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ج

ملخص البحث

ترقية مهارة القراءة باستخدام استراتيجية القراءة بالصوت العالي لدي تالميذ

األهلية وايكاناندرسة بحر العلوم الثانويةالصف السابع بالم

:اعداد

حسن الكريمة

على خلفية هذا البحث من خالل تعلم اللغة العربية على مهارة القراءة ال تزال ضعيفة جدا، عندما استعرض 

ة يسبب إىل أما يف اخلاص تعلم مهارة القراءة اللغة العربية تبدو رتيبة وممل. من نوعية التعليم ال يزال كتيب ورتيب

وايكانان، حيت حيتاج إىل األهليةالثانويةحبر العلوم درسة املمنخفض مهارة القراءة على طالب الصف السابع يف 

  .االصالح يف مهارة التدريس القراءة

يف دف هذا البحث إىل ترقية مهارة القراءة بتنفيذ اسرتاتيجية القراءة بصوت عال لطالب الصف السابع 

ج . وايكاناناألهليةالعلوم الثانويةدرسة حبر امل نتيجة هذا البحث يرجى على لزيادة الفهم ومعرفة عن تنفيذ 

مشكلة من هذا البحث هي هل مهارة القراءة ميكن ترقيتها . يف تعليم مهارة القراءةعايلالصوت الاسرتاتيجية القراءة ب

  ؟ وايكانان األهليةدرسة حبر العلوم الثانويةباملالسابع لدي تالميذ الصفعايلالصوت البتطبيق اسرتاتيجية القراءة ب

اليت كانت وايكانان األهليةدرسة حبر العلوم الثانويةباملموضوع هذا البحث هو طالب الصف السابع 

بلة مث أداة املستخدمة يف مجع البيانات هي ورقة املالحظة، املقا. طالبا مع تنفيذ اإلجراء يف دورتان اثنتني٢٨عددها 

تقنية حتليل البيانات املستخدمة هي النوعية الوصفية، وهي مجع البيانات مث تنظيم البيانات اليت تظهر . والوثائق

  .لتقدميها واالستنتاجة املستخلصة

لرتقية مهارات القراءة عايلالصوت الوبناء على البيان السابق تظهر النتائج أن استخدام اسرتاتيجية القراءة ب

والطالب الذين مل يكتمل % ) ٥٣( طالبا ١٥الدورة األوىل من املتعلمني الذين أكملوا بلغ عددها . لدى الطالب

طالبا ٢٤أما يف الدورة الثانية من املتعلمني الذين أكملوا بلغ عددها % ) ٤٦،٤٣( طالبا ١٣عددهم

نعرف أن نتائج تعلم وهكذا ميكن أن% ) ١٤،٢٩( طالب ٤والطالب الذين مل يكتمل عددها%) ٨٥،٧١(

  %.٣٢،١٤يرتقي علي وايكاناناألهليةدرسة حبر العلوم الثانويةباملمهارة القراءة لدي تالميذ الصف السابع 

  .املدرسة حبر العلوم الثانوية األهلية وايكانان، مهارة القراءة، عايلالصوت الاسرتاجية القراءة ب:الكلمات الدالة







و

شعار

      

“ Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan”.

(Q.S Al-ALaq : ١)

               

          

Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. dengan nama yang mana saja 

kamu seru, Dia mempunyai Al asmaaul husna (nama-nama yang terbaik) dan 

janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula 

merendahkannya dan carilah jalan tengah diantara kedua itu".

(QS. Al-Israa’: ١١٠)



ز

  إهداء

يعطيــين املعــين ىف بإلقــاء الشــكر إىل اهللا تعــاىل، أهــديت هــذه الرســالة إىل مــن يــرمحين و 

:حيايت، خاصة ل 

احلمــاس أمــي الــيت قــد أعطتــين . (.Alm)دار املقامــة و عبــد القهــارني ،احملبــوبأمــى و أىب .١

.من جهة املعنوية واملادية، والدعاء الذي التنقطع والتوجيه املفيدإما، والدعم

يف أيــامي والبهجــة األنشــطةاينقــدمانالــذ)براكــة مــيوأعلــي حمســن ( وأخــيتيأخــ.٢

.اجلميلة

.أساتذين الذين قد أوجهوين، وعّلمواين حىت عرفت شيئا ما مل أعرف قبل.٣

، الرســـالةيف إجنـــاز هـــذه دعاءوالـــنشـــاط التشـــجيع والينالـــذين قـــدموازمالئـــي األعـــزاء.٤

.وكذلك مجيع أصدقاء باألسلحة

.ىف كلية الرتبية و التعليم جبامعة رادين إنتان النبونجةمرحلىت احملبوب.٥



ح

  ترجمة الباحثة

ىف قرية أير رينغيه، ربانج ١٩٩٤من أبريل ٢٥ىف التاريخ ولدت حسن الكرمية

بنت الثانية من الدار املقامة، وهى و عبد القهارمن املتزوج سيدواي كانان، ولدت تنكاس 

  .ثالثة األوالد

ختّرجتو ٢٠٠٠ىف السنة أير رينغيه،١درسة اإلبتدائية احلكومية املأول الدراسة ب

و ، وايكانانربانج تنكاساألهلية ملدرسة حبر العلوم الثانويةدخلت ا. ٢٠٠٦ىف السنة 

األهلية باملدرسة حبر العلوم الثانويةالباحثة دراستها إلتاحقتمث . ٢٠٠٩ىف السنة ختّرجت

  .٢٠١٢ىف السنة ختّرجتو، وايكانانربانج تنكاس

لوم ملدة العحبر معهد يف تخدم. مواصلة تعليمه على الفورالكاتبةالتحقتومل 

يف السنة مث. درسة الثانوية حبر العلوماملب (TU)ةاإلداريةكون املوظفتوطلب أن . سنة واحدة

بكلّية الرتبية ، بونجمدين إنتان اإلسالمية احلكومية الرااستمرت كالطالبة ىف جامعة ٢٠١٣

  . العربيةاللغة تعليموالتعليم ىف قسم



ط

  كلمة شكر وتقدير

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

محدا وشكرا هللا تعايل رب هذه الكائنات الذي لن يقف العاملني، احلمد هللا رب 

رمحتهمجيععلى و .إيل مجيع الناس قي هذه الدنياعلي اعطاء مجيع نعمه، ورمحته، وعنايته 

احلواجز . الستكمال هذا البحثالفرصبعد أن أعطيت الكاتب أشكره على سجودي

، ولكن مع الوعي الذايت وإصالح للكاتبةالرسالة ليست شكوى كتابة هذه املوجودة يف  

. ومهملة،ضعيفةالنسيان،هو عبد اهللا اليت ال ميكن فصلها عن طبيعة كاتبةأن البالنفس 

وأسرته لم،صلي اهللا عليه وسسيدنا النيب حممدني متالزمني علي دائمالصالة والسالم

  .اآلخرةيومدائما شفاعته يف، الذي ننتظر وأصدقائه وأتباعه

من خمتلف كثرية  مساعدةوجدت الباحثة، البحثااالنتهاء من إعداد هذحماولةيف

جزيل ةبتاالكت شكر لذلك، يف هذه املناسبة . األطراف، سواء يف شكل املادية واملعنوي

  :إىلخصوصا و . مع مجيع املشاركة والتحفيزا البحث مجيع األطراف املعنية هلذإىلشكرال

كعميد جامعة رادين انتان اإلسالمية املاجستري  ،خري األنواراحلاجّ كتورالدّ السّيد .١

.احلكومية المبونج

رادينيف جامعةالعربيةتعليم الّلغةقسمةرئيسكإرلينا املاجسترية  ةكتور الدّ األستاذة.٢

.المبونجإنتان اإلسالمّية احلكومّية



ي

أعطى قدرف األّول الذيشاملكاملاجستري  حممد أكمنشه، رو تكالدّ األستاذ.٣

.الرسالة العلميةه هذإعداديفاتوالتوجيهاتاإلرشاد

أعطى قدرف الثاين الذيشملكااملاجستري  ،خباري ومسلمتورالدكاألستاذ.٤

.الرسالة العلميةإعداديفات أيضاوالتوجيهاتاإلرشاد

املدرسني وأعضاء  املوظفني لكلية الرتبية والتعليم وقسم اللغة العربية جبامعة مجيع .٥

.رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج، علي اعطاء املعارف إيل الكاتبة

جامعة رادين انتان اإلسالمية التعليم الرتبية و القادة واملوظفني يف املكتبة املركزية وكلية.٦

من حيث مراجعة األدبيات اليت ولةسهاألمرجعلالذي. احلكومية المبونج

.حيتاجها الكاتبة

.الثانوية حبر العلوم واي كانانكمدير املدرسةاملاجستري حممد عمران مهزة،سيد ال.٧

.اليت قادهااملدرسةإلجراء البحث يف كاتبةالذي يسمح لل

الثانوية حبر العلوم واي  درسةكمدرسة اللغة العربية مبة مستنيىرة، املاجستريسيدال.٨

.اليت هي شريكة يف هذا البحث. كانان

العربية جبامعة رادين انتان اللغة العربيةبقسم٢٠١٣مرحلةيف ئىأصدقامجيع .٩

 :يف السالحلفصل األلف، وأصدقائي احملبوبةخاصة .اإلسالمية احلكومية المبونج

.وغريهافجرينا،نور هسيايت، امللةعناية ، آنا موليانا، سرينداري، راين نيحممد املفرد

واساعدهم قدولكنّ واحد،فواحداها ذكر الباحثةميكنالومجيع النواحي اليت . ١٠

.الرسالة العلميةهذهمتامإيفباحثةال

  



ك

ساعدة والتوجيه يف استكمال إعداد املجزاء علي حسناهلداية و ة الرمحجزاكم اهللا 

  .الرسالة العلميةهذههذه 

وأدركت الباحث أن هذه الرسالة العلمية ، لبحثإىل ذلك، يف كتابة هذا اأضف

 .طلبت الباحثة اإلنتقادات و اإلرشادات حلسن هذا البحثالعديد من العيوب، وبذالك 

،تكون مفيدةالرسالة العلميةهذهعسي دايته اهلو توفيقالاهللاإىلةالكتابطلبت وأخريا، 

.يا رب العاملنيأمني . اء بشكل عاماللغة العربية وجلميع القرّ لتعليم لالعلوميف تطويرةخاص

٢٠١٧    المبونج،رابند

باحثةال

  حسن الكريمة

١٣١١٠٢٠٠٩٣  
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٧٠..........................................................والدورة الثابية 



١

  الباب األول

مقدمةال

توضيح الموضوع  .أ

، ألنه قالأو املالكتابةيع أشكالمجيفضروري ومطلق الفائدةاملضوع هو جزء 

الفهم من موضوع هذا عدمإلعطاء إلجتناب . االجتاه والتصوير عن مجيع احملتويات فيه

ترقية " :وهي املوضوع هذاإىل شرح معىن املصطلحات يفحيتاجةالباحثفالبحث العلمي، 

ميذ الصف السابع مهارة القراءة باستخدام استراتيجية القراءة بالصوت العالي لدي تال

    ".األهلية وايكانانبالمدرسة بحر العلوم الثانوية

  ترقية.۱

رفع فاملقصود بالرتقية هي١.عملية، الطريقة،العمل لرتقية السعي والنشاطاليهقيةرت ال    

زيادة يف متكن العلم أي نتيجة تعلم القراءة اللغة العربية بعد وجود سعي التعلم أي

  reading aloudجية تيباسرتا

مهارة القراءة.۲

والتهجئة أو التالوة ما هو احملتوي مما كتب بالتعبري أو القلبرؤية وفهمالقراءة هي     

) رموز مكتوبة( القدرة على إدراك وفهم ما هو مكتوبأما مهارة القراءة هي٢.مكتوب

                                                          
١  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, KBBI, (Jakarta: Balai Pustaka, ٢٠٠٣), h. ١١٩٨. 
٢ Wahab  Rosyidi dan Mamlu’ Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Malang, UIN Maliki Press, ٢٠١٢), h. ٩٥.



٢

تركز على مستوى القراءة بصوت عال أوبل يف هذا البحث ٣.هضمه يف القلبأو بتالوة 

    .  قراءة اجلهرية

استراتيجية التعلم.۳

لتصميم احملتوى الواردة يف اسرتاتيجية مستخدمةخطة اليتهي اسرتاتيجية التعلم    

.لتعلم املستخدمة لتحقيق األهداف التعليميةالتعلم هو شكل من أشكال اسرتاتيجيات ا

الفصل، جتمع ادارةاسرتاتيجية التعلم اليت ميكن للمعلم تنطبق يف عملية التعلم هيمنمثال

  ٤.املتعلمني، واستخدام الوسائل التعليمية

Reading Aloud)(القراءة بالصوت العالي. ٤

طريقة اليحدااليت اسرتاتيجية أو النشاط هي (Reading Aloud)القراءة بالصوت العايل

هلا Reading Aloudاسرتاتيجيةفهم كيفية قراءة اللغة العربية وة لو سهلللمعلمني واملتعلمني 

  . ز املتعلمنييتركتأثري علي 

المتعلم.۵

عن ۲۰۰۳لسنة ۲۰اإلندونسية لرقم يةمهور من قانوجن٤للفقرة ١لمادة لوفقا     

م من عملية التعلم سعواالذين تمعأفراد ا"هي للمتعلمالرتبية الوطنية نظام لتطوير إمكانا

، هو هاميكن استنتاجهذا الوصفمن٥."التعليممن نوع الستوى و املما هو على الطريق، و 

بعون عملية التعلم يف املؤسسة أو والد الذين يتجمموعة من األوهاملتعلماملقصود من 

                                                          
٣ Acep Hermawan, Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Pt. Remaja 

Rosdakarya, ٢٠١٤), h. ١٤٣.
٤ Dini Rosdiani, Strategi  Pembelajaran Langsung, (Bandung: Alfabeta, ٢٠١٣),  h. ٥.
٥ Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem pendidikan Nasional ) UU RI No ٢٠ Tahun ٢٠٠٣

(Jakarta: Sinar Grafika, ٢٠٠٩), h. ٣



٣

ترقيةعنعلى البيانات لحصوللموضوع البحث املتعلمكاناملدرسة، لذلك يف هذا السياق  

م يف قراءة اللغة العربية . زيادة مهار

األهلية وايكانانمدرسة بحر العلوم الثانوية. ٦

ثانوية يف منطقة التعليمية المؤسسة هي مدرسة الثانوية حبر العلوم وايكانان  

األهلية باملدرسة حبر العلوم الثانويةالسابعالباحثة بالبحث وصفّ ، حيث قامت وايكانان

  . هو موضوع هذا البحثوايكانان

طريقة زيادة أو اصالح مهارة ومن هذا الوصف نفهم أن مقصود هذا املوضوع هو   

Readingجية تيالقراءة باستخدام اسرتا Aloud)يف عملية التعلم ) القراءة بالصوت العايل

ا املعلم درس اللغة العربية لدي تالميذ صّف السابع مب درسة الثانوية حبر العلوم والتعليم قام 

  . كانانواي

  

  الموضوعأسباب اختيار . ب

  :ختارت الباحثة هذا املوضوع عل أسباب اآلتية ا  

تعليم اللغة العربية لدي تالميذ صّف السابع يفReading Aloudملعرفة تطبيق اسرتاجية .۱

. األهلية وايكانانباملدرسة حبر العلوم الثانوية

. Reading Aloudالقراءة اللغة العربية باستخدام اسرتاجية لرتقية مهارة .۲

ه تساعدها يف اكتمال هذا كانت الباحثة عارفة و فامهة بأحوال وموقع البحث، وهذ.۳

.البحث

  



٤

  البحثخلفات. ج

٦.العامل اليت هلا التنمية االجتماعية للمجتمع والعلوماللغة العربية هي إحدى اللغات  

زداداحلاجة إىل اللغة العربية ي. هلا درجة خاصة بني اللغات األخري يف العاملاللغة العربية

بعضامللحة واحلاجة للغة العربية تسببها احلاجة . يوما بعد يوم، خصوصا يف هذا العصر

اللغة العربية هي لغة القرآن، اللغة العربية هي لغة للصالة، اللغة العربية هي لغة يعين العوامل 

عدد مستخدمي اللغة وكثري منقتصادية االالعربية من وجهة اللغة، وموقفديثاحل

  ٧.العربية

لعربية هي لغة الكتاب املقدس القرآن لاللغة العربية غري لغة كانت من ناحية أخرى    

مجيع القوانني ٨.الكرمي واللغة الدينية اإلسالمية مع الناس املليارات النفوس من سكان العامل

 .لتعلم اللغة العربيةوهو مطلوبااإلسالم أن يتعلميريد حىت منالدينية مكتوبة باللغة العربية، 

من . م اللغة العربيةلعيسوفواملدارس اإلسالم عاهدلذلك ليس من املستغرب أن كل امل

أنه من لذالك. اللغة العربية هو مادة إلزاميةدرساملستوى االبتدائي إىل املستوى اجلامعي، 

  .العربية للمسلمنياللغة أمهية كيفالواضح  

ملعلمني اللغة هلا دورا هاما يف حياتنا، يلزم هذا حقيقة الوعي، خاصة كذالك   اللغة  

عليمياة اليومية، جيب أن يفهم املعلم متاما أن اهلدف النهائي لتيف احل. ومعلمني غري اللغة

  . هو كي يكون املتعلمني ماهرون يف اللغةاللغة

                                                          
٦ Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Malang, UIN Maliki Press, ٢٠١٢), h. ١.
٧ Muhammad Ali Al-Khuli, Srategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Basan 

Publishing, ٢٠١٠), h. ٢٣-٢٢.
٨ Azhar Arsad, Bahasa Arab Dan Beberapa Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, ٢٠٠٣), h. ٨-٧.  



٥

اللغة تعلم. تعليم اللغة تسمى املهارات اللغويةالالقدرة على استخدام اللغة يف عامل   

ا هي أربع مهاراتهلاالعربية    :اليت الزمة اتقا

مهارة االستماع.۱

هارة الكالمم.۲

مهارة القراءة. ۳

٩مهارة الكتابة. ٤

يف اكتساب املهارات اللغوية، . البعضمعمرتابطة ومتصلة بعضهاهذه املهارات   

علمتأول مرة يف مرحلة الطفولة ن. ةمنظمو وحنن عادة من خالل عالقة تسلسل 

نتعلموالكالماالستماع. نتعلم القراءة والكتابةذلكبعد لم،نتكيستمع اللغة، مث/االستماع

بعة يف األساس ر األاتاملهار تلك . تعلم يف املدرسةنالقراءة والكتابة أماقبل دخول املدرسة، 

انعكاس الفرد لغة. اللغةهي أساسعمليات التفكري اليت بكل املهارات مرتبطة . وحدة

  ١٠.واضحةو مشرقة فأشد أفكاره اللغة، مىت كان أشد املهارة يف. هألفكار 

القراءة بقراءة، ألن الةمهار مستوىعلىت الباحثة ، أكدةاملهارات األربعتلكمن  

عملية التواصل بني القارئ مع الكاتب من س هياألسايفالقراءة . البصرية واملعرفةزيدسي

. كتوبةامللغة والالشفهيةبني اللغة املعرفيةخالل النص املكتوب، فمن مباشرة يف ذلك عالقة

وسيلة بالكاتبيلقيهالقراءة هي عملية يستخدم القارئ للحصول على الرسالة اليت س

  ١١.لغة مكتوبة /الكلمات

                                                          
٩ Acep Hermawan, Op.Cit., h. ١٢٩.
١٠ Henry Guru Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung, 

Angkasa, ٢٠٠٨),  h. ١.
١١ Ibid., h. ١٤٣.



٦

الكاتبيلقيهالقارئ للحصول على الرسالة اليت سبةستخدممهي عملية القراءة   

  ١٢.لغة مكتوبة /وسيلة الكلماتب

تالوة أو هضمه يف بوفهم ما هو مكتوب معرفةالقدرة على أما مهارة القراءة هي   

عطاءواإل. الفردواحدة من العوامل ملحة يف تعزيز الشخصيةقراءة وهي مهارة ال١٣.القلب

  ١٤.املعرفة واخلربةالفردكتسبا القراءة ب،دوافع اخلاصة

الكتابةل رمزيحتو هواألول يعينقراءةالةمهار جانبأما عند أمحد فؤاد إيفيندي 

  ١٥.رموز املكتوبة والصوتبرمز يحال الذيمعىن كلأخذالصوت والثاين ب

  :القراءة وهيأهداف تعليمنوعان من جوانب 

  .الصوتب) رمز( تغيري رمز الكتابة مهارة. ١

ةكلمإىل ال)أجبدي( األجبدية يقدر على ذكرأن كان املتعلم البد يف هذه احلالة،  

املفردات أن يستويللذلك ينبغي أن يكون الطالب قادرا على. ةاجلملإىلةالكلممن و 

  .والقواعد

  :هي القراءةاتمهار أما بعض 

  اجلهريةالقراءة  .أ

  الصامتةالقراءة  .ب

  القراءة املكثفة .ج

                                                          
١٢ Henry Guru Tarigan, Op.Cit., h. ٧.
١٣ Acep Hermawan, Op.Cit., h. ١٤٣.
١٤ Zulhannan, Paradigma Baru Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandar Lampung, An-Nur 

Press, ٢٠٠٤), h. ٧.
١٥ Ahmad Fuad Effendy, Metodelogi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat Malang, 

٢٠١٢), Cet. Ke-٥, h. ١٦٦.



