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أقر أبن ىذا البحث الذي قدمتو لتكميل شرط من الشروط ادلقرورة لنيل شهادة  
ادلرحلة اجلامعية يف قسم التعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان 

 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو، وموضوعو:
تعلم اللغة العربية لدى الطالب يف يف مهارة القراءة  يقيةصور لًت ال لعبة وسيلةفعالية "

 “ دار احلكمة بكنبارو اإلسالمية ادلدرسة ادلتوسطة
  

أعددتو بنفسي وليس إبداع غريي أو أتليف اآلخرين. وإذا ادعى و ىذا البحث 
أحد يف ادلستقبل أنو من أتليفو وتتبني صحة إبداعو فإين أحتمل ادلسؤولية على ذلك ولن 
يكون ادلسؤولية على ادلشرف أو على جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 

 . رايو
 حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت وال جيربين أحد. 

 ه 1٤٤1ذوالقعدة  5بكنبارو، 
 م 1211 يونيو

 
 توقيع الباحثة     

 
 ان امسيدموخداي

 11111121711رقم القيد:



  



 



 د 

 ستهاللإلا
 

 (٢سورة يوسف، األية: ) ن  و  ل  ق  ع  ت    م  ك  لَ ع  ا لَ ي  ب  ر   ع  آانً ر  يق    و  ن  ل  ز  ن   ا   إّنَ 

 

 ١١سورة اجملادلة : 

 جأِلِس اْلمأ لَِّذينأ ءأامأُنواْ ِإذأا ِقيلأ لأُكم ت أفأسَُّحواْ يف ٱَيأأي ُّهأا 
ُ لأُكم وأِإذأا ِقيلأ ٱسأُحواْ يأفسأِح فْ فأا ُ ٱُشُزواْ يأرفأِع نْ انُشُزواْ فأ ٱَّللَّ لَِّذينأ أُوُتواْ ٱواْ ِمنُكم وأ امأنُ  لَِّذينأ ٱَّللَّ

ُ ِبأا تأعمأُلونأ خأِبرْي ٱوأ  لِعلمأ دأرأجأت  ٱ   َّللَّ

 

 قال عمر ابن خطاب :
 "احرصوا على تعلم اللغة العربية فإنو جزء من دينكم"

 

 : الشافعيقال اإلمام 
فعلى كل مسلم من لسان العرب ما بلغو جهده حىت يشهد بو أن ال إلو إالهللا وأن "

 "لوا بو كتاب هللادمحم عبده ورسولو ويت
 

 

 
 

  



 ه 

 اإلىداء
،ني  يقد تم  الباحثة من كتابة ىاا البحث احلمد هلل رب العادل 

لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل شهادة ادلرحلة اجلامعية يف 
سلطان الشريف تعليم اللغة العربية كلية الًتبية والتعليم جامعة اليقسم 

 يقاسم اإلسالمية احلكومية رايو
  ت على راحيتإىل أمي اليت سهر 

 إىل أيب الاي تعب يف تربييت 

  مشر يف الاي يقد عّلمين وأرشدين طول دراسيتإىل 

 لوالدي احملبوب الفاضل 

 لوالديت احملبوبة احملًتمة 

 الفضالء لألساتا الكرام و 

 ألسريت احملبوبة 

 جلميع األصحاب يف يقسم تعليم اللغة العربية 

 جلميع األصديقاء يف كلية الًتبية و التعليم 

   معهد السالم بناج براليو كمبارجلميع األصديقاء يف  

  معهد السالم بناج براليو كمبارجلميع األساتا و األساتاة يف يف 

 يقاسم اإلسالمية احلكومية رايو جلميع األصديقاء يف جامعة السلطان الشريف 



 و 
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ABSTRAK 

 
Mukhdiana Ismed, (202١) : Efektifitas Media Picture Game untuk meningkatkan 

keterampilan membaca Siswa dalam pembelajaran 

bahasa Arab di MTs  Darul Hikmah Pekanbaru. 

 

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Media Picture 

Game  untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa Madrasah Tsanawiyah 

Darul Hikmah Pekanbaru. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah 

penerapan Media Picture Game efektif untuk meningkatkan keterampilan 

membaca pada Siswa Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Pekanbaru?”. 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yaitu dimulai dengan merancang 

langkah pembelajaran, pelaksanaan, observasi dan test. Populasi penelitian adalah 

seluruh siswa kelas ٢ Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Pekanbaru. tahun 

ajaran ٢2٢2-٢2٢2,  dengan sampel siswi kelas ٢a  dan ٢b  Madrasah Tsanawiyah 

Darul Hikmah Pekanbaru.Subjek penelitian adalah Siswa dan Guru Bahasa Arab 

Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Pekanbaru. Adapun objek penelitian adalah 

Efektifitas Media Picture Game untuk meningkatkan keterampilan membaca 

Siswa Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Pekanbaru.  Populasi penelitian ini 

adalah semua kelas ٢ dengan jumlah santri ٢42 Santri, karena banyak nya 

populasi dalam penelitian ini maka penulis menjadikan kelas ٢a sebagai kelas 

Ekspriment dan kelas ٢b sebagai kelas kontrol dengan jumlah 02 

santri.Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

terdiri dari observasi dan test. Dari analisis data yang diperoleh, lalu peneliti 

menyimpulkan bahwa penerapan Media Picture Game Efektif untuk 

meningkatkan keterampilan membaca Siswa Madrasah Tsanawiyah Darul 

Hikmah Pekanbaru. Karena nilai To  lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 21 

= ٢522٢ dan taraf signifikansi 21 =٢52.٢. Ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

Dengan kata lain bahwa penerapan Media Picture Game efektif untuk 

meningkatkan keterampilan membaca Siswa kelas ٢ Madrasah Tsanawiyah Darul 

Hikmah Pekanbaru. 

 

Kata kunci: Efektifitas, Media Picture Game, Keterampilan membaca 
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ABSTRACT 

 

Mukhdiana Ismed, (0202): The Effectiveness of Picture Game Media in 

Increasing Student Reading Skills on Arabic 

Language Subject at Islamic Junior High School 

of Darul Hikmah Pekanbaru 

 

This research aimed at knowing the effectiveness of Picture Game media 

in increasing student reading skills on Arabic Language subject at Islamic Junior 

High School of Darul Hikmah Pekanbaru.  The formulation of the problem in this 

research was “was the implementation of Picture Game media effective in 

increasing student reading skills at Islamic Junior High School of Darul Hikmah 

Pekanbaru?”.  It was an experimental research, and this research was started by 

planning the lesson plan, implementing, observing, and testing.  All of the second-

grade students at Islamic Junior High School of Darul Hikmah Pekanbaru in the 

Academic Year of 0202-0202 were the population of this research, and the 

samples were the second-grade students of classes A and B.  The subjects of this 

research were students and Arabic Language subject teachers at Islamic Junior 

High School of Darul Hikmah Pekanbaru.  The object was the effectiveness of 

Picture Game media in increasing student reading skills at Islamic Junior High 

School of Darul Hikmah Pekanbaru.  All of the second-grade students, 042 

students, were the population of this research.  Because of its large number, the 

second-grade students of class A were selected as an experimental group, the 

students of class B were selected as the control group, and they were 02 students.  

Observation and test were the instruments of colleting data.  Based on data 

analysis, it could be concluded that the implementation of Picture Game media 

was effective in increasing student reading skills at Islamic Junior High School of 

Darul Hikmah Pekanbaru because to was higher than tt 05220 at 21 significant level 

and 052.0 at 21 significant level.  It meant that H2 was rejected and Ha was 

accepted.  In other words, the implementation of Picture Game media was 

effective in increasing student reading skills at the second grade of Islamic Junior 

High School of Darul Hikmah Pekanbaru. 

 

Keywords: Effectiveness, Picture Game Media, Reading Skills 

 

 

 

 
 

  



 ط 

 الشكر والتقدير
 

 
سيدان دمحم ابن عبد هللا وعلى الو احلمدهلل الصالة والسالم على رسول هللا 

 وصحبو ومن وااله، اما بعد
كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل شهادة   ةقد امت الباحث

ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف 
 قاسم اإلسالمية احلكومية برايو.

 جزيل الشكر والعرفان إىل صاحب الفضيلة : ةادلناسبة يقدم الباحثو يف ىذه 
 أيب وأمي الكرميني اللذين ربياين صغريا ووعظاين كبريا .1
اسم قشريف السلطان المدير جامعة  جبخري الناس ر  الدكتوراألستاذ  .1

وانئب ادلدير الدكتور و الدكتور  احلاج سراين مجرة   .اإلسالمية احلكومية رايو
سراين مجرة وانئب ادلدير األول والدكتور احلاج  كوسنادي  ادلاجسرت انئب احلاج 

 .ادلدير  الثالث الدكتور احلاج فرومادي
الدكتور احلاج دمحم سيف الدين عميد كلية الرتبية والتعليم جبامعة السلطان  .0

الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو و الدكتور علم الدين انئب األول بكلية 
 الرتبية والتعليم والدكتور نور سامل انئب العميد الثالث بكلية الرتبية والتعليم.

الدكتور احلاج جون ابميل رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم،  .٤
 جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو. 

عربية بكلية الرتبية والتعليم، فيغاديالن رميب ادلاجستري كاتب قسم تعليم اللغة ال .5
 جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.  

الذي وجهين وأرشدين يف  البحث التكميليرف ادلش أمريزال ادلاجستري األستاذ .7
 أداء الواجبات األكادمكية. 



 ي 

عة مجيع احملاضرين واحملاضرات وادلوظفني وادلوظفات يف كلية الرتبية والتعليم جبام .1
 السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو

 مدير ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية اإلصالحية بنجور ابندراجريي حيلري .2
مدرس اللغة العربية يف ادلدرسة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية اإلصالحية بنجور  .3

 ابندراجريي حيلري
يف ادلدرسة ادلدرسة مجيع ادلعلمني وادلعلمات وادلوظفني وادلوظفات والتالميذ  .12

 ادلتوسطة اإلسالمية اإلصالحية بنجور ابندراجريي حيلري
بكلية أصدقائي وصديقايت احملبوبون يف احتاد الطالب بقسم تعليم اللغة العربية  .11

 اسم اإلسالمية احلكومية رايوقشريف السلطان الالرتبية والتعليم جلامعة 
بكلية الرتبية والتعليم أصدقائي وصديقايت األعزاء يف قسم تعليم اللغة العربية  .11

 اسم اإلسالمية احلكومية رايوقشريف السلطان الجلامعة 
بكلية الرتبية  1211 ت قسم تعليم اللغة العربية  الرفعةمجيع الطالب و الطالبا .10

 ايووالتعليم جبامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية ر 
هم جزاء وافقا واخريا إىل هللا اتوكل واشكره على يز اهللا ولعل هللا أن جي ابركهم

 .االخرى لنعمومجيع  بحثال انعمة القوة ىف كتابة ىذ
 
 

 ه  1٤٤1ذوالقعدة  5ابكنبارو، 
      م       1211يونيو  15
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 حمتوايت البحث
 

 أ ................................................................... إقرار الباحثة
 ب ................................................................ موافقة ادلشرف

 ج ............................................................. ادلناقشةتقرير جلنة 
 د ..................................................................... االستهالل

 ه ...................................................................... اإلىداء
 و ................................................................ ملخص البحث
 ط ............................................................... الشكر والتقدير

 ك ............................................................... بحثحمتوايت ال
 ك ............................................................... حمتوايت اجلدول

 الفصل األول : أساسية البحث
 1 ........................................................خلفية البحث.أ 
 1 .................................................... مشكالت البحث.ب 
 2 ....................................................... حدود البحث.ج 
 2 ......................................................... أسئلةالبحث.د 
 2 ...................................................... أىداف البحث.ه 
 2 ......................................................... أمهية البحث.و 
 3 .................................................. مصطلحات البحث.ز 

 

 النظرياإلطار الفصل الثاىن : 
 12 ........................................................ لنظري ادلفهوم.أ 

 11 ............. ..........................................ادلفهو اإلجرائي. ب
 12 .................................................... الدراسات السابقة. ج

 13 .............................................  الفرضيةالبحث و اإلدعاءد. 



 ل 

 منهجية البحثالفصل الثالث: 
 02 ....................................................... تصميم البحث.أ 
 01 ................................................. زمان البحث و مكانو.ب 
 01 .................................................. افراد البحث وموضعو.ج 
 01 ................................................. جمتمع البحث و عينتو.د 
 01 ................................................... مجع البياانت أدوات.ه 
 00 ............................................ طريقة مجع البياانت وحتليلها.و 

 
 عرض البياانت وحتليلهاالفصل الرابع : 

 05 .................................................. اتريخ إقامة ادلدرسة.أ 
 03 ........................................................ عرض البياانت.ب 

 
  الفصل اخلامس : اخلاتمة

 51 ......................................................... نتائج البحث. أ
 51 ...................................................... توصيات البحث. ب

 
 وادلصادر ادلراجع

  53 .............................................................. العربية. أ
 53 ............................................................. جنبيةاأل. ب
 ادلالحق

 رواية الشخصية
 الااتيةالسرية 

  



 م 

 مة اجلداولئيقا 
 

 07  ............................................................. اجلدول األول
 01  ............................................................. اجلدول الثاين

 02  ........................................................... اجلدول الثالث 
 ٤2  ............................................................. اجلدول الرابع

 ٤1  .......................................................... اجلدول اخلامس 
 ٤1  .......................................................... اجلدول اسادس 

 ٤0  ............................................................ اجلدول السابع
 ٤٤  ............................................................ اجلدول التاسع
 ٤5  ............................................................ اجلدول العاشر

 ٤7  ...................................................... اجلدول احلادي عشر
 ٤1  ........................................................ اجلدول الثاين عشر
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 55  ...................................................... اجلدول اخلامس عشر
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 لفصل األول
 أساسيات البحث

 

 خلفية البحث .أ 
يف تعلم اللغة العربية أربع مهارات جيب أف حيققها الطالب، كىي مهارة 
 االستماع كمهارةالكالـ كمهارة القراءة كمهارة الكتابة. ىذه اجلوانب األربعة تعترب

ادلهارات تدعم مهمةيف تعلم اللغة العربية،كال ديكن تفريقها. ألف مكانة ىذه   جوانب
كقد تكلم عن ىذه ادلهارات اللغوية األربع ٔدعما كبَتا يف حتقيق ادلهارات اللغوية.

 (، كىي االستماع كالفهم كالقراءة كالكالـ8ٖٜٙٔٛٔصالح عبد اجمليد العريب )
كالكتابة.كىذه ادلهارات األربع تنقسم إىل ادلهارات السلبية اليت تشمل االستماع 

 ٕت النشطة اليت تشمل الكالـ كالكتابة.كالقراءة كادلهارا
القراءة ىي مهارة مهمة جدا ألف الطالب مطالبوف ابلقراءة بشكل  مهارة

 جيد كفصيح.كيف احلقيقة حتتوم اسًتاتيجية تعليم القراءة على جانبُت كمهاحتويل
 الزموز تظهريف من مجيع األحواؿ اليت ألصوات، كاستيعاب ادلعاين الزموز الكتابية

كديكن أيضا أف تتحقق مهارة القراءة بشكل القراءة اجلهرية أك  ٖكتابية كاألصوات.
القراءة النفسية. كلكن القراءة اجلهرية ال يقتصر على أهنا إلظهار الفهم على ما قرئ 
كإمنا إلظهار صحة طريقة القراءة. ككذلك فإف قدرة القراءة اجلهرية أسهل تقوديا من 

 صالح عبد اجمليد عدة فركؽ يف قدرة القراءة8 القراءة النفسية. كبُت 

                                                             
1
Taufik, Pembelajaran bahasa Arab (Metode Aplikasi & Informatif Berbasis ICT), 

(Surabaya: PMN, 2011), hal. 43 

2Kasmiati, Desain Tujuan dan Materi Pembelajaran bahasa Arab, (Pekanbaru: Kreasi 

Edukasi, 2013), hal74 
3
Abdul Mu’in, Analisis Kontrastif bahasa Arab, hal. 171 
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 القدرة على فهم ادلعاين ادلكتوبة بسرعة .أ 
 .مع الغرض من قراءتو ب قراءتوالقدرة على حتقيق التوازف بسرعة بُت ماجت .ب 
 .القدرة على استخداـ أساليب القراءة األساسية .ج 
استخراج الفكرة القدرة على ذكر ما دتت قراءتو كربطو مبا بعده، كالقدرة على  .د 

 الرئيسية كاذلدؼ األساسي الذم أراده الكاتب.
القدرة على التمييز بُت ادلواد اللغوية اليت حباجة إىل القراءة كالتحليل كترؾ ما  .ق 

 قّلْت أمهيتو.
كمهارة القراءة تتأثر بعدة عوامل،من العوامل8 الصحة اجلسمية، كقوة البصر، 

ة، كقوة دافع القراءة، كاالىتماـ مبحتول ادلقركء. ككماؿ العاطفة، كالذكاء، كقوة الذاكر 
ذكر فتحي علي يونس كآخركف بعض ادلهارات اليت تدخل من ضمن القدرة على 

 :فهم زلتول ادلقركء، منها
  القدرة على فهم معاين الرموز )احلركؼ( .أ 
القدرة على فهم احلركؼ الكثَتة مثل العبارات كاجلمل كالفقرات حىت مجيع  .ب 

 زء من )القراءة(زلتوايت اجل
 القدرة على القراءة يف بعض األفكار الرئيسية .ج 
 .القدرة على فهم الكلمات من خالؿ سياقها، كاختيار ادلعٌت ادلناسب .د 
 .القدرة على معرفة معاين الكلمات .ق 
 .القدرة على حتديد الفكرة الرئيسية كفهمها .ك 
 القدرة على فهم مرادالكاتب. .ز 
 .القدرة على استخراج اخلالصة .ح 
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 .على فهم األىداؼ ادلرجوة القدرة .ط 
األساليب اللغوية )األدب(اليت استخدمها  القدرة على حتليل ادلقركء، كمعرؼ .م 

 .الكاتب كمعرفة كحالة الكاتب كالغرض منو
 القدرة على حفظ األفكار الرئيسية. .ؾ 
 ٗالقدرة على تطبيق األفكار كتفسَتىا. .ؿ 

قة لتحسينها، ألف كلن يصل الطالب إىل مهارة القدرة إال إذا كجد أفضل طري
طريقة التدريس تعترب عنصرا مهما لتحسُت النتيجة. رأل زلمود يونس أف الطريقة 

كينبغي أتمل ىذا الكالـ،لقد كاف يف الزمن ادلاضي معتقد مضّل ٘أىم من ادلادة.
أف إتقاف ادلواد ضماف على قدرة شخص على تعليم تلك ادلواد ألم شخص. كلكن 

ص الذكي ادلتمكن يف علم معُت كثَتا ما يواجو العوائق عند الواقع يظهر أف الشخ
كىذا الكالـ حقيقة تشهد أف طريقة التبليغ ٙتبليغ ذلك العلم على ضلو فعاؿ.

