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شعار

"ادع اىل ةبيل ربك ابحلكمة والموعظة احلسنة وجادلم ابلت هي احسن ان ربك هو اعلم بن
ضل عن ةبيله وهو اعلم ابلمهتردين"
﴿النحل﴾961:
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إهرداء
إىل والردي فراةيم ووالرديت فتماويت

املعلم األول الذي تلقيت يديه الكرميتني أول الصدق والوفاء
وعرفت يف نفسه السمحة الطيبة وسالمة الطوية ونقاء الضمري
تقدمة إجالل واحرتام.

إىل أةاتذي الذي أدين لم ابلكثري
تقدرا وإجالال.

اىل من هم عنردي يف مقام االبن واالبنة
مودة وتقديراورغبة يف التقدم العلمي

إىل الذين يؤمنون أبن النحو العريب مل ينضج ومل حيرتق والذين مل يؤمنوا
إىل الذين حيرصون على اللغة العربية حرصهم على وجود األمة وبقائها رةل حضارة
أةهمت وتسهم خردمية اإلنسان

جزاكم هللا خريا كثريا اىل والردي ووالرديت واةاتذي واألصردقاء

و
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كلمة الشكر والتقردير
بسم هللا الرمحن الرحيم
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
احلمد هلل على كل حال ,وأشكره على فضله املتوال ,وأسأله جزيل النول ,والثبات يف احلال
واملآل ,وأصلي وأسلم على خري الصابرين ,وعلى آله وأصحابه الغر امليامني .والتابعني ومن تبعهم
إبحسان إىل يوم الدين ,أما بعد.
وقد من هللا على ابالنتهاءمن إعداد هذا البحث ,فله أهلج ابحلمد والثناء فلك احلمد اي ريب
حىت ترضى ,على جزاي نعمائك وعظيم عطائك ويسرفين بعد محد هللا تعال ,أن أتقدم ابالشكر والتقدير
والعرفان للذين كان هلم فضل يف خروج من هذا البحث إىل حري الوجود ومل يبخل أحدهم بشيئ
طلبت ,ومل يكن حيدهم إال العمل اجلاد املخلص .منهم :
 .1مساحة األستاذ الدكتور احلاج سعيدي املاجستري ,مدير جامعة سلطان طه سيف الدين اإلسالمية
احلكومية جامىب
 .2مساحة الدكتور اجلاجه فضيلة املاجستري ,عميد كلية الرتبية والتعليم جامعة سلطان طه سيف الدين
اإلسالمية احلكومية جامىب
 .3مساحة الدكتور بودي نسجااي املاجستري ابالانبة عن رئس التعليم اللغة العربية جامعة سلطان طه
سيف الدين اإلسالمية احلكومية جامىب
 .4مساحة الدكتور حممد قدري املاجستري ابال انبة عن سيكريتري التعليم اللغة العربية جامعة سلطان
طه سيف الدين اإلسالمية احلكومية جامىب
 .5مساحة راسدين املاجسرت و أرما ماريتا املاجستري ,املشرف األول والثاين الذان أفادا الباحث علميا
وعمليا ووجه خطواته يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت االنتهاء منه,
فلهما من هللا خري اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكر والتقدير.
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
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مستخلص البحث
ألف شهر (ت.أ ،6262 )929621.تطبيق طريقة  SQ3Rيف ارتفاع مهارة القراءة يف تعلم
اللغة العربية يف مدرسة الثانوية جوهر اإلحسان يف مدينة جاميب.
املشرف األول  :راسدين املاجستري ,املشرفة الثانية  :ارما ماريتا املاجستري.
هتدف هذه الدراسة إىل حتديد مهارة القراءة لدى الطالب ابستخدام طريقة  SQ3Rيف مدرسة
الثانوية جوهر اإلحسان جاميب.
هذا البحث عبارة عن حبث كمي  ،وتصميم البحث املستخدم هو تصميم االختبار القبلي-البعدي
من جمموعة واحدة مع موضوعات البحث جلميع طالب الفصل الثامن مدرسة الثانوية جوهر اإلحسان
مدينة جاميب  ،ويتم أخذ العينات ابستخدام أخذ العينات العشوائية بشكل عشوائي أو عشوائي .مجع
البياانت ابستخدام توثيق دراسة مالحظة االختبار.
مت احلصول على نتائج دراسة إجادة القراءة يف تعلم اللغة العربية يف الصف الثامن لطالب مدرسة
الثانوية جوهراإلحسان دون تطبيق طريقة  SQ3Rمبتوسط قيمة نتائج اختبار إتقان القراءة البالغ
 43.33ابحنراف معياري قدره  29.502وبفارق  .144.442مع فئة النتيجة أي كان هناك 4
جدا بنسبة  6 ، ٪33.4أشخاص يف الفئة املنخفضة بنسبة ، ٪59.9
أشخاص يف الفئة منخفضة ً
شخص واحد يف الفئة املتوسطة مع نسبة  ، ٪3.3بينما يف الفئة العليا ال يوجد طالب  ،يوجد شخص
جدا بنسبة .٪3.3
واحد يف الفئة العالية ً
ويف الوقت نفسه  ،يتم احلصول على مهارة القراءة يف تعلم اللغة العربية يف الفصل الثامن لطالب
مدرسة الثانوية جوهراإلحسان مع تطبيق طريقة  SQ3Rمبتوسط نتيجة اختبار إجادة القراءة 21.62
احدا يف
مع احنراف معياري قدره  13.321وفارق  .161.313مع فئة النتيجة أي أن هناك
شخصا و ً
ً
الفئة املنخفضة بنسبة  3 ، ٪3.4أشخاص يف الفئة املتوسطة بنسبة  5 ، ٪25أشخاص يف الفئة

جدا
جدا بنسبة  ، ٪25بينما يف الفئة منخفضة ً
العالية بنسبة  3 ، ٪6 ، 41أشخاص يف فئة عالية ً

ال يوجد طالب.
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هناك درجة قيمة معنوية  ،وهي سعر  t = -6.425 df = 11و  2( .sigطرف) أو قيمة = p
 ، 0.000 <0.05مما يعين أن قيمة األمهية أصغر من مستوى اخلطأ أو مت رفض  .H0لذلك ميكن
االستنتاج أن هناك اختالفات يف تطبيق طريقة  SQ3Rعلى مهارة القراءة يف تعلم اللغة العربية لدى
طالب الصف الثامن يف مدرسة الثانوية جوهراإلحسان مدينة جاميب.
الكلمات األةاةية :تطبيق الطريقة  ، SQ3Rمهارة القراءة  ،تعليم اللغة العربية
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مستخلص ابللغة اإلنردونسية
Alpi sahrin (TA.161269),2020. Penerapan metode SQ3R (Survey, Question, Read, Recite,
Review) untuk meningkatkan kemahiran membaca pada pembelajaran bahasa arab di
madrasah tsanawiyah jauharul ihsan kota jambi.
Pembimbing : 1) Rasidin, S.Ag, M.Ag 2) Arma Mareta,Lc, M.Ed
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketrampilan membaca siswa dengan menggunakan
metode SQ3R di Madrasah Tsanawiyah jauharul ihsan Kota Jambi
Penelitian ini merupakan Penelitian Kuantitatif, Desain penelitian yang digunakan adalah OneGroup Pretest-Posttest Design dengan subjek penelitian seluruh siswa kelas VIII Madrasah
Tsanawiyah jauharul ihsan Kota jambi, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan
random sampling pengambilan sampling secara random atau tanpa pandang bulu.
Pengumpulan data menggunakan metode Tes Obsevasi Studi Dokumentasi.
Hasil penelitian Kemahiran membaca pada pembelajaran bahasa Arab pada peserta didik kelas
VIII MTs jauharul ihsan tanpa penerapan metode SQ3R yaitu diperoleh nilai rata-rata hasil tes
Kemahiran membaca sebesar 43,33 dengan standar deviasi 20,597 dan varians 144,447.
Dengan kategori skor yaitu terdapat 4 orang pada kategori sangat rendah dengan persentase
33,4%, 6 orang pada kategori rendah dengan persentase 50,0%, 1 orang pada kategori sedang
dengan persentase 8,3%, sedangkan pada kategori tinggi tidak terdapat siswa, 1 orang pada
kategori sangat tinggi dengan persentase 8,3%.
sedangkan Kemahiran membaca pada pembelajaran bahasa arab pada peserta didik kelas
VIII MTs jauharul ihsan dengan penerapan metode SQ3R yaitu diperoleh nilai rata-rata hasil
tes Kemahiran membaca sebesar 71,67 dengan standar deviasi 13,371 dan varians 161,818.
Dengan kategori skor yaitu terdapat 1 orang pada kategori rendah dengan persentase 8,4%, 3
orang pada kategori sedang dengan persentase 25%, 5 orang pada kategori tinggi dengan
persentase 41,6%, 3 orang pada kategori sangat tinggi dengan persentase 25%, sedangakan
pada kategori sangat rendah tidak terdapat siswa.
Terdapat skor nilai signifikan yaitu diperoleh harga t = -6,425 df =11 dan sig. (2 tailed) atau pvalue = 0,000 < 0,05, artinya nilai signifikansi lebih kecil dari taraf kesalahan atau H0 ditolak.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penerapan metode SQ3R terhadap
kemahiran memabaca dalam pembelajaran Bahasa Arab pada peserta didik kelas VIII MTs
Jauharul ihsan Kota Jambi.
Kata Kunci : Pnerapan Metode SQ3r, Ktrampilan Membaca, Pelajaran Berbahasa Arab
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الباب االول
مقردمة
أ .خلفية البحث
الطريقة هي إحدى االسرتاتيجيات أو األساليب اليت يستخدمها املعلم يف عملية التعلم املراد حتقيقها ،
فكلما زادت دقة الطريقة اليت يستخدمها املعلم  ،كان التعلم أفضل .ووف ًقا (انان سجاان")26:2995,طريقة التعلم

هي الطريقة اليت يستخدمها املعلم يف إقامة عالقات مع الطالب أثناء التدريس".

