القواعد تطبيق النظرية املعرفية : (Ha)الفرض البديل  .١

وهذا . فعال لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءةوالرتمجة 

أكرب من ) ����t(الفرض مقبول ألن النتيجة ت احلساب 

 ).�����t(نتيجة ت اجلدول 

تطبيق النظرية املعرفية بطريقة القواعد ): H0(الفرض الصفر  .٢

وهذا . والرتمجة غري فعال لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة

أصغر من ) ttabel(نتيجة ت اجلدول مردود ألن  الفرض

 )٢،٧٩>٩،٨١٢<٢،٠٦( أو )ttes( احلساب ت النتيجة

االختبار ومن نتائج حتليل بيانات االختبار القبلي و 

القواعد والرتمجة  طريقةالنظرية املعرفية و تطبيق عرف أن نالبعدي 

  ٩,٨١٢ )to(ألن قيمة لرتقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة  فعال



ومستوى الداللة  %٢،٠٦أي % ٥مستوى الداللة أكرب من 

عرف أن الفرض نوإضافة إىل تلك النتيجة،  %٢،٧٩أي % ١

  .مردود) Ho(مقبول، والفرض الصفري  )Ha(البديل 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الفصل الخامس

  خاتمة

 نتائج البحث  - ت

وقد حبثت وعرضت الباحثة يف الفصول السابقة عما 

على لرتقية بطريقة القواعد والرتمجة  املعرفيةالنظرية تطبيق يتعلق ب

الطلبة، ويف هذا الفصل ستقدم الباحثة  رةقد مهارة القراءة

 : اخلالصة الآلتية

بطريقة القواعد  النظرية املعرفيةإن استجابة الطلبة يف تطبيق  - ١

وحتصل الباحثة على هذا . ممتاز على مهارة القراءةوالرتمجة 

تقدير من نتيجة املالحظة املباشرة بناء على نتيجة املالحظة 

أما نتيجة املالحظة على . على أنشطة املعلمة والطلبة

تدل على أ�ا وقعت بني  % ٧,٩٧=  P: أنشطة املعلمة 

فتكون داللة أن أنشطة املعلمة يف  %١٠٠- ٨٦حد 

القواعد والرتمجة لرتقية قدرة طريقة بتطبيق النظرية املعرفية 

وأما نتيجة . خبطواته الصحيحة الطلبة على مهارة القراءة

تدل  %  ٣٨,٩٠=  P: الطلبة  املالحظة على أنشطة

فتكون داللة أن  ١٠٠-٨٦على أ�ا وقعت بني حد 



عملية التعليم والتعلم وهلم الرغبة  الطلبة يشرتكون خبطوات

 يف التعليم

 فعال لرتقية بطريقة القواعد والرتمجة املعرفية النظرية تطبيقإن  - ٢

، وتعتمد الباحثة على أن على مهارة القراءةرة الطلبة قد

النتيجة ت اجلدول   أكرب من )����t(نتيجة ت احلساب 

)t�����(  أو)٢،٧٩>٩,٨١٢<٢،٠٦( 

 

 المقترحات   - ث

الباحثة  ،تقدمأليف هذه الرسالةنتهاء البحث على تاقبل 

كما   يوهعملية التعليم  جناحعلى صول لحضرورية لالاالقرتاحات 

  :يلي

بـاملدرسة املتوسطة ات اللغة العربية علمترجو الباحثة على م .١

النظرية  أن يطبق Aceh Selatan ٢اإلسالمية احلكومية 

تعليم مهارة القراءة مستمرا  بطريقة القواعد والرتمجة يفاملعرفية 

 .ألن �ا ترتقي قدرة الطلبة فيه على ترمجة وفهم النص العريب

ينبغى ملعلمات اللغة العربية أن تستخدم الطرق املختلفة أثناء  .٢

الطلبة يف تعلمها، ئم عملية التعليم اللغة العربية حىت ال تس



يف  ليس لديهم رغبةوأن تزيد االهتمام الكبري بالطلبة الذين 

 .تعلم اللغة العربية

ترجو الباحثة من القارئني االصالح إذا وجدوا يف هذه  .٣

الرسالة االخطاء أو العيوب حىت تكون رسالة كاملة ومفيدة 

 .للباحثة والقارئني
 

  

   



  مراجع

  العربية .١

: ، القاهرةالمعجم الوسيط، ١٩٧٢إبراهيم أنس وآخرون، 

  أغكسا 

المهارات اللغوية مهيتها ه،١٤٣١-م٢٠١٠محد فؤاد عليان، أ

  كلية املعلمني : الرياض، ، الطبعة الرابعةوطرائق تنميتها

، كتاب التعريفاتم، ١٩٨٨الشريف علي بن اجلرجاين، 

 دار الكتاب العلمية : بريوت

البحث العلمي أساسياته النظرية ، ٢٠٠٠رجاء وحيد دويدري، 

   دار الفكر: دمشق وممارسة العلمية،

المدخل إلى البحث في ، ٢٠٠٠صاحل بن محد العساف، 

  .مكتبة العبيكن ،العلوم السلوكية، الطبعةالثانية

طرائق تدريس مهارات اللغة م، ٢٠٠٦توفيق اهلامشي،  عابر

مجيع احلقوق : بريوت ،الطبعة األوىلالعربية وآدابها، 

   .حمفوظة



المرجع في تدريس مهارات ، ٢٠١٠علي سامي احلالق، 

جامعة عمان العربية : ألردنا، العربية وعلومها اللغة

    .للدراسات العليا

معجم م،٢٠٠٤وأمحد عبد الفتاح الزكي، ،فاروق عبده فلية

دار : ، فيكتوريامصطلحات التربية لفظا واصطالحا

  .الوفاء لدنيا الطباعة

. المنجد في اللغة واإلعالم، ٢٠٠٢ مؤسسة دار املشرق،

  .املكتبة املشرقية: بريوت ،الطبعة التاسعة والثالثون

في طرائق تدريس اللغة  ،م١٩٩٧- ١٩٩٦، حممود امحد السرير  

  .الطبعة الثانية، جامعة دمشقالعربية، 

، معجم المصطلحات التربوية ،١٩٩٨،يوسوف خليليوسوف 
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RENCANA PELKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
Nama sekolah  : MTsN 2 Aceh selatan   
Mata pelajaran  : Bahasa Arab   
Semester/kelas : II/ Kelas VIII 

Materi pokok  :  يومياتنا يف املدرسة  

Alokasi waktu  :1 JP x 45 Menit 
Ketrampilan  : Membaca  
 
A.  Kompetensi inti 

 Kompetensi inti (KI 1): 
Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 
dianutnya 

Kompetensi inti (KI 2): 
Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), 
santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam serta dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

Kompetensi inti (KI 3): 
Memahami dan menerapkan pengetahuan (factual, 
kopseptual, procedural)berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 

Kompetensi inti (KI 4): 
Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak  (menulis, membaca, 
menghitung, menggambarkan   dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumbber lain yang 
sama dalam sudut pandang/teori. 
 



B. Kompetensi dasar dan indicator pencapaian 
kompetensi 

Kompetensi Dasar 
Indicator Pencapaian 

Kompetensi 
1.1    Mensyukuri 

kesempatan dapat 
mempelajari Bahaasa 
Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi 
internasional dan 
bahasa pengantar 
khazanah keislaman 
yang diwujudkan 
dalam semangat 
belajar. 

1.1.1 Menunjukkan dengan 
adanya   kesempatan 
belajar bahasa arab. 

1.1.2 Menunjukkan rasa 
syukur dengan 
mengaplikasikan 
bahasa arab dalam 
kehidupan sehari-hari.  

2.1  Menunjukkan perilaku 
jujur dan percaya diri 
dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan 
social sekitar rumah 
dan sekolah.  

