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 ملخص البحث
 

بعض ب٥تتلفة بعضها ىي من ا١تعركؼ أٌف تعليم الٌلغة العربٌية طرائق كثَتة كمتنٌوعة ك
 فيجب أف تكوف معٌينة .طلبةحسب ما تقتضيو ا١تاٌدة كما يصادؼ كل مدٌرس من أحواؿ اؿ

 . يتطٌلبوف من العلم ا١تزيد يف أيٌاـ دراستهم كبعدىاطلبةْتيث ٕتعل اؿ للعقل علل الننوٌ 
كىي الطريقة اٌليت يستخدمها مدٌرس . كطريقة القراءة إحدل من طرائق تدريس الٌلغة العربٌية

الٌلغة العربٌية يف تعليم القراءة اٞتهرية لطلبة الصٌف الثامن ٔتعهد دار ا٠تَت كوتابومي النبونج 
 .  الشنالية

اعتنادا علل البيانات اٌلىت سبق ذكرىا فيوٌد الباحث القياـ بالبحث عٌنا يتعٌلق 
كأٌما مشكالت البحث اٌليت . بطريقة القراءة ٔتعهد دار ا٠تَت اإلسالمٌية ككيف تطبيقها فيو

القراءة اٞتهرية لطلبة ة يف تعليم القراءتطبيق طريقة يقدمها الباحث ٢تذا البحث فهي كيف 
الصٌف الثامن ٔتعهد دار ا٠تَت كوتابومي النبونج الشنالية؟  كما ىي العوامل ا١تؤيدة عند 
تعليم تطبيقها يف تعليم القراءة اٞتهرية بذلك ا١تعهد ؟ كما ىي العوامل ا١تانعة عند تطبيقها يف 

 القراءة اٞتهرية لطلبة الصٌف الثامن ٔتعهد دار ا٠تَت كوتابومي النبونج الشنالية؟  
ة يف راء يصٌور عن كيفٌية تطبيق طريقة القىوك . كوفيٌ  ميدااٌ ْتث ْتث اؿاىذإف 

كأٌما .  القراءة اٞتهرية لطلبة الصٌف الثامن ٔتعهد دار ا٠تَت كوتابومي النبونج الشناليةتعليم 
القراءة اٞتهرية لطلبة الصٌف الثامن تعليم ا٢تدؼ منو فهو ١تعرفة كيفٌية تطبيق طريقة القراءة يف 

أٌما الطريقة اٌليت . ٔتعهد دار ا٠تَت ك ١تعرفة العوامل ا١تؤيدة كالعوامل ا١تانعة عند تطبيقها فيو



 

يستخدمها الباحث يف ٚتع اٟتقائق فهي طريقة ا١تالحظة حيث أٌّنا طريقة رئيسٌية ٢تذا 
 .البحث، كطريقة ا١تقابلة، مث الطريقة التوثيقٌية

كبعد القياـ بتحليل البيانات كاٟتقائق فاستنبط الباحث علل أٌف مدٌرس الٌلغة العربٌية 
القراءة اٞتهرية لطلبة الصٌف الثامن ٔتعهد دار ا٠تَت كوتابومي النبونج الشنالية تعليم يف 

 . يستخدـ طريقة القراءة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

  



 

 شعار

 

                                

                   

Artinya: 

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 

2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 

3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 

4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam 

5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.  1
 

 

  

                                                             
1
Departemen  Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya 



 

 إهداء

  العلني، مع االمتناف إذل اهلل سبحانو كتعاذل كأنا أىدم ىذا ا١تقاؿاٟتند هلل رب العلنُتا
 :إذل

توسل اؿ ك،، كالثناء، كاالمتناف، كاألنُت إليو خدمة الباحثالذمإ٢تي ريب اهلل  .1
 ولل اهلل عليو كسلم الذم قاد النيب ٤تند إذل أسوتنا اٟتسنة للنساعدة، ك

 .الناس إذل نور رٛتة اهلل عز كجل
اٟتب   دائناأيب كأمي اٟتبيباف السيد ْتركم كالسيدة سَتكيت اللذاف يقدماف .2

نقطع م ال ذم اؿ الدعاء الصايف معنويا أك ماديا، كالتشجيعكالتشجيع كالدعم
 . بالنسبة رل الثنُتكالتوجيو

 ااب كيدم سابوترا،كإكاف، اكورا ك٤تند،إخواا كأخوايت احملبوبوف مردلينا .3
 رل دائنا العاطفة كالفرح يف أيامي ف يقدمنوفالذم  كحاليانا غوستياناسوسانتو
 .اٞتنيلة

الذين ال  2012أودقائي األحباء يف قسم تعليم اللغة العربية الدفعة العاـ  .4
 .يف حسن وحبتكم دراسيت، كشكرا لكم  إكناؿ يفف مشجعُتيزالو

 .المبونج رل اٟتبيب اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية رادين إنتاف أ١تاماتر .5

  



 

 ترجمة الباحث

 كالسيدة  ْتركمالسيد ابن من ،1994 مارس 16 بتاريخ دوني أفوندي كلد
 .أشقاء ستة من السادسبن اال كىو ،سَتكايت

 الذم باكو٪توف 1 ا١تدرسة اإلبتدائية اٟتكومية يف إليها التوول مت ةاالبتدائي دراسةاؿ
 الذم ٧تنبور 1ا١تدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية  يف دراسة ا١تتوسطةك .2006ـ عا يف اكتنل
 باندار 2ؿ الباحث دراستو العالية يف مدرسة العالية اٟتكومية كاص مث 2009ـ عا يف اكتنل
 .2012ـ عا يف الذم اكتنل المبونج

كاول الباحث دراستو اٞتامعية يف كلية تعليم اللغة العربية يف قسم  2012ـ عا يف مث
 . الًتبية كالعلـو التعلينية باٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية رادين إنتاف المبونج

  



 

 كلمة شكر و تقدير

 بسم اهلل الرٛتن الرحيم

ىدايتو، يستطيع الباحث إكناؿ ىذا البحث  كقبفضل اهلل سبحانو كتعاذل، كنعم
علل آلو ٤تند، كنا كنبينا  سيد أفضل األنبياء كا١ترسلُت عللسالـ كاؿةالصالك. العلني

 .كوحبو كأتباعو أٚتعُت

ٞتامعية درجة ااؿ اٟتصوؿ علل ا البحث لتكنيل شرط من شركطيتم تنظيم ىذ
البحث . المبونج قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة رادين إنتاف اإلسالمية اٟتكومية  يفاألكذل

الذم ٖتت ا١توضوع تطبيق طريقة القراءة يف تعليم القراءة اٞتهرية لدل طلبة الصف الثامن 
 ال يزاؿ ىناؾ  ىذا البحثوياغة يفٔتعهد دار ا٠تَت اإلسالمي كوتابومي المبونج الشنالية 

 .باحثا١تعرفة كا٠تربة للقلة   من أسبابسبب فهذا  كاألخطاء،تقصَتالعديد من أكجو اؿ
 لباحث خاوةدعم كالعلـو ؿؿكسيلة ؿباحث يتنٌت أف يكوف ىذا البحث كلذلك، فإف اؿ

 .كالقراء بشكل عاـ

ساعدة من ٥تتلف  ادلالعديد من ناؿ الباحث ،ا البحث٤تاكلة الستكناؿ ىذ يف
أف الباحث كد  لذلك، يف ىذه ا١تناسبة .األطراؼ، سواء يف شكل مساعدات مادية كمعنوية

علل  .ٚتيع ا١تشاركة كالتحفيزْتث العلني علل شكر ٚتيع األطراؼ ا١تعنية لكتابة ىذا اؿم
 :إذل كجو ا٠تصوص



 

 اٞتامعة اإلسالمية عنيدؾا١تاجستَت  ، ٤تند مكرئبركفيسور الدكتورالسيد اؿ .1
 . المبونج إنتاف راديناٟتكومية

د لقسم علـو الًتبية عنيؾ ا١تاجستَت ،نور خَتاألبركفيسور الدكتورالسيد اؿ .2
 . المبونج إنتاف رادينباٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية

 ةرئيسؾ ة ا١تاجستَت، حجريةكالسيدة أمي   ة ا١تاجستَت، إيرليناالسيدة الدكتورة .3
 لقسم علـو الًتبية باٞتامعة كلية اللغة العربيةيف  إدارة الًتبية كالتعليم ةكأمُت

 . المبونج إنتاف راديناإلسالمية اٟتكومية
 شرؼ ا١تاجستَت كم،٭تِت ا١تاجستَت كالسيد ا١تاجستَت ، ذك اٟتنافالدكتورالسيد  .4

الوقت، لتقدمي التوجيو كاإلرشاد يف استكناؿ ا األكؿ كالثاا ا١توجهُت الذين قدـ
 .ا البحث العلنيىذ

 قسم علـو الًتبية كالتعليم باٞتامعة اإلسالمية  يفكفاضرا١تحالسيد كالسيدة  .5
 أثناء ل الباحثالذين قدموا العلم كا١تعرفة عل  المبونج إنتاف راديناٟتكومية

 .الدراسة اٞتامعية
كرئيس ا١تدرسة دار ا٠تَت اإلسالمية كوتابومي المبونج   S.Pd.I ، أدريانتوالسيد .6

 ككذلك أعضاء  معلنة اللغة العربية ا،S.Pd.Iالشنالية ك األستاذة سيت عائشة 
لباحث ىيئة التدريس كا١توظفُت كالعاملُت الذين قدموا ا١تساعدة كالتسهيالت ؿ

 .البحث يف إعداد  الباحثتاج إليهايح ٚتع البيانات اليت لستكناؿ
ٔتدرسة دار ا٠تَت اإلسالمية كوتابومي الصف الثامن يف   كالطالباتطالباؿ .7

 .المبونج الشنالية علل مشاركتهم الفعالة حىت يتم البحث بشكل كامل



 

 اه ٯتكن سَتكيت كنشجعاف للباحث حىت كالسيدة ْتركم السيدبوبافكالدم ا١تح .8
دل تكن آالؼ النجـو قادرة علل الرد  .الطريق ا١تطلوبأف يقف منتصبا علل 
.  برضاكنا يرجو الباحث دائنا التوفيق كالتسهيل،ماكل اٟتب ا٠تاص بك

إخواا كأخوايت احملبوبوف مرداينا، ٤تند كورنياكاف، إيدم سابوترا، بيٍت سوسانتو 
 .الذين يقدموف دائنا الدعم كالتشجيع ،ك حالنيا غوستنا

 حـر قسم العلـو الًتبوية باٞتامعة ف يفكف كالعاملكالسيد كالسيدة ا١توظف .9
 . المبونج إنتاف راديناإلسالمية اٟتكومية

 يف تقدمي ا١تساعدة كالدعم، كاترددم دل الذين  2012 عاـاؿ  دفعة يفزمالئي .10
 .ا ا١تقاؿ العلنيسواء ا١تادية كا١تعنوية يف استكناؿ ىذ

ٞتنيع أكلئك الذين سا٫توا يف إعداد ىذه الورقة سواء بشكل مباشر أك غَت  .11
 .مباشر

 يف باحثيف مقابل ا١تساعدة كالتوجيو اليت أعطيت لل الرٛتة كا٢تدايةجزاىم اهلل 
 .ا البحثاستكناؿ إعداد ىذ

عسل أف يكوف نافعا كمفيدا للباحث ، ا البحث الذم قدمو الباحثكبالتارل ىذ
لباحث فجزاىم اهلل  ما قدموه من مساعدة كمشاركة ؿعلل ٚتيع، كخاوة كللقراء عنوما

  .أمُت يا رب العا١تُت. أفضل اٞتزاء كجعل ىذه كلها يف ميزاف حسناهتم
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 األول بابال  

 مقدمةال

 وضيح الموضوعت. أ 

 يوضح الباحث سوؼ ذلك، من أبعد ا البحث العلنيىذ الباحث يصفؿ أف قب 
 كاألخطاء الفهم سوء ٕتنب هبدؼ ا البحثىذ موضوع يف الواردة ا١تصطلحاتت ك الكلنا
 القراءة ـمتعل القراءة يف بلوأس تطبيق" ىو  البحثىذا موضوع ،١توضوعا فهم يف للقارئ

فأما ". اٞتهرية لدل طالب الصف الثامن ٔتعهد دار ا٠تَت كوتابومي المبونج الشنالية
 :ىيكضوع ادل يف يوضحو الباحث أف ٬تب اليت األشياء

 تطبيقاؿ .1

 ىو ىنا كا١تقصود .تاا١تنارس حوؿتنفيذ، كاستفادة ك كسيلة،ك عنلية، ىو  التطبيق
 ك العربية اللغة كتعلم تعليم أنشطة يف  أسلوب التعليماستخداـ أك تنفيذ عنلية التعليم يف

 .تعليم القراءة اٞتهرية ٔتعهد دار ا٠تَت كوتابومي المبونج الشنالية

 طريقة القراءة .2
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يف  .ا٠تدكش أك كالتوجيو، ،تدفقاؿك نظاـ،اؿك الطريق، ىو  طريقة ٔتعٌت االشتقاقي
 القراءة طريق عن إما القراءة، من خالؿ الدرس تقدمي كيفية ىو  القراءةأسلوب أف حُت
 . السريةالقراءة كأ اٞتهرية

 من الدرس لتقدمي ا١تعلم أك ا١تريب يستخدمها كسيلة ىو  طريقة القراءةأف سبق، ٦تا 
 . السريةقراءةاؿ أك  القراءة اٞتهريةخالؿ

 ـمتعلاؿ .3

 كاف أف منذ اٟتياة مدل كتستنر للجنيع، دثاليت تح معقدة عنلية ىو ـمالتعل 
 احملددة األىداؼ مع عند، عن تتم اليت األعناؿ إدارة٤تاكلة  ىو ـملتعل ا.القرب حىت طفال
 نظاـ بشأف 2003 لسنة 20 رقم القانوف يف .ا١تسيطر تنفيذاؿ عن فضال تنفيذ،اؿ قبل

 ا١تتعلنُت بُت التفاعل عنلية ىو ـمالتعل" أف يوضح  20 اآلية 1 الفصل الوطٍت التعليم
 ا١تعلم من ا١تعرفة ٖتوؿ عنلية ىو تعلم إذا اؿ.التعلم بيئة يف ـمالتعل كمصادر كا١تعلنُت
 . ٤تددة أىداؼ مع للطالب

 

 القراءة اٞتهرية .4
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 ووتب ىا الطالبعربم اليت القراءة من نوع ىومن القراءة اٞتهرية ىنا  ا١تقصود 
 .عاؿ

 الطالب .5

 من أفراد" الوطٍت التعليم نظاـ بشأف 2003 عاـ 20 رقم لقانوف كفقا الطالب 
 كمستول خط علل ا١تتوفرة ـمالتعل عنلية خالؿ من قدراهتم لتطوير يسعوف الذين اجملتنع
 من قدراهتم لتطوير يسعوف الذين  من اجملتنعأفراد ىم الطالب فإف بالتارل ؼ". ماتعليم كنوع
 .ق اٟتالة ا١ترحلة ا١تتوسطةىذ يف  ماتعليمل مستو علل ـمالتعل عنلية خالؿ

 معهد دار ا٠تَت اإلسالمي .6

 التعلينية ا١تؤسسات معهد دار ا٠تَت اإلسالمي كوتابومي المتونج الشنالية ىو 
 سنوات 3 ، اليت تتنيز ٔتدرسة ا١تعلنُت اإلسالمية لستة سنوات الدراسيةاٟتديثة اإلسالمية

 .ْتثاؿ موقع اليت جعلها الباحث   ١تستول الثانويةسنوات 3 ا١تتوسطة ك ستولدل

 سعلا البحث مىذ أف الباحث ٮتلص أف ٯتكن ،ا١تذكورة الشركط كوف علل كبناء 
 تعليم القراءة اٞتهرية لدل طالب الصف يف أسلوب القراءة تنفيذ عنلية أف كيف شرح إذل

  .الثامن ٔتعهد دار ا٠تَت كوتابومي المبونج الشنالية

 موضوعال اختيار أسباب. ب
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 :  اليت يدفع الباحث الختيار ىذا البحث ىياألسباب أما 

 قراءةاؿ علل طالب القدرةاؿ طلبت حيث .مهارات اللغوية  احدمىي القراءة .1
 .وحة كقفها كمدىاك الًتقيم، كعالمات  علل ا١تخارجقاكؼ وحيح بشكل

اليت دل  القراءة مهارات لديهم ف ٔتدرسة دار ا٠تَت اإلسالميةالثاـطالب الصف  .2
 العوامل عن مفصال يكشف أفباحث علي اؿ ىذا اٟتاؿ يدفع ،تكن مقنعة

 أف معلم اللغة العربية حاكؿ ،ك بالرغم .علي ا٩تفاظ مهارة القراءة تسبب اليت
  .بكل احملاكلة لتطوير مهارة القراءة لدل الطالب

  البحثخلفية. ت

علل  الشخص الدراسة يتنكن مع للبشر، بالنسبة جدا ةمهم م حاجةق دراسةاؿ 
 .ىمعند  اليتا١تعرفة مع نفساؿ سعادةك  ٘تتع

 البشرية اجملتنعات مهنا بساطة. البشرية كاٟتياة اٟتياة من يتجزأ ال جزء مقدراسة اؿ 
 من  سيتم العيش ك االجتناعية،فبالتارل معنىها العاـ .دراسةاؿ إذل ْتاجة لكنهم

 للحياة ضركرة بالفعل اٟتاؿ بطبيعة مق دراسةاؿ ألف .ذلك يف دراسيةاؿ خالالألنشطة
 .ـاإلسال دين يف كخاوة كاللغة، الدين علـو لفهم فتاحـ أّنا ،العربية اللغة  ككذا.البشرية

 نورل أف علينافنن ا١تطلوب  ياةاحل يف للنسلنُت العربية اللغة دكر  نظرا إذل كثرة
 يف بشرلل تواولكاؿ االتصاؿ سيلةك ىي العربية اللغة .اللغة كاكتساب لتعلم كبَتا اىتناما
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 لغةؿؾ أيضا تصاؿالا كأداة العربية اللغة  أفإذل باإلضافة .اجملتنع يف اليومية اٟتياة عالقات
 كلغة أيضا العربية اللغة استخداـ يتم ذلك، جانب ذلإ .اإلسالمية العلـو لدراسة العلنية
 بشكل العربية اللغة ٬تب فهم كبالتارل ،يةاإلسالـ ـكعلاؿ كفهم .١تسلنُتؿ اهلل لعبادة
 الكالسيكية، كا١تعارؼ العلـو كنوز تفكيكٯتكن  العربية اللغة دراسة خالؿ من .وحيح
ك  كاحد طريق عن عليها للتعرؼ .تقييم إلعادة الصلة كذات عاجلة اآلف حىت تزاؿ ال اليت
 .علنا ك فهنا شخصيزيد اؿ قراءةاؿ خالؿ من .القراءة ىو

 األسلوب استخداـ مق  تعليم القراءةيف ىاإرل النظر إذل ٖتتاج اليت ا١توضوعات 
 ٖتقيق سيصعب تدريسها سيتم اليت للنادة كفقا ا١تناسبة الطرؽ غياب يف ألنو .ا١تناسب
 .ا١تنشود ا٢تدؼ

  اٞتوانبأبرز العربية اللغة تعليميف " أف سوماردم لدل موليانتو كتاب يف ذكر كنا 
 علل اٟتكم يتم األحياف من كثَت يف تعليم اللغة أم فشل أك ٧تاحإذل   نظرا.األسلوب ىو

 التعليم علل سبيل اللغوم ككيفية مضنوف ٭تدد الذم ىو أسلوب ألف ،األسلوب ا١تستخدـ
األسلوب ٔتعناه ك .تدفقاؿك كاألنظنة، طريق،اؿ: القصد من األسلوب ىو (لغة)

 .التعلم عنلية عندطريقة ا١تعلم يف تقدمي الدركس  :االوطالحي ىو

 :كىي جوانب، أربعة  فيهاتضننألسلوب عناور تؿ ذلك، إذل باإلضافة 

 .ىاتعليم متمس اليت ا١تواد كجود .1
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 .ا١تعنية الطبقات مع التسويةك اختيارىا، مت اليت ا١تواد ترتيب .2
 .اختيارىا مت اليت كا١تواد التقنيات إلظهار اإلعالـ كسائل ٖتديد .3
 .تقييماؿ إجراء .4

 فيها النظر ينبغي اليت األشياء أف يعرؼ ٬تب التعلينية العنلية يف ا١تعلم شأف كمن 
 علل ا١تعلم قادرا يكوف أف ٬تب. كفعاؿ جيد بشكل  العنليةتسَتلكي . ا١توادعليم ت قبل
 ألف كالتعلم، التعليم  عنليةيف مطابق ك ا١تناسب  اللغة العربيةعليمأسلوب ت كاختيار انتقاء
 علل ا١تعلم لوعبا ستشأنو من كسائلاؿ استخداـ يف عتباراال دكف تسلينها سيتم اليت ا١تواد
 .التعلمك ـمالتعل أىداؼ ٖتقيق

 :ىي العربية اللغة عليمت يف ا١تستخدمة طريقةاؿ 

 . الًتٚتة– النحوية طريقةاؿ .1
 .ةا١تباشر طريقةاؿ .2
 .القراءة طريقةاؿ .3
 .الفم طريق عنأم  أكراؿ طريقةاؿ .4
 .طريقة ا٠تلطاؿ .5
 .التواول طريقةاؿ .6
 .التقابليطريقة التحليل اؿ .7
 . با١تقارنةالتحليل طريقةاؿ .8
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 باحث ببحث يف جانب أسلوب القراءةاؿ ا١تذكورة فاىتم للتحدث طرؽ عدة من 
 .براتاخلك عارؼادل عللٯتكننا اٟتصوؿ  قراءة كيفية معرفة خالؿ من ألنو

 بلغة التدريس القراءة إتقاف إذل هتدؼ اليت للندارس  طريقة كيقصد السم، مناسبة ؿ
 قائنة من قسم كل كيسبق قصَتة، أجزاء إذل مقسنة قراءات موضوع تتكوف حيث .أجنبية
 .ا١تعٌت الصور أك ترٚتة السياؽ، خالؿ من تدريسها يتم اليت الكلنات من

 .ككتابة ٖتدثا العربية اللغة قدرة الطالب علل استخداـ تطوير ىو الرئيسي كا٢تدؼ 
 , االستناع مهارة :كىي م ٔتهارات اللغة،تعليماؿ العادل يف اللغة استخداـ علل القدرة طلقتك

 .الكتابة مهارة ,القراءة مهارة, الكالـ مهارة

 بعضها عن فصلها ٯتكن ال  الذمتصاؿاال ديهاؿ ربعةاأل الكفاءة أف كوفت كنا 
  مهارةمن ا١تقصود.القراءةمهارة  يف ثوبح علل باحثاؿ ركزم اٟتالة ىذه يف كلكن .البعض
 جونتور ٢تنرم كفقا . بدكّناأك حةاور بكتوبادل ىو ما مضنوف كنفهم نرل نناأ ىو القراءة
 اليت يقصدىا الرسالة علل حصوؿؿؿ ك يستخدمها القارئ ٕترل عنلية ىي القراءة غافتار

 .كتوبةادل لغةا / لكلنات اخالؿ من الكاتب
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 فلذا القصد من مهارة القراءة ىنا التلفظ باألووات العربية ا١توجودة يف النصوص 
 .سواء أكاف هبدكء أك سرعة أك مرتفع، مث بفهم النصوص ا١تذكورة

 خالؿ من اإلنساف شخصية تعزيز يف جداتفاعل  اليت العوامل  إحدلىي القراءة 
 :اكىم جانبُت ٭تصل اإلنساف علل ا١تعرفة كا٠تربات، مهارة القراءة ٖتتوم علل قراءةاؿ

 .ا١تكتوبة الرموز علل التعرؼ .1
 .(إنشاء)فهم ٤تتول الكتابة  .2

 من  سبق بوضوح أف القراءة ىي إحدل العوامل اليت تريب شخصية اإلنسافكنا 
 ٭تصل اإلنساف علل ا١تعرفة كا٠تربة بل ك حىت يف القرآف الكرمي ذكر أف اهلل علم قراءةاؿ خالؿ

