
 

لدى طلبة الصف الحادى على مهارة القراءة في اللغة العربية  فتح القريب وآثارهتعليم 
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لدى طلبة الصف الحادى على مهارة القراءة في اللغة العربية  فتح القريب وآثارهتعليم 
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 ملخص
لدى طلبة الصف الحادى عشر على مهارة القراءة في اللغة العربية  فتح القريب وآثارهتعليم 

 تانججاموس لوبوك كويونجبالمدرسة اإلصالح الثانوية االسالمية 
 8108السنة الدراسية 

  
 كما ىو ربقيقها ادلراد األىداف تنجح حىت للغاية مهمة الطريقة تعترب التعليمية، عملية يف

 جيب طريقة تطبيق يف ولكن طريقة، بدون صحيح بشكل والتعّلم التعليم عملية تنفيذ يتم لن. ادلطلوب
 ادلستخدمة الطريقة القريب فتح التعليم طريقة يف ولذلك. تسليمو ادلطلوب ادلوضوع مع متوافقة تكون أن

 لذلك ،(الكبلسيكية) الكتب القدًن من واحد ىو القريب فتح ألن والبندوصلان، السوروجان طريقة ىي
 يتقدم حيث ىو الطريقتُت ىاتُت تطبيق. والبندوصلان السوروجان طريقة ىي ادلطبقة الطريقة تستخدم

 احلال ىو كما وترمجتها، تسليمها مت الذي الدرس لقراءة ادلعلم مواجهة يف اآلخر تلو واحدا الطلبة
فتح تعليم كيف  ىذا البحث ىو يف ادلشكلة إن. الطلبة لقراءات كمصحح ىنا ادلعلم لدور بالنسبة

بادلدرسة اإلصبلح لدى طلبة الصف احلادى عشر على مهارة القراءة يف اللغة العربية  القريب وآثاره
فتح القريب تعليم  دلعرفة ىو ىذا البحث من اذلدف ؟تاصلجاموس لوبوك كويونج الثانوية االسبلمية

بادلدرسة اإلصبلح الثانوية لدى طلبة الصف احلادى عشر على مهارة القراءة يف اللغة العربية  وآثاره
 .ستاصلجامو  لوبوك كويونج االسبلمية

 لكتاب فتح القريب ادلعلم ىو البيانات درمص. النوعي الوصفي البحث ىو البحث ىذا نوع
. تنججاموس لوبوك كويونج بادلدرسة اإلصبلح الثانوية االسبلمية عشر احلادي الصف والطلبة
 باستخدام البيانات ربليل. والتوثيق واالختبار وادلقابلة ادلبلحظة ىي ادلستخدمة البيانات مجع اسلوب

لرسم . البيانات من والتحقق البيانات وعرض البيانات زبفيض: اخلطوات مع النوعي التحليل طريقة
 إذل اخلاصة االستنتاجات من خيرج الذي التحليل وىو االستقرائي، التحليل استخدام يتم االستنتاج،

 .العامة االستنتاجات
لدى طلبة على مهارة القراءة يف اللغة العربية  فتح القريب وآثارهتعليم  أن النتائج أوضحت

 جيدة تنججاموس كانت لوبوك كويونج بادلدرسة اإلصبلح الثانوية االسبلميةالصف احلادى عشر 



 

 نقيص القراءة زلتوى فهم جوانب يف الطلبة لدى القراءة مهارة ألن نظًرا وذلك يكون أفضل، دل ولكن
 .منخفضة أو

 على مهارة القراءة فتح القريب، آثارتعليم الكلمات المفاتيح: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  



 

 شعار
 اقْ رَأْ  بِاْسمِ  رَبِّكَ  الَِّذي َخَلق . َخَلقَ  اإلْنَسانَ  ِمنْ  َعَلقٍ  .

 اقْ رَأْ  َورَبُّكَ  األْكَرمُ  . الَِّذي َعلَّمَ  بِاْلَقَلمِ  .

 علَّمَ  اإلْنَسانَ  َما دلَْ  يَ ْعَلم .

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 

Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 

yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, 

Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.)Al 'Alaq 1-5) 

 

ُر ِمْفَتاُح َما يُ ْرَجى َخَْتٍ بِِو َيُكْونُ وَُكلُّ         الصَّب ْ  

 فَاْصربْ َوِإْن طَاَلِت اللََّياذِل     فَ ُردبَا أَْمَكَن احْلَُرْونَ 

َا نِْيَل بِاْصطَباٍر            َما ِقْيَل َىيْ َهاَت الََيُكْونُ   َوُردبَّ

“sabar adalah kunci apa yang diharapkan, 

dengan sabar segala kebaikan akan terjadi, 

bersabarlah! Sekalipun malam-malam terasa begitu panjang, 

betapa kuda binal menjadi penurut lantaran kesabaran pemiliknya, 

banyak yang dapat diraih sekalipun sesuatu yang teramat jauh untuk bisa dicapai” 

(MA. Ghozali) 

 



 

 لباحثةترجمة ا 
 

مقاطعة  ،بيساواران ةمنطق ،منطقة فرعية كيدوصلدونج ،قرية سوكاماجو يف رودي ولد
السيد سوجَتي يرمحو اهلل  من أبناء أربعة من الرابعاإلبن   وىو ،ٖٜٜٔ مايو ٕ٘ يف المبونج

 السيدة روميناة.و 
ادلدرسة االبتدائية احلكومية االوذل : الباحث إليو قد أخذ الذي التعليمي ادلستوى

استمر تعليمو إذل ادلدرسة الثانوية  مث. ٕٙٓٓ عام يف زبرجو  ،سوكاماجو كيدوصلدونح
 من االنتهاء بعد ،ٜٕٓٓ عام يف زبرج ،االسبلمية اإلصبلح لوبوك كويونج تنججاموس

 بادانج تاالنج PEMNU العالية االسبلمية درسةادل إذل استمر  مث الدرس يف ادلدرسة الثانوية
 يف العارل التعليم إذل الكتاب استمر ،ٕٗٔٓ عام يف مث. ٕٕٔٓ عام يف زبرجو  تاصلجاموس،

 العربية اللغة يف قسم لتعليماو  الًتبية كلية يفاجلامعة االسبلمية احلكومية رادين انتان المبونج 
(PBA.) 

 
 
 
 
 
 

 



 

 إهداء
 

 :ل أُىدي الرسالة العلمية ىذه
تربييت  يف حيبانو  وإخبلص، وصدافة بصرب احملبوبة الذان واألم احملبوب األب .ٔ

. شيء بأي عليها لردل ديكن  ال اليت التضحيات كل ومع ويدعوا رل يتثقيفو 
 يتمكن حبيث ،رضا اهلل على للحصول وسيليت انيصبح الذان انالشخص ماإهن

 .أىدافو ربقيق منالباحث 
 صلاح وينتظرون أحبلمو ربقيق يف للباحث دوما يصلون الذين واألخوات اإلخوة .ٕ

 .الباحث
 .ادلعرفة من الكثَت علموين الذين احملاضرين ادلعلمُت، أعزائي .ٖ
 .أحبلم إذل للوصول والتشجيع الدافع وفروا الذين األسلحة أصحاب .ٗ

 على اآلخر تلو واحدا يكتب أمساؤكم دل الباحث أن من الرغم على مطمئنا كن
 .منكم واحد كل استدعاء و يتذكرس الباحث فإن ،الرسالة العلمية ىذه

 
 
 
 
 
 



 

 كلمة الشكر والتفقدير
 

 حبيث وذىنيا جسديا باحثلل وإذنو قوتو أعطى من. وتعاذل سبحانو اهلل حبضور مدح
 فتح القريب وآثارهتعليم "  بادلوضوع الرسالة العلمية ىذه استكمال من الباحث يتمكن

المدرسة اإلصالح لدى طلبة الصف الحادى عشر بعلى مهارة القراءة في اللغة العربية 
 زلمد النيب صبلة وسبلما على أن نأمل " تانججاموس كويونجلوبوك   الثانوية االسالمية

 .أمُت يارب العادلُت. سنتو ومن تابع صلى اهلل عليو وسلم
 اجلمعية االوذل التعليم متطلبات من جزء ىو ،الرسالة العلمية ىذه باحثالرّتب 

(S1) تربية بكالوريوس لقب على احلصول متطلبات وإلكمال (S.Pd) اللغة تعليم قسم يف 
 زلاولة يف. باجلامعة االسبلمية احلكومية رادين انتان المبونج والتعليم الًتبية كلية يف العربية

 سلتلف من والتوجيو ادلساعدة من الكثَت باحثال تلقى ،العلمية الرسالة ىذه الستكمال
 وجو على لذلك األطراف، مجيع دلساعدة االمتنان من التقليل عدم خبلل من األطراف

 :يلي ما يذكر أن باحثال يود اخلاص
 للجامعةالًتبية والتعليم عميد لكلية  ادلاجستَتر، انو خَت األ احلاج األستاذ الدكتور .ٔ

  االسبلمية احلكومية رادين انتان المبونج.

 والتحفيز ادلشورة تقدم اليت األوذل ادلشرفة. رومادان ساغاال، ادلاجستَتة الدكتورة .ٕ

 .الرسالة العلمية ىذه استبعاد يتم حبيث



 

 يف الوقت من الكثَت تكرس اليت ىجرية، ادلاجستَتة. ادلشرفة الثانية كتورة أميد ال .ٖ

 الرسالة العلمية. ىذه إكمال من الباحث يتمكن حىت واإلرشاد التوجيو توفَت

الدكتور سفري ادلاجستَت واألستاذ زلمد عفيف  العربية اللغة تعليم قسم رئيس .ٗ

 طادلا والنصيحة احلب ويعطون يساعدون الذين ادلوظفُت وكافة امراهلل كسيكريًت

 .العربية اللغة تعليم قسم يف الباحث

واألستاذ واألساذة وادلوظفون الذين العالية االسبلمية اإلصبلح رئيس ادلدرسة  .٘

 أعطوين الفرصة وادلساعدة طوال الباحث يقوم ببحثو

 يف طادلا الباحث طلب العلم نصيحة اقدمو  الذين يف كلية الًتبية والتعليم احملاضرون .ٙ

 ادلعرفة، جيتذبونو  باجلامعة االسبلمية احلكومية رادين انتان المبونج الًتبية كلية

 األكادديية االحتياجات ومجيع اإلدارة خدمة يف سللصُت الذين ادلوظفُت وكذلك

 .الباحث حيتاجها اليت

 .المبونج إنتان رادين ادلركزية كتبةادلو  ًتبيةال كليةب مكتبة والقيمُت، ادلكتبة رئيس .ٚ

 يتم حبيث سواء حد على ومادية معنوية ادلساعدة قدمت اليت األطراف مجيع .ٛ

 .الرسالة العلمية ىذه من االنتهاء



 

 قدرة يتذكر الكمال، عن بعيًدا يزال ال الرسالة العلمية ىذه إعداد يف أنو باحثال يدرك
 .باحثلل احملدودة واخلربة ادلعرفة

 الذين أولئك جلميع احلسنة بكل يرد وتعاذل سبحانو اهلل أن باحثال يأمل وأخَتاً 
 العلمية الرسالة ىذه تكون أن ونأمل. العلمية الرسالة ىذه استكمال يف باحثال ساعدوا
 يا رب العادلُت. أمُت. عام بشكل وللقراء اخلصوص وجو على للباحث مفيدة

 
، المبونج بندر  

 الباحث   
 
 

رودي         
ٕٜٔٗٔٔٓٓٔٔ 
 
 
 
 
 
 

 



 

   محتويات البحث
 أ  ............................................................... صفحة الغبلف

 ب  .............................................................. صفحة ادلوضوع

 ج  ..................................................................... خص لم

 د  ....................................................................... موافقة

 ه  ........................................................................شعار

 و  ....................................................................... إىداء

 ز  ................................................................. باحثةترمجة ال

 ح  ........................................................ التقديرشكر و كلمة ال

 ك  .............................................................. زلتويات البحث

 ف  ................................................................ قائمة اجلدوال

 ةمالباب االول: مقد  

 ٔ  ...................................................... تأكيد ادلوضوع . أ
 ٔ  .......................................................... التعليم .ٔ
 ٔ  ..................................................... فتح القريب .ٕ



 

 ٔ  ............................................................ االثر .ٖ
 ٕ  .......................... (Kemahiran Membaca)   مهارة القراءة  .ٗ
 ٕ  ......... ادلدرسة العالية االسبلمية اإلصبلح لوبوك كويونج تاصلجاموس .٘

 ٕ  .............................................. ادلوضوع الختيار أسباب . ب
 ٖ  ........................................................ البحث خلفيةج.  
 ٕٓ  ...................................................... مشكلة البحثد.    

 ٕٓ  ................................................... وفوائد البحث ىدفه. 
 اإلطار النظريالباب الثاني: 

  ٖٕ  .............................................................. التعليم . أ

 ٖٕ  ...................................................... تعريف التعليم .ٔ

 ٕ٘  .................................................... التعليم مكونات .ٕ

 ٕ٘  ................................................. أىداف التعليم .أ 

 ٕٙ  ................................................ ادلادة /احملتوى   .ب 

 ٕٛ  ........................................................ الطريقة .ج 

 ٕٖ  ....................................................االسًتاتيجية .د 

 ٕٖ  ......................................................... التقييم .ه 



 

 ٖٖ   ..................................................... القريب فتحكتاب ب.        

 ٖٖ  .......................................... القريب فتحكتاب  تعريف. ٔ

 ٖٖ  ............................................... الًتاث كتاب تطوير. ٕ

 ٖ٘  ........................................... فتح القريب ذبميع خلفية. ٖ

 ٖ٘  .......................................... فتح القريب دراسات أنواع. ٗ

 ٖٙ  .......................................... فتح القريب ادلناقشة نطاق. ٘

 ٗٗ  .............................. مهارة القراءة و فتح القريب بُت العبلقة. ٙ

 ٘ٗ  .................................(keterampilan membaca) مهارة القراءة ج.     

 ٘ٗ  ...................... (keterampilan membaca) مهارة القراءة تعريف. ٔ           

 ٚٗ  .......................................... مهارة القراءة من األىداف. ٕ           

 ٛٗ  .................................................مهارة القراءة مؤشر. ٖ           

 ٓ٘  ................................................. مهارة القراءة أنواع. ٗ           

 ٗ٘  ............................................... مهارة القراءة جوانب. ٘           

 ٘٘  ................................................ مهارة القراءة مراحل. ٙ           

 ٙ٘  .............................................. فتح القريب التعليم طريقةد.         



 

 ٓٙ  ............................. البندوصلأن والسوروجان  لطريقة عيوب ومزاياه.        

 البحث منهجالباب الثالث: 

 ٖٙ  ........................................................... البحث عنو  .أ 

 ٗٙ  ............................................. وادلوضوعات الكائنات .ٔ

 ٗٙ  ............................................... البيانات مجع اسلوب .ٕ

 ٗٙ  ...................................................... ادلبلحظة .أ 

 ٘ٙ  ....................................................... االختبار .ب 

 ٙٙ  ............................................ (Interview) ادلقابلة .ج 

 ٙٙ  ........................................................ التوثيق .د 

  ٚٙ  ............................................... البيانات ربليل طريقة .ٖ

 و المناقشة نتائج البحثالباب الرابع: 

   ٜٙ......................................................   شخصية ادلدرسة . أ
 ٜٙ  ..................................................... التفكَتأساس . ۱

 ٜٙ    ......... اإلصبلح للمدرسة العالية االسبلمية والتنمية التعليم سياسة منط .ٕ



 

 ٕٚ  ............... ادلدرسة العالية االسبلمية اإلصبلح وخدمة نطاق الوالية .ٖ

 ٗٚ.......  لوبوك كويونج ادلدرسة العالية االسبلمية االصبلح التنظيمي اذليكل .ٗ

 ٚٚ  ......................................................... نتائج البحثب. 

ادلدرسة العالية االسبلمية االصبلح لوبوك   يففتح القريب  والتعّلم التعليم عملية. ٔ    

 ٚٚ  ..................................................... كويونج تنججاموس

 ٚٚ  ......................................................... أ( التخطيط      

 ٜٚ  ........................................................... ب( التنفيذ     

 ٕٛ  .......................................................... ج( التقييم      

ادلدرسة العالية االسبلمية  فتح القريب يف تعليم يف وبندوصلأن سروجان طريقة. ٕ     

 ٗٛ  ....................................... االصبلح لوبوك كويونج تنججاموس

ادلدرسة العالية االسبلمية االصبلح  عشر احلادي الصف طلبة لدى القراءة مهارة. ٖ   

 ٙٛ  ................................................ لوبوك كويونج تنججاموس

 ٕٜ  .............................. مهارة القراءة على فتح القريب تعليم . أثرٗ   

 ٕٜ  ............................................................... مناقشةج. 



 

 : الخاتمةالباب الخامس

 ٜٙ  ..................................................... االستنتاجات .أ 
 ٜٚ  ...................................................... االقًتاحات .ب 
 ٜٛ  ........................................................... اخلاسبة .ج 

 المراجع 
 قالمالح

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 قائمة الجدوال
 

نتائج اختبار مهارة القراءة الغة العربية الصف احلادي عشر ىم ادلدرسة العالية  ٔاجلدول 
السنة الدراسية  االسبلمية اإلصبلح لوبوك كويونج منطقة فرعية بوغونج منطقة تاصلجاموس

ٕٓٔٛ-ٕٜٓٔ    ............................................................ٔٛ 
بيانات ادلعلمُت للمدرسة العالية االسبلمية االصبلح لوبوك كويونج تنججاموس  ٕاجلدول 
ٕٓٔٛ-ٕٜٓٔ   ............................................................ٚ٘ 
 دلدرسة العالية االسبلمية االصبلح لوبوك كويونج تنججاموسبيانات الطلبة ا ٖاجلدول 
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 لاألو   لبابا
 مةمقد  

 
 تأكيد الموضوع . أ

، سيقوم الباحث بشرح بعض العلميةزلتويات ىذه الرسالة  الباحثقبل أن يصف 
، وىي على م. لكي ال تسيئوا فهمهالعلمية ىذه الرسالة ادلوضوعادلصطلحات الواردة يف 

 :النحو التارل
 ميالتعل .0

 م.الكائنات احلية للتعلّ ، وسيلة جلعل الناس أو م ىو عمليةيالتعل
م يالتعل 1

 لكتاب فتح القريبتدريس الىو كيف تتم عملية أو طريقة  ىذا البحثادلشار إليو يف 
 .تاصلجاموسبادلدرسة العالية االسبلمية اإلصبلح لوبوك كويونج 

 القريبفتح  .8
وغَتىا من  احملضة عبودية ىذا ىو واحد من كتب الفقو الذي يفحص يف

 .الفقو
 اآلثار .3

، واليت مت اقًتاحها تم تضمينها أو معقود، واليت يادلرتبطاركة أو ىذا ىو ادلش
 .ولكن دل يتم ذكرىا
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 Lukman Ali, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustka, 1111), hlm.15  



 

    (Kemahiran Membaca)    مهارة القراءة  .1
ىذه ىي القدرة على رؤية الرموز ادلكتوبة وتغيَت ىذه الرموز من خبلل 
الصوتيات )وىي طريقة لتدريس القراءة واذلجاء بناًء على التفسَت الصويت للتهجية 

 (.القراءة الشفوية كانتالعادية  
 تانججاموسالعالية االسالمية اإلصالح لوبوك كويونج المدرسة  .5

ىي واحدة من  تاصلجاموسإلصبلح لوبوك كويونج ادلدرسة العالية االسبلمية ا
 .للباحث، وىي أيًضا مكان البحث اإلسبلميةادلؤسسة  مكان للطلب العلم أو

 

الرسالة ، ديكن أن نستنتج أن ادلقصود من ىذه أعبله لتعريفاتن ادلعاين ادلختلفة لم
على مهارة القراءة في اللغة  آثارهفتح القريب و تعليم "حول:  بحثىو مناقشة ال العلمية

المدرسة العالية االسالمية اإلصالح لوبوك  ب عشر لدى طلبة الصف الحادىالعربية 
 ."تانججاموس منطقة فرعية بوجونج منطقة كويونج

 

 لموضوعا الختيار أسباب. ب
 تعرف أن تريد أو بحثلل مثَت شيء دون تتحقق لن الرسالة العلمية ىذه كتابة يف

 ىي اليت األشياء من العديد ىناك مث. اجملال ىذا يف الواقع يف ىي اليت احلقائق عن ادلزيد
 :وىي ،ىذا البحث يف ُتالباحث أسباب
 وخاصة ،اللغةمهارة  ديكنن أن يرقي اليت اإلعبلم وسائل من واحدة ىي فتح القريب .ٔ

 (keterampilan membaca) القراءة مهارة يف



 

 من واحدة ىي اإلصبلح لوبوك كويونج تاصلجاموسادلدرسة العالية االسبلمية  ألن .ٕ
 ري،ار الد وتيجان ،القول حتنقي مثل الكبلسيكية، الكتب تدرس تزال ال اليت ةرسادلد

 .نجاةال سفينةو  قريب،ال وفتح
 

 البحث خلفيةج. 
 احلاجة تتزايد. العادل يف األخرى اللغات بُت تميزةادل مكان اخلاصة ذلا العربية اللغة

 واحلاجة اإلحلاحية سبب. احلديث العصر يف ذلك من وأكثر بل يوم، بعد يوما العربية للغة
 كلغة العربية اللغة ثانياً، ،القرآن لغة ىي العربية اللغة أوالً،: التالية العوامل ىو العربية للغة

 اللغة مستخدمي من العديد ىناك ألن ،ارابع ،احلديث لغة ىي العربية اللغة ثالثًا، ،صبلة
 .العربية

2 
 اآلن حىت وجودىا لكن ،اليوم يف الكبلسيكية اللغات من واحدة ىي العربية اللغةو 

 وتعاذل سبحانو واهلل العادليف كل جهة من  الناس مجيع قبل من واستثنائو دراستو يف ستمرت
 .للقرآن( perantara) الوسيلة مع مباشرة حيرسو الذي نفسو

3
 

 

 (ٜ) احلجر : نَ وْ ظُ فِ حلََ  وُ لَ  انَّ إِ  وَ  رَ كْ ا الذِّ نَ لْ زَّ ن َ  نُ ا ضلَْ نَّ إِ 
“sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-Qur’an , pasti kami (pula) yang 

menjaganya (al-Hijr:1)”. 
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 ألن جيدة، واألكثر مشوال واألكثر أمهية، األكثر اللغة ىي العربية اللغة أنّ  شك ال
 .عليو سلم آدم النيب منذ ادلستخدمة اللغة

 هتدف اليت ادلوضوعات من واحدة ىي العربية اللغة موضوع الدينية ادلدارس يف لذلك
 سواء حد على العربية ذباه إجيايب موقف وتعزيز القدرات وبناء وتطوير دليل تشجيع، إذل

. القراءة وفهم اآلخرين زلادثات فهم على القدرة ىي تقبلال على القدرة. ومنتجة تقببل
 مهارات. وكتابية شفوية اتصال كأداة اللغة استخدام على القدرة ىي اإلنتاجية على القدرة
 من مصدر فهمل جدا مهمة ىي العربية اللغة ذباه اجيايب موقف ىي ىاوازباذ العربية اللغة

 لتعاليم الصلة ذات العربية والكتب الشريفة النبوية واألحاديث  قرأنآل اإلسبلم وىي تعاليم
 .يةاإلسبلم

