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 ملخص
القراءة اللغة العربية لدى الطلبة  لترقية مهارة المعلم الحاذي تطبيق طريقة القراءة واستراتيجية

الدراسي بيساواران العام  ويلما مطلع األنوارمرغودادي المتوسطة اإلسالميةمدرسة بالصف الثامن 
2018/2019 

 واضعة: غالوه دياريتا
أنواع املهارات اللغوية اليت جيب حتقيقها يف تدريس اللغة يف ذلك اللغة  من القراءة أحدمهارة تعترب 

تشمل أسباب  .لكن يف الواقع ، ال يزال العديد من الطالب جيدون صعوبات يف تعلم اللغة العربية .العربية
إثارة  الصعوبات اليت يواجهها الطالب األساليب واالسرتاتيجيات اليت يطبقها معلمو اللغة العربية األقل

لالهتمام واململة ، غري املناسبة واملالئمة بعد ، وعدم وجود مرافق أو وسائل تعليمية وأدوات أخرى ، لذلك 
إسرتاتيجية  أولذلك ، جيب أن تكون هناك طريقة  .يرتدد الطالب يف املشاركة الفعالة يف قراءة اللغة العربية
واحد منهم هو من  .القراءة ةصى حد ممكن يف مهارابديلة توفر فرصة للطالب للتعبري عن أفكارهم إىل أق

 .اذيعلم احلامل ةقراءة واسرتاتيجيطريقة الخالل تطبيق 

علم امل واسرتاتيجية طريقة القراءة باستخدام العربية اللغة يف القراءة مهارة لرتقية البحث هذا يهدف
 استخدمت ويلما بيساواران مرغوداديمطلع األنوار املتوسطة اإلسالمية  درسة مب الثامن الصف يف اذياحل

علم املواسرتاتيجية  القراءة طريقة استخدام مدى حتديد هو هذا البحث من اهلدف كان. حبث اإلجرائي الباحثة
 يف الطلبة نشاط من زيادة معرفة خالل من نعرف ذلك ميكننا. الطلبة لدى القراءة مهارة ترقي أن ميكن اذياحل

 العمل يف أو اآلراء عن التعبري أو األسئلة على اإلجابة أو األسئلة طرح نشاط يف سواء والتعّلم، التعليم عملية
 .املمارسة أسئلة على

 قبل ما مرحلة يف٪ 56 من ارتفعت العربية اللغة يف الطلبة لدى القراءة مهارة أن النتائج أظهرت
هذه القيمة االهتمام وسهولة الطالب يف  تظهر أ .الثانية الدورة يف٪ 88 و األوىل الدورة يف٪ 56 إىل العمل

القراءة  ةاستنادا إىل نتائج البحث، ميكن االستنتاج أن حتسني مهارا .قراءة وفهم النصوص العربية وحمتوياهتا
 درسة مب الثامن صفاليف طالب  لدى احلاذي علمامل ةواسرتاتيجي قراءةال ةقيالعربية من خالل تطبيق طر 

أظهرت نتائج التحليل غري البيانات  .٪31بنسبة  ويلما بيساواران ع األنوار مرغوداديمطلاملتوسطة اإلسالمية 
ويلما  مطلع األنوار مرغودادياملتوسطة اإلسالمية  درسة مب نأيضا تغيريا يف سلوك طالب الصف الثام

 .8138/8132بيساواران 

 القراءة مهارة المعلم الحاذي، إستراتيجية القراءة، طريقة: المفتاحية الكلمات 
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“Dengan (air hujan) itu Dia Menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman, 

zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada 

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi 

orang yang berfikir.” (An-Nahl:11) 
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 إهداء
 

 واذلداية نعمة،لكل  االمتنان إالا  ريب، يا إليك حتدثت اليت أخرى كلمة أي يوجد ال
 الباحثة هاحتب الذين األشخاص إىل العلمية الرسالة ىذه لتقدمي للباحثة هاقدم اليت والفرص

 .هبا وهتتم
 :إىل الرسالة العلمية ىذه الباحثة قدمت

 ين،اأثار و  ،اينعلمني انالذ أرتيين نعمان احملبوبة ووالديت سوبرابتو احملبوب يوالد .1
 االنتهاء من أمتكن حىت دعاءبال يناورافق والتشجيع، واحلماس الدعم دائما وقدماين

. واألم األب من فيلط كل لسداد كافياً  االمتنان يكون لن. ىذه الرسالة العلمية
 .سعداء وأمي والدي جلعل األوىل اخلطوة ىي ىذه الرسالة العلمية تكون أن تآمل

 والدعمدعاء وال الدافع يعطي نعمة يدعوين الذي خوايناإل فتاحم ريو الصغري أخي .2
 والدين ليجعل النجاح لوصول والعاطفة األفضل ليكون دائماً  باحثةال سعىت حىت

 .تكأخ قدوةال وتعطو سعداء
رادين انتان  احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف والتعليم الًتبية كلية اجلامعة احملبوبة،  .3

 .وأرشدين تعلمين اليت المبونج
 الصاحلة أعماذلم أن ادلؤمل من ،دعاءوال الشكر إألى بالقول جديرة كلمة توجد ال

 .وتعاىل سبحانو اهلل رضى على ستحصل
 االقًتاحات وبالتايل الكمال، عن بعيًدا يزال ال البحث ىذا إعداد أن متاًما ةادلؤلف دركت

 .األطراف مجيع من البحث ىذا يستفيد أن نأمل. ادلؤلفة يتوقعها اليت البناءة



 ز
 

 باحثةترجمة ال
 

 الزوج من شقيقني، من ىي البنت االوىل غالوه دياريتا ىو من املؤلفة الكامل اسم
 ،باغيالران قرية يف 6991 نوفمرب 42 يف تولد اليت ،أرتيين نعمان والسيدة سوبرابتو السيد

 .منطقة فرعية برينجسيو
 ستوىإىل م الباحثة تدخل ،4004يف عام  التحديد وجو على سنوات، 1 عمر يف
 بنجاح وخترجت ويلما بيساواران 1 مدرسة االبتدائية احلكومية يف ،(SD) االبتدائي التعليمي

 يف تعليمها الباحثة استمرت ،4002 العام نفس من الحق وقت ويف. 4002 عام يف
 .4066 عام يف بنجاح توخترج سنوات 3 خاللمطلع األنوار الثانوية مرغودادي  مدرسة

 احلكومية العالية االسالمية مدرسة يف تعليمها الباحثة استمرت العام،نفس  يف
 الباحثة استمرت. 4062 عام يف دراستها بنجاح تواستكمل سنوات 3 ملدة بيساواران
كلية الرتبية والتعليم يف قسم تعليم  يف إىل الدرجة اجلامعية االوىل 4062 عام يف ،تعليمها

 يف التعليم من بنجاح وانتهت. احلكومية رادين انتان المبونجاللغة العربية جبامعة االسالمية 
 .4062 عام



 ح
 

 كلمة الشكر والتقدير
 

 منح أجل من وتعاىل سبحانو كونو من أكثر شيء يوجد ال. احلمد هلل رب العاملني
حتت  البحث استكمال من ةاملؤلف تمكنت حىت وىباتو، بركاتو كل بإعطاءو  وتوجيهو قوتو

 Index Cardتطبيق طريقة القراءة  واستراتيجية مطابقة بطاقة الفهرسة ) : "املوضوع

Match)  لترقية مهارة القراءة العربية لدى الطلبة الصف الثامن بمدرسة المتوسطة
". 2018/2019بيساواران العام الدراسي   مطلع األنوار مرغودادي ويلما  اإلسالمية

 يف اإلنسان حياة إلنقاذ الرسالة وإيصال للبشرية أسوة حسنة حممد، لنيبعلى ا صالة وسالما
 .اآلخرة ويفدنيا ال

 واملساعدة التشجيع على العلمية الرسالة ىذه من االنتهاء ميكن ،ةاملؤلف دركت
 شكر بإعطاء ةللباحث امسح السبب، هلذا. األطراف خمتلف من واملدخالت واإلرشاد والتوجيو

 :التايل النحو على لألطراف حمدود غري
رادين االسالمية احلكومية  رئيس للجامعة املاجستري مكري، احلاج األستاذ الدكتور .1

 .ه اجلامعةالكتساب املعرفة يف ىذ ةالذي أعطى الفرصة للباحث انتان المبونج
 للجامعةالًتبية والتعليم عميد لكلية  املاجستري، رانو خري األ احلاج األستاذ الدكتور .2

أثناء  ةالتوجيو للباحثيو  ةالذي وفر الفرص االسالمية احلكومية رادين انتان المبونج
 .الدراسة

 الًتبية بكلية العربية اللغة التعليم لقسم رئيس سفاري داود، املاجستري الدكتور .3
 اهلل، أمر عفيفو  المبونج إنتان رادين جامعة االسالمية احلكومية والتعليم



 ط
 

 أيضا قدم الذي والتعليم الًتبية بكلية العربية التعليم اللغة لقسم السكرتري املاجستري
 .الرسالة العلمية ىذه إجناز يف والدافع املدخالت

 ميأ ةدكتور الو الدكتور احلاج سلطان شهريل، املاجستري، املشرف االول  األستاذ .4
 ،والصرب واملشورة التوجيو جلميعأشكركم  املاجسترية، املشرفة الثانية.  ىجرية،

 .العلمية الرسالة استكمال أثناء وإرشاد توجيو يف القلب صدقالو 
 المبونج انتان رادين جبامعة والتعليم الًتبية بكلية احملاضرون والسيدة السيد .5
 بيساواران ويلما  مطلع األنوار الثانوية مرغودادي درسةامل رئيس ،سوىارنو السيد .6

 .ةالباحث تاجهاحت اليت البيانات وكذلك والتصاريح الفرص وفر الذي
 العلمية الرسالة ىذه من االنتهاء ميكن حىت الدعم قدمت اليت األطراف مجيع .7

 .بسالسة

 بإخالص، الباحثة ونيساعد الذي األخت/  السيدة/  السيدمن  ساعدةامل نأمل
 الرسالة ىذه تكون أن ةالباحث أملت .آمني .وتعاىل سبحانو اهلل من بركةو  الرد على احلصول
 .ب العاملنير  يا آمني حيتاجوهنا، الذين وألولئك أنفسها للباحثة مفيدة العلمية

 
     المبونج بندر

 املؤلفة        
 

 غالوه دياريتا    
1411121188 
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 األول الباب
 مةمقد  

 
 البحث خلفية . أ

 إلصدار وتستخدم البعض بعضها مع للتفاعل تستخدم اتصال أداة ىي اللغة
 .الكتابة أو الكالم خالل من عنها التعبَت يتم اليت تفكَتال يف ادلوجودة األفكار

 من مزيد 1
 الصوت رمز نظام ىي اللغة أن ىو"  الكبَت االندونيسي قاموس" وفقا اللغة الفهم

 .أنفسهم وتعريف والتفاعل، معا، للعمل اجملتمع أعضاء قبل من يستخدم واليت العشوائي،
 تطورت اليت. العامل لغات من واحدة ىي العربية،ىي اللغة  احلالة ىذه يف اللغة

 .والعلوم للمجتمع االجتماعي التطور مع يتماشى
2 

 األخرى، اللغات من جدا خاصة وظيفة ذلا العربية اللغةو  عادلية كلغة العربية اللغة
 ادلتوقع من أخرى، ناحية من ويفهمها، يعرفها دلن عالية أدبية قيمة ذلا العربية اللغة فقط ليس

 .اهلل كالم مع التواصل القرآن، لغة ىي العربية اللغة كانت
3 

 يف ادلثال، سبيل على واضح، وىذا. أجنبية لغة ىي احلكومة رأي يف العربية اللغة
 الكفاءة معايَت بشأن 2008 لعام 2 رقم إندونيسيا مجهورية دين لوزير احلكومية اللوائح

                                                             
1 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 

2011), h. 3. 
2
 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 

2009), h. 1. 
3
 Tayat Yusuf, Saiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama Dan Bahasa Arab, (Jakarta: PT. 

Grafindo Persada, 1997), h. 187. 
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 العربية اللغة مواضيع من الغرض إن الالئحة يف يقال. العربية اللغة ومعايَت اإلسالمي والتعليم
 :ىو

 أربع تتضمن واليت وادلكتوبة، الشفهية العربية، باللغة التواصل على القدرة تطوير .1
مهارة و  القراءة،مهارة  و ،مهارة الكالمو  االستماع، مهارة وىي لغوية، مهارات
 .الكتابة

 م،يللتعل الرئيسية األداة لتصبح أجنبية كلغة العربية اللغة بأمهية الوعي زيادة .2
 .اإلسالمية التعاليم مصادر دراسة يف خاصة

 ومن. الثقافية اآلفاق وتوسيع والثقافة اللغة بُت ادلتبادلة العالقات فهم تطوير .3
 .الثقايف التنوع يف وينخرطون مشًتكة ثقافية نظرة الطلبة لدى يكون أن ادلتوقع

4 
 

 ىو التحديات ىذه أحد. التحديات من العديد لديو العربية اللغة ميتعل تطوير
 التعليم طرق عدة ىناك. العربية للمعلم اللغة وخاصة معلم، لكل العربية اللغة ميتعل طريقة
 حفظ على الطريقة ىذه تشجيع مع الًتمجة،و  قواعدال طريقة( 1: )ذلك يف مبا العربية اللغة

 ىذه مع ادلباشرة، طريقة( 2) ،الطلبة بلغة وترمجتها األجنبية للغة الكالسيكية النصوص
 بشكل اللغة باستخدام األم اللغة ميتعل نفس. جنبيةاأل لغةال أو ثانيةال لغةال ميتعل يف الطريقة
 اللغة تعليم يكون أن ديكن ال الطريقة هبذه القراءة، طريقة( 3) التواصل، يف ومكثف مباشر
 الطلبة احتياجات حيث من واقعية األكثر اذلدف ىي القراءة قدرة وأن األغراض، متعدد
 اللغة تدريس يبدأ أن جيب ىذه الطريقة مع ،والشفوية السمعية طريقة( 4) األجنبية، اللغة

 طريقة( 5) والكتابة، قراءةال قبل قلها، مث مجل، أو كلمات شكل يف اللغة أصوات بصوت
                                                             

4
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Rosdakarya, 2014), h. 57. 
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 لغويةال مهارات ألربعة فقط اللغة استخدام يتألف ال الطريقة ىذه باستخدام ،يةالتواصل
 إطار يف القدرة مدى معلومات تتضمن ولكنها ،(والكتابة والقراءة كالموال االستماع)

 االنتقائية، الطريقة( 6) التفاعل، من والغرض ادلوقف، ومشاركة لدور وفقا الواسع، التواصل
 من ادلناسب ادلعلم إتقان قبل من دعمها مت إذا مثالية تكون أن ديكن الطريقة ىذه مع
 يعاجلو، الذي عليمالت برنامج الحتياجات وتعديلها طريقة كل قوة من حبيث ادلختلفة، طرقال
 .بالتناسب تطبيقو مث

5 
 اللغوية الكفاءات حتقيق أجل من ادلدرسة يف العربية اللغة ميتعل إعداد يتم
 وىي متكامل، بشكل تدريسها يتم لغوية مهارات أربع من تتضمن واليت األساسية،
 على الًتكيز ينصب االبتدائي، ادلستوى يف ذلك، ومع. والكتابة والقراءة كالموال االستماع

 مجيع عليمت يتم الثانوي، التعليم مستوى على. للغة كأساس كالموال االستماع مهارتُت مها
 مهارات على يركز ادلتقدم التعليم مستوى على بينما. متوازنة بطريقة األربعة اللغوية ادلهارات

 العربية ادلراجع إىل الوصول على قادرين يكونوا أن الطلبة من يتوقع لذلك ، والكتابة القراءة
 .ادلختلفة

 العربية اللغة قراءة من الثانوية ادلدرسة من خترجوا الذين الطلبة يتمكن أن ادلتوقع من
 على العربية اللغة ميتعل. متوقع ىو كما ليست احلقيقةيف  لكن. جيد بشكل هبا والتكلم
 من العديد يواجو. جاذبية أقل وحىت طلبةلل جاذبية أقل الثانوية ادلدرسة/  الثانوي ادلستوى

 .ميالتعل يف صعوبات الطلبة

                                                             
5
 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2009), h. 40. 
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 من العوامل، من العديد الفصل يف والتعلم التعليم عملية يف القراءة أنشطة تتضمن
 للتعليم والتعّلم.  التفاعل ومكان الطريقةو  اإلعالم ووسائل لطلبةوا ادلعلم: أخرى أمور بُت

 تقدمي ويف والتعلم، التعليم عملية أنشطة يف مهًما دورًا أيًضا ادلعلم يلعب ذلك إىل باإلضافة
 أن التسليم كمادة ادلعلم من ُيطلب. والتعلم التعليم تفاعل يف وكشخصية التعليمية، ادلواد

 التعليمية ادلواد ألن مهم دور ولو. الفصل يف تدريسها يتم اليت ادلواد مجيع إتقان من يتمكن
 إتقان على قادراً  ادلعلم يكون أن جيب لذلك لألزمنة، وفًقا التطور على دائًما قادرة ستكون

 .طلبةلل تدريسها سيتم اليت القراءة تقنية
 يتم. الطلبة قبل من عليها احلصول جيب اليت اللغوية ادلهاراتمن  واحدة ىي القراءة

 ةمهار  إتقان خالل من ادلدارس يف والتعلم التعليم عملية متابعة يف الطلبة صلاح حتديد
 جلميع التعليمية األنشطة متابعة يف صعوبة القراءة يستطيعون ال الذين الطلبة سيجد. القراءة
 .العربية سالدرو  ذلك يف مبا ادلواد

 مرتبطة وىي ،"القراءة مهارة" بـ العربية باللغة Keterampilan membaca تُعرف
 ترمز اليت ادلواقف مجيع معٌت والتقاط صوت إىل الكتابة رمز تغيَت على القدرة ومها جبانبُت،

 ذلك، ومع. الثاين اجلانب يف القراءة مهارة جوىر يكمن. ادلكتوبة واألصوات الرموز إليها
 تكمن األول اجلانب يف هارةادل ألن. مهمة ليست األول اجلانب يف هارةادل أن يعٍت ال ىذا
 .الثاين اجلانب يف

