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 ملخص البحث

  

بمدرسة   IPA٦  شرفي ترقية مهارة القراءة لدى تالميذ الصف العاpeer tutoring  تطبيق طريقة تعليم 

ة  ٣راألزه
ّ
 ٢٠١٦/٢٠١٧ بونجنالندار ابالّثانوي

  

 الثّانويّة باندار ٣اللغة العربية يف املدرسة األزهرإسناداعلى املالحظات اليت أجراها الباحثة يف مدرس 

ويف تعلم القراءة تتم مرة واحدة . بونج أنه يف معلمي اللغة العربية تدريس القراءة فقط باستخدام طريقة القراءةنال

يف شكل رسائل أو  وباإلضافة إىل ذلك، واملعلم أيضا مل تقدم تدريبات النطق خمارج احلروف .تكرارفقط دون 

حيدث هذا بسبب وقت ضئيل جدا لتدريب واحدا فواحد عدد املتعلمني  عالمات الرتقيم للطالب واحدا فواحد

مشكلة هذه الدراسة هي ما  .ولذلك فإن هذا يؤثر على كفاءة القراءة لدى املتعلمني .شخصا 42الطالب هناك 

  IPAميكن أن حتسن مهارات القراءة لدي تالميذ الصف العاشر peer tutoring تطبيق طريقة تعليم  إذا كان

ميكن حتسني  peer tutoringطريقة تعليم  والفرضية هي أن تطبيق. بونجنر الاندابالّثانويّة  ٣مبدرسة األزهر6

  .بونجنر الانداب الّثانويّة ٣رمبدرسة األزه IPA 6 العاشرلقراءة من الطالب يف الصف الكفاءة ا

هذا النوع من . peer tutoringم يبطريقة تعلوالغرض من هذا البحث هو حتسني مهارة القراءة املتعلم 

اليت تضم مراحل البحث التخطيط والعمل واملالحظة  (Classroom Action Research)األحباث اإلجرائي 

مزيد من التحليل للبيانات  .البيانات أدوات بإعطاء االختبار واملالحظة واملقابالت والوثائقويتم مجع  .والتأمل

  .اليت أجريت باستخدام التحليل النقدي من خالل مقارنة نتائج العمل يف كل دورة مع مؤشرات حمددة

  IPAعاشر من األحباث اليت مت القيام به، فمن املعروف أن إجادة القراءة من الطالب يف الصف ال

قد زاد، ويتضح ذلك من خالل  2016/2017بونج يف العام الدراسي نر الانداب الّثانويّة ٣ مبدرسة  األزهر6

 15هناك املتعلمني الذين ينجحون 42 أنpeer tutoring م يالبيانات األولية قبل أن يتم تطبيقه بطريقة تعل

 peerم يحدة بطريقة تعلتطبيق مرة واوعالوة على ذلك، ). ٪64(شخصا  27ومل ينجح )٪36(شخصا 

tutoring  يف الصف العاشر A6 بونج، يف الدورة األوىل أن إجادة القراءة من نر الانداب الّثانويّة ٣مبدرسة األزهر

والطالب ). ٪٥٥(طالبا  23املتعلمني الذين ينجحون جمموعها  42 اليت مت احلصول عليها نتيجة لذلكالطالب 

وعالوة على ذلك، الدورة الثانية من قراءة إتقان الطالب اليت مت ). ٪45(طالبا  19ة الذين مل ينجح مرقم

 والطالب الذين مل  ينجح) ٪88(طالبا  37 جمموعه املتعلمني الذين ينجحون42 احلصول عليها نتيجة لذلك 

زيادة من البيانات هلا  مهارة القراءة نتيجة peer tutoringطريقة تعليم  نفيذبعد ت يعين .)٪12(طالب  5

  ٪٥٢كبرية وهي  دورة األوىل والدورة الثانية األولية



 

 peerمينفيذ طريقة تعلإسناد على حتليل البيانات ومناقشة ميكن أن خنلص إىل أنه أن من خالل ت

tutoring قراءة لدى الطالب يف الصف العاشرميكن حتسني مهارات الIPA   6ر اندابالثّانويّة  ٣مبدرسة األزهر

   .بونجنال

  



 

 شعار

  

…               

  

 

Artinya :Dantolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbua tdosa dan pelanggaran. 

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat beratsiksa-Nya1. 

QS : Al-MaidahAyat 2 

  

                                                             
1Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2006) h.106 



 

  إهداء

 :أهديت هذه الرسالة علمية إىل

ني أىب احلــج زوهــري و أمــى نيلــي، الــذان يكــرباين و ربيــاىن ويــدعواين احملبــوب يوالــد .١

علــى كــل جناحي،يرمحــاين ويشــرفاىن بــال تعــب وســعم، وعلمــاين معــين احليــاة حــىت 

و، عشـــى اهللا أن يكرمهمـــا يف  بـــونجمراديـــن إنتـــان الانتهيـــت مـــن الـــدرس جبامعـــة 

 .الدنيا واألخرة

محد روزيقـا، الـذين ارشـدواين وانتظـروا أخواين زيد ريضا، وأو ، ، مرواناأخواتيهسيفى .٢

 .على جناحي

 مرشح امامي رييان مركاريتا الذي يشجعين ويرافقين يف الوصول جناحي .٣

 . قسم تعليم اللغة العربية ٢٠١٣، خصوصا ملرحلة دفاءمجيع أصدقاء بال .٤

، الــيت جعلتــين ىف كليــة الرتبيــة و التعلــيم جبامعــة راديــن إنتــان النبــونج ةاحملبوبــة مرحلــ .٥

 .ناضجة ىف التفكري وصاحل العمل

 

  



 

  ترجمة الباحثة

تعغموش النبونج، ىف م الباحثة رمياضانا، ولدت ىف فقان سوسوك، كلومبيان اس

احلج  من املتزوج سيد، بنت اخلامسة من مخسة األوالد ١٩٩٥من يناير  ٢٧التاريخ 

  .نيليوسيدة  زوهري

مبدرسة اإلبتدائية  ٢٠٠١أول الدراسة ىف السنة : وأما دراسة الباحثة يعين 

مث . ٢٠٠٧ىف السنة ت و إنتهتعغموش المبونج، فقان سوسوك، كلومبيان  ١احلكومية 

مث .  2010 ىف السنةت و إنته كلومبيان١استمرت دراستها مبدرسة الثانوية احلكومية 

ىف السنة ت و إنتهىباندار النبونج، ١العالية احلكومية استمرت الباحثة دراستها مبدرسة 

بكلّية ، بونجندين إنتان اإلسالمية احلكومية الرامث استمرت كالطالبة ىف جامعة . ٢٠١٣

  .اللغة العربية تعليم بية و التعليم ىف قسمالرتّ 

  : اشرتكت الباحثة أيضا بعض األنشطة ىف اجلامعة وهى 

امعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية جبPMII كعضو منظمة تكون الباحثة   .١

 .٢٠١٥-٢٠١٣للسنة  بونجنال

امعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية جب HIQMA كعضو منظمةتكون الباحثة   .٢

 .٢٠١٥-٢٠١٣للسنة  بونجنال

امعة جبتكون جلنة ىف برنامج مسابقة شرح القرءان واآلذان مستوى الطالب  .٣

 . بونجناحلكومية الرادين إنتان اإلسالمية 

 
  



 

  كلمة الّشكر والتقدير

 باحثةللات واإلرشاد اتالتوجيه مقدّ  الذي الكون خالق العاملني، ربّ  احلمدهللا  

للباحثة  ميكن أخرياف العميق، االمتنان معو  .األطروحة هذه كتابة نتهاءإ من نواتمكّ ت حىت

ترقية مهارة  ىف  Peer Tutoring تطبيق طريقة"ة حتت عنوان األطروح هذهأن تتّم على كتابة 

 السنة بونجالنندار ابالثّانوية   3ردرسة األزهمب ٦ IPA شرلدى تالميذ الصف العا القراءة

الشروط الالزمة للحصول  كمالمقدم إل  البحث هذا يقّدمو ٢٠١٦/٢٠١٧ الدراسية

  .العربّيةبقسم تعليم الّلغة كلّية الّرتبية والتعليم  على الدرجة اجلامعّية األوىل يف

فلذلك  ،اجلهات مجيع منات والتوجيه مائالدع من اليتجزألبحث اا هذقّدم 

 :إىل كرشّ قالت الباحثة ال

 والتعليمالرتبّية  كلية عميدبوصفه , احلاّج خري األنوار املاجستري كتورالدّ السّيد  .١

 .بونجنال إنتان اإلسالمّية احلكومّية رادينجامعة 

يف  العربية تعليم الّلغة قسم ةرئيسإرلينا املاجسترية بوصفها  ةكتور الدّ  األستاذة .٢

 .بونجنالإنتان اإلسالمّية احلكومّية  رادينجامعة 

 قد رف األّول الذيشندوس أمري الّدين املاجستري بوصفه املر و تكالدّ األستاذ  .٣

 .ه األطروحةهذ إعداد يفات والتوجيهات اإلرشادأعطى 

 قدرف الثاين الذيشبوصفه امل, املاجستري كيسماجونتور جاحي   تورالدك األستاذ .٤

 .ه األطروحةهذ إعداد يفات أيضا والتوجيهات اإلرشادأعطى 

 املدرسةاه مدير صفو ب ،معرفدين املاجستري احلاجّ كياهي   تورندوسالدك السيد .٥

تلك  يف ثالبح إجراءباحثة يف لل يسمح الذي بونجنر الادانبنوية االثّ  ٣األزهر

 .املدرسة



 

 .لبحثا أثناء يفقدساعد  الذي العربية غةاللّ ماّدة  ممعلّ وجي سومرين كسة السيد .٦

 ساعدهم قد ولكنّ  واحد،ف واحداها الباحثة ذكر ين أن تميكن الومجيع النواحي اليت  .٧

 .األطروحة هذهمتام إ يفباحثة الو ا

 

 اهللا إىل العباداتككتبت   قّدمتها باإلخالص اليت اخلري كلّ عسى أن تكون  

املساعدة يف  رتوفّ  أن وميكن مفيدةطروحة األ هذهتكون  أنعسى و  هوتعاىل، سبحان

 .لتعليمجمال ا

  ٢٠١٧يوليو   بونجنال رانداب 

  باحثةال

 ماضاناري  

١٣١١٠٢٠١٢٤ 
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  الباب األول

 مقدمةال

 البحثخلفية   .أ 

مـن دون املعرفــة  األفـراد أو اجلماعـات لتغيـري موقـف علـى واعيـة الـتعلم هـو عمليـة  

عمليـــة فيهــا النشــاط الـــذي  يالــتعلم التعلـــيم هــو  عمليــة أمـــا. حياتــه هطــول يعــرفحــىت 

التفاعليــة والتعليميــة بــني  مث وقعــت يف ســياق التفاعــل التعليمبــالتعلم واملعلمــني بــالطــالب 

التغـريات يف مسـتوى املعرفـة والفهـم إمـا يف املتعلمـني  ااملعلمني واملتعلمني، حىت يكون تغيـري 

  . ٢واملهارات أو املواقف

حد األسباب اليت ميكن أ. العملية التعليمية يف املدارس أقل فعالية كانت  

علم تاملو  ود تفاعل بني املعلملعدم وج يسببالفعالية هو واحد منهم غري مالحظتها من 

 املعلم وغريهم من الطالبو علمتاملبين عدم وجود التقارب. املتفارقة وغريهم من الطالب

بعض هي ، موقف أناين، خجولالتوتر، . عملية التعلم يف جعلت أحواهلم اليفضي

ونتيجة لذلك، كل من املعلمني والطالب ليس  .االجتاهات اليت ظهرت نتيجة للمسافة

ظرف تؤدي إىل العقم يف عملية ال اهذ .لديهم حرية التعبري عن أنفسهم بشكل كامل

وعالوة على ذلك، فإن عملية التعلم  .، وكذلك يف عملية التعلمةتطوير األفكار، والفكر 

  .تصبح فقط نشاطا رتيبة، غري جذابة، وأصبح الروتني اململ
  

كن املتعلمني على بناء عندما مي مفيداعملية تعلم الطالب يكون أكثر  كانت  

التدريس املستخدمة ال تزال تركز على املعلم، واملتعلم جيدون  وسائلإذا كانت . معرفتهم

الطالب ال تعطى  كانعملية التعلم  تلك ألنه، يف  . صعوبة يف بناء معارفهم اخلاصة

التعليم لذلك، جيب أن يكون املعلم عامال رئيسيا يف عامل . فرصة لتطوير وبناء املعرفة

، واحدة من الكفاءات املطلوبة من املعلمني عمر مهملك كما عرب عن .الكفاءةعنده و 
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القدرة على إدارة برنامج التعليم والتعلم، وميكن للمعلم للتعرف وتكون قادرة على  هي

  .٣طريقة التعلماستخدام 
 

تحقيــــق أهــــداف لالطريقــــة الــــيت يســــتخدمها املعلــــم  يحــــدإ هــــيطريقـــة الــــتعلم   

الطريقـة املسـتخدمة لتنفيـذ  يطريقة التعلم هـ هكوماالساري أن هذ كوكومكما عرب  .لمالتع

  . ٤اخلطة اليت مت إعدادها يف شكل أنشطة حقيقية وعملية لتحقيق أهداف التعلم
 

الـــيت ميكـــن  ةواالســـرتاتيجي الطريقـــةيف عمليـــة الـــتعلم هنـــاك جمموعـــة متنوعـــة مـــن   

 cooperativeيف الــتعلم  cooperative learning الــتعلمة اســتخدامها، مثــل االســرتاتيجي

learning طريقــــة الــــتعلم : هنـــاك طــــرق ميكــــن أن تســــاعد املعلــــم يف عمليـــة الــــتعلم هــــي

Numbered heads together التعلم طريقة  Cooperativ  script   طريقة التعلمThink pair 

and share طريقـة الـتعلم ،Cooperative integrated reading and composition (CIRC) ،

  .٥وغريهاPeer tutoring    وطريقة تعلم 
 

 peer تعلـــيمالطريقـــة علـــى  ةالباحثـــ تاملـــذكورة ، ركـــز  الطـــرقخمتلـــف مــن هـــذه   

tutoring  اللغــة العربيـــة ةهـــار مب املتصــلةوميكـــن تطبيــق هــذه الطريقـــة علــى املـــواد.peer 

tutoring صــدقاء الــذين لــديهم صــعوبة األإىل ، ويطلــب الطــالب بنشــاط لتبــادل املعــارف

ســتخدم ي ذيالــتعلم الـ هـوpeer tutoring  أن مجـارةكمـا عــرب سـيفول حبــري .يف الـتعلم

املتعلمـــني الـــذين أكملـــوا دورة ملســـاعدة املتعلمـــني اآلخـــرين الـــذين لـــديهم بعـــض أو  اواحـــد

  ٦.النتيجةمن جمموعة أعلى  االرشادتؤخذ . صعوبات يف التعلم
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مبســاعدة  الطـالب أنشـطة الـتعلم هـي peer tutoringأن طريقـة  ة نفهـمبقاسـتعريـف المـن 

ــــذين لــــديهم أصــــدقاء الفصــــل ــــد ال  يف الــــتعلم يصــــعبونســــاعدة أصــــدقائهم ة ملالقــــدرة املزي

املختصـة رشـد املهـذا  .من الطالب اآلخرين النتيجة علىمن الطالب الذي  رشدمأخوذامل.

  . أصدقائه عليملت

 :النحو التايلعلى  peer tutoringخطوات التعلم 

 أصدقائهيت هلم كفاءة ليعلم اللتكون املرشدين  ٧أشار املعلم) ١

 اليت سيتعلمها للمادة رشد مطابقاتدريب املعلم امل) ٢

 مجيع املتعلمنيباختصارإىل املواد  أو يقرأ يشرح املعلم) ٣

 طالب ٦-٥تتألف من كل فرقة أعضاء   عددفروق و  ٧تقسيم الطالب إىل ) ٤

 والتجويدألقراءة سواء من حيث النطق لأصدقائه  يبدأ تعليمل رشداملعلم امليطلب ) ٥

 حيتاجون إليه يتال فرقةيف كل  وحيضراملعلم أثناء عملية التعلم  فتش) ٦

يف هذه . الفرقاستمع غريها من و "أعمايل اليومية"مواد القراءة  أأو قر  فرقةتقرير كل ) ٧

 )رشد ال تشمل امل( فرقةعشوائيا من كل  املشغول يف القراءة تؤخذاحلالة 

اهلدية املعلم  أعطي أفضل طريقة قراءته، يف هذه احلالة أّي فرقة تقييمب ملعلمقام ا) ٨

 .الفرقتشجيع التعلم جلميع ل

 .يقوم املعلم تقييمات للنشاط املقبل) ٩

هــي كمــا  peer tutoring تطيع أن يفهــم أن اخلطــوات يف تعلــميســ الســابقة منــرأي

إىل كــل  وضــعهو  رشــد املعلــم املصــغرية، مث عــّني  فــروققســم املعلــم الطــالب إىل  األول: ييلــ

 تقنيــةشــرح و ،  peer tutoringطريقــةالفرقــة ب لطــالب عــن تعلــماشــرح املعلــم الثــاين ، و فرقــة



 

 الطـالبة باتبـاع املعلـم املـادفقـرأ تعلـم القـراءة كـان إذا  ( ادة املـالتقييم، الثالث شـرح املعلـم 

فـأمرهم بطلـب ، وإذا كـان هنـاك صـعوبة املهمـة للفرقـة هـي أعطـي املعلـم بعـةار ال، خطـوة )

تقيـيم للطـالب، الوإعطـاء  التعلم عمليةالحظ املعلم  ةاخلامسخطوة املساعدة إىل املرشد، 

مت االنتهــاء   peer tutoringطريقـةب باســتخدام والتعلـيم بعـد عمليــة الـتعلمالسادسـة خطـوة 

 .التقييم ملتابعة النشاط التايلرشد واملتعلم بامل ،علمم املقا من اخلطوة السادسة مث
  

 :هي  peer tutoringتعليم املزايا يف طريقة  بعض

 . سواءأكثر سهولة ألن اللغة  خبارلنقل األ .أ

 أكثر انفتاح يف التعبري عن الصعوبات .ب

 اخلوف يضيعاالسرتخاء حبال   .ج

 حابةتعزيز الص .د

 صائصاخلختالف يف ااالنتباه  .ه

 فهميف ال ةاملفهوم سهل .و

  ٧ن يف حتمل املسؤولية وتطوير اإلبداعو رغبيطالب كان ال .ز

 املزايــا peer tutoringطريقــة الــرأي الســابق يســتطيع أن يفهــم أن يف اســتخدام  مـن

 عدماملتعلم أكثر انفتاح و ، كان فهميف ال ةسهل األخبارأن اللغة املستخدمة يف نقل وهي 

 عـن الصـعوبات ، املـتعلم أكثـر اسـرتخاء يف الـتعلم، وتنميـة الشـعور التضـا تعبـريف للو اخلـ

يتأخر مـع ال االهتمام هلحيت أكثر بيشعر  ادةقدرة يف هذه املال ناقصواملتعلم الذي  ، من

  . املتعلمنفس يف  ملستقل، وتنمية الشعور باملسؤولية واأسهل، فهم املواد غريه
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 :هي   peer tutoringتعليم طريقة ص يف ائومع ذلك، هناك نق

صاحبه فقط مع  التعلمبسبب  بال جدكثريا ما يتعلم   ه صاحبهب الذي ساعدالالط .أ

 .ةقنوعم حيت تكون النتيجة غري

ه  أن يعرف خوفا منضعف السؤالأو ترتدد يف  ياءبعض الطالب الذين يشعرون باحل.ب

 . صاحبه

من الصعب بسبب االختالفات بني قد يكون للمرشد املهمة كانت معينة   فصوليف  .ج

 .تحسنيالقدم برنامج تعلم الذي وامل رشداجلنسني بني امل

املاهرين يقدرون  األقران ألن ليس كل الطالباملرشد بللمعلم أنه من الصعب حتديد . د

  ٨.مرة أخرى إىل أصدقائه بتعليمه

 peer tutoringتعليم طريقة  يف استخدام يف هذه احلالة فإنه من املفهوم أيضا أن

 السؤاليف  ياءيشعر باحل، يتعلم الطالب أقل خطورة، واملتعلم هلا بعض النقائص وهي

، قد يكون من الصعب بسبب االختالفات يف اجلنس، ه  أن يعرف صاحبهخوفا منضعف

  .مرة أخرى إىل أصدقائه يقدر بتعليمهالذي ملرشد حتديد ايف يكون من الصعب و 

ميكن تطبيقها على  peer tutoringتعليم أن طريقة  يدل على السابق من العرض

أربع هلا  يف عملية تعلم اللغة العربية . اللغة العربية كذالك ملوادمجيع املواد الدراسية،  

القراءة،  ةالكالم، مهار  ةاالستماع، مهار  ةمهار  يستوليها وهياملهارات اليت جيب أن 

  . ٩الكتابة ةومهار 
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قراءة، ألن ةا لهار م مستوى على ةالباحثت أكد ،ةاملهارات األربع تلك من

هي عملية التواصل بني القارئ مع  يف احلقيقة القراءة. البصرية واملعرفة زيدالقراءة سيب

لغة الشفهية والبني اللغة  املعرفية عالقةها النص املكتوب، فمن مباشرة فيالكاتب من 

قوم �ا القارئ للحصول يعملية أن القراءة هي تارغان هنري جونتور  عربكما .كتوبةامل

  ١٠.الكتابةوسيلة الكاتب بعلى الرسالة اليت ستقدم 
  

املهارة هي القدرة على استخدام العقل، . املهارة حيتاج إيلألداء مهارة القراءة 

مفيداحيت حيصل النتيجة  أكثر ئاشي جعلتغيري أو الواإلبداع يف العمل،  ة، الرأير لفكا

صوت الإىل  الكتابةهي القدرة على تغيري رمز  قراءةال هارةم إما.١١قيمة هذا العملمن

  . ١٢ز الكتابة املذكورةبرم ويرمز من مجيع األحوال عىنامل يأخذو 

يف تالوة الكتابة حيت تكون الصوت قدرة الشخص  هي لذلك مهارة القراءة  

 منيقرأ مقاال وعلي هذا احلال كانت مهارة القراءة ليس فقط . علي الفهم ما قرأه ويقدر

  .املقروءولكن جيب على املرء أن يكون قادرا على فهم النص الكتابة 

 

 :رأي علي اخلويل يف ما يليعند أما لألنواع القراءة 

 اجلهريةقراءة ال  .1

 الصامتة القراءة  .2
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 11http://bagawanabiyasa.wordpress.com Di akses pada tanggal  04 Januari 2017,  jam 
20.24. 

