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 الباب الرابع

لترقية مهارة القراءة لدى طالب  (ANTONIM) اللعب اللغوى التضاد استخدام وسيلة

  سمارانج 1الصف الحادى عشر في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 

 سمارانج 1الثانوية اإلسالمية الحكومية عن المدرسة  مةاع لمحة  .أ 

 تاريخ املدرسة .1

ب 1966ىف السنة مسارانج 1اإلسالمية احلكومية املدرسة الثانوية  أنشأت
SP IAIN  (املدرسة اإلعددادية للجامعة اإلسالمية احلكومية) مسارانج حتت مدير

مسارانج.  Ki Mangun Sarkoroاملدرسة استاذ أمحد دراجي، ومكانه ىف الشارع 
ت مدير حت 1979ىف السنة  مسارانج 1ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية با وتغيري

 Brigjen S. Sudiartoاملدرسة استاذ عيد الكرمي حسني، وينتقل مكانه ىف الشارع 
  مسارانج.

 حىت األن ما يلي: 1979ومدير املدرسة من السنة 

 )1984-1979عبد الكرمي حسني ( احلاج الدكرتندوس استاذ  )أ 

 )1985- 1984عبد الفتح ( احلاج استاذ  )ب 

 )1988- 1985( رمحة جىهاصن احلاج استاذ  )ج 

 )1992-1988( وإمسون احلاج استاذ  )د 

 )1994-1992رمحة صاىف ( الدكرتندوس احلاج استاذ  )ه 

 )1996- 1994حمّمدى ( الدكرتندوس احلاج استاذ  )و 

 )1998- 1996( أكوس هادي سوسانطا الدكرتندوس استاذ  )ز 

 )2002- 1998( هاريونو الدكرتندوس احلاجاستاذ   )ح 

 )2007-2002ى (باسوق الدكرتندوس احلاج استاذ  )ط 

 1حىت األن) 2007سيف الدين ( الدكرتندوس احلاج استاذ )ي 
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 موقيعة جغرفّية .2

قرية فدورجنان  يف مسارانج 1املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية وموقع 
 .Brigjen S. Sudiartoشارع وسطى يف الجاوا  منطقة مسارانج حمافظةاجلنوبية يف 

 الّرؤية واملهّمة واألهداف .3

 الّرؤية  )أ 

 الشخصية، البانشاسيال الذي له إىل اهللا تقي رجل اندونيسيا حتقيق
 .ملافكرة و  الفائق ، وإجنازواألخالق قوي اإلميان

  :املؤشرات رؤيةو 
 .التقويو  مياناإل الذين لديهم قوي املتعلمني تشكيل )1

كان او  جامعىّ العاملّية  اوة كان الوطنيّ   مرحلةاملتعلمني التحصيل اإلجناز )2
 .جامعىّ  غري

 .يف حيام اليومية املتعلمنيآداب و األخالق كرم  )3

 .عصر العوملة يفالتكيف بالتغيري  القادرين على املتعلمني تشكيل )4

  املهّمة  )ب 
زاد ، طموحالتجديد و اإلبكارّي وال اإلسالمي رّشح الّرئيس ومبّلغامل إعداد )1

 .هللاإىل  والتقوى على أساس اإلميان العلم والتكنولوجيا،

 .وفقا منّو الزمان املهّين قوى التدريسرقية القدرة ت )2

 اليت تطور ملدارسمسارانج كا 1املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  جعل )3
 .اإلميان والتقويو  العلم والتكنولوجياتعليم ال

يف كلية  مسارانج 1املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  خرجيي قبول )4
 .جامعّى جيدا إجنازمعتمدة وهلا 

 واإلبداعية. منضبطةوبسيطة و  ةاإلسالميّ  األخّوة تعليمية بيئةإنشاء  )5

 ألهدافا  )ج 

 املنطقة. يف اللغة والثقافةإىل  احلب اقفتشكيل املو  )1

وروح وطنية  القومية، واحلب للغة والوطن والثقافة يف املنطقة َمنى محّاس )2
 قوية يف املدرسة.
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 ة.رساملد عائلة لدى وروح الوطنية الوطن بح َمنى )3

 .يةإلسالماملدرسة وفقا بالتعاليم ا عائلة الدين تعليم العمل حتقيق )4

 املدرسة. عائلةلديين لدى التسامح ا املواقف حتقيق )5

 ة.رسعائلة املد مجيع وآداب التهذيب يفاألخالق الكرمية  تطوير )6

تطوير األخالق الكرمية يف الفكر والشعور والنطق واإلجراءات عائلة  )7
 .املدرسة

  التعليم دائما وغري التعليم.املوقف لتحسني الكفاءة يف َمنى )8

ت العلوم لتطوير االستخبارات يف جماال توفري التعليم للمتعلمني )9
ك الذكاء رياضة، واإلميان والتقوى، وكذلوال/والتكنولوجيا والفنون

 االجتماعي والعاطفي.

