
لدى اللغة العربية في مادةترقية مهارة القراءةلوجة استراتيجية القراءة المزاتطبيق 
مدرسة بيت النور المتوسطة اإلسالمية المتكاملة فونجور بتالميذ الصف الثامن أ 

٢٠١٦/٢٠١٧المبونج الوسطى السنة الدراسية
رسالة علمية

البكاليروس فى تعليم اللغة مقدمة الستيفاء بعض الشروط الالزمة للحصول على 
العربية
إعداد
نعمة الحميدة: الطالبة            
١٢١١٠٢٠٠٦٥: رقم القيد          

إشراف
ةالماجستير ،يرليناأةدكتور ال

ةالماجستير ،الدكتورة أمي هجرية

انتان اإلسالمية الحكومية المبونججامعة رادين 
كلية التربية والتعليم قسم تعليم اللغة العربية

م٢٠١٦/ هـ ١٤٣٨



ب

ترقية مهارة القراءة في مادة اللغة العربية لدى لتطبيق استراتيجية القراءة المزاوجة 
تالميذ الصف الثامن أ بمدرسة بيت النور المتوسطة اإلسالمية المتكاملة فونجور 

٢٠١٦/٢٠١٧المبونج الوسطى السنة الدراسية

رسالة علمية
مقدمة الستيفاء بعض الشروط الالزمة للحصول على البكاليروس فى تعليم اللغة 

العربية
إعداد

نعمة الحميدة: الطالبة            
١٢١١٠٢٠٠٦٥: رقم القيد          

إشراف
الماجستيرةيرلينا،أالدكتورة 

الدكتورة أمي هجرية، الماجستيرة

جامعة رادين انتان اإلسالمية الحكومية المبونج
كلية التربية والتعليم قسم تعليم اللغة العربية

م٢٠١٦/ هـ ١٤٣٨



ج

ص البحثملخ
مدرسة بتالميذ الصف الثامن أ دى اللغة العربية لفي مادةوجة لترقية مهارة القراءةااستراتيجية القراءة المز تطبيق 

٢٠١٦/٢٠١٧السنة الدراسيةبيت النور المتوسطة اإلسالمية المتكاملة فونجور المبونج الوسطى 
إعداد

نعمة الحميدة
يف التعلــيم  . كــون مســتوعبة للتالميــذ يف تعلــيم اللغــة العربيــةتب أن الــيت جتـمــن املهــارات ةمهـارة القــراءة هــي واحــد

درســة بيــت النــور املتوســطة اإلســالمية املتكاملــة تــاجنوالجنني فوجنــور المبــونج مبالصــف الثــامن أ كــان معلــم اللغــة العربيــة يف 
التالميذقراءة تكون مهارة، حىت تنوعةاملاالسرتاتيجيةال يزال يستخدم طريقة احملاضرة، واالستجواب، ومل يستخدم الوسطى
من التالميذ الـذين يصـلوا إىل معيـار االكتمـال مـع النسـبة ١٠تلميذ، ٢٨من راءة من نتائج مهارة الق، كما يتبني ةمنخفض
وبــذلك احلــال %٦٤،٢٩تلميــذا مــع النســبة املئويــة ١٨إىل معيــار االكتمــال يصــلواوالتالميــذ الــذين مل % ٣٥،٧١املئويــة 

هـا منالقـراءة، مهـارةم ياملناسـبة يف تعلـاالسـرتاتيجيةاسـتخدام يلـزمف. ةمنخفضـميكن القول أن نتائج مهارة القراءة للتالميـذ
وجة ميكن أن يرّقي مهارة ااسرتاتيجية القراءة املز تطبيق هل"البحث هي شكلة ملأما بالنسبة . وجةايعين اسرتاتيجية القراءة املز 

درسة بيت النور املتوسطة اإلسالمية املتكاملة تاجنوالجنني فوجنور مبتالميذ الصف الثامن أ دى اللغة العربية ليف مادةالقراءة
.٢٠١٦/٢٠١٧المبونج الوسطى السنة الدراسية

وقــد أجــرت الباحثــة هــذا البحــث بــدورتني، مــع اللقــائني يف كــل الــدورة الــيت.البحــث اإلجرائــيهــوهــذا البحــث
حيث يرتكز موضوع البحث للصف الدراسي .مراحل يف كل الدورة يعين التخطيط والتنفيذ واملالحظة والتفكري٤تتكون من 

درسـة بيـت النـور املتوسـطة اإلسـالمية املتكاملـة الصـف الثـامن أ مبيف وجـة ااسرتاتيجية القـراءة املز باستحدام يف عملية التعليم 
بعـــد مجـــع كـــل . املالحظـــة واملقابلـــة، واالختبـــار الشــفوي، والوثـــائقطريقـــة باســتخدام و الوســـطىتــاجنوالجنني فوجنـــور المبـــونج 

عـــرض البيانـــات هـــي حتديـــد البيانـــات و لتحليـــلاملتخـــذة للخطـــواتأمـــا بالنســـبة . البيانـــات فتقـــوم الباحثـــة بتحليـــل البيانـــات
. أو أخذ االستنتاجق يالبيانات والتحق

وجــةاالقــراءة املز تطبيــق اســرتاتيجية ببعــد القيــامفــيمكن االســتنتاج أن مت القيــام بــهاســتناداً إىل نتــائج البحــث الــذي 
إىل معيـار يصـلون كـان التالميـذ الـذين،تلميـذ٢٨مـن يرتقّـى االكتمـال يف الـدورة األوىليعين. للتالميذمهارة القراءةترتّقى

تلميــذ مــع النســبة ١٢مل يصــلوا إىل معيــار االكتمــال ، والتالميــذ الــذين %٥٧،١٤تلميــذ مــع النســبة املئويــة ١٦االكتمــال 
٢٣لتالميـذ الـذين يصـلون إىل معيـار االكتمـال تلميـذ، كـان ا٢٨يرتقّـى االكتمـال مـن ، يف الدورة الثانيـة%٤٢،٨٦املئوية 

%.١٧،٨٦وية تالميذ مع النسبة املئ٥، والتالميذ الذين مل يصلوا إىل معيار االكتمال %٨٢،١٤تلميذ مع النسبة املئوية 
وجة، مهارة القراءةااسرتاتيجية القراءة املز : الكلمة المفتاحية



١

الباب األول
مقّدمة

مصطلحات البحث.أ
رتقية مهارة القراءة يف مادة لتطبيق اسرتاتيجية القراءة املزاوجة "العلمي بعنوان البحث 

اللغة العربية لدى تالميذ الصف الثامن أ مبدرسة بيت النور املتوسطة اإلسالمية املتكاملة 
للحصول على التفسريات ، "٢٠١٦/٢٠١٧فوجنور المبونج الوسطى السنة الدراسية

وجتنب اخلطأ لفهم املعىن، فتحتاج الباحثة إىل توضيح معىن املصطلحات املوجودة يف 
:العنوان على النحو التايل

تطبيق .١
يف هذا احلال هو .طبيق هو عملية التنفيذ، الطريقة، تطبيق القانون أو املمارسة

١."إتقان القراءة"يعين تطبيق أحد اسرتاتيجية التعليم 

م ياستراتيجية التعل.٢
احملتوى الوارد يف اسرتاتيجية التعلم . لتصميماملستخدمةلطة اخلم هو ياسرتاتيجية التعل
اسرتاتيجية من أمثلة . تحقيق الغرض من التدريسلم املستخدمة يتعلالهو اسرتاتيجية 

الصف إدارة هي يف عملية التدريس والتعلم هاتطبيقدرس ميكن للماليت م يتعلال
٢.ميالتعلوسائل ، واستخدام التالميذوجتميع 

١KamusBesarBahasa Indonesia, (Jakarta: BalaiPustaka, ٢٠٠٥), h. ٢٥٧
٢DiniRosdiani, StrategiPembelajaranLangsung, (Bandung: Alfabeta, ٢٠١٣), h. ٥



٢

"المزاوجة القراءة "استراتيجية .٣
اسرتاتيجية التعليم اليت تتم يف جمموعة مع الطرية القراءة مع هياملزاوجةالقراءة 

مع أطفاهلم يف املنزل، ولكن بسبب أصالً القرين، يستخدمها اآلباء واألمهات
استخدام هذه االسرتاتيجية مطورا إىل أوسع احلال، مثل يكونالعظيمة،هافوائد

.للتالميذطبيعياتعليم مهارة القراءة 
ترقية.٤

.)السعي أو العملية(عملية الرفع ، الدرجات، والعمليةالرتقية هي موضوع رفع
مهارة القراءة الجهرية.٥

أما القراءة هي العملية ٣.املهارة هي براعة للقيام باألشياء، والقدرة، والذكاء
املستخدمة من القارئ للحصول على الرسالة اليت نقلها املؤلف بواسطة الكلمات 

٤.املكتوبة

.اللغة العربية.٦
يف اإلعراب عن بينهماللغة العربية هي اللغة اليت يستخدمها العرب كوسيلة لالتصال 

.اللغة العربية يف املؤسسة أو املدرسةهي درساللغة العربية يف هذه احلالة ٥.واحلضارة
التالميذ.٧

٣DepartemenPendidikandanKebudayaan, KamusBesarBahasa Indonesia (Jakarta:
BalaiPustaka, ١٩٩٩), h. ١٠٤٤

٤ Henry Guntur Tarigan, Membaca (SebagaiSuatuKeterampilanMembaca),
(Angkasa:Bandung, ٢٠٠٨), h. ٧

٥Zulhanan, ParadigmaBaruPembelajaranBahasa Arab, (Bandar Lampung: An Nur, ٢٠٠٤) h.
٤



٣

د حنو النظام الوطين للتعليم، التلميذ هو أفرا٢٠٠٣لعام ٢٠وفقا للقانون رقم 
اجلمهور الذين حاولوا تطوير اإلمكانات الذاتية من خالل عملية التعلم على اخلط، 

ووفقا للقاموس اإلندونيسي الكربى فالتالميذ .واملستوى، واألنواع املعينة من التعليم
٦.تلميذ) ملستوى اإلبتدائي إىل املتوسط(املتعلم هم 

كانوا جمموعة من األطفال من الشرح أعاله فإنه ميكن االستنتاج بأن التالميذ  
الذين يتابعون عملية التعليم يف املؤسسة أو يف املدرسة، حىت يف هذا احلال يكون 

.القراءة
القراءة تطبيق اسرتاتيجية عن البحثوالغرض من البحث العلمي يعين 

درسة تالميذ الصف الثامن أ مبدى لعربية لاللغة ايف مادة لرتقية مهارة القراءة وجةااملز 
الذي . بيت النور املتوسطة اإلسالمية املتكاملة تاجنوالجنني فوجنور المبونج الوسطى

لرتقية مهارة وجةاالقراءة املز اسرتاتيجية يعنياسرتاتيجية مبتكرة تعريفيهدف إىل 
.القراءة اللغة العربية

دواعى اختيار الموضوع.ب
قراءة بعنىالقدرةللتعلم ال. تعلم اللغة العربية هو األساس لدراسة القرآن الكرمي.١

بشكل سليم وصحيح مبا يف التعلمولذلك فإن واجبنا هو . والكتابةفهم الو 
الفرع للغة مجيع تنفيذ المن ناحية أخرى أن القراءة هي . القراءةذلك القدرة على 

. العربية
٦Departemen Pendidikan Nasional, KamusBesarBahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia

Pustaka Utama, ٢٠٠٨), h. ١٤٤٨



٤

ةمنتأثري منخفضةاملال يزال التالميذ قراءة ملهارة بالنسبة املشكلةيف امليدانوجود .٢
م، نظرًا ألن فقط املعلم ييف عملية التعلاالسرتاتيجيةيف استخدام املعلمأقل دقة 

قل يف عملية األيعملون والتالميذم ييف أنشطة التعلةنشطالذيب يدور بدور ال
.ميالتعل

خلفية البحث.ج
اللغة العربية هي إحدى اللغات الدولية اليت قد استخدمها أكثر من اثنني 

هذا . وعشرين من البلدان العربية، و كلغة ثانية يف أجزاء خمتلفة من الدولة اإلسالمية
٧.وىلاأللغة الالبلدان يف العامل تستخدم اللغة العربية كواحد لكل سبعة يعين، حول 

اليت كثريا ما أصبحت األضواء واحملادثات سواء اللغة العربية هي لغة أجنبية 
االسرتاتيجية يف استخدام االسرتاتيجية هناك . من حيث األساليب أو االسرتاتيجيات

.مييف التعلةنعشاملسرتاتيجية االهناك أيضا و ملة امل
مستوى اجلامعةإىل اإلبتدائية ية ؤسسة التعليماملستوىاللغة العربية ملم يتعل

، )مهارة الكالم واالستماع واالقراءة والكتابة(ة األربع ويمهارات اللغميكن إتقان 
تعلم اللغة بشكل مستمر معأن هنرى خنتور ترجيانو دجاخو ترجيان هوهذا يؤكد

أربعة املهارات اللغوية املختلفة، مبصطلحعروفة عموما املة وياللغميكن اكتساباملهارة 
من الشرح أعاله، ميكن أن يفهم  أن .والكتابة،، والقراءةكالمإال وهي االستماع، وال

٧Muhammad Ali al-Khuli, Strategi Pembelajaran bahasa Arab., Terjemahan Asalib Tadris
Al-Lugah Al-Arabiyah, (Yogyakarta: Basan Publishing, ٢٠١٠). h.٢٣



٥

تعليم اللغة العربية ملستوى املؤسسة التعليمية اإلبتدائية إىل مستوى اجلامعة ميكن 
٨.إتقان مهارات اللغوية األربع وهي مهارة الكالم واالستماع واالقراءة والكتابة

وبسيطة، وسوف القراءة هي واحدة من املهارات اللغوية اليت ليست سهلة 
تكون ليس فقط بتلفيظ احلروف أو الكلمات لكن هي املهارة اليت تنطوي على 

القراءة هي أيضا نشاط مهم، ويزداد . جمموعة متنوعة من عملية الشعور والعقل
األمهية يف هذا العصر احلديث، عندما وقع التطورات يف خمتلف جوانب احلياة 

لومات اليت ترد يف خمتلف أشكال الكتابة، لفهم كل أنواع املع. بشكل سريع جداً 
ودون فهم احملتوى . القراءةاحملتوى فهم بقدرة و ، مطلوبةالقراءةكانت على اإلطالق

القدرة . و للقراءة، 
يف تعلم م القراءة يعنصرا أساسيا يف حتقيق هدف تعلالقراءة يكونحمتوى لفهم 
١٠شاط املطلقة اليت جيب النظر فيهاحىت تعليم القراءة هو واحد من الن٩.اللغة

وكانت اللغة العربية . وعالوة على ذلك أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكرمي
حيتاج إليها مجيع املسلمني للقراءة وفهم القرآن الكرمي، فضال عن معرفة خمتلف 

من الشرح أعاله ميكن ١١.عن سائر قوانني الشريعةاألوامر واحملظورات هللا، فضال
االستنتاج أن القراءة هي الدرع الذي هلا أكثر األمهية للحصول على املعلومات 

٨BisriMustofadan Abdul Hamid, MetodedanStrategiPembelajaranBahasa Arab, (Malang:
UIN-Maliki Press, ٢٠١١), h. ٥

٩Abdul WahabRosyidi, Media PembelajaranBahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press,
٢٠٠٩), h. ٦٩

١٠Abdul Hamid, MengukurKemampuanBahasa Arab UntukStudi Islam, (Malang: UIN Maliki
Press, ٢٠١٠), h. ٦٣

١١Ibid., h.٢٢



٦

مع القراءة األكثر فأكثر ترقية املعلومات . املتعلقة على العقل واألفكار املكتوبة
.وميكننا أن نكون من األسهل لتحقيق اهلدف املعّني 

وكما ذكر وتعاىل قد نزل اآلية األوىل من القرآن باألر للقراءة،واهللا سبحامه
:،٥- ١يف سورة العلق اآليات 

نَساَن ِمْن َعَلٍق ) ١(اقـْرَْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق  اقـْرَْأ َورَبَُّك )  ٢(َخَلَق اْإلِ
نَساَن مَ ) ٤(الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم ) ٣(اْألَْكَرُم  ١٢.)٥(ا ملَْ يـَْعَلْم َعلََّم اْإلِ

التالميذ الفائزين . مهارة القراءة هي املواد املهمة من بني مواد الدرس األخرى
والقراءة هي . يف القراءة هم الفائزين يف مواضيع أخرى يف مجيع مستويات التعليم
أما بالنسبة . نشاط الذي يتضمن أمناط التفكري والتقييم والتحليل وحل املشاكل

القراءة هي النظر والفهم حملتوى ما هو مكتوب إما يف القلب أو بنطق ما هو لطبيعة 
١٣.املكتوب

نشاط الذي يتضمن من الشرح أعاله فإنه ميكن االستنتاج بأن القراءة هي 
احلاجة إىل فإنه منمهية القراءة أل. أمناط التفكري والتقييم والتحليل وحل املشاكل

اللغة العربية هي أحد . للغة العربية يف املدرسةزيادة يف نوعية التدريس لقراءة ا
أن درس اللغة العربية معظم التالميذ يرى. الرغبة عنهاللتالميذأكثر اليتاملوضوعات

كون اللغة العربية هي واحدة من أهم املعارف األساسية . صعبة ومملةهي 

١٢Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: CV
Toha Putra,١٩٨٩), h.٥٩٨

١٣ Abdul WahabRosyidi, Mamlu’atulNi’mah, Memahamikonsepdasarpembelajaranbahasa
Arab (Malang: UIN Malang Press, ٢٠١٢), h. ٩٥



٧

يف احلياة اليومية وعالوة على ذلك، . ضرورية جداً لبناء األمةكانت والتكنولوجيا اليت  
.للمسلم ليس مستقالً عن عالقته باللغة العربية

كل تعليم اللغة، سيكون هناك إيقاف وسائط اإلعالم، واألساليب، والنهج 
أو االسرتاتيجية املستخدمة ليكون هدف التعلم ميكن أن تتحقق يف الوقت 

د التعليم املقدمة يف كل التعليم على الرغم أن موا. املناسب، فعالة وتتسم بالكفاءة
النتائج اليت سوف تكون خمتلفة و ، اخمتلفاملعلم للتالميذ يف نفس املادة، وإذا كان 

١٤.أيضا

من الرسم التوضيحي أعاله يصور مدى أمهية اسرتاتيجية املستخدمة يف 
. احلد األقصىحيصل إىل التعليم من أجل وضع ظروف التعليم املتعة والصحية، و 

بحث عن االبتكارات اجلديدة يف والعملية، العداد، و اإلعلم يف وهذا يتطلب خربة امل
.املسرورةو األقصىم من أجل احلصول على النتائجيالتعل

االسرتاتيجية هي الطرق املختارة لتقدمي أساليب التعليم يف البيئة التعليمية 
احملددة، وتشمل طبيعة ونطاق وتسلسل األنشطة اليت ميكن أن توفر خربة التعلم 

:١٢٥اآلياتنحلواهللا سبحامه وتعالىفي سورة ال١٥.للتالميذ






١٤. Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Baahas Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki
Press, ٢٠١١), h. ٠٥

١٥. Zainal Aqib, Model-Model Media dan Strategi Pembelajaran Konstektua( Inovatif),
(Bandung: Penerbit Yrama Widya, ٢٠١٣), h. ٦٩



٨




التعلم هي اختيار جمموعة األنواع املختلفة من العملية للتعليم اليت اسرتاتيجية 
جيب أن يكون كل السلوك املطلوبة أن تتحقق . تناسب لتحقيق األهداف احملددة

.١٦

من مكنمعلم ال بد أن يتليتالاآلراء املذكورة أعاله، ومن املعلوم أن من 
م، كما أنه حيتاج إىل يالتغلب على خمتلف الصعوبات اليت توجد يف عملية التعل

بسهولة يف إتقان املواد التالميذ يشعرتعة حيث أن املسرتاتيجية االسلوب أو األ
على القيام التالميذأيضا ميكن أن حتفز ذلك كانت االسرتاتيجيةانب جباملقدمة، 

من االسرتاتيجيات اليت ميكن أن اكثري اآلن  وكان . ميبدور نشط يف عملية التعل
ومنها اسرتاتيجية التعليم فهم املواد التعليمية، يستخدمهااملعلم جلعل التالميذ سهالل

.املزاوجةالقراءة 
اسرتاتيجية التعليم اليت تتم يف جمموعة مع هياملزاوجةالقراءة اسرتاتيجية 

آلباء واألمهات أصًال مع أطفاهلم يف املنزل، الطرية القراءة مع القرين، يستخدمها ا
ولكن بسبب فوائدها العظيمة، يكون استخدام هذه االسرتاتيجية مطورا إىل أوسع 

أما بالنسبة للخطوات اسرتاتيجية ١٧.احلال، مثل تعليم مهارة القراءة للتالميذ طبيعيا
:وجةاالقراءة املز 

١٦.Ibid., h. ٦٩
١٧Aziz Fachrurrozi, ErtaMahyuddin, TeknikPembelajaranBahasa Arab, (Bandung: CV.