4 
 أن ىو العربية اللغة ميتعل من اذلذف أن الواضح فمن أعبله، العبارة مع مرتبطة

 وكتابيا، شفويا ادلعلومات فهم على قادرون( الطلبة) العربية ون اللغةمتعلّ ي الذين  الناس
 ديثآحل و القرآن لفهم كأساس العربية باللغة الكتب قراءة على القدرة لديهم وكذلك
 أن جيب( pelajar) ية الطلبةالعرب تعليم اللغة يف لذلك،. العربية باللغة الكتب من وغَتىا
 قراءة عند حبيث ،(علم النحو وعلم الصرف) القواعد العلوم على لتمكن قادرة تكون

 .الكتاب زلتوى فهمو  قراءة ديكن و العربية اللغةب اليت الكتب أو كتابال
 عملية ىو ميالتعل أن على ٖٕٓٓ لعام ٕٓ رقم الوطٍت التعليم نظام قانون ينص

 .متعلّ ال بيئة يف ميالتعل وموارد وادلعلمُت الطلبة بُت التفاعل
 أنشأىا متعلّ ال كعملية ميالتعل 5
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 وديكنو ،الطلبة لدى التفكَت مهارة يرقي أن ديكن الذي اإلبداعي التفكَت لتطوير ادلعلمون
 .التعليمية ادلواد إتقان لًتقية كمحاولة جديدة معرفة بناء على القدرة ربسُت

 أو قدرة ميتعل على ما شخص دلساعدة مصمم نشاط كل يعٍت ميالتعل مصطلح
 اليت األساسية القدرات معرفة ادلعلم من ميالتعل عملية تطلب البداية، يف. جديدة قيمة

 وخلفيتهم األكادديية، وخلفيتهم ودوافعهم، األساسية، قدراهتم تشمل واليت الطلبة ديتلكها
 الطلبة خصائص على للتعرف ادلعلمُت جاىزية يعد. ذلك إذل وما واالقتصادية، االجتماعية

 .ميالتعل لنجاح ومؤشر ميالتعل مواد لتقدًن الرئيسي ادلال رأس ىو ميالتعل يف
6 

 Ragam metodologi dan كتابو، يف Ulin Nuha اقتبسها اليت ،Trianto ووفقاً  

Media Pembelajaran Bahasa Arab كلمة من يأيت ميالتعل أن يفسر " ajar "، تصبح اليت 
 ادلعقدة، البشرية األنشطة ىو الواقع يف ميالتعل. pembelajaran شكل يف فعل ذلك بعد
 تفاعل نتاج ىو بسيطة بطريقة التعليم مبدأ إن. بالتفصيل بالكامل تفسَتىا ديكن ال يوالذ

 ىو ميالتعل جوىر يكون تعقيًدا، األكثر ادلعاين يف. احلياتية والتجربة التطوير بُت مستمر
 أجل من( ميالتعل مصادر مع الطلبة تفاعل إذل يؤدي شلا) الطلبة لتعليم للمعلم الواعي اجلهد
 .ادلتوقعة األىداف ربقيق

7 
 مستويات أقصى لتحقيق ةبللطل اخلدمات توفَت أجل من ميالتعل تصميم جيب

 ميالتعل نطاق يعتمد أن جيب لذلك الحتياجاهتم، ووفًقا والبدنية الذىنية الناحية من التطور
 .التكنولوجية والتطورات البحث ونتائج النظم وربليل ميالتعل نظرية على

2 
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 جهد على ينطوي ميالتعل مفهوم أن االستنتاج ديكن أعبله، ادلذكورة اآلراء بعض من
 ميتعل يف خاصة ادلتوقع ميالتعل نتائج أو األىداف لتحقيق تبلميذال أو الطلبة لتعليم ادلعلمُت

 .العربية اللغة
 لغوية، مهارات أربع تتضمن ربقيقها جيب مستويات ىناك العربية، اللغة تعلم يف

 :وىي
 (Kemahiran Menyimak) االستماع مهارة. (ٔ
 (Kemahiran Berbicara) مهارة الكبلم. (ٕ
 و( Kemahiran Membaca) القراءة مهارة. (ٖ
 (.Kemahiran Menulis) الكتابة مهارة. (ٗ

 :يلي كما ىو أعبلهاألربع  اللغوية للمهارات اتالتفسَت أما 
 (Kemahiran Menyimak) االستماع مهارة( 0

 بالشخص االىتمام على عقلو يركز ما شخص أن ىو االستماعمن  التفسَت
 اقتضى إذا وحىت بالتحليل، القيام إذل باإلضافة احملادثة، زلتوى لفهم ميلو مع اآلخر،

 على يقتصر ال السياق ىذا يف ستماعباإل ادلقصود فإن لذا. بالنقد القيام األمر
 أن يعٍت شلا إنتاجية، أكثر بشكل ولكن سليب، بشكل ادلتكلم إذل االستماع
 الرموز ربط على قادراً  يكون أن جيب اخلصم زلادثة إذل يستمع الذي الشخص
 .ادلقدمة احلجج وحجم مدى وربليل ،كلمادلت عنها عرب اليت واحلجج

 
 



 

 (Kemahiran Berbicara) مهارة الكالم( 8
 بشكل العربية األصوات نطق ىو ىنا( berbicara) كبلمال التفسَت إن

 خرباء من إمجاًعا أصبحتو  خرجت من سلارج احلروف األصوات ىذه. صحيح
 مسموع ىو شلا( latihan) ادلمارسة بعض خبلل من ادلهارة ىذه ربقيق ديكن. اللغة

 .االستماع شلارسة يف سليب بشكل
 

 ( Kemahiran Membaca) القراءة مهارة( 3
 إذل الشخص، شخصية تعزيز يف للغاية ادللحة العوامل أحد ىي القراءة

 النقطة يصبحان جانبان ىناك ىذه، القراءة مهارة يف. بو اخلاص احلافز توفَت جانب
 يتم الطلبة أن ىو الرموز على التعرف يعنيو ما. ادلكتوبة الرموز معرفة أوالً، ادلركزية،
. البلتينية األجبدية عن خيتلف الكتابة نظام ألن أوالً، العربية األجبدية إذل إدخاذلم

 ىو الكتابة زلتويات بفهم ادلقصود إن(. karangan) الكتابة زلتويات فهم ىو ثانياً 
 االعًتاف إعطاء طريق عن القراءة من اجلديدة الكلمات على الطلبة تعريف

(syakal). 
 

 (Kemahiran Menulis) الكتابة مهارة( 1
 القدرة فإن لذا ربقيقو، جيب للغاية معقد نشاط ىي ىذه الكتابة مهارة إن

 ىنا الكتابة مهارة معٌت. لتحقيقها للغاية صعبة مشكلة ىي جيد بشكل الكتابة على
 .الكتابة يف وضحي وادلشاعر األفكار عن التعبَت يف مهارة ىو
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 القراءة مهارة على الباحث سَتكز أعبله، ادلذكورة األربع اللغوية ادلهارات بُت من
(kemahiran membaca .)للغاية ادللحة العوامل أحد القراءة مهارة تعترب ،للباحث وفقا ألنو 

 وخربة معرفة على حيصل شخص قراءةال خبلل من وأيضا الشخص، شخصية تعزيز يف
 .واسعة

 lambang-lambang) بةكتوبادل توياتاحمل على التعرف على القدرة ىي القراءة

tertulis )بُت التواصل عملية ىي القراءة اجلوىر، يف. القلب يف فهمها أو قراءهتا خبلل من 
 ادلعرفية العبلقة يف مباشر بشكل ربدث لذلك،. كتبو الذي النص خبلل من ادلؤلفو  القارئ

 .والكتابة ادلنطوقة اللغة بُت
 القراءة مهارة فإن ،Acep Hermawan رأي مع سباشيا 12

(Keterampilan membaca  /reading Skill )توياتاحمل على التعرف على القدرة ىي 
 .القلب يف فهمها أو قراءهتا خبلل من( مكتوبة رموز) كتوبادل

11 
 Teknik " كتابو يف Zulhanan عنو نقلت الذي Nasir Abdullah وحسب

Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif  "يف للغاية ادللحة العوامل أحد ىي القراءة أن 
 حيصل القراءة، خبلل من  ،بو اخلاص احلافز توفَت إذل باإلضافة الشخص، شخصية تعزيز

 .واخلربة ادلعرفة على تلقائًيا ما شخص
12 

 Ragam Metodologi " كتابو يف Ulin Nuha عنو نقلت الذي Malibary تعبَت يشَت

dan Media Pembelajaran Bahasa Arab  "التعرف مها شيئُت تشمل القراءة مهارة أن إذل 
 قراءة يف خلفية لديهم الذين االندونيسيُت ةبللطل بالنسبة. زلتواىا وفهم ادلكتوبة الرموز على
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11

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2214), hlm.143 
12
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 العربية األجبدية ألن. مشكلة ىي العربية اللغة قراءة على القدرة فإن البلتينية، النصوص
 .وخصائصها نظامها ذلا العربية األجبدية. البلتينية األجبدية عن زبتلف

 تعليم حيتاج لذلك، 13
 كنقطة فقط القراءة خطاب إذل النظر ينبغي وال جدي، اىتمام على احلصول إذل القراءة

 .والكتابة الكبلم أنشطة جملرد انطبلق
 مهارة أن االستنتاج ديكن أعبله، وصفها مت اليت التعريفات من العديد إذل استناداً 

 زلتويات فهم نشاط وكذلك الشخص شخصية تعزز( keterampilan membaca) القراءة
 .فيو الواردة القراءة

 :ومها ، قسمُت إذل عام بشكل القراءة من الغرض ينقسم
 (membaca refresing) القراءة االستمتعية. ٔ
 .(membaca pelajaran dan analisis) والتحليلقراءة الدرس . ٕ

14 
 ثبلثة من يتألف القراءة أنشطة من األىداف فإن ،Ahmad Fuad Effendy وفقا

 :تشمل ىدافاأل
 .وتوسيعها البصَتة وزيادة ادلعرفة على احلصول وىو ادلعريف، أو الفكري دفاذل. ٔ
 القيام كيفية حول تعليمات على احلصول وىو ،ادلرجعي أو العملي اذلدف. ٕ

 .ما بشيء
 .النفسية االحتياجات أو ادلشاعر لتلبية أي والعاطفي، ؤثرادلاذلدف . ٖ

15 
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 مصطلحات من أنواع أربعة إذل نفسها القراءة تصنيف ديكن أخرى، ناحية من
 :وىي قراءةال

 (Membaca nyaring) القراءة اجلهرية. ٔ
  (Membaca dalam hatiالقراءة الصامتة ). ٕ
 (  Membaca intensifالقراءة ادلكثفة ). ٖ
 (.Membaca ekstensif) ادلوسعة القراءة. ٗ

16 
القراءة  حول القراءة نوع النقاش على الباحث يركز ،قراءةال مصطلحات أربع من

 (.  Membaca intensifادلكثفة )
 Peningkatan Kemahiran Membaca Intensif ادلوضوعب حبثها يف Erlina ووفًقا

Melalui Teknik Pembelajaran SQ4-R، تعليم  و القراءة عملية ىي ادلكثفة القراءة فإن
 اختيارىا يتم ومواد جديدة، وىياكل ،جديدة مفردات ميلتعل كوسيلة ُتستخدم اليت القراءة
 .القراءةب الطلبة القدرة من أقل بقراءة عاليةو عادة

17  
 القراءة أن كشف الذي Muhamad Ali Al-Khuli رأيمع  يشبو احلالة ىذه يف

. اجلديدة اذلياكل أو اجلديدة ادلفردات لتدريس كوسيلة يستخدم قراءة منوذج ىي ادلكثفة
 جوىر يف ىو القراءة مواد من النوع ىذا. مرتفعة دبا فيو كفاية للطلبة ادلادة تكون لذلك،
 حبيث النموذج ذاهب ادلدرسي الكتاب مادة زلتوى غالبية فإن الواقع، يف. اللغة ميتعل برنامج
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 Erlina, Peningkatan Kemahiran Membaca Intensif Melalui Teknik Pembelajaran SQ4-R, 

(Bayan. Vol.26 No.2 UIN Lampung 2214), hlm.24  



 

 عملية سياق يف سواء ادلادة، ىذه على الطلبةو  ادلعلمُت من واالىتمام الدراسة ساعات تركز
 .التقييم ويف( PBM) والتعلم التدريس

12 
 الدراسي الفصل يف ومفصلة دقيقة ودراسة حبثو  مشًتكة دراسة ىي ادلكثفة القراءة

 منطشلارسة  االستبيانات،. يوم كل صفحات أربع إذل صفحتُت من قصَتة دبهمة للقيام
 وتقنيات أجزاء ىي العامة وادلناقشة اإلمبلء، الكلمات، دراسة ادلفردات، سبارين ،اجلملة

 .كثفةادل قراءةال
11 

 حول ودقة بعناية تنفيذه يتم قراءةال نشاط عن عبارة ىي ادلكثفة القراءة فإن لذا
 .لآلخرين معلومات إعطاء عند فهمو ديكن حبيث قراءتو، يتم الذي النص

 البحث يف كنت إذا( relevan) ادلبلئم من يكون أعبله، الوارد الشرح على بناءً 
 العربية، كتبت باللغة اليت( كتاب الًتاث) الكبلسيكية الكتب باستخدامادلكثفة  للقراءة

 .وغَتىم األربعُت واحلديث ريالدرا وتيجان القريب فتح كتاب ادلثال سبيل على
 من واحدة ىي ادلدرسة العالية االسبلمية اإلصبلح لوبوك كويونج تاصلجاموس

 ،(mulok) اإلضايف ادلوضوع مع العامة ادلواضيع بُت التعليم مناىج يف ذبمع اليت ادلدارس
 وادلواد وسالد ىذه أيضا وتستخدم إضافية كدروس( كتاب الًتاث) الكبلسيكية والكتب
 ، ادلدرسة ىذه يف. الدينية العلوم دراسة يف ةبللطل ادلخصصة ادلواضيع أو األساسية الدراسية

 اجلودة) واألخبلق الفكري الذكاء تكوين عملية يف جًدا ملًحا دورًا إضافية دروس لعبت
 لديهم الطلبة يكون حبيث األول، :ىو اإلضايف الدرس عقد من اذلدف إن(. الدينية
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 منالثاين، . ميالتعل خارجيف و  ميالتعل عملية ربدث عندما سواء حد على االخبلق الكردية
 ستكون احلارل، الوقت يف واليت عليها، احلفاظ أو الكبلسيكية الكتب على استمر أجل

 يف خاصة لذلك. ببطء زبتفي أن احملتمل من تغطيها، ال ادلدارس يف الكبلسيكية الكتب
 .الكتب دراسة يوجد يزال ال تاصلجاموسادلدرسة العالية االسبلمية اإلصبلح لوبوك كويونج 

ادلدرسة العالية االسبلمية اإلصبلح لوبوك كويونج  يف درست اليت الكتب
 :يلي كما ىي تاصلجاموس
 القريب فتح كتاب. ٔ
 االربعُت احلديث كتاب. ٕ
 تنقيح القول كتاب. ٖ
 النجاة سفينة كتاب. ٗ
 سبلم التوفيق كتاب. ٘

 العالية االسبلمية اإلصبلح لوبوك كويونج تاصلجاموس ادلدرسة يف التعليم نظام مث،
 مواضيع وىي ،ٖٓ.ٔٔ-ٖٓ.ٚ من السبت يوم يف يقام( mulok) إضافية واضيعدل خصوصا

 نظام مع وبالتحديد سبلم التوفيق ري،الدرا تيجان ،االربعُت احلديث ،فتح القريب كتاب
 عشر احلادي للفصل وبالنسبة ،سبلدل التوفيق كتاب الصف العاشر يتعلمون تدرجييا،
 كتاب يتعلمون عشر الثاين للصف وبالنسبة ،القريب وفتح ُتعرباأل احلديث باكت يتعلمون

 .قولال تنقيحو  عشر احلادي صفال منيستمرون  القريب فتح
 ميالتعل تنفيذ خطة الكتب يدّرس الذي ادلعلم أو أوستاذ يستخدم ال ذلك بعد

(RPP )إضافية مواضيع ولكن احلكومية ادلناىج تتضمن ال الكتاب مواضيع ألن (Mulok)، 



 

 زلتويات حيث الكتاب تدريس عند لتوجيههم( pudringan) تسجيبلت لديهم ولكن
 .التعليمية وادلواد دلوضوعاال/  والفصل والسنة واليوم التاريخ ىي التسجيبلت
كويونج ادلدرسة العالية االسبلمية اإلصبلح لوبوك   يف درستها كتب عدة من
 .القريب حفت كتاب وىو فقط، الكتب أحد على الباحث سَتكز ،تاصلجاموس
 ىو الكتاب ىذا(. ى  ٕٜٛ. و) قسيم بن زلمد تأليف من كتاب ىو القريب فتح

 الذي تقريبال منت كتاب( mengomentari dan menjelaskan) رحشي اليت الكتب من واحد
 .اذلجري الرابع القرن يف الشافعي الفقو خبَت ،( ى ٜٖ٘-ٖٖٗ) سوجا أبو الشيخ كتبو

  غية باسم نفسو القريب فتح كتاب يدعى
ُ
 paling) هناية ادلختصر و ْخَتَصرادل

sempurnanya ringkasan .)يفحص ال حيث الدراسة، زلتويات زلتوى إذل ذلك ويرجع 
 سلتلف تدرس ولكنها طبيعة ذات ىي اليت عبودية احملضةال مشاكل فقط البسيط الكتاب ىذا

 أبو مناقشتو سايق ولو كان يف . األخرى الصغَتة الفقو كتب عن دييزه ما ىذا. الفقو قضايا
 بالنسبة للغاية مهم الكتاب ىذا. األخرى الفقو كتب من غَته عن خيتلف ال سوجا

 دراستها مت إذا خاصة. حياهتم نوعية ربسُت يف طلبةلل وخاصة البشري، والسلوك للمواقف
22.قريبال فتح كتاب يتضمنها اليت الفوائد رؤية فستتم عمقاً، أكثر بشكل

 إذل باإلضافة  
 ال العربية، اللغة ميتعل على تؤثر أن ديكن فإهنا العربية، باللغة مكتوبة اللغة كانت إذا ذلك،
 يستخدم الكتاب فتح القريب  يف ألنو( keterampilan membaca) القراءة مهارة يف سيما

 فهم يف فهم سوء يوجد ال القراءة مهارة إذل ملحة حاجة ىناك لذلك ،(tanda baca)شكل 
باب الطهارة  ،مقّدمة ادلؤلف: وىي مناقشة، ٚٔ من فتح القريب يف احملتوى يتألف. احملتوى
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(tata cara bersuci)، الصبلة (shalat dan tata caranya )الزكاة (zakat)، صيامال (puasa)، 
macam transaksi dan hubungan -macam) ادلعامبلت من وغَتىا والبيوع ،(haji) احلج

dengan manusia)، الفرائض والوصايا و (waris dan wasiat )، النكاح (hukum nikah)، 
 الصيد والذبائح ،(jihad) اجلهاد ،(had/sanksi-had) دوداحل ،(tindak pidana) الزناية

(berburu hewan dan hewan sembelihan)، يوالرم السباق (perlombaan dan memanah )
 membahas) هادةوالش واألقضية( membahas tentang sumpah dan nadar) رذو والن األديان

tentang peradilan dan kesaksian )طقوالع (membahas tentang pembalasan budak.) 
باب الطهارة  الباحث أخذ فقط قريبال فتح كتاب يف االبواب مجيع بُت من

(bersuci .)أننا ىو ريبالق فتح كتاب دراسة من الرئيسي اذلدف أن أعبله أوضح وقد 
 وكذلك ،(اهلل) لو العبادة مسائل يف خاصة( اهلل) خبالقو اخلادم يرتبط كيف نعرف مجيًعا

 ىذا فتح القريب للدراسة أخرى ىدافأ يف كما البشر، من وغَتىم البشر بُت العبلقة
 أو ادلكثفة أو الصامتة أو اجلهرية القراءة يف سواء( qiroah maharah) القراءة مهارةليمارس 
 سوف الباحث ولكن الفقو، مشكلة ىذا البحث يف الباحث يناقش دل ولذلك،. ادلواسعة
 .الطلبة لدى القراءة ومهارة القريب فتح بُت العبلقة فقط يناقش

 الباحث أجرى الكبلسيكية، الكتب تدرس ادلدرسة يف أنو الباحث متعلّ  أن بعد مث
ادلدرسة العالية االسبلمية اإلصبلح  يف ٕٚٔٓ الثاين نوفمبَت من ٛٔ يف إجراؤه مت استبيانًا

 عدد من. طالًبا ٖٙ رلموعو تضم فئات ٖ من تألف حيث ،لوبوك كويونج تاصلجاموس
 إمجارل مع عشر احلادي الفئة وىي ،فئة واحدة من فقط عينة الباحث أخذ ،ثبلثة الفئات

 .طالًبا ٕ٘



 

 الصف طلبة أن الباحث الحظ احلقل، يف األورل ادلسح ونتائج سبق ما إذل استناداً 
 منطقة فرعية بوغونج ادلدرسة العالية االسبلمية اإلصبلح لوبوك كويونج ىم عشر احلادي
 تدريس يف بذلك الباحث قام فقد ادلبلحظة نتائج وحبسب. ككائن تاصلجاموسمنطقة 

ادلدرسة  ىم عشر احلادي الصف يف قريبال فتح كتاب تدريس يف خاصة العربية اللغة موتعلّ 
 وقام ،تاصلجاموسمنطقة  منطقة فرعية بوغونج العالية االسبلمية اإلصبلح لوبوك كويونج

 :التارل النحو على ريبالق فتح كتاب ميتعل خطوات بتطبيق ادلعلم
 .مرحبا بقولو الدرس يفتح ادلعلم. ٔ
 .السابق الدرس عن الطلبة يسأل و دبقدمة ادلعلم يبدأ. ٕ
 االستماع الطلبة من ُيطلب مث ،طلبةلل تسليمها سيتم اليت القراءة مادة ادلعلم يقرأ. ٖ

 .القراءة يف والتجويد والتأكيد اجلملة أصوات بُت التمييز من الطلبة يتمكن حىت
 ادلعلم قبل من تسليمها مت اليت القراءة مواد بتنفيذ مجاعي بشكل الطلبة يقوم. ٗ

 .واضح بصوت
 لوقتا بحسب اءةلقرا ادلادة أو كلها من لعديدا اءةقر لبةلطا من لمعلما يطلب. ٘
 ادلعلمُت أو األصدقاء بواسطة تصحيحها مت اليت القراءة ألخطاء بالنسبة أما. حلمتاا

 .أنفسهم
 يف ذلا معٌت ال جديدة( kosakata) يسأل عن ادلفردات  أن الطلبة من يطلب. ٙ

 .القراءة
 ( kosakata) اجلديدة ادلفردات حيفظوا أن الطلبة من ادلعلم يطلب. ٚ



 

21.بتحية وينتهي هلل احلمد بقول ميالتعل عملية ادلعلم يغلق. ٛ
  

 كما يلي:  القريب فتح كتاب ميتعل الباحث يبلحظ عندما ادلادة تدريس يتم
 

 كتاب الطهارة
 الِ مَ كَ   دَ عْ ا ب َ مَ هُ سَ بْ لُ  ئَ دِ تَ بْ ي َ  نْ ، اَ طَ ائِ رَ ٍة شَ ثَ بَل ثَ ٌز بِ ائِ جَ  ُْتِ فَّ ى اخلُْ لَ عَ  حُ سْ مَ الْ وَ  .لٌ صْ فَ 

