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 لخصم
اللغة لمادة  القراءة مهارة لترقية (Small Group Discussion)الصغيرة  مناقشة المجموعة التعليم استراتيجية تطبيق

  او االثانوية أمبار  YPPTQMH بمدرسة السابع طلبة الصفل العربية

 فياتيألأنيس 

صعوبات  وا الطلبةتواجه ،الثانويةاملدرسة م يف والتعل   عليمالتظاهرة يف أنشطة  هيهذا البحث خلفية كانت 
، فمن الضروري تطوير التقليدية ة التعليمباسرتاتيجي الطلبة املعلم يعلم العربية، ألن اللغة يف مادةم وخاصة يف التعل  

واحدة من  (Small Group Discussion)الصغرية  مناقشة اجملموعة التعليم اسرتاتيجيةتعترب  .مناسبة وفعالة ةاسرتاتيجي
القراءة يف  لرتقية مهارةأن يتمكنوا  الطلبةمن  رجىوإبداًعا ومرًحا، حيث ي   فعاالً م أكثر يالبديلة جلعل التعل ةسرتاتيجياال
 Small Group) الصغرية مناقشة اجملموعة التعليم اسرتاتيجية ملعرفة تطبيقهو  ا البحثهذمن  هلدفام اللغة. كان تعل  

Discussion) مبدرسة السابع طلبة الصفل اللغة العربية مبادة القراءة مهارة رتقيةل YPPTQMH  او االثانوية أمبار. 
. دورتني يتكون من (classroom action research)الدراسي  االجرائي يف الصف البحث الباحثة نوعتستخدم 

قراءة اللغة العربية.  ال يف مهارة، خاصة فكريمن أربع مراحل وهي: التخطيط والتنفيذ واملالحظة والت دورةتتكون كل 
من خالل املالحظة البيانات  مجع ت  الصف السابع. طلبة العربية و  اللغة معلم هم هذا البحثكانت موضوعات 

البيانات، وعرض البيانات،  ختفيضبشكل وصفي من خالل مراحل  والبيانات حتليل ت  و واملقابلة والتوثيق واالختبار، 
 .ق البياناتيحتقو 

 Small Group) الصغرية مناقشة اجملموعة التعليم اسرتاتيجيةتطبيق بظهر أن  بحثال نتائج حتليلمن 

Discussion) من الدورة األوىل إىل الدورة الثانية. وميكن  ترقيةقد شهد و  الغربية القراءة اللغة مهارة ميكن أن ترق ي
يصلون إىل معيار االكتمال الذين  بةلطلكان االدورة   قبل معروفيف كل دورة، و  رتقيةمالحظة ذلك من خالل نتائج ال

شخًصا أو  46 يصلوا إىل معيار االكتمال األدىن همالذين مل  الطلبة٪، بينما كان 59.7شخًصا أو  68 األدىن هم
٪ ، 84.7شخًصا أو  47 يصلون إىل معيار االكتمال األدىن همالذين  بةلطلكان ا. يف الدورة األوىل،  84.7٪

٪ ، مث زادوا مرة أخرى يف الدورة الثانية  59.7شخًصا أو  67 وا إىل معيار االكتمال األدىن هميصلالذين مل  الطلبةو 
يصلوا إىل معيار والطلبة الذين مل ٪ ، 99.7شخًصا أو  56 يصلون إىل معيار االكتمال األدىن همالذين  بةلطلكان ا

ث واملناقشات اليت ت البحنات ونتائج ٪. استناًدا إىل التعرض للبيا 44.7أشخاص أو  9 االكتمال األدىن هم
ميكن أن  (Small Group Discussion) الصغرية مناقشة اجملموعة التعليم اسرتاتيجيةوصفها، ميكن االستنتاج أن تطبيق 

  ا. و االثانوية أمبار  YPPTQMHمبدرسة السابع  صفال طلبةمبادة اللغة العربية ل القراءة ةمهار  يترق  
 العربيةمهارة القراءة اللغة ، الصغرية مناقشة اجملموعة، إسرتاتيجية: اتيحالكلمات المف
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 شعار

             

      

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia Telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan Tuhanmulah yang 

Maha Pemurah, Yang Mengajar( manusia) dengan perantara kalam, Dia 

mengajar kepada manusia yang tidak diketahuinya”. 

(Qs. Al-Alaq: 1-5) 
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 إهداء

 

 كدليل ىذه الرسالة العلمية الباحثة تقدم وتعاىل، سبحانو هلل واالمتنان بالدعاء

 :إىل صادقاحلب وال

 مل الذان ،األم احلاجة رمحةو  S.Pd انميرود احلاج  األب ،والديين احملبوبان .1

 بالود، للباحثة الدعم اعطاءو  واحلماسة، التشجيع إلعطاء أبداً، نفصالي

 إنسانا لتكونو  ،الكرمي املثل حبيث أن حتقق الباحثة للباحثة يدعواو  اندعموي

 .والدولة واألمة للدين مفيدا

 حافظة. يتوس ، S.Pd . رمحوايت تريسنا كورنيايت، نويف ،أخوايت الكبرية احملبوبات .2

S.Pd يقومون  نالذي . ىمعفيف أرديان عارف موالنا احملبوب الصغري أخي و

 .مثلي لتحقيق والدافع احلماس واعطاء  بالدعاء 

 .اهبافتخر و  ، المبونججامعة االسالمية اجلكومية رادين انتان  اجلامعة احملبوبة،  .3
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 ترجمة الكتابة
 

منطقة  ،منطقة غرعية باغيالران ، بومريجيو قرية يف تولد ،أنيس ألفيايت سماال

 احلاج الزوج من أشقاء، مخسة من البنت الرابعة ،6991 سنة مايو من 61 يف ،وبرينجس

احلكومية الثالثة  االبتدائية مدرسة من  ت الباحثة تعليمهابدأ. واحلاجة رمحة  S.Pd ردميان، 

 عام يف توخترج بتدائيةاال مدرسة يف تعلمت سنوات ست ملدة 2002 عام يف بومي راتو

أمباراوا  الثانوية YPPTQMHمدرسة  يف الثانوي، التعليم إىل الباحثة تاستمر  مث ،2002

 ا إىل مدرسةتعليمه الباحثة تواصل ،2066 عام يف اتعليمه توأكمل سنوات ثالث ملدة

 يف وخترجت لتمريضيف قسم ا برينجسو نور اهلدى العالية املهنية مدرسة يف اومكاهن ،ةاملهني

 جبامعة االسالمية احلكومية ،ا العايلتعليمه الباحثة تواصل ،2062 عام ويف  .2062 عام

  بكلية الرتبية والتعليم يف قسم التعليم اللغة العرببية. المبونج انتان رادين



 ح
 

 كلمة الشكر والتقدير
 

 حىت ،وىدايتو نعمتو وفرة جلميع وتعاىل، سبحانو اهلل إىل االمتنانمع  هلل احلمد
 النيب على صالة وسالما. متوقع كما ىذه الرسالة العلمية كتابة إلمتام أن استطعت الباحثة

 إلمتام أن استطعت الباحثة. اآلخرة يف شفاعتو نتطلع الذي ،صلى اهلل عليو وسلم حممد
 مناقشة المجموعة التعليم استراتيجية تطبيق" حتت املوضوع ىذه الرسالة العلمية كتابة

للطلبة  اللغة العربيةلمادة  القراءة مهارة لترقية (Small Group Discussion)الصغيرة 
مقدمة وىذا الواجب االخري . "او االثانوية أمبار  YPPTQMH بمدرسة السابع الصف
  .والتعليم علم الًتبيةيف  اجلامعية األوىلدرجة الالشروط للحصول على  لتكملة

 خمتلف من والدعم والتوجيو املساعدة عن ينفصل ال الرسالة العلمية ىذه تكوين
 :إىل خاصة   ، اامتناهن عن الباحثة تأعرب ، املناسبة ىذه يف لذلك،. األطراف
 للجامعةالًتبية والتعليم عميد لكلية  املاجستري، رانو خري األ احلاج األستاذ الدكتور .1

أثناء  ةالتوجيو للباحثيو  ةالذي وفر الفرص االسالمية احلكومية رادين انتان المبونج
 .الدراسة

 الًتبية بكلية العربية اللغة التعليم لقسم رئيس سفاري داود، املاجستري الدكتور. .2
 3المبونج إنتان رادين جامعة االسالمية احلكومية والتعليم

والدكتور قدر،  املشرف االّول حممد أكمان شاه، املاجستريالدكتور احلاج  .3
 بداية من الدافع رشادواال التوجيو دائما قدمان الذان ،املاجستري املشرف الثاين

 الرسالة العلمية.ا ىذه من االنتهاء حىت التحضري
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 ميكن حبيث والتوجيو، املشورة قدموا الذين يف قسم التعليم اللغة العربية ناحملاضرو  .4
 .العلمية الرسالة ىذه كتابة من االنتهاء

 االسالمية احلكومية رادين انتان المبونج جبامعة التتالبية والتعليم كلية يف املوظفون .5
 العلمية. الرسالة ىذه كتابة من االنتهاء ميكن حبيث املساعدة، قدموا الذين

 مسح الذيالثانوية أمباراوا   YPPTQMH رئيس املدرسة ،السيد سوبريادي  .6
 .يقودىا اليت املدرسة يف ثالبح إلجراء الباحثة

الثانوية   YPPTQMH ويل الفصل السابع من املدرسة كورنيوان، ىرييالسيد  .7
 .املدرسة يف ة إلجراء البحث املؤلف ساعد الذي أمباراوا

 يدعوا اليت العائالت ومجيع ،الصغري أخي سيتياوان، عدي الكبري أخي ،ينوالدي .8
 .لنجاحي الدافع وتعطيين بإخالص

 ،رستيا تايوه ،نوفاليا سيتد ،ألف السعدة، سيت ىند صابرية ،األصدقاء احملبوبون .9
 والتحفيز الدعم من الكثري قدموا الذين األصدقاء سابوترا أجنغا ،ميالين والنداري

 السالة العلمية.ويف امتام ىذه  واالنتهاء دراسة يف ىذه اجلامعة خالل والبصرية
فصل  وخاصة ،2114 عام يفجلميع االصدقاء يف قسم التعليم اللغة العربية  .11

 ومجيع يل دعموا الذين الباء يف قسم التعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم
 .فردي بشكل ذكرىا ميكن ال الذين أصدقائي

من تنفيذ  أصدقاء و 21 جمموعة (KKNكلية العمل الظاىر ) أصدقاء .11
 .للباحثة والدافع احلماس يعطون الذين 88 جمموعة( PPLالعمل امليداين )



 ي
 

 مباشر بشكل العلمية الرسالة ىذه إعداد يف ساعدوا الذين األطراف جلميع .12
 .مباشر وغري

 عن وبعيد القصور أوجو من العديد تزال ال االرسالة العلمية ىذه أن متاما الباحثة دركت
الرسالة اللعلمية  ىذه حتسني من واالنتقادات توقع االقًتاجات الباحثة فإن وبالتايل الكمال،
 بسعادة.

 امني،. إليها حيتاجون الذين وأولئك للقراء مفيدة العلمية الرسالة ىذه تكون أن عسى
 يارب العاملني.

 
2118 أكتوبر 28 المبونج بندر  
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       لفياتيأ أنيس
       1511111141  
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 قائمة المالحق

  (RPP) : خطة تنفيذ التعلم1 امللحق

  للدورة االوىلصحيفة اختبار و : املواد 2 امللحق

 للدورة الثانيةصحيفة اختبار و : املواد 3 امللحق

 : بيانات القيمة األولية 4 امللحق
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 ثانيةاللدورة لختبار اال: بيانات القيمة عن نتائج 6 امللحق

 ملهارة القراءة االختبار: شبكة 7 امللحق
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 م ي: شبكة ختطيط التعل11رقم  امللحق

 يف استخدام اإلسرتاتيجية  الحظةامل صحفية: 11 امللحق

 لدورة األوىل ل املعلم صحيفة نشاطأداة : 12 امللحق

 لدورة األوىلل الطلبة صحيفة نشاطأداة : 13 امللحق



 ثانيةاللدورة ل املعلم صحيفة نشاطأداة : 14 امللحق

 ثانيةاللدورة ل الطلبة صحيفة نشاطأداة : 15 امللحق

 : مبادئ توجيهية للمقابلة اجملانية املوجهة 16 امللحق

 : التوثيق واملراسالت17 امللحق
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 لاألو   الباب
 مةمقد  

 
 البحث خلفية . أ

          الفعلأصبح الكلمة  اآلنو  ،"ajar " كلمة من يأيت (Pembelajaran) ميالتعل
" pembelajaran  ."واليت ادلعقدة، البشرية األنشطة جوانب من جانب الواقع يف ىو ميالتعل 
 لتعليم للمعلم الواعي اجلهد ىو ميالتعل من الغرض. بالتفصيلو  بالكامل تفسَتىا شنكن ال

 .ادلتوقعة األىداف تحقيقل(  األخرى ميالتعل مصادر مع طلبةال تفاعل توجيو) مهطلبت
1 

 ميالتعل أنشطة إنشاء يف األقصى احلد إىل ادلعلم بو ُيضطلع جهد عن عبارة ىو ميالتعل
 ىو العربية اللغة ميتعل فإن وبالتايل،. األىداف حتقيق إىل تفضي معينة مواد باستخدام

 بالتدريس يقومون الذين طلبةال تعليم يتم حبيث حد أقصى إىل ادلعلم بو يقوم تعليمي نشاط
 .العربية اللغة ميتعل فاىدأ حتقيق أجل من جيد، بشكل

 ادلعلم قبل من واستخدامها اختيارىا سيتم طريقة ىي ميالتعل إسًتاتيجية فإن ،Uno وفقا
 هناية يف شنكن واليت التعليمية، ادلواد وفهم تلقي طلبةال على يسهل حبيث تعليمية مواد لتقدمي

 سنتارىا طريقة ىي العربية باللغة ميالتعل إسًتاتيجية. ميالتعل أنشطة هناية يف إتقاهنا ادلطاف
 اللغة مادة وفهم تلقي يف طلبةال لتسهيل العربية باللغة مواد تقدمي يف ادلعلم ويستخدمها

 .متاًما دنوذجية مبادئ ذلا العربية اللغة ألن العربية،
 Badri وفقا العربية اللغة ميتعل مبادئ 2

                                                             
         

1
.Abdurochman, Bahasa arab dan metode pembelajarannya,(CV.Anugrah Utama 

Raharja,2013),h.89. 

          
2
 Syaiful mustofa, strategi pembelajaran bahasa arab inovatif, ( UIN-Maliki Press,2011), 

hlm.,12 
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 األولويات حتديد أو األولوية( 1: وىي العربية، اللغة يف مبادئ 5 وجود ذكروا وآخرون
 .واألساسية القياسية( 5 ، التحفيزية اجلوانب( 4 ، ادلراحل( 3 ، الدقة( 2 ، الرئيسية

3 
 نشاط ىي (ادلناقشة) Discussion و رلموعة، ىي Group صغَتة، تعٍت Small لغة
 SGD تناقش لذا،. أكثر أو شخصُت بُت الرأي يف االختالفات ومساواة مشكلة دلناقشة
 صغَتة رلموعات إىل األطفال الصغَتة اجملموعة نقاش يقسم. صغَتة رلموعة يف مشكلة
 .اجملموعة مع مناقشتها ادلعلم من مهام على للحصول أطفال 6-4 من تتكون

4
 ادلناقشة  

 على اخلربة وعناصر النظر وجهات آلخر، صديق بُت ادلعلومات تبادل األساس يف ىي
 معُت، شيء من مشوال وأكثر وضوحا أكثر فهم على احلصول أجل من منتظم أساس
 .اجملموعة مع القرارات واستكمال إلعداد

 يف( Small Group Discussion) الصغَتة اجملموعة مناقشة ميالتعل اسًتاتيجية تضمُت يتم
 أن Warsham و Davidson اقًتح. (cooperative learning) التعاوين ميالتعل دنوذج فئة

 مًعا ويعملون طلبةال يتعلم. صغَتة رلموعات يف موالتعل   التعليم أنشطة ىو التعاوين ميالتعل
 .مجاعية جتارب أو فردية جتارب سواء مثالية، ميتعل خربات إىل للوصول

 يساعد أن شنكن 5
 يساعد شلا أفضل، بشكل مالتعل   حنو طلبةال ميتعل طريقة حتسُت على أيًضا التعاوين ميالتعل
 ميالتعل دنوذج تطبيق يف الرئيسي اذلدف. االجتماعية السلوكيات بعض يف السلوك على

 خالل من أصدقائهم مع رلموعات يف يتعلموا أن شنكن طلبةال أن ىو (التعاوين ميالتعل)

                                                             
          

3
 Syaiful mustofa,Ibid ., hlm 12 

         
4
 Reza agusta, penerapan metode small group discussion untuk meningkatkan aktifitas dan 

hasil belajar  pada mata pelajaran PAI kelas VIII H SMP N 10 Bandar Lampung TA 2013/2014”, ( 

Skripsi, program Pendidikan Agama Islam IAIN Raden Intan Lampung, 2014) 

        
5
 ISJONI , Cooperative Learning efektifitas pembelajaran kelompok :Bandung: alfabeta cet., 

ke-8 2014 hlm.29 



3 
 

 التعبَت خالل من أفكارىم عن للتعبَت لآلخرين الفرص وتوفَت البعض بعضهم آراء احًتام
 .فردي وبشكل رلموعات يف آرائهم عن

6 
 الكالم مهارةو  االستماع مهارة وىي مهارات أربعة عن العربية اللغة ميتعل فصل يتم ال

 اللغة ميبتعل وثيًقا ارتباطًا األربع ادلهارات ىذه ترتبط. الكتابة مهارة و القراءة مهارة و
 أشياء ىي القراءة مهارة ألن ميلتعلا ادلهارات ميلتعل جًدا مهمة القراءة مهارة لكن العربية،

 .العربية اللغة ميتعل أىداف لتحقيق طلبةال يتقنها أن رنب
 القراءة تعٍت واليت قراءة يقرا قرا كلمة من مصدر ىو ادلنو ر القاموس يف قراءة كلمة

(membaca). 
 خالل من ادلوضوع تقدمي وىي ،(maharah al-qiro’ah) القراءة مهارة 7

 العريب النص قراءة على القدرة ىو ىذه القراءة مهارة من الغرض فإن القراءة، أولويات حتديد
 لن. األخرى التعليمية ادلواد بُت أذنية األكثر ادلادة ىي القراءة. بوضوح وقراءتو بطالقة،

 أن القول شنكن. جيد بشكل القراءة من يتمكنوا مل إذا أخرى دروس يف أذكياء طلبةال يكون
 القراءة مهارة على احلصول يتم. العربية اللغة ميتعل أىداف لتحقيق وسيلة أىم ىي القراءة
 نوعها من فريدة مهارة ىي اللغوية ادلهارة ىذه. ادلدرسة يف مهايتعل خالل من عام بشكل
 .البشرية للحياة اتصال وكأداة ادلعرفة، تطوير يف ىاما دورا وتلعب

8 
 يتمكنوا حىت طلبةال تستهدف اليت سالدر  قراءة ىي القراءة مهارة فإن ،Izzan ل وفقا

 اللغة ميتعل يف أساسية مهارة أيضا ىي القراءة. يقرأ ما وفهم صحيح بشكل القراءة من

                                                             
        

6
 ISJONI , Ibid., hlm.21 

        
7
 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir kamus Arab- Indonesia: ( Surabaya : pustaka 

progresif cet., ke-14 1997 hlm.,1101. 

