
ٔ 
 

 الباب األول

لعب  ترقية مهارة القراءة من خالل تطبيق استراتيجيتى الرؤوس المرقمة و مقدمة
 مدرسة محمدية المتوسطة غيدونج تاتاءانب لدى طلبة الصف الثامن المبارة 

 
 7102/7102للعام الدراسي  

 علميةرسالة 

 

 التربية والتعليم الجامعية األولى في علم مقدمة لتكملة الشروط للحصول على الدرجة

 قسم تعليم اللغة العربية

 : أولياء فوزية واحدة  إعداد
 0100171100:  رقم القيد

 
 كلية التربية والتعليم

 جامعة رادين إينتان اإلسالمية الحكومية المبونج
 م 7102ه/ 0111

 



ٕ 
 

 numberedمهارة القراءة من خالل تطبيق استراتيجيتى الرؤوس المرقمة )ترقية 

heads together( ولعب المبارة )make a match الثامن ( لدى طلبة الصف الثامن 
 7102/7102مدرسة محمدية المتوسطة غيدونج تاتاءان للعام الدراسي ب

 
 رسالة علمية

 التربية والتعليم الدرجة الجامعية األولى في علمى للحصول علالالزمة مقدمة لتكملة الشروط 

 قسم تعليم اللغة العربية

 إعداد الطالبة

 أولياء فوزية واحدة  

0100171100       
     

 : الدكتور محمد أكمان شاه، الماجستير  المشرف األول
 : الدكتورةأيرلينا، الماجستيرة  المشرفة الثانية

 
 رادين إينتان اإلسالمية الحكومية المبونجكلية التربية والتعليمجامعة 

 م 7102ه / 0111
  



ٖ 
 

 ملخص  
( numbered heads togetherترقية مهارة القراءة من خالل تطبيق استراتيجيتى الرؤوس المرقمة )

 ( لدى طلبة الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة المحمدية make a matchولعب المبارة )
 7102/7102الدراسي غيدونج تاتاءان للعام 

 أولياء فوزية واحدة
مهارة القراءة ىي إحدى من ادلهارة اذلامة يف تعلم اللغة. اذلدف من مهارة القراءة ىو ترقية مهارة القراءة 

 make a( ولعب ادلبارة )numbered heads togetherمن خالل تطبيق اسًتاتيجيىت الرؤوس ادلرقمة )

matchٕٚٔٓدلدرسة ادلتوسطة احملمدية  غيدونج تاتاءان للعام الدراسي طلبة الصف الثامن با ( لدى/ٕٓٔٛ .
فمشكلة البحث اليت قدمتها الباحثة  يف ىذا البحث العلمي ىي: "ىل ؽلكن أن ترقي مهارة القراءة من خالل 

 ( لدىmake a match( ولعب ادلبارة )numbered heads togetherتطبيق اسًتاتيجيىت الرؤوس ادلرقمة )
 ؟ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓطلبة الصف الثامن بادلدرسة ادلتوسطة احملمدية  غيدونج تاتاءان للعام الدراسي 
موضع البحث يف ىذا البحث   .ىذا البحث ىو ْتث نوعي بنوع البحث اإلجرائي للصف الدراسي
ادلقابلة والوثائق طريقة ادلالحظة و ىو مدرس اللغة العربية وطلبة الصف الثامن.  مجعتها الباحثة البيانات من خالل 

يفي  البيانات وعرض وبعد مجع البايانات فتقوم الباحثة بتحليل البيانات من خالل اخلطوات التالية: ختواالختبار. 
 أما بيانات نائج البحث حللتها الباحثة بالستخدام النسبة ادلائوية. البيانات وحتقيق البيانات ورسم االستنتاج.
( numbered heads togetherسًتاتيجيىت الرؤوس ادلرقمة )تطبيق ايدل ىذا البحث على أن 

. ىذه احلالة ؽلكن طلبة الصف الثامن على ترقية مهارة القراءة  لدى ( قادرmake a matchولعب ادلبارة )
طالبا أو  ٖٕطالب من  ٛالطالقة يف القراءة ىو  يف الدورة األوىل الطلبة ىيالدورة نظرىا إىل وجود الًتقية يف كل 

. ويف الدورة ٓٙ،ٙٛطالبا أو %  ٖٕطالبا من  ٗٔالطالقة يف القراءة ىو  . ويف الدورة الثانية الطلبة ٖٗ،ٛٚ%
.  فيمكن االستنتاج منها أن مهارة ٖٚ،ٜٔطالبا أو %  ٖٕطالبا من  ٚٔالطالقة يف القراءة ىو  الثالثة الطلبة

( ولعب numbered heads togetherدلرقمة )القراءة ؽلكن أن ترقي من خالل تطبيق اسًتاتيجيىت الرؤوس ا
طلبة الصف الثامن بادلدرسة ادلتوسطة احملمدية  غيدونج تاتاءان للعام الدراسي  ( لدىmake a matchادلبارة )
  تصحيح اسًتاتيجية التعليم مهارة القراءة.لادلدرس يرجى . ولذلك ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ

 
 make a( ولعب ادلبارة )numbered heads togetherاسًتاتيجيىت الرؤوس ادلرقمة ) الكلمات ادليفاتيح: 

matchومهارة القراءة ، ) 
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 شعار

ِإنَّ اللََّو  ۖ  َوات َُّقوا اللََّو  ۖ  َواَل تَ َعاَونُوا َعَلى اإْلِْثِْ َواْلُعْدَواِن  ۖ  َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلِبِّ َوالت َّْقَوٰى 
 َشِديُد اْلِعَقابِ 

(Qs. Al-Maidah:2) 
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 إهداء

احلمد هلل رّب العادلُت، بالشكر إىل اهلل تعاىل، أىديت ىذه الرسالة العلمية 

 إىل:

أيب  سويتنو وأمي سيت ماروية احملبوبان الذاين ربياين ويرحامٍت باإلخالص  .ٔ

 الدوافع والتشجيعات خلقيا كانت أو ر وحانية.ويدعوان على صلاحي ويعطياين 

وايل مجيع أخواتى وأخواين  لطييفة وحسان احملبوبُت الذين اعطوين النشاطة و  .ٕ

 ادلرح  يف يومي.

مجيع احملاضرين واحملاضرات بإخالصهم وصِبىم يف تعليم العلوم ادلختليفة عسى  .ٖ

 ىذه العلوم منتيفعة وبركة و أصبحت عمل جارية.

 وبة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية  المبونج.جامعيت احملب .ٗ
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 ترجمة الباحثة

ولدت أولياء فوزية واحدة يف قرية فروى رغلوا منطقة نيجري كَتاتون مديرية 

، وىي ابنة األوىل من ادلتزوج سيد سويتنوا ٜٜٙٔسبتمبَت  ٕٙبيساوران يف التاريخ 

 وسيدة ماروية.

االبتدائية احلكومية األوىل فروى رغلوا بدأت الباحثة الدراسة من مدرسة 

. وبعد ذلك استمرت ٕٚٓٓمنطقة نيجري كَتاتون مديرية بيساوران، وقد دتت سنة 

دراستها يف معهد باب احلكمة كاليندى مدة سنتُت ْث إنتقلتها الباحثة إىل ادلدرسة 

يف .  ْث واصلت دراستها ٖٕٔٓادلتوسطة احملمدية األوىل غادينج رغلو ودتت سنة 

 . ٕٗٔٓادلدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية فرينجسيو ودتت سنة 

استمرت الباحثة دراستها إىل اجلامعة وىي ّتامعة رادين  ٕٗٔٓويف السنة 

 إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج يف كلية الًتبية والتعليم بقسم تعليم اللغة العربية. 
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 كلمة شكر وتقدير

مجيع النعم الكثَتة اليت أعطاه للباحثة  حىت تقدر على كتابة ىذه محدا هلل عز وجل على 

ترقية مهارة القراءة من خالل تطبيق استراتيجيتى  الرسالة العلمية مبوضوع :

( make a match( ولعب المبارة )numbered heads togetherالرؤوس المرقمة )

تاتاءان للعام  غيدونجلدى طلبة الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة المحمدية 

. والصالة والسالم على النيب الكرًن زلمد صلى اهلل عليو 7102/7102الدراسي 

 وسلم، وأصحاب ولو ومن تبعو بإحسان إىل يوم الدين.

ىذه الرسالة العلمية إلدتام الشروط للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل من  

 احلكومية المبونج.رادين إينتان اإلسالمية  كلية الًتبية والتعليم جامعة

كل  فبهذه ادلناسبة أن تقّدم الباحثة جزيل الشكر إىل مجيع األطراف على

 مشاركة وتشجيع. وباخلصوص إىل سادات األفاضيل: 

ادلاجستَت، كعميد كلية الًتبية والتعليم ّتامعة  األستاذ الدكتور احلاج خَت األنوار .ٔ

 رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

كرئيس قسم تعليم اللغة العربية واألستاذ  تاذ الدكتور سافري داود ادلاجستَتاألس  .ٕ

زلمد عيفيف أمراهلل كسيكريًت قسم تعليم اللغة العربية من كلية الًتبية والتعليم  

 ّتامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.
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لينا ادلاجستَتة  األستاذ زلمد أكمان شاه كادلشرف األول واألستاذة الدكتورة أير  .ٖ

كادلشرفة الثانية شكرا جزيال على تقدًن الوقت ومجيع االرشادات والتوجهات 

 إلدتام ىذه الرسالة العلمية.

مجيع احملاضرين واحملاضرات اللذين أعطوين علوما ومعرفة مدة الدراسة بكلية  .ٗ

 الًتبية والتعليم ّتامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

ألساتيذ واألستاذات ّتامعة ّتامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية مجيع ا .٘
 المبونج.

أشكر ىم خاصة ليفصل "أ"  من طلبة قسم تعليم اللغة العربية زمالء احملبوبُت .ٙ
 على تقدًن ادلساعدة والتشجيع لكتابة ىذه الرسالة العلمية.

أيو، والن، أسًتي مجيع أسريت ىو جدي احملبوب خوضاري، نوفيا، ميِت، رينيىت،  .ٚ
 وإؽليل الذين يصاحبوين يف احلال ادليفرح واحلزن.

ىم   UKMF-IBROH ٕٚٔٓزمالئي احملبوبُت يف اللجنة التنيفيذية الدائمة  .ٛ
أبدي، سوصلار،حليم، دييب، آنام، بيٍت، ييسي،لرى، بنيت، ريرين، ريتنو، ريكى، 
 ديوي، رسيت وحلدى شكرا جزيال على تقدًن اخلِبات والنصائح دائما باحلق.

ٜ.  SOKUAD 81  احملبوبُت ىم سوصلار، أنانج، إيدي، أتيكى، اندرياين وسري
مية ويصاحبوين دائما حىت أوتامي الذين يشجعوين إلدتام ىذه الرسالة العل

 وصلت إىل اجلهاد النهائية ّتامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.
مجيع األطراف الذي قد ساعدوا يف كتابة ىذه الرسالة العلمية ومل أذكرىم  .ٓٔ

 واحدا فواحدا
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وهبذا وعت الباحثة ْتثها كثَت من النقائص واخلطاءات وبعيد عن الكمال 
زلدودية ادلعرفة واخلِبة اليت دتتلكها الباحثة. فًتجى الباحثة النقد  والصواب، ألن

 واالقًتاحات لتكميل ىذه الرسالة العلمية. 
 
 

عسى اهلل أن يعطيهم الرمحة واذلداية كاجلزاء على إعطاء ادلساعدة 

على أن  ةالباحث ترجواالرشادات إلدتام ىذه الرسالة العلمية. وهبذه الرسالة العلمية 

اجلزاء حلسنهم بأحسن  عسى اهلل أن يعطيهم. رئُتاو نيفس الق اهلنيفس اْتثه نيفعي

 على مجيع ادلساعدة وادلشاركة. آمُت يا رب العادلُت. اجلزاء

 مٕٛٔٓنوفمبَت  ٜٔباندر المبونج 
 الباحثة
 

 أولياء فوزية واحدة
        ٕٔٗٔٔٓٓٓٔٔ  
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 محتويات البحث
 ا ...  .......................................................... صيفحة ادلوضوع

 ب .  .......................................................... البحث خصمل
 ج ..  .......................................................................افقةمو 

 د ...  .................................................... متحانتصديق جلنة اال
 ه ..  ....................................................................... شعار

 و ..  ................................................................... إىداء
 ز ...  .............................................................ترمجة الباحثة
 ح ..  ........................................................ تقديركلمةشكر و 

 ي .  .........................................................  زلتويات البحث
 م ..  ........................................................... قائمة اجلداول
 ن ..  ................................................................. قائمة الصور
 س ........................................................  قائمة ادللحقات

 الباب األول  : مقدمة
 ٔ ..  ................................................... توضيح ادلوضوع .أ 
 ٖ ..  ........................................... أسباب إختيار ادلوضوع   .ب 
 ٗ ..  ...................................................خليفيات البحث .ج 
 ٕٔ  ................................................. مشكالت البحث .د 
 ٖٔ  ............................................. وفوائد البحثأىداف  .ه 

 ٖٔ  ............................................... أىداف البحث .ٔ
 ٖٔ  ................................................  فائدة البحث .ٕ
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 النظري إلطارالباب الثاني : ا

 01  ............................................................. مهارة القراءةأ . 
 ٗٔ  ............................................تعريف مهارة القراءة .ٔ
 ٙٔ  ................................................ أىداف القراءة .ٕ
 ٛٔ  ................................................... أنواع القراءة .ٖ
ٗ. ( (NHT مهارة القراء……………………………… 

  
   ` ..……………خطوات تعليم مادة القراءة .٘

  
  .  ............................... (NHTالرؤوس المرقمة )ب . استراتيجية 

   .................... NHT)تعريف استراتيجية الرؤوس المرقمة ) .ٔ
  ................................. (NHTالرؤوس ادلرقمة) خطوات تعليم اسًتاتيجية .ٕ
  ............................ (NHT)الرؤوس ادلرقمة  ادلزايا و العيوب السًتاتيجية  .ٖ

   ................................ (Make A Matchاستراتيجية لعب المبارة)ج.
  ................. (Make A Matchتعريف استراتيجية لعب المبارة) .ٔ
  ............ (Make A Matchاسًتاتيجية لعب ادلبارة )خطوات تعليم  .ٕ
  ........... (Make A Matchادلزايا و العيوب السًتاتيجيةلعب ادلبارة ) .ٖ

 (NHTاستخدام استراتيجيتى الرؤوس المرقمة) د.
  ................ ه ( في تعليم القراءة الجهريةMake A Matchو لعب المبارة)

  ...................................................... عمل الفرضيةه. 
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 منهج البحثالباب الثالث  : 
  .................................................. نوعالبحث . ب
  ............................................... البحثإعداد  . ت
  ............................................. مكان البحث  .ٔ
  ............................................. موضع البحث .ٕ
  ...................................... زمان وموضوع البحث .ٖ

  ........................................................ ج. خطة اإلجراء
  ................................................. أدوات جمع البيانات. د

  .............................................. أساليب تحليل البياناته. 
 

  ............................................ نتيجة البحث وبحثهالرابع  : االباب
  ............ تاتاءانصورة العام لمدرسة المتوسطة المحمدية غيدونج  . أ

  ................................................... عرض البيانات . ب
  ............................................ نتيجة البحث و بحثها . ج
 

  .................................. خالصة اقتراحات واختتامالباب الخامس  : 
  ..........................................................  خالصة .أ 
  .........................................................  اقتراحات .ب 
  ............................................................ اختتام .ج 
 ومصادره مراجع
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 27 ..............  .... المتوسطة المحمدية غيدونج تاتاءان: بيانات المدرسين بالمدرسة 7جدول 
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 : توزيع فرقة تعليم  مهارة القراءة عند طلبة الصف الثامن للدورة الثالثة بالمدرسة 2جدول 

 90 ..............  .......................................... المتوسطة المحمدية غيدونج تاتاءان
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 قائمة الصور

 
 بيانات اختبار مهارة القراءة للدورة األولى لدى طلبة الصف  :الرسم البيان األول

 013 ...........  ................ الثامن بالمدرسة المتوسطة المحمدية غيدونج تاتاءان
 لدى طلبة الصف  ثانيةتبار مهارة القراءة للدورة البيانات اخ :الرسم البيان الثاني
 015 ...........  ................ المتوسطة المحمدية غيدونج تاتاءانالثامن بالمدرسة 

 لدى طلبة الصف  ثالثةتبار مهارة القراءة للدورة البيانات اخ:الرسم البيان الثالث
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رسة المتوسطة المحمدية غيدونج الدورة الثانية لدى طلبة الصف الثامن بالمد
 007 تاتاءان
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بيانات ترقية مهارة القراءة  من خالل تطبيق استراتيجيتى : الرسم البيان السابع
(Numbered Heads Together  ( ولعب المبارة )Make A Match لدى طلبة )

 003 ...........  ..... الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة المحمدية غيدونج تاتاءان
ترقية مهارة القراءة  من خالل تطبيق استراتيجيتى الرؤوس : منالرسم البياناثا
( لدى Make A Match( ولعب المبارة )  Numbered Heads Togetherالمرقمة )

 005 ...........  طلبة الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة المحمدية غيدونج تاتاءان
لرؤوس توزن مهارة القراءة  من خالل تطبيق استراتيجيتى ا: الرسم البياناتاسع

( في Make A Match( ولعب المبارة )  Numbered Heads Togetherالمرقمة )
الدورة الثالثة لدى طلبة الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة المحمدية غيدونج 

 002 تاتاءان
ترقية مهارة القراءة من خالل تطبيق استراتيجيتى الرؤوس : الرسم البيانالعاشر

( في Make A Match( ولعب المبارة )  Numbered Heads Togetherالمرقمة )
الدورة الثالثة  لدى طلبة الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة المحمدية غيدونج 

 002 تاتاءان
 
 

ترقية مهارة القراءة من خالل تطبيق استراتيجيتى الرؤوس : احدى عشرالرسم البيان 
(  لدى Make A Matchولعب المبارة )(   Numbered Heads Togetherالمرقمة )

 طلبة الصف الثامن 
 071 ...........  ....................... بالمدرسة المتوسطة المحمدية غيدونج تاتاءان



ٔٛ 

 

ترقية مهارة القراءة من خالل تطبيق استراتيجيتى الرؤوس  الثانية عشرالرسم البيان 
(  لدى Make A Match( ولعب المبارة )  Numbered Heads Togetherالمرقمة )

الثامن بالمدرسة المتوسطة المحمدية غيدونج تاتاءانطلبة الصف 
 ………………………. 073    

  



ٜٔ 

 

 
 

 توضيح الموضوع . أ

رقية مهارة القراءة من خالل تطبيق ىو "تالعلمي ادلوضوع ذلذا البحث 

 make a( ولعب ادلبارة )numbered heads togetherاسًتاتيجيىت الرؤوس ادلرقمة )

match غيدونج تاتاءان للعام مبدرسة زلمدية ادلتوسطة ( لدى طلبة الصف الثامن

لتجنب عن األخطاء ىف فهم و تيفسَت االصطالحات ". ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓالدراسي 

 :ببياهنا تيفصيال ةقوم الباحثتس ،الكثَتة ادلوجودة ىف ىذا ادلوضوع

 مهارة القراءة  .ٔ

أخرى  وأما ادلهاراتاألساسية يف تعلم اللغة،  القراءة ىي إحدى من ادلهارات

عليها القارئ القراءة ىي عملية اليت تؤثر  ٔىي اإلستماع والكالم والكتابة.

أو ادلعلومات من الكاتب من خالل وسائل الكلمة أو  لتناول الرسائل

 ٕالليفظية.

 

 االسًتاتيجية التعليميةٕ. 
                                                           

1
 Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan, (Bandung: 

Angkasa,8991), hlm.I 
2
 Ibid, hlm.8 



ٕٓ 

 

ىي اخلطة، القواعد واخلطوات والوسائل اليت سيتم هبا  االسًتاتيجية التعليمية

ولذلك  ٖادلمارسة من االفتتاح إىل االختتام يف عملية التعلم لتحقيق األىداف.

أن االسًتاتيجية التعليمية ىي اخلطة وتنظيم اخلطوات والوسائل اليت تعمل  

 كموضوع يف اليفصول الدراسية كذلك ادلستخدمة لتحقيق عملية التعلم يف

 حال ذاهتا.

  ( Numbered Heads Togetherالرؤوس ادلرقمة ) ٖ.

 على وجو عامو  .كاجان  سيبنسَت تطوره اسًتاتيجية الرؤوس ادلرقمة ىي اليت

الطلبة يف تأكيد فهم التعليم أو اسًتاتيجية الرؤوس ادلرقمة الشراك تستخدم 

فحص فهمهم على ادلادة التعليمية. كانت اسًتاتيجية الرؤوس ادلرقمة إعطاء 

باإلضافة إىل و لتبادل اآلراء والنظر إىل اإلجابة األنسب. الطلبة ادلناسبة إىل 

 4.ترقية روح التعاونتشجيع الطلبة يف اسًتاتيجية الرؤوس ادلرقمة فإن  ذلك 

 

 

 (Make A Matchلعب ادلبارة )ٗ .

                                                           
3
 Bisri Mustafa & Abdul Hamid, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (UIN 

 Mliki Press: Malang, 2182), h.66 
4
 Isjoni, Cooperative Learning: Efektivitas Pembelajaran Kelompok, (Bandung: 

Alfabet ,2182) h.61 



ٕٔ 

 

نوع من التعليم التعاوين  ىي( Make A Matchلعب ادلبارة )اسًتاتيجية التعليم 

 ادلصممة لتأثَت التيفاعل ومتحمس الطلبة عندما تعلم اللغة العربية. اسًتاتيجية 

تطوره لورنا ىي االسًتاتيجية اليت ( Make A Matchلعب ادلبارة )التعليم 

بأن يؤمر الطالب للبحث على مثيل البطاقة  ىيو  (Lorna Curranجوررانت )

ادلريح من التعليم و ىذا االسًتاتيجية  عن موضوع ما أو مادة ما يف احلال

 5.ستطيع أيضا تطبيقها يف مجيع ادلراحل التعليميةت

 أسباب اختيار الموضوع  . ب

رقية مهارة القراءة ت " وضوعىذا ادل ىل اختيارإأما األسباب اليت تدفع الباحثة 

( ولعب numbered heads togetherخالل تطبيق اسًتاتيجيىت الرؤوس ادلرقمة ) من

غيدونج مبدرسة زلمدية ادلتوسطة ( لدى طلبة الصف الثامن make a matchادلبارة )

 : ىي "ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓتاتاءان للعام الدراسي 

الًتبية ىي جهد واع من احلكومة بالتعاون مع مجيع اجملتمع لتحقيق النجاح يف  .ٔ

اء األمة روحية كانت أو عقلية. ويف ىذه احلالة دلدرس اللغة العربية مسؤولية يف بن

 حتديد صلاح بناء األمة.

                                                           
5
 Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran Dan Pembelajaran,(Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2185),. h.825 



ٕٕ 

 

يشعر الطلبة بادللل مع الطريقة اليت يستخدمها ادلدرس حىت أن الطلبة قلة  .ٕ

 ادلتحمس يف تعلم اللغة العربية خاصة دلهارة القراءة. 

اسًتاتيجيىت الرؤوس القراءة بتطبيق  مهارة ترقية مدى تعرف أرادت الباحثة أن .ٖ

 (.make a match( ولعب ادلبارة )numbered heads togetherادلرقمة )

 خلفيات البحث ج.

آن عند أمة اإلسالم، فذلك  لغة القر أن اللغة العربية يعتقد أهنا  بالرغم

األسف أن  من. و الطلبةال يتأثر تأثَتا عظيما على نتيجة اللغة العربية عند االعتقاد

زالوا ػلسبون أن اللغة العربية ىي لغة الدين حىت يتحدد معظم شعب إندونيسيا ما

 ٙانتشاره يف بيئة ادلسلمُت الذين يتعمقون يف علوم الدين.

ادلهارة يف استخدام اللغة العربية تسمى بادلهارات اللغوية. وعلى وجو  كانت

ارات اللغوية إىل أربع مهارات منها ادلهيف تقسيم عام قد اتيفق مجيع خِباء اللغوية 

ومن أربع مهارات فًتكز . الكتابةمهارة و  القراءةمهارة و  كالمالمهارة و  االستماع رةاهم

 على مهارة القراءة. الباحثة

                                                           
6 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung :Remaja Rosda 

Karya, 2188),h. 8 

 



ٕٖ 

 

القراءة ىي إحدى من العوامل اذلامة يف تعزيز شخصية ادلرء، باإلضافة إىل 

دون القراءة اليستطيع ادلرء  واخلِبة.توفَت الدوافع أن ػلصل الشخص على ادلعرفة 

والتيفكَت النظامي، والسّيما احلصول على علوم ادلعرفة واخلِبة السيطرة على البصَتة 

 الرموز تعًتف أوال. مركزية نقطة أصبحت اليت اجلوانب من نوعان ىناكالكافية. 

. رأي ىنري غونتور تاريغان أن القراءة (مقال) الكتابة مضمون فهم ثانيا. ادلكتوبة

النظر وفهم ما ىو مكتوب يف القلب ويكمن أيضا نيفهم القراءة ىي هتجئة أو ىي 

 ٚنطق ما ىو مكتوب.

