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ملخص البحث

 من املعروف أن مهارة القراءة هي مهارة من املهارات اللغوية الرئيسية اليت البد للطلبة من
عوامل اليت تسبب مشكالت الاملسيطرة عليها اللغة العربية. وللوصول إليها لوجد بعض الطلبة مشكالت كثرية. ومن 

مدرسي اللغة العربية يف إيصال املعلومات إىل أذهان الطلبة على بعض الطلبة يف إستيالء مهارة القراءة هي ألن بعض 
ال يستخدمون االسرتاتيجية التعليمية املالئمة واملناسبة يف التعليم. حيث إهنا تسبب سآمة الطلبة ومللهم وعدم رغبتهم 

البد لكل االسرتاتيجيات يف مشاركة مجيع أنشطات وإجرءات التعلم ملادة مهارة القراءة. واستنادا إىل احلقائق املوجودة ف
 وطرائق التعليم جتهيز الفرصة الواسعة هلا للطلبة على بذل األراء ىف تعبري مشاعرههم يف التعلم.

"هل يكمن ترقية مهارة القراءة لطلبة الصف هي : فأما مشكالت البحث اليت عينتها الباحثة يف هذا البحث 
نور اإلميان توالنج باونج باستخدام اسرتاتيجية التعليمية إفراز البطاقات  درسة الثانوية اإلسالمية املتكاملةمن املالثامن 

 ؟"
إن هذا البحث حبث إجرائي. يتكون من دورتني. لكل دورة احتويت على ثالث حماضرات. أما االستبيانات 

بحث تستخدم هي االختبارات وامللحوظات. ويف مجع البيانات واحلقائق احملتاجة هلذا الفاملستخدمة هلذا البحث 
الباحثة طريقة املالحظة واملقابلة والوثائق. والتحليل الوصفي مستخدم لتحليل مجيع البيانات واحلقائق املوجودة يف هذا 

 البحث.    
تغيريات وحتسينات يف أحوال تعلم الطلبة. حيث   ت الباحثةوفقا لنتائج اإلجرءات يف الدورة الثانية وجد

. وارتقت نتيجتهم يف الدورة الثانية ترتقي نتيجتهم ب 16،37ىل حصلت على معّدل كانت نتيجتهم يف الدورة األو 
 .وذلك دليل على تنمية نتيجتهم اىل األحسن.  11،77

واستنادا إىل نتائج اإلجرءات وحتليل البيانات اليت أقامتها الباحثة يف الدورة األوىل والثانية يف درس اللغة 
تغيريات وحتسينات يف أحوال تعلم الطلبة لكل حماضرات. وذلك بنظر نتائج  ت الباحثةدلوج قرأةالعربية ملادة مهارة ال

%. ويف 62او  12،27املعدل لكل احملاضرات. حيث كانت نتيجتهم يف احملاضرة األوىل للدورة األوىل حصلت على 
احملاضرة الثالثة.   % يف76او  12،11%. و22او  16،73احملاضرة الثانية للدورة األوىل حصلت نتيجتهم على  

%. ويف احملاضرة 32او  17،72أن نتيجتهم حصلت على   ت الباحثةوأما يف احملاضرة األوىل للدورة الثانية وجد
 % يف احملاضرة الثالثة للدورة الثانية.72او  11،77%. و17او  13،71الثانية للدورة الثانية حصلت نتيجتهم على 

 
   

 





 



 

   شعار

 

ّنَا
ِ
اتَْعِقلُْوَنااإ َجَعلْنَُهاقُْرَءًّناَعَرِبيًّاالََعلَُُكْ  

Artinya: sesungguhnya kami menjadikan al qur’an dalam bahasa arab supaya kamu 

memahaminya. (Q.S az-zukhruf :3) 

 

َقْوِما ِّ يَْعلَُمْونَاِكَتٌبافُِصلَِتاَءإايَُتُهاقُْراَءإاًّناَعَرِبًياال  

Artinya: kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya yakni bacaan dalam bahasa arab, untuk kaum 

yang mengetahui.(Q.S Fussilat :3ا) 



 إهداء

 إن احلمد هلل والشكر على نعم اهلل. أقّدم هذا البحث إىل :
شخصني ادين هلما بالفضل بعد فضل اهلل سبحانه وتعاىل على مجيع الّدعوات  .1

املقّدمة يف لياهلما إلجل جناحي مهما تكلمت ومهما قلت فلن اوفيهما عشر 
حّقهما، والدان بّذال من وقتهما وجهدمها على حساب راحتهما حّّت أصل إىل 

دّي أهال الفضل أيب العزيز هناية أمري، أسأل اهلل لكما الّسالمة والعافية يا وال
 .زومرةوأّمي العزيزة  S.Pdمورتودو 

على حمبتهم يف إرشادي طول  أخي رضي الشفاء و فواتح الفحممسروريت  .2
 أيامي.

. 2013زمالئي األعزاء طلبة قسم اللغة العربية بكلية الرتبية والتدريس ملرحلة  .3
، أنا مليانا, الكرميةحسن ، راين سوريانداري، حشيايت نور فجرناأولئك هم رسيت 

على مصاحبيت  جزاكم اهلل عّّن كل خريوكلكم أمجعني. فما يل إال أن أقول لكم 
. كنتم خري عون يل بعد اهلل رغم أيّن يف بداية ومساعدتكم يف إمتام هذا البحث

هذا األمر يف شكل مهموم الكن محاسكم وجودكم يل دفعّن وأنا بدونكم ال 
 قيمة.

جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية  يف كلية الرتبية والتعليمالعربية قسم اللغة  .4
 احملبوبة.

 جامعيت رادين اينتان اإلسالمية احلكومية ملفونغ .5



 ترجمة الباحثة

اوىل  . البنت9115سنة  يوليومن  72. ولدت بالتاريخ عناية املّلةإن الباحثة باسم 
 .زومرة سيدةوال S.Pdمورتودو مورتود السيد  من من ثالث أخوة. البنت

، مث استمرت 7009ومتت دراستها فيها سنة  روضة األطفال تبدأ دراستها باملدرسة 
ومتت دراستها مدرسة اإلبتدائية احلكومية األوىل تونغال ورغا منطقة باجنار أغونغ  دراستها يف
ب مرتو  92 األعمال موليوجايت معهد داريف  مث استمرت دراستها  7002فيها سنة 

 .7092الغربية و متت دراستها سنة 
امعة ية جباللغة العرب تعليم لقسم التعليمويف السنة التحقت الباحثة يف كلية الرتبية و  

 .النبونج رادين انتان اإلسالمّية احلكومّية
  

 

 



 تقدير كلمة شكر و

ال حول وال قوة إال باهلل بسم اهلل الرمحن الرحيم. احلمد هلل والشكر على نعم اهلل ف
الوصول إىل  ة. وبدونو ال ميكن للباحثيرجرا اإل بحثال بركاتو وتوفيقو، هبا متت كتابة ىذاو 

والصالة والسالم على ىذا النيب ادلختار، وعلى الو وصحبو  هناية كتابة ىذا ادلشروع.
 األخيار، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم احملشر. 

 ترقية مهارة القراءة"" الباحثة حتت سري العنوان اي كتبتهرجرا فإن ىذا البحث اإل
المتكاملة درسة الثانوية اإلسالمية بم  ( card sort) إفراز البطاقات ستراتيجيةباستخدام ا

. حيث أنو مقدم لتكملة الشروط للحصول على الدررجة "نور اإليمان توالنج باونج
 الّلغة العربّية. تعليم بقسم عليموىل يف كّلّية الّّتبّية والتاجلامعّية األ

واعداده لكثرية مجة. وىو بعيد اإلرجرا ي أما اخلطيئة والنسيان يف كتابة ىذ البحث 
عن الكمال والتمام لقلة ادلعلومات واالنفعاالت لدي الباحثة. فالبد من اكتساب النقد 

 لتحسينو يف ادلستقبل.من قار و واالقّتاحات الداعمة 

 اورجزيل شكرى افا ق احّتامه ةقّدم الباحثتف بحث اإلرجرا يال اودلّا مّتت كتابة ىذ
 :إىل اوعظيم حتّيته

رجامعة رادين  مدير ,ادلارجستريةحممد مكرى , ضيلة األستاذ الدكتور احلاّج ف .1
 إنتان اإلسالمية احلكومية دلبونج.



عميد كلية الّتبية  ,ادلارجسترية,  فضيلة األستاذ الدكتور احلاّج خري األنوار .2
 والتدريس جبامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية دلبونج.

يرلينا، ادلارجسترية، واألستاذة أمي ىجرية، ادلارجسترية  فضيلتا األستاذة الدكتورة إ .3
نتان يكر يسة وسكرترية لقسم اللغة العربية يف كلية الّتبية والتدريس جبامعة رادين إ

  اإلسالمية احلكومية دلبونج.
. ادلسلمان اأوقاهتما إلشرافهنصف  ةمنهما الباحث توإىل شخصني أخذ .4

ادلشروع، فلو ال إشرافهما ومساعدهتما ال ادلخلصان بّذال رجهدمها المتام ىذا 
ها إىل اليوم. بارك اهلل ذلما وعلومهما تالوصول إىل غاية ما متن ةميكن للباحث

أمري  اندس احلاجسيادة فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور  ةالباحث وألىلهما يا مشريف
أمحد الدكتور احلاّج  شيخلباحثة األول ، وفضيلة الاالدين ، ادلارجستري كمشرف 

 ، ادلارجستري كمشرفها الثاين.خباري مسلم
على  ونجن انتان اإلسالمّية احلكومّية دلبكاّفة احملاضرين واحملاضرات جبامعة رادي .5

 مجيع اإلرشادات والتورجيهات للباحثة طوال دراستها فيها.
درسة الثانوية اإلسالمية ادلتكاملة نور اإلميان مبكر يس ادلدرسة ،  أدامفضيلة السيد  .6

اللغة العربية  ةكمدرس  M.S.I، عسونكايف ويديايتاألستاذة ، و  النج باونجتو 
. وكافة ادلدرسني وادلوظفني على مصاحبتهم ومساعدهتم يف مجع درسةادل ههبذ

 البيانات واحلقا ق احملتارجة يف البحث.
درسة الثانوية اإلسالمية ادلتكاملة نور اإلميان توالنج مب الثامنلبة الصف مجيع ط .7

 على مشاركتهم اجليدة من أول وحلة إىل أن مت ىذا البحث. باونج



جبامعة رادين إينتان اإلسالمية  دلوظفات يف كلية الّتبية والتعليممجيع ادلوظفني وا .8
 احلكومية دلبونج.

السالمة والعافية ورزقا حالال طّيبا مباركا واسعا لكم  ةسأل اهلل الباحثتوأخريا 
اإلرجرا ي خاصة وقارءىا  بحثال اىذ ةفيد الباحثيعسى أن أمجعني. آمني يارّب العادلني. 

كون مدخال فكريا خلزا ن العلوم الّلغوية واعتبارا دلدرس الّلغة العربية مبعهد يعامة وعسى أن 
احلديثة كوتابومي دلبونج الشمالية على أن جياىدوا يف تنمية جناة للّتبّية اإلسالمية  دار اخلري

 للوصول إىل غاية مررجوة يف التعليم. واهلل أعلم.ية مال مة  الطلبة باستخدام اسّتاتيج
 

 بندار دلبونج، 
 الباحثة،

 
 عناية ادلّلة
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 الباب األول

 المقدمة

 توضيح الموضوع . أ

قبل أن تشرح الباحثة مضمون ىذا البحث تقّدم الباحثة بعض ادلصطلحات 
الشائعة ادلوجودة يف ىذا البحث اّليت البّد من معرفتها ليسّهل القارئ يف معرفة معانيها 

باستخدام  لقراءةمهارة ا رقيةتوالبتعاده عن اخلطأ يف فهمو. وادلوضوع ذلذا البحث ىو "
  درسة الثانويةبمثامن ال لطلبة الصف إفراز البطقاتاالستراتيجية التعليمية 

 "باونج  نور اإليمان توالنج اإلسالمي المتكاملة
 أما ادلصطلحات الشائعة ادلوجودة يف ىذا البحث منها كما التايل:

  ترقيةال .1
يف  ًتقيةمن الويقصد  ٔ, الطريقة, عملية لًتقية األنشطة.ىي عملية ًتقيةإن ال

أو تنمية صلاة التعلم القراءة اللغة العربية بعد استخدام  رقيةت ىذه احلالة ىي
 إفراز البطاقات االسًتاتيجية التعليمية

  

                                                           
1
  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, KBBI, (Jakarta: Balai Pustaka, 3002), h. 9911. 
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 قراءةمهارة ال .2
مهارات القراءة ىي القدرة على  ٕ.ءة ىي رؤية و فهم مضمون ادلكتوبالقرا

يف  ٖمع ذلك، و أو ىضمو يف قلوهبمإدراك وفهم ما ىو مكتوب )رموز مكتوبة( أن يقرأ 
 القراءة اجلهرية.ىذه الرسالة تركز على مستوى القراءة بصوت عال أو 

 
 االستراتيجية التعليمية .3

إن االسًتاتيجية التعليمية ىي عمل إعدادي الذي سيسَت عليها مدرس عند 
يف التعليم. التعليم. فهي زلتوية على مجيع االسًتاتيجية التعليمية ادلواصلة باألىداف 

 ٗضلو تنظيم الفصل، وتقسيم الطلبة إىل عدة فرقة التعلم باستخدام وسائل التعليم.
 

 إفراز البطاقاتاالستراتيجية التعليمية  .4
ىو النشاط التعاوين الذي يستخدم لتدريس  إفراز البطالىذه االسًتاتيجية 

 ٘.ادلفاىيم واخلصائص تصنيف، واحلقائق حول كائن أو معلومات تكرار
 

 باونج اإلسالمي المتكاملة نور اإليمان توالنج  درسة الثانويةم .5
 

                                                           
3
 Aziz Fachrurrozi, Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Direktorat Jendral 

Pendidikan Islam Departemen Agama, 3001), 310 .ص. 
3
Acep Hermawan, Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Pt. Remaja 

Rosdakarya, 3090), h. 902.  
0
  Dini Rosdiani, Strategi  Pembelajaran Langsung, (Bandung: Alfabeta, 3092),  5 .ص 

5
 Umi Mahmudah Dan Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning Dalam Pembelajaran Bahasa 

Arab,( Malang, Uin Maliki Press), h.952. 
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مؤسسة تعليمية ىي  باونج اإلسالمي ادلتكاملة نور اإلميان توالنج  درسة الثانويةم
والصف الثامن  مدرس، حيث قامت واضعو الدراسة.توالنج باونجثانوية تقع يف منطقة 

 ىي فئة اليت اختذت لدراسة من قبل الباحثُت. نور اإلميان
ميكن أن يفهم أن معٌت ىذا العنوان ىو كيفية زيادة أو ويقصد من ىذا ادلوضوع 

حتسُت مهارات القراءة من خالل نوع بطاقة اسًتاتيجية )الفرز بطاقة( يف عملية التعلم 
ن مبدرسة الثانوية اإلسالمي صل الثامللغة العربية يف الف اليت يقوم هبا ادلعلم من ادلتعلمُت

 ادلتكاملة نور اإلميان توالنج باونج.
 

 أسباب اختيار الموضوع . ب
 ومن أسباب إختيار الباحثة ىذا ادلوضوع منها:

تعلم اللغة العربية لطلبة الصف  إفراز البطاقاتدلعرفة تطبيق االسًتاتيجية التعليمية  .ٔ
 الثامن مبدرسة الثانوية اإلسالمي ادلتكاملة نور اإلميان توالنج باونج.

 إفراز البطاقاتلًتقية مهارة القراءة اللغة العربية بتطبيق االسًتاتيجية التعليمية  .ٕ
الباحثة تعريف كثَتا عن أحوال مكان البحوث, وهبذا تستطيع يسعد الباحثة قي  .ٖ

 ىذه الرسالة العلمية.إدتام 
  

 خلفية البحث . ت
 

اللغة العربية ىي إحدى اللغات الرئيسية ادلستخدمة يف العامل أكثر من يستخدم  
مائيت مليون إنسان من ىذه اللغة رمسيا من قبل ما يقرب من عشرين دولة. العربية لديها 
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سالمية اللغة التخصص من لغات أخرى إىل جانب اللغة أصبح دين اإلسالم والتعاليم اإل
 ٙ.ادلصدر، لغة الكتاب اإلسالمي ادلقدس، وبالتايل يرتبط بشكل وثيق مع ادلسلمُت

 
اللغة العربية ىي واحدة من اللغة الدولية اليت تتطور دائما، وينزل الينا اليوم من  

خالل عملية التحول. اىل جانب ذلك، يف ادلصطلحات للغة العربية ىو شامل جدا ومتنوعة 
 ٚ.السياق، حىت التآزر للغاية من حيث القطاعات من معٌت يف منظور

العربية يف ىذه احلالة ىي واحدة من لغات العامل. اليت مت التقدم مبا يتماشى مع  
 ٛ.التنمية االجتماعية للمجتمع والعلوم

 
 : ٖالكرمي يف السورة الزخروف اآلية كما قال اهلل تعاىل يف القرآن  

 
نَّا َجَعْلَنُو    ٜ قُ ْرأَ نًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْونَ ِِ

 
 .صلعل يتكلمون العربية القرآن من أجل أن تفهم إنّ ادلعٌت:  

 
وىذا يعٍت أننا حباجة دلعرفة وفهم اللغة العربية، حىت حكومة إندونيسيا لتشمل  

التعليم يف اللغة العربية يف مناىج كمواضيع اخلارجية، وليس فقط التعليم الذي يتميز اإلسالم 

                                                           
6
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

3002), h. 9  
7
Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 

3090), h. 3.  
8
 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Uin-Malang Press, 

3001), h. 9. 
9
AL-Qur’an danterjemah, Q.S Yusuf , ayat 3  
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ولكن أيضا التعليم النظامي الذين ليسوا يف الظل من األساس مثل صغار وكبار. يف تدريس 
 .ديلها إىل مستوى القدرة وتنميتو لدى ادلتعلمُتبالطبع جيب تع

كما تلعب اللغة دورا مهما يف حياتنا، فإنو ينبغي أن يكون مفهوما بشكل  
واضح، وادلعلمُت ومدرسي اللغات وخاصة يف رلاالت معينة من الدراسة بشكل عام. يف 

للغة ىو أن طالب اللغة احلياة اليومية، جيب أن يفهم ادلعلم دتاما أن اذلدف النهائي لتدريس ا
 ادلاىرة.

ومن أىداف تعليم اللغة العربية ىي تنمية قدرة الطلبة على استخدام اللغة العربية  
ونطقها نطقا سليما وتعويدىم على كتابة النصص العربية كتابة جيدة وصحيحة. وىذه 

استيعاهبا  القدرة تسمى مبهارة لغوية. وىي زلتوية على أربع مهارات رئيسية اليت البد من
 :طلبة اللغة العربية فهي

 مهارة االستماع  .ٔ
 ومهارة الكالم .ٕ
  القراءةومهارة  .ٖ
 ٓٔ.ومهارة الكتابة .ٗ

 
كل من ادلهارات ادلرتبطة عمليات التفكَت اليت تكمن وراء اللغة. تعكس لغة واحدة وأفكاره. 

 ٔٔ.وأكثر مهارة وحتدث شخص، وأكثر مشرق واضحة أفكاره

                                                           
10

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaan Bahasa Arab, (Bandung: Remaja  Rosdakarya, 

3092), h. 931.  
11

 Henry Guru Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung:  

Angkasa, 3001),  h. 9. 
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، ألنو ءة والكتاب ىي أكثر تركيزا على مستوى مهارات القرامن ادلهارات األربع،  
من خالل القراءة ميكننا أن نضيف البصَتة وادلعرفة. القراءة ىي ادلهارة اليت أمر مهم جدا 

 .ألن ىذا ادلوضوع من العلم
من الناحية النظرية، وتطوير مهارات القراءة ال ميكن فصلها عن اثنُت من ادلهارات  

وىي: االستماع والتحدث، ألنو يفًتض أن الطالب سوف تكون قادرة على قراءة السابقة، 
 ٕٔ.بسهولة وسالسة ادلواضيع مسعت بالفعل أو منطوقة

القراءة ىي النشاط الذي يشمل وجود منط من التفكَت وتقييم وحتليل ادلشاكل  
ن أن ترسل وحلها. من خالل قراءة، ميكن لكل فرد تعلم والتفاعل. حياة اإلنسان ال ميك

فقط لفظيا من خالل وسائل اإلعالم وحدىا، ولكن يف بعض األحيان تتطلب وسائل 
اإلعالم اليومية، وخصوصا عندما ترتبط مع الرغبة يف فهم اإلسالم والكنوز الفكرية احلديثة. 

 ىذا ىو ادلكان على أمهية القراءة. يف سياق التعلم لقراءة اللغة العربية لديها مصاحلها اخلاصة
 وىي:

 القراءة ىي ادلفتاح لفتح ثروة من ادلعرفة والثقافة اإلسالمية، .ٔ
 أن التعليم حياة طويلة غَت موجودة إذا مل يقرأ، .ٕ
فهم الكنوز الفكرية الكالسيكية واحلديثة. وحييط اجملتمع اإلنساين ادلعاصر من كل  .ٖ

 ٖٔىذا النشاط الذي يتطلب على حد سواء اجلدية يف القراءة
 

القراءة )مهارات القراءة( ىو القدرة على التعرف وفهم ما ىو مكتوب  يف حُت مهارات
 ٗٔ.)رموز مكتوبة( أن يقرأ أو ىضمو يف قلوهبم

                                                           
12

 Aziz Fachrurrozi  dan Erta Mahyuddin, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab,( Bandung: Cv 

Pustaka Cendikia Utama, 3099), h. 15. 
13

 Radliyah zaenudin, Metodologi Dan Strategi Alternatif Pembelajaraan Bahasa Arab               

,(yogyakarta: Pustaka Rihlah Grup, 3005),  h.  19. 
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أما بالنسبة لتعلم مهارات القراءةليس فقط تعليم القراءة ومث طلب من الطالب  
على حفظ، بل أكثر من ذلك الطالب تعترب لتكون قادرة على فهم إذا وصلت بعض 

 ت احلالية. ىذه ادلؤشرات ىي:ادلؤشرا
عن خصائص  سلرجاحلفاظ على دقة الصوت للغة العربية، حيث يف كل من  .ٔ

 األصوات األخرى.
 إيقاع / التجويد الصحيح .ٕ
 احلايل ال وقف وتتكرر مرة أخرى .ٖ
 إيالء االىتمام لعالمات الًتقيم .ٗ

 
ة النصوص مع ( قادرة على قراءارة القراءةهدفة )ادلهمهارات القراءة التعلم ادلست 

 ٘ٔ.العربية بطالقة، وجبهة حترير مورو اإلسالمية
مدرسة الثانوية  يف  S.Piويندية عشٍو,  اللغة العربية ةواستنادا إىل مقابلة مع معلم 

 شلا يلي: الإلسالمية ادلتكاملة نور اإلميان
 

 ادلواد التعليمية ادلستخدمة ىي ادلناىج. . أ
اإلسالمية الداخلية ولكن ينظر اليو من ادلعلمُت ىم من خرجيي ادلدارس  . ب

اخللفية التعليمية لو ليست كمعلمُت، لذلك ىي أقل يتقن ادلعلمُت 
 اسًتاتيجيات التعلم اللغة العربية ىي مبتكرة وشلتعة.