PustakaCendekiaUtama, ٢٠١١), h. ١١٧



٩

عالمة بداية القراءة، لتفاق حول الوقت االالتوصل إىل . األوليةالقراءة مرحلة.١
.واستعراض كيفية االستعداد الستخدام هذه االسرتاتيجية

بحث بينهمموال) يدكانري إذا  (وتبادل املواد ص القراءةنالتالميذيأخذ. ل القراءةقبْ .٢
.للقراءة، وبعيدا عن الضوضاء وغريها من االحنرافاتاملريحكان املعن 

ح األخطاءاليصحّ أن املستحسنفمن . قراءة معاالالبدء بيعين. وجةاالقراءة املز .٣
منل املعلم عضو التالميذخمطئا فيقو إذا كان : طأاخلث نقديناعند ماحد

.التالميذ من البدايةر األعضاء الكلمات الصحيحة ومث كرّ 
خالل هذا . قراءة منفرداً للتوافق حول اإلشارة قام التالميذواملعلمب. الفرديةقراءة ال.٤

.احملتاجنيللتالميذم املساعدات يقدّ النشاط ال يزال املعلم 
لالقو إعطاء (التالميذتصحيح أخطاء باملعلم قام . القراءة املزدوجةالعودة إىل .٥

اإلشارةيستمر هذا النشاط حىت يكون هناك ). من التالميذمث تكراره الصحيح
.الفرديةقراءة الللقيام ب

١٨هالتالميذقرأيف مناقشة ما دائماً سرتخاءاالحاول . القراءةمناقشة مضمون .٦

الباحثةسرتاتيجية إقران قراءة أعاله سوف تضيفالطوات اخلمن بضع 
، سواء من حيث تالميذهفهم املعلم يف تسهيل لم، يبعض األنشطة يف عملية التعل

:منهاة، يوياحلأو التالميذاملواقف، واملسؤولية، ومستوى ذكاء
عالمة بداية القراءة، لتفاق حول الوقت االالتوصل إىل . األوليةالقراءة مرحلة.١

.واستعراض كيفية االستعداد الستخدام هذه االسرتاتيجية

١٨Ibid., ١١٨-١١٧



١٠

.التالميذ موادالقراءةأخذ ،قبل قراءة.٢
.كرره التالميذمث  للقراءةيد واحلقاجلثال املاملعلميعطي.٣
كوينتباملعلم قام تكرير التالميذ بعد .٤

مث حبث عن مكان مريح للقراءة وبعيدا عن الضوضاء وغريها . جمموعات القراءة
، يف هذه األشخاص٥- ٤واحدة هناك يف جمموعة . من االحنرافات

.القراءة منفرداً مرحلة و القراءة املزدوجةمرحلة هناك 
فمن املستحسن أن ال يصّحح . يعين البدء بالقراءة معا. وجةاالقراءة املز .٥

إذا كان التالميذ خمطئا فيقول املعلم : األخطاء نقدينا عند ما حدث اخلطأ
وعندما . عضو من األعضاء الكلمة الصحيحة ومث كّرر التالميذ من البداية

قراءة 
.بأنفسهم، أو ميكن أن يسمى بالقراءة الفردية

خالل . قام التالميذ واملعلم بتوافق حول اإلشارة للقراءة منفرداً . القراءة الفردية.٦
.هذا النشاط ال يزال املعلم يقّدم املساعدات للتالميذ احملتاجني

.ميذحاول االسرتخاء دائماً يف مناقشة ما قرأه التال. مناقشة مضمون القراءة.٧
وجةاالقراءة المز استراتيجية من مزايا وعيوب 

: وجةاالقراءة املز وتشمل مزايا . وجةامن املزايا لتعليم القراءة املز وهناك العديد
اإلثارة جعل) ٣(اجليدم ييف ساعدة امل) ٢(للتالميذمتعلّ الروح ترقية) ١(

) ٥(وفعاالامالئمزوج القراءة إعطاء الدافع من التالميذ و تدريب ). ٤(يف التعلم 
خلق الوعي ) ٦(ختلفة النظرةاملنظرة على شيء يف طريقة الإلقاء التالميذ تشجع 



١١

العيوب . التالميذالتعاون املتبادل بني ) ٨(تعزيز الوعي الذايت ) ٧(أفضل إىل تغيري لل
مهارةالتالميذتطلب ت) ٢(وقتًا طويًال، ستغرقت) ١: (وجةاالقراءة املز السرتاتيجية

مع للقراءةزوجينالكل زوج القراءة ل، ويف الواقع مل يكن لزوج القراءةليصبحوا املشرف 
١٩.مل يذهب جيدااإلشرافلذا، يف بعض األحيان أنه وظيفة . فضلاألتعلم القدرة 

احثة هم البوجة املذكورة أعاله ميكن أن تفابعض املزايا لتعلم القراءة املز من
وجة مناسبة جلعل عملية التعلم يصبح متعة وميكن تعزيز اأن اسرتاتيجية القراءة املز 

.مهارة القراءة
القراءة هي واحدة من املهارات اللغوية اليت ليست سهلة وبسيطة، وسوف 
تكون ليس فقط بتلفيظ احلروف أو الكلمات لكن هي املهارة اليت تنطوي على 

٢٠.لية الشعور والعقلجمموعة متنوعة من عم

القراءة هي أيضا نشاط مهم، ويزداد األمهية يف هذا العصر احلديث، عندما 
لفهم كل أنواع املعلومات . وقع التطورات يف خمتلف جوانب احلياة بشكل سريع جداً 

اليت ترد يف خمتلف أشكال الكتابة، على اإلطالق كانت القراءة مطلوبة، وبقدرة فهم 
ودون فهم احملتوى لل. احملتوى القراءة

القدرة لفهم حمتوى القراءة يكون عنصرا أساسيا يف حتقيق . بشكل صحيح وبسرعة

١٩http://www.readwritethink.org/professional-development/strategy-guides/using-paired-
reading-increase-٣٠٩٥٢.html

٢٠BisriMustofadan Abdul Hamid, MetodedanStrategiPembelajaranBahasa Arab, (Malang:
UIN-Maliki Press, ٢٠١١), h. ٩٩



١٢

حىت تعليم القراءة هو واحد من النشاط املطلقة ٢١.هدف تعليم القراءة يف تعلم اللغة
٢٢.اليت جيب النظر فيها

األول، القيام بتغيري رمز الصوت إىل .مهارة القراءة هلا جوانبني أو املفهوم
٢٣.بالرموز والصوتمن مجيع السياقاملربمةعىن أخذاملوالثاين، . الكتابة

هلا قراءة تعريفمهارةالأن أمي هجريةتعبري ال خيتلف كثريا عنالذي التعبري 
كتابية الرموز يعنيمعرفة ، هذه مهارة القراءةيف ساسيةاألمرين أصبحت النقطة األ

تعريف التالميذ باألجبد كتابة هي رموز الواملقصود ب. قالاملأو قراءةمضمون الوفهم 
أما . األجبد الالطينيةخيتلف عن ) العربيةاألجبد(الكتابة رموزن ألأوالً، وهذا العربية 

ديدة من اجلكلمات هي تعريفالتالميذبالاملقصود بفهم حمتويات القراءة أو الكتابة 
كافية، الكلمة تزود التالميذبال، بينما )على مستوى املبتدئني(الشكلالقراءة مع 

٢٤.اإلندونيسيةلغة بالكلمتلخاصة مدرج 

القراءة هي واحدة من الفن أو اجلودة اليت تتطلب التحسني والتدريب 
:أما بالنسبة للمؤشرات امللحوظة هي. والتوجيه ألن يتقن

.وفقا ملخارج احلرفالنطق بطالقة .١

٢١Abdul WahabRosyidi, Media PembelajaranBahasa Arab, ( Malang: UIN Malang Press,
٢٠٠٩), h. ٦٩

٢٢Abdul Hamid, MengukurKemampuanBahasa Arab UntukStudi Islam, (Malang: UIN Maliki
Press, ٢٠١٠), h. ٦٣

٢٣Ahmad FuadAffendy, MetodologiPengajaranBahasa Arab, (Malang: Misykat, ), h.٤١
٢٤UmiHijriyah, PengaruhMetodeQiro’ahTerhadapKemahiranMembaca, Study

TentangPenerapanMetodeQiro’ah Di MtsAlkhairiyah, Departemen Agama IAIN RADEN INTAN
Bandar Lampung, PusatPenelitian ٢٠٠٦



١٣

القراء يشعرميكن أن . وفقا للحروف والكلمات والصياغةةتفاوتاملصوت الةسالل.٢
.ر واملتواضعالفختحمس و الأو فرحشعور مقابلة، مثل ال

.متوسطةاحلجم، بني سريعة وبطيئة، وبني األصوات العالية واملنخفضة.٣
ميكن أن تدمر الكلمات عبارة يف الذكر والقطع فرينة يكون جييد القراءة، ال .٤

.املعين
٢٥.الء االهتمام لطول عالمات الرتقيم قصرية الصحيحإي.٥

حىت أنه ميكن أن يكون مفهوما أن القراءة هي نشاط الشخص يف تعزيز 
بالقراءة سوف اكتساب شخص . شخصيته، باإلضافة إىل توفري احلوافز اخلاصة

.املعرفة واخلربة
الصف الثامن أ اللغة العربية علمإماممالسيد استنادًا إىل نتائج املقابلة مع 

درسة بيت النور املتوسطة اإلسالمية املتكاملة تاجنوالجنني فوجنور المبونج الوسطىمب
أقل كون التالميذ ، ولكن  الطريقة املباشرةستخدم أم ييف عملية التعل: "قالأنه

قراءة، وأيضا  مهارة الصعوبات يف تعلم اللغة العربية، ال سيما يف يشعرباهتمام، فضال 
.٢٦."صعوبة يف التعلمولو مرّة يشعربالتعلم اللغة العربية مل يقم بالذين ميذكان التال

م املستخدمة يالتعلاسرتاتيجيةم، تبدو ممارسة يعملية التعلالباحثةتبع تعندما 
درسة بيت النور املتوسطة اإلسالمية املتكاملة تاجنوالجنني مبدرس اللغة العربية مل

الطريقة املباشرةوطريقةاستخدام يعنيبجيدة مبا يكفي كانت فوجنور المبونج الوسطى

٢٥Erlina, PembelajaranQira’ahInovatif(FakultasTarbiyahdanKeguruan IAIN RadenIntan
Lampung, ٢٠١٤), h. ١٧-١٦

٢٦Imam,HasilWawancara Guru Mata Pelajaran Kelas VIII SMP IT
BaitunNurTanggulanginPunggur,PadaTanggal ٠٤ Januari ٢٠١٦



١٤

الطريقة تطبيق قام املعلمبقراءة مهارة الم يتعلوعند )االستجواب(أسئلة وأجوبة
الفائدة املرتفعة والدافع يف تعلم اللغة العربية، لكن التالميذهلم معظم كانو . املباشرة

م، وال سيما يعملية التعللالنشطة مل يكن يف الذين التالميذال يزال هناك العديد من 
.القراءة ال تزال منخفضةالتالميذ يفمتوسط نتائج حىت يكون. القراءةعند

يفالقبليالذي أّدْته الباحثةاالختباراخنفاض نتائجكما يدل على ذلك
:النتيجة كما يليو ٢٠١٦أغسطس ٩التاريخ

١.١الجدول 
مدرسة بيت النور بأنتائج اختبار مهارة القراءة درس اللغة العربية تالميذ الصف الثامن 

٢٧المتوسطة اإلسالمية المتكاملة تانجوالنجين فونجور المبونج الوسطى

أسماء التالميذالرقم
معايير 

االكتمال 
األقل

معايير التقييم
البيانالنتيجةمجموع

١٢٣٤

١Aan Aniyahغير كامل٧٠٥٠٥٥٥٠٥٨٢١٣٥٣
٢Abdilah Saputraكامل٧٠٧٥٧٥٨٠٦٨٢٩٨٧٤
٣Abdul Hafidzغير كامل٧٠٦٥٦٥٦٠٥٢٢٤٢٦٠
٤Achmad Ridwanكاملغير  ٧٠٥٠٥٥٥٠٧٠٢٢٥٥٦
٥Ahmad Nur Rohimكاملغير  ٧٠٥٥٥٠٥٠٦٢٢١٨٥٤

٦
Ahmad Nur

Rohman
كاملغير  ٧٠٦٥٦٥٦٠٧٠٢٦٠٦٥

٧
Ahmad Rizki

Wibowo
كامل٧٠٧٥٧٥٧٥٨٢٣٠٧٧٦

٨Aldi Muktiكاملغير  ٧٠٥٠٥٥٦٠٨٦٢٥١٦٢

٢٧Pra Survei ,HasilPreTest KemahiranMembacaBahasa Arab,KelasVIII A SMP IT
BaitunNurTanggulanginPunggur,PadaTanggal٠٩ Agustus ٢٠١٦



١٥

٩Aldilaغير كامل٧٠٥٠٥٥٥٠٥٤٢٠٩٥٤
١٠Anas Irsyad Abidinكامل٧٠٧٥٨٠٨٠٧٨٣١٣٧٨
١١Anggi Putri Sholihaكامل٧٠٧٥٧٠٨٠٧٠٢٩٥٧٣
١٢Anggun Suci Lestariكامل٧٠٧٥٧٥٧٠٧٠٢٩٠٧٢
١٣Bayu Setiawanغير كامل٧٠٥٠٥٥٦٠٦٦٢٣١٥٧
١٤Budi Ahmad Mustofaكاملغير  ٧٠٦٥٥٠٥٠٦٨٢٣٣٥٨
١٥Firly Nur Anggrainiغير كامل٧٠٥٠٥٥٥٠٦٦٢٢١٥٥
١٦Fitrotul Ummarohكامل٧٠٧٠٧٠٦٥٨٠٢٨٥٧١
١٧Ferdiansyahغير كامل٧٠٥٠٥٥٦٠٥٨٢٢٣٥٥
١٨Liyana Khairunnisaغير كامل٧٠٥٠٥٥٥٥٤٦٢٠٦٥١
١٩M. Habib Nasrullohكامل٧٠٦٠٧٠٧٥٨٠٢٨٥٧١
٢٠M. Miftakhul Gufronغير كامل٧٠٥٠٥٥٥٥٦٠٢٢٠٥٥
٢١Miftahul Hidayahكامل٧٠٨٠٧٥٧٠٧٠٢٩٥٧٣
٢٢Nanda Prayogaغير كامل٧٠٥٠٥٥٦٠٥٠٢١٥٥٣
٢٣Nur Toyibahغير كامل٧٠٥٠٥٥٥٥٦٦٢٢٦٥٦
٢٤Nurul Fadilahغير كامل٧٠٥٠٥٥٥٠٥٦٢١١٥٢

٢٥
Riski Satriawan

Alham
كامل٧٠٧٥٧٠٨٠٨٥٣١٠٧٧

٢٦Sahrul Ramadhanغير كامل٧٠٥٥٦٠٥٠٦٠٢٢٥٥٦
٢٧Satria Efendiكامل٧٠٧٥٨٠٨٠٨٥٣٢٠٨٠
٢٨Sherry Amandaغير كامل٧٠٦٥٦٠٥٥٦٥٢٤٥٦١

١٧٥٨جموع النتائجم
٢٨عدد التالميذ
٦٢متوسط القيمة

١٠عدد التالميذ الكاملون
١٨عدد التالميذ غير الكاملين



١٦

يف درس اللغــة العربيــة القــراءةمهــارة القبلــيختبــاراالنتــائج : مصــدر البيانــات
درســة بيــت النــور املتوســطة اإلســالمية املتكاملــة تــاجنوالجنني مبأالثــامن تالميــذ الصــف 

.٢٨فوجنور المبونج الوسطى
:البيان

.خمارج احلرف= ١
. التجويد= ٢
عالمات الرتقيم= ٣
.الطالقة=٤

:أما بالنسبة لشرح معايري التقييم أعاله
.دقة الصوت يف اللغة العربيةخمارج احلرف، هو احلفاظ على.١
التجويــــد، هــــو كيــــف ينبغــــي أن تتوافــــق مــــع القــــراءة للنقطــــة، الفاصــــلة، وعالمــــة .٢

عندما يكـون هنـاك الوقـف الكامـل فيجـب أن يتوقـف، . السؤال، عالمة التعجب
. وإذا كان هناك الفاصلة ينبغي وقفه مّدة وإخل

النقطة والفاصـلة : لرمز مثلعالمات الرتقيم، يعين ينبغي إيالء االهتمام لنصوص ا.٣
.وعالمة االستفهام وعالمة التعجب

.الطالقة، عند القراءة ليس هناك صوت املرجتف واملكرر.٤

٢الجدول 

٢٨ Pra Survei ,HasilPreTest MembacaBahasa Arab,KelasVIII SMP IT
BaitunNurTanggulanginPunggur Lampung Tengah
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مدرسة بالنسبة المئوية لنتائج اختبار مهارة القراءة اللغة العربية تالميذ الصف الثامن أ 
فونجور المبونج الوسطىبيت النور المتوسطة اإلسالمية المتكاملة تانجوالنجين

النسبة المائويةعدد التالميذالنتائجالرقم
%)٣٥،٧١(تلميذ ١٠الكاملني١
%)٦٤،٢٨(تلميذ ١٨غري الكاملني٢

%)١٠٠(تلميذ٢٨مجموع
العربيــة تالميــذ نتــائج مهــارة القــراءة اللغــة مــن البيانــات الــواردة أعــاله نــرى أن 

درســة بيــت النــور املتوســطة اإلســالمية املتكاملــة تــاجنوالجنني فوجنــور الصــف الثــامن أ مب
. الـــتعلمكمـــال االكتمـــالفي إىل  يصـــل، حـــىت مل منخفضـــةال يـــزال المبـــونج الوســـطى 

درســــة بيــــت النــــور الصـــف الثــــامن أ مباللغــــة العربيــــة يف معـــايري االكتمــــال األدنىلــــدرس
ــــــاجنوالجنني فوجنــــــور المبــــــونج الوســــــطى هــــــي  ، ٧٠املتوســــــطة اإلســــــالمية املتكاملــــــة ت

درســـة بيـــت النـــور املتوســـطة تالميـــذ الصـــف الثـــامن أ مبالبيانـــات يف اجلـــدول تبـــني أن و 
معـــايري صــل إىل يمل اإلســالمية املتكاملــة تــاجنوالجنني فوجنــور المبــونج الوســطى الــذي

ــــذ، %٦٤.٢٨النســــبة املائويــــةبتلميــــذ١٨هــــمالــــتعلميفاالكتمــــال األدىن والتالمي
املئويـــــةنســـــبةالمـــــع تالميـــــذ١٠فقـــــط معـــــايري االكتمـــــال األدىنالـــــذين يصـــــلون إىل 

٣٥.٧١%.
نتـــائج املالحظـــة الـــواردة أعـــاله أن عمليـــة مـــن وبعـــد فهـــم النتـــائج يف اجلـــدول 

النــور املتوســطة اإلســالمية تالميــذ الصــف الثــامن أ باملدرســة بيــت م اللغــة العربيــة يتعلــ
ال تـــزال غـــري كافيـــة حيـــث أن هنـــاك املتكاملـــة تـــاجنوالجنني فوجنـــور المبـــونج الوســـطى 

القـراءة مل ومسـتوىمهارة ميتعلـالمتحمسـاً يف مل يكـن الـذين التالميذزال الكثري من الي
لة املـــــذكورة املشـــــكاســـــتناداً إىل هـــــذه . االكتمـــــال األدىن يف الـــــتعلموصـــــل إىل معيـــــاري

حـــــىت يصـــــبح وجـــــة ااســـــرتاتيجية القـــــراءة املز اول تطبيـــــق الباحثـــــةأن حتـــــرتيـــــد فأعـــــاله، 
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قيـــــةمهارةيف تعلـــــم اللغـــــة العربيـــــة ال ســـــيما لرت اشـــــطاوذواإلبداعيةنو ســـــا التالميذمتحم
فتقـوم الباحثـة بالبحثتحـت اللغـة العربيـة، مهـارةمن أمهية التدريب علـى ذاهبا . القراءة
رتقيــة مهــارة القــراءة يف مــادة اللغــة العربيــة لاســرتاتيجية القــراءة املزاوجــة تطبيــق ":العنــوان

لدى تالميذ الصف الثـامن أ مبدرسـة بيـت النـور املتوسـطة اإلسـالمية املتكاملـة فوجنـور 
".المبونج الوسطى 

تحديد مشكلة البحث.د
:استناداً إىل خلفية البحث املذكورة أعاله، مث ميكن حتديد املشكلة كما يلي

نتـــائج درس اللغـــة ال تـــزال و ، هـــو درسصـــعبٌ اللغـــة العربيـــة التالميـــذأن درسنظـــر.١
.منخفضةً العربية 

درســـة بيـــت النـــور الصـــف الثـــامن أ مبلتالميذقـــراءة اللغـــة العربيـــةمهـــارةخنفـــاض ا..٢
ــــــــة تــــــــاجنوالجنني فوجنــــــــور المبــــــــونج الوسطى ســــــــنة للاملتوســــــــطة اإلســــــــالمية املتكامل

.٢٠١٧-٢٠١٦الدراسية
دروس الـفهـم التالميـذمن السـهل لسرتاتيجية اليت ميكن أن جتعـل املعلم االنفذ يمل .٣

.القراءةمهارةم يخاصة يف تعل
حدود مشكلة البحث.ه

. كلةيــدعلى املشــحدتحلــل هــذه املشــكلة حبيــث أنــه ميكــن دراســته عميقــا فــاملطلوب بال
وجـة حنـو از اسـرتاتيجية القـراءة املدود املشـكلة يف هـذا البحـث يركـز علـى حلأما بالنسبة 

اللغــــة العربيــــة خاصــــة القــــراءة اجلهريــــة لتالميــــذ الصــــف الثــــامن أ لــــدى مهــــارة القــــراءة
باملدرسة بيت النور املتوسطة اإلسالمية املتكاملة تاجنوالجنني فوجنور المبونج الوسطى  

."كموصضوع البحث
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مشكلة البحث.و
البحث مشكلةفتصممالباحثة ، أعالهاستنادًا إىل اخللفية اليت قد وصفت الباحثة 

:كما يليلعنوان البحث العلمي
يف مادةوجة ميكن أن يرّقي مهارة القراءةااسرتاتيجية القراءة املز هل تطبيق 

درسة بيت النور املتوسطة اإلسالمية تالميذ الصف الثامن أ مبدى لعربية لاللغة ا
؟البحثاملتكاملة تاجنوالجنني فوجنور المبونج الوسطى كموصضوع 

فرضية العمل.ز
يف . الفرضية هي إجابة مؤقتة ملشكلة البحث، وحقيقته مل ختترب جتريبيا
٢٩.خطوات البحث، الفرضية هي موجز النتائج النظرية احملصولة من اإلطار النظري

اسرتاتيجية تطبيق ":يف املشاكل القائمة ميكن استخالصها يف الفرضية التالية
لعربية لتالميذ الصف الثامن أ اللغة الدىيرّقي مهارة القراءةوجة ميكن أن االقراءة املز 

درسة بيت النور املتوسطة اإلسالمية املتكاملة تاجنوالجنني فوجنور المبونج مب
".الوسطى

أهداف البحث وأهمية .ح
أهداف البحث.١

تطبيق هل ف البحث هلذا البحث العلمي هو ملعرفة وفقا مبشكلة البحث، هد
دى لعربية لاللغة ايف مادةوجة ميكن أن يرّقي مهارة القراءةاالقراءة املز اسرتاتيجية 

٢٩Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, ٢٠١٥),h. ٢٩
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درسة بيت النور املتوسطة اإلسالمية املتكاملة تالميذ الصف الثامن أ مب
.٢٠١٧-٢٠١٦للسنة الدراسيةتاجنوالجنني فوجنور المبونج الوسط

منافع البحث.٢
أجل أداء واجبه للمعلم، يرجى هذا البحث أن يكون الفكر اإلجيايب من)أ

ومسؤولياته يف تقدمي دروس للتالميذ باستخدام االسرتاتيجية املناسبة باملواد 
.املدروسة حىت تكون نتائج تعلم التالميذ يف االرتفاع دائماً 