أن القراءة ىي النظر إىل احملتويات ادلكتوبة تيفهم الباحثة من البيان الواردة 

بالدقيق وفهمها يف القلب، وؽلكن أيضا أن تيفسر أهنا هتجئة أو نطق ما ىو 

والتحليل وحّل  أظلاط التيفكَت والتقييمالقراءة ىي األنشطة تشتمل على مكتوب. 

إن . من خالل القراءة أن يدرس كل اليفرد والتيفاعل يف العامل خارج نيفسو. ادلشكلة

ولذلك غلب  حياة الناس الدتكن التواصل ليفظيا وإظلا ىي حتتاج إىل الوسائل ادلكتوبة.

 :ٔعلينا القراءة كما قال اهلل تعاىل يف القرآن الكرًن يف السورة العلق 

ٛ اِق ْرَْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذى َخَلق    

                                                           
6 Hendri Guntur Tarigan, Membaca sebahai suatu keterampilan, (Bandung: Angkasa, 

8991), h. 8  
8
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, , (Semarang: PT. Mas Inti 

,8992),   h. 591 



ٕٗ 

 

ر بالقراءة ىو األمو أن اهلل تعاىل أنزل القرآن، تيفهم الباحثة من تلك اآليات 

 ألن القراءة ىي ميفتاح العلوم احمليفوظة يف الكتب، من خالل القراءة زيادة البصَتة. 

 أنواع القراءة منها:

 القراءة اجلهرية .ٔ

 القراءة الصامتة .ٕ

 القراءة ادلوسعة .ٖ

 ٜالقراءة االستمتاعية. .ٗ

عن القراءة اجلهرية. القراءة اجلهرية من أنواع القراءة السابقة، تبحث الباحثة 

 يف عال بصوت النص لقراءةالطلبة  يطلبو  ؼلتتم ادلدرس الدرس عندماىي 

قادرون على قراءة النص الطلبة تقييم ادلدرس  إىل أي مدى  األغراض من الصف،

. كان درس اللغة العربية ىو غيدونج تاتاءانمبدرسة زلمدية ادلتوسطة اللغة العربية 

ىناك مؤشرات اليت تستخدم ادلدرس ألخد نتائج درس أساسي القيام بكل أسبوع. 

 مهارة القراءة. أما مؤشرات على مهارة القراءة ىي كما التايل:

 القراءة بادلخارج الصحيحة.  على  يقدر الطلبة .ٔ

 .الكلمات تكرار وعدم القراءة على يقدر الطلبة .ٕ

                                                           
 
9
 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat 

,2182), h. 861 



ٕ٘ 

 

الس  ؤال وتعج  ب وىل  م  لعالم  ات وفق  ا الض  جيج، مس  توى عل  ى احليف  اظ  .ٖ

 جرا.

 تعيُت ادلعٌت من ميفردات النص.على يقدر الطلبة  .ٗ

 ٓٔفهم مضمون القراءة صراحة  كانت أو ضمنية. على يقدر الطلبة .٘

ق ادرين عل ى الق راءة بالص حيحة إذا   مؤشرات السابقة، يعت ِب الطلب ةبناء على 

 عل   ى الكلم   ات، احليف   اظ تك   رار وع  دم الق   راءة بادلخ   ارج الص   حيحة والطالق   ة تكان  

عل  ى  ق ادرون الس  ؤال وتعج ب وىل  م ج را. والطلب  ة لعالم ات وفق  ا الض جيج، مس توى

 تعيُت ادلعٌت من ميفردات النص  وفهم مضمون القراءة.

: أن عل ى أس اسغيدونج تات اءان مبدرسة زلمدية ادلتوسطة ا البحث يعقد ىذ

مل يك  ن دقيق  ا أثن  اء ق  راءة اللغ  ة العربي  ة، الق  راءة التتناس  ب بدق  ة الق  راءة  الطلب  ةنط  ق 

تعل  م  كان ق  راءة اللغ  ة العربي  ة. ومل ييفهم  وا مض  مون والق  راءة الت  زال مث  ل ق  راءة الق  رآن

واح دة منه ا م ل سلتليف ة، اأثر بعو تت واليت يف سلتلف ادلدارس نجاح  الأقل  اللغة العربية 

كان مدرس اللغة العربي ة   واالسًتاتيجية التعليمية أقل إنتاجية وفعالة وشلتعة.األساليب 

ْتي   ث  وى   ي باس   تخدام االس   ًتاتيجية التقليدي   ة  يس   تخدم االس   ًتاتيجية غ   َت متنوع   ة

تس ليم ادل ادة ال يت ق دمها ادل درس، االس ًتاتيجية التقليدي ة  يشعرون بالصعوبة يف الطلبة

                                                           
81 Pra penelitian di SMP Muhammadiyah Gedong Tataan, pada tanggal 28 Juli 2181 

 



ٕٙ 

 

أق   ل مش   اركة يف عملي   ة التعل   يم  والطلب   ة ز يف ادل   درسى   ي عملي   ة ال   تعلم والتعل   يم ترك   

ال  رؤوس ادلرقم  ة  اس  ًتاتيجيىت ال يطب  ق ادل  درس ن التعل  يم إال القي  ام ب  و ادل  درس،ي  ث أْت

(Numbered heads together و )( لع   ب ادلب   ارةmake a matchول   ذل ،) دت اك أر

 .بةطل مهارة القراءة لدىىذه االسًتاتيجيات لًتقية  الباحثة أن تطبق

 كان يف عملية التعلم والتعليم يستخدم السيد ص احلُت كم درس اللغ ة العربي ة 

 خطوات تعليم القراءة. ىناك خطوات تعليم القراءة على النحو التايل:

 ييفتح ادلدرس الدرس بالتحية السالم. .ٔ

 ػليفظون.دليفردات وفقا للمادة ْث الطلبة يقدم ادلدرس ا .ٕ

 ليفتح الكتب. يطلب ادلدرس من الطلبة .ٖ

 لقراءة النص الواردة. يطلب ادلدرس من الطلبة .ٗ

 عن ادليفردات الصعبة. يسأل ادلدرس الطلبة .٘

 يشرح ادلدرس تلك ادلادة. .ٙ

 ليعملوا أسئلة التدريبات. يطلب ادلدرس من الطلبة .ٚ

 ؼلتتم ادلدرس عملية التعليم بالتحية السالم. .ٛ



ٕٚ 

 

طلبة الصف الثامن لتحديد مستوى مهارة قراءة النص اللغة العربية لدى 

تطلب ببداية ادلالحظة و الباحثة تقوم ، فغيدونج تاتاءانمبدرسة زلمدية ادلتوسطة 

 نتائج مهارة القراءة يف درس اللغة العربية. النتائج إىل ادلدرس دلعرفة

0جدول   
بمدرسة محمدية الثامن الصف  طلبة  مهارة القراءة لدى الشفوينتائج اختبار 

 7102/7109للعام الدراسي  تاتاءانغيدونج المتوسطة 
 البيان النتيجة أسماء الطلبة الرقم
ٔ Adi hidayat saputra ٘ٓ غَت الطالقة 
ٕ Aji saputra ٘ٛ،ٖ غَت الطالقة 
ٖ Destia savitri ٘ٓ غَت الطالقة 
ٗ Dwi ramadhani ٙٛ،ٚ٘ أقل الطالقة 
٘ Ibnu hargam ٘ٓ غَت الطالقة 
ٙ Ipran ٘ٓ  الطالقةغَت  
ٚ Khairunisa ٚ٘ الطالقة 
ٛ Kukuh alita anatasya ٙٙ،ٙ أقل الطالقة 
ٜ Laela sari ٚ٘ الطالقة 
ٔٓ Lasmiyati ٚ٘ الطالقة 
ٔٔ Latifah rosyida ٙٙ،ٙ أقل الطالقة 
ٕٔ Reja prabowo ٘ٓ غَت الطالقة 
ٖٔ Robiatul adawiyah ٚ٘ الطالقة 
ٔٗ Romi satiawan ٘ٓ  الطالقةغَت  



ٕٛ 

 

ٔ٘ Sari ayu ٘ٓ غَت الطالقة 
ٔٙ Sri sugiman ٘ٛ،ٖ غَت الطالقة 
ٔٚ Sharandi ٘ٓ غَت الطالقة 
ٔٛ Syaliana ٘ٛ،ٖ الطالقة 
ٜٔ Viergian abdi pradana ٛٓ الطالقة جدا 
ٕٓ Windi rismawati ٘ٛ،ٖ غَت الطالقة 
ٕٔ putri salsabilla rifqian ٙٙ،ٙ أقل الطالقة 
ٕٕ Siti sriasih ٘ٛ،ٖ غَت الطالقة 
ٕٖ Sinta Bela ٘ٓ غَت الطالقة 
 ادلتوسطة  ادلصدر: نتيجة اختبار مهارة القراءة لدرس اللغة العرية طلبة الصف الثامن  بادلدرسة

 ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓاحملمدية غيدونج تاتاءان للعام الدراسي  
 

 الوصف:

 جدا = الطالقة ٓٓٔ-ٓٛ

 = الطالقة ٜٚ-ٓٚ

 الطالقة= أقل  ٜٙ-ٓٙ

 = غَت الطالقة ٜ٘-ٓ٘

مهارة القراءة لدرس أن نتائج  إىل اجلدول أعاله، تستنتج الباحثة استنادا 

جدا يف  طلبة الصف الثامن اليزالون منخيفضة. كان الطلبة الطالقةاللغة العربية لدى 

طالب أو %  ٘يف القراءة والطلبة الطالقة ، ٖٗ،ٗ%أو ىو طالب واحد القراءة 



ٕٜ 

 

وأما الطلبة  ٜٖ،ٚٔ%أو طالب  ٗو الطلبة أقل الطالقة يف القراءة ىو . ٖٚ،ٕٔ

 .ٕ٘،ٙ٘طالبا أو % ٖٔغَت الطالقة يف القراءة ىو 

بناء على نتائج الطلبة السابقة فيعرف أن مهارة القراءة لدى طلبة منخيفضة، 

. ٙ٘،ٜٙطالبا أو % ٙٔىذه احلالة منظورة بأن الطلبة ػلصلون على النتيجة ىو 

دا إىل بداية ادلالحظة ؽليل ادلدرس إىل استخدام الطريقة احملاضرة يف إيصال استنا

ادلواد الدراسية حيث الطلبة أقل فعالة، وىم يسمعون بيان ادلدرس واالسًتاتيجية 

 ادلستخدمة ال تتناسب بادلادة ادلدروسة. 

ة انطالقا من البيان أعاله، البد للمدرس استخدام اسًتاتيجيىت الرؤوس ادلرقم

(Numbered heads together( ولعب ادلبارة )make a match) كانت يف ادلدرسة .

مشكالت ىي االسًتاتيجية غَت مالئمة بادلادة التعليمية والطلبة أقل نشطة ويشعر 

بادللل عند عملية التعليم. ىذه االسًتاتيجية ىي االسًتاتيجية البسيطة ألهنا الحتتاج 

 جللوس وجعل الطلبة أكثر نشطة يف التعلم.إىل أوقات متعددة يف ترتيب ا

كان الطلبة ناشطُت للبحث على مثيل البطاقة ىي   ومزايا ىذه االسًتاتيجية

 كانت من السؤال واألجوبة. ينشط ويشجع الطلبة لإلجابة على سؤال واحدة.

يف التعلم. ومزايا اسًتاتيجية الرؤوس ادلرقمة  الرغبةعلى تنمية  تساعد احلركة ادلادية

ة ، تنمية وتدريب مسؤولية الطلبفهمهم ىي ترقية إصلاز التعلم لدى طلبة وتعميق 



ٖٓ 

 

روح التعاون وإزالة اليفجوة بُت الطالب األذكياء وغَت األذكياء وتكوين احلال ادلريح 

رة القراءة من خالل رقية مهات يف التعلم. ولذلك اختارت الباحثة ْتثها بادلوضوع"

 make( ولعب ادلبارة )numbered heads togetherتطبيق اسًتاتيجيىت الرؤوس ادلرقمة )

a match غيدونج تاتاءان للعام مبدرسة زلمدية ادلتوسطة ( لدى طلبة الصف الثامن

 "ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓالدراسي 

 البحث د. مشكلة

 البحث يف ىذا البحث ة، فمشكلة ادلذكور  البحثعلى بيان خليفيات  بناءا

"ىل ؽلكن أن ترقي مهارة القراءة من خالل تطبيق اسًتاتيجيىت الرؤوس ىي:  العلمي

( لدى طلبة make a match( ولعب ادلبارة )numbered heads togetherادلرقمة )

غيدونج تاتاءان للعام الدراسي مبدرسة زلمدية ادلتوسطة الصف الثامن 

 "؟ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ

 لبحثا وفوائد أهداف . ه

 أهداف البحث  .ٔ

ىو" ترقية مهارة القراءة من خالل تطبيق  البحث ىذا من ىدف أن

 make a( ولعب ادلبارة )numbered heads togetherاسًتاتيجيىت الرؤوس ادلرقمة )



ٖٔ 

 

match غيدونج تاتاءان للعام مبدرسة زلمدية ادلتوسطة ( لدى طلبة الصف الثامن

 .ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓالدراسي 

 فوائد البحث .ٕ

 اليفوائد التطبيقية  . أ

تقدًن ادلعلومات وادلساعلة اإلغلابية للقارئ  إىل البحث ىذ نتائج ويرجى

( numbered heads togetherخاصة الستخدام اسًتاتيجيىت الرؤوس ادلرقمة )

الطريقة  علىادلراجع  وإضافةيف ترقية مهارة القراءة  (make a matchولعب ادلبارة )

 .الستخدام الطريقة القراءة وخاصة عام، بشكل يةالتعلمواالسًتاتيجية 

 اليفوائد العملية  . ب

 عملية خلق يف وخاصة العربية، للمدرس الّلغة وكمدخالت فيها، للنظر

إعداد االسًتاتيجية  أو لالختيار، كبديل استخدامها وؽلكن العربية، اللغة تعلم

 الطلبة. فهم تعزز أن ؽلكن التعليمية اليت

  



ٖٕ 

 

 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 مهارة القراءة . أ

 مهارة القراءةتعريف  .0

. القراءة ىي ادليفاتيح الرئيسية ليفتح ادلعرفة أن القراءة ىي Debraعند 

عملية فهم النص ادلكتوب اليت تشارك على التصورات واألفكار. تشتمل القراءة 

على عمليتُت مًتابطتُت علا عملية االعًتاف وفهم الكلمة. كان التعرف على 

الكلمة يشَت إىل عملية تلقي رموز اللغة ادلكتوبة، وبينما كان فهم الكلمة يشَت 

 ٔٔإىل عملية معٌت الكلمة واجلملة والنص ادلتعلق هبا.

كما قد عرف أن القراءة ىي إحدى من جوانب ادلهارات اللغوية اذلامة 

ولوجية يف ىذه اآلونة األخَتة. ىذه احلالة تسبب إىل سريعة تطوير العلوم والتكن

ويتطلب شخصا ما ليقدروا على تنسيق معرفتو الشخصية وال ييفوت الشخص 

هبذه التطورات. ولذلك ػلتاج كل شخص على مواد القراءة ادلكتوبة أو الطباعة 

أمامو تلقائيا ْتيث ػلدث التيفاعل بُت القارئ والنص ادلقروء كما قد أّكده 
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Smith :كالتايل Reading always involves combination of visual and non-

visual information. It is an interaction between a reader and a text.
12 

 ادلواد يفالطلبة   يتيفوق و. الدراسية ادلواد يفادلادة  من أىم ىي القراءةو 

 الطلبة قادرين تكون لن و. القراءة يف يتيفوقوناذا  التعليم مراحل مجيع يف األخرى

 القدرةالطلبة لو  كان إذا  إال التعليمية ادلواد من مسألة أي يف التيفوق على

 .القراءة مهارة من يدةاجل

 اللغة، تعلم من فاىدأ لتحقيق األساسية وسيلةك القراءةتكون  لذلك،

 يفالطلبة  مثل عربيةال دول خارج وعاش العربية اللغةللطلبة  بالنسبة وخاصة

 .إندونيسيا

ادلهارات اللغوية ليست سهلة وبسيطة، وليست القراءة ىي إحدى من 

إال مبجرد صوت احلروف والكلمات وإظلا ىي ادلهارات اليت تشارك فيها سلتلف 

العقل واليفكرة. القراءة ىي األنشطة اليت تشتمل على مجيع األفكار، تقدًن 

 ٖٔالنتيجة والقرارة والتحليل والبحث عن حّل ادلشكلة.
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حتتوي على جانبُت علا تغيَت رموز الكتابة على أساس أن مهارة القراءة 

للصوت والتقاط ادلعٌت من مجيع ادلواقف اليت ترمز ذلا رمز الكتابة. كانت مهارة 

القراءة دتكن أيضا أن تتحقق يف شكل القراءة اجلهرية أو الصامتة. القراءة اجلهرية 

 الصامتة.  ليست إال باظهار فهم ما يقرأ، وإظلا ىي أسهل يف القياس من القراءة

 أهداف القراءة .7

 احملت  وى، ذل  ك يف مب  ا ادلعلوم  ات، إغل  اد م  ن الق  راءة ى  و الرئيس  ي واذل  دف

 يتض  من ادلعلوم  ات عل  ى حلص  ول ميفت  اح ى  ي الق  راءة وب  ذالك الق  راءة، مع  ٌت وفه  م

 م ن بع   وىنا. القراءة يف مع الغرض وثيقا ارتباطا وترتبط القراءة ومعٌت زلتويات

 :التايل النحو على األىداف

وىن   ا  .ق   د يق   رأ ادل   رء دتهي   دا لبح   ث يري   د أن يكتب   و للبح   ث، الق   راءة . أ

 تكون قرائتو انتقائية ألنو يقرأ ما يتعلق مبوضوع ْتثو فقط.

ق   د يق   رأ ادل   رء نص   ا م   ا م   ن أج   ل تلخيص   و. وىن   ا  تلخ   يص،الق   راءة لل . ب

تك   ون الق   راءة متأني   ة ودقيق   ة وش   املة ألن الق   ارئ يري   د أن يكتش   ف 

 .الرئيسية ويستبعد التيفاصيل غَت ادلهمةتألفكار 

قد يقرأ ادلرء ليس مع األخ رين مثلم ا ييفع ل ادل ذيع يف   ،ج. القراءة لإلعالم

 الراديو والتليفزيون.
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ق   د يق   رأ ادل   رء  اس  تعدادا الختب   ار م   ا، وىن   ا تك   ون  ،د.  الق  راءة لالختب   ار

أج  ل الق  راءة دقيق  ة متأني  ة وق  د يض  طر الق  ارئ إىل الق  راءة التك  ررة م  ن 

 .ضمان االستيعاب واحليفظ

 .الزمن من الغيا ىو االسًتخاء هبدفقد يقرأ ادلرء  ، القراءةللممتعة ه. 

قد يقرأ ادلرء تعبدا هلل، مثلما ػل دث ح ُت يق رأ ادل رء م ا  لعبادة،ل و. القراءة

 يتيسر لو من القرآن الكرًن. 

 أىداف العامة من مهارة القراءة ىي:

 للغة.التعرف على النص ادلكتوب  . أ

 تيفسَت واستخدام ادليفردات األجنبية.  . ب

 ج. فهم ادلعلومات ادلذكورة إما صراحة أو ضمنية.

 د. فهم ادلعٌت ادليفاىيمي.

 ه. فهم نتيجة االتصاالت من اجلملة.

 و. فهم العالقة يف اجلملة بُت اجلملة واليفقرة.

 ز. تيفسَت القراءة.

 ح. حتديد ادلعلومات ادلهمة يف اخلطاب



ٖٙ 

 

 ٗٔبُت األفكار الرئيسية واألفكار الداعمة.ي. التمييز 

 أنواع القراءة .3

 أن غلب اليت اللغوية  ادلهارات من إحدى ىي القراءة مهارة أن لقد عرفنا

 مهارة أنواع الباحثة حول تصف ىنا. القراءة من أنواع ادلعرفة أو نعرف عن

 :يلي كما ىي القراءة

 أ . القراءة اجلهرية

يطلب ادلدرس من الطالب أن يقرأ   عندماالقراءة اجلهرية ىي 

هبدف يريد ادلدرس تقييم نطق  الصف، غرفة يف قراءة جهرية النص

 الطالب ضلو الظواىر والنغمة وعالمة الًتقيم.

 القراءة ادلكثيفةب. 

 كوسيلة ستخدمت اليت القراءة ادلكثيفة ىي النموذج من القراءة

اجلديدة. أىداف القراءة ادلكثيفة ىي  القواعد أو اجلديدة ادليفردات تعليم

 إضافة وإثراء ادليفردات والقواعد اجلديدة.

 القراءة ادلوسعة  . ج
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القراءة ادلوسعة تسمى أيضا بالقراءة التخصيبية، ىذه القراءة ىي 

 تعزيز ىواذلدف الرئيسي من القراءة ادلوسعة  تكملة من القراءة ادلكثيفة.

 ادلكثيفة. القراءة يف اليت مت دراستها ادلواد من

 د. القراءة الصامتة

 طريق عن ببساطة يتم أن كناليت دت القراءةىي  الصامتة القراءة

 . الشيفاه حركة أو اذلمس، صوت، بدون العُت استخدام

 ه. القراءة النموذجية   

القراءة النموذجية ىي قراءة يقوم هبا ادلدرس لتكون ظلوذجا   

 ٘ٔيستمع إليو الطالب ويقلدونو.

 ىناك عدات أنواع من أنشطة القراءة اليت  يقوم هبا الشخص كا لتايل: 

 القراءة اجلهرية . أ

صوت اللغة  دقة القراءة اجلهرية ىي مهارة القراءة باحليفظ على

اإليقاع  سلرجها و السليمة وغَتىا، صحيح حيث من سواء العربية

 وقف واىتمام وليس الكاتب، الطالقة عن تعبَت يصف الذي والتعبَت

 .الرسم/  الًتقيم عالمات على دفع
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 القراءة الصامتة  . ب

هتدف القراءة الصامتة إىل اكتساب اليفهم إما أساسيا أو 

 تيفاصيليا، البد للقراءة الصامتة أن جتنب الغناء أو حتريك الشيفاه. 

 ج. القراءة السريعة   

هتدف القراءة السريعة إىل زيادة معدالت سرعة القراءة دون   

 ل كبَت على اليفهم أو احليفظ.التأثَت بشك

 د. القراءة االستمتاعية   

القراءة االستمتاعية ترتبط كثَتا مع القراءة ادلوسعة ولكن الغاية   

من ىذه القراءة ليست لزيادة ادليفردات وتعليم بناء اجلملة اجلديدة بل 

لراحة القراءة وليستمتعوا من قرائتهم كذلك لتنمية احلماسة العميقة يف 

 لقارئ.نيفس ا

 ه. القراءة التحليية 

القراءة التحليلية ىي دترين وتدريب ادلتعلم على حّل الرموز 

 ٙٔادلكتوبة وادلعلومات الوفَتة التيفصيلية واحلصول على اليفكرة األساسية. 
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ٖٜ 

 

 مؤشرات مهارة القراءة .ٗ

على  ويتطلب وإتقان حتسُت إىل حتتاج اليت اليفنون من إحدى ىي القراءة

 ىناك خصائص القراءة اجليدة ىي كما التايل: .والتوجيو ادلمارسة

 يقدر الطلبة على قراءة النص العربية بقراءة صحيحة. . أ

 يقدر الطلبة على فهم القراءة صحيحة.  . ب

 ج. يقدر الطلبة على ترمجة القراءة صحيحة.

 ٚٔد. يعرف الطلبة موقف كل كلمة وؽلكن سردىا بلغتو اخلاصة.

 :فهي ،خلِباء أخرى وفقا لنظرىا يتعُت اليت القراءةاألنشطة  اما ادلؤشرات

سلرجه  ا و  حي  ث م  ن س  واء ص  وت اللغ  ة العربي  ة دق  ة عل  ى ان ػل  افظ .ٔ

 .السليمة وغَتىا

 طالق   ة،ال الكات   ب ع   ن تعب   َت يص   ف ال   ذي اإليق   اع والتعب   َت ص   حيح .ٕ

 .وقف وليس

 ٛٔ.الرسم/  الًتقيم عالمات دفععلى  اىتمام .ٖ
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 حتت  اج الق  راءة أن مه  ارة  أن تيفه  م الباحث  ةؽلك  ن  بن  اء عل  ى البي  ان أع  اله،

 س  يتم م  ا حتقي  ق أج  ل م  نالطلب  ة  ه  ايتقن أن غل  ب ال  يت ادلؤش  رات يفاالىتم  ام  إىل

 واس      تيعاب ، التجوي      دم      ع ناس      ب م ،بالطالق      ة  الق      راءة مه      ارة وى      ي تناوذل      ا،

 ن    ص يف القص    َت و طولب    ال واالىتم    ام الًتق    يم، عالم    اتواالىتم    ام ب ادليف    ردات،

 .العربية القراءة

 خطوات تعليم مادة القراءة  .٘

 ىناك خطوات تعليم القراءة اجلهرية ىي كالتايل:

يبدأ ادلدرس الدرس بتقدًن أمثلة القراءة اجلهرية بالصحيحة. يقرأ  .ٔ

ادلدرس النص ويتبعها الطلبة بالنظر إىل النص ْث يقلدون قراءة 

 ادلدرس.