                                                                                                                                                                      
14

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,  3090), h. 902. 
15

 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, ( Malang: Misykat, 3093), 

h.961. 
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يف اللغة العربية مل يتم العثور على ادلعلمُت تعلم طريقة أو اسًتاتيجية  . ت
لفصل أو بعبارة أخرى على الصحيح، وهتيمن على عملية التعلم داخل ا

 التعلم ادلتمحور حول ادلعلم )معلم تركزت.
أنشطة الطالب يف عملية التعلم أكثر يسمع دلاذا يتم تقدميها من قبل  . ث

ادلعلم، وإشراك الطالب ال تزال تفتقر إىل ومل يكتمل بعد، واليت هتيمن 
 ٙٔ.عليها بعض الطالب

 
 وفق نتائج مالحظة الباحثة كما التايل : القراءةأما نتيجة مهارة الطلبة يف 

 
 القائمة األولى

الثامن بمدرسة الثانوية اإلسالمية المتكاملة نور الصف نتائج إختبارات طلبة 
 اإليمان توالنج باونج لمهارة القراءة

مبلغ  أسماء الطلبة نمرة
 النتيجة

 نتيجة
صوت  البيان النتيجة مجموع

 الدقة
عالمة  نعومة ترتيل

 الترقيم
ٔ Abdul Aziz 900 60 55 50 55 330 55 فاشل 
ٕ Afif Ahmad 900 10 11 10 10 311 19.15 فاشل 
ٖ Agung supriyadi 900 10 55 55 10 350 63.5 ناجح 
ٗ Ahmad Ardi Prayoga 900 10 55 60 55 350 63.5 فاشل 
٘ Ahmad nur faqih 900 10 55 55 60 300 60 ناجحة 
ٙ Aris kurnia 900 10 50 55 55 320 51.5 فاشل 
ٚ Arni Azura 900 60 55 50 55 330 55 ناجحة 
ٛ Ayu oktaviana 900 15 10 10 15 310 13.5 فاشل 
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ٜ Bagas kurniawan 900 10 55 55 60 300 60 فاشلة 
ٔٓ Bayu ilham 900 60 55 60 55 320 51.5 فاشلة 
ٔٔ Defrizal Abdullah 900 10 55 60 55 300 60 فاشلة 
ٕٔ Diah ayu permata 900 60 60 55 55 320 51.5 فاشلة 
ٖٔ Galuh adi 900 55 60 50 55 330 55 ناجح 
ٔٗ Hanida rizka f 900 15 10 15 10 310 13.5 فاشلة 
ٔ٘ m. akbar perdana 900 55 50 60 10 325 51.15 فاشل 
ٔٙ m.delsa 900 60 55 55 50 330 55 فاشلة 
ٔٚ Nia safitri 900 60 55 60 50 335 56.35 فاشلة 
ٔٛ Nova adhelia putrid 900 60 55 60 60 325 51.15 فاشلة 
ٜٔ Puput cahya 900 15 60 60 10 365 66.35 ناجح 
ٕٓ Rendy rohmansyah 900 10 10 10 10 310 19 ناجح 
ٕٔ Reza putrid 900 10 60 65 50 305 69.35 فاشلة 
ٕٕ Rifqi bayu 900 10 10 11 10 311 19.15 فاشل 
ٕٖ Riska 900 60 10 10 55 355 62.15 ناجح 
ٕٗ Rohmatul fauzi 900 10 11 10 10 311 13 فاشل 
ٕ٘ Salman alfa n 900 55 60 50 55 330 55 ناجح 
ٕٙ Syaisar anjeli 900 60 60 60 55 325 51.15 فاشل 
ٕٚ Vinka septiasih 900 60 50 60 60 320 51.5 ناجحة 
ٕٛ Weli marsyafa 900 10 11 15 10 312 12.35 فاشل 

 11.1.       مجموع

 77,55       معدل
 

 النتيجة البيان
 ٓٓٔ صوت الدقة

 ٓٓٔ ترتيل
 ٓٓٔ نعومة

 ٓٓٔ عالمة الًتقيم
 444 مجموع
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 الرمز :
النتيجة  =  النتيجةمجموع =  عالمة الترقيم+  نعومة+  ترتيل+  صوت الدقة =النتيجة 
 األخيرة

 
 بيان نسبة مئوية لنجاة الطلبة في التعلم نمرة

 جيد جدا  ٓٓٔ – ٓٛ ٔ
 جيد ٜٚ – ٓٚ ٕ
 مقبول ٜٙ – ٓٙ ٖ
 ضعيف ٓٗ – ٘٘ ٗ
 فشل ٖٓ – ٜٖ ٘

 
نفرا يف الصف الثامن,  ٕٛاستنادا من نتيجة اإلختبار نعرف من عدد الطلبة  

النسبة ادلئوية للمعايَت ادلتعلمُت ىي كما يلي: نسبة ادلتعلمُت الذين مت تضمينها يف كل 
ٛادلعايَت ادلمتاز: 

ٕٛ  ٔٓٓٝ النسبة ادلئوية للطالب الذين مت تضمينها يف   ,ٝٛ٘ ٕٚ 
ٚٔجيد:  نتيجةادلعايَت ب

ٕٛ  ٔٓٓٝ و النسبة للطالب الذيُت مت تضمينها    ,ٖٝٛ ٘ٙ 
٘ :بنتيجة مقبول : 

ٕٛ  ٔٓٓٝ . استنادا من ىذه النتيجة أن مهارة القراءة .ٕٝٗ ٚٔ 
 منخضة جدا.
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ان يتقن عدة أساليب واسًتاتيجيات  على ادلدرسة جيبو للًتقية مهارة القراءة,  
غة العربية ىو التعلم. ووفقا دلؤلف واحد من االسًتاتيجيات اليت ميكن تطبيقها يف تعلم الل

 .بطاقاتالز افر يمية إاسًتاتيجية التعل
خطوات اسًتاتيجية  طريقةيتم إعداد اشتقاقي األسلوب يف العربية، وادلعروفة باسم  

ىامة للقيام بعمل. يف حُت أن مصطلح األسلوب ىو عبارة عن رلموعة من الطرق، والطرق 
واألساليب اليت يستخدمها ادلعلمون يف العملية التعليمية حبيث ادلتعلمُت ميكن حتقيق الغرض 

من اسًتاتيجيات من التعلم أو اتقان الكفاءات احملددة الواردة يف ادلواد ادلنهج. ىناك العديد 
 .اسًتاتيجية التعليمية إفراز البطاقاتيف التعلم النشط، واحدة منها ىو 

ىو النشاط التعاوين اليت ميكن استخدامها لتدريس ادلفاىيم  اتبطاقإفراز ال 
إفراز واخلصائص والتصنيف، وحقائق األشياء أو تقييم ادلعلومات. تعلم اسًتاتيجيات 

ليمان وسبنسر كاجان كما بنية أنشطة التعلم من التعاون  اليت وضعتها فرانك اتبطاقال
ادلتبادل. واسًتاتيجيات باستخدام "انتقاء واختيار بطاقة" ترتيب بطاقة التعلم "ىذا ىو 
للتعبَت عن ذاكرة للموضوع الذي مت تعلمو. حبيث الطالب على فهم حقا وتذكر الدروس 

 .اليت أعطيت
لتعلم النشط والعمل اجلماعي ميكن أن تنطوي من ا تطبيق إفراز البطاقاتويؤكد  

على مشاركة الطالب ككل. احلركة اجلسدية ىي يف أهنا ميكن أن تساعد يف ختفيف الطالب 
 .ادللل أثناء التعلم. ونتيجة لذلك، والطالب ال يشعرون بادللل أثناء عملية التعلم

من  اتبطاقال از إفر  ومن ادلتوقع أن تتحسن انتباه الطالب أثناء عملية التعلم 
التعلم النشط حبيث يصبح التعلم أكثر إثارة لالىتمام وشلتعة وميكن أن تزيد الفائدة يف تعلم 

أما ادلوضوع ذلذا البحث بناء على البيانات  .اللغة العربية، وميكن حتسُت نتائج تعلم الطالب
إفراز البطاقات في ترقية مهارة القراءة باستخدام االستراتيجية التعليمية " السابقة ىو

 "الصف الثامن بمدرسة الثانوية اإلسالمية المتكاملة نور اإليمان توالنج باونج
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 مشكالت البحث . ث
أما ادلشكالت ذلذا البحث وفق البيانات السابقة ىي "ىل استخدام اسًتاتيجية 

 الثانوية اإلسالمية ثامنلطلبة الصف ال القراءةيقدر على ترقية مهارة  إفراز البطاقات
 ؟ ادلتكاملة نور اإلميان توالنج باونج

 
إن الفرضية ىي إجابة مشكالت البحث ادلؤقتة إىل أن جائت حقيقتها من البيانات 

 ادلوجودة.
أهنا مجيع احلقائق والبيانات اليت وجدىا الباحثة عند  (Sugiono)وعند رأي سوكيونوا 

معينة ومقدمة على  قيامها بالبحث حتليال دلشكالت البحث، حيث أن مشكالت البحث
 91وفق النظريات ادلناسبة باحلقائق شكل األسئلة

إن ىذه الفرضية فرضية إجرءات عملية التعلم. وىي زلتوية على مجيع إجرءات 
عملية التعلم ادلعينة للوصول إىل غاية مرجوة يف التعلم باختيار االجرءات ادلالئمة. وتبدأ 

ادلوجودة. وعلى الباحثة أن تطلب بعض  ىذه الفرضية بنظر مجيع اخلطوات واالجرءات
 األراء والبيانات احملتاجة يف البحث من مصادرىا الواثقة.

واستنادا على البيانات السابقة علمنا أن الفرضية ىي مجيع احلقائق والبيانات 
اليت وجدىا الباحثة عند قيامها بالبحث حتليال دلشكالت البحث اليت البد من 

استخدام اسًتاتيجية ئق. أما الفرضية يف ىذا البحث ىي "أن مالحظتها حتقيقا للحقا

                                                           
91

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 3090), Cet. XX, 16 .ص 
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الثانوية اإلسالمية  ثامنلطلبة الصف ال القراءةيقدر على ترقية مهارة  إفراز البطاقات
 ."ادلتكاملة نور اإلميان توالنج باونج

 
 أغراض البحث ومنافعه . ج

إن أغراض البحث ىي مجيع األغراض اليت تريد الباحثة وصوذلا عامة. واألغراض 
 إفراز البطاقات سًتاتيجية التعليميةباستخدام ا القراءةذلذا البحث ىي دلعرفة تنمية مهارة 

 .الثانوية اإلسالمية ادلتكاملة نور اإلميان توالنج باونج ثامنلطلبة الصف ال
 كما التايل:  وأما ادلنافع ذلذا البحث ىي

 للطلبة .ٔ
 سًتاتيجية التعليميةلبحث يف نطق العربية اعسى أن يسهل الطلبة ىذا ا . أ

 .إفراز البطاقات
 تنمية مهة الطلبة على التعلم ورغبتهم يف درس اللغة العربية. . ب
تعويد الطلبة على التعاون بينهم. ألن صلاة فرد معتمدة على صلاة فرقة  . ت

 التعلم.
 للمدرس .ٕ

 م باستخدام ادلهارات التعليمية ادلختلفة.حتسُت منهج التعل . أ
 تنمية مهة ادلدرس ورغبتو يف التعليم. . ب
 تعويد ادلدرس على اعداد ادلادة وخطوات التعليم اجليدة. . ت

 للمدرسة .ٖ
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 عسى أن يكون ىذا البحث مدخال فكريا يف تنمية صلاة الطلبة. . أ
 وعسى أن يكون ىذا البحث وسيلة تقدم ادلدرسية يف ادلستقبل.

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 

 



 الباب الثاني
 النظري اطا اإل

 
 قراءةمها ة ال . أ

 القراءةمفهوم مها ة  .1
ماىر أو ادلهارات الالزمة إلكمال ادلهارة عند قاموس اللغة اإلندونيسيا ىي  

العملية اليت يتم محلو واستخدامو القراء للحصول على الرسالة اليت أما القراءة ىي  1.ادلهمة
 2.من الكلمات أو اللغة ادلكتوبةستقدم من قبل ادلؤلف من خالل وسيلة 

ىي النشاط تغطي عال التفكَت مهارة القراءة أىم ادلادة من ادلادة الدرس. القراءة  
 وتقييم وحتليل ادلشاكل وحلها. أما بالنسبة للتعريف القراءة )القراءة( وفقا خلرباء يف كتابو:

صرػلة أو يف  رؤية وفهم مضمون ما ىو مكتوب مععند أمحد عزّان القراءة ىي   
 3.الكبد ولتوضيح أو نطق ما ىو مكتوب

القراءة ىي واحدة من العوامل األكثر إحلاحا يف تعزيز شخصية الشخص،  
باإلضافة إىل توفَت احلافز اخلاص هبا. من خالل قراءة تلقائيا الشخص سوف اكتساب 

 4.ادلعرفة واخلربة

                                                           
1
 Ahmad A.K. Muda, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Reality Publisher, 2006), h. 522. 

2
 Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung, 

Angkasa, 2002),h. 7. 
3
 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,( Bandung, Humaniora, 2011),  h. 

141.  
4
 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif,( Jakarta, Pt Rajagrafindo Persada, 

2014), h. 77. 
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تعرف وفهم ما ىو مكتوب مهارات القراءة )مهارات القراءة( ىو القدرة على ال 
 5)رموز مكتوبة( أن يقرأ أو ىضمو يف قلوهبم

القراءة ىي تعلم بعض جوانب اللغة من نطق األصوات وادلفردات والقواعد وفهم  
زلتوى النص. تعلم القراءة يعٍت أيضا تعلم اجلانب اللغة، وبالتايل القراءة ىو أن يكون 

 6.لفهم مضمون النص التطبيق الذي غلمع بُت سلتلف جوانب اللغة
القراءة ىي القدرة على التعرف وفهم ما ىو مكتوب )رموز مكتوبة( أن يقرأ أو  

 7.ىضمو يف قلوهبم
القراءة ىي القدرة على التعرف وفهم ما ىو مكتوب )رموز مكتوبة( من خالل  

السابقة تالوة أو قراءة ىضمو يف قلوهبم: أي العمل الفكري الذي يستخدم العقل واخلربة 
 8.لفهم والعثور على الرسالة األساسية اليت ألقاىا ادلؤلف

ىي ادلهارات األساسية دلهارات اللغة األجنبية  نقاح القراءة ووفقا حملمد كميل 
مهارات التعلم، مث قرأ مبا يف ذلك أىم جزء من يسمع واألحداث أو احلوادث يف تعلم 

 9.اللغة

                                                           
5
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,(Bandung, PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), h. 143. 
6
 Suja’i , Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab,( Semarang , Walisongo Press, 2002) , h.  73 

7
 .Ulin Nuha, Ragam Metodologi Dan Media Pembelajaran Bahasa Arab Super Efektif. 

Kreatif Dan Inovatif,( Jogjakarta, Diva Press,2016), h. 11. 
8
 Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang, Misykat, 2012), h.  

166.  
9
 Muhammad Kamil Naqah, Ta’lim Lughotul Arobiyah Linaatiiq Bilughotil Ukhro, (Mekah 

Mukarromah: Huquq Tab’i Wa I’latihi Mahfudhoh Li Jamiati Ummul Quro, 1125), H.111.  



 
 
67 

عمة القراءة ىو أن نرى ونفهم مضمون ما ىو ن شللوء و رشيدي الوىابعند ووفقا  
مكتوب مع صرػلة أو يف الكبد ولتوضيح أو نطق ما ىو مكتوب. حىت قراءة تضم اثنُت من 

 10.ادلهارات اليت تعًتف حرف مكتوب فيو وفهمو
من التفاىم أعاله ؽلكن أن طللص إىل أن القراءة ىي عملية ادلعرفية اليت تتم دلعرفة  

تابة اليت تسعى للعثور على ادلعلومات الواردة يف النص إما عن طريق وفهم زلتويات الك
 صرػلة أو داخليا.

مهارات القراءة الذي يعرض موضوع عن طريق األولوية األوىل للقراءة، ادلعلم اول  
 11.قراءة موضوعات القراءة، تليها الطالب

كتوبة( ليقرأ مهارات القراءة ىو القدرة على التعرف وفهم ما ىو مكتوب )رموز م 
لو أو ىضمها يف الكبد. القراءة ىي يف جوىرىا عملية التواصل بُت القارئ مع الكاتب من 
خالل النص ادلكتوب، فمن مباشرة يف ذلك وليس ىناك عالقة ادلعرفية بُت اللغة ادلنطوقة 

 واللغة ادلكتوبة.
 

 أنواع القراءة .2
 نوع القراءة تقسيمها إىل نوعان:

 إيصاذلاالقراءة من جهات  . أ
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Wahab Rosyidi Dan Mamlu’ Nikmah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), H.55.  
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 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki Press, 

2011), h. 162. 
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القراءة عن طريق الضغط على أنشطة أعضاء حتدث: القراءة اجلهرية ىي  .1
 عن طريق الفم والشفتُت واحللق جلعل صوت.

 القراءة الصامتة ىي القراءة بنظر احلروف و فهم معٌت القراءة بدون صوت. .2

 
 القراءة من جهات شكلها . ب

 القراءة ادلكثفة .1
القراءة وإثراء ادلفردات وهتدف خصائصو لتحسُت ادلهارات، خاصة يف 

 .والقواعد ادلطلوبة يف القراءة
 القراءة ادلوسعة .2

 12.وهتدف خصائصو لتحسُت فهم قراءة احملتوى
 

( اجلهريةمن أنواع القراءة فوق الكتاب الًتكيز أكثر على التعلم يف القراءة )القراءة  
طريق الفم والشفتُت اليت يتم قراءهتا عن طريق الضغط على النشاط من أعضاء حتدث: عن 

 .واحللق جلعل صوت
 

 أهداف مها ة القراءة .3
أىداف مهارة القراءة نوعان علا ىدف العام و ىدف اخلاص. وىدف   

 العام من مهارة القراءة ىي :
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 Wahab Rosyidi Dan Mamlu’ Ni’mah , Op.Cit., h. 15.  
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 اللغةالنص االعًتاف  .1
 تفسَت واستخدام ادلفردات األجنبية. .2
 فهم ادلعلومات صراحة وضمنا. .3
 فهم ادلعٌت ادلفاىيمي. .4
 التواصل من مجلة واحدة. فهم قيمة .5
 فهم العالقة يف اجلملة، بُت اجلمل، بُت الفقرات. .6
 القراءة التفسَتية. .7
 حتديد ادلعلومات اذلامة يف اخلطاب. .8
 التمييز بُت الفكرة الرئيسية واألفكار الداعمة. .9

 13.حتديد األشياء اذلامة اليت غلب أن تكون ملخصات .10
 

 وأما وىدف اخلاص من مهارة القراءة ىي : 
 

 ادلبتديمستوى  .1
 االعًتاف الرموز )رموز اللغة(  . أ

 التعرف على الكلمات واجلمل . ب
 العثور على األفكار الرئيسية والكلمة . ت
 رواية زلتوى قراءات قصَتة . ث
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  Syaiful Mustofa, Op.Cit., h. 163-164.  
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 ادلستوى ادلتوسط .2
 العثور على الفكرة الرئيسية ودعم األفكار . أ

 سرد أنواع سلتلفة من قراءة احملتوى . ب
 

 ادلتقدمادلستوي  .3
 الفكرة الرئيسية ودعم األفكارالعثور على  . أ

 تفسَت مضمون القراءة . ب
 جعل جوىر القراءة . ت
 14. سرد أنواع سلتلفة من القراءة . ث

 
 و عند زلمد علي اخللي القراءة ذلا ىدف ادلتنوعة, وىي:

 
 قراءة أغراض البحث أو الدراسة. .1
 . قراءة هبدف جعل موجزة أو االستنتاج.2
 . قراءة هبدف أعضاء ىذا االعالن.3
 لقراءة لالمتحانات.. ا4
 . اقرأ هبدف منعش والًتفيو.5
 15. . قراءة بغرض العبادة6
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نفس المراجع  ., h. 164  
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 القراءة مها ة خصائص تعلم .4
 :ادلهارات حتتوي على جانبُت من جوانب التفاىم . أ

تغيَت رمز القرطاسية إىل صوت. األجبدية العربية لديها نظام سلتلف األول  .1
بينما األجبدية الالتينية  سيالبَتيعن األجبدية الالتينية. األجبدية العربية ىي 

. مث من حيث كتابة اللغة العربية يبدأ من اليمُت إىل اليسار، ألفبتيكىي 
ليس ىناك حروف األمد مع أحرف صغَتة. ذلذه االختالفات تشكل 
صعوبات للطالب الذين ىم على دراية األجبدية الالتينية. ولكن معظم من  

تخدام حرف العلة، يف حُت أن العلة ىي كتب اللغة العربية مكتوبة دون اس
 عالمات حرف العلة اليت حتدد معٌت وظيفة الكلمة يف اجلملة.

 ادلهارة لفهم معٍت القراءة .2
ىناك ثالثة عناصر غلب النظر فيها وتطويرىا يف تعلم القراءة وىي: عناصر 
من الكلمات واجلمل والفقرات. ىذه العناصر الثالثة معا لدعم معٌت مادة 

راءة. الكلمات رلتمعة تشكل اجلمل، واجلمل جنبا إىل جنب لتشكيل الق
 16.الفقرات والفقرات رلتمعة

 

 مبادئ تعلم مها ات القراءة  .5
ومن بُت ادلبادئ اليت غلب أن تكون ادلعلمُت يف تدريس مهارات القراءة بُت  

 أمور أخرى:
                                                                                                                                                                      

65
  Muhammad Ali Al-Kuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Basan 

Publishing, 2010), Cet. Ke 2, h. 112. 
66

نفس المراجع  ., h.  161-110.  
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كل معلم تعلم قراءة يف األساس عملية التعلم ىي الفردية. يف ىذه احلالة   .1
مهارات القراءة لفهم االختالف يف والية القوة الذىنية، خزينة ادلعرفة. 
ىذا ػلتاج إىل أن يفهم دلعاجلة ادلتعلمُت الذين لديهم صعوبات يف تعلم 

 القراءة.
تعلم القراءة ليست سوى مكان شلكن بسالسة وصلاح، إذا يتم عرض  .2

 .ادلواد التعليمية وفقا دلستوى التنمية من الطالب
يف تدريس القراءة، وليس رلرد وسيلة واحدة الطبيعة الفائقة. ويشَت ىذا  .3

ادلبدأ لو درس أساليب سلتلفة مناسبة للطالب واجو، فإنو يهدف إىل 
 17.جتنب الشعور التشبع يف التعلم

 
 اطريقة تعليم لمها ة القراءة .6

  
تعلم القراءة إتقان اللغة العربية ىو ىدف واحد لتعلم العربية دلن خالل قراءة  

(، القراءةالكفاءة ؽلكن ألحد أن يعرف مبعلومات جيدة. وفيما يتعلق مهارات القراءة )ادلهرة 
واحدة من الطرق اليت تعترب مناسبة الستخدامها وتطبيقها من قبل ادلعلم يف عملية التعلم 

ة )اقرأ طريقة(. ويعترب أسلوب القراءة إىل جانب التأكيد على قدرة القراءة والقراءة طريق
الصامتة )القراءة الصامتة( الفهم والفهم، كما أنو من ادلهم أن مهارات النطق الصحيحة، 
اليت يشار إليها ىنا ىي طريقة لقراءة طريقة القراءة ادلستخدمة للمبتدئُت لفهم ادلتعلمُت 
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 Op. Cit., h.  16.  
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( ىو القراءة اجلهريةادرا على قراءة جيدة. حىت قراءهتا بصوت عال )النص غلب أن يكون ق
النشاط الذي كثَت ادلدربُت. وينظر اىل ىذه القدرة على مساعدة الطالب يف الكشف عن 

 18.طريق الفم
من القواعد النحوية ىو القدرة ادلتقدمة يف وقت الحق. وبالتايل فإنو ؽلكن أما  

للقراءة ىو التمكن من لغة أجنبية بدءا من أصغر التمكن من القول بأن األساليب األساسية 
عناصر اللغة. بينما نطق الكلمات واجلمل والنطق ىو جيد وصحيح ىي عاصمة األساسي 

 .ياج قراءة بشكل صحيح
 

 خصائص طريقة القراءة . أ
 كما يلي:  قراءةطريقة ال  خصائص

على فهم  إن اذلدف الرئيسي ىو تعلم القراءة، وىي أن الطالب قادرون .1
 النصوص العلمية ألغراض التعليمية.

