
 

    CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition)التعليم  طريقةتطبيق 

  ٣ية ثانو ال األزهر مدرسةمن IPA I الصف الحادي عشر  ةبلاطلدى 

 ٢٠١٦/ ٢٠١٧عام الدراسي لل ر المبونجابند 

 

  رسالة علمية

  الدرجة الجامعية األولى  علىللحصول  مقدمة لتكملة الشروط لالزمة

 للغة العربية ا بقسم تعليمفي كلية التربية و ال

  

  :إعداد 

  ريني  رنديتا ساري 

   ١۳١١٠٢٠٠۳٢: رقم القيد

  تعليم اللغة العربية: قسم 

  

  



 

  لدى الطالب)CIRC(التعليم التعاوني القراءة المتكامل والتكوين  طريقةتطبيق 

  ٣األزهر العالية  مدرسةبIPA I الصف الحادي عشر  

 ٢٠١٦/ ٢٠١٧عام الدراسي  بندر المبونج 

  

  رسالة علمية

  )البكالريوس(للحصول على شهادة اإلجازة العالية  الالزمة  مقدمة لتكملة الشروط

  يف تعليم اللغة العربية  

 

 إعداد

  ساريرنديتا  ريني 

١٣١١٠٢٠٠٣٢  

  جستريالدكتورندس أمري الدين املا: املشرف االول

  املاجستري الدكتور غنتور جحي كسوما :  الثايناملشرف 

  

  قسم تعليم اللغة العربية

  و إعداد التعليمكلية الرتبية 

  رادين انتان المبونجباجلامعة االسالمية احلكومية 

  ه۱٤٣٨/ م٢٠۱٧



 

  ملخص البحث

    CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition)التعليم  طريقةتطبيق 

  ٣ية ثانو األزهر ال مدرسةمن IPA I الصف الحادي عشر  ةبلاطلدى 

  ٢٠١٦/ ٢٠١٧عام الدراسي لل ر المبونجابند 

  واضعة

  ساريرنديتا  ريني 

  

 من مدرسة األزهر IPA Iاللغة العربية الصف احلادي عشر  علمم ، أنةعلى املالحظات اليت أجراها الباحثوبناء   

يقرأ  دروسا يف مواد القراءة، مث يبدأ املعلم. طريقة القراءة القراءة بصوت عال فقط باستخدامتعليم بندر المبونج مت يف  ٣الثانوية 

وهذه املمارسة القراءة تنفيذه فقط مرة واحدة و ليس فيه . و مجيع التالميذ متابعة املعلم النص الذى جيد يف كتاب الدراسية

تطبيق هل " البحث املشكلة ةوبناء على هذه البيانات، صياغة الباحث .ةبالالقراءة لدى ط ةوهذا له تأثري على مهار  .التكرار

 القراءة لدى ةمهار  رقيةميكن ت  CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition)طريقة التعليم

  ".؟٢٠١٦/ ٢٠١٧ دراسيعام اللل ر المبونجابند ٣ ثانويةمدرسة األزهر المن  IPA Iالصف احلادي عشر  طالبة

يف قراءة  القراءة وزيادة فهم الطالب ةمهار  قيةاملناسبة لرت  طريقةبحث ميكن للمعلم أن تطبق الال واهلدف من   

يف كل  تأملاملباشرة وال الفصولمع املعلم إجراء  ةالباحث )PTK(هذا البحث هو البحث اإلجرائي الفصول الدراسية . لنصوصا

  .الوثائق واالختبار التحريرية و ةاملقابل مع البيانات هي طريقة املالحظة وجل املستخدمة الطريقة و مواجهة

 رلدى طالبة الصف احلادي عش CIRCالتعليم  طريقةتطبيق  طريقةتطبيق : إىل أن البحث وتشري هذه النتائج  

IPA I  طريقةتطبيق  الدورة قبلمن . هناك الرتقية ٢٠١٦/ ٢٠١٧للعام الدراسي  بندار المبونج ٣من مدرسة األزهر الثانوية 

طالبا  ٢٢، يف حني أن ذلك مل إكمال ما ال يقل عن )٪٣٨( ١٤جمموعه  كاملالقراءة للطالب الذين   ة، مهار CIRCم يالتعل

 ٢١وزيادة أنه ال تزال هناك بعض التحسينات، وكان ما ال يقل عن  طالبةالقراءة لدى  ةاألوىل من مهار  دورةيف ال). ٪٦٢(

 ةالدورة الثانية من مهار  يف زيادةالهناك يف حني ). ٪٤٢( طالبا ١٥الكامل وغري الكامل الذي بلغ  طالبال) ٪٥٨(طالبا 

 ١٩وهكذا، هذا يعين أن هناك . مل يكتمل) ٪٩(طالب  ٣االنتهاء و ا) ٪٩١(طالبا  ٣٣، ما ال يقل عن طالبةالقراءة لدى 

  .�مقراءة ٪ وزادت مهار ٥٣أو بقدر  I IPAيف الصف احلادي عشر طالبال
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Artinya: “(1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, (2) Dia 
telah menciptakan manusia dari segumpal darah,(3) Bacalah, dan 
Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, (4) Yang mengajar (manusia) dengan 
perantaran kalam,(5) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 
diketahuinya”.1 

 

 

 

 

 

 



 

  إهداء

  

  :إىل ه رسالة علميةهذ ت الباحثةأهدي

و يدعان بإستمرار ، يعلماين، يرابياينمت  والديين أيب سوكرنا و أمي سيت مخسية الذان. ١

هذه  كماليسلماين إل حىت  متعب، توجيه يل دوناعطاء الدائما، و  وحيباين نجاحيل

 .المبونج رسالة علمية و تعلم اجلامعة رادين انتان

دائما  انخزمية أن حيفز و أخيت الصغرية رزق حبيبة  وترابراندي دوي سا و أخي الصغري. ٢

 .يجناح ينتظران و

نريماال و  أكيت ، نديال عيشاين ،رستياين، ليين ل.فرت يانيت أسوسي  املعاصرة أصدقاء. ٣

إل�اء  وينافعالذين يذالعربية  لغةال قسم يف ٢٠١٣ األصدقاء املعاصرة عام  خاصة يف

 .رسالة علميةهذه 

يف التفكري والتصرف قد جعلتين الكبارة المبونج اليت اجلامعة احملبوبة رادين انتان . ٤

 .بشكل إجيايب

 



 

  ترجمة الباحثة

  

فكوان الفرعية  ةطقانداه املن سريوفاساري، ولدت يف قرية  رنديتا ريين اامسه الباحثة  

األوىل من  وابنت. ١٩٩٥يوليو  ٢المبونج يف  من مقاطعة راطو املقاطعة الفرعية وي كنان

  .مخسية األم سيتسوكرنا و األب من الزوج  ثالثة أشقاء 

يف عام  تالذي اعتمد التعليم االبتدائي: الذي قد متت الباحثة هولتعليم ا أما  

املقاطعة  فكوان راطوالفرعية  ةطقاملنانداه سريوفا  ١املدرسة االبتدائية احلكومية يف  ٢٠٠١

املدرسة الثانوية  يف اتعليمه توصيل الباحثة مث. ٢٠٠٧يف عام  تخترج و الفرعية وي كنان

 باحثة توصيل وعالوة على ذلك، ما زالت ال. ٢٠١٠يف عام  توخترجدار الفالح كوتا بومي 

يف عام . ٢٠١٣يف عام  توخترج فكوان راطو ١ املدرسة العالية برينجئن راطو التعليم يف

المبونج يف  انتان رادين  احلكومية اإلسالميةيف اجلامعة  ةطالب باحثةال جلتيتم س ،٢٠١٣

  .الرتبية و التعليم يف قسم اللفة العربية كلية

بنشاط يف تنظيم  باحثةال تمن املدرسة االبتدائية إىل املدرسة الثانوية، شارك  

PASKIBRA ،Rohis راتنا   الظاهر يف قرية قيام بأنشطة  العمل الباحثة. و الثاقفة  الفنون و

 العمل وتنفيذ. المبونج الوسطى و املقاطعة الفرعية  ،املنطقة الفرعية سفوته رامان، كاطون

  .ر المبونجابند ٣الثانوية  األزهراملدرسة اخلربة امليدانية يف 



 

  كلمة الشكر و التقديم

  

 باحثةلل هدايته  الذي أعطى توفيق وو احلمد هللا رب العاملني، الذي خلق الكون   

مع االمتنان العميق، وأخريا ميكن االنتهاء  هذه . رسالة علميةحىت تتمكن من إكمال هذه 

 CIRC (Cooperative Integratedالتعليم  طريقةتطبيق  " :حتت عنوان رسالة علمية

Reading and Composition) الصف الحادي عشر  طالبةلدى IPA I مدرسة األزهر من

ويتمحور هذا البحث لتلبية واحدة من متطلبات احلصول على ".  ر المبونجابند ٣ية ثانو ال

  .الرتبية و التعليم يف قسم اللغة العربية درجة البكالوريوس يف كلية

من مجيع التوجيه  هو جزء ال يتجزأ من الدعم و رسالة علميةصياغة هذه   

  :و تقول الباحثة شكرا كثريا إىل األطراف،

الرتبية و التعليم  لكلية عميد، االستاذ الدكتور احلاج  خري االنوار املاجستري. ١

 .المبونجانتان  رادين اجلامعة

رئيسة قسم اللغة العربية  يف كلية الرتبية و التعليم  ، أرلينا املاجسترية الدكتورة. ٢

  .اجلامعة االسالمية رادين انتان المبونج



 

 اإلرشاد والذي قدم  جهيا كسوما املاجستري، املشرف الثاين ونتورغالدكتور . ٤  

  .رسالة علميةالتوجيه يف إعداد هذه 

بندر ٣املدرسة العالية األزهر املاجستري مدير معارف الدين توراندسالدك. ٥  

  .إلجراء البحوث يف املدرسة باحثةالذي يسمح لل المبونج

خالل إجراء  الباحثة الذي ساعدالعربية  اللغة معلم S.Pd.Iبين أنتوين، . ٦  

  .البحوث

، ولكنه ساعدين يف إجناز باحثةاليت ال ميكن حصرها من قبل المجيع األطراف . ٧  

  .هذا البحث

العبادات إىل اهللا كسجلت   هم للباحثة  باإلخالصكل اخلري اليت أعطي  عسى  

 مسامهة ميكن أن تكون مفيدة وميكن أن توفررسالة علمية هذه  عسىسبحانه وتعاىل، و 

  .للتعليم

  

  ٢٠١٧ ليويو  ١٩ بندر المبونج،          

  باحثةال            

  



 

  حمتويات البحث

  أ   .............................................................. صفحة الغالف

  ب    ..............................................................  صفحة املوضوع

  ج    .............................................................   البحث خصلم

  د    ......................................................................  موافقة

  ه    .......................................................................  شعار

  و    .......................................................................  إهداء

  ز    ...............................................................  الباحثترمجة 

  ح    ........................................................  تقدميالشكر و كلمةال

  ط    .............................................................  حمتويات البحث

  م    ............................................................... قائمة اجلدوال

  ن    ................................................................  قائمة الصورة

  س    ............................................................... املالحققائمة 

  ةمقدم: الباب االول

 ١    ......................................................  خلفية البحث  . أ

 ١٦    .....................................................  مشكلة البحث  . ب

  ١٦    ......................................................  فرضية اللعمل.   ج

 ١٧    .............................................  البحث ةأهداف و فوائد.    د



 

 CIRC (Cooperative Integrated Reading and  مفهوم طريقة التعليم  . أ

Composition)....................................................    ١٩

  .................................................................    

١٩    .................................................الطريقة تعريف .١

  .............................................................   

٢١    ............................................  التعليمأقسام طريقة  .٢

  .............................................................   

٢٣    ................................  CIRCطريقة التعليم نوع  تعريف. ٣

  .................................................................    

  ٢٦    ............................  CIRC  طريقة التعليم نوع العناصر يف.٤

  ٢٧    ................................  CIRCخطوات طريقة التعليم نوع . ٥    

 ٣٣    ...............................  CIRCمزايا من طريقة التعليم نوع  . ٦ 

 ٣٧    ................................CIRC طريقة التعليم نوع عيوبا من. ٧   

  ۳٩    ...............................................  مفهوم مهارة القراءة . ب           

  ۳٩    ........................................... تعريف مهارة القراءة.  ۱                 

  ٤٢    ...................................................  أنواع القراءة. ٢     

  ٤٤    ............................................  أهداف مهارة القراءة. ٣ 

  ٤٧    .......................................... مؤشرات مهارة القراءة. ٤

  هرز األ  IPA Iصف احلادى عشراملواد التعليمية ملهارة القراءة . ۵    



 

  طريقة البحث: الباب الثالث

 ٥٦    ........................................................  البحث طريقة  . أ

 ٥٧    .........................................................  البحوث نوع  . ب

  ٦٠    .............................................  مكان و موضوعة البحث.  ج

  ٦٠    ........................................................  وقت البحث.   د

  ٦١    ......................................................  البحثجراءات إ. ه

  ٦٤    ........................................................  ختطيط البحث. و

  ٦٩    ....................................................  طريقة مجع البيانات .ز

  ٧٣    .................................................  اسلوب حتليل البيانات. ط

  الحصول و المناقشة: الباب الرابع

٧٨    ....................................................  شخصية المدرسة  . أ

  ....................................................................    

  ٧٨    ........................  بندار المبونج ٣املدرسة االزهر الثانوبة اهلواية . ۱

  ٧٩    ...................  ر المبونجاابند ٣الثانوية  االزهر ملدرسةذاتية اتاريخ . ٢

 ٨١    ...........................  ، االهداف و الشعار املرسةالرسالة ،الرؤية .٣         

  ٨١    .......................................................    الرؤية. أ     



 

 ٨٧    ...............  بندار المبونج ٣بيانات املعلمني املدرسة الثانوية االزهر . ٤    

  

 لترقية مهارة القراءة لدى CIRCل البحث اجراء طريقة التعليم و حص. ب

  ٨٩    ..................................................................  طالبة 

  ١١٠    ........................................   المناقشة و التحليل البيانات. ج

  ١١١    .....................................  حصول التنفيذ يف الدورة االوىل. ١

  ١١٤    .....................................  حصول التنفيذ يف الدورة الثانية. ٢

  ١١٧    ...............................................................مناقشة. د

  خاتمةال: الباب الخامس

 ١٢٢    ........................................................  اخلالصة  . أ

 ١٢٣    ......................................................  االقرتاحات  . ب

 ١٢٥    ...........................................................اخلامتة  . ج

  قائمة المراجع

  المالحق

 

  

  



 

  قائمة الجدوال

  

درسة ة لدى الطالب الصف احلادى عشر مبالبينات مهارة القراءة اللغة العربي١.١ اجلدول

 ١٢    ..........  ٢٠١٦/٢٠١٧ يف العام الدراسير المبونج ابند ٣ية الثانو األزهر 

 ٧٢  .......................................التعلم نتائجمعايري اإلتقان  ٢. ١اجلدول 

 الدراسيعام ر المبونج ابند ٣ية الثانو  األزهرللمدرسة املعلمني بيانات  ١. ٤اجلدول 

٨٢ …………………………………….… ٢٠١٦/٢٠١٧  

عليم الت طريقةباستخدام العربية  القراءة النصية ةمهار بيانات النتائج االختبار  ٢. ٤ اجلدول

CIRC لدى الطالب صف احلادى عشر الرياضةاألوىل املادة دورة ال  IPA I  من

     ٩٣................................      ر األزهرابند  ٣ ثانويةال األزهرمدرسة 

عليم الت طريقةباستخدام العربية  القراءة النصية ةمهار بيانات النتائج االختبار  ٤.٣ اجلدول

CIRC لدى الطالب صف احلادى عشر الرياضةالثانية املادة دورة ال  IPA I   من

      ١٠٣.....  .................................. ر األزهرابند  ٣ ثانويةمدرسة ال



 

 طريقة اللغة العربية باستخدام النص قراءةال ةبيانات االختبار النتائج مهار  ٤.٤اجلدول 

من   IPA Iشر عصف احلادى  الرياضهعن املواد الدروة األوىل   CIRCعليم الت

  ١٠٧.....   ٢٠١٦/ ٢٠١٧لدراسير المبونج عام اابند ٣ية الثانو  زهرمدرسة األ

  ١٠٨.....   ....... األوىل القراءة نص العربية على دورة العمل ةعرض مهار  ٥. ٤اجلدول 

 طريقة اللغة العربية باستخدام النص قراءةال ةبيانات االختبار النتائج مهار  ٦. ٤ اجلدول

من   IPA Iشر عصف احلادى  الرياضهعن املواد الدروة األوىل   CIRCعليم الت

  ١١٠........٢٠١٦/ ٢٠١٧لدراسير المبونج عام اابند ٣ية الثانو  زهرمدرسة األ

  ١١١............    األوىل القراءة نص العربية على دورة العمل ةعرض مهار  ٧. ٤اجلدول 

 طريقة اللغة العربية باستخدام النص قراءةال ةبيانات االختبار النتائج مهار  ٨. ٤اجلدول 

من   IPA Iشر صف احلادى ع الرياضهعن املواد الدروة األوىل   CIRCعليم الت

 ٢٠١٦/ ٢٠١٧لدراسيعام اللر المبونج ابند ٣ية الثانو  زهرمدرسة األ

  ....................................................................١١٣ 

  



 

  قائمة الصورة

  ٥٧..............   الفصول الدراسية البحث اإلجرائي الدورةرسم البياين  ١. ٣: الصورة

 ١١٩......، دورة األوىل والدورة الثانيةقبل الدورةصورة مقارنة الرسم البياين  ١. ٤ :الصورة

  

          

 

 

 

   



 

  الباب االول

  مقدمة

 

 خلفية البحث  . أ

ال يعرفون إىل معرفة، حيث هناك أنشطة التعليم والتعلم  من  م هو عمليةيالتعل

أن  إىل احلد األقصىالىت يقام باملعلم جيب األنشطة التعليمية  . رجوةلتحقيق اهلدف امل

تحقيق ل نيةيمكاألنشطة الت جعلبشكل جيد و  يتعلمون املواد الدراسية يكون التلميذ

 .اهلدف

Seperti yang diungkapkan Oemar Hamalik pembelajaran merupakan suatu 
proses yang dilakukan secara sadar pada individu atau kelompok untuk 
merubah sikap dari tidak tahu menjadi tahu sepanjang hidupnya. Sedangkan 
proses belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang didalamnya terjadi proses 
peserta didik belajar dan guru mengajar dalam konteks interaktif dan terjadi 
interaksi edukatif antara guru dan peserta didik, sehingga terdapat perubahan 
dalam diri peserta didik baik perubahan pada tingkat pengetahuan, 
pemahaman dan keterampilan atau sikap. 2 

 

م هو عملية األفراد أو اجلماعات واعية لتغيري موقف ال يالتعل: Oemar Hamalik وفقا

يف حني أن عملية التعليم والتعلم هو النشاط الذي بعملية . يعرفون ملعرفة كل حياته

التعليمية بني املعلم  املعلم للتدريس يف سياق التفاعل و التفاعلية الطالب على التعلم و



 

الذايت كال من التغريات يف مستوى املعرفة  طالبيكون هناك تغيري يف ال، حىت طالبوال

  .املهارات أو املواقف الفهم و و

 م هو عملية اليت يتم بوعي وتعمد يميكن أن نرى أن التعل من التعريف اعاله،

وهذه األشطة يقام باألفرد او  .ال يعرفون ملعرفة طوال حياته منالسلوك  غيري لتإجراؤها 

يف عملية التعليم و التعلم يتعلمون التلميذ ملعرفة و يتعلمون . ا�تمع يف وقت طويل

  .األشياء، و يدّرس املعلم شيء الذى مل يعرْفه التلميذ

حىت جعل  ،تلميذوقعت التفاعل الرتبوي بني املعلم وال يف أنشطة التعليم والتعلم

كال من التغريات يف مستوى املعرفة . الميذ من خمتلف اجلوانبالتغريات يف نفوس الت

   .والفهم، أو املهارة أو السلوك

مهتمن و متعة الهتمامها إذا كان التلميذ يقدر لبناء  فإن عملية التعلم أن يكون

ما كان طريقة التعليم الىت أستخدمت التزال تركز إىل املعلم . املعارف الىت  حصل عليها

 و رصعوبة يف تطوير األفكاالسوف جيدون  تلميذمث الطريقة احملاضرة أو إستخدمت 

ألن يف  هذه عملية التعليم اليعطى إىل التلميذ االوقات و االمكان لبناء و  .همعارفم



 

Hamalik  التنظيمواحد من الكفاءات املطلوبة من املعلم مبا يف ذلك القدرة على إدارة 

  ٣ .التدريس طريقةالتعليم والتعلم، وميكن للمعلم للتعرف وتكون قادرة على استخدام 

اليت يستخدمها املعلم من أجل حتقيق أهداف  الوسيلة إحدى يم هيطريقة التعل

الوسيلة املستخدمة  يم هيالتعل طريقةأن  Kokom Komalasari  تكما عرب  .ميالتعل

عملية لتحقيق أهداف القيقية و احلنشطة األلتنفيذ اخلطة اليت مت إعدادها يف شكل 

  ٤ .ميالتعل

Dalam proses pembelajaran ada berbagai macam metode dan strategi yang 
bisa digunakan, diantaranya ada strategi pembelajaran cooperative learning. 
Menurut Endang Mulyatiningsih dalam pembelajaran cooperative learning  ada 
metode-metode yang dapat membantu guru dalam proses pembelajaran 
diantaranya: metode pembelajaran Numbered heads together, metode 
pembelajaran Cooperative script, metode pembelajaran Think pair and share, 
metode pembelajaran Cooperative integrated reading and composition (CIRC), 
metode Pembelajaran Peer tutoring (tutor sebaya) dan sebagainya. 5 

 
اليت ميكن  ةواالسرتاتيجي طريقةم هناك جمموعة متنوعة من الييف عملية التعل

 Endang وفقا .التعلم التعاوينوهي وجودة امل التعليمية ةاستخدامها، مثل اسرتاتيجي

Mulyatiningsih :ميكن أن تساعد املعلم  ة و اسرتيتجية الىتقيم التعاوين هناك طر ييف التعل



 

التدريس التعاوين  ةقيم من رؤساء رقمية معا، وطر يطريقة التعل: يف عملية التعلم هي

تكامل القراءة املالتعاوين ة قيم هل تعتقد الزوج ونصيب، طر يالتعل طريقة النصي ، و

الدروس (التعلم  م الدروس اخلصوصية األقران وي، وطريقة تعل(CIRC) وتكوين

 . اخل) اخلصوصية األقران

تعاوين متكامل اعاله، ركزت الباحثة طريقة التعليم  و من خمتلف الطريقة املذكورة

 بوسيلةالقراءة والكتابة  تكوين متكامل CIRC ميالتعل طريقة. )CIRC( القراءة و تكوين

هارات اللغة مبوميكن تطبيق هذه الطريقة على املواد ذات الصلة   ٦ .موعاتا�تعاوين  ال

 إتقان على مهارةو  يف النصإلتقان الفكرة الرئيسية  لتلميذيطلب من ا ،CIRC يف .العربية

يف القراءة وتلقي  تلميذال ةوقد مت تطوير هذه الطريقة لزيادة فرص. الكتابة معا القراءة و

  .املالحظات على األنشطة قراء�م

هي أنشطة التعليم الىت  CIRC من التعريفات املذكورة  ميكن أن يفهم أن الطريقة

اليت تساعد بعضها البعض لتحقيق هدف  ةأو الفرق ةيف ا�موععلى التعاون يفضل 

إىل جمموعات اليت توجد فيها واحد أو أكثر  تالميذوتنقسم اليف هذه االنشطة،  .شرتكامل



 

جممعة على إلعطاء الفهم إىل صديقه يف  و التلميذ الذى يقدر .القدرة على قراءة وفهم

  .حبيث أيضا وضع أفكار بعضهم �م

  : CIRC خطوات طريقة التعليم نوع

Menurut Agus Suprijono metode CIRC memiliki langkah-langkah penerapan sebagai 
berikut: 

1) Membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang secara heterogen  
2) Guru memberikan wacana sesuai dengan topik pembelajaran  
3) Peserta didik bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok 

dan memberi tanggapan terhadap wacana/kliping dan ditulis pada lembar 
kertas 

4) Mempresentasikan/ membacakan hasil diskusi kelompok 
5) Guru membuat kesimpulan bersama peserta didik 
6) Penutup. 7 

  : CIRC خطوات طريقة التعليم نوع

  :هلا خطوات التطبيق ما تلي CIRC طريقة Agus Suprijono وفقا

 بتباين ٤ أعضاؤها جمموعة تشكيل) أ

 التعلم ملوضوع املناسبة املعلم القراءة يعطي) ب

 ردا وتعطي الرئيسية الفكرة على والعثور البعض بعضها لقراءة معا التعامل الطالب) ج

 الورق من ورقة على املكتوبة القصاصات/  القراءة على

 اجلماعية املناقشات نتائج من قراءة / تقدمي) د

 الطالب مع استنتاجاته جيعل املعلم ) ه

  .اخلامتة) و



 

هلا  CIRC نوع ه طريقة التعليممن اخلطوات املذكورة أعاله ميكننا أن نعرف أن هذ

الىت إىل جمموعات الدراسة جيب على املعلم أن ينقسم التالميذ أوال أنشطة التعليم 

وضوع مب املناسبيعطي املعلم اخلطاب أو النص  أشخاص بتباين مث ٤ تتكون  من 

ومناقشة القراءة مث التالميذ الذين  قد تشكلت يف جمموعة يعملون التعامل  .ميالتعل

 .عثور على الفكرة الرئيسية وتوفري التغذية املرتدة إىل اخلطاب أو النصلبعضها البعض، ال

سوف  مث األفكار الرئيسية اليت مت عرضهاهم تبادل األفكار واآلراء من كل تالميذوال

 يؤخذالذين سيتم بعد ذلك  التلميذلتطوير املعرفة والقدرة على قراءة من  يناقشون

تعزيز /العرض جيب على املشاركني يقدم دليال  ه أنسطةيف هذ .ستنتاجات لتقدميهاإلا

على استعداد  على التلميذاألفكار الرئيسية اليت وجدوا خالل جمموعات النقاش، وجيب 

 هودور املعلم  .لتقدمي وتلقي االنتقادات واالقرتاحات واحلجج من ا�موعة األخرى

اخلطوة االخرية يف . يذالذى قد قدم التالم من نتائج املناقشات جمموعةتعزيزات  توفري

و من سلسلة كاملة من األنشطة، هي املعلم و التالميذ يصنع اإلستنتاج  CIRC طريقة

   .اإلستنتاج األخري من العرض



 

 ملستوى النمو الطفلم من الطالب سوف تكون ذات الصلة يالتعل أنشطة اخلربة و) أ

، وبداية من مصاحل واحتياجات األنشطة املختري مناسبة بالفائدة الطالب) ب

 الطالب

م الطالب سوف يم أكثر وضوحا للطالب حبيث نتائج تعليتعلال من كلها) ج

 تستمر لفرتة أطول

 التفكري للطالب ةمهار م متكاملة تعزز يميكن التعل) د

جه كثري و وفقا ملشاكل ا) مفيدة(املتكاملة اليت هي واقعية م ييقدم ألنشطة التعل) ه

 من األحيان يف حي الطالب

م ديناميكية، األمثل يم متكاملة ميكن أن تعزز الدافع لدى الطالب حنو تعليتعلال) و

 .املناسب و

التفاعل االجتماعي لدى الطالب، مثل التعاون نشأة من ميكن املتكامل م يالتعل) ز

 فكار اآلخريناألاحرتام  والتواصل والتسامح  و

  ٨ .يف التدريس لماملعم وتوسيع آفاقهم وتطلعات يتوليد احلافز على التعل) ح



 

تعترب املعلم هذه  .لديها مزايا متعددة سبق ذكرها أعاله  CIRC طريقة التعليم نوع

التفكري  القراءة و هارةامل رقيةاملزايا إلختيار هذه الطريقة يف أنشطة التعليم، وخاصة يف ت

 .ترقية مهارة القراءة للتالميذالعديد من املزايا يف جمال هذه الطريفة لديها  .تالميذال

واليت سوف يتم عرضها  ملناقشةمن ااألفكار الرئيسية يستنتج  و التالميذ و يناقش تفاعلي

   .أو تسليمها أمام األصدقاء أو ا�موعات األخرى

  : CIRCنوع العيوب من طريقة التعليم 

نقل  يف عرض كان هناك ميل فقط طالب الذكية الذين يؤدون بنشاطاليف الوقت ) أ

 األفكار

 ٩ .مسؤولية مشرتكةكالطالب الذين بسلبية أن تكون بامللل باعتبارها  ) ب

 

مناقشات ا�موعات  حصولاألذكياء الذين جترأوا على تقدمي  تلميذامليل فقط ال

الذي جترأ  أن ألن  ميكن أن حيدث .ميعلى أن تكون من نقص يف هذه الطريقة التعل

يف  .مظهور الذين اعتادوا و تالميذعلى الكالم يف التعبري عن الرأي من مجاعتهم فقط ال

حني أن اآلخرين الذين االنضمام مناقشات تعبري عن أفكارهم الرئيسية بدو�ا جيرؤ على 



 

ميكن تطبيقها على مجيع املواد الدراسية،  CIRC ومن بيان اعاله يدل أن طريقة نوع

م اللغة العربية هناك أربعة املهارات اليت ييف عملية تعل .فضال عن موضوعات اللغة العربية

 .ة القراءة و املهارة الكتابةي املهارة اإلستماع و املهارة الكالم و مهار ، وهإلتقا�اجيب 

١٠  

ألن القراءة إضافة القراءة،  املهارةعلى مستوى ركزت الباحثة  ،من املهارات األربع

من خالل  ؤلفالقراءة هي أساسا عملية التواصل بني القارئ مع امل .البصرية واملعرفة

. لغة مكتوبةالبني اللغة اللسان و النص املكتوب، مث مباشرة يف  هناك عالقة  املعرفية 

القراءة هي عملية يقوم �ا القارئ للحصول على  Henry Guntur Tarigan كما عرب

كما قال اهللا يف القرأن  ١١ .من خالل وسائل اإلعالم الرسالة اليت ستقدم من قبل املؤلف

  :عن القراءة  ١-٣القرأن الكرمي يف الصورة العلق 

  )٣(ٱقْـرَْأ َوَربَُّك ٱْألَْكَرمُ  )٢(َخَلَق ٱِإلْنٰسَن ِمْن َعَلقٍ  )١(ٱقْـَرْأ بِٱْسِم َربَِّك ٱلَِّذى َخَلقِ 

القدرة على استخدام هو  تعريف املهارات  .ألداء أنشطة القراءة حيتاج إىل املهارة

تغيري أو تقدمي شيء أكثر وضوحا مما أدى إىل اإلبداع يف العمل،  و و األفكار العقل



 

املهارة القراءة هي القدرة على إدراك وفهم حمتويات يف حني   .١٢قيمة نتائج هذا العمل

  ١٣ .اهلضم يف الكبدمكتوب بنطق أو  شيء

أصبحت الصوت  مقاالتلذلك املهارة القراءة هي قدرة الشخص أن ينطق 

يف هذه احلالة مهارات القراءة ال يعين جمرد التعبري عن  .والقدرة على فهم ما يقرأون

 .أن يكون قادرا على فهم مضمون النص قراء�ا شخصحمتوى مقال ولكن جيب على ال

Adapun jenis- jenis membaca menurut pendapat Ali Al-Khuli diantaranya 
sebagai berikut: 

1. Membaca nyaring (Al Qiro’ah Al-Jahriyah) 
2. Membaca dalam hati(Al Qiro’ah Al-Shamitah) 
3. Membaca intensif (Al-Qiro’ah Al-Mukatsafah) 
4. Membaca ekstensif(Al-Qiro’ah Al-Muwasa’ah 14  

  :مبا يف ذلك ما يلي Ali Al-Khuli وفقاأما بالنسبة لألنواع القراءة 

  القراءة اجلهرية). أ

  القراءة الصميتة). ب

  القراءة املكثفة). ج

  .القراءة املوسعة). د

الن بالقراءة اجلهرية . القراءة اجلهريةمن أربعة أنواع من القراءة، ركزت الباحثة على 

ميكن التقاط ميكن للقارئ يصوت املقال بصوت عال حبيث كال من القارئ و املستمع 



 

أن القراءة اجلهرية هي انشطة القراءة  Dalmanكما عرب  .املعلومات اليت قدمها املؤلف

املستمع بصوت عال أو أنشطة نطق رموز األصوات اللغة بصوت عال لكيل القارئ و 

   ١٥ .املشاعر الواردة يف النص األفكار و ميكن التقاط املعلومات و

من العريفات السابق أن نرى أن القراءة اجلهرية هي أنشطة  القراءة بصوت النص 

 موسيلة للمعل وهذا النشاط ه .أن يفهمها املستمعالذى يقرأ بصوت عال لكي 

 التالميذبل أكثر من ذلك، تعترب  .على التقاط املعلومات الواردة يف النص تالميذوال

  .قادرين على فهم إذا وصلت بعض املؤشرات

Menurut Abu Bakar Muhammad berikut adalah indikator kemahiran membaca 
nyaring yaitu terdiri dari: 

1. Ketepatan bunyi 
2. Ketepatan intonasi 
3. Suara inggi dan rendah 

4. Memperhatikan tanda baca..16 

وفيما يلي مؤشرات املهارة لقراءة اجلهرية، ويتكون  Abu Bakar Muhammad وفقا

  :من

  دقة الصوت). ١

  دقة التجويد). ٢



 

 .اإلهتمام لعالمة الرتقيم). ٤

اجلهرية، الذى اكثر من استنادا ببيان اعاله ميكن أن يفهم أن يف أنشطة القراءة 

سواء من حيث خمرج و . على دقة الصوت اللغة العربية التأكد وهو مهارة القراءة

 واإليقاع الصحيح والتعبري الذي يصف شعور املؤلف، االخرى،خصائص االصوات 

   .االهتمام لعالمات الرتقيم و، وتتكرربسالسة ال وقف 

مدرسة من م اللغة العربية يف عملية تعليوبناء على املالحظات اليت أجراها الباحثة  

ر المبونج أنه خالل هذا الوقت معلم اللغة العربية يف تدريس ابند ٣ية ثانو ال راألزه

األنشطة الىت يفعله املعلم يف طريقة القراءة . القراءة اجلهرية، استخدم املعلم طريقة القراءة

و  .القراءةبتتعلق  الذى ث عن موادوالبحهي يبدا املعلم الدراسة، مث يفتح املعلم كتابا 

ممارسة القراءة . يقرأ املعلم النص الذى جيده يف كتاب الدراسية و مجيع التالميذ متابعة

يف هذه الطريقة ال يعطى املعلم املمارسة يف شكل النطق . فقط مرة واحدة دون التكرار

حيدث هذا . خمرج احلروف الصحيح أو عالمة الرتقيم الصحيح إىل التالميذ واحدا فواحدا

بعد قراءة معا مث . يف الفصل ا فواحداواحدالتالميذ د الوقت لتدريب بسبب عدم وجو 



 

بعد ذلك يعطى املعلم  .نص القراءة معااللرتمجة  تالميذمث سأل املعلم ال .مت قرأته من قبل

   ١٧ .نص الذى مت قرأته  من قبل و ينتهه التالميذالسؤال املرتبطة  بال

مدرسة من اللغة العربية  علمإىل م ةاليت أجراها الباحثهذا ماتأكده بنتائج املقابلة  و

أن تعليم اللغة العربية من خالل هذا الوقت فقط  ر المبونجابند ٣ يةثانو األزهر ال

استخدم طريقة القراءة، خاصة يف تدريس القراءة اجلهرية وهو يقرأ املعلم النص الذى جيد 

ة القراءة تنفيذه فقط مرة واحدة سوهذه املمار . يف كتاب الدراسية و مجيع التالميذ متابعة

تعرتف املعلم أنه خالل هذا الوقت اب و هذا احلال ليس دون االسب. و ليس فيه التكرار

و كذلك أقل الوقت جعل املعلم . اجلهريةأقل قدرة على تطوير طريقة التدريس القراءة 

 اءتأجر  .الذي عادة تطبيقه يف كثري من األحيانيأخذ احلل بإستخدم طريقة القراءة 

مستوى من الكفاءة يف  أقل عن نفسه اعرتف تلميذال .أيضا تلميذمقابالت مع ال ةالباحث

 .دائما انفسه ه الطريقةفضال عن فهم النص للمعلم فقط استخدام هذ القراءة اجلهرية

 وكان املعلم ال ميارس إىل واحدا تلو اآلخر التالميذ اليت تشكل نطق خمرج للحرف السليم

   ١٨ .أو عالمات الرتقيم



 

 ٣ية الثانو  األزهرمذرسة ن ماللغة العربية  علماليت تطبقها امل يقةاعتمادا على الطر 

  :كما يف اجلدول أدناه  تلميذالقراءة لل ةهار املفإن هذا يؤثر على  السابقر المبونج ابند

  ١.١اجلدول 

مدرسة طالبة الصف احلادى عشر من  البينات مهارة القراءة اللغة العربية لدى

  ٢٠١٦/٢٠١٧لعام الدراسيليف ر المبونج ابند ٣ة اثانوياألزهر 
 الرقم أسماء التالميذ KKM النبيجة البيان

 ١ AINA SALSABILA M ٧٠ ٨٧ كامل
 ٢ AMELIA PUTRI ٧٠ ٦٢ غري كامل
 ٣ AMILA FIFTIN S ٧٠ ٦٨ غري كامل
 ٤ ANGGI HARPANGESTI ٧٠ ٦٨ غري كامل
 ٥ ANNISA PUTRI ٧٠ ٦٢ غري كامل
 ٦ BEATRICE PERANGIN A ٧٠ ٦٨ غري كامل
 ٧ CAHYO PURNOMO ٧٠ ٦٢ غري كامل
 ٨ DANIA ADELIA S ٧٠ ٥٦ غري كامل
 ٩ DESI YULYANA H ٧٠ ٨٧ كامل

 ١٠ DEWI INDAH PURNAMA S ٧٠ ٦٨ غري كامل
 ١١ DHEA RIZQI AQLA F ٧٠ ٨١ كامل

 ١٢ DIMAS ARYANDI S ٧٠ ٦٢ غري كامل
 ١٣ DINDA REZKY WANTY ٧٠ ٨١ كامل

 ١٤ DIYAH AYU OKTAFIANI ٧٠ ٦٢ غري كامل
 ١٥ FIDYA SEPTIANI ٧٠ ٨١ كامل
 ١٦ FITRIKA PUTRI ٧٠ ٨١ كامل

 ١٧  GLESYANA ANGGAR K ٧٠ ٦٨ غري كامل
كامل ٧٠ ٨٧ HAFIDZ DIANGGARA M 



 

 ٢٣  MUHAMMAD ALWA A ٧٠ ٧٥ كامل
 ٢٤ MULYA RIZA R ٧٠ ٦٢ غري كامل
 ٢٥ NABILLA SHAFIRA ٧٠ ٦٢ غري كامل
 ٢٦ NADYA ANJANI K ٧٠ ٨١ كامل
 ٢٧ NATASYA FAIZATI ٧٠ ٨٧ كامل

 ٢٨ NIDIA CANTIKA ٧٠ ٦٢ غري كامل
 ٢٩ NOVRI SUSANTI ٧٠ ٦٨ غري كامل
 ٣٠ PUSPA DEWI R ٧٠ ٨١ كامل

 ٣١ RAUUFIKA TINDANI ٧٠ ٦٨ غري كامل
 ٣٢ RISKA AYU AMALIA ٧٠ ٦٢ غري كامل
 ٣٣ ROBI FAJ’AL ٧٠ ٦٢ غري كامل
 ٣٤ SHOFA NABILLA ٧٠ ٦٨ غري كامل
 ٣٥ SYANINDHITA HUSNA ٧٠ ٨٧ كامل

 ٣٦ TITA NURACHMA ٧٠ ٦٨ غري كامل
( ٣٨٪  كامل  ١٤ (

 
( ٦٢٪  غري كامل  ٢٢ (

مدرسة األزهر الصف احلادى عشر من  نتائج إختبار مهارة القراءةوثائق : املصدر

  .ر المبونجابند ٣ية الثانو 

  كاملالذين   تالميذال  ٣٦ واستنادا إىل اجلدول أعاله ميكن أن ينظر إليه ذلك من

 مهارةهذا يدل على أن . )٪٦٢(طالب ٢٢ غري كاملوالذين  ، )٪٣٧( ١٤كان هناك 

ناسبة ليمكن املطريقة الحىت يف هذه احلالة املطلوبة  .ال تزال منخفضة تالميذالقراءة من ال

  .تلميذالقراءة لدى ال ةمهار  رقيةت



 

Composition) الصف الحادى  ةبالفي ترقية مهارة القراءة لدى طIPA 1   مدرسة من

  "٢٠١٦/٢٠١٧ لعام الدراسيلر المبونج ابند ٣ة الثانوي األزهر

 مشكلة البحث   . ب
إىل تركيز الباحثة املذكورة أعاله، يف هذه الدراسة  البحثواستنادا إىل خلفية 

 CIRC (Cooperativeطريقة التعليم هل تطبيق " :صياغة املشكلة على  التايل

Integrated Reading and Composition) الصف  ةبالفي ترقية مهارة القراءة لدى ط

 لعام الدراسيلر المبونج ابند ٣ية من مدرسة األزهر الثانو   IPA 1الحادى 

  "؟"٢٠١٦/٢٠١٧

  فرضية العمل. ج

اليت مت الفرضية هي وحدة اجابة مؤقتة ملشكالت البحث، حىت تثبت من البيانات 

لمشاكل البحث، حيث مت  لإن الفرضية هي إجابة مؤقتة  Sugiyono و وفقا ١٩ .مجعها

ويقال أن تكون مؤقتة، ألن إجابات  .كشف املشاكل البحث يف شكل اجلملة السؤال

   ٢٠ .املعلم على أساس نظرية احلصول عليها من خالل مجع البيانات



 

الفرضية يف البحث العمل ليس فرضية اإلختالفات أو العالقات و لكن فرضية 

للوصول إىل  .إلنتاج التحسن املطلوب املقرتحإجراءات فرضية العمل حتتوى على . العمل

 الىت ميكن القيام �اأن تبدأ يف تنفيذ إجراءات  ةاملناسب، ميكن للباحث لعملاختيار ا

سعى مدخالت من الذين تأن  ثةالباح هذه احلالة ينبغييف  . املطلوبنيتحقيق التحسل

   .شكلة البحثمبترتبط 

بيان  اإلجابة املؤقتة للدراسة،من الرأي السابق ميكن معرفة تعريف الفرضية و هي 

فرضية العمل يف هذه الدراسة و  .ضعيف ومازال يتعني ثبتت صحتها على أرض الواقع

 CIRC (Cooperative Integrated Reading andطريقة التعليم تطبيق :" هي

Composition)  يف ترقية مهارة القراءة لدى طالبة الصف احلادىIPA 1   من مدرسة

  "٢٠١٦/٢٠١٧ لعام الدراسير المبونج لابند ٣ية األزهر الثانو 

  البحث اف و فوائدهدأ. د

  هدف البحث. ١

 الصف احلادى عشر ةبطالهذه الدراسة �دف لرتقية مهارة القراءة اللغة العربية لدى 



 

  منافع البحث. ٢

  : أما املنافع املرجوة من هذه الدراسة وهي

  املعلم). أ

  .القراءة متنوعة من أجل حتسني نظام التعليم قية مهارةكما دافع لرت  ).١

  .للمعلم ميكن أن يكون أكثر محاسا يف تعليم اللغة العربية). ٢

  .ميكن للمعلمني تعد أكثر استعدادا يف عملية تعليم اللغة العربية). ٣

  الطالب). ب

أن املتعلمني الذين لديهم صعوبة يف القراءة وفهم النص العريب يتم ختفيض ). ١

  .CIRCب بتطبيق الطريقة نوع احلمل

التعاون، ألن جناح الفرد من التعلم التعاوين هو من مسؤولية تعزيز روح ). ٢

  .وجناح ا�موعة هو مسؤولية الفرد .ا�موعة

  املدرسة). ج

  .رسةلرتقية نوعية التعليم يف املد

  

 



 

  الباب الثاني

  اإلطار النظري

 )CIRC( تعاوني المتكامل القراءة و تكوينطريقة التعليم ال مفهوم  . أ

 تعريف الطريقة .١

والطريقة هي الوسائل املستخدمة لتنفيذ اخلطة اليت مت إعدادها يف شكل أنشطة 

اسرتاتيجية التدريس اليت يتم  يه الطريقة ٢١  .حقيقية أو عملية لتحقيق أهداف التعليم

  ٢٢.استخدامها كأداة لتحقيق األهداف املرجوة

اليت يتم  سبيلأو ال كيفية يه لطريقةمن الشرح أعاله ميكن أن يفهم أن ا

وسيلة  يم هيالتعل طريقةيف حني أن هذا ال .استخدامها لتحقيق األهداف املرجوة

   ٢٣ .مييف حماولة لتحقيق أهداف التعل تقدمي املواد الدراسيةل

املعلم تسيطر على تعليم أو األسلوب الذى يقدىه تفسري  طريقة التعليم باعتباره 

ذلك أن الدروس اليت ميكن  و الدراسي تقدمي املواد التعليمية لكل طالب يف الفصل

  ٢٤ .التقاطها وفهمها واستخدامها من قبل الطالب بشكل جيد



 

هي سبل القيام به من قبل املعلم أو املدربني لتقدمي معلومات أو خربات   الطريقة

  ٢٥ .، وتطوير معرفة الطالب وغريهمطالبجديدة، واستكشاف جتارب ال

اختدمها املعلم يف تقدمي املواد التعليمية ليتم  لذلك طريقة التعليم هي الطرق اليت

طريقة التعليم   وباإلضافة إىل ذلك، من خالل .القبض وفهم الطالب بسهولة و جبيدة

و خربات جديدة للطالب يف شكل أنشطة  ميكن املععلم ألن يعطى املعلومات 

  .لتحقيق األهداف املرجوة يف التعليم

لتحقيق أهداف التعليم، حيتاج إىل الطريقة  من بيان اعاله ميكن أن اعرف بأن 

استخدام طريقة  التعليم املناسبة وفقا الحتياجات الطالب ومطابق مع املادة . املناسبة

إن مل يكن، فإن ذلك سيكون سببا عملية التعليم تصبح أقل فعالية أو ليس  .املقدمة

 .األمثل، مما يسبب مشاكل يف التعليم

 

 

  



 

 أقسام طريقة التعليم .٢

من أجل تسهيل يف  حيتاج املعلم إىل الطريقة يف التدريسيف أنشطة التعليم والتعلم 

م يالتعلطريقة هناك بعض أنواع من  Ridwan Abdullah Sani توفري املواد، مع ذلك وفقا

  :م هميم التعاوين اليت ميكن استخدامها املعلم يف عملية التعلييف التعل

a. Metode pembelajaran Numbered heads together 
b. Metode pembelajaran Cooperative script 
c. Metode Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 
d. Metode pembelajaran Think pair and share 
e. Metode Investigasi Kelompok 
f. Metode Team Assisted Individualization 
g. Metode Learning Together 
h. Metodepembelajaran Peer Tutoring (Tutor Sebaya)26 

 معا رقمية رؤساء ميالتعل طريقة. أ

 النصي التعاوين التعليم طريقة. ب

 )CIRC( والتكوين القراءة التعاوين املتكامل طريقة. ج

 ونصيب الزوج تعتقد هل التعليم طريقة. د

 التحقيق طريقة ا�موعة. ه

 املساعدة طريقة فريق  تفريد . و



 

Sedangkan menurut Endang Mulyatininsih ada beberapa metode pembelajaran 

yang dapat digunakan oleh guru antara lain: 

a. Metode Team-Game –Tournament 
b. Metode Team Assisted Individualization ( TAI ) 
c. Metode Learning Together 
d. Metode Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 
e. Metode Think pair and share 
f. Metode Peer Tutoring 
g. Metode Role Playing 
h. Metode Simulasi27 

الطرق اليت ميكن من بغض هناك   Endang Mulyatininsih الوقت، وفقانفس ويف 

  :استخدامها املعلم، من بني أمور أخرى

   مسابقةفريق ألعاب طريقة . أ

 )TAI(فريق مبساعدة تفريد  ةقيطر . ب

 م معايالتعل طريقة. ج

 )CIRC( كوينالقراءة والت التعاوين املتكامل ةقيطر . د

 ونصيب الزوج تعتقد هل التعليم طريقة. ه

 الزمالء اإلرشاد ةقيطر . و

 طريقة لعب التمثيل. ز



 

من  ةقيعلى الطر  ةكز الباحثتر من عدة أنواع من الطرق املذكورة أعاله، سوف 

وميكن أن تساعد  م،ييف عملية التعل علموهذه الطريقة ميكن أن تستخدم امل CIRCنوع 

أيضا هذه الطريقة ميكن أن توفر . جبيد املواد الدراسية بسهولة وإلستقبال  طالبال

 و لنشأةألنه يف هذه الطريقة يطلب من الطالب للتعاون معا  جتربة جديدة للطالب،

  .الطالب االخر وميكن تبادل معارفهم إىل كل فرد لنجاح مجاعتهم،لسؤولية امل

 CIRC (Coopertaive Integrated Reading and طريقة التعليمتعريف  .٣

Composition) 

القراءة  دريسشامل و واسع أو كامل لت نطامهو   CIRCم التعاوين نوعيالتعل

هو عبارة عن  CIRCنوع  ميالتعلأن الطريقة  ميكن أن نعرفرأى من  و  ٢٨ .والكتابة

ي ه ه الطريقةهذ .مصممة عمدا لتعليم القراءة والكتابة كاملة و سلسلة شاملة و

  .القراءة والكتابة ةمهار  يقةلرت  ةدقيق مطابقة و

Di dalam buku Menjelajah Pembelajaran inovatif, Suyatno menyebutkan 

metode pembelajaran kooperatif tipe CIRC dikembangkan oleh Steven, Slavin 



 

yang digunakan dalam pembelajaran bahasa, yakni kemampuan menulis dan 

membaca tingkat tinggi..29  

طريقة أن   CIRC نوع Suyatno وقال م املبتكر،ييف الكتاب استكشاف التعل

 CIRC.  ١٩٨٠ زمالؤه يف �اية عام  و Steven، Slavinاليت وضعها  م التعاوينيالتعل

والقدرة على القراءة والكتابة  م اللغة،يم التعاوين املستخدمة يف تعليهي تقنيات التعل

 نوع م طريقةيتعلالمستوى عالتعرفان املذكورة أعاله يوضح أن هذا النوع من طريقة 

CIRC  القراءة والكتابة ةم اللغة، وخاصة يف مهار ياليت متجهة لتعل طريقة.  

 طالب ليدرسونفرق التعاونية ملساعدة ال يستخدم CIRC واهلدف الرئيسي من

 CIRC مييف طريقة التعل .٣٠اليت ميكن تطبيقها على نطاق واسع القراءة وة  الفهم قدر 

ميكن أن تأخذ الفكرة الرئيسية أو  و فهم قراءة النصوص معاعلى الطالب لجيب 

مث، جترأ الطالب للكشف عن الفكرة الرئيسية أو االستنتاج عن طريق  .النص إستنتاج

ضرورية جدا يف القدرة على القراءة هذا هو املكان الذي هي  .استخدام لغات أخرى

بعضها البعض بني أعضاء ا�موعة جيب  .تعاون أعضاء يف ا�موعةال واالستيعاب و

أن تتحمل املسؤولية وتشجيع بعضهم البعض مع أفكار أو مفاهيم كل فرد يف فهم 

نصوص القراءة



 

االستفادة من  هيقصة األساسية الك CIRC رئيسيا من أنشطة تركيزواحد 

الطالب الذين يعملون يف فرق متعاونة على هذه : الوقت يف العمل ويصبح أكثر فعالية

األنشطة، واليت يتم تنسيقها مع تعاليم اجلماعات القراءة، من أجل حتقيق أهداف يف 

الدافع الطالب  و. اإلمالء الرسائل و قراءة جماالت أخرى مثل فهم القراءة واملفردات و

بعضها البعض يف هذه األنشطة أو االعرتاف األخرى اليت تقوم على لتعاوين اللعمل 

   ٣١ .م لكافة أعضاء الفريقيالتعل

تتكون  متجانسة، ويف جمموعات صغرية  طالبتوضع ال م،يتعلاليف هذه طريقة 

، متوسطة أو ضعيفة، طالب املاهريف هذه ا�موعة هناك ال .من أربعة أو مخسة طالب

يف هذه ا�موعة ال مييز اجلنس أو  .كل لبعضهم البعض  ون باملطابقوجيب أن يشعر 

لكنها ستكون أفضل عندما تكون يف جمموعة،  طالبأو مستوى الذكاء لدى ال قبيلةال

قبل تشكيل  .طالبالذي ميلك قدرة أكرب من غريه من ال طالبهناك واحد ال

ويتم تدريسها لتكون  ت،الطالب كيفية العمل معا يف جمموعا دريسهاا�موعة، يتم ت

املستمعني جيدة، ميكن أن تعطي تفسريات �موعة من األصدقاء، ومناقشة وتشجيع 



 

الطالب إلتقان األفكار الرئيسية من اخلطاب والقدرة على القراءة والكتابة قدرات أكثر 

  .معا

 CIRC (Cooperative Integrated Reading andطريقة التعليم في  العناصر .٤

Composition) 

: الثمانية عناصروتشمل هذه  .م لديه مثانية عناصريمن طريقة التعل CIRC  نوع

 )٢( .طالب ٥أو  ٤ق، وهي تشكيل جمموعة غري متجانسة تتكون من افر  ).١(

قيمة مت احلصول عليها من متوسط  على سبيل املثال، اختبار حتديد املستوى،

االختبارات اليومية قبل أو بطاقات التقرير أن املعلم يعرف نقاط القوة والضعف من 

يف جمموعة خللق  تدريبتنفيذ ال الطالب اإلبداعية، )٣( .الطالب يف جمال معني مقرها

وهي  دراسة فريق، )٤( .حالة حيث يتم حتديد جناح الفرد أو يتأثر جناح اجلماعة

اليت حتتاج  موعةاملعلم �و يساعد م اليت تقوم �ا جمموعة يمراحل اإلجراءات التعل

 )٦( .عمل الفريقل إعطاء النتيجةوهي  هداف الفريق واالعرتاف الفريق،أ)٥( .إليها

 .العمل اجلماعي إعطاء املعلم قبل منفرتة وجيزة و هو إعطاء املواد  تعليم جمموعة،



 

م مع اسرتاتيجيات حل يوهي تقدمي ملخص للمادة من املعلم يف �اية الوقت يف تعل

  ٣٢ .املشكلة

وهناك  CIRCنوع  طريقة التعليم إليه أن يف نعرفمن الشرح أعاله ميكن أن   

م نوع يطريقة التعله هي األجزاء  يف سلسلة من هذ العناصر .العناصرالعديد من 

 عناصر فتعليممع وجود هذه ال .مع بعضها البعض عناصرمرتابطة هذه ال . CIRCمن

  .لألهداف املرجوةمطابق  عليمبعد ذلك سيتم ت CIRC مع نوع

 CIRC خطوات طريقة التعليم نوع .٥

Menurut Agus Suprijono berikut adalah langkah-langkah penerapan metode 
pembelajaran tipe CIRC sebagai berikut: 

7) Guru membentuk kelompok-kelompok yang masinng-masing terdiri dari 4 
siswa secara heterogen  

8) Guru memberikan wacana sesuai dengan topik pembelajaran. 
9) Siswa bekerja sama saling membaca dan menemukan ide pokok kemudian 

memberikan tanggapan terhadap wacana yang tertulis pada lembar kertas. 
10) Siswa mempresentasikan/membacakan hasil diskusi kelompok. 
11) Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan 
12) Penutup. 33 

  

   :كما تلي CIRC نوعهذه خطوات تطبيق طريقة التعليم  Agus Suprijono وفقا

 طالب بتباين ٤من  هنتتكون كلالىت املعلم تشكيل جمموعات ) أ



 

 .ميوضوع التعلمب ةاملناسب قراءةالاملعلم يعطي ) ب

الطالب التعاون مع بعضهم البعض لقراءة والعثور على الفكرة الرئيسية مث الرد ) ج

 .على ورقة من الورق ةكتوبامل قراءةالعلى 

 .تال نتائج املناقشات اجلماعية/ الطالب عرض ) د

 .الطالب استنتاجات معا و علمالجتعل ) ه

 .اخلامتة) و

هلا أنشطة التعليم  CIRCمن اخلطوات اعاله ميكن أن نعرف أن طريقة التعليم نوع   

 ٥حىت  ٤اوال جيب على املعلم لينقسم الطالب إىل ا�موعات التعلم الىت تتكون من 

. أشخاص املتجنسة من الطالب الذين ميلكون املنخفضة من القدرة، متوسطة و عالية

مث يعطى . فاألفضل إذا كان يف ا�موعة هناك واحد من الطالب الذي أمهار من األخر

مث الطالب الذين قد شكل يف ا�موعات . ءة أو النص املطابق مبوضوع التعليماملعلم قرا

  .والرد على اخلطاب أو النصهم يتعاون و يناقشون و يتقارئون، حبث الفكرة الرئيسية 

اليت مت املذكورة سيتم مناقشتها و الطالب تبادل الرأي بعضهم البعض مث الفكرة الرئيسية 

الذين سيتم بعد ذلك استخالص  طالبعلى قراءة من اللتطوير املعرفة والقدرة 

األفكار  من تعزيز/ برهان ليعطى  يف هذا العرض جيب املشاركني .استنتاجات لتقدميها



 

دور املعلم يف . ة األخرىتلقي االنتقادات واالقرتاحات واحلجج من ا�موع لتقدمي و

اخلطوات األخرية يف  .توفري وقدمت تعزيزات من نتائج املناقشات جمموعة الطالب

يصنع املعلم و الطالب اإلستنتاج من كل سلسلة األنشطة و هي  CIRCالطريقة 

 .اإلستنتاج األخري من العرض

Senada dengan pendapat di atas, menurut Ridwan Abdullah Sani langkah-
langkah yang terdapat dalam metode pembelejaran tipe Circ adalah sebagai berikut: 

1) Guru membagi peserta didik menjadi dua kelompok 
2) Guru memberikan wacana/wacana kepada tiap kelompok untuk dibaca dan 

dibuat ringkasannya 
3) Guru menetapkan kelompok yang berperan sebagai penyaji dan kelompok 

yang berperan sebagai pendengar 
4) Kelompok penyaji membacakan rinngkasan bacaan selengkap mungkin, 

dengan memasukan ide-ide pokok dalam ringkasa. Sementara itu, kelompok 
pendengar: (1) menyimak/ mengoreksi/ menunjukan ide-ide pokok yang 
kurang lengkap; (2) membantu mengingat/ menghafal ide-ide poko dengan 
menghubungkan materi sebelumnya atau dengan materi lainnya. 

5) Kelompok bertukar peran, yaitu kelompok yang semula menjadi penyaji 
menjadi pendengar dan sebaliknya 

6) Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi bersama-sama. 34 

 CIRC اخلطوات الىت موجودة يف طريقة التعليم نوع Ridwan Abdullah Sani  و كذلك وفقا

  :كما تلي

 جمموعتني إىل الطالب املعلم يقسم) أ

 وتلخيص للقراءة جمموعة كل إىل اخلطاب/  القراءة يعطي املعلم) ب

 املستمع بدور تقوم اليت وا�موعة مقدم بدور تقوم اليت ا�موعة املعلم تعيني) ج



 

 األفكار إدراج خالل من وجه، أكمل على القراءةاستنتاج  العرض ا�موعة يقرأ) د

/  االستماع) ١: (املستمعني من موعةا� نفسه، الوقت ويف. خلصة يف الرئيسية

 حفظ/  تذكر على يساعد) ٢. (مكتملة غري الرئيسية األفكار عرض/  تصحيح

 .أخرى مواد أي مع أو السابقة، املواد ربط خالل من األفكار

 من العرض يكون األصل يف كان اليت ا�موعة هي و األدوار، جمموعة عكس) ه

 بالعكس والعكس  املستمعني

   .معا مناقشة الطالب خيتتم) و

يشكل هي  CIRCمن الرأي اعاله ميكن نعرف أن اخلطوات يف طريقة التعليم نوع   

يعطى املعلم قراءة املطابقة مبموضوع التعليم إىل كل جمموعة . املعلم الطالب إىل فرقتني

سوف أن يكون جمموعة من احملاضرين الىت  حتديد املعلم جمموعة. ليقرئون و ليستخلص

يف كل جمموعة بعضهما البعض يف  طالبال يقرئون . املستمعني من ا�موعتني و

 صديقالمع  .قرأةكل فرد جيب أن تعطي ردا على  ،من قراءةالرئيسية العثور على الفكرة 

كل   إىل اإلستنتاج من �موعة، ومناقشة األفكار الفردية أو ردودهم وبعد ذلك حبثا يف

مث يعرضون نتائج من مناقشات ا�موعات، جيب على كل جمموعة أن  .األفكار أو الرد

وفري التعزيز أو دعم فكرة عن نتائج مناقشات تيقدمون نتائج من املناقشات جمموعتهم، ب



 

Sedangkan menurut pendapat Robert E. Slavin proses yang ada didalam 
kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran tipe CIRC adalah: 

1) Tindak Lanjut, pengajaran membaca adalah penggunaan kelompok 
membaca yang terdiri atas para siswa dengan tingkat kinerja yang sama. 

2) Membaca Lisan , membaca dengan keras merupakan bagian yang 
memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan pembaca pesan dan 
pemahaman 

3) Kemampuan memahami bacaan, pemahaman dapat dikembangkan dengan 
mengajari siswa kemampuan-kemampuan merangkum, mempertanyakan, 
menjalaskan, dan memprediksi 

4) Menulis dan seni berbahasa.
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بإستخدام طريقة  العملية الىت موجودة يف أنشطة التعليم Robert E. Slavin اما وفقا  

  :و هي CIRCالتعليم نوع 

متابعة، وتعليم القراءة هو استخدام جمموعات القراءة تتكون من الطالب مع نفس ) أ

 .املستوى من األداء

هي جزء من أثر إجيايب على قدرة  القراءة عن طريق الفم، والقراءة بصوت عال) ب

 القارئ  الرسائل و الفهم

القدرة على فهم القراءة و الفهم ميكن تطوير قدرة  تلخيص مهارات الطالب، ) ج

 والتشكيك، و تبيني وحتديد

       .الكتابة وفنون اللغة) د

من بيان اعاله ميكن أن نفهم أن العملية الىت وجدت يف أنشطة التعليم بإستخدام   

يف هذه أنشطة و هي خيتار املعلم الطالب أول ما يفعل املعلم  CIRC طريقة التعليم نوع



 

مث قراءة  .سيتم توزيعها على ا�موعات األخرى طالبمن املعلم واليت ستكون ال

، هذه أنشطة ميكن أن يعطى أثر اإلجيابية إىل قدرة القراءة و اللسان، القراءة اجلهرية 

�م و يطلب القراء أنشطة وتلقي ردود الفعل منعالوة على ذلك القراءة اجلهرية . الفهم

مث . الطالب لقراءة ألصدقائهم يف ا�موعة و ميارسون كيفية إستيجاب أنشطة قراء�م

لقراءة الىت ميكن تطبيقها على نطاق واسع، القجرة فهم القراءة، مساعدة الطالب لفهم ا

يف هذه أنشطة يفهمون الطالب قراءة من موضوع التعليم و ميكن تطبيقها و تطويرها 

ميكن أن نتصور واالبتكار يف تطوير أفكار  اليت ميكن  طالبال .على نطاق واسع

الكتابة و  اخلطوة األخرية وهي .ناقشات أو استنتاجا�ماملاستخدامها أكثر من  نتائج 

فّن اللغة، عند يعثرون الطالب الفكرة الرئيسية فتلك الفكرة سوف يعرضون و يكتبون و 

تدريب الطالب  يف هذا النشاط يتم .أكثر إثارة لالهتمام وأسهل للفهم بعبارة أخرى

احلق يف إبداء استنتاج حول نتائج مناقشات  على اختيار الكلمات أو اللغة املناسبة

 .جمموعتهم

وسوف  Agus Suprijonoمن العديد الراي اعاله إستخدمت الباحثة اخلطوات من   



 

 طالبكل منها من أربعة أو أكثر من ال  مت تشكيل الطالب إىل جمموعات، تتكون). ١

  .يف ا�موعة وهناك واحد أو أكثر الطالب الذين لديهم املزيد من القدرات

  .ميملوضوع التعل ةاملناسب قراءةاملعلم يعطي ال). ٢

 ةمكتوب قراءةالعثور على الفكرة الرئيسية مث الرد على  قراءة معا ويف  طالبيتعاون ال). ٣

  .على ورقة من الورق

  .موعةتال نتائج املناقشات ا�/  عرضطالب ال .)٤

  ).اتالتعزيز (توفري املعلم التعزيز  .)٥

  .جعل معا استنتاجات طالبال علم وامل .)٦

 CIRC مزايا من طريقة التعليم نوع .٦

Menurut Miftahul Huda metode pembelajaran tipe CIRC memiliki kelebihan 
yaitu sebagai berikut: 

1. Pengalaman dan kegiatan belajar siswa akan selalu relevan dengan tingkat 
perkembangan anak 

2. Kegiatan yang dipilih sesuai dengan dan bertolak dari minat dan kebutuhan 
siswa 

3. Seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi siswa sehingga hasil belajar 
siswa akan dapat bertahan lebih lama 

4. Pembelajaran terpadu dapat menumbuhkembangkan keterampilan berfikir 



 

7. Pembelajaran terpadu dapat menumbuhkembangkan interaksi sosial siswa, 
seperti kerja sama, toleransi, komunikasi, dan respek terhadap gagasan orang 
lain 

8. Membangkitkan motivasi belajar serta memperluas wawasan dan aspirasi 
guru dalam mengajar. 36 

  

  :هلا مزايا كما تلي CIRC طريقة التعليم نوع Miftahul Huda وفقا

الطالب سوف تكون دائما ذات الصلة ملستوى النمو التعليم  أنشطة و اخلربات. أ

  .الطفل

  .، وبدأت مصاحل واحتياجات الطالبإرادة الطالبويتم اختيار األنشطة وفقا . ب

م الطالب سوف يم أكثر وضوحا للطالب حبيث نتائج تعليالتعلأنشطة  كل. ج

  .تستمر لفرتة أطول

  .التفكري للطالب ةم متكامل ميكن تطوير مهار يتعل. د

جه كثري و وفقا ملشاكل ا) يدةمف(م املتكاملة اليت هي واقعية ييقدم ألنشطة التعل. ه

  .من األحيان يف حي الطالب

م ديناميكية، األمثل يم متكامل ميكن أن تعزز الدافع لدى الطالب حنو تعليتعل. و  

  .واملناسب

التفاعل االجتماعي لدى الطالب، مثل التعاون  نشأةم متكامل ميكن يتعل. ز

  .والتسامح والتواصل واحرتام أفكار اآلخرين

 م وتوسيع آفاقهم وتطلعات املعلم يف التدريسيالدافع للتعلتوليد . ح

 اهل ه الطريقةهذ. بعض مزايا الذي قد ذكرت اعاله هلا CIRCطريقة التعليم نوع   



 

يتم عرضها أو تسليمها أمام واليت سوف  ملناقشةا من األفكار الرئيسية ونلصخيو 

 .األصدقاء أو ا�موعات األخرى

 Sedangkan menurut Agus suprijono metode pembelajaran tipe CIRC 
memiliki kelebihan sebagai berikut: 

a. Dalam proses belajar mengajar, siswa dapat memberikan tanggapan secara 
bebas 

b. Siswa dilatih untuk dapat bekerjasama dan menghargai pendapat orang lain 
c. CIRC amat tepat untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam 

menyelesaikan soal pemecah masalah 
d. Dominasi guru dalam pembelajaran berkurang 
e. Siswa termotivasi pada hasil secara teliti, karena bekerja dalam kelompok 
f. Para siswa dapat memahami makna soal dan saling mengecek pekerjaannya 
g. Membantu siswa yang lemah 
h. Meningkatkan hasil belajar  
i. Pengalaman dan kegiatan belajar anak didik akan selalu relevan dengan 

tingkat perkembangan 
j. Seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi anak didik sehingga hasil belajar 

anak didik akan dapat bertahan lebih lama 
k. Membangkitkan motivasi belajar, memperluas wawasan dan aspirasi guru 

dalam proses pembelajaran. 37 
  

   :هلا مزايا كما تلي CIRC طريقة التعليم نوع Agus suprijono وفقا
  .م، وميكن للطالب يستجيب حبريةييف عملية التعل. أ  

  .ويتم تدريب الطالب لتكون قادرة على التعاون واحرتام آراء اآلخرين. ب  

  .الطلبة يف حل املشاكل ةهو مناسب جدا لتعزيز مهار  CIRC. ج  

            .اهليمنة املعلم ينقصون. د  

  .جمموعاتالدافع الطالب على النتائج بعناية، ألن العمل يف . ه  



 

  .مساعدة الطالب الذين ضعيفة. ز  

    .مينتائج التعل رقيةت. ح  

  .م من الطالب سوف تكون ذات الصلة ملستوى النموياألنشطة التعل اخلربات و. ط  

الطالب سوف م يم أكثر وضوحا للطالب حبيث نتائج تعليالتعلأنشطة  كل. ي

  .تستمر لفرتة أطول

 ميم، وتوسيع آفاق وتطلعات املعلم يف عملية التعليتوليد الدافع للتعل. ك  

بعض مزايا، اوال  هلا CIRCطريقة التعليم نوع  اعاله Agus Suprijonoمن الرأي   

 جمموعة تصدر والطالب. ميكن للطالب إلعطاء اإلستجابة من القراءة املناسبة مبوضوع حبرية

 من الرأي واحرتام معا العمل على الطالب تدريب ويتم. القراءة يف االستجابات من متنوعة

و يشعرون مناسب جدا لزيادة  CIRC طريقة .واحدة جمموعة أصدر استجابة أو صديق

يف هذه الطريقة أيضا سيتم ختفيض دور . مهارة الطالب، وخاصة مهارة القراءة والكتابة

وعالوة على ذلك، سوف يكون الدافع . حمورها إىل الطالبحىت تعليم أكثر . املعلم

للطالب ليكون أكثر دقة يف حتديد نتائج املناقشة اليت يريدون عرضها أمام ا�موعات 

 .وبسبب هذه الظروف، فإن شعور املسؤول عن جناح جمموعته تنمو داخل كل فرد. األخرى

 األصدقاء من أكثر أو واحد ببسب ضعيفة أو منخفضة قدرة تساعد سوف الطريقة هذه مث



 

 معرفتهم تتطور وأل�ا وضوحا أكثر التعليم اخلربة و األنشطة .للطالب التعليم ترقية نتائج

 الدافع توليد أيضا ميكن النشاط هذا. أطوال لفرتة تستمر سوف الدراسة نتائج أن بذلك

  .للطالب البصرية وإضافة توسيع يف للتعليم،

 باستخدام الطريقة التعليم عملية أن نرى أن ميكن أعاله وصفها مت اليت املزايا من  

 وخاصة اللغة، تعليم يف مشكلة لديه الذي يكمن للمعلم. املزايا من هلا العديد CIRC نوع

 هذه الطريقة من للمعلم إلختيار يكفي مبا الشعور ذكرها مت اليت املزايا و الكتابة القراءة مهارة

 .اللغة تعليم األنشطة

 CIRCمن طريقة التعليم نوع  اعيوب .٧

Selain memiliki kelebihan setiap metode pembelajaran pasti memiliki 
kekurangan dalam penerapannya. Menurut Agus Suprijono berikut kekurangan 
metode pembelajaran tipe CIRC: 

a. Pada saat dilakukan persentasi terjadi kecenderungan hanya siswa pintar 
yang secara aktif tampil menyampaikan gagasan 

b. Siswa yang pasif akan merasa bosan sebagai tanggung jawab bersama. 38 
  

 .تطبيقها يف عيوب لديها بالتأكيد تعليم طريقة كل مزايا وجود إىل باإلضافة

  :CIRC هذ هو العيوب من طريقة التعليم نوع Agus Suprijonoوفقا 

 بنشاط يؤدون الذين الذكية الطالب فقط ميل هناك كان العرض وقت يف. أ



 

 هي CIRC نوع التعليم طريقة تطبيق يف أن يفهم أن ميكن أعاله الشرح من

 الذين الذكية إىل الطالب فقط ميل هناك كان العرض، وقت يف  العيوب أوجه

 على جيرؤون الذين األذكياء الطالب فقط امليل .واألفكار التعبري بنشاط يؤدون

 على جنرؤ ال الذي الرأي هو هذا أن حيدث أن ميكن ذلك ألن. أفكارهم تقدمي

 أن حني يف .األحيان من يف كثري  اعتادوا الذين الطالب فقط مجاعتهم التحدث

 مل لكنها أصدقائهم من جمموعة أمام الرئيسية أفكارهم رأي ينشرون الذين اآلخرين

 وليس ذلك، إىل وباإلضافة. األصدقاء من أخرى جمموعة أمام الظهور على جترؤ

 .ا�موعة جناح يف باملسؤولية الشعور لديهم الطالب مجيع

Senada dengan pendapat di atas menurut Slavin menyebutkan kekurangan 
dalam penerapan metode pembelajaran tipe CIRC: 

a. Pada saat presentasi hanya siswa yang aktif tampil 
b. Tidak semua siswa bisa aktif mengerjakan soal dengan teliti. 39 

  

 يذكر العيوب فب تطبيق طريقة التعليم نوع Slavinكما الراي املذكور وفقا 
CIRC  :  

   .أداء الناشطني الطالب فقط عرض عندما. أ

  .بعناية املشاكل على بنشاط العمل الطالب جلميع ليس. ب



 

 وجود CIRC نوع التعليم طريقة تطبيق أن إىل ينظر أن ميكن أعاله رأي من

 كل عن و الطالب الذين يعرض اجلماعية، املناقشات نتائج عرض عندما العيوب أنه

 االعتقاد إىل فقط جيرؤ آخرين أن حني يف ونشطة، ذكية هم الذين الطالب من جمموعة

 يعملون العمل الطالب مجيع ليس أن هو الطريقة هذا من أكثر واحد عيب. ا�موعة يف

  .باملسؤولية الشعور لديهم الطالب كل وليس املشاكل، على الدقيق

 القراءة مهارة مفهوم  . ب

 تعريف مهارة القراءة .١

لفعل (ندونسية هي الذكاء و املهارات املاهرة وفقا القاموس العامة اال  

 .)الشئ
بينما القراءة هي عملية جترى واستخدامها من قبل القراء للحصول على ٤٠

 .اللغة املكتوبةالرسالة اليت ستقدم من قبل املؤلف من خالل وسيلة من الكلمات أو 

٤١ 

. القراءة هي عملية يقوم �ا القارئ على فهم الرسالة اليت نقلها املؤلف إذان 

أو العملية املعرفية اليت تسعى إىل  نشطةأن القراءة هي األ Dalman كما يتضح من



 

لذلك، القراءة ليست جمرد نظرة على جمموعة من . قروءاملنص ال فهملالتفكري 

اخلطاب وحدها، ولكن حىت أكثر  و فقرة و مجلة و كلمة  من الرسائل اليت شكلت

حبيث  معىن كتابة ذات/ عالمة / لفهم وتفسري رمز  انشطة يمن ذلك أن القراءة ه

 ٤٢ .القراءلت إىل حصألقاها الكاتب الىت  ميكن رسالة

من  الشرح السابق أن القراءة هي عملية التفكري لفهم حمتوى النص من 

 اخلطاب، فقرة وال و القراءة ليست جمرد �جئة احلروف يف كلمة واحدة قراءة ألن

  وياكتابة معن أن القراءة يتطلب فهم داللة ورمزا على ذلك ولكن أيضا أكثر من

  .أن يفهمها القارئالكاتب الرسالة اليت قدمها حىت 

القراءة هي أساس من األسس   Muhammad Kamil Naqoh وفقا  و  

يف  حيدث وأن يسمع  اجلزء األهم  القراءة م لغة أجنبية، مثيالالزمة لتعلاملهارات 

  املهاراتمن  األساسيةالقراءة مهارة ميكن أن ينظر املذكورة  من اآلراء ٤٣ .م اللغةيتعل

 م اللغة العربية هناك بعض املهارات ولكن يتعليف  م اللغات األجنبية،يالالزمة لتعل

 .األساسية أو األوىل ةمهار القراءة 



 

 Menurut Wahab  Rosyidi dan Mamlu’ Ni’mah  membaca atau qiro’ah 

adalah melihat dan memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan 

atau didalam hati dan mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Jadi 

membaca mencakup dua kemahiran yaitu mengenali simbol-simbol tertulis 

yang ada di dalamnya dan memahami isinya. 44 

نفهم مضمون ما  أن نرى و يقراءة هال   Mamlu’ Ni’mah و Wahab  Rosyidi وفقا

مهاران تضمن ت يف القراءة .هنطقكتوب مع صرحية أو يف الكبد ولتوضيح أو املهو 

 .فهم حمتوياته تعرتف حرف مكتوب فيه وو مها اثنني من 

تالوة من الرموز  القراءةمن الشرح أعاله ميكن أن يكون مفهوما أن    

عن  املواد الدراسية  عرضت هي القراءة ةيف حني مهار  .املكتوبة وفهم معىن ما يقرأ

. طالبموضوعات القراءة، تليها ال علمامليقرا  و ،طريق األولوية األوىل على القراءة

والفم لتدريب لطالقة  اللفظية أو السرد إىل الفم، مهارةهذه التمارين  تركز على 

قادرة على ترمجة وفهم و هو  القراءة  ةمهار اهلدف من  ٤٥ .والوئام والروح الرياضية

 ٤٦ .جيدا

التعريفات اعاله ميكن أن نفهم أن مهارة القراءة و هي تعليم القراءة و  من   

 يف حني أن الطريقة. ميكن قراءة بشكل صحيح وفهم ما يقرأون طالبحبيث ال هدفه



 

. ةصمتالقراءة الأو  اجلهريةيقدم درسا يف كيفية قراءة، إما للقراءة  املستخدمة وهي

الكلمات واجلمل يف اللغة العربية بشكل ومن املتوقع أن الطالب قادرون على نطق 

 .صحيح، بطالقة وبالغة

 أنواع  القراءة .٢

Menurut pendapat Ali Al-Khuli bahwa Kegiatan membaca dapat digolongkan 

menjadi beberapa jenis,  diantaranya: 

a. Membaca Nyaring  (qiro’ah jahriyah) 
b. Membaca Intensif ( qiro’ah Mukatsafah) 
c. Membaca Ektensif ( qiroa’ah al-muassah ) 
d. Membaca dalam Hati (qiro’ah shomitah). 47 

 

 :القراءة ميكن تصنيفها إىل عدة أنواع، مبا يف ذلك نشطةأن األ Ali Al-Khuli وفقا

 )عال القراءة بصوت( القراءة اجلهرية. أ

  املكثفة  القراءة. ب

 املواسعة قراءة. ج

  الصمتة القراءة. د

على القراءة  ةالباحث ركزتمن الرأي املذكور أعاله يف هذه الدراسة     

، )عالية(بصوت عال  طالبنوع من القراءة اليت يعرب الي ه اجلهريةقراءة ال. اجلهرية



 

 اجلهرية أن القراءة  Dalman و عرب  ٤٨ .الطالب األخر بإهتمام كبري بينما يستمع

الطالب أو القراء جنبا إىل جنب مع  و علمالنشاط أو األنشطة اليت هي أداة للم يه

  ٤٩ .كاتباملشاعر من ال و األفكار اآلخرين أو املستمع العتقال أو فهم املعلومات و

يقرأ  رءةاجلهرية هي انشطة القميكن أن نرى أن القراءة  شرحه مما سبق    

 هذا النشاط هو وسيلة للمعلم و. صوت الكتابة بصوت عال أن يفهمها املستمع

بل أكثر من ذلك، ويعترب الطالب . الطالب على التقاط املعلومات الواردة يف النص

 .قادرا على فهم إذا وصلت بعض املؤشرات

Menurut Abu Bakar Muhammad berikut adalah indikator kemahiran membaca 
nyaring yaitu terdiri dari: 

1. Ketepatan bunyi 
2. Ketepatan intonasi 
3. Suara inggi dan rendah  
4. Memperhatikan tanda baca. 50 

، ويتألف اجلهريةالتالية هي مؤشرات الكفاءة القراءة  Abu Bakar Muhammad وفقا

 :من

 دقة الصوت. ١

 التجويد دقة. ٢



 

 .نخفضةامل و العالالصوت . ٣

  .االهتمام لعالمات الرتقيم. ٤

 هو رئيسي بشكل أكد والىت  اجلهرية، القراءة أنشطة أن سبق مماو يستند 

خمرج  من كل يف حيث العربية، اللغة دقة الصوت على حبفظ القراءة على القدرة

 الذي و التعبري الكمال إيقاع يف و أخرى جهة من الصوت خصائص عن فضال

 لعالمات االهتمام و أخرى، مرة و ال تتكرر املتوقفة ال تيار املؤلف، شعور يصف

  .الرتقيم

 أهداف مهارة القراءة .٣

Menurut Syaiful Mustafa bahwa dalam membaca ada duatujuan yang harus 
dicapai, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.Adapun tujuan umumnya yaitu sebagai 
berikut: 

a. Mengenali naskah tulisan suatu bahasa 
b. Memaknai dan menggunakan  kosakata asing 
c. Memahmi informasi yang dinyatakan secara eksplisit dan emplisit 
d. Memhami makna konseptual 
e. Memahami nilai komunikatif dari satu kalimat 
f. Memahami hubungan dalam kalimat, antar kalimat, antar paragraf. 
g. Menginterprestasi bacaan 
h. Mengidentifikasi informasi penting dalam wacana 
i. Membedakan antara gagasan utama dan gagasan penunjang 
j. Menentukan hal-hal penting untuk dijadikan rangkuman. 

