
لمهارةّالقراءةNumbered Head Togetherّّّطريقةاستخدامّّاليةفعّ 
اّرجّرالحكوميةّسمّوبتدائيةفصلّالخامسّبمدرسةّاالالتالميذّفيّاللدىّ

 م81.2ّ-81.2العامّالدراسيّ ڠسمارا
 

ّبحثّعلمي
 يسلنسالّشروط ادلقّررة للحصول على درجة اللّ  مكاللمقّدم ل 

 الًّتبية والّتدريس علوم بكلّيةيف قسم تعليم الّلغة العربّية 
 

 

 إعداد :
ّنصحةّزيادةّالغنية

 1433326395:  ةرقم الطللب
 

ّيةّعلومّالتربيةّوالتدريسكلّ 
ّڠسمارااإلسالميةّالحكوميةاڠاجامعةّواليّس

81.2ّ
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ّالـتصريح
ّ

 ادلوّقع أدىن ىذا البحث العلاي:
ّزيادةّالغنيةّنصحة:   سماال

 1433326395:  ةللبرقم الطّ 
 : تعليم اللغة العربية  القسم

 صرّح بللصدق واألملنة أّن ىذا البحث العلاي مبوضوع:ت
ّّاليةفعّ  ّلدىNumbered Head Together ّطريقةاستخدام ّالقراءة ّلمهارة

ّال ّفي ّاإلبتدائيةالتالميذ ّبمدرسة ّالخامس ّسمورجّفصل العامّ ڠسماراّاالحكومية
 م81.2ّ-81.2الدراسيّ

ادلتخصصني أو الـالدة نشرىل النلشر أو مكتبهل البلحثون إاّل أن تكون  تضّان اآلراء منتال 
 مراجع ومصلدر ذلذا البحث العلاي.

 
  2319ينلير 17، ڠمسلرا

   ةالبلحث
 

 
ّزيادةّالغنيةّنصحة

 1433326395: ةرقم الطّللب
ّ
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ّةموافقةّالمشرف
 ادلعليل

 عايد مكلّية علوم الًتبية والتدريس
 ڠالسالمية احلكومية مسلرااڠلجلمعة وايل س

 الّسالم عليكم ورمحة اهلل وبرمكلتو
 حتّية طيّبة، وبعد.

بعد ادلالحظة بللتصحيحلت والتعديالت على حسب احللجة نرسل نسخة ىذا 
 :ةالبحث العلاي للطللب

ّزيلدة الغنية نصحة:   االسم
 1433326395:  ةرقم قيد الطللب

 :   ادلوضوع
ّّاليةفعّ  ّلديNumbered Head Togetherّّّطريقةاستخدام ّالقراءة لمهارة

ّال ّفي ّاالالتالميذ ّبمدرسة ّالخامس ّسموّرّبتدائيةفصل العامّ ڠسماراّاجّرالحكومية
 م81.2ّ-81.2الدراسيّ

نرجو من جلنة ادلنلقشة أن تنلقش ىذا البحث العلاي بأسرع وقت دمكن وشكرا على 
 حسن اىتالمكم.

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبرمكلتو

 

 د



. 

ّموافقةّالمشرف
 ادلعليل

 عايد مكلّية علوم الًتبية والتدريس
 ڠالسالمية احلكومية مسلرااڠلجلمعةوايل س

 الّسالم عليكم ورمحة اهلل وبرمكلتو
 حتّية طيّبة، وبعد.

والتعديالت على حسب احللجة نرسل نسخة ىذا بعد ادلالحظة بللتصحيحلت 
 :ةالبحث العلاي للطللب

ّزيلدة الغنية نصحة:   االسم
 1433326395:  ةرقم قيد الطللب

 :   ادلوضوع
ّّاليةفعّ  ّلديNumbered Head Togetherّّّطريقةاستخدام ّالقراءة لمهارة

ّال ّفي ّاالالتالميذ ّبمدرسة ّالخامس ّسمّوّبتدائيةفصل العامّ ڠسماراّارجّرالحكومية
 م81.2-81.2الدراسيّ

نرجو من جلنة ادلنلقشة أن تنلقش ىذا البحث العلاي بأسرع وقت دمكن وشكرا على 
 حسن اىتالمكم.

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبرمكلتو
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ّالشعار
ّ

                        

(43-39النجم: ) 
39. dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa 

yang telah diusahakannya, 

40. dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat  

(kepadanya). 
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ّالـملخ ص
ّ

القراءة لدي  دلهلرة Numbered Head Together طريقةاستخدام  لليةفعّ ادلوضوع   : 
العلم  ڠمسلرا لاحلكومية مسورجفصل اخللمس مبدرسة البتدائيةالتالميذ يف ال

 م 2319-2.18الدراسي 

 نصحو زيلدة الغنية:    ةالكلتب
 1433326395:  ةرقم الطللب
 Numbered Head طريقةاستخدام  لليةفعّ مّكز ىذا البحث العلاي ر 

Together فصل اخللمس مبدرسة البتدائيةدلهلرة القراءة لدى التالميذ يف ال 
. وقلمت البلحثة هبذا مالدية 8102-8102العام ادلرايس  ڠمسلرا لاحلكومية مسورجالسالمية

 م الطريقة ادلتنوعةال يستخدم ادلعلّ ، و عدم خربة ادلعلم يف تدريس اللغة العربيةالبحث على
غيلب ادلعلاني أو عدم وجود و  ،الذي يسبب التالميذ يشعرون بلدللليف عالية التعليم 

. أّن اذلدف من ىذا البحث ليعرف ىل ادلعلم الذين يتخصصون يف تعلم اللغة العربية
اخللمس دلهلرة القراءة لدى التالميذ يف الفصل  Numbered Head Togetherطريقة 

 فّعالية أم ال. ڠمسلرا لورجمبدرسة البتدائيةاحلكومية مس
بلستخدام ادلنهج الكاية، ىي ادلنهج الذي ىذا البحث ىو البحث التجربة 

طريقة الحصلئية. وطريقة دية )األرقلم( اليت حصول عليهل بيرمكز على حتليل البيلنلت العد
الحصلئي يف مكلن اجملتاع مجع البيلنلت بطريقة ادلالحضة وطريقة الختبلر وطريقة التوثيق.

احلكومية  السالمية بتدائيةمن ادلدرسة اال اخللمس ذ يف الفصلىذا البحث مجيع التالمي
 م. 8102-8102العام ادلرايس  ڠمسلرا لجر مسور 

 أنّ  (t-test)اختبلر "ت"  منلسبة بللنتيجة من ل نتلئج ىذا البحثوأمّ 
ttabel>thitung  للتالميذمهلرة القراءة  لذا يوجد فرق بني إذملز تعلم 2428<24348أي 

 ز



. 

بنلء . لالذين اليستخدموهنو  Numbered Head Togetherطريقة الذين يستخدمون 
طريقة الذين يستخدمون للتالميذالقراءة  إذملز تعلم ي، أمهلرة القراءة فرق إذملز تعلمعلى 

Numbered Head Together متعلّ  أنّ ةخلص البلحثتف ل.للذين اليستخدموهنأعلى من 
فعللية على إذملز تعلم  Numbered Head Togetherطريقة  القراءة بلستخدام مهلرة

 التالميذ. إذن، الفرضية يف ىذا البحث مقبولة.
 

، مهلرة القراءة، مدرسة Numbered Head Togetherطريقة الكلملت الرئيسّية : 
 ڠمسلرا لاحلكوميةمسورجالبتدائية 
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 الشكرّوالتقديركلمةّ

مداد  نفسو وزينة عرشو و  العلدلني4 عدد خلقو ورضى د هلل ربّ احلا ،احلادهلل
الو وأصحلبو  وعلى ،والصالة والسالم على سيدنل حماد صلى اهلل عليو وسلم ،مكلالتو
 ل بعد.يوم الدين4 أمّ  تبعهم بإحسلن إىلومن 

استخدام  لليةفعّ لقد أمّتت البلحثة مكتلبة ىذا البحث العلاي حتت ادلوضوع: 
فصل اخللمس القراءة لدي التالميذ يف ال دلهلرة Numbered Head Together طريقة

 م 2319-2.18العلم الدراسي  ڠمسلرا لاحلكومية مسورج مبدرسة البتدائية
وتعلىل على مل وفقين من وأمحد اهلل سبحلنو  -يسرين يف مستهل ىذا البحث 
مجيع السلدات الكرام  جو بأجزل الشكر وأخلص التحيلت إىلوأن أتو  -الرسللة إمتلم ىذه

ىذه الرسللة. ففي ىذه ادلنلسبة أوّد أنأقدم جزيل  الذين ذلم فضل مكبري يف إذملح مكتلبة
 : شكري واحًتامي من قلب عايق. وىم اخللص إىل

السيد الدمكتور حمبني  ،ڠة احلكومية مسلراالسالمي اڠسلسلدات مدير جلمعة والي .1
 .ريادللجست

 مكعايد مكّلية علوم الًتبية والتدريس ريادللجستر راىلرجو السيد الدمكتو فضيلة  .2
 .ڠة احلكومية مسلراالسالمي اڠسلواليجبلمعة

بكلية تعليم اللغة العربية مكرئيس قسم   ريالسيد الدمكتور أمحد إمسلعيل ادللجستفضيلة  .3
 ڠ.السالمية احلكومية مسلرڠا الًتبية والتدريس جبلمعة وايل سل علوم

لدلشرفة األوىل اليت قد أعطلين توجيهلت و مكري ادللجست قرة العني ة تؤيتالسيدفضيلة  .4
 . أثنلء شغلو ىذا البحث العلايإرشلدات يف مكتلبة

قد  الذي لدلشرف الثلينادللجيستريمكري ادللجستأمحد صلحلني  السيدالدمكتورفضيلة  .5
 .أثنلء شغلو أيضل ىذا البحث العلايأعطلين توجيهلت و إرشلدات يف مكتلبة 

 ط



. 

ومجيع األسلتيذ فيهل الذين  ڠمسورجل مسلراالبتدائية احلكومية درسة ادلمدير  .6
عسى اهلل جيزي هبم يف ىذا البحث.  ةيسلعدون البلحثة يف نيل البيلنلت احملتلج

 خريا. 
 ىف تربية أوالدمهل ورضلمهل ىف شىت نواحي حيليت. والدّي العزيزين على جهدمهل .7
سوذمو ىف اللغة العربية  نلدي وايلحبلء ىف قسم تعليم اللغة العربيةو زمالئي األ .8

الذين  2314يف العلم الدراسي أصدقلئي ىف قسم تعليم اللغة العربية)نلفلة(و 
 .يدافعونين

 ه الرسللة.ومجيع من مل  يذمكر أمسلءىم ومكلن لو يد فعلل يف إمتلم ىذ .9
فان البلحثة ذلم جزيل الشكر وبللغ التقدير، عسى اهلل أن جيزيهم جزاء حسنل 
و يسهل ذلم أمورىم مجيعل و جيعل ذلم األجر أضعلف ملقلموا بو. تسأل اهلل أن جيعل ىذا 

 البحث العلاي نلفعل لنل ودلن اطلع عليو و يوفقنل وإيله يف تعاق وتثقيف اللغة العربية.
 ،رةىم أحسن اجلزاء والسعلدة يف الدنيل واآلخز ياهلل تعلىل أن جي عسى،وأخريا

 وبلهلل التوفيق واذلداية وصلى اهلل على حماد وعلى آلو وأصحلبو أمجعني.

 
ّ
ّ

 ي
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ّاإلهداء
 

ّأىدي ىذا البحث العلاي إىل: 
،اللذين أسعدمهل اهلل ىف الدارين، إىل والدّي العزيزين أمحد سالمت و نداع احلسنة .1

أديب حيت أمكون وأّدبين أحسن التّ  ودواملين بنصلئحهال اخلللصة ربّيلين أحسن الًتبية
 .مل أنل عليو اآلن

زمبة حمّاد و، حمّاد رملرير فهاي موالنل، دراجة أحسنة إىل مجيع إخويت الشقلئق )نلزه .2
 مكتب اهلل عليهم التوفيق والنجلح يف مجيع أمورىم.،  نفيس ادلوافق(

يت الكرام القلئاني بللتوجيهلت والرشلدات وتعليالت أنواع العلوم النلفعة إىل أسلتذ .3
 عليم يف ىذه اجللمعة.بية والتّ الًتّ  ءوالذين بذلوا جهدىم وطلقتهم وأفكلرىم لجرا

الذين ال  نلدي وايل سوذمو ىف اللغة العربية )نلفلة( ومجيع إخويتمجيع أعضلء إىل  .4
 تثقيف اللغة العربية.خدمتو ل يسئاون ىف بذل جهدىم يف

البتدائية الإلسالمية احلكومية مسورجل  مجيع أعضلء عالية التدريس يف ادلدرسةإىل  .5
 .2317 سنة ڠمسلرافلطي  ڠونوڮ

 سنة دملك ڠروويت ودو " يف خدمة العال الجتالعي57مجيع أعضلء خمفر "إىل  .6
2317. 

 مسلعدة يف إمتلم ىذا البحث العلاي.مكل من يسلعدين بأي  .7
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 الباب األّول
 مقّدمة

 خلفية البحث .أ 
اللغة ىي وإّن  اللغة ىي وسيلة إجتماعية ادلواجهة وادلوافقة احليوية للتفاىم.

أداة اإلتصال اليت تستخدم للتفاعل مع كل شيء والستبعاد األفكار ادلوجودة يف 
فاللغة ىي نظام من الرموز الصوتية اليت تدل على معاين 1.العقل كالما أو مكتوبا

أن اهلل تعايل أنزل القرأن 2وتراكيب وقواعد, ويستعملها قوم لإلتصال بني أعضائها.
ِإنَّا أَنَزْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيّاً بفضل اللغة العربية. كما قال اهلل تعايل يف كتابو الكرمي : 

 3.(2)يوسوف :  لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ 
 يتعلمهاكي ر من الناس. من اللغات األجنبية اليت احداللغة العربية ىي 

، تعترب اللغة لنسبة إىل بعض ادلدارس اإلسالميةيستغرق بعض الوقت لتعلمها. با
 من احدالعربيةاللغة ، لكن حىت اآلن ال تزال ربية أحد الدروس اليت جيب تعلمهاالع

فردية بني بعضهم البعض يف الطالب لديو خالفات الاليت يصعب فهمها. كل  ادلواد
. يف التعليم تنوعةادل طريقةالإىل حيتاج  ادلواد ادلقدمة. يف عملية تعلم اللغة العربيةفهم 

ميكن تفس ر ذلك على أنو نشاط ادلعلم يف سياق عملية التعلم اليت هتدف إىل التغلب 
على ادللل لدى الطالب حبيث يظهر الطالب يف عملية التعلم ادليابرة واالنتباه 

 4.واالستعداد للمشاركة الفعالةواحلماس والدافع العايل 
                                                             

1
Syaiful Musthofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, 

(Malang: UIN Maliki Press, 2017), hlm. 3 
2
Jos Daniel Parera, Linguistic Educational, (Jakarta: Erlangga, 1997), 

hlm.29 
3
Pustaka Al-Hanan, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Surakarta: PT. 

Indiva Media Kreasi, 2009), Surat Yusuf, hlm. 235 
4
Suryono, dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: 

Remakaja Rosdakarya, 2011), hlm. 228 
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جيب أن يتقن ادلعلم اللغة العربية ثالثة أشياء على األقل، وىيإتقان اللغة 
فإن مهارات التعليم اللغة العربية.و  ،ادلعرفة عن اللغة العربية وثقافة العربيةو  ،العربية

تعليم  ادلشكلة األساسية عاّمة اليت يواجهها عامل التعليم اليوم ىي ضعف عملية ال
اليب التعليم، كالسبب لعدم إتقان ادلعلمني الستخدام اسًتاتيجيات خمتلفة، وأس

الطريقة ىي اخلطة الشاملة اليت يتعّلق أنّ  5، ومصادر التعليم احلادثة.وادلواد التعليمية
بعرض مواد اللغة بشكل منتظم أو منهجي على أساس ادلنهج احملدد. ميكن اعتبار 

لذا جيب أن  6عملية يتم التعب ر عنها بطريقة منتظمة للتعّلم. طرق التعليم كإجراء أو
 تكون الطريقة موجودة يف كل عملية التعليم والتدريس يقوم هبا ادلعّلم.

, منها مهارة القراءة ومهارة الكتابة أربعة روف أن مهارة اللغة العربيةومن ادلع
األربعة خصائص ادلتعلقة ومهارة اإلستماع ومهارة الكالم.لكل من ادلهارات اللغوية 

بني الواحد واآلخر. لكن كلهم مهمة وضرورية لًتقية اللغة العربية كلغة أجنبية لغ ر 
الناطقني هبا. فتعلم كل ادلهارة البد منو بالطريقة والوسائل ادلناسبة حيث كان يصل 

 7إيل األىداف ادلرجوة.
احد من أمهية ادلهارات يف اللغة العربية. أّن فمن ادلعروف أّن مهارة القراءة 

يف تعليم اللغة العربية اربعة مهارات اليت جيب على كّل ادلعلم يعلمها. أّما القراءة ىي 
تتطلب القدرة على تعرف األمناط الصوتية من خالل الرموز ادلكتوبة, وإدراك 

وية تامة, ومعرفة العالقات اليت جتمع ىذه األمناط والرموز وتكون منها وحدات لغ

                                                             
5
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 13 
6
Abd. Wahab Rosyidi & Mamlu'tul Ni'mah, Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Malang : UIN Maliki Press, 2012), hlm. 34 

)ميدان  ,سلسلة تربوية يف مناىج وتدريس اللغة العربية والعلوم السريعةعلي إمساعيل حممد, 7
 117-116مصر اجلديدة( ص.  -احلجازي
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اذلدف من و 8الوحدات من حيث ىي أمساء وحروف وافعال وظروف وغ رىا.دالالت 
مهارة القراءة ىو أن يكون قادرا على قراءة النصوص العربية فاصحا، و ان يكون 

 قادرا على ترمجة النصوص العربية فهمها جّيدا.
 جوقرية سومور بتدائّية احلكومية يف أّن مدرسة اإلكما مدارس األخرى 

منطقة مسارانج ىي احد من ادلدارس الدينية أو ادلدارس اإلبتدائية اليت  فاطيڠكونو
وبناء على تتعّلم اللغة العربية لكل مستوى من الصّف األوىل حيّت الصّف الّسادس.

، يفًتض التالميذ أن الدرس اللغة عند تربية عملية يف ىذه ادلدرسة مالحظة الباحية
مع أّن التالميذ الذين ىم ال يتحّمسوا يف متابعة . درس صعبة للتعلمالعربية ىي ال

العملية التعلم اللغة العربية. تسبب ىذه احلالة بسبب العديد من ادلشاكل منها كما 
 9:يلي 

، ال يستخدم ادلعلم الطريقة ادلتنوعة الذي يسبب التالميذ يف عملية التعليم .1
 .يشعرون بادللل

 .تدريس اللغة العربيةعدم خربة ادلعلم يف  .2
 .غياب ادلعلمني أو عدم وجود ادلعلم الذين يتخصصون يف تعلم اللغة العربية .3
 .عدم وجود دافع للطالب يف تعلم اللغة العربيةو  .4

 خاصة يفيف ىذه ادلدرسة  تعليم اللغة العربيةأّن  باإلضافة إىل ذلك،
التالميذ  وكانأو النصوص القراءةواد عن ادلشرح ادلعلم قراء و هارة القراءة، تعليمادل

 بعض التالميذ ، وىذا ما تسبببغ ر مفهوم احملتويات من النصوص يستمعون فقط
ألّّنم ميلكون تفهيما خمتلفة. لذلك  يفتقروا إىل إتقان مهارة القراءةالذين مل يلتفتوا و 

                                                             
, )مّكة : جامعة أّم سية, مداخلية, طرق تدريسيّةاأس, تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىكامل الناقة, 8

 186( ص. 1985القرى 

9
Hasil observasi, tanggal 14 Agustus 2018, di MI Negeri Kota 

Semarang 
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بلعب  ذإىل حل بديل للتعّلم يسمح للتالميادلذكورة, كان ادلعّلم حيتاج  ادلشاكلمن 
على تعّلم الّلغة العربية, وىي إحدى  حتفيز التالميذ الدور النشاط حىّت يتمّكنوا من

تخدام الطّريقة. يتّم تضمني الطّرق اليت ميكن استخدامها بالس
الذي ميكن أن يدعم حتصيل  عاونّيةتيف التعليم ال NumberedHeadTogetherطريقة

أن يكونوا متصلني بشكل  الطريقة ميكن التالميذاستخدام ىذه . أّن التعّلم بالتالميذ
 اإلجيايب, وىناك مسؤوليات الفردية, وىناك اتصال بني أعضاء اجملموعة.

 10ىناك الألسباب دلاذا ختتار الباحية ىذه الطريقة منها كما يلي :
 (.CooperativeLearningىذه الطريقة أحد من الطرق يف تعليم التعاونّية ) .1
طريقة دمتعة للتالميذ ادلرحلة االبتدائية ألن ىذه الطريقة تلعب ىذه الطريقة ىي  .2

 باألرقام وكل التلميذ لديو الرقم الذي يعتيها ادلعّلم.
الصحيحة  طالب دلشاركة األفكار والنظر يف اإلجاباتعلى ال الفرصيعطي ادلعّلم  .3

 وادلناسبة. 
 كة.ىذه الطريقة لزيادة غ رة الطاّلب للتعاون بني الطالب للمشار  .4
 .ستخدامها جلميع ادلواد وادلستويات الدراسيةتستطيع ىذه الطريقة ال .5

 لية تعليم مهارة القراءة باستخدامأن يبحث كيف فعا ةالباحي تلذلك أراد
. ڠسالمية احلكومية سومورجو مسارااإل مبدرسةNumbered Head Togetherالطريقة 

 Numbered Headطريقةاستخدام  فعاليةفاختار الباحث عن موضوع "

Togetherفصل اخلامس مبدرسة اإلبتدائية احلكومية القراءة لدى التالميذ يف ال دلهارة
 ".م2019-2.18العام الدراسي ڠمسورجو مسارا

 
 

                                                             
10

Jumanta Handayani, Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan 

Berkarakter (Bogor : Ghalia Indonesia), hlm. 175-177 
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 توضيح المصطلحات .ب 
وبناء على خلفية ادلسألة السابقة، ىناك بعض العبارات غ ر واضحة يف 

ادلصطلحات اليت تردف ىذا البحث وضح بعض تأن  ةلذلك ينبغي على الباحي ادلعٌت
 :حىت تكون مفهومة لدى القارئ، وىي كما يلي

 NumberedHeadTogetherالطريقة  .1
الطريقة مبعٌت العام ىي احلطة اليت يرمسها الفرد ليحققها هبا ىدفا معينا 

والطريقة ىي الوسيلة اليت  11من عمل من األعمال بأقل جهد ويف أقصر وقت.
أّما  12يتبعها ادلدرس لتفهيم التالميذ أي درس من الدروس يف أي مادة من ادلواد.

 Spenserسفنسر كغان )تطويرىا  اليت Numbered Head Togetherطريقة ال

Kagan ) دلشركة أكير من الطالب يف مطالعة ادلادات اليت حتتويها يف عملية
 Numberedطريقة هام الطاّلب يف التفهيم ادلاّدة. ادلّعلم على أفالتعليم وليصّحح 

Head Together من الطرق يف تعليم التعاونّية اليت يرمسها لتأثر الطالب يف  أحد
 13ادلشاركة و كتعليم ادلهرب يف الفصل.

 مهارة القراءة  .2
مهارة القراءة ىي أحد من أربعة مهارات يف تعليم اللغة العربية. أّن 

ة ىي عملية التعريف على الرموز ادلطبوعة, ونطقها نطقا صحيحا )إذا  القراء
كانت القراءة جهرية(, وفهمها. وعلى ىذا فهي تشمل التعرف, وىو اإلستجابة 
البصرية دلا ىو مكتوبة والنطق وىو حتويل الرموز ادلطبوعة اليت دتت رؤيتها اىل 

                                                             
 89( ص. 1982، )دار ادلعارف، التوجة يف التدريس اللغة العربيةحممد علي السمان، 11

( ص. 1950)القاىرة: دار اإلحياء العربية،  ،، روح الًتبية والتعليمحممد عطية األبرشي12
267 

13
Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta 

: Prenada Media Group), 2010, hlm. 82-83 
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طائها معاين.والقراءة هبذا اصوات ذات معٌت والفهم أي ترمجة الرموز ادلدركة وإع
ادلفهوم عملية معقدة, ففيها تعرف, وفيها نطق. وفيها فهم. وبالرغم من أمهية 

 14التعريف يف القراءة إال أنّو وسيلة وليس غاية يف ذاتو. فالتعرف وسيلة للفهم.
 