طريقة التعلم هي ختطيط كامل ،نظام وكيفية عرض املوضوع .يتم تنفيذ طرق التعلم ابنتظام وبشكل تدرجيي
بطرق خمتلفة لتحقيق أهداف معينة يف ظل ظروف خمتلفة.
طرق التعلم مطلوبة يف املدارس  ،خاصة للتعلم يف الفصل .جيادل (فوفوه و صربي س )2919,أبنه كلما
زادت دقة الطريقة املستخدمة من قبل املعلم يف التدريس  ،زادت فعاليتها يف حتقيق أهداف التعلم.
قادرا على إتقان ظروف الفصل الدراسي من أجل خلق جو
نظرا ألن طاقم تعليم املعلم جيب أن يكون ً
ً
تعليمي لطيف  ،إلنتاج عملية تعلم جيدة  ،حيتاج املعلم إىل طريقة تعلم جيدة  ،واليت ميكن أن يكون هلا أتثري إجيايب
على نتائج تعلم الطالب  ،وابلتايل فإن قدرة املعلم على تطبيق الطريقة مطلوبة التعلم الذي يتوافق مع خصائص
الطالب.
ابلنسبة للمواد العربية وخاصة تعلم القراءة ميكنك استخدام طريقة (، SQ3Rاسرب-اسأل-اقرأ-
أعدالصياغة-راجع) .ألن هذه الطريقة ميكن أن تنشط الطالب وجتعل الطالب قراء نشيطني ويتم توجيههم إىل
اجلوهر أو احملتوى الرئيسي الضمين أو الضمين يف القراءة.
يتم تعلم مهارة القراءة للطالب يف الفصل الثامن جوهراإلحسان يف مدينة جاميب ابستخدام طريقة احملاضرة
 ،وغالبًا ما يتم تعيني الطالب فقط لقراءة الكتب مث العمل على األسئلة اليت مت تقدميها .ال يزال استخدام أسلوب
احملاضرة الذي يستخدمه املعلم يف تعلم مهارات القراءة رتيبًا  ،مما يتسبب يف إصابة الطالب ابمللل  ،وتصبح عملية
التدريس والتعلم أقل فعالية .ينتج عن هذا أن الطالب أقل و ًلعا أبنشطة القراءة حبيث تكون قدرهتم يف مهارات
جدا.
القراءة منخفضة ً
من أجل حتسني كفاءة القراءة لدى الطالب  ،جيب توفري احللول .من بينها طريقة  .SQ3Rكإحدى
الطرق املستخدمة لقراءة الكتب املدرسية ومواد القراءة األخرى يف جمال املعرفة واسرتاتيجيات لتذكر املواد اليت متت
قراءهتا .املراحل هي اسرب  ،السؤال  ،القراءة  ،اعدالصياغة ،املراجعة .بناءً على شرح اخللفية أعاله  ،سيجري
كلية الرتبية و التعليم جامعة سلطان طه سيف الدين اإلسالمية احلكومية جاميب
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الكاتب حبثًا بعنوان "تطبيق طريقة  SQ3Rيف ارتفاع مهارة القراءة يف تعلم اللغة العربية اباملدرسة الثانوية جوهر
اإلحسان جاميب".
ب .حترديرد املشكلة
بناءً على خلفية املشكلة أعاله  ،ميكن حتديد حتديد املشكالت اليت حتدث  ،وهي اخنفاض االهتمام
ابلقراءة لدى طالب املدارس الثانوية  ،والقدرة املنخفضة على القراءة والفهم لدى الطالب  ،واحلاجة إىل تطبيق
طريقة القراءة  SQ3Rعلى طالب الصف الثامن من املدرسة جوهر اإلحسان يف املدينة جنيب وف ًقا لكفاءة
املناهج الدراسية لعام .2913
ج .حترديرد البحث
استنادا إىل حتديد املشكلة أعاله  ،فإن املشكالت اليت تنشأ معقدة للغاية حبيث حتتاج إىل أن تكون
ً
حمدودة .هدف هذه املشكلة هو أن مناقشة املشكلة ليست واسعة للغاية .ولذلك  ،فإن املشكلة اليت يتعني التحقيق
فيها فيما يتعلق بتطبيق طريقة  SQ3Rيف ارتفاع مهارة القراءة يف التعليم اللغة العربية لطالب الصف الثامن
املدرسة الثانوية جوهر اإلحسان يف مدينة جاميب
د .مشكلة البحث
 .1كم النتيجة مهارة القراءة يف تعلم اللغة العربية دون تطبيق طريقة  SQ3Rعلى طالب الصف الثامن يف
املدرسة الثانوية جوهر اإلحسان مدينة جاميب؟
 .2كم النتيجة مهارة القراءة يف تعلم اللغة العربية من خالل تطبيق طريقة  SQ3Rعلى طالب الصف
الثامن يف املدرسة الثانوية جوهر اإلحسان مدينة جاميب؟
 .3ما مدى أمهية درجة مهارة القراءة للطالب قبل وبعد تطبيق طريقة SQ3R؟
ه .أهرداف البحث
 .1ملعرفة وصف مهارة القراءة يف تعلم اللغة العربية دون تطبيق طريقة  SQ3Rلطالب الصف الثامن
من املدرسة الثانوية جوهر اإلحسان جاميب
 .2ملعرفة وصف مهارة القراءة يف تعلم اللغة العربية من خالل تطبيق طريقة  SQ3Rلطالب الصف
الثامن من املدرسة الثانوية جوهر اإلحسان جاميب
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و .فوئرد البحث
بناءً على األهداف املراد حتقيقها  ،من املتوقع أن تقدم نتائج هذه الدراسة منافع لألطراف املعنية .الفوائد
املتوقعة هي:
 .1للمدارس:
أ) من املتوقع أن يكون هذا البحث مسامهة فكرية يف حتسني جودة التعلم وخاصة املوضوعات
العربية.
 .2للمعلمني:
أ) ميكن للمعلمني استخدام طريقة  SQ3Rكطريقة بديلة لتحسني مهارات فهم القراءة.
 .3للطالب:
أ) حتسني مهارات فهم القراءة لدى الطالب يف دروس اللغة العربية.
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الباب الثاين
االطار النظري
أ .تعريف الطريقة SQ3R
القيام بعملية التعلم هي األنشطة اليومية للمعلم.جيب على املعلم يف إجراء التعلم حتديد الطريقة اليت جيب
استخدامها .جيب تكييف اختيار أساليب التعلم مع املواد التعليمية املراد تدريسها حىت يتم حتقيق أهداف التعلم.
هي الطريقة اليت يستخدمها املعلم يف إقامة عالقات مع الطالب أثناء التعلم .حبيث يكون استخدام طريقة
أنشطة التعلم أكثر توجهاً .كلما كانت الطريقة املستخدمة أفضل  ،كان حتقيق األهداف أكثر فعالية
(سجاان)26 : 2995,
طرق التعلم هي طرق لعرض املوضوع من قبل املعلمني حبيث حتدث عملية التعلم يف الطالب يف حماولة
لتحقيق األهداف( .م.صربي سوتكنو)33:2990,
ميكن تفسري طريقة التعلم على أهنا خطة منهجية لنقل املعلومات( .غريالك و يإيل)14:39,
الطريقة هي طريقة تستخدم لتنفيذ اخلطط اليت مت جتميعها يف أنشطة حقيقية حبيث يتم حتقيق األهداف
اليت مت إعدادها على النحو األمثل"(.لسنجااي)142 :2919,
"إن طريقة التعلم هي طريقة يستخدمها املعلمون يف نقل رسائل التعلم إىل الطالب يف حتقيق أهداف
التعلم"(.ورستا)223:2993,
هناك العديد من طرق القراءة اليت مت تطويرها وتطبيقها يف العديد من الدراسات  ,واحد منهم هو طريقة
 . SQ3Rلتقف على (اسرب ،اسأل ،اقرأ ،اعد الصياغة ،راجع) .طريقة  SQ3Rهي نظام تعليمي معروف
على نطاق واسع ميكن تكييفه بسهولة مع مهام القراءة.
بواسطة فرانسيس ف .روبنسون يف عام  1046يف جامعة أوهايو ابلوالايت املتحدة .هذه الطريقة عملية
وميكن تطبيقها يف جمموعة متنوعة من أساليب التعلم .توفر هذه الطريقة خطوات ملموسة يف التفاعل مع املعلومات
اليت تؤدي إىل مستوى ٍ
عال من الفهم( .زهلدة)34 :2919 ,
من حيث املبدأ هو اختصار خلطوات دراسة الكتب املدرسية (الكتب املدرسية) واليت تشمل:
أيضا أن تقيس
 .1اةرب ,يقال يف اللغة اسرب البئر ،أي امتحن وقس عمقه لتعرف مقداره .هنا ،عليك أنت ً
الكتاب وتتفحصه بشكل مبدئي معمق ،لتدرك فحواه وحموره.

ابدأ ابلغالف ،تفحص شكله وما كتب فيه (العنوان ،الصور ،وحىت الكاتب …) بعدها انتقل للملخص
(خصوصا يف الكتب العلمية) .مث الفهرس ،والذي يعترب املفتاح املهم الذي
الذي ستجده غالبًا قبل املقدمة
ً
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يغفل الكثري عنه .اقرأ عناوين الفقرات ،مث العناوين الفرعية … هكذا ستتشكل لك نظرًة شامل ًة عما أنت
مقبل على قراءته.
لن أتخذ منك هذه الفقرة سوى بضع دقائق ،وإن أنت تريد مذاكرة الكتاب من اختيارك وليس بشكل
مفروض من املقرر الدراسي فستكون لك ،ال حماله نظرة مسبقة عنه ،وستختصر بشكل كبري جمهودك يف
هذه اخلطوة.
كامال ،فحدد الفقرات اليت هتمك من
قبل أن ننتقل للخطوة التالية ،وإن أنت ال تنوي قراءة الكتاب ً
الكتاب ،طبق بقية اخلطوات عليها.
اعتمادا على األفكار العامة العشوائية اليت تشكلت يف
 .2اةأل ,إ ين األسئلة لطاملا كانت بوابة املعرفة .هلذا ،و ً

ذهنك يف املرحلة السابقة ،أعد صياغتها وتدوينها على شكل أسئلة .هذا سيساعدك من جهة على حتديد
أهدافك من القراءة والنقاط اليت تثري فضولك أكثر من غريها واليت تسعى الكتشافها ومعرفتها ،مث من
جهة أخرى سيحيي حس القراءة النشطة لديك ويساعدك على الرتكيز خالل اخلطوات القادمة.

وقلما وأعد كتابة الفقرات على شكل أسئلة عامة ،وأمام كل سؤال عام اكتب األسئلة
إذًا ،احضر ورقة ً
الفرعية اليت تريد إجاابت عنها.
هنا ،دعين أخربك أنيه ليس شرطًا أن تقتصر يف أسئلتك على ما تعتقد أنيك ستجد له إجاابت يف الكتاب
دون كل ما جيول يف خاطرك خبصوص
فقط ،فال تفكر يف األجاابت وال تستعجل اخلطوات القادمة .فقط ي
دائما ،فحىت لو خطر على ذهنك سؤال ال يرتبط
املوضوع املدروس ،ومبا أ ين األفكار ال أتيت وال تتشكل ً
فدونه على ٍ
جنب واحبث عن إجابته فيما بعد.
بشكل مباشر ابلكتاب ،ي
حضرت نفسك إليها .ابدأ أبول فقرة وركز فيما ُكتِب ،سطر على
 .3اقرأ ,هنا ابدأ القراءة النشطة اليت ي
الكلمات التقنية اليت ال تدري معناها وحدد اجلمل غري املفهومة اليت تقف عندها وتريد مراجعتها الح ًقا.
أيضا النسب املئوية إن وجدت وجمموع الدراسات أو النتائج اليت قد حيتويها الكتاب .ابختصار،
ال تنس ً
ركز يف كل ما قد تعتقد أنيك حباجته وسيشكل نواة معلومة جديدة تبحث عنها وهتمك.
 .4اعرد الصياغة  ,بعد البحث عن إجابة لألسئلة خالل القراءة بشكل بصري ،أنيت اآلن إىل مرحلة اإلجابة
اخلطية .عد إىل الورقة اليت كتبت هبا األسئلة ،وحاول أن جتد لكل واحد منها إجابته املناسبة أبسلوبك
طبعا ابستخدام أمثلة توضيحية أو اإلجابة على شكل خطاطة أو أفكار غري مرتبة …
اخلاصة .ال أبس ً
سهال ابلنسبة لك للفهم والتذكر.
اكتب بطريقة خاصة و ابألسلوب الذي تراه ً
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إن أنت مل تستطع اإلجابة على سؤال ما ،فألق نظرًة على الفقرة أو الكتاب مرًة أخرى ،واحبث اآلن بشكل
أيضا ،وبعد الفشل يف التذكر املرة األوىل ،سيساعدك على
ودونه جبانب السؤال .هذا ً
مباشر على اجلواب ي
التذكر مرة اثنية.

