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ملخص
مدرسة من الالثاني العربية لدى تالميذ الصف القراءةلترقية مهارة ) (Jigsawاستيراتيجية جيكسوتطبيق 

باندار المبونجالحكومية الثانيةالثانوية
إعداد:

راني سوريانداري
املدرس للغة العربية انه يدرس اال مبجرد النطق واحلكايةاىلاليت أجراها الباحثةاملالحظاتبناء على 

(Teaching Talk)ملهارة القراءة.ان هاذا تؤثر على خاصةلذلك تعلم العربية ال تركز على نقطة للمناقشةالتالمذ,يسمعو
%) نفرا وغري ناجح بالغ ٢٠,٥١(٨السلب مهارة القراءة لدى التالميذ.لبيانات االولية باجرائ االختبار, ان التالميذ ناجحا 

%) نفرا. ٧٩,٤٩(٣١
Jigsawاسترياتيجية جيكسوصياغة املشكلة يف هذا البحث هي :"هل تطبيق  قادر على ترقية مهارة )(

باندار المبونج؟" إضافة إىل صياغة املشكالت العالية احلكومية الثانيةمبدرسة الثاين اللغة العربية لدي تالميذ الصف القراءة
Jigsawاسترياتيجية جيكسوالسابقة, فأهداف هذا البحث هو ملعرفة تطبيق  التالميذ.العربيةالقراءةلرتقية مهارة )(

على عملية التدريس باستخدام يركزمبوضوع البحث (PTK)اإلجرائي الصفي البحث نوع هذا البحث هوف
باندار المبونج. و طريقة مجع العالية احلكومية الثانيةمبدرسة الثاين لدي تالميذ )Jigsaw( استرياتيجية جيكسوتطبيق

البيانات املستخدمة هي القابلة, و املالحظة, و األدلة الوثائقية و االختبار حلصول على البيانات. و أما يف حتليل البيانات 
استخدمت الباحثة التحليل النوعي

در على ترقية مهارة يف درس اللغة العربية يق)Jigsaw( استرياتيجية جيكسونتيجة هذا البحث هي أن و ال
. يظهر هذا احلال من دليل  ترقية التحصيل الدراسي لكل الدورة من الدورة املسبقة, الدورة األوىل, و الدورة الثانية ميكن القراءة

ان بالغ تلميذا, ٣٩من )Jigsaw( استرياتيجية جيكسوتفصيلها كما يلي: يف الدورة املسبق فبل قيام الباحثة بتطبيق 
يف دورة األوىل بعد قيام الباحثة بتطبيق .%) نفرا٧٩,٤٩(٣١بالغ كامل%) نفرا وغري  ٢٠,٥١(٨يذ ناجحا التالم

١٩بقدر كاملغري  %) و التلميذ الذي ٥١,٣نفرا (٢٠بقدر كاملتلميذا, ٣٩من )Jigsaw( استرياتيجية جيكسو
نفرا ٣٤على بقدر كاملتلميذا,  ٣٩أما يف الدورة الثانية من .%). املعىن يوجد الرتقية يف الدورة األوىل ٤٨,٧نفرا (

%. ٦٦,٦٦%). املعىن يوجد الرتقية يف الدورة الثانية بقدر ١٢,٨٣نفرا (٥علىبقدر كاملغري  %) و التلميذ الذي ٨٧,١٧(
العربية لدى تالميذ القراءةيقدر على ترقية مهارة )Jigsaw( استرياتيجية جيكسوفيمكن اخلالصة أن تطبيق 

.٢٠١٦_٢٠١٧باندار المبونج السنة الدراسية احلكومية الثانيةالثانويةمبدرسة الثاين الصف 





٢



إهداء

بإلقاء الشكر إىل اهللا تعـاىل، أهـديت هـذه الرسـالة إىل مـن يـرمحين ويعطيـين املعـين ىف حيـايت، 
خاصة ل :

مـن إمـا، احلمـاس والـدعمالذي قـد أعطتـين . ني ، روسديايت و حممد يوسفاحملبوبأمى و أىب .١
جهة املعنوية واملادية، والدعاء الذي التنقطع والتوجيه املفيد.

يف األنشــطة والبهجــة اينقــدمانالــذمــام سنتوســو وحممــد روزا فضــال )احملبــوب ( رزق ايأخــ.٢
أيامي اجلميلة

زوجي احملبوب روري عني الرفيق الذي قد اعطين توجيها و نشاطا..٣
أساتذين الذين قد أوجهوين، وعّلمواين حىت عرفت شيئا ما مل أعرف قبل..٤
النبونج.االسالمية احلكوميةجامعة رادين إنتانمجامعيت.٥



ترجمة الباحثة

. البنت ١٩٩٣ديسمبري سنة من ٣. ولدت بالتاريخ راين سوريانداريإن الباحثة باسم 
.روسدييتوالسيدة حممد يوسفأخوة. فهي بنت السيد ثالثةمن االويل

ومتت دراستها فيها سنة باندار المفوغمبدينة كراغ مريتمتبدأ دراستها باملدرسة االبتدائية  
تمرت دراستها يف معهد دار السالم كونتور للبنات األول للرتبية اإلسالمية احلديثة ، مث اس٢٠٠٥

.٢٠١٢مانتيغان جناوي جاوى الشرقية طلبا للعلوم الدينية وخترجت فيها سنة 
ويف السنةالتحقت الباحثة يف كلية الرتبية والتدريس لقسم اللغة العربية جبامعة رادين انتان 

.ملفونغ



شكر وتقديركلمة

محدا وشكرا هللا تعايل رب هذه الكائنات الذي لن يقف علي العاملني، حلمد هللا رب ا
أشكره على رمحتهمجيععلى اعطاء مجيع نعمه، ورمحته، وعنايته إيل مجيع الناس قي هذه الدنيا. و 

ذه كتابة هاحلواجز املوجودة يف  . الستكمال هذا البحثالفرصبعد أن أعطيت الكاتب سجودي
هو عبد اهللا كاتبةأن الب، ولكن مع الوعي الذايت وإصالح النفس للكاتبةالرسالة ليست شكوى 

ني متالزمني علي دائم. الصالة والسالمومهملة،ضعيفةالنسيان،اليت ال ميكن فصلها عن طبيعة 
اعته يفدائما شف، الذي ننتظر وأسرته وأصدقائه وأتباعهصلي اهللا عليه وسلم،سيدنا النيب حممد

.اآلخرةيوم

من خمتلف كثريةمساعدةوجدت الباحثة، البحثاحماولة االنتهاء من إعداد هذيف
جزيل الشكر بةتاالكت لذلك، يف هذه املناسبة شكر . األطراف، سواء يف شكل املادية واملعنوي

:إىلخصوصا و . مع مجيع املشاركة والتحفيزا البحث مجيع األطراف املعنية هلذإىل

كعميد جامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية املاجستري  ،خري األنواراحلاجّ كتورالدّ لسّيد ا.١
المبونج.

إنتان رادينيف جامعةالعربيةتعليم الّلغةقسمةرئيسكإرلينا املاجسترية  ةكتور الدّ األستاذة.٢
.المبونجاإلسالمّية احلكومّية

اتاإلرشادأعطى قدرف األّول الذيشكاملجستري، املاغونتور جحياكيسوماالدكتوراألستاذ.٣
.ه الرسالة العلميةهذإعداديفاتوالتوجيه



ات أيضاوالتوجيهاتاإلرشادأعطى قدرف الثاين الذيشكاملكمران, املاجسترياألستاذ.٤
الرسالة العلمية.إعداديف

لعربية جبامعة رادين مجيع املدرسني وأعضاء  املوظفني لكلية الرتبية والتعليم وقسم اللغة ا.٥
انتان اإلسالمية احلكومية المبونج، علي اعطاء املعارف إيل الكاتبة.

جامعة رادين انتان اإلسالمية التعليم الرتبية و القادة واملوظفني يف املكتبة املركزية وكلية.٦
من حيث مراجعة األدبيات اليت حيتاجها ولةسهاألمرالذي جعلاحلكومية المبونج. 

الكاتبة.
الذي .الثاين باندار المبونجثانوية احلكومية مبدرسة الاملدرسةرئيسكمششو رزال  سيد ال.٧

اليت قادها.املدرسةإلجراء البحث يف كاتبةيسمح لل
الثاين باندار المبونجثانوية احلكومية مبدرسة الكمدرسة اللغة العربية عبد البسيط،سيدال.٨

اليت هو يشرك يف هذا البحث.
العربية جبامعة رادين انتان اإلسالمية اللغة العربيةبقسم٢٠١٣مرحلةيف ئىاأصدقمجيع .٩

، حسن الكرمية:يف السالحلفصل األلف، وأصدقائي احملبوبةخاصة احلكومية المبونج.
.وغريهافجرينا،نور هسيايت، عناية امللةآنا موليانا، 

يفباحثةالواساعدهم قدولكنّ ،واحدفواحداها ذكر الباحثةميكنالومجيع النواحي اليت .١
.الرسالة العلميةهذهمتامإ



ساعدة والتوجيه يف استكمال إعداد هذه املجزاء علي حسناهلداية و ة الرمحجزاكم اهللا 
.الرسالة العلميةهذه

وأدركت الباحث أن هذه الرسالة العلمية العديد ، لبحثإىل ذلك، يف كتابة هذا اأضف
طلبت وأخريا، .لبت الباحثة اإلنتقادات و اإلرشادات حلسن هذا البحثطمن العيوب، وبذالك 

العلوميف تطويرةخاص،تكون مفيدةالرسالة العلميةهذهعسي دايته اهلتوفيق و الاهللاإىلةالكتاب
يا رب العاملني.أمني . اء بشكل عاملتعليم اللغة العربية وجلميع القرّ ل

٢٠١٧المبونج،رابند
ةباحثال

رانى سوريانداري
١٣١١٠٢٠٠٩٠
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الباب األول
المقدمة

اسباب اختيار الموضوع .أ
ا املوضوع:ذومن أسباب اختيار الباحثة ها

)بتطبيق استرياتيجية جيكسو ذان لرتقية مهارة القراءة العربية تالمي.١ Jigsaw)
الصف الثاين يف القراءة العربية. الن املدرس يف تعلمه انه اال ذلضعف نتائج تالمي.٢

مبجرد النطق واحلكاية.

خلفية البحث. ب

ال يعرفون ملعرفة كل الذي د أو اجلماعات واعية لتغيري موقفالتعلم هو عملية األفرا
يف حني أن عملية التعليم والتعلم هو النشاط الذي بعملية الطالب على التعلم .حياته

يوجد حىت والتالميذ,واملعلمني للتدريس يف سياق التفاعل التفاعلية والتعليمية بني املعلمني 
١.أو املواقف هارةوالفهم واملمعرفةايت كال من التغريات يف مستوى الذالتالميذنفسيف تغيري 

لتعليم والتعلم، وميكن تعريف اسرتاتيجية مثل األمناط العامة لألنشطة عملية ا
مبعىنالتعليم . ٢املعلمني واملتعلمني يف جتسيد أنشطة التعليم والتعلم لتحقيق األهداف احملددة

١Oemar Hamalik, Proses BelajarMengajar(Bandung: BumiAksara, ٢٠٠١) , h. ٤٨
٢TriantoIbnuBadar al-Tabany, Mendesain Model Pembelajaran, (Jakarta: Kencana,٢٠١٤,) h

١٦٩.



٢

ا حماولة ل خالل جهود واسرتاتيجيات تعليم شخص أو جمموعة من الناس منأ
.٣وأساليب ومناهج حنو حتقيق األهداف اليت مت التخطيط هلا)(Effortخمتلفة

Kemp, Dick Careyقال كما andجمموعة من املواد استرياتيجية التعليمية هي ان
٤.احسنواإلجراءات التعليمية اليت تستخدم معا لتسبب نتائج التعلم 

حمدد تشغيل عملية التعلم وفقا ملفهوم لالعربية هياما استرياتيجية التعليمية اللغة
هو التعلمPAKEMI GEMBROT)(من قبل املعلمني املفهوم هو مفهومإنشاءوينبغيمسبقا

جيب االسرتاتيجية اليت يقدمها معلمي اللغة .والفرح واإلدانةمؤثر , مواصالت, فعال ,
أعاله، من أجل أن العربية تعلم أن تكون قادرا على خلق ظروف تعلم الطالب مثل مفهوم 

تزدهر يف وصمة العار العام أن اللغة العربية هي لغة صعبة التعلم، فإنه ال حيدث مرة 
ان انواع استرياتيجية التعليمية اليت تساعد مدارس ىف التعليم هو فرقة اللعب٥.أخرى

النقاش فإن املؤلف حتد من ذالك.من كل استرياتيجية فرقة التحقيقاتو فرقة االهاىل و غري 
هذه االسرتاتيجية ميكن تطبيقها على املواد ذات الصلة إىل فرقة االهالىاالسرتاتيجية

لذلك ميكن القيام به للمساعدة يف عملية .الكالم القراءة والكتابة واالستماع، أو مهارة
، جيب على املدرسني فهم قدرات خربة الطالب لفرقة االهاىل .حمدد مسبقاالتعلم 

العديد من .ب على تفعيل هذا املخطط حبيث تصبح موضوع أكثر وضوحاومساعدة الطال
.العديد من الفرص للطالب ملعاجلة املعلومات وحتسني االتصالكذالكو مدرس

٣Abdul Majid,StrategiPembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya,٢٠١٣) h ١٤.
٤Syaiful Mustofa, strategi pembelajaran bahasa Arab Inovatif, (Malang, UIN Maliki

Press,٢٠١١) ,h. ٨.
٥Ibid, ١٣-١٢.



٣

موضوع من خالل اليت تبحثاسرتاتيجية التعلم هي (Jigsaw)جيكسواسترياتيجية 
للغاية ويتطلب دورا نشطا أو من املثري لإلهتمام.توفري وجهات نظر خمتلفة من كل طالب

٦.فهم جيد من املواد اليت سيتم مناقشتها

ميكن أن تساعد املتعلمني يتعلمون بشكل جيد وتوفري التنوع يف التعلم بالفرقة 
استرياتيجية التعلم وتتعاون مع بعضها البعض يف تدريس معني من قبل املعلم، مثل 

:على النحو التايل,(Jigsaw)جيكسوتيجية هناك خطوات أيضا يف االسرتا,(Jigsaw)جيكسو
:(Jigsaw)جيكسوخطوات أيضا يف االسرتاتيجية 

طالب غري متجانسة ( وهو ٦- ٥تقسيم الطالب إىل جمموعات مؤلفة من .١
شرط ضروري فقد يكون عدم التجانس يف القدرات أو أي فروق فردية أخرى 

ا ذات أمهية بالغة، مثل العنصرية  . القبلية بني الطالب مثالً يرى املعلم أ
لقائد األكثر تعيني طالب واحد من كل جمموعة كقائد. و جيب أن يكون هذا ا.٢

موعة بداية على األٌقلنضجاً بني ا
)فقرات . ( عدد الفقرات = عدد الطالب٦-٥إىل ‘قسم حمتوى الدرس .٣
موعة الواحدة و من مث بقية .٤ وزّع الفقرات على عدد الطالب يف ا

موعات و يفضل أن حتدد بورقة موضحًا اسم الطالب و فقرته احملددة يف   ا
.كل جمموعة

أعِط مجيع الطالب وقتًا كافيًا لقراءة الفقرة، مع التأكد من متابعة الطالب .٥
.لقراءة الفقرة احملددة وليس حفظها

ا أو احملتوى من كل جمموعة بتشكيل اطلب من  .٦ كل طالب لديه الفقرة ذا
.جمموعات أخرى

٦Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, h. ٢٢٢.