 توفَت ادلفردات وادلصطلحات اليت تعترب صعبة. .2
 تقدمي نص القراءة معُت .3
 مناقشة حول زلتوى القراءة .4
مناقشة أو شرح قواعد اللغة لفًتة وجيزة إذا لزم األمر للمساعدة يف فهم  .5

 الطالب حول زلتوى القراءة.

                                                           
68

نفس المراجع  ,h.114-115.  
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يُت العمل للطالب حول مضمون القراءة، ويف هناية االجتماع ادلعلمُت تع .6
على سبيل ادلثال، تعيُت مهمة يف ادلنزل لقراءة النص الذي ستعطى يف 

 19.االجتماع ادلقبل
 

 مزايا و عيوب اطريقة القراءة .7
 ا:بعض جوانب من مزايا وعيوهب

 
إعطاء مهارات القراءة اجليدة للطالب اللغات األجنبية من القراءة  . أ

 النطق، والقراءة والفهم.بصوت عال ينطوي على 
قراءة جيدة للقراء التواصل مع مواد القراءة. ىذا التواصل ىو رأس ادلال  . ب

 لفهم زلتوى القراءة جيدا.
مهارات قراءة عالية تسمح للقارئ لفهم ثقافة اللغة األجنبية اليت جتري  . ت

دراستها ىي واحدة من احتياجات غَت اللغوية اليت حتتاج إىل أن تكون 
 20.ن قبل أي متعلمي اللغة األجنبيةشللوكة م
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25 

 و بعض جوانب عيوهبا:
 

وتعطى قراءة أسلوب أقل مالءمة ذلؤالء الطالب الذين ىم أقل مولعا بالقراءة. ؽلكن  . أ
 أن يكون ذلك ليس مولعا بالقراءة سوف تواجو نضوب التعلم.

ة وشدد أيضا االنتباه إىل القدرة على قراءة ؽلكن أن تؤدي إىل عدم وجود قدر  . ب
 الطالب على التواصل الشفهي مع وتعلمت لغة أجنبية.

 
 االستراتيجية التعليمية إفراز البطاقات . ب

 مفهوم االستراتيجية التعليمية إفراز البطاقات .1
اخلطوات منهجي  عند قاموس اللغة االندونيسيا االسًتاتيجية ىي إجرءات

 21.يف احلرباحلرب، وعلم باستخدام ادلوارد البشرية لتنفيذ حكمة معينة  يف
شاملة فيما يتعلق  ختطيطاالسًتاتيجية يف اللغة العربية يسمي بطريقة, 

بتقدمي مواد اللغة على أساس منتظم، حيث ال يوجد جزء واحد يف مقابل اجلزء 
22.اآلخر وكل منهم على أساس النهج

 

عام، إن اسًتاتيجية يف فهم سلطط القوس للعمل من أجل حتقيق ال وصفب 
اجد أوضح أن االسًتاتيجية ىي النمط العام من ادل عبديف كتاب  23.أىداف زلددة
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 Ahmad A.K. Muda, Op.Cit., h. 505 
22

 Radliyah Zaenuddin, Metodelogi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab,  

(Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005), h. 21.  
23

 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Pt. Reneka 

Cipta, 2006). H. 5. 
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القرارات أو اإلجراءات اذلدوء )االسًتاتيجيات عن أظلاط يف تيار من القرارات 
 24.واإلجراءات(

، فإنو ؽلكن القول أن االسًتاتيجية ىي فن مهارات السابقواستنادا إىل فهم 
سًتاتيجية إشكالية يف شكل استمارة التعلم يف تدريس طريقة معينة للتعامل مع ا

 .عمل إلنتاج شيء
اسًتاتيجية اليت تدعو الطالب االسًتاتيجية التعليمية إفراز البطاقات ىي 

للتعلم النشط ويهدف إىل جعل الطالب لديهم روح االستقالل يف التعلم وتشجيع 
اليت  اإلبداع وذلك جلعل االبتكارات. وتستخدم ىذه االسًتاتيجية كطريقة بديلة

تعترب أكثر قدرة على فهم خصائص ادلتعلمُت. مسة عازمة ىنا ىو أن ادلتعلمُت 
يفضلون التعلم يف حُت لعب ىذه النقطة يف عملية التعلم، وغلب على ادلدرسُت 
جعل ادلتعلمُت ادلهتمُت ومتحمسون ادلواد ادلقدمة بشكل رئيسي يف تعليم اللغة 

للغة العربية ىو موضوع صعب أن نفهم ذلك العربية، ألنو يف رأي معظم من تعلم ا
أىداف التعلم ؽلكن حتقيقو. ىذه االسًتاتيجية ىي اسًتاتيجية اليت تنشط وخالقة 
مبتكرة وفعالة وادلتعة اليت هتدف إىل دتكُت الناس يف نفس الوقت يف رلموعة 

 25.الدراسة
ىذه االسًتاتيجية، وتعطى كل متعلم على بطاقة مؤشر حتتوي  يف تطبيق

على مواد تعليم اللغة العربية. وإقران بطاقات الفهرسة حبكم تعريفها، وىي فئة / 
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 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya,2013), h. 3. 
25

 Ismail, Strategi Pembelajaran Berbasis Paikem  Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif, 

Efektif, Dan Menyenangkan,( Semarang, Rasail Media Grup, 2002),  h.  21. 
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رلموعة، على سبيل ادلثال، بطاقة حتتوي على مهنة مادة أو نشاط الصباح. أنشطة 
ى األطفال الدروس اليت التعلم عن طريق اللعب خللق مناخ موات. قبل اللعب، يتلق

حتتوي على التطور ادلعريف واالجتماعية والنفسية واجلسدية. حىت ال جتد صعوبة يف 
 .تعلم دروس اللغة العربية

االسًتاتيجية التعليمية إفراز البطاقات ىي االسًتاتيجية اليت يستخدم مع 
ف تدعو الطالب الكتشاف ادلفاىيم واحلقائق من خالل تصنيدلدرس بامقصود 

 26.ادلواد اليت مت تناوذلا يف التعلم
النشاط التعاوين الذي يستخدم  ىي البطاقاتاالسًتاتيجية التعليمية إفراز 

 27.لتدريس ادلفاىيم واخلصائص تصنيف، واحلقائق حول كائن أو معلومات تكرار
اسًتاتيجية يف شكل قطعة من ىي   البطاقاتاالسًتاتيجية التعليمية إفراز 

البطاقة اليت حتتوي على ادلعلومات أو موضوع. أو النشاط التعاوين  الورق على شكل
اليت ؽلكن استخدامها لتدريس ادلفاىيم واخلصائص تصنيف، واحلقائق حول الكائن 
أو مراجعة العلوم اليت أعطيت سابقا. احلركة ادلادية السائدة يف الفصول الدراسية 

 .ؽلكن مساعدة التعب ادلزاج
النشاط الطالبية اليت تؤكد التعلم، ىي  البطاقاتيمية إفراز االسًتاتيجية التعل

حيث تعلم كل طالب يعطى بطاقة ػلتوي على معلومات حول ادلواد اليت سيتم 
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Sobri Sutikno, Metode Dan Model-Model Pembelajaran,(Jakarta, Holistica, 2014), h. 130.  
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Umi Mahmudah Dan Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning Dalam Pembelajaran Bahasa 
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تغطيتها، مث طلبة التجمع وفقا لبطاقة ذلا. بعد أن الطالب مناقشة وعرض نتائج 
 مناقشة ادلواد من فئة اجملموعة.

سر ويشرح ادلواد اليت حتتاج إىل أن تناقش أو مل ىنا ادلربُت أكثر مبثابة ادلي
ادلواد غَت مفهومة للطالب بعد االنتهاء من العرض. بطاقة ترتيب ىذه االسًتاتيجية 
ىو النشاط التعاوين اليت ؽلكن استخدامها لتدريس ادلفاىيم واخلصائص تصنيف، 

 ت.واحلقائق حول كائن أو مراجعة العلم الذي أعطيت أو تكرار ادلعلوما
 

 البطاقاتخصائص االستراتيجية التعليمية إفراز  .2
ادلزيد من ادلدرسُت مبثابة  ىي البطاقاتخصائص االسًتاتيجية التعليمية إفراز 

ميسرين وشرح ادلسألة ادلراد مناقشتها، أو ادلواد اليت ليست مفهومة حىت االن 
الطالب بعد االنتهاء من العرض. ذلك أن ادلواد اليت مت دراستها فهم دقيق وفهمها 

اسًتاتيجيات من  البطاقاتخصائص االسًتاتيجية التعليمية إفراز من قبل الطالب. 
تسعى ادلواد اخلاصة هبا أو ادلواد اليت تناسب فئة ادلكتسبة والطالب رلمعة الطالب 

 .التدريس وفقا دلؤشر بطاقة اكتسبت من الطالب تصبح نشطة ودوافع
 

 البطاقاتأهداف االستراتيجية التعليمية إفراز  .3
اختيار بطاقة بطاقة  ىي البطاقاتاالسًتاتيجية التعليمية إفراز والغرض من 

ىو للتعبَت عن ذكرى ادلوضوع الذي مت تعلمو. حبيث الطالب على فهم  ترتيب "ىذا
 28.حقا وتذكر الدروس اليت أعطيت
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 البطاقاتخطوات التعليم االستراتيجية التعليمية إفراز  .4
 أما خطوات التعليم ذلذه االسًتاتيجية ىي كما التايل :

 غلعل الفروق .1
على ادلوضوع. يتم إقران يعطى لكل طالب بطاقة الرقم القياسي الذي ػلتوي  .2

 بطاقات الفهرسة على أساس التعاريف والفئات واجلماعات.
وأشار ادلعلم إىل واحد من الطالب الذين ػلملون بطاقة، وطلب من الطالب  .3

 اآلخرين ليصل الزوج مع بطاقة الطالب يف يده عندما يشعر ذلا نفس تعريف أو فئة.
طلب منهم التمسك الورقة حبيث تصبح مبجرد العثور على بطاقة يطابق ادلعلمُت ن .4

 ادلعلومات كلمة رئيسية.
ذلك أن الوضع أكثر إثارة أن تعطى العقاب للطالب الذين ؼلطئون. مت إجراء ىذا  .5

 النوع من العقاب عن طريق االتفاق ادلتبادل.
 وؽلكن للمعلمُت جعل مالحظة ىامة على متنها خالل عملية ػلدث .6

 
 البطاقاتيمية إفراز مزايا من االستراتيجية التعل .5

 : ىذه االسًتاتيجية كما التايل مزاياومن 
 يسهل ادلدرس يستويل على الفصل .1
 تطبيقها سهلة .2
 .الفصلتنظيم سهلة  .3
 ؽلكن أن يتبعها الطالب وىم كثر. .4
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 شرح ادلعلم جيدا. .5
الطالب على فهم أكثر سهولة ادلواد اليت غلري تدريسها بدال من استخدام طريقة  .6

 احملاضرة.
 الطالب أكثر محاسا يف التعلم. .7
 التنشئة االجتماعية بُت الطالب أكثر يقظة وىي بُت طالب وطالبات معا. .8

 
 البطاقاتاالستراتيجية التعليمية إفراز  عيوب من .6

 : ىذه االسًتاتيجية كما التايل عيوبومن 
وجود اضلراف انتباه الطالب، وخاصة يف حالة اإلجابات اليت اسًتعى انتباىو، ي .1

 .ن ليس اذلدف )الوجهة( ادلطلوب من حيث االضلراف عن القضية األصليةولك
 ػلتاج الطالب من االىتمام حبيث ؽلكن اعتبار أي طالب مع الصاحل العام.  .2
وىناك الكثَت من تستغرق وقتا طويال، ووضع ما يصل خصوصا نشط نوع ظلوذج  .3

 التعلم من اختيار البطاقة.
 

 البطاقاتتطبيق االستراتيجية التعليمية إفراز األمو  المهتمة في  .7
تطبيق االسًتاتيجية التعليمية إفراز إن األمور اليت البد على ادلدرس إىتمامها عند 

 :البطاقات منها كما التايل
 ال يعطي البطاقات النمرة .1
 يشكل البطاقات بشكل واحد .2



 
 
36 

 البطاقات تتعون علي " بعض ادلادة" و يتم بعدد الطالب يف الفصل .3
مكتوب ادلواد يف البطاقات، قد علمت وتعلمت من قبل. ؽلكن ىذه  .4

االسًتاتيجية ستمكن الطالب الذين استنفدوا. االسًتاتيجيات اليت ؽلكن 
استخدامها لتمكُت الطالب من معرفة ادلواد اليت ىي مفهوم وخصائص 

 29.تصنيف، واحلقائق، وإعادة النظر يف ادلواد
 

 مراجعة األدبيات . ت
لدعم إعداد ىذه الورقة، حاول الباحثون إلجراء الدراسة يف وقت مبكر 
لألدب القائمة، يف شكل من األعمال السابقة اليت ذلا صلة بادلوضوع لدراستها. 
ووجد الباحثون دراسات )أطروحة( الذي ىو يف تناغم مع البحوث اليت ستجرى، 

)دراسة جتريبية لطلبة الصف  ةالتعليمية إفراز البطقات يف تعليم القراءاسًتاتيجية 
يوجياكرتا الدولة عام الدراسي  ساييغانالثامن النظام التجاري ادلتعدد األطراف 

ىذه الدراسة تنفيذ حتديدا بطاقة اسًتاتيجية ىو نوع من التعلم  2012/1013
باستخدام تعليم القراءة وىذه األطروحة يتناول أيضا العوامل اليت تدعم وتعيق  القراءة

األطروحة الثانية بعنوان أساليب التعلم شقيق  30.التعليمية إفراز البطقاتاتيجية اسًت 
تعلم  معلماتالطالب الثامن الصف النظام التجاري ادلتعدد األطراف زلمدية 

يوغجاكارتا يف ىذه األطروحة قَتة "آه تدرس من قبل أسلوب التعلم التعاوين 
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30
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نوراما، وعلا ادلعيشة، ضيفُت ارسال حتيات باستخدام ثالثة أنواع من التقنيات اليت با
واألسئلة. وتشَت نتائج ىذه الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية نتائج تعلم 

 31الطالب  اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة.
األول يتم فحص  البحث العلميادلعادلة مع  البحث العلميالكاتب 

أول  البحث العلمي(، والفرق ىو أن مهارة القراءةبالتساوي مهارات القراءة العربية )
من استخدم الدراسات التجريبية بينما يف ىذه الورقة ادلؤلف يستخدم البحث 

الثانية يتم فحص  البحث العلمياإلجرائي الفصول الدراسية. وأوجو التشابو مع 
 أطروحة (. يف حُت أن االختالف يفمهارة القراءةبالتساوي مهارات القراءة العربية )

 الثانية ىي االسًتاتيجية ادلستخدمة.
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 Qurrata A’yun, Metode Cooperative Learning Dalam Pembelajaran Qira’ah Pada Siswi 

Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah, Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta (Yogyakarta Perpustakaan 

Uin Sunan Kalijoga 2005). 



 الباب الثالث
 البحث منهج

 
 منهج البخث .1

 اختبار احلقيقة أجل من ىناك يكن مل شيئا ونبش إلجياد طريقة ىي البحث طريقة
 1. شك زلل يزال ال أنو الحق وقت يف

 
 نوعية البحث .2

إن ىذا البحث حبث اجرءات عملية التعلم يف الفصل. فهي مجيع عمليات 
 على سبيل ادلشاركة.البحث يف نيل احلقائق وادلنافع للبحث 
( أن لبحث إجرءات Suharsimi Arikunto)وعند رأي سهارمسي أريكونطا 

 2 عملية التعلم مفهومات ثالث ىي:
البحث ىو عملية مالحظة شيئ الذي يراد حبثو بطريقة معينة لنيل  . أ

البيانات واحلقائق ادلستخدمة يف تنمية مقدار الشيئ ادلرغوبة عند 
 الباحث.

عملية اجرءات اليت يقوم هبا مدرس ألىداف وأغراض واإلجرءات ىي  . ب
 معينة.

                                                           
1
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis ,(Jakarta, Rineka Cipta, 

1331), h. 102.  
 

2
 Suharsimi Arikunto, Suhardjono dan  Supardi, Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta : PT. 

Bumi Aksara, 2001, h. 2 – 3.  
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والفصل ىو رلموعة التالميذ الذين يتاولون الدرس يف نفس وقت  . ت
 ومدرس واحد.

 
وفقا للمفهومات السابقة علمنا أن حبث إجرءات عملية التعلم يف الفصل 

 ىو مالحظة عملية التعلم يف نفس الوقت والفصل معا.
( أن حبث إجرءات التعلم Ruhiyaati Wiraatmaja)ىجى وأما عند روحييت وراسب

يف الفصل ىو كيفيات ادلدرسني يف تنظيم أحوال عملية تعلمهم وفق انفعاالهتم حىت 
  3 ميكنهم التىجريبات على النظريات ادلوجودة يف البحث مع مالحظة أثر التىجريبات.

ىو البحث ومن البيانات السابقة علمنا أن حبث إجرءات التعلم يف الفصل 
الذي يقوم بو ادلدرس يف فصلو إلصالح انشطاتو يف ترقية نتائج تعلم التالميذ على 

 سبيل إعداد التعليم وتطبيق وشلارسة مجيع اجرءات مع مشاركة التالميذ يف الفصل.
ومن أىذاف حبث إجرءات التعلم يف الفصل ىي لتحليل ادلشكالت 

انشطات ادلدرس وحرفانيتو. ومن أغراضو ادلوجودة يف الفصل مع ربليلها ولًتقية 
اخلاصة ىي اصالح مجيع ادلشكالت ادلوجودة عند تعلم التالميذ وتنمية مقدار 

4عمليتو يف الفصل.
  

                                                           
 

3
 Rochiati Wiraatmadja, Metode Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2002) , h. 13. 
4
Suharsimi Arikunto, Suhardjono dan  Supardi, Opcit , h.   
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ولبحث اجرءات عملية التعلم يف الفصل زلاسن كثرية كما يف األحباث 
 5 األخرى. وىي كما التايل:

 ينهم.إن التعاون بني التالميذ يثمر على االمتالك ب .1
 تنمية فعالة التالميذ وادلدرسني وتعويدىم على االنتقاد. .2
 تنمية قدرة التالميذ على االصالح. .3
 توحيذ أراء التالميذ على ربليل ادلشكالت ادلوجودة بينهم.      .4

 أما بعض العيوب ادلوجودة ذلذا البحث منها:
نقصان معلومات ادلدرس ومهارتو يف األساليب األساسية لبحث  .1

 عملية التعلم يف الفصل.اجرءات 
 نقصان ادلدرس يف تنظيم األوقات عند اجرءات عملية التعلم. .2

 
 تعيين و تحديد البحث .3

 
ربديد البحث ىو ربديد مصادر البيانات التىجارية، من خالذلا ميكن تعيني و  

  6أما شخصيتو منها كما التايل:احلصول على البيانات البحثية. 
الثانوية اإلسالمية ادلتكاملة نور اإلميان بنىجار أغونج دبدرسة مدرسة اللغة العربية  . أ

 .توالنج باونج

                                                           
5
 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas sebagai Pengembanagan Profesi 

Guru (Jakarta: Rajawali, 2011), h. 63  
6
 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas sebagai Pengembanagan Profesi 

Guru (Jakarta: Rajawali, 2011), h. 63.  
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دبدرسة الثانوية اإلسالمية ادلتكاملة نور اإلميان بنىجار أغونج توالنج طلبة الصف  . ب
 باونج.

اللغة العربية لًتقية مهارة القراءة دبدرسة  وأما موضوعيتو ىي عملية تعليم 
 الثانوية اإلسالمية ادلتكاملة نور اإلميان بنىجار أغونج توالنج باونج.

 
 خطوات البحث  .4

( 2( اإلعداد، و)1إن اخلطوات اليت يلزم على الباحثة متابعتها منها : )
اجرءاهتا على ( ادلمارسة اليت البد على الباحثة 4( وادلالحظة، مث )3التطبيق، )

 1.شكل دورة مكررة ومتتابعة
من البيانات السابقة، فهمت الباحثة أن يف حبث اجرءات عملية التعلم يف 
الفصل خطوات أربع الىت يلزم على الباحثة متابعتها. حيث تبدأ خطواتو بإعداد 
التعليم، والتطبيق، وادلالحظة، مث ادلمارسة على شكل دورة مكررة متتابعة ومنتظمة 

 ىت يفهم التالميذ مادة دراسية اليت يراد ايصاذلا إليهم فهما جيدا. ح
 

 8إعداد و إجرءات عملية تعلم القائمة األولى
 إعداد التعليم الدورة األوىل

 
 

زبطيط الدروس اليت  . أ
ميكن تطبيقها يف 

عملية التعليم 

                                                           
1
 Rochiati Wiraatmadja, Op. Cit, hlm. 111.  

2
 Kunandar, Op.Cit, hlm 36 
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ربديد ادلشكلة وحل من 
 احللول البديلة

 

 .والتعلم
 تعيني ادلواد الدراسي. . ب
وضع سيناريوىات  . ت

 .التعلم
 إنشاء مصادر التعلم . ث
 تطوير شكل التقييم . ج
تطوير شكل  . ح

 ادلالحظة التعلم
 إجرءات عملية 

 
 العمل يشري إىل تطبيق

 .سيناريوىات التعلم
 ادلالحظة 

 
جعل ادلالحظات  . أ

باستخدام صيغ 
 ادلراقبة

تقييم نتائج العمل  . ب
 باستخدام التنسيق

لتقييم اإلجراءات  . أ ادلمارسة 
ادلتخذة والذي 

يتضمن تقييم نوعية 
مبلغ وتوقيت أي نوع 

 من العمل
اجتماع دلناقشة نتائج  . ب
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تقييم سيناريوىات 
 التعلم وغريىا

ربسني تنفيذ التدابري  . ت
ادلناسبة لنتائج التقييم، 
الستخدامها يف الدورة 

 القادمة.
 .تقييم العمل . ث

ربديد ادلشكلة  . أ إعداد التعليم الدورة الثانية
بديلة ووضع حلول 

 للمشاكل
 تطوير برنامج العمل . ب

 
 إجرءات عملية الثانية إجرءات عملية 
 ادلالحظة 

 
مجع وتعليل البيانات الدورة 
 الثانية

 تقييم الدورة الثانية ادلمارسة 
  الدورة بعدىا 
  خالصة واالقًتاحات 

 
إن ىذا البحث زلتوي على دورتني مكررتني متتابعتني. حيث يبدأ ىذا البحث 
بالدورة األوىل، وبعد أن ظهرت اإلصالحات أو ادلشكالت يف الدورة األوىل يستعد ادلدرسني 
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والباحثني بتعيني الدورة الثانية. حيث كانت اإلجرءات يف الدورة الثانية متساوية كما يف 
لتحسينات واإلاصالحات لتكملة اإلجرءات يف الدروة األوىل. فمىت  األوىل مع زيادة بعض ا

كان ادلدرسني والباحثني مل يقتنعوا دبا حصلو عليها من النتائج يف الدورة األوىل والثانية ميكن 
ذلم إعادة اجرءات يف الدورة الثالثة وىكذا إىل آخره حىت يبلغ ادلدرسني والباحثني مبلغ 

  3رغوبة عندىم.اقتناعهم يف النتيىجة ادل
فتبدأ الباحثة بادلالحظة األوىل على عملية التعلم يف بداية حبثها، وبعد أن أخذت 
الباحثة التصريح للبحث، اعّدت الباحثة كلما احتاجت عليها الباحثة يف البحث دبساعدة 
مدرسة اللغة العربية. فلما مت أعداده تقوم الباحثة على إجراء ما أعدهتا الباحثة من قبل. 

مالحظة عمليات التعليم يف الفصل من قبل أن تقوم الباحثة على التقومي وتقوم بعد ذلك 
 إلصالح مجيع عمليات البحث يف الدورة بعدىا. 

