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 ملخص

مع المجت عهدبم الصف السابعطالبات ترقية مهارة القراءة للتطبيق الطريقة اإلنتقائية 
 الجنوبية كارنج انيار المبونج اإلسالمي

 دىيرش موتيارىالباحثة: 
 

لتالميذ. اعتمادا أن يستوعبها امهارة القراءة هي مهارة من املهارات اللغوية الرئيسية اليت البد 
كانت   ،المبونج اجلنوبية املتوسط اإلسالميللمستوى اجملتمع اإلسالمي مبعهد  القبليةعلى املالحظة 

قراءة التالميذ منخفضة  وكانت مهارة رسإىل املددف التعّلم والتعليم فيها التزال هتالتدريس عملية 
القراءة هي نكن أن تساعد التالميذ  ي ترقية مهارة متاليت  الطريقة احدىاعتقدت الباحثة أن جدا. 

البحث اليت عينتها الباحثة  ي هذا البحث هي: "هل بتطبيق  ةمشنكلو  بتطبيق الطريقة اإلنتقائية.
للمستوى اجملتمع اإلسالمي مبعهد  الصف السابع لتالميذرّقي مهارة القراءة تالطريقة اإلنتقائية مينكن أن 

 .؟" 7102/7103ة سنة الدراسيللكارنج انيار المبونج اجلنوبية اإلسالمي   املتوسط
قامت دورتني.  ي  الباحثة تقوم هباو  للصف الدراسي هذا البحث هو البحث اإلجرائينوع 

وكان  اإلسالمي املتوسطللمستوى  اجملتمع اإلسالميمبعهد  السابع صفذا البحث  ي الهب الباحثة
 ،لنكل الدورة مبا فيها التخطيط خطوات 4منهج البحث يتنكون من كان تلميذا.   72عدد التالميذ 

االختبار واملقابلة و طريقة املالحظة املستخدمة هي وطريقة مجع البيانات  ،واملالحظة والتفنكري نفيذوالت
 والوثائق.

 هيهذا البحث  كانت نتائجالقيام بالبحث اإلجرائي يعين بعد تطبيق الطريقة اإلنتقائية   دبع
 تلميذا02هم  ىندحصل على معيار االكتمال األالتالميذ الذين  األوىل كانأن  ي الدورة اتضح 

تالميذ  01هم   حيصلو على معيار االكتمال األدىن% والتالميذ الذين مل 21,07 نسبة املئويةبال
استخدام بالطريقة اإلنتقائية و  تطبيقللدورة الثانية باإلجراء وبعد تنفيذ  ،%42,42 بالنسبة املئوية

 70هناك  ،ا سبق.  ي الدورة الثانيةمم املهمةهناك الرتقية  ،ختلفة من الدورة األوىلتعليم امللاخطوات 
مل % والتالميذ الذين 40,21 املئويةبالنسبة  معيار االكتمال األدىنن حيصلون على يتلميذا الذ

اليت البيانات من %. 3,14 املئوية شخصني مع النسبة حيصلو على معيار االكتمال األدىن فقط
لتالميذ اقراءة ي مهارة ترقّ مينكن أن عليها الباحثة تؤكد على أن بتطبيق الطريقة اإلنتقائية ت حصل

 من النتائج السابقة قبل تطبيق الطريقة اإلنتقائية.بالنسبة 
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“Bacalahdengan (Menyebut) NamaTuhanmu Yang MahaEsa.” 
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“Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia.”1 

 

 

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya,  (Semarang : CV Toha Putra, 1989), 

h : 596 



 اهداء

 

 أهديت هذا البحث العلمي إىل :

وس سنوسي و أمي أوليدى اّليت توّفرين احلافز دائما, وإلهلام و ر دإعزيزي األب :  .1
 الدعاء الذي يرافق خطوايت دائما.

ل الذين يقومون بإعطاء الدعم دائما ماك  ىفطو مص از وين احملبوبني : حممد ريإخ .2
 لنجاح اخوتكم.

-2114الدراسى  اللغة العربية خصوصا لفصل أ العامئي بقسم تعليم أصدقامجيع  .3
2115 

 جبامعة رادين انتان اإلسالمية احلكوميةالمبونج. .4



 ترجمة الباحثة

 

. البنت 6991من يونيو سنة  3إن الباحثة باسم متيارى رشيدة. ولدت بالتاريخ 

 األخري من ثالث أخواة. البنت من السيد ايدوس سنوسي و السيدة أوليدى.

منطقة أبونج  دراستها يف مدرسة اإلبتدائية احلكومية األوىل سابوك انداح تبدأ 

مث استمرات دراستها يف املتواسطة  1002دراستها فيها سنة ,ومتت  1006كوناجنفي سانة 

, مث استمرات دراستها يف معهد اجملتمع 1060كوتابومي و متت دراستها سنة   1

 .1062كارنج انيار المبونج اجلنوبية ومتت دراستها سنة اإلسالمي

جامعة  درست يف قسم التعليم اللغة العربية وكلية الرتبية و التعليم 1063يف العام 

اتبعت الباحثة بالدراسية العملية احلقيقية بقرية مرغو  1062رادين انتان المبونج. ويف العام 

املتوسطة اإلسالمية  2دية م  سة للعملية امليدانية باملدرسة حمليستاري المبونج اجلنوبية و املمار 

 بندار المبونج.
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 لو  ألباب اال

 مقدمة

 خلفية البحث . أ

ت االستماع ومهارا ةن إجادة اللغة األربعة، أي مهار يف تدريس اللغة العربية، مطلوب متعلم إلتقا 

ه اليت تصنف إىل قسمني، مها: الكتابة. أربعة من ادلهارات ادلذكورة أعال ةالقراءة ومهار  ةالتحدث ومهار 

(1)Reseftif ( ،2)Produktif ةما مهار القراءة ادلتوسطة ومهارات التحدث إىل تقبال، بين. تصنف 

يف اإلنتاجية. كل من ىذه ادلهارات لو عالقة ببعضها البعض  ة الكتابة سلّصصة االستماع ومهار 

واسرتجاعها بأمر عادية. الطفولة ادلبكرة يف األطفال تعلم لغة رلرد االستماع، ومن مث احملادثات، بدأ 

او  هناية ادلطاف سوف تعلم طفل للكتابة. كل أربعة من ىذه ادلهارات أساسا وحدةتعلم القراءة، ويف 

 الكفاءة األربعة، يركز ادلؤلف فقط على مهارة القراءة.  1.اربع ادلّتحدة

 

                                                             
1
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2011), 

h.129.  
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 توفري إىل باإلضافة ما لشخص الشخصية تعزيز العوامالدللحةجدًايف واحدةمن القراءة مهارات 

 القراءة حيث من يتفوقون الذين الطالب. األخرى ادلهارات بني أىم مهراة القراءة  2.بو اخلاصة احلوافز

3.التعليم متفوقةيف ماتكون عادة
 

.( النطق أو القراءة قريؤة ادلادية مع 1أما بالنسبة للمؤشرات ادلتصلة بالقدرة على قراءة، ىي:  

.( اإلجابة على األسئلة أو التدريبات عن زلتوى ادلواد قريؤة مع حسن 2تنغيم جيدة وصحيحة، 

 كالصكو  مع األول، ادلؤشر يف مثل أخرى مرة توضع أن ميكن ادلؤشرات ىذه من كل من4 وصحيح.

 يتقن أن جيب القراءة األنشطة ىذه يف. الثاين معادلؤشر أيضا وىكذا بالنطق يتعلق فيما حتديداً  أكثر

 . والقواعد وادلفردات، الصوت، الطالب

 طبيعة إىل ينظر. ادلشاكل وحل وحتليل وتقييم التفكري أمناط يتضمن الذي نشاط ىو القراءة 

 نطق ىتوضيحأو الكبد،وإل أويف ميليسانكان مع مكتوب ىو ما مضمون وتفهم نفسها القراءة

 وتشمل أنواع القراءة:5.ماىومكتوب

 6.(القراءة اإلستمتعية.4.( القراءة ادلوّسع, 3القراءة الصامتة, .( 2,.( القراءة اجلهرية1

 خطة ىو األسلوب.ادلختلفة التعلم أساليب أعاله ذكره مامت أن القراءة من نوع لكل يكون 

7اجرائّي. أيضا وىي منهجية، أو منتظمة بصورة ادلواد تقدميي العرض مع التعامل شاملة
 

                                                             
2
 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif  (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),  h.191. 

 
3
Infra catatan kaki nomor 4. 

4
Mohammad Matsna, Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi dan Test Bahasa Arab, (Tanggerang 

Selatan: Al-Kitabah), h.131. 
 

5
 Wahab Rosyidi, Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: 

UIN Maliki Press, 2012), h. 95. 

 
6
Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Misykat:Malang,2012), h. 168. 
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بادلشاركة يف حتقيق قدرة على، الذي كان ميلك الطالب يف  التعليم , مع أىدافصلة أسلوب  

.( طريقة 3, طريقة ادلباشرة.( 2.( طريقة الرتمجة, 1الطريقة  تعلم اللغة العربية ىو :,   وقت الحق

.( Komunikatif  ,7.( طريقة 6.( طريقة اإلنتقائية. 5.( طريقة الشمعية الشفوية 4القراءة, 

 Komparatifطريقة.( Analisis kontrastif  8طريقة

 األساليب أكثر من أي استخدام ذلك، ومع. كل شخصيتو وعيوب، مزايا، لو أعاله ادلذكورة األساليب

 أو احلاالت التعلم اللغات مجيع على تطبيقها ميكن اليت األساليب من كأي. اللغة تعلم يف ادلثالية

تأخذ ميزة كلها وجدت يف غريىا من  طريقة اإلنتقائية ىي انو ال .طريقة اإلنتقائيةال ىو الظروف

 8.األساليب اليت مت وصفها يف وقت مبكر

 أهنا يعتقد اليت الطرق إحدى وىي التعلم، لغة من أكثر أو اثنني أساليب بني اجلمع ولذلك، 

 أو اثنني بني اجلمع. لغة تعلم عملية أعقاب يف والعاطفة مغامر أكثر لتكون ادلتعلمني انتباه جلذب فعالة

 ميتلكها خصائص من إليها ينظر و سلتلطة، أساليب خصائص من يواحدة التعلمو يف األساليب أكثر

 آلراء با الرأي ىذا يتعزز و. ادلدارس يف التعلم عملية يف جربة أن ادلهم من أنو مث األسلوب، ادلزي ىذا

 العربية/األجنبية اللغات تدريس يف وخباصة مدرسة، ادلستخدمة لألساليب األنسب ادلزيج ىذا أن التيتقول

 9.األقصى احلد يف ىا حتديد مت اليت األىداف حتقيق بغية إندونيسيا، يف
                                                                                                                                                                                                    

7
 Wahab Rosyidi, Mamlu’atul  Ni’mah, Op.Cit, h. 34. 

 
8 Ahmad Rifa’i, “Implementasi Thariqoh Al-Intiqoiyah Pada Pembelajaran Bahasa Arab di MTSN Kediri 1” 

,Jurnal Realita, Vol.13 No. 2( Juli 2015). 

9
 Umi Hijriah, https://repository.radenintan.ac.id, diakses pada tanggal 20 Juli 2017, pukul  14.15 

https://repository.radenintan.ac.id/127/1/PARADIGMA_UMI_HIJRIAH


4 
 

بالطريقة ادلختلطة ايضا بالطريقة النشطة. مزيج أسلوب ىو و تعرف ىذه الطريقة ادلختلطة أيضا  

يف التدريسي, نادرا ادلعّلم باستخدام  10طريقة واحد اليت تستخدم األجزاء اذلامة من الطرائق األخر.

ويهدف استخدام أساليب انتقائية إلثارة  أسلوب واحد, وإمنا ىي مزيج من اثنني أو أكثر من األساليب.

التايل فإن الطفل ىو الدافع لتحقيق الغرض من التعليم. و ميكن القول أن ادلعلمني تعليم الطالب. وب

 ينجحون يف عملية التعليم, إذا كان قادرا على حتقيق أىداف التعليم.

استنادا إىل نتائج ما قبل ادلسح. مل يطبق التطبيق احلايل للطريقة اإلنتقائية أبدا يف ادلدرسة اجملتمع  

ية, وال سيما يف التعليم مهارات القراءة. عملية تعلم القراءة يف ادلدرسة اجملتمع اإلسالمي اإلعداد

خطوات التعليم اليت يقوم هبا ادلعادلون يف  11اإلسالمي اإلعدادية ال تزال تستخدم طريق التقليدية.

  ادلدرسة, وىي :

 بدأ ادلدرس بالسالم و السؤال عن ادلادة االن. .1

 تفتح الكتبطلب ادلدرس لتالميذة ألن  .2

 مث كتب ادلدرس العنوان دلادة القراءة على السبورة .3

 سأل ادلدرس لتالميذة من ادلوضوع اليت كتبتها يف سبورة .4

 قرا ادلدرس النص من ادلادة  .5

                                                             
10

 Wahab Rosyidi, Mamlu’atul  Ni’mah, Op.Cit, h. 55. 
11

Hasil Wawancara Pra-Survei, Dengan Ginanjar  Niscoyo, Rabu, 19 juli 2017. 
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 سأل ادلدرس لتالميذ من ادلفردات الصعوبة .6

 ترمجة ادلدرس الناص باالصحيح .7

 إختتم مدرس باالسالم و الدعاء كفارة اجمللس .8

 

 

 

 1 الجدوال

 ع اإلسالميكارنجالمجتم بمعهد نتائج االختبار مهارة قراءة اللغة العربية عند تالميذ الصف السابع 
7112\7112 الدراسي لعام الجنوبية انيار النبونج  

معنى  اسماء الطلبة الرقم

 المفردات

نطق 

 المفردات

األستخدم 

 في الجملة

مجموع 

 النتائج

 البيان

1 Annisa Arsya Febriani 66 07 55 63 غير ناجه 

2 Audy Aulia Thefanni 66 57 66 62 غير ناجه 

3 Aulia Untari 60 60 54 62 غير ناجه 

4 Citra Azzahra 01 60 54 64 غير ناجه 

5 Dea Elvira 62 64 64 07 ناجه 

6 Fioletta Izza Insyirah 67 67 50 02 ناجه 
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0 Hanni Amelia Rasmadi 50 55 60 55 غير ناجه 

6 Haura Jilan Permana 65 06 07 07 ناجه 

5 Haya Fauziyah Ulya 60 53 66 62 غير ناجه 

17 Khanayya Aulia Agustin 66 57 66 67 غير ناجه 

11 Mahmudah Abidatullah 56 50 07 61 غير ناجه 

12 Maulani Ulfia Hazahro 05 55 67 63 غير ناجه 

13 Meisi Nadila 07 55 66 63 غير ناجه 

14 Mutia Amalia Nafilah 06 55 67 63 غير ناجه 

15 Nabbila Putri Fasla Arabia 66 66 45 55 غير ناجه 

16 Rohma Aliyatuz Zahro 66 66 55 62 غير ناجه 

10 Tri Utami 40 65 60 55 غير ناجه 

16 Salsabila Az-Zahro 67 67 47 53 غير ناجه 

15 Uli Solehah 42 06 62 67 غير ناجه 

27 Vira Seina Rahmadhani 67 07 65 02 ناجه 

21 Winda Oktavia Romadani 67 07 57 67 غير ناجه 

22 Yuni Yasmida Elmi 07 63 56 63 غير ناجه 

23 Zakia ulfa 65 57 65 50 غير ناجه 

 الطالبة 11غير الناجحين : الطالبة و  4الناجحين :  72المحصول البيانات : مجموع الطالبة : 

 
 اجملتمع اإلسالم مبعهد : توثيق من النتائج االختبار مهارة قراءة اللغة العربية عند تالميذ الصف السابع  المصادر
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7 الجدوال  

 الجنوبية انيار النبونج كارنج المجتمع اإلسالم بمعهد تلخيص النتائج تالميذ الصف السابع 

7112\7112 لعامالدراسي  

 الرقم نتائج تقرير تردد تقديم

12,41% < 56 ناجح 4   1 

27,51% > 56 غير ناجح 11   7 

111 %  2 الجملة   

  

واستنادا إىل اجلدول أعاله, فإن قيمة مهارة القراءة يف مواضيع قراءة الطالب يف ادلدرس  

قيمة  طالب الذين حيصلون على 4التالميذة فقط  23اإلعدادية السابعة منخفضة جدا, من 

% غري كاملة. وىذا يشري إيل أن ىناك مشكلة يف 82,60طالب اخرين  19% كاملة بينما 17,40

 عملية التعليم رؤية ىذه الشروط سيكون افضل إذا أعطيت طريقة التعليم.

ىذه الشروط سيكون أفضل إذا أعطيت طريقة التعليم واالبتكار من أساليب التعليم األخرى رؤية 

اإلنتقائية. انطالقا من مشكلة طريقة التعليم ادلستخدمة يف ادلدرسة اإلعدادية, أراد مثل ىذه الطريقة 

ترقية مهارة القراءة  الباحث اقرتاح طريقة اإلنتقائية لتطبيقها يف ادلدرسة, لذلك استغراق الباحث عنوان "

 ".نيار المبونج اجلنوبيةمي كارنج ااجملتمع اإلسال مبعهد  بعالسالتالميذ الصف ةبتطبيق الطريقة اإلنتقائي
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 مشكالت البحث . ب

استنادا إىل اخللفية أعاله, فمشكلة البحث ذلذ البحث كما يلي : "ىل مهارة القراءة ميكن أن  

 اجملتمع اإلسالمي كارنج انيار المبونج اجلنوبية مبعهد الطريقة اإلنتقائية يف الصف السابع يرّقي بتطبيق 

  ؟"2017/2018سنة الدراسية 

 منافعهاف البحث و اهداج.  

  هدف البحث. 1

وقفا مبشكلة البحث, ىدف البحث ذلذ البحث العلمي ىو دلعرفة ىل بتطبيق الطريقة اإلنتقائية ميكن أن 

 اجملتمع اإلسالمي كارنج انيار دلبونج اجلنوبية. مبعهد يرّقي مهارة القراءة لتالميذة الصف السابع 

  . منافع البحث2

 يرجي أن ينفع ىذا البحث كما يلي :  منافع ىذا البحث

  أ.( نظريا

 ليكون ىذا البحث سهما علّميا خلزنة العلوم اللغوية و على وجو خاّص يف اللغة العربية  
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 ب.( تطبيقيا 

 .( للتالميذ : يرجو أن يكون ىذا البحث كالدافع لرتقية مهارة القراءة التالميذة.1

 لتوفري الطريقة ادلالئمة ألىداف التعليم ادلوجودة..( للمدرس: يرجو أن يكون ىذا البحث 2

كارنج .( ادلدرسة اجملتمع اإلسالمي : يرجو أن يكون ىذا البحث كمساعدة اجملتمع اإلسالمي  3

 .انيار دلبونج اجلنوبية

.( الباحث : ميكن أن توّسع الفكرة و التجربية للباحث يف عملية تعليم اللغة العربية, خاصة 4

 ة مهارة القراءة.  يف رلال ترقي
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 الثاني الباب

 األساس النظري

 مهارة القراءة . أ

 مفهوم مهارة القراءة .1

ادلهارة  .ادلهارة ىي التمكن من اصلاز مهمة بكيفية زلددة وبدقة متناىية، وسرعة يف التنفيذ

 skill.يف القاموس اإلصليلزية سواء مبعن 

A skill is the ability to carry out a task with pre-determined results often 

within a given amount of time, energy, or both. Skills can often be divided into 

domain-general and domain-specific skills.  