٧

  ١٦وسعةاملقراءة ال .د

  معين القراءةفهيمتمهارة.٢

ألنه يف املبدأ يتم تدريب .مهارات القراءةمنقراءة هو صميممهارة الجانب  

قراءة القدرة على من أجل تعزيز وتطوير الشكلاملتعلمني والذين اعتادوا على قراءة دون 

عنصر  :يف هذه احلالة ثالثة عناصر جيب النظر فيها وتطويرها يف القراءة، ومها. لفهم

  ١٧.الفقرةعنصرو ،اجلملةكلمة، عنصرال

القراءة ألن . اجلهريةالقراءة ةمهار هوالبحثالقراءة يف هذه ةما الرتكيز على مهار أ  

  :اللغة العربيةتعلمتقنياتعند زوحلنان يف كتاب، كماغرض خاصساهلاجلهرية

القراءة، باإلضافة إىل إحساس قيمة األدب يفلتمتعلاملتعلمني محاساملتوسطة إلثارة. ١

.واجلوانب املتعلقة اجلمال

ذكر ، والتعبري عن شيء جيد، وقدرة علىةالقراءاصالحاملتوسطة لتحسني الكالم، . ٢

.خمارج احلروفنعاألحرف 

توفري يف الاعطاء، الذكر، بشكل فردي يف متعلمهحالة ضعف عرفةملاملعلماملتوسطة. ٣

.الظروف املناسبة

، وكذلك معيار النجاح أو الفشل يف أنشطة عملية ء متعلمهملعرفة أخطااملعلماملتوسطة. ٤

.التعلم من املواد

                                                          
١٦ Zulhannan, Op.Cit., h. ٥١-٤٧.
١٧ Ahmad Fuad Effendy, Op.Cit., h. ١٦٨.



٨

لقراءة، ااالستمرار على مواد هماميكنحىتستمع يف وقت واحدء واملفريح القار املتوسطة لت. ٥

  ١٨.ممتعإذا كان النص 

ي كلمات أوة أي بأصوات الرموز املكتوبة كالتعريف القراءة اجلهرية هي قراءة بتال  

عملية أي نشاط الذي عند هندري غنتور تارغن القراءة اجلهرية هي١٩.اجلملة املقروءة

القارء مع اآلخر أي املستمع لنيل وفهم اخلرب، الفكرة يسمي باأللة للمعلم، املتعلم أي 

  ٢٠.والذوق يف القراءة

هو القدرة على ويل يف تأكيدهاأالذييف نشاط القراءة اجلهرية أمحد فؤاد أفنديعند 

  :القراءة مع

صفةأو غريها مناملخرجاحلفاظ على دقة الصوت من اللغة العربية، سواء من حيث.١

  األصوات

  ,كاتباإليقاع الصحيح والتعبري الذي يصف شعور ال.۲

  ,راكر التف و يوقالت، وليس نوعية القراءة.۳

  ٢١.صوريةلعالمات الرتقيم أو الرموز الاهتمام.٤

  :أما عند هندري غنتور تارغن عن هدف القراءة اجلهرية هي 

,استخدام الكلمات املناسبة.١

,استخدام العبارة املناسبة.۲

                                                          
١٨ Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta, Pt. Rajagrfindo Persada, 

٢٠١٤), h.١٠١, mengutip Muhammad Athiyah al-Abrasy dan Abu al-Futuh Muhammad al-Tawany, al-
Mujiz fi al-Tharuq al-Tarbawiyyah li Tadris al-Lughoh al-Qaumiyah, (al-Qahiroh, al-Maktabah al 
Nahdhah al Misriyah), h.٧٨.

١٩ Acep Hermawan, Op.Cit., h. ١٤٤.
٢٠ Henry Guntur Tarigan, Op.Cit., h. ٢٣.
٢١ Ahmad Fuad Effendy, Op.Cit., h. ١٦٩.



٩

,عىن بسهولةامللفهم معقولة من الصوت ترتيل استخدام .۳

.للكتبحافظو و وحسن اخللقجيدموقفله .٤

وعالمات ،والفاصلة، عالمات استفهام،النقطة:اتقان عالمات الرتقيم بسيطة، مثل.٥

  .٢٢التعجب

، ارتفاع الصوتخافت ، يف املخرجصحيحن اكالقراءة إذا  ةميكن أن يتحقق مهار   

، وفيما يلي مؤشرا علىاملذكورةمث، استنادا إىل خصائص وأغراض . ٢٣كرارتبال منخفض 

  :، ويتألف مناجلهريةالقراءة مهارة

  دقة الصوت.١

  راكر التف و يوقالتوليس نوعية القراءة، .۲

.عايل واملنخفضأو الصوت الرتتيلدقة ال.۳

  .لعالمات الرتقيم أو الرموز الصوريةاهتمام٤

  

تعلم القراءة يصبح جتربة ممتعة الوهكذا هو وظيفة املعلم للتأكد أن عملية   

وهذا يثبت أمهية التمكن .القراءة هي دائما موجودة يف أي موضوع التعلمةمهار . للمتعلمني

  .القراءةةمن مهار 

يف هذه . املبتدئنيمرحلة، وخاصة للطالبةالحظالزم املاجلهريةتعليم القراءة   

كما هو معروف . علي تالوتهالتدريبو العريبحروفها إىل أصواتعريفاملرحلة البد من ت

                                                          
٢٢ Henry Guntur Tarigan, Op.Cit., h. ٢٦.
٢٣ Abu Bakar Muhammad, Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab, (Surabaya: Usaha 

Nasional, ١٩٨١), h. ٤٧.



١٠

خمتلفة من حيث املبدأ من أصوات احلروف يف متعلم الصوتأن اللغة العربية هلا خصائص

  . ملرحلة التاليةالتعلم، فإنه سيكون عقبة يفالصحيحبهه وتدريب نطقتعريفإذا مل يتم . اللغة

هي واحدة من املؤسسات التعليمية حتت رعاية إدارة حبر العلوممدرسة الثانوية   

اللغة الدينية واحد منهم هو دروسأكثر تركيزا على الالذي كان درسهالدراسات الدينية 

وسائلاسرتاتيجيات أو اللديها خلفية حمدودةحبر العلوميف مدرسة الثانوية .ةالعربي

  .املستخدمة يف عملية التعلم

تعلم اللغة العربية هي الكفاءات األساسية، اليت بعد تعلم الطالب يف كما نعلم   

املتعلمني يف استخدام اللغة العربية يف كان واقع  الولكن .املتوقع للحصول على نتائج جيدة

وعلى هذا األساس، فإن .يف مهارات القراءةهم قدرة أقلمن عدد املتعلمني الذين املتوسط 

، غري حبر العلوممدرسة الثانوية النتائج من الباحث ما قبل الدراسة أن مدرس اللغة العربية يف 

ماسة يف تعلم قراءة احلناقصوهذا جيعل املتعلمني . مكرب يف تنفيذ االسرتاتيجية الصحيحة

من قيمة النتائج من املالحظات على ويتضح ذلك .ال تزال منخفضةنتيجتهمحىتاللغة 

، يف مادة ۲۰١٦/۲۰١٧العام الدراسي حبر العلوممدرسة الثانوية طالب الصف السابع 

  ٢٤:قراءة التاليةالةمهار اللغة العربية، 

  

  

  

                                                          
٢٤ Observasi di sekolah Mts Bahrul Ulum pada tanggal  ٥ september ٢٠١٦.  
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  الجدول األول

ارة القراءة لدى تالميذ الصف السابع بمدرسة الثانوية بحرنتائج االختبار لمه

وايكانانالعلوم 

رقم اسم الطالب Master 
Learning

النتيجة البيان

١ Abdul Rohman Sidiq ٧٥ ٧٥ تام
٢ Ahmad Ihwanudin ٧٥ ٦٠ غیر تام
٣ Ahmad Mutaqin ٧٥ ٦٥ غیر تام
٤ Ahmad Nur Hanan ٧٥ ٧٥ تام
٥ Ahmad Romadon ٧٥ ٧٥ تام
٦ Albi Amzani ٧٥ ٦٠ غیر تام
٧ Anita Agustin ٧٥ ٥٥ غیر تام
٨ Arian Wijaya ٧٥ ٥٠ غیر تام
٩ Arya Samudra ٧٥ ٦٥ غیر تام
١٠ Bambang Eko Atmojo ٧٥ ٤٥ غیر تام
١١ Deva Saputra ٧٥ ٧٥ تام
١٢ Didin Hidayat ٧٥ ٥٥ غیر تام
١٣ Eko Waluyo ٧٥ ٦٠ غیر تام
١٤ Elza Aprianti ٧٥ ٧٥ تام
١٥ Ja’far Mubarok ٧٥ ٨٠ تام
١٦ Khasanah ٧٥ ٤٠ غیر تام
١٧ M. Ali Mahfud ٧٥ ٨٠ تام
١٨ Nafisatul Mudawamah ٧٥ ٦٥ غیر تام
١٩ Nikmatul Janah ٧٥ ٧٥ تام
٢٠ Robiatul Elmalia ٧٥ ٦٥ غیر تام
٢١ Romayanti ٧٥ ٦٥ غیر تام
٢٢ Soni Irawan ٧٥ ٥٠ غیر تام
٢٣ Tukman Hadi ٧٥ ٤٥ غیر تام
٢٤ Umi Septiani ٧٥ ٧٥ تام
٢٥ Vitri Nur Vadilah ٧٥ ٦٥ غیر تام
٢٦ Wira Yudha ٧٥ ٤٠ غیر تام
٢٧ Wulan Istiarini ٧٥ ٧٥ تام
٢٨ Zahra Aulia ٧٥ ٥٠ غیر تام



١٢

١٠ تام
١٨ غیر تام

الختبار ملهارة القراءة لدى تالميذ الصف السابع ب مدرسة الثانوية حبر نتائج اقائمة:املراجع 

  ٢٥العلوم وايكانان

 (١٠)فقطاملتعلمني(٢٨)استنادا إىل اجلدول أعاله، فإنه ميكن أن ينظر إىل من   

( املتعلمني أو ) ١٨( وغري مكتملة) %٣٥.٧( الدراسة أو يساويكاملاملتعلمني الذين  

                .البيانات ميكن أن نرى أن معظم املتعلمني ال حتقق إتقانتلك من % ) ٦٤

ة ، واحدة منها هو تنفيذ اسرتاتيجيمهارة القراءةإىل تغيري يف عملية التعلم البدوهكذا      

  .املتعلمنيمهارة القراءةالتعلم نتيجةلرتقيةالتعليم و التعلميف عملية

 teacher)ال تزال تركز على املعلمالذي لتدريسبايسببنتائج هذه املالحظات   

centerd) يكوناملعلم الطالب ال حيصلون إال على املواد احملدودة اليت قدمتهايكونحىت

masterحتتينالون النتيجةمن الطالب الذي كثريو .علماملتعلمني أقل نشاطا يف الت

learning لدى تالميذ الصف السابع مبدرسة مهارة القراءةالتعلم نتيجةفإنه يدل على

  .حىت ال حتقق إتقان التعلمة ال يزال منخفضواي كانانالثانوية حبر العلوم

)قراءة اجلهرية( Reading aloudتخدم اسرتاتيجيات تعليميةأسسهذا البحثيف 

يف عملية استيعاب الدرس يقعكبري تأثري الذي كيف    ختبار الو لرتقية مهارة القراءة املتعلم 

  . حل املشكلةيف املعلم أو عندما تواجه املتعلمني من 

                                                          
٢٥ Data Pre-Tes Maharoh Qiro’ah Peserta Didik kelas VII Mts Bahrul Ulum Way Kanan, ٥

September ٢٠١٦.



١٣

مدرسة الثانوية حبر اللغة العربية يف درسمهارة القراءة هية علىركز خاصيالبحثهذا

استخدام هذه االسرتاتيجية هو مهم ألن املعلمني ليست . السابعصفالواي كانانالعلوم

اسرتاتيجيةهذه باستخدام  .املواد، ولكن أيضا متكني املتعلمني ملتابعة تدريسهاقدميفقط ت

reading aloudاملتعلمني أكثر نشاطا يف عملية التعلم، وسيكون فعالية ألن املتعلمني أرجو

  .ونهتبعياليت الدروستفاعل أيضا مع علم ولكن ياملفقطيرونال 

من بني أمور  reading aloudاسرتاتيجيةبالفوائد أو مزايا تعليم القراءة بعضهناك   

  :اآلتية 

  الطالب،نفس زيادة ثقة ١

  تصحيح املعلم،بأخطاء يف النطق ميكن ۲

وقت بلقراءة الطالب مشاركة بنشاط، وينبغي أال تضيع يف األن ، يف الفصولالنظامتعزيز ۳

  واحد،

  ،)الكتابة( اهلجاء بتوفري الفرص للطالب لالتصال النطق ٤

  ٢٦.تدريب الطالب على جمموعات٥

  :هي  reading aloudاسرتاتيجيةأما خطوات استخدام 

ختارة من مبدن حتدلمعلم ألجيب .الهتمام لقراءة بصوت عالااختار املعلم النص كفاية ١

  . كلمة٥۰۰النص الذي هو أقل من

                                                          
٢٦ Acep Hermawan, Op.Cit., h. ١٤٥-١٤٤.
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ملسائلالنقاط الرئيسية أو ااملعلمتوضيح. واضحقصري بشكلويبني النصيقرأ املعلم۲

  .الرئيسية اليت ستناقش

املعلم الطالب واحدا أمر.املعلم قراءة النص مع الفقرات أو بعض وسائل أخرىيقسم ۳

  .لقراءة بصوت عالواحدا ف

املعلم عند أماكن معينة للتأكيد على بعض النقاط، مث املعلم وقف قراءات، العندما يتم ٤

كان إذا  قصريةوميكن للمعلمني جعل مناقشة  .األسئلة، أو إعطاء أمثلةبعضيثري 

  .ما هو يف النصباختباراملعلم استمر مث .تظهر اهتمام يف قسم معنيالطالب 

  ٢٧.ح، وليس أكثر من ذلك، التوضياخلالصةاملعلم جعل ٥

جية تيترقية مهارة القراءة باستخدام اسرتا" وبالوصف التايل فبحثت الباحثة باملوضوع  

املدرسة حبر العلوم بلدى تالميذ الصف السابع )Reading aloud(القراءة بالصوت العايل

  ".األهلية وايكانان ؟الثانوية

  البحثمشكالت. د

  :وهي إىل خلفية البحث فاختارت الباحثة مشكلة هذا البحث استنادا  

جية القراءة بالصوت العايلتياسرتامهارة القراءة ميكن حتقيقها باستخدام ترقيةهل

)Reading aloud(؟األهلية وايكانان املدرسة حبر العلوم الثانويةتالميذ الصف السابعلدى

  

                                                          
٢٧ Melvin L. Silbermen, “Aktive Learning, ١٠١ Cara Belajar Siswa Aktif” (Bandung: Nuansa 

Cendekia, ٢٠١٦). h. ١٥٣-١٥٢.



١٥

  العمليةفرض. ه

الفرضية هي وحدة استجابة مؤقتة ملشكالت البحث، حىت تثبت من البيانات اليت   

اجلواب مؤقتة لصياغ املشاكل البحث، اليت  ييونو الفرضية هغسو أما عندوفقا ٢٨.مت مجعها

املعلم ةويقال أن تكون مؤقتة، ألن اإلجاب.مجلة األسئلةبحث يف شكل الةملشكلاكانت

  ٢٩.مع البياناتجبا، ال تستند إىل احلقائق التجريبية اليت حصوهلصحيحةعلى أساس نظرية 

املقرتححتمل فرضيةفرضية العملية.فرضية العمليةاستخدامها هو البحثفرضية  

بدأ يف أن تةلباحثاتقدراملناسبة، العمليةللوصول إىل اختيار .إلنتاج التحسن املطلوب

ةالباحثتبحثيف هذه احلالة ينبغي أن  .تحقيق التحسن املطلوبلهاالتأثري ميكن تنفيذ

  .مشكلة البحثني يفرتبطممدخالت من الذين 

، البيانات ال تزال ضعيفة بحثجواب املؤقت للهيالفرضية ن رأي املذكورة معين م  

: كما يلي  هويف هذا البحثيةملمث فرضية الع. وال يزال حيتاج إىل إثبات صحتها يف الواقع

القراءة بالصوت العايل لدي تالميذ الصف السابع ستخدام ابترقيتهاميكن مهارة القراءة 

  . األهلية وايكانانباملدرسة حبر العلوم الثانوية

  أهداف البحث.و

ا في هذفاألهداف اليت ينبغي حتقيقها يف البحث وبدعم البيانات واحلقائق، هو اهلدف

القراءة بالصوت العايل مهارة القراءة باستخدام اسرتاتيجيةترقيةملعرفة ميكن "دف حثالب

  ."األهلية وايكانانلدي تالميذ الصف السابع باملدرسة حبر العلوم الثانوية

                                                          
٢٨ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rineka 

Cipta, ٢٠١٣), h. ٦٤.
٢٩ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, ٢٠١٣), Cet. ke-٢٠, h. ٩٦.



١٦

  فوائد البحث . ز

  :كما يلي يرجى هذا البحث يف بعض الفوائد منها    

  الفوائد النظرية.١

، خاصة العربيةاللغة القراءةةمهار عن ترقيةفكار األتقدم برجىينتائج هذا البحث 

أن تسهم الباحثة  تقدررجي تو reading aloudباستخدام اسرتاتيجيةالعربية للغةتعلم ايف

تعلمفقط، إىل الالنتائج بيهتمالذيتعلمالمن لم اللغة العربية يف  شكل التحول، يف تع

  .عمليتهابيهتمالذي

  العمليةالفوائد .٢

 readingواستخدام اسرتاتيجية ، اللغة العربيةمعلم أن تسهم ترجي الباحثة  تقدرو   

aloud املبتكرةاملتعلم وتنظيم تعلم اإلبداع و مهارة القراءةقيةلرت ةاسرتاتيجيبديلة يكون .

  .العربيةاللغة فهم املتعلم يف جمال الدراسات رقيةللمتعلم، ميكن لعملية التعلم ت

  استعراض المراجع. ك

الصلة سابقة، ويناقش ما يلي بعض البحوث ذوق األحباث اليمن أجل دعم وتفر 

:هي كما يليو ، الكاتبةأوقدهابالبحث اليت 

الرتبيةكلية   التعليم الدين االسالمقسمطالب نور،األخرياكتبه  رسالة علمية

يفبصوت عاليات القراءة تنفيذ اسرتاتيج"بعنوان ٢٠٠٩سونان كليياغا UINوالتعليم 

سونان  UIN (LFT)الرتبيةخمترب كلية مدرسة الثانويةالصف الثامنالقرآن احلديثتعلم

تطبيق اسرتاتيجيات القراءة بصوت عال يفعنهذه الرسالة تناقش". يوغياكرتااغاجكلي

ناسبة مجية ، تعترب هذه االسرتاتيمدرسة الثانويةديث لطالب الصف الثامن احلتعلم القرآن 



١٧

استقاللية الطالب يف قراءة آيات من عليالرتكيز أشداملادة تلكلتعلم القرآن احلديث ألن

٣٠.عليهتويشرح ما حييو هرتمجيالقرآنثم 

القراءة ترقية قدرة"بحث عن ي (٢٠١٣ ,UIN)ا سومارينهتكتبرسالة علمية  

يف مدرسة السابع الصفالطالب لديالعربيةتعلم اللغة بصوت عال يفالقراءة ةاسرتاتيجيب

، البحثنتائج هذ“٢٠١٢/٢٠١٣السنة كيدول  جونونجياّيف سومبريجا فاتوكالثانوية

االختبار البعدي املعادلنتيجةأما, ٦٣,٧٩املعادلاختبار ما قبلنتيجةيف الدورة األوىل ل

االختبار املعادلنتيجةأما, ٦٨,٠٣املعادلنتيجةأما بالنسبة للدورة الثانية . ٦٩,٧٠يه

ميكن الطالب يف الدورة األوىل والثانية،املعادلنتيجةذالك على و . ٧٨,٣٣ي البعدي ه

االستنتاج أن اسرتاتيجية القراءة بصوت عال ميكن استخدامها لتحسني قدرة الطالب،

٣١.القراءةمهارة خاصة يف 

اسرتاتيجية القراءة تطبيق"، بعنوانأفري ياينتها أرى نوركتباليت  رسالة علمية

مدرسة للطالب الصف الثاين، يف النصف الثاين ةاإلندونيسييف املادة اللغةبصوت عال

رسالة تستخدم هذه ". ٢٠١٣/٢٠١٤ويراسابا بوكاتيجا فورباليغا سنة االبتدائية احلكومية

القراءة بصوت عال هي واحدة من اتيجيةتنفيذ اسرت ه أناستنتاجبحث النوعي،العلمية

  ٣٢.تعلقة مبهارات القراءةاملاالندونيسيةد اللغةاسرتاتيجيات التعلم املناسبة يف املوا

                                                          
٣٠Khairil Anwar, “Implementasi Strategi Reading Aloud Dalam Pembelajaran Al-Qur’an 

Hadist Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Laboratorium Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta”. (Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, ٢٠٠٩).

٣١ Sumarni, “Upaya Peningkatkan Kemampuan Membaca Dengan Strategi Reading Aloud 
Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Pada Siswa Mts Kelas VII Di Mts Yappi Sumberjo Patuk 
Gunungkidul Tahun ٢٠١٢/٢٠١٣”. (Skripsi Program Sarjana Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan 
Kalijogo, Yogykarta, ٢٠١٣).