6 
 بالنسبة. زلتواىا وفهم ادلكتوبة الرموز على التعرف مها شيئُت القراءة مهارة تشمل

 قراءة على القدرة فإن الالتينية، النصوص قراءة يف خلفية لديهم الذين االندونيسيُت طلبةلل

                                                             
6 Ibid. h.156. 
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 العربية األجبدية. الالتينية األجبدية عن ختتلف العربية األجبدية ألن. مشكلة ىي العربية اللغة
 .وخصائصها نظامها ذلا

 إىل النظر ينبغي وال جدي، اىتمام على احلصول إىل القراءة تعليم حيتاج لذلك،
 القراءة، تعليم من الغرض. والكتابة التكلم أنشطة جملرد انطالق كنقطة فقط القراءة خطاب

 ىي ادلعلم مهمة فإن وبالتايل،. الطلبة لدى القراءة مهارة تطوير ىو معروف، ىو كما
 .طلبةلل شلتعة جتربة تصبح القراءة ميتعل عملية من التأكد

 قراءة تعلم يف مشاكل تواجو العربية اللغة دروس يعلمون ادلدارس يف ادلعلمُت معظم
 من الثامن الصف يف باحثةلل األولية ادلالحظات من ذلك مالحظة ديكن. العربية اللغة

 ال صحيحا، ليس العربية باللغة النطق قراءة عند أي مدرسة مطلع األنوار الثانوية مرغودادي
 مع تتطابق ال اليت القراءة ،ادلخرج مع تتطابق ال نغمات مع يقرؤون الذين أولئك ىناك يزال
 يفهم ال وأيضا القرآن، قراءة مثل تزال ال القراءة ،(متوقفة تزال ال القراءة) القراءة دقة

مدرسة مطلع  من الثامن الصف طلبةال خلفية حالة وجاءت. العربية باللغة القراءة زلتويات
كلكن ىم متخرجون من و  اإلبتدائية االسالمية مدرسة خرجيي من األنوار الثانوية مرغودادي

 لديهم الطلبة أن القول ديكن الظروف ىذه مثل مع(. SD)ادلدرسة االبتدائية احلكومية 
بالنسبة للطالب الذين  .خاصة يف متابعة ادلواد العربية يف مهارات القراءة .سلتلفة قدرات

 .فمن السهل جًدا احلصول على ادلوادجييدون قراءة اللغة العربية وفهم زلتويات القراءة ، 
ولكن بالنسبة للطالب الذين ال يتقنون اللغة العربية أو غَت قادرين على قراءهتا ، فمن 

 القراءة ةوخاصة الدروس العربية حول مهارا الصعب جًدا ادلشاركة يف أنشطة التعلم ،
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 ادلعلم عوامل ذلك يف مبا عوامل، عدة من العربية اللغة ميتعل يف القصور أوجو حتدث
 وأدوات اإلعالم، وسائل أو ميالتعل مرافق يف ونقص مناسبة، غَت طريقة التعليم تستخدم اليت

 يستطيع ال حىت والرتابة التقليدية ةقيالطر  من العديد يستخدم علمُتادل تعلم يزال ال. أخرى
 حتقيق يف صعوبة الطلبة جيد. ادلعلم يقدمها اليت الفرعية ضوعادلو  أو ادلواد بعض فهم الطلبة

 .والقدرات ادلهارات
/  ادلبدئي االختبار نتائج أن 2018 مارس من 1 يف األويل ادلسح نتائج وكشفتذ
مدرسة مطلع األنوار الثانوية  من دلهارة القراءة لدى الطلبة الصف الثامن  االول االختبار

 :كالتايلمرغودادي ويلما بيساواران  
 1 الجدول

 الثامن الصف طلبة لدى العربية اللغة قراءةال لمهارة االبدائياالختبار  القيم
إجمالي  جانب التقييم اسم رقم

 النتيجة
 شمولية

 غير كامل كامل 5 4 3 2 1
1 Abdul Muhyi 10 10 10 10 20 60    

2 Ainul Wafa 15 15 20 10 10 70    

3 Annisa Wahidatur 20 20 10 10 20 75    

4 Aldi Almuzani 10 10 10 10 15 50    

5 Cecep Ansori 10 15 10 15 15 65    

6 Dede Irwansyah  15 15 10 10 10 60    

7 Dani Ramadhan 10 20 10 10 10 60    

8 Doni Aditya 20 10 10 20 10 70    

9 Dini wardatun 10 10 10 20 10 60    

10 Intan maharani 20 10 15 20 10 70    

11 Lisda fitriyani 10 10 15 15 10 60    

12 M. Taufik hidayat  20 10 10 10 10 60    

13 M. miftahul khoir 20 15 20 10 10 75    

14 M.khotibul umam 10 10 10 10 10 50    

15 Nila niswatun 20 10 10 10 10 60    

16 Nurul aziz 15 20 20 10 10 75    

17 Rahmalia  10 10 10 10 10 60    

18 Roby anggara 10 10 10 10 20 60    
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19 Syilfiana hidayatu 20 20 20 10 10 70    

20 Ulvia matma 10 10 15 15 10 65    

21 Septiani  10 10 10 10 20 60    

22 Nur Rohim 15 15 10 10 10 65    

23 Mirza ali ridho 20 20 20 10 15 75    

24 Siti ulfiyana 20 20 20 10 10 70    

25 Dian sofa amelia 10 10 10 10 10 60    

 : 1610 متوسط الفصل
25 = 60 

 كايف

 %0 0 المعيار جيد جدا
 %36 9 المعيار جيد 
 %56 14 المعيار كافي
 %8 2 المعيار نقيص

 

  :التقييم معيار دليل
 ادلخرج يف يصيب الطلبة .أ 
 الًتقيم عالمة يف يصيب الطلبة .ب 
 العربية النصوص قراءة الطلبة املس .ج 
 عالمة الوقف/  الوقف يف قراءة الطلبة يصيب .د 
 .قصَت طول يف يصيب الطلبة .ه 
 ادلستوى من أقل ىي ةبالطل لدى القراءة مهارة أن يبدو أعاله، اجلدول على بناءً 

٪( من 28) 7يف الغالب ، أي الطالب الذين حيصلون على درجات كاملة ، فقط  ادلعياري
 .٪( من الطالب مل يصلوا إىل معايَت االكتمال72) 18الطالب و 

 درس يف معلم مع 2018 مارسمن  4 يف الباحثة اهتأجرا اليت ادلقابالت أظهرت
. نشطة ميتعل اسًتاتيجية أبًدا تنفذ ومل تقليدية كانت والتعلم التعليم عملية أن العربية اللغة
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 ىناك أن 2018 مارس من 8 يف الباحثة هبا تقام اليت الفصل يف ادلالحظات أظهرت مث
 مع يدردشون يزالون ال الطلبة كان ادلعلم، شرح عندما اىتماما أقل كانوا الذين الطلبة بعض

 .ادلعلم أسئلة على اإلجابة يف جدية أقل كانوا الطلبة بعض وكذلك أقراهنم،
7 

 أن خيشى ، الباحثة هبا تقام اليت واالستطالعات وادلقابالت ادلالحظات نتائج من
 ال ذلك، جانب إىل. االمتحانات مواجهة عند العربية اللغة ميتعل حتصيل يف ذلك يؤثر

 .الفور على معاجلتها جيب لذا صحيح، بشكل مهارة القراءة ميالتعل أىداف حتقيق ديكن
القدرة على تنفيذ التعلم يف ادلواد العربية دتيل إىل أن تكون أقل االختالفات يف 

حيتاج تنفيذ التعلم إىل اعتبار خاص حىت تكون حالة إدارة الفصل الدراسي يف حالة  .مثالية
أي أن الطالب الذين لديهم بالفعل قدرة أكرب على قراءة األحرف العربية ال يشعرون  .جيدة

طالب الذين مل يتمكنوا من قراءة األحرف العربية ال باإلشباع والعكس صحيح أن ال
تكمن ادلشكلة اليت تنشأ يف كيفية جعل عملية التعلم مثالية ،  .يشعرون أهنم مستبعدون

 .مبعٌت أن مجيع الطالب حيصلون على االىتمام الذي يناسب قدراهتم

حلل ىذه ادلشكلة ، جيب أن يستخدم الطالب الذين لديهم القدرة لتوجيو 
ُيطلب من ادلعلمُت أن يكونوا قادرين  .صدقائهم الذين ليس لديهم القدرة على توجيو ادلعلمأ

إن إبداع ادلعلم يف  .على اإلبداع يف أنشطة التعلم حىت يتمكنوا من حتسُت التحصيل العلمي
التعلم قادر على حتديد الطريقة الصحيحة يف عملية تعلم معينة ، وقادر على االستفادة من 

يقوم ادلعلم بدور الرسول للطالب ، لكن غَت قادر على إغالق اإلمكانية  .ة كوسيطالبيئ
ليس فقط للمدرس الذي يلعب دورًا وإمنا كل األشخاص الذين ديكنهم تقدمي ادلعرفة وفًقا 
                                                             

7
 Nur Daim, Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab 
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يطلق على األصدقاء  .واحد من ادلوارد التعليمية ىو صديق قادر يف ىذا اجملال .للمجال
  ادلساعدة على التغلب على مشكالت التعلم بادلعلم احلاذي.الذين يلعبون دورًا يف

أحد مناىج التعلم اليت يُعتقد أهنا قادرة على حتقيق حالة تعلم تكون مواتية ونشيطة 
يتضمن عنصر التعلم "األىداف ، وادلواد  .ومبدعة وشلتعة ىي منهج تعليمي خاص باألقران

ل الدروس النظَتة ، ال يتم استخدام من خال ."، واألساليب ، واألدوات والتقييمات
الطالب كأشياء تعليمية ولكنهم خيضعون للتعلم ، أي أن الطالب مدعوون ليصبحوا 

وهبذه الطريقة ، ديكن للطالب الذين  .مدرسُت أو موارد تعليمية وأماكن يسأذلا األصدقاء
 .يصبحون ادلعلم تكرار وإعادة تفسَت ادلادة لتصبح أكثر تفهماً 

احلالة ، يرغب الباحث أيًضا يف التأكيد على تطبيق أساليب القراءة  ويف ىذه
لتحسُت القدرة على قراءة النصوص العربية اليت تتطلب أنشطة نشطة وتعاونية يف فهم 
زلتويات القراءة ، على أمل توفَت احللول وفًقا لقدرة الباحثُت ووفًقا لألىداف ادلراد حتقيقها 

العربية ، طريقة القراءة أكثر مالءمة لتطبيقها على مهارات القراءة وىي مهارات القراءة اللغة 
 مصحوبة بادلعلم احلاذي.

ىذه ىي  .من الوصف أعاله ، يهتم الباحثون بإجراء البحوث ادلتعلقة هبذه ادلسألة
الطريقة اليت ديكن أن يساعد هبا تطبيق طريقة القراءة و ادلعلم احلاذي على فهم الطالب يف 

 ادلشكلة دراسة على ةالباحث تشجيع متمن وصف ىذه األفكار  .القراءة العربية ةمهاراإتقان 
 Peer)المعلم الحاذي  واستراتيجية طريقة القراءة تطبيق" ادلوضوع اختيار خالل من



10 
 

Teaching) مدرسة مطلع ب  اللغة العربية لدى الطلبة الصف الثامن  القراءة رقية مهارةلت
 ."2018/2019العام الدراسي  بيساواران ويلما  مرغودادياألنوار الثانوية 

 مشكلة البحث . ب
 :ىي الدراسة ىذه يف ستناقش اليت الًتكَت من البحث أعاله، اخللفية على بناءً 

يمكن   Peer Teaching)المعلم الحاذي ) واستراتيجية هل تطبيق طريقة القراءة 
مدرسة مطلع األنوار ب  القراءة اللغة العربية لدى الطلبة الصف الثامن  أن ترقي مهارة

 ؟".2018/2019بيساواران العام الدراسي  ويلما  الثانوية مرغودادي
 

 البحث أهدافج. 
ادلعلم  واسًتاتيجية تطبيق طريقة القراءة  دلعرفة ىل ىي ىذا البحث من أىداف

العربية لدى الطلبة الصف  القراءة اللغة مهارةديكن أن ترقي  (Peer Teachingاحلاذي )
بيساواران العام الدراسي  ويلما الثانوية مرغودادي درسة مطلع األنوارمب الثامن

 ؟".2018/2019
 

 البحث فوائدد. 
 :وعملية نظرية فوائد ىذا البحث نتائج تتضمن أن ادلتوقع من عام، بشكل

 النظرية الفوائد. 1
 الدينية ادلدرسة يف ميالتعل رلال يف خاصة ادلعرفة، ذخَتة يف ادلسامهة. (أ
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 ىو وأحدىا ،وادلمتعة اجلذيبة ميالتعل اسًتاتيجية عن عامة ونظرة مراجع توفَت. (ب
  .ادلعلم احلاذي إسًتاتيجية

 .ثالبح إجراء يف باحثةال فهم تدريب. (ج
 

 عملية فوائد. 2
 الطلبة. لدى العربية باللغة القراءة مهارة قيةلًت  زلاولة يف فكرية كمسامهة. (أ

 للموضوعات الطلبة فهم رقيةت يف ادلعلم دور حول باحثةلل بصَتة أضف. (ب
 .العربية

 .باستمرار موالتعلي التعلم جودة لًتقية ةرسوادلد ادلعلمُت حتفيز. (ج
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 الثاين الباب
 نظريإطار 

 
 القراءة طريقةأ. 

 القراءة طريقة تعريف. 1
 إن. احملدد النهج على بناءً  منتظم بشكل اللغة لتقدًن شاملة خطة ىي الطريقة

 ركن الوضع، االجتاه، التدفق، ،ذىبادل النظام، ،لكيفيةا الطريقة، ىي( Metode) الطريقة
 1 (.ما شيء على اخلط) اخلدش النبيل، الشخص ادلأوى،

بالًتاث  فوصلتنا اءة ىى الىت اقيمت من أجلها ادلدارس وادلعاىد والكليات،ان القر 
 وغلي امتداد نذ كان لئلنسان تراث عرب التاريخ،قددية وحديثو م الفكري والفٍت والثقايف،

معلم  الجل،وكان ادلعلم ا االجيالو فكان من العلم واألديب، والزارع والصنانع والتاجر،
  2وماحي الظلمات.ىؤالء مجعا، وباعث اهنضات، زلطم اجلهل، 

 

 القراءة طريقة خصائص. 2
 :ذلك يف مبا ،Ahmad Fuad Effendy ـل وفقاً  القراءة طريقة خصائص/  مزيّة يلي فيما

 النصوص فهم من الطلبة يتمكن حبيث القراءة، مهارة من الرئيسي اذلدف. (أ
 .الدراسية الحتياجاهتم العلمية

                                                             
1
 A.W.Munawwir, Kamus al-Munawwir-Arab-Indonesia Terlengkap (Yogyakarta: Pustaka 

Progressif, 1984) cet. Ke-1, h. 910 
2

م, ص.  4991 – 4145 5, ادلملكة العربية السعودية, , الطرق اخلاصة يف تدريس اللغة العربية, معاىد ادلعلمات الصف الثاىناألستاذ فايزة أمحد ادلعلمي 
99. 
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 التكميلية ادلفردات قوائم مع ةالرئيسي القراءة كتاب شكل يف ىو ادلوضوع. (ب
 الكتابة شلارسة والكتب للتوسع،الدعمية  قراءةال كتابو  األسئلة، زلتوى والقراءة
 .واحملادثات ادلوجهة

 ادلفردات بإدخال مسبوقة القراءة، زلتويات فهم ىو التعليمية األنشطة أساس. (ج
 القراءة زلتويات فهم. ادلعلم مبساعدة القراءة زلتويات مناقشة مث ومعناىا، الرئيسية

 ديكن أنو  الرغم على احلرفية، الًتمجة باستخدام وليس التحليل، عملية خبلل من
 .النص زلتوى مناقشة يف األم اللغة استخدام

 .عال   بصوت القراءة على األسبقية ذلا الصامتة القراءة. (د
 3 .تطول أن ينبغي ال الضرورة عند ادلوضحة اللغة قواعد. (ه

 ىي العربية اللغة ميتعل يف القراءة طريقة الستخدام اذلامة صائصاخل أن حُت يف
 :يلي كما

 مث كبلمال مهارة حول طلبةلل قصَت دترين بإعطاء الطريقة ىذه تبدأ ما عادة. (أ
 من الطلبة يتمكن حىت واجلمل الكلمات وقول البسيطة اجلمل بعض إىل االستماع

 حول الطلبة مجعو الذي النموذج سيساىم ىذا، من اخلروج عند. اجلمل تكوين
 .يةالتواصل مهارة تطوير يف باللغة كبلمال قواعد

 عن ادلسؤول ىو ادلعلم. النص يف يقرأوهنا اجلمل، بعض الطلبة ديارس أن بعد. (ب
 .طلبةلل بصمت القراءة مهارة من جزء تطوير

                                                             
3
 Ahmad Fuad Effendy,  Op. Cit. h. 54. 
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 متبوعة( عال بصوت القراءة) اجلهرية القراءة مع النص الطلبة قرأ ذلك بعد. (ج
 .التفاىم لتعزيز النص حول أسئلة بعدة

 منها وللكل ادلستقلة، والقراءة ادلكثفة القراءة مها نوعُت، إىل القراءة تنقسم. (د
 ىذه ادلهارةو  للقراءة األساسية ادلهارة تطوير إىل ادلكثفة القراءة هتدف. سلتلف غرض

 .النحوية القواعد ومعرفة فرداتادل إىل تتطلب
 يعطي ادلعلم أن ادلربر من. الفصل خارج تنفيذىا ديكن ادلستقّلة، للقراءة بالنسبة. (ه

4 .ومناقشتو قراءتو جيب ما من واحلد للقراءة طلبةلل الواجبات
 

 

 القراءة طريقةل مزايا وعيوب. 3
 و Bisri Mustofa وفقا العربية اللغة ميتعل يف القراءة طريقة وعيوب مزايا بُت من

Abdul Hamid ىي: 
 :القراءة طريقة مزايا

 .جيًدا القراءة نص فهم على القدرة الطلبة ديتلك. أ
 .جيدا ادلفردات إتقان على قادرون الطلبة. ب
 .الصرف و النحو استخدام حول جيدا الطلبة يفهم. ج

 :القراءة طريقة عيوب
 إال ، مرتفع بصوت يقرؤون ال ولكنهم القراءة، يف بالقوة يتمتعون الطلبةولوكان . أ

 .النطق يف ضعفاء أهنم

                                                             
4
 Bisri Mustofa, Abdul Hamid, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN 

MALIKI PRESS: 2012), h. 51 et seq. 
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 كبلموال االستماع مهارة يف ضعفاء الطلبة. ب
5 (.menulis karangan) تعبَت التحريري قدرة يف ضعفاء الطلبة أن كما. ج

 

 

 :يلي كما ىي Zulhannan ل وفقا القراءة طريقة وعيوب مزايا أن حُت يف
 :القراءة ةقيطر  مزايا

 الوسائل استخدام وكيفية صحيح بشكل كلمللت جدا منتبهة الطريقة ىذه. أ
 .الطلبة لتدريب كمواد التعليمية

 باإلضافة العرض وتدرج الشائعة ادلفردات استخدام يف جًدا انتقائية الطريقة ىذه. ب
 .ادلرتبة القراءة نصوص إىل االىتمام إىل
 .التدريبات وعملية اللغة قواعد ميتعل حول للغاية قلقة أيضا ىي الطريقة ىذه. ج

 

 :القراءة طريقة عيوب
 .والكبلم االستماع مهارات ومها لغتُت،ل مهارتان الطريقة ىذه تتجاىل. أ

 والتشديد والتغنيب الشفهية التعبَتات الطريقة ىذه تتجاىل عام، بشكل. ب
 .ادلؤقت واإليقاف

 لتمييز تدريبات كتابة رلرد ليست وىي الكتابة، مهارات الطريقة ىذه تتجاىل. ج
 .اجلمل

 نص من خيرجون ال الذين طلبةلل ادلفردات بعض إتقان على الطريقة ىذه تؤكد. د
 .القراءة

                                                             
5
 Ibid. h. 53. 
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6 .اجلملة سياق بدون ادلفردات على الطريقة ىذه تركز. ه
 

 

 الحاذى المعلمالنشط نوع  التعليم ب. استراتيجية
 النشط التعليم استراتيجية تعريف. 1

 النشط ميالتعل نظرية يف Confucius بيان وتعديل بفحص Melvin L. Silberman قام
 :التالية

What I hear, I forget. 

