
 طالبات الصف الثانيدى المطالعة ل لتدريستطبيق طريقة القراءة 
 ونج الشرقيةنبة كرياتاني البوهان مارينجكي الللتربية اإلسالمي بمعهد"المدينة"

 
 البحث العلمي

 مقدم لتكملة الشروط الالزمة للحصول على الدرجة الجامعّية األولى 

 في علم الّتربّية والتعليم
 
 إعداد

 حياتيى مفط
1011020069 

 
 

 
 

 
 
 
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 بونجنالاإلسالمية الحكومية نتان يبجامعة رادين إ والتعليم كلّية الّتربية

 م ١٠٣7هـ / ٣٤١8



 تطبيق طريقة القراءة لتدريس المطالعة لدى طالبات الصف الثاني
 ة كرياتاني البوهان مارينجكي النبونج الشرقيةللتربية اإلسالمي بمعهد"المدينة"

 
 البحث العلمي

 مقدم لتكملة الشروط الالزمة للحصول على الدرجة الجامعّية األولى 

 في علم الّتربّية والتعليم
 
 إعداد

 فطمى حياتي
1011020069 

 

 

 : دكتورندوس، الحاج ألينس إلياس، الماجستيرالمشرف األول
 والحنان، الماجستير: دكتور ذ الثانى المشرف
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 ملخص البحث
 

 .إّن اللغة العربية هي أفصح اللغات وأغناها، وهي لغة القرآن ولغة اهلل الذى أنزل وحيه هبا
بون من العلم املزيد يف أيّام دراستهم حبيث جتعل التالميذ يتطلّ  نة للعقل على النموّ فيجب أن تكون معيّ 

املدينة قد قام هبا مدرس املطالعة مبعهد و  دى من طرائق تدريس اللغة العربية.حإوطريقة القراءة  وبعدها.
نتائج متنوعة، من  الطالبات، ولكن بني الّشرقّية النبونج مارينجكيللرتبّية اإلسالمّية كرياتاين البوهان 

 تصنف من صنف املنخفض، املتوسط، واجليد.
يف تعليم درس املطالعة طريقة القراءة  كيف تطبيقهي  فهلذا البحث مشكالت البحث أما و 

 ؟ الّشرقّية النبونج مارينجكيطالبات الصّف الثاين مبعهد املدينة للرتبّية اإلسالمّية كرياتاين البوهان لدى 
يف تعليم درس املطالعة لدى طريقة القراءة  تطبيقملعرفة كيفية هو  واهلدف من هذا البحث

 فيه. الّشرقّية النبونج مارينجكي طالبات الصّف الثاين مبعهد املدينة للرتبّية اإلسالمّية كرياتاين البوهان
حيث أهنا طريقة رئيسية هلذا  هي طريقة املالحظةفأما الطريقة اليت يستخدمها الباحث يف مجع احلقائق 

 قية.طريقة التوثيالالبحث، وطريقة املقابلة، مث 
ة يصّور عن كيفيّ  هوو  .هو املدخل الكيفي أو النوعي بحثال اإن مدخل البحث املستخدم هلذ

املدينة للرتبّية اإلسالمّية  عهد مب الثاين الصفّ  لطالباتلدى االس املطالعة ر ة يف تعليم دراءتطبيق طريقة الق
 .الّشرقّية النبونج مارينجكيكرياتاين البوهان 
أن مدرس املطالعة اتبعت خطوات  فالبحث اجلديد تكتشف منهنتائج البحث،  علىاعتمادا 

بعض األمور اليت اهتمتها مع استخدام طريقة القراءة حبقيقة استخدام.  التدريس لدروس املطالعة وذلك
 يةوسائل التعليم، استخدام اللطالباتد مبستوى منو االاملدرس يف تعليم املطالعة وهي : مناسبة املوا

)وسائل اإليضاح( ملساعدهتا يف تفهيم القراءة املقرتحة، توضيح القراءة بالقراءة اجلهرية، لتدريب 
على االستماع والقراءة وتتعلق باحلفظ، يف وسط الشرح، ربط املدرسة مقاصد النص املقروء  طالباتلاال

لتنمية وترقية مهارة القراءة، العناصر اليت اهتمتها مدرسة املطالعة  يف التعليم.  لطالباتباحلياة ألن متل اال
ات والكلمات األساسية، احلروف املرادف واملتضاد تعريفهي إثراء املفردات،  لطالباتحنو قدرات اال

  الزائدة يف اجلمل، توضيح املعاين يف النص او اجلمل.
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 إهـــــــداء
 الفؤاد، وجزيل احملبة، والرضا والشوق لو بالدموع والسرور، مليئة خب ىذا البحث أقّدم 

 إىل والديّ 

ن ربياين من أول االلذحبة قليب أيب احلبيب بودي اكوس شهريال، وأّمي احلبيبة سيت وحيوين 
واللذان نصحاين ووعظاين ، يوم شهدت أنو ال إلو إاّل اهلل، بكل صربمها وتضحيتهما وكّدمها

 دروس احلياة القّيمة النفيسة إىل ما كنت عليو اآلن

 و إليك ياحيّب 

حيايت وّدي وقرَة عيين زوجي احلبيب سيفتيكو وجيايا الذي قد شجعين ودفعين بدوام َكَنف 
ومحاية يف إمتام كتابة ىذا البحث. سائلًة املْوىل عّز وجّل أن يوفق لك العمل وييسر لك 

راألمو   

 وإىل

 ، واألخ حممد رفقي عبد اهلل و نورية عزيزة عالية شاىدةأختايا وأخي األعزاء: األخت 

 وإىل

ورفيقايت األعزاء السعداء الذين أّيدوين وساعدوين ودفعوين يف كتابة ىذه ورفقائي أىايل 
 الرسالة وإمتامها سائال املوىل عّز وجّل أن ييّسر هلم األمور

 وإىل

 ينتان اإلسالمّية احلكومّية النبونججامعيت رادين إ



 ترجمة الباحثة
 

من  األوىل ، البنت9112 مارسمن  7يف تاريخ  حيايت ببنجكولوفطمى ولدت 
 .سييت واحيوين ةوسيدبودي أكوس شهريال سيد  زوجنيال

هعهد ادمدينة مب ، واستمرتعيشية ببنجكولو ببستان األطفال بدأت دراسة الباحثة
هعهد دار السال  األول للرتبية اإلسالمية مبإىل  دراستها ، مث استمرتللرتبية اإلسالمية كرياتاين

 .2221 عا  وتتم دراستها احلديثة كونتور للبنات
امهعية بااجامهعة ررادين إينتانر اإلسالمية جب، صارت الباحثة طالبة 2292 عا مث يف 

 .احلكومية النبونج يف قسم تهعليم اللغة الهعربية
 



 شكر وتقدير
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي أرشدنا إىل طاعتو وزجرنا عن معصيتو، وأشهد أن ال إلو إالا اهلل إقرارا 
بوحدانيتو، وأشهد أنا حممًدا رسول اهلل اعرتافًا بنبوتو، والصالة والسالم على من أرسلو 

 آلو وصحبو املهتدين إىل سبل الرشاد.إلرشاد العباد، وعلى 

 قدميتبأن  دتت كتابة ىذا البحث، فال يفوتوومشيئتو ونصره  اهلل فربمحة أما بعد،
 وعظيم التقدير إىل كل من لو إسهام، وأخصهم بذكر: الشكر جبزيل

نتان إيجامعة رادين ، مدير املاجستريحممد موْكري،  األستاذ الدكتور احلاج .1
رسم العلم يف ىذا  لباحثةفرصة ل النبونج الذي قد أعطىاإلسالمية احلكومية 

بية والتعليممعي األخضر احلبيب، خاصاة يف  احلرم اجلا  .كلياة الرتا
بية والتعليم املاجستري، عميد   خري األنواراحلاج  الدكتور .2 جبامعة رادين كلياة الرتا

 النبونج.اإلسالمياة احلكومياة نتان إي

 ة وسكريتريةرئيس والدكتورة إيرلينا املاجسترية والدكتورة أمي ىجرية، املاحسترية، .3
اإلسالمياة احلكومياة نتان إيبجامعة رادين والتعليمقسم اللاغة العربياة يف كلاياة الرتبياة

 النبونج.

و دكتور. ذو احلناان، املاجستري،   دكتورندوس، احلاج. ألينس إلياس، املاجستري .4
ألول والثاين، يف خضمهما، اختذ منهما من الوقت واجلهد وأفكارمها كاملشرف ا

 لتقدًن التوجيو واإلرشاد، واملدخالت يف إجناز ىذاا لبحث العلمي.

حبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية، خاصة ني ات واملوظفذتااألساتيذ واألس .5
 كثريا.ىن علوما  واالذين قد علماللغة العربية  تعليمبقسم



 ىالذي قد اعطمدير معهد "املدينة" للرتبية اإلسالمية كرياتاين النبونج الشرقية،  .6
 بالصرب. ا البحث العلميذالشراف و إحاطتو حىت دتت ىلاوقاتو 

الذين قد ساعدوا  النبونجاإلسالمياة احلكومياة نتان إيجبامعة رادين مجيع موظافني  .7
 ا كثريا.الباحث إلدتام ىذا البحث العلمي جازكم اهلل خري 

اإلسالمية احلكومية نتان إيمجيع أصدقائي بكلية الرتبية والتعليم جبامعة رادين 
، شكرا على تقدًن االنتباه والتوجيهات النبونج، خاصة لقسم اللغة العربية

 .ىذا البحث العلميواملساعدة حىت تنتهي كتابة 

 مأن ميتعهم وعملهمو يف عمرى ميبارك هلأن ، و أسأل اهلل أن يوافر هلم السعادة واجلزاء
وىو خري املستعان.  يف اآلخرة واهلل ويل التوفيق مويكرم مثواى ويغفر هلم ذنوهبم يف الدنيا

. ى اهلل وسلمصلا لرسولو أسأل اهلل العظيم أن يتقبل مين ىذا العمل خالصا لوجهو الكرًن و و 
 وأن جيعل ىذا العمل نافعا يف الدنيا واآلخرة.
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ 

وىي لغة القرآن ولغة اهلل الذى أنزل  ،إّن اللغة العربية ىي أفصح اللغات وأغناىا

(.  ٕ،) إِنَّا أَنْ زَْلَناُه قُ ْرَآنًا َعرَبِيِّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلوَن: يوسفوحيو هبا. وىذا مناسب بقولو تعاىل 

واللغة العربية  ،فاجلدير مبعرفة معاىن اللغة بصفة عاّمة ،واستنادا إىل اآليات القرآنية السابقة

 ٔباإلضافة إىل إدراك أىدافها من التدريس. ،بصفة خاّصة

وىي وسيلة التفاىم بُت إفراد  ،اللغة ىي أصوات يتعرب هبا كّل قوم عن أغراضهم

حدي اللغاتالسامية ا، إّن اللغة العربّية ىي اجلماعة الواحدة. وقال السّيد ادلرحوم أمحد اذلامشي

وىي لغة أّمة العرب القدمية والعهود الشائعة اليت كانت تسكن اجلزيرة ادلنسوبة إليها يف 

 ٕالطرف العريب من آسيا.

ولكنها باإلضافة إىل ذلك وسيلة  ،إّن اللغة العربية ليست مادة دراسية فحسب

عليمية. وإذا كانت اللغة لدراسة ادلواد الدراسية األخرى اليت تدرس يف سلتلف ادلراحل الت
                                                             

، كلّية الًتبية رادين إنتان دلفونج، طرائق تدريس اللغة العربية بُت النظرية والتطبيقسلطان شهريل، 1
 ٔ، ص. ٕٚٓٓ،

  ٔ،. ص. نفس ادلرجعسلطان شهريل، ٕ
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فهي بالنسبة إىل سائر ادلدّرسُت مفتاح ادلواد  ،ةالعربية ىي مادة التخصص دلدرسي اللغة العربي

كما أهنا وسيلتهم األوىل لقراءة مراجع ىذه ادلواد وشرحها للتالميذ   ،اليت يقومون بتدريسها

 ٖوتأليف الكتب اليت يدرسوهنا ذلم.

الطرق اليت تيّسر تدريس اللغة العربية  يتقن أو يستوعبالبد دلدرس العربية أن 

الفروق  ويستوعب،القواعد النفسية اليت تراعى يف تدريسهايستوعبكما   ،بفروعها ادلختلفة

ويزيد من  ،كل ذلك يكسبو مهارة يف اختصاصو،يف ذكائهم وميوذلم ورغباهتم ،الفردية

ويقيم التدريس على قواعد علمية صحيحة  ،قوجينبو الكثَت من ادلزال ،الفائدة العلمية لطالبو

 ٗمشوقة ومثمرة.

