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 تريفّعتيقةّناادي

املعهد املدينة يف . ميالتعل أهداف تحقيقل مهمة وسائلالو  الطريقة تعد م،يالتعل عملية يف
 يف نألهن العربية القراءة نجيد كن   معظمهن ،الشرقية المبونج البوهان مارينغجاي ايناحلديث كريات

 معىن فهمالو  فظاحل  ميكنهن القراءة، على نقادر  كوهنن من أكثر شددن موالتعل   التعليم أنشطة
. العربية اللغة قراءة على قادرة لتكون داعم للطالبات عامل كانت  اللغوية األنشطةيف . القراءة النصوص

 واستخدام الطريقة وتطبيق ةطالب كل قدرة إىل االهتمام املعلمني على جيب موالتعل   التعليم أنشطة يف
 .حد وأقصى صحيح بشكل ميالتعل أهداف حتقيق ميكن حبيث املناسبة الوسائل

 كان. والتوثيق واملقابلة املالحظة طريقة ستخدمالذي ي امليداين ثالبح من نوع هو البحث هذا
ذا هل واملوضوع  ،الشرقية المبونج ملعهد املدينة احلديثيف اتعليم القراءة  حتليل هو ذا البحثهل كائنال

 .طالبات 91 عددهن ،لإلبنة بكلية املعليمن والطالبات الصف الرابع  العربية اللغة معلم مها البحث
 من تتكون الشرقية المبونج ملعهد املدينة احلديثيف ا القراءة ميتعل عملية أن: النتائج وأظهرت

 التعليم عملية إجراء قبل إعدادها مت اليت وخطة تنفيذ التعليم الدراسية، املناهج تضمن الذي التخطيط
 واألنشطة األساسية واألنشطة األولية األنشطة على تشمل مراحل عدة هناك ميالتعل تنفيذ يف. موالتعل  

 اليت الطريقة. الشفوي االختبارو  التحريري االختبار أدوات باستخدام التقييم مرحلة يف. النهائية
 يكون التعليمية الوسائل استخدامويف  واحلفظ، الرتمجة طريقة هي القراءة ميتعل يف املعلم يستخدمها

 يتماشى وهذا. تدريسها يتم اليت املادة يف الفهم زيدت أن ميكن األهن الصورة وسائل إىل ميالا  أكثر املعلم
 العربية اللغة وفهم قراءة اتبللطال ميكن وبالتحديد ،الشرقية المبونج احلديثة املعهد املدينة أهداف مع

الطالبات الصف الرابع لإلبنة بكلية  قيمة أن مالحظة خالل من ذلك مالحظة وميكن. صحيح بشكل
 ".جيد" هي املعليمن

 معهدّالمدينةّالحديث.ّ.القراءةّميتعل:ّالمفتاحيةّالكلمات
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 :إىل العلمية الرسالة ىذهوأىديت   وتعاىل سبحانو اهلل أشكر العاملني، رب هلل احلمد
 انيهتم الذان .S.Pd. Sd ،والوالديت احملبوبة حسنة على دين احملبوب يوالد .1

 والدعم الدافع ويعطان جناحي على يصال ودائما بإخالص، احلب يعطان دائما،
 .وروحيا جسديا

 ،رمضان جيالنج ،شاه جوستيان سابوترا، شاندي ،احملبوبون الصغار خوايتإ .2
 .دائما   أيامي يف والفرح احلماس  اعطاء نالذي

 وخاصة قسم اجلامعة االسالمية احلكومية رادين انتان المبونج ،اجلامعة احملبوبة .3
 .العربية اللغة تعليم
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 ترجمة الباحثة
 

 المبونجمنطقة  ميلنتينج، منطقة فرعية ،تيبينج قرية يف بوتري عتيقة ديانا ولدت
 .حسنة والسيدة علي دين السيد زوجال من البنت االوىل ،5991 نوفمرب 2 يف الشرقية

 ،الشرقية المبونج ،تيبينج 5 ادلدرسة االبتدائية احلكومية يف االبتدائي التعليم ُأخذ
البوهان  اينادلعهد ادلدينة احلديث كريات استمرت تعليمها إىل مث ،2002 عام يف تاكتملو ا

 سنة دلدة اخلدمة يف تاستمر  مث. 2052 عام يف تاكتملو  الشرقية المبونج مارينغجاي
 عام يف وانتهت الشرقية المبونج تاجنونج أجي 2ادلدرسة االبتدائية احلكومية  يف واحدة

2052. 
 اإلسالمية اجلامعة إىل( S1)يف درجة اجلامعية االوىل  اتعليمه الباحثة تواصل مث
 .والتعليم يف قسم تعليمم اللغة العربية الرتبية كليةب ،رادين انتان المبونج احلكومية

 جانب إىل الذايت واإلجناز البصرية وإضافة الدين معرفة تعميقل ،عند تكون طالبة
 ة.اجلامعي أنشطة يف أيًضا الباحثة تشارك الكلية، يف تدريسه

 :الباحثة فيها نشطت اليت الطالبية ادلنظمة
 (احتاد الطلبة قسم) HMJ ،ةاجلامعي داخل نظمةادل .5
 (الطالبية الصحافة مؤسسة) LPM RIL ،ةاجلامعي داخل نظمةادل .2
 (ادلسلمني الطلبة احتاد) HMI ،ةاجلامعي خارج نظمةادل .2
 فرع( اإلسالمية الطالبية الصحافة مؤسسة) LAPMI ،ةاجلامعي خارج نظمةادل .2

 .المبونج
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 كلمة الشكر والتقدير
 

 حبيث ،منحو اليت واذلداية النعمة بفضل وتعاىل، سبحانو اهلل وجود على مع االمتنان
في تعليم القراءة  تحليل: ادلوضوعب لرسالة العلميةا ىذه إعداد إكمال للباحثة ميكن

السنة الدراسية  الشرقية المبونج البوهان مارينغجاي انيلمعهد المدينة الحديث كرياتا
وعلى الو وصحبو  ،صلى اهلل عليو وسلم حممد النيبعلى  صالة وسالما . 2018/2019

 وتابعو.

درجة جامعية  على للحصول متطلبات أحد كمالل  العلمية الرسالة ىذه إعداد مت
 .المبونج انتان رادين االسالمية احلكومية يف اجلامعة االوىل بكلية الرتبية والتعليم

. وحتفيزىم مبشاركتهم األطراف ميعجل شكرت أن باحثةال ودت ادلناسبة، ىذه ويف
 :إىل شكرا الباحثة قولت اخلصوص،بو 

 للجامعةالرتبية والتعليم عميد لكلية  ادلاجستري، رانو خري األ احلاج األستاذ الدكتور .1

 االسالمية احلكومية رادين انتان المبونج.

 وسكريتري رئيس و عفيف أمر اهلل، ادلاجستري. سفاري داود، ادلاجستري الدكتور .2

 رادين امعة االسالمية احلكوميةبكلية الرتبية والتعليم باجل العربية اللغة التعليم لقسم

 .المبونج إنتان



 ط
 

والدكتورة أّم ىجرية  ، ادلشرف االولأكمان شاه، ادلاجستري حممد تور احلاجكالد  .3

 يف واالرشادات قدمان التوجيهاتو  الوقت منح الذان ادلاجسترية، ادلشرفة الثانية

 العلمية. الرسالة ىذه استكمال

 المبونج إنتان رادين امعة االسالمية احلكوميةباجل والتعليم الرتبية كلية يف احملاضرون .4

 .خالل تعليمها يف اجلامعة للباحثة والعلوم ادلعرفة قدموا الذين

 يف رئيس لكلية ادلعلمني قريب حممد األستاذو  مدير ادلعهد نيمي حممد االستاذ .5

 الفرصة انوفر  الذان ،الشرقية المبونج ايجمارينغ البوىان  احلديثة ادلدينةادلعهد 

 .الرسالة العلمية ىذه إعداد يف الباحثة تاجهاحت اليت البيانات جلمع والراحة

والتعليم باجلامعة االسالمية  بيةالرت  كلية يف والعاملون ادلوظفون والسيدة السيد .6

 .المبونج إنتان رادين احلكومية

 ادلساعدة قدموا الذين العربية اللغة تعليم قسمل 2114 عام معاصر يف زمالء .7

 .العلمية الرسالة ىذه استكمال يف والدعم

 أو مباشر بشكل سواء الرسالة العلمية ىذه إعداد يف ساعدوا اليت األطراف جلميع .8

 .مباشر غري
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 وبعيدا واألخطاء القصور أوجو من العديد ىناك زالت ال اأهن الباحثة دركت اإعدادى يف
 فإن ولذلك،. الباحثة تلكهامت اليت واخلربة ادلعرفة حمدودية بسبب والكمال، احلقيقة عن

 .الرسالة العلمية ىذه كتابة الستكمال واالقرتاحات اتداالنق  تأمل الباحثة
 ادلقدمة والتوجيهات ادلساعدة مقابل يف والتوجيو الرمحة يعطي وتعاىل سبحانو اهللعسى 

 .الرسالة العلمية ىذه إعداد من االنتهاء يف الباحثة إىل
 والقراء، للباحثة مفيدة تكون أن أملت ،الرسالة العلمية اليت كتبتها الباحثة وىكذا

 .يا رب العادلني امني. جدير برد الرد وتعاىل سبحانو اهلل عسى ومشاركتهم دلساعدهتم
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ةباحث  

 
 

رتيف دينا اتيكى  
1411121177 



 س
 

 قائمة الجدوال
 

 نيالقيمة اليومية للتعليم القراءة لدى طالبات الصف الرابع لإلبنة بكلية املعليم 1اجلدول 
اين البوهان مارينغجاي المبونج الشرقية السنة ترياكاملعهد املدينة احلديث  يف  االسالمية
 7  ..................................................... 8118/8119الدراسية 

 
المبونج  البوهان مارينغجاي قرياطاينبيانات طالبات يف املعهد املدينة احلديثة  8اجلدول 

 71  ......................................... 8118/8119الشرقية السنة الدراسية 
 

ختطيط التعليم مكونات املنهج القراءة لدى طالبات الصف الرابع لإلبنة بكلية  3اجلدول 
مارينغجاي المبونج الشرقيةاين البوهان ترياكاملعهد املدينة احلديث  يف  االسالمية علمنيامل
 ............................................................................  76 

 
لإلبنة  ختطيط التعليم مكونات مادة تعليم القراءة لدى طالبات الصف الرابع 4اجلدول 

  اين البوهان مارينغجاي المبونج الشرقيةترياك املعهد املدينة احلديثيف بكلية املعلمني 
 ............................................................................  77 

 
طالبات الصف الرابع لإلبنة  ختطيط التعليم مكونات طريقة التعليم القراءة لدى 5اجلدول ذ

   .الشرقية   بكلية املعلمني باملعهد املدينة احلديثة قرياطاين البوهان مارينغجاي المبونج
 ............................................................................  78 

 



 ع
 

 ختطيط التعليم مكونات الوسائل التعليمية القراءة لدى طالبات الصف الرابع 6اجلدول 
     البوهان مارينغجاي المبونجاين ترياكاملعهد املدينة احلديث  يف لإلبنة بكلية املعلمني 

 79  ...................................................................... الشرقية
 

لإلبنة ختطيط التعليم مكونات تقييم التعليم القراءة لدى طالبات الصف الرابع  7اجلدول 
  اين البوهان مارينغجاي المبونج الشرقيةترياكاملعهد املدينة احلديث  يف بكلية املعلمني 

 .........................................................................81  
تنفيذ التعليم مكونات مواقف املعلم يف عملية تعليم وتعّلم القراءة يف الصف  8اجلدول 

  .. المبونج الشرقية البوهان مارينغجاي اينترياك املعهد املدينة احلديثيف الرابع لإلبنة 
 ............................................................................  84 

 
باملعهد تنفيذ التعليم مكونات إتقان املواد التعليمية القراءة يف الصف الرابع لإلبنة  9اجلدول 

 85  ...................... المبونج الشرقية البوهان مارينغجاي اينترياك املدينة احلديث
املعهد يف تنفيذ التعليم مكونات عملية تعليم القراءة يف الصف الرابع لإلبنة  11اجلدول 

 86  ...................... المبونج الشرقية البوهان مارينغجاي اينترياك املدينة احلديث
 

املعهد يف تنفيذ التعليم مكونات طريقة تعليم القراءة يف الصف الرابع لإلبنة  11اجلدول 
 87  ...................... المبونج الشرقية البوهان مارينغجاي اينترياك املدينة احلديث

 
تنفيذ التعليم مكونات قدرة يف استخدام الوسائل التعليمية للقراءة يف الصف  18اجلدول 

  .. المبونج الشرقية البوهان مارينغجاي اينترياك املعهد املدينة احلديثيف الرابع لإلبنة 
 ............................................................................  88 



 ف
 

 
املعهد يف بنة بكلية املعلمني تقييم تعليم القراءة لدى طالبات الصف الرابع أ لإل 13اجلدول 

 98  ....................... املدينة احلديثة قرياطاين البوهان مارينغجاي المبونج الشرقية
 

املعهد يف قيمة مهارة القراءة لدى طالبات الصف الرابع لإلبنة بكلية املعلمني  14اجلدول 
  .. جانب علم االصوات المبونج الشرقية البوهان مارينغجاي اينترياك املدينة احلديث

 ............................................................................  93 
املعهد يف قيمة مهارة القراءة لدى طالبات الصف الرابع لإلبنة بكلية املعلمني  15اجلدول 

 94  ........جانب الرتكيب المبونج الشرقية البوهان مارينغجاي اينترياك املدينة احلديث
 

املعهد يف قيمة مهارة القراءة لدى طالبات الصف الرابع لإلبنة بكلية املعلمني  16اجلدول 
 95  ....... جانب املفردات المبونج الشرقية البوهان مارينغجاي اينترياك احلديثاملدينة 

 
املعهد يف قيمة مهارة القراءة لدى طالبات الصف الرابع أ لإلبنة بكلية املعلمني  17اجلدول 

  جانب السرعة والطالقة المبونج الشرقية البوهان مارينغجاي اينترياك املدينة احلديث
 ............................................................................  96 

 



 ك
  

   محتويات البحث
 أ  ............................................................... صفحة الغالف
 ب  .............................................................. صفحة ادلوضوع

 ج  ..................................................................... خص لم
 د  ....................................................................... موافقة
 ه  ........................................................................شعار
 و  ....................................................................... إهداء

 ز  ................................................................. باحثةترمجة ال
 ح  ......................................................... التقديرشكر و كلمة ال

 ك  .............................................................. حمتويات البحث
 ع  ................................................................ قائمة اجلدوال

 ةمالباب االول: مقد  
 1  ....................................................... خلفية البحث. أ
 10  ...................................................... حتديد ادلشكلة. ب

 11  ...................................................... مشكلة البحثج.  
 11  ....................................................... البحث هدفد.    

 11  .......................................................... البحث فوائده. 
 نظريإطار الباب الثاني: 

  13  ....................................................... التعليم مفهوم . أ
 13  ...................................................... تعريف التعليم .1

 13  ......................................................... التعّلم .أ 



 ل
  

 14  ...................................................... التدريس  .ب 
  16  ..................................................... التعليم ختطيط .2
 20  ...................................................... تنفيذ التعليم  .3
 21  ...................................................... تقييم التعليم  .4
 22  ..................................................... أهداف التعليم .5
 24  ..................................................... مبادئ التعليم  .6

 26  ................................................................القراءةب.       
 26  ..................................................... القراءة تعريف. 1
 28  ...................................... (القراءة) ادلطالعة تعليم أهداف. 2
 32  ................................................... القراءة مؤشرات. 3
 41  ................................................ تعليم القراءة طريقة. 4
 47  ............................................. للقراءة التعليمية وسائل. 5
  52  ............................................... تعليم القراءة تقنيات. 6
  53  .............................................. مهارة القراءة مؤشرات. 7

 الباب الثالث: طريقة البحث

 56    ........................................................... البحث عنو  .أ 
 57  ............................................. مصدر البيانات االولية .1
 57  ............................................. مصدر البيانات الثانوية .2

  60  .................................................... طريقة محع البيانات .ب 
  60  .................................................... ادلالحظة طريقة .1
 60  ...................................................... طريقة ادلقابلة .2



 م
  

 62  ...................................................... طريقة التوثيق .3
 62  ................................................... طريقة حتليل البيانات .ج 

 63  ................................................... ختفيض البيانات .1
 63  ..................................................... عرض البينات .2
 64  .................................................... رسم االستنتاج .3
 64  ................................................ التحقق من البيانات .4

 65  .................................................  اختبار صحة البيانات .د 

 و المناقشة نتائج البحثالباب الرابع: 

  67  ...................................... للمعهد ادلدينة احلديثنظارة العامة . أ
 67  ..................................................... ادلوقع احلغرايف. ۱
 67    ................................ للمعهد ادلدينة احلديث تأسيس تاريخ .2
 68  ................................ والرسالة للمعهد ادلدينة احلديث الرؤية .3

 68  ............................................................ رؤيةال أ.
 68  ......................................................... رسالةال ب.

 69  ................................. احلديثادلعهد ادلدينة يف  ادلعلم حالة .4
 69  .................................................... الطالبات حالة .5
 55  .................................................. اذليكال التنظيمي .6
 56  ......................................................... البحث نتائجب. 
علم ن يف لدى طالبات الصف الرابع لإلبنة بكلية ادل التخطيط للتعليم القراءة. 1    

 73  ......... اين البوهان مارينغجاي المبونج الشرقيةادلعهد ادلدينة احلديث كريات



 ن
  

لإلبنة بكلية ادلعلم ن يف ادلعهد لدى طالبات الصف الرابع  تنفيذ تعليم القراءة. 2     
  88  ............... اين البوهان مارينغجاي المبونج الشرقيةادلدينة احلديث كريات

لإلبنة بكلية ادلعلم ن يف ادلعهد لدى طالبات الصف الرابع  تعليم القراءة تقييم. 3     
 89  ............... الشرقيةاين البوهان مارينغجاي المبونج ادلدينة احلديث كريات

 98  .........................................................البيانات حتليل. ج

 استنتاجات واقتراحات وخاتمة: الباب الخامس

 110  ..................................................... االستنتاجات .أ 
  112  ...................................................... االقرتاحات .ب 
 113  ........................................................... اخلادتة .ج 

 المراجع 
 قالمالح

 



1 

 

 لاألو   الباب

 مةمقد  

 البحث خلفية . أ

 سيصبح. (interrelated habits) ادلًتابطة العادات من سلسلة أهنا عموما اللغة

 .مرات عدة يتكرر عندما عادة الفعل
 اليت العربية، وخاصة اللغة، نناقش احلالة، ىذه يف 1

 لذلك. والعلوم للمجتمع االجتماعي التطور مع تتماشى واليت العامل، لغات من واحدة تعد

 تطوير ميكن حبيث خاصة زلفزات توفري لنا بالنسبة ادلهم من العربية اللغة لًتقية حيث من

 .ألفضلا اللغوية ادلهارات

 ذات واللغة اآلخرين، مع للتفاعل البشر يستخدمها اتصال أداة ىي العربية اللغة

 العرق أو قابيلةال عن النظر بغض شخص أي قبل من استخدامها ميكن حبيث عادلية طبيعة

 ألن عادلًيا أيًضا عليو يطلق ذلك، إىل باإلضافة. والقارات الدول بني االجتماعي، الوضع أو

 .وادلتحركة الساكنة احلروف من يتكون لغوي صوت هبا اللغة
2 

                                                             
1
 Muljanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing Sebuah Tinjauan Dari Metodologi, (Jakarta: 

Bulan Bintang, t, th), h. 46. 
2
 Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta, Rineka Cipta, 2014), h. 52. 
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 التمارين ببعض القيام علينا جيب بالطبع العربية، اللغة إتقان من نتمكن لكي

 ميكن حبيث العربية، اللغة باستخدام والقراءة كالموال واالستماع الكتابة شلارسة مثل اخلاصة

 .وصحيحجيد  بشكل العربية اللغة تعلم على قادرين الطلبة جيعل أن للتدريب

 اليت التواصل لغة ألهنا أوالً،. لسببني العربية أسباب تعليم اللغة Abdul Mu’in وفقا

 تتطلب اليت الدين لغة ألهنا ثانياً،. اللغة تلك مستخدمي مع التواصل أردنا إذا تعلمها جيب

 مكتوب ادلقدسة الكتاب ألن ،عبادة كمال أجل من األقل على يتعلموىا أن أتباعها من

 .بالعربية
3 

 أنشطة تعد مل حيث للغاية، حيوي أمر طلبةلل ميالتعل أمهية احلاضر، الوقت يف

 أن طلبةلل ميكن كيف ولكن للتدريس، مستلمة كأشياء سليب وضع يف الطلبة تضع مالتعل  

 يزال ال اليت العربية اللغة جودة لًتقية كيفية. قدراهتم استخدام على وقادرين نشطني يكونوا

 حلوالً  ويقدمون العربية اللغة خرباء يفكر حبيث حتٍد، ىذا. صعبة لغة يعتربوهنا الطلبة بعض

 .الصحيحة يةعليمالت طريقة أو كيفية حول بديلة

 ادلكونات إىل باإلضافة العربية، اللغة تعليم يف دراستها جيب مكونة ىي طريقةال

. األىداف حتقيق فعالية أكثر طريقة أفضل ألن. التدريس برنامج صلاح حتدد اليت األخرى
                                                             

3
 Abdul Mu’in, Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia (telaah terhadap 

Fonetik dan Morfologi), (jakarta :Pustaka Al husna Baru, 2004), hlm. VII. 
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 من كثري يف تقييمها يتم اليت اللغة تعليم برنامج فشل أو صلاح Muljito Sumardi ل وفقا

 .ادلستخدمة طريقةال حيث من األحيان
 ووفقاً . التدريس برنامج يف مهمة مكانة اذل طريقةال 4

Syaiful Bahri Djamarah و Aswan Zain، حتفيزية أداة ىو التدريس يفالطريقة  موقف فإن 

 .األىداف لتحقيق وكأداة تدريس،ال كاسًتاتيجية جوىرية،
5

 

 وادلواد، األىداف،: مثل عناصر عدة عن عملية التعليم فصل ميكن ال الواقع، يف

 عملية يف تلبيتها جيب اليت الرئيسية ادلكونات ىي العناصر ىذه. ميالتعل وتقييم ،والطرق

 وكذلك بتعليم . األربعة العوامل ىذه إىل االىتمام ادلعلم على جيب لذلك. موالتعل   التعليم

 أن ادلؤكد من اللغة، ميتعل طرق من العديد بني من. العناصر ىذه إغفال عدم جيب القراءة

 وما تدعم اليت العوامل من العديد ىناك ذلك إىل باإلضافة. هبم خاصة وعيوب مزايا لديهم

 ال الذين ادلعلمني أيدي يف جيدة طريقة ستفشل ،ادلعلم مثل. معينة طريقة استخدام مت إذا

 ىي مالءمة أقل تعترب اليت ةقيالطر  فإن وبالعكس،. صحيح بشكل استخدامها يستطيعون

 وادلواقف، ،الطلبة العوامل فإن وبادلثل،. استخدامها على القادرين ادلعلمني أيدي يف ناجح

                                                             
4
 Muljanto Sumardi, Pembelajaran Bahasa Asing sebuah Tinjauan dari segi Metodologi, 

(Jakarta:Bulan Bintang, 1974, hlm. 102. 
5
 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar,  (Jakarta:Rineka  Cipta 

edisi refisi, 2006), hlm. 72. 
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 ميتعل يف طريقة استخدام يتم كان إذا فيما للغاية مفيدة ستكون ادلتاحة وادلرافق والظروف،

 .القراءة تعليم يف سيما ال ، ال أم اللغة

يقوم اءة، أي للقرولية ألء اعطاإ طريقعن ع لموضو اميدبتقطريقة تعليم القراءة 

. وتركز ىذه ادلهارة على التمارين الطلبة يتبعثم اءة، لقرت اموضوعااءة اًل بقرأولمعلم ا

بطالقة، والتناغم  كلمالتالفموية أو الكالم مع الفم، وتدريب الفم ليكون قادرا على 

 والعفوية.

 و الًتمجةو  عربيةال نصوصال قراءة على قادر( membaca) القراءة ميتعل ىدف إن

 .وسالسة جيد بشكل فهمها على
6 

 اليت اإلسالمية وادلدارس ادلعاىد من العديد ىناك العربية، اللغة ميتعل توجو إىل

 من أي. جونتور السالم دار ديثةاحل معهد أشهرىا من واحدة. اإللزامية اللغة قواعد طبقت

 أنشطة يف العربية اللغة استخدام جييدون الذين طلبةب يشتهر ادلشهورين األساتذة ىؤالء

 من الحقاً  ىذا تبين مت وقد. ادلعهد منطقة يف اليومية حياهتم ويف هبم اخلاصة والتعلم التعليم

 .ادلدينة معهد وىي ،الشرقية المبونج يف ادلعهد أحد قبل

                                                             
6
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN-Maliki Press, 

2011), hlm. 192. 
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 يف ادلوجودة احلديثة اإلسالمية الداخلية ادلدارس من واحدة ىي نفسها معهد ادلدينة

 يف ىذا ادلعهد تأسيس مت. الشرقية المبونج مارينغجاي قرياطاين قرية تيمور، لينتاس شارع

االستاذ احلاج كورنيا رجل اهلل يرمحو، االستاذ  قبل من تأسيسو مت والذي ،1985 عام

 دارمعهد احلديثة  من اخلرجيني الدكتورندوس احلاج زلمد ميني واالستاذ أجوس شهريال

 .بنورجو يفجونتور  السالم

 تؤكد ادلدرسة ىذه ،مسلمون طلبتها من يعمجاليت  ةتدريس مؤسسة ىي معهد ادلدينة

 مزايا لديهم يكون حبيث جيد، بشكل العربية اللغة ميتعل على قادرين يكونوا أن طلبةلل

 القراءة ميتعلب العربية اللغة ميتعل يتضمن. األخرى العامة ادلدارس طلبة ميلكهاالذي ال 

 على ،معهد ادلدينة من ادلتخرجني الطلبة يتمكن حىت بالعربية، كالموال والكتابة واالستماع

 .بالعربية تكلموال العربية وكتابة قراءة من األقل
7 

 عتزمت م،يالتعل خطوات مع معهد ادلدينة يف القراة تعليم حول النقاش مغادرة من بعد

 .القراءة تعليمعملية  حول التحديد وجو على ثالبح من مزيد إجراء الباحثة

 الباحثة بو تقام الذي األويل ادلسح مغادرًا ،البحث وموقع ائنك معهد ادلدينة تقرير

 مارينغجاي قرياطاين قرية يف معهد ادلدينة طلبة لدى القراءة ميتعل حول الباحثة وفضول
                                                             

7
Fakhru Rozi, Guru Al-qiraah Kelas IV A Putri KMI Pondok Modern Madinah,  

Wawancara,Tanggal. 9 April 2018. 
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 teori) نظرية الفروعيةال بنظام العربية اللغة تعليم تلتزم يف معهد ادلدينة. الشرقية المبونج

terpisah)، نشطة كالمها. القدرة على الًتكيز إىل عام بشكل تدريسها يف هتدف واليت 

 النظرية الفروعية. نظام أو Sparated System استخدام مت اذلدف، ىذا لتحقيق. وسلبية

يف  االساتذة واالستاذات حالة بأن تفيد بيانات أو معلومات على احلصول مت 

 ولكن العربية، اللغة وأتقنوا من ادلعاىد التعليمية اخللفية أغلبية منهم ذلم معهد ادلدينة

 ادلعهد يف الطلبة كان أخرى ناحية من ولكن زلدودة، تزال ال كانت ميالتعل طريقةب معرفتهم

 اللغة ميتعل من ذلدفا ألن الصف يف ميالتعل أو التواصل يف العربية اللغة يف كفاءة أكثر

 بارعني يكونوا وأن جيد بشكل العربية اللغة استخدام من الطلبة يتمكن أن ىو ىناك العربية

 يف طلبةلل اللغوية األنشطة أن بادلدرسة احمليط اجملتمع يرى كما. العربية النصوص قراءة يف

 .األخرى التعليمية للمؤسسات كمثال استخدامها وميكن للغاية جيدة ادلعهد
8 

أ بكلية ادلعلمني  الرابع الصف ىو البحث إجراء يف ةالباحث أخذهست الذي الصف

 الشرقية السنة الدراسية المبونج مارينغجاي البوىان قرياطاين ادلعهد ادلدينة احلديثة

 ،الباحثة بو تقام الذي ادلسح قبل إىل استناداً . طالًبا 19 رلموعها يبلغ ،2018/2019

 :التايل النحو على ةاءر للق هنميلتعل نتائج يظهرون الذين الطلبة من العديد ىناك
                                                             
 

8
 Hasil Wawancara dengan pengurus KMI (kuliyatul Mu’aliminal Islamiyah) ( Lampung 

Timur: Pondok  Modern Madinah Karya Tani(, tgl 10 April, 2018. 
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 1الجدول 

معهد بكلية المعليمن في ال لإلبنةلدى طالبات الصف الرابع القراءة  للتعليم اليومية القيمة

  2018/2019 الشرقية السنة الدراسية المبونج مارينغجاي البوهان انيالمدينة الحديث كريات

 البيان القيمة اسماء الطلبة رقم

1 Afifaturrohmah Wafiyah 87 جيد جدا 

2 Agustina Dyana Putri 85 جيد 

3 Aliya Nuswah 65 كايف 

4 Ayu Safitri 74 جيد 

5 Azizah Putri Salwa 86 جيد جدا 

7 Elsa Syafira 60 كايف 

8 Fitria 88 جيد جدا 

9 Galuh Elisa 78 جيد 

10 Khanza Sintia R 75 جيد 

11 Kharisma Muhaimin 89 جيد جدا 

12 Linda Setiawati 60 كايف 

13 Lu’lu’ul Faizah 58 كايف 

14 Nur  Tsania Dewi 53 نقيص 

15 Nurul Riah Safitri 79 جيد 

16 Siti Dzulaikha 84 جيد 

17 Teti Desta 76 جيد 
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18 Umahatul Husna 88 جيد جدا 

19 Puja Kusuma Ningrum 90 جيد جدا 

بكلية ادلعليمن يف  لإلبنةلدى طالبات الصف الرابع القراءة  للتعليم اليومية القيمة :ادلصدر

 2018/2019 الشرقية السنة الدراسية المبونج مارينغجاي البوىان اينادلعهد ادلدينة احلديث كريات

 :يلي كما ىو القراءة ميللتعل ادلعلم تقييم مقياس

 جًدا جيد=  86-100

 جيد=  71-85

 كايف=  56-70

 نقيص=  41-55

 نقيص جدا=  40>
 6ىن  100-86 حصلن عل القيمة اليتال الطلبة أن االستنتاج ميكن اجلدول، من

 مع طلبة 8 إىل يصل ما 85-71 حصلن عل القيمة الاليت جدا، جيد من مسند مع طلبة

. يفاكمسند   مع طلبة 5 إىل يصل ما 70-56 حصلن عل القيمة الاليت و جيد من مسند

بكلية ادلعليمن  لإلبنةلدى طالبات الصف الرابع القراءة  ميتعل أن القول ميكن وبالتايل
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 جدا جيد ادلتوسط يف الشرقية المبونج مارينغجاي البوىان قرياطاين ادلعهد ادلدينة احلديثةب

 .وجيد

 يف سواء حبث، أوالً  ىناك كان أعاله، ادلذكورة ادلشكلة اختيار ةالباحث قررت أن قبل

 نفس ليس ولكن احلالة، ىذه يف الباحثة مناقشة مع تتماشى رساالة علمية أو رلالت شكل

 .تقًتب ولكن الشيء

بادلدرسة الثانوية االسالمية  القراءة ميالتعل اسًتاتيجية تناقش اليت العلمية الرسالة يف

 واليت ،بورواكرتوجيلوصلأك بنيوماس باجلامعة االسالمية احلكومية  2ادلعارف هنضة العلماء 

 القراءة اسًتاتيجية تطبيق كيفية حول ،بادلدرسة الثانوية االسالمية ميالتعل اسًتاتيجية ناقشت

 .ادلدرسة يف
 فعالية تناقش واليت ، frenida fransiskaمن قبل لسان العرب  العربية اجمللة يف 9

 العلوم يف عشر احلادي الفصل طلبة لدى العربية اللغة على مهارة القراءة القراءة طريقة

 واليت ،احلكومية سيمارانج اإلسالمية اجلامعةا ،بادلدرسة العالية االسالمية دمياك االجتماعية

 باستخدام منهم واحد ،بادلدرسة العالية االسالمية دمياك القراءة مهارة رقيةت كيفية تناقش

 reading طريقة فعالية مدى ىي ىذا البحث يف ادلشكلة كانت ، reading guideطريقة 

                                                             
9
 Mugi Setianingsih,pada skripsi: Strategi Pembelajaran Qira’ah di Mts Ma’arif  Cilongok 

kabupatem Banyumas, STAIN Purwokerto, jurusan pendidikan Bahasa Arab, 2014.  
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guide بادلدرسة  االجتماعية العلوم يف عشر احلادي الفصل طلبة لدى القراءة على مهارة

 العالية االسالمية دمياك.
10 

ركزت  أعاله، الفقرة يف اوصفه مت عما سلتلًفا الباحثة بو تقام الذي البحث كان

ادلعهد بكلية ادلعليمن ب لإلبنةلدى طالبات الصف الرابع القراءة  ميتعل على ىنا  ثةالباح

 ىذا يكون أن ادلتوقع من. الشرقية المبونج مارينغجاي البوىان قرياطاين ادلدينة احلديثة

 .العربية اللغة تعليم رلال يف خاصة ميالتعل لتطوير جيدة بداية البحث

القراءة  ميتعل حول للبحث الباحثة تأذلم فقد أعاله، ادلذكور الوصف إىل واستناداً 

 البوىان قرياطاين ادلعهد ادلدينة احلديثةبكلية ادلعليمن ب لإلبنة طالبات الصف الرابع ألدى 

 .القراءة ميتعل يف وخاصة ،الشرقية المبونج مارينغجاي
 

 تحديد المشكلة . ب

 تعليم  على الًتكيز إىل ةالباحث سعىت أعاله، ادلذكورة البحث خلفية إىل واستناداً 

 مارينغجاي البوىان ايناحلديث كرياتدلعهد ادلدينة يف ا وطريقة التعليم اليت قد طبقت

 .2018/2019 الدراسية السنة الشرقية المبونج
 

                                                             
10

 Fredina Fransiska, pada journal Lisanul Arab: Efektifitas Metode Reading Guide Terhadap 

Keterampilan Membaca Bahasa Arab Siswa Kelas XI IPS MAN Demak, UNNES, Fakultas Bahasa dan 

Seni, jurusan Bahasa Asing, 2015. 
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 ج. مشكلة البحث

 :ىي الرئيسية ادلشكلة فإن أعاله، ادلشكلة وحتديد البحث خلفية إىل استناداً 

ادلعهد ني يف بكلية ادلعليم لإلبنةلدى طالبات الصف الرابع القراءة  ميتعل كيف

 2018/2019الدراسية  السنة الشرقية المبونج مارينغجاي البوىان اينكريات  ادلدينة احلديثة

 ؟

 البحث فهدد. 

