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 ملخص
 XI Aتطبيق الطريقة القواعد والترجمة في ترقية مهارة القراءة لدى طلبة الصف 

 بالمدرسة العالية األتروجية تيلوك بيتونج الشرقية 
 حمدان مصطفى

كان استخدام الطريقة يف عملية التعليم والتعلم ىو مهم جدا للوصول إىل األىداف 
ة، الطريقة احلال هسباما من دون استخدام الطريقة. ويف ىذالؽلكن تنفيذ عملية التعليم و ادلطلوبة. 

ريسها، حيث إحدى الطرق الشائعة اليت مت تطبيقها على تعلم القواعد وتد ىي القواعد والًتمجة
لى إتقان قواعد اللغة أوال مث لفهم الًتمجة وقرائتها. أما القدرات ؽلكن للطالب قادرون ع

 مجة ههي ههم النوو  العربية يف مهارة القراةة.ادلطلوبة من الطريقة القواعد والًت 
تطبيق الطريقة القواعد والًتمجة يف ترقية مهارة  دلعرهةىذا البحث ىو  منىدف البحث 
. أما مشكلة بادلدرسة العالية األتروجية تيلوك بيتونج الشرقية  XIAالقراةة لدى طلبة الوف 

تطبيق الطريقة القواعد والًتمجة يف ترقية مهارة القراةة لدى البحث يف ىذا البحث ههي: كيف 
 ؟بادلدرسة العالية األتروجية تيلوك بيتونج الشرقية  XIAطلبة الوف 

أما موادر البيانات اليت حول عليها الباحث  وصفي، ىذا البحث ىو حبث نوعي
. تيلوك بيتونج الشرقيةبادلدرسة العالية األتروجية   XIAطلبة الوف من مدرس اللغة العربية و 

 طريقة ادلالحظة وادلقابلة والوثائق واالختبار. وأما مجع البيانات إستخدم الباحثطريقة يف و 
زبفيض البيانات وعرض البيانات وربقيق التحليل النوعي من خالل ىو  ربليل البيانات

التحليل اإلستقرائي، التحليل اإلستقرائي ىو إستخدم الباحث  ورسم االستنتاج . ويفالبيانات
 ربليل االستنتاجات اخلاصة إىل االستنتاجات العامة.

كان تطبيق الطريقة القواعد والًتمجة يف ترقية مهارة القراةة ،  ثنتائج البحبناة على 
جرى جيدا، على بادلدرسة العالية األتروجية تيلوك بيتونج الشرقية قد  XIAلدى طلبة الوف 

ىذه احلالة و   .مهارة القراةة لدى الطالبليس ىناك الًتقية يف  ، ألنمل تكن هعالةرغم من أنو ال
 إتقان تركيب اجلمل وادلفردات.الطالب يف  اطلفاض إليها من نظرالؽلكن 

 
 الكلمات ادلفاتيح: الطريقة القواعد والًتمجة، مهارة القراةة

 

 

 



 

  



 

  



 

 إىداة

ىذه الرسالة العلمية  ت احلمد هلل رّب العادلُت , بالشكر إىل اهلل تعاىل, قّدم

 إىل:

حىت ويدعوان دائما  والورب  ربياين ويرحامٍت باإلخال   احملبوبان اللذانوالديٍت  .1

 .قدرت على الوصول إىل أحالمي 

 على صلاحي. الذين اعطوين النشاطة والدعاةاجملبوبُت مجيع أخواتى وأخواين وايل  .2

يف كلية الًتبية والتعليم  من قسم اللغة العربية 2114زمالئي وأصدقائي مرحلة  .3

 جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية  المبونج

 زمالئي وأصدقائي اللذين أعطوين التشجيع والنشاطة للباحث. .4

لم وىي كمحل لتعرادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج جامعيت احملبوبة  .5

 . نسياهنا اليت الؽلكن اتالعلوم واخلرب 
 

  



 

 ترمجة الباحث

تولونج حارهان منطقة ليمبوينج مديرية أوغان  يف قرية محدان موطفى   ولد

ست من  سادس، وىو ابن ال1991أغسطس  15خ يف التاريكومريانج إيلَت 

 .سوياسبي سيدةو موجٍت  من ادلتزوج سيد أخوات

وتولونج احلكومية الدراسة من مدرسة االبتدائية اإلسالمية  الباحث بدأ

يف  . وبعد ذلك استمر دراستو2113 سنة ت، وقد سبحارهان أوغان كومريانج إيلَت

 . 2116 سنة توسب ن كومريانج إيلَتأوغابومي أغونج اإلسالمية  ادلدرسة ادلتوسطة

أوغان  اإلسالمية بومي أغونج مث واصلت دراستها يف ادلدرسة الثانوية احلكومية 

 . 2119وسبت سنة   كومريانج إيلَت

إىل اجلامعة وىي جبامعة رادين  ااحث دراستهالب استمر 2114السنة ويف 

 إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج يف كلية الًتبية والتعليم بقسم تعليم اللغة العربية. 
 

   

 

  



 

 تقديركلمة شكر و 

قدر يحىت  النعم الكثَتة اليت أعطاه للباحثمحدا هلل عز وجل على مجيع 

. ىذه الرسالة العلمية إلسبام الشروط للحوول على على كتابة ىذه الرسالة العلمية

رادين إينتان اإلسالمية  الدرجة اجلامعية األوىل من كلية الًتبية والتعليم جبامعة

تطبيق الطريقة القواعد  سبت ىذه الرسالة العلمية دبوضوع : " .احلكومية المبونج

بالمدرسة العالية  XIAوالترجمة في ترقية مهارة القراءة لدى طلبة الصف 

والوالة والسالم على النيب الكرًن زلمد صلى اهلل األتروجية تيلوك بيتونج الشرقية" 

 عليو وسلم وىو الذي أخرج الناس من الظمات إىل النور.

وعى الباحث أن يف ىذه الرسالة العلمية ىناك بعض ادلساعدة واالرشادات 

جزيل الشكر إىل سادات  هبهذه ادلناسبة أن تقّدم الباحث من جيع األطراف.

 : األهاضيل 

االسالمية احلكومية  جلامعةارئيس ك ادلاجستَت مكري، احلاج األستاذ الدكتور .1

ه للباحث الكتساب ادلعرهة يف ىذالذي أعطى الفرصة  رادين اينتان المبونج

 اجلامعة

، كعميد كلية الًتبية والتعليم جبامعة ادلاجستَت األستاذ الدكتور احلاج خَت األنوار .2

 رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.



 

ربية واألستاذ اللغة العتعليم كرئيس قسم  هري داود ادلاجستَتاالدكتور س األستاذ  .3

اللغة العربية من كلية الًتبية والتعليم  تعليم اهلل كسيكريًت قسم زلمد عفيف أمر 

 جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

احلاج أمَت الدين   واألستاذ كادلشرف األول عبد احلميد   الدكتور احلاج  األستاذ .4

دلشرف الثاين شكرا جزيال على تقدًن االرشادات والتوجهات لكتابة ىذه كا

 .رسالة العلميةال

إلسبام ىذه الرسالة مجيع احملاضرين واحملاضرات اللذين أعطوين علوما ومعرهة  .5

 العلمية.

جبامعة االسالمية احلكومية رادين  ادلركزية الًتبية ورئيس ادلكتبة كليةل ادلكتبةرئيس  .6

من خالل توهَت ادلعلومات عن ادلراجع  ةالمبونج الذين ساعدوا الباحثانتان 

 تاجة.احمل

زلمد صديق، كرئيس ادلدرسة األستاذ واألستاذة وادلوظفون اللذين الدكتور   .7

 .وادلساعدة طوال الباحث يقوم ببحثوالفرصة  أعطوين

والدواهع معنوية   اتالتوجيه انقدم انالذاللذان والديٍت أيب موجٍت وأمي سوياسبي  .8

خالل إجراة الدراسات، وتقدًن ادلودة اليت ال تقدر بثمن وتعطي  كانت أو مادية

 . المبونججبامعة  رادين إينتان االسالمية احلكومية تفاىم خالل هًتة الدراسة ال



 

 

وىاصة لفول ج  من طلبة قسم تعليم اللغة العربية   2114مرحلة نزمالة احملبوبي .9

ىذه الرسالة معنوية كانت أو مادية إلسبام  أشكر ىم على تقدًن ادلساعدة 

 العلمية.

. رئُتاو نفس الق وحبثو لنفسنفع يعلى أن ةالباحث ىرجالعلمية وهبذه الرسالة 

على مجيع ادلساعدة وادلشاركة.  اجلزاة حلسنهم بأحسن اجلزاة عسى اهلل أن يعطيهم

 آمُت يا رب العادلُت.

 م2118 ديسمبَت 5المبونج باندر 
 الباحث
 

 محدان موطفى 
1411121138    
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 الباب األول

 مقدمة

 توضيح الموضوع . أ

لتجنب عن األخطاة ىف ههم و تفسَت االصطالحات الكثَتة ادلوجودة ىف 

 كالتايل:  قوم الباحث ببياهنا تفوياليس ،ىذا ادلوضوع

 تطبيق .1

ديناميكية يف تنفيذ السياسة من األنشطة للحوول على تطبيق ىو عملية 

ويف ىذا احلال يقود التطبيق ىو سلسلة  النتيجة تتعلق باألىداف ادلنشودة.

من االجراةات يقوم هبا الشخص من خالل ادلراهق الداعمة مستندا إىل 

 النظام ادلقرر للوصول إىل األىداف ادلقررة.

 الطريقة القواعد والًتمجة .2

كانت ىذه الطريقة توحيدا بُت الطريقتُت علا طريقة القواعد و طريقة الًتمجة. 

الطريقة القواعد ىي الطريقة تؤكد على احلفظ والقواعد أو اجملموعة من 



 

الكلمات ادلعينة. أما الطريقة الًتمجة ههي تؤكد على األنشطة يف ترمجة القراةة 

  1من اللغة األجنبية إىل اللغة األم. 

 القراةة مهارة .3

مهارة القراةة ىي إحدى ادلهارات للنظر إىل الرموز ادلكتوبة وتغيَتىا من 

ويت من التهجئة وخالل الطريقة القراةة أو التهجئة على أساس التفسَت ال

 إىل القراةة الشفوية.

من البيان السابق هاستنبط الباحث أن ادلوضوع ذلذا البحث ىو: تطبيق 

درسة العالية بادل XIالوف لدى طلبة الطريقة القواعد والًتمجة يف ترقية مهارة القراةة 

 األتروجية تيلوك بيتونج الشرقية.

 أسباب اختيار الموضوع . ب

تطبيق الطريقة  " وضوعىذا ادل ىل اختيارإ أما األسباب اليت تدهع الباحث

درسة العالية بادل XIطلبة الوف لًتمجة يف ترقية مهارة القراةة لدى القواعد وا

 تيلوك بيتونج الشرقية" ههي: األتروجية

 باشتمال الكائن من مشكلة التعليمأن ادلشكلة يف تك ادلدرسة تتعلق  .1

                                                             
1
 Beti Mulu, Penerapan Thariqoh Al-Qowaid Wa Al-Tarjamah Dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab Di Pondok Pesantren Al-Munawarah Wawolemo Sulawesi Tenggara, ( Sulawesi 

Tenggara, Stain Sultan Qomarudin, vol. 8, 2013), hlm. 42 



 

الطريقة القواعد والًتمجة اليت  ههناكالباحث،   اكان يف ادلوادر اليت قرأى .2

غة الطلبة لفهم النوو  اللؽلكن ادلساعدة على ترقية نتائج التعلم لدى 

من خالل الكتابة والًتمجة وقراةة النوو   ةواحلسن ةبالوحيح العربية

 اللغة العربية.

كانت الطريقة القواعد والًتمجة تطبيقها يف ادلدرسة العالية األتروجية  .3

ألهنا شكل وجهد ادلدرس لًتقية قراةة  XIلدى طلبة الوف تيلوك بيتونج 

 الطلبة لكن النتائج احملوولة مل ربول على النتيجة اجليدة.

 خلفيات البحث . ج

حقائق اللغة وتضيف هقا لنمو مستخدمي اللغة. ادلتطورة و اللغة ىي احلقائق 

قوة الوجود  ة. همن وديني لو ثقاهةىذه احلياة إىل قوة الوجود البشري كمخلوق  يف

البشري ىي إظهار كفائتهم يف انتاج الرسائل مثل العلوم والفنون والتكنولوجيا وأنو 

واحلرب، إذا مل دعاية لاللغة كأداة تكون ىذه  ال ؼللو من أدوار اللغة ادلستخدمة.

هسيؤثر ذلك احلال على نسانية إشارة الدينية واإليشاىد مستخدم اللغة إىل 

 2مستخدم اللغة. 

 
                                                             

2
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

RosdaKarya, 2011), hlm. 8 



 

ىناك بعض اآلراة يف تعريف اللغة ىي نتيجة السلوك من استجابة التحفيز. 

إذا أراد الطالب يف إنتاج الكالم هعليو زيادة التحفيز، ظهور اللغة األوىل  وبذلك 

 عندما ربدث اللغة الثانية إذا كانت اإلستجابة حول اللغة الثانية مشاهبا للغة األوىل.

واللغة الثانية ههناك استجابة التحفيز يف نفس الطالب  إذا ترتبط بينهما اللغة األوىل

 اليت ترتبط وتؤثر بعضها البعض.
3

 

نقل األهكار وادلشاعر اللغة ىي نظام صويت يستخدم هبا اجملموعة كالوسيلة ل

. اللغة العربية ىي لغة الدين واللغة األجنبية، كما أهنا أداة اإلتوالواألحاسيس  

إلتقان اللغة أساسي  شرط كم الدين الذي ىو  و عللفهم ههي تسمى بلغة الدين 

لوم الدين مكتوبة باللغة العربية، حبيث يشبو الدين العربية. ألن ادلوادر من ع

اإلسالمي واللغة العربية وجهُت لعملة ال ؽلكن هولها. تسمى باللغة األجنبية ههي 

  4اللغة العربية كلغة اإلتوال وليس كشرط أساسي لفهم علوم الدين.