القراءة وتدريب قيةمهارةللتالميذ، يرجى أن يكون هذا البحث كالدافع لرت )ب
.ااإلبداعينشط و الالتفكري بشكل بم تعلّ التالميذ علىال

نتائج التعلم قية، لرت التعليم املوجودةبديل ملشكلة والللاحللتوفري : ةرسللمد)ج
.ن املوارد البشريةأن حتسّ وميكن 

قيمة ذو الفيدة و املعارف واملثاقبة الة ينظر التوفري يرجى أن: ةللباحث)د
.ملرّسخياملعلمني
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الباب الثاني
اإلطار النظريّ 

"المزاوجة القراءة "استراتيجية .أ
"المزاوجة القراءة "استراتيجية مفهوم.١

حـىت تالميـذوالاالـيت ال بـد أن يعملهـاملعلمم يلتعلهي عمليةام يالتعلاسرتاتيجية
تبـــني االســـرتاتيجية يف التخطـــيط لتحقيـــق . افيـــاوكالتعليمفعاليـــاأهـــدافيكـــون حتقيـــق 

١.شيءال

علــم لتقــدمي املــواد املم هــي الوســيلة املختــارة واملســتخدمة مــن ياســرتاتيجية التعلــ
ميكن أن يتقن أهداف و وفهم املواد التعليمية تالميذلنيللال سهّ سيالتعليمية حيث أنه 

٢.يالتعل

القيـام بأصـغر : أوال: في املبـدأ كمـا يلـيتتإذا كـانةجيدا
الوقــت املســتغرق أقــل: ، وثانيــاالتالميــذجلهــود املبذولــة مــن املعلــم وازداد عمليــة تعلــم ا

ميكـن : ابعـا، ر التالميـذم تعلّـبطريقـةتطـابق : ثالثـا، االتالميـذ للـتعلملتمكـني من املعلـم
أسـلوب تناسـب مجيـع األغـراض، نـوع يوجـد أيال: ا، خامسـجيـدااملعلـميعملهاأن 

٣.مياملواد عملية التعل

. وجـااهـي اسـرتاتيجية التعلـيم النشـطة يف القـراءة مز املزاوجـةاسرتاتيجية القراءة 
وجــة يف جمموعــة متنوعــة مــن احلــاالت ومــع جمموعــة متنوعــة اميكـن اســتخدام القــراءة املز 

١Rusman, Model- model pembelajaran mengembangkan profesionalisme guru (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, ٢٠١٤), h. ١٣٢

٢Zainal Aqib, Model-Model Media dan Strategi Pembelajaran Konstektua(Inovatif),
(Bandung: Penerbit Yrama Widya, ٢٠١٣), h.٧٠

٣ Isjoni,Cooperative Learning (Bandung: Alfabeta,٢٠١٤), h.٥٠
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هــذه االســرتاتيجية تشــجع التالميــذ علــى العمــل معــا وتــدعم التعلــيم عــن . مــن احملتــوى
٤.ستجابة للقراء اآلخرينطريق القراءة، واالستماع، واال

هي واحـــدة مـــن طريقـــة التعلـــيم حيـــث كـــان التالميـــذ يقومـــون املزاوجـــةالقـــراءة 
للحصــول علــى تالميــذهــذه االســرتاتيجية تســمح لل. يف حالــة طبيعيــةاملزاوجــةبــالقراءة 

مبــا  ضــاعفات مقارنــةً املعاليــة مــن النســبة الحيتــوي علــى الــذي نص الــالــدعم عنــد قــراءة 
٥.قراءة منفردةً الكانت قادرة على 

بالنسبة للرأي الوارد أعـاله ميكـن للباحثـة أن تسـتنتج أن املـتعلم ميكـن أن جيـد 
واجـــه، يكـــون كالقـــارئ املخـــتص نتيجـــًة الز االســـرتاتيجية الـــيت ســـهلة االســـتخدام، وأن

.أمناط التعلم النشطأن جيعاللتالميذحبيث ميكن 
م الـــذي يـــؤدي إىل مزيـــد مـــن التفاعـــل بـــني يهـــو التعلـــاملزاوجـــةم القـــراءة يتعلـــ

علـــيمجـــزء مـــن جمموعـــة اســـرتاتيجيات التوهـــذ التعلـــيم . بـــني املعلموالتالميـــذو التالميـــذ
حتقيق مـــن تلـــك االجتماعيـــةو كيـــف ميكـــن زيـــادة التفـــاعالت األكادمييـــةو االجتماعيـــة 
.نتائج التعلم

نظـــــام الـــــذي الم هـــــو يالتعلـــــاســـــرتاتيجيةمـــــن الـــــرأي الـــــوارد أعـــــاله معلـــــوم أن و 
هـــي اســـرتاتيجيةاملزاوجـــةمالقراءةيتعلواســـرتاتيجيةالم، يســـتخدم لتصـــميم عمليـــة التعلـــيُ 

فضــال عــن . الفهــماســتيعابو لتحقيــق الطالقــة التالميــذم الــيت تســعى إىل تعلــيم يالتعلــ
ــــذم يتعلــــ ــــائج التالميــــذللتفاعــــل االجتمــــاعي مــــع التالمي ــــق نت آخــــرين مــــن أجــــل حتقي

٦.التعلم

٤http://www.readwritethink.org/professional-development/strategy-guides/using-paired
reading-increase-٣٠٩٥٢.html

٥ Aziz Fachrurrizi, Erta Mahyuddin, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: CV.
Pustaka Cendekia Utama, ٢٠١١), h. ١١٧

٦http://yosiabdiantindaon.blogspot.ae/٢٠١٢/١١/hakikat-model-pembelajaran-
concept.html?m=١ (Diakses pada tanggal ٠٥ maret ٢٠١٦)
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المزاوجةالخطوات الستراتيجية القراءة .٢
التوصل إىل االتفاق حول الوقت لعالمة بداية القراءة، . مرحلة القراءة األولية)أ

.واستعراض كيفية االستعداد الستخدام هذه االسرتاتيجية
) إذا كان يريد(يأخذ التالميذ ننص القراءة ومنحازة تبادل املواد . قْبل القراءة)ب

عن املكان املريح للقراءة، وبعيدا عن الضوضاء وغريها من بينهمم والبحث 
.االحنرافات

فمن املستحسن أن ال يصّحح األخطاء . يعين البدء بالقراءة معا. وجةاالقراءة املز )ج
إذا كان التالميذ خمطئا فيقول املعلم عضو من : نقدينا عند ما حدث اخلطأ

.لبدايةاألعضاء الكلمات الصحيحة ومث كّرر التالميذ من ا
خالل . قام التالميذ واملعلم بتوافق حول اإلشارة للقراءة منفرداً . القراءة الفردية)د

.هذا النشاط ال يزال املعلم يقّدم املساعدات للتالميذ احملتاجني
إعطــاء القــول (قــام املعلــم بتصــحيح أخطــاء التالميــذ . العــودة إىل القــراءة املزدوجــة)ه

سـتمر هـذا النشـاط حـىت يكـون هنـاك اإلشـارة ي). الصحيح مث تكراره من التالميذ
.للقيام بالقراءة الفردية

٧.حاول االسرتخاء دائماً يف مناقشة ما قرأه التالميذ. مناقشة مضمون القراءة)و

وجة أعاله سوف تضيف الباحثة اخلطوات السرتاتيجية القراءة املز من بضع ا
تالميذه، سواء من حيث بعض األنشطة يف عملية التعليم، لتسهيل املعلم يف فهم 

:املواقف، واملسؤولية، ومستوى ذكاء التالميذ أو احليوية، منها
التوصل إىل االتفاق حول الوقت لعالمة بداية القراءة، . مرحلة القراءة األولية)أ

.واستعراض كيفية االستعداد الستخدام هذه االسرتاتيجية
.قبل قراءة، أخذ التالميذ مواد القراءة)ب

٧Aziz Fachrurrizi, Erta Mahyuddin, Op. Cit., h. ١١٨-١١٧
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.املثال اجليد واحلق للقراءة مث كرره التالميذاملعلم يعطي)ج
)د

مث حبث عن مكان مريح للقراءة وبعيدا عن الضوضاء وغريها . جمموعات القراءة
األشخاص، يف هذه ا٥- ٤يف جمموعة واحدة هناك . من االحنرافات

.وجة ومرحلة القراءة منفرداً ااك مرحلة القراءة املز هن
فمن املستحسن أن ال يصّحح . يعين البدء بالقراءة معا. وجةاالقراءة املز )ه

إذا كان التالميذ خمطئا فيقول املعلم : األخطاء نقدينا عند ما حدث اخلطأ
وعندما . عضو من األعضاء الكلمة الصحيحة ومث كّرر التالميذ من البداية

.بأنفسهم، أو ميكن أن يسمى بالقراءة الفردية
خـالل . قام التالميـذ واملعلـم بتوافـق حـول اإلشـارة للقـراءة منفـرداً . القراءة الفردية)و

.هذا النشاط ال يزال املعلم يقّدم املساعدات للتالميذ احملتاجني
.حاول االسرتخاء دائماً يف مناقشة ما قرأه التالميذ. مناقشة مضمون القراءة)ز

وجة كما اخلطوات السرتاتيجية القراءة املز من الرأي أعاله ميكن أن يفهم أن ا
التوصل إىل االتفاق حول الوقت لعالمة بداية القراءة، واستعراض كيفية : التايل

القراءة .قبل قراءة، أخذ التالميذ مواد القراءة.االستعداد الستخدام هذه االسرتاتيجية
فمن املستحسن أن ال يصّحح األخطاء نقدينا عند . يعين البدء بالقراءة معا. وجةااملز 

إذا كان التالميذ خمطئا فيقول املعلم عضو من األعضاء الكلمة ،ما حدث اخلطأ
واملعلم بتوافق حول قام التالميذ . ةنفردقراءة املال.التالميذهاالصحيحة ومث كّرر 

خالل هذا النشاط ال يزال املعلم يقّدم املساعدات للتالميذ . املنفردةاإلشارة للقراءة 
حاول االسرتخاء دائمًا يف مناقشة ما قرأه . مناقشة مضمون القراءة.احملتاجني
.التالميذ
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المزاوجةالقراءة مزايا وعيوب من استراتيجية .٣
وجــة هلـــا مزايــا وعيـــوب األخــرى، الســـرتاتيجية القــراءة املز كمــا الســرتاتيجيات التعلـــيم ا

.حيث حباجة إىل فهم ممارسة تلك االسرتاتيجية
:المزاوجةالقراءة المزايا من استراتيجية 

.ترقية روح التعّلم للتالميذ)أ
.)ب
.جعل اإلثارة يف التعلم)ج
.القراءة مالئما وفعاالتدريب التالميذ وإعطاء الدافع من زوج )د
.تشجع التالميذ إلقاء النظرة على شيء يف طريقة النظرة املختلفة)ه
.خلق الوعي للتغيري إىل أفضل)و
.تعزيز الوعي الذايت)ز
.التعاون املتبادل بني التالميذ)ح

:المزاوجةالقراءة العيوب من استراتيجية 
.تستغرق وقتاً طويالً .١
املشرف لزوج القراءة، ويف الواقع مل يكن زوج تتطلب مهارة التالميذ ليصبحوا .٢

لذا، يف بعض األحيان أنه . القراءة لكل الزوجينللقراءة مع قدرة التعلم األفضل
٨.وظيفة اإلشراف مل يذهب جيدا

من بعض املزايا والعيوب هلذه االسرتاتيجية ميكن أن تفهم الباحثة أن 
مناسبة جلعل عملية التعلم يصبح متعة وميكن تعزيز مهارة املزاوجةاسرتاتيجية القراءة 

: وجةاوتشمل مزايا القراءة املز . قراءةال

٨http://www.readwritethink.org/professional-development/strategy-guides/using-paired-
reading-increase-٣٠٩٥٢.html
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التعليم اجليد، جعل اإلثارة يف التعلم، تدريب التالميذ وإعطاء الدافع من زوج القراءة 
النظرة على شيء يف طريقة النظرة املختلفة، مالئما وفعاال، تشجع التالميذ إلقاء 

. خلق الوعي للتغيري إىل أفضل، تعزيز الوعي الذايت، التعاون املتبادل بني التالميذ
تستغرق وقتًا طويًال، تتطلب مهارة التالميذ : وجةاالعيوب السرتاتيجية القراءة املز و 

ءة لكل الزوجينللقراءة مع ليصبحوا املشرف لزوج القراءة، ويف الواقع مل يكن زوج القرا
.لذا، يف بعض األحيان أنه وظيفة اإلشراف مل يذهب جيدا. قدرة التعلم األفضل

قراءة مهارة ال.ب
القراءةمهارة مفهوم.١

و قد درجنا على حتديد . لقد تعلمنا أن التعريف اجليد ما كان جامعا مانعا
, الرموز املطبوعةعلى )) تعرف((بأنه -اقتداء بعلماء الغرب-مفهوم القراءة

٩.هلذه املوز املكونة للجملة والفقرة و الفكرة واملوضوع)) فهم((

التالميــذ الفــائزين يف . القــراءة هــي املــواد املهمــة مــن بــني مــواد الــدرس األخــرى
القــراءة هــم الفــائزين يف مواضــيع أخــرى يف مجيــع مســتويات التعلــيم القــراءة هــو نشــاط 

١٠.ييم، والتحليل وحل املشاكلالذي يتضمن أمناط التفكري والتق

مـــــــا لقـــــــارئ للحصـــــــول علـــــــى الرســـــــالة، لالقـــــــراءة هـــــــي العمليـــــــة املســـــــتخدمة 
اللغويــة هــارةهــي املالقــراءة مهــارة ١١.ةبــو كتاملاللغــة أو عبــارةالمــن خــالل هــااملؤلفنقل

٩ ١٤٢, ص, )١٩٩١, القاهرة, صامعةالقاهرة(, فنون اللغة العربية, الكتور على امحد مركور
١٠ Abdul Wahab Rosyidi, Mamlu’atul Ni’mah, Memahami konsep dasar pembelajaran bahasa

Arab (Malang:UIN Malang Press, ٢٠١٢ ), h. ٩٥
١١ Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung:

Angkasa, ٢٠١٥), h. ٧
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الكتابـة . يف شـكل الكتابـة) املؤلـف(علومات من اآلخرين استقباالمل، بصفة االستقبال
١٢.عىناملكتابةإىل الشكل هي تتغري 

األول، القيـــام بتغيــري رمــز الصـــوت إىل . مهــارة القــراءة هلـــا جــوانبني أو املفهــوم
١٣.والثاين، أخذ املعىن من مجيع السياق املربمة بالرموز والصوت. الكتابة

أن تعريف مهارة القراءة هلا أمي هجريةالتعبري الذي ال خيتلف كثريا عن تعبري 
لنقطــة األساســية يف هــذه مهــارة القــراءة، يعــين معرفــة رمــوز الكتابيــة األمــرين أصــبحت ا

واملقصود برموز الكتابـة هـي تعريـف التالميـذ باألجبـد . وفهم مضمون القراءة أو املقال
أمـا . خيتلـف عـن األجبـد الالطينيـة) األجبد العربية(العربية أوًال، وهذا ألن رموز الكتابة 

و الكتابة هي تعريف التالميذ بالكلمات اجلديدة من املقصود بفهم حمتويات القراءة أ
، بينمــا تــزود التالميــذ بالكلمــة الكافيــة، )علــى مســتوى املبتــدئني(القــراءة مــع الشــكل 

١٤خاصة مدرج بالكلمت للغة اإلندونيسية

مهارة استيعبية مثلها مثل االستماع والفهم , كماسبق أن بينا, تعترب القراة
ولو رجعنا إىل نظريات علم . رستها جهدا ظاهرا للعياناليبذل املتعلم عند   مما

لوجدنا ان , خاصة النظريةاملعرفية والنحويلية االبكارية, النفس واللمغويات
االستيعاب عملية نشطة إجيابية نشرك فيها مراحل ذهنية تبدأ من اإلدراك البصري 

١٥للكالم املكتوب

١٢ M. Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, ASWAJA (Yogyakarta: Pressindo,
٢٠١١), h. ٩

١٣Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, ٢٠٠٥) h. ١٢٧

١٤ Umi Hijriyah, Pengaruh Metode Qiro’ah Terhadap Kemahiran Membaca , Study Tentang
Penerapan Metode Qiro’ah Di Mts Alkhairiyah, Departemen Agama IAIN Raden Intan  Bandar
Lampung, Pusat Penelitian ٢٠٠٦

١٥ . ص,)١٩٩٠,  مكتبة لبنان: لبنان(,تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيق, 
٩٩
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أن القــراءة هــي نشــاط للتعــرف مــن بعــض التعــاريف املــذكورة اســتنتجتالباحثة
حاً أو إمابـالتلفيظ واضـوفهم حمتوى شيء مكتوب من أجل احلصـول علـى املعلومـات 

.يف القلباالستخالص
مما سبق ميكن االستنتاج أن مهارة القراءة هـي مهّمـٌة جـداً، ألن بزيـادة عمليـة 

. املشـكلة احمللولـةالقراءة فزادت املعرفة املكتبة حـىت يكـون منـط التفكـري متزايـدا بوجـود 
.وكانت القراءة ليس جمرد القراءة ولكن فهم احملتوى القراءات أيضا

القراءةمهارة تعليم أهداف .٢
اهلـدف . فيما يلي بعض أهـداف مهـارة القـراءة، واألهـداف العامـة واألهـداف اخلاصـة

:العام من تعلم مهارة القراءة، وهي
.النصي لكتابة اللغةباالعرتاف )أ

واالستخدام للمفردات األجنبيةالتفسري )ب
.فهم املعلومات اليت ذكرت صراحة وضمنا)ج
معىن املفاهيميفهم )د
.جملةلالقيمة التواصلية لفهم )ه
.أو الفقرةاجلمل بني و ةداخل اجلملالعالقةفهم )و
.نص القراءةتفسري )ز
حتديد املعلومات اهلامة يف اخلطاب)ح
.ةعمالدلالفكرة الرئيسية والفكرة التمييز بني )ط
.للتلخيصحتديد أساسيات )ي
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ــــــلهــــــدف اخلاصــــــمن أمــــــا بالنســــــبة ل ــــــة يتعل م مهــــــارة القــــــراءة ينقســــــم إىل ثالث
.مستويات، هي مستوى مبتدئ ومتوسط ومتقدم

مستوى مبتدئ )أ
).الصوات والرموز(اإلقرار بالرموز )١
.التعرف على الكلمات واجلملة)٢
.حتديد الفكرة الرئيسية، والكلمات الرئيسية)٣
.حمتويات القراءة قصرية مرة أخرىيروي )٤

مستوى متوسطة)ب
.حتديد الفكرة الرئيسية والفكرة الداعمة)١
.يروي خمتلف أنواع حمتويات القراءة مرة أخرى)٢

مستوى متقدم)ج
.حتديد الفكرة الرئيسية والفكرة الداعمة)١
.تفسري حمتويات القراءة)٢
.جعل اجلوهر األساسي من نص القراءة)٣
١٦.ويات القراءة مرة أخرىيروي خمتلف أنواع حمت)٤

ميكـــــن أن تســـــتدل الباحثـــــة مـــــن الشـــــرح أعـــــاله و ســـــوف تســـــتخدم الباحثـــــة 
األغراض ملستوى املبتدئني ألنه وفقا للباحثـة مناسـبة لالسـتخدام يف املدرسـة املتوسـطة 

.أو املتساوية

١٦Syaiful Mustofa, Strategi pembelajaran bahasa Arab inovatif, (Malang: UIN Maliki Press,
٢٠١١), h. ١٦٤
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أنواع القراءة.٣
القراءة اجلهرية)أ

صـرحه التالميـذ بصـوت عـال، املصطلحات للقراءة اجلهريـة هنـا نـوع القـراءة الـذي 
.بينما غريهم من التالميذ قام باالستماع مع كل االهتمام

القراءة الصامتة)ب
.يعين القراءة بالصمت دون إزالة الصوت متاما حىت ال يظهر االهتزاز للشفاه

القراءة املكثفة)ج
املصـــطلحات للقـــراءة املكثفـــة هنـــا هـــي القـــراءة الـــيت ُأســـتخدم يف تعلـــيم املفـــردات 

.قواعد اجلديدةوال
القراءة املوسعة)د

القـــــراءة 
١٧.القراءة املوسعة حتدث عادة يف شكل الرواية الطويلة أو القصرية). شامل(

:وفقا ألمحد فؤاد أفندي هناك عدة أنواع من األنشطة القراءة، إال وهي
القراءة اجلهرية)أ

الصامتةقراءة ال)ب
.القراءة السريعة، وميكن أن يسم القراءة السريعة بالقراءة املوسعة)ج
.تشجيع االهتمام وحب القراءةالوالغرض منهالرتفيهية القراءة )د
القـدرة علـى البحـث عـن املعلومـات مـن التالميذواهلدف تدريب التحليليةالقراءة )ه

١٨.املواد املكتوبة

١٧ Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, ( Depok: PT. RAJA GRAFINDO
PERSADA, ٢٠١٤)., h. ١٠٠

١٨ Ahmad fuad Effendy, Op.Cit., h. ١٧٢-١٦٩.
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:أن يفهم أن أنواع القراءة هيمن رأيني الواردين أعاله ميكن 
.القراءة اجلهرية)أ

.القراءة الصامتة)ب
.القراءة املكثفة)ج
.القراءة املوسعة)د
.القراءة التحليلية)ه
.القراءة الرتفيهية)و

القراءة املذكورة أعاله أن يكون لكـل مهارةميكن أن يفهم من عدة أنواع من 
.تالميذهمن علم يرجوهاملختلفة من الكفاءة وفقا ملا املهدف األ

اسـتخدامللباحثـةيف قراعـة أعـاله، ميكـن االسـتدالل المن جمموعـة متنوعـة مـن 
لتالميذ الصــف الثــامن أ باملدرســة بيــت النــور ، وفقــا للباحثــاجلهريــةقراعــة ال

.املتوسطة اإلسالمية املتكاملة تاجنوالجنني فوجنور
و , تعلمها غاية يف حدذاتهتعترب القراءة اجلهرية مهارة خاصة ميكن أن يكون 

فالقراءة , ميكن أيضا أن يكون وسيلة أو مرحلة من مراحل تعلم املهارة الكلية للقراءة
إذ قبل أن . اجلهرية ينظر إليها كخطوة أوىل وضرورية للقراءة الصامتة وللكتابة أيضا

ني يتمكن املتعلم من أداء هذين النشاطني البد أن تتأكد لديه بشكل تام العالقةب
و من احلقائق املعروفة أنه كلما أتقن الدارس القراءة اجلهرية . الصوت ورمزه الكتايب