ادلهارة يف السؤال ىناىو القدرة على استخدام احلس السليم، الفكر واألفكار  

أكثر وضوحًا إلنتاج قيمة.بينما القراءة  واإلبداع يف العمل، وتغيَت أو جعل األمور أصبحت

أن: قراءة الًتميز ىو عملية العودة وقراءة كلمة مرور,  يقولAndersonفهم وفقا للخرباء مثل 

وخالفا لتحدث وكتابة يتضمن ترميز جانبا من قراءة كلمة ادلرور ربط الكلمة ادلكتوبة مبعٌت 
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القراءة فهم حسب 1ىل أصوات ذات معن.اللغة ادلنطوقة ويشمل ذلك تغيَت الكتابة/العفن إ

Anderson يساوي تقريبا إىلNuttal أوضح أن القراءة ديكن أن يعٍت واحد أو أكثر من عدد

من األنشطة: ترميز، ترمجة، حتديد، خطاب، تنطق، فهم، أعطيك رد فعل، يعطي ادلعٍت 

من التفكَت أمناط، قراءة كالتفكَت يف العمليات، وترشيد عملية دلا يقرأ، حيتوي على منط 

والقواعد والقوانُت، والتحليل، وكنتيجة لذلك، حل ادلشكلة، وليس رلرد األخذ بصيغة أو رمز 

 2.مكتوب وفهم معناىا.

يف مهارة القراءة ىناك جانبان الذي أصبح النقطة ادلركزية للحصول على أول أن تعرف الرموز 

 3ادلكتوبة، وعلى حد سواء يف فهم زلتوى الكتابة.

مفتاح التقدم احلضاري يف كل يف اللغة العربية يطلق عليو قرا ومجعها القراءة القراءةوىو  

أبناء األمة, على القراءة, يف اجملاالت ادلختلفة, ينهض هبا يف  فإقبالأمة من أمم العامل, 

القراءة ىي امر مهم يف بناء شخصية الشخص  Sulthan Syahrilقال 4ميادين العلوم والفنون.

                                                             
 

1
Desna Rosyana, https://repository.upi.edu , Penerapan Strategi Drta (Directed Reading 

Activity)Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa, diakses pada tanggal 06 

januari 2017, pukul 00.23 

 
2
 Erlina, PeningkatanKemahiranMembaca IntensifMelalui  SQ4-R, ejournal.radenintan.ac.id 

diakses pada tanggal 09 januari 2018, pukul 20.00  

 
3
Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif  (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),  

h.191 
 

4
 Tanpa nama, Ath-Thorqu Al-Khossoh Fii Tadris Al-Lughoh Al-‘Arobiyah, Ma‟ahid 

Mu‟amaat Tahun Diterbitkan, h.37 
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 5و ديكن للشخص أن يزيد ادلعرفة واخلربة باالقراءة أيضا.

وأوضح ىودجسون أن القراءة ىي عملية يتم االضطالع فضال عن ادلستخدمة من قبل 

  .القارئ للحصول على الرسالة اليت نقلها صاحب البالغ بواسطة الكلمات وكتابة اللغة

 سوف و حملة، يف مرئياً  سيكون وحدة تشكل اليت الكلمات من مجوعة أًل تتطلب عملية

 الصرحية الرسائل اشتعلت على لناحلصول ذلك، يتحقق مل إذا.  منفردة الكلمات معٌت تعرف

  .صحيح بشكل القراءة عملية تتم ال و يفهم، أو الضمنية و

FinochiaroوBonomono يفTarigan يوضح أن القراءةbringing  meaning  to  and  getting  

meaning  from printed ow written material, نتف، فضال عن فهم ادلعٍت أو ادلعاين الواردة

 .يف ادلواد ادلكتوبة

من التعريف الذي قد عرضت أعاله ديكن استخالص االستنتاج بأن الفهم القراءة ىي عملية  

 :من مهارات قراءة أثناء الكتابة كتابة إىل احلصول على رسالة أو معٌت

                                                             
5
Sulthan Syahril, Tharaiq Tadris Lughotul ‘Arobiyahbaina Nadzariyah Wa Tatbiq, ( Fakultas 

Tarbiyah: IAIN Bandar Lampung, 2007), h.10 
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ل القراءة أو استقالب مهارة القراءة ىي القدرة على التعريف و فهم ما ىو مكتوب من خال

مهارة ادلعرفة وفهم مهتوى الشيئ  مهارة القراءة ىي Acep Hermawanوان رأي  يف الكبد.

 6ادلكتوب بيلفظ اويهضم يف القلوب.

 القراءة مهارات االهداف .2

. :ىو مهاراتالقراءةاالىدافAndersonوفقا
7 

 أو األحرف، اسطة ابو تنفيذه مت اليت االخًتاعات من تعرف أو على العثور أو قراءة -

 الوقائع تفاصيل

 (reading for main ideas)الرئيسية األفكار على للحصول القراءة -

 (reading for sequence or organization)الرئيسية األفكار على للحصول القراءة -

 (reading  for inference) لقراءة لالستدل قراءة -

 (reading to classify)القراءة لتصنيف -

 (reading to evaluate)القراءة لتقييم -

                                                             
6
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (PT Remaja Rosda Karya: 

Bandung, 2011), h. 143 

 
7
Hendry Guntur Tarigan, Memabaca  Sebagai Keterampilan Berbahasa, (CV. Angkasa 

 Bandung, Edisi Revisi, Tahun 2008)h.  
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 .(reading to compare or contrast)قراءة دلقارنة والنزاع- -

حيدث عندما يكون ف القراءة عند علي اخلويل ىو لعبادة اهلل على األحيان كما اىدأواما 

 8.مث للبحوث, للتلخيص, للمعلومات و لإلمتحان الشخص يقرأ ايات من القرأن الكرمي

 انواع القراءه .3

 9تنقسم القراءة من حيث األداء إىل : قراءة صامتة, وقراءة جهرية.

قراءة جتريدت من الصوت, وحتريك اللسان والشفاة واعتمدت كل اعتماد  القراءة الصامتة

على حل الرموز ادلكتوبة, وإدراك مدلوالت الكلمات, وفهم ادلعاين يف دقة وسهولة, فهي 

عملية فكرية, وحركات ذىنية, وحركات ذىنية, دتتاز بالسرعة وتعتمد على العُت فقط, دون 

 صوت والجهر والسمس, بل والحتريك شفة او غَتىا و قد عرفت باالقراءة حيث ال

 10لسان.

                                                             
 

8
 Skripsi Fatma Hayati, Tathbiq Thoriqoh Al-Qiroah Litadris Muthola’ah Lada Tholibaat 

Shoffus Tsanni Bima’had Madinah Littarbiyah Islamiyah Karya tani Labuhan Maringgai Lampung 

Assyarqiyah, h.30 

 
9
Ali Ahmad Madkur, Tadris Funun Al-Lughoh Al-‘Arobiyah, (Darus Syawafi, Riyadh : 1991), 

h. 139 

 
10

Torqu Khosoh FiiTadris Al-Lughoh Al-‘Arobiyah, Ma‟ahid Mu‟alamaat Assoufus Tsani , 

(1993), h.46 

http://www.saifnajran.com/showthread.php?t=24548
http://www.saifnajran.com/showthread.php?t=24548
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, ىذه القراءة إمنا تقوم على رفع الصوت, وحتريك اللسان والشفتُت, القراءة القراءة الجهرية

بعد تقع العُت على الرموز ادلكتوبة, فحُت يتعرف البصر ىذه الرموز, تسرع مدلوالهتا 

والشفتان, فينطق الكلمات و جيهرهبا. وىنا  ومعانيها إىل ادراكات العقلية, ويتحرك اللسان,

 11تتم عمليتان : فهم وإدراك للمعاين, ونطق كلمات وجهرهبا.

 

 انواع ومهارات القراءه .4

سلتلفو انقل لكم بعض مهارات وانواع القراءه وقد تتكرر انواع القراءه بشروحات 

ومتقارهبولكن االطالع عليها وعرفتها جيعلك قارئ شليز وبارع يف انتقاء ماتريد ومىت تستخدم  

  كل مهاره

 

  :القراءة السريعة .أ

منارسها عندما تكون ادلادة ال تتطلب الًتكيز الدقيق بل يكون اذلدف ىو الفهم  

رواية للتسلية حيث يكفي الفهم العام، مثل قراءة مقالة أو خربا يف صحيفة، أو عند قراءة 

                                                             
11

Ibid., h. 50 

http://www.saifnajran.com/showthread.php?t=24548
http://www.saifnajran.com/showthread.php?t=24548
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كلمة يف الدقيقة مع   600إىل  400العام لسياق األحداث. يؤدي ادلران فيها إىل قراءة 

  .حتقيق مستوى مقبول من الفهم

  :القراءة الفاعلةب. 

تتمثل يف الًتابط بُت االستيعاب اجليد والسرعة يف القراءة. فالقراءة السريعة دون  

وتقاس فاعلية القراءة مبدى  . فاعلة وال البطيةة دون استيعاب معقولاستيعاب كاف ال تعترب

الفهم احلاصل بالنسبة للوقت ادلستغرق يف القراءة. القراءة السريعة الفاعلة ىي القراءة الفاسمة 

  :والواعية. ولتحقيق قراءة فاعلة يتوجب التايل

  .حدد ىدف القراءة -

 .كحدد ادلادة القرائية اليت حتقق ىدف -

   .قرر نوع ومستوى القراءة الذي يتماشى مع اذلدف-
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  :القراءة االنتقائيةج.

دير القارئ خالذلا فوق صفحات ادلادة وبُت سطورىا كما يتنقل ادلتسوق بُت احملالت  

التجارية وبيده قائمة مبا يريد فال يتوقف أو يدخل سوى عند تلك اليت فيها حاجاتو. 

   :االنتقائية ديكن اتباع التايلولتحقيق القراءة 

  .تفحص عنوان الكتاب -

  .اقرأ ملخصا عنو يف ادلقدمة أو الغالف اخلارجي -

   .الق نظرة على الفهرس واخًت ما يناسبك -

  :القراءة الناقدةد.

قراءة مركزة يهتم القارئ فيها بتقومي ما يقرأ من حيث ادلستوى أو السياق ادلنطقي أو مستوى 

. وليس ادلقصود تصيد األخطاء بل الوقوف على نقاط القوة والضعف يف ضوء معايَت النوعية

   .زلددة. وتتطلب قراءة النص أكثر من مرة

  :القراءة المسحية / االستطالعيةهـ. 

هتدف إىل استطالع ادلادة القرائية لتحديد األجزاء ادلرتبطة منها بأىدافك، أو استكشاف 

    .األسلوب األنسب للتعامل مع ادلادة نوع وطبيعة ادلادة لتحديد
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  .: تستخدم للحصول على ادلعٌت أو الفكرة العامة للمادةالقراءة التصفحية / العابرةو. 

: تستخدم للبحث عن معلومات ىامة ضلتاجها كالبحث القراءة التصفحية / السابرةز. 

اعدة وجتاىل كل ما عن تاريخ معُت أو رقم صفحة زلددة أو كلمة أو عبارة مفتاحية أو ق

 .عدا ذلك

 مراحل تعليم القرائة .5

يعمل القراءة داخل الفصل وخارجو ستخذ مراحل كمستوى يف ترّبي التالميذ لتمهرون يف 

 القراءة. وأماادلراحل ادلتخذة ىيكماتلي :

ادلرحلة األوىل, يطلب على التالميذ قرأة ادلادة اليت قد تعلمهوىا ونطقهاباجليدة   . أ

 أو ادلادة اليت ديكن أن حيفظوىا وينبغي أن يعرفهو بصور يف ىذه ادلرحلة.

ادلرحلة الثانية, ادلدرس أو رلموعة مدرس اللغة األجنبية يف ادلدرسة بإن يألف   . ب

ىل مسألة احلوار أو الفقرة ادلتنوعة اليت الكلمات والًتاكيب للكلمة ادلعروف إ

 يشتمل عناصر العادة ذلم.

ادلرحلة الثالثة, يبدأ التالميذ قراءة ادلادة حتتوي على الكلمات والًتكيب الذي غَت  . ت

 مألوف أو مل تستطيعوىا.
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ادلرحلة الرابعة, بعض ادلتخصصُت يف رلال القراءة يقًتح استخدام النصوص  . ث

 ت ادلواد القراءة.األدب البسطة أو اجملال

 12ادلرحلة اخلامسة, مواد القراءة غَت زلدد وما ىي الكتب اليت مفتوحة للتالميذ. . ج

 

 مؤشرات مهارة القراءة .6

 كمايلي :  Abdul Wahab Rosyidiالبد أن يكون التالميذ ماىرا يف القراءة كما بُتي 

 والصوت.ادلهارة على دتييز احلروف ومهارة بأن يعرف العالقة بُت الرمز  .1

 ادلهارة على معرفة الكلمة إما يف اجلملة أم ال. .2

 يفهم معٌت الكلمة مناسبة على السياق. .3

 يفهم معٌت ظهَتا الكلمة. .4

 يعرف العالقة ادلنطقية واستخدام حرف العطف يف اجلملة. .5

 يلخص زلتوى اخلطاب بادلصيب. .6

 القراءة النقدية  .7

                                                             
12

Hendry Guntur Tarigan, Memabaca  Sebagai Keterampilan Berbahasa, (Bandung : 

Angkasa, 1990), h. 17-18 
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 يفهم منهج ألسلوب الكتابة .8

 أو الضمنية مناسبة أمل ادلؤلف جيد ادلعلومات الصرحية .9

 القراءة السريعة .10

 الدقة والطالقة يف القراءة .11

 يثبت ادلوضوع أو عنوان القراءة  .12

  13جيد على الفكرة الرئيسية وادلساعدة. .13

 

 ىي : Syaiful Anwarوأما مهارة القراءة ل  

 يقدر التلميذ قراءة النص العربية بالقراءة اجليدة. .1

 يقدر التلميذ بأن يفهم القراءة صحيحة  .2

 يقدر التلميذ على ترمجة القراءة صحيحة .3

 14نفسها. يعريف التالميذ على زلل كل الكلمة و يستطيع أن يقصي التكرار باللغة  .4

 

                                                             
13

Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : UIN Malang Press 

2009), h. 72 
14

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

2011), h.162  
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 : Ahmad Fuad Effendiواما مهارة القراءة ل  

 اخلرى.حيفظ على دقة الصوت العربية إما من ناحية ادلخرج وصفات الصوت   .1

 اإليقاع السليم والتعبَت على الذي يصف شعور ادلؤلف .2

 الطالقة و ليس مكررا ومررا .3

 15يهتم عالمة الًتقية. .4

ومن األراء ادلذكورة السابقة, يكون التلميذ ماىرا إذا قدر التلميذ بانيحفظ على دقة  

تعبَت الصوت العربية إما من ناحية ادلخروج وصفات الصوت األخرى و إيقاع السليم وال

 الذي يصف شعور ادلؤلف و الطالقة و ليس مكررا و مرارا ويهتم عالمة الًتقيم.

بناء على األراء ادلذكورة, يكون التلميذ ماىرا إذا تقدير التالميذ بأنيحفظ على دقة الصوت 

العربية إما من ناحية ادلخرج وصفات الصوت األخرى و إيقاع السليم و التبَت الذي يصف 

  و غَت ذلك.شعور ادلؤلف 

مشكالت تعليم مهارة القراءة و طرق عالجها أو اخلطاب, والعنصر الثاين يتعلق  

بادلرافق و ادلدرس و منوذج التعلم و غَته. طرق عالج مصاّب صعوبة القراءة على ادلدريس 

                                                             
 

15
Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang : Misykat, 2005), 

h.169 
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الصرب من أجل مساعدة الطفل, وأول خطواة يف العالج ىي معرفة السبب و راء عدم قدرة 

لقراءة. إشعار الطفل بأسميتو و عدم تأخريه عن زمالئو, بل على العكس زلاولة الطفل على ا

تشجيعو يف طرح ما يشاء من األسةلة و ترك باب احلوار مفتوحا أمامو. وضح اخلطط 

ادلناسبة يف كيفية التعامل مع ىذه النوعية, حيث إنيو قد حيتاج إىل ألوان زلدودة أو تقريب 

ألىل زلاولة توفَت كل ما يلزم الطفل من أجل مساعدة على اللوح منو, كما جيب على ا

 16القراءة. إعطاء الطفل درسا إضافة من أجل زيادة قدرتو على القراءة.

 ادلشكالت يف القراءة اليت يشعر هبل التالميذ يف تعليم ادلطالعة تؤثر يف عوامل كثَتة. 

ءة لغوية القارئ العامل الدخيلي )اصلو من نفس القارء( وىو يشمل حيازاة كفا .1

 وفائدة وحثو و مهارة قراءتو.

 العامل اخلارجي )اصلو من خارج القارئ( ينقسم إىل قسمُت وسما .2

 عناصر من داخل القراءة  -

 عناصر من خارج بيعة القراءة.  -

 العناصر األول يتعلق بالوضوح ونظام النص.

                                                             
16

Skripsi Fatma Hayati, Loc.Cit., h. 33  
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 الطريقة اإلنتقائية .7

 . الخلفية1

أن الطريقة ىي ركن ىام من أركان حسن التدريس ,فاالطريقة الناجحة ىي الىت 

تؤدي الغاية ىف أقل وقت وأيسر جهد يبذلو ادلعلم وادلتعلم وىي الىت تثَت إىتمام التالميذ 

وميوذلم. وحتفزىم على العمل اإلجياّب والشاط الذايت وادلشاركة والفعالة ىف الدرس. وىي الىت 

فكَت احلر والكم ادلستقل والطريقة الناجحة أيضا ىي الطريقة ادلرنة ادلنوعة تشجع  على الت

فتسَت تارة يف شكل مناقشة وتارة يف صورة تعيينات وتارة مشكالت وىكذا, وذلك ألن 

استمرارا طريقة شكلية عقيمة, وىكذا يسبب السأمة وادللل للتالميذ, لذا كان المندوحة عن 

حد وىف ادلادة الواحدة بل يف ادلوضوع الواحد لتتالءم مع تنوع الطريقة ىف الصف الوا

الضروف الىت تناسبها. اذ لكل طريقة من طرائق تعليم اللغات مزايا وعيوب, وعلى ادلدرس 

أن يقوم بدراسة تلك طرائق والتمعين فيها واختيار مايناسب ادلوقف التعليمي الذي جيد 

ىي النظام الذي يسَت ادلدرس يف  Mahmud Yunusادلراد بطريقة التدريس لرأى  .نفسو فيو 

 17القاء درسو ليتصل ادلعلومات إىل أذىاة التالميذ بشكل يتحسن أغراض الًتبية.