 :إىل ىذا البحث هتدف

ني بكلية ادلعليم لإلبنةلدى طالبات الصف الرابع القراءة  ميتعلعملية  كيفية عرفةدل

الدراسية  السنة الشرقية المبونج مارينغجاي البوىان اينادلدينة احلديث كرياتدلعهد يف ا

2018/2019. 

 البحث فوائده. 

 نظرياً . أ

 حول ادلعرفة زيادة على مسامهة تكون أن ادلتوقع من ،ىذا البحث نتائج من

ادلعهد ادلدينة ني يف بكلية ادلعليم لإلبنةلدى طالبات الصف الرابع القراءة  ميتعلعملية 
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 حىت. القراءة ميتعل يف وخاصة ،الشرقية المبونج مارينغجاي البوىان ايناحلديث كريات

 .معهد ادلدينة طبقتو الذي التعليم نفس تطبق اليت مل خرىاأل للمعاىد إذلام من تتمكن

 عملياً . ب

 يف العلمي ادلرجع إىل األفكار تقدمي يف البحث ىذا يساىم أن ادلأمول ومن

 .التعليم رلال يف العربية اللغة إمكانات لزيادة زلاولة
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 الثاني الباب

 إطار نظري

 ميالتعل مفهوم . أ

 عملية تشَت. التعّلم والتدريس عملية ومها فصلهما، ديكن ال شيئان ىناك م،يالتعل يف

 بينما. ادلعلمُت قبل من ادلقدمة ادلواد دراسة يف ،الطلبة بأنشطة ادلتعلقة األشياء إىل مالتعلّ 

 ىنا وللتعرف. الطلبة إىل ادلوضوع نقل يف بادلعلمُت ادلتعلقة ادلسائل إىل التدريس عملية تشَت

 .ميبالتعل ادلتعلقة األشياء من عدد تضمُت يتم

 ميالتعل تعريف. 1

 متعل  ال. أ

 مالتعلّ  تعريق Sardiman AM شرح ، ذبربة بسبب السلوك يف تغيَت ىو مالتعلّ 

 نفسية عملية أنو على مالتعلّ  تفسَت ديكن ،الواسعة الناحية من: "ةضيق و واسعة بناحية

 زلاولة ىو مالتعلّ  من ادلقصود الضيق، بادلعٌت مث. كاملة شخصية تنمية لتحقيق فيزيائية

 .كاملة شخصيةلتحقيق  العملية من جزء ىي اليت العلوم مادة إلتقان
1 

                                                             
1
Sardiman AM. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta:Rajawali Press, 2011), 

hlm. 20. 
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 عملية ىو مالتعلّ : "وىي ، وآخرون ،A. Tabrani Rusyan ل وفقا مالتعلّ  تعريق

 الفرد لتجربة نتيجة ككل السلوك يف تغيَت على للحصول الفرد يفعل اليت األعمال

 2".البيئة مع التفاعل يف نفسو

 مبالتعلّ  ادلقصود أن االستنتاج ديكن اخلرباء، ىاواشرح اليت الثبلثة ادلعاين بُت من

 تتضمن واليت الفرد، اكتسبها ذبربة من السلوك يف كامل تغيَت على احلصول زلاولة ىو

 .ادلادية ادلعرفة إتقان

 التدريس. ب

 عدة أو واحد لشخص ادلعرفة شكل يف تعاليم إعطاء: "يعٍت التدريس

 .M ذكره ما مع تعريفال ىذا يتماشى 3".وفهمها التعاليم من يتمكنوا حىت أشخاص،

Ngalim Purwanto، ادلهارات أو تدريب القدرات أو ادلعرفة توفَت: "ىو التدريس بأن 

 .لؤلطفال
4 

                                                             
2
A. Tabrani, dkk, Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung:Remaja Karya), 

1989, hlm. 78-79. 
3
Abdul Kadir Munsyi, dkk, Pedoman Mengajar Bimbingan Praktis Untuk Calon Pendidik, 

(Surabaya:Usaha Nasional, 1981), hlm.13. 
4
M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung:Remaja Karya, 2011), 

hlm. 150. 
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 حيتوي وكبلمها نفسها، األساس يف ىي تعريف التدريس حول اآلراء من كل

 :جوىر على

 .ادلعرفة شكل يف تعاليم إعطاء( 1 

 .وادلهارات القدرات تدريب( 4

 .للتدريس كمواضيع األطفال وذكاء مهارات ىو اذلدف( 5

 وموارد وادلعلمُت الطلبة بُت تفاعل عملية ىو ميالتعل أن تفسَت ديكن لذلك

 أن ديكن حبيث ادلعلمُت قبل من ادلقدمة ادلساعدة ىو ميالتعل. مالتعلّ  بيئة يف ميالتعل

 وتشكيل والشخصية، الكفاءة وإتقان ،وادلفهوم ادلعرفة اكتساب عملية ربدث

 الطلبة دلساعدة عملية ىو ميالتعل أخرى، وبعبارة الطلبة لدى وادلعتقدات ادلواقف

 تطبيقها وديكن إنسان حياة طوال ميالتعل عملية ذبربة تتم. جيد بشكل مالتعلّ  على

 .وزمان مكان أي يف

 يعطي التعليم. سلتلفة معاين لو ولكن ،للتدريس شلاثل فهم لديو ميالتعل

 يكون بينما ادلعلم حياضر. فقط ادلعلم عمل أي احلزب، واحد كعامل فقط االنطباع

 التدريس عملية يف الطلبةو  ادلعلمُت بُت التفاعل يزال ال حبيث فقط مستمعُت الطلبة

 .مثايل غَت
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 على للحصول. الطلبةو  ادلعلمُت بُت تفاعبًل  اجليد ميللتعل يكون أن جيب

 ،الطلبةو  ادلعلمُت بُت وجواب سؤال شكل يف تفاعل ىناك يكون حبيث جيد تعليم

 الطلبة اىتمام من تزيد أن ديكن تعلمية وسائل شكل يف تعلمية مساعدة يأخذ فإنو

 ميالتعل مواد تقدمي يف ادلعلمُت تسهل أن وديكن ميالتعل عملية يف وحافزىم ميبالتعل

 .األخرى التوضيحية الرسوم عن فضبل العمل كيفية توضيح وعند
 

 ميالتعل تخطيط. 2

. احملددة األىداف لتحقيق تنفيذىا سيتم اليت اخلطوات ترتيب ىو التخطيط

 لرغبات وفًقا معينة زمنية فًتة غضون يف االحتياجات أساس على التخطيط ترتيب ديكن

 وعلى بسهولة التخطيط يتم أن جيب ذلك، من األىم ذلك، ومع. التخطيط صانع

 .اذلدف
5 

 للقاموس وفقاً . تبنيها اليت الكلمات من ميالتعل زبطيط تعريف فهم ديكن

 أن حُت يف ،(تصميم) عمل خطة طريقة، عملية، ىو التخطيط فإن الكبَت، اإلندونيسي

                                                             
5
 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 

15 
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 .مللتعلّ  حي كائن أو شخصية كونو أو طريقة، أو عملية، ىو ميالتعل
 يعّرف بينما 6

Herbert Simon يف حل إجياد إىل هتدف اليت ادلشكبلت، حل عملية ىو التخطيط أن 

 بشكل األنشطة إلعداد عملية ىو التخطيط أن Bintoro Cokroamijoyo وقال. االختيار

 Hamzah B. Uno شرح بينما. معينة أىداف لتحقيق تنفيذىا سيتم واليت منهجي

 استباقية خبطوات مصحوبة جيد، بشكل تعمل األنشطة جلعل مرضية كطريقة التخطيط

 .ادلقصود اذلدف إىل النشاط يصل حبيث ربدث اليت الفجوة لتقليل سلتلفة

  رللة يف H. M. Jufri Dolong سعادة عنو اقتبس الذي Hamid Darmadi وفقا

 يف يهدف التدريس إلعداد التخطيط أن يشرح" التعليم زبطيط تطوير يف النظر وجهة"

 التخطيط بأنشطة للقيام استعدادا أكثر يكونوا أن على ادلعلمُت تشجيع إىل الواقع

 سواء ،التخطيط بإجراء ملزم فإنو م،يبالتعل ادلعلم فيها يقوم مرة كل يف لذلك،. الناضجة

 .ادلكتوب غَت أو ادلكتوب

 سلتلفة، نظر وجهات من (Instructional Designزبطيط التعليم ) رؤية ديكن

 :وىي

                                                             
6
 Pusat Bahasa DEPDIKNAS, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta : Balai 

Pustaka,2005) 
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 نظريات يستخدم الذي ادلنهجي ميالتعل اعتماد ىو كعملية ميللتعل التخطيط( 3

 .ميالتعل جودة لضمان خصيًصا والتدريس ميالتعل

 وتقييم وتنفيذ اتوتطوير  مواصفات بالتفصيل خيلق كعلم لتدريسا زبطيط( 4

 .بلسًتاتيجياتل ميالتعل ومرافق الوضع وصيانة

 البحوث بنتائج دائما يهتم ادلعرفة من فرع يف كتخصص التدريس زبطيط( 5

 .بلسًتاتيجياتل وتنفيذىا التدريس اسًتاتيجيات حول والنظريات

 عبلقة توفَت خبلل من تطويرىا يتم اليت التدريس فكرة ىو كواقع ميلتعلا زبطيط( 6

 .عملية يف آلخر وقت من تعليمية

 .التعليم لدفع واإلجراءات للمصادر ترتيب ىو كنظام التدريس زبطيط( 7

 اليت التقنيات استخدام على تشجع تعليمية خطة ىو كتكنولوجيا التخطيط( 8

 .البناءة والنظريات ادلعريف السلوك تطور أن ديكن

 اإلعداد خبلل من للمشكلة حل كعملية التخطيط عن التعبَت ديكن لذلك

 .معينة أىداف لتحقيق إصلازه مت دلا ادلنتظم
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 من متنوعة رلموعة يف التخطيط تعريف يتم. للغاية معقد مغزى ذو التخطيط

 يف الشخص على يؤثر اخللفية وما ترى، حيث نظر وجهة على اعتمادا سلتلفة أنواع

 :التايل النحو على صيغت التعريفات ىذه بُت من. التعريف صياغة

 شيء وربديد حساب ىو التخطيط فإن ،Pramudji Atmusudirdjo ل وفقا( أ

 .وكيف نم   جانب نم   معينة، أىداف ربقيق يف سينفذ

 بشكل تنفيذىا يتم أنشطة إعداد عملية سوى ليس األوسع دبعناه التخطيط( ب

 .معينة أىداف لتحقيق منهجي

 سيتم اليت ادلختلفة القرارات لصياغة عملية أنو على التخطيط تفسَت ديكن( ج

 .سلفاً  زلددة أىداف لتحقيق ادلستقبل يف تنفيذىا
7 

 تعاونية، كعملية ميالتعل زبطيط أن االستنتاج ديكن أعبله، الوارد اتالتعريف من

 الطلبةو  ادلعلمون حياول ولكن ،الطلبة األنشطة أو ادلعلمُت أنشطة على فقط يركز ال

 .ربديدىا مت اليت ميالتعل أىداف ربقيق مشًتك بشكل
 

 

 

                                                             
7
Udin Syaefudin Sa’ud, Abin Syamsuddin Makmun, Perencanaan Pendidikan Suatu 

Pendekatan Komprehensif, (Bandung : Remaja RosdaKarya, 2011), hlm. 4 
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 ميالتعل تنفيذ. 3

 التخطيط عن فصلو ديكن ال حبيث م،يالتعل زبطيط تفعيل ىو ميالتعل تنفيذ

 زبطيط كيفية على األمر يعتمد تنفيذىا، خبلل من. إجراؤه مت الذي مالتعلّ  أو للتعليم

 وفق مرتبة عملية ىي ميالتعل عملية تنفيذ إن .الدراسي ادلنهج تفعيل ىو التدريس

 .ادلتوقعة النتائج إىل تنفيذىا يصل حبيث معينة خطوات
8 

 وقيمة تعليمية قيمة لو نشاط ميالتعل تنفيذ فإن Aswan Zain و Syaiful Bahri وفقا

 عن التعليمية القيمة تفاعل ينشأ. الطلبةو  ادلعلمُت بُت ربدث اليت التفاعبلت تلوين تربوية

 تنفيذ بدء قبل صياغتها سبت اليت األىداف بعض ربقيق ضلو ادلوجو ميالتعل تنفيذ طريق

 .ميالتعل
9 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8
Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 

2010), hlm. 136 
9
Syaiful Bahri dan Aswan zain, Strategi belajar Mengajar, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 

hlm.1 
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 ميالتعل تقييم. 4

 يعٍت ما وىو ،(evalution) اإلصلليزية اللغة من يأيت( evaluasi) تقييم فإن للغة، ووفًقا

(penilaian) أو (penaksiran) .حالة لتحديد سلطط نشاط ىو التقييم دلصطلح وفقا بينما 

 .استنتاج على للحصول بادلعيار مقارنة والنتائج األداة باستخدام ما كائن
10 

 أو التخطيط فصل ديكن ال حبيث التدريس أو التعليم من يتجزأ ال جزء التقييم

 .الشامل والتدريس التعليم برنامج عن واالستخدام والتنفيذ اإلعداد
11 

 عملية يف ادلكونات مجيع وكفاءة فعالية معرفة إىل ادلعلم حيتاج م،يالتعل عملية بعد

 .والتواصل التفاعلي ميالتعل. ميالتعل تقييم ادلعلمُت على جيب السبب، ذلذا. ميالتعل

 من ألنو. وفي كبَتة بأمهية ميالتعل يف التقييم وضع أمهية تتعلق احلالة، ىذه يف

 تصميم من بدءًا وذبميعها، تعليمية أنشطة إنشاء من ادلعلم سيتمكن التقييم، خبلل

 ادلكونة العناصر أحد التقييم يعد لذلك،. ميالتعل أنشطة وتنفيذ ميالتعلأنشطة 

 .ميالتعل يف ادلهمة للمكونات
 

                                                             
10

 M. Chabib Thaha, Teknik Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1996), 

hlm.1 
11

 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 

1995), hlm.28 



44 
 

 أهداف التعليم. 5

 م،يالتعل واكتمال األدوات استخدام ةقيوطر  التعليمية، وادلوارد ادلواد مجيع إتقان

 .كمربرلُت الطلبة وتعليم ادلتاح الوقت وإدارة اللغة أساس على الدراسية ادلناىج وتقدمي

 ادلعرفة شكل يف تعاليم إعطاء ىو التدريس فهم مث يتحقق، طموح ىو اذلدف

 من اذلدف فإن لذا. ادلعرفة وتعاليم فهم من يتمكنوا حىت أشخاص، عدة أو لشخص

 اليت العلوم فهم من يتمكنوا حىت ميالتعل تطبيق خبلل من ربقيقو إىل التطلع ىو التعليم

 .تدريسها مت

 من ربقيقها يتعُت اليت األىداف بعض ىناك ،مهمنا التدريس تنفيذ يف بالطبع،

 واسع نطاق على مقسمة التدريس، من اذلدف مث ادلناقشة، من مزيد لتسهيل. ادلعلم قبل

 .واخلاصة العامة األىداف وىي ،جزئُت إىل

 عام بشكل التدريس أىداف( 3

 :ىو للمعلمعام  بشكل التدريس أىداف

 .الطلبة لديو إىل اليت ادلعرفة وتعليم لتوفَت( أ

  .طبلهبم إىل ادلعلمُت يقدمها اليت ادلعارف مجيع ومعرفة امتبلك ديكن حبيث( ب
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 اليت ادلعرفة لنشر أيًضا استعداد على ادلعرفة لديهم الذين الطلبة وايكون حىت( ج

 .منحها مت

 من دلزيد. للمعلم للتدريس العام اذلدف جوىر ىي ادلذكورة، الثبلث النقاط

 .العامة لؤلغراض لؤلنشطة الفهم
12 

 خاص بشكل التدريس أىداف( 4

 ىو درسادل/  للمعلم خاص بشكل التدريس أىداف أن علم،ن أن ديكن

 :شيئُت

 ادلتعة عمل يتم مث ومن نعمة شكل يف ادلتعة أو االمتنان عن( expresi) كبيان( أ

 .الطلبة/  آخرين ألشخاص العلوم تدريس شكل يف وىو ينبغي، كما

 العلمية، بواجباتو يقوم أن خرباء كل من يطلب حيث أخبلقي، كالتزام( ب

 .التدريس طريق عن تنفيذىا يتم واليت العلمية، واجباتو من وواحد
13 

 

 
 

                                                             
12

Abdul Kodir Munsyi, Pedoman Mengajar Bimbingan Praktis Untuk Calon Pendidik, 

(Surabaya:Al Ikhlas, 1981), hlm.26-28. 
13

 Op. Cit.,hlm.38. 
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 ميالتعل مبادئ. 6

. ميالتعل عملية يف األساسي ادلوضوع يصبح اليت احلقيقة ىو ميالتعل مبدأ أساسا

 ادلتفق ادلبادئ تستخدم أن جيب أىدافها، وربقق تنجح أن ديكن ميالتعل عملية أن دبعٌت

 جيد بشكل موالتعلّ  ميبالتعل القيام كيفية عن فكرة. الفلسفي التفكَت خبلل من عليها

 ذ.ادلنشود اذلدف ربقيق ديكن حبيث. وكفء وفعال

 العديد تعليمال مبدأ. أعبله الفرعية ادلناقشة يف إليو ادلشار ميالتعل دببدأ يتعلق فيما

 :يلي ما آرائهم يستخدمون الذين اخلرباء من

 pendekatan dalam proses " كتابو يف ، وآخرون ،A. Tabrani ل وفقا

pembelajaran "وىي أنواع، ستة ىو ميالتعل ادئمب أن على تنص: 

 دراكاإل( أ

 الدافع( ب

 األنشطة( ج

 والتكامل االرتباط( د

 البيئة( ه
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 .التعاون( و
14 

 :وىي م،يالتعل مبادئ من أنواع عشر ىناك ،Slameto ل ووفقا

 االىتمام( أ

 األنشطة( ب

 دراكاإل( ج

 ظاىرةادل( د

 التكرار( ه

 الًتكيز ارتباط( و

 االجتماعية التنشئة( ز

 التفرد( ح

 .التقييم( ط
15 

 

                                                             
14

A. Tabrani, dkk, Op. Cit., hlm.90-155 
15

Slameto, Proses Belajar Mengajar Dalam Sistem Kridit Semester SKS, (Jakarta : Bumi 

Aksara, 1991), hlm.86-89 
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 مع ادلبادئ تعترب. أنواع عدة من يتكون ميالتعل ادئمب أن االستنتاج ديكن وبالتايل

 اىتمام على احلصول إىل ربتاج وكلها ومتداعمة، مًتابطة ميالتعل عملية يف البعض بعضها

 .التدريس شلارسة يف معلم من خاص
 

 القراءة تعليم ب.

 القراءة تعليم تعريف. 1

 على القدرة ىي( Keterampilan membaca  /reading skill) القراءة مهارة

 يف ىضمها أو حفظها طريق عن وفهمها( مكتوبة رموز) كتابية زلتويات على التعرف

 الذي النص خبلل من وادلؤلف القارئ بُت التواصل عملية ىو جوىر قراءةال. القلب

 .ادلكتوبة واللغة احملكية اللغة بُت ادلعرفية عبلقة ىناك مباشرة مث كتبو،
16 

 ادلوضوع تقدمي ىي (Keterampilan membaca  /reading skill) القراءة مهارة

 ويتبع مث القراءة، موضوعات أوالً  يقرأ ادلعلم أن أي القراءة، أولويات ربديد خبلل من

 ليكون الفم وتدريب الفم، مع الكبلم أو الفموية التمارين على ادلهارة ىذه وتركز. الطلبة

 ذ.والعفوية والتناغم بطبلقة، التحدث على قادرا

                                                             
16

 Asep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), hlm. 143. 



49 
 

 Keterampilan membaca  /reading) القراءة من مهارة التعليمي اذلدف إن

skill)  صحيحو  جيد بشكل فهمها وعلى الًتمجةو  عربية نصوص قراءة على اقادر. 
17 

 ادلهارات من واحدة ىي القراءة أن أوضح كتابو، يف Bisri Mustafa وحبسب

 ىي بل الكلمات، أو احلروف صوت رلرد وليس وبسيطة، سهلة ليست اليت اللغوية

 أشكال مجيع يشمل نشاط ىي القراءة. سلتلفة وفكر عقل أعمال على تنطوي مهارة

 األشخاص على جيب األحيان، بعض يف لذا،. للمشاكل حل عن والبحث التفكَت

 للتفكَت قراءهتا سبت مجلتُت أو مجلة يكررون أو للحظة يتوقفوا أن النص يقرأون الذين

 .بالقراءة ادلقصود وفهم
 ذ18

 النصوص خبلل من ؤلفوادل القراء بُت اتصال عملية ىي القراءة مهارة فإن لذا،

 .ادلكتوبة واللغة احملكية اللغة بُت إدراكية عبلقة ىناك مباشرة مث. ادلكتوبة
19

 

 

 

 

 

                                                             
17

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

2011), hlm. 192. 
18

 Bisri Mustafa, dan Abdul Hamid, Metode &Strategi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: 

UIN-Malang Press, 2012), hlm. 99. 

 19 Burhan Musyafak,  skripsi, Pembelajaran Maharah Al-qiraah Dengan Sistem Sorongan Di 

Pondok Pesantren Al-Fitroh Jejeran Wonokromo Pleret Bantul, UIN Sunan Kali Jaga YOGY, 

Pendidikan Bahasa Arab, 2015. Hal, 11. 
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 (القراءة) المطالعة ميتعل أهداف. 2

 أنشطة مع وبادلثل. باألىداف مصحوبا تنفيذه يتم الذي النشاط يكون أن جيب

 القراءة من اذلدف سيحدد. بذلك القيام قبل ىدف القراء لدى يكون أن جيب القراءة،

 .القارئ عليها سيحصل اليت والنتائج االذباه

 على األىداف ىذه ربديد يعتمد. األىداف من متنوعة رلموعة لديو قارئ كل

 :الرأي على بناء. منها لكل الفردية االحتياجات

 ادلوقف ىذا يف ،بحثلل مقدمة فقط ىم القراء. الدراسة أو البحث هبدف القراءة( أ

 .البحث دبوضوع ادلتعلقة النصوص يقرأ القارئ فقط

 بعناية يقرأ القارئ احلالة، ىذه يف. استنتاج أو ملخص عمل هبدف القراءة( ب

 .القراءة من الرئيسية األفكار جيد حبيث وعميقة

 على. لآلخرين يسمع أن أحيانا يقرأ ما شخص. إعبلن إعطاء هبدف القراءة( ج

 .والتلفزيون اإلذاعة زلطات تفعلو ما غرار

 يقرأ احلالة ىذه يف. متحانلبل استعداًدا أحيانًا الشخص يقرأ. بلمتحانل القراءة( د

 متكرر بشكل ذلك يفعل أحيانًا الواقع، يف. الكامل والًتكيز ،البحثيو  فائقة، بعناية

 .أمكن إن حفظها أو القراءة مادة إتقان لتحسُت
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 الشخص يقرأ ال احلالة، ىذه يف. الًتفيو عن تبحث أو منعش، هبدف القراءة( ه

 وفًقا معينة صفحات حىت أو معينة ألسباب اختياره يتم بل بالكامل، النص زلتويات

 .لذوقو

 .القرآن قراءة مثلللعبادة  عمداً  أحد يقرأ ما أحيانًا. العبادة ذلدف قرألا( و
20 

 بشكل تعليم القراءة أىداف بعض أوضح كما كتابو، يف Syaiful Mustofa وفقا

 :وىي القراءة، مهارة ميتعل من العام اذلدف. وخاص عام

 اللغة كتابة على التعرف( أ

 أجنبية مفردات واستخدام فهم( ب

  وضمنًيا صراحةً  ادلوضحة ادلعلومات فهم( ج

 ادلفاىيمي ادلعٌت فهم( د

 جلملة التواصلية القيمة فهم( ه

 الفقرة بُتو  اجلمل بُت العبلقات فهم( و

 القراءة تفسَت( ز

 اخلطاب يف اذلامة ادلعلومات ربديد( ح
                                                             

20
 Muhammad Ali Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Basan 

Publishing, 2010), hlm. 112. 
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 الداعمة واألفكار الرئيسية األفكار بُت التمييز( ط

 .تلخيصها جيب مهمة أشياء ربديد( ي

 إىل( keterampilan membaca) القراءة مهارة ميتعل من احملدد اذلدف وينقسم

 .وادلتقّدم ادلتوسط ادلبتدئي وىي اللغة، من مستويات ثبلثة

 المبتدئي مستوىال( 1

 (simbol-simbol bahasa) الرموز على التعرف( أ

  واجلمل الكلمات على التعرف( ب

  األساسية الرئيسية والكلمات األفكار عن البحث( ج

 .القصَتة القراءة زلتويات قراءة إعادة( د

 المتوسط المستوى( 2

  الداعمة واألفكار الرئيسية األفكار إجياد( أ

 .القراءة من سلتلفة أنواع سرد إعادة( ب

 متقدمالمستوى ال( 3

  الداعمة واألفكار الرئيسية األفكار إجياد( أ
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  القراءة زلتويات تفسَت( ب

  القراءة جوىر جعل( ج

 .القراءة زلتوى من سلتلفة أنواع سرد إعادة( د
21 

 التعرف ىي عام، بشكل ،(القراءة) التعليمية األىداف أن االستنتاج ديكن لذا

 بُت اجلمل يف ادلعٌت فهم وأيضا الكتابة، معٌت أيضا تفهم اليت ادلكتوبة النصوص على

 وجو على. تلخيصها جيب مهمة أشياء ربدد أن وديكن ،الفقرة بُت وحىت اجلمل

. وادلتقدم وادلتوسط ادلبتدئي وىي للغة، مستويات عدة ىناك أن استنتج اخلصوص،

 إعادة وديكنو اجلمل على يتعرف مث اللغة رموز أو الرموز على ادلبتدئي مستوى يتعرف

 للقراءة الرئيسية األفكار على العثور ىو ادلتوسط ادلستوى. القصَتة القراءة زلتويات قراءة

 قراءة النص زلتويات لتفسَت ادلتقدم حُت يف. القراءة زلتوى من سلتلفة أنواع على وتعرف

 .القراءة وأنواع زلتويات سرد إعادة مث ملخص وتقدمي

 

 

 

                                                             
21

 Syaiful Mustofa, Op.Cit. hlm. 163-164. 
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  القراءة مؤشرات. 3

 مؤشرات من سلتلفة أنواع ظهور إىل القراءة يف متنوعة أىداف وجود أدى وقد

 ،اجلهرية والقراءة ،الصامتة قراءةالو  ،التكميلية قراءةالو  ادلكثفة، القراءة مثل القراءة،

 .نماذجال والقراءة

 المكثفة القراءة( أ

 مفردات لتدريس كوسيلة يستخدم للقراءة منوذج ىو ادلكثفة بالقراءة ادلقصود

 تعترب. الطلبة حلجم العادة يف مرتفعة ادلادة تكون لذلك،. جديدة ىياكل أو جديدة

 ادلدرسية الكتب زلتوى غالبية أن حىت. اللغة تعلم برنامج جوىر النوعية القراءة مواد

 يف ادلادة ىذه على الطلبة من واالىتمام الدراسة ساعات تركز حبيث النموذج ىذا يقرأ

 .التقييم ويف موالتعلّ  التعليم عملية سياق يف سواء ،القراءة إطار

 )القراءة الموسعة( التخصيب أو التكميلية القراءة( ب

 لةتكوم مكملة النموذج ىذا قراءةال ىذه ألن التكميلية القراءة عليو يطلق

 اذلدف. قصة شكل يف النموذج ىذا لقراءة ادلادة تكون ما عادة. ادلكثفة للقراءة
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 أو ادلفردات حيث من سواء ادلكثفة، القراءة يف تعلمها اليت ادلواد تعزيز ىو الرئيسي

 .اجلمل تركيب

 :ادلكثفة والقراءة التكميلية القراءة طبيعةالو  األدوار توضيح لزيادة

 يقوم عندما الفصل، يف عام بشكل ادلكثفة القراءة ربدث. ادلكان أوال،

. الطلبة إتقان من للتحقق وأسئلة جديدة، وىياكل جديدة، مفردات بنقل ادلعلم

 يف اجلديدة النتائج مناقشة ويتم ادلنزل يف كميليةالت قراءةال يتم ذلك، من بدال

 .الصف

 قدرات من أعلى ادلكثفة القراءة مواد تكون ما عادة. الصعوبة مستوى ،ثانيا

 من الطلبة يعرفها مل اليت اجلديدة واذلياكل ادلفردات من العديد ىناك ذلك يف. الطلبة

 من بدال. اللغوية الطلبة قدرات إثراء ىو النوع ىذا قراءةال ىذه من اذلدف ألن قبل،

 القراءة مواد ربتوي ال الطلبة. قدرة دلستوى وفقا وادلواد ،القراءة التكميلية ذلك،

 .ةبللطل ادلعروفة غَت واذلياكل ادلفردات من العديد على ادلطلوبة

 واذلياكل ادلفردات وإثراء إضافة ىو ادلكثفة القراءة من اذلدف. اذلدف ،اثالث

 دراستها سبت اليت ادلادة تقوية ىو القراءة التكميلية من اذلدف أن حُت يف اجلديدة،

 .ةبللطل فقط التجديد أو ادلكثفة القراءة يف
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 علمي، وصفي، يكون ما عادة ادلكثفة للقراءة ادلادي احملتوى. احملتوى ،ارابع

 ويعطي مسلية تكون ما عادة القراءة التكميلية بينما القصص، ورواية للنقاش، قابل

 .التعزيز

 قصَتة وحدات يف ادلكثفة القراءة مواد عرض إكمال ديكن. الوحدة ،خامسا

 يف وحدىا تقف وحدة كل. دراسية ساعات عدة أو واحدة ساعة يف إكماذلا ديكن

 شكل يف عادة تقدديها يتم القراءة التكميلية أن حُت يف. سبارينها يف وكذلك موادىا،

 .طويلة قصة

 يف األهن ،بطيئ وقت يف القراءة ادلكثفة ادلادة عرض ديكنسادسا، السريعة.  