من ادلعروف أّن لتعليم اللغة العربّية طرائق كثَتة  ومتنّوعة. وىي سلتلفة بعضها مع 

مّث الطريقة  ،والطريقة السمعّية الشفويّة ،والطريقة ادلباشرة ،بعض. منها طريقة القواعد والًتمجة

والطريقة االنتقائية. وىي سلتلفة حسب  ،الطريقة السمعية البصرية الًتكيبية اإلمجالية ،القراءة

 ٘طالبات.ف كّل مدّرس من أحوال الما تقتضيو ادلاّدة وما يصاد

                                                             
 ٕٙ، ص. ٜٜٔٔدكتور على أمحد مدكور، تدريس فنون اللغة العربية، دار الشواف، الرياض،  ٖ
 ٕٔ، ص. ٖٜٛٔعابد توفيق اذلامشي، ادلوجو العميلى دلدرس اللغة العربية، مؤسسة الرسالة، بَتوت،  ٗ
، ٜٓٛٔلقيم، مكة ادلكرمة، زلمود كامل الناقى، تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى، جامعة أّم ا ٘

  ٚٙص. 
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ولتلك الطرائق زلاسن وعيوب. وذلك دليل على أّن ليست ىناك طريقة واحدة 

وحسب ادلاّدة  ،ودرجة رقّيهن العقليّ ثابتة. فتتغَّت الطرائق حسب سّن الطالبات ومداركهن 

اّليت يراد تدريسها شلّا ميكن من اختالف الطرائق. فيجب أن تكون معّينة للعقل على النمّو 

 حبيث جتعل الطالبات يتطّلنب من العلم ادلزيد يف أيّام دراستهن وبعدىا. 

ومهارة  ،عوىي مهارة االستما  ،تنّوعت ادلهارات اللغويّة إىل أربع مهارات رئيسّية

 ٙومهارة القراءة مثّ مهارة الكتابة. ،الكالم

. فهذه الطريقة يف تعليم درس ادلطالعة طريقة القراءة تطبيق وىنا هتتم الباحثة إىل

وىي تنمية  –شلا فيها العربية  –مستخدمة يف ادلدارس اليت ذلا أىداف تعليم اللغة األجنبية 

باجلانب إىل متكُت الطالبات من القدرة على ترمجة النصوص ادلكتوبة  ،رة على القراءةالقد

ولقد شاعت ىذه الطريقة بعد أن ظهر  باللغة األجنبية أو اللغة العربية صحيحة وسليمة.

رأي أّن أىداف تعليم اللغة العربية ينبغي أن يكون زلدودة ليمكن حتقيقها يف الوقت 

 ٚادلخصص ذلا.

                                                             
 ٙسلطان شهريل، نفس ادلرجع.، ص.  ٙ
    ٓٛسلطان شهريل، ادلرحع السابق.، ص.  ٚ
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يس البّد أن تكون الطريقة اّليت تستخدمها ادلدّرسة معّينة ويف تطبيق طريقة التدر 

ومالئمة مبدارك الطالبات. وكذلك البّد أن جتعلهن يرّكزن أذىاهنن ويهتْمن مبا ألقي إليهن من 

ادلواّد الّدراسية اىتماما جّيدا حىت يشًتكن مدّرسهن يف عملية التدريس مع استخدام وسائل 

 .اإليضاح لتكملة عملية تدريسو

لفهم درس  فاصلَذَبت الباحثة على حبثمهارة القراءة ،ادلهارات اللغوية ادلذكورة نظرا إىل

قد  ،وقرآننا الكرًن بُت أيدينا ،سبيل العلم والتعليم. ومالنا نذىب بعيدا ادلطالعة. ألن القراءة

 قولو تعاىل:   ،فكان أول ما نزل منو ،نزل على زلمد ص. م

ْنَساَن ِمْن َعَلٍق )ٔالَِّذي َخَلَق )اقْ رَْأ بِاْسِم رَبَِّك  ( ٖ( اقْ رَْأ َورَبَُّك اأْلَْكَرُم )ٕ( َخَلَق اإْلِ

ْنَساَن َما ََلْ يَ ْعَلْم )ٗالَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم )  (٘( َعلََّم اإْلِ

النْشِء  وَصكِّ َحَواِفظِ  صال ادلعلومات إىل أذىان الطالباتليس التعليم رُلَرََّد إي

اخلُلقّية العقلّية و  مساعدة الطالبات إلمناء قواىنبل التعليم ىو  ،نون والعلوممبسائل الف

 ٛ.ن دلستقبلتهنعدوتنظيمها حىّت يتحلَّون باألخالق الكرمية ويست

                                                             
قسم ادلنهج الدراسي بكلية ادلعلمُت اإلسالمية، أصول الًتبية والتعليم اجلزء الثالث، دارالسالم للطباعة  ٛ

       ٔ.، ص. ٕٛٓٓوالتثر، 
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على  ،فإقبال أبناء األمة ،القراءة مفتاح التقدم احلضاري يف كّل أمة من أمم العاَل

وتعترب القراءة مهارة  ينهض هبا يف ميادين العلوم والفنون. ،يف اجملاالت ادلختلفة ،القراءة

 أساسية من مهارات تعلم أي لغة أجنبية.

وإدراك  ،تتطلب القراءة القدرة على تعرف األمناط الصوتية من خالل الرموز ادلكتوبة

ومعرفة دالالت  ،العالقات اليت جتمع ىذه األمناط والرموز وتكون منها وحدات لغوية تامة

وعالمات  ،وحدات من حيث ىي أمساء وحروف وأفعال وظروف زمان ومكانال

ادلعٌت واستخالصو وتوقع ادلعاين التالية من خالل معايشة كاملة الًتقيم...اخل. مث متابعة 

 للسياق.

أي أن  ،من الصفحة ادلطبوعة إىل عقل القارئ إذن فالقراءة تعٍت انتقال ادلعٌت مباشرة

 القراءة اليت نعلمها ىي فهم ادلعاين مباشرة وبطالقة من الصفحة ادلكتوبة أو ادلطبوعة.

فالقراءة اليت نريد أن نعلمها أهنا نشاط فكري يستلزم تدخل مجاع شخصية الفرد ومن مث 

ينبغي أن يقوم تعلمها على أساس من أربع عمليات ىي: التعرف والنطق والفهم والنقد 

 ٜت.وحل ادلشكال

                                                             
 ٚٛٔرجع السابق.، ص. زلمود كامل الناقى، ادل ٜ
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ونقسمها عدة تقسيمات تعيننا  ،ميكن أن ننظر إىل القراءة من حيث تعليمها وتعلمها

 كما يلي:  ،على الرؤية الواضحة لطرق ووسائل تدريسها

 قراءة جهرية .ٔ

 قراءة صامتة .ٕ

 قراءة مكثفة .ٖ

 قراءة حتليلّية .ٗ

 ٓٔقراءة موّسعة .٘

مجيع طالبات ادلعاىد إن ادلطالعة ىي ماّدة من مواّد اللغة العربية اليت جتب دراستها 

اإلسالمية. حيث أن الغرض منها تعويد التالميذ فهَم مايقرؤون من الكتب وغَتىا فهما 

حيت يسُهل على السامع  ،مّث جودُة النطق وحسُن اإللقاء ،جيدا سريعا من غَت كّد أو مشّقة

 ٔٔأيضا فهَم اآلراء وادلعاين اليت يُراد توصيُلها إليو.

جيب أن يرمي ادلدرس يف دروس ادلطالعة  ،ان: هتذيبّية وعملّيةولدرس ادلطالعة فائدت

 إىل كليهما على السواء.
                                                             

 ٜٓٔزلمود كامل الناقى، نفس ادلرجع.، ص.  ٓٔ
زلمود يونس وقاسم بكري، الًتبية والتعليم اجلزء الثالث، كلية ادلعلمُت اإلسالمية، دارالسالم للطباعة  ٔٔ

 ٔٔم، ص. ٕٕٓٓوالنثر، 
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 الفائدة التهذيبّية: تربيُة ملكِة االنتباه وسرعُة اإلدراك وإمناُء قّوِة التفكَت وادلتخّيلة.

الفائدة العملّية: حتصيُل ادلعلومات واكتساُب ملكِة االقتدار على ادلطالعة 

 ٕٔالصحيحة.

مبعهد ادلدينة للًتبّية اإلسالمّية كرياتاين البوىان مارينغي من درس اللغة العربية تض

من الدروس ادلتموعة تدعم ادلهارات اللغوية لدى الطالبات، ومنها درس  دلفونج الّشرقّية

من الصف األول إىل السادس بذلك  طالباتادلطالعة. وأصبحت ادلطالعة درسا يتعلمنها ال

الباحثة الصف الثاين ألهنم درسوا درس ادلطالعة من النصوص ادلعينة  واختارتادلعهد. 

 واحلكايات اليت حتتاج إليها مهارة القراءة الكافية.

من البيانات السابقة علمنا أن ادلواد الدراسية لدرس ادلطالعة زلتوية على النصوص 

الميذ على فهم مايقرؤون من العربية ضلو احلكايات القصَتة وغَتىا اليت البّد قراءهتا لتعويد الت

 النصوص العربية وجودة النطق وحسن التعبَت عما يقرؤون.

طالعة.  لدرس ادل طالباتالتحقيق، أن تعليم القراءة ميكن أن تدعم فهم ال إىلانطالقا 

كما أن درس ادلطالعة تضمن من النصوص واحلكايات اليت حتتاج إىل مهارة القراءة الكافية، 

 الباحثة يف اختيار طريقة القراءة لتعليم درس ادلطالعة. وىذا الذي يسببها
                                                             

 ٓٔص.  نفس ادلرجع.،زلمود يونس وقاسم بكري،  ٕٔ
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معهد ادلدينة للًتبّية اإلسالمّية كرياتاين البوىان كما متت مالحظة الباحثة مبدرس و 

، إنو استعمل طريقة القراءة يف تعليم درس ادلطالعة. "إين الّشرقّية النبونج مارينجكي

 طالباتن ادلطالعة درس مهم لًتقية مهارة قراءة الاستخدمت طريقة القراءة لتعليم ادلطالعة، أل

 هبذا ادلعهد، وأدت شلارسة القراءة مع النصوص ادلعنية من الكتب احملدد ذلذا ادلعهد".

مبعهد ادلدينة للًتبّية اإلسالمّية كرياتاين البوىان مارينغي دلفونج إن مدرسة ادلطالعة 

وذلا قدرة كافية لبحث عن طرق تعليم ، ىي مدرسة متخرجة من ذلك ادلعهد، الّشرقّية

ادلطالعة، مع أهنا إال قامت بالدراسية الثانوية، إذا إال أن تتمسك بالعلوم أو اخلربات تناولتها 

 حُت صارت طالبة يف ذلك ادلعهد.

مبعهد ادلدينة للًتبّية اإلسالمّية كرياتاين  طالباتوتتناسب ىذا الدليل مبا قال أحد ال

، "إن مدرسة ادلطالعة يف ىذا ادلعهد، ىو جريج من ىذا فونج الّشرقّيةالبوىان مارينغي دل

ادلعهد، ولو قدرة كافية لتعليم ادلطالعة، مع الطرق ادلتعة، حىت نفهمها سهال، ونشًتك 

 تعليمها سهال.

من اليانات أعاله، علمنا أن مدرسة ادلطالعة ذلا قدرة كافية يف تعليم ادلطالعة، مهما 

وخربات تعليمية يف ذلك ادلعهد، أو بعبارة اخرى، إهنا َل تقم بالدراسة  قامت إال بعلوم
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 لتدريسترغب الباحثة على حبث عن كيفية تطبيق طريقة القراءة اجلاميعية. من ىذه الواقعة، 

 .الّشرقّية النبونج مارينجكيمبعهد ادلدينة للًتبّية اإلسالمّية كرياتاين البوىان ادلطالعة 

 

 مشكالت البحث .ب 

و  ،مشكالت البحث ذلذا البحث ةالباحث تقدمف ،بناء على خلفية البحث السابقة

مبعهد ادلدينة  الصّف الثاين طالبات س ادلطالعة لدىير تديف طريقة القراءة  كيف تطبيق ىي:

 ؟ الّشرقّية النبونج مارينجكيّية كرياتاين البوىان للًتبّية اإلسالم

 

 البحث  أهداف .ج 

 من ىذا البحث ىي: واألىداف

 عهد مب طالبات الصّف الثاين لدرس ادلطالعة لدى القراءة طريقة دلعرفة تطبيق .ٔ

 .الّشرقّية النبونج مارينجكيادلدينة للًّتبّية اإلسالمّية كرياتاين البوىان  .ٕ
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 أّما ادلنافع ذلذا البحث فهي:

خاّص يف اللغة ليكون ىذا البحث سهما علمّيا خلزانة العلوم اللغوية وعلى وجو  .ٔ

 االعربية.