What I hear and see, I remember a little. 

What I hear, see, and ask questions about or discuss with someone 

else, I begin to understand. 

What I hear, see, discuss, and do, I acquire knowledge and skill. 

What I teach to another, I master. 

 .نسيت أمسع، ما
 .قليبل أتذكر وأرى، أمسع ما
 .أفهم بدأت ، آخر شخص مع ناقش أو حول أسئلة وأسأل وأرى، أمسع، ما
 .وادلهارات ادلعرفة اكتسب وأعمل، ناقش، ، أرى أمسع، ما
 .أتقن أنا ، آلخر أدرسو ما

 الطلبة مشاركة تتطلب ميالتعل عملية أن نفهم أن ديكن النظرية، ىذه إىل استناًدا
 فهمهم، أجل من ويناقشون القليل، يفهمون أهنم أيًضا يرون بل فقط، يستمعون ال الذين

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

2014), h. 43 et seq. 
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 مشاركة النشط ميالتعل يتطلب وبالتايل،. إلتقاهنا وتعليمو ادلعرفة، الكتساب بذلك والقيام
 7 .مالتعلّ  يف وأفعاذلم الذىنية الطلبة

Isjoni من   تصريح  يدعمMelvin L. Silberman ىو النشط ميالتعل" أن حبجة 
 ليست ميالتعل عملية يف الرئيسية الفاعلة اجلهات ". بفعالية مالتعلّ  إىل الطلبة يدعو تعلُّم

 .اخلاصة معارفهم على العثور يف الطلبة ينشط. طلبة بل معلمُت،
Hamzah B. Uno  وNurdin Mohamad  يف الرسالة العلمية Theresia Susanti 

 أن ادلتوقع من الذين الطلبة ىي ميالتعل عملية يف النشط ميالتعل اسًتاتيجية" أن أيضا قال
 على العثور زلاولة يف والعمل والتفاعل التفكَت على ميالتعل أنشطة يف بنشاط يشاركوا
 صلة ذات اسًتاتيجية ىي النشط ميالتعل اسًتاتيجية أن ".أعمال إنتاج أو جديدة مفاىيم

 ،(لفهم مناقشة) والتواصل ،(تفهما أكثر لتكون والرؤية السمع) الشخصية فضول بقيم
 اآلخرين تعليم) االجتماعية والرعاية ،( ادلعرفة الكتساب بذلك القيام) وادلسؤولية

 8 (.إلتقاهنا
 اليت اإلمكانات مجيع استخدام حتسُت إىل النشط ميالتعل اسًتاتيجية هتدف

 خلصائصهم وفًقا مرضية تعليمية نتائج حتقيق من الطلبة مجيع يتمكن حبيث ،الطلبة ديتلكها

                                                             
7 Melvin L. Silberman, Active Learning: 101 Strategies to Teach Any Subject, terjemahan Raisul 

Muttaqien (Bandung: Nuansa Cendekia, 2013), h. 23. 
8 Theresia Susanti, “Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Index Card Match Untuk 

Meningkatkan Motivasi Dan Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial”. (Skripsi Program Strata 1 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta,2015), h. 29. 
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 التحفيز وتيسَت تعزيز إىل أساسا النشط ميالتعل يسعى ،Hartono وفقا. الشخصية
 ذ9 .شلتعة ميالتعل عملية تصبح حبيث ميالتعل يف الطلبة من واالستجابة

ىذا  يف إليها ادلشار النشط ميالتعل اسًتاتيجية فإن أعبله، الرأي إىل باإلشارة
 العقلية الناحية من النشطة، الطلبة مشاركة على تركز شلتعة ميتعلال اسًتاتيجية ىي البحث

 .ميالتعل عملية يف واإلجراءات
 

 النشط ميالتعل استراتيجية فوائد. 2
 لذا نشطة، شخصية قيم على حتتوي النشط ميالتعل اسًتاتيجية إن Suyadi قال

 ادلواد تتعجب ال حبيث شلتعة بطريقة الطلبة يتعلم( 4: )التالية والفوائد ادلزايا لديهم فإن
( 9) بنشاط يتحركون الطلبة ألن الطلبة ذاكرة يرقي أن ديكن( 2. )صعبة كانت مهما
 وما اليقظة، أحبلم النعاس، الكسل، من الطلبة دلنع أفضل حنو على الطلبة حتفز أن ديكن
 أنو بإجياز Sekar Ayu Aryani و Hisyam Zaini، Bermawy Munthe شرح. ذلك شابو

 .ميالتعل نتائج تعظيم ديكن حىت متعة أكثر جبو الطلبة سيشعر النشط، ميالتعل مع
 :التايل النحو على النشط ميالتعل فوائد بعض Bermawy Munthe يصف

 أىداف حتقيق إىل مًعا هتدف اليت التعاونية احلياة على التعود على الطلبة شجع. أ
 .الناجحة ميالتعل
 جتارب يف االختبلفات بسبب سلتلفة نظر وجهاتل العثور على الطلبة مساعدة. ب

 .ميالتعل لنتائج مطالب أو والتوقعات، احلياة،
                                                             

9
 Sri Haryati Asmadi, Yusli Kamila, Peningkatan Prestasi Belajar Koloid Melalui Penerapan 

Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Index Card Match Pada Siswa SMAN 2 Siak Bulu-Riau, Jurnal 

Pendidikan Kimia FKIP Universitas Riau, h. 47. 
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 .عليها والعثور افًتاضاهتم جذور على التعرف على الطلبة ةساعدم. ج
 .واعية مهذبة لتكون ميلتعلل التعود على الطلبة شجع. د
 تعزيز من يتمكن حىت الدرس، مبوضوع اإلعجاب يف الدوام على الطلبة مساعدة. ه

 .واسعة رؤية
 والعادات التفكَت عملياتل حًتاماال ميتعلال على لطلبةل النشط ميالتعل يساعد. و

 .الدديقراطية
10 .بوضوح رىواأل األفكار توصيل عادة تطوير على الطلبة شجع. ز

 

 
ىذا  تكون أن ادلتوقع من أعبله، النشط ميالتعل اسًتاتيجية فوائد وصف إىل استناًدا

 مهارة ترقية الفوائد ىذه وتشمل. طلبةلل ادلختلفة ميالتعل فوائد توفَت على قادرا البحث
 .الطلبة لدى القراءة

 

  الحاذى المعلم استراتيجية فهم. 3
 والتوجيو واإلرشاد التوجيو إعطاء شكل يف ادلتعلمُت توجيو ىو التعليمي الربنامج

 .44وفعالية بكفاءة الطبلب يتعلم حىت والدافع

 إىل يهدف الذي التوجيو، برنامج نفس األساس يف ىو األساسي التعليم برنامج

ادلعلم احلاذى  مصطلح يرتبط. األمثل التعليم نتائج حتقيق أجل من للطلبة ادلساعدة تقدًن
                                                             

10 Ibid. h. 30. 
11

 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara,1990), hlm. 73. 
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 ىذه تتطلب. اآلخرين الطلبة لتعليم األكفاء الطلبة أحد مبساعدة والتعلم التدريس بأساليب

 اجملموعة بواجبات القيام أو األصدقاء، زمبلئهم مع بنشاط يناقشوا أن الطلبة من الطريقة

 وديكن. وادلدرسة ادلنزل يف ادلهمتُت كبل تنفيذ ويتم ادلؤىلُت، األصدقاء من توجيو أو بتوجيو

 أو كمعلمُت سلتلفة بأدوار القيام موجهُت أو ميسرين ليكونوا تعيينهم يتم الذين الطلبة

 إظهار كمعلمُت يعملون الذين للطلبة وديكن. قدوة أو مدربُت أو عمل زمبلء أو وسطاء

 .42ادلعلم دينحها اليت ادلسؤوليات على اعتماًدا واحد وقت يف أدوار عدة أو فقط واحد دور

 أعضاء ألن الطلبة، على يركز تعليمي نشاط ادلعلم احلاذى ىو طريقة عن والتعليم

 التعليم يكون سوف. ولآلخرين ألنفسهم التعليم فرص ويسهلون خيططون التعليم رلتمع

 التعلم أنشطة ويسهلون اخلطط معاً  يضعون الذين األقران بُت تبادلية ىناك كان إذا ناجًحا

 .49األخرى اجلماعية التعليم أنشطة من التعليم وديكنهم

 التعليمية األنشطة يف التوجيو يقدمون الذين ادلوظفُت أو ادلوضوعات عرف

 دلساعدة ادلعلمُت من وتعيينهم اختيارىم يتمون الطلبة ادلعلمون يأيت أن ديكن. كمعلمُت

 لديهم الذين الدراسة زمبلء ىم ادلعلم خيتارىم الذين والطلبة. الصف يف التعلم يف أصدقائهم

                                                             
12

 Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 198-199. 
13

200نفس المرجع، ص    
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 من وصحيح جيد ىو ما قراءة على القدرة ولديهم أسرع، بشكل ادلادة فهم على القدرة

 إىل ، العربية القراءة خاصة ، القراءة يف وطبلقة احلروف وطول احلروف إىل االنتباه خبلل

 يتم الذين الطبلب ألن نظرًا. ألصدقائو تدرس ادلواد. أخرى مرة التفسَت على القدرة جانب

 ما فغالًبا ادلساعدة، منحهم سيتم الذين أصدقاءىم عمر نفس من مدرسُت ليكونوا اختيارىم

 .نظراء أو أقران مدرسون أهنم على ادلعلمون يُعرف

 التعلم اسًتاتيجيات من احلاذى احدىوأما عند سيلبَتمان، أن طريقة التعليم ادلعلم 

 كان إذا إال حًقا يتقن ال واحًدا درًسا أن اخلرباء بعض يعتقد. النشطة تعليم على القائم

 على الطلبة ويشجع الفرص التدريس أقران ويوفر. اآلخرين الطلبة تعليم على قادرين الطلبة

 احلاذى ىو من والتعليم.لآلخرين متحدثُت يصبحون الوقت نفس ويف جيد، شيء تعليم

 .41 التعليم احلاذى قدرات إلنتاج فعالة وسيلة

 على عالية قدرة ديتلكون الذين الطلبة قدرة دتكُت خبلل من الطريقة ىذه تنفيذ يتم

 الطريقة ىذه. يفهموهنا ال الذين لؤلصدقاء التدريب مواد بتدريس الطلبة ويقوم االمتصاص،

                                                             
14

 Syamsi Setiadi, “Peningkatan Keterampilan Kitabah Arabiyah Mahasiswa Melalui Metode 

Tutor Sebaya”. Jurnal Al Bayan Vol. 9, No 1 (Januari-Juni 2017), hlm. 33. 
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 دور. تدريسهم يتم طلبة أو كمعلمُت يعملون الذين الطلبة حيث من سواء عديدة فوائد ذلا

 .وغَتىا التوجيو إعطاء خبلل من الطريقة ذلذه السلس التنفيذ مراقبة أو مراقبة ىو ادلعلم

 طريقة إعداد مت وقد للتدريس، معلم أو كحريف يعمل ادلعلم على أن ومنتصر يشرح

 يصبح ، اخلصوصية الدروس مع أنو ىي أخرى وظيفة. وبالتفصيل التحديد وجو على التعليم

 .45حبرية اآلراء عن والتعبَت األسئلة طرح من خيجلون يعودوا مل ألهنم نشطًا األقل الطلبة

 أقل أو قدرة أقل الذين الطلبة سيساعد النظَتة الدروس مع التعليم نظام إن لذا،

 األنشطة. الطريقة ىذه باستخدام عليها التغلب ديكن معلميهم من موضوع تلقي سرعة

 الطلبة احتياجات الواقع يف ىي اليت بالتجارب غنية أنشطة ىي من احلاذى للطلبة التعليمية

 ألهنم اخلربة على سيحصلون ادلدرسُت ألن ، سواء حد على ادلعلمون يفيد. أنفسهم

 تلقي يف إبداًعا أكثر ادلعلمون سيكون بينما التعليم، يف أصدقاءىم توجيو يستطيعون

 .الدروس

 

                                                             
15 Skripsi Herli, “Peningkatan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Fiqih Melalui Implementasi 

Metode Tutor Sebaya Di Madrasah Tsanawiyah Jabal An Nur Al Islami Kota Bandar Lampung”. 

Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 

2010. 
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 المعلم الحاذىاستراتيجية  خطوات .4

 ولديهم أشخاص 7 أو 6 لديها رلموعة ولكل دراسة، رلموعة بإعداد ادلعلم أ. يقوم

ادلعلم  يصبح أن على عالية قدرة طلبةاحدى ىنها لديها رلموعة لكل. متنوعة قدرات

 احلاذى.

 طريقة باستخدام اجلماعي التعليم خبلل من ادلهمة إدتام كيفية ادلعلم ب. يشرح

 ادلهمة تقييم آللية شرًحا ويقدم اجملموعة، يف عضو كل ومسؤوليات ادلعلم احلاذى وسلطة

 الذايت. والتقييم الزمبلء تقييم خبلل من

 ىناك كانت إذا واإلجابة للسؤال فرًصا ويوفر الطلبة جلميع ادلوضوع ادلعلم ج. يشرح

 .اآلن حىت واضحة غَت مواد

 بادلهام القيام يف صعوبة جيدون الذين الطلبة مبلحظة مع التدريبات د. ادلعلم يعطي

 .كمعلمُت تعيينهم يتم الذين لؤلصدقاء توجيهات يطلبوا أن ديكن

 .للكفاءة تقييًما ويعطي التعليم أنشطة ادلعلم ه.  يبلحظ
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 .46التعلم لعملية تقييًما والطلبة ادلعلمون و. يقدم

 الحاذىالمعلم استراتيجية فضيلة ونقصان  .5

 احلاذى على النحو التايل: وأما الفضيلة طريقة ادلعلم

 أو باخلوف شعور لديهم الذين للطبلب النتائج تكون أفضل أحيان . أ

 .معلمهم عن اإلحجام

 ادلفهوم تقوية على قادرًا اخلاص التدريس رلال يف العمل سيكون للمعلمُت،  . ب

 .مناقشتو تتم الذي

 مهمة تنفيذ يف ادلسؤولية لتحمل أنفسهم لتدريب فرصة فهي للمعلمُت، . ج

 .اآلخرين مع التعامل يف الصرب وشلارسة

 47االجتماعية. ادلشاعر لتقوية الطلبة بُت العبلقة تقوية . د

 وأما نقصان الطريقة ادلعلم احلاذى ، على النحو التايل:

                                                             
16 Ridwan Abdullah Sani, 204ص.  ادلرجع السابق  
17

 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, ( Jakarta: Rineka 

Cipta,, 2010 ), hlm. 26. 
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 ال ألهنم جدية، أقل أحيان  كثَت يف ادلساعدة يتلقون الذين الطلبة يتعلم .أ 

 .إشباًعا أقل النتائج فإن وبالتايل األصدقاء، مع إال يتعاملون

 سرىم أن من خوفا التساؤل، من باحلرج يشعرون الذين الطلبة بعض ىناك  .ب 

 .ألصدقائهم معروف

 بسبب التعليمي، الربنامج ىذا تنفيذ يصعب الدراسية الفصول وبعض  .ج 

 .حتسُت برنامج منحهم يتم الذين والطلبة ادلعلمُت بُت اجلنسُت بُت الفروق

 عدة أو ألحد مناسب ىو الذي ادلعلم احلاذى حتديد صعب يف للمعلمُت .د 

 .حتسُت أن جيب الذين طلبة

 أن السريع التعليم وقت أو بذكاء يتمتعون الذين الطلبة مجيع يستطيع ال .ه 

 .ألصدقائهم بالتعليم يقوموا

 لدينالووا سيةرلمدا نللجاوا راءلمدوا لمعلمينا بين ونلتعاا معد يصبح ما غالبًا
 .48لتعلما نشطةأ في طاقتهمو قتهمو في لرئيسيا لجريدا

 
 
 
 

                                                             
18 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain 28ص.  ادلرجع السابق   
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 القراءة ج. مهارة
 القراءة مهارة تعريف .1

القراءة مفتاح التقدم احلضاري ىف كل أمة من أمم العامل , فإقبال أبناء األمة , 
 49على القراءة , ىف اجملاالت ادلختلفة, ينهض هبا ىف ميادين العلوم والفنون.