 عُ ابُ تَ ت َ  نُ كِ ا ديُْ ا شلَّ نَ وْ كُ يَ  نْ اَ وَ  ُْتِ مَ دَ قَ الْ  نَ مِ  ضِ رْ فَ الْ  لِ سْ غَ  لِّ حَ مَ لِ  نِ يْ رَ اتِ ا سَ نَ وْ كُ يَ  نْ اَ وَ   ةِ ارَ هَ الطَّ 
 ُْتِ حِ  ِمنْ  ةِ دَ مُ الْ  اءُ دَ تِ ابْ وَ  نَّ هِ يْ الِ يَ لَ اٍم ب َ يَّ اَ  ةَ ثَ بلَ ُر ثَ افِ سَ مُ الْ ًة وَ لَ ي ْ لَ ا وَ مً وْ ي َ  مُ يْ قِ مُ الْ  حُ سَ ديَْ وَ  امَ هِ يْ لَ عَ  ىِ شْ مَ الْ 
 حَ سْ مَ  مَتَّ اَ  امَ قَ اَ  مُثَّ   اَْوَمَسَح ِِف السََّفرِ  رَ فَ السَّ  احلَّْضَر مُثَّ  يف  حَ سَ مَ  نْ إِ فَ  ُْتِ فَّ اخلَْ  سِ بْ لُ  دَ عْ ب َ  ثُ دِ حيُْ 
  22.لَ سْ غُ الْ  بُ وجِ ا يُ مَ وَ  ةِ دَّ مُ الْ  اءِ ضَ قِ انْ ا وَ مَ هِ عِ لْ : خِبَ  اءَ يَ شْ اَ  ةِ ثَ بَل ثَ بِ  حُ سْ مَ الْ  لُ طُ بْ ي َ ٍم. وَ يْ قِ مُ 

 

 ٛٔ السبت يوم قريبال لفتح كمعلم Junaidi األستاذ مع ادلقابلة نتائج على بناءً 
تعليم   يف ،تاصلجاموسبادلدرسة العالية االسبلمية اإلصبلح لوبوك كويونج  يف ٕٚٔٓ نوفمرب

 الطريقة باستخدام( ةالتقليدي) ةالقددي الطريقة يستخدم ادلعلم يزال ال ،كتاب فتح القريب
 قراءة من الطلبة يتمكن حىت ذلك يتم. soroganان( ج)سورو  و bandongan )باندوصلأن(

 .جيد وبشكلوالطبلقة   بسبلسة القريب فتح كتاب
. ادلعلم إذل الكتاب الطلبة هبا يقدم اليت الطريقة ىي soroganان( ج)سورو  طريقة

. معٌت يعطي أو ngesahi ةلبوالط الكتاب يقرأ ادلعلم أن ىي bandongan )باندوصلأن( طريقة
 اذلدف مع للتحقيق قابلية أكثر ادلعلمُت جعل ىو soroganان( ج)سورو  طريقة من الغرض

 بُت أسرع، بشكل احملتوى أو ادلادة يفهمون سوف الطلبة ألن استقرارًا، أكثر ،(الطلبة)
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 طريقة باستخدام ميالتعل خبلل من أكرب بسرعة الطلبة ويفهم يكون قريبا الطلبةو  ادلعلمُت
 على قدرة أكثر يكونوا وأن مباشرة، الطلبة يقيم أن ديكن ادلعلم ،sorogan)سوروجان( 

 ادلفردات وإضافة ادلستفادة، الكتب وتعميق ،الطلبة قراءة مهارة وشلارسة ،لطلبةل اإلشراف
 .العربية

23 
 التعليمية األىداف أن يستنتج أن للباحث ديكن أعبله، اخلطاب خبلل من
 تأسيس يتم أن ىي bandongan )باندوصلأن( و sorogan)سوروجان(  طريقة باستخدام

 ربسُت على الطلبة لتدريب بسرعة، الطلبة يفهم حىت الطلبةو  ادلعلم بُت متناغمة عبلقة
 اإلشراف للمعلمُت ديكن وكذلك ،)علم النحو والصرف( القواعد وتطبيق القراءة يف مهاراهتم

 .الفصل يف وتدوينهم لطلبةل
 قريبال حفت كتاب تعليم بتطبيق قام ادلعلم أن االستنتاج ديكن ادلبلحظة نتائج من

 .ادلناسبة واخلطوات بالطرق
 ىم عشر احلادي الصف القراءة مهارة حيث من إليها ينظر ، ذلك على عبلوة

 تاصلجاموسمنطقة  منطقة فرعية بوغونج ادلدرسة العالية االسبلمية اإلصبلح لوبوك كويونج
 :التارل اجلدول يف
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 0 الجدول
المدرسة العالية االسالمية  هم عشر الحادي الصف القراءة الغة العربية مهارة اختبار نتائج
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 نوعية % عدد الطلبة قيمة رقم
 جيد جدا %ٕٓ ٘ ٓٓٔ-ٙٛ ٔ
 جيد %ٕٛ ٚ ٘ٛ-ٔٚ ٕ
 كفى %ٖٙ ٜ ٓٚ-ٙ٘ ٖ
 نقيص ٝٙٔ ٗ ٘٘-ٔٗ ٗ
 نقيص جدا %- - ٓٗ> ٘

  ٝٓٓٔ ٕ٘ عدد
ادلدرسة العالية  ىم عشر احلادي الصف القراءة الغة العربية مهارة اختبار نتائج: ادلصدر

 تاصلجاموسمنطقة  منطقة فرعية بوغونج االسبلمية اإلصبلح لوبوك كويونج
 

ادلدرسة العالية االسبلمية اإلصبلح  ىم عشر احلادي الصف الباحث تقييم مقياس
 :يلي كما تاصلجاموسمنطقة  منطقة فرعية بوغونج لوبوك كويونج

 جًدا جيد=  ٓٓٔ-ٙٛ
 جيد=  ٘ٛ-ٔٚ
 كفى=  ٓٚ-ٙ٘
 نقيص=  ٘٘-ٔٗ
 نقيص جد=  ٓٗ



 

لدى  العربية باللغة القراءة مهارة اختبار يكون عندما دراستها مت اليت ادلادة تعرض
منطقة  ادلدرسة العالية االسبلمية اإلصبلح لوبوك كويونج ىم عشر احلادي الصف طلبة

 :كالتارل تاصلجاموسمنطقة  فرعية بوغونج
 كتاب الطهارة

 رِ ئْ بِ الْ  اءُ مَ وَ  رِ هْ الن َّ  اءُ مَ وَ  رِ حْ بَ الْ  اءُ مَ وَ  اءُ مَ السَّ  اءُ مَ  اهٍ يَ مِ  عُ بْ سَ  رُ ي ْ هِ طْ ا التَ هبَِ   زُ وْ جيَُ  يِتْ الَ  اهُ يَ مِ لْ اَ 
 وَ ىُ وَ  هٍ وْ رُ كْ مَ  رُ ي ْ غَ  رٍ هِّ طَ مُ  رٍ اىِ طَ  امٍ سَ قْ اَ  ةِ عَ ب َ رْ ى اَ لَ عَ  اهُ يَ مِ الْ  مثَُ  دِ رْ ب َ الْ  اءُ مَ وَ  جِ لْ الث َ  اءُ مَ وَ  ُْتِ عَ الْ  اءُ مَ وَ 
 اءُ مَ الْ  وَ ىُ . وَ رٍ هَّ طَ مُ  رُ ي ْ غَ  رٌ اىِ طَ وَ  سُ مَّ شَ مُ الْ  اءُ مَ الْ  وَ ىُ وَ  هٌ وْ رُ كْ مَ  رٌ هِّ طَ مُ  رٌ اىِ طَ وَ  قُ لَ طْ مُ الْ  اءُ مَ الْ 
 وَ ىُ وَ  ةٌ اسَ صلََ  وِ يْ ف َ  تْ لَّ ي حَ ذِ الَّ  وَ ىُ وَ  سٌ صلَِ  اءٌ مَ . وَ اتُ رَ اىِ الطَّ  نَ مِ  وُ طَ الَ ا خَ دبَِ  رُ ي ِّ غَ ت َ مُ الْ وَ  لُ مَ عْ ت َ سْ مُ الْ 
 24.حِ صْ  ااْلَ ا يف بً ي ْ رِ قْ ت َ  ىِّ ادِ دَ غْ ب َ بِ  لٍ طْ رِ  ةِ اعَ مِ سُ خَْ  انِ تَ لَ قُ الْ وَ  رَ ي َّ غَ ت َ ف َ  ُْتِ ت َ لَّ ق ُ  انَ كَ   وْ اَ  ُْتِ ت َ لَ قُ الْ  نَ وْ دُ 

 

-ٙٛ قيمة على حصلوا الذين الطلبة أن نعرف ديكننا أعبله، اجلدول إذل استناًدا
( جيًدا) ٘ٛ-ٔٚ قيمة على حصلوا الذين الطلبةو  ،شخصا ٘ وعددىم( جًدا جيد) ٓٓٔ

 ،اصشخ ٜ عددىم( كفي) ٓٚ-ٙ٘ قيمة على حصلوا الذين وأولئك ،اصشخ ٚ عددىم
 الطلبة وأخَتا ،اصشخ ٗ عددىم( نقيص) ٘٘-ٔٗ قيمة على حصلوا الذين أولئك مث

 ميتعل أن النتائج أظهرت ،غَت موجود( نقيص جدا) ٓٗ من أقل قيمة على حصلوا الذين
 .الطلبة لدى القراءة مهارة على كبَت تأثَت لو كان قريبال فتح كتاب

فتح تعليم  عن ادلزيد دراسةل الضروري من أنو الباحث شعر أعبله، ادلذكور البيان من
ادلدرسة لدى طلبة الصف احلادى عشر بعلى مهارة القراءة يف اللغة العربية  آثارهالقريب و 
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 Op. Cit, hlm.3 ,احمد تن الحسين اشهير تأتى شجاع 



 

 السنة تاصلجاموس منطقة فرعية بوجونج منطقة العالية االسبلمية اإلصبلح لوبوك كويونج
 ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓ الدراسية

 

 البحث مشكلةد. 
 ربدث أن ينبغي ال أو مرغوبة غَت( اجتماعية) أعراض أو ظاىرة ىي مشكلة البحث

 .إجابات إذل وربتاج أسئلة على ربتوي أعراض أو ظاىرة أو
 ديكن بأنو Stonner جيادل 25

 ىو ما وبُت والواقع، التجربة بُت اضلرافات ىناك تكون عندما عنها البحث أو ادلشاكل معرفة
 مشكلة البحث فإن أعبله، اخللفية على بناء. وادلنافسة اإلدمان وجود وعن وواقعي، سلطط

 :ىي ىذا البحث يف صياغتها ديكن اليت
لدى طلبة الصف على مهارة القراءة يف اللغة العربية  آثارهفتح القريب و تعليم كيف 
 منطقة فرعية بوجونج منطقة ادلدرسة العالية االسبلمية اإلصبلح لوبوك كويونجاحلادى عشر ب

 ؟تاصلجاموس 
 

 البحث دفوائو  فهدو. 
 البحث فهد. 0

 آثارهالقريب و فتح تعليم  عرفةدل ىو ىذا البحث يف ربقيقو جيب الذي اذلدف
ادلدرسة العالية لدى طلبة الصف احلادى عشر بعلى مهارة القراءة يف اللغة العربية 

 س.تاصلجامو  منطقة فرعية بوجونج منطقة االسبلمية اإلصبلح لوبوك كويونج
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 Nanang  Martono, Metode penelitian kuantitatif, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2212), 

hlm. 27 



 

 البحث فوائد. ٕ
 كتاب ميتعل حول الباحث معرفة وتطوير ذبربة على ثاقبة نظرة إلضفاء نظريا،. أ

 .القراءة مهارة ترقية يف القريب فتح
مهارة  يف وخاصة العربية اللغة ميتعل ترقية يف للمعلمُت فكرية كمسامهة عمليا،. ب

 .القائمة للمؤسسات علمية معلومات وكمادة القراءة مهارة وىي اللغة،
 

 السابقة البحوثز. 
 كانت اليت العيوب أو بادلزايا ادلتعلقة احلالية األحباث بُت مقارنة ىو السابق البحث

 يف كبَتة مسامهة ذلا السابقة األحباث دراسة فإن ذلك، إذل باإلضافة. قبل من موجودة
 على للحصول ادلستخدم وضوعبادل عبلقة ذلا اليت النظريات حول معلومات على احلصول

 .علمي نظري أساس
 الدراسات نتائج بعض يلي فيما الصلة، ذات البحثية الباحث وتتبع مبلحظة بعد

 :ذا البحثهب ادلتعلقة السابقة
جبامعة االسبلمية احلكومية سونا كارل جاغا يغياكرتا يف قسم  طالب حبييب،. م

 أن حُت يف" شعور الطلبة على تعليم كتاب التراث "ادلوضوعب االسبلمي التعليم الديٍت
 ,ٖٛ نتائج من ذلك مبلحظة وديكن للغاية، جيدا عام بشكل كتاب الًتاث  البحث نتائج
 .دبا فيو كافية جيد أنو قالوا طالًبا، %ٖ

 طريقة تطبيق" ادلوضوعبسبلتغا  جبامعة االسبلمية احلكومية ةطالب فيدةادل عرفة ليلى
 روكوساري يمالهاش النبراس السلفية المعهد في قريبال فتح كتاب ميتعل في سوروجان



 

 فتح كتاب ميلتعل انالسوروج طريقة تستخدم ىذا البحث نتائج أن حُت يف ،" سيمارانج
 ذ.القريب فتح كتاب قراءةيف  الطلبة رقي مهارةو  جداً  فعاالً  كان القريب

قسم التعليم  يف سَتيبون نورجايت جبامعة االسبلمية احلكومية طالبة العوالياين عزة ليلى
 كتاب تعليم في سوروجان طريقة استخدام فاعلية" ادلوضوعب( PAI) اإلسبلمي الديٍت

 منطقة لونجراجي، قرية ،المعهد السلفية في سنة 05-03 القريب لد طلبة بعمر فتح
ادلعهد  يف انالسوروج طريقة باستخدام ىذا البحث بنتائج يتعلق فيما" بربيس مباكابوال 

 ألهناٝ ٘ٚ.ٚٚ بنسبة جيدا فئة يف بريبيس بوالكامبا، مقاطعة ، لوصلراجي قرية يف السلفية
 ٝ.ٓٓٔ -ٝ ٘ٚ متصلة حدود يف

 مهارة على وآثاره قريبال فتح تعليم ىو الباحث أخذه الذي دلوضوعا أن حُت يف
 مهارة على القريب فتح تعليم كيف على دلوضوعا ىذا يف الًتكيز فإن العربية، اللغة قراءةال

 .الطلبة لدى القراءة
  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 الثاني الباب
 النظري اإلطار

 
 أ. التعليم

 التعليم تعريف. 0
 بُت وتواصلًيا تفاعلًيا يكون ونظامي منهجي نشاط أو عملية عن عبارة ميالتعل

 ،طلبةلل تعّلم بإجراء تسمح حالة خللق والبيئة ميالتعل مصادر طلبةو ( pendidik) ادلعلمُت
 اليت الكفاءات إلتقان ال، أو ادلعلمون حبضور الدراسي، الفصل خارج أو الفصل يف سواء

 .ربديدىا مت
    اكتاهب يف Ida Bagus Putrayasa عنو نقلت الذي Gustafson و Knirk وفقا 26

" Landasan Pembelajaran "رئيسية مكونات ثبلثة ميالتعل تكنولوجيا تتضمن أن قًتحت 
 ىذه تكمل. الدراسية وادلناىج طلبةوال ادلعلم وىي الوّ أ البعض، بعضها مع تتفاعل

 يف ىو طلبةال مع ادلعلمُت تفاعل أن ىذا يوضح. الرمسية ميالتعل وبيئة اذليكل ادلكونات
 ما شخص دلساعدة ادلعلم صممو نشاط ىو ميالتعل فإن وبالتارل،. عملية التعليم صميم

 والتنفيذ التصميم مراحل خبلل من منهجية عملية يف جديدة قيمة أو/  و قدرة متعلّ  على
 ميالتعل أمناط خبلل من عملية التعليم تطوير يتم. موالتعلّ  التعليم أنشطة سياق يف والتقييم

 م،يتعل كمصادر ادلعلمون يقوم. عملية التعليم يف طلبةوال ادلعلمُت ودور موقف تصف اليت
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 جلعل التعليم ادلعلمُت طلب مني ،يف التعليم التقدم تقييم وكذلك ،طريقة التعليم وزلددات
 .بأنفسهم ميالتعل أىداف لتحقيق وكفاءة فعالية أكثر

27 
 والذي كدرس، يدرسو الذي ادلوضوع طبيعة يفهم أن ادلعلم على جيب ،يف التعليم

 ربفز أن ديكن اليت ادلختلفة مناذج التعليم ويفهم طلبةال لدى التفكَت مهارة يطور أن ديكن
 ميالتعل يتميز. ادلعلم قبل من الناضج التدريس زبطيط خبلل من على التعليم طلبةال قدرة

 فقط وليس حد، أقصى إذل ذىنيا طلبةال تتضمن عملية التعليم أوال،: مها خباصيتُت،
 عملية يف طلبةال نشاط يتطلب ولكن ادلبلحظات، وتدوين ، بلستماعل طلبةال من يتطلب
 موجهة مستمرة وأجوبة أسئلة وعملية حواري جو بناء على ميالتعل يقوم ثانياً،. التفكَت

 التفكَت مهارة تساعد أن ديكن بدورىا واليت ها،ترقيتو  طلبةال لدى التفكَت قدرة ترقية ضلو
 .بأنفسهم ببنائها يقومون اليت ادلعرفة اكتساب على طلبةال

 Perencanaan " كتابو يف Hamzah B. Uno عنو نقل الذي ،Degeng وفقا

Pembelajaran  "التدريس يف ضمنا ادلعٌت ىذا يف. طلبةال لتعليم زلاولة ىو ميالتعل أن 
 .ادلطلوبة التدريس نتائج لتحقيق طريقة وتطوير وإنشاء لبلختيار، أنشطة ىناك

22 
 تغيَتات ربدث حبيث والبيئة، طلبةال بُت تفاعل ىو عملية األساس يف ميالتعل

 بيئة هتيئة يف للمعلم الرئيسية ادلهمة تتمثل ،عملية التعليم خبلل. أفضل اذباه يف السلوك
 .طلبةال يف السلوكية التغيَتات حدوث لدعم ميالتعل

21 
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 Ida Bagus Putrayasa, Landasan Pembelajaran, (Singaraja: Undiksha Press, 2213), 
hlm.27 
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 Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran (Jakarta: PT Bumi Aksara 2226), hlm.22  

21
 E.Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi 2223 



 

 أي يتعلمون، طلبةال جلعل ادلعلم من واعي جهد ىو ميالتعل أن االستنتاج ديكن
 اكتساب مع التغيَت يكون حيث يتعلمون، الذين طلبةال لدى السلوك يف تغيَتات حدوث
 .اجلهد وبسبب نسبياً  طويل وقت يف تنطبق جديدة قدرات

 

 التعليم مكونات. 8
 يف يتعلمون الذين أولئك بُت سواء م،يالتعل ألنشطة الرئيسية السمة ىو التفاعل

 تعليمية، وسائل أو ،ادلتدبرين أو أصدقاء، أو درسُت،من ادل سواء هبم، اخلاصة ميالتعل بيئة
. ميالتعل دبكونات تتعلق ميالتعل مسات من أخرى مسة ىناك. أخرى تعليمية موارد أو

 وىيكلة م،يالتعل ووسائل م،يالتعل ةقيطر  على الرئيسية الثبلثة ادلكونات بُت التفاعل يشتمل
 ذلا التخطيط مت اليت األىداف ربقيق من سبكن ميتعلال حاالت خلق وبالتارل م،يالتعل بيئة

 طلبةال ىي موالتعلّ  التعليم عملية مكونات فإن ،Dimyati و Moedjiono ل ووفقاً . مسبًقا
 .والتقييم اإلعبلم ووسائل طريقةوال احملتوى/  وادلواد ميالتعل وأىداف وادلعلمون

32 
 التعليم أهداف. (أ

 ادلكون ىو فاىداأل لذلك،. ميالتعل نظام يف جدا مهم عنصر ىو األىداف
 الوحدات على ينطبق الذي ادلنهج فإن احملتوى، دلعايَت وفقا. شيء كل وقبل األول

 ىو ربقيقو ادلتوقع فاىداأل يكون ادلنهج ىذا يف. الكفاءة على قائم منهج ىو التعليمية
 يف. الكفاءة ومعايَت األساسية الكفاءات من كل يف تنعكس اليت الكفاءات من عدد
 كما ٕٛٓٓ عام من ٕ٘ صرح رقم لئلندونسية والتعليم الًتبية وزير الئحة يف أن حُت
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 Moedjiono dan Dimyati, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Renika Cipta 1113),hlm. 23 



 

 الختيار تعليمات توفر ميالتعل أىداف أن العملية معايَت حول Akhmad Sudrajat ذكره
 الوسائل اختيار يف والتعليمات الوقت وزبصيص ادلوضوعات وترتيب ادلوضوع زلتوى

 .طلبةال تعلم ربصيل قياس ل ( standar) اإلجراءات وتوفَت التدريس وإجراءات التعليمية
 معينة فوائد توفَت إذل ميالتعل أىداف لصياغة ادلبذولة اجلهود تؤدي أن ديكن

 فوائد( أربعة) ٗ  Syaodah Sukmadinata حددت. سواء حد على طلبةوال للمعلمُت
 :وىي م،يالتعل أىداف من

 من طلبةال يتمكن حىت ،طلبةلل موالتعلّ  التعليم أنشطة ىدافأ توصيل تسهيل. ٔ
 .مستقل بشكل مالتعلّ  من دبزيد القيام

 التعليمية ادلواد وترتيب اختيار ادلعلمُت على السهل من جيعل. ٕ
 ميالتعل ووسائل مالتعلّ  أنشطة بتحديد ادلدرسُت قيام تسهيلل يساعد. ٖ
 .تقييم إلجراء ادلعلمُت تسهيل. ٗ

31 
 التصميم ىي التعليمية األىداف أن االستنتاج ديكن السابقة، اآلراء إذل استناًدا

 .نفسها عملية التعليمب ادلرور بعد طلبةال عليها سيحصل اليت اإلصلازات على يركز الذي
 

 المادة/  المحتوى. ب
 يكون ، معينة سياقات يف. التعلم نظام يف الثاين ادلكون ىو ادلوضوع أو احملتوى

 أهنا على ادلتكررة عملية التعليم تفسَت يتم دبعٌت،. عملية التعليم صميم يف ادلوضوع
 ىو ميللتعل الرئيسي األىداف يكون عندما ذلك تربير ديكن. ادلواد تسليم عملية
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 Nana Syaodah Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum (Bandung: Rosda Karya 2222), 

hlm. 22 



 

 من ادلوضوع إتقان فإن الظروف، ىذه يف(. subject cntered teachung) ادلادة تدريس
 يتقنها أن جيب اليت ادلوضوع زلتويات فهم إذل ادلعلم حيتاج. للغاية ضروري ادلعلم قبل

 .ميالتعل مصدر ىو ودوره ادلعلم مهمة ألن بالتفصيل، طلبةال
عملية  ربدث ما غالبا لذلك دراسي، كتاب يف ادلوضوع تصوير يتم ما عادة

 ربقيق ضلو ادلوجهة ميالتعل بيئة يف ذلك، ومع. الكتاب يف الواردة ادلواد نقل ىو التعليم
. مللتعلّ  مصدرًا ليست ادلعلم ومسؤوليات واجبات فإن الكفاءات، أو األىداف
 .سلتلفة مصادر من الفعلية التعليمية ادلواد تؤخذ أن ديكن وبالتارل،