   :5-1كنا ذكر يف سورة األعلل اآلية . الناس بوسيلة القراءة كالكتابة

                                

                     

 

 

Artinya: 

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 

2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 

3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 

                                                             
18
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4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam 

5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
19

 

 

 عنومو أف ىدؼ تعليم القراءة ىو ليقدر الطالب علل القراءة كفهم إذل كبالنظر 
  :النصوص الغربية بشكل وحيح لذا سوؼ يوضح الباحث تلك اٞتوانب كىي

 .مهارة القراءة ك القدرة علل فهم ا١تعاا يف تغيَت الرموز إذل األووات . أ

 . أك اٞتنلكلنات اؿإذل ّتديةاأل ؼ اٟتركؼكش  الطالبمن يطلب اٟتالة ىذه يف 
تاج إذل أنواع القراءة يح فإنو ىنا من كالقواعد، ا١تفردات علل ف يسيطرأ ٬تب طالباؿ مث كمن
 :ىي

 (al-Qira’ah al Jahriyah)اٞتهرية  القراءة .1

 بصوت اليت عربىا الطالب القراءة من نوع ىو القصد من القراءة بصوت جاىر 
 :كىي الحظةادل  اليت ٖتتاج إذلاألشياء من العديد ىناؾ، يف القراءة اٞتهرية عاؿ

 ٥تارج اٟتركؼ أك حيث من سواء ،العربية اللغة من الصوت دقة علل اٟتفاظ . أ
 .وفاة األووات األخرل

 .نغنل ا١تالئم ك التصرؼ الذم يعرب شعور الكاتباؿ . ب
 .تيار القراءة بدكف تقاطع . ت
 (al Qira’ah al-Shamitah)الصامتة  القراءة .2
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 ما موضوع  لقراءةالطالب  الذم يفعلوالقراءة من نوع القصد من القراءة الصامتة ىو 
 .ةالشفا حركة أك ا٢تسهسة ووت، دكف القراءةيعٍت  .يف النص كيكوف بدكف ووت

 : األشياء اليت ينبغي اىتنتنها ىي

 . عن اخراج الصوتٕتنباؿ ٬تب . أ
 .القراءة تكرارعن  ٕتنباؿ . ب
 . اإلهبم أك ا١تشَتاستخداـ  عنٕتنباؿ . ت
 (al Qira’ah al Mukatsafah)ا١تكثفة  القراءة .3

ت الكلنا لتعليم كوسيلة استخدامها يتم اليت القراءة ىي القصد من القراءة ا١تكثفة 
 . بأسلوب مكثفكا١تناقشة كاإلمالء كالرموز النحوية

 (al Qira’ah al Muassasah)القراءة ا١توسعة  .4

 يتضنن اككلي مشوال أكثر ىي اليت القراءة من نوع ك ا١تؤسسة قالقراءة من ا١تقصود 
 .قصَتةاؿك طويلةاؿ قراءاتاؿ

 : مزايا كنقصانات أسلوب القراءة ىي

 مزايا طريقة القراءة .1
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 استخداـ  ككيفية وحيح بشكل التحدث علل جدا ق الطريقة ىي مهمىذ. أ
 .اٟتفر للطالب كنادة اإلعالـ كسائل
 ا١تعركفة ا١تفردات استخداـ حوؿ للغاية انتقائي ق الطريقة ىي ىذ.ب

 .ترتيبها مت اليت النصوص  كمالحظتو علل
  .حفرىاك اللغة قواعد ـمتعل عنلية إزاءب مت جدابو أيضاق الطريقة ىي  ىذ.ت

 نقصانات طريقة القراءة. 2
 االستناع مهارات أم اللغوية، ا١تهارات من اثنُتق الطريقة ىذ يتجاىل. أ

 .كالتحدث
 كالًتكيز كالتجويد، الشفهي، التعبَتق الطريقة ىذ يتجاىل عاـ، بشكل.ب

 .توقفاؿك
 لتنييز الكتابة ٦تارسة ٣ترد ليس ككه الكتابة،  مهاراتق الطريقةىذ يتجاىل.ت

 .اٞتنل
 .القراءةعن  يت ال تبتعداؿ للطالب احملددة ا١تفردات ق الطريقةىذ يؤكد.ج
 .اٞتنلة سياؽ دكف ا١تفردات علل ق الطريقةىذ يركز.ح

 
 .مهارة القراءة ك القدرة علل فهم ا١تعٌت.  ب

   :مكه القراءة، ا بوتطويراؿك فيها النظر ٬تب ثالثة عناص ىناؾ اٟتالة ىذه يف 

   الكلنةعنصر .1
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 ك كالـ،اؿ عند كاألفكار ا١تشاعر ٕتسد اليت الكتابة أك كلنةاؿب يولد ما ىو ىذا 
 .ؿ الشيء األكرب كىو ما يسنل باٞتنلةلتشكي ٣تنوعات تشكل اليت

 ور اٞتنلةعن .2

 يف د٣تها عند يتاؿ الشعور أك الفكر عن تعرب  اليتكلنات ٣تنوعة أك كلنة ىو 
 .الفقرة يصبح مث كبَتة ٣تنوعة

 عنصر الفقرة .3

 .بكتااؿ يف كتاب من جزء ىي اليت كاٞتنل الكلنات من األكرب اٞتزء ىو 

 نطوقةادل أك كتوبةادل كلناتاؿ كجود أف نقوؿ أف ٯتكن ، ا١تذكورةالثالثة ا١تكونات من 
 الفكر من رسالة فيها يوجد اليت الفقرة لتصبح اا أك قصدمع علل ٖتتوم اليت اٞتنلة يف
 .كالشعورأ

أف تطبيق  كوفف أف ٯتكن فإنو ، تعريف ك خطوات تطبيق أسلوب القراءةإذل استنادا 
 من. ا١تعلم يف يف تغليم اللغة العربية إتقاف تطلبت أسلوب القراءة يف عنلية تعليم اللغة العربية

 ألغراض العلنية النصوص فهم علل  من الطالب القدرة أيضا يتطلب أخرل ناحية
 بشكل تتم أف ٯتكن تعليم اللغة العربية يف بلوأس تطبيق من الغرض فإف لذا .دراستهم
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(Surabaya: Prima Media, 2003), h.203  
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القراءة يتعود الطالب علل فهم  أسلوب باستخداـ العربية اللغة ـمتعل يف لذلك، ،وحيح
 .بشكل جيد كالقواعد ا١تفردات فهم كٯتكن الًتٚتة، خالؿ من كليس ا١تقركء مع ا١تعاٞتة،

 تطبيقها عند  أسلوب القراءة يف تعليم اللغة العربيةتطبيقؼ ،حللنا جيداك نافهم إذا 
 كا١تتعلنُت طالب كا١تعلنُتؿعند ا  حصوال للفهمأسهل من سيكوف فإنو فعاؿ بشكل
نو بتدريب كتعويد قراءة النصوص العربية أل .طالبلل خصووا .ةالعريب جودة القراءة لتحسُت

يقدر كيتعود الطالب علل ذلك لديهم قدرة علل قراءة النصوص العربية بشكل جيد 
 .كوحيح

 مهارة القراءة ىي مهارة أك قدرة الطالب علل نطق الكلنات أك اٞتنل العربية إذل 
 .الرموز الصوتية كالقدرة علل فهم النصوص ا١تقركءة، خاوة يف النصوص العربية

 : مؤسسة من قدرتُت أساسيتُت ك٫تاالقراءة مهارات مؤشرات 

 .وحيحاؿك اٞتيد التجويد مع ا١توادالتلفظ أك قراءة  .1
 .وحيح بشكل  القراءةكوناتـ حوؿ سئلةاأل علل اإلجابة .2

 أكثر أداة باستخداـ كذلك األكؿ، ا١تؤشر باعتبارىا تطويرىا ٯتكن ا١تؤشرات كل من 
 .الثاا ا١تؤشر ككذلك ، أك التلفظالنطق عن ٖتديدا

اللغوية،  كالقواعد ،كا١تفردات األووات، إتقاف  علل الطالب٬تب القراءة، عنلية يف 
 اللغة تعلم يف بدأ منهم العديد أف ٬تد سوؼ مبتدئُت، ىم الذين كاجو ا١تعلم الطالب إذا

 .بسيطةاؿ اٞتنلة  ببنايةكا١تفردات



 

 أف ا١تعلومات علل ناحصؼ العربيةعلني اللغة ادل مع راقبةادل قبل ةا١تقابل نتائج علل بناء 
 يف مدرسة دار ا٠تَت اإلسالمية ا١تتوسطة تقدٯتها متتطبيق تعليم اللغة الغربية بأسلوب القراءة 

 .كوتابومي المبونج الشنالية

نتائج القراءة الجهرية لدى طالب الصف الثامن بمدرسة دار الخير اإلسالمية  قائمة
 كوتابومي المبونج الشمالية

 KKM اسم الطالب رقم
 البياف النتيجة اجملنوع معايَت التقييم

1 2 3 

 ملكا 70 210 65 75 70 70 أديليو فابريانشاه 1
 ملكاغَت  63 190 65 65 60 70 أغونج ىارم براستيو 2
 ملكا 73 220 75 75 70 70 ألدم رمضاف 3
 ملكاغَت  63 190 65 65 60 70 أنغي نورين 4
 ملكا 76 227 77 75 75 70 دحليا كارتكا 5
 ملكاغَت  62 185 60 65 60 70 فريقة اٞتنة 6
 ملكاغَت  65 194 65 67 62 70 ىاندرا كوسوما 7
 ملكا 82 245 83 85 77 70 إنداح راياا 8
 ملكاغَت  60 181 63 63 55 70 اثنُت كلنسارم 9
 ملكا 75 225 75 80 70 70 جايف فحرازم 10
 ملكا 71 214 70 74 70 70 ٤تند ٤تيي الديناألمُت 11
 ملكاغَت  55 166 55 56 55 70 ٤تند طالب 12
 ملكاغَت  67 200 65 70 65 70 نانج سرم سكينة 13
 ملكا 84 253 87 88 78 70 نور اٟتكنة 14



 

 ملكاغَت  67 200 65 75 60 70 قواىد القهار 15
 ملكاغَت  67 200 65 75 60 70 سانيا خَتة 16
 ملكا 79 236 79 81 76 70 سلفيات الرٛتن 17
 ملكاغَت  63 190 65 65 60 70 يوليانيت 18
 ملكاغَت  63 190 60 60 70 70 ريو كورنياكاف 19
 ملكا 81 244 80 81 83 70 فكرم عبد الرٛتن 20
مل كا 71 213 60 73 70 70 أغونج إيواف سافوترا 21
مل غَت كا 62 187 60 67 60 70 زدا فهني 22

  60 أدىن النتيجة
  84 أعلل النتيجة
  70,3 نتيجة معدلة

  KKM 10(45%)       الذم دل يكنل
  KKM 12(54%)الذم أكنل

 

 أف حيث . إال أف يف الواقع أف طالب الصف الثامن اليزالوف يعجزين يف مهارة القراءة
 ا١تعلنُت منم كل ألف .استخداـ اللغة العربية لدل الطالب ك ا١تعلنُت اليزاؿ منخفض

 . دل يطبقوا اللغة العربية بشكل كامل يف عنلية تعليم اللغة العربيةكالطالب

ث يف مدرسة دار ا٠تَت البحب القياـ إذل اجةيصَت الباحث بح ما السبب ىذا 
ة تعليم عنلي يف اإلسالمية ا١تتوسطةكوتابومي المبونج الشنالية حوؿ تطبيق أسلوب القراءة

 .القراءة اٞتهرية



 

يتجذب الباحث للقياـ بالبحث العلني ٖتت ا١توضوع  ،ؼ السابقالوص علل كبناء 
تطبيق طريقة القراءة يف تعليم القراءة اٞتهرية لدل طلبة الصف الثامن ٔتعهد دار ا٠تَت "

 ".اإلسالمية كوتابومي النبونج الشنالية

 

 مشكالت البحث. ث 

 :ىي  اليت يواجها ىذا البحثشكلةادل ف فإ ، ا١تذكرةا١تشاكل خلفية علل بناء 

 تعليم القراءة اٞتهرية لدل طلبة الصف الثامن يف طريقة القراءة تطبيق كيف .1
 ٔتعهد دار ا٠تَت كوتابومي النبونج الشنالية ؟

 تطبيق طريقة القراءة يف تعليم القراءة اٞتهرية يف ا١تؤيدة كا١تانعة العوامل ىيما  .2
لدل طلبة الصف الثامن ٔتدرسة دار ا٠تَت اإلسالمية ا١تتوسطة كوتابومي 

 النبونج الشنالية ؟

 البحث أهداف. ج 

 :ىي ا البحث العلنيىذ يف ٖتقيقها ا١تراد األىداؼ 

عرفة كيفية تطبيق طريقة القراءة يف تعليم القراءة اٞتهرية لدل طلبة ٔتعهد دار دل . أ
 .ا٠تَت اإلسالمية كوتابومي النبونج الشنالية

 يف تطبيق طريقة القراءة يف تعليم القراءة اٞتهرية  ا١تانعةعرفة العوامل ا١تؤيدة كدل . ب
 .لدل طلبة الصف الثامن ٔتعهد دار ا٠تَت كوتابومي النبونج الشنالية



 

 الفوائد من البحث. ح 

 :ىي البحث ىذا من ا١تتوقعة ا١تساعدة األداة

 :ىي ا البحث العلنيىذ يف ٖتقيقها ا١تراد  الفوائد

نأمل أف يكوف ىذا البحث مطورا للنعارؼ عن أسلوب تعليم اللغة العربية،  . أ
 .كخاوة أسلوب القراءة يف تعليم القراءة اٞتهرية

نأمل أف يكوف ىذا البحث عامال إجابيا للباحث خاوة كمعلم اللغة العربية  . ب
لدل طلبة ٔتعهد دار ا٠تَت   تطبيق القراءة يف تعليم القراءة اٞتهريةيف عامة

 .اإلسالمية كوتابومي النبونج الشنالية
 

  



 

 الثانيلباب ا

 نظريال اإلطار

  القراءةطريقة. أ 

  القراءةطريقةمفهوم  .1

 تدفقاؿكأ ،ّنجكادلأ نظاـ،اؿكأ كالطريق،أ ،يقةطراؿ ىو طريقة من حيث اللغوم 
 يف  سار بو ا١تعلمالطريق أك السبيل من حيث االوطالحي ىو .ا٠تدكش أك كالتوجيو،
 .القائم النهج  اللغوم بالتخطيط عللالغرض لتحقيق الدرس مادة تقدمي

 .ا١تشاكل كٖتليل تفكَت خالؿ من الذم النشاط ىو القراءة القصد من أف حُت يف 
 الفكر آفاؽ فتحؿ  يف اٞتامعةكحىت١تعاىد بل ا أك العامة كا١تدارس يف بالفعل دةمعتا تككاف
 .ما قد سبق أك اضراحل إما كا١تعرفة كالفن

 أك ةالطريق :ىو  أسلوب القراءةتعريف أف إذل الباحث خلص  السابقرأماؿ من 
 من الغرض لتحقيق الدركس بقراءة خاوة يف تقدمي ا١تواد الدراسية ا١تعلم قبل من الطريق
 لكي ييسر للطالب الفهم القائم النهج  النص ا١تقركء باستخداـ٤تتول فهمؾ نفسها القراءة

 .كاالستيعاب كاإلتقاف بشكل جيد ك ٦تتع
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 A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Yogyakarta: Pustaka 

Progresif, 1948), h. 940 



 

 كاقعيةلل األكثر ا٢تدؼ ىو القراءة علل القدرة أف افًتاض  طريقة القراءة ا١تستند إذل
 . اٟتصوؿ عليهاكسهولة األجنبية اللغة ـمتعل احتياجات حيث من

   أهداف طريقة القراءة. 2 

  النصوصقراءة علل مهارة الطالب  ٘تكُتىو ا األسلوبىذ من  األساسيالغرض 
 .بشكل وحيح ككاؼ العربية أك األجنبية

 التقدـ مطالب علل اإلجابة أجل من ىو لراضية زين الدين ىدؼ القراءةكفقا 
 فتحتا األسلوب ىذ مع .الواحد اليـو يف قراءات من اآلالؼ  الذم يوجوا١تعاور اإلنساا
شكل ب القراءة مهارات للشخص يكن دل إذا ألنو .العلـو استكشاؼ يف التواول أبواب
 .التحديثقطار  سيفتقدأنو  ،سريع

  مميزات طريقة القراءة.3 

 طريقة خصائص أف العربية اللغة تدريس طريقة كتابو يف أفندم فؤاد ألٛتد كفقا 
 :ىي القراءة

 ألغراض العلنية النصوص من ا١تستفادة الدركس فهم علل يقدر الطالبؿ . أ
 .دراستهم
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 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2005), h. 54 
27

 Zulhanan, Paradigma Baru Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandar Lampung: An-nuur press, 

2004), h. 29 
28

 Radliyah Zaenuddin, Metodologi & Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab 

(Cirebon: Pustaka Rihlah Group, 2005), h.41 



 

 ا١تفردات من قائنة الستكناؿ رئيسيةاؿ القراءة كتب شكلالدرس يف  ا١توضوع . ب
  ا١توجخةالكتبكلتوسع،ؿ  ا١تقركءة كالدعناتكالكتب القراءة، من احملتول كأسئلة

 .ادثةا١تحك
 ا١تفردات إدخاؿ خالؿ من القراءة تولمح لفهم ىو األساسي ـمالتعل نشاط . ت

 .ا١تعلم مساعدة مع القراءة ٤تتول مناقشة مث كمعناىا األساسية
 .عاؿ بصوت القراءة أكذل من بصوت منخفض القراءة . ث
 .طويلة لفًتات ينبغي ال اللغة قواعد الوضوح كاالقتصار يف تقدمي . ج

 لو أسلوب القراءة أف إذل فينكن أف ٮتلص الباحث الرأم السابق علل بناء 
 :التارلؾ وائصخ

 .ا٢تدؼ األساسي ىو إلتقاف القدرة علل قراءة النصوص العربية . أ
 يف توجد اليت ا١تفردات من قائنة يسبقها اليت القراءة شكل يفالدرس  موضوع . ب

 حسب قدرة الطالب علل قواعديكوف تقدمي ٤تتول اؿك القراءة أثناء النص
 .االستيعاب

 مزايا وعيوبها طريقة القراءة. 4 

 مزايا طريقة القراءة. 1   
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 Ahmad Fuad Effendi, Op.cit, h. 54 



 

 كسائل استخداـ ككيفية وحيح بشكل التحدث علل  يهتمٌ ىو ق طريقةىذ. أ
 .التدريب للطالب كنادة اإلعالـ

 ا١تعركفة  كمالحظتو ا١تفردات استخداـ حوؿ للغاية انتقائي ىو ق طريقةىذ.ب
 .ترتيبها مت اليت النصوص علل

 .تدريبهاك اللغة قواعد ـمتعل مت عللبو أيضا مقق طريقة ىذ.ت

 نقصاف طريقة القراءة. 2

 االستناع مهارات أم اللغوية، ا١تهارات من اثنُت طريقة ىذا يتجاىل. أ
 .كالتحدث

 كالًتكيز كالتجويد، الشفهي، التعبَتا األسلوب ىذ يتجاىل عاـ، بشكل.ب
 .توقفاؿك

 لتنييز الكتابة ٦تارسة ٣ترد ليس ككه الكتابة، مهارات ا األسلوبىذ يتجاىل.ت
 .اٞتنل

 .القراءةعن  يت ال تبتعداؿ للطالب احملددة ا١تفردات ا األسلوبىذ يؤكد.ج

 .اٞتنلة سياؽ دكف ا١تفردات علل األسلوب ىذا يركز.ح
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 Zulhanan, Op.Cit., h. 43-44 



 

 ٤تتول فهم شركط أف حُت يف عاـ، بشكلإ٪تا ىي   ا١تزايا كالنقصانات السابقة
 :التارل النحو مزايا كنقصنات لديوطريقة القراءة  الدرس 

 ا١تزايا .1
 .يقدر الطالب علل فهم الدرس عن طرؽ التحليلي من دكف ترٚتة . أ
 .يتقن الطالب ا١تفردات بشكل جيد . ب
 .يفهم الطالب استخداـ القواعد اللغوية . ت

 النقصانات .2
 .يعجز الطالب علل مهارة القراءة اٞتهرية . أ
 .يعجز الطالب علل االستناع كالتحدث ألف ا١تفضل ىو القراءة . ب
 يعجز الطالب يف اإلنشاء . ت
يعجز الطالب علل فهم النصوص ا١تختلفة ألّنم عرفوا فقط ا١تتعلقات  . ث

  .بالقراءة

 خطوات استخدام طريقة القراءة. 5 

 بصفة كلكن .ت ٦تكن أف يقدمها ا١تعلم يف إستخداـ طريقة القراءةا٠تطوا من عديد 
 :يلي كنا ىي عامة،

 باللغة كيرحب الطالب ٖتيات، مع الدرس ا١تعلم فتح التعليم عنلية بداية يف . أ
 .العربية
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 .السابق الدرس عن الطالب ا١تعلم يسأؿ . ب
 . بإعطاء ا١تفردات الصعبةيبدأ ا١تعلم . ت
 اجملهز للقراءة عن ا٢تواية تقرأ ىذه القراءة بصوت منخفض يعطي ا١تعلم النص . ث

 .دقيقة 15-10 ٟتوارل
 .اإلندكنيسية باستخداـ اللغة ا١تعلم ا١تادة يشرح . ج
 .للقراءة كالطالب يستنعوف ا١تواد يقرأ ا١تعلم . ح
التلخيص : يف ّناية الدرس يعطي ا١تعلم الطالب الواجبات عن القراءة يف ا١تثاؿ . خ

 .بلغة من عندىم

 النحو علل ىو أفندم فؤاد ألٛتد كفقا تقدمي طريقة القراءة يف ا٠تطوات يف حُت أف 
 : التارل

 .التحية مع الدرس ا١تعلم يفتح قدمة،ادل.  أ

 رافق مك  ا١تاضيةا١تواد تكرارؿ ـمتعلؿؿ كذلاأل طوةاخلؾ ام٣تاف اختبارا ا١تعلم عقد. ب
 . اليت ستدرسا١تواد مع ذلك 

 .العبارة ا١تعلم يشرح.  ت

 لفتح الطالب من طلب مث كفهنها، حفظها ٬تب اليت القواعد يعطي ا١تعلم. ث
 .ٖتديدىا مت اليت النص قراءةؿ  الكتاب ك
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 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2013),h. 194-195  



 

 اليت ا١تواد حوؿلكلنات ا أمثلة ا١تعلم للنادة، يعطي الطالب فهم مدلعرفة دل.  ج
 .اطئة اخل اٞتنلة كوحيحةاؿ مل اجلالختيار الطالب من كيطلب دراستها، ٘تت

 اليت اٞتنل أمثلة مع القواعد تكوف أف ٯتكن طالب،ؿؿ الواجبات ا١تعلميعطي .  ح
 .كدقة بعناية ىابتصحيح ١تعلميقـو ا مث.  من عندىم

ا١تعلم الدرس يف أسلوب القراءة بإعطاء ا١تفردات كا١تصطلحات  سيبدأ عندما نبغيم 
ا١تناقشة عن  دراستها، سيتم  اليتالقراءة بصنت لقراءة للطالب الوقت إتاحة الغريبة،

ا١تفردات، كحل التدريبات ا١توجودة يف النصوص ك توسيع الفهم يف البيت مث إخبار نتائج 
  .القراءة غلل ا١تعلم يف اللقاء التارل

 القراءة مهارات. ب     

مهارة القراءة ىي مهارة أك قدرة الطالب علل نطق الكلنات أك اٞتنل العربية إذل    
مهلرة القراءة  .الرموز الصوتية كالقدرة علل فهم النصوص ا١تقركءة، خاوة يف النصوص العربية