٤

شجع الطالب على أن يتناقشوا و يتبادلوا األفكار حول الفقرة احملددة .٧
م  ا، و أن يتفقوا على كيفية الدرس هذه الفقرة لزمالئهم يف جمموعا الستيعا

.األصلية
م األ.٨ .صليةاطلب من الطالب العودة إىل جمموعا
موعة عما تعّلمه و شجع بقية .٩ دع كل طالب يشرح و يعلم زمالءه يف ا

موعة نفسها بطرح األسئلة .زمالئه يف ا
تنقل بني جمموعة و أخرى و الحظ العمليات اليت جتري بني أعضاء كل .١٠

جمموعة و التدخل يف حالة وجود مشكلة ، و يفضل أن يكون التدخل عن 
موعة ب .دايةو توجيهه إىل كيفية حلهاطريق قائد ا

اية النقاش ، قّيم مجيع الطالب من خالل اختبار قصري.١١ ٧.أخرياً و بعد 

يشارك فيه (Jigsaw)جيكسواخلطوات املذكورة أعاله أن اسرتاتيجية منما راىك
بعد لكلألعضائها ستعلمالذينجيكسووكذالك هناك، مادتهمجيع أعضاء لتعلم كل 

(Jigsaw)جيكسواسرتاتيجية اخلطواتكل افرقة.جبانب احلصول على جنبا إىل جنب مع  

كما يلى:عيوبوالزاياجد املفطبعا يو 
املكلفة شرح املواد يكسواجلتسهيل عمل املعلمني يف التدريس، ألن هناك .١

للزمالء

)٩٢٤,٥٤,املشاركات ٢٠٠٧(تاريخ التشجيل  شؤون املعلمني واملعلمات-اخبار الرتبية والتعليم -منتديات مملكة املعلم   ام اللولو ٧



٥

اخلوف من ملشكله بدونحمعلىآرائهتطوير قدرة الطالب التعبري عن األفكار أو .٢
.اخلطأارتكاب

تطوير حس احرتام الذات والعالقات :االجتماعيةهارةمكن أن حتسن امل.٣
.الشخصية اإلجيابية

الطالب أكثر نشاطا يف الكالم وللطال بتعطى الفرصة ملناقشة وشرح املوادلكل .٤
الفرقة

فرقة.كل لالطالب فهم للمادة معينة باعتبارها وسيلة بسيطة وحبث .٥
ا قادرة على تدريس املواد لفرقة أصدقاء دراستهالطالب يقدر .٦ إتقان املادة أل
يتم تعليم الطالب كيفية العمل يف جمموعات.٧
املواد املقدمة للطالب ميكن أن يكون بالتساوي.٨
٨ملتبادل اإلجيايبعملية تعلم الطالب االعتماد يف.٩

مزاياه اليت ميكن أن تساعد (Jigsaw)يكسوجوميكن مالحظة أن اسرتاتيجية 
املعلمني يف عملية التدريس مبساعدة شكل جمموعة من اخلرباء يف كل جمموعة، وميكن أن 

جبانب املزاياه فطبعا هناك .تشكل متعلم نشط وفهم أفضل للمحتوى املواد يف عملية التعلم
النقصا كما يلى:

حيتاج وقتا كثريا.١
نب مع االصدقاء الذين هم جبا طالب الذين جيدة ال متيل إىل وضع جنب.٢

أقل ذكاء وأقل ذكاء آخر تشعر بالنقص عندما يقرتن له ذكي، على الرغم 
٩.من مرور الوقت سوف الشعور خيتفي من تلقاء نفسه

٨Abdul Majid, Strategi Pembelajaran,, h. ١٨٣
٩Ibid ,h. ١٨٤.



٦

اهذه االسرتاتيجية ميكن أن تساعد يف عملية التعلم لتحقيق مزايها و ععيو
يف هذه االسرتاتيجية كان أن ينظر إليه أنلشرح أعاله ميكن من ا.الكفاءة، وخاصة العربية

بعد .املعلم يعمل فقط كمسهل حبيث املربني تقدمي املواد يف وقت قصري نسبيا للمناقشة
ذلك حتويل املتعلمني النشط على التفكري بعمق يف املعلمني ما كنت قد وصفها، والعمل مع 

.جمموعة ملساعدة بعضهم البعض على فهم الدرس
مهارة,اللغويةمهارةم اللغة يف العامل تعليم اللغة قدرة على استخداويطلق على ال

:اللغوية وتشمل أربعة جوانب، وهي
مهارة االستماع.١
مهارة الكالم.٢
مهارة القراءة.٣
رة الكتابةمها.٤

األربع، تؤكد املؤلفني مستوى القراءة، ألن القراءة سيضيف البصرية هارةمن امل
الطالب الذين يتفوقون يف .بني أهم املواد املواد التعليميةالقراءة هي منمهارة.واملعرفة

القراءة هي النشاط الذي يشمل حتليل املشاكل .مواضيع أخرى يف مجيع مستويات التعليم
١٠وحلها

القراءة بقراءة، ألن الةمهار مستوىعلىت الباحثة ، أكدةاألربعرات هااملتلكمن
عملية التواصل بني القارئ مع الكاتب من هيساساأليفالقراءة . البصرية واملعرفةزيدسي

لغة والالشفهيةاملعرفية بني اللغة خالل النص املكتوب، فمن مباشرة يف ذلك عالقة

١٠Wahab, Ni’mah, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, ٢٠١٢) h.٩٥.



٧

يلقيهالكاتبالقراءة هي عملية يستخدم القارئ للحصول على الرسالة اليت س. كتوبةامل
١١.لغة مكتوبة/وسيلة الكلماتب

وكان من املفهوم معىن القراءة ونطق أصوات احلروف اليت قراءة النص إما بطيئة 
).لفهم املعىن الوارد يف النص(وسريعة وبصوت عال، مث املضي قدما يف فهم النص 

أما بعض . املفردات والقواعدأن يستويللذلك ينبغي أن يكون الطالب قادرا على
:هي القراءةمهارة

اجلهريةقراءة .أ
الصامتةقراءة .ب
قراءة املكثفة.ج
١٢وسعةاملقراءة .د

هي القراءة أن يقرأ القراءة اجلهرية.اجلهريةجادة القراءة ذا ان الباحثة تركزعلى االء
لذلك ميكن للقارئ أن يقرأ الكلمات ١٣.أو نطق حرف كتب مثل الكلمات أو اجلمل تليت

القراءة مهارةتعلم .املستمعأن يفهمح وفقا لصيغة حبيث ميكن أو اجلمل بصوت عال وواض
وليس فقط تعليم القراءة ومث طلب من الطالب على حفظ، بل أكثر من ذلك الطالب 

كمايلى:تعترب لتكون قادرة على فهم إذا وصلت بعض املؤشرات، هذه املؤشرات
.طالب قادرين على قراءة النص العريب مع القراءة الصحيحة.١
.ءة الصحيحةطالب قادرين على فهم القرا.٢

١١Ibid.,h. ١٤٣.
١٢Zulhannan, Teknis Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

h. ٥١-٤٧.
١٣Acep Hermawan,Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ,(Bandung: Remaja

Rosdakarya.٢٠١٤) h. ١٤٣



٨

.طالب قادرين على ترمجة القراءات بشكل صحيح.٣
يعرف 

١٤الطالب موقف قراءة كل كلمة، وميكن أن يروي باستخدام لغتها اخلاصة.٤

القراءة قادرة على قراءة النصوص مع العربية بطالقة، وكان قادرا مهارةاهداف التعلم
حتديد موقف من كل كلمة يف على ترمجة وفهم ذلك جيدا وبشكل سلس وغري قادرة على 

.النص
ي عملية التعلم اباندار المبونجعالية احلكومية مبدرسة لدى تالميذوبعد مراقبة 

يستخدمالقراءة يوجد انه يف تدريساملدرسالقراءة على وجه اخلصوص، حيث مهارةتطول 
الطالب، حبيث تعلم اللغة العربية ليس )Teaching Talk( و النطقة احلكايةاسرتاتيجي

القراءة لدى الطالب يف حمو األمية ويتم مرة واحدة مهارةالرتكيز على املواد، وخصوصا على 
يدة مبا فيه الكفاية ليست فقط وليس هناك تكرار ، حىت املتعلمني لقراءة العربية ليست ج

.تركيز على املعلمهناك 
املعلم يف العملية التعليمية ال تزال أقل تركيزا على ، فمن املفهوم أنبناء على ماسبق

خاصة قراءة آثار واضحة على وقت الطالب قبل االختبار مهارةتعلم اللغة نقطة جوهرية، 
:كما يف اجلدول التايل.اللغة العربيةمهارةعلى املواد قراءة 

ضعيفة وال تزال التالميذأّن أن السابقةويتضح مما سبق من نتائج الدراسة 
, و يستنتاج يف جدول التايل: القراءةمنخفضة يف ناحية مهارة 

١٤Syaiful Mustofa, strategi pembelajaran bahasa Arab Inovatif,, ,h. ١٦٢.



٩

١.١الجدول 
الثانوية بمدرسة الثانىذميلدى تالفي درس اللغة العربية  القراءةنتائج مهارة 

باندار المبونجالثانيةالحكومية 
البيانالنتيجةمبلغ النتيجةأسماء الطلبةنمرة

غريكامل٧٠٦٥أديليا شفاء١

غريكامل٧٠٦٠أديندا ممتازة٢

غريكامل٧٠٦٥أمحد نوفل٣

غريكامل٧٠٦٠الرحم٤

غريكامل٧٠٥٠أليف أتريك٥

غريكامل٧٠٦٠عملية سيكار٦

غريكامل٧٠٥٥أنغي ريفيتا٧

غريكامل٧٠٥٠أولياء النساء٨

كامل٧٠٧٠بيال عملية٩

غريكامل٧٠٤٥جوت ر١٠

كامل٧٠٧٥دوي رسكي١١

غريكامل٧٠٦٠ايكو اندرا فانعيستو١٢

غريكامل٧٠٥٥فائز أتايا١٣

غريكامل٧٠٦٠فوزان إمسائيل١٤

غريكامل٧٠٥٥غندايف فطري١٥



١٠

غريكامل٧٠٦٠إنداه لستاري١٦

غريكامل٧٠٤٠جو ويسلي١٧

غريكامل٧٠٧٥ليليس كوسوما١٨

غريكامل٧٠٥٠حممد عبدالرمحان١٩

غريكامل٧٠٧٠فكري فريندانا٢٠

غريكامل٧٠٥٥فاضل أرديا٢١

كامل٧٠٧٠حممد حافظ٢٢

غريكامل٧٠٥٠إدريس إمسةاهللا٢٣

غريكامل٧٠٥٠دية ويدا٢٤

غريكامل٧٠٦٥نندا بريليانا٢٥

غريكامل٧٠٤٠نور أميليا٢٦

غريكامل٧٠٦٥نور العفية٢٧

غريكامل٧٠٥٠فوترا يوسف٢٨

غريكامل٧٠٦٠ريزا ميليندا٢٩

غريكامل٧٠٤٠ريين هنداياين٣٠

غريكامل٧٠٥٠رزقي أغونغ٣١

كامل٧٠٧٠سيال أنغون٣٢

غريكامل٧٠٦٥سوفيا بلقيس٣٣



١١

كامل٧٠٧٠سيت نور رمحة٣٤

غريكامل٧٠٥٥تيارا سنتيا٣٥

غريكامل٧٠٦٥ميدنيتتوه ٣٦

غريكامل٧٠٥٠أويف أهدية٣٧

غريكامل٧٠٥٠يوغا أدتيا٣٨

كامل٧٠٧٠زهرا يونيتا٣٩

٨كامل (٢٠,٥١%)

٣١غيركامل
(٧٩,٣٩%)

باندار العاليةاحلكوميةالثاينمبدرسة الثاين الصف تالميذلدي القراءةاملصدر : نتائج استعاب مهارة 
١٥المبونج

الصف تالميذلدي القراءةمن نتائج البيانات يوضح واضحا أّن نتائج مهارة 
معايري باندار المبونج منخفظة, حّىت مل حتصل على العاليةاحلكوميةالثاىنبمدرسة الثانى

لدرس اللغة العربية هي (KKM)جية معايري اكتمال احلد األدىن نت. اكتمال احلد األدىن
الذي مل حيصل إىل معايري اكتمال التالميذأّما البيانات املوجودة يف اجلدول توّضح أّن , ٧٠

الذي قد حيصل إىل معايري اكتمال احلد التالميذأّما % ٧٩,٣٩بنسبة ا تلميذ٣١احلد األدىن
%.٢٠,٥١ا  بنسبة تلميذ٨األدىن 

استنادا إىل ما سبق ذكره و أمهّية تدريب مهارة اللغة العربية, فعزمت الباحثة على  
)جيكسوجية ياسترياتكشف املشكلة باستخدام  Jigsaw . ألّن رأت القراءةلرتقية مهارة (

١٥Daftar Nilai Hasil Pri Tes Maharah qiro’ah ’Siswa Kelas XI Mata PelajaranBahasa Arab
MAN ٢ Bandar Lampung , Tanggal ١٧ September ٢٠١٦



١٢

باستخدام بنظر إىل مزايا القراءةمناسب ملهارة )Jigsaw(جيكسواسترياتيجيةالباحثة 
, و الدّقة, و الصّحة. و كذلك بنظر إىل القراءة, يعين تدريب Jigsaw)(جيكسواسترياجتية 

رموز اللفظية بكّل اإلهتمام و إىل ماع القراءة االست, يعين أنشطة القراءةتعريف مهارة 
.الفهم
صياغة المشكلةب. 

ه مشكلة البحث يف هذالباحثة صاغت, اعتمادا على خلفية البحث املذكورة
قادر على ترقية مهارة ) Jigsaw(جيكسواسترياجية تطبيق تطبيق :"هل تطبيق التاليةالرسالة 
"؟باندار المبونجالعاليةاحلكوميةالثانيةمبدرسة الثاىن الصف تالميذاللغة العربية لدي القراءة

علميةفرضية ال.ج
يقدر على ترقية)Jigsaw(جيكسواسترياجية تطبيق تطبيق ": هيفرضية اإلجراء

باندار العاليةاحلكوميةالثانيةمبدرسة الثاىن الصف تالميذىف اللغة العربية لدى القراءةمهارة 
المبونج "
تهو أهّميالبحثأهداف.ه
أهداف البحث.١

إضافة إىل صياغة املشكالت السابقة, فأهداف هذا البحث هو:
Jigsaw)جيكسواستخراتيجية ملعرفة تطبيق  ىف اللغة العربية القراءةلرتقية مهارة (

باندار المبونجاحلادى عشر مبدرسة العليةاحلكومية الثاىنالصف تالميذلدى 



١٣

أهّمية البحث.٢
اجلانب النظرى)١

العاليةاحلكومية مبدرسة للمدرس قرتاحكمادة اال)Jigsaw(جيكسواسترياجية تطبيق 
القراءةباندار المبونج يف عملية تدريس اللغة العربية و كذلك لرتقية مهارة الثانية

اجلانب العملي)٢
.التالميذلدي القراءةلرتقية مهارة )(Jigsawجيكسواسترياجية تطبيق تطبيق 



١٣

الباب الثاني
اإلطار النظري

Jigsaw)يكسوجاستيراتيجية .أ )
استيراتيجيات تعريف .١

املنصوص عليها عمدا ألداء األنشطة أو استرياتيجية هي املخطط املرسوم و 
وتتضمن االسرتاتيجية أهداف النشاط، الذي يشارك يف األنشطة، .اإلجراءات املخطط هلا

.١وحمتويات األنشطة واألنشطة العملية والتسهيالت لدعم األنشطة
احلمداين، وجدت جوين االسرتاتيجية املقصود هو اإلجراء الذي حبسب ما قال 

قاموس  يف . ٢يتم استخدامه لتوفري مناخ غري موصل للطالب من أجل حتقيق أهداف التعلم
KBBI )إلندونيسيةاللغة اكامل ، اسرتاتيجية هي خطة متأنية من األنشطة لتحقيق (

٣.أهداف حمددة

ا خطة شاملة فيما يتعلق بتقدمي اللغة العربية هيالطريقةاسرتاتيجيات  ، مما يعين أ
مواد اللغة على أساس منتظم، حيث ال يوجد جزء واحد يف مقابل اجلزء اآلخر ومجيعهم 

٤)approach( التقريب على أساس 

خيطط لتنفيذ خطة عمل أو العمل هىنمطاواستنادا إىل الرأي أعاله االسرتاتيجية 
ولكن يف هذه احلالة اسرتاتيجية تغطي مجيع ياج فيما يتعلق باألنشطة وكوسيلة لدعم 

١Abdul Majid, StrategiPembelajaran,( Bandung: Rosda ,٢٠١٥ ), h. ٣.
٢Hamdani, StrategiBelajarMengajar,( Bandung: PustakaSetia, ٢٠١٥), h. ١٨.
٣ Ahmad A K Muda, KamusBahasa Indonesia, ( Jakarta: Reality Publisher , ٢٠٠٦),h. ٥٠٥.
٤ Radliyah Zaenuddin, Metodelogi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab,

(Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, ٢٠٠٥), h. ٢٩.



