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Abstract: Teacher creativity and innovation are extremely needed in teaching Arabic 
material which is difficult for millennial learners to be understood, especially the 
competence in reading classical Arabic texts and tending to be stuck up in the 
understanding of qawaid. Therefore, this study aims to determine the process of using 
the PQ4R method and measure its level of effectiveness in improving students' 
reading skills in Arabic subject of class XI MAN 1 Kota Kediri. The method applied in 
this research is quantitative approach with experimental research model. The 
researcher used documentation, tests, and interview to collect the data in MAN 1 Kota 
Kediri in class XI. The data analysis used t-test with paired sample t-test. The result 
shows that PQ4R method is effective in improving reading skills, with the calculation 
result of pre-test score in the experimental class 66.08 and the control class 65.08 
with a difference of 1.00. The results of post-test of experimental class 86.52 and 
63.04 control class with a difference of 23.48, so the experimental class using the 
PQ4R method is higher than the control class. The data analysis used is t-test with the 
calculation of sig (2-tiled), with the result of sig (2-tiled) = 0.00, because the result of 
sig (2-tiled) 0.00> 0.05. So it can be concluded that the PQ4R method provides an 
easier way to comprehend Arabic reading texts. 
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Abstrak: Kreatifitas dan inovasi guru sangat dibutuhkan dalam mengajarkan materi 
bahasa Arab yang dirasa sulit difahami oleh pembelajar milenial  terutama 

kompetensi membaca teks Arab yang selama ini masih bersifat klasikal dan 
cenderung terjebak pada pemahaman qawa<idnya.  oleh karena itu penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui proses penggunaan metode PQ4R dan mengukur tingkat 
efektivitasnya dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa pada mata pelajaran 
bahasa arab kelas XI MAN I kota Kedir. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif dengan model penelitian eksperimen. Teknik pengumpulan data yang 
penulis gunakan yaitu dokumentasi  tes dan wawancara dengan lokasi penelitian di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Kediri pada kelas XI. Adapun analisis data yang 
digunakan yaitu menggunakan uji-t dengan paired sampel t-test. Hasil penelitian  
menunjukkan bahwa metode PQ4R efektif dalam meningkatkan keterampilan 
membaca  dengan hasil nilai rata-rata pre-test kelas eksperimen yaitu 66 08 dan kelas 

kontrol 65 08 dengan selisih 1 00 Dari hasil penelitian nilai rata-rata post test kelas 

eksperimen 86 52 dan kelas kontrol 63 04 Dengan selisih 23 48  sehingga 

peningkatan kelas ekspeimen dengan menggunakan metode PQ4R lebih tinggi 
daripada kelas kontrol. Analisis data data yang peneliti gunakan yaitu uji-t dengan 
mengacu pada penghitungan nilai sig (2-tailed)  dengan hasil hitung sig (2-tiled)= 

0 00  karena hasil hitung sig (2-tiled) 0 00 < 0 05. Dari sini dapat dilihat bahwa 

metode PQ4R memudahkan siswa dalam memahami teks bacaan bahasa arab.  
 
Kata Kunci: Metode PQ4R  Keterampilan membaca. 
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 مقدمة

مل يف حتقيق أ هداف التعلمي. وومن والإجراء واخلطوات اليت يس تخدمه املع  الطريقة يه واسطة،

حدى وظائف املعمل يه اختيار طريقة التدريس املناس بة لطالبه. ومن أ جل ذكل، يرىج للمعمل أ ن  املعروف أ ن اإ

خيتار طريقة التدريس للحصول عىل نتيجة التعلمي الفعالية واملؤثرة. وكام قال انسوتيون أ ن نوع طريقة التدريس 

الطالب للحصول عىل نتيجة التعلمي الفعالية واملؤثرة. يطبق وجيرب به كثريا عىل
1
وطريقة التدريس مبفهوهما  

يه مجموعة ال ساليب اليت تمت بواسطهتا تنظمي اجملال اخلاريج للمتعمل من أ جل حتقيق أ هداف تربوية -الواسع

حمددة.
2

 

ندونيس يا هو ترقية كفاءة الطالب يف اس تخدام  ّن هدف تعلمي اللغة العربية بإ اللغة ال ساس ية بفّعاةل، اإ

ىل قدرة فهم عنارص اللغة العربية. ويه  املفردات، والقواعد، واذلوق،  ولتحقيق تكل الكفاءة حيتاج الطالب اإ

وهمارة القراءة، وهمارة الكتابة. وهؤلء من الرشوط املطلقة  ٬واملهارات ال ربع ويه: همارة الاس امتع، وهمارة الالك،

س تخدموا اللغة العربية جيدا.ليك يس تطيع الطالب أ ن ي 
3

   