 ه.قّوة نفسلتطوير  تقدمي خدمات اإلشراف للمتعلمني )10

 جامعّى وغري جامعّى لزاد احلياة واالستمرار إىل باملهارات املتعلمنيتزويد  )11
 اوخارج البالد. كان  الكلية داخل

درة على االتصاالت لتكون قاو تكنولوجيا املتعلمني باملهارات تزويد  )12
 .العوملةالعيش يف عامل 

لعيش آمنة درة على التكون قا ترقية نوعية احلياة للمدارس املدارس )13
 ومزدهرة.وسعيدة 

 .2نوعية التعليم لرتقية ةرسمنّى التعاون بني عائلة املدرسة و خارج املد )14

 
  املناهج الدراسية املستخدمة .4

 1درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بامل أما املناهج الدراسية املستخدمة
تنفيذ . ويف اإلندونيسيةاليت قررا وزارة الشؤون الدينية مجهورية اهج املن فهيمسارانج 

ما يسمى باملنهج الدراسي للمستوى املدرسي  هذا املنهج صممت هذه املدرسة
(KTSP) 2006 . ،وأما الدروس يف هذه املدرسة هي الفقه، العقيدة واألخالق

، التاريخ اإلسالمي، اللغة العربية، اللغة (BTQ)القرآن واحلديث، تعليم القرأن 
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اوية، العلم الطبيعي، العلم االجتماعي، اإلندونيسية، اللغة اإلجنليزية، اللغة اجل
 PPKn.3الرياضيات، تربية اجلسم والصحة، والفنية، 

 واملتعلمنيواملوظفني املعلمني أحوال  .5

يبلغ عدد الطلبة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة مسارانج 
طالبا. ويتكون طلبة الصف األول  1246حوايل  2012/2013للسنة الدراسية 

طالبا، وطلبة الصف  412طالبا، ويبلغ طلبة الصف الثاىن حوايل  408حوايل 
فصال تتكون  35طالبا. وعدد الفصول للدراسة يف هذه املدرسة  424الثالث حوايل 

فصال  12فصال  للصف الثاىن ، كذلك و 12فصال للصف األول ، و 11من 
  :4دول اآليتللصف الثالث كما يف اجل

 جدول

 عدد طلبة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة مسارانج

2012/2013للسنة الدراسية   

 الرقم الصف عدد الطلبة عدد الطالبات اموع

 1 الصف الثالث 200 208 408

 2 الصف الثاىن 199 215 414

 3 لصف الثالث 208 216 424

 اموع 607 639 1246

مدرسا من الذكور ثالثون  69املدرسون يف هذه املدرسة فيبلغ عددهم أما 
  مدرسة من اإلناث. 39مدرسا 

  مخسة، وهم:اللغة العربية و أما مدرسوا 

                                                 
  مسارانج 1جدوال الدراسة املستخدمة باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  3
  مسارانج 1درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية وثيقة مب 4
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  زينوري سراج الدكرتندوس - 1

  أ.م.أإمام مرشيد،  -2

  حممد توفيق، أ.م.أ -3

  نور هادي، أ.م.أ -4

.أحممد نور حان، أ.م -5
5  

 

 سمارانج 1مهارة القراءة بمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية ليم تعلمحة عن   .ب 

 مسارانج 1مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية القراءة العربية  ةتعليم مهار  .1

دراسية كل أسبوع،  ) حصة3يف هذه املدرسة يف ثالثة ( تعليم اللغة العربيةإن 
االستماع والكالم والقراءة  ويتضمن فيها تعليم املهارات اللغوية األربع، وهي مهارة

يف كل رقية التالميذ راغبة وإجناز إىل درس اللغة العربية ويف هذه املدرسة، ت .6والكتابة
راغبة التالميذ يف تعليم املدرس  ينشأ وطريقة .7سنة، السيما قسم الدينية والطبيعية

 .8العربية الصعبة األثَر أن اللغةدرس املواليعطى  باستخدام طريقة متنوعة اللغة العربية

 هذه املدرسةيف  عملية تعليم مهارة القراءة .2

فإن عملية تعليم وتعلم  وفقا على هلا تناولة الباحثة من مدرس اللغة العربية،
  كاخلطوات اآلتية:  مسارانج 1الثانوية اإلسالمية احلكومية القراءة مبدرسة 

الثانوية نظرا ألمهة قدرة القراءة يف فهم اللغة العربية وكانت املواجهه مبدرسة   ) أ
قليلة متامة، فينبغي للمدرس أن خيتار خطوات مسارانج  1اإلسالمية احلكومية 

 التعليم املوافقة وأيضا ينبغي له أن يهتم يف الفصل اهتماما تاما.