١٩.يف لغته األم ساعده ذلك على تعلم القراءة  اجلهرية يف لغته الثانية

١٩ ١٩١. ص, )١٩٨٥,مكة املكرمة, جامعة ام القرى معهد العربية(, تعليم اللغة العربية, حممود كامل النقة
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فإنه ينبغي , يف حاجة إىل استخدام العني واللسان, إذا كانت القراءة اجلهرية
و أن هذه  , واجلهر بالكلمات, رفع الصوتأألننس أننا نستخدم األذن كذلك عند 

, يف حتقيق الفهم و اإلدراك, األذن عامل مساعد
ومجال , والرباعة يف متثيل املعاين, و إخراج احلروف من خمارجها األصلية, النطق
٢٠.وجودة األداء, الوقف

، عـــالصـــوت التالميذبأعـــرب الـــيتنـــوع القـــراءة اجلهريـــةهيأمـــا بالنســـبةالقراءة 
٢١.التالميذ يستمعون بكل االهتمامبينما غريهم من 

Acep، شــرحMetodologi Pembelajaran Bahasa Arabبعنــوان كتابــهيف  

Hermawanـــــالتلفيظ أو بتصـــــويتالقـــــراءة أن ـــــةهي القـــــراءة ب الرمـــــوز يف شـــــكل اجلهري
للتالميـــــذهـــــذا أكثــــر مالئمـــــة مبثــــل قـــــراءة الممارســــة . رأْقـــــتُـ الكلمــــات أو اجلمـــــل الــــيت 

٢٢.املبتدئني

استنادًا إىل بعض التعرضمن الرأي أنه من املفهوم وميكن تعريفها أن مهارة 
القراءة اجلهرية هي قدرة الشخص يف نطق الرموز املكتوبة يف األصوات والقدرة 
للتالميذ لتلفيظ نص قراءة مع ارتفاع الصوت ويدرس ما هو مكتوب يف نص 

.القراءة

٢٠ ٥٠, ص,)السعودية, اململكة العربية السعودية(, الطرف اخلاصة يف تدريس اللغة العربية, األستاذ فيزة أمحد املعلمىي
٢١Zulhannan, Op. Cit., h. ١٠١
٢٢Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT Remaja

Rosdakarya, ٢٠١٣), h. ١٤٥-١٤٤
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القراءة اجلهرية هلا غرض خاص لنفسها، إال ، ذوحلنان كما نقل من كتابه 
:وهي

الوسيلة حلفز التالميذ على االستمتاع بالقراءة، باإلضافة إىل الشعور بقيمة )أ
.األدب واجلوانب املتعلقة باجلمال

عن شيء جيد، والتمكن مناإلعراب، سينالقراءةالوسيلة لتحسني الكالم، حت)ب
.من خمارج احلرفرسائلالكشف عن ال

، فضال عن توفري فرديا للتلفيظتلميذه، لضعف المعرفة حالة الوسيلةللمدرسل)ج
.ل يف الظروف املناسبةلو احل

عملية للنجاح عن عيار امل، فضال عن تالميذهخطأ منمعرفة األالوسيلة للمدرسل)د
.املدروسةملواد التعليمنحو ا

القراء واملستمعني يف نفس الوقت، حيث أن كليهما ميكن بني لتشجيع الوسيلة)ه
٢٣.لالهتماممثريانص كان الأن تعقد على استيعاب مواد القراءة، إذا  

تقنية تعليم مهارات القراءة اجلهرية من األهداف الواردة أعاله ميكن العرض ل
:بالتفصيل فيما يلي

قام املدرس بقراءة النص قراءة تاما كمثال للتالميذ، )أ
. حىت ميكن أن حتاكي متاما

تقسيم املدرس نص القراءة يتألف من عدة أجزاء، مث يأمر التلميذ لقراءة اجلزء )ب
. األول، والتلميذ الثاين قراءة اجلزء الثاين، والتلميذ الثالث قراءة اجلزء الثالث

.كلهاوبالتايل حيث أن نص القراءات تنفد  

٢٣Zulhannan, Op. Cit., h. ١٠١



٣٤

والعملية . صالحهإلاآلخرين فيؤمر ، التالميذعند قراءة طأاخلإذا حدث )ج
قراءة مجلة واحدة، ال تقطع يف منتصف يف بعد الكمال يعين لتصحيح اخلطأ 

٢٤.كلهاأيضاالقراءةالقراءة، وليس بعد االنتهاء من 

:كما يليمهارة القراءة اجلهرية  مؤشر 
.النطق بطالقة وفقا ملخارج احلرف)أ

ميكن أن يشعر . الصوت املتفاوتة وفقا للحروف والكلمات والصياغةةسالل)ب
.القراء شعور مقابلة، مثل الفرح أو التحمس والفخر واملتواضع

.متوسطة احلجم، بني سريعة وبطيئة، وبني األصوات العالية واملنخفضة)ج
جييد القراءة، ال يكون فرينة يف الذكر والقطع عبارة الكلمات ميكن أن تدمر )د

.عينامل
٢٥.إيالء االهتمام لطول عالمات الرتقيم قصرية الصحيح)ه

الصعوبات لمهارة القراءة اللغة العربية.٤
تواجــــه بعــــض أحيانــــاً ويف الــــتعّلم لقــــراءة الــــنص العــــريب الــــذين يتعلمــــون اللغــــة العربيــــة 

:من بني الصعوبات اليت تشمل. الصعوبة يف القراءة
مثــل مكتوبــة، لكنهــا ال تقــرأ احلــروف ويف بعــض احلــاالت هنــاك . احلــروف الزائــدة)أ

يف بعـض األحيـان يصـبح هـذا النـوع . "عمـرو"أو واو على ذهبوا "حرف ألف يف 
.التالميذلبعض مشكلةً 

تهــا، ككتابقراءاتــه متامــا  العربيــة ال تكــون وهنــاك بعــض احلــروف . املقلــوباحلــرف)ب
. وجـــودةاملخـــر وفقـــا للقواعـــد اآلصـــوت العكـــس أو تبادهلـــا مـــع الولكـــن بـــدالً مـــن 

حـرف الم املوجـود ال يقـرأ ، حيـث املوجودقبل احلـروف الشمسـيةالم حرفلومث

٢٤Ibid., h. ١٠٢-١٠١
٢٥Erlina.Pembelajaran Qiroah Inovatif, (Lampung: Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan IAIN

Raden Intan Lampung, ٢٠١٤), h. ١٧-١٦
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املوجـودة بعـد ذلـك كمـا هـو احلـال يف كلمـة الالتينيةواستبداله بالصوت األحرف
ــــــدئني.الشــــــمس ــــــذين قــــــرأوا هــــــذه الكلمــــــة كمــــــا هــــــي، أي هناكالتالميــــــذ املبت ال

.الم ال تزال تبدوصوت . "مسشالْ "
الـذين جيـدون صـعوبة يف نطـق بعـض التالميـذكثري من . التلفيظأو النطق صعوبة )ج

/. ظ/ط/ضاحلـروف املفخمـة مثــلح، /ق/ع/احلـروف غـو/خ/كمثـلاحلـروف 
.اجلهريةيبدو هذه الصعوبات يف القراءة 

إمــن اجتــاه اليســار، معظمــاكتابــة وكيفيــة قراءتــهالبــدأت . الكتابــةاخــتالف اجتــاه)د
هــــذه . بــــدأ االجتــــاه مــــن اليمــــني إىل اليســــارالعربيــــة ى اليمــــني والكتابــــةاخلــــط العــــ
املتكـــــررة مارســـــةغـــــري ثقيلـــــة والتغلـــــب عليهـــــا بســـــهولة نســـــبيا باملعـــــادةً الصـــــعوبة
.والتكيف

يقـــرأ يعـــين. ســـرعة القـــراءةحـــاليف التالميذصـــعبايشـــعر بعـــض . لـــبطء يف القـــراءةا)ه
مــــة ، أو كلا مبقطــــع، مقطعــــيقرأحرفــــاحبرف، كمــــا لــــو كــــان جــــدابــــبطء الشــــخص 

ومع ذلـك، هـو القـراءة. واحدةاجلملة املفيدةولكن ينبغي أن يقرأ وحدة. كلمةب
.السريعةالقراءةبفهم ليس املقصود الدون السريعة

عنــــــدالصـــــمتةالـــــذين ليســـــوا معتـــــادين علـــــى القـــــراءة التالميـــــذ. اجلهريـــــةالقـــــراءة )و
حبركـــة مصـــحوباقـــراءة يهمـــس أو يف ال، أنـــه ال يـــزال يبـــدو الصـــامتةالقراءة التعيينبـــ
القـــراءة وبالتـــايل. يف القـــراءة اجلهريـــةال تـــزال أن ذلـــك احلـــاليف الواقـــع، . الشـــفاه

. مستوى الفهماجلهريةختفض
للكلمـات أو األســطر نظـرهر اجتـاه الـذين كثـريا مـا كــرّ التالميــذ. النظـرتكـرار اجتـاه )ز

كثـري كـراركان التومع ذلك، إذا  . تفاهمال، من ناحية أنه يضيف مستوى املقروءة
.بطيئة يف القراءةإىل المن األحيان أو خارج حدود املعقول سيؤدي 
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القــارئ الــذي تركــز اهتمامهــا علــى اجتــاه واحــد يف حــني عــادة . اجتــاه النظــرركــود )ح
.القراءةمن إهدار الوقت وتبطئ اتسبب كثري 

عــددالنظــر هــو اجتــاه . ضــيقةكــانوا قــدرة قراءتــهوهنــاك القــراء الــذين  . النظــرضــيق )ط
اجتــاه نظــر كثــر يمــا كل. واحــدنظــرالكلمــات الــيت تكــون قــادرة علــى أن ينظــر يف 

.القراءةأسرع كلمايقدر علىشخص  ال
حلل هذه املشـكلة، . التفاهمتسبب إلىاخنفاضوميكن صعوبة املفردات . فرداتامل)ي

ـــــرب صـــــعبة ينبغـــــي أن يعلّـــــ لـــــدروس اجلديـــــدة الـــــواردةلم املعلـــــم املفـــــردات الـــــيت تعت
٢٦.لقراءةةاحلملر سابقاقبال

ترقية مهارة القراءة اللغة العربية.٥
وهناك العديد من االسرتاتيجيات اليت ميكن أن يستخدمها املدرسون لتحسـني إجـادة 

:وهم. القراءة والفهم للطالب
قــــاموس الاســــتخدام أن يقــــوم املعلــــم بتدريبالتالميــــذينبغــــي . اســــتخدام القــــاموس)أ

مـع ترتيـب األجبديـة العربيـة كمـا التالميـذيتعودكـانوهكـذا،  . للغة العربيـةاملبدوء با
.يف القاموساملكتوب 

احلروفالزائــدة بعـض بـالتعرف املعلـم أيضـاأن يقـوم ينبغـي. الزائـدةاحلروفبـف تعـرّ ال)ب
.القراءةال يقرأ عندكتوبة لكن يعين احلروفاملمباشرة، التالميذإىل 

سرعة القراءة عن طريق رتقيةلحباجة إىل السعي كان التالميذ . سرعة القراءةترقية)ج
.فهمالستوى ملراقبة امل

تشـــكيل الكلمـــات باللغـــة اإلشـــتقاق نظـــامالتالميـــذجيـــب أن يعـــرف . اإلشـــتقاق)د
.العربية

٢٦ Muhammad Ali Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta:Ba San
Publishing) Cet ke-٢ ٢٠١٠, h.١١٢
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كلمــة أو اجلملــة الــيت الــيت يكتــب فيهاالبطاقــة هيالبطاقــة فــالش. بطاقــات فــالش)ه
امث خمفيـقثـالث دقـائأكثـر مـن اثنـني أو يكونالالوقت يف تالميذسوف تظهر لل

.اتالميذإظهار البطاقة للعند. نظر التالميذمن 
هـــذه املعرفـــة . الفقـــرةيكـــل التالميذاحلـــد األدىن هلجيـــب أن يعـــرف . تركيـــب الفقـــرة)و

.القراءةفهم لأكثر سرعة التالميذليكون سوف تساعد 
واحـدة، باإلضـافة إىل فقـرةهو فهم العالقـة بـني اجلمـل يف املقصود. اتصال املعين)ز

٢٧.سريعةالقراءة العلى كان التالميذيدربونيتعاودذلك،  

مدرســــة بيــــت النــــور المتوســــطة اإلســــالمية المتكاملــــة بالنطــــاق لمــــواد القــــراءة .٦
تانجوالنجين فونجور المبونج الوسطى

املواد التعليميةتعريف)أ
ــــــــة  ــــــــف هــــــــياملــــــــواد التعليمي للتالميــــــــذ ينبغــــــــي الــــــــيتاملعــــــــارف واملهــــــــارات واملواق

٢٨.ددةالكفاءة احمللتوصل معايري دراستهل

الــيت ميكـــن أن هــي املـــوادم يينبغــي أن تكـــون املــواد املختـــارة ألنشــطة التعلـــ
ميكــــن ذكــــر أنــــواع املـــــواد. األساســــيةالكفــــاءةالكفــــاءةمعــــايري تــــدعم يف حتقيــــق 

:بالتفصيل على النحو التايلالتعليمية
تتصــــل بأحــــداث حقيقيــــة، أو تقصــــي احلقــــائق الــــيتواد، يعنيــــاملقيقــــةمــــواد احل)١

، واألحـــداث ةكنـــاألمكـــون، املكائنـــات الوعـــادة مـــا تشـــمل أمســـاء . والوقـــائع
.وهلم جراالتارخيية، 

عـادة مـا . ديد نتيجـة للفكـرالتعريف اجلواد املرتبطة بفهم املهي املفهوم مواد )٢
.جرافهم وهلموالطبيعة، اليتضمن تعريف والسمات املميزة واألساسية، 

٢٧Ibid.,h. ١٢٨-١٢٥.
٢٨http://pba٠٨fitrie.blogspot.co.id/٢٠١٤/١١/makalah-metode-pembelajaran-bahasa-

arab_١٢.html
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وعـادة مـا . هـم والرئيسـية واألساسـيةاألاملـواد املتعلقـة باألشـياء ادئيعينبمواد امل)٣
. نماذج وهلم جراالو ةصيغالو النص يتضمن 

نشـــاط أو النهجيـــة يف القيـــام باملطوات اخلتـــبط بـــواد التيرت املـــهـــي اإلجـــراء مـــواد )٤
.عنياملنظام الجراء يف اإل

لجوانب العاطفية، على سبيل املثـال ّلم لهي نتائج التعقيمة الوقف أو مواد امل)٥
٢٩.غريهاالتسامح، و قيمة اجلماعة، وقيمة قيمة الصدق، و 

والــتعلم، ولــذلك علــيمجــداً يف عمليــة التهــامدور كــتعليميــة  الواد تــدور املــ
جيب أن تكون هذه املواد مـن خـالل . بال مباالةأن يكون املواد املقدمة ال ينبغي
.يدةاجلثالية و املادة كاملوجودة حىت تصبح املواد  املبادئ املالتحديد الذي يتبع 

التالميـذموعـة مـن م يهذا البحـث هـو اجلهـد أو عمليـة يف أنشـطة التعلـ
.ميالتعلعملية عمدا يف املعروضةالعالج التجربة أو بتقدمي 

بحثالرئيســينظرا كالمهــارةالقراءة  تحديــد مــواد القــراءة خاصــة قامــت الباحثةب
يف هــــذا العصــــر احلــــديث، عنــــدما وقـــــع أمهيتهــــازداد وتــــ، هينشــــاطهامةلقــــراءأن ا

لفهــــم كــــل أنــــواع املعلومــــات . التطــــورات يف خمتلــــف جوانــــب احليــــاة ســــريع جــــداً 
قـدرة و القـراءة، يتطلـب عمليـة يف خمتلف أشكال الكتابة، على اإلطـالق املوجودة

.القراءةحمتوى فهم 
يقـــدر أن أو املتكافئـــةهيتعلـــيم القـــراءة لتالميـــذ الصـــف الثـــامن أهـــداف 

قـــراءة الصـــوت، قـــادراً علـــى يف الال يرجتـــف و طالقـــة العلـــى قـــراءة الـــنص بالتالميـــذ
معـىن الفكـرة أو الفكـرة كشـفعلـى  قـادرامـع عالمـات الرتقـيم الصـحيح، اجلهرية

.قروءلة يف النص املاملعبارة أو جالالرئيسية يف الكالم و 

٢٩Ibid., h. ١٢
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لنور املتوسطة اإلسالمية املتكاملـة لتالميذ الصف الثامن أ باملدرسة بيت ا
أمـا . قراءة اللغة العربيةوجة لرتقية مهارةالااملز قراءة قامت الباحثة بتطبيقاسرتاتيجيةال

أنشــطتى فــى البيــتو أنشــطتى فــى المدرســةحــول التعليميــة هــي بالنســبة املــواد 
.اليت مت إعدادهامن الباحثةادة املباستخدام 

:المواد التعليمية األولى
انشطتى فى المدرسة

!اقراء القراءة التالية جيدا 
َمْدَرَســــِيتْ . انــــاَ تِْلِميــــٌذ ِىف الَفْصــــِل الثــــَاين مــــن املَدرســــِة الثَّانوِيَّــــةِ . انــــاَ فَــــوَزُن 

َرٌة اَْيًضا َرٌة هلا َمْكَتَبٌة كِبيـْ َها . َمْدَرَسٌة كِبيـْ َرٌة َو َيْدُخُل ِفيـْ َتَالِمْيُذ َو ِىف املَْكَتَبِة ُكُتٌب َكِثيـْ
.َاَساتِْيذُ 

ُهَو يَـْذَهُب . ُهَو تِْلِميٌذ ُجمَْتِهٌذ ِىف الَفْصِل الثَاين. ِعْنِدْي َصِدْيٌق ِاْمسُُه َصاِلحٌ 
ـــِة اِالْســـرتاحةِ  ـــبُّ ِقـــرَاَءَة الُكُتـــِب املوُجـــوَدِة ُهَنـــاكَ . ِاَىل املْكتبـــِة ِيفْ ِحصَّ منَهـــا  , ُهـــَو حيُِ

اُب التَّـاريخ َو ِكتَـاُب الرِيَاِضـيَّاِت َو ِكتَـاُب اجلُْغَرِفيَّـا َو احلـدْيُث ِكَتاُب التـَّْفِسْريِ َو ِكتَـ
.َو َغريُها

ُهــــْم يُــــرُِدْوَن اَْن يفَهُمــــْو الُعلُـــــوَم . ِىف املَْكَتبَــــِة املَدرســــِة َتَالِمْيــــُذ َو تْلميــــَذاتٌ 
َهــا . املُتنَـَوَعــةَ  آِن ِكتَــاُب التَّــاريخ اِالْســَالِميِّ َو ُمهَــا تـَْقــرَ ! اُْنظُــْر  اَىل َفطَمــَة َو َزهــَرَة ِفيـْ

رَا  ِكَتاُب الِفْقِه َو ِكَتاُب اللغة العربية .تُرِْيَداِن اَْن َتْسَتِعيـْ
َكـــْم ِكَتابـــاً قـَرَْأتُـــُه ىف . ِقـــرَاَءُة الُكتُـــُب ِىف املَْكَتَبـــِة َنَشـــاطٌَة فَائِـــَدةٌ , يَـــا ِاْخـــَواْين 

!َهيَّا نذَهُب اىل املَْكَتَبِة , َتَبِة َدِئًما؟ اَذنْ االسبـُْوِع؟ َهْل انَت تذَهُب اىل املَكْ 
!اجب عن االسئلة اآلتية : التدريب 

اْيَن َيْدُرُس َفوَزُن ؟)١



٤٠

َماسُم َصِدْيق َفوَزُن؟)٢
اُذُْكْر اَنـَْواع الُكُتب ِىف املَْكَتَبِة؟)٣
َماَذا يـَْفَعُل َتَالِمْيُذ َو تْلميَذات ِىف املَْكَتَبِة ؟)٤
َتْسَتِعْري َفطَمَة َو َزهَرَة الُكُتب ِىف املَْكَتَبِة ؟َهْل )٥

:المواد التعليمية الثانية
أنشطتى فى البيت

!اقراء القراءة التالية جيدا 
يتَـَوَضــأُ . َيْســتَـْيِقُظ ُســليماُن يــوَم اُجلمعــِة ُمبّكــرًا ىف الســاَعِة اخلاِمَســِة صــباًحا

ِىف الساَعة التاِسعِة يـََتنـاَوُل الُفطـوَر . الكرميسليمان مثّ يَصلِّى الُصبَح و يقرأ القرآن 
.مع عائَِلِتهِ 

بـَْعـــَد الُفطُـــوِر يَقــــرَأُ ُســـليماُن الصُّـــُحُف و ىف الظُْهــــِر يَـــْذَهُب اىل اَحلمــــاِم و 
ــــُبونِ  ــــأُ ُســــَلْيَماُن ُمثَّ يَــــْذَهُب َمــــَع َوالِــــِد ِاَىل . يـَْغَتِســــَل بِاملـَـــاِء و الصَّ بـَْعــــَد ذلِــــَك يـَتَـَوضَّ

ِىف املَْسـِجِد َيْسـَتِمُع ُسـَلْيَماُن اَىل اخلُْطبَـِيت اَالَمـاِم ُمثَّ ُيَصـلِّى . ْسِجِد ِلَصَالِة اُجلُمَعةِ املَ 
.ِىف الَعْصِر يـَُزْوُر ُسليَماُن َاْصِدقَاَءُه َو يـَْلَعُب َمَعُهْم ُكَرَة السََّلةِ . اُجلُمَعةَ 

اَحلِديـَْقِة َو تـَتَـَناَوُل بـَْعضـض الَعِصـْريِ بـَْعَد َصَالِت اَلمْغِرِب َجتِْلُس الَعائَِلُة ِىف 
ــــايَّ  ــــَدِم ِىف . َو الشَّ ــــاَرَة ُكــــَرِة الَق ِىف اَلمَســــاِء يـُرَاِجــــُع ُســــليماُن ُدُرْوُســــُه ُمثَّ ُيَشــــاِهُد ُمَب
.لَْيًال يـََناُم ُسَلْيَماُن يـَْوَم اُجلُمَعِة ُمَتَأخِّرًا  ِىف السَّاَعِة احلَاِديََة َعْشَرةَ . الِتْلِفزِيـُْونَ 

!اجب عن االسئلة اآلتية : التدريب 
َمَىت َيْستَـْيِقُظ ُسَلْيَماُن يـَْوَم اُجلُمَعِة؟)١
َمَىت يـَتَـَناَوُل ُسَلْيَماُن الُفطُْوَر َمَع َعائَِلِتِه؟)٢
َماَذا يـَْفَعُل ُسَلْيَماُن ِىف املَْسِجِد؟)٣



٤١

ْغِرِب؟الَعائَِلُة بـَْعَد َصَالِة اْلمَ َماَذا يـَْفَعلُ )٤
َمَىت يـََناُم ُسَلْيَماُن ِىف اللْيِل؟)٥



٤٢

لثاالباب الث
منهجية البحث

منهج البحث.أ
لبحثليكون اولذلك،. البحثتنفيذلتسهيلتستخدماليتداةاألهواملنهج

علىاحلصولسيتماملنهج استخدامألن ب.املنهجاستخدامتحتاجفبطبيعيا
وسيلةهوالبحثأن منهجحممد علي ووفقا. احملددةلألهدافوفقاالبيانات
حىتاجليدةعنايةالبتتمالذي،شكلةبامليتعلقفيمااهرةظالااألدلةعنللبحث

١.احللولعلىلحيص

نهجيةاملتحقيقاتالإجراءيعيناملنهجيةمعاملعيننفسيف هواملنهج
واحدةاملنهج هوحسنيلعمروفقاو ٢.البحثيفستستخدماليتاملناهجوصياغة

نشاطكلهوالبحثبينما٣.صحيحبشكلالشيئ فحصأواملعارفطريقةمن 
أوقائقاحلعلىللحصولمعني،حقليفاحلالبطبيعةتجربةوالوالتحقيق،البحث

جماليفالعلممستوىورفعديد،اجلفهمالاكتسابإىلاليت بادئامل
أوبالبحثللقيامطرقالهوالبحثمنهجأنيفهمأنميكنحىت٤.التكنولوجيا
.ةدداحملاملراحلخاللمنبعنايةالعقلباستخداماملالحظات

١ Narbuko Cholid, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, ٢٠٠٩), h. ٢
٢ Zakiah Darajat, Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, ٢٠٠٨), h. ١
٣ Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT.