ومن تكل املهارات ال ربع، املهارة  اليت حيتاهجا الشخص لنيل املعلومات يه همارة القراءة. فهي  القدرة 

عىل التعرف و فهم ما هو مكتوب، ونطقه بشلك حصيح. بلقراءة يكتسب الشخص رؤية واسعة حول ال ش ياء 

وبة. وبلإضافة اإىل ذكل، تس تخدم همارة القراءة لتحقيق أ غراض ويس تطيع أ ن يعرف ويفهم أ مورا جديدة مكت

وهبذا خنلص أ ن القراءة يه  متعددة. فبالقراءة يس تطيع هبا الإنسان أ ن يتعرف عىل الظواهر اليت حتدث حوهلم.

أ مر همم ويس تطيع أ ن يرفع  درجة الإنسان.
4
  

                                                      
1
 يرتمج من : 

Darmadi،   Pengembangan Model dan Metode Pembelajaran dalam Dinamika Belajar Siswa، (Yogyakarta:  Deepublish, 2017). Hlm. 174.  

 
2
والريموك، وأ ل )ال ردنية الرمسية ال ردنية،  ةبية للناطقني بغريها يف اجلا معاللغة العر بناءاملهارات اللغوية يف كتاب تعلمي طالل عبد هللا الرنشدة،  

   .٦٢ ص. ع(،لنرش والتوزيل البيت. دار اجلنان 
3
زاننس ٬تعلمي اللغة الإتصاليا بني املناجه ٬د طعمية رشدي أ مح    . 93 ٬(6002 ، )مغرب: بين اإ

4
 يرتمج من: 

Tawakkal Saleh، Pentingnya membaca dan Menggunakan Perpustakaan dalam Mengubah Kehidupan Manusia، Jupiter Vol. XIII  no. 1، 2014، 25-

26Hlm. . 
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ا، ل ن املعمل يس تخدم الطرائق املبتكرة، ومن املعروف أ ّن تعلمي القراءة يف املدرسة اكن ازدهارا ومنو 

تقليداي اكن أ و حديثا. لكن من املؤسف، هذه الطرائق مل ترفع قدرة الطالب بشلك ملحوظ، ومع ذكل وجد 

 الطالب املشلكة يف التعلمي اليت متكهنم يف عدم الرتكزي والفهم.

ل خرية، وتساعد املتعلمني يه ،اسرتاتيجية توضيح وتفصيل انترشت وشاعت يف ال ونة اPQ4R  طريقة

) P   اختصارا لللكامت ال تية:  PQ4Rعىل حفظ املقروء وتذكره والاحتفاظ به مع بقاء أ ثره. وال حرف الس تة 

Preview ،لقـاء نظرة متهيدية عىل املوضوع وقراءة معامله ال ساس ية ( وهو اطرح Question) Q(  وهو اإ

ع، Recite) Rتأ مل، ( وهو Reflect) R( وهو اقرأ ،Read) Rأ س ئةل، ( وهو راجع .Review) R(  وهو مّسّ
5
  

م ويه مطورة عن ،اسرتاتيجية 2396ُاّسست ،اسرتاتيجية من قبل تومس وروبنسون يف عام

SQ3R وأ هنا تساعد املتعلمني أ نفسهم عىل فهم املادة املكتوبة بشلك أ فضل وتذكرها فهي  احد طرق معينات ،

ترمزي املعلومات يف ذاكرهتم، وتشجعهم عىل الربط الفعال لعنارص املادة املكتوبة التذكر، وتساعدمه عىل الرتكزي و 

ىل أ جزاء لغرض جعلها سهةل الاستيعاب أ كرث من  عند قراءهتا بتباع أ ساليب منظمة، تساعدمه عىل جتزئة املادة اإ

ىل تعمل أ كرث فاعلية ومعيق.  قراءة املادة مجةل واحدة، وهذه التجزئة للامدة تقود اإ

 ٬مدرسة كديري الثانوية الإسالمية احلكومية ال وىل هو أ حد املدرسة اجليدة يف مدينة كديري

ويس تعمل مهنج التعلمي من وزير الشؤون ادلينية. ويتعمل الطالب من كتب الرتاث اليت تكتب فهيا بللغة العربية 

، ويزداده بعد انهتاء ادلراسة يعين بعد يف مجيع املواضيع وكذكل دروس اللغة العربية اليت يعلمه املعمل يف الفصل

حدى الطالبة من مدرسة كديري الثانوية  صالة الظهر جامعة، و ذكل تُثبت املقابةل اليت قامت هبا الباحث مع اإ

، حيث قالت أ ّن الطريقة التعلميية اليت تس تعملها 6022دسامبري  60الإسالمية احلكومية ال وىل يوم ال حد بتارخي 

الرتاث أ ي يف همارة القراءة يه طريقة مبارشة، اليت تس تعمل منذ زمان املايض حىت ال ن. يف تدريس كتب 

ىل الطريقة التعلميية ال خرى اليت يس تطيع هبا أ ن حيسن معلية تعلميه، ولىك ل يشعرون الطالب  فذلكل حيتاج اإ

 بلّسام ىف معلية التعلمي، ولريتقى رغبة الطالب ىف تعلمي اللغة العربية.