 تحديد المسئلة .ج 
 Numberedطريقة استخدام  بدون ف نتيجة مهارة القراءة لدي التالميذكي .1

Head Together ارجر احلكومية مسو  بتدائيةفصل اخلامس مبدرسة االلا يف 
 ؟ڠمسارا

 Numberedطريقة استخدام ب ف نتيجة مهارة القراءة لدي التالميذكي .2

Head Together اجر احلكومية مسور  بتدائيةفصل اخلامس مبدرسة االال يف 
 ؟ڠمسارا

 يفالتالميذلدي دلهارة القراءة  Numbered Head Togetherىل طريقة  .3
 ؟ فّعالية ڠمسارا اجر فصل اخلامس مبدرسة اإلبتدائيةاحلكومية مسور ال
 

 اهداف ومنافع البحث .د 
 أىداف البحث .1

 ي:ف ىذا البحث ىاىدأطبقا لتحديد ادلسألة السابقة، ف
 Numberedذ بغ ر استخدام طريقة ينتيجة مهارة القراءة لدي التالمدلعرفة (1

Head Together احلكومية مسورجو مبدرسة اإلبتدائيةفصل اخلامس لا يف
 .ڠمسارا

                                                             
  107-106( ص. 1984, )الكويت : مكتبة الفالح, تدريس فنون اللغة العربيةعلي أمحد مدكور, 14
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طريقة استخدام ب نتيجة مهارة القراءة لدي التالميذدلعرفة  (2
Numbered Head Together فصل اخلامس مبدرسة ال يف

 .ڠاإلبتدائيةاحلكومية مسورجو مسارا
دلهارة  Numbered Head Togetherىل طريقة عرفة دل (3

اخلامس مبدرسة اإلبتدائيةاحلكومية فصل ال يفلدي التالميذالقراءة 
 أم ال. فّعالية ڠمسورجو مسارا

 منافع البحث .2
 Numbered Headطريقةاستخدام  فعالية" البحث

Togetherفصل اخلامس مبدرسة دلهارة القراءة لدى التالميذ يف ال
 "م.2019-2.18العام الدراسي ڠاإلبتدائية احلكومية مسورجو مسارا

 يف األخّص لو منافع التالية : 
 للمدرسة (أ

 Numbered Head Togetherطريقةليعرفهم عن  (1
 وأمهية تكوينها.

علي  لمدرسةن مدخال لالرجاء من ىذا البحث أن يكو و  (2
يف تعليم  Numbered Head Togetherتطبيق الطريقة
 اللغة العربية.

يكون حتصيل ىذا البحث تصحيحا لتعليم اللغة العربية  (3
 .ڠاإلبتدائية احلكومية مسورجو مسارا مبدرسة

 العربية. اللغة تعليم ويعطي اإلقًتاحات الرتفاع (4
يعطي ادلساعدة اجليدة للمدرسة يف إطار حتسني عملية  (5

 التعليم خصوصا يف التعليم اللغة العربية.
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حتصيل ىذا البحث ترقية إذماز التالميذ يف الدرس اللغة  (6
 العربية.

 للمعلم (ب
 Numberedكإحدى ادلعروفات وادلراجع عن طريقة  (1

Head Together.يف مهارة القراءة اللغة العربية 
ىذا البحث يساعد ادلعلم ليعلم ويقوم يف دراسة اللغة  (2

 العربية.
يعطي ادلعلومات عن مشكالت التعليم اللغة العربية,  (3

 واحملاوالت حلّلها لكي حيصل التعليم إىل ىدفو.
دة لًتقية كفاءة الختبار إسًتاتيجية التعليم نيل اخلربة اجلدي (4

 باستخدام الطريقة ادلتنوعة.
 يستطيع أن حيسن ويرقي عملية التعليم يف الفصل. (5
يعطي التشجيع للمعلم لتحسني عملية التعليم وترقي   (6

 كفاءة التالميذ.
 للتالميذ (ج

 Numbered Headينمو دراية عن الفوائد طريقة  (1

Together .دلهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية 
 إرتفاع التشجيع يف تعليم اللغة العربية.يعطي  (2
يكون ىذا البحث تشجيعا يف تعّلم اللغة العربية و يدفعهم  (3

 إىل ارتفاع فهم اللغة العربة فهما دقيقا.
 بنموا إبكاري للتالميذ ويعطي احلالة ادلفرحة. (4
 رة على التفك ر.التالميذ ىم أكير محاسا لتحسني القد (5
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ميكن التالميذ معرفة فوائد التطورات التكنولوجية يف التعليم  (6
 والتعلم.

 للباحية (د
 حصلت ادلباشر جتربة تنفيذ منوذج التعلم. (1
 توسيع رؤى حول اساليب التعلم. (2
لعملية التعلم اليت جتري حاليا ميكن تشغيلها بشكل صحيح  (3

 وبكفاءة.
 للطالب ادلواد.لتسهيل ادلعلمني يف توصيل ادلعلومات  (4
لتسهيل الطالب على استيعاب أو احلصول على ادلواد  (5

 ادلقدمة من قبل ادلعلم.
 معرفة طريقة اجلديدة يف تعليم اللغة العربية. (6
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 الباب الثاني 
 األسس النظرية

 النظري  هيكل .أ 
إطارا  ةتخذه الباحثتأن يكون ىناك علم من العلوم  اإلطار النظري فالبد

يتناول فيو دراستو دبعٍت أنو ال يعتمد علي حقول العلم, فقد دلت التجربة أن طالب 
الدراسات ادلتدخلة غالبا ما حيتجون إلمهال األطر النظرية ألحباثهم, فالدراسات 
اإلفريقية ليست علما ولكنها حقل علوم, و دراسات الالجئُت ليست علما ولكنها 

 0.حقل علوم
 Numbered Head Together (NHT)مفهوم الطريقة  .1

 NHTالطريقةعريف ت ( أ
فمنها مفهوم العامة ومنها اخلاصة.  إن مفهوم الطريقة متنوعة،

أما مفهوم الطريقة دبعٌت العام ىي اخلطة اليت يرمسها الفرد ليحقق هبا ىدفا 
معنيا من األعمال بأقل جهد ويف أقصر وقت كطريقة الصناع يف صناعتو 

و لعملو. وطريقة كل إنسان يف أدائ والتاجر يف ذبارتو، ارع يف زراعتووالز 
والثانية الشك أفضل ألهنا أكثر ضمانا لعدم  وىي أما مرذبلو و منظمة،

ووقت إصلاز العمل يكون   اخلطا.. وألهنا اهجهد فيها أقل،الوقوع يف
 2أقصر.

                                                             
جامعة أفريقيا ،)مناىج البحث العلمي وطرق كتابة الرسائل اهجامعية،عبد الرمحن أمحد عثمان0

 01ص. ( 0999العالية, 

 99( ص. 0901قاىرون : دار ادلعارف, ) العربيةالتوجيو يف تدريس اللغة على السمان،زلمد2
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كل شي.   ا معٌت الطريقة العامة يف كتاب محيد وأصحابو ىيأم  
لو التدريس، سوا. كان تدريس الرياضيات، وارد يف اي عم

وىلم جرا. ومعٌت الطريقة يف القاموس يونس  والفن،والرياضة، والعلوم،
 1دبعٌت مذىب رحلة احلياة والطريقة.

ادلقصود بالطريقة يف التدريس ىي خطة الكاملة يف عرض 
نهج القائم, معايَت موضوعية إلختيار وتنظيم منهجي اللغة يتم ربديد ادل

درس دلراد. اشكل أنططة التدريس, اشكال انططة التدريسية دور اادل
ودور الطالب ودور ادلواد. الطريقة دبعٌت طريقة منهجية للناخبُت, وإعداد 
وعرض ادلادة اللغوية. وجيب أن ينظر يف ربديد األسلوب, الينبغي أن 

 يكون الصدام بُت األساليب اليت ىي مع النهج القائمة. 
التدريس اللغة ذلا دور مهم جدا. ينظر من   الشك أن طريقة

كثَت فصول الدراسات لغة األجنيب. ديكن من أسبابو نقص فعالية تدريس 
لغة يف ادلدارس الذي يستخدمهاادلدارس. الجيد الوسائل ملل وىلم جرا. 
طريقة التدريس أىم من ادلادة ألن جيب أن يكون ادلدارس يف تدريس 

سلطط واختيار األساليب التدريس سيستخدم اللغة العربية ماىر يف صنع 
األساليب والطريقة ادلناسبة أن تكون مؤثرة جدا يف ىيئة التدريس الفعالية 
وكفا.ة وجعل الطالب سعيدا وحريصا على التدريس اللغة العربية. وأما 
الطالب الذي يدرس يف بيتو جيب أن يكون مبدعا يف اختبار الطريقة 

 4و.ادلناسبة خبصوصيتو وقدرت
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4
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( Spenser Kaganسفنسر كغان )تطويرىا  NHTطريقة أم ا ال
دلطركة أكثر من الطالب يف مطالعة ادلادات اليت ربتويها يف  0991:

عملية التعليم وليصح ح ادلع لم على أفهام الطال ب يف التفهيم ادلاد ة. 
أحد من الطرق يف تعليم التعاوني ة اليت يرمسها لتأثر الطالب  NHTطريقة 

 9ادلطاركة و كتعليم ادلهرب يف الفصل. يف
تعاونًا دبعٍت  –يتعاون  –تعاون  من كلمةالتعاوني ة 

(Cooperative ىي )  القيام بطي. ما من خالل مساعدة بعضنا البعض
، فإن (Slavin)أما تعريف تعليم التعونية عند سالفُت. رقةكمجموعة أو ف

ىو منوذج التعلم الذي يعمل فيو نظام التعلم والعمل يف  يم التعاونيةالتعل
تعاوين لتحفيز الطالب  أشخاص بطكل 2إىل  4رلموعات صغَتة من 

وعاطفًيا يف التعلم. سيجلس الطالب مع أعضا. اجملموعة  ربم سا أكثر
 2.ادلعلم اليت أوضحها إلتقان ادلواد ادلقدمة

يستطيع الطال ب أن ة م التعاونييالتعلن  يف فإبنا. على ذلك 
تطوير ادلواقف والقيم والسلوكيات اليت سبكنهم من  يف كبَتالتقدم جيعلوا ال

ادلطاركة يف رلتمعاهتم بطرق مالئمة ألىداف التعليم التارخيي، ألن 
اكتساب ادلعرفة من األصدقا.  ة ىيم التعاونيياألىداف الرئيسية للتعل

تزويد الطالب  يىة يم التعاونياذلدف األىم للتعلو  7.اآلخرين

                                                             
5
Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: 

Prenada Media Group), 2010, hlm. 82-83 
6
Robert E. Slavin, Cooperative Learning Teori, Teori, Riset dan 

Praktik, (Bandung : Nusa Media), 2016, hlm. 8 
7
Isjoni, Pembelajaran Kooperatif Meningkatkan Kecerdasan 

Komunikasi Antara Peserta Didik, yogyakarta : Pustaka Pelajar), 2011, hlm. 
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 أعضا. اجملتمع السعيدةليكونوا  محيتاجوهن نبادلعرفةوادلفاىيم والقدراتالذي
 9.سامهُت يف اجملتمعإلعطا. ادلو 

 عند ادلئه لُت كما يلي : NHTتعريف الطريقة أن  
ىو احد اهجنس من  NHTطريقة  ( أن  Slavin) عند سالفُت (0

يف ىذه الطريقة كان (، Group Discussion" )مناقطة اجملموعة"
قبلو  ونولكنهم ال يعرف ،أحد من التالميذ فقط كواكل من اجملموعة

من سيوكل من تلك اجملموعة. لذلك فطبعا ىذه الطريقة 
 9إلضافة ادلسؤولية الفردية إىل اجملموعة.يدةاهج

توفر الفرص ىي التقنية اليت  NHTأن  ( Isjoni)عند إسجوين  (2
الصحيحة  دلطاركة األفكار واالعتبارات اخلاصة باألجوبة لتالميذل

 على زيادةللتالميذ  ع ىذه التقنية. باإلضافة إىل ذلك، تطج  وادلناسبة
 01تعاون.احلماسة لل

( Warsono dan Hariyanto)عند وارسانا و ىاريانتا  (1
اجملموعة على التفكَت فيتالميذ اليطج ع لنطاط الىو  NHTىيكل

على الظهور بطكل مستقل. ينظم ادلعلم الفصل بطريقة  طجاعوال
 00تضمن وجود مساحة كافية لعدد من رلموعات الطالب.

                                                             
8
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ة ىو مناذج من تعليم التعاوني NHT( أن  Trianto) تانعند ترييا (4
(Pembelajaran Kooperatif)  للتأثَت على تصميمالالذي

مطالعة يف  تالميذإلشراك عدد أكرب من التالميذ و أمناط تفاعل ال
 02.توى الدرسإىل زل لتحقق من فهمهملدرس و يف ال ادلادة

 أحد من طريقة تعليم التعاونية اليت  ىي NHTأن  الطريقة لذلك 
إعطا. الرقم على الطخص أي كل  الطالب من الفرقة أو اجملموعة يف 

 (، Group Discussionادلناقطة. ىذه الطريقة نوع من مناقطة اجملوعة )
ىي خيتار ادلعل م احد من الطال ب كواكل من اجملموعة ولكن هم اليعرفون من 
سيوك ل اجملموعة ليعرب  اإلجابة أو ربصيل ادلناقطة. لذلك تستطيع ىذه 

 .الطريقة لنمو  ادلسؤولية كل الفرد إىل اجملموعة
عند بعض ،ة فقطقيكطر المعروف   NHTمثلكالعديدالطرق  أن  

اذليكل أو عضهم اآلخر يقولون أن و وب،كالطريقة  NHTأن   ورةادلذك ادلئه لُت
كالطريقة   NHTأو النماذج. ولكن  يف ىذا البحث استخدام  التقنيية

 لعملية التعليم ادلادة يف الفصول.
 NHTمنافع الطريقة  ( ب

 01ادلنافع ىذه الطريقة منها كما يلي :
 طالب دلطاركة األفكار والنظر يفعلى ال الفرصيعطي ادلعل م  (0

 الصحيحة وادلناسبة من السؤال الذي أعطىها ادلعل م. اإلجابات

                                                             
12

Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, hlm. 82 
13

Miftahul Huda, Cooperative Learning Metode, Teknik, Struktur Dan 

Model Pembelajaran, (yogyakarta : Pustaka Pelajar), 2012, hlm. 138 
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 ىذه الطريقة لزيادة غَتة الطال ب للتعاون بُت الطالب للمطاركة. (2
 .ستخدامها هجميع ادلواد وادلستويات الدراسيةتستطيع ىذه الطريقة ال (1

 NHTطريقة الخطوات  ( ج
 يف عملية يستخدم ادلعلمعلى الطالب فاألسئلة أن يف إعطا. 

 أربعة خطوات منها : Numbered Head Togetherالتعليم بطريقة 
 الًتقيممرحلة األوىل :  .أ 

وكل الطخص من  ،9-1، يقسم ادلعلم الطالب إىل يف ىذه ادلرحلة
 اجملموعة ديلك الرقم بُت واحد حىت مخس.

 ادلرحلة الثانية: طرح األسئلة .ب 
األسئلة. ديكن أن يطرح ادلعلم سؤااًل على الطالب. ديكن أن زبتلف 

تكون األسئلة زلددة للغاية ويف مجل السؤال. على سبيل ادلثال ، "كم 
عدد األسنان البالغُت؟" أو على شكل توجيهات ، على سبيل ادلثال 
"تأكد من أن اهجميع يعرف العواصم اإلقليمية اخلمسة ادلوجودة يف 

 ".جزيرة سومطرة
 طاورة ادلادلناقطة او  ادلرحلة الثالثة: .ج 

وح د الطالب آرا.ىم حول إجابات األسئلة ويتأكدون من أن كل ي
 .عضو يف فريقو يعرف إجابات الفريق

 اإلجابة الرابعة : ادلرحلة .د 
يستدعي ادلعلم رقًما معيًنا، مث يرفع الطالب رقمو ادلناسب وحياول 

 04.اإلجابة عن سؤال الفصل بأكملو
 

                                                             
14

Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, hlm. 
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اخلطوات وضعت التدابَت إبراىيم سلصصاتو أن   
 09( إىل ست خطوات على النحو التايل :2111:29)
 ستعداداإل .0

 م,ييف ىذه ادلرحلة ىو إعداد ادلعلم الدرس بإنطا. سيناريو التعل
م مل الطالب )تصنيف( اليت تتناسب مع منوذج التعليورقة العو 

 سلصصاتو. ةالتعاوني
 تطكيل الفريق  .2

ادلعلم  يف تطكيل منوذج التعلم التعاوين تتكيف سلصصاتو.
طالبا.  9-1تقسيم الطالب اىل عدة رلموعات تتكون من 

وفقا  دد لكل طالب يف اجملموعات سلتلفة،وأعطى معل م الع
 لعدد الطالب يف اجملمعة.

 زمة احلدليل أو كتاب الكتاب   كل فرقة أن ديلك .1
يف تطكيل رلموعات, كل رلموعة جيب أن يكون دليل كتاب 

 إنتهائي السؤال أو ادلطكلة أو كتاب حزمة تسهيال للطالب يف
 02ادلعطى ادلعلم.

 مناقطة ادلطكلة .4
يف العمل الفرقة, يتم السؤال لكل الطالب كأحد ادلقومات الت 
سوف لتعلم. كل الطالب تفكَت معا لوصف وتأكيد من كل 

                                                             
15

Jumanta Hamdayama, Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan 

Berkarakter, (Bogor : Ghalia Indonesia), 2014, hlm. 175-177 
16

Jumanta Hamdayama, Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan 

Berkarakter, hlm. 176 
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فرد يعرف اإلجابة على ادلسئلة اليت قد توجد يف الصحوف أو 
 إعطا. ادلعلم.

 عطا. اإلجاباتالعظا. أو إ الرقم دعوة .9
ذكر ادلعلمُت رقم واحد من كل فرقة, لنفس العدد من اختارىم 

 وإعداد إجابات للطالب يف الصف.
 إعطا. اخلالصة .2

ادلعلم جنبا اىل جنب مع الطالب زبتتم الرد النهائي هجميع 
 07ادلسائل ادلتصلة بادلواد ادلقدمة.

 Numbered Head Togetherالمزايا والنقصان عن طريقة  ( د
 الطريقة مزايا ونقصان, يذكر كما يلي :لكل 

 مزايا الطريقة 
تدريب الطالب لتكون قادرة على العمل مع ونقدر آرا.  (0

 اآلخرين.
 تدريب الطالب علي أن بصبحوا ادلعلمون األقران (2
 تعزيز شعور باجملتمع (1
 جعل الطالب أصبحت معتادة على الفرق (4

 09ونقصان الطريقة
بالطريقة التقليدية سيكون قليال الطالب الذين ىم على درلية  (0

 طغت
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 ادلعلمُت ينبغي أن تكون قادرة على تيسَت الطالب  (2
 09ليست كلها حصلت بدورىا. (1

ذكور ىناك أربعة خطوات يف طريقة ادل التوضيح بنا. على
 NHT .ووضعت التدابَت إبراىيم سلصصاتو على ست خطوات ،

فلذلك ان ادلعلم يستطيع ان خيتار اخلطوات ادلناسبة يف عملية التعليم 
 بالستخدام ىذه الطريقة. 

 مهارة القراءةالمفهوم عن  .2
 تعريف مهارة القراءة  (أ 

إن القرا.ة ليست مهارة آلية بسيطة كما أهنا ليست أداة 
ا  أساس عملية ذىنية تأملية. وينبغي أن تنمي كنظيم مدرسية ضيقة. إهن 

مركب ينكون من أمناط ذات عمليات عقلية عليا. إهنا نطاط ينبغي أن 
حيتوي على كا أمناط التفكَت والتقومي واحلكم والتحليل والتعليل وحل 
ادلطكالت. إن  القرا.ة, إذن, نطاط يتكون من أربعة عناصر منها 

ا ما نسميو بالنقد. ودمج ذلذا األفكار مع استقبال بصري للرموز, وىذ
أفكار القارئ. وتصور لتطبيقاهتا يف مستقبل حياتو وىذا ما نسميو 
بالتفاعل.القرا.ة فهي نقد وتفاعل, إمنا نطاط عقلي يستلزم تدخل 
شخصية اإلنسان بكل جوانبها. وتطمل ىذه ادلكونات األربعة على عدد 

 21من ادلهالرات.
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Jumanta Hamdayama, Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan 
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عملية التعريف على الرموز ادلطبوعة, ونطقها ىي إذن، القرا.ة 
نطقا صحيحا )إذا كانت القرا.ة جهرية(, وفهمها. وعلى ىذا فهي 
تطمل التعرف, وىو اإلستجابة البصرية دلا ىو مكتوبة والنطق وىو ربويل 
الرموز ادلطبوعة اليت سبت رؤيتها اىل اصوات ذات معٌت والفهم أي ترمجة 

معاين. والقرا.ة هبذا ادلفهوم عملية معقدة, ففيها  الرموز ادلدركة وإعطائها
تعرف, وفيها نطق. وفيها فهم. وبالرغم من أمهية التعريف يف القرا.ة إال 

 20أن و وسيلة وليس غاية يف ذاتو. فالتعرف وسيلة للفهم.
بنا. على تعريف القرا.ة ادلذكورة فلذلك أن مهارة القرا.ة ىي 

نلصر منها استقبال بصري للرموز, وىذا عملية التعرف يتكون من أربعة ع
ما نسميو بالنقد. ودمج ذلذا األفكار مع أفكار القارئ. وتصور لتطبيقاهتا 

من أمهية التعريف يف يف مستقبل حياتو وىذا ما نسميو بالتفاعل. ومن 
 .القرا.ة إال أن و وسيلة وليس غاية يف ذاتو. فالتعرف وسيلة للفهم

 القراءةأهداف تعليم  (ب 
ن نستخلص أن من أىم  اىداف تتعليم ما سبق ديكن أمن كل 

 22القرا.ة يف الصفوف األوىل من مرحلة التعليم األساسي ما يأيت :
 تكوين العادات األساسية يف القرا.ة مثل :

كتساب عادات تعرف الكلمات, كتعرف الكلمة من شكلها, إ (0
 وتعر ف الكلمة من ربليل بنيتها وفهم مدلوذلا.

 ة واهجملة والنصوص البسيطة.فهم الكلم (2

                                                             
( ص. 0994, )الكويت : مكتبة الفالح, تدريس فنون اللغة العربيةعلي امحد مدكور, 21

012-017 
 017 ( ص.0994: مكتبة الفالح, , )الكويت تدريس فنون اللغة العربيةعلي امحد مدكور, 22
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بنا. رصيد مناسب من ادلفردات اليت تساعد على فهم القطع  (1
 اليت قد سبتد إىل عدة فقرات.

تنمية الرغبة والطوق غلى القرا.ة واإلطالع, والبحث عن ادلواد  (4
 القرائية اهجديدة.

ف وأصواهتا ونطقها سالمة النطق يف القرا.ة اهجهرية ومعرفة احلرو  (9
 21القرا.ة.وصحة 

اما يف الصفوف ادلتأخرة, من ىذه ادلرحلة وما بعدىا, فإن  
 24األىداف سبتد لتطتمل ما يأيت :

توسيع خربات التالميذ وإغنائها عن طريق القرا.ة الواسعة يف  (0
اجملاالت ادلتعد دة اليت يهتم  هبا تالميذ ىذه ادلرحلة دبا يتفق مع 

 إجتماعي ة يواجهوهنا.طبيعة منوىم وما يدركونو من مطكالت 
تنمية الًتبية اخللفية والنزعة اهجمالية لدى التالميذ, وترقية  (2

أذواقهم حبيث يستطيعون إختيار األساليب اهجميلة والتعر ف 
 عليها فيما يستمعون أو يقرأون أو يكتبون.

تكوين عادات القرا.ة لإلستمتاع او لقضا. الوقت الفراغ أو  (1
 حلل  ادلطكالت.