يركزون يف  نطق أن يكون النص قصَتا ويسهل فهمو، ْتيث الطلبة  .ٕ

 ونقل اليفكرة عن ادلعٌت.

توافر الوقت الكايف لتدريب الطلبة يف استماع النص، بعد االنتهاء  .ٖ

 من التعليم يطلب منهم قراءة النص بقراءة جهرية.



ٗٔ 

 

تدريب الطلبة القراءة مجاعة ومنيفردا، عندما يقرأ الطلبة منيفردا البد  .ٗ

ما يتوقف يف للمدرس ينشط يف تشجيعهم قراءة سريعة أو كثَتا 

 سطر واحد.

فينبغي على ادلدرس كتابة األخطاء اليت حتدث فيها إما يتعلق  .٘

بالصوت أو النطق الذي مت دراستها يف ادلنزل ْث تقرير نتائجها يف 

 ٜٔاللقاء التايل.

 ىناك خطوات تعليم القراءة عند اخلِباء أخرى ىي كالتايل:

 ييفحص الواجبات ادلنزلية. . أ

 اضي.تكرر/مرجعة الدرس ادل  . ب

 ج. يشرح ادليفردات أو العبارات اجلديدة.

 د. يشرح أظلاط اجلملة اجلديدة.

ه. بعد إنتهاء ادلدرس من قراءة األمثل ة، يطل ب م ن الطلب ة للقي ام بإع ادة 

الق    راءة منيف    ردا بق    راءة جهري    ة. وبينم    ا ك    ان ادل    درس يص    حح الق    راءة 

 اخلاطئة.

 ز. طرح األسئلة الختبار اليفهم.
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 التدريبات.و. يعمل 

ح. الكتاب   ة، ػلت   اج بع     اخلص   ة  إىل أن تبق   ى األنش   طة الكتاب   ة، مث   ل 

النس   خ والكتاب   ة اجلميل   ة واإلم   الء وحتلي   ل الكتاب   ة. وى   ذا ي   تم  ذل   ك 

 لتدريب ادلمارسات الواردة يف الكتابة.

 ٕٓي. تقدًن الواجبات ادلنزلية.

 (Numbered head togetherاستراتيجية الرؤوس المرقمة ) . ب

 (NHTف اسًتاتيجية الرؤوس ادلرقمة )تعري .ٔ

سيبنس   َت  التعل   يم التع   اوين بن   وع اس   ًتاتيجية ال   رؤوس ادلرقم   ة ى   ي ال   يت تط   وره 

اس   ًتاتيجية ال   رؤوس ادلرقم   ة الش   راك الطلب   ة يف  تس   تخدم  عل   ى وج   و ع   امو . كاج   ان

تأكي  د فه  م التعل  يم أو فح  ص اليفه  م م  ن ادل  ادة التعليمي  ة. كان  ت اس  ًتاتيجية ال  رؤوس 

ادلرقمة إعطاء ادلناسبة إىل الطلبة لتبادل اآلراء والنظر إىل اإلجابة األنس ب. باإلض افة 

 ٕٔإىل ذلك أن اسًتاتيجية الرؤوس ادلرقمة تشجيع الطلبة يف ترقية روح التعاون.

أن اس    ًتاتيجية ال    رؤوس ادلرقم    ة ى    ي إعط    اء ادلناس    بة  سيبنس    َت كاج    انعن    د 

ألنس   ب. وى   ذا األس   لوب أيض   ا ي   دافعهم الطلب   ة لتب   ادل اآلراء والنظ   ر إىل اإلجاب   ة ا
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 Aziz Fakhrurrozi & Erta Mahyuddin, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Bandung : CV. Pustaka Cendekia Utama, 2188), h. 811 
28 Isjoni, Cooperative Learning: Efektivitas Pembelajaran Kelompok, (Bandung: Alfabet 

,2182) h.61 
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لًتقي  ة روح التع  اون وس  هولة دلراجع  ة ادل  واد ادلش  مولة يف ال  درس وليفح  ص فهمه  م ضل  و 

 ٕٕزلتويات الدرس.

اس     ًتاتيجية ال    رؤوس ادلرقم     ة ن     وع م    ن مناقش     ة اجملموع     ة. عل    ى أس     اس أن و 

يق  ة ال  يت تط  وره أن الطر  silvinإج  راءات تنيفي  ذىا س  واء كان  ت مبناقش  ة اجملموع  ة. عن  د 

russ frank  ى ي الطريق ة ادلناس بة لض مان الق درة اليفردي ة يف  مناقش ة اجملموع ة. كان ت

اس    ًتاتيجية ال    رؤوس ادلرقم    ة ى    ي إعط    اء ادلناس    بة لتب    ادل اآلراء والنظ    ر إىل اإلجاب    ة 

األنسب. وىذا األسلوب أيضا يدافعهم الطلبة لًتقية روح التعاون. ىذه االسًتاتيحية 

 ٖٕتستخدم جلميع ادلواد الدراسي ومستوى الصف.دتكن أن 

ى  ذه احلال  ة تس  بب الطلب  ة ؼل  افون يف تق  دًن الس  ؤال ويش  عرون باالرتب  اك ح  ىت 

 ٕٗأهنم يتكلمون بأنيفسهم ويوسوسون أصحاهبم اجملموعة.

ى ي  (  Numbered Head Together)ال رؤوس ادلرقم ة خط وات تعل يم اس ًتاتيجية  .ٕ

 كالتايل:

 التعلم. توزيع الطلبة إىل فرقة . أ

                                                           
22 Syaiful Bahri Djmarah,Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, 

(Jakarta:Rineka Cipt, 2181), h. 415 
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24 Widodo ,Sukiswo, Putra,”Penerapan Pembelajaran Kooperatif Model Numbered Head 

Together Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas Vii Smp Pada Pokok Bahasan Besaran 

Dan Pengukuran”, jurnal Pendidikan Fisika Indonesia No. 6 (2188), h. 42 
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 ىف اليفرقة. لكل طالب رقم  . ب

 قاموا بإجابتها.و   كل فرقةإىل  الواجبات تقدًن ادلدرس ج.  

د. تب دأ ك  ل اليفرق  ة بادلناقش  ة الكتش  اف اإلجاب  ة األنس  ب ويعتق  دون أن م  ن مجي  ع 

 أعضاء اليفرقة يعرفون اإلجابة.

 ه. ذكر ادلدرس رقما عشوائيا.

ين    اقج اإلجاب    ة م    ن نت    ائج ادلناقش    ة يف  ب    رقم م    ذكور ووج    ب عل    ى الطلب    ة  ز. 

 ٕ٘فرقتهم.

 Numbered)ال   رؤوس ادلرقم   ة اس   ًتاتيجية اس   تنادا إىل اخلط   وات الس   ابقة أن 

Head Together)  واألخ  َت  تيفك َت اجلم اعيو  م  ن ادل درس ؤالس تق دًن الو  تب دأ ب الًتقيم

 اعطاء األجوبة.

 (  Numbered Head Together)الرؤوس ادلرقمة ادلزايا و العيوب السًتاتيجية ٖ. 

 ادلزايا

 احًتام أعلى للذات .ٔ

 إصالح النيفس .ٕ

 زيادة التيفوق النقسي اإلغلايب .ٖ
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 زيادة السلوكات اليت تركز على العمل .ٗ

 اطليفاض الصراع  لدى طلبة نيفسو .٘

 اليفهم أكثر عميقة .ٙ

 زيادة اإلبداعي والتسامح .ٚ

 زيادة نتائج الطلبة ولو معرفة واسعة .ٛ

 مساندة إجتماعية أكِب .ٜ

تنم   و اإلبداعي   ة للطلب   ة م   ن خ   الل البح   ث عل   ى ادلعلوم   ات م   ن مص   ادر  .ٓٔ

 26سلتليفة. 

 Numbered Head)الرؤوس ادلرقمة سًتاتيجية الأما رأي آخر لعيوب ا

Together ):ىي كالتايل 

 .قليالتاعبُت  تكون التقليدية بالطريقة دراية على ىم الذين الطلبة أن .ٔ

 البد للمدرس قادر على تسهيل الطلبة. .ٕ

 26ليس لكل الطلبة دور.  .ٖ

 (Make A Match) لعب المبارة ج. استراتيجية

 (Make A Match)لعب ادلبارة  تعريف اسًتاتيجية  . ٔ
                                                           

26
 Agus suprijono, cooperative learning, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2119), h.19 

26
 Muslimin, Pembelajaran Kooperatif,(Surabaya: Unesa University Press: 2112) 
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ن   وع م   ن التعل   يم  ى   ي( Make A Matchلع   ب ادلب   ارة )اس   ًتاتيجية التعل   يم 

التع  اوين ادلص  ممة لت  أثَت التيفاع  ل وم  تحمس الطلب  ة عن  دما تعل  م اللغ  ة العربي  ة اجلاري  ة. 

بأن يؤمر الطالب للبحث على مثي ل  ( ىيMake A Matchلعب ادلبارة ) اسًتاتيجية 

ادل  ريح م  ن التعل  يم و ى  ذا االس  ًتاتيجية  البطاق  ة ع  ن موض  وع م  ا أو م  ادة م  ا يف احل  ال

 ٕٛ.أيضا تطبيقها يف مجيع ادلراحل التعليميةستطيع ت

( ىي Make A Matchلعب ادلبارة )عند ىشام زيٍت أن اسًتاتيجية التعليم 

االسًتاتيجية ادلرػلة تستخدم إلعادة ادلادة اليت أعطى ادلدرس سابقا أو ادلادة 

ادلعلومات ىي بأن يؤمر الطالب للبحث  اجلديدة. و من مزايا ىذه االسًتاتيجية

 يف شكل األسئلة واألجوبة  على مثيل البطاقة عن موضوع ما أو مادة مالبحث وا

ن التعليم. كانت سلسلة من األسئلة واألجوبة حتيفيزا للطلبة يف يف احلال ادلريح م

اكتشاف ادلعلومات لنيفسو. ولذلك يرجى مجيع الطلبة يتعلمون باألمثل ورفعت 

 ٜٕنتائج تعلمهم.

( ؽلكن للمدرس Make A Match)وب لعب ادلبارة والتعليم التعاوين بنوع أسل

تقدًن أكثر االىتمام للطلبة وحتدث العالقة الوثيقة بُت ادلدرس والطلبة والعكس. يف 
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29 Hisyam Zaini, dkk. Strategi pembelajaran aktif, (Yogyakarta: Pustaka Insani Madani,, 

2111), h.22 

 



ٗٚ 

 

(  يعتمد على التعلم Make A Match)ىذه احلالة كان تنيفيذ اسًتاتيجية لعب ادلبارة 

متطورة وؽلكن أن اجلماعي. يتعلم الطلبة بأكثر فعالة ولو مسئول عظيم وإبداعية 

 ٖٓتليب احتياجات الطلبة.

واس تنادا إىل البح  ث ال  ذي قام  ت هب  ا الباحث  ة ىن  اك بع    االكتش  اف ال  ذي 

( وج   ود الًتقي   ة عل    ى فه   م ال   تعلم ادلت    وازن ٔحص   لت عليه   ا الباحث   ة منه    ا كالت   ايل: 

( عل ى درس ق راءة اللغ ة Make A Matchلع ب ادلب ارة ) للطلب ة باس تخدام اس ًتاتيجية 

( وج  ود الًتقي  ة ادلت  وازن يف أنش طة الطلب  ة ب  ا س  تخدام ٕي ة كم  ا يق  اس باالختب ار. العرب

(، ى  ذه احلال  ة منظ  ورة مب  تحمس الطلب  ة يف Make A Matchلع  ب ادلب  ارة ) اس  ًتاتيجية

( يب   دو الطلب   ة أكث   ر فعال   ة وشلتع   ة يف اس   تمتاع ال   درس، وى   ذا احل   ال ألن ٖال   تعلم. 

 ٖٔ( اجلذابة وال الضجر.Make A Matchبارة )لعب ادل ادلدرس استخدام اسًتاتيجية 

 (Make A Matchخطوات تعليم اسًتاتيجية لعب ادلبارة ) ٕ. 

 ( كما يلي:Make a Matchو اما عند ميفتاح اذلدى أن خطوات تعليم ) 

استعد ادلدرس بع  البطاقات ادلناسبة للمراجعة )استعداد االختبار أو   . أ

 اإلمتحان(.
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 .بطاقة واحدةنال كل واحد من الطالب   . ب

ْتث كل طالب مثيال من بطاقتو. مثل: ؽلسك البطاقة مكتوبة فيها  ج.

PERSEBAYA   مثيلة مع ؽلسك البطاقة مكتوبة فيهاJokowi  والتايل

 .PRESIDEN RIمثيلة مع ؽلسك البطاقة مكتوبة فيها 

 ٕٖاستطاع الطالب أن يشًتك بإثنُت أو ثالثة طالب دلن ؽلسك البطاقة.  . د

 (Make A Matchتعليم يف لعب ادلبارة )الادلزايا و العيوب ألسلوب   .ٔ

 من مزايا ىذه االسًتاتيجية كما التايل:

 ترقية األنشطة من ادلعلومات للطلبة و األنشطة اجلسمية. . أ

 لو عنصر اللعبة ألنو األسلوب ادليفرح.   . ب

 ترقية اليفهم من ادلواد الدراسية.  . ج

 لتدريب الطلبة على الشجاعة.د. 

 ٖٖلتدريب االنتظام و احًتام الوقت.ه. 

 من عيوب ىذه االسًتاتيجية كما التايل: 

 إذا نقصت استعداد ادلدرس ىذه االسًتاتيجية فكثَت من الوقت يضيع. . أ

 .كثرة الطلبة الذين يستحيون يف أول التطبيق ألن ادلثيل من غَت جنسو  . ب
                                                           

 ٖ٘ٔ، ص. مرجع السابقميفتاح اذلدى،   ٕٖ
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درس و عل  ى إذا نقص  ت اىتم  ام ادل  درس فكث  َت م  ن الطلب  ة ال يهتم  ون بال    . ج

 مناقشة ادلثيل.

 البد للمدرس االىتمام بإعطاء العقاب.د. 

 ٖٗاستخداما دائما يسبب ادللل. . ه

لعب  و (Numbered head together) المرقمة سالرؤو  د. استخدام استراتيجيتى

 في تعليم القراءة الجهرية. (Make A Match) المبارة

 يشرح ادلدرس ادليفردات أو العبارات اجلديدة.أ.   

 يشرح أظلاط اجلملة اجلديدة. ب.

بعد إنتهاء ادلدرس من قراءة األمثلة، يطلب من التالميذ للقيام بإعادة القراءة  . ج

 منيفردا بقراءة جهرية. وبينما كان ادلدرس يصحح القراءة اخلاطئة.

 طالب. ٘أو  ٗد. توزيع ادلدرس اليفرقة حتتوي على 

 باليفرق.ه. يعطي ادلدرس نص القراءة والطلبة يناقشون 

 و. ؼلتار ادلدرس النمرة ادلبعثرة للطلبة لعرض نتائج ادلناقشة.

ستعد ادلدرس بع  البطاقات ادلناسبة للمراجعة )استعداد االختبار أو يز. 

 اإلمتحان(.
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 .نال كل واحد من الطالب بطاقة واحدةح. 

 .ْتث كل طالب مثيال من بطاقتوي. 

 ادلطلوب منهم للكتابة يف الكراسة. م. بعد أن يكتشف الطلبة على مثيل البطاقة

بعد أن يكتشيفوا على مثيل البطاقة ، ادلطلوب من الطلبة يقرأون بالقراءة  ن.

 اجلهرية. والتايل كانت األسئلة مت اإلجابة مع مثيل البطاقة.

 س. يعطي الواجبات ادلنزلية )إذا كانت زلتاجة(.

 ه. عمل الفرضية

 ىي اليفرضية. البحث دلشكلة مؤقتة إجابة أهنا على فرضية تيفسر أن ؽلكن

 احلقيقة ألن مؤقتة، إجابة انو وقال. ٖ٘ادلتغَتات من أكثر أو اثنُت بُت العالقة بيان

 ْث .مجعها سيتم اليت البيانات مع منها التحقق أو ليفحصها تزال ال فرضية من

 : " ىل ؽلكن أن ترقي مهارة القراءة منالتايل النحو على اليفرضية حلصت الباحثة

( ولعب ادلبارة Numbered Head Togetherخالل تطبيق اسًتاتيجيىت الرؤوس ادلرقمة )

(Make A Match)  لدى طلبة الصف الثامن مبدرسة زلمدية ادلتوسطة غيدونج

 تاتاءان".
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 الباب الثالث

 منهج البحث

 نوع البحث . أ

للمشاركة الصيفية، ْتث  اإجرائي اْتثويف ىذا البحث تستخدم الباحثة 

الباحثة بشكل مباشر مع التقييم يف عملية  تشاركىي  إجرائي للمشاركة الصيفية

البحث من أول البحث حىت يتم الباحث يف اعداد نتائج البحث. والتايل تقوم 

ٖٙالباحثة بادلالحظة والسجل ومجع البيانات ْث حتليل البيانات.
ويف ىذا البحث   

 أن تشاركو بشكل مباشر من أول البحث إىل أخَته.  ةالباحثطلب من تاإلجرائي 

وىذا البحث ىو البحث النوعي، البحث النوعي ىو دراسة علمية  للطلبة 

( بيئة العلمية  ٔيف عملية التعليم. للبحث النوعي خصائص األساسية ىي: )

د ( يؤكٖ( البحث النوعي بطريقة الوصف والتحليلي )ٕكمصدر البيانات ادلباشرة )

( ادلعٌت ىو كإىتمام ٘( االسقرائي )ٗالبحث النوعي على عملية وليسيت نتيجة )

 26رئيسي يف مدخل البحث.
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 Paizaluddin dan Ermalinda, Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: penerbit 

Alfabeta, 2182), hlm. 21 
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 Nana Sudjana dan Ibrahim,  Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung: 

Sinar Baru Algensindo, 2116), h. 896 
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 classنوع البحث يف ىذا البحث ىو البحث االجرائي للصف الدراسي أو

action research (CAR) .  أن البحث اإلجرائي للصف الدراسي ىو عند سودارسو

 والباحثُت من قبل ادلعلمُت فعلت لتيفكَتا اليت ىي اإلجرائيالبحث  باعتبارىا دراسة

التعليمية من  ادلمارساتتحسُت تنيفيذ لتنيفيذية و ال البحوث لتحسُت قدرة العقلية  من

 .التعلم اإلجراءات يف  خالل
21

 

يهدف ىذا البحث اإلجرائي إىل تقدًن مساعلة حقيقية لتحسُت مهنية 

سلوك ادلدرس عند التعليم. البحث اإلجرائي ىو  واليفهم على ادلدرس واعداد ادلعرفة

 البحث يف حل ادلشكلة من اخلطة واإلجراء وادلالحظة إىل التيفكَت.

أن البحث اإلجراء الصيفي تًتكب من ثالث كلمات ىي: البحث و 

 اإلجرائي و الصف، سوف ستبُت الباحثة كا التايل:

    منهجية قواعد، وذلك باستخدام كائنادلالحظة إىل   البحث ىو  أنشطة . ٔ

 البيانات وحتليلها حلل ادلشكلة.للحصول على 

 النشاط دورة سلسلة من يف شكلو  أىداف زلددة مع متعمدة حركة التأدية .ٕ

 لتحسُت جودة عملية التعليم. البحثي
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من  الدروس نيفستتلقى و  من نيفس الطالب رلموعة مناليفصل ىو .  ٖ

  ٜٖ.معلم

البحث اإلجرائي للصف الدرسي ىي اخلطة واإلجراء  ىناك أربع خطوات يف

 عملية من ىذا البحث من خالل أربع خطوات منها:. وادلالحظة والتيفكَت

 اخلطة . أ

ما  لتحسُت اليت تعتِب بالغة األعلية خطة العمل اخلطة ىي تطوير

 .حدث

 اإلجراء . ب

ادلقصودة ىنا ىو فعل واعية وتسيطر عليها، والذي ىو  اإلجراء

. ادلمارسة ىي كإجراءات ادلستخدمة االختالف من شلارسة متأنية وحذرة

 لتطوير اإلجراءات التالية ولتحسُت احلالة.

 ادلالحظة . ج

 كان التوجو .اإلجراءات ذات الصلة تأثَت لتوثيق ادلالحظة ختدم

 أكثر من ذلك عندما، اآلن للتيفكَت أساس، وتوفَت إىل ادلستقبل ادلالحظة

 .اجلولة احلالية ىذا الرك 
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 Kunandar, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,.2188), 

h. 45 



٘ٗ 

 

 التيفكَت . د

ىو التذكر والتأمل يف يف ىذا اإلجراء دتاما كما مت تسجيلو التيفكَت 

، والقضايا ادلشاكل ىذه العملية، يف زلاولة ليفهم التيفكَت وكان. يف ادلراقبة

ىناك دورة البحث االجرائي اليت تطوره  41. العمل واضحا يف والقيود

 .سوىارسيمي أريكنتو

 0.0الصورة 

 دورة البحث اإلجرائي للصف الدراسي

 

 إعداد البحث  . ث

 مكان البحث  .ٗ

غيدونج تاتاءان مبدرسة زلمدية ادلتوسطة يسَت ىذا البحث اإلجرائي 

يف ترقية مهارة القراءة بتطبيق اسًتاتيجية يف لعب ادلبارة  لدرس اللغة العربية

                                                           
41

 Ibid , h. 28 



٘٘ 

 

(Make a match( و اسًتاتيجية الرؤوس ادلرقمة )numbered heads 

together  تعقد الباحثة ىذا البحث ألن ادلدرسة ذلا جودة حسنة ومرافق .)

 كافية تدافع على عملية التعليم.

 موضع البحث .٘

مبدرسة كان موضع البحث يف ىذا البحث ىو طلبة الصف الثامن 

منهم رجال و  ٖٔ ،طالبا ٖٖغيدونج تاتاءان وعددىم زلمدية ادلتوسطة 

 منهم نساء. ٕٓ

 زمان وموضوع البحث .ٙ

وىو  ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ نصف السنة الدراسية  يسَت ىذا البحث يف

تعمدا على . كان تقرير زمان البحث مٕٛٔٓيف شهر أبريل إىل شهر مايو 

تقوًن األكادؽلي ادلدرسة، ألن ػلتاج ىذا البحث إىل عدة دورات وعملية 

 التعلم اليفعالة يف الصف.

 ج. خطة اإلجراء

أجرت الباحثة ْتثها بالتعاون مع مدرس اللغة العربية لًتقية مهارة القراءة 

احلالة . كانت غيدونج تاتاءانمبدرسة زلمدية ادلتوسطة الثامن لدى طلبة الصف 

 األوىل يف تلك ادلدرسة ىي:



٘ٙ 

 

اللغة العربية، القراءة النص أن نطق الطلبة مل يكن دقيقا أثناء قراءة  .ٔ

 .التتناسب بدقة القراءة والقراءة التزال مثل قراءة القرآن

كانت عملية التعلم والتعليم تركز يف ادلدرس والطلبة أقل مشاركة عند   .ٕ

 التعليم.

 التزال منخيفضة.كانت نتائج مهارة القراءة  .ٖ

 يستخدم ادلدرس الطريقة احملاضرة وطريقة السؤال واجلواب عند التعليم. .ٗ

 مل يستخدم ادلدرس االسًتاتيجية التعليمية  .٘

 يشعر الطلبة بادللل يف عملية التعليم  .ٙ

استنادا إىل اجلدول أعاله، تستنبط الباحثة أن نتائج مهارة القراءة لدرس 

الثامن التزال منخيفضة. كان الطلبة الالئق جدا اللغة العربية لدى طلبة الصف 

 ٚ، والطلبة الالئق يف القراءة ٕٔ،ٕٔتالميذ أو % ٗيف اكتساب نتائج القراءة 

والطلبة غَت  ٓٗ،ٜٖطالبا أو % ٖٔ. الطلبة  غَت الالئق ٕٔ،ٕٔطالب %

 . ٕٚ،ٕٚطالب أو%  ٜادلتداولة 

ة إجراء البحث يتعلق انطالقا من احلالة احلقيقية السابقة، أرادت الباحث

بكييفية ترقية مهارة القراءة يف درس اللغة العربية مبوضوع تطبيق اسًتاتيجية التعليم 



٘ٚ 

 

 numbered heads( واسًتاتيجية الرؤوس ادلرقمة )Make a matchيف لعب ادلبارة )

together.لًتقية مهارة القراءة يف درس اللغة العربية ) 

ورات ىي الدورة األوىل والثانية تتكون ىذه خطة البحث إىل ثالث د

والثالثة، إذا مل حتصل الباحثة على النتيجة اجليدة فاستمرهتا إىل الدورة التالية 

للحصول على ترقية مهارة القراءة بتطبيق اسًتاتيجية التعليم يف لعب ادلبارة 

(Make a match( واسًتاتيجية الرؤوس ادلرقمة )numbered heads together.) 