 



 

d. Menceritakan kembali isi bacaan pendek 
2. Tingkat Menengah 

a. Menemukan ide pokok dan ide penunjang 
b. Menceritakan kembali isi bacaan pendek 

3. Tingkat lanjut 
a. Menemuan ide pokok dan ide penunjang  
b. Menafsirkan isi bacaan 
c. Membuat inti sari bacaan 
d. Menceritakan kembali berbagai jenis bacaan51 

هدفان اّلذان جيب على حتقيقها، و  هناك القراءة يف  Syaiful Mustafa ووفقا

 :يلي كما هي العامة األهداف مها هدف العامة و هدف اخلاصة

  .لغة من خمطوطة االعرتاف. أ

   .األجنبية املفردات واستخدام تفسري. ب

 .و ضمين صراحة فهم املعلومات. ج

 .املفاهيمي املعىن فهم. د

 .واحدة مجلة من التواصل قيمة فهم. ه

 .الفقرات بني اجلمل، بني اجلملة، يف العالقة فهم. و

 .التفسريية القراءة. ز

 .القراءة يف اهلامة املعلومات حتديد. ح

 .الداعمة واألفكار الرئيسية الفكرة بني التمييز. ط

  .موجز تستخدم أن جيب اليت اهلامة األشياء حتديد. ي

 :أخرى أمور بني من اللغة الطالب، ملستوى مطابق هو اخلاصة وهدف   

 اإلبتدائية مستوى. ١



 

 .الرئيسية األفكار و الكلمة على العثور. ج

 .قصرية قراءات حمتوى رواية. د

 مستوى املتوسطة. ٢

 األفكار ودعم الرئيسية الفكرة على العثور. أ

 قصرية قراءات حمتوى رواية. ب

 املتقدم. ٣

 األفكار ودعم الرئيسية الفكرة على العثور. أ

 القراءة مضمون تفسري. ب

 .القراءة جوهر جعل. ج

   .القراءة من خمتلفة أنواع سرد. د

القراءة وتنقسم اىل  ةمن مهار  دفميكن أن يكون مفهوما أن اهل شرحه مما سبق 

نفسه هو معرفة خمطوطة من  ةالعام هدفمن  .اخلاصة هدف العامة و هدفجمموعتني 

 يف يف القراءة، وحتديد املعلومات األساسية يف القراءة وغريها، ةوفهم معىن الوارد لغة،

 مطابقاصة من القراءة نفسها إىل عدة مستويات اخل دفهل مهارة القراءةحني تنقسم 

من القراءة هو االعرتاف رموز لغة،  دفأما بالنسبة للمبتدئني اهل. الطلالب ملستوى اللغة

هلدف القراءة من املستوى املتوسط هو العثور على الفكرة الرئيسية . ومعرفة كلمة وغريها



 

 شرات مهارة القراءةؤ م .٤

م اللغة العربية احلادية عشرة يبناء على كتاب املدرسة العربية أن مؤشرات تعل  

  :النحو التايل على ٢٠١٣للمناهج يف عام 

1. Mampu mengidentifikasi bunyi, ujaran, (kata, frasa, atau kalimat) 

2. Mampu memperoleh informasi umum atau rinci dari teks lisan 

sederhana 

3. Mampu menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat 

4. Mampu melakukan dialog sederhana 

5. Mampu membaca nyaring kata, frasa, atau kalimat dalam teks sederhana 

6. Mampu mengidentifikasi teks dan memperoleh informasi dari teks 

7. Mampu menulis dan melengkapi kata, frasa, dan kalimat 

8. Mampu mengungkapkan informasi secara tertulis dalam kalimat 

sederhana. 52 

م اللغة العربية يأن املؤشرات اليت ينبغي حتقيقها يف تعل يقال الرأي أعالهمن 

 :على النحو التايل ٢٠١٣يف املناهج الدراسية من عام  عاليةمستوى املدارس ال

كان  الطالب قادرين على حتديد أصوات الكالم كلمات لطيفة أو عبارات أو مجل،

 الب قادريناملنطوق بسيط،  الطالطالب قادرين على احلصول معلومات من النص 

والطالب قادرين على أداء حوار بسيط،  لنقل املعلومات مع السليم عن طريق الفم،



 

والطالب قادرين على قراءة النص بصوت عال يف بسيط، والطالب قادرين على 

الكتابة وإكمال كلمة، عبارة أو مجلة، وكان الطالب قادرين على الكشف عن 

  .بة يف مجل بسيطةاملعلومات يف الكتا

 :على النحو التايل   Syaiful Mustafaمهارة القراءة وفقا  يف حني أن مؤشر  

1. Siswa mampu membaca sebuah teks Arab dengan bacaan yang benar. 

2. Siswa mampu memahami bacaan secara benar.  

3. Siswa mampu menerjemahkan bacaan secara benar. 

4. Siswa tahu kedudukan bacaan setiap kata dan bisa menceritakan ulang 

dengan   memakai bahasanya sendiri. 53 

القراءة هي كما  رةم مهايمن الرأي أعاله أن املؤشرات اليت ينبغي حتقيقها يف تعل

على قراءة النص بشكل صحيح، والطالب قادرون على فهم  ونقادر  الطالب: ليت

القراءة، والطالب قادرون على ترمجة، ميكن للطالب رواية النص قراءة يف لغتهم 

  .اخلاصة

 

 األزهرالحادى عشر من مدرسة العربية اللغة القراءة  المواد التعليمية لمهارة .٥



 

 الفصل يف عشر احلادي الصف للطالب يف العربية اللغة التعليمية أما املواد

  :يلي كما هي والثاين األول الدراسي

  األول الدراسي الفصل

 - التعارف             

 -اهلواية  

 -الصحة                                                                            

١التشبة   - 

  الثاني الدراسي الفصل

 -الرياضة

 -املرفق العامة

٢التشبة  - 

ناقش ودون الرياضة هذا تالثاين، الذي  فصل الدراسيوستجرى هذه الدراسة يف ال

القراءة  ةمهار قية لرت  لطالبهناك بعض مواد القراءة اليت ميكن تقدميها ل واد التعليميةامل

  .CIRC نوع طريقة التعليم خالل من

 الرِّيَاَضة

َها ُكرَُة اْلَقَدمِ . ُمنَارُِسَها بَِأْشَكاٍل َو أَنْـوَاٍع ُخمَْتِلَفةٍ . الرِّيَاَضُة َتْدرِْيٌب َو َمتْرِْيٌن ِألَْعَضاِء اجلِْْسمِ         َو ُكرَُة  ،ِمنـْ

َرَجة ،َو ُكرَُة الِتْيِنس ،السَّلَّةِ  رَُها ،َو رُُكْوُب الدَّ .َو َهْرَوَلة َو َغيـْ  



 

ٌر ِمَن النَّاِس الرِّيَاَضة. ُة َضُرْورِيٌَّة َو ُمِفْيَدٌة ِلْإلِْنَسانِ الرِّيَأضَ        ِألَنَّ الرِّيَاَضة ُحتَاِفُظ َعَلى . ُميَاِرُس َكِثيـْ

مَّوِيَّة ،َو تـَُقوِّي الَعَضَالتِ  ،َسَالَمة اِجلْسمِ  ْورَة الدَّ رَكة َو َكَما أنـََّها ُحتَاِفُظ َعَلى ِخفَّة احلَ   ،َو تـَُنشُِّط َعمل الدَّ

.َرِشاَقة األَْبَدانِ   

َو . يـََرْوَن أَنـََّها تـُْتِعُب أَْبَدانـَُهْم َو تـُْرِهُق َأْجَساَمُهمْ  ،بـَْعُض النَّاس الَِّذْيَن َال حيُِبـُّْوَن ُممَاَرَسة الرِّيَاَضة       

ُعَها ِإَىل َعَمل غَ  ُر ُمِفْيدٍ بـَْعُض اآلِخر يـََرى أَنـََّها تـَْقُتُل اْألَْوقَاِت َو ُتِضيـْ ة َصِحْيَحة. يـْ . َو لَْيَسْت َهِذِه احلُْجَّ

َرة َكخُطْورَة التَّْدِخْني . َفِإنَّ الرِّيَاَضَة ُتَصحُِّح اْألَْبَدان .َمْن يقلُّ ُممَاَرَسة الرِّيَاَضة َلُه خطُْورة اْلكِبيـْ  

ِلْيم ِيف اِجلْسم اْلسَِّلْيم" َكَما َقَل اْلَمَثل          َهَذا اْلَمَثل َيُدلُّ َعَلى أَنَّ ُممَاَرَسة الرِّيَاَضة ".  اْلَعْقُل السَّ

.بِاْسِتْمرَاِر َو انِْتظَام َقْد حتَِلُّ َحمَل اَألْدِويَة َأْوُتَساِعُد ِيف ِعَالِج ُكلِّ اَألْمرَاض  

 التَّْدِرب

َأْسِئَلة فَـْهم اْلَمْقُرْوء   

َما ِهَي الرِّيَاَضة ؟. ١   

لرِّيَاَض اْلُمْخَتِلَفة ؟َما ِهَي أَنْـوَاع ا. ٢   

!فَـَوائِد  ٥َما فَاِئَدة الرِّيَاَضة ؟ اذُْكْر َعَلى اَألقَّل . ٣   

ِلَماَذا بـَْعُض النَّاِس َال حيُِبـُّْوَن الرِّيَاَضة؟. ٤   



 

  البحث السابق. ج

 مبكر وقت يف الدراسة إلجراء ةثالباح حاولت رسالة علمية، هذه إعداد لدعم  

. الدراسة بالعنوان هذه ذات صلة هلا اليت السابقة األعمال من شكل يف القائمة، لألدب

 االضطالع تتعني اليت البحوث مع تناغم يف هو الذي) أطروحة( دراسات الباحثة وجدت

  :وهي �ا،

أثر التعلم التعاوين "األحباث اليت أجر�ا لينا موريت سافيرتي مع أطروحة بعنوان  .١

ضد حمو األمية  )CIRC( تعاوين متكامل القراءة و تكوينالتعليم منوذج 

فسنجغراهان   املدرسة اإلبتدائية احلكومية من اخلامس السرد مقال طلبة الصف

�دف هذه الدراسة إىل حتديد استخدام نوع من  ٥٤".اجلنوبية جاكرتا فاغي ٠٣

 قراءة مقال السرد يف الصف اخلامسالهلا تأثري على قدرة  CIRCم يالتعلطريقة 

هذا . اجلنوبية جاكرتا فاغي ٠٣فسنجغراهان   املدرسة اإلبتدائية احلكومية

الفئة التحكم هي . هناك فئة حتكم والطبقة جماين. البحث هو البحث التجرييب



 

بينما الطبقة احلرة هي فئة يستخدم  CIRC ميالتعل طريقةفئة معينة ونوع من 

الدراسة  حصولأوضحت . اليت تركز على املعلم وحده لطرقأو ا ةالقدمي طريقةال

القراءة لدى  ةمهار  رقيةأن تميكن  CIRCم نوع يالتعل طريقةأن استخدام 

الطالب، ويتضح ذلك من خالل زيادة يف نتائج مرضية من الطبقة السيطرة على 

 .فئة باستخدام الرتابة

البحوث اليت أجريت لينا موريت سافيرتي املعادلة مع األحباث اليت     

وحمور البحث هو ، CIRC م نوعيالتعل طريقة هو دراسة ةأجريت من قبل الباحث

الفرق يكمن يف نوع من البحث، واليت تستخدم لينا هو التجربة . القراءة مهارة

 .البحثية، يف حني أن هذه الدراسة باستخدام البحث اإلجرائي الفصول الدراسية

تعاوين طريقة التعليم تطبيق "أجريت أحباث  رارا بوسبيتا ساري مع أطروحة بعنوان   . ٢

نتائج تعلم الطالب األحياء الدرجة  قيةلرت  )CIRC( متكامل القراءة و تكوين

سوراكارتا  ٧حممدية  املدرسة الثانوية احلكومية السابعة واللغة األساسية اإلنسان

 م نوعيالتعل طريقةهذه الدراسة أن دلت  ٥٥".٢٠٠٩/٢٠١٠عام الدراسي 



 

CIRC هذا . ميكن أن تستخدم يف مواضيع أخرى مع الرتكيز على البحوث األخرى

م ينتائج التعل رقيةالفصول حبث اإلجراءات اليت �دف إىل  تالبحث هو أحد 

املدرسة التدريس البيولوجيا يف الصف السابع  طريقةناقشة النظام البيئي نوع مب

 طريقةوأظهرت النتائج أن استخدام . سوراكارتا ٧حممدية  الثانوية احلكومية 

ضح من املرحلة األوىل م الطالب وهذا ما يتينتائج التعل قيةلرت  CIRCم نوع يالتعل

أعلن �ذا زيادات كبرية يف . ٪٩٠٪ وبلغ دورة الثانية ٦٧من تصل قيمة متوسط 

 .CIRC م نوعيطريقة التعل النتائج التعليمية للطالب بعد تطبيق

هو  ةاملعادالت رارا لبحث أجرته األحباث اليت أجريت من قبل الباحث       

من البحث هو البحث اإلجرائي الفصول ، ونوع  CIRC م نوعيدراسة طريقة التعل

والفرق هو يف الرتكيز الدراسة، اليت تستخدم رارا هو حول حتسني خمرجات . الدراسية

مبناقشة النظام البيئي، يف حني أن الرتكيز يف هذه الدراسة على  م البيولوجيايالتعل

 .العربية طالبالقراءة ال ةمهار 

  CIRCنوعم يالتعلطريقة عنوان أطروحة تطبيق  معزوليخا األحباث اليت أجر�ا سيت . ٣



 

وأظهرت . البحث اإلجرائي الفصول الدراسيةهي هذه الدراسة  ٥٦."بالونج فراغو

ميكن أن تزيد من االهتمام والكتابة  CIRCطريقة التعليم نوع النتائج أن تطبيق 

كايل بالونج ،  كالجنأن  معاريف املدرسة اإلبتدائيةالفقرات الوصفية يف الصف الرابع 

 االختبار القبلي مع االندونيسية مع القيم اهلامة يف املصاحل بنييف اللغة املواضيع  فراغو

 الثانية دورةال األوىل إىلدورة الالفائدة  ٪ وقيمة٣٣.٢أو  ٠.٣٣٢الدورة األوىل من 

ة يف حني أن عددا كبريا من الطالب يؤلف فقرة مهار . ٪١٠٠، أو ١:٠٠زيادة 

٪ ٣٩.٦أو  ٠.٣٩٦األوىل من  دورةالكتابة القبلي الوصف مع قيمة القدرة يف ال

 .٧.٥٪ بقيمة ١٠٠أو  ١.٠٠ة األوىل للدورة الثانية من وقيمة كبرية للدور 

وهي ندرس  ةسيت األحباث من قبل الباحث البحوث اليت أجر�اباملعادلة     

ونوع من البحث هو البحث اإلجرائي الفصول ،   CIRCنوعم يالتعلعن طريقة 

الفرق يكمن يف الرتكيز على البحوث، واليت تستخدم سيت هو زيادة . الدراسية

االندونيسية، يف حني  يف اللغة صفية املواضيعالفقرات و الكتابة ال على مهارةالهتمام ا

 .وضوعات اللغة العربيةمهارة القراءة الطالب مبأن الرتكيز يف هذه الدراسة على 



 

بحث من عدد قليل من الدراسات اليت مت وصفها أعاله نأمل البحوث اليت ست  

 :االختالف والتشابه بني أمور أخرىالن هناك ميكن أن تكمل األحباث السابقة،  بالباحثة

  CIRCنوعم يالتعلطريقة أطروحة مكتوبة من قبل لينا هي دراسة لتحديد تأثري . أ

 .قراءة السردمهارة ال على 

م ينتائج تعل قيةلرت   CIRCنوعم يالتعلطريقة أطروحة مكتوبة رارا استخدمت . ب

 الطالب

لزيادة   CIRCنوعم يالتعلطريقة باستخدام زوليخا سيت  رسالةبينما على ال. ج

  الكتابة مهارة الفائدة والقدرة على

  CIRCنوعم يالتعلالبحث عن تطبيق طريقة  وبناء على مراجعة األدبيات أعاله،  

. ومع ذلك، يف هذه الدراسة ختتلف عن الدراسات السابقة. قد مت تطبيقها من قبل الباحثة

القراءة باللغة  ةمهار  قيةلرت   CIRCنوعم يالتعلطريقة درس هذا البحث أنواع الكائنات تطبيق ي

 .العربية

   



 

 الباب الثالث

 طريقة البحث

 طريقة البحث  . أ

وسيلة أو  الفنية اليت أجريت يف عملية البحث، يف حني أن البحث  هي الطريقة 

 طبيعي يف حقل معني،والتجارب بشكل  هو مجيع التحقيقات يف نشاطات البحث

للحصول على احلقائق أو املبادئ اجلديدة اليت �دف إىل احلصول على فهم جديد ورفع 

 ٥٧ .مستوى العلم و التكنولوجيا

Menurut Mardalis metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui 
sesuatu dengan langkah-langkah sistematis, metode berarti suatu cara kerja yang 
sistematik. Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknisi yang dilakukan 
dalam proses penelitian. 58 Senada yang diungkapkan oleh Zakiah Daradjat bahwa 
metode sama artinya dengan metodologi yaitu suatu penyelidikan yang sistematis 
dan formulasi metode-metode yang akan digunakan dalam penilitian. 59 

 

إجراء أو وسيلة للعثور على شيء مع خطوات  يطريقة هال Mardalis ووفقا

 أو الكيفيةك هنا لطريقةيتم تعريف ا .نهجيةامل العملوسيلة  طريقة يعين منهجية،

مبثابة أن الطريقة   Zakiah Daradjat أعربت عنه .الذي أدوا يف عملية البحث االسلوب

  .وصياغة سيتم استخدامها يف أحباثمنهجية التحقيق  و هي أساليبب



 

ميكن تفسري طريقة البحث وسيلة علمية للحصول على ، بشكل عام مماثلة

وسيلة علمية هي  Sugiyono فقا البحث معني يف حني أن طريقة غرض وفائدةبالبيانات 

من  للحصول على بيانات صاحلة إىل الوجهة ميكن اكتشافها وتطويرها، وثبت، ومعرفة

  ٦٠ .املؤكد أن هذا بدوره ميكن استخدامها لفهم وحل املشكلة

إجراء أو وسيلة ملعرفة  يالبحث ه طريقةوبالتايل فإنه ميكن أن يكون مفهوما أن 

شيء ما أو للحصول على بيانات خبطوات منتظمة للحصول على احلقائق أو املبادئ 

 .العلوم والتكنولوجيا قيةرت لأشياء جديدة  تعريف أو احلصول علىاجلديدة اليت �دف إىل 

 نوع البحث  . ب

البحث اإلجرائي  .)(PTKا البحث اإلجرائي الفصول الدراسية إستخدمت الباحثة

يف الصف  ةوالباحث املعلمهو البحث اإلجرائي اليت أجريت  )(PTKالفصول الدراسية 

تعاونية وتشاركية مع تصميم الطرق وتنفيذ وتعكس تصرفات أهداف ) التعاون(اآلخرين 

يف دورة  )العالج(م يف الصف من خالل إجراء يالتعل عمليات) اجلودة( لرتقيةلتحسني أو 

  ٦١ .معينة



 

هو   )(PTKلذلك ميكن أن يكون مفهوما أن البحث اإلجرائي الفصول الدراسية 

يف عملية ) ودةاجل( ترقيةيف الفصول الدراسية �دف حتسني أو  طالبدراسة تركز على ال

  .ددةاحملدورة ال م من خالل إجراءاتيالتعل

العربية يف  اللغة مع املعلم الباحثة تعاونتيف هذا البحث اإلجرائي الفصول الدراسية 

 يدور املعلم كباحث و  الباحثةحيث يعمل  ر المبونج،ابند ٣ ةثانوياألزهر ال املدرسة

هذا هو حبيث ميكن للمعلم أن تشارك بنشاط واملشاركة يف الدراسة  .راقبكاملالعربية  

اول حي حبيث املعلم ليس فقط موضوعا للبحث ولكن أيضا لنقدر القضايا اليت حبثت مث

مستوى من  تنفيذه لقياس قبرايالقدرة على حل املشكلة القادمة بعناية تطوير ل بوعي

  .ميجناح التعل

هو   )(PTKالبحث اإلجرائي الفصول الدراسية  الرئيسي من دفوعموما، فإن اهل

ال يهدف هذا النشاط البحثي  .ل املشاكل احلقيقية اليت حتدث يف الفصول الدراسيةحل

يبحث عن إجابات علمية ملاذا ميكن حلها مع فقط يف حل املشاكل، ولكن أيضا 

لتحسني   )(PTKيهدف البحث اإلجرائي الفصول الدراسية . ةاإلجراءات املتخذ



 

يف الفصول الدراسية هو من ذوي اخلربة مباشرة يف التفاعل بني املعلم  يةميالتعل اجلودة

  ٦٢ .الذين يتعلمون طالبوال

Penelitian tindakan kelas sebagaimana penelitian lainnya, memiliki kelebihan 
dan kekurangan. Shumsky dan Suwarsih menyatakan bahwa kelebihan PTK adalah 
sebagai berikut: 

  
a. Kerjasama dalam PTK menimbulkan rasa saling memiliki 
b. Kerjasama dalam PTK menimbulkan kreativitas dan kemampuan kritis 

dalam hal ini guru dan sekaligus peneliti 
c. Melalui kerjasama, kemungkinan untuk berubah meningkat. 
d. Kerjasama dalam PTK meningkatkan kesepakatan dalam menyelesaikan 

masalah yang dihadapi.  
   

Sementara itu, kelemahan dari PTK adalah sebagai berikut: 
a. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan dalam teknik dasar PTK pada 

pihak peneliti (guru) 
b. Berkenaan dengan waktu. PTK memerlukan komitmen peneliti untuk 

terlibat dalam prosesnya, faktor waktu ini dapat menjadi kendala yang 
cukup besar. Hal ini disebabkan belum optimalnya pembagian waktu 
untuk kegiatan rutinnya dengan aktivitas PTK. 63 
 

ذكر  .الدراسية وكذلك دراسات أخرى، هلا مزايا وعيوبالبحث اإلجرائي الفصول 

Shumsky و Suwarsih هي كما يلي أن مزايا البحث اإلجرائي الفصول الدراسية: 

  التعاون يف البحث اإلجرائي الفصول الدراسية يسبب الشعور باالنتماء. أ

اإلبداع والقدرة يثري احلرج يف ينشؤ التعاون يف البحث اإلجرائي الفصول الدراسية . ب

  ةلمعلم والباحثلهذه احلالة 

  .ارتفاعا ، وإمكانية تغيريمن خالل التعاون. ج



 

التعاون يف البحث اإلجرائي الفصول الدراسية زيادة االتفاق يف حل املشاكل اليت . د

  .تواجهها

  :يليالبحث اإلجرائي الفصول الدراسية هي كما العيوب  من   ويف الوقت نفسه،

نقص يف املعرفة واملهارات يف جمال التقنيات األساسية البحث اإلجرائي الفصول . أ

  )املعلم( ةالدراسية من جانب الباحث

 ةالبحث اإلجرائي الفصول الدراسية يتطلب التزاما من الباحث. فيما يتعلق بالوقت .ب

و هذا  .ةوهذا ميكن أن يكون عامل الوقت قيود كبري  للمشاركة يف هذه العملية،

انقسام الوقت لألنشطة العادية مع النشاط البحث اإلجرائي الفصول مل يتم  يسبب 

   .الدراسية

  موضوع البحث مكان و. ج

 باملوضوع ر المبونجابند ٣ ةالثانوي األزهر املدرسةوقد أجريت هذه الدراسة يف 

ر المبونج ابند ٣ يةالثانو  األزهر من مدرسة اللغة العربية يةدرسي املواد تعليماملبحث ال

  .ر المبونجابند ٣الثانوية األزهر  من مدرسة ١ IPAوالطالب يف الصف احلادي عشر 

  بحث وقت ال. د

بالتزامن مع تنفيذ التجربة امليدانية  ٢٠١٦نوفمرب  ١٠وقد أجري البحث على 

ذلك فصل ر المبونج حيث تقومي التعليم مبا يف ابند ٣ يةالثانو  زهراألاملدرسة  العملية يف



 

   الداخلي البحث . ه

إجراءات البحث هي اخلطوات أو متواليات اليت جيب مترير أو االنتهاء منها يف 

منوذج من البحث والعمل يف اخلطوط الكبرية هناك سلسلة من أربعة مراحل  ٦٤ .الدراسة

يعمل ، الذي تأملال) ٤(، مراقبة) ٣(التنفيذ، ) ٢(التخطيط، ) ١(مرت شيوعا، وهي 

   ٦٥ .يف شكل دورة التكرار وكل دورة جيب أن يكون هناك أربع مراحل

نفهم أن يف البحث أن  لباحثةوبناء على الرأي املذكور أعاله ميكن أن يكون ا

مرحلة التخطيط والتنفيذ و  مرحلة من يبدأ اإلجرائي الفصول الدراسية يتم على مراحل

 ميمن التعل دفتحقيق اهللنفذت بشكل منتظم من أجل  أملاملراقبة إىل مرحلة الت

  .طالبالبمفهومة جيدا   أن يكونتسليمها  الذىاملواد التعليمية  و املطلوبة

 .Mcو Kemmisبـ  منوذج البحث العملي املعروفة واملستخدمة هو النموذج املقرتح

Taggart. اخلطوات  أربعةالبحث اإلجرائي الفصول الدراسية وصف  أما بالنسبة للنماذج

 :يف الرسم البياين التايل
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  .والتنفيذ واملراقبة والتأمل

Perencanaan 

Pengamatan  

Refleksi  Pelaksanaan  Siklus I 

Siklus II 

Perencanaan yang direvisi 

Pelaksanaan  Refleksi  

Pengamatan  

? 



 

مث يطلب استئذان من املعلم   األوىل التخطيط يبدأ املالحظة يف مرحلة التخطيط،

تنفيذ ما  ةخالل مرحلة التنفيذ، واملعلم والباحث. م بإجراء ختطيط األنشطة مع املعلمامث ق

مث . تنفيذ إىل مجيع اإلجراءات يف عملية التعلمرحلة املالحظة أما م. ه يف األولمت ختطيط

، واليت �دف إىل ةاملعلم والباحث عدورة ما مت القيام به مالتقييم تنفيذ  تأمليف مرحلة ال

  .يتدورة األالحتسني عملية 

تنفيذ . الدراسية احلد األدىن أجريت يف دورتنيالبحث اإلجرائي الفصول تنفيذ 

من الدورة األوىل، عندما أظهرت الدورة األوىل  يبداءسية البحث اإلجرائي الفصول الدرا

التصميم حتديد  ةالتحسني أو النجاح واملقاومة لألنشطة اليت تقوم �ا، مث املعلم والباحث

 تكون نفس النشاط يف الدورة األوىل، ميكن أنالثانية الدورة النشاط يف  .للدورة الثانية

ية لديه حتسن إضايف من اإلجراءات السابقة اليت يف الدورة الثانعموما األنشطة  ولكن 

 كان  إذا. �دف إىل حتسني خمتلف العقبات أو الصعوبات املوجودة يف الدورة األوىل

إىل ميكن إلستمّر األوىل والثانية،  دورةمل يكن راضيا مع جناح العمل يف الة املعلم والباحث

عن البحث اإلجرائي اليت  تكون راضيااملعلم و الباحثة الدورة القادمة وهلم جرا حىت 



 

  البحث  تخطيط. و

م القراءة يف مناقشات ييف تعل CIRCنوع  ميطريقة التعليطابق األوىل  دورةيف ال

على  CIRCنوع  مييتم تنفيذ اخلطوات من خالل تطبيق طريقة التعل. الدراسية الصف

  :النحو التايل

  :التايل كما  اإلجرائي الفصول الدراسيةلتخطيط أكثر تفصيال من البحث 

  الدورة األوىل

  التخطيط. أ

 CIRCنوع  ميواملعلم تتعاون يف تنفيذ طريقة التعل ةيف هذه الدراسة، الباحث    

  .القراءة لدى الطالب قية مهارةلرت 

  :اإلجراءات املتخذة يف هذه الدراسة هي كما يليو أما     

  .ميالتعل طريقةال الوقت وو  املوادلباحث مع املعلم لتحديد اناقش ي. ١

القراءة  ةمهار  رقيةليتم تطبيقها يف ت CIRC عليم نوعتال طريقة ة عنالباحث تشرح. ٢

   .املعلمإىل  لدى الطالب



 

املرحلة  نشطة اليت ستجرى يفاأل اعداد ط أويخطتكتب الباحثة و املعلم  الت. ٣

  .CIRCنوع  ميلتنفيذ طريقة التعلو هي اعداد األوىل 

 الىت سيتم  CIRCنوع بإستخدم طريقة التعليم  )RPP(م يإعداد خطة تنفيذ التعل. ٤

   .طالبال لدى م القراءةيتطبيقها يف تعل

  .CIRCنوع  طريقة التعليم يف تطبيق اسوف تستخدم يضاحجعل وسائل اإل. ٥

 بالتفصيلاألنشطة مكتوبة  هو خطة سيناريوال .سيناريوالمع املعلم  ةالباحث تصنع .٦

  .CIRC التعليم  نوعتطبيق طريقة بم القراءة يتعلسيتم تنفيذه يف  اليت

 جعل االستعداداتو إعداد ورقة املالحظة لتسجيل مجيع األنشطة اليت جرت . ٧

  .ميأدلة مقابلة اليت سيتم استخدامها يف التعل

 .املراقبة ومجيع األنشطة اليت مت تنفيذها من إعداد أداة تقييم. ٨

  التنفيذ. ب

الىت قد  )RPP(م يإعداد خطة تنفيذ التعل تنفيذ تتم مراحل وفقا هذا يف العمل    

نوع  ميالقراءة من خالل طريقة التعل رةاإلجراءات املتخذة يتعلمون مها. صنعت



 

CIRC القراءة يف اللغة العربية يف الصف احلادي عشر  ةمهار  رقيةيف تIPA املدرسة  ١

  .ر المبونجابند ٣ يةالثانو األزهر 

  .، و هي على النحو التايلهذا التنفيذ حيتوى على ثالث املراحل 

  قدمةاملنشطة األ. ١

حلالة الطالب ليكونوا استعداد ملتابعة املالحظة بوعي رحلة التمهيدية تبدأ مع م

أن يشاركون يعرض املعلم األهداف والفوائد اليت ميكن احلصول عليها بعد  .الدروس

  .الطالب يف أنشطة التعلم

  نشطة األساسيةاأل. ٢

 من خالل تطبيق طريقة ووه هذه املرحلة هي اإلجراءات الرئيسية اليت نفذت،

  .طالبالقراءة على المهارة م ييف تعل .CIRCنوع  ميالتعل

  :هي كما يلي تنفيذها سيتماليت  ميتعلالخطوات 

غري متجانسة من  الطالب ٤الذي يتكون من  إىل جمموعات  طالبمت تشكيل ال) أ

  .حيث مستوى القدرة والعرق والدين واجلنس



 

لى مع بعضها البعض لقراءة والعثور على الفكرة الرئيسية مث الرد ع طالبتتعاون ال) ج

  .على ورقة من الورق ةكتوبامل قراءةال

  .نتائج املناقشات اجلماعية الطالب تال/ يعرض) د

جمموعة يف شكل من نتائج مناقشة يعطى املعلم التعزيز لكل  توفري املعلم التعزيز، ) ه

  .للتعليم فراءةتفسريا للموضوع ال

 و الطالب ويف �اية املناقشة املعلم. االستنتاجات معا الطلتب املعلم وجيعل ) و

  .األنشطة يف جناح على وتقدير جعل استنتاجات وتقييم جمموعة نقاش،

  ختتامأنشطة اإل. ٣

  .على رحلة التدابري املتخذة تشملميف هذه 

  .الطالب الطالب نتائج التعليم الذى حصل عليهااملعلم و يستنتج ) أ

  .م اليت مت القيام بهيالتعل و نتائجيف عملية  الباملعلم والط يتأمل )ب

تقدمي تقييم عملية التعليم والتعلم لوضع اجلولة املقبلة  طالبوال شرفاملعلم وامل) ج

  .تاليةمن أنشطة ال



 

  مالحظةال. ج

مع  ةالباحثب الىت مت فعلها م القراءة يتعل مظهر من عرفةأو املراقبة مل املالحظة نففيذي

عند يسري  املالحظاتالباحثة  تنفيذ  .CIRCنوع  ميلتنفيذ تطبيق طريقة التعل لماملع

هل . تنفيذ العمل املشاكل عندعلمية التعليم و التعلم حىت ميكن أن نعرف العيوب و 

 .CIRCنوع  ميطريقة التعل أو حصلت مشكلة جديدة عند استخدام ولةسهال جيد املعلم

القراءة باستخدام طريقة تعليم عندما تكون يف عملية  طالبحالة الملعرفة هذه املالحظة 

 املالحظة مفيدة .شكلة أو هم أكثر نشاطاامل هل يواجهون الطالب CIRCنوع  ميالتعل

 املسؤولية و القدرة و اإلهتمام ملعرفة التغريات اليت حتدث يف كل طالب مثل النشاط و

  .الطالب

  التأمل. د

تأمالت  تنفيذ .األنشطة اىل اعادة ما حدثوهي  .التأملاخلطوة األخرية هي 

تنفيذ حل النتائج  الطالب و يواجهونالىت  املعلم مع تفصيل وحتليل املعوقات و ةالباحث

اليت حتدث، كأساس لتحسني  العيوب التقدم و نشأة لتحديد املشكالت اليت تواجهها



 

. القراءة لدى الطالب ةمهار النتائج التحليل جيب على تنفيذ يف هذه اخلطوة 

هل   ويتم حتليل وتفسريها من أجل معرفة  الحظةمن أنشطة امل البيانات اليت مت مجعها

  .القراءة لدى الطالب ةنتائج مهار  رقيتراءات املتخذة تكانت اإلج

األنشطة املتعاقبة و هي ، هي دورة واحدة البحث اإلجرائييف  ربعةاألاملراحل 

أما بالنسبة لاللذي حيتاج إىل أن  ٦٨ .التقييم هو، و تأملإىل ال تحطيطمن مرحلة ال تبداء

م اللغة العربية من خالل النظر يف املؤشرات اليت مت ييف هذا البحث هو عملية تعل يتأمل

  .التخطيط هلا

  الدورة الثانية

 ة األوىل، ولكن يف الدورة الثانيالتخطيط لتنفيذ املرحلة الثانية هو مماثل لدورة 

  .من حيث املواد خيتلفحتسن من الدورة األوىل، و هناك 

  جمع البيانات طريقة. ز

 يف البحث النوعي، فإن . جزء من الدراسة نفسهاأهم مجع البيانات هي  ةقيطر 

أن تكون أداة اليت تقوم جبمع البيانات  الباحثة هي السمة الرئيسية جلمع البيانات



 

 :هي كما يلي ةالباحث هاطريقة مجع البيانات اليت سيتم استخدم

  طريقة المالحظة. أ

املالحظة هي تقنية جلمع البيانات هلا خصائص حمددة باملقارنة مع غريها من 

 Joko Subagyoويف الوقت نفسه، وفقا   ٦٩ .املقابالت واالستبياناتهي  التقنيات، و

الظواهر االجتماعية مع  ا عنمنهجي و اليت وضعت عمدا مراقبة الحظات هيامل

  ٧٠ .القيام التشويهمث األعراض النفسية 

  :قسمنيتنقسم إىل  الحظةمن حيث تنفيذ امل

  ةشاركامل املالحظة. ١

حبث تشارك مع األنشطة اليومية للشخص جيري  ةالباحث أن املالحظة باملشاركة هو

  ٧١ .أو استخدامها كمصدر للبيانات البحث عنه

  ةشاركغري امل املالحظة. ٢

   ٧٢ .شارك وفقط كمراقب مستقلتباحثة مل الاملالحظة غري املشاركة هي 



 

مباشرة يف  تشارك ةالباحث أن نوع املالحظة املشاركة، وباستخدمت هذه الدراسة 

يف هذه الدراسة ملراقبة  ظةوقد أجريت املالح. جيري مراعا�ا الىت األشخاص أنشطة

 .CIRCنوع  ميم باستخدام طريقة التعليعملية التعل عنداملعلم  سلوك الطالب و

  طريقة المقابلة. ب

يف وصف  ٧٣ .قاَبلل للحصول على معلومات من املاملقابلة هي حوار أجراه املقابِ 

توضيحة للحصول على ال ةستخدم الباحثالىت تت مجع البيانات لوبأس يه لةآخر، املقاب

  ٧٤ .ةالذين ميكن أن توفر معلومات للباحثالتحدث و املواجهة الشفوية من خالل 

 ،احلريةمقابلة  يهو مقابلة غري منظم أسلوب الباحثون  تيف هذه احلالة استخدم

 ٧٥ .بياناتال أدلة مقابلة اليت مت ترتيبها يف منتظمة وكاملة جلمع ةستخدم الباحثتحيث مل 

 تسري حمادثات، وسوف تتطور خالل تواجه استخدمت النقاط اهلامة إلجراء ةباحثال

  .املوجودة املقابلة وفقا للحالة

 املدرسة العالية حيدث يفالىت املشكلة اي هذه املقابلة ملعرفة  ت الباحثةستخدما

القراءة باللغة العربية يف الصف احلادي عشر  مهارةبندر المبونج على الكفاءة  ٣األزهر 



 

IPA واستخدامها كدليل يف ذلك الوقت بعد أن علمت يف وقت الحق، وذلك  ١

 .طالبللغة العربية والدرس ااملعلم يشري إىل  املقابلة و أما . ميتقييم نتائج التعللدف �

  االختبار ةقيطر  . ج

من األدوات  االختبار هو عبارة عن سلسلة من األسئلة أو التدريبات وغريها

القدرة أو املوهبة اليت ميتلكها األفراد أو  الذكاء و املعرفة و ةاملستخدمة لقياس مهار 

ستخدم لقياس قدرة الطالب ب ىتهو يف شكل اختبار الشفوي ال ه الطريقةهذ. اجلماعات

  .CIRCم نوع يربية قبل وبعد تطبيق طريقة التعلالقراءة يف اللغة الع جانبمن 

  وثائقال ةقيطر . د

املاضي من  هوالتحلل وتفسري ما  الىت يشري إىل طريقة مجع البياناتالوثائق هي 

أن الوثائق هي مجع البيانات   Suharsimi Arikuntoأما وفقا   ٧٦ .الوثائق املصدر خالل

 مثل الرسائل و موضوع البحثمع نسخة أو سجل مباشرة من البيانات املوجودة يف 

  .السجالت السرية الذاتية الكتب التسجيل و

   :الباحثة توثيق لتجد البيانات عن ما سبق، فإن  إستنادا إىل الرأي



 

  .أعضاء هيئة التدريس واملوظفني/ الرؤية والرسالة، وعدد من املعلمني . ب

  الفصول عدد الطالب و. ج

  و احملالية اءالبن. د

  تقنيات تحليل البيانات . ح

حتليل البيانات هي عملية البحث عن مجع البيانات اليت مت احلصول عليها من 

ق، عن طريق تنظيم البيانات إىل البيانات الوثائ املالحظات امليدانية و املقابالت، و

تنظيم يف منط، واختيار ما هو مهم، وأنه سيتم  فئات، ووصف يف وحدة، جتميع و

  ٧٧ .نفسي واآلخرينلفهومة ملسهولة حىت يكون الدراستها، وكذلك جعل استنتاجات 

صفية، اليت الو حتليل البيانات النوعية  ةتقني ةالباحث تيف هذه الدراسة، استخدم

  .البيانات اليت مت احلصول عليها من خالل أداة البحثتصف 

  :يف حتليل البيانات هي بالباحثةاخلطوات املتخذة 

  جمع البيانات. أ

 يف شكل الوثائق خالل املالحظة، البياناتللحصول البيانات من امليدان من 



 

البيانات وتفسري من خالل مقارنة البيانات اليت يح التثليث، والذي يتحقق على صح

مت احلصول عليها من مصادر أخرى على مراحل خمتلفة من البحوث امليدانية يف 

 .خمتلفة ةقيأوقات خمتلفة وباستخدام طر 

            البيانات تحديد. ب

، وذلك لتقدمي الرئيسيةأو البيانات األساسية  عرض احلد من البيانات هي

احلد من البيانات يف . الوثائق على نتائج املالحظات واملقابالت و  ضوحالوصف الو 

 من كل تشملوالذي  الرئسية/ هذه الدراسة من خالل تقدمي البيانات األساسية 

 واليت تشمل العملية االنتخابية، دون إغفال البيانات الداعمة، نتائج البحوث،

 .يدانيةمت احلصول عليها من سجالت املوحتميل، وتبسيط وحتويل البيانات اخلام اليت 

البيانات هو حتديد . هاحتددمعقدة، وأ�ا خمتلطة، مث  البيانات اليت مت مجعها كثري و

يف  أمهية فيما يتعلق بدور املعلم تعترب البيانات ذات الصلة و. ختيار بياناتأنشطة اال

البيانات اليت ال ترتبط مع هذه املشكلة مل يتم . عن طريق الفملغة الطفل  رقيةت

 .هاتقدمي



 

  عرض البيانات. ج

سهولة من قبل ميكن ان تفهمها ب ديدهااليت مت حت الكثرية ذلك أن البيانات

سليب الشكل العرض هو النص . عرضإىل الوغريهم، مث حيتاج البيانات  ةالباحث

 السهولةاحلدث، وبالتايل جيعل  ماوصف يف سهولة ل هوهدف). كتوباملكشف امل(

  .الستخالص

  )حقيقالت(االستنتاج تحقيق البيانات أو رسم . د

). قيالتحق(االستنتاج  رسم هو اخلطوة التالية يف حتليل البيانات النوعية

دليل  وسوف تتغري عندما مل يكن هناك ال تزال مؤقتة، ىت تقدماالستنتاجات األولية ال

  ٧٨ .تاليةيف مرحلة مجع البيانات الدعم ي قوي الذى

من  تبداءحول ترقيات أو التغيريات اليت أجريت على مراحل رسم استنتاجات 

دورة الاملنقحة يف �اية إىل إستنتاج  األوىلدورة الاستنتاجات أولية تعادل يف �اية 

االستنتاج جيب أن يكون  .النهائية يف الدورة األخرية ستنتاجاتاإل. فصاعدا لثانيةا

  ٧٩ .األول إىل األخري مرتابطة واالستنتاج األول مبثابة موطئ قدم



 

  التعلم نتائجإتقان . ١

طريقة التعليم نوع القراءة بعد تطبيق  ةتقييم مهار من لطالب لالتعلم  نتائجإتقان 

CIRC  الرموزيستخدم  

: =للطالب  القيمة النهائية
 جمموع   الدرجات   الىت  مت  احلصول   عليها 

  جمموع  أقصى الدرجات  ��٣٦
 x  ١٠٠%  

  للنتائج تعلم الطالب الكالسيكيةإتقان النسبة املئوية 

P  =n  X١٠٠  

  :التوضيح

P  =نتائج تعلم الطالب تقانالنسبة املئوية ال  

n  =عدد الطالب الذين جيتازون الدراسة  

N  =العدد اإلمجايل للطالب  

  ٢. ١الجدول 

  التعلم نتائجمعايير اإلتقان  

  المعايير اإلنجاز  نتائج التعلم لمئويةا لنسبةا  الرقم

  كامل جدا  ١٠٠-٨٠  ١

  كامل  ٧٩-٧٠  ٢

  كامل متاما ٦٩-٦٠  ٣

  أقل كامل ٥٩-٥٠  ٤



 

  :ناجحة عندما النحو التايل الدراسية الفصول اإلجرائي البحثأعلن 

  ٧٠ ≤ إكمال الطالب دراستهم عندما وصلت إىل قيمةيقال وهو  فرديةالكامل ال) أ

  .املوجودة يف املدرسة  KKM مناسب بـ

٪ من ٧٥إذا كان هناك الفصل  يقال أن تكتمل كاملة الكالسيكية وهيال) ب

 .٣.١اجلدول عايري تقييم يف مب مناسب  ٧٠ ≤ الطالب ارتفعت درجات

  

   



 

 الباب  الرابع

 المناقشة و حصولال

  

 مدرسة ة الشخصي  . أ

 ر المبونجابند ٣ يةالثانو  األزهر المدرسة الهوية .١

  

  ر المبونجابند ٣األزهر ية املدرسة الثانو  : إسم املدرسة .أ

  ٣٠٢١٢٦٠٠٧٠٩٣: رقم اإلحصاء املدرسة . ب

  L. ٠٤٠٤٤٠٠٩ :لوطنية ا سةرللمد ألساسيا لرقما .ج

  بندر المبونجوي حاليم كادطون  Kompleks Perumnas :العنوان .د

  )١٩٩٤يناير  ٢٦) ١٩٩٤ / U / B١.١٢.I/  ٦١٢رقم : التشغيل اذن تاريخال. ه

  )٢٠١٤نوفمرب  ٤( ٢٩٠ ٠٢٥. ما: تاريخ االعتماد. و

  A: االعتماد مستوى. ز

  M٢ ١٨٢٦: إمجاىل مساحة األرض. ح

  احمللية  ٢٤فئة  ١: ةاحمللي/  بناءعدد ال. ط



 

  الفصل ٢٧: جمموع التعلمعدد . ك

  طالبا ١.١١٠: إلمجايلعدد الطالب ا. ل

  جلامدا :بناءدولة ال. م

  موجود: غرفة رئيس املدرسة.ن

    دةموجو :سنيرملدا غرفة. س

   دةموجو: ينيدارإلا ملوظفنيا غرفة. ع

    دةموجو :ةصال غرفة. ق

  دةموجو: مكتبة .ص

  موجود: احلاسوب و IPAمأمل . ر

  ٣٠٢١٢٦٠٠٧٠٩٣/٣٠٢١٢٦٠٠١٠٣٨/٣٠٠٣٨٠: رسةاملد عدد االحصائيات. ش

  alazhar٣lampung@gmail.com: الربيد اإللكرتوين. ت

  بندر المبونج ٣ عالية االزهرلمدرسة الذاتية لتاريخ  .٢

يف وي حاليم على اعتبار أن نشأ إستنادا بندر المبونج  ٣املدرسة العالية األزهر   



 

  املدرسة االبتدائية ١. ب  

  لثانويةدرسة اامل ١. ج  

  .الثانويةدرسة هناك املليم ااحلوي وحول طريقة . د  

 :عدد الرسالةمع  ١٩٩٢يناير  ٢واستنادا إىل االعتبارات أعاله، عن     

120/YAL/XI/1992, املدرسة العالية األزهر تاجنونج كارانغ تطبيق إلنشاء  مؤسسة

من  مقاطعة المبونج،قسم الرتبية و التعليم وزرة إىل ليم، ااحلوي يف الطريق  ٣األزهر 

  .قسم الرتبية و التعليم وزرةخالل 

وزارة الرتبية والتعليم املكتب اإلقليمي رئيس مقاطعة بالرسالة مث يوافق     

قرار وزير الرتبية والتعليم والثقافة جلمهورية الرقم الت خروج رسالةالمبونج مع 

، والرسالة ١٩٩٤ناير ي ٢٦، بتاريخ ١٩٩٤ / ١٢.I/  ٦١٢كان : إندونيسيا

  .١٩٩٢يوليو  ١منذ املسؤول تبدأ  ساري 

 ٣األزهر كرئيس املدرسة يف املدرسة العالية أما بالنسبة لاللذي شغل      

 :المبونج على النحو التايل



 

d) Dra. Asyah    (2004-2008) 

e) Drs. Hi. Ma’arifuddin Mz, M. Pd. I (2008-األن) 

سيبانغ  ١نوير . م يف الشارع موقعه ر المبونجابند ٣األزهر  يةالثانو  املدرسة يقع  

 .٣٥١٤١:الرمز الربيدي   107 774(0721) (: رقم اهلاتف. جايا البوان راتو بندر المبونج

  .مساء ١٤:٢٠ حىت ٧:٠٠أنشطة التعليم والتعلم يف الصباح يف تنفيذ 

  .مدرسةال الرؤية، الرسالة، األهداف و الشعار. ٣

 المدرسة خلق"ر المبونج هو ابند ٣ية الثانو  األزهرمن المدرسة  الرؤية  .أ  

  ". بها وموثوق والجودة االنضباط اإلسالمية

  :مؤشرات اإلسالمي هو  

 ٣األزهر  عاليةلطالب بعد التخرج من املدرسة الجزء واحد لالقرآن بقدر حفظ زيادة ) ١

  ر المبونجابند

  .املدرسة أو مؤسسة األزهر المبونج املنصوص عليها مناالختيار احلديث  حفظ زيادة) ٢

  .سالم بني ا�تمع املدرسي داخل املدرسة وخارجها على حد سواءال متعود بقول) ٣



 

الظهر  صالة ، PHBI ،Sanlat ،GBIجبيد مثل مجيع األنشطة  املدارس اإلسالمية تنظيم ) ٤

  .ماعة وغريهاباجل

السنة يف البيئة املدرسية من صالة العبادة �تمع املدرسة يف تنفيذ ا من الوعينشأة ) ٥

  .القرآن وغريهاقراءةالضحى، 

  . ٪ على األقل من الطالب٢٥العربية بنسبة إتقان على للغة وكذلك ) ٦

�تمع ستبقوا اخلريات او فم والعمل الذي يقوم على روح الصدق يومنو روح التعل) ٧

  .يز بزيادة يف العملاملدرسي بأكمله الذي يتم

  :مؤشرات االنضباط هي  

  يف الوقت املناسب  تأيت/ احلاضر ) ١

  تمرين أو التدريباتأن يكون املوعد احملدد يف تنفيذ ال) ٢

  تثقيف الطالب وفقا للجدول احملدد يف الوقت املناسب) ٣

  وإ�اء  عملية يف الوقت املناسب من الدخول،) ٤

  عائدين  يف األول عند دائما وضع الطالب) ٥



 

مجيع املعلمني واملوظفني يف تنفيذ واجبا�ا من قبل جيدا  غتقان على علم التكنولوجي ) ١

  .ومسؤوليا�ا يف املدرسة

يف الفصول الدراسية  ام من قبل املعلمني يف تنفيذ التدريس جيديزيادة منهجية التعل) ٢

  .وخارج الفصول الدراسية

    .علم التكنولوجي باستخدام تقييمالعاجلة ماملدرسني  من كل منهجية تقييمإتقان  )٣

  .عملية التعليم و التعلمجع لامعلم كمر كل كاملة من قبل  الم يتوفر إدارة التعل) ٤

املعلمني أو املوظفني كلغة  ٥٠عن  على األقل) اجنليزي(جنبية األلغة إتقان على ال) ٥

  .املدرسةم يف يالتدريس يف التعل

 مرات يف النصف األول ٣الوعي من املعلمني إلجراء التجارب املعملية على األقل منو ) ٦

  الدراسي

على األقل  املعلمني لكتابة األوراق العلمية وإجراء البحوثاإلجراءات اليت  من الوعي منو )٧

  ٪ من املعلمني٢٥عن 

  .٪٨٠احملظوظني أكثر من  صاجلامعات اخلاقبول الطالب يف اجلامعات احلكومية أو ) ٨



 

وغري األكادميية إىل ) OSN(وصلت الملتفوقني يف خمتلف البطوالت سواء األكادميي ) ١٠

  .املستوى الوطين

  :هيو الصدق مؤشرات الموثوق 

    .التكنولوجيعلم  م واإلدارة املدرسية على أساسيالتعل تتطبيق منوذ) ١

إدخال اللغة اإلجنليزية كلغة التدريس باإلضافة إىل اإلندونيسية يف كل الفئات يف سياق ) ٢

  .وبني الطالب واملعلمني بعضهم البعض التدريس والتفاعل بني الطالب

  .املدرسة جلعل اللغة اإلجنليزية كأداة اتصال من ا�تمع الوعي منو )٣

  .البالد بني الطرفني املدرسة واخلارجية، وخاصة يف اخلارج) الشبكات(بدء العالقات ) ٤

  :النبيلة للثقافة املدرسة مثل ةالقيم حافظ على احملافظة) ٥

  .املصداقية هي وفيا لنفس، والبعض اآلخر، وإىل اهللا. أ  

  .ظروف العمل اجلماعي هو روح العمل اجلماعي يف كل حالة و. ب  

  .يت يواجهها اآلخرونالتعاطف هو أن يشعر املشاكل ال. ج  

  .رغبة صادقة يف مساعدة اآلخرين. د  



 

  .خلق جو من الربودة ف من أخالق مهذب، ومتواضع وياللط. ز  

  .تنفيذ السلوك املنحرف على النزاهة ال تتأثر بسهولة. ح  

  .خللق شيء جديد ومفيد للمنظمات واملؤسساتاإلبتكار العمل . ط  

  .ميزة أن لديه الثقة ليكون أفضل. ي  

  .مشكلة يواجهليست جامدة يف وهي املرونة . ك  

 .تتصرف و نفيذاحلكمة يف الت. ل  

  

  .ر المبونجابند ٣ الثانوية األزهر رسالة المدرسة. ب

  :، على النحو التايل رسالة لتحقيق رؤية املدرسة لديها

  .بناء بيئة تعليمية ذات جودة وهلا ميزة يف التعليم العام واإلسالمي) ١

  .املرح خالقة و فعالة و إنشاء الفروق الدقيقة يف العلوم اإلسالمية و) ٢

تعميق القرآن والصالة وقيم اإلميان، واألنشطة الدينية مع جمموعة  ترقية) ٣

  .متنوعة من العروض



 

  .الطالب الثقافة من االنضباط الذايت، املعلمني و منعشة لتضافر و) ٦

من األنشطة جمموعة متنوعة  الالمنهجية اليت هلا مسامهة يف منو  اجشغل اهل) ٧

  .الطالباالنضباط اجلاذبة بني 

، من أجل حتقيق تطلعات املرتبطة ا�تمعات و رسةالتعاون بني املد ترقية) ٨

  .ودة االنتاج ومعرتف �ا بيئة التعليماجل

علم تقديرا الثقة من خالل توفري أداة تعليمية حديثة منحرفات ) ٩

   . التكنولوجي

  رسةالمداهداف . ج 

فعالية من أجل احلصول على نتيجة  عملية ألنشطة التعليم والتعلم بكفاءة و) ١

  .األقصى )املخرجات(

كافية للسماح القدرة االستيعابية املثلى الالتعليم التعلم يف توافر مرافق البنية التحتية ) ٢

  .لتنفيذ أنشطة التعليم والتعلم بفعالية وكفاءة

على أنه  ، يةالذين يستوفون املعايري السار  التعليم جمال يف و العاملني توفر املعلمني) ٣



 

لكل من مكونات املدرسة ) TUPOKSI(تنفيذ الواجبات الرئيسية وظائف ) ٤

  ).واملعلمني واملوظفني والطالب رئيس املدرسة(

واللوائح اليت تنظم مجيع العمليات املدرسية، فإن كال من املوظفني  لنظامتنفيذ ا) ٥

  .والطالب

 املدرسة العالية أو املدرسة العالية اإلسالمية  يف) SDM(املوارد البشرية وجود ) ٦

  .املنافسة يف عصر العوملة للمعلمني واملوظفني والطالب قادرون على الفوز و

  شعار. د 

  "ؤهلاملخطوة واحدة تقدمي : "بندر المبونج هو ٣زهر األ عاليةشعار املدرسة ال  

  

  ر المبونجابند  ٣ية ثانو بيانات المعلمين المدرسة األزهر ال. ٤

  ١. ٤اجلدول 

 ٢٠١٦/٢٠١٧ للعام الدراسير المبونج ابند ٣ة الثانوي األزهرللمدرسة املعلمني 

 

 المادة رقم التوظيف إسم رقم

1 Drs. Hi. Ma’arifuddin. Mz, M. Pd. I 19680317 199407 1 032 PAI 
2 Eko Setia Budi, S. Pd 19891229 201607 1 362 Matematika 
3 Sri Astuti, SE 19790815 200201 2 119 TIK 
4 Rohamah, S. Pd 19790702 200907 2 223 Biologi 



 

10 Roudatul Jannah, S. Pd 19740923 200207 2 175 Fisika 
11 Surati, S. Pd 19680822 200801 2 196 B. Indonesia 
12 Selamat Kamso, M. Pd 19670910 200807 1 208 Sejarah 
13 Paridah, S. Pd 19641220 200907 2 227 Bahasa Inggris 
14 Rina mediasari, S. Pd, M. Si 19780504 201007 2 237 Kimia 
15 Iis Widaningsih, S Pd 19800616 201007 2 244 B Indonesia 
16 Nurhayati, S. Pd 19800616 201007 2 246 Fisika  
17 Hj. Titien Idayatie, SH 19650918 200907 2 222 Sosiologi 
18 Lida,S. Pd 19750801 201007 2 238 Sosiologi 
19 Mad Berawi, S. Pd 19750801 200801 1 197 BP/BK 
20 Septi Kamelia, S. Pd 19800907 201007 2 247 Bahasa Inggris 
21 Ali Imron, S. Kom 19800812 200607 1 158 TIK 
22 Tri Nuri Hartini, S. Si, M. Pd 19810102 201007 2 239 Matematika 
23 M. Arif Rahman, S. S 19820703 200801 1 199 Bahasa Inggris 
24 Rahmah Isnaini, S. S 19850422 200910 2 216 Bahasa Inggris 
25 Hermanyah Yuldar, S. Kom 19851203 200907 1 225 TIK 
26 Dewi Isnaini, S. Pd 19890501 201601 2 360 BP/BK 
27 Marbi Nurwahyudi, S. Sos. I 19830306 201601 1 361 BP/BK 
28 Mulyani, S. Pd - Geografi 
29 Surahmi, S. Pd - B Indonesia 
30 Luzy Ervina, S. T. P - Matematika 
31 Suji Sunarni, S. Pd. I - Bahasa Arab 
32 Rahmattulloh, S. Pd. I - PAI 
33 Vera Maya Sari, S. Pd - Geografi 
34 Tri Paryanti, S. Si - Matematika 
35 Andum Basuki, SE - Penjas 
36 Ice Rosina Sari, S. Pd - Kimia 
37 Humaidatus Salafiyah, S. Sos. I - Bahasa Arab 
38 Beni Antoni, S. Pd. I - Bahasa Arab 
39 Rosmawati, S. Pd - Fisika 
40 Nanik Oktaviana, S. Pd - Biologi 
41 Dila Afdila, S. Pd - Geografi 
42 Eliza Afriana, S. Pd - PKn 
43 Sarah Dhiba Rengkuti, S. Pd - B Indonesia 
44 Selviana, S. Pd - K W U 



 

51 Siska Oktarina, S. Pd - Matematika 
52 Eka Najati. B, SS, S. Pd - Bahasa Inggris 
53 Putut Wisnu Kurniawan, M. Pd - Sejarah 
54 Khoirunnisa, S. Pd - Bahasa Inggris 
55 Metral Hamijaya, S. Pd. I - Al-Qur’an 
56 Astari, S. Pd - Fisika 
57 Bunga Naria, S. Pd - Biologi 
58 Gita Shervina, S. Pd - Seni Budaya 
59 Indra Bangsawan, S. Pd. I - B Lampung 
60 Eru Nurma Jaya, S. Pd - B Lampung 
61 Desrika Redi Sanjaya, S. Pd - Penjas  
62 Wilman Arif Budi Wijaya, SE - PAI 

 ٢٠١٦أكتوبر  ١٣ر المبونج ابند ٣ية الثانو  زهراألمن املدرسة  وثائق: املصدر

  

  

 CIRC (Cooperative Integrated Reading andالتعليم  البحث إجراء طريقة حصول .ب

Composition)طالبة  لترقية مهارة القراءة لدى . 