 1الثانوية اإلسالمية احلكومية ة الطريقة املستخدمة يف تعليم مهارة القراءة مبدرس  ) ب
طريقة القواعد والرتمجة أو طريقة السمعية املدرس  يستخدم يعىنمسارانج 

                                                 
 ارا 10.30-10.00يف الساعة  2012نوفمرب  2) يف يوم الثالثاء اللغة العربيةأستاذ حممد نور حان (مدرس مالحظة مع  5
  دمة باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الواحدة مسارانججدوال الدراسة املستخ 6
  ارا 10.15-10.00يف الساعة  2012نوفمرب  6، أستاذ شيف الدين يف مقابلة مغ مدير املدرسة 7
  ارا 10.30-10.00يف الساعة  2012نوفمرب  2) يف يوم الثالثاء اللغة العربيةأستاذ حممد نور حان (مدرس  مقابلة مع 8



42 
 

ى وِ بْ مثل يعطى املدرس طريقة القراءة الصحيحة. مث يَـ . يف هذه الطريقة والشفهية
التعليم ويكّررهم القراءم  دفاهل تلك أساس اليت نعتقدالتالميذ بعض اجلملة 

  بتبادل.مث بعد ذلك جنّرب واحدا واحدا للقراءة من القراءة األول إىل اآلخر  .مرار

الثانوية  وأما اخلطوات املوجودة يف تعليم مهارة القراءة اللغة العربية مبدرسة
  :9فهي ما يلىمسارانج  1اإلسالمية احلكومية 

واآلخرون يقرأ املدرس املادة، ومث بعد ذلك يأمر املدرس أحد التالميذ أن يقرؤا   )أ 
يهتموا ويسمعوا. وميكن هلم أن يصححوا ما أخطاء القارئ، ومث يرتجم 

 املدرس تلك القراءة كلمة فكلمة.

ويف فرصة أخرى املدرس أوال يأمر التالميذ أن يقرؤوا مادة الدراسة، ويف أي الفراغ   )ب 
من القراءة يأمر املدرس أن يسألوا عما بشكل عندهم من ناحية القواعد أو 

 ها.غري 

ويف وقت آخر قد يأمرهم املدرس أن يقرؤا مادة الدراسة، ومث أن يرتمجوا، ومث   )ج 
أ منهم يف القراءة أو الرتمجة أو التبيني طيبينوا. وإذا كان املدرس يوجد اخل

 فيعرفهم خطأهم ويصححهم.

 
 مسارانج 1مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  أهداف تعليم مهارة القراءة .3

مبدرسة الثانوية  يف درس اللغة العربية أهداف تعليم  مهارة القراءةوأما 
  :10مسارانج فهي ما يلى 1اإلسالمية احلكومية 

 التالميذ يعرفون تركيب املفردات، والكلمة، واجلملة. أن يتمكن  )أ 

 حفظ بعض املفردات. التالميذ أن يتمكن  )ب 

 .وفهم اإلستيعاب العام األَقل مثانون البخشيش التالميذ فهم املقروءأن يتمكن   )ج 

النص ليس احلركة  ألن قراءم التالميذ على فهم القواعد اللغة العربية أن يتمكن  )د 
 .والمعىن له

                                                 
  مقابلة من مدرس اللغة العربية يف مدرسة 9

  مقابلة من مدرس اللغة العربية يف مدرسة 10
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أن يتمكن التالميذ من قراءة جهرية تشري إىل الكلمات والعبارات واجلمل بالنطق   )ه 
 والنرب والتنغيم الصحيح.

واجلمل  والتعابري الكلمات ـيمعانأو فهم  ةـتجابأن يتمكن التالميذ من اس  )و 
  .بشكل بسيط املكتوبة يف النص املقروء

ة أو الثانية يف النص ياألفكار الرئيسأو فهم  أن يتمكن التالميذ من استجابة  )ز 
 .املقروء بشكل بسيط

 
  مسارانج 1مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية املواد الدراسية لتعليم مهارة القراءة  .4

، وأما حمتوى 2006إن مواد القراءة املدروسة تعتمد على املنهج الـدراسي 
تلك املواد فهو يتماشى مع أهداف تعليم اللغة العربية ومهاراا األربع وهي مهارة 
االستماع، والـكالم، والقراءة، والكتابة. وتتمثل تلك األهـداف يف معايري الكفاءات يف 

ساسية، واملؤشرات، واملواد الدراسية، واألنشطة التعليمية، اللغة العربية، والكفاءات األ
  والتقومي، واملصادر، والزمان أو احلصة للدراسة.

