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 صــــــــــملخال

فعالية البرنامج العالجي في تحسين مهارة القراءة لطلبة الصف الرابع من  ،"0202مزدلفة، 
، ".البحث تانيتي المفي، مالنكي الغربية 323األسعدية المدرسة االبتدائية اإلخالص 

ة الحكومي الجامعة اإلسالمية، العلوم التعليميةاللغة العربية، كلية التربية و شعبة تدريس 
 الدكتور الثاني والمشرف ،.M.HIمرضي تقويم، األول الدكتور  فالوفو. المشرف

 .Lc., M.H.I ،الحاج فيرمان محمد عارف

تنفيذ الربنامج العالجي لتحسني كيف  (3 :ىي دراسةأثريت يف ىذه ال ادلشاكل اليت
 ( ىل6 ؟فيتانييت الم ادلدرسة االبتدائية اإلخالص األسعديةمن مهارة قراءة طلبة الصف الرابع 

ادلدرسة االبتدائية اإلخالص من  رابعالصف ال ةقراءة طلب ة مهار نيسحت يف فعال لربنامج العالجيا
 ؟فيتانييت الم األسعدية

ىو اختبار تأثري ادلتغري مباشرة كمي ونوعو ىو قبل التجريبية. ىذا البحث عبارة عن حبث  
. اجملموعة التجريبية ىي طلبة الصف الرابع على ادلتغريات األخرى أو اختبار فرضية العالقة السببية

وتقنيات مجع البيانات من ىذه  تانييت المفي، 101من ادلدرسة االبتدائية اإلخالص األسعدية 
 .والوثائق االختبار والتجريبية ومراقبة ادلشًتك الدراسة ىي

دلدة أسبوعني تقريًبا، من السبت  تنفيذ الربنامج العالجي استمر (3 :وأظهرت النتائج أن
منفذة الربنامج العالجي ىي الباحثة. ونفذتو بعد ساعات  .6060فرباير  8يناير إىل السبت  65

، مث استمرت بتنفيذ الربنامج القبليختبار االبدأت بتوفري . 31.30حىت  36.40الدراسة وىو 
 paired sample t-testبعد اجراء اإلختبار ( 6 .البعديختبار االالعالجي وانتهت بتقدمي 

حتسني مهارة قراءة الطلبة الصف الرابع من ادلدرسة اإلبتدائية فعرف أن الربنامج العالجي فعال يف 
 مالنكي الغربية. ،تانييت المفي 101اإلخالص األسعدية 

 
 .: فعالية، الربنامج العالجي، حتسني مهارة قراءة الطلبةالكلمات األساسية
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 األول مبحثال

 المقدمة

 خلفية البحث .أ 

جعل لي . يهدؼ ىذا التفاعلبةالطل ك درسُتم ىو عملية التفاعل بُت اظتيلالتع

 ناحية ة كاظتعرف ناحيةىي:  ك نواحي لتعلم عملية تغيَت ُب ثالث. امعلمُت بةالطل

ساب اكت ُب بةالطل على درسُت، فإف التعلم ىو مساعدة اظتة. لذااضترك ناحية ة كالعاطف

اظتعتقدات ُب  تشكيل اظتواقف ك ، كالشخصية إتقاف اظتهارات ك اظتعرفة، ك ك علمال

عملية اكتساب العلم كاظتعرفة من خالؿ ثالث مراحل كىي السمع كاألبصار  .نفسهم

 اهلل عز كجل ُب القرآف الكرَل سورة النحل كما قاؿ  كاألفئدة

                        

               1 

م ال تعمل دائما بسالسة. كثَتا ما كجدت مشاكل ُب ىذه يعملية التعل

صعوبة ُب فهم  بةبعض الطل كتد. عيوب مزايا ك لطلبةل. طلبةلية. خاصة على الالعم

ؤالء تصنيف ى . غالبنااظتعرفةك كتساب العلم ُب ا  فك أصدقاء آخر  تركهم تهانتيج ك الدرس

                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro, 0212), h.073 
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ىذا النوع من  ، كحىت العائالت اجملتمع ك اظتدرسية كبيئة األطفاؿ كأطفاؿ أغبياء ُب 

 .بةُب االستجابة لصعوبات تعلم الطلالظاىرة ىو أحد أشكاؿ االستجابة اطتاطئة 

 ، كةىذه اظتشكلناسبة ُب االستجابة اظتأحد أشكاؿ  ىو الربنامج العالجي

الصعوبات اليت يواجهوهنا. ل ضت شكل تعليمي أك إرشاداتُب  هتنفيذنتكن أف يكوف 

 العالجي الربنامج"، وريامد سور ك ػترتهآراء الرزتن أبركر الذم يستشهد ب عبدا لكفقن 

، بدالن من الذ ٕ".شكل التدريس اظتقدمة للطالب للمساعدة ُب صعوباتو التعليمية ىو

وا اظتزيد من االىتماـ ، كلكن أعطتؤذم مشاعرىمس اليتبكلمات اضتكم عليهم 

 تحقيق نتائج تعليمية جيدة.ل تاكمساعد

أحد الربامج اليت كتب أف توجد ُب التعليم الرشتي ُب  ىو الربنامج العالجي 

لية القياسية رقم بشأف العم ٘ٙىذا يشَت إىل الئحة كزير التعليم كالثقافة رقم إندكنيسيا. 

ئج البحث األصلية من قبل "نتكن استخداـ نتا :اليت تنص على أف ك ٖٕٔٓلعاـ  ٙٙ

 ٖأك اإلثراء أك االستشارة". يالعالج الربنامجللتخطيط  درسُتاظت

صعوبات ُب  وفيواجه بةالطل عّرؼ اظتدرس أفدما تنفيذ الربنامج العالجي عن

رم. نتكن للمدرسُت على الفور إجراء جت ة اليتعيناظت الكفاءة األساسيةإتقاف اظتادة ُب 

                                                             
0 Abd. Rahman Abror, Psikologi Pendidikan (Cet.IV; Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), 

h. 183. 
1 Kemendikbud. (0211). Permendikbud Nomor 43 Tahun 0211 Tentang Standar Proses. 

Jakarta: Kemendikbud.. 
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، دكف انتظار نتائج االختبار بة)العالجي( كفقنا لصعوبات الطل حتسينات على التعلم

 العالجي خارج ساعات اظتدرسي الفعالة أك عند الربنامجتنفيذ  تبارات اليومية(.)االخ

  الذم  مقاؿُب Moore ك Slate ك Koch عملية التعلم )إف أمكن(. كفقنا ؿ

 Perceived Lack of Teacher Empathy and Remedialبعنواف  HenryYoungكتبو

Classroom Conflictsال  ،تطويرالتحسُت أك الالذين لتضركف دركس  بة، عادةن الطل

 ٗ.بشكل كاؼ الرياضيات الكتابة ك كالقراءة  تُتيتمتعوف مبهار 

 بتدائيةاظتدرسة اال ُب لغة العربيةدرس الع أحد مم باحثةاستنادنا إىل مقابلة ال

اظتدرسة ال  ىذه ُب بةأف معظم الطل باحثةال ت، عرفدية تانييت المفياألسع اإلخالص

حصلوا  رابعالصف الُب  مثل الطلبة قراءة كافية ُب تعلم اللغة العربية. ةيتمتعوف مبهار 

جة معايَت درجة منخفضة ُب مهارة قرائتهم. ك ىي بُت ستسُت حىت سبعُت بينما در 

 .٘ٚاكتماؿ اضتد األدٌل ىي 

أف الربنامج  تعلمقابلت الباحثة موظفة ىذه اظتدرسة، ك خر آُب كقت  

 اإلندكنيسية ك تعليم اللغةُب  بةالطل مهارة قراءة لتحسُت نفذ ُب ىذه اظتدرسة العالجي

 درس. اظتف ُب األسبوعاالعالجي مرتالربنامج  نفذالرياضيات.  ُب تعليم نتائج تعلم ترقية

 ك ةندكنيسياإل اللغة) ذانك التعليمافاظتسؤكؿ عن  درساظتشرؼ ُب ىذا الربنامج ىو اظت
                                                             

4 Henry W. Young, Perceived Lack of Teacher Empathy and Remedial Classroom 

Conflicts, ( Disertasi: Nova Southearsten University, 2116), h. 11. 
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 ٕٓ.ٓٔإىل  ٓ٘.ٜٓالربنامج خالؿ فًتة االسًتاحة اليت تًتاكح من  ىذا ذ(. نفاترياضي

 تنفيذ الربنامج العالجي قادر ُبثبت أف ، . بعد عدة مراتتوقيت كسط إندكنيسيا

ُب تكرار  ةالباحث ترغب، عتذا السبب ٘.همنتائج تعلم ة الطلبة ك ترقيةمهارة قراء ُتسحت

ُب  ةبقراءة الطل ةلتحسُت مهار  تعليم اللغة العربيةوذج الربنامج العالجي إىل أك نسخ فت

 .تعليم اللغة العربية

ُب  ةبب أف نتتلكها الطلجتهارات لغوية من أربع م احدلىي  اءةقر الرة امه

مهارة  بإتقاف .الكتابة ك الكالـ ك األخرل ىي االستماع هاراتاظت اما ة.إتقاف اللغة العربي

 ك علم(. القراءة ىي جسر الٔ: ها ىيسبب ك األخرل اتمهار  ثالثة ، ستزدادالقراءة

(. القراءة ىي حتديد ٕ؛ ة بشكل كبَت على اظتعرفة الواسعة، بينما تعتمد الكتاباظتعرفة

جزء  اصتيد ك الصحي  نطقبينما ال ،يد ك الصحي باصت نطقو أك سربه لرمز اظتكتوب كا

 ةأيضنا تأثَت جيد على مهار الصحي   (. النطق اصتيد كٖ؛ هارة الكالـم مهم من

 دكرنا مهمنا ُب إتقاف اللغة العربية. هارة القراءة، تلعب م. لذلكاعاالستم

 ألفذلك  العامل. ك ظتسلمُت ُبا على رتيع خاصةاتقاف اللغة العربية أمر مهم 

ػتمد صلى اهلل عليو  اهلل رسوؿلغة  القرآف( ككتاب اظتقدس لألمة اإلسالمية )لغة ال

 الكرَل اهلل تعاىل ُب القرآف ك قاؿء اإلسالـ ىي اللغة العربية. بعض كتب علما كسلم ك
                                                             

3 Wawancara dengan ibu Isma (guru bahasa arab), tanggal 11 juni 0219, di Tanete 

Lampe’e Kec. Malangke Barat, pukul 11.22 WITA. 
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قاؿ عمر بن اطتطاب ك  ٙ".إنا أنزلنو قرءنا عربيا لعلكم تعقلوف" ٕسورة يوسف اآلية 

 ميأف تعل ، من الواض بناءن على ذلك ٚ".فإهنا من دينكمعلموا العربية ت" رضي اهلل عنو

ا  .اللغة العربية مهم جدن

، خاصة حوؿ ؾتاح الربنامج العالجي ُب حتسُت بحثال لفيةاطتستنادنا إىل ا

رغب ت ،لغة العربيةال ةساانطباعات در  ك الدراسات اظتختلفةُب  بةم الطليائج تعلنت

من  الرابع الصف لةبطل قراءة ةالجي ُب حتسُت مهار لية الربنامج العفعا"معرفة  ُب ةالباحث

 ."ةغربيالمالنكي  دية تانييت المفي،األسع اإلخالص بتدائيةاظتدرسة اال

 البحث أسئلة .ب 

تم صياغة اظتشكالت اليت سيتم فحصها ُب ىذه ت، تبناءن على اطتلفية اليت ذكر 

 الدراسة على النحو التايل:

من ج العالجي لتحسُت مهارة قراءة طلبة الصف الرابع كيف تنفيذ الربنام .ٔ

 ؟فيتانييت الم األسعدية اإلخالص اظتدرسة االبتدائية

اظتدرسة من  رابعالصف ال ةقراءة طلب ةمهار  ُتسحت ُب فعاؿ لربنامج العالجيا ىل .ٕ

 ؟فيتانييت الم األسعدية اإلخالص االبتدائية

                                                             
4 Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya, ( Bandung: CV 

Penerbit Diponegoro, 0212), h. 013. 
7 Muhammad Irfan Hasanuddin, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Cet. I; Palopo: 