 

 

 الدورة األولى .0

 الخطة . أ

اسًتاتيجية التعاون يف تنيفيذ  احثة وادلدرسيف ىذا البحث كانت الب

( واسًتاتيجية الرؤوس ادلرقمة Make a matchالتعليم يف لعب ادلبارة )

(numbered heads together  .) ادلدرس القراءة لدى طلبةلًتقية مهارة .

 . (RPP) اعداد خطة التدريسالتعاون مع الباحثة عند ذلك أثناء ترتيب 

 : اإلجراءات ادلتخذة يف ىذا البحث ىي على النحو التايل



٘ٛ 

 

اسًتاتيجية التعليم باستخدام  (RPP)ترتيب اعداد خطة التدريس  (.ٔ

( واسًتاتيجية الرؤوس ادلرقمة Make a matchيف لعب ادلبارة )

(numbered heads together )اليت سيتم تطبيقها يف تعليم مهارة 

 القراءة.

اسًتاتيجية التعليم يف لعب مناقشات مع ادلدرس على تطبيق  (.ٕ

 numbered heads( واسًتاتيجية الرؤوس ادلرقمة )Make a matchادلبارة )

together) إعداد أدوات التقييم مثل أوراق ادلالحظة لتسجيل مجيع .

يف األنشطة اجلارية وجعل استعدادات ادلقابلة اليت سيتم استخدامها 

 التعلم.

 اإلجراءات   . ب

يف تنيفيذ ىذه اإلجراءات تتم ادلراحل وفقا لتخطيط إعداد التدريس 

لًتقية مهارة القراءة بتطبيق   اليت مت إنشاؤه. اإلجراءات ادلتخذة ىي

( واسًتاتيجية الرؤوس Make a matchاسًتاتيجية التعليم يف لعب ادلبارة )

كان قد مت االنتهاء من تنيفيذىا،   . إذا(numbered heads togetherادلرقمة )

ْث خطة اإلجراءات ؽلكن تنيفيذىا يف حاالت مهارة القراءة يف تعلم اللغة 

 العربية. وحتتوي اإلجراءات على ثالث خطوات كالتايل:



ٜ٘ 

 

 المقدمة  .0

 تقدير وتشجيع . أ

تلقي ادلدرسة السالم وتدعو الطلبة الستعداد مجيع األدوات  (. ٔ

 والطلبة بقراءة البسملة مجاعة. ادلدرسية  ْث تبدأ ادلدرسة

تيفشو ادلدرسة الطلبة وتلقي أىداف التعليم ْث يستعد الصور  (.ٕ

أو الوسائل ادلناسبة بادلادة "األمل". ؽلكن للمدرسة استخدام 

 االسًتاتيجية أو الطريقة يف التعليم.

 األنشطة األساسية. 7

ادلبارة بتطبيق اسًتاتيجية التعليم يف لعب ىذه ادلرحلة ىي 

(Make a match( واسًتاتيجية الرؤوس ادلرقمة )numbered heads 

together) اخلطوات اليت يتعُت هبا القيام  مهارة القراءة يف تدريس .

 كما التايل:

 

  استكشافأ. 



ٙٓ 

 

تشرح ادلدرسة ادليفردات أو التعبَتات اجلديدة متعلقة  ب (. ٔ

 "األمل"

تشرح ادلدرسة عن أظلاط اجلملة اجلديدة تطلب ادلعلمة من  (. ٕ

 .التلميذات للقراءة مجاعة

تطلب ادلدرسة من الطلبة لقراءة النص "األمل" ، بعد إنتهاء (. ٖ

 ادلدرسة من القراءة، يقوم الطلبة بإعادة القراءة قراءة جهرية منيفردا. 

 تصلح ادلدرسة قراءة خاطئة(. ٗ

 دريبات عن "األمل"يعمل الطلبة بالت(. ٘

 تعطي ادلدرسة الواجبات ادلنزلية (. ٙ

 مساعدب. 

 طالب. ٘-ٗتوزيع ادلدرسة اليفرقة، لكل فرقة (. ٔ

تقدم ادلدرسة قراءة النص "األمل" ْث يقوم الطلبة بادلناقشة مع  (. ٕ

 كل اليفرقة.

 اختارت ادلدرسة رقم الطالب إللقاء نتيجة ادلناقشة.(. ٖ

بع  البطاقات ادلناسبة دلراجعة عن ادلادة استعدت ادلدرسة (. ٗ

 "األمل"



ٙٔ 

 

 نال كل طالب بطاقة واحدة(. ٘

 لكل طالب تطابق البطاقة ادلثيلة  وادلناسبة بادلادة.(. ٙ

بعد البحث على مثيل البطاقة، مطلوب من الطالب يقرأ (. ٚ

 السؤال قراءة جهرية متبادال ْث يقوم الطلبة اآلخر بإجابة السؤال.

 تاتصاالج. 

 إتاحة اليفرصة لطرح األسئلة عن ادلواد اليت مل ييفهموىا الطلبة.(. ٔ

 إعطاء ادلدرسة فرصة لإلجابة على أسئلة الطلبة اآلخرين.(. ٕ

 األنشطة النهائيةد. 

 تقدم ادلدرسة الواجبات بعمل التدريبات  عن ادلادة "األمل".(. ٔ

 تقوم ادلدرسة بالتقييم على عملية التعليم.(. ٕ

 إختتمت ادلدرسة الدرس بقراءة احلمدلة والسالم.(. ٖ

 المالحظة . ج

وقدمت ادلالحظة لتحديد وصف األنشطة يف الصف. دتت ىذه ادلالحظة 

وادلراقبة. أجرت الباحثة  ء مبساعدة ادلدرس دلهارة القراءةبالتزامن مع تنيفيذ اإلجرا

أو ادلشاكل  ادلالحظات أثناء عملية التعلم اجلارية ْتيث  ؽلكن أن تعرف العيوب



ٕٙ 

 

الطلبة أثناء تنيفيذ اإلجراء. ادلالحظة ميفيدة دلعرفة التغيَتات اليت حتدث على كل 

 .مام، ادلهارة، ومسؤولية الطلبةحيث النشاط، اإلىت

 

 

 التفكير  . ه

اخلطوة األخَتة ىي التيفكَت. يف ىذه اخلطوة تقوم الباحثة بتحليل نتائج    

البيانات اليت مت مجعتها من أنشطة ادلالحظة حللت . الطلبة يف تدريس مهارة القراءة

تخذة رفعت مهارة القراءة ذلك أنو من غَت ادلعروف ما إذا كانت اإلجراءات ادل

 .للطلبة

 الدورة الثانية .0

 الخطة . أ

ثة عن نتائج التيفكَت للدورة األوىل. كانت يف ىذه اخلطة تعلمت الباح      

يكون التعليم أكثر فعالة. أما األشياء ل الدورة األوىل تصحيحا للدورة الثانية

 احملتاجة يف الدورة الثانية سواء أكانت باخلطة يف الدورة األوىل.

 اإلجراءات  . ب



ٖٙ 

 

كانت اإلجراءات يف الدورة الثانية وفقا للخطة اليت مت تصحيحو يف الدورة        

 األوىل مستندا إىل نتائج التيفكَت.

 

 

 الحظةج. الم 

ء، تركز الباحثة وادلدرس يف ادلالحظة بالتزامن مع تنيفيذ اإلجرادتت ىذه       

 ادلالحظة كمالحظة يف الدورة األوىل.

 د. التفكير 

 الباحثة مع مدرس اللغة العربية بالتيفكَت وترتيب إعادة اخلطة للدورة الثالثة.تقوم 

 الدورة الثالثة .7

 الخطة . أ

للدورة الثانية. كانت ثة عن نتائج التيفكَت يف ىذه اخلطة تعلمت الباح

ليكون التعليم أكثر فعالة. أما األشياء  الثالثةتصحيحا للدورة  الدورة الثانية

 ثالثةسواء أكانت باخلطة يف الدورة ال يف الدورة الثانية احملتاجة

 اإلجراءات  . ب



ٙٗ 

 

ة اليت مت تصحيحو يف وفقا للخط كانت اإلجراءات يف الدورة الثالثة

 . نتائج التيفكَتمستندا إىل الدورة الثانية

 

 ج. المالحظة

ء، تركز الباحثة وادلدرس يف دتت ىذه ادلالحظة بالتزامن مع تنيفيذ اإلجرا 

 ادلالحظة كمالحظة يف الدورة الثانية.

 د. التفكير

الباحثة مع مدرس اللغة العربية بالتيفكَت والتحليل واالستنتاج على تقوم  

 numbered headsاسًتاتيجية الرؤوس ادلرقمة )إجراء تعليم مهارة القراءة بتطبيق 

together( واسًتاتيجية لعب ادلبارة )Make a match. ) 

 أدوات جمع البيانات. د

 . ادلقابلةٔ

( كما نقل زلمد عينُت Suharsimi Arikunto) أريكونتو سوىارسيميرأي 

تسمى باالستبيان قابلة ادل أن " Metodologi Penelitian Bahasa Arab يف كتابو "

  ٔٗ.مقابلتهم من للحصول على معلومات ادلقابلة أجراه حوار يىالشيفوي 
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ٙ٘ 

 

للحصول على ادلعلومات أو ادلقابلة ىي منهج البحث من  قابلةوبذلك أن ادل

 .للمقابلة البيانات باستخدام ادلبادئ التوجيهية

أنواع متعددة ؽلكن تقسيمها  ذلا دلقابلةنظرا إىل أساليب اعدادىا، فا

 :فئات ثالث إىل

 احلرةقابلة ادل أ(. 

، تسأل الباحثة عن كل شيء حرية يف حدود يف ىذه ادلقابلة احلرة

 .النطاق الدراسة دون ادلبادئ التوجيهية للمقابلة

 وجهةادلقابلة ادلب(. 

 فًت األسئلة ادليفصل.دادلقابلة ادلوجهة ىي أنشطة ادلقابلة يف إعداد 

  وجهةادلمقابلة احلرة  ج(. 

 ٕٗىي مزيج بُت ادلقابلة احلرة وادلقابلة ادلوجهة. وجهةادلمقابلة احلرة 

يف ىذا البحث تستخدم الباحثة ادلقابلة احلرة ادلوجهة. و ىي تسأل 

األسئلة ادليفصل يف تصميم  كل شيء حرية، و لكن ذلا قائمةة عن  الباحث

 .االتصال ادلباشر
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 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2181). 

h. 822 

  



ٙٙ 

 

 

 ادلالحظة .ٕ

 و دقيق ادلالحظة عن طريق إجراءكأداة التقييم ادلستخدم ادلالحظة ىي  

 حالة صناعيةيف و  الوضع اليفعليسواء يف ذه الظاىرة ذل نهجيادل تسجيلال

 42 للوصول إىل أىداف معينة.

تستخدم ىذه الطريقة للمالحظة على عملية التعلم كإسًتاتيجية التعليم 

 تأدية ادلالحظة تنقسم إىل شكلُت علا:اليت مت تنيفذه يف البحث. ومن ناحية 

 ادلالحظة ادلشاركة أ(. 

ادلالحظة ادلشاركة ىي الباحث تشارك مع األنشطة اليومية للشخص 

 غلري االحتيفال أو استخدامها كمصدر للبيانات األْتاث.

 ادلالحظة غَت ادلشاركةب(. 

 ٗٗادلالحظة غَت ادلشاركة ىي الباخث مل تشارك وادلراقب كما مستقلة.

يف ىذا البحث تستخدم الباحثة نوع ادلالحظة ادلشاركة، حيث 

 الباحثة شاركت بشكل مباشر مع أنشطة األشخاص الذي يتم مالحظتها. 
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 Zaenal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Depag RI: 2119), h. 846 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R 

& D, (Bandung: Alfabeta, 2181),h. 212 



ٙٚ 

 

 التوثيق أو الوثائق .ٖ

النصوص   مثلادلالحظات عن األحداث ادلاضية ىو  التوثيق طريقةأن 

األعمال جداول واالجتماعات و  والدقائق نقج والصحف واجملالت من الكتب

تستخدم ىذه الطريقة للحصول على البيانات عن موقع اجلغرايف  ٘ٗ.وىلم جرا

والصورة العامة للمدرسة والوثائق التعليمية مبدرسة زلمدية ادلتوسطة غيدونج 

 تاتاءان والبيانات احملتاجة ذلذا البحث.

 االختبار .ٗ

 حتتاج إىل اإلجابة كأساس من األسئلة ىو عبارة عن سلسلةاالختبار 

46 لتقرير الدرجات أو النتائج.
ىذه الطريقة ادلستخدمة لقياس ترقية مهارة القراءة   

 numbered heads) لدى طلبة من خالل تطبيق اسًتلتيجية الرؤوس ادلرقمة

together )واسًتاتيجية لعب ادلبارة (make a match ).دلعرفة مدى ترقية نتائج التعلم 

 

 

 

 أساليب تحليل البيانات ه. 
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 S. Margono, Metodelogi Penelitian Pendidikan,(Jakarta: Rineka Cipta 2114), h. 

861 



ٙٛ 

 

 وبعد البيانات، مجع وقت يف النوعي ثالبح يف البيانات حتليل اجري

46.معينة فًتة يف البيانات مجع من االنتهاء
 أدوات خالل منمجعتها البيانات  بعد ْث   

 استخدامها ؽلكن اليت االستنتاجات فتقوم الباحثة بتحليلها لتناول البيانات مجع

 .اليفرضية من للتحقق

 وتستخدم ،ادلدخل النوعي مع البيانات حتليلالباحثة  ؽلكنيف البحث و 

 حداثأن األ احلالة ىذه يف. البيانات ىذه حتليل النوعية يف البيانات حتليلالباحثة 

 باستخدام حتليلها سيتم سجل كل بعد. ادلؤشرات مع مهارة القراءة شكلةمب تتعلق 

 :التايل النحو على اإلحصائية الصيغ

p=
 

 
   8111     

Keterangan:  

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N = Number of Cases (Jumlah frekuensi/ banyaknya individu) 

P = Angka persentase.
41

 

أداة التقدير دلهارة  تقييم مع متكاملة تكون أن األرقام باستخدام زلسوبة بعد
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Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2188), hlm. 42. 



ٜٙ 

 

 جدا يدج=  ٓٓٔ-ٓٛ

 جيد=  ٜٚ-ٓٚ

 مقبول=  ٜٙ-ٓٙ

 ناقص=  ٜ٘-ٓ٘

 دتيزا أكثر طلبةال لرؤية مؤشر كل متوسط سابأما اخلطوات ادلستخدمة حل

49. التالية الصيغة استخدام للباحثة يمكنفصل واحد ف يف
 

   
∑ 

 
 

        =  mean yang kita cari. 

∑                           (           )         

N         = Number of Cases (Banyaknya skor-skor itu sendiri) 

 

 مجعه ا مت ال يت ادلعلومات أو البيانات أو التحليل العمل ىذا خالل يصبح من

 .وضوحا أكثر

 :ىي اخلطوات اما

 ختيفي  البيانات .ٔ

                                                           
 

49
Anas sudijono, Ibid, hlm. 18  



ٚٓ 

 

 ى و ادلي دان م ن عليه ا احلص ول مت ال يت البيان ات ى يختيفي  البيان ات 

ىذا التقرير و . وبالتيفصيل بعناية نالحظ أن الضروري فمن لذلك جدا، الكثَت

 .البداي  ة من  ذ حتليله  ا إن مل يك  ن يزي  د م  ن الص  عوبةس  وف باس  تمرار، و  تنم  و

ال  يت ترك   ز  ادلوض   وعات اختي  ار، تلخ   يص،  يأن ختيف   ال  يت حتت   اج إىل التق  ارير

 ول  ذلك ف  إن .ال  نمط موض  وع أو، والبح  ث ع  ن األش  ياء ال  يت ى  ي مهم  ة عل  ى

شل  ا ، أكث  ر منهجي  ة مجع  ت سليفض  ة،ؼلتص  ر ادل  واد اخل  ام، و  إىل التق  ارير ادليداني  ة

 أكث   ر ص   ورة إلعط   اء البيان   ات ختيف   ي  مت. الس   يطرة عليه   ا غلع   ل م   ن الس   هل

احلص ول  البيان ات ال يت ي تم تس هيل البح ث ع نوأيض ا  ،ادلالحظة من وضوحا

 ٓ٘.عند احلاجة عليها

 البيانات عرض  .ٕ

 ع رض البيان ات البيان ات تك ون اخلط وة التالي ة ى يمن التخيفي  بعد 

يق  ول ميل  ث  تس  هيل الباحث  ة ليفه  م م  ا ح  دث.  البيان  ات، ع  رض خ  الل م  ن

ىوبايرم   ان أن ع   رض البيان   ات باس    تخدام ال   نص الس   ردي واخلريط   ة والرس    وم 

 البيانية.
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ٚٔ 

 

 . حتقيق البياناتٖ

، وال غ  ام ، مؤق  ت ال ي  زالحتقي  ق البيان  ات أو رس  م االس  تنتاج ى  و 

 وس  وف ،ترتك  ز أكث  ر ك  ان، ف  إن االس  تنتاج  البيان  ات م  ع زي  ادةش  ك، ولك  ن 

 .البيان  ات جلم  ع ادلقبل  ة ادلرحل  ة ت  دعم قوي  ة أدل  ة عل  ى العث  ور ي  تم مل إذا تتغ  َت

 لتحقي  ق موض وعا أج راه ال ذي البح ث ك  ان إذا أعم ق يك ون أن أيض ا وؽلك ن

 .صحتها ضمان أجل من الًتاضي
 

 

  



ٕٚ 

 

 الباب الرابع

 البحث وبحثهانتيجة 

 مدرسة محمدية المتوسطة غيدونج تاتاءان صورة العام  . أ

 غيدونج تاتاءانمدرسة زلمدية ادلتوسطة تاريخ التأسيس  .ٔ

اليت كانت  ٜٓٛٔيوليو سنة  ٖيف التاريخ مدرسة زلمدية ادلتوسطة أسست ا

 ىو:رائدة من زعماء الدين 

 السيد سللص الصاحل . أ

 السيد رشدين . ب

 ج. مشهود امحادي

 س ماريانتوا وما أشبو ذلكد. أغو 

كان تأسيس األعمال اخلَتية احملمدية لوسيلة الدعوة واستعداد اخلليفاء ادلنظمة 

احملمدية لتكون مجعية احملمدية نشطا خاصة للمنظمة احملمدية غيدونج تاتاءان مديرية 

بيساواران. و قد تبادل رؤساء ىذه األعمال اخلَتية يف رلال الًتبية كالقاعدة يف 

 ادلنظمة احملمدية.

 ىناك أمساء رؤساء ادلدرسة من بداية تأسيسها إىل اآلن ىي كالتايل: 

 ٜٗٛٔ-ٜٓٛٔالسيد إؽلو شهري العام  . أ



ٖٚ 

 

 ٜٜٛٔ -ٜٗٛٔالسيد نذار إبراىيم العام   . ب

 ٖٜٜٔ -ٜٜٛٔج. السيد جيارتو العام 

 ٜٜٙٔ-ٖٜٜٔد. السيد علي الدين وارجى العام 

 ٜٕٓٓ-ٜٜٙٔه. سويتنوا العام 

 ٕ٘ٔٓ -ٜٕٓٓلسيد سوجرى العام ز. ا

 ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓو. السيدة اييفرى دريت العام 

 إىل اآلن ٕٙٔٓح. السيد سوفرفتو  العام 

 موقع الجغرفي. ٕ 

القرية غيدونج تاتاءان ، بنيت   تقع ىف امدرسة زلمدية ادلتوسطة مؤسسة  .

 من مركز ادلنطقة غيدونج تاتاءان مع احلدود التالية: مًتا ٕعلى  ىذه ادلدرسة 

 شارع فينيجاىان حّد  اجلهة الغربية . أ

 مزرعة القريةحّد  الشرقية اجلهة  . ب

 ج. اجلهة الشمالية حّد منزيل القرية

 األرض مارنوحّد  اجلهة اجلنوبية د . 



ٚٗ 

 

على األرض ادلؤسسة   ٜٓٛٔأسست امدرسة زلمدية ادلتوسطة يف العام 

 مًتا مربع . ٗٛٗٚبوسع 

 مدرسة محمدية المتوسطة غيدونج تاتاءانالنظر و البعث  .ٖ

 النظر . أ

حتقيق امدرسة زلمدية ادلتوسطة كادلدرسة ادلنعشة واإلسالمية واألمانة  -

 يتخلق باألخالق الكرؽلة وينتيفع للدين واألمة.واإلصلازية 

 البعث  . ب

 ىي: لتحقيق النظرة ادلذكورة، ىناك مخس بعثات ال بد تطبيقها و

 ترقية بيئة ادلدرسةٔ. 

 ترقية فهم الطلبة على الدين اإلسالميٕ.

 . ترقية كيفاءة ادلدرسُت وإصلاز الطلبة يف رلال التكنولوجيةٖ

 . اعتصام العالقات بُت ادلدرسُت والطلبة واجملتمعٗ

 . إغلاد حالة التعلم اليفعالة٘

 

 

 



ٚ٘ 

 

 ترتيب المنظمة . ٗ

 كمايلى:درسة ادلتوسطة احملمدية غيدونج تاتاءان  ترتيب ادلنظمة مب

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس ادلدرسة 
 فتور سوف 

 

 رئيس اللجنة 
 اردان

 نائب رئيس ادلدرسة 
 سوييتنو

 مدرس االستشارة
 زلمد ادروس

 قسم اإلدارة
  ديكي فاندي ارساين

 مالية 
 دوي اندراوايت

 ويل اليفصل السابع
 راتري سيكار فَتتوي، ادلاجستَت

 ويل اليفصل الثامن
 سري نور ليلى

 

Sri Nurlaela, S.Pd 

التاسع ويل اليفصل  
 ويلي ستيادي

 

 ادلدرس

 الطلبة
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 غيدونج تاتاءانبمدرسة محمدية المتوسطة بيانات المدرسين  .5

 7جدول 
 غيدونج تاتاءانبمدرسة محمدية المتوسطة بيانات المدرسين 

 مادة الدرس التربية العمل L/P أسماء المدرسين الرقم
ٔ Suprapto, S.Pd L رئيس ادلدرسة S8 - 

ٕ Drs. Suyitno. Ms L  نائب رئيس
 ادلدرسة

S8 الدين اإلسالمي 

ٖ Amat Sudjari, S.Pd L - S8  علم ادلعرفة
 اإلجتكاعية

ٗ Ardan L - SMA تعليم ادلواطنية 
٘ Helmasuri P - MA  اللغة اللمبوصلية

 والعربية اإلصلليزية
ٙ D. Sholihin L - MA  
ٚ Evridarti,S.Pd P - S8  
ٛ Sapta Puspita, S.Pd P - S8 علم الطبيعي 
ٜ Endang 

Triwahyuni, S.Pd 

P - S8 اليفنون الثقافية 
ٔٓ Bambang Edi 

Irianto 

L الرياضة  شؤون الطالب 
ٔٔ Sri Nurlaela, S.Pd P  ويل اليفصل

 الثامن

S8 علم االستشارة 

ٕٔ Ratri Sekar Pertiwi, 

M.Pd 

P  ويل اليفصل
 السابع

S2 علم الطبيعي 

ٖٔ Dara Firliya, Skm P - S8 اللغة االصلليزية 



ٚٚ 

 

ٔٗ Sumardiyono, S.Pd L - S8 اليفنون الثقافية 
ٔ٘ Fathul Abror,S.Pd L رئيس ادلعمل S8 الرياضية 
ٔٙ Wili Setiadi, S.Pd L  ويل اليفصل

 التاسع

S8 اللغة اإلندونيسية 

ٔٚ Siti Rofiah, S.Pd P - S8 تعليم ادلواطنة 
ٔٛ Johan Listiawan, 

S.Pd 

L - S8 الرياضية 
ٜٔ M.Idrus,S.Pd  - S8 علم االستشارة 
ٕٓ Dwi gustriani, 

A.Md 

P رئيس ادلكتبة D2 - 

ٕٔ Diky Fandi Arsani, 

S.Kom 

L رئيس اإلدارة S8 - 

 

 غيدونج تاتاءانبمدرسة محمدية المتوسطة  بيانات الطلبة .ٙ

 كمايلي:مديرية بيساواران    غيدونج تاتاءانمبدرسة زلمدية ادلتوسطة عدد الطلبة 

 3جدول 
مديرية بيساواران للعام   غيدونج تاتاءانبمدرسة محمدية المتوسطة عدد الطلبة 

 7102/7109الدراسي 
 

 العدد الجنس الفصل الرقم
  النساء الرجال

 ٛ ٗ ٗ السابع ٔ
 ٖٕ ٖٔ ٓٔ الثامن ٕ
 ٕٖ ٛٔ ٗٔ التاسع ٖ

 ٖٙ ٖ٘ ٜٕ العدد



ٚٛ 

 

 تقرير نتيجة البحث . ب

الصف طلبة لدى اللغة العربية يعقد ىذاالبحث اإلجرائ بالتعاون مع مدرس 

القراءة. كانت احلالة قبل أن الثامن بادلدرسة احملمدية غيدونج تاتاءان لًتقية مهارة 

 تعقد البحث منها:

اللغة العربية، القراءة النص أن نطق الطلبة مل يكن دقيقا أثناء قراءة  .ٚ

 .التتناسب بدقة القراءة والقراءة التزال مثل قراءة القرآن

كانت عملية التعلم والتعليم تركز يف ادلدرس والطلبة أقل مشاركة عند   .ٛ

 التعليم.