12Syaiful Mustafa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang: UIN Maliki 
Press, 2011), h. 161 



 

 القراءة املكثفة .3

 ١٣املوسعةقراءة واسعة ال  .4

قراءة بصـوت بألن . اجلهريةعلى القراءة  ةالباحث تمن أربعة أنواع من القراءة، ركز   

حـــيت يقـــدر القـــارئ واملســـتمع أخــــذ  الـــنص بصـــوت عـــال يقـــدر القـــارئ علـــي قـــراءة عـــال

اخراج بــ اءةقـر ال نشـاطهـي  أن القـراءة بصـوت عــالدملـان كمـا عــرب . األخبـار مـن الكاتـب

للقـارئ أو املسـتمع  حـيت يكـونلغـة بصـوت عـال ال صـوت رمـوز بـتالوة صـوت أونشـاطال

  .١٤القراءة الواردة يف نص الشعور، واألفكار، و األخبار

 ة القــراءةنشــاطهــي  أن القـراءة بصــوت عــالبــ فهــمميكــن التعريــف الســابقة مـن   

للمعلـم  طريقـةا النشـاط هـو هـذ .لمسـتمعل فهـمبصـوت عـال ميكـن ال هـاقرأ اءة الكتابـةقر ب

ب ذلك، ويعترب الطـال بل أكثر من. القراءة التقاط املعلومات الواردة يف نص يفوالطالب 

  .فهم إذا وصل بعض املؤشراتالعلى  درةق

 :هي القراءة بصوت عال،  مهارةسيفول مصطفى يلي هو مؤشر على  عند

 دقة الصوت .1

 تيلدقة الرت  .2

 نخفضةاملو  العاليةصوت  .3

  ١٥هتمام لعالمات الرتقيما  .4

                                                             
13Muhammad Ali Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: Basan 

Publishing, 2010), Cet. Ke 2, h. 109 
 14Dalman, Keterampilan Membaca (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013),  h. 63 
 15Syaiful Mustafa, Op.Cit., h.47 



 

أويل القراءة بصوت عـال،  نشاط ميكن أن يفهم أنه يف السابق على الوصف وفقا  

صـفة و املخـرج حيـث مـن دقـة الصـوت اللغـة العربيـة،  حبفظ القراءة هو قدرة على ه ديكبتأ

بــال وقــف الكاتــب، بسالســة  شــعوروالعبــارات الــيت تصــف  دقــةخــر، وإيقــاع الاآل الصــوت

  . االهتمام لعالمات الرتقيمو ر مرة أخرى، اوتكر 

اللغـة العربيـة يف املدرسـة  معلـميف  ةباحثـال أوقد�االيت  ةاملالحظاستنادا علي نتائج   

 معلم اللغة العربية يف تعلـيم القـراءة فقـط باسـتخدام كانبونج أنه  نبندر ال ٣األزهر  العالية

املعلــم الطــالب أمــر فــتح الــدرس، و  ياألويل هــي القيــام بــه يف ملعلــما خطــوة. طريقــة القــراءة

لطـــالب املـــواد الـــيت أخـــرب املعلـــم امث . ةمســـح الســـبور أو  اخـــراج الكتـــب والكراســـاتعلـــى 

بعد االسـتماع . مجيع الطالب واستمعلدراسية املعلم النص يف الكتب امث قرأ . سيتعملو�ا

القـــراءة مـــرة  ا التـــدريبهـــذو . ةالطـــالب لتقليـــد القـــراء علـــي املعلـــم جلميـــع الطـــالب طلـــب

املخـــرج احلـــروف لنطـــق تـــدريبات اليف هـــذه التقنيـــة مل يعـــط املعلـــم  .تكـــرار بـــالواحـــدة 

يف  فواحـــدا الوقـــت لتـــدريب واحـــدا قلـــةهـــذا بســـبب و . ا فواحـــداعالمـــات الرتقـــيم واحـــدو 

 هاملـتعلم ولكنـ الـذي مل يعـرفاجلديـد املفـردات املعلـم يعطـي  أعطيبعد قراءة معا . فصلال

بعـد .لرتمجـة نـص القـراءة معـا الطالباملعلم  طلبمث . قد قرأ قبلهمع النص  رتبطمال يزال 

  . ١٦حيت النهايةالطالب ه وأجاب النص قبلبمرتبطة  األسئلةطى املعلم ذلك أع

القــراءة  ةاللغــة العربيـة املـذكورة وهــذا يـؤدي إىل مهـار معلـم الــيت تطبقهـا  ومـن طريقـة  

هـــذا ، كمـــا يف بـــونجالننـــدار ابالثّانويّـــة 3 رمبدرســـة األزهـــ شـــرلـــدى تالميـــذ الصـــف العا

 .اجلدول
                                                             

16Observasi, Guru Bahasa Arab, X IPA 6 SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung, 20 Oktober 
2016. 
 



 

  الجدول األول

 ربمدرسة األزهIPA  6شرلدى تالميذ الصف العالمهارة القراءة ختبار الا نتائج

  بونجالنندار ابالّثانويّة 3

 البيان نتيجة KKM اسم الطالب الرقم

1. AdeliaDamayanti 70 85 Tuntas 
2. Adhit Ari Saputra 70 60 TidakTuntas 
3. AisyyafiraKamilaBalqis 70 72 Tuntas 
4. AlfiLutfiani 70 80 Tuntas 
5. AlifiaPutri Zahra 70 65 TidakTuntas 
6. AmaliaPuspita 70 90 Tuntas 
7. AnggitaPutriPratiwi 70 65 TidakTuntas 
8. AnifatulDiahWulandari 70 62 TidakTuntas 
9. AnnisaNurZavier 70 60 TidakTuntas 
10. ArmeyliaPutri 70 68 TidakTuntas 
11. ArniMaulinaSaputri 70 85 Tuntas 
12. Ayu Tamara Sari 70 64 TidakTuntas 
13. BagasHarjaYudhanta 70 65 TidakTuntas 
14. ChikoSaputraZainudin 70 50 TidakTuntas 
15. ChintiaSindiChaniaPrimadina 70 60 TidakTuntas 
16. Dian RifaniMuthia 70 68 TidakTuntas 
17. Dinah Fauziah 70 50 TidakTuntas 
18. DindaAsari 70 82 Tuntas 
19. DitaRahmaini 70 85 Tuntas 
20. Ica NurHalimah 70 62 TidakTuntas 
21. IdhamKholid 70 79 Tuntas 
22. M.AlfajriSarnubi 70 69 TidakTuntas 
23. M.FerdyanNugraha 70 54 TidakTuntas 
24. M.PutraPratama 70 65 TidakTuntas 
25. Mahesa Dimas AdjiePamungkas 70 65 TidakTuntas 
26. MarishaAz-Zahra 70 60 TidakTuntas 
27. Muhammad FachriArifin 70 62 TidakTuntas 
28. Muhammad KhalifahYahsan 70 85 Tuntas 
29. Muhammad AbdiPanuntun 70 68 TidakTuntas 
30. Muhammad RifaldiWijaya 70 68 TidakTuntas 
31. Nabilla Zahra 70 70 Tuntas 
32. Nova Risky Ardhian Bella Putra 70 85 Tuntas 
33. NurulAuliaPutri 70 65 TidakTuntas 
34. OctaVioricaAuliaPutri 70 63 TidakTuntas 
35. PutriAlshira Diana 70 80 Tuntas 
36. RiskiTegar Jaya Pratama 70 50 TidakTuntas 
37. SadamPramana 70 65 TidakTuntas 
38. StevaniAldiniRamadhan 70 62 TidakTuntas 



 

39. Takas Yolanda 70 62 TidakTuntas 
40. Tara PancaPutri 70 75 Tuntas 
41. TariPancaPutri 70 72 Tuntas 
42. ZalshabillaJenspriyanti 70 85 Tuntas 
 Tuntas  15 اطالب  (55%) 

 TidakTuntas  27 اطالب  (45 %) 

مبدرسة  شرلدى تالميذ الصف العاملهارة القراءة ختبار الا نتائج قائمة :املراجع 

  .بونجالنندار ابالثّانويّة  ٣راألزه

حصلوا نتاج الذين طالبا   42أنه منواستنادا إىل اجلدول أعاله ميكن أن ينظر 

هذا ).  % ٦٤( طالبا٢٧مل حيصلوا نتاج الكاملة الذين ، و ) %٣٦( طالبا 15الكاملة

حيتاج إيل يف هذه احلالة فلذالك .١٧لطالب ال تزال منخفضةلالقراءة مهارة يدل على أن 

  . لرتقية مهارة القراءة املتعلمناسبة املطريقة ال

 تطبيق طريقة تعليم " تندا إيل خلفية البحث السابق حبثت الباحثة باملوضوع مس

peer  tutoring شرلدى تالميذ الصف العا ترقية مهارة القراءة يف IPA ٣رمبدرسة األزه ٦ 

 ".  ٢٠١٦/٢٠١٧ بونجالنندار اب الثّانويّة

  البحثمشكلة . ب

  :إىل خلفية البحث فاختارت الباحثة مشكلة هذا البحث وهي  استنادا  

لدى تالميذ الصف  ترقية مهارة القراءة يقدر علي peer tutoring تطبيق طريقة تعليمهل 

  ؟٢٠١٦/٢٠١٧ بونجالنندار اب الثّانويّة ٣ األزهار مبدرسة IPA 6 شرالعا

  العملية فرضية. ج

                                                             
 17Data nilai tes keterampilan membaca peserta didik kelas X SMA Al-Azhar 3 Bandar 
lampung, 20 Oktober 2016, pukul 08.15. 



 

مــن البيانــات  مؤكــدحــدة اســتجابة مؤقتــة ملشـكالت البحــث، حــىت االفرضـية هــي و   

البحــث،  ةاجلــواب مؤقتـة لصــياغ املشـكل ييونو الفرضــية هـغسـو  أمـا عنــدوفقــا  .١٨ا�موعـة

 ةويقـال أن تكـون مؤقتـة، ألن اإلجابـ. مجلـة األسـئلةبحث يف شـكل ة الملشكلكانت االيت  

  .١٩مع البياناتها جبصلحت، اليت املعلم على أساس نظرية

 العمليــة فرضــيةهــو  االختالفــة أو العالقــة بــل فرضــيةهــذا البحــث ليســت  فرضــية  

 العمليـةللوصول إىل اختيار . إلنتاج التحسن املطلوب املقرتح حتمل فرضية العملية فرضية.

يف هـذه .تحقيـق التحسـن املطلـوبه الأن تبدأ يف التأثري ميكـن تنفيـذ ةلباحثتقدر ااملناسبة، 

  .مشكلة البحث ني يفرتبطممدخالت من الذين  ةالباحث تبحثاحلالة ينبغي أن 

، البيانـــات ال تـــزال بحـــثجـــواب املؤقـــت لل هـــيالفرضـــية ن رأي الســـابقة معـــين مـــ  

يف هــــذا  يــــةفرضــــية العمل فكانــــت. ضــــعيفة وال يــــزال حيتــــاج إىل إثبــــات صــــحتها يف الواقــــع

لــدى تالميـــذ  ترقيـــة مهــارة القــراءة يف peer tutoring تطبيــق طريقــة تعلـــيم" : هــي  البحــث

  ". بونجالنندار ابالثّانويّة ٣ رمبدرسة األزهIPA  6 شرالصف العا

  البحث وفوائد أهداف. د

  أهداف البحث. ١

  :أما األهداف من هذا البحث هي 

 املعلم  . أ

 املعلم أكثر ابتكار يف تنفيذ طريقة التعلم أن تكون .١
                                                             
 18Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2013), h. 64. 
 19Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet. XX, h. 96 



 

 قادرا علي اصالح نظام التعلم املوجود يف الفصل  املعلم أن تكون .٢

 قادرا علي استخدام الطريقة املختلفة يف التعليم املعلم أن تكون .٣

 املتعلم   . ب

 لرتقية مهارة القراءة املتعلم )١

لتنمية احلماس التعاون بني املتعلم، ألن يف هذا التعلم التعاوين جناح الفرد من  )٢

 .مسؤولية اجلماعة

  املدرسة . ج

  التعليم تقدم عاملاحللول واملسامهة يف األفكار للمؤسسات التعليمية يف وضع  عطاءال
  

  وائد البحثف. ه

  : أما الفوائد من هذا البحث هي

 املعلم  . أ

 نظام التعلم صالحملعلم البااملستخدمة  لطريقةا قيةالدافع لرت  .١

 ميالتعليف أن يكون شديد احلماس يف لمعلم لالدافع  .٢

 ذ عملية التعلمينفتقبل  النفس كخطوة للمعلم إلعداد .٣

 

 المتعلم   . ب

الــتعلم ق يــطر  طبيــقته بخفض محلــة ســيالعربيــاللغــة املــتعلم الــذي صــعبة يف قــراءة الــنص  .١

peer tutoring 

 ، خاصــةوادفهـم للمـالاملعلـم وعـدم  يف السـؤال إيلالـذي كـان خيـاف  مـتعلمل لللـو كح .٢

 .ةالعربياللغة القراءة النص  ةمهار  يف

 



 

  المدرسة. ج

 بونجالنندار اب٣الثّانويّة  ررتقية جودة التعليم يف املدرسة خاصة ملدرسة األزهل
  

  البحوث السابقة ذات الصلة . و

 كتـــبمبكـــر ل هـــذا البحـــثإلجـــراء  ة، حـــاول الباحثـــالرســـالة العلميـــةلـــدعم إعـــداد هـــذه 

( ة حبثـــا الباحثـــ توجــد. يف البحـــثألعمـــال الســابقة الـــيت هلــا صـــلة باملوضــوع كاالقائمــة،  

  :�ا، وهي ستنفذهالذي هو يف تناغم مع البحوث اليت ) الرسالة العلمية 

القــراءة  ترقيــة مهــارة "بعنــوان الرســالة العلميــةمــع الــذي نفــذه عليــا فلكارتــا بحــث ال  

مبدرسـة ثـاين لدى تالميـذ الصـف ال درس اللغة االندونسيا يف peer tutoringبطريقة تعليم  

 االبحث�ـدف هـذ. البحـث اإلجرائـيهذا البحث هـو ". ٢٠بتدائية يايف غونونج كيدولاإل

 .لغونـونج كيـدو بتدائيـة يـايف مبدرسـة اإلثاين لدى تالميذ الصف الالقراءة  ةمهار  ترقيةإىل 

يقــدر علــي ترقيــة مهــارة القــراءة  peer tutoringتعلــم وأظهــرت النتــائج أن اســتخدام طريقــة 

 الـدورة٪ و ٦٧قيمـة توسـط مباألوىل تصـل  الـدورةهذا مـا يتضـح مـن ونتيجة التعلم للمتعلم 

 peerطريقة تعليم زيادات كبرية يف نتائج تعلم الطالب بعد تطبيق و�ذا هلا . ٪92الثانية 

tutoring  
  

 ،peertutoringتعلـــم طريقــة بــني عليــا والباحثـــة هــي البحــث عــن املعادلــة البحــث   

الفــرق يكمــن يف الرتكيــز علــى البحــوث، والــيت . البحــث هــو البحــث اإلجرائــي هــذاونــوع 

                                                             
20Ullya Falkarita, Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Melalui Metode Tutor 

Sebaya Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas II MI Yappi Gunung Kidul. skripsi, 
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ا البحـث الرتكيـز يف هـذوأمـا االندونيسـية،  س اللغـةالقـراءة لـدر  ةمهار  عنهو علياتستخدم 

 .ملتعلميف ا العربيةاللغة  القراءة ةمهار  هو
  

طريقــة تعلــيم ليــة افع"بعنــوان الرســالة العلميــةمــع الــذي نفذتــه لطيفــة النــور  بحــثال  

peer tutoring  لـــدى  نطقـــة اندونيســـيامباملواضـــيع عناصـــر البدنيـــة  يفلرتقيـــة نتيجـــة الـــتعلم

يـدل علـى . ٢١٢٠٠٩-٢٠٠٨الثانويـة فـاتيبون كنـدال سـنة مبدرسـة ثامن تالميذ الصف ال

املواضـــيع عناصـــر البدنيـــة  يفلرتقيـــة نتيجـــة الـــتعلم فعالـــة  peer tutoring طريقـــة تعلـــيم أن 

-٢٠٠٨الثانوية فاتيبون كندال سنة مبدرسة ثامن لدى تالميذ الصف ال نطقة اندونيسيامب

 ا�موعــة التجريبيـــة الدســفي الـــتعلم بعــد اتبــاع نتــائجويتضــح ذلــك مــن متوســط . ٢٠٠٩

  . 5.08حصل يف جمموعة املراقبة أما ، 6.80حصل

  

 peer tutoring تعلـم طريقـة بـني لطيفـة والباحثـة هـي البحـث عـن املعادلـة البحـث   

هـــو البحـــث أمـــا لطيفـــة تســـتخدم البحـــث التجريبيـــة والباحثـــة نـــوع البحـــث هـــو يف  الفـــرق

يف  لطيفــــة املــــادة اجلغرافيــــة خاصــــةالرتكيــــز علــــى البحــــوث، والــــيت تســــتخدم  مث. اإلجرائــــي

القـــــراءة  ةمهـــــار ، أمـــــا تركيـــــز الباحثـــــة هـــــو يف نطقـــــة اندونيســـــيامباملواضـــــيع عناصـــــر البدنيـــــة 

  . اللغةالعربية
  

 peerق طريقــة تعلــيمتطبيــ"بعنــوان الرســالة العلميــةمــع الــذي نفــذ�مرياين  بحــثال  

tutoringـــتعلم يرتقيـــة ف املهنيـــة  مبدرســـة العاليـــة AK1 شـــرلـــدى تالميـــذ الصـــف العانتيجـــة ال
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البحــــــث هــــــذا البحــــــث هــــــو ". ٢٢ ٢٠٠٩/٢٠١٠ســــــوراكارتا عــــــام الدراســــــي  ٢باتيــــــك 

ـــتعلمترقيـــة إىل  ا البحـــث�ـــدف هـــذ. اإلجرائـــي  peerطريقـــة تعلـــيم باســـتخدام  نتيجـــة ال

tutoring . طريقــة تعلــيم وأظهــرت النتــائج أن اســتخدام طريقــةpeer tutoring  ترقيــة ميكــن

يف  ٪ وبلـــغ ٨٤ويتضـــح ذلـــك مـــن الـــدورة األوىل تصـــل قيمـــة متوســـط مـــن  .نتيجـــة الـــتعلم

�ذا زيادات كبرية يف احملاسـبة نتـائج الـتعلم مـن الطـالب بعـد تطبيـق و . ٪93دورة الثانية ال

  . peer tutoringطريقة تعليم 

  

. peer tutoringتعلـيم طريقـة بني مرياين والباحثة هـي البحـث عـن املعادلة البحث   

الفــرق يكمـــن يف الرتكيـــز علـــى البحـــوث، والـــيت .البحـــث هـــو البحـــث اإلجرائـــي هـــذاونــوع 

 القـراءة ةمهـار  ا البحـث هـوالرتكيـز يف هـذوأمـا  نتيجـة الـتعلم احملاسـبة، هـومريـاين تسـتخدم 

  .ملتعلميف ا العربيةاللغة
  

تكمـــل  بعـــض البحـــوث املـــذكورة عســـي أن يكـــون هـــذا البحـــث قـــادرا علـــيمـــن   

  : وهي  واملعادلة لديهم االختالفألن ، السابقة البحوث

البحـث العلمـي الـذي كتبهـا عليـا هـو البحـث لرتقيـة مهـارة و نتيجـة الـتعلم القــراءة   . أ

   peer tutoringاللغة اإلندونيسيا باستخدام طريقة تعليم

 peerباســتخدام طريقــة تعلــيم  هــو البحــث لطفيــةالبحــث العلمــي الــذي كتبهــا   . ب

tutoring  غرافيةاجللرتقية نتيجة التعلم.  
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 ا احملاســــبةهـــو البحــــث لرتقيــــة نتيجـــة التعلمــــ مريــــاينالبحـــث العلمــــي الـــذي كتبهــــا   . ت

 .peer tutoringباستخدام طريقة تعليم 
  

 peer tutoringطريقــة تعلــيم ، البحــث عــن تطبيـــق الســابقة راجــعاملعلــى  اســتنادا  

أخذ هذا البحث . القدمية البحوثختتلف عن بل يف هذا البحث .  الذي قد نفذت قبله

  . اللغة العربية ترقية مهارة القراءة يفpeer tutoringتطبيق طريقة تعليم موضوع البحث هو 

 

 

 

 

  



 

 الثاني بابال

  نظرياإلطارال

    Peer Tutoringطريقة  .أ 

  الطريقة تعريف .١

الطريقــة هــي الوســائل املســتخدمة لتنفيــذ اخلطــة الــيت مت إعــدادها يف شــكل أنشــطة 

 هـــيأن الطريقـــة عقيـــب كمـــا يتضـــح زينـــل . ٢٣أو عمليـــة لتحقيـــق أهـــداف الـــتعلمحقيقيـــة 

  .٢٤لتحقيق األهداف املرجوة آلةستخدمها كتاليت  تعليميةاسرتاتيجية ال

أســـلوب أو الطريـــق الــــيت  يفإنـــه مـــن املفهــــوم أن الطريقـــة هـــ الســـابقةمـــن العـــرض 

املـواد الدراسـي  لنقـل  التعلم هي أسـلوب طريقةأما  .ستخدمها لتحقيق األهداف املرجوةت

 ٢٥.يف حماولة لتحقيق أهداف التعلم
  

 عليماملعلم للتاليت مت ميكن تعريفها بتقنية التعلم  طريقةأن مجارةسيفول حبري  عند  

فهم الحبيث أن املواد ميكن التقاط،  فصلأو لتقدمي املواد التعليمية لكل طالب يف ال

هي الطرق التعلم  طريقةمزة أونو أن عربههمع هذا  سواءو .٢٦يدباجلواستخدامها الطالب 

 جتربةجديدة، واستكشاف  جتربةأو  األخبارها املعلم أو املدرب لتقدمي يستخدماليت 

 .٢٧اوغريه تعلماملتعلم، وتطوير معرفة امل
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وسيلة تستخدم املعلم يف تقدمي املواد التعليمية اليت  يطريقة التعلم ه فكانت  

من طريقة التعلم ، ميكن املعلم أيضا تقدمي  ،إىل ذلك أضف. بسهولة وجيدفهمها ميكن 

  . يف التعلم املرجوةللطالب يف شكل أنشطة لتحقيق األهداف  جديدة جتربةأو  األخبار

 حيتاج إليطريقةتحقيق هدف التعلم لميكن أن ينظر إليه أنه  السابقةمن العرض   

التعلم املناسب هو استخدام طريقة وفقا الحتياجات  طريقةاستخدام . التعلم املناسب

عملية التعلم لإن مل يكن، فإن ذلك سيكون سببا .مع املادة املقدمة مطابقةاملتعلمني و 

  .األمثل، مما يسبب مشاكل يف التعلم غريفعالية أو ال ناقصتصبح 

  أنواع طريقة التعلم. ٢ 

تسهيل إعطاء ل لتعليما يف  طريقةإىل حيتاجاملعلم كان التعليم  و  يف أنشطة التعلم  

    cooperativeالتعلم الطريقة يف رضوان عبداهللا ساين هناك بعض أنواع  عند و�ذااملواد، 

learning  هي املعلم يف عملية التعلم باليت ميكن استخدامها:  

 Numbered heads togetherطريقة التعلم . أ 

 Cooperative scriptطريقة التعلم . ب

 Think pair and shareطريقة التعلم . ج

 ا�موعة التحقيق طريقة التعلم. د

 Team Assisted Individualizationطريقة التعلم .ه

  Learning Togetherطريقة التعلم.و



 

  .peer tutoring٢٨طريقة التعلم . ز

  :أما عند إيندانج مولياتننجسيه هناك بعض الطريقة التعلم املستخدمة للمعلم وهي 

 Team-Game –Tournament طريقة .أ

 Team Assisted Individualization )( TAIطريقة.ب

 Learning Together طريقة. ج

 Think pair and share طريقة.د

 Peer Tutorng طريقة. ه

 Role Playing طريقة. و

 ٢٩طريقة احملاكاة. ز

هذه .اpeer tutoringطريقة على  ةكز الباحثتر من عدة أنواع من الطرق املذكورة ،  

حصول لل، وميكن أن تساعد املتعلم عملية التعليم الطريقة ميكن أن تستخدم املعلم يف

ديدة للطالب، إعطاء التجربةاجلهذه الطريقة ميكن .على املواد الدراسية بسهولة وأفضل

  غريهم من الطالبألن يف هذه الطريقة يطلب من الطالب لتبادل املعارف إىل 

  Peer Tutoringتعريف طريقة . ٣

   Peer Tutoring  هو جزء من cooperative learningيف هذه . معا أي التعلم

أصدقائهم الذين هم ب التعلمن املمكن مساعدة الذين مل يقدروا  بالطالكان الطريقة  

توجيه صديق واحد أو بعض األصدقاء ب واحد مرشدالشكل هو . أكثر قدرة يف جمموعة
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 ةعالق ألن. ارشاد املعلمأكثر جناحا من peer tutoringكثري التجربةكان   من.يف ا�موعة