 إعداد البحث .5
إفراز إن يف ىذه الدورة األوىل تستخدم الباحثة االسًتاتيىجرة التعليمية 

 يف الفصل. فستأيت خطواهتا كما التايل : القراءةعند تعليم مهارة  البطاقات
 الدورة األولى

 اإلعداد . أ
 إفراز البطاقات، تستخدم الباحثة االسًتاتيىجية التعليمية القراءةولتنمية مهارة 

 عند إعداد التعليم دبشاركة مدرسة اللغة العربية فيو. وىي كما التايل:

                                                           
3
Suharsimi arikunto , suhardjono, dan supardi op.,cit, hlm 14-15.  
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إن يف تنطيم وتعيني إعداد التعليم تستخدم الباحثة االسًتاتيىجية التعليمية  .1
 عند ادلناقشة يف الفصل. القراءةيف تعليم مهارة  إفراز البطاقات

إفراز عليملة تمناقشة الباحثة مع مدرسة اللغة العربية يف تطبيق االسًتاتيىجية ال .2
وادلقابلة. حيث كانت إعداد أدوات التقومي ضلو ورقة ادلالحظة  البطاقات

 مجيع نتائىجها احملتاجة يف البحث مكتوبة يف تلك الورقة.
 التطبيق . ب

إن اإلجرءات يف ىذه احلالة معتمدة على ماعينتها الباحثة يف اإلعداد. فهي 
وكيفيات يف ادلوافقة وادلعارضة احلسنة بدليل وحىجة قوية عند  القراءةتعليم مهارة 

أما خطوات  إفراز البطاقاتالسًتاتيىجية التعليمية ادلناقشة وفق خطوات التعليم ل
 التعليم هبذا االسًتاتيىجية ىي كما التايل:

 
 ادلقدمة .1

 وتبدأ ىذه ادلقدمة بتنطيم الفصل وتقدمي األىداف واألغراض من التعليم.
 

 تطبيق عملية التعليم .2
دلادة ادلناقشة تستخدم الباحثة االسًتاتيىجة  القراءةإن يف تعليم مهارة 

حيث تدرس فيها كيفيات ادلوافقة وادلعارضة احلسنة  إفراز البطاقاتالتعليمية 
 بدليل وحىجة قوية. وخطواهتا كما التايل:

 أن تبدأ ادلدرسة التعليم ببيان ادلادة. . أ
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 أن تسئل ادلدرسة ادلادة السابقة. . ب
 ليفكرىا الطلبة بأنفسهم.إعطاء ادلدرسة النصوص العربية  . ت
طلبة خبلفية  4فرقة التعلم. لكل فرقة  16تقسيم ادلدرسة الطلبة إىل  . ث

 ومدارك سلتلفة.
 تكوين الطلبة إىل فرقتني مزدوجتني دلناقشة ادلادة. . ج
أن ذبتمع فرقتان مزدوجتان يف فرقة تعلمهم دلناقشة بينهم عما وجد كل  . ح

 فرقة.
 شتهم إمام الفصل.      أن تقدم كل فرقة التعلم نتائج مناق . خ
 إعطاء ادلدرسة اذلداية واجلزاء إىل فرقة التعلم إلسبامهم الوظيفة.  . د

 
 االختتام .3

 االستنتاج من ادلدرسة عن مادة الدرس دبشاركة الطلبة. . أ
 شلارسة ادلدرسة ادلادة ونتائىجها دبشاركة الطلبة. . ب

 
 ادلالحظة . ت

إن ادلالحظة مستخدمة دلعرفة مجيع عمليات التعلم يف الفصل ومشكالهتا 
دبساعدة مدرسة اللغة العربية. وكذلك دلعرفة كل تغيريات الطلبة يف عمليتهم 

 التعلم، ودلعرفة إىتمامهم ضلو الدرس، ومقدار مداركهم عقب التعلم. 
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 ادلمارسة . ث
يل مجيع نتائج الطلبة يف تعلم إن اخلطوة األخرية يف التعليم ىي ادلمارسة. بتحل

مهارة الكالم حيث أهنا تشتمل على كيفيات ادلوافقة وادلعارضة عند ادلناقشة يف 
الفصل. فتلك النتائح مستخدمة دلعرفة أكانت اإلجرءات اليت ذبري عليها 

 الباحثة تؤثر على تنمية مهارة الطلبة يف الكالم أم ال.  
 

 الدورة الثانية
طوات يف ىذه الدورة متساوة كما يف الدورة األوىل وإمنا سلتلفة إن اإلجرءات واخل

 ومتغرية يف ادلادة بزيادة االصالحات والتحسينات فيها.
 

 طريقة جمع البيانات والحقائق .1
إن طريقة مجع البيانات واحلقائق من األمور ادلهمة يف البحث. أما الفرد ىو 

البحث الوصفي. فالطريقة اليت من أدوات مجع البيانات واحلقائق الرئيسية يف 
 تستخدمها الباحثة يف مجع البيانات واحلقائق منها كما التايل:

 ادلالحظات . أ
إن ادلالحظات من طريقة مجع البيانات واحلقائق ادلهمة يف البحث. حيث ذلا 

 عالمة خاصة اليت ال سبلكها الطريقة األخرى مقابلة واألسئلة.
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ىي مالحظة  أن ادلالحظة (Joko Subagyo)أما عند رأي جوكو سبكيو 
 10اإلجرءات ادلنتظمة عن األحوال االجتماعية وكتابة نتائىجها بعد ذلك.

 وىي زلتوية على مالحظتني. وىي كما التايل:
 ادلالحظة ادلشاركة  . أ

ويقصد من الالحظة ادلشًتكة ىي أن يشًتك ادلالحظ يف مجيع أحوال 
 ادلالحظة عند إجرءاتو.

 ًتكةادلالحظة غري ادلش  . ب
 ويقصد منها أن ال يشًتك ادلالحظ عند إجرءات ادلالحظة.

 
ويف ىذا البحث تستخدم الباحثة ادلالحظة ادلشركة يف مجع احلقائق والبيانات 
دلعرفة أحوال الطلبة وادلدرسة يف عملية التعلم. حيث كانت الباحثة عينها تشًتك يف 

 رة ادلزدوجة.تلك ادلالحظة باستخدام االسًتاتيىجية التعليمية الفك
 

 الوثائق . ب
 

( ىي Suharsimi Arikunto)إن الطريقة الوثائق عند رأي سهارمسي أريكونطا 
كسب البيانات واحلقائق عن أحوال الشيئ أوادلتغريات من ملحوظات أو كتب أو 

                                                           
10

 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori & Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 

63  
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رساالت أو رلالت أو جدول األنشطات أو رلموعة النتائج وما أشبو ذلك من 
11 البيانات.
   

الطريقة يف مجع البيانات واحلقائق احملتاجة يف البحث دلعرفة وتستخدم ىذه 
 أحوال تالميذ معهد درار اخلري كوتابومي دلبونج الشمالية فهي مشتملة على :

دبدرسة الثانوية اإلسالمية ادلتكاملة نور اإلميان بنىجار أغونج تاريخ االقتصار  .1
 . توالنج باونج

 .وعدد ادلدرسني وادلوظفني درسةأىداف ادل .2
 عدد الطلبة والفصل. .3
 أحوال وسائل التعليم. .4

 
 ادلقابالت  . ت

ويقصد من ادلقابالت ىي طريقة مجع البيانات واحلقائق ادلوجودة على 
 سبيل احملاورة ادلنتظمة وفق أغراض البحث.

 

أهنا ىي إذا يقصد من ادلقابلة  (S. Margono)أما عند رأي س. مركونو 
ىي كيفيات مجع البيانات واحلقائق من مصادرىا ادلعترب على سبيل احملاورة 

 12 شفهيا.

                                                           
11

Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik(Jakarta: Rineka Cipta, 

2013),  h 201 
12

 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Cet. VIII. h. 

165 
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 ويف تطبيقها تنقسم ادلقابلة إىل ثالثة أقسام ىي :
 
 ادلقابلة احلرية .1

ويقصد من ادلقابلة احلرية ىي عملية ادلقابلة بني ادلقابلني مع تقدمي 
 كانت األسئلة مقدمة من غري قصد.األسئلة احلرية. و 

 
 ادلقابلة ادلنتظمة .2

وىي ادلقالبة اليت يف  Controled Interviewوتسمى ىذه ادلقابلة 
 اجرءاهتا تستخدم بعض الكتب ادلتعلقة باألمور اليت يراد حبثها.

ومن عالمتها أن يكون ادلقابل ركنا من مجيع إجرءاهتا بتنفيذ مجيع 
 البيانات وفق مصادرىا الصحيحة تسهيال لو يف ادلقابلة.  

 
 ادلقابلة احلرية ادلنتظمة .3

وىي رلموعة من ادلقابلة احلرية وادلنتظمة. وذلك بتعيني ادلقابل بعض 
ادلقابلة مع مهارتو يف البيانات ادلناسبة بالبحث اليت يراد تقدميها عند 

اجرءات ومتابعة خطواهتا الصحيحة. وتكون ىذه اخلطوات مصدرا 
 13للمقابل يف اإلجرءات على ادلقابلة ألن ال خيرج من البحث.

 
                                                           

13
 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi,  Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

 25-23 .ص ,(2001
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وادلقابلة ادلستخدمة ذلذا البحث ىي ادلقابلة احلرية ادلنتظمة. وىي احملاورة 
قابلة عن أحوال عملية تعلم احلرية مع األسئلة األساسية ادلعينة من قبل. وىي م

اللغة العربية يف الصف السابع دبعهد درا اخلري كوتابومي دلبونج الشمالية. حيث  
 كانت ىذه ادلقابلة مقدمة لرئيس ادلدرسية ومدرس اللغة العربية.

 
 االختبارات . ث

ويقصد من االختبارات ىي رلموعة األسئلة أو االختبارات ادلقدمة شفهيا دلعرفة 
ات الطلبة ومداركهم أو ملكاهتم الفردية واإلجتماعية وعلى وجو مقدار مهار 

 خاص يف مهارة الكالم باستخدام االسًتاتيىجية التعليمية الفكرة ادلزدوجة.
 

 طريقة تحليل البيانات والحقائق .2
بعد أن اجتمعت البيانات واحلقائق احملتاجة يف البحث مث تقوم الباحثة 

االستنتاج ضلو حقيقة نتيىجة ادلالحظة. وىي  بتحليل مجيع البيانات للحصول على
عملية كسب البيانات واحلقائق من نتيىجة ادلقابلة وادللحوظة والوثائق مث تنظيمها. 
وبعد ذلك القيام على االستخالص وذلك بأخذ االستنباط مّث إختيار احلقائق 

ة والغاء ما ليس والبيانات الرئيسّية، وأخريا تركيز األعمال إىل احلقائق والبيانات ادلهمّ 
ذلا أمهية من احلقائق والبيانات يف البحث مث القيام على االستنتاج لسهولتها يف 

 الفهم.
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وربليل البيانات واحلقائق يف ىذا البحث أقامتها الباحثة يف أول اجرءاهتا. 
وذلك جبمع مجيع البيانات واحلقائق ادلوجودة عند مالحظتها عملية التعلم يف الفصل 

بعد ذلك. وتلك األمور زلتوية على أحوال الفصل وكيفيات تعليم ادلدرس  وربليلها
وتنظيمو التالميذ يف الفصل وادلعاملة بني ادلدرس والتالميذ وكذلك كيفيات ادلدرس 
يف تقدمي األسئلة إيل تالميذه وكيفيات إجابتهم األسئلة ادلقدمة إليهم. ويف إجرءات 

ثالث اليت البد من متابعتها ورابعها عقب  على ربليل البيانات عند البحث خطوات
البحث. حيث كانت اخلطوة األوىل إىل الثالثة تؤدى متتابعة. واخلطوة الثانية معتمدة 
بنتائج التحليل األوىل وىكذ إىل آخره. أما اخلطوة الثالثة زلتوية على تعيني ادلوضوع 

 وربديد ادلشكالت مث ادخال نتائج فردية يف نتائج التحليل.
ميكن يف ربليل البيانات استخدام طريقة وصفية وكمية. ويف ىذا البحث و 

تستخدم الباحثة التحليل الوصفي. وىو مجيع البيانات عن أحوال الشخصية ضلو 
بيان كيفيات وأحوال ادلعاملة بني مدرس اللغة العربية والتالميذ يف الفصل. فأصبحت 

 البيانات واحلقائق ادلوجودة نافعة ومستعملة.
من ادلفهومات السابقة علمنا أن البيانات يف التحليل الوصفي ىي استفرائية و 

 بتحليل البيانات ادلوجودة وتكون فرضية البحث.
 ويف ربليل البيانات واحلقائق تستخدم الباحثة خطوات التالية:

زبفيض البيانات. وىو اختيار البيانات واحلقائق ادلالئمة بأغراض البحث  .1
 تركيزىا على شكل ملحوظات.وزبفيض البيانات و 
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عرض البيانات وتقدميها. وىي كيفيات تنظيم الكلمات تسهيال يف  .2
االستنتاج. ومن خطواهتا منها )أ( التعيني، )ب( التفصيل، )ت( 

 التنظيم، )ث( بيان االستبيانات التكميلية، و)ج(  واالستفهام
صحيحة فحص البيانات. ىو بيان مقاصد البيانات ادلالئمة خبطواهتا ال .3

 للقيام على االستنتاج.
االستنتاج. فهو تصوير عام شلا يراد حبثو وفق البيانات واحلقائق ادلوجودة  .4

 لتستنتج هبا الباحثة حق االستنتاج.
 

مستندا على البيانات السابقة علمنا أن خطوات ربليل البيانات واحلقائق 
البيانات احملتاجة يف اليت البد على الباحثة متابعتها ىي زبفيض البيانات بتلخيص 

البحث، وعرض البيانات وتقدميها بتنظيم مهارة الطلبة يف الكالم، وقحص البنانات 
 مث االستنتاج.

 أما البيانات اليت يراد ربليلها كما التايل:
 
 صلاة تعلم الطلبة .1

إن يف معرفة صلاة مهارة الطلبة يف الكالم باستخدام االسًتاتيىجية 
 جة تستخدم الباحثة القاعدة التالية:التعليمية الفكرة ادلزدو 

    ×     صلاة الطلبة =   رلموعة النتائج
 ( 28حد النتيىجة )  
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 أما النسبة ادلئوية لنىجاة الطلبة يف الفصل ىي كما التايل:
 % 111 ×نسبة مئوية =    عدد الطلبة الناجحني 

 عدد الطلبة
 القائمة األولى لنجاة الطلبة

 بيان الطلبة في التعلم نسبة مئوية لنجاة نمرة
 جيد جدا 111 % – %81 1
 جيد  %66 – %79 2
 مقبول 56 % – %65  3
 ضعيف %41 – %55 4
 فشل %49 – %13 5

 
 

 
 

 
 



 الباب  الرابع
 تحليل البيانات والحقائق

 
 التصوير اإلجمالي  . أ

 مدرسة الثانوية اإلسالمي المتكاملة نور اإليمان توالنج باونجتاريخ االقتصار ل ( أ
. ادلدرسة ىو 4102نور إميان وىو ما يعٍت نور اإلميان الذي أنشئ يف عام  

السبب النبيلة اليت تشارك يف احلياة الفكرية لألمة وزراعة القيم اإلسالمية سامية. كان جونيور 
عصام نور إميان شرف التعلم، مثل تعزيز القيم اإلسالمية ادلطبقة يف عملية التعلم )إسالمية 

 يتسٌت للطالب تجتم  يوميا م  القرنن، لالة الحى،، لالة الهرر، متكاملة(، حىت
والعربية، من ادلسلم بو أن يكون خريج ادلدارس  حتفيظولالة العصر مجاعة، حتسُت ، 

 .دينا سلزون الديٍت مبا فيو الكفاية ليستمر إىل ادلستوى التايل اإلميان ادلتوسطة نور
 

)الذكاءات ادلتعددة( اليت حبثت يف مجي   الثاين بتنفيذ النرج القائم عل، امتياز 
االطفال الذكية وبطل لقدراتو. اكتشاف ىو جرد مستمر لتىفيز األطفال الكتشاف 
إمكانات وقدرة. شرف الثالث ىو ادلدرسة اليت تعزز طاب  العملية التعليمية، حبيث دلسة 

ركية، ولكن أيحا الوجدانية. واالمتيازات األربعة ى  ليست الوحيدة اجلوانب ادلعرفية واحل
ادلدرسية )تكنولوجيا ادلعلومات( حبيث ميكن للطالب االستفادة من التطورات التكنولوجية 

 .بطريقة إتجابية للتىحَت للىياة يف ادلستقبل
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كما كادر من علماء   لاحلة  و لاحل ومن ادلتوق  أن طباعة أبناء وبنات ورع 
الذين ليس فقط لعبا عل، التخصصات الدين، ولكن أيحا مرونة يف التمكن من  ادلستقبل

 العامل العلم اليوم.
أما بالنسبة للتعليم وضعت من قبل لغار ادلدرسة اإلسالم  متكامل يتميز العمر  

 الذي ال يزال الطالب احلمد هلل اجلديد نسبيا الذي سجل لتنمو كل عام
 

 
 الثانوية اإلسالمي المتكاملة نور اإليمان توالنج باونجمدرسة لهيكال المنظمة  ( ب

 

 

 

 

 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

  

PENGAWAS 

H. SYAHRIYAL 
USTD. ADAM 

UST. SUPANTO 

KETUA  

H. PARJONO DIARJO 

 

SEKRETARIS 

UST. SUPRIYANTO 

BENDAHARA 

UST. MUHTAROM 

BIDANG PENDIDIKAN 

H. MARZUKI ASYIFA 

BIDANG SOSIAL  

UST.AGUS PRAMONO 
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   مدرسة الثانوية اإلسالمي المتكاملة نور اإليمان توالنج باونجأحوال مدرسي  ( ت
اإلسالمية مدرسة اعداديو ادلتكاملة نورول إميان رعايترا وتوجيررا من   

قبل ادلعلمُت الذين ىم من ذوي اخلربة والكفاءة يف رلال عملرم، واخلرتجُت من 
العامة واخلالة. م  رأس ادلال من  سالفيةالكليات واخلرتجُت مدرسة داخلية حديثة و 

ساعة من وقت التدريس يف البيئة ادلدرسية، شلا  04ىيئة التدريس ادلرنية، فحال عن 
 تجعل ميكن أن تستمر يف النمو وادلنافسة ادلزيد من ادلؤسسات الرمسية.

توالنج ر ادلعلمُت العالية نورول إميان دلزيد من التفاليل ولفت حالة عصام لغا
 ف  اجلدول التايل:باوصل
 

 ثانيةالقائمة ال
   مدرسة الثانوية اإلسالمي المتكاملة نور اإليمان توالنج باونجأحوال المدرسين 

 1027/ 1026السنة الدراسية 
 خريج مسقط الرأس أسماء المدرسين نمرة
 أويل لكلية الًتبيةطبقة  0110أكتوبر  01باتو باتاك,  أدام 0
 كلية ادلعلمُت اإلسالمية 0191أغوستوس  44مارغا جايا,  S.Pi أسوين كايف ويدياسيت 4
 لكلية الًتبية الثانيةطبقة 0114أكتوبر  0تاصلونج كارانخ   M.Pd، بودي سنتوسو 3
 طبقة أويل لكلية الًتبية 0191مايو  2النبونج الوسطية,  S.Pdمورتودو,  2
 كلية ادلعلمُت اإلسالمية 0111يوين  01فنديكلنج،  S.Pdوتجيانتو,  5
 طبقة أويل لكلية الًتبية 0111يناير  1سوكابوم ،  S.Tp, أنغون إيكا فرسيتيا 9
 الًتبيةطبقة أويل لكلية  0199ديسمبَت  45ميًتو  S.Pd, بيٍت حرماوان 1
5995أبريل  51نجاوي  S.Pdريرين فطريا,  9  لكلية الًتبيةطبقة أويل  
5889ديسمبير  8أبنج جايا  S.Pdليٍت بودياسيح,  1  ادلدرسة العالية العامة 
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5989يونيو  32مينغاال  S.Pd,  يوتري فاصلا 01  للًتبية 3دبلوم  
5991مايو  1ديماك  احلاج مرزوك  احلافظ 00  طبقة أويل لكلية الًتبية 
5992ديسمبير  58وونو ساري  نيا جىيا فوسفيتا 04  طبقة أويل لكلية الًتبية  
5998أغوستوس  58سيدو ريجو  S.Pd إيكو نور وحيدي 03  طبقة أويل لكلية الًتبية 
 طبقة أويل لكلية الًتبية  5988سبتمبر  28بوكيت بيتونج  S.Pdإيدي سرينتو,  02
5989يوليو  39سيدو موليا  S.KOMنور سروري, 05  طبقة أويل لكلية الرياضية  
 طبقة أويل لكلية الًتبية 0110يونيو  41توالنج باونج,  مرأة الصالة 09

للسنة الدراسية   مدرسة الثانوية اإلسالم  ادلتكاملة نور اإلميان توالنج باونجوثائق مصدر : 
4109/4101 

ية قد أكملت ادلرحلة من اجلدول أعاله ميكن أن ينهر إليو معهم ادلربُت احلال 
 ينهر إليو من فوق ألعحاء ىيئة التدريس، ميكن أن اجلامعية 

 
   مدرسة الثانوية اإلسالمي المتكاملة نور اإليمان توالنج باونجأحوال طلبة  ( ث

أن عدد  4109/4101وفقا للوثائق دلعرد دار اخلَت للسنة الدراسية 
 91ىو   درسة الثانوية اإلسالم  ادلتكاملة نور اإلميان توالنج باونجمبالطالب 

 طالبة. فسيأيت بياهنا كما التايل:
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 لثالثةالقائمة ا
   مدرسة الثانوية اإلسالمي المتكاملة نور اإليمان توالنج باونجأحوال طلبة 

 1026/1027للسنة الدراسية 

 الصف نمرة
 عدد الطلبة

 مجموع 
 البنات البنين

 49 02 02 الساب   0
 49 04 09 الثامن  4
 33 41 03 التاس   3

 89 36 34 مجموع الطالب
للسنة الدراسية   مدرسة الثانوية اإلسالم  ادلتكاملة نور اإلميان توالنج باونج مصدر : وثائق

4109/4101 
 

لمدرسة الثانوية اإلسالمي المتكاملة نور اإليمان توالنج أحوال وسائل التربية  ( ج
   باونج
 ى  كما التايل : درسةادل هل الًتبية ادلوجودة يف ىذأما وسا
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 رابعةالقائمة ال
  لمدرسة الثانوية اإلسالمي المتكاملة نور اإليمان توالنج باونجأحوال وسائل التربية 

1026/1027 
 عدد نوعية الوسائل نمرة
 بنيان 3 غرفة التعلم 0
 بناء 0 مسجد نور اإلميان 4
 بناء 0 غرفة ادلدرس 3
للسنة الدراسية   مدرسة الثانوية اإلسالم  ادلتكاملة نور اإلميان توالنج باونج وثائقمصدر 
4109/4101 

 
   مدرسة الثانوية اإلسالمي المتكاملة نور اإليمان توالنج باونجأنشطات طلبة  ( ح

مدرسة الثانوية اإلسالم  تبدأ أنشطات الطلبة اليت عينرا منهمة طلبة 
. ويف الساعة  السادسة إىل السابعة والرب  يستعد  باونجادلتكاملة نور اإلميان توالنج 

الطلبة للتعلم يف ادلدرسة. ويف الساعة السابعة والرب  إىل الثانية عشرة والرب  اجرءات 
عملية تعلم الطلبة يف الفصل. ويف الساعة الثانية عشرة والرب  إىل الساعة الواحدة 

م  أداء لالة الهرر والغداء. وتبدأ دتاما ويرج  الطلبة إىل مساكنرم للراحة حيث 
الدروس اإلضافية )الدروس الدينية( يف الساعة الواحدة والنصف إىل الساعة الثالثة 

 مساء. 
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بمدرسة الثانوية اإلسالمي المتكاملة نور اإليمان توالنج إجرءات عملية التعلم  . ب
 لمادة اللغة العربية باونج

تبدأ ادلدرسة التعليم باستخدام طريقة اإللقائية عند تقدمي ادلادة الدراسية إىل مجي  
الطلبة. والطلبة يستمعون بيان ادلدرس م  اجرءات عل، ادلناقشة وحفظ ادلادة والتدريب 
أثناء التعليم. ويدل ذلك عل، عدم مشاركة الطلبة وتركيز أفكارىم ضلو ادلادة ادلقدمة 

م. فالتعاون بُت ادلدرس والباحثة تساعد عل، تنمية رغبة الطلبة يف التعلم لديرم عند التعل
مبدرسة حتليال عل، ادلشكالت ادلوجودة عند إجرءات عملية تعلم طلبة الصف الثامن 

 .الثانوية اإلسالم  ادلتكاملة نور اإلميان توالنج باونج
ة يف تعليم اللغة من البيانات السابقة علمنا أن الطريقة اليت تستخدمرا ادلدرس

% من الطلبة فاشلُت  15. وذلك ب القراءةالعربية مل تؤثر عل، تنمية مرارة الطلبة يف 
% منرم ناجىُت أي أن عدد الطلبة الفاشلُت أكثر من الناجىُت. فالبيئة  45و 

اجليدة واالسًتاتيجية ادلالئمة زلتاجة يف تنمية مرارة الطلبة يف الكالم. واستخدام 
مبعرد  الثامنميكنرا عل، تنمية مرارة طلبة الصف إفراز البطاقات جية التعليمية االسًتاتي

مبدرسة الثانوية اإلسالم  ادلتكاملة نور اإلميان توالنج  دار اخلَت كوتابوم  دلبونج الشمايل
حيث أهنا تؤثر عل، نشاط الطلبة ومهترم يف التعلم وابتعادىم عن  القراءةيف  باونج

 النعاس والسآمة عند تعلم اللغة العربية.
ى  إدتام مرارة  إفراز  البطاقاتومن أىداف استخدام االسًتاتيجية التعليمية 

 .  القراءةالطلبة يف 
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 التطبيق على اإلجرءات في الفصل . ت
 الدورة األولي .2

  4101سنة  مارسمن  05 أعدهتا الباحثة يوم األربعاءإن ىذه الدورة 
 إعداد التعليم . أ

 واعداد التعليم الذي عينو الباحثة يف ىذه اخلطوة كما التايل:
 أعدت الباحثة ادلنرج التعليم . (0
إفراز  تعيُت وتنطيم إعداد التعليم وفق ادلادة باستخدام االسًتاتيجية التعليمية  (4

 البطاقات
 البيت".يف  يمية عن "إعداد ادلادة التعل (3
 إعداد وسائل التعليمية احملاتاجة يف عملية التعليم. (2
 إعداد ورقة ادلالحهة واالختبارات للدورة األوىل. (5

  
 اإلجرءات على عملية التعلم في الفصل للدورة األولى . ب

 المحاضرة األولى للدورة األولى .2
 4101سنة  مارسمن  05تبدأ ىذه اإلجرءات يف يوم األربعاء، 

. باستخدام االسًتاتيجية التعليمية لباحا19.31-11.25منذ الساعة 
 وخطواهتا كما التايل : إفراز  البطاقات

 تبدأ ادلدرسة الدرس بالسالم. .0
 تعرف الباحثة نفسرا أمام الطلبة وتوضيح منصبترا كشريكة ادلدرسة. .4
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قراءة ادلدرسة كشف احلحور وتقدمي األسئلة عن عنوان الطلبة،  .3
 ، وغَتىا من األسئلة عند التعارف.وىواياهتم

تقدمي األسئلة عن ادلادة السابقة اليت ذلا العالقة بادلادة اليت سيدرسرا  .2
 الطلبة يومئذ.