أَحبُّ إىل الطالب رغم أف ادلواد اليت تقدـ ليست شلتعة مثَت. كعند  التواصلي
د كليا على ( استخداـ الطريقة يف عملية التدريس يعتمRamayulisرمايوليس )

 اللغة العربية كلغة أجنبية للطالب. ٚمصاٌف الطالب.
كال بد من طريقة شلتعة لتكوف اللغة مألوفة للطالب كمثَتة لتعلمها كدتلكها. 
كلكن دتيز طريقة معينة يف التعليم يتأثر بعدة عوامل. رأل دمحم بشَت الدين عثماف أف 

ل أف يضع ادلعلم الطريقة اليت ىناؾ ما ال يقل عن مخسة عوامل جيب مراعاهتا قب
 ٛ:سيسلكها يف عملية التعلم، كىي

                                                             

 .ٖٚٔ.ٕٚٔ.ص ......علي فتح علي يونس كغَته، أساسيات تعليم العربية كالًتبية الدينية اللغة ٗ
5
Mahmud Yunus, Al-Tarbiyahwa al-Ta’lim, (Padang Panjang: Mathba’ah, 1942), hal.24 

6
Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), 

hal.1. 
7
Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia,1998), hal. 78. 

8
Basyiruddin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, (Jakarta: Ciputat Pers, 

2002). 
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اذلدؼ. لكل موضوع ىدؼ مفصل كزلدد حبيث ديكن اختيار الطريقة  (ٔ
الصحيحة اليت تناسب مع موضوع حبيث ديكن حتقيق أىداؼ التعلم بشكل 

 .جيد
ميزات الطالب. كجود اختالؼ ادليزات يف الطالب سواء كانت اجتماعية كذكاء  (ٕ

صية كغَت ذلك ينبغي أف يكوف ميزاان للمعلمُت عند اختيار أفضل الطرؽ كشخ
 .اليت سيسلكوهنا عليها

غرافية كاالجتماعية ال بد أف تكوف ؼ. ادلؤسسة التعليمية كاحلالة اجلالوضع كالظرك  (ٖ
 ميزاان للمعلمُت عند اختيار أفضل الطرؽ اليت يتم سيسلكوهنا عليها.

ادلعلم الذم يتعود على التحدث ادلصحوب لألسلوب الفردية كقدرة ادلعلم.  ؽالفر  (ٗ
كاحملاكاة كاحلركة كاإليقاع كضغط الصوت سيكوف أصلح ابستخداـ طريقة احملاضرة 

 من ادلعلم الذم ال ديلك تلك القدرة.
ادلرافق كالوسائل. توافر ادلرافق كالوسائل اليت ختتلف من مؤسسة إىل أخرل ال بد  (٘

 اختيار الطريقة اليت سيسلكوهنا عليها. أف يكوف ميزاان للمعلمُت عند
بصور اللعبة؛ ألهنا تقدر  كسيلة طريقة القدرة على مهارة القراءة ديكن حتقيقها

على حتسُت نتيجة تعلم الطالب كأنشطة اللعبة ديكن أف جترل ألجل جتنب 
الصعوابت اليت يواجهها الطالب، ككذلك إلزالة اإلجهاد كادللل كاإلحباط لدل 

كابلتايل فإف دكر اللعبة يف تعلم اللغة العربية مهم جدا. اللعبة تعترب من الطالب. 
األعماؿ أك الطرؽ إلبداع الطريقة ادلبتكرة اليت يسهل الطالب على فهم كاستيعاب 
علـو اللغة العربية. صدؽ من قاؿ "الطريقة أىم من ادلادة، كادلدرس أىم من الطريقة، 

 ٜكركح ادلدرس أىم من كل شيء".

                                                             
9
Fathul Mujid, Nailur Rahmawati, Permainan Edukatif Pendukung Pembelajaran bahasa 

Arab, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), hal.30. 
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كاإلحباط لدل ،كادللل  ،ن طرؽ التدريس اليت تقدر على إزالة اإلجهادكم
 لعبة كسيلة الطالب كتقدر على حتسُت نتيجة تعلمهم للغة العربية ىي طريقة التعلم

كىي طريقة التعلم اليت تستخدـ الصور، كاذلدؼ من ىذه اللعبة محل الطالب  صورال
أك ال. ككذلك تدرب الطالب على على أتمل الصور لتكرار السؤاؿ كاجلواب بنعم 

تكوين الصورة ابلكتابة بشكل االختيار. كاآلالت ادلطلوبة ىي صور الشخص الذم 
 ٓٔيفعل أشياء، يعطى االسم ككرقة اإلجابة كأسئلة تكوين الصور.

 ادلزااي كالعيوب لطريقة التعليم بصور اللعبة ىي8 (Istaraniكرأت إستاراين )
 املزااي .1

أكثر توجها، ألف يف أكؿ التعلم بُّت ادلعلم الكفاءات اليت ادلقرر اليت تدرس  (أ 
 جيب حتقيقها كبُّت ادلقرر ابالختصار.

ابللمواد التعليمية، ألف ادلعلميظهر صورا للمواد  الطالب أسرع استيعا (ب 
 التعليمية.

مشاىدة الصور اليت أعدىا ادلعلم  ىم التعلم أكثر أتثرا، ألف الطالب ديكن (ج 
 مباشرة.

 العيوب .2
 صعوبة احلصوؿ على الصور اجليدة ادلناسبة لكفاءة ادلقرر الذم سيدرس. (أ 
 .احلاجةإل كقتطويل يف الدراسة (ب 
 خشية الفوضى يف الفصل إذاكاف ادلعلم ال جييد إدارة الفصل.  (ج 
 احلاجة إىل ادلرافق كاألدكات كالتكاليف الكثَتة. (د 

                                                             
10

 M.Khalilullah, Media pembelajaran bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), 

hal.115. 
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ادلدرسة قد ىذه ، ٜٔٛٔادلدرسة ادلتوسطة دار احلكمة قد أسست منذ سنة 
ها اختذت مهارة القراءة كدعامة أساسية، كلكن ال يزاؿ تعلم قراءة اللغة العربية في

قليال. يثقل على بعض الطالب النطق ابلكلمات العربية، كالسبب يف ذلك قلة 
إبداعادلعلم يف تقدًن ادلواد التعليمية، ادلعلم دكره رلرد شرح الدركس كتكليف 

ب، كال تزاؿ أنشطة شلارسة القراءة غَت منظمة، مع أف الواجبات حىت ديل بو الطال
أنشطة القراءة تتطلب تنظيما مستمرا حىت تتحقق األىداؼ من مهارات القراءة على 

 أكمل كجو.
 العوامل التالية8 الباحثة بناء على الوقائع ادلذكورة كجدت

 ضعف املعلم
 عند التعلم. ادلعلم جامد يف تقدًن ادلواد التعلمية حىت ديل بو الطالب (ٔ
 ادلعلم انقص اإلبداع يف تقدًن ادلوادحىت يصعب على الطالب فهمها.  (ٕ
العربية؛ ألف ادلعلم ال يرشد الطالب يف  النصوصالطالب يصعب عليهم قراءة  (ٖ

 دكر ادلعلم شرح ادلواد كتكليف الواجبات فقط.ك التعلم، 
 الكالـ ابللغة العربية. شلارسةادلدرسة ال تلـز الطالب على  (ٗ
 لة استخداـ الوسائل يف ىذا ادلدرسة.ق  (٘

 ضعف الطالب
الطالب يتحدثوف أكثر ابللغة األـ يف ادلدرسة كخيجلوف من التحدث ابللغة  (ٔ

 العربية.
 بعض الطالب ال يتقنوف ادلفردات العربية.  (ٕ
 عدـ اىتماـ الطالب مبمارسة اللغة العربية. (ٖ
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 ال تزاؿ قدرة الطالب على قراءة اللغة العربية ضعيفة. (ٗ
 األخطاء يف النطق ابحلركؼ اذلجائية من سلارجها الصحيحة.  (٘
 عدـ اىتماـ الطالب بتعلم اللغة العربية.  (ٙ

صور  كسيلة من خالؿ خلفية البحثًتغبالباحثة بكتابة البحث بعنواف "فعالية 
مهارة القراءة لدل الطالب يف تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة دار  لًتقية اللعبة

 احلكمة بكنبارك"
 

 البحث ت مشكالب. 
يف ىذا البحث عدة مشكالت، منها8 كما ذكر يف خلفية ىذا البحث أف 

قدرة معلم اللغة العربية يف تطبيق طريقة ىو ادلشكلة الرئيسية يف ىذا البحث ىي ما 
كديكن ،بات الصف الثاين منادلدرسة ادلتوسطة دار احلكمة بكنباركالتحدث لطال

 حتديد مشكالهتذا البحث على النحو التايل8
 طرؽ القراءة يف تعليم اللغة العربية. قدرة ادلعلم على تنوًن .ٔ
 فهم معلم النحو لطريقة القراءة. .ٕ
 العوائق اليت تؤثر على تطبيق طريقة القراءة يف تعلم اللغة العربية. .ٖ
التحدث ابللغة  هود ادلبذكلة للقضاء على ضعف طريقة القراءة يف شلارسةاجل .ٗ

 العربية.
 قدرة الطالب على قراءة النصوص العربية. .٘
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 ج. حدود البحث
تقـو الباحثة بتحديد ادلشكلة لفاعلية كسيلة صوراللعبة لًتقية مهارة القراءة لدل الطالب 

 دار احلكمة بكنباركيف تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة 
 

 البحث سؤالد. 
 يف ىذا البحث ىي8 ادلطركحة البحثسؤاؿ  
الطالب يف تعلم اللغة لدل  فعالية لًتقية مهارة القراءة لعبة الصورة كسيلة  ىل

 ادلدرسة ادلتوسطة دار احلكمة بكنبارك؟ العربية يف
 

 هداف البحثأه. 
الطالب يف تعلم لدل  كسيلة لعبة الصورة  فعالية لًتقية مهارة القراءة ىلعرفة دل

 .ادلدرسة ادلتوسطة دار احلكمة بكنبارك اللغة العربية يف
 

 أمهية البحث و.
 كوسيلة لتنمية النفس كزايدة الثقافات لدل الباحثة. .ٔ
 ادلسامهات العلمية يف رلاؿ التعليم. .ٕ
لعربية،كإذا كانت نتائج البحث غَت جيدة اإلعالـ كادلالحظة لدل معلمي اللغة ا .ٖ

 لتحسُت نتائج التعلم يف ادلستقبل. فستكوف
 اإلعالـ للحفاظ على جودة التعلم إذا كانت نتائج البحث جيدة. .ٗ
ادلعلمُت ذلم طريقة جديدة لتقدًن الدركس اليت سيدرسوهنا للطالب، كخاصة يف  .٘

 مهارة القراءة.
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 البحث حاتز.مصطال
قاموس الكبَت للغة  معٌت "الفعاؿ" أتثَت أك أثر النجاح. كفياؿالفعالية تتضمن  .ٔ

ما لو أتثَت كعاقبة انشئة، رلربة، حتمل النتائج ىو  الفعالية ٌتاإلندكنيسية مع
 11كتعترب صلاح جهد أك عمل.

 12طريقة القراءة ىي طريقة تتم من خالؿ تقدًن ادلواد ادلسبق ابلقراءة. .ٕ
تكرار السؤاؿ كاجلواب  الطالب دلشاىدة الصور وةدعمنهاصور اذلدؼ لعبة ال .ٖ

من خالؿ بنعم أك ال. ككذلك لتدريب الطالب على تكوين الصور ابلكلمات 
الذم كات ادلطلوبة فيها صور األشخاص دجابة الصواب أك اخلطأ. األر اإلاختيا

 13يعطى ذلا االسم كرقة اإلجابة كأسئلة تكوين الصور. يف أعماؿ معينة
تشمل جانبُت مها حتويل الزموز الكتابية إىل األصوات، كاستيعاب  مهارة القراءة .ٗ

 ٗٔادلعاين من مجيع األحواؿ اليت تظهر يف الزموز الكتابية كاألصوات.
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 Zulkifli, Metode Pengajaran Bahasa Arab; Konvensional dan Kontemporer. 

(Pekanbaru: Zanafa publishing, 2011), hal. 87 
13

 M. Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), 
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 Kasmiati, Desain Tujuan dan Materi Pembelajaran Bahasa Arab. Pekanbaru: Kreasi 
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 الفصل  الثاين
 اإلطار النظري 

 لنظري املفهوم .أ 
 الفعالية  .1

معناىا ”effectiveness”فعالية جاءت من اللغة إلصلليزية ىي  
ديكن قوؿ ٘ٔادلطلوبة من العملية أك احلركة اليت سلطط. تصيل إىل األىداؼ

الفعالية ابعتبارىا دقة التوقعات كالتنفيذ كالنتائج احملققة. يف حُت أف األنشطة 
غَت الفعالة ىي األنشطة اليت تواجو دائمنا فجوة بُت التوقعات كالتنفيذ كالنتائج 

خالؿ سلسلة من اإلجراءات احملققة. ُتظهر الفعالية حتقيق األىداؼ ادلرجوة من 
اليت اختذهتا الشركة. الفعالية ىي قيمة أنشطة النشاط اليت أنتجت شيئنا كما ىو 
سلطط ذلا ، على األقل كاف النشاط قيد التشغيل على خط اخلطة أك األىداؼ 

 اليت مت حتديدىا.
توضح مدل حتقيق اذلدؼ الذم مت حتديده مسبقنا.  عاـلفعالية بشكل 
كفقنا دلور د. كينيث يف موه سياريف ، فإف فعالية التدبَت  ىذا كفقا دلفهـو الفعالية

الػذم يوضػح مػػدل حتقيػق األىػػداؼ )الكميػة كالنوعيػػة كالوقػت( ، أك كلمػػا زادت 
شػطة التعليميػة ، . يف األنالفعاليػةالنسبة ادلئوية لألىػداؼ الػيت مت حتقيقهػا ، زادت 

تضمنت القدرة على حتليل الطالب ، كاختاذ القػرارات بشػأف مػا جيػب القيػاـ بػو ، 
كتصػػػػػػميم الػػػػػػتعلم الفعػػػػػػاؿ كالكػػػػػػفء ، كتنشػػػػػػيط الطػػػػػػالب مػػػػػػن خػػػػػػالؿ الػػػػػػدكافع 
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 Jhon M.Echolas dan hasan Shadily, kamus Indonesia Inggris, 1998, Jakarta:PT 

Gramedia Pustaka Utara, h.153 
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رجيػػة كاجلوىريػػة ، كتقيػػيم نتػػائج الػػتعلم ، كمراجعػػة الػػتعلم الالحػػق ليكػػوف mjاخلػػا
 للطالب. أكثر فعالية يف حتسُت التحصيل العلمي

معناىػا إختلف الناس يف استعماؿ كلمػة فعاليػة مسػتوا زلتاجػو. الفعاليػة 
مػػا حتصػػل علػػي احلاصػػلة. تسػػتنتج مػػن التعلػػيم الػػذ يػػؤدم إىل أقصػػى درجػػة شلكػػن  
مػػن التعلػػيم  فضػػل الطػػرؽ ك أقلهػػا جهػػدا ككقتػػا مػػع النتيجػػة علػػي أكػػرب قػػدر مػػن 

 ٙٔاألخرل. ادلكسب الًتبوية
ديكػػن أف خيلػػص تعريػػف الفعاليػػة إىل أف الفعاليػػة ىػػي تػػدبَت يوضػػح إىل 
أم مدل مت حتقيق اذلدؼ )الكميػة كاجلػودة كالوقػت( مػن قبػل اإلدارة ، كالػذم مت 

. ديكن أف يقابل ذلػك يف معرفػة مػدل حتقيػق أىػداؼ الػتعلم مسبقناحتديد اذلدؼ 
، كيف سػػػياؽ أنشػػػطة الػػيت مت حتقيقهػػػا مػػػن خػػػالؿ حتقيػػػق الكميػػػة كاجلػػػودة كالوقػػػت 

الػػػتعلم ، جيػػػب النظػػػر يف فعاليػػػة ادلػػػدل الػػػذم ديكػػػن مػػػن خاللػػػو حتقيػػػق األىػػػداؼ 
 احملددة كما ىو متوقع.

معػػػايَت الفعاليػػػة كفقنػػػا لسوسػػػانتو ، أكضػػػحت أف فعاليػػػة أسػػػاليب الػػػتعلم 
ىػػي مقيػػاس يتعلػػق مبسػػتول صلػػاح عمليػػة الػػتعلم. ديكػػن قيػػاس الفعاليػػة مػػن خػػالؿ 

الػػػتعلم. إذا كػػػاف الطػػػالب غػػػَت مهتمػػػُت بػػػتعلم   نشػػػطةطػػػالب النظػػر يف اىتمػػػاـ ال
شػػيء مػػا ، فػػال ديكػػن توقػػع صلػػاحهم يف تعلػػم ادلوضػػوع. علػػى العكػػس ، إذا تعلػػم 

 الطالب كفقنا الىتماماهتم ، فمن ادلتوقع أف تكوف النتائج أفضل.
إف فعاليػة طريقػػة الػتعلم ىػػي مقيػػاس يتعلػق مبسػػتول صلػاح عمليػػة الػػتعلم. 