 ادلادة ألن واحدة صفحة من أكثر عادةً  الدروس مناقشة تتم ال الواحد الدرس

 ديكن بينما. بعد الطلبة يعرفها ملاليت  ديدةاجل ياكلاذلو  ديدةاجل فرداتمن ادل تتضمن

 ساعة يف صفحات عدة تكمل أن ديكن أكرب، بسرعة التكميلية عملية تتم أن

 .فقط واحدة

 اللغة، ميتعل برامج يف الوقت من ادلزيد لديها ادلكثفة القراءة. الوقت ا،سابع

 الوقت جزء يتجاوز ال ،التكميلية قراءةال أثناء. أكثر أو> 72 إىل تصل أن وديكن

 .اللغة ميتعل برامج يف ادلتاح الوقت من> 32 من أكثر
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 وال اللغة ميتعل برامج يف وضروري مهم دور ذلا ادلكثفة القراءة. الدور ،اثامن

 .رماد أو مكمل رلرد ىو التكميلية القراءة  دور أن حُت يف. عنها التخلي ديكن
22

 

 (Membaca dalam hati) الصامتة القراءة( 3

 هبا القيام ديكن ال اليت القراءة ىي (Membaca dalam hati) الصامتة القراءة

 رموز أن أي. الشفاه حركات أو مهسات أو صوت دون العينُت باستخدام إال

 .النطق دبرحلة ادلرور دون القارئ ذىن يف معٌت إىل تتحول الكتابة

 يف الناس معظم كهدف إتقاهنا، ىو الصامتة القراءة من الرئيسي اذلدف

 عال   بصوت القراءة إىل حيتاجون فقط الناس من قلة أن إىل ذلك ويرجع. القراءة

 .التلفزيوين أو اإلذاعي البث زلطات فعلتهم كما

 الطلبة يتعلمها أن جيب أساسية مهارة ىيالصامتة  القراءة أن يتضح ىنا من

الصامتة  لقراءةل الرئيسي العنصر. ادلسألة ىذه يف القدرة إىل بالفعل حيتاجون ألهنم

 يف السرعةب االىتمام طريق عن قرأي اليت ادلواد وفهم والسرعة، الفهم من التمكن ىو

 .نسبًيا قصَت وقت يف احملتوي فهم جيب أخرى، بعبارة. القراءة

                                                             
22

 Muhammad Al-Khuli, Op.Cit. hlm 113-114. 
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 ادلعلم على جيب ،الصامتة القراءة يف والسرعة الفهم ىذا ربقيق ديكن حبيث

 يف ادلكتوبة الكلمات عدد رؤية على العُت قدرة أي. تفكَته لتوسيع طبلبو تدريب

 ازدادت كلما وبالتايل. زلتوياهتا فهم أثناء واحدة صفحة على واحد عرض يف النص

 .قراءهتا على القدرة زادت نظره، وجهة قدرة

 لقراءة الطلبة تعيُت يف العرض واتساع القراءة سرعة تدريبل ةقيطر  إحدى

 كانت إذا. سريعة تكون وال طويلة ليست اليت الزمنية ادلهلة خبلل معينة نصوص

 يف. الفهم عدم يسبب سوف. البلزم من أقل ادلتاح الوقت أن حُت يف بطيئة، القراءة

 توسيع على الطلبة حيفز أن ديكنالصامتة  القراءة يف الزمٍت احلد ربديد فإن اجلوىر،

 مت الذي اخلط أو األبدية العُت مشهد عودة ىو الرؤية تكرار. نظرىم وجهات نطاق

 من تقلل أن ديكن زمنية حدود ربديد. يليو الذي األبدي االذباه وليس قراءتو،

 .االزدحام عادات

 :عناصر أربعة مع األقل على القراءة، سرعة تتحقق أن ديكن وبالتايل

  العرض نطاق توسيع( 3

  النظر وجهات تكرار ذبنب( 4

  الرؤية بطء تقليل( 5
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 .ادلرورية االختناقات من احلد( 6
23 

 نوع ىوالصامتة  القراءة مصطلح إن: قال Dzulhanan كتابو يف ورد وكما

 فإن ذلك، على وعبلوة. diam أو بصمت موضوع لقراءة الطلبة بو يقوم القراءة من

 إىل وحىت شفاه، حركة أو ىسهسة أو صوتية حركة إجراء دون من يقرأ القلق ىذا

 أن نفهم أن ديكن وىكذا،. اإلطبلق على تتحرك ال احلنجرة يف الصوتية احلبال

 غَت الشفاه اىتزازات إىل حىت اإلطبلق على صوتًا تصدر أن دون ببطء تقرأ القراءة

 .الفهم ىو معُت غرض ذلا الداخلية والقراءة ادلظهر، يف ادلوجودة

 :القراءة ميتعل خطوات صياغة ديكن أعبله، ادلذكورة األىداف من

 .صوت بدون ببطء( النص) الدرس من جزء بقراءة الطلبة من ادلعلمون يطلب( 3

 من ادلدة، إىل االىتمام خبلل من لقراءهتا، الكايف الوقت ادلعلمون حيدد( 4

 .القراءة نص زلتويات فهم الصعب

 اختبار هبدف ،للطلبة شفهية أسئلة عدة ادلعلم يسأل القراءة، من االنتهاء بعد( 5

 العايل. للصف يعطي ىذا. القراءة نص فهم على قدرهتم
24  

 

                                                             
23

 Ibid, hlm. 115-116. 

 
24

 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif,(Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada,2014). Hlm. 102. 
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 )القراءة الجهرية( عال   بصوت القراءة( د

 الدراسي، الفصل يف عال   بصوت النص قراءة الطلبة من ادلعلم يطلب عندما

 :التالية األىداف من أكثر أو واحد نقل يف بالفعل ادلعلم يرغب

 سلطئُت كانوا إذا وتصحيحها نطقها على الطلبة قدرة اخترب( 3

  سلطئُت كانوا إذا وتصحيحها القراءة يف ومهاراهتم الطلبة ذبويد اختبار( 4

  سلطئُت كانوا إذا وتصحيحها القراءة يف الطلبة ذبويد مهارات اختبار( 5

 سلطئُت كانوا إذا وتصحيحها الًتقيم عبلمات استخدام على الطلبة قدرة اخترب( 6

 يف ببطء القراءة يف احلال ىو كما القراءة، دلواد الطلبة فهم مستوى اختبار( 7

 القلب

 أصواهتم إىل أصدقاؤىم يستمع عندما أنفسهم قياس يف الطلبة رغبة إرضاء( 8

  إليهم يستمعون أصدقائهم بأن ويشعرون

 من العديد أمام التحدث على التعود على الطلبة تساعد عال بصوت القراءة( 9

  الناس

 أو العمل بعض مواجهة على االعتياد على الطلبة تدرب عال بصوت القراءة( :

 .والتلفزيونية اإلذاعية أو الشعرية القراء مثل ادلستقبل يف ادلهن
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 :التالية األمور إىل االىتمام ادلعلم على جيب عال بصوت القراءة عند

 مثاالً  يكونوا لكي يف القراءة األفضل ىم الذين ةبللطل األولوية أعط   أوالً،

 .جرا وىلم األول الطلبة ربت القادرين الطلبة إىل انتقل مث. اآلخرين ألصدقائهم

 أصدقائهم، أمام الفصل أمام الوقوف أثناء بالقراءة الطلبة مطالبة ثانياً،

 .يستمعون الذين اآلخرين الطلبة اىتمام الطريقة ىذه وستجذب

 .القراءة أخطاء تصحيح يف الطلبة مجيع إشراك ادلعلم على جيب ثالثًا،

 إىل واحد نص تقسيم جيب. ككل النص لقراءة واحًدا طالًبا ربدد ال رابًعا،

 .النص لطول وفًقا ،طلبة عدة

 حىت ادلعقولة احلدود خارج عال   بصوت فقط للقراءة وقتاً  تقضي ال خامساً،

 إن. بادللل التسبب عدم إىل باإلضافة القماشية، اللغة مهارات وقت ضبط يتم ال

 .العربية ميالتعل برامج مجيع من> 37-32 حوايل ىو للقراءة العقبلين التعبَت

 مصحوبة بصمت قراءة بعد عال بصوت القراءة تتم أن ينبغي سادسا،

 عال بصوت القراءة قبل ادلعلم كان إذا حىت األفضل من. عديدة تفهم بأسئلة

 .الصحيحة للقراءة مثاالً  يعطي
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 ديكن ،اجلهرية قراءةلل واحلماس االىتمام من دبزيد الطلبة يشعرل سابًعا،

 بُت ادلمتعة واأللعاب ادلسابقات من عناصر دمج خبلل من اختبلفات إجراء للمعلم

 .للقراءة األفضل تعترب اليت اجملموعات أو الطلبة دلعرفة الصف أعضاء

 من بُت أموره: عيوهبا ذلا اجلهرية القراءة فإن مزايا، وجود جانب إىل

 مطلوب القارئ ألن بصمت، القراءة من أكثر طاقة تطلبت القراءة اجلهرية( 3

 .عالية ضوضاء إلحداث

 ألن بصمت، القراءة من أقل اجلهرية القراءة من ادلكتسب الفهم مستوى( 4

 .انشغاالً  أكثر مرتفع بصوت القارئ

 بدالً  الصامتة القراءة ىي اليومية احلياة يف اجملتمع يف شعبية األكثر القراءةنوع ( 5

 .اجلهرية القراءة من

 .اآلخرين مع تتداخل أن وديكن ضوضاء إىل اجلهرية القراءة تؤدي( 6
25 

 

 

 

 

 

                                                             
25

 Ibid. hlm. 116-118.  
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 القراءة النماذج( ه

 من تقليدىا مث الصحيحة القراءة على كمثال ادلعلم قبل من نماذجال قراءةال يتم

 باإلضافة. تفهم أسئلة عدة تليها القلب يف القراءة يرافقعادة  منوذج قراءة. الطلبة قبل

 القراءة من نوعان ىناك. عال   بصوت الطلبة يقرأ أن قبل النموذج ادلعلم يقرأ ذلك، إىل

 :ادلعلم يفعلها قد اليت نماذجال

 مل إذا الطلبة يتبعو أن دون بأكملو النص ادلعلم يقرأ. بأكملو النص قراءة أوال،

 .من فقرتُت أو ةواحدفقرة  من يتكون ادلثال، سبيل على طويبلً، النص يكن

 طول حسب يقسمو أو كلمة تلو أخر النص ادلعلم يقرأ. جزئيا ةقرأال ثانيا،

 .واحد نص تدريس يتم حىت وىكذا. واحد وقت يف الطلبة يتبع مث القصَت، النص
26 

 تعليم القراءة طريقة. 4

 لكل. وتتطور تظهر اليت طرقوال النظريات من العديد ىناك القراءة، تعليم يف

 :الطريقة كما يلي ىذه بُتو  وعيوبو مزاياه منها

 

 

                                                             
26

 Ibid, hlm. 118. 
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 حرفي ة طريقة( 1

 الطلبة. األخرى تلو واحدة اذلجئية احلروف تعليم طريق عن ميالتعل ادلعلم يبدأ

 وحدة قراءة يف حرف لكل احلروف قراءة إىل دييلون الطلبة ألن القراءة، يف بطيئون

 .الكلمات

 صوتية طريقة( 2

 من يبدأ الذي التدريس تسلسل حيث من حرفية لطريقة مشاهبة صوتية طريقة

 يتم حرفية طريقة يف. احلروف تعليم جوانب يف الفرق. الكلمة مث ادلقطع، مث الرسالة،

 "ص" احلرف تعليم يتم ادلثال سبيل على. أمسائها ذكر خبلل من احلروف تعليم

 ."ص" عليو يطلق وتيةالص طريقة يف بينما ،"صاد" استدعاء خبلل من ةبللطل

 ب مثل ادلتحركة احلروف بتدريس التدريس تسلسل يبدأ وتية،الص طريقة يف

 ميتعل إىل انتقل ذلك، بعد ادلكسورة و الساكنة. مث ،ادلضمومة مث وىكذا، ، ث ت

 احلروف على الدرس ىو التايل. كسرتُت مث ،ضمتُت مث ،باحلركة فتحتُت احلروف

 يرافقهاادلشّدة  احلروف مث ،كسرةيرافقها  ادلشّدة  احلروف مث ،ضّمة يرافقهاادلشّدة 

 .كسرتُت  يرافقهاادلشّدة  احلروف مث ، ضمتُت
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 ومع. االسم وليس الصوت مع احلروف تعليم الطريقة ىذه مزايا بُت من

 بعض يف سبنع الطريقة ىذه أن أخرى، أمور بُت من عيوب، أيضا ىناك ذلك،

 احلروف اذلجئية. قراءة على معتادون الطلبة ألن ،الطلبة قراءة سرعة أو نعومة األحيان

 ة الكلمةقطعم طريقة( 3

 كلمات يتعلمون مث ،الكلمات ادلقاطع أوالً  الطلبة يتعلم الطريقة، ىذه يف

 .ادلد احلروف ميتعل يسبق أن جيب الكلمات ادلقاطع لتعليم. ادلقاطع ىذه من تتكون

 وطريقة رفيةح طريقة من أفضل ة الكلمةادلقطع كونت األحيان بعض يف

 صوت أو واحد حرف من أكرب بوحدات ميالتعل عرب سبر الطريقة ىذه ألن وتية،ص

 .واحد

 metode) جزئية ةقيطر  أهنا على أعبله ادلذكورة الطرق ثبلثة تصنيف يتم

parsial )البنية أو (structural)، إىل تنتقل مث صغَتة أجزاء من تبدأ ةقيالطر  ىذه ألن 

 اجلزئية، الطريقة من عكس ىي أخرى طريقة ىناك ذلك، إىل باإلضافة. أكرب وحدات

 الطريقة ىذه ألن ،(Analisis) التحليل طريقة أو (metode Integralكلية )  طريقة وىي

 metode) كلمة طريقة ىي الفئة ىذه ضمن. أصغر أجزاء إىل كبَتة وحدة من تبدأ

kata )اجلملة وطريقة (metode kalimat). 
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 كلمة طريقة( 4

 ميالتعل يف يبدأون الطلبة ألن ادلتكاملة، الطريقة يف كلمة طريقة تصنيف يتم

 من عكس ىي الطريقة ىذه. الكلمة تشكل اليت احلروف يتعلمون مث الكلمة من

 .الكلمة إىل تنتقل مث احلروف بدرس تبدأ اليت وتيةوالص احلرفية طريقتُت

. العامة من أجزاء يعرفون الطلبة أن يفًتض نفسي أساس ذلا كلمة طريقة ىذه

 .البشرية ادلعرفة من طبيعة و األساسية ادلبادئ مع تتماشى كلمة طريقة فإن وىكذا،

 تطابق بصورة مصحوبة كلمة بعرض ادلعلم يبدأ الطريقة، ىذه تطبيق يف

 اخلطوة. الطلبة ويتبع مرات عدة الكلمة ادلعلم ينطق مث ،رمسها يتم قد اليت الكلمة

 من وقراءهتا عليها التعرف ليتم الرسم يرافقها أن دون الكلمة بعرض ادلعلم يقوم التالية

 احلروف بتحليل ادلعلم يقوم الكلمة، قراءة من الطلبة يتمكن أن بعد. الطلبة قبل

 .الكلمة يف الواردة

 :وىي ، ادلزايا من العديد ذلا الطريقة ىذه

 العامة األشياء من تبدأ اليت البشرية البصرية للمعرفة النفسي األساس مع سبشيا( أ

 الكلمة معرفة يف يبدأون الطلبة ألن السريعة، القراءة ديارسون الطلبة جعل( ب

 حرف كل يف احلروف يقرأون وال كاملة كوحدة
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 .معٌت ذلا اليت الكلمات من وحدات قراءة الطلبة يبدأ( ج

 اجملدية غَت الوحدات من الدروس تبدأ اليت زئيةاجل الطريقة عن سبق ما خيتلف

 أيضا ذلا كلمة طريقة مزايا جانب إىل. الكلممات وادلقاطع واألصوات احلروف مثل

 :ذلك يف دبا عيوب

 يتم اليت الكلمات من أكثر ةالصور  على الطلبة يركز األحيان بعض يف( أ

 تدريسها

. الصورة إىل استناًدا للكلمة ةالصور  بالتقاط الطلبة يقوم األحيان، بعض يف( ب

 الرؤية طريقة" إىل الطريقة ىذه منتقدو يشَت الواقع، يف. حقيقية قراءة ال

 والقول الرؤية طريقة" plesetan أهنا على" (metode lihat dan tebak) والتخمُت

(metode lihat dan katakan) "، الطريقة ذلذه آخر اسم وىو.  

 الطلبة فإن الشكل، يف متشاهبة تدريسها يتم اليت الكلمة كانت إذا( ج

 بمثل " الكلمات بُت التمييز يستطيعون ال الغالب يف ىم. أحيانًا يفسدوهنا

 .بعضها من وقريبة متشاهبة الكلمة ألن "تا باب، ثاب،

 ىذه ألن ،"االمبلء" قدراهتم يف ضعفاء الطلبة ذبعل الطريقة ىذه أحيانًا( د

 احلروف على الطلبة إىل اىتمام تركز ال الطريقة
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 يف صعوبة جيدون فإهنم يعرفوهنا، ال جديدة كلمة على الطلبة عثر إذا( ه

 .قراءهتا

 جملة طريقة( 5

 على قصَتة مجلة ادلعلم يعرض ىي الطريقة هبذه القراءة ميتعل طريقة إن

 قدما ادلضي مث. الطلبة ويتبعها مرات عدة اجلملة يقرأ مث اللوحة، على أو البطاقة

 ذ.الطلبة وتتبعها قراءهتا مث للجملة، جديدة كلمة بإضافة

 ىذه مزايا بُت من. احلرف إىل مث الكلمة إىل اجلملة من ىو طريقةىذه  ترتيب

 :الطريقة

 أجزاء إىل العامة األشياء من تًتاوح اليت للمعرفة النفسي األساس مع سباشيا( أ

  أصغر

  معٌت ذات كلمة أو مجلة الطريقة ىذه تقدم( ب

 .نظرىم وجهات وتوسيع أكرب وحدات لقراءة الطلبة على التعرف( ج

أكثر ادلعلمُت  استنزف بينها ومن ،العيوب من تفلت ال الطريقة ىذه

 اللغة ميتعل رلال يف احملًتفُت ادلعلمُت رغبة أن حُت يف مدربُت، معلمُت ويتطلبون

 .للغاية زلدودة للناس العربية
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 إنتقائية طريقة( 6

 إذا. الوقت نفس يف وعيوب مزايا ذلا طريقة كل أن الطريقة ىذه أتباع جيادل

 إىل االىتمام خبلل من الطرق كل تلفق أن األفضل فمن احلال، ىو ىذا كان

 طريقة وتوية،ص طريقة ،حرفية طريقة إن. معينة بطرق االلتزام وعدم اجليد اجلانب

 .وعيوب مزايا ذلا مجيعها مجلة وطريقة ،كلمة طريقة ،ة الكلمةادلقطع
27 

 

 ةللقراء ةالتعليمي وسائل. 5

 حيدث عندما احلديث، العصر ىذا يف أمهية وتزداد مهم، نشاط ىي القراءة

 ربتويها اليت ادلعلومات أنواع مجيع لفهم. كبَتة بسرعة احلياة جوانب سلتلف يف التطور

 قراءة على القدرة جانب إىل للغاية، ضرورية القراءة أنشطة تعترب ادلختلفة، الكتابة أشكال

 بشكل ادلعلومات من الكثَت استيعاب ديكن وال القراءة، فهم على القدرة زلتويات

 يفو  القراءة ميتعل يف الرئيسي اذلدف ىو القراءة زلتوى فهم على القدرة. وسريع صحيح

 .اللغة ميتعل

                                                             
27

 Ibid, hlm. 108-111. 
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 من. تقببل األساس يف ىي اليت اللغة مهارات على القراءة تعتمد االستماع، مثل

 شكل يف اآلخرون ينقلها اليت ادلعلومات فهم أوالً  ما شخص حياول القراءة، خبلل

 فقط يتم ال ادلكتوب اخلطاب زلتويات فهم إن. ذلك من بالرغم. مكتوب خطاب

 يف. متقبلة لغوية مهارات ىي القراءة مهارة لكن القارئ، يف أنشطة بدون كامل وبشكل

 من نقلها مت اليت والرسائل ادلعلومات أن وكيف والرسالة، ادلعلومات نقل يتم احلالة ىذه

 .كمتلقي إال أساسي بشكل تعمل ال القارئ قبل

 سلتلفة أشكال يف وفهمها قراءهتا جيب اليت ادلكتوبة ادلعلومات عن التعبَت ديكن

 اكتمااًل  أكثر تعبَتات إىل اجلمل، مثل القصَتة التعبَتات من بدءًا اللغة، استخدام من

 فهم ديكن ال مكتوبة رسالة ىو شيء كل. والكتب وادلقاالت الفقرات مثل وأطول

 الوسائل تتضمن. القراءة مهارة على باالعتماد القراءة، خبلل من إال ومعناىا زلتواىا

 :يلي ما القراءة مهارة ميلتعل استخدامها ديكن اليت التعليمية

 (Kartu dan macam-macamnya) وأنواعها البطاقات. أ

 واجهة كل ويف مسيك، أو صلب ورق من مصنوعة البطاقات تكون ما عادة

 تعديلها ديكن البطاقة، حلجم بالنسبة. تعبَتات أو مجل أو عبارات أو كلمات ىناك

 ةبللطل مرئية. البطاقة على الكتابة تكون أن ىو ادلهم الشيء ادلعلم، لرغبات وفًقا
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 تدريب أو لتعليم ادلعلمُت قبل من عادة البطاقات تستخدم. الظهر يف ىم الذين

 وتستخدم. يقرأ ما ربليل دون ادلثالية العبارات أو واجلمل الكلمات قراءة على الطلبة

 بصوت والقراءة القواعد أمناط وشلارسة بادلفردات الطلبة معرفة لتطوير أيًضا البطاقات

 :يلي كما ىي البطاقات أنواع. عال  

 األسئلة واإلجابة بطاقة( 1

 يتم أن جيب. للنص الطلبة قبول مستوى عرفةدل ىو البطاقة ىذه استخدام

 بينما تعبَت، يف مكتوب منها كل الدراسة، يف ادلشاركُت لعدد وفقاً  البطاقة إعداد

 على البطاقة توزيع ىي التالية اخلطوة. آخر بطاقة كشف على اجلواب ىو خلفو

 اآلخرون الطلبة وحياول األسئلة، قراءةل الطلبة من ادلعلم يطلب مث ،الطلبة مجيع

 قراءة يف احلق لديو الطلبة فإن اإلجابة، الطلبة أحد وجد وإذا ،اإلجابة على العثور

 .وىكذا األسئلة،
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 التكملة بطاقة( ب

 أمام واجهة على. الطلبة فهم مستوى دلعرفة ىو البطاقة ىذه استخدام

 يطلب مث. أخرى بطاقة واجهة على ومجلة تكملة واحدة  مجلة مكتوب البطاقة

 .وىكذا ،البطاقة أمام واجهة قراءة الطلبة من ادلعلم

 المفردات بطاقة( ج

 رؤيتو وديكن واضح ىو واألىم ادلعلم، رغبول وفقاً  حجم ذات اقةطالب ىذه

ادلفردات و البطاقة  أمام واجهة على ادلفردات بطاقة ربتوي. الطلبة مجيع قبل من

 شرح ىي الفائدة. واجلملة ادلفردات تصف صورة على حيتوي آخر جزء ويفاجلملة 

 .ومهمة صعبة تعترب اليت اجلمل أو اجلديدة ادلفردات

 رغالمص بطاقة( د

 عنصر مراعاة جيب لكن ادلعلم، يريده ما حبجم أيضاً  ىي اقةطالب ىذه

 أو اخلد بنوك إرفاق خبلل من البطاقة ىذه تتكون. والوضوح والتوازن االنسجام

 أو التسجيل مناذج أو القطارات جداول أو الرحبلت جداول أو الدروس جداول

 .شأهنا من التقليل يتم ال اليت النماذج من ذلك غَت
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 مختبر القراءة. ب

. القراءة مهارة لتطوير استخدامها ديكن اليت وسائل من واحدة ىي اللغة سلترب

 لغوية مواد على ربتوي اليت الصغَتة الكتب من عدد من عادة القراءة سلترب تتكون

 القراءة على الطلبة تساعد أن ديكن واليت صعبة إىل بسيطة من تدرجات يف مرتبة

 أو علمية أوراق أو قصَتة قصص من اللغوية ادلواد تتكون. لقدراهتم وفًقا أكرب بسرعة

 معرفة ديكن حبيث الصعوبة، دلستوى وفًقا الكتب ترقيم يتم مث تارخيية، رسومات

 إىل باإلضافة. جرا وىلم أسهل، ىو 3 رقم. القراءة قدرة يف الطلبة تقدم مستوى

 على الطلبة قدرة تقيس أن ديكن سبارين الكتاب من هناية كل إعطاء يتم ذلك،

 .التالية القراءة لتحديد القراءة

 كثَتة، تزال ال القراءة مهارة لتطوير استخدامها ديكن اليت األخرى وسائل

 ربتوي اليت واإلعبلنات الكاريكاتَت، ةصور  شاهبها، وما اجملبلت ،اذلجئية بطاقة: مثل
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 القراءة، صناديق اإلعبلن، بطاقة. بعد عن قراءهتا ديكن ةوصور  ملونة كتابات على

 .جرا وىلم
28

 

 

 تعليم القراءة تقنيات. 6

. صوت إىل الكتابة رمز تغيَت ، أوالً  ،تعريفال من جانبُت على اللغة مهارة ربتوي

 يف القراءة مهارة جوىر يكمن. الكتابة رمز ديثلو الذي برمتو الوضع معٌت التقاط ،ثانيا

 اجلانب يف الكفاءة ألن مهم، غَت األول اجلانب أن يعٍت ال ىذا ولكن الثاين، اجلانب

 .الثانية الكفاءة يف أسيست األول

 يف التعريف( keterampilan membaca) دلهارة التعلمي النشاط إعطاء مت وقد

 حىت أو ادلتوسط ادلستوى إىل التوجيو يتم أن أيًضا جيب ولكن األول، ادلستوى منذ األول

 .القلب يف القراءة أو( membaca keras) هريةاجل القراءة أنشطة خبلل من ادلتقدم،
29 

 

 

 

 

 

                                                             
28

 Umi Hijriyah, Media Pembelajaran Bahasa Arab Dan Media Permainan Bahasa Arab, 

(IAIN Raden Intan Lampung:Fakta Press fakultas tarbiyah, 2015), hlm. 45-48. 
29

 Syaiful Mustofa, Op.Cit, hlm. 168-169. 
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 مهارة القراءة اتمؤشر . 7

 بارعا لتصبح قيةالًت  تتطلب اليت الفنون سلتلف بُت الفنون من واحدة ىي القراءة

 .والتوجيو ادلمارسة وتتطلب

 :يلي كما ىي اجليدة القراءة مهارة مؤشرات

 .اخلطاب كلمات نطق خبلل من النطق جييد. أ

 ديكن القارئ أن بشرط. واجلمل والكلمات للحروف وفقا سلتلفة سبلالت قراءة. ب

 .تواضع أو فخر أو صعوبة أو ، السعادة مثل الروح مشاعر تلد أن

 .وادلنخفضة العالية األصوات وبُت والبطيئة، السرعة بُت الطريق منتصف يف. ج

 تضر أن ديكن اليت الكلمات وقطع الكلمات تكرار وليس سلسة،ال قراءةال. د

 .القلب

 30 .إقبلب و الوقف ،إدغام ، قصَت طول على ديتد. ه

 عليها الًتكيز يتم اليت القراءة أنشطة يف Fuad Effendy وفقا نفسو، الوقت ويف

 :طريق عن القراءة مهارة فإن أساسي، بشكل

                                                             
30

Abu Bakar Muhammad, Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab,( Surabaya, Indonesia: 

Usaha Nasional, 1981), hlm. 39 
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 وخصائص احلروف سلرج حيث من سواء العربية، اللغة صوت دقة على احلفاظ. أ

 .األخرى الصوت

 .ادلؤلف مشاعر تصف اليت الصحيحة والتعبَتات اإليقاع. ب

 .ومتكررة توقف وليس سلس، ضلو على. ج

 31 .الرسومات أو الًتقيم لعبلمات ىتماما. د

 Mahmud شرحها كما القراءة مهارة ملديه اليت الطلبة اتمؤشر  أن القول ديكن

Yunus، وىي: 

 .سلرج و حروف إصدار ىي واليت جيدة، قراءة. أ

 .الكلمات تكرر ال سلس، ضلو على. ب

 وعبلمات االستفهام لعبلمات وفًقا ومنخفضاً  مرتفًعا الصوت على حافظ. ج

 .ذلك إىل وما والفواصل التعجب

 .وبطيء سريع بُت الطريق منتصف يف. د

 إقبلب. و الوقف ،إدغام ،وقصَتة طويلة على احلفاظ. ه

 .الوقف قراءة قرأي. و

                                                             
31

Ahmad Fuad Effendi, Op.Cit.  hlm  169 
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 32 .ادلعٌت وفهم جيدة قراءة. ز

 من العربية اللغة قراءةال مهارة أنو نفهم أن ديكن ، أعبله التوضيح على بناءً 

 اذلدف ربقيق أجل من الطلبة يتقنها أن جيب اليت ادلؤشرات إىل االىتمام الضروري

 عبلمات إىل االىتمام ادلفردات، إتقان ادلبلئم، التجويد القراءة، يف الطبلقة أي ادلقصود،

 .العربية القراءة نص يف قصَت طول واالىتمام الًتقيم،

 

 الثالث الباب

 البحث طريقة

 البحث نوع . أ

 post) البلحقة الوضعية فلسفة على تعتمد حبث طريقة ىي النوعي البحث طريقة

positivisme)، حيث( التجارب من عكس) الطبيعية، الكائنات ظروف لفحص وتستخدم 

 من (purposive dan snowbaal) وثلجية ىادفة عينات وأخذ رئيسية، أداة الباحثة كونت

 نوعي،/استقرائي ىو البيانات وربليل ،(gabungan) التثليث مجع وتقنيات البيانات، مصادر

 .(generalisasi) التعميم من بدال ادلعٌت على تشدد النوعي البحث ونتائج
                                                             

32
 Mahmud Yunus, Metodik Khusus Bahasa Arab (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1990), 

hlm. 45 
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 األولية ادلصادر استخدام البيانات جلمع ديكن البيانات، مصدر من ادلشاىدة عند

 شرحهما يتم للبيانات( 4) مصدران يوجد البيانات، مصادر مجع عند. الثانوية وادلصادر

 :ومها

 األولية البيانات مصدر .1

 ادلصدر من مباشرة عليها احلصول مت اليت للبيانات مصدر ىي وليةاأل البيانات

 شكل يف األولية البيانات تكون أن ديكن(. الوسيطة وسائل خبلل من وليس) األصلي

 ىذا البحث يف األولية البيانات رلموعات، يف أو فردي بشكل ادلوضوع( orang) آراء

 مارينغجايالبوىان  قرياطاينادلعهد ادلدينة  يف وادلعلمُت للمادة القراءة ادلعلم 3 ىي

 .شخصا 44 رلموعهم يبلغ ،الشرقية المبونج

 الثانوية البيانات مصدر. 2

 قبل من عليها احلصول مت اليت البحث لبيانات مصدر ىي الثانوية البيانات

 من وتسجيلها عليها احلصول مت) الوسيطة وسائل خبلل من مباشر غَت بشكل الباحثة

 تقارير أو سجبلت أو أدلة شكل يف الثانوية البيانات تكون ما عادة(. أخرى أطراف قبل
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 كانت. منشورة وغَت نشرىا مت اليت( التوثيق بيانات) األرشيف يف ذبميعها مت تاريخ

 .ذا البحثهب ادلتعلقة واألدب الوثائق شكل يف بحثلل الثانوية البيانات
 

 البيانات جمع ب.طريقة

 البحث أداة جودة ومها البحث، بيانات جودة على يؤثران رئيسيان شيئان ىناك

 البيانات مجع وجودة األداة وموثوقية بصحة البحث أداة جودة تتعلق. البيانات مجع وجودة

 .البيانات جلمع ادلستخدمة ةقيالطر  بدقة يتعلق فيما

 فإن البيانات، مجع تقنيات أو ةقيطر  حيث من إليها النظر عند ذلك، على عبلوة

 وادلقابلة( pengamatan) ادلبلحظة ىي ىذا البحث يف ادلستخدمة البيانات مجع تقنيات

(wawancara )توثيقوال. 
33 

 المالحظة طريقة. 1

 ".فيها التحقيق مت اليت للظواىر ادلنتظم والتسجيل ادلراقبة: "ىي ادلبلحظة

Bungin وىي ،ادلبلحظة من أشكال عدة يشرح كتابو يف: 

 ادلشاركة ادلبلحظة. أ(

                                                             
33

Ibid, hlm.193-194. 
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 البيانات جلمع طريقة ىي( participant observation) ادلشاركة ادلبلحظة

 شاركت حيث واالستشعار ادلبلحظة خبلل من البحثية البيانات جلمع تستخدم

 .للمخرب اليومية احلياة يف الباحثة

 ةنظمادل غَت ادلبلحظة. ب(

 توجيهية مبادئ استخدام دون تتم ةمبلحظ ىي ادلنظمة غَت ادلبلحظات

 ربدث اليت التطورات أساس على مبلحظاهتم بتطوير الباحثة قومت حبيث ،لؤلنشطتو

 .ادليدان يف

 اجملموعة ادلبلحظة. ج(

 حول البحث فرق من رلموعة هبا تقوم مبلحظة ىي اجملموعة ادلبلحظة

 .للبحث كموضوع ربديده مت موضوع

 على للحصول إجراؤىا مت اليت العلوم وجود عرفةدل ىو ادلبلحظة من اذلدف

 ىذه نتائج أن ادلأمول ومن الواقع، يف حدث كما البشري السلوك حول معلومات

 القراءة لدى طلبة الصف الرابع أ لئلبنة ميتعل حول واضحة بيانات ستجمع ادلبلحظة

  الشرقية. المبونج مارينغجايالبوىان  قرياطاينادلعهد ادلدينة  يف
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ىذا  يف الباحثة قبل من ادلستخدمة البيانات مجع طريقة أن االستنتاج ديكن لذا

 خبلل من البحثية البيانات جبمع الباحثة قومت اليت ادلشًتكة ادلبلحظة ىي البحث

 حُت يف. للمخرب اليومية احلياة يف مباشر بشكل تشارك اليت واألحاسيس ادلبلحظة

ادلعهد  يف وطلبة الصف الرابع أ لئلبنة ادلدربُت/  ادلعلمُت ىذا البحث يف ادلبلحظة كانت

ادلعهد  يف بتعليم القراءة يتعلق فيما ،الشرقية المبونج مارينغجايالبوىان  قرياطاينادلدينة 

 الشرقية. المبونج مارينغجايالبوىان  قرياطاينادلدينة 
 

 

 (Interview) المقابلة طريقة. 2

 أو شخصُت بُت لفظًيا واباجلو  سؤالال عملية مع البيانات جلمع تقنية ىي ادلقابلة

 .مأذهن مع ويسمع اآلخر الذي ينظر إىل ادلرء وجيد ،وجو لوجو أكثر
34 

 ىو ادلقابلة طريقة من ادلقصود أن إىل الباحثة لصزب أعبله، االقتباس على بناءً 

 من ادلعلومات اذباه يف مباشرة صحيحة بيانات على للحصول ادلستخدمة الطريقة

 .مقابلتها سبت اليت األطراف

                                                             
34

 Sutrisno Hadi, Metodologi  Reasearch  jilid 2, Andi , Yogyakarta,  2004, hal. 217. 
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 أنواع، ثبلثة إىل ادلقاببلت تنقسم التنفيذ، طريقة أو طبيعة من إليها النظر عند

 وجهة.ادل اجملانية وادلقابلة ادلوّجهة غَت وادلقابلة ادلوجهة ادلقابلة وىي

 الموجهة المقابلة. أ

 .رئيسية مشكلة البحث تستخدم Interview/  مقابلة ىي ادلوجهة ادلقابلة

  الموجهة المقابلة غير. ب

قابل  ادل فيها يقوم اليت Interview/  مقابلة ىي (اجملانية) وجهةادل غَت ادلقابلة

(interviewer )نقاط على واإلجابة بغَت مقصود األسئلة طرح بطريق ادلقابلة بإجراء 

 .(interviewerل )ادلقاب   جيري الذي البحث تركيز

 

 الموجهة المجانية المقابلة. ج

 (interviewerل )ادلقاب   يقوم. االثنُت من مزيج ىي ادلوجهة اجملانية ادلقابلة

/  مقابلة عملية تتم مث دراستها، جيب اليت القضايا بإعداد فقط ادلقابلة بإجراء

Interview ادلوقف أعقاب يف. 
35 

                                                             
35

 Ibid, hal. 231-233.  
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 من ادلوجهة اجملانية ادلقابلة ادلستخدمة ادلقابلة نوع يكون البحث، ىذا ولكن يف

ل ادلقاب   يقرأ" وىي مصداقية، وذات صحيحة بيانات على للحصول الرصاص

(interviewer)  تقدديها ادلطلوب األسئلة باإلطار. 