         
8
 Tofik Hidayat, “Strategi pembelajaran qiro’ah di MTs Ma’arif NU 1 Ajiabarang Kabupaten 

Banyumas”, ( Skripsi, Program Pendidikan Bahasa Arab IAIN Purwokerto 2016).  
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 .والكتابة والكالم االستماع مثل أخرى مهارات إىل باإلضافة العربية
 (Diskusi) ادلناقشة 9

 زلادثات علمية لعقد طلبةلل الفرص توفَت خالل من ادلعلم هبا يقوم اليت الطريقة ىي نفسها
     نتيجة الحق وقت يف ستنتج اليت األفكار أو اآلراء جلمع واستخدام موضوع، حول
 .معينة

10 
 لتحسُت (small group discussion) صغَتةال موعةاجمل مناقشة ميالتعل اسًتاتيجية تطبيق

مبدرسة  السابع الصف يف العربية اللغة مادة يف( kemahiran membaca) القراءةمهارة 
YPPTQMH واليت الباحثُت، من العديد قبل من مكتوبة الرسالة العلمية يف أمباروا الثانوية 

 :سابق وقت يف ذلك يف مبا اليوم، من الباحثة موضوع مع ترتبط
 بكلية الًتبية العربية، اللغة لتعليم Hidayat طالب قبل من مكتوبة الرسالة العلمية أوال،

 السابع الصف يفالقراءة  ميالتعل اسًتاتيجية" ادلوضوع حتت بوروكَتتو،( IAIN) والتعليم
الرسالة  ىذه توضح ،"بانيوماس هنضة العلماء الثانوية االوىل أجيبارانج معاريف مبدرسة
 .السابع الصف يف القراءة إسًتاتيجية جهود العلمية

 الباحثة مع ىذه البحث معادلة تركز 11
 ميالتعل اسًتاتيجية على أكثر ةالباحث كزتر  حيث الرائعة، القراءة حتفة على متساو   بشكل

 .(Small group discussion) الصغَتة للمجموعة اجلماعي
بكلية  العربية اللغة لتعليم Stiyoningsih طلبةال قبل من مكتوبة الرسالة العلمية ثانيا،

 اسًتاتيجية تطبيق" ادلوضوع حتت كليياغا، سونان جبامعة االسالمية احلكومية الًتبية والتعليم

                                                             
        

9
 Muhammad  ali al-khuli , strategi pembelajaran bahasa arab :Yogyakarta: Basan 

Publishing cet.,ke-II  2010 . hlm.107 

        
10

 Ulin nuha , Ragam metodologi & media pembelajaran bahasa arab: Yogyakarta : DIVA 

Press cet.ke-1 2016.hlm. 222. 

        
11

 Tofik Hidayat, “Strategi pembelajaran qiro’ah di MTs Ma’arif NU 1 Ajiabarang 

Kabupaten Banyumas”, ( Skripsi, Program Pendidikan Bahasa Arab IAIN Purwokerto 2016).  
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 التكلم على القدرة يف ترقية (small group discussion) صغَتةال موعةاجمل مناقشة ميالتعل
 الدراسي العام غمبونغ مبدرسة الثانوية اجلكومية االوىل الثامن الصف يف العربية باللغة

 ميالتعل أنشطة لتحسُت ادلبذولة اجلهود حول لرسالة العلميةا ىذه توضح 12"2115/2116
 استخدام يف الباحثة مع الرسالة ىذه معادلة وتتمثل. طلبةلل الكالم مهارة وحتسُت

 بحثال ومواقع قدراهتم ترقية يف واالختالفات صغَتةال موعةاجمل مناقشة ميتعلال اسًتاتيجية
 .البحثية وادلوضوعات

 األحباث وموضوعات األشياء يف اختالفات ىناك أن أعاله ادلذكورة الرسالة مراجعة بعد
 ميالتعل اسًتاتيجية تنفيذ على أكثر تركز الباحثة ىذا البحث أجريت يف تغطيتها سيتم اليت

  .القراءة مهارة يف ترقية صغَتةال موعةاجمل مناقشة
 مع ادلعلم أمباروا الثانوية YPPTQMHمبدرسة  تتدخل ةالباحث مالحظات إىل واستنادا

 وجود جانب إىل األسبوع، يف ساعات ثالث دلدة ىي العربية اللغة ميتعل أن العربيةاللغة 
 ألن للصف السابع العربية اللغة قراءة على قادرة ىناك ليس الواقع يف يتقنون ال الذين طلبةال

 مع ادلنزل يف التعليم حضروا الذين ىؤالء بُت ومن(. سلتلفة) متنوعة نفسها تعليمهم خلفية
TPA تعليم زنضروا مل الذين أولئك وكذلك TPA. 

 ادلناىج يف احلكومية االبتدائية ةرسادلد من ىناك للطلبة السابقة التعليم خلفية التالية
 حتتوي اليت هم من ادلدرسة االبتدائية االسالميةوبعض العربية اللغة دروسيكون  ال الدراسية

 سوف TPA يف التعليم يشاركون ال الذين طلبةال ألولئك بالنسبة. العربية اللغة يف مناىجها

                                                             
       

12
 Wahyu Stiyoningsih, “penerapan strategi pembelajaran small group discussion sebagai 

peningkatan kemampuan berbicara bahasa arab kelas VIII di MTs Negeri Gombong”, (Skripsi, 

Program Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga 2016). 
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 قادرة لتكون راس ادلمال يوجد ال ألنو ادلعلم قبل من ادلقدمة ادلواد قبول يف صعوبة رندون
 .العربية اللغة قراءة على

 تزال ال ادلعلمُت وأيضا صعبة، لغة ىي العربية اللغة أن طلبةال يشعر ذلك، على وعالوة
 أنشطة فإن وبالتايل منخفضة، ميللتعل والدافع الروح حبيث التقليدية الوسائل تستخدم

 اسًتاتيجيات وإعداد طالب كل لقدرة اىتماما تويل أن رنب العربية اللغة دلعلم لميالتع
 يف وخاصة لو، سلطط ىو ما يتحقق أن شنكن ال ميالتعل أىداف حبيث ادلناسبة ميالتعل

 موعةاجمل مناقشة ميالتعل اسًتاتيجية تنفيذ خالل من( membaca) القراءة جوانب من جانب
 من الثانوية YPPYQMH ادلدرسة  يف العربية اللغة تعلم يف سابقا تدرس مل واليت صغَتة،ال

 .العربية ادلواد ميتعل يف ا للطلبةمحاس أكثر تكون سوف اجلديدة االسًتاتيجية مع ادلتوقع
 اخلطاب نص حتديد خالل من ادلعلم قبل من ىذه ميالتعل اسًتاتيجية تطبيق يتم
 ادلعلم يعطي مث فهمها، يتم مل اليت ادلواد/ ادلفردات إىل إشارة وإعطاء بدراستو طلبةال ومطالبة

 هناية ويف ، أو ادلفردا معٌت حول اآلخرين طلبةال مع ومناقشة األسئلة لطرح طلبةلل فرصة
 .اخلطاب نص عن بإرناز ادلعلم يشرح التعليمية العملية

13 
 نتائج حول الباحثة مالحظات إىل تستند أولية بيانات يلي فيما ادلقابلة، نتائج لتعزيز

 القراءة مهارة ترقية يف صغَتةال موعةاجمل مناقشة ميتعل اسًتاتيجية تستخدم مل اليت التعليم
 الثانوية أمباروا. YPPTQMHمبدرسة  السابع للصف العربية للموضوع

 

 1.1 جدول
 الثانوية أمباروا YPPTQMHبمدرسة  السابع للصف العربية للغة الطلبة مخرجاتقائمة 

                                                             
        

13
 Wawancara dengan bapak Ahmad Junaidi, tanggal 15 februari 2018  
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 نوعية (%)F عدد الطلبة مخرجات رقم
 جيد جدا % 15 6 86-100 1
 جيد % 25 10 71-85 2
 كافية % 20 8 56-70 3
 نقيص % 30 12 41-55 4
 نقيص جدا % 10 4 40> 5

  %100 40 عدد

مبدرسة  السابع للصف اللغة العربيةدرس  سلرجات من وثائق: البيانات مصدر
YPPTQMH .الثانوية أمباروا 

 

 ميالتعل اسًتاتيجية استخدام بعد مهارة القراءة العربية اللغة ميتعل حنو ادلعلمُت مقياس
 YPPTQMHمبدرسة  السابع للصف (Small Group Discussion) الصغَتة اجملموعةمناقشة 

 الثانوية أمباروا.
 جًدا جيد: 86-111

 جيد: 71-85
 افيةك: 56-71
 نقيص: 41-55
 نقيص جدا: 41>

 العربية اللغة ادلوضوع سلرجات اخنفاض يظهر أعاله اجلدول من يعرف أن شنكن
 ىناك تزال ال ألن الثانوية أمباروا YPPTQMHمبدرسة  السابع للصف للطلبة( القراءة مهارة)

طلبة لل والقيمالعربية  اللغة مادة يف منخفضة درجات على زنصلون الذين طلبةال من العديد
 حتديدىا مت اليت الثانوية أمباروا YPPTQMHمبدرسة  على KKM إىل ب تصل مل العربية اللغة
 حتسُت إىل ىذا البحث خالل من الباحثة سعت العربية، اللغة مادة يف KKM 71 من



8 
 

 عملية يف العاطفة الطلبة من ادلزيد وتوقع جديدة اسًتاتيجية باستخدام ميالتعل سلرجات
 .ميالتعل

 تطبيق" حول ثالبح من ادلزيد جراءإل هتتمن الباحثة اخللفية، ىذه على وبناء
 مهارة لترقية (Small Group Discussion) الصغيرة مجموعةمناقشة ال ميالتعل استراتيجية

 ".الثانوية أمبارو YPPTQMHبمدرسة  السابع الصفللطلبة  العربيةللغة ا لمادة القراءة
 

 المشكلة تحديد . ب
 :يلي كما ىو ادلشكلة حتديد أن استنتاج شنكن السابقة، اخللفية على بناءً 

 .جيًدا يقرؤون ال الذين طلبةال من العديد. 1
 القراءة. ميتعليف  الطلبة من ادلنخفضة ميالتعل نتائج يتم. 2
 .صغَتةال موعةاجمل مناقشة ميالتعل اسًتاتيجية يستخدم مل ادلعلم. 3
  .موالتعل   التعليم عمليةيف  التقليدية ةقيالطر  يستخدم تزال الادلعلم . 4
 

 
 ج. قيود المشكلة

 اىذ يف ةالكتاب فإن أعاله، عرضها مت اليت وخلفية البحث ةلادلشا حتديد على وبناء
الصغيرة  مجموعةمناقشة ال التعليم استراتيجية تطبيق على كلةادلشا  من دحت البحث

(Small Group Discussion) الصفللطلبة  للغة العربيةا لمادة القراءة مهارة لترقية 
 ".الثانوية أمبارو YPPTQMHبمدرسة  السابع
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 د. مشكلة البحث
 :ىي ىذا البحث يف مشكلة البحث فإن أعاله، البحث خلفية على بناءً 

 Small Groupالصغيرة ) مجموعةمناقشة ال التعليم استراتيجية تطبيق هل"

Discussion) السابع الصفللطلبة  للغة العربيةا لمادة القراءة مهارة رقييمكن أن ت 
 ".؟الثانوية أمبارو YPPTQMHبمدرسة 
 

 

 ه. أهداف وفوائد البحث
 البحث أهداف. 1

 Small Groupالصغَتة ) مناقشة اجملموعة التعليم اسًتاتيجية دلعرفة تطبيقأ. 

Discussion) مبدرسة  السابع للطلبة الصف اللغة العربية دلادة القراءة مهارة إىل ترقية
YPPTQMH الثانوية أمبارو. 

 فوائد البحث . 2
 ةالنظري الفوائد .أ

 عن بحثال شكل يف التعليم عامل يف خاصة علمية مساذنات تقدمي
 .(small group discussion) الصغَتة اجملموعة مناقشة اجلماعي ميالتعل اسًتاتيجية

 العملية الفوائد. ب
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 استخدام خالل من ميالتعل جودة حتسُت يف ماديًا اعتبارًا ، العربية اللغة للمعلم( 1
 العربية اللغة ميتعل عملية وجعل نشاطًا أكثر طلبةال جلعل ادلتنوعة التعلم اسًتاتيجيات

 .شلتعة
 .العربية اللغة دروس يف القراءة على طلبةال قدرة زنسن أن ادلتوقع من ،طلبةلل( 2
 مل اليت العربية اللغة ميتعل اسًتاتيجيات إدخال يف البحث ىذا يساىم ،للمدرسة( 3

 .ادلدرسة يف متوفرة تكن
 

 البحث . منافعو
 على طلبةال قدرة لتحسُت خاصة ،طلبةلل الدراسة ىذه نتائج تفيد أن ادلتوقع من

 خالل من ادلشكلة حتليل على القدرة وحتسُت البصَتة، وتطوير ادلعرفة على للعثور القراءة
 ،(small group discussion) الصغَتة اجملموعة مناقشة ميالتعل اسًتاتيجيات مع ميالتعل

 قدرة جتاه خاصةو  ميالتعل لنتائج خاًصا اىتماًما ادلعلمون يويل الذين طلبةلل دنوذًجا وتصبح
 .القراءة على طلبةال
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 الثاني الباب
 النظري اإلطار

 
 نظرية دراسةأ. 

 العربية اللغة ميتعل مفهوم. 1
 العربية اللغة ميتعل تعريف. (أ

 وتعزيز وتطوير، وتوجيو، لتشجيع، موجو درس ىو العربية اللغة موضوع
 لتحقيق أعدت اليت ةسادلدر  يف العربية اللغة ذببه اجيبياإل وف ادل وتعزيز القدرات
 والقراءة االستمبع وىي متكبمل، بشكل تدريسهب يتم اليت األسبسية اللغوية الكفبءات
 .والكبلم والكتببة

 :التبلية األىداف ذلب العربية ادلواد
 تتضمن واليت وادلكتوبة، الشفهية العربية، ببللغة التواصل على القدرة تطوير .1

 .والكتببة كبلموال والقراءة االستمبع وىي لغوية، مهبرات أربع
 األداة لتكون األجنبية اللغبت من كواحدة العربية اللغة بأمهية الوعي زيبدة .2

 .اإلسبلمي الدين مصبدر دراسة يف وخبصة للتعلم الرئيسية
 وإشراك الثقبفة وتوسيع والثقبفة اللغة بني ادلتببدلة العبلفبت فهم تطوير .3

 .الثقبيف التنوع يف نفسهب
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 العربية اللغة ميتعل مبادئ. (ب
 اجيب اليت ادلببدئ من العديد ىنبك أجنبية، كلغة العربية اللغة ميبتعل يتعلق فيمب
 :ذلك يف دبب ، التدريس يف مراعبهتب
 .الكتببة فبل الكبلم مببدئ (1
 .األسبسية اجلمل مببدئ (2
 .عبداتال امنبطاأل مببدئ (3
 .لبلستخدام الصوت نظبم مببدئ (4
 .ببدلفردات التحكم مببدئ (5
 ت.مشكبل التعليمية مببدئ (6
 .كفبحص كتببةالمببدئ  (7
 .التدراجيية األامنبط مببدئ (8
 .الًتمجة مقببل اللغة مببدئ (9
 .األصلية اخلبم لغةال مببدئ (11

 

 العربية اللغة ميتعل مهارات. (ج
 :وىي ، ادلهبرات من ببلعديد العربية اللغة مهبرات يف النجبح ربقيق يتميز

  االستماع مهارة  .1
 الشخص إىل االلتفبت على عقلو يركز مب شخص أن ىو االستمبع تفسري
 .اآلخر
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 مهارة الكالم .2
 .صحيح بشكل العربية األصوات نطق ىو ىنب التفسري

  القراءة مهارة .3
 الشخص شخصية تعزيز يف للغبية ادللحة العوامل من واحدة ىي القراءة

 وإلعطبء الدافع نفسهب.
1 

  الكتابة مهارة .4
 جيد بشكل الكتببة على القدرة فإن وببلتبيل للغبية، معقد نشبط ىي الكتببة
 .ربقيقهب اجيب للغبية معقدة مشكلة ىي

2
 

 

 تعليم مهارة القراءة. (د
 ادلعلم أي القراءة، أولويبت ربديد خبلل من ادلوضوع تقدمي ىي القراءة مهبرة

 أو الفموية التمبرين على ادلهبرة ىذه تركز. الطلبة يتبعو مث القراءة موضوع بقراءة أوالً 
 والوئبم، بطبلفة، التحدث على فبدراً  ليكون الفم وتدريب الفم، طريق عن الكبلم
 على فبدرًا وتكون بطبلفة، العري النص فراءة على فبدر التعليمي اذلدف وىذا والعفوية،
 مهبرة فإن شرحو، يف izzan ووفقبً . وسهل جيد بشكل فهمو على والقدرة الًتمجة
 جيدو  صحيح بشكل فراءتو ادلستهدفني طلبةلل ديكن الذيىي تعّلم القراءة  القراءة
 .يقرأ مب وفهم