 .5راجع  ,تعترب هذه اخلطوة األخرية كمرحلة تثبيت للمعلومات يف الذاكرة ،فبعد انتهائك من كل اخلطوات
السابقة ،أصبح اآلن حبوزتك جمموعة من األسئلة وإجاابهتا .ضع هذه األخرية على جنب وأعد طرح
األسئلة وأجب عليها دون النظر يف ورقة اإلجابة وبصوت مرتفع .بعد أن تنهي ذلك ،ستجد أنيك متلك

كأهنا ملخص علمي مرجع شخصي ،عد لقراءته
من املعلومات الكثري .احتفظ بورقة األسئلة واألجوبة ي
كلما احتجت لذلك.

بناءً على هذه التفسريات  ،ميكن االستنتاج أن  SQ3Rهي طريقة للقراءة للعثور على األفكار الرئيسية
والداعمني وتساعد على تذكر أن تكون أكثر دواما من خالل اخلطوات اخلمس لألنشطة  ،وهي اسرب،
األسئلة ،القراءة ،اعد الصياغة ،املراجعة.
ب .الردف
يهدف  SQ3Rإىل مساعدة الطالب على تطوير طريقة تعلم يف قراءة وتذكر مهام قراءة احملتوى
ويقرتح  Cornerأن  SQ3Rيقدم أربعة أهداف  ،وهي القضاء على املعرفة السابقة ؛ وضع أهداف
للقراءة ؛ متكني املتعلمني من مراقبة فهمهم ؛ ويتيح للمتعلمني تقييم فهمهم للنص .بينما قال جلغبود أن
 SQ3Rيساعد على جعل القراءة هادفة وذات مغزى( .زهلدة )35 :2919,بناءً على هذه األهداف
 ،ميكن أن نستنتج أن أنشطة القراءة ابستخدام طريقة  SQ3Rستكون أكثر فعالية وكفاءة وتسمح
أبقصى قدر من النتائج.

ج .خطوات طريقة SQ3R
خطوات طريقة  SQ3Rهي(:شه)142:
 )1حيتاج املعلم إىل مساعدة الطالب وتشجيعهم على فحص بنية اخلطاب ابلكامل أو البحث فيها لفرتة
وجيزة .اهلدف هو أن يعرف الطالب طول اخلطاب والعناوين والعناوين الفرعية واملصطلحات والكلمات
أيضا على إعداد أقالم
اليت هي ضوء أو الكلمات املهمة .يف هذا االستطالع  ،يتم تشجيع الطالب ً
وورق وأدوات صنع ميزات مثل أداة التمييز (األصفر واألخضر وغريها) لتحديد أجزاء معينة .سيتم
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استخدام األجزاء املهمة كمواد سؤال  ،جيب أن يتم متييزها لتسهيل عملية جتميع قائمة األسئلة يف اخلطوة
التالية.
 )2يقدم املعلم إرشادات أو أمثلة للطالب لرتتيب أسئلة واضحة وموجزة وذات صلة أبجزاء النص اليت مت
وضع عالمة عليها يف اخلطوة األوىل .يعتمد عدد األسئلة على طول اخلطاب وقدرة الطالب على فهم
اخلطاب الذي يتعلمونه.
 )3يطلب املعلم من الطالب القراءة النشطة من أجل العثور على إجاابت لألسئلة اليت مت إعدادها .يف هذه
أيضا أن القراءة تركز على الفقرات اليت يُعتقد أهنا حتتوي على إجاابت ذات
احلالة  ،تعين القراءة النشطة ً
صلة ابلسؤال.
 )4يطلب املعلم أن يذكر مرة أخرى إجاابت األسئلة اليت مت ترتيبها .تدريب الطالب على عدم فتح
املالحظات لإلجابة على السؤال التايل .وهكذا  ،حىت يتم حل مجيع األسئلة مبا يف ذلك اإلجابة دون
إجابة.
 )5يطلب املعلم من الطالب مراجعة مجيع األسئلة واإلجاابت لفرتة وجيزة .يعيد الطالب قراءة املواد لتأكيد
اإلجاابت السابقة .يتم استخدام أنشطة املراجعة لضمان حصول الطالب على املعلومات وفهم األفكار
الرئيسية من مادة القراءة املقدمة.
 .9مزااي وعيوب طريقة SQ3R
ميزة طريقة  SQ3Rهي أهنا فعالة إذا مت تطبيقها بشكل صحيح ).زهلدة )33 :2919,وف ًقا حلسنة  ،فإن
مزااي طريقة  SQ3Rيف عملية التعلم  ،وهي(:إمسا حسنة)24:2919,
 )1هنج املهمة من خالل قراءة النصوص ميكن أن جيعل الطالب أكثر ثقة ابلنفس
 )2يساعد الطالب على الرتكيز على إجياد اإلجاابت
 )3ميكن أن تساعد هذه الطريقة الطالب على الرتكيز على أصعب أجزاء القراءة  ،إذا تعذر اإلجابة
عن أحد األسئلة أو فهمه  ،فيمكن للطالب حتديد الصعوبة واحلصول على اإلجابة.
 )4تدرب على إعطاء إجاابت يف أسئلة حول املادة
 )5ساعد يف إعداد املالحظات يف شكل سؤال وجواب
معقدا  ،وسيستغرق هذا النشاط
عيب  SQ3Rهو أن اختاذ اإلجراءات اخلمسة يف البداية قد يكون ً
جيدا
كبريا  ،إىل جانب أنه ال ميكن جلميع الطالب القراءة ً
كثريا من الوقت ويتطلب تر ً
كيزا ً
ً
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جدا  ،نتيجة لذلك تصبح
لذلك من السهل أن تشعر ابمللل إذا كنت متارس أنشطة القراءة لفرتة طويلة ً
نتائج التعلم أقل مثالية .وابلتايل  ،ميكن االستنتاج أن كل طريقة تعلم هلا مزااي وعيوب  ،حبيث تكون دقة املعلم يف
اختيار أساليب التعلم ضرورية للغاية حىت ال تكون هناك عقبات ميكن أن تعيق تنفيذ التعلم لتحقيق أهداف التعلم.
ب .مهارة القرأة
 .1تعريف مهارة القرأة
حيول
يعرف مهارة القراءة على النحو التايل" :معىن الكلمات املكتوبة أو معىن النص  ،وبعبارة أخرى  ،ي
ي
املؤلف أفكاره حنو القارئ  ،بينما يرتجم القارئ هذه األفكار على أساس خربته وخلفيته  ،ثقافياً
لغواي"(.عمر)195 :1034,
و ً
مهارة القرأة حتتوي على معنيني .أوالً  ،القدرة على تغيري رمز الكتابة إىل رمز للصوت .اثنياً  ،فهم مجيع

املعاين الواردة يف رمز الكتابة ورمز الصوت( .عمر)195 :1034,

مهارة القرأة هي مهارات لغوية ميتلكها شخص ما يف رؤية وفهم وتفسري احملتوايت املوجودة يف الكتابة مبهارة
وطالقة(.أنوار) :2912,
القراءة هي املعرفة والفكر .هذه هي الطريقة األوىل اليت ميكن استخدامها لزايدة توسيع اإلدراك وتطوير
املعلومات وطرق اكتساب الثقافة .القراءة نشاط ميكن أن يشجع اإلبداع واالبتكار  ،حىت كأساس يف تقدم
األمة(.رهادين كرنيوان)2913,
لذلك  ،مهارة القرأة بشكل أساسي هي فن التواصل ثنائي االجتاه بني القارئ والكاتب .يف سياق تعلم
اللغة العربية (مهارات القراءة)  ،يستطيع القارئ نطق قرائته بوضوح وبطالقة وميكنه ترمجة نوااي الكاتب وتطويرها
بشكل صحيح وصحيح.
 .2هردف القراءة
على وجه التحديد  ،فإن الغرض من مهارات القراءة ينقسم إىل ثالثة مستوايت  ،املستوى األساسي ،
أيضا .اهلدف من مهارات القراءة األساسية هو فهم
املستوى املتوسط واملستوى العايل وأهداف كل مستوى خمتلفة ً
رموز اللغة  ،وفهم الكلمات واجلمل  ،والكشف عن األفكار الرئيسية  ،وكذلك هتدف إىل التعبري عن حمتوايت
القراءة (إعادة سرد) .يف حني أن اهلدف من مهارات القراءة املتوسطة هو التعبري عن األفكار الرئيسية واألفكار
أخريا  ،يتمثل هدف مهارات القراءة عالية املستوى يف
الداعمة والكشف عن احملتوى املتنوع للقراءة (إعادة سرد) .و ً
الكشف عن األفكار الرئيسية ودعم األفكار وتفسري حمتوايت القراءة(. .علي)190 :1034,
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وفقا ل ايين ( ) 192 :2993القراءة لديها عدة أغراض .األهداف اليت ستؤثر على خصائص القراءة املراد
قراءهتا وهي:
 .1البحث والقراءة هتدف يف بعض األحيان كشرط مسبق يف حبثه .لذلك يبحث الباحث عن العديد من
املراجع اليت تتطابق مع الكائن الذي سيفحصه.
أيضا الغرض من تلخيص النص من خالل أخذ األوصاف املهمة وجتاهل
 .2تستأنف القراءة يف بعض األحيان ً
األوsصاف اليت تعترب غري مهمة.
أحياان إىل معرفة أو مجع ما هو يف النص الذي يقرأه  ،وكذلك فعل الشاعر
 .3اإلخطار  ،يهدف قارئ النص ً
اإلذاعي أو التلفزيوين.

 .4الفحص  ،قبل إجراء االمتحان  ،سيقرأ الشخص ابلتأكيد النص الذي سيتم اختباره بعناية فائقة حبيث ال
يكون هناك أي سوء تفاهم وبشكل متكرر للحصول على فهم.
 .5املرح  ،عادة ما ميأل األشخاص الذين لديهم هواية القراءة وقت فراغهم ابلقراءة ويف نفس الوقت يشعرون
ابلسعادة بدالً من القيام أبشياء غري مفيدة .6 .العبادة  ،هتدف القراءة يف بعض األحيان إىل االقرتاب إىل
هللا  ،مثل قراءة القرآن.