ّية النصوص العرب يف قراءة وليسهلهن ،ن ىذا البحث مدخال فكريّا للطالباتليكو  .ٕ

 .وعلى وجو خاّص يف درس ادلطالعة

كذالك الدراسّية العربية بسريعة ومتام.  تسهيال دلدّرس اللغة العربّية يف إيصال ادلواّد  .ٖ

 .ادلطالعة تدريسللحصول على الطريقة التاّمة وادلناسبة يف 



ٔٔ 

 الباب الثاني

 اإلطار النظري  

 طريقة القراءة لتدريس المطالعة

 طريقة القراءة .أ 

 مفهوم طريقة القراءة .1

 الت التعلم أىداف لتحقيق ادلستخدمة األساليب من رلموعة ىي طريقةال

 تكتوبادل شيءال مضمون وفهم ةعرفادل على وأما القراءة ىي القدرة. يينها يتمتع

 األساليبىي  القراءة فطريقة.  القلب يف أوىضمها بنطقها( بةادلتكتو الرموز )

الرموز ) تكتوبادل شيءال مضمون وفهم ةعرفادل على القدرةلتحقيق  ادلستخدمة

 ٔ.القلب يف اأوىضمه هانطقب( ادلتكتوبة

 اللغة الشاملة لعرض ىي اخلطة الطريقة Ahmad Fuad Effendy لقول ووفقا

 ٕ.عليها ادلنصوص هنج أساسب ماق منهجيي بشتكل

                                                             
1
Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (DIVA Press: 

Yogyakarta, 2012), h.159 
2
Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Misykat: Malang, 2005), h. 

6. 
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القراءة ىي أىم شيء يف تتكوين شخصية اإلنسان، وأيضا هبا يقدر اإلنسان 

 ألفتكار ف،والتفسَت،ومعدالالتعر  ىي عملية القراءةو ٖعلى إضافة معرفة وفهمو.

 ٗ.للقارئ التام أوالوعي العقلي بالوزن ادلتعلقة

باإلضافة، كما رأى أوىل النهى إن القراءة ىي القدرة على معرفة وفهم 

يف حقها، أن  ٘زلتويات األشياء ادلتكتوبة )الرموز ادلتكتوبة( ولفظها وإدارهتا يف القلب.

القراءة ىي عملية االتصال بُت القارئ والتكاتب خالل النصوص ادلتكتوبة. حلياة 

الناس، مل جيرى االتصال إال من خالل الوسائل اللسانية وحدىا، بل حيتاج إىل 

رغبة على فهم اخلزانة العلمية اإلسالمية والعصرية. الوسائل ادلتكتوبة، وإذا يرتبط ب

ومن ذلك األساس، أصبحت القراءة شيئا ىاما يف احلياة اليومية يف تطوير الثقافة 

 واالجتماعية.

من اآلراء ادلذكورة، فهمت الباحثة إن مهارة القراءة ىي ادلهارة أو القدرة 

لرموز الصوتية وقادرة على فهم لدى التالميذ يف نطق التكلمات واجلمل العربيو إىل ا

 زلتوياهتا يف النصوص اليت قرأىا، خاصة يف النصوص العربية.

                                                             
3
Sulthon Syahril, Thoroiqu Tadriis Lughotul Arabiyah Baina Nadzariyah Wa Tatbiiq, 

Fakultas Tarbiyah (Iain Bandar Lampung. 2007) h.10 
4
Henry Guntur Tarigan, Metodologi Pengajaran Bahasa 2, (Angkasa: Bandung, 1991), h.42 

5
Ulin Nuha, h. 99 
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 القراءة أنواع  .2

 ديعرفة الضرور فمن ادلهارات اللغوية، من إحدى ادلهارات مهارة القراءة ىي

 :منها األراء التالية، بعض من القراءة أنواع. القراءة أنواع

 عديدة أنواع إىل تتميز القراءة مهارة أن يتكشف الذي Zulhannan وفقا لقول

 :على وتشمل القراءة أنشطة من

 القراءة اجلهرية (ٔ

عال،  وتبص صرحو التالميذ الذي القراءة نوع ىناللقراءة اجلهرية  ادلصطلحات

 التالميذ قام باالستماع مع كل االىتمام. من غَتىم بينما

 القراءة الصامتة (ٕ

 قراءة تالميذلل ُجعل ذيال منالقراءة النوعا ىن للقراءة الصامتة ادلصطلحات

 .بصمت أو قلبال يف( النص) وضوعادل

 القراءة ادلتكثفة (ٖ

ُأستخدم يف تعليم ادلفردات  يتال القراءةىي  ىنا ادلتكثفة للقراءة ادلصطلحات

 والقواعد اجلديدة.
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 ادلوسعةالقراءة  (ٗ

 ٙ.وشاملة اتساعاً  أكثر اليت القراءة ىي ادلوسعة للقراءة ادلصطلحات

 

 ىي: القراءةأن ىناك أنواع من  Radliyah Zaenuddin وفقا لقول

 واحللق والشفاه الفم طريق عن  :تتكلمال أعضاء أنشطة على تدقيقبال القراءة ىي

 .الصوت إلخراج

 القراءة الصامتة (ٔ

 بالنظر إىل األحرف وفهم ادلعٌت. القراءةىي  لقراءة الصامتةا

 القراءة السريعة (ٕ

 من ةعيسر القراءةلل  شجاعةال على تالميذال تشجيع إىل دفالسريعة هتالقراءة 

 .ادلعتاد

 ادلتكثهةالقراءة  (ٖ

 القواعد استيعاب عن فضالات ادلفرد استيعاب إثراء إىل هتدفىي القراءة اليت 

 .القراءة يف الالزمة
                                                             

6
Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (PT Raja Grafindo Persada: 

Jakarta, 2014),h. 101-104. 
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 القراءة ادلوسعة (ٗ

 ٚإىل فهم ادلقروء.ىي القراءة اليت هتدف

 القراءة، من نوعأك ىنا القراءة نشطةأل Muhammad Ali Al-khuli لقول وفقا

 :إالوىي

 فةادلتكثالقراءة  .أ 

 القاعدة أو اجلديدة ادلفردات لتعليم كالوسيلة ُيْستخدم القراءة الذي نوع

 اجلديدة.

 لةتتكمّ ادل أو اإلثرائية قراءةال .ب 

 .ادلتكثفة لقراءةمع ا ادلتكملة القراءة نوع بالقراءة ادلتتكملة ألهنا يسمى

 القراءة الصامتة .ج 

 أو الصوت مهس دون العُت باستخدام فقط القراءة يتم أن القراءة اليت ديتكن

 .الشفاه حركة

 

 
                                                             

7
Radliyah Zaenuddin, Metodologi & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (CV. Rihlah 

Group: Yogyakarta), h.71 
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 القراءة اجلهرية .د 

 إمنا ذلك الدراسي الفصل يف عال بصوت النص قراءة التالميذ ادلدرس أمر ما عند

 التالميذ نطق قدرة الختبار منها ألىداف، أكثر منا أو واحد لتحقيق

 إذا وإصالحو القراءة يف ذبويد التالميذ قدرة واختبار سلطئا، كان إذا وإصالحها

 .سلطئا كان

 ةلمثادل أو يةنموذجال قراءةال .ه 

 الصحيحة القراءة على كادلثال ادلدرس قراءة أوادلمثلة ىي النموذجية القراءة

 ٛ.التالميذ ليقلدىا

إىل  تفصيليال لمخططل بالنسبة القراءة تنقسم Acep Hermawan لقول وفقاأما

 :قسمُت

 القراءة اجلهرية .ٔ

 أواجلمل التكلمات شتكل يف ادلتكتوبة الرموز بنطق القراءة اجلهرية ىي القراءة

 تقرأ. اليت
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ٔٚ 
 

 القراءة الصامتة .ٕ

 أواجلمل التكلمات شتكل يف ادلتكتوبة الرموز بال نطق القراءة الصامتة ىي القراءة

 ٜ.البصرية االستتكشاف على تقرأ بل االعتماد اليت

 ألن فقط اجلهرية القراءة علىة الباحث ركزت أعاله الواردة األراء بعض من

 .ادلبتدئُت مستوى ديتكن أن تُعلَّم على القراءة ىذه متارين

 

 القراءة تعليم خطوات .3

 Abdulو  BisriMustofaيف تعليم القراءة ىناك اخلطوات كما وفقا لقول 

Hamid النحو التايل :، أن خطوات تعليم القراءة على 

أوال، تقدًن ادلدرس يف أّول التعليم األمثلة من القراءة اجلهرية، ديتكن للمدرس  .أ 

 قراءة النصوص ويتبعها التالميذ اذباىا بالنصوص.

من األفضل، أن يتكون النص قصَتا وسهيال أن يُفهم، حىت يتكن منها مًتكزا يف  .ب 

 القراءة وال النقل إىل أنشطة الفتكرية عن معن التكلمة.
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ٔٛ 
 

توفَت الوقت التكايف لتدريب التالميذ يف مساعة النص من الشريط، وبعد االنتهاء  .ج 

 منها أمر ذلم أن يقرؤو متعاليُت.

يب التالميذ على القراءة مجاعيا أو فرديا. حُت يقرؤون التالميذ فرديا، أن ر تد .د 

يدقع ادلدرس اليرفعوا أصواهتم يف القراءة سارعة، وال يقرأ كلمة فتكلمة وال يقف 

 أثناء اخلطوط.

 ٓٔ.ينبغي للمدرس مذكرة األخطاء احملدوثة خالل الصوت أو النطق .ه 

 

أن خطوات تعليم القراءة على النحو  Muhammad Ali Al Khuliووفقا لقول 

 التايل :
 

 أّوال، تفضيل التلميذ األحسن يف القراءة شلثال لتالميذه اآلخرين.

 أصدقائو.ثانيا، طلب إىل التلميذ أن يقرأ قائما أمام 

 ثالثا، توريط ادلدرس تالميذه يف تصحيح األخطاء من القراءة.

 رابعا، ومل جبّب ادلدرس أحدا من التالمية يف القرءة التكاملة.
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ٜٔ 
 

خامسا، ال تصرف الوقت لقراءة جهرية صلاوزا من شذوذىا ألن التذىب 

 أوقات للمهارات األخرى، باإلضافة إىل ترك ادللل.

اجلهرية بعد القراءة الصامتة مع عدة األسئلة  سادسا، أن تنفذ القراءة

 االستفهامية.

سابعا، لتتكوين التالميذ دافعُت للقراءة اجلهرية، ديتكن أن يعقد ادلدرس تناوعا 

و إدخال عناصر ادلبارة و اللعبة الفارحة بُت أعضاء الفصول لعرف التالميذ أو 

 ٔٔاحملموعة دلن بينهم األحسن يف القراءة.

 

 كما تلي:  Syaiful Mustofaوخطوات تعليم القراءة وفقا لقول 

 يقرأ ادلدرس مواد الدراسة مباشرة و يهتّم التالميذ القراءة ادلذكورة. .أ 

 يقرأ ادلدرس مرة واحدة مث يتبع التالميذ معا. .ب 

 يشَت ادلدرس إىل احدى التالميذ لقراءتو بالتناوب. .ج 
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ٕٓ 
 

مث يطلب ادلدرس ادلرادَف أو التضاد يقّيد ادلدرس التكلمات الصعبة على السبورة  .د 

حىت يقدر التالميذ أن يفهم ادلعٌت قبل أن يشرح ادلدرس إىل ادلعٌت الصحيح إذا كان 

 ٕٔمطلوبا.

إذا أمّت ادلدرس تطبيق خطوات القراءة بأحسن األمثل، وتتكون مهارة التالميذ 

 يف القرءة كما هبا جيدة، فإن ال فال.

تعليم القراءة، فاختارت الباحثة خطوات  ومن اآلراء ادلتعددة من خطوات

تعليم القراءة عند سيف ادلصطفى، ألن بينها اخلطوات ادلناسبة بتعليم ادلطالعة وىي 

قراءة ادلدرس ادلواد الدراسية مباشرة ويهتم إليها التالميذ، ويقرأ ادلدرس مرة ثانية 

لمات الصعبة يف النص يتبعها التالميذ واألمر ليقرأ أحد التالميذ تناوبا، ويقيد التك

 حىت يفهم التالميذ.
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ٕٔ 
 

 مزايا وعيوب طريقة القراءة .4

وفقا لقول تطبق يف الفصل  ماعند عيوبوال زاياادل االقراءة ذل طريقة

AzizFachrurrazi  القراءة ىي: طريقة ىذهوأما ادلزايا والعيوب 

 المزايا

بالسرعة وادلعقولة مع توكيل ديتكن للتالميذ على ىذه الطريقة أن يقرأ اللغة اجلديدة  (أ 

 احملتوى من مواد القراءة دون  أن تتكلف بتحليل القواعد العميقة.

 يستطيع التالميذ أن يستوعب كثَت من ادلفردات السليّب باجليد. (ب 

 يستطيع التالميذ أن يفهم نظام القواعد اللغوية بالطريقة الوظيفية.  (ج 

 ٖٔاحملتوى، ال بالًتمجة.تدريب التالميذ على فهم القراءة بتحليل  (د 

 

القراءة فيقدر  طريقة البيانات ادلذكورة سابقا، استخدام ىذه إىلواستنادا 

طريقة القواعد اللغة بتالميذ نظام يفهم الثَت من ادلفردات السليب باجليد و ك  تالميذال

 الوظيفية.