ناصر عبد اهلل الغاىل وعبد اجمليد عبد اهلل ىف سلطان شهريل والقراءة عامل يبُت 
أساسي ىف بناء الشخصية وصقلها فهي تزود القارئ بادلعارف واخلبارات الىت قد ال 
يستطيع أن يكتسبها مباشرة إال من خبلل القراءة, كما أهنا ىي أداة الطالب وحتصل 

 20ال حيصل جيدا.علومو الدراسية , فمن ال يقرأ جيدا 
 فهم مع جنب إىل جنبا ،ادلهارة تعريف حول اخلاصة نظره وجهات لديو خبَت كل

21 :للخرباء وفقا هارةادل
 

 

 تعريف. أكرب ودقة بسهولة العمل تشغيل على ادلهارة ىي القدرة  Gordon وفقا. أ
 .احلركي النفسي النشاط إىل يؤدي أن إىل دييل Gordon ل وفقا ادلهارة

 :وىي فئات، 1 إىل نقسمت هارةادل Robbins ل وفقا. ب
4 ) Basic literacy skill جيب اليت األساسية ادلهارة: األساسية األمية زلو مهارة 

 .والسماع والعد والكتابة القراءة مثل ذلا يكون أن بالتأكيد اجلميع على

                                                             
 33السابق , ص, فايزة أحمد المعلمي , المراجع  19
 45, دار اإلعتصام, ص, أسس إعداد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت بالعربية, ناصر عبد اهلل الغاىل وعبد اجمليد عبد اهلل   20

21
 Satumahati,Keterampilan Membaca, dalam http: //id.shvoong.com/writing-and-

speaking/2054773-kemampuan-wawasan, diakses 23 Januari 2018. 
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 يف ميالتعل خبلل من ادلكتسبة التقنية ادلهارة(: (Technical skil) التقنية ادلهارة( 2
 .الرقمية األدوات من وغَتىا الكمبيوتر أجهزة تشغيل مثل التقنية اجملاالت

 مع التواصل يف فرد كل خربة: (Interpersonal skill) الشخصية ادلهارات( 9
/  فريق يف والعمل الرأي وإبداء ما، لشخص االستماع مثل البعض بعضهم
 .رلموعة

 ادلشاكل حل يف ما شخص خربة: (Probem solving)ادلشكلة  حل( 1
 .ادلنطق باستخدام

 

 كل مهارات ترقية جيب أنو االستنتاج ديكن أعبله، ادلوضحة اخلرباء آراء من
 أيضا ذلك إىل وما التدريب ويدعم. أخرى توجيهية أو تدريبية برامج خبلل من شخص
 مع األساسية القدرة بُت اجلمع مت إذا. بالفعل ما شخص هبا يتمتع اليت األساسية بالقدرة
 .ولآلخرين لنفسك وقيِّم مفيد شيء إنتاج على قادرًا بالتأكيد سيكون فإنو مكثف، توجيو

 وفهم الختيار تفاعلي كنشاط القراءة ادلكتوبة، اللغة إتقان ىي القراءة مهارة
 ويستخدمها القارئ هبا يقوم كعملية القراءة. ادلكتوبة اللغة يف ادلتضمن احملتوى أو ادلعٌت

 22 .مكتوبة لغة/  كلمات وسيلة خبلل من ادلؤلف ينقلها اليت الرسالة على للحصول
 أكثر فهم إىل دييل ىدف مع يقرأ الذي الشخص ألن ىدف، ذلا يكون أن جيب القراءة

 يؤدي الدراسي، الفصل يف ميالتعل سياق يف. غرض أي لديهم ليس الذين األشخاص من

                                                             
22

 Henri Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: Angkasa 

Bandung, 2008), h. 7. 
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 حتافظ أو الطلبة قدرات تقدم جتارب خلق إىل اآلخرين بُت القراءة عملية يف ادلعلم دور
 23 .النص لفهم توسعها أو عليها

 ىي القراءة وألن. والقارئ الكاتب بُت ادلشاعر أو األفكار اتصال ىي القراءة
 القدرة ديلك أن الفرد أراد إذا القدرات من سلسلة ما شخص ديتلك أن جيب التواصل،

 واجلمل الكلمات إدراك على القدرة مهارة من سلسلة تتضمن. جيد بشكل القراءة على
 الكلمات، حتديد على والقدرة بوضوح، احلروف حتديد على والقدرة مناسب، بشكل
 والقدرة الرئيسية، اجلملة أفكار حتديد على والقدرة واجلمل، الكلمات فهم على والقدرة

 24 .واجهها اليت القراءات مجيع تقييم على والقدرة التذكر، على
 شخص بو يقوم نشاط ىي القراءة مهارة أن االستنتاج ديكن أعبله، للرأي وفقا

 اإلعبلم وسائل خبلل من الكاتب ينقلها اليت ادلعلومات/  الرسالة على للحصول ما
 .ادلكتوبة

 

 القراءة مهارة أنواع. 2
 :يلي ما Muhammad Ali Al-Khuli وفقا القراءة أنواع تشمل

 المكثفة القراءة. أ
 أو جديدة مفردات لتعليم كوسيلة يستخدم قراءة منوذج ىي ادلكثفة القراءة

 النوع ىذا. الطالب حلجم العادة يف جًدا مرتفعة ادلادة تكون لذلك،. جديدة ىياكل
 زلتويات غالبية فإن الواقع، يف. اللغة ميتعل برنامج جوىر يف ىو القراءة مواد من

                                                             
23 Farida Rahim, Pengajaran Membaca Di Sekolah Dasar (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 6. 
24

 Rifa Hidayah, Profil Kemampuan Membaca Siswa Kelas 5 SD & MI, Jurnal Fakultas Psikologi 

UIN Malik Maulana Ibrahim Malang, Vol. 4 No. 1 Juli-Desember 2011, h. 64 
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 واىتمام الدراسة ساعات تركز حبيث النموذج ذلذا قراءات ىي ادلدرسية الكتب
 .التقييم ويف والتعلم عليمالت عملية سياق يف سواء ،القراءة مادة على الطلبةو  ادلعلمُت

 

  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
 أو ادلفردات حيث من سواء ادلكثفة، القراءة يف تعلمها اليت ادلواد تعزيز ىو الرئيسي
 .اجلمل تركيب
 :ادلكثفة والقراءة التكميلية القراءة طبيعةالو  األدوار بُت مقارنة
 بنقل ادلعلم يقوم عندما الفصل، يف عام بشكل ادلكثفة القراءة حتدث. ادلكان أوال،

 ذلك، من بدال. الطلبة إتقان من للتحقق وأسئلة جديدة، وىياكل جديدة، مفردات
 .الصف يف اجلديدة النتائج مناقشة ويتم ادلنزل يف كميليةالت قراءةال يتم

. الطلبة قدرات من أعلى ادلكثفة القراءة مواد تكون ما عادة. الصعوبة مستوى ،ثانيا
 قبل، من الطلبة يعرفها مل اليت اجلديدة واذلياكل ادلفردات من العديد ىناك ذلك يف

 من بدال. اللغوية الطلبة قدرات إثراء ىو النوع ىذا قراءةال ىذه من الغرض ألن
 .الطلبة قدرة دلستوى وفقا وادلواد ،القراءة التكميلية ذلك،

 واذلياكل ادلفردات وإثراء إضافة ىو ادلكثفة القراءة من الغرض. الغرض ،اثالث
 دراستها دتت اليت ادلادة تقوية ىو القراءة التكميلية من الغرض أن حُت يف اجلديدة،

 ادلكثفة القراءة يف
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 قابل علمي، وصفي، يكون ما عادة ادلكثفة للقراءة ادلادي احملتوى. احملتوى ،ارابع
 .جدا مسلية تكون ما عادة القراءة التكميلية بينما القصص، ورواية للنقاش،

 وال اللغة ميتعل برامج يف وضروري جدا مهم دور ذلا ادلكثفة القراءة. الدور ،اخامس
25 .ثانوي أو مكمل سوى ليست القراءة التكميلية بينما. اخللف يف تركها ديكن

 

 جهريةال القراءة. ج
 من بتدائياإل ادلستوى يف جدا مهمة( Membaca Keras) القراءة اجلهرية إن

 بشكل لنطقها للتدريب كبَتة فرصة يعطي اءةالقر  من النوع ىذا ألن م،يالتعل
 26 .الكتابة صيغة مع الصوت مطابقة خبلل من صحيح،

 ل وفقا (Membaca Keras) القراءة اجلهرية ميتعلال خطوات أن حُت يف
Zulhannan يلي كما ىي: 

 لبلستماع إرشادىم ويتم ،طلبةلل كمثال بأكملو القراءة نص ادلعلمون يقرأ( 4
 .مثايل بشكل التقليد ديكنهم حبيث بعناية،

 قراءة ةلبالط من ُيطلب مث أجزاء، عدة إىل القراءة نص بتقسيم ادلعلمون يقوم( 2
 اجلزء اآلخرون الطلبة ويقرأ الثاين، اجلزء اآلخرون الطلبة يقرأ بينما األول، اجلزء

 .بالكامل النص من االنتهاء يتم حىت يستمر لذلك. الثالث

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

2010), Cet. Ke II, H. 113-114.  
26 Bisri Musthofa, Abdul Hamid, Op. Cit. h. 100. 
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 اآلخرين الطلبة من اطلب مث ،الطلبة قراءة عند خطأ ىناك كان إذا( 9
 مقطوعة وليس واحدة، جلملة مثالية قراءة بعد اخلطأ تصحيح وعملية تصحيحو،

 27 .بأكملها القراءة من االنتهاء بعد وليس القراءة، منتصف يف
 

 (Membaca dalam hati) الصامتة القراءة. د
 عندما. والعقل العُت قبل من تتم (Membaca dalam hati) الصامتة القراءة

 مهارة ىي الصامتة القراءة. ورسالتها معناىا فهم العقل حياول الكتابة، العُت ترى
 طلبةلل ديكن ادلهارة ىذه مع األهن. اكتساهبا اللغة الطلبة على جيب جدا مهمة لغوية

 28 .النص فهم على قدرهتا وتطوير ادلعرفة إضافة بسهولة
 وفقا (Membaca dalam hati) الصامتة القراءة ميتعلال خطوات أن حُت يف

 :يلي كما ىي Zulhannan ل
 .صوت بدون ببطء( teks) الدرس من جزء بقراءة الطلبة ادلعلمون خيرب( 4
 فإن الطول، االعتبار يف األخذ مع لقراءهتا، الكايف الوقت ادلعلمون حيدد( 2

 (.teks) النص زلتويات فهم يف تكمن الصعوبة
 اختبار هبدف ،طلبةلل شفهيا األسئلة من العديد ادلعلم يسأل القراءة، بعد( 9

29 .العايل للصف معطى ىذا(. teks) النص زلتويات فهم على قدرهتم
 

 

                                                             
27 Zulhannan, Op. Cit. h. 101-102. 
28 Bisri Musthofa, Abdul Hamid, Op. Cit. h. 101. 
29 Zulhannan, Op. Cit. h. 102-103. 



32 
 

 يعتزم اليت القراءة فإن أعبله، ةالباحث وصفها اليت القراءة أنواع إىل استناًدا
(. القراءة اجلهرية) عال   بصوت القراءة ىي ىنا القراءة على القدرة إجراؤىا ةالباحث

 الطلبة على تطبيقها ليتم ومطابقة مناسبة( القراءة اجلهرية) عال بصوت القراءة ألن
 النطق يف الطبلقة دلمارسة طريقة أفضل ىي عال بصوت القراءة ألن. مبدرسة الثانوية

 األسهل من جتعل عال   بصوت القراءة أن كما. ادلعٌت عن والتعبَت القراءة يف واألداء
 .الفور على تصحيحها ديكن حبيث طلبةلل النطق أخطاء مراقبة ادلعلمُت على

 

 القراءة مهارة من الغرض. 3
 قراءةال مهارة لكل أن فهم ديكن أعبله، القراءة مهارات من أنواع عدة من

 على العثور ىو القراءة من الرئيسي الغرض. طلبةلل ادلعلم يتوقعو دلا وفًقا سلتلفة غراضأ
 الرئيسي ادلفتاح ىي القراءة فإن لذا. القراءة معٌت وفهم عليها واحلصول ادلعلومات
 بالغرض الصلة وثيقة ادلعلومات ىذه على للحصول والبصَتة، ادلعرفة على للحصول

 .القراءة مهارة من الغرض عن التعبَت سيتم وبالتايل القراءة، من ىدفوا
 :ىو Ahmad Fuad Effendy وفقا مهارة القراءة من الغرض

 .وإضفاهتا وتوسيعها ادلعرفة كسب وىي ادلعرفية، أو الفكرية األىداف. أ
 القيام كيفية حول تعليمات على احلصول وىي رجعية،ادل أو عمليةال ىدافاأل. ب

 .ما بشيء
30 .النفسية واالحتياجات ادلشاعر تلبية وىي عاطفية، أو فعالة أىداف. ج
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 Ahmad Fad Effendy, Op. Cit, h. 166. 
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 :يلي ما  Muhammad Ali Al-Khuli وفقا مهارة القراءة من الغرض أن حُت يف
 .الدراسة أو البحث هبدف القراءة. أ

 .ملخص جعل هبدف القراءة. ب
 .اإلعبلن هبدف القراءة. ج
 .االمتحان بسبب القراءة. د
 .الًتفيو عن البحث أو الرجوع من الغرض بسبب القراءة. ه
 31 .العبادة لغرضالقراءة . و

 تعليم القراءة استراتيجية. 4
 :وىي مستويات، ثبلثة إىل القراءة ميتعل اسًتاتيجية تنقسم

 (Tingkat Pemula) المبتدئي مستوىال. (أ
 Denan Empty اإلسًتاتيجية تستخدمعادة  ،ادلبتادئُت ستوىادل على

Outline، ما من احملتويات صب على الطلبة قدرة لتدريب ُتستخدم إسًتاتيجية وىي 
 .الفعل و االسم بُت التمييز على قادرون الطلبة ادلثال سبيل على. جدول يف يُقرأ
 (Tingkat Menengah ) المتوسط المستوى. (ب

 وىي الفهرسة، بطاقة مطابقة إسًتاتيجية عادةً  ادلستوى ىذا يستخدم
 ادلثال، سبيل على. شركائها مع اجلمل أو الكلمات لتعليم ُتستخدم إسًتاتيجية

 .إجابتها مع السؤال أو معٌت ذات كلمة
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 Muhammad Ali Al-Khuli, Op Cit, h. 112. 
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 (Tingkat lanjut) متقدمالمستوى ال. (ج
 االسًتاتيجية وىي التحليل، اسًتاتيجية يستخدمعادة  ادلتقدم، ادلستوى على

 واألرى األفكار إجياد خبلل من القراءة زلتويات فهم على الطلبة لتدريب ادلستخدمة
32 .دلؤيديهم الرئيسية

 

 القراءة مهارة . معايير5
 إىل الكتابة رمز حتويل أوالً،. تعريفال من جانبُت على حتتوي القراءة مهارة

 الكتابة رموز ذلا ترمز اليت ادلواقف مجيع زلتويات وفهم ادلعٌت التقاط ثانيا،. صوت
 األول اجلانب يف الكفاءة ألن الثاين، اجلانب يف القراءة مهارة جوىر يكمن. والصوت

 .القراءة معٌت فهم يف الكفاءة وىي الثانية، الكفاءة يف تكمن
 يف الكفاءة لتحقيق القراءة ميتعل يف وتطويرىا دراستها جيب عناصر ثبلثة ىناك

 تدعم الثبلثة العناصر ىذه. والفقرات واجلمل الكلمات عناصر وىي القراءة، معٌت فهم
 .القراءة مادة معٌت معا

 واحملافظة وادلخرج احلروف بإصدار جيدة قراءة ىي العريب للنص الصحيحة القراءة
 يف Mahmud Yunus قال كما ذلك، إىل وما ،واقبلب م،اادغ. قصَت طول على

Rumadani Sagala ىي اجليدة القراءة إن قال: 
 وادلخرج احلروف بإصدار والقراءة جيد، .أ 
 بكلمات الكلمات بُت زلدودة تكون وال الكلمات تكرر ال سلس، حنو على .ب 

 أخرى
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 Syaiful Mustofa, Op. Cit, h.165-166. 
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 التعجب وعبلمات للعبلمات وفقا ،ومنخفضة عالية الصوت على احلفاظ .ج 
 .جرا وىلم االستفهام، وعبلمات

 وبطيء سريع بُت منتصفيف  .د 
 .ذلك إىل وما ،واقبلب م،اادغ ،وقصَت طول على احلفاظ .ه 
 33 .القراءة عن berhenti/  الوقف قراءة .و 

 :ىي اىتمامها جيب اليت القراءة أنشطة فإن ،Ahmad Fuad Efendy يقول بينما
 والصفات ادلخرج حيث من سواء العربية اللغة صوت دقة على احلفاظ .أ 

 األخرى
 ادلؤلف عن التعبَت تصف اليت ادلناسبة والتعبَتات اإليقاعات .ب 
 وقف وليس سلس، حنو على .ج 
 34 .الرسومات/  الًتقيم لعبلمات اىتمام .د 

دقة  :ىي فيها النظر جيب اليت القراءة ألنشطة ادلؤشرات Erlina  وفقا
 35 .الصحيح واحلرف الدقيق التجويد اجلملة، يف كلمة كلل احلركة