كن تدريب التالميذ على األسلوب العلمي حلل ويف ىذا دي 
 29ادلطكالت مثل :

                                                             
( 0994: مكتبة الفالح, , )الكويت فنون اللغة العربيةتدريس علي امحد مدكور, 23

  019ص.
 012( ص. 0994: مكتبة الفالح, , )الكويت تدريس فنون اللغة العربيةعلي امحد مدكور, 24
 017( ص. 0994: مكتبة الفالح,  , )الكويتتدريس فنون اللغة العربيةعلي امحد مدكور, 25
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 التعر ف على ادلطكلة وربديدىا. .أ 
 فرض الفروص. .ب 
 إختيار صح ة الفروض.  .ج 
 الوصول إىل النتائج. .د 
 تعميم النتائج. .ه 

اإلستمرار يف تنمية قدرات ومهارات مثل السرعة يف التعر ف   (4
ة إىل النطق يف والفهم يف القرائتُت الصامتة واهجهرية باإلضاف

 القرا.ة اهجهرية.
إن اإلنفجار ادلعريف, وادلد الدديقراطي, والثورة العلمية وتطبيقها  (9

التكنولوجية يف عصرنا احلايل, وكذلك ربول موازين احلكم 
وإزباذ القرار من ادلتكلو والكاتب يف ادلاضى إىل ادلستمع 

طادلا  والقارئ يف احلاضركل ىذا حيتم علينا أن نضيف ىدفاً آخر
ضاع وأمهل يف تدريسنا للقرا.ة يف مدارسنا إال وىو : إقدار 
التالميذ على ربليل وتفسَت ادلاد ة ادلقرو.ة, واحلكم عليها 
وتقوديها, مث  قبوذلا او رفضها تبعا لذلك. وىذه ىي القرا.ة 
الناقدة, اليت ضلن يف أشد احلاجة إىل تعليم أبنائنا وتدريبها عليها 

 ُت صاحلُت.لكي يصبح مواطن
تدريب التالميذ علي استخدام ادلراجع والبحث عن ادلادة   (2

القرائية وتدريبها على عادة إرتياد ادلكتبات, واحًتام الكتب 
 واحًتام وجهات نظر األخرين.
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تدريب التالميذ على مهارة الكطف يف بعض ادلعاجم اللغوية  (7
 22اليت تفي حباجاهتم وسبدىم بالثروة اللغوية الالزمة ذلم.

يعترب النجاح يف ربديد األىداف يف العملية التعليم مؤشرا 
صادقا للنجاح فيها, وإذا استطعنا ربديد أىداف تعليم اللغة العربية 
لألجانب استطعنا بعد ذلك معرفة طرق وأساليب ربقيقها. واألىداف 
اليت ينعرضها ىنا ىي ماتفقت عليها الكتابات واألحباث اليت تناولت 

ألجنبية بصفة عامة وتعليم العربية لألجانب بصفة خاصة. تعليم اللغات ا
ولقد قلنا إن  القرا.ة جبانب كوهنا مهارة لغوية رئيسية إال أهنا يف ذات 

ىدف من أىداف تعلم اللغة. وأن و دلن ادلستحسن أن نعرض دلا الوقت 
يسمى باذلدف العام من تعليم القرا.ة مث نعرض بعد ذلك لألىداف 

يؤدي ربقيقها يف رلموعها إىل اذلدف العام التهائي من تعليم اهجزئية اليت 
القرا.ة يف سبكن ادلتعلم من أن يكون قادرًا على أن يقرا. اللغة العربية من 
اليمُت إىل اليسار بطكل سهل ومريح وىذا يعٍت أن يقرا. يف صمت 
وسرعة ويسر ملتفظًا ادلعٌت مباشرة من الصفحة ادلطبوعة دون توقف عند 

 27لمات أو الًتاكيب ودون اإلستعانة مرات عديدة بادلعجم.الك
 ىذا اذلدف العام ديكن أن يوضع فس شكل األىداف اهجزئية التالية :

أن يتمكن الدارس من ربط الرموز ادلكتوبة باألصوات اليت تعرب عنها  (0
 يف اللغة العربية.

                                                             
( ص. 0994, )الكويت : مكتبة الفالح, العربيةتدريس فنون اللغة علي امحد مدكور, 26

021-029 
, سية, مداخلية, طرق تدريسي ةاأس, تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىكامل الناقة, 27

ة : جامعة أم  القرى   099( ص. 0999)مك 
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 أن يتمكن من قرا.ة النص قرا.ة جهرية بنطق صحيح. (2
تنتاج ادلعٌت العام مباشرة من الصفحة ادلطبوعة أن يتمكن من اس (1

 وإدراك تغَت ادلعٌت بتغَت الًتاكيب.
أن يتعرف معاين ادلفردات من معاين السياق, والفرق بُت مفردات  (4

 احلديث ومفردات الكتابة.
أن يفهم معاين اهجمل يف الفقرات وإدراك عالقات ادلعٌت اليت تربط  (9

 بينها.
 ذلك قواعد اللغة وصرفها.دون أن تعوق  أن يقرا. أن يفهم وانطالق (2
أن يفهم األفكار اهجزئية والتفاصيل وأن يدرك العالقات ادلكونة  (7

 للفكرة الرئيسية.
 أن يتعرف عالمات الًتقيم ووظيفة كل منها. (9
أن يقرا. بطالقة دون اإل ستعانة بادلعاجم أو قوائم مفردات مًتمجة إىل  (9

 اللغتُت.
. من قرا.ة الصحيفة إىل قرا.ة األدب أن يقرا. قرا.ة واسعة ابتدا (01

والتاريخ والعلوم واألحداث وربديد النتائج وربليل ادلعاين ونقدىا وربط 
 29القرا.ة الواسعة بالثقافة العربية واإلسالمية.

ولو نظرنا إىل ىذه األىداف لوجدنا أهنا وضعت يف شكل 
يليو تدرجي حيث يؤدي ربقيق كل ىدف منها إال ربقيق اذلدف الذي 

وبالتايل نستطيع أن نقول : أن تعليم القرا.ة عبارة عن عملية منو متدرجة  
كل مرحلة فيها تؤدي إىل ادلرحلة التالية, وإتقان كل مهارة يؤدي إىل 

                                                             
, تدريسي ةسية, مداخلية, طرق اأس, تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىكامل الناقة, 28

ة : جامعة أم  القرى   099-099( ص. 0999)مك 



24 

إتقان ادلهارات التالية, ومن مث جيدر بنا أن ننظر يف القرا.ة من حيث 
ربط كل ذلك تقسيماهتا وأنواعها ومكوناهتا ومراحل منو كل مكون مع 

 29بوسائل وأساليب تعليمها.
فلذلك أن أىداف تعليم القرا.ة تتناسب بالصفوف أو 
ادلراحل. منها الصفوف األوىل أو ادلرحلة األساسية والصفوف النتأخرة من 

 ىذا ادلرحلة وما بعدىا. وكانت األىداف العام لكل الصفوف أو ادلرحلة.
 تعليم القراءة القدرات في  (ج 

 الرئيسية للقرا.ة يف مخس مهارات أساسية ىي :القدرات 
 فهم ادلادة ادلقرو.ة (0

وهتدف ىذه القدرة إىل تزويد القاري. بادلعلومات وادلعارف 
الرئيسية اليت حيتاجها القاري. يف سلتلف اجملاالت ومن الواضح أنو 
من غَت ادلمكن احلصول على ىذه ادلعلومات دون فهم، من ىنا كان 

ىذه ادلهارة امرا بالغ اذلمية. وباإلضافة غلى ذلك العمل على إجياد 
إقبال القاري. على ربصيل فإن صقل القدرة على الفهم يؤدي إىل 

الفكار وادلعلومات مع االحساس بادلتعة، وذبعل القاري. دقيقا حبيث 
ديكنو توجيو قرا.تو لالحاطة جبوانب قضية عملية أو اجتماعية من 

هبا وتنظيمها، وكذلك القدرة على  خالل مجع ادلعلومات ادلتعلقة

                                                             
, سية, مداخلية, طرق تدريسي ةاأس, تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىكامل الناقة, 29

ة :   091-099( ص. 0999جامعة أم  القرى )مك 
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بلورة آرا. خاصة قائمة على حقائق ثابتة، واستيعاب التوجيهات 
 11واالرشادات والتمكن من التوثيق والتحقيق إذا تطلب األمر ذلك.

 تنظيم ادلادة ادلقرو.ة (2
من القدرات األساسية اليت هتدف القرا.ة إىل اإلستعانة هبا 

تنظيم ادلادة ادلقرو.ة وذلك بوضعها يف  لالستفادة من ادلادة ادلقروؤة
سياقها الطبيعي ليسهل استيعاهبا، من ذلك مثال: القدرة على 
استكطاف الفكرة الرئيسية على مستوى النص ادلقرو. وأجزائو ابتداً. 
من الفقرة وانتها. بادلوضوع ككل مع القدرة على مالحظة العالقات 

ومن مث وترتيب األفكار  بُت أجزا. النص، وسبييز العبارات اذلامة
 10وضعها يف جدول منظم يزود القارئ بالقدرة على التخليص.

 اختبار ادلادة )موضوع القرا.ة( وتقوديها (1
من الضروري أن ديتلك القاري. مهارة سبكنو من اختيار 
ادلادة الصاحلة للقرا.ة دبا يتفق مع ميولو وحاجاتو دون أن ينفق جهداً  

والتساؤل، وىذه القدرة ربتاج إىل تربية ذىنية كبَتاً يف البحث والًتدد 
وثقافية مسبقة دير خالذلا القاري. دبراحل وادلستويات سلتلفة خيضع 
أثنائها للتوجيو والتدريب، فمن الضروري أن يرو ض القاري. على 

                                                             
، )األندلس: ادلهارات اللغوية : مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنوهنازلمد صاحل الططي،30

  029( ص. 0992دار األندلس للنطر والتوزيع، 
، )األندلس: ادلهارات اللغوية : مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنوهنازلمد صاحل الططي،31

 029( ص. 0992دار األندلس للنطر والتوزيع، 
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عملية االختيار ىذه اليت تبٌت على أساسيات أخرى كاالقاعدة 
 12والسلوكية.العقدية واألخالقية 

 ومات درة على البحث وتعيُت مصادر ادلعلالق (4
ويقتضي ذلك اإلامام بعنوان الكتاب ومقدمتو وفهارسو 
وفصولو وماخاتو وجداولو وىومطو وفق منهج معُت يكفل للقاري. 
سرعة الوصول إىل ادلعلومات اليت يريدىا دون عنا. كذلك فإن القدرة 
على استعمال فهارس الكتاب يعُت على استخراج احلقائق ادلتعلقة 

من االطالع على أساليب ادلؤلفُت يف بادلوضوع ادلراد حبثو، والبد 
الفهرسة، وطرق استخدام ادلعاجم وادلوسوعات وادلراجع، وكذلك 
ادلهارة يف استعمال بطاقات ادلكتبة، وطريقة ترتيب ادلادة العلمية يف 
دوائر ادلعارف ادلختلفة وسبل توثيق ادلادة ادلستخرجة، مع إدراك 

وما قواس واحلروف السودا.، ادلقصود بالعالمات واإلرشاد الواردة كاأل
إىل ذلك، والقدرة على التصفح القائم على سرعة القرا.ة، مث االدلام 

 11دبختلف أساليب ترتيب ادلواد وفقا للحروف األجبدية أو غَتىا.
 القدرة على احلفظ واالستذكار (9

وتنتضمن عدة مهارات منها الربط بُت ادلواد ادلراد 
خضارىا عن طريق التداعي ادلنظم استذكارىا وحفظها حبيث ديكن اين

                                                             
ندلس: ، )األادلهارات اللغوية : مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنوهنازلمد صاحل الططي،32

 171 ( ص.0992دار األندلس للنطر والتوزيع، 

، )األندلس: ادلهارات اللغوية : مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنوهنازلمد صاحل الططي،33
 171 ( ص.0992دار األندلس للنطر والتوزيع، 
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حيث تأخذ األلفاظ بغضها برقاب بعض كذلك ديكن عمل 
 14ات تسهل عملية احلفظ واالستذكار.ملخصات ومذكر 

أن  ادلهارات اليت جيب الًتكيز عليها يف تعليم القرا.ة بادلرحلة 
 االبتدائية ديكن أن نطَت غليها فيما يلي :

 التعرف على الكلمات (0
 الكلمة جيدا.فهم معٌت  (2
 القدرة على فهم ادلقرو. وشرحو وتفسَته.  (1
القدرة صامتا يف سرعة مال.مة للمادة ادلقرو.ة، وللغرض الذي يقصد  (4

 اليو من القرا.ة.
 القرا.ة جهرا يف صحة وسالمة. (9
 القدرة على استعمال الكتب يف كفا.ة ومهارة. (2
 العمل على التنمية خربات الطفل من خالل القرا.ة. (7
 اإلستمتاع باالقرو..تنمية  (9
 تنمية ادليل إىل القرا.ة عن طريق القرا.ة احلرة. (9

اكتساب القدرة على استعمال القرا.ة، دلواجهة حاجات 
 19الفرد وإشباعها.

 
 

                                                             
 ، )األندلس:ادلهارات اللغوية : مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنوهنازلمد صاحل الططي،34

 171 ( ص.0992دار األندلس للنطر والتوزيع، 

، تدريس اللغة بادلرحلة اإلبتدائية أسسو وتطبيقاتوالدكتور زلمد صالح الدين رلاور، 35
 191-192)كويت: دار القلم للنطر والتوزيع( ص. 
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 القراءةتقسيم  (د 
لى القرا.ة من حيث تعليمها وتعلمها وتقسمها ديكن أن ننظر ع

 12دريسها.عدة تقسيمات تعيننا على الرؤية الواضحة لطرق ووسائل ت
تنقسم القرا.ة من حيث األدا. ومن حيث الغرض منها إىل أقسام 

 تنقسم القرا.ة منها :17سلتلفة.
تنقسم القراءة من حيث األداء ونشاط القارئ نوعان : قراءة  (1

 صامتة, وقراءة جهرية. 
 القراءة الصامتة . أ

ليت تتم فقط عن طريق العُت القرا.ة الصامتة ىي ا
والعقل, حيث تلتقط العُت الرموز ادلكتوبة ليفسرىا لبعقل 
ا قرا.ة الفهم, وىي تعترب من  مباشرة وحيوذلا إىل معان. أي أهن 
أىم مهارات القرا.ة اليت ينبغي اكتساهبا يف أثنا. دراسة اللغة 

 19ىدف من أىداف دراسة اللغة.فهي ىدف 

                                                             
, سية, مداخلية, طرق تدريسي ةاأس, تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىكامل الناقة, 36

ة :   091( ص. 0999جامعة أم  القرى )مك 

( 0994)الكويت : مكتبة الفالح, , تدريس فنون اللغة العربيةعلي امحد مدكور, 37
 004.ص

, سية, مداخلية, طرق تدريسي ةاأس, تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىكامل الناقة, 38
ة :   092( ص. 0999جامعة أم  القرى )مك 
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التالميذ ادلوضوع يف صمت, وتزداد ادلراد هبا أن يقرا. 
حاجاهتا إليها كادلا ازدادت قدرة التالميذ على جودة النطق 

 19وحسن اإللقا. وإجادة القرا.ة وسرعتها.
قلنا إن القرا.ة تعر ف ونطق وفهم. وتطًتك القرا.ة 
الصامتة مع القرا.ة اهجهرية يف التعر ف والفهم, وتنفرد اهجهرية 

األسلوب الذي تستخدمو يف القرا.ة يف  وضلن لو تأملنابالنطق.
حياتنا اليومية خارج ادلدرسة أو بعد اإلنتها. من مراحل التعليم  
كلها أو بعضها, لوجدنا أن معضم قرائتنا صامتة. ويف ىذا 
النوع من القرا.ة يدرك القارئ احلروف والكلمات ادلطبوعة 

را. أمامها ويفهمها دون أن جيهر بنطقها. وعلى ىذا النحو يق
التلميذ ادلوضوع يف صمت مث يعاود التفكَت فيو لتبُت مدى ما 
فهمها منو. واألسس النفي ذلذا الطريقة ىو الربط بُت 
الكلمات باعتبارىا رموزا مرئية, أس أن القرا.ة الصامتة شلا 

 41يستبعد عنصر التصويت غستبعاًدا تاًما.
 
 
 
 

                                                             
أساليب وطرق التدريس اللغة العربية وإعداد دروسها اليومية ؤاد حسن حسُت أبو اذليجا., ف39

 77( ص. 2110ن األردن : دار ادلناىج, , )عماباألىداف السلوكية
. ( ص0994)الكويت : مكتبة الفالح, , تدريس فنون اللغة العربيةعلي امحد مدكور, 40

009 
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 القراءة الجهرية . ب
يقرا. التلميذ بصوت جهري ادلراد بالقرا.ة اهجهرية أن 

مسموع من مالئة داخل الفصل, والقرا.ة اهجهرية تعتمد على 
 40ثالثة عناصر أساسية ىي :

 تبدا. برؤية العُت للكلمة أو الرمز )ادلطاىدة(. .0
مث يبدأ نطاط الذىن يف إدراك معٌت الكلمة أو الرمز  .2

 )التفكَت(.
ة أو مث يبدأ باتلفظ بالصوت ادلعرب عما تدل عليو الكلم .1

 الرمز )النطق(.
إن القرا.ة اهجهرية مفيدة جدا يف ادلراحل األزىل لتعلم 
اللغة ألهنا تتيح فرصة كبَتة للتدرب على النطق الصحيح حبيث 
تؤدي إىل تأصيل االرتباط بُت النطق الصوت ورمزه ادلكتوب 
ولذلك يقال إنو ينبغي أن تقتصر مرحلة القرا.ة اهجهرية على 

 فقط من تعلم اللغة.ادلراحل األوىل 
أما القرا.ة اهجهرية من أجل أغراض أخرى كقرا.ة 
الروايات قرا.ة درامية وإلقل. الطعر بطريقة موحية, واالستمتاع 
بإلقا. األىازيج, وترمجة ادلطاعر واألحاسيس. ىذه األغراض 
ردبا تأيت فيما بعد حُت يصل الدارس إىل ادلستوى ادلرغوب فيو  

                                                             
, سية, مداخلية, طرق تدريسي ةاأس, لناطقُت بلغات أخرىتعليم اللغة العربية لكامل الناقة, 41

ة :   092( ص. 0999جامعة أم  القرى )مك 
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خالل خرباتو أن يستخدم القرا.ة  كقارئ حُت يستطيع من
 42اهجهرية ادلوحية.

بالرغم من األمهية الكربي ادلعطة للقرا.ة الصامتة 
وأمهيتها يف عامل اليوم, إال أن الصغار حيتاجون أيضا للقرا.ة 
اهجهرية. فهم يستفيدون تربويا من قرا.ة الطعر والنثر وادلسرحية 

ىل تذوقهم لألدب, بصوت عال. كما أن القرا.ة اهجهرية تؤدي إ
 41وربسن نطقهم وتعبَتىم.

والقرا.ة اهجهرية تيس ر للمعلم الكطف عن األخطا. 
اليت يقع فيها التالميذ يف النطق, وبالتايل تتيح لو فرصة 
ا تساعده يف اختبار قياس الطالقة والدقة يف  عالجها. كما أهن 

 القرا.ة.
أهمها ما وتنقسم القراءة حسب غرض القارئ الى أقسام كثيرة  (2

 44يأتي :
 قرا.ة للدرس  (أ 

قرا.ة الدرس تستخدمها قطاعات كبَتة يف اجملتمع 
خاصة الطالب وادلثقفون وذووا ادلطالب ادلختلفة. فالطالب 

                                                             
, سية, مداخلية, طرق تدريسي ةاأس, تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىكامل الناقة, 42

ة :   091( ص. 0999جامعة أم  القرى )مك 

. ( ص0994, )الكويت : مكتبة الفالح, تدريس فنون اللغة العربيةعلي امحد مدكور, 43
009 

. ( ص0994, )الكويت : مكتبة الفالح, تدريس فنون اللغة العربيةعلي امحد مدكور, 44
020 
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يقرؤون للدرس والتحصيل للمعرفة وادلعلومات. وبعض الناس 
ير دلعرفة ما فيها واإلستفادة بو. والبعض يقرؤون ادلذكرات والتقار 

 49ن اخلرائط والالفتات وضلو ذلك.اآلخر يقرؤو 
 عقرا.ة لالستمتا  (ب 

القرا.ة للالستمتاع فهي ذلك النوع من القرا.ة ادلرتبط 
بقضا. وقت الفراغ. وقد اصبح ىذا النوع من القرا.ة ذا أمهية 
خاصة يف الوقت احلاضر نظرًا لتزايد وقت الفراغ الناتج عن 

 42إحالل اآللة زلل اإلنسان يف شىت أنواع األعمال.
ومع ذلك فرغبة اإلنسام يف الالستمتاع واالبتعاد عن 

وليس أدل الواقع دبا فيو من مطاكل تعترب أمرًا متأصاًل فيو. 
على ذلك من إنغماس األطفال يف القصص اخلرافيو واحلكايات 
الومهية, وغنغماس بعض الكبار يف قصص البطولة والقصص 

 البوليسية وضلوىا.
القرا.ة لإلستماع أيضا وقد إزدادت رغبة الناس يف 

نظرا لتعقد احلياة االجتماعية وكثرة ما فيهامن مطاكل, ونظرا 
لرغبة الكثَتين يف مزيد من ادلعرفة والتعل م والتنو ر. وىنا ينبغي 
أن يوفر منهج ادلدرسة الفرصة اليت يطل ع فيها ادلعلم على ميول 

 التالميذ ضلو القرا.ة ويوجهها الوجهة الصحيحة.

                                                             
. ( ص0994, )الكويت : مكتبة الفالح, تدريس فنون اللغة العربيةعلي امحد مدكور, 45

022 

. ( ص0994, )الكويت : مكتبة الفالح, تدريس فنون اللغة العربيةعلي امحد مدكور, 46
022 
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 ل ادلطكلةقرا.ة حل (ج 
أما بنسبة للقرا.ة حلل مطكلة معينة, فهي ذلك 

من القرا.ة الذي يتصل برغبة القارئ يف معرفة شي. معُت  النوع
والوصول فيو غلى قرار بنا. على رلموعة من احلقائق, وذلك  

للوصول إىل قرار معُت يف مبدأ من ادلبادئ السلوكية كالقرا.ة 
أو ضلو ذلك. وايضا كالقرا.ة أو لتقدير قيمة من القيم اخللقية 

هجمع مادة معينة لعمل حبث, او إللقا. حديث, او لالشًتاك 
يف مناقطة. وأيضاقرا.ة الفرد خلريطة الطرق اىل مكان معُت. 
واحلقيقة أن ىذا أسلوب جديد من أساليب تعليم للقرا.ة جيب 
تطجيعو يف مدارسنا, ألنو أسلوب يؤدي إىل التعلم الذايت 

 47ى النفس واالستقالل والطجاعة يف إزباذ القرار.وإلعتماد عل
 : وتنقسم القراءة من حيث الغرض الخاص للقارئ ما يأتي (3

 قرا.ة لقضا. الوقت الفراغ. .أ 
 قرا.ة من أجل احلصول على معلومة معينة. .ب 
 قرا.ة من أجل احلصول على التفاصيل. .ج 
 49قرا.ة من أجل التأمل والتحليل واالستنتاج. .د 

 
 

                                                             
. ( ص0994, )الكويت : مكتبة الفالح, تدريس فنون اللغة العربيةعلي امحد مدكور, 47

022-021 

, سية, مداخلية, طرق تدريسي ةاأس, تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىكامل الناقة, 48
ة :   091( ص. 0999جامعة أم  القرى )مك 
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 : تعلمها ما يأتيومن حيث مراحل  (4
القرا.ة كتعرف رمزي صويت, اي مرحلة السيطرة على  .أ 

 ميكانيكيات القرا.ة.
 القرا.ة من أجل الفهم أي مرحلة القرا.ة واإلرتباط بادلعٌت. .ب 
 القرا.ة ادلكثفة أي مرحلة القرا.ة للدرس والتحصيل. .ج 
القرا.ة التحليلية الواسعة أي مرحلة اآلتصال بكل ما تعرب عنو  .د 

 فكر وثقافة. اللغة من
وستناول من ىذه التقسيمات ما لو ارتباط وثيق بديناميات 
عملية تعليم القرا.ة, وما ديكن أن يساعد على تعليم ىذا ادلهارة 

 49وربقيق أىدافها.
فلذلك أن تقسيم القرا.ة كثَتة منها كانت القرا.ة من 
حيث األدا. ونطاط القارئ، ومن حيث غرض القارئ غلى اقسام  

حيث حيث كثَتة امهها، ومن حيث الغرض اخلاص للقارئ، ومن 
 مراحل تعلمها. 