٣٢ Ari Nur Apriyani, “Penerapan strategi reading aloud pada mata pelajaran bahasa 
Indonesia Siswa kelas II semester II Mi Negeri wirasaba Kecamatan Bukateja kabupaten Purbalingga 
Tahun pelajaran ٢٠١٣/٢٠١٤”. (Skripsi Program Sarjana Pendidikan Islam STAIN Purwokerto, ٢٠١٤).
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مهارات القراءة ترقية"بعنوانبية الدينية اإلسالمية،الرت يف االجرائييف جملة البحوث 

مدرسة للطالب الصف الثاينTipe Sort Cardاسرتاتيجيات التعلم باستخدام الكتابة العربية 

ه تستخدم هذ. سيت نور اخلليفةو اجلنة رحياتولأعدت "بين هاشم سيدوارجواالبتدائية

قدرة املعادلأن ناء على نتائج حتليل البيانات،وب.البحث اإلجرائي من كريت ليوينالرسالة

طريقةوهكذا، فإن.٨٢,٢–٦٨,٧العربية زاد يف البداية الكتابة اللغة قراءةيف الطالب 

sort card مدرسة للطالب الصف الثايناءة اللغة العربية القر ةمهار رقيةاألثر اإلجيايب يف تهلا

٣٣.بين هاشم سيدوارجواالبتدائية

حبثولكن يف كل , القراءة بصوت عالةن اسرتاتيجيعكثريات  حبثبشكل عام، قد 

الفرق ميكن أن ينظر إليه من . فيهابحثاليت سيتم العنوانالباملختلفةلديه نقطة ضغط

الكاتبةوسيتم تنفيذ البحث على . البحثومكانالبحثوضوعمالرتكيز على البحوث، 

ترقية مهارة القراءة باستخدام " وهي. تنفيذ اسرتاتيجية القراءة بصوت عاليفر تركيزا أكث

بحر العلوم لدي تالميذ الصف السابع بالمدرسةيعالالصوت الاستراتيجية القراءة ب

    ". األهلية وايكانانالثانوية

                                                          
٣٣ Roichatul jannah dan siti nur kholifah, “Ketrampilan Membaca Tulis Arab dengan 

Menggunakan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Sort Card Bagi Siswa Kelas II MI Banu Hasyim 
Sidoarjo”. Jurnal Penelitian Tindak Kelas Pendidikan Agama Islam, Vol. ٠٧ No. ٠٢. (Desember 
٢٠١٦), h. ٣٠٠-٢٨٦.
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الثانيبابال

  نظريالاإلطار

   مهارة القراءة  .أ

   مهارة القراءة  تعريف.١

ماهر أو املهارات الالزمة الكمال هي إلندونيسية اللغة اقاموس كاملعند هارة امل

للحصول على الرسالة اليت ستقدم القارئ ما القراءة هي عملية جترى واستخدامها أ. ١املهمة

٢.لة الكلمات أو اللغة املكتوبةمن وسيالكاتب

  :بني طوعيمة معين كلمة قرأ 

و هذا ما , استقبال بصري للرموز : إن القراءة نشاط يتكون من أربعة عناصر 

ا يف حياته مستقبل . فكار مع أفكار القارئودمج هلذه األ. نسمية بالنقد وتصور لتطبيقا 

ا نشاط عقلي , والتفاعل, والنقد, إذن تعرف وفهم, القراءة. وهذا ما نسميه بالتفاعل إ

  ٣.يستلزم تدخل شخصية اإلنسان وكل جوانبها

ما هو مكتوب حمتويوفهم نظرهيقراءة المملوء نعمة أنوراشديوهابعند

جئةأو يف بالتعبري ف يتعر هيتنيهار مقراءة تضم الهلذا،.مكتوبأو نطق ما هوالقلب و

  .٤كتوب فيه وفهم حمتوياتهاملرموز

                                                          
١ Ahmad A.K. Muda, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Reality Publisher, ٢٠٠٦), h. ٥٢٢.
٢ Henry Guru Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung, 

Angkasa, ٢٠٠٨),  h. ٧.
٣

١٧٥, ص, ١٩٨٩, لرتبية و العلوم والثقافةاملنظمة اإلسالمية ل: مصر, تعليم اللغة العربية لغري الناطقني, رشدي أمحد طعيمة
٤ Wahab  Rosyidi dan Mamlu’ Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Malang, UIN Maliki Press, ٢٠١٢), h. ٩٥.
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، ولكن ءتهقراة خمتلف قدر لكل فردالقراءة هي املهارة أن نور هادي عند رأي

القراءة أيضا هي مهارة يف شكل أنشطة   ٥.تهراءقالقدرة على ترقيةبالتأكيد ميكن للجميع 

  .٦قلبأو فقط يف البالقاءرؤية وفهم حمتويات النص، إما 

عين وهذا ي. األخبار املكتوبةن القراءة هي النشاط أو العملية املعرفية اليت تسعى إىل إ

  ٧.املقروءأن القراءة هي عملية التفكري لفهم حمتوى النص 

ميكن أن خنلص إىل أن القراءة هي عملية املعرفية اليت تتم ملعرفة تعريف السابقةمن 

أو فقط بلسانعلى املعلومات الواردة يف النص إما وفهم حمتويات الكتابة اليت تسعى للعثور 

  .قلبيف ال

وهو ما يعين أن  ”reading is the heart of education“، دملانوقال فار يف كتاب 

وان لديه هتعليميف تقدمغالبا من يقرأ كثريا فهويف هذه احلالة، .التعليمقلبهو القراءة

.فرداملخطط هو املعرفة واخلربة للاهذ.املخطط لهلك، فإن القراءة يكونالذ.معرفة واسعة

أكثر تقدما فهولحصول على املخطط ته كبرية لفرصفكانتقراءة، الكلما يكثر الفردلذلك  

.فتح نافذة العاملتقراءة اللكثري الناس الذين يقولون أن ون خلفيةما يكذاهو .تعليميف 

  .٨ناميةن تفكريناوتكو ،العاملحمتويلقراءة ميكننا أن نعرفبا

                                                          
٥ Nur Hadi, Bagaimana Meningkatkan Membaca?, (Bandung, Sinar Baru Al-Gesindo, 

٢٠٠٤), h. ٢٦.
٦ Ahmad A.K. Muda, Op.Cit., h. ٦٣١.
٧ Dalman, Ketrampilan Membaca, (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, ٢٠١٣), h. ٥.
٨ p.Cit., h. ٦-٥.
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املعلم يقرأ أوال مواضيع كانلقراءة،  بايؤولهتقدم مادة الدرس هي مهارة القراءة 

، وكالمها يقوم املطالعةالقراءة تسمى أيضا تعلم ةر دراسة مها٩.الطالبمث يتبعهالقراءة، 

على تركزوأما املطالعة، أقر يلهي درس على أن القراءةةاختالفماولكن هل. على القراءة

  ١٠.جوانب التحليل والتفاهم على القراءة

)كتوبةاملرموز ( فهم ما هو مكتوب الالقدرة على التعرف و هيالقراءةةمهار 

هي عملية التواصل بني القارئ مع الكاتب يف احلقيقةالقراءة. أو هضمه يف القلببنطقه

من خالل النص املكتوب، فمن مباشرة يف ذلك عالقة املعرفية بني اللغة املنطوقة واللغة 

  .املكتوبة

  أنواع القراءة.٢

  :أنشطة القراءة ميكن تصنيفها إيل نوعني، مها 

التسليمالقراءة من حيث   .أ

قراءة اجلهرية .١

،الشفتنياللسان،: الكالم القراءة مع الرتكيز على أنشطة أعضاء قراءة اجلهرية هي 

أفضل تركيزها هي قدرة القراءة ،أنشطة هذه قراءة اجلهريةيف . صوتالالخراجواحللق 

ايقاء خر،اآلخصائص الصوت علي حفظ دقة الصوت اللغة العربية، من حيث املخرج و 

                                                          
٩ Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki Press, 

٢٠١١), h. ١٦٢.
١٠ Ibid., h. ١٦١.
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ر، واالنتباه إىل اكر التوقف و العدم بسالسة،الكاتبوالتعبري الذي يصف شعور يداجل

  .عالمات الرتقيم

قراءة الصامتة .٢

قراءة الصامتة . ١١القراءة بنظر احلروف وتفهيم معين القراءة بسكون الصوت اجلهاز

  .ما نظريا أو مفصالدف الكتساب فهم، إ

  القراءة من حيث التشكيل. ب

  :قراءة املكثفة، اليت هلا اخلصائص اآلتية .١

ا يف الفصل مع املعلم. ا   القيام 

والقواعد املطلوبة ،املفرداتخزينة ، خاصة يف القراءة، وإثراءةاملهار رقيةدف إىل ت.ب

  .يف القراءة

  . الطالبعلى تقدميشرف املعلم ويوجه األنشطة ويساعد . ت

  :قراءة املوّسعة اليت هلا اخلصائص اآلتية .٢

ا خارج الفصل. ١   أنشطة القراءة تقوم 

  أهدافها لرتقية فهم حمتوي القراءة. ب

  ١٢.قبل بداية األنشطة كان املعلم يوجه ويقرر مادة القراءة ويناقشه. ج

  القراءةهداف مهارةأ.٣

أما غرض . هلا غرضان اثنني وهي غرض العام وغرض اخلاصالقراءةأهداف مهارة 

  :العام كما يلي 

                                                          
١١ Wahab  Rosyidi dan Mamlu’ Ni’mah, Op.Cit., h. ٩٥.
١٢ Ibid., h. ٩٦-٩٥.
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اعرتاف النص من لغة  .أ

تفسري واستخدام املفردات األجنبية  .ب

فهم املعلومات صراحة وضمنا  .ت

فهم املعىن املفاهيمي  .ث

فهم قيمة التواصل من مجلة واحدة  .ج

.جلمل، بني الفقراتفهم العالقة يف اجلملة، بني ا  .ح

القراءة التفسريية  .خ

حتديد املعلومات اهلامة يف اخلطاب  .د

التمييز بني الفكرة الرئيسية واألفكار الداعمة  .ذ

  .١٣حتديد األشياء اهلامة اليت جلعل اخلالصة  .ر

:اآلتية ، من بني أمور لغةينقسم إيل ثالث مستويات الهامنأما غرض اخلاص

بتدائيمستوى اإل.١

)لغة رمزية(االعرتاف الرموز  .أ

التعرف على الكلمات واجلمل  .ب

العثور على األفكار الرئيسية والكلمة  .ت

حكاية حمتوى قراءات قصرية  .ث

املتوسطة.٢

العثور على الفكرة الرئيسية ودعم األفكار  .أ

صريةحكاية حمتوى قراءات ق  .ب

                                                          
١٣ Syaiful Mustofa, Op.Cit., h. ١٦٤-١٦٣.
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املتقدم.٣

العثور على الفكرة الرئيسية ودعم األفكار  .أ

تفسري مضمون القراءة  .ب

جعل جوهر القراءة  .ت

    ١٤.حكاية أنواع خمتلفة من القراءة  .ث

  :عند حممد علي اخلويل أن يف القراءة أهداف خمتلفة، هي 

دف البجث أو التقييم.١ .القراءة 

.دف امللخص أو اخلالصةالقراءة.٢

دف االعالنات.٣ .القراءة 

دف االختبار.٤ .القراءة 

دف التحديث وللرتفيه.٥ .القراءة 

دف العبادة.٦   ١٥.القراءة 

  غة العربيةلرة القراءة الجهرية لمها.٤

اللغوية لديها موقع اسرتاتيجي يف منهج تعليم اللغة باعتبارها حبل بني املنطق ةاملهار 

ليس غريبا على ١٦.امللموسةواألسس الفلسفية للمنهاج جمردة مع مظاهره يف املواد التعليمية 

الكالم،،يف تعلم اللغة، وهي االستماعيستويلأنه يف اللغة العربية هناك أربع مهارات ألن 

  .القراءة والكتابة

                                                          
١٤ Ibid., h. ١٦٤.
١٥ Muhammad Ali Al-Kuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Basan 

Publishing, ٢٠١٠), Cet. Ke ٢, h. ١١٢.
١٦ Ahmad Fuad Effendy, Metode Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat Malang, ٢٠١٢), 

cet. ٥, h.١٣٤.
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ج التواصل هي وحدة واحدةة املهار تلك  لوحدة هنا ال يعين جمرد ا. اللغوية يف 

كون تجيب أن ١٧.ةطبيعيسريهاتواصل العملية عم يف ادت، ولكن متشابكة أو الالبقعة

  .القراءة والكتابةالكالم،االستماع مث منمتتابعة بدايةةاملهار 

زيدالقراءة سيبألن ،قراءةالةعلى مستوى املهار أكد الكاتب من املهارات األربع، 

  :هي ةاالستعجال اخلاصاهلالقراءةكانت يف سياق تعليم اللغة العربية،  . البصرية واملعرفة

.القراءة مفتاج لفتح خزينة املعرفة والثقافة االسالمية.١

٢.Long Life Educationموجودا إذ مل يقدر الفاعل علي القراءة، ومل يكن

١٨.فهم خزينة املفكر والعصري.٣

ألن القراءة . اجلهريةالقراءة ةمهار هوالبحثهذه القراءة يف ةما الرتكيز على مهار أ

  :اللغة العربيةتعلمتقنياتعند زوحلنان يف كتاب، كماهلاس غرض خاصاجلهرية

املتوسطة إلثارة محاس املتعلمني للتمتع يف القراءة، باإلضافة إىل إحساس قيمة األدب .١

.واجلوانب املتعلقة اجلمال

م، اصالح القراءة، والتعبري عن شيء جيد، وقدرة على ذكر املتوسطة لتحسني الكال.٢

.األحرف عن   خمارج احلروف

املتوسطة املعلم ملعرفة حالة ضعف متعلمه، بشكل فردي يف الذكر، اعطاء التوفري يف .٣

.الظروف املناسبة

عملية املتوسطة املعلم ملعرفة أخطاء متعلمه، وكذلك معيار النجاح أو الفشل يف أنشطة .٤

.التعلم من املواد
                                                          

١٧ Ibid., h.١٣٥.
١٨ Radliyah Zainuddin, Op.Cit., h. ٧١.
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املتوسطة لتفريح القارء واملستمع يف وقت واحدحىت ميكنهما االستمرار على مواد القراءة، .٥

١٩.ممتعإذا كان النص 

تنفذ أو التأكيد لقياس القدرة على القراءة بصوت عال، مث األشياء اليت جيب أن

  :بشكل أساسي هو القدرة على القراءة مع

صفةأو غريها مناملخرجاحلفاظ على دقة الصوت من اللغة العربية، سواء من حيث.١

,األصوات

,كاتباإليقاع الصحيح والتعبري الذي يصف شعور ال.٢

  ,راكر التف و يوقالت، وليس مسلسل.٣

  ٢٠.موز الصوريةاهتمام لعالمات الرتقيم أو الر .٤

ميكن أن يقال أن تكون ناجحة وقادرة على قراءة فرد، أن الالسابقمن الوصف

عندما ميكن أن تتأثر أكثر من حجم املذكورة الكفاءة وبشكل واضح ضمن معايري القصوى 

  .على االستيعاب

  

  

                                                          
١٩ Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta, Pt. Rajagrfindo Persada, 

٢٠١٤), h.١٠١, mengutip Muhammad Athiyah al-Abrasy dan Abu al-Futuh Muhammad al-Tawany, al-
Mujiz fi al-Tharuq al-Tarbawiyyah li Tadris al-Lughoh al-Qaumiyah, (al-Qahiroh, al-Maktabah al 
Nahdhah al Misriyah), h.٧٨.

٢٠ Ahmad Fuad Effendy, Op.Cit., h. ١٦٩.
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يعالالصوت الاستراتيجية القراءة ب. ب

عايلالصوت القراءة بالسرتاتيجية اتعريف .١

واليت تعين علم احلرب  "اسرتاتيجيا"مشتقة من الكلمة اليونانية  "اسرتاتيجية"كلمة

وبناء على هذا الفهم، ميكن تعريف االسرتاتيجية باعتبارها فن تصميم .أو أمراء احلرب

.ربة اجليش والبحريةعملية يف احلرب، مثل وسائل لضبط املوقف أو اسرتاتيجية حملا

بشكل عام، ووضع اسرتاتيجية   .االسرتاتيجية هي أيضا جمموعة من املهارات حدث أو واقعة

ا تقنية تستخدم لتحقيق    ٢١.دفاهلكثريا ما توصف بأ

اإلندونيسية كلمة اسرتاتيجية هي خطة من اخلطوات تتم اللغةيف قاموس كاملة

  ٢٢.لتنفيذ حكمة معينة يف احلربالبشريةاستخدام املوارد بالعلم .ل منهجي يف احلرببشك

ا خطة شاملة فيما يتعلق تسمي بالطريقةاللغة العربية يف ةاسرتاتيجي ، مما يعين أ

اجلزء اآلخر وكل بتقدمي مواد اللغة على أساس منتظم، حيث ال يوجد جزء واحد يف مقابل 

  ٢٣.منهم على أساس النهج

Reading aloudقراءة النص بصوت عال , هو القراءة بصوت عالمبعين احلقيقي

فهم يف اللذلك ,وحتفيز النقاش, يثري األسئلة, الرتكيز والعقليةيف تعلمني ميكن أن تساعد امل

لالستماع ومتيزت لطالبإيل امث أعطيت املواد فصلقراءة النص أمام الهو هذه الطريقة 

                                                          
٢١ Syaiful Mustofa, Op.Cit., h. ٧.
٢٢ Ahmad A.K. Muda, Op.Cit., h. ٥٠٥.
٢٣ Radliyah Zaenuddin, Metodelogi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab,  

(Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, ٢٠٠٥), h. ٢٩.
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األسئلة وإعطاء أمثلة ,شرحلهمة لاملقراءة وقف على النقاط القامتعندما ٢٤.نقطة مهمة

  .مناقشةللوقتاوإعطاء املتعلمني

ز العقل، وطرح األسئلة، وحتفيزيكيف تر قراءة النص بصوت عال قد يساعد املتعلمني 

تركيز تأثري يفاهلالطريقةههذ. مبراجعة الكتاب املقدسهذه االسرتاتيجية هي تشبه .النقاش

  ٢٥.متماسكةفرقةظهرتاالنتباه و 

، ةعقلي اليف. تقنيات القراءة بصوت عالبالتعلماسرتاتيجيةيهالقراءة بصوت عال 

ميكن أن مث تلك احلالة. تركيز االنتباهيفالقراءة بصوت عال ميكن أن تساعد املتعلمني 

  ٢٦.كون حافزا لطرح األسئلةت

للعمل من أجل ري من القوس هي خمطط كباسرتاتيجية تعريفبشكل عام، كانت

يديف كتاب ٢٧.حتقيق أهداف حمددة هادئة أوضح أن االسرتاتيجية هي النمط العامعبد ا

 strategies are realized as patterns in stream of decisions orت من القرارات واإلجراءا

actions).(٢٨  

، فإنه ميكن القول أن االسرتاتيجية هي املهارات الفنية يف السابقواستنادا إىل فهم 

لعمل التخطيط هلا واملنصوص عليها عمداتدريس الدرس من خالل اخلطوات اليت مت 

  .النشاط أو إلجراء التعلم

                                                          
٢٤Mulyono, Strategi Pembelajaran Menuju Efektifitas Pembelajaran di Abad Global, 

(Malang: UIN-Maliki Press, ٢٠١٢), hlm. ١٢٠.
٢٥ Melvin L. Sildirman, Active Learning ١٠١ Cara Belajar Siswa Aktif, (Bandung: 

Nusamedia, ٢٠٠٦), hlm ١٥٢.
٢٦ Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter (Bandung : PT Roesdakarya, ٢٠١٣), 

hlm. ٥٤.
٢٧ Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Pt. Reneka 

Cipta, ٢٠٠٦). H. ٥.
٢٨ Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya,٢٠١٣), h. ٣.



٢٩

قرأ القراءة هي . القراءة وبصوت عالمها تكون من كلمتني تالقراءة بصوت عال أما

٣٠.وصوت عال هو ضجيج عال أو ترغب يف قراءة بصوت عال٢٩ونظر امللحوظة

لقراءة بصوت عال هو نوع من القراءة وهو ما يعرب عنه املتعلم بصوت عال، لاملصطلحات 

  ٣١.بينما يستمع بانتباه غريه من املتعلمني

Menurut Derry Koralek "Reading aloud is important from infancy through 
the high school years. Families and teachers can create and continue a tradition, 
introduce and reinforce the pleasures of reading, and, as children get older, set the 
stage for meaningful conversations about numerous topics.”٣٢

الطالب، أو ،النشاط أو األنشطة اليت هي أداة للمعلميهصوت عايلاللقراءة با

. واألفكار، واملشاعر املؤلفالقارئ معا مع اآلخرين أو املستمعني اللتقاط وفهم املعلومات، 

فهم املعاين واملشاعر الواردة يف النصأوال يلزمه علي الذي يقرأ بصوت عالفردال

  ٣٣.القراءة

مثل  ةبو كتأو رموز املرأ أو نطق حرف هي القراءة أن يقعايلالصوت الالقراءة ب

. إلبتدائيلمتعلم مستوى المة ئممارسة القراءة هي أكثر مالهذه. القراءةاتكلمات أو مترين

. أو القراءة بصوت هو نوع من الكفاءة القراءة اليت تطالب شروط صارمةاجلهريةقراءة 

ا املادية وإذا حدث ذل. القراءة بصوت عال ليست جمرد التعبري عن احلروف ك فإن فهم قراء

  .ستفشل يف احلصول عليها
                                                          

٢٩ John M. Echolas dan Hasan Shadily, Kamus Inggeris – Indonesia (An English Indonesion  
Dictionary), (Jakarta: Gramedia, ١٩٩٢), h. ٤٦٧.

