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 ملخص
 مدرسة المتوسطةالتحليل مهارة القراءة العربية لطلبة الصف الثامن ب

 باندار المبونج 2اإلسالمية الحكومية  
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 القراءة كانتعليممهارة اجلهرية القراءة طريقة الصفالثامنيسريباستخدام لطلبة
وحصلتنتائجالطلبةعلىمعياراالكتمالاألدىنحبيثميكن تعليمجيدا القولأنعملية

"العايل" مستوى على وهي فعالة املشكالتالقراءة حتليل إلجراء الباحثة ترغب فلذلك .
املوجودةيفميدانالبحث.

 حمتوىحتليل هو ما البحثوهي: العربيةمشكالتالبحثيفهذا القراءة مهارة
 احلكومية اإلسالمية املتوسطة مبدرسة الثامن الصف المبونج؟باندا2لطلبة ر ترقية، كيف

باندار2حمتوىمهارةالقراءةالعربيةلطلبةالصفالثامنمبدرسةاملتوسطةاإلسالميةاحلكومية
المبونج؟ املتوسطة، مبدرسة الثامن الصف لطلبة  العربية القراءة مهارة حتليل تطبيق كيف

 احلكومية المبونج؟2اإلسالمية البحثإىلمعرباندار يهدفهذا نتائج. وترقية حمتوى، فة
.تطبيقحتليلمهارةالقراءةالعربيةلطلبةالصفالثامنوالتعلم،

البحثهوحبثنوعي،وملعرفةعمليةالتعليماحلادثةيفميدانالبحث،فهناك هذا
 هي البحث هذا يف املستخدمة البيانات الثامنمصادر الصف طلبة مبدرسة2االمتياز

 احلكومية اإلسالمية المبونج2املتوسطة باندار طريقة. البياناتمنخالل مجع ويفعملية
.املالحظة،واملقابلة،والوثائق
يؤكدعلىحمتوىباستحدامطريقةالقراءةاجلهريةحتليلالقراءةأندلتنتائجالبحث

القراءةبالنطق،والتنغيم،والطالقةإىلاملؤشرات.وقدوصلت،شكلمنأشكالاحلركةالنصفيه
 هناك املالحظة، 22يفبداية اجليدة. النتيجة حيصلونعلى أنطالبا األول 03ويفاللقاء

30طالبحيصلونعلىالنتيجةاألدىنمبعدلالنتائج6وحيصلونعلىالنتيجةاألعلىطالبا
بةحيصلونعلىالنتيجةاألعلىهمأنالطلوهيعلىمستوى"جيدجدا".ويفاللقاءالثاين

وهيعلى34طالبمبعدلالنتائج4أماالطلبةحيصلونعلىالنتيجةاألدىنهموطالبا02
".مستوى"جيدجدا
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 إهداء

ال يوجد أي كلمة أخرى اليت حتدثت إليك يا ريب، إال االمتنان لكل نعمة 

واهلداية والفرص اليت قدمها للباحثة  لتقدمي ىذه الرسلة العلمية إىل األشخاص الذين 

 ىذه الرسالة العلمية إىل: ت قّدمو بالتايل ، حتبها وهتتم هبا

ربياين يف معىن السعادة والبساطة و علماين اللذان )رمحو اهلل( والديين احملبوبان .1

 .جناحيويدعوان دائما على  والصرب باإلخالص ويوجهاين ويرحامين

إىل مجيع أخوايت صفية، واستقامة، وسيت مرمي، ومصلحة  احملبوبني اللذين  .2

 أعطوين الدعاء واحلماس والدافع.

 احلكومية المبونج.جبامعة رادين إينتان اإلسالمية  2112زمالئي احملبوبني ملرحلة  .3

 



 ز
 

 ةترجمة الباحث

يف ، سيمارانج  جايا ناحية وي حيتام، المبونج الغربية يفأمينة  نورت ولد

صاحل املتزوج سيدمن مخس أخوات من  خامسةابنة  وهي ١٩٩٦نوفمبري ١١خ التاري

 سويل.سيدة و 

وي حيتامسيمارانج  جايا،  ١بدأت الباحثة الدراسة يف مدرسة اإلبتدائية احلكومية  .١

 . ٢٠٠٩ ومتت مسةالمبونج الغربية 

سومبري آمل اإلسالمية   املتوسطةاملهاجرين مدرسة يف ا دراسته توبعد ذلك استمر  .٢

الباحثة يف أنشطة الطبول، وروهيس وقد اتبعتها   ٢٠١٢سنةالمبونج الغربية ومتت 

 . افةوالكش

المبونج تينونج وي  ١احلكومية اإلسالمية  الثانويةمدرسة  صلت دراستها يف مث و . ٣

 .وقد نشطت الباحثة يف قسم الكشفية ٢٠١٥ سنة غربية ومتت ال

إىل اجلامعة وهي جبامعة رادين إينتان  ادراسته ةاحثالب تاستمر  ٢٠١٥ويف السنة . ٤

 . وقدتعليم بقسم تعليم اللغة العربيةاإلسالمية احلكومية المبونج يف كلية الرتبية وال

 .يف قسم التوثيق والديكور انضمت الباحثة يف احتاد الطلبة لقسم تعليم اللغة العربية 



 

 ح
 

 تقديركلمة شكر و 

والرمحة  النعم الكثريةهلل عز وجل على مجيع لشكر إىل ااحلمد هلل رب العادلني ب

 تحليل "بادلوضوع  قدر على كتابة ىذه الرسالة العلميةتة حىت اليت أعطاه للباحث واذلداية

 2مدرسة المتوسطة اإلسالميةالحكومية الالقراءة العربية لطلبة الصف الثامن ب مهارة 

والصالة والسالم على النيب الكرمي حممد صلى اهلل عليو وسلم وىو الذي ."باندار المبونج 

ىذه الرسالة العلمية إلمتام الشروط للحصول على الدرجة أخرج الناس من الظمات إىل النور.

 نتان اإلسالمية احلكومية المبونج .اجلامعية األوىل من كلية الًتبية والتعليم جبامعةرادين إي

كثري ادلساعدات من مجيع   ةويف إمتام ىذه الرسالة العلمية حصلت عليها الباحث

 : جزيل الشكر إىل سادات األفاضيل ةفبهذه ادلناسبة أن تقّدم الباحثاألطراف. 

جبامعة رادين ، كعميد كلية الًتبية والتعليم ادلاجسترياألستاذ الدكتور احلاج خري األنوار  .1

 إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

شكرا جزيال على تقدمي  األوىل ةكادلشرف  ،ادلاجستريةرمضاين سجاالالدكتور  ةاألستاذ .2

 ادلدخالت والدوافع إلمتام ىذه الرسالة العلمية.



 

 ح
 

تقدمي االرشادات دلشرف الثاين شكرا جزيال على كا  ، ادلاجستريأمري الدين واألستاذ .3

 .ىذه الرسالة العلميةكتابة والتوجهات إلمتام

كلية الًتبية طوال الدراسة يف   مجيع احملاضرين واحملاضراتاللذين أعطوين علوما ومعرفة .4

 .والتعليم  جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج

جبامعة االسالمية احلكومية رادين انتان ادلركزية الًتبية ورئيس ادلكتبة كليةادلكتبةلرئيس  .5

تاجة إلمتام  ادلعلومات عن ادلراجع احملمن خالل توفري المبونج الذين ساعدوا الباحث

 ىذه الرسالة العلمية.

حىت دائما يدعواين  مها اللذان عائليت احملبوبة وباخلصوص للسيد صاحل والسيدة سويل .6

 قدرت على كتابة ىذه الرسالة العلمية.

وحيوين، الذين ، نداء الذكي، حيينىن إيكا داميانيت، يف السالح  زمالئي احملبوبني .7

الدراسة  جبامعة  طوالتقدمي اخلربات قد ساعدوين وشجعوين. شكرا جزيال على 

 .رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج

اللذين أعطوين النشاطة وادلساعدة مريي،حيين، ريفي، و ريين،  صحابيت وزمالئي يف .8

والصديق األكثروالء الذي  .ا فواحدااليت ال ميكن ذكرىا واحدوالتشجيع والدعاء 

 يعطي التشجيع ىو سانوسي.
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وهبذا وعت الباحثة حبثها كثري من النقصان واخلطاءات وبعيد عن الكمال 

والصواب، ألن حمدودية ادلعرفة واخلربة اليت متتلكها الباحثة. عسى أن تكون ىذه 

 .رئنياو نفس الق هالنفسالرسالة العلمية مفيدة 

 

 م 2119 يونيو3المبونج باندر 
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 نور أمينة
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 الباب األول

 مقدمة

 توضيح الموضوع . أ

تحليل مهارة القراءة العربية لطلبة الصف الثامن موضوع ىذا البحث ىو "

وضحت الباحثة باندار المبونج"٢رسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية مدالب

ولتسهيل القارئ يف فهم و الغلظات أاإلصطالحات الصعبة لتجنب عن اخلطاء 

 البحث. وضحت الباحثة اإلصطالحات اآلتية:ادلعاين ادلفردات يف ىذا 

 التحليل .١

على الفكرية عمل شاق حيتاج القوة اإلبداعية والقدرة التحليل ىو 

على حل ادلواد أو ادلعلومات اليت ميكن فهمها والتحليل ىو القدرة  1العالية.

 بسهولة.

 ادلهارة .٢

والسرعة على تدريب  سي الكبَت ىي القدرة يادلهارة وفقا لقاموس اإلندون

..كل الشيئ
 لعمل الشيئ.هارة ىي القدرة ادلمتلكة من الطالب دلوا2

                                                             
 1

Sugiyono,Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,(Bandung 

: Alvabet, cetakan  ke-15, 2012), h. 334. 
2
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 

cetakan ke-1, Edisi ke- IV 2008), h. 856. 



٢ 
 

 القراءة.٣

إحدى من أنواع مهارة الكتابة االستقبالية. من خالل القراءة القراءة 

ومعٌت القراءة ىي  3حصل اإلنسان على ادلعلومات والعلوم واخلربات اجلديدة.سي

 الرئيسية الواردة يف القراءة.مات والفكرة و العثور على ادلعل

 اللغة العربية .٤

مهاراهتا علقة بعناصر اللغة أو تالقدرة أو ادلهارات ادلاللغة العربية ىي 

وادلعرفةعلى إتقان الثقافة العربية إما من الثقافة اإلسالمية أو الثقافة العربية 

.كتابيا.باللغة العربية شفهيا أو  اصل مع الناطقُت والقدرة على التو 
4

 

 الطلبة .٥

كل من يتعلم من مدرسة الطلبة وفقا لقاموس اإلندونيسي الكبَت، وىو  

والطلبة ىو الشباب ذو كفاءة وقدرة يف احتياج  5اإلبتدائية إىل ادلدرسة ادلتوسطة.

 إىل الًتبية.
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 الفصل الدراسي.٦

وفقا لقاموس اإلندونيسي الكبَت، ىو ادلستويات وادلكان معٌت الفصل 

والفصل ىو الغرفة ادلستخدمة إلجراء عملية  6الذي يتعلم فيو الطلبة يف ادلدرسة.

على الرغم من أن التعليم ال يتم يف الفصل الدراسي فحسب  التعليم اجلارية،

 وإمنا ىو الكائن يستخدم لعملية التعليم الفعالة.

 اسباب اختيار الموضوع . ب

القراءة اجلهرية ميكن أن تساعد الطالب استنادا إىل ادلراجع الواردة أن طريقة 

 القادر على نطق اللغة صحيحا وبعيدا عن األخطاء يف القراءة والكتابة.

 وجود ادلراجع احملتاجة يف ىذا حبث التحليل.١

معرفة احلاالت احلقيقية عن حتليل مهارة القراءة العربية أرادت الباحثة . ٢

 باندار المبونج. ٢اإلسالمية احلكومية لطلبة الصف الثامن مبدرسة ادلتوسطة 

 ج. خلفيات البحث

 Tehnik Pembelajaranتعريف اللغة العربية يف كتابو ذو احلنان بادلوضوع "

Bahasa Arab Interaktif   وىي ليست مبجرد اخلطاب، لكن ذلا قيمة فلسفية شاملة "
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 7ادلسلمون اللغة العربية. ألهنا لغة اجلنة ولغة ادلالئكة. ويقصد هبذا احلال حىت ال يًتك

واللغة العربية ىي أمر مهم عند ادلسلمُت لسهولة عملية التفاعل أو اإلتصال، ولفهم 

وبادلعٌت على أن اللغة العربية ىي لغة القرآن، لقد قيل يف القرآن الكرمي معٌت القرآن. 

 (.٢ة يوسف )ر يف سو 

نًا َعرَبِيًّا لََّعلَّكُ  ُو قُ ْرءََٰ  (٢)يوسف: ْم تَ ْعِقُلونَ إِنَّاأَنزَْلنََٰ

ىي لغة نامية مع تتطور الزمان، من وباإلضافة إىل ذلك، أن اللغة العربية 

وجيب أن تكون قراءة القرأن دون اللغة العربية ال نقدر على التواصل مع اآلخرين. 

-)قرأادلاضيمن فعل مصدر القراءة والنطق الصحيح. و االىتمام مبخارج احلروف 

تأيت من اآلية األوىل من القرآن يف سورة والقراءة لغة ىي الكلمة القراءة. يقرأ( وىي 

"  اِقْ رَْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذى َخَلقَ ويف اآلية األوىل ىناك فعل األمر"  ٥.8-١العلق آية 

(bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan mu Yang menciptakan.)9 

ىناك أربع ادلهارات اللغوية ىي مهارة يف عملية تعليم اللغة العربية كان 

، فهما جيدا ولفهم أربع ادلهارات السابقة القراءة، واإلستماع، والكالم، والكتابة.

وجيب على ادلبتدئُت أن يتعلم اللغة العربية من  فهناك احلاجة إىل إتقان ادلفردات.
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حبيث أن تكون ة تعليم اللغة العربيفيو تقنية ومهارة خاصة يف خالل فًتة طويلة، ألن 

حثة اىذه النظرية ىي تسهل البقادرة على نطق اللغة العربية نطقا سليما وصحيحا.

وذلا عالقة وثيقة بالنطق الصحيح واستخدام القواعد لفظيا مع  تعليم القراءة يف

 10نصوص القراءة البسيطة.

وىناك النظريات األخرى ادلأخوذة من كتاب حممد علي اخلويل بادلوضوع 

"Strategi Pembelajaran Bahasa Arab"ن القراءة ىي ادلهارة األساسية يف يتبُت أ

 11اإلستماع، والكالم، والكتابة. مهارة األخرى كمثل اتهار إىل ادلتعليم اللغة جبانب 

 Teknikأخوذة من كتاب ذواحلنان بادلوضوع "موالنظرية التالية ىي 

Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif " إحدى من العوامل اذلامة يتبُت أن القراءة

يف تعزيز شخصية اإلنسان جبانب إىل تقدمي الدوافع. ومن خالل القراءة أن يقدر 

 12اإلنسان على تناول ادلعرفة واخلربة الواسعة.