واملواد القرائية املدروسة لكل املراحل الدراسية الثالثة تشتمل على املهارات 
  اللغوية األربع وعناصر اللغة؛ املفردات والرتاكيب (القواعد).

 

الثانوية اإلسالمية بمدرسة  (ANTONIM) ب اللغوي التضادلمحة عن الوسيلة اللع  .ج 

 سمارانج 1الحكومية 

 مسارانج 1الثانوية اإلسالمية احلكومية مبدرسة  عليميةل التوسائ .1

السيما  عني وسائل التعليمية يـُْنَظُر يف قبل يف تعليم اللغة العربية، هناك الزم
مهارة القراءة يعين الزم منظوٌر أهداف أّوال، ماألهداف التعليمه، ماملادته، كيف 

  حالته، مث خيتار املدرس وعّني وسائل التعليمية املستخدمة.

ولتحقيق عملية تعليم مهارة القراءة اللغة العربية مبدرسة الثانوية اإلسالمية 
  ة فهي ما يلى:تعليميمسارانج، استخدم املدرس وسائل ال 1احلكومية
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اليت قررا وزارة  كتاب الدرس. يستخدم املدرس اللغة العربية كتاب اللغة العربية  )أ 
 .الشؤون الدينية مجهورية إندونيسيا

 ، وبطاقات.القاموس  )ب 

 ومقلمة. بيئة الفصل، والسبورة ،  )ج 

 
 مسارانج 1الثانوية اإلسالمية احلكومية مبدرسة  وسائل املدرسةأحوال  .2

مسارانج هلا األمكانيات أو الوسائل  1املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية يف 
املوجودة املستخدمة يف هذه املدرسة هي غرفة  الوسائل الرتبوية أو ألمكانيةاالرتبوية. و 

 املعملو  ،اللغة مدير املدرسة، وغرفة اإلدارة، وغرفة املعلمني، والفصول، واملعمل
وعيادة طبّـّية  والقاعة، واملسجد، اإلنرتنت، وشبكة احلاسوب، واملكتبة،

)Poliklinik( ، ،واملقصف، واحلمامات، وغرفة اإلشراف للتالميذ، وغرفة االسرتاحة
 .11وموقع الدراجات، وكذلك امليدان الرياضي لكرة القدم واألنشطة األخرى

مبدرسة ىف تعليم مهارة القراءة  (ANTONIM) وسيلة اللعب اللغوي التضادتنفيذ  .3
 مسارانج 1الثانوية اإلسالمية احلكومية 

ىف تعليم مهارة القراءة  (ANTONIM) وسيلة اللعب اللغوي التضادإن تنفيذ 
ولكن يف   تنفيذ مل مدرس اللغة العربية مسارانج 1الثانوية اإلسالمية احلكومية مبدرسة 

 اجلديدة تالميذ املفرداتيـُْرَبُط دائما. إذن، يزيد ال التضاد أو الرتادف كلمة  كل القراءة
وهذا هو اَجلَماُل الفهم التالميذ لقوي الفهم عن  ألن ليس كلهم يذكر يف الكتاب.

  املعىن الكلمة.

ىف تعليم مهارة القراءة  (ANTONIM) وسيلة اللعب اللغوي التضادتنفيذ و 
 وأالرتادف  وأالتضاد  باستخدام ،مسارانج 1الثانوية اإلسالمية احلكومية مبدرسة 
  التمثيل اجلمل سيستطيع الفهم التالميذ. وأالّتمثيل احلركة املتنوعة  وأالّصور 

                                                 
  نتائج املشاهدة 11
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 يف هذه املدرسة لدى الطالب الصف احلادى عشر ويف احلقيقة، نظر الباحثة
مفردات َجَذَم بتعليمه و يزيدهم ينية هم يشعرون السرور والفراحة ألم قسم الد يف

 اجلديدة.

ىف تعليم مهارة القراءة  (ANTONIM) اللعب اللغوي التضادوسيلة فعالية تنفيذ  .4
  مسارانج 1الثانوية اإلسالمية احلكومية مبدرسة 

 وسيلة اللعب اللغوي التضاداللغة العربية أّن تنفيذ  علمكما قال م
(ANTONIM) ة طريق ليس هناك واحدالتالميذ اجلمال املفردات و  جّيد ألن يزداد

التعاون مع العدو  طريقة الكاملة الزم تلك الطريقة جعل الكاملة. إذن، تقريبا لكي
 فهم املادة. باستخدام التضاد فقط يستطيع التالميذ كلألن الميكن  بوسيلة األخرى.