3 
 

                                                             
       

1
Zulhannan, Tekhnik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif ,Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada.,2014cet ke-1,hlm 190. 
2
 Zulhannan ,Ibid.,hlm192 

3
 Syaiful mustofa,Ibid.,hlm 162. 
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 :يلي كمب ىي ادلؤشرات ىذه
 .وصحيحة جيدة بقراءة العري النص قراءةل فبدرون الطلبة. (1
 .صحيح بشكل القراءة زلتويبت فهم على فبدرون الطلبة. (2
 .صحيح بشكل القراءة ترمجة فبدرون الطلبة. (3
 .القراءة على فبدرين الطلبة(. 4
 لغتهم ببستخدام كتببتهب إعبدة وديكنهم كلمة كل موف  الطلبة يعرف(. 5

 النص إعداد عليو اجيب أنو ىو ادلعلم إليو ينظر أن اجيب الذي ادلهم الشيء. اخلبصة
 .بتولطل الصحيح

4 
 القراءة،أنواع و  القراءة، من والغرض للمبتدئني، القراءة تعلم تقنيبت بعض

 .القراءة ميبتعل ادلتعلقة ادلوضوعبت من وغريىب
 

 5القراءة ميلتعل الكتابة نظام. أ
 نظبم من انطبلفب. أخرى إىل لغة من خيتل  شليز، كتببة رمز ذلب لغة كل
 :وىي فئبت، ثبلث إىل اللغة تنقسم الكتببة،
 .الكلمة نظبم أوال،
 .الكلمة ادلقطع نظبم ،ثبنيب
 .األجبدي والنظبم ،ثبلثب

 
                                                             

4
Syaiful mustofa,Ibid.,hlm.,162 

5
Muhammad ali al-khuli, strategi pembelajaran bahasa arab, (Yogyakarta: basan 

publishing,2010),hlm.107 
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 القراءة من الغرض. ب
 نطقو مع) مكتوب ىو مب وفهم رؤية ىي (membacaفرأ )و  (Baca) القراءة

 حني يف. مكتوب ىو مب فراءة أو لتهجئة تفسر أن أيضب ديكن(. فقط القلب يف أو
 :ذلك يف دبب للغبية، متنوع القراءة من العبم الغرض أن

6 
 البحث لغرض القراءة. 1
 لتلخيص القراءة. 2
 ادلعلومبت على حصولللالقراءة . 3
 المتحبنالقراءة . 4
 االسًتخبء هبدفالقراءة . 5
 .العببدة لغرض القراءة. 6

 فراءة ادلثبل، سبيل على وتعبىل، سبحبنو هلل عببدة هبدف أحد يقرأ أحيبنًب
 .القرآن من الكردية اآليبت

7
 

 

  القراءة فئة. ج
 بصمت والقراءة عبل   بصوت القراءة مثل القراءة، فئبت من متنوعة رلموعة

 .ادلوسعة والقراءة بكثبفة والقراءة
 
 

                                                             
        

6
Zulhannan tekhnik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif( jakarta : PT Raja Grafindo cet-ke-

1 2014) hlm.99 
7
Zulhannan, Ibid.,hlm.100 
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 )جهرية( عال بصوت قراءةال. 1
 :التبلية األىداف تشمل
 .سلطئني واكبن إذا وتصحيح طلبةلل النطق القدرة اختببر (1
 .سلطئني كبنوا إذا وتصحيحهب القراءة يف الطلبة وتنبنيم القدرة اختببر (2
 .سلطئني كبنوا إذا وتصحيحهب الطلبة ترنيم القدرة اختببر (3
 .سلطئني كبنوا إذا وتصحيحهب الًتفيم عبلمبت استخدام على القدرة اخترب (4
 البطيئة القراءة يف احلبل ىو كمب القراءة، دلواد الطلبة فهم مستوى اخترب (5

 .بصمت
 صوتو بتجديد أصدفبئو يقوم عندمب نفسو فيبس يف الطلبة رغبة إرضبء (6

 .إليو تستمع موضوعبتو بأن ويشعرون
 

 بصمت القراءة. 2
 العينني ببستخدام إال هبب القيبم ديكن ال اليت القراءة ىي بصمت القراءة

 :وىي ، عنبصر أربعة ببستخدام الشفبه حركة أو ىبمس صوت بدون
 ادلشبىدات نطبق توسيع (1
 ادلشبىدات تكرار ذبنب (2
 احلركة عدم مرات عدد تقليل (3
 .ادلشبىدات فقدان تقليل (4
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 المكثفة القراءة. 3
 أو اجلديدة ادلفردات ميتعل أدوات تستخدمو فراءة امنوذج ىي ادلكثفة القراءة

 .الطلبة حلجم العبدة يف جًدا مرتفعة ادلبدة تكون لذلك،. اجلديدة اذليبكل
8

 

 

 االثرة القراءة. 4
 ىبم دور ذلب اإلثرة القراءة. ادلكث  للقراء مكمل امنوذج ىي القراءة االثرة

 .عنهب التخلي ديكن وال اللغة ميتعل برامج يف للغبية
9 

 

 واسعةالم قراءةال. 5
 من أوسع نوع عن عببرة ىي ادلواسعة القراءة يف ادلستخدمة ادلصطلحبت إن
 .وفصرية طويلة فراءات يتضمن والذي ،ةشبملال القراءة

10
 

 

 النموذج القراءة. 6
 الصحيحة القراءة على كمثبل ادلعلم هبب يقوم اليت القراءة ىي القراءة النموذج

 .الطلبة فبل من تقليدىب مث
 

 القراءة ميتعل مراحل. د
 .ادلسبقة القراءة ، أوالً : مراحل ثبلث على الص  يف ادلكثفة القراءة عرض ديكن
 .القراءة بعدمرحلة  ،ثبلثب .القراءة بصمت ثبنيب،

                                                             
8
Muhammad ali al-khuli, strategi pembelajaran bahasa arab, (Yogyakarta: basan 

publishing,2010),hlm.113 
9
Ibid,.hlm.114 

10
Ibid,. hlm.114 
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 القراءة ميتعل خطوات. ه
 على التحية لتلقي األوىل ادلرة تكون الفصل،إىل  ادلعلم يدخل عندمب أوالً،
 .الطلبة
 والسنة والتبريخ اليوم يكتب مث متسخبً  يزال ال كبن إذا السبورة ادلعلم يزيل ثبنيبً،
 .سبورةال أعلى إىل دعوهتم ستتم اليت الدروس أو الوحدة ورفم
 درس يف البدء فبل ذلك من التحقق فعليو ادلنزلية، واجببت ادلعلم فدم إذا ثبلثًب،
 ،ادلنزلية واجببت ادلعلم يطلب مل إذا ألنو جًدا، مهم أمر ىذا ألن جديد،
 .القبدم ادلنزلية واجببت شأن من الطلبة فسيقلل
 مراجعة ادلعلم بإمكبن يزال ال العبمة، العبلفبت منبفشة من االنتهبء بعد رابعب،
 .وغريىب اجلملة، وىيكل ادلفردات، إىل ادلراجعة توجيو ديكن. السببقة الدروس
 يف الواردة اجلديدة ادلفردات ادلعلم ينقل ادلراجعة، من االنتهبء بعد خبمسب،
 .اجلديد الدرس
 الواردة اجلديدة اذليبكل بعض ادلعلم يقدم اجلديدة، ادلفردات تقدمي بعد سبدسب،
 .اجلديدة الدروس يف

 القراءة ىي التبلية اخلطوة وىيكل اجلديدة ادلفردات تعليم من االنتهبء بعد سببعب،
 .الفهم من الغرض مع بصمت
 الطلبة فهم مستوى لقيبس أسئلة عدة ادلعلم فدم بصمت، القراءة بعد ثبمنبً،
 .يقرؤونو كبنوا الذي للنص
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 الذي للنص الطلبة فهم مستوى لقيبس األسئلة عدد من االنتهبء بعد تبسعب،
 .الطلبة يقلدىب مث وصحيحة جيدة فراءة ادلعلم يعطي ادلنبفشة، خبلل من يقرأونو
 الطلبة أخطبء تصحيحو  فردي بصوت   القراءة الطلبة من ادلعلم يطلب العبشرة،
 .القراءة أثنبء
 شفويب الكتبب يف التمبرين بعض على الطلبةاجييب  التبلية واخلطوة عشر، احلبدي
 .ادلعلم توجيو مع
 شكل يف إمب األنشطة، لكتببة خبص وفت توفري ادلعلم على اجيب عشر، ثبينال

 .الكتبب يف التدريببت على اإلجبببت كتببة تعلم أو النسخ، أنشطة
 التمبرين حول ادلنبسبة ادلنزلية الواجببت إعطبء ىي األخرية اخلطوة عشر، ثبلثال
 .سببق وفت يف منبفشتهب سبت اليت

11 
 

 القراءة صعوبات. و
 يف دبب القراءة، يف عديدة صعوببت ادلبتدئني ذبربة يتببعون الذين الطلبة يواجو

 :ذلك
12 
 حرف زيبدة. 1

 مثل تقرأ ال لكن العربية، ببللغة مكتوبة حروف ىنبك احلبالت، بعض يف
 .عمرو على واو ذىبوا، يف األل  فحر 

 

                                                             
11

Ibid,. hlm.122 
12 Ibid.,hlm.124 
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 مقلوب حرف. 2
 ولكن ببلضبط، الكتببة تشبو ال اليت العربية احلروف من العديد ىنبك

. ادلطبقة للقواعد وفًقب أخرى أصوات مع تبديلهب أو عكسهب يتم ذلك من بدالً 
 يتم حيث ،الشمسية حرف أمبم تقع اليت الم الرسبلة ذلك على األمثلة ومن
 يف احلبل ىو كمب ذلك بعد يقع آخر حرف بصوت واستبداذلب الم حرف حذف
". alsyams " أي ىي، كمب الكلمة ىذه ادلبتدئون الطلبة يقرأ. الشمس كلمة
 .القواعد مع تتفق ال القراءة ىذه ببلطبع. نطقهم يزال ال الم صوت
 كتببة العربية. يف االختبلفبت.3
 القراءة يف بطيئة .4
 عبل بصوت فراءة .5
 العرض اذببه كرر .6
 النظر وجهبت ركود .7
 ضيق عرض .8
 ادلفردات .9

 

 مهارة القراءة ترقية. ز
 مهبرة لًتفية استخدامهب للمعلمني ديكن اليت االسًتاتيجيبت من العديد ىنبك

 .الطلبة لدى والفهم القراءة
a. Penggunaan Kamus 

b. Mengenal Huruf  Za’idah 

c. Meningkatkan Kecepatan Membaca\ 

d. Menyusun Alinea 
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 العربيةاللغة  ميالتعل استراتيجية. 2
 العربية اللغة ميالتعل استراتيجية تعريف. (أ 

 احلرب علم تعين اليت" strategia" اليونبنية الكلمة من تأيت اسًتاتيجية كلمة
 عمليبت تصميم فن ىي االسًتاتيجية فإن ،لتعري ا ىذا على وبنبء. احلرب أمري أو

. والبحرية اجليش حملبربة اسًتاتيجية أو ادلوف  لضبط وسبئل مثل الشوارع، حرب
 بشكل. وفبئعال أو األحداث إدارة يف مهبرة أهنب على اإلسًتاتيجية تفسري أيًضب ديكن
 ىدف لتحقيق تستخدم تقنية ىي ادلذكورة اإلسًتاتيجية تكون مب غبلببً  عبم،
13.ميالتعل

 

 اإلجراءات أو لؤلسبليب شرح على ميالتعل اسًتاتيجية ربتوي أن اجيب
 على ينطوي ميالتعل اسًتاتيجية. ميالتعل عملية أثنبء استخدامهب سيتم اليت والتقنيبت
 جزء ىي وتقنيبت أسبليب أن يعين مب وىو والتقنيبت، األسبليب من واسعة رلموعة
 ىي أعبله التوضيح على بنبءً  للببحثة وفًقب ميالتعل اسًتاتيجي. ميالتعل اسًتاتيجية من
 فهم على الطلبة لتسهيل تعليمية مواد لتقدمي ادلدرسون أو ادلعلمون يستخدمهب طريقة
 .التعلم أىداف لتحقيق التعليمية ادلواد

14
 

 

 العربية اللغة ميتعل استراتيجية مكونات. (ب 
 :وىي ، مكونبت 5 على ميالتعل اسًتاتيجية مكونبت تشتمل بينمب

15 

                                                             
13

Syaiful mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif.,( UIN Maliki 

Press,2011)hlm.7 
14

,Ibid.,hlm 9 
15

Ibid.,hlm 10 
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 األولية ميالتعل أنشطة .1
 (RPP) ميالتعل عملية خطة تنفيذ تصميم يف النشبط ىذا تضمني يتم مب عبدة
 ادلعلومبت تقدمي .2
 الطلبة مشبركة .3
 تقييم .4
 .األخرى ادلتقدمة األنشطة .5

16 
 

 (SGD) الصغيرة لمجموعةمناقشة ا ميالتعل استراتيجية. (ج
 (SGD) الصغيرة مناقشة المجموعة ميالتعل استراتيجية تعريف. (1
 سلسلة عن عببرة ىي (SGD) الصغرية منبفشة اجملموعة ميالتعل اسًتاتيجية  
 ميالتعل أىداف لتحقيق معينة اجملموعة يف الطلبة أجراىب اليت ميالتعل أنشطة من

 وىي الصغرية، اجملموعةمنبفشة  تعلم يف أسبسية عنبصر أربعة وىنبك. صيغت
اسًتاتيجية . ربقيقهب ادلراد واألىداف ميالتعل رلموعة جهود وكل والقواعد ادلشبركني
 ميالتعل امنبذج تنفيذ يف التعبوينىي نوع من التعليم الصغرية  منبفشة اجملموعة التعليم
 بطريقة أصدفبئهم مع تتعلم أن ديكن الطلبة أن ىو األسبسي اذلدفلو  التعبوين
 رلموعة. يف آرائهم عن للتعبري األفكبر لطرح لآلخرين فرصة وإعطبء اآلراء ربًتم

17 
 ميالتعل اسًتاتيجية ىي (SGD) الصغرية منبفشة اجملموعة ميالتعل اسًتاتيجية

 ادلعلمني أجرهتب اليت الدروس تقدمي ىي نفسهب ادلنبفشة وفهم صغرية رلموعبت يف
                                                             

 16
Syaiful mustofa,Ibid.,hlm.,11 

         
17

ISJONI Cooperative Learning Efektivitas Pembelajaran Kelompok (Bandung, alfabeta 

2014)hlm. 6 
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 ىو اذلدف. ادلوضوع حول العلمي النقبش إلجراء طلبةلل فرص توفري خبلل من
 .االستنتبجبت بعض الحًقب ستولد اليت األفكبر أو اآلراء مجع

18 
 تقسيم على ينطوي (SGD) الصغرية منبفشة اجملموعة ميالتعل اسًتاتيجية

 اليت اجملموعة يف طلبة ست إىل أربع من أعضبء من عددا أناجملموعبت  يف الطلبة
 مث ومن عبم بشكل ادلشكلة ادلعلم يقدم مع تنفيذ بدأ. ادلعلم عن النظر بغض يعمل
 بعد. صغرية رلموعة أي فبل من حللهب فرعية مشبكل إىل القضية ىذه تقسيم يتم

 .ادلنبفشة نتبئج رلموعة كل من شلثلون فدم ادلنبفشة،
 أسبس على (SGD) الصغرية منبفشة اجملموعة ميالتعل اسًتاتيجية ختبم
 .ادلشبكل حل دبثببة لتكون الطلبة يتعلمون للببحثة وفقب سبق مب إىل التعرض

 على ىيوالعيوب  ادلزايب. العيوب وادلزايب فصلهب ديكن ال ىنب ميالتعل منبفشة   
 :التبيل النحو

19
 

 

 (SGD) الصغيرة مناقشة المجموعة التعليم استراتيجية والعيوب مزاياال. (2
 :ىي (SGD) الصغرية منبفشة اجملموعة ميالتعل اسًتاتيجية مزايب

 أو كمشبركني إمب ادلنبفشبت، يف ادلشبركة على الطلبة نشبط تشجيع ديكن. (أ
 .كمديرين أو رؤسبء أو معًتضني أو مستجوبني
 حل يف جديدة اخًتافبت أو ،وادلعبرف واآلراء األفكبر يف اإلبداع خيلقب(. 