Grafindo,٢٠٠٩), h. ٢١
٤ Margono, Metodologi Pendidikan Tindakan, (Jakarta: Rieneka Cipta, ٢٠١٠), h. ١



٤٣

وطبيعتهالبحث نوع.١
اإلجرائي للصف البحثالباحثة هي تستخدماليتالبحوثنوع
كيفهواإلجرائي للصف الدراسي البحث، رخيايت ويرأمتجاقاً وف. الدراسي

يقوم املعلم بتجربةأنميكن. يمالتعلعملية ممارساتتنظيمللمعلم ميكن
٥.اجلهدهلذااحلقيقيالتأثريومعرفةهمميتعليف عمليةللتلرقيةفكرةال

أواجلهدهواإلجرائي للصف الدراسي البحثبأناالستنتاجيمكنف
يفمدتعاملالعالجبتقدميمن التالميذموعةعملية التعليمراقبةملعمليةال

.ميالتعلعملية
اإلجرائي للصف البحثهوالباحثةتستخدميالذثللبحبالنسبةأما
علماملالباحثة كبهقامتاليتالبحثأعمالمننوعيعين التعاوينالدراسي 
حنووالتفكريتنفيذ،الو ،التخطيططريقعناآلخرينمع،صّفهايفوالباحث

عملية) اجلودة(النوعيةأو ترقية حتسنيإىلهدفوياوتشاركياتعاونياإلجراءات
٦.دورةاليف) العالج(إجراءخاللمنالدراسيةالصفوفيفميالتعل

أنمبعىناإلجرائي للصف الدراسي،البحثطبيعةالباحثة منرأيت
علىتنطويونظراللبحث،التعاونيةالطبيعةيفالباحثةتشارك

قامت الباحثةألن النوعيوبصفةحبثه،يف) املتعاونني(آخرينأشخاص
لسريوفقاتشغلالباحثةأنمبعىنطبيعية،حبكماملوضوع للبحثمعبالتفاعل

اخلاصالبحثوإجراءاملالحظة،إجراءطريقعنوالتعلم،التدريسعملية
٧.بالبحث النوعيالباحثةبهيليقاالستنتاجواستخالصمنتظم،بشكل

٥ Rochiati Wiriaatmadja, Metode Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, ٢٠٠٨), h. ١٣

٦ Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi
Pendidik. (Jakarta: Rajawali Press, ٢٠١١), h. ٤٥.

٧ Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif, (PT Rajagrapindo
Persada, Jakarta, ٢٠١٠), h. ٢٥٧



٤٤

معالتاحثةتتعاونالتعاونيةالنوعباإلجرائي للصف الدراسيثالبحيف
النور املتوسطة اإلسالمية املتكاملة تاجنوالجنني بيتباملدرسةالعربيةاللغةمعلم

.الحظاملو باحثالكبالتناوبيقوم الباحثة واملعلم حيثفوجنور
يفو ويشاركبنشاطتشاركأنميكن للمدرسذلكمنوالقصد

يعيشأنميكنلكنالبحث،موضوعفقطتصبحملاملعلمأنحيثالبحث
حلعلىالقدرةولتطويرعلمعنحاولمثدرستاليتللمشاكلأيضا

.للتعلمالنجاحدرجةلقياستنفيذهمراقبةبعنايةذلكوبعداملشاكل،
وموضوعهالبحث واضع .٢

لتالميذ العربيةاللغةمدرسهوللبحثعااضو أصبحتاليتالبحثهذايف
النور املتوسطة اإلسالمية املتكاملة تاجنوالجنني بيتدرسةمبأالثامنالصف

تطبيقهوالبحثهذامنوضوعاملو . تلميذا٢٨جمموعهابلغفوجنور 
تالميذ دى لالعربيةاللغةيف مادةمهارة القراءةلرتقيةوجةااسرتاتيجية القراءة املز 

تاجنوالجنني النور املتوسطة اإلسالمية املتكاملة بيتدرسةمبأالثامنالصف
.فوجنور المبونج الوسطى

إجرائية البحث.٣
باهليكل اإلجرائي للصف الدراسيالبحثمنوذجأن اخلرباءبعضرأىو 

Mc.TaggartوKemmisاقرتحكمامراحلأربعهناكعموماولكن،املختلف

)٣(،التنفيذ) ٢(التخطيط،) ١: (وهي،Suharsimi Arikuntoيذكرهكتابيف
البحثمنوذجباستخداما البحث قامت الباحثةهذيف. والتفكري) ٤(املالحظة،

موضحهوMc.TaggartوKemmisاقرتحاإلجرائي للصف الدراسي كما
:ةتاليصورة الكال



٤٥

اإلجرائي للصف الدراسيلبحثصورة الدورة ل

٨وKemmisوفقااإلجرائي للصف الدراسيلبحثلنموذج الدورة
Mc.Taggart

ةالرابعـولـةاجلبعـدعـىنمب،اجلولـةأوواحـدةالدورةالـهياتاخلطو من أربع 
إجريـت خمتلفـة،أن الصـفة هـي الـرغمعلـى. جـراوهلـمأخـرىمـرةإىل األول تعـود

.واحدوقتيف٣و٢اخلطوة 

٨ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta, ٢٠١٣), h.١٣٧.

التخطیط

التفكیرالتنفیذ ١الدورة 

المالحظة

التخطیط

التفكیرالتنفیذ ٢الدورة 

المالحظة

?



٤٦

الدورة األولى

تخطيطال)أ
.التعليمي املستخدماملنهجحتديد )١
.وجةالقراءة املزااسرتاتيجيةباستخداميميالتعلالتنفيذخطةكتابة)٢
الوصف باالختصار حنو املواد التعليمية)٣
.للصف الدراسياإلجرائيالبحثلتنفيذهياإلعالموسائلإعداد)٤
.اإلجرائي للصف الدراسيالبحثاملستخدم لدورة املالحظةدليلإعداد)٥
٩.التقييمأدواتإعداد)٦

تنفيذال)ب
املعلــــملصــــف الدراســــي كنمــــاذجايفميلتعلــــاتنفيــــذوهــــواإلجــــراءاتتنفيــــذ

هـارة ملالعربيـةاللغـةميبتعلـقامت الباحثة . هاختطيطمتاليتاألجهزةباستخدام
أهـــدافإىل احلصـــوليـــتمملإذا. وجـــةاســـرتاتيجية القـــراءة املزاتطبيـــقبقـــراءةال

عمليــــةلالعاديــــةالـــدورة. القادمــــةالــــدورةيفتواصـــلاألوىلدورةالــــيفميالتعلـــ
:يليكما،وجةااملز القراءةميالتعلاسرتاتيجيةمعميالتعل

مقدمة)أ
.بالسالمسالدر املعلمافتتح )١
.خباراألمنهمسألو تالميذالتحيةباملعلمقام )٢
.كشف احلضوراملعلمقرأ )٣
.املهدوفةةأساسيالكفاءةاملعلميوجه )٤

٩ Ibid., h.٣٠



٤٧

النشاط االساسي)ب
بدايـةلعالمـةالوقـتحـولاالتفـاقإىلالتوصل. األوليةالقراءةمرحلة)١

.االسرتاتيجيةهذهالستخداماالستعدادكيفيةواستعراضالقراءة،
.القراءةالتالميذ موادأخذقراءة،قبل)٢
.كرره التالميذمثواحلق للقراءةاجليداملثاليعطي املعلم)٣
قــام املعلــماملعلــم،حيــاكيكــانالــيتقــراءةتكريــر التالميــذ يفبعــد)٤

وبعيــداللقــراءةمــريحمكــانعــنحبــثمث. القــراءةجمموعــاتبتكــوين
٥-٤واحـدة هنـاك جمموعـةيف. االحنرافاتمنوغريهاالضوضاءعن

وجـــة ومرحلـــة مرحلـــة القـــراءة املزاهنـــاكهـــذهيفاألشـــخاص،
.منفرداً القراءة

الأناملستحســــنفمــــن. معـــابــــالقراءةالبــــدءيعـــين. وجــــةالقـــراءة املزا)٥
التالميـــذكـــانإذا: اخلطـــأحـــدثعنـــد مـــااألخطـــاء نقـــدينايصـــّحح

كــّررومثالصــحيحةالكلمــةاألعضــاءمــنعضــواملعلــمخمطئــا فيقــول
الــذيهنــاك التلميــذيفتوجــدوعنــدما. التالميــذ مــن البدايــة

يسـمىأنميكـنأوبأنفسهم،القراءةبتكرارقام التالميذأقل الفهم،
.الفرديةبالقراءة

للقــــراءةاإلشــــارةحــــولبتوافــــقواملعلــــمقــــام التالميــــذ. الفرديــــةالقــــراءة)٦
للتالميـذاملسـاعداتيقـّدماملعلـميـزالالالنشـاطهـذاخـالل. منفرداً 

.احملتاجني
االختتام)ج

.إجنـــازهمتالـــذيميالتعلـــمـــناالســـتنتاجعـــلجبالتالميـــذ و املعلـــميقـــوم )١
.التالميذقرأهمامناقشةيفاالسرتخاء دائماً حاولو 

.قول السالمبلدرستتم اواخ"احلمدهللا"بقولوالتالميذ املعلموخيتتم)٢



٤٨

إىلواصـــلتالـــدورةهـــذه يفالتعلـــيمإىل أهـــدافاحلصـــوليـــتمملإذا
.القادمةالدورة

المالحظة)ج
الــيتاملالحظـةمرحلــةيف. املالحظـة أو املراقبـة هــي إجـراء املالحــزة مـن الباحثـة

لمــدرسلاملالحظــات،املتخــذةاإلجــراءاتتنفيــذمــعوقــتالنفــسيفنفــذت
إىلاســتناداً القـراءة املزدوجـةاسـرتاتيجيةباسـتخدامميالتعلـعمليـةوالتالميـذ يف

عمليــــةلتحســــنيتســــتخدمعليهــــا،احلصــــولمتالــــيتاملالحظــــة. املراقبــــةورقــــة
.القادمةالدورةيفاملصممةاإلجراءاتتنفيذلمنميالتعل

التفكير)د
كخطوة نفذتاليتحتليل البيانات االقرتاحات من نتائج تقييمهوالتفكري
.ةادمقالللدورةالعمل

الدورة الثانية
ولكـــن هـــي األوىلدورةبالـــالعمليـــةنفـــسهـــوةالثانيـــدورةلـــلالتخطـــيطيف

.املوادحيثمنوخمتلفااألوىل،دورةللالتصميم املصلح
طريقة جمع البيانات.ج

:كما التايلالطريقةباستخدامقامت الباحثة بياناتالجلمع
المالحظة.١

تسـجيلالعمليـة مـعاملالحظـة،طريـقعـنالبيانـاتمجـعهي طريقـةالحظةامل
البيانـاتمجـعبعمليـةيتعلـقفيمـا١٠.فو هـداملالكـائنسـلوكأوالظـروفحنـو 

غــــرياملالحظـــةو ) املشـــاركةاملالحظــــة(املشـــاركةاملالحظـــةبــــنياملالحظـــة يـــزمت

١٠ . Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi ( Jakarta:
Rineka Cipta, ٢٠١١), h. ٢٠٤



٤٩

متباينـةتكـونأنميكـنالحظـةفامل،ةسـتخدماملاألجهـزةحيثمنو شارك،امل
١١.ةظمتناملوغريةظمتناملاملالحظةيف

أو املالحظـــة املشـــاركةمـــننـــوعالباحثـــةاســـتخدمت،البحـــثاهـــذيف
ــــام. باملشــــاركة ــــةينبغــــياملشــــاركةباملالحظــــةللقي ــــة يفتشــــاركأنللباحث عملي

الباحثــــة باألنشــــطة وتشــــعرتشــــرتك.التعلــــيم خــــالل القيــــام بعمليــــة املالحظــــة
املشــــاركة فتكــــون البيانـــــات املالحظــــةذه.املتخــــذة مــــن مصــــادر البيانــــات

. وتقــوم الباحثــة أيضــا باملالحظظــة املنتظمــة يف هــذا البحــث. احملصــولة أكمــل
املالحظــة املنتظظمــة هــي املالحظــة الــيت قــد صــممتها الباحثــة منهجيــا حنــو مــا 

١٢.هو امللحوظ، مىت و أين املكان امللحوظ

المقابلة.٢
:ة أقسامثالثإىلاملقابلةقسيمنتميكن،هاتنفيذنظرا إىل

رةاحلاملقابلة)أ
إىل يتعـــالاملقابلـــةكانـــت الـــيتاملقابلـــةإجـــراءعمليـــةهـــياحلـــرةاملقابلـــة
.لواملقابثللبحالرئيسيالرتكيزموضوعيفاالستجوابتوجيه

املرشدةمقابلة)ب
interviewأيضـاتسـمىاملقابلـةهـذه guide. Contraled interview atau

struktured interview،يشـــريالــذي الــدليلباســتخدامقابلـــةاملوهــيإال
.املبحوثةاملشاكل

متعلــــــقاملقابِــــــلأنهــــــيةاملرشــــــدللمقابلــــــةساســــــيةاألســــــماتال
الـذيالبحـثغـرضلاملتصـلةبيانـاتالفقـطلـيسدالـةالبواسطة

املبحوثـــةشـــاكلاملقضـــايالدليـــل أوتوجيهيـــةالبـــادئاملوهنـــاكإعـــداده،مت
.املقابلةجمرىتيسروسوفالتحقيقسيتمف

١١. Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D
(Bandung: Alfabeta, ٢٠١٣), h. ٢٠٤

١٢ Ibid, h. ٢٠٥



٥٠

ةواملرشداحلرةاملقابلة)ج
جيعــلفقــط. واملرشــدةاحلــرةاملقابلــة بــنياجلمــعهــوواملرشــدةاحلــرةاملقابلــة
املقابلــــةيفالحقــــاً العمليــــةتســــتغرقبحــــث،الشــــكلةملاألشــــجاراملقابلــــة
متـــتالـــيتاملقابلـــةتوجيـــهيفجيـــدةحبالـــةاملقابِـــل كـــونيأنجيـــب،التاليـــة

الكـماحلوحـداتمبثابةقابلةدليل امل. ضالاملقاَبليكون عندمامقابلتها
١٣.طريقهافقدتاملقابلةعمليةتدع

يفاملعنيــةاألطــرافمــعللحصــوللفظيــاً وجــوابســؤالفاملقابلــة هــي
إلجـــراءدةاملرشـــاملقابلـــةهـــذا البحـــث يفالباحثـــةواســـتخدمت. هـــذا البحـــث

االستدالل بـدليل معالعربيةاللغةدرسيدرسالذياملعلممعمباشرةاملقابلة
.املقابلة املصمم

التوثيق.٣
طريقـة الوثـائق هـو يبحـث عـن األشـياء أو املتغـري يف سـوهرمسي أريكـنطوفقـا

النقــــوش،و الصــــحف،و الكتــــب،و رتانســــكيب،والذكرة،املــــشــــكل
١٤.جراوهلماألعمالوجدولليجري،اجللسات،حماضرو 

حنـــو نتـــائج البيانـــاتللحصـــول علـــى ه طريقـــة التوثيـــق مســـتخدمةفهـــذ
النـــــور املتوســـــطة اإلســـــالمية درســــة بيـــــتمبأالثـــــامنلتالميـــــذ الصـــــفالتعلــــيم 

يف درس االلغــــــة العربيــــــة، والبيانــــــات حنــــــو عــــــدد املعلمــــــني، املتكاملــــــة فوجنــــــور
النـور درسـة بيـتمبواملوظفني، واإلدارة، وعدد التالميذ، وأحوال البنية التحتيـة 

.اإلسالمية املتكاملة فوجنوراملتوسطة 

١٣ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, ٢٠١٥,
h. ٨٣- ٨٥

١٤ Op.Cit., h. ١٧٤-١٧٣
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االختبار.٤
األدواتمـــــنغريهـــــاأوالتـــــدريباتأواألســـــئلةمـــــنهـــــو جمموعـــــةاالختبـــــار

الــــيتاملواهــــبأوالقـــدرةو ،واالســــتخبارواملعرفــــة،،املهـــارةلقيــــاساملســـتخدمة
١٥.ياعمجأوالفرد فردياميلكها

أوعليهـا،اإلجابـةينبغـيالـيتاألسـئلةمـنجمموعـةهواالختبارطريقة
جيــبالــيتاملهــامأو،وإعطــاء االســتجابة عليهــا،هــا اختيار الــيت البــداألســئلة
الشـــــخصمـــــناحملـــــدداجلانـــــبقيـــــاساللشـــــخص ممـــــتَحنالقيـــــام
١٦.املخترب

املسائلأوعليهااإلجابةينبغياليتاألسئلةمنجمموعةهواالختبارف
املهــاراتقيــاسجيــبالــيتاملهــامأو تحديــدالإىلحتتــاجالــيت

.أوالفردميلكهااليتواملعارف
مهـــارة نتـــائجحـــولبيانـــاتالجلمـــعاالختبـــارطريقـــةالباحثـــةســـتخدمت
علـىاختبـارإعطـاءقامـت الباحثـة باالختبـارهذه طريقـةيف. للتالميذالكالم
.هاعدادااليت متفرديةالسئلةاألشكل

طريقة تحليل البيانات.ح
مـــن موضـــوعالبيانـــاتمجـــعطريقـــةعـــنالبيانـــاتعلـــىت الباحثـــةلأن حصـــبعـــد

البيانـاتحتليـلويـتم. بيانـاتبتحليـلقامـت الباحثـةيعـينالتاليـةاخلطـوةالبحث،
اســــرتاتيجية تطبيــــقبأنللتحقيــــق يقــــام بالتليــــلاملتخــــذةاإلجــــراءاتمــــناحملصــــولة

تالميـــذ دى لـــالعربيـــةيف مـــادة اللغـــةمهـــارة القـــراءةيرقّـــيميكـــن أنوجـــةالقـــراءة املزا
تقنيــة. النــور املتوســطة اإلســالمية املتكاملــة فوجنــوردرســة بيــتمبأالثــامنالصــف
:بطريقتنييتمأنميكنالبحثهذايفالبياناتحتليل

١٥ Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, ١٩٩١),
h. ١٩٣

١٦ Sumarna Surapranata, Panduan Penulisan Tes Tertulis, (Bandung: Rosdakarya) h. ١٩
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البيانات النوعية.١
ابعضـعضـهابمرتابطـةمراحـلثـالثمنتكونتالنوعيةالبياناتحتليلتقنية

.التحققأوواالستنتاجالبيانات،وعرضبيانات،الحتديد: وهيإال
البياناتحتديد)أ

يفالبيانــــاتســــجالتوتعــــديلوالرتكيــــز،وتبســــيطحتديــــدعمليــــةهــــو 
واســتبعاد،والرتكيــز،بالتحديــدالقيــامعمليــةالهــذهيف. يــةيدانالبيانــات امل

ميكـنأنـهحيـثطريقـةالهـذهمثـليفهـاوتنظممغـزىأقلالبيانات اليت 
موجزيعين البحثهذايفاحملددةللبياناتماأ. اوالتحققاستنتاجها

النــــور املتوســــطة اإلســــالمية املتكاملــــة باملدرســــة بيــــتلتأســــيسالتــــاريخ
.واملعلمني،وأحوال التالميذالتحتية،البنيةو ،فوجنور

لبياناتعرض ا)ب
احـلمر جـاهزة للعـرض مبعـىن أنفتكـون البيانـات بيانـاتللالتحديـدبعد

متالــيتالبيانــاتمــنمتنوعــةجمموعــة. وصــل إىل عرضــهاالبيانــاتحتليــل
رســومالأواملخططــاتأوالكلمــاتاســتخدامبعرضــهاحيتــاجحتديــدها

حـدثقـد مـافهـمرتيّسـةتفاعلـواملنتظمةاملبياناتعرض ال. والتخطيط
.املقبليف عملهينبغيماتقررأواالستنتاجحىت يسهل

االستنتاجأوالبياناتقيحتق)ج
ـــــريأورتقيـــــةالحـــــولاالســـــتنتاج ـــــدءاً تـــــدرجيياحـــــدثالـــــذيالتغي مـــــنب
النهـائيواالسـتنتاج،بعـدهاومـاالثانيةالدورةيفاملصلحاالستنتاج

االسـتنتاجو متعلـق،هـيخـراآلحىتاألولاالستنتاج. األخريةالدورةيف
١٧.قدمكموطئاألول

١٧. Kunandar, Op.Cit., h. ١٠٢
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البيانات الكمية بشكل املالحظة.٢
التسـجيلبينمـا املالحظـة و باملشـاركةاملالحظـةهواملستخدمة املالحظةنوع