تقدمي األىداف التعليمية اليت سيىصل عليرا الطلبة بعد التعلم  .5
 إفراز  البطاقاتباستخدام االسًتاتيجية التعليمية 

 ينان ادلدرسة ادلادة "يف البيت". .9
 الطلبة ليتقدم األمام لقراءة النص .1
 األسئلة عن ادلادة من ادلدرسة وجتريز الفرلة لتفكَت عنرا الطلبة حلهة. .9
 2، عليرم تكوين فرقة التعلم بأنفسرم. لكل فرقة الطلبةبعد تفكيَت  .1

 .طلبة
 ادلدرسة تقسم البطاقة عشوائيا لكل فرقة .01
فرقة يف ورة مبطابقة بطاقةىم ببطاقة ما عل  السب مناقشة الطلبة .00

 .لتىليل األسئلة ادلدرسة واحدة 
حتويات البطاقات اليت مت تكييفرا وتسليم النتائج إىل الطلبة يقرءون  .04

 الفصل ادلناقشة يف
 أن يستنتج ادلدرسة ادلادة م  إلالح وإدتام إجابة الطلبة. .03
تقدمي ادلدرسة إعداد التعليم للمىاضرة ادلقبلة مث إختتام التعليم  .02

 والسالم.باحلمدلة 



 
 
56 

 المحاضرة الثانية للدورة األولى .1
 4101سنة  مارسمن  44وتبدأ ىذه اإلجرءات يف يوم األربعاء، 

لباحا وفق إعداد التعليم ادلعُت باستخدام  19.31-11.25منذ الساعة 
تكميلية لإلجرءات السابقة. وخطواهتا   إفراز  البطاقاتاالسًتاتيجية التعليمية 

 كما التايل:
 ادلدرسة الدرس بالسالم.تبدأ  .0
تعرف الباحثة نفسرا أمام الطلبة وتوضيح منصبترا كشريكة  .4

 ادلدرسة.
قراءة ادلدرسة كشف احلحور وتقدمي األسئلة عن عنوان الطلبة،  .3

 وىواياهتم، وغَتىا من األسئلة عند التعارف.
تقدمي األسئلة عن ادلادة السابقة اليت ذلا العالقة بادلادة اليت سيدرسرا  .2

 طلبة يومئذ.ال
تقدمي األىداف التعليمية اليت سيىصل عليرا الطلبة بعد التعلم  .5

ينان ادلدرسة ادلادة إفراز  البطاقات باستخدام االسًتاتيجية التعليمية 
 "يف البيت".

األسئلة عن ادلادة من ادلدرسة وجتريز الفرلة لتفكَت عنرا الطلبة  .9
 حلهة.

 2لتعلم بأنفسرم. لكل فرقة ، عليرم تكوين فرقة االطلبةبعد تفكيَت  .1
 .طلبة
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 ادلدرسة تقسم البطاقة عشوائيا لكل فرقة .9
مبطابقة بطاقةىم ببطاقة ما عل  السبورة يف فرقة  مناقشة الطلبة .1

 .لتىليل األسئلة ادلدرسة واحدة 
حتويات البطاقات اليت مت تكييفرا وتسليم النتائج الطلبة يقرءون  .01

 الفصل إىل ادلناقشة يف
 ادلدرسة ادلادة م  إلالح وإدتام إجابة الطلبة.أن يستنتج  .00
تقدمي ادلدرسة إعداد التعليم للمىاضرة ادلقبلة مث إختتام التعليم  .04

 باحلمدلة والسالم.
 

 المحاضرة الثالثة للدورة األولى .4
 4101سنة  مارسمن  41وتبدأ ىذه اإلجرءات يف يوم األربعاء، 

منذ الساعة السابعة والرب  إىل الساعة التاسعة لباحا وفق إعداد التعليم 
ادلعُت باستخدام االسًتاتيجية التعليمية الفكرة ادلزدوجة تكميلية لإلجرءات 

 السابقة. وخطواهتا كما التايل:
 تبدأ ادلدرسة الدرس بالسالم. .0
 درسة.تعرف الباحثة نفسرا أمام الطلبة وتوضيح منصبترا كشريكة ادل .4
قراءة ادلدرسة كشف احلحور وتقدمي األسئلة عن عنوان الطلبة،  .3

 وىواياهتم، وغَتىا من األسئلة عند التعارف.
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تقدمي األسئلة عن ادلادة السابقة اليت ذلا العالقة بادلادة اليت سيدرسرا  .2
 الطلبة يومئذ.

تقدمي األىداف التعليمية اليت سيىصل عليرا الطلبة بعد التعلم  .5
 إفراز  البطاقاتاالسًتاتيجية التعليمية  باستخدام

 ينان ادلدرسة ادلادة "يف البيت". .9
 األسئلة عن ادلادة من ادلدرسة وجتريز الفرلة لتفكَت عنرا الطلبة حلهة. .1
 2الطلبة، عليرم تكوين فرقة التعلم بأنفسرم. لكل فرقة بعد تفكيَت  .9

 .طلبة
 ادلدرسة تقسم البطاقة عشوائيا لكل فرقة .1
 مبطابقة بطاقةىم ببطاقة ما عل  السبورة يف فرقة واحدة  طلبةمناقشة ال .01

 .لتىليل األسئلة ادلدرسة
حتويات البطاقات اليت مت تكييفرا وتسليم النتائج إىل الطلبة يقرءون  .00

 الفصل ادلناقشة يف
 أن يستنتج ادلدرسة ادلادة م  إلالح وإدتام إجابة الطلبة. .04
ادلقبلة مث إختتام التعليم  تقدمي ادلدرسة إعداد التعليم للمىاضرة .03

 باحلمدلة والسالم.
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 مالحظة اإلجرءات على التعلم للدورة األولى . ت
درسة إن عملية التعليم دلادة اللغة العربية وفق نتائج مالحهة الباحثة مب

ى  : تبدأ الباحثة التعليم  الثانوية اإلسالم  ادلتكاملة نور اإلميان توالنج باونج
بالسالم مث قراءة كشف احلحور إستعدادا دلقابلة الدرس. فسيأيت بيان خطواهتا 

 الشاملة كما التايل:
 تبدأ ادلدرسة الدرس بالسالم  .0
 قراءة ادلدرسة كشف احلحور. .4
تقدمي األسئلة عن ادلادة السابقة اليت ذلا العالقة بادلادة اليت سيدرسرا  .3

 الطلبة يومئذ.
تقدمي األىداف التعليمية اليت سيىصل عليرا الطلبة بعد التعلم  .2

 إفراز  البطاقاتباستخدام االسًتاتيجية التعليمية 
 بيان ادلدرسة ادلادة "يف البيت". .5
 األسئلة عن ادلادة من ادلدرسة وجتريز الفرلة لتفكَت عنرا الطلبة حلهة. .9
فرقة التعلم بأنفسرم. بعد مناقشة الطلبة ادلادة مزدوجة، عليرم تكوين  .1

 طلبة. 2لكل فرقة 
 مناقشة فرقة التعلم مقابلة األسئلة من ادلدرسة. .9
 تقدمي الطلبة نتائج مناقشترم أمام الفصل. .1
 أن يستنتج ادلدرسة ادلادة م  إلالح وإدتام إجابة الطلبة. .01
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إستنتاج ادلدرسة مجي  اخلطوات واإلجرءات اليت أقامترا الباحثة من  .00
 قبل.

 درسة التقومي عن أحوال عمليات التعلم ونتائجرا.إقامة ادل .04
التوجيرات واإلرشادات من ادلدرسة لتنمية مهة الطلبة وفعالترم يف  .03

 التعلم من قبل أن ختتتم ادلدرسة التعليم باحلمدلة مث السالم.
 

يف ىذه احلالة تقوما الباحثة م  مدرس اللغة العربية عل، مالحهة 
 إفراز  البطاقاتخدام االسًتاتيجية التعليمية إجرءات التعلم يف الفصل باست

ونتيجة ادلالحهة مستخدمة يف الالح اإلجرءات بعدىا. ومن نتائج ادلناقشة 
 عند اجرءات عملية التعلم منرا :

كثرة الطلبة الذين ال يرتمون عل، الدرس عند إجرءات عملية التعلم يف  .0
 الفصل.

ادة أمام الفصل. ويدل ذلك كثرة الطلبة الذين يتىادثون عند تقدميرم ادل .4
 عل، عدم مشاركترم يف التعلم.

عدم فعالة الطلبة عند ادلناقشة بينرم وىم خيافون عل، تقدمي األسئلة وبذل  .3
 أرائرم عن ادلادة ادلقدمة يومئذ.

عدم اىتمام الطلبة ضلو الدرس لقلة العقوبة اليت اعطاىا ادلدرس إىل الطالب   .2
 التعلم يف الفصل.ادلتجاوزين عند إجرءات عملية 
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 ممارسة اإلجرءات على عملية التعلم للدورة األولى . ث
بعد ادتام اجرءات عملية التعلم يف الدورة األوىل قامت الباحثة بتىليل 
نتائج ادلالحهة وادلقابلة دلعرفة مقدار منوة نتائج الطلبة يف التعلم ومباالهتم ضلو 
تعليم اللغة العربية. ومن مث أن ىذه احلالة تساعد الباحثة عل، معرفة بعض 

، وحتليال جلمي  ادلشكالت القراءةة يف ادلشكالت ادلوجودة عند تنمية مرارة الطلب
من نفس ادلدرس أو الطلبة، أو ادلادة، أو من الوسائل ادلستخدمة وإما 
ادلشكالت من إجرءات عملية التعلم نفسرا إللالح اإلجرءات يف الدورة 

 الثانية. 
ومن نتائج اإلجرءات اليت وجدهتا الباحثة عند تعليم اللغة العربية دلادة 

يف الدورة األوىل ى  لعوبة الطلبة يف الكالم. ومن عوامل اليت  القراءةمرارة 
 تسبب عل، لعوبة الطلبة يف الكالم منرا كما التايل:

 قلة األوقات دلادة اللغة العربية. .0
قلة مهة الطلبة يف تعلم اللغة العربية ألن بعحرم يرون أن اللغة العربية من  .4

 ادلواد الصعبة يف تعلمرا.
 د التعليم.نقصان إعدا .3
 عدم شلارسة اللغة العربية يف زلادثة الطلبة اليومية. .2
كثرة الطلبة ادلمتىَتين عند تطبيق ادلدرسة االسًتاتيجية اجلديدة بقلة  .5

 معلوماهتم عنرا.
 عدم تركيز الطلبة عل، الدرس. .9
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 عدم الشجاعة لدي بعض الطلبة يف تقدمي نتائج ادلناقشترم أمام الفصل.  .1
طلبة.  49مي أن عدد الطلبة الناجىُت أقل من الفاشلُت ب وفقا لنتائج التقو  .9

طلبة، ويف  1% ب  34حيث كان الناجىون منرم يف احملاضرة األوىل 
طلبة، ويف احملاضرة  04% ب  24احملاضرة الثانية كان الناجىون منرم 

طلبة. وأولئك ىم الذين  05% ب  53الثالثة كان الناجىون منرم 
 بلغ النتيجة ادلعينة. م 11حصلت نتيجترم إىل 

را من نتائج ادلالحهة وادلقابلة والوثائق ادلوجودة يف البىث وجدنا أن هن
إفراز  أحوال الطلبة عند عملية التعلم باسنخدام االسًتاتيجية التعليمية 

ختلفة. منرم من بحبون استخدامرا وال بحبون بعحرم لبعض األسباب. البطاقادت
 ة عندما وجد بعحرم ادلشكلة يف التعلم.ضلو احلياء يف تقدمي األسئل

ويف تنطيم إعداد التعليم للدورة الثانية عل، الباحثة إلالح بعض 
اإلجرءات واخلطوات يف الدورة األوىل مبساعدة ادلدرسة تكميلة اإلجرءات للدورة 

 الثانية وبعدىا. وبعض اإللالحات ادلوجودة منرا كما التايل:
 دلوجودة.عل، ادلدرسة تنفيذ األوقات ا (0
 عل، ادلدرسة إرشاد الطلبة عل، تعلم اللغة العربية مرارا لتنمية مهترم فيرا. (4
إن التقومي والتعاون بُت ادلدرسة والطلبة زلتاجة يف التعلم. دلعرفة مقدام فرم  (3

 الطلبة ضلو ادلادة ادلقدمة وعل، وجو خاص عند تعبَت أرائرم بلغترم ومجلرم.
 كل .عل، ادلدرسة مراقبة الطلبة ال (2
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 الدورة الثانية .1
إن اإلجرءات يف ىذه الدورة تكميلة اإلجرءات يف الدورة قبلرا. حيث كانت 
اإلجرءات واخلطوات فيرا متساوية كما يف الدورة األوىل بثالث زلاضرات. وى  
زلتوية عل، أرب  خطوات، اإلعداد، والتطبيق، وادلالحهة، وادلمارسة. فسيأيت بياهنا  

 كما التايل: 
 التعليم إعداد . أ

 أما اعداد التعليم الذي عينو الباحثة يف ىذه اخلطوة كما التايل:
أعدت الباحثة وادلدرسة األدوات التعليمية ضلو إعداد التعليم، ووسائل  .0

 التعليم )ادلقلمة والكتاب(.
إعداد أدوات ادلالحهة ادلباشرة دلعرفة منوة الطلبة عند عملية التعلم يف  .4

 الفصل.
 الفعالة يف التعلم. إرشاد الطلبة عل، .3
مراقبة الطلبة لتىليل مشكالهتم يف التعلم باستخدام االسًتاتيجية التعليمية  .2

 إفراز  البطاقات
 

 اإلجرءات على عملية التعلم للدورة الثانية . ب
 المحاضرة األولى للدورة الثانية .2

من مايو  2إن اإلجرءات يف ىذه الدورة الثانية تؤدى يف يوم األربعاء، 
لباحا. حيث كانت  19.31-11.25. وبدايترا منذ الساعة 4101سنة 
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اإلجرءات يف ىذه الدورة أقامترا الباحثة نفسرا. وادلدرسة كمالحهة إجرءات 
عملية التعلم اليت قامترا الباحثة وأحوال الطلبة عند التعلم. فستأيت خطواهتا كما 

 التايل :
 تبدأ ادلدرسة الدرس بالسالم. .0
 أمام الطلبة وتوضيح منصبترا كشريكة ادلدرسة.تعرف الباحثة نفسرا  .4
قراءة ادلدرسة كشف احلحور وتقدمي األسئلة عن عنوان الطلبة،  .3

 وىواياهتم، وغَتىا من األسئلة عند التعارف.
تقدمي األسئلة عن ادلادة السابقة اليت ذلا العالقة بادلادة اليت سيدرسرا  .2

 الطلبة يومئذ.
يىصل عليرا الطلبة بعد التعلم تقدمي األىداف التعليمية اليت س .5

ينان ادلدرسة ادلادة إفراز  البطاقات باستخدام االسًتاتيجية التعليمية 
 ".ادلرنة"
 الطلبة ليتقدم األمام لقراءة النص .9
 األسئلة عن ادلادة من ادلدرسة وجتريز الفرلة لتفكَت عنرا الطلبة حلهة. .1
 2رم. لكل فرقة ، عليرم تكوين فرقة التعلم بأنفسالطلبةبعد تفكيَت  .9

 .طلبة
 ادلدرسة تقسم البطاقة عشوائيا لكل فرقة .1
 مبطابقة بطاقةىم ببطاقة ما عل  السبورة يف فرقة واحدة  مناقشة الطلبة .01

 .لتىليل األسئلة ادلدرسة
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إستنتاج ادلدرسة مجي  اخلطوات واإلجرءات اليت أقامترا الباحثة من  .00
 قبل.

 وإدتام إجابة الطلبة.أن يستنتج ادلدرسة ادلادة م  إلالح  .04
تقدمي ادلدرسة إعداد التعليم للمىاضرة ادلقبلة مث إختتام التعليم  .03

 باحلمدلة والسالم.
. 

 المحاضرة الثانية للدورة الثانية .1
 4109من مايو سنة  09وتبدأ ىذه اإلجرءات يف يوم األربعاء، 

-11.25وى  مواللة الدرس يف اإلجرءات السابقة. وبدايترا منذ الساعة 
تكميلية  إفراز  البطاقاتباستخدام االسًتاتيجية التعليمية لباحا  19.31

 لإلجرءات السابقة. وخطواهتا كما التايل:
 تبدأ ادلدرسة الدرس بالسالم  .0
 قراءة ادلدرسة كشف احلحور. .4
تقدمي األسئلة عن ادلادة السابقة اليت ذلا العالقة بادلادة اليت سيدرسرا  .3

 الطلبة يومئذ.
تقدمي األىداف التعليمية اليت سيىصل عليرا الطلبة بعد التعلم  .2

بيان ادلدرسة ادلادة إفراز  البطاقات باستخدام االسًتاتيجية التعليمية 
 ".ادلرنة"
 األسئلة عن ادلادة من ادلدرسة وجتريز الفرلة لتفكَت عنرا الطلبة حلهة. .5
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لتعلم بأنفسرم. بعد مناقشة الطلبة ادلادة مزدوجة، عليرم تكوين فرقة ا .9
 طلبة. 2لكل فرقة 

 مناقشة فرقة التعلم مقابلة األسئلة من ادلدرسة. .1
 تقدمي الطلبة نتائج مناقشترم أمام الفصل. .9
 أن يستنتج ادلدرسة ادلادة م  إلالح وإدتام إجابة الطلبة. .1
إستنتاج ادلدرسة مجي  اخلطوات واإلجرءات اليت أقامترا الباحثة من  .01

 قبل.
 لتقومي عن أحوال عمليات التعلم ونتائجرا.إقامة ادلدرسة ا .00
التوجيرات واإلرشادات من ادلدرسة لتنمية مهة الطلبة وفعالترم يف  .04

 التعلم من قبل أن ختتتم ادلدرسة التعليم باحلمدلة مث السالم.
 

 المحاضرة الثالثة .4
منذ  4109من مايو سنة  41وتبدأ ىذه اإلجرءات يف يوم اجلمعة، 

 . وخطواهتا كما التايل:لباحا 19.31-11.25الساعة 
 تبدأ ادلدرسة الدرس بالسالم.  .0
 قراءة ادلدرسة كشف احلحور. .4
تقدمي األسئلة عن ادلادة السابقة اليت ذلا العالقة بادلادة اليت سيدرسرا  .3

 الطلبة يومئذ.
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تقدمي األىداف التعليمية اليت سيىصل عليرا الطلبة بعد التعلم  .2
 ية الفكرة ادلزدوجة.باستخدام االسًتاتيجية التعليم

 ".ادلرنةبيان ادلدرسة ادلادة عن " .5
 األسئلة عن ادلادة من ادلدرسة وجتريز الفرلة لتفكَت عنرا الطلبة حلهة. .9
بعد مناقشة الطلبة ادلادة مزدوجة، عليرم تكوين فرقة التعلم بأنفسرم.  .1

 طلبة. 2لكل فرقة 
 ادلدرسة تقسم البطاقة عشوائيا لكل فرقة .9
 مبطابقة بطاقةىم ببطاقة ما عل  السبورة يف فرقة واحدة  مناقشة الطلبة .1

 .لتىليل األسئلة ادلدرسة
حتويات البطاقات اليت مت تكييفرا وتسليم النتائج إىل الطلبة يقرءون  .01

 الفصل ادلناقشة يف
بعد مناقشة الطلبة ادلادة مزدوجة، عليرم تكوين فرقة التعلم بأنفسرم.  .00

 طلبة. 2لكل فرقة 
 التعلم إلجابة األسئلة من ادلدرسة.مناقشة فرقة  .04
 تقدمي الطلبة نتائج مناقشترم أمام الفصل. .03
 أن يستنتج ادلدرسة ادلادة م  إلالح وإدتام إجابة الطلبة. .02
إستنتاج ادلدرسة مجي  اخلطوات واإلجرءات اليت أقامترا الباحثة من  .05

 قبل.
 إقامة ادلدرسة التقومي عن أحوال عمليات التعلم ونتائجرا. .09
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التوجيرات واإلرشادات من ادلدرسة لتنمية مهة الطلبة وفعالترم يف  .01
 التعلم من قبل أن ختتتم ادلدرسة التعليم باحلمدلة مث السالم.