 توجيو ديكن أنو إىل ةالباحث لصخت أعبله، الواردة اآلراء إىل وباإلشارة
 :ذلك يف مبا القراءة، إتقان معايَت تعرف مث القراءة، مهارة

 ادلخرج يف يصيب الطلبة .أ 
 الًتقيم عبلمة يف يصيب الطلبة .ب 
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 Rumadani Sagala, Penerapan Metode Qiraah dalam Meningkatkan Keterampilan Membaca 

(Bandar Lampung, LP2M IAIN, 2014), h. 48-49. 
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 Ahmad Fuad Effendy, Op. Cit, h. 129. 
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 Erlina, Pembelajaran Qiraah Inovatif, ( Bandar Lampung, LP2M IAIN, 2014), h. 120 
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 العربية النصوص قراءة الطلبة املس .ج 
 وقفالعبلمة /  الوقف قراءة يف الطلبة يصيب .د 
 .قصَت طول يف الطلبةيصيب  .ه 
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 الثالث الباب
 البحث طريقة

 
 البحث تصميم . أ

 Classroomالبحث العمل للفصل الدراسي ) يف ىذا البحث تصميم تصميم مت

Action Research)، من. الصف يف ميالتعل جودة لتحسني إجراؤه مت الذي البحث وىو 
 لتحسني معينة إجراءات وجود ىو الدراسي لللفص العمل البحث ذلذا ادلميزة اخلصائص

 .الدراسي الفصل يف والتعلم التعليم عملية
 أجراه الذي البحث ىو Wardani وفقا PTK و 1

 حتسني هبدف وذلك الذايت، التفكري خالل من هبم اخلاصة الدراسية الفصول يف ادلعلمون
 الدراسي لفصلل العمل البحث يتكون. طلبةلل ميالتعل نتائج تزيد حبيث كمعلمني، أدائهم

 :التالية ادلراحل شكل يف متكرر، بشكل تنفيذىا يتم رلموعات أربع من
 التخطيط .1
 التنفيذ .2
 الحةةادل .3
 التأمل .4

 Classroom Actionطريقة البحث ) ةالباحثة تاستخدم ،ىذا البحث يف

Research) األوىل الدورة يف ومعلومات دورة سلطط يلي وفيما دورتني، يف تصميمو مت الذي 
 :الثانية والدورة

                                                             
1
 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 109. 
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 Taggart و Kemmis يف PTK دورة منوذج: 1 الصورة
 األولى الدورة .1

 :ىي الدورة االوىل لتنفيذ ادلتخذة اخلطوات
 التخطيط. أ

 البحث وقت حدد (1
 األساسية والكفاءة ةالكفاء معايري إىل استناًدا خطة التنفيذ التعليم وضع  (2

 و اسًتاتيجية التعليم النشاط القراءة طريقة باستخدام حتديدىا مت اليت وادلؤشرات
 التدريس يف للمعلمني كدليل RPP يستخدم. احلاذى اسًتاتيجية ادلعلم ونوع

 وأجوبة أسئلة على حتتوي اليت احلاذى اسًتاتيجية ادلعلم بإعداد قم  (3
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 األسئلة، وصحائف األسئلة، تشمل اليت التقييم أدوات أدوات وإعداد ترتيب (4
 يتم. الدورة هناية يف االختبار ورقة إعطاء يتم. التقييم وإرشادات اإلجابة، ومفاتيح
 .ادلعين وادلعلم احملاضر مع االختبار أسئلة استشارة

 

 تنفيذال. ب
 :التالية ادلراحل على ىااجراؤ  يتم اليت تنفيذال تشتمل ، عام بشكل

 (دقائق 11) األولي األنشطة. (أ
 العربية اللغة دروس أخذ طلبةال من ُيطلب( 1
 مسبًقا دراستها دتت اليت األجوبة عن ادلعلم أسئلة إىل طلبةال وجييب يستمع( 2

 وتقييمها
 حتقيقها ادلراد التعليمية األىداف ينقل الذي ادلعلم إىل طلبةال يستمع( 3

 نوع اسًتاتيجية التعليم النشاط باستخدام تنفيذىا سيتم اليت ميالتعل وخطوات
 بطاقة الفهرسة. مطابقة

 

 (دقيقة 51) األساسية األنشطة. (ب
 وطرح قراءتو وإعادة تعلمو مت الذي للموضوع ادلعلم شرح إىل طلبةال يستمع( 1

 .فهمها يتم مل اليت ادلادة حول أسئلة
إعداد ادلعلمني حبيث ميكن تنفيذ عملية التعلم اليت يقوم هبا ادلعلمون األقران 2) 

 .على تعليم أصدقائهمبسالسة وىناك حاجة للمعلمني الذين ىم حقا قادرون 
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لذلك ، جيب على ادلعلم اختيار الطالب الذين لديهم قدرة أكرب أو يقوم ادلعلم 
 باختاذ القرارات وتوجيو الطالب الذين لديهم القدرة

من أجل أن يتمكن ادلعلمون من التدريس وفًقا دلا  .تقدمي برامج للمعلمني3) 
 تعليمًيا يف شكل تعليمات التدريسيتوقعو ادلعلم ، يتم منح ادلعلم برنارًلا 

قبل أن يتم تنفيذ العملية  .توفري التوجيو / التوجيو / التدريب للمعلم 4)
التعليمية من قبل ادلعلم ، يتم إعطاء ادلعلم أواًل تعليمات وإرشادات وحىت 

 .تدريب من قبل ادلعلم حول ماذا جيب أن يفعلو ادلعلم أمام الطالب
كل عملية التعلم من قبل ادلعلم وفقا خلطة العمل اليت تنفيذ إجراءات يف ش 5)

 مت إعدادىا
 .بعد االنتهاء من التعلم مع ادلعلمني األقران ، يتوىل ادلعلم تنفيذ التعلم6) 

 (دقائق 11) االنشطة الخاتمة. (ج
 الدورة هناية يف التقييم أسئلة على طلبةال يعمل( 1
 وتقييمها طلبةال عمل نتائج مجع يتم( 2
 .ادلنزل يف التالية ادلواد ميلتعل مهام طلبةال يتلقى( 3
 

 المالحظة. ج
. مالحةات ورقة باستخدام ميالتعل عملية أثناء تتم اليت الحةةادل عمليات تتم

 للغة العربية قراءةيف مهارة ال طلبةال أنشطة تالحظ وىي ،ادلالحةة بإجراء الباحثة قومت
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 طلبةال األنشطة مراقبة شكل يف ىو ىذا ادلالحةةعملية . البحث أثناء مستمر بشكل
 .العربية اللغة قراءة يف الكفاءة مبؤشرات ادلتعلقة

 أملالت. د
 الدورة ىذه من عليها احلصول مت اليت النتائج حتليل على التأمالت تستند

 يف تصحيحو فسيتم ذلك، يتحقق مل إذا. ال أم حتقيقو مت ما دلعرفة دليل مبثابة وتكون
 .األوىل الدورة تنفيذ بنتائج الثانية الدورة تنفيذ يسًتشد. الثانية الدورة

 الثانية الدورة .2
 :يلي فيما الثانية الدورة العمل لتنفيذ ادلتخذة اخلطوات تتمثل

 التخطيط. أ
 ثالبح وقت حدد (1
 األساسية والكفاءة الكفاءة معايري إىل استناًدا خطة التنفيذ التعليم وضع  (2

 القراءة و اسًتاتيجية التعليم النشاط طريقة باستخدام حتديدىا مت اليت وادلؤشرات
 التدريس يف للمعلمني كدليل RPP يستخدم. احلاذى اسًتاتيجية ادلعلم ونوع

 وأجوبة أسئلة على حتتوي اليت احلاذى اسًتاتيجية ادلعلم بإعداد قم  (3
 لدى العربية اللغة القراءة مهارة وىي الطلبة، لألنشطة مالحةات ورقة إعداد  (4

 الباحثة يشغلهم الذين الطلبة
 األسئلة، وصحائف األسئلة، تشمل اليت التقييم أدوات أدوات وإعداد ترتيب  (5

. الدورة هناية يف االختبار ورقة إعطاء يتم. التقييم وإرشادات اإلجابة، ومفاتيح
 ادلعين وادلعلم احملاضر مع االختبار أسئلة استشارة يتم
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 التنفيذ. ب
 :التالية ادلراحل على تنفيذىا يتم اليت اإلجراءات تشتمل ، عام بشكل

 (دقائق 11) األولي األنشطة. (أ
 العربية اللغة دروس أخذ طلبةال من ُيطلب( 1
إعداد ادلعلمني حبيث ميكن تنفيذ عملية التعلم اليت يقوم هبا ادلعلمون األقران ( 2

 .قادرون على تعليم أصدقائهمبسالسة وىناك حاجة للمعلمني الذين ىم حقا 
لذلك ، جيب على ادلعلم اختيار الطالب الذين لديهم قدرة أكرب أو يقوم ادلعلم 

 باختاذ القرارات وتوجيو الطالب الذين لديهم القدرة
من أجل أن يتمكن ادلعلمون من التدريس وفًقا دلا  .تقدمي برامج للمعلمني3) 

 ا تعليمًيا يف شكل تعليمات التدريسيتوقعو ادلعلم ، يتم منح ادلعلم برنارلً 
قبل أن يتم تنفيذ العملية  .توفري التوجيو / التوجيو / التدريب للمعلم 4)

التعليمية من قبل ادلعلم ، يتم إعطاء ادلعلم أواًل تعليمات وإرشادات وحىت 
 .تدريب من قبل ادلعلم حول ماذا جيب أن يفعلو ادلعلم أمام الطالب

يف شكل عملية التعلم من قبل ادلعلم وفقا خلطة العمل اليت تنفيذ إجراءات  5)
 مت إعدادىا

 .بعد االنتهاء من التعلم مع ادلعلمني األقران ، يتوىل ادلعلم تنفيذ التعلم6) 
 (دقائق 11) االنشطة الخاتمة. (ج

 الدورة هناية يف التقييم أسئلة على طلبةال يعمل( 1
 وتقييمها طلبةال عمل نتائج مجع يتم( 2
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 .ادلنزل يف التالية ادلواد ميلتعل مهام طلبةال يتلقى( 3
 

 المالحظة. ج
. مالحةات ورقة باستخدام ميالتعل عملية أثناء تتم اليت الحةةادل عمليات تتم

 للغة العربية قراءةيف مهارة ال طلبةال أنشطة تالحظ وىي ،ادلالحةة بإجراء الباحثة قومت
 طلبةال األنشطة مراقبة شكل يف ىو ىذا عملية ادلالحةة. البحث أثناء مستمر بشكل
 .العربية اللغة قراءة يف الكفاءة مبؤشرات ادلتعلقة

 

 التأمل. د
 الدورة ىذه من عليها احلصول مت اليت النتائج حتليل على التأمالت تستند

 يف تصحيحو فسيتم ذلك، يتحقق مل إذا. ال أم حتقيقو مت ما دلعرفة دليل مبثابة وتكون
 .الثانية الدورة تنفيذ بنتائج الثالثة الدورة تنفيذ يسًتشد. الثالثة الدورة

 

 البحث وتصميم نوع . ب
 واسًتاتيجية القراءة طريقة تطبيق يف بأنو القائلة بالفكرة مدفوع البحث ىذا

 مطلع األنوار مبدرسة الثامن الصف طلبةال لدى القراءة مهارة لًتقية احلاذى اسًتاتيجية ادلعلم
 أن تستحق واليت لالىتمام ادلثرية األشياء بعض الديه مرغودادي ويلما بيساواران الثانوية

 حتدث اليت وادلشاكل ادلعلومات على حيتوي لالىتمام ادلثري الشيء ىذا. كالبحث تستخدم
 .البحث من مزيد يف مناقشتها وسيتم
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 أن ىو النوعي البحث نوع إن. النوعية الطريقة من نوًعا ىذا البحث تستخدم
. الثانوية والبيانات األولية البيانات أي كاملة، تكون أن جيب مجعها مت اليت البيانات
 هبا التحدث يتم اليت الكلمات أو اللفةية الكلمات شكل يف البيانات ىي األولية البيانات
 احلالة، ىذه يف. هبا الوثوق ميكن موضوع يؤديها اليت السلوكيات أو واإلمياءات شفويا،
 يتم اليت البيانات ىي الثانوية البيانات. لبحثا قيد بادلتغري( ادلخرب) البحث موضوع يتعلق

 والرسائل االجتماعات وزلاضر والسجالت اجلداول) البيانية الوثائق من عليها احلصول
 وما واألشياء الفيديو وتسجيالت واألفالم الفوتوغرافية والصور( ذلك إىل وما القصرية النصية

 .األولية البيانات إثراء ميكنها اليت ذلك إىل
2 

 وىو ،(PTK) للفصل الدراسي العمل البحث تصميم ىذا البحث تستخدم حني يف
 احلصول الدراسي لفصلل العمل بحثل ميكن. الدراسية الفصول يف جيري الذي البحث

. ميالتعل يف ادلعلم وصعوبات طلبةال ميتعل مشاكل يف حتسينات شكل يف عملية فوائد على
 يف وحتدث عمدا تثار اليت لألنشطة فحص ىو( PTK) للفصل الدراسي العمل حبث

 .فصلال
: وىي رئيسية، مكونات أربعة من يتكون مشكلة حل نشاط عن عبارة البحث ىذا
 متكررة أنشطة األربعة ادلكونات بني العالقة تةهر. التأمل ،ادلالحةة ، التنفيذ التخطيط،

 .مستمرة( دورة)
 
 

                                                             
2
 Ibid. h. 21. 
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 البحث موضوع وكائنج. 
 الثانوية مطلع األنوار مبدرسة الثامن الصف الطلبة كانت ىذا البحث يف ادلوضوعات

 يف. ةطلبة 12 و اطلبة 13 من يتألف ا،طلبة 25 إىل يصل ،مرغودادي ويلما بيساواران
 من القراءة ميتعل وعملية طلبةال يتعلمها اليت ادلواد ىي ىذا البحث يف الكائنات أن حني

 .احلاذى اسًتاتيجية ادلعلم و القراءة طريقة تطبيق خالل
 

 

  البيانات جمع . تقنيةد
 البحث من الرئيسي الغرض ألن البحث، يف الرئيسية اخلطوة ىي البيانات مجع تقنية

 .البيانات على احلصول ىو
 :يلي كما ىي الباحثة ستخدمهات اليت البيانات مجع تقنية 3

 الحظةالم تقنية. 1
. فيها التحقيق مت اليت للةواىر منتةمة وسجالت مالحةة ىي ادلالحةة تقنية

 .والتعلم التعليم عملية أنشطة تعرفو لتالحظ  الباحثة قبل من ىذه الطريقة ستخدمت
 تختباراال. 2

 ،ىذا البحث يف. والبحث القياس إطار يف يستخدم إجراء أو أداة ىو االختبار
 مطابقة إسًتاتيجية استخدام بعد طلبةال قدرة لتقييم اختبار الباحثة تقنية استخدمت

 على احلصول ىو االختبار تقنية استخدام الباحثة من اذلدف كان. ةالفهرس بطاقة
 بطاقة مطابقة إسًتاتيجية باستخدام ميالتعل بعد طلبةال لدى القراءة مهارة بيانات
 .ةالفهرس

                                                             
3
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 308. 
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 مقابلةال. 3
 مباشرة ادلعلومات على للحصول ادلستخدمة البيانات جلمع طريقة ىي ادلقابلة

 األسئلة تنفيذ طريق عن تنفيذىا يتم اليت اإلعالمية ادلواد مجع كيفية. ادلصدر من
 مت اليت واألىداف االجتاه ومع لوجو، وجها واحد، جانب من الشفهية واألجوبة
 .حتديدىا

 على حيصل فقط ألهنم منةمة غري مقابلة ىي ىذا البحث يف ادلستخدمة ادلقابلة
 رئيس ادلدرسةو  وادلدرس طلبةال ىم لكائنوا للموضوع وصف

 توثيقال. 4
 أو ادلتغريات أو األشياء عن للبحث ُتستخدم البيانات جلمع أداة ىو التوثيق

 وزلاضر واللوائح والصحف الكتب من ونسخ مالحةات شكل يف عليها التعرف
 .ذلك إىل وما االجتماعات

 العام الوصف حول بيانات على للحصول ىذه الطريقة الباحثة ستخدمت
 التعليم وعملية بادلدرسة ادلتعلقة واألشياء التنةيمية والبنية اجلغرايف، ادلوقع مثل للمدرسة،
 ستخدموت. الباحثة قبل من ادلدرسة عن واضحة صورة على احلصول يتم حبيث والتعلم،
 باستخدام والتعلم التعليم عملية على عامة نةرة على للحصول أيًضا التقنية ىذه الباحثة

 .ةالفهرس بطاقة مطابقة إسًتاتيجية
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 البيانات تحليل . تقنيةه
 النوعية تقنية. 1

 حتليل يف األنشطة أن إىل Sugiyono كتاب يف Huberman و Miles يشري
 تكون حبيث استكماذلا، يتم حىت باستمرار وجتري تفاعلي بشكل تتم النوعية البيانات
 البيانات، وعرض البيانات، ختفيض وىي ، البيانا حتليل يف األنشطة. مشبعة البيانات

 .االستنتاج ورسم
4

 

 (البيانات من الحد) البيانات ضيخفت. (أ
 ادلالحةات نتائج تقليل أو اختيار ىو( Reduksi Data) البيانات ختفيض

 أحرف شكل على ميدانية مالحةة. اآلن حىت ادلفيدة وغري لعويصوا ادلعقدة احلقلية
 ،التخفيض مع. فهمها ميكن وال فوضوية تزال ال ورموز وأرقام صغرية وأحرف كبرية

 أساس على التصنيف، علوجت واذلامة، الرئيسية البيانات أخذت ،الباحثة لخصت
 اختيار ىو البيانات ختفيض فإن لذا،. واألرقام  الصغرية واحلروف  الكبرية احلروف
 أخرى وبعبارة للبيانات، حاجة ىناك تكون ال وحيث مطلوبة ستكون اليت البيانات

 .والنمط للموضوع وفًقا البيانات وتلخيص تعزيز ىو البيانات ختفيض فإن
 البيانات عرض. (ب