 ارة القراءة التزال منخيفضة.كانت نتائج مه .ٜ

يستخدم ادلدرس الطريقة احملاضرة وطريقة السؤال واجلواب عند  .ٓٔ

 التعليم.

 مل يستخدم ادلدرس االسًتاتيجية التعليمية  .ٔٔ

 يشعر الطلبة بادللل يف عملية التعليم  .ٕٔ

 الدورة األولى .0

 للدورة األولى أ. الخطة



ٜٚ 

 

ادلتخذة ىي على النحو اإلجراءات  على األوىل ةعملية الدور  تشتمل    

 التايل:

إعداد خطة عملية التعليم باستخدام اسًتاتيجيىت الرؤوس ادلرقمة ولعب  (. ٔ

 ادلبارة.

 تقوم الباحثة بادلناقشة مع ادلدرس يف تنيفيذ خطة عملية التعليم (. ٕ

إعداد أدوات التقييم مثل أوراق ادلالحظة لتسجيل مجيع األنشطة  (. ٖ

 اجلارية وجعل استعدادات ادلقابلة اليت سيتم استخدامها يف التعلم.

 ب.  اإلجراء

للصف الدراسي  يف ىذا اإلجراء صار الباحث يف البحث اإلجرائي

يقوم بادلالحظ، و ىذا البحث بتناسب خطة عملية  مدرس، و ىو الذي

ية تعليم مالحظا. و يف التايل عمل ليم ادللحقة و صار مدرس مهارة القراءةالتع

 األوىل ةللدور  مادة مهارة القراءة يف اللقاء األول والثاين والثالث والرابع

( ولعب Numbered Heads Togetherخدام اسًتاتيجيىت الرؤوس ادلرقمة )باست

 (.Make A Matchادلبارة )

 اللقاء األول .0



ٛٓ 

 

يف األربعاء يف الدورة األوىل يوم لقاء األول الأجرت الباحثة   

نصف الثامنة إىل للخصة الثانية يف الساعة  ٕٛٔٓسبتمِب  ٕٙالتاريخ 

ومخسُت. تبدأ مرحلة التنيفيذ بادلقّدمة والنشاط األساسي ْث الساعة الثامنة 

 تؤّخر باالختتام.

لتحية والسؤال عن دقائق(، تبدأ ادلدرسة با ٓٔمرحلة ادلقّدمة )    

أخبارىم، وقراءة البسملة .تقرأ ادلدرسة كشف الغياب. تقدم ادلدرسة االدراك 

من أىّم ادلادة اليت  بالًتابط بإعادة الدرس ادلاضى،تشرح ادلدرسة أيضا

 .ْث تقدم  الكيفاية األساسية و اذلدف احملصولسيدرسها الطلبة  

ادلدرسة ادلادة اليت سيدرسها  تقدمدقائق( ٓٙ)النشاط األساسي     

الطلبة ىي "األمل". تقدم وتقرأ ادلدرسة ادليفردات اجلديدة  عن "األمل" . 

 ْث تشرح ادلدرسة عن تعريف حروف اجلر وأنواعها ومثالو كالتايل:

حروف اجلر ىي اليت تدخل على األمساء فحسب )البيت، السوق،  ( أ

 ادلدرسة، ادلكتبة، ادلكتب والكرسي وىلم جرا(.

 تشرح ادلدرسة بع  حروف اجلر )إىل، من، ب، على، يف(. ( ب

 ج( كان األمساء بعد جروف اجلر رلرور أو مكسور.



ٛٔ 

 

د( تكتب ادلدرسة بع  أمثلة اجلملة اليت فيها حرف اجلر وتشرح كييفية 

 قراءة األمساء اليت وقعت بعد حرف اجلر.

باللغة ه( تأمر ادلدرسة إىل الطلبة تكوين اجلملة باستخدام حرف اجلر 

 اإلندونيسية ويًتجم إىل اللغة العربية.

و( تقدم ادلدرسة بع  األمثلة حلرف اجلر وتشَت الطالب لذكر حرف 

 اجلر وإعطاء احلركات.

 ز( تقدم ادلدرسة وقتا إىل الطلبة لكتابة ادلادة ادلبحوثة

 ح( مطلوب من الطالب يهتم النص "األمل" ويسمعو باجليد

 فرقة فيفرقة ْث منيفردا ي( يقرأ مجيع الطلبة النص

 م( تطلب ادلدرسة من الطلبة تتجمع إىل كل رلموعات

 ن( تقدم ادلدرسة الواجبات للقيام بادلناقشة 

 ل( اختارت ادلدرسة الطلبة لعرض نتيجة ادلناقشة وفقا للرؤوس ادلرقمة

ي( تقدم ادلدرسة اليفرصة للطلبة ليسألوا عن ادلادة ادلناقشة اليت مل 

 تستنتج ادلدرسة مع الطلبة ادلادة ادلبحوثةييفهموىا ْث 

دقائق(، قبل أن ختتتم الدرس تقدم ادلدرسة الواجبات  ٓٔاالختتام ) 

 .ْث ختتتم ادلدرسة الدرس بقراءة احلمدلة و السالمادلنزلية تتعلق ْترف اجلر 



ٕٛ 

 

 

 

 اللقاء الثاين .ٕ

يف األربعاء يف الدورة األوىل يوم لقاء الثاين الأجرت الباحثة  

نصف الثامنة إىل يف الساعة  للخصة األوىل ٕٛٔٓ  أغسطوس ٘ٔالتاريخ 

ومخسُت. مرحلة التنيفيذ تبدأ بادلقّدمة والنشاط األساسي ْث الساعة الثامنة 

 تؤّخر باالختتام.

دقائق(، تبدأ ادلدرسة بالتحية والسؤال عن  ٓٔمرحلة ادلقّدمة ) 

تكتب عليها الدرس الغياب. أخبارىم، وقراءة البسملة .تقرأ ادلدرسة كشف 

تقدم ادلدرسة االدراك بالًتابط بإعادة الدرس الذي سيدرسها الطلبة يف السبورة. 

ْث تقدم  من أىّم ادلادة اليت سيدرسها الطلبة   ادلاضى،تشرح ادلدرسة أيضا

 .الكيفاية األساسية و اذلدف احملصول

يفردات اجلديدة دقائق( تقوم ادلدرسة بإعادة شرح ادلٓٙ)النشاط األساسي 

وتقدم بع  األمثلة حلرف اجلر وتشَت الطالب لذكر حرف اجلر وإعطاء 

طالب ْث  ٘-ٗاحلركات. توزيع ادلدرسة الطلبة إىل رلموعات، كل رلموعة 

يناقج ويبحث  الطلبة عن حروف اجلر  ادلوجودة يف النص "األمل" اختارت 



ٖٛ 

 

م اليفصل. تشرح وتستنتج ادلدرسة  رقما عشوائيا والطلبة يناقشون نتائجها أما

ادلدرسة نتيجة ادلناقشة للطلبة. توزيع ادلدرسة البطاقات إىل كل الطلبة تتعلق 

 وفقا لإلجابة. للبحث على مثيل البطاقةبادلادة ادلبحوثة ومطلوب من الطلبة 

 تواصل  ْثدقائق(، قبل أن ختتتم الدرس تشجع الطلبة  ٓٔاالختتام )  

ختتتم ادلدرسة ادلدرسة ادلادة التعليمية اليت يسدرسها الطلبة يف أسبوع القادم ْث 

 .الدرس بقراءة احلمدلة و السالم

 ( اللقاء الثالثٖ

 ٜٕيف التاريخ األربعاء يف الدورة األوىل يوم لقاء الثالث الأجرت الباحثة   

ة الثامنة نصف الثامنة إىل الساعيف الساعة  للخصة األوىل ٕٛٔٓ  أغسطوس

 ومخسُت. مرحلة التنيفيذ تبدأ بادلقّدمة والنشاط األساسي ْث تؤّخر باالختتام.

دقائق(، تبدأ ادلدرسة بالتحية والسؤال عن أخبارىم،  ٓٔمرحلة ادلقّدمة )  

تكتب عليها الدرس الذي وقراءة البسملة .تقرأ ادلدرسة كشف الغياب. 

االدراك بالًتابط بإعادة الدرس تقدم ادلدرسة سيدرسها الطلبة يف السبورة. 

ْث تقدم  من أىّم ادلادة اليت سيدرسها الطلبة   ادلاضى،تشرح ادلدرسة أيضا

 .الكيفاية األساسية و اذلدف احملصول
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دقائق( تقوم ادلدرسة بإعادة شرح ادليفردات اجلديدة ٓٙالنشاط األساسي)

وتقدم بع  األمثلة حلرف اجلر وتشَت الطالب لذكر حرف اجلر وإعطاء 

بإعادة القصة ادلوجودة يف النص "األمل" . ْث تطلب  يقوم الطالباحلركات. 

 ادلادةب أن تتجمع إىل كل رلموعات ّْث عرض النص يتعلق الطالبادلدرسة من 

فنال كل واحد من  بع  البطاقات ادلناسبة للمراجعة، "األمل" . تعد ادلدرسة

ْث يبحث على مثيل البطاقة ادلناسبة لبطاقتو. بعد أن ْتثو  الطالب بطاقة واحدة

الطالب على مثيل البطاقة تطلب من الطالب للكتابة وقراءة السؤال قراءة 

 أخرى لإلجابة على طالب أخر.جهرية مع أصحاهبم ْث يطرح السؤال مرة 

تقدم ادلدرسة اليفرصة للطلبة ليسألوا عن ادلادة اليت مل ييفهموىا ْث تستنتج  

 ادلدرسة مع الطلبة ادلادة ادلبحوثة.

 تواصل  ْثدقائق(، قبل أن ختتتم الدرس تشجع الطلبة  ٓٔاالختتام )  

ختتتم ادلدرسة دم ْث ادلدرسة ادلادة التعليمية اليت يسدرسها الطلبة يف أسبوع القا

 .الدرس بقراءة احلمدلة و السالم

 ( اللقاء الرابعٗ
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   يف التاريخ مناألربعاء يف الدورة األوىل يوم لقاء الرابع الأجرت الباحثة   

نصف الثامنة إىل الساعة الثامنة يف الساعة  للخصة األوىل ٕٛٔٓسبتمِب ٘

 األساسي ْث تؤّخر باالختتام.مرحلة التنيفيذ بادلقّدمة والنشاط  ومخسُت. تبدأ 

دقائق(، تبدأ ادلدرسة بالتحية والسؤال عن أخبارىم،  ٓٔمرحلة ادلقّدمة )  

وتكتب عليها التاريخ واليوم والسنة  ْث تنظف ادلدرسة السبورةوقراءة البسملة 

تقدم ادلدرسة االدراك . تقرأ ادلدرسة كشف الغيابوالدرس الذي سيدرسها و 

من أىّم ادلادة اليت سيدرسها  درس ادلاضى،تشرح ادلدرسة أيضابالًتابط بإعادة ال

 .ْث تقدم  الكيفاية األساسية و اذلدف احملصولالطلبة  

دقائق(، يف اللقاء الرابع تقدم ادلدرسة اليفرصة إىل  ٕ٘)النشاط األساسي

الطلبة ليسألوا عن ادلادة اليت مل ييفهموىا يف اللقاء األول والثاين والثالث. ويف 

 ادلرحلة تقوم ادلدرسة باالختبار البعدي والتيفكَت على األنشطة. ىذه

دقائق(، قبل أن ختتتم الدرس تشجع الطلبة ّْث تواصل  ٓٔاالختتام )  

ة ، ْث ختتتم ادلدرسيف أسبوع القادمالطلبة درسها ادلدرسة ادلادة التعليمية اليت سي

 الدرس بقراءة احلمدلة و السالم.

 1جدول 
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بمدرسة للدورة األولى  طلبة الصف الثامنتوزيع فرقة تعليم  مهارة القراءة عند 
 غيدونج تاتاءانمحمدية المتوسطة 

 

 أسماء الطلبة الفرقة
0 Adi, Aji, Destia, Khoirunnisa, Robiatul 

7 Ibnu,Ipran, Kukuh, Laela, Bela 

3 Reja, Romi, Lasmiyati, Latifah 

1 Viergian, Sri Sugiman, Sari Ayu, Syaliyana 

5 Sharandi, Dwi, Windi. Putri,Siti 

 للدورة األولى مالحظة اإلجرائي الصفج. 

كان يف ىذه ادلرحلة تقوم الباحثة بادلالحظة مع مدرس اللغة العربية 

باستخدام ورقة ادلالحظة، و تعقد ادلالحظة على عملية التعليم اليت قامت هبا 

التعلم اليت قامت هبا الطلبة. و أما نتيجة ادلراقبة أو ادلالحظة الباحثة و عملية 

 ادلعقودة ىي كما التايل:

 اللقاء األول  (ٔ)

نتيجة ادلراقبة على اإلجراءات أّن يف مرحلة األوىل، قد أّدت ادلدرسة 

األنشطة ىف أول التعليم ويف مرحلة النشاط األساسي قد شرحت ادلدرسة عن 

حروف اجلر تقدم ادلدرسة طريقة القراءة اجلملة باجليد والصحيح. تكتب ادلدرسة 

اءة األمساء اليت وقعت بعد بع  أمثلة اجلملة اليت فيها حرف اجلر وتشرح كييفية قر 
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تقدم ادلدرسة أمثلة القراءة النص باجليد والصحيح ْث يقرأ مجيع الطلبة  حرف اجلر.

 النص فرقة فيفرقة ْث منيفردا. تطلب ادلدرسة إىل الطلبة تتجمع إىل رلموعات ْثّ 

 ىاو يفهميناقج ادلادة ادلدروسة. ْث تقدم ادلدرسة اليفرصة ليسألوا عن ادلادة  اليت مل ي

وتلخيص ادلدرسة ادلادة مع الطلبة، ويف ىذا اللقاء قد أدت ادلدرسة التعليم وفقا 

العداد خطة التدريس، ولكن تستغرق ادلدرسة األوقات كثَتا  ومل تقدر على تدبَت 

 األوقات جيدا يف التعليم.

نتيجة ادلراقبة على إجراء الطلبة ىي كان الطلبة قد أجري األنشطة يف أول 

اىتموا بيان ادلدرسة. بع  الطلبة قادرين على قراءة اجلملة باجليدا  التعليم وقد

والصحيح.  وقد فهم الطلبة حروف اجلر ويقدر على إظهار حروف اجلر يف شكل 

اجلملة وإعطاء احلركات. ومل تكن مجيع الطلبة قادرين على تعيُت احلركات بعد 

بالطالقة ونطق ادلخرج  حرف اجلر يف شكل اجلملة. ومل يقدر الطلبة على القراءة

وترمجة اجلملة. يشعر بع  الطلبة باخلوف لإلجابة على السؤال من ادلدرسة. أن 

 ادلناقشة مل تسر ادلناقشة بشكل جيد ألن الطلبة غَت متعادون على ادلناقشة.

 اللقاء الثاين (ٕ)

عادة تقوم ادلدرسة بإنتيجة ادلراقبة على اإلجراءات أّن يف مرحلة األوىل،            

شرح ادليفردات اجلديدة وتقدم بع  األمثلة حلرف اجلر ويقد الطلبة على إظهار 
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 ٘-ٗحرف اجلر وإعطاء احلركات. توزيع ادلدرسة الطلبة إىل رلموعات، كل رلموعة 

طالب ْث يناقج الطلبة عن حروف اجلر  ادلوجودة يف النص "األمل" اختارت 

ائجها أمام اليفصل. ْث تشرح وتستنتج ادلدرسة  رقما عشوائيا والطلبة يناقشون نت

ادلدرسة نتيجة ادلناقشة للطلبة. تقدر ادلدرسة على تدبَت األوقات جيدا أثناء عملية 

 التعليم.

نتيجة ادلراقبة على إجراء الطلبة ىي كان الطلبة  قد أجري األنشطة يف أول 

واحلركات يف  التعليم وقد اىتموا بيان ادلدرسة. يقدر الطلبة على تعيُت حروف اجلر

اجلملة. تبدأ الطلبة بالنشط يف اتباع التعليم، وىذه احلالة منظورة بشجاعة الطلبة 

للقيام بالسؤال وتعبَت األراء أثناء عرض نتيجة ادلناقشة عن "األمل" أمام اليفصل. ويف 

 ىذا اللقاء الثاين يقدر الطلبة على القراءة بالطالقة ونطق ادلخارج باحلسن. 

 لثاللقاء الثا (ٖ)

قد أّدت ادلدرسة األنشطة  نتيجة ادلراقبة على اإلجراءات أّن يف مرحلة األوىل،

القصة تقدًن  بإعادة  يقوم الطالب  ىف أول التعليم ويف مرحلة النشاط األساسي

تتجمع إىل كل  الطالبادلوجودة يف النص "األمل" . ْث تطلب ادلدرسة من 

الطلبة قد وبعد أن ػلسب أن  "األمل" . ادلادةرلموعات ّْث عرض النص يتعلق ب

بع  البطاقات ادلناسبة للمراجعة، فنال كل  ادلدرسةتوزيع  عن تلك األمثلة فهموا
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ْث يبحث على مثيل البطاقة ادلناسبة لبطاقتو. بعد أن  بطاقة واحدة واحد من الطلبة

راءة جهرية ْتثو الطلبة على مثيل البطاقة تطلب من الطالب للكتابة وقراءة السؤال ق

مع أصحاهبم ْث يقدر الطلبة األخرين على اإلجابة من سؤال ادلدرسة. تقدم ادلدرسة 

اليفرصة للطلبة ليسألوا عن ادلادة اليت مل ييفهموىا ْث تستنتج ادلدرسة مع الطلبة ادلادة 

 ادلبحوثة.

نتيجة ادلراقبة على إجراء الطلبة ىي قد أجرى الطلبة األنشطة يف أول التعليم 

اىتموا بيان ادلدرسة. كثَت من الطلبة قادرون على القراءة بالطالقة ونطق ادلخارج  وقد

ىذه احلالة منظورة بقراءة الطلبة  النص متبادال، كثَت منهم يشجعون للقيام  بالدقة. و

بعرض نتيجة ادلناقشة دون استدعاء أمساء الطلبة. وال يًتدد الطلبة يف تصحيح 

 الطلبة للقيام بالسؤال عن ادلادة اليت مل ييفهموىا.اإلجابة من أصحاهبم. يشجع 

 اللقاء الرابع (ٗ)

بتأدية "األمل" نتيجة ادلراقبة على اإلجراءات أّن ادلدرسة قد شرحت ادلادة عن 

، يف اللقاء الرابع تقوم ادلدرسة باالختبار منيفردا عليمالتدريس وفقا العداد خطة الت

أجريت ادلدرسة يف اللقاء ادلاضي ىي  يف عملية التعليم اليتالطلبة دلعرفة فهم 

(  ولعب ادلبارة Numbered Heads Togetherاسًتاتيجيىت الرؤوس ادلرقمة ) باستخدام

(Make A Match). 
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عليها الباحثة يف اللقاء الرابع ىي كثَت من الطلبة  اليت حصلت نتيجة ادلراقبة

قادرون على القراءة بالطالقة ونطق ادلخارج بالدقة والقيام بًتمجة اجلملة يف اللقاء 

ويف أثناءاالختبار للقاء الرابع  ىناك بع  الطلبةمل ينتظموا يف عمل  .األول والثاين

 أسئلة االختبار للدورة األوىل.

 التفكيرد.  

يف ىذه ادلرحلة بالتحليل مستندا إىل نتيجة ادلالحظة ونتيجة االختبار  تعقد

البعدي للدورة األوىل. وصار ىذا التيفكَت أساس التصحيح للدورة التالية. و يف إجراء 

اسًتاتيجيىت بو الباحثة بعد استخدام ة األوىل كان التيفكَت تقوم الدور  الصف ذلذه

كما .(Make A Match(  ولعب ادلبارة )Numbered Heads Togetherالرؤوس ادلرقمة )

 يف التايل:

ادلدرسة على تنظيم اليفصل جيدا أثناء عملية التعليم اجلارية حىت مل تقدر  .ٔ

  تسغرق كثَتا من األوقات.تكون ادلدرسة 

ترمجة اجلملة ونطق احلروف وفقا كن مجيع الطلبة يقدرون على مل ي .ٕ

 دلخارجها.

أثناء عرض نتيجة  ون يف تعبَت آرائهم يشجع لطلبةكن مجيع امل ي .ٖ

 ادلناقشة.
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أثناء عملية  للقيام بالسؤال عن ادلادة ادلبحوثةن و ػلبالطلبة كن مجيع مل ي .ٗ

 التعليم.

ة الثاني ةفيعقد يف الدور  األوىل ةيف الدور التيفكَت نتيجة  واستنادا إىل 

 لتايل:التصحيح  بتخطيط اإلجراء كا

 صيص وقت التعليم جيدا.فينبغي على ادلدرسة أن تيفصل خت ( أ)

 وتكوين اجلملةالقراءة يف  الطلبةترقية التوجيو و التدريب على  ( ب)

 .باستخدام حروف اجلر

أثناء عرض نتيجة  وادلراقبة أثناء ادلناقشة وتعبَت آرائهم ترقية التوجيو ( ج)

 .ادلادة التالية ادلناقشة عن

 ادلبحوثةللقيام بالسؤال عن مادة  لينشطوا ويشجعوا الطلبة تشجيع)د(  

 لدورة الثانية اإلجراء ل .7

 تصحيح التخطيط اإلجراء أ. 

 يف مرحلة التصحيح التخطيط للدورة الثانية، وعلى وجو عام كانت األنشطة 

 مساواة بالدورة األوىل. لكن ىناك بع  الزيادة اليت قامت هبا ادلدرسة، ىي:

 ختصيص وقت التعليم جيدا.فينبغي على ادلدرسة أن تيفصل  (ٔ)
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ترقية التوجيو و التدريب على الطلبة يف القراءة وتكوين اجلملة  (ٕ)

 .حروف اجلر باستخدام

أثناء عرض نتيجة  وادلراقبة أثناء ادلناقشة وتعبَت آرائهم ترقية التوجيو (ٖ)

 ادلادة ادلستشيفى. ادلناقشة عن

 بحوثةتشجيع الطلبة لينشطوا ويشجعوا للقيام بالسؤال عن مادة ادل (ٗ)

 ىذه ادلرحلة تقوم الباحثة بأنشطة التعلم لدى طلبة الصف الثامن وفقا يف

كان مدرس اللغة العربية كادلالحظ بالتعاون مع الباحثة،   خلطة عملة التعليم ادللحق.

 ية تعليم مادة مهارة القراءة يف اللقاء األول والثاين والثالث والرابعو يف التايل عمل

( Numbered Heads Togetherخدام اسًتاتيجيىت الرؤوس ادلرقمة )باست ة الثانيةللدور 

 (.Dan Make A Matchولعب ادلبارة )

 اإلجراء  . ب

 اللقاء األول .0

 ٕٙ التاريخ  يفاألربعاء يوم  لقاء األول يف الدورة الثانيةالأجرت الباحثة   

السابعة ومخسُت إىل الساعة التاسعة يف الساعة  للخصة األوىل ٕٛٔٓسبتمِب 

 . تبدأ مرحلة التنيفيذ بادلقّدمة والنشاط األساسي ْث تؤّخر باالختتام.وعشرة
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دقائق(، تبدأ ادلدرسة بالتحية والسؤال عن أخبارىم،  ٓٔمرحلة ادلقّدمة )  

تنظف ادلدرسة السبورة و تكتب وقراءة البسملة .تقرأ ادلدرسة كشف الغياب. 

تقدم ادلدرسة االدراك ْث  درسهاالدرس الذي سيعليها اليوم و التاريخ و السنة و 

من أىّم ادلادة اليت سيدرسها  بالًتابط بإعادة الدرس ادلاضى،تشرح ادلدرسة أيضا

 .ْث تقدم  الكيفاية األساسية و اذلدف احملصولالطلبة  

اليت سيدرسها الطلبة  تقدم ادلدرسة ادلادةدقائق( ٓٙ)النشاط األساسي  

ت اجلديدة باستخدام الوسائل التعليمية وىي ادلستشيفى. تقدم ادلدرسة ادليفردا

وىي)كرتون(، تقرأ ادلدرسة ادليفردات ْث تشرح عن تعريف ظرف ادلكان مع مثاذلا  

 كالتايل:

 ظرف ادلكان ىو الكلمة اليت تدل على ادلكان )ىذا، ىناك(أ(. 

 كان ظرف ادلكان منصوباب(.  

معناىا  تكتب ادلدرسة بع  اجلمل مافيها ظرف ادلكان وتشرحها عنج(. 

 وكييفية قراءة اجلمل. 

تطلب ادلدرسة من الطلبة تكوين اجلملة باستخدام ظرف ادلكان يف اللغة د(. 

 اإلندونيسية ْث يقوم الطلبة بًتمجتها إىل اللغة العربية.
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تقدم ادلدرسة بع  ادلثال ظرف ادلكان وتأمر الطلبة بذكر ظرف ه(. 