وغري صدقاء أسهل أل وشرحا .هو أقرب من العالقة بني املعلم والطالبألصحابه  طالب

  ٣٠.املخيف

معا هو  تعلموالأCooperative learning فإنه من املفهوم أن  السابقةمن العرض   

التحقيق فيها . يف جمموعة يعزز بعضها بعضا تعلملالتعلم حيث يسمح للطالب اة طريق

فهم يف الطالب عادة أسهل  كانالتعلم   طريقة همن هذ.دعلى املوا يستويلللتعاون وا

يف مسافة أو اخلوف  بينهمحىت ال يكون  صاحبههو الذي يعلمه ، ألن املواد الدراسية

  .السؤال

 peer tutoringأن طريقة يف كتابه يوضح  عند روسينو أرجنغي وتينت سوفرهاتن  

متكني الطالب الذين لديهم امتصاص عالية من جمموعة من  يفطريقة التعلم  هي

واد املتوفري بمسؤول املرشد ب الالط كانألصدقائه، حيث   ملرشدالطالب ليكون ا

ملعلم على أساس القواعد اليت من االتدريب /الذين ال يفهمون املواد هألصدقاء التدريبو 

ليس  ةالتعاوني اجلماعة التعلم جو حيت يكون هلممت االتفاق عليها يف ا�موعة، 

  .٣١املنافسة

املعينة ملساعدة الطالب  طالبا أو الطالبهو  peer tutoringسيلربمان، أما عند   

عنه رضوان عبداهللا ساين أن  عربمع هذا  سواء .٣٢الذين لديهم صعوبات يف التعلم
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طالب ال عليملت املختصلتعلم مبساعدة الطالب اهي طريقة  peer tutoringطريقة 

 .٣٣اآلخرين

 الذي تعلمال طريقة يه peer tutoringيف هذه احلالة يكون من املفهوم أن طريقة   

الذين لديهم لتعليم أو تقدمي التوجيه إىل أقرا�م  يف الفصلاملاهر ب لاحيسن قدرة الط

 ةساعدمبالطالب سوف يشعر كان   في هذه احلالة ف. يساصعوبة يف فهم املوادالدر 

 .بسهولة التعلمصديقه يف 

التعلم اليت متكن  طريقةهو peer tutoring أيضا أن  موليايت ننسيه قال ايندانج

م الذين حنو املواد التعليمية ملساعدة أصدقائهحصل علي النتيجة الكاملة  الطالب الذين 

 يةلتعليماهذه الطريقة املسؤولية  ووضع .لديهم صعوبات يف املواد اليت مشلتها الدراسة

 .٣٤الفصولجلميع أفراد 

 peer ، فإنه ميكن أن يكون مفهوما أنالسابقpeer tutoring واستنادا إىل تعريف   

         tutoringالقدرة على الذين لديهم املزيد من أصدقاء أنشطة التعلم مبساعدة  هو

يف هذه الطريقة عملية التعليم .مساعدة أصدقائهم الذين لديهم صعوبات يف التعلم

املعلم وضع نفسي كمسهل، رفيقا وصديقا و  لفصولوالتعلم هو مسؤولية مجيع أفراد ا

كما دور . دور املعلم يف تسهيل عملية التعلم بدال من املصدر الرئيسي للعملية.للتعلم

 حيت تسريملتوازنة، اموعة ا�إعداد املادة، وكذلك املساعدة يف توزيع امليسر املعلم يف 

  .عملية واملرجع للطالبالاملراقبة يف كواملعلم أيضا  . العملية بسالسة

                                                             
33Ridwan Abdullah Sani, Op.Cit., h. 198 
34Endang Mulyatiningsih, OpCit., h.249 



 

جيب على . امليسرهو ، دور املعلم peer tutoringموليونو أن طريقة  عربكما 

أو لتوفري تأكيد النتائج املرجع املناقشة،  صاحبج كل جمموعة كاحتيا  يف حضور علمامل

في هذه احلالة يتعني على ف.راقب أثناء عملية التعلماملهو الكدور املعلم  وكذ.للمجموعة

  . ٣٥بسالسة تسرياملعلم أن تكون نشطة حىت أن هذه الطريقة ميكن أن 

هو  peer tutoring، فإنه ميكن أن يكون مفهوما أن تعلم السابقمن رأي اخلرباء   

لتوجيه رشد ملابالذين لديهم القدرة واملعايري  يف الفصليشرك الطالب  الذي  التعلم

يف هذه الطريقة دور املعلم  .خرين الذين لديهم صعوبة يف فهم شرح املعلماآل هأصدقاء

  .للطالب مث مصدر املرجعيةكميسر، مثل إعداد املادة، وتقسيم ا�موعة 

  Peer Tutoringأهداف طريقة تعلم . ٤

  :عند سوف البحر مجارة هي  peer tutoring طريقة تعليمأما أهداف    

 .يف أهداف التعلم مطابقامعرفة الطالب  ترقية  . أ

ألنه مع مساعدة من .ةيالدراس املادة، واملتعلم سيتم اتقان peer tutoringمع 

 .عينة من املعلماملادة املاملتعلم أكثر قدرة على فهم  كان  املرشد

القدرة واملهارات ، والتغلب على الصعوبات من أجل أن تكون قادرة  رتقيةل. ب

 .على توجيه نفسه

ميكن peer tutoringو. املوادالصعوبات اليت واجهت الطالب يف التعلم هو فهم 

املهارات وإجياد حلول للمشاكل اليت يصعب أن جتد املتعلم  ترقيةأن تساعد يف 
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 .مع غريه من املتعلمني

رات الطالب من تعلم املستقل وتطبيقه على كل وحدة قيد مها رتقيةل .ج

 .الدراسة

مث  .املوادحول  الفهممستوى  عليالطالب مستقل، ومت الوصول أن يكون بعد 

املواد جيب املتعلم أن يكون قادرا على التعلم بشكل مستقل وتطبيقه على كل 

  .٣٦الدراسي

 Peer Tutoringالتعلم طريقة  خطوات. 5

 :وهي peer tutoring ميالتعل هذه خطواترضوان عبداهللا ساين  عند

يف  من صديقه كفاءة أحسنتحديد بعض الطالب الذين لديهم  باملعلم قام . ١

دراسة اليت سيتم الجمموعة  لعددساويا تم عدد املرشد. رشدليكون املالفصل 

 .تشكيلها

 تقييمالتدريبوالوشرح  الفصليف املواد اليت سيتم دراستها  رشدعناملعلم املدرب . ٢

 . هسيتم إجراء الذي

 .مجيع املتعلمنيمادة الدراسية باختصارإىل يشرح املعلم . ٣

يف  اتالذي لديه صعوب تالميذال بشرط أن يكون، الفرقة يعطي املعلم مهمة. ٤

 .رشد اخلاصالقيام مبهمة أن تطلب التوجيه للصديق الذي عني كم

 .م ويعطي تقييم الكفاءةاملعلم أنشطة التعلراقب . ٥

 أنشطة لتعيني املتابعةوالتعليم  تقييم عملية التعلمتعلم بوامل رشداملعلم وامل قدم. ٦

  .اجلولة التالية
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كما يلي peer tutoringالتعلم طريقة  خطواتموليايت ننسيه  ايندانجعند

:  

  . طالب هلم خمتلف القدرة ٤- ٣كل فرقة ترتكب من . زع املعلم فرقة التعلمو  .١

 .كل فرقة هلا علي األقل واحد من الطالب ذو قدرة عالية ليكون مرشدا ألقرانه

، مث سلطان peer tutoringشرح املعلم طريقة انتهاء العمل بتعلم اجلماعي بطريقة  .٢

وشرح املعلم أيضا عن تقنية التقييم العمل . ومسؤولية يف كل نفر من الفرقة

 .، وتقييم النفسباألقران بطريقة التقييم

شرح املعلم املواد الدراسية إيل مجيع الطالب، واعطاء الفرصة هلم يف السؤال  .٣

 .واجلواب عن املواد اليت مل تكن واضحة

أعطي املعلم العمل للفرقة، وأمر املعلم إيل الطالب الذي صعبة يف تنفيذ  .٤

 .العمللطلب االرشاد إيل صاحبه املرشد

 .اءةراقب املعلم أنشطة التعلم واعطاء تقييم الكف .٥

تقييم عملية التعليم والتعلم لتحديد اجلولة املقبلة  ونقدمياملعلم، املرشد و املتعلم  .٦

  .٣٧من أنشطة املتابعة

هي كما  peer tutoringيستطيع أن يفهم أن اخلطوات يف تعلم  السابقة من رأي

وامتدت  ملرشداألول املعلم يقسم الطالب إىل جمموعات صغرية، مث املعلم تعيني ا :يلي

، peer tutoringاملعلم شرح للطالب عن جمموعة التعلم مع طريقة الثاين ، و فرقةإىل كل 

املعلم قراءة  قرأ إذا تعلم القراءة يف هذه احلالة( ادة املشرح التقييم، الثالث املعلم يشرح مث

ك صعوبة ، وإذا كان هناالفرقة العمل املعلم قدم الرابعة، خطوة )يتبعو�ا املواد والطالب 
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، فإن اخلطوة اخلامسة هي مراقبة عملية املعلم وإعطاء  علمملإيل ايف أن يطلبوا املساعدة 

طريقة تقييم للطالب، واخلطوة السادسة بعد أن مت االنتهاء يف عملية التعلم باستخدام 

يحدد لتقييم ون القدميوالطالب اآلخرين  رشد، املاملعلممث  peer tutoring     تعلم 

  .األنشطة التالية

  :هي  peer tutoringتعلم أما عند ملفني سلربمان أن خطوات 

فرعية جمموعات املقابل إىل املوضوعات اليت  اصنع.قسم الطالب إىل جمموعات فرعية .1

 .سيتم تدريسها

أعط كل جمموعة عددا من املعلومات واملفاهيم أو املهارات الالزمة لتدريس الطالب  .2

 .ي أن تكون مرتابطة املواضيعينبغ .اآلخرين

جتنبون  يمهل قرتحا.خراآللطالب  همموضوع عليملعمل أو تاكل جمموعة لتقدمي   مر .3

شجعهم على جعل جتربة التعلم كتجربة نشطة . حاضرة أو قراءة التقريرمبتدريس طريقة ال

  .للطالب

عط أ.لكل جمموعة لتقدمي دروسهم مر مث. إلعدادالتخطيط ية كاف  الذي وقتالعط أ. ٤

  .٣٨جهودهمعلي التصفيق 

  

وهي   peer tutoringطريقة  تعلميف  خطوات فهم أنيميكن أن املذكورة من رأي 

إىل عدد من  لفروقتكييف عدد ا. بعض الفروق ب إىلالطتقسيم الول األ:كما يلي 

مرتابطة   اجيب أن تكو�الثاين توزيع املواد إيل كل فرقة و  .املوضوعات اليت سيتم تدريسها
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بعد .وعلم املعلم إيل كل املرشد طريقة تعليم إيل أصدقائه يف الفصل، ،بعضها بعضاكل 

  .للمادة املقدمة صاحبهم طابقا يبدأ على الفور تعليمأن ميكن  رشدكل ماعطاء التوجيه
 

 :  peer tutoring ميتعل خطواتهي  سوناريوهاري استنادا إىل الرأي 

 .البحث لتعلم املوضوع مطلوب كيةا ذالبعض الطالب  .1

 .اللغة عن موضوعالعامشرح عطي ياملعلم  .2

لتقدمي  فرقةكل ينتشر إيل  ) املرشد ( اصاخلصغرية، واملتعلم  فروقإىل  صلينقسم الف .3

 .املساعدة إىل غريه من املتعلمني

 . املطابقة بنيل التوجيه اخلاصاملعلم الطالب  وجه .4

 .املعلم مساعدةاملرشد  طلبفكان هناك مشكلة   إذا .5

  .٣٩تعزيزالالتقييم و بيقوم املعلم  .6
  

 peer tutoring ميميكن أن يفهم أن اخلطوات يف تعل السابقةمن رأي اخلرباء 

ملعلم املوضوع مث علمه ا.لدراسة املوضوع املاهرةأوال، املعلم يطلب من الطالب  :هي

كل   ينتشر إيل) املرشد (  علمتاملمث صغرية  إيل فروق الطالب مث املعلم يقسم. بشكل عام

 أن يكون مستعد املعلم يجباملتعلم احملتاج إيل ارشاد اخلاص ، ف إذا كان هناك . فرقة

املعلم جيب أن فعلم تلملفهمها  صعبةوإذا كان هناك املواد اليت . ته وارشادهملساعدا

علم تعزيز على ما التقييم و أوقد املعلم الي وخطوة األخرية ه. على معرفة اجلواب هتساعد

 .املتعلم
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السابقة استخدمت الباحثة اخلطوات من رضوان عبداهللا رأي اخلرباء  بعض من

هي  يف هذا البحث  peer tutoringم يتعلساين، أما خطوات الباحثة يف تطبيق طريقة 

  :كما يلي

ا البحث يف هذ peer tutoringطريقة بالتدريس  طريقةيف تطبيق  ةالباحثأما خطوات 

 : على النحو التال

 أصدقائهيت هلم كفاءة ليعلم اللتكون املرشدين  ٧أشار املعلم ) ١

 اليت سيتعلمها للمادة رشد مطابقاتدريب املعلم امل) ٢

 مجيع املتعلمنيباختصار إىل املواد  أو يقرأ يشرح املعلم) ٣

 طالب ٦-٥تتألف من كل فرقة أعضاء   عددفروق و  ٧تقسيم الطالب إىل ) ٤

 والتجويدألقراءة سواء من حيث النطق لأصدقائه  يبدأ تعليمل رشديطلب املعلم امل) ٥

 حيتاجون إليه يتال فرقةيف كل  وحيضراملعلم أثناء عملية التعلم  فتش) ٦

يف هذه . الفرقاستمع غريها من و "أعمايل اليومية"مواد القراءة  أأو قر  فرقةتقرير كل ) ٧

 )رشد ال تشمل امل( فرقةعشوائيا من كل  شغول يف القراءة تؤخذاملاحلالة 

اهلدية املعلم  أعطي أفضل طريقة قراءته، يف هذه احلالة أّي فرقة تقييمب ملعلمقام ا) ٨

 .الفرقتشجيع التعلم جلميع ل

  .يقوم املعلم تقييمات للنشاط املقبل) ٩

  Peer Tutoringطريقة  مزايا وعيوب. 5

. peer tutoring طريقةبعيوب، وكذلك الزايا و هلا امل طريقة التعلمكل منوذج أو 

  :وهي  peer tutoring أسوان زين هناك بعض املزايا من طريقةمجارة و  فول حبريسيعند 



 

الذين لديهم شعور ترتدد أو ختاف لبعض الطالب نتائج أفضل أن يف بعض األحيان . أ

  .املعلم بالسؤال إيل

  .تبحثلتعزيز املفاهيم اليت عنده  مفيد االرشاد ، عملللمرشد.ب

  .لصربتدريب او  العملتتحمل املسؤولية عن  النفسفرصة لتدريب رشد للم .ج

  .بني الطالب اليت تعزز الشعور االجتماعي ةالعالق زيزتع. د

  :وهيبعض املزايا peer tutoring أن طريقة  يعرف ميكن أنالسابق من الرأي 

 املعرفة ، زيادةاملادة هاملعلم فرصة جيدة لفهم هذ إيل خياف أن يسألالذي  للطالب

  .، وتعزيز العالقة بني األصدقاءالعمل االصرب ومسؤولية الطالب يف هذتدريب و  رشدلمل

  :  هي  peer tutoringطريقة يف  املزاياإما عند عسمان أوزير وليليس ستياوايت 

 .سواءألن اللغة  أسهللنقل املعلومات . أ

 انفتاح يف التعبري عن الصعوباتأكثر .ب

 االسرتخاء ميكن القضاء على اخلوف .ج

 احبةصتعزيز امل.  د

 ختالف اخلصائصفيااالنتباه .  ه

 فهمةفيالاملفهوم سهل .و

  .٤٠رغب يف حتمل املسؤولية وتطوير اإلبداعيب لاطال  .ز
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له بعض  peer tutoringطريقة منالرأي السابق يستطيع أن يفهم أن يف استخدام 

فهم املتعلم، واملتعلم أكثر  يف ةاللغة املستخدمة يف نقل املعلومات سهل وهي املزايا

يف أشد االسرتخاء انفتاحا وليس خائفا للكشف عن الصعوبات اليت واجهه، املتعلم 

التعلم، وتنمية الشعور التضامن واملتعلم الذي أقل قدرة يف هذه املواضيع يشعر أكثر 

، وتعزيز الشعور باملسؤولية أسهل، وفهم املواد يتأخرمن أصحابه ال حيت املالحظة

  .املتعلمنفس  واالستقالل يف

يف  العيوب بعض هلا أيضاpeer tutoring طريقة ، املذكورةوباإلضافة إىل املزايا 

  :هي  peer tutoringطريقة مجارةعن عيوب  سيفول حبري عند . تطبيقها

صاحبه حيت   فقط مع  التوجه بسبب  بال جدساعد كثريا ما يتعلم يالذي  ملتعلما .١

 . ة غري مقنوعةجيالنت كانت

معروفة  هخوفا من ضعف السؤالأو ترتدد يف  ياءبعض الطالب الذين يشعرون باحل .٢

 .أصدقائهب

 رشدبسبب اختالف اجلنس بني امل يف تنفيذه صعباكان عمل املرشد معينة   فصوليف  .٣

 .رنامج حتسنيقدم ب الذي بالوالط

 األقرانألن ليس كل الطالبرشدبعلى حتديد امل لمعلم أنه من الصعبل .٤

 . ٤١تعليم إعادته إىل أصحابه املاهرونيقدرون علي
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هلا  peer tutoring طريقةميكن أن يكون مفهوما أن يف استخدام  السابق من التعرض

الطالب الذين ساعدوا يف تعلم أحيانا أقل خطورة، واملتعلم خجولة  بعض العيوب وهي

ه، قد يكون من الصعب بسبب االختالف يف ائصدقبأمعروفة  همن ضعف اخوف لسؤالل

  .هائصدقأميكن تعليم  رشد الذيحتديد املوصعبة يف اجلنس، 

  : هي  peer tutoringطريقة أما عند سوريو وأمني عيوب 

 .باجليد جلميع املتعلمني شرح ألصدقائه ليس. أ 

 .أصدقائهل اإلجابة على سؤا قدرةاملتعلمني  جلميع ليس. ب

 .٤٢املرشدةميع املواد جلفهم  هملألصدقاء ونشرحياملتعلمني الذين  جلميع ليس .ج

طريقة قد نعرف أن هناك بعض املزايا والعيوب يف استخدام  السابقمن العرض 

peer tutoring.تعلمني، واملتعلم أكثر ها هيكان اللغة املستخدمة سهلة يف فهم املمن املزايا

اسرتخاء يف التعلم،  شدالصعوبات اليت واجهها، واملتعلم أ والخياففي تعبريانفتاحا 

يتأخرمن ال  املالحظةحيتواملتعلم الذي أقل قدرة يف هذه املواضيع يشعر أكثر 

 أيضا عيوبهلا املزايا اليت ميكن أن تساعد يف عملية التعلم ولكن  جبانب هذه.أصحابه

 ملعلم أنه من الصعبوابسبب التعامل مع صديقه،  عادة اليتعلم باجلد بالالطوهي كان 

وبطريقة   ..تعليم إعادته إىل أصحابه يقدرون عليألن ليس كل الطالبرشد على حتديد امل

peer tutoring التعلم خاصة ملهارة القراءة يقدر علي مساعدة عملية.  

  مفهوم مهارة القراءة  . ب
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  تعريف مهارة القراءة. ١

أما . ٤٣)فعل الشيئ ( املهارة عند قاموس اللغة االندونيسيا هي ذكاء، شجاعة 

للحصول على الرسالة اليت ستقدم مع القارئ العملية اليت يتم محله واستخدامه القراءة هي

  ٤٤.املكتوبةسيلة الكلمات أواللغة الكاتببو 

كما .لكاتبالقراءة هي عملية يقوم �ا القارئ على فهم الرسالة اليت نقلها ا  

. األخبار املكتوبةأن القراءة هي النشاط أو العملية املعرفية اليت تسعى إىل  دملانيتضح 

لذلك، القراءة ليست . املقروءوهذا يعين أن القراءة هي عملية التفكري لفهم حمتوى النص 

اليت شكلت كلمة، مجلة، فقرة، واخلطاب وحدها،  احلروف رة على جمموعةجمرد نظ

كتابة ذات معىن /عالمة/أكثر من ذلك أن القراءة هو نشاط لفهم وتفسري رمز هاولكن

  .٤٥ئر القمقبولة با حبيث ميكناحلصولرسالة الكاتب

القراءة ألن  يفمن شرح السابق أن القراءة هي عملية التفكري لفهم حمتوى النص 

 حيتاجالقراءة ليست جمرد �جئة احلروف يف كلمة واحدة، فقرة واخلطاب، ولكن أيضا 

أكثره فهم الرسالة يكون  حيت حصولمعىن ذات كتابة الفهما للعالمة ورمز على 

  .لقارئال
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ما هو مكتوب  حمتويوفهم  هي نظرقراءة مملوء نعمة أن ال و راشدي وهاب عند

اليت  تنيهار مقراءة تضم هلذا، ال.مكتوب لب و�جئة أو نطق ما هوالقأو يف  بالتعبري

  .٤٦كتوب فيه وفهم حمتوياتهرموزاملتعرتف 

الرموز املكتوبة وفهم  عنتالوة القراءة فإنه من املفهوم أن  السابقمن عرض 

لقراءة، هي تؤول ا اتهالذي طريقأما مهارة القراءة هي توزيع املادة الدراسية .ا يقرأممعىن امل

اليت تركز على  ةاملهار  هذه .مث يتبعه الطالبموضوعات القراءة،  يقرأاملعلم كان   ولأ

والوئام  يف النطق، الفم، تدريب الفم لطالقةالنطق باللفظية أو  التدريبات

  .٤٨فهم جيداالرتمجة و الالقراءة قادرة على  ةمستهدفة تعلم مهار .٤٧والعفوية

القراءة حبيث ميكن  هي مادة القراءة ةأن مهار  ميكن أن يفهم عريف السابقةمن ت

اليت يقدم درسا يف كيفية هي الطريقة  أما. للطالب قراءة بشكل صحيح وفهم ما يقرأون

لطالب قادرون على نطق ويرجي ل.يف القلبقراءة اللقراءة بصوت عال أو اقراءة، إما ال

  .الكلمات واجلمل يف اللغة العربية بشكل صحيح، بطالقة وبالغة

  أنواع القراءة. ٢

  :عند رأي علي اخلويل أن أنشطة القراءة يقدر علي تصنيف إيل أنواع وهي 

 اجلهريةالقراءة   . أ

والشفتني  اللسان :الكالمالقراءة مع الرتكيز على أنشطة أعضاء هي  اجلهريةالقراءة 
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 .صوتال إلخراجواحللق 

 القراءة املكثفة .ب

استخدامها كوسيلة لتعلم الكلمات والنحوي القراءة املكثفة هي القراءة اليت يتم 

 .اجلديد

 سعةاو املقراءة ال  .ج

طويلة ة القراءالأنه يتضمن  كافةو  أوسعنوع من القراءة اليت هي  هيسعة او املقراءة ال