32 
 فتح القريب من المواد نطاق( 0

. مقاالت توجد منها كل يف مناقشة ٚٔ من يتكون فتح القريب مادة نطاق
 :يلي كما ىي فتح القريب زلتويات متسلسل، بشكل

 كلمة الشكر والتقدير من ادلؤلف( أ
 والتعبَت للخالق، مدح على كلمة الشكر والتقدير من ادلؤلف حيتوي

 ادلؤلف عن ،القريبفتح  عن قليبلً  وشرحاً  ،صلى اهلل عليو وسلم زلمد نيبلل
 .فتح القريب ذبميعو من األىدافو 

 (التطهَت إجراءات مناقشة) الطهارة كتاب( ب
 (وكيفيتها الصبلة مناقشة) صبلةال كتاب( ج
 (الزكاة مناقشة) الزكاة كتاب( د
 (الصيام مناقشة) امالصي كتاب( ى 
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 (احلج مناقشة) احلاج كتاب( و
 (البشر مع والعبلقات ادلعامبلت أنواع مناقشة) بيوع وغَتىاال كتاب( ز
 (واإلرادة ادلَتاث يناقش) رائضالف كتاب( ح
 (الزواج مناقشة) النكاح كتاب( ط
 (اإلجرامية األعمال مناقشة) اجلناية كتاب( ي
 (عقوبات/  احلد مناقشة) احلدود كتاب( ك
 (اجلهاد يناقش) اجلهاد كتاب( ل
 (ادلذبوحة واحليوانات احليوانات صيد موضوع يناقش) والذبائح صيدال كتاب( م
 (والرماية العرق مناقشة) الرمي و السباق كتاب( ن

 (النذرو  القسم مناقشة) والنذور دياناأل كتاب( س
 (والشهادة العدل مناقشة)الشهادةو األقضية  كتاب( ع
 (العبيد عقوبة يناقش) العطق كتاب( س

 

 طريقةال. ج
 قبل. ميالتعل مواد تقدًن يف ادلعلم سيستخدمها اليت كيفياتبال الطريقة ترتبط

 احلال، وبطبيعة. استخدامها سيتم اليت الطريقة ربديد إذل ادلعلم حيتاج م،يالتعل إجراء
 طلبةوال ادلواد خصائص على يعتمد استخدامها سيتم اليت طريقة التعليم زبطيط فإن

. واألىداف طلبةوال ادلادة وخصائص طرق فهم ىي ادلعلم مهمة فإن لذلك. واألىداف



 

يف  ادلادة لتقدًن الصحيحة الطريقة ربديد للمعلم ديكن اجلانبُت، ىذين فهم خبلل من
 .التعليم

33 
 :منها طرق عدة من تتكون العربية ميالتعل طريقة يف
 الًتمجةو  قواعدال. ٔ
 ادلباشرة الطريقة. ٕ
 القراءة طريقة. ٖ
 سمعية البصريةال طريقة. ٗ
 .يةالتواصل ةقيطر . ٘

34 
 والترجمة القواعد( أ

. (translation) الًتمجة ةقيوطر  النحوية طريقة من مزيج ىي الطريقة ىذه
 ألن. الًتمجة أو طريقة القواعد من واحدة من بدالً  مثالية الطريقة ىذه اعتبار ديكن
 مت قد( والًتمجة القواعد) كلتيهما أو الطريقتُت ىاتُت إحدى يف الضعف نقاط

 يف مًعا، منهما كل تنفيذ يتم حبيث) البعض بعضها وتكمل متبادل بشكل تغطيتها
 درس يتم مث أوالً  تدريسها يتم( tata bahasa) النحو مادة أن يعٍت شلا( واحد وقت

 .اخلط يف التنفيذ ًتمجة،ال
 :الطريقة ىذه خبلل من مفيدان شيئان ىناك
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 ادلعرفة مع( والًتمجة القواعد) كل   من معرفة قصد غَتب طلبةال يكتسب أوالً،
 .سليمة لتكون

 التواصل يف بطبلقة للتكلم/  لتحدثل ديكنالطلبة   ليس الرغم على ثانيا،
 يعٍت شلا سليب، بشكل التحدث ديكنهم ال طلبةال معظم ولكن األجنبية، باللغات

 واجملبلت والصحف والكتيبات والنشرات القراءة كتب وترمجة قراءة يستطيعون أهنم
 تتكون :تشمل الطريقة ىذه خصائص ألن. األجنبية للغة العلمية األعمال. والكتب

 سياق، دون الكلمات ومًتجم النحوية، القواعد حفظ من الذايت ميالتعل أنشطةمن 
 .والتفسَتات قصَتة، ترمجة مث

 المباشرة الطريقة( ب
 يستخدم حيث األجنبية اللغات موضوع لعرض طريقة ىي ادلباشرة الطريقة

 يف األقل يف طلبةال لغة استخدام ودون للتدريس، كلغة مباشرة األجنبية اللغة ادلعلم
 للمدرس فيمكن فهمها، طلبةال على يصعب كلمات ىناك كانت إذا. التدريس

 .إخل الوصف، أو التوضيح، أو التعليمية، الوسائل استخدام تفسَت
 اللغات تدريس يف للغاية مهمة ادلباشرة الطريقة ىذه تعد ادلبدأ، حيث من

 الفور على اللسان براعة شلارسة طلبةلل ديكن الطريقة ىذه خبلل من ألنو األجنبية،
 طلبةال على الصعب من يبدو البداية يف أنو من الرغم على. األم اللغة استخدام دون

 .طلبةلل جذابة الطريقة ىذه لكن تقليده،
 
 



 

 القراءة طريقة( ج
 أي القراءة، أولويات ربديد خبلل من ادلوضوع تقدًن يف القراءة طريقة تتمثل

 ديكن األحيان بعض يف ولكن. طلبةال يتبعها مث القراءة، موضوع أوالً  يقرأ ادلعلم أن
 اآلخرون طلبةال يلتزم وبالطبع أوالً، الدروس بعض لقراءة مباشرة طلبةال تعيُت للمعلم

 .ىاوتقليد دبتابعتها
 ويطلب ادلوضوع، قراءةل  مباشرة لمعلمل ديكن قراءةال طريقة أسلوب ديكن

 بتعيُت ادلعلم يقوم ذلك بعد جيدا، ادلعلم قراءات إذل االستماع أو االنتباه طلبةال من
 (.bergiliran) بالتناوب ، لقراءتو طلبةال أحد

 السمعية البصرية طريقة( د
 خبلل من واإلصلليزية العربية مثل األجنبية اللغات لتدريس الرئيسي اذلدف

 تكرار. تعريف أو فهم على قادرة تكون حبيث االستماع، مهارة ىو الطريقة ىذه
 للحواس( sensitifnya) حساسية إلحداث للغة ادلتكررة األلفاظ أو األصوات

 .الفهم وسهلة متناغمة تكون حبيث( األذنُت)
/  األحرف إذل اإلشارة خبلل من وطويلة سريعة احملادثة أن من الرغم على

 متناغمة لتكون األذن استخدام مت إذا ولكن فهمها، يصعب سلسلة يف الكلمات
 .فهمها السهل من سيكون الكبلم/  للغة وحساسة



 

 خبلل من (drill) شلارسة من الكثَت ىناك يكون أن جيب ادلبدأ، حيث من
. ذلك إذل وما واألفبلم، والتلفزيون، الفيديو، وأشرطة واألشرطة، الذاتية، األلفاظ

 .السمعي الشفوي النهج تستخدم الطريقة ىذه
35 

 

 ستراتيجيةاإل. د
 ربقيق صلاح ربديد يتم. للغاية حامسة وظيفة اذل عنصر ىي االسًتاتيجية

 كاملة األخرى فادلكونات ذلك، ومع. ادلكون ىذا خبلل من كبَت حد إذل األىداف
 فإن الصحيحة، االسًتاتيجية خبلل من التنفيذ على قادرة تكون أن دون وواضحة،
 إذل معلم كل حيتاج لذلك،. األىداف ربقيق عملية يف معٌت ذلا يكون لن ادلكونات

 .عملية التعليم تنفيذ يف االسًتاتيجية ووظيفة دور فهم
 

 تقييمال. ه
 رؤية على التقييم يعمل ال. عملية التعليم نظام يف األخَت العنصر ىو التقييم

 وكذلك للمعلم كمبلحظات أيًضا خيدم بل فحسب، عملية التعليم يف طلبةال صلاح
 استخدام يف قصور أوجو نرى أن ديكننا التقييم خبلل من. ميالتعل إدارة يف أدائو على

 .ميالتعل نظام من سلتلفة مكونات
36
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 فتح القريب ب. كتاب
 فتح القريب . تعريف0

 الكتاب ىذا(. ى  ٕٜٛ. و) قسيم بن زلمد تأليف من كتاب ىو القريب فتح
 منت كتاب( mengomentari dan menjelaskan) رحشي اليت الكتب من واحد ىو

 القرن يف الشافعي الفقو خبَت ،( ى ٜٖ٘-ٖٖٗ) سوجا أبو الشيخ كتبو الذي تقريبال
 الداخلية ادلدارس بُت كبَتة بشعبية ربظى الكتب ىذه من كل. اذلجري الرابع

 وحىت والطلبة، العلماء، قبل من دائًما هاومطالعت هاوحبث دراستها يتم واليت اإلسبلمية،
 .الكتاب ون ىذايدرس وبعضهم ،ثانوية والعاليةال مدرسة يف طلبةال

 

 التراث كتاب تطوير .8
 احلديث، أو ، التفسَتات مثل اإلسبلم، يف ادلختلفة العلوم تطور مبلحظة مت إذا

 دير ذلك كل ،(الببلغة علم و علم الصرف ، علم النحو) علوم اللغات أو الفقو أو
 اذلتاف من ذلك الصحابة تلقى. شفويا يقدم العلوم اهلل رسول زمن يف. تدرجيية بعملية

 الناس، من قليل عدد باستثناء الكتابة، حضارة يعرفون ال حقا ىم(. lisan) الشفوي
 العلم، كتابة فكرة جاءت البلحقة التطورات يف. للغاية البسيط شكلو يف ىذا وحىت
 على العلم إذل ادلسلمون ينظر. عام بشكل العلمية كالكتابة بعد تنظيمها يتم دل لكن

. زبصص دون عام بشكل ادلعرفة يتقن ما عادة اإلسبلمية العلوم يف وادلسلم واحد، أنو
 ودل تتنامى، العلم مشاكل كانت ،الصحابة زمن يف مكان كل يف اإلسبلم انتشر أن بعد
. متزايد بشكل ادلعقدة ادلشاكل كل استيعاب على قادرين الوقت ذلك يف الناس يعد



 

 على تطويرىا، يتم خاصة كخربة العلوم من واحًدا فرًعا إال يأخذون ال فهم وأخَتًا،
 .منها عدة من مزيج أو دبفرده الفقو أو احلديث، أو فقط، التفسَت ادلثال، سبيل

 العلم) الدينية العلوم ظهور أساس ىو. النيب تقاليد مجع بأن يعًتفون ادلؤرخون
 الزمن، من طويلة فًتة بعد. والتاريخ والفقو العلم تفسَت تطور احلديث ىذا من(. الدينية
 العلوم ىذه بدأت. وأمسائها وأساليبها دبنهجياهتا مستقل بشكل تفصل العلوم بدأت
 ذلك يف ولدت اليت الفكرية األعمال ومشلت. بغداد يف العباسية فًتة خبلل بسرعة تنمو

 العلوم حىت. سلتلفة أشكااًل  ُتالباحث من ادلئات وازبذ العلوم، من سلتلفة فروًعا الوقت
 مت. دلكونوا الرشيد ىارون زمن يف خاصة وبسرعة أيضا، بسرعة منت والفلسفة الطبيعية
 .العربية إذل بعد فيما ترمجتها ومت بيزنطة من والفلسفة العلوم كتب استَتاد

 هتيمن احلالية أفكارىم شخصيات كتبو الوقت ذلك يف كتاب الًتاث كتب
 زكريا العسقبلين، حجر ابن كانوا ، آخرين بُت من ىم،. حول ادلعهد تفكَت على

 العلماء من وغَتىم اذليتامي، حجر ابن بكي،الس الرملي، ، وطييالس األنصاري،
 مثل الًتاثتأليف كتاب ال تظهر بدأت إندونيسيا يف عشر التاسع القرن يف. العظماء

 يف. وغَتىا ،جامبيس كيديري إحسان الشيخ تأليف و ،النواوي البنتاين الشيخ تأليف
 أرصاد شيخ ر مثل بالعربية، مكتوبًا الوقت ذلك يف كتاب الًتاث كان أيًضا، البلد ىذا

 كودوس، أسناوي شيخ تأليف و سيمارانج، تأليف شيخ صاحل دارات و ، بنجر
 ،وطبع اجلاوية، معٌت وإعطاء كتاب الًتاث كتابة مت األخَتة، اآلونة يف حىت. وغَتىم

37.مكان كل يف وتعميمها
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 فتح القريب تجميع خلفية .3
 من طلب على بناء رده كان الذي ، الكتاب ذبميع خلفية سوجا أبو شرح

 على األمر تسهيل أجل من مذىب الشافعي فقو كتابة منو أرادوا الذين طلبتوو  أصدقائو
 الواقع، يف. القريب فتح العنوان مع الكتاب اسم إعطاء يف يأمل كان حيث ادلبتدئُت،

 بينتارو، ددياك شلالك يف للقضاة التوجيهية ادلبادئ من واحد ىو الكتاب ىذا إن يقال
32.وقعت اليت ادلختلفة احلاالت ربديد يف وماتارام، وباصلانج

  
 

 فتح القريب دراسات أنواع .1
" ادلختصر هناية" و" غاية ادلختصر" اسمب نفسو فتح القريب كتاب ويطلق

 ىذا يقتصر ال حيث الدراسة، مضمون زلتوى إذل ذلك ويرجع(. كامل ملخص)
 سلتلف تفحص بل طابع ذات ىي اليت العبودية مشكلة دراسة على البسيط الكتاب

 :وىي ، األخرى الفقو قضايا
 الطهارة. أ

 ادلعلمة. ب
 األحوال الشخصية. ج
 اجلناية. د
31.الصياصة. ه
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 يخللش ادلنهجية ادلناقشة أن من الرغم على. األخرى الفقو كتب عن دييزه ما ىذا
 بالنسبة للغاية مهم الكتاب ىذا. األخرى الفقو الكتب عن زبتلف ال سوجا أبو

 عمقًا، أكثر بشكل دراستو سبت إذا خاصة. طلبةلل وخاصة البشري، والسلوك للمواقف
 .فتح القريب كتابيف   يتضمنها اليت الفوائد رؤية فستتم

 

 فتح القريب المناقشة . نطاق5
 كل يف مقاالت فيها مناقشة ٚٔ من فتح القريب كتاب مادة نطاق يتألف

 يف الغوجي قاسم بن زلمد شيخ أوضحو كما ، فتح القريب كتاب من بالتتابع. نقاش
 :يلي كما ، فتح القري كتابو

 المؤلفكلمة الشكر والتقدير من  . أ
 زلمد نيبلل والتعبَت للخالق، مدح على كلمة الشكر والتقدير من ادلؤلف حيتوي

 ذبميعو من األىدافو  ادلؤلف عن ،فتح القريب عن قليبلً  وشرحاً  ،صلى اهلل عليو وسلم
 .فتح القريب

 (التطهير إجراءات مناقشة) ، كتاب الطهارة. ب
 :ذلك يف دبا األبواب من العديد ىناك الفصل/  الكتاب يف

 ادلاء من أنواعفصل ( ٔ
 الدباغة بعد الذبيحة اجللد تنظيف( ٕ
 فضية أو ذىبيةمن  حاويات/  أماكن تستخدم ال( ٖ
 (أسنان فرشاة) فصل عن السواك( ٗ



 

 (الوضوء وسنة أركان) الوضوء إجراءات( ٘
 (وأدبو والتربز التغوط بعد تنقية) فصل االستنجاء( ٙ
 (صغَت ثحد على ينطوي الذي) الوضوء تبطل اليت احلاالت( ٚ
  اجلنوب االستحمام جيب/  تتطلب اليت احلاالت( ٛ
 اجلنوب االستحمام إجراءات والسنة الفرض( ٜ

 للجنوب سنة يتم اليت الظروف( ٓٔ
 (جوارب) اخلوف مسح( ٔٔ
 (ذلك يلغي والذي ، والسنة ،الفرض ، الشرط) التيمم( ٕٔ
 النجسات أنواع( ٖٔ
 .واالستحاضة والوالدة احليض( ٗٔ

 

 (و إجراءاتها الصالة حول مناقشة) الصالة كتاب. ج
 :ذلك يف دبا االبواب من العديد ىناك الفصل/  الكتاب يف

 الفرض صبلة( ٔ
 (السنة صبلة أنواع) الصبلة شروط الواجب( ٕ
 الصبلة لصحة شروط( ٖ
 صبلة وسنة أركان( ٗ
 والتبلوة الصبلة حركات( ٘
 والنساء للرجال الصبلة يف االختبلفات( ٙ



 

 الصبلة تبطل حاالت( ٚ
 للصبلة الفرض الركعة عدد( ٛ
 الصبلة يف تركت حاالت( ٜ

 السنة صبلة عند ادلمنوع الوقت( ٓٔ
 اجلماعة صبلة( ٔٔ
 للمسافرين صبلة( ٕٔ
 صبلة اجلمعة( ٖٔ
 األضحى وعيد الفطري عيد صبلة العيدين( ٗٔ
 القمر وخسوف الشمسي الكسوف صبلة( ٘ٔ
 .(للمطر صبلة) االستسقاء صبلة( ٙٔ

 

 (الزكاة حول مناقشة) الزكاة كتاب. د
 :ذلك يف دبا االبواب من العديد ىناك الفصل/  الكتاب ىذا يف

 وجب عليها الزكاة اليت احلاالت( ٔ
 اجلمل زكاة نصب( ٕ
 ثورال نصب زكاة( ٖ
 الغنم زكاة نصب(ٗ
 معاً  يعمبلن شخصُت من الزكاة( ٘
 والفضو الذىب نصب( ٙ



 

 والفواكو الزراعية ادلنتجات من نصب( ٚ
  البضائع( ٛ
 أشياء ٖ بسبب اإللزامية الفطرة زكاة( ٜ

 الزكاة تلقي ذلم حيق الذين األشخاص( ٓٔ
 

 (الصيام مناقشة) الصيام كتاب. ه
 :ذلك يف دبا االبواب من العديد ىناك الفصل/  الكتاب يف

 سبنعها أو وسنة الصيام الصيام تلغي اليت احلاالت ، اإللزامية الشروط( أ
 اعتقاف( ب

 العلماء، لعدد وفقاً  أنو يعٍت فهذا ام،الصي كتاب يف تضمينها يتم اعتقاف
 ليلة إذل والوصول دبباركتو التمسك هبدف األواخر العشر ليلة عمل بإصلاز يوصى
 .القدر

 

 (الحج مناقشة) الحاج كتاب. و
 والعمرة احلج وسنة ركانواأل اإللزامية الشروط( ٔ
 اإلحرام حظر( ٕ
42.احلج غرامات( ٖ
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 إندونيسيا: دار احياء الكتة العرتية(تالتقرية، )تن الحسين الشهير تأتى شجاع،  العالمة احمد 



 

 (البشر مع والعبلقات ادلعامبلت مناقشة) تادلعامبل غَتىا منو  البيوع كتاب. ز
 :منها ،االبواب عدة من الفصل/  الكتاب يتكون

 البيع من سلتلفة أنواع( ٔ
 والطعام والفضة الذىب يف الربا( ٕ
 سبلمال عقد( ٖ
 البيدق( ٗ
 التعامل عليهم احملظور األشخاص( ٘
 السبلم اصنعوا( ٙ
 شروط احلوالة( ٚ
 الديون ربمل( ٛ
 اجلسم رعاية( ٜ

 .التعاون شروط( ٓٔ
 

 (والوصية الميراث يناقش) والوصيا الفرائض كتاب. ح
 :ذلك يف دبا االبواب من العديد ىناك الفصل/  الكتاب ىذا يف

 ادلَتاث على احلصول ذلم حيق الذين الناس( ٔ
 القرآن يف إليو ادلشار الورثة قسم( ٕ
 وصيا.ال قوانُت( ٖ
 
 



 

 (الزواج مناقشة) النكاح كتاب. ط
 :ذلك يف دبا ،االبوابمن العديد ىناك الفصل/  الكتاب ىذا يف

 (رقيق فتاة) بعبدة الزواج قانون الزواج، قانون( ٔ
 الوصي وجود باستثناء بو ادلصرح غَت الزواج( ٕ
 للقرآن وفقا األقارب أنواع( ٖ
 احملرام قانون( ٗ
 وليمة العرش( ٘
 (واحدة زوجة من أكثر) الدور يعطي القانون( ٙ
 اخللوق قانون( ٚ
 .الطبلق من سلتلفة أنواع( ٛ
 

 (اإلجرامية األعمال حول مناقشة) الجنايات كتاب. ي
 :ذلك يف دبا ،االبواب من العديد ىناك الفصل/  الكتاب ىذا يف

 القصصوشروط  القتلة أنواع( ٔ
 غرامة أو قانونية ديات( ٕ
 .(sumpah) القسام قانون( ٖ
 

 (عقوبات/  الحدود مناقشة) الحدود كتاب. ك
 :ذلك يف دبا ،األبواب من العديد ىناك الفصل/  الكتاب ىذا يف

 قانونو الزنا توزيع( ٔ



 

 بالزنا مُتوادلتهِ  مُتادلتهَ  شروط( ٕ
 اخلمر يشرب من قانون( ٖ
 السرقة مرتكيب على األيدي قطع قانون( ٗ
 الناس شلتلكات أو الناس يؤذي القانون( ٘
 .الردة وقانون ادلتمردين قانون( ٙ
 

 الجهاد كتاب. ل
 :ذلك يف دبا ،األبواب من العديد ىناك الفصل/  الكتاب ىذا يف

 اجلهاد شروط الواجب( ٔ
 (harta rampasan) الغنيمو تقسيم قانون( ٕ
 (harta rampasan tanpa perlawanan) الفايك الغنيمة توزيع قانون( ٖ
 .(perpajakan) اجلزية قانون( ٗ
 

 (الحيواني والذبح الصيد مناقشة) الصيد والذبحة كتاب. م
 :ذلك يف دبا ،األبواب من العديد ىناك الفصل/  الكتاب ىذا يف

 احليوانات وصيد الذبح وشروط قانون( ٔ
 تؤكلل احلبلل احليوانات قانون( ٕ
 التضحية قانون( ٖ
 .العقيقة قانون( ٗ
 



 

 (perlombaan dan memanah) الرامي و السباق كتاب. ن
 .والرماية سباقال قانون فقط، واحد فصل ىناك الفصل/  الكتاب يف

 (sumpah dan nadar) والنذر االيمان كتاب. س
 :مها فصبلن/  الكتاب ىذا يف يوجد

 و قسمال قانون( ٔ
 النذر. قانون( ٕ
 (peradilan dan kesakisan) الشهادة و األقضية كتاب. ص

 :ذلك يف دبا ،ألبوابا من العديد ىناك الفصل/  الكتاب ىذا يف
 والشهود القضائي القانون( ٔ
 (pembagian) مةالقس قانون( ٕ
 شاىدا لتكون شروط( ٖ
 .قاحل نوع( ٗ