                                                             
13

Aziz Fachurrozi dan Erta Mahyuddin, Pembelajaran Bahasa Asing Metode Tradisional 

dan Kontemporer, (Bania Publishing: Jakarta, 2011), h..70. 



ٕٕ 
 

 عيوهباأيضا. وأما  عيوبال االقراءة ذل زايا من ىذىطريقةوجود ادللوباإلضافة 

 ىي:

 العيوب

 كان التالميذ ضعيفُت يف مهارة القراءة بالصوت )تلفيظ، تنغيم، وغَت ذلك( (ٔ

 كان التالميذ غَت النشاط يف اإلستماع والتكالم. (ٕ

 كان التالميذ أقل النشاط يف اإلنشاء. (ٖ

ألن يعرف ادلفردات دبناسبة احملتوى القراءة )سليب( فالتالميذ ضعيف يف مفاىم النص  (ٗ

 ٗٔالنص ادلدروس.اآلخر دون 

 

 تالميذاليت ضعف ال عيوبال االقراءة ذل طريقة ن البيانات ادلذكورة، استخدام ىذهوم

 غَت النشاط يف اإلستماع والتكالم وغَت ذلك. ، وكون التالميذصوتاليف مهارة القراءة ب
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 ىي: Zulhannanوفقا لول وأما ادلزايا والعيوب ىذه طريقة القراءة 

 المزايا

ىذه الطريقة أن ترّقي قدرة التالميذ اخلاصة يف قراءة نصوص اللغة ادلتعلمة ( ديتكن ۱

)اللغة األجنبية/ العربية(. أن التالميذ لديهم قاعدة القراءة باستخدام ىذه طريقة 

 سيتكون أطلق و كافيا.

( يعطي ىذه الطريقة فرصًة كبَتًة إىل التالميذ إلرتفاع مهارهتم إىل طبقة العليا ٕ

 ٘ٔن يعلم الّنص ادلقروء مستوى صعوبتها ادلختلفة.وديتكنهم أ

 

ومن البيانات ادلذكورة، استخدام طريقة القراءة لو ادلزايا بينها يعطي ىذه الطريقة 

فرصة كبَتة إىل التالميذ إلرتفاع مهارهتم إىل طبقة العليا و ديتكنهم أن يعلم النص ادلقروء 

 مستوى صعوبتها ادلختلفة.

 ادلزايا، ىذه الطريقة ذلها العيوب وىي:وباإلضافة إىل وجود 
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 العيوب

النجاح يف ىذه الطريقة متعلق إىل وجود أو عدم التكتب ادلقروء اليت شتكلت  (ٔ

 بادلراحل.

ديتكن ىذه الطريقة على استيعاب القراءة ولتكن ذبعلهم غَت قادرين على فهم  (ٕ

 ٙٔاللغة اليت تعلموىا أو غَت قادرين على النطق هبا.

دلذكورة، استخدام ىذه طريقة القراءة ذلا العيوب بينما ىذه ومن البيانات ا

 الطريقة متعلقة إىل وجود او عدم التكتب ادلقروء اليت شتكلت بادلراحل.

 ىي: Acep Hermawanوأما ادلزايا و العيوب طريقة القراءة وفقا لقول 

 المزايا

اجلهرية وتنطوي على  إحياء قدرة القراءة اجليدة إىل تالميذ اللغة األجنبية إما للقراءة (ٔ

 النطق والقراءة للمفاىم.

القراءة اجليدة ىي مواصالة القارئ دبادة القراءة وىذه ادلواصالة ىي عاصمة ليفهم  (ٕ

 زلتوى القراءة باجليد.
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يسّهل القارئ مهارُة القراءة اجليدة لفهم ثقافة اللغة األجنبية اليت تعّلم. وتَ َفاُىم  (ٖ

ىي إحدى الشروط غَت اللغوية ربتاج إىل أن تتكون  ثقافة اللغة األجنبية اليت تعلم

 ٚٔ.شللوكة لتكل تالميذ اللغة األجنبية

بناء على الرأي ادلذكور يف السابق، استخدام ىذه طريقة القراءة ذلا ادلزايا بينما ىي 

يعطي قدرة القراءة اجليدة إىل تالميذ اللغة األجنبية إما للقراءة اجلهرية و قراءة ادلفاىم. وأما 

 لعيوب ىذه طريقة القراءة ىي:ا

 العيوب

ديتكن أن يعطي منهج القراءة مناسبة إىل التالميذ الذين ديلع بالقراءة ولتكن أقل  (ٔ

مناسبة ألولئك الذين ال ديلعون القراءة. وديتكن أن يتكون لتالميذ الذين ال ديلعون 

 القراءة يف ادللل عند التعلم.

ى أقل مهارة التالميذ مواصالًة شفهيا يشدد اإلىتمام إىل مهارة القراءة ويسبب عل (ٕ

باللغة األجنبية اليت تعلموىا وبينما يف علم الًتبية احلديثة، طريقة تطوير العلوم ليست 

 ٛٔمن القراءة فقط وىناك الطريقة األخرى مهمة ىي احلوار وادلناقشة شفهيا.
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ٕٙ 
 

ىذه  انتكومن البيانات ادلذكورة، استخدام ىذه طريقة القراءة ذلا العيوب بينما  

 الطريقة غَت مناسبة ألولئك الذين ال ديلعون القراءة و أن يتكونوا بينهم ادللل يف التعلم.

بناء على اآلراء ادلذكورة سابقا، استخدام ىذه طريقة القراءة ذلا ادلزايا والعيوب. وأما 

رية وإما قراءة مزاياىا ىي أن يعطي مهارة القراءة اجليدة لتالميذ اللغة األجنبية إما القراءة اجله

التفاىم. تسلط التالميذ كثَتا من ادلفردات السلبية اجليدة و يستطيع التالميذ أن يفهم نظام 

القواعد اللغوية عميقا وزيادة قدرة التالميذ اخلاصة يف قراءة نصوص اللغة اليت تعلموىا )لغة 

م ىذه الطريقة سيتكون األجنبية/ عربية(. وادلقصود أن التالميذ لديهم قاعدة القراءة باستخدا

أطلق و كافيا. وأما عيوهبا ىي كان التالميذ غَت النشاط يف اإلستماع والتكالم و أقل النشاط 

يف اإلنشاء ألن يعرف ادلفردات دبناسبة زلتوى القراءة )سليب( فضعف التالميذ يف مفاىم 

 النص اآلخر دون النص ادلعلوم.

 

 

 

 

 



ٕٚ 
 

 مهارة القراءة .ب 

 مهارة القراءة مفهوم .1

القراءة ىي أمر مهم يف بناء شخصية الشخص وديتكن للشخص أن يزيد 

والقراءة ىي إحدى العوامل ادلهمة يف بناء الشخصية  ٜٔادلعرفة واخلربةبالقراءة أيضا.

جبانب تعطي احلث اخلاص ويتحصل على القراءة معرفة وخربة. وىتكذ ال ربلم 

لوم واخلربة كافيا. ويف ىذه الشخص أن توسع األفتكار دون القراءة وبالتايل حيصل الع

ادلهارة القراءة كانت وجهُت مها: األول، ان تعرف رموز ادلتكتوبة، والثاين، يفهم 

زلتوى التكتابة )إنشاء(. وادلقصود بتعريف الرموز ادلتكتوبة ىي تعرف التالميَذ عن 

بأن يفهم  األجبدية العربية أوال ألن نظام التكتابة سلتلفة باألجبد الالتينية. وأما ادلقصود

زلتوى التكتابة ىي التعريف إىل التالميذ ادلفردات اجلديدة من القراءة وتعطى شتكلها 

)ادلبتدئ خاصة(، وجبانب ذلك، يزيد التالميذ ادلفردات كفاية خصوصا أن يشمل 

 ٕٓإىل ادلفردات، كالرأسي ومسطرة وغَت ذلك.
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ٕٛ 
 

ليت تشمل أن القراءة ىي العملية ا Radliyah Zaenuddinوباإلضافة، رأى 

ر وربلل وتتكسر ادلشتكلة. ولذلك احلياة اإلنسان ليست  ٕٔالتصميم األفتكار وقدِّ

مواصالة دير باللسان فقط لتكن يف بعض األحيان يتطلب وسائل اإلعالم ادلتكتوبة 

وخصوصا عندما يرتبط برغبة لفهم التكنوز الفتكرية اإلسالمية واحلديثة. وعلى ىذا 

 يف احلياة اليومية من أجل تطوير الثقافة واالجتماعية.األساس أن القراءة أمر مهم 

مهارة القراءة ىي مهارة دلعرفة وفهم زلتوى الشئ  Acep Hermawanوأن رأي 

 ٕٕادلتكتوب )رموز ادلتكتوبة( بيلفظ او يهضم يف القلوب.

ىي تقدم مواد الدراسة على سبيل  Syaiful Mustofaة عند ءوأما مهارة القرا

 يعٌت تقرأ ادلدرس موضوع القراءات يف البداية مث يتبعو التالميذ.األول القراءة 

أن مهارة القراءة ىي مهارة أو  ةفهم الباحثتومن اآلراء ادلذكورة يف السابق، 

نشاط التالميذ بأن ينطقون التكلمة واجلمل العربية إىل رموز الصوت مع قدرة الفهم 

 عربية.على زلتوى النص الذي يقرأوىا خاصة يف النصوص ال
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 أهداف مهارة القراءة .2

 وأما األىداف القراءة كما يلى:

 القراءة هبدف البحوث أ 

يقرأ القارئ ادلقدمة إو االفتتاح فقط على األحيان يف ىذا اذلدف. وىناك 

 ينبغي على اختيار القراءات ألهنا متعلقة بادلوضوع الذي سيبحثو.

 القراءة هبدف التلخيص ب 

على كثرة اإلىتمام، والتدقيق، والتشامل. ألن ويف ىذا اذلدف، ينبغي القارئ 

 َستصب القارئ على األفتكار الرئيسية و يهمل البحث اإلستطال وغَت ادللح.

 القراءة هبدف ادلعلومات ج 

يهدف القارئ لنيل ادلعلومات على األحيان. وغالبا يقوم ىذه القرينة على 

 القارئ يف ادلذياع والتلفاز.

 القراءة هبدف اإلمتحان د 

القارئ إلعداد اإلمتحان او اإلختبار ويف ىذا احلال حيتاجو القراءة بعميق وببطء.  يهدف

 ويف بعض األحيان جيب القارئ ان جيرب القراءة تتكرار ليفهمها و حيفظها.

 



ٖٓ 
 

 القراءة هبدف العبادة ه 

يهدف القارئ لعبادة اهلل على األحيان كما حيدث عندما يتكون الشخص 

 ٖٕيقرأ آيات من القرآن التكرًن.

 

ذه طريقة القراءة ىو من أجل تالميذ ذلاذلدف أن ( Colemanرأى كودلان )

اللغة األجنبية لديهم القدرة على قراءة اللغة األجنبية بسرعة عالية نسبيا وديتكن 

التمتع دبا يقرأون حىت يقدرو على إنتاج اجلمل الصحيحة عند كتابة و يستطعون 

الطريقة زلدود يف ادلدى لتدريب التالميذ النطق اجليد عند التكالم. واذلدف من ىذه 

على أن تتكون ماىرين يف القراءة والفهم ووجود احلد على أىداف تعليم اللغة إىل 

 إحدى الفائدة العملية لتعليم اللغة اليت ديتكن الوصول إليها بسهولة.

ومن أىداف القراءة ادلذكورة فاذلدف الرئيسية ىو الطلب والنيل على 

امل على احملتوى والفهم على معٌت القراءة ادلتعلقة باذلدف ادلقصود ادلعلومات والتش

 يف القراءة.
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 مراحل تعلم القراءة .3

يعمل القراءة داخل الفصل وخارجو ستتخذ مراحل كمستوى يف ترّّب 

 التالميذ لتمهرون يف القراءة.

 وأما ادلراحل ادلتخذة ىي كما تلي:

أة ادلادة اليت قد تعلموىا ونطقها باجليدة أو أ. ادلرحلة األوىل، يطلب على التالميذ قر 

 ادلادة اليت ديتكن أن حيفظوىا وينبغي أن يعرفهو بصور يف ىذه ادلرحلة.

ب. ادلرحلة الثانية، ادلدرس أو رلموعة مدرس اللغة األجنبية يف ادلدرسة بأن يألف 

ة اليت يشتمل التكلمات و الًتاكيب للتكلمة ادلعروفة إىل مسألة احلوار أو الفقرة ادلتنوع

 عناصر العادة ذلم.