 ادلكان.

 ادلادة ادلدروسة.تقدم ادلدرسة اليفرصة لكتابة و(. 

 يهتم الطلبة بالنص "ادلستشيفى" ويسمع ادلدرسة باجليد.ز(. 

 يقرأ مجيع الطلبة النص "ادلستشيفى" منيفردا ْث فرقة فيفرقة.ح(. 

تقدم ادلدرسة اليفرصة للطلبة ليسألوا عن ادلادة ادلناقشة اليت مل ييفهموىا ط(. 

 ْث تستنتج ادلدرسة مع الطلبة ادلادة ادلبحوثة.

دقائق(، قبل أن ختتتم الدرس تشجع التلميذات ّْث تلقي  ٓٔاالختتام )  

ادلدرسة ادلادة التعليمية اليت ستدرسها التلميذات يف أسبوع القادم، ْث ختتتم 

 ادلدرسة الدرس بقراءة احلمدلة و السالم

 اللقاء الثاني .7

اريخ يف التاألربعاء يوم  لقاء الثاين يف الدورة الثانيةالأجرت الباحثة   

العاشرة ومخسة يف الساعة السابعة  -للخصة السادسة ٕٛٔٓسبتمِب    ٕٚمن

. تبدأ مرحلة التنيفيذ بادلقّدمة والنشاط وأربعُت إىل الساعة إثنتا عشرة ومخسة

 األساسي ْث تؤّخر باالختتام.
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دقائق(، تبدأ ادلدرسة بالتحية والسؤال عن أخبارىم،  ٓٔمرحلة ادلقّدمة )  

تنظف ادلدرسة السبورة و تكتب ة .تقرأ ادلدرسة كشف الغياب. وقراءة البسمل

تقدم ادلدرسة االدراك ْث  درسهاالدرس الذي سيعليها اليوم و التاريخ و السنة و 

من أىّم ادلادة اليت سيدرسها  بالًتابط بإعادة الدرس ادلاضى،تشرح ادلدرسة أيضا

 .ْث تقدم  الكيفاية األساسية و اذلدف احملصولالطلبة  

دقائق( تقوم ادلدرسة بإعادة شرح ادليفردات ٓٙ) )النشاط األساسي

اجلديدة وظرف ادلكان، تقرأ ادلدرسة النص "ادلستشيفى". والطلبة يقرؤوهنا  منيفردا 

طالب ْث يناقج   ٘-ٗومجاعة. توزيع ادلدرسة الطلبة إىل رلموعات، كل رلموعة 

رقما  الطلبة عن ادلادة "ادلستشيفى"  تتعلق بظرف ادلكان . اختارت ادلدرسة 

عشوائيا والطلبة يناقشون نتائجها أمام اليفصل. تشرح وتستنتج ادلدرسة نتيجة 

ادلناقشة للطلبة. تعد ادلدرسة بع  البطاقات ادلناسبة دلراجعة ادلادة ادلبحوثة ىي 

بع  البطاقات ادلناسبة للمراجعة، فنال كل واحد من  ادلدرسةادلستشيفى.توزيع 

مثيل البطاقة ادلناسبة لبطاقتو. بعد أن ْتثو  ْث يبحث على بطاقة واحدة الطلبة

الطلبة على مثيل البطاقة تطلب من الطالب للكتابة وقراءة السؤال قراءة جهرية 

 مع أصحاهبم ْث يطرح السؤال مرة أخرى لإلجابة على طالب أخر. 
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 تواصل  ْثدقائق(، قبل أن ختتتم الدرس تشجع الطلبة  ٓٔاالختتام )

ختتتم ادلدرسة ادلدرسة ادلادة التعليمية اليت يسدرسها الطلبة يف أسبوع القادم ْث 

 .الدرس بقراءة احلمدلة و السالم

 

 

 

 اللقاء الثالث .3

 ٙيف التاريخ األربعاء يوم  لقاء الثالث يف الدورة الثانيةالأجرت الباحثة  

العاشرة ومخسة وأربعُت إىل الساعة إثنتا يف الساعة للخصة األوىل  ٕٛٔٓأكتوبر 

 تبدأ مرحلة التنيفيذ بادلقّدمة والنشاط األساسي ْث تؤّخر باالختتام. .عشرة 

دقائق(، تبدأ ادلدرسة بالتحية والسؤال عن أخبارىم،  ٓٔمرحلة ادلقّدمة )  

تنظف ادلدرسة السبورة و تكتب وقراءة البسملة .تقرأ ادلدرسة كشف الغياب. 

تقدم ادلدرسة االدراك ْث  درسهاالدرس الذي سياليوم و التاريخ و السنة و عليها 

من أىّم ادلادة اليت سيدرسها  بالًتابط بإعادة الدرس ادلاضى،تشرح ادلدرسة أيضا

 .ْث تقدم  الكيفاية األساسية و اذلدف احملصولالطلبة  
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دقائق( تقوم ادلدرسة بإعادة شرح ادليفردات ٓٙ) )النشاط األساسي

القصة ادلوجودة يف النص  تقدًن بإعادة ديدة وظرف ادلكان. يقوم الطالباجل

ْث  . تقرأ ادلدرسة النص والطلبة يقوم بقرائتها منيفردا وفرقة فيفرقة." ادلستشيفى"

 ٘-ٗالطالب تتجمع إىل كل رلموعات. لكل رلموعة تطلب ادلدرسة من 

درسة رقما عشوائيا . اختارت ادل"ادلادة "ادلستشيفىّْث عرض النص يتعلق بطالب 

والطلبة يناقشون نتائجها أمام اليفصل. تشرح وتستنتج ادلدرسة نتيجة ادلناقشة 

للطلبة. تعد ادلدرسة بع  البطاقات ادلناسبة دلراجعة ادلادة ادلبحوثة ىي 

بع  البطاقات ادلناسبة للمراجعة، فنال كل واحد من  ادلدرسةادلستشيفى.توزيع 

ث على مثيل البطاقة ادلناسبة لبطاقتو. بعد أن ْتثو ْث يبح بطاقة واحدة الطلبة

الطلبة على مثيل البطاقة تطلب من الطالب للكتابة وقراءة السؤال قراءة جهرية 

 مع أصحاهبم ْث يطرح السؤال مرة أخرى لإلجابة على طالب أخر.

 تواصل  ْثدقائق(، قبل أن ختتتم الدرس تشجع الطلبة  ٓٔاالختتام )

ختتتم ادلدرسة ادلدرسة ادلادة التعليمية اليت يسدرسها الطلبة يف أسبوع القادم ْث 

 .الدرس بقراءة احلمدلة و السالم

 اللقاء الرابع .1
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 ٓٔيف التاريخ األربعاء يوم  لقاء الرابع يف الدورة الثانيةالأجرت الباحثة  

عة نصف نصف الثامنة إىل السا يف الساعة للخصة األوىل ٕٛٔٓأكتوبر    من

 . تبدأ مرحلة التنيفيذ بادلقّدمة والنشاط األساسي ْث تؤّخر باالختتام.التاسعة

دقائق(، تبدأ ادلدرسة بالتحية والسؤال عن أخبارىم،  ٓٔمرحلة ادلقّدمة ) 

وتكتب عليها التاريخ واليوم والسنة  ْث تنظف ادلدرسة السبورةوقراءة البسملة 

تقدم ادلدرسة االدراك . كشف الغياب  تقرأ ادلدرسةوالدرس الذي سيدرسها و 

من أىّم ادلادة اليت سيدرسها  بالًتابط بإعادة الدرس ادلاضى،تشرح ادلدرسة أيضا

 .ْث تقدم  الكيفاية األساسية و اذلدف احملصولالطلبة  

دقائق(، يف اللقاء الرابع تقدم ادلدرسة اليفرصة إىل  ٕ٘)النشاط األساسي

مل ييفهموىا يف اللقاء األول والثاين والثالث. ويف  الطلبة ليسألوا عن ادلادة اليت

 ىذه ادلرحلة تقوم ادلدرسة باالختبار البعدي والتيفكَت على األنشطة.

دقائق(، قبل أن ختتتم الدرس تشجع الطلبة ّْث تواصل  ٓٔاالختتام )

ة ، ْث ختتتم ادلدرسيف أسبوع القادمالطلبة درسها ادلدرسة ادلادة التعليمية اليت سي

 درس بقراءة احلمدلة و السالم.ال

 5جدول 
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طلبة الصف الثامن للدورة الثانية توزيع فرقة تعليم  مهارة القراءة عند   
 غيدونج تاتاءانبمدرسة محمدية المتوسطة 

 

 أسماء الطلبة الفرقة
0 Adi, Aji, Sri Sugiman, Sharandi, Dwi 

7  Kukuh, Laela, Bela, Destia, Khoirunnisa, Lasmiyati 

3 Reja, Romi, Ibnu,Ipran, Viergian, 

1 Sari Ayu, Syaliyana, Robiatul, Windi. Putri,Siti, , Latifah 

 للدورة الدورة  مالحظة اإلجرائي الصفج . 

 كان يف ىذه ادلرحلة تقوم الباحثة بادلالحظة مع مدرس اللغة العربية

باستخدام ورقة ادلالحظة، و تعقد ادلالحظة على عملية التعليم اليت قامت هبا 

الباحثة و عملية التعلم اليت قامت هبا الطلبة. و أما نتيجة ادلراقبة أو ادلالحظة 

 ادلعقودة ىي كما التايل:

 اللقاء األول .ٔ

نتيجة ادلراقبة على اإلجراءات أّن يف مرحلة األوىل، قد أّدت ادلدرسة 

ادلادة األنشطة ىف أول التعليم ويف مرحلة النشاط األساسي قد شرحت ادلدرسة عن 

ة تقدم ادلدرسة طريقظرف ادلكان باستخدام الوسائل التعليمية كالقرطاس)كرتون(. 

يع الطلبة النص فرقة فيفرقة ْث منيفردا ويف ْث يقرأ مج .القراءة اجلملة باجليدة والصحيحة



ٔٓٓ 

 

حُت تقوم ادلدرسة بتصحيح قراءة الطلبة غَت الطالقة . تطلب ادلدرسة من  الطلبة 

يناقج ادلادة ادلدروسة ىي ادلستشيفى. تشرح وتستنتج  تتجمع إىل رلموعات ْثّ 

عة ادلادة ادلدرسة نتيجة ادلناقشة للطلبة. تعد ادلدرسة بع  البطاقات ادلناسبة دلراج

بع  البطاقات ادلناسبة للمراجعة، فنال كل  ادلدرسةادلبحوثة ىي ادلستشيفى.توزيع 

ْث يبحث على مثيل البطاقة ادلناسبة لبطاقتو. بعد أن  بطاقة واحدة واحد من الطلبة

ْتثو الطلبة على مثيل البطاقة تطلب من الطالب للكتابة وقراءة السؤال قراءة جهرية 

 رح السؤال مرة أخرى لإلجابة على طالب أخر.مع أصحاهبم ْث يط

وتلخيص ىا و يفهمْث تقدم ادلدرسة اليفرصة ليسألوا عن ادلادة  اليت مل ي

ادلدرسة ادلادة مع الطلبة، ويف ىذا اللقاء قد أدت ادلدرسة التعليم وفقا العداد خطة 

ة التدريس،  تقدر ادلدرسة على تدبَت األوقات جيدا يف التعليم حيث كانت عملي

 التعليم أكثر فعالة من قبل الدورة.

نتيجة ادلراقبة على إجراء الطلبة ىي قد أجرى الطلبة األنشطة يف أول التعليم 

وقد اىتموا بيان ادلدرسة. بع  الطلبة قادرون على قراءة اجلملة باجليدا والصحيح.  

. وقد فهم الطلبة عن ظرف ادلكان ويقدر على إظهار ظرف ادلكان يف شكل اجلملة

يقدر الطلبة على القراءة بالطالقة ونطق ادلخارج والقيام بًتمجة اجلملة. يشعر بع  

 الطلبة باخلوف لإلجابة على السؤال من ادلدرسة عن مادة "ادلستشيفى".
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 اللقاء الثاني .7

قد أّدت ادلدرسة األنشطة ىف أول التعليم ويف نتيجة ادلراقبة على اإلجراءات، 

تقدم ادلدرسة  ادلادة ظرف ادلكان.رحت ادلدرسة عن مرحلة النشاط األساسي قد ش

 ة القراءة اجلملة باجليدة والصحيحة. ْث تطلب ادلدرسة تتجمع إىل رلموعات ْثّ طريق

 يناقج ادلادة ادلدروسة ىي ادلستشيفى. تشرح وتستنتج ادلدرسة نتيجة ادلناقشة للطلبة.

طالب ْث يناقج  الطلبة عن  ٘-ٗتوزيع ادلدرسة الطلبة إىل رلموعات، كل رلموعة 

ادلادة "ادلستشيفى"  تتعلق بظرف ادلكان . اختارت ادلدرسة  رقما عشوائيا والطلبة 

يناقشون نتائجها أمام اليفصل. تشرح وتستنتج ادلدرسة نتيجة ادلناقشة للطلبة. تقدر 

ترقية يد أثناء عملية التعليم. قد رفعت ادلدرسة يف ادلدرسة على تدبَت األوقات باجل

 نتيجة ادلناقشة عن ادلستشيفى.التوجيو وادلراقبة أثناء ادلناقشة وتقدًن األراء أثناء عرض 

نتيجة ادلراقبة على إجراء الطلبة ىي قد أجرى الطلبة األنشطة التعليمية يف 

رين على تعيُت ظرف ادلكان، أول التعليم وقد اىتموا بيان ادلدرسة. كان الطلبة قاد

وىم ينشطون يف اتباع التعليم. ىذه احلالة منظورة بأن الطلبة يشجعون للقيام 

بالسؤال  وتعبَت آرائهم أثناء عرض نتيجة ادلناقشة عن ادلادة "ادلستشيفى"، ويف اللقاء 

م الثاين يقدر الطلبة على القراءة ونطق سلارج احلروف بالطالقة واجليدة. وأن مهارهت

 وصلت إىل الًتقية.  
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 اللقاء الثالث .3

قد أّدت ادلدرسة األنشطة ىف أول التعليم ويف نتيجة ادلراقبة على اإلجراءات، 

ىذه ادلرحلة تقوم ادلدرسة بإعادة شرح ادليفردات اجلديدة وظرف ادلكان والنص" 

.  " ادلستشيفىالقصة ادلوجودة يف النص "تقدًن بإعادة  ادلستشيفى". يقوم الطالب

بع  البطاقات  ادلدرسةادلادة توزيع عن تلك  الطلبة قد فهمواوبعد أن ػلسب أن 

ْث يبحث على مثيل  بطاقة واحدة ادلناسبة للمراجعة، فنال كل واحد من الطلبة

البطاقة ادلناسبة لبطاقتو. بعد أن ْتثو الطلبة على مثيل البطاقة تطلب من الطالب 

للكتابة وقراءة السؤال قراءة جهرية مع أصحاهبم ْث يقدر الطلبة  آخر على اإلجابة 

 من سؤال ادلدرسة.

درسة وتلخيص ادلىا و يفهمْث تقدم ادلدرسة اليفرصة ليسألوا عن ادلادة اليت مل ي

 ادلادة مع الطلبة.

نتيجة ادلراقبة على إجراء الطلبة ىي كان الطلبة قد أجري األنشطة يف أول 

التعليم وقد اىتموا بيان ادلدرسة. كثَت من الطلبة قادرون على القراءة بالطالقة ونطق 

ىذه احلالة منظورة بقراءة الطلبة النص متبادال، كثَت منهم  ادلخارج بالدقة. و

اتباع التعليم ويشجعون للقيام بعرض نتيجة ادلناقشة دون استدعاء أمساء  ينشطون يف
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الطلبة. وال يًتدد الطلبة يف تصحيح اإلجابة من أصحاهبم. يشجع الطلبة للقيام 

 بالسؤال عن ادلادة اليت مل ييفهموىا.

"ادلستشيفى" نتيجة ادلراقبة على اإلجراءات أّن ادلدرسة قد شرحت ادلادة عن 

، يف اللقاء الرابع تقوم ادلدرسة باالختبار عليمدريس وفقا العداد خطة التبتأدية الت

يف عملية التعليم اليت أجريت ادلدرسة يف اللقاء ادلاضي ىي الطلبة منيفردا دلعرفة فهم 

(  ولعب ادلبارة Numbered Heads Togetherاسًتاتيجيىت الرؤوس ادلرقمة ) باستخدام

(Make A Match). 

عليها الباحثة يف اللقاء الرابع ىي كثَت من الطلبة  اليت حصلت ةنتيجة ادلراقب

قادرون على القراءة بالطالقة ونطق ادلخارج بالدقة والقيام بًتمجة اجلملة يف اللقاء 

ويف أثناء االختبار للقاء الرابع يف الدورة الثانية كان الطلبة قد  .األول والثاين والثالث

 انتظموا يف عمل أسئلة االختبار للدورة الثانية.

 لتفكير. اد 

تعقد يف ىذه ادلرحلة بالتحليل مستندا إىل نتيجة ادلالحظة ونتيجة االختبار 

اسًتاتيجيىت  ستخداما الباحثة بعد اهبالبعدي للدورة الثانية. كان التيفكَت الذي تقوم 

(  Make A Match(  ولعب ادلبارة )Numbered Heads Togetherالرؤوس ادلرقمة )

 كالتايل:
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ادلدرسة الوسائل التعليمية )ىي كرتون( ما فيها مجلة من    قد استخدمت .ٔ

ظرف ادلكان مع ميفرداتو لتيفصيل الوقت،  لكن التعليم مل يكن فعاليا ألن 

 ادلدرسة تستغرق األوقات طويال يف كتابة ادليفردات.

كثَت من الطلبة مل يشجعوا يف تعبَت آرائهم أثناء عرض نتيجة ادلناقشة يف  .ٕ

 اليفرقة.

 الطلبة مل يتبعوا ادلناقشة باجليدة.كثَت من  .ٖ

 الثالثة فيعقد يف الدورة الثانية نتيجة التيفكَت يف الدورة واستنادا إىل  

 التصحيح  بتخطيط اإلجراء كالتايل:

أ(. البد االلمدرس ترقية استخدام الوسائل وتيفصيل عن ختصيص وقت 

 التعليم جيدا.

وتعبَت آرائهم أثناء عرض نتيجة ترقية التوجيو وادلراقبة أثناء ادلناقشة ب(. 

 ادلناقشة عن ادلادة "ادلستشيفى".

ترقية الدوافع على نيفس الطلبة وكل رلموعة لينشطوا ويشجعوا للقيام ج(. 

 بالسؤال عن ادلادة اليت مل ييفهموىا.

 اإلجراء للدورة الثالثة .3
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 تصحيح التخطيط اإلجراء . أ

مساواة  األنشطةكانت ،  ة التصحيح التخطيط للدورة الثالثةيف مرحل

 . لكن ىناك بع  الزيادة اليت قامت هبا ادلدرسة، ىي:بالدورة الثانية عموما

البد للمدرس ترقية استخدام الوسائل وتيفصيل عن ختصيص وقت (. ٔ

 التعليم جيدا.

ترقية التوجيو وادلراقبة أثناء ادلناقشة وتعبَت آرائهم أثناء عرض نتيجة (. ٕ

 "ادلستشيفى".ادلناقشة عن ادلادة 

ترقية الدوافع على نيفس الطلبة وكل رلموعة لينشطوا ويشجعوا للقيام (. ٖ

 بالسؤال عن ادلادة اليت مل ييفهموىا

 ىذه ادلرحلة تقوم الباحثة بأنشطة التعلم لدى طلبة الصف الثامن وفقا يف

ثة، خلطة عملة التعليم ادللحق. كان مدرس اللغة العربية كادلالحظ بالتعاون مع الباح

و يف التايل عملية تعليم مادة مهارة القراءة يف اللقاء األول والثاين والثالث والرابع 

( Numbered Heads Togetherباستخدام اسًتاتيجيىت الرؤوس ادلرقمة ) ة الثالثةللدور 

 (.Dan Make A Matchولعب ادلبارة )

 اإلجراء  . ب

 اللقاء األول .0
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 ٕٓيف التاريخ اإلثنُت يوم  الثالثةلقاء األول يف الدورة الأجرت الباحثة 

السابعة ومخسُت إىل الساعة التاسعة يف الساعة للخصة األوىل  ٕٛٔٓأكتوبر 

 مرحلة التنيفيذ بادلقّدمة والنشاط األساسي ْث تؤّخر باالختتام.تبدأ . وعشرة

دقائق(، تبدأ ادلدرسة بالتحية والسؤال عن أخبارىم،  ٓٔمرحلة ادلقّدمة )

ة .تقرأ ادلدرسة كشف الغياب. تنظف ادلدرسة السبورة و تكتب وقراءة البسمل

عليها اليوم و التاريخ و السنة و الدرس الذي سيدرسها ْث تقدم ادلدرسة 

االدراك بالًتابط بإعادة الدرس ادلاضى،تشرح ادلدرسة أيضا من أىّم ادلادة اليت 

 سيدرسها الطلبة  ْث تقدم  الكيفاية األساسية و اذلدف احملصول.

اليت سيدرسها الطلبة تتعلق  تقدم ادلدرسة ادلادةدقائق( ٓٙ)النشاط األساسي

ب "ادلكتبة". تقدم ادلدرسة ادليفردات اجلديدة باستخدام الوسائل التعليمية 

وىي)كرتون(، تقرأ ادلدرسة ادليفردات ْث تشرح عن تعريف ظرف ادلكان مع 

 مثاذلا كالتايل:

على ادلكان )أمام، وراء، حتت، ظرف ادلكان ىو الكلمة اليت تدل أ(. 

 فوق(.

 كان ظرف ادلكان منصوباب(.  
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تكتب ادلدرسة بع  اجلمل مافيها ظرف ادلكان وتشرحها عن معناىا ج(. 

 وكييفية قراءة اجلمل. 

تطلبة ادلدرسة من الطلبة تكوين اجلملة باستخدام ظرف ادلكان يف اللغة د(. 

 للغة العربية.اإلندونيسية ْث يقوم الطلبة بًتمجتها إىل ا

تقدم ادلدرسة بع  ادلثال ظرف ادلكان وتأمر الطلبة بذكر ظرف ه(. 

 ادلكان.

 تقدم ادلدرسة اليفرصة لكتابة ادلادة ادلدروسة.و(. 

 يهتم الطلبة بالنص "ادلكتبة" ويسمع ادلدرسة باجليد.ز(. 

 يقرأ مجيع الطلبة النص "ادلكتبة" منيفردا ْث فرقة فيفرقة.ح(. 

رسة اليفرصة للطلبة ليسألوا عن ادلادة ادلناقشة اليت مل ييفهموىا تقدم ادلدط(. 

 ْث تستنتج ادلدرسة مع الطلبة ادلادة ادلبحوثة.

الدرس تقدم ادلدرسة الواجبات ادلنزلية دقائق(، قبل أن ختتتم  ٓٔاالختتام )

ْث ختتتم ادلدرسة الدرس بقراءة  تتعلق بادلادة ظرف ادلكان )أمام، وراء، حتت وفوق(

 .حلمدلة و السالما

 2جدول 
 طلبة الصف الثامن للدورة الثالثة توزيع فرقة تعليم  مهارة القراءة عند 
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 غيدونج تاتاءانبمدرسة محمدية المتوسطة 
 أسماء الطلبة الفرقة

0 Adi, Aji, Destia, Khoirunnisa, Robiatul 

7 Ibnu,Ipran, Kukuh, Laela, Bela 

3 Reja, Romi, Lasmiyati, Latifah 

1 Viergian, Sri Sugiman, Sari Ayu, Syaliyana 

5 Sharandi, Dwi, Windi. Putri,Siti 

 

 

 

 اللقاء الثاني .7

 ٕٓيف التاريخ األربعاء يوم  لقاء الثاين يف الدورة الثالثةالأجرت الباحثة 

التاسعة السابعة ومخسُت إىل الساعة يف الساعة للخصة األوىل والثانية  ٕٛٔٓأكتوبر 

 مرحلة التنيفيذ بادلقّدمة والنشاط األساسي ْث تؤّخر باالختتام.تبدأ . وعشرة

دقائق(، تبدأ ادلدرسة بالتحية والسؤال عن أخبارىم،  ٓٔمرحلة ادلقّدمة )

وقراءة البسملة .تقرأ ادلدرسة كشف الغياب. تنظف ادلدرسة السبورة و تكتب عليها 

لذي سيدرسها ْث تقدم ادلدرسة االدراك بالًتابط اليوم و التاريخ و السنة و الدرس ا

بإعادة الدرس ادلاضى،تشرح ادلدرسة أيضا من أىّم ادلادة اليت سيدرسها الطلبة  ْث 

 تقدم  الكيفاية األساسية و اذلدف احملصول.
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دقائق( تقوم ادلدرسة بإعادة شرح ادليفردات وظرف ٓٙ)النشاط األساسي

ْث تطلب ادلدرسة  ة يقوم بقرائتها منيفردا وفرقة فيفرقة.ادلكان. تقرأ ادلدرسة النص والطلب

ّْث عرض النص طالب  ٘-ٗالطالب تتجمع إىل كل رلموعات. لكل رلموعة من 

. اختارت ادلدرسة  رقما عشوائيا والطلبة يناقشون نتائجها أمام "ادلادة "ادلكتبةيتعلق ب

اليفصل. تشرح وتستنتج ادلدرسة نتيجة ادلناقشة للطلبة. تعد ادلدرسة بع  البطاقات 

بع  البطاقات ادلناسبة  ادلدرسةادلناسبة دلراجعة ادلادة ادلبحوثة ىي ادلكتبة.توزيع 

ْث يبحث على مثيل البطاقة  احدةبطاقة و  للمراجعة، فنال كل واحد من الطلبة

ادلناسبة لبطاقتو. بعد أن ْتثو الطلبة على مثيل البطاقة تطلب من الطالب للكتابة 

وقراءة السؤال قراءة جهرية مع أصحاهبم ْث يطرح السؤال مرة أخرى لإلجابة على 

 طالب أخر.