 .ادلشكبلت
                                                             
         

18
Ulin nuha Ragam Metodologi dan Media Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta,DIVA 

press 2016).hlm.,223 
19

 Ibid.,hlm 224 
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 .الدديقراطية وادلشبركة النقدي التفكري مهبرة تنميةج(. 
 اآلخرين آراء وفبول احًتام خبلل من الطلبة لدى العبطفي االستقرار تدريبد(. 
 .إرادهتم فرض وعدم
 .الفردية القرارات من أفضل ادلشًتكة القرارات ستكونه(. 
 :يلي كمب ىي ىذه التعلم اسًتاتيجية يف العيوب فإن نفسو، الوفت ويف
 .الطلبة تفكري دلستوى وفقب ادلوضوع ربديد الصعب من. (أ

 .ادلنبفشبت على القراءة حيبون الذين الطلبة يسيطر مب عبدةب(. 
 .اجملموعة ذببه ادلسؤولية فقدان إىل السلبيون الطلبة دييلج(. 
 وسلطط متوفعة غري احملققة النتبئج تكون وأحيبنًب الوفت، من الكثري إىدار يتمد(. 
 .مسبًقب ذلب

 االبتدائية ادلدارس) نخفضةادل ادلستوى ةرسادلد على تطبيقو الصعب منه(. 
 (.يعبدذلب ومب والثبنوية

20 
 

 (SGD) الصغيرة مناقشة المجموعة التعليم استراتيجية لتنفيذ خطوات. (3
 اسًتاتيجية تنفيذ خطوات تكون فبعلية، أكثر ميالتعل ىذا يكون لكي

 :يلي كمب (SGD) الصغرية منبفشة اجملموعة التعليم
21 

 كل يف وسكرتري رئيس تعيني طريق عن صغرية رلموعبت عدة إىل الص  فسم .أ 
 .رلموعة

                                                             
20

 Ibid., hlm.225 
21

Wahyu stiyoningsih,” Penerapan strategi small group discussion (SGD) sebagai peningkatan 

kemampuan berbicara”.( Skripsi, program pendidikan bahasa arab UIN sunan kalijaga,2016) 
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 مع تتوافق( ادلعلم بواسطة إعدادىب يتم) مًعب حلهب سيتم مبدية أسئلة فدم  .ب 
 .ادلبدة

 .السؤال على اإلجببة دلنبفشة رلموعة كل إرشبد  .ج 
 يعمل أن اجيب) ادلنبفشة يف بنشبط اجملموعة يف عضو كل مشبركة من تأكد .د 

 (.شيء كل
 أمبم ادلنبفشة نتبئج لعرض ادلعني الرمسي ادلتحدث خبلل من اجملموعة إرشبد .ه 

 .الفصل
 .ادلعلم فبل من وادلتببعة االستنتبج التوضيح، .و 

 

 التعبوين ميالتعل خبلل من التعليم اسًتاتيجية ربسني عن كتب James Bell وفقب
 :التبيل النحو على سلتلفة أشكبل يف صغرية رلموعة واستخدام

 رئيس اجللسةك ادلعلم تستخدم اليت الص  منبفشة .أ 
 رئيس اجللسةك الطلبة تستخدم اليت الص  منبفشة .ب 
 ادلشبركني من والعديد الكبرية الطبقبت فبل منبفشة عقدت  .ج 
 لئلشراف فقط ىو دورىم ولكن يشبركون معلمون ىنبك ،الطلبة منبفشة .د 

 .الشجعبن على الطلبة وتشجيع
22 

 
 

                                                             
22

Yuliani Susanti, “ penerapan strategi pembelajaran leasderless small group discussion untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di kelas IV SDN 006 Salo”. ( Skripsi, 

program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013). 
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 (SGD) الصغيرة مناقشة المجموعة التعليم استراتيجية فوائد. (4
 منبفشة اجملموعة التعليم اسًتاتيجية من عليهب احلصول ديكن اليت الفوائد تشمل
 :(SGD) الصغرية

 طلبةلل الذاتية اجلودة تطوير أصبح .أ 
 واسًتخبء وثقة منفتحني يكونوا أن يتعلمون .ب 
 احلميمية من جو يف األفكبر لتببدل يتعلمون .ج 
 وربل معبً  تنبفش أن رببول ألهنب أفضل بشكل الدراسية ادلواد فهم ديكن .د 

 ادلعلم يثريىب اليت ادلشكبلت
 ميالتعل يف اإلثبرة وزيبدة االجتمبعية ادلسؤولية امنو تشجيع .ه 
 الطلبة بني واالنفتبح التضبمن طبيعة تنشأ .و 
 الفصل يف الدديقراطي السلوك تطور .ز 
 بشكل ىذه ميالتعل طريقة تطبيق مت إذا ،الطلبة ربصيل ربسني أيًضب ديكن .ح 

 صحيح
 اجملموعبت يف بنشبط للتفبعل الفرصة الطلبة امنح .ط 
 والتعبون النقدي التفكري مهبرات تشكيل يتم .ي 
 واالحًتام األصدفبء آراء احًتام األشخبص، بني إاجيببية عبلفبت الوحدة، تنشأ .ك 

 .ادلتببدل
23 

                                                             
23

 Yuliani susanti,” penerapan strategi pembelajaran  leaderless small group discussion untuk 

meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPA dikelas IV SDN 006 kecamatan salo kabupaten 

kampar” ( Skripsi, ilmu pendidikan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah UIN sultan syarif kasim, 

2013) hlm.8 



27 
 

 (SGD) الصغيرة مناقشة المجموعة التعليم استراتيجية أهداف. (5
 نشبط، أو ذببري من االنتهبء بعد ربقيقو يتوفع مب ىو ذلك من واذلدف

 تتعلق لشخصية كبملة شخصية ىو بل ثببًتب، موضوًعب ليس التعليم من واذلدف
 .حيبتو جوانب جبميع

24 
 أن ىو ىذه (SGD) الصغرية منبفشة اجملموعة التعليم اسًتاتيجية من اذلدف

 اليت وادلشكبلت ببدلوضوع ادلتعلقة ادلشكبلت لحل مهبرات الطلبة لدى يكون
 يطور جو خلق إىل يهدف الذي التدريس لفهم وفًقب اليومية احليبة يف تواجههم
 :يلي كمب ادلعلم سلوك يكون أن واجيب ، الطلبة ميتعل ومسؤوليبت مببدرات

 
 .الطلبة آراء إىل االستمبع تريد (1
 .يتحدثون اآلخرين الطلبة أو ادلعلم كبن إذا لبلستمبع الطلبة على التعرف (2
 .الرأي يف االختبلفبت تقدير (3
 .للتحسني ومشجع خبطئ" التوجيو" (4
 .الطلبة ثقة زيبدة (5
 .ادلعلم عمل حول مبلحظبت إعطبء (6
 .الطلبة دلسبعدة جدا سريعة ليست (7
 .نقدر أو الثنبء إىل خبيل ال (8

                                                             
          

24
H.Hardiansyah “ penggunaan model pembelajaran small group discussion untuk 

meningkatkan hasil belajar IPS terpadu di mts” ( Skripsi, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah 

Universitas Sunan kalijaga 2014). 
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 .كفبءة أفل حىت الطلبة عمل أو آراء تضحك ال (9
 .ادلخبطرة على واجيرؤ من زببفوا على الطلبة تشجيع (11

 منبفشة اجملموعة التعليم اسًتاتيجية يف اليت ديكن ازبذىب الدروس وتعقد
 :التبيل النحو على أنفسهم تعيني اجيب ادلعلمني ودور وموف  ،(SGD) الصغرية

1) Pemimpin belajar  

2) Fasilitator belajar 

3) Moderator belajar.  

4) Motivator belajar 

5) Evaluator 

 

 التفكير إطارب. 
 إىل (SGD) الصغرية منبفشة اجملموعة التعليم اسًتاتيجية استخدام يؤدي أن ادلتوفع من
 أكثر الطلبة جلعل الببحثة فكرة ىي ىذه اسًتاتيجية ألن ،الطلبة لدى القراءة ترفية مهبرة
 .متعة أكثر ليكونوا والتعلم ميالتعل عملية لتسهيل محبًسب

 تزال الثبنوية أمببراوا ال  YPPTQMH ادلدرسة من السببع الص  للطلبة القراءة مهبرة
 يستخدمهب دفيقةال ميتعلال اسًتاتيجية إىل االفتقبر بسبب ىنب ادلهبرات تدين. نسبيب منخفضة
 البداية، يف. التقليدية األسبليب يستخدمون زالوا مب ادلعلمني ألن القراءة مهبرة يف ادلعلمون
 رلرد شيء الطلبة إعطبء يتم حبيث لوحة، على ببلكتببة فقط القراءة مهبرة بتعليم ادلدرس فبم
 أنشطة فإن لذلك احملبضرة، طريقة ببستخدام تدريسو يتم الذي ادلعلم أخرى بكلمبت أو

 فإن وببلتبيل والكسول، ببدللل الطلبة يشعر لذلك نتيجة. ادلعلم تفسري سوى تتصور ال الطلبة
 يف فدرة أفل يكونون الطلبة فإن لذلك منخفضة، تزال ال القراءة مهبرة من مالتعلّ  نتبئج
 طريق عن القراءة مهبرة ميتعل لتغيري تشجع الببحثة ىذا مثل ظروف مع القراءة، مهبرة
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 YPPTQMH ادلدرسة يف حيث (SGD) الصغرية منبفشة اجملموعة التعليم اسًتاتيجية استخدام
 أكثر ليكونوا الطلبة ربفيز يتم أن ادلأمول من كبن اسًتاتيجية، وجود ودبجرد الثبنوية أمببراوا 

 .أفضل نتبئج وربقيق محبًسب
 

 العمل فرضيةج. 
 تطبيق خبلل من: ادلقًتح العمل فرضية أعبله ريفكتال وإطبر نظرية دراسة إىل استنبداً 
للطلبة  العربية اللغة يف القراءة مهبرة لًتفية (SGD) الصغرية منبفشة اجملموعة التعليم اسًتاتيجية

 .الثبنوية أمببراوا  YPPTQMH دبدرسة السببعة الدرجة الص  السببع
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 الثالث الباب
 البحث طريقة

 
 البحث نوع . أ

 Classroom Action) للصف الدراسي العملالبحث  ىو البحث ىذا يشتمل

Research) تنفيذىا مت إذا ميالتعل جودة لتحسُت للغاية واسًتاتيجيًا مهًما دورًا تلعب اليت 
 وناولحي( علمونادل) PTK يف ادلشاركة األطراف أن اجيد التنفيذ يعٍت. وجيد صحيح بشكل

 من الطبقي ميالتعل يف حتدث اليت ادلشكالت وحل اكتشاف على القدرة بوعي تطور أن
 التغلب مث ومن الوضع حتسُت أو ادلشكالت حلل حساهبا ميكن معٌت ذات إجراءات خالل
 .النجاح مستوى لقياس التنفيذ على بعناية

1 
 علمًيا نشاطًا (Classroom Action Research) البحث العمل للصف الدراسي يُعد

 اليت اإلجراءات وتعكس ومراقبة وتنفيذ تصميم طريق عن اخلاص فصلو يف ادلعلم بو يقوم
 .فصلو يف ميالتعل عملية جودة ترقية أو حتسُت إىل هتدف

)البحث العمل للصف الدراسي(  PTK مصطلح فإن ،Suharisimi Arikunto ل وفقا
 هبدف ادلعلم بو يقوم حبثي إجراء وىو (Classroom Action Research) ىو اإلصلليزية باللغة

 .فصلو يف التدريس شلارسات جودة حتسُت
 االستنتاج ميكن أعاله، ادلذكور الرأي إىل استناًدا 2

 الفصل يف ادلعلمون هبا يقوم حبث عملية عن عبارة Classroom Action Research أن

                                                             
1
Kunandar, langkah mudah penelitian tindakan kelas sebagai pengembangan profesi 

guru,jakarta: PT Raja Grafarindo Persada,2011, cet.ke-7,hlm.41. 
2
Suharismi Arikunto, Suhardjono, Supardi, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2015), hlm. 124 
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 تعاوين بشكل أعماذلم وتعكس ومراقبة وتنفيذ تصميم خالل من أدائهم لتحسُت الدراسي
 .الطلبة ميتعلال نتائج حتسُت أجل من وتشاركي
 

 البحث قعمو . ب
 ختفيضو  اختيار إن. الثانوية أمباراوا  YPPTQMH ادلدرسة يف البحث ىذا إجراء مت

 ومثَتة فريدة بيانات يظهر ادلوقعية االعتبارات من العديد خالل منخاصة  اخللفية لو ادلكان
 :وىي ، اآلن حىت ادلؤسسة تطوير من حتليلها مت إذا دراستها جيب لالىتمام
 أمساء على حتتوي تعليمية مؤسسة ىي الثانوية أمباراوا  YPPTQMH ادلدرسة. 1

 .احمليط اجملتمع يف كافية وصور
 رمسيتان تعليميتان مؤسستان فيها توجد خاصة تعليمية مؤسسة ىي ةرسادلد ىذه. 2

 (.اإلسالمية الداخلية ادلدرسة) رمسيتان وغَت
 

 البحث وقت. ج
 الدراسي العام من االّول الدراسي الفصل يف البحث ىذا تنفيذ سيتم

 شهر يف التنفيذ خطة وستبدأ واحد، شهر حوايل ىذا البحث تستغرق. 2112/2112
 يتطلب  PTK ألن ادلدرسي، األكادميي التقومي إىل الدراسة توقيت يشَت. اكتماذلا حىت يوليو
 .الدراسي الفصل يف فعالة التعليم والتعّلم عملية تتطلب دورات عدة
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 )البحث العمل للصف الدراسي( PTK  دورة. د
 وأنشطة مالتعلّ  نتائج حتسُت دلعرفة ،موجهتُت من دورتُت يف ىذا البحث تنفيذ يتم

 يتم. ترقية مهارة القراءة يف مناقشة اجملموعة الصغَتة ميالتعل اسًتاتيجية اتباع يف طلبةلل مالتعلّ 
 (.M.C Teggart و Kemmis مناذج: )التايل النحو على الدورة وصف
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 أعاله موضح ىو كما Classroom Action Research يف ادلطبقة اإلجراءات تتكون
 :يلي كما ىي البحث ىذا مراحل بالتفصيل. مراحل أربع من

 التخطيط مرحلة. 1
 لتصميم كمرجع ادلعلم يستخدمو الذي االستطالع نتيجة ىو التخطيط

 .تنفيذىا سيتم اليت اإلجراءات
3
   (reconnaissance) ىذه التخطيط مرحلة يف 

 :يلي ما تشمل
اجملموعة  مناقشة اسًتاتيجية مع القراءة مهارة( RPP) ميالتعلتنفيذ  خطة جعل. (أ

 .( small group discussion)الصغَتة 
 .االعالم للتعليم وسائل اعداد. (ب
 مناقشة اسًتاتيجية مع القراءة مهارة ميالتعل دلعرفة ادلالحظة، صحائف جعل. (ج

 .( small group discussionاجملموعة الصغَتة )
 مناقشة اسًتاتيجية التعليم يف منها االنتهاء سيتم يةطلب عمل أوراق إنشاء. (د

 .( small group discussionاجملموعة الصغَتة )
 اسًتاتيجية باستخدام دلههارة القراءة متعلّ ال نتائج دلعرفة اختبار أداة جتميع. (ه

 .( small group discussionاجملموعة الصغَتة ) مناقشة
 
 

 

                                                             
3
Benidiktus  Tanujaya dan Jeinne Mumu, Penelitian Tindakan Kelas ,(Yogyakarta, Media 

akademi , 2016), hlm. 20 
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 العمل تنفيذ. 2
 ادلمارسة من اختالف وىو السيطرة، ويف وعي عن يتم الذي العمل يعٍت ىنا العمل
 .واحلكيمة العناية

 وفًقا تنفيذىا يتمس اليت اخلطوات تنفيذ يتم ،العمل ىذا تنفيذ يف 4
 باستخدام القراءة ترقية مهارة ىو اختاذه مت الذي عملال. التعليم تنفيذ خلطة

 عملال ىذا يتضمن .( small group discussionاجملموعة الصغَتة ) مناقشة اسًتاتيجية
 :يلي ما ذلك يف مبا مراحل، ثالث

 مقّدمة/  األولية األنشطة. أ
 التاريخ يكتب مث ،ويسأل عن احلال الطلبة ،بالتحية ويدعو معا ادلعلم يقوم( 1

 .على السبورة تدريسها ليتم سوالدر  والسنة
 .ادلالبس ورتبة ،الطلبة حضور من ادلعلم يتحقق( 2
 .العربية ادلدرسية للكتب الطلبة إعداد( 3
 سالدر  عن وطلب التكرار خالل من اإلدراك على القدرة ادلعلم يعطي( 4

 .السابقة
 األساسية الكفاءات إىل باإلضافة دراستها سيتم اليت ادلادة أمهية ادلعلم يشرح( 5

 .حتقيقها جيب اليت واألىداف
 
 
 
 
 
 

                                                             
4
Kunandar, Penelitian Tndakan Kelas, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),  hlm 72 
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 األساسية األنشطة. ب
 خالل من تخفيضوبال تنفيذه، يتم الذي الرئيسي النشاط ىي ادلرحلة ىذه

لًتقية مهارة  ( small group discussionاجملموعة الصغَتة ) مناقشة اسًتاتيجية تنفيذ
 :تنفيذىا سيتم اليت ميالتعل خطوات يلي فيما ،القراءة
 اجملموعة رئيس تعيُت طريق عن صغَتة رلموعات عدة إىل الصف قسم( 1

 .وسكرتَتىا
 (ادلعلم أعدىا) معا دراستها ليتم مواد ادلعلم يوفر( 2
 .أسئلة ىناك كانت إذا والردود دلناقشة رلموعة كل إرشاد( 3
 بكل رلموعة كل يف األعضاء يعمل حبيث الطلبة مراقبة ادلعلم على جيب( 4

 .البعض بعضهم على تعتمد ال اليت الوسائل
 لقراءة رلموعة كل يف أشخاص عدة تعيُت إىل الطلبة بإرشاد ادلعلم يقوم( 5

 .الفصل أمام ادلواد
 .ادلعلم بو يقوم الذي االستنتاج( 6
 

 النهائية نشطةاأل. ج
 طلبةلل الدافع ادلعلم يوفر( 1
 .والتحية بالدعاء الدرس ادلعلم يغلق( 2
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 المالحظة. 3
 يف. العمل تنفيذ مع جنب إىل جنبا تنفيذىا يتم ادلراقبة من ادلرحلة ىذه يف

 خالل بالبحث يتعلق ما كل وتوثيق وتسجيل التعرف: على تشمل ادلرحلة ىذه
 ميالتعل عملية متابعة يف الطلبةو  ادلعلم على مالحظة إجراء مت. ميالتعل عملية

 على(  small group discussionاجملموعة الصغَتة ) مناقشة اسًتاتيجية باستخدام
 يف ميالتعل عملية لتحسُت استخدامها ميكن اليت ادلالحظة. ادلالحظة ورقة أساس
 .التالية الدورة

 

 تأملال. 4
 نتائج وحتليل ختفيض عملية ىي ادلرحلة ىذه ويف التأمل، ىي األخَتة اخلطوة

 .التالية الدورة تنفيذ لتحسُت دورة كل يف التعلم عملية تنفيذ يف اإلجراءات
 

 ه. موضوع البحث
الثانوية   YPPTQMHمبدرسة  السابع للصف طلبة ىم البحث ىذا من ادلوضوع

 فضال تعاونية شركاءك العربية ادلواد علمم أن حُت يف شخصا، 24 الطلبة عدد مع. أمباراوا
 .البيانات مصادر موضوع عن

 

 البيانات جمع وأدوات و. تقنية
 :التاليةتقنية  ةادلؤلف ستخدمت ، عليها احلصول مت اليت البيانات مجع يف جلهودا بالنسبة