٣٠ Ibid., h. ٢٥.
٣١ Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: Pt. Rajagrafindo 

Persada, ٢٠١٤), h. ١٠١.
٣٢ Derry Koralek, Reading Aloud With Children Of All Ages, diakses pada tanggal  ٠١-٠٢-

٢٠١٧ pukul ١٤:١٥.
٣٣ Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: 

Angkasa, ٢٠٠٨), h. ٢٣.



٣٠

إلبتدائيةلقراءة ايف ا. إلبتدائيةاستمرار للقراءة ايأو القراءة بصوت هاجلهريةقراءة 

الضغط على طالقة ودقة معربا عن احلروف يف القراءة اجلهرية أو القراءة بصوت يركز على 

األربعة على وجه هذه . ن عالمات الرتقيمأو التجويد، مؤقتا، ويتقترتيلاإلجهاد كلمة، 

القراءة الطالب سوف جيد صعوبة عند قراءة بصمت أوفكانإذا مت حذف الدقة، . الدقة

  .٣٤القراءةعلى فهم الواردة يف يصعبونهمفقط ولكنعلي قراءةهمميكن. املكثفة

وخاصة تأكيده هو القدرة على القراءة مع احلفاظ على عايلالصوت اليف القراءة ب

يف إيقاع،األخريعن خصائص الصوت أو املخرجدقة الصوت اللغة العربية، حيث من 

، واالهتمام ارال وقف وتتكر بمسلسل، الكاتبالكمال، والتعبري الذي يصف شعور 

  ٣٥.قراءةاللعالمات 

يعالالصوت المزايا وعيوب استراتيجية القراءة ب. ٢

من عايللاصوت الاسرتاتيجية القراءة بباستخدامتعليم القراءة يفبعض املزاياهناك   

:اآلتية بني أمور 

الطالب،نفسزيادة ثقة .أ

املعلم فورا،األخطاء يف النطق ميكن تصحيح .ب

يف يتأخرالطالب مشاركة بنشاط، وينبغي أال ألنيف الفصول الدراسية،النظامتعزيز  .ج

القراءة يف وقت واحد،

،)الكتابة(توفري الفرص للطالب لالتصال النطق اهلجاء  .د

                                                          
٣٤ Supardi, http://supardi-uncen.blogspot.com/٢٠١٠/٠١/bab-٥-membaca-nyaring.html, 

diakses pada tanggal ٢٠١٧-٠١-٠٢, Pukul ١٤:٢٠.
٣٥ Syaiful Mustofa, Op.Cit., h. ١٧٠.



٣١

موعات .ه ٣٦.لتدريب الطالب 

Menurut Tarigan, strategi Reading Aloud atau Membaca Nyaring memiliki 
beberapa Kelebihan diantaranya:
١. Guru tidak perlu repot membuat cerita, tinggal baca saja cerita yang ada dibuku
٢. Dapat merangsang minat baca peserta didik.
٣. Mempermudah peserta didik memahami cerita karena ada teks dan juga

gambarnya.٣٧

القراءة اسرتاتيجيةستخداميف ابعض العيوباك ولكن جانب هذه املزايا، هن  

:على النحو التايل،عايلالصوت الب

قراءة بصوت عال أن تأخذ الكثري من الطاقة، عقيبتها املتعلم سوف تتعب،١.

من القراءة الصامتة، ألن الطالبمستوى فهم القراءة بصوت عال أكثر قليال. ٢

أكثر انشغاال

إيل فهم احملتوى من القراءة،بنطق الكلمات بالنسبة ٣.

قراءة بصوت عال ميكن أن يسبب الضوضاء، وميكن أن يكون أحيانا إزعاج ٤.

  ٣٨.اآلخرين

  .خطوات استراجية القراءة بصوت عال. ٣

  :هي خطوات اسرتاجية القراءة بصوت عالما أ

ب أن حتد املعلم مع جي. اختار املعلمون النص املثري لالهتمام ليقرأ بصوت عال.١

.كلمة  ٥٠٠الذي هو أقل منخمتارة من النص

                                                          
٣٦ Acep Hermawan, Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Pt. Remaja 

Rosdakarya, ٢٠١٤), h. ١٤٥-١٤٤.
٣٧Tarigan, (٢٠٠٨:٣٣)
٣٨ Ibid., h. ١٤٥.



٣٢

أوضح املعلم . قرأ املعلم بصوت عال وشرح ذلك النص إيل املتعلم بشكل واضح.٢

.الرئيسية أو املشكلة الرئيسية اليت سيناقشالنقاط

لقراءة أمر املعلم املتطوع . وزع املعلم نص القراءة مع الفقرات أو بعض وسائل أخرى.٣

بصوت عالأجزاء خمتلفة

عندما يتم القراءة، أوقف املعلم عند أماكن معينة للتأكيد على بعض النقاط، مث .٤

ميكن للمعلم جعل مناقشة وجيزة إذا . املعلم يثري بعض األسئلة، أو إعطاء أمثلة

.مث استمر املعلم إىل دراسة ما هو يف النص. قسممعنيتظهر اهتمام الطالب يف

٣٩.قام املعلم بالتخليص، التوضيح، واملتابعةأ.٥

  تطبيق استراجية القراءة بصوت عال في مهارة القراءة. ج

  :هي كما يلي ارة القراءةاسرتاجية القراءة بصوت عال يف مهاخلطوات لتطبيق

.القراءة املثري لقراءة بصوت عالاختار املعلم النص العريب عن.١

.أعطي املعلم بعض النصوص القراءة للتعلم يف الكتب الدراسة باللغة العربية.٢

قراء املعلم النص القراءة أوال مث طلب من الطالب لتقليد ذلك بصوت عال ومع .٣

.محاسة عالية

وأمر املدرس الطالب لقراءة بصوت عال أجزاء . املعلم نص القراءة مع الفقراتوزع .٤

.خمتلفة

سأل املعلم الطالب على أن يتقدم أمام الفصل لقراءة النص الذي قد بلغ واستمع .٥

إىل املعلم أصواتا عالية أو بصوت عال، حبيث ميكن للمعلم تعريف قدرة الطالب، 

                                                          
٣٩ Melvin L. Silbermen, Aktif Learning, ١٠١ Cara Belajar Siswa Aktif, (Bandung: Nuansa 

Cendikia, ٢٠١٦), h. ١٥٣-١٥٢.



٣٣

ى قراءة سوف يكون اهتمام خاص للمعلم، والذين والطالب الذين هم أقل قدرة عل

م .قدروا يف القراءة ألن يرتقي مهار

عندما يتم القراءة، أوقف املعلم عند أماكن معينة للتأكيد على بعض النقاط، مث .٦

.املعلم يثري بعض األسئلة، أو إعطاء أمثلة

  .أقام املعلم بالتخليص، التوضيح، واملتابعة.٧



٣٤

الثالثالباب

  البحثطريقة

  طريقة البحثتعرف. أ

هو إجراء أو وسيلة ملعرفة أي شيء مع اخلطوات املنهجية واألساليب يهالطريقة

  .١عملية البحثعندويعرف طريقة هنا كوسيلة أو الفين الذي يقوم . نهجيةاملطريقة العمل

ىل وضع إوحتليل ما يصل النشاط لتحديد وتسجيل وصياغة أما البحث هو 

يف البحث التحقيقات والتجارب بشكل طبيعي نشاطاتالهو مجيعأيضاالبحث٢.التقرير

دف إىل احلصول على فهم معني، للحصول على احلقائق أو املبادئ اجلديجمال يف  دة اليت 

  ٣.تكنولوجيالجديد ورفع مستوى العلم و 

. معينةالعلمية للحصول على بيانات لغرض وفائدةطريقةيعينالبحثطريقةإذا،

،التحقق،اكتشاف الطبيعةوهي أنواع بشكل عام، إن الغرض من البحث هناك ثالثة 

  ٤.والتنمية

                                                          
١ Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, ٢٠٠٤), h. ٢٤.
٢ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 

٢٠١٢), cet. Ke-١٢, h.١.
٣ Margono, Metode Penelitian Tindakan, (Jakarta: Rineka Cipta, ٢٠١٠) h. ١.
٤ Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), 

(Bandung: Alfabeta, ٢٠١٠), h. ٥.



٣٥

  نوع البحث . ب

ا البحث الذي استخدمت الباحثة اليت تركيزها علي أحوال الفصل وهو البحث أم

التدقيق يف أنشطة هوا البحث اإلجرائيهذ.(classroom action research)ائي اإلجر 

  .وقت واحدو يف فصلالتعلم، الذي أثار عمدا وحتدث 

هي التعاون بني املمارس والبحوث يف الفهم، اتفاق البحثهذه عالمةواحدة من 

اية املطاف إىل تشابهاملشكلة،بشأن  البحث كالعمل،  واختاذ القرارات اليت منحت يف 

ي تعاونية، فإنه ينبغي أن يكون معروفا بشكل واضح لألدوار واملهام اليت جيب أن تكون ذال

مث هذه اسرتاجية القراءة بصوت عال يقدر علي مساعدة . ٥املعلم والباحثةأجريت بني

  ٦.يف الرتكيز، وطرح األسئلة وإثارة النقاشطالبال

، فصلاملشاكل احلقيقية اليت حتدث يف الاهلدف الرئيسي من هذا البحث هو حل

دف إىل  وكذلك العثور على إجابة علمية ملاذا ميكن حلها مع العمل املنجز، خبالف اليت 

  ٧.األنشطة احلقيقية للمعلم يف تطورهم املهينرقيةت

  مكان، موضوع وزمان البحث. ج

  مكان، وموضوع البحث. ١

                                                          
٥ Suharsimi, dkk, Penelitian Tindak Kelas, (Jakarta : Bumi Skara, ٢٠٠٨), h. ٣.
٦ Hisyam Zaini, Bermawy Munthe, dan Sekar Ayu Aryani, Strategi Pembelajaran Aktif di 

Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: CTSD (Center For Teaching Staff Development), ٢٠٠٢),  h. ٤٢.
٧ Ibid., h. ٦٠.



٣٦

أما موضوع هذا . مدرسة الثانوية حبر العلوم واي كانانمكان هذا البحث نفذت يف

عند سوهرمسس . البحث هو الفرد أي أّي شيئ الذي يكون مصدر البيانات يف البحث

موضوع حيث يتم احلصول على البيانات يف شكل جسم أريكونطا أن موضوع البحث هو 

  :ما يليا البحث كاملوضوع، ومصدر البيانات يف هذأما الذي يكون٨.متحرك أو العملية

. درسة الثانوية حبر العلوم واي كانانناظر امل  .أ

. درسة الثانوية حبر العلوم واي كانانمعلم اللغة العربية مب  .ب

.ة حبر العلوم واي كاناندرسة الثانويتالميذ الصف السابع مب  .ت

  زمان البحث. ٢

تقومي التعليم يفالذي٢٠١٦سنةسبتمرب ٥يف التاريخالبحث قبلوقد أجريت

مارس ٦فرباير حىت ٨يف التاريخنفذتالبحثوتنفيذ تدخل يف نصف السنة األويل،

  .ةالثانيتدخل يف نصف السنةتقومي التعليم، يفالذي٢٠١٧سنة 

  لبحثاإجراء. د

ولكن ،(PTK)البحث اإلجرائيوهناك العديد من النماذج اليت ميكن تطبيقها يف 

. وتستخدم عادة هو النموذج الذي اقرتحه ستيفني كيميس وروبني ماك تاغارتاملشهور

استخدم منوذج ستيفني كيميس وروبني ماك تاغارت اليت يف دورة حث با اللذلك يف هذ

                                                          
٨ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Pt. Reneka Cipta, ٢٠١٣), h. ١٠٧.



٣٧

املراقبة ،التنفيذ،التخطيط :هيأربع مراحل. مراحل/ واحدة تتكون من أربعة عناصر

  ٩.والتفكري

  ١الصورة 

  رسم دورة البحث اإلجرائى

                                                         

  
  

إذا .من الدورة األوىلأدورتني، بده علي األقل نفذت تنفيذيف البحث اإلجرائي 

ا، ووجد الباحث  أظهر يف الدورة األوىل التحسني أو النجاح واملقاومة لألنشطة اليت تقوم 

الدورة األوىل، ولكن بني .، واليت تتكرر جوالت من املراحل السابقةالثانيةيف مشروع لدورة 

                                                          
٩ Suharsimi Arikunto DKK, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, ٢٠٠٦), h. ١٦.
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٣٨

سواءلذا دورة عن بعضها البعض سوف لن يكون . والثانية وبعدها حتسنت دائما تدرجييا

  ١٠.من خالل نفس املراحلهمام

دورتني، و يف كل دورة هناك أربع البحثتب لتنفيذاختطط الكالبحث اإلجرائي يف هذا 

٢٨مناهلدف الذي يتعني حتقيقهأما .واملراقبة، والتفكري،التنفيذ،التخطيط:خطوات

  .تعلم القراءة بصوت عالةاسرتاتيجيبتطبيق، ٪٨٥طالبا

  :على النحو التايلاإلجرائي لتخطيط من البحث فصيل الت
  

  الدورة األولى

  (Planning)التخطيط : مرحلة األولي 

لقراءة اةأن املعلم حباجة إىل تنفيذ اسرتاتيجيحر شيف هذه املرحلة، يقوم الباحث ي

ة مهارة القراءلرتقيةجديدة أكثر ابتكارا من أجل ةاحلاجة إىل اسرتاتيجيألنبصوت عال

ذه   ةالباحثتشرحو،مدرسة الثانوية حبر العلوملدي التالميذ الصف السابع كيفية القيام 

  . األعمال

  :يف هذه املرحلة مجعت الباحثة التخطيط اإلجرائي تشمل 

طريقةأو املواد التعليمية، و املادة ،خطط الدرس،ناهجاملاملثالحاجة اإلجراءجتمع مجيع  .أ

وات املالحظة،وأدتقنياتالتدريس، 

.وغريهاجهاز تسجيلالبحث اإلجرائي كمثلإعداد األدوات اليت تدعم أثناء تنفيذ  .ب

  .١١يف التنفيذمتكن تظهر العقبات اليت تقدير .ج

                                                          
١٠ Ibid., h. ٤١



٣٩

  (acting)يذ التنف: مرحلة الثانية 

. تعليمية القراءة بصوت عالةاسرتاتيجيبتطبيقهو عملية التعلم جراءيف تنفيذ هذا اإل

يف حماولة من . تعليمية القراءة بصوت عال املخططةاملعلم اسرتاتيجينفذ يف هذه املرحلة، 

ذه التغيريات املناسبة ما حيدث يف عملاملتخطيط الأجل حتسني  ية تنفيذ رنة ومستعدة للقيام 

ال   :وهي كما يلي تعليمية القراءة بصوت عالةخطوات اسرتاتيجيأما. هذا ا

  مرحلة اإلبتدائية

بالسالم والدعاء معا قرأ كشف الغيابتبدأ املعلم .١

إن اهلدف والدافع املربني تقدمي أهداف التعلم اليت ينبغي حتقيقها يف التعلم وحتفيز .٢

. الطالب على التعلم

استخدام اسرتاتيجية القراءة بصوت عال ملهارات القراءة بتعلم الضح املعلم كيفية يو .٣

.لدى الطالب

.لقراءة بصوت عاللاختار املعلم النص املثري لالهتمام .٤

.واضحو مبوجزاملتعلم إىلذلك النصيشرحيقرأ املعلم و .٥

.راءة بصوت عاللطالب لقااملدرس وأمر. قراءة مع الفقراتالاملعلم نص وزع .٦

عندما يتم القراءة، أوقف املعلم عند أماكن معينة للتأكيد على بعض النقاط، مث .٧

.املعلم يثري بعض األسئلة، أو إعطاء أمثلة

.تعلم من قبل الطالبالنتائج خلص املعلم والطالب.٨

                                                                                                                                                                     
١١ Kunandar, Langkah Mudah Praktik Tindakan Kelas (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

٢٠١١), h. ٤٦. 



٤٠

  .نتائج التعلم اليت مت القيام بهالتفكري يف عملية وبالباملعلم والطقام .٩

  (Observing)املالحظة : مرحلة الثالثة 

. األنشطة التعلمسرياألنشطة يف الفصل الدراسية أثناءعرفة صورملةاملالحظنفذت 

اللغة املوادعلممبساعدة ماإلجراءمع تنفيذ يف نفس الوقتةهذه املالحظنفذتو 

النقصمعرفةث ميكن أثناء عملية التعلم حبيةتنفيذ املالحظبراقب قام امل. العربية ومراقب

املالحظة مفيدة ملعرفة التغريات اليت حتدث يف كل طالب . اإلجراءأثناء تنفيذ العقبةأو 

  .مثل النشاط واالنتباه، والقدرة، ومسؤولية الطالب

  (Reflecsing)انعكاس : مرحلة الرابعة 

نتائج تعلم عنالتحليل نفذت طوة ه اخليف هذ. اخلطوة األخرية هي انعكاس

، البياناتلفصلاةاآلراء يف مناقشتفنيد أو انكاروافقة، املالب يف تعلم القراءة نقلالط

موعة ما إذا كانت اإلجراءات املتخذة حىت يعرفها يفسر و حيلل الحظةمن أنشطة املا

  .القراءة الطالبةنتائج مهار ترتقي

  

  دورة الثانية ال

ة األوىل، ولكن يف الدورة الثانية حتسن من التخطيط لتنفيذ املرحلة الثانية هو مماثل لدور 

  .الدورة األوىل، وختتلف من حيث املواد

  طريقة تحليل البيانات . ه

  :تقنية حتليل البيانات اليت ستنفذ الباحثة هي كما يلي 

)املراقبة ( املالحظة   .أ



٤١

لكن و . ظواهر التحقيقاملنهجي عنمثل املراقبة وتسجيلهاميكن تعريفةاملالحظكانت 

، مث إجراء البحث يف مقياس االعتباراملالحظة ليست جمرد تالحظ، ولكن أيضا عقد 

  ١٢.متدرج

يف تشاركةالباحث( ةشاركاملاملالحظة  :من حيث تنفيذ املراقبة تنقسم إىل نوعني

ة غريالحظ، وامل)كمصدر البيانات البحثية  مستخديالذي يلحظ أو فرداألنشطة اليومية لل

١٣).ال تشارك فقط كمراقب مستقلةالباحث( التشاركية 

(participant obsevation)املالحظة باملشاركة ةاستخدمت الكتابا البحث يف هذ

. كمصدر البيانات البحثية  مستخديالذي يلحظ أو فردلاأنشطة تشاركحيث أن الكاتبة

اللغة العربية وتستخدم هذه الطريقة للحصول على بيانات عن حالة املدرسة، تنفيذ تعلم

صول كان املقرر يف الف  الذيبصوت عال بتطبيق اسرتاجية القراءة القراءة ةمهار خاصة

  .الدراسية

  

)Interview(مقابلة ال  .ب

، املستجيباملقابل إىل معباشرة املقابلة هي تقنية جلمع البيانات عن طريق طرح أسئلة امل

قابالت لتقييم حالة املةالباحثوتستخدم. أو سجلتاملستجيبإجابات كتبوت

  ١٤.الشخص

                                                          
١٢ Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendapatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung : Alfabeta, ٢٠٠٩), h. ٣١٠.
١٣ Sugiyono, Op.Cit., h. ١٤٥.
١٤ Suharsimi Arikunto, Op.Cit., h. ١٩٨.