 .قصريةالو 

 الصامتةقراءة ال  .د

 .٤٩عضوالكالمدون نشاط  ةالقراء معينوفهم إيل احلروف قراءة من خالل النظر 
  

 .اجلهريةمزيد من الرتكيز على القراءة  ةوضع الباحث هذا البحثيف  السابقمن الرأي 

 ، بينما يستمع) عالية( نوع من القراءة اليت يعرب املتعلم بصوت عال يه اجلهريةالقراءة 

النشاط أو األنشطة اليت  يهاجلهرية بأن القراءة  عند دملان .٥٠بانتباه غريه من املتعلمني

مع اآلخرين أو املستمع العتقال أو فهم املعلومات،  ارئوالطالب أو الق علمهي أداة للم

  .٥١واألفكار، واملشاعر من التأليف

صوت اجلهرية هي نشاط القراءة بأن القراءة أن يقول بميكن تعريف السابقة من 

هذا النشاط هو أيضا وسيلة للمعلم . ن يفهم املستمعألبصوت عال  هالكتابة قرأ

بل أكثر من ذلك، ويعترب الطالب . التقاط املعلومات الواردة يف النص والطالب على
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 .فهم إذا وصلت بعض املؤشراتالقادرا على 

 :، ويتكون مناجلهريةلقراءة ايلي مؤشرات عند علي اخلويل 

 دقة الصوت .1

 دقة التجويد .2

 املتعثرة غري  .3

  .٥٢االهتمام لعالمات الرتقيم .4

، والذي أكد بشكل اجلهريةالقراءة  يففهم أن يمن عرض السابق يقدر أن 

كان خمرجا دقة الصوت اللغة العربية، حيث   رئيسي هو القدرة على قراءة مع احلفاظ على

عن خصائص الصوت من جهة أخرى، يف إيقاع الكمال، والتعبري الذي يصف شعور 

  .ر ، و االهتمام لعالمات الرتقيمااملتوقفة وتكر  غري، لكاتبا

  

  القراءة مهارة غراضأ. ٣

عند حممد علي اخلويل أن يف القراءة هلا غرضان اثنني وهي غرض العام وغرض 

  :أما غرض العام كما يلي . اخلاص

 االعرتاف خمطوطة من لغة .أ

 تفسري واستخدام املفردات األجنبية .ب

 فهم املعلومات صراحة وضمنا .ج

 فهم املعىن املفاهيمي .د
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 مجلة واحدةفهم قيمة التواصل من  .ه

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

 القراءة التفسريية .ز

 حتديد املعلومات اهلامة يف اخلطاب .ح

 التمييز بني الفكرة الرئيسية واألفكار الداعمة .ط

  .جلعل اخلالصةحتديد األشياء اهلامة اليت  .ي

 :اآلتية بني أمور  تعلم، مناملمن ذلك وفقا ملستوى اللغة  غرض اخلاصو 

 بتدائيمستوى اإل .1

 )لغة رمزية(االعرتاف الرموز .أ

 التعرف على الكلمات واجلمل .ب

 العثور على األفكار الرئيسية والكلمة .ج

 حمتوى قراءات قصرية حكاية .د

 املتوسطة .2

 العثور على الفكرة الرئيسية ودعم األفكار .أ

 حمتوى قراءات قصريةحكاية  .ب

 املتقدم .3

 العثور على الفكرة الرئيسية ودعم األفكار .أ

 تفسري مضمون القراءة .ب



 

 جعل جوهر القراءة .ج

  ٥٣أنواع خمتلفة من القراءة حكاية .د

ميكن أن يفهم أن الغرض من مهارات القراءة وتنقسم اىل  السابقمن الوصف 

هو معرفة خمطوطة من الغرض العام نفسه  .جمموعتني لألغراض العامة واألغراض اخلاصة

إما من لغة، وفهم معىن الوارد يف القراءة، وحتديد املعلومات األساسية يف القراءة وغريها، 

أما .تعلمامل اللغة القراءة تنقسم إىل عدة مستويات وفقا ملستوى ةهار مل ألغراض خاصةا

مة بالنسبة للمبتدئني الغرض من القراءة هو الوصول إىل معرفة لغة رمزية، ونعرف كل

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

لغرض القراءة املستوى  .توى القراءاتحم أنواع خمتلفة من مث حكايةالداعمة يف القراءة، 

  املتقدم هو تفسري حمتوى القراءة وحيتوي على جوهر القراءة

.  

  القراءة مؤشرات مهارة. ٤

مؤشرات  أن العاليةاللغة العربية على مستوى املدارس اعداد الدرسبواسطة خطة 

 :على النحو التايل١٣ املناهج الدراسيةالعاشريف  التعلم اللغة العربية يف الصف

الكلمات والعبارات أو ( ن على التعرف على الصوت والكالم،و طالب قادر ال .1

 ).اجلمل

 املعلومات من النصوص املنطوقة بسيطن على االستماع والبحث عن و طالب قادر ال .2

 ن على احلصول على معلومات مفصلة عن اجلمهور أو يسمع النصو طالب قادر ال .3
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 ن على نقل املعلومات عن طريق الفم مع النطق السليمو طالب قادر ال .4

 ن على أداء احلوار البسيطو طالب قادر ال .5

 ت عالن على قراءة النص املكتوب بسيط بصو و طالب قادر ال .6

 ن على حتديد النص واحلصول على معلومات من النصو طالب قادر ال .7

 ن على الكتابة وإكمال الكلمة أو العبارة واجلملةو طالب قادر ال .8

 .٥٤ن على الكشف عن املعلومات يف الكتابة يف مجل بسيطةو طالب قادر ال .9

  

العربية مستوى  اه أن املؤشرات اليت ينبغي حتقيقها يف تعلم اللغة السابق من رأي

ن على و الطالب قادر  :على النحو التايل ٢٠١٣يف املناهج الدراسية  العاليةاملدارس 

ن على احلصول و حتديد أصوات الكالم كلمات أو عبارات أو مجل، كان الطالب قادر 

على معلومات من النص املنطوق بسيط، يستطيع الطالب لنقل املعلومات مع السليم 

ن على قراءة و ن على أداء حوار بسيط، والطالب قادر و والطالب قادر عن طريق الفم، 

ن على الكتابة وإكمال كلمة، عبارة و الطالب قادر ، بسيطالنصال النص بصوت عال يف

ن على الكشف عن املعلومات يف الكتابة يف مجل و أو مجلة، وكان الطالب قادر 

 .بسيطةال

 :النحو التايل سيفول مصطفى على عندمؤشر مهارات القراءة  وأما

 ن على قراءة النص العريب مع القراءة الصحيحةو طالب قادر ال  .1

 .ن على فهم القراءة الصحيحةو طالب قادر ال  .2
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 .ن على ترمجة القراءات بشكل صحيحو طالب قادر ال  .3

  .٥٥خلاصة لغتهاحيكي بقراءة كل كلمة، وميكن أن الالطالبيعرف موقف  .4
  

القراءة هي كما  ةأن املؤشرات اليت ينبغي حتقيقها يف تعلم مهار   السابق رأيالمن 

قادرا على قراءة النص بشكل صحيح، والطالب قادرون على فهم  كان الطالب :يلي

قراءة يف لغتهم الالنص  حكايةالقراءة، والطالب قادرون على ترمجة، ميكن للطالب 

 .اخلاصة

  مفهوم مهارة القراءة. ج

  اسيةالكفاءات الألس. ١

الكلمات والعبارات أو (أن تكون قادرة على التعرف على الصوت والكالم،  .أ

 )اجلمل

أن تكون قادرة على احلصول على معلومات عامة أو مفصلة من النصوص  .ب

 املنطوقة بسيط

 قادرة على نقل املعلومات شفهيا إىل النطق السليم .ج

 أو اجلمل يف نص بسيطقادرا على قراءة الكلمات بصوت عال، العبارات  .د

  ٥٦القدرة على حتديد النص واحلصول على معلومات من النص .ه
  

  الكفاءات الجوهرية. ٢
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 تعاليم دينهم علمو تقدير : ١الكفاءات الجوهرية 

 السلوك القومي واالنضباط واملسؤولية، ورعاية علمو تقدير :  ٢الكفاءات الجوهرية

مهذبا، واستجابة ونشاطا وعرضها   ،)والتعاون والتسامح والسالمخدمة ا�تمع (

كجزء من احلل ملختلف املشاكل يف التعامل بفعالية مع البيئة االجتماعية والطبيعية، 

 .عن وضع نفسها على أ�ا انعكاس لألمة يف العامل تكوين اجلمعيات مث

م وتنفيذ وحتليل املعرفة احلقيقية واملفاهيمية واإلجرائية يفهت:  ٣الكفاءات الجوهرية

اليت كتبها الفضول حول العلوم والتكنولوجيا، والفن، والثقافة، والعلوم اإلنسانية مع 

نظرة ثاقبة اإلنسانية، األمة، والدولة، وأسباب تتعلق حضارة الظواهر واألحداث، 

فضال عن تطبيق املعرفة اإلجرائية يف جمال دراسات حمددة وفقا للمواهب ومصاحل 

 حلل مشكلتهم

تكرير واملنطق، ويقدم يف جمال اخلرسانة وعامل ا�رد املرتبط :  ٤يةالكفاءات الجوهر 

مع تطور علم يف مدرسة مستقلة، وقادرة على استخدام األسلوب وفقا للقواعد 

  .العلم

  

ندار اب الثّانويّة ٣ر مدرسة األزه ٦ IPAمادة الدراسية قراءة اللغة العربية فصل العاشر

 بونجنال

  ١ نصف

 - التعارف

املدرسةاحلياة   - 

 - ا�از 



 

  ٢نصف السنة 

 - األسرة

أعملي اليومّية -  

 احلياة اليومّية-
  

الذي يبحث عن أعملي اليومية واحلياة  ٢نصف السنة هذا البحث سينفذ يف 

اليومية يف فرعية املوضوع هلا بعض املواد القراءة الذي يقدر أن يقدم إيل املتعلم لرتقية 

 . peer tutoringمهارة قراءته باستخدام طريقة 

  

  

 اْليَـْوِميَّة
ْ
اِلي

َ
  َأْعم

بـَْعَد َذِلَك أَُذاِكُر ُدُرْوِسْي . ُمثَّ أَُنظُِّف َسرِْيرِْي َوُخْرَفِيتْ النـَّْوم. َأْستَـْيِقُظ الّساَعَة  الرَّابَِعة َصَباًحا

ِإَىل اْلَمْسِجِد َمَع َأِيبْ َوَأِخْي لُِنَصلِّي َوِيف الرَّاِبَعِة َوَعْشِر َدقَاِئق اَْذَهُب . ِيف ُغْرَفِة اْلُمطَا َلَعِة 

  اْلَفْجَر ُهَناكَ 

فـَيَـْغِسُل  الَسَيارََة ِيف  أَمَّا َأِيبْ . أَقْـرَُأ اْلُقْراَن ُمثَّ َأْكُنُس الُغَرف لِبَـْيِيتْ , َال أَنَاُم بـَْعَد الصََّالة 

ِيف السَّاِدَسة ِإالَّ . ْغِسُل الصُُّحْوَن ِيف اْلَمْطَبخِ َوَأِخْي يَـ , َو أُمِّْي تُِعدُّ اْلُفطُْور, َساَحة اْلبَـْيتِ 

َو , أَنَا. اَْلُفطُْور َجاِهٌز ِيف السَّاِدَسةِ . َأْسَتِحمُّ ِيف احلَْمَّاِم َوَال أَْنَسى َأْن أَْغِسُل َأْسَناِينْ , الرُّْبع

  َحنُْن نـَتَـَناَوُل اْلُفُطْور َمًعا, َو َأِخيْ , َو أُمِّيْ , َأِيبْ 



 

َو أَْرِجُع ِمَن اْلَمْدَرَسِة ِيف . َأْذَهُب ِإَىل اْلَمْدَرَسِة َماِشًيا َمَع َأِخيْ , السَّاِدَسة َو النِّْصف ِيف 

. أَْلعُب ُكرَّة اْلَقَدم َمَع َأْصِدقَاِئْي ِيف اْلَمَداِن َجاِنَب بـَْيِيتْ , ِيف اْلَمَساءِ . السَّاَعة الثّانَِية نـََهارًا

 ُمثَّ َأَشاِهُد التـِّْلَفاَز حلََْظًة َمَع ُأْسَرِيت . أَتـََعلَُّم َو َأْعَمل َواِجَب اْلَمْنزِلِ , اْلِعَشاء َوبـَْعَد اْلَعَشاِء وَ 

 .َهَكَذا َأْعَماِيلْ اْليَـْوِميَّة. أَنَامُ , ِيف التَّاِسَعِة لَْيًال . ِيف ُغْرَفِة اْجلُُلْوس

 

  اْليَـْوِميَّة اةُ يَ حَ لْ أَ 

ُمهاَ َسَكَنا ِيف قـَْريٍَة . زرناَ جدِّْي َوجدَِّيتْ ُهَناكَ . َذَهْبُت َمَع ُأْسَرِيتْ ِيف اْلَقْريَةِ ِىف اْألُْسُبِع ْاملاِض 

ْيت ِخبُضْورنا. َقرِيـَْبٍة مْن َجبٍل يعِينْ يف اْلَمْنِطقِة اجلبليَّةِ    .وحنن فرحنا بلقائهما, فرح جدِّ وجدَّ

حنُن , َذَهْبُت مع أِيبْ َو جدِّي إىل اْلمْزرعةِ , اْلَباِكرِ  ِىف الصَباحِ . مكْثناَ يف القريِة ثال ثَة أيَّام

ُحْوَن اآلخرون. زرعنا األرزَّ  , يف اَلمَساءِ . ُهْم زرعْوا األرّز يف مزرعهم, وََكَذا لّك الَفالَّ

 .َساَعْدُت جدِّ َعَلى إْطعام املواشْي غنٍم َو بقٍر و الدجاج

ِيتْ  ُمثَّ طََبْخَن  , ُهنَّ َنظَّْفَن اْلبْيت والسَّاَحة.  ِىف اْلبْيتِ اّما ُأخِيتْ َفَساَعَدْت أّمْي َو جدَّ

 حنن رَجْعنا ِإىل بـَْيِتَناِىف اْلَمِديْـَنة َمْسُرْورِْينَ , بـَْعَد َثال ثة أيَّام. اَألْطِعَمَة ِيف اْلَمْطَبخِ 

  

 

 

   



 

 الثالث بابال

  البحث طريقة

 البحث طريقة تعرف  .أ 

 أن البحث هو مجيع أمااليت أجريت يف عملية البحث،  تقين وسيلة أو هي الطريقة

معني، للحصول جمال يف البحث التحقيقات والتجارب بشكل طبيعي يف  نشاطاتال

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

  ٥٧.تكنولوجيالالعلم و 

على شيء مع خطوات منهجية،  عرفةإجراء أو وسيلة مل يطريقة هال عند مردليس أن

يف عملية  أو فين وسيلةهنا  طريقةال تعريف.نهجياملالعمل  طريقة يعين وسيلةال

نهجي امل منهجية وهي التحقيق سواء مبعين الطريقة أنزاكية دارجات  كما عرب  .٥٨البحث

  ٥٩.البحثسيتم استخدامها يف الطرق وصياغة 

بيانات الوسيلة علمية للحصول على ب تعريفهابشكل عام، طريقة البحث ميكن 

وسيلة علمية  يسويونو ه أما طريقة البحث للتعليم عند .املعينة الغرضو  دفلهل

، معرفة معينة يستدلاكتشافها وتطويرها، و  علي �دف للحصول على بيانات صاحلة

 ٦٠.ميكن استخدامها لفهم وحل املشكلة حيت
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 عرفةإجراء أو وسيلة مل يالبحث ه طريقةفإنه ميكن أن يكون مفهوما أن  ذالكوب

شيء خبطوات منتظمة للحصول على احلقائق أو املبادئ اجلديدة اليت �دف إىل 

 .أو أشياء جديدة ورفع مستوى العلم والتكنولوجيفهم احلصول على 
 

  نوع البحث. ب

البحث . (PTK)ا البحث الذي استخدمت الباحثة هي البحث اإلجرائي أم

مع ) تعاون ( الذي يقوم �ا املعلم والباحثة يف فصله مع الغري اإلجرائي هو البحث 

ابتكار، تنفيذ وتعكس االجرائي بالتعاون واملشاركة �دف علي اصالح أو ترقية جودة 

  ٦١.عملية التعلم يف فصله بإجراء معينة يف الدورة
  

تركز على  البحث الذيهو  البحث اإلجرائيلذلك ميكن أن يكون مفهوما أن 

يف عملية ) جودة(نوعية  ترقية�دف حتسني أو  الفصلحيدث يف  PBM أو الطالب

  . دورة يفالتعلم من خالل إجراءات حمددة 

  

 يف مدرسة  اللغة العربية مع املعلمالبحث اإلجرائي كانت الباحثة تتعاون  يف هذا

  العربيةاللغة  معلمة و كباحثالكاتب  حيث يعمل ، بونجنندر الابالثّانويّة  ٣األزهر 

ذا هو حبيث ميكن للمعلمني أن تشارك بنشاط واملشاركة يف الدراسة حبيث ه .مراقبك

حماولة تطوير  طالعة املشكلة البحثليس فقط موضوعا للبحث ولكن أيضا مل املعلم

 .القدرة على حل املشاكل مث مراقبة بعناية تنفيذه لقياس معدل جناح التعلم
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هو حل املشاكل احلقيقية البحث اإلجرائي وعموما، فإن الغرض الرئيسي من 

ال يهدف هذا النشاط البحثي فقط يف حل املشاكل،  .اليت حتدث يف الفصول الدراسية

يهدف .ولكن أيضا يبحث عن إجابات علمية ملاذا ميكن حلها مع اإلجراءات املتخذة

وهرها يف ج.أيضا لتحسني األنشطة الفعلية للمعلم يف تطورهم املهينالبحث اإلجرائي

لتحسني جمموعة متنوعة من مشاكل حقيقية وعملية يف حتسني البحث اإلجرائي �دف 

هو من مباشرة يف التفاعل بني املعلم والطالب الذين  لفصل الذينوعية التعلم يف ا

 .٦٢يتعلمون

للبحث زايا املأن كونندار أخرى، هلا مزايا وعيوبذكر  كما حبث البحث اإلجرائي  

 ٦٣:يهي كما يلاإلجرائي 

 يسبب الشعور باالنتماءالبحث اإلجرائي التعاون يف  .أ

 .ةقدرة احلرج يف هذه احلالة املعلم والباحثو اإلبداع  يثريالبحث اإلجرائي التعاون يف  .ب

 ترتقيالتغيري  من خالل التعاون، إمكانية .ج

   .زيادة االتفاق يف حل املشاكل اليت تواجههاالبحث اإلجرائي التعاون يف  .د

 

 :هي كما يليكانت عيوب البحث اإلجرائي ويف الوقت نفسه،  

الباحث  ناحيةمن البحث اإلجرائي يف جمال التقنيات األساسية  ةاملعرفة واملهار  ناقص .أ

 ) املعلم(

للمشاركة يف هذه ة التزاما من الباحث البحث اإلجرائي حيتاج .فيما يتعلق بالوقت .ب
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الوقت  ويرجع ذلك إىل انقسام .لوقت قيود كبريةالعملية، وهذا ميكن أن يكون عامل ا

  .البحث اإلجرائيغري األمثل لألنشطة العادية مع النشاط 
  

  البحث مكان، موضوع وزمان. ج

الثّانويّة باندار النبونج لدي طالب  ٣كان هذا البحث نفذ يف مدرسة األزهر م

  .باندار النبونج ٣درسة األزهر مب ٦ IPAالصف العاشر 

متاما بتنفيذ عملية التدريس يف  ٢٠١٦أكتوبر  ٢٠نفذ هذا البحث يف التاريخ 

الثّانويّة بندار النبونج، يف تقومي التعليم داخلة يف نصف السنة  ٣مدرسة األزهر 

  . األويل
  

  البحث مكان، إجراء. د

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

 (1):وهي  أربعة مراحل يف اخلطوط العريضة، وهناك اإلجرائي منوذج البحث ٦٤. البحث

انعكاس   (4)، (Observing)راقبة امل  (3)، (Acting)التنفيذ (2)، (Planning)التخطيط 

(Reflecting) الذي عقد يف شكل دورة التكرار وكل دورة جيب أن يكون هناك أربع ،

  ٦٥.مراحل
    

 أتعلى مراحل بد نفذتميكن أن يفهم الكتاب أن البحث  السابقالرأي  ومن

نفذت بشكل منتظم للمواد التعليمية املقدمة  انعكاسمن مرحلة التخطيط إىل مرحلة 

  .ميكن فهمها من قبل الطالب
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 يومكاميسمن   املقرتح النموذج هيواملستخدمة  اإلجرائي املشهورةمنوذج البحث 

  يف الرسم البياين التايل أربع خطوات هوصفاإلجرائي أما منوذج البحث .كتاغارت

   ٣.١الصورة 

  دورة البحث اإلجرائىرسم 

 
 

   

 

 

         

          

 

 

   ? 