بعنوان "فعالية تعليم يف ادلقاالت العلمية عبد الكيماس و نيلدي ىارينطا 

 يتبُت أن ."يبامجبامعة اإلسالمية جالثقافة ربية كلية القراءة يف قسم تعليم اللغة الع

نشأت ىذه  طريقة القراءة اجلهرية.حتليل تعليم القراءةكثَت االستخدام من خالل 
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 الطريقة على أساس السئامة عن الطريقة ادلباشرة واليت ىيعدم اىتمامها مبهارة القراءة.

 13أما القراءة فهي مهارة رئيسية واليت يتعلم فيها متعلمي اللغة األجنبية.

حتليل مهارة القراءة حيتاج تستنبط الباحثة أن ، ةالسابق نظرياتانطالقا من ال

القراءة للحصول على ادلعلومات  ىذه  القراءة، ألن هتدف على حبالطالب دوافع 

ىي ادلهارة األساسية يف تعليم اللغة و  حيث أن القراءة مهمة للحياة اليومية واخلربات

 .جبانب إىل ادلهارات األخرى كمثل مهارة اإلستماع، والكالم، والكتابة

مبدرسة ادلتوسطة  ٢لطلبة الصف الثامن/ لذلك ترغب الباحثة إلجراء حبثها

من نتيجة القراءة العربية أن باندار المبونج. وتعرف الباحثة  ٢اإلسالمية احلكومية 

فمن ادلعروف أن تطبيق طريقة القراءة  طالبا. ٣٦من طالبا  ٢٧الناجح  ىم الطلبة 

عملية التعليم يف ق يتطبميكن للباحثة ، حبيث من خالل القراءة اجلهرية ىي جيد جدا

كانت مهارة القراءة إحدى من على أحسن النتيجة.  ادلدارس األخرى للحصول 

درسة ادلتوسطة اإلسالمية ادلادلهارات اليت جيب تطبيقها يف تعليم اللغة العربية لطلبة 

 ويف ىذه ادلناسبة يطلب من الطلبة للقراءة بصوت عال باندار المبونج. ٢احلكومية 

 )اجلهرية(، من خالل القراءة اجلهرية، يقدر ادلدرس على معرفة نطق الطلبة.
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أيضا االستماع لتصحيح  بالتقنيات ادلذكورة أعاله، يطلب من الطال من

الطالب اآلخرون  حبيث ميكن أن حتقق عملية القراءة اليت يقرأىا  القراءة أخطاء

 اجلهرية  إىل األىداف ادلطلوبة، ألن القراءة اجلهرية ذلا أغراض خاصة كما يلي :

 إلثارة محاس ادلتعلمُت للرغبة يف القراءة. .١

والتعبَت عن شيئ جديد، وقدرة على تحسُت الكالم، واصالح القراءة ل .٢

 ذكر األحرف عن خمارج احلروف.

 و  ومستوى الصعبة يف القراءة اجلهرية. دلعرفة حالة ضعف طالب .٣

كذلك لتقييم الطالب بشكل فردي يف القراءة اجلهرية من النصوص   .٤

 دلعرفة معيار النجاح يف القراءة.

نفس الطالب يف أنشطة القراءة اجلهرية أو القراءة دلعرفة األخطاء من  .٥

 14بصوت عال.

، حيتاج التعليم إىل استخدام رأي بروبيسور كودلان يف كتاب أمحد فؤاد أفندي

الطريقة مع األىداف احلقيقية، وأكثر ما حيتاجو الطالب ىو مهارة القراءة. ىذه 

ات يف الكليو ادلتوسطة  طريقة القراءة" وىي تستخدم يف ادلدارس الطريقة تسمى ب "
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لرغم أهنا تسمى "طريقة القراءة" ولكن ال باالدول األوروبية.مث يف كا مجيع أرماء أمري

 تقتصر أنشطة التعليم على دمارسة القراءة فحسب. 

مت تطوير ىذه الطريقة على أساس اإلفًتاضات بأن تعليم اللغة ليس متعدد 

الواقعية من حيث احتياجات تعليم اللغة األىداف أكثر األغراض، مهارة القراءة ىي 

لتطوير معرفتهم بشكل مستقل، من ومهارة القراءة ىي تزويد الطالب  األجنبية.

 .خالل القراءة يقدر الطالب على معرفة العلوم اجلديدة ولزيادة اخلربات اخلاصة

 خصائص طريقة القراءة وىي كالتايل: 

على فهم لطريقة ىو القدرة تعلم اللغة وفقا ذلذه اواذلدف الرئيسي من  .١

 ألغراض الدراسة.النصوص العلمية 

التعليمية حتتوي على الكراسات مع ادلفردات والسؤال، والكتب كانت ادلواد  .٢

 لإلنشاء ادلوجو. للقراءة الواسعة، وكرسات التدريبات

أنشطة التعليم ىي فهم حمتوى القراءة واليت تبدأ من تعريف ادلفردات الرئيسية  .٣

أن فهم ومعانيها، مث يقوم الطالب بعرض حمتوى القراءة مبساعدة ادلدرس. 

 .حمتوى القراءة من خالل عملية التحليلية

 تفضل القراءة الصامتة من القراءة اجلهرية. .٤



٩ 
 

يشعر الطالب بادللل أثناء عملية  يشرح قواعد اللغة شرحا قصَتا ، حىت ال .٥

 15التعليم.

كانت   16تتمتع القراءة مبزية اإلستماع من حيث تقدمي عناصر اللغة أكثر دقة.

 ومن مزايا ىذه الطريقة ىي كما يلي : ذلذه طريقة القراءة مزايا وعيوب.

يفهم الطالب القراءة مع التحليل وليس من خالل الًتمجة، حىت يتمكن  .١

 دمارستها دون ادلعلم.الطالب من 

 ياتيقدر الطالب على إتقان ادلفردات باجليد من أجل معرفة حمتو  .٢

 القراءة.

 .القواعد الصحيحةيفهم الطالب استخدام  .٣

 ومن عيوب ىذه الطريقة ىي كما يلي :

الطالب ضعيف يف مهارة القراءة اجلهرية من حيث النطق والتنغيم وىلم  .١

 ارج احلروف.جرا. لذلك يؤكد الطالب على تعلم خم

ال يقدر الطالب على اإلستماع والكالم، ألن االىتمام الرئيسي ىو  .٢

وىناك معظم اآلثار السلبية لعملية القراءة اجلهرية، بعض  مهارة القراءة.
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الطالب ال يسمعون قراءة الطالب األخرين. وبعضهم ال يهتمون 

 .ويتحدثون مع أصحاهبم األخرين

حىت ، حبيث حيتاج إىل اخلربات اإلنشاء احلركتابة مل هتتم ىذه الطريقة ب .٣

 يتمكن الطالب من التخيل والتعبَت عن أفكارىم وآرائهم ادلناسبة.

وىذا  فحسب،ادلدروسة  تقتصر على ادلفردات ادلتعلقة  بالنص ادلفردات .٤

 17.يسبب يف صعوبة فهم النص اآلخر

كان تعليم مهارة القراءة خاصة للقراءة اجلهرية مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

 الطلبة قادرون على تعلم القراءة دون توجيو ادلعلمباندار المبونج،ىم  ٢احلكومية 

ومهارة القراءة اجلهرية ىي أسهل طريقة، ألن دمارسة القراءة ميكن القيام هبا يف أي 

أثناء عملية التعليم يف الفصل الدراسي. يقها تطبفقط ليس و وقت كانبشكل فردي 

أثناء القراءة بالتعبَت عن أفكارىم وآرائهم من نتيجة النصوص  بلذلك يبدأ الطال

 ادلقروءة.

سيدة بلقيس الالسيد ترمادي، ادلاجستَت و بناء على نتيجة ادلقابلة مع 

الصف يان أن فحصلت منها البفرحياتيٍت كمدرس اللغة العربية لطلبة الصف الثامن، 

. كان عدد ٢والصف االمتياز  ١الثامن يتكون من صفُت مها الصف االمتياز 
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يف يوم . وخلصة درس اللغة العربية طالبا ٣٦ىم  ٢و  ١الطلبة يف الصف االمتياز 

 18اإلثنُت والثالثاء والسبت.

ان يقال لدى الطبة  ادلهارات الالزمة للقراءة اذا كان لو 

 مؤشرامتاوصفهاحمموديونس،وىي

 .روف وخمرجوحلاإزالة صحيحة فىالقراءة،وىي .١

 .،وعدمتكرارالكلماتطالقةال .٢

والس   ول وم   ا أش   بو تعجب،والعلىمستوىالضجيج،وفقالعالماتالسؤال،ظاحلف .٣

 .ذلك

 .بينالسريعةوالبطيئةادلتوسط .٤

 .وىلمجراوإقالب  ،وإدغامطويلةوقصَتة،بين فظان حي .٥

 .وقفهاعالمةقراءةاحلفظ على  .٦

 معناىا وفهماجيدةقراءهت .٧

 19، إخراج الصوت ليس بصوت عال وليس بصوت لُت.ادلتوسط .٨
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١٢ 
 

ك  ان تعل  يم مه  ارة الق  راءة لطلب  ة الص  ف الث  امن يس  َت جي  دا وحص  لت نت  ائج 

الطلب  ة عل  ى معي  ار االكتم  ال األدن حبي  ث ميك  ن الق  ول أن عملي  ة تعل  يم الق  راءة فعال  ة 

 حيصلون النتيجة على مستوى "منخفض".وىي على مستوى "العايل" ولكن بعضهم 

فيم   ا يل   ي ى   و البيان   ات األولي   ة ادل   أخوذة م   ن نت   ائج الطلب   ة يف عملي   ة تعل   يم الق   راءة 

باس   تخدام طريق   ة الق   راءة اجلهري   ة لطلب   ة الص   ف الث   امن مبدرس   ة ادلتوس   طة اإلس   المية 

 باندار المبونج. ٢احلكومية 

 1.1جدول 

 باستخدام طريقة القراءة الجهرية مهارة القراءة العربيةاختبار نتائج 

 البيان النتيجة معيار النتيجة  اسماء الطلبة الرقم
غير   كامل الطالقة التنغيم النطق

 كامل
١ Achmad Noval S.V ٨ ٤ ٣ ٣1    

٢ Adam Muttqien ٨٥ ٤ ٣ ٣    

٣ Ahmad Fairuz Rizky  ٩ ٤ ٤ ٤1    

٤ Alya Rameyza D ٩ ٤ ٤ ٤1    

٥ Andika Pratama ٦٥ ٢ ٢ ٢    

٦ Aniqa Amalia R.W ٨ ٣ ٣ ٤1    

٧ Ayu Safitriyani ٩٥ ٤ ٤ ٤    

٨ Cinda Kamilah  ٨٥ ٤ ٣ ٤    



١٣ 
 

٩ Cinta Marsa R ٩ ٤ ٤ ٤1    

١1 Dias Alfaida ٨٥ ٤ ٣ ٤    

١١ Dwiki Andalas Putra ٩٥ ٤ ٤ ٤    

١٢ Endriano Cetta  ٨ ٤ ٤ ٣1    

١٣ Eva Yunita Sari ٧٥ ٣ ٣ ٣    

١٤ Fatria Irawan ٩٥ ٤ ٤ ٤    

١٥ Firlina Liovita ٨٥ ٣ ٤ ٤    

١٦ Harissa Cassandra ٨ ٤ ٣ ٣1    

١٧ Helanisya Kailah  ٧٥ ٣ ٣ ٣    

١٨ Hendriant Valentino ٧ ٢ ٢ ٣1    

١٩ Janiansyah Rani ٨ ٣ ٤ ٣1    

٢1 Kaela Resyahreina ٩ ٤ ٤ ٤1    

٢١ Mardhatillah R ٩٥ ٤ ٤ ٤    

٢٢ Muhammad Ariel  ٦٥ ٢ ١ ٢    

٢٣ Muhammad Dzaki D ٦٨ ٢ ٢ ٢    

٢٤ Muhammad Ghifar ٩٥ ٤ ٤ ٤    

٢٥ Nadya Farah Nisrina ٦٥ ١ ٢ ٢    

٢٦ Nzuwa Udtha Nilsti ٩٥ ٤ ٤ ٤    

٢٧ Nazwa Salsabila H.  ٩ ٤ ٤ ٤1    

٢٨ Raihan Al Hamami ٩٥ ٤ ٤ ٤    

٢٩ Ramadhina Indah A.  ٨ ٣ ٣ ٤1    

٣1 Shifa Mutiara A.  ٩ ٤ ٤ ٤1    

٣١ Siti Nurhaliza C.S ٨٥ ٣ ٣ ٤    
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٣٢ Syifa Mutiara Mahvi ٩٥ ٤ ٤ ٤    

٣٣ Syifa Zakiyyah ٦٥ ١ ٢ ٢    

٣٤ Talitha Syahla ٩ ٤ ٤ ٤1    

٣٥ Tarangga Daffa E. ٧٥ ٣ ٣ ٣    

٣٦ Zaskia Nur R.  ٦٥ ٢ ١ ٢    

 389.2 المجموع 

 8.،3. مجموع المعدل 

 87 معيار االكتمال األدنى 

باندار المبونج  ٢مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  ٢ادلصدر : نتائج االختبار آلخر السنة لطلبة الصف الثامن/
 ٢1١٨/٢1١٩للعام الدراسي 

 معيار النتيجة :

 : جيد جدا ١11-٨١

 : جيد ٨1-٦١

 : مقبول ٦1 -٤١

 ناقص:  ٤1  ≥

A   :جيد جدا( ٤( 

B  : جيد( ٣(  

C  : مقبول( ٢( 

D  : ناقص( ١( 
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 نتائج على انطالقا من النتيجة يف بداية ادلالحظة، فحصلت الباحثة

طالبا ىم حيصلون على النتيجة األعلى وأما  ٢٩وىي أن  مهارة القراءةخمتلفةلدرس 

القراءة العربية لطلبة ولقياس مهارة حيصلون على النتيجة األدن. فهم طالب  ٧

باندار المبونج من خالل  ٢مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  ٢الصف الثامن/

 تقدمي ادلادة العربية وفيها شكل من أشكال احلركة.