2.1.1 Mengikuti pelajaran 
bahasa dengan penuh 
semangat 

2.1.2    Meminati 
berkomunikasi dengan 
bahasa arab 
internasional dan 
bahasa agama islam. 

3.1  Mengidentifikasi bunyi 
kata, frse dan kalimat 
bahasa arab yang 
berkaitan dengan; 

  يومياتنا يف املدرسة 

3.3 Menemukan makna 
atau gagasan dari ujaran 
kata, frasa dan kalimat 
bahasa arab yang 

3.1.1 Melafalkan bunyi 
huruf, kata, frasa dan 
kalimat arab yang 
berkaitan dengan 

topic:  يومياتنا يف املدرسة  

3.3.1 Menerjemaahkan 
kalimat bahasa arab 

tentang  يومياتنا يف املدرسة 

yang menggunakan 



berkaitan dengan  يومياتنا

 dengan يف املدرسة 

menggunakan struktur 
kalimat 

  يةمساجلملة اإل

struktur kalimat  اجلملة

يةمساإل  dengan baik dan 

benar. 
 
 

4.1  Mendemontrasikan 
ungkapan sederhana 

tentang topic:  يومياتنا يف

 dengan املدرسة

memperhatikan struktur 
teks dan unsure 
kebahasaan yang benar 
sesuai konteks. 

 
4.5  Menyusun teks   

sederhana tentang topic 

  يومياتنا يف املدرسة 
Dengan memperhatikan 
struktur teks dan unsure 
kebahasaan yang benar 
sesuai konteks. 

 

4.1.1 Menunjukkan 
ungkapan sederhana 

tentang:  يومياتنا يف املدرسة  

dengan memperhatikan 
unsure kebahasaan 
yang benar sesuai 

konteks tentang : اجلملة 

 baik secara lisan   يةمساإل

maupun tulisan 
 

4.5.1   Mengubah frase, dan 
kata- kata menjadi 
kalimat dengan pola 
yang benar 

 
C. Materi pembelajaran 

Teks bacaan tentang  يومياتنا يف املدرسة (lampiran) 

 
D. Pendekatan dan metode pembelajaran 

 Pendekatan saintifik 
 Metode maghrifiyah (Teori maghrifiyah) 
 Metode qawaid dan tarjemah  



E. Kegiatan pembelajaran 
 

1. Pendahuluan (5 menit) 
 Guru membuka pembelajaran dan mengajak murid 

membaca doa bersama-sama 
 Guru memotivasi  murid agar mengikuti prose 

belajar dan mengajar 
 Guru menyampaikan secara umum tentang materi 

yang akan dipelajari hari ini  
 Guru menjelaskan proses dan tujuan pembelajaran 

yang akan berlangsung 
 Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok 

 
2. Kegiatan inti (50 menit) 

a. Mengamati  

 Guru membagikan teks qiraah tentang  يومياتنا يف

  املدرسة 

 Siswa memperhatikan bacaan yang berbentuk 

kalimat yang dibagikan oleh guru terkait teks  يومياتنا

  يف املدرسة 

 Guru memperdengarkan bacaan kalimat terkait  

  يومياتنا يف املدرسة

 Siswa mendengarkan dan meniru bacaan yang 

guru bacakan tentang teks  يومياتنا يف املدرسة 

 Guru menjelaskan kaidah-kaidah/struktur kalimat 

tentang  ية مساجلملة اإل  



 Siswa memperhatikan penjelasan guru terkait 

struktur kalimat يةمساجلملة اإل  terkait topik  يومياتنا يف

  املدرسة 

 
b. Menanyakan 
 Guru memberi kesempatan kepada Siswa untuk 

bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami dari 

pengamatan  teks qiraah  يومياتنا يف املدرسة  tentang 

cara, kata frase dan kalimat 
 

 
c. Mengeksplorasi 

 Guru meminta siswa membuat contoh kalimat  اجلملة

يةمساإل   

 Guru meminta siswa untuk menerjemahkan 

kalimat terkait  يومياتنا يف املدرسة bersama teman 

kelompoknya pada LKS. 
 

d. Menalar 
 Guru meminta Siswa untuk mengubah kalimat 

sesuai dengan qaidah يةمساجلملة اإل  bersama teman 

kelompoknya pada LKS. 
 

e. Mengkomunikasi 
 Guru meminta Siswa untuk mempresentasikan hasil 

kerja mereka dari menerjemahkan kalimat, dan 

mengubah kalimat terkait topik يومياتنا يف املدرسة  

 
3. Penutup (5 menit) 



 Siswa Menyimpulkan  hasil pembelajar terkait topic: 

 yang dibantu oleh guru يومياتنا يف املدرسة 

 Guru menanyakan tentang proses pembelajaran hari ini 
dan memberi tahu pembelajaran yang akan datang. 

 Guru  menutup pembelajaran dengan memberikan 
pesan moral, membaca Alhamdulillah dan doa serta 
memberi salam. 

 
 
 
F. Alat/Bahan, Media dan Sumber Belajar 

1. Alat/Bahan dan Media 
 Papan tulis 
 Spidol  

2. Sumber Belajar 
 Kementerian Agama Republik Indonesia, Buku 

Siswa Bahasa Arab MTs Kelas VII, Jakerta: 
Kementrian Agama, 2014, hal: 

 
G. Penilaian  

1. Teknik : tes 
2. Bentuk : tertulis dan observasi 

 
a. Penilaian performansi 

N
o 

Nama 
Pelafalan 

Kesesuaian 
makna dengan 
kalimat 

Penyusunan 
kalimat sesuai 
struktur 

K
e
t 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
               
               
               
 

Nilai akhir=   
������ ���� ���������

������ ���� ��������
 × ��� =

 
…...

��
 × ��� = ⋯ 

 

 



b. Penilaian sikap 
N
o 

Nama 
Santun 

Antusias 
dalam 
belajar 

Percaya diri 
dalam  
berkomunikasi 

K
e
t 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
               
               
               
 

Nilai akhir =   
������ ���� ���������

������ ���� ��������
 × ��� =

                                                   
…...

��
 × ��� = ⋯ 
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H. Materi 

1. Dalam (مجلـة امسيّـة), pelaku isim didahulukan, maka 

disebut (مجلة امسّية) 

2. Kalimat(مجلة امسّية)  memiliki objek/ املفعول به 

 

 الُجْمَلة االْسِميَّة

  يـَْعَمل الَواِجَب الـَمْنـِزِيلّ َأْحَمد  .١

 تـَْعَمل الَواِجَب الـَمْنـِزِيلّ فَاِطَمة  .٢

 أَقـْرَأ الِقصَّة أَنَا .٣

 َنْسَتِعْري بـَْعَض الُكُتب َنْحنُ  .٤

 

 

 

 

 

 

 

 
 



LEMBAR KERJA SISWA 
 

Nama kelompok: 
 

1.                                         4. 
2.                                           5. 
3.                                           6. 

 
1. Terjemahkanlah kalimat di bawah ini kedalam bahasa    

indonesia dengan baik dan benar! 
 