 خالل من. البيانات عرض ىي التالية اخلطوة ستكون البيانات، ختفيض بعد
 بناءً  اإلضايف العمل وختطيط حيدث، ما فهم األمر يسهل سوف البيانات، عرض
 .فهمو مت ما على

                                                             
4
 Sugiyono, Op. Cit. h. 337 et seqq. 
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  قيالتحق/  االستنتاج رسم. (ج
رسم  ىو Huberman و Miles وفقا النوعية البيانات حتليل يف الثالثة اخلطوة

 حتقيق مت سواء اختاذىا، مت اليت البيانات من االنتهاء يتم مث. والتحقق االستنتاج
 إذا ولكن التايل، اإلجراء اختاذ فسيتم إليو، الوصول يتم مل إذا. ال أم البحث أىداف

 .البحث إيقاف يتم حتقيقو، مت أنو شعر
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 الرابع الباب
 والمناقشة البحث نتائج

 
 المدرسة أ. شخصية

 مرغودادي  الثانوية األنورمطلع  للمدرسة الذاتية تاريخ. 1
 زعيم من الوقف أراضي حتتل 1981 فرباير 1 يف ىذه الثانوية مدرسة تأسيس مت

 قرية ودادي،مرغ قرية يف تقع  م 1575 مبساحة وداديمرغ قرية أسس الذي اجملتمع
 .الغرب إىل يواجو موقع مع واران،ابيس منطقة ما،ليو  ةفرعي منطقة مارجودادي،

 المبونج مقاطعة مكتب يف مرغودادي  الثانوية األنورمطلع  مدرسة تسجيل مت
 121218191123: باإلحصاء الدين لوزارة التابع
 والغايات األهداف. (أ

 داديو مرغ الثانوية نوراأل مطلع مدرسة فإن الوطنية، الًتبية ألىداف وفقا
 تكوين وىي أال الوطنية، الًتبية أىداف عن تنحرف أال حتديدا أكثر غرض لديها
 الظهور على قادرون ،و تقوى مهرة أذكياء، مذل الذين البشر يف ادلشاركُت الطلبة

 .أخالقي موقف لو ويكون تقليده ميكن الذي. اجملتمع مكونات سلتلف يف كممثلُت
 االبتدائية ادلدرسة و احلكومية االبتدائية ادلدرسة من الطلبة ىو اذلدف

 الوقت، ذلك يف العايل التعليم مستوى يف االستمرار يستطيعون ال الذين  االسالمية
 ادلستوى على ادلدرسة إىل أطفالو إلرسال احمللي اجملتمع على األمر لتسهيل وذلك

 .سنوات 9 دلدة اإللزامي التعليم أي احلكومة، قبل من ادلطلوب
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 مرغودادي األنور الثانويةمطلع  مدرسة تطوير. (ب
 تقدًما داديو مرغ الثانوية نوراأل مطلع مدرسة حققت أخرى، إىل سنة من

 .121218191123 عدد إحصاءات مع اعتماده مت 2111 عام يف. كبَتًا
 

 والمكان االسم. (ج
 أداروا الذين ألولئك األوىل ادلرة ىي الثانوية مدرسة إنشاء على ادلوافقة كانت

 تنقسم واليت كيدوصلدونج  الفرعية منطقة يف الواقعة التعليمية لع األنوارمط مؤسسة
 ىناك، من. كيدوصلدونج و ويلما  الفرعية منطقة. فرعيتُت منطقتُت إىل اآلن

 .األنوار مطلع اسم اآلن حىت اإلسالمية ادلدرسة استخدمت
 

 مرغودادي والعالية الثانويةاألنور مطلع  مدرسة ورسالة رؤية. 2
 مرغودادي والعالية األنور الثانويةمطلع  مدرسة رؤية. (أ

 .البيئية البصَتة مع والتكنولوجيا العلوم رلال يف اجلودة عاليةال البشرية ادلوارد حتقيق
 مرغودادي والعالية األنور الثانويةمطلع  مدرسة سالةر  .(ب

 الصديقة والتكنولوجيا والعلوم يف اميان والتقوى اجلودة عايل تعليم تنظيم
 اجملتمعية ادلشاركة لزيادة اجلهود بذل مع للبيئة،

 حتديد يتم ،مرغودادي األنور الثانوية والعاليةمطلع  مدرسة رسالة لتحقيق
 :يلي ما يف االسًتاتيجية اخلطوات

 وشلارسات مواقف مع وتنافسُت أذكياء أناس بناء على القادر التعليم إدراك( 1
 .والعادلية احمللية اجملتمعات باحتياجات الصلة ذات  والعدالة اإلسالم،
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 .اجليد والتوجيو ميالتعل تنفيذ( 2
 .األنوار الثانوية مطلعمدرسة  يف واألنيقة واآلمنة النظيفة البيئة ثقافة منوا( 3
 األكادميية وغَت األكادميية اإلصلازات يف سواءؤ  السكان من متفوقة ثقافة حتسُت( 4
 والكتابة بالقراءة ادلتزايد االىتمام( 5
 والعربية اإلصلليزية باللغة التكلم على القدرة حتسُت( 6
 .ةرسادلد حاملي مجيع إشراك طريق عن ادلدرسية اإلدارة تنفيذ( 7
 

 المدرسة شخصية. 3
 األنوار االثانوية. مطلعمدرسة :    ادلدرسة أمساء. أ

 121218191123:  دلدرسة احصائية ررقمب. 
 C:   ادلدرسة اعتمادج. 

، وداديمرغ ديسا 58شارع دوي جندا رقم  :  للمدرسة الكامل العنوان. د
 مقاطعة منطقة فرعية كيدوصلدونج، منطقة بيساواران

 المبونج
 325،111-11،991،531.5 : وادلؤسسة ادلدرسة NPWP. ه
 S.Pd.I سوىارنو، أمحد:   ادلدرسة رئيس اسم. و
 182375237584 :   رقم اذلاتف. ز
 مطلع األنوار:    ادلؤسسة اسم. ح
 وداديمرغ ديسا 58شارع دوي جندا رقم :   ادلؤسسة عنوان. ط
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 185768138125:   ؤسسةدل اتفرقم اذل. ي
 2:  ادلؤسسة تأسيس صك. ال. ك
 مؤسسة:   األرض ملكية. ل
 شهادة:    األرض حالة. م

 2 م 2511 األرض مساحة
 للمؤسسة شللوكة:    البناء حالة. ن
 2م 189:    البناء حجم. س
 (جيد) 4:  الدراسية الفصول عدد. ص
 شخصا 21:   ادلعلمُت عدد. ف
 :األخَتة اخلمس السنوات يف الطلبة بيانات. ص

   2الجدول
 األخيرة الخمس السنوات في الطلبة بيانات

 عدد اإلجمالي التاسعالصف  الصف الثامن الصف السابع العام الدراسي
عدد 
 الطلبة

عدد 
 الصف

عدد 
 الطلبة

عدد 
 الصف

عدد 
 الطلبة

عدد 
 الصف

عدد 
 الطلبة

عدد 
 الصف

2014/2015 42 2 44 2 32 1 118 5 
2015/2016 31 1 42 2 44 2 117 5 
2016/2017 43 2 51 2 42 2 136 6 
2017/2018 46 2 25 1 48 2 119 5 

 21 490 عدد
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 األنوار االثانوية مطلعق. بيانات ادلعلمُت مدرسة 
 3الجدول 
 األنوار االثانوية مطلعبيانات المعلمين مدرسة 

 مادة موقع التعليم االخير اسم رقم
1 Ahmad Suharno SI PAI تاريخ االسالم رئيس ادلدرسة 

2 Nyoman Artini SI PAI الياضيات بيت ادلال 

3 Umar Mansyur SI PAI علم الطبعي ادلنهجية نائب 

4 Dede Ahmad Fauzan M. SI PAI الللغة احمللي نائب ادلنهجية 

5 Jamaluddin Al-Afghani SI PAI اللغة االندونسية إدارة 

6 M. Umman Efendi MA عقيدة االخالق ويل الفصل 

7 Siti Khoiriyah SI B. INGGRIS اللغة االنزليجية ويل الفصل 

8 Agus Muhammad H. SI PAI الرياضة طشغلي 

9 M. Nurda’im SI PAI اللغة العربية ويل الفصل 

10 Fauzi Nur SI SEJARAH علم االجتماعية معلم 

11 Hatibi  SI USUL القرأن حديث معلم 

12 Sri Yuningsih SI PAI عقيدة االخالق معلم 

13 Teti Maryanti SI PAI فن الثاقفة معلم 

14 Isyuni Purwoko SPG علم الوطٍت معلم 

15 A.Rahman Tanjung SI EKONOMI التكنلجيا معلم 

16 Samino  SI KOM التكنلجيا معلم 

17 Aliluddin  SI PAI حتفيظ معلم 

18 Pardiono  SMA الرياضة معلم 

19 Isnawati  MA الللغة العربية معلم 

20 Rohmawati  MA إدارة  
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 . المرافق والبنية التحية  4
 عدد المرافق والبنية التحية  

 5 الفصل
 1 غرفة ادلعلم
 1 ادلكتب
 1 ادلكتبة
 - مصلى
 1 شركة

 120 كراسي الطلبة
 117 مكتب الطلبة
 5 خزانة ادلعلم

 

 البحث نتائجب. 
 العمل تنفيذ وصف. 1

 العربية للغةا القراءة مهارة لًتقية احلاذى اسًتاتيجية ادلعلمو  القراءة طريقة تطبيق مت
 مع دورتُت يفببيساوارا  االنوار الثانوية مرغودادي مطلع مبدرسة الثامن الصف الطلبة لدى

 بعد فيما سيعرض تقييم يوجد دورة، كل يف. دقيقة 2x41 موجهة كل وقت ختصيص
مطابقة بطاقة  واسًتاتيجية القراءة طريقة باستخدام الطلبة لدى القراءة مهارة نتائج

 .تنفيذىا مت اليتالفهرسة  
. احلاذى اسًتاتيجية ادلعلمو  القراءة طريقةاستخدم ب الثامن الصف طلبةلل البحث

 يقرأ ادلعلم أن أي القراءة، أولويات حتديد خالل من ادلوضوع تعرض طريقة ىي القراءة طريقة

 لقراءة مباشرة الطلبة يعُت أن للمعلم ميكن أحيانًا ولكن ،الطلبة ويتبعو القراءة، موضوع أوالً 
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التعلم ادلعلم احلاذي ىو  إسًتاتيجية أن حُت يف. ويتابعونو اىتماًما يولون واآلخرين الدرس

التعلم ادلتمحور حول الطالب ، يف ىذه احلالة يتعلم الطالب من الطالب اآلخرين الذين 

حبيث ال  .كثَتا عن نفسهالديهم وضع العمر ، والنضج / احًتام الذات اليت ال ختتلف  

يشعر األطفال بأهنم رلربون على قبول األفكار وادلواقف من "ادلعلم" الذين ىم غَت أقراهنم 

 .أنفسهم

 وفًقا جوانب عدة يتضمن والذي ،حتريري اختبار شكل يف ادلنجز ميالتعل تقييم
. الباحثة قبل من الطلبة أجراىا اليت التقييمات نتائج تقييم مت مث. حتقيقها ادلراد للمؤشرات

 وادلؤشرات األساسية والكفاءات للمادة الباحثة قبل من ادلستخدمة ادلواد تعديل مت
 ادلدرسة، ىف يومّياتنا حول، ادلستخدمة ادلادة. العربية ادلواد معلم قبل من ادلستخدمة

 .الساعة البيت، ىف يومّياتنا
 

 العربية القراءة مهارة بيانات وصف. 2
 لدى القراءة مهارة بيانات على احلصول مت 2118 أكتوبر 15 االثنُت يوم يف

 من إجراؤىا مت اليت التدريبية التدريبات نتائج من البيانات ىذه على احلصول يتم. الطلبة
 وصف شكل يف بنود 11 من السؤال يتكون. العربية اللغة تعلم هناية يف الباحثة قبل

 يف الثقة إىل يفتقرون الطلبة من العديد يزال ال األسئلة، ىذه على العمل عند. موجز
 إجابات طرح حاولوا الذين الطلبة من العديد إليو أشار ما ىذا. األسئلة عن اإلجابة
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 ىناك يكون أن جيب لذا مرضية، غَت الطلبة عمل نتائج أن ادلعتقد من. ألصدقائهم
 مهارة القراءة جدول ىو يلي ما. العربية اللغة متعلّ  يف الطلبة ميتعل ميكن حىت حتسُت

 .العمل قبل ما طلبةال لدى العربية اللغة
  4 جدولال

 العمل قبل ما طلبةال لدى العربية اللغة مهارة القراءة بيانات
إجمالي  جانب التقييم اسم رقم

 النتيجة
 شمولية

 غير كامل كامل 5 4 3 2 1
1 Abdul Muhyi 15 15 02 10 10 70    

2 Ainul Wafa 12 12 15 15 10 55   

3 Annisa Wahidatur 20 15 00 10 10 75    

4 Aldi Almuzani 10 10 15 15 12 60    

5 Cecep Ansori 15 15 10 12 12 62    

6 Dede Irwansyah  15 12 10 10 10 55    

7 Dani Ramadhan 15 10 10 10 10 55    

8 Doni Aditya 10 10 00 10 10 60    

9 Dini wardatun 00 00 10 10 00 70    

10 Intan maharani 20 10 15 20 10 70    

11 Lisda fitriyani 10 10 15 15 10 60    

12 M. Taufik hidayat  15 10 10 10 10 55    

13 M. miftahul khoir 12 15 20 10 10 62    

14 M.khotibul umam 10 10 10 10 10 50    

15 Nila niswatun 20 10 10 10 10 60    

16 Nurul aziz 12 20 20 10 10 72    

17 Rahmalia  10 10 10 10 10 60    

18 Roby anggara 10 10 10 10 20 60    

19 Syilfiana hidayatu 20 20 20 10 10 70    

20 Ulvia matma 10 10 12 15 10 55    

21 Septiani  10 00 10 10 20 70    

22 Nur Rohim 15 12 10 10 10 62    

23 Mirza ali ridho - - - - - - -  

24 Siti ulfiyana 20 20 10 10 10 60    

25 Dian sofa amelia 10 10 10 10 10 60    

 : 1610 متوسط الفصل
25 = 60 

 كايف
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  :التقييم معيار دليل
 ادلخرج يف يصيب الطلبة .أ 
 الًتقيم عالمة يف يصيب الطلبة .ب 
 العربية النصوص قراءة الطلبة املس .ج 
 وقفالعالمة /  الوقف قراءة يف الطلبة يصيب .د 

 .قصَت طول يف يصيب الطلبة
 ،ادلدرسة يدخل ال:( 4) واحد طالب ىناك أعاله، الواردة البيانات على بناءً 

:( 64)طلبة  16وحصلوا  ،" أكملوا" أو 65< قيمة  على:( 28) طلبة 7 وحصلوا
 متوسط. 51 ىي قيمة وأقل 75 ىي قيمة أعلى". مل يكملوا" أو 65> قيمة على

 .االكتمال ريامع إىل يصل ومل 65 ىو صفال
 

 األولى دورةلل البحث وصف. 3
. والتأمل وادلالحظة، ،والتنفيذ التخطيط، أنشطة االوىل الدورة يف األنشطة تشمل

 :التايل النحو على نشاط كل وصف يتم
 التخطيط. أ

 البحث جدول حتديد( 1
 البحث جدول توافق الباحثة وادلعلم  2118 أكتوبر  16الثالثاء يوم يف

 ىو كما البحث جدول حتديد يتم حىت الثامن، الصف االوىل بالدورة اخلاص
 :التايل اجلدول يف موضح
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 5الجدول 
 االولى دورةال البحث جدول

 وقت يوم و التاريخ الموجهة
 09.30 – 08.30 2118اكتوبار   18اخلميس ،  1
 09.30 – 08.30 2118اكتوبار  25االثنُت،  2

2 )RPP الكفاءات إىل استناداً  االوىل دورةلل ةالثاني ادلوجهة إىل األوىل موجهةا من 
 حتديده مت الذي األولللفصل الدراسي  وادلؤشر األساسية، والكفاءات ،الرئيسية

الساعة   ادلادة مع ادلوجهة االوىل. ادلعلم احلاذي إسًتاتيجيةو  القراءة طريقة باستخدام
(jam/waktu ) ادلدرسةيف  يومياتنا ادةادل مع ادلوجهة الثانيةو (hari-hari di sekolah) 
 القراءة طريقة باستخدام العربية باللغة القراءة مهارة ادلالحظة ورقة إعداد( 3
 األوىل وجهةادل خالل الباحثة قبل من ملؤىا سيتم اليت ادلعلم احلاذي إسًتاتيجيةو 

 القراءة مهارة الحظةم أوراق 7 إىل 6 من موجهة كل يتطلب. االوىل للدورة ةوالثاني
 .الطلبة لدى

 وصف سؤال 5 من تتكون تقييم اختبار ورقة وىي القراءة مهارة أداة إعداد( 4
 الدورة هناية يف أو ةالثالث ادلوجهة يف طلبةلل صحتها من التحقق مت واليت موجز،
 .األوىل

 التنفيذ. ب
 الموجهة االولى( 1

 وبلغ. 2118 أكتوبر 18 اخلميس يوم األوىل الدورة يف ادلوجهة االوىل عقد
ىذه  يف. طلبة 12 و طالبا 12 و طالبا 24 ىذه ادلوجهة حضروا الذين الطلبة عدد
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 والثاين( jam/waktu) ساعة 3،2 و 3،1 الكفاءة االساسية الطلبة يتعلم ادلوجهة
 (. hari-hari di sekolah) ادلدرسة يفيومياتنا 

No KEGIATAN TUTOR SEBAYA KEGIATAN PESERTA DIDIK 

1 Kegiatan Awal: 

1) Tutor sebaya mengucap salam 

2) Memberi arahan metode tutorial 

3) Melaksanakan tujuan tutorial, 

yaitu membantu dalam 

mengoptimalkan keterampilan 

membaca bahasa Arab 

 