 القراءةطرق تعليم  (ه 
ديكن تصنيف مجيع الطرق اليت استخدمت يف تعليم القرا.ة للمبتدئُت إىل 

 طريقتُت أساسيتُت :
 )الجزئية(الطريقة التركيبية  .1

وىي تبدأ بتعليم اهجزئيات, كالبد. بتعليم احلروف االجبدية 
بأمسائها, او بأصواهتا, مث تنتقل بعد ذلك إىل تعليم ادلقاطع 

                                                             
, سية, مداخلية, طرق تدريسي ةاأس, تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىكامل الناقة, 49

 090( ص. 0999: جامعة أم  القرى  )مك ة
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والكلمات واهجمل اليت تتألف منها. أي أن ىذه الطريقة تبدأ من 
األكرب. ودلا كانت اصغر وحدات شلكنة وتنتقل إىل الوحدات 

اهجزئيات المعٌت ذلا بذاهتا فغن ىذه الطريقة التركز يف البد. على 
 91ادلعٌت.

 الطريقة الًتكيبية )اهجزئية( وتندرج ربتها طريقتان مها :
 طريقة األبجدية (1

ويطلق عليها الطريقة اذلجائية وىي تقوم على تعليم 
الطفل احلروف اذلجائية بأمسائها: ألف، تا.، ثا.، جيم، حا.، 
خا.، دال، ذال، را.، زاي... قرا.ة وكتابة، فيتعلم ىذه 
احلروف بأمسائها وصورىا مثال ذلك: الرا. مث )ر ر ر( مع 

منهما  ضم حرفُت منفصلتُت ليتألف احلركات مث ينتقل إىل 
كلمة قصَتة أو مقطع مثل )را، رو، ري( مث ينتقل إىل تعليمو 
الكلمات راس، روس، رمي، مث غلى اهجمل القصَتة مث بعد ذلك 

 يعلمهم احلرف مع الطدة ومع التنوين.
 الطريقة الصوتية (2

وتبدأ ىذه الطريقة بتعليم الطفل أصوات احلروف 
منفردة فيقول: )ر، ز، ف، ق( مث يتعلمها مع احلركات )ر، ر، 
ر( مث مع ادلقطع )را، رو، ري( مث مع ثالثة حروف مث مع 
الكلمة مث مع اهجملة. وىي تنفق مع الطريقة األجبدية يف بدئها 

                                                             
. ( ص0994, )الكويت : مكتبة الفالح, تدريس فنون اللغة العربيةعلي امحد مدكور, 50

022 
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حلروف )الف، باهجز. ولكنها زبالفها يف أهنا التبدأ بأمسا. ا
 90با.(.

 )الكلية( الطريقة التحليلية .2
زئتها إىل أجزا. أو عنلصر وىي تبدأ بتعليم وحدات ديكن ذب

اصغر، فإذا بدأت الطريقة بالكلمة فإنو ديكن ردىا غلى حروف 
واصوات. وعلى ىذه ديكن وضعها موضع التحليل. ودلا كانت ىذه 

أجزائها مث نعيد  الطريقة تبدأ بالكليات، مث بعد ذلك ضلللها إىل
تركيبها، ودلا كانت ىذه الكليات ذات معٌت، فإن ىذا الطريقة تركز 

 92.على ادلعٌت منذ البداية
وتنقسم الطريقة التحليلية غلى طريقتُت ومها طريقة الكلمة وطريقة 

 اهجملة.
 طريقة الكلمة (1

وفيها نبدأ بتعليم الطفل الكلمات قبل احلروف وفيعا 
نعرض على الطفل كلمات سلتارة حبيث ديكن أن نركب منها 
يف ادلستقبل مجال قصَتة وسهلها. ومثال ذلك، دخل، خرج، 
محد، مث ربلل ىذه الكلمات إىل حروف وبعد أن يتقنها نعرض 
عليو مجال مثل: )دخل، محد( )خرج، محد( "محد دخل"، 

د، خرج". وعادة ما نستعمل الصور يف توضيح ىذه "مح

                                                             
العربية وإعداد دروسها اليومية أساليب وطرق التدريس اللغة ؤاد حسن حسُت أبو اذليجا., ف51

 92( ص. 2110ن األردن : دار ادلناىج, , )عماباألىداف السلوكية

ص. ( 0994, )الكويت : مكتبة الفالح, تدريس فنون اللغة العربيةعلي امحد مدكور, 52
022 
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الكلمات ليتعلمها الطالب بسرعة. وىذه الطريقة أسرع الطرق 
 91يف تعلم القرا.ة.

 طريقة الجملة (2
وفلسفة ىذه الطريقة تقوم على أن الطفل يرى 
الطيا. يف البداية ككل مث يبدأ بتجزئتها. وتبدأ ىذه الطريقة 

ادلعلم تالميذه على قرائتها حىت ترسخ بعرض مجل سلتارة ديرن 
يف أذىاهنم، مث يعرض ىذه اهجمل مجلة فجملة مث ينتقل إىل 
ربليل اهجمل إىل الكلمات اليت تتكون منها فإذا ما تأكد 
للمدرس معرفتهم ذلذا الكلمات قام بتحليلها إىل احلروف 

 94ادلكونة ذلا مركزا على أصواهتا وأشكاذلا.
طرق القرا.ة ادلذكورة فلذلك أن بنا. على التوضيح عن 

طرق تعليم القرا.ة ثالثة طرقا منها طريقة األجبدية، وطريقة 
الصوتية، وطريقة التحليلية. ولكل الطريقة يف تعليم القرا.ة ديلك 

 ادلزايا والعيوب.

 الدراسات السابقة .ب 
بعد قرأت الباحثة البحوث السابقة وجد البحوث العلمية ادلتعلقة بتعليم اللغة 

 يف تعليم اللغة العربية, وىي كما يلي :, منها ادلتعلقة باستخدام طريقة العربية كثَتة

                                                             
أساليب وطرق التدريس اللغة العربية وإعداد دروسها اليومية ؤاد حسن حسُت أبو اذليجا., ف53

 91( ص. 2110ن األردن : دار ادلناىج, , )عماباألىداف السلوكية

أساليب وطرق التدريس اللغة العربية وإعداد دروسها اليومية ؤاد حسن حسُت أبو اذليجا., ف54
 91( ص. 2110ن األردن : دار ادلناىج, , )عماباألىداف السلوكية
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سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية  كل ية الًتبية جبامعةادلتخرجة من  ، انا ناضرة .0
 Numbered Headفعالية تطبيق طريقة وادلوضوع ىو ". 2102 سنةسورابايا 

Together  لًتقية مهارة الكالم يف الفصل الثامن بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية
أن تطبيق طريقة  ونتيجة ىذا البحث يعٍت. "احلكومية باغسال موجوكرطا

Numbered Head Together  لًتقية مهارة الكالم يف الفصل الثامن
بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باغسال موجوكرطا بعد أن استعمال 

الرتفاع نتيجة من نتيجة األوىل   Numbered Head Togetherالطريقة 
% ونتيجة منها حلجة, زلتويات والتقدمي. أثر من الطالب 79.2% حىت 22.2

يستطيعون أن يتكلمو باللغة العربية فاصحا. وىذه الطريقة يستخدمها ادلعلم 
ع لتدريب مهارة لدعوة التالميذ عن ذبرية التكلم وتذكَتة, وىذه الطريقة تستطي

99الكالم.
 

جبامعة سونان كايل جاكا جوكجاكارتا ادلتخرجة من كلية الًتبية  ،راىايو فطرياين .2
إىل Numbered Head Together. وادلوضوع ىو "تأثَت طريقة 2101سنة 

ربصيل التعليم الطالب يف تعليم ادلهارة القرا.ة للفصل العاشرة دبدرسة العالية 
ىذا البحث النوع  .الثاين واتس كوالن فروكا جوكجا كارتا"اإلسالمية احلكومية 

يدل  على تأثَت الطريقة  ونتيجة ىذا البحث يعٍتمن البحث الكمية. 
Numbered Head Together  إىل ربصيل التعليم الطالب يف تعليم ادلهارة

القرا.ة للفصل العاشرة دبدرسة العالية اإلسالمية احلكومسة الثاين واتس كوالن 
روكا بتحصيل ادلتوسطة النتائج بعد ذبربات يف الفصل التجريبية أن درجات ف

                                                             
لًتقية مهارة الكالم  Numbered Head Togetherفعالية تطبيق طريقة أنا ناضرة، 55

سونان  جامعةسورابايا: ، يف الفصل الثامن بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية باغسال موجوكرطا
 (2106أمبيل اإلسالمية احلكومية، 
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الطالب أعلى من متوسطة الدرجات اإلختبار الطالب يف الفصل غَت 
 56التجريبية.

جبامعة سونان كايل جاكا من كلية الًتبية ادلتخرجة  خليفة األم ة،رمحا فوتري  .1
 Numbered Headةتطبيق طريق. وادلوضوع ىو "2107جوكجاكارتا سنة 

Together وCourse Review Horey يف تعليم ادلهارة القرا.ة دبدرسة
ىذا البحث النوع من . العالية اإلسالمية احلكومية ماكوواىارجا جوكجاكارتا"

أن  ىناك فروق ذات داللة اإلحصائي ة  ونتيجة ىذا البحث يعٍتالبحث الكمية. 
 Numberedطريقةبُت الفصل التجريبي ة والفصل غَت التجريبي ة بتطبيق الطريقة 

Head Together وCourse Review Horeyأن   يف تعليم ادلهارة القرا.ة
 57ادلعل م يستطيع لًتقية ربصيل التعليم الطالب.

دينية اإلسالمي ة يف كلية الًتبية ادلتخرجة من قسم التعليم ال سفتيا راىايو، .4
. وادلوضوع ىو 2104والتدريس جبامعة شاريف ىداية اهلل جاكا جاكارتا سنة 

إىل ربصيل التعليم الطال ب يف  Numbered Head Together"تأثَت طريقة 
ىذا البحث النوع من ادلاد ة الفقو دبدرسة الز ىرا ادلتوس طة إندونيسيا فاموالنج". 

على نتيجة التعليم  اماذلهناك تأثَت ونتيجة ىذا البحث يعنيالبحث الكمية. 
ادلعريف بُت رلموعات من الطالب الذين مت تدريسهم باستخدام  الطال ب

                                                             
إىل ربصيل التعليم Numbered Head Together، تأثَت طريقة راىايو فطرياين56

شرة دبدرسة العالية اإلسالمية احلكومية الثاين واتس كوالن الطالب يف تعليم ادلهارة القرا.ة للفصل العا
 (2101، )جوغجاكارتا: جامعة سونان كايل جاكا جوكجاكارتا، فروكا جوغجا كارتا

و  Numbered Head Togetherتطبيق طريقة رمحا فوتري خليفة األم ة، 57
Course Review Horey  يف تعليم ادلهارة القرا.ة دبدرسة العالية اإلسالمية احلكومية

 (2107، )جوغجاكارتا: جامعة سونان كايل جاكا جوكجاكارتا، ماكوواىارجا جوغجاكارتا
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مع رلموعات من الطالب الذين مت  Numbered Head Togetherطريقة
الطريقة  ن الستخدامخرى يف موضوع الفقو، لذلك كاة األقَت تدريسهم بط

Numbered Head Together 99على نتائج تعلم الطالب. ثَتاتأ 
جبامعة سونان كايل جاكا جوكجاكارتا ادلتخرجة من كلية الًتبية زلمد علي حنفي، .9

 Group. وادلوضوع ىو "تطبيق طريقة التعليم التعاونية بطريقة 2101سنة 

Investigation  لًتقية ادلهارة القرا.ة لدي الطالب يف الفصل الثامن دبدرسة
ىذا  ."2101-2102ادلتوسطة احلكومية فرامبنان كالطُت العام الدراسي 

يدل  على تأثَت  ونتيجة ىذا البحث يعٍتالبحث النوع من البحث الكمية. 
 99لًتقية ادلهارة القرا.ة لدي الطالب.تستطيعGroup Investigationطريقة

 Numbered Headاحث ادلذكورون يبحثون عن الطريقةتلك ادلب من

Togetherبطريقةالتعليم لًتقية ادلهارة القرا.ة والتعليم الفقو و و مهارة الكالمتعليم  يف 
ث يف ىذا البحث أن حيدد لذا أراد الباح،القرا.ة مهارةلتعليم  خريالتعليم التعاونية األ

القرا.ة خاصة. ألن  ىذه الطريقة أحد من الطريقة إىل تعريف فعالية طريقة دلهارة  حبثو
( اليت تستطيع أن تستخدم هجميع Cooperative Learningالتعليم التعاونية )

 21ادلواد التعليم.
 

                                                             
تأثَت طريقة  إىل ربصيل التعليم الطال ب يف ادلاد ة الفقو دبدرسة الز ىرا ادلتوس طة سفتيا راىايو، 58

 (2104كارتا: جامعة شاريف ىداية اهلل جاكارتا جا ، )إندونيسيا فاموالنج

لًتقية  GroupInvestigationتطبيق طريقة التعليم التعاونية بطريقة زلمد علي حنفي، 59
ادلهارة القرا.ة لدي الطالب يف الفصل الثامن دبدرسة ادلتوسطة احلكومية فرامبنان كالطُت العام الدراسي 

 (2101كايل جاكا جوغجاكارتا سنة   ، )جوغجاكارتا: جامعة سونان2102-2101

60
Miftahul Huda, Cooperative Learning Metode, Teknik, Struktur Dan 

Model Pembelajaran, (yogyakarta : Pustaka Pelajar), 2012, Hal. 138 
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 الهيكال الفكري .ج 
 احد من طرق تعليم التعاونيةNumbered Head Togetherإن طريقة

 والسلوكياتتطوير ادلواقف والقيم  يف كبَتالتقدم الاليت تستطيع الطال ب أن جيعلوا 
، ألن مالئمة ألىداف التعليم التارخيي اليت سبكنهم من ادلطاركة يف رلتمعاهتم بطرق

. وىذه اكتساب ادلعرفة من األصدقا. اآلخرين ة ىيم التعاونيياألىداف الرئيسية للتعل
الصحيحة  طالب دلطاركة األفكار والنظر يف اإلجاباتعلى ال الفرصالطريقة تعطىى 

ىذه الطريقة لزيادة غَتة الطال ب للتعاون و  ،ة من السؤال الذي أعطىها ادلعل موادلناسب
 بُت الطالب للمطاركة.

نتيجة مهارة القرا.ة لدي من تلك األمور ادلذكورة رأى الباحثة أن 
احسن من نتيجة مهارة Numbered Head Togetherطريقة  باستخدامالتالميذ

 يفNumbered Head Togetherطريقة غَت استخدام ب التالميذالقرا.ة لدي 
دلهارة القرا.ة  وىذه الطريقة.ڠفصل اخلامس دبدرسة اإلبتدائيةاحلكومية مسورجو مساراال

 فع الية. ڠمسارا احلكومية مسورجفصل اخلامس دبدرسة اإلبتدائيةاال يفلدي التالميذ 
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 الباب الثالث 
 مناهج البحث

 
وجو للقيام ىي أساليب التفكري والعمل الـمستعّدة بأحسن مناىج البحث 
الباحثة النظري عما يتعلق بطريقة  ت. بعد ما شرحبالبحث وحتقيق أىدافو

Numbered Head Together  لتعليم ادلهارة القراءة، فأخذت الباحثة ادلناىج
مية سومورجا سمامية احلكو ادلخصوصة حلصول البيانات يف مدرسة اإلبتدائية اإل

الباحثة عن نوع البحث ووقتو ومكانو جلمع البيانات واجملتمع  تحبث. و ڠمسارا
وطريقة  تاإلحصائي والسكان البحث ومتغريات ومؤشراهتا البحث وطريقة مجع البيانا

 البيانات. حتليل
 نوع البحث  .أ 

طريقة البحث ىي الطريقة ادلستخدمة يف مجع البيانات وحتليلها، واليت 
ىذا  1، وجديرة بالثقة.لنيل ادلعلومات من خمال اقًتاح إجراءات وموثوق هبا

 Eksperimentalنوع البحث الذي قامت بو الباحثة ىو البحث التجريب )

Researchادلستخدمة ىي الطريقة الكمية، أي منهج البحث  (. وأما الطريقة
اليت يستند إىل الباحثة عشوائّيا، ومجع البيانات باستخدام أدوات البحث وحتليل 

 2البيانات الكمية أو اإلحصائية ىدفا الختبار فرضية أهنا مقررة.
كان نوع البحث حبثا جتريبيا، وىو طريقة البحث ادلستخدمة دلعرفة 

سببب وادلسّبب عليو من ادلتغريات العما  عل  ادلتغري ادلستقل اإلرتباط بني ادل
                                                             

1
Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Metodologi Kuantitatif dalam Pendidikan, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 10 
2
Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 7 
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(Independent Variable.)3  طريقة التجرييب يف ىذا البحث ىي التصميم
ىناك  يف ىذا التصميم ( ىيPosttest-only control designالتجربة )
ورلموعة الضابطة  (Eksperimental Group)مها رلموعة التجربة  رلموعتان

(Control Group).4اجملموعة  كل  . مث إعطاءعشوائيا يتم اختيار كل منهما
 NHTرة القراءة بطريقة امه تجربةيتعلمونالرلموعة أي  ،(treatment)العما 

يف هناية التجربة، .NHTطريقة بدونمهارة القراءة  ظابطةيتعلمونالموعة اجملو 
التحليل إىل تقييم  . يتم توجيو(posttest) أعطيت اجملموعتني بعد االختبار

 مت ،احلقيق البحث يفالطريقة األفضل بني الطريقة اجلديدة أو الطريقة القدمية.
 t-test.5 إحصاءات باستخدام التجربة طريق عن العما  مرسلي حتليل

 
 وقت ومكان البحث .ب 

 وقت ومدة البحث .1
يف ىذا البحث تريد الباحثة أن تعمل حبثا كميا يف الفصل 

. أما وقت ڠاإلبتدائية اإلسمامية احلكومية سومورجا مسارااخلامس مبدرسة 
اىل تاريخ اثنة عشر من  ىو يف تاريخ اثنة عشر من شهر نوفمربالبحث 

 .2118 سنة شهر ديسمرب
 
 

                                                             
3
Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: Hilal, 

2006), hlm. 77 
4
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfa Beta, 2002), hal. 76 
5
Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian, (Malang: UIN Maliki Press, 

2010), hlm. 217 
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 مكان البحث .2
ئسة اإلسمامية احلكومية سيتم ىذا البحث يف مدرسة اإلبتدا

 .2119-2118العام الدراسي  ڠفاطي مسارا ڠنووڮسومورجا 

 اإلحصاءجتمع م .ج 
 وأما اجملتمع اإلحصائي يف6ىو مجيع أفراد البحث. اجملتمع اإلحصاء

ىذا البحث مجع التماميذ يف الفصل اخلامس مبدرسة اإلبتدائية اإلسمامية 
تلميذا، 56. وعددىم 2119-2118العام الدراسي ڠاحلكومية سومورجا مسارا

 ابطةالضكمجموعة وىم ينقسمون عل  الفصلني وىو فصل اخلامس "أ"
(Control Group ) طريقة بدونمهارة القراءة  يتعلمونأيNHT. وفصل

 الفصل اخلامس والتماميذ يف)أ(  الفصل اخلامس التماميذ يفاخلامس "ب".
رة امه أي يتعلمون( Eksperimental Group) تجربةالكمجموعة )ب(  

 تلميذا و 28)أ( عددىم  الفصل اخلامس التماميذ يف .NHTالقراءة بطريقة 
 تلميذا.28 )ب( التماميذ يف الفصل اخلامس

 متغيرات البحث ومؤشراته .د 
 يفاحلادثة أو الظاىرة ادلبحوثة.  يفادلتغري ىو كل شيئ أو عامل لو دور 

 ىذا البحث متغريان، مها :
 (Independent Variable) متغري مستقل .1

(، X)متغري NHTطريقة  تغري مستقل يف ىذا البحث استخدامكان م
 وىو نوعان :
 

                                                             
6
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfa Beta, 2002), hal. 72 
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 .NHTطريقة  التماميذ الذين يستخدمون=  X1 (أ
 .NHTطريقة ون الذين اليستخدمالتماميذ =  X2 (ب

 (Dependent Variable) متغري تابع .2
وأما (. Y)متغري  مهارة القراءةتغري تابع يف ىذا البحث إجناز كان م

وادلؤشرات حملاصلة عل  ىذا البحث  ادلؤشرات فهي تكثري أجزاء من ادلتغري.
 ىي:
يف ادلادة الدراسية يف  ةادلقروءللتعرف عل  الكلمات  يستطيع التماميذ .أ 

 .امساخل لفصلا
 .ة جّيداادلقروءالكلمات لًتمجة ذيستطيع التمامي .ب 
 .ة جّيداادلقروءلًتمجة اجلملة يستطيع التماميذ .  

 طريقة جمع البيانات  .ه 
حلصول البيانامتن مصدر البيانات. وأّما طريقة مجع البيانات ىو عملية 

 الطريقة اليت يستخدمها الباحث جلمع البيانات فهي :
 (Dokumentasi)طريقة التوثيق  .1

وىي البحث عن البيانات لألمور ادلتغريات تكون منها ادلذاكرة 
والنسخة والكتب واجلرائد واجملمات والنقوش ومذكرة ادلشاورة ودفًت 

ة وىذه الطريقة مأخوذ 7.تدل عل  البيانات الواقعيةاألستاذ وغريىا اليت 
 تعليم يفNHTاستخدام طريقة  لتحصيل البيانات عن ةلدى الباحث

 .ڠمهارة القراءة مبدرسة اإلبتدائية اإلسمامية احلكومية سومورجا مسارا
 

                                                             
7
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 

Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm 188 
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 (Tes) طريقة اإلختبار .2
األسئلة أو التمرينات لشخص دلعرفة األجوبة وتدليل الدرجات أو ى  

 واالخبتار ادلستخدم يف ىذا البحث اختبار االختيار من ادلتعدد8القيمة.
(Multiple Choice ،) إجناز  معرفةال. واذلدف يف استخدمو اسؤ 11وعدد

اإلبتدائية )أ و ب( بادلدرسة  اخلامسللتماميذ يف الفصل  تعلم مهارة القراءة
 .ڠورجا مسارااإلسمامية احلكومية مس

تلميذا كعينة  31التماميذ من الفصلني  ةالباحث تقبل استخدامو، أخد
البيانات من  تالباحث ذتتبار دلعرفة جيده. وبعد ذالك، أخالقامة اإلخ

 اإلختبار دلعرفة اإلجناز احملصول، مث حبث عنها دلعرفة :
 (Validitas) صدق االختبار  (أ
 (Reliabilitas) ثبات االختبار (ب
 (Tingkat Kesukaran Soal) سهولة السؤال أو صعوبتها (ج
 (Daya Pembeda Soal) قدرة متييز السؤال (د

 
 طريقة تحليل البيانات .و 

طريقة حتليل البيانات ىو أحد من الطرائق لإلجابة من السؤال ادلستخدمة 
يف قضايا البحث. يف ىذه الفرصة قدمت الباحثة حقائق الكمية وىي حقائق 

 9من األرقام ادلرتذة بالطريقة اإلحصائية.
 (Validitas)صدق االختبار  .1

                                                             
8
.Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: Hilal, 

2006) ,hlm 109. 
9
Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

2003), hal. 50 
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يقال  11صدق االختبار ىو مقياس يشري بو صدق أدة التجريب.
الصدق ادلرتفع، وكذالك ضدىا.  مستوىأن السؤال صدق إذا كان لو 

 ادلستعملة دلعرفة صدق االختبار ىي : ادلعادلةوأما 

 
 : معامل االرتباط بني ادلتغريين )معامل الصدق(      
 للتماميذ الذين جنحوا للبنود اإلجناز: معدل     
 الكلي اإلجنازمن  اإلجناز: معدل     
 الكلي اإلجناز: االحنراف ادلعياري من     
 يف البنود  جنحوا: نسبة التماميذ الذين     
 11يف البنود احفقواالتماميذ الذين : نسبة     

 فيقال أن بند السؤال صدق.      >    وإذا كانت 
 

 (Reliabilitas)ثبات االختبار  .2
ثبات االختبار ىو  البيانات احملصولة من أدة التجربة ال تزال ولو 

 ادلعادلةوأما  12الواقعة.يف أوقات سلتلفة، ألن البيانات مناسبة باحلقيقة 
 ادلستعملة لثبات االختبار ىي :

                                                             
10

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal. 168 
11

Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 2009) hlm 185 
12

Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: Hilal, 

2006), hal. 33 

    

 
     

   
√
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r11 :معامل ثبات االختبار 

k  :عدد البنود االختبار 

Vt : االحنراف ادلعياري لماختبار 

p  :نسبةالتماميذالذين جنحوا ىف البند 

q  :نسبة التماميذالذين أخفقوا ىف البند 

 qو pحاصل الضرب بني :   ∑

 فتقال أن اإلختبار ثابت. r11<rtabelإذا كانت 

 (Tingkat kesukaran soal) أو صعوبة السؤال  سهولة .3
 13األسئلة اجليدة ىيأسئلة ليست صعبة للغاية وبسهلة جدا. 