م اللغة العربية يف املدرسة ييف عملية تعل ةوبناء على املالحظات اليت أجراها باحث  

ر المبونج أنه خالل هذا الوقت معلم اللغة العربية يف تدريس القراءة ابند ٣ يةثانو األزهر ال

األنشطة الىت يفعله املعلم يف طريقة  .طريقة القراءة فقط ، املعلم ببساطة باستخداماجلهرية

 .القراءةبتتعلق  الذى والبحث عن موادالقراءة هي يبدا املعلم الدراسة، مث يفتح املعلم كتابا 



 

حيدث هذا بسبب . احلروف الصحيح أو عالمة الرتقيم الصحيح إىل التالميذ واحدا فواحدا

بعد قراءة معا مث يعطى املعلم . يف الفصل ا فواحداواحدالتالميذ ود الوقت لتدريب عدم وج

املفردة اجلديدة  الىت مل يعرفها التالميذ و لكن املفردة ما تتعلق بالنص الذى مت قرأته من 

بعد ذلك يعطى املعلم السؤال املرتبطة   .نص القراءة معااللرتمجة  تالميذمث سأل املعلم ال .قبل

   .لنص الذى مت قرأته  من قبل و ينتهه التالميذبا

 IPA 1القراءة لدى الطالب يف الصف احلادي عشر  ةوهذا له تأثري على مهار   

الذين جيتازون كان هناك  طالبال ٣٦ر المبونج أن من ابند ٣ من مدرسة األزهر الثانوية

هذا يدل على أن إجادة القراءة من ). ٪٦٢( طالب ٢٢، والذين مل يكملوا )٪٣٨( ١٤

القراءة ة مها رقيةناسبة ليمكن تاملطريقة ال حيتاج إىليف هذه احلالة . الطالب ال تزال منخفضة

  .طالبةلدى 

يف التدريبات، ألنه يف هذه  طالبطريقة التعلم التعاوين تستخدم لتسهيل ال  

تنفيذ   ،CIRCالتعليم  طريقة .الطريقة، يطلب من الطالب على التعاون يف القيام بوظيفته

الطالب إىل جمموعات اليت يوجد فيها واحد أو أكثر الطالب الذين  بإنقسم أنشطةهذه 



 

من  طالبتقييم المن المث أعطيت نتائج . اجلوانب، وفقا للمؤشرات اليت ينبغي حتقيقها

 الكثري من األخطاء يوفر املعلم التوجيهنتائج هذه التقييمات إذا كان ال يزال هناك . املعلم

 أفضل لكيفية قراءة بشكل صحيح باستخدام طريقة ب يفهمونمن أجل  طالبإىل ال

CIRC . تكيفت مع املواد، والكفاءات األساسية، واملؤشرات  ةالباحثباملواد املستخدمة

  ."الرياضة"عناملواد املستخدمة هي . املعلم للغة العربيةباملستخدمة 

  الدورة األولى

  التخطيط .)١

 طالبالدراسة إىل أن تنفذ مع حتقيق نتائج البيانات األولية من ال ومن املقرر هذه  

٪، ويف كل دورة ٨٥، مع حتقيق النتائج املتوقعة طالبال ٣٦٪ من ٣٨الذين وصلت كاملة 

التنفيذ العمل، ومراقبة العمل،  تشمل ختطيط العمل و أنشطةكل   من مواجهتنيتتكون من 

  .تامل العملوال

  :ختطيط هي كما يلي/ يف إعداد  ةحثأجراها باالىت أنشطة   

  .ميالتعل طريقةال الوقت وو  لباحث مع املعلم لتحديد املواداناقش ي. ١



 

القراءة  ةمهار  رقيةليتم تطبيقها يف ت CIRC عليم نوعتال طريقة ة عنالباحث تشرح. ٢

   .املعلمإىل  لدى الطالب

املرحلة  اليت ستجرى يفنشطة األ اعداد ط أويخطتكتب الباحثة و املعلم  الت. ٣

  .CIRCنوع  ميلتنفيذ طريقة التعلو هي اعداد األوىل 

 الىت سيتم  CIRCنوع بإستخدم طريقة التعليم  )RPP(م يإعداد خطة تنفيذ التعل. ٤

   .طالبال لدى م القراءةيتطبيقها يف تعل

  .CIRCنوع  طريقة التعليم يف تطبيق اسوف تستخدم يضاحجعل وسائل اإل. ٥

 األنشطة مكتوبة بالتفصيل هو خطة سيناريوال .سيناريوالمع املعلم  ةالباحث تصنع .٦

  .CIRC التعليم  نوعتطبيق طريقة بم القراءة يتعلسيتم تنفيذه يف  اليت

 جعل االستعداداتو إعداد ورقة املالحظة لتسجيل مجيع األنشطة اليت جرت . ٧

  .ميأدلة مقابلة اليت سيتم استخدامها يف التعل

  .املراقبة ومجيع األنشطة اليت مت تنفيذها من إعداد أداة تقييم. ٨

  تنفيذ ال). ٢



 

  مواجهة األولىال  

  قدمةاملنشطة األ. ١

حلالة الطالب ليكونوا استعداد ملتابعة املالحظة بوعي رحلة التمهيدية تبدأ مع م

أن يشاركون يعرض املعلم األهداف والفوائد اليت ميكن احلصول عليها بعد  .الدروس

  .الطالب يف أنشطة التعلم

  نشطة األساسيةاأل. ٢

  .وأشار املعلم الطالب الذين يعتربون أن يكون أكثر قدرة من أصدقائه) أ  

إىل ست جمموعات كل جمموعة تتكون من  طالبال ٣٦تقسيم ما جمموعه مت ) ب

  .طالبال ٦- ٥

  .املعلم املواد النص عن الرياضةتوزيع ) ج  

نطق تزويد املعلمني فرصا ملمارسة . الطالب وناملعلم نص املادة مث يتبعيقرأ ) د  

  . خمرج احلروف

سية لكل ايف الكتب الدر  موجودة يقسم املعلم فرعية املواد أو القراءة اليت) ه  



 

املعلم الطالب على التعاون مع بعضها البعض لقراءة والعثور على  طلبي) و  

  .على ورقة من الورق ةكتوبامل قراءةالفكرة الرئيسية مث الرد على ال

  .م يأخذ مكان يف كل ا�موعة اليت حيتاج إليهياملعلم أثناء عملية التعليشرف ) ز  

  نتائج املناقشات اجلماعية الطالب تال/ يعرض ) ح  

لقراءته، يف هذه احلالة يعطي املعلم مكافأة حسن أ  ىتالاملعلم ا�موعة  تقييم ) ط  

  .�موعةم جلميع ايتشجيع التعللاجلائزة  

 تأمل بتوجيه من املعلم . حول صعوبة مواد القراءة وقد مت دراسةيسأل املعلم  )ي  

  .تنفيذهاالطالب على األنشطة اليت مت 

  .املعلم تقييم للنشاط املقبل إجراء) ك  

  اخلامتةنشطة األ. ٣

  .على رحلة التدابري املتخذة تشملميف هذه 

  .الطالب الطالب نتائج التعليم الذى حصل عليهااملعلم و يستنتج ) أ

  .م اليت مت القيام بهيالتعل و نتائجيف عملية  الباملعلم والط يتأمل )ب



 

  ثانيةمواجهة الال

نوع  ميكان أن يستمر الدرس السابق باستخدام طريقة التعل واجهة الثانيةامليف   

CIRC  املعلم النص أوال يقرأ ، يف املواجهة االوىلاستمرار املواد عن الرياضة كما هو / بتكرار

نطق ي أنميكن  طالبويتم ذلك حبيث الو هم يتبعون، ، بإستخدم خمرج ااحلروف الدقيق

  .النص العريب مع النطق السليم

  :على النحو التالي ةالتي أجراها الباحثخطوات   

 االنشطة املقدمة  . أ

حلالة الطالب ليكونوا استعداد املالحظة بوعي رحلة التمهيدية تبدأ مع م    

أن يعرض املعلم األهداف والفوائد اليت ميكن احلصول عليها بعد  .الدروسملتابعة 

  .الطالب يف أنشطة التعلميشاركون 

   األنشطة األساسية. ب

كل   هاقبلجمموعة  ة مثلاملناسب ا�موعة يسأل املعلم الطالب إىل إعادة تأسيس) أ  

  .طالبال ٦- ٥جمموعة تتكون من 



 

يف الذي اعطى املعلم نصوص املفتوحة قراءة ال يفتح يسأل املعلم الطالب) ب  

  .واجهة االوىلامل

مع توجيه املعلمي، جنبا إىل جنب  و يتبعون الطالب املعلم قراءة النصيقرأ ) ج  

  .عن الرياضة فصيحة حىت متاما و

يطلب املعلم من الطالب أن تبدأ يف العمل معا لقراءة بشكل صحيح من ) د  

ترمجة القراءة والعثور على الفكرة  يدرس املعلم  حيث النطق والتجويد، وكذلك

  .الرئيسية للنصوص القراءة

  .م يأخذ مكان يف كل ا�موعة اليت حيتاج إليهياملعلم أثناء عملية التعليشرف  )ه  

واختار املعلم ا�موعة اليت ستقدم نتائج املناقشة بينما جمموعة أخرى من ) و  

  .املستمعني

، يف هذه احلالة يعطي املعلم و ترمجته لقراءتهحسن أ  ىتالاملعلم ا�موعة  تقييم  )ز  

  .�موعةم جلميع ايتشجيع التعللمكافأة اجلائزة  

  اخلامتةنشطة األ. ٣



 

  .م اليت مت القيام بهيالتعل و نتائجيف عملية  الباملعلم والط يتأمل )ب

تقدمي تقييم عملية التعليم والتعلم لوضع اجلولة املقبلة  طالبوال شرفاملعلم وامل) ج

  .تاليةمن أنشطة ال

  .إجراء الفصول الدراسية الدورة االوىل. ٣

لتحية وتنفيذ الدرس مع ا ةالباحث تفتح. يف الدورة األوىل يتكون من دورتني  

الرياضة  لاملواد املقدمة يف الدورة األوىل حو ). RPP(جراءات وفقا خلطة تنفيذ التعلم اإل

الباحثة الوصف  ىل املالب عن كيفية  توفر يف املواجهة السابقة  CIRC طريقة املستخدمة هي

  .CIRCعليم الت طريقةباستخدام  عملية التعليم 

، فمن املعروف أن العوامل اليت تؤثر ال ةالباحث) مراقبة(واستنادا إىل املالحظات   

  :ما يلي طالبميكن أن تكتمل ال

  .ميهناك بعض الطالب الذين ال تركز يف عملية التعل. أ

  .ميماسة خالل عملية التعلليس يهم احل ميزح  و طالب الذيال يزال ال. ب

وميكن االستدالل على ذلك . ال القصوى يف استفادة الوقت للمناقشات احلالية طالبال. ج



 

  التأمل إجراء الفصول الدورة األولى ). ٤

عليم الت طريقةاملالحظة الىت تنفيذها الباحثة بعد استخدم إجراء الفصول الدورة  يف  

CIRC.  من إجراء الفصول  أجريت  قبل أن  شرحي التقييم، نتائجهناك  املالحظاتيف هذه

إجراء  ت٪ ، وبعد عقد٣٨شخصا مع نسبة  ١٤الطالب الذين أكملوا الدراسة العديد من 

 :اجلدول أدناه، كما يف الزيادة يف الدورة األوىل هناك الفصول 

  ٢. ٤الجدول 

 CIRCعليم الت طريقةالعربية باستخدام  القراءة النصية ةبيانات النتائج االختبار مهار 

    صف الحادى عشر طالبةلدى  الرياضةاألولى المادة دورة ال

IPA I  المبونجر ابند  ٣من مدرسة األزهر الثانوية  

 الرقم أسماء التالميذ KKM النتیجة البيان

 ١ AINA SALSABILA M ٧٠ ٨٧ كامل
 ٢ AMELIA PUTRI ٧٠ ٧٥ كامل

 ٣ AMILA FIFTIN S ٧٠ ٦٨ غير كامل
 ٤ ANGGI HARPANGESTI ٧٠ ٨١ كامل

 ٥ ANNISA PUTRI ٧٠ ٦٢ غير كامل
 ٦ BEATRICE PERANGIN A ٧٠ ٦٨ غير كامل



 

 ١١ DHEA RIZQI AQLA F ٧٠ ٨١ كامل
 ١٢ DIMAS ARYANDI S ٧٠ ٦٢ غير كامل

 ١٣ DINDA REZKY WANTY ٧٠ ٨١ كامل
 ١٤ DIYAH AYU OKTAFIANI ٧٠ ٦٢ غير كامل

 ١٥ FIDYA SEPTIANI ٧٠ ٨١ كامل
 ١٦ FITRIKA PUTRI ٧٠ ٨١ كامل
 ١٧  GLESYANA ANGGAR K ٧٠ ٧٥ كامل
 ١٨ HAFIDZ DIANGGARA M ٧٠ ٨٧ كامل
 ١٩ IFFA MAHIRA ٧٠ ٨٧ كامل

 ٢٠ INDAH RAMA DHIANI ٧٠ ٦٢ غير كامل
 ٢١ LUCKY AGUNG RAFI’I ٧٠ ٨١ كامل

 ٢٢ MARIA ELISA ٧٠ ٦٨ غير كامل
 ٢٣  MUHAMMAD ALWA A ٧٠ ٧٥ كامل

 ٢٤ MULYA RIZA R ٧٠ ٦٢ غير كامل
 ٢٥ NABILLA SHAFIRA ٧٠ ٦٢ غير كامل

 ٢٦ NADYA ANJANI K ٧٠ ٨١ كامل
 ٢٧ NATASYA FAIZATI ٧٠ ٨٧ كامل

 ٢٨ NIDIA CANTIKA ٧٠ ٦٢ غير كامل
 ٢٩ NOVRI SUSANTI ٧٠ ٦٨ غير كامل

 ٣٠ PUSPA DEWI R ٧٠ ٨١ كامل
 ٣١ RAUUFIKA TINDANI ٧٠ ٨٧ كامل

 ٣٢ RISKA AYU AMALIA ٧٠ ٦٢ غير كامل
 ٣٣ ROBI FAJ’AL ٧٠ ٦٢ غير كامل

 ٣٤ SHOFA NABILLA ٧٠ ٨١ كامل
 ٣٥ SYANINDHITA HUSNA ٧٠ ٨٧ كامل

 ٣٦ TITA NURACHMA ٧٠ ٦٨ غير كامل
( ٥٨٪  كامل  ٢١ (



 

مدرسة من  IPA I لدى طالبة صف احلادى عشر القراءة ةاختبار مهار نتائج قائمة : املصدر

  ر األزهرابند ٣األزهر الثانوية 

الذين حيققون  طالبال ٢١أن هناك  نعرف من جدول البيانات أعاله ميكن أن  

طالب ال ١٥طالبا وما يصل اىل  ٣٦من ) ٪٥٨(، أو ٧٠ KKMإتقان، أولئك الذين تلبية 

  .الذي مل يكمل) ٪٤٢(أو 

األوىل يرتفع دورة اليف  اجراء العملمن الوصف أعاله ميكن االستنتاج بأن نتائج   

من  مراجعة املخططالدرة الثانية حيتاج إىل خطة يف  و لذلك لرتتيب .ن أقصىولكن مل يك

الدورة األوىل، من التنقيحات اليت مت االتفاق عليها  التأمل بناء على نتائج من .الدورة األوىل

  :العربية هي على النحو التايل علموامل ةبني الباحث

  CIRCالتعلم طريقة عندما تعلم استخدام  طالبمتحمسا ال احلفاظ على. أ

من خالل توفري وسائل الرتفيه واملكافآت  طالباحلفاظ على الشعور روح التعلم لل. ب

  جلعل الطالب سعيدة ونشطة يف عملية التعلم

طالب وكذلك التعاون بني ال طالبلل املعلم من ) التغذية الراجعة(حتتاج لردود الفعل . ج



 

  دورة الثانية

  التخطيط) ١

طالبا  ١٥، وميكن أن ينظر إليه أنه ال تزال هناك بعد االنتهاء من االختبار يف الدورة األوىل

م يف الدورة يالتعليستمر  القراءة النص العربية مث  ةمهار  الذين مل تنطبق عليهم املعايري اكتمال

  :م يف دراستهم هي كما يلييالتعل تنفيذطوات يف التخطيط القيام به يف اخل. الثانية

  .ميالتعل طريقةال الوقت وو  لباحث مع املعلم لتحديد املواداناقش ي. ١

القراءة  ةمهار  رقيةليتم تطبيقها يف ت CIRC عليم نوعتال طريقة ة عنالباحث تشرح. ٢

   .املعلمإىل  لدى الطالب

املرحلة  نشطة اليت ستجرى يفاأل اعداد ط أويخطالباحثة و املعلم  التتكتب . ٣

  .CIRCنوع  ميلتنفيذ طريقة التعلو هي اعداد األوىل 

 الىت سيتم  CIRCنوع بإستخدم طريقة التعليم  )RPP(م يإعداد خطة تنفيذ التعل. ٤

   .طالبال لدى م القراءةيتطبيقها يف تعل

  .نوع  طريقة التعليم يف تطبيق اسوف تستخدم يضاحجعل وسائل اإل. ٥



 

 األنشطة مكتوبة بالتفصيل هو خطة سيناريوال .سيناريوالمع املعلم  ةالباحث تصنع .٦

  .CIRC التعليم  نوعتطبيق طريقة بم القراءة يتعلسيتم تنفيذه يف  اليت

 االستعداداتجعل و إعداد ورقة املالحظة لتسجيل مجيع األنشطة اليت جرت . ٧

  .ميأدلة مقابلة اليت سيتم استخدامها يف التعل

  .املراقبة ومجيع األنشطة اليت مت تنفيذها من إعداد أداة تقييم. ٨

  تنفيذ ال) ٢

  المواجهة األولى  

 ٢٧يف اخلميس  تالذي عقد ملواجهة األوىلدورة الثانية يف ااجراء الفصول ال  

 ذه املواجهة الفاعل يفيف ه. ١٢:١٠حيت  ١٠:٤٠يف  ٦و  ٥ساعات إىل  ٢٠١٧أبريل، 

 ةاملراقبة التدريس أجراها باحثكيف حني جتري املعلم الفصول الدراسية  . ةتدريس هو الباحث

  .طالبم تضطلع �ا اليوأعمال التعل

  :على النحو التايل ةخطوات اليت أجراها الباحث

  قدمةامل نشطةاأل  . أ



 

حلالة الطالب ليكونوا استعداد ملتابعة املالحظة بوعي رحلة التمهيدية تبدأ مع م

أن يشاركون يعرض املعلم األهداف والفوائد اليت ميكن احلصول عليها بعد  .الدروس

  .الطالب يف أنشطة التعلم

  األنشطة األساسية. ب

ولكن  ،الطالب بامللل يتم ذلك حىت ال تشعر .تشكيل املعلم جمموعة جديدة) أ

  .ال يزال مع ا�موعة اليت كان قد عني يف وقت سابق

يف الذي اعطى املعلم نصوص املفتوحة قراءة ال يفتح يسأل املعلم الطالب) ب  

مع توجيه املعلمي، جنبا  و يتبعون الطالب املعلم قراءة النصيقرأ  .واجهة االوىلامل

  .عن الرياضة فصيحة إىل جنب حىت متاما و

يطلب املعلم من الطالب أن تبدأ يف العمل معا لقراءة بشكل صحيح من ) ج  

ترمجة القراءة والعثور على الفكرة  يدرس املعلم  حيث النطق والتجويد، وكذلك

  .الرئيسية للنصوص القراءة

  .م يأخذ مكان يف كل ا�موعة اليت حيتاج إليهياملعلم أثناء عملية التعليشرف  )د  



 

 ، يف هذه احلالة يعطي املعلمو ترمجته لقراءتهحسن أ  ىتالاملعلم ا�موعة  تقييم  )و

  .�موعةم جلميع ايتشجيع التعللمكافأة اجلائزة  

  اخلامتةنشطة األ. ٣

  .على رحلة التدابري املتخذة تشملميف هذه 

  .الطالب الطالب نتائج التعليم الذى حصل عليهااملعلم و يستنتج ) أ

  .م اليت مت القيام بهيالتعل و نتائجيف عملية  الباملعلم والط يتأمل )ب

تقدمي تقييم عملية التعليم والتعلم لوضع اجلولة املقبلة  طالبوال شرفاملعلم وامل) ج

 .تاليةمن أنشطة ال

  المواجهة الثانية

 ١٠:٤٠يف  ٢٠١٧مايو  ٤عقد يف الذي ثانية يف املواجهة الثانية الدورة ال  

  .١٢:١٠حيت

  :على النحو التايل ةخطوات اليت أجراها الباحث 

  قدمةاملنشطة األ  . أ



 

حلالة الطالب ليكونوا استعداد ملتابعة املالحظة بوعي رحلة التمهيدية تبدأ مع م

أن يشاركون يعرض املعلم األهداف والفوائد اليت ميكن احلصول عليها بعد  .الدروس

  .الطالب يف أنشطة التعلم

  األنشطة األساسية. ب

  يسأل املعلم الطالب للعودة إىل تشكيل جمموعات وفقا الجتماعات سابقة) أ  

يف الذي اعطى املعلم نصوص املفتوحة قراءة ال يفتح يسأل املعلم الطالب) ب

    .واجهة االوىلامل

مع توجيه املعلمي، جنبا إىل جنب  و يتبعون الطالب املعلم قراءة النصيقرأ  )ج  

   .عن الرياضة فصيحة حىت متاما و

يطلب املعلم من الطالب أن تبدأ يف العمل معا لقراءة بشكل صحيح من ) د  

ترمجة القراءة والعثور على الفكرة  يدرس املعلم  حيث النطق والتجويد، وكذلك

   .الرئيسية للنصوص القراءة

  .م يأخذ مكان يف كل ا�موعة اليت حيتاج إليهياملعلم أثناء عملية التعليشرف  )د



 

 ، يف هذه احلالة يعطي املعلمو ترمجته لقراءتهحسن أ  ىتالاملعلم ا�موعة  تقييم  )و

  .�موعةم جلميع ايتشجيع التعللمكافأة اجلائزة  

  اخلامتةنشطة األ. ٣

  .على رحلة التدابري املتخذة تشملميف هذه 

  .الطالب الطالب نتائج التعليم الذى حصل عليهااملعلم و يستنتج ) أ

  .م اليت مت القيام بهيالتعل و نتائجيف عملية  الباملعلم والط يتأمل )ب

تقدمي تقييم عملية التعليم والتعلم لوضع اجلولة املقبلة  طالبوال شرفاملعلم وامل) ج

  .تاليةمن أنشطة ال

   الثانية دورةمن اجراء الفصول ال املالحظة).٣

الدرس مع التحية وتنفيذ  ةالباحث تفتح.  .يف الدورة الثانية يتكون من دورتني  

الرياضة  لحو  ثانيةد املقدمة يف الدورة الاملوا). RPP(وفقا خلطة تنفيذ التعلم جراءات اإل

الب عن  الباحثة الوصف  إىل الط توفر يف املواجهة السابقة  CIRC طريقة املستخدمة هي

  .CIRCعليم الت طريقةباستخدام  كيفية عملية التعليم 



 

أكثر وميكن أن ننظر ، الدورة الثانيةة يف اليت أجراها الباحث املالحظاتواستنادا إىل   

م اللغة العربية، وخاصة يف يوهو يهدف إىل زيادة احلماس يف تعل. ميالطالب متحمسني للتعل

  .القراءة للنص العربية ةمهار  رقيةت

طالب قيقة أن الاحلالباحثون حصول على وجدت م حتدث يخالل أنشطة التعل  

ر من قادرين على إجراء  الذين من الطالب و يظهر  CIRCعليم الت عن طريقة يعرفون

، الطالب الذين ال يقدرون النشطيكون عادة ما تكون سلبية  طالبال .مع ممتازة احثةالب

وأحيانا نقلل هلا، واآلن الطالب بدأوا العمل معا وحتفيز بعضهم البعض وكذلك  بالتفاعل

على شرط  اقادر  مكان املعلم القراءة، و  يوقد استمع جبدية لصديقه يف وقت تعل طالبال

حرف، وكان  خمرج زيادة يف القراءة، مثل نطق طالبشهدت ال م معا،يالطالب على التعل

النطق، والتجويد، وليس وقف مرة أخرى  يف ا�اورة خمرج احلروف الذي قادرا على التمييز 

  .فقليال قليال الكلمات يف القراءة، وكانت قادرة  على ترمجة

متحمس  طالبم لدى الياللغة العربية أنه خالل أنشطة التعلم كما قال املعل  

وليس وقف مرة أخرى يف القراءة،  قادرين على قراءة بطالقة، طالبوال م،يواحلماس يف التعل



 

قادرين على  همم، و يشارك بنشاط يف عملية التعلي طالبال .ثقة يف قراءة النص العريب

 .ا�اورة وقادرون على التمييز بني القصري طول التجويد وضوحاخمرج احلروف التمييز 

  التأمل) ٤ 

تفعل بعد أن  التأمل الذي تننفيذها الباحثة الدورة الثانية منيف اجراء الفصول   

 لشرح أنه يف الدورة األوىل لعملية التقييم،يف نتائج املالحظات أجريت  CIRC طريقة التعليم

٪، والطالب الذين مل يكملوا ٥٨شخصا مع نسبة  ٢١كان الطالب الذين أكملوا الدراسة 

 طريقة التعليمباستخدام  ةالثاني اجريت الدورة ٪، وبعد٤٢شخصا بنسبة  ١٥ما يصل اىل 

CIRC  إذا   ةكبري   رقيةوىل، هناك تالتعلم اليت ختتلف يف الدورة األخطوات  ةتستخدم الباحثو

املتعلمني الذين حيققون إتقان مع  ٣٣الثانية، هناك  درةيف هذه ال. قارن مع السابقكان ت

  .٪٩٪ والنسبة املئوية للطالب الذين مل يكملوا ما ال يقل عن ثالثة أشخاص بنسبة ٩١

  ٣. ٤ الجدول

 CIRCعليم الت طريقةالعربية باستخدام  القراءة النصية ةبيانات النتائج االختبار مهار  

    صف الحادى عشر طالبةلدى  الرياضةالثانية المادة دورة ال



 

  

 الرقم أسماء التالميذ KKM النتيجة البيان

 ١ AINA SALSABILA M ٧٠ ٩٤ كامل
 ٢ AMELIA PUTRI ٧٠ ٨٧ كامل
 ٣ AMILA FIFTIN S ٧٠ ٨١ كامل
 ٤ ANGGI HARPANGESTI ٧٠ ٨٧ كامل
 ٥ ANNISA PUTRI ٧٠ ٨١ كامل
 ٦ BEATRICE PERANGIN A ٧٠ ٨١ كامل
 ٧ CAHYO PURNOMO ٧٠ ٨٧ كامل
 ٨ DANIA ADELIA S ٧٠ ٨١ كامل
 ٩ DESI YULYANA H ٧٠ ٨٧ كامل
 ١٠ DEWI INDAH PURNAMA S ٧٠ ٨٧ كامل
 ١١ DHEA RIZQI AQLA F ٧٠ ٨٧ كامل

 ١٢ DIMAS ARYANDI S ٧٠ ٦٢ غير كامل
 ١٣ DINDA REZKY WANTY ٧٠ ٨٧ كامل
 ١٤ DIYAH AYU OKTAFIANI ٧٠ ٨١ كامل
 ١٥ FIDYA SEPTIANI ٧٠ ٨١ كامل
 ١٦ FITRIKA PUTRI ٧٠ ٩٤ كامل
 ١٧  GLESYANA ANGGAR K ٧٠ ٨١ كامل
 ١٨ HAFIDZ DIANGGARA M ٧٠ ٨٧ كامل
 ١٩ IFFA MAHIRA ٧٠ ٨٧ كامل

 ٢٠ INDAH RAMA DHIANI ٧٠ ٦٢ غير كامل
 ٢١ LUCKY AGUNG RAFI’I ٧٠ ٨١ كامل
 ٢٢ MARIA ELISA ٧٠ ٨٧ كامل
 ٢٣  MUHAMMAD ALWA A ٧٠ ٨١ كامل



 

 ٢٩ NOVRI SUSANTI ٧٠ ٨٧ كامل
 ٣٠ PUSPA DEWI R ٧٠ ٨١ كامل
 ٣١ RAUUFIKA TINDANI ٧٠ ٨٧ كامل
 ٣٢ RISKA AYU AMALIA ٧٠ ٨١ كامل

 ٣٣ ROBI FAJ’AL ٧٠ ٦٢ غير كامل
 ٣٤ SHOFA NABILLA ٧٠ ٨٧ كامل
 ٣٥ SYANINDHITA HUSNA ٧٠ ٨٧ كامل
 ٣٦ TITA NURACHMA ٧٠ ٨٧ كامل

 كامل  ٣٣ (٪٩١)
 

( ٩٪  غير كامل  ٣ (

باملدرسة  IPA I لدى الطالب صف احلادى عشر القراءة ةاختبار مهار نتائج قائمة : املصدر

  .المبونح يف الدورة الثانيةر ابند  ٣األزهر الثانوية

  وتحليل البياناتالمناقشة . ج

حتليل البيانات اليت مت احلصول عليها عن طريق  باحثةالرابع، فإن ال بابيف ال  

ر المبونج �دف ابند ٣ الثانوية األزهراملدرسة  املالحظة واملقابلة واالختبار والتوثيق يف

 رةمها قد مت اختبار قبل الدراسة .بالباحثة منها تقد قدمحقيقتها الىت اختبار  إثبات و

وما  طالب،من ال) ٪٣٨( ١٤متوا جمموعه القراءة مع نتائج البيانات من الطالب الذين أ

  .من الطالب مل يكتمل) ٪٦٢( ٢٢يصل اىل 



 

 طالب باملدرسة العالية الالقراءة لدى  ةمهار  رقيةيف ت  CIRCعليم الت طريقة استخدم  

من التنفيذ ال يزال هناك ولو كان القت جناحا،  ) ٢( ينفيذه دورتني بندر المبونج ٣األزهر 

  .ولكن يف كل دورة تقام التحسينات للدورة املقبلةم، ييف التعل انقص

  في الدورة األولىالتنفيذ  حصول  .١

 الدورة األوىل، واستخدامإجراء يف  ةباحثالأجراها الىت ) راقبةامل(نتائج املالحظة من   

مل الذي يشغل بالفعل ولكن  ميالتعل القراءة تظهر النمط ةمهار  قيةلرت   CIRCعليم الت طريقة

مناقشة الطالب ال يفهمون املادة املقدمة من قبل املعلم  كليف   .األقصى تكن على حد

 .طالبقبل القد تنفيذه من فمن الواضح من النتائج اليت  الصحيحة، حول القراءة اجليدة و

القراءة على حد سواء فيما يتعلق جبوانب دقة  ةم مهار يدليل على عدم النجاح يف تعل ناكه

طالب الذين الألن هناك . التجويد، وارتفاع منخفض، وعالمات الرتقيم ونعومة الصوت و

  .ميالتشبع أثناء عملية التعلب يشعرونطرية، و اخل واليس

القراءة لدى الطالب يف  ةمهار  قيةلرت   CIRCعليم الت إىل طريقةاستجابة الطالب   

وسيتم تعزيز ذلك من خالل البيانات يف . جدا جيدمعايري إىل الدورة األوىل هي دخول 



 

  ٤. ٤الجدول 

  CIRCعليم الت طريقة اللغة العربية باستخدام النص قراءةال ةبيانات االختبار النتائج مهار 

 من مدرسة األزهر الثانوية  IPA Iشر صف الحادى ع الرياضهعن المواد الدروة األولى 

 ٢٠١٦/ ٢٠١٧لدراسياعام للر المبونج ابند ٣

 النتيجة

الطالبأسماء   رقم  
 الدورة األولى قبل الدورة KKM التوضيح

 ١ AINA SALSABILA M ٨٧ ٨٧ ٧٠ كامل
 ٢ AMELIA PUTRI ٧٥ ٦٢ ٧٠ كامل

 ٣ AMILA FIFTIN S ٦٨ ٦٨ ٧٠ غير كامل
 ٤ ANGGI HARPANGESTI ٨١ ٦٨ ٧٠ كامل

 ٥ ANNISA PUTRI ٦٢ ٦٢ ٧٠ غير كامل
 ٦ BEATRICE PERANGIN A ٦٨ ٦٨ ٧٠ غير كامل

 ٧ CAHYO PURNOMO ٨٧ ٦٢ ٧٠ كامل
 ٨ DANIA ADELIA S ٥٦ ٥٦ ٧٠ غير كامل

 ٩ DESI YULYANA H ٨٧ ٨٧ ٧٠ كامل
 ١٠ DEWI INDAH PURNAMA S ٦٨ ٦٨ ٧٠ غير كامل

 ١١ DHEA RIZQI AQLA F ٨١ ٨١ ٧٠ كامل
 ١٢ DIMAS ARYANDI S ٦٢ ٦٢ ٧٠ غير كامل

 ١٣ DINDA REZKY WANTY ٨١ ٨١ ٧٠ كامل
 ١٤ DIYAH AYU OKTAFIANI ٦٢ ٦٢ ٧٠ غير كامل

 ١٥ FIDYA SEPTIANI ٨١ ٨١ ٧٠ كامل
 ١٦ FITRIKA PUTRI ٨١ ٨١ ٧٠ كامل



 

 ٢١ LUCKY AGUNG RAFI’I ٨١ ٨١ ٧٠ كامل
 ٢٢ MARIA ELISA ٦٨ ٦٨ ٧٠ غير كامل

 ٢٣  MUHAMMAD ALWA A ٧٥ ٧٥ ٧٠ كامل
 ٢٤ MULYA RIZA R ٦٢ ٦٢ ٧٠ غير كامل

 ٢٥ NABILLA SHAFIRA ٧٥ ٦٢ ٧٠ كامل
 ٢٦ NADYA ANJANI K ٨١ ٨١ ٧٠ كامل
 ٢٧ NATASYA FAIZATI ٨٧ ٨٧ ٧٠ كامل

 ٢٨ NIDIA CANTIKA ٦٢ ٦٢ ٧٠ غير كامل
 ٢٩ NOVRI SUSANTI ٦٨ ٦٨ ٧٠ غير كامل

 ٣٠ PUSPA DEWI R ٨١ ٨١ ٧٠ كامل
 ٣١ RAUUFIKA TINDANI ٨٧ ٦٨ ٧٠ كامل

 ٣٢ RISKA AYU AMALIA ٦٢ ٦٢ ٧٠ غير كامل
 ٣٢ ROBI FAJ’AL ٦٢ ٦٢ ٧٠ غير كامل

 ٣٤ SHOFA NABILLA ٨١ ٦٨ ٧٠ كامل
 ٣٥ SYANINDHITA HUSNA ٨٧ ٨٧ ٧٠ كامل

 ٣٦ TITA NURACHMA ٦٨ ٦٨ ٧٠ غير كامل

من  IPA I لدى الطالب صف احلادى عشر القراءة ةاختبار مهار نتائج قائمة  :املصدر

 .يف الدورة الثانية ر األزهرابند ٣مدرسة األزهر الثانوية 

  

  ٥. ٤الجدول 

 األولى القراءة نص العربية على دورة العمل ةعرض مهار 

 الدورة األولى قبل الدورة جوانب

) ١٤ كامل ٣٨٪ ) ٢١ ( ٥٨٪ ) 

) ٢٢ غير كامل ٦٢٪ ) ١٥ ( ٤٢٪ ) 



 

 قراءة النص باللغة العربية للطالب ةاستنادا إىل البيانات أعاله يظهر أن نتائج مهار   

أنه ال يف حني . األوىل زادت من مرحلة قبل االختباريف الدورة   CIRCعليم الت طريقة مع

٪ ٥٠جناحا ألن أكثر من ميمكن بقول يزال هناك بعض الطالب الذين مل يكتمل، ولكن 

  .KKM نتيجة من الطالب الذين بلغوا

  ثانيةفي الدورة الالتنفيذ نتائج  .٢

، وتركز هذه األوىل دورةالبمتابعة  اإلجراء هو الثانية  دورةأجراء الفصول ال  

 .ميم حبيث حققت أهداف التعلياإلجراءات على الطالب أن تكون أكثر نشاطا يف التعل

العمل اجلماعي  التعليم و عمليةنشاطا يف ال طالبتظهر ال .يسري جبيدم هو يمنط التعل

ؤ جير . وبدأ يكون بارعا يف قراءة النص العريب دون وقف كان واضحا،بني ا�موعة   تعاملوال

وكان قادرا على  نطق خمرج احلروف و فصيح يف نطقه قراءة دون أي خطأ يفال تقدمي على

  .بني اجلملفقليال ترمجة قليال 

 ٣٠الذين كامل  طالبباللغة العربية ال نص تعليم مهارة القراءةمن عمل جمموعة ال  

  :٪ الذين أمتوا معايري كافية كما يف اجلدول التايل٨٣أو 



 

  ٦. ٤الجدول 

  CIRCعليم الت طريقة اللغة العربية باستخدام النص قراءةال ةبيانات االختبار النتائج مهار 

 من مدرسة األزهر الثانوية  IPA Iشر عصف الحادى  الرياضهعن المواد الدروة األولى 

 ٢٠١٦/ ٢٠١٧لدراسير المبونج عام اابند ٣

 النتيجة 

الطالبأسماء   رقم  
 KKM التوضيح

الدورة  قبل الدورة

 األولى

الدورة 

ثانيةال  

 ١ AINA SALSABILA M ٩٤ ٨٧ ٨٧ ٧٠ كامل
 ٢ AMELIA PUTRI ٨٧ ٧٥ ٦٢ ٧٠ كامل
 ٣ AMILA FIFTIN S ٨١ ٦٨ ٦٨ ٧٠ كامل
 ٤ ANGGI HARPANGESTI ٨٧ ٨١ ٦٨ ٧٠ كامل
 ٥ ANNISA PUTRI ٨١ ٦٢ ٦٢ ٧٠ كامل
 ٦ BEATRICE PERANGIN A ٨١ ٦٨ ٦٨ ٧٠ كامل
 ٧ CAHYO PURNOMO ٨٧ ٨٧ ٦٢ ٧٠ كامل
 ٨ DANIA ADELIA S ٧٥ ٥٦ ٥٦ ٧٠ كامل
 ٩ DESI YULYANA H ٨٧ ٨٧ ٨٧ ٧٠ كامل
 ١٠ DEWI INDAH PURNAMA S ٨٧ ٦٨ ٦٨ ٧٠ كامل
 ١١ DHEA RIZQI AQLA F ٨٧ ٨١ ٨١ ٧٠ كامل

 ١٢ DIMAS ARYANDI S ٦٢ ٦٢ ٦٢ ٧٠ غير كامل
 ١٣ DINDA REZKY WANTY ٨٧ ٨١ ٨١ ٧٠ كامل
 ١٤ DIYAH AYU OKTAFIANI ٨١ ٦٢ ٦٢ ٧٠ كامل
 ١٥ FIDYA SEPTIANI ٨١ ٨١ ٨١ ٧٠ كامل
 ١٦ FITRIKA PUTRI ٩٤ ٨١ ٨١ ٧٠ كامل
 ١٧  GLESYANA ANGGAR K ٨١ ٧٥ ٦٨ ٧٠ كامل
كامل ٨٧ ٧٠ ٨٧ ٨٧ HAFIDZ DIANGGARA M 



 

 ٢٣  MUHAMMAD ALWA A ٨١ ٧٥ ٧٥ ٧٠ كامل
 ٢٤ MULYA RIZA R ٨٧ ٦٢ ٦٢ ٧٠ كامل
 ٢٥ NABILLA SHAFIRA ٨٧ ٧٥ ٦٢ ٧٠ كامل
 ٢٦ NADYA ANJANI K ٨١ ٨١ ٨١ ٧٠ كامل
 ٢٧ NATASYA FAIZATI ٨٧ ٨٧ ٨٧ ٧٠ كامل
 ٢٨ NIDIA CANTIKA ٨١ ٦٢ ٦٢ ٧٠ كامل
 ٢٩ NOVRI SUSANTI ٨٧ ٦٨ ٦٨ ٧٠ كامل
 ٣٠ PUSPA DEWI R ٨١ ٨١ ٨١ ٧٠ كامل
 ٣١ RAUUFIKA TINDANI ٨٧ ٨٧ ٦٨ ٧٠ كامل
 ٣٢ RISKA AYU AMALIA ٨١ ٦٢ ٦٢ ٧٠ كامل

 ٣٣ ROBI FAJ’AL ٦٢ ٦٢ ٦٢ ٧٠ غير كامل
 ٣٤ SHOFA NABILLA ٨٧ ٨١ ٦٨ ٧٠ كامل
 ٣٥ SYANINDHITA HUSNA ٨٧ ٨٧ ٨٧ ٧٠ كامل
 ٣٦ TITA NURACHMA ٨٧ ٦٨ ٦٨ ٧٠ كامل

من مدرسة  IPA I لدى طالبة صف احلادى عشر القراءة ةاختبار مهار نتائج قائمة  :املصدر

 .يف الدورة الثانية ر األزهرابند  ٣األزهر الثانوية 

  

  ٧. ٤الجدول 

  األولى القراءة نص العربية على دورة العمل ةعرض مهار 

 الدورة الثانية الدورة األولى قبل الدورة الدوانب

) ١٤ كامل ٣٨٪ ) ٢١ ( ٥٨٪ ) ٣٣ ( ٩١٪ ) 

) ٢٢ غير كامل ٦٢٪ ) ١٥ ( ٤٢٪ ) ٣ ( ٩٪ ) 

) ٣٦ عدد ١٠٠٪ ) ٣٦ ( ١٠٠٪ ) ٣٦ ( ١٠٠٪ ) 

 



 

ألن جنحا  ميكن أن نقول الرغم من أنه ال تزال هناك بعض الطالب الذين مل يكتمل، ولكن

    .يف الدورة الثانية KKMنتيجة ٪ الطالب الذين بلغوا ٩٠أكثر من 

  مناقشة.  د

فصول الدراسية ال جراءا شرحا لنتائج البحث و وصفا وعن حتتوي هذه املناقشة   

 احلادي عشر يف الصف س اللغة العربيةدر  علمامل و ةيف التعاون بني الباحث الباحثةاليت أجراها 

  .ثالبحبواملسائل اليت نوقشت يف املناقشة هو ذات الصلة 

 هذا حيث أكد. CIRCطريقة التعليم باستخدام  علمامل تنفيذه اإلجراءات اليت  

 طالبعات مع زمالء الدراسة، والم عن طريق ا�مو ييف التعل الطالب لنشطلم يالتعل

لتحسني  علمقراءة، والنتائج قد تساعد املاالكتناز للمساعدة صديقه الذي ال يتقن ال

يف دورتني  إلجراءويتم هذا ا. القراءة مهارة وخاصة يف اللغة العربية استجابة الطالب لتدريس

  .م يف الصف احلادي عشري، وقد مت تطبيق هذا التعلمواجهات ٤اليت تتطلب 

العربية يف هذه الدراسة حمدودة بسبب اللغة لقراءة ا ةلمهار الطالب ل استجابة  

اجراء  يف. باحثةمع ال ماق عليها بشكل مشرتك بني املعلالعديد من املؤشرات اليت مت االتف



 

القراءة باللغة العربية أن الدورة األوىل من  ةزاد من االستجابة ونتائج مهار كل دورة  البحث

  ).جدا جيد(٪ ٩١ كانت  االستجابة الثانية دورةالو ) جيد(٪ ٥٨االستجابة كانت 

  ٨. ٤الجدول 

  CIRCعليم الت طريقة اللغة العربية باستخدام النص قراءةال ةبيانات االختبار النتائج مهار 

 من مدرسة األزهر الثانوية  IPA Iشر عصف الحادى  الرياضهعن المواد الدروة األولى 

 ٢٠١٦/ ٢٠١٧لدراسيعام اللر المبونج ابند ٣

 النتيجة

الطالبأسماء   رقم  
KKM ثانيةالدورة ال الدورة األولى قبل الدورة  

٩٤ ٨٧ ٨٧ ٧٠ AINA SALSABILA M ١ 
٨٧ ٧٥ ٦٢ ٧٠ AMELIA PUTRI ٢ 
٨١ ٦٨ ٦٨ ٧٠ AMILA FIFTIN S ٣ 
٨٧ ٨١ ٦٨ ٧٠ ANGGI HARPANGESTI ٤ 
٨١ ٦٢ ٦٢ ٧٠ ANNISA PUTRI ٥ 
٨١ ٦٨ ٦٨ ٧٠ BEATRICE PERANGIN A ٦ 
٨٧ ٨٧ ٦٢ ٧٠ CAHYO PURNOMO ٧ 
٧٥ ٥٦ ٥٦ ٧٠ DANIA ADELIA S ٨ 
٨٧ ٨٧ ٨٧ ٧٠ DESI YULYANA H ٩ 
٨٧ ٦٨ ٦٨ ٧٠ DEWI INDAH PURNAMA S ١٠ 
٨٧ ٨١ ٨١ ٧٠ DHEA RIZQI AQLA F ١١ 
٦٢ ٦٢ ٦٢ ٧٠ DIMAS ARYANDI S ١٢ 
٨٧ ٨١ ٨١ ٧٠ DINDA REZKY WANTY ١٣ 
٨١ ٦٢ ٦٢ ٧٠ DIYAH AYU OKTAFIANI ١٤ 
٨١ ٨١ ٨١ ٧٠ FIDYA SEPTIANI ١٥ 
٩٤ ٨١ ٨١ ٧٠ FITRIKA PUTRI ١٦ 
٨١ ٧٥ ٦٨ ٧٠ GLESYANA ANGGAR K  ١٧ 
٨٧ ٨٧ ٨٧ ٧٠ HAFIDZ DIANGGARA M ١٨ 
٨٧ ٨٧ ٨٧ ٧٠ IFFA MAHIRA ١٩ 
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٨١ ٨١ ٨١ ٧٠ NADYA ANJANI K ٢٦ 
٨٧ ٨٧ ٨٧ ٧٠ NATASYA FAIZATI ٢٧ 
٨١ ٦٢ ٦٢ ٧٠ NIDIA CANTIKA ٢٨ 
٨٧ ٦٨ ٦٨ ٧٠ NOVRI SUSANTI ٢٩ 
٨١ ٨١ ٨١ ٧٠ PUSPA DEWI R ٣٠ 
٨٧ ٨٧ ٦٨ ٧٠ RAUUFIKA TINDANI ٣١ 
٨١ ٦٢ ٦٢ ٧٠ RISKA AYU AMALIA ٣٢ 
٦٢ ٦٢ ٦٢ ٧٠ ROBI FAJ’AL ٣٣ 
٨٧ ٨١ ٦٨ ٧٠ SHOFA NABILLA ٣٤ 
٨٧ ٨٧ ٨٧ ٧٠ SYANINDHITA HUSNA ٣٥ 
٨٧ ٦٨ ٦٨ ٧٠ TITA NURACHMA ٣٦ 

 ١٤ ( ٣٨٪ ) ٢١( ٥٨٪ ) ٣٣ ( ٩١٪   عرض الطالب الكامل (
 ٢٢ ( ٦٢٪ ) ١٥ ( ٤٢٪ ) ٣ ( ٩٪   عرض الطالب غير الكامل (

 

وميكن عرض يف الرسم  طالبمن اجلدول أعاله، فإن التغيري يف االستجابة لل  

  :البياين هي

  ١. ٤ صورة

 ، دورة األولى والدورة الثانيةقبل الدورةصورة مقارنة الرسم البياني 
 

 

 

 

 

 

 



 

طريقة علم اللغة العربية املأنه قبل تطبيق   ةالباحثعرفت من الرسم البياين أعاله  

يبدأ املعلم دروسا يف مواد . القراءة بصوت عالطريقة التعليم   تطبيق املعلم CIRCالتعليم 

 .واحدا الطالب تابعة دون أي تكرار للواحدام طالباملعلم النص ومجيع اليقرأ القراءة، مث 

طالبا  ٢٢و ، الكاملمت ) ٪٣٨(طالبا  ١٤القراءة لدى الطالب  ةوهذا له تأثري على مهار 

  .هم مل يكتمل) ٪٦٨(

 IPAالصف احلادي عشر للطالب  CIRCطريقة التعليم  يف الدورة األوىل مع تطبيق  

I  القراءة  ةمهار  ترقيةوالتأمل، وهناك  الحظة، واملتنفيذمن خالل مراحل التخطيط، وال

طريقة التعليم التحسن يف تطبيق إىل  الذى حيتاج على الرغم أنه ال يزال جماال. طالبال

CIRC. طريقة التعليم بعد تطبيق CIRC ٥٨ (طالبا ٢١ قراءة الطالب، وجدت مهارة ال٪ (

  .مل تكتمل) ٪٤٢(طالبا  ١٥متت وكامل أو 

يف  ةالباحث يف الدورة الثانية بعد التحسن من قبل املعلم ووعالوة على ذلك،   

يف نفس املرحلة من التخطيط ) CIRC( كوينم التعاوين القراءة الكامل والرت يالتعلطريقة تطبيق 

مت (طالبا  ٣٣واملالحظة والتأمل، هناك زيادة كبرية عن الدورة األوىل ما جمموعه  تنفيذوال



 

 ١٤من قبل الدورة . القراءة لدى الطالب ةمهار  رقيةوميكن ت ٢٠١٦/ ٢٠١٧الدراسي 

. من الطالب الذين جيتازون) ٪٩١(طالبا  ٣٣الدورة الثانية يف  و كاملمت ال) ٪٣٨(طالبا 

 .مت الكامل )٪٥٣(طالبا  ١٩بنسبة الدورة الثانية هناك ترقية حىت قبل الدورة من 

   



 

 الباب الخامس

 الخاتمة

 

 الخالصة  . أ

وبناء على نتائج البحوث وحتليل البيانات، وميكن أن خنلص إىل أن   

الصف احلادي عشر  طالبةميكن ترقية مهارة القراءة لدى  CIRCتطبيق طريقة التعليم 

IPA I  ٢٠١٦/ ٢٠١٧عام الدراسي للر المبونج ابند ٣ية األزهرثانو مدرسة المن.  

مت ) ٪٣٨(طالبا  ١٤هناك البحث أن قبل الدورة وأظهرت النتائج     

اللغة العربية  يف الدورة األوىل بعد معلم. هم مل يكتمل) ٪٦٢(طالبا  ٢٢و كاملال

قد اكتملت ) ٪٥٨(طالبا  ٢١زيادة ما ال يقل عن هناك   CIRC ميالتعل طريقةتطبيق 

تطبيق  الطالب تنفيذ وافهمييف الدورة الثانية . مل يكتمل كانت) ٪٤٢(طالبا  ١٥و

 ٣٣القراءة اليت حتصل ما ال يقل عن  ةمهار زادت النتائج حىت  CIRC ميالتعل طريقة

 طريقةتطبيق   أنهذا يدل على . ما مل يكتمل) ٪٩(طالب  ٣وكامل ) ٪٩١(طالبا 

ر ابند ٣األزهر ثانويةمدرسة المن   الصف احلادي عشرلدى طالبة   ميالتعل



 

 تراحاتقاإل  . ب

الفصول الدراسية نفذت مث قدمت  إجراء وبناء على نتائج البحث و    

 ةمهار  رقيةم الطالب، وخاصة يف تينتائج تعل قيةيف حماولة لرت . االقرتاحاتعددا من 

  .على النحو التايلعددا من االقرتاحات ة ح الباحثالقراءة للنص العريب، وطر 

  اللغة العربية سفي در المعلم . ١

 طالبال ملتنوعة من أجل احلد من التشبع م ايعل التو طريقة اقرتح توفري جو . أ

  .فرعيالوضوع امليف كل الطالب م يالتعل نتائجو الحبيث ميكن زيادة االستجابة 

قية مهارة القراءة ستمرة مع التوجيه الالزم لرت امل مارسةاملتوفري ل اإلقرتاح فإنه من. ب

  .الطالب

اليت توجد يف  اخلطواتخاصة عن  CIRCم يالتعل طريقةتعظيم االستفادة من . ج

  .ه الطريقةهذ

  ر المبونج  ابند ٣الثانوية المدرسة األزهرب طالبال. ٢

، من ميزاحللطالب لتكون أكثر نشاطا، جريء، وليس كثريا اإلقرتاح فإنه من . أ



 

م حيدث وجيب يينبغي أن تنظر بعناية ما يوصف من قبل املعلم أثناء عملية التعل. ب

  .الرتكيزب

  ر المبونج  ابند ٣الثانوية األزهرالمدرسة . ٣

تعليمية من اإلسالم، من الؤسسة كامل ر المبونجابند ٣الثانوية  األزهر املدرسة  

اليت ميكن أن تعزز و هم نهجية، األنشطة امل فق والبنية التحتية ومن حيث املرا قيةرت ل أجل 

   .عملية التعليم والتعلم من أجل إنتاج أفضل حتصيل الطالب مرة أخرى

  ةالتالي ةالباحث. ٤  

 رقيةتركز فقط على ت ا البحثيف هذ. تطوير هذا البحثحيتاج إىل التحث التايل ل  

مهارة ومن املتوقع أن يف الدراسات املستقبلية ميكن تقييمها على زيادة . القراءة ةمهار 

. م، والدافع وأكثر من ذلكينتائج التعل األستماع و مهارة الكالم و مهارة الكتابة،  لرتقية

لرتقية  واالبتكاراملتنوعة  م يواسرتاتيجيات التعل اإليضاح سائل والطريقة ويتوقع أن استخدام 

  .م بشكل عاميالتعل اجلودةلطالب ، و اجلودة خاصة ل

  



 

  الخاتمة. ج  

 بإذنه إىل اهللا، ألنهتقول الباحثة شكرا كثريا االمتنان مع ، احلمد هللا رب العاملني  

  .ميكنين إ�اء هذه األطروحة

جه القصور أو  أنه ال تزال هناك العديد من األخطاء، واملخالفات و الباحثة تعرتف  

 وبالتايل ا الباحثةعرفة لديهنقصا من امل إىل قدرة حمدودة و و هذا بسببيف هذه األطروحة، 

   .النقد البناء االقرتاحات و حتتاج الباحثة

بشكل خاص  باحثةأن  هذا البحث قد يكون مفيدا لل و من اإلحتياج الباحثة  

 .العاملنيأمني يا رّب وللقراء بشكل عام، قد تستمر اهللا أن يبارك لنا مجيعا، 
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LAMPIRAN  

  



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
Nama Sekolah : SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Tema   : ياضة

ّ
 الر

Kelas / Semester : X / 2 
Alokasi Waktu : 2 X 45 Menit 
 

KI 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(gotong   royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3 Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 
faktual, konseptual, procedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
procedural pada bidang  kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4 Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta  dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 
A. Materi Pokok 
ياضة

ّ
 الر

B. Kompetensi Dasar:  
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan :  
ياضة

ّ
 baik secara lisan maupun tertulis. (C1) الر



 

Peserta didik diharapkan dapat: 
1. Mampu mengetahui arti kata dalam bahasa Arab dengan benar terkait dengan 

topik  ِياضة
ّ
 الر

2. Mampu membaca dan menulis kalimat dalam bahasa Arab terkait dengan 
topik ياضة

ّ
 Mampu melafalkan kalimat dalam bahasa Arab dengan benar ,الر

terkait dengan topik ياضة
ّ
 الر

3. Mampu menggunakan kata-kata dalam bahasa Arab terkait dengan topik 

ياضة
ّ
 الر

4. Mampu mengungkapkan kalimat sederhana dalam bahasa Arab terkait dengan 
topik ياضة

ّ
 الر

 
D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca 
dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik: ياضة 

ّ
  الر

 
E. Materi Pembelajaran 

 الرِّيَاَضة

َها  . ُمنَارُِسَها بَِأْشَكاٍل َو أَنـَْواٍع ُخمَْتِلَفةٍ . الرِّيَاَضُة َتْدرِْيٌب َو َمتْرِْيٌن ِألَْعَضاِء اجلِْْسمِ         ِمنـْ

ُرَها ،َو رُُكْوُب الدََّرَجة ،َو ُكرَُة الِتْيِنس ،َو ُكَرُة السَّلَّةِ  ،ُكرَُة اْلَقَدمِ  .َو َهْرَولَة َو َغيـْ  

ْنَسانِ الرِّيَأضَ        ٌر ِمَن النَّاِس الرِّيَاَضة. ُة َضُرْورِيٌَّة َو ُمِفْيَدٌة ِلْإلِ ِألَنَّ الرِّيَاَضة . ُميَاِرُس َكِثيـْ

َكَما   ،َو تـَُنشُِّط َعمل الدَّْورَة الدَّمَِّويَّة ،َو تـَُقوِّي الَعَضَالتِ  ،ُحتَاِفُظ َعَلى َسَالَمة اِجلْسمِ 

.رَكة َو َرِشاَقة األَْبَدانِ أنـََّها ُحتَاِفُظ َعَلى ِخفَّة احلَ   



 

 

 

G. Media Pembelajaran 
Papan tulis 
Buku oaket  
LCD Proyektor 
Laptop 
  

H. Sumber Belajar 
a. Buku paket Pelajaran Bahasa Arab : Hayya nataallam lughotil aribiyyah, 

penerbit PT.  
b. Kamus bahasa Arab 
c. Referensi lain yang relevan. 
d. Internet (jika tersedia). 

 
I. Langkah-langkah Pembelajaran 

No  Kegiatan Waktu 
1 Pendahuluan  

a. Guru memberi salam dan menunjuk ketua kelas untuk 
memimpin doa bersama. 

b. Memulai pembelajaran dengan al-Qur’an surah 
pendek pilihan dengan lancar dan benar 

c. Guru mengkondisikan kelas, agar kondusif untuk 
mendukung proses pembelajaran dengan cara 
meminta peserta didik membersihkan papan tulis dan 
merapikan tempat duduk, menyiapkan buku pelajaran 
dan buku referensi yang relevan serta alat tulis yang 
diperlukan. 

d. Guru mengajak peserta didik agar selalu 
mengamalkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di 
dalam kehidupan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. 

e. Guru mengajak peserta didik untuk proaktif dalam 
pembelajaran yang dilaksanakan. 

f. Guru memberi penjelasan tentang cakupan materi 
yang akan dipelajari beserta tujuan pembelajaran yang 

15 menit 



 

a. Mengamati : 
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 

dengan tepat 
 Mendengarkan kata-kata yang pengucapannya 

mirip. 
 Mengamati cara pelafalan makhorijul huruf yang 

benar dan tepat oleh guru.  
 Menyimak penelasan guru tentang pengertian 

olahraga dan manfaat olahraga 
 Mengamati cara pelafalan makhorijul huruf yang 

benar dan tepat oleh teman di kelompoknya 
masing-masing. 

 Membaca wacana sederhana sesuai tema/topik. 
 Mencari informasi umum dan rinci dari suatu 

wacana lisan/tulisan. 
 Menemukan ide pokok dari wacana sederhana 

tentang pengertian dan manfaat olahraga. 
b. Menanya  

 Melakukan tanya jawab sederhana tentang 
tema/topik yang dipelajari.  

 Menjawab pertanyaan dalam wacana sederhana 
secara tertulis/lisan. 

 Bertanya jawab tentang pengertian dan manfaat 
olahraga 

 Bertanya jawab tentang manfaat lain yang ddapat 
dari berolahraga dalam bahasa Arab 

c. Eksperimen/ Explore 
 Pendidik membagi peserta didik kedalam 6 

kelompok yang masing-masing terdiri dari 6 
peserta didik 

 Pendidik meminta peserta didik bersama 
kelompoknya bekerja sama saling membaca dan 
menemukan ide pokok  

 Pendidik meminta peserta didik memberikan 
tanggapan terhadap wacana dan menulis pada
lembar kerja. 



 

 Mencoba mendiskusikan teks wacana pada 
kelompoknya masing-masing. 

 Mencoba menemukan ide pokok dari teks wacana
yang telah diamati ke dalam bentuk kalimat lain. 

 Menceritakan hasil diskusi yang telah di 
diskusikan. 
 
 

e. Konfirmasi 
 Pendidik bersama peserta didik membahas soal 

evaluasi. 
 Pendidik bersama peserta didik bertanya jawab 

tentang hal-hal yang belum diketahui peserta didik. 
 Pendidik bersama peserta didik meluruskan 

kesalah pahaman.   
3 Penutup  

a. mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran 
dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara 
bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak 
langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung; 

b. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran; 

c. menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk 
pertemuan berikutnya; 

d. menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa bersama. 

15 menit 

 

J. Penilaian Hasil Pembelajaran 
Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk 
mengukur tingkat pencapaian kompetensi didik. Hasil penilaian digunakan 
sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki 
proses pembelajaran. 
 
Tugas  

 Mengisi soal tentang ياضة
ّ
 الر

ياضة
ّ
الر



 

 Mengamati pelaksanaan diskusi dan hasil Tanya jawab dengan 
menggunakan lembar observasi terkait dengan teks ياضة

ّ
 dan sikap الر

yang ditunjukkan peserta didik terkait dengan peran dan tanggung jawab 

terhadap pelaksanaan diskusi 

 Megamati seberapa besar peserta didik memahami materi tentang ياضة
ّ
 الر

 

 

No Nama siswa Aspek yang di nilai Keterangan 
1 2 3 4 5 

        
        
        
        
        
        

 
Aspek yang dinilai 
1. Keaktifan 
2. Keberanian 
3. Kemampuan berbahasa 
4. Aktifitas berpendapat 
5. Kerja sama 

 
Skor penilaian 

Skor perolehan 
Nilai =   x100 

Skor maksimal  
Kriteria Nilai 
A 80 – 100 :  Baik Sekali 
B 70 – 100 :  Baik 
C       60 – 69       :      Cukup  
D       60        : Kurang 



 

 Guru melakukan penilaian terhadap siswa dalam tentang ياضة
ّ
 الر

Rubrik Penilaian 

No Aspek Nilai 
1 2 3 4 

1 Penguasaan materi     
2 Penguasaan nilai-nilai     
3 Keaktifan      
4 Kesantunan      

Catatan  
*4 = Sangat Baik  3 = Baik 
  2 = Sedang   1 =  Kurang Baik 
Rentang Skor = Skor Maksimal – Skor Minimal  
  = 16-4 
  = 12/4 

 = 3 
MK = 14-16 
MB = 11-13 
MT = 7-10 
BT = 4-6 
 

Keterangan: 
BT : belum terlihat (apabila peserta didik belum mempertlihatkan tanda-

tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator) 
MT : mulai terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan 

adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator 
tetapi belum konsisten) 

MB : mulai berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan 
berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai 
konsisten) 

MK : membudaya (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan 
perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten 

Guru dapat mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya sesuai 
dengan kebutuhan peserta didik. 
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1. Suasana pengelompokan peserta didik, dengan metode pembelajaran CIRC 
 

 

 

2. Salah satu kelompok yang terpilih sebagai tim penyaji 
 



 

 

 

3. Keterlibatan peneliti dan guru membantu kelompok yang mengalami kesulitan 
 



 

 

 

 

4. Suasana diskusi kelompok di dalam kelas 
 



 

 

5. Peneliti memberi penjelasan terkait metode pembelajaran CIRC dan tema 
 

 



 

 

 

 

6. Proses diskusi untuk persiapan presentasi 
 

 



 

 

   



 

 



 

    CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition)التعليم  طريقةتطبيق 

  ٣ية ثانو ال األزهر مدرسةمن IPA I الصف الحادي عشر  ةبلاطلدى 

 ٢٠١٦/ ٢٠١٧عام الدراسي لل ر المبونجابند 

 

  رسالة علمية

  الدرجة الجامعية األولى  علىللحصول  مقدمة لتكملة الشروط لالزمة

 للغة العربية ا بقسم تعليمفي كلية التربية و ال

  

  :إعداد 

  ريني  رنديتا ساري 

   ١۳١١٠٢٠٠۳٢: رقم القيد

  تعليم اللغة العربية: قسم 

  

  



 

  لدى الطالب)CIRC(التعليم التعاوني القراءة المتكامل والتكوين  طريقةتطبيق 

  ٣األزهر العالية  مدرسةبIPA I الصف الحادي عشر  

 ٢٠١٦/ ٢٠١٧عام الدراسي  بندر المبونج 

  

  رسالة علمية

  )البكالريوس(للحصول على شهادة اإلجازة العالية  الالزمة  مقدمة لتكملة الشروط

  يف تعليم اللغة العربية  

 

 إعداد

  ساريرنديتا  ريني 

١٣١١٠٢٠٠٣٢  

  جستريالدكتورندس أمري الدين املا: املشرف االول

  املاجستري الدكتور غنتور جحي كسوما :  الثايناملشرف 

  

  قسم تعليم اللغة العربية

  و إعداد التعليمكلية الرتبية 

  رادين انتان المبونجباجلامعة االسالمية احلكومية 

  ه۱٤٣٨/ م٢٠۱٧



 

  ملخص البحث

    CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition)التعليم  طريقةتطبيق 

  ٣ية ثانو األزهر ال مدرسةمن IPA I الصف الحادي عشر  ةبلاطلدى 

  ٢٠١٦/ ٢٠١٧عام الدراسي لل ر المبونجابند 

  واضعة

  ساريرنديتا  ريني 

  

 من مدرسة األزهر IPA Iاللغة العربية الصف احلادي عشر  علمم ، أنةعلى املالحظات اليت أجراها الباحثوبناء   

يقرأ  دروسا يف مواد القراءة، مث يبدأ املعلم. طريقة القراءة القراءة بصوت عال فقط باستخدامتعليم بندر المبونج مت يف  ٣الثانوية 

وهذه املمارسة القراءة تنفيذه فقط مرة واحدة و ليس فيه . و مجيع التالميذ متابعة املعلم النص الذى جيد يف كتاب الدراسية

تطبيق هل " البحث املشكلة ةوبناء على هذه البيانات، صياغة الباحث .ةبالالقراءة لدى ط ةوهذا له تأثري على مهار  .التكرار

 القراءة لدى ةمهار  رقيةميكن ت  CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition)طريقة التعليم

  ".؟٢٠١٦/ ٢٠١٧ دراسيعام اللل ر المبونجابند ٣ ثانويةمدرسة األزهر المن  IPA Iالصف احلادي عشر  طالبة

يف قراءة  القراءة وزيادة فهم الطالب ةمهار  قيةاملناسبة لرت  طريقةبحث ميكن للمعلم أن تطبق الال واهلدف من   

يف كل  تأملاملباشرة وال الفصولمع املعلم إجراء  ةالباحث )PTK(هذا البحث هو البحث اإلجرائي الفصول الدراسية . لنصوصا

  .الوثائق واالختبار التحريرية و ةاملقابل مع البيانات هي طريقة املالحظة وجل املستخدمة الطريقة و مواجهة

 رلدى طالبة الصف احلادي عش CIRCالتعليم  طريقةتطبيق  طريقةتطبيق : إىل أن البحث وتشري هذه النتائج  

IPA I  طريقةتطبيق  الدورة قبلمن . هناك الرتقية ٢٠١٦/ ٢٠١٧للعام الدراسي  بندار المبونج ٣من مدرسة األزهر الثانوية 

طالبا  ٢٢، يف حني أن ذلك مل إكمال ما ال يقل عن )٪٣٨( ١٤جمموعه  كاملالقراءة للطالب الذين   ة، مهار CIRCم يالتعل

 ٢١وزيادة أنه ال تزال هناك بعض التحسينات، وكان ما ال يقل عن  طالبةالقراءة لدى  ةاألوىل من مهار  دورةيف ال). ٪٦٢(

 ةالدورة الثانية من مهار  يف زيادةالهناك يف حني ). ٪٤٢( طالبا ١٥الكامل وغري الكامل الذي بلغ  طالبال) ٪٥٨(طالبا 

 ١٩وهكذا، هذا يعين أن هناك . مل يكتمل) ٪٩(طالب  ٣االنتهاء و ا) ٪٩١(طالبا  ٣٣، ما ال يقل عن طالبةالقراءة لدى 

  .�مقراءة ٪ وزادت مهار ٥٣أو بقدر  I IPAيف الصف احلادي عشر طالبال



 

 شعار

ي َ�لََق  ِ َِّك ���� ۡمسِ َرب
ۡقَر� ۡ ِب��

َن ِمۡن �َلٍَق   ��� ـ� �َس
�
ۡال
�َك   �َ�لََق �� ۡقَرٔ�ۡ َوَرب

��

لۡقََملِ   ���ۡ��ۡكَرُم 
َ ِب�� ي �َمل� ِ َن َما لَۡم یَۡعَملۡ  ����� ـ� �َس

�
ۡال
�� َ   ��َمل�

Artinya: “(1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, (2) Dia 
telah menciptakan manusia dari segumpal darah,(3) Bacalah, dan 
Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, (4) Yang mengajar (manusia) dengan 
perantaran kalam,(5) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 
diketahuinya”.1 

 

 

 

 

 

 



 

  إهداء

  

  :إىل ه رسالة علميةهذ ت الباحثةأهدي

و يدعان بإستمرار ، يعلماين، يرابياينمت  والديين أيب سوكرنا و أمي سيت مخسية الذان. ١

هذه  كماليسلماين إل حىت  متعب، توجيه يل دوناعطاء الدائما، و  وحيباين نجاحيل

 .المبونج رسالة علمية و تعلم اجلامعة رادين انتان

دائما  انخزمية أن حيفز و أخيت الصغرية رزق حبيبة  وترابراندي دوي سا و أخي الصغري. ٢

 .يجناح ينتظران و

نريماال و  أكيت ، نديال عيشاين ،رستياين، ليين ل.فرت يانيت أسوسي  املعاصرة أصدقاء. ٣

إل�اء  وينافعالذين يذالعربية  لغةال قسم يف ٢٠١٣ األصدقاء املعاصرة عام  خاصة يف

 .رسالة علميةهذه 

يف التفكري والتصرف قد جعلتين الكبارة المبونج اليت اجلامعة احملبوبة رادين انتان . ٤

 .بشكل إجيايب

 



 

  ترجمة الباحثة

  

فكوان الفرعية  ةطقانداه املن سريوفاساري، ولدت يف قرية  رنديتا ريين اامسه الباحثة  

األوىل من  وابنت. ١٩٩٥يوليو  ٢المبونج يف  من مقاطعة راطو املقاطعة الفرعية وي كنان

  .مخسية األم سيتسوكرنا و األب من الزوج  ثالثة أشقاء 

يف عام  تالذي اعتمد التعليم االبتدائي: الذي قد متت الباحثة هولتعليم ا أما  

املقاطعة  فكوان راطوالفرعية  ةطقاملنانداه سريوفا  ١املدرسة االبتدائية احلكومية يف  ٢٠٠١

املدرسة الثانوية  يف اتعليمه توصيل الباحثة مث. ٢٠٠٧يف عام  تخترج و الفرعية وي كنان

 باحثة توصيل وعالوة على ذلك، ما زالت ال. ٢٠١٠يف عام  توخترجدار الفالح كوتا بومي 

يف عام . ٢٠١٣يف عام  توخترج فكوان راطو ١ املدرسة العالية برينجئن راطو التعليم يف

المبونج يف  انتان رادين  احلكومية اإلسالميةيف اجلامعة  ةطالب باحثةال جلتيتم س ،٢٠١٣

  .الرتبية و التعليم يف قسم اللفة العربية كلية

بنشاط يف تنظيم  باحثةال تمن املدرسة االبتدائية إىل املدرسة الثانوية، شارك  

PASKIBRA ،Rohis راتنا   الظاهر يف قرية قيام بأنشطة  العمل الباحثة. و الثاقفة  الفنون و

 العمل وتنفيذ. المبونج الوسطى و املقاطعة الفرعية  ،املنطقة الفرعية سفوته رامان، كاطون

  .ر المبونجابند ٣الثانوية  األزهراملدرسة اخلربة امليدانية يف 



 

  كلمة الشكر و التقديم

  

 باحثةلل هدايته  الذي أعطى توفيق وو احلمد هللا رب العاملني، الذي خلق الكون   

مع االمتنان العميق، وأخريا ميكن االنتهاء  هذه . رسالة علميةحىت تتمكن من إكمال هذه 

 CIRC (Cooperative Integratedالتعليم  طريقةتطبيق  " :حتت عنوان رسالة علمية

Reading and Composition) الصف الحادي عشر  طالبةلدى IPA I مدرسة األزهر من

ويتمحور هذا البحث لتلبية واحدة من متطلبات احلصول على ".  ر المبونجابند ٣ية ثانو ال

  .الرتبية و التعليم يف قسم اللغة العربية درجة البكالوريوس يف كلية

من مجيع التوجيه  هو جزء ال يتجزأ من الدعم و رسالة علميةصياغة هذه   

  :و تقول الباحثة شكرا كثريا إىل األطراف،

الرتبية و التعليم  لكلية عميد، االستاذ الدكتور احلاج  خري االنوار املاجستري. ١

 .المبونجانتان  رادين اجلامعة

رئيسة قسم اللغة العربية  يف كلية الرتبية و التعليم  ، أرلينا املاجسترية الدكتورة. ٢

  .اجلامعة االسالمية رادين انتان المبونج



 

 اإلرشاد والذي قدم  جهيا كسوما املاجستري، املشرف الثاين ونتورغالدكتور . ٤  

  .رسالة علميةالتوجيه يف إعداد هذه 

بندر ٣املدرسة العالية األزهر املاجستري مدير معارف الدين توراندسالدك. ٥  

  .إلجراء البحوث يف املدرسة باحثةالذي يسمح لل المبونج

خالل إجراء  الباحثة الذي ساعدالعربية  اللغة معلم S.Pd.Iبين أنتوين، . ٦  

  .البحوث

، ولكنه ساعدين يف إجناز باحثةاليت ال ميكن حصرها من قبل المجيع األطراف . ٧  

  .هذا البحث

العبادات إىل اهللا كسجلت   هم للباحثة  باإلخالصكل اخلري اليت أعطي  عسى  

 مسامهة ميكن أن تكون مفيدة وميكن أن توفررسالة علمية هذه  عسىسبحانه وتعاىل، و 

  .للتعليم

  

  ٢٠١٧ ليويو  ١٩ بندر المبونج،          

  باحثةال            

  



 

  حمتويات البحث

  أ   .............................................................. صفحة الغالف

  ب    ..............................................................  صفحة املوضوع

  ج    .............................................................   البحث خصلم

  د    ......................................................................  موافقة

  ه    .......................................................................  شعار

  و    .......................................................................  إهداء
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  الباب االول

  مقدمة

 

 خلفية البحث  . أ

ال يعرفون إىل معرفة، حيث هناك أنشطة التعليم والتعلم  من  م هو عمليةيالتعل

أن  إىل احلد األقصىالىت يقام باملعلم جيب األنشطة التعليمية  . رجوةلتحقيق اهلدف امل

تحقيق ل نيةيمكاألنشطة الت جعلبشكل جيد و  يتعلمون املواد الدراسية يكون التلميذ

 .اهلدف

Seperti yang diungkapkan Oemar Hamalik pembelajaran merupakan suatu 
proses yang dilakukan secara sadar pada individu atau kelompok untuk 
merubah sikap dari tidak tahu menjadi tahu sepanjang hidupnya. Sedangkan 
proses belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang didalamnya terjadi proses 
peserta didik belajar dan guru mengajar dalam konteks interaktif dan terjadi 
interaksi edukatif antara guru dan peserta didik, sehingga terdapat perubahan 
dalam diri peserta didik baik perubahan pada tingkat pengetahuan, 
pemahaman dan keterampilan atau sikap. 2 

 

م هو عملية األفراد أو اجلماعات واعية لتغيري موقف ال يالتعل: Oemar Hamalik وفقا

يف حني أن عملية التعليم والتعلم هو النشاط الذي بعملية . يعرفون ملعرفة كل حياته

التعليمية بني املعلم  املعلم للتدريس يف سياق التفاعل و التفاعلية الطالب على التعلم و



 

الذايت كال من التغريات يف مستوى املعرفة  طالبيكون هناك تغيري يف ال، حىت طالبوال

  .املهارات أو املواقف الفهم و و

 م هو عملية اليت يتم بوعي وتعمد يميكن أن نرى أن التعل من التعريف اعاله،

وهذه األشطة يقام باألفرد او  .ال يعرفون ملعرفة طوال حياته منالسلوك  غيري لتإجراؤها 

يف عملية التعليم و التعلم يتعلمون التلميذ ملعرفة و يتعلمون . ا�تمع يف وقت طويل

  .األشياء، و يدّرس املعلم شيء الذى مل يعرْفه التلميذ

حىت جعل  ،تلميذوقعت التفاعل الرتبوي بني املعلم وال يف أنشطة التعليم والتعلم

كال من التغريات يف مستوى املعرفة . الميذ من خمتلف اجلوانبالتغريات يف نفوس الت

   .والفهم، أو املهارة أو السلوك

مهتمن و متعة الهتمامها إذا كان التلميذ يقدر لبناء  فإن عملية التعلم أن يكون

ما كان طريقة التعليم الىت أستخدمت التزال تركز إىل املعلم . املعارف الىت  حصل عليها

 و رصعوبة يف تطوير األفكاالسوف جيدون  تلميذمث الطريقة احملاضرة أو إستخدمت 

ألن يف  هذه عملية التعليم اليعطى إىل التلميذ االوقات و االمكان لبناء و  .همعارفم



 

Hamalik  التنظيمواحد من الكفاءات املطلوبة من املعلم مبا يف ذلك القدرة على إدارة 

  ٣ .التدريس طريقةالتعليم والتعلم، وميكن للمعلم للتعرف وتكون قادرة على استخدام 

اليت يستخدمها املعلم من أجل حتقيق أهداف  الوسيلة إحدى يم هيطريقة التعل

الوسيلة املستخدمة  يم هيالتعل طريقةأن  Kokom Komalasari  تكما عرب  .ميالتعل

عملية لتحقيق أهداف القيقية و احلنشطة األلتنفيذ اخلطة اليت مت إعدادها يف شكل 

  ٤ .ميالتعل

Dalam proses pembelajaran ada berbagai macam metode dan strategi yang 
bisa digunakan, diantaranya ada strategi pembelajaran cooperative learning. 
Menurut Endang Mulyatiningsih dalam pembelajaran cooperative learning  ada 
metode-metode yang dapat membantu guru dalam proses pembelajaran 
diantaranya: metode pembelajaran Numbered heads together, metode 
pembelajaran Cooperative script, metode pembelajaran Think pair and share, 
metode pembelajaran Cooperative integrated reading and composition (CIRC), 
metode Pembelajaran Peer tutoring (tutor sebaya) dan sebagainya. 5 

 
اليت ميكن  ةواالسرتاتيجي طريقةم هناك جمموعة متنوعة من الييف عملية التعل

 Endang وفقا .التعلم التعاوينوهي وجودة امل التعليمية ةاستخدامها، مثل اسرتاتيجي

Mulyatiningsih :ميكن أن تساعد املعلم  ة و اسرتيتجية الىتقيم التعاوين هناك طر ييف التعل



 

التدريس التعاوين  ةقيم من رؤساء رقمية معا، وطر يطريقة التعل: يف عملية التعلم هي

تكامل القراءة املالتعاوين ة قيم هل تعتقد الزوج ونصيب، طر يالتعل طريقة النصي ، و

الدروس (التعلم  م الدروس اخلصوصية األقران وي، وطريقة تعل(CIRC) وتكوين

 . اخل) اخلصوصية األقران

تعاوين متكامل اعاله، ركزت الباحثة طريقة التعليم  و من خمتلف الطريقة املذكورة

 بوسيلةالقراءة والكتابة  تكوين متكامل CIRC ميالتعل طريقة. )CIRC( القراءة و تكوين

هارات اللغة مبوميكن تطبيق هذه الطريقة على املواد ذات الصلة   ٦ .موعاتا�تعاوين  ال

 إتقان على مهارةو  يف النصإلتقان الفكرة الرئيسية  لتلميذيطلب من ا ،CIRC يف .العربية

يف القراءة وتلقي  تلميذال ةوقد مت تطوير هذه الطريقة لزيادة فرص. الكتابة معا القراءة و

  .املالحظات على األنشطة قراء�م

هي أنشطة التعليم الىت  CIRC من التعريفات املذكورة  ميكن أن يفهم أن الطريقة

اليت تساعد بعضها البعض لتحقيق هدف  ةأو الفرق ةيف ا�موععلى التعاون يفضل 

إىل جمموعات اليت توجد فيها واحد أو أكثر  تالميذوتنقسم اليف هذه االنشطة،  .شرتكامل



 

جممعة على إلعطاء الفهم إىل صديقه يف  و التلميذ الذى يقدر .القدرة على قراءة وفهم

  .حبيث أيضا وضع أفكار بعضهم �م

  : CIRC خطوات طريقة التعليم نوع

Menurut Agus Suprijono metode CIRC memiliki langkah-langkah penerapan sebagai 
berikut: 

1) Membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang secara heterogen  
2) Guru memberikan wacana sesuai dengan topik pembelajaran  
3) Peserta didik bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok 

dan memberi tanggapan terhadap wacana/kliping dan ditulis pada lembar 
kertas 

4) Mempresentasikan/ membacakan hasil diskusi kelompok 
5) Guru membuat kesimpulan bersama peserta didik 
6) Penutup. 7 

  : CIRC خطوات طريقة التعليم نوع

  :هلا خطوات التطبيق ما تلي CIRC طريقة Agus Suprijono وفقا

 بتباين ٤ أعضاؤها جمموعة تشكيل) أ

 التعلم ملوضوع املناسبة املعلم القراءة يعطي) ب

 ردا وتعطي الرئيسية الفكرة على والعثور البعض بعضها لقراءة معا التعامل الطالب) ج

 الورق من ورقة على املكتوبة القصاصات/  القراءة على

 اجلماعية املناقشات نتائج من قراءة / تقدمي) د

 الطالب مع استنتاجاته جيعل املعلم ) ه

  .اخلامتة) و



 

هلا  CIRC نوع ه طريقة التعليممن اخلطوات املذكورة أعاله ميكننا أن نعرف أن هذ

الىت إىل جمموعات الدراسة جيب على املعلم أن ينقسم التالميذ أوال أنشطة التعليم 

وضوع مب املناسبيعطي املعلم اخلطاب أو النص  أشخاص بتباين مث ٤ تتكون  من 

ومناقشة القراءة مث التالميذ الذين  قد تشكلت يف جمموعة يعملون التعامل  .ميالتعل

 .عثور على الفكرة الرئيسية وتوفري التغذية املرتدة إىل اخلطاب أو النصلبعضها البعض، ال

سوف  مث األفكار الرئيسية اليت مت عرضهاهم تبادل األفكار واآلراء من كل تالميذوال

 يؤخذالذين سيتم بعد ذلك  التلميذلتطوير املعرفة والقدرة على قراءة من  يناقشون

تعزيز /العرض جيب على املشاركني يقدم دليال  ه أنسطةيف هذ .ستنتاجات لتقدميهاإلا

على استعداد  على التلميذاألفكار الرئيسية اليت وجدوا خالل جمموعات النقاش، وجيب 

 هودور املعلم  .لتقدمي وتلقي االنتقادات واالقرتاحات واحلجج من ا�موعة األخرى

اخلطوة االخرية يف . يذالذى قد قدم التالم من نتائج املناقشات جمموعةتعزيزات  توفري

و من سلسلة كاملة من األنشطة، هي املعلم و التالميذ يصنع اإلستنتاج  CIRC طريقة

   .اإلستنتاج األخري من العرض



 

 ملستوى النمو الطفلم من الطالب سوف تكون ذات الصلة يالتعل أنشطة اخلربة و) أ

، وبداية من مصاحل واحتياجات األنشطة املختري مناسبة بالفائدة الطالب) ب

 الطالب

م الطالب سوف يم أكثر وضوحا للطالب حبيث نتائج تعليتعلال من كلها) ج

 تستمر لفرتة أطول

 التفكري للطالب ةمهار م متكاملة تعزز يميكن التعل) د

جه كثري و وفقا ملشاكل ا) مفيدة(املتكاملة اليت هي واقعية م ييقدم ألنشطة التعل) ه

 من األحيان يف حي الطالب

م ديناميكية، األمثل يم متكاملة ميكن أن تعزز الدافع لدى الطالب حنو تعليتعلال) و

 .املناسب و

التفاعل االجتماعي لدى الطالب، مثل التعاون نشأة من ميكن املتكامل م يالتعل) ز

 فكار اآلخريناألاحرتام  والتواصل والتسامح  و

  ٨ .يف التدريس لماملعم وتوسيع آفاقهم وتطلعات يتوليد احلافز على التعل) ح



 

تعترب املعلم هذه  .لديها مزايا متعددة سبق ذكرها أعاله  CIRC طريقة التعليم نوع

التفكري  القراءة و هارةامل رقيةاملزايا إلختيار هذه الطريقة يف أنشطة التعليم، وخاصة يف ت

 .ترقية مهارة القراءة للتالميذالعديد من املزايا يف جمال هذه الطريفة لديها  .تالميذال

واليت سوف يتم عرضها  ملناقشةمن ااألفكار الرئيسية يستنتج  و التالميذ و يناقش تفاعلي

   .أو تسليمها أمام األصدقاء أو ا�موعات األخرى

  : CIRCنوع العيوب من طريقة التعليم 

نقل  يف عرض كان هناك ميل فقط طالب الذكية الذين يؤدون بنشاطاليف الوقت ) أ

 األفكار

 ٩ .مسؤولية مشرتكةكالطالب الذين بسلبية أن تكون بامللل باعتبارها  ) ب

 

مناقشات ا�موعات  حصولاألذكياء الذين جترأوا على تقدمي  تلميذامليل فقط ال

الذي جترأ  أن ألن  ميكن أن حيدث .ميعلى أن تكون من نقص يف هذه الطريقة التعل

يف  .مظهور الذين اعتادوا و تالميذعلى الكالم يف التعبري عن الرأي من مجاعتهم فقط ال

حني أن اآلخرين الذين االنضمام مناقشات تعبري عن أفكارهم الرئيسية بدو�ا جيرؤ على 



 

ميكن تطبيقها على مجيع املواد الدراسية،  CIRC ومن بيان اعاله يدل أن طريقة نوع

م اللغة العربية هناك أربعة املهارات اليت ييف عملية تعل .فضال عن موضوعات اللغة العربية