 (budak) العطق كتاب. ف
 :ذلك يف دبا ،األبواب من العديد ىناك الفصل/  الكتاب ىذا يف

 العبيد حيرر القانون( ٔ
 الوراث الوالك قانون( ٕ
 (memudabarkan budak) التدبَت قانون( ٖ
 (cicilan) الكتابة العبيد قانون( ٗ
 والولد. العبدة القانون( ٘



 

 مهارة القراءة و فتح القريب بين العالقة. 6
 والكفاءة( الكبلسيكي الكتاب) فتح القريب بُت العبلقة عن نعرف بالطبع

 ادلعٌت أو احملتوى يفهم أن ما لشخص ادلستحيل من ألنو ،مهارة القراءة يف وخاصة اللغوية،
 يف جيد ليس انو إذا الشريف واحلديث الكرًن القرآن معٌت فهم عن كتاب يف الوارد

( واحلديث القرآن) الكتاب زلتويات فهم يف للغاية ملحة مهارة القراءة فإن لذا. القراءة
 ىي القراءة أن Henri Guntur Tarigan ذكر وكما. العربية باللغة األخرى الكتب وكذلك

 أو ادلعٌت وفهم الختيار تفاعلي نشاط ىي القراءة فإن ادلكتوبة، اللغة يف تقديرية مهارة
41.ادلكتوبة اللغة يف ادلتضمن ادلعٌت

 للحصول ويستخدمها القارئ هبا يقوم كعملية القراءة  
 ديكننا أخرى، وبعبارة. ادلكتوبة اللغة/  الكلمات خبلل من ادلؤلف ينقلها اليت الرسالة على
 صحف، ، رلبل روايات، كتب،) مقال يف الواردة ادلعلومات نفهم أن القراءة خبلل من
 يف(. القريب فتح) الكبلسيكية الكتب يف الواردة ادلعاين/  احملتويات فهم ديكننا كما ،(إخل

 :التارل النحو على وىي للقراءة، أوسع فهماً  Qurais Shihab يوفر ، احلالة ىذه
Iqra’ berarti bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu, 

bacalah alam, bacalah tanda-tanda zaman, sejarah, diri sendiri, yang 

tertulis dan tidak tertulis. Alhasil objek perintah iqra’ mencakup segala 

sesuatu yang dapat dijangkaunya.
42

 

 أكثر بل تفاىم رلرد ليست واسع نطاق على إليها النظر مت ما إذا القراءة فإن لذا
 ترتبط( فتح القريب) الكبلسيكية الكتب أو األدبية ادلهارات أو القراءة فإن لذلك ذلك، من
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Angkasa, 2222), hlm.7 
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 Quraish Shihab, Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat, 

Bandung: Mizan, 1116), hlm.5 



 

 ادلهارات يتقن أن بالتأكيد جيب القريب فتح كتاب زلتويات فهم يف ألنو. وثيقا ارتباطا
 .مهارة القراءة يتقن أن جيب خاصة اللغوية،

 
 (keterampilan membaca) ج. مهارة القراءة

 (keterampilan membaca) مهارة القراءة تعريف. 0
 (.والذكاء القدرة) ما بشيء القيام على القدرة ىي هارةادل

 مصطلح فإن لذا 43
 شيء ذباه الشخص ديتلكو الذي الذكاء أو القدرة مع أساسي بشكل يتطابق الكفاءة

 .رلالو يف يتقن
 التعرف على القدرة ىي( keterampilan membaca) مهارة القراءة أن حُت يف

 يف ىضمها أو قراءهتا خبلل من وفهمها( مكتوبة رموز) مكتوب شيء زلتويات على
 كتبو، الذي النص خبلل من ادلؤلفو  القارئ بُت التواصل عملية ىو جوىر قراءة. القلب

 .ادلكتوبة واللغة الشفهية اللغة بُت ادلعرفية عبلقة ىناك مباشرة مث
44 

يف بناء الشخصّيىة وصقلها فهي تزود القارئ بادلعارف  ةأساسي ةعاملة ءوالقرا
كما اهنا ىي أداة ،  بها مباشرة ااّل من خبلل القراءةواخلربات اليت قد ال يستطيع ان يكس

 ٘ٗ، فمن اليقرأ جّيدا الحيصل جّيدا.طلبة وربصل علومو الدراسيةال
Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh 

pembaca untuk memperoleh pesan, yang hendak disampaikan oleh penulis 
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 Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka 

1112), hlm.126 
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  Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2214), hlm.143 
45

  Sulthan Syahril, طرائق تدريس اللغة العربية, (Bandar Lampung: Fakultas Tarbiyah IAIN Raden 

Intan Lampung, 2217) 



 

melalui media kata-kata/bahan tulis. Suatu proses yang menuntut agar 

kelompok kata yang merupakan suatu kesatuan akan terlihat dalam suatu 

pandangan sekilas dan makna kata-kata secara individual akan dapat 

diketahui. Kalau hal ini tidak terpenuhi, pesan yang tersurat dan tersirat 

tidak akan tertangkap atau dipahami, dan proses membaca itu tidak 

terlaksa dengan baik.
46

 

 يف Umi Hijriyah بو تاستشهد الذي Hidayatيف  Westhoff رأي ذلك ويعزز
 يريد كان إذا هبا، الناطقُت غَت ديتلكها أن جيب معارف خسة بأن يوحي شلا ،احبثه
 :التارل النحو على بطبلقة أجنبية بلغة نصوص قراءة

 شلا احلروف بًتكيبات ادلعرفة( ٔ) 47
 لغة كل ربتوي. اجلمل تشكل اليت الكلمات من مزيج من ادلعرفة( ٕ) الكلمة يشكل

. األفكار عن للتعبَت ادلتحدثُت قبل من استخدامها يشيع اليت اجملموعات من عدد على
 فإن أصليُت، متحدثُت ليسوا الذين األشخاص إذل بالنسبة. ادلعٌت تركيبات معرفة( ٖ)

 عند الفهم يعيق شلا بالكامل، تتقن ال ما غالباً  البيئة كلمات أو ادلعاين من دبزيج ادلعرفة
 العطف بُت ادلنطقية العبلقة ادلثال سبيل على ادلنطقية، باذلياكل ادلعرفة( ٗ) القراءة

 (.ادلخططات) العادلية ادلعرفة( ٘) تتبعها أو تسبقها اليت والفقرات
 قدرة ىو مهارة القراءة أن إدراك ديكن أعبله، الواردة اآلراء بعض إذل استناًدا

 على للحصول فقط القلب يف أو واجلمل الكلمات عن التعبَت يف خربتو أو الشخص
 .يقرأه الذي النص زلتويات فهم أيًضا وديكنو فيها، ادلوجودة ادلعلومات أو الرسائل
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 Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: 
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 مهارة القراءة من األهداف. 8
 ذلك يف دبا عليها، واحلصول ادلعلومات على العثور ىو القراءة يف الرئيسي اذلدف

 مكثف أو ،األىدافب وثيقا ارتباطا يرتبط( meaning) ادلعٌت. القراءة معٌت وفهم احملتوى،
 .القراءة يف

 Teknik " كتابو يف zulhanan نقلو الذي Muhammad Ali al-Khuli ووفقاً  42

Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif  "، يف الواردة العامة األىداف من عدد ىناك 
 :يلي ما ذلك يف دبا مهارة القراءة

 أو مقدمة القارئ يقرأ أحيانًا األىداف، ىذا مع القراءة البحث، بغرض القراءة .أ 
 متعلًقا شيًئا يقرأ ألنو اختياره، يتم أن جيب ىنا. فقط كلمة الشكر والتقدير

 .حولو يدور الذي بادلوضوع
 حبيث وعميقة بعنايةالقارئ  قرأي ، احلالة ىذه يف. استنتاج أو ملخص جلعل القرأة .ب 

 .لقراءةا يف الرئيسية األفكار جيد
 لشخص شخص يقرأىا األحيان بعض يف. معلومات أو إعبلن تقدًنل القراءة .ج 

 .التلفزيو أو الراديو يف مذيع يفعلو ما ىذا يشبو. آخر
 التحضَت إذل فقط يقرأ الذي الشخص يهدف ما أحيانًا. المتحان القراءة .د 

 يف. كامبل وتركيزا فائقة بعناية القارئ قرأي احلالة، ىذه يف. اختبار أو المتحان
 إن حفظها أو القراءة مادة يف للتحكم وتكرارًا مرارًا ذلك يفعل أحيانًا الواقع،
 .أمكن
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 Henry Guntur Tarigan, Op.Cit. hlm.1 



 

 زلتويات الشخص يقرأ ال ، احلالة ىذه يف. للًتفيو والسعي الًتفيو هبدف القرأة .ه 
 .لندائو وفًقا معينة صفحة حىت أو معُت رقم اختيار يتم ولكن بالكامل، النص

 العبادة أجل من متعمدة قراءة األحيان بعض يف. العبادة من األىداف معة قرألا .و 
 .القرآن قراءة مثل

41 
 احلصول ىو مهارة القراءة من األىداف أن فهمن أن ستطيعن أعبله، الشرح من

 .العبادة ولغرض والبصَتة وادلعرفة ادلعلومات على
 

 مهارة القراءة مؤشر. 3
 وفقا. وادلمارسة والرباعة ادلهارة تتطلب ، الفنون من واحدة ىي القراءة

Ahmad Fuad Effendy، مع القراءة عند القراءة يف بارعا ادلرء يعترب: 
 .أخرى مسات من أو سلرج حيث من سواء ، العربية اللغة صوت دقة على احلفاظ. أ

 ادلؤلف مشاعر تصف اليت الصحيحة والتعبَتات اإليقاع. ب
 ومتكررة توقف وليس سلس، ضلو على. ج
 (.pungtuasi) اجملانية العبلمات أو الًتقيم عبلمات إذل انتبو. د

52 
 كان إذا القراءة يتقن شخص أن القول ديكن Abu Bakar وفقا أنو حُت يف

 :يلي ما يشمل
 دلخرجهم وفقا احلروف نطق خبلل من النطق جييد .أ 
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 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, ( Jakarta: RajaGrafindo, 2214), 
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 Ahmad Fuad Effendy, Metodelogi Pengajaran Bahasa Arab,(Malang: Misykat, 2225), 
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 أن ديكن القارئ شروط مع. واجلمل والكلمات للحروف وفقا ادلختلفة األصوات .ب 
 وغَتىا والفخر واحلزن السعادة مثل ، الروح مشاعر حسب مشاعر تلد

 ادلنخفضة واألصوات العالية األصوات وبُت ، والبطيئة السرعة بُت وسط، .ج 
 أن ديكن اليت الكلمات تقطع وال الكلمات قول يف تتكرر ال سلسة، قراءة .د 

 .بادلعٌت الضرر تلحق
 .والوقف واإلدغام القصَت للطول انتبو .ه 

51 
 يقول الذي للشخص يكون أن جيب ،Muhammad Yunus رأي مع سباشياً 

 :التالية اخلصائص القراءة يف بارع أنو
 .سلرجو من احلرف إزالة طريق عن أي جيدة، قراءة .أ 
 .وغَتىا الكلمات بُت تقيد وال الكلمات تكرر ال سلس، ضلو على .ب 
 عبلمات االستفهام، لعبلمات وفقا ،منخفضة وعالية صوت على احلفاظ .ج 

 .ذلك إذل وما الفواصل، التعجب،
 .وبطيء سريع بُت الطريق منتصف يف .د 
 .ذلك إذل وما ، اقبل  ادغام قصَتة، طويلة، على احلفاظ .ه 
 .berhenti أو الوقف قراءة على ظافاحل .و 
 .ادلعٌت وفهم جيدة قراءة .ز 
 .جدا ضعيفال وليس جدا العال من وليس السرب، منتصف .ح 

52 
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 قراءة يف ديهر أن للمرء ديكن أنو يُفهم أن ديكن ، أعبله التفسَت إذل استناداً 
 ،(سلرجو من احلروف إزالة) القراءة يف سواء ادلعايَت، استوِف قد كان إذا عريب نص

 مثل الًتقيم بعبلمات واالىتمام ،(intonasi) اإليقاع يف مناسبة يتلعثم، ال وبسبلسة
 .والنقاط الفواصل

 

 مهارة القراءة أنواع. 1
 القراءة مثل ، القراءة من سلتلفة أنواع ظهور إذل متنوعة قراءة أىداف وجود يؤدي

 .القراءة ومناذج ، عال بصوت والقراءة ، الداخلية والقراءة ، التكميلية والقراءة ادلكثفة
 المكثفة القراءة. أ

 أو اجلديدة ادلفردات لتدريس كوسيلة يستخدم الذي القراءة منوذج ىو
 .اجلديدة اذلياكل

 اإلثراء أو التكميلية القراءة. ب
 ةيليمالتك القراءة وتسمى. ادلكثفة للقراءة وتكملة لًتقية النموذج ىذه قراءةال

 قصَتة قصص قصص، شكل يف ىذه القراءة مواد تكون ما عادة. القراءة إثراء أيضا
 .طويلة وقصص

 الصامتة القرأة. ج
 دون العينُت باستخدام فقط هبا القيام ديكن اليت القراءة ىي الصامتة القراءة

 يف ادلعاين إذل تتغَت الكتابة رموز أن أي. الشفاه حركات أو مهسات أو أصوات
 .النطق دبرحلة ادلرور دون القراء عقول



 

 الجهرية القراءة. د
 طلبةال طرد على القدرة اختبار األول، االختبار ىو ىذه قراءة من األىداف

 طلبةال لدى واإليقاع التجويد مهارات اختبار ،. الثاينسلطئُت كانوا إذا وتصحيحهم
 استخدام على القدرة اختبار ،الثالث .سلطئُت كانوا إذا وتصحيحها القراءة يف

 فهم مستوى فحص ،الرابع .سلطئُت كانوا إذا وتصحيحها طلبةال ترقيم عبلمات
 رغبة تلبية ،اخلامسً  .القلب يف البطيئة القراءة يف احلال ىو كما القراءة، دلواد طلبةال
 بأن ويشعرون أصواهتم إذل أصدقاؤىم يستمع عندما نفوسهم قياس يف طلبةال

 .يستمعون أصدقاءىم
 األمثلة/  النماذج قراءةال. ه

 تقليدىا مث الصحيحة القراءة على كمثال ادلعلم قبل من نماذجال قراءةال يتم
 األسئلة بعض تليها القلب يف القراءة ترافق عادة النموذج قراءةال. طلبةال قبل من

 .الفهم
53 

 

مهارة  أن يف Syàiful Mustofa رأي مع يتوافق أعبله Ali Al-Khuli رأي إن
 :وىي ، أنواع عدة من تتكون القراءة
 (Membaca keras) اجلهرية القرعرة. أ

 (Membaca dalam hati) الصامتة القراءة. ب
 (Membaca cepat) السريعة القراءة. ج
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 (Membaca rekreatif) الًتفيو قراءةال. د
 .(Membaca analitif) التحليلية القراءة. ه

54 
 من أنواع عدة إذل مهارة القراءة تصنيف ديكن Muhamad Fuad Effendy وفقا

 :ذلك يف دبا القراءة، أنشطة
 (Membaca keras) اجلهرية القرعرة. أ

 (Membaca dalam hati) الصامتة القراءة. ب
 (Membaca cepat) السريعة القراءة. ج
 .(Membaca rekreatif) الًتفيو قراءةال. د

55 
 أىداف قراءة مهارة لكل أن نفهم أن ديكننا أعبله، ادلذكورة اآلراء بعض من

 .طلبةال إذل ادلعلم أو قارئ كل يتوقعو دلا وفًقا سلتلفة
 والقراءة  ادلكثفة القراءة مها نوعُت، إذل القراءة تنقسم شكلها، إذل النظر عند

 .ادلوسعة
 المكثفة القراءة. 0

 المكثفة القراءة خصائص. أ
 علمادل مع الصف يف يؤدي( ٔ
 قواعد واتقان ادلفردات وإثراء القراءة يف وخاصة ادلهارات، ترقية إذل يهدف( ٕ

 القراءة يف البلزمة اللغة
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 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, ( Malang: UIN Maliki Press 

2211), hlm.172-172 
55

 Muhamad Fuad Effendy, Op.Cit. hlm.161 



 

 طلبةال تقدم ومراقبة النشاط ادلعلمُت يشرف ويوجو( ٖ
 المكثفة القراءة تعليم خطوات. ب

 Rumadani قبل من اقتباسو مت الذي Sembodo Ardi Widodo وفقا

Sagala اكتاهب يف Penerapan Metode Qiro’ah dalam meningkatkan 

keterampilan membaca، يلي كما ىي ادلكثفة القراءة ميتعل خطوات فإن: 
 طلبةلل التحيات تقدًن. (ٔ
 الدرس واسم ادلادة، عنوان التاريخ، كتب ،السبورة بتحضَت قم. (ٕ
 ادلوضوع واختبار ،(وجد إن) ادلنزرل الواجب اختبار ،ادلسبق االختبار. (ٖ

 السابق
 طريق عن صداقة، زلادثات شكل يف طلبةال مع مناقشة ،ميللتعل مقدمة. (ٗ

 .ادلادة عنوان على للحصول وجواب سؤال
 ادلعٌت، تعرف ال أهنا يقدر جديدة مفردات اخًت ،جديدة مفردات توفَت. (٘
 مع الطلبة. ادلعٌت ناقش مث. السبورة على كتبهاو 

 من صوت بدون النصوص قراءة طلبةال من ُيطلب ،صوت بدون القراءة. (ٙ
 .الفهم أجل

 واجلمل ادلفردات وفهم اإلدراك يف سبارين عقد. (ٚ
 واضح) عالٍ  بصوت النص أجزاء لقراءة طلبةال أحد إذل أشر ،بوضوح ةقرألا. ٛ

 (طلبةال قبل من مساعو وديكن
 ادلدرسي الكتاب يف األسئلة على اإلجابة. (ٜ



 

 .ادلنزلية الواجبات طلبةال إعطاء. (ٓٔ
56 

 

 :التالية الخصائص لديها  الموسعة القراءة. 8
 الدراسي الفصل خارج القراءة أنشطة تنفيذ يتم( أ

 القراءة زلتويات فهم ًتقيةل األىداف( ب
 .ويناقشها القراءة مادة حيدد ،ادلعلم يوجو النشاط تنفيذ قبل( ج

57 
 

 مهارة القراءة جوانب. 5
. األخرى األصغر ادلهارات من سلسلة تتضمن معقدة مهارة ىي القراءة

 :ومها ، للقراءة مهمان جانبان ىناك كمخطط،
 أقل مستوى يف اعتبارىا ديكن اليت (mechanical skills) ادليكانيكية ادلهارات( أ

 :يشمل اجلانب ىذا. منخفض
 .اخلطاب منوذج يف مقدمة. ٔ
 مجل، مجلة، أمناط عبارات، كلمات، جراد،/  صوتيات) لغوية عناصر إدخال. ٕ

 .(إخل
 توجيو على القدرة) والصوت التهجئة أمناط بُت ادلراسبلت/  العبلقات إدخال. ٖ

 "to bark print " أو ادلكتوبة ادلواد
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 Abd. Wahab dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Malam: UIN Maliki Press, 2212), hlm.15 



 

 .طيئةإذل  القراءة سرعة. ٗ
 مرتبة يف اعتبارىا ديكن اليت( comprehension skills) تفهمب تصف اليت ادلهارات( ب

 :يشمل اجلانب ىذا. أعلى
 .(ببلغية ضلوية، معجمية،) البسيط الفهم فهم. ٔ
 (القارئ فعل ورد الثقافة، حالة/  عبلقة) لحوظم أو معٌت فهم. ٕ
 ( الشكل احملتوى،) Evaluasi أو التقييم. ٖ
 .احلالة إذل بسهولة تعديلها يتم واليت مرنة، القراءة سرعة. ٗ

52
 

 

 مهارة القراءة مراحل. 6
 طلبةال تعليم يف كمستوى ادلراحل الصف وخارج داخل القراءة تأخذ سوف

 :يلي كما ىي ازباذىا يتم اليت اخلطوات أن حُت يف القراءة، يف بارعُت يكونوا حبيث
 األولى المرحلة

 اليت ادلواد أو جيد، بشكل قوذلا أو تعلموىا، اليت ادلواد قراءة طلبةال من ُيطلب
 .تقدديها جيب ادلرحلة ىذه يف ،ديكن يتذكرىا

 الثانية المرحلة
 الكلمات من ادلعنية ادلدرسة يف األجنبية اللغات معلم رلموعة أو ادلعلم يتألف

 مألوفة عناصر على ربتوي اليت الفقرات أو احلوارات من العديد يف ادلعروفة واذلياكل
 .لديهم
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 Henry Guntur Tarigan, Op.Cit. hlm.12 



 

 الثالثة المرحلة
 ال اليت واذلياكل الكلمات من عدد على ربتوي اليت ادلواد قراءة يف طلبةال يبدأ

 .ذلم بالنسبة عادية غَت أو مألوفة غَت تزال
 الرابعة المرحلة

 أدبية رلبلت أو نصوص استخدام إذل يدعون القراءة رلال يف ادلتخصصُت بعض
 .للقراءة كمواد مبسطة

 الخامسة المرحلة
 .طلبةلل مفتوح كتاب أي زلدودة، غَت للقراءة مواد

 

 جيب اليت ادلراحل إذل االىتمام ادلعلم على جيب مهارة القراءة تعليم يف وبالتارل
 للمعلم ديكن وكذلك العربية، احلروف نطق يف طلبةال ألسنة تعريف يف كأداة تدريسها

مهارة  من قدر أقصى ربقيق ىو بالطبع وىذا فردي، بشكل طلبةال ضعف نقاط يعرف
 .القراءة
 
 فتح القريب التعليم د. طريقة

علم يعرف أن جيب العربية، اللغة ميتعل يف وخاصة ،عملية التعليم يف
ُ
 ثبلثة ادل

 ىذه ادلعلم يتقن أن جيب. والتقنيات والطرق ادلناىج وىي ىرمية، عبلقة ذلا مصطلحات
 اليت الدراسة فإن السياق، ىذا يف. ادلتوقعة عملية التعليم ربقيق أجل من الثبلثة ادلصطلحات

 .طريقة التعليم على الًتكيز ىي تقدديها سيتم



 

 ومبلئمة سريعة طريقة أو زلددة تعليمية أىداف لتحقيق وسيلة ىي الطريقة ىذه
 .طلبةال احتياجات مع لذلك وفقا التعليمية األىداف لتحقيق

 ل ادلشاهبة الطرق حيث من 51
Zakiyah Darajat، الطريقة. ىدف لتحقيق مسار سبرير ىي الطريقة فإن (Metode) أصلهما،  

meta و hodos تعٍت " jalan atau cara ." 
 حبيث حقيقية أنشطة يف إعدادىا مت اليت اخلطط لتنفيذ ادلستخدمة الكيفية ىي الطريقة

 لتحقيق الطريقة استخدام يتم. األمثل النحو على ذبميعها مت اليت األىداف ربقيق يتم
 التنفيذ يعتمد. للغاية ىاماً  دوراً  ميالتعل أنظمة طرق تلعب. تطبيقها مت اليت االسًتاتيجيات

 ميالتعل إسًتاتيجية تنفيذ وديكن ادلعلم، اماليت يستخ طريقة على كبَت بشكل ميللتعل الناجح
 .طريقة التعليم استخدام خبلل من

62 
 عملية أثناء طلبةال مع العبلقات إجراء يف ادلعلم يستخدمها طريقة ىي عليمالت طريقة

 من الطريقة ىذه خبلل من. موالتعلّ  التعليم عملية إلنشاء كأداة التعليم ةقيطر  ودور ،التعليم
 التدريس بأنشطة يتعلق فيما طلبةلل التعليمية األنشطة من متنوعة رلموعة ينمو أن ادلتوقع
 دبثابة طلبةال أن حُت يف ورفيق، سائق دبثابة ادلعلم يعمل التعليمي، التفاعل ىذا إنشاء. ادلعلم