من املراجعة أعاله  ،ميكن أن نستنتج أن الغرض من القراءة وف ًقا ملستوايت كل منها ولكن يف جوهره قادر

على التعبري عن األفكار الرئيسية يف نص القراءة  ،ووصفه  ،وحىت تفسريه بوضوح وبشكل واضح.
 .3أنواع القراءة
عند النظر إليها من حيث التسليم  ،تنقسم القراءة إىل قسمني  ،مها:

 )1قراءة اجلهرية
القراءة بصوت ٍ
عال (القراءة اجلهرية) هي طريقة للقراءة اليت تؤكد على أنشطة أعضاء اخلطاب  ،بدءًا
من الشفاه أو احللق إلصدار األصوات .الشيء األكثر وضوحا يف هذا النوع هو كلمة "اجلهرية" (أي
بصوت عال)  ،أي أن القارئ يقرأ النص بطالقة  ،الصحيح  ،حرف واضح وبشكل غري مباشر
القارئ يستوعب مباشرة ما قرأ(.جودت)36 :1002,
بشكل عام  ،لكل نوع من أنواع مهارة القراءة مزااي خمتلفة .يف حني أن مزااي قراءة اجلهرية تشمل
تدريب الطالب على قدرة الطالب على القراءة والكتابة  ،وممارسة الطالقة لدى الطالب يف وصف
أخريا  ،تعد قراءة اجلهرية
معانيهم وأفكارهم  ،وممارسة قواعد اللغة العربية  ،ورسائل خمرج احلرف  ،و ً
من األفكار اجلديرة ابالهتمام يف التفكري .تساعد على منو الطالب الذين هم أدىن.
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 )2قراءة الصامتة
وف ًقا صاحل سانتو ،فإن القراءة يف القلب (قرع الشميطة) هي قدرة حسية واعية دون تالوة  .بينما وف ًقا

لسامي حممود عبد هللا قراءة الصامتة (القراءة يف القلب) هي فهم نص القراءة وإعطاء املعىن املناسب
مبا يتوافق مع قدرة القارئ من حيث اخلربة واخللفية دون النطق( .سامي حممود عبدهللا)1025,

يف حني أن النوع الثاين هو القراءة الصامتة وهو عكس القراءة اجلهرية ،وهي طريقة للقراءة واليت تعين بصمت
فقط كل رمز للصوت املوجود دون وجود نشاط عضوي يتحدث .يف هذه األثناء  ،عند النظر إليها من حيث
الشكل  ،ينقسم ماهر القراءة إىل
نوعني(:سري دهليا)2913,
أ .قراءة مكثفة
تتمثل خصائص هذا النوع يف إثراء املفردات وإتقان الطالب للقواعد اليت تتوافق مع االحتياجات ويشرف
املعلمون على عملية التعلم ملعرفة مدى تطور الطالب.
ب .قراءة املوسعة
من خصائص هذا النوع أن يكون اهلدف هو زايدة فهم النص الذي يتم قراءته وقبل القيام ابلنشاط ،
يقوم املعلمون بتوفري التوجيه وحتديد نص القراءة ومناقشته.
ج .تعليم اللغة العربية
التعلم وف ًقا للقانون رقم  29لعام  2993املتعلق بنظام التعليم الوطين هو عملية تفاعل الطالب مع املعلمني
وموارد التعلم يف بيئة تعليمية( .قانون مجهورية اندونيسيا.)2 :2993 ,
يف حني أن فهم اللغة العربية يف "املعجم احلديث" مذكور  ،فإن اللغة هي األصوات اليت يعرب عنها كل جمتمع
للتعبري عن نواايهم .هناك العديد من آراء اخلرباء حول فهم اللغة العربية  ،مبا يف ذلك وف ًقا ألمحد احلسيمي ، .اللغة
العربية عبارة عن أصوات حتتوي على جزء من الرسالة هجاءية 11 .وف ًقا للشيخ مصطفى اجلالييين  ،العربية عبارة
عن مجلة يستخدمها العرب يف التعبري عن نواايهم  /أهدافهم(.مسطفى)23 :1004 ,
يفسر تعريف آخر أن اللغة العربية هي لغة القرآن واحلديث  ،وكالمها أساس الدين اإلسالمي ولغة الثقافة
اإلسالمية مثل الفلسفة والكالم وعلم احلديث والتفسري وما إىل ذلك(.خيدر)52-56 :2911,
التعريف الذي قدمه اخلرباء أعاله  ،واحملتوايت واحملررين على الرغم من اختالفهم  ،لكن يرى املؤلفون أن
األهداف والغاايت متشاهبة  ،أي كأداة تتكون من حروف اهلجائية اليت يستخدمها العرب يف التواصل والتفاعل
اجتماعيًا شفهياً وخطيًا.
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أ .الغرض من تعلم اللغة العربية
التعليم هو عملية واعية اهلدف .النقطة املهمة هي أن نشاط التعلم هو حدث مرتبط  ،موجه حنو اهلدف
ويتم تنفيذه لتحقيق اهلدف .هدف التعلم هذا هو نتيجة تعلم الطالب بعد إجراء عملية التعلم حتت إشراف املعلم
يف حالة موا تية .يتم شرح أهداف التعلم بشكل عام يف دولة إندونيسيا  ،واليت تسمى أهداف التعليم الوطنية  ،يف
القانون .رأ .رقم  29لعام  2993بشأن أهداف التعليم والتدريس الوطنية.
وظائف التعليم الوطين لتنمية القدرات وتشكيل شخصية وحضارة األمة الكرمية يف سياق تعليم حياة األمة
بشرا يؤمنون ابهلل تعاىل وخيشوهنم  ،لديهم نبالء  ،يتمتعون ابلصحة
 ،هبدف تطوير إمكاانت املتعلمني ليصبحوا ً
واملعرفة واإلبداع واالستقاللية وتصبح مواطنني دميقراطيني ومسؤولني ".

من هذه الصيغة  ،ميكن فهم أن الغرض الرئيسي من التعليم والتدريس هو حتسني نوعية اإلخالص هلل تعاىل.
يتم منح البشر منذ الوالدة القدرات األساسية  ،ومن خالل التعليم  ،أنمل أن يتم تعزيز هذه القدرات األساسية.
متشيا مع الصياغة أعاله  ،أوضحت وزارة الدين أن األهدافال العامة لتعلم اللغة العربية هي )1( :لتكون قادرة على
فهم القرآن واحلديث كمصدر للتعليم اإلسالمي  ) 2( ،لتكون قادرة على فهم الكتب الدينية والثقافية اإلسالمية
املكتوبة يف العربية  )3( ،لتكون قادرة على التحدث والتأليف ابللغة العربية  )4( ،لتكون قادرة على استخدامها
كأداة مساعدة ملهارات أخرى (تكميلية)  )5( ،لتعزيز مدرس اللغة العربية  ،وهو املهنية حقا( .وزارة الدين:1002,
)112
د .الردراةات السابقة
مراجعة األدب هي مراجعة نقدية للكتب والدراسات السابقة  ،لذلك من املعروف أن االختالفات املميزة
بني الدراسات السابقة والدراسات اليت أجريت (اريكنتو.)32 :2913 ,
 )1فخرى فخر رازي ,أتثري طريقة  SQ3Rعلى قدرة القراءة يف فهم طالب الصف السابع مدرسة الثانوية
احلكومية  6فرورجيو سنة الدرس 2912-2916
 )2ارماسرايين ,أتثري تطبيق طريقة  SQ3Rعلى مهارات القراءة احلرجة يف تعلم اللغة األندونيسية يف طالب
الصف الرابع مدرسة ابتدائية حكومية وادوكوفا بيما 2913
 )3إليزابيت ل أمونتودا ,أتثري التطبيق اسرب ،األسئلة ،القراءة ،اعد الصياغة ،املراجعة ( )sq3rاملدرسة
اإلبتدائية احلكومية انكلوسى ابغون رجيو  2يغياكرات 2914
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استنادا إىل املراجع البحثية السابقة  ،يطبق ابحث طريقة  SQ3Rلتحسني مهارات القراءة والفهم لدى
ً
الطالب .سيكون هذا البحث خمتل ًفا عن الدراسات السابقة  ،على الرغم من وجود بعض أوجه التشابه  ،خاصة

يف موضوعات البحث املختلفة
ه .إطار العقل

 .1اإلطار املفاهيمي
عملية التعلم هي عملية تعلم الطالب أو التعلم الذي يتم ختطيطه وتنفيذه وتقييمه بشكل منهجي حىت يتمكن
الطالب من حتقيق أهداف التعلم بفعالية وكفاءة.
يعتمد جناح عملية التعلم إىل حد كبري على تسليم املعلم  ،وما هي األساليب املستخدمة يف تطبيق املواد
التعليمية .غالبًا ما يواجه املعلمون عمليات التعلم الضعيفة يف الفصل الدراسي  ،وال يتم حتقيق حتقيق الكفاءات
ومؤشرات التعلم إىل أقصى حد  ،كما أن األساليب املستخدمة ليست ذات صلة ابحتياجات الطالب بشكل
كبري حبيث تكون عملية التعلم ضعيفة  ،وال يتم شحذ املهارات اليت ميتلكها الطالب ويصعب على الطالب
مجع املعلومات على مدى فرتة زمنية طويلة .احلل للتغلب على أوجه القصور املذكورة أعاله هو تطبيق طريقة
 SQ3Rكحل هبدف حتسني مهارات القراءة لدى الطالب.
 .2األساس القانونية
وفقا للقانون رقم  14لسنة  2995بشأن املعلمني واحملاضرين املادة " :1املعلم معلم حمرتف مهمته األساسية
هي تعليم وتعليم وتوجيه وتوجيه وتدريب وتقييم وتقييم الطالب يف التعليم الرمسي واالبتدائي
والثانوية(.مصطفى)3 :2915,
 .3األساس الالهويت
حيدد املعلم ح ًقا تنفيذ عملية تعلم جيدة يف املدرسة  ،لذا فإن املعلم هو أحد العوامل الرئيسية اليت حتدد جودة
التعليم .إن املعلم هو يف طليعة خلق املوارد البشرية .يتعامل املعلم مباشرة مع الطالب يف الفصل من خالل
عملية التعلم .يف أيدي املعلمني  ،سينتج الطالب املؤهلني أكادمييًا  ،واملهارات  ،والنضج العاطفي  ،والنضج
األخالقي والروحي .وهكذا  ،سيتم إنتاج أجيال املستقبل على استعداد للعيش مع حتدايت عصرهم .لذلك
حنتاج إىل مدرس يتمتع مبؤهالت عالية وكفاءات وتفاين يف أداء واجباته املهنية.
و .الفرضية البحثية
تتميز الفرضيات عن الفرضيات البحثية والفرضيات اإلحصائية .إن فرضية البحث هي إجابة مؤقتة لصياغة
مشكلة البحث  ،بينما تسمى الفرضية اإلحصائية اليت سيتم اختبارها بفرضية العمل( .سغيونو)21-29 :2911,
مث الفرضية يف هذه الدراسة هي أن هناك أتثريا إجيابيا على تطبيق أسلوب  SQ3Rعلى مهارات القراءة
يف تعلم اللغة العربية لطالب الصف الثامن مدرسة الثانوية جوهراإلحسان  ،مدينة جاميب.
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الباب الثالث
منهجية البحث
أ .تصميم البحث
نوعا مطل ًقا من البحث التجرييب ألنه ال تزال
البحث الكمي مع هنج التصميم التجرييب .هذا البحث ليس ً
هناك متغريات خارجية تؤثر على تكوين املتغري التابع .لذا فإن نتائج التجارب اليت هي متغريات اتبعة ال تتأثر فقط
ابملتغريات املستقلة .ميكن أن حيدث هذا  ،ألنه ال يوجد متغري حتكم(.سوغيونو)190:2914,
تصميم البحث املستخدم هو جمموعة واحدة إختبار القبلي واإلختبار البعدي التصميم يوجد يف التصميم
اختبار مسبق قبل تلقي العالج .وابلتايل ميكن معرفة نتائج العالج بشكل أكثر دقة  ،ألنه ميكن مقارنته ابلظروف
قبل تلقي العالج .ميكن وصف هذا التصميم على النحو التايل:
إختبار القبلي