الطلبة  وقد يكونويف ىذا احلال، تعلم اللغة العربية ىو زلاولة ليست سهلة 

. وىذا ألن تعلم اللغة ىو زلاولة لتطوير وبناة ادلفاىيم بادللل والضجر يشعرون

. كانت اللغة اليت قودىا الباحث بينهم  للتفاعل والتواصلالطلبة نفس  اجلديدة يف

                                                             
3
 Iskandarwassid Dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2008), hlm, 87-88 
4
 Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab dalam Perspektif Komunikatif, 

(Jakarta: Prenada Media Group 2015),  hlm.1 



 

العامل اليت تطورت بالتواهق مع التطور ىي اللغة العربية ىي واحدة من لغات 

5االجتماعي للمجتمع والعلوم.
قوم عن أغراضهم عن اللغة ىي أصوات يعرب هبا   

طريق نقل الكلمات اليت مجعها وحارسها القرآن وأحاديث الشريفة وسلتلف الروايات 

 6ادلوثوقة مثل النثر والشعر العريب. 

كانة خاصة بُت لغات العامل كما أن وباإلضاهة إىل ذلك، إن اللغة العربية م

أعلية ىذه اللغة تزيد يوما بعد يوم يف عورنا احلاضر. وترجع أعلية اللغة العربية إىل 

 أسباب اآلتية:

اللغة العربية ىي لغة القرآن الكرًن، وىي بتلك اللغة  اليت ػلتاجها كل مسلم 

واىي وأحكام الشرعية. اللغة ليقرأ أو يفهم القرآن الذي يستند منو ادلسلم األوامر والن

العربية ىي لغة الوالة، إن كل مسلم يريد أن يؤدي الوالة عليو أنيستخدم اللغة 

العربية. اللغة العربية ىي لغة احلديث الشريف. هإن ادلسلم يريد قراةة ىذه األحاديث 

ا مكانة اللغة العربية أيضا ذل النبوي  واستيعاهبا هعليو أن يفهم ويعرف اللغة العربية.

 7اقتوادية للعرب.
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 Abdul Wahab Rosyidi,  Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang 

Prees, 2009), hlm.1 
6
 Musthafa al-ghalayaini, jami’ ad-durus al-arabiyah,( Dar al-Hadist al-Qahirah 2005 ), 

hlm.7 
7
 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: PT Raja Grafindo 
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مازالت تفتقر ويالحظ الباحث على ىذه أعلية اللغة العربية، هاللغة العربية 

8يف ادلدارس خاصة يف إندونيسيا.إىل الطلبة 
ق يفهم أن تعلم اللغة بومن البيان السا  

لغة اإلتوال الدويل وأكثر اىتماما أمر مهم جدا، ألن اللغة العربية ىي العربية 

لكن  باجملتمع ، بيد من أنو يف تعليمو صعب للفهم  وقد يكون شلال عند الطلبة.

يف النحوي والورف. قد  يف ادلدرسة  ههناك مشكالت كبَتة تعليمها لدى طالب 

يدرس ادلدرس درس اللغة العربية باستخدام الطريقة اليت مل تطابق خبطوات التعليم، 

 منها كالتايل: تعلم اللغة العربية ها يفتطبيقؽلكن  اليتويف احلقيقة ىناك بعض الطرق 

 الطريقة القواعد والًتمجة (1

 الطريقة ادلباشرة (2

 الطريقة القراةة (3

 الطريقة الشفوية (4

 الطريقة اإلنتقائية (5

 الطريقة اإلتوالية (6

 الطريقة التحليل التقابلي (7

 التحليل ادلقارنة (8
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 Ibid. 



 

القواعد والًتمجة الطريقة  ركز الباحث على  القدؽلةادلذكورة  من الطرق

و سيجية الباحث باحلجة الواضحة إحدى التعريف عن  دون األخر هحسب

 القواعد والًتمجة ىي كالتايل: الطريقة

ولطريقة القواعد والًتمجة موطالح اآلخر. ومن بعض علماة اللغة يقول أن 

 نص ىعل ه الطريقةىذ كزتر ىذه الطريقة ىي  الطريقة القدؽلة ) الطريقة التقليدية (. 

 ادلمارسة يعرض وادلفردات و قواعد اللغة اليت تشَت إىل ويمعلومات اللغ و اللغة
9 .احلوار يف شكل اللغةظيفة و 

أما رأي أمحد هؤاد أهندي أن الطريقة القواعد والًتمجة   

ههي طريقة قدؽلة يف تعليم اللغة الثانية وتعود إىل عور النهضة يف البالد األوربة يف 

الالتينية، ىذه الطرقة استخدمها األوروبيون يف تعليم اللغة الثانية وردبا تعليم اللغة 

مدرس اللغة  يف البالد العربية وغَتىا من البالد االسالمية بل بلدنا إندونيسيا، هإن 

 10مدرسيها يستخدمون ىذه الطريقة لتعليم اللغة اذلدف خاصة يف ادلعاىيد السلفية.

رأي بألباكي كما نقل أسيف ىَتماوان يف كتابو " طريقة تعليم اللغة العربية" 

الًتمجة حفظ القواعد وربليل النحوي على النص مث  ىيىذه الطريقة من أساس أن 

ىذه الطريقة أقل من اىتمامها دبهارة  توبينما كان .من لغتهم إىل اللغة األجنبية

صل يف تدريب الطلبة ليكون ماىرين يف التوا وبادلعٌت على أهنا ليس التأكيدالكالم 
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 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, ( Malang, Mysikat, 2012), 

hlm. 42 



 

منطقيا مستندا إىل ربليل اجلوانب القواعد. هإظلا ىي التأكيد على ههم اللغة  بالنشط،

هتدف ىذه الطريقة حفظ قواعد اللغة وههمها والتعبَت بأشكال لغوية تقليدية 

مجة من وتدريب الطالب على كتابة اللغة بدقة عن طريق التدريب ادلنظم يف الًت 

.إىل اللغة األجنبيةاليومية  لغتهم 
11

  

أن تعليم الطريقة القواعد والًتمجة مهم  من البيان السابق هاستنبط الباحث

جدا عند الطلبة داخل ادلدرسة أو خارجها، إذا كان الطالب ال يتعلم الطريقة 

يف مهارة أو القواعد والًتمجة هسوف يشعره بالوعوبة يف قراةة النوو  اللغة العربية 

القراةة، بوجود ىذه الطريقة سيسهل الطلبة يف قراةة النوو  اللغة العربية من ناحية 

 الكلمة أو اجلملة والفقرة.

مضمون القراةة ادلكتوبة بالرموز وتقوم مهارة القراةة ىي إدراك ادلعٌت وههم 

 بتلفيظها يف القلب. القراةة ىي عملية التواصل بُت القارئ والكاتب من خالل

ة اللسانية واللغة الكتابية. وعلى معٌت النوو  ادلكتوبة هيها عالقة معرهية بُت اللغ

واسع، هإن القراةة ال تركز على نشلط ههم ادلعٌت بشكل جيد هحسب، هإظلا ىي 

بالشعور على مضمون القراةة. هإن القارئ اجليد ىو القارئ القادر على تتعلق 

 12التواصل مع القراةة ومضموهنا.
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 Acep Hermawan. Op.Cit. hlm. 171  
12

 Ibid, hlm. 143 



 

ن مهارة القراةة من تعريفُت ، هاألوىل تغيَت رموز الكتابية إىل الرموز تتضم

الووتية. الثانية، ههم ادلعٌت من مجيع ادلواقف الرمزية بالرموز الكتابية والرموز الووتية. 

وعلى وجو عام، األىداف من أنشطة القراةة ىي ثالثة. هاألوىل القراةة للمعرهية ىي 

على العلوم وادلعرهة. الثانية، القراةة للمراجع ىي القراةة القراةة للزيادة واخلوول 

للحوول على إجراة البحث. الثالثة، القراةة للعاطفية ىي ربقيق ادلشاعر 

. تعتمد مهارة القراةة على إتقان ادلفردات والقواعد. ولذلك   واالحتياجات النفسية

لشكل وهقا لتنمية اتقان كان نص القراةة يف ادلرحلة ادلبتدئُت البد للطالب إعطاة ا

13ادلفردات وأظلاط الكلمات اللغة العربية.
  

استنادا إىل البيان السابق يستنبط الباحث أن مهارة القراةة مهمة جدا  

إلتقاهنا عند الطلبة، بوجود القدرة على مهارة القراةة سيسهل الطلبة قراةة النص 

العريب. كان يف تعليم اللغة العربية خاصة يف القراةة قد يشعر الطلبة بالوعوبة يف 

 قراةة النوو  اللغة العربية. 

الذي قد ويف ىذا البحث سيقوم الباحث بادلالحظة مع مدرس اللغة العربية 

استخدمو الطريقة القواعد والًتمجة، لكن ادلدرس أقل هعالة يف إجرةا خطوات تعليمها 
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 Ahmad Fuad Effendy, Op, Cit. Hlm 166-167 



 

عند التعليم. وذلذا سيستخدم الباحث ىذه  الطريقة القواعد والًتمجة وهقا للخطوات 

 الواردة هيها. 

الباحث ببحثو يف ادلدرسة األتروجية تيلوك بيتونج  ويف ىذا البحث سيقوم

الشرقية، ىذه ادلدرسة تعادل ادلدرسة العامة من قبل قسم الدين اإلسالمي. كانت 

ادلدرسة األتروجية ذلا العديد من التسهيالت لتلبية احتياجات يف أنشطة التعلم.  

الذي   XIيف الوف  يركز الباحث حبثو يف ادلدرسة األتروجية تيلوك بيتونج الشرقية

طالبا. ويف ىذه ادلدرسة األتروجية تيلوك بيتونج الشرقية ىناك  31كان عددىم 

 مشكالت لدى الطلبة  يف تعليم اللغة العربية خاصة يف القراةة.

الباحث يوم اإلثنُت يف  دلالحظة يف بداية ادلراقبة اليت يعقداستنادا إىل نتيجة ا

لباحث باستخدام الطريقة القواعد والًتمجة لًتقية يقوم اه، 2117أكتوبر  23التاريخ 

مهارة القراةة لدى الطلبة يف ادلدرسة العالية األتروجية تيلوك بيتونج الشرقية. كان يف 

ىناك العديد من الطلبة مل يفهموا بادلادة القراةة يف تعليم اللغة العربية،  تعليم القراةة

. احلركات يف النص العريب يكتب الشكل أوومدرس اللغة العربية أثناة شرح ادلادة ال 

، بالرغم من أهنم طالب قراةة النصكيفية ومل يفهموا  ولذلك ال يزال الطلبة متحَتين 

ة  والًتمجة وههم القراة أذكياة وادلاىرون ولكن بينما يتعلمون اللغة العربية وخاصة يف 



 

البيان عن نتائج ال يزالون غَت القادرين على إتقاهنا. هيما يلي مضمون النص 

 االختبار يف مهارة القراةة للطلبة.

 1جدول 
 بالمدرسة العالية  XIبيانات نتائج مهارة القراءة للطلبة الصف 

 األتروجية تيلوك بيتونج الشرقية
 

 ادلعايَت % عدد الطلبة النتيجة الرقم
1 84-111  جيد جدا % 13 4 
2 71-83  جيد 19% 6 
3 54-69  مقبول 26% 8 
4 41-53  ناقص 16% 5 
 ناقص جدا 26% 8 41> 5
  %100 31 اجملموع

 

بادلدرسة العالية األتروجية تيلوك بيتونج الشرقية يوم اإلثنُت يف التاريخ  11نتائج االختبار يف استيعاب معارة القراةة لدى طلبة الوف 
 14 2.117أمتوبر  23

 

 
 

 معايَت النتيجة

 : جيد جدا 84-111

 : جيد 71-83
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بادلدرسة العالية األتروجية تيلوك بيتونج الشرقية يوم اإلثنُت يف  XIنتائج االختبار يف استيعاب معارة القراةة لدى طلبة الوف   
 2.117أمتوبر  23التاريخ 



 

 : مقبول 54-69

 : ناقص 41-53

 : ناقص جدا 41>

من البيان السابق هاستنبط الباحث أن الطلبة مل يقدروا على إتقان تعليم 

ة وخاصة يف  القراةة  ادلدرسة العالية األتروجية تيلوك بيتونج الشرقياللغة العربية يف 

 الذينهحسب  والًتمجة وههم مضمون النص. وىذا يدل على أن بعض الطلبة

 ػلولون على النتيجة األعلى )أقوى النتيجة(.

 4استنادا إىل اجلدول أعاله، كان الطلبة ػلولون على النتيجة جيد جدا 

طالب والطلبة ػلولون على النتيجة  6طالب،  والطلبة ػلولون على النتيجة جيد 

 8طالب  والباقي منهم  5طالب. والطلبة ػلولون على النتيجة ناقص  8مقبول 

 ػلولون على النتيجة ناقص جدا.طالب 

 البحث د. مشكلة

الوعوبات اليت البد حبثها وحلها باستخدام  من ادلشكلة ىي إحدى

الدراسة، إذا مل يتم حل ادلشكلة، هسيؤدي ذلك إىل أن حدثت مشكلة أخرى  

وأكثر تعقيدا حللها. ؽلكن أن تفسر ادلشكلة على أهنا اضلراهات بُت ادلفًتض حدوثها 



 

هيعرف  أهنا ادلشكلة بُت النظرية وادلمارسة، بُت النظام والتنفيذ واخلطة، وما حدث 

 15إذا ىناك اضلراف بُت التجربة واحلقائق وبُت ما ىو ادلخطط واحلقائق.