   )kalimat( الُجْمَلة

 الُجْملَة االْسِمیَّة
Dimulai dengan isim /mubtada  

 الُجْمَلة الِفْعِليَّة

Dimulai dengan 

 fi'il/perbuatan  

ْيِين  الطَّاِلب  يَْدُرس الدَّْرَس الدِّ

Siswa (lk) belajar pelajaran 
agama  

 يـَْرِجع ِإَىل الصَّّف َمرًَّة ثَانَِيةالُمَدرِّس 

 

 يـَْعَمل الَواِجَب الـَمْنـِزِيلّ  َأْحَمد

 

  اخلَاِمَسة السَّاَعة ِيف  يـَْنَتِهي الُكَرة َلْعبُ 

ْيِين  الطَّاِلبيَْدُرس   الدَّْرَس الدِّ

  

 ِإَىل الصَّّف َمرًَّة ثَانَِية الُمَدرِّسيـَْرِجع 

  

 الَواِجَب املـَْنـِزِيلّ  َأْحَمديـَْعَمل  

 

 اخلَاِمَسة  السَّاَعة ِيف  الُكَرة َلْعبُ  يـَْنَتِهي

  

 تـَْرِجع ِإَىل الصَّف َمرًَّة ثَانَِية الُمَدرَِّسة

 

 تـَْعَمل الَواِجَب الـَمْنـِزِيلّ  فَاِطَمة

 ِإَىل الصَّف َمرًَّة ثَانَِية الُمَدرَِّسةتـَْرِجع  

 

 الَواِجَب املـَْنـِزِيلّ  فَاِطَمةتـَْعَمل 



 

 تـَْنَتِهي ِيف الَعاِشرَة َوالنِّْصف اِالْسِتَراَحة

  

  

 ِيف الَعاِشَرة َوالنِّْصف اِالْسِتَراَحةتـَْنَتِهي  

  أَقْـرَأ الِقصَّة أَنَا

 

 َنْسَتِعْري بـَْعَض الُكُتب َنْحنُ 

  

  أَقْـَرأ الِقصَّة

  

 َنْسَتِعْري بـَْعَض الُكُتب

  

 

2. Ubahlah kalimat di bawah ini menjadi  اجلملة اإلمسية  

اْسِميَّة الُجْمَلة  الُجْمَلة 

 يـَْقرَأ َأْمحَد الِقصَّة ِيف الـَمْكَتَبة  -١ 

تـَْرِجع الطَّالَِبة ِإَىل بـَْيِتَها بـَْعَد َصالَِة  -٢ 

 الظُّْهر

يَْذَهب الـُمَدرِّس ِإَىل املـَْدَرَسة  -٣ 

 بِالسَّيَّارَة

َتْسَتِعْري َعاِئَشة بـَْعَض الُكُتب ِيف  -٤ 

 الـَمْكَتَبة  

َتْكُتب املـَُدرَِّسة اُجلَمل الَعَربِيَّة َعَلى  -٥ 

 السَّبـُّْورَة

 

 



RENCANA PELKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
Nama sekolah  : MTsN 2 Aceh selatan   
Mata pelajaran  : Bahasa Arab   
Semester/kelas : II/ Kelas VIII 

Materi pokok  :  يومياتنا يف املدرسة  

Alokasi waktu  : 1 JP x 45 Menit 
Ketrampilan  : Membaca  
 
I. Kompetensi inti 
Kompetensi inti (KI 1): 

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 
dianutnya 

Kompetensi inti (KI 2): 
Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), 
santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam serta dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

Kompetensi inti (KI 3): 
Memahami dan menerapkan pengetahuan (factual, 
kopseptual, procedural)berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 

Kompetensi inti (KI 4): 
Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, 
dan membuat) dan ranah abstrak  (menulis, membaca, 
menghitung, menggambarkan   dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumbber lain yang 
sama dalam sudut pandang/teori. 

 



J. Kompetensi dasar dan indicator pencapaian 
kompetensi 

Kompetensi Dasar Indicator Pencapaian 
Kompetensi 

1.1 Mensyukuri kesempatan 
dapat mempelajari 
Bahaasa Arab sebagai 
bahasa pengantar 
komunikasi 
internasional dan bahasa 
pengantar khazanah 
keislaman yang 
diwujudkan dalam 
semangat belajar. 

1.1.1 Menunjukkan dengan 
adanya   kesempatan 
belajar bahasa arab. 

1.1.2 Menunjukkan rasa 
syukur dengan 
mengaplikasikan 
bahasa arab dalam 
kehidupan sehari-
hari.  

2.1 Menunjukkan perilaku 
jujur dan percaya diri 
dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan 
social sekitar rumah dan 
sekolah.  

2.1.1 Mengikuti pelajaran 
bahasa dengan penuh 
semangat 

2.1.2 Meminati 
berkomunikasi 
dengan bahasa arab 
internasional dan 
bahasa agama islam. 

3.1 Mengidentifikasi bunyi 
kata, frse dan kalimat 
bahasa arab yang 

berkaitan dengan;  يومياتنا

  يف املدرسة 

3.3   Menemukan makna atau 
gagasan dari ujaran kata, 
frasa dan kalimat bahasa 
arab yang berkaitan 

dengan  يومياتنا يف املدرسة 

3.1.1 Melafalkan bunyi 
huruf, kata, frasa dan 
kalimat arab yang 
berkaitan dengan 

topic:  يومياتنا يف املدرسة  

3.3.1 Menerjemaahkan 
kalimat bahasa arab 

tentang  يومياتنا يف املدرسة 

yang menggunakan 
struktur kalimat 



dengan menggunakan 
struktur kalimat 

  به لفعلية والفاعل املفراد، املفعولاجلملة ا

لفعلية والفاعل املفراد، اجلملة ا 

  به املفعول

dengan baik dan benar. 
3.3.2   Menemukan kalimat 

yang terdapat 

struktur  اجلملة الفعلية

 di والفاعل املفراد، املفعول به

dalam teks bacaan  
 

4.5   Menyusun teks sederhana 
tentang topic  

  يومياتنا يف املدرسة 
Dengan memperhatikan 
struktur teks dan unsure 
kebahasaan yang benar 
sesuai konteks. 

4.5.1 Menyusun frase, dan 
kata- kata menjadi 

kalimat dengan pola 
yang benar 

 
K. Materi pembelajaran 

Teks bacaan tentang  يومياتنا يف املدرسة (lampiran) 

 

L. Pendekatan dan metode pembelajaran 
 Pendekatan saintifik 
 Metode maghrifiyah (Teori maghrifiyah) 
 Metode qawaid dan tarjemah  

 
M. Kegiatan pembelajaran 

4. Pendahuluan (5 menit) 
 Guru membuka pembelajaran dan mengajak murid 

membaca doa bersama-sama 



 Guru memotivasi siswa agar mengikuti proses 
pembelajaran 

 Guru menanyakan sedikit tentang materi pada 
pertemuan lalu  

 Guru menyampaikan secara umum tentang materi 
yang akan dipelajari hari ini  

 Guru menjelaskan hubungan materi yang lalu 
dengan materi yang akan diajarkan  

 Guru menjelaskan proses dan tujuan pembelajaran 
yang akan berlangsung 

 Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok 
 Guru membagikan teks qiraah 

 
5. Kegiatan inti (50 menit) 

f. Mengamati  
 Siswa memperhatikan teks bacaan yang 

dibagikan oleh guru terkait teks  يومياتنا يف املدرسة  

 Guru memperdengarkan bacaan teks  يومياتنا يف

  املدرسة

 Siswa mendengarkan dan meniru bacaan yang 

guru bacakan tentang teks يومياتنا يف املدرسة 

 Guru menjelaskan kaidah-kaidah/struktur 

kalimat tentang  اجلملة الفعلية والفاعل املفراد، املفعول به 

 Siswa memperhatikan penjelasan guru terkait 

struktur kalimat اجلملة الفعلية والفاعل املفراد، املفعول به 

didalam teks  يومياتنا يف املدرسة  

g. Menanyakan 
 Guru memberi kesempatan kepada Siswa untuk 

bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami 



dari pengamatan  teks qiraah  يومياتنا يف املدرسة  

tentang cara, kata frase dan kalimat 
h. Mengeksplorasi 
 Guru meminta siswa bersama dengan 

kelompoknya untuk membaca kata-kata dan 

kalimat bahasa arab tentang teks  يومياتنا يف املدرسة  

 Guru meminta siswa untuk menerjemahkan teks 
 bersama teman kelompoknya يومياتنا يف املدرسة 

i. Menalar 
 Guru meminta Siswa untuk Menemukan 

kalimat yang berstruktur  ،اجلملة الفعلية والفاعل املفراد

 bersama يومياتنا يف املدرسة  di dalam teks املفعول به

teman kelompoknya 
 Guru meminta Siswa untuk menyesuaikan frase 

didalam kalimat sesuai dengan qaidah  اجلملة الفعلية

 bersama teman والفاعل املفراد، املفعول به

kelompoknya 
j. Mengkomunikasi 
 Guru meminta Siswa untuk mempresentasikan 

hasil kerja mereka dari menerjemahkan teks, 
menemukan dan menyesuaikan frase dalam teks 