الدرس تشجو الطلبة وتلقي ادلدرسة دقائق(، قبل أن ختتتم  ٓٔاالختتام )

ْث ختتتم ادلدرسة الدرس بقراءة احلمدلة ادلادجة اليت سيدرسها الطلبة يف أسبوع القادم 

 .و السالم

 اللقاء الثالث .3
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  ٕٗ يف التاريخ مناألربعاء يوم  لقاء الثالث يف الدورة الثالثةالأجرت الباحثة 

العاشرة ومخسة وأربعُت إىل الساعة إثنتا يف الساعة للخصة األوىل  ٕٛٔٓأكتوبر 

 مرحلة التنيفيذ بادلقّدمة والنشاط األساسي ْث تؤّخر باالختتام. تبدأ.عشرة 

دقائق(، تبدأ ادلدرسة بالتحية والسؤال عن أخبارىم،  ٓٔمرحلة ادلقّدمة )

تنظف ادلدرسة السبورة و تكتب عليها وقراءة البسملة .تقرأ ادلدرسة كشف الغياب. 

تقدم ادلدرسة االدراك بالًتابط ْث  درسهاالدرس الذي سياليوم و التاريخ و السنة و 

ْث من أىّم ادلادة اليت سيدرسها الطلبة   بإعادة الدرس ادلاضى،تشرح ادلدرسة أيضا

 .تقدم  الكيفاية األساسية و اذلدف احملصول

دقائق( تقوم ادلدرسة بإعادة شرح ادليفردات اجلديدة ٓٙ) )النشاط األساسي

ادلكتبة". تقرأ القصة ادلوجودة يف النص "قدًن تبإعادة  وظرف ادلكان. يقوم الطالب

ْث تطلب ادلدرسة من  ادلدرسة النص والطلبة يقوم بقرائتها منيفردا وفرقة فيفرقة.

ّْث عرض النص طالب  ٘-ٗالطالب تتجمع إىل كل رلموعات. لكل رلموعة 

ا أمام . اختارت ادلدرسة  رقما عشوائيا والطلبة يناقشون نتائجه"ادلادة "ادلكتبةيتعلق ب

اليفصل. تشرح وتستنتج ادلدرسة نتيجة ادلناقشة للطلبة. تعد ادلدرسة بع  البطاقات 

بع  البطاقات ادلناسبة  ادلدرسةادلناسبة دلراجعة ادلادة ادلبحوثة ىي ادلكتبة. توزيع 

ْث يبحث على مثيل البطاقة  بطاقة واحدة للمراجعة، فنال كل واحد من الطلبة
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أن ْتثو الطلبة على مثيل البطاقة تطلب من الطالب للكتابة ادلناسبة لبطاقتو. بعد 

وقراءة السؤال قراءة جهرية مع أصحاهبم ْث يطرح السؤال مرة أخرى لإلجابة على 

 طالب أخر. 

تقدم ادلدرسة فرصة مرة ثانية إىل الطلبة ليسألوا عن ادلادة اليت مل ييفهموىا ْث 

الدرس تشجو دقائق(، قبل أن ختتتم  ٓٔ) االختتامتستنتج ادلدرسة ادلادة مع الطلبة. 

ْث ختتتم ادلدرسة الطلبة وتلقي ادلدرسة ادلادجة اليت سيدرسها الطلبة يف أسبوع القادم 

 .الدرس بقراءة احلمدلة و السالم

 

 اللقاء الرابع .1

 من ٕٚيف التاريخ األربعاء يوم  لقاء الرابع يف الدورة الثالثةالأجرت الباحثة 

. السابعة وعشرة إىل الساعة نصف التاسعة يف الساعة للخصة األوىل ٕٛٔٓأكتوبر 

 مرحلة التنيفيذ بادلقّدمة والنشاط األساسي ْث تؤّخر باالختتام.تبدأ 

دقائق(، تبدأ ادلدرسة بالتحية والسؤال عن أخبارىم،  ٓٔمرحلة ادلقّدمة )

ا التاريخ واليوم والسنة والدرس وتكتب عليه ْث تنظف ادلدرسة السبورةوقراءة البسملة 

تقدم ادلدرسة االدراك بالًتابط بإعادة . تقرأ ادلدرسة كشف الغيابالذي سيدرسها و 
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ْث تقدم  من أىّم ادلادة اليت سيدرسها الطلبة   الدرس ادلاضى،تشرح ادلدرسة أيضا

 .الكيفاية األساسية و اذلدف احملصول

ابع تقدم ادلدرسة اليفرصة إىل دقائق(، يف اللقاء الر  ٕ٘)النشاط األساسي

الطلبة ليسألوا عن ادلادة اليت مل ييفهموىا يف اللقاء األول والثاين والثالث. ويف ىذه 

 ادلرحلة تقوم ادلدرسة باالختبار البعدي والتيفكَت على األنشطة.

دقائق(، قبل أن ختتتم الدرس تشجع الطلبة ْثّ تواصل ادلدرسة  ٓٔاالختتام )

ة الدرس بقراءة ، ْث ختتتم ادلدرسيف أسبوع القادمالطلبة درسها اليت سي ادلادة التعليمية

 احلمدلة و السالم.

 

 للدورة الثالثة  مالحظة اإلجرائي الصفج. 

كان يف ىذه ادلرحلة تقوم الباحثة بادلالحظة مع مدرس لدرس مهارة القراءة  

اليت قامت هبا الباحثة و باستخدام ورقة ادلالحظة، و تعقد ادلالحظة على عملية التعليم 

عملية التعلم اليت قامت هبا الطلبة. و أما نتيجة ادلراقبة أو ادلالحظة ادلعقودة ىي كما 

 التايل:

 والثاني اللقاء األول .0
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نتيجة ادلراقبة على اإلجراءات أّن يف مرحلة األوىل، قد أّدت ادلدرسة األنشطة 

ادلادة ظرف حت ادلدرسة عن ىف أول التعليم ويف مرحلة النشاط األساسي قد شر 

قد استخدمت  .ة القراءة اجلملة باجليدة والصحيحةتقدم ادلدرسة طريقادلكان ْث 

ادلدرسة الوسائل التعليمية وىي كرتون مافيو بع  اجلمل ظرف ادلكان . تقدم 

ادلدرسة طريقة القراءة باجليدة والصحيصة ْث يقرأ مجيع الطلبة النص فرقة فيفرقة ْث 

منيفردا ويف حُت تقوم ادلدرسة بتصحيح قراءة  الطلبة غَت الطالقة . تطلب ادلدرسة 

يناقج ادلادة ادلدروسة  طالب ْثّ  ٘-ٗرلموعات، كل رلموعة من الطلبة تتجمع إىل 

ىي ادلكتبة. تشرح وتستنتج ادلدرسة نتيجة ادلناقشة للطلبة. تعد ادلدرسة بع  

بع  البطاقات  ادلدرسةالبطاقات ادلناسبة دلراجعة ادلادة ادلبحوثة ىي ادلكتبة. توزيع 

ْث يبحث على مثيل  احدةبطاقة و  ادلناسبة للمراجعة، فنال كل واحد من الطلبة

البطاقة ادلناسبة لبطاقتو. بعد أن ْتثو الطلبة على مثيل البطاقة تطلب من الطالب 

للكتابة وقراءة السؤال قراءة جهرية مع أصحاهبم ْث يطرح السؤال مرة أخرى لإلجابة 

 على طالب أخر. تشجع الطلبة للقيام بالسؤال عن ادلادة اليت مل ييفهموىا.

التدريس وفقا العداد خطة  بتأديةالتعليمية قد أّدت ادلدرسة األنشطة 

يف عملية الطلبة ، يف اللقاء الرابع تقوم ادلدرسة باالختبار منيفردا دلعرفة فهم التعليم

اسًتاتيجيىت الرؤوس  التعليم اليت أجريت ادلدرسة يف اللقاء ادلاضي ىي باستخدام
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تقدر  .(Make A Matchولعب ادلبارة )  (Numbered Heads Togetherادلرقمة )

ادلدرسة على تدبَت األوقات باجليد حيث كانت عملية التعليم فعالة من قبل الدورة. 

قد رفعت ادلدرسة التوجيو وادلراقبة على الطلبة أثناء تعبَت آرائهم وعرض نتيجة 

 ادلناقشة.

لطلبة نتيجة ادلراقبة أو ادلالحظة على إجراءات الطلبة ىي قد أجرى ا

األنشطة يف أول التعليم وقد اىتموا بيان ادلدسة. يقدر الطلبة على تعيُت ظرف 

ادلكان والقراءة بالطالقة. ويف اللقاء الثاين كثَت من الطلبة قادرون على القراءة 

باستخدام ادلخارج الصحيحة. وىم يشجعون لتعبَت آرائهم أثناء عرض نتيجة 

الطلبة قادرون على عرض نتيجة ادلناقشة متبادال ادلناقشة. ىذه احلالة منظورة بأن 

 أمام اليفصل.

 لقاء الثالث والرابعال .7

نتيجة ادلراقبة على إجراءات ادلدرسة ىي قد أدت ادلدرسة التعليم وفقا خلطة 

. قامت ادلدرسة بإعادة بيان ادلادة عن ظرف ادلكان والنص (RPPعملية التعليم )

"ادلكتبة". تأمر ادلدرسة بع  الطلبة بإعادة تقدًن القصة ادلوجودة يف النص 

أن "ادلكتبة". يقدم الطلبة أمثلة اجلملة باستخدام ظرف ادلكان. وبعد أن ػلسب 

دلناسبة للمراجعة، بع  البطاقات ا ادلدرسةادلادة توزيع عن تلك  الطلبة قد فهموا
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ْث يبحث على مثيل البطاقة ادلناسبة لبطاقتو.  بطاقة واحدة فنال كل واحد من الطلبة

بعد أن ْتثو الطلبة على مثيل البطاقة تطلب من الطالب للكتابة وقراءة السؤال 

قراءة جهرية مع أصحاهبم ْث يقدر الطلبة  آخر على اإلجابة من سؤال ادلدرسة. 

يفرصة مرة ثانية ليسألوا عن ادلادة اليت مل بيفهموىا. تستنتج ادلدرسة تقدم ادلدرسة ال

ادلادة ادلبحوثة مع الطلبة. قد رفعت ادلدرسة التوجيو والتدريب على الطلبة يف قراءة 

النص. ويف اللقاء الثالث تشجع الطلبة لينشطوا ويشجعوا للقيام بالسؤال عن ادلادة 

األسئلة مطمئُت ، تراقب وتصرح الطلبة ليعملوا ريف أثناء االختبااليت مل ييفهموىا. 

 دون التعاون.

نتيجة ادلراقبة على إجراءات الطلبة ىي قد اىتموا التعليم وقدروا على القراءة 

باجليدة والصحيحة، ىذه احلالة منظورة بأن الطلبة قادرون على ادلناقشة واحدا 

يشجعون للقيام  بالسؤال عن فواحدا أمام اليفصل. ويف اللقاء الثالث كثَت من الطلبة 

 ادلادة اليت مل ييفهموىا.

تقوم الباحثة بادلقابلة مع بع  الطلبة، فتحصل عليها يف وقت االسًتاحة 

 Numbered Headsالبيان أهنم ػلبون التعليم باستخدام اسًتاتيجييت الرؤوس ادلرقمة )

Together( ولعب ادلبارة )Make A Match ألنو من قبل الطلبة مل يشعروا بوجود ،)

االسًتاتيجية اليت استخدمها ادلدرس يف التعليم. فًتكز األنشطة التعليمية على 



ٔٔٙ 

 

( Numbered Heads Togetherادلدرس. وباستخدام اسًتاتيجييت الرؤوس ادلرقمة )

 يف اتباع التعليم، ىم يشعرون ناشطُت ( صارMake A Matchولعب ادلبارة )

لة يف فهم زلتوى النص بالصحيح والدقة، و هبا يقدرون على فهم ادلواد اليت بالسهو 

ل على ذلك بقلة صعوبة التعلم لدى طلبة يف اليفرقة. و الدلي ناقشوىا مع أصحاهبم

  تعليم مهارة القراءة.يفالصف الثامن مبدرسة زلمدية ادلتوسطة غيدونج تاتاءان 

 د. التفكير

ل مستندا إىل نتيجة ادلالحظة ونتيجة االختبار تعقد يف ىذه ادلرحلة بالتحلي

اسًتاتيجييت الباحثة بعد استخدام  اهبالبعدي للدورة الثالثة. كان التيفكَت الذي تقوم 

و ( Make A Match( ولعب ادلبارة )Numbered Heads Togetherالرؤوس ادلرقمة )

 ىو كما يف التايل:

اسًتاتيجييت الرؤوس ادلرقمة قد أجرت ادلدرسة خطوات التعليم باستخدام  .ٔ

(Numbered Heads Together( ولعب ادلبارة )Make A Match.) 

مافيها مجلة من ظرف قد استخدمت الوسائل التعليمية )ىي كرتون(   .ٕ

 لتيفصيل الوقت حىت صار التعليم فعاليا.ادلكان 

باستخدام  تكوين اجلملةعلى القراءة و  لطلبةكانت ادلدرسة قد درّبت ا .ٖ

 .ظرف ادلكان



ٔٔٚ 

 

رج ابالطالقة باستخدام ادلخ قادرون على القراءةكثَت من الطلبة  .ٗ

 وتكوين اجلملة. ةالصحيح

كان الطلبة متحمسُت يف اتباع أنشطة التعليم حىت كثَتا منهم يسألون  .٘

 عن ادلادة اليت مل ييفهموىا.

الرؤوس كان الطلبة فرحُت ويزداد نشاط التعلم باستخدام اسًتاتيجييت  .ٙ

 .(Make A Match( ولعب ادلبارة )Numbered Heads Togetherادلرقمة )

كانت الطلبة يشجعون لتعبَت األراء أثناء ادلناقشة مع أصحاهبم يف   .ٚ

 اليفرقة الصغَتة.

أن يف مهارة القراءة  الًتقية يعرف من نتيجة االختبار ادلعقود أن ىناك .ٛ

طالبا أو بالنسبة  ٙٔىي  الطلبة الذين ػلصلون على القراءة بالطالقة

 .ٙ٘،ٜٙادلائوية % 

 نتيجة البحث و بحثها  . ج

ادليدانية  كان يف ىذا الباب الرابع يشرح عن اإلدارة من نتيجة البيانات 

ؽلكن أن ترقي مهارة  ىليف الباب األول و ىو: البحث  ةادلقدمة إلجابة مشكل

( Numbered Heads Togetherالرؤوس ادلرقمة )القراءة من خالل تطبيق اسًتاتيجييت 



ٔٔٛ 

 

لدى طلبة الصف الثامن مبدرسة زلمدية ادلتوسطة  (Make A Matchولعب ادلبارة )

 ؟ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓغيدونج تاتاءان للعام الدراسي 

  عرضها الباحثة  فيما يلي:تأما حتليل البيانات اليت س

 الدورة األولى نتيجة إجرائ .0

 إجراء الدورة األوىلقامت هبا الباحثة يف اليت كان من نتيجة ادلالحظة 

 Numbered Headsالرؤوس ادلرقمة )اسًتاتيجييت  فيعرف أن التعليم باستخدام

Together( ولعب ادلبارة )Make A Match)  قد جرى و لكن مل يكن كامال. و

الطلبة من مل  يقدر على القراءة بالطالقة ومل يكن مجيع الدليل على ذلك أن من 

غلذبون للقيام بالسؤال عن ادلادة اليت مل ييفهموىا وقلة الشجاعة لتعبَت آرائهم  الطلبة

 أثناء عرض نتيجة ادلناقشة أمام اليفصل.

ويف الدورة األوىل تدّرس ادلدرسة الطلبة عن قراءة اجلملة بصوت صحيح، 

وحرف اجلر وادليفردات اجلديدة. ويف الدورة األوىل يعرف من نتيجة االختبار ىي مل 

يكن مجيع الطلبة قادرون على القراءة بالطالقة والقيام برمجة اجلملة بالصحيحة 

 ونطق ادلخارج بالدقة.

 ؽلكن أن يعرف  األوىل ةيف الدور  بناءا على نتيجة االختبار يف اللقاء الرابع

، والطلبة ٙ٘،ٗأو بالنسبة ادلائوية %  ٔكان الطلبة الطالقة جدا يف القراءة 



ٜٔٔ 

 

. وأما الطلبة غَت الطالقة ٘ٗ،ٖٓطالب أو بالنسبة ادلائوية % ٚة الطالقة يف القراء

جلدول ىذا كما كتب يف ا. و ٕٓ،٘ٙطالبا أو بالنسبة ادلائوية %  ٘ٔيف القراءة ىو 

 التايل:

 

 

 

 

 

 الرسم البيان األول

 بيانات اختبار مهارة القراءة للدورة األولى لدى طلبة الصف الثامن 
غيدونج تاتاءانبمدرسة محمدية المتوسطة   

 



ٕٔٓ 

 

 
 1: % الطلبة غير الطالقة في القراءة

 27،71طالبا أو % 05:  الطلبة أقل الطالقة في القراءة

 31،15طالب أو % 2:  الطلبة الطالقة في القراءة

  1،35أو % 0الطلبة الطالقة جدا في القراءة : 

 الثانيةنتيجة إجرائ الدورة  .7

 إجراء الدورة الثانيةقامت هبا الباحثة يف اليت كان من نتيجة ادلالحظة 

 Numbered Headsالرؤوس ادلرقمة )اسًتاتيجييت  فيعرف أن التعليم باستخدام

Together( ولعب ادلبارة )Make A Match) و بالنسبة للدورة األوىل كامال  قد جرى .

ىناك الًتقية يف قراءة الطلبة بالطالقة ومجيع الطلبة غلذبون  الدليل على ذلك أن

  الطالقة جدا الطالقة  أقل الطالقة  غير الطالقة

0% 

65.20% 

30.45% 

4.35% 



ٕٔٔ 

 

للقيام بالسؤال عن ادلادة اليت مل ييفهموىا ويشجعون لتعبَت آرائهم أثناء عرض نتيجة 

 ادلناقشة أمام اليفصل.

ويف الدورة الثانية تدّرس ادلدرسة الطلبة عن قراءة اجلملة بصوت صحيح، 

ويف الدورة الثانية ىناك الًتقية يف مهارة القراءة  وظرف ادلكان وادليفردات اجلديدة.

لدى طالبة لكن بع  الطلبة مل يقدروا على القراءة بالطالقة. ويعرف من نتيجة 

 االختبار يف الدورة الثانية مل يكن مجيع الطلبة قادرون على ترمجة اجلملة بالدقة.

نية ؽلكن أن يعرف  ة الثايف الدور  بناءا على نتيجة االختبار يف اللقاء الرابع

 ٕٔ،ٗٚطالب أو بالنسبة ادلائوية % ٘كان الطلبة الطالقة جدا يف القراءة 

. وأما الطلبة غَت ٖٔ،ٜٖطالب أو بالنسبة ادلائوية % ٜوالطلبة الطالقة يف القراءة 

ىذا كما كتب . و  ٖٔ،ٜٖطالب أو بالنسبة ادلائوية % ٜالطالقة يف القراءة ىو 

 جلدول التايل:يف ا

 
 
 
 
 
 
 



ٕٕٔ 

 

 الرسم البيان الثاني
لدى طلبة الصف الثامن  ثانيةتبار مهارة القراءة للدورة البيانات اخ  

غيدونج تاتاءانبمدرسة محمدية المتوسطة   

 

 

 1: % الطلبة غير الطالقة في القراءة

 39،03أو %طالب  9:  الطلبة أقل الطالقة في القراءة

 39،03طالب أو %9:   الطلبة الطالقة في القراءة

  70،21أو %طالب  5الطلبة الطالقة جدا في القراءة : 
 

 الثالثةنتيجة إجرائ الدورة  .3

 إجراء الدورة الثالثةقامت هبا الباحثة يف اليت كان من نتيجة ادلالحظة 

 Numbered Headsالرؤوس ادلرقمة )اسًتاتيجييت  فيعرف أن التعليم باستخدام

Together( ولعب ادلبارة )Make A Match) و الدليل على وجيدا كامال  قد جرى .

  الطالقة جدا الطالقة  أقل الطالقة  غير الطالقة

0% 

39.13% 

21.74% 

8.69% 



ٕٖٔ 

 

ىناك الًتقية يف قراءة الطلبة بالطالقة ومجيع الطلبة غلذبون للقيام بالسؤال  ذلك أن

عن ادلادة اليت مل ييفهموىا ويشجعون لتعبَت آرائهم أثناء عرض نتيجة ادلناقشة أمام 

 اليفصل.

صحيح،وظرف  ويف الدورة الثالثة يدرس الطلبة عن قراءة اجلملة بصوت

ادلكان  وادليفردات اجلديدة. ويف الدورة الثالثة يعرف من نتيجة االختبار ىي كثَت من 

الطلبة قادرون على القراءة بالطالقة والقيام بًتمجة اجلملة بالصحيحة ونطق سلارج 

 احلروف بالدقة.