Lembaga Penerbitan STAIN, 0212) h.0. 
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 فرضية البحث .ج 

ُب حتسُت مهارة قراءة عالجي فعاؿ ال ربنامجال لفرضية ُب ىذه الدراسة ىي أفا

مالنكي  تانييت المفي، األسعدية اإلخالص بتدائيةمن اظتدرسة اال رابعالصف ال طلبة

 . الفرضية اإلحصائية ىي كما يلي:ةغربيال

Ho :µٔ ≤ µٕ 

Hٔ: µٔ ˃  µٕ 

 مالحظات:

µٔ الربنامج العالجي استخداـبعد  طلبةمهارة قراءة ال: متوسط 

µٕ : الربنامج العالجي استخداـقبل  مهارة قراءة الطلبة متوسط 

Ho :مهارة قراءة أفضل من  تالربنامج العالجي ليس استخداـ بعد مهارة قراءة الطلبة

 الربنامج العالجي. استخداـقبل  الطلبة

Hٔ :ةبمهارة قراءة الطلالربنامج العالجي أفضل من  استخداـبعد  ةبمهارة قراءة الطل 

 الربنامج العالجي. تخداـسقبل ا

من اظتدرسة  رابعالصف ال ةبطلمهارة قراءة  حتسُتج العالجي فعاؿ ُب الربنام 

 .ةغربيالمالنكي  تانييت المفي،دية األسع اإلخالص بتدائيةاال
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 أهداف البحث .د 

 ، فإف الغرض من ىذه الدراسة ىو كما يلي:بناءن على اظتشكالت اظتذكورة 

مج العالجي ُب الصف الرابع من اظتدرسة االبتدائية كصف كيفية تنفيذ الربنا .ٔ

 اإلخالص األسعدية تانييت المفي.

 قياس كشاؼ استخداـ الربنامج العالجي ُب حتسُت مهارة قراءة طلبة حىتتالس .ٕ

 بشكل كاض . معيار الفعاؿ ك معيار غَت الفعاؿ

 فوائد البحث .ه 

 ي:الفوائد اليت نتكن اضتصوؿ عليها من ىذا البحث ىي كما يل

يرجى ىذا البحث قادرا ُب حتسُت مهارة قراءة الطلبة اظتوجودة النظرية:  ةائدالف .ٔ

 .سابقا

 الفوائد العملية: .ٕ

 الفوائد التالية:يرجى نتائج ىذا البحث أف يعطي 

قادرين على  ةبالبحث، من اظتتوقع أف يكوف الطل : من خالؿ ىذاةبللطل ( أ

 .من خالؿ الربنامج العالجي مهارة القراءة حتسُت

للباحثُت: كمادة مرجعية للباحثُت ُب اظتستقبل الذين يرغبوف ُب مواصلة  ( ب

 تطوير ىذا البحث.
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يرجى ىذا البحث أف يكوف مرجع للمدرسة لًتقية جودة للمدرسة:  ( ت

 .التعليم العربية ُب مهارة القراءة كخاضة كاكتماؿ نتائج تعليم الطلبة

 تعريف المتغيرات و التشكيليات .و 

التعريف التشغيلي  باحثةصف الت، سُب تفسَت العنوافاالختالفات  نبلتج

 :على النحو التايل ا البحثمتغَت موجود ُب عنواف ىذلكل 

النسبة اظتئوية  يوض  مدل حتقيق اعتدؼ. كلما زادت الذم قياساظتالفعالية ىي  .ٔ

 ، زادت الفعالية.رجوةداؼ اظتلألى

الذين كتدكف  بةدرسة للطلتقدمو اظت الذم تعليميالنامج رب الالربنامج العالجي ىو  .ٕ

حتقيق  ُب صعوبة ُب التعلم ؽتا كتعلو يتعرض للتأخَت مقارنة باألصدقاء اآلخرينال

. يهدؼ ىذا ُب اكتساب اظتهارة اظتعينة أك كتماؿ اضتد األدٌلمعايَت ا  درجات

هتم أك ترقية قادركف ُب حتسُت مهار  لعلهم ةبالطل اىل إىل تقدَل اظتساعدة الربنامج

 .تعلمهمنتائج 

مع حسن األداء النطق  طريق عنة إىل رموز صوتية يباالقراءة ىي حتويل الرموز الكت .ٖ

 ٛك الفهم.

                                                             
(, ٜٜٚٔ: حائل: دار األندلس للنشر ك التوزيع, ٗ)الطبعة  اظتهارات اللغويةػتمد صاّب الشنطى,   ٛ
 .71ٔالصفحة 
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 الثاني مبحثال

 ةالدراسة النظري

 الدراسات السابقة المتعلقة للبحث . أ

ات ، كجدت بعض الدراسالباحثة اهتعلى عمليات البحث اليت أجر  بناءن  

 حو التايل:، على النالسابقة ذات الصلة هبذا البحث

بعنواف الفعالية العالجية كاإلثراء ُب حتسُت ؼترجات  Pedral Ludinحبث أجراه  .ٔ

، مشاؿ ُب كوتابومي Pgri 1عالية الدرسة اظتالتعلم للطالب ُب الصف العاشر ُب 

. تستخدـ الدراسة منهجنا ٕٚٔٓ/ُٕٙٔٓب العاـ الدراسي  الشمالية المبونج

األنشطة العالجية كاإلثراء اليت تسَت على ما  كصفينا نوعينا يقدـ صورة عن تنفيذ

يراـ حبيث ختلص إىل أف ىذا النشاط كاف فعاالن ُب حتسُت نتائج التعلم. لكنو 

زيد من موضوعية كدقة الفعالية. ينتكن أف  الذم ال يقدـ أدلة على شكل أرقاـ

 ٜىذا ىو الفرؽ بُت ىذا البحث كالبحث الذم سيتم مناقشتو ُب ىذه الدراسة.

بعنواف "التعلم العالجي لتحسُت إتقاف الطالب" )دراسة  Slametحبث أجراه  .ٕ

ُب  Genangan 0من اظتدرسة االبتدائية اضتكومية  لصف السادسا لطلبة حالة

                                                             
9 Pedral Ludin, Efektifitas Remedial Dan Pengayaan Dalam Meningkatkan Hasil Belajar 

PAI Peserta Didik Kelas X Adi SMA PGRI 1 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Tahun 

Pelajaran 0214/0217 ( Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Intan Lampung, 0217). 
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م العالجي ي". أظهرت النتائج أف تطبيق التعلKPKك  FPBم الرياضيات "يتعل

: ٕكالدكرة  ٖ.ٗ٘: ٔ، أم ُب الدكرة قيمة الفصلمتوسط  نتكن أف يزيد

ها الطالب القيمة اليت لتقق، من اظتعركؼ أف متوسط . من ىذه القيمٔ.ٗٛ

، مل يبحث ىذا ق التعلم اظتتقن. كمع ذلكجيدة كحتقي يندرج ضمن معايَت

البحث مقدار مستول الفعالية ُب زيادة قيمة الطالب. ىذا ىو الفرؽ بُت 

 ٓٔ.حثةابقـو هبا التلبحث كاألحباث اليت سا

 ةة المكتبدراس . ب

 البرنامج العالجي نظرة عامة .1

 التعريف ( أ

ُب  "Remedial". ك كلمة "Remedialُب اللغة االؾتليزية ىي " كلمة العالج 

ك  مبعٌت إعادة" -reالالتينية " ذكر أف تكوف من "webster" قاموس القرف العشرين اصتديد

"mederi "ت أك عمليات للشفاء العالج ُب التعليم إجراءا عٌتأما م. مبعٌت إكتاد عالج

 ٔٔأك التغلب على صعوبات أك مشاكل التعلم.

                                                             
12 Slamet, Pembelajaran Remedial untuk Meningkatkan Ketuntasan Belajar Siswa, Jurnal 

An-Nuha Vol. 0 No. 1 (Magetan, 0213). 
11 B.Karyanto, op. cit., h. 41. 
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صالح اإلشيء متعلق ب العالج ىوكفقنا للقاموس اإلندكنيسي الكبَت،  

 الذين تكوف نتائجهم التعليمية ةالتدريس العالجي ىو إعادة تدريس للطلب اما كالشفاء.

 ٕٔسيئة.

ُب اظتناطق اليت  بةىي تدخالت مصممة ظتساعدة الطل امج العالجينالرب  

أيضنا ُب األدب بأنو  عالجالتعليم ال ذكر ٖٔكتدكف صعوبة ُب إتقاف اظتعايَت اظتطلوبة.

 ٗٔ.تطوير اظتهارات أك األساسي التعليم التنموم لغرس

 تعريف الربنامج العالجي حسب اطترباء:

كاؿ التدريس الذم العالجية كشكل من أش سوفريونويعرؼ األزتدم ك  (ٔ

ا.استخداـ بيصح  يشفي أك   ٘ٔتدريس قصَت كتعلو جيدن

. ُب كتاب سرم حاستوٌب بعنواف Rكارجي ك . S .Wكفقنا إلسحاؽ  (ٕ

Pengajaran Remedial، أحد  ىو نشاط التحسُت ُب عملية التعليم ك العالجي ىو

مربغتة م ُب شكل أنشطة حتسُت يأشكاؿ اظتساعدة. كىي تقدَل اظتساعدة ُب عملية التعل

 .يك منظمة بشكل منهج
                                                             

10 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet.IV; Jakarta: 

Balai Pustaka, 0227), h. 923. 
13 Chastity London Adams, The Effects Of A Remedial Math Intervention On 

Standardized Test Scores In Georgia Middle Schools (Disertasi: Liberty University, 2111) h. 7. 
14 Tom Onditi Luoch, Readiness: The Key Factor In Remedial Teaching And Learning, 

The European Journal of Social and Behavioural Sciences EJSBS Vol. 18 eISSN: 2311-2218 

(Kenya: United States International University, 2116), h. 2282. 
13 Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar (Cet. I;  Jakarta: Rineka Cipta, 

1992), h.123. 
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 كل اصتهود اظتبذكلة لفهم كحتديد  . إينتانغ العالج ىوMكفقنا ظتا قاؿ  (ٖ

 ديد إمكانية التغلبككيفية حت تلك اضتاؿ ات التعلم. العوامل اليت تسببطبيعة صعوب

 ٙٔوضوعية.اظتاظتعلومات  كقائي يعتمداف على البيانات كك  بشكل عالجي عليها

ج العالجي ىو نشاط لتشخيص من بعض اآلراء نتكن االستنتاج أف الربنام 

ٍب توفَت تدابَت الشفاء أك  ةاظترض أك ُب سياؽ التعليم يعٍت صعوبات التعلم للطلب

 تنفيذ ىذا النشاط الشفاء مربغتة كمنهجية. كل ىذه الصعوبات. ضتاظتساعدة 

 تاريخ البرنامج العالجي ( ب

شطة األن تعترب أنشطة التعلم ،ُب اظتدرسة ية التعليميةالعملُب مكتمل 

األساسية. يعتمد ؾتاح أك فشل حتقيق األىداؼ التعليمية كثَتنا على كيفية عملية التعلم 

، كىذا بسبب االختالفات ُب  كل فرد ال تتم دائمنا بشكل طبيعي. أنشطة التعلم لةالطلب

الفردية تسبب أيضنا اختالفات ُب السلوؾ كاالختالفات ُب  ختالفاتىذه االك كل فرد. 