حمموٌل، اليزال  ، يعطى مثال أيضا، القاموسمعلوم طريقة  الرتمجة اليزال مستعملٌ 
لكن يف كل الطريقة له  طريقة األخرى.ِلُمَكمَلٌة ل السؤال واجلواب أيضا اليزال حممو 

  صفة خصوصّية.

 وسيلة اللعب اللغوي التضاداألساتيذ واملشرفني هلم دور هام يف تنفيذ إن 
(ANTONIM) م واصلوا تعليم مهارة القراءةذه املدرسة أل ىف تعليم مهارة القراءة ،

وهذه ُمتَـَعلٌق باستيعاب القواعد اللغة العربية يعىن النحو  فهم املقرؤءالطالب  الزم
أي  والصرف. ولذلك، مهارة القراءة يف اللغة العربية بعد فهمه وليس القراءة لفهمه.

  فهم القواعد اللغة العربية أّوال مث يستطيع القراءة بصحيحا.

ة القراءة تظهر أما فعالية هذه الوسيلة يف ترقية إجنازات الطالب ىف تعليم مهار 
بانضباط الطالب يف استمرار القراءة واإلتصال باللغة العربية يف احلياة اليومية وبقدرة 
الطالب ودرجتهم يف تعليم مهارة القراءة أي درجة التدريب على عناصر اللغة 

 اتوالتدريب على استعمال اللغة يف األنشطة اللغوية. والباحثة البيان عن درج
فهم املقرؤء ولوا  الطالب ونأن ذه الوسيلة يستطيعمهارة القراءة ىف تعليم الطالب 

  ميكن يف ناحية القواعد اللغة العربية اليزال ينقص.

 



46 
 

 تحليل البحث على العمل قبل الدورة  .د 

وقسم هذا البحث إيل ثالثة أقسام هي قبل الدورة لعرف انتاج التالميذ قبل 
  بلقائني وكذلك الدورة الثانية.األوىل عمل  والدورة استخدام وسيلة اللعب اللغوي التضاد

  التايل: ةفصل الباحثكانت يف هذا البحث، تالبيانات الىت  

 قبل الدورة .1

، يف هذه الدورة يعلم األستاذ 2012أكتوبر  9قبل الدورة يف  ةوقد حبث الباحث
درسة من امل ادى عشرللصف احل ةشامل الباحثاء واخلرب وما يتعلق باملدرسة، وتعن املبتد

 .مسارانج 1الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 الطالبيعلم األستاذ ما يتعلق باملدرسة بوسيلة اللعب اللغوي التضاد كيف 
يطلب املفردات به ويرتمجون إىل اللغة العربية اجليدة ويتكلمون ياستعمال املفردات املذكورة. 

 66,3يف التدريب اليومي هو  يف "قبل الدورة" مأخوذ من القيمة املستوية الطالبوانتاج 
تلميذا والتالميذ الذين يبلغون القيمة الدرجة القليلة  الذين يبلغوا احد عشر الطالب و

  . للتبيني هذا الشرح، ننظر إىل القائمة مايلي:64

  قائمة واحدة

 انتاج تقويم قبل الدورة

  الطبعة  القيمة  اإلسم التالميذ  النمرة
  جناحغري   70  أمحد داىن سوديتمو  1
 جناح  75  أمحد شكور رضوان  2

جناحغري   70  أنا موّدة رمحة  3  

 جناح  80  أندي نور واحد  4

 جناح  80  أّنساء فوتري اعغيات  5

  جناحغري   70  أريفة املصلحة  6
  جناحغري   70  أتيك أتور ومحنية  7
  جناح  80  باغوس أجي جهيونو  8
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  جناح  80  محدنة  9
  جناحغري   70  فاردة زوليا أوتامي  10
  جناح  75  فتنيل جيدا  11
  جناحغري   65  هريي رمحة سيتيوان  12
  جناح  85  حسنيل فاتية  13
  جناح  90  إمراءة الصاحلة  14
  جناح  75  إمسي نور ليلي م  15
  جناح  80  جوهرية النفعة  16
  جناحغري   70  حبيب مأسوم  17
  جناحغري   70  خري اجلنة  18
  جناح  90  خلاء الثّاينلسنا زين اال  19
  جناح  80  مسراعة  20
  غري جناح  70  حممد فائق إملادين  21
  جناح  75  حممد نور واحد  22
  جناحغري   70  حممد رفكي زاركاشي  23
  جناح  75  مطاهرة  24
  جناح  80  نفعة الفريدة  25
  جناح  80  نور السعادة  26
  جناح  80  أوكتاميليا أنديك فوتري  27
  جناح  80  فيين سيتيانعروم  28
  جناح  90  ريدا حبيبة  29
  جناح  80  رزقي نور هداية  30
  غري جناح  70  كومال سفطريرئيس    31
  غري جناح  70  رويل أرديانتوا  32
  جناح  85  سلما جهاد النافعة  33
  جناح  80  سييت خديقة م  34
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  جناح  85  سولستياين  35
  جناح  80  أولفا مريلياتا  36
  غري جناح  70  ألفية النصفية  37
  جناح  85  مفتوحةأمي   38
  غري جناح  70  حيي العضام فوجنو  39
  جناح  80  يوليا نور املولدا  40
    3080  المجموعة  
    77  المستوية  