لذلك وجدت الباحثة بعض ادلشكالت مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

اصة دلهارة القراءة وىي باندار المبونج منها أن تعليم اللغة العربية خ ٢احلكومية 

يف تعليم مهارة  وبالتايل فإن النتائج اليت حصلت عليها الطلبة  جيد.على مستوى 

وىناك بعض الطلبة حيصلون النتيجة  ."النتيجة األعلى"ىي على مستوى القراءة 

على مستوى "منخفض"، ويتوقع ىذا احلال ألن ىذه مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

 على إذماز الطلبة.( واليت تؤثر terakreditasi Aىي مدرسة جيدة ) ٢احلكومية 

وأحد الطرق ادلستخدمة لًتقية نتائج تعلم اللغة العربية ىي باستخدام طريقة القراءة 

 هرية.اجل

ويف ىذا البحث، تقوم الباحثة بوصف مهارة القراءة العربية باستخدام القراءة 

اخلطوات للحصول على البيانات أو  بعض اجلهرية. وإلجراء حبثها تستخدم

االختبار يف شكل النصوص ادلعلومات ادلوجودة يف ميدان البحث من خالل تقدمي 
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مبدرسة ادلتوسطة  ٢الثامن/ العربية ذلا شكل من أشكال احلركة لطلبة الصف

باندار المبونج، وأما اخلطوة التالية فهي ادلالحظة، وادلقابلة،  ٢اإلسالمية احلكومية 

إلجراء للحصول على البيانات ووصفها وصفا دقيقا. لذلك ترغب الباحثة والوثائق 

"تحليل مهارة القراءة العربية لطلبة الصف الثامن بمدرسة حبثها بادلوضوع 

 .باندار المبونج" ٢المتوسطة اإلسالمية الحكومية 

 د. تركيز البحث

باستخدام  مهارة القراءة العربية ويف ىذا البحث، تركز الباحثة على حبثها يف 

باندار  ٢لطلبة الصف الثامن مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية القراءة اجلهرية 

 طالبا. ٣٦بعدد ىم  المبونج

 ه. مشكالت البحث

 ، فمشكالت ىذا  البحث ىي على النحو التايل:نطالقا من خلفية البحثا

مهارة القراءة العربية لطلبة الصف الثامن مبدرسة ما ىو حمتوى حتليل  .١

 ؟باندار المبونج ٢ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

مهارة القراءة العربية لطلبة الصف الثامن مبدرسة ادلتوسطة كيف ترقية حمتوى  .٢

 ؟باندار المبونج ٢احلكومية اإلسالمية 
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مهارة القراءة العربية لطلبة الصف الثامن مبدرسة ادلتوسطة كيف تطبيق حتليل  .٣

 ؟باندار المبونج ٢اإلسالمية احلكومية 

 البحث أهدافو. 

ىي   ىدفمنهذاالبحثاألأنبناء على مشكالت البحث ادلذكورة أعاله، 

 كالتايل :

العربيةلطلبة الصف الثامن مبدرسة مهارة القراءة دلعرفة حمتوى حتليل  .١

 .باندار المبونج ٢ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

مهارة القراءة العربية لطلبة الصف الثامن مبدرسة دلعرفة ترقية حمتوى حتليل  .٢

 .باندار المبونج ٢ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

درسة مهارة القراءة العربية لطلبة الصف الثامن مبدلعرفة تطبيق حتليل  .٣

 .باندار المبونج ٢ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 ز.منافع البحث

لعلوم عن مهارة ر اتطويلالبحث  ىذا من ادلتوقع أن تكون نتائج ادلنفعة النظرية، .١

 القراءة العربية لًتقية نتائج تعليم اللغة العربية.
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ادلنفعة التطبيقية، من ادلتوقع أن تكون نتائج ىذا البحث كمادة التقييم لتحسُت  .٢

يف تقدمي ادلواد وتسهيل ادلدرس أنشطة التعليم والتعلم يف الفصل الدراسي، 

 التعليمية وحتسُت نتائج التعلم لدى الطلبة.
 



 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 اإلطار النظري . أ

 تعريف محتوى تحليل مهارة القراءة العربية  .1

التحليل يف كتاب سوغيونو وىو عمل شاق حيتاج القوة اإلبداعية والقدرة  أن

يبحث كل لذلك ال توجد طريقة معينة إلجراء التحليل، على الفكرية العالية. 

ومعٌت التحليل وفقا لقاموس اإلندونيسي الكبَت، 1الباحث طريقة مناسبة بصفة حبثو. 

وقد مت ىذا  2ىو الدراسة عن األحداث )اإلنشاء والعمل( دلعرفة الظروف احلقيقية.

. ويف إجراء التحليل حيتاج التحليل للحصول على البيانات احلقيقية تفصيليا سبا

مهارة القراءة  بتحليل الباحثةتقوم الطريقة دلساعدة عملية البحث. ويف ىذا البحث 

باستخدام القراءة اجلهرية يف درس اللغة العربية للحصول على نتائج ادليدانية الدقيقية 

 اعتمادا على النظريات يف الدرسات السابقة.

عرفت دبعٌت اخلطوة أو الطريقة. و  Metodosأن الطريقة من كلمة يونانية 

والسَتة، وادلذىب، واحلال،  ،اه، واإلذببأهنا ادلنهج وادلسلك، والنظاملطريقة لغة ا

                                                             
1
Sugiyono. Op. Cit,,h. 334. 

2
 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Op. Cit. h. 58. 
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أما تعريف الطريقة إصطالحا فهو أسلوب التعليم يف  3والعماد، والرجال األشراف.

تقدًن ادلواد الدراسية أثناء عملية التعليم، وىذا ادلعٌت يتماشى مع التعريفات الواردة 

لتسهيل إجراء األنشطة لتحقيق  منهجيةيف ادلعجم اإلندوميسي الكبَت وىي طريقة 

4األىداف ادلقررة.
 

ىناك بعض الطرق ادلستخدمة إلجراء عملية أنشطة القراءة العربية. والقراءة 

ليست دبجرد حفظ الكلمات أو اجلمل ادلوجودة يف نص القراءة، ومن أىم األشياء 

 5ل جيد.يف القراءة ىي قدرة الطالب على التقاط الرسالة أو الفكرة الرئيسية بشك

: طرقتعليم اللغة العربية وىيىناك العوامل اليت جيب االىتمام ّٔا ادلدرس يف اختيار 

أ( األىداف احملصولة، ب( أحوال الطالب، ج( ادلواد التعليمية، د( حالة التعلم 

والتعليم، ه( التسهيالت الكافية، و( ادلعلم، ز( مزايا وعيوب من طرق تعليم اللغة 

 6العربية.

                                                             
3
A. Munawir, Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap, (Yogyakarta: Pustaka 

Progresif, cetakan  ke-1 1984), h. 910. 
4
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1990, cetakan  ke- 14), h. 58. 
5
Erlina, “Portofolio sebagai Teknik Alternatif dalam Pembelajaran Qira’ah” Jurnal Al-

Bayan Pendidikan Bahasa Arab, Vol. IV edisi II (Juli s.d Desember 2012), h. 49. 
6
Abdurochman, Op.Cit, h. 90. 
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ب على ادلعلم اىتمام بالطريقة ادلستخدمة يف عملية أنشطة التعليم فلذلك جي

فيقوم ادلعلم بإعداد زبطيط تنفيذ با، قبل أن تبدأ الدراسة التعليم صع صبححىت ال ي

 وتنظيم حالة الفصل حىت يدرس الطالب ّٔدوء وفهم ادلواد ادلقدمة. (RPPالتعليم )

 الطرق المستخدمة في مهارة القراءة العربية .2

 القراءة الجهرية . أ

 Pembelajaran Qiro’ah Inovatifكما رأي أيرلينا يف كتأّا دبوضوع 

ف وطريقة األداء وىي القراءة اجلهرية، امن حيث األىد تتنوع وتتعدد القراءة

وقال أضبد فؤاد أفندي أن  7والقراءة الصامتة، والقراءة ادلكثفة، والقراءة ادلوسعة.

 8اءة التقنية. تسمى بالقر القراءة اجلهرية 

انطالقا من النظريات السابقة، فيمكن االستنباط أن للقراءة مزايا وعيوب 

، القراءة اجلهرية ذلا مًتابطة بعضهما البعض. وسوى ذلك

ونظر تعليم القراءة من ناحية القواعد لتحقيق صوتسواءمنحيثمخرجها الدقة

 النتيجة األعلى.

                                                             
7
Erlina, Buku Dasar: Pembelajaran Qira’ah Inovatif.  (2014), h, 14. 

8
Ahmad Fuad Effendy, Op. Cit,h. 169. 
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عند بشري مصطفى وضبيد أن القراءة اجلهرية مهمة يف مرحلة ادلبتدئُت، 

ألن ىذا نوع القراءة إتاحة الفرصة للتدريب على النطق الصحيح عن طريق 

 9صيغة الكتابة.مطابقة األصوات مع 

أن القراءة اجلهرية عند عبد الوىاب الرشيدي وشللوءة النعمة وىي القراءة 

 10الكالم: اللسان، الشفاه، واحللق إلخراج صوتو. بالتأكيد على نشاط أعضاء

يف ىذه أنشطة القراءة اجلهرية، واليت تؤكد أوال أن بينما رأي سيف ادلصطفى

وغَتىا،  من صفتها وعلىدقةصوت اللغة العربيةسواءمنحيثادلخرج أياحلفظى

 ،الطالقةليسالتوقيفوالتكرار، و اإليقاع الصحيحوالتعبَتالذييصفشعور الكاتبو 

 11.واىتمامعلى دفععالماتالًتقيم

من التعريفات السابقة، نستنبط أن القراءة اجلهرية ىي تؤكد على القراءة 

سلارج احلروف ادلوجودة يف القراءة. كما حدثت يف بصوت عال وواضح ولتدريب 

نظرية عبد الوىاب وىذا الواقع وفقال  U/2يف طلبة الصف الثامن ميدان البحث 

من خالل التأكيد ادلدرسة باستخدام طريقة القراءة اجلهرية  أن القراءة يف تلك

                                                             
9
Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang: UIN-MALIKI PRESS Anggota IKAPI, cetakan ke-I, 2008), h. 100. 
10

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

Bahasa Arab, (Malang: UIN-MALIKI PRESS Anggota IKAPI, cetakan ke- II, 2012), h. 95. 
11

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

PRESS Anggota IKAPI, 2011) h. 170. 
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ويسمع السامع  على نشاط جهاز النطق: اللسان، الشفاه، واحللق إلخراج صوتو

 جيدا ويسهل فهمها. 

راءة جبانب أمهيتها ذلا أىداف متعددة، واحدة منها القراءة وإن الق

بصوت عال بتالوة أو وىي نوع من القراءة اليت يعرب عنها الطالب  12اجلهرية.

لكل نوع من أنواع القراءة  .اىتماما كامال ويهتمهاحىت يسمع الطالب اآلخرون 

 كانت للقراءة اجلهرية أىداف خاصة وىي :بصوت عال وىو القراءة اجلهرية.  

إىل أن تكون وسيلة لتشجيع الطالب على حب القراءة، وباإلضافة  ( أ

 الشعور بقيمة األدب واجلوانب ادلتعلقة باجلمال.

أن تكون وسيلة لتحسُت الكالم وتصحيح القراءة والتعبَت عن شيئ   ( ب

 جيد والقادر على التعبَت عن احلروف.

الطالب يف النطق أو الكالم   أو ضعف ج( أن تكون وسيلة دلعرفة عيوب

 كذلك لتقدًن احللول يف الوضع الصحيح.

وسيلة دلعرفة أخطاء الطالب وىي كمعايَت النجاح يف أنشطة د( أن تكون 

 التعليم حنو ادلواد ادلقدمة.

                                                             
 

12
Zulhannan, Op. Cit, h.99.  
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ه( أن تكون وسيلة لتفريح القارئ وادلستمع، حبيث ميكن لكل منهما 

 استيعاب القراءة، إذا كان النص مثَت لالىتمام

 قيمةأىداف القراءة السابقة، فكان الطالب قادرين على تقدًن ال بناء على

التقدير من خالل القراءة اجلهرية، وال ذبد األخطاء يف نطق القراءة بعد تعلم و أ

وىي قدرة الطالب  ،ألن فيها معيار الكفاءة يف اختبار القراءة احلروف اذلجائية.

رموز على فهم الرسالة ادلكتوبة فهما صحيحا وسريعا ودقيقا. ىذه الكتابة ىي 

غبات الكاتب. من خالل القراءة يعرف صوت اللغة العربية واليت ربتوي على ر 

 13الطالب احلروف والقواعد وادلفردات من النص ادلقروء.

بأنفسهم، وىي كوسيلة لتعلم مهارة القراءة اجلهرية ميكن أن يتعلم الطالب 

قبل أن  يف القراءة والكتابة. دلهمةالقراءة الكلية. والقراءة اجلهرية ىي اخلطوة األوىل وا

فيجب عليهم يعرفون العالقة بُت الرموز الصوتية يتخذ الطالب ىاتُت خطوتُت، 

كل الطالب القادر والرموز ادلكتوبة يف دراسة النحوية والصرفية. ومن ادلعروف أن  

ت عال و على إتقان القراءة الشفوية بلغتو األم، فيساعد ىذا احلال على القراءة بص

 14بلغة ثانية.

                                                             
13

Imam Asrori, Muhammad Thohir,Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (MISYنKAT, 

cetakan ke-3, 2012),h. 131. 
 252ص.  2541 ادلملكة العربية وزارة العايل جامعة أم القرى. .زلمود كامل النقد، تعليم اللغة العرلية للناطقُت بلغات أخرى، 22
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 Pengajaranيف كتأّا بادلوضوع  ما نقلت عنها فريد رحيمك  Gruberرأي 

Membaca Di Sekolah Dasar  أن القراءة اجلهرية لديها فوائد وأمهية لألطفال، وىي

 على األمور اآلتية :
1) Memberikan contoh kepada siswa proses membaca secara positif. 

Artinya siswa dituntut untuk membaca dan menirukan pelafalan 

suatu kata yang disajikan dalam bentuk teks. 

2) Mengekspos sisiwa untuk memperkaya kosakata. Yaitu setiap 

siswa minimal harus menguasai mufrodat yang diberikan oleh guru 

setiap kali pertemuan, selain memudahkan dalam membaca dan 

mengetahui makna nya pula. 

3) Memberi siswa informasi baru.  

4) Mengenalkan kepada siswa dari aliran sastra yang berbeda-beda. 

Misalnya dari buku yang pernah dibaca oleh guru lalu diterapkan 

ke siswa supaya sisiwa mendapatkan ilmu baru. 

5) Memberi siswa kesempatan menyimak dan menggunakan daya 

imajinasinya. Hal ini siswa harus menyimak semampu mungkin 

agar tingkat keberhasilan menyimak sesuai apa yang siswa dengar 

tercapai.
15

 

 

 Strategi Pembelajaran Bahasaويف كتاب زلمد علي اخلويل بادلوضوع 

Arab ة نظريات وعدة أساليب لكل منها مزايا لقد ظهرت يف رلال تعليم القراءة عد

 :وعيوب على حد سواء، ومن ىذه األساليب ما يلي

 رفيةطريقة احلال (2

يبدأ ادلعلم ىنا بتعبيم حروف اذلجائية واحدا بعد األخر. فيتعلم 

ادلتعلم ألف، الباء، التاء، إىل آخره. وىنا من ينتقد ىذه الطريقة ألهنا تسبب 

                                                             
15

Farida Rahim, Pengajaran Membaca Di Sekolah Dasar, (Jakarta: cetakan  ke-3, 2008), 

h.125. 



02 
 

ألنو قد مييل إىل القراءة حرفا حرفا بدال من اإلدراك بطء القراءة لدى ادلتعلم 

 الكلي للكلمة.