 الية يف ىذا البحث ىي8معايَت الفع

                                                             
16 13(,ص.  1991محمد على الخولي, اساليب تدريس اللغة العربية,)عمان: الفالح,    
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ٝ علػػى األقػػل  ٘ٚاكتمػػاؿ الػػتعلم ، ديكػػن القػػوؿ أف الػػتعلم مكتمػػل إذا كػػاف  .ٔ
 يف حتسُت نتائج التعلم. ٓٙمن عدد الطالب قد سجلوا = 

يقػػاؿ إف منػػوذج الػػتعلم فعػػاؿ يف زايدة نتػػائج تعلػػم الطالػػب إذا أظهػػرت نتػػػائج  .ٕ
األكيل كالفهم بعد التعلم )مكسب  تعلم الطالب إحصائينا فرقنا كبَتنا بُت الفهم 

 كبَت(.
يقػػػػاؿ إف منػػػػوذج الػػػػتعلم فعػػػػاؿ إذا كػػػػاف ومكانػػػػو زايدة االىتمػػػػاـ كالتحفيػػػػز إذا  .ٖ

ػا للدراسػة اديػة كاحلصػوؿ علػى نتػائج  أصبح الطػالب بعػد الػتعلم أكثػر حتمسن
تعليمية أفضل. كيتعلم الطػالب يف ظػركؼ شلتعػة ، لػذلك يػتم تعريػف اكتمػاؿ 

هنػػػػج يف الػػػػتعلم يتطلػػػػب مػػػػن الطػػػػالب إتقػػػػاف مجيػػػػع معػػػػايَت الػػػػتعلم علػػػػى أنػػػػو 
 الكفاءات كالكفاءات األساسية كادلؤشرات اليت مت حتديدىا بشكل شامل.

القيػػاس ديكػػن قيػػاس فعاليػػة الػػنهج يف عمليػػة الػػتعلم مػػن خػػالؿ العػػدد  
الكبػػَت مػػن الطػػالب الػػذين حققػػوا بنجػػاح مجيػػع أىػػداؼ الػػتعلم يف غضػػوف الوقػػت 

يػػد نسػػبة ادلبلػػغ ابلنسػب ادلئويػػة ، بينمػػا يقػػاؿ أف النسػػبة ادلئويػػة ادلخصػص. يػػتم حتد
 ٚٔفعالة كفقنا دلعايَت النجاح اليت حددىا ادلعلم ادلعٍت.

 SuharsimiArikunto8سحر مسي اريكنطا معايَت الفعالية كفقنا ؿ
 8 فعاؿ جدآٓٔ-ٓٛ
 8 فعاؿٜٚ - ٙٙ
 مقبوؿ ة إىلي8 فعال٘ٙ - ٙ٘
 ضعيف 8  فعالية٘٘ - ٓٗ

                                                             
17

Mudlofir, Teknologi Instruksional, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 145-

146. 
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 8ٔٛ غَت فعاؿٜٖ-ٖٓ
 

 القراءةطريقة  .2
 القراءةفهم طريقة  ( أ

ىػػػي الطريقػػػػة الػػػيت تػػػػتم مػػػن خػػػػالؿ تقػػػدًن ادلوضػػػػوع أكالن  القػػػػراءةطريقػػػة 
كحتديػػػد أكلػػػوايت القػػػراءة. يف بدايػػػة القػػػرف العشػػػرين ، بػػػدأ مسػػػتخدمي األسػػػاليب 

كػاف   ، كما ظهر يف ذلك الوقػتادلباشرة يف ادلدارس الثانوية يف أكركاب يف التضاؤؿ 
اسػػتخداـ األسػػاليب ادلباشػػرة ادلنقحػػة. القواعػػد الشػػعبية8 أذلمػػت نسػػخة معينػػة مػػن 
القػػػػرف اللغػػػػويُت التطبيقيػػػػُت يف الػػػػوالايت ادلتحػػػػدة حملاكلػػػػة تطػػػػوير نسػػػػخة رمسيػػػػة يف 

 ٜٔادلدارس الثانوية ابلبالد
خلصػػػػت العديػػػػػد مػػػػػن الدراسػػػػات حػػػػػوؿ كضػػػػػع تعلػػػػيم لغػػػػػة أجنبيػػػػػة يف 
الػػػػوالايت ادلتحػػػػدة يف ذلػػػػك الوقػػػػت إىل أنػػػػو ال توجػػػػد طريقػػػػة كاحػػػػدة قػػػػادرة علػػػػى 
ضماف نتائج رائعة ، ككاف الغرض من تػدريس اللغػات األجنبيػة الػيت أكػدت علػى 

رضػية مهارات التحدث ، على النحو ادلقصػود مػن الطريقػة ادلباشػرة ، نتػائج غػَت م
، بسػػػػبب الوقػػػػػت ادلقدمػػػػػة للغػػػػػات األجنبيػػػػػة للطػػػػالب أك فقػػػػػط عػػػػػدد قليػػػػػل مػػػػػن 

، كمػػا ركل  ٜٕٜٔالطػػالب. يف تقريػػر نتػػائج حبػػث كوليمػػوف كاألصػػدقاء يف عػػاـ 
( ، يوصى  ف يكوف ىدؼ تػدريس لغػة أجنبيػة كاقعيػة ىػو 8ٜٔ ٖٜٜٔانابابف )

راءة. نتػائج ىػذا حتقيق مهارات القراءة ، لػذلك مػن الضػركرم اسػتخداـ طريقػة القػ

                                                             
18

Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: BinaAksara, 1984), 

hlm. 25. 
19

Moh. Matsna, Ertamahyudin. 2012. “Pengembangan Evaluasi dan tes Bahasa Arab”. 

Tangerang Selatan: Alkitabah, hlm. 192 
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التقرير ىي أف الغرض الرئيسي من برامج اللغة كلغة أجنبية يتم تغيَته إىل مهارات 
 ٜٓٗٔالقراءة. استمر ىذا الشرط سارم ادلفعوؿ حىت عاـ 

القراءة ىي عملية نيكية بسيطة إىل مفهـو معقد يقػـو علػى أهنػا نشػاط 
 ٕٓاإلنساف بكل جوانيها شخصيةعقلي يستلـز تدخل 

القػػػراءة يف قيػػػاـ ادلػػػدرس بقػػػراءة ادلفػػػردات اجلديػػػدة،    طريقػػػةص كتػػػتلخ
يقػػرأ الػػنص كتػػدريب الداسػػُت عليػػو قػػراءة صػػامتة كفهػػم ادلضػػوف،   اإلجابػػة علػػى 
األسئلة بصوت عاؿ للتأكػد مػن الفهػم،   عػرض القاعػدة بشػكل مػوجز، كعمػل 

 ٕٔبعض التدريبات عليها.
 ادلفهـو األساسي للقراءة ( ب

لطريقػة القػراءة كمػا ىػو موضػح أعػاله ، ىػو موضػوع اذلدؼ الرئيسي  
طالب ادلدارس الثانويػة كالكليػات ، كتتمثػل إحػدل مهػامهم الرئيسػية يف احلصػوؿ 
علػػى أكػػرب قػػدر شلكػػن مػػن ادلعلومػػات العلميػػة مػػن النصػػوص العلميػػة ، كمػػن أىػػم 
األنشػػطة للحصػػوؿ علػػى تلػػك ادلعلومػػات القػػراءة ، بػػدءنا مػػن قػػراءة بصػػوت عػػاؿ  

تفاىم. اللغة ىي كسيلة لنقل ادلعلومات ، أصغر كحدة لغة ىػي ادلفػردات ، حىت ال
ككػػػل معػػػٌت مػػػن ادلفػػػردات سػػػيحدد معػػػٌت اجلملػػػة ،   ادلفػػػردات ىػػػي عنصػػػر حيػػػدد 

 اللغة.
 خطوات الستخداـ طريقة القراءة ( ت

                                                             
 ٕ٘، ص. ٜٜ٘ٔكلمة الًتبية جامعة الشمس، مذكرات ىف طريق تدرس اللغة العربية،  زلمود رشدم خاطر،ٕٓ
)القاىرة8 دار القكر، االجتاىات ادلعاصرة يف تدريس اللغة العربية كاللعات األخرل لغَت الناطقُت محاده إبراىيم،  ٕٔ

 ٘٘، ص. ٜٚٛٔ
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قد يتخذ ادلعلم العديد من اخلطوات يف استخداـ طريقػة القػراءة. كلكػن 
 ٕٕلتايلبشكل عاـ ىي على النحو ا

مقدمػػة ، تتعلػػق  شػػياء سلتلفػػة حػػوؿ ادلػػادة الػػيت سػػيتم تقػػدديها إمػػا يف شػػكل  (ٔ
 إدراؾ ، أك اختبار أكيل للمادة ، أك غَتىا

تػػػػوفَت ادلفػػػػردات كادلصػػػػطلحات الػػػػيت تعتػػػػرب صػػػػعبة. كيػػػػرد ىػػػػذا مػػػػع التعػػػػاريف  (ٕ
 كاألمثلة يف اجلمل.

( مسطػػػاالقػػػراءة تقػػػدًن نصػػػوص قػػػراءة زلػػػددة. تػػػتم قػػػراءة ىػػػذا الػػػنص بصػػػمت ) (ٖ
دقيقػػة أك تعػػديلها لتخصػػيص الوقػػت ادلتػػاح. ديكػػن للمػػدرس  ٘ٔ-ٓٔحلػػوايل 

أيضنا تعيُت الطالب لقراءة ىذا النص يف منزؿ كل طالب قبػل ىػذا االجتمػاع 
ا من الوقت ، حبيث ديكن للمدرس تطػوير  ، كيبدك أف ىذه الطريقة توفر مزيدن

 القراءة حبرية يف الفصل.
ديكػػػن أف تكػػػوف ىػػػذه اخلطػػػوة حػػػوارنا مػػػع لغػػػة  مناقشػػػة حػػػوؿ زلتػػػول القػػػراءة ، (ٗ

 الطالب
مناقشػػػة أك شػػػرح مػػػوجز للقواعػػػد إذا لػػػـز األمػػػر دلسػػػاعدة الطػػػالب علػػػى فهػػػم  (٘

 زلتول القراءة
إذا مل يقػػػػػدـ ادلعلػػػػػم مفػػػػػردات يف بدايػػػػػة االجتمػػػػػاع تعتػػػػػرب صػػػػػعبة كذات صػػػػػلة  (ٙ

 ابدلوضوع ، فيمكن إجراء ىذه اخلطوة.
لطػػالب مهمػػة حػػوؿ زلتػػول القػػراءة ، علػػى يف هنايػػة االجتمػػاع ، ديػػنح ادلعلػػم ا (7

سػػػبيل ادلثػػػاؿ8 عمػػػل ملخػػػػص للغػػػة الطالػػػب ، أك إبػػػػداء تعليػػػق حػػػوؿ زلتػػػػول 
القػػراءة ، أك عمػػل رسػػم ختطيطػػي ، أك غَتىػػا. إذا لػػـز األمػػر ، ديكػػن للمػػدرس 
                                                             

22
 Ibid,hlm,194 
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تعيػػػُت مهػػػاـ يف ادلنػػػزؿ لقػػػراءة الػػػنص الػػػذم سػػػيتم تقدديػػػو يف االجتمػػػاع التػػػايل 
 اله(.أع ٖ)كما يف النقطة رقم 

 مزااي كعيوب طرؽ القراءة ( ث
طريقة القراءة ىي طريقة تنشأ بسبب عػدـ الرضػا خاصػةن عػن الطريقػة  

ادلباشػػرة. إذا رأيػػت ادلفهػػػـو األساسػػي الػػذم يػػػؤمن وتقػػاف ادلفػػردات ابعتبػػػاره رأس 
 ماؿ كفهم أكيل ، فسًتل جوانب عديدة من نقاط القوة كالضعف.

 من بُت اجلوانب الزائدة ىي8
طػػػالب اللغػػػة األجنبيػػػة مهػػػارات جيػػػدة يف القػػػراءة علػػػى حػػػد سػػػواء تتضػػػمن امػػػنح  (ٔ

 القراءة بصوت عاؿ  كاليت تنطوم على النطق كفهم القراءة.
القراءة اجليدة ىي تواصل القراء مع مواد القراءة. ىذا التواصل ىػو العاصػمة لفهػم  (ٕ

 زلتوايت القراءة بشكل جيد.
السػهل علػى القػراء فهػم ثقافػة اللغػة األجنبيػة القدرة على القػراءة العاليػة جتعػل مػن  (ٖ

اليت تػتم دراسػتها. يعػد فهػم ثقافػة اللغػات األجنبيػة ادلسػتفادة أحػد ادلتطلبػات غػَت 
 اللغوية اليت حيتاج إليها كل طالب لغة أجنبية.

 من بُت العيوب8
قػػػد تكػػػوف طريقػػػة القػػػراءة مناسػػػبة للطػػػػالب الػػػذين حيبػػػوف القػػػراءة ، كلكنهػػػا أقػػػػل  (ٔ

كلئػػػػػك الػػػػػذين ال حيبػػػػػوف القػػػػػراءة ، لػػػػػذا فػػػػػإف الػػػػػذين ال حيبػػػػػوف القػػػػػراءة مالءمػػػػػة أل
 سيشعركف ابدللل من التعلم.

االىتمػػاـ الشػػديد مبهػػارات القػػراءة ديكػػن أف يػػؤدم إىل نقػػص قػػدرة الطػػالب علػػى  (ٕ
التواصل شفهيان مع اللغة األجنبية اليت تتم دراستها. بينما يف عػامل التعلػيم احلػديث 
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عرفػة ليسػت رلػرد قػراءة ، ىنػاؾ طػرؽ أخػرل ال تقػل أمهيػػة ، ، فػإف كيفيػة تطػوير ادل
 أال كىي احلوار أك ادلناقشة الشفوية.

القػػػراءة السػػػريعة يف بعػػػض األحيػػػاف ال تتنػػػاكؿ سػػػول جانػػػب الكميػػػة ، بينمػػػا يػػػتم  (ٖ
 23جتاىل جانب اجلودة ، شلا يؤدم إىل فهم متعمق دلشكلة يف القراءة

 صورال لعبة .3
 صورال لعبةفهم  . أ

نفسو ، كحبسب فتح اجمليد كنيلور رمحويت ، فإف األلعاب كيف الوقت 
 ٕٗاللغوية اليت ديكن استخدامها يف تعلم القرعة ىي كما يلي8

 بداايت القراءة  (ٔ
 القراءة  ركةاح (ٕ
 أختلط قراءة األحرؼ (ٖ
  قراءة السؤاؿ (ٗ
 قراءة اجلمل كتكوينها  (٘
 سلسل فقرة (ٙ
 احلوار  سلسل (ٚ
 لعبة الصور (ٛ
 الطائراتلعبة  (ٜ

 الصور تكلم (ٓٔ
 تصوراجلسم  اءة النصيبقر  (ٔٔ

                                                             
23

 Ibid, hal. 195-196 
24

 M. Khalilullah, Media pembelajaran Bahasa Arab, (Yokyakarta: Aswaja Pressindo), 

hal.111-126 



18 

 القراءة ك اإلدياء نقب فنقراءة  (ٕٔ
  الطوؼ تكلم (ٖٔ
 البالوانت سؤاأل (ٗٔ
 قطعوالصور  الـ كالك (٘ٔ
 القراءة كالرد  مضمار (ٙٔ
 قراءة األرقاـ من خالؿ الرموز (ٚٔ
 حرؾالقراءة  (ٛٔ
 اآلايت ركب الشيء (ٜٔ
 القراءةأرسلو  (ٕٓ
 خالؽقراءة  (ٕٔ
 الكلمة ادلضادة (ٕٕ
 مزقت  قصة (ٖٕ
 كلمة  قفزة (ٕٗ
 إخبار األحداث (ٕ٘
 مربع القراءة (ٕٙ

تتكوف اللعبة من أسئلة ذات صلة ابدلواد كمصممة الختبار  
معرفة الطالب ادلتعلقة بعرض أنشطة التعلم عن ادلواد كاجملموعات. الغرض من 
ىذه اللعبة ىو دعوة الطالب إىل فحص الصورة لتكرار السؤاؿ "نعم / ال" )نعم 

مطابقة الصور كالقراءات / ال( ، ابإلضافة إىل ذلك ، فهي تدرب الطالب على 
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يف شكل اختيارات بشكل صحيح. األدكات الالزمة ىي صور ألشخاص أثناء 
 التنقل مع ذكر األمساء ، كصحائف اإلجاابت

ىي إسًتاتيجية تعلم ابستخداـ الصور ادلقًتنة بتسلسل  صورال لعبة
منطقي. من خالؿ الوسائط ادلصورة ، ديكن للطالب اكتشاؼ أشياء مل يركىا 

قبل. كما أف استخداـ الصور مفيد جدنا للمعلمُت يف حتقيق أىداؼ التعلم  من
ألنو من السهل كاالقتصادم احلصوؿ عليها كقادر على زايدة خياؿ الطالب 

 ٕ٘كإبداعهم.
 صورال لعبة مزااي . ب

 اجعل من السهل على الطالب فهم ىدؼ ادلعلمُت عند تسليم ادلادة.ٔ
 ادلواد ادلقدمة ، ألهنا مدعومة من قبل كسائط الصور. يسارع ادلتعلموف ابلرد على ٕ
 ديكن للطالب قراءة كاحدة تلو األخرل اإلرشادات ادلوجودة على الصور ادلقدمة . ٖ
 الطالب أكثر راحة يف التعلم ألنو يتم حـز يف شكل ألعاب صور . ٗ
 تدريب الطالب على التفكَت ادلنطقي كادلنهجي . ٘

 اللعبة ىي8 ىذهطريقة  . ت
 أشخاص ٘-ٖتشكيل عدة رلموعات من  (ٔ
يعطػػػي ادلعلػػػم الصػػػور أثنػػػاء طػػػرح بعػػػض األسػػػئلة الشػػػفهية. تقػػػدـ كػػػل رلموعػػػة  (ٕ

 (الأك  نعمإجاابت بػ "نعم" أك "ال" )
  ، كل رلموعة جتيب على السؤاؿ امل كاملة شفهيا كخطيا. بعػد االنتهػاء  (ٖ

 من األسئلة ، اتبع الصور األخرل.
 