 وادلعادلة دلعرفة صعوبة األسئلة أو سهولتها ىي : 
 

 
TK : .سهولة أو صعوبة السؤال 
 عدد التماميذ من اجملموعة ادلنحفضة.:   
 14: عدد التماميذ من اجملموعة ادلرتفعة.   

                                                             
13

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2002),  hal. 207 
14

M. Ainin, dkk, Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang : Misykat, 2006), hal. 39 

    
     

     
 x 100% 



24 

  : ادلعايريات يف طبقة الصعوبة كما يل 
 : سهلة  % 24 – 1
 : متوسطة % 75 – 25
 15: صعبة. % 111  – 76

 (Daya pembeda soal) السؤالقدرة متييز  .4
 
 

DB :.قدرة متييز السؤال 
 عدد التماميذ الذين احفقوا من اجملموعة ادلنحفضة.:   
 عدد التماميذ الذين حنجوا من اجملموعة العالية.:   
 16: رلموعة التماميذ من اجملموعتني.  

 ومتكن تصنيف مؤشر طبقة الصعوبة كما يل :
 الصعب 1،31 -1،11
 ادلعتدل 1،71- 1،31
 السهل 1،11- 1،71

 
 طريقة تحليل إنجاز التعلم .ز 

 الطرق ادلستخدمة لتحليل البيانات طريقتان، وىي كما يلي :
 (Uji Normalitas) إختبار اإلستواء .أ 

                                                             
15

M. Ainin, dkk, EvaluasiDalam Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang :Misykat, 2006), hal. 42 
16

M. Ainin, dkk, EvaluasiDalam Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang :Misykat, 2006), hal. 39 

DB = 
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استخدام اختبار اإلستواء دلعرفة ىل البيانات توزع عادة أم 
 ةفاستعمل الباحثدلعرفة توزيع البيانات اليت مت احلصول عليها أما ال. 

 uji Chi-Kuadrat.17اختبار اإلستواء بـ

 

 
Ei

EiOi
X

k

i

2

1

2 



 

 (Uji Homogenitas)اختبار التجانس .ب 
اختبار التجانس قبل إقامة البحث يف تلك  ةالباحث تاستخدم
أ و ب( جتانس  امسالتماميذ من الفصلني )الصف اخلادلدرسة دلعرفة 

 ام ال.
 واخلطوات دلعرفتو، كما يلي : 
 أخد الباحث اإلجناز من التمرينات السابقة من الفصلني. .1
 حبث عن ادلتوسط والتباين من الفصلني. .2
 18استخدم ادلعادلة دلعرفة التجانس. .3

 
فيقال أن الفصلني Fمن جدول <احملصولة  Fإذا كانت درجة  .4

 جتانس. 
 

                                                             
17

Sudjana, Metoda Statistika, (Bandung: Tarsito, 2005), hal. 273 
18

Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2007) 

hal. 140 

F=
 أعل  التباين
 أدىن التباين
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 t "(t-test)اختبار " .ج 
من ادلتعدد الىت قد عرفت  اختبار االختيار ةقيم الباحثتبعد أن 

البيانات من اإلجناز احملصول للتماميذ الذين  ذتفأخجيده.
)أ(  مهارة القراءة لفصل اخلامس تعليميف NHTطريقة يستخدمون 

طريقة والذين اليستخدمون أسلوب بطاقة الصورة واحلركة يف 
NHTتلك حبث)ب(. وبعد ذمهارة القراءة لفصل اخلامس يف تعليم 
 عما يتعلق باإلجناز من الفصلني : ةالباحث
 أعل  درجة إجناز التعلم وأدناىا. .1
 19متوسط درجة اإلجناز باستخدام ادلعادلة : .2

 
 : متوسط اإلجناز   

 من كل الفصل.  X: رلموعة إجناز   ∑
 : عدد التماميذ   

 21االحنراف ادلعياري باستخدام ادلعادلة : .3
 

 
Sx   االحنراف ادلعياري : 

2  من فرق مربع لكل اإلجناز من التماميذ: رلموعة 
kd.  :1 n-    31 -1=29 

                                                             
19

Mustaqim, Statistik Pendidikan, (Semarang: Fakultas Tarbiyah, 

2008), hal. 15 
20

Sutrisno Hadi, Statistik Jilid 1, (Yogyakarta, 1988), hal. 15 

 ̅   
∑ 

 
 

 

kd
Sx

.

2
 



44 

 التوزيع التكرار وتفسري جودة اإلجناز. .4
 21باستخدام ادلعادلة :t" (t-test )اختبار " .5

   
 ̅    ̅ 

 √
 

  
  

 

  

 

 وادلعادلة :

    
(    )(  )   (    )(  ) 

        
 

 من رلموعة التجربة : متوسط إجناز التعلم   ̅ 
 ابطةمن رلموعة الض: متوسط إجناز التعلم   ̅ 
 رلموعة التجربةعدد التماميذ من :    
 ابطةالضرلموعةعدد التماميذ من :    
(  )

 : الفروق من رلموعة التجربة     
(  )

 بطةالفروق من رلموعة الضا:  
 الفروق من كل اجملموعة:     

 : زلتوى ادلقارنة. 115أو  111
ا هتدرجة اإلجناز من تقييم الفرق، فاخترب  ةعرف الباحثتأن  بعد

% دلعرفة فرضية البحث  5% أو  1إىل مستوى الداللة  ةالباحث
قارن تلة. ودلعرفة داللة تقييم الفرق، ادلقدمة مقبولة كانت أو غري مقبو 

( وجدول toاز التعلم من تقييم الفرق احملصول )بني درجة إجن ةالباحث
"t". 

                                                             
21

Karnadi Hasan, Dasar-Dasar Statistik Terapan, (Bahan Mata Kuliah 

Statistik Pendidikan), Semarang, 2006, hal.  
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إذا كانت درجة إجناز التعلم من تقييم الفرق احملصول أكرب من 
مقبولة  (Ha) فتكون داللة، لذلك الفرضية اإلجرائية"t"قيمة جدول

غري مقبولة، وبالعكس إذا كانت أصغر من  (Ho)والفرضية الصفرية
غري ( Ha) لذا الفرضية اإلجرائية فتكون غري داللة،" tقيمة جدول "

 مقبولة. (Ho)مقبولة والفرضية 
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 الباب الرابع
 وصف البيانات وتحليلها

 وصف البيانات .أ 
فصل  ىذاالبحثهوحبثتجرييب ميداين الذي ينقسم إىل جمموعتني مها

 ة وفصل اخلامس )ب( كمجموعة الضابطة، يبلغاخلامس )أ( كمجموعة التجرب
قامت عملّية ىذا  .طالًبا 39 عددىم يبلغ الفصل ولكل 67عدد الطالب 

مبدرسة  3129 ديسمرب 23 حىت 3129 نوفمرب 23البحث يف التّاريخ 
 .ڠمسارا اإلسالمية احلكومية سومورجا

ّتب الباحثة بتحديد  ادلاّدة قبل أن تقوم الباحثة بعملية البحث، فًتر
الرئيسية يف ىذا البحث  ادلاّدة. البحث الالزمة إلجراء األدوات وترتيب

م ادلستخدم يف اجملموعة عليإّن الت .ىي"األلوانر" اليت حتدد يف مهارة القراءة
يف تعليم  Numbered Head Togetherطريقة  ة ىو باستخدامالتجرب

 Numberedطريقة استخدام بدون، وأّما اجملموعة الّضابطةمهارة القراءة

Head Together. 
قبل أن تعطي . االختبار طريقة الباحثة استخدمت البيانات رتع يف

در بالتأكيد من القدرة ادلتوازنة. ولذلك، أّن اجملموعتني تغابالعالج، ف الطالب
أجرى اختبار ادلساواة بني نوعني، أو غالبا ما يسمى باختبار التجانس، وىو 

ة التجرب وبعد انتهاء اجملموعة. لنصف فصول دراسية مأخوذ من درجة االختبار
 أعطى االختبار البعديمن تنفيذ التعليم ادلختلف، ذت طةالضاب واجملموعة

(Posttest) للحصول على البيانات النهائّية من الّدراسة. 
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 تحليل البيانات .ب 
 التحليل قبل التجربة .1

 ستواءإختبار اإل (أ 
استخدمت الباحثة إختبار اإلستواء قبل إقامة التجربة دلعرفة 
توزيع البيانات ىل ىي توزع عادة أم ال. فأخذت الباحثة من درجة 

دراسية. واستعمل  إجناز تعلم التالميذ يف اإلمتحان لنصف فصول
لتحليلها. أما معايري اإلختبار ىي يقبل  Chi-Kuadrat ادلعادلة

( إذا كان HOالفرض العدمى )
2 

tabel>
2 

hitung عن ادلستوى
 .dk  =6 – 1 =6و α =5%احلقيقي 

والنتيجة من اختبار اإلستواء لفصل التجربة والضابطة كما 
 يلى:

 1.1جدول
 ةبالفصل التجر  و الضابطة الفصلاختبار احلياة الطبيعية 

 النمرة الفصل جدولX حسابX بيان

 .2 الفصل الضابطة 22418186 549859 العاديّة
 .3 ةبالفصل التجر  22418186 34:596 العاديّة

 
( جند أن فصل التجربة 5.2وكما ىو واضح يف اجلدول )

 والضابطة يف حالة عادية ألنّ 
2 
tabel>

2 
hitung وحصل احلساب .

 .(9) حقيف ادللمشاىد معها 
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 اختبار التجانس  (ب 
استعمال االختبار التجانس دلعرفة جتانس اجملتمع 

اإلحصائ. معايري االختبار ىي إذا
2 

hitung>
2 

tabel  فيقبل الفرض
وادلراد توزيع البيانات اليت مت احلصول عليها التجانس.  (Ha)البديلى 

 فصل ب كما يلى: ونتيجة البيانات االختبار التجانس من فصل أ و
 1.4جدول

 قبل التجربةابطة ضفصل التجربة واللاختبار التجانس 
 مصدرالتباين فصل التجربة فصل الظابطة

2898 2:51 
 

∑   

39 39 N 

74493 7:43:  ̅ 

s)التباين :33247 344489
2
) 

 (s)االحنراف ادلعياري :2549 :2643

 ادلعادلة : التجانسباستخداممعرفة 
لتباينا  أعلى 

أدىن التباين =  F=
344 89
332 7:=2416 

أن الفصلني قبل ( فيقال Fجدول)24:15<(Fحساب) 2416ألن 
 التجربة جتانس.

 التجربةأسئلة تحليل  (ج 
 حتليل صدق االختبار .2

 بنود أسئلة االختبارتعريف لاستخدمت الباحثة صدق اإلختبار 
 (   )األسئلة ونتائج التحليل من حساب صحة بنود صحة ام ال، 
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;. عندما 6من حلظة ادلنتج، مع مستوى الّداللة  rتشاورىا مع سعر 
وعندما  ةيحفيقال أّن ىذه البنود مل تكن صح  جدول >   الّسعر 
ة.وحصل على يحفيقال أّن ىذه البنودصح  جدول >   الّسعر 

 النتائج التالية:
 1.4جدول

 دقاختبار الصحاصل 
 النمرة منرة بند األسئلة موعجم بيانال

، :، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 2 24 صحيح
22 ،23 ،24 ،25 ،26 

2. 

 .3 21، 3 3 صحيحغري 
  ملةاجل 26 

 .ب(-8) كما يف ادللحق  2أما ادلثال حلساب صدق السؤال رقم   
 حتليل ثبات االختبار .3

يعرف أن درجة ثبات  ج(-8) بناء على احلساب يف ادللحق
.  14471=  جدول فتقابل الباحثة   11r =1494924سئلة ىي األ

فأخذت الباحثة االستنتاج أن ىذه األدات دتلك  جدول >11rألّن 
الثبات أو على ثقة عالية. وحاصل احلساب معها مشاىد يف ادللحق 

 تفصيال.
 صعوبتهاحتليل سهولة األسئلة أو  .4

دلعرفة سهولة سهولة األسئلة أو صعوبتها حتليل  ت الباحثةاستخدم
 ما يلي:ة كخلصها الباحثتأما النتيجة حلساهبا س .السؤال وصعوبتو
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 1.1جدول
 مستوى الّصعوبةحاصل

 رقم البيان نمرة بند األسئلة مجموع
 2 صعب - -
 3 معتدل 22، 7، 2 4
 4 سهل 26، 25، 24، 23، 21، :، 9، 8، 6، 5، 4، 3 23
  مجموع 26
 

 .د(-8) كما يف ادللحق  2أما اخلطوات حلساب بند السؤال رقم 
 حتليل قدرة دتييز السؤال .5

يعرف أن قدرة دتييز ، ه(-8) بناء على احلساب يف ادللحق
 السؤال كما تلي:

 1.4جدول
 قدر ادلختلفة حاصل

 النمرة ادلعيار نمرة بند األسئلة جمموع
 .2 جيد جدا - 1
 .3 جيد 26، 25، 24، 23، 21، :، 9، 8، 6، 5، 3 :
 .4 كفاية  22، 21، 4، 2 5
 .5 فاضع  24، 7 3
  جمموع  26

 . ه(-8) كما يف ادللحق  2أما اخلطوات حلساب بند السؤال رقم   
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بناء على حتليل البيانات السابقة نالت الباحثة األسئلة 
4 49 8، 6، 5، 2 رقم الالئقة للمستخدم يف اإلختبار وىي السؤال

: 421 423 424 425. 
 بعد التجربة  تحليلال .4

 ار اإلستواء االختب (أ
كانت البيانات اإلستواء بعد التجربة   يف ىذا اإلختبار

من االختبار البعدي للطالب بعد تنفيذ  قيمةادلستخدمة ىي ال
عملية التعليم. يف ىذا البحث أن ادلتعلمني الذين يشًتكون االختبار 

تلميذا الذي يقّسم إىل جمموعتني، مها اجملموعة  67 بلغ إىل البعدي
طالبا. وقد مت احلصول  39طالبا واجملموعة التجربة  39الّضابطة 

 على النتائج من كّل جمموعة ترّد يف اجلدول التايل:
 

 1.4جدول 
 اختبار احلياة الطبيعية الفصل الضابطة والفصل التجريبية

لو دج  حساب  بيان  النمرة لفصلا 

 .1 الضابطة الفصل 2241816 :34427 العاديّة

 .2 ةبالتجر الفصل  2241816 445126 العاديّة

 
( جند أن فصل التجربة 5.7وكما ىو واضح يف اجلدول )

بطة يف حالة عادية ألنّ والضا
2 
tabel>

2 
hitung وحصل احلساب .

 . (:) حقيف ادللمعها مشاىد 
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 اختبار التجانس (ب
االختبار التجانس دلعرفة جتانس اجملتمع استعمال 

اإلحصائ. معايري االختبار ىي إذا
2 

hitung>
2 

tabel  فيقبل الفرض
وادلراد توزيع البيانات اليت مت احلصول عليها التجانس.  (Ha)البديلى 

كما   " ب"و فصل  "أ"ونتيجة البيانات االختبار التجانس من فصل 
 يلى:

 
 1.4جدول

 قبل التجربةابطة ضصل التجريبة والفلاختبار التجانس 
 مصدرالتباين فصل التجربة بطةضافصل ال

2:51 3311 ∑   

39 39 N 

7:43: 89468  ̅ 

s)التباين 368425 317499
2
) 

 (s)االحنراف ادلعياري  27415 25449

 
 ادلعادلة : التجانسباستخداممعرفة 

 أعلى التباين
أدىن التباين =  F=

368 25
317 99=2435 
 بعد أن الفصلني( فيقال Fجدول)24:15<(Fحساب) 2435ألن

 جتانس.التجربة
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 توصيف البيانات ( ج
القراءة لدى التالميذ الذين مهارة م البيانات عن إنجاز تعل   (1

 Numbered Head Togetherن طريقة يستخدمو 
درجة إجناز تعلم القراءة لدى التالميذ الذين  ةقدم الباحثتف

كعينة  Numbered Head Together يقةطر يستخدمون 
 :اجلدول التايلالبحث، سيعرض يف 

 1.4جدول
 Numbered Headطريقة يستخدمون لتالميذ الذيندرجة إجناز تعلم القراءة لدى ا

Together 
 القيمة الرقم القيمة الرقم
2 :1 26 51 
3 81 27 91 
4 91 28 211 
5 81 29 71 
6 211 2: 81 
7 :1 31 :1 
8 91 32 71 
9 :1 33 :1 
: 81 34 81 
21 211 35 91 
22 71 36 211 
23 81 37 91 
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24 61 38 81 
25 :1 39 211 

 3311 جمموع
 : يلي ما يقدم أن ةالباحث تفاستطاع السابق اجلدول من

 أعلى الدرجات وأدناىا (أ 

 القراءة يتعلمون الذين للتالميذ اإلختبار يف الدرجات أعلى أن
 أدناىا وأما211ىي Numbered Head Togetherقة طري باستخدام

 .51 فهي
 ادلتوسط  (ب 

دلعرفة ادلتوسطة من درجة إختبار القراءة للتالميذ الذين يتعلمون 
 ت، فاستخدمNumbered Head Togetherطريقةالقراءة باستخدام 

 ادلعادلة التالية: ةالباحث

 1  =
1

1

n

 

 1=
3311
39    =89468 

 :اإليضاح

1  :ستخدام با القراءة يتعلمون الذين للتالميذ الدرجات متوسطة
 Numbered Head Togetherطريقة 

1  :ستخدامبا القراءة يتعلمون الذين التالميذ درجات جمموعة 
 Numbered Head Togetherطريقة 
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1n  :طريقة ستخدام با القراءة يتعلمون الذين التالميذ عدد
Numbered Head Together 

 
 التالميذ لدى القراءة تعلم إجناز درجة عن البيانات حتليل ومن

 فحصلت Numbered Head Together طريقة  يستخدمون الذين
 .89468 الدرجات متوسطة

 

 Numberedري للتالميذ الذين يتعلمون باستخدام طريقة اإلحنراف ادلعيا (ج 

Head Together 

dk

X
Sx


2

1

1 : 

 :البيان
1Sx االحنراف ادلعياري: 


2

1X  جمموع من فرق مربع لكل من الدرجات للتالميذ الذين :
 Numbeed Head Togetherطريقة يتعلمون القراءة باستخدام 

dk :2-1n. 
 وتطبيق ىذه ادلعادلة حلساب البيانات السابقة كما تلي:

1Sx =√
2

1X

dk
 

1Sx  =√
7:54
39 2 

1Sx  =√368 2592  =27415 
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 أن درجة اإلحنراف ادلعياري ىي تالباحث تومن ادلعادلة السابقة فعرف
27415. 

 أّما اجلدول حلساب اإلحنراف ادلعياري فهو اجلدول كما يلى :
 1.4الجدول 

 X1 الرقم
1X- 1 2

1X 
2 :1 2246 243436 
3 81 -946 83436 
4 91 246 3436 
5 81 -946 83436 
6 211 3246 573436 
7 :1 2246 243436 
8 91 246 3436 
9 :1 2246 243436 
: 81 -946 83436 
21 211 3246 573436 
22 71 -2946 453436 
23 81 -946 83436 
24 61 -3946 923436 
25 :1 2246 243436 
26 51 -4946 2593436 
27 91 246 3436 
28 211 3246 573436 
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29 71 -2946 453436 
2: 81 -946 83436 
31 :1 2246 243436 
32 71 -2946 453436 
33 :1 2246 243436 
34 81 -946 83436 
35 91 246 3436 
36 211 3246 573436 
37 91 246 3436 
38 81 -946 83436 
39 211 3246 573436 

 3311 اجملموع  
2

1X =7:54 
 

 التوزيع التكرارى (د 

القراءة لدى التالميذ مهارة ا التوزيع التكراري من إجناز التعلم أمّ 
لفصل Numbered Head Togetherطريقة  يستخدمونالذين

 "أ" فهي كما يلي :اخلامس
 (2أدىن الدرجة +  –مدى درجة إجناز التعلم )أعلى الدرجة  .أ 

211– 51 +2  =72 
  }log n( 444+ ) 2{ عدد فًتة الفئة  .ب 

2 ( +444 )log39 
= 64887 = 7 
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 مدى فًتة الفئة  .ج 
 مدى درجة اإلجناز

 عدد فًتة الفئة  
71
7=2141 

 من البيانات السابقة، عرف أن جدول التوزيع التكراري ىو :
 1.14جدول 

 التوزيع التكراري لفصل التجربة
 رتكرا إجناز التعلم الرقم
2 51-61 3 
3 62-72 4 
4 73-83 8 
5 84-94 6 
6 95-:5 7 
7 :6-216 6 

 

 تفسري جودة الدرجة (ه 

 االحنراف ادلعياري 146xمتوسط درجة اإلجناز +  .أ 

8946 ( + 146 x 27415= ) 97463 (97 )وأعالىا 

 االحنراف ادلعياري  x 146 -متوسط درجة اإلجناز  .ب 

8946 - (146 x 27415 = )81459 (81-96) 

 االحنراف ادلعياري 246x–متوسط درجة اإلجناز  .ج 

8946 - (146 x 27415 = )65455 (65-7:) 
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 وأدناىا 64 .د 

 

 1.11جدول 
 معيار الدرجة لفصل التجربة

 تفسري معيار الدرجة الرقم
 جيد جدا وأعالىا 97 2
 جيد  81-96 3
 معتدل :65-7 4
 قبيح وأدناىا 64 5

إجناز تعلم  أنّ  ةص الباحثلمناسبة بالبيانات السابقة، خت
 Numberedطريقة  يستخدمون القراءة لدى التالميذ الذينمهارة 

Head Together بتقدير  كمجموعة التجربة  "أ" لفصل اخلامس
 (.8946جيد )

 

القراءة لدى التالميذ الذين مهارة البيانات عن إنجاز تعلم  (4
 Numbered Head Togetherطريقة  اليستخدمون

درجة إجناز تعلم القراءة لدى التالميذ الذين  ةقدم الباحثتف
كعينة Numbered Head Togetherطريقة يستخدمون ال

 :اجلدول التايلالبحث، سيعرض يف 
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 1.14الجدول
طريقة يستخدمون ال درجة إجناز تعلم القراءة لدى التالميذ الذين

Numbered Head Together 
 القيمة الرقم القيمة الرقم
2 71 26 :1 
3 81 27 91 
4 :1 28 61 
5 71 29 81 
6 51 2: 91 
7 81 31 51 
8 :1 32 91 
9 71 33 71 
: 81 34 91 
21 91 35 81 
22 81 36 :1 
23 61 37 81 
24 81 38 61 
25 71 39 91 

 2:51 جمموع
 
 
 



65 

 : يلي ما يقدم أنة الباحث فاستطاع السابق اجلدول من
 أعلى الدرجات وأدناىا (أ 

 القراءة يتعلمون الذين للتالميذ اإلختبار يف الدرجات أعلى أن
 وأما 1:ىي Numbered Head Together طريقة استخدامغري ب

 .51 فهي أدناىا
 ادلتوسط (ب 

دلعرفة ادلتوسطة من درجة إختبار القراءة للتالميذ الذين 
 Numbered Headطريقةالقراءة باستخدام مهارة يتعلمون ال

Togetherادلعادلة التالية: ةثالباح ت، فاستخدم 

 1  =
1

1

n

 

 1=
2:51
39 

  =7:43:   
 :اإليضاح

1  :ستخدام با القراءة يتعلمونال الذين للتالميذ الدرجات متوسطة
 Numbered Head Togetherطريقة 

1  :ستخدامبا القراءة يتعلمونال الذين التالميذ درجات جمموعة 
 Numbered Head Together طريقة

1n  :طريقة ستخدام با القراءة يتعلمونال الذين التالميذ عدد
Numbered Head Together 
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 لدى القراءةمهارة  تعلم إجناز رجةد عن البيانات حتليل ومن
 Numbered Head Togetherطريقة  يستخدمونال ذينال التالميذ

 .:7:43 الدرجات متوسطة فحصلت
اإلحنراف ادلعياري للتالميذ الذين اليتعلمون باستخدام طريقة  (ج 

Numbered Head Together 

dk

X
Sx


2

1

1 : 

 :البيان
1Sx االحنراف ادلعياري: 


2

1X من فرق مربع لكل من الدرجات للتالميذ الذين  : جمموع
 Numbeed Headطريقةيتعلمون القراءة باستخدام 

Together 
dk :2-1n. 