العالج

T1

X

إختبار البعدي
T2

تصميم جمموعة واحدة مع االختبار القبلي واالختبار البعدي
الوصف:
 = T1قيمة االختبار القبلي قبل تلقي العالج
 = T2قيمة االختبار البعدي بعد املعاجلة
X

= العالج

ميكن أن يتخذ البحث الذي يستخدم تصميمات مثل هذه اخلطوات التالية.
 .1قم إبجراء االختبار ( )T1كاختبار أويل للموضوع قبل تلقي العالج .مث احسب املتوسط لتحديد إجنازهم
األويل.
 .2ارتداء العالج ( ، )Xوهو تعليم مربمج على املواد اليت يتم اختبارها مسب ًقا لفرتة معينة من الزمن.
 .3أعط االختبار البعدي ( )T2كاختبار هنائي حلساب املتوسط لتحديد إجناز الشخص بعد تلقي العالج.
 .4قارن متوسط املواد املطلوب حساهبا بني االختبار التمهيدي واالختبار البعدي ملعرفة الفرق يف اإلجناز أو
التأثري الذي يسببه.
كبريا أم ال عند مستوى معني معني(.وينا
 .5استخدم االختبارات اإلحصائية ملعرفة ما إذا كان الفرق ً
سنجااي)193:2915,
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ب .مكان ووقت البحث
مت إجراء موقع هذا البحث يف مدرسة الثانوية جوهر اإلحسان مدينة جاميب .أتسست هذه املدرسة يف عام 1032
بتصريح تشغيل مت إصداره فقط يف عام  2919إبمجايل  3فصول.
ج .تقنيات السكان وأخذ العينات
 )1السكان

السكان هو موضوع البحث أبكمله .السكان هو منطقة تعميم تتكون من أشياء أو مواضيع هلا
كميات وخصائص معينة حيددها الباحث لدراستها مث استخالص النتائج( .سغيونو)61 :2912 ,
كان جمتمع هذه الدراسة من طالب الصف الثامن مدرسة الثانوية جوهراإلحسان جاميب سييت
 2929/2910العام الدراسي إبمجايل  12طالبا ابلتفاصيل التالية
مستوى

جمموع الطالب
جمموع

ف

ل

فصل

رقم

26

13

13

1

فصل السابع

1

12

6

6

2

فصل السامن

2

25

13

12

3

فصل التاسع

3

63

جمموع

 )2عينة
كبريا  ،وكان من املستحيل
العينة جزء من العدد واخلصائص اليت ميتلكهاتعداد السكان .إذا كان عدد السكان ً
على الباحثني دراسة كل شيء يف اجملتمع  ،على سبيل املثال بسبب حمدودية األموال والطاقة والوقت والباحثني
 ،ميكنهم استخدام عينات مأخوذة من تلك اجملموعة( .سوغيونو  )113-112 ،العينة اجليدة هي عينة هبا
عدد سكان أو ممثل يعين وصف حالة السكان أو عكس السكان إىل أقصى حد  ،ولكن على الرغم من أن
مجيعا طالب الصف الثامن مدرسة الثانوية
متثيل العينة ليس تكر ًارا للسكان .كانت العينة يف هذه الدراسة ً
جوهراإلحسان جاميب.

د .طرق مجع البياانت
تعد تقنيات مجع البياانت أهم خطوة يف البحث  ،ألن الغرض الرئيسي من البحث هو احلصول على البياانت.
بدون معرفة مجع البياانت  ،لن حيصل الباحث على البياانت اليت تليب معايري البياانت املطبقة (سغيونو)193,
بناءً على الوصف أعاله  ،تستخدم تقنيات مجع البياانت يف هذه الدراسة,
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 .1االختبار
االختبار هو أداة أو إجراء منهجي وموضوعي للحصول على البياانت أو املعلومات املرغوبة عن
شخص ما  ،بطريقة ميكن القول إهنا سريعة ودقيقة .ميكن أن يكون االختبار يف شكل سلسلة من
األسئلة أو أوراق العمل أو ما شابه ذلك اليت ميكن استخدامها لقياس املعرفة واملهارات واملواهب
والقدرات ملوضوع البحث (ترينتو)264:2919,
 .2املالحظة
أيضا كدعم يف تنفيذ االختبار البعدي.
تستخدم املالحظة ً
يستخدم هذا عندما حيتاج الباحث إىل إجابة حمددة يف تنفيذ طريقة  SQ3Rيف مرحلة االختبار
الالحق .املالحظة هي أسلوب جلمع البياانت من خالل مراقبة أنشطة املعلم أو األنشطة أثناء أنشطة
التعلم .هتدف املراقبة إىل احلصول على بياانت تستند إىل املالحظات املباشرة يف امليدان.
 .3دراسة التوثيق
تستخدم للحصول على بياانت غري مفسرة يف شكل صور .دراسة املستندات أو ما يسمى مبراجعة
املستندات هي تقنية مجع ال تستهدف بشكل مباشر موضوعات البحث من أجل احلصول على
معلومات تتعلق مبوضوع البحث.
ه .أدوات البحث

أدوات البحث هي أدوات تستخدم يف مجع البياانت أو املعلومات املتعلقة ابلبحث( .هرتونو)24:2915,

حيتاج املؤلف إىل عدة أدوات حبثية للحصول على البياانت املطلوبة .األدوات املستخدمة يف هذه الدراسة هي ورقة
استبيان واستبيان .حيث سيتم احلصول على حملة عامة عن تطبيق طريقة  SQ3Rيف الفصل الدراسي.
 .1االختبار
االختبار هو أداة قياس معيارية .لقياس التواجد أو الغياب وحجم الكائن حمل الدراسة .يُفهم االختبار
استنادا
على أنه أداة قياس أو إجراء منهجي يتكون من عدد من األسئلة أو العبارات كعناصر اختبار.
ً
إىل اجملاالت احملددة مسب ًقا واليت تنتج الح ًقا نتائج قياس يف شكل درجات أو فئات
(راتناساري.)34:2914,
ابستخدام تقنية االختبار  ،ميكن للباحثني معرفة مهارات القراءة احلامسة للطالب من خالل تطبيق
طريقة  .SQ3Rاالختبار املقدم هو اختبار كتايب  ،وال ميكن فصل هذا االختبار عن مادة القراءة
اليت جيب أن يقدمها املعلم (الباحث) .مت إجراء االختبار مرتني  ،ومها االختبار األويل (االختبار
القبلي) واالختبار النهائي (االختبار البعدي) .مت إجراء االختبار األول لتحديد الزايدة يف مهارات
القراءة احلامسة للطالب قبل تطبيق طريقة  .SQ3Rبينما كان االختبار الثاين هو حتديد نتائج
مهارات القراءة احلرجة للطالب بعد معاجلتهم من خالل تطبيق طريقة  .SQ3Rميكن االستنتاج
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أنه ابستخدام هذه التقنيات  ،يفهم الطالب بسهولة القراءة بعمق وميكنهم مجع املعلومات على مدى
فرتة طويلة من الزمن وميكنهم رؤية أتثري كبري واحلصول على بياانت دقيقة.
 .2املالحظة
تُستخدم ورقة املالحظة لتحديد ومراجعة جدوى البحث الذي مت إجراؤه  ،ويف هذه احلالة مدى
املالءمة بني البحث واخلطوات النموذجية اليت مت استخدامها كعالج يف الدراسة .أين ورقة املالحظة
يف هذه الدراسة ورقة مالحظات املعلم .تُستخدم أوراق مالحظات املعلم ملعرفة خطوات طريقة التعلم
اليت يطبقها املعلم يف عملية التعلم.
 .3دراسة التوثيق
تُستخدم هذه التقنية من أجل مجع املستندات اليت ميكن استخدامها كمرجع إلكمال البياانت املطلوبة
 ،أي يف شكل مواد معلومات صحيحة أخرى مثل :بياانت صورة موقع البحث  ،وملفات تعريف
املدرسة  ،وبياانت حول حالة الطالب يف الفصل.

و .صالحية األداة وموثوقيتها
 .1الصالحية

أتيت الصالحية أو الصالحية من كلمة صالحية  ،مما يعين دقة ودقة أداة القياس يف أداء وظيفة القياس.
بعبارة أخرى  ،الصالحية هي مفهوم يتعلق مبدى قياس االختبار ملا جيب قياسه( .سودريونو)133:2912,
يتم ذلك بواسطة مدققني ملعرفة مدى دقة أداة القياس.
 .2موثوقيتها
يقال أن األداة موثوقة إذا كانت األداة متسقة أو اثبتة يف نتائج القياس حبيث ميكن الوثوق هبا .أداة موثوقة
غري متحيزة بطبيعتها توجه املستجيبني الختيار إجاابت معينة .األدوات اجلديرة ابلثقة أو املوثوقة ستنتج
أيضا .إذا كانت البياانت صحيحة وحقيقية  ،فكم مرة يتم أخذها  ،ستبقى النتيجة كما
بياانت موثوقة ً
أيضا إىل درجة من التواضع يف شيء ما
هي .البياانت اثبتة ألن األدوات جديرة ابلثقة .تشري املوثوقية ً
(تراينتو)221:2919,

ز .تقنيات معاجلة البياانت وحتليلها
تقنية البحث املستخدمة يف هذا البحث هي تقنيات حتليل البياانت املستخدمة يف البياانت من البحث
امليداين ابستخدام طرق معاجلة البياانت حسب الطبيعة الكمية للبياانت .تستخدم معاجلة نتائج البحث اإلحصاء
الوصفي والتحليل االستنتاجي ابخلطوات التالية:
 .1التحليل اإلحصائي الوصفي
يستخدم التحليل اإلحصائي الوصفي لوصف صياغة املشكلة األوىل  ،أي لوصف مهارات القراءة احلرجة
يف تعلم اللغة العربية دون تطبيق طريقة  SQ3Rلطالب الصف الثامن يف مدرسة الثانوية جوهر اإلحسان
كلية الرتبية و التعليم جامعة سلطان طه سيف الدين اإلسالمية احلكومية جاميب
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مدينة جاميب .والثاين هو وصف مهارات القراءة احلامسة يف تعلم اللغة اإلندونيسية من خالل تطبيق طريقة
 SQ3Rعلى طالب الصف الثامن فيمدرسة الثانوية جوهر اإلحسان مدينة جاميب .لذلك حيصل املعلم
على صورة واضحة ملهارات القراءة احلامسة للطالب حبيث ميكن جتميعها يف فئات :منخفضة وعالية.
انقصا أصغر البياانت
أ .حلساب نطاق الفصل  ،أي أكرب البياانت ً
R= xt-xr

الوصف:
 = Xtأعلى درجة
 = Xrأقل درجة (سوغيونو)55:2993,

ب .احسب عدد الفصول الزمنية
K= 1+(3.3) log N

الوصف:
 = Kعدد الفصول
 = Nعدد البياانت أو عدد العينات (سافردين سرييغر)24:2995,

ت .احسب طول الفصل الفاصل

𝑅
𝐾

الوصف:

=𝑃

 = Pطول الفرتة الفاصلة
 = Rالنطاق
 = Kعدد الفصول (سافردين سرييغر)32:2995,

 )1املتوسط )(mean

مقسوما على عدد
ميكن تفسري متوسط الدرجة أو املتوسط على أنه عدد قيم جمموعة البياانت
ً
درجات املستجيبني (أنس سودجيونو )2991 :322 ،

الصيغة املتوسطة هي:

𝑘∑
𝑖𝑥 𝑖𝑓 𝑖=1
𝑘∑
𝑖𝑓 𝑖=1

= ̅𝑥

̅𝑥= املتوسط
𝑖𝑥= القيمة اإلحصائية
𝑖𝑓= تردد جمموعة القيمة املقابلة i
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 = kعدد اجملموعات (حممد أريف تري)122,
 )2االحنراف املعياري
∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
𝑛−1

√ = 𝐷𝑆

الوصف:
 =SDاالحنراف املعياري
̅𝑥= املتوسط

𝑖𝑥= القيمة اإلحصائية

𝑛= عدد البياانت ( 53حممد أريف تري)120,
 )3التصنيف
حتديد تصنيف مهارات القراءة احلرجة بفاصل زمين 199-9
𝑁𝐼𝑀 𝐼𝐴𝐿𝐼𝑁 𝑁𝐼𝐿𝐴𝐼 𝑀𝐴𝑋𝑆 −
× 100
𝐼𝑅𝑂𝐺𝐸𝑇𝐴𝐾 𝐻𝐴𝐿𝑀𝑈𝐽

=

ميكن رؤية التصنيف يف اجلدول التايل.
التصنيف

نطاق القيمة

رقم

منخفض جدا

34-9

1

منخفض

54-35

2

متوسط

64-55

3

عاليا

34-65

4

مرتفع جدا

199-35

5
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 .2التحليل اإلحصائي االستداليل
أ .اختبار طبيعية
اختبار الطبيعية هو اختبار يتم إجراؤه على البياانت ملعرفة ما إذا كانت البياانت موزعة بشكل طبيعي
أم ال .اختبار احلالة الطبيعية املستخدم يف هذه الدراسة هو اختبار كوملوغورف-سومرينوف عند α
 ، = 0.05على النحو التايل:
|)𝑥( 𝑛𝑆 𝐷ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚|𝑓𝑜 (𝑥) −

 :Dقيمة العد

) : FO(xتوزيع تكراري تراكمي نظري
) : SN(xالتوزيع الرتاكمي للمالحظات

معايري االختبار:
يتم ذكر البياانت على أهنا موزعة بشكل طبيعي إذا كان عدد < Dجدول  Dعند مستوى معنوي
أيضا مبساعدة  IBM SPSSاإلصدار
 .α = 0.05ابإلضافة إىل ذلك  ،تتم معاجلة اختبار احلالة الطبيعية ً
 29لربانمج تطبيق  Windowsابستخدام حتليل  Kolmogorov-Smirnovعند مستوى أمهية = α
 ، 0.05مع معايري االختبار التالية:
 .1قيمة سيج <  9.95؛ يتم قبول  ، H0لذلك ميكن استنتاج أن العينة أتيت من جمتمع موزع بشكل
طبيعي.
 .2قيمة سيج > 9.95؛ يتم رفض  ، H0لذلك ميكن استنتاج أن العينة أتيت من جمموعات سكانية
غري موزعة بشكل طبيعي.
ب .اختبار الفرضيات
 )1للبحث عن االختالفات
يستخدم اختبار الفرضيات إلثبات احلقيقة أو اإلجابة على الفرضيات املقدمة يف هذه الدراسة.
اختبار الفرضية املستخدم يف هذه الدراسة هو اختبار  tعينة واحد أو اختبار عينات مقرتنة
مع خطوات االختبار التالية:
 .1صياغة الفرضية إحصائيا
H0 : μ1 =μ2
H1:μ1≠μ2

الوصف:
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 =H0 : μ1 =μ2ال يوجد فرق يف مهارات القراءة احلامسة من خالل تطبيق طريقة
 SQ3Rيف تعلم اللغة العربية لطالب الصف الثامن مدرسة الثانوية جوهراإلحسان
مدينة جاميب.
 =H1:μ1≠μ2توجد اختالفات يف تطبيق طريقة  SQ3Rعلى مهارات القراءة احلرجة
يف تعلم اللغة العربية لطالب الصف الثامن مدرسة الثانوية جوهراإلحسان مدينة جاميب.
 .2حتديد قيمة درجات احلرية ()dk
dk= N1+N2-2

مع
 .3حدد قيمة  tاجلدول عند α = 0.05
α = 0,05

.4

)ttabel = t(α , dk

حتديد قيمة ' t

̅̅̅
̅̅̅2
𝑋 𝑋1 −
𝑉1 𝑉2
𝑛1 + 𝑛2

= 𝑡,

√

 .5االنسحاب اخلامتة

أيضا حساب
معايري االختبار  ،إذا كان  ، tcount ≥ ttableيتم قبول  H0ورفض  .H1يتم ً
اختبار الفرضيات ابستخدام اإلصدار  29من  IBM SPSSلربانمج  Windowsعند مستوى
ملحوظ α = 0.05
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الباب الرابع
عرض البياانت وحتليلها ومنا قشتها
أ .وصف موقع البحث
مدرسة اثنوية جوهر اإلحسان اليت تقع يف مدينة جاميب  ،املنطقة الفرعية حلي علم ابراجو  ،مدينة جاميب
أتسست يف عام  1032مع تصريح تشغيلها الصادر فقط يف عام  2919وف ًقا ملرسوم مكتب وزارة الدين
مبدينة جاميب رقم ؛  Kd.05.10 / 6 / PP.00 / 241/2010بشأن إنشاء املدارس الدينية داخل مكتب وزارة
مدينة جاميب .أتسست هذه املدرسة مببادرة من السكان وبدافع من اهتمام اجملتمع ابلعديد من خرجيي
املدارس االبتدائية الذين مل يتمكنوا من مواصلة دراستهم إىل مستوى أعلى بسبب املسافة بني املدارس
جدا وحمدودية املركبات يف ذلك الوقت.
( )SMP / MTsاليت كانت بعيدة ً
ابلنظر إىل هذه العقبات  ،أخذ قادة اجملتمع زمام املبادرة إلنشاء مدرسة اثنوية إسالمية  ،وهي
خريا  ،مت
مدرسة تسناوية .وهذا يتوافق مع ثقافة الناس يف ذلك الوقت الذين لطاملا طرحوا إسالمهم .أ ً
إنشاء مدرسة الثانوية اليت أصبحت رائدة مدرسة الثانوية جوهراإلحسان الواقعة يف  RT.91مدينة
جاميب .يف البداية  ،أجرت مدرسة الثانوية جوهر اإلحسان عملية تدريس وتعلم إبمجايل  19طالب.
ابتداءً من إنشائها حىت اآلن  ،خضعت مدرسة التسناوية جوهر اإلحسان إىل  5تغيريات على
رأس املدرسة .ملزيد من التفاصيل  ،انظر اجلدول التايل:
اسم

رقم

عام

1

ابرهيمMS.

2999-1032

2

نوغجيكA,Md.

2995-2991

3

هيون رمحن

2912-2995

4

امردينM.Pd.I,

2915-2912

5

.Drsبستان سليم

2910-2916

 .9رؤية ورةالة املردرةة
 )1رؤية

"حتقيق مدرسة نوعية ذات إجنازات وأخالق نبيلة وإسالمية"
 )2رسالة
 توليد االهتمام ابلتعلم واملمارسة لتحقيق إجنازات متفوقة

 غرس األخالق بطريقة متكاملة وممارسة يف احلياة اليومية.
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 .6وضع طلبة مردرةة الثانوية جوهراإلحسان يف مردينة جاميب
يف كمية الطالب النشطني ملعرفة املناهج  2929/2910عدد املدارس يف هذا املكان  63أشخاص.
ملزيد من التفاصيل عن حالة طالب مدرسة يف مدرسة الثانوية جوهراإلحسان جاميب ميكن رؤيتها
على النحو التايل:

رقم

اسم الفصل

عدد الطالب

مستوى الفصل

الرجال النساء جمموع
1

الفصل 2

1

13

13

26

2

الفصل 3

2

6

6

12

3

الفصل 0

3

12

13

25
63

عدد
 .1معلم

املعلمون الذين يقومون ابلتدريس يف مدرسة مدرسة الثانوية جوهراإلحسان هم خرجيون من جامعات

معلما تدريسيًا يتألفون من معلمني دائمني ومعلمني مؤقتني أو فخريني .ملزيد من
خمتلفة .يوجد ً 13
التفاصيل  ،ميكن رؤيته من نتائج املراقبة.
قائمة املعلمني وجماالت الدراسة املعززة
موضع

رقم

اسم

رئيس المدرسة

Drs. Bustan Salim

1

نائب االكاديمى

Mursida, S.Pd.I

2

Samsimar, S.Pd.I

3

رئيس الشؤون االدارية

Rice Novanti, S.Pd

4

المشغل أو العامل

Alex Wibowo, SE

5

مدرس

Dian Pratiwi, S.Pd

6

مدرس

Darbina, S.Pd

7

مدرس

Rts. Huzainah, S.Pd

8

مدرس

Ahmad Sayuti, SE

9.

نائب الطالب

مدرس

11. Arif Rusli

مدرس

11
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Siti Aisyah, S.Pd

23

مدرس

Adanan Nur, S.pd

12

مدرس

Ria Irawati

13

املصدر :توثيق مدرسة الثانوية جوهراإلحسان جاميب
ب .نتائج البحث

يف هذا الفصل وصف نتائج البحث اليت تتكون من بياانت االختبار القبلي والبعدي  ،وسيتم حتليل
البياانت ابستخدام اإلحصائيات الوصفية واإلحصاءات االستداللية.

 .1التحليل اإلحصائي الوصفي
يف التحليل الوصفي للبياانت اليت متت معاجلتها  ،طبقت بياانت إجادة القراءة يف االختبار القبلي
والبعدي يف الفصل الثامن مدرسة الثانوية جوهراإلحسان جاميب طريقة  .SQ3Rيستخدم التحليل
الوصفي لتقدمي نظرة عامة على درجات تقييم إجادة القراءة للطالب اليت مت احلصول عليها يف شكل
أعلى درجة وأدىن درجة ومتوسط (متوسط) واحنراف معياري وتباين ومعامل تباين يهدف إىل العثور
على نظرة عامة على نتائج إتقان القراءة دون تطبيق .طريقة  SQ3Rوتطبيق طريقة  .SQ3Rنتائج
التحليل الوصفي كالتايل.
أ .نتائج التحليل التمهيدي للبياانت بدون تطبيق طريقة SQ3Rبناءً على نتائج حبث إجادة
القراءة دون تطبيق طريقة  SQ3Rاليت مت إجراؤها يف مدرسة الثانوية جوهراإلحسان جاميب،
فإن البياانت اليت مت احلصول عليها من أدوات اختبار إتقان القراءة هي كما يلي:
نتائج التعلم املسبق يف الفصل الثامن مدرسة الثانوية جوهراإلحسان مدينة جاميب
االختبار
اةم

املسبق

رقم

59

اجمليبني 9

9

69

اجمليبني 6

6.