                                                             
 

17
Mahmud Qodri, “Thorqu Tadris Al-Lughoh Al-„Arobiyah (Albahsu „An Anwa‟un At-

Thorqu Wa Asas Najahaha)” , Jurnal Al-Baro’ah Vol.4 Tahun 2004, h. 24 
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تري ىذه الطريقة ان ادلدرس حريىف إتباع الطريقة الىت تالئم طالبو فلو احلقفى 

يراسمناسبا للموقف استخدام ىذه الطريقة, أو تلك كما أمنن حقو أن يتخَت من األساليب,ما 

التعلمي,فهو قد يتبع أسلوبا من أساليب طريقة القواعد و لًتمجة عند تعليم مهارة من 

 ادلهارات اللغة مث خيتار أسلوبا من أساليب الطريقة السمعية الشفهية يف موقف اخر.

 وقد نبعت فلسفة ىذه الطريقة مثالية ختلو من القصور, وطرائق التعليم تتكامل

والتتعارض وليس ىناك طريقةتناسب مجبع األىداق والطالب وادلدرسُت والربامج. يمابينهاف

 18وتأيت الطريقة االنتقائية ردا على الطرق الثالثة السابقة.

 واالفًتضات الكامنةوراء  ىذه الطريقة بإجياز ىي: 

 .يةكل طريقة يف التدريس ذلا زلاسنها وديكن االستفادة منها يف تدريس اللغة األجنب   (1

ال توجد طريقة مثالية دتاما أوخاصة دتاما ولكل طريقة مزايا وعيوب وحجج ذلا وحجج    (2

 .عليها

من ادلمكن النظر إىل الطرق الثالث السابقة على اساس أن بعضها يكمل البعض االخر    (3

بدال من النظر إليها عال أساس أهنا متعارضة أومتناقضة وبعبارة أخرى,من ادلمكن 

                                                             
 

18
 . „Abdur Rohman Bin Ibrohim Alfauzan, (Durusut Daurot At-Tadribiyah Limu’allimi Al-

Lughoh Al-‘Arobiyah Lighoiru An-Nathiqin Biha, Al-„Abiyah Liljam‟u : 2003 ), h.29 
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ىل طرق الثالث على أهنا متكاملة بدال من كوهنا متعارضة أومتنافسة النظر إ

 .أومتناقضة

التوجد طريقة تدريس واحدة تناسب مجيع األىداف ومجيع الطالب ومجيع ادلعلمُت    (4

 ومجيع أنواع برامج تدريس اللغات األجنبية

لطريقة تدريس معينة ادلهم يف التدريس ىو الًتكيز على ادلتعلم وحاجاتو,وليس الوالء    (5

 على حساب حاجات ادلتعلم

على ادلعلم أن يشعر أنو حري ىف استخدام األساليب الىت تناسب طالبو بغضي النظر عن    (6

انتماء األساليب لطرق تدريس سلتلفة.إذ من ادلمكن أن خيتار ادلعلم من كل طريقة 

ف التعليمي الذي االسلوب او اال ساليب الىت تناسب حاجات طالبو وتناسب ادلوق

 19.جيد ادلعلم نفسو فيو

يف ادلمارسة العملية ديكن تطبيق ىذا الطريقة اإلنتقائية يف موقف التدريس امام الفصول 

 20الدراسية, مع إعداد جيد واإلخالص يف شلارسة ىذه الطريقة.

 

 
                                                             

19
 Muhammad „Ali Al-Khouli, Asalibu Tadrisi Al-Lughotil Arrobiyah, (Riyadh : Darul Ulum, 

1998), h. 25-26 

 
20

Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora, 2009) h. 111 
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 . خصائص الطريقة اإلنتقائية2

الطريق األخرى. لتحديد خصائص اخلصائص ىذه الطريقة ذلا خصائصها, واليت ختتلف عن 

تأخذ ميزة كلها وجدت يف غَتىا من األساليب اليت مت وصفها يف  طريقة اإلنتقائية ىو انو ال

وقت مبكر.مثالامتياز من الطريقة القوائدوالًتمجة و لطريقة ادلباشرة اجلنب الثاين شليز ىذا 

الشفوية وكذلك الطريقة السلوب ىومن األولويات, باإلضافة إىل شرف الطريقة الشمعية 

 21األخرى. االمتيازات متكاملة ليتم تنفيذىا يف تدريس اللغة العربية.

 . تحليل نقدي3

بعض ادلود اليت حتتاج إىل التحليل والنقد فيما يتعلق بعملية التعليم العربية من خالل ىذه 

 الطريقة ادلختلطة ىي كما يلي.

 ىذه الطريقة ادلختلطة لن تكون قصوى, إذا قدمها معلم غَت مهٍت.  .1

ىذا األسلوب سوف حيدس عدم اليقُت, إذا قدم من قبل ادلعلمُت الذين ليس لديهم  .2

 منوذج واالبتكار ادلنهجي 

                                                             
21

 Zulhanan, Op.Cit, h. 54 
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فكرة خلط جوانب القوة ادلوجودة يف طريقة أخرديكن القيام بو واجهات متقطعة,  .3

 22دم التوافق.وإالسيكون ىناك تناقضات وع

 "طريقةاالنتقائي" الخطوات .4

 صاحل من االستفادة ىي األجنبية اللغات تدريس يف األساليب بُت اجلمع استخدام 

 معلم يعٍت ادلثال سبيل على.  الطرق بعض يف النقص على للتغلب معينة أساليب

 يتم القراءات النصوصو فهم على القدرة نفسو الوقت يف الكالم على القدرة لتدريب

 مينجكوالبوراسيكان أسلوب مع األسلوب توجيو ديكن أنو مث النحوية، القواعد تعيُت

 .القراءة أسلوب إىل باإلضافة القواعد وترمجة

 اللغة أو األجنبية اللغة تدريس يف اليومية الطالب لغة استخدام حترمي مباشرة طريقة 

 لنظر با و. الطالب يوم – اليوم من اللغة إىل للًتمجة كمقدمة األنشطة و الدروس األم

 لعدم النجاح، مع تتداخل أن ديكن الًتمجة و اليومية اللغة استخدام األسلوب، ىذا إىل

 .مباشرة علم أنو األجنبية اللغات استخدام على الطالب تعليم

                                                             
 

22
Ibid, h.56 
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 ادلثال، سبيل على.  مرنة األسلوب ىذا الستخدام استخدامها ديكن اليت اخلطوات

 :اختذت اليت اخلطوات

 .أخرى أساليب عن فضال مقدمة،.1

 ىذه وقدم. وتكرارا مرارا اليومية األنشطة معموضوع القصَت، احلوار يف ادلواد ىذه تعطي.2

 .دراماتيساسياتو - مسرحو صور جديلة، احلركات،وجديلة أواًلمع ادلوادشفويا

 تقدمي يتم الذي احلوار مربع دياوج حتاكي احلوار أن االستماع انضباط إىل توجو الطالب.3

 .ناعمة ىتصبح حت

 .لتناوب با األصدقاء مع احلوار أن الفةتُت طالب تطبيق.5

 ادلتعلقة ادلواضيع قراءة نصاً  تعطي مث دراستها، مت اليت احلوار مربعات تنفيذ بسالسة بعد. 6

 يف الطالب يتبعها و قراءة لكيفية جيدا مثاالً  يعطي ادلعلم ذلك على عالوة و باحلوار،

 .تكرارا و ،مرارا صحيح بشكل

 ،أوالصور حركة أو جديلة، مع األوىل ينوضعو، ادلعلم صعبة، مفردات ىناك يكن مل إذا. 7

 .شعبية مناقشة ادلعلم يًتجم مجيع، إينيي مع ادلمكن غَت من كان إذا  .،أوغَتىا
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 .للذوق مناقشة مث من و النص قراءة يف اذلامة ذلياكل بعضا يدخل ادلعلم. 8

 .احملتويات مناقشة مث. قراءات لو الطالب-ادلعلم وصرح. 9

 حول سؤال استفسارات شكل يف هنائي وتقييم ضرورية، كانت إذا اخلتام، يف و. 10

 وفق رلموعات، أو فردية تكون أن ديكن التنفيذ.  نوقشت قد اليت القراءات من احملتوى

 23.ادلنزل يف بو القيام جيب ما مهمة يكون أن معلم كنشل إذا .الظروف و اللحالة

 المزايا والعيوب. 5

 الزيادةفيأسلوبانتقائي-1

 ىذه الطريقة أكثر من أساليب تنويعا. . أ

 24قدرة الطالب النظر بصورة أكثر توازناً..ب

 نقص يف األسلوب االنتقائي-2

 ختصيص الوقت، والرغبة من ادلعلمُت والطالب ينبغي أن خيطط ذلا بشكل جيد  أ.

                                                             
 

23
 Ulin Nuha, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Yogyakarta: Diva Press, 2012) 

h.198-199 

 
24

 Ahmad Rifa‟i, “Implementasi Thariqoh Al-Intiqoiyah Pada Pembelajaran Bahasa Arab di 

MTSN Kediri 1” ,Jurnal Realita, Vol.13 No. 2( Juli 2015), h. 166 
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ليس كل ادلعلمُت استخدام ىذا األسلوب. بسبب استخدام ىذا األسلوب   ب.

   بالطاقة معلم وتنوعاً.ويطالب  

استغرق وقتًا طوياًل بادلقارنة مع استخدام أساليب أخرى. عندما يكون الوقت  ت.

 25لدروس يف اللغة العربية زلدودة نسبيا، باستثناء بعض ادلدارس. 

 األسلوب ىذا كان إذا تَتليات، مزيج سوف الطاقة شركات أسلوب Zulhanan وفقا 

 تعلم االبتكار و اليورانيوم بتخصيب القيام يف كافية ادلرّب االحًتاف قبل من معتمد

 بدالً . مهنية بطريقة حقيق ت متزايدة حادة جوانب جيرب سوف األسلوب ىذا مث أساليب،

 تطوير يف ادلهنية ادلربُت من ادلنهجية الكفاءة دلتدعمها إذا األسلوب، ىذا ضعف ذلك من

 .جذوره غيض متزايدة أساليب سلتلطة ىذا اليبدو مث التعلم، من جو

 

 

 

 

                                                             
 

25
 Wa Muna, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 100 
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 الثالث الباب

 البحث اهجمن

ادلنهج ىو طريقة إجراء أو وسيلة دلعرفة شييء ما بطريقة تدرجيية و منهجية فادلنهج  

يعٍت الطريقة منهجية للعمل. يتم تعريف ادلنهج ىنا كوسيلة أو الفٍت الذي قام بإجراء عملية 

ادلنهج ىو طريقة فنية أو القيام بعملية البحث, بينما البحث ىو  Margonoووفقا 1البحث.

مجيع أنشطة البحث والتحقيق واحملاكمة, والتجريبة بطبيعة احلال يف حقل معُت, للحصول 

على احلقائق أو ادلبادئ هتدف اىل اكتساب فهم جديد, ورفع مستوى العلوم و 

 2التكنولوجيا.

يف نفس ادلعٍت مع ادلنهجية يعٍت إجراء ادلنهج ىو  Zakiah Daradjatوفقا  

كما عرفنا ادلنهج ىو رلموعة 3التحقيقات ادلنهجية و صياغة ادلناىج اليت تستخدم البحث. 

من القوانُت و التشريعات اليت تتبع للوصول إىل ىدف معلوم وىو لغة يعٍت الديدن و السنة. 

من القواعد العامة اليت حتكم و يف مناىج البحث يستخدم مفهوم منهج للداللة على طائفة 
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Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 24 
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S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 1 

 
3
Zakiah Daradjat, Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 1 



33 
 

يرى سوغيونو أن طريقة 4الطريق ادلؤدى إىل الكشف عن احلقيقة و الربىنة على صحتها.

البحث ىي طريقة علمية للحصول على البيانات بأىداف و منافع معينة تستخدم الباحثة 

 5طريقة البحث التجريبية ألن الباحثة ستبحث عن أثر ادلعاجلة ادلعنية.

 ثنوع البح .1

اما بانسبة للبحث الذي تستخدم الباحثة ىو البحث اإلجرائي للصف الدراسي  

التعاوين يعٍت نوع من اعمال البحث اليت قامت بو الباحثة كاادلعلم و الباحثة يف صّفها, مع 

األخرين عن الطريق التخطيط, و تنفيذ, والتفكَت حنو اإلجراءات تعاونيا و تشاركيا و يهدف 

ترقية النوعية عملية التعليم يف الصفوف الدراسية من خالل إجراء ) العالج( إىل حتسُت أو 

البحث اإلجرائي مقدم ألول مرة من علماء النفس االجتماعي أمريكي يدعى  6يف الدورة.

 Robbin. الفكرة األساسية للوين اليت طورت خبرباء اخرين مثل1946كورت لوين يف عام 

Mc Taggart, Dave Ebbut, S.Kemmis, John Elliot , و ىلم جرا. البحث اإلجراء
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Abdurrohman Ahmad Usman, Al-Bahsun Al-Ilmi Wa Torqu Kitabah Arrosail Al-Jami’iyah, 
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5
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Cet.21, 2014), h. 2 

 
6
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يف اندونيسيا مؤخرا و أصبح معروفا يف أواخرا الثمانينات. ولذلك, حىت األن و جوده  

 7كواحد من انواع البحوث غالبا يكون يف مناقشة إذا كان ادلقًتنة مع درجتو العلمي.

ع مدرس اللغة العربية ىذا البحث اإلجرائي بنوع التعاوين قام الباحث بالتعاون م يف 

بادلدرسة اجملتمع اإلسالمي المبوج اجلنوبية يدور الباحثة كالباحثة  و مدرس للغة العربية 

بصفة كاادلراقب. ادلقصود أن ادلعلم ديكن أن تشارك بنشاط و تشاركي يف البحث حيث أن 

مّث  ادلعلم ال يصبح فقط مضوعا للبحث و لكن ديكن أيضا أن يعيش ادلشاكل ادلبحوثة

حاول عن علم و تطوير القدرة على حل ادلشاكل و مّث بعناية مراقبة تنفيذه لقياس درجة 

 النجاح للتعليم.

 أما بالنسبة للغرضمن البحث اإلجرائي للصف الدراسي ىو كما يلى : 

اإلصالح و حتسُت جودة احملتوى, و ادلدخالت, و العماليات, و نتائج التعليم و التعلم  .1

 راسية, و ادلدرسة.يف الصفوف الد

مساعدة ادلعلم و غَتىم من ادلوظفي التعليم, دلعاجلة مسألة التعليم داخل و خارج  .2

 الصفوف الدراسية.
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 البحث عن اإلجابات علميا دلاذا ىذه ادلشاكل ديكن حلها عن الطريق العمل. .3

 حتسُت طابع االحًتاف كادلعلم. .4

حىت يكون التحسُت جودة أو نوعية  تنمية تطوير الثقافة األكادديية يف زليط ادلدرسة, .5

 8التعليم على أساس مستمر.

الصف السابع تالميذ يف ىذا البحث الذي يصبح موضوع البحث ىم الباحثة و  

تلميذ.يف البحث اإلجرائي  23بادلدرسة اجملتمع اإلسالمي المبوج اجلنوبية الذي يصل إىل 

 وي التايل :ىناك العديد من اخلصائص اليت جيب أن تتحقق على النح

 موجهة على مشكلة الوظيفة )ادلشكلة   .1

 موجهة على حل ادلشاكل )تركز على حل ادلشكلة(. .2

 موجهة على التحسُت )ادلوجهة يف حتسُت النوعي( .3

 دوري )دورة( .4

 موجهة على العمل .5

 دراسات االثار ادلًتتبة للقانون .6

                                                             
 8Iskandar, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta, GP Press Group, 2012), h. 33 
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 تفاصيل السابقة  .7

 التشاركية )التعاونية( .8

 الذين يقوم باتفكَت.كون الباحث كادلمارس  .9

القيام بسلسلة من اخلطوات مع بعض الدورات فيها دورة واحدة تتأليف منادلراحل  .11

يف  9يعٍت التخطيط و اإلجراء و ادلالحظة و التفكَت و تكرير الحقا يف عدة الدورات.

 ىذا ىذا البحث يستخدم الباحث منوذج كيميس و تاغارت ما ىو موضح فيما يلي :

 
 1الصورة 

 دورة البحث اإلجرائي للصف الدرسي

                                                             
 9Kunandar, Op.Cit., h.58-63 
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اإلجراءات اليت يتم تطبيقها يف البحث اإلجرائي كما ىو موضح يف اذليكل البياين  

مراحل. يف تفصيل مراحل البحث, إىل و ىي التخطيط و التنفيذ او  4أعاله يتكون من 

 اإلجراء و ادلالحظة و التفكَت. 

 الدورة األولى

 التخطيط  .1

 اإلجرائي حتتوي على :التخطيط يف البحث 

 حتديد ادلنهج التعليمي ادلستخدم .( أ

 كتابة خطة التنفيذ التعليمي باستخدام الطريقة اإلنتقائية  .( ب

 إعداد و سائل اإلعالم ىي لتنفيذ البحث اإلجرائي للصف الدراسي .( ت

 إعداد دليل ادلالحظة ادلستخدم لدورة البحث اإلجرائي للصف الدرسي .( ث

 التعليمي.إعداد أدوات التقييم  .( ج
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 التنفيذ  .2

تنفيذ اإلجراءات و ىو تنفيذ التعليم يف الصف الدراسي ~~ ادلعلم باستخدام  

اجلهزة اليت مت ختطيطها. قامت الباحثة بتعليم اللغة العربية لًتقية استيعاف ادلفردات 

واصلت باستخدام الطريقة اإلنتقائية. اذا مل يتم احلصول إىل أىداف التعليم يف الدورة األوىل 

 يف الدورة القادمة.

 المالحظة .3

ادلالحظة أو ادلراقبة ىي إجراء ادلالحظة من الباحثة. يف مرحلة ادلالحظة اليت نفذت  

يف نفس الوقت مع تنفيذ اإلجراءات ادلتخذة, ادلالحظات للمدرس و التالميذ يف عملية 

ادلالحظة اليت مت احلصول عليها, التعليم باستخدام الطريقة اإلنتقائية استنادا إىل ورقة ادلراقبة. 

 تستخدم لتحسُت عملية التعليم من لتنفيذ اإلجراءات ادلصممة يف الدورة القادمة.