وتطبيق ىذه ادلعادلة حلساب البيانات السابقة كما تلي:
 

1Sx =√
2

1X

dk
 

1Sx  =√
6696 83
39 2 

1Sx  =√317 989 =25449 
درجة اإلحنراف ادلعياري ىي  أنّ  ةالباحث تومن ادلعادلة السابقة فعرف

25449. 
 أّما اجلدول حلساب اإلحنراف ادلعياري فهو اجلدول كما يلى :



51 

 1.11دول ج
 X1 الرقم

1X- 1 2

1X 
2 71 -:44 9745: 
3 81 148 145: 
4 :1 3148 53945: 
5 81 148 145: 
6 51 -3:44 96945: 
7 81 148 145: 
8 :1 3148 53945: 
9 71 -:44 9745: 
: 81 148 145: 
21 91 2148 22545: 
22 81 148 145: 
23 61 -2:44 48345: 
24 81 148 145: 
25 71 -:44 9745: 
26 :1 3148 53945: 
27 91 2148 22545: 
28 61 -2:44 48345: 
29 81 1.8 145: 
2: 91 2148 225.5: 
31 51 -3:44 96945: 
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32 91 2148 22545: 
33 71 -:44 9745: 
34 91 2148 22545: 
35 81 148 145: 
36 :1 3148 53945: 
37 61 148 145: 
38 61 -2:44 48345: 
39 91 2148 22545: 

 2:51 اجملموع  
2

1X=6696483 
 

احلساب السابق ىو من تقييم ادلتوسط واإلحنراف ادلعياري 
 اخلامس فصلعياري من درجة التالميذ يف اليدل على أّن اإلحنراف ادل

يف  Numbered Head Togetherطريقة  " الذين يستخدمونأ"
أكرب من درجة التالميذ يف الصّف  27415القراءة ىي مهارة تعلم 

 Numbered Headطريقةيستخدمون " الذين البالثّاين "

Together  25449 القراءة ىيمهارة يف تعلم. 
 التوزيع التكراري (د 

القراءة لدى التالميذ مهارة ا التوزيع التكراري من إجناز التعلم أمّ 
لفصل Numbered Head Togetherطريقة  يستخدمونالالذين

 " فهي كما يلي :ب"اخلامس
 (2أدىن الدرجة +  –مدى درجة إجناز التعلم )أعلى الدرجة  .2

:1 – 51  +2  =62 
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  }log n( 444+ ) 2{ عدد فًتة الفئة  .ب 
2 ( +444 )log39 
= 64887 = 7 

 مدى فًتة الفئة  .ج 
 مدى درجة اإلجناز

 عدد فًتة الفئة  
61
7= 944   

 ن البيانات السابقة، عرف أن جدول التوزيع التكراري ىو :م
 1.14جدول 

 الضابطةالتوزيع التكراري لفصل 
 تكرار إجناز التعلم الرقم
2 51-59 3 
3 5:-68 4 
4 69-77 5 
5 78-86 : 
6 87-95 7 
7 96-:4 5 

 

 تفسري جودة الدرجة (ه 

 االحنراف ادلعياري x 146متوسط درجة اإلجناز +  .أ 

7:43 + (146 x 25449 = )8744: (87 )وأعالىا 

 االحنراف ادلعياري  x 146 -متوسط درجة اإلجناز  .ب 
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7:43 - (146 x 25449 = )73412 (73-86) 
 االحنراف ادلعياري x 246 –متوسط درجة اإلجناز  .ج 

7:43 - (146 x 25449 = )58474 (58-72) 

 وأدناىا 57 .د 

 1.14جدول 
 معيار الدرجة لفصل التجربة

 تفسري يار الدرجةمع الرقم
 جيد جدا وأعالىا 87 2
 جيد  73-86 3
 معتدل 58-72 4
 قبيح وأدناىا 57 5

 
إجناز تعلم  أنّ  ةلص الباحثمناسبة بالبيانات السابقة، خت

 Numberedطريقة  يستخدمونالالقراءة لدى التالميذ الذينمهارة 

Head Togetherبتقدير ضابطة كمجموعة ال  ""ب لفصل اخلامس
 (.:7:43) جيد

 الفرضيةاختبار  (4
الختبار الفرق بني ادلتغريين )التالميذ الذين يتعلمون القراءة 

والذين  Numbered Head Togetherطريقةباستخدام
وأما ادلعادلة اليت يستخدمها الباحث حلساب درجة . اليستخدمونو(

كانت الفرضية ادلختربة ىي وىي  " T Testالفرق بني ادلتغريين فهو"
 و التايل:على النح
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 ̅    ̅ 

 √
 

  
  

 

  

 

 وادلعادلة :

    
(    )(  )   (    )(  ) 

        
 

 
 البيانات:

1 طريقة  : متوسطة الدرجات للتالميذ الذين يستخدمون
Numbered Head Together. 

2  طريقة : متوسطة الدرجات للتالميذ الذين اليستخدمون
Numbered Head Together 

2

1X  طريقة : فرق مربع لكل من الدرجات للتالميذ الذين يستخدمون
Numbered Head Together 

2

2X  :ين اليستخدمون فرق مربع لكل من الدرجات للتالميذ الذ
 Numbered Head Togetherطريقة

1n  طريقة :  جمموع التالميذ الذين يستخدمونNumbered Head 

Together 
2nطريقة: جمموع التالميذ الذين يستخدمونNumbered Head 

Together 
df درجة احلرية  : 

 %6ارنة  : حمتوى ادلق
 فحساب البيانات السابقة كما تلي:

1  :89468 
2

1X :27415 
2 :7:43:  

2

2X :25449 
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 1n        :39   
2n  :39 

 :وتطبيق يف ادلعادلة كما تلي

   
       

√
 

  
     

  

 

 

  (    )√حيث أّن :     
   (    )  

 

         

  
 

     =√
(39 2)368 25   (39 2)317 99

39  39 3 

     =√343 12 = 26434 
 

tحساب  = ̅   ̅ 

√
 

  
 
 

  

 
 

 

      =
89 68  7: 3:

√
2

39
   

2
39

26 34 = 3439 

 
وخيلص حتليل البيانات السابقة عن درجة إجناز تعلم القراءة لدى التالميذ 

 Numbered Head Togetherطريقةالذين يستخدمون  الثاينيف الصف 
 والذين اليستخدمونو كما يلى:

 يستخدمونو كما يلى: والذين ال
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2)  1  الذين أ" اخلامس= جمموع درجة التالميذ يف الصّف "
 فهي: Numbered Head Togetherطريقة يستخدمون 

3311. 
3) 2   ّالذين ب" اخلامس = جمموع درجة التالميذ يف الصف "

: فهي Numbered Head Togetherطريقة اليستخدمون 
2:51. 

4)  1    طريقةتوسطة الدرجات للتالميذ الذين يستخدمون = م 
Numbered Head Together : 89468 فهي. 

5)   2    طريقة = متوسطة الدرجات للتالميذ الذين اليستخدمون 
Numbered Head Together  : 7:43فهي:. 

6) 
2

1X    =ميذ الذين يستخدمونجمموع فرق مربع لكل من الدرجات للتال 
 .368425 فهي : Numbered Head Together طريقة 

7)    2

2X  جمموع فرق مربع لكل من الدرجات للتالميذ الذين =
فهي  Numbered Head Togetherطريقة  اليستخدمون

 :317499 
 Numbered Head طريقةعدد التالميذ الذين يستخدمون  =            (8

Together : 39 فهي 
 Numberedطريقة  عدد التالميذ الذين اليستخدمون =           (9

Head Together  : 39فهي 
"ب" الذين  الثايناإلحنراف ادلعياري للتالميذ يف الصّف  =            (:

فهي :  Numbered Head Together طريقةيستخدمون 
27415. 

2Sx

1n

2n

1Sx



55 

 يقةطر " الذين اليستخدمون ب"خلامس ا اإلحنراف ادلعياري للتالميذ يف=            (21
 Numbered Head Together : 25494 فهي. 

22)       df : 67 = درجة احلرية فهي 
 3439( = t-testودرجة )  (23
 

 البحثمباحث نتائج  . د
 Numberedطريقةىي إستخدام  ةها الباحثتالفرضية اليت قدم

Head Together الصف راءة لدى التالميذ يففّعال على إجناز تعّلم الق 
 ةالباحث ت. واستخدمڠسالمية احلكومية سومورجا مسارااإل مبدرسة اخلامس

 % الختبار بني ادلتغريين.6ادلستوى 
df  ( =39+39)-3=67 

6  = %342: 
to tt : 
6= %34135>3439(to tt ) 

 توقارن 3439 " ىيotومن احملاسبة السابقة عرف أن درجة " 
 " من احملاسبة بالدرجة من اجلدول على مستوى داللةtabeltدرجة "  ةالباحث

". tabelt" أكرب من "otيف اجلدول. إذن "  67 %. أما درجة احلرية ىي6
طريقة  ني التالميذ الذين يستخدمونوىذه تدل على وجود الفرق ذو داللة ب

Numbered Head Together  والذين اليستخدمونو، وكما دلت نتيجة
طريقة على أن متوسطة الدرجات للتالميذ الذين يستخدمون  البحث

Numbered Head Together  أكرب من التالميذ الذين اليستخدمونو
 Numbered Headطريقة  تعليم القراءة باستخدام فعرفنا أنّ 
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Together فعالية على إجناز تعلم التالميذ. إذن، الفرضية يف ىذا البحث
 مقبولة.

طريقة السابقة يقال أّن إستخدام  توصيف البياناتبناء على
Numbered Head Together  فّعال على إجناز تعّلم القراءة لدى التالميذ

 .ڠمسارا اخلامس مبدرسة اإلسالمية احلكومية سومورجا فيف الصّ 
 

 قصر البحث . ه
كيد موجود القصر على الرغم أن الباحثة قامت أيف ىذا البحث بالت

بإجراء حبث حقيقي وفقا باإلجراء ووفقا باحلال يف اجملال. أن القصر ىذا 
  البحث كما يلي:

 قصر مكان البحث .2
يقتصر ىذا البحث يف مكان واحد فقط، وىي ادلدرسة اإلبتدائية 

 .ڠارامسالإلسالمية احلكومية مسورجا 
 قصر وقت البحث .3

تقتصر نتائج ىذا البحث على الوقت الذي تقوم بو الباحثة بإجراء 
ما ئديسمرب، ليس دا 23نوفمرب اىل  23األحباث، وحتديدا من التاريخ 

 استخدامو يف أوقات خمتلفة.سواء بأوقات ادلختلفة حبيث ال ميكن 
على  القصر البحث الذي وصفها الباحثة دتكن أهنا عيوب البحث.

الرغم موجود من العقبات اليت تواجو الباحثة يف إجراء البحث، ولكن 
الباحثة تشكر إىل اهلل ألّن ىذا البحث أن يتم بشكل جيد وسهل بإذن من 

 رئيس ادلدرسة. 
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 الباب الخامس 
 ختتاماإل

 
بعد أن قامت الباحثة مبالحظة ميدان البحث مستعينا باهلل، فالّرجاء منو اذلداية 
والتوفيق على إمتام ىذا البحث. ويف حبث اإلختتام يشتمل على ثالثة األمور. األول ىو 

كلمة   ، والثالثاالستفادة متكننا اليتقًتاحات ، والثاين اال البحث نتائجعن  تلخيصال
 اإلختتام.

  الخالصة .أ 
القراءة  مهارة يتعلمون الذين التالميذ على ختباراال درجة من ادلتوسط قيمة أن .1

 69,29 :فهي Numbered Head Togetherطريقة  استخدامدون ب
 .وتدل على أهنا بتقدير جيد

القراءة  مهارة يتعلمون الذين التالميذ على ختباراال درجة من ادلتوسط قيمة أن .2
وتدل  78,57 :فهي Numbered Head Togetherطريقة  باستخدام

  . على أهنا بتقدير جيد
القراءة  مهارة ميتعل يف Numbered Head Togetherطريقة  استخدام أن .3

سالمية احلكومية مسورجا إلل اخلامس مبدرسة اإلبتدائية اصفال ىف التالميذ لدى
 (t-test)  ت اختبارمن نتيجة  على . ىذه احلالة دلتو فّعاالل ڠمسارا

to:  ىي والنتيجة tt  =  2,048  >2,28. 

 التالميذ لدى الدرجات متوسطة أن مع داللة ذو الفرق أن واحلاصل
 أكرب Numbered Head Togetherطريقة  باستخدام القراءة يتعلمون الذين

 وىي مقبولة البحث ىذا يف الفرضية إذن،. يستخدمونو ال الذين التالميذ من
 القراءة إجناز تعّلم على فّعال Numbered Head Togetherطريقة  إستخدام



08 

اإلبتدائية احلكومية مسورجا  اإلسالمية مبدرسة اخللمس الصف يف التالميذ لدى
 . ڠمسارا

 

 قتراحاتاإل .ب 
طريقة  باستخدامالقراءة  مهارة تعليم ةالباحث تعرض أن وبعد

Numbered Head Together ،ولعلها االقًتاحات قدمت أن ةالباحث ريدت 
 : تلي كما منهاالقراءة  مهارة تعليم وخاصة العربية اللغة تعليم على للمساعدة نافعة

 التعليم وأسلوهبا الفّعال وىو طريقةم أن يرتقي على استخدام للمعلّ  ينبغي .1
شاجع على تستطيع أن ا تألهن Numbered Head Togetherطريقة 

  قدرة مهارة اللغة للتالميذ.

 الطريقة ويقلل التالميذ على القراءةم أن يكثر يف تدريب للمعلّ  ينبغي  .2
 عملية يف ادللل التالميذ يشعر لئاّل  القراءة، تعليم عملية أثناء يف التقليدية
 . تعليمهم

للمعلم أن يستعمل الطريقة التعليمية ادلتنوعة يف تعليم أي ادلهارات  ينبغي  .3
 اللغوية. 

 ختتاماإل .ج 

 دين إىل ووفقنا اإلميان وقوة اإلسالم نعمة أعطانا الذي هلل وشكرا محدا
 الطاقة بكل البحث اىذ تتم أن الباحثة تستطيع حىت السليم العقل ورزقنا اإلسالم

 .واالستطاعة

 العلم أىل كتب من نقلتها اليت البيانات من بالتحليل قومت ةالباحث وإّّنا
 ىذا ولذلك ونسيان خطأ من ختلو فال عاديّ  إنسان ةالباحث أن كما،  والعرفان
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 العربية اللغة امتعلمو  ستفيدت أن ة،الباحث جوًت ف. والتمام الكمال عن بعيد البحث
 اهلل إنّ , ادلعلوم ىو وكما. السبيل رشد إىل يوفقنا أن اهلل وعسى البحث ىذا من

 . بالصواب أعلم
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7. E-6 Aulia Suma Ayu. R 

8. E-7 Az Zahra Khalifah Ardiyana 

9. E-8 Fadla Minhatul Mawla 

10. E-9 Fahri Zidan Maulana 

11. E-10 Faizah Naely 

12. E-11 Falha Aliyatu Syakila  

13. E-12 Kharisna Lutfi Dian Saputra 

14. E-13 Lathisya Niswa Elkhafiyya. F 

15. E-14 Layla Zulfa Fakhrun Nisa 

16. E-15 M uhammad Arju Rauhul. M 

17. E-16 M. Mahrusy Zakiyul Fikri 

18. E-17 Marsya Dika Valensia 

19. E-18 Muhamad Nafis Muzaki 

20. E-19 Muhammad Ivan Saputra 

21. E-20 Muhammad Zakky Haedar. N 

22. E-21 Nailul la'aliyazzahro 

23. E-22 Rischa Ayu Nurmalita 

24. E-23 Seffia Putri Madu Khumayra 

25. E-24 Sukma Nailal Izzah 

26 E-25 Syafiq Malik Herendra 

27. E-26 Tsani Syifa Azkia 

28. E-27 Vidella Dwi Pragiwati 

 



Lampiran 2  

DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK  

KELAS KONTROL (VB) 

MI NEGERI KOTA SEMARANG 

 

No. KODE NAMA 

1. K-1 Arlafaizza Khabisat Sabdanaya 

2. K-2 Artika Saputri 

3. K-3 Asyfia Rahma Layla 

4. K-4 Azka Nailul Muna 

5. K-5 Azkia Maulida 

6. K-6 Eka  Fadillah Cahyaningrum 

7. K-7 Eka Saputra 

8. K-8 Esa Ayu Sekar Arum 

9. K-9 Fabian Faza Nurazka 

10. K-10 Fetty Fauzan 

11. K-11 Gendhis Sekar Ayu Soesanto 

12. K-12 Helmi Setyo Nugroho 

13. K-13 Iin Hanum Saadatul Ulia 

14. K-14 Kurnia Zahra Kusumaning Dewi 

15. K-15 Lana Ridha Kamila 

16. K-16 M. Nailul Huda Dwi Putra 

17. K-17 M. Rubit Afifi Hidayatullah 

18. K-18 Muchammad Irsyad Eka Ariyanto 

19. K-19 Muhamad Ghulam Akhyar 

20. K-20 Muhammad Arif Alamsyah 

21. K-21 Muhammad Reza Rifa Akbar 

22. K-22 Novita Auliya 

23. K-23 Nuranisa Rahman Khailalarashati 

24. K-24 Putri Nurul Fatimah 

25. K-25 Rafaliza Alfa Nur Huda 

26. K-26 Rifana Aulia Ramadhani 

27. K-27 Shafwan Wali Ramadhan 

28. K-28 Talitha Nabilah 

 



Lampiran 3 

 

DAFTAR NILAI HARIAN BAHASA ARAB 

SISWA KELAS V MI NEGERI KOTA SEMARANG  

TAHUN PELAJARAN 2018/2019 

 

Kelas Eksperimen (VA) 

No. NAMA NILAI 

1. Afifi Intan Sofiana 70 

2. Ahmad Hafa Faisal. A  90 

3. Alip  70 

4. Aliza Zulfa Alya. K 90 

5. Amelia Riska Putri. A 80 

6. Aristya Azriel Wijaya 70 

7. Aulia Suma Ayu. R 50 

8. Az Zahra Khalifah. A 90 

9. Fadla Minhatul. M  50 

10. Fahri Zidan Maulana  40 

11. Faizah Naely  80 

12. Falha Aliyatu Syakila 90 

13. Kharisna Lutfi Dian. S 60 

14. Lathisya Niswa. E. F 80 

15. Layla Zulfa Fakhrun. N 70 

16. M. Arju Rauhul. M  80 

17. M. Mahrusy Zakiyul. F 50 

18. Marsya Dika Valensia  80 

19. M. Nafis Muzaki 60 

20. M. Ivan Saputra 70 

21. M. Zakky Haedar. N 50 

22. Nailul La'aliyazzahro 70 

23. Rischa Ayu Nurmalita  40 

24. Seffia Putri Madu. K 70 

25. Sukma Nailal Izzah 60 

26. Syafiq Malik Harendra 80 

27. Tsani Syifa Azkia 70 

28. Vidella Dwi Pragiwati 80 



Kelas Kontrol (VB) 

No. NAMA NILAI 

1. Arlafaizza Khabisat S 62 

2. Artika Saputri 68 

3. Asyfia Rahma Layla 76 

4. Azka Nailul Muna 72 

5. Azkia Maulida 62 

6. Eka Fadillah C 64 

7. Eka Saputra 52 

8. Esa Ayu Sekar Arum 48 

9. Fabian Faza Nurazka 74 

10. Fetty Fauzan 76 

11. Gendhis Sekar Ayu 83 

12. Helmi Setyo Nugroho 83 

13. Iin Hanum Saadatul U 76 

14. Kurnia Zahra K. D 52 

15. Lana Ridha Kamila 74 

16. M. Nailul Huda 33 

17. M. Rubit Afifi 74 

18. M. Irsyad Eka Ariyanto 48 

19. M. Ghulam Akhyar 72 

20. M. Arif Alamsyah 40 

21. M. Riza Rifa Akbar 83 

22. Novita Aulia 42 

23. Nuranisa Rahman K 74 

24. Putri Nurul Fatimah 52 

25. Rafaliza Alfa Nur Huda 34 

26. Rifana Aulia R 68 

27. Shafwan Wali R 62 

28. Talita Nabilah 83 
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SOAL POSTTEST 

Nama : 

Kelas : 

 

 ( !Xاْخَتاْر اإِلَجابََة الصَِّحْيَحَة بَ ْْيَ أ، ب، ج، َأْو د ِبَوْضِع َعاَلَمِة )
Pilihlah jawaban yang paling benar diantara huruf a, b, c, atau 

dengan memberi tanda silang (x) ! 

 ....َىَذا اْلَمْوز   .ٔ
 ج. َأْصَفر      َأْخَضر   . أ

 د. أَبْ َيض      أْسَود   . ب
ٕ. ....  َلْون  الطََّباِشي ْر 

 ج. أَبْ َيض      َأْخَضر   . أ
 د. َأْْحَر      َأْصَفر   . ب

 َلْون  الزِّيِّ اْلَمْدَرِسيِّ ....َوَأْْحَر   .ٖ
 ج. أَبْ َيض      َأْخَضر   . أ

 د. َأْْحَر      َأْسَود   . ب
 (Hijauَىِذِه الدَّرَّاَجِة َلْون  َها....) .ٗ

  ج. َخْضَراء      بَ َيض اء   . أ
 د. َْحََراء      َسْوَداء   . ب

٘. ( ....  (Kuningَىَذا اْلِكَتاب 
  ج. َأْخَضر      َأْصَفر   .أ 
 د. َأْْحَر      َأْسَود   .ب 

  َْحَْراء  َو َسْوَداء  َلْون  َدرَّاَجِِتْ  .ٙ
Kata yang bergaris 

bawah artinya... 



 Putih dan kuningج.   Merah dan putih . أ
 Merah dan putihد.   Hitam dan putih . ب

 (Hitam... )َىِذِه اْلَِْذاء  َلْون  َها. .ٚ
  ج. َْحَْراء      بَ ْيَضاء   .أ 
 د. َحْضَراء      َسْوَداء   .ب 

 ِعْنِدْي بَال ْون َلْون و  أَْرَزق   .ٛ
Terjemah yang benar dari kalimat diatas adalah..... 

 
 Aku mempunyai balon warnanya hijau .أ 

 Aku mempunyai seragam warnanya putih .ب 

 Aku mempunyai sepatu warnanya hitam .ج 

 Aku mempunyai sepeda warnanya merah .د 

 َلْون  السَّب ُّْوَرِة بَ ْيَضاء   .ٜ
Terjemah yang benar dari kalimat diatas adalah..... 

 Warna seragam adalah putih .أ 

 Warna seragam adalah merah .ب 

 Warna papan tulis adalah hitam .ج 

 Warna papan tulis adalah putih .د 

 

 َىِذِه ِخَذاِئْي َلْون  َها َسْوَداء   .ٓٔ

Terjemah yang benar dari kalimat diatas adalah..... 

 Ini sepatuku warnanya kuning .أ 

 Ini sepatuku warnanya hitam .ب 

 Ini sepedaku warnanya kuning .ج 

 Ini sepedaku warnanya hitam .د 

 

 ع النجاح**م
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RENCANA PELAKSANAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 

(RPP) 

 

Sekolah   : MIN Kota Semarang 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas / Semester : V A / Ganjil 

Materi Pokok  :  ُاأَلْلَوان 
Alokasi Waktu   : 2 x35 menit 

A. Kompetensi Inti 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, 

peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 

teman, dan guru. 

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. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam  gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

B. Kompetensi Dasar 

3.1 Menemukan makna dari ujaran kata, frasa, dan kalimat 

sederhana terkait topik:  

 اأَلْلَوان  
C. Indikator 

3.1.1 Menerjemahkan kata terkait dengan topik:   اأَلْلَوان 



3.1.2 Menerjemahkan kalimat sederhana terkait dengan topik: 

 اأَلْلَوان  
D. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik mampu menerjemahkan kata terkait dengan 

topik  ُاأَلْلَوان dengan baik dan benar. 

2. Peserta didik mampu menerjemahkan kalimat sederhana 

terkait dengan topik  ُاأَلْلَوان dengan baik dan benar. 