على بيان خلفيات ادلشكلة ادلذكورة، همشكلة البحث يف ىذا البحث  بناةا

لدى طلبة كيف تطبيق الطريقة القواعد والترجمة في ترقية مهارة القراءة ىي: 

 ؟بالمدرسة العالية األتروجية تيلوك بيتونج الشرقية XI Aالصف 

 وفوائد البحث ه. هدف

 . ىدف البحث1

 البياناتبدعم من  البحث يف ربقيقها ينبغيالغرض الذي  ىواذلدف 

تطبيق الطريقة القواعد ىو دلعرهة كيف  البحث ىذا من ىدف أن احلقائق ادلوجودةو 

بادلدرسة العالية األتروجية تيلوك  XIوالًتمجة يف ترقية مهارة القراةة لدى طلبة الوف 

 ، دلعرهة هعالية الًتقية يف تعليم اللغة العربية من قبل وبعد البحث.بيتونج الشرقية

 . هوائد البحث 2

 هائدة من ىذا البحث ىي:

 التطبيقية الفوائد   . أ
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 Sugiyino, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(bandung, Alfabeta, 2013), hlm. 52 



 

  ،مهـارة القـراةةللمدرس  يف تطوير التعليم  وترقيـة  مدخالتوك هيها، للنظر

بادلدرســـــة العاليـــــة  XIحيـــــث أن ذبعـــــل التعلـــــيم أكثـــــر جـــــذابا عنـــــد طلبـــــة الوـــــف 

 .األتروجية تيلوك بيتونج الشرقية

 الفوائد النظرية  . ب

لًتقيــة مهــارة القــراةة و لزيــادة ادلعرهــة وادلعلومــات يف الطريقــة القواعــد والًتمجــة 

واستيعاب قراةهتا. دلدرس اللغة العربية ىـو زيـادة ادلعرهـة باسـتخدام الطريقـة القواعـد 

والًتمجــــة ولســــهولة يف تعلــــم اللغــــة العربيــــة. وللطلبــــة، ؽلكــــن أن ترقيــــة مهــــارهتم يف 

 النشاط وأن تكون تشجيعا ذلم يف التعلم.

 
. 

  



 

 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 الطريقة القواعد والترجمة  . أ

 تعريف الطريقة القواعد والترجمة .1

الطريقة بسبب عدم ىذه وغالبا ما تولد  عيوب ومزايا،منها لكل طريقة 

إقتناعو عن الطريقة ادلستخدمة سابقا. بالرغم من أن ىذه الطريقة ذلا عيوب ومزايا، 

16يعتمد على الظروف ادلطلوبة. ولديها أيضا اسهاما مفيدا 
  

يف ىذه الطريقة القواعد والًتمجة سيقوم الباحث لتجنب عن سوة الفهم 

وسيلة نظامية للعمل يف تسهيل إجراة النشاط للوصول ببياهنا تفويال. الطريقة ىي 

 17إىل األىداف احملددة.

 ادلوضوع عرض مقًتن شاملة خطةأما رأي أمحد هؤاد أهندي هإن الطريقة ىي 

ويتكون من األىداف  ادلدخلاستنادا إىل متناقضة و  وليست على أساس منتظم

18ومعايَت اختيار ادلواد الدراسية، دور ادلدرسُت والطلبة ودور ادلادة التعليمية.
  

                                                             
16

 Abd. Wahab Rosyidi, Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang, UIN-Maliki Press, 2012), hlm. 48 

17
 Iskandarwasid, Dadang Sunendar,Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung, PT 

Remaja Rosdakarya,2008), hlm.56 



 

قبل تقدًن ادلادة أخرى القواعد ىي ادلادة اليت غلب تقدؽلها يف األولوية 

عد لغة مبدأ، و توجيو، و أساس، و نظام. و تعٌت القواخاصة يف تعليم اللغة الربية.  

أيضا صارت رموز األسس حكما. و أما القواعد اصطالحا ىي ادلقدمة ادلنطقية 

19العامة اليت تعترب إىل مجيع أنواعها.
  

نقل الكالم من اللغة إىل اللغة أخرى. أما الًتمجة  تعريف الًتمجة حرهيا ىي

 20اصطالحا ىي التعبَت الكالم أو اجلمل باستخدام اللغات أخرى.

، يفهم أن الطريقة القواعد والًتمجة ىي الطريقة من التعريف السابق

بعض قواعد اللغة ادلستخدمة لتقدًن الدواهع على األنشطة من خالل إعداد أو تقدًن 

 اليومية. لغتهماللغة األجنبية إىل من لًتمجة والقيام با

أما رأي اسيف ىرماون الطريقة القواعد والًتمجة ههي ادلنطق الذي يقول أن 

هرع من ادلنطق. وذلذا ؽلكن احلاجة إىل مجيع اللغة يف العامل ىي سواة، والقواعد 

أنشطة ربويل ادلفردات واجلمل من اللغة األجنبية إىل اللغة اليومية. ىناك جانبان 
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 ادلهارة يف إتقان القواعد ادلهارة يف الًتمجة.علا  الطريقة القواعد والًتمجة من مهمان 

ىاتان قدرتان كأساس لنقل األهكار أو اآلراة إىل النوو  األجنبية وأهنا أيضا لفهم 

 21مضمون األهكار من اللغة األجنبية. 

كانت ىذه الطريقة توحيدا بُت الطريقتُت علا طريقة القواعد و طريقة الًتمجة. 

أوال مث يف تقدًن القواعد و مادة حبثها من الطريقة ادلثالية ىذه الطريقة ىي إحدى 

 22بتقدًن ترمجتها.

من البيان السابق يفهم الباحث أن الطريقة القواعد والًتمجة ىي الطريقة اليت 

تركز على هعالية القواعد وحفظ التوريف وتلفيظ األصوات مث  تقدًن بكتابة وترمجة 

 النوو  العربية مفوال وصحيحا باستخدام اللغة األم.

 خصائص الطريقة القواعد والترجمة .0

ن خوائص ىذه الطريقة القواعد والًتمجة ما يأيت: )أ( هتتم ىذه الطريقة وم

دبهارات القراةة والكتابة والًتمجة، وال تعطي االىتمام الالزم دلهارة الكالم. )ب( 

هتتم ىذه تستخدم ىذه الطريقة اللغة األم كأسلوب رئيسي يف التدريس.)ج( 
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ة لتعليم اللغة األجنبية وضبط كوسيل  الطريقة باألحكام النحوية أو التعميمات

)د( تعليم ىذه الطريقة حبفظ القواعد وادلفردات وترمجتها من اللغو  صحتها.

 23األجنبيةإىل اللغة األم )ه( دور ادلعلم يف عملية التعليم أكثر نشطا من الطلبة.

أما خوائص األخرى من الطريقة القواعد والًتمجة عند أمحد هؤاد أهندي  

 كمايلي:

من تعليم اللغة األجنبية ىو تعلم اللغة للقدرة على قراةة  كان غرض ( أ

 النوو  األدبية  أو الكتب الدينية

ربتوي ادلادة التعليمية على: كتاب النحوي، القاموس أو نوو    ( ب

 القراةة.

ج( تعليم النحوي بأسلوب استقرائي، وىي اليت تبدأ بتعليم القواعد مث ادلثال 

 وشرحها شرحا طويال ومنفوال.

الحتياج يف شرح القواعد وهقا واجلملة والًتاكيب  د( يتم اختيار ادلفردات )

 النحوية.

 )ه( كانت قراةة النوو  من الكتب القدؽلة.
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 تعليم ىذه الطريقة حبفظ القواعد وادلفردات وترمجتها من اللغو األجنبية)و( 

 .إىل اللغة األم

 .رئيسي يف التدريس كأسلوبللمتعلم   تستخدم ىذه الطريقة اللغة األم )ز( 

 24.دور ادلعلم يف عملية التعليم أكثر نشطا من الطلبة)م( 

 ىناك خوائص األخرى كما اختورىا أسيف ىرماونفيما يلي:

ىناك أنشطة من االنضباط العقلي والتطور الفكري يف تعلم اللغات مع  ( أ

 الكثَت من احلفظ وههم احلقائق.

أما االستماع والكالم أقل  تشديدىا إىل القراةة واإلنشاة والًتمجة،  ( ب

 اىتماما.

وهقا بالنوو  القراةة ادلستخدمة. وكانت ادلفردات  يتم اختيار ادلفرداتج( 

 تلقي بقائمة الكلمة والقاموس واحلفظ.

إنتهاة األوقات للطلبة من حالل د( ىذه الطريقة اىتمام كثَت باجلملة، ألن 

 أنشطة الًتمجة باجلمل ادلنفولة.

 القواعد اللغة بالقياسية مث يطبقها إىل ترمجتة النوو  ادلكتوبة.ه( يعلم 
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 25.تستخدم ىذه الطريقة اللغة األم كأسلوب رئيسي يف التدريسو( 

 

 كمايلي:ذو احلنان  أما خوائص األخرى من الطريقة القواعد والًتمجة عند 

 يعلم القواعد بالقواعد الرمسية. ( أ

 كانت القراةة تعتمد على القراةة ادلدروسة.   ( ب

ج( ربتوى ادلادة التعليمية على حفظ القواعد وترمجة الكلمات دون السياق، 

 وترمجة النوو  القوَتة  بتفسَتىا.

 26د( ال يتم إعطاة التدريب على الكالم واستخدام اللغة. 

 اسكاندر وسيد ودادنج أما خوائص الطريقة القواعد والًتمجة عند 

 :يلي كماسوىيندار  

حفظ القواعد واحلقائق حول القواعد حبيث ؽلكن ههمها وتطبيقها على  ( أ

 اجلملة اليت يستخدمها الطلبة.
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بل ليس هيو االىتمام اخلا  تشديدىا إىل القراةة واإلنشاة والًتمجة،   ( ب

 ستماع والكالم.لال

 .ادلقروةة يتم اختيار ادلفردات وهقا للنوو  ( ج

 ىي اجلملة و يعلم القواعد اللغة بالقياسية .د( الوحدة األساسية 

ه( تستخدم اللغة األم كألسلوب يف الًتمجة والبيان وادلقارنة وحفظ قواعد 

 27اللغة.

من اآلراة السابقة يفهم الباحث أن خوائص الطريقة القواعد والًتمجة ىي  

 كما يلي:

وال تعطي األوىل، هتتم ىذه الطريقة دبهارات القراةة والًتمجة والكتابة، 

. الثانية، تستخدم ىذه الطريقة اللغة األم كأسلوب يف االىتمام الالزم دلهارة الكالم

تعليم اللغة األجنبية. الثالثة، كان يف تعليمها باستخدام حفظ القواعد وادلفردات مث 

ترمجتها من اللغة األجنبية إىل اللغة األم. الرابعة، يتم اختيار ادلفردات بالقاموس 

الكلمة دبعانيها أو ترمجتها. اخلامسة، اختيار ادلفردات وهقا للنوو  وقائمة 

 ادلقروةة.
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 طريقة القواعد والترجمةمن المزايا ال .4

وعلى وجو عام ينبغي على ادلدرس تعيُت الطريقة يف تعليم اللغة العربية، ألن 

هؤاد الطريقة ذلا مزايا وعيوب. ومن مزايا ىذه الطريقة القواعد والًتمجة عند أمحد 

 أهندي كما يلي:

إتقان الطلبة القواعد بادلعٌت على أنو حفظ القواعد اللغة حفظا جيدا من  ( أ

 اللغة ادلنشودة.

 يفهم الطلبة زلتويات القراةة بالتفويل وقادرين على ترمجتها جرهيا.  ( ب

ج( يفهم الطلبة خوائص اللغة اذلدف وأشياة أخرى بالنظرية وؽلكن بعد 

 غة األم.ذلك مقارنتها خبوائص الل

 يف قدرة ادلتعلم على التذكر واحلفظ.د( تؤكد ىذه الطريقة 

ه( إهنا مناسبة لإلعداد الكبَتة من الطلبة، وال ػلتاج إىل ادلدرس ادلثالية ذلا 

 28اللغة ادلنشودة. 

 أما ادلزايا من الطريقة القواعد والًتمجة عند ذو احلنان ههي:

والكتابة والًتمجة وال تعطى االىتمام هتتم ىذه الطريقة دبهارات القراة  ( أ

 الالزم دلهارة الكالم.
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تستخدم ىذىو الطريقة اللغة األم  للمتعلم كوسيلةرئيسية لتعليم اللغة   ( ب

 ادلنشودة.

هتتم ىذه الطريقة بألحكام النحوية, أي التعميمات, كوسيلة لتعليم ج( 

 اللغة األجنبية وضبط صحتها.

 29رس والطلبة لتحليل قواعد اللغة ادلنشودة.د( تستخدم ىذه الطريقة مع ادلد

 ادلزايا األخرى من الطريقة القواعد والًتمجة عند أسيف ىرماون كما يلي:

 يقدر الطلبة على حفظ ادلفردات ادلتعددة يف كل اللقاة. ( أ

 الطلبة ماىرون يف ترمجة اللغة من اللغة ألجنبية إىل اللغة اليومية.  ( ب

اللغة العربية ادلستخدمة يف اللغة اليومية ج( يقدر الطلبة على حفظ قواعد 

.ألهنا تستخدم الًتمجة باللغة اليومية. 
30

 

من بعض اآلراة السابقة يفهم أن مزايا من الطريقة القواعد والًتمجة ىي 

الطلبة قادرين على حفظ ادلعٌت وقواعد اللغة العربية وههم زلتويات القراةة وترمجتها 

 شرح وتقدًن تعليقات حبيث يسهل الطلبة ههمها باستخدام اللغة اإلندونيسية يف
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ؽلكن للطلبة ههم خوائص اللغة ادلنشودة تفويليل وواضحا.باستخدام ىذه الطريقة 

 وأشياة أخرى بالنظرية ومقارنتها خبوائص اللغة األم.

 

 

 

 

 العيوب من الطريقة القواعد والترجمة .3

القواعد والًتمجة، لكن على الرغم من أن ىناك العديد من ادلزايا يف الطريقة 

 . ومن عيوب ىذه الطريقة ما يلي:لكل طريقة مزايا وعيوب

كانت الًتمجة كلمة هكلمة ومجلة هجملة غالبا ما زبلط بُت معٌت يف  ( أ

 سياق واسع.