  

  :  معيار القومي

  26 :  اجلملة للتالميذ الناجحني
  40 :    مجلة مجيع التالميذ

  
  %100×      التالميذ الناجحني:   القيمة
  مجيع التالميذ      

  %100×      26:   القيمة
      40  
     =65 %  

  من التدريب اليومي يف أخر التعليم، جيد الباحث مسائل واقعة هي:

 مللني يف التعلم.الطالب  ونليس الطريقة التعليمية مناسية بالدرس حىت يشعر   .أ 

 خدام املعلم طريقة من ناحية واحدة.است  .ب 

  يسبب الرقم األول والثاين إىل القيمة املنخفضة.  .ج 

واملعلم لعالج املسائل  ةتحدث الباحثة هذه املسائل، تالباحث توبعد ما وجد
  .الطالبحىت جيد طريقة مناسبة بأحوال 
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 تحليل البحث على العمل الدورة األولى  .ه 

أكتوبر  16حتليل البحث عمل الدورة األوىل يف يوم السبت  ةشامل الباحثت
  .بوسيلة اللعب اللغوي (التضاد) يستعمل املعلم 2012

 الدورة األوىل إىل أقسام:ينقسم هذه 

 التخطيط .1

  استعد الباحث كل ما حيتاج إىل التعليم املخطط، وأنشططه هو:

 القراءة، مهارة لتعليم )RPP( التعليم تنفيذ ختطيط الباحثة اختذت )1

 االمتحان، صحيفة الباحثة اختدت )2

 ،)التضاد( اللغوي اللعب وسيلة الباحثة اختدت )3

 .املشاهدة صحيفة الباحثة اختدت )4

 جعل النشرة األجوبة. )5

 ليتعلم يف البيت. املعلم أعطى الوظيفة للطالب )6

 استعداد التقومي ألخر الدورة األوىل. )7

 
  تنفيذال .2

  قة، يستعد املعلم ختطيط التعليم، وأنشططه هو:هذه الطبيف 
 أغراض التعليم. املدّرسةتبلغ  )1

 .فرقة ستة إىل الطالب تقسيم )2

 .)والعمل بابشال( واملفردات الدرس مادة املدّرسة تعطي )3

 .الفرقة مجيع إىل )التضاد( اللغوي اللعب املدّرسة تعطي )4

 لتقدمي اجناز فرقتهم تفسهم. الطالبفرصة  املدّرسة تعطي )5

 .التالميذ مجيع إىل االمتحان صحيفة املدّرسة تعطي قبل انتهى الوقت، )6

واجب إلعالن اجناح ويثبت فرقة ممتاز أو  املدّرسة تعطي .معا األجوبة تصويب )7
 غري ممتاز.
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 خالصة من الدرس باللغة العربية. املدّرسةمع  الطالبخيلص  )8

 
 املشاهدة .3

أما البيانات من انتاج البحث العملي باستخدام وسيلة اللعب اللغوي التضاد 
  يف الدورة األوىل فهي:

  قائمة واحدة

 األولى انتاج تقويم الدورة

  الطبعة  القيمة  اإلسم التالميذ  النمرة
  جناحغري   70  أمحد داىن سوديتمو  1
جناحغري   70  أمحد شكور رضوان  2  

 جناح  90  أنا موّدة رمحة  3

جناحغري   70  أندي نور واحد  4  

 جناح  90  أّنساء فوتري اعغيات  5

  جناح  90  أريفة املصلحة  6
  جناح  80  أتيك أتور ومحنية  7
  جناحغري   70  وس أجي جهيونوباغ  8
  جناح  100  محدنة  9
 جناح  90  فاردة زوليا أوتامي  10

 جناح  80  فتنيل جيدا  11

 جناح  80  هريي رمحة سيتيوان  12

 جناح  100  حسنيل فاتية  13

 جناح  100  إمراءة الصاحلة  14

 جناح  90  إمسي نور ليلي م  15

 جناح  80  جوهرية النفعة  16

 جناح  80  حبيب مأسوم  17

 جناح  100  خري اجلنة  18
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  جناحغري   70  لسنا زين االخلاء الثّاين  19
  جناح  90  مسراعة  20
  جناحغري   60  حممد فائق إملادين  21
  جناحغري   70  حممد نور واحد  22
  جناح غري  60  حممد رفكي زاركاشي  23
 جناح  80  مطاهرة  24