٤٢

ومقصودها ) مفتوحة( نوع من املقابلة غري منظمهيتستخدم الباحثةاليتقابلةامل

قابلة اليت مت ترتيبها بطريقة منهجية وكاملة املأدلة ةستخدم الباحثتحيث مل احلريةقابلة امل

  .جلمع البيانات

احملتاجة األخبارمع األطراف اليت تعترب قادرة على توفري ةقابلاملنفذت، ا البحثيف هذ

درسة الثانوية حبر العلوم مب، معلم اللغة العربية واملتعلم يف الصف السابع ظر املدرسةهو نا

  .واي كانان

  

  االختبار. ج

،االختبار هو عبارة األسئلة أو التدريبات وغريها من األدوات املستخدمة لقياس املهارات

أيضا هي االختبار١٥.القدرة أو املوهبة اليت ميتلكها األفراد أو اجلماعات،واملعرفة الذكاء

تطور بعض الأو مستوى لتعبري احلالةاألفرادأو بعض الفردعددا من األسئلة املقدمة إىل 

النتائج االجناز أواجلوانب النفسية اليت ميكن أن تكون.اجلوانب النفسية للداخل نفسه

  ١٦.يالشخصية األخر ، واجلوانبالذكاءالتعلم، واملصاحل، واملواهب، واملوقف، و 

قدرةعرفة نتائج ملنوع من االختبارات الشفوية، ةالباحثت، استخدما البحثيف هذ

نفيذ أيضا ال تزال تشارك يف تةوالباحث،لقراءة بصوت عالاةاسرتاتيجيبتطبيقاملتعلمالقراءة

  .االختبار

                                                          
١٥ Ibid., h. ١٩٣.
١٦ Kunandar, Penelitian Tindak Kelas, (Jakarta: Rajawali Press, ٢٠١٠), h. ١٥٦.



٤٣

لصف لختبار يف هذا البحث هو اختبار النموذج القراءة يف مواد اللغة العربية اال

دقة الصوت، وهي ، اجلهريةالقراءة لرتقيةألن املؤشرات اليت سيتم حتقيقها هي .السابع

  .عالمات الرتقيم أو عالمات الرسماالنتباه لودقة التجويد، واألصوات العالية واملنخفضة و 

 (Dokumentasi)  التوثيق. د

مجع يطريقة التوثيق ه١٧معناها بضائع املكتوبة،وثيقة، الكلمة هوالتوثيق من أصل

نظر الوثيقة يف شكل بالطريقةهويتم هذ١٨.املوجودتقرير الأو تسجيل بنظرالبيانات 

للحصول على لكاتبوفيما يتعلق بأنشطة هذه الطريقة غرض ا. مذكرات وكتب القواعد

القراءة بصوت عال يف تعليم ةاسرتاتيجيمثوالطالب، واملوظفني، ،بيانات عن هيكل املعلم

  . واي كانانمدرسة الثانوية حبر العلوم اللغة العربية املستخدمة يف

  (Instrumen Penelitian)أدوات التقييم. و

  .أداة نتائج التعلم مهارة القراءة. ١

بقياس مهارات ةالباحثتالقراءة لدى الطالب، وقامةالتعلم مهار نتائجعريفلت

، يف شكل نص اللسانهو اختبار ا البحث االختبار املستخدمة يف هذ. باالختبارالقراءة 

  .مدرسة الثانويةيفالسابعواد لفصل املالعربية اللغة 

  

                                                          
١٧ Suharsimi Arikunto, Op.Cit., h. ٢٠١
١٨ Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, ٢٠٠٩), h. ٦٦.



٤٤

  أداة ورقة المالحظة . ٢

الحظة حول أنشطة املحتتوي ورقة . املراقبراقبة اليت متأله ورقة املهيورقة املالحظة

وقدرة األنشطةورقة املالحظة حبثت وهيذياللبحث يف ا. املتعلمني يف أنشطة التعلم

ةالباحثكانت،  لبحثاايف هذ. القراءة بصوت عالةياسرتاتيجبتسليمها القراءةاملتعلم يف

القدرة على القراءة بشكل صحيح راقبةمبتقوم، وكذلك كمتعاون الذي صديقاملعلم والك

  .املالحظةيف ورقة راقبة كتبتنتائج امل. وفقا للقواعد

  تقنيات تحليل البيانات. ز

تنظيم البيانات املنهجية حتليل البيانات هو عملية املالحظات امليدانية، العثور و 

، من خالل تنظيم البيانات ةقيوثالعليها من املقابل، واملالحظات امليدانية، البياناتتحصل

تعلم وجعل سيوالذي ةهماملإىل فئات، ووصف يف وحدة، جتميع وتنظيم يف منط، واختيار 

  .١٩واآلخرينهبسهولة من قبل نفسحىت يفهمه استنتاجات 

تعليم اللغة ةأنشطالقراءة للطالب يفةمهار ترقيةعريفالتحليل لتعليةالباحثقامت

واليت سيتم استخدامها بعد ذلك للنظر يف .استخدام اسرتاتيجية القراءة بصوت عالبالعربية 

  . التايلتطبيق الطريقة يف اليوم

  :ميكن أن يتم بطريقتني، ومهاا البحث تقنيات حتليل البيانات يف هذ

البيانات النوعية.١

تقليص البيانات. ١
                                                          

١٩ S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Reneka Cipta, ٢٠٠٧), h. ٣٣٥



٤٥

وتلخيص وتغيري شكل البيانات اخلام ،وحتديد الرتكيز، وتبسيط،هي عملية اختيار

  .الواردة يف سجالت احملكمة

عرض البيانات. ٢

عرض وصل إيلعمل، ويعين أن مراحل التحليلبعد أن خفضت بيانات جاهزة لل

نيقاألمتاماليت مت ختفيضها إىل تقدميها مع البحث اإلجرائيالبيانات خمتلف. البيانات

بيانات منتظمة وتفاعلية إفصاح.يرسم بياين أو ختطيطباإلضافة إىل املصفوفة، والسرد 

إلجراءات اليت يتعني القيام تسهل استخالص النتائج أو حتديد احىت فهم ما حدث التسهل 

  .ا

(verification)االستنتاجشد.٣

من استنتاج أولية تعادل يف تدرجييااليت أجريت ةأو التغيري ةرتقيالحول االستنتاجشد  

اية دورة  . يف الدورة األخريةاستنتاج األخري. الثانيةاية دورة واحدة إلبرام املنقحة يف 

٢٠.هو املوثبةاالستنتاجمرتابطة، وأولاألخرياالستنتاج األول حىت

  البيانات الكمية . ٢

صول عليها من مت احلاليتالبيانات الكمية يف شكل بياناتاليت ستحلل هي البيانات 

من االختبارات التكوينية اليت أجريت املأخوذةالبياناتو أثناء عملية التعلم، ةنتائج املالحظ

اية كل    :البيانات باستخدام الصيغة التاليةأن تعامل. دورةالاجراءيف 
                                                          

٢٠ Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas sebagai Pengembang Profesi Guru, 
(Jakarta: Raja Wali Pres, ٢٠٠٩),  h. ١٠٢.



٤٦

P = FN	 x	١٠٠%
  :البيان

F=رتدد السعي إىل حتقيق إجنازاتهال  

N =Number of cases   )رتدد أو كثرة األفرادالعدد(  

  P =٢١أرقام العرض  

بني نتائج الدورة األوىل مع نتائج الدورة مقارنتهمثكل دورة احلسابية من  نتائج 

القراءة ةاستخدام اسرتاتيجيبالقراءة ة هار معرض الرتقيةعنصورةهذه النتائج تقدم .الثانية

  .عايلالصوت الب

  ٣.١جدولال

)مهارة القراءة ( معايير مهارات القراءة العربية

رقم معايير البيان

١. ٨٠% - ١٠٠% كامل جدا

٢. ٧٥% - ٧٩% كامل

٣. ٦٠% - ٧٤% متاماكامل 

٤. ٥٠% - ٥٩% كامل  ناقص

٥. ٠% - ٤٩% كامل  غري

  
                                                          

٢١ Anas Sudjiono, Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, ١٩٩٦), h. ٤٣.



٤٧

:التاليةاحلالةيف ةناجحاإلجرائيالبحث ذاهأعلن

وفقا ماسرت٧٥≤نتيجة اكتمال الفرد الذي أكمل دراسته للطالب عندما وصلت إىل  .أ

.احملددةلتعلم ا

حصل من الطالب ٪٧٥كاملة إذا كان هناك الفصل  أعلنت اكتمال الكالسيكية هي. ب

  .السابقةدول تقييم يف اجلالعايري مبطابقةم٧٥≤علي النتيجة



٤٨

الرابعالباب

  البحثنتائج 

ر العلومالمدرسة الثانوية بحلمحة   .أ

موقع المدرسة.١

، واليت تبلغ مساحتها١٩٨٠يف عام واي كانان املدرسة الثانوية حبر العلومقامت 

١٠٠٠٠٢M،٢٢٤٢مساحة البناء هكتار و١أوM . املدرسة الثانوية حبر العلومعنوان

بأنه و واي كانان،، ربانج تنكاسالطريق آك جاين جونونج ساري، منطقة هو يف واي كانان

  . ٢٠١٢منذ عام  Cقد مت اعتماد

  :يهاملدرسة الثانوية حبر العلومحدود املنطقة اليت هي حول أما 

ا متامخة مع لوباك فانياغن.أ غر

شرقها متامخة مع بريغن جايا.ب

ا متامخة مع بريغن جايا.ج جنو

  مشاهلا متامخة مع مدنج جايا.د

  :يهالثانوية حبر العلوماملدرسةمعاالتصال املباشرحدود أما 

ا متامخة مع املنزل سيد زينل عارفني.أ غر

مي لوموت.ب   شرقها متامخة مع النهر 

ا متامخة مع املنزل سيد بدري متام.ج   جنو

مشاهلا متامخة مع املنزل سيد نور خالص حممود.د



٤٩

  المدرسة الثانوية بحر العلوممؤسس. ٢

- ١٩٨٠من عام هو السيد األستاذ حممودحبر العلوماملدرسة الثانوية مؤسس األول 

. حممودنور خالصاألستاذالسيداملدرسة هو ناظر٢٠٠٩- ١٩٨٩من عاممث. ١٩٨٩

حىت ٢٠١٤عام من.S.Pd.Iياتني،املدرسة هي السيدة هاجر ناظرة٢٠١٤- ٢٠٠٩وعام 

  ١.املاجستريزة، مهن اعمر حممد السيدهو اآلن، ناظر املدرسة 

  الثانوية بحر العلومالمدرسةالرؤية والرسالة واألهداف. ٣

  الرؤية

تكنولوجيا يف إطار الدين الم و العلالذين يتفوقون يف إجنازاتاألشخاص املدربنيإنشاء 

  .والتوحيد

  الرسالة 

. املؤمن واملتقيجلودة واإلجناز، االشباب اجليلتوفري التعليم إلعداد.١

املعرفة والبصرية مع تطور التعليم؛ترقية.٢

،التفوق يف جمال اإلسالميةكمدرسة اليت هي   املدرسة الثانوية حبر العلومحتقيق.٣

.العامةاجلوانبو 

  األهداف

.تحسني وفعالية التعلمالنوعية التعليم من خالل رقيةت (١

                                                          
١ Dokumentasi MTs Bahrul Ulum Tahun Pelajaran ٢٠١٦/٢٠١٧.



٥٠

تمع يف التعليماملشاركة رقيةت (٢ .ومسؤولية ا

خصوصاحتفيز املصلحة العامة للحفاظ على إرسال أطفاهلم إىل مواصلة التعليم العايل (٣

  .املدرسةيف 

  الهيكل التنظيمي.٤

٤.١الصورة 

  المدرسة الثانوية بحر العلومهيكل المنظمة 

Ketua Yayasan
Nur Cholis M.

Ketua Komite
Masduki, S.Pd.I

Ketua Madrasah
Moh.Imron Hamzah,M.Pd.I

Bendahara
Hajar Yatin, S.Pd.I

Waka. Kesiswaan
Sulistiyowati

Waka. Kurikulum
Fuad Mustofa, S.Pd

Ka. Perpustakaan
Jayanti Eka Sari, A.Md

Staf TU
Umi Barokah

Pkm. BK
Nur Cholis M.

Pem. Osis
Budiyanto

Pem. Pramuka
Andi Setiawan

Pem. UKS
Nia Neliana

Guru Kelas

Guru Bidang Studi

Peserta Didik



٥١

المعلمون والمربون. ٥

حبر العلوماملدرسة الثانويةيف املربنيو ني املعلمكان عدد ،  ٢٠١٦/٢٠١٧السنةيف  

  :شخصا على النحو التايل١٥بلغت إىل واي كانان

٤.١الجدول 

  ٢٠١٦/٢٢٠١٧واي كانان المدرسة الثانوية بحر العلومالمعلمون في

النمرة اإلسم المدّرس
Pendidikan 

Terakhir

١ Moh. Imron Hamzah, M.Pd.I Akidah ahlak S٢

٢ Hajar Yatin, S.Pd.I Fikih S١

٣ Masduki, S.Pd.I Qur’an Hadits S١

٤ Mustaniroh, S.Pd.I Bahasa Arab S١

٥ Budiyanto, S.Pd.I SKI & PKN. S١

٦ Nur Cholis M BK Ulya

٨ Sulistiyowati SBK S١

٩ Jayanti Eka Sari, A.Md Bahasa Inggris S١

١٠ Andi Setiawan, S.Pd Bahasa Indonesia S١

١١ Nurholis Hafid, S.Pd MTK S١

١٢ Nia Neliana, S.Pd IPA S١

١٣ Muhar Agustin, S.Pd Penjaskes S١

١٤ Fuad Mustofa, S.Pd IPS S١

١٥ Umi Barokah TU SMA

  

                                                          
٢ Dokumentasi MTs Bahrul Ulum Tahun Pelajaran ٢٠١٦/٢٠١٧



٥٢

  عدد المتعلمين. ٦

بلغ٢٠١٦/٢٠١٧واي كانان العام الدراسي محبر العلو املتعلمني يف املدرسة الثانويةو عدد 

إىلميكن أن ينظر لشيئ أظهر منها. طالبة٤٩و طالبا٥٢نيتكون م،١٠١عددهم إىل 

  :اجلدول التايل

٤.٢الجدول 

  ٢٠١٦/٢٠١٧واي كانان المدرسة الثانوية بحر العلومالمتعلمون في

الرقم الفصل
عدد المتعلم

عدد
طالب طالبة

١ I ١٧ ١١ ٢٨
٢ II ٢٢ ١٩ ٤١
٣ III ١٣ ١٩ ٣٢

عدد االجمالي ٥٢ ٤٩ ١٠١

  البنية والتحتية. ٧

  :على النحو التايلاملدرسة الثانوية حبر العلومالبنية التحتية القائمة يف 

  ٤.٣الجدول 

  ٢٠١٦/٢٠١٧واي كانان المدرسة الثانوية بحر العلومفيالبنية والتحتيةحالة 

No Jenis Sarana Prasarana Jml 
Ruang

Kategori Ruangan

Baik
Rusak 
Ringan

Rusak 
Sedang

Rusak 
Berat

١. Ruang Kelas ٣ ٣
٢. Perpustakaan ١ ١
٣. R. Lab. Komputer ١ ١
٤. R. Kepala Madrasah/Wakamad ١ ١
٥. R. Guru ١ ١
٦. R. Tata Usaha ١ ١



٥٣

٧. R. Bimbingan Konseling ١ ١
٨. R. Tempat Ibadah ١ ١
٩. R. UKS ١ ١

١٠. Toilet الطالبdan Guru ٢ ٢
١١. Gudang ١ ١
١٢. R. Sirkulasi -
١٣. Tempat Olahraga ١ ١
١٤. R. OSIS -
١٥. R. Kegiatan Peserta didik -
١٦. R. Pramuka ١ ١

  

  (Display Data)عرض البيانات. ب

فرباير ٦التاريخ يفواي كانانحبر العلوم املدرسة الثانويةيف تنفيذ البحثبدأت 

ا املعلم ومراقبة أنشطة ةاملالحظهي تنفيذ ، مع املرحلة األوىل٢٠١٣ التعلم اليت يقوم 

  . املتعلم

تخطيط األنشطة قبل البحث.١

سبتمرب٧التاريخيفالدراسةأوال عقد ما قبل ة، جيب على الباحثالبحثقبل أجريت 

وقد أجري هذا . ٢٠١٧فرباير١٤-٨التاريخالبحث يفوالقيام املالحظة قبل . ٢٠١٦

دف نقل نية إلجراء البحث  التعلم القراءة بصوت ةاسرتاتيجياإلجرائي بتطبيقالنشاط 

مباشرة الدراسةوأجري .يف عملية تعلم اللغة العربيةلدي التالميذ مهارة القراءةقيةعال لرت 

.لتحديد إمكانية وتوفر املدرسة لتكون مكانا للبحث



٥٤

املدرسة الثانوية حبر العلومبعد احلصول على إذن من مدير املدرسة إلجراء البحث 

مدرسي املواد اليت أجريت مع ةواملقابلKBMمالحظة أنشطة التعلم والتعليم، واي كانان

الذي ج التعلمملعرفة . واي كاناناملدرسة الثانوية حبر العلومفصل السابعالعربيةاللغة

. البحثتنفيذجلعل اجلدوليستخدمه املعلم يف تعليم و 

البحث هو هذهخطة.عملية التعلميف اج اىل خطة توجيه تحيإلجراء البحث،   

)مهارة القراءة ( العربيةاللغة القراءة قيةعال لرت تعلم القراءة بصوتةاسرتاتيجيمشروع

املتحمسو ،املتعلمني، حىت ميكن الطالب يف تعلم القراءة أن يكون أكثر عاطفية، احلماس

  .لتحقيق األهداف التعليمية املتوقعة

اسرتاتيجية القراءة هي تدريس بتطبيقاملعلم الباحث أثناء عملية التعلم مهمة

 عن أهداف التعلم بشكل واضح، شرح املوضوع، وأعطى مثاال على بصوت عال للتعبري

القراءة بشكل صحيح، ومراقبة أنشطة املتعلمني وتقدمي املساعدة للطالب الذين لديهم 

ب عليجي. تقييم املتعلم اختبار القراءةلتعظيم عملية التعلم، وكذلك لصعوبة يف القراءة و 

هناك حاجة املتعلم أن تكون نشطة يف و .عملية التعلماملعلم الباحث أيضا مراقبة املتعلم يف

اللغة العربية كمنسق املعلمالتعلم القراءة بصوت عال، دور ةاسرتاتيجيهذهيف. عملية التعلم

  .مستشارو 

  

  

  



٥٥

  اإلجرائيتنفيذ .٢

جوالت، ويف كل دورة تتكون من ثالثة /دورتنيخمطط اليت ستنفذ يفهذا البحثوكان

، االجرائيمالحظة، االجراءلتنفيذ، ااالجراءاألنشطة تشمل التخطيط كل يف  اجتماعات و 

  .اإلجراءوالتفكري 

دورة األويل  .أ

١٥التاريخاألربعاء، يفيومول األلقاء ( ويتم تنفيذ املرحلة األوىل مع ثالثة اجتماعات 

يف٢٠١٧فرباير ٢٢، لقاء الثاين يوم األربعاء ١٣.١٠حيت ١١.١٠ساعة ٢٠١٧فرباير 

يف٢٠١٧فرباير ٢٧االثنني يوملقاء الثالث ، و١٣.١٠حيت ١١.١٠الساعة

، التنفيذالتخطيط،  :يف كل لقاء ينقسم إىل أربع خطوات)٠٩.٢٠- ٠٨.٠٠الساعة

  .، والتفكريالحظة، واملاإلجراء

التخطيط)١

:ألنشطة مثلوتنفيذ ااعدادإةالباحثأعدتيف هذه املرحلة قبل تنفيذ عملية التعلم   

يف السابع الصفمادة و عن حالةعربية اللغة الدرس املمع ةمناقشةالباحثأوقدت . ١

  .املدرسة الثانوية حبر العلوم

  .وهي مادة القراءةحتديد املواد اليت سيتم تدريسها . ٢

  .القراءةاليت ستطبق يف تعلمةقيوالطر ةاالسرتاتيجيةالباحثحددت . ٣

  (RPP)التنفيذ التعلم خطة ةالباحثجعلت . ٤



٥٦

  للمعلم واملتعلم،الحظةأداة املةالباحثأعدت . ٥

بطاقة اللغة وحتددوهيوسائل اإلعالم الستخدامها يف عملية التدريس ةالباحثحددت . ٦

  .تنفيذ البحثيف سريالسيناريو 

.تعلمالأداة التقييم ةالباحثرتبت. ٧

  تنفيذ اإلجراء) ٢

ملادة املواضيع الفرعيةيف  "بييت"ي ن من موضوع واحد، وهاألوىل تتكو الدورةتنفيذ 

يف . الدرس كل لقاءخصتني منتتكون منعقدت ثالثة اجتماعات "بيت عمي "القراءة 

مالحظةعقداللغة العربيةمعلمأما. بنفسهةالباحثيتدريس هالتنفيذهذا االجتماع فاعل

ا الباحثتعملية التعلم االيت  ا املتعلموعمليةةقوم  وألوضحه كان تطبيق. التعلم اليت تقوم 

:قراءة بصوت عال ميكن وصفها على النحو التايلتعلم الاسرتاتيجية

  النشاط األول .أ

  .السالمةالباحثةاملعلمرأقت، مث لالفصئيسمعا، بقيادة ر بالدعاءيبدأ النشاط األول ) ١

  لطالبإىل ابالتعرف نفسهاملتعلم ةالباحثةاملعلمرحبت ) ٢

  .الطالبحضورة الباحثةاملعلمتشتف) ٣

  .الطالب أن تكون سباقة يف التعلم وتنفيذهاةالباحثةدعو املعلمت) ٤

اليتالتعلم القراءة بصوت عال وشرح املؤشراتةاسرتاتيجيعن ةالباحثةاملعلمشرحت)٥

  املتعلمحتقيقهاميكن



٥٧

.ليت ينبغي حتقيقهاأهداف التعلم اةالباحثةاملعلمتشرح)٦

  األنشطة األساسية .ب

  :مراقبة 

بيت "القراءة نهي مادة ععن موضوع اليوم مطابقة احلديث ةالباحثةاملعلمتقدم) ١

  .مرتبحىت يكونويرتب جلوس املتعلم "عمي

."بيت عمي"مادة القراءةوإعطاء أمثلة القراءة بصوت على ةالباحثةاملعلمتشرح) ٢

  ،من الطالب لتقليد ذلك بصوت عالتمث طلبأوالالقراءةالنصةالباحثةلماملعقرأت ) ٣

  معابالدقة" بيت عمي"عناملادةمحاسة،و 

  :التجربة

. دلاببالتلفصل اأمام القراءة نصنالطالب قراءة بصوت عال عةالباحثةاملعلمأمرت) ٤

  .ةصحيحبال"بيت عمي"موضوع عن

  بيت"موضوع عنفصلالأمامقرأ بصوت عال يصديقه الذي إىل اآلخراملتعلماستمع) ٥

  .ةالصحيحب"عمي

:الزميلة

.مسموعةاليت تتوافق مع الصوت الذي ةالكلم) مع األدوات اليدوية(يدلاالستماع ) ٦

:التواصل

.التعلم اليت نفذت، وتعكس املتعلم على األنشطةةالباحثةمع توجيه املعلم) ٧

  نهايةالالنشاط  .ج



٥٨

  .من قبل الطالبئتهاعما مل تفهم كيفية قرامادة القراءةةالباحثةاملعلمألتس. ١

  .مت دراستهاالذياملواد األساسيةةالباحثةاملعلمتخلص. ٢

  .وينتهي مع التحيةالدعاءالطالب لقراءة ة إيلالباحثةاملعلمدعو ت.٣

  