 طريقة الصوتيةال (0

تشبو الطريقة الصوتية الطريقة احلرفية  من حيث االنتقال من احلروف 

إىل الكلمات.ولكنها زبتلف عنها من حيث طريقة تعليم  إىل ادلقاطع

احلروف. فاحلرف يف الطريقة احلرفية يعطي امسا، فاحلرف ص مثال يعلمو 

 على أنو صاد.ولكن يف الطريقة الصوتية، احلرف ص يعلم على أنو ص.

دبوجب الطريقة الصوتية، تعلم احلروف مفتوحة أوال، مثل ب، ت، 

ومكسورة، وساكنة. وبالتايل تعلم قراءة قراءة ز، س. مث تعلم مضمومة، 

. مث تعلم قراءة احلروف وىي منونة بالفتح مث منونة بالضم ومنونة بالكسر

احلروف وىي مشددة بالفتح والضم والكسر. واألخَت مشددة مع تنوين 

 الفتح والضم والكسر.

َب، وىذا يعٍت أن حرفا مثل ب يتخذ يف العربية احلركات التالية : 

، ب  بُ  ، بِّا، بّّ ، بّْ ، بُّ . أن كل حرف لو ، ِب، ْب، بًا، ٌب، ٍب، بَّ

ثالث عشرة حركة.  وكما نعرف أن العربية ذات شبانية وعشرين حرفا، فإذا 
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ضربنا شبانية وعشرين يف ثالث عشرة، كان الناتج ثالث مئة وأربعة وستُت 

ولكن عيبها أهنا وميزة ىذه الطريقة أهنا تدعو احلرف بصوه، ال بامسو. صوتا.

 قد تعيق سرعة القراءة لدى الطالب ألنو قد يتعود التهجيئة.

 الطريقة ادلقطعية (2

يتعلم الطالب ادلقاطع أوال، مث يتعلم الكلمات ادلؤلفة من مقاطع. 

، ا، و، يولتعليم ادلقاطع البد من تعليم حروف ادلد أوال. فيتعلم الطالب 

. وكلمات مكونة من مقاطع ِسي،رَا، ُرو، رِيَسا، ُسو، مث يتعلم مقاطع مثل 

 .رَاَسا، َرِسي، َسارا، ِسَِتي، َسارَا، ِسَتَا، ُسورِيتعلمها مثل 

وقد تكون الطريقة ادلقطعية أفضا من الطريقة احلرفية، والطريقة 

الصوتية، ألهنا تبدأ بوحدات أكرب م احلرف الواحد أو الصوت الواحد. 

الطرق اجلزئية أو الطرق الًتكيبية، ألهنا تبدأ  وتدعى ىذه الطرق الثالثة ىي

باجلزء مث تنتقل إىل الكل. وىناك طرق معاكسة للطرق اجلزئية أو الًتكيبية يف 

االذباه، وتدعى ىذه الطرق ادلعاكسة الطرق الكلية أو الطرق التحليلية، ألهنا 

يقة تبدأ بالكل مث تنتقل إىل اجلزء. ومن الطرق الكلية طريقة الكلمة وطر 

 اجلملة.
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 طريقة الكلمة (2

طريقة الكلمة إحدى الطرق الكلية، ألن ادلتعلم يتعلم الكلمة أوال 

تكونت منها الكلمة. وىي معاكسة سباماللطريقة احلرفية  مث يتعلم احلروف اليت

والطريقة الصوتية اللتُت تعلمان احلرف أو الصوت أوال مث تنتقالن إىل تعليم 

 الكلمة.

الكلمة، يقوم ادلعلم بعرض الكلمة مقرونة بالصورة ويف تنفيذ طريقة 

ادلناسبة. وينطق ادلعلم الكلمة عدة مرات، ويكرر الطالب من بعده مث 

يعرض الكلمة من غَت صورة ليطلب من طالبو التعرف عليها أو قرائتها. 

وبعد أن يستطيع الطالب قراءة الكلمة يبدأ ادلعبم بتحليلها إىل احلروف اليت 

 ا.تتكون منه

( تساير ىذه الطريقة األساس الفسي 2ولطريقة الكلمة مزايا منها: 

تعود ىذه الطريقة الطالب على ( 0لإلدراك البصري، إذا تبدأ بالكل أوال، 

( 2سرعة القراءة ألنو يدرك الكلمة كوحدة واحدة وال يقرؤىا حرفا حرفا، 

يت تبدأ يبدأ الطالب بقراءة وحدات ذات معٌت، خبالف الطرق اجلزيئة ال

 بتعليم وحدات ال معٌت ذلا مثل احلروف واألصوات وادلقاطع.
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 طريقة اجلملة (1

يتم تعليم القراءة بطريقة اجلملة بأن يعرض ادلعلم صبلة قصَتة على 

مث ينطق ادلعلم اجلملة وسرددىا الطالب من بعده عدة  الطاقة أو السبورة.

مقارنة بُت مرات.مثال ذلك : ذىب الولد، ذىب الولد مسرعا. ذبري 

 ات ادلشًتكة والكلمة غَت ادلشًتكة. اجلملتُت للتعرف على الكلم

 الطريقة  اجلمعية (2

يرى مؤيدو الطريقة اجلمعية أن لكل طريقة مزاياىا وعيؤّا. ومادام 

األمر كذلك، فإن األصوب االستفادة من صبيع الطرق وعدم التمسك 

إن للطريقة احلرفية مزاياىا  قاب. فكما ذكرنا سابطريقة واحدة دون سواىا

وعؤّا، ويتطبق الوضع ذاتو على كل من الطريقة الصوتية والطريقة ادلقطعية 

 16وطريقة الكلمة وطريقة اجلملة.

كانت مهارة القراءة لطلبة الصف الثامن ىي مهارة القراءة اجلهرية من 

خالل تقدًن ادلواد العربية من غَت حركة حبيث ال يشعر الطالب بالصعوبة يف 

قرائتها، ولكن زبتلف عنها ذكاء الطالب. وىذه احلالة فيمكن نظرىا من نتائج 

من ناحية رة القراءة التعلم، بوجود تلك األحداث فتقوم الباحثة بتحليل مها
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 Muhammad Ali Al-Khuli, Op. Cit, h.108-111. 
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ادلؤثرة على لطالب، وادلعلم، والتسهيالت، والوسائل التالية: ا بعض العوامل

 عملية تعليم اللغة العربية.

 القراءة الصامتة . ب

القراءة الصامتة إحدى زلددات لنجاح الطالب يف إتقان الفهم، 

القراءة الصامتة ىي القراءة اليت ال تؤكد  17وادلفاىيم، والبيان والقصص األدبية.

ويف  لحصول على اآلراء والعبارات من القراءة.لالشفاه أو اللسان، وىي هتدف 

أنشطة القراءة الصامتة ربتاج حالة الفصل ادلواتية حىت يركز الطالب على القراءة. 

 ىناك األشياء اليت جيب ذبنبها يف القراءة، وىي :
1. Vokalisai, baik hanya menggerakkan bibir sekalipun, supaya pada 

keadaan membaca tetap berkonsentrasi. 

2. Pengulangan membaca, yaitu mengulangi gerak mata kepada 

kalimat sebelumnya yang sudah dibaca, hal itu dapat menyebab 

kan pemahaman bacaan selanjutnya terganggu. 

3. Menggunakan telunjuk /penunjuk atau gerakan kepala.
18

 

 

 ج. القراءة السريعة

ويف ىذه القراءة  السريعة ال يطلب من الطالب فهم مضمون النص. يرى 

اخلرباء على أن القراءة السريعة ال تقتصر األوقات فحسب، ولكنها تضيف ادلعرفة 

. حيتاج كل ادلوسعةوادلعلومات من القارئ. ىذه القراءة  السريعة تسمى بالقراءة 
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Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (PT: REMAJA 

ROSDAKARYA, cetakan  ke-3April 2013), h. 150. 
18

Ahmad Fuad Effendy, Op, Cit, h. 170. 
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ولكنها ال ميكن قراءة كل النص من خالل القراءة إنسان إىل القراءة الواسعة، 

 19السريعة.

 د. القراءة االستمتاعية

وع ىذه القراءة يتعلق بالقراءة السريعة، وىي القراءة اليت مل هتدف إىل إثراء ن

فهم  ىلالقرائية، وال إ وادلعينة من النصوصادلفردات وال إىل تعليم الًتاكيب اجلديدة 

سبت القراءة السريعة  النصوص بالتفاصيل، وإمنا ىي لتنمية رغبة الدارس على القراء.

أو القراءة االستمتاعية خارج الصف الدراسي عن طريق تقدًن الواجبات لقراءة 

 20تقارير مكتوبة وفقا لنتائج الكتاب الذي قرأوه.الطالب يقدم و النصوص ادلعينة 

 التحليلية ه. القراءة

القراءة التحليلية ىي القراءة يف البحث عن فهم النص ادلقروء، واليت هتدف 

إىل تدريب الدارس على أن يتقن يف حبث ادلعلومات من ادلصادر ادلكتوبة وعلى أن 

يبحث عن التفصيالت واألفكار الثانوية اليت تدعم األفكار الرئيسية، وعلى أن 

واألحوال ا ميكن بو معرفة العالقة بُت األشياء يتفكر يف األشياء تفكَتا منطقي

 21والتلخيص من النصوص ادلقروءة.
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 Ahmad Fuad Effendy,Op.  Cit, h. 170-171. 
20

 Ahmad Fuad Effendy,Op.  Cit, hlm. 171. 
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 Ahmad Fuad Effendy, Op. Cit, hlm. 172. 
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ولتحقيق تعليم اللغة العربية لطلبة الصف الثامن دبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

، ىناك الطريقة ادلستخدمة يف تعليم القراءة ىي طريقة باندار المبونج 0احلكومية 

 Membaca Sebagai Suatuتاريغان يف كتاب "ىنري غنتور القراءة اجلهرية. 

Keterampilan Berbahasa  ،عن أمهية القراءة تقسم إىل ثالثة اجلوانب. فاألوىل "

يتمكن األفراد من إمناء  ىتحآّتمع كل القراءة ىي أداة االتصال اليت حيتاجها  

غالبا ما ، الثانية، مواد القراءة ادلنتجة يف كل فًتة من الزمان االتصال اجليد.

قدمت القراءة النتائج الثالثة، التأثَت يف البيئة. يوجد حيث ماعية تيتأثرباخللفية االج

 ادلختلفة منذ فًتة طويلة.

 الخطوات المستخدمة في مهارة القراءة العربية .3

 خطوات تعليم القراءة العربية . أ

حبيث  قام الطالب بأنشطة القراءة الكتساب الفهم، واآلراء وادلعلومات

وسبت ىذه القراءة من خالل الطرق  يكون لو معرفة واسعة من نتائج القراءة.

مثل القراءة اجلهرية، القراءة الصامتة، القراءة السريعة، القراءة التحليلية ادلختلفة 

 أما اخلطوات لتعليم القراءة اجلهرية وىي ما يلي: وما أشبو ذلك.

للقراءة اجلهرية ميكن ان حيتذى  أن يقدمادلعلم يف البداية منوذجًا صحيحاً  (2

 صباعة.بو، كأن يقراء نصاً أو زلادثة ويتابع الطالب قراءتو 
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ان يكون النص ادلقدم قصَتًا وسهاًل ومفهومًا حبيث تًتكز القراءة على  (0

 .النطق

على مساع نصوص مسجلة على  طالبزبصيص وقت كاف يدرب فيو ال (2

شرائط، متابعُت ىذه النصوص يف مصادرىا، مث يطالبون بقراءة النص 

 .قراءة جهرية

ة اجلماعية )كورس( والقراءة الفردية ويف ءعلى القرا طالبتدريب ال (2

 أعلى ادلعلم أن يكون حريصاً على توجيو الدارس ألن يقر  ،القراءة الفردية

 .اليتوقف مرات عديدة يف السطربسرعة فال بنطق كلمةكلمة، و 

. بناء على يف الصوت أو النطقاألخطاء أن يكون ادلعلم يقظًا اللتقاط  (1

أن يبحث عن اسبأّا ويضع برمنجًا لعالجها، كأن ىذه ادلالحظات 

 22.يدرّٔم على النطق الصحيح لبعض األصوات

 مراحل تعليم مهارة القراءة العرية .4

يدرب الطالب أن W.Riversادلصمم كما قالتاج القراءة إىل نظام التعليم رب

مرحلة القراءة إىل ستة  Riversيقسم  على القراءة يف كل مرحلة من مراحل القراءة.

، بينما جرتنر يقسم ذلك إىل ثالثة مراحل مع اختالف عددىا. وقد سبق مراحل
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 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Op. Cit, h. 101. 
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يتحدثون عن مرحلة واحدة إىل ادلرحلة اآلخرى. وسنبحث ىنا عن مراحل تعليم 

 كما ذكره يف السابق.ءة  القرا

 ادلرحلة األوىل . أ

ادلرحلة األوىل ىي مهارات التعرف لتنمية القراءة اجلهرية. وتعتمد 

يف مستوى االستماع  اىذه ادلرحلة على ادلواد اليت كتبها الطالب سابق

أن طريقة السمعية الشفوية تبدأ  Grittnerو  W.Riversلذلك يرى  والكالم.

من حفظ اجلملة األساسية يف احلوارات. وىذا أن يبدأ بادلفردات احملدودة 

وىناك بعض  ربت افًتاض كل األصوات والصرفية والقواعد يف شلارسة القراءة.

 ادلبادئ التوجيهية يف ىذه ادلرحلة وىي :
1) Pada tahap ini, kami harus menyajikan huruf Arab dan 

mengulanginya sampai mereka benar-benar terbiasa bagi 

peserta didik diakhir tahap. 

2) Huruf yang tidak familiar dan sulit mungkin bisa ditunda 

sampai periode dimana siswa bisa mengetahui kalimatnya dan 

menganalisis sisi bentuk huruf dan bunyinya. Disini huruf 

abstrak dapat dipersentaskan untuk orang dewasa. Sedangkan 

untuk pemula mereka secara bertahap perlahan-lahan dengan 

pertumbuhan mereka dalam pembelajaran bahasa. 

3) Perlu diperhatikan secara garis besar untuk pelatihan harus 

diberikan pada praktik pengupasan karakter huruf dan 

pelatihan dalam bentuknya dalam kata pertama, tengah, dan 

akhir, suara mereka terbuka dan suku katanya patah dan 

semakin kencang. Sehingga terdengar jelas makhraj al-huruf 

yang keluar dari ucapannya.
23
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 Acep Hermawan, Op. Cit, h. 145. 
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أصوات اللغة العربية والرموز  أن نعرف ىي يف ىذه ادلرحلةومن أىم األشياء 

وجيب أن تكون القراءة قراءة خفيفة حىت  ادلكتوبة الواضحة يف أذىان الطالب.

 يفهم بينهما القارئ والسامع.

 تعليم مهارة القراءة العربية اليبأس .5

 تعليم مهارة القراءة كما يلي :أساليب 

 األسلوب الًتكييب . أ

مث التدرج إىل الكلمات وإىل اجلمل.   وعمادىا البدء بتعليم احلروف،

 ىذا األسلوب يسمى باألسلوب اجلزئي، ألنو يبدأ من جزء صغَت إىل الكل.