 ديكن حىت ادلطلوبة ادلعلومات على للحصول كطريقة الطريقة ىذه استخدام يتم

/  ادلعلمُت من ادلستجيبُت ضلو موجهة ىذه ادلقابلة طريقة. دقيقة بيانات على احلصول

 مارينغجايالبوىان  قرياطاينادلعهد ادلدينة  يف وطلبة الصف الرابع أ لئلبنة ادلدربُت

 ادلعهد ادلدينة. يف يف القراءة ميتعل كيفية دلعرفة. الشرقية المبونج
 

 

 

 التوثيق طريقة. 3

 موضوع إىل مباشرة هتدف ال اليت البيانات جلمع تقنية ىي التوثيق طريقة

 عن عبارة ادلستخدمة ادلستندات تكون أن ديكن. الوثائق خبلل من ولكن البحث،

 .ذلك إىل وما أعمال وجداول ورلبلت وصحف وكتب ونصوص مبلحظات
 إن 36

 أو األشياء حول بيانات عن البحث ىي Suharsimi Arikunto وفًقا التوثيق طريقة

                                                             
36

 M. Iqbal  Hasan, Op. Cit., hal. 87 . 
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 .ذلك إىل وما األعمال وجداول الكتب مسجبلت على مبلحظات شكل يف ادلتغَتات

37 

 ميبتعل ادلتعلقة الوثائق حول بيانات على للحصول ىذه التوثيق طريقة تستخدم

 اخلاصة البيانات السًتجاع أيًضا الطريقة ىذه تستخدم. القيم وقائمة RPP مثل القراءة،

الصف الرابع أ  وخاصة الطلبةو  أو ادلوظفُت وادلعلمُتعهد للم العامة والصور بالتاريخ

البوىان  قرياطاينادلعهد ادلدينة  يف ادلوجودة التحتية والبنية ادلرافق إىل باإلضافة ،لئلبنة

 .الشرقية المبونج مارينغجاي

 البيانات تحليل ج. طريقة

 التحليل، يف. النوعي الوصفي التحليل ىو البحث ىذا يف ادلستخدمة البيانات ربليل

 :يلي كما ىي ادلتخذة اخلطوات

 البيانات تخفيض. 1

 بعناية تكون أن جيب لذلك كبَتة، ادليدان من عليها احلصول مت اليت البيانات

 ادلعطيات ازدادت كلما ادليداين، البحث مدة طالت كلما ذكره، سبق كما. وبالتفصيل

 خبلل من الفور على البيانات ربليل الباحثة على جيب السبب، ذلذا. وتعقيدا معقدة

                                                             
37

Ibid, hlm.9. 
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 والًتكيز الرئيسية، األشياء واختيار التلخيص، يعٍت البيانات زبفيض إن. البيانات زبفيض

 مت اليت البيانات فإن وبالتايل،. واألمناط ادلوضوعات عن والبحث ادلهمة، األشياء على

 مجع عمليات من ادلزيد إجراء الباحثة على وتسهل أوضح، صورة ستوفر زبفيضها

 .األمر لزم إذا عنها والبحث البيانات،
38

 

 البيانات عرض. 2

 لعمل والتخطيط حيدث ما فهم الباحثة سهلست البيانات، عرض خبلل من

 البيانات، عرض يف البحث، يقًتح ذلك، على وعبلوة. فهمو مت ما على بناءً  إضايف

 شبكات) شبكات مصفوفات، رسومات، شكل يف أيضا السردي، النص إىل باإلضافة

 اإلجابة عليو ،اعرضه يتم ما فهمت الباحثة تكان إذا شلا للتحقق. بيانية ورسوم( عمل

 ".؟ هاعرض يتمس البيانات ما مادة" السؤال، عن

 رسم االستنتاج. 3

 البيانات عرض كان إذا. االستنتاج رسم ىي البيانات ربليل يف الثالثة اخلطوة

 موثوق نتيجة ىو االستنتاج أن القول فيمكن صاحلة، ببيانات مدعوًما تقدديها مت اليت

 .هبا
                                                             

38
HLM. Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2012), hlm. 183-184. 
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 البيانات من التحقق. 4

 أكثر نتائج على للحصول ادلتعارضة احلاالت خبلل من أخرى أمور بُت من

 عليها، العثور مت اليت تلك مع متناقضة أو سلتلفة حاالت عن الباحثة بحثت. موثوقية

 لو يسمح أوسع وضًعا وتشمل الثقة مستوى يف دقة أكثر نتائج على احلصول هبدف

 .وواضحة مناسبة لكوهنا معاكسة األصل يف بدت اليت احلاالت سلتلف بُت باجلمع
39 

 من موجودة تكن مل جديدة نتائج ىي ادلتوقع النوعي البحث يف االستنتاجات

 ادلاضي يف يزال ال الذي لكائن سرد أو وصف شكل يف النتائج تكون أن ديكن. قبل

 رمسية غَت ونظرية فرضية أو عبلقة يكون وقد فحصو، بعد واضًحا يصبح حبيث متنكرًا،

 .تفاعلية أو
 

 البيانات صحة اختبار. د

 ىو ما مع يتوافق الباحثة االحظه ما أن على دليبلً  البيانات صحة اختبار يعترب

. بالفعل موجود ىو ما مع متوافًقا ادلقدم التفسَت كان إذا وما اجملال ىذا يف فعبلً  موجود

 :دعق   خبلل من البيانات صحة لتحديد تقنيات ىذا البحث يف الباحثة تاستخدم لذلك

                                                             
39

Ibid, hlm. 90 
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 التثليث. 1

 متعدد منهج باستخدام حقيقة صاحلة بيانات على للحصول طريقة ىو التثليث

 أو وادلقابلة ادلبلحظة مثل ادلتقاطعة، ةقيالطر  اتساق لتقوية التثليث يستخدم. الطرق

 .ادلخربين من العديد مع ادلقابلة مثل ،الطريقة نفس استخدام
40 

 :ومها التثليث، من نوعُت على البحث ذلذا حيتوي

 البيانات من التحقق طريق عن تتم اليت البيانات مصداقية الختبار ادلصدر، تثليث. (أ

 نتائج الباحثة تقارن ،ىذا البحث يف. مصادر عدة خبلل من عليها احلصول مت اليت

 يف التدريس ىيئة أعضاء من العديد مع الدراسة يف ادلشاركُت من العديد مع ادلقابلة

 .الشرقية المبونج مارينغجايالبوىان  قرياطاينادلعهد ادلدينة 

 للحصول البيانات جلمع تقنية من أكثر باستخدام إجراء ديكنتثليث الطريقة، . (ب

 .والتحقق الشيك بواسطة أيًضا التنفيذ يكون أن ديكن. البيانات نفس على

 مع ادلقابلة طريقة باستخدام دقيقة، بيانات على للحصول ،ىذا البحث يف

 المبونج مارينغجايالبوىان  قرياطاينادلعهد ادلدينة  يف وادلعلمُت الطلبة من العديد

 .اجملال ىذا يف الباحثة مجعها اليت الوثائق وكذلك .الشرقية
                                                             

40
  Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2015), hlm. 160. 
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 تثليث ستخدمت الباحثة بأن االستنتاج ديكن أعبله، الواردة ادلعلومات إىل استناداً 

 مت اليت البيانات من التحقق خبلل من تتم اليت البيانات مصداقية الختبار ادلصدر

 تقنية من أكثر من أكثر تستخدم اليت التثليث وطريقة مصادر، عدة من عليها احلصول

 ىذا البحث يف لذلك،. والتحقق الفحص طريق عن التنفيذ يتم أن ديكن البيانات، جلمع

ادلعهد  يف ادلعلمُت التدريس ىيئة أعضاء من العديد مع ادلقابلة نتائج الباحثة تقارن

 .الشرقية المبونج مارينغجايالبوىان  قرياطاينادلدينة احلديثة 

 

 

 الرابع الباب

 والمناقشة البحث نتائج

  للمعهد المدينة الحديث عامة أ. نظرة

 الجغرافي الموقع. 1

 يف وبالتحديد ،احلديثة يف المبونج الشرقيةادلعهد ادلدينة  التعليمية ادلؤسسة تقع

 الرمز مع ،الشرقية المبونج ، منطقةمارينغجايالبوىان  الرابعة، منطقة فرعية اينرياتك قرية
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 كثَتاً  تبعد ال مسافة علىادلعهد ادلدينة احلديث  يقع. المبونجمقاطعة  :;563 الربيدي

 .السكنية ادلنطقة عن بعيداً  وليس الغرب إىل مًت 422 حوايل الشرقي الصليب عن
 

 للمعهد المدينة الحديث تأسيس تاريخ. 2

 ادلناطق يف األطفال دلشاركة العميقة وادلودة اجلاذبية من عال بشعور ذلك ويبدأ

 وىكذا كيلومًتات 8 دلسافة يسافر أن جيب وبعضها م،يالتعل مكان عن بعيًدا النائية

 يف (MA( وادلدرسة العالية االسبلمية )MTsاالسبلمية ) الثانوية ادلدرسة دراسة يف إلكمال

 دينية تعليمية مؤسسة إنشاء بفكرة القرى وقادة الدينيُت القادة فكرة جاءت. ادلنطقة تلك

( وادلدرسة العالية االسبلمية MTsاالسبلمية ) الثانوية ادلدرسة مستوى على إسبلمية

(MA) .ادلعهد ادلدينة احلديث  باسم مسيت تعليمية مؤسسة إنشاء مت ،7:;3 عام يف

 الوسطى المبونج يف ،مارينغجايالبوىان  اينكريات قرية يف تأسست اليت الشرقية المبونج

البوىان  اينكريات ادلعهد ادلدينة احلديث مؤسس وكان(. الشرقية المبونج إىل اآلن ربولت)

االستاذ الدكتورندوس احلاج االستاذ احلاج كورنيا رجل،  ،الشرقية المبونج ،مارينغجاي

 زلمد ديُت واالستاذ بودي أغوس شهريال.
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 والرسالة للمعهد المدينة الحديث الرؤية. 3

 أ. الرؤية

 مؤسسة الشرقية المبونج مارينغجايالبوىان  اينكريات ادلعهد ادلدينة احلديثة ربقيق"

 والتقوى"اإلديان  إىل ويستند عادلية رؤية لديو ، متفوقة إسبلمية، تعليمية

 ب. الرسالة

 وشلتعة وتثقيفية وإبداعية ومبتكرة نشطة ميتعلال عملية إنشاء(. 3

 والتكنولوجيا بالعلوم الطالبات تزويد(. 4

 .الديٍت التعليم من جو بناء(. 5
 

 بالمعهد المدينة الحديث المعلم حالة. 4

ادلعهد ادلدينة احلديثة   مؤسسة مدير مع الباحثة اهتأجرا اليت ادلقابلة نتائج من

 معلًما ;5 رلموعهم يعملون اينكرياتيف ادلعهد ادلدينة احلديث   ادلعلمُت أن ،اينكريات

 بعض وىناك اجلامعي ادلستوى إىل دراستهم معظمهم أكمل متفاوتة، أكادديية جبودة

. خدمة مدرسون ىم آخر معلما 48 و (S-1تعليم اجلامعية االوىل ) يف يزالون ال الذين

 تعليمية مؤسسة ىي ومذكرتو ،ادلعهد ادلدينة احلديثة يف الدراسية ادلناىج دعم أجل من
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البوىان  قرياطاين ،ادلعهد ادلدينة احلديثة يف التعليمي اجمللس فإن السبب، وذلذا. إسبلمية

 .ادلعهد يف وتعميقها الدينية هممعرفت من عانوا حىت كلهم ،الشرقية المبونج مارينغجاي

 طالباتال حالة. 5

 المبونج مارينغجايالبوىان  اينكريات ،ادلعهد ادلدينة احلديث يف الطالبات

 رياو، مثل سومطرة يف سلتلفة مناطق من ولكن المبونج من فقط ليسوا ىم الشرقية

 قرياطاين ادلعهد ادلدينة احلديثة إىل دخلوا. جاكرتا وحىت باليمبانج بنجكولو، جاميب،

 يف طالبات عدد. والتعليم ادلعرفة إىل السعي هبدف الشرقية المبونج مارينغجايالبوىان 

 الشرقية السنة الدراسية المبونج مارينغجايالبوىان  اينكريات ،ادلعهد ادلدينة احلديث

 :يلي كما ىي ;423/:423

 2 الجدول

الشرقية السنة المبونج  البوهان مارينغجاي انيكريات المعهد المدينة الحديثة في بيانات طالبات

 2118/2119 الدراسية

 ولي الفصل عدد الفصل رقم

1 IA PA 29 Ust Habib Abdulloh 

2 IB PA 28 Ust Nasuha 

3 IA PI 25 Usth Malikatun Hasanah 
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4 IB PI 22 Usth Ulfa Lailatul Fitria 

5 I EXP 7 Ust Beni Irawan 

6 IIA PA 16 Ust Habib Mustofa 

7 IIB PA 14 Ust Pujianto 

8 IIA PI 22 Usth Nur Sukmawati 

9 IIB PI 18 Usth Asma Latifah Wafi 

10 IIIA PA 30 Ust Ruston Nawawi 

11 IIIA PI 19 Usth Dela Puspita 

12 IIIB PI 18 Usth Binti Dzakiyatussolehah 

13 IIIC PI 18 Usth Mughniyaturrosidah 

14 III EXP 9 Ust Misdi Ragil 

15 IVA PA 12 Ust M. Soim, S.Pd.I 

16 IVA PI 22 Usth Hj. Munawaroh, S.Pd.I 

17 IVB PI 15 Usth Nafsiah, S.Pd 

18 VA PA 26 Ust H. Bahrudin, M.Pd.I 

19 VA PI 30 Usth Syamsiyah, S.Pd.I 

20 VB PI 29 Usth Sufini 

21 VIA PA 31 Ust Muslim Hafidz, S.Pd.I 

22 VIB PI 39 Ust H. Syamsuri, S.Pd.I 

  474 عدد
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 41 .;423/:423 السنة الدراسية ادلعهد ادلدينة احلديث التوثيق: ادلصدر

 التنظيمي الهيكل. 6

المبونج  البوىان مارينغجاي اينكريات للمعهد ادلدينة احلديث التنظيمي اذليكل

 :يلي كما ىي الشرقية

 

 

 

 التنظيمي الهيكل

 2118/2119 الحديثة السنة الدراسية المعهد المدينة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

41
 Dokumentasi, Pondok Modern Madinah lampung Timur, tahun ajaran 2018/2019. 

 نائة المنهجيح

Muslim Hafidz, S.Pd.I 

 رئيس كليح المعلمين

M. Qoribun S.Pd.I 

 سكريتير

Bahruddin,M.Pd.I 

 تيد المال

Nasrudin,S.Pd.I 

 مؤسسح

KURNIA ROZALI. LC 

 مدير

Drs. H. M. YAMIN 

 رعايح الطالثاخ

Misdi Ragil 

 كشفح

A.Syaikhu,S.Pd.I 
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 البحث نتائج. ب

 من يتكون الذي ميللتعل الفرعي الًتكيز أساس على البحث بيانات عرض ترتيب مت

 يف مهارة القراءة ميتعل تقييم ومرحلة م،يللتعل التنفيذ ومرحلة م،يللتعل التخطيط مراحل

 أإلدارج

Nurul Abror 

 زراعيح

DilaludinS.Pd.I 

 المثنى

M. Soim S.Pd.I 

OPPM 

 

 الطالب

 الطالثاخ

 كشفح
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لدى طالبات الصف الرابع لئلبنة بكلية ادلعلمُت بادلعهد ادلدينة احلديث   اءةالقر  عموضو 

 :يلي كما ىي لبحثل ادليدانية البيانات. كرياتاين البوىان مارينغجاي المبونج الشرقية

لدى طالبات الصف الرابع لإلبنة بكلية المعلمين في  التخطيط للتعليم القراءة.1

  المعهد المدينة الحديث كرياتاني البوهان مارينغجاي المبونج الشرقية

 على وادلقابلة التوثيق بطريقة ادلصممة ميالتعل تنفيذ خطة عن بيانات تقدمي ديكن

 :التايل النحو

 يعترب إذ التنفيذ، يسبق التخطيط. بو القيام سيتم ما ربديد مع التخطيط يتعامل

 لذلك. وكفاءة فعالية ةقيالطر  بأكثر ادلطلوبة طالباتادلت وربديد لتقرير عملية التخطيط

 النتائج أفضل على للحصول مسبقة خطة لديو يكون أن ميالتعل قبل ادلعلم على جيب

 .ربقيقها اليت  سيتم لؤلىداف وفًقا

لدى طالبات الصف الرابع لئلبنة بكلية ادلعلمُت يف  القراءة سدر  يف ادلعلمون

 اليت اخلطوات تطور ادلعهد ادلدينة احلديث كرياتاين البوىان مارينغجاي المبونج الشرقية

 .احملددة ميالتعل أىداف لتحقيق تنفيذىا سيتم
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يف  لئلبنة لكلية ادلعلمُت الرابع الصف بالتخطيط ادلتعلقة ادلقابلة إىل واستنادا

 برنامج يف وأوضح ،قريب زلمد برئيس الكلية ادلعلمُت االستاذ ادلعهد ادلدينة احلديث

 ادلدرسة تقدم. هبم اخلاصة الدراسة رلاالت يف معلم كل مجعها موضوع لكل ميالتعل

 ادلنهج وصياغة الدرس، وقت زبصيص شكل يف ميالتعل برامج إلعداد عبلمات فقط

 42 .التعليم وخطة تنفيذ

 لئلبنة الرابع الصف دلوضوع القراءة مدرس قام التخطيط، أنشطة تنفيذ يف

 3 بإعداد: المبونج الشرقية البوىان مارينغجاي اينكريات بادلعهد ادلدينة احلديث

 ادلنهج .3

 :تشمل واليت( RPP) ميالتعل تنفيذ خطة .4

 خاص ىدف/  عام ىدف( أ

 الرئيسية ادلواد( ب

 ميالتعل خطوات( ج

 ادلوارد/  األدوات/  ادلوارد( د

                                                             
42 

M. Karibun S.Pd.I., Direktur KMI Pondok Modern Madinah Lampung Timur, wawancara, 

tanggal 12 september 2018. 
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 43 .ميالتعل تقييم( ه

معلم ادلوضوع  زى،الرا فخر السيد مع اهتأجرا اليت ادلقابلة نتائج إىل استناداً 

 بدء قبل ميالتعل لتنفيذ خطط بوضع دائًما ادلعلم يقوم ،دلعهد ادلدينة احلديثةبا القراءة

 44.ربقيقها جيب اليت زبطيط الكفاءة تتضمن واليت م،والتعلّ  التعليم عملية

 م،يالتعل موضوعات تقييم جوانب من الدراسي، ادلنهج وثائق دراسة إىل استناًدا

 ادلواد بُت وادلبلءمة م،يالتعل وموارد م،يالتعل وتقييم م،يالتعل وأنشطة التعليمية، وادلواد

. ميالتعل مصادر مع والتعلمية ادلادية األنشطة بُت والتوافق م،يالتعل وأنشطة التعليمية

 :التايل اجلدول يف رؤيتو ديكن

 

 

 3 الجدول

لدى طالبات الصف الرابع لإلبنة بكلية المعلمين في المعهد المدينة  القراءة مكونات المنهج تخطيط التعليم

 الحديث كرياتاني البوهان مارينغجاي المبونج الشرقية

 دراسة التوثيق مكونات تخطيط التعليم )المنهج( رقم

  التعليميالمنهج  . 1

                                                             
 

43 
Observasi, perencanaan pembelajaran, tanggal 13 september-23september 2018. 

 
44 

Fakhru Rozi, S.Pd.I., Guru Al-qiraah, wawancara,tanggal 12 september 2018 
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 شخصيية أو موضوع التعليم .أ 

 مادة التعليم .ب 

 أنشطة التعليم .ج 

 تققيم زبصيص الوقت .د 

 مصدر التعّلم .ه 

 وجود التعديل بُت مادة التعليم وأنشكة التعليم .و 

 جيد

 جيد

 جيد

 

 نقيص

 جيد

 كايف

مادة تعليم  جوانب من( RPPخلطة تنفيذ التعليم ) التوثيق دراسة إىل استناداً 

البوىان  اينكريات بادلعهد ادلدينة احلديث الصف الرابع لئلنةالقراءة لدى طالبات 

 يتم األىداف، إىل تشَت اليت التعليمية ادلواد جانب يف ،المبونج الشرقية مارينغجاي

 اجلدول يف كما اإلثراء، وتوفَت ،للهدف وفًقا منهجي بشكل التعليمية ادلواد ترتيب

 :التايل

 

 4 الجدول

لدى طالبات الصف الرابع لإلبنة بكلية المعلمين في  القراءة تعليم مادةمكونات  التعليم تخطيط

  المعهد المدينة الحديث كرياتاني البوهان مارينغجاي المبونج الشرقية

 دراسة التوثيق التعليم القراءة مكونات تخطيط رقم
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 المواد التعليمية أو مادة التعليم 3

 مادة التعليم مناسبة باألىداف التعليم .أ 

 زبطيط مادة التعليم منهجيا .ب 

 استخدام مادة التعليم تناسب باألىداف .ج 

 إعطاء اإلثر .د 

 

 جيد 

 نقيص

 نقيص

 جيد

 

/  طريقة حول( RPP) خطة تنفيذ التعليم الربنامج التوثيق دراسة إىل استناداً 

 دلعهد ادلدينة احلديثةبا لدى طالبات الصف الرابع لئلنة اسًتاتيجية تعليم القراءة

 مع متوافقة ادلنهج تقييم جوانب كانت ،المبونج الشرقية البوىان مارينغجاي قرياطاين

 زبصيص من واالستفادة ادلستخدمة، الطريقة على بناءً  ميالتعل خطوات وربديد ادلادة،

 يف ولكن ،اجيد ىو ،الطالبات قدرة على بناء الطريقة وربديد بالتناسب، الوقت

 :التايل اجلدول يف موضح ىو كما بالتحديد، ربديده يتم مل ميالتعل جوانب

 

 5الجدول 

لدى طالبات الصف الرابع أ لإلبنة بكلية المعلمين  مكونات طريقة التعليم القراءة التعليم تخطيط

 في المعهد المدينة الحديث كرياتاني البوهان مارينغجاي المبونج الشرقية

 التوثيقدراسة  التعليم القراءة مكونات خطة تنفيذ رقم
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 استراتيجية تعليم القراءة/  طريقة 4

 ىدافؤلاختيار طريقة أو اسًتاتيجية مناسبة ب .أ 

 ادلادةاختيار طريقة أو اسًتاتيجية مناسبة ب .ب 

 ادلستخدمة الطريقة على بناءً  التعليم خطوات ربديد .ج 

 بالتناسب الوقت زبصيص من واالستفادة .د 

 طالباتال قدرة على بناء الطريقة و اسًتاتيجية ربديد .ه 

 

 نقيص

 كايف

 جيد

 نقيص

 نقيص

 

 حول مكونات من( RPP) خطة تنفيذ التعليم الربنامج التوثيق دراسة إىل استناداً 

 بادلعهد ادلدينة احلديث لدى طالبات الصف الرابع لئلنة الوسائل التعليمية لتعليم القراءة

 أىداف مع مناسبة الوسائل جانب يف المبونج الشرقية البوىان مارينغجاي قرياطاين

 الصف، لظروفا مع مناسبة الوسائل ،يةمالتعلي دلوادا مع مناسبة الوسائل م،يالتعل

 مع مناسبة الوسائل ادلعلم، قدرة مع مناسبة الوسائل التقييم، نوع مع مناسبة الوسائل

 :التايل اجلدول يف وادلعلومات ،الطالبات تنمية

 6 الجدول

لدى طالبات الصف الرابع أ لإلبنة بكلية  التعليمية القراءةمكونات الوسائل  التعليم تخطيط

 المعلمين في المعهد المدينة الحديث كرياتاني البوهان مارينغجاي المبونج الشرقية

 دراسة التوثيق التعليم القراءة مكونات خطة تنفيذ رقم
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 الوسائل لتعليم القراءة 5

 التعليم أىداف مع مناسبة الوسائل .أ 

 التعليمية ادلواد مع مناسبة الوسائل .ب 

 الصف الظروف مع مناسبة الوسائل .ج 

 التقييم نوع مع مناسبة الوسائل .د 

 ادلعلم قدرة مع مناسبة الوسائل .ه 

 طالباتال تنمية مع مناسبة الوسائل .و 

 

 نقيص 

 جيد

 كايف

 كايف

 جيد

 كايف

 

 حول مكونات من( RPP) خطة تنفيذ التعليم الربنامج التوثيق دراسة إىل استناداً 

 اينكريات بادلعهد ادلدينة احلديث لدى طالبات الصف الرابع لئلنة لتعليم القراءةتقييم 

 ويدرج األىداف، إىل يؤدي التقييم جانب فإن ،المبونج الشرقية البوىان مارينغجاي

 ىو كما التقييم، لقواعدمناسبة  التقييم ادلتاح، الوقت زبصيصمع  مناسبة التقييم، مناذج

 :التايل اجلدول يف موضوح

 

 7الجدول 

لدى طالبات الصف الرابع أ لإلبنة بكلية المعلمين  القراءة تقييم التعليممكونات  التعليم تخطيط

 في المعهد المدين الحديث كرياطاني البوهان مارينغجاي المبونج الشرقية
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 دراسة التوثيق التعليم القراءة مكونات خطة تنفيذ رقم

 تقييم تعليم القراءة 6

  األىداف إىل يؤدي التقييم .أ 

  التقييم مناذج ويدرج .ب 

  التقييم نوع ويدرج .ج 

  ادلتاح الوقت مع زبصيص التييم مناسبة .د 

 التقييم مناسبة لقواعد التقييم .ه 

 

 جيد

 كايف

 كايف

 كايف

 كايف

 

لدى طالبات الصف الرابع لإلبنة بكلية المعلمين في المعهد  تنفيذ تعليم القراءة. 2

 البوهان مارينغجاي المبونج الشرقيةالمدينة الحديث كرياتاني 

 جوىر تشكل واليت الفصل يف ادلستمر ميالتعل عملية ىي ميالتعل عملية تنفيذ إن

 ادلواد نقلل والطالبات ادلعلم بُت تفاعل عملية وىي ،معهد أو مدرسة يف ميالتعل عملية

 .ميالتعل أىداف لتحقيق التعليمية

برئيس الكلية ادلعلمُت يف ادلعهد ادلدينة  أجراىا اليت ادلقابلة نتائج إىل استناداً 

 على حصلوا قد بادلعهد ادلدينة احلديث ادلعلمُت أن أوضح ،قريب زلمد احلديث االستاذ
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 ادلعلمون ديتلكو الذي اإلبداع ألن نفسو، طالبات لقدرة وفقاً  ميالتعل عملية تطويرل حرية

 45 .سلتلفة مثيالتعل نتائج تكون وردبا متنوًعا، كان

 يف ادلعلمُت بدء كيفية حول البيانات مجع يتم القراءة، ميتعل تنفيذ عملية يف

 األنشطة يشمل الذي القراءة ميتعل يف سيما ال النشاط، هناية حىت التعليمية األنشطة

 بادلعلم أجريت اليت ادلبلحظة إىل استناداً . النهائية واألنشطة األساسية نشطةاألو  األولية

 البوىان مارينغجاي رياطاينك  بادلعهد ادلدينة احلديث لئلبنة الرابع الصف طالباتالقراءة 

 دبا يتعلق ما كل ادلعلم يعدو  يبدو ،كمعلم الفصل يف ادلهام تنفيذ يف ،المبونج الشرقية

 يف 46 ، مثل خطة تنفيذ التعليم )اعداد(. ميالتعل يف البدء قبل طالبات إىل تعليمو سيتم

 .ميالتعل تنفيذ قبل إعدادىا مت اليت تنفيذ التعليم خلطة وفًقا ادلواد ادلعلم يقدم هتنفيذ

خطة تنفيذ التعليم  برنامج على بناءً  القراة معلم بو يقوم الذي ميالتعل تنفيذ عملية

(RPP) من يتكون والذي مسبًقا، ادلعلم أعده الذي: 

 مرحبا يقول ادلعلم .3

 ميالتعل قبل دعاءال طالباتيقرأ  .4

  التخويف أنشطة .5
                                                             
 

45
 M Karibun, S.Pd.i.,  Direktur KMI, wawancara, tanggal 11 September 2018. 

 
46

 Observasi Pelaksanaan Pembelajaran Al-qiraah, tanggal 12-23 september 2018. 
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 التعليمية ادلواد تقدمي ىو ةاألساسي األنشطة .6

 األنشطة النهائية .7

 47 .التقييم .8

 ادلعلم كان ،بكلية ادلعلمُت لئلبنة الرابع الصف طالبات أنشطة تعليم القراءة يف

 فخر السيد مع اهتأجرا اليت ادلقابلة إىل استناداً  48 .احلفظ طريقةو  الًتمجة طريقة يستخدم

 أكثر ادلستخدمة الطريقة كانت ،دلعهد ادلدينة احلديثةبا القراءةمعلم ادلوضوع  زى،الرا

 طالبات بالنسبة صعبة اعتربت اليت اجلملة شرح مث ،ادلفردات ادلتعلقة بادلادة إىل ترجًعا

 من ادلعلم يطلب أو النص، زلتويات قراءة ادلعلم يطلب قراءةيف ال طالبات طبلقة دلمارسةو 

 تدريب على قادراً  ذلك يعترب. أبسط لغة إىل ترمجتو مث النص زلتويات حفظ طالبات

 بشكل النص زلتويات فهم نديكنه كما بطبلقة القراءة على نقدرهت إىل باإلضافة طالبات

 49 .جيد

 ،عفيفة الرمحة وافعة ،بكلية ادلعلمُت لئلبنة الرابع الصف طالبة مع ادلقابلة نتائج من

 أسئلة الباحثة تطرح عندما الدراسية، الفصول يف ميالتعل على عامة نظرة على احلصول مت

                                                             
 

47
 Observasi, pelaksanaan Pembelajaran Al-qiraah, Tanggal 13-23 September 2018. 

 
48 

Observasi, Pelaksanaan Pembelajaran Al-qiraah, tanggal 13-23September 2018. 