 .ة القراءة و املهارة الكتابةي املهارة اإلستماع و املهارة الكالم و مهار ، وهإلتقا�اجيب 

١٠  

ألن القراءة إضافة القراءة،  املهارةعلى مستوى ركزت الباحثة  ،من املهارات األربع

من خالل  ؤلفالقراءة هي أساسا عملية التواصل بني القارئ مع امل .البصرية واملعرفة

. لغة مكتوبةالبني اللغة اللسان و النص املكتوب، مث مباشرة يف  هناك عالقة  املعرفية 

القراءة هي عملية يقوم �ا القارئ للحصول على  Henry Guntur Tarigan كما عرب

كما قال اهللا يف القرأن  ١١ .من خالل وسائل اإلعالم الرسالة اليت ستقدم من قبل املؤلف

  :عن القراءة  ١-٣القرأن الكرمي يف الصورة العلق 

  )٣(ٱقْـرَْأ َوَربَُّك ٱْألَْكَرمُ  )٢(َخَلَق ٱِإلْنٰسَن ِمْن َعَلقٍ  )١(ٱقْـَرْأ بِٱْسِم َربَِّك ٱلَِّذى َخَلقِ 

القدرة على استخدام هو  تعريف املهارات  .ألداء أنشطة القراءة حيتاج إىل املهارة

تغيري أو تقدمي شيء أكثر وضوحا مما أدى إىل اإلبداع يف العمل،  و و األفكار العقل



 

املهارة القراءة هي القدرة على إدراك وفهم حمتويات يف حني   .١٢قيمة نتائج هذا العمل

  ١٣ .اهلضم يف الكبدمكتوب بنطق أو  شيء

أصبحت الصوت  مقاالتلذلك املهارة القراءة هي قدرة الشخص أن ينطق 

يف هذه احلالة مهارات القراءة ال يعين جمرد التعبري عن  .والقدرة على فهم ما يقرأون

 .أن يكون قادرا على فهم مضمون النص قراء�ا شخصحمتوى مقال ولكن جيب على ال

Adapun jenis- jenis membaca menurut pendapat Ali Al-Khuli diantaranya 
sebagai berikut: 

1. Membaca nyaring (Al Qiro’ah Al-Jahriyah) 
2. Membaca dalam hati(Al Qiro’ah Al-Shamitah) 
3. Membaca intensif (Al-Qiro’ah Al-Mukatsafah) 
4. Membaca ekstensif(Al-Qiro’ah Al-Muwasa’ah 14  

  :مبا يف ذلك ما يلي Ali Al-Khuli وفقاأما بالنسبة لألنواع القراءة 

  القراءة اجلهرية). أ

  القراءة الصميتة). ب

  القراءة املكثفة). ج

  .القراءة املوسعة). د

الن بالقراءة اجلهرية . القراءة اجلهريةمن أربعة أنواع من القراءة، ركزت الباحثة على 

ميكن التقاط ميكن للقارئ يصوت املقال بصوت عال حبيث كال من القارئ و املستمع 



 

أن القراءة اجلهرية هي انشطة القراءة  Dalmanكما عرب  .املعلومات اليت قدمها املؤلف

املستمع بصوت عال أو أنشطة نطق رموز األصوات اللغة بصوت عال لكيل القارئ و 

   ١٥ .املشاعر الواردة يف النص األفكار و ميكن التقاط املعلومات و

من العريفات السابق أن نرى أن القراءة اجلهرية هي أنشطة  القراءة بصوت النص 

 موسيلة للمعل وهذا النشاط ه .أن يفهمها املستمعالذى يقرأ بصوت عال لكي 

 التالميذبل أكثر من ذلك، تعترب  .على التقاط املعلومات الواردة يف النص تالميذوال

  .قادرين على فهم إذا وصلت بعض املؤشرات

Menurut Abu Bakar Muhammad berikut adalah indikator kemahiran membaca 
nyaring yaitu terdiri dari: 

1. Ketepatan bunyi 
2. Ketepatan intonasi 
3. Suara inggi dan rendah 

4. Memperhatikan tanda baca..16 

وفيما يلي مؤشرات املهارة لقراءة اجلهرية، ويتكون  Abu Bakar Muhammad وفقا

  :من

  دقة الصوت). ١

  دقة التجويد). ٢



 

 .اإلهتمام لعالمة الرتقيم). ٤

اجلهرية، الذى اكثر من استنادا ببيان اعاله ميكن أن يفهم أن يف أنشطة القراءة 

سواء من حيث خمرج و . على دقة الصوت اللغة العربية التأكد وهو مهارة القراءة

 واإليقاع الصحيح والتعبري الذي يصف شعور املؤلف، االخرى،خصائص االصوات 

   .االهتمام لعالمات الرتقيم و، وتتكرربسالسة ال وقف 

مدرسة من م اللغة العربية يف عملية تعليوبناء على املالحظات اليت أجراها الباحثة  

ر المبونج أنه خالل هذا الوقت معلم اللغة العربية يف تدريس ابند ٣ية ثانو ال راألزه

األنشطة الىت يفعله املعلم يف طريقة القراءة . القراءة اجلهرية، استخدم املعلم طريقة القراءة

و  .القراءةبتتعلق  الذى ث عن موادوالبحهي يبدا املعلم الدراسة، مث يفتح املعلم كتابا 

ممارسة القراءة . يقرأ املعلم النص الذى جيده يف كتاب الدراسية و مجيع التالميذ متابعة

يف هذه الطريقة ال يعطى املعلم املمارسة يف شكل النطق . فقط مرة واحدة دون التكرار

حيدث هذا . خمرج احلروف الصحيح أو عالمة الرتقيم الصحيح إىل التالميذ واحدا فواحدا

بعد قراءة معا مث . يف الفصل ا فواحداواحدالتالميذ د الوقت لتدريب بسبب عدم وجو 



 

بعد ذلك يعطى املعلم  .نص القراءة معااللرتمجة  تالميذمث سأل املعلم ال .مت قرأته من قبل

   ١٧ .نص الذى مت قرأته  من قبل و ينتهه التالميذالسؤال املرتبطة  بال

مدرسة من اللغة العربية  علمإىل م ةاليت أجراها الباحثهذا ماتأكده بنتائج املقابلة  و

أن تعليم اللغة العربية من خالل هذا الوقت فقط  ر المبونجابند ٣ يةثانو األزهر ال

استخدم طريقة القراءة، خاصة يف تدريس القراءة اجلهرية وهو يقرأ املعلم النص الذى جيد 

ة القراءة تنفيذه فقط مرة واحدة سوهذه املمار . يف كتاب الدراسية و مجيع التالميذ متابعة

تعرتف املعلم أنه خالل هذا الوقت اب و هذا احلال ليس دون االسب. و ليس فيه التكرار

و كذلك أقل الوقت جعل املعلم . اجلهريةأقل قدرة على تطوير طريقة التدريس القراءة 

 اءتأجر  .الذي عادة تطبيقه يف كثري من األحيانيأخذ احلل بإستخدم طريقة القراءة 

مستوى من الكفاءة يف  أقل عن نفسه اعرتف تلميذال .أيضا تلميذمقابالت مع ال ةالباحث

 .دائما انفسه ه الطريقةفضال عن فهم النص للمعلم فقط استخدام هذ القراءة اجلهرية

 وكان املعلم ال ميارس إىل واحدا تلو اآلخر التالميذ اليت تشكل نطق خمرج للحرف السليم

   ١٨ .أو عالمات الرتقيم



 

 ٣ية الثانو  األزهرمذرسة ن ماللغة العربية  علماليت تطبقها امل يقةاعتمادا على الطر 

  :كما يف اجلدول أدناه  تلميذالقراءة لل ةهار املفإن هذا يؤثر على  السابقر المبونج ابند

  ١.١اجلدول 

مدرسة طالبة الصف احلادى عشر من  البينات مهارة القراءة اللغة العربية لدى

  ٢٠١٦/٢٠١٧لعام الدراسيليف ر المبونج ابند ٣ة اثانوياألزهر 
 الرقم أسماء التالميذ KKM النبيجة البيان

 ١ AINA SALSABILA M ٧٠ ٨٧ كامل
 ٢ AMELIA PUTRI ٧٠ ٦٢ غري كامل
 ٣ AMILA FIFTIN S ٧٠ ٦٨ غري كامل
 ٤ ANGGI HARPANGESTI ٧٠ ٦٨ غري كامل
 ٥ ANNISA PUTRI ٧٠ ٦٢ غري كامل
 ٦ BEATRICE PERANGIN A ٧٠ ٦٨ غري كامل
 ٧ CAHYO PURNOMO ٧٠ ٦٢ غري كامل
 ٨ DANIA ADELIA S ٧٠ ٥٦ غري كامل
 ٩ DESI YULYANA H ٧٠ ٨٧ كامل

 ١٠ DEWI INDAH PURNAMA S ٧٠ ٦٨ غري كامل
 ١١ DHEA RIZQI AQLA F ٧٠ ٨١ كامل

 ١٢ DIMAS ARYANDI S ٧٠ ٦٢ غري كامل
 ١٣ DINDA REZKY WANTY ٧٠ ٨١ كامل

 ١٤ DIYAH AYU OKTAFIANI ٧٠ ٦٢ غري كامل
 ١٥ FIDYA SEPTIANI ٧٠ ٨١ كامل
 ١٦ FITRIKA PUTRI ٧٠ ٨١ كامل

 ١٧  GLESYANA ANGGAR K ٧٠ ٦٨ غري كامل
كامل ٧٠ ٨٧ HAFIDZ DIANGGARA M 



 

 ٢٣  MUHAMMAD ALWA A ٧٠ ٧٥ كامل
 ٢٤ MULYA RIZA R ٧٠ ٦٢ غري كامل
 ٢٥ NABILLA SHAFIRA ٧٠ ٦٢ غري كامل
 ٢٦ NADYA ANJANI K ٧٠ ٨١ كامل
 ٢٧ NATASYA FAIZATI ٧٠ ٨٧ كامل

 ٢٨ NIDIA CANTIKA ٧٠ ٦٢ غري كامل
 ٢٩ NOVRI SUSANTI ٧٠ ٦٨ غري كامل
 ٣٠ PUSPA DEWI R ٧٠ ٨١ كامل

 ٣١ RAUUFIKA TINDANI ٧٠ ٦٨ غري كامل
 ٣٢ RISKA AYU AMALIA ٧٠ ٦٢ غري كامل
 ٣٣ ROBI FAJ’AL ٧٠ ٦٢ غري كامل
 ٣٤ SHOFA NABILLA ٧٠ ٦٨ غري كامل
 ٣٥ SYANINDHITA HUSNA ٧٠ ٨٧ كامل

 ٣٦ TITA NURACHMA ٧٠ ٦٨ غري كامل
( ٣٨٪  كامل  ١٤ (

 
( ٦٢٪  غري كامل  ٢٢ (

مدرسة األزهر الصف احلادى عشر من  نتائج إختبار مهارة القراءةوثائق : املصدر

  .ر المبونجابند ٣ية الثانو 

  كاملالذين   تالميذال  ٣٦ واستنادا إىل اجلدول أعاله ميكن أن ينظر إليه ذلك من

 مهارةهذا يدل على أن . )٪٦٢(طالب ٢٢ غري كاملوالذين  ، )٪٣٧( ١٤كان هناك 

ناسبة ليمكن املطريقة الحىت يف هذه احلالة املطلوبة  .ال تزال منخفضة تالميذالقراءة من ال

  .تلميذالقراءة لدى ال ةمهار  رقيةت



 

Composition) الصف الحادى  ةبالفي ترقية مهارة القراءة لدى طIPA 1   مدرسة من

  "٢٠١٦/٢٠١٧ لعام الدراسيلر المبونج ابند ٣ة الثانوي األزهر

 مشكلة البحث   . ب
إىل تركيز الباحثة املذكورة أعاله، يف هذه الدراسة  البحثواستنادا إىل خلفية 

 CIRC (Cooperativeطريقة التعليم هل تطبيق " :صياغة املشكلة على  التايل

Integrated Reading and Composition) الصف  ةبالفي ترقية مهارة القراءة لدى ط

 لعام الدراسيلر المبونج ابند ٣ية من مدرسة األزهر الثانو   IPA 1الحادى 

  "؟"٢٠١٦/٢٠١٧

  فرضية العمل. ج

اليت مت الفرضية هي وحدة اجابة مؤقتة ملشكالت البحث، حىت تثبت من البيانات 

لمشاكل البحث، حيث مت  لإن الفرضية هي إجابة مؤقتة  Sugiyono و وفقا ١٩ .مجعها

ويقال أن تكون مؤقتة، ألن إجابات  .كشف املشاكل البحث يف شكل اجلملة السؤال

   ٢٠ .املعلم على أساس نظرية احلصول عليها من خالل مجع البيانات



 

الفرضية يف البحث العمل ليس فرضية اإلختالفات أو العالقات و لكن فرضية 

للوصول إىل  .إلنتاج التحسن املطلوب املقرتحإجراءات فرضية العمل حتتوى على . العمل

 الىت ميكن القيام �اأن تبدأ يف تنفيذ إجراءات  ةاملناسب، ميكن للباحث لعملاختيار ا

سعى مدخالت من الذين تأن  ثةالباح هذه احلالة ينبغييف  . املطلوبنيتحقيق التحسل

   .شكلة البحثمبترتبط 

بيان  اإلجابة املؤقتة للدراسة،من الرأي السابق ميكن معرفة تعريف الفرضية و هي 

فرضية العمل يف هذه الدراسة و  .ضعيف ومازال يتعني ثبتت صحتها على أرض الواقع

 CIRC (Cooperative Integrated Reading andطريقة التعليم تطبيق :" هي

Composition)  يف ترقية مهارة القراءة لدى طالبة الصف احلادىIPA 1   من مدرسة

  "٢٠١٦/٢٠١٧ لعام الدراسير المبونج لابند ٣ية األزهر الثانو 

  البحث اف و فوائدهدأ. د

  هدف البحث. ١

 الصف احلادى عشر ةبطالهذه الدراسة �دف لرتقية مهارة القراءة اللغة العربية لدى 



 

  منافع البحث. ٢

  : أما املنافع املرجوة من هذه الدراسة وهي

  املعلم). أ

  .القراءة متنوعة من أجل حتسني نظام التعليم قية مهارةكما دافع لرت  ).١

  .للمعلم ميكن أن يكون أكثر محاسا يف تعليم اللغة العربية). ٢

  .ميكن للمعلمني تعد أكثر استعدادا يف عملية تعليم اللغة العربية). ٣

  الطالب). ب

أن املتعلمني الذين لديهم صعوبة يف القراءة وفهم النص العريب يتم ختفيض ). ١

  .CIRCب بتطبيق الطريقة نوع احلمل

التعاون، ألن جناح الفرد من التعلم التعاوين هو من مسؤولية تعزيز روح ). ٢

  .وجناح ا�موعة هو مسؤولية الفرد .ا�موعة

  املدرسة). ج

  .رسةلرتقية نوعية التعليم يف املد

  

 



 

  الباب الثاني

  اإلطار النظري

 )CIRC( تعاوني المتكامل القراءة و تكوينطريقة التعليم ال مفهوم  . أ

 تعريف الطريقة .١

والطريقة هي الوسائل املستخدمة لتنفيذ اخلطة اليت مت إعدادها يف شكل أنشطة 

اسرتاتيجية التدريس اليت يتم  يه الطريقة ٢١  .حقيقية أو عملية لتحقيق أهداف التعليم

  ٢٢.استخدامها كأداة لتحقيق األهداف املرجوة

اليت يتم  سبيلأو ال كيفية يه لطريقةمن الشرح أعاله ميكن أن يفهم أن ا

وسيلة  يم هيالتعل طريقةيف حني أن هذا ال .استخدامها لتحقيق األهداف املرجوة

   ٢٣ .مييف حماولة لتحقيق أهداف التعل تقدمي املواد الدراسيةل

املعلم تسيطر على تعليم أو األسلوب الذى يقدىه تفسري  طريقة التعليم باعتباره 

ذلك أن الدروس اليت ميكن  و الدراسي تقدمي املواد التعليمية لكل طالب يف الفصل

  ٢٤ .التقاطها وفهمها واستخدامها من قبل الطالب بشكل جيد



 

هي سبل القيام به من قبل املعلم أو املدربني لتقدمي معلومات أو خربات   الطريقة

  ٢٥ .، وتطوير معرفة الطالب وغريهمطالبجديدة، واستكشاف جتارب ال

اختدمها املعلم يف تقدمي املواد التعليمية ليتم  لذلك طريقة التعليم هي الطرق اليت

طريقة التعليم   وباإلضافة إىل ذلك، من خالل .القبض وفهم الطالب بسهولة و جبيدة

و خربات جديدة للطالب يف شكل أنشطة  ميكن املععلم ألن يعطى املعلومات 

  .لتحقيق األهداف املرجوة يف التعليم

لتحقيق أهداف التعليم، حيتاج إىل الطريقة  من بيان اعاله ميكن أن اعرف بأن 

استخدام طريقة  التعليم املناسبة وفقا الحتياجات الطالب ومطابق مع املادة . املناسبة

إن مل يكن، فإن ذلك سيكون سببا عملية التعليم تصبح أقل فعالية أو ليس  .املقدمة

 .األمثل، مما يسبب مشاكل يف التعليم

 

 

  



 

 أقسام طريقة التعليم .٢

من أجل تسهيل يف  حيتاج املعلم إىل الطريقة يف التدريسيف أنشطة التعليم والتعلم 

م يالتعلطريقة هناك بعض أنواع من  Ridwan Abdullah Sani توفري املواد، مع ذلك وفقا

  :م هميم التعاوين اليت ميكن استخدامها املعلم يف عملية التعلييف التعل

a. Metode pembelajaran Numbered heads together 
b. Metode pembelajaran Cooperative script 
c. Metode Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 
d. Metode pembelajaran Think pair and share 
e. Metode Investigasi Kelompok 
f. Metode Team Assisted Individualization 
g. Metode Learning Together 
h. Metodepembelajaran Peer Tutoring (Tutor Sebaya)26 

 معا رقمية رؤساء ميالتعل طريقة. أ

 النصي التعاوين التعليم طريقة. ب

 )CIRC( والتكوين القراءة التعاوين املتكامل طريقة. ج

 ونصيب الزوج تعتقد هل التعليم طريقة. د

 التحقيق طريقة ا�موعة. ه

 املساعدة طريقة فريق  تفريد . و



 

Sedangkan menurut Endang Mulyatininsih ada beberapa metode pembelajaran 

yang dapat digunakan oleh guru antara lain: 

a. Metode Team-Game –Tournament 
b. Metode Team Assisted Individualization ( TAI ) 
c. Metode Learning Together 
d. Metode Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 
e. Metode Think pair and share 
f. Metode Peer Tutoring 
g. Metode Role Playing 
h. Metode Simulasi27 

الطرق اليت ميكن من بغض هناك   Endang Mulyatininsih الوقت، وفقانفس ويف 

  :استخدامها املعلم، من بني أمور أخرى

   مسابقةفريق ألعاب طريقة . أ

 )TAI(فريق مبساعدة تفريد  ةقيطر . ب

 م معايالتعل طريقة. ج

 )CIRC( كوينالقراءة والت التعاوين املتكامل ةقيطر . د

 ونصيب الزوج تعتقد هل التعليم طريقة. ه

 الزمالء اإلرشاد ةقيطر . و

 طريقة لعب التمثيل. ز



 

من  ةقيعلى الطر  ةكز الباحثتر من عدة أنواع من الطرق املذكورة أعاله، سوف 

وميكن أن تساعد  م،ييف عملية التعل علموهذه الطريقة ميكن أن تستخدم امل CIRCنوع 

أيضا هذه الطريقة ميكن أن توفر . جبيد املواد الدراسية بسهولة وإلستقبال  طالبال

 و لنشأةألنه يف هذه الطريقة يطلب من الطالب للتعاون معا  جتربة جديدة للطالب،

  .الطالب االخر وميكن تبادل معارفهم إىل كل فرد لنجاح مجاعتهم،لسؤولية امل

 CIRC (Coopertaive Integrated Reading and طريقة التعليمتعريف  .٣

Composition) 

القراءة  دريسشامل و واسع أو كامل لت نطامهو   CIRCم التعاوين نوعيالتعل

هو عبارة عن  CIRCنوع  ميالتعلأن الطريقة  ميكن أن نعرفرأى من  و  ٢٨ .والكتابة

ي ه ه الطريقةهذ .مصممة عمدا لتعليم القراءة والكتابة كاملة و سلسلة شاملة و

  .القراءة والكتابة ةمهار  يقةلرت  ةدقيق مطابقة و

Di dalam buku Menjelajah Pembelajaran inovatif, Suyatno menyebutkan 

metode pembelajaran kooperatif tipe CIRC dikembangkan oleh Steven, Slavin 



 

yang digunakan dalam pembelajaran bahasa, yakni kemampuan menulis dan 

membaca tingkat tinggi..29  

طريقة أن   CIRC نوع Suyatno وقال م املبتكر،ييف الكتاب استكشاف التعل

 CIRC.  ١٩٨٠ زمالؤه يف �اية عام  و Steven، Slavinاليت وضعها  م التعاوينيالتعل

والقدرة على القراءة والكتابة  م اللغة،يم التعاوين املستخدمة يف تعليهي تقنيات التعل

 نوع م طريقةيتعلالمستوى عالتعرفان املذكورة أعاله يوضح أن هذا النوع من طريقة 

CIRC  القراءة والكتابة ةم اللغة، وخاصة يف مهار ياليت متجهة لتعل طريقة.  

 طالب ليدرسونفرق التعاونية ملساعدة ال يستخدم CIRC واهلدف الرئيسي من

 CIRC مييف طريقة التعل .٣٠اليت ميكن تطبيقها على نطاق واسع القراءة وة  الفهم قدر 

ميكن أن تأخذ الفكرة الرئيسية أو  و فهم قراءة النصوص معاعلى الطالب لجيب 

مث، جترأ الطالب للكشف عن الفكرة الرئيسية أو االستنتاج عن طريق  .النص إستنتاج

ضرورية جدا يف القدرة على القراءة هذا هو املكان الذي هي  .استخدام لغات أخرى

بعضها البعض بني أعضاء ا�موعة جيب  .تعاون أعضاء يف ا�موعةال واالستيعاب و

أن تتحمل املسؤولية وتشجيع بعضهم البعض مع أفكار أو مفاهيم كل فرد يف فهم 

نصوص القراءة



 

االستفادة من  هيقصة األساسية الك CIRC رئيسيا من أنشطة تركيزواحد 

الطالب الذين يعملون يف فرق متعاونة على هذه : الوقت يف العمل ويصبح أكثر فعالية

األنشطة، واليت يتم تنسيقها مع تعاليم اجلماعات القراءة، من أجل حتقيق أهداف يف 

الدافع الطالب  و. اإلمالء الرسائل و قراءة جماالت أخرى مثل فهم القراءة واملفردات و

بعضها البعض يف هذه األنشطة أو االعرتاف األخرى اليت تقوم على لتعاوين اللعمل 

   ٣١ .م لكافة أعضاء الفريقيالتعل

تتكون  متجانسة، ويف جمموعات صغرية  طالبتوضع ال م،يتعلاليف هذه طريقة 

، متوسطة أو ضعيفة، طالب املاهريف هذه ا�موعة هناك ال .من أربعة أو مخسة طالب

يف هذه ا�موعة ال مييز اجلنس أو  .كل لبعضهم البعض  ون باملطابقوجيب أن يشعر 

لكنها ستكون أفضل عندما تكون يف جمموعة،  طالبأو مستوى الذكاء لدى ال قبيلةال

قبل تشكيل  .طالبالذي ميلك قدرة أكرب من غريه من ال طالبهناك واحد ال

ويتم تدريسها لتكون  ت،الطالب كيفية العمل معا يف جمموعا دريسهاا�موعة، يتم ت

املستمعني جيدة، ميكن أن تعطي تفسريات �موعة من األصدقاء، ومناقشة وتشجيع 



 

الطالب إلتقان األفكار الرئيسية من اخلطاب والقدرة على القراءة والكتابة قدرات أكثر 

  .معا

 CIRC (Cooperative Integrated Reading andطريقة التعليم في  العناصر .٤

Composition) 

: الثمانية عناصروتشمل هذه  .م لديه مثانية عناصريمن طريقة التعل CIRC  نوع

 )٢( .طالب ٥أو  ٤ق، وهي تشكيل جمموعة غري متجانسة تتكون من افر  ).١(

قيمة مت احلصول عليها من متوسط  على سبيل املثال، اختبار حتديد املستوى،

االختبارات اليومية قبل أو بطاقات التقرير أن املعلم يعرف نقاط القوة والضعف من 

يف جمموعة خللق  تدريبتنفيذ ال الطالب اإلبداعية، )٣( .الطالب يف جمال معني مقرها

وهي  دراسة فريق، )٤( .حالة حيث يتم حتديد جناح الفرد أو يتأثر جناح اجلماعة

اليت حتتاج  موعةاملعلم �و يساعد م اليت تقوم �ا جمموعة يمراحل اإلجراءات التعل

 )٦( .عمل الفريقل إعطاء النتيجةوهي  هداف الفريق واالعرتاف الفريق،أ)٥( .إليها

 .العمل اجلماعي إعطاء املعلم قبل منفرتة وجيزة و هو إعطاء املواد  تعليم جمموعة،



 

م مع اسرتاتيجيات حل يوهي تقدمي ملخص للمادة من املعلم يف �اية الوقت يف تعل

  ٣٢ .املشكلة

وهناك  CIRCنوع  طريقة التعليم إليه أن يف نعرفمن الشرح أعاله ميكن أن   

م نوع يطريقة التعله هي األجزاء  يف سلسلة من هذ العناصر .العناصرالعديد من 

 عناصر فتعليممع وجود هذه ال .مع بعضها البعض عناصرمرتابطة هذه ال . CIRCمن

  .لألهداف املرجوةمطابق  عليمبعد ذلك سيتم ت CIRC مع نوع

 CIRC خطوات طريقة التعليم نوع .٥

Menurut Agus Suprijono berikut adalah langkah-langkah penerapan metode 
pembelajaran tipe CIRC sebagai berikut: 

7) Guru membentuk kelompok-kelompok yang masinng-masing terdiri dari 4 
siswa secara heterogen  

8) Guru memberikan wacana sesuai dengan topik pembelajaran. 
9) Siswa bekerja sama saling membaca dan menemukan ide pokok kemudian 

memberikan tanggapan terhadap wacana yang tertulis pada lembar kertas. 
10) Siswa mempresentasikan/membacakan hasil diskusi kelompok. 
11) Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan 
12) Penutup. 33 

  

   :كما تلي CIRC نوعهذه خطوات تطبيق طريقة التعليم  Agus Suprijono وفقا

 طالب بتباين ٤من  هنتتكون كلالىت املعلم تشكيل جمموعات ) أ



 

 .ميوضوع التعلمب ةاملناسب قراءةالاملعلم يعطي ) ب

الطالب التعاون مع بعضهم البعض لقراءة والعثور على الفكرة الرئيسية مث الرد ) ج

 .على ورقة من الورق ةكتوبامل قراءةالعلى 

 .تال نتائج املناقشات اجلماعية/ الطالب عرض ) د

 .الطالب استنتاجات معا و علمالجتعل ) ه

 .اخلامتة) و

هلا أنشطة التعليم  CIRCمن اخلطوات اعاله ميكن أن نعرف أن طريقة التعليم نوع   

 ٥حىت  ٤اوال جيب على املعلم لينقسم الطالب إىل ا�موعات التعلم الىت تتكون من 

. أشخاص املتجنسة من الطالب الذين ميلكون املنخفضة من القدرة، متوسطة و عالية

مث يعطى . فاألفضل إذا كان يف ا�موعة هناك واحد من الطالب الذي أمهار من األخر

مث الطالب الذين قد شكل يف ا�موعات . ءة أو النص املطابق مبوضوع التعليماملعلم قرا

  .والرد على اخلطاب أو النصهم يتعاون و يناقشون و يتقارئون، حبث الفكرة الرئيسية 

اليت مت املذكورة سيتم مناقشتها و الطالب تبادل الرأي بعضهم البعض مث الفكرة الرئيسية 

الذين سيتم بعد ذلك استخالص  طالبعلى قراءة من اللتطوير املعرفة والقدرة 

األفكار  من تعزيز/ برهان ليعطى  يف هذا العرض جيب املشاركني .استنتاجات لتقدميها



 

دور املعلم يف . ة األخرىتلقي االنتقادات واالقرتاحات واحلجج من ا�موع لتقدمي و

اخلطوات األخرية يف  .توفري وقدمت تعزيزات من نتائج املناقشات جمموعة الطالب

يصنع املعلم و الطالب اإلستنتاج من كل سلسلة األنشطة و هي  CIRCالطريقة 

 .اإلستنتاج األخري من العرض

Senada dengan pendapat di atas, menurut Ridwan Abdullah Sani langkah-
langkah yang terdapat dalam metode pembelejaran tipe Circ adalah sebagai berikut: 

1) Guru membagi peserta didik menjadi dua kelompok 
2) Guru memberikan wacana/wacana kepada tiap kelompok untuk dibaca dan 

dibuat ringkasannya 
3) Guru menetapkan kelompok yang berperan sebagai penyaji dan kelompok 

yang berperan sebagai pendengar 
4) Kelompok penyaji membacakan rinngkasan bacaan selengkap mungkin, 

dengan memasukan ide-ide pokok dalam ringkasa. Sementara itu, kelompok 
pendengar: (1) menyimak/ mengoreksi/ menunjukan ide-ide pokok yang 
kurang lengkap; (2) membantu mengingat/ menghafal ide-ide poko dengan 
menghubungkan materi sebelumnya atau dengan materi lainnya. 

5) Kelompok bertukar peran, yaitu kelompok yang semula menjadi penyaji 
menjadi pendengar dan sebaliknya 

6) Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi bersama-sama. 34 

 CIRC اخلطوات الىت موجودة يف طريقة التعليم نوع Ridwan Abdullah Sani  و كذلك وفقا

  :كما تلي

 جمموعتني إىل الطالب املعلم يقسم) أ

 وتلخيص للقراءة جمموعة كل إىل اخلطاب/  القراءة يعطي املعلم) ب

 املستمع بدور تقوم اليت وا�موعة مقدم بدور تقوم اليت ا�موعة املعلم تعيني) ج



 

 األفكار إدراج خالل من وجه، أكمل على القراءةاستنتاج  العرض ا�موعة يقرأ) د

/  االستماع) ١: (املستمعني من موعةا� نفسه، الوقت ويف. خلصة يف الرئيسية

 حفظ/  تذكر على يساعد) ٢. (مكتملة غري الرئيسية األفكار عرض/  تصحيح

 .أخرى مواد أي مع أو السابقة، املواد ربط خالل من األفكار

 من العرض يكون األصل يف كان اليت ا�موعة هي و األدوار، جمموعة عكس) ه

 بالعكس والعكس  املستمعني

   .معا مناقشة الطالب خيتتم) و

يشكل هي  CIRCمن الرأي اعاله ميكن نعرف أن اخلطوات يف طريقة التعليم نوع   

يعطى املعلم قراءة املطابقة مبموضوع التعليم إىل كل جمموعة . املعلم الطالب إىل فرقتني

سوف أن يكون جمموعة من احملاضرين الىت  حتديد املعلم جمموعة. ليقرئون و ليستخلص

يف كل جمموعة بعضهما البعض يف  طالبال يقرئون . املستمعني من ا�موعتني و

 صديقالمع  .قرأةكل فرد جيب أن تعطي ردا على  ،من قراءةالرئيسية العثور على الفكرة 

كل   إىل اإلستنتاج من �موعة، ومناقشة األفكار الفردية أو ردودهم وبعد ذلك حبثا يف

مث يعرضون نتائج من مناقشات ا�موعات، جيب على كل جمموعة أن  .األفكار أو الرد

وفري التعزيز أو دعم فكرة عن نتائج مناقشات تيقدمون نتائج من املناقشات جمموعتهم، ب



 

Sedangkan menurut pendapat Robert E. Slavin proses yang ada didalam 
kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran tipe CIRC adalah: 

1) Tindak Lanjut, pengajaran membaca adalah penggunaan kelompok 
membaca yang terdiri atas para siswa dengan tingkat kinerja yang sama. 

2) Membaca Lisan , membaca dengan keras merupakan bagian yang 
memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan pembaca pesan dan 
pemahaman 

3) Kemampuan memahami bacaan, pemahaman dapat dikembangkan dengan 
mengajari siswa kemampuan-kemampuan merangkum, mempertanyakan, 
menjalaskan, dan memprediksi 

4) Menulis dan seni berbahasa.
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بإستخدام طريقة  العملية الىت موجودة يف أنشطة التعليم Robert E. Slavin اما وفقا  

  :و هي CIRCالتعليم نوع 

متابعة، وتعليم القراءة هو استخدام جمموعات القراءة تتكون من الطالب مع نفس ) أ

 .املستوى من األداء

هي جزء من أثر إجيايب على قدرة  القراءة عن طريق الفم، والقراءة بصوت عال) ب

 القارئ  الرسائل و الفهم

القدرة على فهم القراءة و الفهم ميكن تطوير قدرة  تلخيص مهارات الطالب، ) ج

 والتشكيك، و تبيني وحتديد

       .الكتابة وفنون اللغة) د

من بيان اعاله ميكن أن نفهم أن العملية الىت وجدت يف أنشطة التعليم بإستخدام   

يف هذه أنشطة و هي خيتار املعلم الطالب أول ما يفعل املعلم  CIRC طريقة التعليم نوع



 

مث قراءة  .سيتم توزيعها على ا�موعات األخرى طالبمن املعلم واليت ستكون ال

، هذه أنشطة ميكن أن يعطى أثر اإلجيابية إىل قدرة القراءة و اللسان، القراءة اجلهرية 

�م و يطلب القراء أنشطة وتلقي ردود الفعل منعالوة على ذلك القراءة اجلهرية . الفهم

مث . الطالب لقراءة ألصدقائهم يف ا�موعة و ميارسون كيفية إستيجاب أنشطة قراء�م

لقراءة الىت ميكن تطبيقها على نطاق واسع، القجرة فهم القراءة، مساعدة الطالب لفهم ا

يف هذه أنشطة يفهمون الطالب قراءة من موضوع التعليم و ميكن تطبيقها و تطويرها 

ميكن أن نتصور واالبتكار يف تطوير أفكار  اليت ميكن  طالبال .على نطاق واسع

الكتابة و  اخلطوة األخرية وهي .ناقشات أو استنتاجا�ماملاستخدامها أكثر من  نتائج 

فّن اللغة، عند يعثرون الطالب الفكرة الرئيسية فتلك الفكرة سوف يعرضون و يكتبون و 

تدريب الطالب  يف هذا النشاط يتم .أكثر إثارة لالهتمام وأسهل للفهم بعبارة أخرى

احلق يف إبداء استنتاج حول نتائج مناقشات  على اختيار الكلمات أو اللغة املناسبة

 .جمموعتهم

وسوف  Agus Suprijonoمن العديد الراي اعاله إستخدمت الباحثة اخلطوات من   



 

 طالبكل منها من أربعة أو أكثر من ال  مت تشكيل الطالب إىل جمموعات، تتكون). ١

  .يف ا�موعة وهناك واحد أو أكثر الطالب الذين لديهم املزيد من القدرات

  .ميملوضوع التعل ةاملناسب قراءةاملعلم يعطي ال). ٢

 ةمكتوب قراءةالعثور على الفكرة الرئيسية مث الرد على  قراءة معا ويف  طالبيتعاون ال). ٣

  .على ورقة من الورق

  .موعةتال نتائج املناقشات ا�/  عرضطالب ال .)٤

  ).اتالتعزيز (توفري املعلم التعزيز  .)٥

  .جعل معا استنتاجات طالبال علم وامل .)٦

 CIRC مزايا من طريقة التعليم نوع .٦

Menurut Miftahul Huda metode pembelajaran tipe CIRC memiliki kelebihan 
yaitu sebagai berikut: 

1. Pengalaman dan kegiatan belajar siswa akan selalu relevan dengan tingkat 
perkembangan anak 

2. Kegiatan yang dipilih sesuai dengan dan bertolak dari minat dan kebutuhan 
siswa 

3. Seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi siswa sehingga hasil belajar 
siswa akan dapat bertahan lebih lama 

4. Pembelajaran terpadu dapat menumbuhkembangkan keterampilan berfikir 



 

7. Pembelajaran terpadu dapat menumbuhkembangkan interaksi sosial siswa, 
seperti kerja sama, toleransi, komunikasi, dan respek terhadap gagasan orang 
lain 

8. Membangkitkan motivasi belajar serta memperluas wawasan dan aspirasi 
guru dalam mengajar. 36 

  

  :هلا مزايا كما تلي CIRC طريقة التعليم نوع Miftahul Huda وفقا

الطالب سوف تكون دائما ذات الصلة ملستوى النمو التعليم  أنشطة و اخلربات. أ

  .الطفل

  .، وبدأت مصاحل واحتياجات الطالبإرادة الطالبويتم اختيار األنشطة وفقا . ب

م الطالب سوف يم أكثر وضوحا للطالب حبيث نتائج تعليالتعلأنشطة  كل. ج

  .تستمر لفرتة أطول

  .التفكري للطالب ةم متكامل ميكن تطوير مهار يتعل. د

جه كثري و وفقا ملشاكل ا) يدةمف(م املتكاملة اليت هي واقعية ييقدم ألنشطة التعل. ه

  .من األحيان يف حي الطالب

م ديناميكية، األمثل يم متكامل ميكن أن تعزز الدافع لدى الطالب حنو تعليتعل. و  

  .واملناسب

التفاعل االجتماعي لدى الطالب، مثل التعاون  نشأةم متكامل ميكن يتعل. ز

  .والتسامح والتواصل واحرتام أفكار اآلخرين

 م وتوسيع آفاقهم وتطلعات املعلم يف التدريسيالدافع للتعلتوليد . ح

 اهل ه الطريقةهذ. بعض مزايا الذي قد ذكرت اعاله هلا CIRCطريقة التعليم نوع   



 

يتم عرضها أو تسليمها أمام واليت سوف  ملناقشةا من األفكار الرئيسية ونلصخيو 

 .األصدقاء أو ا�موعات األخرى

 Sedangkan menurut Agus suprijono metode pembelajaran tipe CIRC 
memiliki kelebihan sebagai berikut: 

a. Dalam proses belajar mengajar, siswa dapat memberikan tanggapan secara 
bebas 

b. Siswa dilatih untuk dapat bekerjasama dan menghargai pendapat orang lain 
c. CIRC amat tepat untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam 

menyelesaikan soal pemecah masalah 
d. Dominasi guru dalam pembelajaran berkurang 
e. Siswa termotivasi pada hasil secara teliti, karena bekerja dalam kelompok 
f. Para siswa dapat memahami makna soal dan saling mengecek pekerjaannya 
g. Membantu siswa yang lemah 
h. Meningkatkan hasil belajar  
i. Pengalaman dan kegiatan belajar anak didik akan selalu relevan dengan 

tingkat perkembangan 
j. Seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi anak didik sehingga hasil belajar 

anak didik akan dapat bertahan lebih lama 
k. Membangkitkan motivasi belajar, memperluas wawasan dan aspirasi guru 

dalam proses pembelajaran. 37 
  

   :هلا مزايا كما تلي CIRC طريقة التعليم نوع Agus suprijono وفقا
  .م، وميكن للطالب يستجيب حبريةييف عملية التعل. أ  

  .ويتم تدريب الطالب لتكون قادرة على التعاون واحرتام آراء اآلخرين. ب  

  .الطلبة يف حل املشاكل ةهو مناسب جدا لتعزيز مهار  CIRC. ج  

            .اهليمنة املعلم ينقصون. د  

  .جمموعاتالدافع الطالب على النتائج بعناية، ألن العمل يف . ه  



 

  .مساعدة الطالب الذين ضعيفة. ز  

    .مينتائج التعل رقيةت. ح  

  .م من الطالب سوف تكون ذات الصلة ملستوى النموياألنشطة التعل اخلربات و. ط  

الطالب سوف م يم أكثر وضوحا للطالب حبيث نتائج تعليالتعلأنشطة  كل. ي

  .تستمر لفرتة أطول

 ميم، وتوسيع آفاق وتطلعات املعلم يف عملية التعليتوليد الدافع للتعل. ك  

بعض مزايا، اوال  هلا CIRCطريقة التعليم نوع  اعاله Agus Suprijonoمن الرأي   

 جمموعة تصدر والطالب. ميكن للطالب إلعطاء اإلستجابة من القراءة املناسبة مبوضوع حبرية

 من الرأي واحرتام معا العمل على الطالب تدريب ويتم. القراءة يف االستجابات من متنوعة

و يشعرون مناسب جدا لزيادة  CIRC طريقة .واحدة جمموعة أصدر استجابة أو صديق

يف هذه الطريقة أيضا سيتم ختفيض دور . مهارة الطالب، وخاصة مهارة القراءة والكتابة

وعالوة على ذلك، سوف يكون الدافع . حمورها إىل الطالبحىت تعليم أكثر . املعلم

للطالب ليكون أكثر دقة يف حتديد نتائج املناقشة اليت يريدون عرضها أمام ا�موعات 

 .وبسبب هذه الظروف، فإن شعور املسؤول عن جناح جمموعته تنمو داخل كل فرد. األخرى

 األصدقاء من أكثر أو واحد ببسب ضعيفة أو منخفضة قدرة تساعد سوف الطريقة هذه مث



 

 معرفتهم تتطور وأل�ا وضوحا أكثر التعليم اخلربة و األنشطة .للطالب التعليم ترقية نتائج

 الدافع توليد أيضا ميكن النشاط هذا. أطوال لفرتة تستمر سوف الدراسة نتائج أن بذلك

  .للطالب البصرية وإضافة توسيع يف للتعليم،

 باستخدام الطريقة التعليم عملية أن نرى أن ميكن أعاله وصفها مت اليت املزايا من  

 وخاصة اللغة، تعليم يف مشكلة لديه الذي يكمن للمعلم. املزايا من هلا العديد CIRC نوع

 هذه الطريقة من للمعلم إلختيار يكفي مبا الشعور ذكرها مت اليت املزايا و الكتابة القراءة مهارة

 .اللغة تعليم األنشطة

 CIRCمن طريقة التعليم نوع  اعيوب .٧

Selain memiliki kelebihan setiap metode pembelajaran pasti memiliki 
kekurangan dalam penerapannya. Menurut Agus Suprijono berikut kekurangan 
metode pembelajaran tipe CIRC: 

a. Pada saat dilakukan persentasi terjadi kecenderungan hanya siswa pintar 
yang secara aktif tampil menyampaikan gagasan 

b. Siswa yang pasif akan merasa bosan sebagai tanggung jawab bersama. 38 
  

 .تطبيقها يف عيوب لديها بالتأكيد تعليم طريقة كل مزايا وجود إىل باإلضافة

  :CIRC هذ هو العيوب من طريقة التعليم نوع Agus Suprijonoوفقا 

 بنشاط يؤدون الذين الذكية الطالب فقط ميل هناك كان العرض وقت يف. أ



 

 هي CIRC نوع التعليم طريقة تطبيق يف أن يفهم أن ميكن أعاله الشرح من

 الذين الذكية إىل الطالب فقط ميل هناك كان العرض، وقت يف  العيوب أوجه

 على جيرؤون الذين األذكياء الطالب فقط امليل .واألفكار التعبري بنشاط يؤدون

 على جنرؤ ال الذي الرأي هو هذا أن حيدث أن ميكن ذلك ألن. أفكارهم تقدمي

 أن حني يف .األحيان من يف كثري  اعتادوا الذين الطالب فقط مجاعتهم التحدث

 مل لكنها أصدقائهم من جمموعة أمام الرئيسية أفكارهم رأي ينشرون الذين اآلخرين

 وليس ذلك، إىل وباإلضافة. األصدقاء من أخرى جمموعة أمام الظهور على جترؤ

 .ا�موعة جناح يف باملسؤولية الشعور لديهم الطالب مجيع

Senada dengan pendapat di atas menurut Slavin menyebutkan kekurangan 
dalam penerapan metode pembelajaran tipe CIRC: 

a. Pada saat presentasi hanya siswa yang aktif tampil 
b. Tidak semua siswa bisa aktif mengerjakan soal dengan teliti. 39 

  

 يذكر العيوب فب تطبيق طريقة التعليم نوع Slavinكما الراي املذكور وفقا 
CIRC  :  

   .أداء الناشطني الطالب فقط عرض عندما. أ

  .بعناية املشاكل على بنشاط العمل الطالب جلميع ليس. ب



 

 وجود CIRC نوع التعليم طريقة تطبيق أن إىل ينظر أن ميكن أعاله رأي من

 كل عن و الطالب الذين يعرض اجلماعية، املناقشات نتائج عرض عندما العيوب أنه

 االعتقاد إىل فقط جيرؤ آخرين أن حني يف ونشطة، ذكية هم الذين الطالب من جمموعة

 يعملون العمل الطالب مجيع ليس أن هو الطريقة هذا من أكثر واحد عيب. ا�موعة يف

  .باملسؤولية الشعور لديهم الطالب كل وليس املشاكل، على الدقيق

 القراءة مهارة مفهوم  . ب

 تعريف مهارة القراءة .١

لفعل (ندونسية هي الذكاء و املهارات املاهرة وفقا القاموس العامة اال  

 .)الشئ
بينما القراءة هي عملية جترى واستخدامها من قبل القراء للحصول على ٤٠

 .اللغة املكتوبةالرسالة اليت ستقدم من قبل املؤلف من خالل وسيلة من الكلمات أو 

٤١ 

. القراءة هي عملية يقوم �ا القارئ على فهم الرسالة اليت نقلها املؤلف إذان 

أو العملية املعرفية اليت تسعى إىل  نشطةأن القراءة هي األ Dalman كما يتضح من



 

لذلك، القراءة ليست جمرد نظرة على جمموعة من . قروءاملنص ال فهملالتفكري 

اخلطاب وحدها، ولكن حىت أكثر  و فقرة و مجلة و كلمة  من الرسائل اليت شكلت

حبيث  معىن كتابة ذات/ عالمة / لفهم وتفسري رمز  انشطة يمن ذلك أن القراءة ه

 ٤٢ .القراءلت إىل حصألقاها الكاتب الىت  ميكن رسالة

من  الشرح السابق أن القراءة هي عملية التفكري لفهم حمتوى النص من 

 اخلطاب، فقرة وال و القراءة ليست جمرد �جئة احلروف يف كلمة واحدة قراءة ألن

  وياكتابة معن أن القراءة يتطلب فهم داللة ورمزا على ذلك ولكن أيضا أكثر من

  .أن يفهمها القارئالكاتب الرسالة اليت قدمها حىت 

القراءة هي أساس من األسس   Muhammad Kamil Naqoh وفقا  و  

يف  حيدث وأن يسمع  اجلزء األهم  القراءة م لغة أجنبية، مثيالالزمة لتعلاملهارات 

  املهاراتمن  األساسيةالقراءة مهارة ميكن أن ينظر املذكورة  من اآلراء ٤٣ .م اللغةيتعل

 م اللغة العربية هناك بعض املهارات ولكن يتعليف  م اللغات األجنبية،يالالزمة لتعل

 .األساسية أو األوىل ةمهار القراءة 



 

 Menurut Wahab  Rosyidi dan Mamlu’ Ni’mah  membaca atau qiro’ah 

adalah melihat dan memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan 

atau didalam hati dan mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Jadi 

membaca mencakup dua kemahiran yaitu mengenali simbol-simbol tertulis 

yang ada di dalamnya dan memahami isinya. 44 

نفهم مضمون ما  أن نرى و يقراءة هال   Mamlu’ Ni’mah و Wahab  Rosyidi وفقا

مهاران تضمن ت يف القراءة .هنطقكتوب مع صرحية أو يف الكبد ولتوضيح أو املهو 

 .فهم حمتوياته تعرتف حرف مكتوب فيه وو مها اثنني من 

تالوة من الرموز  القراءةمن الشرح أعاله ميكن أن يكون مفهوما أن    

عن  املواد الدراسية  عرضت هي القراءة ةيف حني مهار  .املكتوبة وفهم معىن ما يقرأ

. طالبموضوعات القراءة، تليها ال علمامليقرا  و ،طريق األولوية األوىل على القراءة

والفم لتدريب لطالقة  اللفظية أو السرد إىل الفم، مهارةهذه التمارين  تركز على 

قادرة على ترمجة وفهم و هو  القراءة  ةمهار اهلدف من  ٤٥ .والوئام والروح الرياضية

 ٤٦ .جيدا

التعريفات اعاله ميكن أن نفهم أن مهارة القراءة و هي تعليم القراءة و  من   

 يف حني أن الطريقة. ميكن قراءة بشكل صحيح وفهم ما يقرأون طالبحبيث ال هدفه



 

. ةصمتالقراءة الأو  اجلهريةيقدم درسا يف كيفية قراءة، إما للقراءة  املستخدمة وهي

الكلمات واجلمل يف اللغة العربية بشكل ومن املتوقع أن الطالب قادرون على نطق 

 .صحيح، بطالقة وبالغة

 أنواع  القراءة .٢

Menurut pendapat Ali Al-Khuli bahwa Kegiatan membaca dapat digolongkan 

menjadi beberapa jenis,  diantaranya: 

a. Membaca Nyaring  (qiro’ah jahriyah) 
b. Membaca Intensif ( qiro’ah Mukatsafah) 
c. Membaca Ektensif ( qiroa’ah al-muassah ) 
d. Membaca dalam Hati (qiro’ah shomitah). 47 

 

 :القراءة ميكن تصنيفها إىل عدة أنواع، مبا يف ذلك نشطةأن األ Ali Al-Khuli وفقا

 )عال القراءة بصوت( القراءة اجلهرية. أ

  املكثفة  القراءة. ب

 املواسعة قراءة. ج

  الصمتة القراءة. د

على القراءة  ةالباحث ركزتمن الرأي املذكور أعاله يف هذه الدراسة     

، )عالية(بصوت عال  طالبنوع من القراءة اليت يعرب الي ه اجلهريةقراءة ال. اجلهرية



 

 اجلهرية أن القراءة  Dalman و عرب  ٤٨ .الطالب األخر بإهتمام كبري بينما يستمع

الطالب أو القراء جنبا إىل جنب مع  و علمالنشاط أو األنشطة اليت هي أداة للم يه

  ٤٩ .كاتباملشاعر من ال و األفكار اآلخرين أو املستمع العتقال أو فهم املعلومات و

يقرأ  رءةاجلهرية هي انشطة القميكن أن نرى أن القراءة  شرحه مما سبق    

 هذا النشاط هو وسيلة للمعلم و. صوت الكتابة بصوت عال أن يفهمها املستمع

بل أكثر من ذلك، ويعترب الطالب . الطالب على التقاط املعلومات الواردة يف النص

 .قادرا على فهم إذا وصلت بعض املؤشرات

Menurut Abu Bakar Muhammad berikut adalah indikator kemahiran membaca 
nyaring yaitu terdiri dari: 

1. Ketepatan bunyi 
2. Ketepatan intonasi 
3. Suara inggi dan rendah  
4. Memperhatikan tanda baca. 50 

، ويتألف اجلهريةالتالية هي مؤشرات الكفاءة القراءة  Abu Bakar Muhammad وفقا

 :من

 دقة الصوت. ١

 التجويد دقة. ٢



 

 .نخفضةامل و العالالصوت . ٣

  .االهتمام لعالمات الرتقيم. ٤

 هو رئيسي بشكل أكد والىت  اجلهرية، القراءة أنشطة أن سبق مماو يستند 

خمرج  من كل يف حيث العربية، اللغة دقة الصوت على حبفظ القراءة على القدرة

 الذي و التعبري الكمال إيقاع يف و أخرى جهة من الصوت خصائص عن فضال

 لعالمات االهتمام و أخرى، مرة و ال تتكرر املتوقفة ال تيار املؤلف، شعور يصف

  .الرتقيم

 أهداف مهارة القراءة .٣

Menurut Syaiful Mustafa bahwa dalam membaca ada duatujuan yang harus 
dicapai, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.Adapun tujuan umumnya yaitu sebagai 
berikut: 

a. Mengenali naskah tulisan suatu bahasa 
b. Memaknai dan menggunakan  kosakata asing 
c. Memahmi informasi yang dinyatakan secara eksplisit dan emplisit 
d. Memhami makna konseptual 
e. Memahami nilai komunikatif dari satu kalimat 
f. Memahami hubungan dalam kalimat, antar kalimat, antar paragraf. 
g. Menginterprestasi bacaan 
h. Mengidentifikasi informasi penting dalam wacana 
i. Membedakan antara gagasan utama dan gagasan penunjang 
j. Menentukan hal-hal penting untuk dijadikan rangkuman. 

 



 

d. Menceritakan kembali isi bacaan pendek 
2. Tingkat Menengah 

a. Menemukan ide pokok dan ide penunjang 
b. Menceritakan kembali isi bacaan pendek 

3. Tingkat lanjut 
a. Menemuan ide pokok dan ide penunjang  
b. Menafsirkan isi bacaan 
c. Membuat inti sari bacaan 
d. Menceritakan kembali berbagai jenis bacaan51 

هدفان اّلذان جيب على حتقيقها، و  هناك القراءة يف  Syaiful Mustafa ووفقا

 :يلي كما هي العامة األهداف مها هدف العامة و هدف اخلاصة

  .لغة من خمطوطة االعرتاف. أ

   .األجنبية املفردات واستخدام تفسري. ب

 .و ضمين صراحة فهم املعلومات. ج

 .املفاهيمي املعىن فهم. د

 .واحدة مجلة من التواصل قيمة فهم. ه

 .الفقرات بني اجلمل، بني اجلملة، يف العالقة فهم. و

 .التفسريية القراءة. ز

 .القراءة يف اهلامة املعلومات حتديد. ح

 .الداعمة واألفكار الرئيسية الفكرة بني التمييز. ط

  .موجز تستخدم أن جيب اليت اهلامة األشياء حتديد. ي

 :أخرى أمور بني من اللغة الطالب، ملستوى مطابق هو اخلاصة وهدف   

 اإلبتدائية مستوى. ١



 

 .الرئيسية األفكار و الكلمة على العثور. ج

 .قصرية قراءات حمتوى رواية. د

 مستوى املتوسطة. ٢

 األفكار ودعم الرئيسية الفكرة على العثور. أ

 قصرية قراءات حمتوى رواية. ب

 املتقدم. ٣

 األفكار ودعم الرئيسية الفكرة على العثور. أ

 القراءة مضمون تفسري. ب

 .القراءة جوهر جعل. ج

   .القراءة من خمتلفة أنواع سرد. د

القراءة وتنقسم اىل  ةمن مهار  دفميكن أن يكون مفهوما أن اهل شرحه مما سبق 

نفسه هو معرفة خمطوطة من  ةالعام هدفمن  .اخلاصة هدف العامة و هدفجمموعتني 

 يف يف القراءة، وحتديد املعلومات األساسية يف القراءة وغريها، ةوفهم معىن الوارد لغة،

 مطابقاصة من القراءة نفسها إىل عدة مستويات اخل دفهل مهارة القراءةحني تنقسم 

من القراءة هو االعرتاف رموز لغة،  دفأما بالنسبة للمبتدئني اهل. الطلالب ملستوى اللغة

هلدف القراءة من املستوى املتوسط هو العثور على الفكرة الرئيسية . ومعرفة كلمة وغريها



 

 شرات مهارة القراءةؤ م .٤

م اللغة العربية احلادية عشرة يبناء على كتاب املدرسة العربية أن مؤشرات تعل  

  :النحو التايل على ٢٠١٣للمناهج يف عام 

1. Mampu mengidentifikasi bunyi, ujaran, (kata, frasa, atau kalimat) 

2. Mampu memperoleh informasi umum atau rinci dari teks lisan 

sederhana 

3. Mampu menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat 

4. Mampu melakukan dialog sederhana 

5. Mampu membaca nyaring kata, frasa, atau kalimat dalam teks sederhana 

6. Mampu mengidentifikasi teks dan memperoleh informasi dari teks 

7. Mampu menulis dan melengkapi kata, frasa, dan kalimat 

8. Mampu mengungkapkan informasi secara tertulis dalam kalimat 

sederhana. 52 

م اللغة العربية يأن املؤشرات اليت ينبغي حتقيقها يف تعل يقال الرأي أعالهمن 

 :على النحو التايل ٢٠١٣يف املناهج الدراسية من عام  عاليةمستوى املدارس ال

كان  الطالب قادرين على حتديد أصوات الكالم كلمات لطيفة أو عبارات أو مجل،

 الب قادريناملنطوق بسيط،  الطالطالب قادرين على احلصول معلومات من النص 

والطالب قادرين على أداء حوار بسيط،  لنقل املعلومات مع السليم عن طريق الفم،



 

والطالب قادرين على قراءة النص بصوت عال يف بسيط، والطالب قادرين على 

الكتابة وإكمال كلمة، عبارة أو مجلة، وكان الطالب قادرين على الكشف عن 

  .بة يف مجل بسيطةاملعلومات يف الكتا

 :على النحو التايل   Syaiful Mustafaمهارة القراءة وفقا  يف حني أن مؤشر  

1. Siswa mampu membaca sebuah teks Arab dengan bacaan yang benar. 

2. Siswa mampu memahami bacaan secara benar.  

3. Siswa mampu menerjemahkan bacaan secara benar. 

4. Siswa tahu kedudukan bacaan setiap kata dan bisa menceritakan ulang 

dengan   memakai bahasanya sendiri. 53 

القراءة هي كما  رةم مهايمن الرأي أعاله أن املؤشرات اليت ينبغي حتقيقها يف تعل

على قراءة النص بشكل صحيح، والطالب قادرون على فهم  ونقادر  الطالب: ليت

القراءة، والطالب قادرون على ترمجة، ميكن للطالب رواية النص قراءة يف لغتهم 

  .اخلاصة

 

 األزهرالحادى عشر من مدرسة العربية اللغة القراءة  المواد التعليمية لمهارة .٥



 

 الفصل يف عشر احلادي الصف للطالب يف العربية اللغة التعليمية أما املواد

  :يلي كما هي والثاين األول الدراسي

  األول الدراسي الفصل

 - التعارف             

 -اهلواية  

 -الصحة                                                                            

١التشبة   - 

  الثاني الدراسي الفصل

 -الرياضة

 -املرفق العامة

٢التشبة  - 

ناقش ودون الرياضة هذا تالثاين، الذي  فصل الدراسيوستجرى هذه الدراسة يف ال

القراءة  ةمهار قية لرت  لطالبهناك بعض مواد القراءة اليت ميكن تقدميها ل واد التعليميةامل

  .CIRC نوع طريقة التعليم خالل من

 الرِّيَاَضة

َها ُكرَُة اْلَقَدمِ . ُمنَارُِسَها بَِأْشَكاٍل َو أَنْـوَاٍع ُخمَْتِلَفةٍ . الرِّيَاَضُة َتْدرِْيٌب َو َمتْرِْيٌن ِألَْعَضاِء اجلِْْسمِ         َو ُكرَُة  ،ِمنـْ

َرَجة ،َو ُكرَُة الِتْيِنس ،السَّلَّةِ  رَُها ،َو رُُكْوُب الدَّ .َو َهْرَوَلة َو َغيـْ  



 

ٌر ِمَن النَّاِس الرِّيَاَضة. ُة َضُرْورِيٌَّة َو ُمِفْيَدٌة ِلْإلِْنَسانِ الرِّيَأضَ        ِألَنَّ الرِّيَاَضة ُحتَاِفُظ َعَلى . ُميَاِرُس َكِثيـْ

مَّوِيَّة ،َو تـَُقوِّي الَعَضَالتِ  ،َسَالَمة اِجلْسمِ  ْورَة الدَّ رَكة َو َكَما أنـََّها ُحتَاِفُظ َعَلى ِخفَّة احلَ   ،َو تـَُنشُِّط َعمل الدَّ

.َرِشاَقة األَْبَدانِ   

َو . يـََرْوَن أَنـََّها تـُْتِعُب أَْبَدانـَُهْم َو تـُْرِهُق َأْجَساَمُهمْ  ،بـَْعُض النَّاس الَِّذْيَن َال حيُِبـُّْوَن ُممَاَرَسة الرِّيَاَضة       

ُعَها ِإَىل َعَمل غَ  ُر ُمِفْيدٍ بـَْعُض اآلِخر يـََرى أَنـََّها تـَْقُتُل اْألَْوقَاِت َو ُتِضيـْ ة َصِحْيَحة. يـْ . َو لَْيَسْت َهِذِه احلُْجَّ

َرة َكخُطْورَة التَّْدِخْني . َفِإنَّ الرِّيَاَضَة ُتَصحُِّح اْألَْبَدان .َمْن يقلُّ ُممَاَرَسة الرِّيَاَضة َلُه خطُْورة اْلكِبيـْ  

ِلْيم ِيف اِجلْسم اْلسَِّلْيم" َكَما َقَل اْلَمَثل          َهَذا اْلَمَثل َيُدلُّ َعَلى أَنَّ ُممَاَرَسة الرِّيَاَضة ".  اْلَعْقُل السَّ

.بِاْسِتْمرَاِر َو انِْتظَام َقْد حتَِلُّ َحمَل اَألْدِويَة َأْوُتَساِعُد ِيف ِعَالِج ُكلِّ اَألْمرَاض  

 التَّْدِرب

َأْسِئَلة فَـْهم اْلَمْقُرْوء   

َما ِهَي الرِّيَاَضة ؟. ١   

لرِّيَاَض اْلُمْخَتِلَفة ؟َما ِهَي أَنْـوَاع ا. ٢   

!فَـَوائِد  ٥َما فَاِئَدة الرِّيَاَضة ؟ اذُْكْر َعَلى اَألقَّل . ٣   

ِلَماَذا بـَْعُض النَّاِس َال حيُِبـُّْوَن الرِّيَاَضة؟. ٤   



 

  البحث السابق. ج

 مبكر وقت يف الدراسة إلجراء ةثالباح حاولت رسالة علمية، هذه إعداد لدعم  

. الدراسة بالعنوان هذه ذات صلة هلا اليت السابقة األعمال من شكل يف القائمة، لألدب

 االضطالع تتعني اليت البحوث مع تناغم يف هو الذي) أطروحة( دراسات الباحثة وجدت

  :وهي �ا،

أثر التعلم التعاوين "األحباث اليت أجر�ا لينا موريت سافيرتي مع أطروحة بعنوان  .١

ضد حمو األمية  )CIRC( تعاوين متكامل القراءة و تكوينالتعليم منوذج 

فسنجغراهان   املدرسة اإلبتدائية احلكومية من اخلامس السرد مقال طلبة الصف

�دف هذه الدراسة إىل حتديد استخدام نوع من  ٥٤".اجلنوبية جاكرتا فاغي ٠٣

 قراءة مقال السرد يف الصف اخلامسالهلا تأثري على قدرة  CIRCم يالتعلطريقة 

هذا . اجلنوبية جاكرتا فاغي ٠٣فسنجغراهان   املدرسة اإلبتدائية احلكومية

الفئة التحكم هي . هناك فئة حتكم والطبقة جماين. البحث هو البحث التجرييب



 

بينما الطبقة احلرة هي فئة يستخدم  CIRC ميالتعل طريقةفئة معينة ونوع من 

الدراسة  حصولأوضحت . اليت تركز على املعلم وحده لطرقأو ا ةالقدمي طريقةال

القراءة لدى  ةمهار  رقيةأن تميكن  CIRCم نوع يالتعل طريقةأن استخدام 

الطالب، ويتضح ذلك من خالل زيادة يف نتائج مرضية من الطبقة السيطرة على 

 .فئة باستخدام الرتابة

البحوث اليت أجريت لينا موريت سافيرتي املعادلة مع األحباث اليت     

وحمور البحث هو ، CIRC م نوعيالتعل طريقة هو دراسة ةأجريت من قبل الباحث

الفرق يكمن يف نوع من البحث، واليت تستخدم لينا هو التجربة . القراءة مهارة

 .البحثية، يف حني أن هذه الدراسة باستخدام البحث اإلجرائي الفصول الدراسية

تعاوين طريقة التعليم تطبيق "أجريت أحباث  رارا بوسبيتا ساري مع أطروحة بعنوان   . ٢

نتائج تعلم الطالب األحياء الدرجة  قيةلرت  )CIRC( متكامل القراءة و تكوين

سوراكارتا  ٧حممدية  املدرسة الثانوية احلكومية السابعة واللغة األساسية اإلنسان

 م نوعيالتعل طريقةهذه الدراسة أن دلت  ٥٥".٢٠٠٩/٢٠١٠عام الدراسي 



 

CIRC هذا . ميكن أن تستخدم يف مواضيع أخرى مع الرتكيز على البحوث األخرى

م ينتائج التعل رقيةالفصول حبث اإلجراءات اليت �دف إىل  تالبحث هو أحد 

املدرسة التدريس البيولوجيا يف الصف السابع  طريقةناقشة النظام البيئي نوع مب

 طريقةوأظهرت النتائج أن استخدام . سوراكارتا ٧حممدية  الثانوية احلكومية 

ضح من املرحلة األوىل م الطالب وهذا ما يتينتائج التعل قيةلرت  CIRCم نوع يالتعل

أعلن �ذا زيادات كبرية يف . ٪٩٠٪ وبلغ دورة الثانية ٦٧من تصل قيمة متوسط 

 .CIRC م نوعيطريقة التعل النتائج التعليمية للطالب بعد تطبيق

هو  ةاملعادالت رارا لبحث أجرته األحباث اليت أجريت من قبل الباحث       

من البحث هو البحث اإلجرائي الفصول ، ونوع  CIRC م نوعيدراسة طريقة التعل

والفرق هو يف الرتكيز الدراسة، اليت تستخدم رارا هو حول حتسني خمرجات . الدراسية

مبناقشة النظام البيئي، يف حني أن الرتكيز يف هذه الدراسة على  م البيولوجيايالتعل

 .العربية طالبالقراءة ال ةمهار 

  CIRCنوعم يالتعلطريقة عنوان أطروحة تطبيق  معزوليخا األحباث اليت أجر�ا سيت . ٣



 

وأظهرت . البحث اإلجرائي الفصول الدراسيةهي هذه الدراسة  ٥٦."بالونج فراغو

ميكن أن تزيد من االهتمام والكتابة  CIRCطريقة التعليم نوع النتائج أن تطبيق 

كايل بالونج ،  كالجنأن  معاريف املدرسة اإلبتدائيةالفقرات الوصفية يف الصف الرابع 

 االختبار القبلي مع االندونيسية مع القيم اهلامة يف املصاحل بنييف اللغة املواضيع  فراغو

 الثانية دورةال األوىل إىلدورة الالفائدة  ٪ وقيمة٣٣.٢أو  ٠.٣٣٢الدورة األوىل من 

ة يف حني أن عددا كبريا من الطالب يؤلف فقرة مهار . ٪١٠٠، أو ١:٠٠زيادة 

٪ ٣٩.٦أو  ٠.٣٩٦األوىل من  دورةالكتابة القبلي الوصف مع قيمة القدرة يف ال

 .٧.٥٪ بقيمة ١٠٠أو  ١.٠٠ة األوىل للدورة الثانية من وقيمة كبرية للدور 

وهي ندرس  ةسيت األحباث من قبل الباحث البحوث اليت أجر�اباملعادلة     

ونوع من البحث هو البحث اإلجرائي الفصول ،   CIRCنوعم يالتعلعن طريقة 

الفرق يكمن يف الرتكيز على البحوث، واليت تستخدم سيت هو زيادة . الدراسية

االندونيسية، يف حني  يف اللغة صفية املواضيعالفقرات و الكتابة ال على مهارةالهتمام ا

 .وضوعات اللغة العربيةمهارة القراءة الطالب مبأن الرتكيز يف هذه الدراسة على 



 

بحث من عدد قليل من الدراسات اليت مت وصفها أعاله نأمل البحوث اليت ست  

 :االختالف والتشابه بني أمور أخرىالن هناك ميكن أن تكمل األحباث السابقة،  بالباحثة

  CIRCنوعم يالتعلطريقة أطروحة مكتوبة من قبل لينا هي دراسة لتحديد تأثري . أ

 .قراءة السردمهارة ال على 

م ينتائج تعل قيةلرت   CIRCنوعم يالتعلطريقة أطروحة مكتوبة رارا استخدمت . ب

 الطالب

لزيادة   CIRCنوعم يالتعلطريقة باستخدام زوليخا سيت  رسالةبينما على ال. ج

  الكتابة مهارة الفائدة والقدرة على

  CIRCنوعم يالتعلالبحث عن تطبيق طريقة  وبناء على مراجعة األدبيات أعاله،  

. ومع ذلك، يف هذه الدراسة ختتلف عن الدراسات السابقة. قد مت تطبيقها من قبل الباحثة

القراءة باللغة  ةمهار  قيةلرت   CIRCنوعم يالتعلطريقة درس هذا البحث أنواع الكائنات تطبيق ي

 .العربية

   



 

 الباب الثالث

 طريقة البحث

 طريقة البحث  . أ

وسيلة أو  الفنية اليت أجريت يف عملية البحث، يف حني أن البحث  هي الطريقة 

 طبيعي يف حقل معني،والتجارب بشكل  هو مجيع التحقيقات يف نشاطات البحث

للحصول على احلقائق أو املبادئ اجلديدة اليت �دف إىل احلصول على فهم جديد ورفع 

 ٥٧ .مستوى العلم و التكنولوجيا

Menurut Mardalis metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui 
sesuatu dengan langkah-langkah sistematis, metode berarti suatu cara kerja yang 
sistematik. Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknisi yang dilakukan 
dalam proses penelitian. 58 Senada yang diungkapkan oleh Zakiah Daradjat bahwa 
metode sama artinya dengan metodologi yaitu suatu penyelidikan yang sistematis 
dan formulasi metode-metode yang akan digunakan dalam penilitian. 59 

 

إجراء أو وسيلة للعثور على شيء مع خطوات  يطريقة هال Mardalis ووفقا

 أو الكيفيةك هنا لطريقةيتم تعريف ا .نهجيةامل العملوسيلة  طريقة يعين منهجية،

مبثابة أن الطريقة   Zakiah Daradjat أعربت عنه .الذي أدوا يف عملية البحث االسلوب

  .وصياغة سيتم استخدامها يف أحباثمنهجية التحقيق  و هي أساليبب



 

ميكن تفسري طريقة البحث وسيلة علمية للحصول على ، بشكل عام مماثلة

وسيلة علمية هي  Sugiyono فقا البحث معني يف حني أن طريقة غرض وفائدةبالبيانات 

من  للحصول على بيانات صاحلة إىل الوجهة ميكن اكتشافها وتطويرها، وثبت، ومعرفة

  ٦٠ .املؤكد أن هذا بدوره ميكن استخدامها لفهم وحل املشكلة

إجراء أو وسيلة ملعرفة  يالبحث ه طريقةوبالتايل فإنه ميكن أن يكون مفهوما أن 

شيء ما أو للحصول على بيانات خبطوات منتظمة للحصول على احلقائق أو املبادئ 

 .العلوم والتكنولوجيا قيةرت لأشياء جديدة  تعريف أو احلصول علىاجلديدة اليت �دف إىل 

 نوع البحث  . ب

البحث اإلجرائي  .)(PTKا البحث اإلجرائي الفصول الدراسية إستخدمت الباحثة

يف الصف  ةوالباحث املعلمهو البحث اإلجرائي اليت أجريت  )(PTKالفصول الدراسية 

تعاونية وتشاركية مع تصميم الطرق وتنفيذ وتعكس تصرفات أهداف ) التعاون(اآلخرين 

يف دورة  )العالج(م يف الصف من خالل إجراء يالتعل عمليات) اجلودة( لرتقيةلتحسني أو 

  ٦١ .معينة



 

هو   )(PTKلذلك ميكن أن يكون مفهوما أن البحث اإلجرائي الفصول الدراسية 

يف عملية ) ودةاجل( ترقيةيف الفصول الدراسية �دف حتسني أو  طالبدراسة تركز على ال

  .ددةاحملدورة ال م من خالل إجراءاتيالتعل

العربية يف  اللغة مع املعلم الباحثة تعاونتيف هذا البحث اإلجرائي الفصول الدراسية 

 يدور املعلم كباحث و  الباحثةحيث يعمل  ر المبونج،ابند ٣ ةثانوياألزهر ال املدرسة

هذا هو حبيث ميكن للمعلم أن تشارك بنشاط واملشاركة يف الدراسة  .راقبكاملالعربية  

اول حي حبيث املعلم ليس فقط موضوعا للبحث ولكن أيضا لنقدر القضايا اليت حبثت مث

مستوى من  تنفيذه لقياس قبرايالقدرة على حل املشكلة القادمة بعناية تطوير ل بوعي

  .ميجناح التعل

هو   )(PTKالبحث اإلجرائي الفصول الدراسية  الرئيسي من دفوعموما، فإن اهل

ال يهدف هذا النشاط البحثي  .ل املشاكل احلقيقية اليت حتدث يف الفصول الدراسيةحل

يبحث عن إجابات علمية ملاذا ميكن حلها مع فقط يف حل املشاكل، ولكن أيضا 

لتحسني   )(PTKيهدف البحث اإلجرائي الفصول الدراسية . ةاإلجراءات املتخذ



 

يف الفصول الدراسية هو من ذوي اخلربة مباشرة يف التفاعل بني املعلم  يةميالتعل اجلودة

  ٦٢ .الذين يتعلمون طالبوال

Penelitian tindakan kelas sebagaimana penelitian lainnya, memiliki kelebihan 
dan kekurangan. Shumsky dan Suwarsih menyatakan bahwa kelebihan PTK adalah 
sebagai berikut: 

  
a. Kerjasama dalam PTK menimbulkan rasa saling memiliki 
b. Kerjasama dalam PTK menimbulkan kreativitas dan kemampuan kritis 

dalam hal ini guru dan sekaligus peneliti 
c. Melalui kerjasama, kemungkinan untuk berubah meningkat. 
d. Kerjasama dalam PTK meningkatkan kesepakatan dalam menyelesaikan 

masalah yang dihadapi.  
   