١٤

لتحقيق شيء ما، يف حني وفقا جلوين على الكتب اسرتاتيجية احلمداين هو اإلجراء 
ج أكث ر ومساعدة الطالب يف التعلم و مساعدة من الدرس مع هذا، مث هناك حاجة إىل 

.عن عرض املواد على أساس منتظم
، مبا يف ذلك استخدام (جمموعة من األنشطة)خطة عمل التعلم هىاسرتاتيجية 

أن )Kemp(ويوضح كيمب.أساليب واالستفادة من خمتلف املوارد أو السلطة يف التعلم
نشاط التعلم اليت جيب القيام به املعلمني والطالب حبيث أهداف "تعلم اسرتاتيجية هو

٥التعلم ميكن أن يتحقق بفعالية وكفاءة

عملية التعلم، وبالتايل فإن املعلم جيب أن أمر مهم يف تنفيذاسرتاتيجيات التعلم 
يكون الكثري من االسرتاتيجيات بالنسبة لالسرتاتيجية اليت كثريا ما تستخدم لتمكني 

جيداحتقيق التعلم لهأن يستطيع كحىت مجيع الفصولاملتعلمني إلشراك املتعلمني يف مناقشة 
انواع استتراتيجيات التعلمية.٢

اسرتاتيجيات التدريس اليت ميكن أن تسهل يف حيتاجاملعلم كل التعليم والتعلم  عملية
الذى تساعد املعلم هناك بعض أنواع من اسرتاتيجيات التعلم، فتاح اهلدىكما قاملتوفري املواد،  

يلى :ىف تعليمه, كما
املزدوجةالتعليميةاسرتاتيجية الفكرة .أ

ذه االسرتاتيجية هو األستاذ فرانج ليمان  ) سنة Frank Lyman(إن أّول من جاء 
). وكثري من كتاب العامل University of Maryland(جبامعة مارلني ١٩٨١

تّم كثريا إىل جتهيز الفرصة الواسعة للطلبة على  ا  ا يف سنوات بعدها. أل يستخدمو
٥Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, ( Jakarta :

Kencana,٢٠١٠) , h. ١٢٦



١٥

ت عملية التعلم. فأصبحت هذه االسرتاتيجية عامال من عوامل التفكري عند إجرءا
م حنو األسئلة املقدمة لديهم .املؤثرة يف تنمية إرادة الطلبة ومباال

االستصقاءفرقة .ب
يف حتديد املوضوع وكذلك وسيلة كماوتتضمن هذه االسرتاتيجية ختطيط املتعلمين

الطالب لتكون قادرة على يتطلب هذا األسلوب .استقصاءللتعلم من خالل 
املعلمني تقسم عموما .التواصل مع كل من اخلري واملهارات العملية جمموعة

طالب مع خصائص غري االثنني حيت الستة الصف إىل جمموعات من 
.متجانسة

جيكسو.ت
ولكن االخرى, ةهو االستخراتيجية اليت حيتاج متبادل الفرقة و بني فرقجيكسو 

هذا هو بديل لالهتمام .كل متعلم أن تفعل شيئاأن:هناك فارق واحد مهم
كل طالب يتعلم شيئا، وعندما يقرتن .عندما جيب أن تدرس أجزاء بالتتابع

املواد اليت جيري دراستها من قبل غريه من املتعلمني، وخلق برك من املعرفة أو 
٦املهارة الصلبة

اعد املعلم ىف تعليمه,  الذى تسبعض أنواع من اسرتاتيجيات التعلم، كماقال محداىن 
يلى :كما

٦ Miftahul Huda, Model-model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: PUSTAKA
PELAJAR, ٢٠١٤), ٢٠٦ص -٢٠٧
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لعب دورا.أ
دور اللعب هو وسيلة إلتقان املواد التعليمية من خالل تطوير خيال الطالب 

.تطوير اخليال والتقدير من الطالب للعب هلا كحرف املعيشة أو مجاد.والتقدير
مزايا هذه .ويتم اللعبة عموما من أكثر من شخص واحد، اعتمادا على ما لعبت

م على  الطريقة هي أن مجيع الطالب املشاركة وتتاح هلم الفرصة الختبار قدر
التعاون.العمل 

ج سيناريو للتعلم التعاوينمنود ب 
هو طريقة التعلم اليت يوجه )Cooperative script(ج سيناريو للتعلم التعاوينمنود 

ألجزاء من املواد التالميذ للعمل يف التعاوين من خالل اللفظ يف اختصار ا
ج التعلم اليت هو من منود )Cooperative script(الدراسية. سيناريو للتعلم التعاوين

ا تساعد التالميذ يف تطويرو ارتباط بني الدالئل  ميكن أن حتسن ذاكرة التالميذ. أ
و املفاهيم املوصول يف حتليل املشكلة .

املثال غري املثال.ث
الطريقة املثال غري املثال هي احدى من االسترياتيجية اليت تساعد الطالب على 
فهماملفاهيم الرياض, وكانت هذه يف اجنزها تؤكد على املثال وغرياملثال حيت 

٧يفهم الطالب بسهولة املفاهيم الرياضى. 

٧Hamdani, Op. Cit, , h. ٨٩-٨٧.
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مع هذه فرقةاالهلىرفع فقط عن ، فإن الباحثةتبني و هناكمن نوع اسرتاتيجية
السرتاتيجية ميكن استخدامها من قبل املعلمني للمساعدة يف عملية التعلم والقيام به، ا

.وميكن أن تساعد املتعلمني احلصول على املواد الدراسية بسهولة وأفضل
)Jigsaw( يكسوجتعريف .٣

هو منوذج التعلم التعاوين اليت تركز على العمل اجلماعي جيكسوالتعلم ةاسرتاتيجي
.صغريةفرقةللطالب يف شكل  التعلم التعاوين من")Lieقالت الى (كما ٨

اربعة حيت طريقة يتعلم الطالب يف جمموعات صغرية من اليت حيتاج علىفرقة االستخراتيجية
."ويعمل الطالب معا الرتابط اإلجيايب وعرضة بشكل مستقلستةنفرابطريقة متنوع

هذه استرياتيجية املعلم يقسم االعالم الكبري حيت يكون عناصر اصغر. مث املعلم 
كا يقسم اىل الفرقة التعلم, تتكون على اربعة انفار حىت لكل فرد مسؤول على التقدير  

٩ول لتقسيم املادة مث تقسيم الفروق.عناصر او مادة الىت معطى املعلم جيدا. لكل فرقة مسؤ 

, املعلم البد فهما على القدرة الطالب و يساعد جيكسوتيجيةسرتاااللفرقة 
فرصة كثرية جعله نافذا خمطط كى املادة التدريس يكون نافعا. واملعلم يعطي الطالب على 

١٠اىل الطالب لعملية معلومات و ترقية مهارة الكالم.

من الشرح أعاله ميكن أن ينظر إليه أنه يف هذه االسرتاتيجية، املعلم يعمل فقط  
بعد ذلك حتويل .املواد يف وقت قصري نسبيا للمناقشةاملعلميحاضركمسهل حبيث 

املتعلمني النشط على التفكري بعمق يف املعلمني ما كنت قد وصفها، والعمل مع جمموعة 

٨Rusman, Model-Model Pembelajaran, ,( Jakarta: Kharisma Putra Utama,٢٠١٠), h. ٢١٨
٩Hamdani, Op. Cit, , h.٩٢.

١٠Ibid ; h ٢٠٤.
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يف هذه احلالة، فإن .روس مبساعدة فريق من اخلرباءملساعدة بعضهم البعض على فهم الد
اختذت خطوات ملرور تطبيق االسرتاتيجيات اليت سيتم تطبيقها على فرقة االهلياسرتاتيجية 

.املتعلمني
(Jigsaw)جيكسواهداف استيراتيجية  .٤

:كما يلىيكسوجن اهداف استرياتيجية  أ
والقراءةتقدمي طريقة بديلة باإلضافة إىل احملاضرات .أ
تقييم االعتماد اإلجيايب يف الوصل و تناول اخلرب بني اعضاء الفرقة   لتشجيع .ب

التفكري الناضج.
ضاء الفرقة اعلكل صاحبهم .و .واالستماع واحرتام رأيهالكالمتوفري فرصة ملمارسة .ت

، حبيث يتم تدريب يسمع وأخرى الفرقةسوف حتصل على دور يتحدث إىل 
١١والقراءة.االستماعالطالب هنا 

لكل استخراتيجيات فطبعا هناك هدف كي يستطيع يساعد ىف عملية التعلم احسن 
تقدمي طريقة بديلة كو مقبول عنداملعلم. يف االستخراتيجية فرقةاالهلي هناك اهداف  

تقييم االعتماد اإلجيايب يف الوصل و تناول اخلرب بني وباإلضافة إىل احملاضرات والقراءة
واالستماع واحرتام الكالملتشجيع التفكري الناضج.توفري فرصة ملمارسة اعضاء الفرقة  

أخرى والفرقةسوف حتصل على دور يتحدث إىل اعضاء الفرقة لكل صاحبهم .و .رأيه
مجعا.االستماع والقراءة، حبيث يتم تدريب الطالب هنا يسمع 

١١Suja’I, InovasiPembelajaranBahasa Arab, ( Semarang: Walisongo Press, Cet ١ ٢٠٠٨), h.
٩٠.
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)يكسوجخطوات االسخراتيجية .٥ Jigsaw)
.اربعة اسخاصتقريباالطالب تضم يف عضويتها جيتمع .أ

يعطى املوضوع للطالب يف شكل النص الذي مت تقسيمها إىل عدة أقسام.ب
.مادتهمسؤوال عنتعيني و الذي يقراالنصكل فردل.ت
موعات األخرى اليت .ث جيكسواملادةجيتمعالىنفس تعلم ىفالتقى أعضاء ا

.ملناقشتها
موعة املسؤول عن تدريس أصدقائهالعودة اىلبعد جيكسوكل فرد منل.ج ا
١٢األصلية، والطالب تستحق بشكل امتحان الفردىالفرقةىف اللقاءاملناقسة.ح

يشارك فيه مجيع (Jigsaw)جيكسواخلطوات املذكورة أعاله أن اسرتاتيجية منما راىك
بعد احلصول على لكلألعضائها الذينستعلمجيكسو وكذالك هناك، مادتهأعضاء لتعلم كل 

مزايافطبعا يو جد (Jigsaw)جيكسواخلطواتاسرتاتيجية كل افرقة.جبانب جنبا إىل جنب مع  
كما يلى:عيوبوال

املكلفة شرح املواد للزمالءيكسو اجلتسهيل عمل املعلمني يف التدريس، ألن هناك .١
آرائهمعلى حلمشكله بدوناخلوف تطوير قدرة الطالب التعبري عن األفكار أو .٢

.اخلطأمن ارتكاب
تطوير حس احرتام الذات والعالقات :مكن أن حتسن املهارات االجتماعية.٣

.الشخصية اإلجيابية
الطالب أكثر نشاطا يف الكالم وللطال بتعطى الفرصة ملناقشة وشرح املوادلكل .٤

الفرقة

١٢TriantoIbnuBadar al-Tabany, Op.Cit, h.١٢٣.
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فرقة.كل لالطالب فهم للمادة معينة باعتبارها وسيلة بسيطة وحبث .٥
ا قادرة على تدريس املواد لفرقة أصدقاء دراستهالطالب يقدر .٦ إتقان املادة أل
يتم تعليم الطالب كيفية العمل يف جمموعات.٧
املواد املقدمة للطالب ميكن أن يكون بالتساوي.٨
١٣ي عملية تعلم الطالب االعتماد املتبادل اإلجيايب.٩

مزاياه اليت ميكن أن تساعد املعلمني (Jigsaw)جيكسووميكن مالحظة أن اسرتاتيجية 
يف عملية التدريس مبساعدة شكل جمموعة من اخلرباء يف كل جمموعة، وميكن أن تشكل 

جبانب املزاياه فطبعا هناك النقصا  .متعلم نشط وفهم أفضل للمحتوى املواد يف عملية التعلم
كما يلى:

حيتاج وقتا كثريا.١
نب مع االصدقاء الذين هم جبا طالب الذين جيدة ال متيل إىل وضع جنب.٢

أقل ذكاء وأقل ذكاء آخر تشعر بالنقص عندما يقرتن له ذكي، على الرغم 
١٤.من مرور الوقت سوف الشعور خيتفي من تلقاء نفسه

عندما ينظر اليها من مزايا وعيوب هلذه االسرتاتيجية، ميكن للمدرسني استخدام 
ملساعدة وتسهيل العملية التعليمية الن اسرتاتيجية بشكل صحيح وفعال ومفيد للمعلمين

ولكن على مزاياها هناك العديد من املزايا للمتعلمني اليت تساعد يف تعلم اللغة العربية 
اإلضافة إىل املزايا اليت ميكن أن تساعد يف عملية التعلم وجعله فهما جيدا للمادة, نشطة،

ذه االسرتاتيجية، وكذلك للطالب بينما أوجه القصور اليت تتطلب وقتا طويال على تنفيذ ه
الذين هم أقل ذكاء يكون أدىن من طالبوال.اليريد يكون واحد بغريهماذكىالذين هم 

١٣Abdul Majid, Op. Cit, h. ١٨٣
١٤Ibid ,h. ١٨٤.
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يف عملية التعلم، سيساعد جيكسوالنوع من اسرتاتيجية ههذو اذكىصديقتها الذين هم 
.القراءةة وخصوصا ملهارا

مهارة القراءةمفهوم .ب
مهارة القراءةتعريف .١

املهارة هي : أداء مهمة ما أو نشاط معني بصورة مقنعة وباألساليب واإلجراءات 
املهارة هي : التمكن من إجناز مهمة معينة بكيفية حمددة، صحيحة. املالئمة وبطريقة 

١٥.وبدقة متناهية وسرعة يف التنفيذ

بالتأكيد مهارة خمتلفة قدرة كل شخص على القراءة، ولكن "ىهقراءة نورحادىووفقا 
١٦.ميكن للجميع حتسني القدرة على القراءة

القارء باملعارف والقراءة عامل اساسي ىف بناء الشخصية وصقلها فهي تزود 
ا هي أداة  واخلربات اليت قد ال يستطيع ان يكتسبها مباشرة اال من خالل القراءة, كما ا

ا. الطالب وحتصل عاومه الدراسية, فمن ال يقرأ جيدا ال حيصل جيد
والقراءة هي النافذة للدراسة االجنيب اليت من خالهلا يستطيع ان يطل ويرى الثقافة 
االسالمية والعربية,و من مث فان القراءة تكاد تكون هي الوسيلة االويل الشباغ رغبات وفهم 

١٧الدراسة االجنيب الذى يطلع ايل فكر العرب و تراثهم

.), بدون صفحة٢٠١١-٢٠١٠كلية الفنون اجليلة,( جامعة بابليون ١٥
١٦ Nur Hadi, Bagaimana Meningkatkan Membaca, (Bandung :Sinar Baru Al-Gesindo,

٢٠٠٤), h. ٢٦.

١٠)ص ٢٠٠٧كلية الرتبية جامعة رادي انتان المفونج, طرائق التدريس ( المفونج : .١٧
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التفكري لفهم حمتوى النص من القراءة ألن من الشرح السابق أن القراءة هي عملية 
القراءة ليست جمرد توضيح احلروف يف كلمة الفقرات واخلطاب، ولكن أيضا يتطلب فهم 

..داللة ورمزا على كتابة ذات معىن حبيث أن يفهم الرسالة من قبل القارئ

رؤية وفهم مضمون ما هو مكتوب عند وهاب رشيدى و مملعالنعمة القراءة هي 
حىت قراءة تضم اثنني من .ة أو يف الكبد ولتوضيح أو نطق ما هو مكتوبمع صرحي

١٨.املهارات اليت تعرتف حرف مكتوب فيه وفهم حمتوياته

القراءة هي وسيلة للتعّلم والتواصل بني الثقافات واحلضارات املختلفة والشعوب، 
ا وهي عملّية معرفية تقوم على تفكيك الرموز واألحرف اهلجائّية إلدراك  ّ املعىن، كما أ

وسيلة للتعّلم، واستقبال رسالة الكاتب أو املرسل، وهي مفتاح من مفاتيح اللغة، أّما 
بالنسبة ملهارة القراءة فهي عملّية ميكانيكّية تستلزم عملّيات عقلّية معّقدة، حبيث تستلزم 

القراءة، حضور القارئ بكّل جوارحه، ويف هذا املقال سنتحّدث عن املفهوم العام ملهارة
وجتدر اإلشارة إىل أّن القراءة تقّسم من ناحية املمارسة إىل نوعني، القراءة الصامتة 

١٩.مهارة القراءة التثقيفية.والقراءة اجلهرية

١٨Rosyidi dan  Ni’mah,MemahamiKonsepDasarPembelajaranBahasa Arab, (Malang:UIN
Maliki Press, ٢٠١٢), h. ٩٥.