  مالحظة اإلجرائي دورة األولي. ٣

القراءة بصوت عال من قبل املعلمةراقبة لتنفيذ اسرتاتيجيأما بالنسبة إىل احلصول امل

  :يف الدورة األوىل على النحو التايل

.املعلم ماهرة يف تقدمي املواد عن طريق تطبيق اسرتاتيجية القراءة بصوت عال. ١

مل تكن قادرة على شرط الفصل الدراسية، ولكن يف ة الباحثةاملعلماألول ويف. ٢

حالة الفصلعلى تلطيف ةقادر تكانة  الباحثةاملعلمالثالث من االجتماع الثاين و 

  .واتية ومركزةمباملواد تسليم يتم حىت

  :ملتعلم يف التعلم هي كما يلياظروفلاحلصول على املالحظة 

.شرح املادةة الباحثةاملعلمهناك ثالثة أشخاص ال تركز على االستماع . ١

  .التعلمعنديتحادثوناملتعلمني ثالثةهناك . ٢

  

  انعكاس مع اإلجراء دور األول. ٤

نفذت . اإلجراءات يف دورة واحدةعمليةهو تقييما البحث يف هذاملقصودالتفكري

 .ثانيةالاملتعاون، ومن مث ميكن استخدامها كأساس إلجراء دورة و ةباحثالمعأنشطة التفكري 

بناء على . األوىلدورةقبات يفواملتعاون األمور اليت تتحول إىل مشاكل أو عةالباحثحبثت 



٥٩

عقبات أو الىت تكونعليها األشياء يتحصلواملتعاون ةواملناقشات من الباحثاملالحظات

  : قيود على أعمال الدورة األوىل، وهي

املتعلمنيإزعاجعلي ترغبو الرتكيز غريال يزال هناك املتعلمني الذين لديهم دردشة،   .أ

.مزعجا تعلم القراءة يصبح ، حىت أن الرتكيز يفاآلخرين

غري واضح بطاقةالكتابة على حد األقصي ألنبطاقة اللغة إعداد وسائلمل يكن   .ب

. حىت يكون املتعلم صعبة يف قرائتها

  .تتفق مع اهلدف املراد احلصول عليها من البحث اإلجرائيملقيمة املتعلم  .ج

، لذلك حيتاج إىل حتسني، والذي نقصانهكثرية   األوىل ال تزالدورةيفاإلجرائيتنفيذ 

ا يرجي يف نطق احلروف اجلانب السلس للقراءة، الطالقة معيف الدورة الثانية ميكن زياد

اخلطوات لتحسني تنفيذ املخطط هلالذالك . ، وعالمات الرتقيم، وليس وقف)املخرج ( 

  .األنشطة اليت نفذت يف الدورة الثانية

  :ي لقادم هناك بعض األمور اليت حتتاج إىل حتسني، وهللتخطيط يف االجتماع ا

  .فصلط الو شر متوجيه املتعلم وقادرة على جيب املريب. ١

عرفة مدى ملاملتعلم بالتعاون بني املتعلمني مععلى التغذية الراجعة من املعلماحلاجة. ٢

  .مفهم كيفية قراءال

  .شاملةقراءة املتعلم التوجيه رقيةت. ٣

  



٦٠

  لثانيةدورة ا. ب

ا اجتماعني      االجتماع األول ليوم ( تنفيذ املرحلة الثانية من األنشطة اليت تقوم 

يف كل لقاء ) ٢٠١٧فرباير، ٣اجلمعة يومواالجتماع الثاين يف٢٠١٧فرباير، ١االربعاء 

  .، والتفكريالحظة، والعمل، واملالتنفيذالتخطيط،  :ينقسم إىل أربع خطوات

  التخطيط. ١

:وتنفيذ األنشطة مثلاعدادإةالباحثأعدتهذه املرحلة قبل تنفيذ عملية التعلم يف   

املدرسة يف السابع الصفمادة و عن حالةعربية اللغة الدرس املمع ةمناقشةالباحثأوقدت . أ

  .الثانوية حبر العلوم

  .وهي مادة القراءةحتديد املواد اليت سيتم تدريسها . ب

  .القراءةاليت ستطبق يف تعلمةقيوالطر ةتيجياالسرتاةالباحثحددت . ج

  (RPP)خطة التنفيذ التعلم ةالباحثجعلت . د

  للمعلم واملتعلم،الحظةأداة املةالباحثأعدت . ه

بطاقة اللغة وحتددوهيوسائل اإلعالم الستخدامها يف عملية التدريس ةالباحثحددت . و

  .تنفيذ البحثيف سريالسيناريو 

.تعلمالأداة التقييم ةالباحثرتبت. ز

  تنفيذ عمل دورة الثانية. ٢

  لالنشاط األو  .أ



٦١

.السالمةالباحثةاملعلمرأقت، مث لالفصئيسمعا، بقيادة ر بالدعاءيبدأ النشاط األول ) ١

  .لطالبإىل ابالتعرف نفسهاملتعلم ةالباحثةاملعلمرحبت ) ٢

  .الطالبحضورة الباحثةاملعلمتشتف) ٣

اليتالتعلم القراءة بصوت عال وشرح املؤشراتةاسرتاتيجيعن ةالباحثةعلماملشرحت) ٤

  .املتعلمحتقيقهاميكن

  األنشطة األساسية .ب

  :مراقبة 

بيت "القراءة نهي مادة ععن موضوع اليوم مطابقة احلديث ةالباحثةاملعلمتقدم) ١

  .مرتبحىت يكونويرتب جلوس املتعلم "عمي

."َأْعَضاُء ُاْسَرِتيْ "مادة القراءةوإعطاء أمثلة القراءة بصوت على ةالباحثةاملعلمتشرح) ٢

  ،من الطالب لتقليد ذلك بصوت عالتمث طلبأوالالقراءةالنصةالباحثةاملعلمقرأت ) ٣

  .معابالدقة" َأْعَضاُء ُاْسَرِتيْ "عناملادةمحاسة،و 

  :التجربة

. دلاببالتلفصل اأمام القراءة نصنءة بصوت عال عالطالب قراةالباحثةاملعلمأمرت) ٤

  .ةصحيحبال"َأْعَضاُء ُاْسَرِتيْ "موضوع عن

"موضوع عنفصلالأمامقرأ بصوت عال يإىل صديقه الذي اآلخراملتعلماستمع) ٥

  .ةالصحيحب"َأْعَضاُء ُاْسَرِتيْ 

:الزميلة

.مسموعةتتوافق مع الصوت الذي اليتةالكلم) مع األدوات اليدوية(يدلاالستماع ) ٦



٦٢

:التواصل

.التعلم اليت نفذت، وتعكس املتعلم على األنشطةةالباحثةمع توجيه املعلم) ٧

.أو مل تشارك بنشاطناقصةاملتعلم الذيإىلعلماملحتفيز ) ٨

  نهايةالالنشاط  .ج

  .الطالبمن قبلئتهاعما مل تفهم كيفية قرامادة القراءةةالباحثةاملعلمسألت. ١

  .مت دراستهاالذياملواد األساسيةةالباحثةاملعلمتخلص. ٢

  .وينتهي مع التحيةالدعاءالطالب لقراءة ة إيلالباحثةاملعلمدعو ت.٣

  لثانيةمالحظة اإلجرائي دورة ا. ٣

.من قبل املعلمعايلالصوت الالقراءة بةاحلصول املراقبة لتنفيذ اسرتاتيجي .أ

من تقدمي املواد من خالل تطبيق القراءةةثانية من الدراسة، متكن الباحثيف املرحلة ال) ١

  .بصوت عال مع اسرتاتيجية جيدة

.واتية ومركزةمباملواد تسليم يتم حىتحالة الفصلعلى تلطيفاملعلم قادر ) ٢

  .احلصول على املالحظة للمتعلم يف الظروف التعليمية .ب

قراءة الوتعلم كيفية قراءة اللغة العربية من خالل تركز مجيع الطالب على االستماع ) ١

  .عايلالصوت الب

يشرح املادة مع اسرتاتيجية التنفيذ من و مجيع املتعلمني يف االستماع إىل املعلم حذر) ٢

  .عايلالصوت الالقراءة ب
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  لثانيةانعكاس مع اإلجراء دور ا. ٤

أنشطة  .ت يف دورة واحدةالتفكري يف السؤال يف هذه الدراسة هو تقييم اإلجراءا    

واملتعاون األمور اليت تتحول إىل مشاكل ةالباحثتناقش. مع املتعاونةباحثالالتأمل أجراها 

واملتعاونةمن الباحثةواملناقشةوبناء على املالحظ.أو عقبات أمام تنفيذ هذه الدورة الثانية

:الثانية، وهياليت حصل عليها األشياء اليت تشكل عائقا أو عقبة يف الدورة

ال يزال هناك املتعلم الذي يتحدث وال تركز حىت يتسىن للرتكيز يف تعلم القراءة يصبح  .أ

  .ضعف

استخدام يفحىت يتمكن الطالب فقطحد األقصيبطاقة اللغة إعداد وسائلمل يكن . ب

  .الكتب املطبوعة

ل على مهارات اسرتاتيجية القراءة بصوت عابتطبيقانعكاس على تنفيذ التعلم     

( نطق احلروف مؤشر الطالقة يف القراءة يف االجتماع األول لعمل دورة الثانية، معروفة 

وميكن القول يف هذا . املتعلم قادر على نطق النص العريب بطالقة وبشكل صحيح) املخرج 

  .قراءة أيضاالاملؤشر أن املتعلم ميكن 

وميكن . على قراءة بطالقة ليس وقفونقراءة ، والطالب قادر اللطالقة املؤشرأما     

ولكن املتعلم ال تزال حباجة اىل .قد قرأ جيداالقول أن مؤشر الطالقة القراءة من املتعلم

  .ةالعربياللغة االستمرار يف ممارسة القراءة تعويد أساسا لقراءة النص 
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اءة مع مؤشر التجويد أو إيقاع احلق، واملتعلم قادر متاما على القر يف ذلك، وبعد     

وميكن القول أنه يف هذا املؤشر، ال يزالون الطالب يسعون لضبط .التجويد الصحيح

  .التجويد عند القراءة ملعرفة ما يعنيه

دقة الرتقيم، واملتعلمني قادر على قراءة باستخدام عالمات الرتقيم هياآلخرةمؤشر     

ند فاصلة أو نقطة وغريها من كان الرتقيم يف النص العريب الواضح بالفعل إما ع .املناسبة

.قراءة جيدا بصوت عالالوميكن القول يف هذا املؤشر أن املتعلم ميكن . عالمات الرتقيم

  

  تحليل البيانات ومناقشة النتائج البحث. ج

تحلل البيانات اليت مت احلصول عليها عن طريق سةالرابع، فإن الكاتببابيف ال  

دف واي كاناناملدرسة الثانوية حبر العلومتوثيق يف املالحظة واملقابلة واالختبار وال ، وذلك 

  .الكاتبقد قدم منها الذي صحة الإثبات واختبار 

نتائج االختبار وبدون تشملةالباحثالبحث اإلجرائي الىت وصفتوكانت نتائج   

رقية كشف االختبار البحث الشفوي ت. .اختبار، سواء يف الدورة األوىل والدورة الثانية

نظام . قراءة بصوت عال اليت قدمت يف شكل البيانات الكميةالاسرتاتيجية بمهارات القراءة 

قراءة بصوت عال الاسرتاتيجية بمهارات اللغة العربية ترقية يفعرض البيانات نتائج االختبار

يف الدورة األوىل والدورة الثانية يف شكل األرقام املقدمة يف شكل جدول، مث وصفت وحتليلها 

  .استنادا إىل اجلدول

املواد اليت يتم تدريسها ). دقيقة٤٠× ٢(االجتماع ٣قام بتنفيذ الدورة األوىل يف   

٣وتنفيذ املرحلة الثانية املنفذة يف اجتماع . اليت مت تكييفها وفقا ألداة البحث"البيت"عن 
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ييفها وفقا ألداة اليت كما مت تك"االسرة"عناملواد اليت يتم تدريسها )دقيقة٤٠× ٢(× 

.ذلك، للبيانات عدم اختبار قدمت يف شكل سلسلة من اجلمل الوصفيةوبعد. البحث

وتشمل البيانات بدون اختبار املقدمة يف الدورة األوىل والدورة الثانية املالحظة واملقابالت 

  .والوثائق

نتائج اإلجرائي يف الدورة األوىل.١

أجراها الباحثة يف الدورة األوىل من هذا اإلجراء، وتعلم )مراقبة ( من نتيجة املراقبة    

اسرتاتيجية القراءة بصوت عال لرتقية الكفاءة القراءة باستخدام طريقة املثقاب يدل على منط 

املتعلم ال يزال أقل بكثري . التدريس قيد التشغيل بالفعل ولكن ليس إىل أقصى حد ممكن

بل هو أيضا دليل على عدم . ائج االختبار للطالبيعرف القراءة، فمن الواضح من قراءة نت

النجاح يف تعلم مهارة القراءة جيدة فيما يتعلق جبوانب الطالقة، سالسة، دقة التجويد والدقة 

ألن هناك طالب الذي ليست خبطرية، وشعرت التشبع أثناء .اجلوانب عالمات الرتقيم

  .عملية التعلم

قراءة بصوت عال يف الدورة التنفيذ االسرتاتيجية بالقراءة ةمهار اإلجراء مننتيجة أما 

:ميكن أن يستدل على ذلك من قيمة يف اجلدول أدناهاالجراءاألوىل من 
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٤.٤الجدول 

المدرسة الثانوية بحر العلوممعارة القراءة لدي التالميذ الصف السابع فينتيجة

٢٠١٦/٢٠١٧وايكانان 

No Nama siswa
Master 

Learning
Indikator Jumlah Skor

١ ٢ ٣ ٤ Skor Ket.

١.
Abdul Rohman 
Sidiq

٧٥ ١٨ ١٩ ١٨ ٢٠ ٧٥ تام

٢. Ahmad Ihwanudin ٧٥ ١٥ ١٦ ١٦ ١٨ ٦٥ غیر تام
٣. Ahmad Mutaqin ٧٥ ١٩ ١٧ ٢١ ٢٠ ٧٧ تام
٤. Ahmad Nur Hanan ٧٥ ٢٠ ١٥ ١٧ ١٩ ٧١ غیر تام
٥. Ahmad Romadon ٧٥ ١٨ ١٩ ١٨ ٢٠ ٧٥ تام
٦. Albi Amzani ٧٥ ١٥ ١٤ ١٦ ١٥ ٦٠ غیر تام
٧. Anita Agustin ٧٥ ١٨ ٢٠ ١٧ ٢٠ ٧٥ تام
٨. Arian Wijaya ٧٥ ١٥ ١٣ ١٤ ١٥ ٥٧ غیر تام
٩. Arya Samudra ٧٥ ١٧ ١٥ ١٧ ١٦ ٦٥ غیر تام

١٠.
Bambang 
Eko A.

٧٥
٢٠ ١٧ ٢٠ ١٩ ٧٦ تام

١١. Deva Saputra ٧٥ ٢٠ ١٧ ١٩ ٢١ ٧٧ تام
١٢. Didin Hidayat ٧٥ ١٤ ١٣ ١٥ ١٥ ٥٧ غیر تام
١٣. Eko Waluyo ٧٥ ١٣ ١٦ ١٥ ١٤ ٥٨ غیر تام
١٤. Elza Aprianti ٧٥ ٢١ ١٨ ١٩ ٢٠ ٧٨ تام
١٥. Ja’far Mubarok ٧٥ ٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٢ ٨٨ تام
١٦. Khasanah ٧٥ ٢١ ١٩ ٢٠ ١٩ ٧٩ تام
١٧. M. Ali Mahfud ٧٥ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٨٠ تام

١٨.
Nafisatul 
Mudawamah

٧٥
٢٠ ١٧ ٢٠ ١٩ ٧٦ تام

١٩. Nikmatul Janah ٧٥ ١٨ ٢٠ ١٩ ١٨ ٧٥ تام
٢٠. Robiatul Elmalia ٧٥ ١٧ ١٥ ١٥ ١٥ ٦٢ غیر تام
٢١. Romayanti ٧٥ ١٩ ٢٠ ١٩ ٢٠ ٧٨ تام
٢٢. Soni Irawan ٧٥ ١٤ ١٤ ١٥ ١٣ ٥٦ غیر تام
٢٣. Tukman Hadi ٧٥ ١٣ ١٢ ١٢ ١٤ ٥١ غیر تام
٢٤. Umi Septiani ٧٥ ٢٠ ١٨ ١٩ ٢١ ٧٨ تام
٢٥. Vitri Nur Vadilah ٧٥ ١٧ ١٧ ١٨ ١٨ ٧٠ غیر تام
٢٦. Wira Yudha ٧٥ ١٣ ١٣ ١٤ ١٥ ٥٥ غیر تام
٢٧. Wulan Istiarini ٧٥ ١٩ ٢٠ ١٧ ١٩ ٧٥ تام
٢٨. Zahra Auliya ٧٥ ١٣ ١٣ ١٣ ١٤ ٥٣ غیر تام

قراءة يف دورة األويل لدي التالميذ الصف السابع قائمة نتائج االختبار مهارة ال: املصدر 

  .املدرسة الثانوية حبر العلوم وايكانانيف 
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  :البيان

  )املخرج ( يف نطق احلروفالطالقة . ١

  نوعية القراءة،. ٢

  دقة التجويد،. ٣

  .الرتقيمعالمة دقة . ٤

٤.٥الجدول 

المدرسة صف السابع فياالختبار مهارة القراءة لدي التالميذ النتيجةخالصة ونسبة 

٢٠١٦/٢٠١٧واي كانان الثانوية بحر العلوم

النمرة البيان Data Awal Siklus I

١. تام ١٠ الطالب (٣٦%) ١٥ (%٥٣,٥٧)الطالب

٢. غري تام ١٨ (%٦٤)الطالب ١٣ (%٤٦,٤٣)الطالب

حاصل ٢٨ (%١٠٠)الطالب ٢٨ (%١٠٠)الطالب

  :نسبة الصيغة

P = FN	 x	١٠٠%

  :البيان

F=رتدد السعي إىل حتقيق إجنازاتهال  

N =Number of cases   ) رتدد أو كثرة األفراد العدد(  

  P =٣أرقام العرض

                                                          
٣ Anas Sudjiono, Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, ١٩٩٦), h. ٤٣.
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ترقية ا أن نرى تطوروبناء على االستحواذ على املرحلة األوىل من العمل أعاله، ميكنن

بعد قراءة بصوت عال طالب٥يف قيمة مهارات القراءة لدى املتعلم مع قيمة كاملة زيادة

% )٤٦،٤٣( طالبا١٣، مرقمة غري مكتملة % )٥٣،٥٧(طالبا١٥بلغ اسرتاتيجية 

وماملدرسة الثانوية حبر العلوهكذا ميكن أن نرى أن مهارات القراءة لدى طلبة الصف السابع 

القراءةقبل تنفيذ اسرتاجيةمقارنة معيف الدورة األوىل %١٧،٥٧واي كانان، زيادة

  :عايلالصوت الب

وبناء على نتائج الدورة األوىل من هذا التفكري، أن مهارات القراءة لدى املتعلم يف 

هو مل حتقق النجاح الذي وضع، الذي واي كاناناملدرسة الثانوية حبر العلومالصف السابع 

تكن قادرة على إثبات املهارات مبا يف ذلك مل وميكن تصنيفها . من عدد املتعلمني٪٨٥

( نطق احلروف جوانب الطالقةإما منالقراءة بصوت عال قيةلرت ةتنفيذ اسرتاتيجيبقراءة  ال

ولذلك، تطبيق .القراءة والدقة التجويد والدقة يف عالمات الرتقيم، وطالقة)املخرج 

  . ةقراءة بصوت عال ينبغي مواصلة يف الدورة الثانيالاسرتاتيجية

دورة األول، اإلجراءهو متابعةالثانيةدورة الثانية اإلجراءيف دورة اإلجراءنتيجة

أهداف التعلم حيتوترتكز هذه اإلجراءات إىل جعل الطالب أكثر نشاطا يف عملية التعلم 

نتائج . يسري باجليدمنط التعلم هو . حقق خريالتعزيز الكفاءة القراءة من املتعلم ميكن أن يت

قراءة املتعلمني قد بدأت بشكل جيد وسلس على الرغم أنه ال تزال هناك بعض الطالب 

وبناء على نتائج الدورة الثانية توضيح .القراءةمهارةالذين ال يستوفون املهارات مؤشر
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الذين بلغوا مؤشر مهارات مهارات القراءة لدى الطالب، مع معايري كم عدد املتعلمني 

االجراء ونتيجة . القراءة، وكذلك كم عدد املتعلمني الذين مل يبلغوا مؤشر مهارات القراءة

  :يتضح من القيمة يف اجلدول أدناهأن قراءة بصوت عال ميكن التنفيذ اسرتاتيجية بلقراءة ا

٤.٦الجدول 

المدرسة الثانوية بحر فياالختبار مهارة القراءة لدي التالميذ الصف السابعنتيجة

واي كانان في دورة الثانيةالعلوم

No Nama siswa
Master 

Learning
Indikator Jumlah Skor

١ ٢ ٣ ٤ Skor Ket.