ما  هالتعلم كما ينبغي، فهذ ةباضتاالت اليت ال نتكن للطل .ةم بُت الطلباحتياجات التعل

 ٚٔسمى "صعوبات التعلم".ت

                                                             
14 Sri hastuti, pengajaran remedial, (Cet. II; yogyakarta: PT. Mitra gama widya, 0222), 

h.1. 
17

 Masbur, Remedial Teaching Sebagai Suatu Solusi: Suatu Analisis Teoritis, Jurnal 

Ilmiah DIDAKTIKA Vol.XII No.0 (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 0210), h.129. 
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 همكقتأأك  همقطر  و كانتقدرة على حتقيق أىداؼ التعلم كلال م سواءعت ةطلبلا

جات األفراد كاصتماعات. هج الدراسية كوسيلة لتحقيق الغاية كفقنا الحتيامن. ةؼتتلف

تنظيمها من خالؿ  امج التعليم كالتدريس العالجي، بدأت بر ٜٓٗٔ ، ُب عاـكبالتايل

 ُب قانوف التعليم. تهادمج نقاط طموح ك سياسات اضتكومية

عدـ فركؽ بُت التعليم  عن اكتشافو، أبلغ كارنوؾ نتائج  ُٜٛٚٔب عاـ 

، تطلب قانوف التعليم األمريكي دراسة ُٜٔٛٔب عاـ ك جي كالتعليم اطتاص. العال

، حبيث نتكن حتديد أنواع كطبيعة ةباحتياجات تعلم الطل التعليم اطتاص ك ُب متعمقة

ة بسهولة اظتساعدة اإلضافية اظتقدمة بعناية. نتكن اضتصوؿ على اظتوارد التعليمية الالزم

ٛٔ.رجوةككفقنا لألىداؼ اظت
 

ذكر مفهـو تطبيق فتوذج التعلم العالجي صراحةن ُب منهج عاـ ، ُب إندكنيسيا 

 كرقم ٖٓٔرقم  اللوائ  الوزارية الًتبوية كالثقافيةأساس ذم يتم تنفيذه على ال ٖٕٔٓ

اظتقدمة ىناؾ  (RPP) خطط الدركس ُب أف يؤكد ،ٖٓٔرقم ُب . ٕٗٔٓلعاـ   ٗٓٔ

معيار  ينص على أف إتقاف، ُٗٓٔب رقم ك ُب قسم البحوث.  ك اإلثراء التعلم العالجي

داـ نظاـ تقييم كل طالب يتم قياسو باستخل (KD) الكفاءة االساسية ك (SK) الكفاءة

( أف KKMإىل معايَت اكتماؿ اضتد األدٌل ) مل يصلوا الذين ةبى الطل. كتب علاظتعايَت
                                                             

18 Cece Wijaya, PendidikanRemedial Sarana Pengembangan Mutu Sumber Daya 

Manusia (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 0212), h.27. 
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، فسُيعلن أف الطالب قد . إذا كصل الطالب إىل مستول معُتالتعلم العالجي كاأخذي

ٜٔكصل إىل االكتماؿ.
 

، الوزارية الًتبوية كالثقافية اللوائ نظرنا لعدـ كجود خصوصية مذكورة ُب بياف 

نتكن استنتاج أف الربنامج العالجي نتكن تنفيذه ُب رتيع اظتواد اليت يوجد فيها طالب مل 

 .معايَت اكتماؿ اضتد األدٌليتمكنوا من حتقيق درجات 

 البرنامج العالجيأهداف ( ج

لديهم الذين  طلبةلعالجي ىو مساعدة كعالج الا ربنامجالغرض من ال 

ك نتكن ايضا كصف أىداؼ الربنامج  ٕٓالتدريس.ت التعلم من خالؿ العالج صعوبا

 :العالجي على النحو التايل

 لبة.تقدَل حلوؿ لصعوبات تعلم الط (ٔ

 .معايَت إكتماؿ اضتد األدٌل على حتقيق درجات بةمساعدة الطل (ٕ

 .ممهاراهتأك  مدرجاهتعلى حتسُت  بةساعد الطل (ٖ

 

                                                             
19 Maria Waldetrudis Lidi, Pembelajaran Remedial Sebagai Suatu Upaya Dalam 

Mengatasi Kesulitan Belajar, Foundasia Vol. IX No. 1 (Nusa Tenggar Timur: Universitas Flores, 

0218), h. 18. 
02 Mutiara zella, Analisis Pelaksanaan Program Remedial Mata Pelajaran Matematika 

Dan Konstribusinya Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Matematika Peserta Didik Kelas Viii Di 
Smpn 2 Bontonompo Kabupaten Gowa. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 

0214), h. 00. 
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 فائ( وظد

يعٍت حتديد  كظيفة تصحيحية والعالجي ل جالربنام: كظيفة تصحيحية (ٔ

 تلك األخطاء. ألخطاء ٍب إجراء تصحيحاتا

عن طريق إجراء تعديالت يتم تنفيذ الربنامج العالجي  :كظيفة التكيف (ٕ

الربنامج. نتكن أف يكوف التعديل اظتقصود  ىذا تبعوفالذين ي بةعلى الطل

 ٕٔ.بةطلكطبيعة كخلفية صعوبات تعلم الُب شكل تعديالت على نوع 

 لو كظيفة التخصيب ك مقصوده ىو الربنامج العالجي :كظيفة التخصيب (ٖ

 .الطلبة نتكنو إثراء معارؼ أف الربنامج العالجي

 معرفة الطلبة تطورسريع نتكن للربامج العالجية ت :كظيفة التسارع (ٗ

، ر ؼتتلفة. كيستند ىذا إىل قانوف التنمية "لكل فرد كتَتة تطو البطيء

 ٕٕ".ءالبطي طور"نتكن تسريع التك ا بطيء"عضهبعضها سريع كب

العالجي بشكل مباشر أك غَت مباشر نتكن أف  ربنامجال :كظيفة عالجية (٘

 .بةعاِب حواجز أك صعوبات تعلم الطللتسن أك ي

 

 
                                                             

01 Mutiara Zella, h.01. 
00 M. Dalyono, Psikologi pendidikan, (Cet.I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), h.82. 
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 دأا( المبه

 التكيف (ٔ

مع السرعة كالفرص  الجية قادرة على التكيفكتب أف تكوف الربامج الع 

 كأساليب التعلم لكل طالب.

 فاعليةالت (ٕ

ذلك ىو ُب تنفيذ ، كالقصد من يذ الربنامج العالجي بشكل تفاعليكتب تنف 

 درسُت. يهدؼ ىذا إىل دتكُت اظتدرسُتكاظت ةبسيتم تطوير تفاعل جيد بُت الطل الربنامج

ن توفَت معاِب وف مدرسكصعوباهتم حىت يتمكن اظت ةبمن االستمرار ُب معرفة تطور الطل

 فور. سريع ك

 رؽ التعلم كالتقييماظتركنة ُب ط (ٖ

كفقنا ظتشكالت كصعوبات التعلم كالتقييم ُب الربنامج العالجي  طرؽيتم تطبيق  

 .ةبتعلم الطل

 كقت ؽتكن تعلم ردكد الفعل ُب أقرب (ٗ

ُب تعلمهم سواء كاف تصحيحينا أك مؤكدنا  حوؿ التقدـ ةبقدـ معلومات للطل 

 ارتكاب أخطائهم. ُب ةبال يستمر الطل دفو ىو أفىك كن. ُب أقرب كقت ؽت

 استمرارية التوافر ُب تقدَل اطتدمة (٘
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، كبالتايل كتب أف يكوف ظتنتظم مع الربنامج العالجي كحدةيعد برنامج التعلم ا 

مج متاحنا دائمنا حىت يتمكن برنامج التعلم العادم مع العالجي مستمرنا كأف يكوف الربنا

 ٖٕمن الوصوؿ إليو كفقنا لفرصهم. ةبالطل

 رامج العالجية( أشكال البو

 :كما يليبأشكاؿ أك طرؽ ؼتتلفة   نتكن تنفيذ الربنامج العالجي 

 كحدة اظتوضوع ذات الصلة. توفَت الكتب اظتدرسية ذات الصلة بأىداؼ (ٔ

تعليم األقراف ىو شكل من أشكاؿ الربنامج العالجي الذم يتم تنفيذه  (ٕ

كثر قدرة على مساعدة الذين ىم أ ةبالطالب ذكم القيمة العالية. لذلك، الطلمبساعدة 

 أصدقائهم ذكم القدرة اظتنخفضة لتحسُت قدراهتم.

ُب  ةبأشكاؿ التحسُت الذم يقـو بو الطلالعمل اصتماعي ىو شكل من  (ٖ

 ، حيث يتعلموف أجزاء معينة من كحدة الدراسة.غتموعات ُب مناقشة الصعوبات

 من ةبأشكاؿ النشاط الذم يقـو بو الطل التدريس اظتربمج ىو شكل من (ٗ

حىت يتمكنوا من التعلم من تلقاء  ةباظتكتوبة اليت ًب إعدادىا للطل خالؿ اظتواد التعليمية

 أنفسهم ُب حل اظتشاكل اليت تواجهها كحدة الدراسة.

                                                             
01 Mutiara Zella, op. cit., h. 02.  
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شكاؿ التحسُت من خالؿ تدريس إعادة التدريس ىي شكل من أ (٘

 .ةبس اليت مل تتقنها غتموعة من الطلُب غتموعات لتكرار الدرك  ةبالطل

 اليت توفر اـ أكراؽ العمل ىو شكل من أشكاؿ أنشطة التحسُتاستخد (ٙ

 كفقنا للتعليمات الواردة ُب كرقة العمل. ةبأنشطة يقـو هبا الطل

تستخدـ الوسائل السمعية كالبصرية كشكل من أشكاؿ التحسن ُب  (ٚ

 اجملموعات من خالؿ الًتكيز على األساليب البصرية كالسمعية.

ي تليها ن أشكاؿ التحسُت اصتماعاأللعاب األكادنتية ىي شكل م (ٛ

، أم عن طريق حل اظتشكالت من الذين مل يتقنوا أىداؼ التعلم ةبغتموعة من الطل

 خالؿ األلعاب.

نشاط حتسُت اجملموعة. التدريب اصتماعي الفعاؿ ىو شكل من أشكاؿ  (ٜ

الذم يركز على األنشطة  أنفسهم صعوبات خاصة ُب إتقاف التعلم ةبيواجو الطل

، ُيطلب من الطالب أف األنشطة. على سبيل اظتثاؿ كيتم تضمينهم ُب ىذه ،العاطفية

 يشعركا أنو جزء من غتتمع زراعي فقَت.
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ة التحسُت الفردية اظتمنوحة لعبة الورؽ ىي شكل من أشكاؿ أنشط (ٓٔ

لتكرار اظتصطلحات أك اضتقائق أك اظتفاىيم أك اظتبادئ الواردة ُب كحدة الدرس اليت  ةبللطل

 ٕٗ.يتم تصحيحها

حظة أف ىذا ، نتكن مالأشكاؿ تنفيذ الربنامج العالجيبناءن على بعض   

 ، كيتم تنفيذه كفقنا الحتياجات كراحة الطالب. ال تأٌب اظتصادرالربنامج العالجي مرف

نتكن  ، بلأف تأٌب أيضنا من الكتب اظتدرسية، بل نتكن التعليمية أيضنا من اظتعلم فحسب

 آخرين. ةبأف تأٌب أكراؽ العمل من طل

 مهارة قراءة اللغة العربية .2

 أهمية اللغة العربية ( أ

ألفاظ يعرب هبا كل قـو عن مقاصدىم. أما اللغة العربية ىي اللغة ىي  

الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم. ك قد كصلت إلينا من طريق 

ك ما ركاه الثقات من  ك األحاديث الشريفة،النقل. ك حفظها لنا القراف الكرَل 

 ٕ٘منثور العرب ك اظتنظومهم.