١٩Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki Press,
٢٠١١),h. ١٦٢.
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أنواع القراءة.٢
فةثاملكقراءة .أ

فة تلك القراءة اليت تستخدم كوسيلة لتعليم الكلمات بالقراءة املكثيقصد 
اجلديدة والرتاكب اجلديدة. فان املادة العمود القرائية تكون أعلى قليال من 

املتعلمزمستوى 
قراءة التكميلية .ب

ا تقوم بتكميل دورالقراءة املكثفة  تدعى هذه القراءة باسم القراءة التكميلية ال
ايضا.وتدعى هذه القراءة املوسعة 

قراءة الصامتة.ت
قراءة تتم بالنظرفقط, دون صوت أو مهس أو حتريك الشفاه, بل حىت دون 

اهتزاز احلبال الصوتية ىف حنجرة القارئ.
قراءة اجلهرية.ث

٢٠عندما يطلب املعلم من الطالب أن يقرأ النص قراءة جهرية ىف غرفة النص.

اردة تعليم قراءة اجلهرية  اذا الباحثة ان ترفع اال عن قراءة اجلهرية,  و 
,اما هاذا تعريف قراءة اجلهرية: الصف الثاينلتالميذ جيكسووتطبيق استخراتيجية 

قراءة الجهرية.٣
تعترب القراءة اجلهرية مهارة خاصة ميكن أن يكون تعلمها غاية يف حد اته, و ميكن 
أيضا أن يكون وسيلة أو مرحلة من مراحل تعلم املهارة الكلية للقراءة, فالقراءة اجلهرية ينظر 

.                                              ١١٨-١١٧), ص ٢٠١٤. حممد على اخلواىل, أساليب تدريس اللغة العربية, (٢٠
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اليها كخطوة أوىل وضرورية للقراءة الصامتة وللكتابة أيضا. اذ قبل أن يتمكن املتعلم من 
بشكل تام العالقة بني الصوت ورمزه الكتليب.و النشاطني البد أن تتأكد لديهأداء هذين

من احلقائق املعروفة أنه كلما أتقن الدراس القراءة اجلهرية يف لغته االم ساعده ذالك على 
تعلم القراءة اجلهرية يف لغته الثانية . و يرغبم أمهية هذه املهارة باعتبار ها وسيلة و غاية اال 

٢١درس ين عادة ما يهملون تدريسها جهال بأهدهفها و مكونتها.أن امل

اليت أو القراء للمدرسني و تالميذهو النشاط أو األنشطة اليت أداة اجلهريةلقراءة ا
ملستمع اللتقاط أو فهم املعلومات، واألفكار، واملشاعر من او مع اآلخرينيقرأ معا
٢٢التأليف

وخاصة تأكيده هو القدرة على احلفاظ على دقة الصوت قراءة اجلهريةالقراءة يف
ليس وقف وتتكرر وسلسةوخصائص األصوات األخرىاملخرجاللغة العربية، حيث يف كل من 

٢٣مرة أخرى، وإيالء االهتمام لعالمات الرتقيم

مؤشرات مهارة القراءة.٤
مؤشرات مهارة القراءة.١
.راءة الصحيحةطالب قادرين على قراءة النص العريب مع الق.أ

طالب قادرين على فهم القراءة الصحيحة.ب

.                           ١٩٢-١٩١)ص ١٩٨٠جامعة أم القرى, لغة العربية,(اململكة العربية السعودية وزارة العامي العايل, تعليم ال٢١

٢٢Dalman, KeterampilanMembaca , ( Jakarta: Rajagrafindo Persada,٢٠١٣) , h. ٦٣.
٢٣٢٣Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki

Press, ٢٠١١),h. ١٧٠.



٢٥

.طالب قادرين على ترمجة القراءات بشكل صحيح.ت
يعرف 

٢٤.الطالب موقف قراءة كل كلمة، وميكن أن يروي باستخدام لغتها اخلاصة.ث

مؤشرات مهارة القراءة يف املادة التدريس الفصل احلادى عشر .٢
التسهيالت لعبادة اهللا:وصف حمتويات النص ومسع ذات الصلة.أ

التسهيالت لعبادة اهللاتطبيق املوضوعات املتعلقة حمادثة : :.ب
التسهيالت لعبادة وصف حمتويات املوضوعات نصوص القراءة ذات الصلة: .ت

اهللا
٢٥التسهيالت لعبادة اهللاطوير املواضيع كتابة النصوص ذات الصلة: :.ث

عشر بمدرسة العالية مادة التدريس اللغة العربية فى الفصل الحادى.٤
الحكومية الثانية باندار المفونج

القراءة

َدْورُالَمْسِجد
)أ(

َناَأنَّ  ِدْيِنِهْم،الِعَباَدةالَِّذييـَُؤدِّيِفْيِهاملـُْسِلُمْونَشعائِرَ املـَْسِجدَمَكانُ َعَرفـْ

ْعَوةاملـَْسِجدَمَقرَكانَ َبلْ  .التـَّْعِلْيماِإلْسَالِميَّةَوَخاصَّةالِلدَّ

-َمَثالً –َفَكاَجنَاِمُعُقْرطَُبةبِاألَْنَدُلس

٢٤SyaifulMustofa, Op. Cit, ,h. ١٦٢.
٢٥SumberBuku ,BukuPelajaranBahasa Arab Kelas XI ١, ( Jakarta, ٢٠١٣) , h. ٧٧.
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ْيِنيَّةَوالُعُلْومُتَدرَّسِفْيِهالُعُلْومُ  َعةوَ َوالرِّيَاِضيَّاتالَعامَّةِمْثُاللطِّبّ الدِّ . الَفَلكَوالطَِّبيـْ

رَاَسةِفيهَذااجلَاِمعَوِفيَغْريِِمهِنَ وََكاَنت َجمَّانًا،ساملـََساِجدِفياألَْنَدلُ الدِّ

الرُُّسْومالطُّالَّبَشْيًئاِمنَ الََيْدَفعُ َأي

٢٦.امَواملـَالَِبسالُكُتبَوَعلَىالطَّعَ َعَلىَكانـُْواَحيُْصُلْونَبلْ 

)ب(

َرةبِِإْنَشاءِ َولِلُمْسِلِمْني  .املـََساِجدِعَنايَةَكِبيـْ

رًاِمنَ ِلَذا،ُنَشاِهدِيف  املـََساِجدِبَالِدنَاَكِثيـْ

َعَلىَأْحَسنِ  النُّظُم،بُِنَيتـْ

الُقْرآنِيَّة،َوزُيـَِّنْتُجْدرَانـَُهابِْاآليَات

َلة، َوُأِضْيَئْتِباملـََصابِْيحاَجلِميـْ

َرةَوَمآِذمنُْرَتِفَعة، َلَهاقـُبَّةَكِبيـْ َوأُنِشَئتـْ

َرةَمْسِجِداِالْسِتْقالَلوَغْريذِلكِمنَ ِيف َكَماُنَشاِهُدهُ  .فيِبَالِدنَااملـََساِجدالَكِبيـْ

مسجداِالْسِتْقَالل-ثانيا

)أ(

٢٦SumberBuku ,BukuPelajaranBahasa Arab Kelas XI ١, , h. ٧٧.
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ُلغُ ِقْطَعةِ ِشَئَمْسِجُداِالْسِتْقالَلَعَلىأُنْ  ١٢ِمَساَحتـَُهاأْرٍضَتبـْ

ِهْكَتارًا

َرة َسيَّارَةلَِثَماِمنِاَئةِ َوَساَحةَواِسَعةتـَتَِّسعَواملـَْسِجدحتُِْيطُِبِهَحِديـَْقةَكِبيـْ

:أَْدَوارَمخَْسةاملـَْسِجدِمنْ يـََتَكوَّنُ 

َمْكَتَبةِإْسَالِميَّةَواملـََكاتِباِإلَدارِيَّةالَعامَّةَوِهيَ املـَرَاِفقجنَِدِفيالدْوراَألوَّل،أَنـَْواعَ 

املـُْمَتاَزةاملـَُخصََّصةلِلُوُضْوءَوجنَُِدِفْيِهاملـَرَاِحْيض،َواحلََنِفيَّات

ْورالثَّاِينّ  :َوجنَُِدِفيالدَّ

َساَحةَمْكُشْوَفةِمَساَحتـَُهاَحَوالَيَثالَثَِةِهْكَتارَات

٢٧.ِماَئِةأْلِفُمَصلٍّ َجتَْعُالملـَْسِجدتـَتَِّسعلِ 

)ب(

َرة َوتـَْعُلْواملـَْسِجَدقـُبٌَّةَكِبيـْ

ُلُغُقْطرُهُ  . أَْمَتارَويـَْنَتِهيِبَنْجَمةُمخَاِسيَّة٣َويـَْعُلواْلُقبََّةِهالَلٌَيبـْ

ُلغُِاْرتَِفاُعَها ِسْنِتْيِمتـْرًا،٦٦٦٦أَمَّااملِْئَذنَةفـََيبـْ

٢٧Ibid, h. ٧٨.
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اإلطار الوثائقية.٥
, حاولت الباحثة إلجراء الدراسة السابقة على الوثائق لدعم يف تأليف هذا البحث

املوجود,هي الدراسات السابقة اليت لديها العالقة مبوضوع الدراسة. كما رات الباحثة أن كثري 
اللغة العربية بأنواع الطريقة و اإلسرتاتيجية. لكن حىت القراءةمن الدراسة تبحث عن مهارة 

اللغة العربية من القراءةيت تبحث عن ترقية مهارة اخلاص الاآلن مل جتد الباحثة نتائج البحث 
هلذا السبب حاولت الباحثة إلجراء البحث املتعلق .(Jigsaw)جيكسواستخراتيجية خالل 

به.
:اسيف نور ديانشاح, البحث األّول

Penerapan Model Jigsaw untuk meningkatkan hasil beajar Biologi peserta
didik VIII di MTs –Al-Hikmah Bandar Lampung” ٢٨.

و %٤٤يعين الناجح األوىلنتائج هذا البحث تظهر من نتائج التالميذ يف الدورة 
% فتطبيق ١٥% و غري الناجح ٨٥الناجح الثانية% و يف الدورة ٥٦غري الناجح 
البحثباستخدامالنوع منتنفيذهذا ناجح. القراءةلرتقية مهارة (Jigsaw)جيكسواستخراتيجية 

لرتقية درس اللغة Jigsaw)جيكسواستخراتيجية و باستخدام (PTK)البحث اإلجرائي الصفي
األملانيا.

:عزيزة, البحث من الثاني
“Penerapan Strategi Jigsaw dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam

pembelajaran Fiqh di MTs ٢ Bandung”٢٩

٢٨Asep Nurdiansyah, Judul Skripsi Penerapan Model Cooperative Learning Tipe Jigsaw
untuk meingkatkan hasil belajar Biologi peserta didik kelas VIII di MTs –Al-Hikmah Bandar
Lampung, (Lampung:٢٠٠٧), dikutip tanggal ٢٢ Januari ٢٠١٧.

٢٩:/eprints.uny.ac.id/NurAzizah/٢٠٠٧.”Peningkatan Kemampuan Membaca Teks Cerita
Berbahasa Arab Melalui Pembelajaran Kooperatif Dengan Metode Struktur Analisis Sintesis(SAS)
Bagi Siswa Kelas V MI Al-Islam Mangunsari (Semarang: ٢٠١٠), diaksestanggal ١٣ Januari ٢٠١٧.
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جيكسواستخراتيجية اعتمادا على نتائج البحث اإلجرائي الصفي أن تنفيذ 
من لكل الدورة. قبل إجراء الدورة حصل عدد التالميذ الناجح بقدر القراءةعلى ترقية مهارة 

و يف اإلجراء اآلخرة يف الدورة ٦,٧٥بقدر القراءةريتقي مهارة األولىيف الدورة تلميذ ٣٠
جيكسوةفاستنباط من هذا البحث أّن اسرتاتيجي,٧,٥٢يرتقي مهارة االستماع بقدر الثانية

يقدر على الرتقية التعلم درس الفقه.                                                   
يقدر على ترقية )(Jigsawجيكسواستخراتيجية خالصة هذا البحث تظهر أّن 

الستكمال الدراسات السابقة، وميكن استخدامه كأساس التعلم ومن املتوقع هذا البحث ا
.للبحث يف املستقبل وحتسني قدرة املتعلمني يف القراءة العربية
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الباب الثالث
منهج البحث

لعمل العملية ". أّما البحث هو " عملية للبحث, و ريقة املناسبةمنهج هو " الط
للكتابة, و للرتكيز, و للتحليل, و للتأليف التقرير منها". لذلك ميكن الفهم أّن منهج 
البحث هو األشياء املتعلقة عن الطرق يف عملية املالحظة أو البحث حلصول على البيانات 

١من خالل طرق أو خطوات املعينة.

نوع البحث.أ
ع ا نو أمن وهو.(PTK)اإلجرائي الصفي البحث هذا البحثباستخدامالنوع منجيرى

البحث الذي أجرى فيه املدرس داخل الفصول الدراسي من خالل التأمل النفسي, حلصول 
على حتسني و ترقية قدرته كاملدرس, فالتحصيل الدراسي لدي التالميذ يرتقي.

(PTK)اإلجرائي الصفي البحثراى سوهارسيمي, سوهارجونو, و سوفردي أّن 

اولة أو العمالية ملالحظة أنشطة التعلم لدي جمموعة التالميذ إلعطاء اإلجراء   هو "احمل
(treatment) اليت تظهر بالقصد." تلك اإلجراء عملت باملدرس و التالميذ, أو التالميذ حتت

٢إسراف و إرشاد املدرس, بغرض لتحسني و لرتقية جودة التدريس.

Kemmis danتصميم الدورة كيميس و م ج تاغاتاستخدمت الباحثة 

McTaggart , اإلجرائي الصفي كورت ليويسالبحث هذا التصميم من تطوير تصميم  وKurt

١Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta, ١٩٩٠,  h, ٦٣١.

٢Paizaluddin, Ermalinda, Penelitian Tindakan Kelas (classroom Action research), PT Alfabeta,
Bandung, ٢٠١٣, h. ٧.
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Lewisتنفيذالذي تتكون من أربعة خطوات. لكن يوجد االختالف يف خطوة الacting و
حادث يف وقت واحد جتمع يف خطة واحدة, املعىن أن عملية اإلجراء observatingاملالحظة 

Kurtأما تصميم كورت ليويسspiralبعملية املالحظة, فشكلها تسمى بشكل حلزوين 

Lewis اإلجرائي الصفي  سواء. و تصميم  البحث له أربعة اخلطوات. املبادئ من عملية
الدورة, كما عّني يف الصورة  مصّور بشكل Kemmis dan McTaggartكيميس و م ج تاغات

التالية:
١الصورة 

اإلجرائي الصفيالبحث المصدر: مخطط الدورة 

Riset model siklus oleh Kemmis dan McTaggart.٣

اإلجرائي الصفي كما صّورت يف خمطط السابق يعين البحث اإلجراء املنفذة يف 
يتكون من أربعة خطوات. خطوات البحث بالتفصيل يعين التخطيط, التنفيذ, و املالحظة, 

و التأمل. 
٣. Saur  Tampubolon, Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi dan

keilmuan, Erlangga, Jakarta,٢٠١٤. h ٢٧

تخطيط

١الدورة المالحظة

التأمل

تخطيط األعمال التالية

٢الدورة  المالحظة

التأمل
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خطوات البحث.ب
الدورة األولى

التخطيط)أ
هو كما يايل:ختطيط عملية البحث اإلجرائي الصفي

عداد املخطط الذي سيستخدمتاس)١
)Jigsaw(خيكسوإسرتاتيجيةصناعة وصف املقرر الدرسى باستخدام 

وصف مقتصر عن مادة التدريس أو مادة الدرس)٢
صناعة وسائل التدريس يف تنفيذ البحث اإلجرائ الصفي)٣
البحث اإلجرائ يفصناعة الدرابزون للمالحظة الذي سيستجدم  يف الدورة)٤

الصفي
٤تْقيْيم التدريس.تأليف آلة )٥

التنفيذ)ب
كالفاعل باستخداو التنفيذ هو إجراء التدريس يف الفصول الدراسي, املدرس  

بتطبيق القراءةالوسائل اليت قد متت ختطيطها. يعمل الباحثة تدريس اللغة العربية ملهارة 
الدورة إذا مل ينجح يف الدورة األوىل فسيستمر إىل ). (Jigsawخيكسواستخدام االسترياتيجية 

التالية.
املالحظة)ج

٤Ibid. h.٣٠
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إجراء املالحظة لدي الباحثة. يف هذه اخلطوة تفعل املالحظة و املالحظة هي 
التنفيظ يف وقت واحد. تفعل املالحظة على املدرس و التالميذ عند عملية التدريس 

الذي مستند على ورقة املالحظة. نتيجة املالحظة ). (Jigsawخيكسواالسترياتيجية باستخدام 
املوصولة مستخدمة لتحسني عملية يف تطبيق التنفيذ يف الدورة التالية.