 التفكير .4

التفكَت ىو االقًتاحات من نتائج تقييم حتليل البيانات اليت نفذت كخطوة العمل  

 للدورة القادمة.
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 الدورة الثانية

عملية بالدورة األوىل ولكن ىي التصميم يف التخطيط للدورة الثانية ىو نفس ال 

 ادلصلح للدورة األوىل, و سلتلفا من حيث مواد.

 مصادر البيانات .2

 مدرس اللغة العربية كادلصادر األساسي ذلذ البحث. . أ

 تالمذ الصف السابع بادلدرسة اجملتمع اإلسالمي كارانج أنيار المبوج اجلنوبية. . ب

 طريقة جمع البيانات  .3

 المالحظة . أ

ديكن  تنفيذ ىذه 11ىي ادلراقبة و القيد ادلنظمة على ادلظاىر ادلبحوثة. ادلالحظة 

الطريقةباستخدام األسلوب و األداوة اخلاصة مثل الفارغة, القائمة ادلرجعية أو جدول 

استعدادىا ا من قبل استعدادىا من قبل.و عند رأي ار ان ادلالحظة ىي دراسة متأنية و 

دلعٌت يقوم  11عراض النفسية عن طريق ادلرقبة و التدوين.منهجية للظواىر اإلجتماعية و األ

الباحث كمالحظ وال يشًتك النشاط اليت يتم مالحظتها. تستخدم ىذه الطريقة حلصول 
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Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1989), h. 151 
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Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 

1983), h. 157 
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على البيانات عن نشاط ادلدرس يف عملية التدريس يف الفصول الدراسي لتقارن ىل يتم 

 تنفيذ ختطيط التدريس.

ادلالحظة ىي الطريقة مجع البيانات اليت يتم تنفيذىا  Burhan Bunginوأما عن  

بناء على االراء السابقة,  12البحث مع بيانات البحث من خالل ادلالحظة و ادلراقبة.

فستنبطت الباحثة أن ادلالحظة ىي طريقة مجع احلقائق على سبيل ادلراقبة ادلباشرة ادلباشرة 

 عن أحوال الشيء اليت يراد حبثها.

. ادلال حظة غَت ادلشًتكة.( 2) ادلالحظة ادلشًتكة, و.( 1نوعُت, مها : )وادلالحظة  

أما اسلوب ادلالحظة ادلستخدم لدى الباحث يف ىذا البحث ىو ادلالحظة غَت ادلشًتكة و 

ذلك على سبيل ادلالحظة حول جغرفية ادلدرسة اجملتمع األسالمي و الشخصية و اي شيئ 

 اخر.

 المقابلة . ب

Muhammad Musa dan Titi Nurfitri  يعطي تفسَتا دلفهوم ادلقابلة كأحد

أساليب مجع البيانات بادلقابالت, يعٍت احلصول على ادلعلومات عن طريق السؤال إىل 
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اّن الطريقة  Sugiyonoوفقا  13اجمليبُت مباشرة. و ىذه الطريقة ما يفعلو كثَت يف إندونيسيا.

كما تستخدم   14اورة مع ادلسؤول وجها بوجو.ادلقابلة ىي طريقة مجع احلقائق أو البيانات باحمل

ىذه الطريقة جلمع البيانات عن ادلشكالت ادلبحوثة, و تلك عن طريقة األنتقائية لًتقية مهارة 

القراءة و صعوبات الطالبات يف عمالّيتها و استخدمت ادلقابلة أيضا للحصول على 

انج أنيار المبونج اجلنوبية. يف معلومات حول التاريخ تأسيس بادلدرسة اجملتمع اإلسالمي كار 

ىذه احلالة قام الباحثة باستخدام ادلقابلة غَت ادلناظمة أي ادلقابلة احلرة, حيث يستخدم 

قام الباحث  15الباحثة ادلبادئ التوجيهية للمقابلة ادلرتيبة و ادلنظمة و كاملة جلمع البيانات.

يف وقت واحد عند ادلقابلة وفقا  باستخدام النقاط اذلامة فقطلتوجية ادلقابل, و سوف توضع

 للحالة.

 التوثيق . ت

التوثيق ىو طريقة مجع البيانات للتحليل و التفسَت دلا يف ادلاض من خالل ادلصدر  

الطريقة التوثيق ىي الطريقة لبحث احلقائق عن األحوال و احلقائق باستخدام 16ادلستند.
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النقوش, و جدول األعمال, وما مذكرات, والنسخة, و الكتب, واجلرائد, و اجملاّلت, و 

يتم استخدام ىذه الطريقة للحصول على البيانات حول ادلناىج و معايَت  17أشبو ذلك.

الكفاءة أساسية يف ادلنهج, و طريقة التعليم ادلعّلمة للتالميذ و خطة التنفيذ التدريس. فتكون 

 البيانات اليت مت احلصول عليها ديكن أن تساعد يف ىذ البحث.

 اراالختب . ث

, ىناك ثالثة أمور ىامة يف اإلحساس باالختبار. أوالً, ان اختبار أداة Linوفقا  

القياس. ثانيا, االختبار أداة لقياس عينة ادلعريفة أو قدرات الشخص. ثالثا, االختبار ىو 

أما 18تفسَت األرقام اليت مت احلصول عليها لتحديد كفاءة اجلودة للتالميذ يف حتقيق اذلدف.

بالنسبة لالختبار كما ديكن أن تصبح أداة البحث اإلجرائي ادلتباينة بنوعُت من ادلتعلقة 

.( االختبار التحرير. يف ىذه احلالة يوجو االختبار 2.( االختبار الشفاوي, 1اإلختبار :

لتالميذ الصف السابع بادلدرسة اجملتمع اإلسالمي المبوج اجلنوبية حنو األستنباط من النص. 

 ي استخدمو الباحثة ىو االختبار الشفوي و االختبار التحريري. و ىو اختبار الذ
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Misykat, 2012), h. 6 



43 
 

 طريقة تحليل البيانات  .4

حتليل البيانات ىو عملية إجياد و جتميع البيانات اليت مت احلصول عليها منادلالحظة  

فئات, و حيدد يف  ادليدانية, و ادلقابلة, و توثيق البيانات, عن طريق تنظيم البيانات إىل 

الوحدات, والقيام بالتجميع, و الًتمجة يف النمط, و االختبار اليت تعترب ىامة و اليت 

 ستبحث, فضال عن جعل االستنتاج حىت يسهل فهمها للنفس أو لالخرين. 

 تحديد البيانات . أ

بعد مجع كل البيانات ادلطلوبات يف البحث, مث اخلطواة التالية ىي حتليل البيانات.  

تم استخدام الباحث البيانات اليت مت مجعها حلل ادلشاكل, وتشَت إىل السياسية, و حتقيق سي

و البيانات اليت مجعها الباحثة يف ىذ البحث ىي البيانات ادلتعلقة بالًتقية 19ىدف معُت.

مهارة القراءة بتتبيق الطريقة اإلنتقائية لتاليذ الصف السابع بادلدرسة الثانوية احلكومية يف 

 د اجملتمع اإلسالمي كارنج انيار النبونج اجلنوبّية.معه
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  عرض البيانات . ب

بعد القيام جبمع احلقئق و البيانات مث خيطو الباحثة إىل تقدمي احلقائق و البيانات  

ادلوجودة بشكل النص أو التصوير من البيانات اليت مجعها الباحثة يف البحث حىت أصبحت 

 ادلوجودة يف البحث. البيانات قدرة على إجابة األسئلة

 تحقيق البيانات . ت

بعد القيام  21و اخلطواة الثالثة يف حتليل البيانات النوعية رسم اإلستنتاج او التحقيق. 

جبمع البيانات مّث تقدديها و اخَتا خيطو الباحث إىل أخذ األستنباطيمكن أن خيتصر التحقيق 

 بالبحث عن البيانات اجلديدة للتوصل إىل التفاق ادلتبادل أو األىداف ادلرجوة. 
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 الباب الرابع

 نتائج البحث و تحليل البيانات

 

الوصف العام المدرسة الثانوية اإلسالمية المتكاملة في معهد المجتمتع اإلسالمي    . أ

 كارانج انيار المبونج الجنوبية

المتكاملة في معهد المجتمع اإلسالمي كارانج ذاتية المدرسة الثانوية اإلسالمية  .1

 انيار المبونج الجنوبية

 إسمادلدرسة:ادلدرسةالثانويةاإلسالميةادلتكاملةيفمعهداجملتمعاإلسالمي. .أ

 :المبونجمنطقةب.

ج.ادلقاقعة:المبونجاجلنوبية

 د.ادلقاقعةالفرعية:كارانجانيار.
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للمدرسة الثانوية اإلسالمية المتكاملة في معهد المجتمع مختصر التاريخ التأسيسي .2

اإلسالمي كارانج انيار المبونج الجنوبية

أغونج جايت الفرعية دلقاطعة أنيار كارنج قرية يف يقع اإلسالمي اجملتمع معهد يف

 علىاألرضقدر وقع الفيمعهد ىذا أسرة3المبوصلاجلنوبية. األوقافمن ىكتار

البصري السيديون  طريق  Prof. Dr.H.Abiو Ilyas Kelana Jayaعن

Kusno,MSPD.  .إندونيسيا ادلكرمة منمكة بادلدير معهد الفيىذا أنشأتىذا

Thalal Hasan Filal الشيخ احملافظدلنطقة Drs. Sjachroedin,ZP.,SHوالسيد

.2008مايو25المبونج,يفالتاريخ

معهدافتتاحرمسياللعامالدراسياجلديدوقدمتىذاالفي2008يولية44يفالتاريخ

 قدر تثقيفالتالميذ و تتألفمن24استالم 43تلميذا, النساء 8منالرجالو

ويأيتالتالميذمنسلتلفادلناطق)جاكرتا,بيكاسي,المبونجالشمالية,توالنجباوانج,

بيساواران,وبندرالمبونج(.
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كان الزمان تطوير مع شيا التالميذما جيعل ان يريد اإلسالمي اجملتمع معهد الفي

تواصلحفزالعلومالدينيةوالعامةعلىحدسواءجيدةألنالعنصرينمنالعلمحاليا

كاناداعمتُتجدايفخوضاحلياةاليتكانتاكثرسرعة.

الوإىلجانبىذا,ادلؤسسورللساالعتالءالتنفيذييفمعهداجملتمعاإلسالميماز

ىذا حيدث التعلمية. ادلؤسسات من غَتىا مع التنافس أجل من أنفسهم ترقية يف

قسمرعايةيفمعهداجملتمعاإلسالميتواصلالسعيإىل ادلؤسسات, بسببانتشار

الدينية, العلوم اجملال يف جيدة مؤسسة تكون كي ادلؤسسة ىذه إمكانات تطوير

لالذيدائمايشجعاجملتمعاألسالميللحفاظوادلعارفالتطبيقيةأوالعامة.ىذااحلا

دائماعلىجودةونوعيةالتعليم.

منأجلتوجيوالتالميذللسيطرةعلىالعلوموالتكنولوجيا,يفمعهدجملتمعاإلسالمي

قامبتوفَتتالميذهمعلغتُتالعربيةواإلصلليزيةكااللغةيفاحلوارواحملادثةاليوميةاليت

الس إتقاناصبحت إىل باإلضاافة اإلسالمي. اجملتمع معهد الفي لتالميذ ادلمييزة مة

فضالعن اإلفًتاضية, العلوم و التكنولوجيا و الكمبيوتر اتقان مثال التطبيقية العلوم
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ادلهاراتوالفنون,فضالعنالعابالرياضيةينبغيأيضاأنيتبعواالتالاميذبغيةتطوير

وإمكانات.

 طيمي للمدرسة الثانوية األسالمية المتكلملةالهيكل التن

 في معهد المجتمع اإلسالمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس المؤسسة

 قسم المالية

قسم االدارة 

 للمدرسة

النائب للمنهج  النائب للتالميذ

 الدراسي

 ولى الفصل

 المدرس

 تالميذ
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المستخدم بمدرسة الثناوية اإلسالمية الرؤية, و الرسالة, واألهداف, والمنهج  .3

 المتكاملة في معهد المجتمع اإلسالمي كارنج انيار المبونج الجنبية

 الرؤية .أ

حتقيقادلؤسسةادلمثلةوالثاقبةاجملتمعية.

 ب.الرسالة

لتطويرادلعارفوادلهاراتادلسابقاتللتالميذوبناءالكوادرالدينيةالذينلديهمالتزام

ا و السلفالصاحل/بالتقدم إىلالعقيدة اجملاالتاستنادا يفكافة األمة لتمييزورفاه

القرأنوالسنة.

ج.األىداف

تشكيلأجيالادلستقبلالذينلديهمشهصيةقوية,النزاىة,نضحتعقلياوعاطفيا,

الذاتالعقليةيف احلساسية,االجتماعيةعلىالبيئة,حادةيفالسببوقدمساعدة

 ووضعنفسوكادلعاملللتغيَتالذيديكنأنيكوناجملتمعكجيلأفضل.البيان
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د.ادلنهج

اجملتمع معهد يف ادلتكاملة اإلسالمية العالية بادلدرسة ادلستخدمة الدراسية ادلناىج

اإلسالميىومزيجمنثالثةمناىجالشرقاألوسطوادلناىجالدرسيةيفمعهددار

 و احلديثة, كونتور علىمحلالسالم قادرة يعتقد و الًتبية. الشؤون وزارة ادلنهجمن

علىاالستيعابيف قادرا ايضا كان الدينية إىلجانبادلستوعبيفالعلوم التالميذ

 العلومالعامة.

  3الجدول

 دفتر المواد الدراسية لمنهج المدرسة الثنوية اإلسالمية المتكملة 

 النبونج الجنوبيفي معهد المجتمع اإلسالمي كارانج انيار 

البيانادلوادالرقم

 المنهج من وزارة الشؤون التربوية أ

الرياضياة4
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الفيزياء2

علماألحياء3

علمتعليمادلوطنة4

اللغةاإلندونيسية5

اللغةاإلصلليزية6

تاريخ7

العلومالطبيعيةادلتكاملة8

العلوماإلجتمعية9

احمللياحملتوى40

 المنهج الدراسي لفي معهد دارالسالم كونتور الحديثة ب

احملادثة4
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ادلطالعة2

دروساللغةالعربية3

النحو4

الصرف5

البالغة6

اإلنشاء7

اإلمالء8

أصولالفقو9

الًتبيةوالتعليم40

الًتبيةالعملية44

تاريخأدباللغة42
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الًتمجة43

 مناهج الشرق األوسط ج

العربيةبُتيديك4

الفقو2

العقيدة/التوحيد3

حتزيفاألخالق4

التفسَت5

احلديث6

علومالقرأن7

علوماحلديث8
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احوال المدرسين  للمدرسة الثنوية اإلسالمية المتكاملة في معهد المجتمع  .4

 اإلسالمي كارانج انيار لنبونج الجنوبي

أمابلنسبةللمدرسُتيفادلدرسةالثنويةاإلسالميةادلتكاملةلفيمعهداجملتمعاإلسالمي

اخللفية منسلتلم ىم العلماء التعليم. و الًتبية بعلوم معطشللمعرفة احملسُتو ىم

الدراسيةإماالبقولوريةوادلاجستَتومنداخلوخارجالبالدعلىحدسواء.

 4الجدوال 

 الخريج دد األسماء الرقم

4
H. Bukhori Abdul Shomad, 

MA 
2UIN Jakarta

2Drs.Zulkifli4UIN Jakarta

3Iwan SetiawanS.Pd.I4IAIN Lampung

4M.Yusuf, S.Pd.I4IAIN Lampung

5Habib Al-Mannan,Lc4LIPIA
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6H. Abdullah Mustaqim4R. Makkah

7Muhammad BardanMAUlul Albab

8Imam Budiono S.Pd.I4Darul Fatah

9Saniah4Ma’had Ali

40Faiz Ibrohim4Ma’had Ali

44Desi S.Pd4UNILA

42Siti RahmahS.Pd4STKIP B.Lpg

43Robiah AdawiyahMAAl-Kirom

44Ummi Salma4Ma’had Ali

45Izza izzati4Ma’had Ali
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البيانات للبنية التحتية المرسة الثنوية اإلسالمية المتكملة لفي معهد المجتمع  .5

 اإلسالمي كارانج انيار النبونج الجنوبي

كدعمعمليةسلسلةللتعليميفحتتيةادلدرسةالثنويةاإلسالميبادلرفقوالبنيةاألساسية

علىالنحوالتايل:

 الذينقدبنيتبالفعل: .(أ

 )طبقتُت(مسجدجامعالريان .(4

 مكتب .(2

 سلترباللغات .(3

 سلتبارحاسوب .(4

 بناءادلدرسةالعالية .(5

 بناءللتحفيظالقران .(6

 بناء3ادلدرسةادلتوسطةالتكملية .(7

 شركةالطلبة .(8

 بناء46مسكانالتلميذات .(9
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 ادلطبخالعام .(40

 منزلمديرالفيمعهد)شبوالدائم( .(44

 بناء)مرىلةالنهائية(8مسكنادلعلمبطبقتُت .(42

لفيمعهداجملتمعاإلسالميجاءتمنتربعاتوالزكاةوبناءادلدرسة الثنويةاإلسالمية

 مة.اإلنفاقوالصدقةواحملسنُتوىيغَتملز

 ب.عملية إجراءات التعليم لترقية مهارة القراءة با لّطريقة اإلنتقائية 

 األنشطة قبل البحث  .1

صولعليهامنقبلبأنىذاتنفيذىذااإلجراءللصفالدراسيوقفابالنظريةاليتمتاحل

التخطيطو مراحل,منها اليتتتألفمنعدة البحثجيريبعددمنالدوراتأواجلولة

التنفيذوادلراقبةوالتفكَتيفكلدورة.

قبلاختاذعمليةالبحثجيبعلىىالباحثةأنيعقدأوالقبلالدراسيةيفالشهرابريل

النشاطهبدف2048 تقدمينيةعقدالبحثاإلجرائيللفصلالدراسيوقداجريىذا

منخاللتطبيقالطريقةاإلنتقائيةلتطبيقمهارةالقراءةلتالميذةيفعمليةتعليمادلطالعة.
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اليت اإلنتقائية الطّريقة بااستخدام ادلطالعة مبعّلم العمل ىذا قبل التعليم ودتتعملية

مدرسادلطالع قداستخدمها الطريقة لشيءكانتىذه واهنا التعليم, منقبليفعملية ة

التعليممن نتيجة زيادة ولكنىناكبعضالعواملاليتتؤديإيلعدم قرائة, لتعليم رائع

التالميذ,وخاصةيفحتسُتمهارةالقراءة.كانادلعلممليقدرعلىتعظيمىذهالطريقةو

الطر ىذه يف ادلوجودة اخلطوات تعظيم على قادرا يكن التالميذمل يشارك حبيثال يقة

تبدوإىلأقل بدالمنذلك,والتالميذة بانشاطيفمقابلةالدرس,ولكنالتالميذسلبيا

احلماسة,شلايؤديإيلنتائجالتعلميفمهارةقرائةليستكمايفالرجاء.فهذتتمٌتالباحثة

 على قادرة اإلنتقائية الطريقة تكون أن ديكن البحث ىذا القراءةبإجراء مهارة تطبيق

للتالميذ,وخاصةيفالصفالسابعبادلدرسةاجملتمعاإلسالمي.