 
49 

Fakhru Rozi, S.Pd.I., Guru Pelajaran Al-qiraah, Wawancara, tanggal 11 september 2018. 
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 معلم أنبكلية ادلعلمُت، شرحت  لئلبنة الرابع الصفيف  تعليم القراءة عملية كيفية حول

 فهمها يصعب اليت ةملاجل وشرح أوالً  ادلفردات تقدمي كيفية مع ادلادة بتدريس قام القراءة

 من ادلعلم ويطلب بادلادة، ادلتعلقة ةصور وسائل ال باستخدام االجتماع يف آلخر حُت من

 أسبوًعا ادلعلم يعطي مث بسيطة، لغة إىل ترمجتو وزلاولة النص قراءة إعادة الطالبات أحد

 50 .القراءة نص زلتويات ويشرح يقرأ للتحضَت واحًدا

 لئلبنة الرابع الصف لدى طالبة تنفيذ تعليم القراءة على بلحظةادل دراسة يلي ما

 ادلعلم مواقف دراسة ىو يلي ما. الشرقية المبونجبكلية ادلعلمُت بادلعهد ادلدينة احلديثة 

 ال اليت اجلسم حركة وأنشطة ،صوتال التعبَت وضوح جانب من أي م،يالتعل تنفيذ أثناء

 النتائج. التدريس يف ادلوقف وحركة ادلظهر، حيث من ،طالبات اىتمام مع تتداخل

 :التايل اجلدول يف كما. جيدا اإلمجالية

 

 

 8 الجدول

                                                             
 

50 
Afifaturrahmah Wafiah, Santri kelas IV A Putri KMI, Wawancara, tanggal 12 september 

2018. 
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 لإلبنة الرابع الصف في القراءة في عملية تعليم وتعل م المعلم مواقف مكونات التعليم تنفيذ

 المبونج الشرقية البوهان مارينغجاي انيكريات  بالمعهد المدينة الحديث

 دراسة المالحظة مكونات تنفيذ تعليم القراءة رقم

 تعليم القراءةفي عملية  المعلم مواقف 3

 الصوت التعبَت وضوح .أ 

 طالبات اىتمام مع تتداخل ال اليت اجلسم حركة وأنشطة .ب 

 ادلظهر رتبة حيث من .ج 

 التدريس يف ادلوقف حركة .د 

 

 جيد

 جيد

 جيد جدا

 جيد

 

 يف خاصةً ( ادلواد التعليمية) ادلتقنة ميالتعل مكونات منادلبلحظة  دراسة إىل استناداً 

 ،التعليم تنفيذ خطة يف ادلخططة للخطوات وفًقا التعليمية ادلوادتقدمي  جوانب يتم ،القراءة

 ادلواد وتقدمي الصلة، ذات األخرى بادلعرفة ادلواد وربط التعليمية، ادلواد شرح يف والوضوح

 تقدمي يف واسعة رؤية وجود أمثلة، إعطاء يف وضوح ،طالبات خلصائص ومناسبة بوضوح

 :التايل اجلدول يف ينظر. التعليمية ادلواد

 

 

 9 الجدول
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المدينة المعهد في  لإلبنة الرابع الصف في القراءة إتقان المواد التعليميةمكونات  التعليم تنفيذ

 المبونج الشرقية البوهان مارينغجاي انيكريات  الحديث

 دراسة المالحظة مكونات تنفيذ تعليم القراءة رقم

 القراءة إتقان المواد التعليمية 4

 التعليم خطة تنفيذ يف ادلخططة للخطوات وفًقا التعليمية تقدمي ادلواد .أ 

 التعليمية ادلواد شرح يف والوضوح .ب 

 الصلة ذات األخرى بادلعرفة ادلواد وربط .ج 

 طالبات خلصائص ومناسبة ادلواد بوضوح وتقدمي .د 

 أمثلة إعطاء يف وضوح .ه 

 التعليمية ادلواد تقدمي يف واسعة رؤية وجود .و 

 

 كايف

 جيد

 جييد 

 جيد جدا 

 كايف

 

 

 

 مع الطريقةبُت  التناسب جانب من م،يالتعل عمليةل بلحظةادل دراسة على استناًدا

 احملددة األىداف مع تتناسب اليت التعليمية ادلواد تقدمي جانب من ادلقدمة، التعليمية ادلواد

 زبصيص استخدام يف دقةو  ،طالباتمن  ألسئلةا والرد إجابة يف مهارة ولديها مسبًقا،

 :التايل اجلدول يف مثل ،ادلتاح الوقت

 

 11 الجدول
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  عهد المدينة الحديثالمفي  لإلبنة الرابع الصف في القراءة عملية تعليممكونات  التعليم تنفيذ

 المبونج الشرقية البوهان مارينغجاي رياطانيك

 دراسة المالحظة مكونات تنفيذ تعليم القراءة رقم

 القراءة والتعل م التعليم أنشطة  5

  ادلقدمة التعليمية ادلواد مع بُت الطريقة التناسب .أ 

 احملددة ادلؤشرات األىداف مع تتناسب اليت التعليمية ادلواد تقدمي .ب 

  مسبًقا

  ،طالباتمن  والرد األسئلة إجابة يف مهارة ولديها .ج 

 ادلتاح الوقت زبصيص استخدام يف ودقة .د 

 

 نقيص

 جيد

 

 جيد

 نقيص

 لئلبنة الرابع الصف لدى طالبة القراءة التعليم طريقةل بلحظةادل دراسة على استناًدا

 لؤلىداف وفقاً  بالتدريس ادلعلم قام ،الشرقية المبونجبكلية ادلعلمُت بادلعهد ادلدينة احلديثة 

 ونفذ الصف، وإتقان الروتيٍت، بالتعليم وقام ،الطالبات وخصائص ربقيقها جيب اليت

 نتائج رؤية ديكن ادلخطط، الوقت زبصيص معيتناسب  ميالتعل استخدام السياقي، ميالتعل

 :التايل اجلدول من من الباحثة ادلبلحظة
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 11 الجدول

  في المعهد المدينة الحديث لإلبنة أ الرابع الصف في القراءة مكونات طريقة تعليم التعليم تنفيذ

 المبونج الشرقية البوهان مارينغجاي انيكريات

 دراسة المالحظة القراءةمكونات تنفيذ تعليم  رقم

 القراءة طريقة تعليم 4

 وخصائص ربقيقها جيب اليت لؤلىداف وفقاً  بالتدريس ادلعلم قام .أ 

  الطالبات

  الروتيٍت بالتعليم قام .ب 

  الصف إتقان .ج 

 السياقي التعليم نفذ .د 

 ادلخطط الوقت زبصيص يتناسب مع التعليم استخدام .ه 

 

 كايف

 

 جيد جدا

 كايف

 كايف

 نقيص

 

 لدى طالبة قدرة يف استخدام الوسائل التعليمية للقراءة بلحظةادل دراسة على استناًدا

 الباحثة تقام ،الشرقية المبونجبكلية ادلعلمُت بادلعهد ادلدينة احلديثة  لئلبنة الرابع الصف

 ادلواد مع الوسائل استخداميف  التناسب ،الوسائل استخدام مبادئ من جانب بفحص

 استخدام يف مهارات ادلمعلم لديو لبلىتمام، مثَتة رسائل لديهاالوسائل   التعليمية،

 :التايل اجلدول يف كما ،الوسائل استخدام يف الطالبات إشراك وسائل،ال



:: 
 

 

 12 الجدول

في  لإلبنة الرابع الصف في لقراءةل مكونات قدرة في استخدام الوسائل التعليمية التعليم تنفيذ

 المبونج الشرقية البوهان مارينغجاي انيكريات  المعهد المدينة الحديث

 دراسة المالحظة مكونات تنفيذ تعليم القراءة رقم

  للقراءة قدرة في استخدام الوسائل التعليمية 7

  الوسائل استخدام مبادئ .أ 

  التعليمية ادلواد مع الوسائل يف استخدام التناسب .ب 

  لبلىتمام مثَتة رسائل الوسائل لديها .ج 

  الوسائل استخدام يف مهارات ادلمعلم لديو .د 

 الوسائل استخدام يف الطالبات إشراك .ه 

 

 نقيص

 جيد

 جيد

 جيد

 كايف

 

 

 

لدى طالبات الصف الرابع لإلبنة بكلية المعلمين في المعهد  تعليم القراءة تقييم. 3

 المدينة الحديث كرياتاني البوهان مارينغجاي المبونج الشرقية
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 يف اختبار غَت أو اختبار باستخدام ومربمج، متسق ضلو على التقييم إجراء يتم

 وادلبادئ الًتبوي التقييم معايَت باستخدام ميالتعل سلرجات تقييم أو مكتوب شكل

 .ادلوضوعات رلموعة لتقييم التوجيهية

 ادلعلم أجراه الذي التقييم أن أوضح رئيس الكلية ادلعلمُت بادلعهد ادلدينة احلديثة

 يف الفحص أو التقييم قبل التعليمية، للمواد الطالبات فهم إلصلاز كمقياس تقييم ىو

. الختبارا إلعداد مادة،لل دلعلما كلل التكميلية نقدم العام هناية يف أو العام بداية اختبار

 51 .العام هناية أو بداية االختبار يف إجراؤه سيتم والذي ومكتوبًا، شفهًيا كبلمها

 يف االختبارات، خبلل من التقييم على أجريت اليت البيانات على ةالباحث تحصل

 واحدة ومرة النهائي، أو ادلتوسط االختبار على شفهية واختبارات ربريرية اختبارات شكل

 عبلجي برنامج وىناك. متحاناليف ا أنفسهم إلعداد اختبارًا القراءة معلم أعطى شهر كل

 من أقل على حصلن البليت طالباتلل العام وامتحان هناية العام يف بداية امتحان بعد

 52 .القيمة ادلتوسطة

                                                             
 

51
 M. Karibun S.Pd.I., Direktur KMI Pondok Pesantren Madinah, wawancara, 11 September 

2018. 

 
52

 Fakhru Rozi, Guru Al-qiraah, Wawancara, tanggal 12 September 2018. 
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 هناية يف أنو بيانات على احلصول مت ،ةالباحث هاأجريت اليت ادلبلحظة نتائج على بناءً 

 أسئلة علمقدم ادل ،كلية ادلعلمُت  لئلبنة أ الرابع الصف لدى طالبات يف القراءة ة تعليمطأنش

 من أحيانًا ادلعلم طلب وقد اليوم، ذلك يف تدريسو مت الذي وضوعبادل تتعلق شفهية

 53 .أبسط لغة باستخدام أخرى مرة شرح و النص قراءة إعادة الطالبات

 طالبة أحد مع الباحثة مقابلة إجراء خبلل من أعبله ادلذكورة ادلعلومات تعزيز مت

 قام اخلتامية األنشطة يف أنو توذكر  ،بكلية ادلعلمُت كاريسما مهيمن لئلبنة أ الرابع الصف

 تدريسها، مت اليت بادلواد يتعلق فيما شفهية أسئلة بتقدمي األحيان من كثَت يف ةءالقرا معلم

 وادلهمة اليوم، ذلك يف امهتعلّ  مت اليت جملةف ةمجل أو ادلفردات، أسئلة عن طرح من بدءا

 الوديعة وربفيظ القراءة نص حلفظ بكلية ادلعلمُت لئلبنة أ الرابع الصف ةطالب لكل اإللزامية

أّن بيانات وحصلت  ىخر ا طالبة مع ادلقابلة نتائج الباحثة حصلت 54 .القادم االجتماع يف

 نص زلتويات تفسَت إعادة مث القراءة نصوص وحفظ شفهياً  األسئلة إعطاء طريق عن

 55 .جيداً  الدرس نوتذكر  فهم أيضاً  ديكن القراءة يتقنون الطالبات علجل قادرة القراءة
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Observasi, Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran Al-qiraah di Pondok Pesantren Madinah 

Lampung Timur, 13-23-september 2018. 
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 التقييم، يف القراءة ادلعلم قال ،بكلية ادلعلمُت لئلبنة الرابع لصفل معلم القراءة 

بكلية  لئلبنة أ الرابع الصفسألُت مجيع الطالبات  ادلادة، تدريس من االنتهاء بعد عادة

 tes) شفهيال ختباراال من يتكون ااستخدمته األدة تكان ها،قدمتُ  اليت ادلادة عن ادلعلمُت

lisan )من بكلية ادلعلمُت لئلبنة أ الرابع الصف طالبات من طلب مث النص حفظ مثل 

 56 .مقاالت من يتكون الذي( tes tertulis) الكتايب واالختبار القراءة زلتويات شرح إعادة

 للغاية، جيد بشكل ذلك فعل قد ادلعلم كان ،الباحثة الحظو الذي التقييم يف

 تنفيذ يف. تنفيذىا مت اليت ميالتعل عملية نتائج تقييم مثل نفذت أنشطة عدة من يتبُت كما

 57 .تدريسها مت اليت ادلادة مع متوافقة ادلقدمة األسئلة وكانت جيداً، ادلعلم أعد التقييم،

 ذات التقييم جوانب من وتقييمها م،يالتعل تقييم على ادلبلحظة دراسة إىل استنادا

 والتقييمات ادلختلفة، التقييم وعمليات النماذج وباستخدام ،احملددة ميالتعل بأىداف الصلة

 :التايل اجلدول يف موضح ىو كما. (RPP) طة تنفيذ التعليمخل وفقا أجريت اليت

 13 جدولال

لدى طالبات الصف الرابع لإلبنة بكلية المعلمين في المعهد المدينة الحديث  تعليم القراءة  تقييم

 كرياتاني البوهان مارينغجاي المبونج الشرقية
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 دراسة المالحظة تعليم القراءةمكونات تقييم  رقم

  تقييم تعليم القراءة 

 احملددة  التعليم بأىداف الصلة ذات التقييم .أ 

 ادلختلفة التقييم وعمليات النماذج استخدام .ب 

 (RPP) خلطة تنفيذ التعليم وفقا أجريت اليت والتقييمات .ج 

 

 كايف

 جيد

 جيد

 

يف  لئلبنة الرابع الصف على ادلعلم أجراىا اليت اليومية االختبارات نتائج من

 ةالباحث تحصل ،المبونج الشرقية البوىان مارينغجاي اينكريات  ادلعهد ادلدينة احلديث

 تقييم نتائج أظهرت واليت ،القراءة معلم هبا قام اليومية االختبارات نتائج توثيق على

 .جيدا لئلبنة الرابع الصف

 تقام ،بكلية ادلعلمُت لئلبنة الرابع الصف طالبات لدى القراءة مهارة دلعرفة

 لئلبنة أ الرابع الصف االختبار طالبات نتائج من توثيق بيانات على باحلصول ىنا الباحثة

 مت اليت اجلوانب وتتكون. شفهيال ختباراال خبلل من ادلعلم قبل من القراءة ميتعل يف

أربعة 6 من ادلعلمُتبكلية  لئلبنة الرابع الصف طالبات لدى القراءة مهارة دلعرفة قياسها

 .الطبلقة/  والسرعة ادلفردات، البنية، األصوات، علم جوانب،
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 طالبات لدى القراءة مهارة التايل اجلدول يف الواردة البيانات توضح أن ادلتوقع من

 قبل من تنفيذىا يتم واليت ،بادلعهد ادلدينة احلديثة بكلية ادلعلمُت لئلبنة أ الرابع الصف

 :التايل اجلدول يف الطالبات مهارة القراءة رؤية ديكن حبيث ،معلم درس القراءة

 14 الجدول

نة المعهد المديفي  بكلية المعلمين لإلبنة أ الرابع لدى طالبات الصف القراءة مهارة قيمة

 المبونج الشرقية البوهان مارينغجاي انيكريات  الحديث

 جانب علم االصوات

 عدد بيان قيمة رقم

طالبات 6 جيد جدا 86-100 3   

طالبات : جيد 71-85 4  

طالبات 7 كايف 56-70 5  

 طالبتان نقيص 41-55 6

 - نقيص جدا 40> 7

 

 قيمة  على حصلن قد طالبات 6 أن مبلحظة ديكن ،علم األصوات اجلانب من

 كايف، حصلن على قيمة طالبات 7 و ،جيد قيمة على حصلن طالبات :  جداً، جيد

 .نقيصوطالبتان حصبل على قيمة 
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 15 الجدول

 بالمعهد المدينة الحديثة بكلية المعلمين لإلبنة أ الرابع لدى طالبات الصف القراءة مهارة قيمة

 المبونج الشرقية البوهان مارينغجاي قرياطاني

 جانب التركيب

 عدد بيان قيمة رقم

طالبات 6 جيد جدا 86-100 3   

طالبات 7 جيد 71-85 4  

طالبات 8 كايف 56-70 5  

 طالبتان نقيص 41-55 6

 طالبتان نقيص جدا 40> 7

 جيد قيمة  على حصلن قد طالبات 6 أن مبلحظة ديكن ،جانب الًتكيب نم

  ،كايف قيمة على حصلن طالبات 8 ،جيد قيمة  على حصلن طالبات 7و ،جداً 

 .وطالبتان حصبل على قيمة نقيص جدا ،وطالبتان حصبل على قيمة نقيص

 16 الجدول

في المعهد المدينة الحديث   بكلية المعلمين لإلبنة الرابع لدى طالبات الصف القراءة مهارة قيمة

 المبونج الشرقية البوهان مارينغجاي رياطانيك

 جانب المفردات
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 عدد بيان قيمة رقم

طالبات 9 جيد جدا 86-100 3   

طالبات : جيد 71-85 4  

طالبات 5 كايف 56-70 5  

ة واجدةطالب نقيص 41-55 6  

 - نقيص جدا 40> 7

 

 جيد قيمة  على حصلن قد طالبات 9 أن مبلحظة ديكن ادلفردات، جانب من

ة طالب و ،كايف قيمة على حصلن طالبات 5و ،جيد قيمة  على حصلن طالبات : ،جداً 

 .جصلت على قيمة نقيص واجدة

 

 

 

 17 الجدول

  في المعهد المدينة الحديث بكلية المعلمين لإلبنة الرابع لدى طالبات الصف القراءة مهارة قيمة

 المبونج الشرقية البوهان مارينغجاي انيكريات
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 جانب السرعة والطالقة

 عدد بيان قيمة رقم

طالبات 8 جيد جدا 86-100 3   

طالبات 9 جيد 71-85 4  

طالبات 5 كايف 56-70 5  

ة واجدةطالب نقيص 41-55 6  

 طالبتان نقيص جدا 40> 7

 

لئلبنة بكلية  الرابع لدى طالبات الصف القراءة مهارة قيمة قياس لنتيجة ملخص

 مت واليت ،المبونج الشرقية البوىان مارينغجاي رياطاينك  بادلعهد ادلدينة احلديث ادلعلمُت

 أربعة خبلل من ،القراءة سدر  معلم أجراىا اليت الشفوي االختبار خبلل من مجعها

 اجلوانبالًتكيب و  واجلوانب علم األصوات اجلوانب وىي القراءة، مهارة من جوانب

 :التايل دولاجل على. والطبلقة واجلوانب السرعة ادلفردات

 

الجوانب مهارة 

 القراءة

 جيد جدا

(86-100) 

 جيد

( 71-85) 

 كافي

(56-70) 

 نقيص

(41-55) 

 نقيص جدا

(<40) 

 عدد

طالبات ;3 1 1 5 8 4 علم األصوات   

طالبات ;3 2 2 6 5 4 الًتكيب  
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طالبات ;3 - 1 3 8 7 ادلفرداات  

طالبات ;3 2 1 3 7 6 السرعة والطبلقة  

 

بادلعهد  لئلبنة بكلية ادلعلمُت الرابع لدى طالبات الصف القراءة مهارة اختبار نتائج

 .المبونج الشرقية البوىان مارينغجاي قرياطاين ادلدينة احلديثة

 :القراءة مهارة تقييم جوانب

 األصوات علم .3

 الًتكيب .4

 ادلفردات .5

 الطبلقة/  السرعة .6

 البوىان مارينغجاي رياطاينك  بادلعهد ادلدينة احلديثة القراءة مهارة تقييم معايَت

 :كالتايل ىي المبونج الشرقية

 (شلتاز) أ: 8-322:

 (جدا جايد) ب: 7:-93

 )جيد(: 78-92

 )كايف(: 63-77  
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 )نقيص(: 62>

 طالبات الصف لدى القراءة قدرة أن مبلحظة ديكن أعبله، القراءة مهارة قيمة من

المبونج  البوىان مارينغجاي قرياطاين بادلعهد ادلدينة احلديثة لئلبنة بكلية ادلعلمُت الرابع

 جيد جدا. أو جيد تكون أن ديكن الشرقية
 

 البيانات ج. تحليل

 ،ادلقابلة من عليها احلصول مت اليت البيانات وربليل معاجلة سيتم ،الباب ىذا يف

لئلبنة بكلية  الرابع الصف يف الباحثة هبا تقام اليت القراءة ميتعل عملية حول وادلبلحظة

 رلموعهن ،المبونج الشرقية البوىان مارينغجاي رياطاينك  يف ادلعهد ادلدينة احلديث ادلعلمُت

 .طالبة ;3

 ميتعل نفيذت عن األساسية ادلعطيات على الباحثة تحصل ادلبلحظة، نتائج من

 يف الشفهية االختبارات بنتائج مدعوًما ،فخر الرازي األستاذراءة الق علمم قبل من القراءة

دينة بادلعهد ادل لئلبنة بكلية ادلعلمُت الرابع الصف الرابع الصف طالباتل ادلقدمة القراءة مهارة

 .النتائج تربير ديكن حبيث اجيت الباحثة ادلبلحظة خبلل من ،احلديث
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 خبلل من ادلقدمة التقدديية العروض ةالباحث ستخدمت البيانات، وربليل معاجلة يف

 وصفية، بطريقة العام االستنتاجرسم و  البيانات وعرض البيانات زبفيض وىي اخلطوات،

 :التايل النحو على ادلقصودة ادلعاجلة تكون بينما

 لئلبنة بكلية ادلعلمُت الرابع طالبات الصف لدى القراءة سلدر  التخطيطية ادلرحلة يف

 مواد اختيار مت المبونج الشرقية البوىان مارينغجاي اينكريات  ادلعهد ادلدينة احلديثيف 

 اءةالقر  ميتعل أىدافب تناسب تعليمية مواد باستخدام منهجي بشكل بالقراءة التدريس

 وطريقة الًتمجة طريقة على ركزي ادلعلم ،طريقة اختيار تتضمن اليت ميالتعل طريقة يف. نفسها

 :التالية ميالتعل خطوات يف رؤيتها ديكن احلفظ،

 مرحباً  بقول الدرس ادلعلم يفتح( 3

 تدريسو سيتم ما قراءةلل تعليميةال ادةادل ادلعلم يعد( 4

 جيداً  االستماع الطالبات من ويطلب العريب النص ادلعلم يقرأ( 5

 أبسط بلغة النص زلتويات ويشرح ادلفردات ادلعلم يوفر مث( 6

 استجواب إىل طالبات ويدعو القراءة نص زلتويات لفهم الوقت ادلعلم يعطي مث( 7

 فهمها يتم مل اليت اجلملة أو ادلفردات

 تدريسها مت اليت ادلواد حفظ طالبات من ادلعلم يطلب( 8
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 لقياس النص زلتويات وترمجة قراءة على الطالبات تعيُت خبلل من ادلعلم يقّيم( 9

 .تدريسها مت اليت ادلادة فهم يف واالمتصاص الفهم

 .مرحبا بقول الدرس ادلعلم ينهي مث( :

 معيار استخدام يف. ذلك مبلحظة ديكن أعبله، ادلذكورة ادلبلحظة نتائج إىل استنادا 

 جزء ادلعلم يقرأ حيث( membaca diam) الصامتة القراءة استخدام إىل ادلعلم دييل القراءة،

 االىتمام مع لقراءتو، الكايف الوقت ادلعلم وحيدد صوت، بدون ببطء( النص) الدرس

 شفهية أسئلة عدة ادلعلم يسأل القراءة، بعد. القراءة زلتويات فهم وصعوبة بالطول،

 58 .النص زلتويات فهم على قدرهتن اختبار هبدف ،طالباتلل

 تُرى واليت احلفظ، وطريقة الًتمجة طريقة ادلعلم ، يستخدمميتعلال طريقة زبطيط يف

 من ادلعلم يطلب مث أبسط، بلغة القراءة نص زلتويات ادلعلم يشرح م،يالتعل عملية خبلل

 .النص زلتويات شرح مث وحفظو القراءة نص قراءة إعادة طالبات

 ربديد من بدءا تدريسها، يتم اليت ادلواد تعديل يتم أن جيب ةقيالطر  اختيار يف

 .الطالبات قدرة يف النظر أساس على الوقت زبصيص وتنظيم م،يالتعل عملية يف اخلطوات
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 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 

2014). Hlm. 102. 
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 ،الطريقة احلرفية وىي نفسها، القراءة يلتعلم طرق عدة وجود نظرية إىل استنادا

. اجملمعة والطريقة اجلمل طريقة ،الكلمة طريقة ،الكلمات ادلقاطع طريقة ،الطريقة الصوتية

 ألنو احلفظ وطريقة الًتمجة طريقة يستخدم ادلعلم لكن. القراءة مراحل على مبنية طريقة كل

 .طالبات قبل من سهولة أكثر يعترب

 ادلصممة وسائلال من سلتارة رلموعة من يتكون الذي القراءة تعليم: الوسائل زبطيط

 التعليمية الوسائل باستخدام ادلعلم يراىا اليت البيانات نتائج إىل استناداً  م،يالتعل ألىداف

 جيب نظريا. دراستها جيب اليت ادلواد تناسب طريق عن الصورة وسائل باستخدام بالقرية

 لنوع وسائلال تناسب يتم ،الصف لظروف وسائلال يتم. التعليمية ادلواد مع وسائلال ناسبت

 .الطالبات لتنمية صممةادل الوسائلو  ادلعلم لقدرة مناسبة سائلو و  ،التقييم

 من أنواع عدة ىناك أن فيو شرحي الذي كتاهبا يف umi hijriyah أوضحت كما 

 القراءة، وسلترب بطاقات،ال وسائل من القراءة ميتعل يف تطبيقها ديكن اليت القراءة وسائل

 والصور شابو، وما اجملبلت مثل القراءة مهارة لتطوير استخدامها ديكن اليت األخرى وسائلالو 
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البطاقات و  بعد، عن قراءهتا ديكن اليت ادللونة والصور الكتابة على ربتوي اليت واإلعبلنات

 59 .ذلك إىل وما القراءة، وصندوق اإلعبلنات،

 يةميالتعل الوسائل استخدام أن االستنتاج ديكن أعبله، ادلوضحة النظرية إىل استناداً 

البوىان  قرياطاين بادلعهد ادلدينة احلديثة لئلبنة بكلية ادلعلمُت أ الرابع طالبات الصف لدى

 استخدام خبلل من الطالبات رؤية من ليتمكن تناسبو مت قد المبونج الشرقية مارينغجاي

 .قصص شكل يف النص زلتويات فهمل نسهلي اليت طالبات وسائل الصورة

 التقييم، منوذج تضمُت: وىي األىداف إىل يشَت الذي التعليمي التقييم زبطيط يف مث

 لقواعد ادلصحح والتقييم ادلتاح، الزمٍت للتخصيص يتاسب التقييم التقييم، نوع تضمُت

 أسئلة الغطاء يعطي نشاط كل يف التقومي، يف ادلعلم دلادة القراءة ،ادلبلحظة على بناءً  التقييم،

 يطلب الذي التقييم يف وكذلك التعليمية، ادلادة وحفظ قراءة القارئ من يطلب ما وغالباً 

 .التايل االجتماع يف إيداعو مث القراءة نص حفظ القارئ من ادلعلم

 شفهًيا اختبارًا ادلعلم يستخدم ،الدراسي العام هناية أو الدراسي العام بداية يف

 الطالبات نعيستطي الذي القراءة ىدف إىل يشَت إجراؤه يتم الذي والتقييم ،تتحريرياً  واختبارًا

 صعوبات، وبدون جيداً  القراءة فهم الطالبات نعيستطي وصحيح، جيد بشكل لقراءت
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 اللغة عن التعبَت طالباتلل ديكن وواضح، جيد بشكل ادلفردات نطق الطالبات نعيستطي

 .جيد بشكل العربية

 ،القراءة مادة معلم مع الباحثة أجريت اليت ادلقابلة نتائج تعززت احلالة، ىذه يف

 كان ألنو نهج الدراسيوادل RPP)خطة تنفيذ التعليم(   إعدادب قام بأنو ،فخر الرازي السيد

 يتفق ال ميالتعل تنفيذ األحيان بعض يف ولكن مهنية، تدريس ىيئة يصبح أن ادلعلم على طلًبا

 سبيل على ،طالبات من حالة إىل ويعدل يرى ادلعلم ألن ،RPP)خطة تنفيذ التعليم(  مع

 ولكن احلفظ، طريقة ىي ادلستخدمة الطريقة مكتوبة RPP)خطة تنفيذ التعليم(  يف ادلثال

 .اخلاصة طالبات الظروف لضبط الطريقة تغيَت ديكن محاسا، أقل الطالبات رلال يف احلقيقة

 مهًما أمرًا الطريقة يف ادلختلفة االختبلفات استخدام يكون القراءة، ميتعلتنفيذ  يف 

 طالبات حالة مع تتوافق ال غالباً  ادلستخدمة التدريس طريقة ألن األول السبب. للغاية

 والسبب تدريسها، يتم اليت ادلادة نوع على فقط التدريس طريقة تركز ما وغالًبا نفسها،

. ةمعين ةتعليمي طريقة لديهن البليت طالباتلل فقط مناسبة التدريس ةقيطر  بعض أن الثاين،

 ةمعين ةتعليمي طريقة لديهن البليت الطالبات أن ادلؤكد فمن ،واحدة طريقة على ادلعلم ركز إذا

 ادلعلم حياول عندماو . احملددة ميالتعل أىداف ربقيق على قادرين وغَت بادللل نستشعر 

 روح لديو ادلعلم فإن متنوعة، اختبلفات مع التدريس طرق من متنوعة رلموعة استخدام
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 سلتلفة، طريقة باستخدام ادلعلم ينظر عندما محاسو و ادلعلم إبداع يكون سوف. إبداعية

 .نفسها طالباتلل مثاال أو أسوة

 من سيجعل التعليمية ادلواد مع تتفق متنوعة طريقة استخدام أن الثالث، السبب

 على ولكن فقط، احلفظ يف جيًدا لسن الطالبات فإن لذا،. التعليمية ادلادة فهم السهل

 خبلذلا من طالباتلل ديكن واليت احلقيقية، احلياة يف معرفتهم تطبيق أيًضا ديكنهن األرجح

 الطالبات ذبعل أن ديكن ىذا مع. شلتعة تعليمية ذبربة على واحلصول مشاعرىن عن التعبَت

 بشكل عقلية سيفتح أنو كما بادللل، نيشعر  ال حُت يف وبفاعلية الطوعي التعليم نيتبع

 .مستقل

 مثل ،طالبات ىتماما جذب يتضمن الذي الدرس، ادلعلم يفتح م،يالتعل تنفيذ يف

 وتوفَت ،طالبات إىل عطىسي اليت ميالتعل أىداف ونقل الوعي، وإعطاء م،يللتعل احلافز توفَت