E. Materi Pembelajaran 

1. Kosa kata (  ْفَرَدات
 
 (امل

 Kapur:  طََباِشي ْرٌ  warna/warna-warna:  َلْوٌن ج أَْلَوانٌ 

 Aku mempunyai:  ِعْنِديْ    Merah:  َأْْحَر  

ْصَفر  أ ََ  :Kuning    ْونٌ بَال  :Balon 

 Bermacam-macam:  م تَ نَ وَِّعةٌ    Hijau:  أَْرَزق  

َفِجر     Hitam:  َأْسَود    Meletus:  يَ ن ْ

 Sepeda:  َدرَّاَجةٌ    Putih:  أَبْ َيض  

 Sepatu:  ِخَذاءٌ   Abu-abu:   ْرَمد  أَ 

 Kaus kaki:  َجْوَربٌ   Cokelat:   َأْْسَر  

ْيلٌ    Baru:  َجِدْيدٌ   Bagus : َجَِ

 Seragam Sekolahَزيُّ اْلَمْدَرِسّي : 

2. Bacaan (  الِقَراَءة) 
َو يَ رَْكب   َاْْحَد  يَْذَىب  ِاََل اْلَمْدَرَسِة ِِف السَّاَعِة السَّاِدَسِة. ى 
الدَّرَّاَجَة. َوَلْون  َدرَّاَجِتِو َخْضَراء . ُث َّ يَْدخ ل  اْلَفْصَل ِِف السَّاَعِة السَّاِبَعِة. 

. َوَىَذا ِكَتاٌب،  ِِف اْلَفْصلِ  َسب ُّْوَرٌة َسْوَداء ، َوِخَزانٌَة بَ ْيَضاء ، َوَمْكَتٌب َأْْسَر 
. َوَلْون  الزِّيَّ اْلَمْدَرِسيِّ أَبْ َيض  َو  . َاْْحَد  يَ ْلَبس  الزِّيَّ اْلَمْدَرَسيِّ َلْون و  أَْزَرق 



. َوَلْون  ِخَذائِِو َسْوَداء . َوَلْون  َجْوَربِِو بَ يْ  ْسِتَاَحِة َأْْحَر  َضاء . َوِِف اْلَوْقِت اإْلِ
 يَْدع ْو َاْْحَد  َأْصِدقَائَو  أِلَنَّ ي  َغّّنْ "ِعْنِدْي ََخْس  بَال ْونَات"

 "ِعْنِدْي ََخْس  بَال ْونَات"
 ِعْنِدْي ََخْس  بَال ْونَات

 م تَ نَ ّوَعة  اأْلَْلَوانِ 
 َأحَضر  أْصَفر  َوأَْرَمد  

 َزق  َأْْحَر  َوْرِديُّ َوأَرْ 
...... د ْورْ   يَ ْفَجر  بَال ْون َأْحَضر 

 فَ َقْلَق ف  َؤِديْ 
َقى بَال ْون أَْربَ َعة  يَ ب ْ

َها ِبق ّوة  أَْمِسك 
F. Metode Pembelajaran  

1. Metode  : Numbered Head Together 

2. Pendekatan  : Scientific Method 

G. Media Dan Alat Pembelajaran 

1. Media  : kertas bernomor dan gambar  

2. Alat   : kertas karton, papan tulis, spidol 

H. Sumber Pembelajar 

Buku Guru dan Siswa Bahasa Arab Kelas V, Lingkungan alam 

sekitar 

I. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi kegiatan Waktu 

Pendahuluan  1. Guru mengucapkan salam dan 

berdoa bersama. 

2. Guru mengajak peserta didik 

memulai pembelajaran dengan 

membaca basmalah bersama-

sama dengan membiasakan 

 

 

15 menit 



Kegiatan Deskripsi kegiatan Waktu 

menggunakan ungkapan bahasa 

Arab:  

  هَيَّا بِنَا نَبْتََذأ ِدَراَستَنَا بِقَِراَءِة اْلبَْسَملَت َمًعا
3. Guru memeriksa kehadiran, 

kerapian berpakaian, dan posisi 

tempat duduk siswa disesuaikan 

dengan kegiatan pembelajaran. 
4. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

5. Guru mengajukan pertanyaan 

secara komunikatif  

pengalaman peserta didik dan 

dikaitkan dengan topik   األَْلَوان. 
Kegiatan Inti Mengamati  

6. Guru membacakan materi 

tentang   األَْلَوان. 
7.  Guru menjelaskan makna kata 

dan kalimat terkait materi 

 .األَْلَوان  
8. Guru menjelaskan makna kata 

dan kalimat terkait materi 

 .األَْلَوان  
9. Guru meminta siswa untuk 

mengamati penjelasan guru. 

Menanya dengan santun 

10. Siswa menanyakan makna 

mufradat (kata) dan kalimat 

yang belum dipahami. 

Mengeksperimen  

11. Siswa mengemukakan isi 

gambar terkait dengan topik. 

12. Siswa menerjemahkan mufradat 

(kata) atau kalimat sederhana 

yang telah dibaca. 

Mengasosiasi  

13. Siswa mulai mengidentifikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 menit 



Kegiatan Deskripsi kegiatan Waktu 

kata dan kalimat sederhana 

terkait dengan topik. 

14. Guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok yang terdiri 

dari 4-5 anggota. Dan setiap 

anggota dari masing-masing 

kelompok diberi nomor 

(misalnya nomor 1, 2, 3, 4, dan 

5). 

15. Guru mengajukan satu 

pertanyaan untuk 

menerjemahkan mufradat atau 

kalimat sederhanana yang 

terkait dengan topik. 

16. Guru memberikan waktu pada 

masing-masing kelompok untuk 

mendiskusikan jawabanya. 

Kemudian siswa mulai 

mendiskusikan jawaban yang 

tepat. 

Mengkomunikasikan 

17. Guru memanggil nomor secara 

acak (misalnya nomor 3) untuk 

memberikan jawabanya, 

kemudian siswa dari masing-

masing kelompok yang 

memiliki nomor yang telah 

disebutkan memberikan 

jawabanya. 

18. Siswa bersama guru 

mengklarifikasikan hasil kinerja 

atau jawaban setiap siswa dari 

masing-masing kelompok. 



Kegiatan Deskripsi kegiatan Waktu 

Kegiatan 

Penutup 

19. Guru memberikan evaluasi 

terkait dengan materi yang 

sudah dipelajari. 

20. Guru menugaskan siswa untuk 

mengerjakan latihan yang 

terdapat pada buku paket. 

21. Guru menginformasikan 

pelajaran selanjutnya. 

22. Guru mengajak siswa untuk 

menutup kegiatan pembelajaran 

dengan hamdalah, dengan 

ungkapan : َِحيَّا بِنَا نَْختَتِم  بِا اْلَحْمَذ لَت 

 

 

 

 

10 Menit 

 

J. Penilaian Hasil Pembelajaran 

1. Sikap 

a. Teknik Penilaian : Observasi 

b. Bentuk Instrumen : Lembar Observasi 

c. Instrumen 

No Nama 
Aspek 

Pengamatan 

Selalu Sering Jarang 
Tidak 

pernah 

4 3 2 1 

1.   Keaktifan dalam 

proses 

pembelajaran baik 

individu maupun 

kelompok. 

    

2.  Kesopanan dalam 

perkataan maupun 

pernuatan. 

    

3.  Kejujuran dalam 

perkataan maupun 

perbuatan.  

    

 

Pedoman penskoran : 
                   

              
  x 100   

2. Pengetahuan  

a. Teknik penilaian : Tes Tulis 

b. Bentuk Instrumen : Essay 



c. Instrumen : 

Sebutkan 5 mufradat dan artinya tentang   ُاأَلْلَوان  yang telah 

kalian ketahui ! 

Sebutkan makna kalimat dibawah ini ! 

 َلْون  الدَّرَّاَجِة َأْحَضر   
 َأَْحد  يَ ْلَبس  الزَّيَّ اْلَمْدَرِسيِّ  

 

Rubrik Penilaian Keterampilan 

No Aspek yang dinilai Skor Skor maksimal 

1 
2 

Ketepatan jawaban  

Ketepatan makna kalimat yang 

diterjemahkan  

10 

 

10 

 

20 

 

Nilai = 
             

 
 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Madrasah  

 

 

 

H. Subiyono, S.Ag., M.Pd.I 

NIP. 19741111 200112 1 002 

 

 Semarang, 14 November 2018 

 

Guru Kelas  

 

 

 

Muhamad Fakhruddin, S.Pd.I 

NIP. 19830324 200501 1 001 
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DAFTAR NILAI TEST DAFTAR NILAI TES 

KELAS EKSPERIMEN KELAS KONTROL 

No Kode Nilai 

 
No Kode Nilai 

1 E-1 90 
 

1 K-1 60 

2 E-2 70 
 

2 K-2 70 
3 E-3 80 

 
3 K-3 90 

4 E-4 70 
 

4 K-4 70 

5 E-5 100 
 

5 K-5 40 

6 E-6 90 
 

6 K-6 70 
7 E-7 80 

 
7 K-7 90 

8 E-8 90 
 

8 K-8 60 

9 E-9 70 
 

9 K-9 70 

10 E-10 100 
 

10 K-10 80 
11 E-11 60 

 
11 K-11 70 

12 E-12 70 
 

12 K-12 50 

13 E-13 50 
 

13 K-13 70 

14 E-14 90 
 

14 K-14 60 
15 E-15 40 

 
15 K-15 90 

16 E-16 80 
 

16 K-16 80 

17 E-17 100 
 

17 K-17 50 

18 E-18 60 
 

18 K-18 70 
19 E-19 70 

 
19 K-19 80 

20 E-20 90 
 

20 K-20 40 

21 E-21 60 
 

21 K-21 80 

22 E-22 90 
 

22 K-22 60 
23 E-23 70 

 
23 K-23 80 

24 E-24 80 
 

24 K-24 70 

25 E-25 100 
 

25 K-25 90 

26 E-26 80 
 

26 K-26 70 
27 E-27 70 

 
27 K-27 50 

28 E-28 100 
 

28 K-28 80 
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No. Soal

1 2 3 4 5

1 UC-1 1 1 1 1 1

2 UC-2 1 1 1 1 1

3 UC-3 1 1 1 1 0

4 UC-4 1 1 1 1 0

5 UC-5 1 1 1 1 1

6 UC-6 1 1 1 1 1

7 UC-7 1 1 1 1 1

8 UC-8 1 1 1 0 1

9 UC-9 1 1 1 1 1

10 UC-10 1 1 1 1 1

11 UC-11 1 1 0 1 1

12 UC-12 1 0 1 1 1

13 UC-13 1 1 0 1 1

14 UC-14 1 1 0 0 0

15 UC-15 1 1 0 0 1

16 UC-16 1 0 0 0 1

17 UC-17 0 0 1 0 1

18 UC-18 1 0 1 0 0

19 UC-19 0 0 0 1 0

20 UC-20 1 1 1 0 0

21 UC-21 1 1 0 0 1

22 UC-22 0 1 0 0 0

23 UC-23 1 0 0 1 0

24 UC-24 1 0 0 0 1

25 UC-25 1 0 0 0 1

26 UC-26 0 0 0 1 0

27 UC-27 1 1 1 0 0

28 UC-28 1 1 1 0 0

29 UC-29 0 0 0 0 0

30 UC-30 0 0 0 0 0

Jumlah 24 19 16 15 17

NamaNo.



  
 

6 7 8 9 10 11

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 0 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 0

1 0 1 1 1 1

1 0 1 0 1 1

1 1 1 1 0 1

1 1 1 1 1 0

1 1 1 1 1 0

1 1 1 0 1 1

1 1 0 1 1 1

1 1 1 0 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 0 1 0

1 0 1 0 1 1

1 1 1 0 1 1

1 0 0 1 0 0

1 1 1 0 0 1

1 0 0 1 1 1

1 0 1 0 1 0

1 1 0 0 1 0

1 0 1 0 0 1

1 0 1 0 0 0

0 0 1 0 1 0

1 0 0 0 1 0

0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 1 0

1 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0

27 17 21 13 22 16



 

Y Y^2

12 13 14 15

1 1 1 1 15 225

1 1 1 1 14 196

1 1 1 1 14 196

1 1 1 1 14 169

1 1 1 1 14 196

1 1 1 0 13 169

1 1 1 1 13 144

1 1 1 1 13 169

1 0 1 1 13 144

1 0 1 1 13 169

0 1 1 1 12 169

1 0 1 1 12 144

0 1 1 1 12 196

1 1 1 1 12 100

1 1 0 1 10 144

1 1 0 1 9 81

1 1 0 0 9 81

1 0 1 1 7 49

0 1 0 1 7 49

0 0 0 0 7 49

0 1 0 0 7 49

1 0 1 1 7 49

0 1 0 0 6 36

0 1 0 0 5 25

0 1 0 0 5 25

0 0 1 0 4 16

0 0 0 0 4 16

0 0 0 0 4 16

1 0 0 1 3 9

0 0 1 0 3 9

18 19 18 19 281 3089



 

Mp 10,33 10,37 11,19 11,73 11,12

Mt 9,37 9,37 9,37 9,37 9,37

p 0,80 0,63 0,53 0,50 0,57

q 0,20 0,37 0,47 0,50 0,43

p/q 4,00 1,73 1,14 1,00 1,31

St 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90

rhitung 0,495 0,337 0,499 0,606 0,513

rtabel Dengan taraf signifikan 5% dan N = 14 di peroleh rtabel =an N=12 diperoleh rtabel =

Kriteria Valid Invalid Valid Valid Valid

B 24 19 16 15 17

JS 30 30 30 30 30

TK 0,80 0,63 0,53 0,50 0,57

Kriteria Mudah Sedang Sedang Sedang Sedang

BA 15 14 11 12 12

BB 9 5 5 3 5

JA 15 15 15 15 15

JB 15 15 15 15 15

D 0,40 0,60 0,40 0,60 0,47

Kriteria Cukup Baik Cukup Baik Baik

Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai

p 0,80 0,63 0,53 0,50 0,57

q 0,20 0,37 0,47 0,50 0,43

p.q 0,16 0,23 0,25 0,25 0,25

n 15

Spq 3,32

S
2

15,232222

r11 0,8381355

Kriteria Reliabel

Kriteria soal

R
e
li
a
b

il
it

a
s

V
a
lid

ita
s

T
in

g
k
a
t 

K
e
s
u
k
a
ra

n
D

a
y
a
 P

e
m

b
e
d
a



 

9,93 11,41 10,95 12,38 10,14 11,38

9,37 9,37 9,37 9,37 9,37 9,37

0,90 0,57 0,70 0,43 0,73 0,53

0,10 0,43 0,30 0,57 0,27 0,47

9,00 1,31 2,33 0,76 2,75 1,14

3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90

0,430 0,599 0,621 0,676 0,327 0,550

0,360

Valid Valid Valid Valid Invalid Valid

27 17 21 13 22 16

30 30 30 30 30 30

0,90 0,57 0,70 0,43 0,73 0,53

Mudah Sedang Sedang Sedang Mudah Sedang

15 13 14 11 13 11

12 4 7 2 9 5

15 15 15 15 15 15

15 15 15 15 15 15

0,20 0,60 0,47 0,60 0,27 0,40

Jelek Baik Baik Baik Cukup Cukup

Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai

0,90 0,57 0,70 0,43 0,73 0,53

0,10 0,43 0,30 0,57 0,27 0,47

0,09 0,25 0,21 0,25 0,20 0,25



 

11,39 10,74 11,39 11,26 (∑y)2 = 78961

9,37 9,37 9,37 9,37 ∑y2 = 3089

0,60 0,63 0,60 0,63 ∑pq = 3,32

0,40 0,37 0,40 0,37

1,50 1,73 1,50 1,73

3,90 3,90 3,90 3,90

0,635 0,461 0,635 0,639

Valid Valid Valid Valid

18 19 18 19

30 30 30 30

0,60 0,63 0,60 0,63

Sedang Sedang Sedang Sedang

13 12 14 14

5 7 4 5

15 15 15 15

15 15 15 15

0,53 0,33 0,67 0,60

Baik Cukup Baik Baik

Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai

0,60 0,63 0,60 0,63

0,40 0,37 0,40 0,37

0,24 0,23 0,24 0,23



 

X*Y

1 2 3 4 5 6 7 8

15 15 15 15 15 15 15 15

14 0 14 14 0 14 14 14

14 14 14 14 14 14 14 14

13 13 13 0 13 13 13 13

14 14 14 14 14 14 14 14

13 13 13 13 13 13 13 13

12 12 0 12 12 12 12 12

13 13 13 13 13 13 13 13

12 12 0 12 12 12 12 12

13 13 13 13 13 13 0 13

13 13 13 13 13 13 0 13

12 0 12 12 12 12 12 0

14 14 14 14 0 14 14 14

10 10 0 0 10 10 10 10

12 12 0 0 0 12 12 12

9 0 0 0 9 9 0 9

0 0 9 0 9 9 9 9

7 7 7 0 0 7 0 0

7 7 0 0 7 7 0 7

7 0 7 0 0 7 0 0

0 0 0 7 0 7 7 7

0 7 0 0 0 7 7 0

6 0 0 6 0 6 0 6

5 0 0 0 5 5 0 5

5 0 0 0 5 0 0 5

0 0 0 4 0 4 0 0

4 4 4 0 0 0 0 0

4 4 4 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 3 0 0

0 0 0 0 0 3 3 0

248 197 179 176 189 268 194 230



 
 

9 10 11 12 13 14 15

15 15 15 15 15 15 15

14 14 14 14 14 14 14

14 0 14 14 14 14 14

13 0 13 13 13 13 13

14 14 0 14 14 14 14

13 13 0 13 0 13 13

0 12 12 0 12 12 12

13 13 0 13 0 13 13

0 12 12 0 12 12 12

13 13 13 13 13 13 0

0 13 13 13 13 13 13

12 12 12 12 0 12 12

14 14 14 14 14 14 14

0 10 0 10 10 0 10

12 12 12 12 12 12 12

0 9 9 9 9 0 9

0 9 9 9 9 0 0

7 7 7 0 0 0 0

0 7 0 0 7 0 0

7 0 0 7 0 7 7

0 0 7 0 7 0 7

0 7 0 7 0 7 7

0 0 6 0 6 0 0

0 0 0 0 5 0 0

0 5 0 0 5 0 0

0 4 0 0 0 4 0

0 4 0 0 0 0 0

0 4 0 0 0 0 0

0 0 0 3 0 0 3

0 0 0 0 0 3 0

161 223 182 205 204 205 214



Lampiran 7b       

         

Perhitungan Validitas Butir Soal Pilihan Ganda

 

 
Perhitungan       

        

  

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk 

butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh 

seperti pada tabel analisis butir soal.    

       

No. Kode 

Bu 

tir  

Soal No.1 

Skor  

Total (Y) 
Y^2 XY 

1 UC-1 1 15 225 15 

2 UC-2 1 14 196 14 

3 UC-3 1 14 196 14 

4 UC-4 1 14 196 14 

5 UC-5 1 14 196 14 

6 UC-6 1 13 169 13 

7 UC-7 1 13 169 13 

8 UC-8 1 13 169 13 

9 UC-9 1 13 169 13 

10 UC-10 1 13 169 13 

Rumus

Keterangan:

= Rata-rata skor total yang menjawab benar pada butir soal

= Rata-rata skor total 

= Standart deviasi skor total

= Proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal

= Proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir soal

Kriteria

Apabila rhitung > rtabel, maka butir soal valid.

Mp

Mt

St

p

q



11 UC-11 1 12 144 12 

12 UC-12 1 12 144 12 

13 UC-13 1 12 144 12 

14 UC-14 1 12 144 12 

15 UC-15 1 10 100 10 

16 UC-16 1 9 81 9 

17 UC-17 0 9 81 0 

18 UC-18 1 7 49 7 

19 UC-19 0 7 49 0 

20 UC-20 1 7 49 7 

21 UC-21 1 7 49 7 

22 UC-22 0 7 49 0 

23 UC-23 1 6 36 6 

24 UC-24 1 5 25 5 

25 UC-25 1 5 25 5 

26 UC-26 0 4 16 0 

27 UC-27 1 4 16 4 

28 UC-28 1 4 16 4 

29 UC-29 0 3 9 0 

30 UC-30 0 3 9 0 

Jumlah 24 281 3089 248 

 

      

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh:

= 248

24

= 10,3333

281

30,00

= 9,37

= 24

30

= 0,8

= 1 - p = 1 - 0,80 = 0,20

2

10,33 -

Mt =
Jumlah skor total 

Banyaknya siswa 

Jumlah skor yang menjawab benar pada no 1

Banyaknya siswa 

=

30

rpbis =

q

St =

281

=

3089 -

30

3,90

9,37 0,80

0,20

0,495

3,90

Jumlah skor total yang menjawab benar pada no 1

Banyaknya siswa yang menjawab benar pada no 1

=

Mp =

p =



Pada taraf signifikansi 5%, dengan N =30, diperoleh rtabel = 0,36.  

Karena rhitung (0,467) > rtabel (0,360), maka dapat disimpulkan 

bahwa butir item tersebut valid     

        

       

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh:

= 248

24

= 10,3333

281

30,00

= 9,37

= 24

30

= 0,8

= 1 - p = 1 - 0,80 = 0,20

2

10,33 -

Mt =
Jumlah skor total 

Banyaknya siswa 

Jumlah skor yang menjawab benar pada no 1

Banyaknya siswa 

=

30

rpbis =

q

St =

281

=

3089 -

30

3,90

9,37 0,80

0,20

0,495

3,90

Jumlah skor total yang menjawab benar pada no 1

Banyaknya siswa yang menjawab benar pada no 1

=

Mp =

p =



Lampiran 7 c 

Perhitungan Uji Reabilitas 

 

Formula:

Keterangan :

k = Banyaknya item

= Proporsi subjek yang menjawab item dengan benar

=

= jumlah hasil perkalian antara p dan q

= standar deviasi dari tes (standat deviasi adalah alat

Dengan menggunakan rumus diatas, diketahui :

= pq1 + pq2 + pq3 '+ . . .+ pq15

= 0,16 + 0,23 + 0,25 '+ . . .+ 0,23

= 3,32

281

30

78961

30

= 3089 - 2632,033 = 457 = 15,23222

30

30 15,23222 - 3,32

29

= 11,92

15,23222

= 1,034483 0,78226 = 0,809234

Pada taraf signifikansi a = 5% dengan n = 30 diperoleh r tabel = 0.36

karena r 11 > r table, maka item soal tersebut reliabel

r11 =
15,23222222

1,034483

30

S2 =
3089 -

S2 =

30

 Proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q = 1-p)

3089 -

30



Lampiran 7d       

         

Perhitungan Tingkat Kesukaran Soal Pilihan Ganda 

 

 
 

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk 

butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh 

seperti pada tabel analisis butir soal.     

Kelompok Atas Kelompok Bawah 

No Kode Skor No Kode Skor 

1 UC-01 1 1 UC-16 1 

2 UC-02 1 2 UC-17 0 

3 UC-03 1 3 UC-18 1 

4 UC-04 1 4 UC-19 0 

5 UC-05 1 5 UC-20 1 

6 UC-06 1 6 UC-21 1 

7 UC-07 1 7 UC-22 0 

8 UC-08 1 8 UC-23 1 

Rumus

Keterangan:

: Indeks kesukaran

: Jumlah peserta didik yang menjawab soal dengan benar

: Jumlah seluruh peserta didik yang ikut tes

P

NP

N

N

N
  P P

Kriteria

0,31 - 0,70 Sedang

Interval IK Kriteria

0,00 - 0,30 Sukar

0,71 - 1,00 Mudah



9 UC-09 1 9 UC-24 1 

10 UC-10 1 10 UC-25 1 

11 UC-11 1 11 UC-26 0 

12 UC-12 1 12 UC-27 1 

13 UC-13 1 13 UC-28 1 

14 UC-14 1 14 UC-29 0 

15 UC-15 1 15 UC-30 0 

Jumlah 15 Jumlah 9 

 

 
Berdasarkan kriteria, maka soal no 1 mempunyai tingkat 
kesukaran soal yang Mudah 
        

        

        

   

15 + 9

= 0,80

P =
30



Lampiran 7e        

Perhitungan Daya Pembeda Soal

 

 

 
Perhitungan       

        

      

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 2, selanjutnya untuk 

butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh 

seperti pada tabel analisis butir soal.    