                                                      
5
حياء PQ4Rاثر ايرتاتيجية محيد محمد محزة،   لوم الرتبوية ". جمةل لكية الرتبية ال ساس ية للعيف التحصيل والايتبقاء دلى طالبة الصف الثاين املتوسط يف مادة عمل ال 

 .296-299 ص. ، ٤..٦والإنسانية، جامعة ببل، 
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 جية البحثمهن 

البحث، تس تخدم املقاربة المك ، يه املقاربة اليت نتاجئها تعرض يف شلك الصف   يف هذا  

بس تخدام ال رقام الإحصائية. ونوع البحث اذلي يس تخدمه الباحث هو التجرييب. وهو النوع الوحد من البحوث 

ويه متثل احللقة ال قوى من  اليت من املمكن التحقيق من حصة فروضها لتأ سيس عالقات السبب والنتيجة

الاس تدلل فامي يتعلق بلعالقات بني املتغريات.
6

  

وخطة اليت يس تخدهما الباحث يه الفصل التجرييب والفصل الضابط. يف هذه البحث جرى الباحث  

 اختبارا للطريقة اجلديدة اليت مت اس تخداهما يف الفصل التجرييب، وتس تخدهما يف الفصل الضابط. 

ىل الفصل التجرييب والفصل الضابط مبادة همارة القراءة. وسوف تبد عطاء الاختبار القبيل اإ أ  تكل اخلطة بإ

لهيام بطريقة  يف الفصل التجرييب، ول تس تعملها يف الفصل الضابط.  PQ4Rمث تعطى الباحث  نفس ادلرس اإ

 مبقارنة نتاجئ التعمل مث يثبت فروض البحث. وأ خر هذا البحث هو 

 

 PQ4R  خدام طريقةاس تخطوات 

ن املواد ادلراس ية يف هذه التجريبة يه تس تخدم كتاب اللغة العربية للطالب. أ خذ الباحث يف الباب  اإ

 ال ول والثاين، ويركز يف همارة القراءة يعين يف موضوع مسجد الاس تقالل و املرافق العامة.  

حلادي عرش مبدرسة كديري الثانوية الصف اأ ما معلية تعمل درس اللغة العربية مبهارة القراءة لطالب 

صف احلادي عرش مبدرسة كديري الثانوية الإسالمية الباحث مع طلبة  ال وىل، يقابل الإسالمية احلكومية

من  29ال وىل كديري واملدرس يف تدريس اللغة العربية لتعريف معلية تدريس اللغة العربية يف التارخي   احلكومية

صف احلادي عرش مبدرسة الاءل عن كيفية  معرفة معلية تدريس اللغة العربية يف . ونتقابل ونتس6023فريايري 

 ال وىل كديري أ حد الطالبات تقول:  كديري الثانوية الإسالمية احلكومية

                                                      
6
 . ٤٤ ص. (،٦۱۰٧)عامن: دار أ جمد للنرش والتوزيغ، أ ساس يات وهمارات البحث الرتبوي واإجرايئ، رافدة احلريرى، حسن الوادي، فاتن عبد امحليد،   
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" أ ن ال س تاذ يلق  مواد ادلراسة خمصوصا يف همارة القراءة بطريقة الرتمجة، يعين برتمجة لك النص 

ت وأ مر الطلبة لتكتبوا ال جوبة. وبعض منا ننام يف الفصل ول ل نعمل وجُييب ال س تاذ لك التدريبا

عن ماذا امرمه الينا. نشعر أ ن طريقة ال س تاذ ليست من الطريقة الفعاةل لنا، وهذا ميكن ل ن حصة 

ىل الإسرتاحة." التدريس اللغة العربية يف الهنار وجيعلنا نعاس وحنتاج اإ
7

 

غة العربية يف الصف احلادي عرش مبدرسة كديري الثانوية الإسالمية بتكل املقابةل، نرى أ ن تعلمي الل

احلكومية ال وىل يس تخدم طريقة تقليدية،  فنعرف أ ن ال س تاذ مل يعمل ،اسرتاتيجية التدريس املناس بة  بأ حوال 