 الذي ميالتعل تنفيذ عملية يف ادلعلم موقف عن مث. طالبات إىل التعليمية للمواد مرجع

 ال ، التعليمية ادلواد تقدمي عند اجلسم حركات يف االختبلفات عن السليم التعبَت يتضمن

. التدريس وضع يف التنقل عن فضبل ادلبلبس، ارتداء يف ويرتب ،الطالبات اىتمام يزعج

 للخطوات خصيًصا ادلصممة التدريس مواد من مراحلها تتكون اليت التعليمية ادلواد إتقان

 إعطاء يف والوضوح التعليمية، ادلواد تقدمي يف والوضوح ،التعليم تنفيذ خطة يف ادلخططة
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 األسئلة على اإلجابة يف مهارة ولديو التعليمية، ادلواد تقدمي يف الكافية الرؤية وإتاحة األمثلة،

 .توفَته مت الذي الوقت زبصيص استخدام يف والدقة ،طالبات طرحها اليت

 ،الطريقة احلرفية وىي وتنوعها، قراءة يف ميالتعل لطرق العديدة األنواع نظرية على بناء

. اجملموعة والطريقة ةاجلمل طريقةال ،الكلمات ادلقاطع طريقة ،الكلمة طريقة ،الطريقة الصوتية

. األخرى تلو واحدة اذلجائية احلروف على تشدد الطريقة احلرفية فإن سلتلف، تطبيقو يف

 طرق ثبلثة ،الكلمات ادلقاطع احلروف، تُعّلم اليت بالطريقة احلرفية مشاهبة وتيةالص الطريقة

 ألن ،(structural) البنية أو( metode parsial) جزئية ةقيطر  أهنا على تصنف أعبله ادلذكورة

 60 .أكرب وحدة إىل تنتقل مث صغَتة أجزاء من تبدأ ةقيالطر 

 دببادئ االىتمام خبلل من لقراءةل يةميالتعل وسائلال استخدام على ادلعلم قدرة حول 

 تقدديها، ادلطلوب التعليمية ادلواد مع وسائلال استخدام دقة مثل نفسها، وسائلال استخدام

 اىتمام زيادة يف ادلساعدة على والقدرة وسائل،ال استخدام يف مهارات على واحلصول

 .موالتعلّ  التعليم أنشطة يف الطالبات

 ىذا يف مباشرة صورة على أيضا الباحثة تحصل القراءة، ميتعل بتنفيذ يتعلق فيما

 يتضمن مجعها يتم اليت القراءة تعليم من األوىل اخلطوة إدارة يف ادلعلم بأن إقناعا أكثر اجملال
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 وقد ،طالباتلل االىتمام ادلعٍت، ادلعلم دبدى تتعلق ألهنا مهمة ادلرحلة وىذه االفتتاح، مرحلة

 استعداد على عبلمة تدريسها يتم اليت الدروس تلقي يف طالباتلل الذىٍت االستعداد يكون

 .تعليمية مواد لتقدمي ادلعلمُت

 تقدديو مت الذي بادلوضوع تتعلق تصورات بعمل عادة ادلعلم يقوم األولية، ادلرحلة يف

 مت اليت ادلادة طالبات نيتذكر  أن ىو منها والغرض تقدديها، ادلراد سالدرو  مع سابًقا

 .تطبيقها سيتم اليت والطريقة الوقت لتخصيص وفًقا ادلادة ادلعلم يقسم مث تسليمها،

 ادلفردات إعطاء بعد طالبات إىل القراءة نص بإخبار أوالً  الدرس بتوصيل ادلعلم يبدأ

 مث. القراءة نص زلتويات لفهم طالبات لتسهيل اللوحة على وكتابتها التعليمية بادلواد ادلتعلقة

 من ادلعلم ينتهي أن بعد. اجلملة إىل اجلملة نص زلتويات بًتمجة ادلعلم مع طالبات نميق

 فهمها ديكن ال اليت التعليمية ادلواد حول للتساؤل طالباتلل الوقت ادلعلم يعطي ادلادة، تقدمي

 كبَت، حد إىل وىادئاً  مواتياً  الدراسي الصف يف اجلو كان. واجلمل ادلفردات حيث من

 انتهى أن بعد التعليمية، بادلواد يتعلق فيما ادلعلم شرحو ما إىل بعناية الطالبات نواستمع

 طالباتلل ادلعلم قدم الدرس، هناية ويف م،يالتعل لتقييم كأداة األسئلة ادلعلم طرح التفسَت،

 .أبسط لغة باستخدام النصوص قراءة. أخرى مرة احملتويات وتوضيح للحفظ واحًدا أسبوًعا
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 وىو ادلعطاة، بادلهمة للقيام الطالبات ربفيز ادلعلم حياول القراءة، ميتعل عملية يف 

 يف ادلعلم يستخدم القراءة، ميتعل أنشطة يف. للمعلم وتوضيحها القراءة نص زلتويات حفظ

 ميتعل أنشطة يف فقط طريقتُت استخدام يتم أنو يعٍت وىذا. والًتمجة احلفظ طريقة الغالب

 ال حبيث الدراسي الفصل بتهيئة يقوم أن للمعلم ديكن ميالتعل أنشطة يف ولكن. القراءة

 إىل النظرية استندت إذا ولكن ،ننفسه طالبات يف بالرتبة نيشعر  أو بادللل الطالبات نيشعر 

 بتنفيذ طالبات نميق أن فيمكن ربديًدا، أكثر ة اليتقيطر  مع ادلفًتضة التعلمية األنشطة

 .موالتعلّ  التعليم عملية يف ادلعلم قدرة رقيةوت ميالتعل ألىداف وفًقا ادلهام

 ية،صوتطريقة  و حرفية طريقة مثل ميالتعل طرق من العديد ىناك القراءة نظرية يف

 أىدافها طريقة لكل. اجملموعة طريقةو  مجلة طريقة ،الكلمات ادلقطع طريقة كلمة، طريقة

 إىل ادلبتدئ ادلستوى من الطالبات لدى القراءة مهارة تطوير إىل هتدف واليت ومراحلها،

 .ادلتقدم ادلستوى

 توفَت من يتمكن حىت ميالتعل ةقيطر  اختيار يف ربديًدا أكثر ادلعلم يكون أن جيب

 وفقا القراءة طرق بعض استخدام ديكن النظرية الناحية من. واألفضل األمثل ميالتعل

 عدة اجلملة يقرأ مث أوالً، مجلة ادلعلم هبا يعرض بالطريقة ،مجلة طريقة استخدام مثل دلستواىا،
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 قبل من أخرى مرة وتابعها اقرأىا مث اجلملة وأضف تابع مث. اتالطالب هانويتبع مرات

 61 .واحلرف للكلمة اجلملة من ىو الطريقة ىذه ترتيب. الطالبات

 القراءة، ميتعل عملية يف جهداً  أن معلم القراءة لو االباحثة بذلت للتحليل، ووفقاً 

 بأنشطة القيام خبلل من. ةالكبلسيكي طريقةال تستخدم تزال ال طريقة حيث من كانت وإن

 أن بالفعل القول ديكن اللغوية، األنشطة مثل ادلدرسي الدوام ساعات خارجيف  سلتلفة

 .العربية النصوص قراءة على القدرة يف جيد طالبات

 وسائلال مع ألنو صورةال وسائل على ادلعلم يؤكد التعليمية، وسائلال استخدام يف

 القراءة نصوص معظم ألن تدريسها، يتم اليت ادلادة على عامة نظرة يقدم أن للمعلم ديكن

 للمعلم تسمحاليت  (kisah-kisah) أو قصص شكل يف ىي طالبات إىل تدريسها يتم اليت

 متحمسات الطالبات تكان. بو اخلاصة والتعلم التعليم أنشطة يف صورةال وسائل باستخدام

 يف نشاطًا أكثر كن الطالبات أن أيًضا ورئي ادلستخدمة، بالوسائل ومهتمات للغاية

 .ادلقدمة ادلعرفة استكشاف

. الكافية القدرات بالفعل لقراءةا معلم ديتلك القراءة، ميتعل تقييم أو تقييم عملية يف 

 احملدد، ءةاالقر  تعليم أىداف مع يتماشى تقييم من يتألف تقييم خبلل من ذلك إىل ويشار
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 هناية يف. خلطة تنفيذ التعليم وفًقا تقييمو ويتم التقييم،ونوع سلتلف من  شكل ويستخدم

 دراستها سبت اليت القراءة نصوص حفظ مهمة ادلعلم يعطي ادلتابعة، مرحلة يف التقييم عملية

 .ميالتعل دلواصلة الدافع وتوفَت فردي بشكل

 اجلوانب إىل استنادا. ادلعلم مهارة مستوى عن ينفصل ال القراءة ميتعل ضعف

 فإنو ،(PAI) اإلسبلمية الًتبية علم يف جامعية شهادة حيمل الذي القراءة دلعلم األساسية

 القراءة لتعليم ادلعلم إتقانب كبَت حد إىل ىذا ويرتبط. العربية اللغة تعليم خريج من ليس

 الطريقة استخدام يف ضعف نقاط أيًضا يظهر فإنو ذلك، إىل باإلضافة. عام بشكل

 أحد ىو نفسو ادلعلم ألن العربية باللغة مزايا القراءة دلعلم فإن ذلك ومع. التعليمية وسائلالو 

 .الشرقية المبونج ،من ادلعهد ادلدينة احلديثة خرجيي
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 الخامس الباب

 استنتاجات واقتراحات وخاتمة

 االستنتاجات . أ

 ديكن ،ميدان البحث يف الباحثة البحث ونتائج البيانات ربليل إىل واستناداً 

 أن ،أجريت الباحثة يف ادلعهد ادلدينة احلديثة المبونج الشرقية الذي البحث من استنتاجو

 ةراءالق ميتعل خطوات خبلل من تنفيذىا متادلعهد ادلدينة احلديث  يف ةراءالق ميتعل عملية

 .التايل النحو على

 تنفيذ قبل (RPPجبعل خطة تنفيذ التعليم ) دائًما ادلعلم يقوم م،يالتعل زبطيط يف

خطة تنفيذ  قالتوثي دراسة إىل واستناداً  الكفاءة اليت سيتم ربقيقها. تعليم وفيو ربتوى علىال



333 
 

 ادلواد ذبميع أيضاً  متو  األىداف، إىل أشاروا فقد  التعليمية ادلواد جوانب من (RPPالتعليم )

 .جيد بشكل وإثرائها التعليمية

 عميقة معرفة عدم بسبب والًتمجة، احلفظ طريقة ادلعلم يستخدم ميالتعل تنفيذ يف

طالبات الصف الرابع أ لئلبنة بكلية ادلعلمُت بادلعهد  كانت  ذلك، ومع. بطريقة القراءة

 م،والتعلّ  التعليم أنشطة إىل باإلضافة نألهن حصلن على قيمة جيد القراءة يفادلدينة احلديثة 

 .العربية باللغة القراءة قدرة يف يساعد أن ديكن اليومية احلياة يف العربية اللغة تطبيق فإن

 أن ديكن لصورةا وسائلب ألن ،الصورة وسائل ادلعلم يستخدم الوسائل،  حيث من

 ىذا. قصص شكل يف الغالب يف اليت التعليمية ادلواد يشرح أن علمادل على األسهل من ذبعل

 ستيعابال الصف الرابع أ لئلبنة بكلية ادلعلمُت الباتالط على السهل من جيعل أيًضا

 .أوسع فهم إىل باإلضافة الدروس

 عدة من شوىد حيث ،جدا جيد بشكل بعملو ادلعلم قام م،يالتعل تقييم تنفيذ يف

 مث النص نحيفظ( tes lisan) شفويال ختباراال أداة باستخدام ميالتعل عملية تقييم أنشطة

 tes) التحريري ختباراالو  أبسط لغة باستخدام القراءة زلتويات شرحل طالباتال من يطلب

tertulis )مقاالت من يتكون. 
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 افتقار أن استنتاج فيمكن القراءة، ميتعل لعملية وادلساندة ادلثبطة للعوامل بالنسبة أما

 ومها طريقة القددية الطريقة استخدام ادلعلم يفضل حبيث القراءة طريقة حول لمعلمل ادلعرفة

 جيب وبالتايل. العربية النصوص قراءة يف الباتالط صلاح على تأثَت اذل وىذا والًتمجة، حلفظا

 األىداف ربقيق من يتمكن طالبات حىت البعض بعضهما مع يتعاونا أن الطرفُت على

 .أفضل بشكل العربية النصوص قراءة إتقان الباتللط ديكن وكذلك ادلرجوة،
 

 االقتراحات . ب

 قًتحت الفكر، يف كمسامهة عندئذ أعبله، مذكور ىو كما البحث نتائج إىل بالنظر

 النجاح أجل من بعناية ودراستها تطويرىا ديكن اليت االقًتاحات أو البدائل من عددا الباحثة

 اجملال يف وخاصة وعلى مشًتك أو فردي بشكل سواء ربقيقو أو معاجلتو جيب الذي

 :ذلك يف دبا التعليمي،

 للمعهد .3

على  القراءة ميتعل عملية ترقية يف درجاهتم أقصى علىادلعلم  ويبقي .أ 

 .العربية اللغة قراءة إلتقان االىتمام من ادلزيد وإيبلء الطالبات
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 ال لكي احلافز يعطي وأن طالباتلل أكرب اىتماما يويل أن ادلعلم على جيب .ب 

 عملية يف خاصة العربية، النصوص قراءة يف اخلطأ من طالباتال خيشى

 .موالتعلّ  التعليم

 .للمساعدة ادلنظمة أو علم،ادل أو ،ادلعهد مدير دور ىناك .ج 

 لتعليم التعليمية العملية تدعم اليت وسائلال تضاعف أو تضيف أن جيب .د 

 القراءة.
 

 ج. الخاتمة

 حىت والروحية اجلسدية الصحة أعطى الذي وتعاىل سبحانو رب العادلُت هلل احلمد

 أوجو من العديد وجود من الرغم على ،الرسالة العلمية ىذه إكمال من الباحثة تمكنت

 أما. التعليم رلال يف وخاصة ولآلخرين، فرديلل تستفيد أن ونأمل الكتابة، يف القصور

 األحباث من ادلزيد ىناك يكون أن نأمل ،العلمية الرسالة يف الواردة القصور ألوجو بالنسبة

والسبلم  ،الباحثة لصزب أمُت، اللهم أمُت. أفضل علمياً  عمبلً  تصبح حىت تكملها اليت

 .عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
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 الثالث الباب

 البحث طريقة

 البحث نوع . أ

 post) الالحقة الوضعية فلسفة على تعتمد حبث طريقة ىي النوعي البحث طريقة

positivisme)، حيث( التجارب من عكس) الطبيعية، الكائنات ظروف لفحص وتستخدم 

 من (purposive dan snowbaal) وثلجية ىادفة عينات وأخذ رئيسية، أداة الباحثة كونت

 نوعي،/استقرائي ىو البيانات وحتليل ،(gabungan) التثليث مجع وتقنيات البيانات، مصادر

 .(generalisasi) التعميم من بدال ادلعٌت على تشدد النوعي البحث ونتائج

 األولية ادلصادر استخدام البيانات جلمع ميكن البيانات، مصدر من ادلشاىدة عند

 شرحهما يتم للبيانات( 2) مصدران يوجد البيانات، مصادر مجع عند. الثانوية وادلصادر

 :ومها

 وليةاأل البيانات مصدر .1

 ادلصدر من مباشرة عليها احلصول مت اليت للبيانات مصدر ىي وليةاأل البيانات

 شكل يف األولية البيانات تكون أن ميكن(. الوسيطة وسائل خالل من وليس) األصلي
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 ىذا البحث يف األولية البيانات رلموعات، يف أو فردي بشكل ادلوضوع( orang) آراء

 مارينغجاي البوىان قرياطاينادلعهد ادلدينة  يف وادلعلمُت للمادة القراءة ادلعلم 1 ىي

 .شخصا 22 رلموعهم يبلغ ،الشرقية المبونج

 الثانوية البيانات مصدر. 2

 قبل من عليها احلصول مت اليت البحث لبيانات مصدر ىي الثانوية البيانات

 من وتسجيلها عليها احلصول مت) الوسيطة وسائل خالل من مباشر غَت بشكل الباحثة

 تقارير أو سجالت أو أدلة شكل يف الثانوية البيانات تكون ما عادة(. أخرى أطراف قبل

 كانت. منشورة وغَت نشرىا مت اليت( التوثيق بيانات) األرشيف يف جتميعها مت تاريخ

 .ذا البحثهب ادلتعلقة واألدب الوثائق شكل يف بحثلل الثانوية البيانات
 

 البيانات جمع طريقةب.

 البحث أداة جودة ومها البحث، بيانات جودة على يؤثران رئيسيان شيئان ىناك

 البيانات مجع وجودة األداة وموثوقية بصحة البحث أداة جودة تتعلق. البيانات مجع وجودة

 .البيانات جلمع ادلستخدمة ةقيالطر  بدقة يتعلق فيما



65 
 

 فإن البيانات، مجع تقنيات أو ةقيطر  حيث من إليها النظر عند ذلك، على عالوة

 وادلقابلة( pengamatan) ادلالحظة ىي ىذا البحث يف ادلستخدمة البيانات مجع تقنيات

(wawancara )توثيقوال. 
1 

 الحظةالم طريقة. 1

 ".فيها التحقيق مت اليت للظواىر ادلنتظم والتسجيل ادلراقبة: "ىي ادلالحظة

Bungin وىي ،ادلالحظة من أشكال عدة يشرح كتابو يف: 

 ادلشاركة ادلالحظة. أ(

 البيانات جلمع طريقة ىي( participant observation) ادلشاركة ادلالحظة

 شاركت حيث واالستشعار ادلالحظة خالل من البحثية البيانات جلمع تستخدم

 .للمخرب اليومية احلياة يف الباحثة

 ةنظمادل غَت ادلالحظة. ب(

 توجيهية مبادئ استخدام دون تتم ةمالحظ ىي ادلنظمة غَت ادلالحظات

 حتدث اليت التطورات أساس على مالحظاهتم بتطوير الباحثة قومت حبيث ،لألنشطتو

 .ادليدان يف

                                                             
1
Ibid, hlm.193-194. 
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 اجملموعة ادلالحظة. ج(

 حول البحث فرق من رلموعة هبا تقوم مالحظة ىي اجملموعة ادلالحظة

 .للبحث كموضوع حتديده مت موضوع

 على للحصول إجراؤىا مت اليت العلوم وجود عرفةدل ىو ادلالحظة من اذلدف

 ىذه نتائج أن ادلأمول ومن الواقع، يف حدث كما البشري السلوك حول معلومات

 أ لإلبنة الرابعف صالقراءة لدى طلبة ال ميتعل حول واضحة بيانات ستجمع ادلالحظة

  الشرقية. المبونج مارينغجاي البوىان قرياطاينادلعهد ادلدينة  يف

ىذا  يف الباحثة قبل من ادلستخدمة البيانات مجع طريقة أن االستنتاج ميكن لذا

 خالل من البحثية البيانات جبمع الباحثة قومت اليت ادلشًتكة ادلالحظة ىي البحث

 حُت يف. للمخرب اليومية احلياة يف مباشر بشكل تشارك اليت واألحاسيس ادلالحظة

ادلعهد  يف أ لإلبنة الرابعوطلبة الصف  ادلدربُت/  ادلعلمُت ىذا البحث يف ادلالحظة كانت

ادلعهد  يف بتعليم القراءة يتعلق فيما ،الشرقية المبونج مارينغجاي البوىان قرياطاينادلدينة 

 الشرقية. المبونج مارينغجاي البوىان قرياطاينادلدينة 
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 (Interview) المقابلة طريقة. 2

 أو شخصُت بُت لفظًيا واباجلو  سؤالال عملية مع البيانات جلمع تقنية ىي ادلقابلة

 .مأذهن مع ويسمع اآلخر الذي ينظر إىل ادلرء وجيد ،وجو لوجو أكثر
2 

 ىو ادلقابلة طريقة من ادلقصود أن إىل الباحثة لصخت أعاله، االقتباس على بناءً 

 من ادلعلومات اجتاه يف مباشرة صحيحة بيانات على للحصول ادلستخدمة الطريقة

 .مقابلتها دتت اليت األطراف

 أنواع، ثالثة إىل ادلقابالت تنقسم التنفيذ، طريقة أو طبيعة من إليها النظر عند

 .وجهةادل اجملانية وادلقابلة ادلوّجهة غَت وادلقابلة ادلوجهة ادلقابلة وىي

 موجهةال مقابلةال. أ

 .رئيسية مشكلة البحث تستخدم Interview/  مقابلة ىي ادلوجهة ادلقابلة

  موجهةال غير مقابلةال. ب

 قابل  ادل فيها يقوم اليت Interview/  مقابلة ىي (اجملانية) وجهةادل غَت ادلقابلة

(interviewer )نقاط على بغَت مقصود واإلجابة األسئلة طرح بطريق ادلقابلة بإجراء 

 .(interviewerل )ادلقاب   جيري الذي البحث تركيز

                                                             
2
 Sutrisno Hadi, Metodologi  Reasearch  jilid 2, Andi , Yogyakarta,  2004, hal. 217. 
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 الموجهة المجانية المقابلة. ج

 (interviewerل )ادلقاب   يقوم. االثنُت من مزيج ىي ادلوجهة اجملانية ادلقابلة

/  مقابلة عملية تتم مث دراستها، جيب اليت القضايا بإعداد فقط ادلقابلة بإجراء

Interview ادلوقف أعقاب يف. 
3 

 من ادلوجهة اجملانية ادلقابلة ادلستخدمة ادلقابلة نوع يكون البحث، ىذا ولكن يف

ل ادلقاب   يقرأ" وىي مصداقية، وذات صحيحة بيانات على للحصول الرصاص

(interviewer)  تقدميها ادلطلوب األسئلة باإلطار. 

 ميكن حىت ادلطلوبة ادلعلومات على للحصول كطريقة الطريقة ىذه استخدام يتم

/  ادلعلمُت من ادلستجيبُت حنو موجهة ىذه ادلقابلة طريقة. دقيقة بيانات على احلصول

 مارينغجاي البوىان قرياطاينادلعهد ادلدينة  يف أ لإلبنة الرابعوطلبة الصف  ادلدربُت

 ادلعهد ادلدينة. يف يف القراءة ميتعل كيفية دلعرفة. الشرقية المبونج
 

 

 

                                                             
3
 Ibid, hal. 231-233.  
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 التوثيق طريقة. 3

 موضوع إىل مباشرة هتدف ال اليت البيانات جلمع تقنية ىي التوثيق طريقة

 عن عبارة ادلستخدمة ادلستندات تكون أن ميكن. الوثائق خالل من ولكن البحث،

 .ذلك إىل وما أعمال وجداول ورلالت وصحف وكتب ونصوص مالحظات
 طريقة إن 4

 يف ادلتغَتات أو األشياء حول بيانات عن البحث ىي Suharsimi Arikunto وفًقا التوثيق

 .ذلك إىل وما األعمال وجداول الكتب مسجالت على مالحظات شكل
5 

 ميبتعل ادلتعلقة الوثائق حول بيانات على للحصول ىذه التوثيق طريقة تستخدم

 اخلاصة البيانات السًتجاع أيًضا الطريقة ىذه تستخدم. القيم وقائمة RPP مثل القراءة،

أ  الرابعالصف  وخاصة الطلبةو  أو ادلوظفُت وادلعلمُت عهدللم العامة والصور بالتاريخ

 البوىان قرياطاينادلعهد ادلدينة  يف ادلوجودة التحتية والبنية ادلرافق إىل باإلضافة ،لإلبنة

 .الشرقية المبونج مارينغجاي

 البيانات تحليل طريقةج. 

 التحليل، يف. النوعي الوصفي التحليل ىو البحث ىذا يف ادلستخدمة البيانات حتليل

 :يلي كما ىي ادلتخذة اخلطوات
                                                             

4
 M. Iqbal  Hasan, Op. Cit., hal. 87 . 

5
Ibid, hlm.9. 
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 البيانات تخفيض. 1

 بعناية تكون أن جيب لذلك كبَتة، ادليدان من عليها احلصول مت اليت البيانات

 ادلعطيات ازدادت كلما ادليداين، البحث مدة طالت كلما ذكره، سبق كما. وبالتفصيل

 خالل من الفور على البيانات حتليل الباحثة على جيب السبب، ذلذا. وتعقيدا معقدة

 والًتكيز الرئيسية، األشياء واختيار التلخيص، يعٍت البيانات ختفيض إن. البيانات ختفيض

 مت اليت البيانات فإن وبالتايل،. واألمناط ادلوضوعات عن والبحث ادلهمة، األشياء على

 مجع عمليات من ادلزيد إجراء الباحثة على وتسهل أوضح، صورة ستوفر ختفيضها

 .األمر لزم إذا عنها والبحث البيانات،
6

 

 البيانات عرض. 2

 لعمل والتخطيط حيدث ما فهم الباحثة سهلست البيانات، عرض خالل من

 البيانات، عرض يف البحث، يقًتح ذلك، على وعالوة. فهمو مت ما على بناءً  إضايف

 شبكات) شبكات مصفوفات، رسومات، شكل يف أيضا السردي، النص إىل باإلضافة

 اإلجابة عليو ،اعرضه يتم ما فهمت الباحثة تكان إذا مما للتحقق. بيانية ورسوم( عمل

 ".؟ هاعرض يتمس البيانات ما مادة" السؤال، عن
                                                             

6
HLM. Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2012), hlm. 183-184. 



56 
 

 رسم االستنتاج. 3

 البيانات عرض كان إذا. االستنتاج رسم ىي البيانات حتليل يف الثالثة اخلطوة

 موثوق نتيجة ىو االستنتاج أن القول فيمكن صاحلة، ببيانات مدعوًما تقدميها مت اليت

 .هبا

 البيانات من التحقق. 4

 أكثر نتائج على للحصول ادلتعارضة احلاالت خالل من أخرى أمور بُت من

 عليها، العثور مت اليت تلك مع متناقضة أو خمتلفة حاالت عن الباحثة بحثت. موثوقية

 لو يسمح أوسع وضًعا وتشمل الثقة مستوى يف دقة أكثر نتائج على احلصول هبدف

 .وواضحة مناسبة لكوهنا معاكسة األصل يف بدت اليت احلاالت خمتلف بُت باجلمع
7 

 من موجودة تكن مل جديدة نتائج ىي ادلتوقع النوعي البحث يف االستنتاجات

 ادلاضي يف يزال ال الذي لكائن سرد أو وصف شكل يف النتائج تكون أن ميكن. قبل

 رمسية غَت ونظرية فرضية أو عالقة يكون وقد فحصو، بعد واضًحا يصبح حبيث متنكرًا،

 .تفاعلية أو
 

                                                             
7
Ibid, hlm. 90 
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 البيانات صحة اختبار. د

 ىو ما مع يتوافق الباحثة االحظه ما أن على دليالً  البيانات صحة اختبار يعترب

. بالفعل موجود ىو ما مع متوافًقا ادلقدم التفسَت كان إذا وما اجملال ىذا يف فعالً  موجود

 :دعق   خالل من البيانات صحة لتحديد تقنيات ىذا البحث يف الباحثة تاستخدم لذلك

 التثليث. 1

 متعدد منهج باستخدام حقيقة صاحلة بيانات على للحصول طريقة ىو التثليث

 أو وادلقابلة ادلالحظة مثل ادلتقاطعة، ةقيالطر  اتساق لتقوية التثليث يستخدم. الطرق

 .ادلخربين من العديد مع ادلقابلة مثل ،الطريقة نفس استخدام
8 

 :ومها التثليث، من نوعُت على البحث ذلذا حيتوي

 البيانات من التحقق طريق عن تتم اليت البيانات مصداقية الختبار ادلصدر، تثليث. (أ

 نتائج الباحثة تقارن ،ىذا البحث يف. مصادر عدة خالل من عليها احلصول مت اليت

 يف التدريس ىيئة أعضاء من العديد مع الدراسة يف ادلشاركُت من العديد مع ادلقابلة

 .الشرقية المبونج مارينغجاي البوىان قرياطاينادلعهد ادلدينة 

                                                             
8
  Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2015), hlm. 160. 
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 للحصول البيانات جلمع تقنية من أكثر باستخدام إجراء ميكنتثليث الطريقة، . (ب

 .والتحقق الشيك بواسطة أيًضا التنفيذ يكون أن ميكن. البيانات نفس على

 مع ادلقابلة طريقة باستخدام دقيقة، بيانات على للحصول ،ىذا البحث يف

 المبونج مارينغجايالبوىان  قرياطاينادلعهد ادلدينة  يف وادلعلمُت الطلبة من العديد

 .اجملال ىذا يف الباحثة مجعها اليت الوثائق وكذلك .الشرقية

 تثليث ستخدمت الباحثة بأن االستنتاج ميكن أعاله، الواردة ادلعلومات إىل استناداً 

 مت اليت البيانات من التحقق خالل من تتم اليت البيانات مصداقية الختبار ادلصدر

 تقنية من أكثر من أكثر تستخدم اليت التثليث وطريقة مصادر، عدة من عليها احلصول

 ىذا البحث يف لذلك،. والتحقق الفحص طريق عن التنفيذ يتم أن ميكن ،البيانات جلمع

ادلعهد  يف ادلعلمُت التدريس ىيئة أعضاء من العديد مع ادلقابلة نتائج الباحثة تقارن

 .الشرقية المبونج مارينغجايالبوىان  قرياطاين احلديثة ادلدينة
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 الرابع الباب

 والمناقشة البحث نتائج

  للمعهد المدينة الحديث عامة نظرةأ. 