ة الثالثة ؽلكن أن يعرف  يف الدور  بناءا على نتيجة االختبار يف اللقاء الرابع

 ٘ٚ،ٕٔطالب أو بالنسبة ادلائوية % ٘كان الطلبة الطالقة جدا يف القراءة 

. وأما الطلبة ٕٛ،ٚٗطالب أو بالنسبة ادلائوية % ٔٔوالطلبة الطالقة يف القراءة 

ىذا كما كتب . و ٖٗ،ٖٓطالب أو بالنسبة ادلائوية % ٚأقل الطالقة يف القراءة ىو 

 جلدول التايل:يف ا

 

 

 

 



ٕٔٗ 

 

 الثالثالرسم البيان 

لدى طلبة الصف الثامن  ثالثةتبار مهارة القراءة للدورة البيانات اخ  
غيدونج تاتاءانبمدرسة محمدية المتوسطة   

 

 

 1: % الطلبة غير الطالقة في القراءة

 72،12أو %طالب  2:  الطلبة أقل الطالقة في القراءة

 12،21أو % الباط00:   الطلبة الطالقة في القراءة

 72،12أو % طالب 2:   الطالقة جدا في القراءةالطلبة 

استراتيجيتى الرؤوس المرقمة  طبيقتالقراءة بعد بحث نتيجة ترقية مهارة  .1

(Numbered Heads Togethe ( ولعب المبارة )Make A Match   ) طلبة لدى

 الصف الثامن بمدرسة محمدية المتوسطة غيدونج تاتاءان

  الطالقة جدا الطالقة  أقل الطالقة  غير الطالقة

0% 

26.08% 

47.48% 

26.08% 



ٕٔ٘ 

 

للصف حث اإلجرائي عن نتيجة الب البيان والشرح عن  البحثيبحث ىذا 

مهارة القراءة لطلبة الصف الباحثة بالتعاون مع مدرس  االيت قامت هبالدراسي 

يف  كانت .ثالث دورات ادلعقود يف الثامن مبدرسة زلمدية ادلتوسطة غيدونج تاتاءان

رقمة اسًتاتيجيىت الرؤوس ادل م ادلدرسة الدرس باستخدامالدورة األوىل، تقد

(Numbered Heads Togethe ( ولعب ادلبارة )Make A Match  .)  يعقد ىذا

. بناءا على التعليم الشامل يف لقاءات ٗ ةو يف كل دور  بثالث دوراتاإلجرائي 

 يجة االختبار يف اللقاء الرابع  يف ىذهو على أساس نتاللقاء األول والثاين والثالث 

ة يعرف أن ىناك الًتقية من قبل الدورة ىي كان الطلبة الطالقة جدا يف القراءة الدور 

.  ٖٚ،ٕٔطالب أو % ٘الطلبة الطالقة يف القراءة ىو .و  ٖ٘،ٗ% أو  ٔىو 

وأما الطلبة غَت  ٓٗ،ٚٔطالب أو % ٗوالطلبة أقل الطالقة  يف القراءة ىو 

 .  ٕ٘،ٙ٘طالبا أو%  ٖٔالطالقة يف القراءة ىو 

على التعليم الشامل يف اللقاء الرابع  و ما كانت النتيجة للدورة األوىل وبين

ة يعرف أن الطلبة الذين مل ػلصلون على معيار االكتمال األدىن ىو الدور  يف ىذه

 طالبا يف فهم ادلادة مهارة القراءة. كما قد بُت يف اجلدول التايل: ٖٕطالبا من  ٖٔ

 

 



ٕٔٙ 

 

 الرسم البيان الربع

 Numbered Headsاستراتيجيتى الرؤوس المرقمة )القراءة بتطبيق  ارة ترقية مهتوزن 

Togethe ( ولعب المبارة )Make A Match  ) بالمدرسة المتوسطة 
 المحمدية غيدونج تاتاءان 

 
  

 :    البيان من قبل الدورة

 52،57طالبا أو %03:  الطالبة غير الطالقة في القراءة

 02،11طالب أو %  1:  الطلبة أقل الطالقة  في القراءة 

 70،23طالب أو % 5:  الطلبة الطالقة في القراءة 

 1،35أو %  0:  الطلبة الطالقة جدا في القراءة 

 البيان للدورة األولى 

 1: % الطالبة غير الطالقة في القراءة

 25،71طالبا أو %  05:   الطلبة أقل الطالقة  في القراءة 

 الطالقة جدا  الطالقة أقل الطالقة  غير الطالقة 

56.52% 

17.40% 
21.73% 

4.35% 
0% 

65.21% 

30.45% 

4.35% 

56.52% 

17.40% 
21.73% 

4.35% 
0% 

65.20% 

30.45% 

4.35% 

  للدورة األولى قبل الدورة  للدورة األولى قبل الدورة



ٕٔٚ 

 

  31،15طالب أو % 2:  الطلبة الطالقة في القراءة 

 1،35أو %  0:  الطلبة الطالقة جدا في القراءة 

 الرسم البيان الخامس
 Numbered Headsبيانات ترقية مهارة القراءة  من خالل تطبيق استراتيجيتى )

Together  ( ولعب المبارة )Make A Match لدى طلبة الصف الثامن بمدرسة )
 المتوسطة غيدونج تاتاءان محمدية

 

 
 

 

 البيان من قبل الدورة

 ٕ٘،ٙ٘طالبا أو %  ٖٔ:  الطالبة غَت الطالقة يف القراءة

 ٓٗ،ٚٔطالب أو % ٗ:  الطلبة أقل الطالقة  يف القراءة 

  ٖٚ،ٕٔطالب أو %  ٘:  الطلبة الطالقة يف القراءة 

  الطالقة جدا الطالقة  أقل الطالقة  غير الطالقة

56.52% 

17.40% 
21.73% 

4.35% 
0% 

65.20% 

30.45% 

4.35% 

47.82% 

8.69% 
4.35% 



ٕٔٛ 

 

 ٖ٘،ٗأو %  ٔ:  الطلبة الطالقة جدا يف القراءة 

 للدورة األولىالبيان 

 ٓ%:  الطالبة غَت الطالقة يف القراءة

 ٕٓ،٘ٙطالبا أو %  ٘ٔ:   الطلبة أقل الطالقة  يف القراءة 

  ٘ٗ،ٖٓطالب أو % ٚ: الطلبة الطالقة يف القراءة 

 ٖٗ،ٗأو %  ٔ:  الطلبة الطالقة جدا يف القراءة 

 نتائج الترقية

 ٓ: % الطالبة غَت الطالقة يف القراءة

  ٕٛ،ٚٗطالبا أو % ٔٔ:  الطلبة أقل الطالقة  يف القراءة 

   ٜٙ،ٛطالبان أو % : الطلبة الطالقة يف القراءة 

  ٓ%:  الطلبة الطالقة جدا يف القراءة 

 

 

 

 

 



ٕٜٔ 

 

 الرسم البيان السادس
 Numberedترقية مهارة القراءة  من خالل تطبيق استراتيجيتى الرؤوس المرقمة )

Heads Together   )( ولعب المبارةMake A Match لدى طلبة الصف الثامن )
 بمدرسة محمدية المتوسطة غيدونج تاتاءان

 

اسًتاتيجيىت ويف الدورة الثانية كانت إستجابة الطلبة جيدة عند التعليم باستخدام  

(Numbered Heads Together ( ولعب ادلبارة )Make A Match) واستنادا إىل التعليم .

اللقاء األول والثاين والثالث وعلى أساس االختبار يف اللقاء الرابع كان الطلبة الشامل يف 

 طالبا. فيعرف ٖٕطالب من  ٜالذين ػلصلون على النتيجة يف درس مهارة القراءة ىو 

أن مهارة القراءة عند الطلبة ىناك الًتقية من قبل الدورة  مبجموع الطلبة الذين ػلصلون 

والطلبة الذين مل ػلصلوا على  ٛٓ،ٕٙبالنسبة ادلائوية % طالب أو  ٙعلى النتيجة 

. ويف الدورة األوىل الطلبة الذين  ٕٜ،ٖٚطالبا أو بالنسبة ادلائوية % ٚٔالنتيجة ىو 

 غير الطالقة 
 أقل الطالقة 

 الطالقة
 الطالقة جدا 

56.52% 

17.40% 21.73% 

4.35% 

0% 

65.20% 

30.45% 

4.35% 

 للدورة األولى قبل الدورة



ٖٔٓ 

 

، والطلبة الذين مل ٙٚ،ٖٗطالب أو بالنسبة ادلائوية % ٛػلصلون على النتيجة ىو 

. ولتوضيح وجود ترقية ٕٔ،٘ٙة %طالبا أو بالنسبة ادلائوي ٘ٔػلصلوا على النتيجة ىو 

 ؽلكن نظرىا إىل اجلدول التايل: يف الدورة األوىل والثانية القراءة لدى الطلبةمهارة 

 الرسم البيان السابع
 Numberedتوزن مهارة القراءة  من خالل تطبيق استراتيجيتى الرؤوس المرقمة )

Heads Together  ( ولعب المبارة )Make A Matchالثانية لدى طلبة  ( في الدورة
 الصف الثامن بمدرسة محمدية المتوسطة غيدونج تاتاءان

 

 
 

 البيان من قبل الدورة

 ٕ٘،ٙ٘طالبا أو %  ٖٔ:  الطالبة غَت الطالقة يف القراءة

 ٓٗ،ٚٔطالب أو % ٗ:  الطلبة أقل الطالقة  يف القراءة 

  الطالقة جدا الطالقة  أقل الطالقة  غير الطالقة

56.52% 

17.40% 
21.73% 

4.35% 
0% 

65.21% 

30.45% 

4.35% 
0% 

39.13% 39.13% 

21.74% 

  للدورة الثانية للدورة األولى قبل الدورة



ٖٔٔ 

 

  ٖٚ،ٕٔطالب أو %  ٘:  الطلبة الطالقة يف القراءة 

 ٖ٘،ٗأو %  ٔ:  الطلبة الطالقة جدا يف القراءة 

 البيان للدورة األولى

 ٓ%:  الطالبة غَت الطالقة يف القراءة

 ٕٓ،٘ٙطالبا أو %  ٘ٔ:   الطلبة أقل الطالقة  يف القراءة 

  ٘ٗ،ٖٓطالب أو % ٚ: الطلبة الطالقة يف القراءة 

 ٖٗ،ٗأو %  ٔ:  الطلبة الطالقة جدا يف القراءة 

 لدورة الثانية البيان ل

 ٓ%:  الطالبة غَت الطالقة يف القراءة

  ٖٔ،ٜٖطالب أو %  ٜ:   الطلبة أقل الطالقة  يف القراءة 

 ٖٔ،ٜٖطالب أو %  ٜ:  الطلبة الطالقة يف القراءة 

  ٗٚ،ٕٔطالب أو % ٘:  الطلبة الطالقة جدا يف القراءة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٖٕٔ 

 

 الرسم البيان اثامن
 Numbered Headsالقراءة  من خالل تطبيق استراتيجيتى )بيانات ترقية مهارة 

Together  ( ولعب المبارة )Make A Match لدى طلبة الصف الثامن بمدرسة )
 محمدية المتوسطة غيدونج تاتاءان

 

 
 

 البيان من قبل الدورة

 ٕ٘،ٙ٘طالبا أو %  ٖٔ:  الطالبة غَت الطالقة يف القراءة

 ٓٗ،ٚٔطالب أو % ٗ:  الطلبة أقل الطالقة  يف القراءة 

  ٖٚ،ٕٔطالب أو %  ٘:  الطلبة الطالقة يف القراءة 

 ٖ٘،ٗأو %  ٔ:  الطلبة الطالقة جدا يف القراءة 

 البيان للدورة األولى

 ٓ%:  الطالبة غَت الطالقة يف القراءة

  الطالقة جدا الطالقة  أقل الطالقة  غير الطالقة

0% 

65.21% 

30.45% 

4.35% 
0% 

39.13% 39.13% 

21.74% 

0% 0% 

8.69% 

17.39% 



ٖٖٔ 

 

 ٕٓ،٘ٙطالبا أو %  ٘ٔ:   الطلبة أقل الطالقة  يف القراءة 

  ٘ٗ،ٖٓطالب أو % ٚ: الطلبة الطالقة يف القراءة 

 ٖٗ،ٗأو %  ٔ:  الطلبة الطالقة جدا يف القراءة 

 البيان للدورة الثانية 

 ٓ%:  الطالبة غَت الطالقة يف القراءة

  ٖٔ،ٜٖطالب أو %  ٜ:   الطلبة أقل الطالقة  يف القراءة 

 ٖٔ،ٜٖطالب أو %  ٜ:  الطلبة الطالقة يف القراءة 

  ٗٚ،ٕٔطالب أو % ٘:  الطلبة الطالقة جدا يف القراءة 

 نتائج الترقية

 ٓ: % الطالبة غَت الطالقة يف القراءة

 ٓ: % الطلبة أقل الطالقة  يف القراءة 

  ٜٙ،ٛطالب أو % ٛ : الطلبة الطالقة يف القراءة 

  ٜٖ،ٚٔطالبان أو %:  الطلبة الطالقة جدا يف القراءة 
 

 

 
 
 



ٖٔٗ 

 

 اتاسعالرسم البيان 
 Numberedترقية مهارة القراءة  من خالل تطبيق استراتيجيتى الرؤوس المرقمة )

Heads Together  ( ولعب المبارة )Make A Match لدى طلبة الصف الثامن )
 بمدرسة محمدية المتوسطة غيدونج تاتاءان

 

 
 

 

اسًتاتيجيىت ويف الدورة الثالثة كانت إستجابة الطلبة جيدة عند التعليم باستخدام  

(Numbered Heads Together ( ولعب ادلبارة )Make A Match) واستنادا إىل التعليم .

الشامل يف اللقاء األول والثاين والثالث وعلى أساس االختبار يف اللقاء الرابع كان الطلبة 

 طالبا. فيعرف ٖٕطالب من  ٜالذين ػلصلون على النتيجة يف درس مهارة القراءة ىو 

أن مهارة القراءة عند الطلبة ىناك الًتقية من قبل الدورة  مبجموع الطلبة الذين ػلصلون 

والطلبة الذين مل ػلصلوا على  ٛٓ،ٕٙطالب أو بالنسبة ادلائوية %  ٙعلى النتيجة 

  غير الطالقة
  أقل الطالقة

 الطالقة
  الطالقة جدا

56.52% 

17.40% 21.73% 

4.35% 

0% 

65.20% 

30.45% 

4.35% 

0% 

39.13% 

21.74% 

8.69% 



ٖٔ٘ 

 

. ويف الدورة األوىل الطلبة الذين  ٕٜ،ٖٚطالبا أو بالنسبة ادلائوية % ٚٔالنتيجة ىو 

، والطلبة الذين مل ٙٚ،ٖٗطالب أو بالنسبة ادلائوية % ٛة ىو ػلصلون على النتيج

. ولتوضيح وجود ترقية ٕٔ،٘ٙطالبا أو بالنسبة ادلائوية % ٘ٔػلصلوا على النتيجة ىو 

 والثالثة ؽلكن نظرىا إىل اجلدول التايل:  يف الدورة األوىل والثانية القراءة لدى الطلبةمهارة 

 الرسم البيان العاشر
 Numberedالقراءة  من خالل تطبيق استراتيجيتى الرؤوس المرقمة ) توزن مهارة

Heads Together  ( ولعب المبارة )Make A Match في الدورة الثالثة لدى طلبة )
 الصف الثامن بمدرسة محمدية المتوسطة غيدونج تاتاءان

 

 
 

 البيان من قبل الدورة

 ٕ٘،ٙ٘طالبا أو %  ٖٔ:  الطالبة غَت الطالقة يف القراءة

 ٓٗ،ٚٔطالب أو % ٗ:  الطلبة أقل الطالقة  يف القراءة 

  الطالقة جدا الطالقة  أقل الطالقة  غير الطالقة

56.52% 

17.40% 
21.73% 

4.35% 
0% 

65.21% 

30.45% 

4.35% 
0% 

39.13% 39.13% 

21.74% 

0% 

26.08% 

47.40% 

26.08% 



ٖٔٙ 

 

  ٖٚ،ٕٔطالب أو %  ٘:  الطلبة الطالقة يف القراءة 

 ٖ٘،ٗأو %  ٔ:  الطلبة الطالقة جدا يف القراءة 

 البيان للدورة األولى

 ٓ%:  الطالبة غَت الطالقة يف القراءة

 ٕٓ،٘ٙطالبا أو %  ٘ٔ:   الطلبة أقل الطالقة  يف القراءة 

  ٘ٗ،ٖٓطالب أو % ٚ: الطلبة الطالقة يف القراءة 

 ٖٗ،ٗأو %  ٔ:  الطلبة الطالقة جدا يف القراءة 

 البيان للدورة الثانية 

 ٓ%:  الطالبة غَت الطالقة يف القراءة

  ٖٔ،ٜٖطالب أو %  ٜ:   الطلبة أقل الطالقة  يف القراءة 

 ٖٔ،ٜٖطالب أو %  ٜ:  الطلبة الطالقة يف القراءة 

  ٗٚ،ٕٔطالب أو % ٘:  الطلبة الطالقة جدا يف القراءة 

 البيان للدورة الثالثة

 

 ٓ%:  الطالبة غَت الطالقة يف القراءة

  ٛٓ،ٕٙطالب أو %  ٙ:   الطلبة أقل الطالقة  يف القراءة 



ٖٔٚ 

 

  ٗٛ،ٚٗطالبا أو %  ٔٔ:  الطلبة الطالقة يف القراءة 

  ٛٓ،ٕٙطالب أو %  ٙ:  الطلبة الطالقة جدا يف القراءة 
 

 الرسم البيان احدى عشر
 Numberedترقية مهارة القراءة من خالل تطبيق استراتيجيتى الرؤوس المرقمة )

Heads Together  ( ولعب المبارة )Make A Match في الدورة الثالثة  لدى طلبة )
 الصف الثامن بمدرسة محمدية المتوسطة غيدونج تاتاءان

 

 

 الدورةالبيان من قبل 

 ٕ٘،ٙ٘طالبا أو %  ٖٔ:  الطالبة غَت الطالقة يف القراءة

 ٓٗ،ٚٔطالب أو % ٗ:  الطلبة أقل الطالقة  يف القراءة 

  ٖٚ،ٕٔطالب أو %  ٘:  الطلبة الطالقة يف القراءة 

  الطالقة جدا الطالقة  أقل الطالقة  غير الطالقة

0% 

65.20% 

30.45% 

4.35% 
0% 

39.13% 39.13% 

21.74% 

0% 

26.08% 

47.40% 

26.08% 

0% 0% 

13.04% 

4.35% 



ٖٔٛ 

 

 ٖ٘،ٗأو %  ٔ:  الطلبة الطالقة جدا يف القراءة 

 البيان للدورة األولى

 ٓ%:  الطالبة غَت الطالقة يف القراءة

 ٕٓ،٘ٙطالبا أو %  ٘ٔ:   الطلبة أقل الطالقة  يف القراءة 

  ٘ٗ،ٖٓطالب أو % ٚ: الطلبة الطالقة يف القراءة 

 ٖٗ،ٗأو %  ٔ:  الطلبة الطالقة جدا يف القراءة 

 البيان للدورة الثانية 

 ٓ%:  الطالبة غَت الطالقة يف القراءة

  ٖٔ،ٜٖطالب أو %  ٜ:   الطلبة أقل الطالقة  يف القراءة 

 ٖٔ،ٜٖطالب أو %  ٜ:  الطلبة الطالقة يف القراءة 

  ٗٚ،ٕٔطالب أو % ٘:  الطلبة الطالقة جدا يف القراءة 

 البيان للدورة الثالثة

 ٓ%:  الطالبة غَت الطالقة يف القراءة

  ٛٓ،ٕٙطالب أو %  ٙ:   الطلبة أقل الطالقة  يف القراءة 

  ٗٛ،ٚٗطالبا أو %  ٔٔ:  الطلبة الطالقة يف القراءة 

 ٛٓ،ٕٙطالب أو %  ٙ:  الطلبة الطالقة جدا يف القراءة 



ٖٜٔ 

 

 نتائج الترقية

 ٓ%:  الطالبة غَت الطالقة يف القراءة

 ٓ%:   الطلبة أقل الطالقة  يف القراءة 

 ٗٓ،ٖٔطالب أو %  ٖ:  الطلبة الطالقة يف القراءة 

 ٖ٘،ٗ%طالب واحد أو :  الطلبة الطالقة جدا يف القراءة 

  

 من البيانات ادلذكورة ؽلكن التعبَت أن :
نتيجة بيانات الدورة األوىل اىل الدورة الثانية والدورة الثالثة لدرس مهارة القراءة  .ٔ

 حصلت على الًتقية.

ويف آخر البحث، أن مهارة القراءة لدى طلبة الصف الثامن مبدرسة زلمدية  .ٕ

 ٜٔ،ٖٚ% ادلتوسطة غيدونج تاتاءان وصلت إىل النتيجة 

، ؽلكن االستنباط منها أن مهارة القراءة لدرس اللغة من البيان ادلذكور أعاله

العربية لدى طلبة وقعت على الًتقية اجليدة بعد استخدام اسًتاتيجيىت الرؤوس ادلرقمة 

(Numbered Heads Together( ولعب ادلبارة )Make A Match لدى طلبة لصف )

 غيدونج تاتاءان.الثامن مبدرسة زلمدية ادلتوسطة 

 

 



ٔٗٓ 

 

 

 الثانية عشرالرسم البيان 
 Numberedترقية مهارة القراءة من خالل تطبيق استراتيجيتى الرؤوس المرقمة )

Heads Together  ( ولعب المبارة )Make A Match لدى طلبة الصف الثامن  )
 بمدرسة محمدية المتوسطة غيدونج تاتاءان

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غير الطالقة 
 أقل الطالقة 

 الطالقة
 الطالقة جدا 

56.53% 

17.40% 21.73% 

4.34% 

0% 

65.21% 

30.45% 

4.34% 
0% 

39.13% 

21.74% 

8.69% 
0% 

26.08% 

47.84% 

26.08% 



ٔٗٔ 

 

 عشرالثالثة الرسم البيان 
ترقية مهارة القراءة  من خالل تطبيق استراتيجيتى ولعب المبارة  مؤشرات بيانات

 لدى طلبة الصف الثامن بمدرسة محمدية المتوسطة غيدونج تاتاءان

 
 البيان من قبل الدورة

 9ٜٔٝٔٙاحلرك: 
  9ٜٚٛٝ٘اطالقة: 
 9ٓٛٝٔ٘ادلخرج:
 ٝٚٗ.ٖٗالًتجم:

 
 البيان للدورة األولى

 9ٛٔٝٙٚاحلرك: 
 9ٜٖٔٝٚاطالقة: 
 9ٜ٘ٝٔٙ ادلخرج:
  9ٓٛٝٔ٘الًتجم:

 
 البيان للدورة الثانية 

 9ٚٛٝٗٛاحلرك: 
 9ٖٜٗٝٚاطالقة: 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

 الترجم المخرج اطالقة الحرك

61.95% 59.78% 
51.08% 

43.47% 

76.91% 73.91% 

61.95% 
51.08% 

84.78% 
79.34% 

72.81% 

59.78% 

92.39% 91.30% 86.95% 
79.34% 

 للدورة الثالثة    للدورة الثانية   للدورة األولى قبل الدورة



ٕٔٗ 

 

 9ٕٛٔٝٚادلخرج:
 ٝٛٚ.ٜ٘الًتجم:

 البيان للدورة الثالثة
 9ٖٜٕٜٝاحلرك: 
 9ٖٜٓٝٔاطالقة: 
  9ٜ٘ٝٙٛادلخرج:
  9ٖٜٗٝٚالًتجم:

بعد استخدام اسًتاتيجيىت واستنادا على البيان ادلذكور، فتستنج الباحثة أنو 

( لدى Make A Match( ولعب ادلبارة )Numbered Heads Togetherالرؤوس ادلرقمة )

طلبة الصف الثامن مبدرسة زلمدية ادلتوسطة غيدونج تاتاءان قادر على ترقية مهارة 

القراءة، ألن قد حصلت عليها االستجابات اجليدة واالختبارات اليت تدل على النتيجة 

 Numbered Headsة جدا. وىذه تدل على أن تطبيق اسًتاتيجيىت الرؤوس ادلرقمة )اجليد

Together( ولعب ادلبارة )Make A Match قادر على ترقية مهارة القراءة لدى طلبة اليت )

 تناسب بأحد األىداف و ىي لًتقية مهارة القراءة.

  



ٖٔٗ 

 

 الباب الخامس

  خالصة و اقتراحات
 خالصة . أ

( ولعب numbered heads togetherاسًتاتيجيىت الرؤوس ادلرقمة )كان تطبيق 

( قادرا على ترقية مهارة القراءة  لدى طلبة الصف الثامن make a matchادلبارة )

 بادلدرسة ادلتوسطة احملمدية غيدونج تاتاءان.

( ولعب numbered heads togetherبتطبيق اسًتاتيجيىت الرؤوس ادلرقمة )

( يف تعليم القراءة  تسبب  الطلبة قادرين على فهم ادلادة make a matchادلبارة )

والقراءة باجليدة وتكوين اجلملة والطلبة متحمسون يف عملية التعليم و يسهل 

ة حتقق بوجود ترقية ىذه احلالادلدرس يف تقدًن ادلادة التعليمية ألن تأديتها سهلة. و 

 أن الطلبة الطالقة يف األوىل ةلدور يف اة. و يف كل الدور مهارة القراءة عند الطلبة 

أن الطلبة  ةالثاني ةو يف الدور . ٖٗ،ٛٚطالبا أو % ٖٕطالب من  ٛالقراءة ىو 

. ويف الدورة الثالثة ٓٙ،ٙٛطالبا أو %  ٖٕطالبا من  ٗٔالطالقة يف القراءة ىو 

 . ٖٚ،ٜٔطالبا أو %  ٖٕطالبا من  ٚٔأن الطلبة الطالقة يف القراءة ىو 

 

 



ٔٗٗ 

 

 اقتراحات  . ب

تقدمها   النتيجة احملصولة بعد البحث، ىناك األشياء ؽلكن أن استنادا إىل

( numbered heads togetherالباحثة ادلتعلقة بتطبيق اسًتاتيجيىت الرؤوس ادلرقمة )

. و من ىذه األشياء ىي كما ( يف تعليممهارة القراءةmake a matchولعب ادلبارة )

 يف التايل:

 كتحديد فيها، للنظرىذه نتائج البحث  أن تكونادلدرس يرجى إىل  .ٔ

ادلناسبة خاصة لدرس مهارة القراءة التعلم  ةلالختيار الطريقة  أو اسًتاتيجي

 ْتيث ؽلكن احلصول عليها األىداف من عملية التعليم والتعلم. 

 numbered headsللمدرس الذي سيستخدم اسًتاتيجيىت الرؤوس ادلرقمة )  .ٕ

together( ولعب ادلبارة )make a match ) ال بد لو أن يعد اعدادا تاما ،

الواجبات و تقسيم  ادلتعلقة باألحوال التقنية، كتنظيم الوقت، و تقدًن

. والبد للمدرس أن يراقب جري وإعداد البطاقات للمراجعة اليفرقة

الطلبة من ال يتوىل على اليفرقة أو  ادلناقشة يف اليفرقة، حىت ال يكون من

 مت فيها. يص

ادلاىرين يف مهارة القراءة البد أن يتعلموا جيدا ْتيث ادلهارة زيادة للطلبة  .ٖ

 الًتقية وكذلك للطلبة الذين قلة ادلهارة.



ٔٗ٘ 

 

للباحث التايل البد لو أن يقوم ببحث شلاثل يف ادلدارس ادلتشابو بادلواد  .ٗ

ادلختليفة من أجل تأكيد نتائج ىذه البحث للحصول على البحوث 

 ادلختليفة.

 إختتام . ج

 رب العادلُت بعد القيام بالعمليات الطويلة اليت تبدأ من بداية احلمد هلل

ادلالحظة و اإلعداد و العملية حىت حتليل البيانات فتم البحث كالوظييفة األخَتة. 

لعل ىذه  فًتجو الباحثة بيد أن ىناك بع  العيوب يف كتابة ىذه الرسالة العلمية،

ىناك  ذه الرسالة العلمية فًتجو الباحثةالرسالة منتيفعة. و أما للعيوب احملتملة يف ى

 ادلباحث التالية اليت تكملها حىت تكون ىذه الرسالة العلمية أحسن. أمُت.
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