 األسلوب التحليلي  . ب

ىذا األسلوب ىو األسلوب الكلي والذي يبدأ من الكلي إىل اجلزئي. 

 24مث احلروف.أوال يف شكل الكلمة، فإن تبدأ الكلمة  إذا كانت ادلادة

 Teknik Pembelajaran Bahasaلقد شرح يف كتاب ذو احلنان بادلوضوع 

Arab Interaktif  أنو يف مهارة القراءة جيب أن يعرف الطالب بعض خطوات ،

 وىي على النحو التايل:أو أساليب التعليم. أساليب تعليم مهارة القراءة اجلهرية 
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تماع يقرأ ادلدرس صبيع النص كمثال للطالب، ويطلب منهم باس . أ

 جيدا حىت قدرون على تقليد القراءة بالكمال.

يوزع ادلدرس نص القراءة واليت تتكون من عدة أجزاء، مث يطلب من  . ب

الطالب لقراءة اجلزء األول من النص، والطالب اآلخرون يقرؤون 

 اجلزء الثاين إىل آخره.

ويطلب ادلدرس من الطالب للقيام بتصحيح األخطاء يف القراءة.  . ج

تصحيح القراءة بعد القراءة الكاملة من صبلة واحدة، وال وعملية 

 25تقطع يف أثناء القراءة وليس بعد االنتهاء من صبيع القراءة.

 مستوى مهارات القراءة العربية  .6

 مهارات القراءة العربية . أ

مهارة القراءة ىي قدرة الطالب على القراءة بالتنغيم، والتوقيف، 

والقدرة على استخدام تقنيات القراءة ب الفهم الًتكيز على جوان جيبو والطالقة. 

كانت لعملية   26لغرض اكتساب ادلعرفة واحلصول على مواد القراءة ادلختلفة.
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 Zulhannan, Op. Cit, h. 100-102.  
26

 Ismail Muhamad, Wan Maizatul Akmar Wan Ahmad, Azman Che Mat,. “ Sikap dan 

Realiti Penguasaan Kemahiran Bahasa Arab Pelajar Program j-QAF”. Journal of Language 

Studies, Vol. 13 No.2 (Mei 2013), h. 84.
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أن نعرف معاين ميكن القراءة تأثَت كبَت على فهم الطالب. ومن خالل القراءة 

 ادلفردات اجلديدة ادلوجودة يف نص القراءة.

دبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  مهارة القراءة لطلبة الصف الثامن تعليم كان

. وىذه احلالة ربقق بوجود نتائج الطلبة يف يسَت جيداباندار المبونج  0احلكومية 

، 41، 42، 31 بداية ادلالحظة، حيث أن الطلبة حيصلون على النتيجة األعلى

اليت تؤثر على  . وىناك بعض العوامل21 لنتيجة األدىن.  والطلبة با222و 

ىي نتائج التعلم لدى الطلبة، منها: عدم الدوافع، وذكاء الطالب، والوسائل أو 

 من عوامل ادلدرس أو العوامل األخرى.

 مهارة اإلستماع . ب

إلستماع عند أسيف ىَتماوان ىي قدرة اإلنسان يف فهم اأن مهارة 

اإلستماع ىو  . ميكن القول أن الطالب ادلاىر يفالكلمة أو اجلملة من ادلتكلم

من حيث  عناصر اآلخرىمع التفريق أصوات الكلمة الطالب القادر على 

 27.من خالل الناطق األصلي أو ادلسجلةةو الصحيح هارجسل

 

 

                                                             
27

Acep Hermawan, Op.  Cit, h. 130. 
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 ج. مهارة الكالم

عند ذو احلنان أن الطالب ادلاىر يف الكالم ىو الطالب القادر على نطق 

خرجت األصوات من سلارج احلروف  نطقا سليما وصحيحا. أصوات العربية

، ميكن ربقيق ىذه مهارة الكالم من خالل بعض نيو اليت قد إتفقو اللغو 

 28ادلمارسات أو التدريبات.

 د. مهارة القراءة

مهارة القراءة عند أضبد فؤاد أفندي وىي قدرة الطالب على فهم مضمون 

األساليب . ولتحقيق ىذه األىداف، جيب تطبيقها العديد من القراءة

 29واالسًتاتيجيات لتدريب وتعويد الطالب على فهم نص القراءة.

 ه. مهارة الكتابة

أعلى ادلهارة من رأي بشري مصطفى وعبد احلميد أن مهارة الكتابة ىي 

وسيلة االتصالية بُت شخص واحد الأربع ادلهارات اللغوية. والكتابة إحدى من 

 الطالب ادلاىر يف الكتابة، إذا : مع األخرين.

 لو قدرة على الكتابة بكتابة صحيحة (2

 ربسُت اخلط (0
                                                             

28
Zulhannan, Op.Cit.h. 191. 

29
Ahmad Fuad Effendy, Op. Cit. .h. 169. 
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 30لو قدرة على تعبيَت األفكار بالصرحية والدقيقة. (2

قادرة من البيان السابق، نعرف أن القراءة العربية مهمة عند الطالب ألهنا 

الب باستخدام واكتشاف اخلربات اجلديدة وتدريب على قراءة الطادلعرفة على ترقية 

 عالمة الًتقيم الصحيحة.

 مؤشرات تعليم مهارة القراءة .7

 ىناك مؤشرات تعليم مهارة القراءة عند زلمود يونس، وىي :

 .روف وسلرجوحلاخراجإصحيحة فىالقراءة،وىي .2

 .،وعدمتكرارالكلماتالطالقة .0

والسوووول وموووا أشوووبو تعجب،وال،وفقالعالماتالسؤال،الضجيجعلىمستوىظاحلف .2

 .ذلك

 .السريعةوالبطيئةالقراءة بُتادلتوسط .2

 .وىلمجراوإقالب  ،وإدغامطويلةوقصَتة،ن حيفظ بينأ .1

 .وقفهاعالمةقراءةاحلفظ على  .2

 معناىا وفهماجيدةقراءهت .3

 31.ادلتوسط، إخراج الصوت ليس بصوت عال وليس بصوت لُت .4

                                                             
30

Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Op. Cit.  h. 104. 
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ادلقووواالت العلميوووة بعنووووان "فعاليوووة يف  كتوووبكموووا قووود  ىنووواك ادلؤشووورات األخووورى  

 على مهارة القراءة احلهرية". Big Bookووسيلة  Steinbergاستخدام طريقة 

 القراءة بصوت عال حىت يسمعها صبيع الطالب يف الفصل الدراسي. .2

 .وليسالتوقيف والتكراريف القراءة الطالقة .0

 القراءة بنطق صريح. .2

 وادلناسب. اإليقاع الصحيحالقراءة ب .2

نقطوووة ).(، فصووولة )ة(،عالموووة اال سوووتفهام ) (، عالماتالًتقيمالقوووراءة وفقال .1

 .عالمة التعجب )!(و 

 القراءة مع حسن اخللق .2

 القراءة مع الشعور )التعبَت(، و .3

 32فهم مضمون القراءة. .4

معيوار االكتموال األدىن أو وصلت نتائج التعلم لودى طلبوة الصوف الثوامن إىل 

القووراءة باسووتخدام القووراءة ىووي علووى مسووتوى "العووايل". وبووادلعٌت علووى أن عمليووة تعلوويم 

 جيدة. 0اجلهرية دبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
                                                                                                                                                                       

31
 M. Firdansyah, “Implementasi dalam Meningkatkan Kemahiran Membaca Tulisan 

Berbahasa Arab Peserta Didik Kelas VIII SMP Mumahadiyyah 1 Pringsewu Kabupaten 

Pringsewu”.Tesis Program Studi Pendidikan Agama Islam (2017), h. 47. 
32

Krisna Anggraeni, “Efektivitas Metode Steinberg Dengan Media Big Book Terhadap 

Keterampilan Membaca Nyaring”. Jurnal Cakrawala Pendas, Vol. 2, No.1  (Januari 2016), h. 89. 
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 الدراسات السابقة . ب

ذات الدراسووووات ويف ىووووذا البحووووث ىنوووواك الدراسووووات السووووابقة تبحووووث فيهووووا 

 تتعلق دبهارة القراءة العربية. وىذه الدراسات ما يلي: اليت و ذا البحثالصلةذل

 1.2جدول 

 الدراسات السابقة

 نتائج البحث االختالفات التشابه الدرسات الرقم
 
2 

نور مهَتة " فعالية تعليم 
مهارة القراءة دبدرسة دار 
احلكمة ادلتوسطة 
اإلسالمية باموالنج" 
)جامعة شريف ىداية اهلل 

 اإلسالمية احلكومية(
 
 

نوع البحث 
ىو حبث 

 نوعي

يعقد االختبار 
التحريري عن 

 قدرة الطالب
 

كانت عملية تعليم القراءة 
دبدرسة  دار احلكمة 
ادلتوسطة اإلسالمية باموالنج 

 تسَت جيدة
 

 
 
 
0 

صافيانا صاحلة " ربليل 
أخطاء سلارج احلروف يف 
مهارة القراءة لطالب 
الصف السابع دبدرسة نور 
اإلصالح ادلتوسطة 
اإلسالمية احلكومية 

الغربية للعام  كو لومب

نوع البحث 
ىو حبث 

 نوعي

ربليل األخطاء 
يف صوت 

 احلروف ادلتشابو 
 

 
أن طالب الصف السابع لو 
الصعوبة أو األخطاء يف 
نطق سلارج احلروف )احللق 

 و سلرج اللسان(
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 0222/0223الدراسي 
)جامعة ماتارام اإلسالمية 

 احلكومية(
 
 
 
 
 
2 

بينتانج رشدى وعفيف 
أمر اهلل "طريقة تعليم 

نظرية القراءة على ضوء 
ادلعرفية االجتماعية ألربت 

باندورا )الدراسة احلالة  
يف مدرسة ادلتوسطة 

يوجياكرتا( )  0احملمدية 
،  21ادلقاالت الًتبوية 

يونيو  –. ينايَت 2رقم 
0224.) 

 
 

نوع البحث 
ىو حبث 

 نوعي

أرادا الباحث عن 
تطبيق طريقة 
القراءة لطالب 
الصف التاسع 
الباء يف مدرسة 
ادلتوسطة احملمدية 

يوجياكرتا من  0
خالل أربعة 
ادلفاىيم يف نظرية 
التعليم ألربت 

 باندورا.
 

تطبيق طريقة القراءة لطالب 
الصف التاسع الباء يف 

 0مدرسة ادلتوسطة احملمدية 
يوجياكرتا من خالل أربعة 
ادلفاىيم يف نظرية التعليم 
ألربت باندورا واليت تتكون 
من االىتمام، واالحتفاظ 

 فع.و الدواواإلنتاج 
 

  

 ومن بُت ثالث موضوعات، فهناك التشابو يف استخدام منهج البحث

ىوالبحث النوعي، والفرق ىو يف نتائج البحث. لذلك تستنبط الباحثة أن الباحث 

" ربليل مهارة القراءة العربية لطلبة الصف الثامن دبدرسة  ببحث عنالسابق مل يقم 

 .ونج"باندار المب 0ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 



 الباب الثالث

 منهج البحث

 منهج البحث . أ

 تعريف منهج البحث .1

ادلنهج ىو طريقة أو أسلوب إلجراء البحث، أما البحث فهو وسيلة 

دلوجودة يف ادليدان.ويف كتاب زلمد عينني اأو ادلعلومات للحصول على احلقائق 

من اللغة اإلجنليزية لغة أن البحث  Metodologi Penelitian Bahasa Arabبعنوان 

research.1 .والبحث اصطالحا بأنو عملية مجع البيانات وربليلها  2بادلعٌت البحث

ة، كما نقل عنو نذير ضوفائدةزلددرغراألادلنهجية وادلنطقية للحصول على البيانات

البحث ىو الدراسة يقوم هبا الشخص من خالل التحقيق الدقيق والكامل يف ف

 3ادلشكلة.

. البحث النوعي يسمى البحث البحث، تستخدم الباحثة حبثا نوعياويف ىذا 

 والفقرة.أحالة ادليدان يف شكل البيان الوصفي  فيو وىوالبحث يصور ،الوصفي

فلسفة الوضعية و يستخدم لفحص حالة على أساس البحث النوعي ىو البحث 

                                                           
1Moh Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab. (Surabaya :PT  Hilal Pustaka, cetakan 

ke-2 Maret 2010),  h. 8. 
2Andreas Halim, Kamus Lengkap 20 Milyar Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris, 

(Surabaya PT SULITA JAYA), h. 254. 
3Moh Ainin, Op. Cit. h. 8. 
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من خالل مجع البيانات  أسلوبالكائن الطبيعي حيث الباحث ىو األدة الرئيسية و 

النوعية و نتائج البحوث التثليث )رلموعة( و ربليل البيانات االستقرائي / النوعي 

يف شكل البيانات النوعية ىي  4.بدال من التعميماتأكثر التأكيد على ادلعٌت 

عن تعبري الطالب ويتعلق دبستوى فهم الدروس )ادلعرفية(، وادلواقف  ادلعلومات

نشطة الطالب يف اتباع التعليم، واالىتمام بررغبة التعلم، والدوافع اليت )العاطفية(، وأ

 البحث الذي  كانت أما البحث الكمي فهو  5ميكن ربليلها عن طريق النوعي.

 .استخدام التقنيات اإلحصائيةبنتائج حبثها

 خطوات منهج البحث .2

 كالتايل :  خطوات البحث من خالل طريقة ادلالحظة، وادلقابلة، والوثائق

 ادلالحظة . أ

باستخدام حواس يقوم هبا اإلنسان ادلالحظة ىي األنشطة اليومية 

والفم، واجللد. لذلك فإن ادلالحظة ىي الطريقة اخلمسة، مثل العني، واألذن، 

ادلستخدمة جلمع البيانات من خالل ادلالحظة أو احلواس. ىناك معايري مجع 

 البيانات، وىي:

                                                           
4Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (PT: Alfabeta, cetakan 

ke-25. 2017), h. 9. 
5Iskandar, Penelitian Tindakan Kelas, (PT Referensi GP Press Group, cetakan  ke-1, 

November), h. 75. 
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 البحوث العلميةتستخدم ادلالحظة إلجراء  (1

 تتعلق ادلالحظة بأىداف البحث ادلقررة (2

 6يتم تسجيل ادلالحظة بادلنهجية والنظامية. (3

حيث  من خالل ادلالحظة، تعرف الباحثة احلاالت أو احلقائق يف ادليدان

ويف ىذا البحث قامت الباحثة بتسجيل  ذبدىا األشياء اجلديدة  ادلتعلقة بالبحث.

أو اىتمام حبالة الطلبة عندما قدم ادلدرس ادلواد الدراسية لطلبة الصف الثامن 

باندار المبونج. يركز ىذا  2دبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  2االمتياز 

 البحث على مهارة القراءة العربية باستخدام طريقة القراءة اجلهرية حبيث احلصول

أثناء عملية التعليم على نتائج ادلالحظة ادلنهجية وىي التفاعل بني ادلدرس والطالب 

 يف الفصل الدراسي.