ومنالعبارةأعالهتتحققبنتائجقبلاإلختباراليتقدمهاالباحثةوالذييتضمنمن

%,أماالتالميذة48,40أشخاصبادلئوية4التالميذةالذينحصلواعلىالكمالبقدر

على حيصلوا مل الذين ىن 49الكمال بادلئوية األمور82,60شخصا ىذه من .%

معروفبأنعددالتالميذةالذينمليكملواأكثرمنالتالميذةالذينحصلواعلىالكمال.
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لتحديداإلمكانيةوالتوفَتادلدرسةذاتالصلة ودتتالدراسيةوالتجريبةبصورةمباشرة

يللحصولعلىادلعلوماتسواءكانتلتكونومكانالبحث.وأىدافالدراسةاألخرىى

ماديةأوغَتماديةمنحالةادلدرسةوادلرافقالتعليمية.

 تطبيق العملية .2

الّدورةاألوىل

ادلواجحةاألوىل

 ختطيط .أ

ويوجوإجراءىذاالبحثيفدورتُت,ويفكلدورةتتكونمناجتماعاتانولكّلأنشطة

تفكَت.تشملعلىختطيط,تنفيذ,مراقبةو

البحثمنالباحثةأىلالدورةالثانيةيفالتاريخ ,2048ابريل24وقدمتتنفيذىذا

الساعةاحلاديةعشرةمبساعدةادلدّرسالذيأصبحصديقاللتعاونيفتنفيذه.

الطريقة ىذه باستخدام اإلنتقائية, الطّريقة الباحثة استخدام األوىل للدورة يفختطيط

ال يسعى تنفيذاإلنتقائية يف نشاطا أكثر ليكون التسابق يف التالميذ لتشجيع باحثة
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الباحث قام األوىل, الدورة الباحثة قبلأنيطّبق فقطمنادلدّرس, التعليمواليًتكز

ببعضاإلعدادعلىالنحوالتايل:

الطريقة .4 باستخدام التعليم ومنهج االذاعية( )زلطة للتعليم الربنامج ترتيبخطط

 ةاليتتتكونمنانشطةاألولية,واألنشطةاألساسيةواإلختتام/التفكَت.اإلنتقائي

 استعدادالوسائليعٍتالةالتسجيل,والكتابفيهانص .2

 إنشاءورقةالعمل,باعتبارىاورقةالواجبةللتالميذمباّدة"الببغاء" .3

 استعدادورقةادلالحظةواألدلةالوثائقية .4

يذ.والتطبيقبعدتنفيذادلرحلةاألوىلاليتهتدفاىلتأليفأسئلةاإلختبارللتالم .5

طريقة بتطبيق القرائة مهارة يف وخاصة للتالميذ, التعلم نتائج تطوير أىناك معرفة

 اإلنتقائية.

 تنفيذ .ب

 ثالثاء يوم يف تعقد األوىل للدورة الدراسي الفصل إجراء عملية ابريل47كانت

الساعةاحلاديةعشرة.يفىذااالجتماعمرتكبيفاحلصةاخلصةاخلامسةويف2048

اعمال و الباحثة هبا اليتتقوم ادلراقبة أعمال ومدّرسالفصليعقد التدريسالبحثية.

التعلماليتتقومهباالتالميذ.
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وأماخطواتالعملاليتأجراىاالباحثةعلىالنحوالتاىل:

 التعارف .أ

 إلقاءالّسالم .4

 تنظيمالفصل .2

التاريخاذلجريوادليالديبمشاركةيسألادلدر .3 مثكتابة وكتابتها سالتالميذعنادلاّدة

 التالميذ.

 ادلقدمة .ب

يقّدمادلدّرساألسئلةأوالبيانادلوجزالذييوصلأذىانالتالميذاىلموضوعجديد .4

 عنداإلمكانمثكتابةادلوضوع.

ج.الغرض

معناىا.يشرحادلدّرسالكلماتبتلفيظهاوكتابتهامثشرح .4

يأمرادلدرسالتالميذبوضعالكلماتالصعبةيفمجلمفيدة,إذااحتاجاىلذالك .2

لتحقيقالفهم.
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يشرحادلدّرسادلوضوعمعالربطوحتليلةبادلناقشةوالتشويقات,مثاالستنتاجو .3

 اخذالدرسايادلغزياذااحتوىادلوضوععلىذالك

 ذبعدمعرفتهمموضوعالدرسيفكتبهميقرأادلدّرسادلقالةمنوذجاللتالمي .4

يقرأادلدرسالتالميذبالقراءةواحدافواحدامعاإلصالحمنادلدّرسوذالكبعددتام .5

 الكالم

يأمرادلدرسقراءةالتالميذادلقالةبصوتخفيفمعالبحثعنكلماتأومجل .6

 صعبةلتوجيحاألسئلةعنهاغلىادلدّرس

التالميذ .7 من عنها اإلجابة مث ادلوضوع يف يفهموه مل عّما التالميذ من األسئلة

 االخريناومنادلدّرس

والتالميذة .8 ادلدّرس من اإلصالح مع السّبورة على ما التالميذ او ادلدّرس قراءة

 يالحظونو

ميذةيأمرادلدرسالتالميذكتابةماعلىالسبورةيفكّرساهتمومالحظةادلدّرسالتال .9

 مثّقراءةكشفالغيوب.

و .40 صّحتها على حتقيقا كّرساهتم يف ماكتبوه قراءة بعضالتالميذة ادلدّرس يأمر

 األخرونيالحظون.
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التطبيقبإشراف .44 دلواجهة اعدادا الدرسصامتة مادة قراءة ادلدّرسالتالميذة يأمر

 ادلدّرسمثديسحادلدّرسالسبورة.

د.التطبيق

األسئلةعنمضمونادلوضوع.يقدمادلدّرس .4

األسئلةعنمعاينالكلماتووضعبعضهايفمجلمفيدة. .2

يأمرادلدّرسالتالميذالتكلمعنادلقالة. .3

ه.االختتام

.يقومادلدّرسبتوجيحاإلرشاداتوادلواعظ.4

 .خيتمادلدّرستدريسوبالّسالم.2

ادلواجهةالثانية

االو للدورة الدراسي الفصل إجراء األربعاء يفيوم عقد الثانية 48ىليفادلواجهة

.يفىذهالدورةتواصلالدرسالسابقباستتخدامالطريقةاإلنتقائية.ويفىذه2048ابريل
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ادلواجهةالثانية,وذىبالباحثةحولادلوضوع"الببغاء",كماالعادةقرأادلدّرسأويقراء

ذةأنيقدرعلىمهارةالقراءةحبقيقةالقراءة.الناص,ويتمذالكحبيثديكنعلىالتالمي

واّماخطواتالعملاليتاجراىاالباحثةفهيكمايلي:

ختطيط .ت

ولكّل اجتماعاتان من تتكون دورة ويفكل دورتُت, البحثيف ىذا إجراء ويوجو

أنشطةتشملعلىختطيط,تنفيذ,مراقبةوتفكَت.وقدمتتنفيذىذاالبحثمنالباحثةأىل

الثانيةيفالتاريخ ادلدّرسالذي2048ابريل48الدورة الساعةاحلاديةعشرةمبساعدة ,

أصبحصديقاللتعاونيفتنفيذه.يفختطيطللدورةاألوىلاستخدامالباحثةالطّريقةاإلنتقائية,

باستخدامىذهالطريقةاإلنتقائيةيسعىالباحثةلتشجيعالتالميذةيفالتسابقليكونأكثر

نشاطايفتنفيذالتعليمواليًتكزفقطمنادلدّرس,قبلأنيطّبقالباحثةالدورةاألوىل,قام

الباحثببعضاإلعدادعلىالنحوالتايل:

الطريقة .4 باستخدام التعليم ومنهج االذاعية( )زلطة للتعليم الربنامج ترتيبخطط

 األساسيةواإلختتام/التفكَت.اإلنتقائيةاليتتتكونمنانشطةاألولية,واألنشطة

 استعدادالوسائليعٍتالةالتسجيل,والكتابفيهانص .2
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 إنشاءورقةالعمل,باعتبارىاورقةالواجبةللتالميذمباّدة"الببغاء" .3

 استعدادورقةادلالحظةواألدلةالوثائقية .4

ليتهتدفاىلتأليفأسئلةاإلختبارللتالميذ.والتطبيقبعدتنفيذادلرحلةاألوىلا .5

طريقة بتطبيق القرائة مهارة يف وخاصة للتالميذ, التعلم نتائج تطوير أىناك معرفة

 اإلنتقائية.

 تنفيذ .ث

ابريل48كانتعمليةإجراءالفصلالدراسيللدورةاألوىلتعقديفيوماالربعاء

مرتك2048 االجتماع يفىذا عشرة. احلادية الساعة ويف اخلامسة اخلصة بيفاحلصة

التدريسالبحثية.ومدّرسالفصليعقدأعمالادلراقبةاليتتقومهباالباحثةواعمالالتعلم

اليتتقومهباالتالميذ.

وأماخطواتالعملاليتأجراىاالباحثةعلىالنحوالتاىل:

 التعارف .ت

 إلقاءالّسالم .4

 تنظيمالفصل .2
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يسألادلدرسالتالميذةعنادلاّدةوكتابتهامثكتابةالتاريخاذلجريوادليالديبمشاركة .3

 التالميذ.

 ادلقدمة .ث

يقّدمادلدّرساألسئلةأوالبيانادلوجزالذييوصلأذىانالتالميذاىلموضوعجديد .4

 عنداإلمكانمثكتابةادلوضوع.

ج.الغرض

 وكتابتهامثشرحمعناىا.يشرحادلدّرسالكلماتبتلفيظها .4

يأمرادلدرسالتالميذبوضعالكلماتالصعبةيفمجلمفيدة,إذااحتاجاىلذالك .2

لتحقيقالفهم.

مثاالستنتاجو .3 التشويقات, و بادلناقشة يشرحادلدّرسادلوضوعمعالربطوحتليلة

 اخذالدرسايادلغزياذااحتوىادلوضوععلىذالك

 ةمنوذجاللتالميذبعدمعرفتهمموضوعالدرسيفكتبهميقرأادلدّرسادلقال .4

يقرأادلدرسالتالميذبالقراءةواحدافواحدامعاإلصالحمنادلدّرسوذالكبعددتام .5

 الكالم
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التالميذادلقالةبصوتخفيفمعالبحثعنكلماتأومجل .6 يأمرادلدرسقراءة

 صعبةلتوجيحاألسئلةعنهاغلىادلدّرس

ا .7 من التالميذاألسئلة من عنها اإلجابة مث ادلوضوع يف يفهموه مل عّما لتالميذ

 االخريناومنادلدّرس

والتالميذة .8 ادلدّرس من اإلصالح مع السّبورة على ما التالميذ او ادلدّرس قراءة

 يالحظونو

يأمرادلدرسالتالميذةكتابةماعلىالسبورةيفكّرساهتمومالحظةادلدّرسالتالميذة .9

 اءةكشفالغيوب.مثّقر

يأمرادلدّرسبعضالتالميذقراءةماكتبوهيفكّرساهتمحتقيقاعلىصّحتهاو .40

 األخرونيالحظون.

التطبيق .44 دلواجهة اعدادا صامتة الدرس مادة قراءة التالميذة ادلدّرس يأمر

 بإشرافادلدّرسمثديسحادلدّرسالسبورة.

د.التطبيق

ادلوضوع.يقدمادلدّرساألسئلةعنمضمون .4
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األسئلةعنمعاينالكلماتووضعبعضهايفمجلمفيدة. .2

يأمرادلدّرسالتالميذالتكلمعنادلقالة. .3

ه.االختتام

يقومادلدّرسبتوجيحاإلرشاداتوادلواعظ. .4

 خيتمادلدّرستدريسوبالّسالم .2

 .نتائجادلالحظة3

الدورة القائمةمنالباحثةيفىذه لتعلىالنتائجأنحص4مننتائجادلالحظة

التعليميفالدورة التدريسو الذيحيتاجاىلاصالحىويف4عملية واجلزاء كانجيدا.

ايصالادلوادغَتكافية,أكثرالتفصيلللشرححولطريقةاإلنتقائيةوجييبالتعظيمادلعلم

بتخصيصالصف,واليزالىناكالتالميذالذييشعرصعوبةيفنطقاحلرف)ع(,فضال

حبرف)ث(, التالميذ قرائة احلروف)س( مع ادلقابل, )ا( باحلرف مث )ع( احلرف عن

قرائةالتالميذحبرف)ز(.ولكنيفالدورةاألوىلرأتالباحثة وكذالكمعاحلروف)ج(

بالفعلأنىذهالطريقةديكنأنترقيمهارةالقراءةاجلهريةدلعظمالتالميذمنالقبل.
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 من ذالك طريقةويتضح تطبيق خالل من األوىل للدورة القراءة مهارة اإلختبار نتائج

 اإلنتقائيةالتالميذالصفالسابعبادلعهداجملتمعاإلسالمييفجدولالتايل:

 5الجدوال 

نتائج االختبار مهارة قراءة اللغة العربية عند تالميذ الصف السابع بالمدرسة المجتمع 
2118\2117النبونج الجنوبية لعام الدراسي اإلسالمي كارنج انيار   

 للدورة األولى

 اسماء الطلبة الرقم
معنى 

 المفردات

نطق 

 المفردت

األستخدم 

 في الجملة

مجموع 

 النتائج
 البيان

1 Annisa Arsya F. 66 71 66 67 ناجه 

2 Audy Aulia T. 68 68 71 69 غير ناجه 

3 Aulia Untari 65 61 59 62 غير ناجه 

4 Citra Azzahra 64 55 65 62 غير ناجه 

5 Dea Elvira 81 71 65 72 ناجه 

6 Fioletta Izza I. 81 81 68 76 ناجه 
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7 Hanni Amelia R. 61 61 61 61 غير ناجه 

8 Haura Jilan P. 73 74 71 72 ناجه 

9 Haya Fauziah U. 65 65 68 66 ناجه 

11 Khanayya Aulia 67 69 68 68 ناجه 

11 Mahmudah A. 65 65 71 66 ناجه 

12 Maulani Ulfia H. 61 61 61 61 غير ناجه 

13 Meisi Nadila 65 57 69 64 غير ناجه 

14 Mutia A.Nafilah 72 61 61 64 غير ناجه 

15 Nabbila Putri FA. 61 63 65 62 غير ناجه 

16 Rohma A.Zahro 67 68 71 68 ناجه 

17 Tri Utami 65 65 67 65 ناجه 

18 Salsabila A.Zahro 75 61 65 66 ناجه 

19 Uli Solehah 51 71 65 62 غير ناجه 
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21 Vira Seina R. 71 75 65 71 ناجه 

21 Winda Oktavia 61 65 61 62 غير ناجه 

22 Yuni Yasmida 81 67 61 69 ناجه 

23 Zakiaulfa61 65 65 63 غير ناجه 

 تالميذال11و غير الناجحين :  تالميذال13الناجحين :  23المحصول البيانات : مجموع الطالبة : 

 6الجدوال 

كارنج انيار النبونج تلخيص النتائج تالميذ الصف السابع بالمدرسة المجتمع اإلسالم  
 2118\2117الجنوبية لعام الدراسي 

 الرقم نتائج تقرير تردد تقديم

56,52% < 65 ناجح 13   1 

> 65 غير ناجح 11 43,47%  2 

111%  3 الجملة   
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إىلاجلدولأعاله,فإنقيمةمهارةالقراءةيفمواضيعقراءةالتالميذيف  واستنادا

منخفضةجدا,من السابعة تلميذالذينحيصلون4التالميذفقط23ادلدرساإلعدادية

%غَتكاملة.وىذايشَت82,60اخرين49%كاملةبينماالتالميذ47,40علىقيمة

إيلأنىناكمشكلةيفعمليةالتعليمرؤيةىذهالشروطسيكونافضلإذاأعطيتطريقة

التعليم.

.التفكَتللدورةاألوىل4

التفكَتيفالدورةاألوىلمتعملومنمدّرسوالباحثة.وبناءعلىنتائجادلقابلةبُت

.4عنالتعليمهبذهالدورةالباحثةوادلدّرس,حصلعلىحملةعامة

كان والضعفىو األوىل, الدورة يف التعليم وتفكَت ادلالحظة نتائج على استندا

التعليميستغراقوقتاطويالوكثَتمنالتالميذاليقومباإلىتماملتعليمادلدرس,تتطلبمهارة

ءةلكلزوجُتللقراءةالتالميذليصبحواادلشرفلزوجالقراءة,ويفالواقعمليكنزوجالقرا

اإلشرافمليذىبجيدا, وظيفة انو يفالبعضاالحيان لذا التعليماألفضل. القدرة مع

فضالعناجلانبسلارجاحلروفالتزالموجودمنالتالميذالذينليسمناجليديفالتوجيد

وىلىيإدارةوعالمةالًتقيموالطالقة,لكناليتينبغيانتكونيفالتحسُتمنالدورةاأل
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لتعليمادلدّرس, التنويرأوالدافعحىتيكونالتالميذيفاإلىتمام أحوالالتالميذ,وإعطاء

الباحثة مّثتقوم اإلنتقائية, الواجبوفقاخلطواتالطريقة االستفاداألفضلللوقت,إعطاء

بإعادةالتخطيطألنشطةالتعليمادلقبللتحسُتمهارةالقراءةللتالميذ.

ورةالثانيةالدّ

 القاءاألوىلللدورةالثانية .4

 ختطيطاإلجراء .أ

اىلادلالحظات التخطيطاستنادا جيعل قامتالباحثة الثانية أنجتريالدورة قبل

التالية:مالحظةالباحثةعلىعمليةالتعليموقيمةنتائجالتعليمالدورةاألوىلسابقا,وتبُت

يفتعليممهارةالقراءةمنخاللالطريقةاإلنتقائيةىناكأنتظهرقيمةالدروساللغةالعربية

اىلتنفيذ جيد يسع الثانية الدورة يفىذه الباحثة تقوم أكمل, تكن مل حىتولو الًتقية

التعليمالذيديكنأنجتعلالتالميذاحلصولعلىاحلداالقصىللقيمةوأكثرنشاطايف

دةاألنشطةمثل:عمليةالتعليم.يفمرحلةالتخطيطىناكع

 قامتالباحثةباتفكَتضلوالقصوريفالدورةاالوىلالناليعملويفالدورةالتالية. .4

 جعلختطيطالتعليموجعلتنسيقالتعليميفشكلخطةالتنفيذالتعليمي. .2



74 
 

 حتديدادلوادالتعليميةادلستخدمة. .3

 تقدميورقةالتقييم .4

 اعدادوسائلاالعالممرةاالخرى .5

 قةادلالحظاتاليتصنعت.اعدادور .6

 تنفيذ .ب

ادلزرعة".الىواالجراءيفىذهالدورةبالعنوان"2048ابريل24عقدىذهالدورةيف

وأماخطواتالعملاليتأجراىاالباحثةعلىالنحوالتاىل:

 التعارف .(أ

 إلقاءالّسالم.4

 تنظيمالفصل.2

التاريخاذلجريوادليالديمبشاركة.3 مثكتابة وكتابتها يسألادلدرسالتالميذعنادلاّدة

 التالميذ.