 الجغرافي الموقع. 1

 يف وبالتحديد ،ادلعهد ادلدينة احلديثة يف المبونج الشرقية التعليمية ادلؤسسة تقع

 الرمز مع ،الشرقية المبونج ، منطقةمارينغجايالبوىان  ، منطقة فرعيةالرابعة اينرياتك قرية

 كثرياً  تبعد ال مسافة على ادلعهد ادلدينة احلديث يقع. المبونجمقاطعة  =<891 الربيدي

 .السكنية ادلنطقة عن بعيداً  وليس الغرب إىل مًت 022 حوايل الشرقي الصليب عن
 

 المدينة الحديثللمعهد  تأسيس تاريخ. 2

 ادلناطق يف األطفال دلشاركة العميقة وادلودة اجلاذبية من عال بشعور ذلك ويبدأ

 وىكذا كيلومًتات ; دلسافة يسافر أن جيب وبعضها م،يالتعل مكان عن بعيًدا النائية

 يف (MA( وادلدرسة العالية االسالمية )MTsاالسالمية ) الثانوية ادلدرسة دراسة يف إلكمال

 دينية تعليمية مؤسسة إنشاء بفكرة القرى وقادة الدينيني القادة فكرة جاءت. ادلنطقة تلك

( وادلدرسة العالية االسالمية MTsاالسالمية ) الثانوية ادلدرسة مستوى على إسالمية
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(MA) .ادلعهد ادلدينة احلديث باسم مسيت تعليمية مؤسسة إنشاء مت ،:=<1 عام يف 

 الوسطى المبونج يف ،مارينغجايالبوىان  اينكريات قرية يف تأسست اليت الشرقية المبونج

البوىان  اينكريات ادلعهد ادلدينة احلديث مؤسس وكان(. الشرقية المبونج إىل اآلن حتولت)

االستاذ احلاج كورنيا رجل، االستاذ الدكتورندوس احلاج  ،الشرقية المبونج ،مارينغجاي

 شهريال.زلمد ميني واالستاذ بودي أغوس 
 

 والرسالة للمعهد المدينة الحديث الرؤية. 3

 رؤيةأ. ال

 مؤسسة الشرقية المبونج مارينغجايالبوىان  اينكريات ادلعهد ادلدينة احلديثة حتقيق"

 اإلميان والتقوى" إىل ويستند عادلية رؤية لديو ، متفوقة إسالمية، تعليمية

 ب. الرسالة

 وشلتعة وتثقيفية وإبداعية ومبتكرة نشطة ميتعلال عملية إنشاء. (1

 والتكنولوجيا بالعلوم طالباتال تزويد. (0

 .الديين التعليم من جو بناء. (8
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 بالمعهد المدينة الحديث المعلم حالة. 4

ادلعهد ادلدينة احلديثة   مؤسسة مدير مع الباحثة اهتأجرا اليت ادلقابلة نتائج من

 معلًما <8 رلموعهم يعملون اينكريات ادلدينة احلديثيف ادلعهد  ادلعلمني أن ،اينكريات

 بعض وىناك اجلامعي ادلستوى إىل دراستهم معظمهم أكمل متفاوتة، أكادميية جبودة

. خدمة مدرسون ىم آخر معلما ;0 و (S-1تعليم اجلامعية االوىل ) يف يزالون ال الذين

 تعليمية مؤسسة ىي ومذكرتو ،ادلعهد ادلدينة احلديثة يف الدراسية ادلناىج دعم أجل من

البوىان  قرياطاين ،ادلعهد ادلدينة احلديثة يف التعليمي اجمللس فإن السبب، وذلذا. إسالمية

 .ادلعهد يف وتعميقها الدينية هممعرفت من عانوا حىت كلهم ،الشرقية المبونج مارينغجاي

 طالباتال حالة. 5

 المبونج مارينغجايالبوىان  اينكريات ،ادلعهد ادلدينة احلديث يف طالباتال

 رياو، مثل سومطرة يف سلتلفة مناطق من ولكن المبونج من فقط ليسوا ىم الشرقية

 قرياطاين ادلعهد ادلدينة احلديثة إىل دخلوا. جاكرتا وحىت باليمبانج بنجكولو، جاميب،

 يف طالبات عدد. والتعليم ادلعرفة إىل السعي هبدف الشرقية المبونج مارينغجايالبوىان 
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 الشرقية السنة الدراسية المبونج مارينغجايالبوىان  اينكريات ،ادلعهد ادلدينة احلديث

 :يلي كما ىي <021/=021

 2 الجدول

المبونج الشرقية السنة  البوهان مارينغجاي انيكريات المعهد المدينة الحديثة في طالباتبيانات 

 2118/2119 الدراسية

 ولي الفصل عدد الفصل رقم

1 IA PA 29 Ust Habib Abdulloh 

2 IB PA 28 Ust Nasuha 

3 IA PI 25 Usth Malikatun Hasanah 

4 IB PI 22 Usth Ulfa Lailatul Fitria 

5 I EXP 7 Ust Beni Irawan 

6 IIA PA 16 Ust Habib Mustofa 

7 IIB PA 14 Ust Pujianto 

8 IIA PI 22 Usth Nur Sukmawati 

9 IIB PI 18 Usth Asma Latifah Wafi 

10 IIIA PA 30 Ust Ruston Nawawi 

11 IIIA PI 19 Usth Dela Puspita 

12 IIIB PI 18 Usth Binti Dzakiyatussolehah 

13 IIIC PI 18 Usth Mughniyaturrosidah 
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14 III EXP 9 Ust Misdi Ragil 

15 IVA PA 12 Ust M. Soim, S.Pd.I 

16 IVA PI 22 Usth Hj. Munawaroh, S.Pd.I 

17 IVB PI 15 Usth Nafsiah, S.Pd 

18 VA PA 26 Ust H. Bahrudin, M.Pd.I 

19 VA PI 30 Usth Syamsiyah, S.Pd.I 

20 VB PI 29 Usth Sufini 

21 VIA PA 31 Ust Muslim Hafidz, S.Pd.I 

22 VIB PI 39 Ust H. Syamsuri, S.Pd.I 

  474 عدد

 .<021/=021 السنة الدراسية ادلعهد ادلدينة احلديث التوثيق: ادلصدر
1 

 التنظيمي الهيكل. 6

المبونج  البوىان مارينغجاي اينكريات لمعهد ادلدينة احلديثل التنظيمي اذليكل

 :يلي كما ىي الشرقية

 

 

 

                                                             
 

1
 Dokumentasi, Pondok Modern Madinah lampung Timur, tahun ajaran 2018/2019. 
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 التنظيمي الهيكل

 2118/2119 المعهد المدينة الحديثة السنة الدراسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نائة المنهجيح

Muslim Hafidz, S.Pd.I 

 رئيس كليح المعلمين

M. Qoribun S.Pd.I 

 سكريتير

Bahruddin,M.Pd.I 

 تيد المال

Nasrudin,S.Pd.I 

 مؤسسح

KURNIA ROZALI. LC 

 مدير

Drs. H. M. YAMIN 

 رعايح الطالثاخ

Misdi Ragil 

 كشفح

A.Syaikhu,S.Pd.I 

 أإلدارج

Nurul Abror 

 زراعيح

DilaludinS.Pd.I 

 المثنى

M. Soim S.Pd.I 

OPPM 

 

 الطالب

 الطالثاخ

 كشفح
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 البحث نتائج. ب

 من يتكون الذي ميللتعل الفرعي الًتكيز أساس على البحث بيانات عرض ترتيب مت

 يف مهارة القراءة ميتعل تقييم ومرحلة م،يللتعل التنفيذ ومرحلة م،يللتعل التخطيط مراحل

ادلعلمني بادلعهد ادلدينة احلديث  لدى طالبات الصف الرابع لإلبنة بكلية  اءةالقر  عموضو 

 :يلي كما ىي لبحثل ادليدانية البيانات. اين البوىان مارينغجاي المبونج الشرقيةكريات

لإلبنة بكلية المعلمين في لدى طالبات الصف الرابع  للتعليم القراءة التخطيط.1

  اني البوهان مارينغجاي المبونج الشرقيةالمعهد المدينة الحديث كريات

 على وادلقابلة التوثيق بطريقة ادلصممة ميالتعل تنفيذ خطة عن بيانات تقدمي ميكن

 :التايل النحو

 يعترب إذ التنفيذ، يسبق التخطيط. بو القيام سيتم ما حتديد مع التخطيط يتعامل

 لذلك. وكفاءة فعالية ةقيالطر  بأكثر ادلطلوبة طالباتادلت وحتديد لتقرير عملية التخطيط
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 النتائج أفضل على للحصول مسبقة خطة لديو يكون أن ميالتعل قبل ادلعلم على جيب

 .حتقيقها اليت  سيتم لألىداف وفًقا

ادلعلمني يف لدى طالبات الصف الرابع لإلبنة بكلية  القراءة سدر  يف ادلعلمون

 اليت اخلطوات تطور اين البوىان مارينغجاي المبونج الشرقيةادلعهد ادلدينة احلديث كريات

 .احملددة ميالتعل أىداف لتحقيق تنفيذىا سيتم

يف  لإلبنة لكلية ادلعلمني الرابع الصف بالتخطيط ادلتعلقة ادلقابلة إىل واستنادا

 برنامج يف وأوضح ،قريب زلمد برئيس الكلية ادلعلمني االستاذ دلعهد ادلدينة احلديثا

 ادلدرسة تقدم. هبم اخلاصة الدراسة رلاالت يف معلم كل مجعها موضوع لكل ميالتعل

 ادلنهج وصياغة الدرس، وقت ختصيص شكل يف ميالتعل برامج إلعداد عالمات فقط

 .التعليم وخطة تنفيذ
2 

 لإلبنة الرابع الصف دلوضوع القراءة مدرس قام التخطيط، أنشطة تنفيذ يف

 1 بإعداد: المبونج الشرقية البوىان مارينغجاي اينكريات دلعهد ادلدينة احلديثبا

 ادلنهج .1

 :تشمل واليت( RPP) ميالتعل تنفيذ خطة .0
                                                             

2 
M. Karibun S.Pd.I., Direktur KMI Pondok Modern Madinah Lampung Timur, wawancara, 

tanggal 12 september 2018. 
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 خاص ىدف/  عام ىدف( أ

 الرئيسية ادلواد( ب

 ميالتعل خطوات( ج

 ادلوارد/  األدوات/  ادلوارد( د

 3 .ميالتعل تقييم( ه

معلم ادلوضوع  زى،الرا فخر السيد مع اهتأجرا اليت ادلقابلة نتائج إىل استناداً 

 بدء قبل ميالتعل لتنفيذ خطط بوضع دائًما ادلعلم يقوم ،دلعهد ادلدينة احلديثةبا القراءة

 4.حتقيقها جيب اليت ختطيط الكفاءة تتضمن واليت م،والتعل   التعليم عملية

 م،يالتعل موضوعات تقييم جوانب من الدراسي، ادلنهج وثائق دراسة إىل استناًدا

 ادلواد بني وادلالءمة م،يالتعل وموارد م،يالتعل وتقييم م،يالتعل وأنشطة التعليمية، وادلواد

. ميالتعل مصادر مع والتعلمية ادلادية األنشطة بني والتوافق م،يالتعل وأنشطة التعليمية

 :التايل اجلدول يف رؤيتو ميكن

 

 
                                                             
 

3 
Observasi, perencanaan pembelajaran, tanggal 13 september-23september 2018. 

 
4 
Fakhru Rozi, S.Pd.I., Guru Al-qiraah, wawancara,tanggal 12 september 2018 
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 3 الجدول

لإلبنة بكلية المعلمين في المعهد المدينة لدى طالبات الصف الرابع  القراءة المنهج مكونات التعليم تخطيط

 اني البوهان مارينغجاي المبونج الشرقيةالحديث كريات

 دراسة التوثيق مكونات تخطيط التعليم )المنهج( رقم

 المنهج التعليمي . 1

 التعليمشخصيية أو موضوع  .أ 

 مادة التعليم .ب 

 أنشطة التعليم .ج 

 تققيم ختصيص الوقت .د 

 مصدر التعل م .ه 

 وجود التعديل بني مادة التعليم وأنشكة التعليم .و 

 

 جيد

 جيد

 جيد

 

 نقيص

 جيد

 كايف

مادة تعليم  جوانب من( RPPخلطة تنفيذ التعليم ) التوثيق دراسة إىل استناداً 

البوىان  اينكريات ادلدينة احلديث دلعهدبا الصف الرابع لإلنة لدى طالبات القراءة

 يتم األىداف، إىل تشري اليت التعليمية ادلواد جانب يف ،المبونج الشرقية مارينغجاي

 اجلدول يف كما اإلثراء، وتوفري ،للهدف وفًقا منهجي بشكل التعليمية ادلواد ترتيب

 :التايل
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 4 الجدول

لية المعلمين في طالبات الصف الرابع لإلبنة بكلدى  القراءة ميتعل مادةمكونات  ميالتعل تخطيط

  اني البوهان مارينغجاي المبونج الشرقيةالمعهد المدينة الحديث كريات

 دراسة التوثيق التعليم القراءة مكونات تخطيط رقم

 المواد التعليمية أو مادة التعليم 1

 مادة التعليم مناسبة باألىداف التعليم .أ 

 ختطيط مادة التعليم منهجيا .ب 

 استخدام مادة التعليم تناسب باألىداف .ج 

 إعطاء اإلثر .د 

 

 جيد 

 نقيص

 نقيص

 جيد

 

/  طريقة حول( RPP) خطة تنفيذ التعليم الربنامج التوثيق دراسة إىل استناداً 

 دلعهد ادلدينة احلديثةبا لدى طالبات الصف الرابع لإلنة تعليم القراءة اسًتاتيجية

 مع متوافقة ادلنهج تقييم جوانب كانت ،الشرقيةالمبونج  البوىان مارينغجاي قرياطاين

 ختصيص من واالستفادة ادلستخدمة، الطريقة على بناءً  ميالتعل خطوات وحتديد ادلادة،

 يف ولكن ،اجيد ىو ،طالباتال قدرة على بناء الطريقة وحتديد بالتناسب، الوقت

 :التايل اجلدول يف موضح ىو كما بالتحديد، حتديده يتم مل ميالتعل جوانب
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 5 الجدول

المعلمين لدى طالبات الصف الرابع أ لإلبنة بكلية  مكونات طريقة التعليم القراءة ميالتعل تخطيط

 اني البوهان مارينغجاي المبونج الشرقيةفي المعهد المدينة الحديث كريات

 دراسة التوثيق التعليم القراءة مكونات خطة تنفيذ رقم

 القراءةاستراتيجية تعليم /  طريقة 0

 ىدافألاختيار طريقة أو اسًتاتيجية مناسبة ب .أ 

 ادلادةاختيار طريقة أو اسًتاتيجية مناسبة ب .ب 

 ادلستخدمة الطريقة على بناءً  التعليم خطوات حتديد .ج 

 بالتناسب الوقت ختصيص من واالستفادة .د 

 طالباتال قدرة على بناء الطريقة و اسًتاتيجية حتديد .ه 

 

 نقيص

 كايف

 جيد

 نقيص

 نقيص

 

 حول مكونات من( RPP) خطة تنفيذ التعليم الربنامج التوثيق دراسة إىل استناداً 

 دلعهد ادلدينة احلديثبا لدى طالبات الصف الرابع لإلنة الوسائل التعليمية لتعليم القراءة

 أىداف مع مناسبة الوسائل جانب يف المبونج الشرقية البوىان مارينغجاي قرياطاين

 الصف، لظروفا مع مناسبة الوسائل ،يةمالتعلي دلوادا مع مناسبة الوسائل م،يالتعل

 مع مناسبة الوسائل ادلعلم، قدرة مع مناسبة الوسائل التقييم، نوع مع مناسبة الوسائل

 :التايل اجلدول يف وادلعلومات ،طالباتال تنمية
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 6 جدولال

الرابع أ لإلبنة بكلية لدى طالبات الصف  مكونات الوسائل التعليمية القراءة التعليم تخطيط

 اني البوهان مارينغجاي المبونج الشرقيةلمدينة الحديث كرياتالمعهد االمعلمين في 

 دراسة التوثيق التعليم القراءة مكونات خطة تنفيذ رقم

 الوسائل لتعليم القراءة 8

 التعليم أىداف مع مناسبة الوسائل .أ 

 التعليمية ادلواد مع مناسبة الوسائل .ب 

 الصف الظروف مع مناسبة الوسائل .ج 

 التقييم نوع مع مناسبة الوسائل .د 

 ادلعلم قدرة مع مناسبة الوسائل .ه 

 طالباتال تنمية مع مناسبة الوسائل .و 

 

 نقيص 

 جيد

 كايف

 كايف

 جيد

 كايف

 

 حول مكونات من( RPP) خطة تنفيذ التعليم الربنامج التوثيق دراسة إىل استناداً 

 اينكريات دلعهد ادلدينة احلديثبا الصف الرابع لإلنةلدى طالبات  تقييم لتعليم القراءة

 ويدرج األىداف، إىل يؤدي التقييم جانب فإن ،المبونج الشرقية البوىان مارينغجاي

 ىو كما التقييم، لقواعدمناسبة  التقييم ادلتاح، الوقت ختصيصمع  مناسبة التقييم، مناذج

 :التايل اجلدول يف موضوح
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 7الجدول 

معلمين لدى طالبات الصف الرابع أ لإلبنة بكلية ال القراءة تقييم التعليممكونات  التعليم تخطيط

 رياطاني البوهان مارينغجاي المبونج الشرقيةفي المعهد المدين الحديث ك

 دراسة التوثيق التعليم القراءة مكونات خطة تنفيذ رقم

 تقييم تعليم القراءة 9

  األىداف إىل يؤدي التقييم .أ 

  التقييم مناذج ويدرج .ب 

  التقييم نوع ويدرج .ج 

  ادلتاح الوقت مع ختصيص التييم مناسبة .د 

 التقييم مناسبة لقواعد التقييم .ه 

 

 جيد

 كايف

 كايف

 كايف

 كايف

 

لإلبنة بكلية المعلمين في المعهد لدى طالبات الصف الرابع  تنفيذ تعليم القراءة. 2

 الشرقيةاني البوهان مارينغجاي المبونج المدينة الحديث كريات

 جوىر تشكل واليت الفصل يف ادلستمر ميالتعل عملية ىي ميالتعل عملية تنفيذ إن

 ادلواد نقلل طالباتالو  ادلعلم بني تفاعل عملية وىي ،معهد أو مدرسة يف ميالتعل عملية

 .ميالتعل أىداف لتحقيق التعليمية
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يف ادلعهد ادلدينة برئيس الكلية ادلعلمني  أجراىا اليت ادلقابلة نتائج إىل استناداً 

 على حصلوا قد بادلعهد ادلدينة احلديث ادلعلمني أن أوضح ،قريب زلمد االستاذ احلديث

 ادلعلمون ميتلكو الذي اإلبداع ألن نفسو، طالبات لقدرة وفقاً  ميالتعل عملية تطويرل حرية

 5 .سلتلفة مثيالتعل نتائج تكون ورمبا متنوًعا، كان

 يف ادلعلمني بدء كيفية حول البيانات مجع يتم القراءة، ميتعل تنفيذ عملية يف

 األنشطة يشمل الذي القراءة ميتعل يف سيما ال النشاط، هناية حىت التعليمية األنشطة

 بادلعلم أجريت اليت ادلالحظة إىل استناداً . النهائية واألنشطة األساسية نشطةاألو  األولية

 البوىان مارينغجاي رياطاينك  بادلعهد ادلدينة احلديث لإلبنة الرابع الصف طالباتالقراءة 

 مبا يتعلق ما كل ادلعلم يعدو  يبدو ،كمعلم الفصل يف ادلهام تنفيذ يف ،المبونج الشرقية

 يف 6 ، مثل خطة تنفيذ التعليم )اعداد(. ميالتعل يف البدء قبل طالبات إىل تعليمو سيتم

 .ميالتعل تنفيذ قبل إعدادىا مت اليت التعليم تنفيذ خلطة وفًقا ادلواد ادلعلم يقدم هتنفيذ

خطة تنفيذ التعليم  برنامج على بناءً  القراة معلم بو يقوم الذي ميالتعل تنفيذ عملية

(RPP) من يتكون والذي مسبًقا، ادلعلم أعده الذي: 

 مرحبا ادلعلم يقول .1
                                                             
 

5
 M Karibun, S.Pd.i.,  Direktur KMI, wawancara, tanggal 11 September 2018. 

 
6
 Observasi Pelaksanaan Pembelajaran Al-qiraah, tanggal 12-23 september 2018. 
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 ميالتعل قبل دعاءال طالباتيقرأ  .0

  التخويف أنشطة .8

 التعليمية ادلواد تقدمي ىو ةاألساسي األنشطة .9

 األنشطة النهائية .:

 7 .التقييم .;

 ادلعلم كان ،بكلية ادلعلمني لإلبنة الرابع الصف طالبات أنشطة تعليم القراءة يف

 فخر السيد مع اهتأجرا اليت ادلقابلة إىل استناداً  8 .احلفظ طريقةو  الًتمجة طريقة يستخدم

 أكثر ادلستخدمة الطريقة كانت ،احلديثة دلعهد ادلدينةبا معلم ادلوضوع القراءة زى،الرا

 طالبات بالنسبة صعبة اعتربت اليت اجلملة شرح مث ،ادلفردات ادلتعلقة بادلادة إىل ترجًعا

 من ادلعلم يطلب أو النص، زلتويات قراءة ادلعلم يطلب قراءةيف ال طالبات طالقة دلمارسةو 

 تدريب على قادراً  ذلك يعترب. أبسط لغة إىل ترمجتو مث النص زلتويات حفظ طالبات

 بشكل النص زلتويات فهم نميكنه كما بطالقة القراءة على نقدرهت إىل باإلضافة طالبات

 9 .جيد

                                                             
 

7
 Observasi, pelaksanaan Pembelajaran Al-qiraah, Tanggal 13-23 September 2018. 

 
8 
Observasi, Pelaksanaan Pembelajaran Al-qiraah, tanggal 13-23September 2018. 

 
9 
Fakhru Rozi, S.Pd.I., Guru Pelajaran Al-qiraah, Wawancara, tanggal 11 september 2018. 
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 ،عفيفة الرمحة وافعة ،بكلية ادلعلمني لإلبنة الرابع الصف ةطالب مع ادلقابلة نتائج من

 أسئلة الباحثة تطرح عندما الدراسية، الفصول يف ميالتعل على عامة نظرة على احلصول مت

 معلم أنبكلية ادلعلمني، شرحت  لإلبنة الرابع الصفيف  تعليم القراءة عملية كيفية حول

 فهمها يصعب اليت ةملاجل وشرح أوالً  ادلفردات تقدمي كيفية مع ادلادة بتدريس قام القراءة

 من ادلعلم ويطلب بادلادة، ادلتعلقة ةصور وسائل ال باستخدام االجتماع يف آلخر حني من

 أسبوًعا ادلعلم يعطي مث بسيطة، لغة إىل ترمجتو وزلاولة النص قراءة إعادة طالباتال أحد

 10 .القراءة نص زلتويات ويشرح يقرأ للتحضري واحًدا

 لإلبنة الرابع الصف لدى طالبة تنفيذ تعليم القراءة على الحظةادل دراسة يلي ما

 ادلعلم مواقف دراسة ىو يلي ما. الشرقية المبونج بكلية ادلعلمني بادلعهد ادلدينة احلديثة

 ال اليت اجلسم حركة وأنشطة ،صوتال التعبري وضوح جانب من أي م،يالتعل تنفيذ أثناء

 النتائج. التدريس يف ادلوقف وحركة ادلظهر، حيث من ،طالبات اىتمام مع تتداخل

 :التايل اجلدول يف كما. جيدا اإلمجالية

 

 
                                                             
 

10 
Afifaturrahmah Wafiah, Santri kelas IV A Putri KMI, Wawancara, tanggal 12 september 

2018. 
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 8 الجدول

 لإلبنة الرابع الصف في القراءة وتعّلم تعليم عمليةفي  المعلم مواقف مكونات ميالتعل تنفيذ

 المبونج الشرقية البوهان مارينغجاي انيكريات  بالمعهد المدينة الحديث

 دراسة المالحظة مكونات تنفيذ تعليم القراءة رقم

 في عملية تعليم القراءة المعلم مواقف 1

 الصوت التعبري وضوح .أ 

 طالبات اىتمام مع تتداخل ال اليت اجلسم حركة وأنشطة .ب 

 ادلظهر رتبة حيث من .ج 

 التدريس يف ادلوقف حركة .د 

 

 جيد

 جيد

 جيد جدا

 جيد

 

 يف خاصةً ( التعليمية وادادل) ادلتقنة ميالتعل مكونات منادلالحظة  دراسة إىل استناداً 

 ،التعليم تنفيذ خطة يف ادلخططة للخطوات وفًقا التعليمية ادلوادتقدمي  جوانب يتم ،القراءة

 ادلواد وتقدمي الصلة، ذات األخرى بادلعرفة ادلواد وربط التعليمية، ادلواد شرح يف والوضوح

 تقدمي يف واسعة رؤية وجود أمثلة، إعطاء يف وضوح ،طالبات خلصائص ومناسبة بوضوح

 :التايل اجلدول يف ينظر. التعليمية ادلواد
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 9 جدولال

المدينة المعهد في  لإلبنة الرابع الصف في القراءة إتقان المواد التعليميةمكونات  التعليم تنفيذ

 المبونج الشرقية البوهان مارينغجاي انيكريات  الحديث

 دراسة المالحظة مكونات تنفيذ تعليم القراءة رقم

 القراءة إتقان المواد التعليمية 0

 التعليم تنفيذخطة  يف ادلخططة للخطوات وفًقا التعليمية تقدمي ادلواد .أ 

 التعليمية ادلواد شرح يف والوضوح .ب 

 الصلة ذات األخرى بادلعرفة ادلواد وربط .ج 

 طالبات خلصائص ومناسبة ادلواد بوضوح وتقدمي .د 

 أمثلة إعطاء يف وضوح .ه 

 التعليمية ادلواد تقدمي يف واسعة رؤية وجود .و 

 

 كايف

 جيد

 جييد 

 جيد جدا 

 كايف

 

 

 

 مع الطريقةبني  التناسب جانب من م،يالتعل عمليةل الحظةادل دراسة على استناًدا

 احملددة األىداف مع تتناسب اليت التعليمية ادلواد تقدمي جانب من ادلقدمة، التعليمية ادلواد

 ختصيص استخدام يف دقةو  ،طالباتمن  ألسئلةا والرد إجابة يف مهارة ولديها مسبًقا،

 :التايل اجلدول يف مثل ،ادلتاح الوقت
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 11 الجدول

  عهد المدينة الحديثالمفي  لإلبنة الرابع الصف في القراءة عملية تعليممكونات  التعليم تنفيذ

 المبونج الشرقية البوهان مارينغجاي رياطانيك

 دراسة المالحظة مكونات تنفيذ تعليم القراءة رقم

 القراءة والتعّلم التعليم أنشطة  8

  ادلقدمة التعليمية ادلواد مع بني الطريقة التناسب .أ 

 احملددة ادلؤشرات األىداف مع تتناسب اليت التعليمية ادلواد تقدمي .ب 

  مسبًقا

  ،طالباتمن  والرد األسئلة إجابة يف مهارة ولديها .ج 

 ادلتاح الوقت ختصيص استخدام يف ودقة .د 

 

 نقيص

 جيد

 

 جيد

 نقيص

 لإلبنة الرابع الصف لدى طالبة القراءة التعليم طريقةل الحظةادل دراسة على استناًدا

 لألىداف وفقاً  بالتدريس ادلعلم قام ،الشرقية المبونجبكلية ادلعلمني بادلعهد ادلدينة احلديثة 

 ونفذ الصف، وإتقان الروتيين، بالتعليم وقام ،طالباتال وخصائص حتقيقها جيب اليت

 نتائج رؤية ميكن ادلخطط، الوقت ختصيص معيتناسب  ميالتعل استخدام السياقي، ميالتعل

 :التايل اجلدول من من الباحثة ادلالحظة
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 11 جدولال

  في المعهد المدينة الحديث لإلبنة أ الرابع الصف في القراءة مكونات طريقة تعليم التعليم تنفيذ

 المبونج الشرقية البوهان مارينغجاي انيكريات

 دراسة المالحظة مكونات تنفيذ تعليم القراءة رقم

 القراءة طريقة تعليم 4

 وخصائص حتقيقها جيب اليت لألىداف وفقاً  بالتدريس ادلعلم قام .أ 

  الطالبات

  الروتيين بالتعليم قام .ب 

  الصف إتقان .ج 

 السياقي التعليم نفذ .د 

 ادلخطط الوقت ختصيص يتناسب مع التعليم استخدام .ه 

 

 كايف

 

 جدا جيد

 كايف

 كايف

 نقيص

 

 لدى طالبة لقراءةل استخدام الوسائل التعليمية قدرة يف الحظةادل دراسة على استناًدا

 الباحثة تقام ،الشرقية المبونجبكلية ادلعلمني بادلعهد ادلدينة احلديثة  لإلبنة الرابع الصف

 ادلواد مع الوسائل استخداميف  التناسب ،الوسائل استخدام مبادئ من جانب بفحص
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 استخدام يف مهارات ادلمعلم لديو لالىتمام، مثرية رسائل الوسائل لديها  التعليمية،

 :التايل اجلدول يف كما ،الوسائل استخدام يف طالباتال إشراك وسائل،ال

 

 12 الجدول

في  لإلبنة الرابع الصف في لقراءةل مكونات قدرة في استخدام الوسائل التعليمية التعليم تنفيذ

 الشرقيةالمبونج  البوهان مارينغجاي انيكريات  المعهد المدينة الحديث

 دراسة المالحظة مكونات تنفيذ تعليم القراءة رقم

  للقراءة قدرة في استخدام الوسائل التعليمية :

  الوسائل استخدام مبادئ .أ 

  التعليمية ادلواد مع الوسائل يف استخدام التناسب .ب 

  لالىتمام مثرية رسائل الوسائل لديها .ج 

  الوسائل استخدام يف مهارات ادلمعلم لديو .د 

 الوسائل استخدام يف الطالبات إشراك .ه 

 

 نقيص

 جيد

 جيد

 جيد

 كايف
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ة بكلية المعلمين في المعهد لدى طالبات الصف الرابع لإلبن تعليم القراءة تقييم. 3

 اني البوهان مارينغجاي المبونج الشرقيةالمدينة الحديث كريات

 يف اختبار غري أو اختبار باستخدام ومربمج، متسق ضلو على التقييم إجراء يتم

 وادلبادئ الًتبوي التقييم معايري باستخدام ميالتعل سلرجات تقييم أو مكتوب شكل

 .ادلوضوعات رلموعة لتقييم التوجيهية

 ادلعلم أجراه الذي التقييم أن أوضح رئيس الكلية ادلعلمني بادلعهد ادلدينة احلديثة

 يف الفحص أو التقييم قبل التعليمية، للمواد طالباتال فهم إلصلاز كمقياس تقييم ىو

. الختبارا إلعداد مادة،لل دلعلما كلل التكميلية نقدم العام هناية يف أو العام بداية اختبار

 11 .العام هناية أو بداية االختبار يف إجراؤه سيتم والذي ومكتوبًا، شفهًيا كالمها

 يف االختبارات، خالل من التقييم على أجريت اليت البيانات على ةالباحث تحصل

 واحدة ومرة النهائي، أو ادلتوسط االختبار على شفهية واختبارات حتريرية اختبارات شكل

 عالجي برنامج وىناك. متحاناليف ا أنفسهم إلعداد اختبارًا القراءة معلم أعطى شهر كل

                                                             
 

11
 M. Karibun S.Pd.I., Direktur KMI Pondok Pesantren Madinah, wawancara, 11 September 

2018. 
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 من أقل على حصلن الاليت طالباتلل العام وامتحان هناية العام يف بداية امتحان بعد

 12 .ادلتوسطةالقيمة 

 هناية يف أنو بيانات على احلصول مت ،ةالباحث هاأجريت اليت ادلالحظة نتائج على بناءً 

 أسئلة علمادلقدم  ،كلية ادلعلمني  لإلبنة أ الرابع الصف لدى طالبات يف القراءة تعليم ةطأنش

 من أحيانًا ادلعلم طلب وقد اليوم، ذلك يف تدريسو مت الذي وضوعبادل تتعلق شفهية

 13 .أبسط لغة باستخدام أخرى مرة شرح و النص قراءة إعادة طالباتال

 طالبة أحد مع الباحثة مقابلة إجراء خالل من أعاله ادلذكورة ادلعلومات تعزيز مت

 قام اخلتامية األنشطة يف أنو توذكر  ،بكلية ادلعلمني كاريسما مهيمن لإلبنة أ الرابع الصف

 تدريسها، مت اليت بادلواد يتعلق فيما شفهية أسئلة بتقدمي األحيان من كثري يف ةءالقرا معلم

 وادلهمة اليوم، ذلك يف امهتعل   مت اليت جملةف ةمجل أو ادلفردات، أسئلة عن طرح من بدءا

 الوديعة وحتفيظ القراءة نص حلفظ بكلية ادلعلمني لإلبنة أ الرابع الصف ةطالب لكل اإللزامية

أن  بيانات وحصلت  ىخر ا طالبة مع ادلقابلة نتائج الباحثة حصلت 14 .القادم االجتماع يف

                                                             
 

12
 Fakhru Rozi, Guru Al-qiraah, Wawancara, tanggal 12 September 2018. 

 
13 

Observasi, Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran Al-qiraah di Pondok Pesantren Madinah 

Lampung Timur, 13-23-september 2018. 

 
14

 Kharisma Muhaimin, Santri Kelas IV A Putri KMI Pondok Modern Madinah, Wawancara, 

12 September 2018. 
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 نص زلتويات تفسري إعادة مث القراءة نصوص وحفظ شفهياً  األسئلة إعطاء طريق عن

 15 .جيداً  الدرس نوتذكر  فهم أيضاً  ميكن القراءة يتقنون طالباتال علجل قادرة القراءة

 التقييم، يف القراءة ادلعلم قال ،بكلية ادلعلمني لإلبنة الرابع لصفل معلم القراءة 

بكلية  لإلبنة أ الرابع الصفمجيع الطالبات  ت  سأل ادلادة، تدريس من االنتهاء بعد عادة

 tes) شفهيال ختباراال من يتكون ااستخدمته األدة تكان ها،ت  قدم اليت ادلادة عن ادلعلمني

lisan )من بكلية ادلعلمني لإلبنة أ الرابع الصف طالبات من طلب مث النص حفظ مثل 

 16 .مقاالت من يتكون الذي( tes tertulis) الكتايب واالختبار القراءة زلتويات شرح إعادة

 للغاية، جيد بشكل ذلك فعل قد ادلعلم كان ،الباحثة الحظو الذي التقييم يف

 تنفيذ يف. تنفيذىا مت اليت ميالتعل عملية نتائج تقييم مثل نفذت أنشطة عدة من يتبني كما

 17 .تدريسها مت اليت ادلادة مع متوافقة ادلقدمة األسئلة وكانت جيداً، ادلعلم أعد التقييم،

 ذات التقييم جوانب من وتقييمها م،يالتعل تقييم على ادلالحظة دراسة إىل استنادا

 والتقييمات ادلختلفة، التقييم وعمليات النماذج وباستخدام ،احملددة ميالتعل بأىداف الصلة

 :التايل اجلدول يف موضح ىو كما. (RPP) طة تنفيذ التعليمخل وفقا أجريت اليت
                                                             
 

15 
Siti Zulaikha, Santri Santri Kelas IV A Putri KMI Pondok Modern Madinah , Wawancara, 

tanggal 12 September 2018. 