                                                             
25

 Isnu Hidayat. 2019. “50 Strategi pembelajaran populer”. Yogyakarta: Diva Press, 

hal.116 
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 ٕٙمزااي لعبة لعبة الصورة . ث
 يعرؼ ادلعلم ادلزيد عن قدرة كل طالب (ٔ
 يقـو ادلعلموف بتدريب التفكَت ادلنطقي كادلنهجي (ٕ
 السهل على الطالب فهم نوااي ادلعلم عند تسليم ادلادة (ٖ
 يسارع الطالب يف الرد على ادلواد ادلقدمة ألهنا تساعدىم كسائط الصور (ٗ
 ألخرلديكن للطالب قراءة التعليمات الواردة يف الصور الواحدة تلو ا (٘
  صورال لعبةيشعر ادلتعلموف براحة أكرب يف التعلم ألنو يتم جتميعها يف شكل  (6
 تدريب الطالب على التفكَت ادلنطقي كادلنهجي (ٚ
 إضفاء احليوية على جو الفصل مع التنافس بُت اجملموعات (ٛ
 ٕٚتقول ذاكرة الطالب بفضل كجود كسائط الصور (ٜ

  القراءةمهارة  .4
 مهارة القراءة   أ

معن قراءة،  كصػل،  قراءة-يقرأ-العريب قراءة يعٌت قرأكلمة قراءة من اللغة 
مهػػارة القػػرءاة ىػػي سػػرعة القػػرءاة كقػػدرة علػػى فهمهػػا. كمهػػارة القػػراءة  ٕٛك صلتمػػع.

عند الدكتور زلمود علي السماف ىي عمليو عقليػة تػتم فيهػا ترمجػة الرمػوز الكتابيػة 
 إىل ألفػػػاظ مسػػػموعة كىػػػي القػػػراءة إىل معػػػاف ذىنيػػػة كىػػػذه ىػػػي القػػػراءة لصػػػامتو  

  عند دمحم رشدئ خاطر أف القراءة عملية مكانيكية بسيطة إىل مفهـو ٜٕاجلهرية.

                                                             
26

 Jumanta Hamdayama. 2016. “Metodologi Pengajaran”. Jakarta: PT Bumi Aksara, 

hal.118.  
27

 Isnu Hidayat. 2019. “50 Strategi pembelajaran populer”. Yogyakarta: Diva Press, 

hal.117-118 
28

Furkanul Dkk, Pengajaran Bahasa Komunatif (Teori dan Praktek), (Bandung: Remaja 

Rosdakarya), Hlm. 136 
 ٖٕٔ. ص.  ٖٜٛٔ. التوجيو يف تدريس اللغة العربيةالدكتور زلمود علئ السماف.  ٜٕ
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معقػػػػد يقػػػػـو علػػػػى اهنػػػػا نشػػػػاط عقلػػػػي يسػػػػتلـز تػػػػدخل شخصػػػػية اإلنسػػػػاف بكػػػػػل 
كقػػػاؿ الػػػدكتور علػػػى أمحػػػد مركػػػور أف القػػػراءة ىػػػي تعػػػرؼ علػػػى الرمػػػوز  ٖٓجوانبهػػػا.

 ٖٔنة للجملة كالفقرة كادلوضوع.ادلطبوعة كفهم اذلذا ادلكو 
 أنواع القراءة   ب

 القراءة الصامتة .ٔ
القراءة الصامتة ىي اليت تعتمد على اإلدراؾ البصرم الػذم يػًتجم إىل 

 ٕٖكعن ذىٍت مباشرة دكف نطق.
 القراءة اجلهرية  .ٕ

إذا كنػػػت القػػػرأءة الصػػػامتة تفػػػف عنػػػد احػػػد التعػػػرؼ البصػػػرم للرمػػػوز 
فػػػإف القػػػراءة اجلهريػػػة تزيػػػد علػػػى ىػػػذين -دلعانيهػػػاالكتابيػػػة، مت اإلدارؾ العقلػػػي 

 ٖٖرمبا تتضمو األلفاظ كالعبارات من انفعاالت.-بنطق الكلمات كاًف
 القراءة اإلستماعية .ٖ

القػػػػراءة اإلمساعيػػػػة يػػػػدرب ادلػػػػدرس طالبػػػػو علػػػػى اإلصػػػػغاء الػػػػواعى إىل 
موضػػوع يقػػػرأذلم، أك قصػػػة تلقػػػى علػػيهم، فيعتمػػػدكف علػػػى أذاهنػػػم يف إداراكهػػػم 

وضػػوع أك أحػػداث القصػػة، مػػن أف ينظػػركا يف كتػػاب،   يناقشػػهم مضػػموف ادل
 ٖٗادلدرس فيما مسعوا.

  

                                                             
 ٜٚ. ص. ٕٜٛٔ طرؽ تدريس اللغة العربية كالًتبية الينية.الدكتور دمحم رشدل خاطر. ٖٓ
 ٕٛٔ. ص.  ٕٕٓٓ تدريس فنوف اللغة العربية.الدكتور على أمحد مدكور. ٖٔ
 ٙٚٔ. ص. ٜٜٚٔ ادلهارات اللغوية8 مدخل إىل خصائص اللغة العربية كفنوهنا.الدكتور دمحم صاٌف الشنطي. ٕٖ
 ٖٚ-ٕٚ. ص. ٕٓٓٓ طريق التدريس اخلاصة ابللغة العربية كالًتبية اإلسالمية.فخر الدين عامر. ٖٖ
 ٖٛفخر الدين عامر. نفس ادلرجع، ص. ٖٗ
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 القراءة السريعة  .ٗ
القراءة السريعة إلرشاد الطالب ليكونوا شجاعُت أف يقرأ النص أسػرع 
من عدهتم. السرعة من األىداؼ كلكن ال جيوز لنا أف ال هنتم ابلتعريػف. كيف 

ف مأمر ادلدرس طالب بفهم تفاصػيل احملتػوايت ىذه القراءة السريعة، ال يهم  
 بل يكف بفهم الفركغ فقط.

 القراءة التحليلية .٘
ىػػي الػػىت حيتػػاج إليهػػا القػػارئ عنػػدما يرغػػب يف فحػػص موضػػوع بعمػػق 
كأتمػػل، كتتميػػػز ىػػػذه القػػػراءة ابلًتيػػب كاألانة، لفهػػػم ادلعػػػاين إمجػػػاال كتفصػػػيال، 

 ٖ٘تلف اها.كعقدة مقارنة كبُت ادلعاىن الىت دتاثلها، أك خت
 تعلم اللغة العربية .5

 فهم التعلم .ٔ
يػػتم تعريػػف الػػتعلم ببسػػاطة علػػى أنػػو األنشػػطة الػػيت يقػػـو اهػػا األفػػراد بػػوعي 
للحصوؿ على عدد من انطباعػات حػوؿ مػا مت تعلمػو كنتيجػة لتفػاعلهم مػع البيئػة 
احمليطػػػة. الػػػػتعلم ىػػػو أيضػػػػا عمليػػػة إنسػػػػانية لتحقيػػػق أنػػػػواع سلتلفػػػة مػػػػن الكفػػػػاءات 

كادلواقػػف. لقػػد بػػدأ الػػتعلم مػػن الوقػػت الػػذم يولػػد فيػػو البشػػر حػػىت هنايػػة  كادلهػػارات
حيػػاهتم ، كمػػا أكضػػح الرسػػوؿ ، شلػػا يعػػٍت "توجيػػو ادلعرفػػة مػػن التػػأرجح إىل القػػرب". 

 id - egoبشكل عاـ ، ديكن أف يقاؿ أيضنا التعلم كعملية تفاعل بُت البشر )
- super egoحقػائق أك مفػاىيم  ( مػع بيئػتهم ، كالػيت قػد تكػوف شخصػية أك

 أك نظرايت.

                                                             
 ٖٛٔ. ص. ٕٜٜٔ ؽ تدريسها.رأادلهارت اللغوية ما ىيتها كطاد زلمود علهاف. ؤ أمحد فٖ٘
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التعلم كىو عبارة عن عملية أنشػطة لتغيػَت سػلوؾ موضػوع الػتعلم ، كيبػدك 
أف ىناؾ العديد من العوامل اليت تؤثر عليو. مػن بػُت العديػد مػن العوامػل ادلػؤثرة ، 
ديكػػػن تقسػػػيم ادلخطػػػط التفصػػػيلي إىل تصػػػنيف العوامػػػل الداخليػػػة )مػػػن الػػػداخل( 

ل اخلارجية )من اخلارج( موضوع الػتعلم. ابلتػزامن مػع عمليػة موضوع التعلم كالعوام
التفاعل بُت التدريس كالتعلم اليت تركز بشكل أكرب على مشػكلة التحفيػز كالتعزيػز 
، يتم الًتكيز على مناقشػة العوامػل الػيت تػؤثر علػى نشػاط الػتعلم ىػذا بشػكل أكػرب 

يسػػػهم يف أمهيػػػة  علػػػى العوامػػػل الداخليػػػة. كجػػػود عوامػػػل نفسػػػية يف الػػػتعلم سػػػوؼ 
كبَتة. ستوفر دائمنا العوامل النفسية األساس كالسهولة يف اجلهود ادلبذكلة لتحقيق 
أىداؼ التعلم على النحو األمثل ، كالعكس صػحيح ، دكف كجػود عوامػل نفسػية 
 ديكن أف يبطئ عملية التعلم ، بل ديكن أف يزيد أيضنا من صعوبة عملية التعلم.

صػػطلح التػػدريس كمصػػطلح التعلػػيم مصػػطلح الػػتعلم ىػػو تطػػوير م 
كالتعلم ، كًتمجة للمصطلح التعليمي الذم يتكوف من كلمتُت مها التعلم كالتعلػيم. 
من ىذين ادلصطلحُت ، ديكن استخالص استنتاجات لتعريف الػتعلم يف ادلخطػط 
التفصػيلي كىػػي عبػارة عػػن عمليػة تفاعػػل بػُت مكػػوانت نظػاـ الػػتعلم اهػدؼ حتقيػػق 

يعػػػٍت أف الػػػتعلم ىػػػو عمليػػػة معػػػامالت )ادلعاملػػػة ابدلثػػػل( بػػػُت  نتيجػػػة الػػػتعلم. ىػػػذا
 ٖٙمكوانت نظاـ التعلم
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الػػتعلم ىػػو زلاكلػػة جلعػػل الطػػالب يتعلمػػوف ، حبيػػث يكػػوف ادلوقػػف حػػد ن 
تعليمينػػػػا )حػػػػدث الػػػػتعلم( كىػػػػو زلاكلػػػػة لتغيػػػػَت سػػػػلوؾ الطػػػػالب. ديكػػػػن أف حتػػػػدث 

 ٖٚتهمالتغيَتات يف سلوؾ الطالب بسبب التفاعل بُت الطالب كبيئ
جيػػػب أف يهػػػػتم الػػػػتعلم ابلظػػػػركؼ الفرديػػػة للطػػػػالب ألهنػػػػم سػػػػوؼ  

يتعلموف. الطالب ىم أفراد خيتلفوف عن بعضهم البعض ، كيتمتعوف بتفػرد خػاص 
اهػػػم ال خيتلػػػف عػػػن اآلخػػػرين. لػػػذلك جيػػػب أف يهػػػتم الػػػتعلم ابالختالفػػػات الفرديػػػة 

مػػن أكلئػػك ذلػػؤالء الطػػالب ، لػػذلك ديكػػن للػػتعلم أف يغػػَت ابلفعػػل حالػػة الطػػالب 
الػػذين ال يعرفػػوف ، كمػػن أكلئػػك الػػذين ال يفهمػػوف ، كمػػن أكلئػػك الػػذين يتصػػرفوف 

 ٖٛبشكل سيء ليكونوا جيدين.
 تعلم اللغة العربية .ٕ

)يف  Stremال ديكػػػػػػػػن فصػػػػػػػػػل تعلػػػػػػػػم اللغػػػػػػػػػة عػػػػػػػػن اللغػػػػػػػػػوايت. يػػػػػػػػػنص 
Zalyana علػػى أنػػو مػػػن ادلسػػتحيل ابلنسػػبة لنظريػػػة تػػدريس اللغػػة أف تتجاىػػػل )

لهػػا عػػن اللغػػة. إف فهػػم الشػػخص دلكػػوانت اللغػػة حيػػدد حقيقػػة  اللغػػوايت الػػيت تنق
كيػػػف يعلػػػم اللغػػػة للطػػػالب. تػػػوفر النظريػػػة اللغويػػػة معلومػػػات حػػػوؿ خصوصػػػيات 
كعموميات اللغة ، حوؿ كيفية تعلم طبيعة اللغة بطريقة مناسبة. يف بدايػة تطورىػا 

اللغػة ، ، كاف ىناؾ دفقػاف رئيسػياف يف اللغػوايت الػيت ركػزت علػى فكػره يف حتليػل 
( البنيوية )ادلدرسة البنوية( كاليت أكدت يف الشكل اخلارجي للغة أكثر ٔككالمها )

( التػػػػػدفق التوليػػػػػدم ٕمػػػػػن ادلعػػػػػٌت الػػػػػداخلي للغػػػػػة )ألنػػػػػو ال ديكػػػػػن مالحظتهػػػػػا( )
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التحويلي )ادلدرسة التعليميػة( الػذم يػويل اىتمامػا متػوازان للشػكل اخلػارجي كادلعػٌت 
 ٜٖالداخلي للغة.

( أف اللغػػػة الثانيػػػة تػػػتقن فقػػػط مػػػن خػػػالؿ Zalyana يوضػػػح شػػػاير )يف
عملية التعلم ، عمدا ككعي. ىذا خيتلف عن إتقػاف اللغػة األكىل الػيت يػتم احلصػوؿ 
عليهػػػػػػا بشػػػػػػكل طبيعػػػػػػي ، دكف كعػػػػػػي يف بيئػػػػػػة عائليػػػػػػة. يف ىػػػػػػذه احلالػػػػػػة ، يؤكػػػػػػد 

Purwono  يف(Zalyana على اللغة العربية ابعتبارىػا كاحػدة مػن اللغػات )
الػػيت ديكػػن تعلمهػػا مػػن خػػالؿ عمليػػة الػػتعلم عػػن عمػػد ككعػػي. ديكػػن أف  األجنبيػػة

يكوف رمسيا كبشكل طبيعي. يعٍت رمسيػا يػرتبط دائمػا مػع الوضػع يف ادلدرسػة ىنػاؾ  
 ٓٗكالطالب كاألىداؼ كاألساليب كادلناىج كالكتب كىلم جرا.

يم ف ادلؤكد أف مصطلح التعلم ليس غريبان على عامل التعليم ، فالتعلم كالتعل
تربطهمػػا صػػػالت كثيقػػػة ال ديكػػن الفصػػػل بينهمػػػا ، كيف ىػػذه احلالػػػة ، يعػػػد الػػػتعلم 
جزءنا مهمنا من نظاـ التعليم. يف الواقع ، لوالىا مل تكن أىػداؼ التعلػيم شلكنػة. ال 
يقتصػػر الػػتعلم حبػػد ذاتػػو علػػى الفصػػل الدراسػػي ، ألف العمليػػة تسػػتمر طػػواؿ حيػػاة 

 ٔٗاإلنساف ، يف أم كقت كيف أم مكاف.
اللغة العربية  أك اللغة العربية لفًتة كجيزة. إهنا كاحػدة مػن اللغػات السػامية 
ادلتوسػػػطة ادلشػػػار إليهػػػا يف عائلػػػة اللغػػػة السػػػامية كتػػػرتبط ابللغتػػػُت العربيػػػة كالعراميػػػة 
اجلديػػػدة ، كيتحػػػدث العربيػػػة أكثػػػر مػػػن أم لغػػػة أخػػػرل يف عائلػػػة اللغػػػة السػػػامية ، 

كلغة أكىل تعيش يف الشرؽ األكسط   مليوف شخص. ٕٓٛكيتحدث اها أكثر من 
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دكلػػة ، كىػػي لغػػة العبػػادة يف  ٕ٘كمشػاؿ إفريقيػػا ، كىػػذه اللغػػة ىػػي اللغػػة الرمسيػػة يف 
 ٕٗاإلسالـ.

االعػػًتاؼ اهػػا اآلف مػػػن قبػػل العػػامل الػػدكيل بعػػد اللغػػػة   اللغػػة العربيػػة الػػيت 
العػادلي. ىػذا  اإلسبانية ، ابلتأكيد ذلا يد كبَتة يف االرجتاؿ كادلنافسة على ادلسػتول

لػػػػيس فقػػػػط يف جانػػػػب تطػػػػوير اللغػػػػة كاللغػػػػوايت ، كلكػػػػن أكثػػػػر مػػػػن ذلػػػػك ، أم 
االرجتػػاؿ يف قطػػاع ادلنهجيػػة كتقنيػػات الػػتعلم. ديكػػن إثبػػات ىػػذه الطبقػػات بشػػكل 
ملمػػوس ككاقعػػػي يف عمليػػػة تعلػػػم اللغػػػة العربيػػػة ، حيػػػث نشػػػأت يف اآلكنػػػة األخػػػَتة 

لم التفػػاعلي ، شلػػا سػػيزيد مػػن محػػاس العديػػد مػػن النمػػاذج التفاعليػػة كأسػػاليب الػػتع
الطػػالب يف تعلػػم اللغػػة العربيػػة يف كقػػت كاحػػد كبشػػكل مسػػتمر. جيػػب أف يتحقػػق 
ىػػػذا السػػػياؽ بشػػػكل نشػػػط كخػػػالؽ ، حبيػػػث تػػػتم عمليػػػة الػػػتعلم إىل أقصػػػى حػػػد 

 كبشكل متكامل.
 ادلصطلحات العربية .ٖ

إف مصػطلحات اللغػة كمػػا كصػفها ابػن جػػٍت ىػي صػوت اللغػػة الػيت تربيهػػا 
مػػة للتعبػػَت عػػن ىػػدفها. ديكػػن فهػػػم ىػػذا الفهػػم أف اللغػػة تتكػػوف يف الواقػػع مػػػن األ

ثالثػػػة عناصػػػر رئيسػػػية ، ىػػػي العنصػػػر الطبيعػػػي ، كعنصػػػر الوظيفػػػة االجتماعيػػػة يف 
التعبَت عن نقل األفكار ، ككذلك العناصر ادلستخدمة من قبل كل رلتمع كمالك 

بُت البشػر كاألمػة. أم شػيء للغة ، كما أف اكتساب اللغة األخرل لو ميزة شائعة 
للتعبَت عن احتياجػاهتم. عػالكة علػى ذلػك ، تعػد اللغػة العربيػة كاحػدة مػن اللغػات 
ػػا ، كىػػي تصػػل إلينػا اليػػـو مػػن خػػالؿ عمليػػة التحػػوؿ. إىل  الدكليػة الػػيت تتطػػور دائمن
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جانػػػػب ذلػػػػك ، فػػػػإف اللغػػػػة العربيػػػػة شػػػػاملة مػػػػن حيػػػػث ادلصػػػػطلحات كمتنوعػػػػة يف 
هنػا متػرزرة للغايػة مػن حيػث قطػاع ادلعػٌت ، ألف ادلعػٌت ىػو منظورىػا للسػياؽ ، بػل إ

دراسة متكاملة للبشر ، علػى الػرغم مػن أف كػل أمػة تعػرب عنهػا يف سػياقات سلتلفػة 
 ٖٗعن بعضها البعض.