دورة البحث اإلجرائى رسم :املصدر   

يتكون من  السابقضح يف الرسم يتكما   اإلجرائيالعمل جيري تطبيقها يف البحث 

  .انعكاسالتخطيط، والعمل، واملراقبة، و  هي أربع مراحلفي التفاصيل، مراحل البحث
 

تليها تصريح لتخطيط الذي يبدأ من املالحظة األويل كيف مرحلة التخطيط  

 تنفيذ ما مت ةمرحلة التنفيذ، املعلم والباحث يف .البحث مث جعل ختطيط األنشطة مع املعلم

عملية اإلجراءات يف عملية  مجيعليالحظ  تنفيذ املرحلة املالحظة إىل مث. التخطيطأّول 

Perencanaan 

Pengamatan 

Refleksi Pelaksanaan SIKLUS I 

Perencanaan yang direvisi 

SIKLUS II Pelaksanaan Refleksi 

Pengamatan 



 

 يف األنشطة عمليةاصالح يهدف إىل  ةدور المث يف مرحلة انعكاس تقييم . والتعليم التعلم

  .دورة املقبلة

من الدورة البحث اإلجرائي تنفيذ أبد. يف دورتني البحث اإلجرائي نفذت تنفيذ

األوىل، عندما أظهرت الدورة األوىل التحسني أو النجاح واملقاومة لألنشطة اليت تقوم �ا، 

 الثانية قد تكون النشاط دورةالنشاط يف ال.حتديد مشروع للدورة الثانية ةمث املعلم والباحث

إضايف من  اصالحيف الدورة األوىل، ولكن يف العام النشاط يف الدورة الثانية لديه  سواء

خمتلف العقبات أو الصعوبات املوجودة يف  اصالحاإلجراءات السابقة اليت �دف إىل 

ألوىل والثانية، مع جناح العمل يف املرحلة ا ةلمعلم والباحثال قانعإذا مل يكن  .الدورة األوىل

عن البحث اإلجرائي اليت  قانعة ةباحثالدرس و امل يكون حىت املقبلةنتقل إىل الدورة فا

 ٦٦.نفذت

 

  البحث خطة. هـ

 ةتعلم القراءة يف مناقش يف peer tutoring  تم تطبيقها يف طريقةاألولييف دورة 

على النحو  peer tutoring ميتطبيق طريقة التعلب هاتم تنفيذاليت ت اخلطواتأما . صلالف

  .التايل

 :على النحو التايل اإلجرائيمن البحث  يتفصيلاللتخطيط و 

 الدورة األولى

  التخطيط .1
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 peer tutoring ميطريقة تعلتتعاون يف تنفيذ  ةواملعلمة ، الباحثالبحثيف هذ 

 .لتحسني القدرة على القراءة لدى الطالب

 :يلياإلجراءات املتخذة يف هذه الدراسة هي كما 

  peer tutoringطريقةمع املعلم التخطيط أو اإلعداد لتطبيق  ةالباحثت ناقش. أ

 مع املعلم املواد اليت ستعطى ةلباحثت احدد. ب

تطبيقها يف  اليت peer tutoring ميالتعليستخدم طريقة   (RPP)إعداد خطة الدرس. ج

 .تعلم القراءة على املتعلم

 peer tutoring ميالتعلطريقة حتديد وسائل االعالم اليت سيتم استخدامها يف تطبيق . د

 ياألنشطة مكتوبة بالتفصيل السيناريو هو خطة. سيناريو رشدمع امل ةالباحثجعلت . ه

 peer tutoring ميالتعلبطريقة اليت سيتم تنفيذها يف تعلم القراءة 

 راقبة للمعلم واملتعلماملتقدمي أدوات . و

 مهارة اختبار لقياسبإعداد أداة التقييم يف شكل مواد القراءة اليت سيتم استخدامها . ز

  القراءة الطالب
  

  تنفيذ. ٢

 .مت إنشاؤه (RPP) م مراحل وفقا للتعلم خطة التنفيذيف تنفيذ هذا العمل تت

يف . peer tutoringطريقة تعليم اإلجراءات املتخذة يتعلمون مهارات القراءة من خالل 

يف حتسني  peer tutoringطريقة تعليم هذا العمل، والباحثني أنفسهم الذين سيتم تطبيق 

الثّانويّة باندار ٣درسة األزهر مب ٦ IPAالصف العاشرمهارات القراءة يف اللغة العربية يف 

  .النبونج



 

 .على ثالث مراحل، واليت هي على النحو التايل وهذا التنفيذ

 مرحلة مقدمة .1

 .التمهيدية تبدأ مع تصور حلالة الطالب ليكونوا على استعداد ملتابعة الدروساملرحلة 

يعرض املعلم األهداف والفوائد اليت ميكن احلصول عليها بعد الطالب املشاركني يف 

 .أنشطة التعلم

 املرحلة األساسية .2

هذه املرحلة هي اإلجراءات الرئيسية اليت نفذت، ومها من خالل تطبيق الدروس 

  صوصية األقران طريقة التعلم يف تدريس القراءة للطالباخل

 :اخلطوات تعلم اليت يتعني القيام �ا هي كما يلي

 أصدقائهيت هلم كفاءة ليعلم اللتكون املرشدين  ٧أشار املعلم ) ١

 اليت سيتعلمها للمادة رشد مطابقاتدريب املعلم امل) ٢

 املتعلمني مجيعباختصار إىل املواد  أو يقرأ يشرح املعلم) ٣

 طالب ٦- ٥تتألف من كل فرقة عددأعضاء  فروقو  ٧تقسيم الطالب إىل ) ٤

 والتجويدألقراءة سواء من حيث النطق لأصدقائه  يبدأ تعليمل رشديطلب املعلم امل) ٥

 حيتاجون إليه يتال فرقةيف كل  وحيضراملعلم أثناء عملية التعلم  فتش) ٦

يف هذه . الفرقاستمع غريها من و "أعمايل اليومية"مواد القراءة  أأو قر  فرقةتقرير كل ) ٧

 )رشد ال تشمل امل( فرقةعشوائيا من كل  املشغول يف القراءة تؤخذاحلالة 

اهلدية املعلم  أعطي أفضل طريقة قراءته، يف هذه احلالة أّي فرقة تقييمبملعلمقام ا) ٨

 .الفرقتشجيع التعلم جلميع ل

  .بليقوم املعلم تقييمات للنشاط املق) ٩



 

  

 تغطية المرحلة  .3

 .يف هذه املرحلة تشمل التدابري املتخذة

 .النتائج املعلم وتعلم الطالب خلص من قبل الطالب) أ

 .املعلم والطالب التفكري يف عملية وخمرجات التعلم اليت مت القيام به) ب

من أنشطة  تقييم عملية التعليم والتعلم لوضع اجلولة املقبلةواملتعلم علي تقدمي املعلم ) ج

 املتابعة

 

 مالحظات.3

وقدمت املالحظات لوصف األنشطة يف الفصول الدراسية أثناء التعلم األنشطة 

مراقب تنفيذ املالحظات أثناء عملية التعلم تتم حبيث ميكن رؤية أوجه القصور أو .تتم

 .واجه مشاكل أثناء تنفيذ العمل

ثناء عملية التعلم تتم على النحو نتائج املالحظات أو املشاكل اليت وقعت يف املعلم أ

 :التايل

 .املعلم غري قادر على حتقيق أقصى قدر من وقتهم. ١

على سبيل  .املعلم أيضا ليست قادرة على حتقيق أقصى قدر من تدابري تنفيذ التعلم .٢

املعلم إعطاء  كان  اإلجراءات الالحقة اليتيتبعون  املثال، بعد قراءة املعلم املادية والطالب

وعالمات الرتقيم، ولكن هنا حىت املعلم يسأل الطالب خمرج ريبات النطق منوذجيةتد

يف مأخوذةلذلك هذا هو يف الواقع الكثري من الوقت .لقراءة املواد من البداية إىل النهاية

 .تنفيذ هذا األسلوب



 

املعلم أيضا ال ميكن أن تشرتط على الطالب أن يكون االتفاق يف جمموعة واحدة، . ٣

  .من العديد من الطالب الذين ال يزالون يلعبون ألعاب وليست خطرية يف التعلم يتضح

 

 :أما بالنسبة للمشاكل اليت حتدث يف املتعلمني هي

 .وهناك بعض الطالب الذين ال تركز يف عملية التعلم. ١

 اليزال هناك نقص خطري يف تعلم الطالب ومحاسهم لعملية التعلم. ٢

يف االستفادة من الوقت نظرا ألنشطة الربنامج التعليمي  اليوجد طالب كحد أقصى. ٣

وميكن االستدالل على ذلك من وجود بعض الطالب الذين هم أقل نشاطا  .احلالية

  .وأداء األنشطة األخرى، باإلضافة إىل مناقشة هذا املوضوع
  

 انعكاس .4

ى أوجه القصور وهي األنشطة الرامية إىل إعادة التأكيد عل .اخلطوة األخرية هي انعكاس

تأمالت الباحثني واملعلمني شريك  .اليت وقعت خالل التخطيط والتنفيذ ويف وقت الرصد

مع تفصيل وحتليل املعوقات من قبل الطالب ونتائج تنفيذ حل املشكالت اليت تواجهها 

لتحديد التقدم وأوجه القصور اليت حتدث، كأساس لتحسني التخطيط والعمل يف الدورة 

 .القادمة

 املساعد الشخصي الرقمي الدورة األوىل من أوجه القصور اليت حتتاج إىل أن تنعكس غري

 املعلمني مل يتم تعظيم الوقت احملدد وفقا للمحطة االذاعية. ١

 املعلمون ليسوا قادرين على حتقيق أقصى قدر من تنفيذ اخلطوات طريقة. ٢

  ا�موعةاملعلمني غري قادرين على شرط الطالب لتكون مدجمة يف. ٣



 

 ال تزال هناك الطالب الذين ال يزالون أقل خطورة وأقل تركيز يف التعلم. ٤

 .ما زال هناك املتعلمني الذين ال يشعرون باملسؤولية يف ا�موعة. ٥

ال يزال هناك غري قادرة على حتقيق أقصى قدر من الطالب يف وقت معني عندما . ٦

الل على ذلك من وجود بعض الطالب الذين وميكن االستد .أنشطة الربنامج التعليمي

 هم أقل نشاطا وأداء األنشطة األخرى، باإلضافة إىل مناقشة هذا املوضوع

من بعض القضايا املذكورة أعاله يف هذا النشاط التقييم الذي يهدف ليست سوى 

  .حتسني نشاط الدورة القادمة

 الثانية دورة

دورة األوىل، ولكن يف الدورة الثانية حتسن من التخطيط لتنفيذ املرحلة الثانية هو مماثل ل

 .الدورة األوىل، وخمتلفة من حيث املواد

 أداة جمع البيانات. ز

يف البحث النوعي، فإن  .أداة مجع البيانات هي جزء مهم جدا من الدراسة نفسها

 .السمة الرئيسية جلمع البيانات هي أن تكون أداة اليت تقوم جبمع البيانات املطلوبة

 :كأداة جلمع البيانات يف ين البحث على النحو التايل

 مراقبة .1

وفقا ملالحظات جوكو سوباجيو واملالحظات اليت وضعت عمدا، وشرح منهجية الظواهر 

 ٦٧.االجتماعية مع األعراض النفسية لثم القيام التشويه

 :وميكن تقسيم املالحظات إىل إىل نوعني

 املالحظة باملشاركة .أ
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شاركة هو الباحث تشارك مع األنشطة اليومية للشخص جيري االحتفال أو املالحظة بامل

 ٦٨.استخدامها كمصدر للبيانات البحث

 مراقبة غري التشاركية .ب

 ٦٩.املالحظة غري املشاركة هي باحثة مل يشارك وفقط كمراقب مستقل

نوعا من املالحظة باملشاركة، والباحث الذي شارك  ةالباحث ت، استخدمهذا البحثيف 

وقد أجريت املالحظات يف  .بشكل مباشر مع أنشطة املعلم واملتعلم أثناء عملية التعلم

 peerم يطريقة تعلهذه الدراسة ملراقبة عملية تعلم الطالب واملعلم الغمر باستخدام 

tutoring  
  

 (Interview) مقابلة .2

مقابالت غالبا ما تسمى االستبيان عن  .إجراءات مجع البيانات املقابلة هي واحدة من

للحصول على معلومات من  (Interview) م هو احلوار الذي أجراه املقابلةطريق الف

املقابلة هي أيضا وسيلة جلمع البيانات من خالل املقابلة عملية احلوار لنعرف ٧٠.مقابلتهم

 ٧١.األشياء من املستطلعني أعمق

املقابلة هي إجراءات مجع البيانات من خالل ضوء عملية احلوار للحصول  وبالتايل فإن

 .على معلومات أكثر تفصيال

 :انطالقا من تنفيذه، واملقابالت للتمييز على

 )غري املوجهة( احلريةمقابلة  .1
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مقابلة جمانية عند املقابلة هو حر أن يسأل عن أي شيء، ولكن أيضا تدرس ما سيتم 

 .مجع البيانات

 مقابلة املوجهة .2

 .املقابلة هي مقابلة أن استخدام نقاط دليل على القلق وفحصها

 املوجهة احلريةمقابلة .3

لذلك الشخص الذي جيري  .مقابلة سياحية جمانية هو مزيج من مقابلة حرة وموجهة

املقابلة فقط جعل النقاط الرئيسية اليت يتعني دراستها، يف وقت الحق يف عملية املقابلة 

يقدم  .يف املقابل جيب أن تكون جيدة يف توجيه الضيف إذا اتضح أنه حتيد .الوضع بعد

 ٧٢.دليل مقابلة وحدة حتكم ال تفقد اجتاه عملية املقابلة

، وتقنيات املقابلة استخدامها من قبل الباحث ويسرتشد مقابلة احلر هو البحثيف هذا

يتم حتديدها اليت  السؤال واجلواب حبرية من خالل اإلشارة إىل تلك النقاط

وتناولت املقابلة لألشخاص الذين ميكن أن توفر املعلومات اليت هي مدرسي املواد .امسبق

  . peer tutoringطريقة تعلمالعربية، وطالب الصف العاشر عن حالة القراءة وتقييم 

  

 اختبار .3

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

املستخدمة لقياس مهارات املعرفة والذكاء والقدرة أو املوهبة اليت ميتلكها األفراد أو 

هذا األسلوب هو يف شكل اختبار الشفوي الذي يستخدم لقياس قدرة  .اجلماعات
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الطالب من حيث القراءة الكفاءة يف اللغة العربية قبل وبعد تطبيق طريقة التعلم والتعليم 

 .بني األقران

 

 ائقالوث .4

الوثائق هي طريقة مجع البيانات الواردة يف التحلل وتفسري ما لديها املاضي من   

تنص على أن لسوحرمسي أريكونطا  ويف الوقت نفسه، وفقا  .خالل املستند املصدر

الوثائق هي مجع البيانات مع نسخة أو سجل مباشرة من البيانات املوجودة يف دراسة 

 ٧٣.تسجيل والسجالت السرية الذاتيةاألجسام مثل الرسائل والكتب ال

عقد للحصول على لسوحرمسي أريكونطا وبناء على ما سبق، فإن رأي وثائق املؤلف

 :بيانات عن

 حملة تارخيية لتأسيس املدرسة درس .أ

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

 عدد الطالب والفصول .ج

  البىن التحتية .د
  

 .تقنيات تحليل البيانات. ح

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

املقابالت، واملالحظات امليدانية والبيانات الوثائق، عن طريق تنظيم البيانات إىل فئات، 

ووصف يف وحدة، جتميع وتنظيم يف منط، واختيار ما هو مهم، وأنه سيتم دراستها، 
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 .سهولة من قبل نفسي واآلخرينوكذلك جعل استنتاجات مفهومة ب

النوعية، واليت  - يف هذه الدراسة، استخدم الباحثون بيانات تقنية حتليل وصفية   

 .تصف البيانات اليت مت احلصول عليها من خالل أداة البحث

 :اخلطوات املتخذة املؤلف يف حتليل البيانات هي -اخلطوات 

 مجع البيانات .أ

دان من خالل املالحظة، وميكن أن تشمل للحصول يتم البيانات من املي  

يف عملية مجع  .البيانات املستندات من خالل موضوعات البحوث السلوكية وهلم جرا

البيانات اليت نفذت أنشطة التثليث، والذي يتحقق على صحة وتفسري البيانات من 

من خالل مقارنة البيانات اليت مت احلصول عليها من مصادر أخرى على مراحل خمتلفة 

 .البحوث امليدانية يف أوقات خمتلفة وباستخدام طرق خمتلفة
 

 تقليص البيانات .ب

مدير املدرسة، وذلك / احلد من البيانات األنشطة احلالية للبيانات األساسية   

 .لتقدمي صورة أكثر وضوحا وأكثر وضوحا على نتائج املالحظات واملقابالت والوثائق

مدير املدرسة، / ة من خالل تقدمي البيانات األساسية احلد من البيانات يف هذه الدراس

والذي يتضمن نتائج البحوث، دون إغفال البيانات الداعمة، واليت تشمل العملية 

االنتخابية، وحتميل، وتبسيط وحتويل البيانات اخلام اليت مت احلصول عليها من سجالت 

ا خمتلطة، وبعد ذلك يف البيانات اليت مت مجعها الكثري من ومعقدة، وأ� .احملكمة

تعترب البيانات ذات الصلة  .ختفيض البيانات هو اختيار بيانات النشاط .االخنفاض

مل يتم تقدمي  .وأمهية فيما يتعلق بدور املعلمني يف حتسني لغة الطفل عن طريق الفم



 

 .البيانات اليت ال ترتبط مع هذه املشكلة يف شكل تقرير

 عرض البيانات .ج

نات اليت مت ختفيض الكثري وسهولة فهمها من قبل الباحثني ذلك أن البيا  

الكشف (شكل العرض هو النص سليب  .وغريهم، مث حيتاج البيانات اليت سيتم عرضها

الغرض من ذلك هو جلعله أسهل لوصف هذا احلدث، وبالتايل جيعل من ) مكتوب

 .االسهل الستخالص النتائج

 )التأكيد(االستنتاج  .د

ة يف حتليل البيانات النوعية وفقا ملايلز وهوبرمان هو االستنتاج اخلطوة الثالث  

االستنتاجات األولية املقدمة ال تزال مؤقتة، وسوف تتغري عندما مل يكن  .)التحقق(

 ٧٤.هناك دعم األدلة بيكيت سرتونغ يف املرحلة املقبلة جلمع البيانات

مراحل بدءا من رسم استنتاجات حول ترقيات أو التغيريات اليت أجريت على 

 .استنتاجات أولية تعادل يف �اية دورة واحدة إلبرام املنقحة يف �اية دورة اثنني فصاعدا

جيب أن يكون االستنتاج األول إىل األخري مرتابطة  .النتائج النهائية يف الدورة األخرية

  ٧٥.واالستنتاج األول مبثابة موطئ قدم
  

 .الدراسة هو خمرجات التعلم القراءة إتقا�االبيانات اليت مت حتليلها يف هذه   

اكتمال نتائج تعلم الطالب لتقييم مهارات القراءة بعد طريقة تعلم الدروس اخلصوصية 

 :نظري تطبيقها على استخدام الصيغة

 X100٪جمموع الدرجات اليت مت احلصول عليها =القيمة النهائية للطالب 
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 (42) جمموع أقصى درجة       

 املئوية للنتائج تعلم الطالب اكتمال الكالسيكيةالنسبة 

= PnX100 

 :مالحظات

=Pالنسبة املئوية الكتمال نتائج تعلم الطالب 

=nعدد الطالب الذين جيتازون الدراسة 

=N العدد اإلمجايل للطالب  
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 بونجنر الاندابالّثانويّة  ٣ لمحة تاريخية عن المدرسةاألزهر. ٢

واي ١رقم  ١ نور.مبونج يف الشارع تأسست نر الاندابالثّانويّة  ٣ األزهراملدرسة قامت

حتت رعاية مؤسسة    ١٩٩٢يوليو  ٣التاريخ  يف بنيت املدرسة بونجنر الانداب هليم

املدارس بعض حليم، وهناك  السكانواي على اعتبار أن يف جممع أة نش. األزهر المبونج

 :زهر المبونج عزز نفسه على النحو التايلاألالثانوية، و مؤسسة

 األطفال ةضو ر  ٢. أ

 املدرسة االبتدائية ٢. ب

  لثانويةمدرسة ا  ١. ج

:    الرسالة رقممع ١٩٩٢يناير  ٢أن يف التاريخ  واستنادا إىل االعتبارات املذكورة على

120/YAL/XI/1992األزهرعالية تطبيق إلنشاء املدرسة ال جتاجنونج كاران األزهار مؤسسة 

أن ، اإلقليمي املكتب الرئيسي ملقاطعة المبونج وزارة الرتبية والتعليم،إيل حليم واي ٣

الرسالة طلب املوافقة من قبل وزارة الرتبية والتعليم املكتب اإلقليمي رئيس مقاطعة 

: رقم  مع صدور قرار وزير الرتبية والتعليم والثقافة جلمهورية عدد اندونيسيا، المبونج

612/I.12/BI/U/1994 أ منذ يف حتديد موعد بد سوبحميناير و كانت الرسالة  ٢٦بتاريخ

 .١٩٩٢يوليو 1 يف التاريخ

الثّانويّة  ٣ األزهر املدرسةيقوم باسم  بونج نر الاندابالثّانويّة  ٣ األزهراملدرسة  

بونج ناألزهرال مؤسسةحتت رياسة ، ١٩٩٢يوليو  ٣يف التاريخ رمسيا  نشأت ،حليم واي

 :التسمية التوضيحية التاليةبتوجيه وزير الرتبية والتعليم والثقافة مع 
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 4.1الجدول

  بونجنر الانداب الّثانويّة ٣ األزهر المدرسةاسم و فترة قيادةرئيس 

  

 ٢٠١٦أكتوبر  ١بونجنر الاندابالثّانويّة  ٣األزهراملدرسة  ةقيوث :املصدر

 

ة  ٣األزهرالمدرسة  الرؤية والرسالة واألهداف.٣
ّ
 بونجنر الاندابالثّانوي

 .بونجنندر الاب ٣األزهرعالية الاملدرسة رؤية.أ

 ."إنشاء االنضباط اإلسالمية اجلودة التعليمية وموثوق �ا"

 :مؤشرات اإلسالمي هو

املدرسة القرآن بعد التخرج من  من اءبقدر جز  الطالب حفظزيادة  (1

  بونجنر الانداب ةنويّ االثّ  ٣األزهر

 رقم
  اسم

 

  فرتة القيادة
 

1 Sudarto, SE 1992-1995 

2 Drs. Zaidi Arifin 1995-1998 

3 Drs. Tukimin, M.Pd. 1998-2004 

4 Dra. Aisyah 2004-2008 

5 Drs. Hi. Ma’ariffudin, Mz., M.Pd.I. 2008- اآلن 



 

زيادة يف حفظ اختيار األحاديث اليت وضعتها مدرسة أو مؤسسة  (2

 األزهر المبونج

سالم بني ا�تمع املدرسي داخل املدرسة وخارجها ال تعويد القاء  (3

 على حد سواء

 املدارة يف مجيع األنشطة، فضال عن املدارس اإلسالمية (4 

PHBI،Sanlat ،GBI، صالة الظهر يف مجاعة وغريها 

الوعي املتزايد للمجتمع املدرسة يف تنفيذ اخلدمات السنة العبادة يف  (5 

 القرآن وغريها تالوةالبيئة املدرسية من صالة الضحى، 

 على األقل من الطالب ٪٢٥فمن جيدة احملتلة العربية بنسبة  (6 

روح الصدق ويستند هذا النمو من روح التعلم والعمل أن على  (7 

ا�تمع املدرسي بأكمله الذي يتميز بزيادة يف  فاستبقوا اخلريات من

  .أخالقيات العمل

 :مؤشرات االنضباط هي

 تأيت/ يف الوقت املناسب يف احلاضر  (1

 أن يكون املوعد احملدد يف تنفيذ املهمة (2

 يف الوقت املناسب يف تثقيف الطالب وفقا للجدول الزمين احملدد (3

 يف الوقت املناسب من الدخول، وإ�اء عملية وقت (4

 وضع دائما الطالب عائدين إىل بالدهم (5

 :مؤشرات اجلودة هي

مجيع املعلمني واملوظفني يف تنفيذ واجبا�ا ومسؤوليا�ا يف  يستويل (1



 

 املدرسة

زيادة منهجية التعلم من قبل املعلمني يف تنفيذ التدريس اجليد يف  (2

 ارج الفصول الدراسيةالفصول الدراسية وخ

جيدا منهجية كل تقييم املدرسني التالية املعاجلة باستخدام  يستويل  (3

 IT   قيمة

 KBMتوفر إدارة التعلم كاملة من قبل أي معلم كمرجع  (4

املعلمني أو املوظفني   ٥٠ال يقل عن ) لغةاجنليزي( لغة أجنبية يستويل  (5

 كلغة التدريس يف التعلم يف املدرسة

 ٣الوعي املتزايد من املعلمني إلجراء التجارب املعملية على األقل  (6 

 مرات يف النصف األول

تزايد الوعي املعلمني لكتابة األوراق العلمية وإجراء البحوث  (7 

 من املعلمني ٪٢٥اإلجراءات اليت ال يقل عن 

احملظوظني أكثر من  PTS قبول الطالب يف اجلامعات احلكومية أو (8 

٨٠٪ 

 سنويا ٪١٠٠نسبة النجاح طالب يف الصف الثاين عشر  (9 

 وصلت الملتفوقني يف خمتلف البطوالت سواء األكادميي (10

(OSN)وغري األكادميية إىل املستوى الوطين.  