Sementara itu, kelemahan dari PTK adalah sebagai berikut: 
a. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan dalam teknik dasar PTK pada 

pihak peneliti (guru) 
b. Berkenaan dengan waktu. PTK memerlukan komitmen peneliti untuk 

terlibat dalam prosesnya, faktor waktu ini dapat menjadi kendala yang 
cukup besar. Hal ini disebabkan belum optimalnya pembagian waktu 
untuk kegiatan rutinnya dengan aktivitas PTK. 63 
 

ذكر  .الدراسية وكذلك دراسات أخرى، هلا مزايا وعيوبالبحث اإلجرائي الفصول 

Shumsky و Suwarsih هي كما يلي أن مزايا البحث اإلجرائي الفصول الدراسية: 

  التعاون يف البحث اإلجرائي الفصول الدراسية يسبب الشعور باالنتماء. أ

اإلبداع والقدرة يثري احلرج يف ينشؤ التعاون يف البحث اإلجرائي الفصول الدراسية . ب

  ةلمعلم والباحثلهذه احلالة 

  .ارتفاعا ، وإمكانية تغيريمن خالل التعاون. ج



 

التعاون يف البحث اإلجرائي الفصول الدراسية زيادة االتفاق يف حل املشاكل اليت . د

  .تواجهها

  :يليالبحث اإلجرائي الفصول الدراسية هي كما العيوب  من   ويف الوقت نفسه،

نقص يف املعرفة واملهارات يف جمال التقنيات األساسية البحث اإلجرائي الفصول . أ

  )املعلم( ةالدراسية من جانب الباحث

 ةالبحث اإلجرائي الفصول الدراسية يتطلب التزاما من الباحث. فيما يتعلق بالوقت .ب

و هذا  .ةوهذا ميكن أن يكون عامل الوقت قيود كبري  للمشاركة يف هذه العملية،

انقسام الوقت لألنشطة العادية مع النشاط البحث اإلجرائي الفصول مل يتم  يسبب 

   .الدراسية

  موضوع البحث مكان و. ج

 باملوضوع ر المبونجابند ٣ ةالثانوي األزهر املدرسةوقد أجريت هذه الدراسة يف 

ر المبونج ابند ٣ يةالثانو  األزهر من مدرسة اللغة العربية يةدرسي املواد تعليماملبحث ال

  .ر المبونجابند ٣الثانوية األزهر  من مدرسة ١ IPAوالطالب يف الصف احلادي عشر 

  بحث وقت ال. د

بالتزامن مع تنفيذ التجربة امليدانية  ٢٠١٦نوفمرب  ١٠وقد أجري البحث على 

ذلك فصل ر المبونج حيث تقومي التعليم مبا يف ابند ٣ يةالثانو  زهراألاملدرسة  العملية يف



 

   الداخلي البحث . ه

إجراءات البحث هي اخلطوات أو متواليات اليت جيب مترير أو االنتهاء منها يف 

منوذج من البحث والعمل يف اخلطوط الكبرية هناك سلسلة من أربعة مراحل  ٦٤ .الدراسة

يعمل ، الذي تأملال) ٤(، مراقبة) ٣(التنفيذ، ) ٢(التخطيط، ) ١(مرت شيوعا، وهي 

   ٦٥ .يف شكل دورة التكرار وكل دورة جيب أن يكون هناك أربع مراحل

نفهم أن يف البحث أن  لباحثةوبناء على الرأي املذكور أعاله ميكن أن يكون ا

مرحلة التخطيط والتنفيذ و  مرحلة من يبدأ اإلجرائي الفصول الدراسية يتم على مراحل

 ميمن التعل دفتحقيق اهللنفذت بشكل منتظم من أجل  أملاملراقبة إىل مرحلة الت

  .طالبالبمفهومة جيدا   أن يكونتسليمها  الذىاملواد التعليمية  و املطلوبة

 .Mcو Kemmisبـ  منوذج البحث العملي املعروفة واملستخدمة هو النموذج املقرتح

Taggart. اخلطوات  أربعةالبحث اإلجرائي الفصول الدراسية وصف  أما بالنسبة للنماذج

 :يف الرسم البياين التايل
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يف البحث اإلجرائي الفصول الدراسية كما هو موضح يف الذى يطابق العمل 
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مث يطلب استئذان من املعلم   األوىل التخطيط يبدأ املالحظة يف مرحلة التخطيط،

تنفيذ ما  ةخالل مرحلة التنفيذ، واملعلم والباحث. م بإجراء ختطيط األنشطة مع املعلمامث ق

مث . تنفيذ إىل مجيع اإلجراءات يف عملية التعلمرحلة املالحظة أما م. ه يف األولمت ختطيط

، واليت �دف إىل ةاملعلم والباحث عدورة ما مت القيام به مالتقييم تنفيذ  تأمليف مرحلة ال

  .يتدورة األالحتسني عملية 

تنفيذ . الدراسية احلد األدىن أجريت يف دورتنيالبحث اإلجرائي الفصول تنفيذ 

من الدورة األوىل، عندما أظهرت الدورة األوىل  يبداءسية البحث اإلجرائي الفصول الدرا

التصميم حتديد  ةالتحسني أو النجاح واملقاومة لألنشطة اليت تقوم �ا، مث املعلم والباحث

 تكون نفس النشاط يف الدورة األوىل، ميكن أنالثانية الدورة النشاط يف  .للدورة الثانية

ية لديه حتسن إضايف من اإلجراءات السابقة اليت يف الدورة الثانعموما األنشطة  ولكن 

 كان  إذا. �دف إىل حتسني خمتلف العقبات أو الصعوبات املوجودة يف الدورة األوىل

إىل ميكن إلستمّر األوىل والثانية،  دورةمل يكن راضيا مع جناح العمل يف الة املعلم والباحث

عن البحث اإلجرائي اليت  تكون راضيااملعلم و الباحثة الدورة القادمة وهلم جرا حىت 



 

  البحث  تخطيط. و

م القراءة يف مناقشات ييف تعل CIRCنوع  ميطريقة التعليطابق األوىل  دورةيف ال

على  CIRCنوع  مييتم تنفيذ اخلطوات من خالل تطبيق طريقة التعل. الدراسية الصف

  :النحو التايل

  :التايل كما  اإلجرائي الفصول الدراسيةلتخطيط أكثر تفصيال من البحث 

  الدورة األوىل

  التخطيط. أ

 CIRCنوع  ميواملعلم تتعاون يف تنفيذ طريقة التعل ةيف هذه الدراسة، الباحث    

  .القراءة لدى الطالب قية مهارةلرت 

  :اإلجراءات املتخذة يف هذه الدراسة هي كما يليو أما     

  .ميالتعل طريقةال الوقت وو  املوادلباحث مع املعلم لتحديد اناقش ي. ١

القراءة  ةمهار  رقيةليتم تطبيقها يف ت CIRC عليم نوعتال طريقة ة عنالباحث تشرح. ٢

   .املعلمإىل  لدى الطالب



 

املرحلة  نشطة اليت ستجرى يفاأل اعداد ط أويخطتكتب الباحثة و املعلم  الت. ٣

  .CIRCنوع  ميلتنفيذ طريقة التعلو هي اعداد األوىل 

 الىت سيتم  CIRCنوع بإستخدم طريقة التعليم  )RPP(م يإعداد خطة تنفيذ التعل. ٤

   .طالبال لدى م القراءةيتطبيقها يف تعل

  .CIRCنوع  طريقة التعليم يف تطبيق اسوف تستخدم يضاحجعل وسائل اإل. ٥

 بالتفصيلاألنشطة مكتوبة  هو خطة سيناريوال .سيناريوالمع املعلم  ةالباحث تصنع .٦

  .CIRC التعليم  نوعتطبيق طريقة بم القراءة يتعلسيتم تنفيذه يف  اليت

 جعل االستعداداتو إعداد ورقة املالحظة لتسجيل مجيع األنشطة اليت جرت . ٧

  .ميأدلة مقابلة اليت سيتم استخدامها يف التعل

 .املراقبة ومجيع األنشطة اليت مت تنفيذها من إعداد أداة تقييم. ٨

  التنفيذ. ب

الىت قد  )RPP(م يإعداد خطة تنفيذ التعل تنفيذ تتم مراحل وفقا هذا يف العمل    

نوع  ميالقراءة من خالل طريقة التعل رةاإلجراءات املتخذة يتعلمون مها. صنعت



 

CIRC القراءة يف اللغة العربية يف الصف احلادي عشر  ةمهار  رقيةيف تIPA املدرسة  ١

  .ر المبونجابند ٣ يةالثانو األزهر 

  .، و هي على النحو التايلهذا التنفيذ حيتوى على ثالث املراحل 

  قدمةاملنشطة األ. ١

حلالة الطالب ليكونوا استعداد ملتابعة املالحظة بوعي رحلة التمهيدية تبدأ مع م

أن يشاركون يعرض املعلم األهداف والفوائد اليت ميكن احلصول عليها بعد  .الدروس

  .الطالب يف أنشطة التعلم

  نشطة األساسيةاأل. ٢

 من خالل تطبيق طريقة ووه هذه املرحلة هي اإلجراءات الرئيسية اليت نفذت،

  .طالبالقراءة على المهارة م ييف تعل .CIRCنوع  ميالتعل

  :هي كما يلي تنفيذها سيتماليت  ميتعلالخطوات 

غري متجانسة من  الطالب ٤الذي يتكون من  إىل جمموعات  طالبمت تشكيل ال) أ

  .حيث مستوى القدرة والعرق والدين واجلنس



 

لى مع بعضها البعض لقراءة والعثور على الفكرة الرئيسية مث الرد ع طالبتتعاون ال) ج

  .على ورقة من الورق ةكتوبامل قراءةال

  .نتائج املناقشات اجلماعية الطالب تال/ يعرض) د

جمموعة يف شكل من نتائج مناقشة يعطى املعلم التعزيز لكل  توفري املعلم التعزيز، ) ه

  .للتعليم فراءةتفسريا للموضوع ال

 و الطالب ويف �اية املناقشة املعلم. االستنتاجات معا الطلتب املعلم وجيعل ) و

  .األنشطة يف جناح على وتقدير جعل استنتاجات وتقييم جمموعة نقاش،

  ختتامأنشطة اإل. ٣

  .على رحلة التدابري املتخذة تشملميف هذه 

  .الطالب الطالب نتائج التعليم الذى حصل عليهااملعلم و يستنتج ) أ

  .م اليت مت القيام بهيالتعل و نتائجيف عملية  الباملعلم والط يتأمل )ب

تقدمي تقييم عملية التعليم والتعلم لوضع اجلولة املقبلة  طالبوال شرفاملعلم وامل) ج

  .تاليةمن أنشطة ال



 

  مالحظةال. ج

مع  ةالباحثب الىت مت فعلها م القراءة يتعل مظهر من عرفةأو املراقبة مل املالحظة نففيذي

عند يسري  املالحظاتالباحثة  تنفيذ  .CIRCنوع  ميلتنفيذ تطبيق طريقة التعل لماملع

هل . تنفيذ العمل املشاكل عندعلمية التعليم و التعلم حىت ميكن أن نعرف العيوب و 

 .CIRCنوع  ميطريقة التعل أو حصلت مشكلة جديدة عند استخدام ولةسهال جيد املعلم

القراءة باستخدام طريقة تعليم عندما تكون يف عملية  طالبحالة الملعرفة هذه املالحظة 

 املالحظة مفيدة .شكلة أو هم أكثر نشاطاامل هل يواجهون الطالب CIRCنوع  ميالتعل

 املسؤولية و القدرة و اإلهتمام ملعرفة التغريات اليت حتدث يف كل طالب مثل النشاط و

  .الطالب

  التأمل. د

تأمالت  تنفيذ .األنشطة اىل اعادة ما حدثوهي  .التأملاخلطوة األخرية هي 

تنفيذ حل النتائج  الطالب و يواجهونالىت  املعلم مع تفصيل وحتليل املعوقات و ةالباحث

اليت حتدث، كأساس لتحسني  العيوب التقدم و نشأة لتحديد املشكالت اليت تواجهها



 

. القراءة لدى الطالب ةمهار النتائج التحليل جيب على تنفيذ يف هذه اخلطوة 

هل   ويتم حتليل وتفسريها من أجل معرفة  الحظةمن أنشطة امل البيانات اليت مت مجعها

  .القراءة لدى الطالب ةنتائج مهار  رقيتراءات املتخذة تكانت اإلج

األنشطة املتعاقبة و هي ، هي دورة واحدة البحث اإلجرائييف  ربعةاألاملراحل 

أما بالنسبة لاللذي حيتاج إىل أن  ٦٨ .التقييم هو، و تأملإىل ال تحطيطمن مرحلة ال تبداء

م اللغة العربية من خالل النظر يف املؤشرات اليت مت ييف هذا البحث هو عملية تعل يتأمل

  .التخطيط هلا

  الدورة الثانية

 ة األوىل، ولكن يف الدورة الثانيالتخطيط لتنفيذ املرحلة الثانية هو مماثل لدورة 

  .من حيث املواد خيتلفحتسن من الدورة األوىل، و هناك 

  جمع البيانات طريقة. ز

 يف البحث النوعي، فإن . جزء من الدراسة نفسهاأهم مجع البيانات هي  ةقيطر 

أن تكون أداة اليت تقوم جبمع البيانات  الباحثة هي السمة الرئيسية جلمع البيانات



 

 :هي كما يلي ةالباحث هاطريقة مجع البيانات اليت سيتم استخدم

  طريقة المالحظة. أ

املالحظة هي تقنية جلمع البيانات هلا خصائص حمددة باملقارنة مع غريها من 

 Joko Subagyoويف الوقت نفسه، وفقا   ٦٩ .املقابالت واالستبياناتهي  التقنيات، و

الظواهر االجتماعية مع  ا عنمنهجي و اليت وضعت عمدا مراقبة الحظات هيامل

  ٧٠ .القيام التشويهمث األعراض النفسية 

  :قسمنيتنقسم إىل  الحظةمن حيث تنفيذ امل

  ةشاركامل املالحظة. ١

حبث تشارك مع األنشطة اليومية للشخص جيري  ةالباحث أن املالحظة باملشاركة هو

  ٧١ .أو استخدامها كمصدر للبيانات البحث عنه

  ةشاركغري امل املالحظة. ٢

   ٧٢ .شارك وفقط كمراقب مستقلتباحثة مل الاملالحظة غري املشاركة هي 



 

مباشرة يف  تشارك ةالباحث أن نوع املالحظة املشاركة، وباستخدمت هذه الدراسة 

يف هذه الدراسة ملراقبة  ظةوقد أجريت املالح. جيري مراعا�ا الىت األشخاص أنشطة

 .CIRCنوع  ميم باستخدام طريقة التعليعملية التعل عنداملعلم  سلوك الطالب و

  طريقة المقابلة. ب

يف وصف  ٧٣ .قاَبلل للحصول على معلومات من املاملقابلة هي حوار أجراه املقابِ 

توضيحة للحصول على ال ةستخدم الباحثالىت تت مجع البيانات لوبأس يه لةآخر، املقاب

  ٧٤ .ةالذين ميكن أن توفر معلومات للباحثالتحدث و املواجهة الشفوية من خالل 

 ،احلريةمقابلة  يهو مقابلة غري منظم أسلوب الباحثون  تيف هذه احلالة استخدم

 ٧٥ .بياناتال أدلة مقابلة اليت مت ترتيبها يف منتظمة وكاملة جلمع ةستخدم الباحثتحيث مل 

 تسري حمادثات، وسوف تتطور خالل تواجه استخدمت النقاط اهلامة إلجراء ةباحثال

  .املوجودة املقابلة وفقا للحالة

 املدرسة العالية حيدث يفالىت املشكلة اي هذه املقابلة ملعرفة  ت الباحثةستخدما

القراءة باللغة العربية يف الصف احلادي عشر  مهارةبندر المبونج على الكفاءة  ٣األزهر 



 

IPA واستخدامها كدليل يف ذلك الوقت بعد أن علمت يف وقت الحق، وذلك  ١

 .طالبللغة العربية والدرس ااملعلم يشري إىل  املقابلة و أما . ميتقييم نتائج التعللدف �

  االختبار ةقيطر  . ج

من األدوات  االختبار هو عبارة عن سلسلة من األسئلة أو التدريبات وغريها

القدرة أو املوهبة اليت ميتلكها األفراد أو  الذكاء و املعرفة و ةاملستخدمة لقياس مهار 

ستخدم لقياس قدرة الطالب ب ىتهو يف شكل اختبار الشفوي ال ه الطريقةهذ. اجلماعات

  .CIRCم نوع يربية قبل وبعد تطبيق طريقة التعلالقراءة يف اللغة الع جانبمن 

  وثائقال ةقيطر . د

املاضي من  هوالتحلل وتفسري ما  الىت يشري إىل طريقة مجع البياناتالوثائق هي 

أن الوثائق هي مجع البيانات   Suharsimi Arikuntoأما وفقا   ٧٦ .الوثائق املصدر خالل

 مثل الرسائل و موضوع البحثمع نسخة أو سجل مباشرة من البيانات املوجودة يف 

  .السجالت السرية الذاتية الكتب التسجيل و

   :الباحثة توثيق لتجد البيانات عن ما سبق، فإن  إستنادا إىل الرأي



 

  .أعضاء هيئة التدريس واملوظفني/ الرؤية والرسالة، وعدد من املعلمني . ب

  الفصول عدد الطالب و. ج

  و احملالية اءالبن. د

  تقنيات تحليل البيانات . ح

حتليل البيانات هي عملية البحث عن مجع البيانات اليت مت احلصول عليها من 

ق، عن طريق تنظيم البيانات إىل البيانات الوثائ املالحظات امليدانية و املقابالت، و

تنظيم يف منط، واختيار ما هو مهم، وأنه سيتم  فئات، ووصف يف وحدة، جتميع و

  ٧٧ .نفسي واآلخرينلفهومة ملسهولة حىت يكون الدراستها، وكذلك جعل استنتاجات 

صفية، اليت الو حتليل البيانات النوعية  ةتقني ةالباحث تيف هذه الدراسة، استخدم

  .البيانات اليت مت احلصول عليها من خالل أداة البحثتصف 

  :يف حتليل البيانات هي بالباحثةاخلطوات املتخذة 

  جمع البيانات. أ

 يف شكل الوثائق خالل املالحظة، البياناتللحصول البيانات من امليدان من 



 

البيانات وتفسري من خالل مقارنة البيانات اليت يح التثليث، والذي يتحقق على صح

مت احلصول عليها من مصادر أخرى على مراحل خمتلفة من البحوث امليدانية يف 

 .خمتلفة ةقيأوقات خمتلفة وباستخدام طر 

            البيانات تحديد. ب

، وذلك لتقدمي الرئيسيةأو البيانات األساسية  عرض احلد من البيانات هي

احلد من البيانات يف . الوثائق على نتائج املالحظات واملقابالت و  ضوحالوصف الو 

 من كل تشملوالذي  الرئسية/ هذه الدراسة من خالل تقدمي البيانات األساسية 

 واليت تشمل العملية االنتخابية، دون إغفال البيانات الداعمة، نتائج البحوث،

 .يدانيةمت احلصول عليها من سجالت املوحتميل، وتبسيط وحتويل البيانات اخلام اليت 

البيانات هو حتديد . هاحتددمعقدة، وأ�ا خمتلطة، مث  البيانات اليت مت مجعها كثري و

يف  أمهية فيما يتعلق بدور املعلم تعترب البيانات ذات الصلة و. ختيار بياناتأنشطة اال

البيانات اليت ال ترتبط مع هذه املشكلة مل يتم . عن طريق الفملغة الطفل  رقيةت

 .هاتقدمي



 

  عرض البيانات. ج

سهولة من قبل ميكن ان تفهمها ب ديدهااليت مت حت الكثرية ذلك أن البيانات

سليب الشكل العرض هو النص . عرضإىل الوغريهم، مث حيتاج البيانات  ةالباحث

 السهولةاحلدث، وبالتايل جيعل  ماوصف يف سهولة ل هوهدف). كتوباملكشف امل(

  .الستخالص

  )حقيقالت(االستنتاج تحقيق البيانات أو رسم . د

). قيالتحق(االستنتاج  رسم هو اخلطوة التالية يف حتليل البيانات النوعية

دليل  وسوف تتغري عندما مل يكن هناك ال تزال مؤقتة، ىت تقدماالستنتاجات األولية ال

  ٧٨ .تاليةيف مرحلة مجع البيانات الدعم ي قوي الذى

من  تبداءحول ترقيات أو التغيريات اليت أجريت على مراحل رسم استنتاجات 

دورة الاملنقحة يف �اية إىل إستنتاج  األوىلدورة الاستنتاجات أولية تعادل يف �اية 

االستنتاج جيب أن يكون  .النهائية يف الدورة األخرية ستنتاجاتاإل. فصاعدا لثانيةا

  ٧٩ .األول إىل األخري مرتابطة واالستنتاج األول مبثابة موطئ قدم



 

  التعلم نتائجإتقان . ١

طريقة التعليم نوع القراءة بعد تطبيق  ةتقييم مهار من لطالب لالتعلم  نتائجإتقان 

CIRC  الرموزيستخدم  

: =للطالب  القيمة النهائية
 جمموع   الدرجات   الىت  مت  احلصول   عليها 

  جمموع  أقصى الدرجات  ��٣٦
 x  ١٠٠%  

  للنتائج تعلم الطالب الكالسيكيةإتقان النسبة املئوية 

P  =n  X١٠٠  

  :التوضيح

P  =نتائج تعلم الطالب تقانالنسبة املئوية ال  

n  =عدد الطالب الذين جيتازون الدراسة  

N  =العدد اإلمجايل للطالب  

  ٢. ١الجدول 

  التعلم نتائجمعايير اإلتقان  

  المعايير اإلنجاز  نتائج التعلم لمئويةا لنسبةا  الرقم

  كامل جدا  ١٠٠-٨٠  ١

  كامل  ٧٩-٧٠  ٢

  كامل متاما ٦٩-٦٠  ٣

  أقل كامل ٥٩-٥٠  ٤



 

  :ناجحة عندما النحو التايل الدراسية الفصول اإلجرائي البحثأعلن 

  ٧٠ ≤ إكمال الطالب دراستهم عندما وصلت إىل قيمةيقال وهو  فرديةالكامل ال) أ

  .املوجودة يف املدرسة  KKM مناسب بـ

٪ من ٧٥إذا كان هناك الفصل  يقال أن تكتمل كاملة الكالسيكية وهيال) ب

 .٣.١اجلدول عايري تقييم يف مب مناسب  ٧٠ ≤ الطالب ارتفعت درجات

  

   



 

 الباب  الرابع

 المناقشة و حصولال

  

 مدرسة ة الشخصي  . أ

 ر المبونجابند ٣ يةالثانو  األزهر المدرسة الهوية .١

  

  ر المبونجابند ٣األزهر ية املدرسة الثانو  : إسم املدرسة .أ

  ٣٠٢١٢٦٠٠٧٠٩٣: رقم اإلحصاء املدرسة . ب

  L. ٠٤٠٤٤٠٠٩ :لوطنية ا سةرللمد ألساسيا لرقما .ج

  بندر المبونجوي حاليم كادطون  Kompleks Perumnas :العنوان .د

  )١٩٩٤يناير  ٢٦) ١٩٩٤ / U / B١.١٢.I/  ٦١٢رقم : التشغيل اذن تاريخال. ه

  )٢٠١٤نوفمرب  ٤( ٢٩٠ ٠٢٥. ما: تاريخ االعتماد. و

  A: االعتماد مستوى. ز

  M٢ ١٨٢٦: إمجاىل مساحة األرض. ح

  احمللية  ٢٤فئة  ١: ةاحمللي/  بناءعدد ال. ط



 

  الفصل ٢٧: جمموع التعلمعدد . ك

  طالبا ١.١١٠: إلمجايلعدد الطالب ا. ل

  جلامدا :بناءدولة ال. م

  موجود: غرفة رئيس املدرسة.ن

    دةموجو :سنيرملدا غرفة. س

   دةموجو: ينيدارإلا ملوظفنيا غرفة. ع

    دةموجو :ةصال غرفة. ق

  دةموجو: مكتبة .ص

  موجود: احلاسوب و IPAمأمل . ر

  ٣٠٢١٢٦٠٠٧٠٩٣/٣٠٢١٢٦٠٠١٠٣٨/٣٠٠٣٨٠: رسةاملد عدد االحصائيات. ش

  alazhar٣lampung@gmail.com: الربيد اإللكرتوين. ت

  بندر المبونج ٣ عالية االزهرلمدرسة الذاتية لتاريخ  .٢

يف وي حاليم على اعتبار أن نشأ إستنادا بندر المبونج  ٣املدرسة العالية األزهر   



 

  املدرسة االبتدائية ١. ب  

  لثانويةدرسة اامل ١. ج  

  .الثانويةدرسة هناك املليم ااحلوي وحول طريقة . د  

 :عدد الرسالةمع  ١٩٩٢يناير  ٢واستنادا إىل االعتبارات أعاله، عن     

120/YAL/XI/1992, املدرسة العالية األزهر تاجنونج كارانغ تطبيق إلنشاء  مؤسسة

من  مقاطعة المبونج،قسم الرتبية و التعليم وزرة إىل ليم، ااحلوي يف الطريق  ٣األزهر 

  .قسم الرتبية و التعليم وزرةخالل 

وزارة الرتبية والتعليم املكتب اإلقليمي رئيس مقاطعة بالرسالة مث يوافق     

قرار وزير الرتبية والتعليم والثقافة جلمهورية الرقم الت خروج رسالةالمبونج مع 

، والرسالة ١٩٩٤ناير ي ٢٦، بتاريخ ١٩٩٤ / ١٢.I/  ٦١٢كان : إندونيسيا

  .١٩٩٢يوليو  ١منذ املسؤول تبدأ  ساري 

 ٣األزهر كرئيس املدرسة يف املدرسة العالية أما بالنسبة لاللذي شغل      

 :المبونج على النحو التايل



 

d) Dra. Asyah    (2004-2008) 

e) Drs. Hi. Ma’arifuddin Mz, M. Pd. I (2008-األن) 

سيبانغ  ١نوير . م يف الشارع موقعه ر المبونجابند ٣األزهر  يةالثانو  املدرسة يقع  

 .٣٥١٤١:الرمز الربيدي   107 774(0721) (: رقم اهلاتف. جايا البوان راتو بندر المبونج

  .مساء ١٤:٢٠ حىت ٧:٠٠أنشطة التعليم والتعلم يف الصباح يف تنفيذ 

  .مدرسةال الرؤية، الرسالة، األهداف و الشعار. ٣

 المدرسة خلق"ر المبونج هو ابند ٣ية الثانو  األزهرمن المدرسة  الرؤية  .أ  

  ". بها وموثوق والجودة االنضباط اإلسالمية

  :مؤشرات اإلسالمي هو  

 ٣األزهر  عاليةلطالب بعد التخرج من املدرسة الجزء واحد لالقرآن بقدر حفظ زيادة ) ١

  ر المبونجابند

  .املدرسة أو مؤسسة األزهر المبونج املنصوص عليها مناالختيار احلديث  حفظ زيادة) ٢

  .سالم بني ا�تمع املدرسي داخل املدرسة وخارجها على حد سواءال متعود بقول) ٣



 

الظهر  صالة ، PHBI ،Sanlat ،GBIجبيد مثل مجيع األنشطة  املدارس اإلسالمية تنظيم ) ٤

  .ماعة وغريهاباجل

السنة يف البيئة املدرسية من صالة العبادة �تمع املدرسة يف تنفيذ ا من الوعينشأة ) ٥

  .القرآن وغريهاقراءةالضحى، 

  . ٪ على األقل من الطالب٢٥العربية بنسبة إتقان على للغة وكذلك ) ٦

�تمع ستبقوا اخلريات او فم والعمل الذي يقوم على روح الصدق يومنو روح التعل) ٧

  .يز بزيادة يف العملاملدرسي بأكمله الذي يتم

  :مؤشرات االنضباط هي  

  يف الوقت املناسب  تأيت/ احلاضر ) ١

  تمرين أو التدريباتأن يكون املوعد احملدد يف تنفيذ ال) ٢

  تثقيف الطالب وفقا للجدول احملدد يف الوقت املناسب) ٣

  وإ�اء  عملية يف الوقت املناسب من الدخول،) ٤

  عائدين  يف األول عند دائما وضع الطالب) ٥



 

مجيع املعلمني واملوظفني يف تنفيذ واجبا�ا من قبل جيدا  غتقان على علم التكنولوجي ) ١

  .ومسؤوليا�ا يف املدرسة

يف الفصول الدراسية  ام من قبل املعلمني يف تنفيذ التدريس جيديزيادة منهجية التعل) ٢

  .وخارج الفصول الدراسية

    .علم التكنولوجي باستخدام تقييمالعاجلة ماملدرسني  من كل منهجية تقييمإتقان  )٣

  .عملية التعليم و التعلمجع لامعلم كمر كل كاملة من قبل  الم يتوفر إدارة التعل) ٤

املعلمني أو املوظفني كلغة  ٥٠عن  على األقل) اجنليزي(جنبية األلغة إتقان على ال) ٥

  .املدرسةم يف يالتدريس يف التعل

 مرات يف النصف األول ٣الوعي من املعلمني إلجراء التجارب املعملية على األقل منو ) ٦

  الدراسي

على األقل  املعلمني لكتابة األوراق العلمية وإجراء البحوثاإلجراءات اليت  من الوعي منو )٧

  ٪ من املعلمني٢٥عن 

  .٪٨٠احملظوظني أكثر من  صاجلامعات اخلاقبول الطالب يف اجلامعات احلكومية أو ) ٨



 

وغري األكادميية إىل ) OSN(وصلت الملتفوقني يف خمتلف البطوالت سواء األكادميي ) ١٠

  .املستوى الوطين

  :هيو الصدق مؤشرات الموثوق 

    .التكنولوجيعلم  م واإلدارة املدرسية على أساسيالتعل تتطبيق منوذ) ١

إدخال اللغة اإلجنليزية كلغة التدريس باإلضافة إىل اإلندونيسية يف كل الفئات يف سياق ) ٢

  .وبني الطالب واملعلمني بعضهم البعض التدريس والتفاعل بني الطالب

  .املدرسة جلعل اللغة اإلجنليزية كأداة اتصال من ا�تمع الوعي منو )٣

  .البالد بني الطرفني املدرسة واخلارجية، وخاصة يف اخلارج) الشبكات(بدء العالقات ) ٤

  :النبيلة للثقافة املدرسة مثل ةالقيم حافظ على احملافظة) ٥

  .املصداقية هي وفيا لنفس، والبعض اآلخر، وإىل اهللا. أ  

  .ظروف العمل اجلماعي هو روح العمل اجلماعي يف كل حالة و. ب  

  .يت يواجهها اآلخرونالتعاطف هو أن يشعر املشاكل ال. ج  

  .رغبة صادقة يف مساعدة اآلخرين. د  



 

  .خلق جو من الربودة ف من أخالق مهذب، ومتواضع وياللط. ز  

  .تنفيذ السلوك املنحرف على النزاهة ال تتأثر بسهولة. ح  

  .خللق شيء جديد ومفيد للمنظمات واملؤسساتاإلبتكار العمل . ط  

  .ميزة أن لديه الثقة ليكون أفضل. ي  

  .مشكلة يواجهليست جامدة يف وهي املرونة . ك  

 .تتصرف و نفيذاحلكمة يف الت. ل  

  

  .ر المبونجابند ٣ الثانوية األزهر رسالة المدرسة. ب

  :، على النحو التايل رسالة لتحقيق رؤية املدرسة لديها

  .بناء بيئة تعليمية ذات جودة وهلا ميزة يف التعليم العام واإلسالمي) ١

  .املرح خالقة و فعالة و إنشاء الفروق الدقيقة يف العلوم اإلسالمية و) ٢

تعميق القرآن والصالة وقيم اإلميان، واألنشطة الدينية مع جمموعة  ترقية) ٣

  .متنوعة من العروض



 

  .الطالب الثقافة من االنضباط الذايت، املعلمني و منعشة لتضافر و) ٦

من األنشطة جمموعة متنوعة  الالمنهجية اليت هلا مسامهة يف منو  اجشغل اهل) ٧

  .الطالباالنضباط اجلاذبة بني 

، من أجل حتقيق تطلعات املرتبطة ا�تمعات و رسةالتعاون بني املد ترقية) ٨

  .ودة االنتاج ومعرتف �ا بيئة التعليماجل

علم تقديرا الثقة من خالل توفري أداة تعليمية حديثة منحرفات ) ٩

   . التكنولوجي

  رسةالمداهداف . ج 

فعالية من أجل احلصول على نتيجة  عملية ألنشطة التعليم والتعلم بكفاءة و) ١

  .األقصى )املخرجات(

كافية للسماح القدرة االستيعابية املثلى الالتعليم التعلم يف توافر مرافق البنية التحتية ) ٢

  .لتنفيذ أنشطة التعليم والتعلم بفعالية وكفاءة

على أنه  ، يةالذين يستوفون املعايري السار  التعليم جمال يف و العاملني توفر املعلمني) ٣



 

لكل من مكونات املدرسة ) TUPOKSI(تنفيذ الواجبات الرئيسية وظائف ) ٤

  ).واملعلمني واملوظفني والطالب رئيس املدرسة(

واللوائح اليت تنظم مجيع العمليات املدرسية، فإن كال من املوظفني  لنظامتنفيذ ا) ٥

  .والطالب

 املدرسة العالية أو املدرسة العالية اإلسالمية  يف) SDM(املوارد البشرية وجود ) ٦

  .املنافسة يف عصر العوملة للمعلمني واملوظفني والطالب قادرون على الفوز و

  شعار. د 

  "ؤهلاملخطوة واحدة تقدمي : "بندر المبونج هو ٣زهر األ عاليةشعار املدرسة ال  

  

  ر المبونجابند  ٣ية ثانو بيانات المعلمين المدرسة األزهر ال. ٤

  ١. ٤اجلدول 

 ٢٠١٦/٢٠١٧ للعام الدراسير المبونج ابند ٣ة الثانوي األزهرللمدرسة املعلمني 

 

 المادة رقم التوظيف إسم رقم

1 Drs. Hi. Ma’arifuddin. Mz, M. Pd. I 19680317 199407 1 032 PAI 
2 Eko Setia Budi, S. Pd 19891229 201607 1 362 Matematika 
3 Sri Astuti, SE 19790815 200201 2 119 TIK 
4 Rohamah, S. Pd 19790702 200907 2 223 Biologi 



 

10 Roudatul Jannah, S. Pd 19740923 200207 2 175 Fisika 
11 Surati, S. Pd 19680822 200801 2 196 B. Indonesia 
12 Selamat Kamso, M. Pd 19670910 200807 1 208 Sejarah 
13 Paridah, S. Pd 19641220 200907 2 227 Bahasa Inggris 
14 Rina mediasari, S. Pd, M. Si 19780504 201007 2 237 Kimia 
15 Iis Widaningsih, S Pd 19800616 201007 2 244 B Indonesia 
16 Nurhayati, S. Pd 19800616 201007 2 246 Fisika  
17 Hj. Titien Idayatie, SH 19650918 200907 2 222 Sosiologi 
18 Lida,S. Pd 19750801 201007 2 238 Sosiologi 
19 Mad Berawi, S. Pd 19750801 200801 1 197 BP/BK 
20 Septi Kamelia, S. Pd 19800907 201007 2 247 Bahasa Inggris 
21 Ali Imron, S. Kom 19800812 200607 1 158 TIK 
22 Tri Nuri Hartini, S. Si, M. Pd 19810102 201007 2 239 Matematika 
23 M. Arif Rahman, S. S 19820703 200801 1 199 Bahasa Inggris 
24 Rahmah Isnaini, S. S 19850422 200910 2 216 Bahasa Inggris 
25 Hermanyah Yuldar, S. Kom 19851203 200907 1 225 TIK 
26 Dewi Isnaini, S. Pd 19890501 201601 2 360 BP/BK 
27 Marbi Nurwahyudi, S. Sos. I 19830306 201601 1 361 BP/BK 
28 Mulyani, S. Pd - Geografi 
29 Surahmi, S. Pd - B Indonesia 
30 Luzy Ervina, S. T. P - Matematika 
31 Suji Sunarni, S. Pd. I - Bahasa Arab 
32 Rahmattulloh, S. Pd. I - PAI 
33 Vera Maya Sari, S. Pd - Geografi 
34 Tri Paryanti, S. Si - Matematika 
35 Andum Basuki, SE - Penjas 
36 Ice Rosina Sari, S. Pd - Kimia 
37 Humaidatus Salafiyah, S. Sos. I - Bahasa Arab 
38 Beni Antoni, S. Pd. I - Bahasa Arab 
39 Rosmawati, S. Pd - Fisika 
40 Nanik Oktaviana, S. Pd - Biologi 
41 Dila Afdila, S. Pd - Geografi 
42 Eliza Afriana, S. Pd - PKn 
43 Sarah Dhiba Rengkuti, S. Pd - B Indonesia 
44 Selviana, S. Pd - K W U 



 

51 Siska Oktarina, S. Pd - Matematika 
52 Eka Najati. B, SS, S. Pd - Bahasa Inggris 
53 Putut Wisnu Kurniawan, M. Pd - Sejarah 
54 Khoirunnisa, S. Pd - Bahasa Inggris 
55 Metral Hamijaya, S. Pd. I - Al-Qur’an 
56 Astari, S. Pd - Fisika 
57 Bunga Naria, S. Pd - Biologi 
58 Gita Shervina, S. Pd - Seni Budaya 
59 Indra Bangsawan, S. Pd. I - B Lampung 
60 Eru Nurma Jaya, S. Pd - B Lampung 
61 Desrika Redi Sanjaya, S. Pd - Penjas  
62 Wilman Arif Budi Wijaya, SE - PAI 

 ٢٠١٦أكتوبر  ١٣ر المبونج ابند ٣ية الثانو  زهراألمن املدرسة  وثائق: املصدر

  

  

 CIRC (Cooperative Integrated Reading andالتعليم  البحث إجراء طريقة حصول .ب

Composition)طالبة  لترقية مهارة القراءة لدى . 

م اللغة العربية يف املدرسة ييف عملية تعل ةوبناء على املالحظات اليت أجراها باحث  

ر المبونج أنه خالل هذا الوقت معلم اللغة العربية يف تدريس القراءة ابند ٣ يةثانو األزهر ال

األنشطة الىت يفعله املعلم يف طريقة  .طريقة القراءة فقط ، املعلم ببساطة باستخداماجلهرية

 .القراءةبتتعلق  الذى والبحث عن موادالقراءة هي يبدا املعلم الدراسة، مث يفتح املعلم كتابا 



 

حيدث هذا بسبب . احلروف الصحيح أو عالمة الرتقيم الصحيح إىل التالميذ واحدا فواحدا

بعد قراءة معا مث يعطى املعلم . يف الفصل ا فواحداواحدالتالميذ ود الوقت لتدريب عدم وج

املفردة اجلديدة  الىت مل يعرفها التالميذ و لكن املفردة ما تتعلق بالنص الذى مت قرأته من 

بعد ذلك يعطى املعلم السؤال املرتبطة   .نص القراءة معااللرتمجة  تالميذمث سأل املعلم ال .قبل

   .لنص الذى مت قرأته  من قبل و ينتهه التالميذبا

 IPA 1القراءة لدى الطالب يف الصف احلادي عشر  ةوهذا له تأثري على مهار   

الذين جيتازون كان هناك  طالبال ٣٦ر المبونج أن من ابند ٣ من مدرسة األزهر الثانوية

هذا يدل على أن إجادة القراءة من ). ٪٦٢( طالب ٢٢، والذين مل يكملوا )٪٣٨( ١٤

القراءة ة مها رقيةناسبة ليمكن تاملطريقة ال حيتاج إىليف هذه احلالة . الطالب ال تزال منخفضة

  .طالبةلدى 

يف التدريبات، ألنه يف هذه  طالبطريقة التعلم التعاوين تستخدم لتسهيل ال  

تنفيذ   ،CIRCالتعليم  طريقة .الطريقة، يطلب من الطالب على التعاون يف القيام بوظيفته

الطالب إىل جمموعات اليت يوجد فيها واحد أو أكثر الطالب الذين  بإنقسم أنشطةهذه 



 

من  طالبتقييم المن المث أعطيت نتائج . اجلوانب، وفقا للمؤشرات اليت ينبغي حتقيقها

 الكثري من األخطاء يوفر املعلم التوجيهنتائج هذه التقييمات إذا كان ال يزال هناك . املعلم

 أفضل لكيفية قراءة بشكل صحيح باستخدام طريقة ب يفهمونمن أجل  طالبإىل ال

CIRC . تكيفت مع املواد، والكفاءات األساسية، واملؤشرات  ةالباحثباملواد املستخدمة

  ."الرياضة"عناملواد املستخدمة هي . املعلم للغة العربيةباملستخدمة 

  الدورة األولى

  التخطيط .)١

 طالبالدراسة إىل أن تنفذ مع حتقيق نتائج البيانات األولية من ال ومن املقرر هذه  

٪، ويف كل دورة ٨٥، مع حتقيق النتائج املتوقعة طالبال ٣٦٪ من ٣٨الذين وصلت كاملة 

التنفيذ العمل، ومراقبة العمل،  تشمل ختطيط العمل و أنشطةكل   من مواجهتنيتتكون من 

  .تامل العملوال

  :ختطيط هي كما يلي/ يف إعداد  ةحثأجراها باالىت أنشطة   

  .ميالتعل طريقةال الوقت وو  لباحث مع املعلم لتحديد املواداناقش ي. ١



 

القراءة  ةمهار  رقيةليتم تطبيقها يف ت CIRC عليم نوعتال طريقة ة عنالباحث تشرح. ٢

   .املعلمإىل  لدى الطالب

املرحلة  اليت ستجرى يفنشطة األ اعداد ط أويخطتكتب الباحثة و املعلم  الت. ٣

  .CIRCنوع  ميلتنفيذ طريقة التعلو هي اعداد األوىل 

 الىت سيتم  CIRCنوع بإستخدم طريقة التعليم  )RPP(م يإعداد خطة تنفيذ التعل. ٤

   .طالبال لدى م القراءةيتطبيقها يف تعل

  .CIRCنوع  طريقة التعليم يف تطبيق اسوف تستخدم يضاحجعل وسائل اإل. ٥

 األنشطة مكتوبة بالتفصيل هو خطة سيناريوال .سيناريوالمع املعلم  ةالباحث تصنع .٦

  .CIRC التعليم  نوعتطبيق طريقة بم القراءة يتعلسيتم تنفيذه يف  اليت

 جعل االستعداداتو إعداد ورقة املالحظة لتسجيل مجيع األنشطة اليت جرت . ٧

  .ميأدلة مقابلة اليت سيتم استخدامها يف التعل

  .املراقبة ومجيع األنشطة اليت مت تنفيذها من إعداد أداة تقييم. ٨

  تنفيذ ال). ٢



 

  مواجهة األولىال  

  قدمةاملنشطة األ. ١

حلالة الطالب ليكونوا استعداد ملتابعة املالحظة بوعي رحلة التمهيدية تبدأ مع م

أن يشاركون يعرض املعلم األهداف والفوائد اليت ميكن احلصول عليها بعد  .الدروس

  .الطالب يف أنشطة التعلم

  نشطة األساسيةاأل. ٢

  .وأشار املعلم الطالب الذين يعتربون أن يكون أكثر قدرة من أصدقائه) أ  

إىل ست جمموعات كل جمموعة تتكون من  طالبال ٣٦تقسيم ما جمموعه مت ) ب

  .طالبال ٦- ٥

  .املعلم املواد النص عن الرياضةتوزيع ) ج  

نطق تزويد املعلمني فرصا ملمارسة . الطالب وناملعلم نص املادة مث يتبعيقرأ ) د  

  . خمرج احلروف

سية لكل ايف الكتب الدر  موجودة يقسم املعلم فرعية املواد أو القراءة اليت) ه  



 

املعلم الطالب على التعاون مع بعضها البعض لقراءة والعثور على  طلبي) و  

  .على ورقة من الورق ةكتوبامل قراءةالفكرة الرئيسية مث الرد على ال

  .م يأخذ مكان يف كل ا�موعة اليت حيتاج إليهياملعلم أثناء عملية التعليشرف ) ز  

  نتائج املناقشات اجلماعية الطالب تال/ يعرض ) ح  

لقراءته، يف هذه احلالة يعطي املعلم مكافأة حسن أ  ىتالاملعلم ا�موعة  تقييم ) ط  

  .�موعةم جلميع ايتشجيع التعللاجلائزة  

 تأمل بتوجيه من املعلم . حول صعوبة مواد القراءة وقد مت دراسةيسأل املعلم  )ي  

  .تنفيذهاالطالب على األنشطة اليت مت 

  .املعلم تقييم للنشاط املقبل إجراء) ك  

  اخلامتةنشطة األ. ٣

  .على رحلة التدابري املتخذة تشملميف هذه 

  .الطالب الطالب نتائج التعليم الذى حصل عليهااملعلم و يستنتج ) أ

  .م اليت مت القيام بهيالتعل و نتائجيف عملية  الباملعلم والط يتأمل )ب



 

  ثانيةمواجهة الال

نوع  ميكان أن يستمر الدرس السابق باستخدام طريقة التعل واجهة الثانيةامليف   

CIRC  املعلم النص أوال يقرأ ، يف املواجهة االوىلاستمرار املواد عن الرياضة كما هو / بتكرار

نطق ي أنميكن  طالبويتم ذلك حبيث الو هم يتبعون، ، بإستخدم خمرج ااحلروف الدقيق

  .النص العريب مع النطق السليم

  :على النحو التالي ةالتي أجراها الباحثخطوات   

 االنشطة املقدمة  . أ

حلالة الطالب ليكونوا استعداد املالحظة بوعي رحلة التمهيدية تبدأ مع م    

أن يعرض املعلم األهداف والفوائد اليت ميكن احلصول عليها بعد  .الدروسملتابعة 

  .الطالب يف أنشطة التعلميشاركون 

   األنشطة األساسية. ب

كل   هاقبلجمموعة  ة مثلاملناسب ا�موعة يسأل املعلم الطالب إىل إعادة تأسيس) أ  

  .طالبال ٦- ٥جمموعة تتكون من 



 

يف الذي اعطى املعلم نصوص املفتوحة قراءة ال يفتح يسأل املعلم الطالب) ب  

  .واجهة االوىلامل

مع توجيه املعلمي، جنبا إىل جنب  و يتبعون الطالب املعلم قراءة النصيقرأ ) ج  

  .عن الرياضة فصيحة حىت متاما و

يطلب املعلم من الطالب أن تبدأ يف العمل معا لقراءة بشكل صحيح من ) د  

ترمجة القراءة والعثور على الفكرة  يدرس املعلم  حيث النطق والتجويد، وكذلك

  .الرئيسية للنصوص القراءة

  .م يأخذ مكان يف كل ا�موعة اليت حيتاج إليهياملعلم أثناء عملية التعليشرف  )ه  

واختار املعلم ا�موعة اليت ستقدم نتائج املناقشة بينما جمموعة أخرى من ) و  

  .املستمعني

، يف هذه احلالة يعطي املعلم و ترمجته لقراءتهحسن أ  ىتالاملعلم ا�موعة  تقييم  )ز  

  .�موعةم جلميع ايتشجيع التعللمكافأة اجلائزة  

  اخلامتةنشطة األ. ٣



 

  .م اليت مت القيام بهيالتعل و نتائجيف عملية  الباملعلم والط يتأمل )ب

تقدمي تقييم عملية التعليم والتعلم لوضع اجلولة املقبلة  طالبوال شرفاملعلم وامل) ج

  .تاليةمن أنشطة ال

  .إجراء الفصول الدراسية الدورة االوىل. ٣

لتحية وتنفيذ الدرس مع ا ةالباحث تفتح. يف الدورة األوىل يتكون من دورتني  

الرياضة  لاملواد املقدمة يف الدورة األوىل حو ). RPP(جراءات وفقا خلطة تنفيذ التعلم اإل

الباحثة الوصف  ىل املالب عن كيفية  توفر يف املواجهة السابقة  CIRC طريقة املستخدمة هي

  .CIRCعليم الت طريقةباستخدام  عملية التعليم 

، فمن املعروف أن العوامل اليت تؤثر ال ةالباحث) مراقبة(واستنادا إىل املالحظات   

  :ما يلي طالبميكن أن تكتمل ال

  .ميهناك بعض الطالب الذين ال تركز يف عملية التعل. أ

  .ميماسة خالل عملية التعلليس يهم احل ميزح  و طالب الذيال يزال ال. ب

وميكن االستدالل على ذلك . ال القصوى يف استفادة الوقت للمناقشات احلالية طالبال. ج



 

  التأمل إجراء الفصول الدورة األولى ). ٤

عليم الت طريقةاملالحظة الىت تنفيذها الباحثة بعد استخدم إجراء الفصول الدورة  يف  

CIRC.  من إجراء الفصول  أجريت  قبل أن  شرحي التقييم، نتائجهناك  املالحظاتيف هذه

إجراء  ت٪ ، وبعد عقد٣٨شخصا مع نسبة  ١٤الطالب الذين أكملوا الدراسة العديد من 

 :اجلدول أدناه، كما يف الزيادة يف الدورة األوىل هناك الفصول 

  ٢. ٤الجدول 

 CIRCعليم الت طريقةالعربية باستخدام  القراءة النصية ةبيانات النتائج االختبار مهار 

    صف الحادى عشر طالبةلدى  الرياضةاألولى المادة دورة ال

IPA I  المبونجر ابند  ٣من مدرسة األزهر الثانوية  

 الرقم أسماء التالميذ KKM النتیجة البيان

 ١ AINA SALSABILA M ٧٠ ٨٧ كامل
 ٢ AMELIA PUTRI ٧٠ ٧٥ كامل

 ٣ AMILA FIFTIN S ٧٠ ٦٨ غير كامل
 ٤ ANGGI HARPANGESTI ٧٠ ٨١ كامل

 ٥ ANNISA PUTRI ٧٠ ٦٢ غير كامل
 ٦ BEATRICE PERANGIN A ٧٠ ٦٨ غير كامل



 

 ١١ DHEA RIZQI AQLA F ٧٠ ٨١ كامل
 ١٢ DIMAS ARYANDI S ٧٠ ٦٢ غير كامل

 ١٣ DINDA REZKY WANTY ٧٠ ٨١ كامل
 ١٤ DIYAH AYU OKTAFIANI ٧٠ ٦٢ غير كامل

 ١٥ FIDYA SEPTIANI ٧٠ ٨١ كامل
 ١٦ FITRIKA PUTRI ٧٠ ٨١ كامل
 ١٧  GLESYANA ANGGAR K ٧٠ ٧٥ كامل
 ١٨ HAFIDZ DIANGGARA M ٧٠ ٨٧ كامل
 ١٩ IFFA MAHIRA ٧٠ ٨٧ كامل

 ٢٠ INDAH RAMA DHIANI ٧٠ ٦٢ غير كامل
 ٢١ LUCKY AGUNG RAFI’I ٧٠ ٨١ كامل

 ٢٢ MARIA ELISA ٧٠ ٦٨ غير كامل
 ٢٣  MUHAMMAD ALWA A ٧٠ ٧٥ كامل

 ٢٤ MULYA RIZA R ٧٠ ٦٢ غير كامل
 ٢٥ NABILLA SHAFIRA ٧٠ ٦٢ غير كامل

 ٢٦ NADYA ANJANI K ٧٠ ٨١ كامل
 ٢٧ NATASYA FAIZATI ٧٠ ٨٧ كامل

 ٢٨ NIDIA CANTIKA ٧٠ ٦٢ غير كامل
 ٢٩ NOVRI SUSANTI ٧٠ ٦٨ غير كامل

 ٣٠ PUSPA DEWI R ٧٠ ٨١ كامل
 ٣١ RAUUFIKA TINDANI ٧٠ ٨٧ كامل

 ٣٢ RISKA AYU AMALIA ٧٠ ٦٢ غير كامل
 ٣٣ ROBI FAJ’AL ٧٠ ٦٢ غير كامل

 ٣٤ SHOFA NABILLA ٧٠ ٨١ كامل
 ٣٥ SYANINDHITA HUSNA ٧٠ ٨٧ كامل

 ٣٦ TITA NURACHMA ٧٠ ٦٨ غير كامل
( ٥٨٪  كامل  ٢١ (



 

مدرسة من  IPA I لدى طالبة صف احلادى عشر القراءة ةاختبار مهار نتائج قائمة : املصدر

  ر األزهرابند ٣األزهر الثانوية 

الذين حيققون  طالبال ٢١أن هناك  نعرف من جدول البيانات أعاله ميكن أن  

طالب ال ١٥طالبا وما يصل اىل  ٣٦من ) ٪٥٨(، أو ٧٠ KKMإتقان، أولئك الذين تلبية 

  .الذي مل يكمل) ٪٤٢(أو 

األوىل يرتفع دورة اليف  اجراء العملمن الوصف أعاله ميكن االستنتاج بأن نتائج   

من  مراجعة املخططالدرة الثانية حيتاج إىل خطة يف  و لذلك لرتتيب .ن أقصىولكن مل يك

الدورة األوىل، من التنقيحات اليت مت االتفاق عليها  التأمل بناء على نتائج من .الدورة األوىل

  :العربية هي على النحو التايل علموامل ةبني الباحث

  CIRCالتعلم طريقة عندما تعلم استخدام  طالبمتحمسا ال احلفاظ على. أ

من خالل توفري وسائل الرتفيه واملكافآت  طالباحلفاظ على الشعور روح التعلم لل. ب

  جلعل الطالب سعيدة ونشطة يف عملية التعلم

طالب وكذلك التعاون بني ال طالبلل املعلم من ) التغذية الراجعة(حتتاج لردود الفعل . ج



 

  دورة الثانية

  التخطيط) ١

طالبا  ١٥، وميكن أن ينظر إليه أنه ال تزال هناك بعد االنتهاء من االختبار يف الدورة األوىل

م يف الدورة يالتعليستمر  القراءة النص العربية مث  ةمهار  الذين مل تنطبق عليهم املعايري اكتمال

  :م يف دراستهم هي كما يلييالتعل تنفيذطوات يف التخطيط القيام به يف اخل. الثانية

  .ميالتعل طريقةال الوقت وو  لباحث مع املعلم لتحديد املواداناقش ي. ١

القراءة  ةمهار  رقيةليتم تطبيقها يف ت CIRC عليم نوعتال طريقة ة عنالباحث تشرح. ٢

   .املعلمإىل  لدى الطالب

املرحلة  نشطة اليت ستجرى يفاأل اعداد ط أويخطالباحثة و املعلم  التتكتب . ٣

  .CIRCنوع  ميلتنفيذ طريقة التعلو هي اعداد األوىل 

 الىت سيتم  CIRCنوع بإستخدم طريقة التعليم  )RPP(م يإعداد خطة تنفيذ التعل. ٤

   .طالبال لدى م القراءةيتطبيقها يف تعل

  .نوع  طريقة التعليم يف تطبيق اسوف تستخدم يضاحجعل وسائل اإل. ٥



 

 األنشطة مكتوبة بالتفصيل هو خطة سيناريوال .سيناريوالمع املعلم  ةالباحث تصنع .٦

  .CIRC التعليم  نوعتطبيق طريقة بم القراءة يتعلسيتم تنفيذه يف  اليت

 االستعداداتجعل و إعداد ورقة املالحظة لتسجيل مجيع األنشطة اليت جرت . ٧

  .ميأدلة مقابلة اليت سيتم استخدامها يف التعل

  .املراقبة ومجيع األنشطة اليت مت تنفيذها من إعداد أداة تقييم. ٨

  تنفيذ ال) ٢

  المواجهة األولى  

 ٢٧يف اخلميس  تالذي عقد ملواجهة األوىلدورة الثانية يف ااجراء الفصول ال  

 ذه املواجهة الفاعل يفيف ه. ١٢:١٠حيت  ١٠:٤٠يف  ٦و  ٥ساعات إىل  ٢٠١٧أبريل، 

 ةاملراقبة التدريس أجراها باحثكيف حني جتري املعلم الفصول الدراسية  . ةتدريس هو الباحث

  .طالبم تضطلع �ا اليوأعمال التعل

  :على النحو التايل ةخطوات اليت أجراها الباحث

  قدمةامل نشطةاأل  . أ



 

حلالة الطالب ليكونوا استعداد ملتابعة املالحظة بوعي رحلة التمهيدية تبدأ مع م

أن يشاركون يعرض املعلم األهداف والفوائد اليت ميكن احلصول عليها بعد  .الدروس

  .الطالب يف أنشطة التعلم

  األنشطة األساسية. ب

ولكن  ،الطالب بامللل يتم ذلك حىت ال تشعر .تشكيل املعلم جمموعة جديدة) أ

  .ال يزال مع ا�موعة اليت كان قد عني يف وقت سابق

يف الذي اعطى املعلم نصوص املفتوحة قراءة ال يفتح يسأل املعلم الطالب) ب  

مع توجيه املعلمي، جنبا  و يتبعون الطالب املعلم قراءة النصيقرأ  .واجهة االوىلامل

  .عن الرياضة فصيحة إىل جنب حىت متاما و

يطلب املعلم من الطالب أن تبدأ يف العمل معا لقراءة بشكل صحيح من ) ج  

ترمجة القراءة والعثور على الفكرة  يدرس املعلم  حيث النطق والتجويد، وكذلك

  .الرئيسية للنصوص القراءة

  .م يأخذ مكان يف كل ا�موعة اليت حيتاج إليهياملعلم أثناء عملية التعليشرف  )د  



 

 ، يف هذه احلالة يعطي املعلمو ترمجته لقراءتهحسن أ  ىتالاملعلم ا�موعة  تقييم  )و

  .�موعةم جلميع ايتشجيع التعللمكافأة اجلائزة  

  اخلامتةنشطة األ. ٣

  .على رحلة التدابري املتخذة تشملميف هذه 

  .الطالب الطالب نتائج التعليم الذى حصل عليهااملعلم و يستنتج ) أ

  .م اليت مت القيام بهيالتعل و نتائجيف عملية  الباملعلم والط يتأمل )ب

تقدمي تقييم عملية التعليم والتعلم لوضع اجلولة املقبلة  طالبوال شرفاملعلم وامل) ج

 .تاليةمن أنشطة ال

  المواجهة الثانية

 ١٠:٤٠يف  ٢٠١٧مايو  ٤عقد يف الذي ثانية يف املواجهة الثانية الدورة ال  

  .١٢:١٠حيت

  :على النحو التايل ةخطوات اليت أجراها الباحث 

  قدمةاملنشطة األ  . أ



 

حلالة الطالب ليكونوا استعداد ملتابعة املالحظة بوعي رحلة التمهيدية تبدأ مع م

أن يشاركون يعرض املعلم األهداف والفوائد اليت ميكن احلصول عليها بعد  .الدروس

  .الطالب يف أنشطة التعلم

  األنشطة األساسية. ب

  يسأل املعلم الطالب للعودة إىل تشكيل جمموعات وفقا الجتماعات سابقة) أ  

يف الذي اعطى املعلم نصوص املفتوحة قراءة ال يفتح يسأل املعلم الطالب) ب

    .واجهة االوىلامل

مع توجيه املعلمي، جنبا إىل جنب  و يتبعون الطالب املعلم قراءة النصيقرأ  )ج  

   .عن الرياضة فصيحة حىت متاما و

يطلب املعلم من الطالب أن تبدأ يف العمل معا لقراءة بشكل صحيح من ) د  

ترمجة القراءة والعثور على الفكرة  يدرس املعلم  حيث النطق والتجويد، وكذلك

   .الرئيسية للنصوص القراءة

  .م يأخذ مكان يف كل ا�موعة اليت حيتاج إليهياملعلم أثناء عملية التعليشرف  )د



 

 ، يف هذه احلالة يعطي املعلمو ترمجته لقراءتهحسن أ  ىتالاملعلم ا�موعة  تقييم  )و

  .�موعةم جلميع ايتشجيع التعللمكافأة اجلائزة  

  اخلامتةنشطة األ. ٣

  .على رحلة التدابري املتخذة تشملميف هذه 

  .الطالب الطالب نتائج التعليم الذى حصل عليهااملعلم و يستنتج ) أ

  .م اليت مت القيام بهيالتعل و نتائجيف عملية  الباملعلم والط يتأمل )ب

تقدمي تقييم عملية التعليم والتعلم لوضع اجلولة املقبلة  طالبوال شرفاملعلم وامل) ج

  .تاليةمن أنشطة ال

   الثانية دورةمن اجراء الفصول ال املالحظة).٣

الدرس مع التحية وتنفيذ  ةالباحث تفتح.  .يف الدورة الثانية يتكون من دورتني  

الرياضة  لحو  ثانيةد املقدمة يف الدورة الاملوا). RPP(وفقا خلطة تنفيذ التعلم جراءات اإل

الب عن  الباحثة الوصف  إىل الط توفر يف املواجهة السابقة  CIRC طريقة املستخدمة هي

  .CIRCعليم الت طريقةباستخدام  كيفية عملية التعليم 



 

أكثر وميكن أن ننظر ، الدورة الثانيةة يف اليت أجراها الباحث املالحظاتواستنادا إىل   

م اللغة العربية، وخاصة يف يوهو يهدف إىل زيادة احلماس يف تعل. ميالطالب متحمسني للتعل

  .القراءة للنص العربية ةمهار  رقيةت

طالب قيقة أن الاحلالباحثون حصول على وجدت م حتدث يخالل أنشطة التعل  

ر من قادرين على إجراء  الذين من الطالب و يظهر  CIRCعليم الت عن طريقة يعرفون

، الطالب الذين ال يقدرون النشطيكون عادة ما تكون سلبية  طالبال .مع ممتازة احثةالب

وأحيانا نقلل هلا، واآلن الطالب بدأوا العمل معا وحتفيز بعضهم البعض وكذلك  بالتفاعل

على شرط  اقادر  مكان املعلم القراءة، و  يوقد استمع جبدية لصديقه يف وقت تعل طالبال

حرف، وكان  خمرج زيادة يف القراءة، مثل نطق طالبشهدت ال م معا،يالطالب على التعل

النطق، والتجويد، وليس وقف مرة أخرى  يف ا�اورة خمرج احلروف الذي قادرا على التمييز 

  .فقليال قليال الكلمات يف القراءة، وكانت قادرة  على ترمجة

متحمس  طالبم لدى الياللغة العربية أنه خالل أنشطة التعلم كما قال املعل  

وليس وقف مرة أخرى يف القراءة،  قادرين على قراءة بطالقة، طالبوال م،يواحلماس يف التعل



 

قادرين على  همم، و يشارك بنشاط يف عملية التعلي طالبال .ثقة يف قراءة النص العريب

 .ا�اورة وقادرون على التمييز بني القصري طول التجويد وضوحاخمرج احلروف التمييز 

  التأمل) ٤ 

تفعل بعد أن  التأمل الذي تننفيذها الباحثة الدورة الثانية منيف اجراء الفصول   

 لشرح أنه يف الدورة األوىل لعملية التقييم،يف نتائج املالحظات أجريت  CIRC طريقة التعليم

٪، والطالب الذين مل يكملوا ٥٨شخصا مع نسبة  ٢١كان الطالب الذين أكملوا الدراسة 

 طريقة التعليمباستخدام  ةالثاني اجريت الدورة ٪، وبعد٤٢شخصا بنسبة  ١٥ما يصل اىل 

CIRC  إذا   ةكبري   رقيةوىل، هناك تالتعلم اليت ختتلف يف الدورة األخطوات  ةتستخدم الباحثو

املتعلمني الذين حيققون إتقان مع  ٣٣الثانية، هناك  درةيف هذه ال. قارن مع السابقكان ت

  .٪٩٪ والنسبة املئوية للطالب الذين مل يكملوا ما ال يقل عن ثالثة أشخاص بنسبة ٩١

  ٣. ٤ الجدول

 CIRCعليم الت طريقةالعربية باستخدام  القراءة النصية ةبيانات النتائج االختبار مهار  

    صف الحادى عشر طالبةلدى  الرياضةالثانية المادة دورة ال



 

  

 الرقم أسماء التالميذ KKM النتيجة البيان

 ١ AINA SALSABILA M ٧٠ ٩٤ كامل
 ٢ AMELIA PUTRI ٧٠ ٨٧ كامل
 ٣ AMILA FIFTIN S ٧٠ ٨١ كامل
 ٤ ANGGI HARPANGESTI ٧٠ ٨٧ كامل
 ٥ ANNISA PUTRI ٧٠ ٨١ كامل
 ٦ BEATRICE PERANGIN A ٧٠ ٨١ كامل
 ٧ CAHYO PURNOMO ٧٠ ٨٧ كامل
 ٨ DANIA ADELIA S ٧٠ ٨١ كامل
 ٩ DESI YULYANA H ٧٠ ٨٧ كامل
 ١٠ DEWI INDAH PURNAMA S ٧٠ ٨٧ كامل
 ١١ DHEA RIZQI AQLA F ٧٠ ٨٧ كامل

 ١٢ DIMAS ARYANDI S ٧٠ ٦٢ غير كامل
 ١٣ DINDA REZKY WANTY ٧٠ ٨٧ كامل
 ١٤ DIYAH AYU OKTAFIANI ٧٠ ٨١ كامل
 ١٥ FIDYA SEPTIANI ٧٠ ٨١ كامل
 ١٦ FITRIKA PUTRI ٧٠ ٩٤ كامل
 ١٧  GLESYANA ANGGAR K ٧٠ ٨١ كامل
 ١٨ HAFIDZ DIANGGARA M ٧٠ ٨٧ كامل
 ١٩ IFFA MAHIRA ٧٠ ٨٧ كامل

 ٢٠ INDAH RAMA DHIANI ٧٠ ٦٢ غير كامل
 ٢١ LUCKY AGUNG RAFI’I ٧٠ ٨١ كامل
 ٢٢ MARIA ELISA ٧٠ ٨٧ كامل
 ٢٣  MUHAMMAD ALWA A ٧٠ ٨١ كامل



 

 ٢٩ NOVRI SUSANTI ٧٠ ٨٧ كامل
 ٣٠ PUSPA DEWI R ٧٠ ٨١ كامل
 ٣١ RAUUFIKA TINDANI ٧٠ ٨٧ كامل
 ٣٢ RISKA AYU AMALIA ٧٠ ٨١ كامل

 ٣٣ ROBI FAJ’AL ٧٠ ٦٢ غير كامل
 ٣٤ SHOFA NABILLA ٧٠ ٨٧ كامل
 ٣٥ SYANINDHITA HUSNA ٧٠ ٨٧ كامل
 ٣٦ TITA NURACHMA ٧٠ ٨٧ كامل

 كامل  ٣٣ (٪٩١)
 

( ٩٪  غير كامل  ٣ (

باملدرسة  IPA I لدى الطالب صف احلادى عشر القراءة ةاختبار مهار نتائج قائمة : املصدر

  .المبونح يف الدورة الثانيةر ابند  ٣األزهر الثانوية

  وتحليل البياناتالمناقشة . ج

حتليل البيانات اليت مت احلصول عليها عن طريق  باحثةالرابع، فإن ال بابيف ال  

ر المبونج �دف ابند ٣ الثانوية األزهراملدرسة  املالحظة واملقابلة واالختبار والتوثيق يف

 رةمها قد مت اختبار قبل الدراسة .بالباحثة منها تقد قدمحقيقتها الىت اختبار  إثبات و

وما  طالب،من ال) ٪٣٨( ١٤متوا جمموعه القراءة مع نتائج البيانات من الطالب الذين أ

  .من الطالب مل يكتمل) ٪٦٢( ٢٢يصل اىل 



 

 طالب باملدرسة العالية الالقراءة لدى  ةمهار  رقيةيف ت  CIRCعليم الت طريقة استخدم  

من التنفيذ ال يزال هناك ولو كان القت جناحا،  ) ٢( ينفيذه دورتني بندر المبونج ٣األزهر 

  .ولكن يف كل دورة تقام التحسينات للدورة املقبلةم، ييف التعل انقص

  في الدورة األولىالتنفيذ  حصول  .١

 الدورة األوىل، واستخدامإجراء يف  ةباحثالأجراها الىت ) راقبةامل(نتائج املالحظة من   

مل الذي يشغل بالفعل ولكن  ميالتعل القراءة تظهر النمط ةمهار  قيةلرت   CIRCعليم الت طريقة

مناقشة الطالب ال يفهمون املادة املقدمة من قبل املعلم  كليف   .األقصى تكن على حد

 .طالبقبل القد تنفيذه من فمن الواضح من النتائج اليت  الصحيحة، حول القراءة اجليدة و

القراءة على حد سواء فيما يتعلق جبوانب دقة  ةم مهار يدليل على عدم النجاح يف تعل ناكه

طالب الذين الألن هناك . التجويد، وارتفاع منخفض، وعالمات الرتقيم ونعومة الصوت و

  .ميالتشبع أثناء عملية التعلب يشعرونطرية، و اخل واليس

القراءة لدى الطالب يف  ةمهار  قيةلرت   CIRCعليم الت إىل طريقةاستجابة الطالب   

وسيتم تعزيز ذلك من خالل البيانات يف . جدا جيدمعايري إىل الدورة األوىل هي دخول 



 

  ٤. ٤الجدول 

  CIRCعليم الت طريقة اللغة العربية باستخدام النص قراءةال ةبيانات االختبار النتائج مهار 

 من مدرسة األزهر الثانوية  IPA Iشر صف الحادى ع الرياضهعن المواد الدروة األولى 

 ٢٠١٦/ ٢٠١٧لدراسياعام للر المبونج ابند ٣

 النتيجة

الطالبأسماء   رقم  
 الدورة األولى قبل الدورة KKM التوضيح

 ١ AINA SALSABILA M ٨٧ ٨٧ ٧٠ كامل
 ٢ AMELIA PUTRI ٧٥ ٦٢ ٧٠ كامل

 ٣ AMILA FIFTIN S ٦٨ ٦٨ ٧٠ غير كامل
 ٤ ANGGI HARPANGESTI ٨١ ٦٨ ٧٠ كامل

 ٥ ANNISA PUTRI ٦٢ ٦٢ ٧٠ غير كامل
 ٦ BEATRICE PERANGIN A ٦٨ ٦٨ ٧٠ غير كامل

 ٧ CAHYO PURNOMO ٨٧ ٦٢ ٧٠ كامل
 ٨ DANIA ADELIA S ٥٦ ٥٦ ٧٠ غير كامل

 ٩ DESI YULYANA H ٨٧ ٨٧ ٧٠ كامل
 ١٠ DEWI INDAH PURNAMA S ٦٨ ٦٨ ٧٠ غير كامل

 ١١ DHEA RIZQI AQLA F ٨١ ٨١ ٧٠ كامل
 ١٢ DIMAS ARYANDI S ٦٢ ٦٢ ٧٠ غير كامل

 ١٣ DINDA REZKY WANTY ٨١ ٨١ ٧٠ كامل
 ١٤ DIYAH AYU OKTAFIANI ٦٢ ٦٢ ٧٠ غير كامل

 ١٥ FIDYA SEPTIANI ٨١ ٨١ ٧٠ كامل
 ١٦ FITRIKA PUTRI ٨١ ٨١ ٧٠ كامل



 

 ٢١ LUCKY AGUNG RAFI’I ٨١ ٨١ ٧٠ كامل
 ٢٢ MARIA ELISA ٦٨ ٦٨ ٧٠ غير كامل

 ٢٣  MUHAMMAD ALWA A ٧٥ ٧٥ ٧٠ كامل
 ٢٤ MULYA RIZA R ٦٢ ٦٢ ٧٠ غير كامل

 ٢٥ NABILLA SHAFIRA ٧٥ ٦٢ ٧٠ كامل
 ٢٦ NADYA ANJANI K ٨١ ٨١ ٧٠ كامل
 ٢٧ NATASYA FAIZATI ٨٧ ٨٧ ٧٠ كامل

 ٢٨ NIDIA CANTIKA ٦٢ ٦٢ ٧٠ غير كامل
 ٢٩ NOVRI SUSANTI ٦٨ ٦٨ ٧٠ غير كامل

 ٣٠ PUSPA DEWI R ٨١ ٨١ ٧٠ كامل
 ٣١ RAUUFIKA TINDANI ٨٧ ٦٨ ٧٠ كامل

 ٣٢ RISKA AYU AMALIA ٦٢ ٦٢ ٧٠ غير كامل
 ٣٢ ROBI FAJ’AL ٦٢ ٦٢ ٧٠ غير كامل

 ٣٤ SHOFA NABILLA ٨١ ٦٨ ٧٠ كامل
 ٣٥ SYANINDHITA HUSNA ٨٧ ٨٧ ٧٠ كامل

 ٣٦ TITA NURACHMA ٦٨ ٦٨ ٧٠ غير كامل

من  IPA I لدى الطالب صف احلادى عشر القراءة ةاختبار مهار نتائج قائمة  :املصدر

 .يف الدورة الثانية ر األزهرابند ٣مدرسة األزهر الثانوية 

  

  ٥. ٤الجدول 

 األولى القراءة نص العربية على دورة العمل ةعرض مهار 

 الدورة األولى قبل الدورة جوانب

) ١٤ كامل ٣٨٪ ) ٢١ ( ٥٨٪ ) 

) ٢٢ غير كامل ٦٢٪ ) ١٥ ( ٤٢٪ ) 



 

 قراءة النص باللغة العربية للطالب ةاستنادا إىل البيانات أعاله يظهر أن نتائج مهار   

أنه ال يف حني . األوىل زادت من مرحلة قبل االختباريف الدورة   CIRCعليم الت طريقة مع

٪ ٥٠جناحا ألن أكثر من ميمكن بقول يزال هناك بعض الطالب الذين مل يكتمل، ولكن 

  .KKM نتيجة من الطالب الذين بلغوا

  ثانيةفي الدورة الالتنفيذ نتائج  .٢

، وتركز هذه األوىل دورةالبمتابعة  اإلجراء هو الثانية  دورةأجراء الفصول ال  

 .ميم حبيث حققت أهداف التعلياإلجراءات على الطالب أن تكون أكثر نشاطا يف التعل

العمل اجلماعي  التعليم و عمليةنشاطا يف ال طالبتظهر ال .يسري جبيدم هو يمنط التعل

ؤ جير . وبدأ يكون بارعا يف قراءة النص العريب دون وقف كان واضحا،بني ا�موعة   تعاملوال

وكان قادرا على  نطق خمرج احلروف و فصيح يف نطقه قراءة دون أي خطأ يفال تقدمي على

  .بني اجلملفقليال ترمجة قليال 

 ٣٠الذين كامل  طالبباللغة العربية ال نص تعليم مهارة القراءةمن عمل جمموعة ال  

  :٪ الذين أمتوا معايري كافية كما يف اجلدول التايل٨٣أو 



 

  ٦. ٤الجدول 

  CIRCعليم الت طريقة اللغة العربية باستخدام النص قراءةال ةبيانات االختبار النتائج مهار 

 من مدرسة األزهر الثانوية  IPA Iشر عصف الحادى  الرياضهعن المواد الدروة األولى 

 ٢٠١٦/ ٢٠١٧لدراسير المبونج عام اابند ٣

 النتيجة 

الطالبأسماء   رقم  
 KKM التوضيح

الدورة  قبل الدورة

 األولى

الدورة 

ثانيةال  

 ١ AINA SALSABILA M ٩٤ ٨٧ ٨٧ ٧٠ كامل
 ٢ AMELIA PUTRI ٨٧ ٧٥ ٦٢ ٧٠ كامل
 ٣ AMILA FIFTIN S ٨١ ٦٨ ٦٨ ٧٠ كامل
 ٤ ANGGI HARPANGESTI ٨٧ ٨١ ٦٨ ٧٠ كامل
 ٥ ANNISA PUTRI ٨١ ٦٢ ٦٢ ٧٠ كامل
 ٦ BEATRICE PERANGIN A ٨١ ٦٨ ٦٨ ٧٠ كامل
 ٧ CAHYO PURNOMO ٨٧ ٨٧ ٦٢ ٧٠ كامل
 ٨ DANIA ADELIA S ٧٥ ٥٦ ٥٦ ٧٠ كامل
 ٩ DESI YULYANA H ٨٧ ٨٧ ٨٧ ٧٠ كامل
 ١٠ DEWI INDAH PURNAMA S ٨٧ ٦٨ ٦٨ ٧٠ كامل
 ١١ DHEA RIZQI AQLA F ٨٧ ٨١ ٨١ ٧٠ كامل

 ١٢ DIMAS ARYANDI S ٦٢ ٦٢ ٦٢ ٧٠ غير كامل
 ١٣ DINDA REZKY WANTY ٨٧ ٨١ ٨١ ٧٠ كامل
 ١٤ DIYAH AYU OKTAFIANI ٨١ ٦٢ ٦٢ ٧٠ كامل
 ١٥ FIDYA SEPTIANI ٨١ ٨١ ٨١ ٧٠ كامل
 ١٦ FITRIKA PUTRI ٩٤ ٨١ ٨١ ٧٠ كامل
 ١٧  GLESYANA ANGGAR K ٨١ ٧٥ ٦٨ ٧٠ كامل
كامل ٨٧ ٧٠ ٨٧ ٨٧ HAFIDZ DIANGGARA M 



 

 ٢٣  MUHAMMAD ALWA A ٨١ ٧٥ ٧٥ ٧٠ كامل
 ٢٤ MULYA RIZA R ٨٧ ٦٢ ٦٢ ٧٠ كامل
 ٢٥ NABILLA SHAFIRA ٨٧ ٧٥ ٦٢ ٧٠ كامل
 ٢٦ NADYA ANJANI K ٨١ ٨١ ٨١ ٧٠ كامل
 ٢٧ NATASYA FAIZATI ٨٧ ٨٧ ٨٧ ٧٠ كامل
 ٢٨ NIDIA CANTIKA ٨١ ٦٢ ٦٢ ٧٠ كامل
 ٢٩ NOVRI SUSANTI ٨٧ ٦٨ ٦٨ ٧٠ كامل
 ٣٠ PUSPA DEWI R ٨١ ٨١ ٨١ ٧٠ كامل
 ٣١ RAUUFIKA TINDANI ٨٧ ٨٧ ٦٨ ٧٠ كامل
 ٣٢ RISKA AYU AMALIA ٨١ ٦٢ ٦٢ ٧٠ كامل

 ٣٣ ROBI FAJ’AL ٦٢ ٦٢ ٦٢ ٧٠ غير كامل
 ٣٤ SHOFA NABILLA ٨٧ ٨١ ٦٨ ٧٠ كامل
 ٣٥ SYANINDHITA HUSNA ٨٧ ٨٧ ٨٧ ٧٠ كامل
 ٣٦ TITA NURACHMA ٨٧ ٦٨ ٦٨ ٧٠ كامل

من مدرسة  IPA I لدى طالبة صف احلادى عشر القراءة ةاختبار مهار نتائج قائمة  :املصدر

 .يف الدورة الثانية ر األزهرابند  ٣األزهر الثانوية 

  

  ٧. ٤الجدول 

  األولى القراءة نص العربية على دورة العمل ةعرض مهار 

 الدورة الثانية الدورة األولى قبل الدورة الدوانب

) ١٤ كامل ٣٨٪ ) ٢١ ( ٥٨٪ ) ٣٣ ( ٩١٪ ) 

) ٢٢ غير كامل ٦٢٪ ) ١٥ ( ٤٢٪ ) ٣ ( ٩٪ ) 

) ٣٦ عدد ١٠٠٪ ) ٣٦ ( ١٠٠٪ ) ٣٦ ( ١٠٠٪ ) 

 



 

ألن جنحا  ميكن أن نقول الرغم من أنه ال تزال هناك بعض الطالب الذين مل يكتمل، ولكن

    .يف الدورة الثانية KKMنتيجة ٪ الطالب الذين بلغوا ٩٠أكثر من 

  مناقشة.  د

فصول الدراسية ال جراءا شرحا لنتائج البحث و وصفا وعن حتتوي هذه املناقشة   

 احلادي عشر يف الصف س اللغة العربيةدر  علمامل و ةيف التعاون بني الباحث الباحثةاليت أجراها 

  .ثالبحبواملسائل اليت نوقشت يف املناقشة هو ذات الصلة 

 هذا حيث أكد. CIRCطريقة التعليم باستخدام  علمامل تنفيذه اإلجراءات اليت  

 طالبعات مع زمالء الدراسة، والم عن طريق ا�مو ييف التعل الطالب لنشطلم يالتعل

لتحسني  علمقراءة، والنتائج قد تساعد املاالكتناز للمساعدة صديقه الذي ال يتقن ال

يف دورتني  إلجراءويتم هذا ا. القراءة مهارة وخاصة يف اللغة العربية استجابة الطالب لتدريس

  .م يف الصف احلادي عشري، وقد مت تطبيق هذا التعلمواجهات ٤اليت تتطلب 

العربية يف هذه الدراسة حمدودة بسبب اللغة لقراءة ا ةلمهار الطالب ل استجابة  

اجراء  يف. باحثةمع ال ماق عليها بشكل مشرتك بني املعلالعديد من املؤشرات اليت مت االتف



 

القراءة باللغة العربية أن الدورة األوىل من  ةزاد من االستجابة ونتائج مهار كل دورة  البحث

  ).جدا جيد(٪ ٩١ كانت  االستجابة الثانية دورةالو ) جيد(٪ ٥٨االستجابة كانت 

  ٨. ٤الجدول 

  CIRCعليم الت طريقة اللغة العربية باستخدام النص قراءةال ةبيانات االختبار النتائج مهار 

 من مدرسة األزهر الثانوية  IPA Iشر عصف الحادى  الرياضهعن المواد الدروة األولى 

 ٢٠١٦/ ٢٠١٧لدراسيعام اللر المبونج ابند ٣

 النتيجة

الطالبأسماء   رقم  
KKM ثانيةالدورة ال الدورة األولى قبل الدورة  

٩٤ ٨٧ ٨٧ ٧٠ AINA SALSABILA M ١ 
٨٧ ٧٥ ٦٢ ٧٠ AMELIA PUTRI ٢ 
٨١ ٦٨ ٦٨ ٧٠ AMILA FIFTIN S ٣ 
٨٧ ٨١ ٦٨ ٧٠ ANGGI HARPANGESTI ٤ 
٨١ ٦٢ ٦٢ ٧٠ ANNISA PUTRI ٥ 
٨١ ٦٨ ٦٨ ٧٠ BEATRICE PERANGIN A ٦ 
٨٧ ٨٧ ٦٢ ٧٠ CAHYO PURNOMO ٧ 
٧٥ ٥٦ ٥٦ ٧٠ DANIA ADELIA S ٨ 
٨٧ ٨٧ ٨٧ ٧٠ DESI YULYANA H ٩ 
٨٧ ٦٨ ٦٨ ٧٠ DEWI INDAH PURNAMA S ١٠ 
٨٧ ٨١ ٨١ ٧٠ DHEA RIZQI AQLA F ١١ 
٦٢ ٦٢ ٦٢ ٧٠ DIMAS ARYANDI S ١٢ 
٨٧ ٨١ ٨١ ٧٠ DINDA REZKY WANTY ١٣ 
٨١ ٦٢ ٦٢ ٧٠ DIYAH AYU OKTAFIANI ١٤ 
٨١ ٨١ ٨١ ٧٠ FIDYA SEPTIANI ١٥ 
٩٤ ٨١ ٨١ ٧٠ FITRIKA PUTRI ١٦ 
٨١ ٧٥ ٦٨ ٧٠ GLESYANA ANGGAR K  ١٧ 
٨٧ ٨٧ ٨٧ ٧٠ HAFIDZ DIANGGARA M ١٨ 
٨٧ ٨٧ ٨٧ ٧٠ IFFA MAHIRA ١٩ 
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٨١ ٨١ ٨١ ٧٠ NADYA ANJANI K ٢٦ 
٨٧ ٨٧ ٨٧ ٧٠ NATASYA FAIZATI ٢٧ 
٨١ ٦٢ ٦٢ ٧٠ NIDIA CANTIKA ٢٨ 
٨٧ ٦٨ ٦٨ ٧٠ NOVRI SUSANTI ٢٩ 
٨١ ٨١ ٨١ ٧٠ PUSPA DEWI R ٣٠ 
٨٧ ٨٧ ٦٨ ٧٠ RAUUFIKA TINDANI ٣١ 
٨١ ٦٢ ٦٢ ٧٠ RISKA AYU AMALIA ٣٢ 
٦٢ ٦٢ ٦٢ ٧٠ ROBI FAJ’AL ٣٣ 
٨٧ ٨١ ٦٨ ٧٠ SHOFA NABILLA ٣٤ 
٨٧ ٨٧ ٨٧ ٧٠ SYANINDHITA HUSNA ٣٥ 
٨٧ ٦٨ ٦٨ ٧٠ TITA NURACHMA ٣٦ 

 ١٤ ( ٣٨٪ ) ٢١( ٥٨٪ ) ٣٣ ( ٩١٪   عرض الطالب الكامل (
 ٢٢ ( ٦٢٪ ) ١٥ ( ٤٢٪ ) ٣ ( ٩٪   عرض الطالب غير الكامل (

 

وميكن عرض يف الرسم  طالبمن اجلدول أعاله، فإن التغيري يف االستجابة لل  

  :البياين هي

  ١. ٤ صورة

 ، دورة األولى والدورة الثانيةقبل الدورةصورة مقارنة الرسم البياني 
 

 

 

 

 

 

 



 

طريقة علم اللغة العربية املأنه قبل تطبيق   ةالباحثعرفت من الرسم البياين أعاله  

يبدأ املعلم دروسا يف مواد . القراءة بصوت عالطريقة التعليم   تطبيق املعلم CIRCالتعليم 

 .واحدا الطالب تابعة دون أي تكرار للواحدام طالباملعلم النص ومجيع اليقرأ القراءة، مث 

طالبا  ٢٢و ، الكاملمت ) ٪٣٨(طالبا  ١٤القراءة لدى الطالب  ةوهذا له تأثري على مهار 

  .هم مل يكتمل) ٪٦٨(

 IPAالصف احلادي عشر للطالب  CIRCطريقة التعليم  يف الدورة األوىل مع تطبيق  

I  القراءة  ةمهار  ترقيةوالتأمل، وهناك  الحظة، واملتنفيذمن خالل مراحل التخطيط، وال

طريقة التعليم التحسن يف تطبيق إىل  الذى حيتاج على الرغم أنه ال يزال جماال. طالبال

CIRC. طريقة التعليم بعد تطبيق CIRC ٥٨ (طالبا ٢١ قراءة الطالب، وجدت مهارة ال٪ (

  .مل تكتمل) ٪٤٢(طالبا  ١٥متت وكامل أو 

يف  ةالباحث يف الدورة الثانية بعد التحسن من قبل املعلم ووعالوة على ذلك،   

يف نفس املرحلة من التخطيط ) CIRC( كوينم التعاوين القراءة الكامل والرت يالتعلطريقة تطبيق 

مت (طالبا  ٣٣واملالحظة والتأمل، هناك زيادة كبرية عن الدورة األوىل ما جمموعه  تنفيذوال



 

 ١٤من قبل الدورة . القراءة لدى الطالب ةمهار  رقيةوميكن ت ٢٠١٦/ ٢٠١٧الدراسي 

. من الطالب الذين جيتازون) ٪٩١(طالبا  ٣٣الدورة الثانية يف  و كاملمت ال) ٪٣٨(طالبا 

 .مت الكامل )٪٥٣(طالبا  ١٩بنسبة الدورة الثانية هناك ترقية حىت قبل الدورة من 

   



 

 الباب الخامس

 الخاتمة

 

 الخالصة  . أ

وبناء على نتائج البحوث وحتليل البيانات، وميكن أن خنلص إىل أن   

الصف احلادي عشر  طالبةميكن ترقية مهارة القراءة لدى  CIRCتطبيق طريقة التعليم 

IPA I  ٢٠١٦/ ٢٠١٧عام الدراسي للر المبونج ابند ٣ية األزهرثانو مدرسة المن.  