ج. ادلرحلة الثالثة، يبدأ التالميذ قراءة ادلادة ربتوي على التكلمات والًتكيب الذي غَت 

 مألوف أو مل تستطيعوىا.

د. ادلرحلة الرابعة، بعض ادلتخصصُت يف رلال القراءة يقًتح استخدام النصوص األدب 

 البسطة أو اجملالت دلواد القراءة.
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 ٕٗادلرحلة اخلامسة، مواد القراءة غَت زلدد وما ىي التكتب اليت مفتوحة للتالميذ.ه. 

وإذا مت تنفيذ مراحل تعلم القراءة باجليد فستتكون مهارة قراءة التالميذ جيدة 

 ايضا.  

 

 وطرق عالجها مشكالت تعليم مهارة القراءة .4

تؤثر يف عوامل كثَتة. قال ادلشتكلة يف القراءة اليت يشعر هبا التالميذ يف تعليم ادلطالعة 

( أن "العوامل اليت تؤثر يف مهارة قراءة ٕٔٔٓ، ٖٓفوسون )يف سومضويو، 

 الشخص متصفة إىل عاملُت :

العامل الداخلي )أصلو من نفس القارء( وىو يشمل حيازاة كفاءة لغوية القارئ  ( أ

 وفائدة وحثة ومهارة قراءتو.

( عنصر ٔإىل قسمُت ومها ) العامل اخلارجي )أصلو من خارج القارئ( ينقسم ( ب

( عنصر من خارج بيعة القراءة. العنصر األول يتعلق ٕمن داخل القراءة و)

بالوضوح ونظام النص أو اخلطاب، والعنصر الثاين يتعلق بادلرافق وادلدرس ومنوذج 

 التعلم وغَته.
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طرق عالج مصايب صعوبة القراءة على ادلدرِّس الصرب من أجل مساعدة الطفل، 

طوة يف العالج ىي معرفة السبب وراء عدم قدرة الطفل على القراءة. إشعار وأول خ

الطفل بأمهيتو وعدم تأخرّه عن زمالئو، بل على العتكس زلاولة تشجيعو يف طرح ما 

يشاء من األسئلة وترك باب احلوار مفتوحًا أمامو. وضع اخلطط ادلناسبة يف كيفية 

اج إىل ألواٍن زلددة أو تقريب اللوح منو،  التعامل مع ىذه النوعية، حيث إنّو قد حيت

كما جيب على األىل زلاولة توفَت كل ما يلزم الطفل من أجل مساعدتو على 

 .25القراءة. إعطاء الطفل دروساً إضافية من أجل زيادة قدرتو على القراءة

 

 مؤشرات مهارة القراءة .5

 كما يلي:  Syaiful mustofaماىرا يف القراءة كما بُّت  ميذال بد أن يتكونالتل

 أ. يقدر التلميذ قراءة النص العربية بالقراءة اجليدة.

 ب. يقدر التلميذ بأن يفهم القراءة صحيحًة.

 ج. يقدر التلميذ على ترمجة القراءة صحيحًة.
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د. يعرف التلميذ على زلل كل التكلمة و يستطيع أن يقّص التتكرار باللغة 

 ٕٙنفسها.

إذا قدر التلميذ على قراءة يتكون التلميذ ماىرا  بناء على اآلراء ادلذكورة،

النصوص العربية بالقراءة اجليدة و يقدر التلميذ بأن يفهم القراءة صحيحًة ويقدر 

 التلميذ على ترمجة القراءة صحيحًة وغَت ذلك.

 ىي: Abdul Wahab Rosyidiوأما مهارة القراءة ِل 

 القة بُت الرمز والصوت.ادلهارة على متييز احلروف و مهارة بأن يعرف الع .أ 

 ادلهارة على معرفة التكلمة إما يف اجلملة أم ال. .ب 

 يفهم معٌت التكلمة مناسبًة على السياق. .ج 

 يفهم معٌت ظهَت التكلمة. .د 

 يعرف العالقة ادلنطقية واستخدام حرف العطف يف اجلملة.  .ه 

 يلخص زلتوى اخلطاب بادلصيب. .و 

 القراءة النقدية. .ز 

 يفهم ادلنهج ألسلوب التكتابة. .ح 

                                                             
26

Syaiful Mustofa, Op. Cit .h.162. 



ٖ٘ 
 

 د ادلعلومات الصرحية أو الضمنية مناسبة أمل ادلؤلف.جي .ط 

 القراءة السريعة. .ي 

 الدقة والطالقة يف القراءة. .ك 

 يثبت ادلوضوع أو عنوان القراءة. .ل 

 ٕٚجيد على الفتكرة الرئيسية وادلساعدة. .م 

 

إذا قدر التلميذ على متييز احلروف و يتكون التلميذ ماىرا  بناء على اآلراء ادلذكورة،

بُت الرمز والصوت ويفهم معٌت التكلمة مناسبًة على السياق والقراءة السريعة يعرف العالقة 

 وغَت ذلك.

 ىي: Ahmad Fuad Effendyوأما مهارة القراءة لِ 

أ. حيفظ على دقة الصوت العربية إما من ناحية ادلخرج وصفات الصوت 

 األخرى.

 ب. اإليقاع السليم والتعبَت على الذي يصف شعور ادلؤلف.

 الطالقة و ليس متكررا و مرارا.ج. 
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 ٕٛد. يهتم عالمة الًتقيم.

 

إذا تقدر التالميذ بأنيحفظ يتكون التلميذ ماىرا  بناء على اآلراء ادلذكورة،

على دقة الصوت العربية إما من ناحية ادلخرج وصفات الصوت األخرى و إيقاع 

 السليم والتبَت الذي يصف شعور ادلؤلف وغَت ذلك.

التلميذ ماىرا إذا قدر التلميذ بأنيحفظ يتكون  ورة السابقة،ومن اآلراء ادلذك

على دقة الصوت العربية إما من ناحية ادلخرج وصفات الصوت األخرى و إيقاع 

السليم والتعبَت الذي يصف شعور ادلؤلف و الطالقة و ليس متكررا و مرارا ويهتم 

 عالمة الًتقيم.

 

 درس المطالعة .ج 

 فهم المطالعة .1

القراءة اليت هتدف إىل أن يتكون ادلدرسُت لديهم القدرة على قراءة  ادلطالعة ىي مادة

 : 30وهتدف ادلطالعة من ادلرحلة األساسية إىل ما يأيت 29جيدة وصحيحة.
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 قراءة التلميذ مادة مشتكولة قراءة جهرية صحيحة ومعربة. (أ 

قراءة مادة غَت مشتكولة قراءة صحيحة مستفيدا من القواعد النحوية والصرفية اليت  (ب 

 تعلمها.

 متابعة القراءة دروس ادلطالعة مع احلفظ على الفهم واألداء السليم. (ج 

االستماع القيد دلا يلقي عليو يف زمن مناسب واستخالص ما تضمنو من أفتكار  (د 

 ومعان.

 مطالعتو منفردا كتابا وفهم متحواه مناقشة أفتكاره الرئيسة والتفصيلية. (ه 

 ية ذلا.نطق التكلمات نطقا صحيحا وفق ادلخارج الصحيح (و 

 الفهم يعمق واستنتاج األفتكار ادلباشرة والضمينة للدروس اليت يطالعها. (ز 

 النقد بالصراحة وموضعياة والتفاعل مع ادلقروء (ح 

 التعرف يف ادلعٌت بُت التكلمات ادلتشاهبة يف الرسم وادلخالفة يف احلركات. (ط 

 اكتساب مفردات ذات معان ومفاىم ذبريدية كمفاىم الفضيلة واخلاء وغَتىا. (ي 

 القدرة على استخدام التكتب وادلتكتبات ومصادر ادلعلومات األخرى. (ك 
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 االنتفاع من ادلعاجم اللغوية احلديثة، ومنها على سبيل ادلثال ادلعجم الواسط. (ل 

 استخدام دوائر ادلعارف ومعاجم األعالم والبلدان. (م 

اقتناع عدد من التكتب والقصص واجملالت الثقافية اليت تشتكل قواه  (ن 

 اخلاصة.ادلتكتسبة 

قراءة مادة سلتارة قراءة صامتة يف زمن مناسب زلافظا على فهم ادلعٌت العام  (س 

 وادلعاين التفصيلية.

القدرة على مواجهة ادلشتكالت العلمية اليت يتعرض ذلا، والقدرة على  (ع 

 التمييز بُت العدات اإلجابية وغَت اإلجابية.

من خالل تقدير تقديره ادلفتكرين وادلربُت والعلماء والتكاتب والشعراء  (ف 

 آثارىم، واكتساب قيم واذباىات إجيابية.

 

 طريقة المطالعة .2

طريقة ادلطالعة ىي كيفية لتقدًن الدراسة بالقراءة اجلهرية والقراءة الصامتة. ىذه 

الطريقة ىي إعطاء ادلواد على زيادة خربات التالميذ عٍت وامتداد وقدرة على الفهم العميق 
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مع احلفظ، وإنو تعمل أيضا على ربسُت القراءة اجلهرية والنقد والتفاعل عن النصوص 

 : 31صحيحة ومعربة. وىذه الصفات الالزمة دلدرس يف استخدام طريقة ادلطالعة

 طالقة اللسان وسالمة التكالم مع فصاحتو ومالئمتو دلدارك التالميذ. (أ 

 أن يتكون لو صوت رزين واضح. (ب 

 ك التالميذ.القدرة على اختبار ادلوضوع الًتبوي ادلناسب دلدار  (ج 

 التبحر يف اللغة (د 

 ادلهارات يف استعمال وسائل اإليضاح. (ه 

ادلهارات يف بيان معاين التكلمات الغامضة عند التالميذ باستقبال وسائل  (و 

 اإليضاح أو بوضعها يف مجل ادلفيدة توضح معناىا.

ادلهارات يف تلخيص مضمون ادلوضوع بعبارة صحيحة واضحة مالئمة دلستوى  (ز 

 التالميذ.معلومات 

 ادلهارات بيان اجلمل أو العبارات الصعبة عند التالميذ. (ح 

 غزارة معلواماتو ادلتعلقة دبوضوع الدرس. (ط 
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 تعليم المطالعة .3

إن الغرض من تعليم درس ادلطالعة ىو تعويد التالميذ فهم ما يقرؤون من التكتب 

اإللقاء حىت يسهل وغَتىا فهما جيدا سريعا من غَت كد أو مشقة، مث جودة النطق وحسن 

 على السامع أيضا فهم اآلراء وادلعاين اليت يراد توصيلها إليو.

 فتحقيقا لتلك األىداف، البد أن تتوافر يف ادلطالعة الشروط اآلتية :

 إخراج احلروف من موضيعها الصحيحة. .ٔ

نطق التكلمات والعبارات القائمة بنفسها دفعة واحدة وفصلها عن غَتىا  .ٕ

الًتدد والتتكرار، فعالمات الوقف خَت معُت على  حسب ادلعٌت من غَت

 ذلك.

تنويع الصوت بُت رفع وخفض  وشدة ولُت، حبسب ادلناسبات بشرط أن  .ٖ

يظهر القارئ ما يدل على شعور التكتاب من فرح أو حزن أو فخر أو محاس 

 أو تعجب.

 االعتدال يف الصوت حىت اليتكون جهريا مزعجا أو خافتا. .ٗ

جب أن ال تتكون القراءة بطيئة فيمل منها السامع، االعتدال يف السرعة، في .٘

 وال سريعا فال يتمتكن من إحسان فهمها.



ٗٔ 
 

 32مالحظة ادلد، واإلدغام، والقلب، واإلخفاء، والوقف، وغَتىا. .ٙ

 الخطوات الرئيسية لتدريس المطالعة

ادلقدمة، وىي تشمل األسئلة أو البيان ادلوجز الذي يوصل أذىان التالميذ عند  .ٔ

 اإلمتكان.

ض والربط، ومها يشمالن شرح التكلمات وادلوضوع، وقراءة ادلقالة من ادلدرس العر  .ٕ

 مث التالميذ كتابة ادلفردات.

التطبيق وىو يشمل األسئلة عن ادلوضوع ومعاىن التكلمات، مث التتكلم )عند  .ٖ

 33اإلمتكان(.

 

 طريقة التدريس لدرس المطالعة

 :بعد أن يعد درسو إعداد جيدا عليو أن يتبع ما يأيت 

 يقف يف ادلوضوع الالئق حبيث يرى كل التالميذ ويرونو. .ٔ

 يأيت ديقدمة قصَتة بصل هبا إىل مادة الدرس. .ٕ
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 أن يشرح ادلفردات أو التكلمات اجلديدة الواردة يف ادلوضوع. .ٖ

مث تلخص الدرس تلخيصا يبعث يف التالميذ التلهف على قراءة درس جديد.  .ٗ

التكلمات اجلديدة الواردة يف وعند التلخيص يستعمل ادلدرس ما استطاع من 

 صلب الدرس.