التأمل)د
التأمل هو التزكية على نتيجة التقيم من حتليل البيانات خلطوة يف الدورة التالية.

الدورة الثانية
التخطيط)أ

ختطيط عملية البحث اإلجرائي الصفي هو كما يايل:
استعداد املخطط الذي سيستخدم)١
). (Jigsawجيكسواستخراتيجية وصف املقرر الدرسى باستخدامصناعة )٢

وصف مقتصر عن مادة التدريس أو مادة الدرس)٣
صناعة وسائل التدريس يف تنفيذ البحث اإلجرائ الصفي)٤
صناعة الدرابزون للمالحظة الذي سيستجدم  يف الدورة يف البحث اإلجرائ )٥

الصفي
٥تأليف آلة تْقيْيم التدريس.)٦

التنفيذ)ب

٥Ibid. h.٣٠
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التنفيذ هو إجراء التدريس يف الفصول الدراسي, املدرس كالفاعل باستخداو 
بتطبيقالقراءةالوسائل اليت قد متت ختطيطها. يعمل الباحثة تدريس اللغة العربية ملهارة 

ختطيط األعمال لكن يف الدورة الثانية يوجد ). (Jigsawخيكسوايتخراتيجية 
الدورة الثانية فسيستمر إىل الدورة التالية.إذا مل ينجح يف . )planrevised(بعدها

ختطيط التنفيذ يف الدورة الثانية متقربا بتخطيط التنفيذ يف الدورة األوىل, لكن يف 
)planrevised(ختطيط األعمال بعدها الدورة الثانية يوجد 

املالحظة)ج
املالحظة هي إجراء املالحظة لدي الباحثة. يف هذه اخلطوة تفعل املالحظة و 
التنفيظ يف وقت واحد. تفعل املالحظة على املدرس و التالميذ عند عملية التدريس 

الذي مستند على ورقة املالحظة. نتيجة املالحظة ,خيكسواستخراتيجية باستخدام 
ق التنفيذ يف الدورة التالية.املوصولة مستخدمة لتحسني عملية يف تطبي

التأمل)د
التأمل هو التزكية على نتيجة التقيم من حتليل البيانات خلطوة يف الدورة التالية.

مصادر البيانات)ج
كمصادر البيانات األساسيةيف هذا البحثاملدرس يف درس اللغة العربية  )١
باندار المبونجمية الثانيةاحلكو الثانوية مبدرسة الثاينتالميذ  الصف )٢
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طريقة جمع البيانات)د
طريقة مجع البيانات هو نشاط للحصول على البيانات املطلوبة و البيانات 
املعاجلة.و من أجل احلصول على البيانات احملتاجة هلذا البحث استخدمت الباحثة طريقة 

خمتلفة حسب احلاجة، و طرق املستخدمة جلمع البيانات منها:
المقابلة)١

يب أسلوب جلمع البيانات املقابلة هي  يب لدي الباحثة.و إجابة ا باستوجب ا
تكتب و تسّجل.

تستخدم الباحثة هذه األسلوب ملقابلة املدرس الذي يقوم بتدريس اللغة العربية 
مبدرسة الثاينمستند على حقائق املقابلة املؤلف ملعرفة مهارة االستماع لدي تالميذ  الصف 

باندار المبونج.الثانيةحلكوميةاالثانوية
المالحظة)٢

املشرتكة. يف املالحظة املشرتكة املالحظة يف هذا البحث, استخدمت الباحثة 
تشرتك الباحثة يف عملية التعليم التعلم مباشرة. جبانب إجراء املالحظة, تشرتك الباحثة يف 

عملية اليت يعملها مصادر البيانات.   
يكسوسرتاتيجية جااملشرتكة, فتحصل البيانات من تطبيقباستخدام املالحظة 
درجة املعىن لكل األعمال الظاهرة.كامال و دقة حىت حتصل على 

األدلة الوثائقية 
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هو األدلة الوثائقية طريقةأن Suharsimi Arikuntoرأى سوهارسيمي أريكونتو 
من الكتبوالصحف النصوص البحث عنالبيانات املوجودة عليهاأو متغريامتثالملالحظات، و 

التنقشوالدقائقواالجتماعات و  ٦جداول األعمال و غري ذلك.وا

بالتحصيل الدراسي  هذه األدلة الوثائقية مستخدمة حلصول على البيانات املتعلقة 
سوكارامي باندار المبونج يف درس اللغة ثانوية الحمّمديةلدي تالميذ الصف العاشرة مبدرسة 

ت عن عدد املدرسني, و املظفني, و اإلدارة, و عدد التالميذ, و حالة وسائل العربية, البيانا
سوكارامي باندار المبونج.ثانوية الحمّمديةالتعلم يف الفصل العاشرة مبدرسة 

االختبار)٣
االختبار هو جمموعة احلث املعطى لدي الشخص حلصول على اإلجابة املستخدمة 

لقياس يف تقييم مهارة االستماع لدي ختبار السفوي االاستخدمت الباحثة ٧لتعيني النتيجة.
تالميذ املتعلق مبادة اليت متت تدريسها, هل حصل التلميذ على النجاح املطلوب أم لو 

حيصل على النجاح. 

طريقة تحليل البيانات)٤
هدف بعد أن حصلت الباحثة على البيانات عن طريقة مجع البيانات من

ليل البيانات. يف تنفيذ البحث اإلجرائ الصفي, استخدمت البحث,فاخلطوة التالية هي حت
الباحثة البيانات النوعي. 

٦Suharsimi Arikunto, ProsedurPenelitianTindakanKelas, RinekaCipta, Jakarta, ٢٠١٠ h, ١٧٣-
١٧٤.

٧Moh.Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, BC Press, Malang ٢٠١٣,h.١١٧
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يعين عند عملية مجع البيانات و بعد مجع حتليل البيانات يف البحث النوعي أجرى 
كانت البيانات يف مرحلة ما. عند املقابلة تقوم الباحثة على حتليل اإلجابة من املستجب. إذا  

املقابلة اليت متت حتليلها ناقصة, فتستمر الباحثة إىل السؤال بعده حىت حتصل اإلجابة من 
على البيانات الكاملة.

ميليس بالنظر العام, البحث النوعي يف حتليل البيانات يستخدم كثريا التحليل من 
الذي مسي بطريقة حتليل البيانات الفعالية. هم يعربون )Miles dan Huberman(و هوبريمان 

، وعرض أال وهي تقلياللبيانات، هناك ثالث خطوات، حتلياللبيانات النوعيةاألنشطة يف أّن 
، و البيان تفصيال فيما يلى:حتقق البياناتالبيانات و

تحديد البيانات)١
حتديد البانات املعىن التخليص, ختتار الباحثة األشياء الرائسية يف وقت املالحظة و 
الرتكيز إىل األشياء املهمة املتعلقة مبهارة االستماع لدي تالميذ الصف العاشرة مبدرسة 

جمع البيانات

تحديد البيانات

عرض البيانات

تحقق البيانات
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سوكارامي باندار المبونج فالبيانات اليت متت حتديدها ستظهر الصور ثانوية الحمّمدية
ميكن عضده حتديد . التاليةالقراءةالواضحة, و سيسّهل الباحثة جلمع البيانات عن مهارة 

البيانات باألداوة مثل احلاسوب و غريه.
البياناتعرض )٢

يان, و و رسم البيف البحث النوعي, جرى عرض البيانات بشكل فكاك خمتصر,
عالقة بني الرتبة, و غري ذلك. 

أن عرض البيانات الذي كثري )Miles dan Huberman(راى ميليس و هوبريمان 
االستخدام يف احبث النوعي بشكل النص القصصي

بوجود جتديد البيانات, فسهلة لفهم ما وقع, و سهلة لتخطيط األعمال 
Miles dan(استنادا على ما قد مت فهمه. مث اقرتح ميليس و هوبريمان )planrevised(بعدها

Huberman(وحده, بل بشكل قائمة قصصيلعملية حتديد البيانات, ليس بشكل النص ال
الشبكة, و اخلريطةاألشكال,
تحقق البيانات)٣

Miles dan(ميليس و هوبريمان اخلطوة التاليةيف حتلياللبيانات النوعية عند 

Huberman(سيقع عليه التغيري إذا مل ، هياستنتاجاتوالتحقق. االستنتاجاألول الذيال يزاملؤقت
يوجد االدلّة القوية يعضد يف مرحلة مجع البيانات التالية.

لكن اذا كان االستنتاج يف مرحلة األوىل قد عضدها األدلة القوية و الصحيحة, 
ثقة.اج املعني هو االستنتاج الفعنجد تعود الباحثة جلمع البيانات, فاالستنت
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مؤشر نجاح البحثه. 
كمؤثر املطبق يف البحث يعين إذا كانت مهارة االستماع اللغة العربية لدي تالميذ 

% من ٨٠كان ذا  سيقف هذا البحث ايف التدريس قد تظهر الرتقية لكل الدورة. املعىن 
التالميذ قد يظهو الرتقية يف مهارة االستماع. اذا جنح يف الدورة الثانية فال خيتاج االستمرار 

اىل الدورة التالية. 
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الباب  الرابع
تحليل البيانات والحقائق

المدرسةالتصوير .أ
الحكومية الثانية باندار النبونجالثانويةمن المدرسة.١

احلكومية الثانية باندار النبونجالثانويةن املدرسة: املن املدرسةإسم امل.أ
(أرقام اإلحصائية ١٣١.١.١٨.٧١.٠٠٠٢:من املدرسةاإلحصائية للأرقام.ب

)عند وزارة الدينيةمن املدرسةلل
١٠٦٤٨٣٦٧: الوطنيةن املدرسةرقم مدير امل.ت

(٨٩)أ: ن املدرسةاإلعتماد امل.ث BAN-S/M ١٧النبونج, التاريخ
٢٠١٥أوكتوبر 

املنطقة بومي : الطريق غاتوط سوبروتو فيجوه رايو العنوان .ج
وارس باندار النبونج

٥٦٣٧mالبناء: ١٩.٨٧٦: األرض: مساحة األرض.ح
احلكومية الثانية باندار النبونجالثانويةن املدرسةملأحوال وسائل الرتبية .خ
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٤.١القائمة
ن املدرسةحالة امل

حال البناءنوعية الوسائلنمرة
فاسد جدافاسدجيد

غرف١.٢٨٤٢٢غرفة التعلم١
غرفة١٢٠١ن املدرسةعرفة رئيس امل٢
غرفة١٢٠٢غرفة املدارس٣
غرفة١٢٨٢مكتبة٤
غرفة٩٠١معمل ٥
غرفة٩٠١معمل اللغة ٦
غرفة١٢٠١معمل الكمبيوتر٧
غرفة١غرفة٥٢٠١قاعة إحتماعية٨
غرف٤٥٦محام املدارس٩
غرف٦٠١٠الطالبمحام ١٠
غرفة١٢٠٠١مسجد١١
غرفة١٤٠٠١ميدان الرياضة١٢
غرفة٣٦٠٣غرفة ١٣
غرفة١٠٠٦شركة الطلبة١٤



٤٢

غرفة١٥٩٠٠٢

الحكومية الثانية باندار النبونجالثانويةمن المدرسةالتاريخ االقتصار .٢
. ومن خالل وظائف ١٩٩٠أبريل ٢٥عاليه ، اليت تأسست على. الن املدرسةامل

لسنة ٦٤الدولة الدينية املعلم التعليم كيب كورال استنادا إىل وزارة الشؤون الدينية رقم 
بشأن: املعلم الديين وظيفة نقل التعليم إىل املدارس الدينية عاليه نيجري، بتاريخ ١٩٩٠

تلقت الدفعة األوىل من الطالب اجلدد يف فرتة يةالثانو ن املدرسةامل١٩٩٠أبريل ٢٥
١٩٩٠/١٩٩١رأس السنة األكادميية 

, ١٩٦٥وبدأت المبونج العاملة يف عامتاجنونج كارانج, ٦املعلم الديين وظيفة
إىل غارونتانج يف السنة بعد سياسة احلكومة يف ذلك الوقت انتقلت املوقع يف فاحومان. 

- ١٩٧١. و منذ ١٩٧١باندار النبونج) يف السنة ٣٠. (جاتوت سوبروتو رقم١٩٧١
. يف سياق العملية وفقا سنوات يف ذلك العنوان٦املعلم الديين وظيفةالطلبة ١٩٧٢

.١٩٧٨-١٩٧٧لسياسة احلكومة يف العام اجلامعي 
من المدرسةرؤية ال.٣

احلكومية الثانية تاجنونج كارانج اإلسالمية, جودة, الثانويةن املدرسةحتقيق امل
املهارة و مستقلة.

من المدرسةبعث ال.٤
.بناء ثقافة املدارس كمركز للتعليم على أساس اإلسالمية.أ

مركزا ن املدرسةدورا رائدا يف جعل املن املدرسةمتكني املعلمني ومجيع مكونات امل.ب
للتعليم على أساس اإلسالمية.
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, العلوم و الشخصية للطالب الذين يتفوقون يف إميان، التقوىبناء السمات .ت
تيكنولوجيا

بشكل مستقلس الدينية وبناءتنظيم إدارة املدار .ث
أهداف.٥

مركزا للتمكني والتعريف املتعلمني لتكون قادرة على تنفيذ ن املدرسةعل املج.أ
تمعات.ن املدرسةقواعد اإلسالم يف امل-القواعد  واألسر وا

ن يف دورا رائدا يف جعل املمن املدرسةاملعلمني واملكونات األخرى للجعل .ب
مركزا للتعليم اإلسالمياملدرسة

رة.اعداد الطالب / اخلرجيني الذين التقوى، الذكية وامله.ت
.تنفيذ إدارة املدارس الدينية القائمة على مستقلة.ث

الحكومية الثانية باندار النبونجالثانويةمن المدرسةالأحوال المدرسي.٦
٤.٢القائمة 

الحكومية الثانية باندار النبونجالثانويةمن المدرسةالأحوال المدرسين 
٢٠١٦/٢٠١٧السنة الدراسية 

البيانأمساء املدرسمنرة
القرآن احلديثاحلاجة ليليس فوزية١
عقيدة أخالقمؤسرة٢
الفقهالدكتور أندا سيت منورة٣
الفقهرزق, س٤
الفقهالدكتور أندوس سبحس٥
نوفرديانيت٦



٤٤

دوي سري ليين إنداه٧
ليندا ساري٨
التاريخزين الألمسري٩
اللغة اإلندونيسياالكتور أندا أولندا ناين١٠
اللغة اإلندونيسياأنوري١١
اللغة اإلندونيسياباريدا١٢
اللغة اإلندونيسياوحيوين صربي١٣
اللغة اإلندونيسياويت موروانينغسيه١٤
اللغة اإلجنلزياالدكتور أندس زولكفلي١٥
اللغة اإلجنلزياوحيو فردوسيال١٦
اللغة اإلجنلزياإيفاياين١٧
اللغة اإلجنلزياياين ويلينيت١٨
اللغة اإلجنلزيااحلاجة يونيايت١٩
اللغة اإلجنلزياسوفتا ريزنة٢٠
اللغة اإلجنلزياسيف األنوار٢١
الرياضياتالدكتور أندس إقبال٢٢
الرياضياتنور عني٢٣
الرياضياتجيبتانينغسيه٢٤
الرياضياتمببانغ سوفراتونو٢٥
الفيزيازيين غونوان٢٦
الفيزيالطفي مهوايت٢٧



٤٥

الفيزيايسري بديايت٢٨
الفيزياليديا نوفيانا٢٩
الكيمياءادفليس٣٠
الكيمياءغستينا فطريان٣١
الكيمياءريتا اندرايايت٣٢
البيولوجيانور احلمدة٣٣
البيولوجياغيين سسوفريات٣٤
اجلغرفياديدين نور حكيم٣٥
اجلغرفياميشرة٣٦
اإلقتصادسيت لطيفة٣٧
اإلقتصاداروان مجال٣٨
اإلقتصاداويف تزكي٣٩
التاريخ العامرتناوايت٤٠
الصحةفضلي أرشد٤١
الصحةرمحن توفيق٤٢
اهلندسةمهارة عبداهللا٤٣
مهارةكسمان٤٤
أديلينا هرميايت٤٥
ناين هرتيين٤٦
مطمئنة٤٧
إلدي أمسي٤٨