 
 مالحظة اإلجرءات على عملية التعلم للدورة الثانية . ت

درسة مبإن عملية التعليم دلادة اللغة العربية وفق نتائج مالحهة الباحثة 
ى  : تبدأ الباحثة التعليم  ادلتكاملة نور اإلميان توالنج باونج الثانوية اإلسالم 

بالسالم مث قراءة كشف احلحور إستعدادا دلقابلة الدرس. فسيأيت بيان خطواهتا 
 الشاملة كما التايل:

 تبدأ ادلدرسة الدرس بالسالم  .0
 قراءة ادلدرسة كشف احلحور. .4
بادلادة اليت سيدرسرا  تقدمي األسئلة عن ادلادة السابقة اليت ذلا العالقة .3

 الطلبة يومئذ.
تقدمي األىداف التعليمية اليت سيىصل عليرا الطلبة بعد التعلم  .2

بيان ادلدرسة ادلادة إفراز  البطاقات باستخدام االسًتاتيجية التعليمية 
 ".ادلرنة"
 األسئلة عن ادلادة من ادلدرسة وجتريز الفرلة لتفكَت عنرا الطلبة حلهة. .5
الطلبة ادلادة مزدوجة، عليرم تكوين فرقة التعلم بأنفسرم. بعد مناقشة  .9

 طلبة. 2لكل فرقة 
 مناقشة فرقة التعلم مقابلة األسئلة من ادلدرسة. .1
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 .ة نتائج مناقشترم أمام الفصلتقدمي الطلب .9
 أن يستنتج ادلدرسة ادلادة م  إلالح وإدتام إجابة الطلبة. .1
أقامترا الباحثة من  إستنتاج ادلدرسة مجي  اخلطوات واإلجرءات اليت .01

 قبل.
 إقامة ادلدرسة التقومي عن أحوال عمليات التعلم ونتائجرا. .00
التوجيرات واإلرشادات من ادلدرسة لتنمية مهة الطلبة وفعالترم يف  .04

 التعلم من قبل أن ختتتم ادلدرسة التعليم باحلمدلة مث السالم.
 

 
 ممارسة اإلجرءات على عملية التعلم للدورة الثانية . ج

إن الطلبة وادلدرسة يف ىذه احلالة قد يتعودون عل، استخدام 
يف التعليم. فتتغَت أحوال تعلمرم يوما بعد  إفراز  البطاقاتاالسًتاتيجية التعليمية 

يوم. فألبىوا فعالُت يف التعلم ويتعودون عل، التعاون واإلرشاد بعحرم بعحا، 
الء الفصل باستخدام وكان ادلدرسة يف ىذه احلالة قادرة عل، تنهيم واستي

وذلك دليل عل، صلاح ادلدرسة يف تنفيذ  إفراز  البطاقاتاالسًتاتيجية التعليمية 
. رغم أن يف إجرءاهتا القراءةىذه االسًتاتيجية التعليمية لتنمية مرارة الطلبة يف 

وجدنا بعض النقصان. ولكن م  ذلك كان استخدام ىذه االسًتاتيجية التعليمية 
 للمبتدئ جيدا. تإفراز  البطاقا
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ومن نتائج التقومي اليت أقامترا الباحثة يف ىذه الدورة الثانية وجدنا بعض 
تغيَتات وتنميات أحوال الطلبة يف التعلم. وذلك بزيادة عدد الناجُت يف كل 

طلبة، و  09% ب  92احملاضرات. وكان الناجىون منرم يف احملاضرة األوىل 
نية، ويف احملاضرة الثالثة كان الناجىون منرم يف احملاضرة الثا 41% أي  10

مبلغ  11طلبة. أولئك ىم الذين حصلت نتيجترم إىل  43% ب  94منرم 
النتيجة ادلعينة. ومن نتائج التقومي وجدت الباحثة التغيَتات اجليدة من  أحوال 

 تعلم الطلبة. فال حتتاج الباحث الدورة األخرى إلدتام إجراهتا بعدىا.
  

 إفراز  البطاقاتت على االستراتيجية التعليمية نتائج اإلجرءا . ث
إفراز  إن نتائج ىذا البىث اإلجرءات باستخدام االسًتاتيجية التعليمية 

مأخوذة من نتائج ادلالحهة وادلقابلة والوثائق  القراءةيف تنمية مرارة الطلبة يف  البطاقات
 واإلختبار يف كل الدورة. ومن نتائجرا كما التايل:
لتنمية مرارة الطلبة يف  إفراز  البطاقاتإن يف تطبيق عل، االسًتاتيجية التعليمية 

قد تستنفذىا الباحثة حسن االستنفاذ. وذلك مبشاركة الطلبة فيرا ظاىرية وباطنية  القراءة
م  تنهيم الفصل ادلسرور عند الطلبة يف التعلم. حيث أن ىذه االسًتاتيجية التعليمية 

تدعو إىل سرولة الطلبة يف نطق العربية وتنمية شجاعترم للتدريب عل،  إفراز  البطاقات
 استخدام اللغة العربية يف زلادثترم اليومية.

 طلبة. فسيأيت بيانو كما التايل: 49إن عدد الطلبة ادلشًتكُت يف البىث ىو 
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 خامسةالقائمة ال
 دفتار المشتركين في البحث

 اليوم والتاريخ المادة المحاضرة
عدد 

 المشتركين
 البيان

 البيت األوىل
سنة  مارسمن  05األربعاء، 

4101 
  طلبة 49

 البيت الثانية
سنة  مارسمن  44األربعاء، 

4101 
  طلبة 49

 البيت الثالثة
سنة  مارسمن  41األربعاء، 

4101 
  طلبة 49

  طلبة 49 4101من مايو سنة  3األربعاء،  ادلرنة الرابعة

 ادلرنة اخلامسة
من مايو سنة  04األربعاء، 

4101 
  طلبة 49

 ادلرنة السادسة
من مايو سنة  01اجلمعة، 

4101 
  طلبة 49

 
إن البيانات واحلقائق ادلوجودة يف البىث زلتوية عل، نتائج اإلخبارات 

 إفراز  البطاقاتوادللىوظات يف الدورة األوىل الثانية باستخدام االسًتاتيجية التعليمية 
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إختبارات الطلبة الشفرية مقدمة عل، شكل حسابية ادلكتوبة يف القائمة  حيث أن نتائج
 وحتليلرا وفق القائمات ادلوجودة.

واإلجرءات يف الدورة األوىل دلادة "البيت" زلتوية عل، ثالث زلاضرات، لكل 
" زلتوية  ادلرنةدقيقة زمان التعلم يف الفصل. وكذلك يف الدورة الثانية دلادة "  11منرا 
 دقيقة زمان التعلم يف الفصل. 11ثالث زلاضرات، لكل منرا عل، 

أما البيانات واحلقائق ادلكتوبة يف ادللىوظات مقدمة عل، شكل ولف . حيث 
 فيرا نتائج ادلالحهات وادلقابالت والوثائق احملتاجة ذلذا البىث.

 
 إفراز  البطاقاتالتعليمية باستخدام االستراتيجية  قراءةالمهارة  رقيةت . ج

درسة الثانوية اإلسالم  ادلتكاملة نور اإلميان توالنج مبإن اإلختبارات دلرارة طلبة 
مقدمة يف أوخر التعليم للدورة األوىل. وتلك النتائج مشتملة عل، األمور األربعة  باونج

( والطالقة. 2( والشجاعة، )3( وتنهيم اجلمل أي األسلوب، )4( اللفظ، )0ى  : )
الطلبة يف الكالم مأخوذة من نتائج إختبارات الطلبة الشفرية حيث كانت نتائج مرارة 

 إفراز  البطاقاتباستخدام االسًتاتيجية التعليمية 
ومن نتائج إختبارات الطلبة يف الدورة األوىل وجدنا أهنا مل حتصل عل، نتيجة 

، ويف احملاضرة 14،40مرجوة يف التعليم. حيث كانت النتيجة ادلعدلة يف احملاضرة األوىل 
. وذلك دليل عل، أن نتائج الطلبة يف 12،11، ويف احملاضرة الثالثة 99، 13الثانية 

 فة. الدورة األوىل مل تزال ضعي
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 سادسةالقائمة ال
 في المحاضرة األولى للدورة األولى القراءةنتائج إختبارات الطلبة لمهارة 

 أسماء الطلبة نمرة
مبلغ 
 النتيجة

 نتيجة
صوت  البيان النتيجة مجموع

 الدقة
 نعومة ترتيل

عالمة 
 الترقيم

0 Abdul aziz 588 98 98 98 88 398 9321 فاشل 
4 Afif ahmad s 588 98 98 98 98 388 98 فاشل 
3 Agung supriadi 588 91 91 91 91 288 91 ناجح 
2 Ahmad ardi prayoga 588 98 91 91 98 398 9921 فاشل 
5 Ahmad nur faqih 588 91 98 91 88 288 99 ناجحة 
9 Aris kurnia 588 98 91 91 98 398 9921 فاشل 
1 arni azura 588 91 91 91 88 281 99231 ناجحة 
9 Ayu oktaviana 588 91 98 98 91 398 9321 فاشل 
1 Bagus kurniawan 588 88 91 91 88 258 9921 ناجحة 
01 Bayu ilham 588 98 98 98 91 381 95231 فاشلة 
00 Defrizal abdullah 588 98 98 98 98 388 98 فاشلة 
04 Diah ayu permata 588 98 98 98 98 38 98 فاشلة 
03 Galuh adji 588 91 91 91 88 281 99231 ناجح 
02 Hanida riska 588 91 98 98 91 388 98 فاشلة 
05 m. akbar perdana 588 98 91 98 91 388 98 فاشل 
09 M.delsa 588 98 91 91 98 398 9921 فاشلة 
01 Nia safitri 588 98 98 98 91 381 95231 فاشلة 
09 Nova adhelia putri 588 91 91 91 91 288 91 ناجحة 
01 Puput cahya 588 91 88 91 88 258 9921 ناجح 

41 Rendy rohmansyah 588 88 91 91 88 
25

8 
 ناجح 9921

40 Reza putri 588 98 91 91 98 398 9921 فاشلة 
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44 Rifqi bayu 588 91 98 98 91 398 9321 فاشل 
43 Riska 588 98 98 91 98 391 98291 فاشل 
42 Rohmatul fauzi 588 98 91 91 98 398 9321 فاشل 
45 Salman alfa n 588 91 88 91 88 258 9921 ناجح 
49 Syaisar anjeli 588 98 98 98 98 388 98 فاشل 
41 Vinka septia ningsih 588 91 98 98 98 381 95231 فاشلة 
49 Zaqiah amanda 588 98 91 91 98 388 98 فاشل 

      مجموع
101

1 
  

      معدل
7121

2 
  

 
إن يف احملاضرة األوىل للدورة األوىل أقامت الباحثة اإلختبارات الشفرية دلادة "البيت" 
فر  تتكون من اإلختبارات اللغوية وغَت اللغوية. أما اللغوية فر  اللفظ وتنهيم اجلمل أي 

 األسلوب. وغَت اللغوية فر  الشجاعة، والطالقة. 
ة الثانية للدورة األوىل يف احملاضر  القراءةورلموعة نتائج إختبارات الطلبة دلرارة 

 . 14,40بنتيجة ادلعدل  4144  حصلت عل
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 سابعةالقائمة ال
 في المحاضرة الثانية للدورة األولى القراءةنتائج إختبارات الطلبة لمهارة 

 أسماء الطلبة نمرة
مبلغ 
 النتيجة

 نتيجة
صوت  البيان النتيجة مجموع

 الدقة
 نعومة ترتيل

عالمة 
 الترقيم

0 Abdul aziz 588 91 91 91 91 91 9321 فاشل 
4 Afif ahmad s 588 98 98 98 98 98 98 فاشل 

3 Agung supriadi 588 88 91 91 91 
9923

1 
 ناجح 91

2 Ahmad ardi prayoga 588 98 91 91 98 9921 9921 فاشل 
5 Ahmad nur faqih 588 88 91 91 88 9921 99 ناجحة 
9 Aris kurnia 588 98 91 91 98 9921 9921 فاشل 
1 arni azura 588 88 91 91 88 9921 99231 ناجحة 

9 Ayu oktaviana 588 91 91 98 91 
9229

1 
 فاشل 9321

1 Bagus kurniawan 588 88 88 91 88 
9829

1 
 ناجحة 9921

01 Bayu ilham 588 91 98 98 91 
932

1 
 فاشلة 95231

00 Defrizal abdullah 588 91 98 98 91 9321 98 فاشلة 
04 Diah ayu permata 588 91 91 91 91 91 98 فاشلة 
03 Galuh adji 588 88 91 91 88 9921 99231 ناجح 
02 Hanida riska 588 91 88 88 91 9321 98 فاشلة 
05 m. akbar perdana 588 98 98 98 98 98 98 فاشل 
09 M.delsa 588 91 98 98 91 9321 9921 فاشلة 

01 Nia safitri 588 91 91 98 91 
9229

1 
 فاشلة 95231

09 Nova adhelia putri 588 91 91 91 88 
9923

1 
 ناجحة 91

01 Puput cahya 588 88 88 91 88 
9829

1 
 ناجح 9921

41 Rendy rohmansyah 588 88 91 91 88 9921 9921 ناجح 
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40 Reza putri 588 98 91 98 91 9321 9921 فاشلة 

44 Rifqi bayu 588 91 98 98 88 
9229

1 
 فاشل 9321

43 Riska 588 91 91 91 91 91 98291 فاشل 
42 Rohmatul fauzi 588 98 91 98 91 9321 9321 فاشل 

45 Salman alfa n 588 98 88 91 88 
9823

1 
 ناجح 9921

49 Syaisar anjeli 588 98 98 98 91 
9523

1 
 فاشل 98

41 Vinka septia ningsih 588 91 98 98 91 9321 95231 فاشلة 
49 Zaqiah amanda 588 98 98 98 98 98 98 فاشل 

2,8602       مجموع

5 
 

  68068       معدل

  
إن يف احملاضرة الثانية للدورة األوىل أقامت الباحثة اإلختبارات الشفرية دلادة "البيت" 
فر  تتكون من اإلختبارات اللغوية وغَت اللغوية. أما اللغوية فر  اللفظ والشدة، واللىجة. 

 وغَت اللغوية فر  الشجاعة، والطالقة. 
احملاضرة الثالثة للدورة األوىل  وأما رلموعة نتائج إختبارات الطلبة دلرارة الكالم يف

 .13,99بنتيجة ادلعدل  45, 4199حصلت عل، 
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 ثمانيةالقائمة ال
 في المحاضرة الثالثة للدورة األولى القراءةنتائج إختبارات الطلبة لمهارة 

 أسماء الطلبة نمرة
مبلغ 
 النتيجة

 نتيجة
صوت  البيان النتيجة مجموع

 الدقة
 نعومة ترتيل

عالمة 
 الترقيم

0 Abdul aziz 588 88 91 91 88 258 9921 فاشل 
4 Afif ahmad s 588 98 98 98 98 388 98 فاشل 
3 Agung supriadi 588 88 91 91 88 258 9921 ناجح 
2 Ahmad ardi prayoga 588 98 98 91 98 391 98291 فاشل 
5 Ahmad nur faqih 588 88 88 91 88 251 98291 ناجحة 
9 Aris kurnia 588 98 91 91 98 398 9921 فاشل 
1 arni azura 588 88 91 88 88 251 98291 ناجحة 
9 Ayu oktaviana 588 91 91 91 91 288 91 فاشل 
1 Bagus kurniawan 588 88 88 88 88 238 88 ناجحة 
01 Bayu ilham 588 91 98 98 91 398 9321 فاشلة 
00 Defrizal abdullah 588 91 91 98 91 391 92291 فاشلة 
04 Diah ayu permata 588 91 91 91 88 281 99231 فاشلة 
03 Galuh adji 588 88 88 91 88 251 98291 ناجح 
02 Hanida riska 588 91 98 98 91 398 9321 فاشلة 
05 m. akbar perdana 588 98 98 98 98 388 98 فاشل 
09 M.delsa 588 91 98 98 91 398 9321 فاشلة 
01 Nia safitri 588 91 91 91 91 288 91 فاشلة 
09 Nova adhelia putri 588 88 91 91 88 258 9921 ناجحة 
01 Puput cahya 588 88 88 91 88 251 98291 ناجح 

41 Rendy rohmansyah 588 88 88 91 88 
25

1 

 ناجح 98291

40 Reza putri 588 91 98 98 91 398 9321 فاشلة 
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44 Rifqi bayu 588 91 98 98 88 391 92291 فاشل 
43 Riska 588 91 91 91 88 281 99231 فاشل 
42 Rohmatul fauzi 588 98 91 98 88 391 92291 فاشل 
45 Salman alfa n 588 88 88 91 88 251 98291 ناجح 
49 Syaisar anjeli 588 91 98 98 98 381 95231 فاشل 
41 Vinka septia ningsih 588 91 91 91 91 288 91 فاشلة 
49 Zaqiah amanda 588 91 98 98 91 398 9321 فاشل 

2,8606       مجموع

5 
 

  67066       معدل

 
إن يف احملاضرة الثالثة للدورة األوىل أقامت الباحثة اإلختبارات الشفرية دلادة "البيت" 
فر  تتكون من اإلختبارات اللغوية وغَت اللغوية. أما اللغوية فر  اللفظ والشدة، واللىجة. 

 وغَت اللغوية فر  الشجاعة، والطالقة. 
للدورة األوىل يف احملاضرة ومن البيانات السابقة علمنا أن يف نتائج االختبارات 

األوىل، والثانية، والثالثة تغيَتات وتنميات اجليدة. حيث كانت نتيجة ادلعدل للدورة األوىل يف 
،  13،99، أما يف احملاضرة الثانية  حصلت عل، 14،40احملاضرة األوىل حصلت عل، 

 يف احملاضرة الثالثة. فسيأيت بياهنا كما يف القائمة التايل: 12،11و
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 التاسعةالحادية القائمة 
 كشف نتائج الطلبة للدورة األولى

 نتيجة المعدل مجموع النتائج المادة المحاضرة نمرة

 14،40 4144 البيت األوىل 0

 13،99 4199،45 البيت الثانية 4

 12،11 4119،15 البيت الثالثة 3

 
وأما رلموعة نتيجة ادلعدل للدورة األوىل اجملموعة من كل احملاضرات عل، شكل 

 رلمل ى  كما التايل:  
Mean :    ∑  

—–— 

∑  
 

 
 

 

  : البيان
 نتيجة ادلعدل : 
 رلموع النتيجة :  ∑
 رلموع احملاضرات :  ∑

Mean : 
14،40  +13،99  +12،11 

                 3    
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  =
 441،92   =13،90 

       3  
ومن نتائج السابقة علمنا أن نتائج تعلم الطلبة يف الدورة األوىل ى  : 

13،90 
 

  ممارسة نجاة الطلبة في التعلم للدورة األولى ( أ
للدورة األوىل باستخدام االسًتاتيجية  القراءةوفقا لنتائج مرارة الطلبة يف 

تزال ضعيفة. وذلك ألن نتيجة  وجدنا أن نتيجة الطلبة ملإفراز  البطاقات التعليمية
، ويف احملاضرة الثانية حصلت عل، 14،40ادلعدل للمىاضرة األوىل حصلت عل، 

يف احملاضرة الثالثة. حيث كانت النتيجة ادلرجوة ى   12،11، و13،99النتيجة 
. فيدل ذلك أن نتيجترم مل 13،90. أما رلموعة نتيجترم فقط حصلت عل، 15

 التعلم. حتصل عل، غاية مرجوة يف
إفراز  وللىصول إىل تلك الغاية فاستنفذت الباحثة االسًتاتيجية التعليمية 

حسن االستنفاذ وفقا للمادة ادلقدمة حينئذ. جبانب إرشادىا الطلبة عل،  البطاقات
التدريب ادلستمر خارج الفصل، وتنهيمرا الفصل ادلسرور عند الطلبة طوال تعلمرم 

ثانية كانت الباحثة تساعد الطلبة عل، حتليل مشكالهتم يف اللغة العربية. ويف الدورة ال
     إفراز  البطاقاتالتعلم باستخدام االسًتاتيجية التعليمية 
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 اإلصالحات للدورة األولى ( ب
نهرا من ادلشكالت ادلوجودة يف الدورة األوىل فتقدم الباحثة بعض 

 كما التايل:  اإللالحات للدورة بعدىا. ومن اإللالحات للدورة األوىل منرا
 إلالح إعداد التعليم. بتنهيم الفصل ادلسرور عند الطلبة يف التعلم. .0
 إرشاد الطلبة عل، التدريب ادلستمر يف نطق العربية خارج الفصل. .4
 شلارسة ادلفردات يف زلادثة الطلبة اليومية داخل الفصل وخارجو. .3
 لبذل اجملرود.  دعوة الطلبة إىل الفعالة يف التعلم وجتريز الفرلة الواسعة ذلم .2

ويف احملاضرة األوىل للدورة الثانية أقامت الباحثة االختبارات الشفرية دلادة " 
البيت". حيث أهنا تتكون من االختبارات يف تلفيظ ادلفردات، وادلناقشة، 
واالستجوابات. فر  زلتوية عل، االختبارات اللغوية وغَت اللغوية. واللغوية ضلو 

 األسلوب. وأما غَت اللغوية ضلو الشجاعة والطالقة. اللفظ، وتكوين اجلمل أي
ومن نتائج االختبارات اليت أقامترا الباحثة يف الدورة الثانية وجدنا تغيَتات 
وحتسينات يف أحوال تعلم الطلبة لكل زلاضرات. حيث كانت نتيجترم يف احملاضرة 

، 19،91، ويف احملاضرة الثانية حصلت نتيجترم عل، 15،92األوىل حصلت عل، 
يف احملاضرة الثالثة. وذلك دليل عل، أن نتيجة الطلبة يف الدورة الثانية قد  11،95و

 تغَتت وحتسنت شلا قبلرا.
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 العاشرةالقائمة 
 في المحاضرة األولى للدورة الثانية القراءةنتائج إختبارات الطلبة لمهارة 

 أسماء الطلبة نمرة
مبلغ 
 النتيجة

 نتيجة
صوت  البيان النتيجة مجموع

 الدقة
 نعومة ترتيل

عالمة 
 الترقيم

0 Abdul aziz 588 88 91 91 88 258 9921 ناجح 
4 Afif ahmad s 588 91 98 98 91 398 9321 فاشل 
3 Agung supriadi 588 88 88 91 88 251 9821 ناجح 
2 Ahmad ardi prayoga 588 98 98 98 98 388 98 فاشل 
5 Ahmad nur faqih 588 88 88 88 88 238 88 ناجح 
9 Aris kurnia 588 98 91 91 98 398 9921 فاشل 
1 arni azura 588 88 88 88 88 238 88 ناجحة 
9 Ayu oktaviana 588 91 91 91 88 281 99231 ناجح 
1 Bagus kurniawan 588 88 88 88 88 238 88 ناجحة 
01 Bayu ilham 588 91 91 98 91 391 92291 فاشلة 
00 Defrizal abdullah 588 91 91 91 91 288 91 ناجح 
04 Diah ayu permata 588 88 91 91 88 258 9921 ناجح 
03 Galuh adji 588 88 88 88 88 238 88 ناجح 
02 Hanida riska 588 91 91 98 91 391 92291 فاشلة 
05 m. akbar perdana 588 91 98 98 91 398 9321 فاشل 
09 M.delsa 588 91 98 98 91 398 9321 فاشلة 
01 Nia safitri 588 88 91 91 91 281 99231 ناجح 
09 Nova adhelia putri 588 88 88 91 88 251 98291 ناجح 
01 Puput cahya 588 88 88 88 88 238 88 ناجح 

41 Rendy rohmansyah 588 88 88 88 88 
23

8 
 ناجح 88

40 Reza putri 588 98 98 98 91 381 95231 فاشلة 
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44 Rifqi bayu 588 91 91 91 91 288 91 ناجح 
43 Riska 588 88 91 91 88 258 9921 ناجح 
42 Rohmatul fauzi 588 98 91 98 88 391 92291 فاشل 
45 Salman alfa n 588 88 88 91 88 251 98291 ناجح 
49 Syaisar anjeli 588 91 91 91 91 288 91 فاشل 
41 Vinka septia ningsih 588 91 91 91 88 281 99231 فاشلة 
49 Zaqiah amanda 588 91 91 98 91 391 92291 فاشل 