 المالحظة. 1
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 ادلباشرة ادلالحظة خالل من البيانات جلمع تقنية ىي راقبةادل أو ادلالحظة
 .فيها التحقيق مت اليت الظواىر أو لألعراض ادلنتظم والتسجيل

 من ادلرحلة ىذه يف 5
: تتضمن ادلرحلة ىذه يف. العمل تنفيذ مع جنب إىل جنبا تنفيذىا يتم ادلالحظة
 ادلالحظة إجراء يتم. ميالتعل عملية أثناء وتوثيقو بالبحث يتعلق ما كل على التعرف
اجملموعة الصغَتة  مناقشة اسًتاتيجية باستخدام ميالتعل عملية يف الطلبةو  للمعلم

(small group discussion ) ميكن اليت ادلالحظة. ادلالحظة ورقة هبا تسًتشد اليت 
ىذا  يف ادلطبقة ادلالحظة نوع إن. التالية الدورة يف ميالتعل عملية لتحسُت استخدامها

 األشياء حالة يف كانت أو الباحثة شاركت حيث ادلشًتكة، ادلالحظة ىو البحث
 (.ادلالِحظة تسمى) ادلرصودة

 المقابلة. 2
 األسئلة من عدد طرح طريق عن ادلعلومات جتمع interview أو ادلقابلة

 .أيًضا شفهًيا عليها اإلجابة جيب اليت الشفوية
 الباحثة تاستخدم ،ىذا البحث يف 6

 قائمة لديها ولكن شيء، أي عن السؤال طرح الباحثة ميكن اليت احلرة ادلوجهة مقابلة
 الذي العربية اللغة دلعلم ادلقابلة وتناولت. ادلباشر االتصال منط يف األسئلة من مفصلة
 اسًتاتيجية تطبيق على الباحثة تاجهاحت اليت البيانات عن معلومات توفر أن ميكن

 .القراءةمهارة  قيةلًت  ( small group discussionاجملموعة الصغَتة ) مناقشة
 التوثيق. 3

                                                             
5
Cholid Narbuko, dan Abu ahmadi, Metode Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 70 

6
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 65 
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 والصحف النصوص ،ادلالحظة مثل أشياء على البيانات تسعى توثيقال طريقة
 .دواليك وىكذا األعمال وجداول والدقائق والنقوش واجملالت والكتب

 الطريقة ىذه 7
 طريق عن عليها احلصول يتم مل اليت البيانات على للحصول ةادلؤلف ستخدمهات اليت

 عن بيانات على للحصول كتكملة وثائق ادلؤلفة ىذه تستخدم. وادلقابلة ادلالحظة
 ورؤيتها إنشاء تاريخ عن وبيانات اجلغرافيا، حالة تشمل واليت للمدرسة العامة الصورة

  YPPTQMH مبدرسة وادلعلمُت الطلبة من الظروفو  واحلضور وادلرافق ورسالتها
 الثانوية أمباراوا.

 تختباراال. 4
 االختبار يهدف. ادلادة تدريس بعد الطلبة قدرات لتقييم االختبارات ُتستخدم

اجملموعة  مناقشة اسًتاتيجية تنفيذ بعد القراءة مهارة من مالتعلّ  نتائج على احلصول إىل
 دلعرفة آخر اختبار/  النهائي االختبار ىو التايل(.  small group discussionالصغَتة )

 .الطلبة على ادلهمة ادلوضوعات مجيع إتقان ميكن كان ما
 

 البيانات تحليلز. 
اجملموعة  مناقشة اسًتاتيجية وتطبيق البيانات على احلصول يف األداة استخدام وسيتم

 البيانات تولد اليت األدوات وىي اخلصائص، من واثنُت ،( small group discussionالصغَتة )
 اليت واألداة والتوثيق، وادلالحظة ادلقابلة ىي نوعية بيانات تنتج اليت األداة. والنوعية الكمية

 .بعد ما اختبار ىي كمية بيانات تنتج

                                                             
7
Suharsimi Arikunto, Op.Cit, h. 274 
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 مناقشة اسًتاتيجية تطبيق لنرى والتوثيق، وادلالحظة ادلقابلة من النوعية البيانات حتليل
 القراءة مهارة العربية مالتعلّ  سلرجات على ( small group discussionاجملموعة الصغَتة )

 مراحل خالل من أي ،Huberman و Miller بالنموذج النوعية تقنية باستخدام حتليلها
 البيانات حتليل يتم أن ميكن. البيانات من والتحقق البيانات وعرض البيانات، ختفيض
 :التالية اخلطوات خالل من النوعية
 البيانات تخفيض. 1

 من عليها احلصول مت ولكن البيانات نفس فرز طريق عن حتليل عملية إهنا
 عدمية البيانات ختفيض سيتم البيانات، اختيار يتم العملية ىذه يف. سلتلفة مصادر
 عملية تنفيذ يتم. الحقة مرحلة يف للتحليل ادلفيدة البيانات ختزين سيتم بينما. الفائدة

 وتبسيطها البيانات فحص طريق عن البحث إجراء يتم طادلا باستمرار البياناتختفيض 
 األولية البيانات تقدمي باحث ولكل البيانات، ختفيض يف. وتلخيصها وصقلها وضبطها

اسًتاتيجية  تطبيق مع مسألة صفقات يف البيانات اجملال، ىذا يف عليها احلصول مت اليت
 مبدرسة السابع الصف يف  ( small group discussionاجملموعة الصغَتة ) مناقشة

YPPTQMH  .الثانوية أمباراوا 
 

 البيانات عرض. 2
 األسهل من يكون حبيث منظمة بطريقة ختفيضها مت اليت البيانات عرض يعرض

 لتوفَت منتظم بشكل وترتيبها البيانات تبسيط يتم العملية، ىذه يف. النتائج استخالص
 التأكيد خالل من تقدميها مت اليت البيانات حتليل يتم مث. البحث لًتكيز واضحة صورة
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 من رلموعة البيانات، تقدمي خالل من. مجعها مت اليت األدلة أساس وعلى النظرية على
 سيتم البيانات، عرض عند. النتائج استخالص إمكانية تعطي اليت اجملمعة ادلعلومات

 لذلك،. البحث بنقاش ادلتعلقة ادلفاىيم مجيع حل وىو وصفي، حتليل يف البيانات حتليل
 لطرح وذلك والتوثيق واالختبار ادلالحظة ثيقة حقل شكل يف البيانات كافة حتليل سيتم
 قيةلًت  ( small group discussionاجملموعة الصغَتة ) مناقشة اسًتاتيجية لتطبيق وصفا
 الثانوية أمباراوا.  YPPTQMH مبدرسة السابع الصف يف القراءةمهارة 

 

 البيانات قيتحق. 3
 من تقدميها يتم اليت البيانات مكونات معاين على للعثور زلاولة ىو قيالتحق

 ومقًتحات والنتيجة، السبب وعالقات والتشاهبات، والفروق النظام، حتليل خالل
 البيانات عرض مراجعة خالل من قيالتحق سحب جهود تنفيذ يتم. البيانات

 توضع. والوثائق وادلقابالت ادلالحظات على يعتمد كالمها ادليدان، يف والسجالت
 Aziz Fachrurrozi  نظرية أساس على عرضها مت اليت البيانات حتقيق خالل من الباحثة

 small groupاجملموعة الصغَتة ) مناقشة اسًتاتيجية تطبيق أن Erta Mahyuddinو 

discussion )  مبدرسة السابع الصف يف القراءةمهارة  قيةلًت YPPTQMH   الثانوية
 أمباراوا.

 التعّلم نتائج حلساب الكمية البيانات حتليل استخدام يتم ، ذلك على وعالوة
post-test، اجملموعة الصغَتة ) مناقشة اسًتاتيجية تطبيق نتائج منsmall group 

discussion ) ادلئوية النسبة وىي بسيطة، كمية تقنية باستخدام .)٪( 



41 
 

 الرابع الباب
 والمناقشة البحث نتائج

 
 شخصية المدرسة . أ

من  ويف الصف السابعأمباراوا،  الثانوية YPPTQMHمدرسة  يف البحث أجري وقد
 الصغَتة اجملموعة مناقشة ميالتعل اسًتاتيجية تطبيقب يرتبط والذي سيتم حبثها. ادلدرسة تلك

(Small Group Discussion) درسة مب السابع الصف اللغة العربية للطلبةمهارة القراءة  لًتقية
YPPTQMH البحث موضوع عن واضحة صورة على للحصول لذلك،. أمباراوا الثانوية، 

 .عام بشكل أمباراوا الثانوية YPPTQMHمدرسة شخصية  توصف الباحثة فإن
 

 أمباراوا الثانوية YPPTQMHمدرسة ل تأسيس تاريخ. 1
حتفيظ القرأن  اإلسالمية ىي مؤسسة دلعهد أمباراوا الثانوية YPPTQMHمدرسة 

يف الشارع  توتقع ،YPPTQMH. الثانوية YPPTQMHدرسة مب سلتصرمطلع اذلدى أو 
 ادلدرسة ىي المبونج منطقة برينجسو فرعية أمباراوا   منطقةأمباراوا  77سبوىندا رقم 

حتفيظ القرأن  اإلسالمية دلعهد مؤسسة رعاية حتت اليت اإلسالمي، دتيزت( SMP) الثانوية
 احلديث التعليم برامج تتميز اليت التعليمية ادلؤسسة ىي( YPPTQMH) مطلع اذلدى

 1.الكرمي القرآن حتفيظ وتركز على والسلفية
 أمباراوا الثانوية YPPTQMHمدرسة  أنشأ ،1995 سنة يوليومن  1 يف
 والذين ينشاؤوهنا: ،برينجسو

                                                             
1
 Dokumentasi MTs YPPTQMH Ambarawa 2018/2019 
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 (الرعاية مقدم) رمحو اهللاحلافظ،  احلليم عبد خوسَتي امحداحلاج.  .1
 مقدم) رمحو اهلل احلافظ، اجستَت،ادل عبداهلل، يسئر  أمحد. االستاذ الدكتور احلاج .2

 (الرعاية
 (الرعاية مقدم) احلافظة عدنان لقمانيت. ةجااحل .3
 احلاج. زوج، ادلاجستَت  .4
 .S.Pd ، سورجاين إمام زلمد. احلاج اذستأ .5
 ادلاجستَت. اذ. ناسيمان ستأ .6

 أمباراوا الثانوية YPPTQMHمدرسة  حصلت ،1995 سنة َتسبتمب من 11 يف
 ادلكتب من الدينية ةرسادلد إنشاء ادليثاق على واحلصول للتعليم العملي الًتخيص برينجسو
 YPPTQMHمدرسة  الوقت، ذلك ويف المبونج مقاطعة يف الدينية الشؤون اإلقليمي

من  KKM علىترراجع  ميالتعل أنشطة من وعملية إدارة عملية يف برينجسو أمباراوا الثانوية
 .اآلن حىت برينجسو ادلدرسة االسالمية الثانوية احلكومية

 
 برينجسو أمباراوا الثانوية YPPTQMHمدرسة  ادلدرسة اسم 1
 ادلدرسة رقم 2

 ادليثاق رقم

121218177776 
D / Kd / MTsS / PSW / 0006/2010 

  الوطنية ادلدرسة االساسية رقم 3
   الشهادة تاريخ

17875794 
 2779 نوفمرب 7

 1995 يوليو 1  التأسيس وسنة تاريخ 4
  Wh / 6 / PP.00.5 / 1297/1995 التشغيل تصريح رقم 5
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 1995 سبتمرب1   الرسالة تاريخ 
  ادلدرسة حالة 6

  والتاريخ الشهادة رقم

 C ادلعتمدة

Dp. 010360 ، 22 2717 من سبتمبَت 
7 

NPWP 322.000-00.512.535.6   ادلدرسة 
 .S.S ، سوبريادي   ادلدرسة رئيس اسم 8
 2 م 1973    ادلدرسة مبٌت 9

، منطقة فرعية اراوابأم 07 رقم. شارع سبوىندا   ادلدرسة عنوان 10
 أمباراوا، منطقة برينجسو

 للمؤسسة ادلنتمُت  ادلبٌت/  األرض حالة 11
حتفيظ  اإلسالمية دلعهد مؤسسة) YPPTQMH   ادلؤسسة اسم 12

 (القرأن مطلع اذلدى
  ادلؤسسة رقم 13

  
 1995 يناير 25 بتاريخ 25 العدد

 (مراجعة) 2775 يناير 25 بتاريخ 75 رقم
 (15.77-77.77) صباح   الدراسة وقت 14

 

 المدرسة وضع. 2
 :يلي كما أمباراواالثانوية  YPPTQMH مدرسة وضع كان اآلن، حىت إنشائها منذ
 وضع المدرسة دراسيةسنة  رقم
 مسجل مسجل 1998/ 1997حىت 1994/1995 1
 معًتف هبا هبا معًتف 2775/ 2774حىت 1998/1999 2
 معتمد ب ب معتمد 2717/2711حىت 2775/2776 3
 معتمد اآلنمعتمد . س 2717/2711 4
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 ونائبه المدرسة رئيس. 3
  أمباراواالثانوية  YPPTQMH درسةدل ادلدرسة رئيس ونائب برئيس يتعلق فيما

 :اآلن حىت إنشائها منذ ، برينجسو
 

 اسم نائبه اسم رئيس المدرسة سنة دراسية رقم
 .Nasiman, S.Ag. Hari Susanto, S.Pd 2002 حىت 1994 1

 .Sunaryo Subardiyono, S.Pd 2005 حىت 2002 2

 Khoiri Abdillah, S.Pd.I Sunaryo, S.Pd.I 2008 حىت 2005 3

 .Hanuri Triwibowo, SE. Supriyadhi, S.S 2013 حىت  2008 4

 (نائب ادلنهجي) Supriyadhi, S.S. Marzuki, S.Pd.I حىت االن 2013 5
   Mafruzi, S.Pd.I ( يةالطلبةنائب  ) 

 
 

 2الثانوية أمباراوا  برينجسو YPPTQMHالمدرسة  من واألهداف والرسالة الرؤية .4
 

 الرؤية. (أ
 طابعةوميكن ل شخصية دينية مدرسة تصبح الثانوية YPPTQMH درسةادل حتقيق

 العلم أساس على وتنافسية ومبتكرة وادلهرة وذكي، األداء، يف تتفوق ،القرأن اجليل
 .والتكنولوجيا

 
 
 
 

                                                             
2
 Dokumentasi MTs YPPTQMH Ambarawa 2018/2019 
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 . الرسالة(ب
 يتقونو  يؤمنونو  الشخصية، القرآنية الكتاتيب مدرسة وخرجيي ادلقيمُت حتقيق. (1

 .وتعاىل سبحانو اهلل
 وغَت األكادميية اجملاالت يف يتفوقون الذين واخلرجيُت الطلبة حتصيل رقيةت(. 2

 .األكادميية
 إدارةو  التعليم إدارة مع اإلسالمية ودقة والفائدة، متفوقة، مدرسة حتقيق(. 3

 ادلناىج على القائمو  واستشرافية ومتكاملة ادلناسبة ادلدرسة منهج وتنفيذ القياسية
 .والوطٍت احمللي ادلناىج معالدراسية 

 وادلسؤولية واالستقاللية وادلهارة بالذكاء يتمتعون الذين واخلرجيُت الطلبة حتقيق(. 4
 .اجملتمع يف نشطاً  دوراً  ويلعبون

 يف والتكنولوجيا العلوم يف والتنافس االبتكار على قادرين متميزين خرجيُت خلق(. 5
 .العودلة عصر

 هدافاأل. (ج
 ادلمارسة خالل من اإلسالمية التعاليم ادلدرسة من ادلواطنُت مجيع لتنمية التقدير. (1

 وفقا احلسٌت أمساء والتنفيذ للعبادة قابل شكل يف هلل والتقوى التدريب واإلميان
 .النبوي واحلديث الكرمي القرآن لتعاليم

 ةسادلدر  رلتمع جلميع وادلكثفة وادلبتكرة اإلجيابية ادلنافسة روح تعزيز(. 2
 من يتمكنوا حىت إمكاناهتم على التعرف على ومساعدهتم الطلبة تشجيع(. 3

 وحتقيقها األمثل النحو على التطور
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  عام كل  UAS / UAN =  7،5 الطلبة متعل   نتائج اكتساب متوسط ترقية(. 4
 رلال يف اإلصلاز يف تتفوق اليت الشخصية الدينية ةرسوادلد فريق/  رلموعة ميلك(. 5

 ومستوى ،ادلنطقة مستوى على سواء والتكنولوجيا، والعلوم وادلهارات الرياضة
 .والوطٍت اإلقليمي وادلستوى ادلقاطعات

 .ومرحية ومجيلة نظيفة العليا ةرسادلد جعل(. 6
 .ادلدرسة بيئة يف العار وثقافة 9K تطوير(. 7
 الدراسية ادلناىج على بناءً  ادلدرسي للتعليم ومتكاملة تربوية وإدارة تنفيذ حتقيق(. 8

  الوطنية وادلناىج احمللية
 دور لعب على والقادرين وادلسؤولُت وادلستقلُت ادلهرة واخلرجيُت الطلبة إدراك(. 9

 و. اجملتمع حياة يف فعال
 على والقادرين والتكنولوجيا العلوم يف وادلبدعُت ادلتفوقُت اخلرجيُت إدراك(. 17

 .العودلة عصر يف أنفسهم تطبيق
3

 

 

 المميزة البرامج. 5
 ،الداعي ،حتفيظ جلزء ثالثُت و الصالة) دينية شلارسة: يشمل الذايت التطوير. (أ

 (.bedanaورقصة  ، sigeh pengunten رقصة) والرقص( القراءة
 .الطلبة شخصية لتشكيل الكشفيةب(. 
 الكمبيوترج(. 

 
                                                             

3 Dokumentasi MTs YPPTQMH Ambarawa 2018/2019 
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الثانوية  YPPTQMHالمدرسة  من الطلبةو  المعلمين من عدد من بيانات.6
 أمباراوا  برينجسو

 الثانوية أمباراوا  برينجسو YPPTQMHالمدرسة  من المعلمين بياناتأ(. 
 