                                                             
02 Slameto, evaluasi pendidikan (Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 0221), h.021. 

 (، الصفحةٜٕٓٓ، زمدار ابن اصتو : : القاىرةٔالطبعة) جامع الدركس العربية, مصطفى الغاليٍت  03
ٖ. 
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 احدلأيضا  ةن اللغات ُب العامل. ىذه اللغم احدلاللغة العربية ىي 

من  ٕٓٓ ٓٓٓ ٓٓٓ هبا أكثر من عربات الرئيسية ُب العامل اليت يمن اللغ

دكلة تقريبنا. ٕٓيتم استخداـ ىذه اللغة رشتينا من ِقبل  البشر.
شعبية ىذه  ٕٙ

دين اإلسالـ كالعديد من اظتسلمُت اظتنتشرين ُب اللغة ال نتكن فصلها عن تأثَت 

ظتقدس رتيع أؿتاء العامل. ىذا ألنو ًب اختيار اللغة العربية كلغة الكتاب ا

القراف  اهلل سبحانو كتعاىل ُب قاؿ)اضتديث(، ك  اإلسالمي )القرآف( كتفسَته

 ٕٚ".إنا أنزلنو قرءنا عربيا لعلكم تعقلوف " ٕآية يوسف  سورة

ُب القرآف حىت اآلف، فإف رتيع اللغة العربية اظتوجودة نظرنا لتكرار 

، من الغرب كالشرؽ يعتربكهنا اللغة اليت اظتراقبُت، من اظتسلمُت كغَت اظتسلمُت

 ٕٛتتمتع بأعلى اظتعايَت كاألناقة اليت ال مثيل عتا.

 

 

 

 

                                                             
04 Azhar arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka 

Belajar, 0221), h. 1. 
07 Departemen Agama RI, loc. cit. 
08  Muhammad Irfan Hasanuddin, op. cit., h.1.  
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 ءةرارة قهام ( ب

 ُب ذؽرة: اضتااظته ك، صدؽ: "اظتهر: الص العريبور ُب النظقاؿ ابن من

، نتكن أف نستنتج أف اظتهارة لذلك ٜٕ."اذؽ ُب كل عملاىر: اضتاظت ك شيء،

 الذكاء من شيء أك ُب القياـ بعمل. القدرة ك ىي القذؼ ك

ىي : اإلستماع، ك الكالـ، ك  اف اظتهارات األساسية لإلتصاؿ اللغي

فهي اجملاؿ  من بُت ىذه اظتهارات أقتية خاصة، ك الكتابة. ك للقرائة القرائة،

كاداة من ادكات اكتساب اظتعرفة َب عامل  ىم من بُت غتاالت النثاط اللغوم،األ

تتزايد فيو اظتعلومات كمود القراءة ُب مدة زمنية ال تتعدم بضعة أشهر. ك 

من أجاد القراءة فقد بلغ  القراءة ىم الذين يفهموف اظتقركء،الذين كتيدكف 

 ٖٓ.الغاية

اؿ ػتسن علي عطية إف كق. "اءةقر -يقرأ-"قرأ مصدر من الفعلىي  قراءة

قاؿ ػتمد صاّب  ٖٔالرموز اظتكتوبة كأصواهتا. بُت ربط يراد هباعملية  ىيالقراءة 

                                                             

 .ٗٛٔ(, الصفحة ٜٜٓٔ: بَتكت: دار صادر, ٔبعةطال) لساف العربإبن منظور,   09
12  Dhiauddin, ًِتؼهٍى يٓارج انمراءج فً انزأٌح اإلصاليٍح انضهفٍح تاش , Arabi Journal of Arabic Studies 

Vol. 1 No. 1 ( Aceh: Institut Agama Islam Almuslim Aceh, 0218), h. 0. 
11 Dhiauddin. 
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النطق  طريق عنة إىل رموز صوتية يباكتي إف القراءة ىي حتويل الرموز الالشنط

 ٕٖمع حسن األداء ك الفهم.

صحيحة ُب القراءة ىي ينطق القارئ خالعتا باظتفردات ك اصتمل اظتكتوبة 

ؼتارخها مضبوطة ُب حركاهتا مسموعة ُب أدائها معربة عن اظتعاٍل اليت 

ٖٖ.تضمنتها
  

يعرب عن مادة مكتوبة بصوت  تتطلب القراءة اصتهرية نطقا لغويا

حبيث يتم ىذا النطق بسرعة ك دقة دكف حذؼ أك إبداؿ أك إضافة  ،مسموع

ك  ،ضتركؼ من ؼتارجهايث يتم إخراج احب ،أك تكرار ضترؼ أك لكلمة أك صتملة

ك التعبَت عن عالمات  ،سببطوعتا اظتنانطق اضتركات القصار ك الطواؿ 

 ٖٗك اإللتزاـ بالضبط الصرُب ك النحوم ُب نطق اظتفردات كاصتمل. ،الًتقيم

ا: تغيَت الرمز ، قتالقراءة بشكل أساسي على جانبُت ةحتتوم مهار 

الذم يرمز إليو بالرمز ، كالتقاط معٌت اظتوقف بأكملو اظتكتوب إىل صوت
                                                             

(, ٜٜٚٔل: دار األندلس للنشر ك التوزيع, : حائٗ)الطبعة  اظتهارات اللغويةػتمد صاّب الشنطى,   ٕٖ
 .71ٔالصفحة 

: عماف: دار ٖ)الطبعة  أساليب تدريس اللغة العربيةك ػتمد فؤاد اضتوامدة,  راتب قاسم عاشر  11
 .ٚٙ(, الصفحة ٕٓٔٓاظتسَتة للنشر ك التوزيع, 

لث األساسي ُب ػتافظة أخطاء القراءة اصتهرية ُب اللغة العربية لدم طلبة الصف الثاػتمد اضتوامدة,  ٖٗ
)إربد: جامعة البلقاء التطبيقية,  ٕ, عدد ٙ, اجمللة األردنية ُب العلـو الًتبوية, غتلد إرد ك عالقتها ببعض اظتتغَتات

 ٓٔٔ(, الصفحة ٕٓٔٓ
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حتويل  يىمهارة القراءة ، نتكن أف نستنتج أف انطالقنا من ىذا الفهم اظتكتوب.

 .ركؼاضت ؼتارج صحي ( ٔمع الشركط التالية: ة إىل رموز صوتية يباالرموز الكت

قصَت. كقادرة على فهم معٌت ال ك طوؿال( ضبط ٖ .ركات( ضبط اضتٕ

 القراءة.

 ارج اضتركؼؼت (ٔ

 رتع من اظتخرج ك ىو إسم اظتكاف من كلمة "خرج" ك معنىهااظتخارج 

ل أساس اطتركج. ُب حُت أف اضتركؼ ىي أصغر أشكاؿ اللغة اليت تشك نةمكأ

إيل ذتانية  ابن أزتد الفراىيدم األصوات العربية ليلفقد قسم اطت بناء اللغة.

 ، كىي:ؼتارج

ء ك اطتاء ك : يقوؿ اطتليل: "فالعُت ك اضتاء ك اعتااضتلقية األصوات .أ 

 الغُت حلقية ألف مبدأىا من اضتلق".

: يقوؿ اطتليل: "ك القاؼ ك الكاؼ عتويتاف ألف اللهوية األصوات .ب 

 مبدأىا من اللهاة".

ظ, ألف مبدأىا من شجر الفم أم : ج، ش، األصوات الشجارية .ج 

 ؼترج الفم.

 , ألف مبدأىا من أسلة اللساف.: ص، س، زاألصوات األسلية .د 
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 , ألف مبدأىا من نطع الغار األعلى.: ط، ت، داألصوات النطعية .ق 

 , ألف مبدأىا من اللثة.، ذ، ثض: ويةثالل األصوات .ك 

 , ألف مبدأىا من ذلق اللساف.لقّية: ر ، ؿ ، فذال األصوات .ز 

 , ألف مبدأىا الشفة.فاكية: ؼ ، ب ، ـشال األصوات .ح 

 ٖ٘.ىاكية: م ، ك ، أ األصوات .ط 

 حركات (ٕ

 ، كىي:٘ تشكيلحركات أك  

 اطتط القصَت فوؽ اضتركؼ )َ  ( الفتحة، (ٔ

 اطتط القصَت حتت اضتركؼ )ِ  (، ةالكسر  (ٕ

 الواك الصغَت فوؽ اضتركؼ )ُ  (، الضمة (ٖ

 اظتستدير الصغَت أك نصفو فوؽ اضتركؼ )ْ  (، السكوف (ٗ

 السُت الصغَت فوؽ اضتركؼ )ّ  ( ،ديدالتش (٘

 

 

                                                             
)أطركحة: جامعة عبد اضتميد باديس مستغاًل,  االخطرابات الكالمية لدم اظتتعلمبن عائشة سيت,    ٖ٘

 .ٚٔ(, الصفحة ٕٚٔٓ
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 داظت (ٖ

تية طويلة ُب عالمة صو  أما إصطالحا .اظتواصلة أك اظتبالغةلغة  دمعٌت اظت 

 اللغة العربية تعليم وجودة ُب كتبُب القراءة اظت دميستخدـ  .اللغة العربية

مد نوعاف ) القرآفمد ُب ود ُب قراءة القرآف. إذا كاف موج مع مد الذم ؼتتلف

ا،  مداستخدـ إال تالعربية ال  تعليم اللغةفي كتب ف( طبعي ك مد فرعي كاحدن

 كاف:لتدث مد طبعي إذا   بعي.مد طكىو 

 )َدا( لقي اضتركؼ الفتحة األلف (ٔ

 )ِدْم( لقي اضتركؼ الكسرة الياء (ٕ

 )ُدْك( لقي اضتركؼ الضمة الواك (ٖ

 متوافق بين مهارة قراءة العرابية و البرنامج العالجي .3

مهارة  بإتقاف يلعب مهارة القراءة دكرا مهما ُب تعليم اللغة العربية. 

 :ا ىيهسبب ك األخرل اتمهار  ثالثة ، ستزدادالقراءة

اظتعرفة، بينما تعتمد الكتابة بشكل كبَت على  ك علمالقراءة ىي جسر ال ( أ

 .اظتعرفة الواسعة

 ،باصتيد ك الصحي  نطقو أك سربه القراءة ىي حتديد الرمز اظتكتوب ك ( ب

 .هارة الكالـم جزء مهم من اصتيد ك الصحي  نطقبينما ال



26 

 

ماع. لذلك، االست ةالصحي  أيضنا تأثَت جيد على مهار  النطق اصتيد ك ( ت

 دكرنا مهمنا ُب إتقاف اللغة العربية. هارة القراءةتلعب م

عادة يوجد بعض الطلبة الذين يواجهوف صعوبات ُب عملية التعلم.  

ىذا نتكن أف يعيقهم ُب عملية اكتساب العلم أكاظتعرفة أكاظتهارات. برز 

 الربنامج العالجي كحل ضتل ىذه اظتشكلة. لقد أصب  الربنامج العالجي

اضتايل ، كما كرد ُب الئحة كزير الًتبية  ٖٕٔٓضركرة للمعلمُت ُب منهج 

كنظاـ كزير الًتبية كالتعليم كالثقافة  ٕٗٔٓلسنة  ٖٓٔكالتعليم كالثقافة رقم. 

 .ٕٗٔٓلعاـ  ٗٓٔرقم. 

لعالجي يتم ، من اظتعركؼ أف الربنامج أٖٕٓباإلشارة إىل منهج 

الذين مل  ةبد ىذا الربنامج للطلادة. ًب إعدام مدرسإعداده من قبل كل 

يتمكنوا من حتقيق معايَت الكفاءة كالكفاءات األساسية للمواد ُب كل مادة أك 

أما الوسائل اظتستخدمة ُب ىذا  .معايَت اضتد األدٌل من االكتماؿ لتحقيق

ُب عملية التعلم  اظتدرساليت سيستخدمها  السًتاتيجيات التعلم الربنامج ضبط

 العالجية.
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 ار الفكرإط . ج

كدعم البحث  نوقشتالقضايا اليت  فهم يسهل يرجى اإلطار الفكر أف 

ة حقنا. سَتكز ىذا البحث حبيث تكوف البيانات اليت ًب اضتصوؿ عليها صاضت توباشر كم

اظتدرسة الصف الرابع من  ةبطل قراءة ةفعالية الربنامج العالجي ُب حتسُت مهاراعلى "

 ؼتطط إطار الفكر كما يلي:". ةغربيالمالنكي  في،بتدائية األسعدية تانييت الماإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إطار التفكَت ٔ.ٕالشكل 

 

الذين  ةبالطل
 ةلديهم مهار 

 القراءة منخفضة
 

 برنامج عالجي
 

 بعد االختبار
 

 قبل اإلختبار

تعلم اللغة 

 العربية

لذين ا ةبالطل
 ةلديهم مهار 

 عاليةالقراءة 
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 الثالث مبحثال

 مناهج البحث

 هنوع البحث و تقريب . أ

 Oneذج و مع فت (Pre-Eksperimental)قبل التجريبية  ىو بحثىذا النوع  

Group Pretest-Posttest Design. .تبار تأثَت اظتتغَت مباشرة ىو اخ ةالتجريبي قبل حبث

ة أك التجربة يبيعلى اظتتغَتات األخرل أك اختبار فرضية العالقة السببية. قبل التجر 

 ٖٙ، قاؿ ذلك ألنو ال يوجد متغَت حتكم كال يتم اختيار العينة بشكل عشوائي.ضعيفةال

رضية البيانات اإلحصائية الختبار الفأّما تقريبو ىو تقريب كمي. حلل التقريب الكمي 

 ٖٚاليت ًب حتديدىا.