2,2806       مجموع

5 
 

  65067       معدل

إن يف احملاضرة األوىل للدورة الثانية أقامت الباحثة االختبارات الشفرية اليت تتكون 
 ادلفردات، وادلناقشة، واالستجوابات.من االختبارات يف تلفيظ 

يف احملاضرة الثانية للدورة الثانية  القراءةوأما رلموعة نتائج إختبارات الطلبة دلرارة 
 . 19،91بنتيجة ادلعدل  4054،5حصلت عل، 

 
 حادية عشرةالقائمة ال

 في المحاضرة الثانية للدورة الثانية القراءةنتائج إختبارات الطلبة لمهارة 

 أسماء الطلبة نمرة
مبلغ 
 النتيجة

 نتيجة
صوت  البيان النتيجة مجموع

 الدقة
 نعومة ترتيل

عالمة 
 الترقيم

0 Abdul aziz 588 88 88 91 88 251 98291 فاشل 
4 Afif ahmad s 588 91 91 98 91 391 92291 فاشل 
3 Agung supriadi 588 88 88 91 88 251 98291 ناجح 
2 Ahmad ardi prayoga 588 98 98 98 91 381 95231 فاشل 
5 Ahmad nur faqih 588 88 88 88 88 238 88 ناجحة 
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9 Aris kurnia 588 98 98 98 98 388 98 فاشل 
1 arni azura 588 88 88 88 88 238 88 ناجحة 
9 Ayu oktaviana 588 88 91 91 88 258 9921 فاشل 
1 Bagus kurniawan 588 88 88 88 88 238 88 ناجحة 
01 Bayu ilham 588 91 91 98 91 391 92291 فاشلة 
00 Defrizal abdullah 588 91 91 91 88 281 99231 فاشلة 
04 Diah ayu permata 588 88 88 91 88 251 98291 فاشلة 
03 Galuh adji 588 88 88 88 88 238 88 ناجح 
02 Hanida riska 588 91 91 91 91 288 91 فاشلة 
05 m. akbar perdana 588 91 91 98 91 391 92291 فاشل 
09 M.delsa 588 91 91 98 91 391 92291 فاشلة 
01 Nia safitri 588 88 91 91 88 258 9921 فاشلة 
09 Nova adhelia putri 588 88 88 88 88 238 88 ناجحة 
01 Puput cahya 588 88 88 88 88 238 88 ناجح 
41 Rendy rohmansyah 588 88 88 88 88 238 88 ناجح 
40 Reza putri 588 91 91 98 91 391 92291 فاشلة 
44 Rifqi bayu 588 91 91 91 88 281 99231 فاشل 
43 Riska 588 88 88 91 88 251 98291 فاشل 
42 Rohmatul fauzi 588 98 91 98 88 391 92291 فاشل 
45 Salman alfa n 588 88 88 88 88 238 88 ناجح 
49 Syaisar anjeli 588 91 91 91 88 281 99231 فاشل 
41 Vinka septia ningsih 588 88 91 91 88 258 9921 فاشلة 
49 Zaqiah amanda 588 91 91 91 91 288 91 فاشل 

  2,5205       مجموع
  68066       معدل
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يف احملاضرة الثالثة للدورة الثانية  القراءةوأما رلموعة نتائج إختبارات الطلبة دلرارة 
 .11،95بنتيجة ادلعدل  4091حصلت عل، 

 عشرةنية ثاالقائمة ال
 في المحاضرة الثالثة للدورة الثانية القراءةنتائج إختبارات الطلبة لمهارة 

 أسماء الطلبة نمرة
مبلغ 
 النتيجة

 نتيجة
صوت  البيان النتيجة مجموع

 الدقة
 نعومة ترتيل

عالمة 
 الترقيم

0 Abdul aziz 588 88 88 88 88 238 88 فاشل 
4 Afif ahmad s 588 91 91 91 91 288 91 فاشل 
3 Agung supriadi 588 88 88 88 88 238 88 ناجح 
2 Ahmad ardi prayoga 588 91 98 98 91 398 9321 فاشل 
5 Ahmad nur faqih 588 88 88 88 81 231 85231 ناجحة 
9 Aris kurnia 588 88 88 91 88 251 95231 فاشل 
1 arni azura 588 88 88 88 81 231 85231 ناجحة 
9 Ayu oktaviana 588 91 91 98 91 391 92291 فاشل 
1 Bagus kurniawan 588 8 8 91 91 88 258 9921 ناجحة 
01 Bayu ilham 588 88 88 88 88 238 88 فاشلة 
00 Defrizal abdullah 588 88 91 91 88 258 9921 فاشلة 
04 Diah ayu permata 588 88 88 88 88 238 88 فاشلة 
03 Galuh adji 588 88 88 88 81 231 85221 ناجح 
02 Hanida riska 588 91 91 91 88 281 99231 فاشلة 
05 m. akbar perdana 588 91 91 91 91 288 91 فاشل 
09 M.delsa 588 91 91 91 91 288 91 فاشلة 
01 Nia safitri 588 88 88 91 88 251 98291 فاشلة 
09 Nova adhelia putri 588 88 88 88 81 231 85231 ناجحة 
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01 Puput cahya 588 88 88 88 81 231 85231 ناجح 

41 Rendy rohmansyah 588 88 81 88 88 
23

1 
 ناجح 85.31

40 Reza putri 588 91 91 98 91 391 92291 فاشلة 
44 Rifqi bayu 588 88 91 91 88 258 9921 فاشل 
43 Riska 588 88 88 88 88 238 88 فاشل 
42 Rohmatul fauzi 588 98 91 98 91 398 9321 فاشل 
45 Salman alfa n 588 88 88 88 81 231 85231 ناجح 
49 Syaisar anjeli 588 88 91 91 88 258 9921 فاشل 
41 Vinka septia ningsih 588 88 88 91 88 251 98291 فاشلة 
49 Zaqiah amanda 588 91 91 91 88 281 99231 فاشل 

  ,2,6       مجموع
  66065       معدل

 
 وكشف النتائج الطلبة للدورة الثانية كما التايل:

 
 عشرة ثالثةالقائمة ال

 كشف نتائج الطلبة للدورة الثانية

 نتيجة المعدل مجموع النتائج المادة المحاضرة نمرة

 15،92 4043،15 دلرنةا األوىل 0

دلرنةا الثانية 4  4054،5 19،91 

دلرنةا الثالثة 3  4091 11،95 
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وأما رلموعة نتيجة ادلعدل للدورة الثانية اجملموعة من كل احملاضرات عل، شكل رلمل 
 ى  كما التايل:  

Mean :    ∑   
—–— 

∑   

 

 
 

 

  : البيان
Mean :  ادلعدلنتيجة 
∑  رلموع النتيجة :  
∑  رلموع احملاضرات :  

   

Mean : 
15،92  +19،91  +11،95 

                 3    

  =
 431،59   =19،95 

       3  
 

 19،95ومن نتائج السابقة علمنا أن نتائج تعلم الطلبة يف الدورة الثانية ى  : 
باستخدام االسًتاتيجية التعليمية الفكرة أما كشف نتائج مرارة الطلبة يف الكالم 

 ادلزدوجة للدورة األوىل والثانية وفق البيانات السابقة، كما التايل:
 



 
 
55 

 عشرة رابعةالقائمة ال
 كشف نتائج الطلبة للدورة األولى والثانية

 نتيجة المعدل مجموع النتائج المادة المحاضرة نمرة
 14،40 4144 البيت األوىل 0
 13،99 4199،45 البيت الثانية 4
 12،11 4119،15 البيت الثالثة 3
دلرنةا الرابعة 2  4043،15 15،92 
دلرنةا اخلامسة 5  4054،5 19،91 
دلرنةا السادسة 9  4091 11،95 
 

ودلعرفة مجي  تنميات الطلبة يف التعلم لكل احملاضرات علينا رأية الصورة البيانية 
 التالية: 
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 الصورة البيانية
 لنموة نتائج الطلبة المعدلة في الدورة األولى والثانية

 

 
 

من الصورة البيانية السابقة رأينا أن مقدار صلاة الطلبة ترتق  يف كل الدورة. وبناء 
 عل، نتائج ادلعدلة لكل احملاضرات السابقة فوجدنا رلموع النتائج الكل  كما التايل:

 
Mean :    

∑   
—–— 
∑   

 

      

      : البيان
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Mean : نتيجة ادلعدل     
∑      رلموع النتيجة :  
∑      رلموع احملاضرات :  

       
 المحاضرة الثانية  المحاضرة األولى

Mean : 
14،40  +13،99  +
12،11 

                 3    

 
Mean : 

15،92  +19،91  +
11،95 

                 3    

  = 441،92   =13،90 
       3  

   = 431،59   =19،95 
       3  

 
باستخدام االسًتاتيجية  القراءةإن تركيز ىذا البىث يف منوة نتائج الطلبة يف مرارة 

ومن األمور اليت يراد حبثرا يف ىذا البىث ى  اللفظ، وتكوين  إفراز  البطاقاتالتعليمية 
 اجلمل أي األسلوب، والشجاعة، والطالقة.

إفراز  دلادة اللغة العربية باستخدام االسًتاتيجية التعليمية  القراءةوالتعليم عل، مرارة 
. وكانت ادلدرسة يف ىذه القراءةىو مجي  عمليات الطلبة يف تنمية مرارهتم يف  البطاقات

احلالة كمرشدة الطلبة يف مجي  عمليات تعلمرم بتصميم عملية التعليم ادلسرورة عند الطلبة 
دللل يف التعلم. ضلو تنهيم الفصل بتغيَت غرفة التعلم حسب احلاجة ألن ال يشعروا بالسآمة وا

 واستخدام الوسائل ادلختلفة مبشاركة الطلبة.
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تكون بتلفيظ الطلبة  إفراز  البطاقاتواإلجرءات هبذه االسًتاتيجية التعليمية 
الكلمات أو األلوات العربية بلىجة جيدة من سلارجرا الصىيىة وبتعبَت أرائرم 

م شفريا بوسيلة اللغة العربية. وعل، ادلدرسُت إختيار االسًتاتيجية التعليمية ادلالئمة ومشاعرى
ألن ال يكون التعليم مبنيا وسكينا ويسبب ذلك عل، سآمة الطلبة يف  القراءةيف تعليم مرارة 

 التعلم.
ن ادتإفراز  البطاقبناء عل، البيانات واحلقائق السابقة علمنا أن االسًتاتيجية التعليمية 

. حيث يقدر هبا القراءةطرائق  تعليم اللغة العربية ادلالئمة وعل، وجو خاص يف تعليم مرارة 
الطلبة عل، التعلم النقدي باالعتماد عل، النفس ألن الطلبة يشًتكون يف مجي  عمليات 

 التعلم حىت يقدروا عل، االتصاالت بينرم باللغة العربية.
 

 للدورة الثانيةممارسة نجاة الطلبة في التعلم  ( ت
وفقا لنتائج اإلجرءات يف الدورة الثانية وجدنا تغيَتات وحتسينات يف أحوال 

أي  13،90تعلم الطلبة. حيث كانت نتيجترم يف الدورة األوىل فقط حصلت عل، 
% من نتيجترم  41%. فألبىت نتيجترم يف الدورة الثانية ترتق  إىل  53

 ل، منوة نتيجترم اجليدة. %. وذلك دليل ع 94اي  11،95السابقة ب 
ومن مث أن اإلجرءات يف الدورة الثانية تدل عل، مقدار استنفاذ االسًتاتيجية 

ادلناسبة باإلجرءات يف الدورة  القراءةاجليد يف تعليم مرارة إفراز  البطاقات التعليمية 
 األوىل. 
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ية نهرا من نتائج اختبارات الطلبة الشفرية، علمنا أن استخدام االسًتاتيج
يف الدورة الثانية تؤثر عل، تنمية جيدة دلرارة الطلبة يف إفراز  البطاقات التعليمية 
. حيث كانت 11،95. وذلك بنموة نتيجترم يف احملاضرة السادسة ب القراءة

. وذلك دليل عل، أن 19،91نتيجترم يف احملاضرة اخلامسة فقط حصلت عل، 
. ألن رلموع 15يف الدورة الثانية فر  نتيجترم قد حصلت عل، مبلغ النتيجة ادلعينة 

 مبلغ النتيجة. 19،95نتائج ادلعدلة عل، شكل رلمل قد حصلت عل، 
 
 



 الباب الخامس
 االختتام

 
 االستنتاج . أ

وفقا لنتائج اإلجرءات وحتليل البيانات اليت أقامتها الباحثة يف الدورة األوىل 
وجدنا تغيريات وحتسينات يف أحوال  القراءةوالثانية يف درس اللغة العربية دلادة مهارة 

تعلم الطلبة لكل حماضرات. وذلك بنظر نتائج ادلعدل لكل احملاضرات. حيث كانت 
ب  2،27:نتيجتهم يف احملاضرة األوىل للدورة األوىل دلادة "البيت" حصلت على 

مشًتكني. ويف احملاضرة الثانية للدورة األوىل دلادة "البيت" حصلت نتيجتهم على  ;2
مشًتكني. وأما  ;2يف  احملاضرة الثالثة ب  ::،7:مشًتكني. و ;2ب  9;،6:

" وجدنا أن نتيجتهم حصلت على دلهنةنية دلادة "ايف احملاضرة األوىل للدورة الثا
" حصلت  دلهنةامشًتكني. ويف احملاضرة الثانية للدورة الثانية دلادة "  ;2ب  7;،8:

اضرة الثالثة للدورة الثانية دلادة " يف احمل 8;،::مشًتكني. و ;2ب  :;،9:على 
 مشًتكني. ;2" ب  دلهنةا

بناء على نتائج البحث السابقة، علمنا أن استخدام االسًتاتيجية التعليمية 
ترقية مهارة القراءة يف مدرسة الثانوية  يف الدورة الثانية تؤثر على إفراز البطاقات

% يف  28د الطلبة الناجحني ب . وذلك لنموة عداإلسالمي ادلتكاملة توالنج باونج
 78% ب  86الدورة الثانية. حيث كان الناجحون للدورة األوىل حصلت على 
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طلبة وىم من الناجحني. وذلك دليل على  28% يف الدورة الثانية ب  2;طلبة. و
 منوة نتيجتهم اجليدة. 

ية ومن مث أن اإلجرءات يف الدورة الثانية تدل على مقدار استنفاذ االسًتاتيج
ادلناسبة باإلجرءات يف الدورة  القراءةاجليد يف تعليم مهارة  إفراز البطاقاتالتعليمية 

. حيث كانت البيانات القراءةاألوىل. فتنمة أحوال تعلم الطلبة بتنمية نتائجهم يف 
عن تغيريات أحواذلم مكتوبة يف ملحوظات البحث اليت فيها نتائج ادلالحظة وادلقابة 

. القراءةوالوثائق. ومن تغيرياهتم حنو تنمية مهة الطلبة ورغبتهم يف التعلم دلادة مهارة 
 ربية.الطلبة على التدريب بنطق الع إفراز البطاقاتفتدعو ىذه االسًتاتيجية التعليمية 

 
 االقتراحات . ب

ترقية مهارة القراءة  علىوفقا لنتائج اإلجرات ذلذا البحث اليت قامت هبا الباحثة 
، وإلمتام اإلجرءات على عملية  يف مدرسة الثانوية اإلسالمي ادلتكاملة توالنج باونج
 التعلم فيو، فتقدم الباحثة بعض االقًتاحات كما التايل:

وعلى  جية التعليمية ادلالئمة يف تعليم اللغة العربيةعلى ادلدرسة إستخدام االسًتاتي
. ولتدعوا طلبتها على مشاركة مجيع انشطات وإجرءات قراءةوجو خاص دلادة مهارة ال

التعلم يف الفصل لتكون غرفة التعلم مسرورة عند الطلبة يف التعلم. وعلى ادلدرسة إلقاء 
ات لكل يوم، لتساعهم يف التعويد ادلفردات اليومية إىل الطلبة على األكثر ثالث مفرد

 على نطق العربية يف حمادثتهم اليومية.
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 قيةيم اللغة العربية ادلناسبة لًت من طرائق تعل إفراز البطاقاتواالسًتاتيجية التعليمية 
دلشاركة الطلبة يف مجيع عمليات التعلم حيث هبا تساعدىم على إستيالء   القراءةمهارة 
 . القراءةمهارة 
 

 االختتام . ت
احلمد هلل والشكر على نعم اهلل وتوفيقو حىت تقدر الباحثة على امتام ىذا البحث 
اإلجرءات. فإن اخلطيئة والنسيان يف كتابة ىذ البحث واعداده لكثرية مجة. وىو بعيد 
عن الكمال والتمام فالبد من اكتساب النقد واالقًتاحات الداعمة لتحسينو يف 

 ادلستقبل.
ذا البحث نافعا لقراءه ووأخريا تسأل اهلل الباحثة السالمة عسى أن يكون ى

والعافية ورزقا حالال طّيبا مباركا واسعا جلميع ادلشتكني الذين بذلو جهدىم ونصف 
أوقاهتم يف مساعدة الباحثة على إمتا ىذا البحث اإلجرءات. وعسى أن يفيد الباحثة 

 .ىذا الباحث خاصة وقارءه عامة. آمني يارّب العادلني
 
 

 
 



 



 



 

 

LAMPIRAN 

 



 القرأ ة

ُ رُ كُ اُبُ احُ بُ صُ ُمُ وُ الن ُُنُ مُ ُمُ وُ قُ .ًُ ُدُ جُ مُ ُبُ الُ طُ ُانُ مُ ث ُاغُ  ُ ُأ ُضُ وُ ت ًُ ُُاُث  ًُ ُضُ وُ ال ُُدُ ؼُ ب ُ.ُوُ ُامُ مُ حُ ال ُُف  ُُب ُىُ ذُ و 
 
ُا ُص ُل ُُدُ جُ س ُمُ ُال ُل  ُ ُحُ بُ الص ُُةُ ل  .ُةُ اػ ُج 

ُالص ُُدُ ؼُ ب ُوُ  ُؼُ ب ُُأ ُرُ قُ ً ُُةُ ل  ُأُض  ُ ُ.نُ أأُرُ قُ ال ُُنُ مُ ُت ُيُ ال   ُُعُ جُ رُ ٍ ُُث 
ُا ُ ذُ ُدُ ؼُ ب ُ.ُوُ لُ س ُت ُغُ َ ُل ُُت ُُ ُبُ ُال ُل  ٌُ ُُل  ُ ُدُ ؼُ ت ُس   ُىُ ل  ُُاب 

 
ُا ُ.ُةُ سُ رُ دُ مُ ُال ُل 

 ُ ُ ُرُ وُ طُ فُ ال ُُانُ مُ ث ُغُ ُلُ اوُ ن ُت ًُ ُُةُ سُ ادُ السُ ُةُ اػ ُالسُ ُف  ُُب ُىُ ذُ ً ُُث 
 
ُا ُأأُُعُ مُ ُةُ سُ رُ دُ مُ ُال ُل  ُ وُ ائ ُق ُدُ ص  ُ ؼُ ت ًُ ُُةُ سُ رُ دُ مُ ال ُُ.ُف  ُةُ غ الل ُوُ ُةُ َ ُب ُرُ ؼُ ال ُُةُ غ الل ُُانُ مُ ث ُغُ ُّل 

ُ
 
ُ ال  ُ غ ُوُ ُاب ُسُ حُ ال ُوُ ُةُ ً ُزُ لُ ن  ُ ذُ ُي  ُ.ل 

ُ ن ُث ُ ُت  ُ ُيي  ُُةُ اسُ رُ ال  ُ غُ ُةُ َُ اهُ الث ُُةُ اػ ُُالسُ ف  ُ ا.ُف ُرُ ي ظُ ُةُ ش  ُُانُ مُ ث ُغُ ُعُ جُ ي 
 
ُا ُ افُ حُ ل ُب ُُت ُُ ُبُ ُال ُل  ُ ُل  ُص ًُ ُُث  ُُصُ ّل  ُ اءُ دُ غ ال ُُلُ اوُ ن ُت ًُ ُ,ُوُ رُ يُ الظُ ُةُ ل  ُ:ُث 

ُ س ٌُ ُ َُُ ل ُق ُُامُ ن ًُ ُوُ أأُُحُ ً ُت  .ل   

ُوُ  ُصُ ُدُ ؼُ ,ُب ُاءُ سُ مُ ُال ُف  ُ ؼُ ال ُُةُ ل  ُُانُ مُ ث ُغُ ُب ُىُ ذُ ,ًُ ُص 
 
ُا ُأأُُعُ مُ ُمُ دُ ق ُال ُُة ُرُ كُ ُبُ ؼُ ل َُ ُل ُُب ُؼُ ل ُمُ ُال ُل  .وُ ائ ُق ُدُ ص   

ُوُ  ُص ًُ ُُةُ ؼُ ابُ السُ ُةُ اػ ُُالسُ ف  ُص ُُانُ مُ ث ُُغُ ل   ُ ُاءُ شُ ؼُ ال ُُةُ ل  ُ مُ ال ُُات ُب ُاجُ وُ ال ُُلُ مُ ؼُ ً ُوُ ُوُ سُ ؤُ رُ دُ ُرُ اكُ ذُ ً ُُث  ُ ةُ َ ُل ُن  .امُ ن ًُ ُُ,ث   

ةالقراُ:همارة  

ُُك  ُ ل 1ُ
 
ُ ُانُ سُ و ُا ُخُ ُلُ ع  ُأ ُُوُ تُ ن ُي ,ُمُ دُ مُ حُ اُمُ ذُ .ُىُ ُوُ تُ ن ُيُ مُ ُوُ ىُ ُاص  ُ ُةُ سُ رُ دُ مُ ال ُُفُ ُلُ مُ ؼُ ً ُُوُ .ُىُ ادُ ت ُس   ُ.ُال  ُُب ُىُ ذُ ً ُُاذُ ت ُس  

 
ُا ُل 

ُ ةُ سُ رُ دُ مُ ال ُ ُ ؼُ َ ُل ُُمُ وُ ً ُُك  ُالت ُُّل   .مُ ل  ذ   

ُ ذُ وُ 2 ُ ُل  ُدُ نُ ي مُ ُوُ تُ ن ُيُ وُمُ رُ ع  ُ ؼُ ً ُُوُ .ُىُ س  ُُّل   ُدُ نُ يُ مُ .ُال ُةُ ن ًُ ُدُ مُ ُال ُف  ُُب ُىُ ذُ ً ُُس 
 
ُا ُ ُةُ ن ًُ ُدُ مُ ُال ُل  ُ ب َُ ُل ُُمُ وُ ً ُُك  ُرُ ادُ مُ ال ُوُ ُت ُوُ َُ بُ ال ُُن  ُدُ جُ س ُمُ ال ُوُ ُس 

ُ غ ُوُ  ا.ىُ ي   

ُ ةُ ب ُُ ُبُ اُطُ ت  ُن ُيُ ,ُمُ بُ ن ًُ ُزُ ُهُ ذُ ىُ وُ 3 ُُلُ مُ ؼُ ث ُُ.ُه  ُُب ُىُ ذُ ث ُُةُ ب ُُ ُبُ طُ ى.ُاُلفُ شُ ت ُس ُمُ ُال ُف 
 
ُا ُ فُ شُ ت ُس ُمُ ُال ُل  ُر ُمُ ال ُُجُ الُ ؼُ ت ُل ُُمُ وُ ً ُُىُك  .ض   

ُ ث ُوُ 4 ُ ُةُ ضُ ر  ُمُ اُمُ ت  ُن ُي ,ُمُ ةُ مُ اطُ ف ُُل  ُُلُ مُ ؼُ ث ُُه  ُُب ُىُ ذُ ث ُُةُ ضُ ر  ُمُ مُ ا.ُال ُضُ ً ُىُأُأفُ شُ ت ُس ُمُ ُال ُف 
 
ُا ُ فُ شُ ت ُس ُمُ ُال ُل  .ةُ ب ُُ ُبُ الطُ ُدُ اػُ سُ ت ُل ُُمُ وُ ً ُُىُك   

ُقُ ً ُدُ اُص ُذُ ىُ 
 
ُ ي,ُا ُُب ُىُ ذُ ً ُُوُ .ُىُ ذُ َُ مُ ل ُث ُُوُ .ُىُ مُ الُ سُ ُوُ س 

 
ُا ُُمُ يُ أأُُةُ ت ُس  ُُةُ سُ رُ دُ مُ ُال ُل  ُلُ ُاُ ف  ُُبُ ىُ ذُ ً ُُنُ ل ُُوُ .ُىُ ع ُوُ بُ س  

 
ُا ُُةُ سُ رُ دُ مُ ُال ُل  ُمُ وُ ًُ ُف 

ُ طُ ؼُ ال ُُمُ وُ ً ُُوُ ه ُلُأ,ُلُ دُ حُ لُأاُ  .ل   

 

 

 



 

دُ  .1 م  ح  ُم  ي ن ة  ام   م 

ت ادُ  .2 ُال س   ل  م  ًُ ؼ   ا ٍ ن 

3. ُ م  ًُ و  ُك   ة  س  ر  د  ُال م  ل 
 
ُا ُال س ت اذ  ى ب  اًُ ذ  ا ذ  ؟مل   

؟ .4 ت اد  وُأ س   ر   ىلُع  

ف ىُ .5 ت ش  س  ُال م  ُف  ر  ُع   ل  م  ًُ ؼ  ل   ى 

ُ؟ .6 ُ ب ة  ب  ُالط  اػ د  ُج س  ن   م 

7. ُ ب  ى  اُث ذ  ا ذ  ف ىُ؟مل  ت ش  س  ُال م  ل 
 
ُا ة  ر  ض  م  ال م   

؟ .8 د  أح  ُال  م  ًُ و  ُف  ة  س  ر  د  ُال م  ل 
 
ُا َ ذ  ُالت  ل م  ب  ى  ًُ ذ  ل   ى 



Hasil wawancara pada siklus I 

No Pedoman Wawancara Jawaban Siswa 

Tertinggi (Kemampuan) Terendah 

(Kemampuan) 

1 Kesukaan terhadap 

pelajaran bahasa Arab  

 

 

1. (Responden)  

 

Suka, Karena bahasa 

Arab itu bahasa yang 

menurut saya sering saya 

temui dan pokoknya 

asyik walau kadang ada 

kosakata baru  

 

1. (Responden)  

 

Suka, tetapi kosakata 

yang saya tahu sangat 

sedikit.  