هــذهالباحثــةتاســتخدم. انشــاطامللحوظــةاألنشــطةراقبــةمبتضــطلعكانــت
املئويـةالنسـبةومعرفـةم،يالتعلـعمليـةأثنـاءالبياناتعلىللحصولاملالحظة

:الصيغةباستخداممعاجلةهوميالتعلعمليةيفالتالميذتعلملنتائج
P = x ١٠٠%

:البيان
P=املئويةةالنسب.
F=لهاملئويةالنسبةالتماسجيريالذي واترالت.
N=١٨.األفرادعدد

مؤشرات النجاح.٤
ا البحــث هــذيفوجــةالقــراءة املزااســرتاتيجيةخــاللمــنالعربيــةاللغــةالقــراءة تعلــم

،األخـريةالـدورةيف%٧٠≥قتتحقـللتالميذالقراءةنتائجكانإذااحاجنأعرب
.وقفهالبحثهذايمكنف

١٨Anas Sudjiono, Statistik Pendidikan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, ١٩٩٦, h. ٤٣
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رابعالباب ال
نتائج البحث وتحليل البيانات

النور المتوسطة اإلسالمية المتكاملة تانجوالنجين لمدرسة بيتلالوصف العام.أ
فونجور المبونج الوسطى

النور المتوسطة اإلسالمية المتكاملة تانجوالنجين المدرسة بيتذاتية.١
فونجور المبونج الوسطى

فوجنوراملتكاملةاإلسالميةاملتوسطةالنوربيتاملدرسة:إسم املدرسة)أ
فرعية فوجنور ١وسطة احلكومية املدرسة املتشارع :عنوان)ب

فوجنور المبونج الوسطىتاجنوالجنني٢٠٥/٠٢القرية 
٢٠٢٠٢٠٢٠٤١٦٨: NSS)ج

١٠٨١٥٠٩٧:NPSN)د

درجة االعتماد ب: االعتماد)ه
األهلية: املدرسةنوع )و
فوجنور: فرعية املقاطعة)ز
المبونج الوسطى:املقاطعة)ح
المبونج:احملافظة)ط
٧: عدد رومبيل)ي
٣: الصفوف الدراسيةد عد)ك
٧-٥٠-٠٠١٣٠-٠١-٥٧٠٤: العاديةاملدرسةسابح)ل
Bank BRI Unit Punggur:البنكاسم )م

٠٠٠. ٣٢١-٧. ٧٤٣. ٩١٧. ٠٠: NPWP)ن

٢٠١٠يوليو ١٢: التأسيسالعام)س
٢٠١٠يوليو ١٢: العمليةالعام)ع
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"معهد بيت النور"للمؤسسة : عنوان ملكة)ف
الوقف: عنوان األرض)ص
٢م٢٠٠٠٠:وسع األرض)ق

"معهد بيت النور"للمؤسسة :عنوان البناء)ر
شهادة الوقف: رسالة اإلذن للبناء)ش

الرؤية
كاملؤسسة الرتبوية فوجنوراملتكاملةاإلسالميةاملتوسطةالنوربيتاملدرسةجعل 

.اإلسالمية اليت هلا اإلميان والعلوم واألخالق الكرمية
الرسالة

املالئمةاحلياتيةاملهاراتاللغويةواملهارةالكفاءةمعاإلسالميةالرتبيةميتنظ
.تطور الزمانو ،يةإلسالماالشريعة

اإلسالميةالمتوسطةالنوربيتللمدرسةالتأسيسيمختصر التاريخ.٢
فونجورالمتكاملة
النور تاجنوالجنني فوجنور بيتمعهدوالتكنولوجيا،مو والعلالعصرتطورمسريا مع

خسنان مصطفىاحلاجاملغفور اهللا كياهي يدعلىتأسست،المبونج الوسطى
جاوابليتار،(مسرورياحلاجكياهي ) مرتوملدينةالعملدارمعهدمؤسس(
تالميذ٧املبتدئونلتالميذاالعددمع،١٩٩٦أغسطس٢١يف) يةشرقال

.تلميذ٥٠٠حوايلاآلنوقد يلغ عدد التالكيذ ،هللاواحلمد
لتأسيساحمللياملعلمنيمعتعاونمث،اآلنالتعليمكوجود املالحظة حنو

١٢يفالوسطىالمبونغللتعليماملركزياملكتبنظام حتتيةالتعليماملؤسسة 
بتأسيس املؤسسةجناحيهتطويرالقيام ببدأالنور معهد بيت،٢٠١٠يوليه

املدرسةو تاجنوالجنني املدرسة بيت النور اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملةيةالتعليم
.فوجنوراملتوسطة اإلسالمية املتكاملةبيت النور 
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املدرسة بيت النور اإلبتدائية اإلسالمية املتكاملة تاجنوالجنني تأسيسمنذ
حىت٢٠١٠العاميفاملتوسطة اإلسالمية املتكاملة فوجنوربيت النورواملدرسة

التحتيةالبنيةو ،عدد التالميذلاجليدةبالرتقيةقد ترّقى،٢٠١٦عاماليعيناآلن
.أخرىإىلسنةمن

للتعليماملركزياملكتبرئيسنمرسالة القرارإىلاستناداً هللا،واحلمد
املدرسة بيت النور اإلبتدائية كانت٢٠١١فرباير١٦يفالوسطى المبونغ

بيت النور املتوسطة اإلسالمية املتكاملة اإلسالمية املتكاملة تاجنوالجنني واملدرسة
.الوسطىالمبونغللتعليماملركزياملكتبدفرتيففوجنور

بيت النور درسةمبالعمل ودليل العملموانقساالتنظيمياهليكل
المبونغ للتعليماملركزياملكتبيف دفرتفوجنوراملتوسطة اإلسالمية املتكاملة

.الوسطى
"فوجنوراملتكاملةاإلسالميةاملتوسطةالنوربيتللمدرسةالتنظيمياهليكل"
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فونجورالمتكاملةاإلسالميةالمتوسطةالنوربيتللمدرسةالموارد التعليمية .٣
فوجنوراملتكاملةاإلسالميةاملتوسطةالنوربيتللمدرسةأحوال التالميذ )أ

وبلغتفوجنور املتكاملةاإلسالميةاملتوسطةالنوربيتللمدرسةالتالميذ 
:التفاصيلمنملزيد،٧٦والنساءالرجال٩٠مناملكونةتلميذا١٦٦

قسم المال
Hafidz RoyaniS.Pd

النائب للمنهج الدراسي
Deny S, S.Pd.I

النائب للتالميذ
Drs. Supriyanto

النتئب للبنية التحتية
A. Fadholi S.Pd. I

أولياء الصف

التالميذ للمدرسة بيت النور املتوسطة اإلسالمية املتكاملة فوجنور

املدرسون

رئيس المدرسة
Drs. H. Rahmadi



٥٨

١الجدول
فونجورالمتكاملةاإلسالميةالمتوسطةالنوربيتللمدرسةأحوال التالميذ 

الصفالرقم
عدد التالميذ

جمموع
النساءالرجال

٣٩٢٦٦٥السابع١
٣٣٢٨٦١الثامن٢
١٨٢٢٤٠التاسع٣

٩٠٧٦١٦٦جمموع
السـنة فوجنـور املتكاملـةاإلسـالميةاملتوسطةالنوربيتللمدرسةالبيانات : املصدر

٢٠١٦/٢٠١٧الدراسية 
املتكاملةاإلسالميةاملتوسطةالنوربيتللمدرسةواملوطفني أحوال املدرسني)ب

فوجنور
النور املتوسطة اإلسالمية املتكاملة تاجنوالجنني فوجنور املدرسة بيتكانت 

تقوم خرجينيللوالكفاءاتالتعليميةاخلدماتتحسنيلالمبونج الوسطى
يمعلمأحوال . املوردإدارةنوعيةبتحسنييعين أنفسهمتسويةبامستمر 

ورعايتهمنشطتهمأألن املعلمني كانت بجداً مهمعاملهوي ؤسسةامل
الربنامجنجاحلةداحملداملو عمن الولذلك،. تالميذلبادائماً نيملحوط

. املكافئنيأن يكون هناك املعلمنيالزمالتعليميةؤسسةاملداخلالتعليمي
.تعلقةاملاملدارسمجيعيفوالتعلمالتعليمعمليةتلوينسوفاملعلم خلفيةف

السلطةهلاالنور املتوسطة اإلسالمية املتكاملة فوجنوراملدرسة بيت
الدرجة و ،معلمانالعلياالتعليميةاخللفيةذوي٢٤إىليصلماالتعليمية
خرجيييعادليزالالآخرينمدرسنيومعلم٢٠عنيقلالمااجلامعية 
:العالية/الثانويةاملدارس
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٢الجدول
النور المتوسطة اإلسالمية المتكاملة فونجورمدرسة بيتبالمدرسينأحوال 

المبونج الوسطى
مادة التعليم/ الوظيفةاألمساءالرقم
١Drs. H. RahmadiKepala Sekolah

٢Drs. SupriyantoPAI

٣Deny Sudiawan S.Pd.IPAI

٤Imam Subuki S.Pd.IBahasa Arab dan Aswaja

٥Khafit Royani S.PdBahasa Inggris

٦Panji Setiarto S.PdMTK

٧Samino Suradi S.PdBK

٨M.Zuhri ZamzamiTIK

٩Dra. NurhidayatiIPS Terpadu

١٠Dra. Tri LestariIPA Terpadu

١١Hj. Sumini M.MPdBahasa Indonesia

١٢Siti Lastiowati S.PdIPS Terpadu

١٣Kososim M.PdPENJAS

١٤Puranti S.PdBK

١٥Dwi Susilowati S.PdBahasa Inggris

١٦Etik Tri Purwanti S.PdBahasa Indonesia

١٧Sulis Retno PS. S.PdIPA Terpadu

١٨Siti Asiyah S.PdBahasa Inggris

١٩Lirih Nirmala Sari S.Pd.ISBK
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٢٠Nur Qomariyah S.PdMTK

٢١Ani Suryani S.PdMTK

٢٢Sulistianing M, S.PdBahasa Lampung

٢٣Andri Triyanto S.Pd
Bahasa Lampung dan

MTK

٢٤Nafiatun JannahAswaja

فوجنور املتكاملةاإلسالميةاملتوسطةالنوربيتللمدرسةاملدرسني حنوالبيانات:املصدر
٢٠١٦/٢٠١٧السنة الدراسية 

فوجنور املتكاملةاإلسالميةاملتوسطةالنوربيتللمدرسةالبنية التحتية )ج
٣الجدول

فونجور المتكاملةاإلسالميةالمتوسطةالنوربيتللمدرسةالبنية التحتيةأحوال 
عدد الغرفةإسم الغرفةالرقم
١املسجد١
١املستودع٢
١املكتبة٣
٣٠املسكن٤
١معمل احلاسوب٥
١ميدان كرة القدم٦
٨الصفوف الدراسية٧
١املقصف٨
٦بيت املياه٩
١اإلدارة١٠
١غرفة رعاية التالميذ١١
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العربيةاللغةفي مادةمهارة القراءةلترقيةوجةااستراتيجية القراءة المز تطبيق.ب
النور المتوسطة اإلسالمية المتكاملة مدرسة بيتبأالثامنتالميذ الصفدى ل

تانجوالنجين فونجور المبونج الوسطى
يف مهارة القراءةلرتقيةوجةاسرتاتيجية القراءة املزاتطبيقعن البحثهذايناقش
النور املتوسطة اإلسالمية درسة بيتمبأالثامنتالميذ الصفدى لالعربيةاللغةمادة

هلملعرفةالبحثهذامندفاهلو . المبونج الوسطىاملتكاملة تاجنوالجنني فوجنور 
العربيةاللغةيف مادةمهارة القراءةّقيأن ير ميكنوجةاسرتاتيجية القراءة املزاتطبيق

النور املتوسطة اإلسالمية املتكاملة درسة بيتمبأالثامنتالميذ الصفدى ل
القيام بتطبيقأنالباحثةشرحوميكن. تاجنوالجنني فوجنور المبونج الوسطى

:التاليةاملراحلمعوجةالقراءة املزااسرتاتيجية
الدورة األولى.١

األولىاللقاء األول للدورة)أ
اإلجراءالتخطيط)١

هـــيالتعليميـــةاملـــوادبتحديـــد العربيـــةاللغـــةومـــدرسالباحثـــةتقامـــ- ١
الدراسـيلفصـلوفقـا لاليتواملوادللمنهج،وفقاأنشطيت يف املدرسة 

.أالثامنالصفيفالثاين
شكليفالتعلمتنسيقوجعلختطيط التعليم،جبعلقامات الباحثة- ٢

القــــــراءة التعلــــــيم اســــــرتاتيجيةباســــــتخدامالتنفيــــــذ التعليمــــــيخطــــــة
.وجةاملزا

الــنصعلــىحتتــويالــيتوالورقــةاملقلمــةهــياإلعــالموســائلإعــداد- ٣
.املوضوعإلجنازأدوات الكتابةو القراءات،من

.التقييمورقةيعين اختبار القراءةاألدواتكتابة - ٤
.صنعتاليتاملالحظاتورقةإعداد- ٥



٦٢

تنفيذ اإلجراء)٢
الوقتمع٢٠١٦أغسطس١٦يفعقدتاليتاألوىل،الدورةيف
. القادمةالدورةيفاإلجراءهي تقدم١الدورةوكان. دقيقة٤٠×٢

) RPP(للتعلمالتنفيذخلطةوفقاالباحثةبهقامتاليتاإلجراءاتتنفيذ
اخلطواتباتباع. وجةالقراءة املزااسرتاتيجية التعليم تطبيقباستخدام

:التالية
مقدمة- ١

.بالسالمسالدر افتتح املدرس)١
.خباراألمنهمسألو تالميذالتحيةباملدرسقام )٢
.كشف احلضوراملدرسقرأ )٣
.املهدوفةةأساسيالكفاءةيوجه املدرس)٤

النشاط االساسي- ٢
لعالمـةالوقـتحـولاالتفـاقإىلالتوصـل. األوليـةالقـراءةمرحلـة)١

هــــذهالســــتخداماالســــتعدادكيفيــــةواســــتعراضالقــــراءة،بدايــــة
. االسرتاتيجية

:حنو أنشطيت يف املدرسةالقراءةالتالميذ موادأخذقراءة،قبل)٢
انشطتى فى المدرسة

!اقراء القراءة التالية جيدا 
َمْدَرَســِيتْ . تِْلِميــٌذ ِىف الَفْصــِل الثــَاين مــن املَدرســِة الثَّانوِيَّــةِ انــاَ . انــاَ َفــوَزُن 

ـــَرٌة اَْيًضـــا ـــٌة كِبيـْ ـــَرٌة هلـــا َمْكَتَب َهـــا . َمْدَرَســـٌة كِبيـْ ـــَرٌة َو يَـــْدُخُل ِفيـْ ِىف املَْكَتَبـــِة ُكُتـــٌب َكِثيـْ
.َتَالِمْيُذ َو َاَساتِْيذُ 

ُهــَو . ِميــٌذ ُجمَْتِهــٌذ ِىف الَفْصــِل الثــَاينُهــَو تِلْ . ِعْنــِدْي َصــِدْيٌق ِاْمسُــُه َصــاِلحٌ 
ــــِة اِالْســــرتاحةِ  ــــبُّ ِقــــرَاَءَة الُكتُــــِب املوُجــــوَدِة . يَــــْذَهُب ِاَىل املْكتبــــِة ِيفْ ِحصَّ ُهــــَو حيُِ
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ـــاكَ  ـــاُب , ُهَن ـــاُب الرِيَاِضـــيَّاِت َو ِكَت ـــاُب التَّـــاريخ َو ِكَت ـــاُب التـَّْفِســـْريِ َو ِكَت منَهـــا ِكَت
.دْيُث َو َغريُهااجلُْغَرِفيَّا َو احل

ــُذ َو تْلميــَذاتٌ  ــِة املَدرســِة َتَالِمْي ُهــْم يُــرُِدْوَن اَْن يفَهُمــْو الُعلُــوَم . ِىف املَْكَتَب
َها . املُتنَـَوَعةَ  ُمهَا تـَْقَرآِن ِكَتاُب التَّاريخ اِالْسـَالِميِّ َو ! اُْنظُْر  اَىل َفطَمَة َو َزهَرَة ِفيـْ

.ِكَتاُب الِفْقِه َو ِكَتاُب اللغة العربيةتُرِْيَداِن اَْن َتْسَتِعيـْرَا   
َكـْم ِكَتابـاً قـَرَْأتُـُه ىف . ِقرَاَءُة الُكُتُب ِىف املَْكَتبَـِة َنَشـاطٌَة فَائِـَدةٌ , يَا ِاْخَواْين 

!َهيَّا نذَهُب اىل املَْكَتَبِة , االسبـُْوِع؟ َهْل انَت تذَهُب اىل املَْكَتَبِة َدِئًما؟ اَذنْ 
.كرره التالميذمثواحلق للقراءةاجليدالاملثيعطي املعلم)٣
قـــام املعلـــم،حيـــاكيكـــانالـــيتقـــراءةتكريـــر التالميـــذ يفبعـــد)٤

مــــريحمكــــانعــــنحبــــثمث. القــــراءةجمموعــــاتبتكــــويناملعلــــم
جمموعـةيف. االحنرافـاتمـنوغريهـاالضوضاءعنوبعيداللقراءة

مرحلــة هنــاكهــذهيفاألشــخاص،٥-٤واحــدة هنــاك 
.منفرداً القراءة املزدوجة ومرحلة القراءة

الأناملستحسنفمن. معابالقراءةالبدءيعين. وجةاالقراءة املز )٥
التالميذكانإذا: اخلطأحدثعند مااألخطاء نقدينايصّحح

ومثالصـــحيحةالكلمــةاألعضــاءمــنعضــواملعلــمخمطئــا فيقــول
ــــةكــــّرر ــــذ مــــن البداي ــــدما. التالمي هنــــاك يفتوجــــدوعن

بأنفسـهم،القـراءةبتكـرارقـام التالميـذأقل الفهـم،الذيالتلميذ
.الفرديةبالقراءةيسمىأنميكنأو
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للقـراءةاإلشـارةحـولبتوافـقواملعلـمقام التالميذ. الفرديةالقراءة)٦
املســــاعداتيقــــّدماملعلــــميــــزالالالنشــــاطهــــذاخــــالل. منفــــرداً 

.احملتاجنيللتالميذ

االختتام- ٣
متالـــــذيالتعلـــــيممـــــناالســـــتنتاجوالتالميـــــذ جبعـــــليقـــــوم املعلـــــم)١

.التالميذقرأهمامناقشةيفاالسرتخاء دائماً وحاول.إجنازه

واختـــتم الـــدرس بقـــول " احلمـــدهللا"والتالميـــذ بقـــولاملعلـــموخيتـــتم)٢
.السالم

األولىاللقاء الثاني للدورة)ب
التخطيط)١

هذايف. ٢٠١٦أغسطس٢٣يفاملعقودةاللقاء الثايناألوىلالدورةيف
خيتلف اللقاء الثاينيف. األولاللقاء يفالتنفيذإجراءاتتواصلاللقاء 

املواديشملاليتمهارة القراءةاختباربيقام قليال باللقاء األول، ألن فيه
قدرةمستوىةعرفمليعين حنو أنشطيت يف ااملدرسة األولاللقاءمن

.وجةالقراءة املزااسرتاتيجيةتنفيذمتابعةخاللالتالميذ
تنفيذ اإلجراء)١

مقدمة- ١
.بالسالمالدرسافتتح املدرس)١
.األخبارمنهموسألالتالميذبتحيةقام املدرس)٢
.كشف احلضوراملدرسقرأ )٣
.املهدوفةةأساسيالكفاءةيوجه املدرس)٤
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النشاط االساسي- ٢
لعالمـةالوقـتحـولاالتفـاقإىلالتوصـل. األوليـةالقـراءةمرحلـة)١

هــــذهالســــتخداماالســــتعدادكيفيــــةواســــتعراضالقــــراءة،بدايــــة
. االسرتاتيجية

:القراءة حنو أنشطيت يف املدرسةالتالميذ موادأخذقراءة،قبل)٢

انشطتى فى المدرسة
!اقراء القراءة التالية جيدا 

َمْدَرَســِيتْ . الثَّانوِيَّــةِ انــاَ تِْلِميــٌذ ِىف الَفْصــِل الثــَاين مــن املَدرســِة . انــاَ َفــوَزُن 
ـــَرٌة اَْيًضـــا ـــٌة كِبيـْ ـــَرٌة هلـــا َمْكَتَب َهـــا . َمْدَرَســـٌة كِبيـْ ـــَرٌة َو يَـــْدُخُل ِفيـْ ِىف املَْكَتَبـــِة ُكُتـــٌب َكِثيـْ

.َتَالِمْيُذ َو َاَساتِْيذُ 
ُهــَو . ُهــَو تِْلِميــٌذ ُجمَْتِهــٌذ ِىف الَفْصــِل الثــَاين. ِعْنــِدْي َصــِدْيٌق ِاْمسُــُه َصــاِلحٌ 

ــــِة اِالْســــرتاحةِ  ــــبُّ ِقــــرَاَءَة الُكتُــــِب املوُجــــوَدِة . يَــــْذَهُب ِاَىل املْكتبــــِة ِيفْ ِحصَّ ُهــــَو حيُِ
ـــاكَ  ـــاُب , ُهَن ـــاُب الرِيَاِضـــيَّاِت َو ِكَت ـــاُب التَّـــاريخ َو ِكَت ـــاُب التـَّْفِســـْريِ َو ِكَت منَهـــا ِكَت

.اجلُْغَرِفيَّا َو احلدْيُث َو َغريُها
ــِة املَدرســةِ  ــُذ َو تْلميــَذاتٌ ِىف املَْكَتَب ُهــْم يُــرُِدْوَن اَْن يفَهُمــْو الُعلُــوَم . َتَالِمْي

َها . املُتنَـَوَعةَ  ُمهَا تـَْقَرآِن ِكَتاُب التَّاريخ اِالْسـَالِميِّ َو ! اُْنظُْر  اَىل َفطَمَة َو َزهَرَة ِفيـْ
.تُرِْيَداِن اَْن َتْسَتِعيـْرَا  ِكَتاُب الِفْقِه َو ِكَتاُب اللغة العربية

َكـْم ِكَتابـاً قـَرَْأتُـُه ىف . ِقرَاَءُة الُكُتُب ِىف املَْكَتبَـِة َنَشـاطٌَة فَائِـَدةٌ , يَا ِاْخَواْين 
!َهيَّا نذَهُب اىل املَْكَتَبِة , االسبـُْوِع؟ َهْل انَت تذَهُب اىل املَْكَتَبِة َدِئًما؟ اَذنْ 