 2.1 جدول
 الثانوية أمباراوا  برينجسو YPPTQMHالمدرسة  من المعلمين بيانات

التعليم  NUPTK االسم رقم
 االخير

 المادة

1 SUPRIYADHI, S.S. 6457760662200023 S1 رئيس ادلدرسة 
2 MARZUKI, S.Pd.I 6452758660200023 S1 علم الوطٍت  
3 MAFRUZI, S.Pd.I 1659757662200002 S1 عقيدة وأخالق 
4 SALIMUN HUDA, S.Pd.I 5040749651200043 S1 القرأن واحلديث 
5 MUNAWAROH, S.Pd. 6947754654300002 S1 الرياضية 
6 MUNFIATUN, SE. 5847757658300072 S1  االجتماعيةعلم  
7 HANURI TRIWIBOWO, 

SE. 
9456756658300002 S1 الرياضة 

8 RIADATUSSOLIHATUN, 

S.Pd. 
2247758662300003 S1 الرياضية 

9 KHAFID ASHARI, S.Pd.I 4734758660200042 S1 تاريخ االسالم 
17 SURANTI, S.Pd. 3160758659300033 S1 علم الطبعي 
11 ROHMANI, S.Pd.I 6950755656200012 S1 اللغة العربية 
12 AHMAD TAUFIK, S.Ag. 1438750653200002 S1 فقو  
13 ABDUL KADIR, S.Pd. 4641748651200002 S1 ارشادة وتوجيهة 
14 SITI MARYAM, S.Pd.I 1737757659220002 S1 حفظ الفرأن 
15 ROBIATUS SOLIHA, S.S. 6553763664220002 S1 اللغة احمللي 
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16 SITI MAIMUNAH, S.Pd. 1457766667220002 S1 علم الطبعي 
17 ASMANTO, S.Pd.I 3948765667120002 S1 خط العريب 
18 BADINGATURROHMAH, 

S.Pd.I 
1039761665220003 S1 اىل السنة 

19 ELOK FAIHATUL 

HASANI, S.Sos.I 
1439761662220002 S1 زللي التالوة 

27 HENNI ARUMSARI, 

S.Kom 
_ S1 كمبوتَت وفن 

21 EVI ERMAWATI, S.Pd. _ S1 الللغة االندونسية 
22 AHMAD JUNAEDI, S.Pd.I -- S1 اللغة العربية 
23 ALKURIAH, S.Pd. _ S1 اللغة االنزجلية 
24 

MOHAMMAD SOLIHIN 5447754657200013 MA. 

IPS 
 الرياضة

25 HERI KURNIAWAN, S.Pd _ S1 اللغة العربية 

عام الدراسي  الثانوية أمباراوا  برينجسو YPPTQMHادلدرسة  مصدر البيانات: التوثيق من 
2018/2019 

 الطلبة عدد. (ب
 2.2 جدول

 الثانوية أمباراوا  برينجسو YPPTQMHالمدرسة  بيانات الطلبة من
 بيان عدد جنس عدد جنس فصل رقم

  م ر م ر

 40 20 20 السابع أ 1
66 55 121 

فصل 
 40 18 22 السابع ب 2 السابع

 41 17 24 السابع ج 3
 41 22 19 الثامن أ 4

43 38 81 
فصل 
 40 16 24 الثامن ب 5 الثامن
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 28 15 13 التاسع أ 6
27 30 57 

فصل 
 29 15 14 التاسع ب 7 التاسع

  259 123 136 259 123 136  عدد

عام الدراسي  الثانوية أمباراوا  برينجسو YPPTQMHادلدرسة  مصدر البيانات: التوثيق من 
2018/2019 

 
 ب. نتائج البحث

 (األّول التأمل) اإلجراء قبل ما بيانات عرض. 1
 السيد مع تواجو الباحثة تعقد 2718سنة  مايومن  16 األربعاء، يوميف 

Supriyadhi S.S ادلدرسة كرئيس YPPTQMH ادلوجهة يف. الثانوية أمباراوا  برينجسو، 
 باعتزام ويرحب ادلدرسة رئيس يعًتض ال. ادلدرسة يف ثالبح إلجراء ذناإل الباحثة تطلب

 يف ميالتعل عملية يف كبَتة مسامهة البحث يقدم أن أمل على ثالبح جراءإل الباحثة
 سيكون ألنو السابع الفصل الباحثة تاختار  ادلدرسة، رئيس من إذن على بناء. ادلدرسة

 .ىذا الفصل يف البحث إجراء مت إذا مالءمة أكثر
. طالًبا 47 السابع الصف يف الطلبة عدد يبلغ ادلتوفرة، البيانات إىل استناًدا

 قدرة دتيل عام، بشكل الصف لظروف وفًقا. طالبا 18 والبنات ،طاببا 22 الرجال
 خلفيات ختتلف. السابقة االختبار درجات من القياسي ادلستوى إىل النظر إىل الطلبة
 .ادلعلمُت أيضا وىناك ، وادلوظفُت والعمال، والتجار، ، األسريُت ادلزارعُت من ،الطلبة
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 ،16.77حىت  14.77 يف الساعة الثالثاء، يوم العربية اللغة سدر  تدريس يتم
 األستاذ ،ةالعربي ادلعلم قام األوىل، اجللسة يف. نفسها الباحثة ىو كمنفذ سيعمل الذي

Heri kurniawan، طلبةلل ةالباحث اهب قومست ما طلبةلل وشرح إىل الفصل بإدخال. 
 

 تنفيذ العمل وصف. 2
 اسًتاتيجية تطبيق خالل من ترقية هنارة القراءة  يف العربية اللغة تعليم تنفيذ مت

 السابع الصف يف طلبةلل (strategi small group discussion) الصغَتة اجلماعية ناقشةم
 تقييم ىناك دورة كل يف. دورتُت يف تنفيذىا متالثانوية أمباراوا  YPPTQMHمبدرسة 
 اسًتاتيجية باستخدام العربية اللغة ميتعل خالل من للطلبة القراءة مهارة نتائج سيظهر

 مهارة القراءة ترقية يف (strategi small group discussion) الصغَتة اجلماعية ناقشةم
 .طالباً  47 عددىم يبلغ السابع الصف طلبة على الباحثة اطبقهست والذي

 الصف طلبةلل العربية اللغة ميتعل يف الباحثة ستخدمهاست اليت االسًتاتيجية إن
 strategi small) الصغَتة اجلماعية ناقشةم اسًتاتيجية بتطبيق طالًبا 47 ىي السابع

group discussion) اجلماعية ناقشةم اسًتاتيجية تطبيق إن. مهارة القراءة ترقية يف 
 السابع لصفا مهارة القراءة للطلبة ترقية يف (strategi small group discussion) الصغَتة

 القراءة الطلبة يفهم حىت شلكن قدر بأقصى يتم الثانوية أمباراوا YPPTQMHمبدرسة 
 يتم. السابع الصف طلبة يف العربية اللغة كفاءة من ويزيد قراءهتا ويسهل بسهولة العربية
 قسمهات اليت ادلادية ادلواد بإعداد اليت تقوم الباحثة طريق عن االسًتاتيجية ىذه تنفيذ
 .الطلبة من صغَتة رلموعات إىل ةالباحث
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 strategi small group) الصغَتة اجلماعية ناقشةم اسًتاتيجية تستخدم

discussion )ميتعل اسًتاتيجيات وإدخال القراءة مهارة ترقية على الطلبة لتسهيل ىذه 
 يتم. موالتعل   التعليم عملية أثناء بادللل الطلبة يشعر ال حبيث العربية اللغة ميتعل يف جديدة

 strategi small group) الصغَتة اجلماعية ناقشةم اسًتاتيجية إسًتاتيجية تنفيذ

discussion )الطلبة يقوم مث دراستها يتم اليت ادلادة شرح من ادلعلم ينتهي أن بعد ىذه 
 .رلموعات يف وإكماذلا ادلهام إعطاء خالل من بتقييمها

 يف الطلبة هبا قام واليت ةالباحث هاتقدم اليت ادلادة باستخدام التقييم نتائج من مث
 القصور أوجو من العديد ىناك يزال ال كان إذا التقييم نتائج. ادلعلم تقييم ضوء

 باللغة القراءة مهارة ترقية من يتمكنوا حىت طلبةلل التوجيو يعيد ادلعلم فإن واألخطاء،
 األساسية والكفاءات ادلواد مع الباحثة قبل من ادلستخدمة ادلواد تكييف مت. العربية

 عن مادة ىي ادلستخدمة ادلواد. العربية اللغة مادة مدرس قبل من ادلستخدمة وادلؤشرات
 .ادلْدَرَسةِ  يف  اَْنَشَطيِتْ 

  
 ىاألول دورةلل العمل لبيانات التعرض. 3

 موجهة االولىال. أ
 الساعة يف 2718 أغسطس 14 يف ادلوجهة االوىل يف األوىل الدورة عقدت

 يف  اَْنَشَطيِتْ  حول العربية باللغة صلة ذات مواد خالل من 11.27 - 79.75
 وتنفيذ التخطيط، من مراحل 4 إىل موجهة كل يف العمل تنفيذ ينقسم. ادلْدَرَسةِ 
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 كل شرح ميكن التفصيل، من مبزيد. دورة تشكل اليت والتأمل ، وادلالحظة ،العمل
 :التايل النحو على مرحلة

 

 التخطيط( 1
 تنفيذ خطة بإعداد أوالً  ادلعلم يقوم م،والتعل   التعليم عملية تنفيذ يتم أن قبل

 الستخدامها، الوسائل وإعداد ادلرفق، من رؤيتها ميكن واليت ،( RPP) ميالتعل
 يف ادلستخدمة االختبار أدوات. ميالتعل تقييم أداة وجتميع طلبةلل عمل أوراق وإنشاء

 ."ادلدرسية األنشطة" عن العربية باللغة قصص ىي الدورة ىذه
 ادلدرسة نشطةاأل يف العربية القصة مواد

 ةِ اعَ الس   يف  ةِ سَ رَ  ادلدْ يَل اِ  ب  ىَ ذْ . اَ  ةِ ي  مِ وْ ك  اذل   ةِ يَ وِ انَ الث   ةِ سَ رَ  ادلدْ يف  س  ر  دْ ا اَ نَ اَ 
َمَع  ةِ سَ رَ  ادلدْ يَل اِ  ب  ىَ ذْ اَ ِة, دَ احِ الوَ  ةِ اعَ  الس  يف  ةِ سَ رَ ادلدْ  نَ مِ  ع  جِ رْ ي َ  ا، وَ احً بَ صَ  ةِ سَ ادِ الس  

ْين  اإِلْسَلِمْي َو الُّلَغة  اْلَعرَبِي َة َوالرِّيَاِضَيات  ف  ْرقَاْن ى َو َصِدْيِقي, يف ادلْدرَسِة نْدر س  الدِّ
ْين  اإِلْسَلِمْي  الس اِبَعة َصَباًحا َو أ ْسَتاَدَىا  ةِ اعَ  الس  يف َوالت ارِْيِخ َواجلَْْغرَاِفَيا. نْدر س  الدِّ

  ِىْنٌد.األ ْستاذة  ِسيِتْ 
التاسع َصَباًحا َو أ ْسَتاَدَىا األ ْستاذة  فاطمة .  ةِ اعَ  الس  يف نْدر س  الُّلَغة  اْلَعرَبِي ِة 

 نْدر س  الُّلَغة  اْلَعرَبِي ِة يف سل َْتبَ ْر اللَُّغة. و يف ادلْدرَسِة نْدر س  يف األ ْسب  ْوِع ِست ة  األَي اِم.
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 تنفيذ العمل( 2
 بتاريخ الثالثاء يوم ادلوجهة االوىل يف من األوىل ادلرحلة على العمل بتنفيذ قام

 يف موجهة واحدة ىناك ،11:27 حيت 9:75 الساعة يف 2718 أغسطس 14
 .ثالث حصص

 :يلي كما ىيادلوجهة االوىل  تفاصيل
 األولية األنشطة( أ

 لبدء أنفسهم وإعداد الفصل إىل الطلبة دخول بعد ميالتعل بداية يف
 يقوم مث البسملةب ميالتعل ويفتح بالًتحيب ادلعلم يقوم ومنظم، هبدوء ميالتعل

 كشف احلضور ادلعلمويقرأ . معا البسملة ويقول معا التحية على باإلجابة الطلبة
 إىل تفضي الدراسية الفصول اجلو حالةينظم ادلعلم و  يف اآلخر تلو واحدا لطلبةل

 واستعداد اللباس، من نظافة مقعد، موقف حلالة بطريقة ميالتعل عملية دعم
 ذات وادلراجع والكتب ادلدرسية الكتب إعداد على الطلبة ويسأل ميللتعل الطلبة
 اللغة ميتعل عن الباحثة سألت ميالتعل يبدأ أن قبل. ادلطلوبة والقرطاسية الصلة
 .ميالتعل أىداف الباحثة قلتن مث ،طلبةلل مسبقا العربية

 

 األساسية األنشطة( ب
 مبكر وقت يف دراستها سيتم اليت ادلواد شرح وادلعلم األساسية أنشطة يف

 يف األنشطة حول سردية العربية مادة الباحثة حتدث مت ما حتاكي الطلبة أمر ومث
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 ادلواد مناقشة مث صغَتة رلموعات عدة إىل الطلبة بتقسيم الباحثة بدأوت. ادلدرسة
 .الباحثة اهتأعد اليت

 زلاضرة اسًتاتيجية التعليم استخدام فقط ليس الباحثة موضوع عرض يف
 ادلعلم ىنا ولكن وحدىا، (small group discussion) صغَتةال موعةاجمل ومناقشة

 حىت األسئلة، تقدمي إىل أيضا وطلب اإلجابة الناشطُت الطلبة خللق تسعى
 األسئلة بإجراء ادلعلم يقوم ادلادة، تقدمي بعد. بادللل يشعرون ال الطلبة يتمكن

 والنتائج. عشوائي بشكل الطلبة من العديد تعيُت طريق عن شفويا واإلجابة
 األسئلة على اإلجابة ميكنهم ادلعينُت الطلبة من العديد ألن للغاية مرضية
 يتم مل أسئلة طرح يريدون طلبة ىناك كان إذا الفرص ادلعلمون يوفر. ادلقدمة
 أو تقدمي الطلبة من ي طلب رلموعة، على الطلبة مجيع حصول بعد. فهمها
 سيتم ،التقدم إىل أمام على يتجرأون الذين ألولئك وبالنسبة الفصل، أمام القراءة

 .للتقدم إىل أمام بنشاط يتبارزون الطلبة ألن دتاما مرضية والنتائج. مكافأهتم
 

 الخاتمة( ج
 تسليمها مت ما وتذكر أفضل فهم على الطلبة وحتفيز التقييم،قام ادلعلم ب

 إجادة على رئيسي بشكل تسليمها مت اليت ادلواد حول طلبةلل ادلعلم قبل من
 ةالباحث ختتم ، ميالتعل اكتمال بعد. ادلدرسة يف أنشطة عن العربية باللغة القراءة

 .الطلبة مع دعاءال خالل من
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 مالحظة( 3
 اليت ادلالحظات على بناءً . اإلجراء تنفيذ مع ىذه ادلالحظة مرحلة تنفيذ يتم

 القصص عن شرحها مت اليت ادلواد باستخدام وذلك األوىل، الدورة ىذه يف إجراؤىا مت
 ادلعلم بدور الباحثة تقام التعليمية، األنشطة خالل". ادلدرسة يف األنشطة" العربية

. ةالباحث اهتأعد اليت األدوات على ادلالحظة أوراق بتسجيل قام الذي وادلراقب
 احلماس مع للغاية جيدة الطلبة وأنشطة األوىل، الدورة يف ادلالحظات نتائج كانت

 إىل الطلبة تقسيم مت األساسية، أنشطتو دخول. موالتعل   التعليم أنشطة يف للمشاركة
 الطلبةو  ادلدرسة يف األنشطة حول العربية اللغة مواد قصة وتفسَت دلناقشة رلموعات

 باإلضافة الطلبةو  الباحثة اقرأىت ما جيد بشكل الطلبة ونويقلد. ادلواد يناقشون أيضا
 جملموعة مناقشة اسًتاتيجية استخدام طريق عن ميالتعل أنشطة يف ادلشاركة إىل

 .(small group discusssionالصغَتة )
 وقراءة مجاعتو مع األمام إىل للتصدم طلبةلل الفرص اعطاء ادلعلم ينص بعد

 الطلبة فهم لتحديد ادلعلومات استخالص الباحثة أجريت مث معا، ذلك وتفسَت ادلواد
 مناقشة ميالتعل لالسًتاتيجية كمقياس للموجهة االوىل تقييم إجراء وكذلك للتعلم،

 .استخدمت وقد (small group discusssion) صغَتةال موعةاجمل
 العربية باللغة القراءة ترقية مهارة يف ميالتعل عملية أن عليها ادلتحصل النتائج

 تزال ال (small group discusssion) صغَتةال موعةاجمل مناقشة اسًتاتيجية تنفيذ مع
 الباحثة علموت. ةالقادم وجهةادل يف ميالتعل لتحسُت احلاجة فإن وبالتايل األمثل، غَت
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 آخر اختباريف  القراءة يف مهارة العربية للغة نتائج على حىت تكن مل ميالتعل نتائج أن
 .واعلم اليت قد طلبة لديها اليت ادلواد مع

 

 األولى الدورة نهاية في االختبار نتائج( 1
 مناقشة ميالتعل اسًتاتيجية تطبيق مع ادلواد إعطاء بعد االختبار تنفيذ مت

 يف النهائي االختبار نتائج على وبناء. (small group discusssion) صغَتةال موعةاجمل
 وىذه ،الطلبة يف ادلتوسط أو معيارية قيمة ىناك النتائج أن إىل يشَت قد األوىل الدورة

 .ادللحق يف عليها العثور ميكن البيانات
 يف:  37.5 من األولية البيانات قيمة متوسط خالل من ذلك ويتجلى

 ميكن التفاصيل من دلزيد:.  62.5 ىو األوىل للدورة النهائي االختبار أن حُت
 :التايل اجلدول يف رؤيتها

 الدورة من الصغَتة اجملموعة مناقشة اسًتاتيجية باستخدام اختبار نتائج
 4األوىل

 قيمة المتوسط نوع االختبار
 %37,5 االبيانات االولية

 %62,5 االختبار النهائية للدورة االوىل

 