  يومياتنا يف املدرسة 

 
6. Penutup (5 menit) 

 Siswa Menyimpulkan  hasil pembelajar terkait topic: 

 yang dibantu oleh guru يومياتنا يف املدرسة 

 Guru menanyakan tentang proses pembelajaran hari 
ini dan memberi tahu pembelajaran yang akan 
datang.   



 Guru  menutup pembelajaran dengan memberikan 
pesan moral, membaca Alhamdulillah dan doa serta 
memberi salam. 
 

N. Alat/Bahan, Media dan Sumber Belajar 
3. Alat/Bahan dan Media 

 Papan tulis 
 Spidol  

4. Sumber Belajar 
 Kementerian Agama Republik Indonesia, Buku 

Siswa Bahasa Arab MTs Kelas VII, Jakerta: 
Kementrian Agama, 2014, hal: 

 
O. Penilaian  

3. Teknik : tes 
4. Bentuk : tertulis dan observasi 

 
c. Penilaian performansi 

N
o
  

Nama Pelafalan Kesesuaian 
makna dengan 

kalimat 

Penyusunan 
kalimat 
sesuai 

struktur 

K
e
t 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
               
               
               
 

Nilai akhir=   
������ ���� ���������

������ ���� ��������
 × ��� =

                                                   
…...

��
 × ��� = ⋯ 

 

 
 

 

 



d. Penilaian sikap 
N
o 

Nama  Santun  Antusias 
dalam 
belajar 

Percaya diri 
dalam 

berkomunikasi 

Ke
t 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
               
               
               
 Nilai akhir   =   

������ ���� ���������

������ ���� ��������
 ×

                                           ��� =  
…...

��
 × ��� = ⋯ 
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P. Materi 

  القراءة

 يومياتنا في المدرسة

)١(  

  هَذا َأْمحَد، ُهَو يَْدُرس ِيف ِإْحَدى الـَمَداِرس الـُمتَـَوسِّطَة اِإلْسَالِميَّة 

َرة َها َيْدُرس َأْحَمد ُدُرْوًسا َكِثيـْ َها ، ِمنـْ   :ِفيـْ

ْيُن اِإلْسَالِمّي َوالُعُلْوُم الطَِبيِعيَّة َوالرِّيَاِضَيات َوالتَّارِْيخ َواجلُغرَاِفَيا   .الدِّ

، َوِهَي اللَُّغُة اِإلْنُدْوِنِسيَّة َواللَُّغُة الَعَربِيَّة َواللَُّغة اللَُّغاتَ َوَيْدُرس َأْمحَد 

ِلْيزِيَّة    .اِإلجنِْ

اَسُة ِيف يـَْبَدأُ ِدرَ . َيْدُرس َأْمحَد ِيف اليَـْوم َحَواَيلْ َمثَاِين ِحَصص ِدرَاِسيَّة

   السَّاَعة السَّاِبَعة

  )ج(

 ُهَو طَاِلب جمُِّد َوَنِشْيط. هَذا َخاِلد، َصِدْيُق َأْمحَد 

َخاِلد الَ يـَْرِجع ِإَىل بـَْيِتِه بـَْعَد َصالَِة الظُّْهر، َبْل َيْذَهب َخاِلد  ِإَىل 

  . َمْكَتَبِة الـَمْدَرَسة لِْلِقرَاَءة َأْو ِالْسِتَعاَرِة بـَْعِض الُكُتب

ْيِنيَّةَأْحَيانًا  َوَأْحَيانًا . َبةِيف الـَمْكتَ  يـَْقرَأ َخاِلد بـَْعَض الُكُتب الدِّ

  .الِقَصص الَعَربِيَّة يـَْقرَأ َخاِلد بـَْعضَ ُأْخَرى 



  الجملة الفعلية والفاعل المفراد، المفعول به

 مالحظة 

1. Dalam (مجلــة فعلّيــة), fi'il yang didahulukan, sedangkan 

pelakunya berada setelah fi'il, maka dinamai (مجلة فعلّية). 

2. Pada umumnya susunan (مجلـة فعليّـة) tidak terdapat dalam 

bahasa Indonesia. Oleh karena itu, terjemahan  (مجلـة فعليّـة)  

kedalam bahasa Indonesia adalah pelakunya terlebih 

dahulu, kemudian fi’ilnya. 

 

Ahmad belajar bahasa   ََيْدُرس َأْمحَد اللَُّغات 

Khalid membaca  beberapa 
buku Agama 

ْيِنيَّة   يـَْقرَأ َخاِلد بـَْعَض الُكُتب الدِّ

Aisyah belajar bahasa arab   َعاِئَشة الُلَغة الَعَربِيَّة  
Saya mencatat pelajaran-
pelajaran dengan baik 

 َس َجيًِّداوْ ُدرُ ُأَسجُِّل 
Kami  meminjam beberapa 
buku 

 َنْسَتِعْري بـَْعَض الُكُتب

 

 

 

 



 )objek( َمْفُعْول ِبه

1.  kalimat (مجلة فعلّية) tersebut ada yang memiliki 'objek' 

(disebut : مفعول به), ada yang tidak.   

2. Jika dibaca lengkap, (مفعول به) yang mufrad dibaca (فتحة) 

 

Perhatikan  مجلة فعلّية  tersebut berikut ini! 

 Perhatikan persesuaian kata kerja  dengan )فعــل مضــارع( 

pelakunya  )الفاعل(  ! 

 

kalimat utama  مجلة فعلّية  

meliputi perbuatan + pelaku 

Pelengkap yang berfungsi 

sebagai املفعول به (objek) 

 َيْدُرس الطَّاِلبُ  .١

 الطَالَِبةُ ْدُرس تَ   .٢

 َخاِلدُ  يـَْقرَأُ  .٣

 َعاِئَشةُ  ْقرَأُ تَـ  .٤

رُ أَ  .٥  ْسَتِعيـْ

رُ  .٦  َنْسَتِعيـْ

ْيِينّ  الدَّْرسَ    الدِّ

ْيِينّ  الدَّْرسَ    الدِّ

ْيِنيَّة   الُكُتب الدِّ

ْيِنيَّة   الُكُتب الدِّ

 الْـــُلغَــة الْـــَعَربِـــيــَّــةِ  

  اَلْـــُلغَــة الْـــَعَربِـــيــَّــةِ  

 

 



Lembar kerja siswa 
 

Nama kelompok: 
Anggota:  

1. 4. 
2. 5. 
3. 6. 

1. Terjemahkanlah teks dibawah ini 
2. Temukan fi’il mudhari’, pelakunya dan objeknya 

dengan menggaris bawahkan seperti pada contoh. 
 