.كرره التالميذمثواحلق للقراءةاجليداملثاليعطي املعلم)٣
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قـــام املعلـــم،حيـــاكيكـــانالـــيتقـــراءةتكريـــر التالميـــذ يفعـــدب)٤
مــــريحمكــــانعــــنحبــــثمث. القــــراءةجمموعــــاتبتكــــويناملعلــــم
جمموعـةيف. االحنرافـاتمـنوغريهـاالضوضاءعنوبعيداللقراءة

مرحلــة هنــاكهــذهيفاألشــخاص،٥-٤واحــدة هنــاك 
.منفرداً القراءة املزدوجة ومرحلة القراءة

الأناملستحسنفمن. معابالقراءةالبدءيعين. وجةالقراءة املزا)٥
التالميذكانإذا: اخلطأحدثعند مااألخطاء نقدينايصّحح

ومثالصـــحيحةالكلمــةاألعضــاءمــنعضــواملعلــمخمطئــا فيقــول
ــــةكــــّرر ــــذ مــــن البداي ــــدما. التالمي هنــــاك يفتوجــــدوعن

بأنفسـهم،القـراءةبتكـرارقـام التالميـذالفهـم،أقل الذيالتلميذ
.الفرديةبالقراءةيسمىأنميكنأو

للقـراءةاإلشـارةحـولبتوافـقواملعلـمقام التالميذ. الفرديةالقراءة)٦
املســــاعداتيقــــّدماملعلــــميــــزالالالنشــــاطهــــذاخــــالل. منفــــرداً 

.احملتاجنيللتالميذ
اللقـاءمـناملـواديشـملالـيت مهارة القـراءةاختبارباملعلمممث يقو )٧

.يعين حنو أنشطيت يف ااملدرسةاألول

االختتام- ٣
متالـــــذيالتعلـــــيممـــــناالســـــتنتاجوالتالميـــــذ جبعـــــليقـــــوم املعلـــــم)١

.إجنازه
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واختـــتم الـــدرس بقـــول " احلمـــدهللا"والتالميـــذ بقـــولاملعلـــموخيتـــتم)٢
.السالم

نتائج المالحظة)٣
حصلت١الدورة هذهيفملالقائمة من الباحثةاملالحظةنتائجمن

واجلزء.  كان جيدا١يف الدورةوالتعلمعملية التدريسأنالنتائجعلى
التفصيلأكثركافية،غرياملوادإيصالهو يفاإلصالحإىلحيتاجالذي

بتخصيصعلماملتعظيموجيبوجةالقراءة املزااالسرتاتيجيةحولشرحلل
فاحلر نطقيفصعوبةالتالميذ الذي يشعرهناكيزالوال،صفال
عنفضال،)س(احلرفنطقيفصعوبةوالتالميذ الذي يشعر) ش(

التالميذ قراءة) ز(رفاحلمعاملقبل،) س(باحلرفمث ) ث(احلرف
يفولكن). أ(التالميذ حبرفقراءة) ع(احلرفمعوكذلك،)ج(حبرف

القراءةمهارةترقيأنميكناالسرتاتيجيةهذهأنبالفعلرأينا١دورةال
.قبلالالتالميذ من ملعظماجلهرية

دورةللاجلهريةالقراءةمهارةاالختبارنتائجمنذلكويتضح
تالميذ الصف دى لوجةالقراءة املزااسرتاتيجيةتطبيقخاللمناألوىل 
الواردةالنور املتوسطة اإلسالمية املتكاملة فوجنوردرسة بيتمبأالثامن 

:التايلاجلدوليف
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٦الجدول 
تالميذ الصف الثامن أدى لاللغة العربيةفي مادةمهارة القراءةاختبارنتائج

المبونج الوسطىالنور المتوسطة اإلسالمية المتكاملة فونجورمدرسة بيتب
للدورة األولى

أسماء التالميذالرقم
معايير 

االكتمال 
األقل

معايير التقييم
البيانالنتيجةمجموع

١٢٣٤

١Aan Aniyahكامل٧٠٦٥٧٥٨٠٨٥٣٠٦٧٦
٢Abdilah Saputraكامل٧٠٧٥٨٠٨٠٨٥٣٢٠٨٠
٣Abdul Hafidzغير كامل٧٠٦٥٦٥٦٠٧٠٢٦٠٦٦
٤Achmad Ridwanغير كامل٧٠٥٥٦٠٧٠٧٠٢٥٥٦٣

٥Ahmad Nur
Rohim

غير كامل٧٠٥٥٥٠٧٠٧٠٢٥٥٦٣

٦Ahmad Nur
Rohman

كامل٧٠٧٥٧٠٧٥٨٠٣٠٠٧٥

٧Ahmad Rizki
Wibowo

كامل٧٠٧٥٧٥٧٥٨٢٣٠٧٧٦

٨Aldi Muktiغير كامل٧٠٦٠٦٠٦٠٨٥٢٦٥٦٦
٩Aldilaكامل٧٠٨٠٧٥٨٠٨٠٣١٥٧٨

١٠Anas Irsyad
Abidin

كامل٧٠٧٥٨٠٨٠٧٨٣١٣٧٨

١١Anggi Putri
Sholiha

كامل٧٠٧٥٧٠٨٠٨٠٣٠٤٧٦

١٢Anggun Suci
Lestari

كامل٧٠٨٠٧٥٨٠٨٠٣١٥٧٨

١٣Bayu Setiawanغير كامل٧٠٦٥٦٥٦٥٧٠٢٦٥٦٦

١٤Budi Ahmad
Mustofa

غير كامل٧٠٦٥٥٥٧٥٧٥٢٧٠٦٧

١٥Firly Nur
Anggraini

غير كامل٧٠٦٥٦٠٧٠٧٠٢٦٥٦٦

١٦Fitrotul
Ummaroh

كامل٧٠٧٥٧٥٧٠٨٠٣٠٠٧٥

١٧Juanda Afriandoكامل٧٠٧٠٧٥٧٠٨٠٢٩٥٧٣

١٨Liyana
Khairunnisa

كامل٧٠٧٥٧٥٧٠٨٠٣٠٠٧٥

١٩M. Habib
Nasrulloh

كامل٧٠٦٠٧٠٧٥٨٠٢٨٥٧١
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٢٠M. Miftakhul
Gufron

غير كامل٧٠٥٠٥٥٥٥٦٠٢٢٠٥٥
٢١Miftahul Hidayahكامل٧٠٧٥٧٠٨٠٨٥٣١٠٧٧
٢٢Nanda Prayogaغير كامل٧٠٥٠٥٥٦٠٥٠٢١٥٥٣
٢٣Nur Toyibahكامل٧٠٧٥٨٠٨٠٧٨٣١٣٧٨
٢٤Nurul Fadilahغير كامل٧٠٥٠٥٥٥٠٥٦٢١١٥٢
٢٥Riski Satriawan

Alham
كامل٧٠٧٥٨٠٨٠٨٥٣٢٠٨٠

٢٦Sahrul Ramadhanغير كامل٧٠٥٥٦٠٥٠٦٠٢٢٥٥٦
٢٧Satria Efendiكامل٧٠٧٥٨٥٨٨٨٥٣٣٣٨٣
٢٨Sherry Amandaغير كامل٧٠٦٥٦٥٧٠٧٠٢٧٠٦٧

١٩٦٩مجموع النتائج

٢٨عدد التالميذ

٧٠متوسط القيمة

١٦عدد التالميذ الكاملون

١٢عدد التالميذ غير الكاملين

٧الجدول 
للدورة األولىمهارة القراءةمجموع نتائج 

النسبة المائويةعدد التالميذمعيار االكتمال األدنىالنتائجالرقم
%)٥٧،١٤(تلميذ ٧٠١٦≥الكاملني١
%)٤٢،٨٦(تلميذ ٧٠١٢≤غري الكاملني٢

%)١٠٠(تلميذ٢٨مجموع
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للــدورةالقــراءةمهــارةأننــرىأنميكــنأعــالهاجلــدولإىلاســتناداً 
هنـاكتلميـذ٢٨مـن،وجـةالقراءة املزااسرتاتيجيةتطبيقخاللاألوىل من

تلميـــــذ١٢هنـــــاكالكـــــاملنيغـــــريو ،%)٥٧،١٤(تلميــــذ الكـــــاملني١٦
القـراءةهـارةميفترقيـةهنـاكأنيبنيكتساباال ذلكمع. %)٤٢،٨٦(

.ميالتعلعمليةيفالتحسنيحتتاجحيث،للتالميذاجلهرية

التفكير)٤
علىوبناء. والباحثةالعربيةاللغةمعلممنعملهمت١يف الدورةالتفكري
التعليمعنعامةحملةحصل على،املعلمو بني الباحثةاملقابلةنتائج

.١دورةال
،األوىلدورةالـــــــيفميالتعلـــــــفكـــــــريتو املراقبـــــــةنتـــــــائجعلـــــــىاســــــتناداً 

يقـومالالتالميـذمـنوكثـريطويالاوقتكان التعليم يستغرقالضعف هوو 
لــزوج املشــرفليصــبحواالتالميــذمهــارةتتطلــبملعلــم،تعلــيم الباالهتمــام
قـــدرةمـــعالـــزوجني للقـــراءةزوج القـــراءة لكـــليكـــنملالواقـــعويفالقـــراءة،
يــذهبملاإلشــرافوظيفــةأنــهاألحيــانبعــضيفلــذا،. األفضــلالــتعلم
موجـــود مـــن التالميـــذ تـــزالالخمـــارج احلـــروفاجلانـــبعـــنفضـــال،جيـــدا
الـــيتلكـــنوالطالقـــة،الرتقـــيموعالمـــةالتجويـــداجليـــد يف لـــيس مـــنالـــذين
،أحـوال التالميـذإدارةاألوىل هـيدورةالمنيف التحسنيتكونأنينبغي

،املعلــملتعلـيماالهتمــاميف يكــون التالميـذحـىتالــدافعأوالتنـويروإعطـاء
االســـرتاتيجيةطـــوات خلوفقـــاإعطـــاء الواجـــبلوقـــت،لفضـــلاألد االســـتفا

املقبــلميالتعلــنشــطةألالتخطــيطإعــادةبتقــوم الباحثــةمث،وجــةالقــراءة املزا
.للتالميذاجلهريةقراءةمهارة اللتحسني
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الدورة الثانية.٢
الثانيةاللقاء األول للدورة)أ

تخطيط اإلجراء)١
إىلاســـتناداً التخطـــيطقامـــت الباحثـــة جبعـــلالثانيـــةقبـــل أن جتـــري الـــدورة

نتـــائجوقيمـــةالتعلـــيمعمليـــةعلـــىمالحظـــة الباحثـــة: التاليـــةاملالحظـــات
تعليميفالعربيةالدوس اللغةقيمةتظهرأنوتبنيسابقا،١الدورةالتعلم
حــىتالرتقيــةهنــاكوجــةالقــراءة املزااالســرتاتيجيةخــاللمــنالقــراءةمهــارة

إىلدجيــبســعىتقــوم الباحثــة يف هــذه الــدورة الثانيــةأكمــل،تكــنملولــو
األقصــىاحلــدعلــىحلصــولاالتالميــذجتعــل أنميكــنالــذيالتعلــيمتنفيــذ

هنــاك عــدةالتخطــيطمرحلــةيف. التعلــيمعمليــةيفنشــاطاوأكثــرللقيمــة
:مثلاألنشطة

الن ال يعملــه االوىلالقصــور يف الــدورة بــالتفكري حنــو الباحثــةتقامــ- ١
.يف الدورة التالية

.املستخدمةالتعليميةحتديد املواد- ٢
التنفيــذ خطــةشــكليفالــتعلمتنســيقوجعــلختطــيط التعلــيم،جعــل- ٣

.التعليمي
.مرة أخرىاإلعالموسائلإعداد- ٤
.التقييمورقةتقدمي- ٥
.صنعتاليتاملالحظاتورقةإعداد- ٦
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تنفيذ اإلجراء)٢
الـــــدورةهـــــذه يفاإلجـــــراءو ٢٠١٦أغســـــطس٣٠يفه الـــــدورةعقـــــد هـــــذ
."أنشطيت يف البيت"بالعنوان 

:التايلالتعليمية يف الدورة الثانية كماأما اخلطوات
مقدمة- ١

.بالسالمالدرسافتتح املدرس)١
.األخبارمنهموسألالتالميذبتحيةقام املدرس)٢
.كشف احلضوراملدرسقرأ )٣
.املهدوفةةأساسيالكفاءةيوجه املدرس)٤

النشاط االساسي- ٢
لعالمـةالوقـتحـولاالتفـاقإىلالتوصـل. األوليـةالقـراءةمرحلـة)١

هــــذهالســــتخداماالســــتعدادكيفيــــةواســــتعراضالقــــراءة،بدايــــة
. االسرتاتيجية

:البيتالقراءة حنو أنشطيت يف التالميذ موادأخذقراءة،قبل)٢

أنشطتي في البيت
. َيْســــتَـْيِقُظ ُســــليماُن يــــوَم اُجلمعــــِة ُمبّكــــرًا ىف الســــاَعِة اخلاِمَســــِة صــــباًحا

ِىف الســـاَعة التاِســـعِة . ســـليمان مثّ يَصـــلِّى الُصـــبَح و يقـــرأ القـــرآن الكـــرمييتَـَوَضـــأُ 
.يـََتناَوُل الُفطوَر مع عائَِلِتهِ 

بـَْعَد الُفطُوِر يَقـرَأُ ُسـليماُن الصُّـُحُف و ىف الظُْهـِر يَـْذَهُب اىل اَحلمـاِم و 
ــُبونِ  ــأُ ُســَلْيمَ . يـَْغَتِســَل بِاملـَـاِء و الصَّ ــَك يـَتَـَوضَّ ــِد ِاَىل بـَْعــَد ذِل ــَع َواِل اُن ُمثَّ يَــْذَهُب َم
ـــِيت اَالَمـــاِم ُمثَّ . املَْســـِجِد ِلَصـــَالِة اُجلُمَعـــةِ  ِىف املَْســـِجِد َيْســـَتِمُع ُســـَلْيَماُن اَىل اخلُْطَب

.ِىف الَعْصِر يـَُزْوُر ُسليَماُن َاْصِدقَاَءُه َو يـَْلَعُب َمَعُهْم ُكَرَة السََّلةِ . ُيَصلِّى اُجلُمَعةَ 
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ـــَد  َصـــَالِت اَلمْغـــِرِب َجتْلِـــُس الَعائِلَـــُة ِىف اَحلِديـَْقـــِة َو تـَتَـنَـــاَوُل بـَْعضـــض بـَْع
ـــايَّ  ـــاَرَة ُكـــَرِة . الَعِصـــْريِ َو الشَّ ِىف اَلمَســـاِء يـُرَاِجـــُع ُســـليماُن ُدُرْوُســـُه ُمثَّ ُيَشـــاِهُد ُمَب
خِّرًا  ِىف السَّاَعِة احلَاِديََة َعْشَرَة يـََناُم ُسَلْيَماُن يـَْوَم اُجلُمَعِة ُمَتأَ . الَقَدِم ِىف الِتْلِفزِيـُْونَ 

!لَْيًال 
.كرره التالميذمثواحلق للقراءةاجليداملثاليعطي املعلم)٣
قـــام املعلـــم،حيـــاكيكـــانالـــيتقـــراءةتكريـــر التالميـــذ يفبعـــد)٤

مــــريحمكــــانعــــنحبــــثمث. القــــراءةجمموعــــاتبتكــــويناملعلــــم
جمموعـةيف. االحنرافـاتمـنوغريهـاالضوضاءعنوبعيداللقراءة

مرحلــة هنــاكهــذهيفاألشــخاص،٥-٤واحــدة هنــاك 
.منفرداً القراءة املزدوجة ومرحلة القراءة

الأناملستحسنفمن. معابالقراءةالبدءيعين. وجةالقراءة املزا)٥
التالميذكانإذا: اخلطأحدثعند مااألخطاء نقدينايصّحح

ومثالصـــحيحةالكلمــةاألعضــاءمــنعضــواملعلــمخمطئــا فيقــول
ــــةكــــّرر ــــذ مــــن البداي ــــدما. التالمي هنــــاك يفتوجــــدوعن

بأنفسـهم،القـراءةبتكـرارقـام التالميـذأقل الفهـم،الذيالتلميذ
.الفرديةبالقراءةيسمىأنميكنأو

للقـراءةاإلشـارةحـولبتوافـقواملعلـمقام التالميذ. الفرديةالقراءة)٦
املســــاعداتيقــــّدماملعلــــميــــزالالالنشــــاطهــــذاخــــالل. منفــــرداً 

.احملتاجنيللتالميذ
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االختتام- ٣
متالـــــذيالتعلـــــيممـــــناالســـــتنتاجوالتالميـــــذ جبعـــــليقـــــوم املعلـــــم)١

.إجنازه
واختـــتم الـــدرس بقـــول " احلمـــدهللا"والتالميـــذ بقـــولاملعلـــموخيتـــتم)٢

.السالم
الثانيةاللقاء الثاني للدورة)ب

تخطيط اإلجراء)١
هـــذايف. ٢٠١٦ســـبتمبري٠٦يفاملعقـــودةاللقـــاء الثـــاينالثانيـــةالـــدورةيف

اللقـــاء الثـــاين خيتلـــف يف. اللقـــاء األوليفالتنفيـــذإجـــراءاتاللقـــاء تواصـــل
املـوادالـيت يشـملمهـارة القـراءةيقـام باختبـارقليال باللقاء األول، ألن فيـه

التالميـذقـدرةمسـتوىيعين حنـو أنشـطيت يف البيـت ملعرفـةاألولاللقاءمن
.وجةالقراءة املزااسرتاتيجيةتنفيذمتابعةخالل

تنفيذ اإلجراء)٢
يشــملو .٢٠١٦ســبتمبري٠٦يفاملعقــودةاللقــاء الثــاينالثانيــةالــدورةيف

.حنو أنشطيت يف البيتاملواد
:التاليةإلجراء عملية التعليم كمااخلطواتأما

مقدمة- ١
.بالسالمالدرسافتتح املدرس)٥
.األخبارمنهموسألالتالميذبتحيةقام املدرس)٦
.كشف احلضوراملدرسقرأ )٧
.املهدوفةةأساسيالكفاءةيوجه املدرس)٨
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النشاط االساسي- ٢
لعالمـةالوقـتحـولاالتفـاقإىلالتوصـل. األوليـةالقـراءةمرحلـة)١

هــــذهالســــتخداماالســــتعدادكيفيــــةواســــتعراضالقــــراءة،بدايــــة
. االسرتاتيجية

:البيتالقراءة حنو أنشطيت يف التالميذ موادأخذقراءة،قبل)٢

أنشطتي في البيت
. َيْســــتَـْيِقُظ ُســــليماُن يــــوَم اُجلمعــــِة ُمبّكــــرًا ىف الســــاَعِة اخلاِمَســــِة صــــباًحا

ِىف الســـاَعة التاِســـعِة . يتَـَوَضـــأُ ســـليمان مثّ يَصـــلِّى الُصـــبَح و يقـــرأ القـــرآن الكـــرمي
.عائَِلِتهِ يـََتناَوُل الُفطوَر مع 

بـَْعَد الُفطُوِر يَقـرَأُ ُسـليماُن الصُّـُحُف و ىف الظُْهـِر يَـْذَهُب اىل اَحلمـاِم و 
ــُبونِ  ــِد ِاَىل . يـَْغَتِســَل بِاملـَـاِء و الصَّ ــَع َواِل ــأُ ُســَلْيَماُن ُمثَّ يَــْذَهُب َم ــَك يـَتَـَوضَّ بـَْعــَد ذِل
ـــِيت اَالَمـــاِم ُمثَّ ِىف املَْســـِجِد َيْســـَتمِ . املَْســـِجِد ِلَصـــَالِة اُجلُمَعـــةِ  ُع ُســـَلْيَماُن اَىل اخلُْطَب

.ِىف الَعْصِر يـَُزْوُر ُسليَماُن َاْصِدقَاَءُه َو يـَْلَعُب َمَعُهْم ُكَرَة السََّلةِ . ُيَصلِّى اُجلُمَعةَ 
ـــَد َصـــَالِت اَلمْغـــِرِب َجتْلِـــُس الَعائِلَـــُة ِىف اَحلِديـَْقـــِة َو تـَتَـنَـــاَوُل بـَْعضـــض  بـَْع

ـــايَّ الَعِصـــْريِ َو ال ـــاَرَة ُكـــَرِة . شَّ ِىف اَلمَســـاِء يـُرَاِجـــُع ُســـليماُن ُدُرْوُســـُه ُمثَّ ُيَشـــاِهُد ُمَب
يـََناُم ُسَلْيَماُن يـَْوَم اُجلُمَعِة ُمَتَأخِّرًا  ِىف السَّاَعِة احلَاِديََة َعْشَرَة . الَقَدِم ِىف الِتْلِفزِيـُْونَ 

!لَْيًال 
.كرره التالميذمثواحلق للقراءةاجليداملثاليعطي املعلم)٣
قـــام املعلـــم،حيـــاكيكـــانالـــيتقـــراءةتكريـــر التالميـــذ يفبعـــد)٤

مــــريحمكــــانعــــنحبــــثمث. القــــراءةجمموعــــاتبتكــــويناملعلــــم
جمموعـةيف. االحنرافـاتمـنوغريهـاالضوضاءعنوبعيداللقراءة
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مرحلــة هنــاكهــذهيفاألشــخاص،٥-٤واحــدة هنــاك 
.منفرداً ومرحلة القراءةالقراءة املزدوجة 

الأناملستحسنفمن. معابالقراءةالبدءيعين. وجةالقراءة املزا)٥
التالميذكانإذا: اخلطأحدثعند مااألخطاء نقدينايصّحح

ومثالصـــحيحةالكلمــةاألعضــاءمــنعضــواملعلــمخمطئــا فيقــول
ــــةكــــّرر ــــذ مــــن البداي ــــدما. التالمي هنــــاك يفتوجــــدوعن

بأنفسـهم،القـراءةبتكـرارقـام التالميـذأقل الفهـم،الذيالتلميذ
.الفرديةبالقراءةيسمىأنميكنأو

للقـراءةاإلشـارةحـولبتوافـقواملعلـمقام التالميذ. الفرديةالقراءة)٦
املســــاعداتيقــــّدماملعلــــميــــزالالالنشــــاطهــــذاخــــالل. منفــــرداً 

.احملتاجنيللتالميذ
اللقـاءمـناملـوادالـيت يشـملمهارة القـراءةباختباراملعلمممث يقو )٧