مت ) ٪٣٨(طالبا  ١٤هناك البحث أن قبل الدورة وأظهرت النتائج     

اللغة العربية  يف الدورة األوىل بعد معلم. هم مل يكتمل) ٪٦٢(طالبا  ٢٢و كاملال

قد اكتملت ) ٪٥٨(طالبا  ٢١زيادة ما ال يقل عن هناك   CIRC ميالتعل طريقةتطبيق 

تطبيق  الطالب تنفيذ وافهمييف الدورة الثانية . مل يكتمل كانت) ٪٤٢(طالبا  ١٥و

 ٣٣القراءة اليت حتصل ما ال يقل عن  ةمهار زادت النتائج حىت  CIRC ميالتعل طريقة

 طريقةتطبيق   أنهذا يدل على . ما مل يكتمل) ٪٩(طالب  ٣وكامل ) ٪٩١(طالبا 

ر ابند ٣األزهر ثانويةمدرسة المن   الصف احلادي عشرلدى طالبة   ميالتعل



 

 تراحاتقاإل  . ب

الفصول الدراسية نفذت مث قدمت  إجراء وبناء على نتائج البحث و    

 ةمهار  رقيةم الطالب، وخاصة يف تينتائج تعل قيةيف حماولة لرت . االقرتاحاتعددا من 

  .على النحو التايلعددا من االقرتاحات ة ح الباحثالقراءة للنص العريب، وطر 

  اللغة العربية سفي در المعلم . ١

 طالبال ملتنوعة من أجل احلد من التشبع م ايعل التو طريقة اقرتح توفري جو . أ

  .فرعيالوضوع امليف كل الطالب م يالتعل نتائجو الحبيث ميكن زيادة االستجابة 

قية مهارة القراءة ستمرة مع التوجيه الالزم لرت امل مارسةاملتوفري ل اإلقرتاح فإنه من. ب

  .الطالب

اليت توجد يف  اخلطواتخاصة عن  CIRCم يالتعل طريقةتعظيم االستفادة من . ج

  .ه الطريقةهذ

  ر المبونج  ابند ٣الثانوية المدرسة األزهرب طالبال. ٢

، من ميزاحللطالب لتكون أكثر نشاطا، جريء، وليس كثريا اإلقرتاح فإنه من . أ



 

م حيدث وجيب يينبغي أن تنظر بعناية ما يوصف من قبل املعلم أثناء عملية التعل. ب

  .الرتكيزب

  ر المبونج  ابند ٣الثانوية األزهرالمدرسة . ٣

تعليمية من اإلسالم، من الؤسسة كامل ر المبونجابند ٣الثانوية  األزهر املدرسة  

اليت ميكن أن تعزز و هم نهجية، األنشطة امل فق والبنية التحتية ومن حيث املرا قيةرت ل أجل 

   .عملية التعليم والتعلم من أجل إنتاج أفضل حتصيل الطالب مرة أخرى

  ةالتالي ةالباحث. ٤  

 رقيةتركز فقط على ت ا البحثيف هذ. تطوير هذا البحثحيتاج إىل التحث التايل ل  

مهارة ومن املتوقع أن يف الدراسات املستقبلية ميكن تقييمها على زيادة . القراءة ةمهار 

. م، والدافع وأكثر من ذلكينتائج التعل األستماع و مهارة الكالم و مهارة الكتابة،  لرتقية

لرتقية  واالبتكاراملتنوعة  م يواسرتاتيجيات التعل اإليضاح سائل والطريقة ويتوقع أن استخدام 

  .م بشكل عاميالتعل اجلودةلطالب ، و اجلودة خاصة ل

  



 

  الخاتمة. ج  

 بإذنه إىل اهللا، ألنهتقول الباحثة شكرا كثريا االمتنان مع ، احلمد هللا رب العاملني  

  .ميكنين إ�اء هذه األطروحة

جه القصور أو  أنه ال تزال هناك العديد من األخطاء، واملخالفات و الباحثة تعرتف  

 وبالتايل ا الباحثةعرفة لديهنقصا من امل إىل قدرة حمدودة و و هذا بسببيف هذه األطروحة، 

   .النقد البناء االقرتاحات و حتتاج الباحثة

بشكل خاص  باحثةأن  هذا البحث قد يكون مفيدا لل و من اإلحتياج الباحثة  

 .العاملنيأمني يا رّب وللقراء بشكل عام، قد تستمر اهللا أن يبارك لنا مجيعا، 
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LAMPIRAN  

  



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
Nama Sekolah : SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Tema   : ياضة

ّ
 الر

Kelas / Semester : X / 2 
Alokasi Waktu : 2 X 45 Menit 
 

KI 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(gotong   royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3 Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 
faktual, konseptual, procedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
procedural pada bidang  kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4 Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta  dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 
A. Materi Pokok 
ياضة

ّ
 الر

B. Kompetensi Dasar:  
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan :  
ياضة

ّ
 baik secara lisan maupun tertulis. (C1) الر



 

Peserta didik diharapkan dapat: 
1. Mampu mengetahui arti kata dalam bahasa Arab dengan benar terkait dengan 

topik  ِياضة
ّ
 الر

2. Mampu membaca dan menulis kalimat dalam bahasa Arab terkait dengan 
topik ياضة

ّ
 Mampu melafalkan kalimat dalam bahasa Arab dengan benar ,الر

terkait dengan topik ياضة
ّ
 الر

3. Mampu menggunakan kata-kata dalam bahasa Arab terkait dengan topik 

ياضة
ّ
 الر

4. Mampu mengungkapkan kalimat sederhana dalam bahasa Arab terkait dengan 
topik ياضة

ّ
 الر

 
D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca 
dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik: ياضة 

ّ
  الر

 
E. Materi Pembelajaran 

 الرِّيَاَضة

َها  . ُمنَارُِسَها بَِأْشَكاٍل َو أَنـَْواٍع ُخمَْتِلَفةٍ . الرِّيَاَضُة َتْدرِْيٌب َو َمتْرِْيٌن ِألَْعَضاِء اجلِْْسمِ         ِمنـْ

ُرَها ،َو رُُكْوُب الدََّرَجة ،َو ُكرَُة الِتْيِنس ،َو ُكَرُة السَّلَّةِ  ،ُكرَُة اْلَقَدمِ  .َو َهْرَولَة َو َغيـْ  

ْنَسانِ الرِّيَأضَ        ٌر ِمَن النَّاِس الرِّيَاَضة. ُة َضُرْورِيٌَّة َو ُمِفْيَدٌة ِلْإلِ ِألَنَّ الرِّيَاَضة . ُميَاِرُس َكِثيـْ

َكَما   ،َو تـَُنشُِّط َعمل الدَّْورَة الدَّمَِّويَّة ،َو تـَُقوِّي الَعَضَالتِ  ،ُحتَاِفُظ َعَلى َسَالَمة اِجلْسمِ 

.رَكة َو َرِشاَقة األَْبَدانِ أنـََّها ُحتَاِفُظ َعَلى ِخفَّة احلَ   



 

 

 

G. Media Pembelajaran 
Papan tulis 
Buku oaket  
LCD Proyektor 
Laptop 
  

H. Sumber Belajar 
a. Buku paket Pelajaran Bahasa Arab : Hayya nataallam lughotil aribiyyah, 

penerbit PT.  
b. Kamus bahasa Arab 
c. Referensi lain yang relevan. 
d. Internet (jika tersedia). 

 
I. Langkah-langkah Pembelajaran 

No  Kegiatan Waktu 
1 Pendahuluan  

a. Guru memberi salam dan menunjuk ketua kelas untuk 
memimpin doa bersama. 

b. Memulai pembelajaran dengan al-Qur’an surah 
pendek pilihan dengan lancar dan benar 

c. Guru mengkondisikan kelas, agar kondusif untuk 
mendukung proses pembelajaran dengan cara 
meminta peserta didik membersihkan papan tulis dan 
merapikan tempat duduk, menyiapkan buku pelajaran 
dan buku referensi yang relevan serta alat tulis yang 
diperlukan. 

d. Guru mengajak peserta didik agar selalu 
mengamalkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di 
dalam kehidupan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. 

e. Guru mengajak peserta didik untuk proaktif dalam 
pembelajaran yang dilaksanakan. 

f. Guru memberi penjelasan tentang cakupan materi 
yang akan dipelajari beserta tujuan pembelajaran yang 

15 menit 



 

a. Mengamati : 
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 

dengan tepat 
 Mendengarkan kata-kata yang pengucapannya 

mirip. 
 Mengamati cara pelafalan makhorijul huruf yang 

benar dan tepat oleh guru.  
 Menyimak penelasan guru tentang pengertian 

olahraga dan manfaat olahraga 
 Mengamati cara pelafalan makhorijul huruf yang 

benar dan tepat oleh teman di kelompoknya 
masing-masing. 

 Membaca wacana sederhana sesuai tema/topik. 
 Mencari informasi umum dan rinci dari suatu 

wacana lisan/tulisan. 
 Menemukan ide pokok dari wacana sederhana 

tentang pengertian dan manfaat olahraga. 
b. Menanya  

 Melakukan tanya jawab sederhana tentang 
tema/topik yang dipelajari.  

 Menjawab pertanyaan dalam wacana sederhana 
secara tertulis/lisan. 

 Bertanya jawab tentang pengertian dan manfaat 
olahraga 

 Bertanya jawab tentang manfaat lain yang ddapat 
dari berolahraga dalam bahasa Arab 

c. Eksperimen/ Explore 
 Pendidik membagi peserta didik kedalam 6 

kelompok yang masing-masing terdiri dari 6 
peserta didik 

 Pendidik meminta peserta didik bersama 
kelompoknya bekerja sama saling membaca dan 
menemukan ide pokok  

 Pendidik meminta peserta didik memberikan 
tanggapan terhadap wacana dan menulis pada
lembar kerja. 



 

 Mencoba mendiskusikan teks wacana pada 
kelompoknya masing-masing. 

 Mencoba menemukan ide pokok dari teks wacana
yang telah diamati ke dalam bentuk kalimat lain. 

 Menceritakan hasil diskusi yang telah di 
diskusikan. 
 
 

e. Konfirmasi 
 Pendidik bersama peserta didik membahas soal 

evaluasi. 
 Pendidik bersama peserta didik bertanya jawab 

tentang hal-hal yang belum diketahui peserta didik. 
 Pendidik bersama peserta didik meluruskan 

kesalah pahaman.   
3 Penutup  

a. mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran 
dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara 
bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak 
langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung; 

b. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran; 

c. menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk 
pertemuan berikutnya; 

d. menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa bersama. 

15 menit 

 

J. Penilaian Hasil Pembelajaran 
Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk 
mengukur tingkat pencapaian kompetensi didik. Hasil penilaian digunakan 
sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki 
proses pembelajaran. 
 
Tugas  

 Mengisi soal tentang ياضة
ّ
 الر

ياضة
ّ
الر



 

 Mengamati pelaksanaan diskusi dan hasil Tanya jawab dengan 
menggunakan lembar observasi terkait dengan teks ياضة

ّ
 dan sikap الر

yang ditunjukkan peserta didik terkait dengan peran dan tanggung jawab 

terhadap pelaksanaan diskusi 

 Megamati seberapa besar peserta didik memahami materi tentang ياضة
ّ
 الر

 

 

No Nama siswa Aspek yang di nilai Keterangan 
1 2 3 4 5 

        
        
        
        
        
        

 
Aspek yang dinilai 
1. Keaktifan 
2. Keberanian 
3. Kemampuan berbahasa 
4. Aktifitas berpendapat 
5. Kerja sama 

 
Skor penilaian 

Skor perolehan 
Nilai =   x100 

Skor maksimal  
Kriteria Nilai 
A 80 – 100 :  Baik Sekali 
B 70 – 100 :  Baik 
C       60 – 69       :      Cukup  
D       60        : Kurang 



 

 Guru melakukan penilaian terhadap siswa dalam tentang ياضة
ّ
 الر

Rubrik Penilaian 

No Aspek Nilai 
1 2 3 4 

1 Penguasaan materi     
2 Penguasaan nilai-nilai     
3 Keaktifan      
4 Kesantunan      

Catatan  
*4 = Sangat Baik  3 = Baik 
  2 = Sedang   1 =  Kurang Baik 
Rentang Skor = Skor Maksimal – Skor Minimal  
  = 16-4 
  = 12/4 

 = 3 
MK = 14-16 
MB = 11-13 
MT = 7-10 
BT = 4-6 
 

Keterangan: 
BT : belum terlihat (apabila peserta didik belum mempertlihatkan tanda-

tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator) 
MT : mulai terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan 

adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator 
tetapi belum konsisten) 

MB : mulai berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan 
berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai 
konsisten) 

MK : membudaya (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan 
perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten 

Guru dapat mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya sesuai 
dengan kebutuhan peserta didik. 
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1. Suasana pengelompokan peserta didik, dengan metode pembelajaran CIRC 
 

 

 

2. Salah satu kelompok yang terpilih sebagai tim penyaji 
 



 

 

 

3. Keterlibatan peneliti dan guru membantu kelompok yang mengalami kesulitan 
 



 

 

 

 

4. Suasana diskusi kelompok di dalam kelas 
 



 

 

5. Peneliti memberi penjelasan terkait metode pembelajaran CIRC dan tema 
 

 



 

 

 

 

6. Proses diskusi untuk persiapan presentasi 
 

 



 

 

   



 

 



 

    CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition)التعليم  طريقةتطبيق 

  ٣ية ثانو ال األزهر مدرسةمن IPA I الصف الحادي عشر  ةبلاطلدى 

 ٢٠١٦/ ٢٠١٧عام الدراسي لل ر المبونجابند 

 

  رسالة علمية

  الدرجة الجامعية األولى  علىللحصول  مقدمة لتكملة الشروط لالزمة

 للغة العربية ا بقسم تعليمفي كلية التربية و ال

  

  :إعداد 

  ريني  رنديتا ساري 

   ١۳١١٠٢٠٠۳٢: رقم القيد

  تعليم اللغة العربية: قسم 

  

  



 

  لدى الطالب)CIRC(التعليم التعاوني القراءة المتكامل والتكوين  طريقةتطبيق 

  ٣األزهر العالية  مدرسةبIPA I الصف الحادي عشر  

 ٢٠١٦/ ٢٠١٧عام الدراسي  بندر المبونج 

  

  رسالة علمية

  )البكالريوس(للحصول على شهادة اإلجازة العالية  الالزمة  مقدمة لتكملة الشروط

  يف تعليم اللغة العربية  

 

 إعداد

  ساريرنديتا  ريني 

١٣١١٠٢٠٠٣٢  

  جستريالدكتورندس أمري الدين املا: املشرف االول

  املاجستري الدكتور غنتور جحي كسوما :  الثايناملشرف 

  

  قسم تعليم اللغة العربية

  و إعداد التعليمكلية الرتبية 

  رادين انتان المبونجباجلامعة االسالمية احلكومية 

  ه۱٤٣٨/ م٢٠۱٧



 

  ملخص البحث

    CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition)التعليم  طريقةتطبيق 

  ٣ية ثانو األزهر ال مدرسةمن IPA I الصف الحادي عشر  ةبلاطلدى 

  ٢٠١٦/ ٢٠١٧عام الدراسي لل ر المبونجابند 

  واضعة

  ساريرنديتا  ريني 

  

 من مدرسة األزهر IPA Iاللغة العربية الصف احلادي عشر  علمم ، أنةعلى املالحظات اليت أجراها الباحثوبناء   

يقرأ  دروسا يف مواد القراءة، مث يبدأ املعلم. طريقة القراءة القراءة بصوت عال فقط باستخدامتعليم بندر المبونج مت يف  ٣الثانوية 

وهذه املمارسة القراءة تنفيذه فقط مرة واحدة و ليس فيه . و مجيع التالميذ متابعة املعلم النص الذى جيد يف كتاب الدراسية

تطبيق هل " البحث املشكلة ةوبناء على هذه البيانات، صياغة الباحث .ةبالالقراءة لدى ط ةوهذا له تأثري على مهار  .التكرار

 القراءة لدى ةمهار  رقيةميكن ت  CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition)طريقة التعليم

  ".؟٢٠١٦/ ٢٠١٧ دراسيعام اللل ر المبونجابند ٣ ثانويةمدرسة األزهر المن  IPA Iالصف احلادي عشر  طالبة

يف قراءة  القراءة وزيادة فهم الطالب ةمهار  قيةاملناسبة لرت  طريقةبحث ميكن للمعلم أن تطبق الال واهلدف من   

يف كل  تأملاملباشرة وال الفصولمع املعلم إجراء  ةالباحث )PTK(هذا البحث هو البحث اإلجرائي الفصول الدراسية . لنصوصا

  .الوثائق واالختبار التحريرية و ةاملقابل مع البيانات هي طريقة املالحظة وجل املستخدمة الطريقة و مواجهة

 رلدى طالبة الصف احلادي عش CIRCالتعليم  طريقةتطبيق  طريقةتطبيق : إىل أن البحث وتشري هذه النتائج  

IPA I  طريقةتطبيق  الدورة قبلمن . هناك الرتقية ٢٠١٦/ ٢٠١٧للعام الدراسي  بندار المبونج ٣من مدرسة األزهر الثانوية 

طالبا  ٢٢، يف حني أن ذلك مل إكمال ما ال يقل عن )٪٣٨( ١٤جمموعه  كاملالقراءة للطالب الذين   ة، مهار CIRCم يالتعل

 ٢١وزيادة أنه ال تزال هناك بعض التحسينات، وكان ما ال يقل عن  طالبةالقراءة لدى  ةاألوىل من مهار  دورةيف ال). ٪٦٢(

 ةالدورة الثانية من مهار  يف زيادةالهناك يف حني ). ٪٤٢( طالبا ١٥الكامل وغري الكامل الذي بلغ  طالبال) ٪٥٨(طالبا 

 ١٩وهكذا، هذا يعين أن هناك . مل يكتمل) ٪٩(طالب  ٣االنتهاء و ا) ٪٩١(طالبا  ٣٣، ما ال يقل عن طالبةالقراءة لدى 

  .�مقراءة ٪ وزادت مهار ٥٣أو بقدر  I IPAيف الصف احلادي عشر طالبال
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Artinya: “(1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, (2) Dia 
telah menciptakan manusia dari segumpal darah,(3) Bacalah, dan 
Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, (4) Yang mengajar (manusia) dengan 
perantaran kalam,(5) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 
diketahuinya”.1 

 

 

 

 

 

 



 

  إهداء

  

  :إىل ه رسالة علميةهذ ت الباحثةأهدي

و يدعان بإستمرار ، يعلماين، يرابياينمت  والديين أيب سوكرنا و أمي سيت مخسية الذان. ١

هذه  كماليسلماين إل حىت  متعب، توجيه يل دوناعطاء الدائما، و  وحيباين نجاحيل

 .المبونج رسالة علمية و تعلم اجلامعة رادين انتان

دائما  انخزمية أن حيفز و أخيت الصغرية رزق حبيبة  وترابراندي دوي سا و أخي الصغري. ٢

 .يجناح ينتظران و

نريماال و  أكيت ، نديال عيشاين ،رستياين، ليين ل.فرت يانيت أسوسي  املعاصرة أصدقاء. ٣

إل�اء  وينافعالذين يذالعربية  لغةال قسم يف ٢٠١٣ األصدقاء املعاصرة عام  خاصة يف

 .رسالة علميةهذه 

يف التفكري والتصرف قد جعلتين الكبارة المبونج اليت اجلامعة احملبوبة رادين انتان . ٤

 .بشكل إجيايب

 



 

  ترجمة الباحثة

  

فكوان الفرعية  ةطقانداه املن سريوفاساري، ولدت يف قرية  رنديتا ريين اامسه الباحثة  

األوىل من  وابنت. ١٩٩٥يوليو  ٢المبونج يف  من مقاطعة راطو املقاطعة الفرعية وي كنان

  .مخسية األم سيتسوكرنا و األب من الزوج  ثالثة أشقاء 

يف عام  تالذي اعتمد التعليم االبتدائي: الذي قد متت الباحثة هولتعليم ا أما  

املقاطعة  فكوان راطوالفرعية  ةطقاملنانداه سريوفا  ١املدرسة االبتدائية احلكومية يف  ٢٠٠١

املدرسة الثانوية  يف اتعليمه توصيل الباحثة مث. ٢٠٠٧يف عام  تخترج و الفرعية وي كنان

 باحثة توصيل وعالوة على ذلك، ما زالت ال. ٢٠١٠يف عام  توخترجدار الفالح كوتا بومي 

يف عام . ٢٠١٣يف عام  توخترج فكوان راطو ١ املدرسة العالية برينجئن راطو التعليم يف

المبونج يف  انتان رادين  احلكومية اإلسالميةيف اجلامعة  ةطالب باحثةال جلتيتم س ،٢٠١٣

  .الرتبية و التعليم يف قسم اللفة العربية كلية

بنشاط يف تنظيم  باحثةال تمن املدرسة االبتدائية إىل املدرسة الثانوية، شارك  

PASKIBRA ،Rohis راتنا   الظاهر يف قرية قيام بأنشطة  العمل الباحثة. و الثاقفة  الفنون و

 العمل وتنفيذ. المبونج الوسطى و املقاطعة الفرعية  ،املنطقة الفرعية سفوته رامان، كاطون

  .ر المبونجابند ٣الثانوية  األزهراملدرسة اخلربة امليدانية يف 



 

  كلمة الشكر و التقديم

  

 باحثةلل هدايته  الذي أعطى توفيق وو احلمد هللا رب العاملني، الذي خلق الكون   

مع االمتنان العميق، وأخريا ميكن االنتهاء  هذه . رسالة علميةحىت تتمكن من إكمال هذه 

 CIRC (Cooperative Integratedالتعليم  طريقةتطبيق  " :حتت عنوان رسالة علمية

Reading and Composition) الصف الحادي عشر  طالبةلدى IPA I مدرسة األزهر من

ويتمحور هذا البحث لتلبية واحدة من متطلبات احلصول على ".  ر المبونجابند ٣ية ثانو ال

  .الرتبية و التعليم يف قسم اللغة العربية درجة البكالوريوس يف كلية

من مجيع التوجيه  هو جزء ال يتجزأ من الدعم و رسالة علميةصياغة هذه   

  :و تقول الباحثة شكرا كثريا إىل األطراف،

الرتبية و التعليم  لكلية عميد، االستاذ الدكتور احلاج  خري االنوار املاجستري. ١

 .المبونجانتان  رادين اجلامعة

رئيسة قسم اللغة العربية  يف كلية الرتبية و التعليم  ، أرلينا املاجسترية الدكتورة. ٢

  .اجلامعة االسالمية رادين انتان المبونج



 

 اإلرشاد والذي قدم  جهيا كسوما املاجستري، املشرف الثاين ونتورغالدكتور . ٤  

  .رسالة علميةالتوجيه يف إعداد هذه 

بندر ٣املدرسة العالية األزهر املاجستري مدير معارف الدين توراندسالدك. ٥  

  .إلجراء البحوث يف املدرسة باحثةالذي يسمح لل المبونج

خالل إجراء  الباحثة الذي ساعدالعربية  اللغة معلم S.Pd.Iبين أنتوين، . ٦  

  .البحوث

، ولكنه ساعدين يف إجناز باحثةاليت ال ميكن حصرها من قبل المجيع األطراف . ٧  

  .هذا البحث

العبادات إىل اهللا كسجلت   هم للباحثة  باإلخالصكل اخلري اليت أعطي  عسى  

 مسامهة ميكن أن تكون مفيدة وميكن أن توفررسالة علمية هذه  عسىسبحانه وتعاىل، و 

  .للتعليم

  

  ٢٠١٧ ليويو  ١٩ بندر المبونج،          

  باحثةال            

  



 

  حمتويات البحث

  أ   .............................................................. صفحة الغالف

  ب    ..............................................................  صفحة املوضوع

  ج    .............................................................   البحث خصلم

  د    ......................................................................  موافقة

  ه    .......................................................................  شعار

  و    .......................................................................  إهداء

  ز    ...............................................................  الباحثترمجة 

  ح    ........................................................  تقدميالشكر و كلمةال

  ط    .............................................................  حمتويات البحث

  م    ............................................................... قائمة اجلدوال

  ن    ................................................................  قائمة الصورة

  س    ............................................................... املالحققائمة 

  ةمقدم: الباب االول

 ١    ......................................................  خلفية البحث  . أ

 ١٦    .....................................................  مشكلة البحث  . ب

  ١٦    ......................................................  فرضية اللعمل.   ج

 ١٧    .............................................  البحث ةأهداف و فوائد.    د



 

 CIRC (Cooperative Integrated Reading and  مفهوم طريقة التعليم  . أ

Composition)....................................................    ١٩

  .................................................................    

١٩    .................................................الطريقة تعريف .١

  .............................................................   

٢١    ............................................  التعليمأقسام طريقة  .٢

  .............................................................   

٢٣    ................................  CIRCطريقة التعليم نوع  تعريف. ٣

  .................................................................    

  ٢٦    ............................  CIRC  طريقة التعليم نوع العناصر يف.٤

  ٢٧    ................................  CIRCخطوات طريقة التعليم نوع . ٥    

 ٣٣    ...............................  CIRCمزايا من طريقة التعليم نوع  . ٦ 

 ٣٧    ................................CIRC طريقة التعليم نوع عيوبا من. ٧   

  ۳٩    ...............................................  مفهوم مهارة القراءة . ب           

  ۳٩    ........................................... تعريف مهارة القراءة.  ۱                 

  ٤٢    ...................................................  أنواع القراءة. ٢     

  ٤٤    ............................................  أهداف مهارة القراءة. ٣ 

  ٤٧    .......................................... مؤشرات مهارة القراءة. ٤

  هرز األ  IPA Iصف احلادى عشراملواد التعليمية ملهارة القراءة . ۵    



 

  طريقة البحث: الباب الثالث

 ٥٦    ........................................................  البحث طريقة  . أ

 ٥٧    .........................................................  البحوث نوع  . ب

  ٦٠    .............................................  مكان و موضوعة البحث.  ج

  ٦٠    ........................................................  وقت البحث.   د

  ٦١    ......................................................  البحثجراءات إ. ه

  ٦٤    ........................................................  ختطيط البحث. و

  ٦٩    ....................................................  طريقة مجع البيانات .ز

  ٧٣    .................................................  اسلوب حتليل البيانات. ط

  الحصول و المناقشة: الباب الرابع

٧٨    ....................................................  شخصية المدرسة  . أ

  ....................................................................    

  ٧٨    ........................  بندار المبونج ٣املدرسة االزهر الثانوبة اهلواية . ۱

  ٧٩    ...................  ر المبونجاابند ٣الثانوية  االزهر ملدرسةذاتية اتاريخ . ٢

 ٨١    ...........................  ، االهداف و الشعار املرسةالرسالة ،الرؤية .٣         

  ٨١    .......................................................    الرؤية. أ     



 

 ٨٧    ...............  بندار المبونج ٣بيانات املعلمني املدرسة الثانوية االزهر . ٤    

  

 لترقية مهارة القراءة لدى CIRCل البحث اجراء طريقة التعليم و حص. ب

  ٨٩    ..................................................................  طالبة 

  ١١٠    ........................................   المناقشة و التحليل البيانات. ج

  ١١١    .....................................  حصول التنفيذ يف الدورة االوىل. ١

  ١١٤    .....................................  حصول التنفيذ يف الدورة الثانية. ٢

  ١١٧    ...............................................................مناقشة. د

  خاتمةال: الباب الخامس

 ١٢٢    ........................................................  اخلالصة  . أ

 ١٢٣    ......................................................  االقرتاحات  . ب

 ١٢٥    ...........................................................اخلامتة  . ج

  قائمة المراجع

  المالحق

 

  

  



 

  قائمة الجدوال

  

درسة ة لدى الطالب الصف احلادى عشر مبالبينات مهارة القراءة اللغة العربي١.١ اجلدول

 ١٢    ..........  ٢٠١٦/٢٠١٧ يف العام الدراسير المبونج ابند ٣ية الثانو األزهر 

 ٧٢  .......................................التعلم نتائجمعايري اإلتقان  ٢. ١اجلدول 

 الدراسيعام ر المبونج ابند ٣ية الثانو  األزهرللمدرسة املعلمني بيانات  ١. ٤اجلدول 

٨٢ …………………………………….… ٢٠١٦/٢٠١٧  

عليم الت طريقةباستخدام العربية  القراءة النصية ةمهار بيانات النتائج االختبار  ٢. ٤ اجلدول

CIRC لدى الطالب صف احلادى عشر الرياضةاألوىل املادة دورة ال  IPA I  من

     ٩٣................................      ر األزهرابند  ٣ ثانويةال األزهرمدرسة 

عليم الت طريقةباستخدام العربية  القراءة النصية ةمهار بيانات النتائج االختبار  ٤.٣ اجلدول

CIRC لدى الطالب صف احلادى عشر الرياضةالثانية املادة دورة ال  IPA I   من

      ١٠٣.....  .................................. ر األزهرابند  ٣ ثانويةمدرسة ال



 

 طريقة اللغة العربية باستخدام النص قراءةال ةبيانات االختبار النتائج مهار  ٤.٤اجلدول 

من   IPA Iشر عصف احلادى  الرياضهعن املواد الدروة األوىل   CIRCعليم الت

  ١٠٧.....   ٢٠١٦/ ٢٠١٧لدراسير المبونج عام اابند ٣ية الثانو  زهرمدرسة األ

  ١٠٨.....   ....... األوىل القراءة نص العربية على دورة العمل ةعرض مهار  ٥. ٤اجلدول 

 طريقة اللغة العربية باستخدام النص قراءةال ةبيانات االختبار النتائج مهار  ٦. ٤ اجلدول

من   IPA Iشر عصف احلادى  الرياضهعن املواد الدروة األوىل   CIRCعليم الت

  ١١٠........٢٠١٦/ ٢٠١٧لدراسير المبونج عام اابند ٣ية الثانو  زهرمدرسة األ

  ١١١............    األوىل القراءة نص العربية على دورة العمل ةعرض مهار  ٧. ٤اجلدول 

 طريقة اللغة العربية باستخدام النص قراءةال ةبيانات االختبار النتائج مهار  ٨. ٤اجلدول 

من   IPA Iشر صف احلادى ع الرياضهعن املواد الدروة األوىل   CIRCعليم الت

 ٢٠١٦/ ٢٠١٧لدراسيعام اللر المبونج ابند ٣ية الثانو  زهرمدرسة األ

  ....................................................................١١٣ 

  



 

  قائمة الصورة

  ٥٧..............   الفصول الدراسية البحث اإلجرائي الدورةرسم البياين  ١. ٣: الصورة

 ١١٩......، دورة األوىل والدورة الثانيةقبل الدورةصورة مقارنة الرسم البياين  ١. ٤ :الصورة

  

          

 

 

 

   



 

  الباب االول

  مقدمة

 

 خلفية البحث  . أ

ال يعرفون إىل معرفة، حيث هناك أنشطة التعليم والتعلم  من  م هو عمليةيالتعل

أن  إىل احلد األقصىالىت يقام باملعلم جيب األنشطة التعليمية  . رجوةلتحقيق اهلدف امل

تحقيق ل نيةيمكاألنشطة الت جعلبشكل جيد و  يتعلمون املواد الدراسية يكون التلميذ

 .اهلدف

Seperti yang diungkapkan Oemar Hamalik pembelajaran merupakan suatu 
proses yang dilakukan secara sadar pada individu atau kelompok untuk 
merubah sikap dari tidak tahu menjadi tahu sepanjang hidupnya. Sedangkan 
proses belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang didalamnya terjadi proses 
peserta didik belajar dan guru mengajar dalam konteks interaktif dan terjadi 
interaksi edukatif antara guru dan peserta didik, sehingga terdapat perubahan 
dalam diri peserta didik baik perubahan pada tingkat pengetahuan, 
pemahaman dan keterampilan atau sikap. 2 

 

م هو عملية األفراد أو اجلماعات واعية لتغيري موقف ال يالتعل: Oemar Hamalik وفقا

يف حني أن عملية التعليم والتعلم هو النشاط الذي بعملية . يعرفون ملعرفة كل حياته

التعليمية بني املعلم  املعلم للتدريس يف سياق التفاعل و التفاعلية الطالب على التعلم و



 

الذايت كال من التغريات يف مستوى املعرفة  طالبيكون هناك تغيري يف ال، حىت طالبوال

  .املهارات أو املواقف الفهم و و

 م هو عملية اليت يتم بوعي وتعمد يميكن أن نرى أن التعل من التعريف اعاله،

وهذه األشطة يقام باألفرد او  .ال يعرفون ملعرفة طوال حياته منالسلوك  غيري لتإجراؤها 

يف عملية التعليم و التعلم يتعلمون التلميذ ملعرفة و يتعلمون . ا�تمع يف وقت طويل

  .األشياء، و يدّرس املعلم شيء الذى مل يعرْفه التلميذ

حىت جعل  ،تلميذوقعت التفاعل الرتبوي بني املعلم وال يف أنشطة التعليم والتعلم

كال من التغريات يف مستوى املعرفة . الميذ من خمتلف اجلوانبالتغريات يف نفوس الت

   .والفهم، أو املهارة أو السلوك

مهتمن و متعة الهتمامها إذا كان التلميذ يقدر لبناء  فإن عملية التعلم أن يكون

ما كان طريقة التعليم الىت أستخدمت التزال تركز إىل املعلم . املعارف الىت  حصل عليها

 و رصعوبة يف تطوير األفكاالسوف جيدون  تلميذمث الطريقة احملاضرة أو إستخدمت 

ألن يف  هذه عملية التعليم اليعطى إىل التلميذ االوقات و االمكان لبناء و  .همعارفم



 

Hamalik  التنظيمواحد من الكفاءات املطلوبة من املعلم مبا يف ذلك القدرة على إدارة 

  ٣ .التدريس طريقةالتعليم والتعلم، وميكن للمعلم للتعرف وتكون قادرة على استخدام 

اليت يستخدمها املعلم من أجل حتقيق أهداف  الوسيلة إحدى يم هيطريقة التعل

الوسيلة املستخدمة  يم هيالتعل طريقةأن  Kokom Komalasari  تكما عرب  .ميالتعل

عملية لتحقيق أهداف القيقية و احلنشطة األلتنفيذ اخلطة اليت مت إعدادها يف شكل 

  ٤ .ميالتعل

Dalam proses pembelajaran ada berbagai macam metode dan strategi yang 
bisa digunakan, diantaranya ada strategi pembelajaran cooperative learning. 
Menurut Endang Mulyatiningsih dalam pembelajaran cooperative learning  ada 
metode-metode yang dapat membantu guru dalam proses pembelajaran 
diantaranya: metode pembelajaran Numbered heads together, metode 
pembelajaran Cooperative script, metode pembelajaran Think pair and share, 
metode pembelajaran Cooperative integrated reading and composition (CIRC), 
metode Pembelajaran Peer tutoring (tutor sebaya) dan sebagainya. 5 

 
اليت ميكن  ةواالسرتاتيجي طريقةم هناك جمموعة متنوعة من الييف عملية التعل

 Endang وفقا .التعلم التعاوينوهي وجودة امل التعليمية ةاستخدامها، مثل اسرتاتيجي

Mulyatiningsih :ميكن أن تساعد املعلم  ة و اسرتيتجية الىتقيم التعاوين هناك طر ييف التعل



 

التدريس التعاوين  ةقيم من رؤساء رقمية معا، وطر يطريقة التعل: يف عملية التعلم هي

تكامل القراءة املالتعاوين ة قيم هل تعتقد الزوج ونصيب، طر يالتعل طريقة النصي ، و

الدروس (التعلم  م الدروس اخلصوصية األقران وي، وطريقة تعل(CIRC) وتكوين

 . اخل) اخلصوصية األقران

تعاوين متكامل اعاله، ركزت الباحثة طريقة التعليم  و من خمتلف الطريقة املذكورة

 بوسيلةالقراءة والكتابة  تكوين متكامل CIRC ميالتعل طريقة. )CIRC( القراءة و تكوين

هارات اللغة مبوميكن تطبيق هذه الطريقة على املواد ذات الصلة   ٦ .موعاتا�تعاوين  ال

 إتقان على مهارةو  يف النصإلتقان الفكرة الرئيسية  لتلميذيطلب من ا ،CIRC يف .العربية

يف القراءة وتلقي  تلميذال ةوقد مت تطوير هذه الطريقة لزيادة فرص. الكتابة معا القراءة و

  .املالحظات على األنشطة قراء�م

هي أنشطة التعليم الىت  CIRC من التعريفات املذكورة  ميكن أن يفهم أن الطريقة

اليت تساعد بعضها البعض لتحقيق هدف  ةأو الفرق ةيف ا�موععلى التعاون يفضل 

إىل جمموعات اليت توجد فيها واحد أو أكثر  تالميذوتنقسم اليف هذه االنشطة،  .شرتكامل



 

جممعة على إلعطاء الفهم إىل صديقه يف  و التلميذ الذى يقدر .القدرة على قراءة وفهم

  .حبيث أيضا وضع أفكار بعضهم �م

  : CIRC خطوات طريقة التعليم نوع

Menurut Agus Suprijono metode CIRC memiliki langkah-langkah penerapan sebagai 
berikut: 

1) Membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang secara heterogen  
2) Guru memberikan wacana sesuai dengan topik pembelajaran  
3) Peserta didik bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok 

dan memberi tanggapan terhadap wacana/kliping dan ditulis pada lembar 
kertas 

4) Mempresentasikan/ membacakan hasil diskusi kelompok 
5) Guru membuat kesimpulan bersama peserta didik 
6) Penutup. 7 

  : CIRC خطوات طريقة التعليم نوع

  :هلا خطوات التطبيق ما تلي CIRC طريقة Agus Suprijono وفقا

 بتباين ٤ أعضاؤها جمموعة تشكيل) أ

 التعلم ملوضوع املناسبة املعلم القراءة يعطي) ب

 ردا وتعطي الرئيسية الفكرة على والعثور البعض بعضها لقراءة معا التعامل الطالب) ج

 الورق من ورقة على املكتوبة القصاصات/  القراءة على

 اجلماعية املناقشات نتائج من قراءة / تقدمي) د

 الطالب مع استنتاجاته جيعل املعلم ) ه

  .اخلامتة) و



 

هلا  CIRC نوع ه طريقة التعليممن اخلطوات املذكورة أعاله ميكننا أن نعرف أن هذ

الىت إىل جمموعات الدراسة جيب على املعلم أن ينقسم التالميذ أوال أنشطة التعليم 

وضوع مب املناسبيعطي املعلم اخلطاب أو النص  أشخاص بتباين مث ٤ تتكون  من 

ومناقشة القراءة مث التالميذ الذين  قد تشكلت يف جمموعة يعملون التعامل  .ميالتعل

 .عثور على الفكرة الرئيسية وتوفري التغذية املرتدة إىل اخلطاب أو النصلبعضها البعض، ال

سوف  مث األفكار الرئيسية اليت مت عرضهاهم تبادل األفكار واآلراء من كل تالميذوال

 يؤخذالذين سيتم بعد ذلك  التلميذلتطوير املعرفة والقدرة على قراءة من  يناقشون

تعزيز /العرض جيب على املشاركني يقدم دليال  ه أنسطةيف هذ .ستنتاجات لتقدميهاإلا

على استعداد  على التلميذاألفكار الرئيسية اليت وجدوا خالل جمموعات النقاش، وجيب 

 هودور املعلم  .لتقدمي وتلقي االنتقادات واالقرتاحات واحلجج من ا�موعة األخرى

اخلطوة االخرية يف . يذالذى قد قدم التالم من نتائج املناقشات جمموعةتعزيزات  توفري

و من سلسلة كاملة من األنشطة، هي املعلم و التالميذ يصنع اإلستنتاج  CIRC طريقة

   .اإلستنتاج األخري من العرض



 

 ملستوى النمو الطفلم من الطالب سوف تكون ذات الصلة يالتعل أنشطة اخلربة و) أ

، وبداية من مصاحل واحتياجات األنشطة املختري مناسبة بالفائدة الطالب) ب

 الطالب

م الطالب سوف يم أكثر وضوحا للطالب حبيث نتائج تعليتعلال من كلها) ج

 تستمر لفرتة أطول

 التفكري للطالب ةمهار م متكاملة تعزز يميكن التعل) د

جه كثري و وفقا ملشاكل ا) مفيدة(املتكاملة اليت هي واقعية م ييقدم ألنشطة التعل) ه

 من األحيان يف حي الطالب

م ديناميكية، األمثل يم متكاملة ميكن أن تعزز الدافع لدى الطالب حنو تعليتعلال) و

 .املناسب و

التفاعل االجتماعي لدى الطالب، مثل التعاون نشأة من ميكن املتكامل م يالتعل) ز

 فكار اآلخريناألاحرتام  والتواصل والتسامح  و

  ٨ .يف التدريس لماملعم وتوسيع آفاقهم وتطلعات يتوليد احلافز على التعل) ح



 

تعترب املعلم هذه  .لديها مزايا متعددة سبق ذكرها أعاله  CIRC طريقة التعليم نوع

التفكري  القراءة و هارةامل رقيةاملزايا إلختيار هذه الطريقة يف أنشطة التعليم، وخاصة يف ت

 .ترقية مهارة القراءة للتالميذالعديد من املزايا يف جمال هذه الطريفة لديها  .تالميذال

واليت سوف يتم عرضها  ملناقشةمن ااألفكار الرئيسية يستنتج  و التالميذ و يناقش تفاعلي

   .أو تسليمها أمام األصدقاء أو ا�موعات األخرى

  : CIRCنوع العيوب من طريقة التعليم 

نقل  يف عرض كان هناك ميل فقط طالب الذكية الذين يؤدون بنشاطاليف الوقت ) أ

 األفكار

 ٩ .مسؤولية مشرتكةكالطالب الذين بسلبية أن تكون بامللل باعتبارها  ) ب

 

مناقشات ا�موعات  حصولاألذكياء الذين جترأوا على تقدمي  تلميذامليل فقط ال

الذي جترأ  أن ألن  ميكن أن حيدث .ميعلى أن تكون من نقص يف هذه الطريقة التعل

يف  .مظهور الذين اعتادوا و تالميذعلى الكالم يف التعبري عن الرأي من مجاعتهم فقط ال

حني أن اآلخرين الذين االنضمام مناقشات تعبري عن أفكارهم الرئيسية بدو�ا جيرؤ على 



 

ميكن تطبيقها على مجيع املواد الدراسية،  CIRC ومن بيان اعاله يدل أن طريقة نوع

م اللغة العربية هناك أربعة املهارات اليت ييف عملية تعل .فضال عن موضوعات اللغة العربية

 .ة القراءة و املهارة الكتابةي املهارة اإلستماع و املهارة الكالم و مهار ، وهإلتقا�اجيب 

١٠  

ألن القراءة إضافة القراءة،  املهارةعلى مستوى ركزت الباحثة  ،من املهارات األربع

من خالل  ؤلفالقراءة هي أساسا عملية التواصل بني القارئ مع امل .البصرية واملعرفة

. لغة مكتوبةالبني اللغة اللسان و النص املكتوب، مث مباشرة يف  هناك عالقة  املعرفية 

القراءة هي عملية يقوم �ا القارئ للحصول على  Henry Guntur Tarigan كما عرب

كما قال اهللا يف القرأن  ١١ .من خالل وسائل اإلعالم الرسالة اليت ستقدم من قبل املؤلف

  :عن القراءة  ١-٣القرأن الكرمي يف الصورة العلق 

  )٣(ٱقْـرَْأ َوَربَُّك ٱْألَْكَرمُ  )٢(َخَلَق ٱِإلْنٰسَن ِمْن َعَلقٍ  )١(ٱقْـَرْأ بِٱْسِم َربَِّك ٱلَِّذى َخَلقِ 

القدرة على استخدام هو  تعريف املهارات  .ألداء أنشطة القراءة حيتاج إىل املهارة

تغيري أو تقدمي شيء أكثر وضوحا مما أدى إىل اإلبداع يف العمل،  و و األفكار العقل



 

املهارة القراءة هي القدرة على إدراك وفهم حمتويات يف حني   .١٢قيمة نتائج هذا العمل

  ١٣ .اهلضم يف الكبدمكتوب بنطق أو  شيء

أصبحت الصوت  مقاالتلذلك املهارة القراءة هي قدرة الشخص أن ينطق 

يف هذه احلالة مهارات القراءة ال يعين جمرد التعبري عن  .والقدرة على فهم ما يقرأون

 .أن يكون قادرا على فهم مضمون النص قراء�ا شخصحمتوى مقال ولكن جيب على ال

Adapun jenis- jenis membaca menurut pendapat Ali Al-Khuli diantaranya 
sebagai berikut: 

1. Membaca nyaring (Al Qiro’ah Al-Jahriyah) 
2. Membaca dalam hati(Al Qiro’ah Al-Shamitah) 
3. Membaca intensif (Al-Qiro’ah Al-Mukatsafah) 
4. Membaca ekstensif(Al-Qiro’ah Al-Muwasa’ah 14  

  :مبا يف ذلك ما يلي Ali Al-Khuli وفقاأما بالنسبة لألنواع القراءة 

  القراءة اجلهرية). أ

  القراءة الصميتة). ب

  القراءة املكثفة). ج

  .القراءة املوسعة). د

الن بالقراءة اجلهرية . القراءة اجلهريةمن أربعة أنواع من القراءة، ركزت الباحثة على 

ميكن التقاط ميكن للقارئ يصوت املقال بصوت عال حبيث كال من القارئ و املستمع 



 

أن القراءة اجلهرية هي انشطة القراءة  Dalmanكما عرب  .املعلومات اليت قدمها املؤلف

املستمع بصوت عال أو أنشطة نطق رموز األصوات اللغة بصوت عال لكيل القارئ و 

   ١٥ .املشاعر الواردة يف النص األفكار و ميكن التقاط املعلومات و

من العريفات السابق أن نرى أن القراءة اجلهرية هي أنشطة  القراءة بصوت النص 

 موسيلة للمعل وهذا النشاط ه .أن يفهمها املستمعالذى يقرأ بصوت عال لكي 

 التالميذبل أكثر من ذلك، تعترب  .على التقاط املعلومات الواردة يف النص تالميذوال

  .قادرين على فهم إذا وصلت بعض املؤشرات

Menurut Abu Bakar Muhammad berikut adalah indikator kemahiran membaca 
nyaring yaitu terdiri dari: 

1. Ketepatan bunyi 
2. Ketepatan intonasi 
3. Suara inggi dan rendah 

4. Memperhatikan tanda baca..16 

وفيما يلي مؤشرات املهارة لقراءة اجلهرية، ويتكون  Abu Bakar Muhammad وفقا

  :من

  دقة الصوت). ١

  دقة التجويد). ٢



 

 .اإلهتمام لعالمة الرتقيم). ٤

اجلهرية، الذى اكثر من استنادا ببيان اعاله ميكن أن يفهم أن يف أنشطة القراءة 

سواء من حيث خمرج و . على دقة الصوت اللغة العربية التأكد وهو مهارة القراءة

 واإليقاع الصحيح والتعبري الذي يصف شعور املؤلف، االخرى،خصائص االصوات 

   .االهتمام لعالمات الرتقيم و، وتتكرربسالسة ال وقف 

مدرسة من م اللغة العربية يف عملية تعليوبناء على املالحظات اليت أجراها الباحثة  

ر المبونج أنه خالل هذا الوقت معلم اللغة العربية يف تدريس ابند ٣ية ثانو ال راألزه

األنشطة الىت يفعله املعلم يف طريقة القراءة . القراءة اجلهرية، استخدم املعلم طريقة القراءة

و  .القراءةبتتعلق  الذى ث عن موادوالبحهي يبدا املعلم الدراسة، مث يفتح املعلم كتابا 

ممارسة القراءة . يقرأ املعلم النص الذى جيده يف كتاب الدراسية و مجيع التالميذ متابعة

يف هذه الطريقة ال يعطى املعلم املمارسة يف شكل النطق . فقط مرة واحدة دون التكرار

حيدث هذا . خمرج احلروف الصحيح أو عالمة الرتقيم الصحيح إىل التالميذ واحدا فواحدا

بعد قراءة معا مث . يف الفصل ا فواحداواحدالتالميذ د الوقت لتدريب بسبب عدم وجو 



 

بعد ذلك يعطى املعلم  .نص القراءة معااللرتمجة  تالميذمث سأل املعلم ال .مت قرأته من قبل

   ١٧ .نص الذى مت قرأته  من قبل و ينتهه التالميذالسؤال املرتبطة  بال

مدرسة من اللغة العربية  علمإىل م ةاليت أجراها الباحثهذا ماتأكده بنتائج املقابلة  و

أن تعليم اللغة العربية من خالل هذا الوقت فقط  ر المبونجابند ٣ يةثانو األزهر ال

استخدم طريقة القراءة، خاصة يف تدريس القراءة اجلهرية وهو يقرأ املعلم النص الذى جيد 

ة القراءة تنفيذه فقط مرة واحدة سوهذه املمار . يف كتاب الدراسية و مجيع التالميذ متابعة

تعرتف املعلم أنه خالل هذا الوقت اب و هذا احلال ليس دون االسب. و ليس فيه التكرار

و كذلك أقل الوقت جعل املعلم . اجلهريةأقل قدرة على تطوير طريقة التدريس القراءة 

 اءتأجر  .الذي عادة تطبيقه يف كثري من األحيانيأخذ احلل بإستخدم طريقة القراءة 

مستوى من الكفاءة يف  أقل عن نفسه اعرتف تلميذال .أيضا تلميذمقابالت مع ال ةالباحث

 .دائما انفسه ه الطريقةفضال عن فهم النص للمعلم فقط استخدام هذ القراءة اجلهرية

 وكان املعلم ال ميارس إىل واحدا تلو اآلخر التالميذ اليت تشكل نطق خمرج للحرف السليم

   ١٨ .أو عالمات الرتقيم



 

 ٣ية الثانو  األزهرمذرسة ن ماللغة العربية  علماليت تطبقها امل يقةاعتمادا على الطر 

  :كما يف اجلدول أدناه  تلميذالقراءة لل ةهار املفإن هذا يؤثر على  السابقر المبونج ابند

  ١.١اجلدول 

مدرسة طالبة الصف احلادى عشر من  البينات مهارة القراءة اللغة العربية لدى

  ٢٠١٦/٢٠١٧لعام الدراسيليف ر المبونج ابند ٣ة اثانوياألزهر 
 الرقم أسماء التالميذ KKM النبيجة البيان

 ١ AINA SALSABILA M ٧٠ ٨٧ كامل
 ٢ AMELIA PUTRI ٧٠ ٦٢ غري كامل
 ٣ AMILA FIFTIN S ٧٠ ٦٨ غري كامل
 ٤ ANGGI HARPANGESTI ٧٠ ٦٨ غري كامل
 ٥ ANNISA PUTRI ٧٠ ٦٢ غري كامل
 ٦ BEATRICE PERANGIN A ٧٠ ٦٨ غري كامل
 ٧ CAHYO PURNOMO ٧٠ ٦٢ غري كامل
 ٨ DANIA ADELIA S ٧٠ ٥٦ غري كامل
 ٩ DESI YULYANA H ٧٠ ٨٧ كامل

 ١٠ DEWI INDAH PURNAMA S ٧٠ ٦٨ غري كامل
 ١١ DHEA RIZQI AQLA F ٧٠ ٨١ كامل

 ١٢ DIMAS ARYANDI S ٧٠ ٦٢ غري كامل
 ١٣ DINDA REZKY WANTY ٧٠ ٨١ كامل

 ١٤ DIYAH AYU OKTAFIANI ٧٠ ٦٢ غري كامل
 ١٥ FIDYA SEPTIANI ٧٠ ٨١ كامل
 ١٦ FITRIKA PUTRI ٧٠ ٨١ كامل

 ١٧  GLESYANA ANGGAR K ٧٠ ٦٨ غري كامل
كامل ٧٠ ٨٧ HAFIDZ DIANGGARA M 



 

 ٢٣  MUHAMMAD ALWA A ٧٠ ٧٥ كامل
 ٢٤ MULYA RIZA R ٧٠ ٦٢ غري كامل
 ٢٥ NABILLA SHAFIRA ٧٠ ٦٢ غري كامل
 ٢٦ NADYA ANJANI K ٧٠ ٨١ كامل
 ٢٧ NATASYA FAIZATI ٧٠ ٨٧ كامل

 ٢٨ NIDIA CANTIKA ٧٠ ٦٢ غري كامل
 ٢٩ NOVRI SUSANTI ٧٠ ٦٨ غري كامل
 ٣٠ PUSPA DEWI R ٧٠ ٨١ كامل

 ٣١ RAUUFIKA TINDANI ٧٠ ٦٨ غري كامل
 ٣٢ RISKA AYU AMALIA ٧٠ ٦٢ غري كامل
 ٣٣ ROBI FAJ’AL ٧٠ ٦٢ غري كامل
 ٣٤ SHOFA NABILLA ٧٠ ٦٨ غري كامل
 ٣٥ SYANINDHITA HUSNA ٧٠ ٨٧ كامل

 ٣٦ TITA NURACHMA ٧٠ ٦٨ غري كامل
( ٣٨٪  كامل  ١٤ (

 
( ٦٢٪  غري كامل  ٢٢ (

مدرسة األزهر الصف احلادى عشر من  نتائج إختبار مهارة القراءةوثائق : املصدر

  .ر المبونجابند ٣ية الثانو 

  كاملالذين   تالميذال  ٣٦ واستنادا إىل اجلدول أعاله ميكن أن ينظر إليه ذلك من

 مهارةهذا يدل على أن . )٪٦٢(طالب ٢٢ غري كاملوالذين  ، )٪٣٧( ١٤كان هناك 

ناسبة ليمكن املطريقة الحىت يف هذه احلالة املطلوبة  .ال تزال منخفضة تالميذالقراءة من ال

  .تلميذالقراءة لدى ال ةمهار  رقيةت



 

Composition) الصف الحادى  ةبالفي ترقية مهارة القراءة لدى طIPA 1   مدرسة من

  "٢٠١٦/٢٠١٧ لعام الدراسيلر المبونج ابند ٣ة الثانوي األزهر

 مشكلة البحث   . ب
إىل تركيز الباحثة املذكورة أعاله، يف هذه الدراسة  البحثواستنادا إىل خلفية 

 CIRC (Cooperativeطريقة التعليم هل تطبيق " :صياغة املشكلة على  التايل

Integrated Reading and Composition) الصف  ةبالفي ترقية مهارة القراءة لدى ط

 لعام الدراسيلر المبونج ابند ٣ية من مدرسة األزهر الثانو   IPA 1الحادى 

  "؟"٢٠١٦/٢٠١٧

  فرضية العمل. ج

اليت مت الفرضية هي وحدة اجابة مؤقتة ملشكالت البحث، حىت تثبت من البيانات 

لمشاكل البحث، حيث مت  لإن الفرضية هي إجابة مؤقتة  Sugiyono و وفقا ١٩ .مجعها

ويقال أن تكون مؤقتة، ألن إجابات  .كشف املشاكل البحث يف شكل اجلملة السؤال

   ٢٠ .املعلم على أساس نظرية احلصول عليها من خالل مجع البيانات



 

الفرضية يف البحث العمل ليس فرضية اإلختالفات أو العالقات و لكن فرضية 

للوصول إىل  .إلنتاج التحسن املطلوب املقرتحإجراءات فرضية العمل حتتوى على . العمل

 الىت ميكن القيام �اأن تبدأ يف تنفيذ إجراءات  ةاملناسب، ميكن للباحث لعملاختيار ا

سعى مدخالت من الذين تأن  ثةالباح هذه احلالة ينبغييف  . املطلوبنيتحقيق التحسل

   .شكلة البحثمبترتبط 

بيان  اإلجابة املؤقتة للدراسة،من الرأي السابق ميكن معرفة تعريف الفرضية و هي 

فرضية العمل يف هذه الدراسة و  .ضعيف ومازال يتعني ثبتت صحتها على أرض الواقع

 CIRC (Cooperative Integrated Reading andطريقة التعليم تطبيق :" هي

Composition)  يف ترقية مهارة القراءة لدى طالبة الصف احلادىIPA 1   من مدرسة

  "٢٠١٦/٢٠١٧ لعام الدراسير المبونج لابند ٣ية األزهر الثانو 

  البحث اف و فوائدهدأ. د

  هدف البحث. ١

 الصف احلادى عشر ةبطالهذه الدراسة �دف لرتقية مهارة القراءة اللغة العربية لدى 



 

  منافع البحث. ٢

  : أما املنافع املرجوة من هذه الدراسة وهي

  املعلم). أ

  .القراءة متنوعة من أجل حتسني نظام التعليم قية مهارةكما دافع لرت  ).١

  .للمعلم ميكن أن يكون أكثر محاسا يف تعليم اللغة العربية). ٢

  .ميكن للمعلمني تعد أكثر استعدادا يف عملية تعليم اللغة العربية). ٣

  الطالب). ب

أن املتعلمني الذين لديهم صعوبة يف القراءة وفهم النص العريب يتم ختفيض ). ١

  .CIRCب بتطبيق الطريقة نوع احلمل

التعاون، ألن جناح الفرد من التعلم التعاوين هو من مسؤولية تعزيز روح ). ٢

  .وجناح ا�موعة هو مسؤولية الفرد .ا�موعة

  املدرسة). ج

  .رسةلرتقية نوعية التعليم يف املد

  

 



 

  الباب الثاني

  اإلطار النظري

 )CIRC( تعاوني المتكامل القراءة و تكوينطريقة التعليم ال مفهوم  . أ

 تعريف الطريقة .١

والطريقة هي الوسائل املستخدمة لتنفيذ اخلطة اليت مت إعدادها يف شكل أنشطة 

اسرتاتيجية التدريس اليت يتم  يه الطريقة ٢١  .حقيقية أو عملية لتحقيق أهداف التعليم

  ٢٢.استخدامها كأداة لتحقيق األهداف املرجوة

اليت يتم  سبيلأو ال كيفية يه لطريقةمن الشرح أعاله ميكن أن يفهم أن ا

وسيلة  يم هيالتعل طريقةيف حني أن هذا ال .استخدامها لتحقيق األهداف املرجوة

   ٢٣ .مييف حماولة لتحقيق أهداف التعل تقدمي املواد الدراسيةل

املعلم تسيطر على تعليم أو األسلوب الذى يقدىه تفسري  طريقة التعليم باعتباره 

ذلك أن الدروس اليت ميكن  و الدراسي تقدمي املواد التعليمية لكل طالب يف الفصل

  ٢٤ .التقاطها وفهمها واستخدامها من قبل الطالب بشكل جيد



 

هي سبل القيام به من قبل املعلم أو املدربني لتقدمي معلومات أو خربات   الطريقة

  ٢٥ .، وتطوير معرفة الطالب وغريهمطالبجديدة، واستكشاف جتارب ال

اختدمها املعلم يف تقدمي املواد التعليمية ليتم  لذلك طريقة التعليم هي الطرق اليت

طريقة التعليم   وباإلضافة إىل ذلك، من خالل .القبض وفهم الطالب بسهولة و جبيدة

و خربات جديدة للطالب يف شكل أنشطة  ميكن املععلم ألن يعطى املعلومات 

  .لتحقيق األهداف املرجوة يف التعليم

لتحقيق أهداف التعليم، حيتاج إىل الطريقة  من بيان اعاله ميكن أن اعرف بأن 

استخدام طريقة  التعليم املناسبة وفقا الحتياجات الطالب ومطابق مع املادة . املناسبة

إن مل يكن، فإن ذلك سيكون سببا عملية التعليم تصبح أقل فعالية أو ليس  .املقدمة

 .األمثل، مما يسبب مشاكل يف التعليم

 

 

  



 

 أقسام طريقة التعليم .٢

من أجل تسهيل يف  حيتاج املعلم إىل الطريقة يف التدريسيف أنشطة التعليم والتعلم 

م يالتعلطريقة هناك بعض أنواع من  Ridwan Abdullah Sani توفري املواد، مع ذلك وفقا

  :م هميم التعاوين اليت ميكن استخدامها املعلم يف عملية التعلييف التعل

a. Metode pembelajaran Numbered heads together 
b. Metode pembelajaran Cooperative script 
c. Metode Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 
d. Metode pembelajaran Think pair and share 
e. Metode Investigasi Kelompok 
f. Metode Team Assisted Individualization 
g. Metode Learning Together 
h. Metodepembelajaran Peer Tutoring (Tutor Sebaya)26 

 معا رقمية رؤساء ميالتعل طريقة. أ

 النصي التعاوين التعليم طريقة. ب

 )CIRC( والتكوين القراءة التعاوين املتكامل طريقة. ج

 ونصيب الزوج تعتقد هل التعليم طريقة. د

 التحقيق طريقة ا�موعة. ه

 املساعدة طريقة فريق  تفريد . و



 

Sedangkan menurut Endang Mulyatininsih ada beberapa metode pembelajaran 

yang dapat digunakan oleh guru antara lain: 

a. Metode Team-Game –Tournament 
b. Metode Team Assisted Individualization ( TAI ) 
c. Metode Learning Together 
d. Metode Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 
e. Metode Think pair and share 
f. Metode Peer Tutoring 
g. Metode Role Playing 
h. Metode Simulasi27 

الطرق اليت ميكن من بغض هناك   Endang Mulyatininsih الوقت، وفقانفس ويف 

  :استخدامها املعلم، من بني أمور أخرى

   مسابقةفريق ألعاب طريقة . أ

 )TAI(فريق مبساعدة تفريد  ةقيطر . ب

 م معايالتعل طريقة. ج

 )CIRC( كوينالقراءة والت التعاوين املتكامل ةقيطر . د

 ونصيب الزوج تعتقد هل التعليم طريقة. ه

 الزمالء اإلرشاد ةقيطر . و

 طريقة لعب التمثيل. ز



 

من  ةقيعلى الطر  ةكز الباحثتر من عدة أنواع من الطرق املذكورة أعاله، سوف 

وميكن أن تساعد  م،ييف عملية التعل علموهذه الطريقة ميكن أن تستخدم امل CIRCنوع 

أيضا هذه الطريقة ميكن أن توفر . جبيد املواد الدراسية بسهولة وإلستقبال  طالبال

 و لنشأةألنه يف هذه الطريقة يطلب من الطالب للتعاون معا  جتربة جديدة للطالب،

  .الطالب االخر وميكن تبادل معارفهم إىل كل فرد لنجاح مجاعتهم،لسؤولية امل

 CIRC (Coopertaive Integrated Reading and طريقة التعليمتعريف  .٣

Composition) 

القراءة  دريسشامل و واسع أو كامل لت نطامهو   CIRCم التعاوين نوعيالتعل

هو عبارة عن  CIRCنوع  ميالتعلأن الطريقة  ميكن أن نعرفرأى من  و  ٢٨ .والكتابة

ي ه ه الطريقةهذ .مصممة عمدا لتعليم القراءة والكتابة كاملة و سلسلة شاملة و

  .القراءة والكتابة ةمهار  يقةلرت  ةدقيق مطابقة و

Di dalam buku Menjelajah Pembelajaran inovatif, Suyatno menyebutkan 

metode pembelajaran kooperatif tipe CIRC dikembangkan oleh Steven, Slavin 



 

yang digunakan dalam pembelajaran bahasa, yakni kemampuan menulis dan 

membaca tingkat tinggi..29  

طريقة أن   CIRC نوع Suyatno وقال م املبتكر،ييف الكتاب استكشاف التعل

 CIRC.  ١٩٨٠ زمالؤه يف �اية عام  و Steven، Slavinاليت وضعها  م التعاوينيالتعل

والقدرة على القراءة والكتابة  م اللغة،يم التعاوين املستخدمة يف تعليهي تقنيات التعل

 نوع م طريقةيتعلالمستوى عالتعرفان املذكورة أعاله يوضح أن هذا النوع من طريقة 

CIRC  القراءة والكتابة ةم اللغة، وخاصة يف مهار ياليت متجهة لتعل طريقة.  