يتعلم الطلبة يف صنف معُت حبيث يكونو على دراية دبجموعة متنوعة   ( ب

 من األصناف

 اليت يتم تقدؽلها بطريقة هعالة. ون قواعد اللغة العربيةج( الطلبة ػلفظ

 31د( ال يتعلم الطلبة باستخدام اللغة األجنبية وإظلا ىو يتعلم باللغة اجلديدة.
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 أما ادلزايا أخرى من الطريقة القواعد والًتمجة عند أمحد هؤاد أهندي ههي:

 وليس تعليم ادلهارات اللغوية.تكثر ىذه الطريقة من تعليم اللغة إكثارا   ( أ

وال تعلم ىذه الطريقة دبهارة القراةة وقليلة اإلستعمال يف مهارة الكتابة   ( ب

 تعطى االىتمام الالزم دلهارة الكالم.

 غالبا ما زبلط بُت معٌت يف سياق واسع.حرهيا ج( كانت الًتمجة 

د( يتعلم الطلبة يف صنف معُت حبيث يكونو على دراية دبجموعة متنوعة من 

 .األصناف

لًتاكيب والعبارات اليت يدرسها الطلبة مل تكن تستخدم يف ادلفردات واه( 

 اللغات احلديثة.

و( سبتلئ عقول الطلبة مع ادلشاكل النحوية حىت ال زلل لو للتعبَت عن 

 32اللغة.

من اآلراة السابقة يفهم الباحث أن ادلزايا من الطريقة القواعد والًتمجة ىي 

وليس تعليم مهارة القراةة. مزايا ىذه إكثارا القراةة تكثر ىذه الطريقة من تعليم 

الطريقة عند الطلبة ىي ال يقدر على استخدام اللغة األجنبية بادلباشر حيث أن 
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أهكارىم ال تتطور بشكل طبيعي. وأهنا تتم مجيع أنشطة التفكَت من خالل عملية 

 التفكَت اليت تبدأ من اللغة األم مث االنتقال إىل اللغة ادلستفادة من الًتمجة.

وعلى وجو عام تستند ىذه الطريقة على ترمجة اللغة ادلستفادة كبديل من 

تدريب الكالم وهنا أقل اىتماما يف الكالم والتفاعل وأقل استخداما باللغة 

 ىذه الطريقة تستخدم اللغة األم إكثارا.الوحيحة يف تعبَت اآلراة ألن 

 

 خطوات تطبيق الطريقة القواعد والترجمة .5

ادلزايا والعيوب من الطريقة القواعد والًتمجة، غلب علينا بعد نعرف بعض 

 . همن ىذا اخلطوات ما يلي:أيضا نعرف خطوات تطبيقها يف التعليم

 إعداد بعض األمثلة من القواعد ادلبحوثة. . أ

يكتب ادلدرس بعض األمثلة على السبورة ويأمرىم بقراةة األمثلة ويعقد   . ب

 االستجواب مع الطلبة عن األمثلة ادلكتوبة على السبورة.

ج( يستنتج ادلدرس يف شكل القواعد، وغلب على الطلبة استنتاجات 

 اخلاصة هبم.

 د( يكتب ادلدرس القواعد اليت مت استنتاجو.



 

تكوين األمثلة يف شكل اجلملة ادلفيدة كتطبيق ه( يطلب ادلدرس من الطلبة 

 القواعد ادلستفادة.

و( يقدم ادلدرس بعض األمثلة ماهيها القواعد ادلستفادة والطلبة يقوم 

 33 بًتمجتها.

 

ىناك خطوات تطبيق الطريقة القواعد والًتمجة يف عملية التعليم عند ذو 

 احلنان ىي:

 يعطي األمثلة, ألن يبدأ ادلدرس بشرح تعريف موضوع القواعد مث  . أ

 الكتب والنوو  ادلستخدمة عن الطريقة االستقرائية.

يلّقى ادلدرس الطالب يف حفظ ادلفردات وترمجتها وأن يطلب ادلدرس   . ب

 منهم أن ػلفظوا ادلفردات السابق إلقائها.

يطلب ادلدرس من الطالب هتح النوو  ويلقيهم يف ههم النوو  ج. 

، ويوحح ترمجتهم اخلاطئة ويشرح هجملةبًتمجتها كلمة هكلمة أو مجلة 
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الناحية النحوية والورهية والبالغية. ويف وقت آخر يطلب منهم أن 

34يعربوا الكلمات أو اجلمل ادلدروسة. 
  

من اآلراة السابقة يفهم الباحث أن ادلدرس البد لو خطوات يف شرح ادلادة 

دلدرس بشرح تعريف يبدأ اومن ىذه خطوات تطبيق الطريقة القواعد والًتمجة ههي 

بشرح واضح ومفول بوسيلة اللغة األم مث يقوم بتحليلها باستخدام  موضوع القواعد

 قواعد اللغة.

حفظ ادلفردات وترمجتها وتطبيق القواعد اليت درسها هينبغي على ادلدرس 

يطلب ادلدرس من الطلبة، ويطلب منهم تكوين ادلفردات إىل اجلملة ادلفيدة. مث 

وو  ويلقيهم يف ههم النوو  بًتمجتها كلمة هكلمة أو مجلة الطالب هتح الن

 .هجملة

 مهارة القراءة . ب

 تعريف مهارة القراءة .1

لفريدة وذلا دور يف تطوير العلوم وأهنا كأداة مهارة القراةة ىي ادلهارة ا

35اإلتوال يف حياة الناس.
القراةة ىي إحدى من العوامل اذلامة يف تعزيز شخوية   

 36. إىل توهَت الدواهع أن ػلول الشخص على ادلعرهة واخلربةادلرة، باإلضاهة 
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مهارة القراةة ىي إدراك ادلعٌت وههم مضمون القراةة ادلكتوبة بالرموز وتقوم 

ط ههم ادلعٌت اسع، هإن القراةة ال تركز على نشابتلفيظها يف القلب. وعلى معٌت و 

مهارة  37بشكل جيد هحسب، هإظلا ىي تتعلق بالشعور على مضمون القراةة. 

يف إتقان قواعد اللغة العربية وىي القراةة ىنا تعتمد على ههم مضمون القراةة 

تشتمل على النحوى والورف. ولذلك مهارة القراةة يف اللغة العربية ىي ههم قواعد 

 قادر على القراةة الوحيحة.اللغة العربية اجلديدة أوال مث 
38

 

استنادا إىل بعض اآلراة السابقة يفهم الباحث أن مهارة القراةة ىي إحدى 

وأنو من ادلهارة لدى الطلبة يف نطق الكلمة واجلملة اللغة العربية إىل الرموز الووتية 

حبيث ؽلكن الفهم ما ىي على ههم احملتويات من النوو  ادلقروةة  أيضا يقدر

 يف النوو  العربية.ادلوجودة 

 أهداف مهارة القراءة  .0
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 وههم احملتوى، ذلك يف دبا ادلعلومات، إغلاد من القراةة ىو الرئيسي واذلدف

 زلتويات يتضمن ادلعلومات على حلوول مفتاح ىي القراةة وبذالك القراةة، معٌت

من  األىداف بعض وىنا. القراةة يف مع الغرض وثيقا ارتباطا وترتبط القراةة ومعٌت

 :التايل النحو علىمهارة القراةة ىي 

 التعرف على النص ادلكتوب للغة. . أ

 تفسَت واستخدام ادلفردات األجنبية.  . ب

 ههم ادلعلومات ادلذكورة إما صراحة أو ضمنية.ج. 

 د. ههم ادلعٌت ادلفاىيمي.

 ه. ههم نتيجة االتواالت من اجلملة.

 و. ههم العالقة يف اجلملة بُت اجلملة والفقرة.

 تفسَت القراةة.ز. 

 ح. ربديد ادلعلومات ادلهمة يف اخلطاب

 ي. التمييز بُت األهكار الرئيسية واألهكار الداعمة

 م. ربديد األشياة ادلهمة للتاخيص

 ن. القراةة السريعة



 

 39ل. القراةة بالدقة والشاملة للحوول على ادلعلومات احملتاجة.

 أما أىداف القراةة عند أمحد هؤاد أهندي ههي:

 القراةة للمعرهية، ىي القراةة لزيادة  واحلوول على ادلعرهة والعلوم. . أ

للمراجع، ىي القراةة للحوول على تعليقات حول كيفية القيام القراةة   . ب

 بشيئ.

 40ج. القراةة للعاطفية، ىي القراةة لتلبية ادلشاعر أو االحتياجات النفسية.

 

ن مهارة القراةة ىي انطالقا من اآلراة السابقة ؽلكن الفهم أن أىداف م

 مهمة ومتعددة. ولوضوح البيان هيقوم الباحث بشرحها شرحا مفوال  كالتايل:

القراةة لتسهيل الطلبة يف اإلجابة على السؤال يف كل من أنشطة التقييم   .1

 كتابيا كان أو لفظيا.

 القراةة للكشف عن األشياة ادلهمة ومتعلقة بالقراةة. .2

 راةة القرآن.القراةة للعبادة إىل اهلل مثل ق .3

 القراةة للتلخيص، قد يقرأ ادلرة نوا ما من أجل تلخيوو. .4
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من البيان السابق، قد اتضح لنا أن كل نشاط القراةة هتدف إىل ههم 

. ولذلك من خالل ههم احملتويات يف نص القراةة، ؽلكن االستفادة مضمون القراةة

 وادلعلومات أكثر وضوحا.ليتم استخدامها يف زيادة العلوم منها هائدة حسنة 

 أنواع القراءة .4

 أن غلب اليت ادلهارات اللغوية  من إحدى ىي القراةة مهارة أن لقد عرهنا

 عند  القراةة مهارة أنواع حولالباحثة  وفي ىنا. القراةة من أنواع ادلعرهة أو نعرف عن

 :يلي كما ىي سغال ماضاينر 

 

 

 

 القراةة اجلهرية . أ

 صوت اللغة العربية دقة القراةة باحلفظ علىالقراةة اجلهرية ىي مهارة 

 الذي اإليقاع والتعبَت سلرجها و السليمة وغَتىا، صحيح حيث من سواة

 عالمات على دهع وقف واىتمام وليس الكاتب، الطالقة عن تعبَت يوف

 الرسم./  الًتقيم

 القراةة الوامتة  . ب



 

القراةة دون القراةة بالنظر إىل احلروف وههم معٍت القراةة الوامتة ىي 

هتدف القراةة الوامتة إىل اكتساب الفهم إما أساسيا  أنشطة أعضاة الكالم.

 أو تفاصيليا، القراةة الوامتة ىي ىدف رئيسي يف تعليم اللغة الربية.

 ج. القراةة السريعة

هتدف القراةة السريعة إىل زيادة معدالت سرعة القراةة دون التأثَت 

 .بشكل كبَت على الفهم أو احلفظ

 د. القراةة االستمتاعية

أىداف القراةة االستمتاعية ىي تقدًن التدريبات إىل الطلبة للقراةة 

 السريعة ويستمتعوا من قراةهتم. وأقوى الغاية منها لتعزيز الرغبة يف القراةة. 

 ه. القراةة التحليلية

القراةة التحليلية ىي سبرين وتدريب ادلتعلم على حّل الرموز ادلكتوبة 

وادلعلومات الوهَتة التفويلية واحلوول على الفكرة األساسية من الكاتب 

والتفكَت العقلي إما استنباطيا أو استقرائيا. تدريب الطالب للتفكَت ادلنطقي 



 

والبحث عن العالقة بُت جزة واحد من اجلملة مع اجلملة أخرى، بُت حادث 

 41. لقراةةواحد مع حادث أخرى واالستنتاج غَت مكتوب بوراحة يف ا

 أما أنواع القراةة عند أيرلينا ىي كالتايل:

 القراةة اجلهرية . أ

القراةة اجلهرية ىي  القراةة يف ههم ادلعٌت وادلشاعر ادلتضمن يف 

مث تعليم ادلهارات يف تفسَت الرموز ادلكتوبة حيث يوبح ههما يتطابق  القراةة.

 دبحتويات القراةة.

 القراةة الوامتة  . ب

 طريق عن ببساطة يتم أن اليت سبكن القراةة القراةة الوامتة ىي

 .الشفاه حركة أو اذلمس، صوت، بدون العُت استخدام

 ج. القراةة ادلكثفة
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 تعليم كوسيلة ستخدمت اليت القراةة ادلكثفة ىي النموذج من القراةة

إضاهة اجلديدة. أىداف القراةة ادلكثفة ىي  القواعد أو اجلديدة ادلفردات

 والقواعد اجلديدة.وإثراة ادلفردات 

 د. القراةة ادلوسعة

، ىذه القراةة ىي  القراةة ادلوسعة تسمى أيضا بالقراةة التخويبية

ال تقتور القراةة ادلوسعة ىي القراةة بادلواد ادلوسعة  تكملة من القراةة ادلكثفة.

 42على معايَت ادلواد للمناىج.

تقسيمها إىل أربعة ىناك أنواع أخرى من القراةة عند ذواحلنان وؽلكن 

 أنواع ىي على النحو التايل:

 القراةة اجلهرية . أ

نها الطلبة بووت عال، القراةة اجلهرية ىي القراةة اليت عرب ع

. نوع القراةة م واالنتباهيسمعون بكل االىتمااألخرين  أما الطلبة

 بووت عال يسمى بالقراةة اجلهرية.

 

 القراةة الوامتة  . ب
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 Erlina, Pembelajaran Qira’ah Inovativ,(Bandar Lampung, 2014), hlm.14-21 



 

القراةة يقوم هبا الطلبة لقراةة ادلوضوع القراةة الوامتة ىي 

 وأهنا القراةة دون الووت  واذلمس أو ربريك الشفاه. بالومت.