 
16

 Fakhru Rozi, S.Pd.I., Guru Al-qiraah kelas IV A Putri Kmi, Wawancara, tanggal 12 

September 2018. 

 
17

 Observasi, pembelajaran Al-qiraah Kelas IV A Putri KMI, tanggal 13-23 September 2018. 
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 13 جدولال

  لإلبنة بكلية المعلمين في المعهد المدينة الحديثلدى طالبات الصف الرابع تعليم القراءة  تقييم

 اني البوهان مارينغجاي المبونج الشرقيةكريات

 دراسة المالحظة مكونات تقييم تعليم القراءة رقم

  تقييم تعليم القراءة 

 احملددة  التعليم بأىداف الصلة ذات التقييم .أ 

 ادلختلفة التقييم وعمليات النماذج استخدام .ب 

 (RPP) خلطة تنفيذ التعليم وفقا أجريت اليت والتقييمات .ج 

 

 كايف

 جيد

 جيد

 

يف  لإلبنة الرابع الصف على ادلعلم أجراىا اليت اليومية االختبارات نتائج من

 ةالباحث تحصل ،المبونج الشرقية البوىان مارينغجاي اينكريات  ادلدينة احلديثادلعهد 

 تقييم نتائج أظهرت واليت ،القراءة معلم هبا قام اليومية االختبارات نتائج توثيق على

 .جيدا لإلبنة الرابع الصف

 تقام ،بكلية ادلعلمني لإلبنة الرابع الصف طالبات لدى القراءة مهارة دلعرفة

 لإلبنة أ الرابع الصف االختبار طالبات نتائج من توثيق بيانات على باحلصول ىنا الباحثة

 مت اليت اجلوانب وتتكون. شفهيال ختباراال خالل من ادلعلم قبل من القراءة ميتعل يف
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أربعة 9 من بكلية ادلعلمني لإلبنة الرابع الصف طالبات لدى القراءة مهارة دلعرفة قياسها

 .الطالقة/  والسرعة ادلفردات، البنية، األصوات، علم جوانب،

 طالبات لدى القراءة مهارة التايل اجلدول يف الواردة البيانات توضح أن ادلتوقع من

 قبل من تنفيذىا يتم واليت ،بادلعهد ادلدينة احلديثة بكلية ادلعلمني لإلبنة أ الرابع الصف

 :التايل اجلدول يف طالباتال مهارة القراءة رؤية ميكن حبيث ،معلم درس القراءة

 14 جدولال

نة المعهد المديفي  بكلية المعلمين لإلبنة أ الرابع لدى طالبات الصف القراءة مهارة قيمة

 المبونج الشرقية البوهان مارينغجاي انيكريات  الحديث

 جانب علم االصوات

 عدد بيان قيمة رقم

طالبات 9 جيد جدا 86-100 1   

طالبات = جيد 71-85 0  

طالبات : كايف 56-70 8  

 طالبتان نقيص 41-55 9

 - نقيص جدا 40> :
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 قيمة  على حصلن قد طالبات 9 أن مالحظة ميكن ،علم األصوات اجلانب من

 كايف، حصلن على قيمة طالبات : و ،جيد قيمة على حصلن طالبات =  جداً، جيد

 .وطالبتان حصال على قيمة نقيص

 15 الجدول

 بالمعهد المدينة الحديثة بكلية المعلمين لإلبنة أ الرابع لدى طالبات الصف القراءة مهارة قيمة

 المبونج الشرقية البوهان مارينغجاي قرياطاني

 التركيبجانب 

 عدد بيان قيمة رقم

طالبات 9 جيد جدا 86-100 1   

طالبات : جيد 71-85 0  

طالبات ; كايف 56-70 8  

 طالبتان نقيص 41-55 9

 طالبتان نقيص جدا 40> :

 جيد قيمة  على حصلن قد طالبات 9 أن مالحظة ميكن ،جانب الًتكيب نم

  ،كايف قيمة على حصلن طالبات ; ،جيد قيمة  على حصلن طالبات :و ،جداً 

 .وطالبتان حصال على قيمة نقيص جدا ،وطالبتان حصال على قيمة نقيص
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 16 الجدول

في المعهد المدينة الحديث   بكلية المعلمين لإلبنة الرابع لدى طالبات الصف القراءة مهارة قيمة

 المبونج الشرقية البوهان مارينغجاي رياطانيك

 مفرداتجانب ال

 عدد بيان قيمة رقم

طالبات > جيد جدا 86-100 1   

طالبات = جيد 71-85 0  

طالبات 8 كايف 56-70 8  

ة واجدةطالب نقيص 41-55 9  

 - نقيص جدا 40> :

 

 جيد قيمة  على حصلن قد طالبات > أن مالحظة ميكن ادلفردات، جانب من

ة طالب و ،كايف قيمة على حصلن طالبات 8و ،جيد قيمة  على حصلن طالبات = ،جداً 

 .جصلت على قيمة نقيص واجدة
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 17 الجدول

  في المعهد المدينة الحديث بكلية المعلمين لإلبنة الرابع لدى طالبات الصف القراءة مهارة قيمة

 المبونج الشرقية البوهان مارينغجاي انيكريات

 جانب السرعة والطالقة

 عدد بيان قيمة رقم

طالبات ; جيد جدا 86-100 1   

طالبات > جيد 71-85 0  

طالبات 8 كايف 56-70 8  

ة واجدةطالب نقيص 41-55 9  

 طالبتان نقيص جدا 40> :

 

لإلبنة بكلية  الرابع الصفلدى طالبات  القراءة مهارة قيمة قياس لنتيجة ملخص

 مت واليت ،المبونج الشرقية البوىان مارينغجاي رياطاينك  بادلعهد ادلدينة احلديث ادلعلمني

 أربعة خالل من ،القراءة سدر  معلم أجراىا اليت الشفوي االختبار خالل من مجعها

 اجلوانبو  الًتكيب اجلوانبو  علم األصوات اجلوانب وىي القراءة، مهارة من جوانب

 :التايل دولاجل على. والطالقة السرعةاجلوانب و  ادلفردات
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الجوانب مهارة 

 القراءة

 جيد جدا

(86-100) 

 جيد

( 71-85) 

 كافي

(56-70) 

 نقيص

(41-55) 

 نقيص جدا

(<40) 

 عدد

طالبات <1 1 1 5 8 4 علم األصوات   

طالبات <1 2 2 6 5 4 الًتكيب  

طالبات <1 - 1 3 8 7 ادلفرداات  

طالبات <1 2 1 3 7 6 السرعة والطالقة  

 

بادلعهد  لإلبنة بكلية ادلعلمني الرابع لدى طالبات الصف القراءة مهارة اختبار نتائج

 .المبونج الشرقية البوىان مارينغجاي قرياطاين ادلدينة احلديثة

 :القراءة مهارة تقييم جوانب

 األصوات علم .1

 الًتكيب .0

 ادلفردات .8

 الطالقة/  السرعة .9

 البوىان مارينغجاي رياطاينك  بادلعهد ادلدينة احلديثة القراءة مهارة تقييم معايري

 :كالتايل ىي المبونج الشرقية
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 (شلتاز) أ: 122-;=

 (جدا جايد) ب: :=-1>

 )جيد(: 2>-;:

 )كايف(: ::-91  

 )نقيص(: 92>

 الصفطالبات  لدى القراءة قدرة أن مالحظة ميكن أعاله، القراءة مهارة قيمة من

المبونج  البوىان مارينغجاي قرياطاين بادلعهد ادلدينة احلديثة لإلبنة بكلية ادلعلمني الرابع

 جيد جدا. أو جيد تكون أن ميكن الشرقية
 

 البيانات تحليلج. 

 ،ادلقابلة من عليها احلصول مت اليت البيانات وحتليل معاجلة سيتم ،الباب ىذا يف

لإلبنة بكلية  الرابع الصف يف الباحثة هبا تقام اليت القراءة ميتعل عملية حول وادلالحظة

 رلموعهن ،المبونج الشرقية البوىان مارينغجاي رياطاينك  يف ادلعهد ادلدينة احلديث ادلعلمني

 .طالبة <1
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 ميتعل نفيذت عن األساسية ادلعطيات على الباحثة تحصل ادلالحظة، نتائج من

 يف الشفهية االختبارات بنتائج مدعوًما ،فخر الرازي األستاذراءة الق علمم قبل من القراءة

دينة بادلعهد ادل لإلبنة بكلية ادلعلمني الرابع الصف الرابع الصف طالباتل ادلقدمة القراءة مهارة

 .النتائج تربير ميكن حبيث اجيت الباحثة ادلالحظة خالل من ،احلديث

 خالل من ادلقدمة التقدميية العروض ةالباحث ستخدمت البيانات، وحتليل معاجلة يف

 وصفية، بطريقة العام االستنتاجرسم و  البيانات وعرض البيانات ختفيض وىي اخلطوات،

 :التايل النحو على ادلقصودة ادلعاجلة تكون بينما

 لإلبنة بكلية ادلعلمني الرابع طالبات الصف لدى القراءة سلدر  التخطيطية ادلرحلة يف

 مواد اختيار مت المبونج الشرقية البوىان مارينغجاي اينكريات  احلديثيف ادلعهد ادلدينة 

 اءةالقر  ميتعل أىدافب تناسب تعليمية مواد باستخدام منهجي بشكل بالقراءة التدريس

 وطريقة الًتمجة طريقة على ركزي ادلعلم ،طريقة اختيار تتضمن اليت ميالتعل طريقة يف. نفسها

 :التالية ميالتعل خطوات يف رؤيتها ميكن احلفظ،

 مرحباً  بقول الدرس ادلعلم يفتح( 1

 تدريسو سيتم ما قراءةلل تعليميةال ادةادل ادلعلم يعد( 0

 جيداً  االستماع طالباتال من ويطلب العريب النص ادلعلم يقرأ( 8
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 أبسط بلغة النص زلتويات ويشرح ادلفردات ادلعلم يوفر مث( 9

 استجواب إىل طالبات ويدعو القراءة نص زلتويات لفهم الوقت ادلعلم يعطي مث( :

 فهمها يتم مل اليت اجلملة أو ادلفردات

 تدريسها مت اليت ادلواد حفظ طالبات من ادلعلم يطلب( ;

 لقياس النص زلتويات وترمجة قراءة على طالباتال تعيني خالل من ادلعلم يقي م( >

 .تدريسها مت اليت ادلادة فهم يف واالمتصاص الفهم

 .مرحبا بقول الدرس ادلعلم ينهي مث( =

 معيار استخدام يف. ذلك مالحظة ميكن أعاله، ادلذكورة ادلالحظة نتائج إىل استنادا 

 جزء ادلعلم يقرأ حيث( membaca diam) الصامتة القراءة استخدام إىل ادلعلم مييل القراءة،

 االىتمام مع لقراءتو، الكايف الوقت ادلعلم وحيدد صوت، بدون ببطء( النص) الدرس

 شفهية أسئلة عدة ادلعلم يسأل القراءة، بعد. القراءة زلتويات فهم وصعوبة بالطول،

 .النص زلتويات فهم على قدرهتن اختبار هبدف ،طالباتلل
18 

                                                             
 

18
 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 

2014). Hlm. 102. 
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 ت رى واليت احلفظ، وطريقة الًتمجة طريقة ادلعلم ، يستخدمميتعلال طريقة ختطيط يف

 من ادلعلم يطلب مث أبسط، بلغة القراءة نص زلتويات ادلعلم يشرح م،يالتعل عملية خالل

 .النص زلتويات شرح مث وحفظو القراءة نص قراءة إعادة طالبات

 حتديد من بدءا تدريسها، يتم اليت ادلواد تعديل يتم أن جيب ةقيالطر  اختيار يف

 .طالباتال قدرة يف النظر أساس على الوقت ختصيص وتنظيم م،يالتعل عملية يف اخلطوات

 ،الطريقة احلرفية وىي نفسها، القراءة يلتعلم طرق عدة وجود نظرية إىل استنادا

. اجملمعة والطريقة اجلمل طريقة ،الكلمة طريقة ،الكلمات ادلقاطع طريقة ،الطريقة الصوتية

 ألنو احلفظ وطريقة الًتمجة طريقة يستخدم ادلعلم لكن. القراءة مراحل على مبنية طريقة كل

 .طالبات قبل من سهولة أكثر يعترب

 ادلصممة وسائلال من سلتارة رلموعة من يتكون الذي القراءة تعليم: الوسائل ختطيط

 التعليمية الوسائل باستخدام ادلعلم يراىا اليت البيانات نتائج إىل استناداً  م،يالتعل ألىداف

 جيب نظريا. دراستها جيب اليت ادلواد تناسب طريق عن الصورة وسائل باستخدام بالقرية

 لنوع وسائلال تناسب يتم ،الصف لظروف وسائلال يتم. التعليمية ادلواد مع وسائلال ناسبت

 .طالباتال لتنمية صممةادل الوسائلو  ادلعلم لقدرة مناسبة سائلو و  ،التقييم
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 من أنواع عدة ىناك أن فيو شرحي الذي كتاهبا يف umi hijriyah أوضحت كما 

 القراءة، وسلترب بطاقات،ال وسائل من القراءة ميتعل يف تطبيقها ميكن اليت القراءة وسائل

 والصور شابو، وما اجملالت مثل القراءة مهارة لتطوير استخدامها ميكن اليت األخرى وسائلالو 

البطاقات و  بعد، عن قراءهتا ميكن اليت ادللونة والصور الكتابة على حتتوي اليت واإلعالنات

 .ذلك إىل وما القراءة، وصندوق اإلعالنات،
19 

 يةميالتعل الوسائل استخدام أن االستنتاج ميكن أعاله، ادلوضحة النظرية إىل استناداً 

البوىان  قرياطاين بادلعهد ادلدينة احلديثة لإلبنة بكلية ادلعلمني أ الرابع طالبات الصف لدى

 استخدام خالل من طالباتال رؤية من ليتمكن تناسبو مت قد المبونج الشرقية مارينغجاي

 .قصص شكل يف النص زلتويات فهمل نسهلي اليت طالبات وسائل الصورة

 التقييم، منوذج تضمني: وىي األىداف إىل يشري الذي التعليمي التقييم ختطيط يف مث

 لقواعد ادلصحح والتقييم ادلتاح، الزمين للتخصيص يتاسب التقييم التقييم، نوع تضمني

 أسئلة الغطاء يعطي نشاط كل يف التقومي، يف ادلعلم دلادة القراءة ،ادلالحظة على بناءً  التقييم،

 يطلب الذي التقييم يف وكذلك التعليمية، ادلادة وحفظ قراءة القارئ من يطلب ما وغالباً 

 .التايل االجتماع يف إيداعو مث القراءة نص حفظ القارئ من ادلعلم
                                                             
 

19
 Umi Hijriyah, Media Pembelajaran Bahasa Arab dan Media Pemainan Bahasa Arab, 

(IAIN Raden Intan  Lampung: PT fakta Press Fakultas Tarbiyah, 2015). Hlm. 48. 
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 شفهًيا اختبارًا ادلعلم يستخدم ،الدراسي العام هناية أو الدراسي العام بداية يف

 طالباتال نعييستط الذي القراءة ىدف إىل يشري إجراؤه يتم الذي والتقييم ،تتحريرياً  واختبارًا

 صعوبات، وبدون جيداً  القراءة فهم طالباتال نعييستط وصحيح، جيد بشكل لقراءت

 اللغة عن التعبري طالباتلل ميكن وواضح، جيد بشكل ادلفردات نطق طالباتال نعيستطي

 .جيد بشكل العربية

 ،القراءة مادة معلم مع الباحثة أجريت اليت ادلقابلة نتائج تعززت احلالة، ىذه يف

 كان ألنو نهج الدراسيوادل RPP)خطة تنفيذ التعليم(   إعدادب قام بأنو ،فخر الرازي السيد

 يتفق ال ميالتعل تنفيذ األحيان بعض يف ولكن مهنية، تدريس ىيئة يصبح أن ادلعلم على طلًبا

 سبيل على ،طالبات من حالة إىل ويعدل يرى ادلعلم ألن ،RPP)خطة تنفيذ التعليم(  مع

 ولكن احلفظ، طريقة ىي ادلستخدمة الطريقة مكتوبة RPP)خطة تنفيذ التعليم(  يف ادلثال

 .اخلاصة طالبات الظروف لضبط الطريقة تغيري ميكن محاسا، أقل طالباتال رلال يف احلقيقة

 مهًما أمرًا الطريقة يف ادلختلفة االختالفات استخدام يكون القراءة، ميتعلذ تنفي يف 

 طالبات حالة مع تتوافق ال غالباً  ادلستخدمة التدريس طريقة ألن األول السبب. للغاية

 والسبب تدريسها، يتم اليت ادلادة نوع على فقط التدريس طريقة تركز ما وغالًبا نفسها،

. ةمعين ةتعليمي طريقة لديهن الاليت طالباتلل فقط مناسبة التدريس ةقيطر  بعض أن الثاين،
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 ةمعين ةتعليمي طريقة لديهن الاليت طالباتال أن ادلؤكد فمن ،واحدة طريقة على ادلعلم ركز إذا

 ادلعلم حياول عندماو . احملددة ميالتعل أىداف حتقيق على قادرين وغري بادللل نستشعر 

 روح لديو ادلعلم فإن متنوعة، اختالفات مع التدريس طرق من متنوعة رلموعة استخدام

 سلتلفة، طريقة باستخدام ادلعلم ينظر عندما محاسو و ادلعلم إبداع يكون سوف. إبداعية

 .نفسها طالباتلل مثاال أو أسوة

 من سيجعل التعليمية ادلواد مع تتفق متنوعة طريقة استخدام أن الثالث، السبب

 على ولكن فقط، احلفظ يف جيًدا لسن طالباتال فإن لذا،. التعليمية ادلادة فهم السهل

 خالذلا من طالباتلل ميكن واليت احلقيقية، احلياة يف معرفتهم تطبيق أيًضا ميكنهن األرجح

 طالباتال جتعل أن ميكن ىذا مع. شلتعة تعليمية جتربة على واحلصول مشاعرىن عن التعبري

 بشكل عقلية سيفتح أنو كما بادللل، نيشعر  ال حني يف وبفاعلية الطوعي التعليم نيتبع

 .مستقل

 مثل ،طالبات ىتماما جذب يتضمن الذي الدرس، ادلعلم يفتح م،يالتعل تنفيذ يف

 وتوفري ،طالبات إىل عطىسي اليت ميالتعل أىداف ونقل الوعي، وإعطاء م،يللتعل احلافز توفري

 الذي ميالتعل تنفيذ عملية يف ادلعلم موقف عن مث. طالبات إىل التعليمية للمواد مرجع

 ال ، التعليمية ادلواد تقدمي عند اجلسم حركات يف االختالفات عن السليم التعبري يتضمن
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. التدريس وضع يف التنقل عن فضال ادلالبس، ارتداء يف ويرتب ،طالباتال اىتمام يزعج

 للخطوات خصيًصا ادلصممة التدريس مواد من مراحلها تتكون اليت التعليمية ادلواد إتقان

 إعطاء يف والوضوح التعليمية، ادلواد تقدمي يف والوضوح ،التعليم تنفيذ خطة يف ادلخططة

 األسئلة على اإلجابة يف مهارة ولديو التعليمية، ادلواد تقدمي يف الكافية الرؤية وإتاحة األمثلة،

 .توفريه مت الذي الوقت ختصيص استخدام يف والدقة ،طالبات طرحها اليت

 ،الطريقة احلرفية وىي وتنوعها، قراءة يف ميالتعل لطرق العديدة األنواع نظرية على بناء

. اجملموعة والطريقة ةاجلمل طريقةال ،الكلمات ادلقاطع طريقة ،الكلمة طريقة ،الطريقة الصوتية

. األخرى تلو واحدة اذلجائية احلروف على تشدد الطريقة احلرفية فإن سلتلف، تطبيقو يف

 طرق ثالثة ،الكلمات ادلقاطع احلروف، ت عل م اليت بالطريقة احلرفية مشاهبة وتيةالص الطريقة

 ألن ،(structural) البنية أو( metode parsial) جزئية ةقيطر  أهنا على تصنف أعاله ادلذكورة

 .أكرب وحدة إىل تنتقل مث صغرية أجزاء من تبدأ ةقيالطر 
20 

 مببادئ االىتمام خالل من لقراءةل يةميالتعل وسائلال استخدام على ادلعلم قدرة حول 

 تقدميها، ادلطلوب التعليمية ادلواد مع وسائلال استخدام دقة مثل نفسها، وسائلال استخدام

                                                             
 

20
 Zulhanan, Op.cit. Hlm. 102. 
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 اىتمام زيادة يف ادلساعدة على والقدرة وسائل،ال استخدام يف مهارات على واحلصول

 .موالتعل   التعليم أنشطة يف طالباتال

 ىذا يف مباشرة صورة على أيضا الباحثة تحصل القراءة، ميتعل بتنفيذ يتعلق فيما

 يتضمن مجعها يتم اليت القراءة تعليم من األوىل اخلطوة إدارة يف ادلعلم بأن إقناعا أكثر اجملال

 وقد ،طالباتلل االىتمام ادلعين، ادلعلم مبدى تتعلق ألهنا مهمة ادلرحلة وىذه االفتتاح، مرحلة

 استعداد على عالمة تدريسها يتم اليت الدروس تلقي يف طالباتلل الذىين االستعداد يكون

 .تعليمية مواد لتقدمي ادلعلمني

 تقدميو مت الذي بادلوضوع تتعلق تصورات بعمل عادة ادلعلم يقوم األولية، ادلرحلة يف

 مت اليت ادلادة طالبات نيتذكر  أن ىو منها والغرض تقدميها، ادلراد سالدرو  مع سابًقا

 .تطبيقها سيتم اليت والطريقة الوقت لتخصيص وفًقا ادلادة ادلعلم يقسم مث تسليمها،

 ادلفردات إعطاء بعد طالبات إىل القراءة نص بإخبار أوالً  الدرس بتوصيل ادلعلم يبدأ

 مث. القراءة نص زلتويات لفهم طالبات لتسهيل اللوحة على وكتابتها التعليمية بادلواد ادلتعلقة

 من ادلعلم ينتهي أن بعد. اجلملة إىل اجلملة نص زلتويات بًتمجة ادلعلم مع طالبات نميق

 فهمها ميكن ال اليت التعليمية ادلواد حول للتساؤل طالباتلل الوقت ادلعلم يعطي ادلادة، تقدمي

 كبري، حد إىل وىادئاً  مواتياً  الدراسي الصف يف اجلو كان. واجلمل ادلفردات حيث من
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 انتهى أن بعد التعليمية، بادلواد يتعلق فيما ادلعلم شرحو ما إىل بعناية طالباتال نواستمع

 طالباتلل ادلعلم قدم الدرس، هناية ويف م،يالتعل لتقييم كأداة األسئلة ادلعلم طرح التفسري،

 .أبسط لغة باستخدام النصوص قراءة. أخرى مرة احملتويات وتوضيح للحفظ واحًدا أسبوًعا

 وىو ادلعطاة، بادلهمة للقيام الطالبات حتفيز ادلعلم حياول القراءة، ميتعل عملية يف 

 يف ادلعلم يستخدم القراءة، ميتعل أنشطة يف. للمعلم وتوضيحها القراءة نص زلتويات حفظ

 ميتعل أنشطة يف فقط طريقتني استخدام يتم أنو يعين وىذا. والًتمجة احلفظ طريقة الغالب

 ال حبيث الدراسي الفصل بتهيئة يقوم أن للمعلم ميكن ميالتعل أنشطة يف ولكن. القراءة

 إىل النظرية استندت إذا ولكن ،ننفسه طالبات يف بالرتبة نيشعر  أو بادللل طالباتال نيشعر 

 بتنفيذ طالبات نميق أن فيمكن حتديًدا، أكثر ة اليتقيطر  مع ادلفًتضة التعلمية األنشطة

 .موالتعل   التعليم عملية يف ادلعلم قدرة رقيةوت ميالتعل ألىداف وفًقا ادلهام

 ية،صوتطريقة  و حرفية طريقة مثل ميالتعل طرق من العديد ىناك القراءة نظرية يف

 أىدافها طريقة لكل. اجملموعة طريقةو  مجلة طريقة ،الكلمات ادلقطع طريقة كلمة، طريقة

 إىل ادلبتدئ ادلستوى من طالباتال لدى القراءة مهارة تطوير إىل هتدف واليت ومراحلها،

 .ادلتقدم ادلستوى
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 توفري من يتمكن حىت ميالتعل ةقيطر  اختيار يف حتديًدا أكثر ادلعلم يكون أن جيب

 وفقا القراءة طرق بعض استخدام ميكن النظرية الناحية من. واألفضل األمثل ميالتعل

 عدة اجلملة يقرأ مث أوالً، مجلة ادلعلم هبا يعرض بالطريقة ،مجلة طريقة استخدام مثل دلستواىا،

 قبل من أخرى مرة وتابعها اقرأىا مث اجلملة وأضف تابع مث. اتالطالب هانويتبع مرات

 .واحلرف للكلمة اجلملة من ىو الطريقة ىذه ترتيب. طالباتال
21 

 القراءة، ميتعل عملية يف جهداً  القراءة لوأن معلم  االباحثة بذلت للتحليل، ووفقاً 

 بأنشطة القيام خالل من. ةالكالسيكي طريقةال تستخدم تزال ال طريقة حيث من كانت وإن

 أن بالفعل القول ميكن اللغوية، األنشطة مثل ادلدرسي الدوام ساعات خارجيف  سلتلفة

 .العربية النصوص قراءة على القدرة يف جيد طالبات

 وسائلال مع ألنو صورةال وسائل على ادلعلم يؤكد التعليمية، وسائلال استخدام يف

 القراءة نصوص معظم ألن تدريسها، يتم اليت ادلادة على عامة نظرة يقدم أن للمعلم ميكن

 للمعلم تسمحاليت  (kisah-kisah) أو قصص شكل يف ىي طالبات إىل تدريسها يتم اليت

 متحمسات طالباتال تكان. بو اخلاصة والتعلم التعليم أنشطة يف صورةال وسائل باستخدام

                                                             
 

21
 Muhammad Ali Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Basan 

Publishing, 2010), hlm. 112 
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 يف نشاطًا أكثر كن طالباتال أن أيًضا ورئي ادلستخدمة، بالوسائل ومهتمات للغاية

 .ادلقدمة ادلعرفة استكشاف

. الكافية القدرات بالفعل لقراءةا معلم ميتلك القراءة، ميتعل تقييم أو تقييم عملية يف 

 احملدد، ءةاالقر  تعليم أىداف مع يتماشى تقييم من يتألف تقييم خالل من ذلك إىل ويشار

 هناية يف. خلطة تنفيذ التعليم وفًقا تقييمو ويتم ،التقييمونوع سلتلف من  شكل ويستخدم

 دراستها دتت اليت القراءة نصوص حفظ مهمة ادلعلم يعطي ادلتابعة، مرحلة يف التقييم عملية

 .ميالتعل دلواصلة الدافع وتوفري فردي بشكل

 اجلوانب إىل استنادا. ادلعلم مهارة مستوى عن ينفصل ال القراءة ميتعل ضعف

 فإنو ،(PAI) اإلسالمية الًتبية علم يف جامعية شهادة حيمل الذي القراءة دلعلم األساسية

 القراءة لتعليم ادلعلم إتقانب كبري حد إىل ىذا ويرتبط. العربية اللغة تعليم خريج من ليس

 الطريقة استخدام يف ضعف نقاط أيًضا يظهر فإنو ذلك، إىل باإلضافة. عام بشكل

 أحد ىو نفسو ادلعلم ألن العربية باللغة مزايا القراءة دلعلم فإن ذلك ومع. التعليمية وسائلالو 

 .الشرقية المبونج ،من ادلعهد ادلدينة احلديثة خرجيي
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 الخامس الباب

 استنتاجات واقتراحات وخاتمة

 ستنتاجاتاال .أ

البحثيفالباحثةالبحثونتائجالبياناتحتليلإىلواستناداً ديكن،ميدان

احلديثةأجريتالباحثةيفالذيالبحثمناستنتاجو أن،المبونجالشرقيةادلعهدادلدينة

ةراءالقميتعلخطواتخاللمنتنفيذىامتادلعهدادلدينةاحلديثيفةراءالقميتعلعملية

.التايلالنحوعلى

)دائًماادلعلميقومم،يالتعلختطيطيف التعليم تنفيذ تنفيذقبل(RPPجبعلخطة

خطةتنفيذقالتوثيدراسةإىلواستناداًالكفاءةاليتسيتمحتقيقها.وفيوحتتوىعلىتعليمال

ادلوادجتميعأيضاًمتواألىداف،إىلأشاروافقدالتعليميةادلوادجوانبمن(RPPالتعليم)

.جيدبشكلوإثرائهاالتعليمية

عميقةمعرفةعدمبسببوالًتمجة،احلفظطريقةادلعلميستخدمميالتعلتنفيذيف

القراءة بطريقة ادلعلمنيبادلعهد كانتذلك،ومع. بكلية لإلبنة طالباتالصفالرابعأ
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م،والتعل التعليمأنشطةإىلباإلضافةنألهنحصلنعلىقيمةجيدالقراءةيفادلدينةاحلديثة

.العربيةباللغةالقراءةقدرةيفيساعدأنديكناليوميةاحلياةيفالعربيةاللغةتطبيقفإن

أنديكنلصورةاوسائلبألن،الصورةوسائلادلعلميستخدمالوسائل،حيثمن

ىذا.قصصشكليفالغالبيفاليتالتعليميةادلواديشرحأنعلمادلعلىاألسهلمنجتعل

ادلعلمنيالباتالطعلىالسهلمنجيعلأيًضا بكلية لإلبنة أ الرابع ستيعا الالصف

.أوسعفهمإىلباإلضافةالدروس

عدةمنشوىدحيث،جداجيدبشكلبعملوادلعلمقامم،يالتعلتقييمتنفيذيف

tes lisan)شفويالختباراالأداةباستخدامميالتعلعمليةتقييمأنشطة مثالنصنحيفظ(

 tes)التحريريختباراالوأبسطلغةباستخدامالقراءةزلتوياتشرحلطالباتالمنيطلب

tertulis)مقاالتمنيتكون.

افتقارأناستنتاجفيمكنالقراءة،ميتعللعمليةوادلساندةادلثبطةللعواملبالنسبةأما

ومهاطريقةالقدديةالطريقةاستخدامادلعلميفضلحبيثالقراءةطريقةحوللمعلملادلعرفة

جيبوبالتايل.العربيةالنصوصقراءةيفالباتالطجناحعلىتأثرياذلوىذاوالًتمجة،حلفظا

طالباتحىتالبعضبعضهمامعيتعاوناأنالطرفنيعلى األىدافحتقيقمنيتمكن

.أفضلبشكلالعربيةالنصوصقراءةإتقانالباتللطديكنوكذلكادلرجوة،
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 االقتراحات . ب

قًتحتالفكر،يفكمسامهةعندئذأعاله،مذكورىوكماالبحثنتائجإىلبالنظر

النجاحأجلمنبعنايةودراستهاتطويرىاديكناليتاالقًتاحاتأوالبدائلمنعدداالباحثة

اجملاليفوخاصةوعلىمشًتكأوفرديبشكلسواءحتقيقوأومعاجلتوجيبالذي

:ذلكيفمباالتعليمي،

للمعهد .1

ويبقي .أ علىالقراءةميتعلعمليةترقيةيفدرجاهتمأقصىعلىادلعلم

 .العربيةاللغةقراءةإلتقاناالىتماممنادلزيدوإيالءالطالبات

اللكياحلافزيعطيوأنطالباتللأكرباىتمامايويلأنادلعلمعلىجيب . 

عمليةيفخاصةالعربية،النصوصقراءةيفاخلطأمنطالباتالخيشى

 .موالتعل التعليم

 .للمساعدةادلنظمةأوعلم،ادلأو،ادلعهدمديردورىناك .ج

لتعليمالتعليميةالعمليةتدعماليتوسائلالتضاعفأوتضيفأنجيب .د

 القراءة.
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 ج. الخاتمة

حىتوالروحيةاجلسديةالصحةأعطىالذيوتعاىلسبحانور العادلنيهللاحلمد

العلميةىذهإكمالمنالباحثةتمكنت أوجومنالعديدوجودمنالرغمعلى،الرسالة

التعليمرلاليفوخاصةولآلخرين،فرديللتستفيدأنونأملالكتابة،يفالقصور أما.

األحباثمنادلزيدىناكيكونأننأمل،العلميةالرسالةيفالواردةالقصورألوجوبالنسبة

أفضلعلمياًعمالًتصبححىتتكملهااليت والسالم،الباحثةلصختأمني،اللهمأمني.

 .عليكمورمحةاهللوبركاتو
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