                                                             
4 Dokumentasi hasil Post tes akhir siklus I, tanggal 14 Agustus 2018 
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 العربية اللغة قراءة دلهارة اختبار قيمة الًتقية مالحظة ميكن أعاله، اجلدول من .1
 .التايل البياين الرسم يف الطلبة لدى

 

 
 

 أجريت اليت البحث نتائج أن مالحظة ميكن أعاله، البياين الرسم إىل استناداً 
 عليها تحصل اليت األولية بالبيانات مقارنة تغَتات ىناك األوىل الدورة باستخدام

 .الباحثة
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 التأمل( 4
 على احلصول ميكن النهائي، االختبار نتائج يف أملالت أنشطة إىل استناداً 

 .التالية النقاط ، األوىل الدورة يف ادلالحظات نتائج
 زيادةً  األوىل الدورة هناي اختبار تنفيذ إىل استناًدا الطلبة تقييم نتائج شهدت لقد. (أ

 األولية البيانات نتائج وكانت. األوىل الدورة يف أجريت اليت األولية بالبيانات مقارنةً 
 :.62.5 : إىل37.5 ادلتوسط يف األصل يف حتققت اليت
 :.62.5 إىل تصل الطلبة متعل   نسبة أن ادلعروف من. (ب
 استخدام دون من أسرع سيكون ،الطلبة لفهم وفقا ميالتعل ةقيطر  خالل من. (ج

 .صغَتةال موعةاجمل مناقشة اسًتاتيجية
 .العربية اللغة قراءة تعلميف  الطلبةرغبة . (د
 .ميالتعل أنشطة يف نشطُت غَت طلبة وجود إىل ميالتعل أنشطة تشَت. (ه
 .اخلطة مع يتوافق الوقت استخدام أن ميالتعل أنشطة توضح. (و
 

 مطلوباً  يزال ال الدورة تكرار أن استنتاج ميكن ،التأمل نتائج إىل استناداً 
 اسًتاتيجية تطبيق خالل من ميالتعل أنشطة يف لطلبةل والنشاط القراءة مهارة لتحسُت

 الصف طلبةلل العربية باللغة القراءة مهارة لًتقية الصغَتة اجملموعة مناقشة ميتعلال
 .الثانوية أمباراوا YPPTQMHادلدرسة  يف السابع

 األوىل، الدورة يف حتقق الذي النجاح على واحملافظة الضعف نقاط لتصحيح
 :التايل النحو على الثانية الدورة إجراء ميكن
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 .صعوبات من يعانون الذين طلبةلل احلافز توفَت. (أ
 .صعوبات يواجهون الذين طلبةلل أكثر توجيو. (ب
 .كافأةوادل التقدير اعطاء. (ج
 

 الثانية الدورة من العملتنفيذ  بيانات عرض. 4
 اليت ادلادة يعد مث ،( RPP) ميالتعل تنفيذ خطة أوالً  ادلعلم يعد م،يالتعل عملية قبل

 من الثانية الدورة تتكون األوىل، الدورة مثل. ميالتعل تقييم أداة ويطور استخدامها سيتم
 وادلالحظة والتنفيذ التخطيط حتسُت مراحل وىي مراحل، أربع إىل تنقسم اليت عملال تنفيذ

 :التايل النحو على مرحلة كل شرح ميكن بالتفصيل،. دورة تشكل اليت والتأمل
 التخطيط تحسين مرحلة. (1

 الدورة يف أملالت نتائج إىل استناًدا ميالتعل على حتسينات بإدخال الباحثة قومت
 :ادلنفذة األنشطة مع ويزيد جيدة قيمة ينتج الثانية الدورة يف أنو حبيث األوىل،

 الصغَتة اجملموعة مناقشة ميالتعل اسًتاتيجية مع ميالتعل تنفيذ خطة جعل. (أ
 ميالتعل وسائل إعداد. (ب
 ادلالحظة صحائف جعل. (ج
 وبشكل رلموعات يف الطلبة قبل من إكماذلا سيتم طلبةلل عمل أوراق إنشاء. (د

 فردي
 دلهارة القراءة التعلم نتائج دلعرفة اختبار أداة إعداد. (ه
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 التَ ْعرِْيف   حول العربية القصة مواد إعطاء خالل من أجريت اليت االختبار
  .اْلَمْدَرَسة يف  بِالَعاِمِلُْتَ 
 

ر س ة  : الت  ع ر ي ف  ة  ص  ق  ل  ا    ب الع ام ل ي ن  ف ي ال م د 
َىَذا ¸ أَنَا طَاِلٌب, ِإمسِْْى َأمْحَْد إِبْ َرِىْيم, َوَىِذِه أ ْخيِتْ, ِامْس َها َعاِئَشَة ِىَي طَالِِبةٌ 

 األ ْسَتاْذ س َلْيَماْن ى َو نَاِظر  اْلَمْدَرَسِة, َىَذا األ ْسَتْاذ ع َمْر ى َو م َدرٌِّس, َوَىِذِه األ ْسَتاَذة  
َلْة ِىَي م َوظ َفٌة, ى   يْ دِ شْ رَ  د  يِ ا الس  ذَ ىَ ¸َحِلْيَمْة ِىَي م َدرَِّسةٌ  ِيَدة  نَِبي ْ َو م َوظ ٌف , َو َىِذِه الس 

َوَىَذا الس ِيد  ِإمْسَاِعْيل ى َو أَِمُْت  اْلَمْكَتَبِة, َىَذا َخاِدٌم, َوَىِذِه َخاِدَمٌة. اخْلَاِدم  ِامْس و  َسِلْيم 
 ة  ِامْس َها لَْيِلي.َواخْلَاِدمَ 

َىَذا بَِائٌع َوَىِذِه بَائَِعٌة. اْلَباِئع  ِامْس و  َكَماْل َو الْبَائَِعة  ِامْس َها َكرمِْيَة. َىَذا زَلْم ْود ى َو 
 بَ و ٌب, َوَىَذا َصرْبِي ى َو َساِئٌق, زَلْم وْد ِمْن َجاَكْرَت َو َصرْبِي ِمْن بَاْند وْنج.

 

 العمل تنفيذ مرحلة(. 2
موجهة  يف 2718 سبتمرب 25 الثالثاء يوم الدورة ىذه يف العمل تنفيذ عقد

 وىي األوىل، الدورة يف النشاط بنفس القيام طلبةلل ميكن حصص لثالث واحدة
 small) صغَتةال موعةاجمل مناقشة ميالتعل اسًتاتيجية تطبيق باستخدام احملتوى تسليم

group discussion.). 
 على وعالوة. الطلبة معا عليها الرد يتم اليت التحية بقول ميالتعل ادلعلم يبدأ

 قادرا ىو شيفا وىي حتقيقها، ينبغي اليت ميالتعل أىداف ما إيصال والباحثة ذلك،



61 
 

 قصص عن ادلواد فهم على قادرا الطلبة ىو حتقيقها ادلراد التعليمية األىداف فهم على
 .ادلفردات معاين وفهم ادلواد، يف

 ،ةالباحثتراجع  ادلواد تسليم قبل ولكن ادلواد، من شرح اىل ادلعلم ينقل مث
 الدورة يف ميالتعل على السابقة، اجللسة يف يدرس كان الذي الدرس من القليل كررت

 اليت يهم ما حيث ،الطلبة يفهم مل اليت ادلواد وشرح ادلادية األوىل الدورة وتتكرر الثانية
 .األوىل الدورة يف نهائيال االختبار نتائج من الطلبة يفهمها مل

 

 األولية األنشطة( أ
 للبدء واالستعداد الدراسية الفصول الطلبة إىل دخولبعد  ميتعل بداية يف

 أجاب مث البسملةب ويفتح التعليم التحية ادلعلمقول  مث ومنظم، اذلدوء مع ميتعل يف
 لطلبةويدعو ا احلضوركشف  ادلعلميقرأ . معا البسملة ونويقول معا التحية الطلبة
 دعم إىل تفضي الدراسية الفصول اجلو حالةينظم و  تسلسل يف اآلخر تلو واحدا
 الطلبة واستعداد اللباس، من نظافة مقعد، موقف ينظم بطريقة ميالتعل عملية
 الصلة ذات وادلراجع والكتب ادلدرسية الكتب إعداد على الطلبة ويسأل ميللتعل

 .حتقيقها يتعُت اليت ميالتعل أىداف ونقل حاجة، والقرطاسية
 

 األساسية األنشطة( ب
 مث صغَتة، رلموعات إىل الطلبة الباحثة نقسموت األساسية، أنشطتها يف

 قصة عن قيل ما تقليد الطلبة أمر ومث مبكر وقت يف دراستها سيتم اليت ادلواد شرح
 القصة دلواد شرًحا ادلعلم يقدم عندما. ادلدرسة ادلواد يف العمل دراية العربية ادلربُت
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 ويفهمون االىتمام إىل الطلبة يلتفت ادلثال، سبيل على .وأمثلة شرحها مت اليت
 يوفر ذلك بعد. تعلمها مت اليت القصة مادة حول ادلالحظات من مزيًدا وجيرون
 ىناك كانت إذا( kosakata) ادلفردات مادة حول للتساؤل للطلبة الفرصة ادلعلم
 .الطلبة يفهمها مل معاين

 احملاضرة طريقة الستخدام فقط تليسالباحثة  ،موضوع عرض يف
 الطلبة خللق تسعى الباحثة ىنا ولكن فقط، صغَتةال موعةاجمل مناقشة واسًتاتيجية

 يشعرون ال الطلبة يتمكن حىت األسئلة، تقدمي إىل أيضا وطلب اإلجابة الناشطُت
 طريق عن شفويا واإلجابة األسئلة بإجراء ادلعلم يقوم ادلادة، تقدمي بعد. بادللل
 من العديد ألن للغاية مرضية والنتائج. عشوائي بشكل الطلبة من العديد تعيُت
 كان إذا الفرص ادلعلم يوفر. ادلقدمة األسئلة على اإلجابة ميكنهم ادلعينُت الطلبة
 .للمادة الطلبة فهم بعد. فهمها يتم مل أسئلة طرح يريدون طلبة ىناك

 

 الخاتمة( ج 
 تسليمها مت ما وتذكر أفضل فهم على الطلبة وحتفيز التقييم،ب ادلعلمقام 

 ترقية مهارة على رئيسي بشكل تسليمها مت اليت ادلواد حول طلبةلل ادلعلم قبل من
 .التَ ْعرِْيف  بِالَعاِمِلُْتَ يف اْلَمْدَرَسةِ  حول العربية قصة مبادة القراءة

 

 مالحظة( 3
 اليت ادلالحظات على وبناء. اإلجراء تنفيذ مع ىذه ادلالحظة مرحلة تنفيذ يتم

مناقشة  ميالتعل اسًتاتيجية تطبيق باستخدام وذلك الثانية، الدورة ىذه يف هبا القيام مت
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 القصة يف وصفها مت اليت ادلواد مع (Small Group Discussion) الصغَتة اجملموعة
 بدور الباحثة تقام التعليمية، األنشطة خالل. اْلَمْدَرَسةِ التَ ْعرِْيف  بِالَعاِمِلُْتَ يف  العربية
 اهتأعد اليت األدوات على ادلالحظة أوراق بتسجيل قامت الذي وادلراقب ادلعلم

 يف اتباع حبماس جاءت جيدة الطلبة والنشاط الثانية، الدورة يف ادلالحظة. الباحث
 رلموعات إىل الطلبة تقسيم مت األساسية، ألنشطة دخول. موالتعل   التعليم أنشطة
 مناقشة أيضا الطلبةو  ادلدرسة يف األنشطة حول العربية اللغة مواد قصة وتفسَت دلناقشة

 أنشطة يف حبماس يشاركون الطلبةو  الباحثة ايقرأى ما جيد بشكل الطلبة حياكي. ادلواد
 Small Groupالصغَتة ) جملموعة مناقشة اسًتاتيجية استخدام طريق عن ميالتعل

Discussion). 
 ةالثاني للدورة النهائي االختبار ونتائج .2

 مناقشة ميالتعل اسًتاتيجية تطبيق مع ادلواد إعطاء النهائي االختبار تنفيذ مت
 يف النهائي االختبار نتائج على وبناء. (Small Group Discussion) صغَتةال موعةاجمل

 اليت والبيانات مضى، وقت من أفضل قيمة ىناك النتائج أن إىل شار قد الثانية الدورة
 .ادللحق يف عليها العثور ميكن

 حُت يف ،:62.5 ىو األوىل الدورة يف الققيمة متوسط خالل من ذلك ويتضح
 يف إليو ينظر أن ميكن التفاصيل من دلزيد:. 77.5 الثانية دورةلل النهائي االختبار كانت
 :التايل اجلدول
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 صغَتةال موعةاجمل مناقشة ميالتعل اسًتاتيجيةبتطبيق  طلبةلل النهائي االختبار نتائج
(Small Group Discussion.للدورة الثانية ) 

5
 

 قيمة المتوسط نوع االختبار
 %62,5 االختبار النهائية للدورة االوىل

 %77,5 االختبار النهائية للدورة الثانية

 
 يف العربية اللغة ميتعل عملية إليها توصلت اليت النتائج على احلصول مت مث 

 .متوقع ىو كما تشغيلها ومت جيد بشكل أةالقر  مهارة تعلم
 العربية اللغة قراءة دلهارة اختبار قيمة يف الزيادة مالحظة ميكن أعاله اجلدول من

 .التايل البياين الرسم يف الطلبة لدى

                                                             
5 Dokumentasi hasil Post tes akhir siklus II, tanggal 25 September  2018 
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 بو القيام مت اليت البحث نتائج أن نرى أن ميكن أعاله البياين الرسم على وبناء
 مع بادلقارنة دورة كل يف تغيَت ىناك يكون الثانية والدورة األوىل الدورة باستخدام

  الباحثة. قبل من السابق عليها احلصول مت قد األولية البيانات
 

 التأمل( 4
 على احلصول يتم ،الباحثة هبا أدليت اليت ادلالحظات نتائج إىل استنادا

 ميكن. الثانية الدورة ىذه يف دلهارة القراءة اللغة العربية ميالتعل تنفيذ يف عامة صورة
 للربيد، النهائي االختبار نتائج على أملالت أنشطة مالحظات نتائج على احلصول

 :التالية النقاط ، الثانية الدورة يف ادلالحظات نتائج
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 حتسنا شهدت الثانية دورةال تنفيذبعد  النهائياالختبار  يف الطلبة تقييم نتائج. أ(
ىناك  أن يعٍت وىذا األوىل، الدورة يف النهائي االختبار نتائج مع بادلقارنة كبَتا

 على ادلواد. الطلبةزيادة يف فهم 
 بنسبة ارتفعت قد الطلبة لدى العربية اللغة قراءة مهارة أن ادلعروف منب(. 
 :.77.5 إىل لتصل: 62.5
علم نشاط يوضحج(. 

 
 .جًدا جيدة فئة يف اإلجراء صلاح معدل ادل

 يدل وىذا ، للغاية جيدة فئة يف اإلجراء صلاح معدل الطلبة النشاط يبُتد(. 
 .العربية اللغة سدر  ألخذ الطلبة محاس على

 .ميالتعل أنشطة على ادلشاركة يف الطلبة نشاط مدى ميالتعل أنشطة توضحه(. 
 

 العمل تنفيذ بعد أنو ستنتجميكن ن التأمل نتيجة سبق ما التفسَت على وبناء
 تسَت القادم الن ميالتعل ألنشطة للدورة و ليس ىناك احلاجة على الثانية الدورة على

 ادلقبلة دورة تنفيذ يتم باحثةال فإن النجاح، للمعايَت وفقا ادلوضوعة للخطط وفقا الدورة
 Small) صغَتةال اجملموعة مناقشة ميالتعل اسًتاتيجية تطبيق يف الثانية الدورة صلاح بسبب

Group Discussion) مدرسة يف السابع للصف العربيةاللغة  القراءة ترقية مهارة يف 
YPPTQMH الثانوية أمباراوا. 
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 البحث العثور علىج. 
 العديد ىناك الثانية، والدورة األوىل الدورة من الباحثة اهتأجرا الذي البحث إىل استناداً 

 :التايل النحو على عليها احلصول مت اليت النتائج من
 مناقشة ميالتعل اسًتاتيجية استخدام يف الطلبة نشاط يف ملحوظة ترقية ىناك .1

 األوىل الدورة يف اللغة العربية (Small Group Discussion) الصغَتة اجملموعة
 .الزمالء مالحظات بواسطة قياسها مت كما السابع الصف طلبةل الثانية والدورة

 االختبار من نتائج معرفة بعد ملحوظ بشكل الطلبة ميتعل نتائج يف زيادة ىناك .2
 مناقشة ميالتعل اسًتاتيجية استخدام مع الثانية دورةالو  األوىل النهائي للدورة

 الدورة يف العربية اللغة ميتعل على (Small Group Discussion) صغَتةال موعةاجمل
 .االختبارب مقاسا السابع الصف طلبةل الثانية والدورة األوىل

 مناقش اسًتاتيجية استخدامب ميتعل يف الطلبة النشاط يف كبَتة ترقية ىناك .3
 من احلماس روح من الواضح فمن ،(Small Group Discussion) صغَتةال موعةاجمل

 .مالتعل   على الطلبة
 استخدام ألن وذلك الدرس، لالستمتاع وسعيدة نشاطا أكثر تبدو الطلبة .4

 حيث (Small Group Discussion) صغَتةال موعةاجمل مناقشة ميالتعل اسًتاتيجية
 أن حىت شلال وليس لالىتمام مثَتة ىي اليت االسًتاتيجية مع تدرس مل الطلبة
 .محاسا أكثر ىم الطلبة
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 البحث نتائج مناقشةد. 
 Small) صغَتةال موعةاجمل مناقشة ميالتعل اسًتاتيجية ىذه ميالتعل عملية تستخدم

Group Discussion) ميالتعل اسًتاتيجية اختيار يف والسبب مواد، وسيلة/  للتوصيل كأداة 
 للعثور الطلبة دعوة يريد ادلعلم أن ىو (Small Group Discussion) صغَتةال موعةاجمل مناقشة