  .الطلبة

ة بكديري، عند أ س تاذ محمد مس نون مكدرس اللغة العربية يف املدرسة الثانوية الإسالمية احلكومية واحد

ّن اللغة العربية يف هذه املدرسة مل تتحقق ال غراض يرجوهبا املدرسون والطالب. ومن خلفياهتا توزيع الوقت يف  "اإ

تعمّل اللغة العربية غري املناسب بلغاية املطلوبة. عىل سبيل املثال: يرشح املدرس لك املهارة ليك يس تطيع الطالب 

من أ جل قرص احلصص وضعيف فكرة الطالب. فتكن ال غراض ل تتحقق أ ن حيللوا لك املضمون يف الكتاب. و 

اكمال. فذلكل يس تخدم أ س تاذ مس نون طريقة الرتمجة يف تعمّل اللغة العربية خاصة دلرس همارة القراءة ليك 

يس توعب الطالب مضمون نّص القراءة رسيعا. وليعرف تقومي التعمّل فيس تخدم طريقة املناقشة."
8
  

، الطريقة اليت تناسب PQ4R احث بتجريب ،اسرتاتيجية حديثة ويه ،اسرتاتيجيةوهبذا، قام الب

 بأ حوال الطلبة س يدرس الطالب بلفعاةل والنشاط اللغة العربية خاصة يف همارة القراءة. 

جزء همم لرتقية فهم النصوص يف همارة القراءة للطالب، وتساعد الطالب لتذكري  PQ4Rاسرتاتيجية 

يقرؤون. ويس تطيع الطالب أ ن يعرفوا ال مر اذلي يتعلق به. وتنفيذ منوذج تعمل التعاون نوع وتفكري وحفظ مبا 

الصف احلادي عرش مبدرسة كديري الثانوية الإسالمية احلكومية يف يف تعلمي اللغة العربية  PQ4Rاسرتاتيجية 

ورات، ولك دور من أ ربعة ال وىل وفقا لإجراءات البحث والعمل يف الفصول ادلراس ية اليت تتكون من عدة ادل

                                                      
7
 . 6023من فربايري  29ال وىل يف التارخي   ية احلكوميةمبدرسة كديري الثانوية الإسالم عرش املقابةل مع الطالبة  صف احلادى   

8
 6023من مارس  60واحد كديري يف التارخي   يف مدرسة املتواسطة الإسالمية احلكوميةاكملعمل املقابةل مع ال س تاذ محمد مس نون   
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القراءة المتهيدية، طرح ال س ئةل، قراءة النص، التأ مل وتكوين التصورات، عنارص يف نفس القانون، ويه: 

 التسميع بصوت عال، واملراجعة. 

 أ ما اخلطوات اليت يعامها الباحث يه كام ييل:

 PQ4Rتنفيذ اس تخدام طريقة أ ول: 

( 6، وتكتب الكفاءة ال ساس ية اليت تس تحقّها ق   ال غراض شفهيا تل( 2خطوات تنفيذ هذه الطريقة يه: 

تدفع  الطالب بتقدمي املظاهرة البرصية. عىل سبيل املثال يف ( 9، ترتبط  املواد املاضية بملواد اليت س تلقهيا

ىل الطالب عن املكوانت يف النص املذكور سرتاتيجية قبل تنفيذ تعلمي ،ا( 4، املوضوع "املرافق العامة" تسأ ل  اإ

 (2، ب برشح  عن املواد اليت س يعلمهاهيمّت الطال( 5، التعمل، تقدم  قليال من املواد اليت س تعلمها الطلبة

هيمت الطالب ( 9، خطوة خفطوة عىل لك مرحلهتا بتقدمي املادة فقرة ففقرة من النص PQ4Rتس تخدم  طريقة 

تعط    (3، بقرطاس معلهم PQ4Rجيه  طريقة يعمل الطالب يف تو ( PQ4R ،2برشح  عن مهنج تعلمي طريقة 

ىل الطالب ليجيبواها ىل بعض الطالب ليجيبوها( 20، ال س ئةل اإ تعط   المترين اإىل لك الطالب ( 22، تشري  اإ

يف الهناية بتعط  المترينات لتقومي  PQ4Rليقرأ  متابعة مضمون القراءة يف كتاب الطالب بس تخدام طريقّة 

 مت  والطالب مادة ادلراسة بقراءة اخلالصة.وختت PQ4Rاس تخدام طريقة 

تعمل املالحظة طول معلية البحث أ و تعمل همارّة القراءة اذلي جار يف الفصل بس تخدام طريقة  

PQ4R ن مكنفذة التعلمي وقفا عىل اخلطة املس تعّدة و مكالحظة طول التعمل للمرجع التايل. ويف هذه املالحظة . اإ

يرفق به. فتجلس  يف كريس املدرس وأ حياان، تالحظ جانب كريس الطالب أ و تس تخدم  مقرر املالحظة كام 

 امام معل الطالب. 