 مقارنة سبت إذا أفضل بشكل التفاعل ىذا عملية ستعمل. يسًتشدون الذين أو ادلستفيدين
 أنشطة تعزز أن ديكن اليت اجليدة التعليم ةقيوطر  ،الطلبة الناشطُت سوى ادلعلم من العديد

 .طلبةال متعلّ 
61 
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 لتحقيق وسيلة أو كيفية ىي الطريقة أن االستنتاج ديكن أعبله، الشرح من لذلك،
 والتعلم التعليم طريقة مع وكذلك رمسية، وغَت رمسية تعليمية مؤسسة كل من متوقع فاىدأ

 سورة يف اهلل قال. بالطريقة ليهتم لبشرل اهلل علم لقد. طلبةال نشاط من تعزز سوف العملية
 :ٕ٘ٔ: النحل

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 

tersesat dari jalan Nya dan Dialah yanglebih mengetahui orang-orang yang 

mendapat petunjuk”.(Qs. An-Nahl : 125) 

 

 واألشخاص للمواد وفقا حكيمة، بطرق اهلل،من  تعاليم ينقلوا أن الناس علم أعبله اآلية
 .مقبولة التعاليم تكون حىت ادلساعدة على قادرة ستكون عوامل باستخدام سيقبلوهنا الذين

 أو احلفظ طريقة: ذلك يف دبا( الًتاث) الكبلسيكية الكتب تعلم يف طرق عدة ىناك
 .والبلالران ادلشاورة أو ادلذكرة أو البندوصلأن أو الويتونان أو السروجان
 تدريس يف اموستاصلج كيونغ لوبوك صبلحاإل عاليةال درسةادل يف الطرق ىذه بعض من

 .وباندوصلان سروجان طريقة مها طريقتُت، باستخدام فتح القريب كتاب
 (Sorogan) السوروجان طريقة( 0

 مدارس يف العربية الكتب قراءة ميلتعل ُتستخدم طريقة ىي السوروجان طريقة
 أوضح الذي ،Mustofa Yusuf رأي مع يتماشى وىذا. معينة إسبلمية داخلية ومدارس

 ادلدارس يف للتعليم كطريقة ادلستخدمة التقليدية الطريقة" ىي السوروجان طريقة أن
 62."تقليدية تزال ال اليت اإلسبلمية الداخلية
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 شلا ،sorong (bahasa Jawa) الكلمة من انسوروج كلمة تأيت األثناء ىذه يف
 .التقدًن أو الدفع يعٍت

 قبل من ربديًدا أكثر بشكل سوروجان شرح مت وبادلثل، 63
Narwan Saridjo، الكلمة من مشتق" وىو sorong عرض يعٍت شلا اجلاوية، اللغة من 

 64."الشيخ أمام الكتاب
 كيفية أو طريقة ىي نالسروجا طريقة أن على التأكيد ديكن الفهم، ىذا من
 حيث العربية، الكتب وأيضاً  القرآن تعليم يف الدينيون ادلدربون أو ادلعلمون يستخدمها

 اآلخر، تلو واحًدا واحد األستاذ أو ادلعلم إذل مالتعلّ  وقت يف santri أو طلبةال يواجو
 ىذه ويف. ادلعلم أو األستاذ قبل من دراستو ليتم الكتاب يعرض مث الكتاب حامبلً 
 ملةاجل تبلميذال أو طلبةال أمام العربية اللغة كتاب ادلعلم أو األستاذ يقرأ أيًضا، العملية

 معرفة من طلبةال يتمكن حىت العربية الكتب قراءة لكيفية مثاالً  يعطي الوقت نفس ويف
 .معانيهم ادلعلم ويًتجم قراءهتا، كيفية

 

 البندونجأن طريقة( 8
 أوضح. ادلعهد بيئة يف أمهية األكثر الطريقة ىي الويتونان أو البندوصلأن طريقة

Zamakhsyari Dhopier بالطريقة التعليم طريقة ىي الويتونانأو  البندوصلأن طريقة أن 
 بينما العربية باللغة اإلسبلمية الكتب ويستعرض ويشرح ويًتجم، ادلعلم، هبا يقرأ اليت

 ويكتبون لكتبهم اىتماًما يولون إهنم(. الطلبة الداخلية) طلبةال من رلموعة إليها تستمع
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 .الصعبة األفكار أو الكلمات عن( والتفسَت ادلعٌت من كل  ) مبلحظات
 ما وكثَتا 65

 الداخلية ادلدارس) الرمسي غَت التعليم مؤسسات يف أعبله الطريقتُت تستخدم
 الدراسة تستخدم ، اإلسبلمية الداخلية ادلدارس يف ألنو، ادلدارس وبعض ،(اإلسبلمية

 استخدامها مت إذا كبَتة أمهية ذات أعبله الطريقتُت تعترب لذلك،. الكبلسيكية الكتب
 .اإلسبلمية الداخلية ادلدارس يف

 أكثر تقانإل ديكن طلبةال أن جداً  الواضح من الطريقتُت، أىداف من انطبلقاً 
. العربية باللغة الكتب أو الكبلسيكية الكتب قراءة يف كفاءة أكثر وأهنم للمفردات

 ةقيطر  يستخدم سو امتاصلج كويونغ لوبوكاإلصبلح  اليةعال درسةادل يف لذلك،
 .القريب فتح درس يف خاصة البندوصلأن و انالسوروج

 

 البندونجأن والسوروجان  لطريقة اياز ه. عيوب وم
 السوروجان لطريقة أ(. عيوب ومزايا

 السوروجان لطريقة عيوب. 0
 ألهنا فعالية، أقل التدريس ىيئة وتكون الوقت، حيث من إليها ينظر عندما( أ

 إذل حيتاجون كثَتًا يدرسون الذين طلبةال كان إذا خاصة نسبًيا، طويبلً  وقًتا تتطلب
 .للتدريس ادلخصصة الطاقة من والكثَت جًدا طويل وقت
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(. ادلعلم)ؤلستاذ ل الشخصي واالنضباط وادلثابرة، واحلرفية الصرب ةالطلب من كثَت( ب
 لن السوروجان طريقة باستخدام عملية التعليم فإن أعبله، ادلذكورة اخلصائص دون

 .األمثل النحو على يتحقق
 اإلسبلمي التعليم نظام من األصعب اجلزء ىو التدريس يف السوروجان نظام إن( ج

 .بأكملو التقليدي
66

 

 السوروجان لطريقة مزايا. 8
 برنارلو إكمال ديكنو( الطلبة الداخلية) طلبة كل ألن الفردي التقدم ضمان يتم( أ

 اآلخرين طلبةال بتخلف الفردي التقدم يعيق ال وبالتارل فرد، كل لقدرة وفًقا التعليمي
 (.الطلبة الداخلية)

 ىناك تكون حبيث ،(الطلبة الداخلية) طلبة ادلختلفةلا لسرعة التعلم السماح( ب
 (.الطلبة الداخلية) طلبةال بُت صحية منافسة

 .الدرس إتقان يف طلبةلل قدرة أقصى وتوجيو باإلشراف للمعلم يسمح( ج
 .احلريف أو السياقي الفهم على الًتكيز من جدا قوية ميزة لديو( د
 لدراسة( الطلبة الداخلية) طلبةلل األول كادلستوى فعاليتو النظام ىذا أثبت( ه

 .الدين
 البندونجأن عيوب لطريقةو  اياز م ب(.
 :هيالبندونجأن  طريقة مزايا. 0

 .قصَت بوقت كتابو تدمَت( ادلعلم) الشيخ يستطيع( أ
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 .زلدود غَت التبلوة حيضرون الذين طلبةال عدد( ب
 :هيالبندونجأن  طريقة عيوب. 8

 قراءة إذل فقط يستمعون طلبةال ألن م،يالتعل أثناء سلبيُت طلبةال يكون ما عادة( ٔ
 (.ادلعلم) الشيخ من الكتاب

 مناىضة ثقافة تنشأ حبيث والنقاش،( احلوار) واجلواب السؤال ثقافة منو عدم( ٕ
 .ادلعلومات تقدًن عند ادلعلم ارتكبها اليت األخطاء من للنقد

 .ادلعلم على موالتعلّ  التعليم أنشطة تًتكز( ٖ
67 
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 الثالث الباب
 البحث منهج

 البحث نوع . أ
 للحصول البحث إجراء هبا يتم اليت كيفيةال ىي الطريقة فإن M. Iqbal Hasan وفقا

 النتيجة على احلصول أجل من منهجية وأداة. التقنيات باستخدام( البيانات) ما شيء على
 .ادلرجوة

 خبلل من استخدامها ديكن طريقة ىي البحث طريقة أن فهم ديكن وبالتارل 62
 دبشكلة يتعلق وفيما. متوقع ىو دلا ووفًقا دقيقة نتائج على للحصول واألدوات التقنيات
 وصفية نوعية ىي ادلستخدمة الطريقة فإن ،الباحث يفحصها اليت البحث وأىداف البحث

(deskriftif kualitatif). 
 وواقعي منهجي، بشكل و ،(deskriftif) وصفي وصف ىو ىذا البحث من اذلدف

 ىي النوعية بينما. فيها التحقيق مت اليت والعبلقات والصفات احلقائق رسم أو لوصف ودقيق
 اليت السلوكيات أو الناس من شفهية أو مكتوبة كلمات شكل يف وصفًيا ينتج حبثي إجراء
 .مبلحظتها ديكن

 ،(positvisme) الوضعية فلسفة على تعتمد حبث منهج ىي النوعي البحث منهج
 أخذ ويتم رئيسية، أداة الباحث يكون حيث الطبيعية، الكائن حالة لفحص وتستخدم

 التثليث مع اجلمع وتقنيات ،الثلج كرة و ىادف بشكل البيانات مصادر من عينات
 وليس ادلعٌت على البحث نتائج وتؤكد النوعي، االستقرائي البيانات وربليل ،(رلتمعة)

 .التعميم
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 والموضوعات الكائنات. 0
 :ىي ىذا البحث وادلوضوعات الكائنات

الطلبة الصف احلادي عشر بادلدرسة اإلصبلح لوبوك كويونج  ىو الكائن( أ
 تنججاموس.

 .القريب تحف معلم ادلوضوع( ب
 

 البيانات جمع اسلوب. 8
 هبدف البيانات، مجع اسلوب الباحث يستخدم ادلطلوبة، البيانات على للحصول

 عليها احلصول يتم أن ادلؤمل فمن واحدة، بطريقة البيانات على احلصول تعذر إذا أنو
 ادلستخدمة اسلوب. ادلستخدمة طرقال بُت تكميلي تعاون ىناك وبالتارل. أخرى بطريقة
 :يلي كما ىي ىذا البحث يف البيانات جلمع
 المالحظة. أ(

 السلوك لقياس واسع نطاق على وتستخدم البيانات، جلمع أداة ىي ادلبلحظة
 يف أو الفعلية ادلواقف يف سواء مبلحظتو ديكن شيء حدوث عملية أو الفردي،
 .ادلصطنعة احلاالت

 وتسجيل ادلبلحظة أشكال من شكل ىي ادلبلحظة فإن لذا 72
 ىذه تستخدم. البحث بإجراء الباحث فيو يقوم الذي اجملال يف احلقائق أو األحداث

 الصف يف القريب فتح لكتاب التعليمية العملية حول بيانات على للحصول الطريقة
 نججاموست كويونج لوبوك حبلاإلص بادلدرسة العالية االسبلمية عشر احلادي
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 ادلستخدمة ادلبلحظة. البحث دلوضوع التحتية والبنية للمرافق ادلادية احلالة ولتحديد
 من موالتعلّ  التعليم عملية يف أيًضا الباحث يشارك حيث ،ادلشاركة مبلحظة ىي ىنا

 احلالة ىذه يف ادلبلحظة. القريب فتح ميتعل عملية حول بيانات على احلصول أجل
 بادلدرسة العالية االسبلمية عشر احلادي الصف ةبوالطل القريب فتح للمعلم زبضع
 .نججاموست كويونج لوبوك حبلاإلص

 

 االختبار. ب(
 ادلتوقعة، اإلجابات على للحصول لؤلفراد تعطى قياس أداة ىو االختبار

 .العمبلت/  واإلجراءات الشفوية الكتابة، يف سواء
71 

 مستوى مدى دلعرفة شفهي اختبار ىو احلالة ىذه يف ادلستخدم االختبار
 حبلاإلصبادلدرسة  عشر احلادي الصف ةبالطل من القريب فتح كتاب قراءةال مهارة

 األخذ مع ،ادلكثفة القراءة يف خاصة نججاموست كويونج لوبوك الثانوية االسبلمية
 فهم و قصَتة أو أطوال والتغويز، ،للمخرج احلروف وفقا احلروف نطق االعتبار يف

 .القراءة زلتويات
 
 

 (Interview) المقابلة. ج(
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 شخصُت بُت شفويا تتم اليت البحث يف واباجلو  سؤالال عملية ىي ادلقابلة
 .ادلعرفات أو ادلعلومات إذل مباشرة واالستماع لوجو وجها أكثر أو

72  
 ةبوالطل قريب،ال فتح رئيس ادلدرسة، معلم مع بادلقابلة القائم ربدث

 على واحلصول ورسالتها، ورؤيتها ادلدرسة، إنشاء تاريخ حول بيانات على للحصول
 .قريبال حفت تدريس يف ادلثبطة والعوامل القريب، فتح تعّلم عملية حول بيانات

 

 توثيقال. د(
 سيتم اليت احلقائق حول ادلطبوعة أو ادلكتوبة البيانات مجع ىي التوثيق

 دقيقة كونسي توثيقال وىذا البحث، ونتائج البحث على مادي كدليل استخدامها
 .جداً  وقوية للغاية

73 
 يف ادلوجودة ادلكتوبة األدلة أو اخلطابات مجيع ىي ىنا إليها ادلشار التوثيق

 الثانوية االسبلمية حبلاإلصادلدرسة  تأسيس بتاريخ تعلقي ادلطلوب والتوثيق ادلوقع،
 ةبالطل قائمة ،والطلبة ادلدرسُت حالة الرئيسي، الكتاب ،نججاموست كويونج لوبوك

 .ذلك من أكثر البيانات أرشيفو  ةبالطل ربصيل وأرشيف
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 البيانات تحليل . طريقة3
 ووحدة وصنف منط وحدة إذل تنظيموو  البيانات ترتيب عملية ىو البيانات ربليل

 .أساسية
 نقل ديكن حيث مفهومة البيانات جعل ىو البيانات ربليل من الرئيسي اذلدف

 مجع وبعد ادليدان يف يزال ال حُت يف التحليل تنفيذ ويتم اآلخرين إذل الناذبة النتائج
 على للحصول ربليلها جيب البيانات، مجع أداة خبلل من البيانات مجع بعد مث. البيانات

 النحو على للخطوات بالنسبة أما الفرضية، حقيقة الختبار استخدامها ديكن استنتاجات
 :التارل
 على والًتكيز الرئيسية األشياء اختيار، أو تلخيص: أي البيانات، زبفيض .أ 

 يف ادلخّفضة البيانات. أمناط أو موضوعات عن للبحث مهمة تعترب اليت األشياء
 الثانوية االسبلمية حبلاإلصدلدرسة  تأسيس عن موجز تاريخ ىي ىذا البحث

 أعضاء وحالة الطلبة، وحالة التحتية، والبنية وادلرافق تنججاموس، كويونج لوبوك
 كويونج لوبوك الثانوية االسبلمية حبلاإلصادلدرسة  يف التدريس ىيئة

 تنججاموس.
 على يتم أن ديكن البيانات تقدًن أن دبعٌت ،(Data Display) البيانات عرض .ب 

 دلعرفة ذلك، شابو وما الفئات بُت العبلقة بياين، رسم موجز، وصف شكل
 تنججاموس مث كويونج لوبوك اإلصبلح ادلدرسة العالية االسبلمية يف احلالة
 وادلقابلة الشفهي االختبار ادلبلحظة، طريق عن ادلؤلف قبل من ادلستخدمة عرض



 

 كتاب لتعليم ادلعلم فهم على للحصول الطريقة استخدام فيها يتم اليت والتوثيق
 (.kemahiran membaca) القراءة مهارة ترقية يف القريب فتح

 ىي ستنتاجاتاال استخبلص: وىي ،(االستنتاج رسم) البيانات من التحقق .ج 
 وصف شكل يف النتائج تكون أن ديكن. قبل من موجودة تكن دل جديدة نتائج
 على احلصول مت. فحصو بعد واضًحا يصبح حبيث رثًا السابق يف كان كائن

 مقابلة وإجراء ادلبلحظة، خبلل من ىذا البحث يف إليها التوصل مت اليت البيانات
 مهارة ترقية يف القريب فتح لتعليم ادلعلم فهم البيانات تشمل. والتوثيق شفوية،
 قبل الباحث عليها حصل اليت البيانات مجع مت (.kemahiran membaca) القراءة
 الباحث يكون البيانات، مجع بعد. ادلتاحة البيانات لنوع وفًقا أوالً  ربليلها

رسم  مث ربليلها مت اليت والبيانات ادلوجودة، البيانات وعرض تقدًن بطريقة التحليل
 .عام استنتاج يف زلددة نتائج من االستنتاج

 
 

 

 

 

 



 

 الرابع الباب
 والمناقشة البحث نتائج

 
 أ. شخصية المدرسة

 . أساس التفكير0
 إنشاء وخطوات حلركة كأساس( RIPM) ةرسبادلد للتنمية الرئيسية اخلطة إنشاء مت

 أن جداً  ضروري RIPM ىذا. ادلدرسة العالية االسبلمية االصبلح تنججاموس وتطوير
 بشكل ادلخططة الربامج كافة تشغيل ديكن حبيث تعليمية مؤسسة قبل من شللوكة تكون
 .متوقع ىو وكما جيد

 الكاملة التنمية لتحقيق والدولة، األمة طعمو جيبلً  سينتج اجليد التعليم تنفيذ إن
 ومشاركة مستمرا جهدا ذلك ربقيق يتطلب الواقع، يف ولكن. اإلندونيسي للشعب

. وكلنا واجملتمع احلكومة مسؤولية ىو التعليمية ادلؤسسة تنظيم إن. لؤلمة سلتلفة مكونات
 يف متميزة جودة ذات تعليمية مؤسسة اإلصحاح مؤسسة أنشأت ذلك، ولتحقيق لذلك،
 .وروحًيا جسديًا سلتلفة جوانب

 التعليم رلال يف استباقية جهود ىناك تكون أن جيب ذلك، ربقيق يتسٌت وحىت
 .ومستمرة وموجهة بفعالية العلوم رلاالت بعض لدراسة األولوية تعطى

 

 اإلصالح للمدرسة العالية االسالمية والتنمية التعليم سياسة نمط. 8
ادلدرسة العالية االسبلمية االصبلح  إدارة يف صبلحاإل دلؤسسة السياسة منط يؤدي
 والعربية اإلصلليزية اللغة دلعرفة األولوية تعطي اليت" ادلميزة" ةرسادلد إذل تنججاموس



 

 وتركيز للتعليم، متكامل نظام تطبيق طريق عن للقرآن والتحفيظ والدين والتكنولوجيا
 بُت التوازن ربقيق ىو ادلدرسة العالية االسبلمية االصبلح تنججاموس إن على الربنامج

 .واالجتماعية الدقيقة وادلعرفة الدينية ادلعرفة
 مستوى إذل تعليمهم مواصلة من ادلدرسة ىذهمن  خرجيو يتمكن أن ادلتوقع ومن

 الوطنية ادلدارس/  األخرى ادلدارس خرجيي مع التنافس على قادرين يكونوا وأن أعلى،
 .السواء على والدولية

 :الرؤية
 .اجملتمع وتعليم وادلوثوق وادلعاصر اإلسبلمي التعليم إقرار

 :الرسالة
االخبلق  أولويات ربديد خبلل من عالية جبودة والتعّلم التعليم أنشطة تنظيم .أ 

 الكردية.
 .لئلسبلم اجلودة لًتقية الدينية للدراسات إضافية رلاالت إنشاء .ب 
 .العلمية ادلمارسة على التأكيد .ج 
 .التكنولوجيا وتطوير استخدام .د 
 ادلهارات/  احلياتية ادلهارات وذلا حامسة تكون أن ، علميا التفكَت على القدرة غرس .ه 

 .احلياتية
 .التعليم وموظفي للمعلمُت ادلهنية الكفاءة ربقيق .و 
 .للمساءلة وخاضعة وشفافة منظمة بطريقة ادلدرسية اإلدارة تنفيذ .ز 



 

 تدعمها ومنضبطة ومنّظمة وآمنة نظيفة سةمدر  بيئة يف فعالة تعليمية أنشطة إنشاء .ح 
 .مبلئمة ربتية بنية

 وادلؤسسات احمللي واجملتمع ادلدرسة أعضاء بُت ودديقراطية متناغمة عبلقات خلق .ط 
 .الصلة ذات
 :المؤشرات

 .الكردية لؤلخبلق وفقا جيد بشكل والتصرف والتفكَت التتصرف، العادة، امتلك .أ 
 .عميقة دينية معرفة امتلك .ب 
 احلصول مت اليت ادلعرفة أساس على دائما والعمل ادلتلقاة ادلعرفة شلارسة على القدرة .ج 

 .عليها
 (.واالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا) واالتصاالت ادلعلومات تقنية إتقان .د 
 .حياتية مهارات لديهم ادلدرسة يف ادلصلحة أصحاب مجيع .ه 
 .التعليم وموظفي احملًتفُت ادلعلمُت وجود .و 
 .وادلساءلة بالشفافية تتسم ادلدرسة إدارة .ز 
 .مواتية مدّرسة بيئة يف الفعالة والتعّلم التعليم أنشطة .ح 
 .اجملتمع وأفراد ادلدرسة بُت ودديوقراطية متناغمة عبلقة ىناك .ط 

 المدرسة: من الغرض
 .والطلبة ادلعلمُت انضباط يزدادأ.

 ٝ.ٓٓٔ إذل يصل الوطٍت االمتحان يف التخرجب. 
 .االخبلق الكردية يف زلفِّزين يصبحوا أن التعليم رلال يف والعاملُت للمعلمُت ديكنج. 



 

 .أعمال رواد ليصبحوا الطلبة لتحفيز منتدى ةرسادلد تطويرد. 
 يكونوا وأن ويدّرسون القرأن مجاعة يف دوما يصليوا أن الطلبة على ةرسادلد تؤكده. 

 .مأدبُت
 .صحيح بشكل الكمبيوتر تشغيل على قادرون ادلعلمُت مجيعو. 
 رياضي فريقكذلك و  جيد علمي فريق وجودز. 
 التعليم جودة ترقية يف معينة جامعات مع الدينية ةرسادلد تعملح. 
 .العمال توظيف يف الشركات مع ةرسادلد تتعاونط. 