١.
Abdul Rohman 
Sidiq

٧٥ ١٨ ٢٠ ١٩ ٢٠ ٧٧ تام

٢. Ahmad Ihwanudin ٧٥ ٢٠ ١٩ ٢٠ ١٩ ٧٨ تام
٣. Ahmad Mutaqin ٧٥ ٢٠ ٢١ ١٩ ٢١ ٨١ امت
٤. Ahmad Nur Hanan ٧٥ ٢٢ ٢٩ ٢٠ ١٩ ٨٠ تام
٥. Ahmad Romadon ٧٥ ١٩ ١٩ ١٨ ٢٠ ٧٦ تام
٦. Albi Amzani ٧٥ ١٩ ١٨ ١٨ ٢٠ ٧٥ تام
٧. Anita Agustin ٧٥ ١٨ ٢٠ ١٩ ٢٠ ٧٧ تام
٨. Arian Wijaya ٧٥ ١٩ ١٩ ١٨ ١٩ ٧٥ تام
٩. Arya Samudra ٧٥ ١٧ ١٦ ١٦ ١٨ ٦٧ غري تام

١٠.
Bambang 
Eko A.

٧٥
١٩ ٢٠ ٢٠ ١٩ ٧٨ تام

١١. Deva Saputra ٧٥ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٠ ٨٠ تام
١٢. Didin Hidayat ٧٥ ١٤ ١٥ ١٦ ١٥ ٦٠ غیر تام
١٣. Eko Waluyo ٧٥ ١٨ ١٩ ٢٠ ١٩ ٧٦ تام
١٤. Elza Aprianti ٧٥ ٢٠ ٢١ ١٩ ٢٠ ٨٠ تام
١٥. Ja’far Mubarok ٧٥ ٢٣ ٢٣ ٢٢ ٢١ ٨٩ تام
١٦. Khasanah ٧٥ ١٩ ٢٠ ١٩ ٢٠ ٧٨ تام
١٧. M. Ali Mahfud ٧٥ ٢٢ ٢٠ ٢٠ ٢١ ٨٣ تام

١٨.
Nafisatul 
Mudawamah

٧٥
١٩ ٢٠ ٢٠ ٢١ ٨٠ تام

١٩. Nikmatul Janah ٧٥ ١٨ ٢١ ٢٠ ٢٠ ٨٠ تام
٢٠. Robiatul Elmalia ٧٥ ٢٠ ١٨ ١٩ ١٨ ٧٥ تام
٢١. Romayanti ٧٥ ٢٠ ٢١ ١٩ ٢١ ٨١ تام
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٢٢. Soni Irawan ٧٥ ١٩ ١٩ ١٨ ١٩ ٧٥ تام
٢٣. Tukman Hadi ٧٥ ١٧ ١٦ ١٧ ١٥ ٦٥ غیر تام
٢٤. Umi Septiani ٧٥ ٢٠ ٢٢ ٢١ ٢١ ٨٤ تام
٢٥. Vitri Nur Vadilah ٧٥ ١٩ ١٨ ٢٠ ١٩ ٧٦ تام
٢٦. Wira Yudha ٧٥ ١٨ ٢٠ ١٩ ٢٠ ٧٧ تام
٢٧. Wulan Istiarini ٧٥ ١٨ ٢٠ ٢٠ ١٨ ٧٦ تام
٢٨. Zahra Auliya ٧٥ ١٦ ١٧ ١٦ ١٨ ٦٧ غیر تام

قائمة نتائج االختبار مهارة القراءة يف دورة الثانية لدي التالميذ الصف السابع : املصدر 

  املدرسة الثانوية حبر العلوم وايكانانيف 

  :البيان

  )املخرج ( يف نطق احلروفالطالقة . ١

  نوعية القراءة،. ٢

  دقة التجويد،. ٣

  الرتقيمعالمة دقة . ٤

٤.٧الجدول 

المدرسة الثانوية االختبار مهارة القراءة لدي التالميذ الصف السابع فينتيجةة خالص

وايكانانبحر العلوم

النمرة البيان Data Awal Siklus I Siklus II

١. تام ١٠ (%٣٦)الطالب ١٥ (%٥٣,٥٧)الطالب ٢٤ (%٨٥,٧١)الطالب

٢. تامغري  ١٨ (%٦٤)الطالب ١٣ (%٤٦,٤٣)الطالب ٤ (%١٤,٢٩)الطالب

حاصل ٢٨ (%١٠٠)الطالب ٢٨ (%١٠٠)الطالب ٢٨ (%١٠٠)الطالب

  :نسبة الصيغة

P = FN	 x	١٠٠%

  :البيان
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F=رتدد السعي إىل حتقيق إجنازاتهال  

N =Number of cases   ) رتدد أو كثرة األفراد العدد(  

  P =٤أرقام العرض

ه، فإنه ميكن أن ينظر إىل أن مهارات القراءة وبناء على نتائج الدورة الثانية من أعال  

١٥من % ) ٨٥،٧١( طالبا ٢٤لتكون طالب٩زيادتمع قيمة كاملة التالميذلدى 

وهكذا ميكن % ) ١٤،٢٩( طالب ٤كاملة، تصل إىل   مل يكنواليت . األويلطالبا يف دورة 

انوية حبر العلوم واي  املدرسة الثالسابع يف أن نرى أن مهارات القراءة لدى طلبة الصف

. يف الدورة األوىل للبيانات األولية٪١٧،٥٧يف الدورة الثانية و% )٣٢،١٤( زادت كانان

.٪٤٩.٧١ترتقيحىت الدورة الثانية األويلالبياناتأما من 
  

البحث.٣

هذا النقاش وصفا وشرحا لنتائج البحث والعمل الفصول الدراسية اليت أجراها     

املدرسة الثانوية حبر يف مدرس اللغة العربية الصف السابع ة و تعاون بني الباحثالمع ةباحثال

قشت يف مناقشة أمر ذي صلة نواملسائل اليت S.Pd.I،مستنريةالسيدة وهيالعلوم واي كانان

  .مع البحث

م إسرتاتيجية القراءة بصوت عال، استخدباالتعلم ة هياإلجراءات اليت اختذت الباحث    

التأكيد هذه الدروس على .القراءة من الطالب يف دروس اللغة العربيةمهارةرقيةدف ت

وقد مت هذا اإلجراء .والدقة يف عالمات الرتقيم،القراءة، الدقة التجويدالطالقة،نطق احلرف

  .اجتماعات٣حتتاجيف دورتني اليت 
                                                          

٤ Ibid.
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. لمتعلملةالقراءمهارةدورة هناك زيادة نتائج اختبارتنفيذ البحث يف كليف     

املدرسة الثانوية يف طالب الصف السابع كانمهارات القراءة  األويلبياناتالواستنادا إىل 

، األويل والثاين، وكذلك البيانات بعد دورةاالجراءاحلصول عليها قبل حبر العلوم واي كانان

:وميكن أن يدل على اجلدول أدناه

٤.٨الجدول 

المدرسة الثانوية بحر ي التالميذ الصف السابع فياالختبار مهارة القراءة لدنتيجة

واي كانان قبل الدورة، دورة األولي ودورة الثانيةالعلوم

نمرة أسماء التالميذ Master 
Learning

النتيجة
Pra 

Siklus
Siklus I Siklus II

١ Abdul Rohman Sidiq ٧٥ ٧٥ ٧٥ ٧٧
٢ Ahmad Ihwanudin ٧٥ ٦٠ ٦٥ ٧٨
٣ Ahmad Mutaqin ٧٥ ٦٥ ٧٧ ٨١
٤ Ahmad Nur Hanan ٧٥ ٧٥ ٧١ ٨٠
٥ Ahmad Romadon ٧٥ ٧٥ ٧٥ ٧٦
٦ Albi Amzani ٧٥ ٦٠ ٦٠ ٧٥
٧ Anita Agustin ٧٥ ٥٥ ٧٥ ٧٧
٨ Arian Wijaya ٧٥ ٥٠ ٥٧ ٧٥
٩ Arya Samudra ٧٥ ٦٥ ٦٥ ٦٧
١٠ Bambang Eko A. ٧٥ ٤٥ ٧٦ ٧٨
١١ Deva Saputra ٧٥ ٧٥ ٧٧ ٨٠
١٢ Didin Hidayat ٧٥ ٥٥ ٥٧ ٦٠
١٣ Eko Waluyo ٧٥ ٦٠ ٥٨ ٧٦
١٤ Elza Aprianti ٧٥ ٧٥ ٧٨ ٨٠
١٥ Ja’far Mubarok ٧٥ ٨٠ ٨٨ ٨٩
١٦ Khasanah ٧٥ ٤٠ ٧٩ ٧٨
١٧ M. Ali Mahfud ٧٥ ٨٠ ٨٠ ٨٣
١٨ Nafisatul Mudawamah ٧٥ ٦٥ ٧٦ ٨٠
١٩ Nikmatul Janah ٧٥ ٧٥ ٧٥ ٨٠
٢٠ Robiatul Elmalia ٧٥ ٦٥ ٦٢ ٧٥
٢١ Romayanti ٧٥ ٦٥ ٧٨ ٨١
٢٢ Soni Irawan ٧٥ ٥٠ ٥٦ ٧٥
٢٣ Tukman Hadi ٧٥ ٤٥ ٥١ ٦٥
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٢٤ Umi Septiani ٧٥ ٧٥ ٧٨ ٨٤
٢٥ Vitri Nur Vadilah ٧٥ ٦٥ ٧٠ ٧٦
٢٦ Wira Yudha ٧٥ ٤٠ ٥٥ ٧٧
٢٧ Wulan Istiarini ٧٥ ٧٥ ٧٥ ٧٦
٢٨ Zahra Auliya ٧٥ ٥٠ ٥٣ ٦٧

٤.٩الجدول 

المدرسة الثانوية االختبار مهارة القراءة لدي التالميذ الصف السابع فينتيجةخالصة 

واي كانانبحر العلوم

النمرة البيان Data Awal Siklus I Siklus II

١. تام ١٠ (%٣٦)الطالب ١٥ (%٥٣,٥٧)الطالب ٢٤ (%٨٥,٧١)الطالب

٢. تامغري  ١٨ (%٦٤)الطالب ١٣ بالطال (٤٦,٤٣%) ٤ (%١٤,٢٩)الطالب

Jumlah ٢٨ (%١٠٠)الطالب ٢٨ (%١٠٠)الطالب ٢٨ (%١٠٠)الطالب

  ٤.٢الصورة 

االختبار مهارة القراءة اللغة العربية لدي التالميذ الصف السابع فينتيجةالرسم البياني

  .الثانيةواي كانان في البيانات األولي، دورة األولي، ودورةالمدرسة الثانوية بحر العلوم
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القراءة بصوت ةوبناء على الرسم البياين أعاله ميكن مالحظة أن قبل تنفيذ اسرتاتيجي

مت % ) ٣٦( طالبا١٠ك كان هنا  طالبا٢٨من التالميذعال مهارات القراءة لدى 

قراءة بصوت عال يف الةاسرتاتيجيتنفيذبعدمث. كملتمل ي% ) ٦٤( طالبا١٨االنتهاء، و 

١٣كمل تا، والذي مل يكملو الذين أ% )٥٣،٥٧( طالبا ١٥األوىل، كان هناك الدورة

نتهاء مت اال% ) ٨٥،٧١( طالبا ٢٤الثانية، كان هناك الدورةمث يف % ) ٤٦،٤٣( طالبا 

مع تنفيذ اسرتاتيجية %٤٩،٧١وهذا هو بزيادة % ) ١٤،٢٩( طالب ٤وغري مكتملة 

  .القراءةةالقراءة بصوت عال يف مهار 

لمتعلم الصف السابع لالقراءة ة، ميكن القول أن مهار املوجودةواستنادا إىل البيانات 

طالبا١٠، طالبا٢٨ن وهي مهامحقق اكتمال املدرسة الثانوية حبر العلوم واي كانانيف 

تنفيذ برتقيالقراءة ميكن أن يةوهكذا ميكن القول أن مهار . طالبا٢٤إىل يتكملونالذين 

  .القراءة بصوت عالةاسرتاتيجي



٧٥

  الباب الخامس

  االختتام

الخالصة  .أ

ليل البيانات ميكن أن خنلص أن مهارة القراءة يقدر علي الرتقية من نتائج البحث وحت

لدي تالميذ الصف READING ALOUD)(جية  القراءة بصوت عال تيباستخدام اسرتا

  . السابع مبدرسة الثانوية حبر العلوم وايكانان

ةالقراءة بصوت عال يف مهار ةقبل تنفيذ اسرتاتيجيالبحثنتائج بميكن أدل على ذلك 

مل الذين ، و % )٣٦( طالبا١٠حصلوا نتاج الكاملةالذين طالبا،٢٨، من املتعلمقراءة ال

اسرتاتيجية القراءة بصوت عال يف تطبيقوبعد.% )٦٤( طالبا ١٨حيصلوا نتاج الكاملة

األوىل، الدورةقراءة املتعلم زادت من البيانات اليت مت احلصول عليها يف هارةالدورة األوىل م

مل حيصلوا الذين ، و % )٥٣،٥٧( طالبا١٥حصلوا نتاج الكاملةالذين طالبا،٢٨من

ةالباحثاستمرتيف الدورة األوىل جناحوبعد % ). ٤٦،٤٣( طالبا ١٣نتاج الكاملة

يف الدورة تكميل النقائصلحصول على نتائج أكثر دقة و لالدورة الثانية إيلاملتعاون و 

حصلوا نتاج الذين ،% )٨٥،٧١( طالبا ٢٤حصل علي الرتقية، ثانية يف الدورة ال. األوىل

ومعناه أن هناك الرتقية % ).١٤،٢٩( طالبا ٤مل حيصلوا نتاج الكاملةالذين الكاملة، و 

  .القراءةةالقراءة بصوت عال يف مهار اسرتاتيجيةبتطبيق % ٤٩،٧١
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اتقتراحاال  .ب

ا الباحثة لتنمية مهارة طلبة الصف السابع وفقا لنتائج اإلجرات هلذا البحث اليت قامت 

مبدرسة الثانوية حبر العلوم وايكانان، وإلمتام اإلجرءات على عملية التعلم فيه، فتقدم الباحثة 

:بعض االقرتاحات كما التايل

على املدرسة إستخدام االسرتاتيجية التعليمية املالئمة يف تعليم اللغة العربية وعلى وجه خاص 

ولتدعوا طلبتها على مشاركة مجيع انشطات وإجرءات التعلم يف الفصل . القراءةملادة مهارة

وعلى املدرسة إلقاء املفردات اليومية إىل . لتكون غرفة التعلم مسرورة عند الطلبة يف التعلم

الطلبة على األكثر ثالث مفردات لكل يوم، لتساعهم يف التعويد على نطق العربية يف 

.حمادثتهم اليومية

ترقية مهارة القراءة اللغة العربية بتطبيق اسرتاتيجية القراءة بصوت عال يف مدرسةكن للمي

  . مجيع الفصول املوجودة يف مدرسة الثانوية حبر العلوم وايكانان

واالسرتاتيجية القراءة بصوت عال من طرائق تعليم اللغة العربية املناسبة لتنمية مهارة الطلبة 

ا تساعدهم على إستيالء مهارة ملشاركة الطليف الكالم بة يف مجيع عمليات التعلم حيث 

.الكالم

االختتام  .ت

احلمد هللا والشكر على نعم اهللا وتوفيقه حىت تقدر الباحثة على امتام هذا البحث 

وهو بعيد عن . فإن اخلطيئة والنسيان يف كتابة هذ البحث واعداده لكثرية مجة. اإلجرءات

  .من اكتساب النقد واالقرتاحات الداعمة لتحسينه يف املستقبلالكمال والتمام فالبد



٧٧

عسى أن يكون هذا البحث نافعا لقراءه ووأخريا تسأل اهللا الباحثة السالمة والعافية 

م يف  ورزقا حالال طّيبا مباركا واسعا جلميع املشتكني الذين بذلو جهدهم ونصف أوقا

وعسى أن يفيد الباحثة هذا الباحث . تمساعدة الباحثة على إمتا هذا البحث اإلجرءا

.آمني يارّب العاملني. خاصة وقارءه عامة
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Sekolah : MTs Bahrul Ulum

Mata Pelajaran : Bahasa Arab

Kelas/ Semester : VII (Tujuh) / ٢

Tema بـَْيِيتْ   :

Ketrampilan : Membaca (Qiro’ah)

Alokasi Waktu : ١ x Pertemuan (١ x ٤٠ menit)

A. KOMPETENSI INTI (KI)

KI-١ Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.

KI-٢ Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya.

KI-٣ Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, 

membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, 

di sekolah dan di tempat bermain.

KI-٤   Mencoba, mengolah, dan   menyaji dalam ranah konkret (menggunakan,

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 

membaca, menghitung, menggambar, dan   mengarang) sesuai dengan yang 

dipelajari  di  sekolah  dan  sumber  lain  yang sama dalam  sudut pandang/teori.

A. KOMPETENSI DASAR
١.١ Membaca nyaring kata, frasa dan atau kalimat dalam wacana tertulis dengan 

tepat.
B. INDIKATOR

١.١.١. Membaca nyaring dengan fasih pengucapan hurufnya.

١.١.٢. Membaca nyaring dengan lancar dan tepat.

١.١.٣. Membaca nyaring dengan intonasi atau irama yang tepat.

١.١.٤. Membaca nyaring dengan menggunakan tanda baca yang tepat.



١.١.٥. Mengidentifikasi bentuk dan tema teks bacaan sederhana secara tepat.

١.١.٦. Memahami teks bacaan dengan benar.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah proses pembelajaran diharapkan:
١. Peserta didik mampu membaca nyaring dengan fasih pengucapan hurufnya.

٢. Peserta didik mampu membaca nyaring dengan lancar dan tepat.

٣. Peserta didik mampu membaca nyaring dengan intonasi atau irama yang tepat.

٤. Peserta didik mampu membaca nyaring dengan menggunakan tanda baca yang 

tepat.

٥. Peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk dan tema teks bacaan sederhana 

secara tepat.

٦. Peserta didik mampu memahami teks bacaan dengan benar.

B. Materi Pembelajaran

الِقَراَءةُ 

يْ بـَْيُت َعمِّ 

ْي رَِشاد        لِلسَّيِِّد تـَْوِفْيق بـَْيٌت  . َوُهَو أُخْو أِىبْ الَكِبْريِ . قيْ ْنِدْي َعمٌّ، ِاْمسُُه السَّيُِّد تـَْوفِ ع. ِامسِْ

ْيلٌ  ٌر َومجَِ َوطَاَبق َويف البَـْيِت طاَبق ُسْفِليّ . سامارِيْنَدا٨٧ِوُهَو ِيفْ َشارِع َكالْيَمايا َرْقُم . َكِبيـْ

َرةٌ أَماَم البَـْيِت َشَجرٌة َكبِ . ُعْلِوي .َوِهَي َشَجرٌِة َمْنَجا َوَوَراَء البَـْيِت َحِديـَْقٌة واِسَعةٌ . يـْ

ْمسَاِعْيل َويـُْوُسُف . ِيفْ الطَاَبَق الُعْلِوّي ُشْرَفٌة وُغَرُف النَّومِ         َوتِْلَك . َوإبـْرَاِهْيموهِدِه الُغَرُف إلِِ

َفٌة َوُمَنظََّمةٌ . ْري بِ اِْبُن َعمِّْى اْلكَ , ِهَي إلْمسَاِعْيل. ُغْرَفُة النَّومِ  ِفيـَْها ِخزَانٌَة َوِسْرَواٌل . ِهَي ُغْرَفٌة َنِظيـْ

َرٌة أَْيًضاِىف . َوَمْلَبٌس َوَسرِيـٌْر َو ِوَساَدةٌ  ِمْنها ُغْرَفُة اجلُُلْوِس َوُغْرَفُت . الطَّابِق الّسْفِلّي ُغَرٌف َكِثيـْ

َذاَكَرِة َوُغْرَفُة اَألْكلِ 
ُ
.َو ُغْرَفُة اَألْكِل َو اْلَمَصّلى َواَحلّمامُ املْكَتِب َو ُغْرَفُة امل



َوَعلى . َو َعَلى اْلِمْنَضَدِة َزْهرِيَّةٌ . َسُة َكَراِسي ُمَنظََّمةٌ ِىف ُغْرَفِة اجلُلْوِس مْنَضَدٌة واِحَدٌة َومخَْ       

َلٌة ِمْثُل َزْهَرُة اْلَوْرَدِة و اْلَيْسِمْنيِ  يـْ
.فـَْوَق اْلِمْنَضَدِة ِمْصَباحٌ وَ . الزَّْهرِيَِّة أَْزهاٌر مجَِ

D. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan : Saintifik
Metode :   Metode Qiroah (membaca)

- Ceramah,
- Drill

Strategi : Reading Aloud

E. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
١. Media

a. Media Visual berupa Kartu Qiro’ah
٢. Sumber Belajar

Buku Bahasa Arab “Buku Siswa Bahasa Arab”

Lks Bahasa Arab

F. Langkah-langkah Pembelajaran

No. Kegiatan Waktu
١. Pendahuluan

a. Guru memberi salam dan berdo’a bersama dipimpin 
oleh ketua kelas.

b. Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan 
diri kepada peserta didik.

c. Guru memeriksa kehadiran peserta didik 
d. Guru mengajak peserta didik untuk proaktif dalam 

pembelajaran yang dilaksanakan.
e. Guru memberi penjelasan tentang cakupan materi yang 

akan dipelajari beserta tujuan pembelajaran yang akan 
dicapai.

f. Guru mempersiapkan media/ alat bantu berupa kartu 
berisikan teks qiroah. 