٤٦

الرياضياتسومرينإدا ٤٩
مسكور٥٠
نوفرينيت٥١
سيت ولنداري٥٢
اللغة العربيةإدا يولينيت٥٣
اللغة العربيةمنيم هجاشي٥٤
اللغة العربيةعبد البشيط٥٥
كمفوتارويتا كورنيا٥٦
كمفوتارريسيو ليسمان٥٧
الرياضياتراسا فطريان٥٨
أنغون٥٩
مارنا ديفاتامي٦٠
ديين كورنيوان٦١
نور حيايت٦٢
هريليايت٦٣
زين العريفني٦٤
عزيزة منسوري٦٥

املدرسون :
نفرا٥٤طبقة األوىل : .١
نفرا٧طبقة الثانية : .٢



٤٧

- طبقة الثالثة : .٣
احلكومية الثانويةن املدرسةيف املمن البيانات السابقة علمنا أن أكثر املدرسني

نفرا, ٧نفرا, و طبقة الثانية ٥٤الثانية باندار النبونج حصلو على طبقة األوىل 
نفرا.٦١وعدد كل املدرسني 

نتائج البحث.ب
الحكومية الثانية الثانويةمن المدرسةمن الالقراءة إجرءات عملية التعلم .١

باندار النبونج
ن املدرسةاملاستنادا من املالحظة اليت قامت الباحثة مبدرس اللغة العربية يف 

أن يف تعليم القراءة للمدرس اللغة العربية احلكومية الثانية باندار النبونجالثانوية
والطلبة يستمعون بيان املدرس. ويدل ذلك على عدم يستخدم االسرتاتيجية اإللقائية 

ذا يدل على أفكارهم حنو املادةمشاركة الطلبة وتركيز  عدم وجود الكفاءة القراءة. و
القراءة. وهذه اخلالصة منها:

٤.٣القائمة 
خالصة نتائج اإلختبار مهارة القراءة اللغة العربية

احلكومية الثانية باندار النبونجالثانويةمن املدرسةالثاينالصف 
البيانت األوىلمهارة القراءةمنرة
%) طالبا٥١, ٢٠(٨كامل١
%) طالبا٧٩,٤٩(٣١غريكامل٢

%) طالبا١٠٠(٣٩عدد اطلبة



٤٨

طلبة ٣٩أظهرت أن استنادا من نتيجة اإلختبار اليت قامت الباحثة مع الطلبة 

). ٧٩,٤٩طلبة (%٣١غريكامل) والذي ٢٠,٥١طلبة (%٨يف القراءة فقط كاملالذي  

وهي كثرة من واستنادا من البيان السابق ان مهارة القراءة اللغة العربية للطلبة منخفضة جداً, 

م حمدود. وكذالك كثري من الطلبة الذين مل يستطيع يفرق بني خمارج احلروف  الطلبة قراء

ذه املشكلة املوجودة الباحثة تطبيق االسرتاتيجالذي سويا يف لفظه.  ية الذي غرضها لرتقية و

مهارة القراءة الطلبة وهي االسرتاتيجية جيكسو. وبعد تطبيق االسرتاتيجية جيكسو يف الدورة 

وذلك دليل طالبة. ٣٩ون من كاملطالبا الذين  ٢٠%  أو ٥١,٣األوىل ارتقت نتيجتهم إىل 

: على أن نتائج الطلبة يف الدورة األوىل

٤.٤القائمة
ر مهارة القراءة اللغة العربيةخالصة نتائج اإلختبا

احلكومية الثانية باندار النبونجالثانويةاملدرسةمنالثاينالصف 

الدورة األوىلالبيانت األوىلمهارة القراءةمنرة

%) طالبا٥١,٣(٢٠%) طالبا٥١, ٢٠(٨كامل١

طالبا%) ٤٨,٧(١٩%) طالبا٧٩,٤٩(٣١غريكامل٢

%) طالبا١٠٠(٣٩طالبا%) ١٠٠(٣٩عدد اطلبة



٤٩

و نظرا من البيان السابق ارتقت نتيجتهم من البيانات األوىل إىل الدورة األوىل, 

لكن مل يزل الطلبة الذين مل ينجحو, و من ذالك البد أن يعمل الدورة الثانية لإلصالح. و 

طلبة الذين ينجحون ٣١بعد تطبيق الدورة الثانية و ارتقت نتيجة مهارة القراءة إىل 

وذلك دليل على أن نتائج %). ١٢,٨٣طلبة (٥ينجحون %) والذين مل ٨٧,١٧(

الثانية: الطلبة يف الدورة 

٤.٥القائمة 
خالصة نتائج اإلختبار مهارة القراءة اللغة العربية

احلكومية الثانية باندار النبونجالثانويةمن املدرسةالثاينالصف 

الدورة الثانيةالدورة األوىلمهارة القراءةمنرة

%) طلبا١٧و٨٧(٣١%) طالبا٥١,٣(٢٠كامل١

%) طالبا١٢,٨٣(٥%) طالبا٤٨,٧(١٩غريكامل٢

%) طالبا١٠٠(٣٩%) طالبا١٠٠(٣٩عدد اطلبة

مهارة القراءة الطلبة الصف ومن البيانات السابقة علمنا أن يف نتائج االختبارات
و الدورة الثانية للدورة األوىل احلكومية الثانية باندار النبونجالثانويةن املدرسةيف املالثاين

تغيريات وتنميات اجليدة. حيث كانت نتيجة املعدل للدورة األوىل حصلت على 



٥٠

, وهذا دليل ارتقت نتيجتهم إىل ٨٧,١٧الثانية  حصلت على الدورة، أما يف %٢٠.٥١
% من األول إىل األخر البحث.٦٦,٦٦

ية التعلموصف إجرءات عمل.٢
من املدرسةالثاينجيكسو للرتقية مهارة القراءة للطلبة الصف تطبيق االسرتاتيجية 

٢x٤٥احلكومية الثانية باندار النبونج يعمل دورتني متتبعني و لكل اللقاء  الثانوية
دقائق.و لكل الدورة هناك تقييم الذي يبني على نتيجة مهارة القراءة للطلبة باستخدام 

االسرتاتيجة جيكسو.
الثانويةن املدرسةيف املالثاينللطلبة الصف االسرتاتيجية اليت استخدم الباحثة 

سن قدرة حتاسرتاتيجية احلكومية الثانية باندار النبونج استخدم االسرتاتيجية جيكسو وهي 
موعة اليت تركز على مهارات القراءة  الطالب الذين لديهم امتصاص عالية يف فئة ملعرفة ا
لدى كل متعلم والتغلب على الصعوبات يف فهم الدروس املستفادة املواد، يف هذه احلالة 

.ة جيكسوملعلم تنفيذ اسرتاتيجيا
مث ينقسم الطلبة إىل ستة تطبيق اسرتاتيجية جيكسو بعد قرأ املدرس مادة التعليم. 

عدد, مث املدرس يقسم املادة لكل فرقة مث جيتمع الطلبة غلى فرقة ٦- ٥فرق ولكل فرقة 
عدد ليبحث املادة الذي يقسم مبدرس. و ٦- ٥فرق ولكل فرقة ٧اخلاص الذي يقسم إىل 

يم مت تقييم التعلعمل املدرس يف هذه اسرتاتيجية هي يراقب عند تعليم و يساعد الطلبة.
معطي الطلبةباإلختبار الشفهي, الذي يتكون علي املؤشرات ينبغي حتقيقها. مث نتائج تقييم

املدرس بانتيجة.



٥١

إجرءات عملية التعليم .٣
طلبة ٨كاملاستنادا من اإلستبيانات السابق نستطيع أن نعرف أّن الطلبة الذي  

أنه ال يزال هناك ميكن أن ينظر إليه%), ٧٩,٤٩طلبة (٣١غريكامل%) أما ٢٠,٥١(
.منخفضة جدا يف كل من األهداف اكتمال املطلوب

و باستخدام الدورة, ولكل دورة تتكون اىل % ٨٥و أهداف هذا البحث إىل 
.وهي حمتوية على أربع خطوات، اإلعداد، والتطبيق، واملالحظة، واملمارسةثالث حماضرات 

الدورة األولى.١
إعداد التعليم.أ

الذي عينه الباحثة يف هذه اخلطوة كما التايل:أما اعداد التعليم 
الثاينعن أحوال و املادة الطلبة الصف تعقد الباحثة احلوار مبدرس اللغة العربية.١

الثانية باندار النبونح.الثانويةن املدرسةامل
"التسهيال للعبادة"تعيني املادة عن مهارة القراءة مبوضوع .٢
أعدت الباحثة اسرتاتيجية جيكسو.٣
أعدت الباحثة إعداد التعليم.٤
أعدت الباحثة سيناريو.٥
ألفت الباحثة أدة تقييم التعليم.٦
إجرءات عملية التعلم.ب
املقدمة.أ

قرأ الدعاء برياسة رئيس الفصل مث فتحت الباحثة او املدرس بالسالم..١
تعرف نفس الباحثة إىل الطلبة.٢
قرأت الباحثة كشف احلضور.٣



٥٢

لتكون سباقة يف التعلمبةالطلتدعو الباحثة .٤
تقدمي األهداف التعليمية اليت سيحصل عليها الطلبة بعد التعلم باستخدام .٥

جيكسواالسرتاتيجية
تقدمي األهداف التعليمية اليت سيحصل عليها الطلبة.٦

العرض.ب
وجتهيز الفرصة لتفكري عنها الطلبة حلظة.ن املدرسةاألسئلة عن املادة من امل.١
التعليمية اليت سيحصل عليها الطلبة بعد التعلم باستخدام تقدمي األهداف .٢

جيكسواالسرتاتيجية
".دور املسجداملادة عن "ن املدرسةبيان امل.٣
عدد ولكل فرقة فقرة ٧-٦الباحثة تقسم الطلبة إىل ستة فرق ولكل فرقة .٤

واحدة
الفرقة األوىل.أ

ِديِْنِهْم،َشعائِرَ املـُْسِلُمْونِفْيهِ يـَُؤدِّيالَِّذيالِعَباَدةَمَكانُ املـَْسِجدَأنَّ َعَرفْـَنا

ْعَوةَمَقرااملـَْسِجدَكانَ َبلْ  .التـَّْعِلْيمَوَخاصَّةاِإلْسَالِميَّةلِلدَّ

- َمَثالً –بِاَألْنَدُلسقـُْرطَُبةَجاِمعُ َفَكانَ 

يِْنيَّةالُعُلْومُ ِفْيهِ تَُدرَّس َعةَوالرِّيَاِضيَّاتالطِّبّ ِمْثلُ الَعامَّةَوالُعُلْومالدِّ .َوالَفَلكَوالطَِّبيـْ

الفرقة الثانية.ب
رَاَسةوََكاَنت َيْدَفعُ الَ َأي،َجمَّانًااَألْنَدُلسِيف املـََساِجدِمنَ َغْريِهِ َوِيف اجلَاِمعهَذاِيف الدِّ

الرُُّسْومِمنَ َشْيًئاالطُّالَّب
َواملـَالَِبسالطََّعامَوَعلىَ الُكُتبَعَلىَحيُْصُلْونَكانـُْواَبلْ 



٥٣

الثالثةالفرقة. ت
رَةِعَنايَةَولِلُمْسِلِمْني  .املـََساِجدبِِإْنَشاءِ َكِبيـْ

رًاِبَالِدنَاِيف ُنَشاِهد،ِلَذا النُُّظمَأْحَسنِ َعَلىبُِنَيتْ املـََساِجدِمنَ َكِثيـْ

،الُقْرآنِيَّةبِْاآليَاتُجْدرَانـَُهاَوزُيـَِّنتْ 

الفرقة الرابعةث.
َلة،بِاملـََصابِْيحَوُأِضْيَئتْ  رَةقـُبَّةَهلَاَوأُنِشَئتْ اَجلِميـْ ُمْرتَِفَعة،َوَمآِذنَكِبيـْ

رَةاملـََساِجدِمنَ ذِلكوَغْري اِالْسِتْقَاللَمْسِجدِ ِيف ُنَشاِهُدهُ َكَما .ِبَالِدنَايفالَكِبيـْ

الفرقة اخلامسةج.
ُلغُ أْرضٍ ِقْطَعةِ َعَلىاِالْسِتْقَاللَمْسِجدُ أُْنِشئَ  تـَبـْ

ِهْكَتارًا٦ِمَساَحتُـَها

َرةَحِديـَْقةِبهِ حتُِْيطُ َواملـَْسِجد لَِثَماِمنِاَئةِ تـَتَِّسعَواِسَعةَوَساَحةَكِبيـْ

:أَْدَوارَمخَْسةِمنْ املـَْسِجديـََتَكوَّنُ َسيَّاَرة

الفرقة السادسةح.
اِإلَدارِيَّةَواملـََكاِتبِإْسَالِميَّةَمْكَتَبةَوِهيَ الَعامَّةاملـَرَاِفقأَنـَْواعَ اَألوَّل،ِفيالدْورجنَِد

ِيف َوجنَِدُ لِلُوُضْوءاملـَُخصََّصةاملـُْمَتازَةَواحلََنِفيَّاتاملـَرَاِحْيض،ِفْيهِ َوجنَِدُ 

:الثَّاِينّ الدَّْور

ِهْكَتارَاتَثالَثَةِ َحَواَيل ِمَساَحتـَُهاَمْكُشْوَفةَساَحة

ُمَصلٍّ أْلفِ ِلِمائَةِ تـَتَِّسعاملـَْسِجدَجتَْعلُ 



٥٤

الفرقة السابعة خ.
رَ قـُبَّةٌ املـَْسِجدَ َوتـَْعُلوْ  َكِبيـْ

ُلُغ ُقْطرُُه  أَْمَتار َويـَْنَتِهي بَِنْجَمة ُمخَاِسيَّة. ٣َويـَْعُلو اْلُقبََّة ِهَالٌل يـَبـْ

ُلُغ ِاْرتَِفاُعَها  رًا  ٦٦٦٦أَمَّا املِْئَذنَة فـََيبـْ ِسْنِتْيِمتـْ

جيتمع الطلبة غلى فرقة اخلاص ليبحث املادة الذي يقسم مبدرس.٥
مث عاد إىل فرقتهم السابق ليقرأ اجلهرية املادة يف فرقة اخلاصبعد اجتمع الطلبة .٦

الذي قسم.
و لكل نفر أن حيكي املادة و يباينه أمام الفصل.٧
سألت الباحثة عن املادة.٨
املادة مع إصالح وإمتام إجابة الطلبة.ن املدرسةأن يستنتج امل.٩

ن إعداد التعليم للمحاضة املقبلة من قبل أن ختتتم املن املدرسةتقدمي امل.١٠
التعليم باحلمدلةاملدرسة

التطبيق.ت

أن يسأل الباحثة عن املادة الذين مل يفهمو الطلبة.١

مجيع اخلطوات واإلجرءات اليت أقامتها الباحثة من قبلن املدرسةإستنتاج امل.٢

ن املدرسةة املقبلة من قبل أن ختتتم املر إعداد التعليم للمحاضن املدرسةتقدمي امل.٣

م.مث الساللدعاءالتعليم با
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في الدورة األولىمالحظة اإلجرءات على عملية التعلم.ت

يف الدورة األوىل تتكون على ثالث حماضرات. فتحت الباحثة الدرس بالسالم و 

تطبيق التعليم مساويا بإعداد التعليم. ألقت املادة يف الدورة األوىل عن "دور املسجد" 

حماضرة السابقة قد بيان الباحثة عن باستخدام اسرتاتيجية جيكسو و طريقة القراءة يف 

استخدام اسرتاتيجية جيكسو يف التعلم.