  PQ4Rدؤوب الطالب يف تطبيق طريقة : اثنيا

بس تخدام بووىي بوين وحتاور مع الطالب عىل فهم  PQ4Rيف تطبيقها، ترشح  بفصيال عن طريقة 

خطوة خفطوة ويسأ ل بعض  PQ4Rقوا رشح طريقة تطبيق هذه الطريقة. فيتحمس الطالب أ ن يس متعوا ويدق

الطالب عن غرض وظيفة من هذه الطريقة. بعد أ ن جتيب مجيع أ س ئةل الطالب، فتوجه الطالب ليبدؤو قراءة 
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من هذه ، Privewأ ول: مرحةل  كام تيل:  PQ4R، فأ ما معليات تنفيذ طريقة PQ4Rالنص بس تخدام طريقة 

، نص هنهية. وينهتي  بعض الطالب القراءة متقّدما فيواصلوا اإىل املرحةل التاليةاملرحةل يتحمس الطالب ويقرؤون ال 

يف هذه املرحةل يكتب الطالب ال س ئةل اليت يفكروهنا وفقا عىل موضوع النص وهو مسجد ، Questionاثنيا: 

كديري يف هذه املرحةل يه أ حب املراحل للطالب يف الصف احلادي عرش مبدرسة ، Readاثلثا: ، الاس تقالل

الثانوية الإسالمية احلكومية ال وىل لفصل اللغة، يمتتع الطالب بقراءة النص كثريا. وللك الطالب هل حامس عال 

ىل مرحةل  هذه املرحةل يه املرحةل أ ن تنبّه املواد املوجودة يف النص. ويف ، Reflectرابعا: ، reflectويواصلون اإ

شلكة من بياانت املدرس بلعلوم املعروفة من النص. وليس لك هذه املرحةل أ يضا حياول الطالب أ ن حيللوا امل 

الطالب يس تطيع أ ن حيقق هذه املرحةل. ل ن بعض الطالب ل يعرفون كيف مسجد الاس تقالل )كام املكتوب يف 

لهيم( فرشح PQ4Rنص القراءة بطريقة  يف هذه املرحةل ، Reciteخامسا: ، بعض الطالب اذلين يعرفوهنا اإ

يف هذه ، Reviewسادسا: ، اليت يفكروهنا ص الطالب من مجيع مباحث النص وجييبوا ال س ئةلتطلب  أ ن خيل

 تأ مر  أ ن يقرأ  الطالب اخلالصة من تفصيل فكرهتم وأ ن يقرؤوا مرة ال س ئةل من الإجابة املكتوبة.   املرحةل

ن يكون كثري من الطالب يسأ لون معىن املفردات يف النص. وهاهو ذا أ   PQ4Rفف  تنفيذ طريقة 

النفيصة من تنفيذ هذه الطريقة يف الصف احلادية عرش مبدرسة كديري الثانوية الإسالمية احلكومية ال وىل لفصل 

 اللغة.

  PQ4R طريقة تطبيق 

يف  6023فرباير  62م يف يوم  اخلامس  6023-6022قام الباحث يف املرحةل الثانية الس نة ادلراس ية 

يف هذا البحث يطلب الباحث الاستئذان لإجراء  حا حىت الثانية عرشة هنارا.الساعة احلادية عرشة والنصف صبا

 البحث، وقام بلختبار القبيل. 

وجرى البحث يف دور واحد ويف هناية ادلور يعط  الباحث الامتحان الهنايئ أ و التقومي لقياس فهم 

 الطالبات. أ ما اخلطوات تطبقها: 
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( 6، عن املوضوع اليت سوف تس تخدم يف جعل ال س ئةلحبث الباحث ( 2، وهو الاس تعدادال ول: 

فتح الباحث ( 2، وهو الإجراءالثاين: . PQ4Rجعل الباحث ال س ئةل لمتحان الطالب بعد تطبيق طريقة 

رشح الباحث عن غرض من الاختبار القبيل وما يه الطريقة ( 6، ادلراسة بلسالم مث يقرأ  امس الطالب

PQ4R  يعمل ( 2، وهو : الاختتامالثالث. الاختبار القبيل( 9، الفصل  ذكلاليت سوف يطبق الباحث يف

خيمت الباحث ( 9، يعط  الباحث الاقرتاحان من التقدير (6، قدير لوظيفة الطالب يف التدريباتالباحث الت

 .ادلراسة بلسالم

 