 ادلقابلة  . ب

ويف أنشطة ادلقابلة، تقدم الباحثة بعض السؤال حول االجراءات كمثل 

مدرس اللغة العربية والطلبة. وسبت ىذه األنشطة عن طريق تسجيل ادلقابلة مع  

                                                           
6 M. Burhan Bungin, Op. Cit. h. 118. 
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ميكن  األسئلة ادلطروحة بطريقة منظمة لتحقيق البيانات الدقيقية.اإلجابات على 

 7إجراء ادلقابلة من خالل ادلقابلة ادلنهجية، وادلقابلة رغري ادلنهجية أو من اذلاتف.

كانت أنشطة ادلقابلة ليست ىي أمر سهل، حيث تشارك فيها 

ىناك عند عبيدة  كما نقل عنو زلمد عينني،  األشخاص ادلعينني بالبحث.

 اخلطوات ميكن استخدامها عند ادلقابلة، وىي كما يلي:

 إعداد ادلقابلة (1

 ادلتعلقة ببيانات البحث ربديد أىداف ادلقابلة ( أ

 ربديد األشخاص ادلعينني بالبحث   ( ب

 رلموعة األسئلة حول البحوث كمادة ادلقابلةج( إعداد 

 ربديد مكان ادلقابلة وزماهنا لتكون ادلقابلة ادلنهجيةد( 

 ادلقابلة إجراء (2

تبدأ ادلقابلة بتقدمي احملادثة اخلفيفة وادلفرحة للحصول على البيانات أو  ( أ

 اإلجابات ادلهمة

 يعرض ادلقابل موقفا مهذبا، وذلك إلظهار احلالة رغري متوترة ( ب

 ادلقابلال جيوز طرح األسئلة ادلتعلقة خبصوصية ج( 

                                                           
7Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (PT Alfabeta, cetakan  

ke-21, 2014),  h.138. 
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 د( تقدمي السؤال الواضحة للحصول على اإلجابات الصحيحة

 تقدمي األوقات الكافية للقيام بإجابة السؤاله( 

 تسجيل نتائج ادلقابلة (3

ودلعرفة صالحية البيانات، جيب على الباحث تسجيل كل ادلعلومات 

ومن حيث جنسها تقسم ادلقابلة إىل ادلقابلة ادلنهجية،  8احملصولة من ادلقابل.

ث تستخدم الباحثة شبو ادلنهجية. ويف ىذا البحوادلقابلة رغري ادلنهجية، وادلقابلة 

أدوات البحث  و ذلا ادلكتوبة رلموعة األسئلة تقدم الباحثة ادلقابلة ادلنهجية حيث 

الشريط، والصورة، واألدوات كدليل ادلقابلة وميكن استخدام الوسائل، كمثل 

 9األخرى.

تستخدم ىذه ادلقابلة للحصول على البيانات عن نتيجة ربليل مهارة 

الباحثة بادلقابلة مع أستاذة بلقيس فرحياتينا كمدرس اللغة وتقوم القراءة العربية.

العربية لطلبة الصف الثامن، فحصلت منها البيان أن الصف الثامن يتكون من 

. كان عدد الطلبة يف الصف 2والصف االمتياز  1صفني مها الصف االمتياز 

ني والثالثاء درس اللغة العربية يف يوم اإلثن يعقد طالبا. و 36ىم  2و  1االمتياز 

                                                           
 8Moh Ainin, Op. Cit. h. 123-125. 

 
9
Sugiyono,Peneliti,. Op. Cit, h.319. 
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لكن ادلدرسة ما فيها كان التعليم يف ادلدرسة يشبو التعليم يف ادلعهد،   والسبت.

 10فريعات. ويف تعليم اللغة العربية تقدمي ادلفردات والقواعد اليت حيفظها الطلبة.

 الوثائقج. 

تسجل الباحثة عملية أنشطة التعليم والتعلم ويف ىذه األنشطة، 

لتحقيق البيانات ادلطلوبة من الكتب أو اجملالت  باستخدام وسيلة ادلسجلة

. مباشر رغري بشكل هااليت ميكن تقدميالبيانات الثانوية  احملتاجة. والوثائق ىي

ادلالحظة،  طريقة إىل ثالثة ىيطريقة مجع البيانات تقسم ومن حيث مجعها، 

 11وادلقابلة، والوثائق.

ىذه الطريقة للحصول على البيانات، مثل الصور أو  الباحثة تستخدم

 السجالت عن األشياء ادلتعلقة بتحليل مهارة القراءة العربية، تاريخ بناء ادلدرسة

، البعث والنظر، ترتب ادلنظمة، باندار المبونج 2ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 وىلم جرا.حالة ادلدرسني وادلوظفني والطلبة، وحالة ادلرافق والتسهيالت 

 

 

                                                           
10

Hasil wawancara pra-survey:Guru Bahasa Arab(Balqis Prihatina S.Pd.I) Hari Senin 

Tanggal8 Oktober 2018 

  11Sugiyono, 2014,Ibid, h.225. 
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 موضوع البحث وزمانه . ب

باندار المبونج  2وموضوع البحث يف مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

يعقد ىذا البحث منذ يوم اإلثنني يف التاريخ  طالبا. 36للصف الثامن بعدد الطلبة 

 يف الساعة العاشرة و الربع حىت وصل إىل آخره. 2118أكتوبر  8

 ج. مصادر البيانات

ىذا البحث تنقسم مصادر البيانات إىل قسمني مها مصادر البيانات ويف 

 البيانات الثانوية أو اإلضافية.مصادر األساسية و 

 البيانات األساسية .1

األشياء األصلية من التاريخ، مثل تخزين ل البيانات األساسية ىي مكان

يف ىذا  مصادر البيانات األساسيةكانت 12أو اآلثار األصلية. والنقش التوثيقية،

غة العربية لالبحث ىي: نتائج التعلم لدى الطلبة أو البيانات احملصولة من مدرس ال

وزلاولة ادلدرس يف تقدمي المبونج  رباندا 2دبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 نطقا صحيحا وسليما.القراءة نطق ًتقية لادلواد باستخدام طريقة القراءة اجلهرية 

 

 
                                                           

12Moh Ainin, Op. Cit. h. 69. 
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 البيانات الثانوية .2

 مثل كتب ةادلاضي ألحداث أو السجالتمالحظة االبيانات الثانوية ىي 

 13التاريخ،وادلقاالت العلمية ونتائج البحث.

 د. عملية تحليل البيانات

فيوقتجمعالبيانات،وبعداالنتهاءمنجمعالبياناتفيفالنوعيثالبحتحلياللبياناتفيأجرى

تحليل عملية تعليم اللغة بيبدأ ىذا البحث من ادلالحظة اليت قامت الباحثة  .ترةمعينة

بمدرسة لطلبة الصف الثامن القراءة باستخدام طريقة القراءة اجلهريةالعربية يف مهارة 

أما اخلطوات ادلستخدمة يف ربليل باندار المبونج. 2ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 البيانات فهي:

 تخفيض البيانات .1

ثريجدا،لذلكفمنالضروريأننالكىو و منادليداناحملصولةالبياناهتيالبياناتزبفيض

، تلخيصو ، ضيربتاج إلىتخفثم ومن14.بعنايةوبالتفصيلهاحظ

حبيث احلصول على نتيجة ، اختيارادلوضوعاتاليت تركز علىاألشياء ىي مهمةو 

احلكومية البيانات الواضحة لطلبة الصف الثامن دبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

 باندار المبونج. 2
                                                           

13 Moh Ainin, Op. Cit. h. 70. 
 14Sugiyono. Op. Cit. h. 247. 
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ويف عملية تعليم القراءة باستخدام القراءة اجلهرية، تقدم الباحثة 

حىت يسهل الطالب على  نصوص العربية فيها شكل من أشكال احلركة

القراءة، ولتأكيد البيانات ميكن القيام هبا من خالل ادلالحظة، وادلقابلة، 

كما رأي سورغيونو يف كتابو أن خطوات ربليل البيانات ىي   والوثائق.

 15ادلالحظة، وادلقابلة، واالستبيان، والوثائق.

 عرض البيانات .2

أن عرض  .خلطوة التالية ىيعرض البياناتفاالبيانات  زبفيضبعد 

ويف أنشطة  16.البيانات باستخدام النص السردي واخلريطة والرسوم البيانية

، أن الطلبة حيصلون على القراءة العربية باستخدام طريقة القراءة اجلهرية

 النتيجة األعلى يف شكل اجلدول. 

 أو رسم االستنتاج تحقيق البيانات .3

أن استنادا إىل نتيجة زبفيض وعرض البيانات ميكن استنتاجها، 

ة البيانات، حوالختبار ص حبالة ادليدان.البيانات احملصولة ىي مناسبة 

ويف تقنية التثليث، 17.فاذلدف من التثليث ىو البحث عن حقيقة الظواىر

                                                           
15Sugiyono, Op. Cit. h. 225. 
16Sugiyono, 2014, Op, Cit. h. 249. 
17Sugiyono, 2012, Op. Cit. h. 330. 
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تستخدم الباحثة طريقة ادلالحظة، وادلقابلة، والوثائق للحصول على البيانات 

 الصحيحة.

 Metode Penelitian Pendidikanعند سورغيونو يف كتاب 

Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D ستنتاجات يف ، أن اال

البحث النوعي ميكن تقدمي اإلجابة على مشكلة البحث كما ذكره يف 

وميكن تطويرىا بعد أن ادلشكلة يف البحث النوعي ال تزال مؤقتة  السابق

 18حضور الباحث يف ميدان البحث.

 2تعقد عملية البحث يف مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

حيث تقوم الباحثة طالبا،  36باندار المبونج للصف الثامن وبعدد الطلبة 

فيها و لنصوص العربية باتعليم القراءة من خالل تقدمي االختبار  يجةبعرض نت

 .للصف الثامن ادلدرسيشكل من أشكال احلركة الواردة يف كتاب 
 

 

                                                           
 18Sugiyono, Op. Cit. h. 345. 



 الباب الرابع

 بحث نتيجة البحث

 البحث . أ

 باندار المبونج 2صورة العامة لمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية  .1

، ويف حٌن سارت ادلدرسة ٜٜٚٔبنيت ىذه ادلدرسة ادلتوسطة يف العام 

سٌن ر باندار المبونج على ركوهبا مببين تربية ادلد ٕادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 ٜٙٛٔ/ٜ٘ٛٔج كارانج المبونج. ويف العام الدراسي نالوطنية تاجنو اإلسالميٌن 

حكتار( رمسيا.  ٕمرتا )ٕٓٓٓٓانتقلت ويقوم مببناىا نفسها على األرض بوسع 

بقرية كوربري رايا ناحية  ٕٓووقف عنوان ادلدرسة يف شارع بولو بيسانج رقم 

 النظر والبعث1. ٖ٘ٔٓٛٚ(ٕٔٚٓسوكارامي مدينة باندار المبونج، رقم اذلاتف )

 .باندار المبونج ٕدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية والشعار واإلسرتاتيجية

 النظر

باندار المبونج " أن تكون  ٕالنظر للمدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  . أ

 مدرسة إسالمية متفوقة ومؤىلة"
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 البعث

 باندار المبونج: ٕبعثة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 بناء ادلدرسة بذات الكفاءة العالية واألخالق الكرميةأ. 

 تعزيز وتطوير القدرات األكادميية وغًن األكادميية للطلبةب.

 بناء الثقة والشراكة مع اجملتمعج. 

 الشعار

 ادلسابقة يف حتقيق االجنازات . أ

 زيادة العلوم  . ب

 ٕ.بناء التعاونج. 

 االستراتيجية

صاحلون ولديهم التفاؤل من النظر إىل إعداد اخلرجٌن الذين ىم جيدة  . أ

 ادلستقبل

 تكمٌن كل إمكانات مع روح العبادة  . ب

 الشفافة مع دلسة من الثقافة والدين.تطبيق منط اإلدارة ج. 

                                                             
2
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 تعزيز كل امكانت مع اإلبداع واالبتكار د.

 3ه. حتقيق حال العمل ادلريح مع روح األخوة.

 باندار المبونج 2 المتوسطة اإلسالمية الحكوميةرؤساء المدرسة  .2

منذ قيامو إىل اليوم يرأسها بعض رؤساء ادلدرسة مرة عديدة، وىذىأمساء 

 .رؤساء ادلدرسة ومدى وقتهم

 1.3جدول 
 باندار المبونج 2أسماء رؤساء المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 

 مدى الوقت اسماء المدرسين الرقم
ٜٗٛٔ-ٜٛٚٔ خسًني ٔ  
ٜٜٛٔ-ٜٗٛٔ سوماردي ألوي ٕ  
ٜٜ٘ٔ-ٜٜٛٔ مادين ٖ  
ٕٔٓٓ-ٜٜ٘ٔ دكتور أندوس م. جنمي ٗ  
ٖٕٓٓ-ٕٔٓٓ دكتور أندوس سرتيوا ٘  
ٕ٘ٓٓ-ٖٕٓٓ دكتور أندوس مجساري ٙ  
دكتور أندوس احلاج رضوان  ٚ

 حوري، ادلاجستًن
ٕٓٓ٘-ٕٓٔ٘  

ٕٚٔٓ-ٕ٘ٔٓ احلاج نور ىدي، ادلاجستًن ٛ  
إىل اليوم -ٕٚٔٓ ترمدي، ادلاجستًن ٜ  

 باندار المبونج ٕادلصدر : وثيقة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
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باندار  2المتوسطة اإلسالمية الحكومية لمدرسة بيانات عدد المدرسين .3

 المبونج

 1.4جدول 
 باندار 2المتوسطة اإلسالمية الحكومية لمدرسة بيانات عدد المدرسين

 

 التربية المهنة مادة الدرس اسماء المدرسين الرقم
ٔ H. Nurhadi, S.Ag, M.Pd. العقيدة و األخالق PNS IAIN 

ٕ H. Lukman Hakim, S.Pd, 

MM 
PNS UNILA/UB علم الفزياء

L 

ٖ Drs, Heru Pranoto تربية اجلسم و الصحة PNS Olah raga 

IKIP 

ٗ Dr, Rumiyati العقيدة و األخالق PNS Tarbiyah 

IAIN 

٘ Dra Hj. Nurtjahjani 

TP,M.Pd.I 
 PNS Tarbiyah الفقو

IAIN 

ٙ Tina Marlinda, S.Ag, 

M.Pd.I 
 PNS Tarbiyah اللغة العربية

IAIN 

ٚ Hj. Hasnawati, S.Pd.I تربية الدينية PNS Tarbiyah 

IAIN 

ٛ Hj.Rodhiyatun, S.Pd.I اللغة العربية PNS Tarbiyah 

IAIN 

ٜ Drs. H. Sueb العقيدة و األخالق PNS Tarbiyah 

IAIN 

ٔٓ Dra. Reny Pujilestari علم الطبيعة PNS Biologi 

UNILA 

ٔٔ Drs. H. Istumudi تاريخ وثقافة اإلسالمية PNS Tarbiyah 

IAIN 

ٕٔ Dra. Hj. Pinariam القرآن واحلديث PNS Tarbiyah 

IAIN 

ٖٔ Rahmawati, S.Ag, 

MM.Pd 
PNS IAIN/USBR العقيدة واألخالق

J 

ٔٗ Dra. Yuniarti Kertakes PNS UT. Siswa 

ٔ٘ Hj. Asmaningsih, 

S.Ag,M.Pd.I 

Kertakes PNS Tarbiyah 

IAIN 

ٔٙ Hj.Rubiyatun S,Pd علم االجتماعية PNS IPS STKIP 
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ٔٚ Tri Widyawati, S.Pd  اللغة اإلندونيسية PNS Bhs. 