 :ٖتتوم علل ثالثة عناور كىي

 .الًتقيم كعالمات األحرؼالتعرؼ ب . أ
 .رٝتية اللغوية العناور مع الًتقيم عالمات ارتباط . ب
 .مغزل ذات كباء ألف من ا١تتواولة العالقات . ت
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 ٭تتاجوّنا اليت ا١تهارات إذل الطالب كتوجيو تطوير علل اقادر علمادل يكوف أف ٬تب 
 : كىيأخرل أمور بُت القراءة مهارات ٖتسُت كيفية عن أما ..ةالقراء يف

 .ا١تفردات إثراء علل الطالب مساعدةعلم للم ٯتكن . أ
 كذلك كاٞتنل الكلنات معٌت ىياكل فهم علل الطالب مساعدة علمللم ٯتكن . ب

 .سابقا ذكرىا مت اليت بطرؽ
 .الطالب لدل القراءة سرعة ٖتسُت للنعلم ٯتكن . ت

الشخص . تؤسس ك ٕتود جودة لغة الشخص يتاؿ التفكَت بعنليات  تتصل ا١تهارات
  .ا١تتكلم باللغة سيكوف فكره أكثر كووحا بالتدريب كاإلعادة

 تعريف مهارة القراءة .1
 مهارة القراءة ىي مهارة أك قدرة الطالب علل نطق الكلنات أك اٞتنل العربية إذل 

مهلرة القراءة  .الرموز الصوتية كالقدرة علل فهم النصوص ا١تقركءة، خاوة يف النصوص العربية

 :ٖتتوم علل ثالثة عناور كىي

عليم، الت ٣تاؿ يف ا١تعلنُت جهود ٖتتاج إذل العصرية اٟتياة تتطلبها اليت القراءة مهارات 
 ٚتيع يف ا١تعلنُت بُت تعاكف ىناؾ يكوف أف ٬تب الصعبة ا١تهنة ىذه علل للعنل لذلك،
 .الدراسية ا١تناىج ٣تاالت

 الرسالة، علل للحصوؿ  القارئستخدامهامك ٕترل عنلية ىي القراءة ٢تودغساف كفقا 
 اليت عنليةاؿ ،باللغة ا١تكتوبة الكلنات كسيلة خالؿ من كاتباؿ قبل من تسلينها ليتم



 

 سوؼ الكلنات كمعٌت  سوؼ يرل يف القصد ااكاحدكحد  فرعىي اليتالكلنة بأف طالبت
 .معركفة تكوف

 أهداف مهارة القراءة .2
 .القراءة فهمل ٤تتو مشلت اليت تا١تعلوما للحصوؿ علل ىو الرئيسي ا٢تدؼ 

 الواقعة ١تعرفة اإلبداعات من قبل الرئيسية ألفكار اعلل للحصوؿ القراءة . أ
 .ا١تخًتعُت

يعٍت ك (reading for main ideas) القراءة للحصوؿ علل الفكرة الرئيسي  . ب
 أك تعلنو يتم ما القصة يف الواردة كالقضايا لالىتناـ، كمثَتة جيدةموضوعات 

 .ا٢تدؼ للوووؿ إذلالقادة بو قاـ الذم األشياء كتلخيص ا٠تربة، ذكم من
 (reading for infernce) التنظينيةالقصة  ترتيب، أك أمر ١تعرفة القراءة . ت
  (reading to classify)لالستبياف  القراءة . ث

 : علل مهارة القراءة كنا يليالقدرة يف تؤثر اليت العوامل 

 (fisikologis) اٞتسنية العوامل . أ
اٞتنسي، التعب ك curologis كاعتبارات ،وحة اٞتسد ٞتسنيةا العوامل مٖتتوم

 .القراءة لتعلم للطفل أيضا ينفيدكا٢ترؽ ٫تا كذالك ليسا مب

 الفكرم عاملاؿ . ب
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 قدرة علل أيضا تؤثر توكقدر ا١تعلم يف تعليم   كثَتاتؤثر بشكل عاـ أف الفكرية ال

 .يف بدايتها القراءة علل األطفاؿ

 البيئية ملكاالع . ت
 :كىي ٖتتوم علل. يف قدرة الطالب علل االستيعاب أيضا البيئية العوامل تؤثر

 .ا١تنزؿ يف الطالب كخربة لفيةاخل .1
 .ةكاالقتصادم ةاالجتناعي الطالب عائلة .2

 
 القراءة مهاراتالمؤشرات ل .3

 األوغر األخرل القضايا من سلسلة علل تنطوم اليت ا١تعقدة ا١تهارة ىي القراءة 
 .حجنا

 .القراءة أل٫تية ا٢تامة اٞتوانب من نوعاف ىناؾ مبُت، ىو كنا 

 اٟتالة ىذه يف السفلي، ترتيباؿ يف تعترب أف ٯتكن اليت ا١تيكانيكية ا١تهارات . أ
 :جوانب تومتح

 التعارؼ بأشكاؿ اٟتركؼ .1
 .ٚتلة / لغوية أ٪تاط من عناورالتعارؼ ب .2
 .مكتوبة مادة بت عنأعر اليت كالصوت العالقةالتعارؼ ب .3
 .سرعة القراءة كبطئها .4



 

، كٖتتوم أعلل مرتبة يف تكوف أف ىااعتبار ٯتكن ذلكتتم بفهم  اليت ا١تهارات . ب
 :علل

 .ةبسيطاؿ  ا١تعرفةفهم .1
 .معٌت أك مغزل فهم .2
 .تقديراؿ أك تقييماؿ .3
 .رنةادل القراءة سرعة .4

 
 أنواع مهارة القراءة. 4

 . أك اٞتنلكلنات اؿإذل ّتديةاأل ؼ اٟتركؼكش  الطالبمن يطلب اٟتالة ىذه يف 
تاج إذل أنواع القراءة يح فإنو ىنا من كالقواعد، ا١تفردات علل ف يسيطرأ ٬تب طالباؿ مث كمن
 :ىي

 (al-Qira’ah al Jahriyah)اٞتهرية  القراءة .1

 بصوت اليت عربىا الطالب القراءة من نوع ىو القصد من القراءة بصوت جاىر 
 :كىي الحظةادل  اليت ٖتتاج إذلاألشياء من العديد ىناؾ، يف القراءة اٞتهرية عاؿ

 ٥تارج اٟتركؼ أك حيث من سواء ،العربية اللغة من الصوت دقة علل اٟتفاظ . أ

 .وفاة األووات األخرل
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 .نغنل ا١تالئم ك التصرؼ الذم يعرب شعور الكاتباؿ . ب

 .تيار القراءة بدكف تقاطع . ت
مراعاة العالمات اللغوية، فأما العالمات ا١تستخدمة يف اللغة العربية يف حقيقتها  . ث

 :ىي كنا يف اللغة اإلندكنيسية إال أف االختالؼ يف التسنية فقط فهي كنا يلي
، عالمة االستفهاـ ( )، قوساف(-)، شرطة (:)، نقطتاف (،)، فاولة(.)نقطة 

 (!)، عالمة التعجب (؟)
 (al Qira’ah al-Shamitah)الصامتة  القراءة .2

 ما موضوع  لقراءةالطالب  الذم يفعلوالقراءة من نوع القصد من القراءة الصامتة ىو 
 .ةالشفا حركة أك ا٢تسهسة ووت، دكف القراءةيعٍت  .يف النص كيكوف بدكف ووت

 : األشياء اليت ينبغي ٕتنبها ىي

 . عن إخراج الصوتٕتنباؿ ٬تب . ث
 .القراءة تكرارعن  ٕتنباؿ . ج
 . اإلهبم أك ا١تشَتاستخداـ  عنٕتنباؿ . ح
 (Al-Qira’ah as-Sari’ah)السريعة  القراءة .3

 لتدريب الطالب علل شجاعة القراءة أسرع من ك السريعة قالقراءة من دؼالو 
 .العادة، السرعة ىي ا٢تدؼ الرئيسي لكنو ال تضحي ا١تعٌت



 

 يف القراءة السريعة الطالب غَت متطلبُت علل فهم نقط النصوص، بل الًتكيز يف 
عند العلناء أف القراءة السريعة ليست جملرد إوالح أ٧تازات الوقت بل لزيادة . النقط ا١تهنة

كىذا بسبب عدـ تعود الطالب . سواء لتخفيض اللغة أك توسيع ا١تعرفة. ا١تعلومات للقراء
علل قراءة كلنة بعد الكلنة، لكنو ٦تكن أف ٭ترؾ العُت باإلشارة ا١تعينة حىت يكوف ا١تعٌت 
مفهوما بشكا جيد، ك ترل أف القراءة السريعة ٦تكن أف نطلق عليها بالقراءة ا١توسعة       

(Al-Qira’ah al-Muwassa’ah). 

ق البد أف نتذكر أف ليس لكل ا١توضوع ا١تقركء القراءة السريعة ٤تتاجة جدا، إال أف 
٦تكن أف ٧تعلو القراءة السريعة، ا١تشكلة ىي ا١تقركء ا١تناسب لتدريب القراءة السريعة يف اللغة 

ينبغي للنعلنُت مواولة . العربية ليس بسهل يف إتيانو، لكن ليس ٔتعٌت أنو عَت موجود
فبعض تلك . االتصاؿ باألقساـ اللغوية أك دراسة اللغة يف اٞتامعة يف إندنوسيا بشكل فعاؿ

األقساـ عندىا معارض ا١تكتبات الكاملة، بل كحىت ىناؾ بعض ا١تؤلفات ا١تتعلقة بقصص 
 . بتلك االتصاالت ٦تكن أف يكوف ىناؾ تبادؿ األفكار يف التعليم. اللغة العربية

  

 (Al-Qira’ah al-Istima’iyah)االستنتاعية  القراءة. 4

 لقراءةؿ الغرض كلكن .السريعة القراءة من نوع مع عالقة لو القراءة من النوع ىذا 
 يف الفهم ٚتلة لقراءة كال جديدة، أ٪تاط لتعليم كليس ا١تفردات، عدد لزيادة ليس االستنتاعية
 هتدؼ كذلك .يقرأكف امب كالتنتع بسرعة للقراءة للطالب التدريب لتوفَت كلكن التفاويل،

 .القراءة من كاٟتب االىتناـ تعزيز إذل



 

 .اللغوية كالبنية احملتول حيث من سواء ،ا١تقركءة اخًتت من األسهل ا٠تفيف ا١تواد 
 الذين الطالب ١تستول كفقا سهلة لغةاؿ اليت تكوف قصَتة قصص شكل يف تكوف ما عادة
ا              إندكنيسي يف العربية اللغة معلني رابطة نشرهتا العربية  اللغة٣تلة .ذلك توجيو يتم

 ( Ittihadu al-Mudarrisiin li al-Lughah al-Arabiyah ) كاسع نطاؽ علل ٗتتلف اليت 
، استخدامها ٯتكن اليت البدائل من كاحدة ىي تويات،ا١تح  تكنولوجيا يف التقدـ مع اليـو
 عن عليها اإلطالع كٯتكن لالىتناـ ثَتةادل للقراءة كادادل من متنوعة ك٣تنوعة ا١تعلومات،ك

 .اإلنًتنت طريق

 الدراسية، الفصوؿ خارج عادة افتعقدكلتا٫تا   السريعة أك القراءة االستنتاعيةقراءة اؿ
 الطالب علل ٬تب احملدد الوقت كضنن عُت،ادل كتاباؿ لقراءة للطالب اإلحالة طريق عن
 .الكتب ا١تقركءة تقرير تقدمي

 (Al-Qira’ah al-Tahliliyah) التحليلية قراءةاؿ .5

 علل القدرة لديها  الذينالطالب تدريب ىو التحليلية القراءة من الرئيسي كالغرض 
يكونوا ؿ الطالب تدريب يتم ذلك، إذل كباإلضافة .ا١تكتوبة ا١تواد من ا١تعلومات علل العثور
 كيتم .لباحثؿ الرئيسية الفكرة تعزز اليت ا١تعلومات تفاويل عرض يف فراحل علل قادرين
 مع اٞتنلة من كاحد جزء بُت القسم عن ْتث ا١تنطقي، التفكَت علل أيضا الطالب تدريب
 بُت خرل،أ مقاطع مع كاحدة فقرة بُت أخرل،ألجزاء  ٚتلة من ٞتزء كاٞتنلة اٞتنل، بقية



 

 يف وراحة ذكرىا يرد دل اليت النتائج كاستخالص أخرل، أحداث ع ـكاحد اٟتدث
 .ا١تقركءات

 لنظرا ك الالزمة للنعلمالقراءة ـمتعل فعالية يفهم الباحث يف أف ،السابق الووف من 
 الطالب إذل نقلها سيتم اليت ا١تواد إذل  الطالبانتباه ٬تذب علمادل أكال،: ا١تذكورة اٞتوانب يف

 إذل باإلضافة ثانيا، .لطالبؿ الشاملة االحتياجات ككذلك كالعاطفة، القدرة، حسب
 من الدرجات كإعداد الفكر مستول ٤تتول  إذلنظرم أف أيضا ٬تب ا١تعلم ا١تذكورة، اٞتوانب
 طالباؿ لتسهيل ـمالتعل من االختالؼ أداء علملل ٬تبثالثا،  .ا١توضوع يف  الطالبكل

 كتاباؿ حـز لو أف يفصل ٯتكن ال أيضا ا١تعلم رابعا، .تدريسها ٬ترم اليت ا١تواد علل للقبض
 الدعائم، استخداـ يف خامسا، .ـمالتعل عنلية يف الدعائم من االستفادة ككذلك ،ا١تستخدـ

 عنلية يف كالبصرية السنعية شكل يف أدكات أك اإلعالـ كسائل أم استخداـ للنعلم ٯتكن
 .ا١توضوع تقدمي

 وسائل التعليمية لمهارة القراءة .6
كإعدادىا . الوسائل التعلينية كىي ا١تواد اليت يقـو ا١تعلم باستخدامها

لكي يستثنرىا يف توضيح ك تبسيط ا١تادة اليت يقـو علي , إعداد اٟتسن كاٞتيد
كتتنوع الوسائل التعلينية باختالؼ األىداؼ اليت يريد ا١تعلم , شرحها للتالميذ

ك يف ىذا ا١تقاؿ سنعرض بعض الوسائل اليت تفيد ا١تعلم يف شرحو . ٖتقيقها
 .للدرس اللغة العربية أك غَته من الدركس
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 :الوسائل التعلينية ١تهارة القراءة ىي
كتشكل مصدرا للنتعة ؤ تشويق الطالب علل تعلم , الصور .1

, كنا أّنا هتيء الطالب ٟتفظ األلفاظ كالتعابَت الفصحي, الدرس
 كتكشف ا١تهارات اللغوية لدل التالميذ

, كىي من الوسائل ا١توجودة يف كل وف, اللوح كالطبلشَت .2
حيث يستطيع باستخداـ اللوح كالطباشَت , كيستعنلها كل معلم

 ,  توضيح كتبسيط الدر التعليني
 

 القراءة مهارات فوائد .7

من ا١تخًتع االلتزاـ باجملتنع الراغبُت يف التعلم                                                                                                                     طلبيت كالتكنولوجيا العلم تطور يف 
 :كعنلية التعليم ا١تفيدة ىي كنا يلي

 القراءة تعلم أ٫تية يفهنوف  العلني، كاألطفاؿ الذين الاجملتنع يف حيوية ىي القراءة 
 .للتعلم ليس عندىم الرغبة

 : كنا يليأخرل أمور بُت من القراءة، فوائد 

 .القلق ٮتفف قراءةاؿ .1
 .اٞتهل من  ٤تنيقراءةلل اإلنساف يشتغل عندما .2
 .للعنل  اإلنساف مستعيدا٬تعل القراءة عادة .3
 . توسيع ا١تعرفة ٯتكن الناس قراءةاؿ خالؿ من .4



 

 .ا١تعرفة ٖتسُت .5
 .آلخريناالستفادة من خربات ا .6
 .ا١تختلفة اٟتكم ٪تاذج كدراسة الكلنات من العديد علل السيطرة ٯتكن .7

 

 العالقة بين طريقة القراءة و مهارة القراءة.     ت

يف مهارة  مناسبة األكثر ق أحد ا١تناىجألفمهارة القراءة  إذل بقوة  طريقة القراءةيرتبط 
  يسهلالتقنية ىذهغَت  يف ك  طريقة القراءة يسهل تعليم ا١تطالعة. القراءة ىي طريقة القراءة

أك فهم ٤تتول ا١تقركء يف  .الصحيح كالتجويد النطق .السريعة القراءة  يف تدريباتأيضا
 .نصوص القراءة

 ٖتقيق ىو  طريقة القراءة ك مهارة القراءةبُت ولة كجود علل دليل كذالك ىوك 
 كٯتكن الًتقيم، عالمات إذل االنتباه معة القراءة العربية راق الطالب يف ـتدريب من ا٢تدؼ
 .الكتناب يف الواردة القراءة ٤تتول كفهم ب،اكجذ بدقة ىإتويد أك اللغة يل أوواترتت

 يف جدا مؤثر ىو ـمالتعل يف األسلوب تطبيق أف  ندرؾا١تذكورة النظرية الناحية من 
 يتم مث دمالتعو أك للتدريب األكلوية إلعطاء كسيلة أيضا أسلوب القراءة. مهارة قراءة الطالب

 . كإتقاف مهارة القراءةالطالب تدريب كسيتم تلقائيبا
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  في تطبيق طريقة القراءة عند تعليم القراءة الجهرية المانعة العوامل المؤيدة و.   ث 

 عليو، تؤثر اليت العوامل ىناؾ يكوف أف ٬تب ،  ا١تانعةا١تؤيدة ك عوامل ـمالتعل عنليةؿ 

  الباحثمالحظة علل كبناء . لو ا١تانعة ا١تؤيدة كالعوامل عن ف يتجزأؿ ذا يف تعليم القراءةكؾ

 ٔتدرسة دار الثامن لصفا طالب القراءة لدل ـمتعل يف العامل ا١تؤيد 2017 يناير 18 يف

 االجتناعية بيئةاؿ عوامل من إليو ينظر أف ٯتكن. ا٠تَت اإلسالمية كوتابومي المبونج الشنالية

 أمور بُت من عوامل أيضا كىناؾ ،ف أكنلوا الباكلوريوسالذم ا١تعلنُت من كىي ،يف ا١تدرسة

 قبل من ا١تستخدمة العربية اللغة ككتاب ،مي ا١تهيأةالتعل مرافق  منهاتدعم أف ٯتكن اليت أخرل

 اإلعال كسائل الصور مثل التعلينية كالوسائل الدراسية كالفصوؿ العربية اللغة ا١تعلني

 : كمن عواملها كنا يلي.كالسبورة

 ةاللغ تدريس أساليب علل التدريب تتلق دل ريبادل  كافإذا . التعلينيالتدريب .1
 ٬تد سوؼ ريبادل مث ،بعد ذلك ككذلك مربيا يصبح أف قبل العربية، أك األجنبية
 .كتطبيقها جديدة كسائل تقبل يف وعوبة

 يف القدرة ا٩تفضت مث تعليم،اؿ علل حريص ليس ا١تريب  كافإذا .ا١تريبتشجيع  .2
 .بغَت ا١تطلوب سيتم غَتىا أك  القراءةأسلوب ستخداـم أف كأراد التدريس ٣تاؿ



 

 طويلة، زمنية فًتة يف معُت أسلوب الستخداـ ريبادل اعتاد عندما .ريبادل عادات .3
 لتفعل للشركات اٟتاجة لكن. اٞتديد األسلوب تنفيذ يف وعوبة قلدم كاف مث

 .التدريس أساليب ٕتديد بضبط
 مع تالءـم ال الذم ا١تريب ىناؾ كضح البحث العلني أف . ا١تريبشخصية .4

 .آخر أسلوب
  استخدمهاقد اليت األساليب استخداـيتعود ا١تريب يف  عادة.  تعلم ا١تعلمخربة .5

تعلم " للطالب قاؿ لو كنا كاف .األجنبية اللغات تعلم بدأ عندما يف ا١تاضي
 ".كنا تعلنت

 ٣تنوعة إلجراء ا١تطلوبة مث العربية ١تعرفة اىتم الطالب عندما .ـمالتعل رغبة .6
 .الصرب كبفارغ طوعا قبلوا اليت التدريس أساليب من متنوعة

 بُت جدا كثيقة عالقة ىناؾ أف العلنية األْتاث أثبتت كقد .ذكاء الطالب .7
 .العربية اللغة تعلم علل القدرةك ا١تتعلنُت ذكاء

 . األسلوب بأعنار الطالبيتأثر. أعنار الطالب .8
 كيقتصر جدا قصَتة العربية اللغة تعليم برنامجؿ الوقت كاف إذا .الربنامج مدة .9

 .٤تددة مهارات علل فقط التأكيدؼ أيضا ا٢تدؼ ٤تدكد
 األشرطة مع تأيت اليت العربية برنامج بُت كبَت فرؽ ىناؾ كاف .ا١ترفق .10

 مع ٣تهزة ليست ذلك مع كالسبورة بطاقاتاؿك خترب،ادلك كالصور، كاألفالـ
 .التدريس أساليب تطبيق يف ـمالتعل مرافق



 

 أك العربية اللغة يف القراءة أك الكتابة إذل برنامجاؿ  يهدغعندما .ا٢تدؼ .11
 .ا١توضوعة لألىداؼ كفقا األسلوب يستخدـ فإنو اإل٧تليزية

 يف عليو التأكيد مت ما عللـ اىتنامها كفتركزم طالبكادل ا١تعلم .التقييم .12
 .العاـ التقييم من النهائية ا١ترحلة يف كخصووا التقييم،

 إذل تصنيفها ٯتكن كلكن كثَتة، أنواع ـمالتعل علل تؤثر اليت العوامل  لسالماتكفقا 
 يف توجد اليت العوامل ىي الداخلية العوامل .ا٠تارجية كالعوامل الداخلية العوامل ٫تا فئتُت،
  خارجة الفرداليت العوامل ىي ا٠تارجية العوامل أف حُت يف بأنفسهم، يتعلنوف الذين األفراد
 .التعلم علل تؤثر اليت

 :كىي ثالثة، إذل الداخلية العوامل كتنقسم 

 .العجز كعوامل الصحية العوامل ذلك يف ٔتا ،امل اٞتسدمالع . أ
 كا١تواىب، كا١تصاحل، كاالنتباه، االستخبارات، ذلك يف ٔتا النفسية، العوامل . ب

 .كاالستعداد كالنضج كالدكافع،
 التباين من كالتنكن كالراحة النـو كىي كعاطفيا، جسديا كيشنل التعب، عامل . ت

 .العنل أماكن يف كأيضا ـ،مالتعل يف

 :كىي ثالثة، إذل ا٠تارجية العوامل كتنقسم 
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 أفراد بُت كالعالقات التجديف، اآلباء تثقيف كيفية ذلك يف ٔتا األسرية، العوامل . أ
 كا٠تلفية كاألمهات، اآلباء فهم لألسرة، االقتصادم كالوضع كالبيت، األسرة،
 .الثقافية

 كالعالقات الدراسية، كا١تناىج التدريس، أساليب ذلك يف ٔتا ا١تدرسية، عوامل . ب
 ا١تدرسي كاالنضباط الطالب، مع العالقات ا١تتعلنُت كا١تتعلنُت، ا١تعلنُت
 كحالة أعاله، حجم يف التدريس كمستول ا١تدرسة، كقت التعلينية، كاألدكات
 .كا١تهاـ التدريس كطرؽ ا١تبٌت،

 كأودقاء اإلعالـ ككسائل اجملتنع يف ا١تتعلنُت أنشطة ذلك يف ٔتا اجملتنع، عوامل . ت
 .سالنا حياة كشكل ،البيت

 اللغة ـمتعل علل تؤثر اليت العوامل  نفهم أفأف ٯتكن ا١تذكورة النظريات كل من 
 ٬تب .ءسوا حد علل كا٠تارجية الداخلية العوامل من جدا، متنوعة ىي  لدل الطالبالعربية
 كنا ا٢تدؼ ٖتقيق ٯتكن حىت تعلم العربية  معلم اللغةقبل من العوامل ىذه ٚتيع يف النظر
 . ا١تطلوبىو
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 الباب الثالث