 نتاجئ البحث

جراء الصف بمنوذج املطابقة، يعمل الباحث قبل ادلور ىل همارة  قبل تطبيق اإىل حبث اإ لتعريف اإ

الطالب يف همارة القراءة يف موضوع مسجد الاس تقالل ومن بياانت النتاجئ الطالب خيلص الباحث من الاختبار 

 القبيل يه:

 30:  أ عىل النتيجة

 22،02=  69: 2560:  متواسط النتاجئ

 % 2560X200 = %22،02:   النس بة املؤية

  6900 

ىل نظام النتيجة، أ ن نتيجة ا لطالب يف الاختبار القبيل يف الفصل احلادي عرش من مدرسة نظرا اإ

 %  ويه يف مس توى مقبول.22،02كديري الثانوية الإسالمية احلكومية  ال وىل: 

 نتيجة الاختبار القبيل يه: النس بة املئوية

 عدد الطالب النس بة املئوية )%( التقدير الرمق

 6 200-23،0 ممتاز .2

 9 23،0-93،0 جيد .6
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 5 93،0-23،0 توسطم  .9

 3 23،0-0 مقبول .4

 69 اجملموع

 

يف الصف احلادي عرش طلبة  PQ4Rطريقة تطبيق طريقة  أ ما نتاجئ الاختبار البعدي اليت جرت بعد

 بياانت النتاجئ الطالب ختلص كام ييل: مدرسة كديري الثانوية الإسالمية احلكومية ال وىل نرى بأ ن

 200: أ عىل النتيجة

 22،56= 69: 2330:  اجئمتواسط النت

 2330X200 = %22،56%:  النس بة املؤية

6900 

ذا نظران  اإىل جدول الاختبار البعدي، أ ن نتيجة الطالب يف الفصل احلادي عرش من مدرسة  واإ

طالبا بتقدير ممتاز، و  29هناك   ويه يف مس توى ممتاز. 22،56كديري الثانوية الإسالمية احلكومية  ال وىل:

 مخسة طالب بتقدير جيد، ومخسة طالب بتقدير متوسط، ول طالب بتقدير مقبول.

ذا قوران بني نتاجئ الاختبار القبيل والاختبار البعدي، س يعرف أ ن عدد النتاجئ يف الاختبار القبيل  واإ

ختبار القبيل، وحجح الطالب لكهم يف . وهناك س تة الطالب الراس بني يف الا2330، والاختباؤ البعدي 2560

ذا هناك  ( لنجاحة الطالب يف الاختبار القبيل، وهناك 22،02%  )مبعدل 99،33الاختبار البعدي. اإ

 ( لنجاحة الطالب يف الاختبار البعدي.22،33% )مبعدل 22،33
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ىل البحث اذلي فعهل الباحث يف املدرسة ال  ثانوية الإسالمية احلكومية ال وىل  بكديري،  عن استنادًا اإ

الثانوية همارة القراءة اللغة العربية لطالب الصف احلادي عرش مبدرسة  لرتقية PQ4Rطريقة  فعالية اس تخدام"

الباحث عىل البياانت اذلاتية، مث حتليلها بطريق قياس اختبار  صلحي الإسالمية احلكومية ال وىل بكديري،

 الفرضية. 

 اجئ حتليل البياانت يه:نتو 

  اختبار البحث

قبل اختاذ درجات اختبار الفصل الضبط والفصل التجرييب، قام الباحث ل داة الاختبار، يعين اختبار  

حصة واختبار املوثوقية. اختبار حصة املس تخدم هو حصة حمتوى الاختبار. وصف صالحية احملتوى من نتاجئ 

 testقام الباحث يف اختبار حصة أ دوات البحث بطريقة اختبار الارتباط ) :الاختبار الاختبار عىل النحو التايل

correlation:وميكن أ ن يس تخلص أ ن  (، واحلصول من اختبار حصة أ دوات البحث من اختبار القبيل يعين
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ىل أ داة من حمتوايت اختبار الصحة من الاختبار القبىل بتطبيق ر أ ن نتيجة الاختباcorrelation test  ينظر اإ

 0،932يعين  أ كرب من ل ن مرشوع اذلي مت تعيينه وبطةل 

 

 (Reliability test) ثبات الاختبار

اخلطوة التالية بعد حتليل صالحية اختبار صالحية احملتوى يه حلساب ثبات اختبار. البياانت املس تخدمة 

البياانت. قياسات لها موثوقية عالية وهذا هو القياس اليت  نتاجئ اختبارالقبيل يف احلساب يه موثوقية الطالب 

أ داة وشلك  القبيلميكن أ ن توفر نتاجئ قياس موثوقة. يف هذه البحث، والتقنية املس تخدمة لتحديد موثوقية 