 ج. القراةة ادلكثفة

 ستخدمت اليت ىي النموذج من القراةةالقراةة ادلكثفة ىي 

ربليل الكلمات واإلنشاة اجلديدة.  القواعد أو ادلفردات تعليم كوسيلة

 من تقنية مكثفة. وادلناقشة العامة ىي جزة

 د. القراةة ادلوسعة

نوع من القراةة أوسع وأكثر مشوال واليت القراةة ادلوسعة ىي 

تتضمن من القراةة الطويلة والقراةة القوَتة. ذلذه القراةة أىداف 

 43معينة ىي توضيح أسلوب التعليم.

القراةة من بعض اآلراة السابقة يفهم  الباحث أن أنواع القراةة ىي 

اجلهرية ىي القراةة اليت عرب عنها الطلبة بووت عال، أما الطلبة  األخرين 

ىي القراةة يقوم هبا الطلبة . القراةة الوامتة ام واالنتباهمتيسمعون بكل االى

وأهنا القراةة دون الووت  واذلمس أو ربريك الشفاه.  لقراةة ادلوضوع بالومت.

قراةة أوسع وأكثر مشوال واليت تتضمن من أما القراةة ادلوسعة ىي نوع من ال
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واألخَت القراةة ادلكثفة ىي القراةة ادلكثفة ىي  القراةة الطويلة والقراةة القوَتة.

 القواعد أو ادلفردات تعليم كوسيلة ستخدمت اليت ىي النموذج من القراةة

 اجلديدة. 

 مؤشرات مهارة القراءة  .3

على  ويتطلب وإتقان ربسُت إىل ربتاج اليت الفنون من إحدى ىي القراةة

 ىناك خوائص القراةة اجليدة ىي كما التايل: .والتوجيو ادلمارسة

وأصواهتا سلرجها  حيث من سواة صوت اللغة العربية دقة على ان ػلاهظ . أ

 وغَتىا.

 وليس الكاتب الطالقة، عن تعبَت يوف الذي اإليقاع والتعبَت صحيح  . ب

 وقف.

 تتعثر وتكرار.ج. الطالقة يف القراةة وال 

 44 الرسم./  الًتقيم عالمات على دهع اىتمام . د

 أما مؤاشرات القراةة عند أبو بكر زلمد كما يلي:

 الطالقة يف النطق عن طريق صوت سلرجها. . أ
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 األصوات من أنواع سلتلفة وهقا للحروف والكلمات واجلمل.  . ب

 ج. االىتمام بالسريعة والبطيئة بُت صوت عال وصوت منخفض.

د. الطالقة يف القراةة  وال تكرار للكلمات وقطع الكلمات اليت ؽلكن 

 تلحق بادلعٌت. 

واالىتمام بعالمة اإلدغام والوقف االىتمام بالطول والقوَت ه. 

 45واإلقالب. 
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 الباب الثالث

 البحثطريقة 

 نوع البحث . أ

ن اجلهود البشرية دلعرهة كل شيئ وربتاج إىل األنشطة البحثية ىي واحدة م

احلقيقة العلمية، ههذه ادلشكلة احلاجة إىل اإلجابة باستخدام اإلطار التفكَتي ادلعُت 

 46من خالل األنشطة البحثية والبحث عن اإلجابة وحّل مشكالهتا.

بأهنا الطريق ادلؤدي إىل الغرض  ةؽلكن تعريف الطريقة لغطريقة البحث 

. ادلطلوب، واصطالحيا بأهنا الطريقة اليت يعتمدىا الباحث للوصول إىل ىدهو ادلنشود

أما البحث ىو األنشطة للبحث والسجل والوياغة وربليل البيانات حىت يتم 

 وسيلةوعلى وجو عام ؽلكن تفسَت طريقة البحث ىي  47الباحث إىل إعداد البحث. 

 ة.زلدد هائدة و ضغراأل للحوول على البيانات علمية

ىناك أربع كلمات رئيسية غلب اىتمامها ىي وسيلة علمية، بيانات، أغراض 

وهائدة زلددة. وسيلة علمية ىي األنشطة البحثية على أساس خوائص العلمية  
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ية. العقالنية تعٍت األنشطة البحثية تتم بطريقة منطقية كالعقالنية التجريبية وادلنهج

حبيث ؽلكن الوصول إليها عن طريق ادلنطق البشري. التجريبية ههي الطريقة اليت يتم 

تنفيذىا ومالحظتها بواسطة احلواس البشرية. أما ادلنهجية ههي العملية ادلستخدمة يف 

 48البحث باستخدام اخلطوات ادلعينة ادلنطقية.

 ىي على أن طريقة البحث االستنباط السابقة ؽلكناجليدة  رلموعة األراةمن 

ادلنهجية  يف أحد اجملال  احلقائق للحوول علىالوسيلة اليت تتم هبا عملية البحث 

 من العلوم.

نوع البحث يف ىذا البحث ىو حبث نوعي، أما البحث الذي يسخدمو 

الذي ؽلكن احلوول على بياناتو الباحث حبثا ميدانيا. البحث ادليداين ىو البحث 

عن طريق إجراة ادلالحظة يف ادليدان أو كائن البحث للحوول على صورة واضحة 

البحث النوعي ىو البحث الذي يقوم بو الباحث على أساس االسًتاتيجية ومفولة. 

49وتطبيق النموذج بنوعية.
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hlm.20 



 

هنا حبث يف البحث النوعي ىو الطريقة للتفكَت غَت ثابتة وأن تتغر دواما، أل

البحث عن استكشاف العملية وههم عميق من البحث. وىذه األنشطة اليت يقوم 

الباحث من خالل البحث ادليداين حيث غلب عليو بناة العالقات مع كثَت من 

الناس للحوول على البيانات وادلعلومات احملتاجة لبحثو. ولذلك البد للباحث يعقد 

50كة.ادلقابلة العميقة وادلالحظة ادلشار 
  

 موضع وموضوع البحث  . ب

 موضع البحث .1

 موضع البحث يف ىذا البحث ىو مدرس اللغة العربية

 موضوع البحث .2

بادلدرسة العالية األتروجية   XIAأما موضوع البحث يف ىذا البحث ههو طلبة الوف 

 تيلوك بيتونج الشرقية.

 الباحث  . ج

بالبحوث يتعلق وجود الباحث يف ميدان البحث ىو كأداة رئيسية، ألنو 

، وأنو  خطة عملية التدريس يف التعليم يف الوف الدراسيادلختارة. كون الباحث 
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 Nusa Putra, Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan, (Jakarta, Pt RajaGrafindo 

Persada, 2012), hlm.57-59 



 

كمالحظ يف عملية التعليم والوثائق ومجع البيانات حىت يتم إىل ربليل البيانات. يقوم 

بادلدرسة العالية األتروجية تيلوك بيتونج  XIAالباحث بالتعاون مع ادلدرس للوف 

 الشرقية.

 

 

كان الباحث كأدوات جلمع البيانات وربليل البيانات لبحث  طوال ىذا ا

وتقرير نتائج البحث. وبالتايل هالباحث يقوم جبمع البيانات وادلقابلة وربليل البيانات 

من ادلدرس والطلبة وزمالئو، من خالل ىذه األنشطة ؽلكن ادلساعدة على مجع 

 البيانات.

 أساليب جمع البيانات د. 

البيانات ىي اخلطوة األساسية يف تأدية البحث ألن اذلدف أساليب مجع 

الرئيسي من ىذا البحث ىو للحوول على البيانات. دون معرهة أساليب مجع 

 ذلذا البحث 51البيانات ال ػلول الباحث على البيانات احملتاجة وهقا دلعايَت احملددة.

مع البيانات و طرق ادلستخدمة جل ،سلتلفة حسب احلاجة استخدم الباحث طريقة

 منها:
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 ادلالحظة  .1

ادلالحظة ىي ادلالحظة أو ادلراقبة ىي طريقة مجع البيانات مع ادلالحظة 

. يف ىذا البحث ادلشاركة والتسجيل باعراض منهجية أو الظواىر التحقيقية

ىي الباحث تشارك مع األنشطة يستخدم الباحث نوع ادلالحظة ادلشاركة، 

 52.استخدامها كمودر للبيانات األحباث اليومية للشخص غلري االحتفال أو

يقوم الباحث بادلالحظة  دلعرهة مدى أعلية يف عملية تعلم اللغة العربية تتعلق 

بادلدرسة العالية األتروجية تيلوك بيتونج الشرقية   XIAدبهارة القراةة لطلبة الوف 

دلراقبة سلوك ادلتعلم وادلعلمُت أثناة عملية التعلم وجلمع البيانات اذلامة عن ترقيتو 

للحوول على البيانات من نتائج التقييم يف علارة القراةة. وباإلضاهة إىل ذلك، 

 وحال بيئة ادلدرسة.

 االختبار .2

قاموس اللغة العربية أنو كاالختبار التحريري  ؽلكن تعريف االختبار يف

 53وشخوية البشرية. ةواالختبار الشفوي أو ادلقابلة لتحديد ادلعرهة وادلهارة وادلوىب

 أي جهاز آخر أو التمارين من األسئلة ىو عبارة عن سلسلةاالختبار 
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أهراد  ؽلتلكهااليت  ادلوىبة أوالقدرة، والذكاة و  ادلهارات وادلعرهة لقياس ادلستخدمة

54.أو رلموعا
  

أحد الطرق يف أخد البيانات يف شكل ادلعلومات حول االختبار ىو 

ادلعرهة وادلواقف اليت ؽلكن القيام باالختبار أو القياس يف نتائج التعلم مع 

55إجراةات البحث ادلختلفة.
  

لشخص ما أو لعدد  الباحث من األسئلة اليت قدمهاعدد االختبار ىو 

من األشخا  للكشف عن حالة أو مستوى تطور اجلوانب النفسية ادلختلفة. 

56همن ىذه اجلوانب الشخوية ىي اإلصلازات أو نتائج التعلم وادلوىبة والذكاة.
  

نوع االختبار ادلستخدمة لقياس ادلهارة من ادلواقف  وادلعرهة ونتائج الطلبة 

 لًتقية ههمم يف مهارة القراةة. 

 ادلقابلة .3

 أو أكثر يف اثنُت ىي مجع البيانات بطريقة السؤال و اجلواب ادلقابلة 

ليت يتطلب اإلجابة عليها من األشخا  ا جهة واحدة و ىي على جسديا
                                                             

54
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta Rineka 

Cipta, 1998), hlm.139 

55
 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindak Kelas Sebagai Pengembangan Profesi 

Guru, (jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm. 186 

56
 Ibid, 



 

. الغرض من إجراة ادلقابلة ىو البناة حول األحداث والنشاط ادلعنيُت بالبحث

 57جرا.ومطالب الرعاية وىلم وادلنظمة وادلشاعر والدواهع 

ىي عملية االستجواب وبُت ما خالد ناربكو وأبو امحدي أن ادلقابلة 

حيث ينطر واحد منهما و يسمع  ،شفويا دبا توجها نفران من الدارسُت بدنيا

 ذلا دلقابلةنظرا إىل أساليب اعدادىا، ها ادلعلومات أو البيانات بشكل مباشر.

 :هئات ثالث أنواع متعددة ؽلكن تقسيمها إىل

 ادلقابلة احلرة . أ

يف ىذه ادلقابلة احلرة, تسأل الباحثة عن كل شية حرية يف 

 حدود النطاق الدراسة دون ادلبادئ التوجيهية للمقابلة.

 ادلقابلة ادلوجهة  . ب

 interview guide.contraledادلقابلة ادلوجهة  تسمى ب 

interview atau structured interview ىي أنشطة ادلقابلة يف إعداد دهًت 

 األسئلة ادلفول.

 مقابلة احلرة ادلوجهةج. 
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 Lexsy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 
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. ىي مزيج بُت ادلقابلة احلرة وادلقابلة ادلوجهة وجهةادلمقابلة احلرة 

هإن الشخص غلعل ادلشكلة األساسية هحسب، ويف عملية ادلقابلة البد 

للشخص قادر على توجيو األشخا  ادلعينُت بالبحث يف حالة وجود 

 58اإلضلراف.

عن   يسأل الباحث يستخدم الباحث ادلقابلة احلرة. و ىويف ىذا البحث 

معمدة بتقدًن التوجيهات من اإلستجواب. وىذا األسلوب ادلستخدمة كل شية 

بادلدرسة العالية األتروجية تيلوك  XIAللبحث عن مهارة القراةة لطلبة الوف 

 بيتونج الشرقية.

 الوثائق أو التوثيقية .4

 اجملالتمثل الكتب والوور أو  مالحظة احلدث ادلاضية ىي التوثيق

التوثيقية من الكتابات مثل  .جداول األعمالواالجتماعات و  والدقائق نقش

التوثيقية ىي  59وسَتة احلياة، ومن الوورة مثل الوور والرسوم.السجل اليومي 
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59
 Sugiyono,Op, Cit, hlm. 329 



 

ادلعلومات ادلبحوثة من الوثائق مثل الكتب واجملالت والدوريات والنوو  وما 

 60أشبو ذلك.

استخدام مجع البيانات من خالل ىذه التقنية لتكملة ؽلكن للباحث 

بعض البيانات اليت مجعها أما  البيانات احملوولة من نتيجة ادلالحظة وادلقابلة. 

بادلدرسة العالية األتروجية  هي الوثائق تتعلقهالباحث من خالل ىذه التقنية 

 ك بيتونج الشرقية.تيلو 

 ه. طريقة تحليل البيانات

ربليل البيانات ىو سلسلة من األنشطة البحثية اليت ىي مهمة جدا يف ربديد 

وكانت البيانات  تكون البيانات أكثر وضوحا.أن البحث. من خالل ىذا التحليل، 

بشكل   حللها الباحث البيانات  يمكن ربليلها عن طريق النهج الكمي أو النوعي.ه

باستخدام الرموز  ليست البيانات اليتالرموز اإلحوائية، أما ربتاج إىل  اكمي ألهن

 61اإلحوائية حللها الباحث بشكل نوعي.