 البحث منهج

 البحثمنهج  نوع .1

 الووفي ألسلوب النوعياباستخداـ  ا١تيداا البحث من نوع ىذا البحث ىو 
 .تالعب أم دكف األمر كاقع يف التحقيق كأيضا بسيطة باعتباره كوفية

 ىو النوعي البحث .النوعي ّنج البحث الباحث استخدـ ٔتناسبة ا١تسألة ا١تبحوثة، 
 أّنا علل( طبيعي كضع)ا١تعقولة ك الواقعة  ا١تعلنة البيانات أف ا٠تصائص يتنثل البحث الذم

 أساسا مسلسلة تعٍت البحثية الكلنات أف حُت يف رقم، أك رمز شكل أك يف تغيَت دكف تبقي
 .ا١تركزة ا١تضنونة أك األساليب باستخداـ األعناؿ اجملهوؿ عن الكشف أك األحداث من

 الموضوعات  تحديدطريقة .2

 البشر من تتولد أف ٯتكن د احملتاجة لبحث من البحوثا١توار ث ىيالبحكضوعات  ـ
، الدراسة لتبسيط .البحث كضوعمب ا١تتعلقة كا١تسائل ءكاألشيا كالوثائق للنعلومات كنصدر

 :التارل النحو عللع الذم سيجرل ْتثو ا١توضو مقدما حدد الباحث

 مدير ا١تدرسة.  أ  
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2010), h. 175- 176 



 

العربية  اللغة مدرس.  ب

 يتكوف الذمطالب الصف الثامن ٔتعهد دار ا٠تَت كوتابومي المبونج الشنالية .  ج
ث ىو بحء اؿإلجرا الباحث قستخدـا مع البحث الذنو ،ا البحثىذ يف .اطالب 22ف ـ

 .ثالبح البحث الكلي يعٍت ْتث كل موضوعات

 موقع البحث. 3     

ٔتدرسة دار ا٠تَت اإلسالمية ا١تتوسطة  ا البحث، أجرل الباحث البحثىذ يف 
 : كالتارلاألسباب كوتابومي المبونج الشنالية، مع

 اللغة ـملتعل كافية مرافق ديهامعهد دار ا٠تَت كوتابومي المبونج الشنالية ؿ.  أ  
 .العربية

 الكفاية فيو ٔتا كاملة كسائل معهد دار ا٠تَت كوتابومي المبونج الشنالية يوفر.  ب
 .الدؼ مثل ألنشطة ا١توسيقل معدات       مثل لألنشطة

 يف ا١تنخفضة القدرة ىمدمؿ الطالب ٔتدرسة دار ا٠تَت كوتابومي المبونج الشنالية. ج 
 .العربية              اللغة تعلم

 الدراسي الفصل الثامن الصف من الطالب ث ىوالبحكضوع ىذا ـ أف حُت يف 
 .طالبا 22 عددىمك 2016/2017 الدراسي العاـ من الثاا

 



 

 البيانات جمعأسلوب  .4

 مت اليت البيانات أف اللجاء مع طرؽ، عدة استخدـ الباحث البيانات ٚتع  ٤تاكلةيف 
 ىااستخدـ اليت الدراسة ىذه يف البيانات ٚتع طرؽك  .كوحيحة كاملة عليها اٟتصوؿ

 :يلي كنا ىي باحثاؿ

 ا١تالحظة .أ 

 مع مرافقة ،ا١تالحظة خالؿ من  الذم يقاـالبيانات ٚتع أسلوب" ا١تالحظة ىي 
 كا١تراقبة البيانات، ٚتع عنلية حيث من."ىدكفةادل الكائنات سلوؾ أك أحواؿ عن سجالتاؿ

 non participantك) با١تشاركةا١تراقبة )   participant observationك٫تا، قسنُت، إذل تنقسم

observation  (ا١تراقبة بغَت ا١تشاركة). ا١تستخدمةالقياس شركط مث بعد ذلك من حيث ، 
 .ا١تنظنة كغَت ا١تنظنة ا١تالحظة تنقسم إذل  فا١تالحظة

 أفأم  ،ةا١تشارؾ غَتب الحظةادل ىو الدراسة ىذه يف ا١تستخدمة الحظةادل نوعكأما  
 .ا١تراقب فقط كا١تالحظ ىنا،   ا١تالحظةنشطةاأل يف يشارؾ دل الباحث

  تعليم القراءةأنشطة عن بياناتاؿ علل ووؿحلؿ الباحث امواستخد الطريقة ىذه 
 الثامن الصف يف  التعليمتقييمتنفيذ ك طبيقوتك الدرس خطة إعداد من يبدأ الذم العربية

 .ٔتدرسة دار ا٠تَت اإلسالمية ا١تتوسطة كوتابومي المبونج الشنالية
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 قابلةادل .ب 

 إتاه يف  ٬ترمالذم كاٞتواب السؤاؿ خالؿ من البيانات ٚتع عنلية ىي ا١تقابلة 
 . جائت من قبل ا١تسؤكؿكاإلجابات قبل السائل من ئتجا سألةادل أف يعٍت كىذا كاحد،
 قدـ حيث ،ا١تقابلة اٟترة ا١ترؤكسة  الذم استخدمو الباحث يف ىذا البحث ىوا١تقابلة نوع

 مدير إذل قدمها الكاتب ا١تقابلة ىذه.  للطرؼ ا١تسؤكؿا١تطركحة ألسئلةا سائلاؿ الطرؼ
ٔتدرسة دار ا٠تَت اإلسالمية ا١تتوسطة  الثامن الصف كطلبة  معلم اللغة العربيةكرسة ا١تد

 .كوتابومي المبونج الشنالية

 مسائل أم عن مباشرة العربية اللغة مدرس ١تقابلةمها الباحث استخد الطريقة ىذه 
 مرحلة  أك إجرائات تنفيذ التعليم إذلـمالتعلطيط تخ عنلية سواء كاف من ـ،مالتعلب تتعلق
 ٔتدرسة دار ا٠تَت اإلسالمية ا١تتوسطة كوتابومي المبونج الثامن الصف يف العربيةالقراءة  تقييم

 .الشنالية

 الوثائق . ت

 علل كدليل ا١تكتوبة البيانات عن البحث خالؿ من البيانات ٚتع عنلية كثائق ىياؿ 
 اليت١تهنة ا األحداث أك ذكراتادل شكل  عللتفاويلاؿ كق التوثيق سويونو  قاؿ.البحوث
 .بالفعل مرت

 :عن كثائقاؿ علل للحصوؿ  الباحثاستخدمها الطريقة ىذه 
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 . عن خلفية ا١تدرسة ا١تتوسطةالبيانات  .1
 .رئاسة ا٢تيئة .2
 .البيانات عن ا١تعلنُت كا١توظفُت .3

 ختباراال .ث 

 األدكات من غَتىا أك التدريبات أك األسئلة من سلسلة عن عبارة ىو االختبار 
 أك فرداؿ ٯتتلكها اليت ا١توىبة أك كالقدرة كالذكاء كا١تعرفة ا١تهارات لقياس ا١تستخدمة
 كفهم قراءةإتقاف القواعد يف اؿ لقياس كأسلوب استخدمو الباحث االختبار ىذا .تاٞتناعا
 . يف اللغة العرابية ك إكناؿ الواجباتالنص ٤تتول

  تحليل البياناتأسلوب.5 

 مث .ٚتعها مت اليت البياناتب الذم يتعلق ستخدـادل سلوباأل ىو البيانات ٖتليل 
 ا٠تالوة ا١تستنتجة" يعٍت االستقرائي، التفكَت طريق عن البيانات ٖتليل ىي التالية ا٠تطوة
 ."البيانات ٖتقق  أف يتمبعد التجريبية البيانات أساس علل

 ىذه الكاتب يركب فإؼ البيانات، ٚتع أداة خالؿ من ٚتعها مت اليت البيانات من 
 .فرضية لتحقق تستخدـ اليت االستنتاجات استخالص أجل من البيانات

 معاٞتة خطوات مع النوعية، البحوث ٖتليل كاتباؿ يستخدـ البيانات ٖتليل يف 
 :يلي كنا ىي البيانات
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 األساسية، األشياء كاختيار ،التلخيص يعٍت (ناتالبيا من اٟتد) . Data reduction أ 
 .كاأل٪تاط ضوعاتا١تو عن كالبحث ،١تهنةا األشياء علل كالًتكيز

 شكل يف يتم أف ٯتكن البيانات قدمييعٍت ت (عرض البيانات) Data Display. ب 
 استخدـ ما أغلبك .ذلك شابو كما البيانية كالرسـو ،فئات بُت العالقة رسم موجزا، كوفا
 .السردم النص ىو النوعي البحث يف البيانات لعرض

 يعٍت كالتحقق االستنتاج يعٍت (ٖتقق البيانات)  Conclusion Drawing.ج 
. موجودا من قبل يكن دل الذم اٞتديد االكتشاؼ ىو النوعي البحث يف االستنتاجات
 ،غَت كاضحة كانت اليت كائناؿ وورة أك كوفأك اؿ النتائج كوفم أف ٯتكناالكتشاؼ 

 أك فرضية تفاعلية، عالقة أك سببية  عالقةتكوف أف ٯتكن التحقيق، بعد تكوف كاضحةك
 .نظرية

استخدمها الكاتب ىو تقدمي ٖتليل  اليت التفكَت طريقة ،السابق البياف علل كبناء 
  بتلك الطريقة ٦تكن أف تستخلص.العامة االستنتاجات استخالص مث الصفات ا٠تاوة
 .البحث ىذا من كالغرض للهدؼ كفقااالستنتاجات 
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 الرابع بابال

 تحليل البيانات والحقائق

 البحث   لموضوعية عامصورة . أ
 لنشأة معهد دار الخير اإلسالمي كوتابومي موجز تاريخ .1

 مع يتزامن ق، 1411 اٟتجة ذم 11 يف أنشئت الطيبة القرية إذل  دار ا٠تَت يًتجم
كالسيد  ا١تؤسسوف الشيخ عبد الشكور شاه، السيد نوكم شاه، من قبل 1991 يونيو 26

، الرجاء من ىذا ا١تعهد ىو لتنكُت الطالب كالطالبات الصاٟتُت S.Ag ، إٝتاعيل شاه
 كلكن الدينية فقط، التخصصات علل ليست ا١تستقبل علناء من كالصاٟتات ليكونوا كادر

 .العلـو العامة يف العصر اٟتاضر علل السيطرة أيضا

كضعو معهد دار ا٠تَت اإلسالمي يتنيز ٔتدرسة ا١تعلنُت  الذم للتعليم بالنسبة  أما
 سنوات 3 سنوات للنرحلة ا١تتوسطة اإلسالمية ك3 سنوات، 6 ١تدة التعلم مع اإلسالمية،

 .للنرحلة العالية اإلسالمية

 كفعاؿ موجودا سنة معهد دار ا٠تَت ال يزاؿ ْتند اهلل24الذم كول إذل    يف عنره
 مواولة أجل من لتوجيو أبنائهم كبناهتم ا١تعهد الذم يسعل لدكر كعي اجملتنع تزايد مع

 بو كٖتيط حولو ّنر باربو تدفق .ىاكتارات5± كاد  يف يقف .ا١تؤسسة ىذه يف تعلنهم
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كىذا ا١تعهد  األخالؽ كالثقافات تلوث ا٢تواء بل كحىت تلوث من ا٠تضراء، ٤تنية األشجار
 .ىو ا١تقر ا١تناسب للتفقو يف الدين

 ا١تؤسسة من قبل الشيخ عبد الشكور شاه، ، السيد نوكم شاه، ىذه  تأسست
يف األنشطة التعلينية  القدرات كتننية ،  كنقر لتطور ا١تعارؼS.Ag ، كالسيد إٝتاعيل شاه
 .التعليم لوسائل ٦تتازة فرص يقدموف الذين الناس كتفي حاجة تنوعا أكثر كليكنوف التعليم

 كلكن يف تلك ا١تنطقة، سكاف فقط يف معهد دار ا٠تَت ليس للدراسة استهدفت للطالب
 يف العامة معرفتهم تعنيق يف يرغبوف الذين بأسره االندكنيسي الشعب ىو ذلك من أبعد
 كجود ذلك علل كالدليل .اإلسالـ بشكل جيد كٯتارسوا يفهنوا أف يريدكف الوقت نفس
معهد دار ا٠تَت يف كل  يف العلم لطلب إندكنيسيا يف كاحملافظات ا١تدف ٥تتلف من طالب
 .سنة

 ،1996 لعاـ 90 سند رقم "معهد اإلسالمية"مؤسسة  قبل من ا١تركز إدارة  تتم
 تأسس معهد دار ا٠تَت استنادا إذل .يف شارع بسانًتاف موارا رايا باسباف كوتابومي كيقع
اجملتنع اإلسالمي التقي ككاسع ا١تعرفة، كراسخُت يف العلم ليكونوا اٞتيل الصاحل  لبناء الوعي

 .اٟتياة قطاعات ٥تتلف يف ك ١تستقبل الدين كالدكلة ،

قدـ ١تعهد  يكوف موطئ ا١تعلومات تكنولوجيا بتطوير يتنيز العو١تة الذم عصر  كجود
 .كالتكنولوجيا ا١تعرفة علـو يتبعوف كجيل األمة الذين يطور جنُت دار ا٠تَت الذم بنشاط
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 علل القادرين ا١تؤىلُت األفراد إال العادل، من ٥تتلفة أجزاء يف ا١تدمرة الصراعات  ظهور
 .البشرية ٠تَت إمكانات استكشاؼ علل كالقادرين الزمن استباؽ

 :كىي التعلينية، ا١تؤسسات معهد ا٠تَت علل  تشرؼ

 .تربية كاللغة العربية .1

 .ا١تعتندة للنرحلة ا١تتوسطة كالثانوية اإلسالمية مدرسة ا١تعلنُت. 2 

 .مدرسة دار ا٠تَت اإلبتدائية اإلسالمية .3 

 .مدرسة دار ا٠تَت الدينية اإلسالمية. 4 

 .ركضة األطفاؿ اإلسالمية. 5 

 .ىيئة خر٬تي معهد دار ا٠تَت اإلسالمي. 6 
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بناية هيئات بمعهد دار الخير اإلسالمي كوتابومي  . أ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشدـ  
 محافظ المبونج الشمالية

قبامر  
 شاه الشيخ إسماعيل

S.Ag 

 مدير ا١تعهد
 الشيخ عبد الشكور شاه

 

 أمُت الصندكؽ
،  ياني فجريةسيدةال

S.Ag 

  ا١تعهدأمُت
 السيدة نيلي فرحتين

 قسم الرفاىية
 السيد رافي الدين

 جتناعيةاالعالقة قسم اؿ
 السيد زين الدين

 

 قسم الصحة
 السيد أدريانتو

 قسم التعليم
 طالب السيد أنوار سنوسي

 

 مجتمع
 



 

   كوتابومير اإلسالميون بمعهد دار الخيعلمالم .1

 ىم الذين ا١تعلنُت  معهد دار ا٠تَت اإلسالمي كوتابومي المبونج الشنالية ٖتت رعاية
 .كا٠تاوة العامة اٞتامعات اٟتكومية كا٠تر٬تُت من عنلهم، ٣تاؿ يف كالكفاءة ا٠تربة ذكم من

 يف يستنر ٬تعل معهد دارا٠تَت ٦تا ا١تعهد، بيئة يف ساعة 24 ىو التعليم كقت عن فضال
 .األخرل الرٝتية ا١تؤسسات مع كيكوف منافسا الننو إذل اآلف

يف معهد دار ا٠تَت اإلسالمي كوتابومي  التفاويل، عن أحواؿ ا١تعلنُت من  ١تزيد
 :التارل اٞتدكؿ المبونج الشنالية كنا يف

 الثاني الجدول

 قائمة أسماء المعلمين بمعهد دار الخير كوتابومي

 2016\2015في السنة 

دراسة أخيرة مكان وتاريخ الوالدة اسم المعلم رقم 
معهد إسالمي  1942 ديسنرب 5سَتانج، الشيخ عبد الشكور شاه  1
 كلية ا١تعلنُت 1954أككتوبر10كوتابومي، S.Ag، الشيخ إٝتاعيل شاه 2
البكالوريوس  1979 يوليو 19كوتابومي،  S.Pd.I، رامي معارل 3
4 Drs. البكالوريوس  1963 مارس 2كتنداؿ،  زين الدين
كلية ا١تعلنُت  1977 يونيو17بانديغالنج، أنوار سانوسي  5
البكالوريوس  1977 ينايَت 7سوكابومي،  S.Pd.I ، ببانسوباندم 6
مدرسة عالية  1977 أبريل 5كوتابومي،  S.Ag، قنر ىادم 7



 

البكالوريوس  1980 ينايَت 8كوتابومي،  S.Pd.I، راز غوٞتاف 8
مدرسةعالية  1966 أغسطس 15سارانج،رايف الدين  9
 3ديبلـو 1955 ينتيَت 18بالنبانج، A. Md، سوبيارنو 10
البكالوريوس  1968 يونيو 18كوتابومي،  S.Pd، حالدارينا 11
البكالوريوس  1962فربايَت14بوميغاالب،  S.E، وفياف 12
البكالوريوس  1972 أبريل 21كارتاجايا،  S. Pd.I، حاليانا 13
 ا١تعهد اإلسالمي 1973سيبتنرب 29داماؾ، مشكورم  14
 البكالوريوس 1979 أغسطس17جاكارتا،  S.Pd، يويوف يونتنجسيح 15
 البكالوريوس 1971 ديسامرب 3بامانانج، S.Ag، ٤تند يوسف 16
 البكالوريوس 1955ديسامرب21كوتابومي، S.Pd، ر٬تياا 17
 البكالوريوس 1983 أبريل 1كوتابومي،  S.H.I، إرديانشاه 18
 البكالوريوس 9198 أبريل 27كوتابومي،  Lc، نيلي فرحتُت 19
 البكالوريوس 1973يوليو 14كوتابومي،  S.Ag، ْترين 20
 البكالوريوس 1973 يوليو 31كوتابومي،  S. Pd.I، أدريانتو 21
 البكالوريوس 1985ديسامبَت10كامبالس، S. Pd.I، جوميانتو 22
كلية ا١تعلنُت  1985 أككتوبر12ماغالنج،  S. Pd.I، ترم سوليستيونو 23
 البكالوريوس 1989 مارس 8كوتابومي، S. Pd.I، سييت عائشة 24
 البكالوريوس 1977 أككتوبر8كوتابومي،  S.Pd، إيرما أككتفياا 25
 البكالوريوس 1987 أبريل 4كركم،  S. Pd.I، ريدا أيو 26
 مدرسة عالية 1991يونيو20باغوف سارم ىارم جحيو  27
 مدرسة عالية 1991 أغسطس 25باتبا، ليتا أغسطنا  28



 

البكالوريوس  1985 مايو 21كوتابومي، نيتا زكية  29
مدرسة عالية  1990 يوليو 19كوتابومي، يوسي أرمي  30
 مدرسة عالية 1991 مايو 25باتبا، أخالؽ الكرٯتة  31
 مدرسة عالية 1993 يونيو23سركمبو٧تايا،فيًتم ياا  32
 البكالوريوس 1990 ينايَت 5كوتابومي،سيسكا أنغرايٍت  33
 البكالوريوس 1968 سبتامرب28كوتابومي، S.Pd، سوميايت 34
 3ديبلـو  1964 فربايَت 6كوتابومي،  S. Pd.I، زيادم 35
البكالوريوس  1978 يتايَت 10كوتابومي،  S.Ag، ياا فجرية 36
 2ديبلـو  1985 فربايَت 18كوتابومي  A.Ma، سيلفيانا 37
  2016\2015معهد دار ا٠تَت اإلسالمي كوتابومي العاـ الدراسي  كثائق :ا١تصدر

أك  اٞتامعية ا١ترحلة أكنل قد ا١تربُت اٞتدكؿ السابق ٦تكن أف نعرؼ أف معظم  من
كذلك أنو من سبعة كثالثُت معلنا ٔتعهد دار ا٠تَت اإلسالمي كوتابومي  البكالوريوس،

 كاحد 3المبونج الشنالية اثنُت كعشرين منهم أكنلوا البكالوريوس ك اثنُت أكنال ديبلـو 
يف ا١تعهد  تعلنهم اآلخرين أكنلوا أف حُت يف  كاثنُت أكنال ا١تاجيستَت،2أكنل ديبلـو 

 .اإلسالمي، كاألخر يف أثناء الدراسة يف البكالوريوس كا١تاجيستَت

 من بعض ا١تعلنُت ا١تذكورة ا١تقينوف ٔتعهد دار ا٠تَت اإلسالمي كىم ٙتانية كعشركف 
إال أّنم  ا١تعهد، خارجي كانوا لو حىت كلكن نفرا، فأما الباقوف منهم يسكنوف خارج ا١تعهد،

 .التعليم با١تعهد عنلية يف شاركوا بنشاط



 

. إذل األساتذة ا١تذكورة، الشيخ عبد الشكورشاه شكل رئاءة ا١تعهد كذلك  باإلضافة
ىؤالء ا١تربوف  .بيئة ا١تعهد كترتيب الطالب علل السيطرة كتسريع تبسيط إذل هتدؼ كاليت

يف ىذا اإلشراؼ تنقسم . ٣تاالت ٗتصصاهتم ا١تختلفة حسب كالتزامات لديهم كاجبات
ك٫تا ا١تشرؼ للطالب كالطالبات كالذم مسنل باٞتنعية  قسنُت، إذل اإلدارة ٣تلس رئاسة

 ٔتا ىذه اٞتنعية أقساـ، إدارة يف الرئيس، إذل باإلضافة .الطالبية ٔتعهد دار ا٠تَت اإلسالمي
 األمن، كقسم اللغة، كقسم العبادة، كقسم اإلضاءة كقسم كأمُت، أمُت الصندكؽ، :ذلك يف

 .اٟتجرة\الغرفة رئيس الصحة ك ا١تكتبة، كقسم التنظيف، كقسم ، كقسم

  طالب معهد دار الخير كوتابومي .2

طالب معهد دار  عدد أف 2016-2015 الدراسي العاـ من بيانات إذل  استنادا
 ك طالبا 125 من كتتألف طالبا 278  كوتابومي المبونج الشنالية ىو اإلسالميا٠تَت

 :يف اٞتدكؿ التارل التفاويل من ١تزيد .طالبة 153

 الثالث الجدول

 2016\2015قائمة طالب معهد دار الخير اإلسالمي كوتابومي العام 

 فصل دراسي رقم
 عددالطالب

 حاصل
 طالبة طالب

1 VII (سبعة) 28 14 14 أ 
2 VII (سبعة) 28 12 16 ب 
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3 VIII (ٙتانية)21 10 11 أ 
4 VIII(ٙتانية) 22 10 12 ب 
5 IX (تسعة) 25 10 15 أ 
6 IX (تسعة) 25 11 14 ب 
6 X (عشرة) 20 9 11 
7 XI (أحدعشر) 24 19 5 أ 
8 XI (أحدعشر) 26 17 9 ب 
9 XII (اثناعشر)  30 22 8 
10 EXTANTION 10 19 29 
 278 153 125 النتيجة 

 2016\2015كثائق معهد دار ا٠تَت اإلسالمي كوتابومي العاـ  :ا١تصدر

 معهد دار الخير اإلسالمي كوتابومي المبونج الشماليةبمرافق ال .3

 ا١ترافق اجملهزة ٔتعهد دار ا٠تَت اإلسالمي كوتابومي المبونج الشنالية علل التفاويل 
 :كنا يلي

 الرابع الجدول

 2016\2015حالة المرافق بمعهد دار الخير اإلسالمي كوتابومي العام 

 رقم نوع المبنى عدد
 1 ا١تبٌت ا١تطابق 3
 2 مسجد ا٠تَتات 1
 3 الفصل 18
 4 مسكن الطالب كالطالبات 24



 