 
 املفهو اإلجرائي .ب 

مهػارات القػراءة  صػور اللعبػة لًتقيػة كسيلةيتناكؿ مفهـو ىذه الدراسة فعالية 
. يف ادلػػدر سػػة ادلتػػو سػػطةداراحلكمة بكنبػػارك لػػدل الطػػالب يف تعلػػم اللغػػة العربيػػة يف
 يف اإلطار النظرم ، كىيY 8ك  Xىذه الدراسة كفقنا دلؤشرات ادلتغَتات 

 إذا8 صورال لعبة القراءة ك مهارةم ابستخداـ يقاؿ إف ادلعلم قد تعلم التعل
 البسملة ةالدعاء معانفتح ادلدرسة الدرس بقراءة  .ٔ
 يقـو ادلعلم ابلقاء الكفاءات ادلطلوب حتقيقها .ٕ
 يقدـ ادلعلم ادلادة الدراسية للمد خل إليها .ٖ
 أظهر ادلعلم الصور ادلتعلقة ابدلادة .ٗ
حدا يف تركيب الصور، كترتيبها بًتتيب  ادلعلم كيدعو الطالب كاحدا فوايشَت .٘

 منطقي
 يسأؿ ادلعلم األساس ادلنطقي لتسلسل الصور .ٙ
يبدأ ادلعلم من ذالك األساس ادلطقي يف غرس مفهـو ادلادة مبا يتناسب مع  .ٚ

 الكفاءات ادلطلوب حتقيقها
 الدرس مع الطالب الخص ادلدرسي .ٛ
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 القراءة مهارةمؤشر 
 دقة يف النطق ابللهجة .ٔ
 الدقة يف كضع ك بلفظ .ٕ
 استيعاب ادلعٌت .ٖ
 استيعاب ادلفردات .ٗ
 طالقة يف القراءة .٘

 

 السابقة الدراسات .ج 
استخداـ. أما الدراسة السابقة يف  تنفيذالدراسة السابقة ىي البحث عن 

 ىذه الرسالة قد حبثها من قبل كما يلي8
 ك اللغةالعربية تدريس قسم ىف طالبة "أرايانسوسانيت" وب قدقامت البحثىذا  .ٔ

 الصف طالبل اللد القراءة قيةمهارةلًتن  القراءة طريقة تنفيذ فعالية حبثها موضوع
 حبثها كحاصلة ،َتك ىيلَتج إندرا كيمفاس العلـو نور الثانوية الددرسة يف الثامن
و ب قامت الذل كالبحث ثهابُت حب كالفرؽ  .جيدة الطالب لدل القراءة أمنهارة

 قيةلًتن  القراءة طريقة استخداـ ىف بينهما كالدساكة اللعبة، استخداـ ىف حثةباكال
 .القراءة مهارة

بعنواف "فعالية أسلوب القركعة يف  ,ٕ٘ٔٓعاـ  البحث عن دارما يونيتا يف .ٕ
كامبار كَتم ،  ٔ ألعاب اختبار ادلعرفة لتحسُت قدرة القراءة يف ادلدرسة الثانوية 

رايك" أف طريقة القركعة مع ألعاب اختبار ادلعرفة ديكن أف حتسن مهارات القراءة 
ة مع لعبةة لدل الطالب . كلكن ىنا أيضا مل يناقش كيفية فعالية طريقة القراء

لعبة فك ادلادة ، لذلك درس الباحثوف استخداـ اللعبةة من ىو لتحسُت مهارة 
 القراءة لدل الطالب.
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بعنواف "فعالية أسلوب القركعة ابستخداـ  ٕ٘ٔٓراتنا سارم يف عاـ  البحث عن .ٖ
طالب  ٔكسائط اإلنًتنت لتحسُت إتقاف القراءة العربية يف مدرسة علياء صلرم 

كسائط اإلنًتنت فعالة لزايدة مهارات القراءة العربية. لكن الباحثُت بيكانبارك" أف 
ىنا مل يناقشوا بعد كيفية فعالية لعبة فك ادلادة لتحسُت مهارات القراءة لدل 

 الطالب.
 

  البحث الفرضي و اإلدعاء .د 
  اإلدعاء .ٔ

 الدافع كراء التعلم لكل طالب سلتلف (ٔ
 يتأثر دافع الطالب ابلعديد من العوامل (ٕ
 العديد من الطرؽ كاجلهود ادلبذكلة لزايدة حافز الطالبىناؾ  (ٖ

 الفرضية  .2
الفرضية ىي ختمُت أك إجابة مؤقتة لصياغة ادلشكلة كسيتم تقدًن الػدليل. 
إذا كػػػاف ىنػػػاؾ فػػػرؽ بػػػُت الفصػػػل التجػػػرين كفئػػػة الػػػتحكم ، فػػػإف الفرضػػػية يف ىػػػذه 

 الدراسة ىي كما يلي8
Ha 8 لػدل يف تعلم اللغة العربيػة   مهارة  القراءة لًتقية فعالة   صورال لعبة كسيلة

 داراحلكمة بكنباركاإلسالمية سطة يف ادلدرسة ادلتو الطالب 
Ho8 يف تعلػم اللغػة العربيػػة   مهػارة  القػػراءة لًتقيػةفعالػػة  غػَت صػورال لعبػة كسػيلة

 لدل الطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية داراحلكمة بكنبارك
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث 

 تعصيم البحث  .أ 
  Xًتقية) متغَت صور اللعبة لىذا البحث يتكوف من ادلتغَتين كمها فعالية كسيلة 

(. ىذا البحث يقاـ بو يف ادلدرسة  Y( كمهارة قراءة اللغة العربية )  متغَت اتبعي أك 
الصف ادلتوسطة دار احلكمة بكنبارك لدل لطالب الصف الثامن. كتنقسم الباحثة ىذا 

 إىل الصفُت كمها الصف الثامن أ، ك الصف الثامن ب.
الصف الثامن "أ"  كالصف التجرين، ك الصف الثامن "ب"كالصف الضابطي.  

كيف الصف  يف الصف الثامن "أ"  اسًتاتيجي كسيلة صور اللعبة لًتقية مهارة القراءة
 الثامن "ب"، ابستحداـ طريقة األحر ك ابستحداـ اسًتاتيجي األحر 

 اجلدوال األول
 Group Pretes-postesControlتصميم البحث ادلستحدـ

 االختبار البعدم   ادلعاجلة       االختبار القلي     الصف       
 y X            ٕyٔ التجرين       
 y        -            ٕyٔ الضابطي       

-Pretestىذا البحث حبث جترين بطراز تصميم البحث ادلستخدـ
postesControl Group.يف ادلدرسة السادس الفصلٗٗبنموذج 
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 زمان البحث و مكانه .ب 
لبحث يف ادلدرسة ادلتوسطة الثامن لعاـ الدراسي  سيتم إجراء ىذا

 .يف ادلدرسة ادلتوسطة دار احلكمة بكنبارك ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓ
 أفراد البحث و موضوعه .ج 

دار احلكمة  اإلسالمية درسة ادلتوسطةادلطالب يف الكأما أفراد البحث فهو 
لًتقية مهارة القراءة لدل  صورال لعبةك موضوع البحث فعالية كسيلة  ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓ

 دار احلكمة بكاابرك ادلتوسطة اإلسالمية طالب يف مدرسة ال
 

 وعينته البحث جمتمع .د 
يف  ,جزء من رلتمع البحثاجملتمع البحث ىو مجيع أقراد البحث،  

الطالب ، فأخذ ت الباحثة  ٗٔٛ. كعدد رلتمع البحث ادلدرسة السادس الفصل
 الطالب ٓٚالصف الثامن"ب"  عينة البحث من الصف الثامن"أ" ك

 اجلدوال الثاىن
 

 العدد الفصل الرقم
 35 الثامن أ ٔ
 35 الثامن ب ٕ

 70 اجملموعة
الطالب  ٖ٘كأما عينتو، أخذت الباحثة صفُت ك مها الصف الثامن "أ" عددىم  

الطالب. ك تقنية مجع البياانت ادلستعملو تقنية ابلعينة  ٖ٘ك الصف الثامن"ب" عددىم 
 (Purposive Sampling)الغرضية أك القصدية 
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 أدوات البحث  .ه 
 . ادلالحظة ٔ

 ال نعم ادلالحظة الرقم
   نفتح ادلدرسة الدرس بقراءة البسملة ةالدعاء معا ٔ
   يقـو ادلعلم ابلقاء الكفاءات ادلطلوب حتقيقها ٕ
   ادلعلم ادلادة الدراسية للمد خل إليهايقدـ  ٖ

   أظهر ادلعلم الصور ادلتعلقة ابدلادة ٗ
يشَت ادلعلم كيدعو الطالب كاحدا فوا حدا يف تركيب  ٘

 الصور، كترتيبها بًتتيب منطقي
  

   يسأؿ ادلعلم األساس ادلنطقي لتسلسل الصور ٙ
يبدأ ادلعلم من ذالك األساس ادلطقي يف غرس مفهـو  ٚ

 ادلادة مبا يتناسب مع الكفاءات ادلطلوب حتقيقها

  

   ب الخص ادلدرسالدرس مع الطالي ٛ
 اإلختبار .ٕ

 النتيجة              عملية مهارة القراءة رقم   
 العدد جيد كايف انقص

     دقة يف النطق ابللهجة ٔ
     الدقة يف كضع ك بلفظ ٕ
     استيعاب ادلعٌت ٖ
     ادلفرداتاستيعاب  ٗ
     طالقة يف القراءة ٘
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 طريقة مجع البياانت وحتليلها  .و 
 طريقة مجع البياانت .1

راءة، كىو االختبار ه الدراسة اختبار القسيتخدـ الباحث البياانت يف ىذ
ة دلعرفة قدرة الطالب على القراءة ابللغة العربية قبل تطبيق طريق القبلي، كىدؼ

دلعرفة قدرة الطالب على القراءة ابللغة العربية  كىدؼقراءة، كاالختبار البعدم، 
 بعد تطبيق طريقة قراءة.

  
 طريقة حتليل البياانت  .2

للعينة الصغَتة  Test- tتقنية حتليل البياانت ادلستخدـ يف ىذا البحث 
(ٖٓ N< ) .ادلًتابطة. كأما الرمز ادلستحدـ فهو فيما يلى 

   
     

√(
   

√   
)

 

  (
   

√   
)

 

 

 اإليضاح 8
To 8 اختبا 
Mᵪ  8 ادلعدَّؿ من ادلتغَتχ 
Mᵧ 8 ادلعدَّؿ من ادلتغَتу 

SDᵪ  من ادلتغَت  ل8 اإلضلراؼ ادلعيارχ 
SDᵧ  8 اإلضلراؼ ادلعيار من ادلتغَتу 

N 8ٗ٘ العينة 
 8 الرقم الثابت 1

 رموز معيار اضلراؼ التغيَت
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34 

SDᵪ = √∑   

 
 

 رموز معيار اضلراؼ التغيَت

SDᵧ = √∑   

 
 

 دلعدؿ رموز
Mᵪ = ∑  

 
 

 رموز دلعدؿ
Mᵧ = ∑  

 
 

 كالرمز ادلستخدـ لوصف حاصلة البحث فيما يلى
P =  

 
        

 البياف
P 8 مئوية اإلجابة 
F 8 الًتدد 

N 8 عدد ادلستجيبُت 
إستخدـ الباحث مخسة معايَت ادلعرفة بفعالية تطبيق القراءة ادلنقوؿ يف مهارة  
 منها8 القراءة

 جدا8 جيد  ٓٓٔٝ - ٔٛٝ . أ
 8 جيد ٓٛٝ - ٔٙٝ  . ب
 8 مقبوؿ ٓٙٝ - ٔٗٝ  . ج
 8 انقص ٓٗٝ - ٕٔٝ . د
 8ٗٙ انقص جدا ٕٓٝ - ٓٝ . ق
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 نتائج البحث . أ
فع الية  صورال لعبةوسيلة اإلجابة أن  تبعد أن حتلل الباحثة ادلشكلة ادلوجودة  فوجد

دار احلكمة  إلسالميةا لدى الطالب يف تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة القراءةلرتقية مهارة 
 بكنبارو

.و يف جدول 1ودرجة داللة : 5يف درجة داللة : Ttأكرب من  To. ىذه بظهور  
 .111:-81:مبعىن "جيد جدا" ألنو يقع يف درجة  93,75%ادلالحظة نيل

لدى الطالب يف تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة  القراءةفع الية لرتقية مهارة  صورال لعبةوسيلة  إذن 

 .دار احلكمة بكنبارو  اإلسالمية ادلتوسطة
 

 .توصيات البحثب
 تقدم الباحثة توصيات كما يلي :

 للمدرسة .4
أرجو من ادلدرسة أن تسهل تسهيلة وافية تعليم اللغة خصوصا تعليم اللغة 

 العربية.
 العربيةدلدرس اللغة  .2

مهارة ينبغي على ادلدرس أن يستخدم ىذه رريقة يف تعليم اللغة العربية لرتقية  
 .يف تعلم اللغة العربية لدى رالب القراءة

 لتالميذ .3
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 أرجو من التالميذ أن جيتهد يف تعلم اللغة العربية. (4
و  عربية يوميا داخل ادلدرسةأرجو من التالميذ أن ميارسوا التكلم ابللغة ال (2

 خارجها.
 أرجو من التالميذ أن يعملوا الواجبات ادلنزلية بكل جد و نشاط. (3

 

 
 

 



95 

 قائمة املراجع
 . املراجع العربية١
كلمة الرتبية جامعة مذكرات ىف طريق تدرس اللغة العربية،  حممود رشدي خاطر، 

 5991الشمس، 

االجتاىات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللعات األخرى لغري الناطقني محاده إبراىيم، 
 5991)القاىرة: دار القكر، 

 أساسيات تعليم العربية والرتبية الدينية اللغةعلي فتح علي يونس وغريه، 
 فخر الدين عامر. نفس املرجع

 .5991 املهارت اللغوية ما ىيتها وطرأق تدريسها.أمحد فؤاد حممود علهان. 5
  5991. التوجيو يف تدريس اللغة العربيةالدكتور حممود علئ السمان. 
 . 5991 والرتبية الينية.طرق تدريس اللغة العربية الدكتور دمحم رشدى خاطر. 
  1001 تدريس فنون اللغة العربية.الدكتور على أمحد مدكور. 

 املهارات اللغوية: مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنوهنا.الدكتور دمحم صاحل الشنطي. 
5991 

 1000 طريق التدريس اخلاصة ابللغة العربية والرتبية اإلسالمية.فخر الدين عامر. 
 5995يل, اساليب تدريس اللغة العربية,)عمان: الفالح, دمحم على اخلو 
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SILABUS PEMBELAJARAN 
Nama Madrasah : Madrasah  Tsanawiyah  Darul  Hikmah  Pekanbaru 

Mata Pelajaran : Bahasa  Arab 

Kelas         : VIII 

Semester  : 2 (dua) / Genap 

 

Kompetensi Inti : 

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya  

KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru dan 

tetangganya 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara  mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 

anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia 
 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Proses Pembelajaran Penilaian Alokasi 

waktu 

Sumber Belajar 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1.1. Menerima bahwa bahasa 

Arab merupakan 

anugerah Allah SWT. 

 

-   Afektif: 

 

- Guru menanya peserta didik tentang anugerah yang 

diberikan berupa bahasa Arab. 

- Guru menceritakan keistimewaan bahasa Arab. 

- Guru memberikan pujian atau hadiah kepada peserta didik 

yang bisa menyebutkan benda-benda disekitar dengan 

menggunakan bahasa Arab 

 

 

 Pengamatan 

 Penilaian diri 

 Penilaian antar teman 

 Jurnal 

 

8 JP - Buku Bahasa Arab 

kelas VIII “ Ayo 

memahami bahasa 

Arab”. 

- Kamus bahasa arab 

- Benda-benda 

dilingkungan madrasah 

atau tempat bermain 

peserta didik 

- Gambar-gambar yang 

sesuai tema / topik 

 

2.1. Memotivasi rasa ingin 

tahu terhadap keberadaan 

wujud benda melalui 

media bahasa arab dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru dan 

tetangga  

 

-   Pengamatan 

 Penilaiandiri 

 Penilaian antar teman 

 Jurnal 

 

3.1 Memahami bunyi dan 

makna ungkapan 

sederhana sesuai dengan 

unsur kebahasaan terkait 

topik: 
baik secara lisan maupun 

tulisan فَصلِ فِي ال    

- Bacaan tentang topik 

 فَصلِ فِي ال  
- Pengenalan tarkib 

sebagai berikut: 

 واالسم العلم + اإلشارة اسم

Mengamati : 

 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran dengan tepat 

 Mendengarkan kata-kata yang pengucapannya mirip 

 Menyimak wacana sambil memperhatikan model 

guru/kaset/film dan menirukan pelafalan dan intonasinya. 

 Mencocokkan gambar dengan apa yang didengar. 

 

Tes Tulis 

Peserta didik diberi 

beberapa soal untuk 

dikerjakan secara tulis 

baik dalam bentuk uraian 

obyektif atau uraian non 

obyektif  



 :Menanya  املفرد؛ 

 Melakukan tanya jawab sederhana tentang tema/topik yang 

dipelajari. 

 Menjawab pertanyaan dalam wacana sederhana secara 

tertulis/lisan. 

 Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan lawan bicara 

sesuai tema/topik. 

 Menyebutkan kata/kalimat sesuai yang tampak pada gambar 

sesuai tema/topik secara lisan. 

 

Mengeksplorasi: 

 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan 

sesuai model ucapan guru/kaset/film. 

 Merangkaikan kata menjadi kalimat sesuai dengan kaidah. 

 Menyusun kata, dan kalimat sederhana sesuai kaidah 

 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan. 