     
Kelompok Atas Kelompok Bawah 

No Kode Skor No Kode Skor 

1 UC-01 1 1 UC-16 1 

2 UC-02 1 2 UC-17 0 

3 UC-03 1 3 UC-18 1 

4 UC-04 1 4 UC-19 0 

5 UC-05 1 5 UC-20 1 

6 UC-06 1 6 UC-21 1 

7 UC-07 1 7 UC-22 0 

8 UC-08 1 8 UC-23 1 

9 UC-09 1 9 UC-24 1 

1.  Soal Pilihan Ganda

Rumus

Keterangan:

: Daya Pembeda

: Banyaknya peserta didik kelompok atas yang menjawab benar

: Banyaknya peserta didik kelompok bawah yang menjawab benar

: Banyaknya peserta didik kelompok atas 

: Banyaknya peserta didik kelompok bawah

D

BA

BB

JA

JB

B

B

A

A

J

B

J

B
    D 

Kriteria

<

< <

< <

< <

< <

Interval D Kriteria

D 0,00 Sangat jelek

0,40 D 0,70 Baik

0,70 D 1,00 Sangat Baik

0,00 D 0,20 Jelek

0,20 D 0,40 Cukup



10 UC-10 1 10 UC-25 1 

11 UC-11 1 11 UC-26 0 

12 UC-12 1 12 UC-27 1 

13 UC-13 1 13 UC-28 1 

14 UC-14 1 14 UC-29 0 

15 UC-15 1 15 UC-30 0 

Jumlah 15 Jumlah 9 

        

 

        

        

     

Berdasarkan kriteria, maka soal no 1 mempunyai daya pembeda cukup

DP =
15 9

15 15

= 0,40



Lampiran 8a  

       

Uji Normalitas Nilai Ulangan Tengah Semester Kelas Eksperimen 

 

  
Tabel perhitungan Rata-rata dan Simpangan baku 

   

Hipotesis

: Data berdistribusi normal

: Data tidak berdistribusi normal

: 90

: 40

: 50

: 1+3,3 log 28 5,776

: 50 8,333

6

diterima jika 

Pengujian Hipotesis

Nilai maksimum

Nilai minimum

Rentang nilai (R)

Banyaknya kelas (k)

Panjang kelas (P)

Kriteria yang digunakan

Pengujian Hipotesis

 

 

 ^2=∑_( =1)^ ▒〖( _ − _ )〗^2/ _
 

 : 〖 ^2〗_ℎ     <〖 ^2〗_     

≈ 6kelas

≈ 9
=

=

No. X

1 70 0 0

2 90 20 400

3 70 0 0

4 50 -20 400

5 80 10 100

6 70 0 0

7 50 -20 400

8 90 20 400

9 50 -20 400

10 90 20 400

11 80 10 100

 − ̅ 〖( −



  

 

12 40 -30 900

13 60 -10 100

14 80 10 100

15 70 0 0

16 80 10 100

17 50 -20 400

18 80 10 100

19 60 -10 100

20 70 0 0

21 90 20 400

22 70 0 0

23 40 -30 900

24 70 0 0

25 80 10 100

26 70 0 0

27 80 10 100

28 60 -10 100

Jumlah 1940 6000

1940

28

222,2222

S = 14,91        

S =

Simpangan baku (S)

Rata-rata               =
69,29( (∑▒ 

√((∑▒〖〖( − ̅)〗^2 "" 〗)/( −1)) = √(6000/(28−1))

=

 ^2 =



 

 
   

39,5 2,0-           0,4771

40  – 48 0,0588 2 1,6451 0,0766

48,5 1,4-           0,4184

49  – 57 0,1330 4 3,7234 0,0205

57,5 0,8-           0,2854

58  – 66 0,2113 3 5,9163 1,4375

66,5 0,2-           0,0741

67  – 75 0,2357 8 6,6005 0,2967

75,5 0,4           -0,1616

76  – 84 0,1847 7 5,1707 0,6472

84,5 1,0           -0,3463

85 93 0,1016 4 2,8439 0,4699

93,5 1,6           -0,4478

28 2,9485Jumlah

Daftar nilai frekuensi observasi kelas VA

Kelas Bk Luas Daerah _ 〖 (  _  _
〖( _ − 
_ )〗^ / 

Bk

Luas daerah

          

11,0705

Karena X² hitung  < X² tabel, maka data tersebut berdistribusi normal

Nilai               pada luas tabel di bawah lengkung kurva normal standar 

dari O s/d Z

Luas daerah × N

Untuk α = 5% dengan dk = 6- 1 = 5, diperoleh

Keterangan :

Batas kelas bawah - 0,5 atau batas kelas atas + 0,5=

 _ = (  − ̅)/ 

〖 ( 〗_ ) =  _

= 〖 ( 〗_1)−〖 ( 〗_2)
 _ =

 _ =  _ 

〖 ^2〗_     



Lampiran 8b       

   

Uji Normalitas Nilai Ulangan Tengah Semester Kelas Kontrol 

 
Tabel perhitungan Rata-rata dan Simpangan baku 

  

: 83

: 33

: 50

: 1+3,3 log 28 5,776

: 50 8,333

6

Panjang kelas (P)

Rentang nilai (R)

Banyaknya kelas (k)

Hipotesis

: Data berdistribusi normal

: Data tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis

Kriteria yang digunakan

diterima jika 

Pengujian Hipotesis

Nilai maksimum

Nilai minimum

 

 

 ^2=∑_( =1)^ ▒〖( _ − _ )〗^2/ _ 

 : 〖 ^2〗_ℎ     <〖 ^2〗_     

≈ 6kelas

≈ 9
=

=

No. X

1 52 -12 144

2 68 4 16

3 76 12 144

4 72 8 64

5 62 -2 4

6 68 4 16

7 74 10 100

8 52 -12 144

9 48 -16 256

10 34 -30 900

11 76 12 144

 − ̅ 〖( −



  

  

12 64 0 0

13 74 10 100

14 48 -16 256

15 74 10 100

16 72 8 64

17 33 -31 961

18 42 -22 484

19 40 -24 576

20 74 10 100

21 83 19 361

22 62 -2 4

23 52 -12 144

24 83 19 361

25 83 19 361

26 76 12 144

27 62 -2 4

28 83 19 361

Jumlah 1787 6313

1787

28

233,8148

S = 15,29        

Simpangan baku (S)

S =

Rata-rata               =
63,82( (∑▒ )/ = 

√((∑▒〖〖( − ̅)〗^2 "" 〗)/( −1)) = √(6313/(28−1))

=

 ^2 =



  

  

29,5 2,2-           0,4876

30  – 38 0,0365 2 1,0210 0,9386

38,5 1,7-           0,4511

39  – 47 0,0940 2 2,6330 0,1522

47,5 1,1-           0,3571

48  – 56 0,1731 5 4,8479 0,0048

56,5 0,5-           0,1840

57  – 65 0,2277 4 6,3747 0,8846

65,5 0,1           -0,0437

66  – 74 0,2138 8 5,9869 0,6769

74,5 0,7           -0,2575

75 83 0,1434 7 4,0157 2,2177

83,5 1,3           -0,4009

28 4,8748Jumlah

Daftar nilai frekuensi observasi kelas VB

Kelas Bk Luas Daerah _ 〖 (  _  _
〖( _ − 
_ )〗^ / 

Bk

Luas daerah

11,0705

Keterangan :

Luas daerah × N

Untuk α = 5% dengan dk = 6- 1 = 5, diperoleh

Karena X² hitung  < X² tabel, maka data tersebut berdistribusi normal

Batas kelas bawah - 0,5 atau batas kelas atas + 0,5

Nilai               pada luas tabel di bawah lengkung kurva normal standar 

dari O s/d Z

=

 _ = (  − ̅)/ 

〖 ( 〗_ ) =  _

= 〖 ( 〗_1)−〖 ( 〗_2)
 _ =

 _ =  _ 

〖 ^2〗_     =



Lampiran 8c      

      

Uji Homogenitas Tahap Awal 

 

 
 

Tabel penolong homogenitas 

No. 
Kelas 

Eksperimen Kontrol 
1 70 52 

2 90 68 

3 70 76 

4 50 72 

5 80 62 

6 70 68 

7 50 74 

8 90 52 

9 50 48 

10 90 34 

11 80 76 

12 40 64 

13 60 74 

14 80 48 

15 70 74 

16 80 72 

17 50 33 

Untuk menguji homogenitas digunakan rumus :

Ho diterima apabila 

 =(               )/(               )

 < _(1/2  ( _1, _2))

Daerah 
penerimaan Ho



18 80 42 

19 60 40 

20 70 74 

21 90 83 

22 70 62 

23 40 52 

24 70 83 

25 80 83 

26 70 76 

27 80 62 

28 60 83 

∑ 1940 1787 
N 28 28 

  69,29 63,82 
  221,69 233,78 
  14,89 15,29 

 

  
    

233,78

221,69

1,05

Pada dengan :

dk pembilang = n-1 = 28-1 = 27

dk penyebut = n-1 = 28-1 = 27

1,90482

1,05 1,90482

Karena maka dapat disimpulkan

bahwa kedua kelas mempunyai varians yang sama (Homogen)

Berdasarkan tabel diperoleh:

(0,05;27;27) =

 _ℎ     

 _ℎ     

∝=5%

 _     

 _ℎ     < _   

Daerah 
penerimaan 

Ho

 

𝑺
^
  
𝑺 



Lampiran 8d       

    

UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA NILAI ULANGAN 

TENGAH SEMESTER KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS 

KONTROL

 

= rata-rata kelas eksperimen

= rata-rata kelas kontrol

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

dengan

Sumber VA

Jumlah 1940

n 28

69,29

221,69

14,89

(28-1) 221,69 233,78

28 28 − 2

227,7374

15,09

69,29 − 63,82

1 1

28 28

2,048

2,024 1,35

63,82

Uji Hipotesis

Hipotesis

VB

1787

28

Ho diterima apabila 

Karena t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa rata-

rata kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai persamaan rata-rata.

Pada                     dengan dk = 28+ 28 - 2 = 54 diperoleh  

Berdasarkan rumus diatas diperoleh

233,78

15,29

(28-1)

15,09

1,35

 _0= _1≤ _2

 _1= _1> _2

 =( ̅_1− ̅_2)/( √(1/ _1 +1/ _2 ))

 ^2=(( _1−1) 〖 _1〗^2+( _2−1)〖 _2〗^2)/( _1+ _2−2)

 ̅

𝑺
𝑺

 ^2 = +

+
 ^2=
 =

 =

+

=

∝=5%  _((0,05)(28))=

 < _((1− )( 1+ 2−2))

Daerah 
penerimaan Ho

Daerah 
penerimaan Ho

 

 



Lampiran 9a  

       

Uji Normalitas Nilai Akhir Kelas Eksperimen 

 
Tabel perhitungan Rata-rata dan Simpangan baku 

 

: 100

: 40

: 60

: 1+3,3 log 28 5,776

: 60 10,000

6

Rentang nilai (R)

Banyaknya kelas (k)

Hipotesis

: Data berdistribusi normal

: Data tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis

Kriteria yang digunakan

diterima jika 

Pengujian Hipotesis

Nilai maksimum

Nilai minimum

Panjang kelas (P)

 

 

 ^2=∑_( =1)^ ▒〖( _ − _ )〗^2/ _ 

 : 〖 ^2〗_ℎ     <〖 ^2〗_     

≈ 6kelas

≈ 9
=

=

No. X

1 90 11,5 132,25

2 70 -8,5 72,25

3 80 1,5 2,25

4 70 -8,5 72,25

5 100 21,5 462,25

6 90 11,5 132,25

7 80 1,5 2,25

8 90 11,5 132,25

9 70 -8,5 72,25

10 100 21,5 462,25

11 60 -18,5 342,25

 − ̅ 〖( − ̅)〗^ 



 

 

12 70 -8,5 72,25

13 50 -28,5 812,25

14 90 11,5 132,25

15 40 -38,5 1482,25

16 80 1,5 2,25

17 100 21,5 462,25

18 60 -18,5 342,25

19 70 -8,5 72,25

20 90 11,5 132,25

21 60 -18,5 342,25

22 90 11,5 132,25

23 70 -8,5 72,25

24 80 1,5 2,25

25 100 21,5 462,25

26 80 1,5 2,25

27 70 -8,5 72,25

28 100 21,5 462,25

Jumlah 2200 6943

2200

28

257,1481

S = 16,04        

Rata-rata               =
78,57

Simpangan baku (S)

S =

( (∑▒ )/ = 

√((∑▒〖〖( − ̅)〗^2 "" 〗)/( −1)) = √(6943/(28−1))

=

 ^2 =



 
 

 

39,5 2,4-           0,4926

40  – 50 0,0326 2 0,9127 1,2952

50,5 1,8-           0,4600

51  – 61 0,1035 3 2,8986 0,0035

61,5 1,1-           0,3565

62  – 72 0,2090 7 5,8507 0,2258

72,5 0,4-           0,1475

73  – 83 0,2682 5 7,5103 0,8390

83,5 0,3           -0,1207

84  – 94 0,2190 6 6,1323 0,0029

94,5 1,0           -0,3397

95 105 0,1137 5 3,1844 1,0351

105,5 1,7           -0,4535

28 3,4015

Daftar nilai frekuensi observasi kelas Eksperimen

Kelas Bk Luas Daerah

Jumlah

 _ 〖 ( 〗_( ))  _  _ 〖( _ − _ )〗^ 
/ _ 

Bk

Luas daerah

11,0705

Luas daerah × N

Untuk α = 5% dengan dk = 6- 1 = 5, diperoleh

Karena X² hitung  < X² tabel, maka data tersebut berdistribusi normal

Batas kelas bawah - 0,5 atau batas kelas atas + 0,5

Nilai               pada luas tabel di bawah lengkung kurva normal standar 

dari O s/d Z

Keterangan :

=

 _ = (  − ̅)/ 

〖 ( 〗_ ) =  _

= 〖 ( 〗_1)−〖 ( 〗_2)
 _ =

 _ =  _

〖 ^2〗_     =



Lampiran 9b  

Uji Normalitas Nilai Akhir Kelas Kontrol 

 
Tabel perhitungan Rata-rata dan Simpangan baku 

 
 

: 90

: 40

: 50

: 1+3,3 log 28 5,776

: 50 8,333

6

Kriteria yang digunakan

Hipotesis

: Data berdistribusi normal

: Data tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis

diterima jika 

Pengujian Hipotesis

Nilai maksimum

Nilai minimum

Rentang nilai (R)

Banyaknya kelas (k)

Panjang kelas (P)

 

 

 ^2=∑_( =1)^ ▒〖( _ − _ )〗^2/ _ 

 : 〖 ^2〗_ℎ     
<

〖 ^2〗_     

≈ 6kelas

≈ 9
=

=

No. X

1 60 -9,3 86,49

2 70 0,7 0,49

3 90 20,7 428,49

4 70 0,7 0,49

5 40 -29,3 858,49

6 70 0,7 0,49

7 90 20,7 428,49

8 60 -9,3 86,49

9 70 0,7 0,49

10 80 10,7 114,49

11 70 0,7 0,49

 − ̅ 〖( − ̅)〗^ 



 

 

12 50 -19,3 372,49

13 70 0,7 0,49

14 60 -9,3 86,49

15 90 20,7 428,49

16 80 10,7 114,49

17 50 -19,3 372,49

18 70 0,7 0,49

19 80 10,7 114,49

20 40 -29,3 858,49

21 80 10,7 114,49

22 60 -9,3 86,49

23 80 10,7 114,49

24 70 0,7 0,49

25 90 20,7 428,49

26 70 0,7 0,49

27 50 -19,3 372,49

28 80 10,7 114,49

Jumlah 1940 5585,72

1940

28

206,8785

S = 14,38        

Simpangan baku (S)

Rata-rata               =
69,29

S =

( (∑▒ )/ = 

√((∑▒〖〖( − ̅)〗^2 "" 〗)/( −1)) = √(    ,72/(28−1))

=

 ^2



 

 
 

 

 

 

 

 

39,5 2,1-           0,4808

40  – 48 0,0550 2 1,5407 0,1369

48,5 1,4-           0,4258

49  – 57 0,1321 3 3,6979 0,1317

57,5 0,8-           0,2937

58  – 66 0,2169 4 6,0742 0,7083

66,5 0,2-           0,0768

67  – 75 0,2439 9 6,8301 0,6894

75,5 0,4           -0,1671

76  – 84 0,1878 6 5,2577 0,1048

84,5 1,1           -0,3549

85 93 0,0989 4 2,7703 0,5458

93,5 1,7           -0,4539

28 2,3169

Daftar nilai frekuensi observasi kelas Kontrol

Kelas Bk Luas Daerah

Jumlah

 _ 〖 ( 〗_( ))  _  _ 
〖( _ − _ )〗^ 
/ _ 

Bk

Luas daerah

          

11,0705

Batas kelas bawah - 0,5 atau batas kelas atas + 0,5

Keterangan :

Karena X² hitung  < X² tabel, maka data tersebut berdistribusi normal

Nilai               pada luas tabel di bawah lengkung kurva normal standar 

dari O s/d Z

Luas daerah × N

Untuk α = 5% dengan dk = 6- 1 = 5, diperoleh

=

 _ = (  − ̅)/ 

〖 ( 〗_ ) =  _ 

= 〖 ( 〗_1)−〖 ( 〗_2)
 _ =

 _ =  _ 

〖 ^2〗_     =



Lampiran 9c      

      

Uji Homogenitas 

Tahap Akhir 

  

Tabel penolong homogenitas 

No. 
Kelas 

Eksperimen Kontrol 
1 90 60 

2 70 70 

3 80 90 

4 70 70 

5 100 40 

6 90 70 

7 80 90 

8 90 60 

9 70 70 

10 100 80 

11 60 70 

12 70 50 

13 50 70 

14 90 60 

15 40 90 

16 80 80 

17 100 50 

Untuk menguji homogenitas digunakan rumus :

Ho diterima apabila 

 =(               )/(               )

 < _(1/2  ( _1, _2))

Daerah 
penerimaan Ho



18 60 70 

19 70 80 

20 90 40 

21 60 80 

22 90 60 

23 70 80 

24 80 70 

25 100 90 

26 80 70 

27 70 50 

28 100 80 

∑ 2200 1940 
N 28 28 

  78,57 69,29 
  257,14 206,88 
  16,04 14,38 
  

 
  𝑺^  
𝑺 



Lampiran 9d       

    

UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA NILAI POST-TEST 

KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL 

 

= rata-rata kelas eksperimen

= rata-rata kelas kontrol

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

dengan

Kelas Eksperimen

Jumlah 2200

n 28

78,57

257,14

16,04

(28-1) 257,14 206,88

28 28 − 2

232,0106

15,23

78,57 − 69,29

1 1

28 28

2,048

2,024 2,28

Karena t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, maka dapat disimpulkan bahwa rata-

rata kelas eksperimen lebih baik dari pada rata-rata kelas kontrol.

Pada                     dengan dk = 28 + 28 - 2 = 54 diperoleh  

Berdasarkan rumus diatas diperoleh

206,88

14,38

(28-1)

15,23

2,28

69,29

Uji Hipotesis

Hipotesis

Kontrol

1940

28

Ho diterima apabila 

 _0= _1≤ _2

 _1= _1> _2

 =( ̅_1− ̅_2)/( √(1/ _1 +1/ _2 ))

 ^2=(( _1−1) 〖 _1〗^2+( _2−1)〖 _2〗^2)/( _1+ _2−2)

 ̅

𝑺
𝑺

 ^2 = +

+
 
 =

 =

+

=

∝=5%  _((0,05)(28))=

 < _((1− )( 1+ 

Daerah 
penerimaan Ho

Daerah 
penerimaan Ho

 

 



 Lampiran 10 

Lembar Observasi Kegiatan Pembelajaran Maharah Qira'ah  

Menggunakan Metode Numbered Head Together (NHT) 

Berilah tanda checklist () pada kolom "Ya" apabila aspek yang 

diamati muncul 

Dan berilah tanda checklist () pada kolom "Tidak" apabila aspek 

yang diamati tidak muncul 

Serta tuliskan deskripsi mengenai aspek yang diamati di dalam kolom 

"Keterangan" jika diperlukan.  

 
No Kegiatan pembelajaran Ya Tidak Keterangan 

1. Kegiatan pembelajaran 

maharah Qira'ah dilakukan 

dengan menggunakan 

metode NHT. 

   

2. Kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan RPP yang 

telah dibuat. 

   

3. Pembelajaran fokus dan 

banyak menekankan pada 

keterampilan atau maharah 

qira'ah. 

  Guru lebih 

menekankan pada 

pemahaman mufradat 

dan kalimat 

sederhana. 

4. Guru menjelaskan materi 

terkait topik, dan meminta 

siswa untuk mengamati 

penjelasan guru. 

  Siswa di kelas 

tampak antusias 

karena disamping 

guru membacakan 

materi qira'ah, siswa 

juga ditunjuk untuk 

membaca. 

5.  Siswa mengidentifikasi kata 

dan kalimat sederhana 

terkait dengan topik. 

  Siswa 

mengidentifikasi kata 

dan kalimat 

sederhana yang telah 

disajikan oleh guru. 

6. Guru membagi kelas 

menjadi beberapa 

kelompok. 

  Satu kelas terdiri dari 

dari tujuh kelompok, 

dengan satu 

kelompok terdiri 



No Kegiatan pembelajaran Ya Tidak Keterangan 

empat anggota/siswa.  

7. Guru memberikan nomor 

kepada setiap siswa dari 

masing-masing kelompok 

  Setiap siswa 

mempunyai nomor 

yang sesuai dengan 

jumlah anggota 

kelompoknya. 

8. Setelah semua anggota 

mendapatkan nomor, guru 

mengajukan pertanyaan 

terkait tentang materi 

Qira'ah yang telah 

disampaikan. 

  Pertanyaan sesuai 

dengan materi atau 

topik yang telah 

disampaikan. 

9. Guru memberikan waktu 

kepada siswa untuk 

mendiskusikan jawaban 

yang tepat dengan 

kelompoknya masing-

masing. 

  Bagi kelompok yang 

paling cepat dan tepat 

memberikan jawaban 

mendapatkan poin. 

10. Siswa berdiskusi dengan 

kelomponya masing-masing 

sesuai dengan waktu yang 

diberikan oleh guru. 

  Siswa mampu 

berdiskusi dengan 

antusias bersama 

kelompoknya 

masing-masing, 

karena dibatasi 

dengan waktu dan 

kelompok yg paling 

cepat dan tepat 

menjawab akan 

mendapatkan poin. 

11. Guru memanggil nomor 

secara acak sebagai 

perwakilan masing-masing 

kelompok untuk 

memberikan jawabanya. 

  Nomor yang 

dipanggil adalah 

yang berhak 

memberikan 

jawaban.  

 12. Guru bersama siswa 

mengoreksi dan 

mengklarifikasikan jawaban 

dari hasil diskusi masing-

masing kelompok. 

  Bagi kelompok yang 

menjawab salah guru 

memberikan 

klarifikasi. 

13. Guru memberikan reward   Kelompok yang 



No Kegiatan pembelajaran Ya Tidak Keterangan 

bagi kelompok yang 

jawabannya paling tepat. 

mendapatkan reward 

adalah  3 kelompok 

dengan poin tertinggi.  

14. Guru memberikan evaluasi 

terkait dengan materi yang 

sudah dipelajari. 

   

 

 



Lampiran 11 

 

FOTO-FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 KELAS EKSPERIMEN 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



KELAS KONTROL 

 

 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

 



 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 السيرةُالذاتية
 

 : نصحة زيادة الغنية  االسم
 ٜٜٙٔيناير  ٕٗ: جفارا،  املكان وتاريخ امليالد

 جفارا تاىونان نڠا: مانِت العنوان احلايل
 : أْحد سالمت  اسم األب
 : نداع احلسنة  اسم األم

 ٜٕٖ٘ٓٙٓٓٗٔ:  رقم الطالبة 
 : علوم الِتبية والتدريس يف قسم تعليم اللغة العربية الكلية والقسم

 ٜٕٙٙٔٙٓٓٚ٘ٛٓ:  رقم اهلاتف
  nushahziadatul24@gmail.com: بريد اإلليكِتوين

 :  السيرةُالتربوية
 (ٕٛٓٓ) نتيڠان اتهوانن جفارااملدرسة اإلبتدائية "إعانة اْلري" ما .ٔ
 (3122ان تراڠكيل فاطي )ڮوايڠاملدرسة الثناوية "روضة العلوم"   .ٕ

 (ٕٗٔٓ) ڮوايڠان تراڠكيل فاطيروضة العلوم"  املدرسة امعامية " .ٖ
 (ٕٗٔٓ) ڮوايڠان تراڠكيل فاطيروضة العلوم"  "معهد  .ٗ
 ( ٕٙٔٓ) ڠاإلسالمية احلكومية ْسارا ڠاسا وايلمعهد  .٘