 ادلقدمة .(ب

يقّدمادلدّرساألسئلةأوالبيانادلوجزالذييوصلأذىانالتالميذاىلموضوعجديد .4

 عنداإلمكانمثكتابةادلوضوع.
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الغرض)ج.

وكتابتهامثشرحمعناىا.يشرحادلدّرسالكلماتبتلفيظها .4

يأمرادلدرسالتالميذبوضعالكلماتالصعبةيفمجلمفيدة,إذااحتاجاىلذالك .2

لتحقيقالفهم.

مثاالستنتاجو .3 التشويقات, و بادلناقشة يشرحادلدّرسادلوضوعمعالربطوحتليلة

 اخذالدرسايادلغزياذااحتوىادلوضوععلىذالك

 ةمنوذجاللتالميذبعدمعرفتهمموضوعالدرسيفكتبهميقرأادلدّرسادلقال .4

يقرأادلدرسالتالميذبالقراءةواحدافواحدامعاإلصالحمنادلدّرسوذالكبعددتام .5

 الكالم

التالميذادلقالةبصوتخفيفمعالبحثعنكلماتأومجل .6 يأمرادلدرسقراءة

 صعبةلتوجيحاألسئلةعنهاغلىادلدّرس

ا .7 من التالميذاألسئلة من عنها اإلجابة مث ادلوضوع يف يفهموه مل عّما لتالميذ

 االخريناومنادلدّرس
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والتالميذة .8 ادلدّرس من اإلصالح مع السّبورة على ما التالميذ او ادلدّرس قراءة

 يالحظونو

يأمرادلدرسالتالميذكتابةماعلىالسبورةيفكّرساهتمومالحظةادلدّرسالتالميذة .9

 ةكشفالغيوب.مثّقراء

و .40 صّحتها على حتقيقا كّرساهتم يف ماكتبوه قراءة التالميذة بعض ادلدّرس يأمر

 األخرونيالحظون.

بإشراف .44 التطبيق دلواجهة اعدادا صامتة الدرس مادة قراءة التالميذة ادلدّرس يأمر

 ادلدّرسمثديسحادلدّرسالسبورة.

د.التطبيق

ادلوضوع.يقدمادلدّرساألسئلةعنمضمون .4

األسئلةعنمعاينالكلماتووضعبعضهايفمجلمفيدة. .2

 يأمرادلدّرسالتالميذالتكلمعنادلقالة. .3
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ه.االختتام

يقومادلدّرسبتوجيحاإلرشاداتوادلواعظ. .4

 خيتمادلدّرستدريسوبالّسالم. .2

.القاءالثاينللدورةالثانية2

أ.ختطيطاإلجراء

  الثانية يفالتاريخيفالدورة الثاينادلعقودة اللقاء2048ابريل25اللقاء يفىذا

تواصلاجراءاتالتنفيذيفاللقاءاالوىل.يفاللقاءالثاينخيتلفقليالبالقاءاالوىل,إلنفيو

يقامباختبارمهارةقراءةاليتيشملادلوادمناللقاءاألوليعٍتضلويفادلزرعةدلعرفةمستوى

ذخاللمتابعةتنفيذطريقةاإلنتقائية.قدرةالتالمي

ب.تنفيذاإلجراء

 ويشملادلوادضلويفادلزرعة2048ابريل25يفالدورةالثانيةاللقاءالثاينادلعقودةيف

 أمااخلطواتإلجراءعمليةالتعليمكماالتالية:
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 التعارف .(أ

 إلقاءالّسالم .4

 تنظيمالفصل .2

وكتابتهامثكتابةالتاريخاذلجريوادليالديمبشاركةيسألادلدرسالتالميذعنادلاّدة .3

 التالميذ.

 ادلقدمة .(ب

يقّدمادلدّرساألسئلةأوالبيانادلوجزالذييوصلأذىانالتالميذاىلموضوعجديد.4

 عنداإلمكانمثكتابةادلوضوع.

ج.الغرض

يشرحادلدّرسالكلماتبتلفيظهاوكتابتهامثشرحمعناىا. .4

التالميذبوضعالكلماتالصعبةيفمجلمفيدة,إذااحتاجاىلذالكيأمرادلدرس .2

لتحقيقالفهم.

يشرحادلدّرسادلوضوعمعالربطوحتليلةبادلناقشةوالتشويقات,مثاالستنتاجو .3

 اخذالدرسايادلغزياذااحتوىادلوضوععلىذالك
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 الدرسيفكتبهميقرأادلدّرسادلقالةمنوذجاللتالميذبعدمعرفتهمموضوع .4

يقرأادلدرسالتالميذبالقراءةواحدافواحدامعاإلصالحمنادلدّرسوذالكبعددتام .5

 الكالم

يأمرادلدرسقراءةالتالميذادلقالةبصوتخفيفمعالبحثعنكلماتأومجل .6

 صعبةلتوجيحاألسئلةعنهاغلىادلدّرس

مث .7 ادلوضوع يف يفهموه مل عّما التالميذ من التالميذاألسئلة من عنها اإلجابة

 االخريناومنادلدّرس

والتالميذة .8 ادلدّرس من اإلصالح مع السّبورة على ما التالميذ او ادلدّرس قراءة

 يالحظونو

يأمرادلدرسالتالميذكتابةماعلىالسبورةيفكّرساهتمومالحظةادلدّرسالتالميذة .9

 مثّقراءةكشفالغيوب.

ادلدّرسبعضالت .40 ويأمر صّحتها على حتقيقا كّرساهتم يف ماكتبوه قراءة الميذة

 األخرونيالحظون.

التطبيقبإشراف .44 دلواجهة اعدادا الدرسصامتة مادة قراءة ادلدّرسالتالميذة يأمر

 ادلدّرسمثديسحادلدّرسالسبورة.
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د.التطبيق

يقدمادلدّرساألسئلةعنمضمونادلوضوع. .4

ضعبعضهايفمجلمفيدة.األسئلةعنمعاينالكلماتوو .2

 يأمرادلدّرسالتالميذالتكلمعنادلقالة. .3

ه.االختتام

يقومادلدّرسبتوجيحاإلرشاداتوادلواعظ. .4

 خيتمادلدّرستدريسوبالّسالم. .2

ج.نتائجادلالحظة

عملية أن النتائج على احلصول الثانيةيتم الدورة يف للباحثة ادلالحظة نتائج من

 يف وفقاالتعليم صحح لقد األوىل الدورة يف القصور وأوجو جيدا قدكان الثانية الدورة

الجوانبأوادلؤشراتدلهارةالقراءةواخلطواتلتطبيقطريقةاإلنتقائية.

وينضحذلكمننتائجاالختبارمهارةالقراءةللدورةالثانيةمنخاللتطبيقطريقة

اجملتمعاإلسالمييفاجلدوالالتايل:اإلنتقائيةلتالميذالصفالسابعبادلعهد
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 7الجدوال

نتائج االختبار مهارة قراءة اللغة العربية عند تالميذ الصف السابع بالمدرسة المجتمع 
2118\2117اإلسالمي كارنج انيار النبونج الجنوبية لعام الدراسي   

 للدورة الثانية

 اسماء الطلبة الرقم
معنى 

 المفردات

نطق 

 المفردات

األستخدم 

 في الجملة

مجموع 

 النتائج
 البيان

1 Annisa Arsya Febriani 71 71 75 72 ناجه 

2 Audy Aulia Thefanni 71 71 71 71 ناجه 

3 Aulia Untari 71 71 71 71 ناجه 

4 Citra Azzahra 71 65 65 66 ناجه 

5 Dea Elvira 81 71 71 73 ناجه 

6 Fioletta Izza Insyirah 81 81 71 77 ناجه 

7 
Hanni Amelia 

Rasmadi 
65 65 63 64 

غير 

 ناجه



82 
 

8 Haura Jilan Permana 75 75 75 75 ناجه 

9 Haya Fauziyah Ulya 71 71 71 71 ناجه 

11 
Khanayya Aulia 

Agustin 
 ناجه 72 71 71 75

11 
Mahmudah 

Abidatullah 
 ناجه 71 71 71 71

12 
Maulani Ulfia 

Hazahro 
 ناجه 68 71 71 65

13 Meisi Nadila 71 65 71 68 ناجه 

14 Mutia Amalia Nafilah 72 65 71 69 ناجه 

15 
Nabbila Putri Fasla 

Arabia 
 ناجه 68 71 71 65

16 
Rohma Aliyatuz 

Zahro 
 ناجه 72 75 71 71

17 Tri Utami 71 71 71 71 ناجه 
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18 Salsabila Az-Zahro 75 71 71 72 ناجه 

19 Uli Solehah 71 71 71 71 ناجه 

21 
Vira Seina 

Rahmadhani 
 ناجه 75 75 75 75

21 
Winda Oktavia 

Romadani 
65 65 61 63 

غير 

 ناجه

22 Yuni Yasmida Elmi 82 71 71 74 ناجه 

23 Zakiaulfa71 71 71 71 ناجه 

 تالميذال2 و غير الناجحين :  تالميذال 21 الناجحين  23المحصول البيانات : مجموع الطالبة : 

 8الجدوال 
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كارنج انيار النبونج تلخيص النتائج تالميذ الصف السابع بالمدرسة المجتمع اإلسالم  

 2118\2117الجنوبية لعام الدراسي 

 الرقم نتائج تقرير تردد تقديم

91,31% < 65 ناجح 21   1 

> 65 غير ناجح 2 8,69%  2 

111%  3 الجملة   



إىلاجلدولأعالهديكناننرىأنمهارةالقراءةللدورةاألوىلمنخالل واستنادا

%(وغَت94,30اشخاصالكامل)24التالميذىناك23تطبيقطريقةاإلنتقائية,من

%(.معذالكاكتسابيبُتانىناكترقيةيفمهارةالقراءة8,69الكاملىناكتلميذان)

 التحسُتيفعمليةالتعليم.للتالميذ,حيثاهناحتتاج
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 .التفكير 4

يفاجراءعمليةالفصلللدورةالثانيةانعكاسالعمليةمنالباحثبعداناستخدام 

الطريقةاإلنتقائيةلنتائجىذهادلالحظاتوىيمنالتقييمالذيقامالباحثةبويوضحبأنيف

تبلغ يفالدراسة الثانيةالتالميذالذيناكملوا %56,42اشخاصبادلعينة43إىلالدورة

%,وبعدتنفيذ43,47أشخاصبادلعينة40والتالميذالذينمليكملوايفالدراسةتبلغاىل

عمليةالفصلللدورةالثانيةبالستخدامالطريقةاإلنتقائيةواستخدامالباحثةاخلطواتللتعليم

24سبق.يفالدورةالثانية,ىناكبشكلملحوظمالًتقيةادلختلفةمنالدورةاألوىل,ىناكا

الذنعلىالكمالبالنسبةاىل %والتالميذالذينمليكملواشخصُتمع94,30تلميذا

%.8,69النسبة

د.المناقشة 

لنتائجالبحثعناجراءعمليةالفصلالّدراسياليت حتتويىذهادلناقشةوتفسَتا

الباحثةيفالتعاونبُتالباحثةومعلّ العرابيةللصّفالسابعوادلسائلاليتاجراىا ماللغة

نوقشةيفادلناقشةىياالشياءادلتعلقةبالبحث.
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التعليم اإلنتقائية.حيثاّكدىذا الّطريقة اإلجراءاتادلتخذةمنادلعّلمباستخدام

علىنشاطالتالميذعندالتعّلميفالفصل,واإلكتنازمنالتالميذ,وىيتساعدادلعّلمميف

اإلجراءيفدورتُتاليتتتطلباىل 4حتسُتاستجابةالتالميذلدرسادلطالعة.ويتمىذا

مواجهات,وقدمتتطبيقىذاالتعليميفالصّفالسابع.

من بعدد زلدودة كانت البحث ىذا يف ادلطالعة لتدريس التالميذ استجابة و

ادلؤشراتاليتمتاإلتفاقعليهابشكلمشًتك

نتائجادلهارة و زادكلمناستجابة البحثلكلالّدورة الباحثة.يفاجراء بُتادلعّلمو

للدورة56,52القراءة,وىيأنالدورةاألوىلحتصلمناالستجابةاىل %واالستجابة

 %.94,30الثانيةىي
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 9الجدوال 

 لثانيةالبيانات عن التغيير استجابة التلالميذ من الدورة االولى و ا

اإلسمالرقم
القيمة

KKMالدورةالثاّنيةالّدورةاألوىل

4Annisa Arsya Febriani 656772

2Audy Aulia Thefanni656970

3Aulia Untari656270

4Citra Azzahra656266

5Dea Elvira657273

6Fioletta Izza Insyirah657677

7Hanni Amelia Rasmadi656064

8Haura Jilan Permana657275

9Haya Fauziyah Alya656470
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40Khanayya Aulia  Agustin656872

44Mahmudah Abidatullah656670

42Maulani Ulfia Hazahro656068

43Meisi Nadila656468

44Mutia Amalia Nafilah656469

45Nabbila Putri Fasla Arabia656268

46Rohma Aliyatuz Zahro656872

47Tri Utami656570

48Salsabila Az-Zahro656672

49Uli Sholehah657070

20Vira Seina Ramadhani657575

24Winda Oktavia656263

22Yuni Yasmida Elmi656974

23ZakiaUlfa657070
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التالميذالذينأكماوا

عددالتالميذالذينملأكماوا

4324

56,52%94,30%

 

منجدولاعالهفانتغيَتاالستجابةمنالتالميذديكنعرضويفالرّسمالبياينوىي:

 

4الرسمالبياين

منمجيعالبياناتالواردةأعالهفخّلصالباحثةاىلانبعدتطبيقالطريقةاإلنتقائيةللتالميذ

يفالصّفالسابعبادلعهداجملتمعاالسالمييقدرعلىحتسُتنتائجالتعّلممهارةالقراءةألن

 متحصولعلىاإلستجابةواالختبارشلايدلعلىنتائجاجليدةجدا.

17.40% 

56.52% 

91.30% 

82.60% 

43.47% 

8.69% 
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 الباب الخامس

 اإلختتام

 الخالصة . أ

من البيانات اليت حصل عليها الباحثة إلجراء البحث يف ميدان البحث تؤكد على   

أن بتطبيق الطريقة اإلنتقائية حيصل على تطوير  من نتائج البحث اليت أجريت خالل دورتني 

 فتؤخذ منها النتائج كما يلي :

يؤدي اىل تطوير و حتسني نتائج مهارة قراءة. فنظرا التعليم باستخدام الطريقة اإلنتقائية  .1

إىل ىذه احلالة من ترقية مهارة القراءة أكثر إزديادا يف كل دورة, أي يف احلالة من ترقية 

 11ىل حصل على الكمالو مهارة القراءة أكثر إزديادا يف كل دورة, أي يف الدورة األ

أو  التالميذ 51مال %, ويف الدورة الثانية حصل على اك65,65أو  اميذتل

01,19.% 

. ويظهر التالميذ التعليم باستخدام الطريقة اإلنتقائية حيصل على اإلستجابة اجليدة من .5

 على استخدام ىذه الطريقة, وزيادة االحتمام من التالميذذالك من بداية تعويد.
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قبل اجراء البحث إىل إنتهاء البحث, ورغبة  التالميذ , وزيادة الدقة منالتالميذ

ورة. وكان قبل البحث عدد الطالبات الذين حصلو يف كل الد  التالميذووعي التالميذ, 

% , أما بعد البحث الذي اجري ىف 14,49فقط مع نسبة  التالميذ4على الكمال 

% 65,65الذين حصلو على الكمال مع نسبة  التالميذ 11الدورة األوىل تذيد ايل 

لو على الكمال الذين مع النسبة الطالبات الذين حص 51ويف الدورة الثانية

01,19.% 

 ب.االقتراحات

 من االقًتاحاتاليت ميكن أن تأيت إليها الباحثة كما تلي :

 مدرس  .1

يف انشطة التعليم و التعل م, من ادلتوقع أن يقوم ادلدرسون بطريقة اإلنتقائية كبديل يف 

 حتسني نتائج تعليم الطالبات

 الطالبات .5

بعناية كلما شرح ادلدرس يف عملية التعليم, وينبغي عليهم  جييب على الطالبات أن يهتم

 الًتكيز.
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 ادلدرسة اجملتمع اإلسالمي .1

أن ختفظ ىذه الدروس الداعمة لًتقية مهارة القراءة, وأكثر اىتماما يف تدريب اللغة ليس 

 إىل يف الفصول بل كذالك يف مساكن الطالبات.

 ج. اإلختتام

وتعاىل, أنو بربكة اهلل وتوفيقو وىدايتو حىت ميكن للباحثة مع لفظ الشكر اهلل سبحانو  

إكمال كتابة ىذا البحث العلمي. نعلم أن ىذا البحث العلمي ال يزال لدية الكثري من 

العيوب والقصور فيما يتعلق باادلواد, وادلنهجيتو, فضالعن نظامها, وىذا ىو ببساطة حدود 

 العلم واخلربة للباحث.

ثة راجاء مفتوحا من القراء االقًتاحات الفعالة. واألخري نأمل ىذا ولذلك يرجو الباح 

 البحث العلمي نافعا للباحثة خاصة كادلعارف اإلضافية واىل القراء عامة.

 

 



 

 قائمة المراجع
 

 

Abdur Rohman Bin Ibrohim Alfauzan,Durusut Daurot At-Tadribiyah 

Limu’allimi Al-Lughoh Al-‘Arobiyah Lighoiru An-Nathiqin Biha, Al-

„Arobiyah Liljam‟u : 2003 . 

Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, Malang : UIN 

Malang Press 2009. 

Abdurrohman Ahmad Usman, Al-Bahsun Al-Ilmi Wa Torqu Kitabah 

Arrosail Al-Jami’iyah, Khourtoum: International University Of 

Africa, 1990. 

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: PT 

Remaja Rosda karya, 2011. 

Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Malang: 

Misykat, 2005. 

Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pembelajaran Bahasa  Arab, Misykat: 

 Malang, 2012. 

Ahmad Izzan, MetodologiPembelajaranBahasa Arab, Bandung: 

Humaniora, 2009. 