.البيتيعين حنو أنشطيت يف األول

االختتام- ٣
متالـــــذيالتعلـــــيممـــــناالســـــتنتاجوالتالميـــــذ جبعـــــليقـــــوم املعلـــــم)١

.إجنازه
واختـــتم الـــدرس بقـــول " احلمـــدهللا"والتالميـــذ بقـــولاملعلـــموخيتـــتم)٢

.السالم
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نتائج المالحظة)٣
أن النتـائجعلىاحلصوليتمالثانيةالدورةللباحثية يفاملالحظةنتائجمن

الـــدورةيفالقصـــورقـــد كـــان جيـــدا وأوجـــهالثانيـــةالـــدورةعمليـــة التعلـــيم يف
واخلطـــواتملهـــارة القـــراءةاتؤشـــر املأو للجوانـــبوفقـــاصـــححاألوىل لقـــد

.وجةالقراءة املزااسرتاتيجيةتطبيقل
للـــدورةاجلهريـــةالقـــراءةمهـــارةاالختبـــارنتـــائجمـــنذلـــكويتضـــح

الصــفتالميــذدى لــوجــةالقــراءة املزااســرتاتيجيةتطبيــقخــاللالثانيــة مــن
المبـونجفوجنـوراملتكاملـةاإلسـالميةاملتوسـطةالنـوربيـتدرسـةمبأالثامن

:التايلاجلدوليفالواردةالوسطى
٩الجدول 

النور مدرسة بيتبالثامن ألتالميذ الصف اللغة العربيةمهارة القراءةاختبارنتائج
المبونج الوسطىالمتوسطة اإلسالمية المتكاملة فونجور

الثانيةللدورة 

أسماء التالميذالرقم
معايير 

االكتمال 
األقل

معايير التقييم
البيانالنتيجةمجموع

١٢٣٤

١Aan Aniyahكامل٧٠٦٥٧٥٨٥٨٥٣١١٧٧
٢Abdilah Saputraكامل٧٠٧٥٨٥٨٨٨٥٣٣٣٨٣
٣Abdul Hafidzكامل٧٠٧٥٧٠٧٥٨٠٣٠٠٧٥
٤Achmad Ridwanكامل٧٠٧٥٧٠٧٥٨٠٣٠٠٧٥

٥Ahmad Nur
Rohim

كامل٧٠٦٠٧٠٧٥٨٠٢٨٥٧١

٦Ahmad Nur
Rohman

كامل٧٠٧٥٧٠٧٥٨٠٣٠٠٧٥

٧Ahmad Rizki
Wibowo

كامل٧٠٨٠٨٥٨٥٨٥٣٣٥٨٣

٨Aldi Muktiكامل٧٠٧٠٧٥٧٠٨٠٢٩٥٧٣
٩Aldilaكامل٧٠٨٠٧٥٨٠٨٠٣١٥٧٨

١٠Anas Irsyad
Abidin

كامل٧٠٧٥٨٥٨٨٨٥٣٣٣٨٣
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١١Anggi Putri
Sholiha

كامل٧٠٨٠٨٠٨٠٨٠٣٢٠٨٠

١٢Anggun Suci
Lestari

كامل٧٠٨٠٨٠٨٠٨٥٣٢٥٨١
١٣Bayu Setiawanغير كامل٧٠٦٥٦٥٦٥٧٠٢٦٥٦٦

١٤Budi Ahmad
Mustofa

كامل٧٠٧٠٧٥٧٠٨٠٢٩٥٧٣

١٥Firly Nur
Anggraini

كامل٧٠٧٠٧٥٧٠٨٠٢٩٥٧٣

١٦Fitrotul
Ummaroh

كامل٧٠٧٥٨٥٨٨٨٥٣٣٣٨٣
١٧Juanda Afriandoكامل٧٠٧٠٧٥٧٠٨٠٢٩٥٧٣

١٨Liyana
Khairunnisa

كامل٧٠٧٥٧٥٧٠٨٠٣٠٠٧٥

١٩M. Habib
Nasrulloh

كامل٧٠٦٠٧٠٧٥٨٠٢٨٥٧١

٢٠M. Miftakhul
Gufron

غير كامل٧٠٥٠٦٥٦٥٧٠٢٥٠٦٢

٢١Miftahul Hidayahكامل٧٠٧٥٧٠٨٠٨٥٣١٠٧٧
٢٢Nanda Prayogaغير كامل٧٠٥٥٦٥٦٥٧٥٢٦٠٦٥
٢٣Nur Toyibahكامل٧٠٧٥٨٥٨٨٨٥٣٣٣٨٣
٢٤Nurul Fadilahغير كامل٧٠٥٠٥٥٥٥٥٦٢١٦٥٤
٢٥Riski Satriawan

Alham
كامل٧٠٧٥٨٠٨٠٨٥٣٢٠٨٠

٢٦Sahrul Ramadhanغير كامل٧٠٥٥٦٥٦٥٧٠٢٥٥٦٣
٢٧Satria Efendiكامل٧٠٧٥٨٥٨٨٨٥٣٣٣٨٣
٢٨Sherry Amandaكامل٧٠٧٠٧٥٧٠٨٠٢٩٥٧٣

١٩٦٩مجموع النتائج

٢٨عدد التالميذ

٧٠متوسط القيمة

٢٣عدد التالميذ الكاملون

٥عدد التالميذ غير الكاملين
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٧الجدول 
الثانيةللدورة مهارة القراءةمجموع نتائج 

النسبة المائويةعدد التالميذمعيار االكتمال األدنىالنتائجالرقم
%)٨٢،١٤(تلميذ ٧٠٢٣≥الكاملني١
%)١٧،٨٦(تلميذ ٧٠٥≤الكاملنيغري ٢

%)١٠٠(تلميذ٢٨مجموع

التفكير)٤
مبــاكــان جيــداختطــيطوضــعيفاملشــاكلأنتبــني،ةالثانيــدورةالــأنشــطةيف

تنفيــــذقبــــلوضــــعهامتالــــيتللخطــــطوفقــــامنفــــذااإلجــــراءختطــــيط. يكفــــي
عمليـةخـاللالفـرديالتقيـيمنتـائجمـناإلجـراءاتتنفيذيفبينما،. اإلجراء
كانـتتلميذ٢٨منالثانيةالدورةإىلاألوىلالدورةمنالرتقيةهناكالتعليم
.٧٠أدنـــا مـــنقيمـــةعلـــىواحلصـــولمحاســـاأقـــلهـــمفقـــطتالميـــذ ٥هنـــاك
٢٣إىليصـلمـاالثـايناللقاءيفميالتعلعمليةيفاملتحمسنيالتالميذبينما

الـــدورةيفالتالميـــذعليهـــاحصـــلالـــيتالنتيجـــة. واألعلـــى٧٠بقيمـــةتلميـــذ
٦وهنـاكأقصى،كحد٨٣هو تلميذ واحد والقيمة ٥٤أدىنكحدالثانية
.الثانيةالدورةيفالبحثمتولذلك. ٨٣قيمةمتوسطمعتالميذ
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البياناتتحليل.ج
عليهااحلصولمتقداليتالبياناتتحليلبتقوم الباحثةسالبابهذايف

درسة مبأالثامنلتالميذ الصفوالتوثيق واملقابلة،االختبار،املالحظة و نتائجمن 
احلقيقةواختبارإثباتباهلدفالنور املتوسطة اإلسالمية املتكاملة فوجنوربيت
مشاهدة،رؤية،طريقعنذلكويتمطريقة املالحظة. الباحثةاهتقدمالذي

معأجريتقابلةواملأالثامنالصفيفالعربية اللغةالتدريسأنشطةومشاهدة
النور املتوسطة اإلسالمية املتكاملة فوجنوردرسة بيتمبالعربيةاللغةمدرس

بتطبيق العربيةاللغةعملية تعليم عنثتحدللأالثامنصفالمنوالتالميذ
. النور املتوسطة اإلسالمية املتكاملة فوجنوردرسة بيتمبوجةالقراءة املزااسرتاتيجية

حيثالشفويةاالختباربتكونسوفالباحثةتستخدميالذلالختباربالنسبةأما
تكونأنميكنالنتائجو التحليليقام بتالميذللتعطياليت قراءةالاالختبارنتائج

.مسؤولةخاضعة
البياناتإىلاستناداً تحليلتقوم الباحثة بالمثالبياناتمجعيتمأنبعد

تصفاليتاستنتاجيأساليبباستخدامواختتمتككلاملوصوفةمثامليدانية
االستنتاجأصبحآراءخاللمناالستداللمثيدانامليفكما حرفياالكائن

.ةللباحثالعام
تالميذ لدى العربيةاللغةيف مادةالقراءةمهارةلقياسخالصةللبالنسبةأما
الذيالنور املتوسطة اإلسالمية املتكاملة فوجنور درسة بيتمبأالثامنالصف 

ميكن. القراءةطالقةو والتجويدالرتقيموعالماتخمارج احلرفمنوانباجليشمل
:التايلاجلدوليفالنزر
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١٢الجدول 
في البيانات األوليةمهارة القراءةمجموع نتائج 

النسبة المائويةعدد التالميذمعيار االكتمال األدنىالنتائجالرقم
%)٣٥،٧١(ميذ تال٧٠١٠≥الكاملني١
%)٦٤،٢٩(تلميذ ٧٠١٨≤غري الكاملني٢

%)١٠٠(تلميذ٢٨مجموع

قبلالدورةقبلمامرحلةيفنتائج التلعم للتالميذأعالهاجلدولإىلاستناداً 
قيمةعلىلتلميذ كان الذين حص٣٢من،وجةاملزاالقراءة اسرتاتيجياتاستخدام
قيمةهم الذي مل يصل إىل حد بينما،%)٣٥،٧١(تالميذ١٠إىليصلمااالكتمال

للتالميذاللغة العربيةقراءةالمهارةمبعىن. %)٦٤،٢٩(تلميذ١٨إىليصلماكتمالاال 
.منخفضةزالتال

١٣الجدول 
للدورة األولىمهارة القراءةمجموع نتائج 

النسبة المائويةعدد التالميذاالكتمال األدنىمعيار النتائجالرقم
%)٥٧،١٤(تلميذ ٧٠١٦≥الكاملني١
%)٤٢،٨٦(تلميذ ٧٠١٢≤غري الكاملني٢

%)١٠٠(تلميذ٢٨مجموع

١٦٨هناك١دورةاليف،تالميذللاجلهريةالقراءةمهارةالختباربالنسبةأما
١٢همكماليصل إىل درجة الالالذيالتالميذ بينما. %٥٧،١٤تلميذ الكاملني

يصلال١دورةاليفاجلهريةالقراءةمهارةقيمةأنإىليشريوهذا. %٤٢،٨٦أوتلميذ
.%٧٥إىل
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١٤الجدول 
الثانيةللدورة مهارة القراءةمجموع نتائج 

النسبة المائويةعدد التالميذمعيار االكتمال األدنىالنتائجالرقم
%)٨٢،١٤(تلميذ ٧٠٢٣≥الكاملني١
%)١٧،٨٦(ميذ تال٧٠٥≤غري الكاملني٢

%)١٠٠(تلميذ٢٨مجموع
هناك القراءةمهارةقيمةترتّقىةالثانيدورةاليفأخرىحتسينات مرةإجراءوبعد

تزالالأنمنالرغمعلىجيداميالتعلعمليةكتنت عموماةالثانيدورةاليف.نتيجةترقية 
إىلوصلقد لقراءةاهارةملالقيمةمنهذاظهر و . ملنيكايكنملالذينتالميذ٥هناك

وقفميكنأنهالقرار يؤخذأنميكنولذلك. %٨٢،١٤أي%٧٥النجاحمؤشرات
.النجاحمؤشراتإىلوصلتقداجلهريةالقراءةمهارةلقيمةنظراً دورةيف هذه ال

:يليمايفينظرأنميكندوراتالثالثمنيتكونالذيراحلاملعدةمن 
١٥الجدول 

تالميذ الصف الثانية للدورة من البيانات األولية إلى امهارة القراءةمجموع نتائج 
النور المتوسطة اإلسالمية المتكاملة تانجوالنجين فونجور مدرسة بيتبأالثامن 

٢٠١٦/٢٠١٧الدراسية السنةالمبونج الوسطى 

الدورةالرقم
النسبة المائويةالتالميذعدد 

غير الكاملينالكاملينغير الكاملينالكاملين
%٦٤،٢٩%١٠١٨٣٥،١قبل الدورة١
%٤٢،٨٦%١١٦١٢٥،١٤الدورة ٢
%١٧،٨٦%٢٢٣٥٨٢،١٤الدورة ٣
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يف القراءةمهارةميكن أن ترّقيوجةالقراءة املزااسرتاتيجيةتطبيقبذلك احلال
اإلسالميةاملتوسطةالنوربيتدرسةمبأتالميذ الصف الثامن لدىالعربيةاللغة مادة

ذلكعلىيدلكما. ٢٠١٦/٢٠١٧الوسطىالمبونجفوجنورتاجنوالجننياملتكاملة
اإلسالميةاملتوسطةالنوربيتدرسةمبالثامن أالصف العربيةاللغة معلممعاملقابلةنتائج

:الوسطىالمبونجفوجنورتاجنوالجننياملتكاملة
تصلب قليالً اليف البداية شعرت بولو كاناحلمد هللا هناك العديد من التغيريات، "

، وكما أرى كنت متعودامع هذه االسرتاتيجية، ولكن بعد إجراء التحسينات لقد  
مشوشاكانم على الرغم من يلتعلعند امتحمسًا جدًا و ربيباأن التالميذ

هذه . يف البداية لكنوقاسيا
م اللغة العربية يتعللبديلة الاالسرتاتيجيةكاالسرتاتيجية ميكن أن تكون  

١.")القراءة(

تطبيقبأناالستنتاجميكنفإنهأعالهالعربيةاللغةمعلممعاملقابلةنتائجمن
والنشاطالقراءةمهارةترقيةيفاإلجيايبالتغيريحيققأنميكنوجةالقراءة املزااسرتاتيجية

.للتالميذ
:التايلالبياينالرسميفيتضحكما

١ Imam, Guru Bahasa Arab Kelas VIII A SMP IT Baitun Nur Punggur Lampung Tengah,
Wawancara Tanggal ٠٦ Agustus ٢٠١٦
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١البيانيالرسم
تالميذ الصف من البيانات األولية إلى الدورة الثانية لمجموع نتائج مهارة القراءة

تانجوالنجين فونجور النور المتوسطة اإلسالمية المتكاملة مدرسة بيتبالثامن أ
٢٠١٦/٢٠١٧الدراسية المبونج الوسطى السنة

تالميذ مهارة القراءةيفالرتقيةوجودتبنيأعاله،البياينالرسمإىلاستناداً 
تــــاجنوالجننياملتكاملــــةاإلســــالميةاملتوســــطةالنــــوربيــــتدرســــةمبأالصــــف الثــــامن 

وصـل إىل معـايري الـذين٢٠١٦/٢٠١٧الدراسـيةالسـنةالوسـطىالمبونجفوجنور
اجلهريةالقراءةمهارةقيمةوجةالقراءة املزااسرتاتيجيةتطبيققبل.االكتمال األدىن

عـددمـععليهـااحلصـولمتالـيتاألوليةالبياناتهذهيف،للغايةمنخفضةتزالال
وإجنـــاز االكتمـــالمتالـــذي) %٣٥،١(تالميـــذ١٠فقـــطتلميـــذا٢٨يـــذلتالما

.مل يكن كامال) %٦٤،٢٩(تلميذ١٨
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اجلهريةالقراءةمهارةقيمةوجةالقراءة املزااسرتاتيجيةتطبيققبل.االكتمال األدىن

عـددمـععليهـااحلصـولمتالـيتاألوليةالبياناتهذهيف،للغايةمنخفضةتزالال
وإجنـــاز االكتمـــالمتالـــذي) %٣٥،١(تالميـــذ١٠فقـــطتلميـــذا٢٨يـــذلتالما
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١البيانيالرسم
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عـددمـععليهـااحلصـولمتالـيتاألوليةالبياناتهذهيف،للغايةمنخفضةتزالال
وإجنـــاز االكتمـــالمتالـــذي) %٣٥،١(تالميـــذ١٠فقـــطتلميـــذا٢٨يـــذلتالما

.مل يكن كامال) %٦٤،٢٩(تلميذ١٨

كاملغیر

شحصا١٢
(٤٢,٨٥%)١٠ شحصا

( ٣٥,٧١ %)

٢٣ شحصا
(٨٢,١٤%)

٦ شحصا
(١٧,٨٥%)

١٦ شحصا
(٥٧,١٤%)

١٨ شحصا
(٦٤,٢٤%)



٨٥

مـع: االوىلدورةالـيفوجـةاالقـراءة املز اسرتاتيجيةتطبيقبعدالرتقيةكانت 
غـري بينمـا) %٥٧،١٤(تلميـذ ١٦الكـاملني هـم عـدد تلميـذا ٢٨التالميذعدد

٢٨التالميــذبعــددةالثانيــالــدورة يفوالتــايل). %٤٢،٨٦(تلميــذ١٢الكــاملني
ميـذتال٥غـري الكـاملنيبينمـا) %٨٢،١٤(تلميـذ٢٣الكاملني همعدد تلميذ

)١٧،٨٦%.(
وجــةالقـراءة املزااسـرتاتيجيةتطبيــقخـاللمـنأنعلــىاالسـتدالليمكنفـ

املتوســطةالنـوربيــتدرسـةمبأتالميــذ الصـف الثــامن القـراءةمهــارةميكـن أن ترقّـي
الدراســــــيةالســــــنةالوســــــطىالمبــــــونجفوجنــــــورتــــــاجنوالجننياملتكاملــــــةاإلســــــالمية

).%١٨.٧٥(٦-) %٣٤،٣٧(١١الكاملنيمن عدديعين٢٠١٦/٢٠١٧
.%٥٣.١٢إىلالوصولوهيإالةكبري الهناك الرتقيةيعينوهذا

ميكـن أن ترقّــيوجــةالقـراءة املزااسـرتاتيجيةتطبيــقخـاللمــنبـذلك احلـال
اإلســــالميةاملتوســــطةالنــــوربيــــتدرســـةمبتالميــــذ الصــــف الثــــامن أالقــــراءةمهـــارة

.٢٠١٦/٢٠١٧الدراسيةالسنةالوسطىالمبونجفوجنورتاجنوالجننياملتكاملة
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خامسالباب ال
اختتام

االستنتاج.أ
القراءة اسرتاتيجيةتطبيقأنذلكأثبتوالتحليل البحثئج انتإىلاستناداً 

املتكاملةاإلسالميةاملتوسطةالنوربيتدرسةمبألصف الثامن لوجةااملز 
:التايلالنحوعلىتلخيصهاميكنو الوسطىالمبونجفوجنورتاجنوالجنني
ميكن أن وجةاسرتاتيجية القراءة املزاتطبيقأن من خالل العمللفرضيةوفقا

درسة بيتمبأالثامنتالميذ الصفدى لالعربيةاللغةيف مادة مهارة القراءةيرّقي
وهذا. النور املتوسطة اإلسالمية املتكاملة تاجنوالجنني فوجنور المبونج الوسطى

العربيةاللغةاختبار القراءةنتائجمنهذا احلاليتضح. الفرضيةتلكيبجيالبحث
مع النسبةمعيار االكتمالإىلمل يصلواالذينالتالميذمن١٠هناكالدورة، قبل

مع تلميذا١٨معيار االكتمالإىليصلونملالذينلتالميذوا%٣٥،٧١املئوية
.%٦٤،٢٩املئويةالنسبة

الذينكان التالميذاألوىلالدورةيفللتالميذقراءةالاختبارنتائجنظرا من
التالميذو ،%٥٧،١٤املئويةمع النسبةتلميذ١٦معيار االكتمالإىليصلون
يف ،%٤٢،٨٦املئويةمع النسبةتلميذ١٢معيار االكتمالإىلمل يصلواالذين

الذينللتالميذالقراءةاختبارنتائجةالثانيدورةيف ال. االكتمالاألوىل تيرتّقىدورةال
التالميذو ،%٨٢،١٤املئويةمع النسبةتلميذ٢٣معيار االكتمالإىليصلون
يف ،%١٧،٨٦املئويةمع النسبةتالميذ٥معيار االكتمالإىلمل يصلواالذين

.األوليةالبياناتمناالكتماليرتّقىالثانيةدورةال
االقتراحات.ب

مهارة ميكن أن يرّقيوجةاملزااسرتاتيجية القراءة تطبيقثالبحنتائجإىلاستناداً 
النور درسة بيتمبأالثامنتالميذ الصفدى لالعربيةاللغةيف مادةالقراءة
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قّدمت الباحثة فاملتوسطة اإلسالمية املتكاملة تاجنوالجنني فوجنور المبونج الوسطى
:التايلالنحواالقرتاحات على

لرئيس المدرسة.١
توجيهيةالبادئاملكالتعليميةاملؤسسةتستخدمهاأنثهذا البحنتائجيرجى 
إىل حيتاجالتالميذتعلمنتائجحتقيقألن . للتالميذنتائج التعلمو الدافعلزيادة

.أنفسهمللتالميذعاليةالافعو لدا
العربيةاللغةمدرسل.٢

مهارةيفوجةالقراءة املزااسرتاتيجيةاستخداميفاالستمراردرسامليرجى من
القراءة السرتاتيجيةاألمثللالستخداماتبإصالحوالقيام،اجلهريةالقراءة

.قراءةالمهارةيفوجةاملزا
لتالميذل.٣

تكونأنميكنتعلمالنتائجأنحيثالتعلميفالتحمسالتالميذيرجى من
.أقصىحديف 

ختتاماال.ج
ميكن حىتوهدايتههتوفيقو اهللاكةرب بأنهوتعاىل،سبحانههللالشكرلفظمع

اسرتاتيجية القراءة تطبيق": بعنوانكتابة هذا البحث العلميإكمالةلباحثل
تالميذ الصفدى لالعربيةاللغةيف مادةمهارة القراءةميكن أن يرّقيوجةاملزا

النور املتوسطة اإلسالمية املتكاملة تاجنوالجنني فوجنور المبونج درسة بيتمبأالثامن
والقصورالعيوبمنالكثريلديهيزالالعلمي الهذا البحث أننعلم. "الوسطى

العلمحدودببساطةهووهذانظامها،عنفضالواملنهجيته،باملواد،يتعلقفيما
.للباحثةواخلربة



٨٨

واألخري. من القراء االقرتاحات الفعالةمفتوحاراجاءالباحثةترجوولذلك
وإىلضافيةاإلعارفاملكللباحثة خاصةنافعاالبحث العلميهذايكون أننأمل
.ةعامالقراء