Indonesia 

STKIP 

ٔٛ Yusmarni, S.Pd اللغة اإلجنليزية PNS Bhs. Inggris 

STKIP 

ٜٔ Dra. Hj. Sumarni علم اإلجتماعية الدولية PNS IPS IAIN 

ٕٓ Siti Maesaroh, S.Ag اللغة العربية PNS Tarbiyah 

IAIN 

ٕٔ Erni Hermala, S.Pd علم اإلجتماعية الدولية PNS IPS UNILA 

ٕٕ Dra. Hj. Yusriah  اللغة اإلندونيسية PNS Bhs. Inggris 

IAIN 

ٕٖ Dewi Choiriyah, S.Pd علم اإلجتماعية الدولية PNS IPS UNILA 

ٕٗ Yuli Ismayawati, S.Pd الرياصيات PNS Matematika 

UN. Muh 

ٕ٘ Yenni 

Widiawati,M.Pd,MM.Pd 
 .PNS Bhs اللغة اإلندونيسية

Indonesia 

STKIP 

ٕٙ Drs. Uyung Helmansyah علم األحياء PNS FKIP 

UNILA 

ٕٚ Rini Sukismi, S.Pd, MM التوجيو و اإلرشاد PNS USBRJ 

ٕٛ Isnaini Ramadhona, MM اللغة اإلجنليزية PNS USBRJ 

ٕٜ Rumaini, S.Ag تاريخ وثقافة اإلسالمية PNS PAI STIT 

ٖٓ Ambarwati, M.Sc جتماعيةعلم األح  PNS Biologi 

UNILA 

ٖٔ Ridha Wuryani, S.Pd, 

MM.Pd 
 PNS USBRJ الرياضيات

ٖٕ Siti Sunarsih, S.Pd علم احلخياء PNS Biologi 

UNILA 

ٖٖ Siti Insiyah, M.Pd الرياضيات PNS Matematika 

UNILA 

ٖٗ Dra. Sisom تربية الوطن PNS PPKn 

UNILA 

ٖ٘ Hergani, S.Pd الياضيات PNS Matematika 

UNILA 

ٖٙ Setiawan, S.Pd.I الرياضيات PNS UML 

ٖٚ Eka Yusneri, S.Pd.I اللغة اللمبوجنية PNS UML 

ٖٛ Sunarto, M.Ed اللغة اإلجنليزية PNS AUSTRALI

A 
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ٖٜ Erita Fifawati, S.Pd.I اللغة اإلندونيسية PNS Tarbiyah 

IAIN 

ٗٓ Evi Linawati, S.Ag, 

MM.Pd 
 PNS USBRJ العقيدة واألخالق

ٗٔ Hj. Asnah Yusfit, S.Pd الرياضيات PNS Matematika 

STKIP 

ٕٗ Kasumawati, S.Pd علم الطبيعية PNS UNILA 

ٖٗ Juanda, S.Pd, M.Pd.I علم اإلجتماعية PNS IPS/UM 

Palembang 

ٗٗ Yenni S.Pd اللغة اإلندزنيسية PNS Bhs. 

Indonesia 

UNILA 

ٗ٘ Sari Kaldi, S.Ag العقيدة واألخالق PNS IAIN 

ٗٙ Drs. Agus Harwanto, 

M.Ed 
 PNS IPA Fisika الفيزياء

USM 

ٗٚ Dra.H.Sumarni علم التاريخ PNS IPS STKIP 

ٗٛ H.Mahmud, S.Pd.I, 

MM.Pd 
 PNS IAIN تربية الدينية

ٜٗ Hajir Maimuri 

Karim,S.Pd 
PNS PPKn/UNIL تربية الوطن

A 

٘ٓ Nurwaton S.Pd التوجيو واالرشاد PNS STKIP 

٘ٔ Nihayaturrahmah, S.Pd  اإلندونيسيةاللغة  PNS Bhs. 

Indonesia/U

NJ 

ٕ٘ Erlinayani, S.Pd اللغة اإلندونيسية PNS Bhs. 

Indonesia 

UNILA 

ٖ٘ Khalimi, S.Ag  اللغة العربية PNS Tarbiyah 

IAIN 

٘ٗ Yuzi Fahrizal, S.Ag, 

M.Pd.I 
 PNS Tarbiyah اللغة العربية

IAIN 

٘٘ Tri Noviana S.Pd.I تربية الوطن PNS IAIN 

٘ٙ Ferawati, S.Pd التوجيو واإلرشاد PNS STKIP 

٘ٚ Yenni Mariska, S..Pd تربية الوطن PNS UNILA 

٘ٛ Nusirwan, S.Ag تربية اجلسم و الصحة PNS Tarbiyah 

IAIN 

ٜ٘ Prapti Winarti, S.Ag علم اجلغرافية PNS Tarbiyah 

IAIN 
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ٙٓ Yulianti, S. Pd اللغة اإلندونيسية PNS STKIP 

ٙٔ Aminah, S.Ag تربية الدينية PNS IAIN 

ٕٙ Hendri Setiabudi Sukma, 

M.Pd.I 
 PNS IAIN اللغة العربية

ٖٙ Cecilia, S.Pd  اللغة PNS B.Ind STKIP 

ٙٗ Desnilawati, S.Si الرياضيات PNS MIFA 

UNILA 

ٙ٘ Siska Maylanasari, S.Pd التوجيو واإلرشاد PNS UNILA 

ٙٙ Refiana, S.Pd.I تربية الدينية PNS IAIN 

ٙٚ Eva Suryani, S.Pd اللغة اإلجنليزية PNS STKIP 

ٙٛ Eva Syamaria Subing, 

S.Pd 
 PNS STKIP اللغة اإلندونيسية

ٜٙ Nur Hayati, S.Pd.I  تاريخ وثقافة PNS STAIN 

METRO 

ٚٓ Pirnawati, S.Pd.I تربية الوطن PNS IAIN 

ٚٔ Rahmawati Sa'adah, S.Pd اللغة ادلبوجنية PNS STKIP 

MUH 

ٕٚ Siti Rahmawati, S.Pd.I تربية الدينية PNS STAIN 

ٖٚ Nur Izzati, S.Pd.I علم اجلغرافية GTT Tarbiyah 

IAIN 

ٚٗ Miftah Hudi, S.Pd تربية اجلسم والصحة GTT STO Metro 

ٚ٘ Nelliwati, S.Pd, I حتسٌن GTT Tarbiyah 

IAIN 

ٚٙ Kasnidar, S.Pd.I حتسٌن GTT Tarbiyah 

IAIN 

ٚٚ. Khairunnufus, S.Ag حتسٌن GTT Tarbiyah 

IAIN 

ٚٛ Hj.Balqis 

Prihartini,S.Pd.I 
 GTT Tarbiyah اللغة العربية

IAIN 

ٜٚ Doni Sastrawan, S.Pd.I حتفيظ GTT STIT Darul 

Fatah 

ٛٓ Rika Lusia, S. Pd. I تربية الدينية GTT IAIN 

ٛٔ Arsita Rini, S.S األدب اإلجنليزية GTT TEKNOKR

AT 

ٕٛ Rotnawati, S.Ag تربية الدينية GTT IAIN 
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ٖٛ Wahyu Widodo, S.Pd الرياضيات GTT Matematika 

UNILA 

ٛٗ Suhirno, S.Pd.I  حتفيظ GTT STIT Darul 

Fatah 

ٛ٘ Ahmad Ali,S.Pd.I حتفيظ GTT IAIN 

ٛٙ Vita Nurul Hidayati حتفيظ GTT STIT Darul 

Fatah 

 باندار المبونج ٕادلصدر : وثيقة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 

 جدول وقت التعليم .4

 1.5جدول 

 جدول التعليم في الفصل االمتياز

 الساعة اليوم
اجلمعة -اإلثنٌن  ٓٚ.ٔ٘-ٔٙ.ٓٓ  

ٓٓ.ٗٔ -٘ٔ.ٚٓ السبت  
 باندار المبونج ٕاإلسالمية احلكومية ادلصدر : وثيقة ادلدرسة ادلتوسطة 
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باندار  2لمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية تسهيالتحالة المرافق وال .5

 المبونج

 1.6جدول 

 باندار المبونج 2لمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية تسهيالتالحالة المرافق و 

 

No Nama Ruang 

 

Jumlah Luas Kondisi 

1. Ruang Kepala Madrasah 1 63 M2 Baik 

2. Ruang Kepala TU 1 50 M2 Baik 

3. Ruang TU 3 96 M2 Baik 

4. Ruang Guru 2 260 M2 Baik 

5. Laboratorium IPA 1 96 M2 Baik 

6. Labolatorium Bahasa 1 96 M2 Baik 

7. Labolatorium Komputer 1 56 M2 Baik 

8. Labolatorium 

Keterampilan  

1 180 M2 Baik 

9. Ruang Audio Visual 1 56 M2 Baik 

10. Ruang Kelas  32 800 M2 Baik 

11. Ruang UKS 1 35 M2 Baik 

12. Ruang OSIS dan Pramuka 1 46 M2 Baik 

13. Ruang Perpustakaan 1 200 M2 Baik 

14. Ruang Koprasi Madrasah 1 46 M2 Baik 

15. Ruang PTD  1 168 M2 Baik 

16. Masjid  1 250 M2 Baik 

17. Aula  1 150 M2 Baik 

18. WC Kepala 1 6 M2 Baik 

19. WC Guru/TU 1 18 M2 Baik 

20. WC Siswa 15 72 M2 Baik 

 باندار المبونج ٕادلصدر : وثيقة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
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 نتائج البحث . ب

باندار المبونج  ٕيعقد ىذا البحث يف مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

ىذا البحث ىو حتليل عملية تعليم مهارة  طالبا. ٖٙبعدد  ٕطلبة الصف الثامن/ل

 القراءة العربية باستخدام طريقة القراءة اجلهرية. 

 اللقاء األول .ٔ

 تقدًن النص العريب كالتايل :األول ويف ىذا اللقاء 

 َوايَةاْلهِ 

َها ِىَوايَاتٌ  َويلْ  فَاِطَمة أَنَا  أُمِّيْ  أِلَنَّ  َمرَّةٍ  َأوَّلِ  يفْ  الطَّْبخَ  ُأِحب   الطَّْبُخ، ِمن ْ

 َلِذْيذٌ  أُمِّيْ  طََبَخوُ  الَِّذيْ  َوالطَّْهوُ  ِمرَارًا، لِلطَّْبخِ  أُمِّيْ  َدَعْت يِنْ  الطَّْبَخ، حتُِب  

 اللَّْحمِ  ِشرَاءَ  الس ْوقِ  ِإىَل  اأَلَحدِ  يَ ْومِ  يف  الُعْطَلةِ  َوْقتَ  ِمرَارًا َوأُمِّيْ  َعِدْيٌد.أَْذَىبُ 

 بَ ْيِتْ  ِإىَل  َأْصِدقَاِئيْ  أَْدُعوْ  َوَقدْ  لِْلَعائَِلِة، َنطَْبخُ  ََنْنُ  لِلطَّْبِخ، َوالت ََّواِبلِ  َواخُلْضَرَواتِ 

 َكثِي ْرًا.  فَ َرْحَنا ِبذكَ  نا،َطْهوِ  ِإىَل  ُيُِب  ْونَ  َوُىمْ  َمًعا، ِلْْلِْسِتْطَعامِ 

 اجلهرية القراءة طريقة باستخدام العربية القراءة مهارة تعليم نتائج يلي فيما

 الثامن. الصف لطلبة
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 1.7 جدول
 نتائج اختبار مهارة القراءة العربية باستخدام طريقة القراءة الجهرية في اللقاء األول

 البيان النتيجة معيار النتيجة اسماء الطلبة الرقم
 غير كامل كامل الطالقة نغيمالت النطق

ٔ Achmad Noval S.V ٖ ٖ ٗ ٛٓ    
ٕ Adam Muttqien ٖ ٗ ٗ ٛ٘    
ٖ Ahmad Fairuz Rizky  ٗ ٗ ٗ ٜٓ    
ٗ Alya Rameyza D ٗ ٗ ٗ ٜٓ    
٘ Andika Pratama ٕ ٕ ٕ ٚٓ    
ٙ Aniqa Amalia R.W ٗ ٖ ٖ ٛٓ    
ٚ Ayu Safitriyani ٗ ٗ ٗ ٜ٘    
ٛ Cinda Kamilah  ٗ ٖ ٗ ٛ٘    
ٜ Cinta Marsa R ٗ ٗ ٗ ٜٓ    

ٔٓ Dias Alfaida ٗ ٖ ٗ ٛ٘    
ٔٔ Dwiki Andalas Putra ٗ ٗ ٗ ٜ٘    
ٕٔ Endriano Cetta  ٖ ٗ ٖ ٛٓ    
ٖٔ Eva Yunita Sari ٖ ٖ ٖ ٚ٘    
ٔٗ Fatria Irawan ٗ ٗ ٗ ٜ٘    
ٔ٘ Firlina Liovita ٗ ٗ ٖ ٛ٘    
ٔٙ Harissa Cassandra ٖ ٖ ٗ ٛٓ    
ٔٚ Helanisya Kailah  ٖ ٔ ٕ ٚٓ    
ٔٛ Hendriant Valentino ٖ ٕ ٖ ٛٓ    
ٜٔ Janiansyah Rani ٖ ٗ ٖ ٛٓ    
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ٕٓ Kaela Resyahreina ٗ ٗ ٗ ٜٓ    
ٕٔ Mardhatillah R ٗ ٗ ٗ ٜ٘    
ٕٕ Muhammad Ariel  ٕ ٔ ٕ ٙ٘    
ٕٖ Muhammad Dzaki D ٕ ٕ ٕ ٚٓ    
ٕٗ Muhammad Ghifar ٗ ٗ ٗ ٜ٘    
ٕ٘ Nadya Farah Nisrina ٕ ٖ ٖ ٚ٘    
ٕٙ Nzuwa Udtha Nilsti ٗ ٗ ٗ ٜ٘    
ٕٚ Nazwa Salsabila H.  ٗ ٗ ٗ 