 5 معنل اٟتاسوب 2
 6 معنل اللغة 1
 7 مكتبة 2
 8 ميداف الرياضة 2
 9 غرفة الصحة 1
 10 ألة تصفية ا١تاء 2
 11 بقالة الطالب 2
 12 مطبخ 2
 13 قاعة 1
 14 غرفة الضيافة 1

 2016\2015كثائق معهد دار ا٠تَت اإلسالمي كوتابومي العاـ  :ا١تصدر

 أنشطة الطالب بمعهد دار الخير اإلسالمي كوتابومي .4

بدئا  من االستيقاظ حىت النـو مرة أخرل، تبدأ  أنشطة الطالب ىي األنشطة ا١ترتبة،
شريف اٞتنعية ـاألنشطة ا١ترتبة من قبل  .ليال 22:00 كحىت  الفجر04:00من 

 تكوف األنشطة كلها 06,60-03,30يف الساعة  . (Ikatan Santri Daarul Khair)الطالبية
 ما يـو كل اٞتاللُت تقييم أم تقييم الركتيٍت تليها مث ٚتاعة الفجر والة ا١تسجد من أداء يف
 - 7:15 يف . للدراسة ستعداد الطالبا  19:15- 6:00، يفكاٞتنعة الثالثاء عدا

 بعد الظهر                      أنشطة  13:00- 12:15 يف  يدرسوف يف الفصلالطالب 12:15
 Ishoma  (istirahat, sholat, makan)، ذىاب  15:00 - 13:30 الساعة ٘تاـ يف مث
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 5:30- 15:00 يف، الدين دركس كخاوة ضافية،اإل كادادل لتنفيذ ا١تدرسة إذلالطالب 
 19:45 - 18:30 يفالعشاء  تناكؿ مث ا١تسجد يف ٚتاعة العصر والة أداء مساء

 استعداد 21:45 - 19:45 يفك ،ٚتاعة العشاء والة  ىيا١تغرب  يفالطالبية األنشطة
 - 21:45 يف، التوارل عللا١تراقبة  أك ا١تعلم يرافقو كاف الذم الضنية للتعلم الطالب

 .موعد رقود الطالب03:30 - 22:00 يفك لرقودؿ  الطالباستعداد  22:00

الثامن   الصفبة القراءة في تعليم القراءة الجهرية لدى طلطريقةتطبيق  . ب
 .بونج الشماليةنبمعهد دار الخير اإلسالمي كوتابومي ال

 ١تعرفة تطبيق أسلوب القراءة يف تعليم القراءة اٞتهرية لدل طالب الصف الثامن 
 ا١تراقبة أسلوب ٔتعهد دار ا٠تَت اإلسالمي كوتابومي المبونج الشنالية، استخداـ الباحث

 .كالتوثيق كاالختبار كا١تقابلة

 بُت التفاعل فيها يكوف اليت التعلينية للعنلية األساسي النشاط ىو ـمالتعل عنلية 
 كالطالب، التعلم، كأىداؼ التعلينية، ا١تواد دراسة مكونات كتشنل .كالطالب ا١تعلنُت
 .التعلينية الوسائل كاستخداـ التدريس كطرؽ كا١تعلنُت

تعليم القراءة اٞتهرية لدل طالب الصف  يف الطريقة ىذه تطبيق مراقبة علل  بناء
 :يلي كنا ىي الثامن ٔتعهد دار ا٠تَت اإلسالمي كوتابومي المبونج الشنالية

 ."السالـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو"يدخل ا١تدرس الفصل كيقوؿ  . د
 يقٌدـ ا١تدٌرس األسئلة عنا تتعلق بالدرس السابق  . ذ



 

يوجو ا١تدٌرس الكلنات أم ا١تفردات اٞتديدة إذل تالميذه بتلفيظها كيكتبها علل  . ر
  السبورة مثٌ يشرح معناىا

خفيف اجملهز للقراءة عن ا٢تواية تقرأ ىذه القراءة بصوت   النصا١تدٌرسيعطي  . ز
 .دقيقة 15-10 ٟتوارل

يشرح ا١تدٌرس ا١توضوع مع الربط كٖتليلو با١تناقشة كالتشويقات، مث االستنتاج  . س
 .كأخذ الدرس أم ا١تغزل

 .كف.يقرأ ا١تدٌرس ا١تقالة ٪توذجا للتالميذ بعد معرفتهم موضوع الدرس يف كتبهم . ش
 . من الطالب التبادؿ يف قراءة بعض النصوص ا١تدٌرسيطلب . ص
يأمر ا١تدٌرس تالميذه كتابة ما علل السٌبورة يف كرٌاساهتم مع مالحظتو ٨تو  . ض

 تالميذه
 .حوؿ النص ا١تقركء استنتاجات ا١تدٌرس يعطي . ط

 . يقـو ا١تدٌرس بتوجيو اإلرشادات كا١تواعظ . ظ

 ٮتتم ا١تدٌرس تدريسو بالسالـ . ع

 الوقت . القراءة يف تعليم القراءة اٞتهرية يف ا١تراقبة األكذلطريقة كىكذا عنلية تطبيق 
 . دقيقة 90التعليم لكل حصة يف

 :التالية ا١تراقبة الثانية، طبق ا١تعلم أسلوب القراءة با٠تطوات يف  بيننا

 ."السالـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو"يدخل ا١تدرس الفصل كيقوؿ  . أ



 

 يقٌدـ ا١تدٌرس األسئلة عنا تتعلق بالدرس السابق  . ب
يوجو ا١تدٌرس الكلنات أم ا١تفردات اٞتديدة إذل تالميذه بتلفيظها كيكتبها علل  . ت

  السبورة مثٌ يشرح معناىا
خفيف اجملهز للقراءة عن ا٢تواية تقرأ ىذه القراءة بصوت   النصا١تدٌرسيعطي  . ث

 .دقيقة 15-10 ٟتوارل
يشرح ا١تدٌرس ا١توضوع مع الربط كٖتليلو با١تناقشة كالتشويقات، مث االستنتاج  . ج

 .كأخذ الدرس أم ا١تغزل
 .كف.يقرأ ا١تدٌرس ا١تقالة ٪توذجا للتالميذ بعد معرفتهم موضوع الدرس يف كتبهم . ح
 . من الطالب التبادؿ يف قراءة بعض النصوص ا١تدٌرسيطلب . خ
يأمر ا١تدٌرس تالميذه كتابة ما علل السٌبورة يف كرٌاساهتم مع مالحظتو ٨تو  . د

 تالميذه
 .حوؿ النص ا١تقركء استنتاجات ا١تدٌرس يعطي . ذ

 . يقـو ا١تدٌرس بتوجيو اإلرشادات كا١تواعظ . ر

 ٮتتم ا١تدٌرس تدريسو بالسالـ . ز

الثامن  الصف اليت طبقت يف ا١تراقبة الثانية ٧تد أف أسلوب تعليم اللغة العربية  من
 كفقا كأيضا للنظريات ا١توجودة  كوتابومي كفقا ا١تتوسطة ٔتدرسة دار ا٠تَت اإلسالمية

 يستطيعوف كىي ليقدر الطالب علل القراءة بشكل جيد كوحيح ٖتقيقها ا١تراد لألىداؼ
 .الًتقيم الصحيحة كعالمات كالتجويد، ١تخارج اٟتركؼ، كفقا كوحيح جيد بشكل القراءة



 

٩تلص أف تطبيق أسلوب القراءة الذم قدمو معلم  أف ا١تذكورة ٯتكن البيانات  من
 :يلي كنا ىي اللغة العربية ٔتعهد دار ا٠تَت اإلسالمي كوتابومي المبونج الشنالية

 ."السالـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو"يدخل ا١تدرس الفصل كيقوؿ  .1

 يسأؿ ا١تدٌرس تالميذه عن ا١تاٌدة كيكتبها علل السبورة  .2

 .يقٌدـ ا١تدٌرس األسئلة عنا تتعلق بالدرس السابق .3

يوجو ا١تدٌرس الكلنات أم ا١تفردات اٞتديدة إذل تالميذه بتلفيظها كيكتبها  .4

 .علل السبورة مثٌ يشرح معناىا

اجملهز للقراءة عن ا٢تواية تقرأ ىذه القراءة بصوت خفيف   النصا١تدٌرسيعطي  .5

 دقيقة 15-10 ٟتوارل

يشرح ا١تدٌرس ا١توضوع مع الربط كٖتليلو با١تناقشة كالتشويقات، مث االستنتاج  .6

 .كأخذ الدرس أم ا١تغزل

 .يقرأ ا١تدٌرس ا١تقالة ٪توذجا للتالميذ بعد معرفتهم موضوع الدرس يف كتبهم .7

األسئلة من التالميذ عٌنا دل يفهنوه يف ا١توضوع، مثٌ اإلجابة عنها من التالميذ  .8

 .اآلخرين أك من ا١تدٌرس



 

يأمر ا١تدٌرس تالميذه كتابة ما علل السٌبورة يف كرٌاساهتم مع مالحظتو ٨تو  .9

 .تالميذه مثٌ يقرأ كشف الغياب

يأمر ا١تدٌرس بعض تالميذه قراءة ما كتبوه يف كرٌاساهتم ٖتقيقا علل وٌحتها  .10

 .كاآلخركف يالحظوف

يأمر ا١تدٌرس تالميذه قراءة ماٌدة الدرس وامتة إعدادا ١تواجهة التطبيق  .11

 .بإشرافو مثٌ ٯتسح السٌبورة

 . يقـو ا١تدٌرس بتوجيو اإلرشادات كا١تواعظ .12

 .ٮتتم ا١تدٌرس تدريسو بالسالـ .13

 

 أهداف تعليم القراءة الجهرية .1

 من ٖتقيقها ينبغي  ا٢تدؼ ىو الغاية احملددة اليت.عناور التعليم ىو من أىم ا٢تدؼ
 اليت أـ دل تتحقق ٖتققت اليت النتائج من ينظر أف ٯتكن عنلية  ٧تاح.التعليم أنشطة خالؿ
 .األنشطة التعلينية طنح ما علل للًتكيز اٟتد ىو ا٢تدؼ ألف كذلك .ٖتديده مت

: كبالتارل ا٢تدؼ من تعليم القراءة العربية ٔتعهد دار ا٠تَت اإلسالمي كنا يلي



 

 بدقة اٞتنل معٌت كفهم اٞتنل يف الكلنات معرفة كظيفة للطالب ٯتكن ْتيث . أ
 .العربية اللغة لفهم كسرعة

لتعبَت  ا١تنطوقة أك ا١تكتوبة اللغة قواعد يف الصحيحة اٞتنل تكوين علل القدرة . ب
 .الفكر

القدرة  كالتحدث، كعلل كالكتابة، مساعدة الطالب علل وحة القراءة . ت
 . الستخداـ اللغة العربية ا١تكتوبة أك ا١تنطوقة بشكل وحيح

 .الكلنة كمعٌت كظيفة علل تأثيها الكلنات ك كعنوميات خصوويات ا١تعرفة . ث
إنشاء  ك القدرة علل تغيَتىا بال شك، يف كل الكلنة معٌت فهم علل القدرة . ج

 .أكخطيا شفويا العربية باللغة الكلنة الصحيحة
 

  وطريقة تعليم القراءة الجهرية نهج،التقريب، وال .2

  التقريب في تعليم القراءة الجهرية. أ

الكفاءة  ٖتقيق أجل من التعليم عنلية من األكذل ا٠تطوة أك إعداد ىو  التقريب
 من كا٢تدؼ ا١تشكلة يف للنظر مشًتكة ا١تعلم سيستخدـ تقريب التعليم كوسيلة. ا١تطلوبة
 يف طرؽ عدة ىناؾ العالقة من ذلك ىي .الطالب أك ا١تعلم ٤تورىا كاف سواء الدراسة،
 :ىي بينها فينا ٖتويل يف ا١تعلنُت فعالية هبا تطوير ٯتكن العربية اللغة تعليم

 (Humanistic Approach)التقريب اإلنساا  .1



 

 .التعلينية األنشطة يف الرئيسي ألّنم ا١توضوع للطالب بارزا مكانا يعطي النهج  ىذا
 أيضا إذل الطالب ٭تتاج .التطور كالقوة علل القدرة لديهم الطالب أف التقريب ىذا يفًتض

 كا١تسؤكلية كاالستقاللية اٟترية من التقريب درجة ىذا كالركحية، يوفر العاطفية االحتياجات
 .الطالب من جزء ىي اليت كاإلبداع

 للطالب الفروة إتاحة ىي هبا القياـ ٯتكن اليت فا٠تطوات التقريب، ىذا  مع
 .بتبادؿ الفكر بتوازف القياـ مث كمشاعرىم، أنفسهم عن للتحدث

  (Media Bassed Approach) التعلينية الوسائل استخداـ التقريب يف .2

 كالثقافة الكلنات، معاا يفسر الذم السياؽ التقريب الستكناؿ ىذا  كيهدؼ
 أف ٯتكن آخر شيء ككل ٪توذج بطاقات كاألمثلةؾ كا٠ترائط، الصور، خالؿ من اٞتديدة
 .للطالب أجنبية كلنة معٌت يفسر

أكثر  ا١تادة عرض طريقة أف كىو جدا، كاضح الطريقة ىذه استخداـ من  الغرض
 .الفعاؿ تشغيلو كتدريب الصحيحة اللغة لنقل معلومات كذلك جذابة للطالب

 (Aural Oral Approach)التقريب باالستناع كالتكلم  .3

 أف حُت يف رمزا، كليس كيتكلم بو، يسنع ما ىي اللغة بأف الًتقيب ىذا  يفًتض
 .الكالـ ٘تثيل ٣ترد ىي الكتابة

 (Communicative Approach)الًتقيب بالعالقة التواولية  .4



 

 علل تقريب الًتكيز اختصاوها،  ينبغي أف تكوف أنشطة اللغة أشد ١تهنة  كفقا
  االسًتاتيجي التدريس ٣تاؿ يف جديد اخًتاؽ ىذا التقريب مت ٖتقيق اقًتاب مع .التواول
 .٤تددة التقريب لديو ٦تَتات ىذا كيعترب كلغة،

إذل أف تقريب تعليم القراءة اٞتهرية  ننظر أف ٯتكن ا١تذكورة البيانات إذل استنادا 
ٔتدرسة دار ا٠تَت الإلسالمية كوتابومي المبونج الشنالية يشنل علل التقريب اإلنساا 

 كالتقريب باالستناع ك التكلم ك الًتقيب بالعالقة التعلينية الوسائل استخداـ التقريب يف
للطالب  التقريب الذم خطط ىو أف ا١تعلم يفضل الطالب ك يعطي الفرص. التواولية
 كسائل تقريب خالؿ من يكوف التعليم مث الفكر، كتبادؿ كمشاعرىم أنفسهم عن للحديث
  .لتشجيع الطالب يف تعليم القراءة اٞتهرية اإلعالـ

 تعليم القراءة الجهرية طريقة . 3

 ٧تاح علل عامل كبَت التأثَت ىو كالتعلم التعليم كاسًتاتيجية يف باعتباره التعليم طريقة
 التعليم كالتعلم جذابة ك يسهل يف عنلية ٕتعل ا١تناسب األسلوب  كاختيار.التعليم عنلية
 .أىداؼ التعليم ٖتقيق

 السنعية طريقةباستخداـ  تعليم القراءة اٞتهرية ٬ترم مراقبة الكاتب، علل كبناء
 يف حُت أنو . القواعد كالًتٚتةطريقة ك (Thariqah Syam’iyah wa Syafawiyah)كالشفوية 

  . االنتقائي يف بعض األحيافالطريقةكفقا للسيد أدريانتو أنو يستخدـ 
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 . السنعية كالشفويةطريقة . أ

 مث إعطاء األمثلة، ك٤تفوظة، مفهومة تكوف أف ٬تب اليت القواعد بتوفَت تبدأ    
 .أعطيت اليت القواعد لتطبيق التنارين لقياـ الفروة الطالب منح ذلك بعد

 القواعد كالًتٚتة  طريقة . ب
طريق تعليم  عن أم االستنتاجي الطريق يبدأ أسلوب القواعد كالًتٚتة عن  

 الفروة القواعد اليت ٬تب فهنها كحفظها أكال مث توفَت األمثلة، مث إعطاء ا١تعلم 

 تعليم القواعد اليت باستخداـ أساليب منحت اليت القواعد لتطبيق التنارين ٟتل

 .ا١تواد مع تتكيف

 يتنكن حىت قدراهتم ك١تعرفة القراءة يف الواردة القيم لتحديد األسلوب ىذا كيهدؼ
 النحو علل ك الًتٚتة عنوما القواعد خطوات عرض. كفهنها النصوص حفظ علل الطالب
 :التارل

الكتب  .األمثلة يعطي مث اللغة كبياف النقات قواعد يبدأ ا١تعلم التعليم بتعريف .أ 
 .ا١تستخدمة باألسلوب االستنباطي

. يطلب ا١تعلم الطالب حفظ ا١تفردات اليت مت تعلينها. ب

 أك .يطلب ا١تعلم الطالب فتح الكتب مث فهم النصوص بالًتٚتة كلنة فكلنة. ج
اٞتنلة، مث يقـو  أك ٭تاكلوف ترٚتة للكلنة مث بصنت الطالب قراءة يطلب ا١تعلم



 

 النحو)اللغوية  ا١تصطلحات بعض كيشرح الًتٚتة ا٠تاطئة بتصحيح ا١تعلم
 ٖتليل الطالب ا١تعلم يطلب أخرل أحياف كيف. (البالغة) كٚتاؿ اللغة (كالصرؼ
. (اإلعراب)اللغوية 

 .النحوية من اللغة يف القراءة القواعد يف حفظ الطالب  يتقنطريقة قهبذ

 ة االنتقائيطريقة . ت

  من األساسية اليت تستفيد من األجزاء  من أساليبم قة االنتقائي الطريقة
 العديد ك يتخذ فوائض األسلوب بُت ىذا األسلوب ٬تنع . ا١توجودةالطريقة

 ٞتنيع مناسب ىو الذم الطريقةيوجد  ال ألنو التعليم، ا١تذكورة لًتشيد األساليب
 التعليم  ألف.التعلينية الربامج كٚتيع الطالب، ٚتيع ا١تعلنُت، ٚتيع األغراض،
 الذم األسلوب اختيار الطالب كبالتارل ٯتكن للنعلم احتياجات تلبية إذل يهدؼ
  كاستخداـ ىذه الطريقة لتحقيق أىداؼ التعليم.احتياجات الطالب مع يتناسب

 .بشكل جيدا

 لدعم اإلعالـ دل يستخدـ ا١تعلم كسائل تعلم القراءة اٞتهرية السابقة عنلية  يف
 ا١تعلم كأحيانا كالتدريبات، كا١تناقشة ٤تتول الدرس تسليم مع عادة ٭تدث كالتعلم التعليم،
 الطالب تعريف أجل من العريب ا١تدركس النص قراءة الطالب من ا١تعُت كيطلب النص يعطي
الطالب أيضا لزيادة القدرة  لدل القراءة عادة إذل باإلضافة أنو ىو منو الغرض النص، قراءة

  .علل ٖتسُت القراءة بتلك العادة
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ليم القراءة اٞتهرية عطريقة ت.  ت 

ا١تستخدـ لعنلية تعليم القراءة اٞتهرية ٔتعهد دار ا٠تَت اإلسالمي  كأما األسلوب
 :كىي كوتابومي،

 طايباخلسلوب األ(. 1

 طريق عن ا١تعلومات لنقل يستخدـ الذم األسلوب ا٠تطايب ىو أسلوب التعليم
 .بوضوح ىذا األسلوب لشرح قواعد النحو أك الصرؼ  كيستخدـ.اللساف

 أسلوب السؤاؿ كاٞتواب. (2

كاٞتواب أسلوب من األساليب اليت  السؤاؿ فإف اٞتيدة، التعلينية التفاعالت ٞتعل
 أك الطالب للسؤاؿ تفكَت تثَت أف كٯتكن الطالب، كانتباه اىتناـ كزراعة التحفيز إذل هتدؼ
 .تدريسها ٬ترم اليت ا١تواد أم من األسئلة علل اٞتواب

 اٟتفر أك التدريب أسلوب. (3

درسة دار ا٠تَت اإلسالمية الرئيسي يف ٚتيع التعاليم مب ىو األسلوب أسلوب التدريب
علل الطالب  ىذا األسلوب لتوفَت الفرص استخداـ ا١تتوسطة كوتابومي المبونج الشنالية

 لتقييم بو القياـ األمر ٯتكن ىذا ذلك، إذل  كباإلضافة.التعليم أنشطة يف بنشاط للنشاركة
ىذه  مع بو القياـ ٯتكن اٟتفر أك ١تنارسة التدريب .ا١توضوع كفهم تلقي الطالب علل قدرة

 :التارل النحو علل الطريقة



 

 

 طريقة تدريب التكرار البسيط كالتبادؿ البسيط .(أ 

 اإلجابة علل للحصوؿ اٟتوافز توفَت من خالؿ غرس العادة إذل ىذه الطريقة كهتدؼ
مع مهارة  كد٣تها أك الكتابة، اللساف طريق عن تعطل أف  ىذه الطريقة ٯتكن.الصحيحة

 .التحدث كالكتابة

 . اٞتنلة كطريقة دمج (إعادة الكلنة)التحورل التدريب طريقة. (ب

العربية  اللغة يف كاف كإف كثَتا ٗتتلف اٞتنلة اليت أ٪تاط لتعزيز ىذه الطريقة كهتدؼ
 .فقط نوعااٞتنلة ٫تا اٞتنلة االٝتية كاٞتنلة الفعلية

 التعلينية الوسائل أك الدعائم استخداـ يف التدريب طريقة. (ج

إلعطاء  تستخدـ اليت الصور أك الطبيعية الوسائل من األدكات أك الدعائم تكوف قد
  .ا١تعاا يف اٞتنل ا١تدربة

 ئل التعليم كتعليم القراءة اٞتهريةساك .3

من .  أسلوب التعليم ككسيلة التعليما٢تامة العناور ، عنصراف منـمالتعل عنلية يف 
 كالظركؼ ا١تناخ علل أيضا يؤثر الذمأىم مهنات كسيلة التعليم ىي كوسيلة تأييد التعليم 

 عاـ بشكل التعلينية الوسائل .ا١تعلنُت قبل من قؤإنشا مت ذمكاؿ ا١تنظنة التعلينية كالبيئة
 :كىي رئيسية، أجزاء ثالثة إذل تصنيفها ٯتكن



 

  العرضياإللكًتكا اإلعالـ ةؿمكس  .1
 over head projector  العرضي الساكن يشنلاإللكًتكا اإلعالـ ةؿمكس . أ

(OHP)  ،film gelang, dan film strip  
 الفيديو،ك التلفزيوف،  العرضي ا١تتحرؾ يشنلاإللكًتكا اإلعالـسيلة ك . ب

VCD. 
  غَت العرضياإللكًتكا كسيلة اإلعالـ .2

 .الوسيلة يشنل ا١تذياع كالشريط ىذه . أ
 اإللكًتكنية غَتكسيلة اإلعالـ  .3

 كالنشرات كالصحف كاجملالت الكتب ذلك يف ٔتا ا١تطبوعة، اإلعالـ ةؿمكس . أ
 .كاجملالت

 كاألشكاؿ كالرسـو الصور تتضنن كاليت ، ا١ترسومةاإلعالـ كسيلة . ب
 .ة األرضسةالكر / كا٠ترائط كا١تلصقات التوضيحية،

 :كىيمي القراءة اٞتهرية ٔتدرسة دار ا٠تَت اإلسالمية التعل يف ا١تستخدمة يلةالوس فأما 

 سبورةاؿ . أ

 كجود حالة يف كاضح،يكنو عرض الدرس  أف ٯتكن سبورةاؿ باستخداـ  
 .ا١تشكالت حل يف الطالب مشاركة كتشجيع تصحيحها، ٯتكن أخطاء

 ووراؿ . ب



 

 الدرس يكوف أف ٯتكن الصور ا١تشغلة باستخداـ جهاز العرض باستخداـ  
 من اٟتقيقي للوضع كفقا يف زيادة معرفة الطالب بدقة ٯتكن ألنو كضوحا أكثر
 .عالـ ا١تصورةاإل كسائل خالؿ