Memperhatikan penjelasan 

tutor sebaya 

 Kegiatan Inti: 

a. Kemampuan Membaca 

1) Tutor member latihan cara 

membaca yang baik dengan 

memperhatikan makharijul 

huruf dan tajwidnya 

2) Tutor meminta peserta didik 

membaca teks secara 

berulang-ulang 

3) Tutor membenarkan bacaan 

yang salah 

4) Tutor meminta peserta didik 

mengungkapkan kesulitan 

yang dialami pada saat 

membaca 

5) Tutor mencotohkan cara 

membaca teks sesuai 

makhraj  dan tajwuidnya 

yang benar 

6) Tutor berkonsultasi dengan 

Guru apabila menemukan 

kesulitan belajar yang 

dialami tutor 

b. Kemampuan Memahami 

1) Tutor dan kelompoknya 

mengerjakan latihan yang 

berkaitan dengan 

pemahaman bacaan yang 

telah disiapkan oleh guru 

Melaksanakan praktik 

membaca bahasa Arab dengan 

dibimbing oleh tutor sebaya 
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2) Tutor membantu peserta 

didik mencari kosa-kata 

baru yang belum dipahami 

3) Tutor berkonsultasi dengan 

guru apabila menemukan 

kesulitan belajar yang 

dialami  

 

3 Kegiatan Akhir:  

 1) Evaluasi Mengumpulkan hasil dari 

pertanyaan/soal 

 

 2) Kesimpulan Pemahaman isi bacaan kepada 

tutor sebaya 

 
 الموجهة الثانية( 2

 كان. 2118 أكتوبر 22 االثنُت يوم األوىل الدورة يف ادلوجهة الثانية عقد مت
ىذه  يف. لبةاط 12 و طالبا 12 و طالبا 24 ىذه ادلوجهة يف احلاضرين الطلبة

 hari-hari di) ادلدرسة يفيومياتنا  3.2 الكفاءة االساسية الطلبة يتعلم ادلوجهة

sekolah .)خالل حيدث ميالتعل  
No KEGIATAN TUTOR SEBAYA KEGIATAN PESERTA DIDIK 

1 Kegiatan Awal: 

4) Tutor sebaya mengucap salam 

5) Memberi arahan metode tutorial 

6) Melaksanakan tujuan tutorial, 

yaitu membantu dalam 

mengoptimalkan keterampilan 

membaca bahasa Arab 

 

Memperhatikan penjelasan 

tutor sebaya 

 Kegiatan Inti: 

c. Kemampuan Membaca 

7) Tutor member latihan cara 

membaca yang baik dengan 

memperhatikan makharijul 

huruf dan tajwidnya 

Melaksanakan praktik 

membaca bahasa Arab dengan 

dibimbing oleh tutor sebaya 
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8) Tutor meminta peserta didik 

membaca teks secara 

berulang-ulang 

9) Tutor membenarkan bacaan 

yang salah 

10) Tutor meminta peserta didik 

mengungkapkan kesulitan 

yang dialami pada saat 

membaca 

11) Tutor mencotohkan cara 

membaca teks sesuai 

makhraj  dan tajwuidnya 

yang benar 

12) Tutor berkonsultasi dengan 

Guru apabila menemukan 

kesulitan belajar yang 

dialami tutor 

d. Kemampuan Memahami 

4) Tutor dan kelompoknya 

mengerjakan latihan yang 

berkaitan dengan 

pemahaman bacaan yang 

telah disiapkan oleh guru 

5) Tutor membantu peserta 

didik mencari kosa-kata 

baru yang belum dipahami 

6) Tutor berkonsultasi dengan 

guru apabila menemukan 

kesulitan belajar yang 

dialami  

 

3 Kegiatan Akhir:  

 3) Evaluasi Mengumpulkan hasil dari 

pertanyaan/soal 

 

 4) Kesimpulan Pemahaman isi bacaan kepada 

tutor sebaya 
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 مالحظةال. ج
 هارةدل مباشرة مبالحظة الباحثة تقام. مبالحظة الباحثة قومت ادلرحلة، ىذه يف

 ورقة باستخدام احلاذى واسًتاتيجية ادلعلم القراءة طريقة باستخدام العربية اللغة قراءةال
 .ادلعدة ادلالحظة

 :يلي كما ىي عليها احلصول مت اليت البيانات
 القراءة لمهارة تقييمال اختبار بيانات( 2

 .األوىل الدورة يف العربية اللغة القراءة دلهارة التقييم اختبار بيانات يلي فيما
 

 6جدول ال
  األولى الدورة في القراءة اللغة العربية لمهارة التقييم اختبار بيانات

 شمولية نتائج لمهارة القراءة أسماء الطلبة رقم
غير   كامل بعدالاالختبار  قبلالاالختبار 

 كامل
1 Abdul Muhyi 70 75    
2 Ainul Wafa 55 75    

3 Annisa Wahidatur 75 90    

4 Aldi Almuzani 60 60    
5 Cecep Ansori 60 60    

6 Dede Irwansyah  55 80    

7 Dani Ramadhan 55 60    

8 Doni Aditya 60 75    

9 Dini wardatun 70 75    

11 Intan maharani 70 90    

11 Lisda fitriyani 60 65    

12 M. Taufik hidayat  55 65    

13 M. miftahul khoir 60 75    
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14 M. khotibul umam 50 60    

15 Nila niswatun 70 85    

16 Nurul aziz 70 85    

17 Rahmalia 60 70    

18 Roby anggara 60 70    

19 Syilfiana hidayatun 75 80    

21 Ulvia matma 55 65    

21 Septiani 70 85    

22 Nur Rohim 60 70    

23 Mirza ali ridho - 65    

24 Siti ulfiyana 60 85    
05 Dian Sofa Amelia 60 60    

 %75 =1875:25 في الدورة األولى  متوسط قيمة االكتمال
 

 يف الباحثة أجراه الذي االختبار بعد وما القبل االختبار نتائج إىل واستناداً  
: 16 فقط كانوا االكتمال ريامع إىل يصل الذين بةالطل أن توضيح مت األوىل، الدورة

 وىي احملددة، النجاح مؤشرات حتقق مل الباحثة أن على يدل ىذا. طالًبا 25 من 4 أو
 حيصلون الذين ةبالطل عدد من: 85 بنسبة الطلبة لدى العريب للنص القراءة مهارة ترقية
 مت اليت القراءة مهارة ر اكتمالمعيا حققوا طالًبا 22 حوايل أو .كامل  أو شلتاز قيمة على

 :وىي حتديدىا،
 ادلخرج يف يصيب الطلبة . أ

 الًتقيم عالمة يف يصيب الطلبة . ب
 العربية النصوص قراءة الطلبة املس . ج
 عالمة الوقف/  الوقف يف قراءة الطلبة يصيب . د
 .قصَت طول يف يصيب الطلبة .ه 
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 اللغة القراءة دلهارة الصف قيم متوسط بُت للمقارنة بياين رسم يلي فيما
 .األوىل والدورة العمل قبل ما العربية

 
 العربية اللغة القراءة دلهارة الصف قيم متوسط بُت للمقارنة البياين الرسم 3 الصورة

 األوىل والدورة العمل قبل ما
 

 يكون األوىل، والدورة العمل قبل الصف ما قيم متوسط بُت ادلقارنة عند
 ويف ،65 العمل قبل ما قيمة متوسط يبلغ. أفضل األوىل الدورة يف القيمة متوسط
 العمل قبل ما من: 11 بنسبة القيمة متوسط يف ترقية وتوجد. 75 يبلغ األوىل الدورة

 .األوىل الدورة إىل
 التأمل. د

 تنشأ مشكالت أو عقبات إىل تتحول اليت األشياء مناقشة إىل أملالت يهدف
 تتم البحث خالل الباحثة عليها صلحت اليت والعيوب ادلزايا. األوىل الدورة تنفيذ أثناء
 ومل صحيح بشكل النص قراءة ةبللطل ميكن وبالتحديد القراءة، طريقة تطبيق خالل من
 ويسهل يساعد وىذا( القراءة اجلهرية) عال بصوت القراءة ،القرآن قراءة مثل قراءتو يعد

0%

20%

40%

60%

80%

 الدورة األولى البحث األولية

28% 

64% 
72% 

36% 

 غير ناجح ناجح
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 فهم على وقادرين ثقة أكثر ةبالطل يكون حبيث العريب، النص فهميف  ةبالطل على
 ىناك يزال ال أنو ىي العيوب أن حُت يف. الصعبة ادلفردات من ادلعٌت عن والبحث
 للمعلم، االىتمام من الكثَت تويل ال سليب،/  صامت ىم الذين ةبالطل من العديد
 .القراءة مهارة تقييم عند أ يتلقوا مل ةبالطل وبعض

  ةالثاني دورةال البحث وصف. 4
 التخطيط. أ

 البحث جدول حتديد( 1
 البحث جدول توافق الباحثة وادلعلم ،2118 أكتوبر 28 الثالثاء يوم يف

 ىو كما البحث جدول حتديد يتم حىت الثامن، الصف االوىل بالدورة اخلاص
 :التايل اجلدول يف موضح

 7 جدولال
 ةالثاني الدورة البحث جدول

 وقت يوم و التاريخ الموجهة
 09.30 – 08.30 2118اكتوبار   29اخلميس ،  1
 09.30 – 08.30 2118 نوفمبَت 11االثنُت،  2

2 )RPP الكفاءات إىل استناداً  االوىل دورةلل ةالثاني ادلوجهة إىل األوىل موجهةا من 
 حتديده مت الذي األولللفصل الدراسي  وادلؤشر األساسية، والكفاءات ،الرئيسية

الساعة   ادلادة مع ادلوجهة االوىل. احلاذيادلعلم  إسًتاتيجيةو  القراءة طريقة باستخدام
(jam/waktu ) ادلدرسةيف  يومياتنا ادةادل مع ادلوجهة الثانيةو (hari-hari di sekolah) 
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 القراءة طريقة باستخدام العربية باللغة القراءة مهارة ادلالحظة ورقة إعداد( 3
 األوىل وجهةادل خالل الباحثة قبل من ملؤىا سيتم اليت ادلعلم احلاذي إسًتاتيجيةو 

 القراءة مهارة الحظةم أوراق 7 إىل 6 من موجهة كل يتطلب. االوىل للدورة ةوالثاني
 .الطلبة لدى

 وصف سؤال 5 من تتكون تقييم اختبار ورقة وىي القراءة مهارة أداة إعداد( 4
 الدورة هناية يف أو ةالثالث ادلوجهة يف طلبةلل صحتها من التحقق مت واليت موجز،
 .األوىل

 

 التنفيذ. ب
 الموجهة االولى( 1

 وبلغ. 2118 أكتوبر 18 اخلميس يوم الثاىن الدورة يف ادلوجهة االوىل عقد
ىذه  يف. طلبة 12 و طالبا 12 و طالبا 24 ىذه ادلوجهة حضروا الذين الطلبة عدد

 والثاين( jam/waktu) ساعة 3،2 و 3،1 الطلبة الكفاءة االساسية يتعلم ادلوجهة
 (. hari-hari di sekolah) ادلدرسة يومياتنا يف

No KEGIATAN TUTOR SEBAYA KEGIATAN PESERTA DIDIK 

1 Kegiatan Awal: 

7) Tutor sebaya mengucap salam 

8) Memberi arahan metode tutorial 

9) Melaksanakan tujuan tutorial, 

yaitu membantu dalam 

mengoptimalkan keterampilan 

membaca bahasa Arab 

 

Memperhatikan penjelasan 

tutor sebaya 

 Kegiatan Inti: 

e. Kemampuan Membaca 

13) Tutor member latihan cara 

Melaksanakan praktik 

membaca bahasa Arab dengan 

dibimbing oleh tutor sebaya 
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membaca yang baik dengan 

memperhatikan makharijul 

huruf dan tajwidnya 

14) Tutor meminta peserta didik 

membaca teks secara 

berulang-ulang 

15) Tutor membenarkan bacaan 

yang salah 

16) Tutor meminta peserta didik 

mengungkapkan kesulitan 

yang dialami pada saat 

membaca 

17) Tutor mencotohkan cara 

membaca teks sesuai 

makhraj  dan tajwuidnya 

yang benar 

18) Tutor berkonsultasi dengan 

Guru apabila menemukan 

kesulitan belajar yang 

dialami tutor 

f. Kemampuan Memahami 

7) Tutor dan kelompoknya 

mengerjakan latihan yang 

berkaitan dengan 

pemahaman bacaan yang 

telah disiapkan oleh guru 

8) Tutor membantu peserta 

didik mencari kosa-kata 

baru yang belum dipahami 

9) Tutor berkonsultasi dengan 

guru apabila menemukan 

kesulitan belajar yang 

dialami  

 

3 Kegiatan Akhir:  

 5) Evaluasi Mengumpulkan hasil dari 

pertanyaan/soal 

 

 6) Kesimpulan Pemahaman isi bacaan kepada 

tutor sebaya 
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 الموجهة الثانية( 2
 كان. 2118 أكتوبر 22 االثنُت يوم الثاىن الدورة يف ادلوجهة الثانية عقد مت

ىذه  يف. طالبة 12 و طالبا 12 و طالبا 24 ىذه ادلوجهة يف احلاضرين الطلبة
 hari-hari di) ادلدرسة يومياتنا يف 3.2 الطلبة الكفاءة االساسية يتعلم ادلوجهة

sekolah .)خالل حيدث التعليم ... 
No KEGIATAN TUTOR SEBAYA KEGIATAN PESERTA DIDIK 

1 Kegiatan Awal: 

10) Tutor sebaya mengucap salam 

11) Memberi arahan metode tutorial 

12) Melaksanakan tujuan tutorial, 

yaitu membantu dalam 

mengoptimalkan keterampilan 

membaca bahasa Arab 

 

Memperhatikan penjelasan 

tutor sebaya 

 Kegiatan Inti: 

g. Kemampuan Membaca 

19) Tutor member latihan cara 

membaca yang baik dengan 

memperhatikan makharijul 

huruf dan tajwidnya 

20) Tutor meminta peserta didik 

membaca teks secara 

berulang-ulang 

21) Tutor membenarkan bacaan 

yang salah 

22) Tutor meminta peserta didik 

mengungkapkan kesulitan 

yang dialami pada saat 

membaca 

23) Tutor mencotohkan cara 

membaca teks sesuai 

makhraj  dan tajwuidnya 

yang benar 

24) Tutor berkonsultasi dengan 

Guru apabila menemukan 

kesulitan belajar yang 

Melaksanakan praktik 

membaca bahasa Arab dengan 

dibimbing oleh tutor sebaya 
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dialami tutor 

h. Kemampuan Memahami 

10) Tutor dan kelompoknya 

mengerjakan latihan yang 

berkaitan dengan 

pemahaman bacaan yang 

telah disiapkan oleh guru 

11) Tutor membantu peserta 

didik mencari kosa-kata 

baru yang belum dipahami 

12) Tutor berkonsultasi dengan 

guru apabila menemukan 

kesulitan belajar yang 

dialami  

 

3 Kegiatan Akhir:  

 7) Evaluasi Mengumpulkan hasil dari 

pertanyaan/soal 

 

 8) Kesimpulan Pemahaman isi bacaan kepada 

tutor sebaya 

 

 مالحظةال. ج
 هارةدل مباشرة مبالحظة الباحثة تقام. مبالحظة الباحثة قومت ادلرحلة، ىذه يف

مطابقة بطاقة الفهرسة   واسًتاتيجية القراءة طريقة باستخدام العربية اللغة قراءةال
 .ادلعدة ادلالحظة ورقة باستخدام

 :يلي كما ىي عليها احلصول مت اليت البيانات
 القراءة لمهارة التقييم اختبار بيانات (1

 .األوىل الدورة يف العربية اللغة القراءة دلهارة التقييم اختبار بيانات يلي فيما
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 8جدول ال
  ثانيةال الدورة في القراءة اللغة العربية لمهارة التقييم اختبار بيانات

 شمولية نتائج لمهارة القراءة أسماء الطلبة رقم
 بعدالاالختبار  قبلالاالختبار 

 الدورة االولى
 بعدالاالختبار 

 الدورة الثانية
غير   كامل

 كامل
1 Abdul Muhyi 70 75 95    
2 Ainul Wafa 55 75 90    

3 Annisa Wahidatur 75 90 95    

4 Aldi Almuzani 60 60 90    

5 Cecep Ansori 60 70 80    

6 Dede Irwansyah  55 80 90    

7 Dani Ramadhan 55 70 85    

8 Doni Aditya 60 75 90    

9 Dini wardatun 70 75 80    

11 Intan maharani 70 90 95    

11 Lisda fitriyani 60 65 75    

12 M. Taufik hidayat  55 65 90    

13 M. miftahul khoir 60 75 90    

14 M. khotibul umam 50 60 65    
15 Nila niswatun 70 85 90    

16 Nurul aziz 70 85 95    

17 Rahmalia 60 70 90    

18 Roby anggara 60 70 80    

19 Syilfiana hidayatun 75 80 95    

02 Ulvia matma 55 75 90    

21 Septiani 70 85 90    

22 Nur Rohim 60 70 85    

23 Mirza ali ridho - 65 65    

24 Siti ulfiyana 60 85 95    

25 Dian Sofa Amelia 60 60 65    
 %88=2201:25 في الدورة الثاني متوسط قيمة االكتمال
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 الثانية، الدورة يف الباحثة هبا تقام اليت والبعد القبل االختبار نتائج إىل واستناداً 
 من 23 أو: 88 إىل: 75 من ازدادوا االكتمال ريامع إىل يصل الذين ةبالطل أن توجد
 حتقيق يف صلحت قد الباحثة أن على يدل وىذا. االكتمال ريامع يف صلحوا طالًبا 25

 أو: 92 بنسبة ةبالطل لدى العربية اللغة نصوص قراءةال مهارة ترقية أي النجاح، مؤشرات
 :وىي حتديدىا، مت اليت القراءة دلهارة اكتمال رمعيا حققوا طالباً  23

 ادلخرج يف يصيب الطلبة .أ 
 الًتقيم عالمة يف الطلبة يصيب .ب 
 العربية النصوص قراءة الطلبة املس .ج 
 وقفالعالمة /  الوقف قراءة يف الطلبة يصيب .د 
 .قصَت طول يف يصيب الطلبة .ه 