 ل س ئةل الاختبار من متعدد. KR-21 الاختبار البعدي من الوصف هو أ سلوب 

 r10 =0،654تنص عىل أ ن  عدة من اختيار من متعددعىل أ ساس حساب اجلدول املوثوقية املسا

 من اختبار أ دوات البحث.  وتفسريه  اكف

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.654 10 

 

 

 متوسط قمية

 ملعرفة املتوسط تصنيف احلصول عىل الفئة التجريبية والفئه لعنرص التحمك اس تخدام الصيغة التالية:

 لفصل ادلرايس متوسطجتارب ا

 الاختبار ال ول متوسطأ ول: 

M =   

   M =   
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                                   M =  22،022 

ىل قمية الاختبار المتهيدي الطبقة التجريبية وفقا ل عىل قمية  و  30من  هذا اجلدول أ عاله ميكن أ ن ينظر اإ

 .22،022قمية ، مع متوسط 40ال دىن هو 

 

 متوسط الاختبار البعدي  اثنيا:

    M =   

    M =   

    M =  22،56 

ىل قمية فئة التجريبية البعدي وفقا ل عىل قمية  ، واكن أ دىن 200من هذا اجلدول أ عاله ميكن أ ن ينظر اإ

ىل أ ن متوسط ق  22،56، مع متوسط قمية 90مس توى مية ادلرجة التجريبية البعدي وميكن أ ن خنلص اإ

 .زادت من الاختبار القبيل

 (Normality testالاختبار الطبيعية )

ذا اكن اجملموعتني من التوزيع الطبيع  أ م ل حتسب بس تخدام التطبيق  ويمت اختبار الطبيعية لتحديد ما اإ

.kolmogrof smirnov ختبار الطبقة التجريبية القبيل نتاجئ العمليات احلسابية القبيل ترد بياانت الطبيعية ا

 :والبعدي فئة عنرص التحمك يف اجلدول التايل

ذا  الرمز:  Asymp.sig (2 tiled)ذا اإ ، يمت توزيع القمي املتبقية معتدل Asymp.sig (2 tiled) >0،05اإ

عية اختبار الطبي ومن هذا اجلدول نس تطيع أ ن خنلص عن حصول يمت توزيع القمي املتبقية غري معتدل  0،05>

< 0،085(، ل ن normalوهذا مبعىن معتدل )  0،085، هو  kolmogrof smirnovبس تخدام التطبيق 

 0،05من 

 (Hypothesis testاختبار الفرضية )
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اختبار بس تخدام اختبار الفرضية حساب اجلدول -t لختبار الفرضية، هذا البحث بس تخدام اختبار

اختبار خمتلف الامتحان القبيل . دي الفصل التجرييب والفصل الضابطاملساعد الامتحان القبيل والامتحان البع

 والامتحان البعدي الفصل التجرييب والفصل الضابط بس تخدام الفرضية كام اييل:

 فعاةل يف همارة القراءةPQ4R طريقة  =

 ل فعاةل يف همارة القراءةPQ4R = طريقة  

ذا  الرمز:  ذا ا، اختالفات كبرية يف نتاجئ الاختبار القبيل والاختبار البعدي Asymp.sig (2 tiled) <0،05اإ

Asymp.sig (2 tiled) >0،05 ل يوجد اختالفات كبرية يف نتاجئ الاختبار القبيل والاختبار البعدي 

-paired sample tبس تخدام التطبيق  t-testاختبار ومن هذا نس تطيع أ ن خنلص عن حصول 

test ، أ ن نتيجةAsymp.sig (2 tiled)  وهذا مبعين يوجد الاختالفات الكبرية بني الاختبار القبيل 0،00 يه

 والاختبار البعدي. 

ىل أ ن حصة مضمون الصحة الاختبار املناس بة اليت مت  واستنادا اإىل حتليل البياانت ميكن أ ن خنلص اإ

. ومع ذكل، فاإن الاختالفات تظهر 60،23بعدي هوال -قمية ادلرجة التجريبية تظاهرةوملتوسط  احلصول علهيا.

)فرضية متوسط، والفرضية املقبوةل يف هذا البحث اكن-t اختبار قمية فئة عنرص التحمك أ صغر.متوسط 

ف فعالية يف همارة القراءة يف الص PQ4R، مث فرضية معل يقرأ  "طريقة أ كرب من العامل( ل ن 

 احلادي عرش بملدرسة كديري الثانوية الإسالمية احلكومية ال وىل".