 الشرائح . ت

 خالؿ من. ا١تشغلة باستخداـ جهاز العرض شفافةاؿ وورةاؿ ىي الشرائح  
 .بعينها كاحدة نقطة علل  الطالباىتناـ ىذه الوسيلة يرتكز

 كسائلم ق  القراءة اٞتهريةـمتعل يف ا١تستخدمة ا١تذكورة، اإلعالـ كسائل إذل استنادا 
 الكتب ذلك يف ٔتا اإللكًتكنية، غَت اإلعالـ سائلككOHP ك أ شر٭تة، اإللكًتكنية اإلعالـ
 .دكاليك كىكذا كا٠ترائط كالصور

 تقييم تعليم القراءة الجهرية . 4 

 .التعليم ٧تاح مدل ٖتديد إذل هتدؼ اليت األنشطة من مرحلة ىي التقييم مرحلة
 ينظر أف ٯتكن فبالتقييم. يكوف موجودا بالفعل أف ك٬تب جدا مهم التعليم عنلية التقييم يف

 التقييم يهدؼ  ال.تنفيذىا مت اليت كالتعلم التعليم الطالب من خالؿ أنشطة قدرات مدل
 التعليم النشاط فعالية عن يكشف أيضا كلكن التعليم، أىداؼ ٖتقيق كشف يف فقط

 .ينفسها

 ٔتعهد دار ا٠تَت  الثامن الصف العربية لدل اللغة معلم التعليم، بتقييم يتعلق فينا
 .التقييم متنوع فشكل. درس يف كل تقيينا يقدـ اإلسالمي كوتابومي المبونج الشنالية دائنا



 

علل  التقييم تنفيذ كيتم . السؤاؿ كاٞتواب، كالتدريبات يف الفصل، كالواجب ا١تنزرل:بينها من
 :سبيل ما يلي

  طريقة االختبار التحريرم (.1

  الغرض.دراستها ٘تت اليت ا١تواد األسئلة من تقدمي طريق عن االختبار التحريرم يتم
 .ا١تعلم قبل من عرضها مت اليت ا١تواد إتقاف يف الطالب قدرة ٖتديد ىو التحريرم االختبار من

للنهارة القراءة االختبار التحريرم السؤاؿ  

 اَالْـلهِهـوَاايَـاةُة 
ـً  كىيػىقػػٍرىآي عػىٍبدي . ًىػوىايػىٌة عىٍبدي الرًَّحٍيم كػػػىًثيػٍرىةه ًمثػٍلي الػًٍقرىاءىًة كىالرٍَّسًم كىالػٍنيرىاسىلػىًة كىلػىٍعًب كػػيرًَّة الػٍقىدى

يفٍ اىيَّاـً اٍلعيٍطلػىًة يػيًحبُّ عىٍبديالرًَّحٍيم ذىىىابى ًاذلى اىمِّ . الرًَّحٍيًم اىلػػٍكػػيتيبى كىالػٍنىجىالًَّت يفٍ اىٍكقىاًت الفراغ
كىيػيًحبُّ عػىٍبديالرًَّحٍيم . مػىكىافو كىيػىٍرسيمي عىٍبديالرًَّحٍيم ريسٍومػىةن عػىًن النَّاًس كىاٟتٍىيػىوىنىاًت كىٍاالىٍشجىارً 

ـً كىيػىلػٍعىبي .  اىلػٍنػيرىاسىلىًة  يػػىٍكتػيبي عىٍبديالرًَّحٍيم اىلرَّسىائػػًلى آًلىٍوًدقىائػًوً  بُّ اىٍيضنا لىٍعبى كػيرًَّة اٍلقىدى كىىػيوى ٭تًي
ـً مػىرَّ تػػىٍُتً يفٍ آٍلي ٍسبػيٍوًع  مػىعى آىٍوًدقىائػًًو يفٍ مىلػٍعىًب اٍلقػػىٍريػىةً   كيرًَّة اٍلقىدى

 

 اىًجٍب عىًن آٍلىٍسًئلىًة مػًنى اٍلقػًرىاءىةً 

 
؟ مىا ًىوىايىةي عىٍبديالرًَّحٍيم    



 

اىٍلًقرىاءىة. أ     اىٍلًكتىابىةي .  ج  
  اىآلىٍكلي .  ب    اىلنػٍَّوـي .   د

 

ًت ؟    مىىتى يػىٍقرىآي عىٍبديالرًَّحٍيم اىٍلٍكٍتبى كىاٍلنىجىالَّ
يفٍ اىٍكقىاًت اٍلنػػيذىاكىرىةً .    آ .       يفٍ اىٍكقىاًت النػٍَّوـً . ج  
يفٍ اىٍكقىاًت اٍلفىرىاغً .     ب يفٍ اىٍكقىاًت الػٍنيحىادىثىةً .   د  

 
وىايىةي عىٍبديالرًَّحٍيم ىػًيى . يػىٍرسيمي عىٍبديالرًَّحٍيم عػػىًن النػَّاًس كىاٟتٍىيػىوىنىاًت كىآٍلىٍشجىارً  ..........

اى٢تًٍ   
اىٍلًقرىاءىةي .     آ          اىلرٍَّسمي .  ج   
ـً   .ب       اىػٍلنيػرىاسىلىةي .   د   كيرَّةي اٍلقىدى

 
وىايىةي عىٍبديالرًَّحٍيم اىٍيضنا ًىػػػيى . يىػٍكتيبي عىٍبديالرًَّحٍيم اىلرَّسىاًئلى آًلىٍوًدقىائًًو  ........

اى٢تًٍ   

اىٍلًقرىاءىة.    آ          اىلرٍَّسمي .  ج  
كيرَّةي اٍلقىدىـ .       باىلٍػنيرىاسىلىة.   د  

 
وىايىة عػىٍبديالرًَّحٍيم ًىػيى .يػىٍلعىبي عػىٍبديالرًَّحٍيم لىػٍعػػػبنا يفٍ مػىٍلعىًب اٍلقىٍريىًة 

.............اى٢تًٍ   
كيرَّةي اٍلقىدىـ.   آ         اىلرٍَّسمي .  ج  
اىٍلًقرىاءىة.  ب     اىلٍػنيرىاسىلىة.   د  



 

 
........اىٍلكىالػًنىاتي التَّالًيىةي تىديؿُّ عىلىل ا٢تًٍوىايىًة ىي  

اىلتػٍِّلًنٍيذي .     آ       اىلزِّرىاعىة.  ج  
الػنراسلة  .  ب     اىلرٍِّقصي .   د  

 
ٍيد ًقرىاءىةي اٍلكيتيًب : اىلٍػنىٍصدىري الصَّرًٍيحي  يف اٞتٍيٍنلىًة اآٍلى تًيىًة   ىيوى يػىٍقرىآي اٍلكيتىبى كيلَّ يػىٍوـو . ًىػوىايىةي ٛتًى  

ٍيد.     آ       ًقرىاءة.  ج ٛتًى  
  ىػًوىايػػىة  . ب   اىٍلكيػتيػبً .   د

 
  Arti kalimat tersebut adalah  ً  غيٍرفىًة ٍاألٍكًل وىٍحنه  

١.Di ruang tidur ada piring       ج.Di ruang makan ada piring 
Di ruang tamu ada ra.ب د  .Di ruang makan ada meja 

 
 تػىٍرًجٍم ًاذلى الُّلغػىػًة اٍلعىػػػػػرىابػػًيَّةً 

Hobiku adalah membaca dan korespondensi” 
ىػًوىايىيًت اىلػٍنيرىاسىلىةي كىاٍلًكتىابىةي .   آ         ىػًوىايىيًتٍ ًقرىاءىةه كىًكتىابىةه .  ج  
ىػًوىايػىيًت قػًرىاءىةه كىرىٍسمه .  ب     ىػًوىايػىيًت ًقرىاءىةه كىمػيرىاسىلػىةه .   د  

 
ًمػٍيذي ًاذلى شػػىاًطػػػًئ اٍلبىٍحًر  ........  ىينىاؾى مىػنىاًظػػره جػىًنيػٍلىةه ؿً .يػػىٍذىػىبي التٌػػػىالى   



 

اىلسِّبىاحىة.    آ        اىلتػَّعىػػلُّػم.  ج  
اىلسِّيىاحػىة.  ب       اىلطَّػػػػٍبخ.   د  

 طريقة االختبار الشفهي. (2 

 الطالب ا١تعلم  مث يطلب.با١تواد ا١تسائل ا١تتعلقة ا١تعلم يتم االختبار الشفهي بتقدمي
 .وحيح بشكل النص يًتجم مث بطالقة العريب النص لقراءة

 شفهيالختبار اؿالسؤاؿ ؿ

 !اذكر مهنة أبوؾ .1

 !اذكر مهنة أمك .2

 ما مهنتك؟ .3

يتم بًتتيب ٗتطيط  أف تعليم القراءة اٞتهرية البيانات السابقة نفهم إذل كاستنادا
ينظر  أف  كىذا ٯتكن.القواعد ا١تدركسة تطبيق يزاؿ يعجز يف ال  إال أف بعض الطالب.التعليم

طالب الصف الثامن ٔتدرسة دار ا٠تَت اإلسالمية  من قائنة نتائج القراءة العربية لدل
 .كوتابومي المبونج الشنالية

 

 

 



 

 األول الجدول

نتائج القراءة الجهرية لدى طالب الصف الثامن بمدرسة دار الخير اإلسالمية  قائمة
كوتابومي المبونج الشمالية 

 البياف النتيجة اجملنوع معايَت التقييم KKM اسم الطالب رقم
1 2 3 

 ملكا 70 210 65 75 70 70 أديليو فابريانشاه 1

 ملكا 75 225 75 75 75 70 أغونج ىارم براستيو 2

 ملكا 73 220 75 75 70 70 ألدم رمضاف  3

 ملكاغَت  63 190 65 65 60 70 أنغي نورين  4

 ملكا 76 227 77 75 75 70 دحليا كارتكا  5

 ملكاغَت  62 185 60 65 60 70 فريقة اٞتنة  6

 ملكاغَت  65 194 65 67 62 70 ىاندرا كوسوما  7

 ملكا 82 245 83 85 77 70 إنداح راياا  8

 ملكاغَت  60 181 63 63 55 70 اثنُت كلنسارم  9

 ملكا 75 225 75 80 70 70 جايف فحرازم  10

 ملكا 71 214 70 74 70 70 ٤تند ٤تيي الديناألمُت  11

 ملكاغَت  55 166 55 56 55 70 ٤تند طالب  12

 ملكاغَت  67 200 65 70 65 70 نانج سرم سكينة  13

 ملكا 84 253 87 88 78 70 نور اٟتكنة  14

 ملكاغَت  67 200 65 75 60 70 قواىد القهار  15

 ملكا 84 253 80 83 78 70 سانيا خَتة  16

 ملكا 79 236 79 81 76 70 سلفيات الرٛتن 17



 

 ملكاغَت  63 190 65 65 60 70 يوليانيت  18

 ملكاغَت  63 190 60 60 70 70 ريو كورنياكاف  19

 ملكا 81 244 80 81 83 70 فكرم عبد الرٛتن  20

مل كا 71 213 60 73 70 70 أغونج إيواف سافوترا 21

مل غَت كا 62 187 60 67 60 70 زدا فهني 22
  60 أدىن النتيجة
  84 أعلل النتيجة
  70,3   نتيجة معدلة

  KKM  10(45%)       الذم دل يكنل
  KKM    12(54%)الذم أكنل
  :تقييماؿ جوانب

 ا١تخارج. 1 

 عالمات القراءة. 2

 عدـ التعثر. 3

العوامل المؤيدة والمانعة في تطبيق طريقة القراءة عند تعليم القراءة .         ت 
الجهرية لدى طالب الصف الثامن بمعهد دار الخير اإلسالمي كوتابومي 

 المبونج الشمالية

 أف ٬تب ،ا١تؤيدة ا١تانعة لو العوامل عن مستقلة ليست بالتأكيد التعلم عنلية يف 
 ا١تؤيدة العوامل عن ف يتجزأؿ ذا يف تعليم القراءةكؾ عليو، تؤثر اليت العوامل ىناؾ يكوف

القراءة  ـمتعل يف العامل ا١تؤيد 2017 يناير 18 يف  الباحثمالحظة علل كبناء .كا١تانعة لو



 

 ٯتكن.  ٔتدرسة دار ا٠تَت اإلسالمية كوتابومي المبونج الشناليةالثامن لصفا طالب لدل
ف أكنلوا الذم ا١تعلنُت من كىي ، يف ا١تدرسةاالجتناعية بيئةاؿ عوامل من إليو ينظر أف

مي التعل مرافق  منهاتدعم أف ٯتكن اليت أخرل أمور بُت من عوامل أيضا كىناؾ ،الباكلوريوس
 الدراسية كالفصوؿ العربية اللغة ا١تعلني قبل من ا١تستخدمة العربية اللغة ككتاب ،ا١تهيأة

 . كالسبورةاإلعال كسائل الصور مثل التعلينية كالوسائل

 الثامن الصف طالب أسلوب القراءة لدل تطبيق  ا١تانعة يفالعوامل أف حُت يف 
 أجراىا اليت ا١تقابالت إذل استنادأتدرسة دار ا٠تَت اإلسالمي كوتابومي المبونج الشنالية، 

 اليت ا١تواد الستيعاب الطالب فهم عدـ ىو العربية اللغة ـكنعل السيد أدريانتو إذل باحثاؿ
 بتدائيةإلا دارسادل  يتخرجوا مندل الذين الطالب من العديد ألف ىذا تدريسها، يتم

. العربية باللغة التلفظ يف الصعوبات ىم من ا١تدارس لذا يشعر الطالبكلكن إسالمية،
 الذين الطالب من الكثَت ىناؾ زاؿ ما التجويدككذا يف  ط ش، خ، ع، ث، كحرؼ
 القراءة عالمات قراءة  يفمث ٘تاما، حد علل ليست كالتجويد كالتعبَت اإليقاع مع يقرأكف
ؿ مث الًتقيم، عالمات نطق استخداـ عدـيف   األخطاءمن الكثَت ىناؾ يزاؿ ال للطالب
 ال  الطالبأف  باإلضافة . كالكسرة، كالضنة أك التنوين، كالفتحة، كالتشديدالوقف، عالمة

 من العديد ىناؾ تزاؿ ال القراءة، يف ليس بطالقة.يزالوف يعجزكف يف القراءة بشكل وحيح
 .كلنةاؿ بتكرار يقرأكف كأحيانا كا١تتعثرة، كاضحة غَت بطالقة، يقرأكف ال الذين



 

 معظنهم  ىوالعربية، اللغة ـمتعل اللغة ـمتعل تعوؽ اليت العوامل عن النظر كبصرؼ 
، ك اإلعالـ كسائل إذل تفتقر تزاؿ ال أك مكتنلة غَت يأةا١تح البنية مث ،ةالعاـس الدرك يفضلوف
 .ا١تدركسة. كص القراءة ا١توجودة يف الكتبنصفقط  تستخدـ

 يف سلوباألا ىذ تنفيذ تعيق اليت العوامل أف نرل أف ٯتكن  السابقةا١تقابلة ف نتائجـ 
 كعدـ تدريسها، مت اليت ١توادؿ طالباؿ كفهم داخليةاؿ عواملاؿ ىيمي القراءة لدل ا١تعلم تعل

 مث العامة، ا١توضوعات فضلوا فالذمطالب كاؿ العربية، اللغة ـمتعل علل الطالب من االىتناـ
تزاؿ  ال اٟتركؼ نطق علل طالباؿ  قدرةْتيث ، العاـاالبتدائي التعليم خلفية من منهم كثَت

 .منخفضة

 تحليل تطبيق القراءة في تعليم القراءة الجهرية لدى طالب الصف الثامن . ث
 بمعهد دار الخير اإلسالمي كوتابومي المبونج الشمالية

 نتائج من عليها اٟتصوؿ مت اليت البيانات كيف تعنل يشرح يف الووف التارل سوؼ
مع  ٖتليلها ليتم أك التوثيق أك ا١تقابالت ا١تراقبة من ا١تستندة سواء يف الواقع، البحث
يعٍت . االستقرائي التفكَت البيانات القياـ باالستنتاج بطريقة ٖتليل  بعد.النوعية أك الكلنات
 اليت البيانات ٖتليل .العامة االستنتاجات إذل اال٧ترار مث ا٠تاوة االستنتاجات من االنطالؽ

 :يلي كنا ىي عليها اٟتصوؿ مت



 

 تعليم القراءة اٞتهرية ٔتعهد دار ا٠تَت اإلسالمي  عنلية ا١تراقبة عن إذل استنادا
 .راحلمب  القراءة اٞتهرية تكوفتعليم عنلية أف إذل ينظر أف ٯتكن كوتابومي المبونج الشنالية

 :كىي

 ."السالـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو"يدخل ا١تدرس الفصل كيقوؿ  .1

 يقٌدـ ا١تدٌرس األسئلة عنا تتعلق بالدرس السابق  .2

يوجو ا١تدٌرس الكلنات أم ا١تفردات اٞتديدة إذل تالميذه بتلفيظها كيكتبها علل  .3
  السبورة مثٌ يشرح معناىا

خفيف اجملهز للقراءة عن ا٢تواية تقرأ ىذه القراءة بصوت   النصا١تدٌرسيعطي  .4
 .دقيقة 15-10 ٟتوارل

يشرح ا١تدٌرس ا١توضوع مع الربط كٖتليلو با١تناقشة كالتشويقات، مث االستنتاج  .5
 .كأخذ الدرس أم ا١تغزل

 .كف.يقرأ ا١تدٌرس ا١تقالة ٪توذجا للتالميذ بعد معرفتهم موضوع الدرس يف كتبهم .6
 . من الطالب التبادؿ يف قراءة بعض النصوص ا١تدٌرسيطلب .7
يأمر ا١تدٌرس تالميذه كتابة ما علل السٌبورة يف كرٌاساهتم مع مالحظتو ٨تو  .8

 تالميذه
 .حوؿ النص ا١تقركء استنتاجات ا١تدٌرس يعطي .9

 . يقـو ا١تدٌرس بتوجيو اإلرشادات كا١تواعظ .10



 

 ٮتتم ا١تدٌرس تدريسو بالسالـ .11

 

 القراءة اٞتهرية تعليم أىداؼ.أ 

 ينبغي اليت  كا٢تدؼ ىو األشياء احملددة.التعليني النظاـ مهم يف ا٢تدؼ ىو عنصر
 ٯتكن التعلينية األىداؼ  حيث مشو٢تا، من اليها فينظر .التعليم خالؿ عنلية من ٖتقيقها
 .الوجداا كا٢تداؼ ا١تعريف النفسي كا٢تدؼ ا١تعريف كا٢تداؼ ا٢تدؼ :إذل تقسينها

 ا٢تدؼ ا١تعريف. (1

 / التفكَت جوانب من أكثر تعلقها ّتانب مع كجهة ىو ا١تعريف ا٢تداؼ 
، لبنيامُت كفقا .ا١تثقف  :كىي ا١تعريف للنجاؿ مستويات ستة ىناؾ بلـو

 الذكريات ا١تعرفة أك. (أ)

 من األشياء ا١تواد ا١تدركسة تذكر/علل تعرؼ القدرة إذل اٞتانب ىذا يشَت 
 .الصعبة األشياء إذل البسيطة

 الفهم. (ب)

 .اليت تدرس ا١تواد من معٌت فهم علل القدرة إذل اٞتانب ىذا يشَت 

 التنفيذ أك التطبيق. (ج)



 

 يف ا١تعرفة ا١تنلوكة تطبيق أك استخداـ علل القدرة إذل اٞتانب ىذا يشَت
 حل ك غَت٫تا يف كا١تبادئ القواعد استخداـ علل ينطوم كالذم اٞتديدة، األكضاع
 .ا١تشاكل

 التحليل. (د)

 أك ا١تكونات إذل شيء كوف أك تقييم علل القدرة إذل اٞتانب ىذا يشَت 
 .احملددة األقساـ

 الًتكيب. (ق)

 ا١تكونات، أك ا١تفاىيم ٥تتلف دمج علل القدرة إذل اٞتانب ىذا يشَت 
 السلوؾ يتطلب اٞتانب ىذا. األشكاؿ من أك شكل بناء شيء تشكيل كبالتارل
 .اإلبداعية

 التقييم. (ك) 

علل  األحداث/األعراض تقييم أك النظر علل القدرة إذل اٞتانب ىذا يشَت  
 .األشياء ا١تعينة أك ا١تعايَت أساس

 النفسي  ا٢تدؼ. (2
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ا١تهارات اٟتركية أك فعالية  ا٢تدؼ النفسي ىو ا٢تدؼ الذم يتعلق كثَتا ّتوانب
 :كىي من األىداؼ، فئات إذل اجملاؿ ينقسم سينبسوف، كفقا إلليزابيث. الطالب

 اإلدراؾ. (أ)

 اٟتركة/كعي الكائن الكتساب األدكات استخداـ إذل اٞتانب ىذا يشَت 
 .اإلجراءات/األنشطة إذل ذلك كٖتويل

 االستعداد. (ب)

 .للنشاط كعقليا جسديا الشعور لرد االستعداد إذل اٞتانب ىذا يشَت 

 ا١تسًتشدة االستجابة. (ج)

 / السلوؾ من ا١تثاؿ سبيل علل ا١تناسبة الردكد تقدمي إذل يشَت ىذا اٞتانب 
 . عرضها يتم اليت اٟتركات

 التقنية. (د)

 .العادة اٞتسدية االستجابة أوبحت اليت يشَت ىذا اٞتانب إذل اٟتالة 

 ا١تعقدة االستجابة. (ق)

ك  ا١تهرة مع اٟتركة/أك عرض السلوؾ منح االستجابة إذل يشَت ىذا اٞتانب 
 .الكفاءة



 

 التكيف. (ك)

 اٟتركة/السلوؾ أك االستجابة تكييف علل القدرة إذل اٞتانب ىذا يشَت 
 .ةاٞتديد

 ا٢تدؼ الوجداا. (3

 كا١تواقف كالقيم يتعلق ا١تشاعر ما اليت كثَت األىداؼ ىي الوجدانية األىداؼ
 ٜتس من اجملاؿ الوجداا يتكوف كمنسِت، كفقا لكارتوكؿ، كبلـو. الطالب كسلوكيات 

 :كىي فئات،

 االستقباؿ. (أ)

 .معينة قينة إذل االنتباه كدفع لقبوؿ يشَت ىذا اٞتانب إذل االستعداد 

  االستجابة. (ب)

 .ا١تعايَت لبعض الفعل رد إلظهار ا١تيل إذل اٞتانب ىذا يشَت 

 التقدير. (ج)

 .معُت لقبوؿ معيار ا١تيل إذل اٞتانب ىذا يشَت 

 التنظيم. (د)
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 .فيو القيم منظومة ككضع القينة، مفهـو تشكيل عنلية إذل اٞتانب ىذا يشَت 

 التهذيب . (ق) 

 ا١تعايَت يف ينعكس الشخصية الذم القيم يف اٞتانب إذل ٖتقيق ىذا يشَت 
 .الشخصية

 القراءة العربية ٔتعهد دار ا٠تَت اإلسالمي كوتابومي المبونج تعليم من كاألىداؼ
 :يلي كنا  ىيالشنالية

 بدقة معٌت الكلنة كفهم معرفة كظيفة الكلنة يف اٞتنلة للطالب ٯتكن ْتيث .أ
 .العربية اللغة لفهم كبسرعة

ا١تنطوقة لتعبَت  أك ا١تكتوبة اللغة قواعد يف الصحيحة اٞتنل تكوين علل القدرة .ب
 .الفكرة

       علل مساعدة الطالب علل القراءة كالكتابة كالتحدث بشكل وحيح ك. ج
 .العربية ا١تنطوقة أك ا١تكتوبة بشكل وحيح استخداـ اللغة    