بعد أن ينتهي من احلديث ومن الشرح يفتح كتابو على يده اليسرى حبيث  .٘

 الحيجب التكتاب وجهو أو صوتو عن التالميذ.

 يقرأ ادلدرس ادلوضوع )الباب( يف ىدوء ويف وضوح. .ٙ

ا حىت البأس أن يشَت ادلبتدئون بسبابة أيداىم اليمٌت إىل التكلمات اليت يقرؤوهن .ٚ

 الخيطئ البصر.

بعد أن يقرأ ادلدرس ادلوضوع )الباب( يدعو تلميذا أن حياكيو يتنجب أخر وأخر  .ٛ

 بقدر ما يستمح لو القت على غَت يعرفو التالميذ.

إذا أخطأ أحدىم حيب على ادلدرس أن ينتظر حىت يأيت على هناية الفقرة قيسأل  .ٜ

 التالميذ أن يبينوا خطأ ادلخطئ.
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من إتقان التالميذ قراءة ادلوضوع على ادلدرس أن يناقشهم يف  ومىت وثق ادلدرس .ٓٔ

 34ادلعٌت اإلمجايل ويف معٌت ادلفردات لتحقيق فهمهم.

 

 األخطاء الشائعة في المطالعة

تنحصر أكثر األخطاء يف ادلطالعة يف عدم االىتمام خبراج األصوات من سلارجها 

لنطق. فيجب العناية يف اللغة العربية الصحيحة، فيًتتب على ذلك عدم اإلبانة الفصاحة يف ا

 دبراعات القلب، واإلدغام، والًتقيق، والتفخيم، والوصل، والقطع، وىتكذا.
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 الباب الثالث

 البحث منهج

 

 ومنهجه البحث مدخل أ 

ىو ادلدخل الكيفي أو النوعي، وىو  بحثال اإن مدخل البحث ادلستخدم ذلذ

البحث للحصول على النتائج أو الكشف عما الميكن حصولو بالطريقة اإلحصائية أو 

للتوضيح وينتهي ستخدم النظرية العملية تمن البيانات و  ةالباحث تبدأادلنهج الكمي، حيث 

 .إىل النظرية اجلديدة تؤيد ما قبلها

تخدمة طريقة البحث ادلس وىو،ادلنهج الوصفي ىو ا البحثيف ىذ ةالباحث تستخدم

القراءة لدرس ادلطالعةمبعهد ادلدينة اإلسالمية طريقة  للحصول على بيانات وصفية تطبيق

حيث يتعامل مع معلومات  ،الّشرقّية النبونج مارينجكيللرتبّية اإلسالمّية كرياتاين البوىان 

 مارينجكيللرتبّية اإلسالمّية كرياتاين البوىان مبعهد ادلدينة اإلسالمية عديدة من أفراد معينة 

 .بطريقة ادلالحظة، ادلقابلة، والتوثيق الّشرقّية النبونج
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 موضوع البحث ب 

،  ادلدرسة ىذهموضوع البحث ىو الناس الذين ىم منفوذون. و يف سياق الرتبية يف 

. يف سياق التعّلم يف ادلعهد،  التالميذ للصف احلادي العشركانت موضوعات البحث ىم 

كانت موضوعات البحث العاّمة ىي الطالبات. و تستخدم الباحثة معهد ادلدينة للرتبيّة 

 الّشرقّية موضيع حبثها. النبونج مارينجكياإلسالمّيةكرياتاين البوىان 

 اناتطريقة جمع الحقائق والبي ج 

فتستخدم الباحثة طريقة مجع  ،للحصول إىل البيانات ادلتعّلقة يف ىذا البحث

 احلقائق وىي:

 المالحظة .1

إن ادلالحظة عند سوترسنو ىي ادلراقبة والتدوين ادلنهجي على الظواىر اليت 

تراد حبثها.وادلالحظة عند ىادي نووي ىي ادلراقبة والتدوين ادلنهجي على الظواىر 

البحث. وعند رأي آخر أن ادلالحظة ىي دراسة متأنية ومنهجية اليت تظهر يف 

بناء على اآلراء 1للظواىر االجتماعية واألعراض النفسية عن طريق ادلراقبة والتدوين.

                                                             
1
KartiniKartono،PengantarMetodologi Research Sosial، Bandung، 1983،hal، 157. 
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فاستنبطت الباحثة أّن ادلالحظة ىي طريقة مجع احلقائق على سبيل ادلراقبة  ،السابقة

 ادلباشرة عن أحوال الشيء اليت يراد حبثها. 

طريقة رئيسية ذلذا البحث. هبا تعرف الباحثة كيفية  ،وكانت ىذه الطريقة

الصّف الثاين مبعهد ادلدينة للرتبّية  تطبيق طريقة القراءة لدرس ادلطالعة للطالبات

من البيانات اليت ذكرىا  ،الّشرقّية النبونج مارينجكياإلسالمّيةكرياتاين البوىان 

قبة والتدوين ادلنهجي على الظواىر اليت تراد سوترسنو على أن ادلالحظة ىي ادلرا

 حبثها.

 مها: ،وادلالحظة نوعٌن

 ObservasiPartisipan)ادلالحظة ادلشرتكة ) .أ 

  (ObservasiNonPartisipan)    ادلالحظة غًن ادلشرتكة .ب 

 ،ادلشرتكة غًن أّما ادلالحظة اليت تستخدمها الباحثة يف ىذا البحث ىي ادلالحظة

بل تالحظ   عملية التعليم والتعّلم مع الطالبات يف الفصل.يف شرتك الت إن الباحثة

 كيفية تطبيق تعليم ادلطالعة وصعوبات الطالبات يف فهم النصوص مع طريقة القراءة.

 

 



47 
 

 طريقة المقابلة  .2

إن طريقة ادلقابلة ىي طريقة مجع احلقائق أوالبيانات باحملاورة مع ادلسؤول 

وتلك  ،تستخدم ىذه الطريقة جلمع البيانات عن ادلشكالت ادلبحوثة 2وجها بوجو.

 .ايف عملّيته الطالبات وصعوبات طالعةدرس ادلالقراءةلتعليم عن طريقة 

 للحصول على البيانات من نتائج ىذه طريقة ادلقابلة ىم : طالباتواألفراد ادل

 مدرس درس ادلطالعة، للحصول على بيانات عن كيفية تطبيق طريقة (1

 القراءة لتعليم درس ادلطالعة، وما صعوبتو يف عمليتها.

الطالبات، للحصول على بيانات عن مداركهم يف اشرتاك تعليم ادلطالعة  (2

 بطريقة القراءة.

رئيس ادلعهد، دلعرفة أحوال تعليم اللغة العربية مبعهد ادلدينة خاصة لدرس  (3

 .ادلطالعة

 طريقة الوثيقية .3

لبحث احلقائق عن األحوال واحلقائق باستخدام الطريقة الوثيقية ىي الطريقة 

وما  ،وجدول األعمال ،والنقوش ،واجملاّلت ،واجلرائد ،والكتب ،والنسخة ،مذكرات
                                                             

2
Sugiono، Metode Penelitian Administrasi، Alfabeta، Bandung، cet. II، 2004، hal، 163. 
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 ،تستخدم ىذه الطريقة جلمع احلقائق عن ىيكال منظمة معهد ادلدينة3أشبو ذلك.

ة يف والوسائل ادلوجود ،وادلوظفٌن ،والتالميذ،وعن أحوال األساتيذ واألستاذات 

 ادلعهد. 

 تحليل البيانات د 

ذلذا البحث النوعي الوصفي ىو  ةستخدمو الباحثتوأما أسلوب حتليل البيانات الذي 

 :، يعىن يسًن بثالثة طرقHebermenو  Milesأسلوب التحليل عند 

 
 

 

                                                             
3
Kuntjaraningrat،MetodeMetodePenelitianMasyarakat،Gramedia، Jakarta، 1981،hal،89. 
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 مجع البيانات .1

ىو مجع البيانات من عدة ادلصادر  ةعمل الباحثتوذلذه ادلرحلة األوىل، أّول ما 

كيفية تطبيق طريقة القراءة لتعليم درس ادلطالعة مبعهد ادلدينة مع عدة األساليب حنو  

اليت تشمل على معرفة  الّشرقّية النبونج مارينجكيللرتبّية اإلسالمّيةكرياتاين البوىان 

عن اخلطوات ادلستخدمة لطريقة القراءة يف تعليم ادلطالعة، وكيف أحوال التالميذ يف 

عملية تعليم ادلطالعة بطريقة القراءة اليت حصلت على نتائج ادلالحظة، ادلقابلة 

 .والتوثيق

 البيانات في خت .2

ن ادليدان، إما من التخفي ، يعين اختيار البيانات ادلطلوبات م ةعمل الباحثتمث 

البيانات شاملة كلية موضوعية  ةمع الباحثجتبيانات مالحظة، وادلقابلة، والتوثيق. 

التالميذ يف عمليتها مبعهد  أحوالكيفية تطبيق طريقة القراءة لتعليم درس ادلطالعة حنو  

 .الّشرقّية النبونج مارينجكيكرياتاين البوىان  للرتبّية اإلسالمّيةادلدينة 

 البياناتعرض  .3

بعد أن دّتت عملية ختفي  البيانات، وكانت البيانات ادلختارة تعرض على 

عروض معنوية، على أشكال الرسوم أو الصور. توضح للقارئٌن على حدوث واقعية 
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يف ادليدان. وىنا تأيت بيانات مستقلة إلجياد جواب البحث على شكل مؤقت، الن 

 دلة اجلديدة لتقوية احلدوث ادلتأدية.ميكن إليها التغيًنات إذا وجدت بعدىا األ

 حتقيق البيانات .4

إما رسم االستنتاجبعد دتام اختيار البيانات وأصبحت مؤقتة، فتحتاج إىل 

 ةساعد الباحثيوالتحقيق. وىنا يرافق صاحب البحث وىو عامل لغوي و البيانات 

كيفية تطبيق طريقة القراءة لتعليم على حتقيق البيانات احملصولة يف البحث، يعين  

للرتبّية اإلسالمّيةكرياتاين التالميذ يف عمليتها مبعهد ادلدينة  أحوالدرس ادلطالعة 

 .الّشرقّية النبونج مارينجكيالبوىان 
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 الباب الرابع

 ، تحليلها ومناقشاتهاعرض البيانات

 البيانات عرض . أ

 النبونج مارينجكيكرياتاني البوهان  للتربّية اإلسالمّيةالمدينة اللمحة العامة لمعهد  .1

 الّشرقّية

 المبونج مارينجكيللتربّية اإلسالمّيةكرياتاني البوهان المدينة هوية المعهد  .أ 

 الّشرقّية

 مارينجكيللًتبّية اإلسالمّيةكرياتاين البوىان ادلدينة : معهد  إسم ادلدرسة (5

 الّشرقّية النبونج

 : المبونح الشرقية  ادلنطقة (2

  مارينجكيالبوىان :   الناحية  (3

البعثة والرسالة وأهداف والمنهج المستخدم بالمعهد المدينة للتربية اإلسالمية   .ب 

 الشرقية النبونج مارينجكيكرياتاني البوهان 

 البعثة (أ 



52 
 

 ادلؤسسة ادلمثلة والثقافة االجتماعية حتقيق

 الرسالة (ب 

وبناء الكوادير الدينية  طالباتلتطوير ادلعارف وادلهارات ادلسابقات لل

الذين لديهم االلتزام بالتقدم والتمييز ورفاه األمة يف كافات اجملاالت استنادا إىل 

 العقيدة الصاحلة.

 األىداف (ج 

ة القوية، النزاىة، نضجت تشكيل أجيال ادلستقبل الذين لديهم الشخصي

عقليا وعاطفيا، احلساسة، االجتماعية )على البيئة، حادة يف السبب وتساعد 

الذات العقلية يف البيان ووضع  نفسو على العامل للتغيري الذي ديكن أن يكون 

 اجملمتع جيال أفضل.