اجملموعات اليت سيتم ىي  One group pretest-postteset designكيفية تنفيذ  

اعطىت  غتموعات مقارنة. كمل تكن ،أك زكجُت بشكل عشوائي ختتار عالجها مل

 ٖٛكيظهر الفرؽ تأثَت العالج. نتائج االختبارين يقارف. هكبعد قبل العالج اختبار اجملموعة

  .ذا التصميم على النحو التايلنتكن كصف ى

 

                                                             
14  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta CV, 0212), h. 

129. 
17

  Sugiyono, h. 12. 
18 Nana Syaodih Sukmadinata , Metode penelitian pendidikan (Cet. III; Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 0227), h.028. 
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    ٔO)قيمة االختبار القبلي )قبل العالج : 

    ٕOالبعدم )بعد العالج( االختبار : قيمة 

    Xالعالج / التجربة :   

 ، كىي:إجراء ىذا البحث على ثالث مراحل نتكن

 قبل تلقي العالج. ةبالقراءة لطل ةمهار  و، كىاظتتغَت التابعقياس  (ٔ

 عالجي.الربنامج ال تنفيذ يعٌتالج تقدَل الع  (ٕ

 قياس اظتتغَت التابع بعد تلقي العالج.  (ٖ

 البحث مجتمع . ب

 تمعاجمل .ٔ

فات اظتوضوعات اليت عتا ص ىو غتاؿ التعميم الذم يتكوف من تمعاجمل 

الدراسة ُب ىذه  تمعكاف اجمل. هاكخصائص معينة لتددىا الباحث لدراستها ٍب استخلص

مالنكي  تانييت المفي،دية األسع اإلخالص بتدائيةة االدرساظتمن  رابعالصف ال بةطل

كل اجملتمع كىو طلبة الصف   ك يسمى ىذا البحث حبث غتتمعي ألنو يبحث .ةغربيال

 ٜٖ.الرابع

 
                                                             

19 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XV; Jakarta: 

Rineka Cipta, 0211), h. 171. 

O1 X O2 
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 و أداته تقنيات جمع البيانات . ج

 التقنيات اظتستخدمة ُب ىذه الدراسة ىي: 

 تقنية االختبار .ٔ

ك بعده  (pre-test) مج العالجياعطىت العينة االختبار قبل استخداـ الربنا 

(post-test) . نوع االختبار اظتستعمل اختبار القراءة اصتهرية، ك كيفيتو اعطىت العينة

  قراءة من الكتاب اظتستعمل ُب تعليم اللغة العربية ُب الفصل.

 تجريبيةالتقنية  .ٕ

 .وتطبيق أىداؼ تأثَته على عرفةجريبية من خالؿ تطبيق عالج ظتتتم الطريقة الت 

 ًتؾتقنيات مراقبة اظتش .ٖ

نشطة حبيث تكوف ُب ىذه األ شارؾتمصدر بيانات البحث ك  ةالحظ الباحثت 

 ٓٗأكثر اكتماال كحدة. البيانات اضتصوؿ

 تقنية الوثائق .ٗ

الوثائق ىو احدل من تقنيات رتع البيانات من خالؿ التقاط أنشطة البحوث 

 .مع الصور

                                                             
22 Sugiyono, h. 197. 
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 الكمي ستخدـ البحثُ يالبحث. أداة تستخدـ صتمع بيانات أداة البحث ىي  

الدراسة  ظتستخدمة ُب ىذه. كانت األداة استبحثلقياس اظتتغَتات اليت  لةكأ  أداة البحث

 القراءة. مهارةىي تقييم 

، قياس. باستخداـ مقياس القياس ىذاتتطلب مقياس ال البحث أداة 

ات أكثر ، حبيث تصب  البيانم اظتتغَتة اظتقاسة ُب شكل أرقاـسيتم احتواء القي

دامو ُب ىذه الدراسة ىو دقة ككفاءة كتواصلية. مقياس القياس الذم سيتم استخ

 اللغة دركسل معايَت اكتماؿ اضتد األدٌل القيم اليت تشَت إىل درجات مقياس

االبتدائية اإلخالص األسعدية تانييت المفي  درسةاظت من رابعال صفالعربية ُب ال

 .٘ٚكىي 

 تقنيات تحليل البيانات . د

 إختبار أداة البحثليل حت .ٔ

 ىي مقياس يوض  مدل مالءمة األداة ُب القياس. صحةال . أ

يدؿ على فهم أف أداة نتكن الوثوؽ هبا الستخداـ  رتع  اظتوثوقية . ب

 ٔٗالبيانات فكم مرة يتم أخذ البيانات ستظهر نفس النتائج نسبيا.

                                                             
21 Suharsimi Arikunto, h. 011. 
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 حتليل نتيجة البحث.ٕ

 طبيعيةالضتالة ااختبار  . أ

عية ظتعرفة ما إذا كانت البيانات من االختبار يتم اختبار اضتالة الطبي 

القبلي اليت ًب اضتصوؿ عليها طبيعية أـ ال. سيتم إجراء اختبار اضتالة الطبيعية 

البيانات اظتوزعة  . قواعد االختبار ىي:SPSSُب ىذه الدراسة باستخداـ 

حتماؿ ، إذا كاف االىو مقبوؿ أك Thitung ≤ Ttabel، إذا كاف مقبولة (Ho) العادية

(sig >)ٓ.ٕٓ٘ٗ 

 يةاختبار الفرض . ب

 ىي: اظتراد ة. الفرضيSPSS ةستخدـ الباحثتالفرضية، سالختبار  
Hٓ: µٔ ≤ µٕ  مقابلHٔ: µٔ ˃ µٕ 

 مالحظات:
µٔ الربنامج العالجي استخداـبعد  ةبمهارة قراءة الطل: متوسط. 
µٕ الربنامج العالجي ستخداـقبل ا ةبمهارة قراءة الطل : متوسط. 

Hٓ :الربنامج العالجي ليسوا أفضل من  استخداـبعد  ةبمهارة قراءة الطل
 الربنامج العالجي. استخداـقبل  ةبمهارة قراءة الطل

Hٔ :مهارة الربنامج العالجي أفضل من  ستخداـبعد ا ةبمهارة قراءة الطل
 .الربنامج العالجي ستخداـقبل ا ةبقراءة الطل

                                                             
20 Syofian Siregar, Statistik Parametric Untuk Penelitian Kuantitatif (Cet. II; Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 0212), h.147. 
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 المبحث الرابع
 و الدراسة بحثال

 تانييت المفي ٖٖٓمن اظتدرسة اإلبتدائية اإلخالص األسعدية  وجزاظت .أ 

 تاريخال .ٔ

 اشتوتمع ىذه اظتدرسة على أساس قلق زعيم غت اءُب بداية بن سجل التاريخ أف

-باكو ، كاف من اظتؤثرين ُب ضيعة تانيت المفي ُب قريةالسيد ػتمد تاشتاف مودم

 باكو، مالنكي الغربية، لوكك الشمالية.

القرية اليت مل تكن مؤاتنا دائمنا، كخاصة ُب منطقة كامبيسا كىي قرية  رأل حالة

مشاجرة أك ـ غتتمع القرية، كخاصة الشباب غتاكرة لقرية تاٍل المبيت. أحيانا، يقو 

 .خرل تؤدم إىل تفكك الصداقة بينهممعارؾ رتاعية كأشياء سيئة أ

لكيفية اليت هبامل لذلك، شعر السيد تسماف مودم بالقلق كاستدعي للتفكَت ُب ا

تأت األشياء اليت حرمها الدين اإلسالمية ُب اظتستقبل. بقلب ؼتلص كعقل رائق، 

 .حاكؿ مسعى حكيما ك ىو بناء مدرسة بإعانة اجملتمع اصتوار

القرل  ة كأطفاؿبم الطلعل، سيتتسماف أف مع إنشاء ىذه اظتدرسة يرل السيد

اصتيد كاألديب،  حوؿ كيفية التصرؼ ُتا من مدرسكتدريبن  كاظتناطق احمليطة تعليمنا

 هلل سبحانو كتعاىل. كسيتم تعليمهم ليصبحوا األجياؿ األذكياء كاظتتقُت
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، ُب منتصف المفي ، كخاصة تانييتاضتمد هلل، بفضل جهد اظتواطنُت كتضحيتهم

احتها حوايل ، على أرض تبلغ مسغرؼ ٙكقفت ىذه اظتدرسة بإرتايل  ،ٖٕٓٓعاـ 

 مضموف عن طريق التعويض، حيث أمواؿ التعويضألرض ا ىكتار. حصلت ٖ.ٓ

ٝ من إرتايل األرض ٕٓحوايل  موقوؼ تاشتاف. كيوجد أيضنا جزء من األرضالسيد 

 ؼ اليت أنشأىا كأذف هبا رئيسو وقر(. كحالة األرض حالينا ىي أرض مىكتا ٖ.ٓ)

 ىا ػتمد تاشتاف مودم.. كيدير مالنكي الغربية إدارة شئوف الدينية

ارب ، حدثت العديد من التجبداية عملية اظتدرسة أك ُب ُٖٕٓٓب عاـ 

اظتدرسة  افتتحت ىي حينما ، كاحدة من القصصكالتحديات على مديرم اظتدرسة

 للدراسة ُب ىذه اظتدرسة. ة فقط الذين سجلوابطل ٚألكؿ مرة 

مع ذلك، يرجو اجمللس أف تكوف ىذه اظتدرسة قادرة على توفَت مواد تعليمية 

 .صاضتُت، كمتدموف آباءىمالطفاؿ األكتعليم األطفاؿ ليصبحوا  إسالمية،

، ًب توجيو ىذه اظتدرسة من قبل حىت اآلف ٖٕٓٓ، منذ عاـ من عاـ آلخر

، ٍب توىل ادتيٍتالسيدة ك ، كأكعتم: السيد تسماف مودم، ٍبةدرسالعديد من رؤساء اظت

، اليت ال بانياٌبا السيدة ، كأخَتن ملي، ٍب دارليس ٍب إيرسافاـ، ٍب أرمي ر استك السيد ر 

 .ةرسدـ اظتدتزاؿ تكاف  من أجل تق
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  اظتدرسة اإلبتدائية دية سنكاف للمستولاألسعىذه اظتدرسة ىي فرع معهد 

رفع  جتاىد تانييت المفي ٖٖٓ األسعدية اإلخالص اظتدرسة اإلبتدائية فإف .ٖٖٓ

الـ على كجو اطتصوص ُب ، كاإلساألسعديةاإلسالمية  علم ك أرىب راية كفاح اظتعهد

 لوكك الشمالية. ،ساكيرغادنغارض 

 الرؤية ك اظتهمة .ٕ

 الرؤية . أ

 "خلق بيئة إسالمية ذكية مستقلة حضارية ُب اظتدرسة كاجملتمع اصتوار هبا". 