 يومياتنا في المدرسة

)١(  

  هَذا َأْمحَد، ُهَو يَْدُرس ِيف ِإْحَدى الـَمَداِرس الـُمتَـَوسِّطَة اِإلْسَالِميَّة 

َرة َها َيْدُرس َأْحَمد ُدُرْوًسا َكِثيـْ َها ، ِمنـْ   :ِفيـْ

ْيُن اِإلْسَالِمّي َوالُعُلْوُم الطَِبيِعيَّة َوالرِّيَاِضَيات َوالتَّارِْيخ َواجلُغرَاِفَيا   .الدِّ

، َوِهَي اللَُّغُة اِإلْنُدْوِنِسيَّة َواللَُّغُة الَعَربِيَّة َواللَُّغة اللَُّغاتَ َوَيْدُرس َأْمحَد 

ِلْيزِيَّة    .اِإلجنِْ

يـَْبَدأُ ِدرَاَسُة ِيف . َيْدُرس َأْمحَد ِيف اليَـْوم َحَواَيلْ َمثَاِين ِحَصص ِدرَاِسيَّة

 السَّاَعة السَّاِبَعة 

 

  



  )ج(

 ُهَو طَاِلب جمُِّد َوَنِشْيط. هَذا َخاِلد، َصِدْيُق َأْمحَد 

َخاِلد َال يـَْرِجع ِإَىل بـَْيِتِه بـَْعَد َصَالِة الظُّْهر، َبْل َيْذَهب َخاِلد  ِإَىل 

  . َمْكَتَبِة الـَمْدَرَسة لِْلِقرَاَءة َأْو ِالْسِتَعاَرِة بـَْعِض الُكُتب

ْيِنيَّة يـَْقرَأ َخاِلدُ َأْحَيانًا  َوَأْحَيانًا . ِيف الـَمْكَتَبة بـَْعَض الُكُتب الدِّ

 .بـَْعَض الِقَصص الَعَربِيَّة َخاِلدُ  يـَْقرَأُ ُأْخَرى 

 المفردات 
Terkadang  َأْحَيانًا Sekitar    َْحَواَيل 

Sebagian   َبـَْعض Jam 
pelajaran    

 ِحَصص ِدرَاِسيَّة

Kisah-
kisah Arab 

الِقَصص 

 الَعرَبِيَّة

Mulai   ُيـَْبَدأ  

 Meminjam   ِْسِتَعاَرةا 

 
 
 
 
 
 
  



 الُجَمل الِفْعِليَّة َحوِّل الُجَمل اآلتَِية ِإَلى! 
Ubahlah kalimat dibawah ini menjadi kalimat fi’l 

  .....= َأْمحَد يـَْقرَأ الِقصَّة ِيف املـَْكَتَبة َأْحَيانًا   .١

 = .... أُمُّ َكْلثـُْوم َتْسَتِعْري بـَْعَض الُكُتب   .٢

ْيِنيَّةَأْمحَد َيْدُرس  .٣ ُرْوَس الَعامَّة َوالدُُّرْوس الدِّ  = .... الدُّ

  ْأَْنَسَب الَكِلَمات ِفْيَما بـَْيَن الَقْوَسْين  ِاْختَـر! 
Isilah titik-titik di bawah ini dengan memilih kata sesuai 
yang terdapat di dalam kurung  

 

 )طَابِْيَبةَ  - َفاِطَمةُ  -َأْحَسنُ (ِكَتاَب التَّارِْيخ .....يـَْقرَأُ  .١

 )يَُذاِكرُ -تَــــْذَهــــبُ  - َجيِْلسُ (َأْمحَُد ُدُرَسُه .....  .٢

ُر َعاِئَشُة  .٣  - ِكَتاَب اجلُغرَاِفَيا  - لِبَاسَ (ِيف اْلَمْكَتَبِة .....َتْسَتِعيـْ

 )قـََلمَ 

 - تـَْنَتِهي(الِدرَاَسُة ِلْالِْسِرتَاَحِة ِيف السَّاَعِة اْلَعاِشَرِة .....  .٤

 )تـَْنَتِهَيانِ  -ِهييـَْنتَ 

ِلْنيَ  -ُتَسجِّلُ  -ُيَسجِّلُ (ُحْسَىن ُدُرَسَها َجيًِّدا .....  .٥  )ُتَسجِّ

 
 

 

 



RENCANA PELKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
Nama sekolah  : MTsN 2 Aceh Selatan   
Mata pelajaran  : Bahasa Arab   
Semester/kelas : II/ Kelas VIII 

Materi pokok  :  يومياتنا يف املدرسة  

Alokasi waktu  : 1 JP x 45 Menit 
Ketrampilan  : Membaca  
 
Q. Kompetensi inti 
Kompetensi inti (KI 1): 

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang 
dianutnya 

Kompetensi inti (KI 2): 
Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), 
santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam serta dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

Kompetensi inti (KI 3): 
Memahami dan menerapkan pengetahuan (factual, 
konseptual, procedural)berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 

Kompetensi inti (KI 4): 
Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak  (menulis, membaca, 
menghitung, menggambarkan   dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumbber lain yang 
sama dalam sudut pandang/teori. 

 



R. Kompetensi dasar dan indicator pencapaian 
kompetensi 

Kompetensi Dasar Indicator Pencapaian 
Kompetensi 

1.1 Mensyukuri 
kesempatan dapat 
mempelajari Bahaasa 
Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi 
internasional dan 
bahasa pengantar 
khazanah keislaman 
yang diwujudkan dalam 
semangat belajar. 

1.1.1 Menunjukkan dengan 
adanya   kesempatan 
belajar bahasa arab. 

1.1.2 Menunjukkan rasa 
syukur dengan 
mengaplikasikan 
bahasa arab dalam 
kehidupan sehari-hari.  

2.1  Menunjukkan perilaku 
jujur dan percaya diri 
dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan 
social sekitar rumah 
dan sekolah.  

2.1.1 Mengikuti pelajaran 
bahasa dengan penuh 
semangat 

2.1.2 Meminati 
berkomunikasi dengan 
bahasa arab 
internasional dan 
bahasa agama islam. 

4.1 Mendemontrasikan 
ungkapan sederhana 
tentang topic:  

  يومياتنا يف املدرسة

      dengan memperhatikan 
struktur teks dan unsure 
kebahasaan yang benar 
sesuai konteks.  

4.1.1  menunjukkan ungkapan 
sederhana tentang: 

  يومياتنا يف املدرسة 

dengan memperhatikan 
unsure kebahasaan 
yang benar sesuai 

konteks tentang :  اجلملة

 والفاعل املفراد )الالزما( الفعلية

 baik  ) جار جمرور+ (



secara lisan maupun 
tulisan. 