 جناح  90  نفعة الفريدة  25

 جناح  80  نور السعادة  26

 جناح  80  فوتريأوكتاميليا أنديك   27

 جناح  80  فيين سيتيانعروم  28

 جناح  80  ريدا حبيبة  29

 جناح  90  رزقي نور هداية  30

 جناح  80  رئيس كومال سفطري  31

  جناحغري   60  رويل أرديانتوا  32
 جناح  100  سلما جهاد النافعة  33

 جناح  90  سييت خديقة م  34

 جناح  90  سولستياين  35

 جناح  80  أولفا مريلياتا  36

 جناح  100  ألفية النصفية  37

 جناح  80  أمي مفتوحة  38

 جناح  80  حيي العضام فوجنو  39

 جناح  90  يوليا نور املولدا  40

   3310  المجموعة  

   82،7  المستوية  

  
  :  معيار القومي
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  31 :  اجلملة للتالميذ الناجحني
  40:     مجلة مجيع التالميذ

  
  %100×      التالميذ الناجحني:   القيمة
 مجيع التالميذ      

  %100×      31:   القيمة
      40  

       =77,5  % 

من القائمة السابقة أن القيمة املستوية ىف الدورة األوىل يرتقي من قبل الدورة 
أمحد داىن التالميذ قيمتها حتت القيمة املعينة وهي:  عةتس. ولو أن 82,7تكون قيمة 

باغوس أجي جهيونو، لسنا زين سوديتمو، أمحد شكور رضوان، أندي نور واحد، 
حممد رفكي زاركاشي، رويل  االخلاء الّثاين، حممد فائق إملادين، حممد نور واحد،

  أرديانتوا.
وانتاج االمتحان مستعمل ليعرف ترقية كفاءة التالميذ يف ترقية مهارة القراءة 

 باستخدام وسيلة اللعب اللغوي (التضاد).

  صورة عاكسة .4
للدرة الثانية، والعملية  يف مهارة القراءة الطالبحيتاج املعلم إىل ترقية كفاءة 

  للرتقيتها هي:
 يننظم املعلم األوقات للتعليم. )1

 حتويل الفصل اجليد. )2

 يدافع األستاذ تالميذه يف التعليم. )3

 لنيل العلوم واملعارف. الطالبيكثر األستاذ االرشاد إىل  )4

 
 ة الثانيةتحليل البحث على العمل الدور   .و 

أكتوبر  23حتليل البحث عمل الدورة الثانية يف يوم السبت  ةشامل الباحثت
  يستعمل املعلم بوسيلة اللعب اللغوي (التضاد). 2012
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 ينقسم هذه الدورة الثانية إىل أقسام:

 التخطيط .1

  استعد الباحث كل ما حيتاج إىل التعليم املخطط، وأنشططه هو:

 القراءة، مهارة لتعليم )RPP( التعليم تنفيذ ختطيط الباحثة اختذت )1

 االمتحان، صحيفة الباحثة اختدت )2

 ،)التضاد( اللغوي اللعب وسيلة الباحثة اختدت )3

 .املشاهدة صحيفة الباحثة اختدت )4

 جعل النشرة األجوبة. )5

 املعلم أعطى الوظيفة للتالميذ ليتعلم يف البيت. )6

 استعداد التقومي ألخر الدورة األوىل. )7

 
 التنفيذ .2

 الطبيقة، يستعد املعلم ختطيط التعليم، وأنشططه هو: يف هذه

 أغراض التعليم. املدّرسةتبلغ  )1

 .فرقة ستة إىل التالميذ تقسيم )2

 .)والعمل السباب( واملفردات الدرس مادة املدّرسة تعطي )3

 .الفرقة مجيع إىل )التضاد( اللغوي اللعب املدّرسة تعطي )4

 فرقتهم تفسهم.فرصة التالميذ لتقدمي اجناز  املدّرسة تعطي )5

 .التالميذ مجيع إىل االمتحان صحيفة املدّرسة تعطي قبل انتهى الوقت، )6

واجب إلعالن اجناح ويثبت فرقة ممتاز أو  املدّرسة تعطي .معا األجوبة تصويب )7
 غري ممتاز.