 .الكلنة كمعٌت الوظيفة علل تأثَتىا ك الكلنات كعنوميات خصوويات ١تعرفة .د

أىداؼ تعليم القراءة اٞتهرية ٔتدرسة دار  أف ا١تذكورة نفهم علل البيانات إذل استنادا
 ا١تعريف أم ٔتعٌت أف تلك ضنن ا٢تدؼ ا٠تَت اإلسالمية كوتابومي المبونج الشنالية تشنل
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 األىداؼ .الفكرم/التفكَت جوانب من يف جانب بالسلوكيات أكثر تعلقها األىداؼ
 كاٞتنل الكلنات ا١تخططة ىي لكي يتعود الطالب علل قراءة حرؼ، ككلنة، كبناء

كلتدريب الطالب علل فهم . كا٠تاطئة الصحيحة بُت بناء الكلنات التنييز علل كتدريبهم
. النص ا١تقركء

 تعليم القراءة اٞتهرية  طريقة. ب 

 السنعية طريقةباستخداـ  تعليم القراءة اٞتهرية ٬ترم مراقبة الكاتب، علل كبناء
 يف حُت أنو . القواعد كالًتٚتةطريقة ك (Thariqah Syam’iyah wa Syafawiyah)كالشفوية 

  .للسيد أدريانتو أنو يستخدـ األسلوب االنتقائي يف بعض األحياف

 . السنعية كالشفويةطريقة . أ

 بعد مث إعطاء األمثلة، ك٤تفوظة، مفهومة تكوف أف ٬تب اليت القواعد بتوفَت تبدأ  
 .أعطيت اليت القواعد لتطبيق التنارين لقياـ الفروة الطالب منح ذلك

 القواعد كالًتٚتة  طريقة . ب
طريق تعليم ا١تعلم  عن أم االستنتاجي الطريق يبدأ أسلوب القواعد كالًتٚتة عن

 التنارين ٟتل الفروة القواعد اليت ٬تب فهنها كحفظها أكال مث توفَت األمثلة، مث إعطاء

 .ا١تواد مع تتكيف تعليم القواعد اليت باستخداـ أساليب منحت اليت القواعد لتطبيق
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 يتنكن حىت قدراهتم ك١تعرفة القراءة يف الواردة القيم لتحديد األسلوب ىذا كيهدؼ
 النحو علل ك الًتٚتة عنوما القواعد خطوات عرض. كفهنها النصوص حفظ علل الطالب
 :التارل

الكتب  .األمثلة يعطي مث اللغة كبياف النقات قواعد يبدأ ا١تعلم التعليم بتعريف .أ 
 .ا١تستخدمة باألسلوب االستنباطي

. يطلب ا١تعلم الطالب حفظ ا١تفردات اليت مت تعلينها. ب

 أك .يطلب ا١تعلم الطالب فتح الكتب مث فهم النصوص بالًتٚتة كلنة فكلنة. ج
اٞتنلة، مث يقـو  أك ٭تاكلوف ترٚتة للكلنة مث بصنت الطالب قراءة يطلب ا١تعلم

 النحو)اللغوية  ا١تصطلحات بعض كيشرح الًتٚتة ا٠تاطئة بتصحيح ا١تعلم
 ٖتليل الطالب ا١تعلم يطلب أخرل أحياف كيف. (البالغة) كٚتاؿ اللغة (كالصرؼ
. (اإلعراب)اللغوية 

 .النحوية من اللغة يف القراءة القواعد يف حفظ الطالب هبذا األسلوب يتقن

 

 ة االنتقائيطريقة . ت

 األساليب  من األساسية اليت تستفيد من األجزاء طريقة من م ق االنتقائيةطريقة
 األساليب العديد ك يتخذ فوائض األسلوب بُت ىذا األسلوب ٬تنع .ا١توجودة
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 ٞتنيع مناسب ىو الذم يوجد األسلوب ال ألنو التعليم، ا١تذكورة لًتشيد
 التعليم  ألف.التعلينية الربامج كٚتيع الطالب، ٚتيع ا١تعلنُت، ٚتيع األغراض،
 الذم األسلوب اختيار الطالب كبالتارل ٯتكن للنعلم احتياجات تلبية إذل يهدؼ
  كاستخداـ ىذه الطريقة لتحقيق أىداؼ التعليم.احتياجات الطالب مع يتناسب

. بشكل جيد

 التعليم  تقييم مرحلة .1

 إف .التعليم ٧تاح مدل ٖتديد إذل هتدؼ اليت األنشطة مننشاط  ىي التقييم  مرحلة
 إذل التقييم ٭تقق النظر  ألف.يكوف موجودا بالفعل أف ك٬تب جدا مهم عنلية تقييم التعليم

 التقييم ىي  النتائج من.تنفيذىا مت اليت الطالب مدل عنلية التعليم كالتعلم قدرات مدل
 .الربنامج اآلتية تطوير لعنلية مدخلة

 ٔتبادئ إذا كاف يف تطبيقو متنسك دائنا يقاؿ ناجحا أف ٯتكن التعلم نتائج تقييم
  ٨تو ا٢تدؼ ا١تعُت، كمستداـ، كموجهة  شامل، :جوانب عدة تتضنن التقييم اليت
 .احملد للننهج كمريب كفقا مغزل، كذك كا١تفتوح، كموضوعي،

 ا١تبادئ أك أنشطة التقييم ينبغي للنعلم اعتبار ىذه العنليات أكتنفيذ تصنيم يف
 :التالية 

 (االستنرارية)االمستنر  مبدأ. (1
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 يف كاحدة مرة التقييم ليس ٥ترد. باستنرار أجرم الذم ىو عنلية التقييم ا١تبدأ ىذا
 عنلية إذل خارج التعليم عنلية مستنر من أساس علل كلكن الدراسي أك الفصل السنة
 .التعليم

 الشنوؿ مبدأ. (2

 اجملاؿ)التفكَت  من الكل نرل أف ىو عند القياـ بالتقييم ٬تب ا١تبدأ القصد من ىذا
 الذم (النفسي اجملاؿ)ا١تهارات  جانب ككذلك ،(العاطفي اجملاؿ)ا١تواقف  ، كالقيم أك(ا١تعريف
 .ا١تتعلنُت نفسهم كل يف ىو

مبدأ . (3 

 تتأثر باألمور ال اٟتقيقي، الوضع إذل ىو يعٍت التقييبم مستنادا ا١تبدأ ىذا من الغرض
 .ك غَت معقولة عاطفية ىي اليت

 الصالحية مبدأ. (4

 ٯتكن القياس علل ما ىو  ا١تطابقة أم أف التقييم ا١تستخدـ تعٍت الصالحية
 .ا١تطلوب

 :كالتارل كظائف لديها التقييم
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كإوالح  كالتعلم، التعليم لتحسُت للنعلنُت كاألساس الراجعة لتوفَت التغذية. أ 
 . الربنامج للطالب

  من ضننها.من كل طالب التعلم نتائج أك تقدـ عن الدقيقة األرقاـ لتقدمي .ب
 كٖتديد ارتفاع ا١تستول،  تسليم بياف الطالب إذل الوالدين، أجل من تستخدـ
 .ٖتديد ٧تاح ك رسوب الطالب ككذلك

كغَتىا  القدرة ١تستول كفقا .كالتعلم ا١تناسب التعليم يف كضع الطالب لتحديد .ج
 .ااطالب ٯتتلكها اليت ا٠تصائص من

 الصعوبات من يعانوف الطالب الذين (كاٞتسدية كالبيئية النفسية) خلفية ١تعرفة .د 
 التعلم وعوبات للحل كاألساس تستخدـ أف ذلك بعد كٯتكن التعلم، يف

 .ا١توجودة

 بناء من التنكن مثل ا١تهارات، من اجملنوعة اللغوم إذل قياس التقييم كيهدؼ
 تقييم القواعد يقاـ باختبار .القواعد تطبيق علل كالقدرة اٞتنلة السرعة يف بتاء اٞتنلة،
  شكل.العربية باللغة قواعد تطبيق علل كقدرة الطالب العربية يف اللغة البناء لفهم الطالب
 .كالواجبات يف الفصل ك البننزؿ السؤاؿ كاٞتواب، :بينها من .التقييم

 تشكيل الكلنة علل اختبارات تركيزا أكثر العربية اللغة يف النحوية االختبارات
 اختبار  يكوف أف ٯتكن  اختبار تشكيل الكلنة.(النحو)اٞتنلة  تكوين كاختبار (الصرؼ)
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استخداميا،  يكوف أف أيضا كٯتكن العربية باللغة (التصريف) الكلنة تشكيل الفهم يف عنلية
 يكوف االختبار تصريف الكلنة يف اللغة العربية كالقدرة علل استخدامها يف  كيف يعٍت
كاالستخداـ  الفهم جوانب أيضا يشنل أف كٯتكن (النحو) اٞتنلة اختبار تشكيل. اٞتنلة

 .(التطبيق)

  ىي من القراءة اٞتهرية ٔتدرسة دار ا٠تَت اإلسالمييف تعليم فأما األساليب ا١تطبقة
 :قبل من التقييم تنفيذ كيتم .للنوضوع الطالب إتقاف جوانب

 أسلوب االختبار التحريرم. (1

  الغرض.تقدمي ا١تعلم ا١توضوعات اليت مت تدريسها االختبار التحريرم عن طريق يتم
 .ا١تعلم قبل من عرضها مت اليت ا١تواد إتقاف يف ىو ١تعرفة قدرة الطالب التحريرم االختبار من

 

 

 أسلوب االختبار الشفهي. (2

 الطالب مث يطلب ا١تعلم. يتم بتقدمي ا١تعلم األسئلة ا١تتعلقة با١تواد االختبار الشفوم
 .وحيح بشكل العريب النص يًتجم مث كمن العريب بطالقة النص لقراءة

استنادا إذل البيانات السابقة ٯتكن أف نفهم أف األساليب ا١تطبقة يف تعليم القراءة 
، يستطيع الطالب فهم  كوتابومي المبونج الشناليةاٞتهرية ٔتدرسة دار ا٠تَت اإلسالمية



 

كلكن يف . القواعد النحوية كالصرفية بالسهولة ك تطبيقها با١تباشر يف القراءة ك ترٚتة النصوص
الواقع ال يزاؿ الطالب يعجزكف علل تطبيق القواعد احملصولة من قبل ا١تعلم بشكل جيد 
كعجزىم يف إنشاء الكلنة باستخداـ القواعد بشكل وحيح، ألّنم يعجزكف علل تطبيق 

القواعد النحوية علل الرغم أّنم حفظوا ك فهنوا القواعد من خالؿ التعليم، السبب الداخلي 
 ىناؾ طالب يستطيع فهم ا١توضوع ا١تعُت .ا١تتنوع لدل الطالب ٯتكن أف يكوف سببا لذلك

 .بشكل جيد كلكن ىناؾ من دل يستطيع إجابة السؤاؿ يف ا١توضوع الذم مت تعلينها

 في تعلم القراءة الجهريةاإلصالحات  ( أ
نظرا من ا١تشكالت ا١توجودة يف الدكرة األكذل فتقدـ الباحثة بعض 

: كمن اإلوالحات للدكرة األكذل منها كنا التارل. اإلوالحات للدكرة بعدىا
 .بتنظيم الفصل ا١تسركر عند الطلبة يف التعلم. إوالح إعداد التعليم .1
 .إرشاد الطلبة علل التدريب ا١تستنر يف نطق العربية خارج الفصل .2
 .٦تارسة ا١تفردات يف ٤تادثة الطلبة اليومية داخل الفصل كخارجو .3
 . دعوة الطلبة إذل الفعالة يف التعلم كٕتهيز الفروة الواسعة ٢تم لبذؿ اجملهود .4

حيث . كيف احملاضرة األكذل للدكرة الثانية أقامت الباحثة االختبارات الشفهية
فهي . أّنا تتكوف من االختبارات يف تلفيظ ا١تفردات، كا١تناقشة، كاالستجوابات

كاللغوية ٨تو اللفظ، كتكوين اٞتنل أم . ٤تتوية علل االختبارات اللغوية كغَت اللغوية
. كأما غَت اللغوية ٨تو الشجاعة كالطالقة. األسلوب

 

  



 

 الخامس لبابا

 االختتام

 االستنتاجات. أ 

 كا١تقابالت تراقباادل من عليها اٟتصوؿ مت ت اليتالبيانا ككوف نتائجاؿ علل بناء
 :بأف مشكلة البحث، يستنتج الباحث أك جابة٦تا سبق كاإل  كالوثائق

بووف   ٔتعهد دار ا٠تَت اإلسالميالثامن لصف القراءة لدل طلبة اـمتعل مليةع .1
  ا٠تطواتعلل تضننت يتكاؿ كوفها، مت اليت للنظريةتناسب كتوافق  عاـ قد
 القراءة، مضنوف حوؿ كالنقاش ،النص كعرض ا١تفردات، كإعطاء مقدمة، :ةالتارل
بالرغم أف . من قبل ا١تعلمالواجبات عطاءٮتتتم بإكالبياف عن القواعد اللغوية، ك

 .يف عنلية تعليم توجد التوسيع كالتطوير خطوات التعليم ٨تو ا١تعلم
 :ٖتليل منهاك عنلية التعليم القراءة تعيق اليت العوامل .2

 عدـ علل بة دائناالطل ٖتفيزالتحليل منها ىو ب . ا١تختلفةتعلينيةاؿ لفياتاخل . أ
 إعطاء  يفستعداداال علل دائنا يكوف أف ٬تب أيضا كا١تعلم ،اليأس
 قراءة يف وعوبات لديهم لذينجيهات يدفع ا١تعلم  طالهبم أال تيئس ؿالتو
 .العريب النص



 

 يف االىتناـ يقلل أف ٯتكن الذم العريب النص قراءةعلل  ة الطلبةقدر ا٩تفاظ . ب
لبة للط ىدية / مكافأة عطيم أف ١تعلم ٦تكن ؿىنا .العربية اللغة تعلم
 .ينفوؽا١تت

 قتراحاتالا. ب 

 :التارل النحو علل  بالبحثيتعلق فينابعض االقًتاحات ٦تكن أف يقدمها الباحث 

 لصعوبات باكاالىتناـ العريب، النص قراءة  اىتنامو يف تطويرا١تعلم  يزيدأف ٬تب .1
 ٪تو الطلبة مستول يف النظر خالؿ من ىذا يتم أف كٯتكن . يواجهها الطلبةاليت
 القرآف لغة ىي  اليتالعربية اللغةت بُت اللغة األمية كاالختالفا لفهم الدراسة يف

 .الكرمي
 . ٬تب عليها دائنا تدبَت كإدارة الطلبة يف اٟترص علل التعلما١تدرسة من قبل .2

  . احملتاجة يف تعليم القراءة ٟتل وعوبة فهم الطالبالوسائل توفَت عن فضال
 زيادة طلوباؿ كمن عليها، اٟتصوؿ مت قد امب باالرتياح عدـ الشعور لبةالطعلل  .3

 خارج العربية ا١تفردات كفهم  بإكثار تعلم القراءةالعربية باللغة القراءة مهارة
 .التعلينية العنلية

 االختتام. ج 

قدـ الباحث أخَتا عديد الشكر كاٟتند هلل سبحانو كتعاذل، الذم بتوفيقو كىدايتو 
 .أمت الباحث ىذا البحث العلني بتنامو



 

الفقراء إليو ٬تب علينا السنع كالطاعة،  عبادهؾ ك٨تن  إال هلل عز كجل،الكناؿال 
ا البحث ىذ إ٧تاز يف سا٫توا الذين أكلئك كل كإذل لرٛتة،لعفو كاؿ  الباحثيتوسل اهلل إذلك

ا رب م أمُت العلني فجزاىم اهلل خَت اٞتزاء، عسل أف يكوف ىذا البحث مفيدا ١تن يقرأه،
 .العا١تُت
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ANGKET UNTUK SISWA 

 

Nama : 

Kelas : 

Petunjuk Pengisian 

1. Pilihlah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan keadaan anda dan berilah 

tanda silang (X) pada jawaban yang saudara anggap sesuai. 

2. Jawaban tidak mempengaruhi nilai raport 

3. Kesediaan dan kejujuran anda sangat kami harapkan 

Pernyataan 

1. Bagaimana perasaan anda, dalam belajar bahasa Arab di MTs selama ini? 

A. Sangat senang  

B. Senang 

C. Kurang Senang 

D. Tidak senang 

2. Apakah anda setiap akan menerima materi ajar bahasa Arab, guru terlebih 

dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus anda kuasai? 

A. Selalu 

B. Sering 

C. Kadang-kadang 

D. Tidak Pernah 

3. Apakah penyampaian materi qira’ah jahriyah oleh guru bahasa Arab anda 

baik? 

A. Selalu 

B. Sering  

C. Kadang-kadang 

D. Tidak pernah 



 

4. Bagaimana pendapat anda, terhadap topik-topik materi ajar qira’ah jahriyah 

yang selama ini anda pelajari? 

A. Sangat senang 

B. Senang 

C. Kurang senang 

D. Tidak Senang 

5. Apakah pendapat anda, terhadap materi ajar bahasa Arab selama ini? 

A. Sangat sulit 

B. Sedang 

C. Mudah 

D. Sangat Mudah  

6. Apakah guru bahasa Arab anda mengajar dengan suara yang keras? 

A. Selalu 

B. Sering  

C. Kadang-kadang 

D. Tidak pernah 

7. Apakah anda tidak bosan dengan pembelajaran qira’ah? 

A. Selalu 

B. Sering  

C. Kadang-kadang 

D. Tidak pernah 

8. Apakah metode pembelajaran bahasa Arab yang digunakan monoton? 

A. Selalu 

B. Sering  

C. Kadang-kadang 

D. Tidak pernah 

9. Apakah guru bahasa Arab anda pandai dalam mengelola kelas? 

A. Selalu 

B. Sering  



 

C. Kadang-kadang 

D. Tidak pernah 

10. Apakah model tempat duduk anda selalu berubah-ubah saat pelajaran bahasa 

Arab? 

A. Selalu 

B. Sering  

C. Kadang-kadang 

D. Tidak pernah 

11. Apakah anda selalu mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan 

pembelajaran qira’ah jahriyah? 

A. Selalu 

B. Sering  

C. Kadang-kadang 

D. Tidak pernah 

12. Apakah guru anda mendorong untuk belajar tentang qira’ah jahriyah? 

A. Selalu 

B. Sering  

C. Kadang-kadang 

D. Tidak pernah 

13. Apakah guru anda memperhatikan siswanya yang kemampuan rendah dalam 

belajar qira’ah jahriyah? 

A. Selalu 

B. Sering  

C. Kadang-kadang 

D. Tidak pernah 

14. Apakah anda selalu bertanya kepada teman yang lebih pandai jika mengalami 

kesulitan dalam pembelajaran qira’ah jahriyah? 

A. Selalu 

B. Sering  



 

C. Kadang-kadang 

D. Tidak pernah 

15. Berapa persen anda mampu membaca bahasa Arab setelah menerima bacaan 

(qira’ah) yang diajarkan oleh guru? 

A. 80-100% 

B. 61-79% 

C. 41-60% 

D. 0-40% 

  



 

KERANGKA INTERVIEW  

 GURU BIDANG STUDI BAHASA ARAB 

1. Maharah qira’ah merupakan salah satu keterampilan yang penting 

kedudukannya dalam bahasa Arab, proses pembelajarannya pun memerlukan 

tindakan/perlakuan khusus, lantas bagaimana langkah-langkah ustadz dalam 

pembelajaran qira’ah? 

2. Persiapan apa saja yang ustadz lakukan sebelum menerapkan metode qira’ah 

dalam pembelajaran qira’ah jahriyah? 

3. Apa tujuan/ target pembelajaran qira’ah? 

4. Apakah dalam mengajar ustadz sudah menyesuaikan metode pembelajaran 

dengan materi dan kondisi siswa? 

5. Metode apa saja yang ustadz gunakan dalam mengajar? 

6. Bagaimana perencanaan dan pelaksanaan dari metode qiroah? 

7. Bagaimana ustadz mengetahui kelancaran metode qiroah dalam pembelajaran 

qira’ah jahriyah? 

8. Bagaimana nilai santri dalam pembelajaran qiro’ah jahriyah itu sendiri? 

9. Apa faktor pendukung dan penghambat penerapan metode qiroah dalam 

pembelajaran qira’ah jahriyah?  

10. Bagaimana penyajian materi pembelajaran qira’ah jahriyah dengan 

menggunakan metode qiro’ah ?  

11. Bagaimana respon siswa ketika pembelajaran berlangsung? 

12. Bagaimana tingkat kemahiran membaca bahasa arab siswa kelas VIII? 

13. Apakah ustadz sering melatih kemampuan membaca siswa? 

14. Bagaimana pendapat ustadz dengan diterapkannya metode qira’ah? 

15. Bagaimana saran ustadz untuk pembelajaran qira’ah kedepannya? 

 



 

LEMBAR OBSERVASI PROSES PEMBELAJARAN 

Nama Sekolah   : MTs Pondok Pesantren Daarul Khair Kotabumi Lampung 

Utara 

Kelas                  : VIII  

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

 

No Aspek pengamatan Terlaksana 

ya tidak 

 

 

 

I 

A. Kegiatan Awal   

1. Pendidik mengucapkan salam dan do’a 

bersama 
  

2. Pendidik memeriksa kehadiran siswa   

3. Pendidik mempersiapkan siswa untuk 

belajar 
  

4. Pendidik memberikan motivasi kepada 

siswa 
  

 B. Kegiatan Inti   

II 

1. Pendidik memberikan kosakata dan 

istilah yang dianggap sukar 
  

2. Pendidik memberikan penyajian teks    

3. Peserta didik membaca teks secara 

diam selama kurang lebih 10-15 menit 
  

4. Pendidik meminta peserta didik untuk 

berdiskusi mengenai isi bacaan. 
  

 5. Pendidik menjelaskan tentang materi isi 

bacaan teks 
  

 C. Penutup   

III 

1. Pendidik menyimpulkan pelajaran yang 

telah dipelajari 
  

2. Pendidik memberikan tugas kepada 

peserta didik 
  

3. Pendidik menutup dan mengakhiri 

pelajaran dengan membaca hamdalah 
  

4. Pendidik mengucapkan salam sebelum 

keluar kelas 

  

 



 

PANDUAN WAWANCARA KEPADA SISWA 

 

Nama  : 

Hari/Tgl : 

 

1. Bagaimana penyampaian materi pada pembelajaran qira’ah jahriyah dengan 

menggunakan metode qira’ah? 

2. Apakah metode qira’ah membantu dalam pembelajaran qira’ah jahriyah? 

3. Apakah anda menemukan Kesulitan-kesulitan dalam memahami pembelajaran 

qira’ah jahriyah?  

4. Apa kelebihan dan kekurangannya menurut anda? 

5. Apakah guru memberikan tugas-tugas dan membimbing dalam menjawab 

pertanyaan? 

6. Apakah tugas yang diberikan dibahas pada pertemuan berikutnya? 

7. Berikan saran anda terhadap pembelajaran qira’ah selanjutnya? 

  



 

PEDOMAN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

(Kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah Daarul Khair: Ust Adriyanto,S.Pd.I) 

 

1. Apa yang melatar belakangi pemilihan metode qira’ah dalam pembelajaran 

qira’ah jahriyah? 

2. Apa tujuan/target pembelajaran menggunakan metode qira’ah? 

3. Menurut bapak kendala/hambatan apa saja yangbapak hadapi ketika proses 

pembelajaran dengan menggunakan metode qira’ah? 

4. Bagaimana harapan bapak untuk pembelajaran qira’ah kedepannya? 

5. Apa saran anda untuk meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya 

maharah qira’ah? 

  



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah   : MTs Daarul Khair  

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/ Semester  : VIII/ Genap 

Materi Pokok  : الهواية 

Tahun Ajaran  : 2016/2017 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (1x pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti  

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social dan alam sekitarnya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (factual, konseptual. Dan 

produseral) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

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



 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, mengarang) sesuai dengan 

yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

No Kompetensi Dasar Indikator 

1.1  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari 

bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 

komunikasi internasional, dan bahasa 

pengantar khazanah keislaman yang 

diwujudkan dalam semangat belajar.  