يف  الطبيعية ربليل البيانات النوعية تعتمد على البياناتيقول ويلجوك أن 

بعض التحليل هيها طريقة ربليل البيانات النوعية قد تشارك ليلها. كانت يف رب
                                                             

60
 Moh, Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya, Hilal Pustaka, 2010), 

hlm. 130-131 

61
 Ibid, Hlm. 131 



 

ربليل البيانات ىو عملية ترتيب البيانات حىت أصبحت ظلطا ووصفا  62اإلستقرائي.

 أساسيا. 

صل الة للفهم والتو و اذلدف الرئيسي من ربليل البيانات ىو جعل البيانات سه

، يقوم الباحث بتحليلها أثناة وجوده يف ميدان البحث. وبعد مجع مع اآلخرين

ربليلها للحوول على عليو الباحث البيانات من خالل أدوات جلمع البيانات، غلب 

االستنتاجات اليت ؽلكن استخدامها الختبار حقيقة الفرضية. ىناك اخلطوات جلمع 

 البيانات ىي كالتايل:

 زبفيض البيانات (1

زبفيض البيانات ىي التلخيص، اخيار األشياة األساسية، وتركيز 

االشياة  على األشياة ادلهمة، مث يبحث عن ادلوضوع و طريقة ظلطو و ذبنب

أما البيانات اليت يقود الباحث ىي تاريخ التأسيس ادلدرسة  غَت مهمة.

العالية األتروجية تيلوك بيتونج الشرقية، التسهيالت وحالة الطلبة وادلدرسُت  

 ادلدرسة العالية األتروجية تيلوك بيتونج الشرقية. با

 عرض البيانات (2
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 Farida Yusuf Tayibnapis, Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi Untuk Program 

Penndidikan dan Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 123 



 

يف شكل بيان كان يف البحث النوعي يتم تنفيذ عرض البيانات 

. ودلعرهة موجز وخريطة وعالقة بُت الفيئات و ادلخططات وما أشبو ذلك

حالة ادلدرسة األتروجية تيلوك بيتونج الشرقية يستخدمو الباحث عرض 

البيانات من خالل طريقة ادلالحظة والوثائق للحوول ادلدرس على ههم 

 تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة القواعد والًتمجة.

 

 

 ربقيق البيانات )رسم االستنتاج( (3

مل  اجلديد الذي وىو االكتشافربقيق البيانات )رسم االستنتاج( 

 كانوا ملثمُتكائن  صورة ل أو وصفا يكون ىذه النتائج ؽلكن أن .ىناك يكن

الباحث  اػلول عليهمث   63.تكون واضحة سوف التحقيق وذلك بعد سابقا

تلك البيانات تشتمل على ههم  والوثائق.من خالل طريقة ادلالحظة البيانات 

ادلدرس يف درس اللغة العربية باستخدام الطريقة القواعد والًتمجة. ويف ىذا 

البحث يقوم الباحث برسم االستنتاج من البيانات اخلاصة إىل البيانات 

 العامة.
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 و. مصدقية البيانات

التقنية  على  ػلتاج الباحث إىل التقنية لفحص البيانات، ويستند تنفيذ ىذه

البد للباحث  64عدد من ادلعايَت احملددة ادلستخدمة وىي الثقة واألعلية  واليقُت.

ولذلك  إعادة هحص البيانات ىل ىي مطابقة بوصف سياق من البحوث احملددة.

 ؽلكن لنتائج البحث إكتشاف األحداث أو الظواىر لتوسيع البيان منها.

 

  

 تثليث البيانات

ثليث ىو التقنية للتحقق من صالحية البيانات الت Lexy J. Moleongرأي 

ادلستخدمة لفحص أو مقارنة البيانات. التثليث أكثر استخداما للفحص من خالل 

إعادة الفحص لًتقية صحة ودقة التثليث ىو التحقق عن طريق  65موادر أخرى.

 البيانات. يتم تنفيذ التثليث من خالل ثالث خطوات ىي:

 تثليث ادلوادر (1
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ل على و وللباحث حبث واحلمن خالل ىذا التثليث هيمكن 

 ادلعلومات أخرى.

 طريقة التثليث (2

ؽلكن هحص طرق التثليث بطرق سلتلفة، إذا مت إجراة تثليث ادلوادر 

ستخدام طريقة بطريقة واحدة هحسب وىي ادلقابلة، هيجب على الباحث ا

 دراسي.ادلدرس عند إدارة التعلم يف الوف ال أخرى من خالل مالحظة

 

 

 

 تثليث الزماين (3

التثليث الزمٍت ىو نشاط الباحث يف التحقق من األوقات أو الفر  

ادلختلفة. ويف ىذه احلالة يالحظ الباحث تدريس ادلدرس يف اخلوة األوىل 

إىل اخلوة األخَتة. من خالل مالحظة ادلدرس يف أوقات سلتلفة والفر  

 ادلتاحة يف الوف الدراسي ؽلكن إغلادىا وصياغة قدرة ادلدرس على إدارة

 الوف عند التعليم.

 



 

 الباب الرابع

 نتيجة البحث وبحثها

 لمدرسة العالية األتروجية تيلوك بيتونج الشرقيةصورة العامة  . أ

 لمدرسة العالية األتروجية تيلوك بيتونج الشرقيةتاريخ التأسيس  .1

يف العام  العالية األتروجية تيلوك بيتونج الشرقيةأسست ىذه ادلدرسة 

أمساة  ، منذ قيامو إىل اليوم قد تبادل بعض رؤساة ادلدرسة مرتُت، وىذه1993

رؤساة ادلدرسة ىي الدكتور نورزين والدكتور احلاج زلمد صديق. أما بالنسبة 

 كالتايل:  العالية األتروجية تيلوك بيتونج الشرقيةللمدرسُت وادلوظفُت  يف ادلدرسة 

 1:   مدرس الفيزياة . أ

 1:  مدرس التاريخ الثقايف  . ب

 1:  ج. مدرس لعقيدة األخالقي

 1:   د. مدرس اللغة العربية 

 1:  ه. مدرس اللغة اإلصلليزية

 1:  و. مدرس القرآن واحلديث 

 1:   ز. مدرس الرياضة

 1:  ح. مدرس الًتبية ادلواطنة



 

 1:  م. مدرس علم االجتماعي

 1:   ل. مدرس الرياضيات

 العالية األتروجية تيلوك بيتونج الشرقية. حالة المدرسة 0

  موقع اجلغرايف وحالة ادلدرسةأ. 

يف الشارع تيلوك  تقع ىذه ادلدرسة العالية األتروجية تيلوك بيتونج الشرقية

ناحية مدينة كارانج، منطقة تيلوك بيتونج الشرقية باندار المبونج.  5رتاي رقم 

موقع ىذه ادلدرسة يف زلل اسًتاتيجي، ألنو يقع على حاهة الشارع الذي ؽلكن 

الوصول إليو من إذباه ليمباسنج، تيلوك بيتونج بادانج جَتمُت. ويف اليوم كانت 

وجية يرأسها الدكتور احلاج زلمد صديق، وأنو ظلوذج وادلدرس ادلدرسة العالية األتر 

مًتا، ههناك احلدود دلوقع  1941ذلذه ادلدرسة أرض موقوهة بوسع  ادلتميز.

 ادلدرسة العالية األتروجية كالتايل:

 للبحراجلهة الشرقية حّد  .1

 اجلهة الغربية حّد للشارع .2

 اجلهة الشمالية حّد للسوق .3

 ل القريةاجلهة اجلنوبية حّد دلنز  .4



 

كانت حالة البيئة حول ادلدرسة مواتية، على الرغم من أن موقع ادلدرسة 

قريب من األسواق والشوارع، وىناك العديد من ادلركبات لكنو ال يعوق عملية 

التعليم والتعلم يف تلك ادلدرسة. يقع بناة ادلدرسة يف موقع منزل ادلدرسة، أن بيئة 

اعل بُت ادلدرسُت ورئيس ادلدرسة والطلبة ادلدرسة منتظمة ومنضبطة، حيث التف

 جيد جدا. وىذا ألن وجود ادلدخل من العاطفية لدعم عملية التعليم والتعلم.

 ادلراهق ادلادية . ب

ذلذه ادلدرسة العالية األتروجية سلترب واحد وغرهة ادلدرسُت وغرهة لرئيس 

 وغرهة اإلدارة وثالث غرف للتعلم. ومكتبة واحدة ادلدرسة،

 العالية األتروجية تيلوك بيتونج الشرقيةالمدرسة  والبعثالنظر  .4

" أن تكون مدرسة  العالية األتروجية تيلوك بيتونج الشرقيةالنظر للمدرسة 

 .إسالمية متفوقة ومؤىلة"

 أما البعث ذلذه ادلدرسة ههي:

 ربسُت نظام ادلدرسُت والطالب . أ

 إجراة أنشطة التعليم والتعلم  . ب

 رس واجملتمعج. التعاون مع جلنة ادلدا

 KKGد. ربسُت معرهة ادلدرسُت من خالل الًتبية والتدريبات 



 

 ه. استكمال ادلراهق والتسهيالت للتعليم

 لمدرسة العالية األتروجية تيلوك بيتونج الشرقيةحالة المرافق والتسهيالت .3

للمدرسة العالية األتروجية تيلوك تسهيالت للمدرسة ادلراهق والكانت حالة 

 ؽلكن نظرىا إىل اجلدول التايل: الشرقيةبيتونج 

 0جدول 

 للمدرسة العالية األتروجية تيلوك بيتونج الشرقيةالعدد وحالة البناء 

No. Jenis Bangunan 

Jumlah Ruangan Menurut Kondisi 
Status 
Kepemi

-likan 
1)

 

Total 
Luas 
Bangun

an (m
2
) 

Baik 
Rusak 

Ringan 

Rusak 

Sedang 

Rusak 

Berat 

1.  Ruang Kelas  7 0 0 0 1 
 

2.  Ruang Kepala Madrasah  1 0 0 0 1 
 

3.  Ruang Guru  1 0 0 0 1 
 

4.  Ruang Tata Usaha  1 0 0 0 1 
 

5.  Laboratorium Fisika  0 0 0 0 
  

6.  Laboratorium Kimia  0 0 0 0 
  

7.  Laboratorium Biologi  0 0 0 0 
  

8.  Laboratorium Komputer  1 0 0 0 1 
 

9.  Laboratorium Bahasa  0 0 0 0 
  

10.  Laboratorium PAI  0 0 0 0 
  

11.  Ruang Perpustakaan  1 0 0 0 1 
 

12.  Ruang UKS  1 0 0 0 1 
 

13.  Ruang Keterampilan  0 0 0 0 
  

14.  Ruang Kesenian  1 0 0 0 1 
 

15.  Toilet Guru  2 0 0 0 1 
 

16.  Toilet Siswa  2 0 0 0 1 
 

17. 
 Ruang Bimbingan 

Konseling (BK)  
1 0 0 0 1 

 

18.  Gedung Serba Guna (Aula)  1 0 0 0 1 
 



 

19.  Ruang OSIS  1 0 0 0 1 
 

20.  Ruang Pramuka  0 0 0 0 
  

21.  Masjid/Mushola  1 0 0 0 1 
 

22.  Gedung/Ruang Olahraga  0 0 0 0 
  

23.  Rumah Dinas Guru  0 0 0 0 
  

24. 
 Kamar Asrama Siswa 

(Putra)  
0 0 0 0 

  

25.  Kamar Asrama Siswi (Putri)  0 0 0 0 
  

26.  Pos Satpam  0 0 0 0 
  

27.  Kantin  1 0 0 0 1 
 

 

 4جدول 

 األتروجية تيلوك بيتونج الشرقية لمدرسة العاليةحالة المرافق والتسهيالت 

No. Jenis Sarpras 

Jumlah Sarpras 
Menurut 

Kondisi 
Jumlah Ideal 

Sarpras 

Status 

Kepemilikan 
1)

 
Baik Rusak 

1.  Kursi Siswa  116 20 150 1 

2.  Meja Siswa  98 36 150 1 

3.  Loker Siswa  0 0 30 1 

4.  Kursi Guru di Ruang Kelas  7 0 7 1 

5.  Meja Guru di Ruang Kelas  3 4 7 1 

6.  Papan Tulis  5 2 7 1 

7.  Lemari di Ruang Kelas  3 4 7 1 

8. 
 Komputer/Laptop di Lab. 

Komputer  
10 0 40 1 

9.  Alat Peraga PAI  0 0 0 
 

10.  Alat Peraga Fisika  0 0 1 
 

11.  Alat Peraga Biologi  0 0 1 
 

12.  Alat Peraga Kimia  0 0 1 
 

13.  Bola Sepak  3 0 5 1 

14.  Bola Voli  3 0 5 1 

15.  Bola Basket  2 0 5 1 

16. 
 Meja Pingpong (Tenis 

Meja)  
1 0 1 1 



 

17.  Lapangan Sepakbola/Futsal  0 0 1 1 

18.  Lapangan Bulutangkis  1 0 1 1 

19.  Lapangan Basket  0 0 1 1 

20.  Lapangan Bola Voli  1 0 1 1 

 

 

 نتيجة البحث . ب

لمدرسة العالية األتروجية تيلوك بيتونج تطبيق الطريقة القواعد والترجمة با .1

 الشرقية

الطريقة ادلتعددة عند التعليم، أحد  سكان يف تلك ادلدرسة يستخدم ادلدر 

ىذه الطريقة ىي الطريقة يف تقدًن  الطرق ادلستخدمة ىي الطريقة القواعد والًتمجة.

األمثلة من القواعد  أوال مث القيام بًتمجتها يف إيوال ادلادة لدرس اللغة العربية. 