 خالصة من الدرس باللغة العربية. املدّرسةخيلص التالميذ مع  )8

 
 املشاهدة .3
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العملي باستخدام وسيلة اللعب اللغوي التضاد أما البيانات من انتاج البحث 
  يف الدورة األوىل فهي:

  قائمة واحدة

 الثانية الدورة انتاج تقويم

  الطبعة  القيمة  اإلسم التالميذ  النمرة
  جناح  100  أمحد داىن سوديتمو  1
جناحغري   70  أمحد شكور رضوان  2  

 جناح  100  أنا موّدة رمحة  3

 جناح  90  أندي نور واحد  4

 جناح  100  أّنساء فوتري اعغيات  5

 جناح  100  أريفة املصلحة  6

 جناح  90  أتيك أتور ومحنية  7

 جناح  100  باغوس أجي جهيونو  8

 جناح  100  محدنة  9

 جناح  100  فاردة زوليا أوتامي  10

 جناح  90  فتنيل جيدا  11

 جناح  80  هريي رمحة سيتيوان  12

 جناح  100  حسنيل فاتية  13

 جناح  100  الصاحلةإمراءة   14

 جناح  100  إمسي نور ليلي م  15

 جناح  100  جوهرية النفعة  16

 جناح  100  حبيب مأسوم  17

 جناح  100  خري اجلنة  18

 جناح  100  لسنا زين االخلاء الثّاين  19

 جناح  100  مسراعة  20
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 غري جناح  70  حممد فائق إملادين  21

 غري جناح  70  حممد نور واحد  22

 جناح  100  زاركاشيحممد رفكي   23

 جناح  90  مطاهرة  24

 جناح  100  نفعة الفريدة  25

 جناح  80  نور السعادة  26

 جناح  90  أوكتاميليا أنديك فوتري  27

 جناح  100  فيين سيتيانعروم  28

 جناح  90  ريدا حبيبة  29

 جناح  90  رزقي نور هداية  30

 جناح  90  رئيس كومال سفطري  31

  جناحغري   70  رويل أرديانتوا  32
 جناح  100  سلما جهاد النافعة  33

 جناح  90  سييت خديقة م  34

 جناح  90  سولستياين  35

 جناح  90  أولفا مريلياتا  36

 جناح  100  ألفية النصفية  37

 جناح  100  أمي مفتوحة  38

 جناح  80  حيي العضام فوجنو  39

 جناح  100  يوليا نور املولدا  40

    3710  المجموعة  
    92,7  المستوية  

  :  معيار القومي

  36 :  اجلملة للتالميذ الناجحني
  40:     مجلة مجيع التالميذ
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  %100×      التالميذ الناجحني:   القيمة
 مجيع التالميذ      

  %100×     36:   القيمة
      40  
    = 90 % 

يرتقي من قبل الدورة تكون  القيمة املستوية ىف الدورة الثانيةمن القائمة السابقة أن 
أمحد شكور رضوان،  :قيمتها حتت القيمة املعينة ومها التالميذ أربعة ولو أن .92,7قيمة 

 حممد فائق إملادين، حممد نور واحد، رويل أرديانتوا.

وانتاج االمتحان مستعمل ليعرف ترقية كفاءة التالميذ يف ترقية مهارة القراءة 
  باستخدام وسيلة اللعب اللغوي (التضاد).

ة إىل حصيلة العملية من قبل الدورة والدورة األوىل وانتاج احملادثة بالنسبي
  والدورة الثانية هو:

 ترقية كفاءة مهارة القراءة من قبل الدورة والدورة األوىل والدورة الثانية. .1

 انتاج االمتحان يدل على الرتقية من قبل الدورة والدورة األوىل والدورة الثانية. .2

 
  

  

  

  قائمة سابعة

  تحان األخر من قبل الدورة والدورة األولى والدورة التنسيب على مستوي االم

  الثانية.

  التنسيب 

جملة        

  الفصل

  الدورة الثانية  الدورة األولى  قبل الدورة

  92,7  82,7  77  مستوية الفصل
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  %90  %77,5  %65  جناح الفصص
 

 نقائص البحث  .ز 

  نقائص البحث من العملية هي:

ادى لصف احلدى الطالب ارة القراءة لمهاأغراض البحث لرتقية كفاءة التالميذ يف  .1
مسارانج باستخدام وسيلة اللعب اللغوي  1مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكزمية  عشر

 رجو الباحثة أن يسهل التالميذ يف تعليم مهارة القراءة.، وذه الطريقة ت(التضاد)

 1احلكزمية مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلادى عشر لدى الطالب الصف البحث  .2
يستخدم املراجع القليلة حىت يكون  مسارانج باستخدام وسيلة اللعب اللغوي (التضاد)

 هذه املراجع نقائص يف البحث.

ولو كانت النقائص توجه  هذه التقائص الىت وجدها الباحثة تؤثر إىل البحث،
 مازال يعاجلها. وتشكر الباحثة على جناح هذا البحث. ة، الباحثةالباحث