 

ّن اس تخدام طريقة  يف ترقية همارة قراءة  PQ4Rتأ سيسا عىل املالحظة واملقابةل تقوم هبام الباحث، اإ

الطالب يف درس اللغة العربية هو فعال. وعند أ سوان جسود أ ن فّعال املهنج  يس تطيع أ ن ينظر به من أ ربع 

نوايح، ومهنا انحية اخلّطة فهي  خطة تعلمي يربمج. فاإن اكن مجيع اخلطط يعمل هبا حس نا، فيس تطيع أ ن يقول ال 

ن تكل اخلطط فّعاةل.  اإ
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وكام هو املعروف أ ن الفعال يس تطيع أ ن يكون املزيان ليقيس حجاح الطريقة فيتدبر جرجهتا احملقّقة 

يف تعلمي همارة  PQ4Rن التقومي. ويف معلية اس تخدام طريقة بلطالب يف حتقيق ال غراض املقّررة اليت يعرفها م

ىل نتيجة التعلمي جيًدا  القراءة يف الصف احلادي عرش مبدرسة كديري الثانوية الإسالمية احلكومية ال وىل فيحصل اإ

ىل  ىن يعين مبع sig (2-tiled)=0،00بنتيجة  t-test% بحلصول 29،04جًدا. يف نتاجئ الاختبار البعدي تبلغ اإ

Ha  و  0،05> من 0،00تقبل ل نHo  ىل ن دل عىل 22،02مرفوض.  وأ ما نتاجئ الإختبار القبىل تبلغ اإ %. اإ

منا يدل عىل أ ن ارجتال  . PQ4Rالنتيجة للك الطالب يف اس تخدام طريقة  يشء فاإ

ن طريقة  حجاز تعلمي اللغة العربية مبه PQ4Rوبناء عىل البحث املذكور، اإ ارة تس تطيع أ ن تريق نشاط واإ

القراءة. ويس تطيع أ ن يثهبا  من ارتفاع نتاجئ الاختبار القبيل والبعدي لطلبة الصف احلادي عرش مبدرسة كديري 

 الثانوية الإسالمية احلكومية ال وىل لفصل اللغة.

 

 خالصة

يف الصف  ال وىل مدرسة كديري الثانوية الإسالمية احلكوميةيف  PQ4Rاس تخدام طريقة اخلطوات يف 

ترتبط  املواد ( 6، وتكتب الكفاءة ال ساس ية اليت تس تحقّها تلق   ال غراض شفهيا ( 2رش يه كام ييل:احلادي ع 

تدفع  الطالب بتقدمي املظاهرة البرصية. عىل سبيل املثال يف املوضوع "املرافق ( 9، املاضية بملواد اليت س تلقهيا

ىل الطالب عن املكوانت يف النص املذكور قبل تنفيذ تعلمي ،اسرتاتيجية التعمل، تقدم  قليال  (4، العامة" تسأ ل  اإ

 PQ4Rتس تخدم  طريقة  (2، ب برشح  عن املواد اليت س يعلمهاهيمّت الطال( 5، من املواد اليت س تعلمها الطلبة

هيمت الطالب برشح  عن مهنج تعلمي طريقة ( 9، خطوة خفطوة عىل لك مرحلهتا بتقدمي املادة فقرة ففقرة من النص

PQ4R ،2 ) يعمل الطالب يف توجيه  طريقةPQ4R ىل الطالب  (3، بقرطاس معلهم تعط   ال س ئةل اإ

ىل بعض الطالب ليجيبوها( 20، ليجيبواها ىل لك الطالب ليقرأ  متابعة مضمون ( 22، تشري  اإ تعط   المترين اإ

 PQ4Rدام طريقة يف الهناية بتعط  المترينات لتقومي اس تخ PQ4Rالقراءة يف كتاب الطالب بس تخدام طريقّة 

 وختتمت  والطالب مادة ادلراسة بقراءة اخلالصة.
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فصل الضابط.  25،02و 22،02حصول القياس قمية املتواسط من الاختبار القبيل الفصل التجرييب يه 

 = thitungهو  -t اختبار. والقياس 29،4والفصل الضبط هو  22،56أ ما الاختبار البعدي الفصل التجرييب 

5،047 ، ttabel =0،396 و أ ن نتيجةAsymp.sig (2 tiled)  وهذا مبعين يوجد الإختالفات الكبرية 0،00 يه

فعالية يف تعلمي اللغة العربية يف  PQ4Rهو طريقة  Haذلكل املقبل  ،بني الاختبار القبيل والاختبار البعدي

جابة طلبة الصف احلادي عرش يف مدرسة كديري الثانويهمارة القراءة ة الإسلمية احلكومية يف . واحلصول من اإ

جتعل من السهل  %. وهبذا نرى أ ن هذه الطريقة22،33% والاختبار البعدي يعين 22،02الاختبار القبيل هو 

 بلنس بة هلم لزايدة همارة القراءة الطالب. 
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