 :مؤشرات انسايت املوثوق �ا هي

 IT    مقدمة من التعلم واإلدارة املدرسية على أساس منوذج (1

لغة التدريس باإلضافة إىل اإلندونيسية يف كل إدخال اللغة اإلجنليزية ك (2



 

الفئات يف سياق التدريس والتفاعل بني الطالب والطالب وبني الطالب 

 واملعلمني

 تزايد الوعي لدى ا�تمع املدرسي جلعل اللغة اإلجنليزية كأداة اتصال (3

بني الطرفني املدرسة واخلارجية، وخاصة ) الشبكات(بدء العالقات  (4

 اخلارجيف 

 :حافظ على احملافظة على القيم النبيلة للثقافة املدرسة مثل (5

 هي دائما وفيا لنفسك، والبعض اآلخر، وإىل اهللا Credibility) أ

 هو روح العمل اجلماعي يف كل حالة وحالة Togetherness) ب

 هو أن يشعر املشاكل اليت يواجهها اآلخرون Emphaty) ج

 ساعدة اآلخرينرغبة أي خملص مل Assit) د

 النضج يف مواجهة Maturity) ه

 هو االحرتام املتبادل بني زميل Maturity) و

من أخالق مهذب، مهذب ومتواضع وخلق جو من  Kindness) ز

 الربودة

 أن ال يتأثر بسهولة النزاهة عالج تنفيذ السلوك املنحرفIntegrity ) ح

للمنظمات نعمل دائما خللق شيء جديد ومفيد Inovative ) ط

 واملؤسسات

 أن لديهم الثقة ليكون أفضل Advantage) ي

 ليست جامدة يف التعامل مع مشكلة Flexibility) ك

  وإن كانوا من احلكمة يف التصرف والتصرف Wisdom) ل



 

 .بونجنر الانداب الثّانويّة ٣رسالة املدرسة األزهر  .ب

 :لتحقيق رؤية واملدرسة لديها مهمة، على النحو التايل

 .بناء بيئة تعليمية ذات جودة وهلا ميزة يف التعليم العام واإلسالمي (1

 .إنشاء الفروق الدقيقة يف العلوم اإلسالمية وفعالة وخالقة واملرح (2

زيادة تعميق القرآن والصالة وقيم اإلميان، واألنشطة الدينية مع  (3

 .جمموعة متنوعة من العروض

كرمية طالب والقدرة التنافسية ال أخالق جناح تقدمي نوعية اهلواء (4

 .العالية

 .عقد أمناط التعلم املهين (5

 .لتضافر والثقافة منعشة من االنضباط الذايت، واملعلمني والطالب (6

بدوره على جمموعة متنوعة وهاج من األنشطة الالمنهجية اليت هلا  (7

 .مسامهة يف منو االنضباط اجلاذبة بني الطالب

ني املدارس وا�تمعات احمللية، من أجل حتقيق زيادة التعاون ب (8

 تطلعات املرتبطة جودة االنتاج ومعرتف �ا بيئة التعليم

  IT تقديرا الثقة من خالل توفري أداة تعليمية حديثة منحرفات (9

 غرض املدارس  .ج

عملية ألنشطة التعليم والتعلم بكفاءة وفعالية من أجل احلصول على  (1

 .مرضية للغاية) املخرجات( نتيجة 

توافر مرافق البنية التحتية والتعليم التعلم كافية للسماح القدرة  (2

 االستيعابية املثلى لتنفيذ التدريس الفعال وأنشطة التعلم وكفاءة



 

توفر املعلمني الذين يستوفون املعايري السارية على أنه مؤيد للخلق  (3

 .ة ومثلىأنشطة التعليم والتعلم اليت هي نتائج فعالة وفعال

 لكل من مكونات (TUPOKSI) تنفيذ الواجبات الرئيسية وظائف (4

 )مديراملدرسةواملعلمني واملوظفني والطالب(

تنفيذ القواعد واللوائح اليت تنظم مجيع العمليات املدرسية، فإن كال  (5

 .من املوظفني والطالب

واملوظفني للمعلمني مدرة العالية في (HR)تنفيذ املوارد البشرية  (6

  .والطالب قادرون على الفوز واملنافسة يف عصر العوملة

  بونجنر الاندابالثّانويّة  ٣ األزه املدرسةاهليكل التنظيمي وبيانات . ٤

  بونجنر الاندابالثّانويّة  ٣ األزهراملدرسة يكل التنظيمي وبيانات ه. أ

   



 

 بونجنر الانداب الّثانويّة ٣األزهر المدرسة هيكل المنظمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ٤.١الصورة 

  بونجنر الاندابالثّانويّة   ٣األزهر املدرسةهيكل املنظمة 

  بونجنندر الاب الثّانويّة ٣األزهر مدرسة  بيانات املعلم. ب

  

  

Yayasan 

Al Azhar 
Dinas 

Komite 
Sekolah 

Kepala Sekolah 

Drs. Ma’arifuddin, Mz, 
M.Pd.I. 

WAKA 
Kurikulum 

Bimbingan 
Konseling 

Siswa 

WAKA Kesiswaan 

WAKA Sarana & 
Prasarana 

WAKA Humas 

Kepala Tata 
Usaha 

Laboran 

Heri Kusdianto, 

Perpustakaan 

Jumari 

Guru Mata 
Pelajaran 

Wali Kelas 
 



 

  ٤.١الجدول   

  بونجنر الاندابة نويّ االثّ  ٣األزهرمدرسة  المعلمون والعاملون

  ٢٠١٦/٢٠١٧العام الدراسي 

No Nama Jabatan Ijasah Trakhir 

1 Drs. Hi. Ma'arifuddin. Mz, M.Pd.I Kepala Sekolah S2 IAIN 

2 Eko Setia Budi, S.Pd Waka Kurikulum S1 STKIP 

3 Sri Astuti,S.E Waka Kesiswaan S1 Darmajaya 

4 Rohamah, S.Pd Waka Sarpras S1 UNILA 

5 Agus Safitri, S.Pd Waka Humas S2 UNILA 

6 Dra. Aisyah Guru S1 UMS 

7 Sumono, S.Pd Guru S1 UNILA 

8 Susilawati, S.Sos Guru S1 UNILA 

9 Zuraida, S.Pd Guru S1 UM 

10 Roudatul Jannah, SP Guru S1 UNILA 

11 Susarti, S.Pd Guru S1 STKIP PGRI 

12 Selamet Kamso, M.Pd Guru S2 UNILA 

13 Paridah, S.Pd Guru S1 STKIP PGRI 

15 Iis Widaningsih, S.Pd Guru S1 UNILA 

16 Nurhayati, S.Pd Guru S1 UNILA 

17 Hj. Titien Idayantie, SH Guru S1 UNSRI 

18 Lida, S.Pd Guru S1 UNILA 

19 Mad Berawi, S. Pd Guru S1 STKIP PGRI 

20 Septi Kamelia, S.Pd Guru S1 UNILA 

21 Ali Imron, S. Kom Guru S1 STMIK 



 

23 M. Arif Rahman, S.S Guru S1 Teknokrat 

24 Rahmah Isnaini, S.S Guru S1 Teknokrat 

25 Karnadi Irawan A.Md Guru D.3. KOMPUTER 

26 Dewi Isnaini, S. Pd Guru S.1. STKIP 

27 Marbi Nurwahyudi, S.Sos.I Guru S.I. UIN S. KALIJAGA YOGYA 

28 Drs. Badawi Mahmud Guru S1 UNILA 

29 Suwitiningsih, S.Pd Guru S1 UNILA 

30 Surahman, S.Ag Guru S1 IAIN 

31 Mulyani, S.Pd Guru S1 UNILA 

32 Surahmi, S.Pd Guru S1 Bhs. Ind /D. IV 

33 Luzy Ervina, S.T.P Guru S1 Pertanian/D. IV 

34 Suji Sunarni, S.Pd. I Guru S1 IAIN 

35 Rahmattulloh,S.Pd.I Guru S1 IAIN 

36 Vera Maya Sari, S. Pd Guru S.1. UNILA 

37 Tri Paryanti, S. Si Guru S.1. UNILA 

38 Andum Basuki, SE Guru S.1. UNISEM 

39 Eva Syamaria Subing, S. Pd Guru S.1. STKIP 

40 Laura Bersilona Wijaya, S.Si Guru S.1. UNILA 

41 Ice Rosina Sari, S. Pd Guru S.1. UNILA 

42 Humaidatus Salafiyah, S.Sos.I Guru S.1. INKAFA 

43 Anne Ulfa, S. Pd Guru S.1 Penjas 

44 Beni Antoni, S. Pd. I Guru S.1. IAIN B. Arab 

45 Rosmawati, S. Pd Guru S. 1. UNILA 

46 Nanik Oktaviana, S. Pd Guru S. 1. UNILA 



 

48 Dila Afdila, S. Pd Guru S. 1. UNILA 

49 Eliza Afriana, S. Pd Guru S. 1. UNILA 

50 Sarah Dhiba Rangkuti, S. Pd Guru S. 1. UNILA 

51 Selvina, S. Pd Guru S. 1. UNILA 

52 Saeful Alfiansah, S. Pd Guru S.1. STKIP 

53 Kosmalinda, S. Pd Guru S.1. STKIP 

54 Eka Putrika Mutia, S. Pd Guru S. 1. UNILA 

55 Yahya, S. Pd.I Guru S.1. IAIN    

56 Desi Amalia, S. Pd Guru S. 1. UNILA 

57 Aida Wulandari, S. Pd Guru S. 1. UNY 

58 Sutrisno Agus Setiadhi, S. Pd Guru S. 1. UNILA 

59 Siska Oktarina, S. Pd Guru S.1. STKIP 

60 Eka Najati.B, SS, S.Pd Guru S.1. TEKNOKRAT+STKIP 

61 Putut Wisnu Kurniawan, M.Pd Guru S2. UNS 

62 Khoirunnisa, S.Pd Guru S.1 IAIN 

63 Metral Hamijaya Guru S.1 IAIN 

64 Iyan Sofyan Ka. TU S.1  

65 Darmala Sari TU SMA 

66 Jumari Ka Perpus SMA 

67 Aris Hermawan YN, S. Kom TU Lab Komp S1 STMIK 

68 Heri Kusdiyanto, S.T Lab IPA S 1 

69 Alviaturohmah, A.Md. Kep Ka. UKS D.1. Kes 

70 Elfitriani, S.TP TU S.1 UNILA 

71 Tri Yatno TU D.1. DG 



 

72 Rita Yosie Agrea Lova TU D.3 

73 Admahardi, A.Md Staf Perpustakaan UNILA 

74 M. Fajar Sidiq, S.Pd.I Staf Perpustakaan SI IAIN/MPI 

75 Andi Kurnia Security SMA 

76 Panca Maulana Security SMA 

77 Sastra Wihadi Security SMA 

78 Supeni OUTSORSING SMA 

79 Andri Kurniawan OUTSORSING SMA 

80 Muhimin OUTSORSING SMA 

81 M. Nafis OUTSORSING SMA 

82 Yalius Penjaga Sekolah SMA 

83 Agus Setiawan Penjaga Sekolah SMA 

  ٢٠١٦أكتوبر   ١٣ بونجنر الانداب ةنويّ االثّ  ٣ األزهراملدرسة  ةقيوث :املصدر

  بيانات عدد الطالب

   



 

العام الدراسي  بونجنر الانداب ةنويّ االثّ  ٣ األزهرمدرسة هذا هو عدد الطالب

٢٠١٦/٢٠١٧ :  

   ٤.٣الجدول 

  بونجنر الانداب ةنويّ الثّ ا ٣األزهرمدرسة  عدد الطالب

  : ٢٠١٦/٢٠١٧العام الدراسي  

No Kelas Jumlah Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 X 9 163 204 367 

2 XI 9 146 226 372 

3 XII 9 117 184 301 

Jumlah 27 301 426 1040 

  بونجنر الانداب ةنويّ االثّ  ٣األزهراملدرسة  ةقيوث :املصدر

ر اندابالثّانويّة  ٣األزهراملدرسة ، انطالقا من عدد الطالب، السابقةوفقا للجدول   

ويتضح من  .هو املدرسة اليت هي يف الطلب من قبل ا�تمعات احمللية احمليطة �ا بونجنال

  .عدد كبري من الطالب يف املدرسة ويتطلب خدمة جيدة من املدرسة

  بيانات البنى .5 

 املبين بناء .أ

جمموعة متنوعة من املرافق وبناء البنية التحتية، هلا  بونجنندر الابالثّانويّة  ٣ األزهر املدرسة

 :تصنيفها على النحو التايل كل من -وظيفة واستخدام كل 

 A املبىن •



 

 يف اجلزء األمامي من املدرسة من اجلانب تتكون من انطوابق املبىن 

 مدرسة مكتب اجلبهة .أ

 مدير الفضاء .ب

 إدارة الفضاء .ج

 Humas - طالب :الفضاء نائب املدير .د

 WMM -املنهج :نائب الغرفة الرئيسية .ه

 مطعم صغري، بنك المبونج / مركز أعمال صالة .و

 Bبناء  •

 ) A وراء املبىن (مصلي  .أ

  ) القاعة وراء( املقصف  .ب

 Cبناء  •

 ١الدور .1

 .UKSردهة،   BK : اليمني .أ

 .IPA1 ،IPA 2 IPA 3،4 IPAفئة ) XII :األوسط .ب

 بونجنر الانداب  3 أزهر الآ  SMA قاعة :اليسار .ج

 ٢املستوى  .2

 ،(XI IPA1 ،2IPA IPA 3الفئة  :احلق .أ

 .XII IPS 1الفضاء ماجستري الدرجة  :األوسط .ب

 c.Kiri:الفئةXII (IPS 2 IPS 3)اجلدول ماسرت بيكت، مكتبة ،. 



 

 ٣املستوى  .3

 .IPA 4معمل اللغات، خمترب احلاسوب، الفئة احلادية عشرة  :اليمني .أ

 .XI IPS 1، والفئة (XI IPA 5 ،IPA 6الفئة  :األوسط .ب

 .IPA، وخمترب (IPS 2 IPS 3)الدرجة احلادية عشرة  :اليسار .ج

 ٤الدور  .4

 .X.1 ،X. 2 :اليمني .أ

 X.3 ،X.4 ،X.5الفضاء ماسرت،  :املتوسط .ب

 X.6 ،X.7 ،x.8 ،X.9 :اليسار .ج

 Dبناء  •

هذا املبىن هو مبىن متعدد األغراض الذي يقع بشكل منفصل عن مبىن مدرسة ولكن ال 

 .يزال داخل البيئة املدرسية وعلى مسافة بضعة أمتار

 بناء سكن •

 .Aيقع أمام مبىن املتامخة لل

 وقوف السيارات •

  تقع بني مبىن سكن وبناء

 بناء املرافق التعلم .ب

لم تدعم بقوة ظروف مرحية من الفصول الدراسية ويف كل فئة تقام منشأة التع  

AC السماعات النشطة، وأجهزة العرض ،LCD و  CCTV ملراقبة الطالب يف الفصول

  .ومن املفيد جدا يف عملية التعلم .الدراسية من مدرسة احلزب



 

 البحث نتائج.ب

 بونجنر الاندابالّثانويّة  ٣األزهر المدرسةالقراءة في  عملية تعلم. ١

ة يف املدرسة على املالحظات اليت أجراها باحثون يف مدرس اللغة العربيإسنادا  

بونج أنه خالل الوقت يف معلمي اللغة العربية تدريس نر الانداب 3 ة يف األزهرانويّ الثّ 

 .ويف تعلم القراءة تتم مرة واحدة فقط دون تكرار .األسلوبقراءةالقراءة فقط باستخدام 

يف شكل  خمرج احلروفوباإلضافة إىل ذلك، واملعلمني أيضا مل تقدم تدريبات النطق 

حيدث هذا بسبب وقت ضئيل  .رسائل أو عالمات الرتقيم للطالب واحدا تلو اآلخر

ولذلك فإن هذا  .شخصا 42جدا لتدريب واحدا تلو طالب واحد واليت يوجد منها 

  .يؤثر على كفاءة القراءة لدى املتعلمني

 ٤٢استنادا إىل ما قبل االختبار أجراها باحثون يف املتعلمني أظهرت أن من و   

شخصا  ٢٧، وغري حمسوم كان هناك )٪٣٦(فقط  ١٥طالبا الذين أكملوا القراءة مع 

هذا يدل على أن إجادة القراءة من الطالب ال تزال منخفضة، وهو ما يتضح  )٪٦٤(

وهناك العديد من الذين ال  .زالت وقفمن خالل العديد من الطالب الذين يقرأون ما 

حىت يف هذه احلالة استخدم الباحثون  .النطق الرسائل ا�اورةخمارج احلروف ميكن التمييز 

طريقة اليت �دف حتسني القراءة الكفاءة من املتعلمني أن لند طريقة تعلم الدروس 

زادت قيمة مهارات وبعد تنفيذ طريقة التدريس األقران يف الدورة األوىل، و  .اخلصوصية

 .طالبا الذين أكملوا عدد من املتعلمني ٤٢من  ٢٣٪ أو ٥٥القراءة لدى الطالب إىل 

ة مهارات الطالب زيادة كبرية أن ويعقد مرة واحدة يف الدورة الثانية، شهدت قيمة القراء

 )٪٨٨(طالبا الذين أكملوا  ٣٧



 

 راءة لدى الطالب يف الصفحىت يف هذه احلالة ميكن أن خنلص إىل أن قيمة مهارات الق

احلصول على االستجابة وتظهر . بونجنندر الاب الثّانويّة  ٣األزهر املدرسة A6العاشر

٪، ٨٨٪ إىل ١٩ويتضح ذلك من قيمة االستحواذ بنسبة  .نتائج االختبار تغيريا كبريا

  .٪٦٩وهو ما يعين أن من البداية وحىت �اية الدراسة شهدت زيادة بنسبة 

 التدابري وصف لتنفيذ .٢

تنفيذ أساليب التعلم والتعليم بني األقران لتحسني القراءة الكفاءة على املتعلمني 

بونج اليت أجريت يف نر الانداب الثّانويّة ٣األزهر املدرسة  A6العاشر يف الصف

يف كل دورة هناك  .دقيقة ٤٥×  ٢دورتني مع كل ختصيص وقت االجتماع هو 

استخدام الدروس  قراءة املتعلمني إجادةتقييم واليت سوف تظهر نتائج 

 .اليت مت القيام به peer tutoringطريقة التعلم  اخلصوصية

 peerطريقة تعلم استخدام  X A6 واستخدم الباحثون طريقة للمتعلمني يف فئة

tutoring  هو األسلوب الذي حيسن من قدرة الطالب الذين لديهم امتصاص

هم الذين لديهم  عالية يف الفصول الدراسية لتعليم أو تقدمي التوجيه إىل أقران

 ةيف هذه الدراسة، استخدم الباحث .صعوبة يف فهم الدرس املواد املستفادة

 اآلن يف أسلوب يف نظري املعلمني توفر قراءة الدروس للطالب ال يتقن حىت

شعر ساعد صديقه  من خالل هذا األسلوب ومن املتوقع أن الطالب .القراءة

داخل هذا األسلوب، يطلب من الطالب للعمل معا يف  .يف درس بكل سهولة

 .جمموعات ملمارسة القراءة



 

بعد أشار املعلم إىل املعلمني الذين  peer tutoringطريقة تعليم ويتم   

جمموعات يبلغ  ٧مث مت تقسيم الطالب إىل  .أصدقائهيعتربون قادرة على تدريس 

مهمة املعلم يف هذا  .الناس، مث انتشرت كل جمموعة املعلم ٦-٥عددها 

 .األسلوب يراقبون لعملية التعلم واحلاضر يف كل حاجة جمموعة

ويتم تقييم التعلم يف شكل اختبار عن طريق الفم، واليت تغطي العديد   

مث أعطيت نتائج تقييم  .ات اليت ينبغي حتقيقهامن اجلوانب، وفقا للمؤشر 

نتائج هذه التقييمات إذا كان ال يزال هناك  .املتعلمني تقييما من قبل املعلم

الكثري من األخطاء يوفر املعلم التوجيه اخللفي للمتعلمني حبيث املتعلمني ميكن 

تكيفت مع املواد املستخدمة من قبل الباحثني  .قراءة الواقع دون وقف مرة أخرى

 .املواد، والكفاءات األساسية، واملؤشرات املستخدمة من قبل املعلم للغة العربية

  . األنشطةاليومية "أعمايل اليومية"املواد املستخدمة هي مسألة 

 Iدورة .3

تنفيذ هذه دعوى يف النظرية اليت مت احلصول عليها مسبقا أن هذا البحث من   

تتكون من عدة مراحل مبا يف ذلك التخطيط والتنفيذ خالل عدد من الدورات أو جولة 

 والتفكري يف كل دورة (مراقبة) واملراقبة

 خطة .أ

وكان من املخطط هذه الدراسة اليت ستجرى وفقا للهدف بضعة دورات من   

الباحثني يف كل دورة تتكون من اثنني من االجتماعات واألنشطة الفردية وتشمل 

  قبة العمل، والعمل من التفكريالتخطيط للعمل، والعمل، ومرا



 

 :ختطيط هي كما يلي/ يف إعداد  ةأنشطة أجراها باحث

 peer tutoringطريقة مع املعلم التخطيط أو اإلعداد لتطبيق  ةالباحثت ناقش. أ

 مع املعلم املواد اليت ستعطى ةلباحثت احدد. ب

تطبيقها يف تعلم  اليت peer tutoring ميالتعليستخدم طريقة (RPP)إعداد خطة الدرس. ج

 .القراءة على املتعلم

 peer tutoring ميالتعلطريقة حتديد وسائل االعالم اليت سيتم استخدامها يف تطبيق . د

 ياألنشطة مكتوبة بالتفصيل السيناريو هو خطة. سيناريو رشدمع امل ةالباحثجعلت . ه

 peer tutoring التعلمبطريقة اليت سيتم تنفيذها يف تعلم القراءة 

 راقبة للمعلم واملتعلماملتقدمي أدوات . و

 مهارة اختبار لقياسبإعداد أداة التقييم يف شكل مواد القراءة اليت سيتم استخدامها . ز

 القراءة الطالب

 االجرائي تنفيذ .ب

مع تنفيذ التعلم وفقا  ٢٠١٧أبريل  ٢٠و ٠٦، أي بتاريخ  ندورة عقدت اجتماعا

 :للخطط اليت مت إعدادها هي

 :ياألنشطة األول

 .فتح الباحثني لتحية مواضيعها .أ

 سأل الباحثون أن يقرأ البسملة معا يف التعلم املبكر .ب

 .الباحثون مراقبة النظافة والنظام والتحقق من احلضور فئة من املتعلمني .ج

 .الباحثون تشرتط على الطالب ليكونوا على استعداد ملتابعة املوضوعات .د



 

 .الغرض من الكفاءات املراد حتقيقها يف أنشطة التعلمشرح الباحثون  .ه

وأوضح الباحثون عن الدروس اخلصوصية األقران طريقة التعلم اليت سيتم استخدامها  .و

 .يف عملية التعلم

 :األنشطة األساسية.2

على ا البحث يف هذ peer tutoringطريقة بالتدريس  طريقةيف تطبيق  ةالباحثأما خطوات 

  : النحو التال

 أصدقائهيت هلم كفاءة ليعلم الاملرشدين  لتكون ٧ أشار املعلم) ١

 اليت سيتعلمها للمادة مطابقا رشدتدريب املعلم امل) ٢

 مجيع املتعلمنيباختصارإىل املواد  أو يقرأ يشرح املعلم) ٣

 طالب ٦-٥تتألف من كل فرقة أعضاء   عددو  فروق ٧تقسيم الطالب إىل ) ٤

 والتجويدألقراءة سواء من حيث النطق لأصدقائه  تعليم يبدأل رشديطلب املعلم امل) ٥

 حيتاجون إليه يتال فرقةيف كل  وحيضراملعلم أثناء عملية التعلم  فتش) ٦

يف هذه . الفرقاستمع غريها من و "أعمايل اليومية"مواد القراءة  أأو قر  فرقةتقرير كل ) ٧

 )رشد ال تشمل امل( فرقةعشوائيا من كل  يف القراءة تؤخذ املشغولاحلالة 

 اهلديةاملعلم  أعطي أفضل طريقة قراءته، يف هذه احلالة أّي فرقة تقييمب ملعلمقام ا) ٨

 .الفرقتشجيع التعلم جلميع ل

  .يقوم املعلم تقييمات للنشاط املقبل) ٩

 : النهايةاألنشطة  .١

 .النتائج املعلم وتعلم الطالب خلص من قبل الطالب .أ



 