 

 التأمل. د
 واسًتاتيجية القراءة طريقة تطبيق ميكن الثانية، الدورة يف عملال تنفيذ إىل استناداً 

 يف التأمل نتائج تنفيذ مت. جيد بشكل تعمل القراءة مهارة يف الفهرسة بطاقة مطابقة
 مت الثانية، الدورة يف التعليمية األنشطة خالل. الثانية الدورة ىذه يف األوىل الدورة

 حيث ىي، الثانية الدورة تأمل نتائج إن. مشاركتهم أظهروا قد ةبالطل مجيع أن مالحظة
 ترقية ىناك. القراءة مهارة قيمة من رقيةت اليت" اكملوا" رياادلع:( 88) طالباً  22 حقق
 .الثانية الدورة إىل األوىل الدورة من القيمة متوسط يف 13 قدرىا
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 طريقة تطبيق يؤدي أن ميكن الثانية، الدورة يف البحث نتائج إىل استناًدا وبالتايل،
 حبيث ،الطلبة لدى القراءة مهارة رقيةت إىل فهرسةال بطاقة مطابقة واسًتاتيجية القراءة
 إيقافو. ميكن ثالبح وأن ناجح ميالتعل بأن القول ميكن
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 مناقشةج. 
 تلعب. ميالتعل أىداف فشل أو صلاح حتدد ألهنا للغاية، مهًما عامالً  الطريقة ىذه تعد

 الطريقة ىي التدريس طريقة ،Nana Sudjana وفقا. ميالتعل يف مهًما دورًا أيًضا الطريقة ىذه

 .التدريس عملية أثناء ةبالطل مع عالقة لعقد ادلعلم يستخدمها اليت
 التعليمية األنشطة يف 1

 .وكفاءة فعالية األكثر الطريقة ىي ادلناسبة الطريقة تكون

 من. ادلشكالت وحل والتحليل والتقييم التفكَت أمناط يتضمن نشاط ىي القراءة بينما

 Ahmad Fuad Efendy حبسب. نفسو خارج عامل يف ويتفاعل يتعلم فرد كل قراءة خالل

 التقاط ثانيا،. صوت إىل الكتابة رمز حتويل أوالً،. التعريف من جانبُت على حتتوي القراءة

 .والصوت الكتابة رموز ذلا ترمز اليت ادلواقف مجيع زلتويات وفهم ادلعٌت
0 

 البحث إجراء يف الباحثة ستخدمهات طريقة ىي القراءة طريقة ،ىذا البحث مناقشة يف

 بتطبيق الباحثة تقام ىذا البحث يف. العربية اللغة نصوصال يف القراءة مهارة ترقية حول

 .membaca nyaring/  عال بصوت القراءة أو القراءة اجلهرية طريقة

 يف ىي القراءة أن حُت يف. أكرب وسرعة بسهولة تعمل العمل قدرة إجادة أما ادلهارة

 عالقة ىناك فإن كتبو، الذي النص خالل من ادلؤلف و القارئ بُت تواصل عملية جوىرىا
                                                             

1 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung, Sinar Baru, 1990), h. 76 
2 Ahmad Fuad Effendy, Op. Cit.,h. 127  
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 نشاط على فقط القراءة تركز ال أوسع، مبعٌت. ادلكتوبة واللغة احملكية اللغة بُت مباشرة إدراكية

 النفسية، واحلركية ادلعرفية العناصر فقط يتضمن والذي جيد، بشكل القراءة معٌت وفهم تالوة

 .القراءة حملتويات باإلذلام يتعلق والذي ذلك، من أكثر بل
3 

 للحصول اجليدة القراءة على قدرة أو مهارة ىي القراءة مهارة أن االستنتاج ميكن لذا

 .ادلكتوبة وسائل خالل من ادلؤلف ينقلها اليت ادلعلومات/  الرسائل على

ادلعلم احلاذي ىو التعلم ادلتمحور حول الطالب ، يف  إسًتاتيجية فهم أن حُت يف

ىذه احلالة يتعلم الطالب من الطالب اآلخرين الذين لديهم وضع العمر ، والنضج / احًتام 

حبيث ال يشعر األطفال بأهنم رلربون على قبول  .الذات اليت ال ختتلف كثَتا عن نفسها

 .األفكار وادلواقف من "ادلعلم" الذين ىم غَت أقراهنم أنفسهم

ىم واحد أو عدة طالب يتم  Kusdiono يف حُت أن ادلعلم احلاذي وفقا ل

مت أخذ ىؤالء  .تعيينهم وتعيينهم دلساعدة الطالب الذين يعانون من صعوبات التعلم

رأي آخر يقول أن الدروس النظَتة ىي رلموعة  .ادلعلمُت من رلموعات ذات إصلازات أعلى

ن صعوبة من الطالب الذين أكملوا ادلواد التعليمية ويقدمون ادلساعدة للطالب الذين جيدو 

 .يف فهم ادلواد التعليمية اليت يتعلموهنا
                                                             

3 Ibid, h. 114 
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من خالل عدد من اآلراء ادلتعلقة بتعريف الدروس النظَتة ، ميكن االستنتاج أن 

ادلقصود بالدروس اخلصوصية ىو التعلم مع األقران الذين يتمتعون بإصلازات أعلى أو إتقان 

 يزالون منخفضُت يف رلاالت أكرب لقدرات معينة ، دلساعدة األصدقاء اآلخرين الذين ال

 .معينة يف الصف

يعترب ادلعلم احلاذي يف تعلم اللغة العربية وادلعبأون على شكل رلموعات صغَتة أحد 

عندما يتعلمون مع " ادلعلم  .اسًتاتيجيات التعلم للمساعدة يف تلبية احتياجات الطالب

فهم نصوص القراءة باإلضافة احلاذي " ، من خالل تطبيق طريقة القراءة ، يستطيع الطالب 

 .إىل القدرة على فهم ادلفردات بشكل جيد

 معيار إىل وصلت إذا بنجاح ناجحة الدراسي لصفل العمل البحث أن القول ميكن

 القراءة مهارة نظرية من ةالباحث ددىاحت اليت اخلمسة ادلؤشرات حتقيق خالل من ،االكتمال 

 :وىم ،كمعلمة تعمل اليت الباحثة قبل من حتديدىا مت اليت

 ادلخرج يف يصيب الطلبة .1

 الًتقيم عالمة يف يصيب الطلبة .2

 العربية النصوص قراءة الطلبة املس .3
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 عالمة الوقف/  الوقف يف قراءة الطلبة يصيب .4

 .قصَت طول يف يصيب الطلبة .5

 ادلتوسطة القيمة أو اإلمجالية القيمة على احلصول سيتم اخلمسة، ادلؤشرات بُت من

 القيمة على حتصل مث النتائج تضيف سوف واليت 21-11 قيمة مؤشر كل منح وسيتم

 ادلتوسط

 العمل للدورة االولى نتائج. 1

 طريقة خالل من ادلواد بتسليم ادلعلم قام األوىل، الدورة يف ادلالحظة نتائج من

 ىناك كان وبالتحديد بالكامل، مواتية تكن مل الطلبة حالة ولكن ،اجليد والتقييم القراءة

. ادلعلم من وادلعلومات التفسَتات إىل الطلبة يلتفت ومل صامتُت كانوا الذين الطلبة بعض

 اليتأمل الت مرحلة يف موضح ىو كما التحسينات إجراء سيتم التالية، الدورة يف ولكن

 .الثانية الدورة يف تصحيحها سيتم

 خالل من كايف معيار إىل ةبللطل العربية اللغة وصنص قراءةال مهارة تصنيف يتم

 على حيصلون الطلبة بعض يزال ال ولكن الدورة، هناية يف والتحريري الشفهي اختبارات

 من: 85 أن ةالباحث ددىاحت اليت ادلستهدفة اإلصلاز مؤشرات من أقل نتائج أو قيمة

 .االكتمال ريامع إىل حيصلون الطلبة
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 قراءةال مهارة لقيمة ادلئوية النسبة تفسَت ميكن النوعية، البيانات حتليل إىل استناداً 

 :يلي كما االكتمال ريامع إىل يصلوا مل والذين وصلوا الذين ةبللطل العربية النصوص

 8الجدول 

 للدورة األولى القراءة مهارةجالصة النتائج 

 نسبة عدد الطلبة النتيجة رقم

%64 16 الناجح 1  

%36 9 الناجحغير  2  

طلبة بالنسبة  16األوىل, توجيو أن الناجحون منهم يف تنفيذ اجراء الصف للدورة  

% . من النتائج ترقية مهارة القراءة الىت 36طلبة بالنسبة  9% وغَت الناجحُت منهم 64

الطلبة الىت مل تصل اىل معايَت اإلكتمال.  25من  16لديها الطلبة يف الدورة األوىل ىناك 

% . ولكن مل تصل اىل معايَت 64النسبة ألوىل بتًتقي مهارة القراءة الطلبة يف الدورة ا

 % . 36النجاح بنسبة 

 

 

 

 



78 
 

 
 

 العمل للدورة الثانية نتائج. 2

 نتائج إىل يستند وعمل حتسُت عن عبارة الثانية الدورة ىذه يف عملال إن

 ةبوالطل ادلعلم يعتاد الثانية، الدورة ىذه ويف األوىل، الدورة يف ةللباحث تأملوال ادلالحظة

 وسلبيُت صامتُت يعودوا مل مأهن ويظهر مواتية، تكون أن ةبالطل حالة وتبدأ ذلك، على

 أسئلة ونيطرح واوبدأ األسئلة على واوأجاب شريكو، عن حبثًا نشاطو يظهر بدأ. بالفعل

 ادلفردات من ادلعاين عن البحث يف ةبالطل يبدأ. قبل من يعرفو مل ما قراءة ونوحياول

 السهل من جتعل طريقة ىي القراءة طريقة. مبفردىم القراءة شلارسة يف ويستمرون الصعبة

 األسئلة على اإلجابة عملية وتسهيل القراءة زلتويات فهم ةبوالطل ادلعلمُت على

 الشفهي االختبار نتائج من لذا. دراستها يتم اليت للمواد وفقا العربية اللغة باستخدام

 طالًبا 7 أو: 32 من ارتفع الثانية، الدورة هناية يف أجري الذي التحريري واالختبار

 ريامع إىل الوصول يف صلحوا طالًبا 22 أو: 88 إىل االكتمال ريامع على حصلوا

 .االكتمال

 قراءةال مهارة لقيمة ادلئوية النسبة تفسَت ميكن النوعية، البيانات حتليل إىل استناداً 

 كما االكتمال ريامع إىل يصلوا مل والذين وصلوا الذين ةبللطل العربية اللغة النصوص

 :يلي
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 9الجدول 
 للدورة الثانية القراءة مهارةجالصة النتائج 

 نسبة عدد الطلبة شمولية رقم

 %88 22 كامل 1

 %12 3 غير كامل 2

الطلبة 25 عدد  111%  

  

طلبة بالنسبة  22يف تنفيذ اجراء الصف للدورة الثانية , توجيح أن الناجحون منهم 

الطلبة  22% . نأخذ اإلستنباط ىناك 12طلبة بالنسبة  3% وغَت الناجحُت منهم 88

الىت وصلت إىل معايَت اإلكتمال . من النتائج ترقية مهارة القراءة الىت لديها الطلبة يف الدورة 

الطلبة الىت وصلت اىل معايَت اإلكتمال . لذلك نأخذ اإلستنباط مبوقيف  22الثانية ىناك 

 % .88النتائج مهارة القراءة وصلت إىل معايَت النجاح بنسبة الدورة ألن 

 ادلتعددة الىت تتكون من دورتُت , ميكن رؤيتها يف اجلدول التاىل :من ادلراحل 
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 11الجدول 
خالصة النتائج مهارة القراءة من البحث األولية والدورة األولى والدورة الثانية لدى 

المتوسطة اإلسالمية مطلع األنوار مرغودادي ويليما طلبة الصف الثامن بمدرسة 
 2112/2112بيساواران العام الدراسي 

 
 ادلئوية عدد الطلبة الدورة رقم

 غَت الناجح ناجح غَت الناجح ناجح
 %72 %28 الطلبة 16 الطلبة 7 البحث األولية 1
 %36 %64 الطلبة 9 الطلبة 16 الدورة األوىل 2
 %12 %88 الطلبة 3 الطلبة 22 الدورة الثانية 3

 
 ولسهولة ادلالحظة ننظر اىل الرسم البياين التاىل : 

 
رسم بيانات النتاج مهارة القراءة من البحث األولية والدورة األوىل والدورة الثانية  5الصورة  

لدى طلبة الصف الثامن مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مطلع األنوار مرغودادي ويليما 
 2118/2119العام الدراسي بيساواران 

0%
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 الدورة الثانى الدورة األولى البحث األولية
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88% 
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Column1 غير ناجح ناجح
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و أن ىناك ترقية ىف مهارة القراءة لدى طلبة  السابق , توجاستنادا إىل الرسم البياىن

وصلت الصف الثامن مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مطلع األنوار مرغودادي ويليما بيساواران 

ذى, كانت نتيجة إىل ادلعايَت اإلكتمال. قبل تطبيق طريقة القراءة و اسًتاتيجة ادلعلم احلا

ال تزال منخفضة جّدا, وقد مت احلصول عليها من خالل البحث مهارة القراءة لدى الطلبة 

طلبة 16%( وغَت الناجحُت منهم 28طلبة ) 7طلبة, الناجحون منهم  25األولية مع بعدد 

(72.)% 

قية بعد تطبيق طريقة القراءة و اسًتاتيجة ادلعلم احلاذى يف الدورة األوىل, كانت الًت 

%( , و غَت الناجحُت منهم 64طلبة ) 16الطلبة, الناجحون منهم  25ىي من عدد 

طلبة  22طلبة , الناجحون منهم  25%( . مث يف الدورة الثانية مع عدد 36طلبة ) 9ىناك 

%( . فنعرف أن من خالل تطبيق طريقة 12طلبة ) 3%( وغَت الناجحُت منهم 88)

لدى طلبة الصف الثامن مبدرسة ذى تًتقي مهارة القراءة القراءة و اسًتاتيجة ادلعلم احلا

, من خالل البحث األولية  ادلتوسطة اإلسالمية مطلع األنوار مرغودادي ويليما بيساواران

طلبة  22%( ويف الدورة الثانية كانت الناجحون منهم 28طلبة ) 7الناجحون منهم ىناك 

(88. )% 
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نأخذ اإلستنبات أن من خالل  تطبيق طريقة القراءة و اسًتاتيجية ادلعلم احلاذى  

لدى طلبة الصف الثامن مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مطلع األنوار تًتقي مهارة القراءة 

 . مرغودادي ويليما بيساواران
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 الخامس بابال
 خاتمةال

 
 االستنتاجاتأ. 

من النتائج البحث والتحليل البيانات فنأخذ اإلستنباط أن من خالل تطبيق  استناًدا
لدى طلبة الصف الثامن مبدرسة طريقة القراءة واسًتاتيجية املعلم احلاذى تًتقي مهارة القراءة 

 .بيساواراناملتوسطة اإلسالمية مطلع األنوار مرغودادي ويليما 
تثبت ىذه احلالة من ترقية النتائج مهارة القراءة قبل تطبيق طريقة القراءة واسًتاتيجية 

%( ;5طلبة ) :طلبة , الناجحون منهم  58املعلم احلاذى يف البحث األولية مع عدد 
%(. كانت نتيجة مهارة القراءة لدى طلبة ال تزال 5:طلبة ) 69وغري الناجحني منهم 

كانت . بعد تطبيق طريقة القراءة واسًتاتيجية املعلم احلاذى ىف الدورة األوىل,  منخفضة جّدا
%( , و غري الناجحني 97طلبة ) 69, الناجحون منهم 58الًتقية ىي من عدد الطلبة 

طلبة , الناجحون منهم  58%( . مث يف الدورة الثانية مع عدد 69طلبة ) >منهم ىناك 
%( . فنعرف أن من خالل تطبيق 65طلبة ) 6هم %( وغري الناجحني من;;طلبة ) 55

لدى طلبة الصف الثامن مبدرسة طريقة القراءة و اسًتاتيجة املعلم احلاذى تًتقي مهارة القراءة 
, من خالل البحث األولية  املتوسطة اإلسالمية مطلع األنوار مرغودادي ويليما بيساواران

طلبة  55ثانية كانت الناجحون منهم %( ويف الدورة ال;5طلبة ) :الناجحون منهم ىناك 
(;;. )%  
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 تقتااااتب. اال
 . للطلبة1
 م الذي يقوم بو املعلميبشكل جيد تنفيذ التعل ةب. من األفضل أن يتبع الطل(أ

أسئلة حول مواد مل يتم فهمها النشطون بطرح  ةبأن يقوم الطل األفضلمن ب(. 
لتعبري عن اآلراء ريد ي، و علمأو املليت يطرحها األصدقاء ، واإلجابة عن األسئلة ابعد

 .عندما تتاح الفرصة للمعلم
 

 المعلم. 2
الذين مل حيققوا معايري  ةبقوم املعلم بتقدمي املساعدة للطلأن ي األفضل. من (أ

 ملهارة القراءة.، وخاصة م اللغة العربيةيالنجاح أو أكملوا لتعل
م النشط ملوضوع تتوافق يالتعل ةواسًتاتيجي طريقة. من األفضل أن يطبق املعلم (ب

 .واالسًتاتيجية طريقةمع خصائص ال
 

 البااث التالي. 3
م يف البحث كبيانات داعمة لتقوية نتائج ي. توثيق كل خطوة من خطوات التعل(أ

 البحث
 من قراءة اللغة العربية بطالقة أفضل ةب. متابعة ىذا البحث، حىت يتمكن الطل(ب
ينبغي إجراء حتسينات من أجل احلصول على نتائج ، . إلجراء حبث مماثل(ج

 .أفضل
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Siklus I Pertemuan II 

Proses pembelajaran bahasa Arab dengan metode Membaca 
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Pembelajaran bahasa Arab dengan metode Membaca dan tutor sebaya 
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