 
S. Materi pembelajaran 

Teks bacaan tentang  يومياتنا يف املدرسة (lampiran) 

 
T. Pendekatan dan metode pembelajaran 

 Pendekatan saintifik 
 Metode maghrifiyah (Teori maghrifiyah) 
 Metode qawaid dan tarjemah 

 
U. Kegiatan pembelajaran 

7. Pendahuluan (5 menit) 
 Guru membuka pembelajaran dan mengajak 

murid membaca doa bersama-sama 
 Guru memotivasi murid agar mengikuti 

pembelajar  
 Guru menanyakan sedikit tentang materi pada 

pertemuan yang lalu 
 Guru menyampaikan secara umum tentang 

materi yang akan dipelajari hari ini  
 Guru menjelaskan proses dan tujuan 

pembelajaran yang akan berlangsung 
 Guru membagi siswa kedalam beberapa 

kelompok 
 

8. Kegiatan inti (50 menit) 
k. Mengamati  
 Guru menjelaskan kaidah-kaidah/struktur 

kalimat tentang  والفاعل املفراد )الالزما( اجلملة الفعلية  +

  ) جار جمرور(



 Siswa memperhatikan penjelasan guru terkait 

struktur kalimat والفاعل املفراد )الالزما( اجلملة الفعلية  +

  يومياتنا يف املدرسة  didalam teks  ) جار جمرور(

l. Menanyakan 
 Guru memberi kesempatan kepada Siswa untuk 

bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami 
dari penjelasan guru tentang kaidah-kaidah 

   ) جار جمرور+ ( والفاعل املفراد )الالزما( اجلملة الفعلية 

terkait topic:  يومياتنا يف املدرسة  

m. Mengeksplorasi 
 Guru meminta siswa atau perwakilan kelompok 

untuk menunjukkan contoh ungkapan sederhana 

tentang  يومياتنا يف املدرسة sesuai dengan unsure 

kebahasaan  جار + ( والفاعل املفراد )الالزما( الفعليةاجلملة

 baik secara lisan maupun tulisan  ) جمرور

n. Menalar 
 Guru meminta Siswa untuk Menemukan 

kalimat yang berstruktur والفاعل  )الالزما( اجلملة الفعلية

 يومياتنا يف املدرسة  di dalam teks  ) جار جمرور+ ( املفراد

yang dibagikan guru bersama teman 
kelompoknya 

o. Mengkomunikasi 
 Guru meminta Siswa untuk mempresentasikan 

hasil kerja mereka dari menemukan kalimat 

yang berstruktur والفاعل املفراد )الالزما( اجلملة الفعلية  +

)جار جمرور(   di dalam teks  يومياتنا يف املدرسة bersama 

teman kelompoknya 



9. Penutup (5 menit) 
 Siswa Menyimpulkan  hasil pembelajar terkait topic: 

 yang dibantu oleh guru يومياتنا يف املدرسة 

 Guru menanyakan tentang proses pembelajaran hari 
ini, kemudian menutup pembelajaran dengan 
memberikan pesan moral, membaca Alhamdulillah 
dan doa serta memberi salam. 

 
 
V. Alat/Bahan, Media dan Sumber Belajar 

5. Alat/Bahan dan Media 
 Papan tulis 
 Spidol  

6. Sumber Belajar 
 Kementerian Agama Republik Indonesia, Buku 

Siswa Bahasa Arab MTs Kelas VII, Jakerta: 
Kementrian Agama, 2014, hal: 

W. Penilaian  
5. Teknik : tes 
6. Bentuk : tertulis dan observasi 

 
e. Penilaian performansi 

N
o
  

Nama Pelafalan Kesesuaian 
makna dengan 

kalimat 

Penyusunan 
kalimat 
sesuai 

struktur 

K
e
t 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
               
               
               
 

Nilai akhir=   
������ ���� ���������

������ ���� ��������
 × ��� =

                                                   
…...

��
 × ��� = ⋯ 

 

 



f. Penilaian sikap 
N
o 

Nama  Santun  Antusias 
dalam 
belajar 

Percaya diri 
dalam 

berkomunikasi 

K
e
t 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
               
               
               
 

Nilai akhir=   
������ ���� ���������

������ ���� ��������
 × ��� =

                                                  
…...

��
 × ��� = ⋯ 

 

 
Aceh Selatan 17 November 2018 

              Guru Mata Pelajaran 
 
 

                                                      Cut wan hamidah 
                                                       Nim: 140202041 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



X. Materi 

  القراءة

 يومياتنا في المدرسة

)١(  

ِفي ِإْحَدى الـَمَداِرس الـُمتَـَوسِّطَة  َأْحَمدُ  َيْدُرسُ هَذا َأْمحَد، 

   اِإلْسَالِميَّة

َرة َها َيْدُرس َأْمحَد ُدُرْوًسا َكِثيـْ َها ، ِمنـْ   :ِفيـْ

ْيُن اِإلْسَالِمّي َوالُعُلْوُم الطَِبيِعيَّة َوالرِّيَاِضَيات َوالتَّارِْيخ َواجلُغرَاِفَيا   .الدِّ

، َوِهَي اللَُّغُة اِإلْنُدْوِنِسيَّة َواللَُّغُة الَعَربِيَّة َواللَُّغة َأْمحَد اللَُّغاتَ  َوَيْدُرس

ِلْيزِيَّة    .اِإلجنِْ

يـَْبَدأُ ِدرَاَسُة ِيف . َيْدُرس َأْمحَد ِيف اليَـْوم َحَواَيلْ َمثَاِين ِحَصص ِدرَاِسيَّة

  السَّاَعة السَّاِبَعة  

  )ج(

 ُهَو طَاِلب جمُِّد َوَنِشْيط. َأْمحَد هَذا َخاِلد، َصِدْيُق 

َخاِلد َال يـَْرِجع ِإَىل بـَْيِتِه بـَْعَد َصَالِة الظُّْهر، َبْل َيْذَهب َخاِلد  ِإَىل 

  . َمْكَتَبِة الـَمْدَرَسة لِْلِقرَاَءة َأْو ِالْسِتَعاَرِة بـَْعِض الُكُتب

ْيِنيَّةَأْحَيانًا  َوَأْحَيانًا .  الـَمْكَتَبةِيف  يـَْقرَأ َخاِلد بـَْعَض الُكُتب الدِّ



 .الِقَصص الَعَربِيَّة يـَْقرَأ َخاِلد بـَْعضَ ُأْخَرى 

  

  )جار مجرور+ ( والفاعل المفراد )الالزما( الجملة الفعلية

 مالحظة 

3. Dalam (مجلــة فعلّيــة), fi'il yang didahulukan, sedangkan 

pelakunya berada setelah fi'il, maka dinamai (مجلة فعلّية). 

4. Pada umumnya susunan (مجلـة فعليّـة) tidak terdapat dalam 

bahasa Indonesia. Oleh karena itu, terjemahan  (مجلـة فعليّـة)  
kedalam bahasa Indonesia adalah pelakunya terlebih 

dahulu, kemudian fi’ilnya. 

5.  kalimat (ــة  'tersebut ada yang memiliki 'objek (مجلــة فعلّي

(disebut : مفعول به), ada yang tidak,   

 
 
 
 
 
 



 
 

Perhatikan  جار جمرور+ ( والفاعل املفراد )الالزما( اجلملة الفعلية( tersebut 

berikut ini! 

 Perhatikan juga persesuaian kata kerja  )فعـــل مضـــارع( 

dengan pelakunya  )الفاعل(  ! 

 )جملة فعلية(
Kalimat utama 

melputi 
‘’perbuatan + 
pelakunya’’ 

Pelengkap 
menunjukkan tempat 
atau waktu, BUKAN 

objek  )املفعول به(  

Catatan 

 الـُمَدرِّسيـَْرِجع   -١

َلْعُب يـَْنَتِهي  -٢

 الُكَرة

  الُمَدرَِّسةتـَْرِجع  -٣

تـَْنَتِهي  -٤

 اِالْسِتَراَحة

 ْذَهبُ أَ  -٥

 نَْذَهبُ   -٦

 ِإَىل الَصفّ 

 

 اخلَاِمَسة ِيف السَّاَعة

 ِإَىل الصَّف َمرًَّة ثَانَِية

 

 ِيف الساعة التَّاِسَعة 

  إىل املدرسة كلَّ يـَْوم

  إىل املدرسة كلَّ يـَْوم

Kalimat 
(jumlah) 
1 s/d 6 
TIDAK  
memiliki 
objek 
  (مفُعول به)

 

 

 



Lembar kerja siswa 
 

Nama kelompok: 
Anggota:  

1. 4. 
2. 5. 
3. 6. 

3. Terjemahkan teks di bawah ini 
4. Temukan kalimat fi’il mudhari’, pelakunya dan 

pelengkapnya dengan menggaris bawahkan seperti pada 
contoh dibawah. 