١٠ menit

٢. Kegiatan Inti 
Mengamati:

١. Guru memberikan wacana sesuai dengan topik 
pembelajaran hari ini dan mengatur tempat duduk 
peserta didik agar semuanya rapih

٢. Guru menjelaskan cara belajar dengan menggunakan 

٣٠ menit



strategi Reading Aloud terhadap keterampilan 
membaca peserta didik

٣. Guru menjelaskan dan memberi contoh membaca 

nyaring materi tentang qiroah بـَْيُت َعميْ 
٤. Guru menyuruh peserta didik membaca nyaring teks 

ujaran tentang  ْبـَْيُت َعمي dengan tepat bersama-sama.

Bereksperimen:
١. Beberapa peserta didik membaca keras teks bacaan di 

depan kelas secara bergantian. tentang tema  ْبـَْيُت َعمي
dengan benar.

٢. Peserta didik lainnya menyimak temannya yang 

membaca nyaring didepan kelas tentang tema   بـَْيُت َعميْ 
yang benar.

Mengasosiasi:
١. Menyimak tunjukan (dengan alat petunjuk) kata yang 

sesuai dengan bunyi yang diperdengarkan.

Mengkomunikasikan:
١. Dengan bimbingan guru, peserta didik merefleksi 

kegiatan pembelajaran guna menggali pengalaman 
belajar yang telah dilakukan

٢. Guru memotivasi peserta didik yang kurang atau belum 
berpartisipasi aktif.

٣. Kegiatan penutup
١. Mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran 

dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara 
bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak 
langsung dari hasil pembelajaran yang telah 
berlangsung

٢. Menutup kegiatan pembelajaran dengan berdo’a 
bersama.

٣. Guru mengucapkan salam kepada para peserta didik 
sebelum keluar kelas dan peserta didik menjawab 
salam.

٥ menit



G. Penilaian

a. Tehnik Penilain : Tes lisan

b. Isntrumen Penilaian 

١. Instrument penilaian sikap 

No. Aspek yang diamati
Hasil Pengamatan

Baik Cukup Kurang

١. Siswa merespon apersepsi yang diberikan 

oleh guru

٢. Siswa mengikuti perintah pendidik 

membaca dan memahami materi

٣. Siswa memusatkan perhatian pada materi 

pembelajaran yang dipelajari

٤. Siswa antusias ketika dijelaskan oleh guru 

tentang materinya dalam bahasa Arab

٥. Keberanian siswa membaca dengan keras 

materi yang dipelajari

٢. Instrument penilaian tes lisan

No Indikator Skors Instrumen aspek yang dinilai

١.
Kefasihan 
pengucapan

huruf (mahraj)

٨٠ - ١٠٠
Membaca dengan sangat jelas, lancar, dan 
menggunakan makhraj dan bunyi yang benar

٧٠ - ٧٩
Membaca dengan jelas, lancar, dan menggunakan 
makhraj dan bunyi yang benar

٦٠ - ٦٩
Membaca dengan cukup jelas, kurang lancar, dan 
menggunakan makhraj dan bunyi yang benar

٥٠ – ٥٩
Membaca dengan kurang jelas, kurang lancar dan 
menggunakan makhraj dan bunyi yang kurang 
benar

٠ – ٤٩
Membaca dengan tidak jelas, kurang lancar dan 
menggunakan makhraj dan bunyi yang kurang 
benar

٢.
Kelancaran
membaca

٨٠ - ١٠٠
Membaca dengan sangat lancar, terang, jelas dan 
tidak tersendat-sendat

٧٠ - ٧٩ Membaca dengan lancar, terang, jelas dan tidak 



tersendat- sendat

٦٠ - ٦٩
Membaca dengan cukup lancar, terang, jelas dan 
tidak tersendat- sendat

٥٠ – ٥٩
Membaca dengan kurang lancar, terang, jelas, 
dan ada satu dua kata yang tersendat- sendat

٠ – ٤٩
Membaca dengan tidak lancar, terang, jelas, dan 
ada satu dua kata yang tersendat- sendat

٣.
Irama yang 

Tepat
(Intonasi)

٨٠ - ١٠٠
Membaca dengan irama, ekspresi serta intonasi 
yang sangat tepat

٧٠ - ٧٩
Membaca dengan irama, ekspresi serta intonasi 
yang tepat

٦٠ - ٦٩
Membaca dengan irama, ekspresi serta intonasi 
yang cukup tepat

٥٠ – ٥٩
Membaca dengan irama, akan tetapi ekspresi 
serta intonasi yang kurang tepat

٠ – ٤٩
Membaca dengan irama, akan tetapi ekspresi 
serta intonasi yang tidak tepat

٤.
Ketepatan
tanda baca

٨٠ - ١٠٠
Membaca dengan pelafalan tanda baca, susunan 
kata yang sangat tepat.

٧٠ - ٧٩
Membaca dengan pelafalan tanda baca, susunan 
kata yang tepat

٦٠ - ٦٩
Membaca dengan pelafalan tanda baca, susunan 
kata yang cukup tepat

٥٠ – ٥٩
Membaca dengan tidak menggunakan pelafalan 
tanda baca serta susunan kata yang kurang tepat.

٠ – ٤٩
Membaca dengan tidak menggunakan pelafalan 
tanda baca serta susunan kata yang tidak tepat.

Keterangan :

٨٠ – ١٠٠ = A : Sangat tuntas

٧٠ – ٧٩ = B : Tuntas

٦٠ – ٦٩  = C : Cukup tuntas

٥٠ – ٥٩  = D : Kurang tuntas

٠ – ٤٩ = E : Tidak tuntas



Bandar lampung, ١٥ Februari ٢٠١٧

Guru Mata Pelajaran Guru Praktek

Mustaniroh, S.Pd.I . Khusnul Karimah

Mengetahui

Kepala Mts Bahrul Ulum

Moh. Imron Hamzah, M.Pd.I



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Sekolah : MTs Bahrul Ulum

Mata Pelajaran : Bahasa Arab

Kelas/ Semester : VII (Tujuh) / ٢

Tema ِمْن يـَْوِميَّاِت اُألْسَرةِ   :

Ketrampilan : Membaca (Qiro’ah)

Alokasi Waktu : ١ x Pertemuan (١ x ٤٠ menit)

A. Kompetensi Inti (KI)

KI-١ Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.

KI-٢ Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya.

KI-٣ Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di sekolah dan di tempat bermain.

KI-٤   Mencoba, mengolah, dan   menyaji dalam ranah konkret (menggunakan,

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 

membaca, menghitung, menggambar, dan   mengarang) sesuai dengan yang 

dipelajari  di  sekolah  dan  sumber  lain  yang sama dalam sudut pandang/teori.

A. KOMPETENSI DASAR
١.١ Membaca nyaring kata, frasa dan atau kalimat dalam wacana tertulis dengan 

tepat.

B. INDIKATOR
١.١.١. Membaca nyaring dengan fasih pengucapan hurufnya.

١.١.٢. Membaca nyaring dengan lancar dan tepat.

١.١.٣. Membaca nyaring dengan intonasi atau irama yang tepat.



١.١.٤. Membaca nyaring dengan menggunakan tanda baca yang tepat.

١.١.٥. Mengidentifikasi bentuk dan tema teks bacaan sederhana secara tepat.

١.١.٦. Memahami teks bacaan dengan benar.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah proses pembelajaran diharapkan peserta didik mampu:
١. Peserta didik  mampu membaca nyaring dengan fasih pengucapan hurufnya.

٢. Peserta didik  mampu membaca nyaring dengan lancar dan tepat.

٣. Peserta didik  mampu membaca nyaring dengan intonasi atau irama yang tepat.

٤. Peserta didik  mampu membaca nyaring dengan menggunakan tanda baca yang 

tepat.

٥. Peserta didik  mampu mengidentifikasi bentuk dan tema teks bacaan sederhana 

secara tepat.

٦. Peserta didik mampu memahami teks bacaan dengan benar.

B. Materi Pembelajaran

الِقَراَءةُ 

َأْعَضاُء ُاْسَرِتيْ 

وتلك وذلك أخيْ . وهذا أْيب وهذه أّميْ . هذا أنا. أسرتى كبريةٌ . هذه صورة أسرتى       

ْي فاُزوق. وهذا جدِّي وهذه جدَّيت. أخيتْ  . ماَالنج٤٥أنا أْسُكُن ْىف شارع باتوبارا . امسِْ

درسِة املتوسِ 
َ
.ماالنج١اْحلُكْوِميَِّة طَِة اإلْسالِميَّةِ االن أدرُس ىف الفْصل األوَِّل من امل

ْدرَسِة الثـََّنِويَِّة اْحلُكْوِميَِّة . أِيبْ اْمسُه تـَْوفْيق ِهَدايَة       
َ
٣ُهَو ُمَدرُِّس الّلَغِة الَعَربِيَِّة ْىف امل

, االن. اْمسُه ُحسْني َواخْى الَكِبْري . هَي َربَُّة البَـْيتِ .َوأُمِّْي ِاْمسَُها ِسْيِيتْ ساَرةْ .ماالنج

َرةُ وُاْخْىت الصَّ . ماالنج٣الثَّاِىن مَن املْدَرَسِة الثّانويَِّة اْحلُكْوِميَِّة ْدرُس ىف الَفْصِل ُهَويَ  ِاْمسَُها . ِغيـْ

دراسِة اِالبِْتدائِّيِة اْحلُكْوِميَِّة , االن. َجنَْمة
َ
. ماالنج١ِهَي َتْدُرُس ىف الَفْصِل الّساِدِس مَن امل



. ِاْمسُُه تـَْوِفْيق ُحَسْني . ىف َمِديـَْنْة ماالنج" َسْيُف اَألنـَْوار"واّما َجدِّى فُهَو طَِبْيٌب ىف ُمْسَتْشَفى 

ِتْى رَ  .بُّه اْلبَـْيتوَجدَّ

D. METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan : Saintifik
Metode :   Metode Qiroah (membaca)

- Ceramah,
- Drill, 
- Tanya jawab,

Strategi : Reading Aloud

E. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
١. Media

a. Media Visual 
b. Gambar 

٢. Sumber Belajar
Buku Bahasa Arab “Buku Siswa  Bahasa Arab”

Lks Bahasa Arab

F. Langkah-langkah Pembelajaran

No. Kegiatan Waktu
١. Pendahuluan

a. Guru memberi salam dan berdo’a bersama dipimpin 
oleh ketua kelas.

b. Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan 
diri kepada peserta didik.

c. Guru memeriksa kehadiran peserta didik 
d. Guru mengajak peserta didik untuk proaktif dalam 

pembelajaran yang dilaksanakan.
e. Guru memberi penjelasan tentang cakupan materi yang 

akan dipelajari beserta tujuan pembelajaran yang akan 
dicapai.

f. Guru mempersiapkan media/ alat bantu berupa kartu 
berisikan teks qiroah. 

١٠ menit

٢. Kegiatan Inti 
Mengamati:

١. Guru memberikan wacana sesuai dengan topik 
pembelajaran hari ini dan mengatur tempat duduk peserta 
didik agar semuanya rapih

٢. Guru menjelaskan cara belajar dengan menggunakan 

٣٠ menit



strategi Reading Aloud terhadap keterampilan membaca 
peserta didik

٣. Guru menjelaskan dan memberi contoh membaca 

nyaring materi tentang qiroah أَْعَضاُء اُْسَرِيتْ 
٤. Guru menyuruh peserta didik membaca nyaring teks 

ujaran tentang  ْأَْعَضاُء اُْسَرِيت dengan tepat bersama-sama.

Bereksperimen:
١. Beberapa peserta didik  membaca keras teks bacaan di 

depan kelas secara bergantian. tentang tema  ْأَْعَضاُء ُاْسَرِيت
dengan benar.

٢. Peserta didik  lainnya menyimak temannya yang 

membaca nyaring didepan kelas tentang tema  أَْعَضاُء

اُْسَرِيتْ  yang benar.

Mengasosiasi:
١. Menyimak tunjukan (dengan alat petunjuk) kata yang 

sesuai dengan bunyi yang diperdengarkan.

Mengkomunikasikan:
١. Dengan bimbingan guru, peserta didik merefleksi 

kegiatan pembelajaran guna menggali pengalaman 
belajar yang telah dilakukan

٢. Guru memotivasi peserta didik yang kurang atau belum 
berpartisipasi aktif.

٣. Kegiatan penutup
١. Mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran 

dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara 
bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak 
langsung dari hasil pembelajaran yang telah 
berlangsung

٢. Menutup kegiatan pembelajaran dengan berdo’a 
bersama.

٣. Guru mengucapkan salam kepada para peserta didik 
sebelum keluar kelas dan peserta didik menjawab 
salam.

١٠ menit



G. Penilaian

a. Tehnik Penilain : Tes lisan

b. Isntrumen Penilaian 

١. Instrument penilaian sikap 

No. Aspek yang diamati
Hasil Pengamatan

Baik Cukup Kurang

١. Siswa merespon apersepsi yang diberikan 

oleh guru

٢. Siswa mengikuti perintah pendidik 

membaca dan memahami materi

٣. Siswa memusatkan perhatian pada materi 

pembelajaran yang dipelajari

٤. Siswa antusias ketika dijelaskan oleh guru 

tentang materinya dalam bahasa Arab

٥. Keberanian siswa membaca dengan keras 

materi yang dipelajari

٢. Instrument penilaian tes lisan

No Indikator Skors Instrumen aspek yang dinilai

١.

Kefasihan 
pengucapan

huruf 
(mahraj)

٨٠ - ١٠٠
Membaca dengan sangat jelas, lancar, dan 
menggunakan makhraj dan bunyi yang benar

٧٠ - ٧٩
Membaca dengan jelas, lancar, dan 
menggunakan makhraj dan bunyi yang benar

٦٠ - ٦٩
Membaca dengan cukup jelas, kurang lancar, 
dan menggunakan makhraj dan bunyi yang 
benar

٥٠ – ٥٩
Membaca dengan kurang jelas, kurang lancar 
dan menggunakan makhraj dan bunyi yang 
kurang benar

٠ – ٤٩
Membaca dengan tidak jelas, kurang lancar 
dan menggunakan makhraj dan bunyi yang 
kurang benar

٢.
Kelancaran
membaca

٨٠ - ١٠٠
Membaca dengan sangat lancar, terang, jelas 
dan tidak tersendat-sendat

٧٠ - ٧٩ Membaca dengan lancar, terang, jelas dan 



tidak tersendat- sendat

٦٠ - ٦٩
Membaca dengan cukup lancar, terang, jelas 
dan tidak tersendat- sendat

٥٠ – ٥٩
Membaca dengan kurang lancar, terang, jelas, 
dan ada satu dua kata yang tersendat- sendat

٠ – ٤٩
Membaca dengan tidak lancar, terang, jelas, 
dan ada satu dua kata yang tersendat- sendat

٣.
Irama yang 

Tepat
(Intonasi)

٨٠ - ١٠٠
Membaca dengan irama, ekspresi serta intonasi 
yang sangat tepat

٧٠ - ٧٩
Membaca dengan irama, ekspresi serta intonasi 
yang tepat

٦٠ - ٦٩
Membaca dengan irama, ekspresi serta intonasi 
yang cukup tepat

٥٠ – ٥٩
Membaca dengan irama, akan tetapi ekspresi 
serta intonasi yang kurang tepat

٠ – ٤٩
Membaca dengan irama, akan tetapi ekspresi 
serta intonasi yang tidak tepat

٤.
Ketepatan
tanda baca

٨٠ - ١٠٠
Membaca dengan pelafalan tanda baca, 
susunan kata yang sangat tepat.

٧٠ - ٧٩
Membaca dengan pelafalan tanda baca, 
susunan kata yang tepat

٦٠ - ٦٩
Membaca dengan pelafalan tanda baca, 
susunan kata yang cukup tepat

٥٠ – ٥٩
Membaca dengan tidak menggunakan 
pelafalan tanda baca serta susunan kata yang 
kurang tepat.

٠ – ٤٩
Membaca dengan tidak menggunakan 
pelafalan tanda baca serta susunan kata yang 
tidak tepat.

Keterangan :

٨٠ – ١٠٠ = A : Sangat tuntas

٧٠ – ٧٩ = B : Tuntas

٦٠ – ٦٩  = C : Cukup tuntas

٥٠ – ٥٩  = D : Kurang tuntas

٠ – ٤٩ = E : Tidak tuntas
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SILABUS

Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah Bahrul Ulum

Mata Pelajaran : Bahasa Arab

Kelas / Semester : VII/ Genap 

Materi : Maharoh Qiro’ah

Kompetensi Inti:

KI.١  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI.٢ Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong,kerjasama,toleran,damai), 

santun, responsive dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia.

KI.٣ Memahami,menerapkan,menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya,dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI.٤ Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.



Kompetensi dasar
Materi 

pembelajaran
Proses pembelajaran Penilaian Alokasi waktu

Sumber 

belajar

١. Mensyukuri Kesempatan 

dapat mempelajari Bahasa 

Arab sebagai bahasa 

pengantar komunikasi 

internasional yang 

diwujudkan dalam 

semangat belajar.

بَْیتِيْ 

dan

Pendahuluan 

١. Memberi salam dan 

berdoa bersama

٢. Guru membiasakan 

mengajak peserta 

didik membuka 

pelajaran dengan 

bahasa arab berupa 

ucapan basmalah :

ھیّابنا نفتتح درسنا بقراءة 

البسملة 

٣. Guru mengabsen 

siswa

٤. Siswa menyiapkan 

buku Siswa bahasa 

Arab

٥. Menjelaskan secara 

singkat materi yang 

akan diajarkan 

Teknik 

penilaian : tes 

lisan 

١ x ٤٠ menit Buku Siswa, 

Kamus, LKS  

٢. Menunjukkan perilaku 

motivasi internal untuk 

pengembangan 

kemampuan berbahasa

٣. prilaku jujur, disiplin, 

percaya diri, dan 

bertanggung jawab dalam 

melaksanakan komunikasi 

transaksional dengan guru 

dan teman.



ِمْن يـَْوِميَّاِت 

اُألْسَرةِ 

dengan kompetensi 

inti, kompetensi 

dasar serta indikator 

yang akan dicapai

dan strategi 

pembelajaran 

Reading Aloud

Kegiatan Inti

Mengamati 

١. Guru memberikan 

wacana sesuai dengan 

topik pembelajaran 

hari ini dan mengatur 

tempat duduk peserta 

didik agar semuanya 

rapih

٢. Guru menjelaskan 

cara belajar dengan 

menggunakan strategi 

Reading Aloud 

terhadap keterampilan 

membaca peserta 

didik

٤. Melafalkan bunyi kata, 

frase dan kalimat bahasa 

Arab yang berkaitan 

dengan بَْیتِيْ 

٥. Menemukan makna atau 

gagasan dari ujaran kata, 

frasa dan kalimat bahasa 

arab yang berkaitan 

dengan tema    ْبَْیتِي

٦. Mengartikan  isi cerita 

dari ujaran kata, frase dan 

kalimat bahasa arab  yang 

berkaitan dengan   ْبَْیتِي



٣. Guru menjelaskan 

dan memberi contoh 

membaca nyaring 

materi tentang qiroah 

ميْ بَْیُت عَ 

٤. Guru menyuruh 

peserta didik  

membaca nyaring 

teks ujaran tentang  

بَْیُت َعميْ  dengan tepat 

bersama-sama.

Bereksperimen:

١. Beberapa peserta 

didik  membaca keras 

teks bacaan di depan 

kelas secara 

bergantian. tentang 

tema   ْبَْیُت َعمي dengan 

benar.

٢. Peserta didik  lainnya 

menyimak temannya 

yang membaca 



nyaring didepan kelas 

tentang tema  ْبَْیُت َعمي  

yang benar.

Mengasosiasi:

١. Menyimak tunjukan 

(dengan alat 

petunjuk) kata yang 

sesuai dengan bunyi 

yang diperdengarkan.

Mengkomunikasikan:

١. Dengan bimbingan

guru, peserta didik  

merefleksi kegiatan 

pembelajaran guna 

menggali pengalaman 

belajar yang telah 

dilakukan

٢. Guru memotivasi 

peserta didik  yang 

kurang atau belum 

berpartisipasi aktif.



Kegiatan penutup

١. Mengevaluasi 

seluruh rangkaian 

aktivitas 

pembelajaran dan 

hasil-hasil yang 

diperoleh untuk 

selanjutnya secara 

bersama menemukan 

manfaat langsung 

maupun tidak 

langsung dari hasil 

pembelajaran yang 

telah berlangsung

٢. Menutup kegiatan 

pembelajaran dengan 

berdo’a bersama.

٣. Guru membiasakan 

mengajak siswa 

mengakhiri pelajaran 

dengan membaca

hamdalah dipandu 



dalam bahasa Arab :  

ھیّابنا نختتم درسنا بقراءة 

الحمدلة
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Dokumentasi Photo

١.١ Siklus I pertemuan pertama: perkenalan ١.٢ Siklus I pertemuan ke dua
dan proses pembelajaran

١.٣ Siklus I pertemuan ke III: Tes Maharoh ١.٤ Siklus II Pertemuan ke IV: Peneliti 
Qiroah       menerangkan pelajaran



١.٥ Siklus II Pertemuan ke VI: Peserta didik membaca nyaring didepan kelas

١.٦ Tes maharoh qiroah peserta didik