2 Menyukai terhadap 

pengajaran pelajaran 

bahasa Arab setelah 

diterapkan strategi card 

sort 

 

1. (Responden)  

 

Suka, karena kalau 

bahasa terutama bahasa 

Arab itu sulit, tetapi kalau 

sering dibiasakan 

membaca akan semakin 

mudah dan bisa.  

 

1. (Responden)  

 

Suka, karena dalam 

menerangkan asik dan 

sedikit lebih paham.  

3 Kesulitan yang dirasakan 

ketika membaca bahasa 

Arab  

 

 

1. (Responden)  

 

Masih, kadang kurang 

fasih membacanya 

 

1. (Responden)  

 

Masih, kosakata yang 

saya tahu atau paham 

sedikit.  

4 Perasaan ketika mengikuti 

pelajaran bahasa Arab 

dengan menggunakan 

Strategi card sort 

 

1. (Responden)  

 

Senang, karena dengan 

strategi tersebut kita 

belajar membaca bahasa 

arab dengan memainkan 

kartu sortir, berdiskusi 

dan berpendapat dan 

menyampaikan pendapat 

di depan kelas dengan 

menggunakan bahasa 

Arab walaupun masih 

 

1. (Responden)  

 

Senang, menambah 

wawasan.  



belum lancar. 

 

5 Saran terhadap pelajaran 

bahasa Arab, 

keterampilan membaca 

selanjutnya  

 

 

1. (Responden)  

 

Strategi card sort harus 

tetap dilanjutkan, selain 

kita dengan card sort kita 

harus belajar cara 

pengucapan bahasa Arab 

karena itu juga penting.  

 

1. (Responden)  

 

Kalau menerangkan 

diartikan supaya saya 

lebih tahu dan lebih 

paham.  

 

Hasil wawancara pada siklus II 

No Pedoman Wawancara Jawaban Siswa 

Tertinggi (Kemampuan) Terendah (Kemampuan) 

1 Kesukaan terhadap 

pelajaran bahasa Arab  

 

1.(Responden)  

 

Suka, karena kalau 

tambah kosakata akan 

mempermudah 

membaca bahasa Arab.  

1.(Responden)  

 

Suka, karena kalau 

tambah kosakata akan 

mempermudah 

mengetahui arti dalam 

membaca bahasa Arab.  

2 Menyukai terhadap 

pengajaran pelajaran 

bahasa Arab setelah 

diterapkanstrategi card 

sort 

1.(Responden)  

 

Semakin suka, karena 

kita sudah mengetahui 

cara belajar berbicara 

bahasa Arab dengan 

mudah, dan kita 

semakin terbiasa 

membaca dan berbicara 

bahasa arab. 

1.(Responden)  

 

Suka, karena dapat 

menciptakan lingkungan 

bahasa Arab dengan 

strategi tersebut.  

3 Kesulitan yang dirasakan 

ketika membaca bahasa 

Arab  

 

1.(Responden)  

 

Sedikit kesulitan, 

kurang menguasai 

kosakata yang baru.  

1.(Responden)  

 

Merasa kesulitan karena 

kurang latihan membaca 

dan kurang kosa kata.  

4 Perasaan ketika 

mengikuti pelajaran 

bahasa Arab dengan 

menggunakan strategi 

1.(Responden)  

 

Senang, karena dengan 

model tersebut kita 

1.(Responden)  

 

Senang, menambah 

wawasan baru tentang 



card sort mampu berkarya dalam 

membaca bahasa Arab 

dengan gaya bahasa kita 

meskipun kadang tidak 

terlalu banyak yang 

diketahui artinya. tapi 

kita berani untuk 

praktek langsung.  

strategi belajar membaca 

bahasa Arab.  

5 Saran terhadap pelajaran 

bahasa Arab, 

keterampilan membaca 

selanjutnya  

 

1.(Responden)  

 

Strategi card sort harus 

tetap diterapkan, agar 

kita terbiasa membaca 

dengan cara yang 

menyenagkan  

1. (Responden)  

 

Saran saya banyak-

banyak memberikan 

motifasi agar semangat 

belajar bahasa Arab.  

 

 

 

 



OBSERVASI AKTIVITAS PENELITI 

 

Nama Sekolah : SMP Islam Terpadu Nurul Iman 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/ Semester  : VIII / Genap 

 

No Aspek yang diamati 
Hasil Pengamatan 

Baik Cukup Kurang 

1. Penguasaan peneliti terhadap strategi card 

sort 
√  

 

2. Peneliti memberi contoh peserta didik 

membaca bahasa Arab yang benar 
 √ 

 

3. Peneliti menginstruksikan peserta didik 

untuk berdiskusi dengan bahasa Arab  
√  

 

4.  Peneliti mengajukan pertanyaan kepada 

peserta didik  
 √ 

 

5. Peneliti memberikan evaluasi   √  

 

 



PANDUAN WAWANCARA KEPADA SISWA 

 

Nama  : 

Hari/Tgl : 

 

1. Apakah anda menyukai pelajaran bahasa Arab? 

2. Apakah guru bahasa Arab dalam mengajar bahasa Arab menyenangkan karena banyak 

menggunakan metode pembelajaran? 

3. Apakah guru bahasa Arab mengajar menekankan pada aspek pengetahuan bahasa 

sehingga anda merasa belajar bahasa Arab sebagai beban? 

4. Apakah anda mengalami kesulitan dalam belajar bahasa Arab? Uraikan kesulitan anda! 

5. Apakah guru dalam mengajar bahasa Arab lebih banyak ceramah menjelaskan bacaan, 

terjemah/arti kata sehingga peserta didik cenderung pasif? 

6. Berikan saran anda terhadap pembelajaran qira’ah selanjutnya? 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

 

Nama Sekolah : SMP Islam Terpadu Nurul Iman 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Kelas / Semester :  VIII 

Alokasi Waktu :  2x45  Menit pelajaran 

Pertemuan Ke :    

 

A. Standar Kompetensi: 

3.  Memahami wacana tertulis berbentuk paparan tentang  

 النّشاطات في البيت

 

B. Kompetensi dasar: 

Qiro’ah ( membaca ) 

3.1  Membaca nyaring  kata, frasa dan atau kalimat dalam wacana 

tertulis tentang النّشاطات في البيت   dengan tepat 

 

3.2  Mengidentifikasi bentuk dan tema wacana dan dialog secara tepat  

 

 3.3 Menemukan makna dan gagasan atau ide wacana tulis dan dialog 

 secara tepat النّشاطات في البيت

 

 

  

I. Tujuan pembelajaran: 

 

Setelah proses pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu: Membaca nyaring  kata, 

frasa dan atau kalimat, mengidentifikasi  tema wacana, memperoleh  informasi umum, 

informasi tertentu dan atau rinci dari wacana tulis tentang kegiatan dirumah. 

II. Materi Pembelajaran: 

 

Wacana tentang kegiatan dirumah 

 

أُ ِِفْ الَْحَماِم . َوبَْعَد الُْوُضْو  . يَُقْوُم ِمَن النَّْوِم َصَباًحا ََبِكًرا ُُثَّ يَتََوضَّ اعًَة. َوبَْعَد اُعثَْماُن َطاِلٌب ُمِجدٌّ ْبِح ََجَ ََلِة الصُّ ََل الَْمْسِجِد ِلصَّ
ِ
يَْذَهُب ا

ََلِة يَْقَرُأ بَْعَض اْْلَََيِت ِمَن الُْقْرَأِن. ُُثَّ يَ  ََل الَْمْدَرَسِة. الصَّ
ِ
َهاِب ا تَِعدُّ ِِلَ ََل الَْبيِْت ِلَيْغتَِسَل. َوبَْعَد َذِِلَ يَس ْ

ِ
 ْرِجُع ا

ََل الَْمْدَرَسِة َمَع َأْصِدقَائِِه. ِِفْ الْ 
ِ
اِدَسِة يَتَنَاَوُل ُعثَْماُن الُْفُطْوَر ُُثَّ يَْذَهُب ا اعَِة السَّ ُ ُعثَْمانُ ِِفْ السَّ ِلْزِيةَّ  َمْدَرَسِة يَتََعََّّ ْْنِ

ِ
ُّغََة اْْل اللُّغَُة الَْعَرِبيََّة َوالل

.  َوالِْحَساَب َوغَْْيَ َذِِلَ

ََل الَْبيِْت َِبلَْحاِفََلِ ُُثَّ 
ِ
ِجُع ُعثَْماُن ا َة ُظهًْرا. فََْيْ َّاِهَيِة َعْْشَ اعَِة الث َراَسُة ِِف السَّ ي ْ اّلِ ْهِرو َويَتَنَاَولُ ثَنََْتِ ُُّ ََّ َصََلَة ال الْغََداَء: ُُثَّ يَْسََتِيُْح َأْويَنَاُم   يَُص

 قَِلْيًَل.

ََل الَْملَْعِب ِلِيلَْعَب ُكَرَة الْقََدِم َمَع َأْصَدقَائِ 
ِ
و يَْذَهُب ُعثَْماُن ا ِه.َوِِف الَْمَساِءو بَْعَد َصََلِة الَْعْْصِ  

اِبَعِة يَُصّّلِ ُعثَْماُن َصََلَة الِْعَشاِء ُُثَّ  اعَِة السَّ يَُذاِكُر ُدُرْؤَسُه َويَْعَمُل الَْواِجبَاِت الَْمْْنِِليََّةوُُثَّ يَنَاُم. َوِِف السَّ  

 

 

 



Metode: 
 

 Diskusi 

 Metode sam’iyah waa syafawiyah 

 

III. Langkah Pembelajaran: 

 

NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN MEDIA/SUMBER WAKTU 

1 Pendahuluan  10 menit 

  Guru mengucapkan salam sebagai pembuka 

pertemuan dan menanyakan kabar siswa. 

 Guru mengecek kehadiran siswa 

 Guru bersama siswa mengecek kesiapan 

perangkat pembelajaran 

 Guru menyampaikan informasi tentang materi 

yang akan disampaikan yaitu menggunakan 

strategi card sort, dan menyampaikan 

Kompetensi dasar dan indikator pencapaian. 

  

 

Pengalaman pribadi 

 

2 Kegiatan Inti  65 menit 

  Membahas kegiatan dirumah rumah minggu 

lalu 

 Pendidik menjelaskan materi tentang المهنة 

 Menirukan lafal guru dalam membaca 

kata/frasa/kalimat 

 Membaca wacana dengan nyaring di depan 

kelas 

 Pendidik memberikan pertanyaan kepada 

peserta didik kemudian pesertadidik diberikan 

waktu untuk berfikir. 

 Pendidik meminta peserta didik untuk 

membuat kelompok, disetiap kelompok terdiri 

dari 4 orang. 

 Pendidik membagikan kartu secara acak 

kepada tiap kelompok. 

 Peserta didik berdiskusi dengan mencocokkan 

kartu yang dimilikinya dengan kartu yang 

tertempel di papan tulis dengan teman 

sekelompoknya untuk memecahkan pertanyaan 

guru. 

 Peserta didik membacakan isi kartu yang 

sudah disesuaikan dan menyampaikan hasil 

diskusinya disepan kelas. 

 Pendidik memberikan kesimpulan dan 

 

 

 

 

 

 

Guru/Buku Paket 

 

 

 



meluruskan dan menambah jawaban peserta 

didik. 

  

3 Penutup  10 menit 

  Guru memberikan pertanyaan lisan/ soal latihan 

hasil belajar 

 Guru memberikan penjelasan dan memberikan 

pelurusan konsep jika ada yang kurang tepat 

 Guru bersama siswa merefleksi proses 

pembelajaran yang telah berlangsung, meliputi; 

kelemahan dan kelebihan, perasaan dan 

kesulitan yang dihadapi siswa 

 Pendidik menyampaikan rencana pembelajaran 

pada pertemuan berikutnya dan menutup 

pembelajaran dengan membaca hamdalah dan 

mengucapkan salam 

 

Instrumen latihan  

 
 
 
 

V. Sumber/Bahan/Alat Belajar/sumber media: 

 Guru 

 Buku paket Pelajaran Bahasa Arab 

 Ruang kelas 

 Papan tulis/spidol 

 

 

VI. Penilaian: 

 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Instrumen 

 

 Menjaga ketepatan bunyi 

baik dari segi mahraj maupun 

sifat bunyi. 

  Melafalkan 

kata/frasa/kalimat dengan 

tepat /kalimat dengan 

intonasi dan lafal yang tepat 

 Lancar tidak tersendat-sendat 

 Memperhatikan tanda baca. 

 Menjawab pertanyaan 

 

Tugas individu 

 

Tugas 

kelompok 

Test tulis  

 

 

Membaca 

nyaring 

 

Memilih 

dan 

menja-

wab 

 

Ulangan 

harian 

1. Bacalah dengan benar 

teks berikut! 

 

2. Temukan ide pokok dari 

setiap paragraf! 

 

Jawablah pertanyaan berikut 

dengan benar! 

 



Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Instrumen 

mengenai informasi tertentu 

dari wacana tulis 

 Mencocokkan tulisan dan 

mengisi potongan kata dialog  

dengan kata yang tepat.  

 

Tulis 

(Ulangan 

harian) 

 

 

 

KRITERIA PENILAIAN 

 

 

a. Membaca 

No Nama 

Kriteria 

Skor Ketepatan/ 

Kelancaran 

Menemukan 

informasi 

tersurat 

Menemukan 

ide pokok 

Menemukan 

pesan 

     

1 ahmad 100 100 100 100 400 

2 riska 50 100 50 100 300 

3 anisa 100 60 100 60 320 

       

 

 

 

Mengetahui     Bandar Lampung,  15 maret 2017 

Guru mata pelajaran     peneliti 

 

 

 

 

 

Aswin kepiwidiasti, S.Pi     inayatul millati 

    

 

 

 

    

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

 

Nama Sekolah : SMP Islam Terpadu Nurul Iman 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Kelas / Semester :  VIII 

Alokasi Waktu :  2x45  Menit pelajaran 

Pertemuan Ke :    

 

A. Standar Kompetensi: 

3.  Memahami wacana tertulis berbentuk paparan tentang  المهنة 

 

B. Kompetensi dasar: 

Qiro’ah ( membaca ) 

3.1  Membaca nyaring  kata, frasa dan atau kalimat dalam wacana tertulis 

tentang  dengan  tepat  المهنة

 

3.2  Mengidentifikasi bentuk dan tema wacana dan dialog secara tepat 

مهنةال  

 3.3 Menemukan makna dan gagasan atau ide wacana tulis dan dialog 

secara tepat 

 

 

  

I. Tujuan pembelajaran: 

 

Setelah proses pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu: Membaca nyaring  kata, frasa 

dan atau kalimat, mengidentifikasi  tema wacana, memperoleh  informasi umum, informasi 

tertentu dan atau rinci dari wacana tulis tentang profesi. 

II. Materi Pembelajaran: 

 

Wacana tentang profesi 

 

تَاٌد. ُهَو ًَْعَمُل يِف إلَْمْدَرَسِة .  ٌد, ِمهْنَُتُه ُأس ْ ٌل َخاٌص ُهَو ِمهْنَُتُه . َهَذإ ُمَحمَّ نَْساِن ََعَ
ِ
ََل إلَْمْدَرَسةِ ِلُكِّ إ

ِ
تَاُذ ًَْذَهُب إ ُُكَّ ًَْوٍم إْْلُس ْ

َ إلتَََّلِمَذ.  ِلُيَعّّلِ

2 َ ََل إلَْمِدًْنَِة ُُكَّ ً
ِ
ُ يِف إلَْمِدًْنَُة. إلُْمَهْنِدُس ًَْذَهُب إ ُرو ِمْهنَُتُه ُمهَْنِدٌس. ُهَو ًَُعّّلِ َها.ْوٍم ِلَيْبِِنَ إلُْبُيْوَت َوإلَْمَدإِرَس َوإلْمَ َوَذِِلَ َُعَ ْسِجَد َوغَْْيَ  

ََل إلُْمْستَْشَفى ُُكَّ 3
ِ
ًَْوٍم ِلُتَعاِلَج إلَْمْرََض. َوَهِذِه َزًْنٌَب, ِمْهنَُُتَا َطِبيْبٌَة. ِِهَ تَْعَمُل يِف إلُْمْستَْشَفى. إلَطِبيْبٌَة تَْذَهُب إ  

ِبيَبََة.َوِتْْلَ فَاِطَمٌة, ِمهْنَُُتَا ُمَمّرَِضٌة ِِهَ تَْعَمُل يِف إلُْمْستَْشَفى 4 َ ًَْوٍم ِلتَُساِعَد إلطَّ ََل إلُْمْستَْشَفى ُكل
ِ
َأًًْضا. إلُْمَمّرَِضُة تَْذَهُب إ  

ُبْوعِ. ُهوَ  ٍم يِف ْإُْلس ْ تََّة َأَّيَّ ََل إلَْمْدَرَسِة س ِ
ِ
ُه َساِلٌم. ُهَو ِتلِْمْيٌذ. ُهَو ًَْذَهُب إ ْْسُ

ِ
ِِ َهَذإ َصِدًِْقي, إ ََل إلَْمْدَرَسِة 

ِ
ْْ ًَْذَهَب إ َ َُّه ًَِوُم  ل ِد, ِلََأَّ ََ  ًَْوِم ْإَْل

.  إلُْعْطََلِ

 

III. Metode: 
 

 Diskusi 

 Reading method 



 Metode sam’iyah wa syafawiyah  

 

IV. Langkah Pembelajaran: 

 

NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN MEDIA/SUMBER WAKTU 

1 Pendahuluan  10 menit 

  Guru mengucapkan salam sebagai pembuka 

pertemuan dan menanyakan kabar siswa. 

 Guru mengecek kehadiran siswa 

 Guru bersama siswa mengecek kesiapan 

perangkat pembelajaran 

 Guru menyampaikan informasi tentang materi 

yang akan disampaikan yaitu menggunakan 

strategi card sort, dan menyampaikan 

Kompetensi dasar dan indikator pencapaian. 

  

 

Pengalaman pribadi 

 

2 Kegiatan Inti  65 menit 

  Membahas kegiatan dirumah rumah minggu 

lalu 

 Pendidik menjelaskan materi tentang المهنة 

 Menirukan lafal guru dalam membaca 

kata/frasa/kalimat 

 Membaca wacana dengan nyaring di depan 

kelas 

 Pendidik memberikan pertanyaan kepada 

peserta didik kemudian pesertadidik diberikan 

waktu untuk berfikir. 

 Pendidik meminta peserta didik untuk 

membuat kelompok, disetiap kelompok terdiri 

dari 4 orang. 

 Pendidik membagikan kartu secara acak 

kepada tiap kelompok. 

 Peserta didik berdiskusi dengan mencocokkan 

kartu yang dimilikinya dengan kartu yang 

tertempel di papan tulis dengan teman 

sekelompoknya untuk memecahkan pertanyaan 

guru. 

 Peserta didik membacakan isi kartu yang 

sudah disesuaikan dan menyampaikan hasil 

diskusinya disepan kelas. 

 Pendidik memberikan kesimpulan dan 

meluruskan dan menambah jawaban peserta 

 

 

 

 

 

 

Guru/Buku Paket 

 

 

 



didik. 

  

3 Penutup  10 menit 

  Guru memberikan pertanyaan lisan/ soal latihan 

hasil belajar 

 Guru memberikan penjelasan dan memberikan 

pelurusan konsep jika ada yang kurang tepat 

 Guru bersama siswa merefleksi proses 

pembelajaran yang telah berlangsung, meliputi; 

kelemahan dan kelebihan, perasaan dan 

kesulitan yang dihadapi siswa 

 Pendidik menyampaikan rencana pembelajaran 

pada pertemuan berikutnya dan menutup 

pembelajaran dengan membaca hamdalah dan 

mengucapkan salam 

 

Instrumen latihan  

 
 
 
 

V. Sumber/Bahan/Alat Belajar/sumber media: 

 Guru 

 Buku paket Pelajaran Bahasa Arab 

 Ruang kelas 

 Papan tulis/spidol 

 

 

VI. Penilaian: 

 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

Penilaian 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Instrumen 

 

 Menjaga ketepatan bunyi baik 

dari segi mahraj maupun sifat 

bunyi. 

  Melafalkan kata/frasa/kalimat 

dengan tepat /kalimat dengan 

intonasi dan lafal yang tepat 

 Lancar tidak tersendat-sendat 

 Memperhatikan tanda baca. 

 Menjawab pertanyaan 

mengenai informasi tertentu 

 

Tugas individu 

 

Tugas 

kelompok 

Test tulis  

 

 

Membaca 

nyaring 

 

Memilih 

dan menja-

wab 

 

Ulangan 

harian 

Tulis 

1. Bacalah dengan benar 

teks berikut! 

 

2. Temukan ide pokok dari 

setiap paragraf! 

 

Jawablah pertanyaan berikut 

dengan benar! 

 



Indikator Pencapaian Kompetensi 

Penilaian 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Instrumen 

dari wacana tulis 

 Mencocokkan tulisan dan 

mengisi potongan kata dialog  

dengan kata yang tepat.  

 

(Ulangan 

harian) 

 

 

 

KRITERIA PENILAIAN 

 

 

a. Membaca 

No Nama 

Kriteria 

Skor Ketepatan/ 

Kelancaran 

Menemukan 

informasi 

tersurat 

Menemukan 

ide pokok 

Menemukan 

pesan 

     

1 ahmad 100 70 80 70 320 

2 riska 100  70 80 70 320 

3 anisa 100 70 80 70 320 

       

 

 

 

Mengetahui     Bandar Lampung,  4 mei 2017 

Guru mata pelajaran     peneliti 

 

 

 

 

 

Aswin kepiwidiasti, S.Pi     inayatul millati 
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