استنادا من املالحظة الباحثة, نعرف أن عوامل اليت تسبب على اخنفاض نتيجتهم 

فيما يلى:

م عند التعلم.١ بعض الطلبة ال يركز فكر

ال يزال الطلبة ميزحون عند التعلم.٢

ال القصوى يف االستفادة من الوقت نظرا لألنشطة التعلم احلالية. وميكن بةالطل.٣

االستدالل على ذلك من وجود بعض الطالب الذين هم أقل نشاطا وأداء 

األنشطة األخرى باإلضافة إىل مناقشة حول هذا املوضوع.
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في الدورة األولىممارسة اإلجرءات على عملية التعلم.ث

اللممارسة يف الدورة األوىل باستخدام اسرتاتيجية لم عند إجرءات عملية التع

٨كاملالطلبة الذي  جيكسو نتائج املالحظة من نتائج تقييم الذي قد حبثنا عند التعليم, 

ون, أو كاملطلبة الذين  ٢٠%) وبعد إجرءات الدورة األوىل ارتقت اىل ٢٠,٥١طلبة (

طلبة.٣٩% من ٥١,٣

ويف تنطيم واستنتاج من إجرءات الدورة األوىل قد يكون جيدا لكن مل يزال أقصى. 

إعداد التعليم للدورة الثانية على الباحثة إصالح بعض اإلجرءات واخلطوات يف الدورة األوىل 

تكميلة اإلجرءات للدورة الثانية وبعدها. وبعض اإلصالحات املوجودة ن املدرسةمبساعدة امل

ايل:منها كما الت

.جيكسواحلفاظ على املتعلمني متحمسا عندما تعلم استخدام اسرتاتيجية .١
احلفاظ على الشعور روح التعلم للمتعلمني من خالل توفري وسائل الرتفيه .٢

سعيدة ونشطة يف عملية التعلملبةواملكافآت جلعل الط
والطلبة حمتاجة يف التعلم. ملعرفة مقدام فهم ن املدرسةإن التقومي والتعاون بني امل.٣

الطلبة حنو املادة املقدمة وعلى وجه خاص عند تعبري أرائهم بلغتهم ومجلهم.
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الدورة الثانية.٢

إعداد التعليم.أ

الثاينتعقد الباحثة احلوار مبدرس اللغة العربية عن أحوال و املادة الطلبة الصف .١
الثانية باندار النبونح.الثانويةن املدرسةامل

تعيني املادة عن مهارة القراءة مبوضوع " املرافق العامة".٢
الباحثة تقسم فرقة التعلم باستخدام اسرتاتيجية و الطريقة املعني.٣
أعدت الباحثة إعداد التعليم.٤
أعدت املالحظة للمدرس و الطلبة.٥
ألفت الباحثة أدة تقييم التعليم.٦

الدورة الثانيةإجرءات عملية التعلم في .ب
املقدمة.أ

قرأ الدعاء برياسة رئيس الفصل مث فتحت الباحثة او املدرس بالسالم.قرأت 
تقدمي األهداف , لتكون سباقة يف التعلمبةتدعو الطلالباحثة الباحثة كشف احلضور, 

االسرتاتيجيةليها الطلبة بعد التعلم باستخدامالتعليمية اليت سيحصل ع
. األهداف التعليمية اليت سيحصل عليها الطلبةتقدمي جيكسو,

العرض.ب
وجتهيز الفرصة لتفكري عنها الطلبة حلظة.ن املدرسةاألسئلة عن املادة من امل.١
تقدمي األهداف التعليمية اليت سيحصل عليها الطلبة بعد التعلم باستخدام .٢

جيكسواالسرتاتيجية
".املرافق العامةاملادة عن "ن املدرسةبيان امل.٣
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عدد ولكل فرقة فقرة ٧-٦الباحثة تقسم الطلبة إىل ستة فرق ولكل فرقة .٤
واحدة  

جيتمع الطلبة غلى فرقة اخلاص ليبحث املادة الذي يقسم مبدرس.٥
الفرقة أألوىل.أ

ُنَشاِهد أَنـَْواَع الَوَساِئل الَِّيت تـَُقْوم بِتَـْوِفْريَِها

ُرَها لِلنَّاس َتْسِهْيالً  ِه الَوَسائِ وِمْن أََهّم هذِ أَْعَماهلِِمِلُمَماَرَسةاُحلُكْوَمة أَْو َغيـْ

التَّْسِهْيَالت اِالْجِتَماِعيَّة

ُرَها ِلَمَصاِحلِِهْم اِالْجِتَماِعيَّة ِمْثل املـََداِرس َواملـُْسَتْشَفَيات َوُدْوِر الِعَبادَ الَِّيت يَِتّم تـَْوِفيـْ

الفرقة الثانية.ب
التَّْسِهْيَالت العاَمَّة

ًعا، ِمْثُل الشََّوارِع َواِإلنَارَة يـْ ُرَها ِلَمَصاِلِح النَّاس مجَِ اليت يَِتمُّ تـَْوِفيـْ

الَكْهرَبِيَّة

الفرقة الثالثة.ت
َرةِعَنايَةَولِلُمْسِلِمْني  .املـََساِجدبِِإْنَشاءِ َكِبيـْ

رًاِبَالِدنَاِيف ُنَشاِهد،ِلَذا النُّظُم،َأْحَسنِ َعَلىبُِنَيتْ املـََساِجدِمنَ َكِثيـْ

الُقْرآنِيَّةبِْاآليَاتُجْدرَانـَُهاَوزُيـَِّنتْ 

َوِيف َجاَكْرتَا َنْسَتِطْيع أَْن ُنَشاِهد بـَْعَض املـَرَاِفق الَعامَّة

.ِمْن فـَْوِق البُـرْج الَقْوِميّ 

نـَْنظُر ِيف املِْنظَار َأْشَياء َكِثيـْرَة،
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،َمْسِجُد اِالْسِتْقَالل َوَغيـْرُههَذا 

الفرقة الرابعة.ث
ِمَن املـََساِجد الَِّيت تـَْرتَِفع

.َمآِذنـَُها ِإَىل السََّماء

املـَُواَصَالتَوهِذِه َشَوارِع تـَْزَدِحم بِآَالتِ 

َها السَّيَّارَاتَوهِذِه ُجُسْور َميُّر فـَْوَقُه النَّاس َوُجُسْور أُْخَرى َمتُّر َعَليـْ

الفرقة اخلامسة.ج

َها َوَعَلى َجاِنَيب الشََّوارِع أَْرِصَفة، َميِْشي َعَليـْ

املـَُشاة تِْلَك َمَصابِْيِح النـُّْور ِيف الطَّرِْيق وهي تـَُنظِّم املـُُرْور

رَة، َوَنْسَتِطْيع أَْن نـَْنظَُر ِيف املِْنظَار املـََباِينَ الضَّْخَمة الَكِثيـْ

َها َقْصُر الرِّئَاَسة َوَمَباِين الِوزَارَات َواملـََحالَّت التَِّجارِيَّة الَكْهرَبَاءِمنـْ

الفرقة السادسة.ح
َوِمْن أََهمِّ املـَرَاِفق الَعامَّة الَكْهرَبَاء

والَكْهرَبَاء َجتَْعل الَعَمل َسْهالً َنْستَـْعِمل

الَكْهَربَاء َألْغرَاض ُخمَْتِلَفة: نـَْغِسل

رَبَائِيَّة، َوَنْطُبخ الطََّعام بِالَكْهرَبَاءاملـَالَِبس ِيف َغسَّاَالت َكهْ 

الفرقة السابعة.خ
َوالرَّاِديُو َوالتـِّْلِفْزيـُْون بِاْلَكْهرَبَاء،

َواِإلَضاَءة بِاْلَكْهَربَاء، َوتـَْنِظْيفُ 



٦٠

َوالسََّجاِجْيد بِاْلَكْهَربَاء .

الَكْهَربَاء ُمِهمَّة ِجدا ِيف َحَياتَِنا

الَكْهَربَاء ، تـََعطََّل ُكلُّ َشْيءِإَذا انـَْقَطَعت 

يف فرقة اخلاص مث عاد إىل فرقتهم السابق ليقرأ اجلهرية املادة بعد اجتمع الطلبة .٦
الذي قسم.

ممث تبدل الفروق .٧ م و تبني باصحا مباد
الطلبة أن يقرأ باملخرج و ترتيل اجليدةلكل .٨
سألت الباحثة عن مادة التعليم.٩

.اُحلُكْوَمة التَّْسِهْيَالت اِالْجِتَماِعيَّة ؟ِلَماَذا تـَْبِين 

َمْن يـَْبِين ُدْوَر الِعَباَدة ِيف ِبَالِدنَا ؟
.َماَذا ُنَشاِهد ِمْن فـَْوق البـُرْج الَقْوِمّي ؟

.؟اُذُْكر َمَناِفَع اِإلنَارَة الَكْهَربَائِيَّة لِلنَّاس 

املادة مع إصالح وإمتام إجابة الطلبة.ن املدرسةأن يستنتج امل.١٠
املدرسةإعداد التعليم للمحاضة املقبلة من قبل أن ختتتم املدرسةتقدمي .١١

التعليم باحلمدلة
التطبيق.ت

أن يسأل الباحثة عن املادة الذين مل يفهمو الطلبة.١

.مجيع اخلطوات واإلجرءات اليت أقامتها الباحثة من قبلن املدرسةإستنتاج امل.٢
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ن ة املقبلة من قبل أن ختتتم املر إعداد التعليم للمحاضن املدرسةتقدمي امل.٣

مث السالم.لدعاءالتعليم بااملدرسة

في الدورة الثانيةمالحظة اإلجرءات على عملية التعلم.ث

يف الدورة الثانية تتكون على ثالث حماضرات. فتحت الباحثة الدرس بالسالم و 

التعليم. ألقت املادة يف الدورة األوىل عن "املرافق العامة" تطبيق التعليم مساويا بإعداد 

باستخدام اسرتاتيجية جيكسو و طريقة القراءة يف حماضرة السابقة قد بيان الباحثة عن 

استخدام اسرتاتيجية جيكسو يف التعلم.

هذه املرة تبدو أكثر الطالب استنادا من املالحظة الباحثة يف الدورة الثانية, 

لتعلم. وهو يهدف إىل زيادة احلماس يف تعلم اللغة العربية، وخاصة يف متحمسني ل

حتسني الكفاءة قراءة النصوص العربية.

وقد مت خالل أنشطة التعلم تأخذ الباحثني احلصول على مكان حقيقة أن 

للمتعلمني قادرين على جيكسواملتعلمني يعرفون بالفعل حول هذه األمور اسرتاتيجية

عادة املتعلمني السليب الذي بدأت نشط، واملتعلمني . ع تعليمات ممتازةإجراء البحوث م

املوجودة يف اجللسة السابقة ال ميكن أن تعمل جنبا إىل جنب، وأحيانا نقلل هلا، واآلن 

وقد بدأ الطالب للعمل معا وحتفيز بعضهم البعض وكذلك املتعلمني خطري بالفعل عند 
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على التعلم معا، شهدت املتعلمني بةى شرط الطلأيضا قادرة علالباحثةوكان , قراءة

اور النطق احلروف را على التمييزاحلروف ، وكان قادخمارجزيادة يف القراءة، مثل نطق ا

والتجويد، وليس وقف مرة أخرى يف القراءة، وكانت قادرة حىت على ترمجة قليال.

ممارسة إجرءات عملية التعلم في الدورة الثانية.ج

عند إجرءات عملية التعلم اللممارسة يف الدورة األوىل باستخدام اسرتاتيجية 

٨كاملالطلبة الذي  جيكسو نتائج املالحظة من نتائج تقييم الذي قد حبثنا عند التعليم, 

ون, أو كاملطلبة الذين  ٢٠%) وبعد إجرءات الدورة األوىل ارتقت اىل ٢٠,٥١طلبة (

ت عملية التعلم يف الدورة الثانية و الباحثة تستخدم طلبة. وبعد إجرءا٣٩% من ٥١,٣

أحسن من قبل. يف الدورة الثانية طريقة التعليم املختفة من الورة األوىل, و ارتقت النتيجة 

%.١٢,٨٣طلبة ب ٧ون غريكامل% وأما ٨٧,١٧ون مبعدل كاملطلبة٣٤

تحليل البيانات.ت

حتليل البيانات اليت مت احلصول عليها عن طريق باحثالرابع، فإن البابيف ال
وذلك الثانية باندار النبونج الثانويةن املدرسةيف املوثائقواملالحظة واملقابلة واختبار

.دف إثبات واختبار احلقيقة قد قدم منها من قبل املؤلف
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ن املالثاينلرتقية مهارة القراءة الطلبة الصف )Jigsaw(تطبيق اسرتاتيجية جيكسو
ة، على الرغم كاملوكانت هذه الدورة  دورتنيفعلتالثانية باندار النبونج الثانويةاملدرسة
.ال يزال هناك نقص يف التعلم، ولكن كل دورة هناك جتديدإجرءاتمن أن 

نتائج اإلجرءات عملية التعلم في الدورة األولى.١
من نتائج املالحظة الذي عملت الباحثة يف الدورة األوىل إن تعليم باستخدام 

ال تعظيم خطوات هذه الطريقة مؤشرا درساملاالسرتاتيجية جيكسو قد يكون جيدا. 
على عدم وجود متاسك بني الطالب وأيضا هناك املتعلمني الذين يلعبون ألعاب وليست 

تعلم القصوى يف الفصول الدراسية، وخاصة يف خطرية يف التعلم. أدى هذا ال نتائج ال
:ن نتائج الطلبة يف الدورة األوىلوذلك دليل على أ. زيادة إتقان القراءة باللغة العربية

٤.٦القائمة 
نتائج اإلختبار مهارة القراءة اللغة العربية

احلكومية الثانية باندار النبونجالثانويةمن املدرسةالثاينالصف 

أسماء الطلبةنمرة
مبلغ 
النتيجة

نتيجة
بيانالدورة األولىالالبيانات السابقة

كامل٧٠٦٥٧٠أديليا شفاء١
غريكامل٧٠٦٠٦٢أديندا ممتازة٢
غريكامل٧٠٦٥٦٥أمحد نوفل٣
غريكامل٧٠٦٠٥٩الرحم٤
كامل٧٠٥٠٧١أليف أتريك٥
كامل٧٠٦٠٧٥عملية سيكار٦
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غريكامل٧٠٥٥٦٠أنغي ريفيتا٧
كامل٧٠٥٠٧٠أولياء النساء٨
كامل٧٠٧٠٧٠بيال عملية٩
غريكامل٧٠٤٥٥٥جوت ر١٠
كامل٧٠٧٥٧٤دوي رسكي١١
كامل٧٠٦٠٧٠ايكو اندرا فانعيستو١٢
كامل٧٠٥٥٧٠فائز أتايا١٣
غريكامل٧٠٦٠٥٨فوزان إمسائيل١٤
كامل٧٠٥٥٧٣فطريغندايف ١٥
غريكامل٧٠٦٠٥٥إنداه لستاري١٦
غريكامل٧٠٤٠٥٨جو ويسلي١٧
كامل٧٠٧٥٧٦ليليس كوسوما١٨
غريكامل٧٠٥٠٦٥حممد عبدالرمحان١٩
غريكامل٧٠٧٠٦٢فكري فريندانا٢٠
غريكامل٧٠٥٥٧٨فاضل أرديا٢١
كامل٧٠٧٠٧٣حممد حافظ٢٢
غريكامل٧٠٥٠٥١إمسةاهللاإدريس ٢٣
كامل٧٠٥٠٧١دية ويدا٢٤
غريكامل٧٠٦٥٥٧نندا بريليانا٢٥
كامل٧٠٤٠٧٠نور أميليا٢٦
غريكامل٧٠٦٥٥٦نور العفية٢٧
كامل٧٠٥٠٧٢فوترا يوسف٢٨
غريكامل٧٠٦٠٥٨ريزا ميليندا٢٩
كامل٧٠٤٠٧٦ريين هنداياين٣٠
غريكامل٧٠٥٠٦٤أغونغرزقي ٣١
غريكامل٧٠٧٠٦٢سيال أنغون٣٢
غريكامل٧٠٦٥٦٦سوفيا بلقيس٣٣
كامل٧٠٧٠٧٦سيت نور رمحة٣٤
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غريكامل٧٠٥٥٦٧تيارا سنتيا٣٥
غريكامل٧٠٦٥٦٢توه ميدنيت٣٦
كامل٧٠٥٠٧٨أويف أهدية٣٧
غريكامل٧٠٥٠٥١يوغا أدتيا٣٨
غريكامل٧٠٧٠٥١يونيتازهرا ٣٩

٨كامل (٢٠,٥١٪)٢٠ (٥١,٣٪)

٣١غيركامل (٧٩,٤٩)
١٩ (٤٨,٧٪)

٤.٧القائمة 
خالصة نتائج اإلختبار مهارة القراءة اللغة العربية

احلكومية الثانية باندار النبونجالثانويةمن املدرسةالثاينالصف 

الدورة األوىلالبيانت األوىلمهارة القراءةمنرة

%) طالبا٥١,٣(٢٠%) طالبا٥١, ٢٠(٨كامل١

%) طالبا٤٨,٧(١٩%) طالبا٧٩,٤٩(٣١غريكامل٢

%) طالبا١٠٠(٣٩%) طالبا١٠٠(٣٩عدد اطلبة

ومن البيانات السابقة علمنا أن يف نتائج االختبارات للدورة األوىل تغيريات 

لكن مهما بعض الطلبة مل ينجحون .وارتقت النتيجة من البيانات السابقةوتنميات اجليدة

%.٥٠بعضهم كذالك ينجحون أكثر من 
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ات عملية التعلم في الدورة الثانيةنتائج اإلجرء.٢
أن بة، وتركز هذه اإلجراءات على الطلاالستمرار من الدورة األوىلالثانيةدورة ال

قد يسري . تصميم التعليم تكون أكثر نشاطا يف التعلم حبيث حققت أهداف التعلم
لتظهر نشاطا يف دراسة مشرتكة بني جمموعة كان واضحا، وبدأ يكون الطلبة تبدأ جبيد. 