 

 

2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri 

dalam berkomunikasi dengan lingkungan 

sosial sekitar rumah dan sekolah. 

 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan 

kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan:  

 الهواية

baik secara lisan maupun tertulis.  

3.1.1 Mampu Membaca huruf, 

kata, frase, dan kalimat bahasa 

Arab dengan makhraj yang benar 

terkait dengan teks tentang الهواية 

3.2  Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa, dan 

kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan: 

 الهواية

3.2.1  Mampu membaca dengan 

intonasi yang tepat dalam bahasa 

Arab terkait dengan teks tentang : 

 الهواية

 

C. Tujuan Pembelajaran  

 Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 



 

1. Mampu mengidentifikasi bunyi huruf, kata, dan kalimat melalui teks 

tentang  الهواية 

2. Mampu melafalkan bunyi huruf, kata, dan kalimat bahasa Arab teks 

tentang الهواية 

3. Mampu membaca dengan makhraj dan intonasi yang baik dan tepat. 

D. Materi Pelajaran  

Keterampilan membaca Bahasa Arab tentang الهواية 

E. Metode Pembelajaran 

Ceramah: metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran 

terutama untuk kegiatan awal 

Membaca : metode ini digunakan pada saat pembelajaran  

Tanya jawab : kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang 

 الهواية

F. Media dan Sumber Pembelajaran  

1. Media 

a. Papan tulis  

b. Spidol 

c. Penghapus   

2. Sumber Belajar 

a. Buku Ajar Bahasa Arab kelas VIII 

b. Kamus Bahasa Arab-Indonesia  



 

 

 

G. Langkah- langkah kegiatan pembelajaran 

Tahapan  

Pembelajaran 

Deskripsi 

Kegiatan Guru Dan Siswa 

Alokasi 

Waktu 

I.Pendahuluan 1. Guru memberi salam dan mengajak peserta didik berdoa, 

memulai pembelajaran dengan membaca basmalah.  

2. Guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran 

peserta didik. 

3. Guru mengomunikasikan tujuan belajar dan hasil belajar 

yang diharapkan akan dicapai peserta didik. 

4. Guru memotivasi peserta didik menggunakan metode 

qira’ah ini dikuasai dengan baik, peserta didik dapat 

membaca Bahasa Arab dengan baik dan benar 

10 Menit 

II. Inti 1. Mengamati   

1) Guru memberikan wacana sesuai dengan topik 

pembelajaran hari ini dan mengatur tempat duduk peserta 

didik agar semuanya rapih 

2) Guru menjelaskan cara belajar dengan menggunakan 

metode qira’ah terhadap keterampilan membaca peserta 

didik 

3) Guru memberi kosakata yang sulit dipahami peserta 

60 Menit 



 

didik 

4) Guru membagi teks berdasarkan paragraf teks tersebut, 

kemudian guru menunjuk sejumlah siswa untuk 

membaca keras- keras didepan kelas bagian teks dari 

paragraf yang sudah di bagi tersebut. 

5) Guru membimbing siswa untuk membaca dengan baik 

dan benar 

2. Menanya  

1) Siswa bertanya jawab dengan guru tentang hal- hal yang 

masih belum jelas 

2) Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan الهواية 

3. Mencoba  

1) Siswa beradu cepat menjawab soal mengenai الهواية 

2) Siswa saling menilai hasil membaca didepan kelas  

3) Siswa membaca tentang الهواية dari sumber lain 

4. Mengasosiasi  

1) Mencari informasi umum tentang topik yang sudah 

diberikan  

2) Menemukan makna kosakata 

3) Menyimpulkan isi wacana  



 

5. Mengkomunikasi  

1) Siswa membuat catatan hasil pembahasan dan 

penjelasan materi  

2) Dengan bimbingan guru, siswa merefleksi kegiatan 

pembelajaran guna menggali pengalaman belajar 

yang telah dilakukan 

3) Guru memotivasi siswa yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif. 

III. Penutup 1) Guru bertanya kepada siswa tentang manfaat/ hikmah 

mempelajarai materi yang telah dipelajari  

2) Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi 

3) Guru menutup/ mengakhiri pelajaran tersebut dengan 

membaca hamdala/doa 

4) Guru mengucapkan salam kepada para peserta didik 

sebelum keluar kelas dan peserta didik menjawab salam 

 

10 Menit 

 

H. Penilaian 

a. Tehnik Penilain : Tes lisan 

b. Isntrumen Penilaian : 

1. Instrument penilaian sikap spiritual 



 

Instrumen Penilaian Sikap Spiritual Melalui Pengamatan 

Kelas : VIII  

Tanggal Pengamatan : 28 Januari 2017 

Materi Pokok : الهواية 

NO NAMA SISWA ASPEK YANG DIAMATI   

  

Berdoa 

sebelum 

dan 

sesudah 

melakukan 

sesuatu  

Mengucapkan 

rasa syukur 

atas karunia 

Tuhan 

Mengungkapkan 

kekaguman 

secara lisan 

maupun tulisan 

terhadap Tuhan 

saat melihat 

kebesaran 

Tuhan  

Merasakan 

keberadaan 

dan 

kebesaran 

Tuhan saat 

mempelajari 

Jumlah skor 

perolehan 
NILAI KET 

1 Adeleo 

Febriansyah  
3 2 2 2 9 2,25 Cukup 

2 Agung Heri 

Prasetyo 
4 3 2 3 12 3,00 Baik 

3 Aldi Romadhoni 4 3 2 3 12 3,00 Baik 

4 Anggi Nur’aini  4 3 2 2 11 2,75 Baik 

5 Dahlia Kartika  4 3 2 3 12 3,00 Baik 

6 Farikhatul Janah 4 3 3 3 13 3,25 Baik 
7 Hendra Kusuma 3 2 2  2 9 2,25 Cukup 

8 Indah Royani  4 3 3 3 13 3,25 Baik 

9 Isnaeni Wulansari 4 3 2 2 11 2,75 Baik 

10 Jhepy Fahrezi 3 2 2 2 9 2,25 Cukup 



 

11 M. Muhidin Al 

Amin 
3 3 2 2 10 2,50 Baik 

12 M. Tholib 3 2 2 2 9 2,25 Cukup 

13 Neng Sri Sakinah 4 3 3 3 13 3,25 Baik 

14 Nurul Hikmah 4 3 3 3 13 3,25 Baik 

15 Qowahidul Qohar  3 3 3 2 11 2,75 Baik 

16 Sania Khoirotun 

Nisak 
4 3 2 3 12 3,00 Baik 

17 Syilfiaturrohmah 4 3 3 3 13 3,25 Baik 

18 Yulianti  4 3 2 3 10 2,50 Baik 

19 Rio Kurniawan  3 3 2 3 11 2,75 Baik 

20 Fikri Abdurrohman 

Zaky  
4 3 3 3 13 3,25 Baik 

21 Agung Iwan 

Saputra 
3 3 2 2 10 2,50 Baik 

22 Zidni Fahmi 4 3 2 2 11 2,75 Baik 

 

 

 



 

Petunjuk : 

Lembaran ini diisi oleh pendidik untuk menilai sikap spirituaal peserta didik. Berilah tanda 

cek (√) pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan 

kriteria sebagai berikut: 

4 = Sudah Membudaya (SM), apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

3 = Mulai Berkembang (MB), apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan 

kadang- kadang tidak melakukan  

2 = Mulai Terlihat (MT), apabila kadang- kadang melakukan dan sering tidak 

melakukan  

1 = Belum Terlihat (BT), apabila tidak pernah melakukan  

Petunjuk penskoran : 

Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 

Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 

 
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 4 = 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 

Sangat Baik : apabila memperoleh skor : 3,33 - ≤ 4,00 

Baik : apabila memperoleh skor : 2,33 - ≤ 3,33 

Cukup : apabila memperoleh skor : 1,33 - ≤ 2,33 

Kurang : apabila memperoleh skor : ≤ 1,33 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah : MTs Daarul Khair 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/ Semester  : VIII/ Genap 

Materi Pokok  : المهنة 

Tahun Ajaran  : 2016/2017 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (1x pertemuan) 

 

I. Kompetensi Inti  

5. Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya 

6. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social dan alam sekitarnya. 

7. Memahami dan menerapkan pengetahuan (factual, konseptual. Dan 

produseral) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

8. Mencoba, mengolah dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

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



 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, mengarang) sesuai dengan 

yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

J. Kompetensi Dasar dan Indikator 

No Kompetensi Dasar Indikator 

1.1  Mensyukuri kesempatan dapat 

mempelajari bahasa Arab sebagai 

bahasa pengantar komunikasi 

internasional, dan bahasa pengantar 

khazanah keislaman yang diwujudkan 

dalam semangat belajar.  

 

 

2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan 

percaya diri dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial sekitar 

rumah dan sekolah. 

 

3.1 Membaca nyaring (qiro’ah al-jahriah) 

teks-teks yang sudah diberikan 

3.1.1 Lancar, tidak tersendat-

sendat dan terulang-ulang 

dalam Membaca Bahasa Arab  

teks tentang المهنة 

3.1.2 Memperhatikan tanda baca 

atau panjang pendek teks 

tentang  المهنة 

 

3.2  Menemukan makna ,gagasan atau ide 

pokok dari ujaran kata, frasa, dan 

3.2.1 Menerjemahkan frase, dan 

kalimat bahasa Arab dalam teks 



 

kalimat bahasa Arab yang berkaitan 

dengan:المهنة  

 المهنة

 

 

K. Tujuan Pembelajaran 

 Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 

1. Mampu membaca teks dengan lancar tidak tersendat-sendat 

2. Mampu membaca nyaring dengan tanda baca yang benar 

3. Mampu menemukan makna gagasan atau ide pokok dari ujaran dan frasa 

atau kalimat dalam teks yang sudah di baca 

4. Mampu menerjemahkan teks tentang  المهنة 

L. Materi Pelajaran 

Keterampilan membaca Bahasa Arab tentang  المهنة 

M. Metode Pembelajaran 

Ceramah: metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran 

terutama untuk kegiatan awal 

Membaca : metode ini digunakan pada saat pembelajaran  

Tanya jawab : kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang 

 المهنة

N. Media dan Sumber Pembelajaran  

3. Media 

d. Papan tulis  

e. Spidol 

f. Penghapus   



 

4. Sumber Belajar 

c. Buku Ajar Bahasa Arab kelas VIII 

d. Kamus Bahasa Arab-Indonesia 

 

O. Langkah- langkah kegiatan pembelajaran 

Tahapan  

Pembelajaran 

Deskripsi 

Kegiatan Guru Dan Siswa 

Alokasi 

Waktu 

I.Pendahuluan 5. Guru memberi salam dan mengajak 

peserta didik berdoa, memulai 

pembelajaran dengan membaca 

basmalah.  

6. Guru menanyakan kabar dan mengecek 

kehadiran peserta didik. 

7. Guru mengomunikasikan tujuan belajar 

dan hasil belajar yang diharapkan akan 

dicapai peserta didik. 

8. Guru memotivasi peserta didik 

menggunakan metode qira’ah  ini 

dikuasai dengan baik, peserta didik dapat 

membaca Bahasa Arab dengan baik dan 

benar 

10 Menit 

II. Inti 6. Mengamati   

6) Guru memberikan wacana sesuai dengan 

topik pembelajaran hari ini dan mengatur 

tempat duduk peserta didik agar 

semuanya rapih 

60 Menit 



 

7) Guru menjelaskan cara belajar dengan 

menggunakan metode qira’ah terhadap 

keterampilan membaca peserta didik 

8) Guru memberikan kosakata yang sulit 

dipahami oleh peserta didik 

9) Guru membagi teks berdasarkan paragraf 

teks tersebut, kemudian guru menunjuk 

sejumlah siswa untuk membaca keras- 

keras didepan kelas bagian teks dari 

paragraf yang sudah di bagi tersebut. 

10) Guru membimbing siswa untuk membaca 

dengan baik dan benar 

7. Menanya  

3) Siswa bertanya jawab dengan guru 

tentang hal- hal yang masih belum jelas 

4) Guru memberikan penguatan tentang 

kesimpulan المهنة 

8. Mencoba  

4) Siswa beradu cepat menjawab soal 

mengenai المهنة 

5) Siswa saling menilai hasil membaca 

didepan kelas  

5) Siswa membaca tentang المهنة dari 

sumber lain 

9. Mengasosiasi  

4) Mencari informasi umum tentang 

topik yang sudah diberikan  



 

5) Menemukan makna kosakata 

6) Menyimpulkan isi wacana  

10. Mengkomunikasi  

4) Siswa membuat catatan hasil 

pembahasan dan penjelasan materi  

5) Dengan bimbingan guru, siswa 

merefleksi kegiatan pembelajaran 

guna menggali pengalaman belajar 

yang telah dilakukan 

6) Guru memotivasi siswa yang kurang 

atau belum berpartisipasi aktif. 

III. Penutup 5) Guru bertanya kepada siswa tentang 

manfaat/ hikmah mempelajarai materi 

yang telah dipelajari  

6) Guru membimbing siswa untuk 

menyimpulkan materi 

7) Guru menutup/ mengakhiri pelajaran 

tersebut dengan membaca hamdala/doa 

8) Guru mengucapkan salam kepada para 

peserta didik sebelum keluar kelas dan 

peserta didik menjawab salam 

 

10 enit 

 

P. Penilaian  

a. Teknik Penilaian : Tes Lisan  

b. Instrument penilaian :  



 

No Indikator Butir Instrumen 

1  Lancar, tidak tersendat-sendat dan terulang-

ulang dalam Membaca Bahasa Arab  
 

 المهنة
2 Memperhatikan tanda baca atau panjang 

pendek 

 

 

 

 

 

Pedoman persekoran : 

No  Aspek penilaian  Skor  

 Kelancaran membaca  1-4 

1 a. Kelancaran membaca sudah sesuai dan tepat  4 

b. Kelancaran membaca cukup sesuai dan cukup tepat  3 

c. Kelancaran membaca kurang sesuai dan kurang tepat 2 

d. Kelancaran membaca tidak sesuai dan tidak tepat 1 

2 Ketepatan pelafalan tanda baca atau panjang pendek  1-4 

a) Pelafalan tanda baca atau panjang pendek sudah sesuai dan 

tepat 

4 

b) Pelafalan tanda baca atau panjang pendek cukup sesuai dan 

cukup tepat 

3 

c) Pelafalan tanda baca atau panjang pendek kurang sesuai dan 

kurang tepat 

2 

d) Pelafalan tanda baca atau panjang pendek tidak sesuai dan 

tidak tepat 

1 

 

Nilai =jumlah skor yang diperoleh  𝑋 100% 

  Jumlah skor total 
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SILABUS 

 

Satuan Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah Daarul Khair 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas / Semester : VIII/ Genap  

Materi   : Qira’ah (Keterampilan Membaca Bahasa Arab) Materi qiro’ah tentang  الهواية 

 

Kompetensi Dasar   

1.1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi Internasional dan bahasa 

pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 

2.1. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 

2.2. Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan kemampuan berbahasa. 

2.3. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa  Arab sebagai bahasa komunikasi Internasional dan 

pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan: 

 .baik secara lisan maupun tertulis  الهواية

4.1 Melafalkan bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan الهواية 



 

5.1 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan الهواية 

6.1 Memperhatikan tanda baca atau panjang pendek teks tentang  الهواية 



 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber/Bahan/Alat 

1.1   Menerima 

kejujuran dan 

percaya diri 

sebagai 

anugerah 

Allah untuk 

berkomunikasi 

dengan 

lingkungan 

sosial sekitar 

rumah dan 

sekolah 

1.2  Meyakini 

adanya 

motivasi 

internal 

(intrinsik) 

sebagai 

anugerah 

Allah untuk 

pengembanga

n kemampuan 

berbahasa arab 

1.3   Mengamalkan 

sikap amanah 

sebagai 

anugerah 

Allah untuk 

mempraktikka

      



 

n bahasa Arab 

sebagai bahasa 

komunikasi 

internasional 

dan pengantar 

dalam 

mengkaji 

khazanah 

keislaman 

2.1. Menunjukkan 

perilaku jujur 

dan percaya 

diri dalam 

berkomunikasi 

dengan 

lingkungan 

sosial sekitar 

rumah dan 

sekolah. 

2.2. Menunjukkan 

perilaku 

motivasi 

internal 

(intrinsik) 

untuk 

pengembanga

n kemampuan 

berbahasa. 

2.3. Menunjukkan 

      



 

sikap 

bertanggung 

jawab dalam 

mempraktikka

n bahasa  Arab 

sebagai bahasa 

komunikasi 

internasional 

dan pengantar 

dalam 

mengkaji 

khazanah 

keislaman 

3.1   

Mengiden

tifikasi 

bunyi 

kata, 

frasa, dan 

kalimat 

bahasa 

Arab yang 

berkaitan 

dengan: 

 baik secara  الهواية 

lisan maupun 

tertulis. 

3.1.1 Membaca 

huruf, 

kata, 

frase, dan 

kalimat 

bahasa 

Arab 

dengan 

makhraj 

yang 

benar 
terkait dengan 

teks tentang  ا 
 الهواية

4.1.1  Mampu 

membaca 

ٍيده  بُّ ٛتًى ٭تًي
لىوي . اٍلينرىسىلىةى 
أىٍوًدقىاءه 
ًثيػٍريٍكفى   يفٍ كى

ياى لىٍيزً تػيٍوًنٍس كىمىا
كتركياى 
نًٍيًسيَّا كإندك

بُّ  كىىيوى ٭تًي
بًإٍرسىاًؿ الرِّسىالىًة 

ـى . ًإلىٍيًهمٍ  قىا
ٍيده ًبًكتىابىًتًو  ٛتًى

TATAP MUKA 

Dalam kegiatan inti, 

pendidik dan para 

siswa melakukan 

beberapa kegiatan 

sebagai berikut. 

1. Mengamati  

 Guru 
memberikan 

wacana sesuai 

dengan topik 

pembelajaran 

hari ini dan 

mengatur 

tempat duduk 

peserta didik 

 Mahraj 
atau 

bunyi-

bunyi 

huruf  

 Kelancara

n 
membaca 

  Tanda 

baca  

2 X 40 

Menit 
 Papan tulis 

 Buku paket 

 Kamus 

 Spidol 

 Penghapus  

 Foto copy materi 

teks tentang    
  الهواية



 

4.1 Melafalkan 

bunyi 

huruf, 

kata, 

frasa, dan 

kalimat 

bahasa 

Arab yang 

berkaitan 

dengan 

 Membaca 5.1الهواية 

nyaring 

(qiro’ah al-

jahriah) teks-

teks yang 

sudah 

diberikan 
6.1 

Menemuk

an 

makna,ga

gasan atau 

ide pokok 

dari 

ujaran 

kata, 

dengan 

intonasi 

yang 

tepat 

dalam 

bahasa 

Arab 

terkait 

dengan 

teks 

tentang   
 الهواية

5.1.1 Lancar, 

tidak 

tersendat-

sendat dan 

terulang-

ulang dalam 

Membaca 

Bahasa 

Arab  teks 

tentang   

 الهواية
5.1.2 

Memperhati

kan tanda 

baca atau 

ًذًه الرِّسىالىًة  ىى
 وىًدٍيًقًو ذلى إً 

عىٍبدي الرًَّحٍيًم يف 
.مىالىزًيىا  

الرِّيىاضي يف يػىٍوـً 
/24اأٍلىٍرًبعىاءً 

ق10/1428
 جرية

وىًدٍيًقٍي اٍلعىزًيٍػزي 
:عىٍبدي الرًَّحٍيمً   

ـي عىلىٍيكيٍم  السَّالى
كىرىٍٛتىةي اهلًل 
اتيوي  ٍو . كىبػىرىكى اىٍرجي

أىٍف تىكيٍوفى ًٓتىٍَتو 
ةو  يِّدى . كىًوحىةو جى
قيٍنتي ًبًكتىابىًة 
ًذًه الرِّسىالىًة  ىى

ًمنى الرِّيىاًض يف 
. مىٍوًسًم اٟتٍىجِّ 

agar semuanya 

rapih 

 Guru 

menjelaskan 

cara belajar 

dengan 

menggunakan 

strategi 

Reading Aloud 

terhadap 

keterampilan 

membaca 

peserta didik 

 Guru membagi 
teks 

berdasarkan 

paragraf teks 

tersebut, 

kemudian guru 

menunjuk 

sejumlah siswa 

untuk membaca 

keras- keras 

didepan kelas 

bagian teks dari 

paragraf yang 

sudah di bagi 

tersebut. 

 Guru 



 

frasa, dan 

kalimat 

bahasa 

Arab yang 

berkaitan 

dengan: 

 الهواية

panjang 

pendek teks 

tentang    

 الهواية
6.1.1

 Menerj

emahkan 

frase, dan 

kalimat 

bahasa 

Arab 

dalam 

teks 

 

 

 

اىآٍلف عىًجٍبتي 
ًد  ًبويويٍوًؿ عىدى
ًبٍَتو ًمنى  كى

اٟتٍيجَّاًج ًإرلى 
ًديٍػنىةي  مىكَّةى كىاٍلنى

اءى . كىجىدَّةي  جى
بػىٍعضي اٟتٍيجَّاًج 
بًالطَّائًرىاًت 

اءى بػىٍعضىهيٍم  كىجى
ًت  بًاٟتٍىاًفالى

كىالسَّيَّارىاًت كى 
نىٍدخيلي . السُّفينً 

ايىًة عيطٍلىًة  بًًبدى
اًرًس بػىٍعدى  اٍلنىدى

أيٍسبػيعىٍُتو 
كىسىٍوؼى اىقػيٍوـي 
ًذًه  بًاٟتٍىجِّ ىى
السَّنىًة مىعى 
عىائًلىيًتٍ 

membimbing 

siswa untuk 

membaca 

dengan baik 

dan benar 

2. Mengasosiasi  

 Mencari 

informasi 

umum tentang 

topik yang 

sudah diberikan  

 Menemukan 

makna kosakata  

 Menyimpulkan 

isi wacana 

3. Menanya 

 Siswa bertanya 

jawab dengan 

guru tentang 

hal- hal yang 

masih belum 

jelas 

 Guru 

memberikan 

penguatan 

tentang 

kesimpulan 



 

.ًإٍنشىاءىاهللي   
وىًدٍيًقٍي 
: العىزًيٍػزي 

ًرسىالىتيكى 
اأٍلىًخيػٍرىةي 

ًثيػٍرنا . تىأىخَّرىٍت كى
ٍوا اىٍف  اىٍرجي
تىٍكتيبى رل 

سىرًيٍػعنا بًأىٍخبىاًرؾى 
كىأىٍخبىاًر 
الدِّرىاسىًة 

كىالعيطٍلىًة ىينىاؾى 
ـي  .كىالسَّالى  

 
 
ٍخل
ي
أىخيٍوؾى ا١ت

 
ٍيده   ٛتًى

العينػٍوىافي 

 .الساعة

4. Mencoba 

 Siswa beradu 
cepat menjawab 

soal mengenai 

 الساعة

 Siswa saling 

menilai hasil 

membaca 

didepan kelas  

 Siswa membaca 
tentang الساعة 

dari sumber lain 

5. Mengkomunikasi 

 Siswa membuat 
catatan hasil 

pembahasan 

dan penjelasan 

materi  

 Dengan 

bimbingan 

guru, siswa 

merefleksi 

kegiatan 

pembelajaran 

guna menggali 

pengalaman 

belajar yang 

telah dilakukan 



 

 

 

ًة العىرىبًيىًة  ىٍنلىكى
ا١ت

- السُّعيٍوًديىةً 
- الرِّيىاضً 
 :ب.ص

3454
  

 

 Guru 

memotivasi 

siswa yang 

kurang atau 

belum 

berpartisipasi 

aktif. 

TUGAS 

TERSTRUKTUR 

1. Membaca teks 

qira’ah 

2. Menerjemahkan isi 

teks qira’ah  yang 

dibaca 

3. Memahami isi teks 

tersebut  

 

TUGAS TIDAK 

TERSTRUKTUR 

Membiasakan 

membaca alqur’an 

dengan baik dan 

benar.   
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