 اظتهمة . ب

تثقيف كتعليم األطفاؿ كطالب ليكونوا جيالن ذكينا كمتحققنا كمستقالن   .ٔ

 هلل سبحانو كتعاىل.إنتاف كتفاٍل ُب ا مُب اظتستقبل كلديه

 .افة كالدين كمميزة اظتدرسةتطبيق العلم كالثق  .ٕ

 .تنفيذ نظاـ اإلدارة القائمة على اظتدرسة  .ٖ

 ثَتة لإلعجاب.اظترلتة ك اظتمنة ك اآلدرسية اظتإنشاء مرافق   .ٗ

 بيانات اظتؤسسة .ٖ

  المفي: مؤسسة اإلخالص تانييت اسم اظتؤسسة

 بيالكا بارك-شارع ػتور ماسامبا:  العنواف
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 باكو-: باكو القرية

 مالنكي الغربية:  اظتنطقة

 لوكك الشمالية:  اظتنطقة

 سوالكيسي اصتنوبية:  احملافظة

 ٖٕٓٓ:  سنة التأسيس

 ٖٕٓٓ:  سنة التشغيل

 ٖٜٕٔٓٙٗٓٔٔٛٓ:  اعتاتف / اصتواؿ

 ػتمد تاشتاف مودم:  رئيس اظتؤسسة

 بيانات اظتدرسة .ٗ

تانييت  ٖٖٓسعدية : مدرسة اإلبتدائية اإلخالص األ اسم اظتدرسة

 المفي

 : خاصة  حالة اظتدرسة

 بيالكا بارك-: شارع ػتور ماسامبا   العنواف

 باكو-: باكو  القرية

 : مالنكي الغربية اظتنطقة

 : لوكك الشمالية   اظتنطقة
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 : سوالكيسي اصتنوبية   احملافظة

  المفي: مؤسسة اإلخالص تانييت  اسم اظتضيف

 ىكتار ٖ.ٓ/  : دتلك حر  حالة ملكية األرض

 .S.Pd: بنياٌب،   رئيس اظتدرسة

 موظف غَت مدٍل ٖٔ :  مدرس

 طالبا ٛٔٔ:   عدد الطالب

تعليم : رياضيات، علـو طبيعة، لغة اإلندكنيسية،  الدركس العامة

الفن ك  ،تربية بدنية، اظتواطنة، العلـو االجتماعية

 .لغة إقليمية ،الثقافة

آف ك اضتديث، عقيدة األخالؽ، فقو، : لغة عربية، القر   الدركس الدينية

 تاريخ أدب اإلسالـ، الدعوة.

: كشافة، خط، قصيدة، داعي صغَت، صالة اصتماعة،  مواد التطوير الشخصي

 نظف أسناف معنا.
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 بيانات البناء .٘

 4.1القائمة 

 تانيتي المفي 303بيانات بناء المدرسة االبتدائية اإلخالص األسعدية 

ة رتلة الغرف صنف الفساد

 الفاسدة 

رتلة الغرفة 

 اصتيدة
 رقم اسم اظترافق رتلة الغرفة

 ؼتففة متوسطة مغلظة

 1 غرفة الرئاسة 1 2 1 2 2 1

 0 فصل الدرس 4 1 1 2 2 1

 1 اظتكتبة 1 2 1 2 2 1

 2 ؼترب كومبيوتر 1 2 1 2 2 1

 3 غرفة اظتدرس - 2 2 2 2 2

 4 غرفة اإلدارة 1 2 1 2 2 1

 7 غرفة العبادة 1 2 1 1 2 2

 8 غرفة اضتماـ 0 1 1 2 2 1

 9 غرفة الصحة - 2 2 2 2 2

 12 مرافق الرياضة      

  ملعب بادمينتوف 1 1 2 2 2 2

  ملعب تاكرك 1 2 1 2 2 1

  ملعب كرة القدـ 1 1 2 2 2 2

  ملعب تنس اظتائدة 1 2 1 2 2 1

  ملعب كرة الطائرة - 2 2 2 2 2

رة السلةملعب ك - 2 2 2 2 2   

  ملعب الوثب الطويل 1 2 1 2 2 1

 11 الوسائل      

  كوميوتر 0 1 1 2 2 1
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2 2 2 2 2 - 

تنسيق مكثف مع اظتوضوع العلـو 

 الطبيعة
 

2 2 2 2 3 3 

تنسيق مكثف مع اظتوضوع 

 الرياضيات

 

 

2 2 2 2 2 - 

تنسيق مكثف مع اظتوضوع العلـو 

 اإلجتماعية
 

ف مع اظتوضوع الفنتنسيق مكث 1 2 1 2 2 1   

  تنسيق مكثف مع اظتوضوع الرياضة 3 2 3 2 2 3

 10 الة اإللكًتكٍل 9 4 1 2 2 1

 11 الكتاب التدريسي    2 2 2

 12 غرفة اظتطعم - 2 2 2 2 2

 13 غرفة اظتخزف - 2 2 2 2 2

 خًهح انغرف أٔ األالخ 13 18 00 1 2 01

 

 بيانات اظتدرسُت .ٙ

 4.2 القائمة

 تانيتي المفي 303رسي المدرسة اإلبتدائية اإلخالص األسعدية بيانات مد

 رلى اصى شٓادج درس انًًٓح انتؼهًٍٍح

 رئٍضح انًذرصح
 انرٌاضٍاخ

 تارٌخ ادب اإلصالو
S1, PAI ً1 تاٍَات 

 0 حدح رتُا ٔاتً S1, PAI فمّ، ػمٍذج أخالق لضى انًُاْح

 ايٍٍ انصُذٔق

يذرس انصف 

 انخايش

 تارٌخ ادب اإلصالو

انهغح انؼرتٍح، ترتٍح 

يذٍَح، انهغح 

اإلَذٍَٔضٍح، ػهى 

S1, Bahasa 
 اصًا

 
1 
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اإلختًاع، ػهى 

 انطثٍؼح

 

 يذرس انصف انراتغ

انرٌاضٍاخ، ترتٍح 

يذٍَح، انهغح 

اإلَذٍَٔضٍح، ػهى 

اإلختًاع، ػهى 

انطثٍؼح، انهغح 

 انًُطمٍح، ػهى انفٍ

S1, Sastra 
 حضًأاتً

 
2 

 يذري انصف انثانث

، ترتٍح انرٌاضٍاخ

يذٍَح، انهغح 

اإلَذٍَٔضٍح، ػهى 

اإلختًاع، ػهى 

انطثٍؼح، ػهى انفٍ، 

 انرٌاضح

S1, Sastra 
 إريا رشٍذ

 
3 

 انرٌاضح يذرس

 انهغح انًُطمٍح
D.II 

 يٕنٍاًَ

 
4 

 يذرس انصف األٔل

انرٌاضٍاخ، ترتٍح 

يذٍَح، انهغح 

اإلَذٍَٔضٍح، ػهى 

اإلختًاع، ػهى 

 انطثٍؼح، ػهى انفٍ

S1, Sastra 
ًٍُ يارنٍُان  

 
7 

يذرس انصف 

 انضادس

دػٕج، ػهى انطثٍؼح، 

انهغح اإلَذٍَٔضٍح، 

ػهى اإلختًاع، ترتٍح 

 يذٍَح

S1, 

Administrasi 

 حٍرفٍاَتً

 
8 

لرأٌ حذٌث، ػهى  يذرس

 انفٍ
S1, Kesehatan ً9 حدح حاصًٍات 

 يذرس انصف انثاًَ
انرٌاضٍاخ، ترتٍح 

يذٍَح، انهغح 
S1 

 صٕكارٌاتً

 
12 
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اإلَذٍَٔضٍح، ػهى 

ػهى  اإلختًاع،

انطثٍؼح، ػهى انفٍ، 

 انرٌاضح

 11 اصكار S1 - انؼايم

 10 او انًفتاذ انخٍر SMA - رئٍضح انًكتثح

 11 صٌٕايً SMP - خذيح انتُظٍف

 

 بيانات الطلبة .ٚ

 4.3القائمة 

 صف العديد من الطلبة

 األٔل 19

 انثاًَ 17

 انثانث 12

 انراتغ 11

 انخايش 03

 انضادس 08

 جملة 111

 منهج الدراسة .ٛ

منهج الدراس ىو فتط كترتيب للمواد اليت كتب أف يأخذىا الطلبة ُب أنشطة 

تانييت  ٖٖٓالتعلم. اظتنهج اظتطبق ُب اظتدرسة اإلبتدائية اإلخالص األسعدية 
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 يى رابعال درس اللغة العربية ُب الصفت يتال درسةاظت. ك ٖٔالمفي ىو اظتنهج 

 .S.Pd.Iالسيدة إشتا، 

اظتدرسة. لقد  ىذه علم اللغة العربية ُبت يتال ةالوحيد درسةاظتالسيدة إشتا ىي 

أيضنا منصب أمُت  تسنوات تقريبنا. كما شغل ُٜب اظتدرسة ظتدة  تخدم

ُب  ت، درسالتعليمي الصف اطتامس. كُب تارمتهالصف ل درسةالصندكؽ كم

 دريست بقسمامبا ماس ُ٘ٗب جامعة  ا، ٍب تابع تعليمهصتنيدية الككنور ا عهدم

 اللغة اإلندكنيسية.

 نتائج البحث .ب 

لسبت يناير إىل ا ٕ٘، من السبت ظتدة أسبوعُت تقريبنا لرسالةا هىذ تاستمر 

، ٍب استمرت بتنفيذ الربنامج القبليختبار االبتوفَت  رسالة. بدأت الٕٕٓٓفرباير  ٛ

 .رسالةلفيما يلي تفاصيل أنشطة ا .البعدمختبار االالعالجي كانتهت بتقدَل 

 تنفيذ الربنامج العالجي .ٔ

 ٖٖٓاظتنفَّذ ُب اظتدرسة اإلبتدائية اإلخالص األسعدية  الربنامج العالجي

شُتي فصل إعادة التأىيل. نفذ ىذا الفصل بعد ساعات الدراسة  تانييت المفي

 دقيقة. ٖٓمدة الفصل حوايل  ٓٔ.ٖٔحىت  ٓٗ.ٕٔكىو 



43 

 

جة التعليم اظتنخفضة لطلبة ىو درجة نتي ذ الربنامج العالجيينفاعتماد ت

 الصف الرابع ُب تعليم اللغة العربية كىي كما يلي:

 4.4القائمة   
 نتيجة تعليم اللغة العربية  

 درجة اسم رقم

 ٗٙ ريسدايانيت ٔ

 ٗٚ عليا ٕ

 ٖٚ عادم دارمواف أسيديكيي ٖ

 ٔٚ أندم نسرـك إدريس ٗ

 ٛٙ أندم ػتمد فيساؿ ٘

 ٖٚ فوزية عاقلة ٙ

اٌبأسراك  ٚ  ٕٚ 

 ٚٙ إندا فَتماتاسارم ٛ

 ٓٚ ػتمد فيكراـ ٜ

 ٓٚ ػتمد فوزاف الفردكس ٓٔ

 ٓٚ أزتد فوزاف ٔٔ

 ٓٚ نور الفجر ٕٔ

 ٚٙ الفرقاف ٖٔ
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 .أكيل )اختبار مسبق( ُب شكل قراءةيبدأ التنفيذ بتوفَت اختبار 

 اَْلِقرَاَءةُ 
َسِة "ِمْفَتاِح اصْتَنَِّة" َمْدرَ  ذه ُبْ الصَّفِّ اْلرَّاِبِع ِمنْ َىاِشمه تِْلِميْ 

َفُة اْلُمَنظََّمُة. ُِبْ  بِْتَدائِيَِّة. ُىَو َكَلده َنِشْيطه غُتَْتِهده. لَُو ُغْرَفُة اْلُمَذاَكرَِة النَِّظيػْ َااْلِ
ُغْرَفِة اْلُمَذاَكرَِة َمْكَتبه َك ِمْنَضَدةه َك ِخزَانَةه َك َرؼُّ اْلُكُتِب َك ِمْصَباحه. َعَلى 

ُكُتبه َكثِيػْرَةه َك َجرَاِئُد َجِدْيَدةه. ُىَناَؾ ُكُتُب التَّارِْيِخ َك ُكُتُب اللَُّغِة َك    الرُّفُػْوؼِ 
َلةه. ُبْ اْلَمْحَفظَِة ُكُتبه   يػْ ُكُتُب اْلِفْقِو َك َغيػْرَُىا. َعَلى اْلَمْكَتِب ػَتَْفظَةه رتَِ