 

 يومياتنا في المدرسة

)١(  

ِفي ِإْحَدى الـَمَداِرس الـُمتَـَوسِّطَة  َأْحَمدُ  َيْدُرسُ هَذا َأْمحَد، 

  اِإلْسَالِميَّة 

َرةَيْدُرس  َها َأْمحَد ُدُرْوًسا َكِثيـْ َها ، ِمنـْ   :ِفيـْ

ْيُن اِإلْسَالِمّي َوالُعُلْوُم الطَِبيِعيَّة َوالرِّيَاِضَيات َوالتَّارِْيخ َواجلُغرَاِفَيا   .الدِّ

، َوِهَي اللَُّغُة اِإلْنُدْوِنِسيَّة َواللَُّغُة الَعَربِيَّة َواللَُّغة َوَيْدُرس َأْمحَد اللَُّغاتَ 

  .ِلْيزِيَّة اِإلجنِْ 

يـَْبَدأُ ِدرَاَسُة ِيف . َيْدُرس َأْمحَد ِيف اليَـْوم َحَواَيلْ َمثَاِين ِحَصص ِدرَاِسيَّة

 السَّاَعة السَّاِبَعة  

  



  )ج(

 ُهَو طَاِلب جمُِّد َوَنِشْيط. هَذا َخاِلد، َصِدْيُق َأْمحَد 

َخاِلد َال يـَْرِجع ِإَىل بـَْيِتِه بـَْعَد َصَالِة الظُّْهر، َبْل َيْذَهب َخاِلد  ِإَىل 

  . َمْكَتَبِة الـَمْدَرَسة لِْلِقرَاَءة َأْو ِالْسِتَعاَرِة بـَْعِض الُكُتب

ْيِنيَّة يـَْقرَأ َخاِلدُ َأْحَيانًا  َوَأْحَيانًا . ِيف الـَمْكَتَبة بـَْعَض الُكُتب الدِّ

 .بـَْعَض الِقَصص الَعَربِيَّة َخاِلدُ  يـَْقرَأُ ُأْخَرى 

  

 ًقا لِل  ! فاعلِ َكمِّل َوفـْ

   ُمثَّ أَقـْرَأ الُقْرآن الَكرِميِْ َعَلى الُكْرِسْي  َأْجِلسُ وَ   ِيف الُغْرَفة أَْدُخلُ = أَنَا 

  ________ُمثَّ   _________َو ______   =َحنْنُ  

يْنِـيَّــِة ُمثَّ نـَْرِجُع ِإَىل اْلَفْصلِ نَْذَهُب ِإَىل اْلَمْكَتَبِة = َحنْنُ  ُر اْلِكَتاَب الدِّ  َوَنْسَتِعيـْ

  ________ُمثَّ     ________َو  _____        =أَنَا

  

 ْقرَأُ يَـ ُمثَّ اْلُمَدرِّس َعَلى الُكْرِسْي  ِلسُ َوجيَْ   ِيف الُغْرَفةِ  َيْدُخُل اْلُمَدرُِّس 

  الُقْرآن الَكرِميْ  اْلُمَدرِّس

 __  ُمثَّ  _____ املدرسة ___ وَ   ____  املدرسة ___

 ______ املدرسة



 تـَْلَعبُ ُمثَّ الطَّالَِبُة إَىل َمْلَعِب  َختْرُُج  الطَّالَِبُة  ِمَن اْلَفْصِل َوَتْذَهبُ 

  الطَّالَِبُة اْلُكَرَة الطَّائِرَةِ 

 ___ُمثَّ  _____ الطَاِلبُ  ___َو  _____ الطَاِلبُ  ___

  _____ الطَاِلبُ 

  

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Soal pre-tes dan post-tes 
  

Nama  : 
Jenis kelamin :  (lk)       (pr) 
 
1. Terjemahkanlah teks dibawah ini (25 menit) 

 

  القراءة

  يومياتنا في المدرسة

َحَسُن َوَعاِئَشُة طَالَِباِن ِيفْ اْلَمْدَرَسة اْلُمتَـَوِسطَة، يَْذَهُب 

ِإَىل اْلَمْدَرَسة بِاْحلَاِفَلة اْلَمْدرِِسيَّة ِآلنَّ بـَْيَتُه بَِعْيٌد َعِن َحَسُن 

اْلَمْدَرَسة، َوَتْذَهُب َعاِئَشة ِإَىل اْلَمْدَرَسة َمِشيًَّة َعَلى اْألَْقَدام، ِآلنَّ 

َتْدُرُس َعاِئَشُة ِيف اْلَفْصل الثَّانِيَّة، . بـَْيَتهَا َقرِْيٌب ِمَن اْلَمْدَرَسة

يـَْعِينْ ُعُلْوَم اْلُلَغَة اْلَعَربِيَّة ِيف ُكلِّ يـُْوِم  َعاِئَشة اْلُعُلْوم اْلِمْهِنيَّة ْدُرسُ تَ وَ 

  .اْألَْرِبَعاءِ 

َرةً َيْدُرُس َحَسُن ِيف اْلَفْصِل الثَّالَِثة  َها،  َوَيَدْرُس َحَسُن ُدُرْوًسا َكِثيـْ ِفيـْ

ْيُن اِإلْسَالِمّي َوالُعُلْوُمَ الرِّ  َها الدِّ يَاِضَيات َوالتَّارِْيخ َواجلُغرَاِفَيا ِمنـْ

َرها، وَ  ، َوِهَي اللَُّغُة اِإلْنُدْوِنِسيَّة َواللَُّغُة َيْدُرس َحَسُن اللَُّغاتَ َوَغيـْ

ِلْيزِيَّة َيْسَتِمُع َحَسُن ِإَىل َشرِْح اْلُمَدرِِّس َعْن . الَعَربِيَّة َواللَُّغة اِإلجنِْ

ْسَالِميّ  ْيِن اْإلِ   .َجيًِّداُيَسجُِّل َحَسُن ُدُرْوَس ، وَ ِدرَاَسِة الدِّ



ْسِرتَاَحة ِيف السَّاَعة اْلَعاِشَرة،  رَاَسُة ِلْالِ تـَْنَتِهُي الدِّ

. فـََيْذَهُب َحَسُن ِإَىل اْلَمْكَتَبة لِْلِقرَاَءة َأْو ِالْسِتَعاَرِة بـَْعَض الُكُتب

يِْنيَّةَأْحَيانًا   .ِيف الـَمْكَتَبة يـَْقَرأ َحَسُن بـَْعَض الُكُتب الدِّ

َوَأْحَيانًا ُأْخَرى يـَْقرَأ بـَْعَض الِقَصص الَعَربِيَّة، ُهَو طَاِلب جمُِّد  

  .َوَنِشْيط

 

 المفردات  

 Bus  اْحلَاِفَلة اْلَمْدرِِسيَّة

Sekolah 
 Dengan  َجيًِّدا  

baik 

 Berjalan  اْألَْقَدام َعَلى َمِشيَّةً 

kaki 
  Berakhir  تـَْنَتِهيُ 

 Ilmu  اْلِمْهِنيَّة اْلُعُلْوم

kejuruan 
  Meminjam  ِاْسِتَعارَة

  Terkadang  َأْحَيانًا  Yaitu  يـَْعِينْ 

Mendengar  َيْسَتِمعُ 

kan  
بـَْعَض 

  الُكُتب

Sebahagian 

buku 

 Kisah-kisah  الِقَصص  Penjelasan  َشرْحِ 

Menuliskan  ُيَسجِّلُ 

/mencatat 
Bersungguh  جمُِدّ 

-sungguh 

-Pelajaran  ُدُرْوسَ 

pelajaran  
  



2. Tentukanlah kata kerja, subjek/pelaku, dan objek dari kalimat 
yang berbaris dibawah pada teks qiraah diatas dan isilah 
jawaban anda pada table di bawah ini. 