Ahmad Rifa‟i, “Implementasi Thariqoh Al-Intiqoiyah Pada Pembelajaran Bahasa 

Arab di MTSN Kediri 1” ,Jurnal Realita, Vol.13 No. 2( Juli 2015). 

Ali Ahmad Madkur, Tadris Funun Al-Lughoh Al-‘Arobiyah, Darus Syawafi, 

 Riyadh : 1991. 

Amirul Hadi, Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Bandung: Pustaka 

Setia, 1998. 

Desna Rosyana, https://repository.upi.edu , Penerapan Strategi DRA 

(Directed Reading Activity)Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Pemahaman Siswa, diakses pada tanggal 06 januari 2017, 

pukul 00.23 

Erlina, Peningkatan Kemahiran Membaca Intensif Melalui  SQ4-R, 

ejournal.radenintan.ac.id 

Hendry Guntur Tarigan, Memabaca  Sebagai Keterampilan Berbahasa, CV. 

 Angkasa Bandung, Edisi Revisi, Tahun 2008. 

Imam Asrori, Muhammad Tohir, M. Ainin, Evaluasi Pembelajaran Bahasa 

Arab, Malang: Misykat, 2012. 

Iskandar, Penelitian TindakanKelas, Jakarta: GP.Press Group, 2012. 

Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Riset Sosial, Bandung: 

 Mandar Maju, 1983. 

Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai 

 Pengembangan Profesi guru, Jakarta: Rajawali Press, 2011. 

Kuntjara diningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: 

Gramedia, 1981. 



 

M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi, Kebijakan

 Politik, dan Ilmu Social Lainnya, Jakarta: Prenada Media Group, 

 2007. 

Mahmud Qodri, “Thorqu Tadris Al-Lughoh Al-„Arobiyah, Albahsu „An 

Anwa‟un At-Thorqu Wa Asas Najahaha” , Jurnal Al-Baro’ah Vol.4 

Tahun 2004. 

Mardalis, Metode Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2004. 

Mohammad Matsna, Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi Dan Test 

 Bahasa Arab,Tanggerang Selatan: Al-Kitabah. 

Muh.Musa dan Titi Nurfitri, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: 

Fajar Agung, 1998. 

Muhammad „Ali Al-Khouli, Asalibu Tadrisi Al-Lughotil Arrobiyah, Riyadh 

: Darul Ulum, 1998. 

Muhammad Surbiyan Adnan, “Tarqiyyat Isti‟ab Al-Mufrodat Allughoh Al-

„Arobiyah Bitatbiq Thoriqoh Syam‟iyah Syafawiyah”. (Skripsi 

Program Sarjana Pendidikan Bahasa Arab IAIN Raden Intan, 

Lampung, 2017). 

S. Margono, MetodologiPenelitianPendidikan, Jakarta: PT. RinekaCipta, 

 2004. 

Skripsi Fatma Hayati, Tathbiq Thoriqoh Al-Qiroah Litadris Muthola’ah 

Lada Tholibaat Shoffus Tsanni Bima’had Madinah Littarbiyah 

Islamiyah Karya tani Labuhan Maringgai Lampung Assyarqiyah. 

Sugiyono, MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Bandung: 

Alfabeta, Cet.21, 2014. 

Sulthan Syahril, Tharaiq Tadris Lughotul ‘Arobiyahbaina Nadzariyah Wa 

Tatbiq, ( Fakultas Tarbiyah: IAIN Bandar Lampung, 2007). 

SutrisnoHadi, Metodologi Research, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1989. 

SyaifulMustofa, StrategiPembelajaranBahasa Arab Inovatif,Malang : UIN 

Maliki Press, 2011. 

Tanpa nama, Ath-Thorqu Al-Khossoh Fii Tadris Al-Lughoh Al-‘Arobiyah, 

 Ma‟ahid Mu‟amaat, TanpaTahun Terbit. 

Torqu Khosoh Fii Tadris Al-Lughoh Al-‘Arobiyah, Ma‟ahid Mu‟alamaat 

 Assoufus Tsani, 1993. 

Ulin Nuha, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Yogyakarta: Diva 

Press, 2012. 

Umi Hijriah, https://repository.radenintan.ac.id 

Wa Muna, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Yogyakarta: Teras, 

2011. 

Wahab Rosyidi, Mamlu‟atul Ni‟mah, Memahami Konsep Dasar 

 Pembelajaran  Bahasa Arab, Malang: UIN Maliki Press, 2012. 

Zakiah Daradjat, Pengajaran Agama Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2008. 

Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif , Jakarta: Rajawali 

Pers, 2014. 

 

https://repository.radenintan.ac.id/127/1/PARADIGMA_UMI_HIJRIAH


FOTO PROSES PEMBELAJARAN 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



KERANGKA DOKUMENTASI 

 

1.  Sejarah Sekolah 

2. Visi dan Misi Sekolah 

3. Struktur Organisasi 

4. Daftar Guru Dan Staf 

5. Daftar Peserta Didik 

6. Daftar Sarana Dan Prasarana 

7. Hasil Belajar Peserta Didik 

 



LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN I 

 

Nama Sekolah  : SMP IT Al-Mujtama’ Al-Islami 

Kelas    : VII 

Mata Pelajaran  : Mutolaah 

 

Kegiatan Aspek Yang di Amati Aktif  Sedang  Pasif  

Pendahuluan 1. Guru mengucapkan salam 

2. Guru mengajak peserta 

didik memulai pelajaran 

dengan membaca lafadz 

basmalah. 

3. Guru menanyakan kabar 

siswa. 

4. Guru memeriksa 

kehadiran siwa, kerapihan 

berpakaian, dan posisi 

tempat duduk siswa. 

5. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

6. Memaparkan ilustrasi 

melalui media/alat 

peraga/alat bantu biasa 

berupa tulisan manual 

dipapan tulis, kertas karton 

   



atau slide. 

 

Kegiatan Inti Mengamati(observing) 

1. Guru memberikan contoh 

membaca teks bacaan 

sedangkan siswa 

mendengarkan dan 

memperhatikan bacaan 

guru. 

2. Guru member kesempatan 

kepada siswa untuk 

berlatih membaca teks 

qira’ah 

Menanya (questioning) 

1. Guru member kesempatan 

kepada siswa menanyakan 

lafal dan intonasi yang 

baik dan benar. 

2. Guru memberikan contoh 

pelafalan bunyi secara 

baik dan benar. 

Mengumpulkan 

informasi/mencoba 

(exsperimeting) 

1. Guru memberikan 

penjelasan dan penguatan 

tentang materi yang 

dipelajari. 

   



2. Guru mengembangkan 

pembelajaran dengan 

media al Auraq al 

Mumazzaqah atau 

Sobekan Cerita. 

 

Langkah-langkah 

pembelajaran: 

 

1. Guru mengkondisikan 

siswa kedalam beberapa 

kelompok yang terdiri dari 

7-8 orang. 

2. Guru membagikan 

sobekan cerita pada 

masing-masing kelompok. 

3. Guru menyuruh siswa 

untuk mengurutkan 

sobekan cerita tersebut 

sesuai dengan materi yang 

telah dibacakan. 

4. Guru meminta salah satu 

dari masing-masing 

kelompok untuk maju 

didepan kelas membaca 

ulang apa yang telah 

dikerjakan apakah sesuai 

atau tidak. 



5. Berikan kesempatan 

kepada kelompok lain 

untuk memberikan 

komentar atau pertanyaan. 

6. Berikan klarifikasi 

terhadap hasil kerja 

kelompok tersebut. 

 

Menalar / Mengasosiasi 

(associating) 

Peserta didik diberi kesempatan 

untuk membaca pada buku siswa. 

 

Mengkomunikasikan(communic

ating) 

Guru mengembangkan 

pembelajaran untuk melakukan 

evaluasi terhadap pemahaman 

siwa pada isi bacaan dengan 

mengerjakan latihan-latihan soal. 

 

 

Penutup 1. Guru menyimpulkan isi 

bacaan. 

2. Guru memberikan 

penguatan melalui 

pemberian tugas menulis 

kosa kata baru untuk 

   



dihafalakan. 

3. Guru mengakhiri pelajaran 

dengan membaca lafadz 

hamdallah dilanjutkan 

dengan doa kaffarotul 

majlis. 

 

 

 

 



LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS PEMBELAJARAN 

SIKLUS I PERTEMUAN II 

 

Nama Sekolah  : SMP IT Al-Mujtama’ Al-Islami 

Kelas    : VII 

Mata Pelajaran  : Mutolaah 

 

Kegiatan Aspek Yang di Amati Aktif  Sedang  Pasif  

Pendahuluan 1. Guru mengucapkan salam 

2. Guru mengajak peserta 

didik memulai pelajaran 

dengan membaca lafadz 

basmalah. 

3. Guru menanyakan kabar 

siswa. 

4. Guru memeriksa 

kehadiran siwa, kerapihan 

berpakaian, dan posisi 

tempat duduk siswa. 

5. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

6. Memaparkan ilustrasi 

melalui media/alat 

peraga/alat bantu biasa 

berupa tulisan manual 

dipapan tulis, kertas karton 

   



atau slide. 

 

Kegiatan Inti Mengamati(observing) 

1. Guru memberikan contoh 

membaca teks bacaan 

sedangkan siswa 

mendengarkan dan 

memperhatikan bacaan 

guru. 

2. Guru member kesempatan 

kepada siswa untuk 

berlatih membaca teks 

qira’ah 

Menanya (questioning) 

1. Guru member kesempatan 

kepada siswa menanyakan 

lafal dan intonasi yang 

baik dan benar. 

2. Guru memberikan contoh 

pelafalan bunyi secara 

baik dan benar. 

Mengumpulkan 

informasi/mencoba 

(exsperimeting) 

1. Guru memberikan 

penjelasan dan penguatan 

tentang materi yang 

dipelajari. 

   



2. Guru mengembangkan 

pembelajaran dengan 

media al Auraq al 

Mumazzaqah atau 

Sobekan Cerita. 

 

Langkah-langkah 

pembelajaran: 

 

1. Guru mengkondisikan 

siswa kedalam beberapa 

kelompok yang terdiri dari 

7-8 orang. 

2. Guru membagikan 

sobekan cerita pada 

masing-masing kelompok. 

3. Guru menyuruh siswa 

untuk mengurutkan 

sobekan cerita tersebut 

sesuai dengan materi yang 

telah dibacakan. 

4. Guru meminta salah satu 

dari masing-masing 

kelompok untuk maju 

didepan kelas membaca 

ulang apa yang telah 

dikerjakan apakah sesuai 

atau tidak. 



5. Berikan kesempatan 

kepada kelompok lain 

untuk memberikan 

komentar atau pertanyaan. 

6. Berikan klarifikasi 

terhadap hasil kerja 

kelompok tersebut. 

 

Menalar / Mengasosiasi 

(associating) 

Peserta didik diberi kesempatan 

untuk membaca pada buku siswa. 

 

Mengkomunikasikan(communic

ating) 

Guru mengembangkan 

pembelajaran untuk melakukan 

evaluasi terhadap pemahaman 

siwa pada isi bacaan dengan 

mengerjakan latihan-latihan soal. 

 

 

Penutup 1. Guru menyimpulkan isi 

bacaan. 

2. Guru memberikan 

penguatan melalui 

pemberian tugas menulis 

kosa kata baru untuk 

   



dihafalakan. 

3. Guru mengakhiri pelajaran 

dengan membaca lafadz 

hamdallah dilanjutkan 

dengan doa kaffarotul 

majlis. 

 

 

 



LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN I 

 

Nama Sekolah  : SMP IT Al-Mujtama’ Al-Islami 

Kelas    : VII 

Mata Pelajaran  : Mutolaah 

 

Kegiatan Aspek Yang di Amati Aktif  Sedang  Pasif  

Pendahuluan 1. Guru mengucapkan salam 

2. Guru mengajak peserta 

didik memulai pelajaran 

dengan membaca lafadz 

basmalah. 

3. Guru menanyakan kabar 

siswa. 

4. Guru memeriksa 

kehadiran siwa, kerapihan 

berpakaian, dan posisi 

tempat duduk siswa. 

5. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

6. Memaparkan ilustrasi 

melalui media/alat 

peraga/alat bantu biasa 

berupa tulisan manual 

dipapan tulis, kertas karton 

   



atau slide. 

 

Kegiatan Inti Mengamati(observing) 

1. Guru memberikan contoh 

membaca teks bacaan 

sedangkan siswa 

mendengarkan dan 

memperhatikan bacaan 

guru. 

2. Guru member kesempatan 

kepada siswa untuk 

berlatih membaca teks 

qira’ah 

Menanya (questioning) 

1. Guru member kesempatan 

kepada siswa menanyakan 

lafal dan intonasi yang 

baik dan benar. 

2. Guru memberikan contoh 

pelafalan bunyi secara 

baik dan benar. 

Mengumpulkan 

informasi/mencoba 

(exsperimeting) 

1. Guru memberikan 

penjelasan dan penguatan 

tentang materi yang 

dipelajari. 

   



2. Guru mengembangkan 

pembelajaran dengan 

media al Auraq al 

Mumazzaqah atau 

Sobekan Cerita. 

 

Langkah-langkah 

pembelajaran: 

 

1. Guru mengkondisikan 

siswa kedalam beberapa 

kelompok yang terdiri dari 

7-8 orang. 

2. Guru membagikan 

sobekan cerita pada 

masing-masing kelompok. 

3. Guru menyuruh siswa 

untuk mengurutkan 

sobekan cerita tersebut 

sesuai dengan materi yang 

telah dibacakan. 

4. Guru meminta salah satu 

dari masing-masing 

kelompok untuk maju 

didepan kelas membaca 

ulang apa yang telah 

dikerjakan apakah sesuai 

atau tidak. 



5. Berikan kesempatan 

kepada kelompok lain 

untuk memberikan 

komentar atau pertanyaan. 

6. Berikan klarifikasi 

terhadap hasil kerja 

kelompok tersebut. 

 

Menalar / Mengasosiasi 

(associating) 

Peserta didik diberi kesempatan 

untuk membaca pada buku siswa. 

 

Mengkomunikasikan(communic

ating) 

Guru mengembangkan 

pembelajaran untuk melakukan 

evaluasi terhadap pemahaman 

siwa pada isi bacaan dengan 

mengerjakan latihan-latihan soal. 

 

 

Penutup 1. Guru menyimpulkan isi 

bacaan. 

2. Guru memberikan 

penguatan melalui 

pemberian tugas menulis 

kosa kata baru untuk 

   



dihafalakan. 

3. Guru mengakhiri pelajaran 

dengan membaca lafadz 

hamdallah dilanjutkan 

dengan doa kaffarotul 

majlis. 

 

 

 

 



LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS PEMBELAJARAN 

SIKLUS II PERTEMUAN II 

 

Nama Sekolah  : SMP IT Al-Mujtama’ Al-Islami 

Kelas    : VII 

Mata Pelajaran  : Mutolaah 

 

Kegiatan Aspek Yang di Amati Aktif  Sedang  Pasif  

Pendahuluan 1. Guru mengucapkan salam 

2. Guru mengajak peserta 

didik memulai pelajaran 

dengan membaca lafadz 

basmalah. 

3. Guru menanyakan kabar 

siswa. 

4. Guru memeriksa 

kehadiran siwa, kerapihan 

berpakaian, dan posisi 

tempat duduk siswa. 

5. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

6. Memaparkan ilustrasi 

melalui media/alat 

peraga/alat bantu biasa 

berupa tulisan manual 

dipapan tulis, kertas karton 

   



atau slide. 

 

Kegiatan Inti Mengamati(observing) 

1. Guru memberikan contoh 

membaca teks bacaan 

sedangkan siswa 

mendengarkan dan 

memperhatikan bacaan 

guru. 

2. Guru member kesempatan 

kepada siswa untuk 

berlatih membaca teks 

qira’ah 

Menanya (questioning) 

1. Guru member kesempatan 

kepada siswa menanyakan 

lafal dan intonasi yang 

baik dan benar. 

2. Guru memberikan contoh 

pelafalan bunyi secara 

baik dan benar. 

Mengumpulkan 

informasi/mencoba 

(exsperimeting) 

1. Guru memberikan 

penjelasan dan penguatan 

tentang materi yang 

dipelajari. 

   



2. Guru mengembangkan 

pembelajaran dengan 

media al Auraq al 

Mumazzaqah atau 

Sobekan Cerita. 

 

Langkah-langkah 

pembelajaran: 

 

1. Guru mengkondisikan 

siswa kedalam beberapa 

kelompok yang terdiri dari 

7-8 orang. 

2. Guru membagikan 

sobekan cerita pada 

masing-masing kelompok. 

3. Guru menyuruh siswa 

untuk mengurutkan 

sobekan cerita tersebut 

sesuai dengan materi yang 

telah dibacakan. 

4. Guru meminta salah satu 

dari masing-masing 

kelompok untuk maju 

didepan kelas membaca 

ulang apa yang telah 

dikerjakan apakah sesuai 

atau tidak. 



5. Berikan kesempatan 

kepada kelompok lain 

untuk memberikan 

komentar atau pertanyaan. 

6. Berikan klarifikasi 

terhadap hasil kerja 

kelompok tersebut. 

 

Menalar / Mengasosiasi 

(associating) 

Peserta didik diberi kesempatan 

untuk membaca pada buku siswa. 

 

Mengkomunikasikan(communic

ating) 

Guru mengembangkan 

pembelajaran untuk melakukan 

evaluasi terhadap pemahaman 

siwa pada isi bacaan dengan 

mengerjakan latihan-latihan soal. 

 

 

Penutup 1. Guru menyimpulkan isi 

bacaan. 

2. Guru memberikan 

penguatan melalui 

pemberian tugas menulis 

kosa kata baru untuk 

   



dihafalakan. 

3. Guru mengakhiri pelajaran 

dengan membaca lafadz 

hamdallah dilanjutkan 

dengan doa kaffarotul 

majlis. 

 

 

 

 



ِِلًَِالَمزَزَعتِِاِِ

 

ََِرهَُبَِوالِِدي

 

ًساِ ِاِلًَِالَمزَزَعتُِمبَكِّ

ِ

ِلَمِاَذهَبَِمَعهُِ َِولَِكىٍِّ

 

َِذاِهٌبِاِلًَِالَمدَزَستِِِ ِِِلَوٍِّ

ِ

اَعِتِالَعاِشَسةِِ َِوفٍِِالسَّ

َِصبَاًحاِ

ِ

ٍِ ِتَرهَُبِاُمِّ

ِ

 َوتَأُخُرَِمَعهَاِالِغَراءَِ

ِالَكافٍِِِلَىالِِدٌِ

ِ

ِعَُِوِحَُهِاَزجٍِ

ِ

ِِمَهِالَمدَزَستِِِ

 



اَذهَُبِاِلًَِالَمزَزَعِتِِ

ِاًََضا

 

ِِِلَُساِعُدَِوالِِدٌِ

 

ِبِقَدِزَِماِأَستَِطُعُِِ

ِ

ِالَىلٌَدِالىَِجُبٌِ

 

ٍُِِ َِِلََِستَح

ِ

ِأَنَُِمِسَكِالِمحَساثَِِ

 

َِكَماِِلَََِستَحٍُِِِ

ِ

ِأَنَُِمِسَكِالقَلَمَِ

 



PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Keadaan gedung dan fasilitas di SMP IT Al-Mujtama’ Al-Islami karang anyar 

Lampung Selatan. 