49

اجمليبني 1

1.

39

اجمليبني 4

4.

49

اجمليبني 1

1.
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59

اجمليبني 2

2.

19

اجمليبني 7

7.

09

اجمليبني 4

4.

39

اجمليبني 1

1.

59

اجمليبني 92

92.

29

اجمليبني 99

99.

59

اجمليبني 96

96.

نتائج التحليل الوصفي لنتائج تقييم إجادة القراءة قبل تطبيق طريقة  SQ3Rيف اجلدول التايل:
التحليل الوصفي القبلي يف الصف الثامن من مدرسة الثانوية جوهراإلحسان مدينة جاميب
إحصائيات وصفية

إختبار القبلي

12
43,33
29,502

عدد العينات
املتوسط
االحنراف املعياري

19,99

احلد األدىن

09,99

احلد األقصى

بناءً على نتائج االختبار املسبق  ،زاد متوسط قيمة خمرجات تعلم الطالب بنسبة  43,33احنراف

معياري قدره  29,502و  144,442تباينًا  ،وميكن االطالع على حتليل وصفي كامل يف امللحق .1

لتحديد فئة نتائج إتقان القراءة .حيث يؤدي فاصل قيمة التصنيف إىل إجادة القراءة يف املدى
( .)199-9حبيث تظهر فئة مهارات القراءة قبل القراءة االختبار املسبق على النحو التايل:
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توزيع التصنيف يف الصف الثامن مدرسة الثانوية جوهراإلحسان مدينة جاميب
التردد

نطاق القيمة

رقم

الفئة

النسبة ()٪

43-0

1

منخفض جدا

4433

3

2

منخفض

30

6

33-43

معتدل

334

1

63-33

4

عاليا

0

0

33-63

3

عالي جدا

334

1

100-33

3

100

12

عدد

بناءً على اجلدول أعاله  ،قبل تلقي العالج (االختبار القبلي)  ،كان لدى الطالب قيم إجادة

جدا بنسبة  6 ، ٪33.4أشخاص يف الفئة
القراءة  ،أي كان هناك  4أشخاص يف الفئة منخفضة ً
املنخفضة بنسبة  ، ٪59.9شخص واحد يف الفئة املتوسطة مع نسبة  ، ٪3.3بينما يف الفئة العليا ال يوجد
جدا بنسبة  ، ٪3.3وميكن رسم جدول التصنيف أعاله يف
طالب  ،يوجد شخص واحد يف الفئة العالية ً
شكل رسومي على النحو التايل:
50.00%

8.30%

8.30%
0.00%
عاليا جدا

عاليا

معتدل

منخفض

50.00%
45.00%
40.00%
33.40%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
منخفض جدا

مهارات القراءة الرسومية بدون تطبيق طريقة االختبار القبلي SQ3R
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ج .نتائج حتليل بياانت االختبار البعردي بتطبيق طريقة SQ3R
بناءً على نتائج البحث الذي مت إجراؤه يف مدرسة الثانوية جوهراإلحسان مدينة جاميب ،فإن البياانت اليت

مت احلصول عليها من أداة اختبار مهارات القراءة هي كما يلي:

نتائج التعلم بعد االختبار يف الصف الثامن مدرسة الثانوية جوهراإلحسان مدينة جاميب
اسم

رقم

اإلختبار البعد
00

اجمليبني 9

1.

00

اجمليبني 6

2.

00

اجمليبني 1

4.

00

اجمليبني 4

3.

30

اجمليبني 1

3.

00

اجمليبني 2

6.

60

اجمليبني 7

0.

00

اجمليبني 4

3.

00

اجمليبني 1

0.

60

اجمليبني 92

110.

30

اجمليبني 99

11

60

اجمليبني 96

12

ميكن رؤية نتائج التحليل الوصفي لتقييم إتقان القراءة للطالب بعد تطبيق طريقة  SQ3Rيف اجلدول
 4.2على النحو التايل:
التحليل الوصفي بعد االختبار ابلصف الثامن مدرسة الثانوية جوهراإلحسان مدينة جاميب
إحصائيات وصفية

إختبار البعدي

 12عدد العينات
 71,17املتوسط
االحنراف املعياري
133371
51

احلد األدىن

09

احلد األقصى
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استنادا إىل نتائج ما بعد االختبار اليت مت احلصول عليها  ،زاد متوسط قيمة خمرجات تعلم الطالب مبقدار
ً
 ، 21,62واالحنراف املعياري البالغ  ،13,321و التباين  ،161،313للحصول على حتليل وصفي
كامل ميكن رؤيته يف امللحق .1
توزيع تصنيف االختبار البعدي للفصل الثامن ل مدرسة الثانوية جوهراإلحسان مدينة جاميب
النسبة ()٪

الفئة

نطاق القيمة

التردد

رقم

منخفض جدا

0

0

43-0

1

منخفض

4,3

1

33-43

2

متوطة

23

4

43-33

4

عاليا

31,4

3

43-43

3

مرتفع جدا

23

4

100-43

3

100

12

عدد

بناءً على اجلدول أعاله  ،بعد تلقي العالج (االختبار البعدي)  ،يكون لدى الطالب قيم إجادة القراءة ،

احدا يف الفئة املنخفضة بنسبة  3 ، ٪3.4أشخاص يف الفئة املتوسطة بنسبة ٪25
أي أن هناك
شخصا و ً
ً
جدا بنسبة  ، ٪25بينما يف
 5 ،أشخاص يف الفئة العالية بنسبة  3 ، ٪6 ، 41أشخاص يف فئة عالية ً
جدا ال يوجد طالب .ميكن رسم جدول التصنيف أعاله يف شكل رسومي على النحو
الفئة منخفضة ً
التايل:

41.60%

25.00%

25.00%

8.40%
0.00%
مرتفع جدا

عاليا

متوسطة

منخفض

45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

منخفض جدا

رسم بياين ملهارات القراءة احلرجة من خالل تطبيق طريقة ( SQ3Rاإلختبار البعدي)
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د .أتثري تطبيق طريقة  SQ3Rعلى مهارات القراءة
أ .اختبار طبيعية البياانت
قبل إجراء مزيد من معاجلة البياانت  ،مت اختبار البحث املسبق  ،وهو اختبار احلالة الطبيعية .اختبار
املعادلة مفيد للتغلب على ما إذا كان البحث الذي سيتم إجراؤه عادة ما يتم توزيعه أم ال .يف إجراء
اختبار احلياة الطبيعية ,مت استخدام اختبار كوملوجوروف مسرينوف للحالة الطبيعية ابستخدام مستوى
مهما ( ، Sig.) <0.05فلن يتم توزيع البياانت بشكل طبيعي .إذا
أمهية يبلغ  .9.95إذا كان الرقم ً

مهما ( ، Sig.)> 0.05يتم توزيع البياانت بشكل طبيعي .يتم احلصول على النتائج التالية
كان الرقم ً
اختبار احلياة الطبيعية.
 )1اختبار طبيعية بياانت االختبار املسبق
Kolmogorov-Smirnova
Sig.

df

,168

Statistic

12

Pretest

,206

يف نتائج اختبار احلالة الطبيعية لبياانت االختبار القبلي  ،من املعروف أن قيمة األمهية هي
 9.163ابستخدام مستوى األمهية  .9.95يعين القيمة سيج .أكرب من ()9.95 >9.163
 ،لذلك ميكن استنتاج أن بياانت االختبار القبلي كانت موزعة بشكل طبيعي .ميكن رؤية
التحليل الكامل يف امللحق .2
 )2اختبار طبيعية بياانت اإلختبار البعدي
Kolmogorov-Smirnova
Sig.
,127

df
12

Statistic

Posttest

,216

يف نتائج اختبار احلالة الطبيعية لبياانت االختبار البعدي  ،من املعروف أن قيمة األمهية هي
 9.122ابستخدام مستوى داللة  .9.95يعين املزيد من قيمة سيجأكرب من (>9.122
 )9.95لذلك ميكن استنتاج أن بياانت االختبار البعدي يتم توزيعها بشكل طبيعي .ميكن
رؤية التحليل الكامل يف امللحق .2
ب .اختبار الفرضيات
بناءً على اختبار املتطلبات املسبقة للتحليل اإلحصائي  ،وجد أن بياانت نتائج التعلم يف هذه
الدراسة مت توزيعها بشكل طبيعي .لذلك  ،ميكن إجراء اختبار الفرضيات ابستخدام صيغة اختبار
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 tلعينة واحدة أو اختبار  tللعينات املقرتنة .وهكذا فإن الفرضية اإلحصائية صيغت على النحو
التايل:
الوصف:
= ال يوجد اختالف يف مهارات القراءة من خالل تطبيق طريقة  SQ3Rيف تعلم اللغة
العربية لطالب الصف الثامن يف مدرسة الثانوية جوهراإلحسان مدينة جاميب
= يوجد اختالف يف تطبيق طريقة  SQ3Rعلى مهارات القراءة يف تعلم اللغة العربية
لطالب الصف الثامن يف مدرسة الثانوية جوهراإلحسان مدينة جاميب.
فيما يلي جدول من الفرضيات خيترب نتائج مهارات القراءة احلرجة ابستخدام طريقة SQ3R
Paired Samples Statistics
Std. Deviation

Std. Error Mean

Mean

N

5.946

20.597

12

43.33

Pretest

3.860

13.371

12

71.67

Postest

Pair 1

Paired Samples Correlations
Sig.
.017

Correlation
.671

N
Pretest & Postest

12

Pair 1

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence Interval of the
Difference
Upper
-18.628

Lower
-38.039

Std. Error Mean
4.410

Std. Deviation
15.275

Mean
-28.333

Pretest - Postest

Pair 1

Paired Samples Test
)Sig. (2-tailed
.000

df
11

t
-6.425

Pretest - Postest

Pair 1

يف جدول إحصائيات العينات املقرتنة  ،بلغ متوسط نتيجة إتقان القراءة دون تطبيق طريقة SQ3R
 43.33ابحنراف معياري قدره  .29،502وبعد تطبيق طريقة  ، SQ3Rكان متوسط نتائج مهارات
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القراءة احلرجة  21.62ابحنراف معياري  .13.321وهذا يعين أن هناك اختالفًا وصفيًا يف متوسط نتائج
إتقان القراءة دون تطبيق طريقة  .SQ3Rمن خالل عدم تطبيق طريقة  .SQ3Rأو بعبارة أخرى ،
فإن متوسط قيمة إتقان القراءة بعد تطبيق طريقة  SQ3Rأكرب مما كان عليه قبل تطبيق طريقة
.SQ3R
يف جدول اختبار العينات املزدوجة  ،يتم احلصول على قيمة  df = 11 ،t = -6.425و ( sig.
 (2طرف) أو قيمة  ، p = 0.000 <0.05مما يعين أن القيمة املهمة أصغر من مستوى اخلطأ أو مت
رفض  .H0وهكذا مت اختبار الفرضية املقرتحة من خالل البياانت .لذلك ميكن االستنتاج أن هناك
اختالفات يف تطبيق طريقة  SQ3Rعلى مهارة القراءة يف تعلم اللغة العربية لدى طالب الصف الثامن
من مدرسة الثانوية جوهار اإلحسان مدينة جاميب.
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الباب اخلامس
اإلختتام
أ .اخلالصة

بناءً على التحليل الوارد يف الفصل الرابع  ،ميكن أن خنتتم على النحو التايل.