 ِب التَّارِْيِخ َك َغَْتَِىا.َكِثيػْرَةه ِمْثُل ُكُتِب اْلِفْقِو َك ُكُتِب اللَُّغِة َك ُكتُ 
 ٍب تستمع الباحثة ك تكتب كل خطإ الطلبة ُب التقييم التايل

4.5القائمة   
ةءتقييم المهارة القرا  

 اصى

 اندٕاَة
إصاتح 

 أٔنى

إصاتح 

 اخرج
 نٓدح

يخارج 

 انحرٔف
 يذ حركاخ

     122  

لتحديد قييمها. ُب فتوذج التقييم يوجد العديد من اصتوانب اليت سيتم ت

اصتوانب  لكل خطأ ُب نتيجةنظاـ ختفيض ال ةستخدـ الباحثتالنتيجة النهائية، 

ٍب كمن  ٓٓٔ، لتصل كل طالب على درجة أكلية تبلغ اليت يتم تقييمها. لذلك

، لذلك ستستمر درجة الطالب ُب ٔ-م يتم إعطاء كل خطأ فردم الرق

 االـتفاض كفقنا لعدد األخطاء اليت يرتكبوهنا.
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. ستكوف نتائج ىذا ةهرت صعوبات الطلب، ظيقبلر الاء االختبابعد إجر 

 ُب تنفيذ فصوؿ إعادة التأىيل. ةُب توفَت اظتواد التعليمية للطلب اأساس االختبار

 ة، يبدك أف الصعوبات اليت يواجهها الطلبيلقبلبناءن على نتائج االختبار ا

 ُب القراءة ىي كما يلي:

 يطوؿ القرائة القصَتة ( أ

 ائة الطويلةيقصر القر  ( ب

 قرأ اضتركؼ التنوين بدكف التنوين ؾ كتابه قرأ كتابُ  ( ت

 .قرأ اضتركؼ التشديد بدكف التشديد ( ث

سواء النطق بُت اضتركؼ " ص، ذ، ش، س، ث"، ك اضتركؼ اطترل  ( ج

 اليت تشابو نطقها.

"فت  اضتركؼ الكسرة اليت تقع حتت التشديد مثل "الر ( ح  فِّ

ا نقطة ُب نفس اصتملة ال يستطيع اف يفرؽ بُت اضتركؼ اليت عت ( خ

كاظتكاف، خصوصا إذا اتصلت مع األخرل. مثل اضتركؼ ؼ، ف، 

 ض، غ، خ. ك حركؼ ب، ج. كما أشبو هبا.

 ال يستطيع اف يتلفظ اضتركؼ السكوف ( د
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ميم بتص ، تقـو الباحثةةبديد الصعوبات اليت يواجهها الطلبعد حت

 ى النحو التايل.التصميم عل أما .ةبتصميمات للتغلب على صعوبات تعلم الطل

 4.6القائمة 
 تصميم تدريس البرنامج العالجي

 اليـو ك التاريخ اللقاء اظتواد
ٕٕٓٓ-ٔٓ-ٕ٘ ٔ اإلختبار القبلي ، سبتال  

 الثالثاء، ٕٕٓٓ-ٔٓ-ٕٛ ٕ معرفة حركؼ اعتجائية
 دتييز األصوات

 االربعاء، ٕٕٓٓ-ٔٓ-ٜٕ ٖ (ش ,س ,ث ,ع ,أ )

 دتييز األصوات 
 اطتميس، ٕٕٓٓ-ٔٓ-ٖٓ ٗ ) ذ، ظ، ز، ص (

 دتييز األصوات
 السبت، ٕٕٓٓ-ٕٓ-ٔٓ ٘ ) ت، ط، د،ض (

 دتييز األصوات
 ) ح، خ، ق، ؽ، ؾ (

 االثنُت، ٕٕٓٓ-ٕٓ-ٖٓ ٙ

 الثالثاء، ٕٕٓٓ-ٕٓ-ٗٓ ٚ حركات
 االربعاء، ٕٕٓٓ-ٕٓ-٘ٓ ٛ مد
 اطتميس، ٕٕٓٓ-ٕٓ-ٙٓ ٜ تطبيق

 السبت، ٕٕٓٓ-ٕٓ-ٛٓ ٓٔ اإلختبار البعدم
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 استخداـ الربنامج العالجي تأثَت .ٕ

ينقسم تأثَت استخداـ الربنامج العالجي إىل قسمُت كقتا تأثَت اكتايب 

على النحو كتأثَت سليب. أما التأثَت االكتايب من استخداـ الربنامج العالجي 

 التايل:

 .حتسُت مهارة القراءة للطلبة كذلك منظور ُب قيمة اإلختبار البعدم ( أ

مع اصدقائهم اآلخرين بة أف عتم سواء احتماال ظهور الوعي ُب نفس الطل ( ب

 ُب اكتساب اظتهارة.

 إعطاء الدافع ُب نفس الطلبة الستدراؾ ختلفهم من أصدقائهم اآلخرين. ( ت

 أما التأثَت السليب من استخداـ الربنامج العالجي ىو:

 ظهور الشعور بالظلم ُب نفس الطلبة بسبب ازداد حصة دراسيتهم. ( أ

حىت يالزمهم الستخداـ الربنامج اـتفاض قيمتهم  ظهور شعور اضتياء بسبب ( ب

 العالجي.
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 حتليل البيانات .ٖ

 حتليل إختبار أداة البحث ( أ

 الصحة (ٔ

قبل استخداـ أداة البحث كتب التحقق من صحتها اكال. ك كيفيتو 

 اعطاء األداة إىل أىلُت اك اظتدققُت ك قتا:

 
 4.7القائمة 

 اسم المدقق
 مهنة اسم رقم

ػتاضر اللغة العربية ُب اصتامعة  .S.Pd.I., M.Pd.Iمصطفى، ٔ
 اإلسالمية اضتكومية فالوفو.

 S.Pd.I إشتا، ٕ
مدرسة اللغة العربية ُب اظتدرسة 
االبتدائية اإلخالص األسعدية 

 تانييت المفي. ٖٖٓ
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  Aiken’s (V) = ∑s/[n(c-1)]ُب ىذا البحث تستخدـ الباحثة رمز 

  كنتيجتو كما يلي:

 4.8القائمة 
 نتيجة اختبار الصالحية

 S نٓدح انًذلك
يخارج 

 انحرٔف
S حركاخ S يذ S 

1 2 1 1 0 2 1 1 0 

0 2 1 2 1 2 1 2 1 

∑s 4 3 4 3 

V 1 2.81 1 2.81 

 ٖٛ.ٓ، ٔ، ٖٛ.ٓ، ُٔب تلك العناصر ىي  Aiken’s (V) قيمة 

 .دا(جإذا تعترب صالحية احملتول كافية )صاّب 

 اظتوثوقية (ٕ

-Testتقريب ، أحدىا ؼتتلفة اقًتاب األداةموثوقية ُب إختبار 

Retestىي اختبار األداة إىل  . أما كيفيتوتقريبال ا. كاختارت الباحثة ىذ

فرقة إختبارىا مرتاف. ٍب حسبت تانك النتيجتاف إرتباطهما بالصيغة 

 التالية:
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 فئات معامل اظتوثوقية ىي كما يلي:أما   

 ٓٓ,ٔ rٔٔ > ٓٛ,ٓاظتوثوقية عالية جدا 

ٓ,ٙٓ < rٔٔ ٓ,ٛٓ اظتوثوقية عالية 

ٓ,ٗٓ < rٔٔ ٓ,ٙٓ اظتوثوقية متوسطة 

ٓ,ٕٓ < rٔٔ ٓ,ٗٓ اظتوثوقية منخفضة 

-ٔ,ٓٓ < rٔٔ ٓ,ٕٓ اظتوثوقية منخفضة جدا 

 قد اختربت الباحثة األداة إىل ثالثة طالب ك نتيجتو كما يلي:
 
 4.9القائمة 

 بيانات نتيجة االختبار القبلي عن مهارة القراءة
ختبار اال

 الثاني
االختبار 

 األول
 رقم اسم

 ٔ ريسكا ٕٚ ٗٚ
 ٕ نابلة ٖٙ ٜٙ
 ٖ زىَتة ٜٓ ٕٜ
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 4.10القائمة 
x.y Y

2 
X

2 
Y X رقم 

3108 3274 3182 72 70 1 

2127 2741 1949 49 41 0 

8082 8242 8122 90 92 1 

 خًهح 003 013 17031 18721 17933

      البيانات إىل صيغةٍب تطبيق 

                     (1 x 17933)-(003 x 013) 

    (1 x 17031 – (003)
0
) x (1 x 18721 – (013)

0
) 

 

=          992 

         997,801 

= 2,990 

 بناء على تلك اضتساب علم أف مستول اظتوثوقة عالية جدا.

 حتليل نتيجة البحث ( ب

، توجد نتائج عرابحث اليت ًب إجراؤه ُب الصف البناءن على نتائج الب

ستحل ك  االختبار القبلي كاالختبار البعدم ُب ذلك الصف. ك ىذه نتائج

النهائية للبيانات اليت  ةجمع تفسَته. هتدؼ النتي قائمةستعرض ُب شكل 

ة اختبار جإثبات ما إذا كانت ىناؾ اختالؼ كبَت بُت نتي دتت معاصتتها إىل

 ه.كبعدالربنامج العالجي  ة قبل استخداـبقراءة الطل
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 .ةبهارة قراءة الطلفيما يلي بيانات االختبار القبلي كالبعدم ظت

 4.11القائمة 
 4لقبلي عن مهارة قراءة طلبة الصف نتيجة اختبار ا

إصابة 
 اخرة

 مد حركات
ؼتارج 
 اضتركؼ

 رقم اسم إصابة أكىل عتجة

 ٔ ريسدايانيت ٓٓٔ ٜ- ٔٔ- ٕ٘- ٓٔ- ٘ٗ
 ٕ عليا ٓٓٔ ٙ- ٗ- ٖٓ- ٖٔ- ٚٗ

ٙٚ -ٕٔ -ٔٓ -ٙ -٘ ٔٓٓ 
عادم دارمواف 
 أسيديكيي

ٖ 

 ٗ أندم نسرـك إدريس ٓٓٔ ٖ- ٚ- ٕٔ- ٘ٔ- ٗ٘
 ٘ أندم ػتمد فيساؿ ٓٓٔ ٔٔ- ٜ- ٜٔ- ٔٔ- ٓ٘
 ٙ فوزية عاقلة ٓٓٔ ٗ- ٙ- ٛٔ- ٗٔ- ٛ٘
 ٚ أسراكاٌب ٓٓٔ ٖ- ٖ- ٖٕ- ٓٔ- ٔٙ
 ٛ إندا فَتماتاسارم ٓٓٔ ٗ- ٚ- ٕٙ- ٕٕ- ٔٗ
مد فيكراـػت ٓٓٔ ٛ- ٘- ٕٕ- ٛٔ- ٚٗ  ٜ 
 ٓٔ ػتمد فوزاف الفردكس ٓٓٔ ٘- ٗ- ٕٔ- ٚٔ- ٖ٘
 ٔٔ أزتد فوزاف ٓٓٔ ٚ- ٛ- ٕٚ- ٛٔ- ٓٗ
 ٕٔ نور الفجر ٓٓٔ ٜ- ٗ- ٕٗ- ٕٓ- ٖٗ
 ٖٔ الفرقاف ٓٓٔ ٗ- ٖ- ٛ- ٘ٔ- ٓٚ

 
 
 
 
 
 



53 

 