 

(objek) 

 المفعول به

 

(subjek/pelaku) 

 الفاعل

(katakerja) 

 فعل المضارع
No 

   ١  

   ٢ 

   ٣ 

   ٤ 
   ٥ 

 
3. Buatlah baris akhir pada kata yang ditebalkan! 

 اْلَفْصلِ  ِبَالطَأْكُنُس  .١

 اْلُقَماَمَة  تَــــْرِذلالسَّبّـُوَرَة وَ  َعاِئَشةَمتَْسُح  .٢

 اْلَمَكاِتبالـــَمـــــَقاِعَد وَ  َخاِلد يـَُنظِّم .٣

 َهَذا اْليَـْومِ  اْلَفْصلنـَُنظُِّف  .٤

 ِيف النَّظَاَفِة   نـَتَـَعاَون .٥

 
 
 
 



4. Pilihlah kata yang cocok didalam kurung tersebut untuk 
mengisi titik-titik pada kalimat dibawah ini! 

 

 )طَابِْيَبةَ  - فَاِطَمةُ  -َأْحَسنُ (ِكَتاَب التَّارِْيخ .....يـَْقرَأُ  .١

 )يَُذاِكرُ -تَــــْذَهــــبُ  - َجيِْلسُ (َأْمحَُد ُدُرَسُه .....  .٢

ُر َعاِئَشُة  .٣  - ِكَتاَب اجلُغرَاِفَيا  -لِبَاسَ (ِيف اْلَمْكَتَبِة .....َتْسَتِعيـْ

 )قـََلمَ 

 - تـَْنَتِهي(الِدرَاَسُة ِلْالِْسِرتَاَحِة ِيف السَّاَعِة اْلَعاِشرَِة .....  .٤

 )تـَْنَتِهَيانِ  -يـَْنَتِهي

ِلْنيَ  - ُتَسجِّلُ  - جِّلُ ُيسَ (ُحْسَىن ُدُرْوَسَها َجيًِّدا .....  .٥  )ُتَسجِّ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR OBSERVASI SISWA DAN GURU 
 
Program studi  : Bahasa Arab   
Kelas/semester : VII/I   
Hari/tanggal  : 
 
Petunjuk                     : beri tanda (√) pada kolom nilai yang 

sesuai menurut penilaian saudara/i. 
1 : Tidak baik 3 : Baik 
2 : Kurang baik 4 : Sangat Baik 

 
A. Lembar pengamatan 

No Aspek yang diamati 
Nilai 

 
1 2 3 4 

1 Kegiatan awal: 
1. Siswa menjawab salam guru  
 

2. Guru memotivasi siswa menarik 
perhatian agar mengikuti proses 
pembelajaran 

 
 

3. Kondisi dan motivasi siwa untuk 
mengikuti pelajaran 
 

4. Siswa Tidak melakukan kegiatan 
lain yang akan mengganggu proses 
belajar 

 
5. Guru membagi siswa kedalam 

beberapa kelompok 
 

    



6. Sikap siswa dalam pembentukan 
kelompok 
 
 

7. Guru menyampaikan tujuan dan 
langkah-langkah pembelajaran 
 

8. Siswa memperhatikan penjelasan 
guru tentang tujuan dan langkah-
langkah pembelajaran 

 
 

2 Kegiatan inti: 
1. Siswa memperhatikan materi yang 

telah disajikan dalam bentuk teks 
bacaan 
 

2. Guru mengajar menggunakan 
metode maghrifiah dan metode 
qawaid dan tarjamah dalam proses 
pembelajaran berlangsung 

 
3. Guru menjelaskan materi qawaid 

yang terdapat dalam teks  
 

4. Siswa memperhatikan penjelasan 
guru tentang materi qawaid 

 
5. Guru menggunakan bahasa atau 

gaya komunikasi yang mudah 
dimengerti siswa saat menjelaskan 
atau mengaitkan materi ajar kepada 
siswa  

    



 
6. Guru memberikan penjelasan 

tentang hal-hal yang belum 
dipahami siswa 

 
7. Siswa bersama kelompoknya 

mendiskusikan teks bacaan  
 

8. Guru mengatur, mengarahkan dan 
membimbing siswa dalam diskusi 
kelompok 

 
9. Siswa memaparkan hasil diskusi 

dihadapan kelompok lain 
 
Sikap siswa dalam memaparkan hasil 
diskusi 

3 Kegiatan penutup: 
 
1. Siswa membentuk rangkuman 

dengan  
 

2. Bimbingan guru 
 
3. Guru menyampaikan pesan moral  

 
4. Siswa mendengar pesan moral yang 

disampaikan guru 
 

5. Guru dan siswa membaca doa 
penutup 

    

Jumlah     
 



Pedoman penskoran: 
 

Nilai Akhir =  
������ ����� ���������

������ ���� ��������
 ×  100 

 
=   

………
23

  × 100 = ⋯ ⋯ 

 
 

Rentang skor : 
 
No Keterngan Jumlah skor 
1 Baik Sekali/selalu 86-100 
2 Baik/Sering 76-85 
3 Cukup  60-75 
4 Kadang-kadang  55-59 
5 Tidak pernah 54  ≤ 

 
 
Komentar dan saran pengamat: 
 ............................................................................................  
 ............................................................................................  
 ............................................................................................  
 ............................................................................................  
 ............................................................................................  
 

 
Aceh Selatan 20 desember 2018 

 
 
 
                                                                      Observaser 

                                                                                                                   
(                                   ) 



   



 الفوتوغرافيةالصور 

  تعمل الطلبة اإلختبار القبلي

   

 تشرح املعلمة التدريس اللغة العربية



 يناقش الطلبة مع أصدقاء جمموعتهم    

 ترشد املعلمة الطلبة يف مناقشات ا�موعة  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يعرض الطلبة التحصيل عن مناقشتهم 

 تعمل الطلبة اإلخترب البعدي



السيرة الذاتية السيرة الذاتية  

البيانات الشخصية: أوال  

   جوت وان محيدة:      اإلسم الكامل

    ١٤٠٢٠٢٠٤١:                 رقم القيد

 ١٩٩٦أغوستوس  ١٥باسي ليمبانج، :      حمل وتاريخ امليالد    

 اإلناث:        اجلنس

 اإلسالم:       الدين

 اإلندونيسية:       اجلنسية

 غري متزوجة:          اإلجتماعيةاحلالة 

 أتشيه الكربىتنجونج سالمات، :       العنوان

 الطالبة:       العمل

  cutwan93@gmail.com :           الربيد اإللكرتوين

 سّيد قاسم :                 اسم األب

 فالح:         العمل

 شريفة درنّية :                اسم األم

 ربة البيت:         العمل

   باسي ليمباج، أتشيه اجلنوبية  :                 العنوان

 
 

  خلفية التعليم: ثانيا

   ٢٠٠٨  باسي ليمباج املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية :    املدرسة اإلبتدائية

   ٢٠١١  باسي ليمباج اإلسالمية دار الشهداءاملدرسة املتوسطة  :           املدرسة املتوسط

  ٢٠١٤ كلوت اإلسالمية احلكومية املدرسة الثانوية :    املدرسة الثانوية

قسم التعليم اللغة العربية كلية الرتبية وتأهيل املعلمني جبامعة الرانري اإلسالمية احلكومية، بندا 

 .م٢٠١٩-٢٠١٤أنشيه، سنة 

 

mailto:cutwan93@gmail.com

	أ- منهج البحث