 يف ادلعلوماتية ادلقابالت أو األشياء حول واحلقائق والتصنيفات، واخلصائص، ادلفاىيم، على
الثانوية  YPPTQMH مدرسة  يف السابع الصف طلبةل خاصة العربية القراءة مهارة ترقية

 .أمباراوا
 للبيانات األولية القيمة معرفة ىو ةالباحث اهب تقام الذي األول النشاط كان

 لدى األولية القراءة مهارة مستوى حتديد منها الغرض وكان ،( tes awal) األول االختبار
 بعد. ادلدرسية األنشطة مع العربية الكتابة قراءة وىي ادلطلوبة، بادلواد يتعلق فيما الطلبة
 اليت البحث بتصميم الباحثة تقام مث ادلادية، للمتطلبات الطلبة فهم مستوى مدى معرفة
 .ميالتعل عملية يف تنفيذىا سيتم

 أنشطة، ثالثة إىل دورة كل تنقسم دورتُت من ىذا البحث يف ميالتعل تنفيذ يتكون
 األويل النشاط دفهت. )اخلادتة( النهائية واألنشطة األساسية واألنشطة األولية األنشطة مها
 ادلواد بسهولة يفهمون سوف مللتعل   ادلستعدين الطلبة ألن م،يللتعل الطلبة إعداد إىل

 .ادلعروضة
 ىذا. حوذلم مبا وربطهم ميالتعل أىداف بنقل أوالً  الباحثة قومت األولية، األنشطة

 .مالتعل   يف وموجهُت زلفزين يصبحوا حىت تعلمو جيب ما الطلبة يعرف لكي
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 موعةاجمل مناقشة ميالتعل اسًتاتيجية تطبيق الباحثة تاستخدم ،ةاألساسي األنشطة
 رلموعة على تنطوي اليت منظمة عملية ىو الفهم حيث( Small Group Discussion) صغَتةال

 وحل القرارات واختاذ ادلعلومات، تبادل لغرض تعاونية يف لوجو وجها التفاعل يف األفراد من
 .ادلشكالت

 Small Group) صغَتةال موعةاجمل مناقشة ميالتعل اسًتاتيجيةب التعليم يف 6

Discussion )بُت التعاون يكون سوف واليت مناقشتها سيتم اليت ادلسألة لتسوية تقسيم سيتم 
 .اجملموعة أعضاء من عضو كل من مشارك أو الفاعل ودورىا زمالئوو  اجملموعة أعضاء

7 
 ىذا يهدف. الطلبة مع ادلواد ةالباحث تاستنتج ،دورة كاحدة يف النهائي النشاط يف

 كوسيلةالنهائي   االختبار أيضا الباحثة أجريت. التذكر يف أسهل للمادة الطلبة فهم جعل إىل
 االختبار، قبل النتائج بدأت الزيادة حتديد ىو ذلك من واذلدف للمادة، الطلبة فهم لتقييم

 الثانية. دورةلل النهائي االختبارو  االوىل دورةلل النهائي واالختبار
الثانوية  YPPTQMH مدرسة  يف والتوثيق واالختبارات ادلالحظة نتائج إىل استناداً 

مشكلة  على اإلجابة إىل هتدف واليت ةادلؤلف هاتقدم اليت احلقيقة واختبار إثبات يف أمباراوا
 :وىي األول الباب يف البحث

 (Small Group Discussionالصغَتة ) مناقشة اجملموعة التعليم اسًتاتيجية تطبيق "ىل
الثانوية  YPPTQMHمبدرسة  السابع للطلبة الصف اللغة العربية القراءة مهارة ميكن أن ترقي

 :التايل البياين الرسم خالل من الًتقية حتليل إثبات ميكن ؟".أمبارو

                                                             
6
Ahmad Nasir Ari Bowo, “Small Group  Discussion Berbasis  Reading Guide untuk 

peningkatan keaktifan dan hasil belajar PKn siswa MTs” Jurnal : pendidikan pancasila dan 

kewarganegaraan, ISSN: 1907-2341, Vol. 5 No.2,(2014), hlm.07 
7
Nurhayati , “ upaya meningkatkan hasil belajar IPA dengan penerapan strategi pembelajaran 

small group discussion pada materi pokok bahasa perubahan bentuk energi di kelas VIII SMP kemala 

bhayangkara banda aceh” Jurnal : Media Inovasi Edukasi, Vol.2, No.07,(2016), hlm.47 
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 يف تغيَت ىناك يكون الثانية والدورة األوىل الدورة باستخدام بو القيام مت الذي البحث
 .الباحثة قبل من السابق عليها احلصول مت قد األولية البيانات مع بادلقارنة دورة كل

 بو القيام مت اليت البحث نتائج أن نرى أن ميكن أعاله البياين الرسم على وبناء
 البيانات مع بادلقارنة دورة كل يف تغيَت ىناك يكون الثانية والدورة األوىل الدورة باستخدام

 .السابق الباحثُت قبل من عليها احلصول مت قد األولية
 موعةاجمل مناقشة ميالتعل اسًتاتيجية تنفيذ باستخدام العربية اللغة تعليم مع حىت

 الصف للطلبة العربية اللغة يف القراءة ترقية مهارة يف( Small Group Discussion) صغَتةال
 العربية اللغة القراءة مهارة نتائج ترقية وميكن ،الثانوية أمباراوا  YPPTQMH السابع مبدرسة
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 25 إىل يصل ما أكملوا الذين الطلبة القيمة متوسط خالل من ذلك توضيح يتم. لطلبة
 KKM 77 فوق القيم مع الطلبة من االنتهاء مت الثانية الدورة يف بينما:. 62.5 بنسبة طالًبا

 الباحثة ستنتجت عليها، احلصول مت اليت البيانات مع:.  77.5 بنسبة اطالب 31 إىل يصل ما
 ميالتعل باسًتاتيجية تطبيق خالل من جيد بشكل ترقي أن ميكن العربية القراءة مهارة أن

 (.Small Group Discussion) صغَتةال موعةاجمل مناقشة

 (Small Group Discussion) صغَتةال موعةاجمل مناقشة ميالتعل باسًتاتيجية تطبيق
 مناقشة ميالتعل باسًتاتيجية تطبيق" بعنوان fitriani retno اهتكتب اليت رللة يف ادلستخدمة

 األحياء علم متعل   يف لًتقية النشاط الطلبة (Small Group Discussion) صغَتةال موعةاجمل
 مناقشة ميالتعل اسًتاتيجية أثبتت رؤية وميكن". سوراكارتا 4 اجلكومية مبدرسة ادلهنية العالية

 قيمة نتائج يف الطلبة النشاط ترقي أن ميكن( Small Group Discussion) صغَتةال موعةاجمل
 (Small Group Discussion) صغَتةال موعةاجمل مناقشة ميالتعل اسًتاتيجية ستخداما يف ورد

 ال ما األحياء علم متعل   يف الطلبة النشاط ترقية على قادرةىذه اسًتاتيجية  ثالبح لنتائج
 يتم عندما النشاط ترقية مالحظة ميكن. طالبا 37 من الطلبة من:( 84) 31 عن يقل

 .آرائهم عن الطلبة يعرب وعندما أسئلة الطلبة إعطاء
8 

 اسًتاتيجية تطبيق" بعنوان Siwi Purwanti هاتكتب اليت اجمللة فإن ذلك، على وعالوة
 ونشاط مالتعل   نتائج لًتقية (Small Group Discussion) صغَتةال موعةاجمل مناقشة ميالتعل

 كل يف والبعدي القبلي االختبار قيمة من ينظر مالتعل   نتائج من يتضح كما". PGDS الطلبة

                                                             
8
Retno Fitriani, “ penerapan strategi pembelajaran small group discussion untuk 

meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran IPA Biologi SMK Negeri 4 Surakarta” Jurnal : Media 

Inovasi Edukasi, vol.5 No.2, (2014), hlm.98 
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واالختبار : 61.64 األول القبلي االختبار يف القيمة يف الدورة االوىل متوسط كان. دورة
  و: 71.93 كان القبلي االختبار يف الثاين الدورة القيمة ومتوسط ،: 68.79 النهائي

 واإلجابة األسئلة طرحل نشطة كانت الطلبة االوىل دورةيف ال:. 81.56 واالختبار النهائي
 بلغ النشطُت الطلبة الثانية الدورة يف شخصا، 37 ىناك كان ومهمة ومناقشة األسئلة على
 .شخصا 42

9 
 ميالتعل اسًتاتيجية تنفيذ" عنوان مع Nurhidayati اليت كتبتها رللة ذلك، على وعالوة

لطلبة ل علم االحياء مالتعل   نتائج قيةلًت  (Small Group Discussion) صغَتةال موعةاجمل مناقشة
 مناقشة ميالتعل اسًتاتيجية". آتشيو مبدرسة الكماال بياصلكاري الثانوية الصف الثامن 

علم االحياء  مالتعل   نتائجم كانت ميكن رقيت( Small Group Discussion) صغَتةال موعةاجمل
 الطلبة األوىل، الدورة هناية يف آتشيو للطلبة الصف الثامن مبدرسة الكماال بياصلكاري الثانوية 

 إىل يصل ما يكملوا مل الذين الطلبةو  ،(طالبا 14: )77 إىل تصل مالتعل   إتقان حتقيق على
( طالبا 17: ) 85 إىل يصل ما فإن الثانية، الدورة هناية يف أنو حُت يف ، طالبا( 6: )37
 10 .التعلم بعد حيققوا مل( طلبة 3: ) 15 إىل يصل وما اكتملت قد

 جيب ادلعلمُت بأن ميكن اعطاء االقًتاحات أعاله، ادلذكورة النتائج من استنتاجات
 لًتقية مهارة  ،(Small Group Discussion) صغَتةال موعةاجمل مناقشة ميالتعل اسًتاتيجية تنفيذ

                                                             
9
Siwi Purwanti, “Application of small group discussion to improve learning outcomes and 

activeness of PGDS student” Journal: dialectics majors PGSD, ISSN: 2089-3876, Vol.7 No.1 

March(2017), hlm 19 
10

 Nurhidayati, “ penerapan strategi small group discussion untuk meningkatkan hasil belajar 

IPA kelas VIII Kemala Bhayangkari Aceh” Jurnal : Media Inovasi Edukasi, Vol.2, No.07,(2016) 

hlm.49 
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 نتائج ترقية من تتمكن حىت بادلوضوع دلعرفة راحو الطلبة وفضول ورغبة يف التعلم القراءة
 .طلبةلل مالتعل  

 Small) صغَتةال موعةاجمل مناقشة ميالتعل اسًتاتيجية تطبيق مع العربية اللغة ميتعل

Group Discussion) اللغة العربية للطلبة الصف مبدرسة   القراءة لًتقية مهارةYPPTQMH  
 من الرغم على ،الباحثة قبل من متوقع ىو وكما ناجح دورتُتعلى  قدر وقدأمباراوا  الثانوية

 كل تنفيذ يف ولكن القصور أوجو ىناك يزال ال العربية اللغة القراءة مهارة ميالتعل تنفيذ أن
 .التالية للدورة عملال وتنفيذ ختطيط على سيناتحت إجراء يتم دورة،
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 الخامس الباب
 واالقتراحات االستنتاجات

 
 االستنتاجات . أ

 ،الصف السابع يف إرجااؤه مت الذي الدراسي الفصل يف رجاا اإل البحث إىل استناًدا
 :كالتايلاالستنتاج   متالثانوية أمباراوا  YPPTQMHمبدرسة 

 Small Group) الصغرية اجملموعة مناقشة ميالتعل "اسًتاتيجية استخدام متّكن .1

Discussion) "الطلبة قيمة من العديد من يتضح كما العابية باللغة القاا ة لًتقية مهارة 
 .KKM دررجة على حصلوا الذين

( متكنت لًتقية Small Group Discussion) الصغرية اجملموعة مناقشة ميالتعل اسًتاتيجية .2
 دورة، كل يف الطلبة خمارجات التعّلم يف الزيادة من يتضح كماالعابية   باللغة القاا ة مهارة

 ٪.77.5 بلغت الثانية الدورة ويف٪ 62.5 األوىل الدورة يف
 Small) الصغرية اجملموعة مناقشة ميالتعل اسًتاتيجية تطبيق مع الطلبة نشاط رقيت .3

Group Discussion )العابية اللغة ميتعل يف. 
 ماحلة خالل الطلبة ملخارجات التعّلم الًتقي بياينال اسمال ورجودب املصاغة الفاضية أثبتت .4

 .الثانية والدورة األوىل والدورة البحث، قبل ما
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 قتراحاتاالب.
 لًتقية اقًتاحات عدة ةالباحث تقدم واستنتارجاهتا، البحث بنتائج االهتمام خالل من

 .لطلبةل العابية القاا ة مهارة
 

 للمعلمين. 1
 Small Group) الصغرية اجملموعة مناقشة ميالتعل اسًتاتيجية تطبيق الضاوري من. (أ

Discussion )للطلبة العابية القاا ة مهارة لًتقية العابيةاللغة  القاا ة مهارة ميتعل يف. 
 الطلبة إعطا  املعلم على جيب العابية، اللغة ميتعل مادة املعلم يوفا أن بعدب(. 
 .العابية املفادات إتقان يف إسًتاتيجيتهم لتطبيق الوقت
 القاا ة مهارة لًتقية يتمكنوا حىت دعمهم على الطلبة حتفيز املعلمني على جيبج(. و 
 .العابية باللغة

 

 للطلبة. 2
 تطبيق حول املعلم شاح إىل االهتمام الطلبة على جيب ،البحث نتائج على بنا ً . (أ

 ميتعل يف( Small Group Discussion) الصغرية اجملموعة مناقشة ميالتعل اسًتاتيجية
 العابية القاا ة مهارة ميكن أن تاقي العابية اللغة ميتعل تنفيذ سيوفا. العابية اللغة

 .للطلبة
 تنفيذ يف فعاالً  دوراً  يلعبوا أن الطلبة جلميع ميكن العابية، اللغة ميتعل يفب(. 

 النهاية ويف ( Small Group Discussion) الصغرية اجملموعة مناقشة ميالتعل اسًتاتيجية
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 دراستها متت اليت املواد واستيعاب العابية باللغة ليفهمون مهارة القاا ة الطلبة يتمكن
 .رجيداً 
  اآلخاين الطلبة من أكثا العابية اللغة يف مهارات الذين ميلكون الطلبةعلى  جيبج(. 

 ميتعل يتقنوا مل الذين الطلبة أن حني يف. اآلخاين الطلبة مع قدراهتم مشاركة ميكنهم
 .املادة فهموا الذين اآلخاين الطلبة مع موالتعلّ  األسئلة طاح عليهم جيب العابية، اللغة



 مراجع
Abdurochman, Bahasa Arab Dan Metode Pembelajarannya, CV . Anugrah Utama      

Raharja, 2013. 

Ahmad Warson Munawwir, Al- Munawwir Kamus Arab- Indonesia: Surabaya: 

pustaka Progresif cet.,ke-14 1997 

Asri Budiningsih, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta : PT Rineka Cipta 2005 

Benidiktus Tanujaya dan Jeninne Mumu, Penelitian Tindakan Kelas :Yogyakarta, 

Media Akademi,2016 

Cholid Narbuko, dan Abu Ahmadi, Metode Penelitian, Bandung: Alfabeta,2016 

ISJONI, Cooperative Learning Efektifitas Pembelajaran Kelompok: Bandung: 

alfabeta cet.,ke -8 2014 

Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik, Jakarta: PT Rineka 

Cipta,2011 

Muhammad Ali Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab: Yogyakarta, Basan 

Publishing cet.,ke-11 2010 

Muhammad Thobroni dan Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran. Yogyakarta: CV 

Ar-Ruzz Media, 2013 

Robert E. Slavin Psikologi Pendidikan: Teori dan Praktik, Jakarta PT: 

Index,2011.cet,ke-9 

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D,Bandung: Alfabeta,2010 

Suharsimi Arikunto, Suharjono, Supardi, Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta: Bumi 

Aksara,2015 

Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, UIN- Maliki 

Press,2011 

S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: PT Rineka Cipta,2004 

Sudjana, Metode Statistika, Bandung: Tarsito, 2011 



Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran Bahasa Arab: Yogyakarta: 

DIVA Press cet.ke-1 2016 

Zulhannan, Tekhnik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada., 2014 cet.ke-1 

Tofik Hidayat, “ Strategi pembelajaran qiro’ah di MTs Ma’arif NU 1 Ajibarang 

kabupaten banyumas”. 

Wahyu Styoningsih, “ Penerapan Strategi Small Group Discussion sebagai 

Peningkatan Kemampuan Berbicara Bahasa Arab K elas VII di MTs Negeri 

Gombong. 

Ahmad Nasir Ari Bowo. 2014, Small Group Discussion Berbasis Reading Guide 

untuk Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar Pkn Siswa MTs, Jurnal: 

pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, ISSN: 1907-2341, Vol.5 No.2 

Nurhayati, 2016, Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA dengan Penerapan Strategi 

Pembelajaran Small Group Discussion pada materi pokok bahasan perubahan 

bentuk energi di kelas VIII SMP Kemala Bhayangkara Banda Aceh, Jurnal: 

Media Inovasi Edukasi, Vol.2, No.07 

Retno Fitriani, Penerapan Strategi Small Group Discusiion untuk Meningkatkan 

Keaktifan dalam Pembelajaran IPA Biologi SMK Negeri 4  Surakarta, Jurnal: 

Media Inovasi Edukasi, Vol-5 No.2 

 

 

 

 

 


	COVER 2.pdf (p.1)
	HALAMAN JUDUL 2.pdf (p.2-3)
	Abstrak Ulvi sudah divalidasi.pdf (p.4)
	MOTTO.pdf (p.5)
	PERSEMBAHAN.pdf (p.6)
	RIWAYAT HIDUP.pdf (p.7)
	KATA PENGANTAR.pdf (p.8-10)
	DAFTAR ISI.pdf (p.11-16)
	DAFTAR TABEL.pdf (p.17)
	DAFTAR LAMPIRAN.pdf (p.18-19)
	BAB I.pdf (p.20-29)
	BAB II.pdf (p.30-48)
	BAB III.pdf (p.49-59)
	BAB IV.pdf (p.60-92)
	BAB V.pdf (p.93-95)
	مراجع1.pdf (p.96-97)