 4.12القائمة 
 4دي عن مهارة قراءة طلبة الصف نتيجة اختبار البع

إصابة 
 اخرة

 مد حركات
ؼتارج 
كؼاضتر   

 رقم اسم إصابة أكىل عتجة

 ٔ ريسدايانيت ٓٓٔ ٕ- ٘- ٚ- ٚ- ٜٚ
 ٕ عليا ٓٓٔ ٔ- ٔ- ٕ- ٕ- ٜٗ

ٛٚ -ٕ -ٜ ٓ -ٕ ٔٓٓ 
عادم دارمواف 
 أسيديكيي

ٖ 

 ٗ أندم نسرـك إدريس ٓٓٔ ٔ- ٓ ٘- ٔ- ٖٜ
 ٘ أندم ػتمد فيساؿ ٓٓٔ ٙ- ٗ- ٛ- ٗ- ٛٚ
 ٙ فوزية عاقلة ٓٓٔ ٔ- ٔ- ٘- ٔ- ٕٜ
 ٚ أسراكاٌب ٓٓٔ ٕ- ٕ- ٛ- ٕ- ٙٛ
 ٛ إندا فَتماتاسارم ٓٓٔ ٖ- ٘- ٛ- ٘- ٜٚ
 ٜ ػتمد فيكراـ ٓٓٔ ٖ- ٘- ٚ- ٖ- ٕٛ
 ٓٔ ػتمد فوزاف الفردكس ٓٓٔ ٕ- ٗ- ٜ- ٗ- ٔٛ
 ٔٔ أزتد فوزاف ٓٓٔ ٕ- ٘- ٚ- ٚ- ٜٚ
 ٕٔ نور الفجر ٓٓٔ ٖ- ٕ- ٛ- ٕ- ٘ٛ
 ٖٔ الفرقاف ٓٓٔ ٕ- ٓ ٖ- ٕ- ٖٜ
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 4.13القائمة 
 4عن مهارة قراءة طلبة الصف  ختبار القبلي و البعديالانتيجة 

 رقم اسم االختبار القبلي االختبار البعدم
 ٔ ريسدايانيت ٘ٗ ٜٚ
 ٕ عليا ٚٗ ٜٗ
 ٖ عادم دارمواف أسيديكيي ٚٙ ٚٛ
 ٗ أندم نسرـك إدريس ٗ٘ ٖٜ
 ٘ أندم ػتمد فيساؿ ٓ٘ ٛٚ
 ٙ فوزية عاقلة ٛ٘ ٕٜ
 ٚ أسراكاٌب ٔٙ ٙٛ
ا فَتماتاسارمإند ٔٗ ٜٚ  ٛ 
 ٜ ػتمد فيكراـ ٚٗ ٕٛ
 ٓٔ ػتمد فوزاف الفردكس ٖ٘ ٔٛ
 ٔٔ أزتد فوزاف ٓٗ ٜٚ
 ٕٔ نور الفجر ٖٗ ٘ٛ
 ٖٔ الفرقاف ٓٚ ٖٜ

. 

 قبل ةب نتائج اختبار قراءة الطلإلثبات ما إذا كاف ىناؾ فرؽ كبَت بُت

نامج عرؼ على فعالية الرب حىت نتكن الت هكبعد استخداـ الربنامج العالجي

 . اختبارpaired sample T-Test اختبار بإجراء ةقـو الباحثفست العالجي.

paired sample T-Test قاعدة ، كصاءات بارامًتية. لذلكىو جزء من إح

ع بيانات البحث بشكل طبيعي. ، كتب توزيُب اإلحصائيات البارامًتية
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أكالن  ، ستجرم الباحثةpaired sample T-Test، قبل إجراء اختبار لذلك

 ٓ.ٙٔ SPSSاختبارنا طبيعينا باستخداـ تطبيق 

 اختبار اضتياة الطبيعية (ٔ

ىو اختبار  ختبار اضتالة الطبيعية الذم ستستخدـ الباحثةنوع ا

. فيما يلي نتائج اختبار اضتالة Kolmogorov-Smirnovعينة كاحدة 

 .ٓ.ٙٔ SPSSالطبيعية باستخداـ 

 4.14القائمة       
  Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Pretest 13 5201111 9066192 41011 71011 

Posttest 13 8502318 6018487 78011 94011 

 

 4.15القائمة 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Pretest Posttest 

N 13 13 

Normal Parameters
a
 Mean 5201111 8502318 

Std. Deviation 9066192 6018487 

Most Extreme Differences Absolute .159 .175 

Positive .159 .164 

Negative -.117 -.175 

Kolmogorov-Smirnov Z .574 .631 

Asymp. Sig. (2-tailed) .897 .822 
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يبدك أف قيمة الداللة لبيانات  ،ٗٔ.ٗ قائمةاستنادنا إىل ال

 كقيمة الداللة لبيانات االختبار ٘ٓ.ٓ< ٜٚٛ.ٓىي  يقبلال االختبار

 حبيث نتكن استنتاج أف بيانات االختبار ٘ٓ.ٓ< ٕٕٛ.ٓىي  مبعدال

 يتم توزيعها بشكل طبيعي. مبعدي ك قبلال

 paired sample t-testاختبار  (ٕ

 4.16القائمة 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

T Df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

95: Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 pretest – 

posttest 
-11.011 

7.972 0.011 -18.227 -08.212 -13.211 10 .111 

-paired sample T اختاذ القرار اطتاصة باالختبار تستند إرشاد

test  :على قيم الداللة إذا 

، فهناؾ فرؽ كبَت بُت نتائج ٘ٓ.ٓ>( sig (0-tailed))قيمة الداللة  أ.

االختبار القبلي كالبعدم، ؽتا يعٍت أف ىناؾ تأثَتنا للربنامج العالجي 

 ُب حتسُت مهارة قراءة طلبة.
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كبَت بُت ال يوجد فرؽ  ، ف٘ٓ.ٓ< ( sig (0-tailed))قيمة الداللة ب. 

للربنامج عٍت عدـ كجود تأثَت ، ؽتا يمبعدنتائج االختبار القبلي كال

 .ةبالعالجي ُب حتسُت مهارة قراءة طل

ىي   sig. (0-tailed)، يبدك أف قيمة ٕٔ.ٗ القائمةبناء على 

فهذا يثبت أف ىناؾ اختالؼ كبَت ُب مهارة قراءة  ٘ٓ.ٓ>ٓٓٓ.ٓ

الربنامج العالجي. ٍب نتكن االستنتاج أف  ة قبل كبعد استخداـبالطل

 Ho . فعرؼ أفةبعاؿ ُب حتسُت مهارة قراءة الطلنامج العالجي فالرب 

من  أفضل ليس الربنامج العالجي مهارة قراءة الطلبة بعد استخداـ)

مهارة قراءة الطلبة بعد استخداـ )  H1ك مرفوض (مهارة قراءة الطلبة قبلو

 .مقبول (من مهارة قراءة الطلبة قبلو أفضلالربنامج العالجي 

 درجاتلوؿ الصحيحة لزيادة ىو أحد اضتالربنامج العالجي 

ى صحة عل دليال ةها الباحثتالبيانات اليت رتعكانت . ةبكمهارات الطل

اظتوصوفة باألرقاـ بشكل  ةبىذا البياف. زادت مهارات قراءة الطل

الكبَتة من خالؿ إجراء االختبار ملحوظ. ًب إثبات ىذه الزيادة 

 غترد افًتاض. اإلحصائي حبيث ال تكوف فعاليتو
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 مثلراسات السابقة. فق نتائج ىذه الدراسة أيضنا مع الدتتوا

أف الربامج الذاف يصفاف   Pedral Ludinك  Slamet البحث الذم أجراه

 .ةبنتائج تعلم الطل رقيةالعالجي فعاؿ ُب ت

 الربنامج العالجي ُب التعلم عن بعد .ج 

ُب  ، ىو أكرب عقبةالذم يتطلب منا االبتعاد عن بعد ،ُب عصر الوباء اضتايل

ؼتتلف اجملاالت مبا ُب ذلك التعليم. ىذا يتطلب منا االستفادة بشكل أكرب من 

التكنولوجيا. بدأ عامل التعليم ُب التكيف مع البيئات اظتتغَتة حبيث أصب  مصطل  

 .التعلم عن بعد شائعنا

، كاف ىذا التعلم عن بعد موجودنا حىت قبل ظهور عصر الوباء ُب الواقع

بعد ىو عملية تعلم تتم بدكف لقاء مباشر كلكنها تستخدـ  اضتايل. التعلم عن

التكنولوجيا اضتديثة باعتبارىا ابتكارنا للقرف اضتادم كالعشرين، كاألساس القانوٍل عتذا 

. إذنا كيف ٕٕٔٓلسنة  ٕٗ كزير التعليم كالثقافة رقمالتعلم عن بعد موجود ُب نظاـ 

 يتم تطبيق العالجي ُب التعلم عن بعد؟

، اليت نظمتها covid-19دكة عرب اإلنًتنت حوؿ تكيف التعلم الوبائي ُب الن

، العامة للمعلمُت كموظفي التعليم ، اظتديريةاظتعلمُت كموظفي التعليم األساسيمديرية 
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مادة "تطوير برامج عالجية / إثراء ُب مواضيع الرياضيات حبثت كزارة التعليم كالثقافة 

 .بال اتصاؿ" التعلم عن بعد ُب

ؿ اظتتحدث إف الغرض من عملية التعلم ىو حتقيق الكفاءات األساسية قا

اليت حددىا اظتدرس. إذا مل  معايَت اكتماؿ اضتد األدٌلاليت نتكن معرفتها بتحقيق 

، يتم تنفيذ التعلم العالجي. كمع ذلك، معايَت اكتماؿ اضتد األدٌليصل الطلبة إىل 

، يتم إجراء عملية ختصيب. قاؿ اظتتحدث ٌلمعايَت اكتماؿ اضتد األدإذا جتاكز الطلبة 

إنو ُب عصر الوباء ىذا، نتكن إجراء العالجي بعدة أشكاؿ من التنفيذ، أم بشكل 

 فردم، ُب غتموعات كغتموعات ػتدكدة من إعادة التعلم.

قاؿ "ىذه العملية نتكننا زيارة منازؿ الطلبة أك من خالؿ رتع الطلبة الذين 

البعض من خالؿ التجمع ُب مكاف ػتدد سلفنا مع يعيشوف بالقرب من بعضهم 

 طالب ُب غتموعة كاحدة". ٘أك  ٗاالىتماـ بالربكتوكوالت الصحية. حبد أقصى 

 نامجرب النع أك حىت القضاء على كجود ، فإف التعلم عن بعد ليس عذران ظتلذا

عن  ُب عملية التعلم. ال يزاؿ دكر العالج ُب التعلم عن بعد ال يقل أقتية عالجيال

 التعلم اظتباشر.
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 المبحث الخامس

 الخاتمة

 خالصة البحث . أ

 كصف تنفيذ الربنامج العالجي .ٔ

 إىل يناير ٕ٘ السبت من ،تقريبنا أسبوعُت ظتدة تنفيذ الربنامج العالجي استمر

 بعد منفذة الربنامج العالجي ىي الباحثة. كنفذتو .ٕٕٓٓ فرباير ٛ لسبتا

. دقيقة ٖٓ حوايل الفصل مدة ٓٔ.ٖٔ حىت ٓٗ.ٕٔ كىو الدراسة ساعات

 كانتهت العالجي الربنامج بتنفيذ استمرت ٍب ،القبلي ختباراال بتوفَت بدأت

 .البعدم ختباراال بتقدَل

كبَت ُب   حتسُتأف ىناؾ  فعرؼ paired sample t-testبعد اجراء اإلختبار  .ٕ

لربنامج استخداـ ا مبعٌت مهارة قراءة الطلبة قبل كبعد استخداـ الربنامج العالجي

العالجي فعاؿ ُب حتسُت مهارة قراءة الطلبة الصف الرابع من اظتدرسة اإلبتدائية 

 تانييت المفي مالنكي الغربية. ٖٖٓاإلخالص األسعدية 
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 اإلقًتاح . ب

ينبغي أف تستمر اظتدرسة ك مدرسة اللغة العربية استخداـ الربنامج العالجي ُب  .ٔ

 تو ُب حتسُت مهارة قراءة الطلبة.دراسة اللغة العربية ألنو قد اثبت فعالي

ينبغي أف يستخدـ مدرس اللغة العربية الربنامج العالجي ُب مهارات اللغة   .0

  األخرل ك ليس ُب مهارة القراءة فقط.
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