 .1مهارات القراءة يف تعلم اللغة العربية يف الصف الثامن طالب مدرسة الثانوية جوهر اإلحسان مدينة
جاميب دون تطبيق طريقة  ، SQ3Rأي أن متوسط نتائج اختبار إتقان القراءة حصل على 43.33
ابحنراف معياري  29،502وبفارق .144.442
جدا بنسبة  6 ، ٪33.4أشخاص يف
مع فئة النتيجة أي كان هناك  4أشخاص يف الفئة منخفضة ً
الفئة املنخفضة بنسبة  ، ٪59.9شخص واحد يف الفئة املتوسطة مع نسبة  ، ٪3.3بينما يف الفئة
جدا بنسبة .٪3.3
العليا ال يوجد طالب  ،يوجد شخص واحد يف الفئة العالية ً
 .2مهارات القراءة يف تعلم اللغة العربية يف الفصل الثامن لطالب مدرسة الثانوية جوهر اإلحسان مع
تطبيق طريقة  ، SQ3Rكان متوسط نتائج اختبار إجادة القراءة اليت مت احلصول عليها 21.62
مع احنراف معياري قدره  13.321وبتباين .161.313
احدا يف الفئة املنخفضة بنسبة  3 ، ٪3.4أشخاص يف الفئة
مع فئة النتيجة أي أن هناك
شخصا و ً
ً
املتوسطة بنسبة  5 ، ٪25أشخاص يف الفئة العالية بنسبة  3 ، ٪6 ، 41أشخاص يف فئة عالية
جدا ال يوجد طالب.
جدا بنسبة  ، ٪25بينما يف الفئة منخفضة ً
ً
هذا يعين أن طريقة  SQ3Rفعالة للغاية .من املراحل اخلمس لطريقة  SQ3Rاليت متيل إىل جعل
الطالب نشطني يف عملية التعلم هي مرحلة املسح  ،ومرحلة القراءة  ،حيث يتمكن الطالب من
حتديد األفكار الرئيسية لقراءة النصوص بسهولة والعثور على احلقائق يف نصوص القراءة ويف مرحلة
التالوة يكون الطالب قادرين على تذكر التعلم مع فرتة طويلة من الزمن .ومرحلة جعل الطالب سلبيني
يف التعلم هي مرحلة السؤال ومرحلة املراجعة.
 .3هناك درجة قيمة معنوية  ،وهي سعر  t = -6.425 df = 11و  2( .sigطرف) أو قيمة = p
 ، 0.000 <0.05مما يعين أن قيمة األمهية أصغر من مستوى اخلطأ أو مت رفض  .H0لذلك
ميكن االستنتاج أن هناك اختالفات يف تطبيق طريقة  SQ3Rعلى مهارة القراءة يف تعلم اللغة العربية
لدى طالب الصف الثامن يف مدرسة الثانوية جوهراإلحسان مدينة جاميب.
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ب .أتثري البحث

بناءً على نتائج االستنتاجات أعاله  ،من املؤمل أن يتم أخذها يف االعتبار عند تطوير الدروس  ،وخاصة
دروس اللغة العربية  ،واليت ميكن تقدميها  ،من بني أمور أخرى:
ورؤى إضافيني حول طريقة  SQ3Rاليت ميكن أن جتعل الطالب
 .1لكي يكون املعلمون ً
مرجعا ً
نشطني يف عملية التعلم وال تشعر ابمللل بسرعة وميكن أن تؤثر على مهارات القراءة لدى الطالب
لألفضل.
 .2ميكن للطالب املساعدة يف حتسني مهارات القراءة ليكونوا أفضل وميكنهم فهم املواد التعليمية
بشكل أكثر فعالية ومتعة.
 .3ابلنسبة للباحثني  ،ميكن أن تساعد وتضيف نظرة اثقبة إىل األساليب اجليدة يف ارتفاع مهارات
القراءة لدى الطالب من خالل استخدام واحد منهم لطريقة .SQ3R
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5
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6
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Kisi-kisi instrumen penelitian
No

Kompetensi dasar

Indikator materi

Indikator
penilaian

Nomor
Soal

Jumlah

1

Melafalkan huruf,kata,frasa
dan kalimat bahasa arab
yang berkaitan dengan tema

1. mengetahui isi
pikiran atau isi
pokok teks tersebut

C1

1,2,2,1

1

2. mampu
menyusun teks
bahasa arab

C2

7,1,7

2

2. memahami
makna dan
hubungan antar
mufradat dalam
sebuah paragraf

C2

0,0,19

2

Keterangan :
1. Pengetahuan (C1)
2. Pemahaman (C2)
2. Penerapan (C3)
Kisi-kisi pre-Test
Indikator pencapain
kompetensi

Membaca teks
bacaan tentang فى
 المدرسةsesuai dengan
intonasi yang tepat
dan lancar
Mengetahui maksud
dari teks bacaan
tentang فى المدرسة
dengan cepat
Menjawab
pertanyaan yang
diberikan oleh guru
tentang فى المدرسة

Penilain
Tekhnik

Bentuk instrumen

Contoh Instrumen

Individu

Lisan

 إقراء النصى التايل,إقراء

Individu

Tulis

اخرت الصحيح أو اخلطأ وفقا
لنص القراءة

Individu

Tulis

أجب عن األسئلة األتية وفقا
لنص القراءة
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Soal pre-test

أ .إخرت اجابة صحيحة أ,ب,ج,د عن األةئلة األتية !
 .1ما معىن املدرسة ؟
أperpustakaan.

بrumah.

جkantor.

دsekolah.

 .2ما لغة العربية bahasa inggris

أ .لغة اإلجنليزية

ب .لغة اإلندونسية

ج .التاريخ

د .الرايضة

 .3ما معىن الساعة ؟
أmeja .

بkursi .

جpena .

دjam .

 .4ما لغة العربية perpustakaan

أ .البيت

ب.املدرسة

ج .املكتبة

د .املرحاض

ب .رتب الكلمة األتية
:1 .5الظهر :2إىل :3وبعد :4بيوهتم :5يرجعون :6صالة
أ213465 .

ب123456 .

ج654321 .

د361524 .

:1 .6إىل :2املدرسة :3مكتبة :4يزهب :5بل
أ12345 .

ب34521 .

ج54132 .

د54123 .

:1 .2يرجع :2صالة :3خالد :4بيته :5الظهر :6بعد :2ال :3إىل
كلية الرتبية و التعليم جامعة سلطان طه سيف الدين اإلسالمية احلكومية جاميب
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أ12345623 .

ب24136532 .

ج62335421 .

د32134625 .

ج .أجب على السؤال ابختيار على اإلجابة املناةبة األتية
 .3هذا أمحد هو........يف إحدى املدارس املتوسطة اإلسالمية
أ .دروسا

ب .يدرس

ج .صديق

د .طالب

 .0مث يرجعون إىل الصف ..............ملدة ثالث ساعات للدراسة
أ .مرة اثنية

ب .مرة اثلثة

ج .مرة رابعة

د .مرة خامسة

 .19خالد ال  ........إىل بيته بعد صالة الظهر
أ .يزهب

ب .جييء

ج .تزهب

د .يرجع
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Soal post-test

أ .إخرت اجابة صحيحة أ,ب,ج,د عن األةئلة األتية !
ىن طاَلِب ؟
 .1ماََم ْع َ
أguru .

بbapak .

جmurid .

دIbu .

ىن نَ ْوم ؟
 .2ماَ َم ْع َ
أ tidur .بbangun .
جduduk .

دBerdiri .

ِ
العَربِيَّ ِة membaca
َ .3مالُغَة َ
س
أَ .جلَ َ

ب .قَ َرأَ

ب
جَ .كتَ َ

استَ َم َع
دْ .

ِ
العَربِيَّ ِة pergi
َ .4مالُغَة َ
أَ .ر َج َع

ب
بَ .
ضَر َ

صَر
ج .نَ َ

ب
دَ .ذ َه َ

ب .رتب الكلمة األتية
)1( .5أَانَ (ِ )2يف ( )3الْ ُمتَ َو ِيسطَِة()4طاَلِب (ْ )5اإل ْسالَِميَّ ِة ( )6الْ َم ْد َر َسة
أ123456 .

ب423561 .

ج536241 .

د234651 .

)1( .6أَ ْذهب (ِ 2
ِ ِ ِ
َستَ ِح يم ()6األَ ْسناَ ِن ()2احلَماَّم
)وأُنَظي ُ
)وأ ْ
ىل (َ 5
َ ُ َ
ف ()3ابلْ ُف ْر َشة ()4إ َ
أ2654321 .

ب3214265 .

ج5624123.

د5362241 .

ضي (ِ 5
)1( .2اَل يِدراَ ِسيَّ ِة ()2ونَ َشاط ()ِ 3يف ()4أَقْ ِ
)ج يد ()6األ ََّايم
َ
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أ321465 .

ب536241 .

ج253164 .

د564123 .

ج .أجب على السؤال ابختيار على اإلجابة املناةبة األتية
الربُع ........
الرابِ َع ِة َو ُّ
اع ِة َّ
َستَ ْي ِقظ ِم َن الن َّْوم ِيف َّ
الس َ
 .3أ ْ
احا
أَ .
صبَ ً

ب .نَ َهار

ج.لَْي لَةً

دَ .م َشاء

الص َالة أَقْ َرأ الْ ُق ْران ِيف  ........الْ ُم َذاكَِرة
َ .0وبَ ْع َد َّ
أْ .ميداَن

ب .أَماَم

جُ .غ ْرفَة

د.وَرأ
َ

ُ .19مثَّ أَرِجع إِ َىل  .......ب ع َد ِ
صلَّى الْ َم ْد َر َسة
صالَة الظُّ ْهر ِيف ُم َ
َْ َ
ْ
أ .امل ْد َر َس ِة
َ
ج .املكْتَ بَة
َ

ب .الب ي ِ
ت
َْ
د .املِْر َحاض
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Descriptive Statistics
N

Mean

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Pretest

12

43.33

20.597

10

90

Postest

12

71.67

13.371

50

90

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Pretest
N
Normal Parametersa,b

12

12

43.33

71.67

20.597

13.371

Absolute

.206

.216

Positive

.206

.216

Negative

-.127

-.165

.206

.216

.168c

.127c

Mean
Std. Deviation

Most Extreme Differences

Postest

Test Statistic
Asymp. Sig. (2-tailed)

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
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Paired Samples Statistics
Mean
Pair 1

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

Pretest

43.33

12

20.597

5.946

Postest

71.67

12

13.371

3.860

Paired Samples Correlations
N
Pair 1

Pretest & Postest

Correlation
12

Sig.

.671

.017

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence Interval of the
Difference
Mean
Pair 1

Pretest - Postest

-28.333

Std. Deviation

Std. Error Mean

15.275

Lower

4.410

Upper

-38.039

-18.628

Paired Samples Test

t
Pair 1

Pretest - Postest

df
-6.425

Sig. (2-tailed)
11

.000
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