 الم:  ولتوضيح ىذا البيان كما قال مدرس اللغة العربية وىو السيد جوىر الك

"ىناك بعض الطرق ادلستخدمة يف إيوال ادلادة لدرس اللغة العربية أوال عند 

شرح مادة القراةة  استخدم الطريقة القواعد والًتمجة، ألن باستخدام ىذه الطريقة 

 ؽلكن للطلبة قادرون على القراةة بالوحيحة وههم مضمون القراةة ادلدروسة"

باحث أن الطريقة ادلستخدمة يف تلك استنادا إىل البيان السابق، يفهم ال

ادلدرسة ىي الطريقة القواعد والًتمجة يف تعليم القراةة وههم مضمون القراةة. ويف 

تتعلق  إىل الطلبة وىي تنفيذ ىذه الطريقة غلب عليو ادلدرس تقدًن النوو  العربية



 

يف  بالكتب اللغة العربية . وأما االنشطة اليت أجرىا الطلبة ههي قراةة اجلملة

 66التعبَتات ادلعينة مث القيام بًتمجتها باستخدام ادلفردات اليت قد حفظوىا الطلبة.

وباإلضاهة إىل ذلك، حول عليو الباحث البيانات من خالل ادلالحظة عن 

بادلدرسة العالية األتروجية تيلوك بيتونج  XIAعملية التعليم والتعلم يف الوف 

احث بشرح اخلطوات ادلستخدمة إليوال الشرقية. ولتوضيح البيانات سيقوم الب

 باستخدام الطريقة القواعد والًتمجة. ومن ىذه اخلطوات كالتايل:ادلادة 

 يقدم ادلدرس التدريبات  إىل الطلبة وهقا للقواعد ادلدروسة. .1

 يقوم ادلدرس مع الطلبة بشرح بعض ادلفردات ماهيها قواعد النحو والورف. .2

 بة يقلدون قراةة ادلدرس مرة عديدة.يقرأ ادلدرس ادلادة أوال مث الطل .3

قبل أن تبدأ الدراسة، يقوم ادلدرس بتنظيم الول أوال حبيث يكون التعليم  .4

 أكثر هعالة.

 يبدأ ادلدرس التعليم بفتح الكتب مث يسأل الطلبة عن الدرس ادلاضي. .5

 يأمر ادلدرس الطلبة بإعادة الدرس ادلاضي مجاعة. .6
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حول عليها الباحث، هإن الوصف عن  أما بالنسبة لنتائج ادلالحظة اليت

الطريقة القواعد والًتمجة ادلستخدمة يف تلك ادلدرسة ىي جيدة جدا. ىذه احلالة 

ادلدرس التدريبات وترمجة تقدًن ىذه الطريقة وهقا للتعليم، و  تنفيذ منظورة بأن

مع ادلفردات والقواعد حىت يتمكن الطالب من القراةة والًتمجة مضمون القراةة 

 درة على كتابة النوو  العربية بالوحيحة واجليدة.والق

من البيانات الواردة هاستنبط الباحث أن الطريقة ادلستخدمة يف إيوال مادة 

اللغة العربية ىي الطريقة القواعد والًتمجة، يستخدم ادلدرس ىذه الطريقة وهقا 

وههم مضمون ألىداف ادلطلوبة وىي الطلبة قادرين على القراةة باجليدة والوحيحة 

 القراةة يف النوو  العربية.

تيلوك بيتونج مهارة القراءة اللغة العربية للطلبة المدرسة العالية األتروجية  .0

 الشرقية

قبل أن يشرح الباحث مدى إتقان القراةة، سيقوم الباحث بشرح ىل ىناك 

إجراة القابلة التأثَت لطريقة القواعد والًتمجة على مهارة القراةة اللغة العربية عن طريق 

 مع مدرسي اللغة العربية ىي كالتايل:

" أن الطريقة القواعد والًتمجة تؤثر على مهارة القراةة لدى الطلبة، دون 

القواعد ال يقدر الطلبة على قراةة النوو  العربية مع معرهة مضمون القراةة، وىذا 



 

وأما البيان على  ما أكده السيد جواىر الكالم كمدرس اللغة العربية يف تلك ادلدرسة

 النحو التايل:

على الرغم من أن ادلدرس قد إستخدمو الطريقة ادلتعددة يف إيوال مادة 

وىي الطريقة القواعد والًتمجة اليت ؽلكن أن يقدر لقراةة ادة االلغة العربية خاصة دل

الطالب على القراةة بالوحيحة واجليدة وههم مضمون القراةة. ولكن من احلقائق 

أن الطلبة مل يقدروا على قراةة  النوو  العربية واطلفاض رغبتهم يف تعلم  ادلوجودة

. وىم يفًتضون أن درس اللغة اللغة العربية والتسهيالت للمدرسة مل تكن كاهية

 العربية ىو درس غريب، وكان بعض خلفيتهم من ادلدرسة العامة.

أكده أريس سفطرى وىو أحد الطالب يف تلك  مث ومن اآلراة السابقة

 ادلدرسة وأنو يقول:

احلركات، كثَت من الطلبة قادرون  اما هيه ةالعربي و كان يف قراةة النو  "

على القراةة، أما من ناحية الفهم وتغيَت احلروف )النحو والورف ىم مل يفهموىا 

يشعرون بالوعوبة يف القراةة  احلركات، ىم اهيه تليس و  اليتيف النووالسيما 

 وههم مضموهنا وترمجتها".



 

وسوى ذلك ىناك السبب أخرى ىو ؽلتلك الطالب قليال من ادلفردات، 

الوقت يف التعلم. وكان بعض خلفيتهم من  استخدام وأن التسهيالت زلدودة  وقلة

 ادلدرسة العامة.

ة القراةة لدى ومن نتيجة ادلقابلة الواردة أعاله، هاستنبط الباحث أن مهار 

بادلدرسة العالية األتروجية تيلوك بيتونج وىي يف قراةة النوو   XIAطلبة الوف 

 العربية وههم مضموهنا ال تزال منخفضة. وأن التسهيالت مل تكن كاهية  وقلة

تعلم اللغة العربية. وأما األشياة أخرى ىي أن بعض خلفيتهم الوقت يف  استخدام

 من ادلدارس العامة.

ا البحث حول عليو الباحث البيانات دلهارة القراةة من االختبار ويف ىذ

الشفوي واالختبار التحريري. استخدم الباحث ىذه االختبارات لقياس مستوى 

ىناك قدرة الطلبة على قراةة النوو  اللغة العربية ويف إتقان الًتاكيب وادلفردات. 

بادلدرسة العالية  XIAف أيضا معايَت للتقييم على مهارة القراةة لدى طلبة الو

 األتروجية تيلوك بيتونج الشرقية ىي على النحو التايل:

 

 

 



 

 من ناحية القراءة . أ

 3جدول 
 بالمدرسة  XIAنتائج االختبار في مهارة القراءة لدى طلبة الصف   

 العالية األتروجية تيلوك بيتونج الشرقية
 اجملموع ناقص جدا ناقص مقبول جيد جيد جدا الرقم
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 31 8 9 7 4 3 اجملموع
 

طالبا،  31ىم من اجلدول السابق يعرف أن عدد الطلبة يف ذلك الفول  

طالب،  3ومن ناحية القراةة الطلبة الذين ػلولون على النتيجة جيد جدا ىم 

والطلبة الذين ػلولون على طالب  4والطلبة الذين ػلولون على النتيجة جيد ىم 

 9طالب. أما الطلبة الذين ػلولون على النتيجة ناقص ىم  7النتيجة مقبول ىم 

 ون على النتيجة ناقص جدا.طالب وىم ػلول 8طالب، والباقي منهم 
 



 

 من ناحية اإلتقان في تركيب المفردات والجملة . ب

ودلعرهة نتائج الطلبة يف مهارة القراةة هيمكن نظرىا إىل إتقان 

وىي باستخدام االختبار التحريري الذي قدمو الًتاكيب للمفردات واجلملة 

 الشرقية. تيلوك بيتونجالباحث إىل طلبة الوف بادلدرسة العالية األتروجية 

 5جدول 
 بالمدرسة XIAلدى طلبة الصف تركيب المفردات نتائج االختبار في 

 العالية األتروجية تيلوك بيتونج الشرقية

 البيان % عدد الطلبة النتيجة الرقم 
 جيد جدا 10% 3 80-100 1
 جيد 16% 5 66-79 2
 مقبول 26% 8 56-65 3
 ناقص 19% 6 40-55 4
 ناقص جدا 29% 9 39> 5
  %100 31  اجملموع

 

 31استنادا إىل اجلدول أعاله  يعرف أن عدد الطلبة يف ذلك الفول ىم 

طالبا، ومن ناحية الًتاكيب للمفردات واجلملة الطلبة الذين ػلولون على النتيجة 

طالب  5طالب، والطلبة الذين ػلولون على النتيجة جيد ىم  3جيد جدا ىم 

ما الطلبة الذين ػلولون طالب. أ 8والطلبة الذين ػلولون على النتيجة مقبول ىم 



 

طالب وىم ػلولون على  9طالب، والباقي منهم  6على النتيجة ناقص ىم 

 النتيجة ناقص جدا.

 6جدول 
 بالمدرسة XIAلدى طلبة الصف تركيب الجملة نتائج االختبار في 

 العالية األتروجية تيلوك بيتونج الشرقية

 

 البيان % عدد الطلبة النتيجة الرقم
 جيد جدا 6% 2 80-100 1
 جيد 16% 5 66-79 2
 مقبول 23% 7 56-65 3
 ناقص 29% 9 40-55 4
 ناقص جدا 26% 8 39> 5

  %100 31  اجملموع

 
 31أما بالنسبة للجدول السابق يعرف أن عدد الطلبة يف ذلك الفول ىم 

الطلبة الذين ػلولون على النتيجة جيد الفهم يف تركيب اجلملة طالبا، ومن ناحية 

طالب  5طالب، والطلبة الذين ػلولون على النتيجة جيد ىم  2جدا ىم 

طالب. أما الطلبة الذين ػلولون  7والطلبة الذين ػلولون على النتيجة مقبول ىم 

طالب وىم ػلولون على  8طالب، والباقي منهم  9على النتيجة ناقص ىم 

 .النتيجة ناقص جدا



 

بعض االختبارات ادلذكورة أعاله، كان يف ادلدرسة العالية األتروجية من 

تيلوك بيتونج الشرقية هيعرف أنو من ناحية إتقان الطالب يف تركيب اجلمل 

 وادلفردات يف النووصص العربية ىي منخفضة وضعيفة.

 ج. البحث

 أ( تحليل البيانات

ويف ىذا البحث يقوم الباحث بتحليل البيانات اليت مت مجعها من ميدان 

البحث يف ادلدسة العالية األتروجية تيلوك بيتونج الشرقية. يعقد الباحث بعينة 

بادلدسة العالية األتروجية تيلوك بيتونج الشرقية.  XIAالبحث وىي طلبة الوف 

خالل أسلوب ادلالحظة وادلقابلة أما بالنسبة للبيانات اليت مت مجعها الباحث من 

والوثائق واالختبار اليت تشتمل على ههم ادلدرس يف تنفيذ الطريقة القواعد 

والًتمجة والبيانات تتعلق دبهارة القراةة يف ههم النوو  العربية لدى طلبة الوف 

XIA .بادلدسة العالية األتروجية تيلوك بيتونج الشرقية 

 

 

 



 

عليها الباحث من خالل أسلوب ادلالظة ىناك البيانات اليت حول 

 وادلقابلة زالوثائق واالختبار على النحو التايل:

تطبيق الطريقة القواعد والترجمة في تعليم اللغة العربية بالمدسة العالية   .1

 األتروجية تيلوك بيتونج الشرقية

ة القواعد والًتمجة يف تعليم اللغة العربية بادلدس كيف تطبيق الطريقةودلعرهة  

، هيقوم الباحث باستخدام طريقة ادلالحظة العالية األتروجية تيلوك بيتونج الشرقية

 والنظريات يف خطوات الطريقة القواعد والًتمجة ىي كالتايل: 

يعطى الطلبة الواحبات الدراسية اليت مت أخدىا ادلدرس من بعض  . أ

اإلجابات واألسئلة ادلكتوبة مث نقلها من نص القراةة وسوف يقوم 

 درس بتوحيحها بالدقة .ادل

 ادلدروسة مجاعة.ر الطلبة بإعادة ادلادة يأم  . ب

ج. يبدأ ادلدرس الدرس بفتح الكتب ادلدرسية أوال مث يقوم بسؤال عن 

 درس ادلاضي.

 قراةة ادلدرس تكرارا؟د. يقرأ ادلدرس ادلواد الدراسية أوال والطلبة يقلدون 

ليكون التعليم أكثر هعالة ه. قبل الدراسة يقوم ادلدرس بتنظيم الفول 

 ومطمئنة.



 

ط الباحث أن مدرس اللغة البيانات ادلذكورة أعاله، هاستنب استنادا إىل 

العربية قد استخدمها خطوات تعليم الطريقة القواعد والًتمجة وهقا للنظريات 

بة. وىذه احلالة هيمكن لًتقية مهارة القراةة يف ههم النوو  العربية لدى الطل

ن ادلدرس يستخدم خطوات الطريقة القواعد والًتمجة يف تقدًن نظرىا إىل أ

التدريبات والقراةة وههم النوو  العربية مع مفرداهتا عن طريق التناوب يف كل 

 اللقاة حبيث الطلبة لو هرصة للقراةة وههم مضمون النوو  العربية. 

بالمدسة العالية األتروجية تيلوك  XI Aمهارة القراءة للطلبة الصف  .0

 يتونج الشرقيةب

ويف معاجلة البيانات ، سيستخدم الباحث الطريقة لتلخيص النتائج اليت 

يتم ربويلها إىل احلقائق من قبل ربليل البيانات.  ويف ىذا البحث يقوم الباحث 

 بتحليل البيانات بشك نسيب حبيث ؽلكن لستخدام النتائج كدليل صحيح.