 Mencoba mengungkapkan dan memahami kata yang 

menggunakan kaidah yang dipelajari. 

  

Mengasosiasikan: 

 Membandingkan antara kalimat perintah dan berita. 

 Menemukan makna kata dalam teks sesuai tema/topik 

 Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan. 

 Membedakan penggunakan kata untuk mu’anas dan 

mudzakar 

 Mencari informasi umum/tema/topik dari suatu wacana 

lisan/tulisan. 

 

 Menemukan makna kata dalam teks 

 Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan. 

 

Mengkomunikasikan: 

 Mengungkapkan perintah dan berita 

 Menyampaikan isi wacana tulis sesuai tema/topik secara 

lisan atau tulisan. 

 Menyusun kata/frasa yang tersedia menjadi kalimat sesuai 

dengan kaidah yang dpelajari. 

 Menyusun karangan sederhana sesuai tema/topic sesuai 

kaidah yang dipelajari. 

 

Tes Lisan 

Peserta didik diberi soal 

terkait dengan materi 

ajar untuk dijawab secara 

lisan 

 

Penugasan 

Peserta didik diberi tugas 

individu atau kelompok 

untuk memahami 

ataupun medalami materi 

ajar  dalam satuan waktu 

yang telah ditentukan 

 

Unjuk Kerja 

Peserta didik diminta 

menampilkam atau unjuk 

kemampuan yang sesuai 

dengan kompetensi dasar 

 

Penilaian Proyek 

Peserta didik diberi tugas 

individu ataupun 

kelompok, melakukan 

aktifitas penyelidikan 

atau penelitian  untuk 

mendalami materi ajar 

 

Penilaian Produk 

Peserta didik secara 

individu/kelompok 

membuat hasil karya 

yang sesuai dengan 

kompetensi dasar 

 
Penilaian Portofolio, Pada 

setiap tengah atau akhir 

semester, peserta didik 

diminta mengumpulkan 

4.1 Mendemonstrasikan 

bunyi dan makna mufradat 

dari ujaran kata sederhana 

sesuai struktur bahasa 

Arab terkait topik: 

 فَصلِ فِي ال  



 Menyampaikan isi wacana sesuai tema/topik secara lisan 

maupun tulisan. 

 Menghafal kosa kata baru sesuai tema/topik 

hasil karya dan 

memberikan refleksinya 

1.2. Menjalankan dan 

mengamalkan bahasa 

Arab sebagai wujud 

syukur anugerah Allah 

SWT 

 

  Afektif: 

 

- Guru memotifasi untuk berbicara bahasa Arab 

- Guru menanyakan perbuatan yang telah dilakukan oleh 

peserta didik dalam rangka menanamkan sifat jujur dan 

disiplin. 

- Guru menanyakan rutinitas yang dilakukan oleh peserta 

didik dalam rangka membiasakan sikap disiplin dan 

tanggungjawab 

 

 

 Pengamatan 

 Penilaiandiri 

 Penilaian antar teman 

 Jurnal 
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kelas VIII “ Ayo 

memahami bahasa 

Arab”. 

- Kamus bahasa arab 

- Benda-benda 

dilingkungan madrasah 

atau tempat bermain 

peserta didik 

- Gambar-gambar yang 

sesuai tema / topik 

 

2.2. Membiasakan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung 

jawab, dan percaya diri 

dalam berinteraksi 

menggunakan bahasa arab 

dengan keluarga, teman, 

dan guru 

 

  Pengamatan 

 Penilaiandiri 

 Penilaian antar teman 

 Jurnal  

 

3.2 Memahami bunyi dan 

makna ungkapan 

sederhana sesuai dengan 

unsur kebahasaan terkait 

topik: 

َرِسيَّةدْ البِْيئَة الَمَ   
baik secara lisan maupun 

tulisan 

- Bacaan tentang topik 

 َرِسيَّةدْ ْيئَة الَمَ البِ 
- Pengenalan tarkib 

sebagai berikut: 

–هو–أنتِِ–أنت–ضمائر)أان
  املفرد؛ واالسم العلم هي(ِ+

Mengamati : 

 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran dengan tepat 

 Mendengarkan kata-kata yang pengucapannya mirip 

 Menyimak wacana sambil memperhatikan model 

guru/kaset/film dan menirukan pelafalan dan intonasinya. 

 Mencocokkan gambar dengan apa yang didengar. 

 

Menanya: 

 Melakukan tanya jawab sederhana tentang tema/topik yang 

dipelajari. 

 Menjawab pertanyaan dalam wacana sederhana secara 

tertulis/lisan. 

 Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan lawan bicara 

sesuai tema/topik. 

 Menyebutkan kata/kalimat sesuai yang tampak pada gambar 

sesuai tema/topik secara lisan. 

 

Mengeksplorasi: 

 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan 

sesuai model ucapan guru/kaset/film. 

Tes Tulis 

Peserta didik diberi 

beberapa soal untuk 

dikerjakan secara tulis 

baik dalam bentuk uraian 

obyektif atau uraian non 

obyektif  

 

Tes Lisan 

Peserta didik diberi soal 

terkait dengan materi 

ajar untuk dijawab secara 

lisan 

 

Penugasan 

Peserta didik diberi tugas 

individu atau kelompok 

untuk memahami 

ataupun medalami materi 

ajar  dalam satuan waktu 

4.2 Mendemonstrasikan 

bunyi dan makna mufradat 

dari ujaran kata sederhana 

sesuai struktur bahasa 

Arab terkait topik: 

 َرِسيَّةدْ البِْيئَة الَمَ 



 Merangkaikan kata menjadi kalimat sesuai dengan kaidah. 

 Menyusun kata, dan kalimat sederhana sesuai kaidah 

 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan. 

 Mencoba mengungkapkan dan memahami kata yang 

menggunakan kaidah yang dipelajari. 

  

Mengasosiasikan: 

 Membandingkan antara kalimat perintah dan berita. 

 Menemukan makna kata dalam teks sesuai tema/topik 

 Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan. 

 Membedakan penggunakan kata untuk mu’anas dan 

mudzakar 

 Mencari informasi umum/tema/topik dari suatu wacana 

lisan/tulisan. 

 Menemukan makna kata dalam teks 

 Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan. 

 

Mengkomunikasikan: 

 Mengungkapkan perintah dan berita 

 Menyampaikan isi wacana tulis sesuai tema/topik secara 

lisan atau tulisan. 

 Menyusun kata/frasa yang tersedia menjadi kalimat sesuai 

dengan kaidah yang dpelajari. 

 Menyusun karangan sederhana sesuai tema/topic sesuai 

kaidah yang dipelajari. 

 Menyampaikan isi wacana sesuai tema/topik secara lisan 

maupun tulisan. 

Menghafal kosa kata baru sesuai tema/topik 

yang telah ditentukan 

 

Unjuk Kerja 

Peserta didik diminta 

menampilkam atau unjuk 

kemampuan yang sesuai 

dengan kompetensi dasar 

 

Penilaian Proyek 

Peserta didik diberi tugas 

individu ataupun 

kelompok, melakukan 

aktifitas penyelidikan 

atau penelitian  untuk 

mendalami materi ajar 

 

Penilaian Produk 

Peserta didik secara 

individu/kelompok 

membuat hasil karya 

yang sesuai dengan 

kompetensi dasar 

 
Penilaian Portofolio, Pada 

setiap tengah atau akhir 

semester, peserta didik 

diminta mengumpulkan 

hasil karya dan 

memberikan refleksinya 

1.3. Meyakini bahwa bahasa 

Arab adalah bahasa 

pengantar memahami 

ajaran Islam 

 

-   Afektif: 

 

- Guru menyampaikan pertanyaan-pertanyaan agar peserta 

didik berkomentar terhadap bahasa pengantar penyebaran 

Islam pertama kali. 

- Guru memotifasi untuk rajin bertanya makna mufradat 

kepada siapa saja yang bisa bahasa Arab. 

- Guru menanyakan perbuatan yang telah dilakukan oleh 

peserta didik dalam rangka menanamkan sifat jujur dan 

disiplin 

 

 Pengamatan 

 Penilaian diri 

 Penilaian antar teman 

 Jurnal 

 

8 JP - Buku Bahasa Arab 

kelas VIII “ Ayo 

memahami bahasa 

Arab”. 

- Kamus bahasa arab 

- Benda-benda 

dilingkungan madrasah 

atau tempat bermain 

peserta didik 

- Gambar-gambar yang 

sesuai tema / topik 

2.3. Membiasakan disiplin 

dalam berinteraksi 

menggunakan bahasa 

arab dengan keluarga, 

teman, dan guru 

 

-   Pengamatan 

 Penilaiandiri 

 Penilaian antar teman 

 Jurnal 

 



 

 
 

3.3 Memahami bunyi dan 

makna ungkapan 

sederhana sesuai dengan 

unsur kebahasaan terkait 

topik: 

تَ  بَةفِي ال َمك   
baik secara lisan maupun 

tulisan 

- Bacaan tentang topik 

تَبَة ِفِي ال َمك 
 

- Pengenalan tarkib 

sebagai berikut: 

ِبَضِمْيرِِ:َأاَنِ،أَنرِت،ََِنرُن،ُِهَو،ِ
ِِهَي،ِأَنرتَِ

Mengamati : 

 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran dengan tepat 

 Mendengarkan kata-kata yang pengucapannya mirip 

 Menyimak wacana sambil memperhatikan model 

guru/kaset/film dan menirukan pelafalan dan intonasinya. 

 Mencocokkan gambar dengan apa yang didengar. 

 

Menanya: 

 Melakukan tanya jawab sederhana tentang tema/topik yang 

dipelajari. 

 Menjawab pertanyaan dalam wacana sederhana secara 

tertulis/lisan. 

 Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan lawan bicara 

sesuai tema/topik. 

 Menyebutkan kata/kalimat sesuai yang tampak pada gambar 

sesuai tema/topik secara lisan. 

 

Mengeksplorasi: 

 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan 

sesuai model ucapan guru/kaset/film. 

 Merangkaikan kata menjadi kalimat sesuai dengan kaidah. 

 Menyusun kata, dan kalimat sederhana sesuai kaidah 

 Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan. 

 Mencoba mengungkapkan dan memahami kata yang 

menggunakan kaidah yang dipelajari. 

  

Mengasosiasikan: 

 Membandingkan antara kalimat perintah dan berita. 

 Menemukan makna kata dalam teks sesuai tema/topik 

 Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan. 

 Membedakan penggunakan kata untuk mu’anas dan 

mudzakar 

 Mencari informasi umum/tema/topik dari suatu wacana 

lisan/tulisan. 

 Menemukan makna kata dalam teks 

 Menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan. 

 

Tes Tulis 

Peserta didik diberi 

beberapa soal untuk 

dikerjakan secara tulis 

baik dalam bentuk uraian 

obyektif atau uraian non 

obyektif  

 

Tes Lisan 

Peserta didik diberi soal 

terkait dengan materi 

ajar untuk dijawab secara 

lisan 

 

Penugasan 

Peserta didik diberi tugas 

individu atau kelompok 

untuk memahami 

ataupun medalami materi 

ajar  dalam satuan waktu 

yang telah ditentukan 

 

Unjuk Kerja 

Peserta didik diminta 

menampilkam atau unjuk 

kemampuan yang sesuai 

dengan kompetensi dasar 

 

Penilaian Proyek 

Peserta didik diberi tugas 

individu ataupun 

kelompok, melakukan 

aktifitas penyelidikan 

atau penelitian  untuk 

mendalami materi ajar 

 

Penilaian Produk 

Peserta didik secara 

4.3 Mendemonstrasikan 

bunyi dan makna mufradat 

dari ujaran kata sederhana 

sesuai struktur bahasa 

Arab terkait topik: 

تَبَة  فِي ال َمك 



Mengkomunikasikan: 

 Mengungkapkan perintah dan berita 

 Menyampaikan isi wacana tulis sesuai tema/topik secara 

lisan atau tulisan. 

 Menyusun kata/frasa yang tersedia menjadi kalimat sesuai 

dengan kaidah yang dpelajari. 

 Menyusun karangan sederhana sesuai tema/topic sesuai 

kaidah yang dipelajari. 

 Menyampaikan isi wacana sesuai tema/topik secara lisan 

maupun tulisan. 

 Menghafal kosa kata baru sesuai tema/topik 

individu/kelompok 

membuat hasil karya 

yang sesuai dengan 

kompetensi dasar 

 
Penilaian Portofolio, Pada 

setiap tengah atau akhir 

semester, peserta didik 

diminta mengumpulkan 

hasil karya dan 

memberikan refleksinya 

 

Pekanbaru,20 Maret 2021 

 

Guru bahasa Arab                       Mahasiswa Peneliti  

 

 

 

 

NURUL AZIMAH S.Pd                  MUKHDIANA ISMED  

 

Mengetahui, 

Kepala Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah 

 

 

 

MINA NURROHMAN,L.C,S.S 

  



RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 

 

Pertemuan ke          : 1      

Satuan Pendidikan    : Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah 

Mata Pelajaran         : Bahasa Arab 

Kelas/Semester        : VIII/Genap 

Alokasi Waktu         :  2X40 Menit 

Materi Pokok           : Berbicara dan mempraktekkan tentang  ِفِي  اْلفَْصل 

A.Standar Kompetensi 

- Mengungkapkan pikiran ,perasaan dan pengalaman secara lisan dalam bentuk 

paparan atau    dialog sederhana tentang فِي  اْلفَْصلِ    

B.Kompetensi Dasar 

- Melakukan dialog sederhana tentang فِي  اْلفَْصلِ    

- Menyampaikan Informasi secara lisan dalam kalimat sederhana tentang  

 فِي  اْلفَْصلِ 

C.Tujuan Pembelajaran 

- Mampu menyebutkan Mufrodat baru tentang   ِفِي  اْلفَْصل dengan benar 

- Mampu menyusun kalimat baru tentang    ِفِي  اْلفَْصل dengan benar 

- Setelah siswa mampu menyebutkan mufrodat dan menyusun kalimat tentang 

 maka siswa mampu mempraktekkanya didepan kelas فِي  اْلفَْصلِ 

--Dengan menonton video pembelajaran siswa dapat mengetahui pengucapan mufrodat 

 .dengan benar  فِي  اْلفَْصلِ 

 
D.Materi Pembelajaran 

- Mufrodat mengenai فِي  اْلفَْصلِ    



- Memakai Mufrod, Musanna dan Jamak dalam materi pembelajaran tentang              

 فِي  اْلفَْصلِ 

- Menggunakan kata Tanya dalam materi pembelajaran tentang فِي  اْلفَْصلِ    

 

E.Metode Pembelajaran 

- Metode Qiro’ah 

-Metode sam`iyah syafawiyyah:Metode ini lebih ditekan kan dalam hal 

mendengar dan berbicara 

- Metode Mubasyaroh:Metode ini bersifat langsung 

- Metode Ceramah:Metode ini bersifat lisan 

- Metode Respon Fisik Total:Metode ini digunakan untuk koordinasi ujaran dan 

tindakan berupa pengajaran bahasa melalui kegiatan fisik atau aktivitas 

motorik(gerakan) 

 

F.Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Waktu 

1.    Pendahuluan : 

-Guru menyapa dan mengabsen siswa melalui grup WA. 
 

-Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa melalui fitur voice not di WA grup. 
 

-Siswa melakukan kegiatan pembiasaan dan mengirimkan fotonya lewat WA Grup 
 

ApersepsidanMotivasi:       

-Menanyakan kepada siswa beberapa kosakata tentang فِي  اْلفَْصلِ    

-Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaat dalam kehidupan 

2. Kegiatan inti 

-Siswa menonton video pembelajaran di link https://youtu.be/x3RxRDZOlPs tentang  

 فِي  اْلفَْصلِ 

 

10Menit 

20 Menit 

10 Menit 

https://youtu.be/x3RxRDZOlPs
https://youtu.be/x3RxRDZOlPs


 Guru membaca teks tentang فِي اْلفَْصلِ    secara baik dan benar,kemudian 

siswa diperintahkan untuk menirukan bacaan guru 

 Guru menunjuk beberapa kata yang baru ,kemudian menerang kan artinya 

 Siswa diperintahkan untuk menanyakan kata yang belum dipahami artinya 

 Guru menunjuk beberapa siswa untuk mempraktekkan suatu kalimat  

 3.Kegiatan penutup 

- Guru melaksanakan penilaian lisan 

- Guru memberikan soal-soal kandungan teks tentang فِي  اْلفَْصلِ    

G.Sumber Pelajaran, media dan Alat 

- Buku Paket Bahasa Arab kelas VIII “Ayo memahami bahasa Arab” 

-Kamus Bahasa Arab Mahmud Yunus  

-Picture Game  

-Audio 

 

H. Penilaian 

Indikator Pencapaian Jenis 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 

Contoh Instrumen 

-Melafalkan kosakata 

dan kalimat dengan 

pelafalan yang tepat 

dan benar, kecermatan 

dalam mengucapkan 

bahasa, dan siswa 

dapat membaca 

dengan benar. 