 طالب ليدرسونفرق التعاونية ملساعدة ال يستخدم CIRC واهلدف الرئيسي من

 CIRC مييف طريقة التعل .٣٠اليت ميكن تطبيقها على نطاق واسع القراءة وة  الفهم قدر 

ميكن أن تأخذ الفكرة الرئيسية أو  و فهم قراءة النصوص معاعلى الطالب لجيب 

مث، جترأ الطالب للكشف عن الفكرة الرئيسية أو االستنتاج عن طريق  .النص إستنتاج

ضرورية جدا يف القدرة على القراءة هذا هو املكان الذي هي  .استخدام لغات أخرى

بعضها البعض بني أعضاء ا�موعة جيب  .تعاون أعضاء يف ا�موعةال واالستيعاب و

أن تتحمل املسؤولية وتشجيع بعضهم البعض مع أفكار أو مفاهيم كل فرد يف فهم 

نصوص القراءة



 

االستفادة من  هيقصة األساسية الك CIRC رئيسيا من أنشطة تركيزواحد 

الطالب الذين يعملون يف فرق متعاونة على هذه : الوقت يف العمل ويصبح أكثر فعالية

األنشطة، واليت يتم تنسيقها مع تعاليم اجلماعات القراءة، من أجل حتقيق أهداف يف 

الدافع الطالب  و. اإلمالء الرسائل و قراءة جماالت أخرى مثل فهم القراءة واملفردات و

بعضها البعض يف هذه األنشطة أو االعرتاف األخرى اليت تقوم على لتعاوين اللعمل 

   ٣١ .م لكافة أعضاء الفريقيالتعل

تتكون  متجانسة، ويف جمموعات صغرية  طالبتوضع ال م،يتعلاليف هذه طريقة 

، متوسطة أو ضعيفة، طالب املاهريف هذه ا�موعة هناك ال .من أربعة أو مخسة طالب

يف هذه ا�موعة ال مييز اجلنس أو  .كل لبعضهم البعض  ون باملطابقوجيب أن يشعر 

لكنها ستكون أفضل عندما تكون يف جمموعة،  طالبأو مستوى الذكاء لدى ال قبيلةال

قبل تشكيل  .طالبالذي ميلك قدرة أكرب من غريه من ال طالبهناك واحد ال

ويتم تدريسها لتكون  ت،الطالب كيفية العمل معا يف جمموعا دريسهاا�موعة، يتم ت

املستمعني جيدة، ميكن أن تعطي تفسريات �موعة من األصدقاء، ومناقشة وتشجيع 



 

الطالب إلتقان األفكار الرئيسية من اخلطاب والقدرة على القراءة والكتابة قدرات أكثر 

  .معا

 CIRC (Cooperative Integrated Reading andطريقة التعليم في  العناصر .٤

Composition) 

: الثمانية عناصروتشمل هذه  .م لديه مثانية عناصريمن طريقة التعل CIRC  نوع

 )٢( .طالب ٥أو  ٤ق، وهي تشكيل جمموعة غري متجانسة تتكون من افر  ).١(

قيمة مت احلصول عليها من متوسط  على سبيل املثال، اختبار حتديد املستوى،

االختبارات اليومية قبل أو بطاقات التقرير أن املعلم يعرف نقاط القوة والضعف من 

يف جمموعة خللق  تدريبتنفيذ ال الطالب اإلبداعية، )٣( .الطالب يف جمال معني مقرها

وهي  دراسة فريق، )٤( .حالة حيث يتم حتديد جناح الفرد أو يتأثر جناح اجلماعة

اليت حتتاج  موعةاملعلم �و يساعد م اليت تقوم �ا جمموعة يمراحل اإلجراءات التعل

 )٦( .عمل الفريقل إعطاء النتيجةوهي  هداف الفريق واالعرتاف الفريق،أ)٥( .إليها

 .العمل اجلماعي إعطاء املعلم قبل منفرتة وجيزة و هو إعطاء املواد  تعليم جمموعة،



 

م مع اسرتاتيجيات حل يوهي تقدمي ملخص للمادة من املعلم يف �اية الوقت يف تعل

  ٣٢ .املشكلة

وهناك  CIRCنوع  طريقة التعليم إليه أن يف نعرفمن الشرح أعاله ميكن أن   

م نوع يطريقة التعله هي األجزاء  يف سلسلة من هذ العناصر .العناصرالعديد من 

 عناصر فتعليممع وجود هذه ال .مع بعضها البعض عناصرمرتابطة هذه ال . CIRCمن

  .لألهداف املرجوةمطابق  عليمبعد ذلك سيتم ت CIRC مع نوع

 CIRC خطوات طريقة التعليم نوع .٥

Menurut Agus Suprijono berikut adalah langkah-langkah penerapan metode 
pembelajaran tipe CIRC sebagai berikut: 

7) Guru membentuk kelompok-kelompok yang masinng-masing terdiri dari 4 
siswa secara heterogen  

8) Guru memberikan wacana sesuai dengan topik pembelajaran. 
9) Siswa bekerja sama saling membaca dan menemukan ide pokok kemudian 

memberikan tanggapan terhadap wacana yang tertulis pada lembar kertas. 
10) Siswa mempresentasikan/membacakan hasil diskusi kelompok. 
11) Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan 
12) Penutup. 33 

  

   :كما تلي CIRC نوعهذه خطوات تطبيق طريقة التعليم  Agus Suprijono وفقا

 طالب بتباين ٤من  هنتتكون كلالىت املعلم تشكيل جمموعات ) أ



 

 .ميوضوع التعلمب ةاملناسب قراءةالاملعلم يعطي ) ب

الطالب التعاون مع بعضهم البعض لقراءة والعثور على الفكرة الرئيسية مث الرد ) ج

 .على ورقة من الورق ةكتوبامل قراءةالعلى 

 .تال نتائج املناقشات اجلماعية/ الطالب عرض ) د

 .الطالب استنتاجات معا و علمالجتعل ) ه

 .اخلامتة) و

هلا أنشطة التعليم  CIRCمن اخلطوات اعاله ميكن أن نعرف أن طريقة التعليم نوع   

 ٥حىت  ٤اوال جيب على املعلم لينقسم الطالب إىل ا�موعات التعلم الىت تتكون من 

. أشخاص املتجنسة من الطالب الذين ميلكون املنخفضة من القدرة، متوسطة و عالية

مث يعطى . فاألفضل إذا كان يف ا�موعة هناك واحد من الطالب الذي أمهار من األخر

مث الطالب الذين قد شكل يف ا�موعات . ءة أو النص املطابق مبوضوع التعليماملعلم قرا

  .والرد على اخلطاب أو النصهم يتعاون و يناقشون و يتقارئون، حبث الفكرة الرئيسية 

اليت مت املذكورة سيتم مناقشتها و الطالب تبادل الرأي بعضهم البعض مث الفكرة الرئيسية 

الذين سيتم بعد ذلك استخالص  طالبعلى قراءة من اللتطوير املعرفة والقدرة 

األفكار  من تعزيز/ برهان ليعطى  يف هذا العرض جيب املشاركني .استنتاجات لتقدميها



 

دور املعلم يف . ة األخرىتلقي االنتقادات واالقرتاحات واحلجج من ا�موع لتقدمي و

اخلطوات األخرية يف  .توفري وقدمت تعزيزات من نتائج املناقشات جمموعة الطالب

يصنع املعلم و الطالب اإلستنتاج من كل سلسلة األنشطة و هي  CIRCالطريقة 

 .اإلستنتاج األخري من العرض

Senada dengan pendapat di atas, menurut Ridwan Abdullah Sani langkah-
langkah yang terdapat dalam metode pembelejaran tipe Circ adalah sebagai berikut: 

1) Guru membagi peserta didik menjadi dua kelompok 
2) Guru memberikan wacana/wacana kepada tiap kelompok untuk dibaca dan 

dibuat ringkasannya 
3) Guru menetapkan kelompok yang berperan sebagai penyaji dan kelompok 

yang berperan sebagai pendengar 
4) Kelompok penyaji membacakan rinngkasan bacaan selengkap mungkin, 

dengan memasukan ide-ide pokok dalam ringkasa. Sementara itu, kelompok 
pendengar: (1) menyimak/ mengoreksi/ menunjukan ide-ide pokok yang 
kurang lengkap; (2) membantu mengingat/ menghafal ide-ide poko dengan 
menghubungkan materi sebelumnya atau dengan materi lainnya. 

5) Kelompok bertukar peran, yaitu kelompok yang semula menjadi penyaji 
menjadi pendengar dan sebaliknya 

6) Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi bersama-sama. 34 

 CIRC اخلطوات الىت موجودة يف طريقة التعليم نوع Ridwan Abdullah Sani  و كذلك وفقا

  :كما تلي

 جمموعتني إىل الطالب املعلم يقسم) أ

 وتلخيص للقراءة جمموعة كل إىل اخلطاب/  القراءة يعطي املعلم) ب

 املستمع بدور تقوم اليت وا�موعة مقدم بدور تقوم اليت ا�موعة املعلم تعيني) ج



 

 األفكار إدراج خالل من وجه، أكمل على القراءةاستنتاج  العرض ا�موعة يقرأ) د

/  االستماع) ١: (املستمعني من موعةا� نفسه، الوقت ويف. خلصة يف الرئيسية

 حفظ/  تذكر على يساعد) ٢. (مكتملة غري الرئيسية األفكار عرض/  تصحيح

 .أخرى مواد أي مع أو السابقة، املواد ربط خالل من األفكار

 من العرض يكون األصل يف كان اليت ا�موعة هي و األدوار، جمموعة عكس) ه

 بالعكس والعكس  املستمعني

   .معا مناقشة الطالب خيتتم) و

يشكل هي  CIRCمن الرأي اعاله ميكن نعرف أن اخلطوات يف طريقة التعليم نوع   

يعطى املعلم قراءة املطابقة مبموضوع التعليم إىل كل جمموعة . املعلم الطالب إىل فرقتني

سوف أن يكون جمموعة من احملاضرين الىت  حتديد املعلم جمموعة. ليقرئون و ليستخلص

يف كل جمموعة بعضهما البعض يف  طالبال يقرئون . املستمعني من ا�موعتني و

 صديقالمع  .قرأةكل فرد جيب أن تعطي ردا على  ،من قراءةالرئيسية العثور على الفكرة 

كل   إىل اإلستنتاج من �موعة، ومناقشة األفكار الفردية أو ردودهم وبعد ذلك حبثا يف

مث يعرضون نتائج من مناقشات ا�موعات، جيب على كل جمموعة أن  .األفكار أو الرد

وفري التعزيز أو دعم فكرة عن نتائج مناقشات تيقدمون نتائج من املناقشات جمموعتهم، ب



 

Sedangkan menurut pendapat Robert E. Slavin proses yang ada didalam 
kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran tipe CIRC adalah: 

1) Tindak Lanjut, pengajaran membaca adalah penggunaan kelompok 
membaca yang terdiri atas para siswa dengan tingkat kinerja yang sama. 

2) Membaca Lisan , membaca dengan keras merupakan bagian yang 
memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan pembaca pesan dan 
pemahaman 

3) Kemampuan memahami bacaan, pemahaman dapat dikembangkan dengan 
mengajari siswa kemampuan-kemampuan merangkum, mempertanyakan, 
menjalaskan, dan memprediksi 

4) Menulis dan seni berbahasa.
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بإستخدام طريقة  العملية الىت موجودة يف أنشطة التعليم Robert E. Slavin اما وفقا  

  :و هي CIRCالتعليم نوع 

متابعة، وتعليم القراءة هو استخدام جمموعات القراءة تتكون من الطالب مع نفس ) أ

 .املستوى من األداء

هي جزء من أثر إجيايب على قدرة  القراءة عن طريق الفم، والقراءة بصوت عال) ب

 القارئ  الرسائل و الفهم

القدرة على فهم القراءة و الفهم ميكن تطوير قدرة  تلخيص مهارات الطالب، ) ج

 والتشكيك، و تبيني وحتديد

       .الكتابة وفنون اللغة) د

من بيان اعاله ميكن أن نفهم أن العملية الىت وجدت يف أنشطة التعليم بإستخدام   

يف هذه أنشطة و هي خيتار املعلم الطالب أول ما يفعل املعلم  CIRC طريقة التعليم نوع



 

مث قراءة  .سيتم توزيعها على ا�موعات األخرى طالبمن املعلم واليت ستكون ال

، هذه أنشطة ميكن أن يعطى أثر اإلجيابية إىل قدرة القراءة و اللسان، القراءة اجلهرية 

�م و يطلب القراء أنشطة وتلقي ردود الفعل منعالوة على ذلك القراءة اجلهرية . الفهم

مث . الطالب لقراءة ألصدقائهم يف ا�موعة و ميارسون كيفية إستيجاب أنشطة قراء�م

لقراءة الىت ميكن تطبيقها على نطاق واسع، القجرة فهم القراءة، مساعدة الطالب لفهم ا

يف هذه أنشطة يفهمون الطالب قراءة من موضوع التعليم و ميكن تطبيقها و تطويرها 

ميكن أن نتصور واالبتكار يف تطوير أفكار  اليت ميكن  طالبال .على نطاق واسع

الكتابة و  اخلطوة األخرية وهي .ناقشات أو استنتاجا�ماملاستخدامها أكثر من  نتائج 

فّن اللغة، عند يعثرون الطالب الفكرة الرئيسية فتلك الفكرة سوف يعرضون و يكتبون و 

تدريب الطالب  يف هذا النشاط يتم .أكثر إثارة لالهتمام وأسهل للفهم بعبارة أخرى

احلق يف إبداء استنتاج حول نتائج مناقشات  على اختيار الكلمات أو اللغة املناسبة

 .جمموعتهم

وسوف  Agus Suprijonoمن العديد الراي اعاله إستخدمت الباحثة اخلطوات من   



 

 طالبكل منها من أربعة أو أكثر من ال  مت تشكيل الطالب إىل جمموعات، تتكون). ١

  .يف ا�موعة وهناك واحد أو أكثر الطالب الذين لديهم املزيد من القدرات

  .ميملوضوع التعل ةاملناسب قراءةاملعلم يعطي ال). ٢

 ةمكتوب قراءةالعثور على الفكرة الرئيسية مث الرد على  قراءة معا ويف  طالبيتعاون ال). ٣

  .على ورقة من الورق

  .موعةتال نتائج املناقشات ا�/  عرضطالب ال .)٤

  ).اتالتعزيز (توفري املعلم التعزيز  .)٥

  .جعل معا استنتاجات طالبال علم وامل .)٦

 CIRC مزايا من طريقة التعليم نوع .٦

Menurut Miftahul Huda metode pembelajaran tipe CIRC memiliki kelebihan 
yaitu sebagai berikut: 

1. Pengalaman dan kegiatan belajar siswa akan selalu relevan dengan tingkat 
perkembangan anak 

2. Kegiatan yang dipilih sesuai dengan dan bertolak dari minat dan kebutuhan 
siswa 

3. Seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi siswa sehingga hasil belajar 
siswa akan dapat bertahan lebih lama 

4. Pembelajaran terpadu dapat menumbuhkembangkan keterampilan berfikir 



 

7. Pembelajaran terpadu dapat menumbuhkembangkan interaksi sosial siswa, 
seperti kerja sama, toleransi, komunikasi, dan respek terhadap gagasan orang 
lain 

8. Membangkitkan motivasi belajar serta memperluas wawasan dan aspirasi 
guru dalam mengajar. 36 

  

  :هلا مزايا كما تلي CIRC طريقة التعليم نوع Miftahul Huda وفقا

الطالب سوف تكون دائما ذات الصلة ملستوى النمو التعليم  أنشطة و اخلربات. أ

  .الطفل

  .، وبدأت مصاحل واحتياجات الطالبإرادة الطالبويتم اختيار األنشطة وفقا . ب

م الطالب سوف يم أكثر وضوحا للطالب حبيث نتائج تعليالتعلأنشطة  كل. ج

  .تستمر لفرتة أطول

  .التفكري للطالب ةم متكامل ميكن تطوير مهار يتعل. د

جه كثري و وفقا ملشاكل ا) يدةمف(م املتكاملة اليت هي واقعية ييقدم ألنشطة التعل. ه

  .من األحيان يف حي الطالب

م ديناميكية، األمثل يم متكامل ميكن أن تعزز الدافع لدى الطالب حنو تعليتعل. و  

  .واملناسب

التفاعل االجتماعي لدى الطالب، مثل التعاون  نشأةم متكامل ميكن يتعل. ز

  .والتسامح والتواصل واحرتام أفكار اآلخرين

 م وتوسيع آفاقهم وتطلعات املعلم يف التدريسيالدافع للتعلتوليد . ح

 اهل ه الطريقةهذ. بعض مزايا الذي قد ذكرت اعاله هلا CIRCطريقة التعليم نوع   



 

يتم عرضها أو تسليمها أمام واليت سوف  ملناقشةا من األفكار الرئيسية ونلصخيو 

 .األصدقاء أو ا�موعات األخرى

 Sedangkan menurut Agus suprijono metode pembelajaran tipe CIRC 
memiliki kelebihan sebagai berikut: 

a. Dalam proses belajar mengajar, siswa dapat memberikan tanggapan secara 
bebas 

b. Siswa dilatih untuk dapat bekerjasama dan menghargai pendapat orang lain 
c. CIRC amat tepat untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam 

menyelesaikan soal pemecah masalah 
d. Dominasi guru dalam pembelajaran berkurang 
e. Siswa termotivasi pada hasil secara teliti, karena bekerja dalam kelompok 
f. Para siswa dapat memahami makna soal dan saling mengecek pekerjaannya 
g. Membantu siswa yang lemah 
h. Meningkatkan hasil belajar  
i. Pengalaman dan kegiatan belajar anak didik akan selalu relevan dengan 

tingkat perkembangan 
j. Seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi anak didik sehingga hasil belajar 

anak didik akan dapat bertahan lebih lama 
k. Membangkitkan motivasi belajar, memperluas wawasan dan aspirasi guru 

dalam proses pembelajaran. 37 
  

   :هلا مزايا كما تلي CIRC طريقة التعليم نوع Agus suprijono وفقا
  .م، وميكن للطالب يستجيب حبريةييف عملية التعل. أ  

  .ويتم تدريب الطالب لتكون قادرة على التعاون واحرتام آراء اآلخرين. ب  

  .الطلبة يف حل املشاكل ةهو مناسب جدا لتعزيز مهار  CIRC. ج  

            .اهليمنة املعلم ينقصون. د  

  .جمموعاتالدافع الطالب على النتائج بعناية، ألن العمل يف . ه  



 

  .مساعدة الطالب الذين ضعيفة. ز  

    .مينتائج التعل رقيةت. ح  

  .م من الطالب سوف تكون ذات الصلة ملستوى النموياألنشطة التعل اخلربات و. ط  

الطالب سوف م يم أكثر وضوحا للطالب حبيث نتائج تعليالتعلأنشطة  كل. ي

  .تستمر لفرتة أطول

 ميم، وتوسيع آفاق وتطلعات املعلم يف عملية التعليتوليد الدافع للتعل. ك  

بعض مزايا، اوال  هلا CIRCطريقة التعليم نوع  اعاله Agus Suprijonoمن الرأي   

 جمموعة تصدر والطالب. ميكن للطالب إلعطاء اإلستجابة من القراءة املناسبة مبوضوع حبرية

 من الرأي واحرتام معا العمل على الطالب تدريب ويتم. القراءة يف االستجابات من متنوعة

و يشعرون مناسب جدا لزيادة  CIRC طريقة .واحدة جمموعة أصدر استجابة أو صديق

يف هذه الطريقة أيضا سيتم ختفيض دور . مهارة الطالب، وخاصة مهارة القراءة والكتابة

وعالوة على ذلك، سوف يكون الدافع . حمورها إىل الطالبحىت تعليم أكثر . املعلم

للطالب ليكون أكثر دقة يف حتديد نتائج املناقشة اليت يريدون عرضها أمام ا�موعات 

 .وبسبب هذه الظروف، فإن شعور املسؤول عن جناح جمموعته تنمو داخل كل فرد. األخرى

 األصدقاء من أكثر أو واحد ببسب ضعيفة أو منخفضة قدرة تساعد سوف الطريقة هذه مث



 

 معرفتهم تتطور وأل�ا وضوحا أكثر التعليم اخلربة و األنشطة .للطالب التعليم ترقية نتائج

 الدافع توليد أيضا ميكن النشاط هذا. أطوال لفرتة تستمر سوف الدراسة نتائج أن بذلك

  .للطالب البصرية وإضافة توسيع يف للتعليم،

 باستخدام الطريقة التعليم عملية أن نرى أن ميكن أعاله وصفها مت اليت املزايا من  

 وخاصة اللغة، تعليم يف مشكلة لديه الذي يكمن للمعلم. املزايا من هلا العديد CIRC نوع

 هذه الطريقة من للمعلم إلختيار يكفي مبا الشعور ذكرها مت اليت املزايا و الكتابة القراءة مهارة

 .اللغة تعليم األنشطة

 CIRCمن طريقة التعليم نوع  اعيوب .٧

Selain memiliki kelebihan setiap metode pembelajaran pasti memiliki 
kekurangan dalam penerapannya. Menurut Agus Suprijono berikut kekurangan 
metode pembelajaran tipe CIRC: 

a. Pada saat dilakukan persentasi terjadi kecenderungan hanya siswa pintar 
yang secara aktif tampil menyampaikan gagasan 

b. Siswa yang pasif akan merasa bosan sebagai tanggung jawab bersama. 38 
  

 .تطبيقها يف عيوب لديها بالتأكيد تعليم طريقة كل مزايا وجود إىل باإلضافة

  :CIRC هذ هو العيوب من طريقة التعليم نوع Agus Suprijonoوفقا 

 بنشاط يؤدون الذين الذكية الطالب فقط ميل هناك كان العرض وقت يف. أ



 

 هي CIRC نوع التعليم طريقة تطبيق يف أن يفهم أن ميكن أعاله الشرح من

 الذين الذكية إىل الطالب فقط ميل هناك كان العرض، وقت يف  العيوب أوجه

 على جيرؤون الذين األذكياء الطالب فقط امليل .واألفكار التعبري بنشاط يؤدون

 على جنرؤ ال الذي الرأي هو هذا أن حيدث أن ميكن ذلك ألن. أفكارهم تقدمي

 أن حني يف .األحيان من يف كثري  اعتادوا الذين الطالب فقط مجاعتهم التحدث

 مل لكنها أصدقائهم من جمموعة أمام الرئيسية أفكارهم رأي ينشرون الذين اآلخرين

 وليس ذلك، إىل وباإلضافة. األصدقاء من أخرى جمموعة أمام الظهور على جترؤ

 .ا�موعة جناح يف باملسؤولية الشعور لديهم الطالب مجيع

Senada dengan pendapat di atas menurut Slavin menyebutkan kekurangan 
dalam penerapan metode pembelajaran tipe CIRC: 

a. Pada saat presentasi hanya siswa yang aktif tampil 
b. Tidak semua siswa bisa aktif mengerjakan soal dengan teliti. 39 

  

 يذكر العيوب فب تطبيق طريقة التعليم نوع Slavinكما الراي املذكور وفقا 
CIRC  :  

   .أداء الناشطني الطالب فقط عرض عندما. أ

  .بعناية املشاكل على بنشاط العمل الطالب جلميع ليس. ب



 

 وجود CIRC نوع التعليم طريقة تطبيق أن إىل ينظر أن ميكن أعاله رأي من

 كل عن و الطالب الذين يعرض اجلماعية، املناقشات نتائج عرض عندما العيوب أنه

 االعتقاد إىل فقط جيرؤ آخرين أن حني يف ونشطة، ذكية هم الذين الطالب من جمموعة

 يعملون العمل الطالب مجيع ليس أن هو الطريقة هذا من أكثر واحد عيب. ا�موعة يف

  .باملسؤولية الشعور لديهم الطالب كل وليس املشاكل، على الدقيق

 القراءة مهارة مفهوم  . ب

 تعريف مهارة القراءة .١

لفعل (ندونسية هي الذكاء و املهارات املاهرة وفقا القاموس العامة اال  

 .)الشئ
بينما القراءة هي عملية جترى واستخدامها من قبل القراء للحصول على ٤٠

 .اللغة املكتوبةالرسالة اليت ستقدم من قبل املؤلف من خالل وسيلة من الكلمات أو 

٤١ 

. القراءة هي عملية يقوم �ا القارئ على فهم الرسالة اليت نقلها املؤلف إذان 

أو العملية املعرفية اليت تسعى إىل  نشطةأن القراءة هي األ Dalman كما يتضح من



 

لذلك، القراءة ليست جمرد نظرة على جمموعة من . قروءاملنص ال فهملالتفكري 

اخلطاب وحدها، ولكن حىت أكثر  و فقرة و مجلة و كلمة  من الرسائل اليت شكلت

حبيث  معىن كتابة ذات/ عالمة / لفهم وتفسري رمز  انشطة يمن ذلك أن القراءة ه

 ٤٢ .القراءلت إىل حصألقاها الكاتب الىت  ميكن رسالة

من  الشرح السابق أن القراءة هي عملية التفكري لفهم حمتوى النص من 

 اخلطاب، فقرة وال و القراءة ليست جمرد �جئة احلروف يف كلمة واحدة قراءة ألن

  وياكتابة معن أن القراءة يتطلب فهم داللة ورمزا على ذلك ولكن أيضا أكثر من

  .أن يفهمها القارئالكاتب الرسالة اليت قدمها حىت 

القراءة هي أساس من األسس   Muhammad Kamil Naqoh وفقا  و  

يف  حيدث وأن يسمع  اجلزء األهم  القراءة م لغة أجنبية، مثيالالزمة لتعلاملهارات 

  املهاراتمن  األساسيةالقراءة مهارة ميكن أن ينظر املذكورة  من اآلراء ٤٣ .م اللغةيتعل

 م اللغة العربية هناك بعض املهارات ولكن يتعليف  م اللغات األجنبية،يالالزمة لتعل

 .األساسية أو األوىل ةمهار القراءة 



 

 Menurut Wahab  Rosyidi dan Mamlu’ Ni’mah  membaca atau qiro’ah 

adalah melihat dan memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan 

atau didalam hati dan mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Jadi 

membaca mencakup dua kemahiran yaitu mengenali simbol-simbol tertulis 

yang ada di dalamnya dan memahami isinya. 44 

نفهم مضمون ما  أن نرى و يقراءة هال   Mamlu’ Ni’mah و Wahab  Rosyidi وفقا

مهاران تضمن ت يف القراءة .هنطقكتوب مع صرحية أو يف الكبد ولتوضيح أو املهو 

 .فهم حمتوياته تعرتف حرف مكتوب فيه وو مها اثنني من 

تالوة من الرموز  القراءةمن الشرح أعاله ميكن أن يكون مفهوما أن    

عن  املواد الدراسية  عرضت هي القراءة ةيف حني مهار  .املكتوبة وفهم معىن ما يقرأ

. طالبموضوعات القراءة، تليها ال علمامليقرا  و ،طريق األولوية األوىل على القراءة

والفم لتدريب لطالقة  اللفظية أو السرد إىل الفم، مهارةهذه التمارين  تركز على 

قادرة على ترمجة وفهم و هو  القراءة  ةمهار اهلدف من  ٤٥ .والوئام والروح الرياضية

 ٤٦ .جيدا

التعريفات اعاله ميكن أن نفهم أن مهارة القراءة و هي تعليم القراءة و  من   

 يف حني أن الطريقة. ميكن قراءة بشكل صحيح وفهم ما يقرأون طالبحبيث ال هدفه



 

. ةصمتالقراءة الأو  اجلهريةيقدم درسا يف كيفية قراءة، إما للقراءة  املستخدمة وهي

الكلمات واجلمل يف اللغة العربية بشكل ومن املتوقع أن الطالب قادرون على نطق 

 .صحيح، بطالقة وبالغة

 أنواع  القراءة .٢

Menurut pendapat Ali Al-Khuli bahwa Kegiatan membaca dapat digolongkan 

menjadi beberapa jenis,  diantaranya: 

a. Membaca Nyaring  (qiro’ah jahriyah) 
b. Membaca Intensif ( qiro’ah Mukatsafah) 
c. Membaca Ektensif ( qiroa’ah al-muassah ) 
d. Membaca dalam Hati (qiro’ah shomitah). 47 

 

 :القراءة ميكن تصنيفها إىل عدة أنواع، مبا يف ذلك نشطةأن األ Ali Al-Khuli وفقا

 )عال القراءة بصوت( القراءة اجلهرية. أ

  املكثفة  القراءة. ب

 املواسعة قراءة. ج

  الصمتة القراءة. د

على القراءة  ةالباحث ركزتمن الرأي املذكور أعاله يف هذه الدراسة     

، )عالية(بصوت عال  طالبنوع من القراءة اليت يعرب الي ه اجلهريةقراءة ال. اجلهرية



 

 اجلهرية أن القراءة  Dalman و عرب  ٤٨ .الطالب األخر بإهتمام كبري بينما يستمع

الطالب أو القراء جنبا إىل جنب مع  و علمالنشاط أو األنشطة اليت هي أداة للم يه

  ٤٩ .كاتباملشاعر من ال و األفكار اآلخرين أو املستمع العتقال أو فهم املعلومات و

يقرأ  رءةاجلهرية هي انشطة القميكن أن نرى أن القراءة  شرحه مما سبق    

 هذا النشاط هو وسيلة للمعلم و. صوت الكتابة بصوت عال أن يفهمها املستمع

بل أكثر من ذلك، ويعترب الطالب . الطالب على التقاط املعلومات الواردة يف النص

 .قادرا على فهم إذا وصلت بعض املؤشرات

Menurut Abu Bakar Muhammad berikut adalah indikator kemahiran membaca 
nyaring yaitu terdiri dari: 

1. Ketepatan bunyi 
2. Ketepatan intonasi 
3. Suara inggi dan rendah  
4. Memperhatikan tanda baca. 50 

، ويتألف اجلهريةالتالية هي مؤشرات الكفاءة القراءة  Abu Bakar Muhammad وفقا

 :من

 دقة الصوت. ١

 التجويد دقة. ٢



 

 .نخفضةامل و العالالصوت . ٣

  .االهتمام لعالمات الرتقيم. ٤

 هو رئيسي بشكل أكد والىت  اجلهرية، القراءة أنشطة أن سبق مماو يستند 

خمرج  من كل يف حيث العربية، اللغة دقة الصوت على حبفظ القراءة على القدرة

 الذي و التعبري الكمال إيقاع يف و أخرى جهة من الصوت خصائص عن فضال

 لعالمات االهتمام و أخرى، مرة و ال تتكرر املتوقفة ال تيار املؤلف، شعور يصف

  .الرتقيم

 أهداف مهارة القراءة .٣

Menurut Syaiful Mustafa bahwa dalam membaca ada duatujuan yang harus 
dicapai, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.Adapun tujuan umumnya yaitu sebagai 
berikut: 

a. Mengenali naskah tulisan suatu bahasa 
b. Memaknai dan menggunakan  kosakata asing 
c. Memahmi informasi yang dinyatakan secara eksplisit dan emplisit 
d. Memhami makna konseptual 
e. Memahami nilai komunikatif dari satu kalimat 
f. Memahami hubungan dalam kalimat, antar kalimat, antar paragraf. 
g. Menginterprestasi bacaan 
h. Mengidentifikasi informasi penting dalam wacana 
i. Membedakan antara gagasan utama dan gagasan penunjang 
j. Menentukan hal-hal penting untuk dijadikan rangkuman. 

 



 

d. Menceritakan kembali isi bacaan pendek 
2. Tingkat Menengah 

a. Menemukan ide pokok dan ide penunjang 
b. Menceritakan kembali isi bacaan pendek 

3. Tingkat lanjut 
a. Menemuan ide pokok dan ide penunjang  
b. Menafsirkan isi bacaan 
c. Membuat inti sari bacaan 
d. Menceritakan kembali berbagai jenis bacaan51 

هدفان اّلذان جيب على حتقيقها، و  هناك القراءة يف  Syaiful Mustafa ووفقا

 :يلي كما هي العامة األهداف مها هدف العامة و هدف اخلاصة

  .لغة من خمطوطة االعرتاف. أ

   .األجنبية املفردات واستخدام تفسري. ب

 .و ضمين صراحة فهم املعلومات. ج

 .املفاهيمي املعىن فهم. د

 .واحدة مجلة من التواصل قيمة فهم. ه

 .الفقرات بني اجلمل، بني اجلملة، يف العالقة فهم. و

 .التفسريية القراءة. ز

 .القراءة يف اهلامة املعلومات حتديد. ح

 .الداعمة واألفكار الرئيسية الفكرة بني التمييز. ط

  .موجز تستخدم أن جيب اليت اهلامة األشياء حتديد. ي

 :أخرى أمور بني من اللغة الطالب، ملستوى مطابق هو اخلاصة وهدف   

 اإلبتدائية مستوى. ١



 

 .الرئيسية األفكار و الكلمة على العثور. ج

 .قصرية قراءات حمتوى رواية. د

 مستوى املتوسطة. ٢

 األفكار ودعم الرئيسية الفكرة على العثور. أ

 قصرية قراءات حمتوى رواية. ب

 املتقدم. ٣

 األفكار ودعم الرئيسية الفكرة على العثور. أ

 القراءة مضمون تفسري. ب

 .القراءة جوهر جعل. ج

   .القراءة من خمتلفة أنواع سرد. د

القراءة وتنقسم اىل  ةمن مهار  دفميكن أن يكون مفهوما أن اهل شرحه مما سبق 

نفسه هو معرفة خمطوطة من  ةالعام هدفمن  .اخلاصة هدف العامة و هدفجمموعتني 

 يف يف القراءة، وحتديد املعلومات األساسية يف القراءة وغريها، ةوفهم معىن الوارد لغة،

 مطابقاصة من القراءة نفسها إىل عدة مستويات اخل دفهل مهارة القراءةحني تنقسم 

من القراءة هو االعرتاف رموز لغة،  دفأما بالنسبة للمبتدئني اهل. الطلالب ملستوى اللغة

هلدف القراءة من املستوى املتوسط هو العثور على الفكرة الرئيسية . ومعرفة كلمة وغريها



 

 شرات مهارة القراءةؤ م .٤

م اللغة العربية احلادية عشرة يبناء على كتاب املدرسة العربية أن مؤشرات تعل  

  :النحو التايل على ٢٠١٣للمناهج يف عام 

1. Mampu mengidentifikasi bunyi, ujaran, (kata, frasa, atau kalimat) 

2. Mampu memperoleh informasi umum atau rinci dari teks lisan 

sederhana 

3. Mampu menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat 

4. Mampu melakukan dialog sederhana 

5. Mampu membaca nyaring kata, frasa, atau kalimat dalam teks sederhana 

6. Mampu mengidentifikasi teks dan memperoleh informasi dari teks 

7. Mampu menulis dan melengkapi kata, frasa, dan kalimat 

8. Mampu mengungkapkan informasi secara tertulis dalam kalimat 

sederhana. 52 

م اللغة العربية يأن املؤشرات اليت ينبغي حتقيقها يف تعل يقال الرأي أعالهمن 

 :على النحو التايل ٢٠١٣يف املناهج الدراسية من عام  عاليةمستوى املدارس ال

كان  الطالب قادرين على حتديد أصوات الكالم كلمات لطيفة أو عبارات أو مجل،

 الب قادريناملنطوق بسيط،  الطالطالب قادرين على احلصول معلومات من النص 

والطالب قادرين على أداء حوار بسيط،  لنقل املعلومات مع السليم عن طريق الفم،



 

والطالب قادرين على قراءة النص بصوت عال يف بسيط، والطالب قادرين على 

الكتابة وإكمال كلمة، عبارة أو مجلة، وكان الطالب قادرين على الكشف عن 

  .بة يف مجل بسيطةاملعلومات يف الكتا

 :على النحو التايل   Syaiful Mustafaمهارة القراءة وفقا  يف حني أن مؤشر  

1. Siswa mampu membaca sebuah teks Arab dengan bacaan yang benar. 

2. Siswa mampu memahami bacaan secara benar.  

3. Siswa mampu menerjemahkan bacaan secara benar. 

4. Siswa tahu kedudukan bacaan setiap kata dan bisa menceritakan ulang 

dengan   memakai bahasanya sendiri. 53 

القراءة هي كما  رةم مهايمن الرأي أعاله أن املؤشرات اليت ينبغي حتقيقها يف تعل

على قراءة النص بشكل صحيح، والطالب قادرون على فهم  ونقادر  الطالب: ليت

القراءة، والطالب قادرون على ترمجة، ميكن للطالب رواية النص قراءة يف لغتهم 

  .اخلاصة

 

 األزهرالحادى عشر من مدرسة العربية اللغة القراءة  المواد التعليمية لمهارة .٥



 

 الفصل يف عشر احلادي الصف للطالب يف العربية اللغة التعليمية أما املواد

  :يلي كما هي والثاين األول الدراسي

  األول الدراسي الفصل

 - التعارف             

 -اهلواية  

 -الصحة                                                                            

١التشبة   - 

  الثاني الدراسي الفصل

 -الرياضة

 -املرفق العامة

٢التشبة  - 

ناقش ودون الرياضة هذا تالثاين، الذي  فصل الدراسيوستجرى هذه الدراسة يف ال

القراءة  ةمهار قية لرت  لطالبهناك بعض مواد القراءة اليت ميكن تقدميها ل واد التعليميةامل

  .CIRC نوع طريقة التعليم خالل من

 الرِّيَاَضة

َها ُكرَُة اْلَقَدمِ . ُمنَارُِسَها بَِأْشَكاٍل َو أَنْـوَاٍع ُخمَْتِلَفةٍ . الرِّيَاَضُة َتْدرِْيٌب َو َمتْرِْيٌن ِألَْعَضاِء اجلِْْسمِ         َو ُكرَُة  ،ِمنـْ

َرَجة ،َو ُكرَُة الِتْيِنس ،السَّلَّةِ  رَُها ،َو رُُكْوُب الدَّ .َو َهْرَوَلة َو َغيـْ  



 

ٌر ِمَن النَّاِس الرِّيَاَضة. ُة َضُرْورِيٌَّة َو ُمِفْيَدٌة ِلْإلِْنَسانِ الرِّيَأضَ        ِألَنَّ الرِّيَاَضة ُحتَاِفُظ َعَلى . ُميَاِرُس َكِثيـْ

مَّوِيَّة ،َو تـَُقوِّي الَعَضَالتِ  ،َسَالَمة اِجلْسمِ  ْورَة الدَّ رَكة َو َكَما أنـََّها ُحتَاِفُظ َعَلى ِخفَّة احلَ   ،َو تـَُنشُِّط َعمل الدَّ

.َرِشاَقة األَْبَدانِ   

َو . يـََرْوَن أَنـََّها تـُْتِعُب أَْبَدانـَُهْم َو تـُْرِهُق َأْجَساَمُهمْ  ،بـَْعُض النَّاس الَِّذْيَن َال حيُِبـُّْوَن ُممَاَرَسة الرِّيَاَضة       

ُعَها ِإَىل َعَمل غَ  ُر ُمِفْيدٍ بـَْعُض اآلِخر يـََرى أَنـََّها تـَْقُتُل اْألَْوقَاِت َو ُتِضيـْ ة َصِحْيَحة. يـْ . َو لَْيَسْت َهِذِه احلُْجَّ

َرة َكخُطْورَة التَّْدِخْني . َفِإنَّ الرِّيَاَضَة ُتَصحُِّح اْألَْبَدان .َمْن يقلُّ ُممَاَرَسة الرِّيَاَضة َلُه خطُْورة اْلكِبيـْ  

ِلْيم ِيف اِجلْسم اْلسَِّلْيم" َكَما َقَل اْلَمَثل          َهَذا اْلَمَثل َيُدلُّ َعَلى أَنَّ ُممَاَرَسة الرِّيَاَضة ".  اْلَعْقُل السَّ

.بِاْسِتْمرَاِر َو انِْتظَام َقْد حتَِلُّ َحمَل اَألْدِويَة َأْوُتَساِعُد ِيف ِعَالِج ُكلِّ اَألْمرَاض  

 التَّْدِرب

َأْسِئَلة فَـْهم اْلَمْقُرْوء   

َما ِهَي الرِّيَاَضة ؟. ١   

لرِّيَاَض اْلُمْخَتِلَفة ؟َما ِهَي أَنْـوَاع ا. ٢   

!فَـَوائِد  ٥َما فَاِئَدة الرِّيَاَضة ؟ اذُْكْر َعَلى اَألقَّل . ٣   

ِلَماَذا بـَْعُض النَّاِس َال حيُِبـُّْوَن الرِّيَاَضة؟. ٤   



 

  البحث السابق. ج

 مبكر وقت يف الدراسة إلجراء ةثالباح حاولت رسالة علمية، هذه إعداد لدعم  

. الدراسة بالعنوان هذه ذات صلة هلا اليت السابقة األعمال من شكل يف القائمة، لألدب

 االضطالع تتعني اليت البحوث مع تناغم يف هو الذي) أطروحة( دراسات الباحثة وجدت

  :وهي �ا،

أثر التعلم التعاوين "األحباث اليت أجر�ا لينا موريت سافيرتي مع أطروحة بعنوان  .١

ضد حمو األمية  )CIRC( تعاوين متكامل القراءة و تكوينالتعليم منوذج 

فسنجغراهان   املدرسة اإلبتدائية احلكومية من اخلامس السرد مقال طلبة الصف

�دف هذه الدراسة إىل حتديد استخدام نوع من  ٥٤".اجلنوبية جاكرتا فاغي ٠٣

 قراءة مقال السرد يف الصف اخلامسالهلا تأثري على قدرة  CIRCم يالتعلطريقة 

هذا . اجلنوبية جاكرتا فاغي ٠٣فسنجغراهان   املدرسة اإلبتدائية احلكومية

الفئة التحكم هي . هناك فئة حتكم والطبقة جماين. البحث هو البحث التجرييب



 

بينما الطبقة احلرة هي فئة يستخدم  CIRC ميالتعل طريقةفئة معينة ونوع من 

الدراسة  حصولأوضحت . اليت تركز على املعلم وحده لطرقأو ا ةالقدمي طريقةال

القراءة لدى  ةمهار  رقيةأن تميكن  CIRCم نوع يالتعل طريقةأن استخدام 

الطالب، ويتضح ذلك من خالل زيادة يف نتائج مرضية من الطبقة السيطرة على 

 .فئة باستخدام الرتابة

البحوث اليت أجريت لينا موريت سافيرتي املعادلة مع األحباث اليت     

وحمور البحث هو ، CIRC م نوعيالتعل طريقة هو دراسة ةأجريت من قبل الباحث

الفرق يكمن يف نوع من البحث، واليت تستخدم لينا هو التجربة . القراءة مهارة

 .البحثية، يف حني أن هذه الدراسة باستخدام البحث اإلجرائي الفصول الدراسية

تعاوين طريقة التعليم تطبيق "أجريت أحباث  رارا بوسبيتا ساري مع أطروحة بعنوان   . ٢

نتائج تعلم الطالب األحياء الدرجة  قيةلرت  )CIRC( متكامل القراءة و تكوين

سوراكارتا  ٧حممدية  املدرسة الثانوية احلكومية السابعة واللغة األساسية اإلنسان

 م نوعيالتعل طريقةهذه الدراسة أن دلت  ٥٥".٢٠٠٩/٢٠١٠عام الدراسي 



 

CIRC هذا . ميكن أن تستخدم يف مواضيع أخرى مع الرتكيز على البحوث األخرى

م ينتائج التعل رقيةالفصول حبث اإلجراءات اليت �دف إىل  تالبحث هو أحد 

املدرسة التدريس البيولوجيا يف الصف السابع  طريقةناقشة النظام البيئي نوع مب

 طريقةوأظهرت النتائج أن استخدام . سوراكارتا ٧حممدية  الثانوية احلكومية 

ضح من املرحلة األوىل م الطالب وهذا ما يتينتائج التعل قيةلرت  CIRCم نوع يالتعل

أعلن �ذا زيادات كبرية يف . ٪٩٠٪ وبلغ دورة الثانية ٦٧من تصل قيمة متوسط 

 .CIRC م نوعيطريقة التعل النتائج التعليمية للطالب بعد تطبيق

هو  ةاملعادالت رارا لبحث أجرته األحباث اليت أجريت من قبل الباحث       

من البحث هو البحث اإلجرائي الفصول ، ونوع  CIRC م نوعيدراسة طريقة التعل

والفرق هو يف الرتكيز الدراسة، اليت تستخدم رارا هو حول حتسني خمرجات . الدراسية

مبناقشة النظام البيئي، يف حني أن الرتكيز يف هذه الدراسة على  م البيولوجيايالتعل

 .العربية طالبالقراءة ال ةمهار 

  CIRCنوعم يالتعلطريقة عنوان أطروحة تطبيق  معزوليخا األحباث اليت أجر�ا سيت . ٣



 

وأظهرت . البحث اإلجرائي الفصول الدراسيةهي هذه الدراسة  ٥٦."بالونج فراغو

ميكن أن تزيد من االهتمام والكتابة  CIRCطريقة التعليم نوع النتائج أن تطبيق 

كايل بالونج ،  كالجنأن  معاريف املدرسة اإلبتدائيةالفقرات الوصفية يف الصف الرابع 

 االختبار القبلي مع االندونيسية مع القيم اهلامة يف املصاحل بنييف اللغة املواضيع  فراغو

 الثانية دورةال األوىل إىلدورة الالفائدة  ٪ وقيمة٣٣.٢أو  ٠.٣٣٢الدورة األوىل من 

ة يف حني أن عددا كبريا من الطالب يؤلف فقرة مهار . ٪١٠٠، أو ١:٠٠زيادة 

٪ ٣٩.٦أو  ٠.٣٩٦األوىل من  دورةالكتابة القبلي الوصف مع قيمة القدرة يف ال

 .٧.٥٪ بقيمة ١٠٠أو  ١.٠٠ة األوىل للدورة الثانية من وقيمة كبرية للدور 

وهي ندرس  ةسيت األحباث من قبل الباحث البحوث اليت أجر�اباملعادلة     

ونوع من البحث هو البحث اإلجرائي الفصول ،   CIRCنوعم يالتعلعن طريقة 

الفرق يكمن يف الرتكيز على البحوث، واليت تستخدم سيت هو زيادة . الدراسية

االندونيسية، يف حني  يف اللغة صفية املواضيعالفقرات و الكتابة ال على مهارةالهتمام ا

 .وضوعات اللغة العربيةمهارة القراءة الطالب مبأن الرتكيز يف هذه الدراسة على 



 

بحث من عدد قليل من الدراسات اليت مت وصفها أعاله نأمل البحوث اليت ست  

 :االختالف والتشابه بني أمور أخرىالن هناك ميكن أن تكمل األحباث السابقة،  بالباحثة

  CIRCنوعم يالتعلطريقة أطروحة مكتوبة من قبل لينا هي دراسة لتحديد تأثري . أ

 .قراءة السردمهارة ال على 

م ينتائج تعل قيةلرت   CIRCنوعم يالتعلطريقة أطروحة مكتوبة رارا استخدمت . ب

 الطالب

لزيادة   CIRCنوعم يالتعلطريقة باستخدام زوليخا سيت  رسالةبينما على ال. ج

  الكتابة مهارة الفائدة والقدرة على

  CIRCنوعم يالتعلالبحث عن تطبيق طريقة  وبناء على مراجعة األدبيات أعاله،  

. ومع ذلك، يف هذه الدراسة ختتلف عن الدراسات السابقة. قد مت تطبيقها من قبل الباحثة

القراءة باللغة  ةمهار  قيةلرت   CIRCنوعم يالتعلطريقة درس هذا البحث أنواع الكائنات تطبيق ي

 .العربية

   



 

 الباب الثالث

 طريقة البحث

 طريقة البحث  . أ

وسيلة أو  الفنية اليت أجريت يف عملية البحث، يف حني أن البحث  هي الطريقة 

 طبيعي يف حقل معني،والتجارب بشكل  هو مجيع التحقيقات يف نشاطات البحث

للحصول على احلقائق أو املبادئ اجلديدة اليت �دف إىل احلصول على فهم جديد ورفع 

 ٥٧ .مستوى العلم و التكنولوجيا

Menurut Mardalis metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui 
sesuatu dengan langkah-langkah sistematis, metode berarti suatu cara kerja yang 
sistematik. Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknisi yang dilakukan 
dalam proses penelitian. 58 Senada yang diungkapkan oleh Zakiah Daradjat bahwa 
metode sama artinya dengan metodologi yaitu suatu penyelidikan yang sistematis 
dan formulasi metode-metode yang akan digunakan dalam penilitian. 59 

 

إجراء أو وسيلة للعثور على شيء مع خطوات  يطريقة هال Mardalis ووفقا

 أو الكيفيةك هنا لطريقةيتم تعريف ا .نهجيةامل العملوسيلة  طريقة يعين منهجية،

مبثابة أن الطريقة   Zakiah Daradjat أعربت عنه .الذي أدوا يف عملية البحث االسلوب

  .وصياغة سيتم استخدامها يف أحباثمنهجية التحقيق  و هي أساليبب



 

ميكن تفسري طريقة البحث وسيلة علمية للحصول على ، بشكل عام مماثلة

وسيلة علمية هي  Sugiyono فقا البحث معني يف حني أن طريقة غرض وفائدةبالبيانات 

من  للحصول على بيانات صاحلة إىل الوجهة ميكن اكتشافها وتطويرها، وثبت، ومعرفة

  ٦٠ .املؤكد أن هذا بدوره ميكن استخدامها لفهم وحل املشكلة

إجراء أو وسيلة ملعرفة  يالبحث ه طريقةوبالتايل فإنه ميكن أن يكون مفهوما أن 

شيء ما أو للحصول على بيانات خبطوات منتظمة للحصول على احلقائق أو املبادئ 

 .العلوم والتكنولوجيا قيةرت لأشياء جديدة  تعريف أو احلصول علىاجلديدة اليت �دف إىل 

 نوع البحث  . ب

البحث اإلجرائي  .)(PTKا البحث اإلجرائي الفصول الدراسية إستخدمت الباحثة

يف الصف  ةوالباحث املعلمهو البحث اإلجرائي اليت أجريت  )(PTKالفصول الدراسية 

تعاونية وتشاركية مع تصميم الطرق وتنفيذ وتعكس تصرفات أهداف ) التعاون(اآلخرين 

يف دورة  )العالج(م يف الصف من خالل إجراء يالتعل عمليات) اجلودة( لرتقيةلتحسني أو 

  ٦١ .معينة



 

هو   )(PTKلذلك ميكن أن يكون مفهوما أن البحث اإلجرائي الفصول الدراسية 

يف عملية ) ودةاجل( ترقيةيف الفصول الدراسية �دف حتسني أو  طالبدراسة تركز على ال

  .ددةاحملدورة ال م من خالل إجراءاتيالتعل

العربية يف  اللغة مع املعلم الباحثة تعاونتيف هذا البحث اإلجرائي الفصول الدراسية 

 يدور املعلم كباحث و  الباحثةحيث يعمل  ر المبونج،ابند ٣ ةثانوياألزهر ال املدرسة

هذا هو حبيث ميكن للمعلم أن تشارك بنشاط واملشاركة يف الدراسة  .راقبكاملالعربية  

اول حي حبيث املعلم ليس فقط موضوعا للبحث ولكن أيضا لنقدر القضايا اليت حبثت مث

مستوى من  تنفيذه لقياس قبرايالقدرة على حل املشكلة القادمة بعناية تطوير ل بوعي

  .ميجناح التعل

هو   )(PTKالبحث اإلجرائي الفصول الدراسية  الرئيسي من دفوعموما، فإن اهل

ال يهدف هذا النشاط البحثي  .ل املشاكل احلقيقية اليت حتدث يف الفصول الدراسيةحل

يبحث عن إجابات علمية ملاذا ميكن حلها مع فقط يف حل املشاكل، ولكن أيضا 

لتحسني   )(PTKيهدف البحث اإلجرائي الفصول الدراسية . ةاإلجراءات املتخذ



 

يف الفصول الدراسية هو من ذوي اخلربة مباشرة يف التفاعل بني املعلم  يةميالتعل اجلودة

  ٦٢ .الذين يتعلمون طالبوال

Penelitian tindakan kelas sebagaimana penelitian lainnya, memiliki kelebihan 
dan kekurangan. Shumsky dan Suwarsih menyatakan bahwa kelebihan PTK adalah 
sebagai berikut: 

  
a. Kerjasama dalam PTK menimbulkan rasa saling memiliki 
b. Kerjasama dalam PTK menimbulkan kreativitas dan kemampuan kritis 

dalam hal ini guru dan sekaligus peneliti 
c. Melalui kerjasama, kemungkinan untuk berubah meningkat. 
d. Kerjasama dalam PTK meningkatkan kesepakatan dalam menyelesaikan 

masalah yang dihadapi.  
   

Sementara itu, kelemahan dari PTK adalah sebagai berikut: 
a. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan dalam teknik dasar PTK pada 

pihak peneliti (guru) 
b. Berkenaan dengan waktu. PTK memerlukan komitmen peneliti untuk 

terlibat dalam prosesnya, faktor waktu ini dapat menjadi kendala yang 
cukup besar. Hal ini disebabkan belum optimalnya pembagian waktu 
untuk kegiatan rutinnya dengan aktivitas PTK. 63 
 

ذكر  .الدراسية وكذلك دراسات أخرى، هلا مزايا وعيوبالبحث اإلجرائي الفصول 

Shumsky و Suwarsih هي كما يلي أن مزايا البحث اإلجرائي الفصول الدراسية: 

  التعاون يف البحث اإلجرائي الفصول الدراسية يسبب الشعور باالنتماء. أ

اإلبداع والقدرة يثري احلرج يف ينشؤ التعاون يف البحث اإلجرائي الفصول الدراسية . ب

  ةلمعلم والباحثلهذه احلالة 

  .ارتفاعا ، وإمكانية تغيريمن خالل التعاون. ج



 

التعاون يف البحث اإلجرائي الفصول الدراسية زيادة االتفاق يف حل املشاكل اليت . د

  .تواجهها

  :يليالبحث اإلجرائي الفصول الدراسية هي كما العيوب  من   ويف الوقت نفسه،

نقص يف املعرفة واملهارات يف جمال التقنيات األساسية البحث اإلجرائي الفصول . أ

  )املعلم( ةالدراسية من جانب الباحث

 ةالبحث اإلجرائي الفصول الدراسية يتطلب التزاما من الباحث. فيما يتعلق بالوقت .ب

و هذا  .ةوهذا ميكن أن يكون عامل الوقت قيود كبري  للمشاركة يف هذه العملية،

انقسام الوقت لألنشطة العادية مع النشاط البحث اإلجرائي الفصول مل يتم  يسبب 

   .الدراسية

  موضوع البحث مكان و. ج

 باملوضوع ر المبونجابند ٣ ةالثانوي األزهر املدرسةوقد أجريت هذه الدراسة يف 

ر المبونج ابند ٣ يةالثانو  األزهر من مدرسة اللغة العربية يةدرسي املواد تعليماملبحث ال

  .ر المبونجابند ٣الثانوية األزهر  من مدرسة ١ IPAوالطالب يف الصف احلادي عشر 

  بحث وقت ال. د

بالتزامن مع تنفيذ التجربة امليدانية  ٢٠١٦نوفمرب  ١٠وقد أجري البحث على 

ذلك فصل ر المبونج حيث تقومي التعليم مبا يف ابند ٣ يةالثانو  زهراألاملدرسة  العملية يف



 

   الداخلي البحث . ه

إجراءات البحث هي اخلطوات أو متواليات اليت جيب مترير أو االنتهاء منها يف 

منوذج من البحث والعمل يف اخلطوط الكبرية هناك سلسلة من أربعة مراحل  ٦٤ .الدراسة

يعمل ، الذي تأملال) ٤(، مراقبة) ٣(التنفيذ، ) ٢(التخطيط، ) ١(مرت شيوعا، وهي 

   ٦٥ .يف شكل دورة التكرار وكل دورة جيب أن يكون هناك أربع مراحل

نفهم أن يف البحث أن  لباحثةوبناء على الرأي املذكور أعاله ميكن أن يكون ا

مرحلة التخطيط والتنفيذ و  مرحلة من يبدأ اإلجرائي الفصول الدراسية يتم على مراحل

 ميمن التعل دفتحقيق اهللنفذت بشكل منتظم من أجل  أملاملراقبة إىل مرحلة الت

  .طالبالبمفهومة جيدا   أن يكونتسليمها  الذىاملواد التعليمية  و املطلوبة

 .Mcو Kemmisبـ  منوذج البحث العملي املعروفة واملستخدمة هو النموذج املقرتح

Taggart. اخلطوات  أربعةالبحث اإلجرائي الفصول الدراسية وصف  أما بالنسبة للنماذج

 :يف الرسم البياين التايل
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مث يطلب استئذان من املعلم   األوىل التخطيط يبدأ املالحظة يف مرحلة التخطيط،

تنفيذ ما  ةخالل مرحلة التنفيذ، واملعلم والباحث. م بإجراء ختطيط األنشطة مع املعلمامث ق

مث . تنفيذ إىل مجيع اإلجراءات يف عملية التعلمرحلة املالحظة أما م. ه يف األولمت ختطيط

، واليت �دف إىل ةاملعلم والباحث عدورة ما مت القيام به مالتقييم تنفيذ  تأمليف مرحلة ال

  .يتدورة األالحتسني عملية 

تنفيذ . الدراسية احلد األدىن أجريت يف دورتنيالبحث اإلجرائي الفصول تنفيذ 

من الدورة األوىل، عندما أظهرت الدورة األوىل  يبداءسية البحث اإلجرائي الفصول الدرا

التصميم حتديد  ةالتحسني أو النجاح واملقاومة لألنشطة اليت تقوم �ا، مث املعلم والباحث

 تكون نفس النشاط يف الدورة األوىل، ميكن أنالثانية الدورة النشاط يف  .للدورة الثانية

ية لديه حتسن إضايف من اإلجراءات السابقة اليت يف الدورة الثانعموما األنشطة  ولكن 

 كان  إذا. �دف إىل حتسني خمتلف العقبات أو الصعوبات املوجودة يف الدورة األوىل

إىل ميكن إلستمّر األوىل والثانية،  دورةمل يكن راضيا مع جناح العمل يف الة املعلم والباحث

عن البحث اإلجرائي اليت  تكون راضيااملعلم و الباحثة الدورة القادمة وهلم جرا حىت 



 

  البحث  تخطيط. و

م القراءة يف مناقشات ييف تعل CIRCنوع  ميطريقة التعليطابق األوىل  دورةيف ال

على  CIRCنوع  مييتم تنفيذ اخلطوات من خالل تطبيق طريقة التعل. الدراسية الصف

  :النحو التايل

  :التايل كما  اإلجرائي الفصول الدراسيةلتخطيط أكثر تفصيال من البحث 

  الدورة األوىل

  التخطيط. أ

 CIRCنوع  ميواملعلم تتعاون يف تنفيذ طريقة التعل ةيف هذه الدراسة، الباحث    

  .القراءة لدى الطالب قية مهارةلرت 

  :اإلجراءات املتخذة يف هذه الدراسة هي كما يليو أما     

  .ميالتعل طريقةال الوقت وو  املوادلباحث مع املعلم لتحديد اناقش ي. ١

القراءة  ةمهار  رقيةليتم تطبيقها يف ت CIRC عليم نوعتال طريقة ة عنالباحث تشرح. ٢

   .املعلمإىل  لدى الطالب



 

املرحلة  نشطة اليت ستجرى يفاأل اعداد ط أويخطتكتب الباحثة و املعلم  الت. ٣

  .CIRCنوع  ميلتنفيذ طريقة التعلو هي اعداد األوىل 

 الىت سيتم  CIRCنوع بإستخدم طريقة التعليم  )RPP(م يإعداد خطة تنفيذ التعل. ٤

   .طالبال لدى م القراءةيتطبيقها يف تعل

  .CIRCنوع  طريقة التعليم يف تطبيق اسوف تستخدم يضاحجعل وسائل اإل. ٥

 بالتفصيلاألنشطة مكتوبة  هو خطة سيناريوال .سيناريوالمع املعلم  ةالباحث تصنع .٦

  .CIRC التعليم  نوعتطبيق طريقة بم القراءة يتعلسيتم تنفيذه يف  اليت

 جعل االستعداداتو إعداد ورقة املالحظة لتسجيل مجيع األنشطة اليت جرت . ٧

  .ميأدلة مقابلة اليت سيتم استخدامها يف التعل

 .املراقبة ومجيع األنشطة اليت مت تنفيذها من إعداد أداة تقييم. ٨

  التنفيذ. ب

الىت قد  )RPP(م يإعداد خطة تنفيذ التعل تنفيذ تتم مراحل وفقا هذا يف العمل    

نوع  ميالقراءة من خالل طريقة التعل رةاإلجراءات املتخذة يتعلمون مها. صنعت



 

CIRC القراءة يف اللغة العربية يف الصف احلادي عشر  ةمهار  رقيةيف تIPA املدرسة  ١

  .ر المبونجابند ٣ يةالثانو األزهر 

  .، و هي على النحو التايلهذا التنفيذ حيتوى على ثالث املراحل 

  قدمةاملنشطة األ. ١

حلالة الطالب ليكونوا استعداد ملتابعة املالحظة بوعي رحلة التمهيدية تبدأ مع م

أن يشاركون يعرض املعلم األهداف والفوائد اليت ميكن احلصول عليها بعد  .الدروس

  .الطالب يف أنشطة التعلم

  نشطة األساسيةاأل. ٢

 من خالل تطبيق طريقة ووه هذه املرحلة هي اإلجراءات الرئيسية اليت نفذت،

  .طالبالقراءة على المهارة م ييف تعل .CIRCنوع  ميالتعل

  :هي كما يلي تنفيذها سيتماليت  ميتعلالخطوات 

غري متجانسة من  الطالب ٤الذي يتكون من  إىل جمموعات  طالبمت تشكيل ال) أ

  .حيث مستوى القدرة والعرق والدين واجلنس



 

لى مع بعضها البعض لقراءة والعثور على الفكرة الرئيسية مث الرد ع طالبتتعاون ال) ج

  .على ورقة من الورق ةكتوبامل قراءةال

  .نتائج املناقشات اجلماعية الطالب تال/ يعرض) د

جمموعة يف شكل من نتائج مناقشة يعطى املعلم التعزيز لكل  توفري املعلم التعزيز، ) ه

  .للتعليم فراءةتفسريا للموضوع ال

 و الطالب ويف �اية املناقشة املعلم. االستنتاجات معا الطلتب املعلم وجيعل ) و

  .األنشطة يف جناح على وتقدير جعل استنتاجات وتقييم جمموعة نقاش،

  ختتامأنشطة اإل. ٣

  .على رحلة التدابري املتخذة تشملميف هذه 

  .الطالب الطالب نتائج التعليم الذى حصل عليهااملعلم و يستنتج ) أ

  .م اليت مت القيام بهيالتعل و نتائجيف عملية  الباملعلم والط يتأمل )ب

تقدمي تقييم عملية التعليم والتعلم لوضع اجلولة املقبلة  طالبوال شرفاملعلم وامل) ج

  .تاليةمن أنشطة ال



 

  مالحظةال. ج

مع  ةالباحثب الىت مت فعلها م القراءة يتعل مظهر من عرفةأو املراقبة مل املالحظة نففيذي

عند يسري  املالحظاتالباحثة  تنفيذ  .CIRCنوع  ميلتنفيذ تطبيق طريقة التعل لماملع

هل . تنفيذ العمل املشاكل عندعلمية التعليم و التعلم حىت ميكن أن نعرف العيوب و 

 .CIRCنوع  ميطريقة التعل أو حصلت مشكلة جديدة عند استخدام ولةسهال جيد املعلم

القراءة باستخدام طريقة تعليم عندما تكون يف عملية  طالبحالة الملعرفة هذه املالحظة 

 املالحظة مفيدة .شكلة أو هم أكثر نشاطاامل هل يواجهون الطالب CIRCنوع  ميالتعل

 املسؤولية و القدرة و اإلهتمام ملعرفة التغريات اليت حتدث يف كل طالب مثل النشاط و

  .الطالب

  التأمل. د

تأمالت  تنفيذ .األنشطة اىل اعادة ما حدثوهي  .التأملاخلطوة األخرية هي 

تنفيذ حل النتائج  الطالب و يواجهونالىت  املعلم مع تفصيل وحتليل املعوقات و ةالباحث

اليت حتدث، كأساس لتحسني  العيوب التقدم و نشأة لتحديد املشكالت اليت تواجهها



 

. القراءة لدى الطالب ةمهار النتائج التحليل جيب على تنفيذ يف هذه اخلطوة 

هل   ويتم حتليل وتفسريها من أجل معرفة  الحظةمن أنشطة امل البيانات اليت مت مجعها

  .القراءة لدى الطالب ةنتائج مهار  رقيتراءات املتخذة تكانت اإلج

األنشطة املتعاقبة و هي ، هي دورة واحدة البحث اإلجرائييف  ربعةاألاملراحل 

أما بالنسبة لاللذي حيتاج إىل أن  ٦٨ .التقييم هو، و تأملإىل ال تحطيطمن مرحلة ال تبداء

م اللغة العربية من خالل النظر يف املؤشرات اليت مت ييف هذا البحث هو عملية تعل يتأمل

  .التخطيط هلا

  الدورة الثانية

 ة األوىل، ولكن يف الدورة الثانيالتخطيط لتنفيذ املرحلة الثانية هو مماثل لدورة 

  .من حيث املواد خيتلفحتسن من الدورة األوىل، و هناك 

  جمع البيانات طريقة. ز

 يف البحث النوعي، فإن . جزء من الدراسة نفسهاأهم مجع البيانات هي  ةقيطر 

أن تكون أداة اليت تقوم جبمع البيانات  الباحثة هي السمة الرئيسية جلمع البيانات



 

 :هي كما يلي ةالباحث هاطريقة مجع البيانات اليت سيتم استخدم

  طريقة المالحظة. أ

املالحظة هي تقنية جلمع البيانات هلا خصائص حمددة باملقارنة مع غريها من 

 Joko Subagyoويف الوقت نفسه، وفقا   ٦٩ .املقابالت واالستبياناتهي  التقنيات، و

الظواهر االجتماعية مع  ا عنمنهجي و اليت وضعت عمدا مراقبة الحظات هيامل

  ٧٠ .القيام التشويهمث األعراض النفسية 

  :قسمنيتنقسم إىل  الحظةمن حيث تنفيذ امل

  ةشاركامل املالحظة. ١

حبث تشارك مع األنشطة اليومية للشخص جيري  ةالباحث أن املالحظة باملشاركة هو

  ٧١ .أو استخدامها كمصدر للبيانات البحث عنه

  ةشاركغري امل املالحظة. ٢

   ٧٢ .شارك وفقط كمراقب مستقلتباحثة مل الاملالحظة غري املشاركة هي 



 

مباشرة يف  تشارك ةالباحث أن نوع املالحظة املشاركة، وباستخدمت هذه الدراسة 

يف هذه الدراسة ملراقبة  ظةوقد أجريت املالح. جيري مراعا�ا الىت األشخاص أنشطة

 .CIRCنوع  ميم باستخدام طريقة التعليعملية التعل عنداملعلم  سلوك الطالب و

  طريقة المقابلة. ب

يف وصف  ٧٣ .قاَبلل للحصول على معلومات من املاملقابلة هي حوار أجراه املقابِ 

توضيحة للحصول على ال ةستخدم الباحثالىت تت مجع البيانات لوبأس يه لةآخر، املقاب

  ٧٤ .ةالذين ميكن أن توفر معلومات للباحثالتحدث و املواجهة الشفوية من خالل 

 ،احلريةمقابلة  يهو مقابلة غري منظم أسلوب الباحثون  تيف هذه احلالة استخدم

 ٧٥ .بياناتال أدلة مقابلة اليت مت ترتيبها يف منتظمة وكاملة جلمع ةستخدم الباحثتحيث مل 

 تسري حمادثات، وسوف تتطور خالل تواجه استخدمت النقاط اهلامة إلجراء ةباحثال

  .املوجودة املقابلة وفقا للحالة

 املدرسة العالية حيدث يفالىت املشكلة اي هذه املقابلة ملعرفة  ت الباحثةستخدما

القراءة باللغة العربية يف الصف احلادي عشر  مهارةبندر المبونج على الكفاءة  ٣األزهر 



 

IPA واستخدامها كدليل يف ذلك الوقت بعد أن علمت يف وقت الحق، وذلك  ١

 .طالبللغة العربية والدرس ااملعلم يشري إىل  املقابلة و أما . ميتقييم نتائج التعللدف �

  االختبار ةقيطر  . ج

من األدوات  االختبار هو عبارة عن سلسلة من األسئلة أو التدريبات وغريها

القدرة أو املوهبة اليت ميتلكها األفراد أو  الذكاء و املعرفة و ةاملستخدمة لقياس مهار 

ستخدم لقياس قدرة الطالب ب ىتهو يف شكل اختبار الشفوي ال ه الطريقةهذ. اجلماعات

  .CIRCم نوع يربية قبل وبعد تطبيق طريقة التعلالقراءة يف اللغة الع جانبمن 

  وثائقال ةقيطر . د

املاضي من  هوالتحلل وتفسري ما  الىت يشري إىل طريقة مجع البياناتالوثائق هي 

أن الوثائق هي مجع البيانات   Suharsimi Arikuntoأما وفقا   ٧٦ .الوثائق املصدر خالل

 مثل الرسائل و موضوع البحثمع نسخة أو سجل مباشرة من البيانات املوجودة يف 

  .السجالت السرية الذاتية الكتب التسجيل و

   :الباحثة توثيق لتجد البيانات عن ما سبق، فإن  إستنادا إىل الرأي



 

  .أعضاء هيئة التدريس واملوظفني/ الرؤية والرسالة، وعدد من املعلمني . ب

  الفصول عدد الطالب و. ج

  و احملالية اءالبن. د

  تقنيات تحليل البيانات . ح

حتليل البيانات هي عملية البحث عن مجع البيانات اليت مت احلصول عليها من 

ق، عن طريق تنظيم البيانات إىل البيانات الوثائ املالحظات امليدانية و املقابالت، و

تنظيم يف منط، واختيار ما هو مهم، وأنه سيتم  فئات، ووصف يف وحدة، جتميع و

  ٧٧ .نفسي واآلخرينلفهومة ملسهولة حىت يكون الدراستها، وكذلك جعل استنتاجات 

صفية، اليت الو حتليل البيانات النوعية  ةتقني ةالباحث تيف هذه الدراسة، استخدم

  .البيانات اليت مت احلصول عليها من خالل أداة البحثتصف 

  :يف حتليل البيانات هي بالباحثةاخلطوات املتخذة 

  جمع البيانات. أ

 يف شكل الوثائق خالل املالحظة، البياناتللحصول البيانات من امليدان من 



 

البيانات وتفسري من خالل مقارنة البيانات اليت يح التثليث، والذي يتحقق على صح

مت احلصول عليها من مصادر أخرى على مراحل خمتلفة من البحوث امليدانية يف 

 .خمتلفة ةقيأوقات خمتلفة وباستخدام طر 

            البيانات تحديد. ب

، وذلك لتقدمي الرئيسيةأو البيانات األساسية  عرض احلد من البيانات هي

احلد من البيانات يف . الوثائق على نتائج املالحظات واملقابالت و  ضوحالوصف الو 

 من كل تشملوالذي  الرئسية/ هذه الدراسة من خالل تقدمي البيانات األساسية 

 واليت تشمل العملية االنتخابية، دون إغفال البيانات الداعمة، نتائج البحوث،

 .يدانيةمت احلصول عليها من سجالت املوحتميل، وتبسيط وحتويل البيانات اخلام اليت 

البيانات هو حتديد . هاحتددمعقدة، وأ�ا خمتلطة، مث  البيانات اليت مت مجعها كثري و

يف  أمهية فيما يتعلق بدور املعلم تعترب البيانات ذات الصلة و. ختيار بياناتأنشطة اال

البيانات اليت ال ترتبط مع هذه املشكلة مل يتم . عن طريق الفملغة الطفل  رقيةت

 .هاتقدمي



 

  عرض البيانات. ج

سهولة من قبل ميكن ان تفهمها ب ديدهااليت مت حت الكثرية ذلك أن البيانات

سليب الشكل العرض هو النص . عرضإىل الوغريهم، مث حيتاج البيانات  ةالباحث

 السهولةاحلدث، وبالتايل جيعل  ماوصف يف سهولة ل هوهدف). كتوباملكشف امل(

  .الستخالص

  )حقيقالت(االستنتاج تحقيق البيانات أو رسم . د

). قيالتحق(االستنتاج  رسم هو اخلطوة التالية يف حتليل البيانات النوعية

دليل  وسوف تتغري عندما مل يكن هناك ال تزال مؤقتة، ىت تقدماالستنتاجات األولية ال

  ٧٨ .تاليةيف مرحلة مجع البيانات الدعم ي قوي الذى

من  تبداءحول ترقيات أو التغيريات اليت أجريت على مراحل رسم استنتاجات 

دورة الاملنقحة يف �اية إىل إستنتاج  األوىلدورة الاستنتاجات أولية تعادل يف �اية 

االستنتاج جيب أن يكون  .النهائية يف الدورة األخرية ستنتاجاتاإل. فصاعدا لثانيةا

  ٧٩ .األول إىل األخري مرتابطة واالستنتاج األول مبثابة موطئ قدم



 

  التعلم نتائجإتقان . ١

طريقة التعليم نوع القراءة بعد تطبيق  ةتقييم مهار من لطالب لالتعلم  نتائجإتقان 

CIRC  الرموزيستخدم  

: =للطالب  القيمة النهائية
 جمموع   الدرجات   الىت  مت  احلصول   عليها 

  جمموع  أقصى الدرجات  ��٣٦
 x  ١٠٠%  

  للنتائج تعلم الطالب الكالسيكيةإتقان النسبة املئوية 

P  =n  X١٠٠  

  :التوضيح

P  =نتائج تعلم الطالب تقانالنسبة املئوية ال  

n  =عدد الطالب الذين جيتازون الدراسة  

N  =العدد اإلمجايل للطالب  

  ٢. ١الجدول 

  التعلم نتائجمعايير اإلتقان  

  المعايير اإلنجاز  نتائج التعلم لمئويةا لنسبةا  الرقم

  كامل جدا  ١٠٠-٨٠  ١

  كامل  ٧٩-٧٠  ٢

  كامل متاما ٦٩-٦٠  ٣

  أقل كامل ٥٩-٥٠  ٤



 

  :ناجحة عندما النحو التايل الدراسية الفصول اإلجرائي البحثأعلن 

  ٧٠ ≤ إكمال الطالب دراستهم عندما وصلت إىل قيمةيقال وهو  فرديةالكامل ال) أ

  .املوجودة يف املدرسة  KKM مناسب بـ

٪ من ٧٥إذا كان هناك الفصل  يقال أن تكتمل كاملة الكالسيكية وهيال) ب

 .٣.١اجلدول عايري تقييم يف مب مناسب  ٧٠ ≤ الطالب ارتفعت درجات

  

   



 

 الباب  الرابع

 المناقشة و حصولال

  

 مدرسة ة الشخصي  . أ

 ر المبونجابند ٣ يةالثانو  األزهر المدرسة الهوية .١

  

  ر المبونجابند ٣األزهر ية املدرسة الثانو  : إسم املدرسة .أ

  ٣٠٢١٢٦٠٠٧٠٩٣: رقم اإلحصاء املدرسة . ب

  L. ٠٤٠٤٤٠٠٩ :لوطنية ا سةرللمد ألساسيا لرقما .ج

  بندر المبونجوي حاليم كادطون  Kompleks Perumnas :العنوان .د

  )١٩٩٤يناير  ٢٦) ١٩٩٤ / U / B١.١٢.I/  ٦١٢رقم : التشغيل اذن تاريخال. ه

  )٢٠١٤نوفمرب  ٤( ٢٩٠ ٠٢٥. ما: تاريخ االعتماد. و

  A: االعتماد مستوى. ز

  M٢ ١٨٢٦: إمجاىل مساحة األرض. ح

  احمللية  ٢٤فئة  ١: ةاحمللي/  بناءعدد ال. ط



 

  الفصل ٢٧: جمموع التعلمعدد . ك

  طالبا ١.١١٠: إلمجايلعدد الطالب ا. ل

  جلامدا :بناءدولة ال. م

  موجود: غرفة رئيس املدرسة.ن

    دةموجو :سنيرملدا غرفة. س

   دةموجو: ينيدارإلا ملوظفنيا غرفة. ع

    دةموجو :ةصال غرفة. ق

  دةموجو: مكتبة .ص

  موجود: احلاسوب و IPAمأمل . ر

  ٣٠٢١٢٦٠٠٧٠٩٣/٣٠٢١٢٦٠٠١٠٣٨/٣٠٠٣٨٠: رسةاملد عدد االحصائيات. ش

  alazhar٣lampung@gmail.com: الربيد اإللكرتوين. ت

  بندر المبونج ٣ عالية االزهرلمدرسة الذاتية لتاريخ  .٢

يف وي حاليم على اعتبار أن نشأ إستنادا بندر المبونج  ٣املدرسة العالية األزهر   



 

  املدرسة االبتدائية ١. ب  

  لثانويةدرسة اامل ١. ج  

  .الثانويةدرسة هناك املليم ااحلوي وحول طريقة . د  

 :عدد الرسالةمع  ١٩٩٢يناير  ٢واستنادا إىل االعتبارات أعاله، عن     

120/YAL/XI/1992, املدرسة العالية األزهر تاجنونج كارانغ تطبيق إلنشاء  مؤسسة

من  مقاطعة المبونج،قسم الرتبية و التعليم وزرة إىل ليم، ااحلوي يف الطريق  ٣األزهر 

  .قسم الرتبية و التعليم وزرةخالل 

وزارة الرتبية والتعليم املكتب اإلقليمي رئيس مقاطعة بالرسالة مث يوافق     

قرار وزير الرتبية والتعليم والثقافة جلمهورية الرقم الت خروج رسالةالمبونج مع 

، والرسالة ١٩٩٤ناير ي ٢٦، بتاريخ ١٩٩٤ / ١٢.I/  ٦١٢كان : إندونيسيا

  .١٩٩٢يوليو  ١منذ املسؤول تبدأ  ساري 

 ٣األزهر كرئيس املدرسة يف املدرسة العالية أما بالنسبة لاللذي شغل      

 :المبونج على النحو التايل



 

d) Dra. Asyah    (2004-2008) 

e) Drs. Hi. Ma’arifuddin Mz, M. Pd. I (2008-األن) 