2. Proses pembelajaran Mutolaah (Maharoh Qiroah) kelas VII SMP IT Al-

Mujtama’ Al-Islami karang anyar Lampung Selatan. 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

SatuanPendidikan : SMP IT Al-Mujtama’ Al-Islami 

Mata Pelajaran : Mutola’ah 

Kelas/Semester : IV / Genap 

MateriPokok : الببغاء 

AlokasiWaktu : 2 X 53 Menit (1 X Pertemuan) 

 

A . KOMPETENSI INTI 

KI-1Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2Menunjukkan perilaku jujur, disiplin tanggung jawab, santun, peduli, dan 

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

serta cinta tanah air.   

KI-3Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingintahu tentang dirinya, makhluk citaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat 

bermain. 

KI-4Menyajikan pengetahuan faktual dan konspetual dalam bahasa yang jelas, 

sistematis, logis dan kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan prilaku anak 

beriman dan ceria. 

 

 



B .KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KD-1.1 Menerima dan meyakini bahwa kemampuan berbahasa merupakan 

anugrah dari Allah swt. 

KD-2.1 Memotivikasi rasa ingin tahu terhadap keberadaan wujud benda melalui 

media bahasa Arab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. 

KD-3.1 Mengidentifikasi bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat sederhana terkait 

topikالببغاء 

KD-4.1 Mempraktikan bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab terkait 

topik الببغاء 

 

C .Indikator 

a. Membaca teks qira’ah tentangالببغاءdengan baik dan benar. 

b. Menemukan mufrodat baru pada materi tentang الببغاء 

c. Menerjemahkan teks qira’ah tentangالببغاء 

d. Mampu Membuat Kalimat dari Kosakata baru. 

 

D .TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah melakukan proses belajar peserta didik dapat: 

1. Membaca teks qira’ah dengan lafadz dan intonasi yang benar 

2. Menemukan mufrodat baru pada teks qira’ah tentang الببغاء 

3. Mengartikan teks qira’ah dengan baik dan benar 

4. Menyimpulkan kandungan makna dari teks qira’ah tentangالببغاء 

 

 

 

 



E .MATERI PEMBELAJARAN 

. ألقراءةأ  

لببغاءا  

 .ذعرت ذعرا شديداينما كنت داخال في منزل عبداهلل ب

 إذ مسعت صياحا يقول أغثنا أغثنا, لص لص

 فالتفت ميينا و مشاالفلم ارأ أحدا

 ولكّني رأيت الببغاء يف القفص

ا هي اليت صاحت و تكليمت  فعلمت اّني

 تتكلم مثل اإلنسانعجبا, الببغاء 

 

F .METODE PEMBELAJARAN 

Elektik 

G .MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Media  :PermainanBahasa, Al auraq al Mumazzaqah 

2. Alat/Bahan  : PapanTulis, Karton, Spidol 

3. Sumber Pembelajaran  : Buku Paket Jilid 3 

 

 



H .LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan DeskripsiKegiatan AlokasiWaktu 

Pendahuluan 1. Guru mengucapkan salam 

2. Guru mengajak peserta 

didik memulai pelajaran 

dengan membaca lafadz 

basmalah. 

3. Guru menanyakan kabar 

siswa. 

4. Guru memeriksa 

kehadiran siwa, kerapihan 

berpakaian, dan posisi 

tempat duduk siswa. 

5. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

6. Memaparkan ilustrasi 

melalui media/alat 

peraga/alat bantu biasa 

berupa tulisan manual 

dipapan tulis, kertas karton 

atau slide. 

 

5 Menit 

KegiatanInti Mengamati(observing) 

1. Guru memberikan contoh 

membaca teks bacaan 

sedangkan siswa 

mendengarkan dan 

memperhatikan bacaan 

 



guru. 

2. Guru member kesempatan 

kepada siswa untuk 

berlatih membaca teks 

qira’ah 

Menanya (questioning) 

1. Guru member kesempatan 

kepada siswa menanyakan 

lafal dan intonasi yang 

baik dan benar. 

2. Guru memberikan contoh 

pelafalan bunyi secara 

baik dan benar. 

Mengumpulkan 

informasi/mencoba 

(exsperimeting) 

1. Guru memberikan 

penjelasan dan penguatan 

tentang materi yang 

dipelajari. 

2. Guru mengembangkan 

pembelajaran dengan 

media al Auraq al 

Mumazzaqah atau 

Sobekan Cerita. 

 

Langkah-langkah 

pembelajaran: 



 

1. Guru mengkondisikan 

siswa kedalam beberapa 

kelompok yang terdiri dari 

7-8 orang. 

2. Guru membagikan 

sobekan cerita pada 

masing-masing kelompok. 

3. Guru menyuruh siswa 

untuk mengurutkan 

sobekan cerita tersebut 

sesuai dengan materi yang 

telah dibacakan. 

4. Guru meminta salah satu 

dari masing-masing 

kelompok untuk maju 

didepan kelas membaca 

ulang apa yang telah 

dikerjakan apakah sesuai 

atau tidak. 

5. Berikan kesempatan 

kepada kelompok lain 

untuk memberikan 

komentar atau pertanyaan. 

6. Berikan klarifikasi 

terhadap hasil kerja 

kelompok tersebut. 

 



Menalar / Mengasosiasi 

(associating) 

Peserta didik diberi kesempatan 

untuk membaca pada buku siswa. 

 

Mengkomunikasikan(communic

ating) 

Guru mengembangkan 

pembelajaran untuk melakukan 

evaluasi terhadap pemahaman 

siwa pada isi bacaan dengan 

mengerjakan latihan-latihan soal. 

 

 

Penutup 1. Guru menyimpulkan isi 

bacaan. 

2. Guru memberikan 

penguatan melalui 

pemberian tugas menulis 

kosa kata baru untuk 

dihafalakan. 

3. Guru mengakhiri pelajaran 

dengan membaca lafadz 

hamdallah dilanjutkan 

dengan doa kaffarotul 

majlis. 

 

 

 



I .PENILAIAN 

1. Jenis/teknik penilaian : Tes tertulis 

2. Bentuk Penilaian  : Tes/non tes 

3. Bentuk instrument  : Uraian 

4. Instrumen penilaian untuk semua siswa 

 

 

 أِجب َعِن اأَلْسِئَلة اآلتَِية َوفْ ًقا لَِنصِّ الِقَراَءة !

 

 ؟ عبداهللدخلت يف منزل هل .1

اَذا ذعرت هناك .2
َ
 ؟ مل

 ؟ َماَذا يقول الصياح .3

 ماذ فعلت؟ .4

 ؟ هل رأيت هناك احدا .5

 ماذا رايت ؟ .6

 من اليت صاحة و تكلمت ؟ .7

 

Kunci Jawaban 

 

 دخلت يف منزل عبداهلل.نعم,  .1

 مسعت صياحاذعرت هناك ألن  .2

 أغثنا أغثنا, لص لصيقول الصياح .3



 تفت ميينا و مشاالفعلت .4

 احداال, ما رأيت هناك  .5

 رأيت الببغاء يف القفص .6

ا الببغاء اليت صاحت و تكليمت .7  اّني

 

Rubrik Penilain dari Evaluasi akhir 

 

 اسماء الطلبة الرقم
معنى 

 المفردات
نطق 

 المفردت
األستخدم 
 في الجملة

ع مجم
 البيان النتائج

1 Annisa Arsya F. 66 77 66 67 ناجه 
2 Audy Aulia T. 68 68 70 69 غير ناجه 
3 Aulia Untari 65 60 59 62 غير ناجه 
4 Citra Azzahra 64 55 65 62 غير ناجه 
5 Dea Elvira 80 70 65 72 ناجه 
6 Fioletta Izza I. 80 80 68 76 ناجه 
7 Hanni Amelia R. 60 60 60 60 غير ناجه 
8 Haura Jilan P. 73 74 70 72 ناجه 
9 Haya Fauziah U. 65 65 68 66 ناجه 

17 Khanayya Aulia 67 69 68 68 ناجه 
11 Mahmudah A. 65 65 70 66 ناجه 
12 Maulani Ulfia H. 60 60 60 60 غير ناجه 
13 Meisi Nadila 65 57 69 64 غير ناجه 
14 Mutia A.Nafilah 72 60 61 64 غير ناجه 



15 Nabbila Putri FA. 60 63 65 62 غير ناجه 
16 Rohma A.Zahro 67 68 70 68 ناجه 
17 Tri Utami 65 65 67 65 ناجه 
18 Salsabila A.Zahro 75 60 65 66 ناجه 
19 Uli Solehah 50 70 65 62 غير ناجه 
27 Vira Seina R. 70 75 65 70 ناجه 
21 Winda Oktavia 60 65 60 62 غير ناجه 
22 Yuni Yasmida 80 67 60 69 ناجه 
23 Zakiaulfa 60 65 65 63  ناجهغير 

 تالميذال10و غير الناجحين :  تالميذال13الناجحين :  23المحصول البيانات : مجموع الطالبة : 
 

 

 

                                                                                 Bandar Lampung,       April 2018 

  

  Mengetahui 

Guru Praktikum  Kepala Madrasah 

 

 

Mutiara Rusyida            Faiz Ibrohim, LC 

  

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

SatuanPendidikan : SMP IT Al-Mujtama’ Al-Islami 

Mata Pelajaran : Mutola’ah 

Kelas/Semester : IV / Genap 

MateriPokok : الى اامزرعة 

AlokasiWaktu : 2 X 53Menit (1 X Pertemuan) 

 

A . KOMPETENSI INTI 

KI-1Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2Menunjukkan perilaku jujur, disiplin tanggung jawab, santun, peduli, dan 

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

serta cinta tanah air.   

KI-3Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingintahu tentang dirinya, makhluk citaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat 

bermain. 

KI-4Menyajikan pengetahuan faktual dan konspetual dalam bahasa yang jelas, 

sistematis, logis dan kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan prilaku anak 

beriman dan ceria. 

 

 



B .KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

KD-1.1 Menerima dan meyakini bahwa kemampuan berbahasa merupakan 

anugrah dari Allah swt. 

KD-2.1 Memotivikasi rasa ingin tahu terhadap keberadaan wujud benda melalui 

media bahasa Arab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. 

KD-3.1 Mengidentifikasi bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat sederhana terkait 

topikالى اامزرعة 

KD-4.1 Mempraktikan bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab terkait  

topikالى اامزرعة 

 

C .Indikator 

a. Membaca teks qira’ah tentangالى اامزرعة dengan baik dan benar. 

b. Menemukan mufrodat baru pada materi tentang الى اامزرعة 

c. Menerjemahkan teks qira’ah tentangالى اامزرعة 

d. Mampu Membuat Kalimat dari Kosakata baru. 

 

D .TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah melakukan proses belajar peserta didik dapat: 

1. Membaca teks qira’ah dengan lafadz dan intonasi yang benar 

2. Menemukan mufrodat baru pada teks qira’ah tentang الى اامزرعة   

3. Mengartikan teks qira’ah dengan baik dan benar 

4. Menyimpulkan kandungan makna dari teks qira’ah tentangالى اامزرعة 

 

 

 

 



 

E .MATERI PEMBELAJARAN 

 

 أ. ألقراءة

 اامزرعةالى 

 يذهب والدى الى المزرعة مبكرا

 ولكني لم اذهب معه الني ذاهب الى المدرسة

 وفي الساعة العاشرة صباحا تذهب امي

 وتأخذ معها الغذاء الكافي لوالدي

 وحين ارجع من المدرسة اذهب الى المزرعة ايضا ألساعد والدي بقدر ما أستطيع

 ال يستحيي أن يمسك القلم الولد النجيب ال يستحيي أن يمسك المحراث كما

 

F .METODE PEMBELAJARAN 

Elektik 

G .MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Media  :PermainanBahasa, Al auraq al Mumazzaqah 

2. Alat/Bahan  : PapanTulis, Karton, Spidol 



3. Sumber Pembelajaran  : Buku Paket Jilid 3 

H .LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan DeskripsiKegiatan AlokasiWaktu 

Pendahuluan 1. Guru mengucapkan salam 

2. Guru mengajak peserta 

didik memulai pelajaran 

dengan membaca lafadz 

basmalah. 

3. Guru menanyakan kabar 

siswa. 

4. Guru memeriksa 

kehadiran siwa, kerapihan 

berpakaian, dan posisi 

tempat duduk siswa. 

5. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran 

6. Memaparkan ilustrasi 

melalui media/alat 

peraga/alat bantu biasa 

berupa tulisan manual 

dipapan tulis, kertas karton 

atau slide. 

 

5 Menit 

KegiatanInti Mengamati(observing) 

1. Guru memberikan contoh 

membaca teks bacaan 

sedangkan siswa 

 



mendengarkan dan 

memperhatikan bacaan 

guru. 

2. Guru member kesempatan 

kepada siswa untuk 

berlatih membaca teks 

qira’ah 

Menanya (questioning) 

1. Guru member kesempatan 

kepada siswa menanyakan 

lafal dan intonasi yang 

baik dan benar. 

2. Guru memberikan contoh 

pelafalan bunyi secara 

baik dan benar. 

Mengumpulkan 

informasi/mencoba 

(exsperimeting) 

1. Guru memberikan 

penjelasan dan penguatan 

tentang materi yang 

dipelajari. 

2. Guru mengembangkan 

pembelajaran dengan 

media al Auraq al 

Mumazzaqah atau 

Sobekan Cerita. 

 



Langkah-langkah 

pembelajaran: 

 

1. Guru mengkondisikan 

siswa kedalam beberapa 

kelompok yang terdiri dari 

7-8 orang. 

2. Guru membagikan 

sobekan cerita pada 

masing-masing kelompok. 

3. Guru menyuruh siswa 

untuk mengurutkan 

sobekan cerita tersebut 

sesuai dengan materi yang 

telah dibacakan. 

4. Guru meminta salah satu 

dari masing-masing 

kelompok untuk maju 

didepan kelas membaca 

ulang apa yang telah 

dikerjakan apakah sesuai 

atau tidak. 

5. Berikan kesempatan 

kepada kelompok lain 

untuk memberikan 

komentar atau pertanyaan. 

6. Berikan klarifikasi 

terhadap hasil kerja 



kelompok tersebut. 

 

Menalar / Mengasosiasi 

(associating) 

Peserta didik diberi kesempatan 

untuk membaca pada buku siswa. 

 

Mengkomunikasikan(communic

ating) 

Guru mengembangkan 

pembelajaran untuk melakukan 

evaluasi terhadap pemahaman 

siwa pada isi bacaan dengan 

mengerjakan latihan-latihan soal. 

 

 

Penutup 1. Guru menyimpulkan isi 

bacaan. 

2. Guru memberikan 

penguatan melalui 

pemberian tugas menulis 

kosa kata baru untuk 

dihafalakan. 

3. Guru mengakhiri pelajaran 

dengan membaca lafadz 

hamdallah dilanjutkan 

dengan doa kaffarotul 

majlis. 

 



I .PENILAIAN 

1. Jenis/teknik penilaian : Tes tertulis 

2. Bentuk Penilaian  : Tes/non tes 

3. Bentuk instrument  : Uraian 

4. Instrumen penilaian untuk semua siswa 

 

 

 أِجب َعِن اأَلْسِئَلة اآلتَِية َوفْ ًقا لَِنصِّ الِقَراَءة !

 اين تذهب والدك ؟ .1

 اىل أين أنت ذاهب ؟ .2

 يف أى ساعة تذهب أمك إىل املزرعة ؟ .3

 ماذا تأخذ معها ؟ .4

  املزرعة ؟هل تذهب إىل .5

 مىت تذهب ؟ .6

 هل تستحيي ان متسك احملراث ؟ ملاذا ؟ .7

 

Kunci Jawaban 

 

 الى المزرعة يذهب والدى .1

 اذهب الى المدرسة .2

 في الساعة العاشرة صباحا  .3



 تأخذ معها الغذاء الكافي لوالدي .4

 نعم, اذهب الى المزرعة ايضا ألساعد والدي بقدر ما أستطيع .5

 اذهب الى المزرعة حين ارجع من المدرسة .6

ال ال, ال يستحيي أن يمسك المحراثل أن  الولد النجيب ال يستحيي أن يمسك المحراث كما  .7

 يستحيي أن يمسك القلم

Rubrik Penilain dari Evaluasi akhir 

 

معنى  اسماء الطلبة الرقم
 المفردات

نطق 
 المفردات

األستخدم 
 في الجملة

مجموع 
 النتائج

 البيان

1 Annisa Arsya Febriani 70 70 75 72 ناجه 
2 Audy Aulia Thefanni 70 70 70 70 ناجه 
3 Aulia Untari 70 70 70 70 ناجه 
4 Citra Azzahra 70 65 65 66 ناجه 
5 Dea Elvira 80 70 70 73 ناجه 
6 Fioletta Izza Insyirah 80 80 70 77 ناجه 
7 Hanni Amelia 

Rasmadi 
غير  64 63 65 65

 ناجه
8 Haura Jilan Permana 75 75 75 75 ناجه 
9 Haya Fauziyah Ulya 70 70 70 70 ناجه 

11 Khanayya Aulia 
Agustin 

 ناجه 72 70 70 75

11 Mahmudah 
Abidatullah 

 ناجه 70 70 70 70



12 Maulani Ulfia 
Hazahro 

 ناجه 68 70 70 65

13 Meisi Nadila 70 65 70 68 ناجه 
14 Mutia Amalia Nafilah 72 65 70 69 ناجه 
15 Nabbila Putri Fasla 

Arabia 
 ناجه 68 70 70 65

16 Rohma Aliyatuz 
Zahro 

 ناجه 72 75 70 70

17 Tri Utami 70 70 70 70 ناجه 
18 Salsabila Az-Zahro 75 70 70 72 ناجه 
19 Uli Solehah 70 70 70 70 ناجه 
21 Vira Seina 

Rahmadhani 
 ناجه 75 75 75 75

21 Winda Oktavia 
Romadani 

غير  63 60 65 65
 ناجه

22 Yuni Yasmida Elmi 82 70 70 74 ناجه 
23 Zakia ulfa 70 70 70 70 ناجه 

 تالميذال2 و غير الناجحين :  تالميذال21 الناجحين  23المحصول البيانات : مجموع الطالبة : 
 

                                                                            Bandar Lampung,       April 2018 

  

 Mengetahui, 

Guru Praktikum Kepala Madrasah 

 

 

Mutiara Rusyida Faiz Ibrohim, LC 
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