 

 المدرسة العالية االسالمية اإلصالح وخدمة نطاق الوالية. 3
شارع لوبوك كويونج،  على ادلدرسة العالية االسبلمية االصبلح تنججاموس يقع

 يف تقع ال أهنا من الرغم على. منطقة تنججاموس ، منطقة فرعية بوجونج ،قرية سوكاموليا
 ةالواحد القرية بُت السكان تعبئة طريق على ألهنا للغاية اسًتاتيجية أهنا إال ادلدينة، وسط

 للوصول السفر عليهم كان اليت احملدودة النقل مرافق بسبب جدا، زلسوبا كان. واآلخر
 حيث من كافية ربتية بنية توفَت الكبَتة السكانية احلركة ىذه تتطلب. ادلدينة وسط إذل

 سوكاموليا، لقرية متكاملة مناطق توجد ال ذلك، إذل باإلضافة. التعليمية اخلدمات
ادلدرسة ادلتوسطة  و ادلدرستان الثانوية االسبلمية حوارل يوجد حُت يف وجادينغ، سوماندا،

 ىذا يدعم الذي اآلخر الشيء. عام كل يتخرجون طلبةال من مئات مع احلكومية واحدة
 مجيع دائما يطور سوف ادلدرسة العالية االسبلمية االصبلح تنججاموس عام كل أن ىو

 .التحتية والبنية ةرسادلد ذلك يف دبا موالتعلّ  التعليم أنشطة أشكال
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 8 الجدول 
-8108تنججاموس  لوبوك كويونج لمدرسة العالية االسالمية االصالحبيانات المعلمين ل

8109 
 موقع التعليم اسماء المعلمين رقم

 متخرجون الشهادة
ٔ A. Habib, S.Pd.I S1 ٕٓٔ٘ رئيس ادلدرسة 
ٕ Ahmadi, S.Sos.I S1 ٕٜٓٓ نائب الرئيس 
ٖ Ahmad Aziz, S.Pd.I S1 ٕٓٔٔ إدارة 
ٗ Aris Setio Budi, S.Pd.I S1 ٕٓٔٔ ادلعلم 
٘ Dwi Aryani, S.Pd S1 ٕٓٔ٘ ادلعلم 
ٙ Faturahman, S.Pd.I S1 ٕٓٔٗ ادلعلم 
ٚ Fahromi SMA - ادلعلم 
ٛ Helpi Listiyadi, S.Pd.I S1 ٕٓٔ٘ ادلعلم 
ٜ Liza Megawati HZ, S.Pd S1 - ادلعلم 

ٔٓ Roswati SMA - ادلعلم 
ٔٔ Rasyid Asshaleh, S.Pd.I S1 ٕٓٔٔ ادلعلم 
ٕٔ Siti Masitoh, S.Pd S1 ٕٓٔٚ ادلعلم 
ٖٔ Sayu Anggraeni, S.Pd S1 - ادلعلم 
ٔٗ Supriyani, S.Pd S1 - ادلعلم 
ٔ٘ Siswanto, S.Pd.I S1 - ادلعلم 
ٔٙ Ust. Ro’i SMA - ادلعلم 
ٔٚ Ust. Ubaidillah SMA - ادلعلم 
ٔٛ Ust. Juned SMA - ادلعلم 
ٜٔ Winarsih, S.Ag S1 ٕٓٓٚ ادلعلم 
ٕٓ Zainal Fatoni, S.Pd S1 ٕٓٔ٘ ادلعلم 

 األكادديي العام : ادلدرسة العالية االسبلمية االصبلح لوبوك كويونج تنججاموسادلصدر
ٕٓٔٛ-ٕٜٓٔ. 



 

 3 الجدول
 العالية االسالمية االصالح لوبوك كويونج تنججاموس المدرسة الطلبة بيانات

8108-8109 
 أسماء الطلبة

 الصف الثاني عشر رقم الصف الحادي عشر رقم الصف العاشر رقم
1 A. Bani Tohir 25 Aan Purnawati 52 Acang  

2 Aditiya Rifando 26 Amelia Salsabila 51 Agus Nasution 

3 Ariyanto 27 Amsanah 52 Aini Sholehhah 

4 Hadi Yusuf 22 Elistiana 53 Anis Marsanda 

5 Intan Rahayu 21 IlhamNurklis 54 Dewi Yul 

6 Juleha 32 Jamhuri 55 Lukman Hakim 

7 Jumyati 31 Juminta 56 Jamhari 

2 Juwita 32 M. Ikhpana 57 M. Dede Rahmat 

1 M. Hendri 33 M. Ro’i 52 M. Jalaludin 

12 Muhamad Arif  34 M.Ubad Baedilah 51 M. Tafrizi 

11 Mukri 35 Nurudin 62 Saepudin 

12 Nessa 36 Romlah 61 Selvianah 

13 Nurman 37 Ropikoh 62 Rasmini 

14 Risma Ayu Lestari 32 Siti Hamdah 63 Siti Nurohmah 

15 Rohedi 31 Siti Marlia 64 Yuliana 

16 Sahrullah 42 Siti Nurhayati   

17 Sani  42 Sumiyati   

12 Saprudin 43 Sutihat   

11 Sinta 44 Wati Ningsih   

22 Susanti 45 Siti Nursalafiah   

21 Uminah 46 Windiyani Saputri   

22 Wahyu Indah 

Safitri 
47 Sopian Hadi   



 

23 Siti Masitoh 42 Suheni   

24 Siti Hawa 41 Surianto   

 العام تاصلجاموس لوبوك كويونج اإلصبلح الثانوية االسبلميةادلدرسة  مدرسة: ادلصدر
 74 .ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓ األكادديي

 

 البحث نتائج. ب
 ىذا يف إجراؤه مت الذي البحث نتائج الباحث يشرح سوف الفرعي، الربنامج ىذا يف

 العملية، حيث من. التوثيق وكذلك واالختبارات، ،وادلقابلة ادلبلحظة، طريق عن إما اجملال
 ومرحلة التنفيذ ومرحلة التخطيط مرحلة وىي مراحل، ثبلث من تعليمي نشاط كل يتكون
 وادلواد األىداف ربديد تتضمن اليت ميالتعل برامج إعداد يتم التخطيط، مرحلة يف. التقييم

 خطة تنفيذ مرحلة ىي التنفيذ مرحلة. والتقييم اإلعبلموسائل و  موالتعلّ  التعليم وأنشطة
 .ميالتعل صلاح ربديد إذل هتدف اليت األنشطة مرحلة ىي التقييم مرحلة. ميالتعل
لوبوك   اإلصالح الثانوية االسالميةالمدرسة  فيفتح القريب  والتعل م التعليم عملية. 0

 تانججاموس كويونج
 مراحل وىي ،الباحث يبلحظها اليت العمليات من العديد ىناك احلالة، ىذه يف
 .والتقييم والتنفيذ التخطيط

 التخطيط (ٔ
 ألن م،يالتعل عملية يف مهمة (RPP)تنفيذ التعليم  خطة أن إذل تشَت نظريات ىناك

 م،يالتعل برامج إعداد يف إرشادات أو دليل ألهنا تكون (RPP)تنفيذ التعليم  خطة وظائف
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 أدوات وإعداد ،يةميالتعل واردادل/  وسائلال/  ادلواد وإعداد م،يالتعل عمليات وإعداد
 .التقييم

اإلصبلح الثانوية ادلدرسة  يف ٕٛٔٓ يوليو ٕٛ يف دببلحظة الباحث أدذل أن بعد
ادلدرسة العالية االسبلمية االصبلح لوبوك كويونج  أنو ، تاصلجاموس لوبوك كويونج االسبلمية

 دل ادلعلم فتح القريب درس وخاصة( mulok) اإلضايف ميالتعل نشاط يفتنججاموس 
 الصغَت الكتاب يف مبلحظة يستخدم ادلعلم ولكن ،(RPP) ميالتعل تنفيذ خطة يستخدم

 75 .تقييم وعمليات دراسية فصول/  وفصول وتواريخ مواضيع على ربتوي
 عدم سبب عن ٕٛٔٓ يوليو ٕٛ يف مقابلة الباحث أجرى أن وبعد

 نستعمل دل ققريبال فتح ميتعل يف ضلن" فتح القريب ميالتعل خلطة ادلعلم استخدام
RPP داخلية مدارس من خرجيُت كنا وأيضاً  صلعلها كيف نعرف ودل نفهم دل ألننا 

 يف التدريس عند لدينا عادة ولكن ،(الرمسي التعليم) جامعةمن  خرجيُتولسنا 
 عندما لذلك . (pudringan)الصغَتة ادلبلحظات فقط تستخدم الداخلية ادلدارس

 الداخلية ادلدرسة يف ندرس عندما عليو ضلصل ما نطبق ادلدرسة، يف بالتدريس نقوم
76 .الكتاب صغَتة يف مبلحظة تستخدم اليت اإلسبلمية

 

 ،فتح القريب باكت يف سيما ال ،(mulok) إضايف سدر  يف دلاذا الواقع، يف"
 فقط( إضايف سدر  معلم) ألنو ،(RPP)تنفيذ التعليم  خطة ادلعلمون ونيستخدم ال

 ،(RPP)تنفيذ التعليم  خطة جعل كيفية ويفهمون يعرفون الو  ادلعهدمن  خرجيي
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 ادلبلحظات أو االرشادات استخدامىم  ،ذلم حيلو كما يعلم أهنم يعٍت ال ىذا ولكن
 ٚٚرئيس ادلدرسة(. مع ادلقاببلت نتائج") الصغَتة الكتب يف

ادلدرسة  يف فتح القريب ميتعل فإن أعبله، وادلقابلة ادلبلحظة نتائج إذل استناداً 
 ألنو ،(RPP) ميالتعل تنفيذ خطة يستخدم دل العالية االسبلمية االصبلح تنججاموس

 الرمسي التعليم أو اجلامعة من خرجيُت يكن دل ادلعلم ألن ومربًكا مستخدًما يكن دل
 الكمبيوتر، مرافق نقص وكذلك اإلسبلمية، الداخلية ةرسمن ادلد خرجيي ولكن
 الورق على صغَتة مبلحظة صنع طريق عن إبداعو ادلعلم يستخدم وأخَتا

(pudringan.) 
 التنفيذ( ب

 قريحال فتح تعليم تنفيذ أن على الباحث هبا قام ومقاببلت مبلحظات إذل واستناداً 
 يف دبا مراحل بعدة يقوم أن جيب تنفيذ التعليم يف وبالتحديد احلالية، النظرية مع يتماشى

 يف القريب فتح تعليم تطبيق إن. ميالتعلخامت و  م،يالتعل مواد تقدًن ، الدروس فتح ذلك،
 :كالتارل ادلدرسة العالية االسبلمية االصبلح تنججاموس

لوبوك   اإلصبلح الثانوية االسبلميةيف ادلدرسة ( mulok) إضافية دروس تنفيذ أن
 حُت يف ٓٓ،ٖٔ حيت ٖٓ،ٖٓ الساعة من سبت يوم كل يعقد كانتاصلجاموس   كويونج

 ،فتح القريب كتاب: التارل النحو على كانت السبت يوم عقدت اليت ادلوضوعات أن
. التوفيق سبلم كتاب النجاة، سفينة كتاب القول، تنقيح كتاب ،االربعُت كتاب احلديث

 تنقيح وكتاب قريبال حفت كتاب دراسة وىي ،(XI) عشرةاحلادي  للصف بالنسبة خاصة
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 الثانية الساعة يف( البنطاين النواوي عمر بن زلمد شيخ كتبو الذي احلديث كتاب) القول
 حفت تعّلم عملية حول الباحث أجراىا اليت ادلبلحظة نتائج 72 .ٓٓ.ٔٔ-ٓٓ.ٜٓ وىي

 ادلواد تقدًن يف تاصلجاموس لوبوك كويونج اإلصبلح الثانوية االسبلميةيف ادلدرسة  قريبال
 :التالية باخلطوات

 .مرحبا بقولو الدرس يفتح ادلعلم. ٔ
 .السابق الدرس عن طلبةال سؤال طريق عن دبقدمة ادلعلم يبدأ. ٕ
 طلبةال من ُيطلب مث ،طلبةلل تسليمها سيتم اليت القراءة مادة ادلعلم يقرأ. ٖ

 والتجويد والتأكيد اجلملة أصوات بُت التمييز من طلبةال يتمكن حىت االستماع
 .القراءة يف
 ادلعلم قبل من تسليمها مت اليت القراءة مواد بتنفيذ مجاعي بشكل طلبةال يقوم. ٗ

 .واضح بصوت
 اءةلقرا دةماكل  أو اءألجزا من لعديدا اءةقر الطلبة من لمعلما يطلب. ٘

 بواسطة تصحيحها مت اليت القراءة ألخطاء بالنسبة أما. حلمتاا لوقتا بحسب
 .أنفسهم ادلعلمُت أو األصدقاء

 يف ذلا معٌت ال جديدة( kosakata) ادلفردات يطلبوا أن طلبةال من يطلب. ٙ
 .القراءة

 ادلعلم يغلق ،( kosakata) اجلديدة ادلفردات حفظ طلبةال من ادلعلم يطلب. ٚ
  71.بتحيتو وينتهي هلل احلمد بقول ميالتعل عملية
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 ادلعلم يقوم للموضوع، مقدمة وإعطاء االفتتاح أنشطة بإجراء ادلعلم قيام بعد
 جيري عندما. فتح القريب ادلادة تقدًن أي األساسية، األنشطة بتنفيذ الفور على

 كما ىي Junaidi أستاذ قدمها اليت األساسية باألنشطة تتعلق مبلحظة الباحث
 :يلي

 :وسنتها اجلنوب االستحمام إجراءات أو فرضة عن فصل ىي ادلقدمة ادلادة

 وِ نِ دَ ى بَ لَ عَ  تْ انَ كَ   نْ إِ  ةِ اسَ جَ النَّ  ةُ الَ زَ إِ وَ  ةُ يَ ن ِّ : الَ  اءَ يَ شْ أَ  ةُ ثَ بلَ ثَ  لِ سْ غُ الْ  ضُ ائِ رَ ف َ ٌل وَ صْ ف
 وُ لَ ب ْ ق َ  ءُ وْ ضُ وُ الْ وَ  ةُ يُ مِ سْ تَّ : الَ  اءَ يَ شْ اَ  ةُ سَ خَْ  وُ نُ ن َ سُ . وَ  ةِ رَ شَ بَ الْ وَ  رِ عْ الشَّ  عِ يْ مجَِ  ذلَ اِ  اءِ مَ لَ اْ  الُ صَ يْ اِ وَ 
 ى .رَ سْ ثيى الْ لَ عَ  نَ مْ يُ الْ  ًنُْ دِ قْ ت َ وَ  ةِ ااَل وَ مَ الْ وَ  دِ سَ اجلَْ  لىَ عَ  دِ يَ الْ  رُ راَ مْ اِ وَ 

 إجراءات حول احلقائق وترجم القراءة من Junaidi األستاذ انتهى أن بعد
 تلو واحدة طلبةال كتب بتفحص األستاذ قام ،عن فرضو وسنتو اجلنوب االستحمام

 يف طلبةال يسجل أن فيجب الكتاب، حيضروا دل أو الطلبة نسي وإذا األخرى
 من أستاذ ينتهي أن بعد للمنزل وصلت عندما. الكتاب إذل ينسخونو مث الكتاب
 ينتبهوا أن طلبةال من ويطلب ادلادة أستاذ يشرح ،طلبةال مجيعمن  كتاب فحص

طريقة  ادلعلم يستخدم قريب،ال فتح ميتعل يف ألنو. شرحو سيتم ما ويفهموا
 التقدم طلبةال على جيب  ادلادة شرح من االنتهاء بعد مث ن،والبنجدوصلأ انالسوروج

 يقرؤون الذين أصدقائهم إذل اآلخرون طلبةال ويستمع كتبهم لقراءة اآلخر تلو واحدا
 .الكتاب



 

 تقدًن أو دبراجعة ادلعلم يقوم فتح القريب ادلواد تقدًن من االنتهاء بعد
 النشاط ىذا يف م،يالتعل تقييم الوقت نفس ويف تسليمها مت اليت ادلواد استنتاجات

 يتعلق فيما طلبةلل ادلنزلية الواجبات إذل باإلضافة شفوية، أسئلة ادلعلم يقدم التقييمي
 .تسليمها مت اليت بادلواد

 التقييم( ج
غَت و  االختبار تقييم يستخدم ىو معلم فتح القريب قبل من ادلستخدم التقييم

فتح  تقييم أدوات بشأن الباحث مع وادلقاببلت ادلبلحظات نتائج كمااالختبار.
 :القريب

 وكتابيا شفهيا األسئلة تقدًن ىي ادلستخدمة التقييم أداة فتح القريب ميتعل يف
 ادلنزلية الواجبات أو الواجبات يعطي وادلعلم تسليمها مت اليت ادلادة أو للموضوع وفقا

(PR )معرفة ىو ادلنزرل والواجب مكتوبة، شفوية، أسئلة إعطاء من واذلدف ،طلبةلل 
 إذل(. التكويٍت) التدريس يف ربسينات وكذلك تقدديها مت اليت للمواد طلبةال فهم مدى

 يف الشهر يف مرة وأيضاً  ،طلبةلل تقييماً  ادلعلم جيري التعليمية، العملية هناية جانب
 yaitu latihan) احملاضرة حدث لعقد ادلدرسة العالية االسبلمية االصبلح تنججاموس

dalam membaca kitab )إذل العاشر الصف من طلبةوال بأكملو ادلعلمُت رللس يتبعو 
 عندما ادلدير عنها عرّب  كما ىو احملاضرة احلدث ىذا من واذلدف ٓٛ.عشر الثاين
 :أن رئيس ادلدرسة كشف ،احملاضرة من اذلدف مع مقابلة الباحث أجرى
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 مشاركة مدى معرفة ىو األول عقده، يتم أن ىو احلدث ىذا من اذلدف"
 األمور يف طلبةال إمكانات لتطوير ،(mulok) اإلضايف موالتعلّ  التعليم عملية يف طلبةال

 بطبيعة الثالث،. اإلمكانات من وغَتىا والقصائد واخلطب الكتب قراءة مثل الدينية
 21". ةلبوالط ادلعلم بُت وكذلك وادلعلم ادلعلم بُت متناغمة عبلقة إلقامة احلال،

 يف دبا السلوكية اجلوانب لتقييم االستخدام غَت االختبار تقييم استخدام يتم
 ،غَت االختبار باستخدام التقييم يف م،يالتعل يف والدوافع واالىتمامات، ادلواقف، ذلك
 إجراء يتم اليت ادلقابلة مع مباشرة التواصل ديكن ،وادلبلحظة ادلقابلة خبلل من عادة

 يف. الصلة ذات البيانات على للحصول الوسطاء خبلل من وأيضاً  معهم، مقابلة
 .معينة مواقف يف سلوكهم عن طلبةال بلحظةم أو دلعرفة طريقة ىي ادلبلحظة أن حُت

 Junaidiستاذ أ ،فتح القريب ادلادة علمم مع مقابلة الباحث أجرى أن بعد
 أو التقييمات إجراء يف أنو وكشف. سلوكهم أو طلبةال مواقف بتقييم يتعلق فيما

 أسئلة طرح خبلل من ىو فتح القريب دلواد موالتعلّ  التعليم عملية نتائج رؤية يف الرغبة
 إذا ولكن ،احملاضرة أنشطة عقد خبلل من وكذلك وادلكتوبة، الشفوية الواجبات عن

 ربدث عندما طلبةال مباشرة نبلحظ طلبة سلوك أو ادلواقف تعرف أن تريد كنت
 طلبةال سلوك كيف نرى سوف ،عملية التعليم ربدث عندما ألنو ،عملية التعليم

 .وسلوكهم
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اإلصالح الثانوية المدرسة  فتح القريب في تعليم في ندونجأنوب سروجان طريقة. 8
 تانججاموس لوبوك كويونج االسالمية
 :التارل النحو على ادلستخدمة ميالتعل بطريقة ادلتعلقةادلقاببلة  لنتائج وفقا

 ادلستخدمة الطريقة عن فتح القريب ادلوضوع معلم مع مقابلة الباحث أجرى عندما
 ادلعلم يشعر ادلستخدمة، الطريقة ىي ما الباحث يسأل عندما. قريبال فتح تدريس عند

 ادلعلم يستخدم ال قريبال حفت التدريس يف ألنو يستخدمها، اليت الطريقة حول باالرتباك
 الداخلية، ادلدرسة من ولكنها اجلامعة من ليس متخرج ادلعلم أن كما ،RPP برنامج
 يقوم أن بعد ولكن. التدريس عند ادلستخدمة الطريقة ىي ما يفهم ال ادلعلم فإن وبالتارل
 على ميالتعل ةقيطر  ادلعلم استخدم التعليمية، العملية ميتعل عندما مبلحظة بعمل الباحث

 :التارل النحو
 تسليمها سيتم اليت ادلادة ادلعلم يقرأ( ٔ
 اخلاصة كتبهم بًتمجة طلبةال يقوم( ٕ
 ادلادة يشرح ادلعلم( ٖ
 ( مجاعي بشكل) مًعا طلبةال يقرأ مث( ٗ
 بدوره ليقرأه طلبةال ادلعلم يواجو( ٘
 22 .األخَت التقييم( ٙ

 فتح يف أنو إذل الباحث خيلص ، ادلعلم يطبقها اليت السابقة االفًتاضات على وبناءً 
 .ندوصلأنبوال انالسوروج ةقيطر  ادلعلم يتعلم قريبال
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 السروجان طريقة تقدًن يف اخلطوات أن على ينص الذيالنظري  مع يتفق ىذا
 :يلي كما ىي والبندونأج

 للكلمة كلمة ادلعلم يقرأ( ٔ
 ادلعلم يفسر( ٕ
 والغرض احملتوى يشرح ادلعلم( ٖ

 :السوروجان طريقة خطوات
 اآلخر تلو واحًدا ادلعلم طلبةال يواجو( ٔ
 بالكامل طلبةال قراءة( ٕ
 .احلرفية بطريقة طلبةال يفسر( ٖ

 هجادلن ويتعاون مع احلكومية ادلنهجيستخدم  ادلدرسة العالية االسبلميةىذه  يف ألنو
 اليت ةطريق ستخدمن حيث ،(mulok) إضافية دروس إجراء طريق عن أي نفسها، الدراسية

23 .البنجدوصلأن وطريقة السوروجان طريقة باستخدام وىي بالدرس، صلة ذلا
 

 مباشر غَت بشكل االتصال إنشاء سيتم ،والبندونأج السروجان طريقة واستخدام
 ةبالطل أن ىو والبندونأج السروجان طريقة تدريب أو شلارسة ألن والطلبة ادلعلم بُت

 بتصحيح ادلعلم ويقوم تسليمها مت اليت الدروس ويقرؤون للمعلم اآلخر تلو واحدا يتقدمون
 ٗٛسلطئُت. الذين ةبالطل القراءة وتربير
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اإلصبلح ادلدرسة  يف قريبال فتح ميتعل يف أنو مبلحظة ديكن أعبله، البيان من
يستخدم  تاصلجاموس كويونج لوبوك تاصلجاموس لوبوك كويونج الثانوية االسبلمية

 .البنجدوصلأن وطريقة السوروجانطريقة  مها طريقتُت،
 

اإلصالح الثانوية المدرسة  عشر الحادي الصف طلبة لدى القراءة مهارة. 3
 تانججاموس كويونجلوبوك   االسالمية

ادلدرسة العالية  يف العربية اللغة قراءة مهارة قيمة من عليها احلصول مت اليت البيانات
 ،ٕٛٔٓ سبتمرب ٛ يف الباحث هبا قام االسبلمية االصبلح لوبوك كويونج تنججاموس

 ،(الصوت إجهادات) التجويد جوانب ،(الطبلقة أصوات) النطق جوانب مشلت واليت
 جوانب رؤية وديكن وادلفردات، اجلملة ىيكل من واجلوانب الًتقيم، عبلمات دقة جوانب
 :التارل اجلدول يف القراءة يف الطبلقة

 
 1 الجدول

 العربية اللغة قراءة مهارة في النتائج قيمة
 (حروفنطق ال في الطالقة) النطق جوانب في