سيبانغ  ١نوير . م يف الشارع موقعه ر المبونجابند ٣األزهر  يةالثانو  املدرسة يقع  

 .٣٥١٤١:الرمز الربيدي   107 774(0721) (: رقم اهلاتف. جايا البوان راتو بندر المبونج

  .مساء ١٤:٢٠ حىت ٧:٠٠أنشطة التعليم والتعلم يف الصباح يف تنفيذ 

  .مدرسةال الرؤية، الرسالة، األهداف و الشعار. ٣

 المدرسة خلق"ر المبونج هو ابند ٣ية الثانو  األزهرمن المدرسة  الرؤية  .أ  

  ". بها وموثوق والجودة االنضباط اإلسالمية

  :مؤشرات اإلسالمي هو  

 ٣األزهر  عاليةلطالب بعد التخرج من املدرسة الجزء واحد لالقرآن بقدر حفظ زيادة ) ١

  ر المبونجابند

  .املدرسة أو مؤسسة األزهر المبونج املنصوص عليها مناالختيار احلديث  حفظ زيادة) ٢

  .سالم بني ا�تمع املدرسي داخل املدرسة وخارجها على حد سواءال متعود بقول) ٣



 

الظهر  صالة ، PHBI ،Sanlat ،GBIجبيد مثل مجيع األنشطة  املدارس اإلسالمية تنظيم ) ٤

  .ماعة وغريهاباجل

السنة يف البيئة املدرسية من صالة العبادة �تمع املدرسة يف تنفيذ ا من الوعينشأة ) ٥

  .القرآن وغريهاقراءةالضحى، 

  . ٪ على األقل من الطالب٢٥العربية بنسبة إتقان على للغة وكذلك ) ٦

�تمع ستبقوا اخلريات او فم والعمل الذي يقوم على روح الصدق يومنو روح التعل) ٧

  .يز بزيادة يف العملاملدرسي بأكمله الذي يتم

  :مؤشرات االنضباط هي  

  يف الوقت املناسب  تأيت/ احلاضر ) ١

  تمرين أو التدريباتأن يكون املوعد احملدد يف تنفيذ ال) ٢

  تثقيف الطالب وفقا للجدول احملدد يف الوقت املناسب) ٣

  وإ�اء  عملية يف الوقت املناسب من الدخول،) ٤

  عائدين  يف األول عند دائما وضع الطالب) ٥



 

مجيع املعلمني واملوظفني يف تنفيذ واجبا�ا من قبل جيدا  غتقان على علم التكنولوجي ) ١

  .ومسؤوليا�ا يف املدرسة

يف الفصول الدراسية  ام من قبل املعلمني يف تنفيذ التدريس جيديزيادة منهجية التعل) ٢

  .وخارج الفصول الدراسية

    .علم التكنولوجي باستخدام تقييمالعاجلة ماملدرسني  من كل منهجية تقييمإتقان  )٣

  .عملية التعليم و التعلمجع لامعلم كمر كل كاملة من قبل  الم يتوفر إدارة التعل) ٤

املعلمني أو املوظفني كلغة  ٥٠عن  على األقل) اجنليزي(جنبية األلغة إتقان على ال) ٥

  .املدرسةم يف يالتدريس يف التعل

 مرات يف النصف األول ٣الوعي من املعلمني إلجراء التجارب املعملية على األقل منو ) ٦

  الدراسي

على األقل  املعلمني لكتابة األوراق العلمية وإجراء البحوثاإلجراءات اليت  من الوعي منو )٧

  ٪ من املعلمني٢٥عن 

  .٪٨٠احملظوظني أكثر من  صاجلامعات اخلاقبول الطالب يف اجلامعات احلكومية أو ) ٨



 

وغري األكادميية إىل ) OSN(وصلت الملتفوقني يف خمتلف البطوالت سواء األكادميي ) ١٠

  .املستوى الوطين

  :هيو الصدق مؤشرات الموثوق 

    .التكنولوجيعلم  م واإلدارة املدرسية على أساسيالتعل تتطبيق منوذ) ١

إدخال اللغة اإلجنليزية كلغة التدريس باإلضافة إىل اإلندونيسية يف كل الفئات يف سياق ) ٢

  .وبني الطالب واملعلمني بعضهم البعض التدريس والتفاعل بني الطالب

  .املدرسة جلعل اللغة اإلجنليزية كأداة اتصال من ا�تمع الوعي منو )٣

  .البالد بني الطرفني املدرسة واخلارجية، وخاصة يف اخلارج) الشبكات(بدء العالقات ) ٤

  :النبيلة للثقافة املدرسة مثل ةالقيم حافظ على احملافظة) ٥

  .املصداقية هي وفيا لنفس، والبعض اآلخر، وإىل اهللا. أ  

  .ظروف العمل اجلماعي هو روح العمل اجلماعي يف كل حالة و. ب  

  .يت يواجهها اآلخرونالتعاطف هو أن يشعر املشاكل ال. ج  

  .رغبة صادقة يف مساعدة اآلخرين. د  



 

  .خلق جو من الربودة ف من أخالق مهذب، ومتواضع وياللط. ز  

  .تنفيذ السلوك املنحرف على النزاهة ال تتأثر بسهولة. ح  

  .خللق شيء جديد ومفيد للمنظمات واملؤسساتاإلبتكار العمل . ط  

  .ميزة أن لديه الثقة ليكون أفضل. ي  

  .مشكلة يواجهليست جامدة يف وهي املرونة . ك  

 .تتصرف و نفيذاحلكمة يف الت. ل  

  

  .ر المبونجابند ٣ الثانوية األزهر رسالة المدرسة. ب

  :، على النحو التايل رسالة لتحقيق رؤية املدرسة لديها

  .بناء بيئة تعليمية ذات جودة وهلا ميزة يف التعليم العام واإلسالمي) ١

  .املرح خالقة و فعالة و إنشاء الفروق الدقيقة يف العلوم اإلسالمية و) ٢

تعميق القرآن والصالة وقيم اإلميان، واألنشطة الدينية مع جمموعة  ترقية) ٣

  .متنوعة من العروض



 

  .الطالب الثقافة من االنضباط الذايت، املعلمني و منعشة لتضافر و) ٦

من األنشطة جمموعة متنوعة  الالمنهجية اليت هلا مسامهة يف منو  اجشغل اهل) ٧

  .الطالباالنضباط اجلاذبة بني 

، من أجل حتقيق تطلعات املرتبطة ا�تمعات و رسةالتعاون بني املد ترقية) ٨

  .ودة االنتاج ومعرتف �ا بيئة التعليماجل

علم تقديرا الثقة من خالل توفري أداة تعليمية حديثة منحرفات ) ٩

   . التكنولوجي

  رسةالمداهداف . ج 

فعالية من أجل احلصول على نتيجة  عملية ألنشطة التعليم والتعلم بكفاءة و) ١

  .األقصى )املخرجات(

كافية للسماح القدرة االستيعابية املثلى الالتعليم التعلم يف توافر مرافق البنية التحتية ) ٢

  .لتنفيذ أنشطة التعليم والتعلم بفعالية وكفاءة

على أنه  ، يةالذين يستوفون املعايري السار  التعليم جمال يف و العاملني توفر املعلمني) ٣



 

لكل من مكونات املدرسة ) TUPOKSI(تنفيذ الواجبات الرئيسية وظائف ) ٤

  ).واملعلمني واملوظفني والطالب رئيس املدرسة(

واللوائح اليت تنظم مجيع العمليات املدرسية، فإن كال من املوظفني  لنظامتنفيذ ا) ٥

  .والطالب

 املدرسة العالية أو املدرسة العالية اإلسالمية  يف) SDM(املوارد البشرية وجود ) ٦

  .املنافسة يف عصر العوملة للمعلمني واملوظفني والطالب قادرون على الفوز و

  شعار. د 

  "ؤهلاملخطوة واحدة تقدمي : "بندر المبونج هو ٣زهر األ عاليةشعار املدرسة ال  

  

  ر المبونجابند  ٣ية ثانو بيانات المعلمين المدرسة األزهر ال. ٤

  ١. ٤اجلدول 

 ٢٠١٦/٢٠١٧ للعام الدراسير المبونج ابند ٣ة الثانوي األزهرللمدرسة املعلمني 

 

 المادة رقم التوظيف إسم رقم

1 Drs. Hi. Ma’arifuddin. Mz, M. Pd. I 19680317 199407 1 032 PAI 
2 Eko Setia Budi, S. Pd 19891229 201607 1 362 Matematika 
3 Sri Astuti, SE 19790815 200201 2 119 TIK 
4 Rohamah, S. Pd 19790702 200907 2 223 Biologi 



 

10 Roudatul Jannah, S. Pd 19740923 200207 2 175 Fisika 
11 Surati, S. Pd 19680822 200801 2 196 B. Indonesia 
12 Selamat Kamso, M. Pd 19670910 200807 1 208 Sejarah 
13 Paridah, S. Pd 19641220 200907 2 227 Bahasa Inggris 
14 Rina mediasari, S. Pd, M. Si 19780504 201007 2 237 Kimia 
15 Iis Widaningsih, S Pd 19800616 201007 2 244 B Indonesia 
16 Nurhayati, S. Pd 19800616 201007 2 246 Fisika  
17 Hj. Titien Idayatie, SH 19650918 200907 2 222 Sosiologi 
18 Lida,S. Pd 19750801 201007 2 238 Sosiologi 
19 Mad Berawi, S. Pd 19750801 200801 1 197 BP/BK 
20 Septi Kamelia, S. Pd 19800907 201007 2 247 Bahasa Inggris 
21 Ali Imron, S. Kom 19800812 200607 1 158 TIK 
22 Tri Nuri Hartini, S. Si, M. Pd 19810102 201007 2 239 Matematika 
23 M. Arif Rahman, S. S 19820703 200801 1 199 Bahasa Inggris 
24 Rahmah Isnaini, S. S 19850422 200910 2 216 Bahasa Inggris 
25 Hermanyah Yuldar, S. Kom 19851203 200907 1 225 TIK 
26 Dewi Isnaini, S. Pd 19890501 201601 2 360 BP/BK 
27 Marbi Nurwahyudi, S. Sos. I 19830306 201601 1 361 BP/BK 
28 Mulyani, S. Pd - Geografi 
29 Surahmi, S. Pd - B Indonesia 
30 Luzy Ervina, S. T. P - Matematika 
31 Suji Sunarni, S. Pd. I - Bahasa Arab 
32 Rahmattulloh, S. Pd. I - PAI 
33 Vera Maya Sari, S. Pd - Geografi 
34 Tri Paryanti, S. Si - Matematika 
35 Andum Basuki, SE - Penjas 
36 Ice Rosina Sari, S. Pd - Kimia 
37 Humaidatus Salafiyah, S. Sos. I - Bahasa Arab 
38 Beni Antoni, S. Pd. I - Bahasa Arab 
39 Rosmawati, S. Pd - Fisika 
40 Nanik Oktaviana, S. Pd - Biologi 
41 Dila Afdila, S. Pd - Geografi 
42 Eliza Afriana, S. Pd - PKn 
43 Sarah Dhiba Rengkuti, S. Pd - B Indonesia 
44 Selviana, S. Pd - K W U 



 

51 Siska Oktarina, S. Pd - Matematika 
52 Eka Najati. B, SS, S. Pd - Bahasa Inggris 
53 Putut Wisnu Kurniawan, M. Pd - Sejarah 
54 Khoirunnisa, S. Pd - Bahasa Inggris 
55 Metral Hamijaya, S. Pd. I - Al-Qur’an 
56 Astari, S. Pd - Fisika 
57 Bunga Naria, S. Pd - Biologi 
58 Gita Shervina, S. Pd - Seni Budaya 
59 Indra Bangsawan, S. Pd. I - B Lampung 
60 Eru Nurma Jaya, S. Pd - B Lampung 
61 Desrika Redi Sanjaya, S. Pd - Penjas  
62 Wilman Arif Budi Wijaya, SE - PAI 

 ٢٠١٦أكتوبر  ١٣ر المبونج ابند ٣ية الثانو  زهراألمن املدرسة  وثائق: املصدر

  

  

 CIRC (Cooperative Integrated Reading andالتعليم  البحث إجراء طريقة حصول .ب

Composition)طالبة  لترقية مهارة القراءة لدى . 

م اللغة العربية يف املدرسة ييف عملية تعل ةوبناء على املالحظات اليت أجراها باحث  

ر المبونج أنه خالل هذا الوقت معلم اللغة العربية يف تدريس القراءة ابند ٣ يةثانو األزهر ال

األنشطة الىت يفعله املعلم يف طريقة  .طريقة القراءة فقط ، املعلم ببساطة باستخداماجلهرية

 .القراءةبتتعلق  الذى والبحث عن موادالقراءة هي يبدا املعلم الدراسة، مث يفتح املعلم كتابا 



 

حيدث هذا بسبب . احلروف الصحيح أو عالمة الرتقيم الصحيح إىل التالميذ واحدا فواحدا

بعد قراءة معا مث يعطى املعلم . يف الفصل ا فواحداواحدالتالميذ ود الوقت لتدريب عدم وج

املفردة اجلديدة  الىت مل يعرفها التالميذ و لكن املفردة ما تتعلق بالنص الذى مت قرأته من 

بعد ذلك يعطى املعلم السؤال املرتبطة   .نص القراءة معااللرتمجة  تالميذمث سأل املعلم ال .قبل

   .لنص الذى مت قرأته  من قبل و ينتهه التالميذبا

 IPA 1القراءة لدى الطالب يف الصف احلادي عشر  ةوهذا له تأثري على مهار   

الذين جيتازون كان هناك  طالبال ٣٦ر المبونج أن من ابند ٣ من مدرسة األزهر الثانوية

هذا يدل على أن إجادة القراءة من ). ٪٦٢( طالب ٢٢، والذين مل يكملوا )٪٣٨( ١٤

القراءة ة مها رقيةناسبة ليمكن تاملطريقة ال حيتاج إىليف هذه احلالة . الطالب ال تزال منخفضة

  .طالبةلدى 

يف التدريبات، ألنه يف هذه  طالبطريقة التعلم التعاوين تستخدم لتسهيل ال  

تنفيذ   ،CIRCالتعليم  طريقة .الطريقة، يطلب من الطالب على التعاون يف القيام بوظيفته

الطالب إىل جمموعات اليت يوجد فيها واحد أو أكثر الطالب الذين  بإنقسم أنشطةهذه 



 

من  طالبتقييم المن المث أعطيت نتائج . اجلوانب، وفقا للمؤشرات اليت ينبغي حتقيقها

 الكثري من األخطاء يوفر املعلم التوجيهنتائج هذه التقييمات إذا كان ال يزال هناك . املعلم

 أفضل لكيفية قراءة بشكل صحيح باستخدام طريقة ب يفهمونمن أجل  طالبإىل ال

CIRC . تكيفت مع املواد، والكفاءات األساسية، واملؤشرات  ةالباحثباملواد املستخدمة

  ."الرياضة"عناملواد املستخدمة هي . املعلم للغة العربيةباملستخدمة 

  الدورة األولى

  التخطيط .)١

 طالبالدراسة إىل أن تنفذ مع حتقيق نتائج البيانات األولية من ال ومن املقرر هذه  

٪، ويف كل دورة ٨٥، مع حتقيق النتائج املتوقعة طالبال ٣٦٪ من ٣٨الذين وصلت كاملة 

التنفيذ العمل، ومراقبة العمل،  تشمل ختطيط العمل و أنشطةكل   من مواجهتنيتتكون من 

  .تامل العملوال

  :ختطيط هي كما يلي/ يف إعداد  ةحثأجراها باالىت أنشطة   

  .ميالتعل طريقةال الوقت وو  لباحث مع املعلم لتحديد املواداناقش ي. ١



 

القراءة  ةمهار  رقيةليتم تطبيقها يف ت CIRC عليم نوعتال طريقة ة عنالباحث تشرح. ٢

   .املعلمإىل  لدى الطالب

املرحلة  اليت ستجرى يفنشطة األ اعداد ط أويخطتكتب الباحثة و املعلم  الت. ٣

  .CIRCنوع  ميلتنفيذ طريقة التعلو هي اعداد األوىل 

 الىت سيتم  CIRCنوع بإستخدم طريقة التعليم  )RPP(م يإعداد خطة تنفيذ التعل. ٤

   .طالبال لدى م القراءةيتطبيقها يف تعل

  .CIRCنوع  طريقة التعليم يف تطبيق اسوف تستخدم يضاحجعل وسائل اإل. ٥

 األنشطة مكتوبة بالتفصيل هو خطة سيناريوال .سيناريوالمع املعلم  ةالباحث تصنع .٦

  .CIRC التعليم  نوعتطبيق طريقة بم القراءة يتعلسيتم تنفيذه يف  اليت

 جعل االستعداداتو إعداد ورقة املالحظة لتسجيل مجيع األنشطة اليت جرت . ٧

  .ميأدلة مقابلة اليت سيتم استخدامها يف التعل

  .املراقبة ومجيع األنشطة اليت مت تنفيذها من إعداد أداة تقييم. ٨

  تنفيذ ال). ٢



 

  مواجهة األولىال  

  قدمةاملنشطة األ. ١

حلالة الطالب ليكونوا استعداد ملتابعة املالحظة بوعي رحلة التمهيدية تبدأ مع م

أن يشاركون يعرض املعلم األهداف والفوائد اليت ميكن احلصول عليها بعد  .الدروس

  .الطالب يف أنشطة التعلم

  نشطة األساسيةاأل. ٢

  .وأشار املعلم الطالب الذين يعتربون أن يكون أكثر قدرة من أصدقائه) أ  

إىل ست جمموعات كل جمموعة تتكون من  طالبال ٣٦تقسيم ما جمموعه مت ) ب

  .طالبال ٦- ٥

  .املعلم املواد النص عن الرياضةتوزيع ) ج  

نطق تزويد املعلمني فرصا ملمارسة . الطالب وناملعلم نص املادة مث يتبعيقرأ ) د  

  . خمرج احلروف

سية لكل ايف الكتب الدر  موجودة يقسم املعلم فرعية املواد أو القراءة اليت) ه  



 

املعلم الطالب على التعاون مع بعضها البعض لقراءة والعثور على  طلبي) و  

  .على ورقة من الورق ةكتوبامل قراءةالفكرة الرئيسية مث الرد على ال

  .م يأخذ مكان يف كل ا�موعة اليت حيتاج إليهياملعلم أثناء عملية التعليشرف ) ز  

  نتائج املناقشات اجلماعية الطالب تال/ يعرض ) ح  

لقراءته، يف هذه احلالة يعطي املعلم مكافأة حسن أ  ىتالاملعلم ا�موعة  تقييم ) ط  

  .�موعةم جلميع ايتشجيع التعللاجلائزة  

 تأمل بتوجيه من املعلم . حول صعوبة مواد القراءة وقد مت دراسةيسأل املعلم  )ي  

  .تنفيذهاالطالب على األنشطة اليت مت 

  .املعلم تقييم للنشاط املقبل إجراء) ك  

  اخلامتةنشطة األ. ٣

  .على رحلة التدابري املتخذة تشملميف هذه 

  .الطالب الطالب نتائج التعليم الذى حصل عليهااملعلم و يستنتج ) أ

  .م اليت مت القيام بهيالتعل و نتائجيف عملية  الباملعلم والط يتأمل )ب



 

  ثانيةمواجهة الال

نوع  ميكان أن يستمر الدرس السابق باستخدام طريقة التعل واجهة الثانيةامليف   

CIRC  املعلم النص أوال يقرأ ، يف املواجهة االوىلاستمرار املواد عن الرياضة كما هو / بتكرار

نطق ي أنميكن  طالبويتم ذلك حبيث الو هم يتبعون، ، بإستخدم خمرج ااحلروف الدقيق

  .النص العريب مع النطق السليم

  :على النحو التالي ةالتي أجراها الباحثخطوات   

 االنشطة املقدمة  . أ

حلالة الطالب ليكونوا استعداد املالحظة بوعي رحلة التمهيدية تبدأ مع م    

أن يعرض املعلم األهداف والفوائد اليت ميكن احلصول عليها بعد  .الدروسملتابعة 

  .الطالب يف أنشطة التعلميشاركون 

   األنشطة األساسية. ب

كل   هاقبلجمموعة  ة مثلاملناسب ا�موعة يسأل املعلم الطالب إىل إعادة تأسيس) أ  

  .طالبال ٦- ٥جمموعة تتكون من 



 

يف الذي اعطى املعلم نصوص املفتوحة قراءة ال يفتح يسأل املعلم الطالب) ب  

  .واجهة االوىلامل

مع توجيه املعلمي، جنبا إىل جنب  و يتبعون الطالب املعلم قراءة النصيقرأ ) ج  

  .عن الرياضة فصيحة حىت متاما و

يطلب املعلم من الطالب أن تبدأ يف العمل معا لقراءة بشكل صحيح من ) د  

ترمجة القراءة والعثور على الفكرة  يدرس املعلم  حيث النطق والتجويد، وكذلك

  .الرئيسية للنصوص القراءة

  .م يأخذ مكان يف كل ا�موعة اليت حيتاج إليهياملعلم أثناء عملية التعليشرف  )ه  

واختار املعلم ا�موعة اليت ستقدم نتائج املناقشة بينما جمموعة أخرى من ) و  

  .املستمعني

، يف هذه احلالة يعطي املعلم و ترمجته لقراءتهحسن أ  ىتالاملعلم ا�موعة  تقييم  )ز  

  .�موعةم جلميع ايتشجيع التعللمكافأة اجلائزة  

  اخلامتةنشطة األ. ٣



 

  .م اليت مت القيام بهيالتعل و نتائجيف عملية  الباملعلم والط يتأمل )ب

تقدمي تقييم عملية التعليم والتعلم لوضع اجلولة املقبلة  طالبوال شرفاملعلم وامل) ج

  .تاليةمن أنشطة ال

  .إجراء الفصول الدراسية الدورة االوىل. ٣

لتحية وتنفيذ الدرس مع ا ةالباحث تفتح. يف الدورة األوىل يتكون من دورتني  

الرياضة  لاملواد املقدمة يف الدورة األوىل حو ). RPP(جراءات وفقا خلطة تنفيذ التعلم اإل

الباحثة الوصف  ىل املالب عن كيفية  توفر يف املواجهة السابقة  CIRC طريقة املستخدمة هي

  .CIRCعليم الت طريقةباستخدام  عملية التعليم 

، فمن املعروف أن العوامل اليت تؤثر ال ةالباحث) مراقبة(واستنادا إىل املالحظات   

  :ما يلي طالبميكن أن تكتمل ال

  .ميهناك بعض الطالب الذين ال تركز يف عملية التعل. أ

  .ميماسة خالل عملية التعلليس يهم احل ميزح  و طالب الذيال يزال ال. ب

وميكن االستدالل على ذلك . ال القصوى يف استفادة الوقت للمناقشات احلالية طالبال. ج



 

  التأمل إجراء الفصول الدورة األولى ). ٤

عليم الت طريقةاملالحظة الىت تنفيذها الباحثة بعد استخدم إجراء الفصول الدورة  يف  

CIRC.  من إجراء الفصول  أجريت  قبل أن  شرحي التقييم، نتائجهناك  املالحظاتيف هذه

إجراء  ت٪ ، وبعد عقد٣٨شخصا مع نسبة  ١٤الطالب الذين أكملوا الدراسة العديد من 

 :اجلدول أدناه، كما يف الزيادة يف الدورة األوىل هناك الفصول 

  ٢. ٤الجدول 

 CIRCعليم الت طريقةالعربية باستخدام  القراءة النصية ةبيانات النتائج االختبار مهار 

    صف الحادى عشر طالبةلدى  الرياضةاألولى المادة دورة ال

IPA I  المبونجر ابند  ٣من مدرسة األزهر الثانوية  

 الرقم أسماء التالميذ KKM النتیجة البيان

 ١ AINA SALSABILA M ٧٠ ٨٧ كامل
 ٢ AMELIA PUTRI ٧٠ ٧٥ كامل

 ٣ AMILA FIFTIN S ٧٠ ٦٨ غير كامل
 ٤ ANGGI HARPANGESTI ٧٠ ٨١ كامل

 ٥ ANNISA PUTRI ٧٠ ٦٢ غير كامل
 ٦ BEATRICE PERANGIN A ٧٠ ٦٨ غير كامل



 

 ١١ DHEA RIZQI AQLA F ٧٠ ٨١ كامل
 ١٢ DIMAS ARYANDI S ٧٠ ٦٢ غير كامل

 ١٣ DINDA REZKY WANTY ٧٠ ٨١ كامل
 ١٤ DIYAH AYU OKTAFIANI ٧٠ ٦٢ غير كامل

 ١٥ FIDYA SEPTIANI ٧٠ ٨١ كامل
 ١٦ FITRIKA PUTRI ٧٠ ٨١ كامل
 ١٧  GLESYANA ANGGAR K ٧٠ ٧٥ كامل
 ١٨ HAFIDZ DIANGGARA M ٧٠ ٨٧ كامل
 ١٩ IFFA MAHIRA ٧٠ ٨٧ كامل

 ٢٠ INDAH RAMA DHIANI ٧٠ ٦٢ غير كامل
 ٢١ LUCKY AGUNG RAFI’I ٧٠ ٨١ كامل

 ٢٢ MARIA ELISA ٧٠ ٦٨ غير كامل
 ٢٣  MUHAMMAD ALWA A ٧٠ ٧٥ كامل

 ٢٤ MULYA RIZA R ٧٠ ٦٢ غير كامل
 ٢٥ NABILLA SHAFIRA ٧٠ ٦٢ غير كامل

 ٢٦ NADYA ANJANI K ٧٠ ٨١ كامل
 ٢٧ NATASYA FAIZATI ٧٠ ٨٧ كامل

 ٢٨ NIDIA CANTIKA ٧٠ ٦٢ غير كامل
 ٢٩ NOVRI SUSANTI ٧٠ ٦٨ غير كامل

 ٣٠ PUSPA DEWI R ٧٠ ٨١ كامل
 ٣١ RAUUFIKA TINDANI ٧٠ ٨٧ كامل

 ٣٢ RISKA AYU AMALIA ٧٠ ٦٢ غير كامل
 ٣٣ ROBI FAJ’AL ٧٠ ٦٢ غير كامل

 ٣٤ SHOFA NABILLA ٧٠ ٨١ كامل
 ٣٥ SYANINDHITA HUSNA ٧٠ ٨٧ كامل

 ٣٦ TITA NURACHMA ٧٠ ٦٨ غير كامل
( ٥٨٪  كامل  ٢١ (



 

مدرسة من  IPA I لدى طالبة صف احلادى عشر القراءة ةاختبار مهار نتائج قائمة : املصدر

  ر األزهرابند ٣األزهر الثانوية 

الذين حيققون  طالبال ٢١أن هناك  نعرف من جدول البيانات أعاله ميكن أن  

طالب ال ١٥طالبا وما يصل اىل  ٣٦من ) ٪٥٨(، أو ٧٠ KKMإتقان، أولئك الذين تلبية 

  .الذي مل يكمل) ٪٤٢(أو 

األوىل يرتفع دورة اليف  اجراء العملمن الوصف أعاله ميكن االستنتاج بأن نتائج   

من  مراجعة املخططالدرة الثانية حيتاج إىل خطة يف  و لذلك لرتتيب .ن أقصىولكن مل يك

الدورة األوىل، من التنقيحات اليت مت االتفاق عليها  التأمل بناء على نتائج من .الدورة األوىل

  :العربية هي على النحو التايل علموامل ةبني الباحث

  CIRCالتعلم طريقة عندما تعلم استخدام  طالبمتحمسا ال احلفاظ على. أ

من خالل توفري وسائل الرتفيه واملكافآت  طالباحلفاظ على الشعور روح التعلم لل. ب

  جلعل الطالب سعيدة ونشطة يف عملية التعلم

طالب وكذلك التعاون بني ال طالبلل املعلم من ) التغذية الراجعة(حتتاج لردود الفعل . ج



 

  دورة الثانية

  التخطيط) ١

طالبا  ١٥، وميكن أن ينظر إليه أنه ال تزال هناك بعد االنتهاء من االختبار يف الدورة األوىل

م يف الدورة يالتعليستمر  القراءة النص العربية مث  ةمهار  الذين مل تنطبق عليهم املعايري اكتمال

  :م يف دراستهم هي كما يلييالتعل تنفيذطوات يف التخطيط القيام به يف اخل. الثانية

  .ميالتعل طريقةال الوقت وو  لباحث مع املعلم لتحديد املواداناقش ي. ١

القراءة  ةمهار  رقيةليتم تطبيقها يف ت CIRC عليم نوعتال طريقة ة عنالباحث تشرح. ٢

   .املعلمإىل  لدى الطالب

املرحلة  نشطة اليت ستجرى يفاأل اعداد ط أويخطالباحثة و املعلم  التتكتب . ٣

  .CIRCنوع  ميلتنفيذ طريقة التعلو هي اعداد األوىل 

 الىت سيتم  CIRCنوع بإستخدم طريقة التعليم  )RPP(م يإعداد خطة تنفيذ التعل. ٤

   .طالبال لدى م القراءةيتطبيقها يف تعل

  .نوع  طريقة التعليم يف تطبيق اسوف تستخدم يضاحجعل وسائل اإل. ٥



 

 األنشطة مكتوبة بالتفصيل هو خطة سيناريوال .سيناريوالمع املعلم  ةالباحث تصنع .٦

  .CIRC التعليم  نوعتطبيق طريقة بم القراءة يتعلسيتم تنفيذه يف  اليت

 االستعداداتجعل و إعداد ورقة املالحظة لتسجيل مجيع األنشطة اليت جرت . ٧

  .ميأدلة مقابلة اليت سيتم استخدامها يف التعل

  .املراقبة ومجيع األنشطة اليت مت تنفيذها من إعداد أداة تقييم. ٨

  تنفيذ ال) ٢

  المواجهة األولى  

 ٢٧يف اخلميس  تالذي عقد ملواجهة األوىلدورة الثانية يف ااجراء الفصول ال  

 ذه املواجهة الفاعل يفيف ه. ١٢:١٠حيت  ١٠:٤٠يف  ٦و  ٥ساعات إىل  ٢٠١٧أبريل، 

 ةاملراقبة التدريس أجراها باحثكيف حني جتري املعلم الفصول الدراسية  . ةتدريس هو الباحث

  .طالبم تضطلع �ا اليوأعمال التعل

  :على النحو التايل ةخطوات اليت أجراها الباحث

  قدمةامل نشطةاأل  . أ



 

حلالة الطالب ليكونوا استعداد ملتابعة املالحظة بوعي رحلة التمهيدية تبدأ مع م

أن يشاركون يعرض املعلم األهداف والفوائد اليت ميكن احلصول عليها بعد  .الدروس

  .الطالب يف أنشطة التعلم

  األنشطة األساسية. ب

ولكن  ،الطالب بامللل يتم ذلك حىت ال تشعر .تشكيل املعلم جمموعة جديدة) أ

  .ال يزال مع ا�موعة اليت كان قد عني يف وقت سابق

يف الذي اعطى املعلم نصوص املفتوحة قراءة ال يفتح يسأل املعلم الطالب) ب  

مع توجيه املعلمي، جنبا  و يتبعون الطالب املعلم قراءة النصيقرأ  .واجهة االوىلامل

  .عن الرياضة فصيحة إىل جنب حىت متاما و

يطلب املعلم من الطالب أن تبدأ يف العمل معا لقراءة بشكل صحيح من ) ج  

ترمجة القراءة والعثور على الفكرة  يدرس املعلم  حيث النطق والتجويد، وكذلك

  .الرئيسية للنصوص القراءة

  .م يأخذ مكان يف كل ا�موعة اليت حيتاج إليهياملعلم أثناء عملية التعليشرف  )د  



 

 ، يف هذه احلالة يعطي املعلمو ترمجته لقراءتهحسن أ  ىتالاملعلم ا�موعة  تقييم  )و

  .�موعةم جلميع ايتشجيع التعللمكافأة اجلائزة  

  اخلامتةنشطة األ. ٣

  .على رحلة التدابري املتخذة تشملميف هذه 

  .الطالب الطالب نتائج التعليم الذى حصل عليهااملعلم و يستنتج ) أ

  .م اليت مت القيام بهيالتعل و نتائجيف عملية  الباملعلم والط يتأمل )ب

تقدمي تقييم عملية التعليم والتعلم لوضع اجلولة املقبلة  طالبوال شرفاملعلم وامل) ج

 .تاليةمن أنشطة ال

  المواجهة الثانية

 ١٠:٤٠يف  ٢٠١٧مايو  ٤عقد يف الذي ثانية يف املواجهة الثانية الدورة ال  

  .١٢:١٠حيت

  :على النحو التايل ةخطوات اليت أجراها الباحث 

  قدمةاملنشطة األ  . أ



 

حلالة الطالب ليكونوا استعداد ملتابعة املالحظة بوعي رحلة التمهيدية تبدأ مع م

أن يشاركون يعرض املعلم األهداف والفوائد اليت ميكن احلصول عليها بعد  .الدروس

  .الطالب يف أنشطة التعلم

  األنشطة األساسية. ب

  يسأل املعلم الطالب للعودة إىل تشكيل جمموعات وفقا الجتماعات سابقة) أ  

يف الذي اعطى املعلم نصوص املفتوحة قراءة ال يفتح يسأل املعلم الطالب) ب

    .واجهة االوىلامل

مع توجيه املعلمي، جنبا إىل جنب  و يتبعون الطالب املعلم قراءة النصيقرأ  )ج  

   .عن الرياضة فصيحة حىت متاما و

يطلب املعلم من الطالب أن تبدأ يف العمل معا لقراءة بشكل صحيح من ) د  

ترمجة القراءة والعثور على الفكرة  يدرس املعلم  حيث النطق والتجويد، وكذلك

   .الرئيسية للنصوص القراءة

  .م يأخذ مكان يف كل ا�موعة اليت حيتاج إليهياملعلم أثناء عملية التعليشرف  )د



 

 ، يف هذه احلالة يعطي املعلمو ترمجته لقراءتهحسن أ  ىتالاملعلم ا�موعة  تقييم  )و

  .�موعةم جلميع ايتشجيع التعللمكافأة اجلائزة  

  اخلامتةنشطة األ. ٣

  .على رحلة التدابري املتخذة تشملميف هذه 

  .الطالب الطالب نتائج التعليم الذى حصل عليهااملعلم و يستنتج ) أ

  .م اليت مت القيام بهيالتعل و نتائجيف عملية  الباملعلم والط يتأمل )ب

تقدمي تقييم عملية التعليم والتعلم لوضع اجلولة املقبلة  طالبوال شرفاملعلم وامل) ج

  .تاليةمن أنشطة ال

   الثانية دورةمن اجراء الفصول ال املالحظة).٣

الدرس مع التحية وتنفيذ  ةالباحث تفتح.  .يف الدورة الثانية يتكون من دورتني  

الرياضة  لحو  ثانيةد املقدمة يف الدورة الاملوا). RPP(وفقا خلطة تنفيذ التعلم جراءات اإل

الب عن  الباحثة الوصف  إىل الط توفر يف املواجهة السابقة  CIRC طريقة املستخدمة هي

  .CIRCعليم الت طريقةباستخدام  كيفية عملية التعليم 



 

أكثر وميكن أن ننظر ، الدورة الثانيةة يف اليت أجراها الباحث املالحظاتواستنادا إىل   

م اللغة العربية، وخاصة يف يوهو يهدف إىل زيادة احلماس يف تعل. ميالطالب متحمسني للتعل

  .القراءة للنص العربية ةمهار  رقيةت

طالب قيقة أن الاحلالباحثون حصول على وجدت م حتدث يخالل أنشطة التعل  

ر من قادرين على إجراء  الذين من الطالب و يظهر  CIRCعليم الت عن طريقة يعرفون

، الطالب الذين ال يقدرون النشطيكون عادة ما تكون سلبية  طالبال .مع ممتازة احثةالب

وأحيانا نقلل هلا، واآلن الطالب بدأوا العمل معا وحتفيز بعضهم البعض وكذلك  بالتفاعل

على شرط  اقادر  مكان املعلم القراءة، و  يوقد استمع جبدية لصديقه يف وقت تعل طالبال

حرف، وكان  خمرج زيادة يف القراءة، مثل نطق طالبشهدت ال م معا،يالطالب على التعل

النطق، والتجويد، وليس وقف مرة أخرى  يف ا�اورة خمرج احلروف الذي قادرا على التمييز 

  .فقليال قليال الكلمات يف القراءة، وكانت قادرة  على ترمجة

متحمس  طالبم لدى الياللغة العربية أنه خالل أنشطة التعلم كما قال املعل  

وليس وقف مرة أخرى يف القراءة،  قادرين على قراءة بطالقة، طالبوال م،يواحلماس يف التعل



 

قادرين على  همم، و يشارك بنشاط يف عملية التعلي طالبال .ثقة يف قراءة النص العريب

 .ا�اورة وقادرون على التمييز بني القصري طول التجويد وضوحاخمرج احلروف التمييز 

  التأمل) ٤ 

تفعل بعد أن  التأمل الذي تننفيذها الباحثة الدورة الثانية منيف اجراء الفصول   

 لشرح أنه يف الدورة األوىل لعملية التقييم،يف نتائج املالحظات أجريت  CIRC طريقة التعليم

٪، والطالب الذين مل يكملوا ٥٨شخصا مع نسبة  ٢١كان الطالب الذين أكملوا الدراسة 

 طريقة التعليمباستخدام  ةالثاني اجريت الدورة ٪، وبعد٤٢شخصا بنسبة  ١٥ما يصل اىل 

CIRC  إذا   ةكبري   رقيةوىل، هناك تالتعلم اليت ختتلف يف الدورة األخطوات  ةتستخدم الباحثو

املتعلمني الذين حيققون إتقان مع  ٣٣الثانية، هناك  درةيف هذه ال. قارن مع السابقكان ت

  .٪٩٪ والنسبة املئوية للطالب الذين مل يكملوا ما ال يقل عن ثالثة أشخاص بنسبة ٩١

  ٣. ٤ الجدول

 CIRCعليم الت طريقةالعربية باستخدام  القراءة النصية ةبيانات النتائج االختبار مهار  

    صف الحادى عشر طالبةلدى  الرياضةالثانية المادة دورة ال



 

  

 الرقم أسماء التالميذ KKM النتيجة البيان

 ١ AINA SALSABILA M ٧٠ ٩٤ كامل
 ٢ AMELIA PUTRI ٧٠ ٨٧ كامل
 ٣ AMILA FIFTIN S ٧٠ ٨١ كامل
 ٤ ANGGI HARPANGESTI ٧٠ ٨٧ كامل
 ٥ ANNISA PUTRI ٧٠ ٨١ كامل
 ٦ BEATRICE PERANGIN A ٧٠ ٨١ كامل
 ٧ CAHYO PURNOMO ٧٠ ٨٧ كامل
 ٨ DANIA ADELIA S ٧٠ ٨١ كامل
 ٩ DESI YULYANA H ٧٠ ٨٧ كامل
 ١٠ DEWI INDAH PURNAMA S ٧٠ ٨٧ كامل
 ١١ DHEA RIZQI AQLA F ٧٠ ٨٧ كامل

 ١٢ DIMAS ARYANDI S ٧٠ ٦٢ غير كامل
 ١٣ DINDA REZKY WANTY ٧٠ ٨٧ كامل
 ١٤ DIYAH AYU OKTAFIANI ٧٠ ٨١ كامل
 ١٥ FIDYA SEPTIANI ٧٠ ٨١ كامل
 ١٦ FITRIKA PUTRI ٧٠ ٩٤ كامل
 ١٧  GLESYANA ANGGAR K ٧٠ ٨١ كامل
 ١٨ HAFIDZ DIANGGARA M ٧٠ ٨٧ كامل
 ١٩ IFFA MAHIRA ٧٠ ٨٧ كامل

 ٢٠ INDAH RAMA DHIANI ٧٠ ٦٢ غير كامل
 ٢١ LUCKY AGUNG RAFI’I ٧٠ ٨١ كامل
 ٢٢ MARIA ELISA ٧٠ ٨٧ كامل
 ٢٣  MUHAMMAD ALWA A ٧٠ ٨١ كامل



 

 ٢٩ NOVRI SUSANTI ٧٠ ٨٧ كامل
 ٣٠ PUSPA DEWI R ٧٠ ٨١ كامل
 ٣١ RAUUFIKA TINDANI ٧٠ ٨٧ كامل
 ٣٢ RISKA AYU AMALIA ٧٠ ٨١ كامل

 ٣٣ ROBI FAJ’AL ٧٠ ٦٢ غير كامل
 ٣٤ SHOFA NABILLA ٧٠ ٨٧ كامل
 ٣٥ SYANINDHITA HUSNA ٧٠ ٨٧ كامل
 ٣٦ TITA NURACHMA ٧٠ ٨٧ كامل

 كامل  ٣٣ (٪٩١)
 

( ٩٪  غير كامل  ٣ (

باملدرسة  IPA I لدى الطالب صف احلادى عشر القراءة ةاختبار مهار نتائج قائمة : املصدر

  .المبونح يف الدورة الثانيةر ابند  ٣األزهر الثانوية

  وتحليل البياناتالمناقشة . ج

حتليل البيانات اليت مت احلصول عليها عن طريق  باحثةالرابع، فإن ال بابيف ال  

ر المبونج �دف ابند ٣ الثانوية األزهراملدرسة  املالحظة واملقابلة واالختبار والتوثيق يف

 رةمها قد مت اختبار قبل الدراسة .بالباحثة منها تقد قدمحقيقتها الىت اختبار  إثبات و

وما  طالب،من ال) ٪٣٨( ١٤متوا جمموعه القراءة مع نتائج البيانات من الطالب الذين أ

  .من الطالب مل يكتمل) ٪٦٢( ٢٢يصل اىل 



 

 طالب باملدرسة العالية الالقراءة لدى  ةمهار  رقيةيف ت  CIRCعليم الت طريقة استخدم  

من التنفيذ ال يزال هناك ولو كان القت جناحا،  ) ٢( ينفيذه دورتني بندر المبونج ٣األزهر 

  .ولكن يف كل دورة تقام التحسينات للدورة املقبلةم، ييف التعل انقص

  في الدورة األولىالتنفيذ  حصول  .١

 الدورة األوىل، واستخدامإجراء يف  ةباحثالأجراها الىت ) راقبةامل(نتائج املالحظة من   

مل الذي يشغل بالفعل ولكن  ميالتعل القراءة تظهر النمط ةمهار  قيةلرت   CIRCعليم الت طريقة

مناقشة الطالب ال يفهمون املادة املقدمة من قبل املعلم  كليف   .األقصى تكن على حد

 .طالبقبل القد تنفيذه من فمن الواضح من النتائج اليت  الصحيحة، حول القراءة اجليدة و

القراءة على حد سواء فيما يتعلق جبوانب دقة  ةم مهار يدليل على عدم النجاح يف تعل ناكه

طالب الذين الألن هناك . التجويد، وارتفاع منخفض، وعالمات الرتقيم ونعومة الصوت و

  .ميالتشبع أثناء عملية التعلب يشعرونطرية، و اخل واليس

القراءة لدى الطالب يف  ةمهار  قيةلرت   CIRCعليم الت إىل طريقةاستجابة الطالب   

وسيتم تعزيز ذلك من خالل البيانات يف . جدا جيدمعايري إىل الدورة األوىل هي دخول 



 

  ٤. ٤الجدول 

  CIRCعليم الت طريقة اللغة العربية باستخدام النص قراءةال ةبيانات االختبار النتائج مهار 

 من مدرسة األزهر الثانوية  IPA Iشر صف الحادى ع الرياضهعن المواد الدروة األولى 

 ٢٠١٦/ ٢٠١٧لدراسياعام للر المبونج ابند ٣

 النتيجة

الطالبأسماء   رقم  
 الدورة األولى قبل الدورة KKM التوضيح

 ١ AINA SALSABILA M ٨٧ ٨٧ ٧٠ كامل
 ٢ AMELIA PUTRI ٧٥ ٦٢ ٧٠ كامل

 ٣ AMILA FIFTIN S ٦٨ ٦٨ ٧٠ غير كامل
 ٤ ANGGI HARPANGESTI ٨١ ٦٨ ٧٠ كامل

 ٥ ANNISA PUTRI ٦٢ ٦٢ ٧٠ غير كامل
 ٦ BEATRICE PERANGIN A ٦٨ ٦٨ ٧٠ غير كامل

 ٧ CAHYO PURNOMO ٨٧ ٦٢ ٧٠ كامل
 ٨ DANIA ADELIA S ٥٦ ٥٦ ٧٠ غير كامل

 ٩ DESI YULYANA H ٨٧ ٨٧ ٧٠ كامل
 ١٠ DEWI INDAH PURNAMA S ٦٨ ٦٨ ٧٠ غير كامل

 ١١ DHEA RIZQI AQLA F ٨١ ٨١ ٧٠ كامل
 ١٢ DIMAS ARYANDI S ٦٢ ٦٢ ٧٠ غير كامل

 ١٣ DINDA REZKY WANTY ٨١ ٨١ ٧٠ كامل
 ١٤ DIYAH AYU OKTAFIANI ٦٢ ٦٢ ٧٠ غير كامل

 ١٥ FIDYA SEPTIANI ٨١ ٨١ ٧٠ كامل
 ١٦ FITRIKA PUTRI ٨١ ٨١ ٧٠ كامل



 

 ٢١ LUCKY AGUNG RAFI’I ٨١ ٨١ ٧٠ كامل
 ٢٢ MARIA ELISA ٦٨ ٦٨ ٧٠ غير كامل

 ٢٣  MUHAMMAD ALWA A ٧٥ ٧٥ ٧٠ كامل
 ٢٤ MULYA RIZA R ٦٢ ٦٢ ٧٠ غير كامل

 ٢٥ NABILLA SHAFIRA ٧٥ ٦٢ ٧٠ كامل
 ٢٦ NADYA ANJANI K ٨١ ٨١ ٧٠ كامل
 ٢٧ NATASYA FAIZATI ٨٧ ٨٧ ٧٠ كامل

 ٢٨ NIDIA CANTIKA ٦٢ ٦٢ ٧٠ غير كامل
 ٢٩ NOVRI SUSANTI ٦٨ ٦٨ ٧٠ غير كامل

 ٣٠ PUSPA DEWI R ٨١ ٨١ ٧٠ كامل
 ٣١ RAUUFIKA TINDANI ٨٧ ٦٨ ٧٠ كامل

 ٣٢ RISKA AYU AMALIA ٦٢ ٦٢ ٧٠ غير كامل
 ٣٢ ROBI FAJ’AL ٦٢ ٦٢ ٧٠ غير كامل

 ٣٤ SHOFA NABILLA ٨١ ٦٨ ٧٠ كامل
 ٣٥ SYANINDHITA HUSNA ٨٧ ٨٧ ٧٠ كامل

 ٣٦ TITA NURACHMA ٦٨ ٦٨ ٧٠ غير كامل

من  IPA I لدى الطالب صف احلادى عشر القراءة ةاختبار مهار نتائج قائمة  :املصدر

 .يف الدورة الثانية ر األزهرابند ٣مدرسة األزهر الثانوية 

  

  ٥. ٤الجدول 

 األولى القراءة نص العربية على دورة العمل ةعرض مهار 

 الدورة األولى قبل الدورة جوانب

) ١٤ كامل ٣٨٪ ) ٢١ ( ٥٨٪ ) 

) ٢٢ غير كامل ٦٢٪ ) ١٥ ( ٤٢٪ ) 



 

 قراءة النص باللغة العربية للطالب ةاستنادا إىل البيانات أعاله يظهر أن نتائج مهار   

أنه ال يف حني . األوىل زادت من مرحلة قبل االختباريف الدورة   CIRCعليم الت طريقة مع

٪ ٥٠جناحا ألن أكثر من ميمكن بقول يزال هناك بعض الطالب الذين مل يكتمل، ولكن 

  .KKM نتيجة من الطالب الذين بلغوا

  ثانيةفي الدورة الالتنفيذ نتائج  .٢

، وتركز هذه األوىل دورةالبمتابعة  اإلجراء هو الثانية  دورةأجراء الفصول ال  

 .ميم حبيث حققت أهداف التعلياإلجراءات على الطالب أن تكون أكثر نشاطا يف التعل

العمل اجلماعي  التعليم و عمليةنشاطا يف ال طالبتظهر ال .يسري جبيدم هو يمنط التعل

ؤ جير . وبدأ يكون بارعا يف قراءة النص العريب دون وقف كان واضحا،بني ا�موعة   تعاملوال

وكان قادرا على  نطق خمرج احلروف و فصيح يف نطقه قراءة دون أي خطأ يفال تقدمي على

  .بني اجلملفقليال ترمجة قليال 

 ٣٠الذين كامل  طالبباللغة العربية ال نص تعليم مهارة القراءةمن عمل جمموعة ال  

  :٪ الذين أمتوا معايري كافية كما يف اجلدول التايل٨٣أو 



 

  ٦. ٤الجدول 

  CIRCعليم الت طريقة اللغة العربية باستخدام النص قراءةال ةبيانات االختبار النتائج مهار 

 من مدرسة األزهر الثانوية  IPA Iشر عصف الحادى  الرياضهعن المواد الدروة األولى 

 ٢٠١٦/ ٢٠١٧لدراسير المبونج عام اابند ٣

 النتيجة 

الطالبأسماء   رقم  
 KKM التوضيح

الدورة  قبل الدورة

 األولى

الدورة 

ثانيةال  

 ١ AINA SALSABILA M ٩٤ ٨٧ ٨٧ ٧٠ كامل
 ٢ AMELIA PUTRI ٨٧ ٧٥ ٦٢ ٧٠ كامل
 ٣ AMILA FIFTIN S ٨١ ٦٨ ٦٨ ٧٠ كامل
 ٤ ANGGI HARPANGESTI ٨٧ ٨١ ٦٨ ٧٠ كامل
 ٥ ANNISA PUTRI ٨١ ٦٢ ٦٢ ٧٠ كامل
 ٦ BEATRICE PERANGIN A ٨١ ٦٨ ٦٨ ٧٠ كامل
 ٧ CAHYO PURNOMO ٨٧ ٨٧ ٦٢ ٧٠ كامل
 ٨ DANIA ADELIA S ٧٥ ٥٦ ٥٦ ٧٠ كامل
 ٩ DESI YULYANA H ٨٧ ٨٧ ٨٧ ٧٠ كامل
 ١٠ DEWI INDAH PURNAMA S ٨٧ ٦٨ ٦٨ ٧٠ كامل
 ١١ DHEA RIZQI AQLA F ٨٧ ٨١ ٨١ ٧٠ كامل

 ١٢ DIMAS ARYANDI S ٦٢ ٦٢ ٦٢ ٧٠ غير كامل
 ١٣ DINDA REZKY WANTY ٨٧ ٨١ ٨١ ٧٠ كامل
 ١٤ DIYAH AYU OKTAFIANI ٨١ ٦٢ ٦٢ ٧٠ كامل
 ١٥ FIDYA SEPTIANI ٨١ ٨١ ٨١ ٧٠ كامل
 ١٦ FITRIKA PUTRI ٩٤ ٨١ ٨١ ٧٠ كامل
 ١٧  GLESYANA ANGGAR K ٨١ ٧٥ ٦٨ ٧٠ كامل
كامل ٨٧ ٧٠ ٨٧ ٨٧ HAFIDZ DIANGGARA M 



 

 ٢٣  MUHAMMAD ALWA A ٨١ ٧٥ ٧٥ ٧٠ كامل
 ٢٤ MULYA RIZA R ٨٧ ٦٢ ٦٢ ٧٠ كامل
 ٢٥ NABILLA SHAFIRA ٨٧ ٧٥ ٦٢ ٧٠ كامل
 ٢٦ NADYA ANJANI K ٨١ ٨١ ٨١ ٧٠ كامل
 ٢٧ NATASYA FAIZATI ٨٧ ٨٧ ٨٧ ٧٠ كامل
 ٢٨ NIDIA CANTIKA ٨١ ٦٢ ٦٢ ٧٠ كامل
 ٢٩ NOVRI SUSANTI ٨٧ ٦٨ ٦٨ ٧٠ كامل
 ٣٠ PUSPA DEWI R ٨١ ٨١ ٨١ ٧٠ كامل
 ٣١ RAUUFIKA TINDANI ٨٧ ٨٧ ٦٨ ٧٠ كامل
 ٣٢ RISKA AYU AMALIA ٨١ ٦٢ ٦٢ ٧٠ كامل

 ٣٣ ROBI FAJ’AL ٦٢ ٦٢ ٦٢ ٧٠ غير كامل
 ٣٤ SHOFA NABILLA ٨٧ ٨١ ٦٨ ٧٠ كامل
 ٣٥ SYANINDHITA HUSNA ٨٧ ٨٧ ٨٧ ٧٠ كامل
 ٣٦ TITA NURACHMA ٨٧ ٦٨ ٦٨ ٧٠ كامل

من مدرسة  IPA I لدى طالبة صف احلادى عشر القراءة ةاختبار مهار نتائج قائمة  :املصدر

 .يف الدورة الثانية ر األزهرابند  ٣األزهر الثانوية 

  

  ٧. ٤الجدول 

  األولى القراءة نص العربية على دورة العمل ةعرض مهار 

 الدورة الثانية الدورة األولى قبل الدورة الدوانب

) ١٤ كامل ٣٨٪ ) ٢١ ( ٥٨٪ ) ٣٣ ( ٩١٪ ) 

) ٢٢ غير كامل ٦٢٪ ) ١٥ ( ٤٢٪ ) ٣ ( ٩٪ ) 

) ٣٦ عدد ١٠٠٪ ) ٣٦ ( ١٠٠٪ ) ٣٦ ( ١٠٠٪ ) 

 



 

ألن جنحا  ميكن أن نقول الرغم من أنه ال تزال هناك بعض الطالب الذين مل يكتمل، ولكن

    .يف الدورة الثانية KKMنتيجة ٪ الطالب الذين بلغوا ٩٠أكثر من 

  مناقشة.  د

فصول الدراسية ال جراءا شرحا لنتائج البحث و وصفا وعن حتتوي هذه املناقشة   

 احلادي عشر يف الصف س اللغة العربيةدر  علمامل و ةيف التعاون بني الباحث الباحثةاليت أجراها 

  .ثالبحبواملسائل اليت نوقشت يف املناقشة هو ذات الصلة 

 هذا حيث أكد. CIRCطريقة التعليم باستخدام  علمامل تنفيذه اإلجراءات اليت  

 طالبعات مع زمالء الدراسة، والم عن طريق ا�مو ييف التعل الطالب لنشطلم يالتعل

لتحسني  علمقراءة، والنتائج قد تساعد املاالكتناز للمساعدة صديقه الذي ال يتقن ال

يف دورتني  إلجراءويتم هذا ا. القراءة مهارة وخاصة يف اللغة العربية استجابة الطالب لتدريس

  .م يف الصف احلادي عشري، وقد مت تطبيق هذا التعلمواجهات ٤اليت تتطلب 

العربية يف هذه الدراسة حمدودة بسبب اللغة لقراءة ا ةلمهار الطالب ل استجابة  

اجراء  يف. باحثةمع ال ماق عليها بشكل مشرتك بني املعلالعديد من املؤشرات اليت مت االتف



 

القراءة باللغة العربية أن الدورة األوىل من  ةزاد من االستجابة ونتائج مهار كل دورة  البحث

  ).جدا جيد(٪ ٩١ كانت  االستجابة الثانية دورةالو ) جيد(٪ ٥٨االستجابة كانت 

  ٨. ٤الجدول 

  CIRCعليم الت طريقة اللغة العربية باستخدام النص قراءةال ةبيانات االختبار النتائج مهار 

 من مدرسة األزهر الثانوية  IPA Iشر عصف الحادى  الرياضهعن المواد الدروة األولى 

 ٢٠١٦/ ٢٠١٧لدراسيعام اللر المبونج ابند ٣

 النتيجة

الطالبأسماء   رقم  
KKM ثانيةالدورة ال الدورة األولى قبل الدورة  

٩٤ ٨٧ ٨٧ ٧٠ AINA SALSABILA M ١ 
٨٧ ٧٥ ٦٢ ٧٠ AMELIA PUTRI ٢ 
٨١ ٦٨ ٦٨ ٧٠ AMILA FIFTIN S ٣ 
٨٧ ٨١ ٦٨ ٧٠ ANGGI HARPANGESTI ٤ 
٨١ ٦٢ ٦٢ ٧٠ ANNISA PUTRI ٥ 
٨١ ٦٨ ٦٨ ٧٠ BEATRICE PERANGIN A ٦ 
٨٧ ٨٧ ٦٢ ٧٠ CAHYO PURNOMO ٧ 
٧٥ ٥٦ ٥٦ ٧٠ DANIA ADELIA S ٨ 
٨٧ ٨٧ ٨٧ ٧٠ DESI YULYANA H ٩ 
٨٧ ٦٨ ٦٨ ٧٠ DEWI INDAH PURNAMA S ١٠ 
٨٧ ٨١ ٨١ ٧٠ DHEA RIZQI AQLA F ١١ 
٦٢ ٦٢ ٦٢ ٧٠ DIMAS ARYANDI S ١٢ 
٨٧ ٨١ ٨١ ٧٠ DINDA REZKY WANTY ١٣ 
٨١ ٦٢ ٦٢ ٧٠ DIYAH AYU OKTAFIANI ١٤ 
٨١ ٨١ ٨١ ٧٠ FIDYA SEPTIANI ١٥ 
٩٤ ٨١ ٨١ ٧٠ FITRIKA PUTRI ١٦ 
٨١ ٧٥ ٦٨ ٧٠ GLESYANA ANGGAR K  ١٧ 
٨٧ ٨٧ ٨٧ ٧٠ HAFIDZ DIANGGARA M ١٨ 
٨٧ ٨٧ ٨٧ ٧٠ IFFA MAHIRA ١٩ 
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٨١ ٨١ ٨١ ٧٠ NADYA ANJANI K ٢٦ 
٨٧ ٨٧ ٨٧ ٧٠ NATASYA FAIZATI ٢٧ 
٨١ ٦٢ ٦٢ ٧٠ NIDIA CANTIKA ٢٨ 
٨٧ ٦٨ ٦٨ ٧٠ NOVRI SUSANTI ٢٩ 
٨١ ٨١ ٨١ ٧٠ PUSPA DEWI R ٣٠ 
٨٧ ٨٧ ٦٨ ٧٠ RAUUFIKA TINDANI ٣١ 
٨١ ٦٢ ٦٢ ٧٠ RISKA AYU AMALIA ٣٢ 
٦٢ ٦٢ ٦٢ ٧٠ ROBI FAJ’AL ٣٣ 
٨٧ ٨١ ٦٨ ٧٠ SHOFA NABILLA ٣٤ 
٨٧ ٨٧ ٨٧ ٧٠ SYANINDHITA HUSNA ٣٥ 
٨٧ ٦٨ ٦٨ ٧٠ TITA NURACHMA ٣٦ 

 ١٤ ( ٣٨٪ ) ٢١( ٥٨٪ ) ٣٣ ( ٩١٪   عرض الطالب الكامل (
 ٢٢ ( ٦٢٪ ) ١٥ ( ٤٢٪ ) ٣ ( ٩٪   عرض الطالب غير الكامل (

 

وميكن عرض يف الرسم  طالبمن اجلدول أعاله، فإن التغيري يف االستجابة لل  

  :البياين هي

  ١. ٤ صورة

 ، دورة األولى والدورة الثانيةقبل الدورةصورة مقارنة الرسم البياني 
 

 

 

 

 

 

 



 

طريقة علم اللغة العربية املأنه قبل تطبيق   ةالباحثعرفت من الرسم البياين أعاله  

يبدأ املعلم دروسا يف مواد . القراءة بصوت عالطريقة التعليم   تطبيق املعلم CIRCالتعليم 

 .واحدا الطالب تابعة دون أي تكرار للواحدام طالباملعلم النص ومجيع اليقرأ القراءة، مث 

طالبا  ٢٢و ، الكاملمت ) ٪٣٨(طالبا  ١٤القراءة لدى الطالب  ةوهذا له تأثري على مهار 

  .هم مل يكتمل) ٪٦٨(

 IPAالصف احلادي عشر للطالب  CIRCطريقة التعليم  يف الدورة األوىل مع تطبيق  

I  القراءة  ةمهار  ترقيةوالتأمل، وهناك  الحظة، واملتنفيذمن خالل مراحل التخطيط، وال

طريقة التعليم التحسن يف تطبيق إىل  الذى حيتاج على الرغم أنه ال يزال جماال. طالبال

CIRC. طريقة التعليم بعد تطبيق CIRC ٥٨ (طالبا ٢١ قراءة الطالب، وجدت مهارة ال٪ (

  .مل تكتمل) ٪٤٢(طالبا  ١٥متت وكامل أو 

يف  ةالباحث يف الدورة الثانية بعد التحسن من قبل املعلم ووعالوة على ذلك،   

يف نفس املرحلة من التخطيط ) CIRC( كوينم التعاوين القراءة الكامل والرت يالتعلطريقة تطبيق 

مت (طالبا  ٣٣واملالحظة والتأمل، هناك زيادة كبرية عن الدورة األوىل ما جمموعه  تنفيذوال



 

 ١٤من قبل الدورة . القراءة لدى الطالب ةمهار  رقيةوميكن ت ٢٠١٦/ ٢٠١٧الدراسي 

. من الطالب الذين جيتازون) ٪٩١(طالبا  ٣٣الدورة الثانية يف  و كاملمت ال) ٪٣٨(طالبا 

 .مت الكامل )٪٥٣(طالبا  ١٩بنسبة الدورة الثانية هناك ترقية حىت قبل الدورة من 

   



 

 الباب الخامس

 الخاتمة

 

 الخالصة  . أ

وبناء على نتائج البحوث وحتليل البيانات، وميكن أن خنلص إىل أن   

الصف احلادي عشر  طالبةميكن ترقية مهارة القراءة لدى  CIRCتطبيق طريقة التعليم 

IPA I  ٢٠١٦/ ٢٠١٧عام الدراسي للر المبونج ابند ٣ية األزهرثانو مدرسة المن.  

مت ) ٪٣٨(طالبا  ١٤هناك البحث أن قبل الدورة وأظهرت النتائج     

اللغة العربية  يف الدورة األوىل بعد معلم. هم مل يكتمل) ٪٦٢(طالبا  ٢٢و كاملال

قد اكتملت ) ٪٥٨(طالبا  ٢١زيادة ما ال يقل عن هناك   CIRC ميالتعل طريقةتطبيق 

تطبيق  الطالب تنفيذ وافهمييف الدورة الثانية . مل يكتمل كانت) ٪٤٢(طالبا  ١٥و

 ٣٣القراءة اليت حتصل ما ال يقل عن  ةمهار زادت النتائج حىت  CIRC ميالتعل طريقة

 طريقةتطبيق   أنهذا يدل على . ما مل يكتمل) ٪٩(طالب  ٣وكامل ) ٪٩١(طالبا 

ر ابند ٣األزهر ثانويةمدرسة المن   الصف احلادي عشرلدى طالبة   ميالتعل



 

 تراحاتقاإل  . ب

الفصول الدراسية نفذت مث قدمت  إجراء وبناء على نتائج البحث و    

 ةمهار  رقيةم الطالب، وخاصة يف تينتائج تعل قيةيف حماولة لرت . االقرتاحاتعددا من 

  .على النحو التايلعددا من االقرتاحات ة ح الباحثالقراءة للنص العريب، وطر 

  اللغة العربية سفي در المعلم . ١

 طالبال ملتنوعة من أجل احلد من التشبع م ايعل التو طريقة اقرتح توفري جو . أ

  .فرعيالوضوع امليف كل الطالب م يالتعل نتائجو الحبيث ميكن زيادة االستجابة 

قية مهارة القراءة ستمرة مع التوجيه الالزم لرت امل مارسةاملتوفري ل اإلقرتاح فإنه من. ب

  .الطالب

اليت توجد يف  اخلطواتخاصة عن  CIRCم يالتعل طريقةتعظيم االستفادة من . ج

  .ه الطريقةهذ

  ر المبونج  ابند ٣الثانوية المدرسة األزهرب طالبال. ٢

، من ميزاحللطالب لتكون أكثر نشاطا، جريء، وليس كثريا اإلقرتاح فإنه من . أ



 

م حيدث وجيب يينبغي أن تنظر بعناية ما يوصف من قبل املعلم أثناء عملية التعل. ب

  .الرتكيزب

  ر المبونج  ابند ٣الثانوية األزهرالمدرسة . ٣

تعليمية من اإلسالم، من الؤسسة كامل ر المبونجابند ٣الثانوية  األزهر املدرسة  

اليت ميكن أن تعزز و هم نهجية، األنشطة امل فق والبنية التحتية ومن حيث املرا قيةرت ل أجل 

   .عملية التعليم والتعلم من أجل إنتاج أفضل حتصيل الطالب مرة أخرى

  ةالتالي ةالباحث. ٤  

 رقيةتركز فقط على ت ا البحثيف هذ. تطوير هذا البحثحيتاج إىل التحث التايل ل  

مهارة ومن املتوقع أن يف الدراسات املستقبلية ميكن تقييمها على زيادة . القراءة ةمهار 

. م، والدافع وأكثر من ذلكينتائج التعل األستماع و مهارة الكالم و مهارة الكتابة،  لرتقية

لرتقية  واالبتكاراملتنوعة  م يواسرتاتيجيات التعل اإليضاح سائل والطريقة ويتوقع أن استخدام 

  .م بشكل عاميالتعل اجلودةلطالب ، و اجلودة خاصة ل

  



 

  الخاتمة. ج  

 بإذنه إىل اهللا، ألنهتقول الباحثة شكرا كثريا االمتنان مع ، احلمد هللا رب العاملني  

  .ميكنين إ�اء هذه األطروحة

جه القصور أو  أنه ال تزال هناك العديد من األخطاء، واملخالفات و الباحثة تعرتف  

 وبالتايل ا الباحثةعرفة لديهنقصا من امل إىل قدرة حمدودة و و هذا بسببيف هذه األطروحة، 

   .النقد البناء االقرتاحات و حتتاج الباحثة

بشكل خاص  باحثةأن  هذا البحث قد يكون مفيدا لل و من اإلحتياج الباحثة  

 .العاملنيأمني يا رّب وللقراء بشكل عام، قد تستمر اهللا أن يبارك لنا مجيعا، 
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LAMPIRAN  

  



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
Nama Sekolah : SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Tema   : ياضة

ّ
 الر

Kelas / Semester : X / 2 
Alokasi Waktu : 2 X 45 Menit 
 

KI 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(gotong   royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3 Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 
faktual, konseptual, procedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
procedural pada bidang  kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4 Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta  dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 
A. Materi Pokok 
ياضة

ّ
 الر

B. Kompetensi Dasar:  
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan :  
ياضة

ّ
 baik secara lisan maupun tertulis. (C1) الر



 

Peserta didik diharapkan dapat: 
1. Mampu mengetahui arti kata dalam bahasa Arab dengan benar terkait dengan 

topik  ِياضة
ّ
 الر

2. Mampu membaca dan menulis kalimat dalam bahasa Arab terkait dengan 
topik ياضة

ّ
 Mampu melafalkan kalimat dalam bahasa Arab dengan benar ,الر

terkait dengan topik ياضة
ّ
 الر

3. Mampu menggunakan kata-kata dalam bahasa Arab terkait dengan topik 

ياضة
ّ
 الر

4. Mampu mengungkapkan kalimat sederhana dalam bahasa Arab terkait dengan 
topik ياضة

ّ
 الر

 
D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca 
dan menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik: ياضة 

ّ
  الر

 
E. Materi Pembelajaran 

 الرِّيَاَضة

َها  . ُمنَارُِسَها بَِأْشَكاٍل َو أَنـَْواٍع ُخمَْتِلَفةٍ . الرِّيَاَضُة َتْدرِْيٌب َو َمتْرِْيٌن ِألَْعَضاِء اجلِْْسمِ         ِمنـْ

ُرَها ،َو رُُكْوُب الدََّرَجة ،َو ُكرَُة الِتْيِنس ،َو ُكَرُة السَّلَّةِ  ،ُكرَُة اْلَقَدمِ  .َو َهْرَولَة َو َغيـْ  

ْنَسانِ الرِّيَأضَ        ٌر ِمَن النَّاِس الرِّيَاَضة. ُة َضُرْورِيٌَّة َو ُمِفْيَدٌة ِلْإلِ ِألَنَّ الرِّيَاَضة . ُميَاِرُس َكِثيـْ

َكَما   ،َو تـَُنشُِّط َعمل الدَّْورَة الدَّمَِّويَّة ،َو تـَُقوِّي الَعَضَالتِ  ،ُحتَاِفُظ َعَلى َسَالَمة اِجلْسمِ 

.رَكة َو َرِشاَقة األَْبَدانِ أنـََّها ُحتَاِفُظ َعَلى ِخفَّة احلَ   



 

 

 

G. Media Pembelajaran 
Papan tulis 
Buku oaket  
LCD Proyektor 
Laptop 
  

H. Sumber Belajar 
a. Buku paket Pelajaran Bahasa Arab : Hayya nataallam lughotil aribiyyah, 

penerbit PT.  
b. Kamus bahasa Arab 
c. Referensi lain yang relevan. 
d. Internet (jika tersedia). 

 
I. Langkah-langkah Pembelajaran 

No  Kegiatan Waktu 
1 Pendahuluan  

a. Guru memberi salam dan menunjuk ketua kelas untuk 
memimpin doa bersama. 

b. Memulai pembelajaran dengan al-Qur’an surah 
pendek pilihan dengan lancar dan benar 

c. Guru mengkondisikan kelas, agar kondusif untuk 
mendukung proses pembelajaran dengan cara 
meminta peserta didik membersihkan papan tulis dan 
merapikan tempat duduk, menyiapkan buku pelajaran 
dan buku referensi yang relevan serta alat tulis yang 
diperlukan. 

d. Guru mengajak peserta didik agar selalu 
mengamalkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di 
dalam kehidupan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. 

e. Guru mengajak peserta didik untuk proaktif dalam 
pembelajaran yang dilaksanakan. 

f. Guru memberi penjelasan tentang cakupan materi 
yang akan dipelajari beserta tujuan pembelajaran yang 

15 menit 



 

a. Mengamati : 
 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 

dengan tepat 
 Mendengarkan kata-kata yang pengucapannya 

mirip. 
 Mengamati cara pelafalan makhorijul huruf yang 

benar dan tepat oleh guru.  
 Menyimak penelasan guru tentang pengertian 

olahraga dan manfaat olahraga 
 Mengamati cara pelafalan makhorijul huruf yang 

benar dan tepat oleh teman di kelompoknya 
masing-masing. 

 Membaca wacana sederhana sesuai tema/topik. 
 Mencari informasi umum dan rinci dari suatu 

wacana lisan/tulisan. 
 Menemukan ide pokok dari wacana sederhana 

tentang pengertian dan manfaat olahraga. 
b. Menanya  

 Melakukan tanya jawab sederhana tentang 
tema/topik yang dipelajari.  

 Menjawab pertanyaan dalam wacana sederhana 
secara tertulis/lisan. 

 Bertanya jawab tentang pengertian dan manfaat 
olahraga 

 Bertanya jawab tentang manfaat lain yang ddapat 
dari berolahraga dalam bahasa Arab 

c. Eksperimen/ Explore 
 Pendidik membagi peserta didik kedalam 6 

kelompok yang masing-masing terdiri dari 6 
peserta didik 

 Pendidik meminta peserta didik bersama 
kelompoknya bekerja sama saling membaca dan 
menemukan ide pokok  

 Pendidik meminta peserta didik memberikan 
tanggapan terhadap wacana dan menulis pada
lembar kerja. 



 

 Mencoba mendiskusikan teks wacana pada 
kelompoknya masing-masing. 

 Mencoba menemukan ide pokok dari teks wacana
yang telah diamati ke dalam bentuk kalimat lain. 

 Menceritakan hasil diskusi yang telah di 
diskusikan. 
 
 

e. Konfirmasi 
 Pendidik bersama peserta didik membahas soal 

evaluasi. 
 Pendidik bersama peserta didik bertanya jawab 

tentang hal-hal yang belum diketahui peserta didik. 
 Pendidik bersama peserta didik meluruskan 

kesalah pahaman.   
3 Penutup  

a. mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran 
dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara 
bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak 
langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung; 

b. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran; 

c. menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk 
pertemuan berikutnya; 

d. menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa bersama. 

15 menit 

 

J. Penilaian Hasil Pembelajaran 
Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk 
mengukur tingkat pencapaian kompetensi didik. Hasil penilaian digunakan 
sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki 
proses pembelajaran. 
 
Tugas  

 Mengisi soal tentang ياضة
ّ
 الر

ياضة
ّ
الر



 

 Mengamati pelaksanaan diskusi dan hasil Tanya jawab dengan 
menggunakan lembar observasi terkait dengan teks ياضة

ّ
 dan sikap الر

yang ditunjukkan peserta didik terkait dengan peran dan tanggung jawab 

terhadap pelaksanaan diskusi 

 Megamati seberapa besar peserta didik memahami materi tentang ياضة
ّ
 الر

 

 

No Nama siswa Aspek yang di nilai Keterangan 
1 2 3 4 5 

        
        
        
        
        
        

 
Aspek yang dinilai 
1. Keaktifan 
2. Keberanian 
3. Kemampuan berbahasa 
4. Aktifitas berpendapat 
5. Kerja sama 

 
Skor penilaian 

Skor perolehan 
Nilai =   x100 

Skor maksimal  
Kriteria Nilai 
A 80 – 100 :  Baik Sekali 
B 70 – 100 :  Baik 
C       60 – 69       :      Cukup  
D       60        : Kurang 



 

 Guru melakukan penilaian terhadap siswa dalam tentang ياضة
ّ
 الر

Rubrik Penilaian 

No Aspek Nilai 
1 2 3 4 

1 Penguasaan materi     
2 Penguasaan nilai-nilai     
3 Keaktifan      
4 Kesantunan      

Catatan  
*4 = Sangat Baik  3 = Baik 
  2 = Sedang   1 =  Kurang Baik 
Rentang Skor = Skor Maksimal – Skor Minimal  
  = 16-4 
  = 12/4 

 = 3 
MK = 14-16 
MB = 11-13 
MT = 7-10 
BT = 4-6 
 

Keterangan: 
BT : belum terlihat (apabila peserta didik belum mempertlihatkan tanda-

tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator) 
MT : mulai terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan 

adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator 
tetapi belum konsisten) 

MB : mulai berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan 
berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai 
konsisten) 

MK : membudaya (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan 
perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten 

Guru dapat mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya sesuai 
dengan kebutuhan peserta didik. 
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1. Suasana pengelompokan peserta didik, dengan metode pembelajaran CIRC 
 

 

 

2. Salah satu kelompok yang terpilih sebagai tim penyaji 
 



 

 

 

3. Keterlibatan peneliti dan guru membantu kelompok yang mengalami kesulitan 
 



 

 

 

 

4. Suasana diskusi kelompok di dalam kelas 
 



 

 

5. Peneliti memberi penjelasan terkait metode pembelajaran CIRC dan tema 
 

 



 

 

 

 

6. Proses diskusi untuk persiapan presentasi 
 

 



 

 

   



 

 