 .الطالب التفكري يف عملية وخمرجات التعلم اليت مت القيام بهاملعلمني مع  .ب

لعملية التعليم والتعلم لوضع اجلولة ا املدرسني واملعلمني واملتعلمني توفر تقييم .ج

 املقبلة من أنشطة املتابعة

 .املعلمني مع الطالب إغالق الدرس مع الصالة .د

 اللقاء الثاني

تمر الدرس السابق باستخدام التعلم والتعليم يف هذا االجتماع الثاين كان أن يس  

استمرار املواد عن أعمايل اليومية كما هو احلال يف / بني األقران من خالل تكرار 

، احلق يف خمارج احلؤوفاالجتماع األول، املعلم األول اول قراءة النص باستخدام 

فعال نطق ذلك احلني كل ما تبقى ملتابعة، وهذا ما فعلت ذلك ميكن للمتعلمني 

 .النص العريب مع النطق السليم

 :على النحو التايل ةخطوات العمل اليت أجراها الباحث

 :األنشطة األولية .1

 .فتح الباحثني لتحية مواضيعها .أ

 سأل الباحثون أن يقرأ البسملة معا يف التعلم املبكر .ب

 .املتعلمنيالباحثون مراقبة النظافة والنظام والتحقق من احلضور فئة من  .ج

 .الباحثون شرح الكفاءات اليت جيب حتقيقها يف أنشطة التعلم .د

وأوضح الباحثون عن الدروس اخلصوصية األقران طريقة التعلم اليت سيتم  .ه

 .استخدامها يف عملية التعلم

  :األنشطة األساسية .2



 

ا البحث يف هذ peer tutoringطريقة بالتدريس  طريقةيف تطبيق  ةالباحثأما خطوات 

  على النحو التال

 أصدقائهيت هلم كفاءة ليعلم الاملرشدين  لتكون ٧أشار املعلم )١

 اليت سيتعلمها للمادة مطابقا رشدتدريب املعلم امل) ٢

 مجيع املتعلمنيباختصارإىل املواد  أو يقرأ يشرح املعلم) ٣

 طالب ٦-٥تتألف من كل فرقة عدد أعضاء  و  فروق ٧تقسيم الطالب إىل ) ٤

لقراءة سواء من حيث النطق لأصدقائه  تعليم يبدأل رشديطلب املعلم امل) ٥

 والتجويدأ

 حيتاجون إليه يتال فرقةيف كل  وحيضراملعلم أثناء عملية التعلم  فتش) ٦

. الفرقاستمع غريها من و "أعمايل اليومية"مواد القراءة  أأو قر  فرقةتقرير كل ) ٧

 )رشد ال تشمل امل( فرقةعشوائيا من كل  املشغولفي القراءة تؤخذيف هذه احلالة 

املعلم  أعطي أفضل طريقة قراءته، يف هذه احلالة أّي فرقة تقييمبملعلم قام ا) ٨

 .الفرقتشجيع التعلم جلميع ل اهلدية

  .يقوم املعلم تقييمات للنشاط املقبل) ٩

 :النهايةاألنشطة  .3

 كما تعميق املوادالبيتتوفر املدرسني وظائف  .أ

 .املعلمني مع الطالب إغالق الدرس مع الصالة .ب

 I      مراقبة الفصول عمل دورة .ج

قاءات مع املواد املقدمة يف الدورة األوىل عبارة  ٢يف تتكون املرحلة األوىل من   

) مراقبة(على املراقبة  .عن أعمايل اليومية، واألساليب املستخدمة هي املعلمني األقران

 .مشاكل أثناء عملية التعلم باستخدام املعلمني األقران ووجد الباحثون مشكلة أو



 

 :املشاكل اليت حتدث يف املعلم عند تقدمي طرق التدريس نظري ما يلي

 .املعلمون ليسوا قادرين على حتقيق أقصى قدر من الوقت وفقا للمحطة االذاعية .1

على سبيل  .ماملعلمون ليسوا قادرين على حتقيق أقصى قدر من تدابري تنفيذ التعل .2

املثال، بعد املعلم قراءة املواد والطالب ملتابعة اإلجراءات الالحقة أن املعلم جيب أن 

يف شكل رسائل وعالمات الرتقيم، ولكن هنا حىت مخارج احلروف تعطي متارين النطق

حبيث يكون يف الواقع الكثري  .يسأل املدرس الطالب لقراءة املواد من البداية إىل النهاية

 .لوقت يف تنفيذ هذا األسلوبمن ا

املعلم أيضا ال ميكن أن تشرتط على الطالب أن يكون االتفاق يف جمموعة واحدة،  .3

  .يتضح من العديد من الطالب الذين ال يزالون يلعبون ألعاب وليست خطرية يف التعلم

 :أما بالنسبة للمشاكل اليت حتدث يف املتعلم هي

 .كز يف عملية التعلموهناك بعض الطالب الذين ال تر  .1

 ال يزال هناك نقص خطري يف تعلم الطالب ومحاسهم لعملية التعلم .2

ال يوجد طالب كحد أقصى يف االستفادة من الوقت نظرا ألنشطة الربنامج التعليمي  .3

وميكن االستدالل على ذلك من وجود الطالب الذين هم أقل نشاطا وأداء  .احلالية

 إىل مناقشة موضوع األنشطة األخرى، باإلضافة

 ١ دورةانعكاس معاإلجرائي  .د

يف هذا أول عمل انعكاس الطبقة دورة أن الباحثني تفعل بعد استخدام أسلوب   

التعلم من األقران الدروس اخلصوصية هو تقييم التخطيط والعمل ونتائج مالحظات أو 

ال طائل منه  أوجه القصور اليت واجهتها خالل النشاط التعليمي الذي -أوجه القصور 

 .إلصالح املقبل

ووفقا للبحث الذي مت القيام به ميكن أن ينظر إليه أنه قبل لطريقة املعلمني األقران، 



 

٪، وبعد أن عقد ٣٦شخصا بنسبة  ١٥واملتعلمني الذين ميرون يف تعلم القراءة هناك 

قيق املتعلمني حت (٪٥٥( ٢٣كانت هناك زيادة طفيفة يف أن هناك   ١فعل فئة يف دورة 

 .إتقان

هي بالفعل جيدة،  ١من الوصف أعاله ميكن االستنتاج بأن نتائج الطبقة العمل يف دورة 

حنن حباجة  II بواسطة أل�ا خطة يف دعوى مجاعية دورة .ولكن ليس على النحو األمثل

 .I اىل عقد مراجعة املخطط لدورة

قيحات اليت مت على نتائج الدورة األوىل للتفكري، مث العديد من التن إستناد  

 :االتفاق عليها بني الباحثني واملربني العربية هي على النحو التايل

شرح سلسلة من اخلطوات التعلم من األقران الدروس للمعلمني حبيث املعلمني ميكن  .أ

 .أن نفهم حقا تسلسل اخلطوات

ل غرس الشعور باملسؤولية جتاه جمموعة من الطالب أن العالمة ال يشعر غري مبا .ب

 لصديقه

 .غرس الشعور باالحرتام سواء لألصدقاء أو الوقت املخصص للدروس التعلم .ج

احلفاظ على الشعور روح التعلم للمتعلمني من خالل منح مكافأة جلعل الطالب  .د

 سعيدة ونشطة يف عملية التعلم

تعلم من مرب للمتعلمني وكذلك التعاون بني امل) التغذية الراجعة(حتتاج لردود الفعل  .ه

  .من أجل معرفة مدى فهمهم للمواد التدريس يتم تسليمها

 الثانيةدورة .٣

 خطة .أ



 

بعد االنتهاء من االختبار يف الدورة األوىل، وميكن أن ينظر إليه أنه ال تزال هناك 

طالب الذين مل تنطبق عليهم املعايري اكتمال إجادة القراءة وبعد ذلك  ١٩

 .٢٠١٧مايو،  ٤ابريل و  ٢٧الثانية يوم  واصل النص العريب التعلم يف املرحلة

 :اخلطوات يف التخطيط القيام به يف تعلم عمل يف دراستهم على النحو التايل

 peer tutoringطريقة مع املعلم التخطيط أو اإلعداد لتطبيق  ةالباحثت ناقش. أ

 مع املعلم املواد اليت ستعطى ةلباحثت احدد. ب

تطبيقها  اليت peer tutoringالتعلميستخدم طريقة (RPP)إعداد خطة الدرس. ج

 .يف تعلم القراءة على املتعلم

 peerالتعلمطريقة حتديد وسائل االعالم اليت سيتم استخدامها يف تطبيق . د

tutoring 

السيناريو هو خطة األنشطة مكتوبة . سيناريو رشدمع امل ةالباحثجعلت . ه

 peer tutoring ميالتعلبطريقة القراءة اليت سيتم تنفيذها يف تعلم  يبالتفصيل

 راقبة للمعلم واملتعلماملتقدمي أدوات . و

 اختبار لقياسبإعداد أداة التقييم يف شكل مواد القراءة اليت سيتم استخدامها . ز

  القراءة الطالب مهارة

 أنشطة التنفيذ .ج

 االجتماع الثالث

أبريل،  ٢٧دورة العمل من الدرجة الثانية يف االجتماع الثالث الذي عقد يف األربعاء 

يف هذا االجتماع تدريس الفاعل هو  .٢٠:٤٥حيت  ٧:١٥ ،٢- ١خصة  ٢٠١٧

يف حني جتري املعلمني الفصول الدراسية املراقبة متابعة التدريس أجراها باحثون  .الباحث



 

 .وأعمال التعلم تضطلع �ا املتعلمني

 :خطوات العمل اليت أجراها الباحثون على النحو التايل

 :ياألنشطة األول .1

 .فتح الباحثني لتحية مواضيعها .أ

 .سأل الباحثون الطبقة الرئيس أن يؤم حضره مجيع املتعلمني .ب

 .الباحثون شرح الكفاءات اليت جيب حتقيقها يف أنشطة التعلم .ج

ية األقران طريقة التعلم اليت سيتم استخدامها وأوضح الباحثون عن الدروس اخلصوص .د

 يف عملية التعلم

 

 :األنشطة األساسية .2

على النحو ا البحث يف هذ peer tutoringتعليم  طريقةيف تطبيق  ةالباحثأما خطوات 

 :التال

 أصدقائهيت هلم كفاءة ليعلم اللتكون املرشدين  ٧أشار املعلم ) ١

 اليت سيتعلمها للمادة رشدمطابقاتدريب املعلم امل) ٢

 مجيع املتعلمنيإىل  باختصاراملواد  أو يقرأ يشرح املعلم) ٣

 طالب ٦- ٥تتألف من كل فرقة عددأعضاء  فروقو  ٧تقسيم الطالب إىل ) ٤

 والتجويدألقراءة سواء من حيث النطق لأصدقائه  يبدأ تعليمل رشديطلب املعلم امل) ٥

 حيتاجون إليه يتال فرقةيف كل  وحيضراملعلم أثناء عملية التعلم  فتش) ٦

يف هذه . الفرقاستمع غريها من و "أعمايل اليومية"مواد القراءة  أأو قر  فرقةتقرير كل ) ٧



 

 )رشد ال تشمل امل( فرقةعشوائيا من كل  املشغولفي القراءة تؤخذاحلالة 

اهلدية علم امل أعطي أفضل طريقة قراءته، يف هذه احلالة أّي فرقة تقييمب ملعلمقام ا) ٨

 .الفرقتشجيع التعلم جلميع ل

  .يقوم املعلم تقييمات للنشاط املقبل) ٩

 :النهايةاألنشطة  .3

بتوجيه من الباحثني وتعكس الطالب على  .املعلم يسأل عن احملتوى، ودرس القراءات .أ

 .األنشطة اليت مت تنفيذها

 باالدعاءمع الطالب إغالق الدرس  املعلمني .ب

 الرابع اللقاء

 :ي األنشطة األول .1

 .فتح الباحثني لتحية مواضيعها .أ

 .سأل الباحثون الطبقة الرئيس أن يؤم حضره مجيع املتعلمني .ب

 .الباحثون شرح الكفاءات اليت جيب حتقيقها يف أنشطة التعلم .ج

وأوضح الباحثون عن الدروس اخلصوصية األقران طريقة التعلم اليت سيتم استخدامها  .د

 .التعلميف عملية 

 :األنشطة األساسية .2

على النحو ا البحث يف هذ peer tutoring طريقة تعليميف تطبيق  ةالباحثأما خطوات 

 :التال



 

 أصدقائهيت هلم كفاءة ليعلم اللتكون املرشدين  ٧أشار املعلم ) ١

 اليت سيتعلمها للمادة رشد مطابقاتدريب املعلم امل) ٢

 مجيع املتعلمنيباختصارإىل املواد  أو يقرأ يشرح املعلم) ٣

 طالب ٦-٥تتألف من كل فرقة أعضاء   عددفروق و  ٧تقسيم الطالب إىل ) ٤

 والتجويدألقراءة سواء من حيث النطق لأصدقائه  يبدأتعليمل رشديطلب املعلم امل) ٥

 حيتاجون إليه يتال فرقةيف كل  وحيضراملعلم أثناء عملية التعلم  فتش) ٦

يف هذه . الفرقاستمع غريها من و "أعمايل اليومية"مواد القراءة  أر أو ق فرقةتقرير كل ) ٧

 )رشد ال تشمل امل( فرقةعشوائيا من كل  املشغول يف القراءة تؤخذاحلالة 

اهلدية املعلم  أعطي أفضل طريقة قراءته، يف هذه احلالة أّي فرقة تقييمب ملعلمقام ا) ٨

 .الفرقتشجيع التعلم جلميع ل

 .تقييمات للنشاط املقبليقوم املعلم ) ٩

 :النهايةاألنشطة  .3

بتوجيه من الباحثني وتعكس الطالب  .املعلم يسأل عن احملتوى، ودرس القراءات .1

 .على األنشطة اليت مت تنفيذها

  باالدعاءاملعلمني مع الطالب أغلقت الدروس .2
  

  II المالحظة الدرجة عمل دورة .ج

املواد املقدمة يف الدورة الثانية تدور حول  .يف الدورة الثانية يتكون من دورتني  

احلياة اليومية الطريقة املستخدمة هي تعلم الدروس اخلصوصية األقران اليت يف اجللسة 

السابقة من الباحثني تقدمي بالفعل حملة عامة للطالب حول كيفية عملية التعلم باستخدام 



 

 .الدروس اخلصوصية األقران طريقة التعلم

، وهذه املرة الطالب تبدو أكثر II الحظات اليت أجراها باحثون يف دورةوبناء على امل

وهو يهدف إىل االطالع على نتائج زيادة يف تعليم اللغة  .حيوية ومحاسة يف التعلم

 .العربية، وخاصة يف حتسني الكفاءة قراءة النصوص العربية

مني يعرفون خالل أنشطة التعلم حتدث الباحثون احلصول على حقيقة أن املتعل  

بالفعل عن الدروس اخلصوصية األقران أسلوب التعلم يبدو من أن يكون الطالب قادرين 

املتعلمني وعادة ما تكون سلبية املتعلمني النشط  .على إجراء البحوث مع تعليمات ممتازة

بدأت بالفعل املوجودين هناك يف اجللسة السابقة ال ميكن أن تعمل جنبا إىل جنب، 

وأحيانا نقلل هلا، واآلن وقد بدأ الطالب للعمل معا وحتفيز بعضهم البعض وكذلك مت 

علم، وكان املعلمون أيضا املتعلمني استمع جبدية لصديقه يف ذلك الوقت لتعلم القراءة امل

قادرة على شرط الطالب على التعلم معا، شهدت املتعلمني زيادة يف القراءة، مثل نطق 

ا�اور النطق احلروف والتجويد، وليس وقف املخرج، وكان قادرا على التمييز خمرج احلروف

 .بكلمة قليال-مرة أخرى يف القراءة، وكانت قادرة حىت على ترمجة قليال

أنشطة التعلم تأخذ بأنه ) سونرين سوجيأمي( شابه للمعلمني السرد العربيةوهو م  

املتعلمني مكان متحمس واحلماس يف التعلم، واملتعلمني قادرين على قراءة بطالقة، وليس 

باإلضافة أيضا املتعلمني ال ختجل .بطالقة ودقة مخرجوقف وكان قادرا على قراءة الرسائل

املتعلمني أيضا تشارك بنشاط يف عملية  .ءة النص العريببعد اآلن، وأكثر ثقة يف قرا

ا�اورة وقادرون على التمييز بني القصري طول خمارجالتعلم، واملتعلمني قادرين على التمييز 

  .التجويد وضوحا



 

 II دورة انعكاس باإلجرائي .د

 يف الطبقة العمل هذه الدورة الثانية من انعكاس أن الباحثني تفعل بعد استخدام  

التعلم الدروس اخلصوصية األقران هي من يعرف مالحظة أنه يف الدورة األوىل، والطالب 

٪، والطالب الذين مل يكملوا ٥٥شخصا بنسبة  ٢٣الذين أمتوا الدراسة العديد من مثل 

فئة باستخدام نفس II٪، وبعد ذلك عمل دورة45شخصا بنسبة  ١٩ما ال يقل عن 

والتعلم الباحثون استخدام اخلطوات اليت ختتلف  األسلوب الذي لند أساليب التدريس

 ٣٧يف املرحلة الثانية، وهناك  .عن الدورة األوىل تعلم، هناك حتسن كبري مقارنة مبا سبق

 ٥٪ ونسبة الطلبة الذين مل يكملوا ما يصل اىل ٨٨املتعلمني الذين حيققون إتقان مع 

 .٪١٢أشخاص مع نسبة 

يتضح  .إجادة القراءة من الطالب قد ازداد مما سبق ميكن أن يكون مفهوما أن  

قيمة املتعلم قد التقى مؤشرات القراءة وفقا لعالمات الرتقيم، والتجويد من متوسط 

وميكن أن خنلص إىل أن هذه الدورة  .الصحيح وعلى حنو سلس دون وقف مرة أخرى

وهكذا، فإن  .يدتنفيذ أساليب التعلم والتعليم بني األقران تعمل بشكل ج .الثانية بنجاح

تطبيق الدروس اخلصوصية األقران طريقة التعلم يف املرحلة الثانية ميكن حتسني مهارات 

  .ومع جناح هذه الدورة الثانية، والكتاب ال تتطلب دورات الحقة .القراءة لدى املتعلمني

 تحليل البيانات. ج

يها عن طريق يف الفصل الرابع، فإن الكاتب حتليل البيانات اليت مت احلصول عل  

بندر المبونج �دف إثبات  ٣األزهرعالية الاملدرسة املالحظة واملقابلة واالختبار والتوثيق 

 .واختبار صحة قد قدم منها من قبل املؤلف



 

أساليب التعلم الدروس اخلصوصية الند لتحسني القراءة الكفاءة بني الطالب   

وكانت هذه الدورة ناجحة، على الرغم  ٢بندر المبوجنبدر فعلت الثنوية ٣األزهراملدرسة 

من أن التنفيذ ال يزال هناك نقص يف التعلم، ولكن يف كل دورة تقام التحسينات للدورة 

 .املقبلة

 مقاييس النتائج يف الدورة األوىل .1

من مالحظة أن يفعل الباحثون يف الطبقة العمل يف املرحلة األوىل هو أن التعلم   

لتعلم من األقران الدروس اخلصوصية يدل على منط التعلم من خالل استخدام أسلوب ا

املربني ال تعظيم خطوات هذه  .قيد التشغيل بالفعل ولكن ليس إىل أقصى حد ممكن

الطريقة مؤشرا على عدم وجود متاسك بني الطالب وأيضا هناك املتعلمني الذين يلعبون 

 .ألعاب وليست خطرية يف التعلم

من املعلمني األقران يف حتسني الكفاءة القراءة للطالب استجابة الطالب للدراسة   

وسيتم تعزيز ذلك من خالل البيانات يف  .يف املرحلة األوىل هي معايري دخول جيدة جدا

 .اجلدول التايل

  



 

  

  ٤.٤الجدول 

  في دورة األولي peer tutoringخدام طريقة تعليم بيانات مهارة القراءة باست    

ة نويّ االثّ  ٣األزهر مدرسةلدي تالميذ الصف العاشر " أعمالي اليومية " في المادة 

  بونجنر الانداب
No. NAMA KKM NILAI KETERANGAN 
1. Adelia Damayanti 70 87 Tuntas 
2. Adhit Ari Saputra 70 60 Tidak Tuntas 
3. Aisyyafira Kamila Balqis 70 86 Tuntas 
4. Alfi Lutfiani 70 82 Tuntas 
5. Alifia Putri Zahra 70 65 Tidak Tuntas 
6. Amalia Puspita 70 93 Tuntas 
7. Anggita Putri Pratiwi 70 69 Tidak Tuntas 
8. Anifatul Diah Wulandari 70 70 Tuntas 
9. Annisa Nur Zavier 70 68 Tidak Tuntas 
10. Armeylia Putri 70 75 Tuntas 
11. Arni Maulina Saputri 70 65 Tidak Tuntas 
12. Ayu Tamara Sari 70 72 Tuntas 
13. Bagas Harja Yudhanta 70 69 Tidak Tuntas 
14. Chiko Saputra Zainudin 70 64 Tidak Tuntas 
15. Chintia Sindi Chania Primadina 70 72 Tuntas 
16. Dian Rifani Muthia 70 68 Tidak Tuntas 
17. Dinah Fauziah 70 85 Tuntas 
18. Dinda Asari 70 69 Tidak Tuntas 
19. Dita Rahmaini 70 85 Tuntas 
20. Ica Nur Halimah 70 65 Tidak Tuntas 
21. Idham Kholid 70 83 Tuntas 
22. M.Alfajri Sarnubi 70 82 Tuntas 
23. M.Ferdyan Nugraha 70 56 Tidak Tuntas 
24. M.Putra Pratama 70 73 Tuntas 
25. Mahesa Dimas Adjie P. 70 69 Tidak Tuntas 
26. Marisha Az-Zahra 70 80 Tuntas 
27. Muhammad Fachri Arifin 70 65 Tidak Tuntas 
28. Muhammad Khalifah Yahsan 70 85 Tuntas 
29. Muhammad Abdi Panuntun 70 65 Tidak Tuntas 
30. Muhammad Rifaldi Wijaya 70 75 Tuntas 
31. Nabilla Zahra 70 80 Tuntas 
32. Nova Risky Ardhian Bella P. 70 86 Tuntas 
33. Nurul Aulia Putri 70 79 Tuntas 
34. Octa Viorica Aulia Putri 70 65 Tidak Tuntas 
35. Putri Alshira Diana 70 83 Tuntas 
36. Riski Tegar Jaya Pratama 70 62 Tidak Tuntas 



 

37. Sadam Pramana 70 75 Tuntas 
38. Stevani Aldini Ramadhan 70 65 Tidak Tuntas 
39. Takas Yolanda 70 65 Tidak Tuntas 
40. Tara Panca Putri 70 79 Tuntas 
41. Tari Panca Putri 70 65 Tidak Tuntas 
42. Zalshabilla Jenspriyanti 70 85 Tuntas 
 Tuntas  23 orang (55%) 
 Tidak Tuntas  19orang (45 %) 

لدي تالميذ الصف العاشر قائمة النتائج االختبار مهارة القراءة دورة األويل : املصدر 

  بونجنر الانداب ةنويّ االثّ  ٣األزهرمدرسة 

  ٤.٧الجدول     

 ٣األزهر مدرسةخالصة نتائج اختبار مهارة القراءة لدي تالميذ الصف العاشر 

في دورة األولي بونجنر الاندابة نويّ االثّ   

Kemahiran Menulis Jumlah Peserta 
didik Jumlah Pesentase (%) 

1 Tuntas 23 55 % 
2 Tidak Tuntas 19 45 % 

Jumlah Total 42 100 % 

  