 جودة % عدد الطلبلة قيمة رقم
 جيد جدا %ٕٓ ٘ ٓٓٔ-ٙٛ ٔ
 جيد %ٕٛ ٚ ٘ٛ-ٔٚ ٕ
 كايف %ٖٙ ٜ ٓٚ-ٙ٘ ٖ
 نقيص %ٙٔ ٗ ٘٘-ٔٗ ٗ
 نقيص جدا %- - ٓٗ> ٘

  ٝٓٓٔ ٕ٘ عدد
 



 

احلادي  الصف يف العربية اللغة مهارة القراءة أن استنتاج ديكن أعبله، التحليل من
 النطق ناحية من تاصلجاموس لوبوك كويونج اإلصبلح الثانوية االسبلميةادلدرسة  عشر

 .جيدة( احلروف يف نطق طبلقةال)
 5 جدولال

 العربية اللغة مهارة القراءةفي  نتائجال قيمة
 التجويد نبجوا في

 جودة % عدد الطلبلة قيمة رقم
 جيد جدا ٝٛ ٕ ٓٓٔ-ٙٛ ٔ
 جيد ٕٝٓ ٘ ٘ٛ-ٔٚ ٕ
 كايف ٕٖٝ ٛ ٓٚ-ٙ٘ ٖ
 نقيص ٝٓٗ ٓٔ ٘٘-ٔٗ ٗ
 نقيص جدا -  ٓٗ> ٘

  ٝٓٓٔ ٕ٘ عدد
 

 اإلصبلح الثانوية االسبلميةادلدرسة  يف العربية اللغة مهارة القراءة اختبار بيانات  من
 أن مبلحظة وديكن (الصوت) التجويد جوانب من طلبة ىناك تاصلجاموس لوبوك كويونج

 ٕ٘ بُت من ٘ أوٝ ٕٓ و جًدا، جيد قيمة على حيصبلن طالًبا ٕ٘ بُت من اثنُت أوٝ ٛ
  قيمة كايف،  على حيصلون طالًبا ٕ٘ بُت من ٛ أو  ٕٖٝجيد، و  قيمة على حيصلون طالًبا

 .منخفضة قيمة على حيصلون طالًبا ٕ٘ بُت من ٓٔ أو  ٝٓٗو 
 

 6 الجدول
 الترقيم عالمات دقة مجال في العربية اللغة قراءة مهارة في نتائجال قيمة

 جودة % عدد الطلبلة قيمة رقم
 جيد جدا ٝٛ ٕ ٓٓٔ-ٙٛ ٔ
 جيد ٝٙٔ ٗ ٘ٛ-ٔٚ ٕ



 

 كايف ٕٝٛ ٚ ٓٚ-ٙ٘ ٖ
 نقيص ٖٝٙ ٜ ٘٘-ٔٗ ٗ
 نقيص جدا ٕٝٔ ٖ ٓٗ> ٘

  ٝٓٓٔ ٕ٘ عدد

 
اإلصبلح الثانوية ادلدرسة  يف العربية اللغة مهارة القراءة اختبار بيانات من
 وديكن ،للطلبة الًتقيم عبلمات دقة ناحية من تاصلجاموس لوبوك كويونج االسبلمية
 من بُت ٗ أوٝ ٙٔ ،جًدا جيد قيمة على حيصبلن طالًبا ٕ٘ من ٕ أوٝ ٛ أن مبلحظة

قيمة   على حيصلون طالًبا ٕ٘ من ٚ أوٝ ٕٛ و ،جيد قيمة على حيصلون طالًبا ٕ٘
 طالًبا ٕ٘ من ٖ أوٝ ٕٔ و ،قيمة نقيص على حيصلون طالًبا ٕ٘ من ٜ أوٝ ٖٙ ،كايف

 .منخفضة قيمة على حيصلون
 الصف يف العربية اللغة مهارة القراءة أن نستنتج أن ديكن أعبله التحليل من

 جانب منتاصلجاموس  لوبوك كويونج اإلصبلح الثانوية االسبلميةادلدرسة  باحلادي عشر 
 .منخفضة أو تفتقر تزال ال الًتقيم عبلمات دقة

 

 7 الجدول
 والمفردات الجملة جوانب في العربية اللغة مهارة القراءة في النتائج قيمة

 جودة % عدد الطلبلة قيمة رقم
 جيد جدا ٝٗ ٔ ٓٓٔ-ٙٛ ٔ
 جيد ٝٙٔ ٗ ٘ٛ-ٔٚ ٕ
 كايف ٝٙٔ ٗ ٓٚ-ٙ٘ ٖ
 نقيص ٝٓٙ ٘ٔ ٘٘-ٔٗ ٗ
 نقيص جدا ٝٗ ٔ ٓٗ> ٘

  ٝٓٓٔ ٕ٘ عدد



 

 
ادلدرسة العالية االسبلمية االصبلح  يف العربية اللغة مهارة القراءة اختبار بيانات من

 أن مبلحظة وديكن ،للطلبة وادلفردات اجلملة بنية ناحية من لوبوك كويونج تنججاموس
 طالبًا ٕ٘ بُت من ٗ أوٝ ٙٔ جًدا، جيد قيمة على حيصل طالًبا ٕ٘ من ٔ أوٝ ٗ

 أوٝ ٓٙ ،قيمة كايف على حيصلون طالًبا ٕ٘ من ٗ أوٝ ٙٔ ،جيد قيمة على حيصلون
 حيصلون طالًبا ٕ٘ بُت من ٔ أوٝ ٗ ،قيمة نقيص على حيصلون طالًبا ٕ٘ بُت من ٘ٔ
 .منخفضة قيمة على

 احلادي عشر العربية اللغة مهارة القراءة أن نستنتج أن ديكن أعبله التحليل من
 اجلملة بنية جانب من تاصلجاموس لوبوك كويونج اإلصبلح الثانوية االسبلميةادلدرسة 
 .منخفضة تزال ال وادلفردات

 8 الجدول
  القراءة السلسة في العربية اللغة مهارة القراءة قراءة في النتائج قيمة

 جودة % عدد الطلبلة قيمة رقم
 جيد جدا ٕٖٝ ٛ ٓٓٔ-ٙٛ ٔ
 جيد ٝٓٗ ٓٔ ٘ٛ-ٔٚ ٕ
 كايف ٕٝ٘ ٙ ٓٚ-ٙ٘ ٖ
 نقيص ٝٛ ٕ ٘٘-ٔٗ ٗ
 نقيص جدا - - ٓٗ> ٘

  ٝٓٓٔ ٕ٘ عدد

 
ادلدرسة العالية االسبلمية االصبلح  يف العربية اللغة مهارة القراءة اختبار بيانات من

 من ٛ أوٝ  ٖٕ أن نرى أن ديكن القراءة، السلسلة ناحية من لوبوك كويونج تنججاموس



 

 على حيصلون طالبا ٕ٘ بُت من ٓٔ أوٝ  ٓٗ ،جًدا جيد قيمة على حيصلون طالبا ٕ٘
 من اثنان أوٝ ٛ و ،قيمة كايف على حيصلون طالًبا ٕ٘ بُت من ٙ أوٝ ٕ٘ و جيد، قيمة
 .نقيص حيصبلن على قيمة طالًبا ٕ٘

احلادي  الصف يف العربية اللغة مهارة القراءة أن االستنتاج ديكن ، أعبله التحليل من
 يف سلسلةال ناحية من ادلدرسة العالية االسبلمية االصبلح لوبوك كويونج تنججاموس عشر

 .جيد دبا فيو كافية ىي القراءة
 9 الجدول

 القراءةمحتوي  فهم جوانب في العربية اللغة مهارة القراءة في نتائجال قيمة
 جودة % عدد الطلبلة قيمة رقم
 جيد جدا ٝٛ ٕ ٓٓٔ-ٙٛ ٔ
 جيد ٕٝٔ ٖ ٘ٛ-ٔٚ ٕ
 كايف ٕٝٔ ٖ ٓٚ-ٙ٘ ٖ
 نقيص ٕٖٝ ٛ ٘٘-ٔٗ ٗ
 نقيص جدا ٖٝٙ ٜ ٓٗ> ٘

  ٝٓٓٔ ٕ٘ عدد

 
اإلصبلح الثانوية ادلدرسة  يف العربية اللغة مهارة القراءة اختبار بيانات من
 أن مبلحظة وديكن ،القراءة زلتوي فهم ناحية من تاصلجاموس لوبوك كويونج االسبلمية

 طالًبا ٕ٘بُت من ٖ أوٝ ٕٔ و ،جًدا جيد قيمة على حيصبلن طالًبا ٕ٘ من ٕ أوٝ ٛ
 وحيصل ،قيمة كايف على حيصلون طالًبا ٕ٘ من ٖ أوٝ ٕٔ و ،جيد قيمة على حيصلون

 طالًبا ٕ٘ من ٜ أوٝ ٖٙ و ،نقيص حيصبلن على قيمة طالًبا ٕ٘من  ٛ أوٝ ٕٖ
 .نقيص جدا على قيمة حيصبلن



 

 الصف يف العربية اللغة مهارة القراءة أن نستنتج أن ديكن أعبله ةالوارد التحليل من
 فهم من ادلدرسة العالية االسبلمية االصبلح لوبوك كويونج تنججاموس احلادي عشر

 .منخفضة تزال ال القراءة زلتويات
 ديكن العربية، اللغة القراءةمهارة  جبوانب يتعلق فيما أعبله التحليل نتائج بعض من

 فيو دبا جيدة( يف نطق احلروف الطبلقة) النطق جوانب من مهارة القراءة أن مبلحظة
دقة  ناحية من ،منخفضة أو نقيص( الصوت سبلالت) التجويد جانب من الكفاية،

 قيمة على ربصل وادلفردات اجلملة بنية جانب من ،منخفضة أو عبلمة الًتقيم نقيص
 فهم ناحية ومن ،كايف قيمة على قراءةالسلسلة من ال ناحية من ،منخفضة أو نقيص
 .منخفضة أو نقيص يزال ال القراءة زلتوى

 عشر الحادي الصف في العربية اللغة القراءة في مهارة النتائج قيمة: التلخيص
 تانججاموس لوبوك كويونج اإلصالح الثانوية االسالميةالمدرسة 

جيد جدا  القراءةاجلوانب امهارة  رقم
ٔٓٓ-ٛٙ 

 جيد  
ٛ٘-ٚٔ 

 كايف
ٚٓ-٘ٙ 

 نقيص
٘٘-ٗٔ 

 نقيص جدا
ٗٓ< 

 عدد

 ٕ٘ - ٗ ٜ ٚ ٘ (الطبلقة يف نطق احلروف) النطق ٔ
 ٕ٘ - ٓٔ ٛ ٘ ٕ (الصوت سبلالت) التجويد ٕ
 ٕ٘ ٖ ٜ ٚ ٗ ٕ دقة عبلمة الًتقيم ٖ
 ٕ٘ ٔ ٘ٔ ٗ ٗ ٔ وادلفردات اجلملة بنية ٗ
 ٕ٘ - ٕ ٙ ٓٔ ٛ السلسلة من القراءة ٘
 ٕ٘ ٜ ٛ ٖ ٖ ٕ القراءة زلتوى فهم ٙ

 

 القول ديكن ،طلبةال لدى العربية اللغة يف القراءة مهارة نتائج التلخيص من انطبلقا
دبا  جيد ىو( membaca nyaring) اجلهرية القراءة حيث من العربية اللغة مهارة القراءة يف

 ألنو. منخفضة تزال ال( membaca intensif) ادلكثفة القراءة حيث من ولكن ،فيو كفاية



 

 النص زلتويات فهم يف طلبةال فهم ىو أكثر الًتكيز كان كلما ادلكثفة، مهارة القراءة يف
(. ٔ) ىي ادلكثفة القراءة يف ادلؤشرات بأن Rumadani Sagala عنها تعربّ  كما. العريب

(. ٖ) بوضوح، القراءة طلبةال يستطيع(. ٕ) قراءتو، يتم الذي النص فهم طلبةال يستطيع
 طلبةال يستطيع(. ٗ) و صحيح، بشكل الكلمات أو احلروف نطق على قادرون طلبةال

  .صحيح بشكل التعبَتات أو اجلمل أو الكلمات معٌت فهم
 مهارة القراءة على فتح القريب تعليم أثر. 1

 للغة القراءةمهارة  على تؤثر بل الفقو فهم على فقط تؤثر ال فتح القريب ميتعل أثر
 الطبلقة اجلوانب يف أعبله طلبةلل قراءةمهارة ال اختبار نتائج من نرى أن ديكننا العربية،

 القريب فتح أي إضايف سدر  مع يعٍت وىذا كافية، أو جيدةحصل على قيمة  الفصحةو 
 ولكن تعظيمها يتم دل أنو من الرغم على ،طلبةال لدى العربية اللغة قراءة أن ترقي ديكن
 .العربية اللغة فهم على طلبةال يساعد أن ديكن األقل على

 

 ج. مناقشة
( interview) للمقابلة نتيجة وىو للبيانات، ربليبلً  الباحث سيقدم الفرع، ىذا يف
 .اجملال ىذا يف البحث إجراء أثناء الباحث عليها حيصل اليت والتوثيق وادلبلحظة
 هبدف والوثائق، وادلقاببلت ادلبلحظات من عليها احلصول مت اليت البيانات ربرير مت

 وفقا التصنيف أساس على البيانات ذبميع مت مث البيانات، وصحة واكتمال دقة فحص
 .الدراسة واحتياجات دلشاكل



 

 كما ادلتدفقة، البيانات لتحليل منوذج ىو ىذا البحث يف ادلستخدم البيانات ربليل
 مجيع يف البيانات ربليل أنشطة تنفيذ يتم  ادلبدأ حيث من ،Huberman و Miles ذكر

 البيانات فيضزب جوىرية األكثر األنشطة وتشمل( during data collecion) البحث أنشطة
(data reduction )  البيانات عرضو (data display  )ورسم االستنتاج (making 

conclusion.) 
 التعليم يقام ،ٕٛٔٓ يوليو ٕٔ يف ادلدرسة رئيس مع ادلقابلة نتائج إذل استناًدا

 ٖٓ:ٕٔ الساعة وحىت صباحاً  ٖٓ:ٚ الساعة من ابتداءً  سبت يوم كل( mulok) اإلضايف
 لوبوك كويونج اإلصبلح الثانوية االسبلميةادلدرسة  يف فتح القريب سدر  خاصة ،هناراً 

 .ٓٓ:ٔٔ -ٓٓ.ٜٓ الساعة يف األول الدرس بعد تاصلجاموس
 موضوع يف ادلادة مقدار على واحد اجتماع يف تعلمها مت اليت ادلادة تعتمد ما عادة

 إذل ادلادة إضافة يتم مث ،قليلة مادة واحد موضوع يف كان إذا ،فتح القريب منفصل /  واحد
طهور " عن قليل باب لديها اليت باب ىناك الطهارة الفصل يف: ادلثال سبيل على موضوعُت،

 ادلقبل باب إذل انتقل مث ،ادلناقشة من قليل عدد ىذا الفصل يف ،"ادلدبوغة بعد الذبيحة اجللد
 ".الفضة أو الذىب من حاوية/  مكان استخدام شلنوع" حول وىو

 اليت ادلبلحظة نتائج كما يف قريبال فتح تدريس يف ادلعلم استخدمها اليت اخلطوات
 :وىي الباحث هبا قام

 .مرحبا بقولو الدرس يفتح ادلعلم. ٔٔ
 .السابق الدرس عن الطلبة يسأل و دبقدمة ادلعلم يبدأ. ٕ



 

 االستماع الطلبة من ُيطلب مث ،طلبةلل تسليمها سيتم اليت القراءة مادة ادلعلم يقرأ. ٖ
 .القراءة يف والتجويد والتأكيد اجلملة أصوات بُت التمييز من الطلبة يتمكن حىت

 ادلعلم قبل من تسليمها مت اليت القراءة مواد بتنفيذ مجاعي بشكل الطلبة يقوم. ٗ
 .واضح بصوت

 لوقتا بحسب اءةلقرا ادلادة أو كلها من لعديدا اءةقر لبةلطا من لمعلما يطلب. ٘
 ادلعلمُت أو األصدقاء بواسطة تصحيحها مت اليت القراءة ألخطاء بالنسبة أما. حلمتاا

 .أنفسهم
 ذلا معٌت ال( baru kosakata)  ديدةاجل يسأل عن ادلفردات أن الطلبة من يطلب. ٙ
 .القراءة يف
 يغلقو  (baru kosakata) اجلديدة ادلفردات حيفظوا أن الطلبة من ادلعلم يطلب. ٚ

 بتحية. وينتهي هلل احلمد بقول ميالتعل عملية ادلعلم
اإلصبلح الثانوية ادلدرسة  يف فتح القريب تعليم يف ادلستخدمة الطريقة تستخدم مث 
 تطبيق يتم حيث ،البنجدوصلأن و انالسوروج ةقيطر  تاصلجاموس لوبوك كويونج االسبلمية

 :التارل النحو على البنجدوصلأن و السوروجان طريقة
 تسليمها سيتم اليت ادلادة ادلعلم يقرأ( ٔ
 اخلاصة كتبهم بًتمجة طلبةال يقوم( ٕ
 ادلادة ادلعلم يشرح( ٖ
 ( مجاعي بشكل) مًعا طلبةال يقرأ مث( ٗ
 بدوره ليقرأه ادلعلم طلبةال يواجو( ٘



 

 .األخَت التقييم( ٙ
 ىو فتح القريب تعليم يف البنجدوصلأن و السوروجان طريقة استخدام من الغرض

فتح  زلتويات يف ادلفردات طلبةال حيفظ حبيث ،طلبةوال ادلعلم بُت متناغمة عبلقة إنشاء
 ديكن العربية، اللغة يف جديدة مفردات إضافة على قادرين ويكونوا أسرع بشكل القريب
 مع لوجو وجًها طلبةال يواجهون عملية التعليم يف ألن أفضل بشكل الطلبة يبلحظ للمعلم
 وفهمها، الكتاب زلتويات حفظ يف نشاطًا أكثر يكونوا أن طلبةلل ديكن حبيث ادلعلم،

 وديكن ،علم النحو والصرف تطبيق على طلبةال تدريب وديكن القراءة، عملية يف وخاصة
 .تسليمها مت اليت ادلواد وافهمي دل ومن بالفعل يفهمون الذين طلبةال ليعرف للمعلم

  
 
  

 

 

 

 

 

 



 

 الخامس الباب
 الخاتمة
 

 اإلستنتاجات . أ
 آثارهفتح القريب و تعليم ":  عن الباحث بو قام الذي البحث نتائج وصف من

المدرسة العالية ب عشر لدى طلبة الصف الحادىعلى مهارة القراءة في اللغة العربية 
أن  ديكن ."تانججاموس منطقة فرعية بوجونج منطقة اإلصالح لوبوك كويونجاالسالمية 

 :يلي كما البيانات ربليل نتائج على بناءً  استنتاجات عدة نستنتج
 وفقاادلدرسة العالية االسبلمية اإلصبلح  يف قريبال فتح تعليم تطبيق تنفيذ مت .ٔ

 .ميالتعل عملية يف RPP يستخدم دل ادلعلم أن من الرغم على الصحيحة، للخطوات
 نظرية ترى ألهنا مبلئمة للباحث وفقاً  قريبال حفت متعلي عملية يف ادلستخدمة الطريقة .ٕ

Zamakhsyari  Dhofier و Nurcholish Madjid كتاب الًتاث دراسة يف أنو 
 .البندوصلأن و انالسوروج طريقة يتضمن( الكبلسيكي)

 الرغم على ،الطلبة لدى العربية اللغة القراءة مهارة يرّقي أن قريبال حكتاب فتل ديكن .ٖ
 زلتوى فهم يف الطلبة يزال ال بينما ،فصحةوال الطبلقة جوانب يف فقط ذلك من

 .منخفضُت العربية القراءة
 
 
 



 

 االقتراحات. ب
 أو األفكار يف كمسامهة مث أعبله، مذكور ىو كما البحث نتائج إذل بالنظر

 الذي النجاح بناء يف تساعد أن ديكن اليت االقًتاحات من عددا الباحث يقًتح االقًتاحات،
ادلدرسة العالية  يف خاصة مجاعي أو فردي بشكل سواء ربقيق عليو أو دفهت سيتم

 .تاصلجاموس منطقة فرعية بوجونج منطقة االسبلمية اإلصبلح لوبوك كويونج
 للمعلمين .ٔ

 موالتعلّ  التعليم عملية يف وملتزما ثابتا يظل أن ريبالق فتح دلعلم األفضل من .أ 
رّقي ت أن ديكن حبيث ميالتعل بتطبيق ادلتعلقة النظريات يف النظر يعيد وأن

 .أفضل بشكل العربية اللغة قراءةال مهارة يف بةالطل إصلازية
 إعطاء يف حزماً  أكثر م،والتعلّ  التعليم عملية يف ةبللطل جيداً  ميسراً  نو كأن ي .ب 

 .بير الق فتح تعليم اشًتاك يف كساذل زالوا ما الذين ةبللطل العقوبات
 ،البندوصلأن و السوروجان طريقة على فقط ادلعلم عتمدي ال طريقة استخدام يف .ج 

 بادللل ةبالطل يشعر ال حبيث أخرى ةقيطر  وتطوير إجياد اولحي أن جيب
 .موالتعلّ  التعليم عملية يف والنعاس

 ميالتعل عملية تبسيط بسبب جدا ادلهم من RPP ،موالتعلّ  التعليم عملية يف .د 
 وتذكَت تشجيع على دائًما يعمل أن ادلدرسة رئيس على فإن وبالتارل وترتيبها،
 تكون حبيث ،RPP ميستخد دل  والتعلم التعليم عملية يف كانوا الذين ادلعلمُت

 .أفضل ادلستقبل يف ميالتعل عملية



 

 أو ادلفردات معٌت يعطي أن قريبال فتح مادة ترمجة عند للمعلم األفضل من .ه 
 .القراءة زلتويات فهم من وايتمكن حىت ادلفردات حلفظ يطلب من الطلبة

منطقة فرعية  ادلدرسة العالية االسبلمية اإلصبلح لوبوك كويونج ةبالطل إذل  .ٕ
 اللغةب مكتوبة اليت الكتب قراءة على لتعودل(. ٔ: )تاصلجاموس بوجونج منطقة

 لدعم التحتية والبنية ادلرافق باستخدام(. ٕ. )ادلدرسة خارج أو ادلدرسة يف العربية
 بعض قضاء من أحدىم خيجل ال اخلصوص، وجو على ريبالق فتح تعليم صلاح

 إطبلق يف التوجيو وطلب األسئلة لطرح ادلعلمُت بيت إذل الوصول يف الوقت
 .العربيةاللغة  القراءة

 قبل من بررلتها مت اليت اإلسبلمية بالعلوم ادلتعلقة البلمنهجية األنشطة يف ادلشاركة .ٖ
 .احملاضرة أنشطة يف ادلشاركة ذلك يف دبا ،ةرسادلد
 ج. الخاتمة

. الرسالة العلمية ىذه إكمال باحثلل ديكن لذلك. وتعاذل سبحانو هلل احلمد بالقول
 يعتذر لذلك الكمال، عن بعيًدا زالت ال الرسالة العلمية ىذه ذبميع يف أنو الباحث يدرك

 توفر أن نأمل. الرسالة العلمية ىذه إعداد يف سلالفات وىناك القصور أوجو عن باحثال
 يا رب العادلُت. آمُت عام،بشكل  وللقارئ خاص بشكل باحثلل فوائد الرسالة العلمية
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