القراةة لدى الطلبة اليت ىناك البيانات من نتائج اخلالصة يف مهارة 

ناحية النغمة و ناحية النطق )الفواحة يف تووت احلروف(، تتكون من 

(، وناحية الدقة يف الًتقيم،  وناحية إتقان الًتاكيب من اجلمل وادلفردات )الووت

ومن ناحية الطالقة يف القراةة.  ولتوضيح ىذا البيان هيمكن نظرىا إألى اجلداول 

 التالية:



 

 7جدول 
 مهارة القراءة اللغة العربية من ناحية النطقفي  الشفهي نتائج االختبار

 )الفصاحة في صوت الحروف( 

 

 البيان % عدد الطلبة النتيجة الرقم
 جيد جدا 13% 4 80-100 1
 جيد 19% 6 66-79 2
 مقبول 26% 8 56-65 3
 ناقص 32% 11 40-55 4
 ناقص جدا 10% 3 39> 5
  %100 31  اجملموع

 

 

ة السابقة، يعرف أن عدد الطلبة يف ذلك الفول ىم من البيانات ادلذكور 

طالبا، ومن ناحية النطق )الفواحة يف توويت احلروف( الطلبة الذين ػلولون  31

طالب، والطلبة الذين ػلولون على النتيجة جيد ىم  4على النتيجة جيد جدا ىم 

طالب. أما الطلبة  8م طالب والطلبة الذين ػلولون على النتيجة مقبول ى 6

طالب وىم  3طالب، والباقي منهم  11الذين ػلولون على النتيجة ناقص ىم 

 ناقص جد. ػلولون على النتيجة

 

 



 

 8جدول 
 )الصوت( مهارة القراءة اللغة العربية من ناحية النغمةفي  الشفهي نتائج االختبار

 

 البيان % عدد الطلبة النتيجة الرقم
جداجيد  6% 2 84-100 1  
 جيد 23% 7 70-83 2
 مقبول 42% 13 56-69 3
 ناقص 29% 9 41-55 4
 ناقص جدا - - 40> 5
  %100 31  اجملموع

  

من البيانات ادلذكورة السابقة، يعرف أن عدد الطلبة يف ذلك الفول ىم 

طالبا، ومن ناحية التغنيم الطلبة الذين ػلولون على النتيجة جيد جدا ىو  31

طالب والطلبة الذين  7والطلبة الذين ػلولون على النتيجة جيد ىم طالبان ، 

طالبا. أما الطلبة الذين ػلولون على النتيجة 13ػلولون على النتيجة مقبول ىم 

 طالب. 9ناقص ىم 

ومن نتائج التحليل السابق، هاستنبط الباحث أن مهارة القراةة لدى الطلبة 

 ناحية التغنيم أثناة قراةة الطلبة. يف قراةة النوو  العربية منخفضة وىي من
 

 

 

 

 



 

 9جدول 
 دقة الترقيممهارة القراءة اللغة العربية من ناحية في  الشفهي نتائج االختبار

 

 البيان % عدد الطلبة النتيجة الرقم
 جيد جدا 3 1 84-100 1
 جيد 13 4 70-83 2
 مقبول 45 14 55-69 3
 ناقص 32 11 41-54 4
 ناقص جدا 7 2 40> 5
   31 اجملموع

 

من البيانات ادلذكورة السابقة، يعرف أن عدد الطلبة يف ذلك الفول ىم  

الطلبة الذين ػلولون على النتيجة جيد جدا الدقة يف الًتقيم طالبا، ومن ناحية  31

طالب والطلبة  4، والطلبة الذين ػلولون على النتيجة جيد ىم  واحد ىو طالب

طالبا. أما الطلبة الذين ػلولون على  14 الذين ػلولون على النتيجة مقبول ىم

والباقي منهم طالبان وىو ػلولون على النتيجة  طالب. 11النتيجة ناقص ىم 

 ناقص جدا.

ومن نتائج التحليل السابق، هاستنبط الباحث أن مهارة القراةة لدى الطلبة 

 منخفضة وىي من ناحية الًتقيم. يف قراةة النوو  العربية

 



 

 11جدول 
 مهارة القراءة اللغة العربية من ناحيةفي  الشفهي نتائج االختبار
 إتقان التراكيب للجملة والمفردات 

 

 البيان % عدد الطلبة النتيجة الرقم
 جيد جدا - - 84-100 1
 جيد 10% 3 70-83 2
 مقبول 26% 8 55-69 3
 ناقص 54% 17 41-54 4
 ناقص جدا 10% 3 40 > 5
  %100 31 اجملموع

   

  

من البيانات ادلذكورة السابقة، يعرف أن عدد الطلبة يف ذلك الفول ىم 

طالبا، ومن ناحية إتقان الًتكيب من اجلمل وادلفردات الطلبة الذين ػلولون  31

 8طالب والطلبة الذين ػلولون على النتيجة مقبول ىم  3على النتيجة جيد ىم 

طالبا. والباقي منهم  17أما الطلبة الذين ػلولون على النتيجة ناقص ىم  طالب.

 طالب وىو ػلولون على النتيجة ناقص جدا. 3

ومن نتائج التحليل السابق، هاستنبط الباحث أن مهارة القراةة لدى الطلبة 

قان الًتاكيب من اجلمل يف قراةة النوو  العربية منخفضة وىي من ناحية إت

 وادلفردات.



 

 11جدول 
 لمهارة القراءة اللغة العربية من ناحية الطالقة في القراءة الشفهي نتائج االختبار

 البيان % عدد الطلبة النتيجة الرقم
 جيد جدا 16% 5 84-100 1
 جيد 23% 7 70-83 2
 مقبول  35% 11 55-69 3
 ناقص 26% 8 41-54 4
 ناقص جدا - - 40 > 5
  %100 31 اجملموع

 

  

البيانات ادلذكورة السابقة، يعرف أن عدد الطلبة يف ذلك الفول ىم من 

طالبا، ومن ناحية الطالقة يف القراةة الطلبة الذين ػلولون على النتيجة جيد  31

طالب. أما  7طالب والطلبة الذين ػلولون على النتيجة  جيد ىم  5جدا  ىم 

طالب  8الباقي منهم طالبا. و  11الطلبة الذين ػلولون على النتيجة ناقص ىم 

 وىو ػلولون على النتيجة ناقص جدا.

ومن نتائج التحليل السابق، هاستنبط الباحث أن مهارة القراةة لدى الطلبة 

يف قراةة النوو  العربية ال تزال منخفضة جدا وىي من ناحية الطالقة يف القراةة. 

دىن يف تلك وىذا يدل على أن كثَتا من الطلبة وصلت إىل معيار االكتمال األ

 71ادلدرسة وىي %



 

 10جدول       
 XIA الصف لمهارة القراءة اللغة العربية لدى طلبة  الشفهي نتائج االختبار

 بالمدرسة العالية األتروجية تيلوك بيتونج الشرقية

 

من ناحية مهارة  الرقم
 القراةة اللغة العربية

 جيد جدا
84-111 

 جيد
71-83 

 مقبول
55-69 

 ناقص
41-54 

جداناقص   
< 41 

 اجملموع

من ناحية النطق  1
)الفواحة يف 
 الووت(

 
4 

 
6 

 
8 

 
11 

 
3 

 
31 

من ناحية التجويد  2
 )النغمة يف الووت(

 
2 

 
7 

 
13 

 
9 

 
- 

 
31 

من ناحية الدقة يف  3
 الًتقيم

 
1 

 
4 

 
14 

 
11 

 
2 

 
31 

من ناحية إتقان  4
الًتاكيب للجملة 
 وادلفردات

 
- 

 
3 

 
8 

 
17 

 
3 

 
31 

ناحية الطالقة يف من  5
 القراةة

 
5 

 
7 

 
11 

 
8 

 
- 

 
31 
 

ومن نتائج االختبار السابق، هيمكن االستنباط منها أن مهارة القراةة يف 

الوف بادلدرسة العالية األتروجية تيلوك  XIAقراةة النوو  العربية لدى طلبة 

بيتونج الشرقية ال تزال منخفضة وضعيفة، وىذا يسبب إىل قلة إتقان ادلفردات لدى 



 

الطلبة، وىم يشعرون بالوعوبة يف تعلم اللغة العربية. ولتوضيح تلك البيانات اليت 

 حو التايل:على النحول عليها الباحث من نتائج االختبار التحريري سيقوم ببياهنا 

 14جدول 
 XIAالتحريري في إتقان التراكيب من الجملة لدى طلبة  الصف  نتائج االختبار

 بالمدرسة العالية األتروجية تيلوك بيتونج الشرقية

       

 البيان % عدد الطلبة النتيجة الرقم
 جيد جدا 13 4 84-100 1
 جيد 19 6 70-83 2
 مقبول 29 9 55-69 3
 ناقص 23 7 41-54 4
 ناقص جدا 16 5 40 > 5
   31 اجملموع

 

ومن نتائج االختبار السابق يستنتج الباحث أن مهارة الطلبة يف إتقان 

اجلمل وادلفردات ال تزال منخفضة، وذلذا هيمكن ننظرىا من نتائج ترمجة اللغة العربية 

 النحو التايل:لدى طلبة الوف بادلدرسة العالية األتروجية تيلوك بيتونج الشرقية على 



 

 31طالب من  4الطلبة الذين ػلولون على النتيجة جيد جدا ىم  .1

طالبا، وىم قدرون على ترمجة النوو  العربية خاصة يف الًتمجة من 

 .جدا اللغة اإلندونيسية إىل اللغة العربية مع نتائج جيدة

 31طالب من  5ناقص جدا ىم  الطلبة الذين ػلولون على النتيجة .2

من اللغة اإلندونيسية ترمجة الكلمات ادلتضادات وادلرادهات طالبا وىي يف 

 وضدىا. إىل اللغة العربية

 طابا، 31طالب من  7ناقص ىم  الطلبة الذين ػلولون على النتيجة  .3

وىي يف ترمجة الكلمات ادلتضادات وادلرادهات من اللغة اإلندونيسية إىل 

 اللغة العربية وضدىا وحولوا على النتيجة غَت جيدة.

طالبا،  31طالب من  9مقبول ىم  الطلبة الذين ػلولون على النتيجة  .4

وىم قدرون على ترمجة النوو  العربية خاصة يف ترمجة الكلمات 

 ادلتضادات وادلرادهات من اللغة اإلندونيسية إىل اللغة العربية.

طالبا،  31طالب من  6جيدة ىم  الطلبة الذين ػلولون على النتيجة .5

وىم قدرون على ترمجة النوو  العربية خاصة يف ترمجة الكلمات 

ادلتضادات وادلرادهات من اللغة اإلندونيسية إىل اللغة العربية مع نتائج 

 جيدة.



 

يف البيان السابق ، أن مهارة ومن نتائج التفسَتات اليت عرضها الباحث 

لعالية األتروجية تيلوك بيتونج الشرقية وىي يف ههم القراةة لدى الطلبة بادلدرسة ا

اجلمل اللغة العربية ال تزال منخفضة ومل ربول على احلد األقوى. ولذلك كان 

استخدام الطريقة القواعد والًتمجة مل يقدر على ترقية مهارة القراةة لدى طلبة 

نظورة بأن الطلبة مل بادلدرسة العالية األتروجية تيلوك بيتونج الشرقية. وىذه احلالة م

 يقدروا على إتقان تركيب اجلمل وحفظ ادلفردات ادلطلوبة يف قراةة النوو  العربية.

  

  

 

 

 

 

 
  



 

 الباب الخامس

 واقتراحات استنتاجات

 استنتاجات . أ

 ؽلكن هإنووبناة على نتائج البحث وربليل البيانات اليت قام بو الباحث، 

تطبيق الطريقة القواعد والًتمجة مل يقدر على ترقية مهارة القراةة لدى  أن استنتاج

 بادلدرسة العالية األتروجية تيلوك بيتونج الشرقية .    XIAطلبة الوف 

قليال جدا وىذا احلال يدل على أن إتقان الطلبة يف تركيب اجلمل وادلفردات 

حبيث أهنم مل يقدروا على ههم النوو  العربية ادلطلوبة للقراةة وترمجة النوو  

لطريقة القواعد العربية.  ويف ىذا البحث قام مدرس اللغة العربية بتنفيذ خطوات ا

والًتمجة يف قراةة النوو  العربية بشكل جيد وصحيح، ولو مل يكن العرض متماثال 

 للنظرية، لكن يف مهارة القراةة لدى الطلبة ال تزال منخفضة أو مل تكن ىناك الًتقية.

 اقتراحات  . ب

األشياة ؽلكن أن تقدمها  استنادا إىل النتيجة احملوولة بعد البحث، ىناك

 :و من ىذه األشياة ىي كما يف التايلبالبحث تعلقة ادلالباحث 

خاصة ت الكاهية و البد لرئيس ادلدرسة العالية األتروجية توهَت التسهيال (1

 وغلب منحهم الوقت الكايف لًتقية إصلاز الطلبة.ربية عيف تعلم اللغة ال



 

ينبغي على مدرس اللغة العربية تقدًن االنتباه إىل تركيب اجلمل وزيادة   (2

ادلمارسة يف القراةة بشكل جيد حىت قدرون على ههم اللغة العربية وزيادة 

الكتابة يف شلارسة البيئة ادلدرسية وىي يف ادلدرسة العالية األتروجية تيلوك 

 بيتونج الشرقية. 

دات واجلمل، غلب أن يكونو أكثر للطالب الذين لديهم إتقان ادلفر  (3

نشاطا  وجذابا يف تعلم اللغة العربية ويف حفظ ادلفردات حىت قدرون 

 .على معرهة الًتاكيب من اجلمل وههموا زلتويات النوو  العربية.
       

 إختتام . ج

احلمد هلل رب العادلُت بعد القيام بالعمليات الطويلة اليت تبدأ من بداية 

و العملية حىت ربليل البيانات هتم البحث كالوظيفة األخَتة. بيد ادلالحظة و اإلعداد 

لعل ىذه  هَتجو الباحث أن ىناك بعض العيوب يف كتابة ىذه الرسالة العلمية،

ىناك  لباحثجو اتملة يف ىذه الرسالة العلمية هَت الرسالة منتفعة. و أما للعيوب احمل

 ادلباحث التالية اليت تكملها حىت تكون ىذه الرسالة العلمية أحسن. أمُت.
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