 

Tanya 

jawab 

Uraian -Sebutkanlah kata-

kata yang berkaitan 

dengan  

 فِي  اْلفَْصلِ 



Soal 

 

 ْشٌت"مب معىى كلمخ "عُ  .ٔ

 ثَِجب وِِت.......َمْطجَخٌ  .ٕ

 َواِحَدحٌ ثَِمْعىَىَمَجلَّخٌ  .ٖ

 . قَلََمبِن اْثىبِن ثَِمْعىَىٗ

 .  َعَشَسحُ أَْكَواةٍ ٘

 . هَْل ِِلَ ْحَمَد قَلٌَم ؟ٙ

 . ِهَي تِْلِميَرحٌ.....الَمْدَزَسِخ الُمتََوِسطَخ 7

ْىُدْو ُق ..... اْلَمْكتَتِ 8  . الصُّ

جُّوَزِح والَمْكتَِت"" اِْلُْستَبُذ   . تَْس ِجْم إِلىبللَّغِخ اإلْوًدْووِْيِسيًب  ثَْيَه السَّ

 Dia murid disekolan ini“تَْس ِجْم إِلى اللَّغِخ الَعَسثيخ "  . ٓٔ

  
Pekanbaru,       2021  

 

Guru Bahasa Arab                          Mahasiswa Peneliti  

     

 

Nurul Azimah, S.Pd     Mukhdiana Ismed 

 

Mengetahui, 

Kepala Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

  



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 

Pertemuan ke         : 2  

Satuan Pendidikan  : Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah 

Mata Pelajaran         : Bahasa Arab 

Kelas/Semester       : VIII/Genap 

Alokasi Waktu        : 2X40 Menit 

Materi Pokok           : Berbicara dan mempraktekkan tentang  ِفِي  اْلفَْصل 

A.Standar Kompetensi 

- Mengungkapkan pikiran ,perasaan dan pengalaman secara lisan dalam bentuk 

paparan atau    dialog sederhana tentang فِي  اْلفَْصلِ    

B.Kompetensi Dasar 

- Melakukan dialog sederhana tentang فِي  اْلفَْصلِ    

- Menyampaikan Informasi secara lisan dalam kalimat sederhana tentang 

 فِي  اْلفَْصلِ 

C.Tujuan Pembelajaran 

- Mampu menyebutkan Mufrodat baru tentang       ِفِي  اْلفَْصل dengan benar 

- Mampu menyusun kalimat baru tentang   ِفِي  اْلفَْصل dengan benar 

- Setelah siswa mampu menyebutkan mufrodat dan menyusun kalimat tentang    

  maka siswa mampu mempraktekkanya فِي  اْلفَْصلِ      

D.Materi Pembelajaran 

- Mufrodat mengenai فِي  اْلفَْصلِ    

- Memakai Mufrod, musanna, jamak dalam materi pembelajaran tentang 

 فِي  اْلفَْصلِ 



- Menggunakan kata Tanya dalam materi pembelajaran tentang فِي  اْلفَْصلِ    

E.Metode Pembelajaran 

- Metode Qiro’ah 

Metode sam`iyah syafawiyyah:Metode ini lebih ditekan kan dalam hal mendengar 

dan berbicara 

- Metode Mubasyaroh:Metode ini bersifat langsung 

- Metode Ceramah:Metode ini bersifat lisan 

- Metode Respon Fisik Total:Metode ini digunakan untuk koordinasi ujaran dan 

tindakan berupa pengajaran bahasa melalui kegiatan fisik atau aktivitas 

motorik(gerakan) 

 

F.Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Waktu 

1.      

Pendahuluan : 

ApersepsidanMotivasi: 

-Menanyakan kepada siswa beberapa kosakata tentang فِي  اْلفَْصلِ    

  -Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaat dalam kehidupan 

2. Kegiatan inti 

 Guru membaca teks tentang   ِفِي  اْلفَْصل secara baik dan 

benar,kemudian siswa diperintahkan untuk menirukan bacaan guru 

 Guru menunjuk beberapa kata yang baru ,kemudian menerang kan artinya 

 Siswa diperintahkan untuk menanyakan kata yang belum dipahami artinya 

 Guru menunjuk beberapa siswa untuk mempraktekkan suatu kalimat 

 

 

10Menit 

20 Menit 

10 Menit 



 3.Kegiatan penutup 

 - Guru melaksanakan penilaian lisan 

- Guru memberikan soal-soal kandungan teks tentang فِي  اْلفَْصلِ    

G.Sumber Pelajaran, Media dan Alat 

- Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII “Ayo memahami bahasa Arab” 

-Kamus bahasa Arab Muhammad Yunus 

-Picture Game  

-Audio 

 

H. Penilaian 

Indikator Pencapaian Jenis 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 

Contoh Instrumen 

-Melafalkankan 

kosakata dan kalimat 

dengan pelafalan yang 

tepat dan benar, dan 

siswa dapat menguasai 

makna 

Tanya 

jawab 

Uraian -Sebutkanlah kata-

kata yang berkaitan 

dengan  

 فِي  اْلفَْصلِ 

 

Teks Qiro’ah 

 ِف اْلَفْصلِ 
ْورَة. اْلُكْرِسيُّ بَ ْْيَ اْلَِْدار َواْلَمْكَتب.    َىَذا َفْصِلي. ِف َفْصِلي َمَكاِتب وَكرَاِسي َوَسب ُّ

ْورَة ُرْزََنَمة َوفَ ْوقَ َها  ب ُّ ْورَة ُصْنُدْوق ِفْيو َطالََّسة. َجاِنَب السَّ ب ُّ ْورَة َعَلى اْلَِْداِر. ََتَْت السَّ ب ُّ السَّ
 َسا َعة.

ْنُدْوِق  َجاِنَب اْلَبابِ   َخرِْيطَة, َوفَ ْوَق النَِّفَذة  ُصْورَة. َعَلى اْلَمْكَتب ُصْنُدٌق َوِف الصُّ
ُر.  طََباِشي ْ



َأََن ِف اْلَفْصِل َواْلُمَدرِّس ِف اْلَفْصِل أَْيًضا. يَِقُف اْلُمَدرِّس أََما َم الطُّالَّ َوَورَاَء اْلُمَدرِّس ِجَدار 
اب ِِبُُدْوؤٍءَوانِْتظَ َوَسب ُّْورَة. ََيِْلُس الطُّالَّ   

 

Pekanbaru,       2021  

 

Guru Bahasa Arab                          Mahasiswa Peneliti  

     

 

Nurul Azimah, S.Pd     Mukhdiana Ismed 

 

Mengetahui, 

Kepala Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

  



RPP(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 

 

Pertemuan ke            : 3      

Satuan Pendidikan   : Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah 

Mata Pelajaran         : Bahasa Arab 

Kelas/Semester        : VIII/Genap 

Alokasi Waktu         : 2X40 Menit 

Materi Pokok           : Berbicara dan mempraktekkan tentang  ََزِسيَّخدْ الجِْيئَخ الَم  

 

A.Standar Kompetensi 

- Mengungkapkan pikiran ,perasaan dan pengalaman secara lisan dalam bentuk 

paparan atau    dialog sederhana tentang َزِسيَّخدْ الجِْيئَخ الَمَ    

B.Kompetensi Dasar 

- Melakukan dialog sederhana tentang َزِسيَّخدْ الجِْيئَخ الَمَ    

- Menyampaikan Informasi secara lisan dalam kalimat sederhana tentang  

َزِسيَّخدْ الجِْيئَخ الَمَ   

C.Tujuan Pembelajaran 

- Mampu menyebutkan Mufrodat baru tentang  َزِسيَّخدْ الَمَ الجِْيئَخ  dengan benar 

- Mampu menyusun kalimat baru tentang    ََزِسيَّخدْ الجِْيئَخ الَم  dengan benar 

- Setelah siswa mampu menyebutkan mufrodat dan menyusun kalimat tentang 

َزِسيَّخدْ الجِْيئَخ الَمَ   maka siswa mampu mempraktekkanya didepan kelas 

--Dengan menonton video pembelajaran siswa dapat mengetahui pengucapan mufrodat  

َزِسيَّخدْ الجِْيئَخ الَمَ   dengan benar. 
 

D.Materi Pembelajaran 

- Mufrodat mengenai َزِسيَّخدْ الجِْيئَخ الَمَ    

- Memakai Mufrod, Musanna dan Jamak dalam materi pembelajaran tentang              



َزِسيَّخدْ الجِْيئَخ الَمَ   

- Menggunakan kata Tanya dalam materi pembelajaran tentang َزِسيَّخدْ الجِْيئَخ الَمَ    

 

E.Metode Pembelajaran 

- Metode Qiro’ah 

-Metode sam`iyah syafawiyyah:Metode ini lebih ditekan kan dalam hal 

mendengar dan berbicara 

- Metode Mubasyaroh:Metode ini bersifat langsung 

- Metode Ceramah:Metode ini bersifat lisan 

- Metode Respon Fisik Total:Metode ini digunakan untuk koordinasi ujaran dan 

tindakan berupa pengajaran bahasa melalui kegiatan fisik atau aktivitas 

motorik(gerakan) 

 

F.Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Waktu 

1.    Pendahuluan : 

-Guru menyapa dan mengabsen siswa melalui grup WA. 
 

-Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa melalui fitur voice not di WA grup. 
 

-Siswa melakukan kegiatan pembiasaan dan mengirimkan fotonya lewat WA Grup 
 

ApersepsidanMotivasi:       

-Menanyakan kepada siswa beberapa kosakata tentang َزِسيَّخدْ الجِْيئَخ الَمَ    

-Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaat dalam kehidupan 

2. Kegiatan inti 

-Siswa menonton video pembelajaran di link https://youtu.be/x3RxRDZOlPs tentang  

 فِي  اْلفَْصلِ 

 

 

10Menit 

20 Menit 

10 Menit 

https://youtu.be/x3RxRDZOlPs
https://youtu.be/x3RxRDZOlPs


 Guru membaca teks tentang  secara baik dan َزِسيَّخدْ الجِْيئَخ الَمَ  

benar,kemudian siswa diperintahkan untuk menirukan bacaan guru 

 Guru menunjuk beberapa kata yang baru ,kemudian menerang kan artinya 

 Siswa diperintahkan untuk menanyakan kata yang belum dipahami artinya 

 Guru menunjuk beberapa siswa untuk mempraktekkan suatu kalimat  

 3.Kegiatan penutup 

- Guru melaksanakan penilaian lisan 

- Guru memberikan soal-soal kandungan teks tentang َزِسيَّخدْ الجِْيئَخ الَمَ    

G.Sumber Pelajaran, media dan Alat 

- Buku Paket Bahasa Arab kelas VIII “Ayo memahami bahasa Arab” 

-Kamus Bahasa Arab Mahmud Yunus  

-Picture Game  

-Audio 

 

H. Penilaian 

Indikator Pencapaian Jenis 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 

Contoh Instrumen 

-Melafalkan kosakata 

dan kalimat dengan 

pelafalan yang tepat 

dan benar, dan siswa 

dapat menempatkan 

bahasa dengan benar. 

 

Tanya 

jawab 

Uraian -Sebutkanlah kata-

kata yang berkaitan 

dengan  

َزِسيَّخدْ الجِْيئَخ الَمَ   

 

 

  



Soal 

 

 ْشٌب"ما معىن كلمة "عُ  .ٔ
 ِِبَا ِنِب.......َمْطَبخٌ  .ٕ
 ََمَلٌَّة َواِحَدٌة ِبَْعىَن  .ٖ

 قَ َلَماِن اثْناِن ِبَْعىَن  .ٗ
 َعَشرَُة َأْكَوابٍ  .٘
 َىْل ِِلَ ْْحََد قَ َلٌم ؟ .ٙ
تَ َوِسطَة 7 .ٚ

ُ
ْدَرَسِة امل

َ
 . ِىَي تِْلِميَذٌة.....امل

ْنُدْو ُق ..... اْلَمْكَتبِ  .ٛ  الصُّ
ْكَتِب"  . تَ ْر ِجْم إِلىالّلَغِة اإلْنًدْونِْيِسًيا .ٜ

َ
بُّورَِة وامل  " اِْلُْسَتاُذ بَ ْْيَ السَّ

 Dia murid disekolan ini“تَ ْر ِجْم ِإىل الّلَغِة الَعرَبية "  .ٓٔ

  
Pekanbaru,       2021  

 

Guru Bahasa Arab                          Mahasiswa Peneliti  

     

 

Nurul Azimah, S.Pd     Mukhdiana Ismed 

 

Mengetahui, 

Kepala Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

  



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 

Pertemuan ke            : 4 

Satuan Pendidikan   : Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah 

Mata Pelajaran         : Bahasa Arab 

Kelas/Semester        : VIII/Genap 

Alokasi Waktu         : 2X40 Menit 

Materi Pokok           : Berbicara dan mempraktekkan tentang  ََزِسيَّخدْ الجِْيئَخ الَم  

A.Standar Kompetensi 

- Mengungkapkan pikiran ,perasaan dan pengalaman secara lisan dalam bentuk 

paparan atau    dialog sederhana tentang َزِسيَّخدْ الجِْيئَخ الَمَ    

B.Kompetensi Dasar 

- Melakukan dialog sederhana tentang َزِسيَّخدْ الجِْيئَخ الَمَ    

- Menyampaikan Informasi secara lisan dalam kalimat sederhana tentang 

َزِسيَّخدْ الجِْيئَخ الَمَ   

C.Tujuan Pembelajaran 

- Mampu menyebutkan Mufrodat baru tentang   ََزِسيَّخدْ الجِْيئَخ الَم    dengan benar 

- Mampu menyusun kalimat baru tentang   ََزِسيَّخدْ الجِْيئَخ الَم  dengan benar 

- Setelah siswa mampu menyebutkan mufrodat dan menyusun kalimat tentang    

َزِسيَّخدْ الجِْيئَخ الَمَ        maka siswa mampu mempraktekkanya  

D.Materi Pembelajaran 

- Mufrodat mengenai َزِسيَّخدْ الجِْيئَخ الَمَ    

- Memakai Mufrod, musanna, jamak dalam materi pembelajaran tentang 

َزِسيَّخدْ الجِْيئَخ الَمَ   

- Menggunakan kata Tanya dalam materi pembelajaran tentang َزِسيَّخدْ الجِْيئَخ الَمَ    

 



E.Metode Pembelajaran 

- Metode Qiro’ah 

Metode sam`iyah syafawiyyah:Metode ini lebih ditekan kan dalam hal mendengar 

dan berbicara 

- Metode Mubasyaroh:Metode ini bersifat langsung 

- Metode Ceramah:Metode ini bersifat lisan 

- Metode Respon Fisik Total:Metode ini digunakan untuk koordinasi ujaran dan 

tindakan berupa pengajaran bahasa melalui kegiatan fisik atau aktivitas 

motorik(gerakan) 

 

F.Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Waktu 

1.      

Pendahuluan : 

ApersepsidanMotivasi: 

-Menanyakan kepada siswa beberapa kosakata tentang َزِسيَّخدْ الَمَ الجِْيئَخ    

  -Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaat dalam kehidupan 

2. Kegiatan inti 

 Guru membaca teks tentang  ََزِسيَّخدْ الجِْيئَخ الَم  secara baik dan 

benar,kemudian siswa diperintahkan untuk menirukan bacaan guru 

 Guru menunjuk beberapa kata yang baru ,kemudian menerang kan artinya 

 Siswa diperintahkan untuk menanyakan kata yang belum dipahami artinya 

 Guru menunjuk beberapa siswa untuk mempraktekkan suatu kalimat 

 3.Kegiatan penutup 

 - Guru melaksanakan penilaian lisan 

- Guru memberikan soal-soal kandungan teks tentang َزِسيَّخدْ الجِْيئَخ الَمَ    

 

10Menit 

20 Menit 

10 Menit 



G.Sumber Pelajaran, Media dan Alat 

- Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII “Ayo memahami bahasa Arab” 

-Kamus bahasa Arab Muhammad Yunus 

-Picture Game  

-Audio 

H. Penilaian 

Indikator Pencapaian Jenis 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 

Contoh Instrumen 

-Melafalkankan 

kosakata dan kalimat 

dengan pelafalan yang 

tepat dan benar,dan 

siswa dapat menguasai 

makna kata. 

Tanya 

jawab 

Uraian -Sebutkanlah kata-

kata yang berkaitan 

dengan  

َزِسيَّخدْ الجِْيئَخ الَمَ   

 

Teks Qiro’ah 

 

َئة اَلَمْدَرِسيَّة  الِبي ْ
د َجْعَفر. ُىَو اآلَن ِف َمْكَتِبِو. َواُِلْسَتاَذة   َىِذِه َمْدَرَسُة  زُْلَفى، ُمِديْ ُر اْلَمْدَرَسة اُِلْسَتاذ ُمَُمَّ

يِّد يُ ْوُنس ُمَوظَّْف. ُىَو ِف َمْكَتِب اإل نُ ْور اْلَعزِيْ َزة ُمَدّرَِسُة الّلَغة اْلَعَربِيَّة. ىَي ِف ُغْرَفِة  اْلُمَدّرِِسْْي. َوالسَّ
 َداَرة.

ا اُِلْسَتاذ ُرْشِدي فَ ُهَو ُمَدرُِّس ِعْلِم   لِلَمْدَرَسِة َمْكتَ َبة. أَِمْْيُ اْلَمْكتَ َبة اُِلْسَتذ ِىَشام. أَمَّ
يِّد َساِل بُ  َعة. ُىَو اآلَن ِف اْلُمْختَ ََب. السَّ  ْسَتاِنُّ اْلَمْدَرَسة، ُىَو ِف اْلَِْديْ َقة.الطَِّبي ْ

زُْلَفى طَالَِبة ِف الصَّفِّ اِلّول. َعاِئَشة َصِديْ َقُة زُْلَفى. ُُهَا ِف َصفٍّ َواِحٍد. َعْبُد اْلَِليم أُخو  
 ِة اْلَمْدَرَسة.زُْلَفى. ُىَو ِف الصَّفِّ الثَّاِلث. اآلَن َوْقُت الرَّاَحة. يَ ْلَعُب التَّاَلِمْيذ ِف َساحَ 
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RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 

 

Pertemuan ke          : 5    

Satuan Pendidikan   : Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah 

Mata Pelajaran        : Bahasa Arab 

Kelas/Semester        : VIII/Genap 

Alokasi Waktu         : 2X40 Menit 

Materi Pokok           : Berbicara dan mempraktekkan tentang   فِي اْلَمْكتَجَخ 

A.Standar Kompetensi 

- Mengungkapkan pikiran ,perasaan dan pengalaman secara lisan dalam bentuk 

paparan atau    dialog sederhana tentang فِي اْلَمْكتَجَخ   

B.Kompetensi Dasar 

- Melakukan dialog sederhana tentang فِي اْلَمْكتَجَخ   

- Menyampaikan Informasi secara lisan dalam kalimat sederhana tentang 

فِي اْلَمْكتَجَخ   

C.Tujuan Pembelajaran 

- Mampu menyebutkan Mufrodat baru tentang  فِي اْلَمْكتَجَخ  dengan benar 

- Mampu menyusun kalimat baru tentang  فِي اْلَمْكتَجَخ dengan benar 

- Setelah siswa mampu menyebutkan mufrodat dan menyusun kalimat tentang 

 maka siswa mampu mempraktekkanya didepan kelas فِي اْلَمْكتَجَخ

--Dengan menonton video pembelajaran siswa dapat mengetahui pengucapan mufrodat  

 .dengan benar فِي اْلَمْكتَجَخ
 

D.Materi Pembelajaran 

- Mufrodat mengenai فِي اْلَمْكتَجَخ    



- Memakai Mufrod, Musanna dan Jamak dalam materi pembelajaran tentang            

اْلَمْكتَجَخفِي   

- Menggunakan kata Tanya dalam materi pembelajaran tentang فِي اْلَمْكتَجَخ    

 

E.Metode Pembelajaran 

- Metode Qiro’ah 

-Metode sam`iyah syafawiyyah:Metode ini lebih ditekan kan dalam hal 

mendengar dan berbicara 

- Metode Mubasyaroh:Metode ini bersifat langsung 

- Metode Ceramah:Metode ini bersifat lisan 

- Metode Respon Fisik Total:Metode ini digunakan untuk koordinasi ujaran dan 

tindakan berupa pengajaran bahasa melalui kegiatan fisik atau aktivitas 

motorik(gerakan) 

 

F.Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Waktu 

1.    Pendahuluan : 

-Guru menyapa dan mengabsen siswa melalui grup WA. 
 

-Guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa melalui fitur voice not di WA grup. 
 

-Siswa melakukan kegiatan pembiasaan dan mengirimkan fotonya lewat WA Grup 
 

ApersepsidanMotivasi:       

-Menanyakan kepada siswa beberapa kosakata tentang فِي اْلَمْكتَجَخ   

-Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaat dalam kehidupan 

2. Kegiatan inti 

-Siswa menonton video pembelajaran di link https://youtu.be/x3RxRDZOlPs tentang  

 

10Menit 

20 Menit 

10 Menit 

https://youtu.be/x3RxRDZOlPs
https://youtu.be/x3RxRDZOlPs


 فِي اْلَمْكتَجَخ

 Guru membaca teks tentang فِي اْلَمْكتَجَخ secara baik dan benar,kemudian 

siswa diperintahkan untuk menirukan bacaan guru 

 Guru menunjuk beberapa kata yang baru ,kemudian menerang kan artinya 

 Siswa diperintahkan untuk menanyakan kata yang belum dipahami artinya 

 Guru menunjuk beberapa siswa untuk mempraktekkan suatu kalimat  

 3.Kegiatan penutup 

- Guru melaksanakan penilaian lisan 

- Guru memberikan soal-soal kandungan teks tentang فِي اْلَمْكتَجَخ   

G.Sumber Pelajaran, media dan Alat 

- Buku Paket Bahasa Arab kelas VIII “Ayo memahami bahasa Arab” 

-Kamus Bahasa Arab Mahmud Yunus  

-Picture Game  

-Audio 

 

H. Penilaian 

Indikator Pencapaian Jenis 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 

Contoh Instrumen 

-Melafalkan kosakata 

dan kalimat dengan 

pelafalan yang tepat 

dan benar, siswa dapat 

membaca teks dengan 

benar 

 

Tanya 

jawab 

Uraian -Sebutkanlah kata-

kata yang berkaitan 

dengan  

 فِي اْلَمْكتَجَخ



Soal 

 

 ْشٌب"ما معىن كلمة "عُ  .ٔ
 ِِبَا ِنِب.......َمْطَبخٌ  .ٕ
 ََمَلٌَّة َواِحَدٌة ِبَْعىَن  .ٖ

 قَ َلَماِن اثْناِن ِبَْعىَن  .ٗ
 َعَشرَُة َأْكَوابٍ  .٘
 َىْل ِِلَ ْْحََد قَ َلٌم ؟ .ٙ
تَ َوِسطَة. ِىَي  7 .ٚ

ُ
ْدَرَسِة امل

َ
 تِْلِميَذٌة.....امل

ْنُدْو ُق ..... اْلَمْكَتبِ  .ٛ  الصُّ
ْكَتِب"  . تَ ْر ِجْم إِلىالّلَغِة اإلْنًدْونِْيِسًيا .ٜ

َ
بُّورَِة وامل  " اِْلُْسَتاُذ بَ ْْيَ السَّ

 Dia murid disekolan ini“تَ ْر ِجْم ِإىل الّلَغِة الَعرَبية "  .ٓٔ
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

 

Pertemuan ke         : 2  

Satuan Pendidikan   : Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah 

Mata Pelajaran         : Bahasa Arab 

Kelas/Semester        : VIII/Genap 

Alokasi Waktu         : 2X40 Menit 

Materi Pokok           :Berbicara dan mempraktekkan tentang فِي اْلَمْكتَجَخ 

A.Standar Kompetensi 

- Mengungkapkan pikiran ,perasaan dan pengalaman secara lisan dalam bentuk 

paparan atau    dialog sederhana tentang فِي اْلَمْكتَجَخ   

B.Kompetensi Dasar 

- Melakukan dialog sederhana tentang فِي اْلَمْكتَجَخ   

- Menyampaikan Informasi secara lisan dalam kalimat sederhana tentang 

اْلَمْكتَجَخفِي   

C.Tujuan Pembelajaran 

- Mampu menyebutkan Mufrodat baru tentang    فِي اْلَمْكتَجَخ    dengan benar 

- Mampu menyusun kalimat baru tentang  فِي اْلَمْكتَجَخ dengan benar 

- Setelah siswa mampu menyebutkan mufrodat dan menyusun kalimat tentang    

  maka siswa mampu mempraktekkanya فِي اْلَمْكتَجَخ     

D.Materi Pembelajaran 

- Mufrodat mengenai فِي اْلَمْكتَجَخ   

- Memakai Mufrod, musanna, jamak dalam materi pembelajaran tentang 

 فِي اْلَمْكتَجَخ



- Menggunakan kata Tanya dalam materi pembelajaran tentang فِي اْلَمْكتَجَخ   

E.Metode Pembelajaran 

- Metode Qiro’ah 

Metode sam`iyah syafawiyyah:Metode ini lebih ditekan kan dalam hal mendengar 

dan berbicara 

- Metode Mubasyaroh:Metode ini bersifat langsung 

- Metode Ceramah:Metode ini bersifat lisan 

- Metode Respon Fisik Total:Metode ini digunakan untuk koordinasi ujaran dan 

tindakan berupa pengajaran bahasa melalui kegiatan fisik atau aktivitas 

motorik(gerakan) 

 

F.Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Waktu 

1.      

Pendahuluan : 

ApersepsidanMotivasi: 

-Menanyakan kepada siswa beberapa kosakata tentang فِي اْلَمْكتَجَخ   

  -Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaat dalam kehidupan 

2. Kegiatan inti 

 Guru membaca teks tentang فِي اْلَمْكتَجَخ secara baik dan benar,kemudian 

siswa diperintahkan untuk menirukan bacaan guru 

 Guru menunjuk beberapa kata yang baru ,kemudian menerang kan artinya 

 Siswa diperintahkan untuk menanyakan kata yang belum dipahami artinya 

 Guru menunjuk beberapa siswa untuk mempraktekkan suatu kalimat 

 3.Kegiatan penutup 

 - Guru melaksanakan penilaian lisan 

- Guru memberikan soal-soal kandungan teks tentang فِي اْلَمْكتَجَخ   

 

10Menit 

20 Menit 

10 Menit 



G.Sumber Pelajaran, Media dan Alat 

- Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII “Ayo memahami bahasa Arab” 

-Kamus bahasa Arab Muhammad Yunus 

-Picture Game  

-Audio 

 

H. Penilaian 

Indikator Pencapaian Jenis 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 

Contoh Instrumen 

-Melafalkankan 

kosakata dan kalimat 

dengan pelafalan yang 

tepat dan benar, siswa 

dapat mengucapkan 

bahasa dengan benar 

Tanya 

jawab 

Uraian -Sebutkanlah kata-

kata yang berkaitan 

dengan  

 فِي اْلَمْكتَجَخ 

 

Teks Qiro’ah 

 ِف اْلَفْصلِ 

ْورَة. اْلُكْرِسيُّ بَ ْْيَ اْلَِْدار َواْلَمْكَتب.    َىَذا َفْصِلي. ِف َفْصِلي َمَكاِتب وَكرَاِسي َوَسب ُّ
ْورَة ُرْزََنَمة َوفَ ْوقَ َها  ب ُّ ْورَة ُصْنُدْوق ِفْيو َطالََّسة. َجاِنَب السَّ ب ُّ ْورَة َعَلى اْلَِْداِر. ََتَْت السَّ ب ُّ السَّ

 َسا َعة.

ْنُدْوِق  َجاِنَب اْلَبابِ   َخرِْيطَة, َوفَ ْوَق النَِّفَذة  ُصْورَة. َعَلى اْلَمْكَتب ُصْنُدٌق َوِف الصُّ
ُر.  طََباِشي ْ

َأََن ِف اْلَفْصِل َواْلُمَدرِّس ِف اْلَفْصِل أَْيًضا. يَِقُف اْلُمَدرِّس أََما َم الطُّالَّ َوَورَاَء اْلُمَدرِّس ِجَدار 

ب ِِبُُدْوؤٍءَوانِْتظَاَوَسب ُّْورَة. ََيِْلُس الطُّالَّ   
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 السادس عشراجلدول 
 (SPSS)نتائج احلساب احلزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية 

 الفصل التجرييب
Tests of Normality 

 

test 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

nilai eksperimen pretest .111 35 .200* .969 35 .413 

postest .120 35 .200* .941 35 .058 

a. Lilliefors Significance Correction     
*. This is a lower bound of the true significance.    

 kolmogorov-smirnov  0.200 بناء على اجلدول أعاله، عرفناأن قيمة األمهية يف اختبار

dan 0.200 ( p > 0.05  طبيعي.ولذلك يتم توزيع البياانت بشكل 
 shapiro-wilk  0.413 dan 0.058 أن قيمة األمهية يف اختبار بناء على اجلدول أعاله، عرفنا

( p > 0.05),ولذلك يتم توزيع البياانت بشكل طبيعي 
 

 اجلدول السابع عشر
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 pre eks 72.37 35 7.413 1.253 

post eks 88.94 35 7.550 1.276 

 
 تفسري البياانت:

 .Stdبياانت.  35من 72.37 (mean)متوسط القيمة  Pretestمن االستبانة -
Deviation  و7.4.13اليت يتم احلصول عليها 

standar error 1.253. 



 .Stdبياانت.  53من 88.94 (mean)متوسط القيمة  Postestمن االستبانة -
Deviation و 7.550اليت يتم احلصول عليها standar error 1.276 

النهائي أعلى من نتائج اإلستبانة األوىل. و مع وىذا يدل على أن نتا ئج اإلستبانة 
 اإلستبانة اذلائية أصبح أوسع مع Std. Deviationذلك, فإن تو زيع  بياانت 

standar error أعلى 
 > pretest 72.37بناًء على اجلدول أعاله، عرفنا أن قيمة األمهية يف اختبار  

posttest 88.94 إذا اتفاقا         ،deskriptif  تواجد اختالف  امجايل يف
 pretest dan postestاختبار بني 

 اجلدول لّتاسع عشر
Paired T Postest ةفعالية وسلة صور اللعب  

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 post eks 88.94 35 7.550 1.276 

post kon 76.23 35 6.796 1.149 

 
 افرادي deskriptifأرشد قيمة  Paired Samples Statisticsبياين 

variabelعلى منوذج ال زاوج 
بياانت.  53من  99.88 (mean)التجرييب يقتين متوسط القيمة  Postestمن  -

(Std. Deviation)  و   0.337اليت يتم احلصول عليهاstandar error 
6.201 

 53من  mean 01.25)الضابطي يقتين متوسط القيمة  Postestمن  --
 standarو    1.081اليت يتم احلصول عليها   (Std. Deviation)بياانت. 
error 6.688 



إذن  انفاقا  01.25< الضابطي99.88ييب التجر  Postejustإلن قيمة 
deskriptif تواجد  الفرق  متوسط postest  التجرييب و الضابطيبني 

 اجلدول العشرون
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 post eks & post kon 35 .000 .999 

 
و قيمة  kofisien  korelsi  7.777بناًء على اجلدول أعاله، عرفنا أن قيمة 

signifikasi 7.888  إذن قيمةsig. 0.999 > probabilitas 0.05, 
 التجرييب و الضابطي  variable posttestولذلك يتم ينعدم انصال 

 

 اجلدول احلادى والعشرون
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval of the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 post eks - post kon 12.714 10.159 1.717 9.224 16.204 7.404 34 .000 

 

Interpretasi )ترمجة(: 
Ho  متوسط القيمة = ال اختالفposttest (  ال الفصل التجرييب و الضابطي

اختالف  دلا اختذ و ال اختذ وسيلة صور اللعبة لرتقية مهارة القراءة لدى الطالب يف تعلم 
 اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة دار احلكمة بكنبارو(

Ha  متوسط القيمة = اختالفposttest (  اختالف   الفصل التجرييب و الضابطي
دلا اختذ  وسيلة صور اللعبة لرتقية مهارة القراءة لدى الطالب يف تعلم اللغة العربية يف 

 ادلدرسة ادلتوسطة دار احلكمة بكنبارو(



مقبولو  Ha (p < 0.05) 0.000من ىذا البحث ىي  (tailed-2)قيمة أمهية  
مردودة. اليت يتم  احلصول عليها اختالف دلا اختذ و ال اختذ وسيلة صور اللعبة   Hoو 

لرتقية مهارة القراءة لدى الطالب يف تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة دار احلكمة 
 بكنبارو

 

b = n -1 = 35 – 1 = 34 
Taraf signifikan 5% = 2.0322 
T = 7.404 
Rumus : 
t hitung ≥ t tabel = H0 مردودة 
t hitung < t tabel = H0 مقبولو 

 اجلدول الثّاىن والعشرون
،  table 2.0322 < 7.404يعين  ttabelو   thitungإن كانت  مقابلة بني قيمة  

 مردودة . Hoمقبولو و  Haولذلك يتم 
اليت يتم يف الفصل الضابطي و التجرييب  استوى  تداوى ارتفاع   Uji tبعد عمل رابعا  

مهارة القراءة  مع الفصل ضابطي ال اختذ وسيلة صور اللعبة. مث  عمل معارضة 
 التالية:االختالف اثنيا الفصل و إنتاج 

 

Ek
sp

er
im

en
          Kontrol 

Pretest : 72.37 Rentang 
16.57 > Rentang 

7.86 
Pretest : 68.37 

Postest : 88.94 Postest : 76.23 
         

 

اليت يتم احلصول عليها الفصل جترييب يف اختذ وسيلة صور اللعبة تداوى  ارتفاع مهارة 
 أسبقية أمهية من الفصل ضابطي ال اختذ وسيلة صور اللعبة

 



 اجلدول الثّالث والعشرون
 (SPSS)نتائج احلساب احلزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية 

 الفصل الضابطي
Paired T Pretest فعالية صور اللعبة 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 pre eks 72.37 35 7.413 1.253 

pre kon 68.37 35 8.325 1.407 

 
ال  sampelافرادي متغري  deskriptifقيمة  Paired Samples Statisticsجدول 

 زاوج.
- Pretest  التجرييب  أن قيمة متوسط(mean) 72.37  بياانت.  53من(Std. 

Deviation)  7.4.13اليت يتم احلصول عليها standar error 1.253 
- Pretest  الضابطي أن قيمة متوسط(mean) 68.37  بياانت.  53من(Std. 

Deviation)  8.325اليت يتم احلصول عليها standar error 1.407. 
تواجد  deskriptifإذا اتفاقا  68.37الضابطي < 72.37يف جترييب  Pretestإذن قيمة 

 بني  التجرييب و ضابطي pretest اختالف  امجايل يف  متوسط
 اجلدول الّرابع والعشرون

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 pre eks & pre kon 35 -.071 .684 

 
و koefisien korelsi-0.071 اجلدول أعلاله،عرفنا أن قيمةoutput بناء على

  ,sig. 0.684 > probabilitas 0.05 إذن قيمةsignifikasi0.684 قيمة
 جترييب و الضابطي variable pretestإذا اتفاقا ال رابط ر بني  



 اجلدول اخلامس والعشرون
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 

Std. 
Deviatio
n 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 pre eks - pre kon 4.000 11.535 1.950 .038 7.962 2.052 34 .048 

 

Interpretasi )ترمجة(: 
Ho  متوسط القيمة  = ال اختالفpretest (  ال الفصل التجرييب و الضابطي

اختالف  دلا اختذ و ال اختذ وسيلة صور اللعبة لرتقية مهارة القراءة لدى الطالب يف تعلم 
 اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة دار احلكمة بكنبارو(

Ha  متوسط القيمة = اختالفpretest (  اختالف  دلا  الفصل التجرييب و الضابطي
اختذال  وسيلة صور اللعبة لرتقية مهارة القراءة لدى الطالب يف تعلم اللغة العربية يف 

 ادلدرسة ادلتوسطة دار احلكمة بكنبارو(
 

مقبولو  Ha  .(p < 0.05) 0.048من ىذا البحث ىي (tailed-2)قيمة أمهية  
ول عليها اختالف دلا اختذ و ال اختذ وسيلة صور اللعبة مردودة. اليت يتم  احلص  Hoو 

لرتقية مهارة القراءة لدى الطالب يف تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة دار احلكمة 
 بكنبارو

قبل عمل  التجرييب اختذ وسيلة صور اللعبة، أن قيمة الطالب مقرر  موقي من الطالب 
 الضابطي



 

Db = n -1 = 35 – 1 = 34 
Taraf signifikan 5% = 2.0322 
T = 2.052 
Rumus : 
t hitung ≥ t tabel = H0 مردودة 
t hitung < t tabel = H0مقبولو  

 
، table 2.0322 <2.052يعين  ttabelو   thitungإن كانت  مقابلة بني قيمة  

حبيث تكون االستنتاجات اليت مت احلصول  مردودة . Hoمقبولو و  Haولذلك يتم 
 . يف االعلىsigعليها ىي نفسها النتائج بناًء على قيمة 

 اخلالصة : 
 مردودة Haمقبولة و  Ho، فتكون to< ttabelإن كانت نتيجة 
 مقبولة Haمردودة و  Ho، فتكون to> ttabelإن كانت نتيجة 

 و بناء على احلصيلة ادلأخوذة أن :
Toأكرب من Tt   6% و 3يف الدرجة احلرية% 

ستددام طريقة القرأءة أانمردودة، و بعبارة أخرى  Hoمقبولة و  Haوتكون 
وسيلة صور اللعبة فعالية لرتقية مهارة القراءة لدى الطالب يف تعلم اللغة العربية يف 

 ادلدرسة ادلتوسطة دار احلكمة بكنبارو
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