بارعا يف قراءة النص العريب دون وقف. جيرؤ على قراءة قدما دون أي أخطاء يف نطق 
.يف واستطاع أن يرتجم قليال بني اجلملف ونطقها بطالقةو ر خمارج احل

% من الطلبة ينجحون ومعايري ٨٧,١٧أو ٣٤التعلم املهارة القراءة و من نتائج 
كافية فيما يلى:

٤.٨القائمة 
نتائج اإلختبار مهارة القراءة اللغة العربية

احلكومية الثانية باندار النبونجالثانويةمن املدرسةالثاينالصف 

أسماء الطلبةنمرة
مبلغ 
النتيجة

نتيجة
بيانالدورة الثانيةالالدورة األولى

كامل٧٠٧٠٧٧أديليا شفاء١
كامل٧٠٦٢٧٨أديندا ممتازة٢
كامل٧٠٦٥٨١أمحد نوفل٣
كامل٧٠٥٩٨٠الرحم٤
كامل٧٠٧١٧٧أليف أتريك٥
كامل٧٠٧٥٧٥عملية سيكار٦
كامل٧٠٦٠٧٧أنغي ريفيتا٧
كامل٧٠٧٠٧٥أولياء النساء٨
كامل٧٠٧٠٧٨بيال عملية٩
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غريكامل٧٠٥٥٦٤جوت ر١٠
كامل٧٠٧٤٨٠دوي رسكي١١
كامل٧٠٧٠٧٦ايكو اندرا فانعيستو١٢
كامل٧٠٧٠٧٦فائز أتايا١٣
كامل٧٠٥٨٨٠فوزان إمسائيل١٤
كامل٧٠٧٣٨٩غندايف فطري١٥
كامل٧٠٥٥٧٨إنداه لستاري١٦
كامل٧٠٥٨٧٧جو ويسلي١٧
كامل٧٠٧٦٨٠ليليس كوسوما١٨
كامل٧٠٦٥٨٠حممد عبدالرمحان١٩
كامل٧٠٦٢٧٥فكري فريندانا٢٠
كامل٧٠٧٨٨١فاضل أرديا٢١
كامل٧٠٧٣٧٥حممد حافظ٢٢
غريكامل٧٠٥١٦٥إدريس إمسةاهللا٢٣
كامل٧٠٧١٨٤ويدادية٢٤
غريكامل٧٠٥٧٦٠نندا بريليانا٢٥
كامل٧٠٧٠٧٧نور أميليا٢٦
غريكامل٧٠٥٦٦٧نور العفية٢٧
كامل٧٠٧٢٧٦فوترا يوسف٢٨
كامل٧٠٥٨٧٧ريزا ميليندا٢٩
كامل٧٠٧٦٧٨ريين هنداياين٣٠
كامل٧٠٦٤٨١رزقي أغونغ٣١
كامل٧٠٦٢٨٠سيال أنغون٣٢
كامل٧٠٦٦٧٦سوفيا بلقيس٣٣
كامل٧٠٧٦٧٥سيت نور رمحة٣٤
كامل٧٠٦٧٧٧تيارا سنتيا٣٥
كامل٧٠٦٢٧٥توه ميدنيت٣٦
كامل٧٠٧٨٧٨أويف أهدية٣٧
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غريكامل٧٠٥١٦١يوغا أدتيا٣٨
كامل٧٠٥١٨٠زهرا يونيتا٣٩

٢٠كامل (٥١,٣%)٣١ (٨٧,١٧٪)

١٩غيركامل (٤٨,٧٪)
٥ (١٢,٨٣%)

٤.٩القائمة 
خالصة نتائج اإلختبار مهارة القراءة اللغة العربية

احلكومية الثانية باندار النبونجالثانويةمن املدرسةالثاينالصف 

الدورة الثانيةالدورة األوىلمهارة القراءةمنرة

%) طلبا١٧و٨٧(٣١%) طالبا٥١,٣(٢٠كامل١

%) طالبا١٢,٨٣(٥%) طالبا٤٨,٧(١٩غريكامل٢

%) طالبا١٠٠(٣٩%) طالبا١٠٠(٣٩عدد اطلبة

تغيريات ثانيةة العلمنا أن يف نتائج االختبارات للدور و استنادا من القائمة السابقة 

مهما بعض الطلبة مل ينجحون لكن .وارتقت النتيجة من الدورة األوىلوتنميات اجليدة

% اليت يبلغ إىل مبلغ النتيجة يف الدورة الثانية.٨٠بعضهم ينجحون أكثر من 
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المناقشة.ث

حتتوى على حل و بيان عن نتائج البحث اجرئي اليت تتعاون يف هذه املناقشة
ذات املسائل اليت نوقشت يف املناقشة هي الثاينلصف الباحثة مبدرس اللغة العربية 

. الصلة البحث
. حيث أكد إجرءات اليت عملت الباحثة باستخدام اسرتاتيجية جيكسو

، واملتعلمني االكتناز ملساعدة صديقه الذي الفرقةالتعلم النشط للمتعلمني يف التعلم 
لتدريس بةلتحسني استجابة الطلاملدرس ، والنتائج قد تساعدميهر يف قراءةال 

.مهارات اللغة العربية، وخاصة القراءة
. و تطبيق وهذه إجرءات عملت إىل دورتني و تتكون إىل مخسة احملاضرات

.الثاينالتعليم يف الصف 
استجابة الطلبة ملهارة القراءة اللغة العربية يف هذ البحث حمدودة بسبب 

مع ن املدرسةاملالعديد من املؤشرات اليت مت االتفاق عليها بشكل مشرتك بني
ة.يف إجرءات البحث لكل دورة ارتقت نتائج مهارة القراءة اللغة العربية وهي الباحث

% ٨٧,١٧% (جيد) و يف الدورة الثانية يبلغ إىل ٥١,٣يف الدورة األوىل يبلغ إىل 
(جيد جدا). 

و نعرف قبل تطبيق اسرتاتيجية جيكسو يف التعليم اللغة العربية خاصة ملهارة 
. و مهم القراءة, وجد النقائص الكثرية الذي يسبب إىل اخنفاض النتائج تعلم الطلبة

من أجل مساعدة جدا لكل التعليم غل املدرس أن يستخدم اسرتاتيجية و الطريقة 
العربية.تعلم اللغةيف التعلم والدروس امتصاص خصوصابةالطل

ن املدرسةاملالثاينالصف وهذه تغيري النتائج مهارة القراءة اللغة العربية يف 
الثانية باندار النبونج من البيانات السابقة, الدورة األوىل و الدورة الثانية. الثانوية
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حيث اختبار قبل البحث مل يطبيق اسرتاتيجية جيكسو خمتلف عند تعليم الدورة 
األوىل و الدورة الثانية.

٤.١٠القائمة 
اللغة العربيةتغيري نتائج اإلختبار مهارة القراءة 

احلكومية الثانية باندار النبونجالثانويةمن املدرسةالثاينالصف 

أسماء الطلبةنمرة
مبلغ 
النتيجة

نتيجة
دورة الثانيةالالدورة األولىالبيانات السابقة

٧٠٦٥٧٠٧٧أديليا شفاء١

٧٠٦٠٦٢٧٨أديندا ممتازة٢

٧٠٦٥٦٥٨١أمحد نوفل٣

٧٠٦٠٥٩٨٠الرحم٤

٧٠٥٠٧١٧٧أليف أتريك٥

٧٠٦٠٧٥٧٥عملية سيكار٦

٧٠٥٥٦٠٧٧أنغي ريفيتا٧

٧٠٥٠٧٠٧٥أولياء النساء٨

٧٠٧٠٧٠٧٨بيال عملية٩

٧٠٤٥٥٥٦٤جوت ر١٠

٧٠٧٥٧٤٨٠دوي رسكي١١

٧٠٦٠٧٠٧٦ايكو اندرا فانعيستو١٢

٧٠٥٥٧٠٧٦فائز أتايا١٣

٧٠٦٠٥٨٨٠فوزان إمسائيل١٤

٧٠٥٥٧٣٨٩غندايف فطري١٥

٧٠٦٠٥٥٧٨إنداه لستاري١٦

٧٠٤٠٥٨٧٧جو ويسلي١٧

٧٠٧٥٧٦٨٠ليليس كوسوما١٨
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٧٠٥٠٦٥٨٠حممد عبدالرمحان١٩

٧٠٧٠٦٢٧٥فكري فريندانا٢٠

٧٠٥٥٧٨٨١فاضل أرديا٢١

٧٠٧٠٧٣٧٥حممد حافظ٢٢

٧٠٥٠٥١٦٥إدريس إمسةاهللا٢٣

٧٠٥٠٧١٨٤دية ويدا٢٤

٧٠٦٥٥٧٦٠نندا بريليانا٢٥

٧٠٤٠٧٠٧٧نور أميليا٢٦

٧٠٦٥٥٦٦٧نور العفية٢٧

٧٠٥٠٧٢٧٦فوترا يوسف٢٨

٧٠٦٠٥٨٧٧ريزا ميليندا٢٩

٧٠٤٠٧٦٧٨ريين هنداياين٣٠

٧٠٥٠٦٤٨١رزقي أغونغ٣١

٧٠٧٠٦٢٨٠سيال أنغون٣٢

٧٠٦٥٦٦٧٦سوفيا بلقيس٣٣

٧٠٧٠٧٦٧٥سيت نور رمحة٣٤

٧٠٥٥٦٧٧٧تيارا سنتيا٣٥

٧٠٦٥٦٢٧٥توه ميدنيت٣٦

٧٠٥٠٧٨٧٨أويف أهدية٣٧

٧٠٥٠٥١٦١يوغا أدتيا٣٨

٧٠٧٠٥١٨٠زهرا يونيتا٣٩

٨كامل (٢٠,٥١٪)٢٠ (٥١,٣%)٣١ (٨٧,١٧٪)

٣١غيركامل (٧٩,٤٩٪)١٩ (٤٨,٧٪)
٥ (١٢,٨٣%)

و من البيانات السابقة نظرا إليه زيادة النتائج اختبار ملهارة القراءة الطلبة يف اإلحصاء التاىل:
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٤.١القائمة 
إحصاء نتائج اإلختبار مهارة القراءة اللغة العربية

دورة بيانات السابقة الاحلكومية الثانية باندار النبونج للالثانويةمن املدرسةالثاينالصف 
األوىل و الثانية

طلبة.  ٣٩قبل تطبيق اسرتاتيجية جيكسو ملهارة القراءة من و من البيانات السابقة 
. و بعد تطبيق غريكامل%) طلبة ٧٩.٤٨(٣١و  كامل%) طلبة  ٢٠,٥١(٨و من 

١٩ون غريكامل%) و ال٥١,٣ون (كاملطلبة  ٢٠األوىل وجد يف الدورة اسرتاتيجية جيكسو 
طلبة  ٣٤%), و بعد تطبيق اسرتاتيجية جيكسو يف الدورة الثانية وجد ٤٨,٧طلبة ( 

%). وارتقت النتيجة إىل ١٢,٨٣طلبة ( ٥ون غريكامل%) و ال٨٧,١٧ون (كامل
% بعد تطبيق اسرتاتيجية جيكسو ملهارة القراءة.٦٦,٦٦

ن املدرسةاملالثاينو استنادا من البيانات السابقة و نعرف أن مهارة القراءة لصف 
ون تكون إىل كاملطلبة ال٨الثانية باندار النبونج قد يبلغ على مبلغ النتائج من الثانوية

طيع لرتقية طلبة. وهذا احلال يبني أن تطبيق اسرتاتيجية جيكسو تست٣٩طلبة من ٣٤
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يقدر )Jigsaw( استرياتيجية جيكسوأن تطبيق فمن هادالبة.مهارة القراءة الط
الثانوية احلكومية مبدرسة الثاين العربية لدى تالميذ الصف القراءةعلى ترقية مهارة 

. باندار المبونج الثانية
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الباب الخامس
االختتام

الخالصة.أ
تطبيق إيل نتائج البياناحث وحتليل البيانات ناسخ ميكن إستنتاج أن اذأستا

العربية لدى تالميذ القراءةيقدر على ترقية مهارة )Jigsaw( استرياتيجية جيكسو
باندار المبونجالثانوية احلكومية الثانيةمبدرسة الثاين الصف 

اإلجرءات وحتليل البيانات اليت أقامتها الباحثة يف الدورة األوىل والثانية وفقا لنتائج 
يف درس اللغة العربية ملادة مهارة القراءة وجدنا تغيريات وحتسينات يف أحوال تعلم الطلبة 
لكل حماضرات. وذلك بنظر نتائج املعدل لكل احملاضرات. حيث كانت نتيجتهم يف 

مشرتكني.  وللدورة ٣٩ب ٢٠,٥١لعبادة " حصلت على احملاضرة األوىل " التسهيال ل
مشرتكني. و اما ملادة " ٣٩ب ٥١,٣األوىل ملادة "دور املسجد" حصلت نتيجتهم على 

مشرتكني. بناء على نتائج ٣٩%يف  الدورة الثانية ب ٨٧,١٧املرفق العامة"حصلت 
لثانية تؤثر على البحث السابقة، علمنا أن استخدام االسرتاتيجية جيكسو يف الدورة ا

بونجماحلكومية الثانية باندار الالعاليةمبدرسة الثاينملهارة طلبة الصف تنمية جيدة
% يف الدورة الثانية. حيث كان ٨٧,١٧.وذلك لنموة عدد الطلبة الناجحني ب 

% طلبة.وذلك دليل على منوة نتيجتهم ٥١,٣الناجحون للدورة األوىل حصلت على 
اجليدة. 
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ومن مث أن اإلجرءات يف الدورة الثانية تدل على مقدار استنفاذ االسرتاتيجية 
يف تعليم مهارة القراءة املناسبة باإلجرءات يف الدورة األوىل. فتنمة أحوال تعلم جيكسو

الطلبة بتنمية نتائجهم يف القراءة. حيث كانت البيانات عن تغيريات أحواهلم مكتوبة يف 
م حنو تنمية ملحوظات البحث اليت ف يها نتائج املالحظة واملقابة والوثائق. ومن تغيريا

على جيكسومهة الطلبة ورغبتهم يف التعلم ملادة مهارة القراءة. فتدعو هذه االسرتاتيجية 
التدريب بنطق العربية.

االقتراحات.ب
ا الباحثة  الصف لتنمية مهارة طلبة وفقا لنتائج اإلجرات هلذا البحث اليت قامت 

جرءات على اإل، وإلمتام . ة احلكومية الثانية باندار المبونجاهلادي العشر مبدرسة الثنوي
عملية التعلم فيه، فتقدم الباحثة بعض االقرتاحات كما التايل:

على املدرسة إستخدام االسرتاتيجية املالئمة يف تعليم اللغة العربية وعلى وجه خاص 
ا على مشاركة مجيع انشطات وإجرءات التعلم يف . ولتدعوا طلبتهالقراءةملادة مهارة 

وعلى املدرسة إلقاء املفردات الفصل لتكون غرفة التعلم مسرورة عند الطلبة يف التعلم.
تعويد على نطق اللتساعهم يف ،اليومية إىل الطلبة على األكثر ثالث مفردات لكل يوم

العربية يف حمادثتهم اليومية.
من طرائق تعليم اللغة العربية املناسبة لتنمية مهارة الطلبة يف جيكسوواالسرتاتيجية 

ا تساعدهم على إستيالء مهارة ملشار القراءة كة الطلبة يف مجيع عمليات التعلم حيث 
.القراءة
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