بيانات من اجلدول أعاله يبني أن نتائج املتعلمني إجادة القراءة النص ستنادا إىل ا  

العريب باستخدام الدروس اخلصوصية األقران طريقة التعلم يف املرحلة األوىل زادت من 

 I ٪ يف دورة٥٥٪ واليت من املقرر أن ترتفع إىل ٣٦من  .مرحلة ما قبل االختبار من قبل

وبالتايل فإنه من الضروري  .احثون اهلدف املنشودهذا هو النجاح ولكن مل يتوصل الب

 تقييم لتحسني النشاط التايل

 II يف دورة االجرائي نتائج .2

هو متابعة العمل األول، وتركز هذه اإلجراءات على الطالب أن  IIدورةاالجراءيف   

منط التعلم هو بالفعل على  .تكون أكثر نشاطا يف التعلم حبيث حققت أهداف التعلم



 

تبدأ املتعلمني لتظهر نشاطا يف الربامج التعليمية والتعاون بني اجلماعات كان  .وساققدم 

جيرؤ على قراءة قدما  .واضحا التعلم، وبدأ يكون بارعا يف قراءة النص العريب دون وقف

وطالقة يف النطق، وكان قادرا على ترمجة قليال  احلروفخمارج دون أي أخطاء يف نطق 

 .بني اجلمل

ج الربنامج التعليمي ملعرفة النص العربية إجادة القراءة من املتعلمني من نتائ  

 )٪١٢(٪ والذي مل يكمل مخسة أشخاص ٨٨أو  ٣٧والدارسني الذين كاملة 

  .هنا هو اختبار البيانات إجادة القراءة من الطالب يف الدورة الثانية

  4.8الجدول 

  في دورة الثانية Peer Tutoringخدام طريقة تعلم بيانات مهارة القراءة باست

 ةنويّ االثّ ٣ األزهر مدرسةلدي تالميذ الصف العاشر  "الحياة اليومية" في المادة 

  بونجنر الانداب

No. NAMA KKM NILAI KETERANGAN 
1. Adelia Damayanti 70 90 Tuntas 
2. Adhit Ari Saputra 70 79 Tuntas 
3. Aisyyafira Kamila Balqis 70 90 Tuntas 
4. Alfi Lutfiani 70 85 Tuntas 
5. Alifia Putri Zahra 70 68 Tidak Tuntas 
6. Amalia Puspita 70 95 Tuntas 
7. Anggita Putri Pratiwi 70 80 Tuntas 
8. Anifatul Diah Wulandari 70 75 Tuntas 
9. Annisa Nur Zavier 70 78 Tuntas 
10. Armeylia Putri 70 80 Tuntas 
11. Arni Maulina Saputri 70 69 Tidak Tuntas 
12. Ayu Tamara Sari 70 75 Tuntas 
13. Bagas Harja Yudhanta 70 82 Tuntas 
14. Chiko Saputra Zainudin 70 75 Tuntas 
15. Chintia Sindi Chania Primadina 70 80 Tuntas 
16. Dian Rifani Muthia 70 75 Tuntas 
17. Dinah Fauziah 70 90 Tuntas 
18. Dinda Asari 70 75 Tuntas 
19. Dita Rahmaini 70 87 Tuntas 
20. Ica Nur Halimah 70 69 Tidak Tuntas 



 

 

لدي تالميذ الصف العاشر قائمة النتائج االختبار مهارة القراءة دورة الثانية : املصدر 

  بونجنر الانداب ةنويّ االثّ  ٣األزهر مدرسة

   

21. Idham Kholid 70 86 Tuntas 
22. M.Alfajri Sarnubi 70 85 Tuntas 
23. M.Ferdyan Nugraha 70 71 Tuntas 
24. M.Putra Pratama 70 80 Tuntas 
25. Mahesa Dimas Adjie Pamungkas 70 75 Tuntas 
26. Marisha Az-Zahra 70 84 Tuntas 
27. Muhammad Fachri Arifin 70 69 Tidak Tuntas 
28. Muhammad Khalifah Yahsan 70 90 Tuntas 
29. Muhammad Abdi Panuntun 70 75 Tuntas 
30. Muhammad Rifaldi Wijaya 70 78 Tuntas 
31. Nabilla Zahra 70 84 Tuntas 
32. Nova Risky Ardhian Bella Putra 70 90 Tuntas 
33. Nurul Aulia Putri 70 80 Tuntas 
34. Octa Viorica Aulia Putri 70 75 Tuntas 
35. Putri Alshira Diana 70 85 Tuntas 
36. Riski Tegar Jaya Pratama 70 67 Tidak Tuntas 
37. Sadam Pramana 70 76 Tuntas 
38. Stevani Aldini Ramadhan 70 85 Tuntas 
39. Takas Yolanda 70 75 Tuntas 
40. Tara Panca Putri 70 80 Tuntas 
41. Tari Panca Putri 70 80 Tuntas 
42. Zalshabilla Jenspriyanti 70 90 Tuntas 
 Tuntas  37 orang (88%) 
 Tidak Tuntas  5orang (12 %) 



 

٤.٧الجدول     

 ٣األزهر مدرسةخالصة نتائج اختبار مهارة القراءة لدي تالميذ الصف العاشر 

في دورة الثانية بونجنر الاندابة نويّ االثّ   

Kemahiran Menulis Jumlah Peserta 
didik Jumlah Pesentase (%) 

1 Tuntas 37 88 % 
2 Tidak Tuntas 5 12 % 

Jumlah Total 42 100 % 

  

استنادا إىل بيانات من اجلدول أعاله يبني أن نتائج الكفاءة لقراءة النص العريب 

مت زادت من الدورة II  نظري التعلم يف دورة من املتعلمني باستخدام الدروس اخلصوصية

األوىل على الرغم من أنه ال تزال هناك بعض الطالب الذين مل يكتمل، ولكن بالفعل 

ناجحة أل�ا قد وصلت إىل اهلدف املطلوب من قبل الباحثني اليت وصلت إىل أكثر من 

  .٪ يف الدورة الثانية٨٠

 مناقشة. د

حتتوي هذه املناقشة وصفا وشرحا لنتائج البحث والعمل الفصول الدراسية اليت   

سونرين سوجيأمي(الصف العاشر أجراها باحثون يف التعاون بني الباحثني واملربني العربية 

 .واملسائل اليت نوقشت يف املناقشة هو ذات الصلة البحوث)

اخلصوصية األقران طريقة  اإلجراءات املتخذة من قبل املربني باستخدام الدروس  

حيث أكد التعلم للمتعلمني النشط يف التعلم يف الفصول الدراسية، واملتعلمني  .التعلم

االكتناز للمساعدة صديقه الذي ال يتقن القراءة، والنتائج قد تساعد املربني لتحسني 

جراء يف ويتم هذا اإل .استجابة الطالب لتدريس مهارات اللغة العربية، وخاصة يف القراءة



 

 الثّاويّة  ٣ األزهرمدرسة  يف اجتماعات، وقد مت تطبيق هذا التعلم ٤دورتني اليت تتطلب 

 .بونجنر الانداب

وردا على إجادة القراءة من املتعلمني للغة العربية يف الدراسة كانت حمدودة من   

 .احملققنيقبل العديد من املؤشرات اليت مت االتفاق عليها بشكل مشرتك بني املعلمني مع 

يف سلوك كل دورة زاد توصل كال االستجابة ونتائج القراءة الكفاءة يف اللغة العربية اليت 

٪ ٨٨من  االستجابة الثانية ودورة) جيد جدا(٪ ٥٥هي املرحلة األوىل من االستجابة 

 .)جيد(

  ٤.٨الجدول 

 ٣األزهر مدرسةتغييرات نتائج اختبار مهارة القراءة لدي تالميذ الصف العاشر 

بونجنر الانداب ةنويّ االثّ   

No Nama KKM 
Nilai 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 
1 Adelia Damayanti 70 85 87 90 
2 Adhit Ari Saputra 70 60 60 79 
3 Aisyyafira Kamila B. 70 72 86 90 
4 Alfi Lutfiani 70 80 82 85 
5 Alifia Putri Zahra 70 65 65 68 
6 Amalia Puspita 70 90 93 95 
7 Anggita Putri Pratiwi 70 65 69 80 
8 Anifatul Diah Wulandari 70 62 70 75 
9 Annisa Nur Zavier 70 60 68 78 
10 Armeylia Putri 70 68 75 80 
11 Arni Maulina Saputri 70 85 65 69 
12 Ayu Tamara Sari 70 64 72 75 
13 Bagas Harja Yudhanta 70 65 69 82 
14 Chiko Saputra Zainudin 70 50 64 75 
15 Chintia Sindi Chania P. 70 60 72 80 
16 Dian Rifani Muthia 70 68 68 75 
17 Dinah Fauziah 70 50 85 90 
18 Dinda Asari 70 82 69 75 
19 Dita Rahmaini 70 85 85 87 
20 Ica Nur Halimah 70 62 65 69 
21 Idham Kholid 70 79 83 86 



 

22 M.Alfajri Sarnubi 70 69 82 85 
23 M.Ferdyan Nugraha 70 54 56 71 
24 M.Putra Pratama 70 65 73 80 
25 Mahesa Dimas Adjie P. 70 65 69 75 
26 Marisha Az-Zahra 70 60 80 84 
27 Muhammad Fachri A. 70 62 65 69 
28 Muhammad Khalifah Y. 70 85 85 90 
29 Muhammad Abdi P. 70 68 65 75 
30 Muhammad Rifaldi W. 70 68 75 78 
31 Nabilla Zahra 70 70 80 84 
32 Nova Risky Ardhian B. 70 85 86 90 
33 Nurul Aulia Putri 70 65 79 80 
34 Octa Viorica Aulia Putri 70 63 65 75 
35 Putri Alshira Diana 70 80 83 85 
36 Riski Tegar Jaya P. 70 50 62 67 
37 Sadam Pramana 70 65 75 76 
38 Stevani Aldini R. 70 62 65 85 
39 Takas Yolanda 70 62 65 75 
40 Tara Panca Putri 70 75 79 80 
41 Tari Panca Putri 70 72 65 80 
42 Zalshabilla Jenspriyanti 70 85 85 90 
 Tuntas  15 orang(36%) 23 orang(55%) 37orang(88%) 
 Tidak tuntas  27 orang(64%) 19 orang(45%) 5 orang (12%) 
      

الرسم البياين من جدول السابقة نري ترقية نتائج االختبار مهارة القراءة املتعلم يف  

 التايل

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  الرسم البياني نسبة اكتمال الطالب ٤.٢الصورة 

 
 

على الرسم البياين أعاله ميكن أن نرى أن نتائج األحباث اليت مت القيام به  إسنادا  

 ةنويّ االثّ  ٣األزهر درسةااملبA6  العاشر يدل على أن إجادة القراءة من الطالب يف الصف

 peer قبل استخداماألولية زادت من البيانات  ٢٠١٦/٢٠١٧بونج يف نر الانداب

tutoringعلى البيانات  .، مث بعد تنفيذ املعلم طريقة لند يف دورة األوىل والدورة الثانية

يف  peer tutoringالتعلم طريقة األولية تبني أن إجادة القراءة من املتعلمني قبل استخدام 

املتعلمني  ٤٢ بونج هي مننر الانداب ةنويّ االثّ  ٣ األزهردرسة ااملبA6      العاشر الصف

الطالب  ٢٧، يف حني بلغت ناقصة إىل )٪٣٦(طالبا  ١٥الذين جيتازون جمموع 

  العاشر وعالوة على ذلك، بعد تنفيذ طريقة التدريس األقران يف الصف). ٪٦٤(

A6بونج يف الدورة األوىل أن إجادة القراءة من الطالب نر الانداب الثّانويّة  ٣األزهر درسةمب

طالبا  ٢٣املتعلمني الذين أكملوا بلغ جمموعها  ٤٢عليها نتيجة لذلك اليت مت احلصول 

وعالوة على ذلك، ). ٪٤٥(طالبا  19والطالب الذين مل يتم إكمال مرقمة  )٪٥٥(
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املتعلمني  ٤٢الدورة الثانية من قراءة إتقان الطالب اليت مت احلصول عليها نتيجة لذلك 

طالب  ٥طالب الذين مل يكمل والبالغة وال )٪٨٨(طالبا  ٣٧الذين جيتازون جمموعه 

من زيادة  هلا مهارة القراءة نتيجة peer      tutoringطريقة تعليم يعنيبعد تنفيذ.)٪١٢(

 ٪٥٢ وهيكبرية دورة األوىل والدورة الثانية البيانات األولية

طريقة من خالل تنفيذ من نتائج البحث وحتليل البيانات ميكن أن خنلص إىل أنه   

درسة مبA6 العاشر حتسني مهارات القراءة لدى الطالب يف الصف peer tutoringتعليم 

 .بونجنر الانداب ةنويّ االثّ  ٣ األزهر

 

  



 

  الباب الخامس

  الخالصة واإلقتراحات واإلختتام

 الخالصة   . أ

طريقة من خالل تنفيذ من نتائج البحث وحتليل البيانات ميكن أن خنلص إىل أنه 

 6العاشر ميكن حتسني مهارات القراءة لدى الطالب يف الصفpeer tutoringتعليم 

IPAبونجنر الاندابالثّانويّة ٣األزهردرسة امل.  

  42من أنpeer tutoringطبيقطريقة تعليم تقبل  ويتضح ذلك من البيانات األويل

 ٢٧مل حيصلوا نتاج الكاملةالذين ، و ) %٣٦( طالبا 15حصلوا نتاج الكاملةالذين طالبا

 IPA شرلدى تالميذ الصف العا peer tutoringبيق طريقة تعليم تطبعد و  .) %٦٤( طالبا

لطالب حصل لالقراءة  مهارةفي الدورة األوىل أن المبوجنندار ابالثّانويّة  3رمبدرسة األزه6

مل حيصلوا الذين ، و ) %٥٥( طالبا٢٣حصلوا نتاج الكاملةالذين طالبا 42مننتيجة العلي 

لطالب حصل لالقراءة  مهارةالدورة الثانية أن مث يف ).  %٤٥( طالبا  ١٩نتاج الكاملة

مل الذين ، و ) %٨٨( طالبا٣٧حصلوا نتاج الكاملةالذين طالبا  42مننتيجة العلي 

مهارة نتيجةpeer tutoringطريقة تعليم يعنيبعد تنفيذ.) %١٢ (طالبا ٥حيصلوا نتاج الكاملة

  ٪٥٢وهيكبرية األوليةدورة األوىل والدورة الثانيةمن البيانات زيادة  هلاالقراءة

  اتقتراحاال  . ب

 الباحثة بعضنفذت مث قدمت  االجرائيالذي قدعلى نتائج البحث  استنادا

القراءة النص  ترقية مهارةنتائج تعلم الطالب، خاصة يف قية يف حماولة لرت .االقرتاحات

  :ةكما يلي االقرتاحات من الباحثبعض ، قدمت ةالعربياللغة 

  

 معلم درس اللغة العربية .١



 

  :يف تعليم مهارة القراءة 

ميكن أن تقلل التشبع من املتعلم يف peer tutoringقدرة املعلم علي تطبيق طريقة تعلم   . أ

 .يكون مزيدا التعلم يف كل موضوع فرعي من املتعلم يجةنتردود و  التعلم، لذلك

 املتعلم  مهارة القراءة حسنيممارسة مستمرة مع التوجيه الالزم لت اعطاءوميكن للمعلم   . ب

 ترقية مهارةملتعلم كدعم هلم حبيث تكون قادرة على اعطاء الدافع إليالمعلم يلزمل  . ت

 القراءة

 بونجالنندار ابالثّانويّة  3األزهار مبدرسةاملتعلم  .٢

  :أوصي الباحثة للمتعلم يف التعلم 

 .مهارة القراءة اجليدةقادرا علي التعاون يف التعلم، وال كثري املزاح، فحصل إيل نتيجة   . أ

الزم اإلهتمام باجلد ما شرح املعلم واملرشد حني عملية التعلم االرشاد، والزم    . ب

 .الرتكيز

جناح  ألن يف هذه الطريقة اجلماعة يفمسؤولة الدافعو  أن يكون بعضها البعضيلزم   . ت

 .الفرد هو من مسؤولية ا�موعة

 

  ختتاماال, ج

وشكرا هللا برمحته تتم الباحثة يف كتابة هذه الرسالة مد هللا رب العاملني، محدا احل  

  .العلمية

الرسالة يف هذه  والنقصاناألخطاء، واملخالفات فيها أنه ال تزال ت الباحثة عرتفا

االقرتاحات و النقد ولذالك ترجو إيل  حمدودةالباحثة  قدرةومعرفة ،وهذا بسببالعلمية

  .منكم

  



 

سالة العلمية نافعا خاصة للباحثة رجاء الباحثة هو عسي أن يكون هذه الر   

 .آمني يارب العاملني. وجلميع القارئني، عسي اهللا يباركنا يف كل حال
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Siswa sedang membentuk kelompok untuk belajar dengan masing-masing tutor 

 
 
Tutor sedang mengajari teman-temannya membaca teks B.Arab 



 

 
 
 

 
 
Tutor sedang mengajari teman-temannya 
 

 
Guru hadir bagi kelompok yang membutuhkan 
 



 

 
Guru mengamati aktivitas pembelajaran dan memantau masing-masing kelompok 

  



 

 المادة الدراسية 

 اْليَـْوِميَّة
ْ
اِلي

َ
 َأْعم

بـَْعَد َذِلَك أَُذاِكُر ُدُرْوِسْي . ُمثَّ أَُنظُِّف َسرِْيرِْي َوُخْرَفِيتْ النـَّْوم. َأْستَـْيِقُظ الّساَعَة  الرَّابَِعة َصَباًحا

َأِيبْ َوَأِخْي لُِنَصلِّي  َوِيف الرَّابَِعِة َوَعْشِر َدقَاِئق اَْذَهُب ِإَىل اْلَمْسِجِد َمعَ . ِيف ُغْرَفِة اْلُمطَا َلَعِة 

 اْلَفْجَر ُهَناكَ 

فـَيَـْغِسُل  الَسَيارََة ِيف  أَمَّا َأِيبْ . أَقْـَرأُ اْلُقْراَن ُمثَّ َأْكُنُس الُغَرف لِبَـْيِيتْ , الَ أَنَاُم بـَْعَد الصَّالَة 

ِيف السَّاِدَسة ِإالَّ . اْلَمْطَبخِ  َوَأِخْي يـَْغِسُل الصُُّحْوَن ِيف , َو أُمِّْي تُِعدُّ اْلُفطُْور, َساَحة اْلبَـْيتِ 

َو , أَنَا. اَْلُفُطْور َجاِهٌز ِيف السَّاِدَسةِ . َأْسَتِحمُّ ِيف احلَْمَّاِم َوالَ أَْنَسى َأْن َأْغِسُل َأْسَناِينْ , الرُّْبع

أَْذَهُب ِإَىل , فَحنُْن نـَتَـَناَوُل اْلُفطُْور َمًعاِيف السَّاِدَسة َو النِّصْ , َو َأِخيْ , َو أُمِّيْ , َأِيبْ 

, ِيف اْلَمَساءِ . َو أَْرِجُع ِمَن اْلَمْدَرَسِة ِيف السَّاَعة الثّانَِية نـََهارًا. اْلَمْدَرَسِة َماِشًيا َمَع َأِخيْ 

َو  أَتـََعلَّمُ , َوبـَْعَد اْلَعَشاِء َو اْلِعَشاء. أَْلعُب ُكرَّة اْلَقَدم َمَع َأْصِدقَاِئْي ِيف اْلَمَداِن َجاِنَب بـَْيِيتْ 

ِيف التَّاِسَعِة . ُمثَّ َأَشاِهُد التـِّْلَفاَز حلََْظًة َمَع ُأْسَرتِيِفي ُغْرَفِة اْجلُُلْوس. َأْعَمل َواِجَب اْلَمْنزِلِ 

.َهَكَذا أَْعَماِيلْ اْليَـْوِميَّة.أَنَامُ ,لَْيًال   

اْليَـْوِميَّة اةُ يَ حَ لْ أَ   

ُمهاَ َسَكَنا ِيف قـَْريٍَة . زرناَ جدِّْي َوجدَِّيتْ ُهَناكَ .  اْلَقْريَةِ ِىف اْألُْسُبِع ْاملاِض َذَهْبُت َمَع ُأْسَرِيتْ ِيف 

ْيت ِخبُضْورنا. َقرِيـَْبٍة مْن َجبٍل يعِينْ يف اْلَمْنِطقِة اجلبليَّةِ  .وحنن فرحنا بلقائهما, فرح جدِّ وجدَّ  



 

حنُن , أِيبْ َو جدِّي إىل اْلمْزرعةِ َذَهْبُت مع , ِىف الصَباِح اْلَباِكرِ . مكْثناَ يف القريِة ثال ثَة أيَّام

ُحْوَن اآلخرون. زرعنا األرزَّ  , يف اَلمَساءِ . ُهْم زرعْوا األرّز يف مزرعهم, وََكَذا لّك الَفالَّ

.َساَعْدُت جدِّ َعَلى إْطعام املواشْي غنٍم َو بقٍر و الدجاج  

ِيتْ ِىف اْلبْيتِ  ُمثَّ طََبْخَن  , ظَّْفَن اْلبْيت والسَّاَحةُهنَّ نَ . اّما ُأخِيتْ َفَساَعَدْت أّمْي َو جدَّ

.حنن رَجْعنا ِإىل بـَْيِتَناِىف اْلَمِديْـَنة َمْسُرْورِْينَ , بـَْعَد َثال ثة أيَّام. اَألْطِعَمَة ِيف اْلَمْطَبخِ   

 

  



 

  ١المالحق 

 اطار المراقبة

 . بندر المبونج ٣أحوال مدرسة العالية األزهار  .١

 . بندر المبونج ٣العالية األزهار  حالة البنية التحتية يف مدرسة .٢

مهارة معلم اللغة العربية يف تطبيق طريقة تلم االرشاد باألرقان يف عملية التعلم  .٣

 .القراءة

 .حيوية املتعلم يف عملية التعلم االرشاد باألرقان .٤

 .اختيار واختالف الطريقة املستخدمة مطابقة باملادة .٥

 .توزيع األوقات .٦

 .يف مهارة القراءة باستخدام طريقة التعلم االرشاد باألرقان عقبات تعلم اللغة العربية .٧

 

 



 

  ٢املالحق 

  قابلةاطار الم

 .لمعلم درس اللغة العربية .١

 بندر المبونج؟ ٣كيف عملية التعلم القراءة يف مدرسة العالية األزهار   . أ

 أية طريقة تستخدم؟ )١

 أي مناهج دراسي تستخدم؟ )٢

 أية مادة تعلم؟ )٣

 أية وسيلة متاحة؟ )٤

 أهداف أن حيقق؟أية  )٥

 كم من الوقت متاح؟ )٦

 كيف عملية التقييم؟  . ب

 ما مادة اليت يتم تقييمها؟ )١



 

 ما مهمة اليت تعطي؟ )٢

 كيف نتائج مهارة القراءة اليت يتم احلصول عليها املتعلم؟ )٣

 .بندر المبونج ٣قابلة لناظر المدرسة العالية األزهار اطار الم .٢

 أية طريقة يستخدم معلم درس اللغة العربية؟ )١

 بندر المبونج؟ ٣تارخ تأسيس مدرسة العالية األزهار  كيف )٢

 ؟كم عدد وحدات البناء املتاحة )٣

 بندر المبونج؟ ٣مدرسة العالية األزهار  كيفية حتديد املوقع يف )٤

 بندر المبونج؟ ٣مدرسة العالية األزهار  يفكم عدد املعلم  )٥

 بندر المبونج؟ ٣مدرسة العالية األزهار  يفكم عدد املعتلم  )٦

 