 المنهج الدراسي .ج 

الّلغة العربّية )نظرية الفروع(،  إّن ادلنهج الدراسّي ادلستخدم ذلذا ادلعهد حمتوي على : دروس

والدراسة اإلسالمّية، ودروس الّلغة االذمليزيّة، واحلساب، الرياضية، وعلم العامل، والعلوم 

االجتماعّية، والّلغة االندونيسّية وما أشبو ذلك من العلوم. وسائر مواّد الّلغة العربّية مقدمة 

 يّة مقدمة بالّلغة االذمليزيّة.بالّلغة العربّية وكذلك مواّد الّلغة االذمليز 



53 
 

 مارينجكيللتربّية اإلسالمّيةكرياتاني البوهان المدينة التاريخ االختصاري لمعهد  .د 

 الّشرقّية النبونج

 الّشرقّية المبونج مارينجكيللًتبّية اإلسالمّيةكرياتاين البوىان ادلدينة قام ادلعهد 

ه. وقام  55الشرقية. واتسعت األرض دبقدارىا  النبونج مارينجكيبقرية كرياتاين البوىان 

 .5985أغسطس  22دبدير ىذا ادلعهد سيخ احلاج كورنيا رزايل من تاريخ 

 طالبات، وال5985سبتمرب  54وبدأت التعاليم الرمسية يف ىذا ادلعهد بتاريخ 

طالب، جاءوا من ادلدارس  52طالبات و  52طالبا، تتكون من  22األولية حبسب 

 ادلتعددة جبميع أرماء منطقة المبونج.
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  مارينجكيللتربّية اإلسالمّيةكرياتاني البوهان الهيكل النتطيمي لمعهد المدينة 

 الّشرقّية النبونج

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس ادلدرسة
 

 قسم ادلالية

النائب للمنهج  قسم اإلدارة ادلدرسية طالباتالنائب لل
 الدراسي

 أولياء الفصول

 ادلدرسون

ادلعهد ادلدينة للًتبية اإلسالمية   طالبات
 كرياناين
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الصف الثاني بمعهد المدينة للتربية  طالباتتطبيق تعليم القراءة لدرس المطالعة لل .2

 مارينجكياإلسالمية كرياتاني البوهان 

، ألن من طالباتدرس ادلطالعة ىو أحد الدروس ادلهمة لًتقية مهارة اللغة لدى ال

لنطق بعض ادلصوص العربية وحفظها، حىت  طالباتفاعلية ذلك الدرس ترقي مهارة ال

 يتمكن بعدىا معرفة ادلفردات اجلديدة. 

ستخدم ادلعهد ادلدينة للًتبية اإلسالمية كرياتامي منهجا كما طبقو ادلعهد ا

العصري كونتور فونوروكو، كما حصلت الباحثة على نتائج ادلقابلة مع مدرسة ادلطالعة، 

إهنا قالت "أن يف ىذا ادلعهد، يستعمل منهجا مستندا إىل ادلنهج الذي استخدمو ادلعهج 

درس ادلطالعة أو الدروس األخرى، إن يف ىذا ادلعهد نظوم العصري كونتور، وال إال ىذا 

 من ادلواقف واللغة ما قام هبا ادلعهد كونتور". 

والطريقة ادلستخدمة لدرس ادلطالعة يف ىذا ادلعهد ىي طريقة القراءة وىي القراءة 

اجلهرية، كما تتناسب ىذه البيانة بقول مدرسة ادلطالعة "يف درس ادلطالعة، استخدمت 

قة القراءة، بعد أن أشرح النص العريب يف الكتاب ادلدرسي، أمرت واحدا من طري

 أن تقرأ جهرية ويستمعن غريىا". طالباتال
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 طالباتيف ىذه احلالة، ستعرض الباحثة تطبيق طريقة القراءة لدرس ادلطالعة لل

يتكون من ، اليت مارينجكيالصف الثاين دبعهد ادلدينة للًتبية اإلسالمية كرياتاين البوىان 

 ادلواد ادلستعدة، الطرق ادلستخدمة، وخطوات تعليم ادلطالعة.

مؤسسة تعليمية  مارينجكيكان ادلعهد للًتبية اإلسالمية كرياتاين البوىان 

إسالمية اليت يتخذ يف نظام تعاليمو من ادلنهج كما يستخدمو ادلعهد كونتور، الذي 

 يتكون من الدروس الكثرية لتعميق اللغة العربية إحداىا درس ادلطالعة.

من تعليم ادلطالعة، استخدم ادلدرس  طالباتوادلواد ادلستعدة لًتقية مهارة اللغة لل

بتقرير رئيس ادلدرسة ىو كتاب "القراءة الرشيدة"، وللصف الثاين، اختار ادلدرس كتاب 

 "القراءة الرشيدة" اجلزء الثاين.

 وبعض ادلواضيع ادلكتوبة ادلتعلمة يف ىذا الكتاب كما تلي :

 احلريق (5

 الشر بالشر (2

 األسد والفأر (3

 الثعلب والعنز (4

 يلالصيب والف (5
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 الراعي والذئب (6

 الطفل والنحلة (7

 ولد ذميب (8

 ترنيمة الولد يف الصباح (9

 إطالق الطيور (52

 العني (55

 حالوة الكسب (52

 الطائر (53

 العنزان (54

 ادلذياع (55

 النوء (56

 الطريق (57

 عبد اهلل والعصفور (58

 ادللح (59
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كما عرضت الباحثة يف مقدمة ىذا الباب، أن مدرسة ادلطالعة، استخدمتها طريقة 

كما أتقنت مدرسة ادلطالعة أن ىذه الطريقة موافقة لتنمية   القراءة، وىي القراءة الرشيدة.

يف اللغة العربية، ألن قدمت ادلدرسة أحوال التعليم اللغوية، مع تركيز يف  طالباتقدرات ال

  القراءة مع صوت عال، ويتبعن غري واحدة بالسماعة.

 خطوات تعليم ادلطالعة

دلطالعة للصف الثاين بادلعهد اعتمادا على نتائج ادلالحظة، فظهرت خطوات تعليم ا

 "ادلدينة" للًتبية اإلسالمية كرياتاين كما تلي :

 التعارف: .أ 

 إلقاء السالم. .5

 تنظيم الفصل.  .2

يسأل ادلدّرس التالميذ عن ادلاّدة وكتابتها مّث كتابة التاريخ اذلجري  .3

 وادليالدي دبشاركة التالميذ.

 ادلقدمة:  .ب 

الذي يوّصل أذىان التالميذ إىل يقّدم ادلدّرس األسئلة أو البيان ادلوجز  .5

 موضوع جديد عند اإلمكان، مثّ كتابة ادلوضوع.
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 وأخذ ادلغزى: –والربط  –العرض   .ج 

 يشرح ادلدّرس الكلمات بتلفيظها وكتابتها مثّ شرح معناىا. .5

يأمر ادلدّرس التالميذ بوضع الكلمات الصعبة يف مجل مفيدة، إذا احتاج  .2

 إىل ذلك لتحقيق الفهم.

ّرس ادلوضوع مع الربط وحتليلو بادلناقشة والتشويقات، مث يشرح ادلد .3

 االستنتاج وأخذ الدرس أي ادلغزى إذا احتوى ادلوضوع على ذلك.

يقرأ ادلدّرس ادلقالة منوذجا للتالميذ بعد معرفتهم موضوع الدرس يف   .4

 كتبهم.

يأمر ادلدّرس التالميذ بالقراءة واحدا فواحدا مع اإلصالح من ادلدّرس،  .5

 عد متام الكالم.وذلك ب

يأمر ادلدّرس قراءة التالميذ ادلقالة بصوت خفيف مع البحث عن   .6

 كلمات أو مجل صعبة لتوجيو األسئلة عنها إىل ادلدّرس.

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

 التالميذ اآلخرين أو من ادلدّرس.
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السّبورة مع اإلصالح من ادلدّرس  قراءة ادلدّرس أو التالميذ ما على .8

 والتالميذ يالحظونو.

يأمر ادلدّرس التالميذ كتابة ما على السّبورة يف كرّاساهتم ومالحظة  .9

 ادلدّرس التالميذ مثّ قراءة كشف الغياب.

يأمر ادلدّرس بعض التالميذ قراءة ما كتبوه يف كرّاساهتم حتقيقا على  .52

 صّحتها واآلخرون يالحظون.

س التالميذ قراءة مادة الدرس صامتة إعدادا دلواجهة يأمر ادلدرّ  .55

 التطبيق بإشراف ادلدّرس مثّ ديسح ادلدّرس السّبورة.

 التطبيق:  .د 

 يقدم ادلدّرس األسئلة عن مضمون ادلوضوع. .5

 األسئلة عن معاين الكلمات ووضع بعضها يف مجل مفيدة. .2

 يأمر ادلدّرس التالميذ التكلم عن ادلقالة )ادلوضوع( .3

 االختتام:  .ه 

 يقوم ادلدّرس بتوجيو اإلرشادات وادلواعظ.  .5

 خيتم ادلدّرس تدريسو بالسالم. .2



65 
 

خطوات  تاتبع ادلطالعةعلى أن مدرس  ةالباحث تمن البيانات السابقة فاستنت

 التدريس لدروس ادلطالعة وذلك مع استخدام طريقة القراءة حبقيقة استخدام. 

 يف تعليم ادلطالعة وىي : بعض األمور اليت اىتمتها ادلدرس

 .طالباتمناسبة ادلواد دبستوى منو ال (أ 

استخدام ادلوسائل التعليم )وسائل اإليضاح( دلساعدهتا يف تفهيم القراءة  (ب 

 ادلقًتحة.

على االستماع والقراءة  طالباتتوضيح القراءة بالقراءة اجلهرية، لتدريب ال (ج 

 وتتعلق باحلفظ.

لنص ادلقروء باحلياة ألن متل يف وسط الشرح، ربط ادلدرسة مقاصد ا (د 

 يف التعليم. طالباتال

 

لتنمية وترقية مهارة القراءة، العناصر اليت اىتمتها مدرسة ادلطالعة رمو قدرات 

ىي إثراء ادلفردات، عرف ادلرادف وادلتضادات والكلمات األساسية، احلروف  طالباتال

 الزائدة يف اجلمل، توضيح ادلعاين يف النص او اجلمل باستخدام اللغة األم. 



62 
 

عند مدرس ادلطالعة، حني قامت الباحثة بادلقابلة معو وىي   أىداف تعليم ادلطالعة

 كما تلي :

بقراءة احلروف العربية والقرآن باىتمام عالمة الًتقيم  طالباتاألول : أن تقوم ال

 يف القراءة.

الثاين : القدرة على تفريق احلروف وبني اجلمل العربية ادلختفاءة، حىت تفصحن  

 كلهن وطالقات يف القراءة الصحيحة واستخدامها.

على القراءة اجلهرية مع الشجاعة وتفهمن معاين ما  طالباتالثالث : تدريب ال

 هتا من النصوص العربيةقرأ

 الرابع : القدرة على ادلناقشة من النص يف مواد ادلطالعة

 

الصف الثاين دبعهد "ادلدينة" للًتبية  طالباتتنحصر أكثر األخطاء يف ادلطالعة لدي ال

النبونج الشرقية ىي نقص االىتمام خبراج األصوات  مارينجكياإلسالمية كرياتاين البوىان 

ة، فيًتتب على ذلك عدم اإلبانة الفصاحة يف النطق. فيجب العناية يف من خمارجها الصحيح

 اللغة العربية دبراعات القلب، واإلدغام، والًتقيق، والتفخيم، والوصل، والقطع، وىكذا.
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الصف الثاين دبعهد "ادلدينة" للًتبية اإلسالمية كرياتاين  طالباتونري نتائج درس ادلطالعة ل

 النبونج الشرقية :

 1ل الجدو 

 الصف الثاني بمعهد "المدينة" للتربية اإلسالمية كرياتاني  طالباتنتائج درس المطالعة ل

 النبونج الشرقية

 أمساء رقم
 نتائج مهارة القراءة يف تعليم ادلطالعة

5 2 3 4 
 متوسط متوسط جيد جيد النساء كورنيا فوتري 5

 متوسط متوسط جيد جيد عائشة أوكتافيا مهاراين 2

 متوسط جيد متوسط جيد فيديليا رماداين 3

 متوسط متوسط جيد متوسط خرية النساء 4

 جيد متوسط متوسط جيد أدي ىلمينيا زىرى 5
 متوسط متوسط متوسط متوسط ديا أناندا 6

 متوسط متوسط جيد جيد إيكا فوتري جنة 7

 جيد جيد جيد جيد رينا مايانج ساري 8

 جيد متوسط جيد جيد نديا شفاه 9

 جيد متوسط جيد متوسط ليل لطفية 52

 جيد متوسط جيد جيد أنديين والنداري 55

 جيد جيد جيد متوسط خريية 52
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 جيد جيد جيد جيد سوسيالوايت 53

 جيد جيد متوسط متوسط ميليتا أريندا 54

 جيد متوسط جيد جيد أيو فوجي أنيتا 55

 جيد متوسط جيد جيد عمليا رمحة 56

 جيد جيد جيد جيد لطفيانا دوي 57

 جيد جيد جيد جيد أيو والنداري 58

 متوسط متوسط متوسط جيد سلفيا مارتا وجيايا 59
 

 البيانات :

 قراءة النص العربية بالقراءة اجليدة. على التلميذ قدرة .5

 بأن يفهم القراءة صحيحًة. على التلميذ قدرة .2

 التلميذ على ترمجة القراءة صحيحًة. قدرة .3

 حمل كل الكلمة و يستطيع أن يقّص التكرار باللغة نفسها عنالتلميذ  معرفة .4

 

وبعد أن عرضت الباحثة نتائج درس ادلطالعة اليت سلمها مدرس اللغة العربية بتعليم 

تتصنف من صنفني ومها "جيد" و"متوسط" وذلك يدل  طالباتالقراءة اجلهرية، فهمنا أن ال

 .طالباتلتعليم ادلطالعة وقدرة قراءة العلى تطبيق القراءة اجلهرية تغطي آثار إجيابيا 
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طالبة، أكثرىن تقمن دبهارة قراءة النص صحيحا، ألن قام ادلدرس  57من 

  بالتدريبات القرائية مستمرة. ومل يًتك ادلدرس بنشاط القراءة يف كل خطوات تعليمو.

يف درس ادلطالعة ىي قدرة على ترمجة النص وقدرة  طالباتومن جهة توسط مهارة ال

مل تقم بالتكرار درسو يف مساكنهن، بل  طالباتلى تكرار النص بنفسهن، ألن من بعض الع

من مهارهتن العالية يف القراءة وعادة ىن يفهمن بل مل تقدرن على تكرار يف احلكاية باللغة 

 نفسهن تكون ذلن الرغبة اإلجيابة يف درس ادلطالعة بطريقة القراءة.

 المناقشة . ب

تكوين شخصية اإلنسان، وأيضا هبا يقدر اإلنسان  القراءة ىي أىم شيء يف

 ادلتعلقة ألفكار ومعدال والتفسري، ف،التعر  ىي عملية القراءةو  على إضافة معرفة وفهمو.

الذي صرحو التالميذ  القراءة نوع. والقراءة اجلهرية للقارئ التام أوالوعي العقلي بالوزن

وىذا ما عملو  اع مع كل االىتمام.التالميذ قام باالستم من غريىم بينماعال،  وتبص

، قام بتعليم ادلطالعة بطريقة القراءة اجلهرية، طالباتمدرس ادلطالعة لًتقية مهارة قراءة ال

يرفع صوتو يف كل نشاطات تعليم ادلطالعة، بدأ بإلقاء ادلفردات الصعوبة أو اجلديدة 

 وشرح النص وتوضيح عال.
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أن خطوات تعليم القراءة على النحو التايل  Muhammad Ali Al Khuliووفقا لقول 

: أّوال، تفضيل التلميذ األحسن يف القراءة دمثال لتالميذه اآلخرين. ثانيا، طلب إىل 

التلميذ أن يقرأ قائما أمام أصدقائو. ثالثا، توريط ادلدرس تالميذه يف تصحيح األخطاء 

القرءة الكاملة. خامسا، ال  من القراءة. رابعا، ومل جبّب ادلدرس أحدا من التالمية يف

تصرف الوقت لقراءة جهرية ذماوزا من شذوذىا ألن التذىب أوقات للمهارات األخرى، 

باإلضافة إىل ترك ادللل. سادسا، أن تنفذ القراءة اجلهرية بعد القراءة الصامتة مع عدة 

أن يعقد  األسئلة االستفهامية. سابعا، لتكوين التالميذ دافعني للقراءة اجلهرية، ديكن

ادلدرس تناوعا و إدخال عناصر ادلبارة و اللعبة الفارحة بني أعضاء الفصول لعرف 

وهبذا يتناسب دبا قام مدرس ادلطالعة  5التالميذ أو احملموعة دلن بينهم األحسن يف القراءة.

يف تعليم القراءة، ديثل بتعليم القراءة الصحيحة مع النصوص من درس ادلطالعة. ويف 

فردات الصعوبة أو اجلديدة، ربط ادلدرس بالكلمات أو اجلمل األخر لتفهمن توضيح ادل

، وصحح من األخطاء طالباتمن معانيها. وأيضا قام ادلدرس باىتمام قراءة ال طالباتال

 الظاىرة يف قراءهتن.

                                                             
1
Muhammad Ali Al-khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Ba San Publishing: 

Yogyakarta, 2010), h. 17 



67 
 

نتكلم يف تعليم ادلطالعة، إنو مناسب بتعليم القراءة، كما أتقن بو مدرس 

قدر على تدريب ريقة القراءة مع نوع القراءة اجلهرية، ألن هبا ادلطالعة، إنو استخدم ط

 األلفاظ الصحيحة من الكلمات أو اجلمل العربية.

 التعارف: .أ 

 إلقاء السالم. .5

 تنظيم الفصل.  .2

يسأل ادلدّرس التالميذ عن ادلاّدة وكتابتها مّث كتابة التاريخ اذلجري وادليالدي  .3

 دبشاركة التالميذ.

 ادلقدمة:  .ب 

ادلدّرس األسئلة أو البيان ادلوجز الذي يوّصل أذىان التالميذ إىل موضوع يقّدم  .5

 جديد عند اإلمكان، مثّ كتابة ادلوضوع.

 وأخذ ادلغزى: –والربط  –العرض  .ج 

 يشرح ادلدّرس الكلمات بتلفيظها وكتابتها مثّ شرح معناىا. .5

إىل  يأمر ادلدّرس التالميذ بوضع الكلمات الصعبة يف مجل مفيدة، إذا احتاج .2

 ذلك لتحقيق الفهم.
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يشرح ادلدّرس ادلوضوع مع الربط وحتليلو بادلناقشة والتشويقات، مث االستنتاج  .3

 وأخذ الدرس أي ادلغزى إذا احتوى ادلوضوع على ذلك.

 يقرأ ادلدّرس ادلقالة منوذجا للتالميذ بعد معرفتهم موضوع الدرس يف كتبهم. .4

دا مع اإلصالح من ادلدّرس، وذلك يأمر ادلدّرس التالميذ بالقراءة واحدا فواح .5

 بعد متام الكالم.

يأمر ادلدّرس قراءة التالميذ ادلقالة بصوت خفيف مع البحث عن كلمات أو  .6

 مجل صعبة لتوجيو األسئلة عنها إىل ادلدّرس.

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

 اآلخرين أو من ادلدّرس.

قراءة ادلدّرس أو التالميذ ما على السّبورة مع اإلصالح من ادلدّرس والتالميذ  .8

 يالحظونو.

يأمر ادلدّرس التالميذ كتابة ما على السّبورة يف كرّاساهتم ومالحظة ادلدّرس  .9

 التالميذ مثّ قراءة كشف الغياب.

تها يأمر ادلدّرس بعض التالميذ قراءة ما كتبوه يف كرّاساهتم حتقيقا على صحّ  .52

 واآلخرون يالحظون.
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يأمر ادلدّرس التالميذ قراءة مادة الدرس صامتة إعدادا دلواجهة التطبيق  .55

 بإشراف ادلدّرس مّث ديسح ادلدّرس السّبورة.

 

 التطبيق: .د 

 يقدم ادلدّرس األسئلة عن مضمون ادلوضوع. .5

 الكلمات ووضع بعضها يف مجل مفيدةاألسئلة عن معاين  .2

 التكلم عن ادلقالة )ادلوضوع(يأمر ادلدّرس التالميذ  .3

 االختتام: .4

 يقوم ادلدّرس بتوجيو اإلرشادات وادلواعظ.  .5

 

نظرا أن مدرس ادلطالعة دبعهد "ادلدينة" للًتبية اإلسالمية قام بتعليم الطالعة على أربع 

خطوات، التعرف، ادلقدمة، العرض والربط، التطبيق واالختتام، وىذه من أحسن خطوات  

 عن اخلطوات الرئيسية لتدريس ادلطالعة وىي : سوتريسنو أمحدال هبا كما تتناسب دبا ق

ادلقدمة، وىي تشمل األسئلة أو البيان ادلوجز الذي يوصل أذىان التالميذ عند  .5

 اإلمكان.
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العرض والربط، ومها يشمالن شرح الكلمات وادلوضوع، وقراءة ادلقالة من ادلدرس  .2

 مث التالميذ كتابة ادلفردات.

يشمل األسئلة عن ادلوضوع ومعاىن الكلمات، مث التكلم )عند  التطبيق وىو .3

  اإلمكان(.

 2خيتم ادلدّرس تدريسو بالسالم. .4

 

من نتائج درس ادلطالعة اليت سلمها مدرس اللغة العربية بتعليم القراءة اجلهرية، فهمنا 

تتصنف من صنفني ومها "جيد" و"متوسط" وذلك يدل على تطبيق القراءة  طالباتأن ال

طالبة، أكثرىن  57. من طالباتهرية تغطي آثار إجيابيا لتعليم ادلطالعة وقدرة قراءة الاجل

تقمن دبهارة قراءة النص صحيحا، ألن قام ادلدرس بالتدريبات القرائية مستمرة. ومل يًتك 

يف درس  طالباتادلدرس بنشاط القراءة يف كل خطوات تعليمو. ومن جهة توسط مهارة ال

على ترمجة النص وقدرة على تكرار النص بنفسهن، ألن من بعض  ادلطالعة ىي قدرة

مل تقم بالتكرار درسو يف مساكنهن، بل من مهارهتن العالية يف القراءة وعادة ىن  طالباتال

يفهمن بل مل تقدرن على تكرار يف احلكاية باللغة نفسهن تكون ذلن الرغبة اإلجيابة يف درس 
                                                             

 52نفس ادلرجع، ص. 2
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ن حيذر ادلدرس من عيوب تعليم القراءة، ألن القراءة كذلك ادلطالعة بطريقة القراءة. لذالك أ

حتتاج إىل التلفيظ التكراري، وبينما فيها التحليل النقدي على فهم النص ادلقروء، كما 

 يتناسب بنظر عزيز فخر الرزي كما تلي :

ديكن للتالميذ على ىذه الطريقة أن يقرأ اللغة اجلديدة من مزايا تعليم القراءة ىي 

تكلف بتحليل القواعد ة وادلعقولة مع توكيل احملتوى من مواد القراءة دون  أن بالسرع

يستطيع التالميذ كثري من ادلفردات السليّب باجليد، يستطيع التالميذ أن يستوعب  العميقة، 

تدريب التالميذ على فهم القراءة بتحليل ة، أن يفهم نظام القواعد اللغوية بالطريقة الوظيفي

كان بالصوت،  كان التالميذ ضعيفني يف مهارة القراءة من عيوهبا ىي  و  3بالًتمجة.احملتوى، ال 

ألن يعرف التالميذ أقل النشاط يف اإلنشاء،  كانغري النشاط يف اإلستماع والكالم،   التالميذ

ادلفردات دبناسبة احملتوى القراءة )سليب( فالتالميذ ضعيف يف مفاىم النص اآلخر دون النص 

 4ادلدروس.

 

                                                             
3
Aziz Fachurrozi dan Erta Mahyuddin, Pembelajaran Bahasa Asing Metode Tradisional 

dan Kontemporer, (Bania Publishing: Jakarta, 2011), h..70. 
4
Ibid, h. 70. 
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 الباب الخامس

 االقتراحات و  نتائج البحث

 نتائج البحث .أ 

مدرس املطالعة اتبعت خطوات  أن فالبحث اجلديدنتائج البحث،  علىاعتمادا 

بعض األمور  التدريس لدروس املطالعة وذلك مع استخدام طريقة القراءة حبقيقة استخدام.

مبستوى منو الطالبات، استخدام  داليت اهتمتها املدرس يف تعليم املطالعة وهي : مناسبة املوا

)وسائل اإليضاح( ملساعدهتا يف تفهيم القراءة املقرتحة، توضيح القراءة  يةوسائل التعليمال

على االستماع والقراءة وتتعلق باحلفظ، يف وسط الشرح،  طالباتبالقراءة اجلهرية، لتدريب ال

لتنمية وترقية مهارة  يف التعليم.  طالباتربط املدرسة مقاصد النص املقروء باحلياة ألن متل ال

هي إثراء املفردات، عرف  طالباتالقراءة، العناصر اليت اهتمتها مدرسة املطالعة حنو قدرات ال

املرادف واملتضادات والكلمات األساسية، احلروف الزائدة يف اجلمل، توضيح املعاين يف 

 النص او اجلمل.
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 االقتراخات .ب 

 أيت إليها الباحثة كما تلي :من االقرتاحات اليت ميكن أن ت

 مدرس املطالعة (7

يف القراءة وفهم النص يف درس املطالعة، ميكن أن يقوم  طالباتحلفظ قدرات ال

املدرس بالأللعال اللغوية خمتلطا بتعليم القراءة اجلهرية، ألن هبا ميكن أن تزيد 

 لتعليم املطالعة وتزدد إرادهتم يف تعليم اللغة العربية. طالباترغبة ال

 طالباتال (7

أن يستخدمن من املفردات املتعلمة يف درس املطالعة مع تبديل الكلمات اجلمل 

 األخرى إلثراء قدراهتن يف النطق واملفردات العربية.

 املدرسة )املعهد "املدينة" للرتبية اإلسالمية كرياتاين البوهان مرينغي( (3

يف اللغة العربية، وأكثر  طالباتحتفظ هذه الدروس الداعمة لرتقية مهارة ال أن

 .طالباتاهتماما يف تدريب اللغة، ليس إال يف الفصول بل كذالك يف مساكن ال
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