 
ٜٓ    

ٕٛ Raihan Al Hamami ٗ ٗ ٗ ٜ٘    
ٕٜ Ramadhina Indah A.  ٗ ٖ ٖ ٛٓ    
ٖٓ Shifa Mutiara A.  ٗ ٗ ٗ ٜٓ    
ٖٔ Siti Nurhaliza C.S ٗ ٖ ٖ ٛ٘    
ٖٕ Syifa Mutiara Mahvi ٗ ٗ ٗ ٜ٘    
ٖٖ Syifa Zakiyyah ٕ ٕ ٔ ٙ٘    
ٖٗ Talitha Syahla ٗ ٗ ٗ ٜٓ    
ٖ٘ Tarangga Daffa E. ٖ ٖ ٖ ٚ٘    
ٖٙ Zaskia Nur R.  ٕ ٔ ٕ ٙ٘    
 5...3 المجموع 
 83 مجموع المعدل 
 74 معيار االكتمال األدنى 

باندار المبونج  ٕمبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  ٕاالختبار آلخر السنة لطلبة الصف الثامن/ادلصدر : نتائج 
 ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓللعام الدراسي 
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 معيار النتيجة :

 : جيد جدا ٓٓٔ-ٔٛ

 : جيد ٓٛ-ٔٙ

 : مقبول ٓٙ -ٔٗ

 : ناقص ٓٗ  ≥

A   :ٗ )جيد جدا( 

B  : ٖ )جيد(  

C  : ٕ )مقبول( 

D  : ٔ )ناقص( 

باستخدام طريقة يف اللقاء األول القراءةأن نتائج ، على اجلدول أعالهبناء 

ُيصلون على النتيجة األعلى وأما طالبا  ٖٓ أنفيعرف القراءة اجلهرية مبادة "اذلواية"،

 طالب فهم ُيصلون على النتيجة األدىن.  ٚ
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 اللقاء الثاين .ٕ

 ويف ىذا اللقاء الثاين تقدًن النص العريب كالتايل :

َلَجة الطَِّبْيب ِإبْ َراِهيماُمعَ   

َوَصَل َخاِلد ِإىَل الطَّبِْيب إِبْ رَاِىيم لِلُمَعاجَلَو، يُ رَاِفُقُو َأُخْوُه َأْْحَد. َفَجَلَس َخاِلد يِفْ 

ُغْرَفِة ااِل نِْتظَار يَ ْنَتِظُر َدْورَُه، َوبَ ْعَد رُِبِع َساَعة َجاَء َدْورُُه، َفَدَخِل ِإىَل ُغْرَفِة 

ِف. ِاْستَ ْقَبَل الطَِّبيِب َخاِلداً، فَ َقال: تَ َفّضِل، ِاْستَ ْلِق َعَلى َىَد السَّرْيِر !. اْلَكشْ 

َفَساَعَلُو لِيَ ْعِرَف َما َيْشُكو ِمْنُو، فَ َقاَل لَُو: ِممَّ َتْشُكْو، يَا َأِخْي ؟ فَ َقاَل َخِلد 

 .زاْلَمْرِض: ِعْنِدْي َأََل َشِديد يفْ الرَّْأس َويف َمِعَدتِيْ 

ُمَعاجَلَة الطَِّبْيب " مبادة العربية القراءة مهارة تعليم نتائج يلي فيما

 الثامن. الصف لطلبة اجلهرية القراءة طريقة باستخدام"إِبْ رَاِىيم
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 8.1 جدول
 ثانينتائج اختبار مهارة القراءة العربية باستخدام طريقة القراءة الجهرية في اللقاء ال

 البيان النتيجة معيار النتيجة اسماء الطلبة الرقم
 غير كامل كامل الطالقة نغيمالت النطق

ٔ Achmad Noval S.V ٖ ٖ ٗ ٛٓ    
ٕ Adam Muttqien ٖ ٗ ٗ ٛ٘    
ٖ Ahmad Fairuz Rizky  ٗ ٗ ٗ ٜٓ    
ٗ Alya Rameyza D ٗ ٗ ٗ ٜٓ    
٘ Andika Pratama ٕ ٕ ٕ ٚٓ    
ٙ Aniqa Amalia R.W ٗ ٖ ٖ ٛٗ    
ٚ Ayu Safitriyani ٗ ٗ ٗ ٜ٘    
ٛ Cinda Kamilah  ٗ ٖ ٗ ٛ٘    
ٜ Cinta Marsa R ٗ ٗ ٗ ٜٓ    

ٔٓ Dias Alfaida ٗ ٖ ٗ ٛ٘    
ٔٔ Dwiki Andalas Putra ٗ ٗ ٗ ٜ٘    
ٕٔ Endriano Cetta  ٖ ٗ ٖ ٛٓ    
ٖٔ Eva Yunita Sari ٖ ٖ ٖ ٚ٘    
ٔٗ Fatria Irawan ٗ ٗ ٗ ٜ٘    
ٔ٘ Firlina Liovita ٗ ٗ ٖ ٛ٘    
ٔٙ Harissa Cassandra ٖ ٖ ٗ ٛٓ    
ٔٚ Helanisya Kailah  ٖ ٖ ٖ ٚ٘    
ٔٛ Hendriant Valentino ٖ ٕ ٗ ٛٓ    
ٜٔ Janiansyah Rani ٖ ٗ ٖ ٛٓ    
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ٕٓ Kaela Resyahreina ٗ ٗ ٗ ٜٓ    
ٕٔ Mardhatillah R ٗ ٗ ٗ ٜ٘    
ٕٕ Muhammad Ariel  ٕ ٔ ٕ ٙ٘    
ٕٖ Muhammad Dzaki D ٕ ٕ ٕ ٚ٘    
ٕٗ Muhammad Ghifar ٗ ٗ ٗ ٜ٘    
ٕ٘ Nadya Farah Nisrina ٕ ٖ ٖ ٚ٘    
ٕٙ Nzuwa Udtha Nilsti ٗ ٗ ٗ ٜ٘    
ٕٚ Nazwa Salsabila H.  ٗ ٗ ٗ ٜٓ    
ٕٛ Raihan Al Hamami ٗ ٗ ٗ ٜ٘    
ٕٜ Ramadhina Indah A.  ٗ ٖ ٖ ٛٓ    
ٖٓ Shifa Mutiara A.  ٗ ٗ ٗ ٜٓ    
ٖٔ Siti Nurhaliza C.S ٗ ٖ ٖ ٛ٘    
ٖٕ Syifa Mutiara Mahvi ٗ ٗ ٗ ٜ٘    
ٖٖ Syifa Zakiyyah ٕ ٕ ٔ ٙ٘    
ٖٗ Talitha Syahla ٗ ٗ ٗ ٜٓ    
ٖ٘ Tarangga Daffa E. ٖ ٖ ٖ ٚ٘    
ٖٙ Zaskia Nur R.  ٕ ٔ ٕ ٙ٘    
 15..3 المجموع 
 84 مجموع المعدل 
 74 معيار االكتمال األدنى 

باندار المبونج  ٕمبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  ٕادلصدر : نتائج االختبار آلخر السنة لطلبة الصف الثامن/
 ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓللعام الدراسي 
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 معيار النتيجة :

 : جيد جدا ٓٓٔ-ٔٛ

 : جيد ٓٛ-ٔٙ

 : مقبول ٓٙ -ٔٗ

 : ناقص ٓٗ  ≥

A   :ٗ )جيد جدا( 

B  : ٖ )جيد(  

C  : ٕ )مقبول( 

D  : ٔ )ناقص( 

االختالفات  يف وجود استنادا إىل اجلدول أعاله، فيمكن االستنباط أن 

طالبا  ٖٓيف اللقاء األول، أن  نتائج مهارة القراءة يف اللقاء األول واللقاء الثاين.

ويف اللقاء  طالب ُيصلون على النتيجة األدىن. ُٙيصلون على النتيجة األعلى و 

والطلبة ُيصلون على  طالبا ُٕٖيصلون على النتيجة األعلى فهم  بةالثاين أما الطل
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معيار "  ومن نتيجة ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية ىي: طالب. ٗالنتيجة األدىن 

 4".ٗٚيف درس اللغة  العربية ىو االكتمال األدىن 

 أنشطة القراءة باستخدام القراءة اجلهرية، يقدر الطلبة على : ويف

 اللغة العربيةسواءمنحيثادلخرج أو غًنىا من صفتها.دقةصوت حفظ (ٔ

 .اإليقاع الصحيحوالتعبًنالذييصفشعور الكاتب (ٕ

 .الطالقةوليسالتوقيف والتكرار (ٖ

 5.أو الرسوم/  اىتمامعلى دفععالماتالرتقيم (ٗ

 2محتوى تخطيط تعليم مهارة القراءة العربية لطلبة الصف الثامن االمتياز  . ج

 باندار المبونج 2الحكومية بمدرسة المتوسطة اإلسالمية 

من ة، وادلالحظة، والوثائق الت حصلت عليها الباحثةلاستنادا إىل نتيجة ادلقاب

تعليم اللغة العربية  عملية أستاذة بلقيس فريهارتيىن كمدرس اللغة العربية. وذكرهتا أن 

يوم كمثل التعليم يف ادلعهد ، ولكن ادلدرسة ما فيها فريعات ويتم تدريس اللغة يف 

بتقدًن مادة القواعد وادلفردات. ويف يوم السبت تقدًن مادة اإلمالء ألربعاء ا
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واإلنشاء. وقالت ىي: " ىناك ثالثة مدرسات يقومون بتعليم درس اللغة العربية وىي 

 6أستاذة رضيتنا، وأستاذة بلقيس، وأستاذ ىنري ستيا بودي".

( مناسبا بالدروس RPPإلعداد ختطيط تنفيذ التعليم )يطلب من ادلدرسٌن 

ادلدروسة، ومع ذلك أن جلميع برامج التخطيط معتمدا على ادلقرر التعليمي. وسوى 

، وبعد قام ادلدرسون أيضا بإعداد برنامج ختطيط التعليم يف أول السنة الدراسيةذلك 

رئيس  إىلقبل طلب التوقيع فحصو من قبل نائب ادلنهج الدراسي أن يتم ذلك 

ىي الت عرضها السيد ترمادي عند ادلقابلة مع الباحثة. ادلدرسة. وىذه البيانات 

 وقال:

يطلب من مجيع ادلدرسٌن ترتيب ختطيط برنامج التعليم مث فحصو أوال قبل "

رئيس ادلدرسة ولعملية مجعها يف أول السنة الدراسية والبد للمدرس  إىلطلب التوقيع 

 7".التعليم الستكمال إدارة ادلدرسٌن أيضا إعداد ختطيط برنامج 

(، ُنيث تسًن RPPلذلك جيب على ادلدرس إعداد ختطيط تنفيذ التعليم )ف

عملية التعليم جيدة وكاملة. كان تعليم القراءة باستخدام طريقة القراءة اجلهرية 
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، يقدر الطلبة على باندار المبونج ٕمبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 أو غًنىا من صفتها. خرجادلمن حيث  اللغة العربيةقراءة دقةتدريب

أن قراءة  : "Kaela Resyahreinaومن ادلقابلة مع أحد طلبة الصف الثامن 

العربية باستخدام طريقة القراءة اجلهرية ليست صعبة، ألن استخدام ىذه الطريقة 

وبالتايل فإن طريقة القراءة اجلهرية ال تقيس قدرة الطالب على  8يشبو القراءة عموما".

ُنيث ميكن تطبيق ىذه الطريقة لدى طلبة الصف الثامن.   التحدث باللغة العربية

ت ىي: " أن طريقة القراءة اجلهرية ميكن تطبيقها يف القراءة العربية، ومن كما قال

 9ة على القراءة أمام الفصل".يشجع الطلب  خالل القراءة والتحدث باللغة العربية

ويف ىذا البحث، تقوم الباحثة بعرض البيانات عن بعض برنامج ختطيط 

 التعليم الذي أعده مدرس اللغة العربية كما يلي:

 ادلقرر التعليمي .ٔ

والوثائق، أن مدرس اللغة العربية قد مت  وادلقابلة بناء على نتيجة ادلالحظة

.  باندار المبونج ٕادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  إعداد ادلقرر التعليمي مبدرسة

كان إعداد ادلقرر التعليمي وفقا للمناىج الدراسية ادلستخدمة يف تلك ادلدرسة.  
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كما قال مدرس اللغة العربية عند ادلقابلة مع الباحثة أن إعداد ادلقرر التعليمي 

نهج الدراسي وفقا للمناىج الدراسية ادلقررة من قبل ادلدرسة وىي استخدام ادل

ٕٖٓٔ. 

تتكون مكونات ادلقرر التعليمٍن الت مت مجعها مدرس اللغة العربية من 

اذلوية، والكفاءة الرئيسية، والكفاءة األساسية، ومؤشرات حتقيق الكفاءات، 

وادلادة التعليمية، وأنشطة التعليم، اولتقييم، وختصيص الوقت وادلوارد التعليمية. 

 دلقرر التعليمي كادلصدر لرتتيب خطة تنفيذ التعليم.وميكن استخدام  ادلدرس ا

كانت مكونات ادلقرر التعليمي الت مجعها مدرس اللغة العربية حتتوي 

والكفاءة األساسية، والكفاءة الرئيسية، وادلؤشرات، وادلواد الدراسية،  على اذلوية،

رر التعليمي من وأنشطة التعليم، والتقييم، وادلوارد التعليمية و ميكن استخدام ادلق

 قبل ادلعلم لرتتيب ختطيط تنفيذ التعليم.

 ختطيط تنفيذ التعليم .ٕ

يطلب ، وَنانب ذلكRPPكان يف تنفيذ التعليم، البد للمدرس ترتيب 

من ادلعلم إتقان ادلهارات يف تطوير عملية ختطيط التعليم كمثل إعداد ادلقرر 

. وجيب على ادلعلم تطوير األخرىالتعليمي، وختطيط تنفيذ التعليم وأجهز التعليم 
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ادلقرر التعليمي وختطيط التعليم، ألن كالمها عنصران مهمان ُيددان أىداف 

 10ادلنهج الدراسي.

مبدرسة ادلتوسطة نتيجة ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية استنادا إىل 

تنفيذ  ختطيطأن ادلدرس قام برتتيب يتبٌن ، باندار المبونج ٕة احلكومية ياإلسالم

ختطيط التعليم الذي تطوره ادلعلم  كان.ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓالتعليم للعام الدراسي 

مجيع أن . وىذا البيان كما قال رئيس ادلدرسة على أساس ادلقرر التعليميىو 

فيما 11ادلتطور من ادلقرر التعليمي.رتيب ختطيط برنامج التعليم قد مت ت ادلدرسٌن

 يلي البيان عن زلتوى ختطيط التعليم:

 ذلويةا ( أ

 حتتوي علىكانت اذلوية ادلخططة من قبل مدرس اللغة العربية 

أمساء ادلدرسة، الدرس، الفصل/ادلستوى، ادلادة التعليمية وختصيص 

 الوقت.

 الكفاءة الرئيسية  ( ب
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مدرس اللغة الذي مت إعداده كان جلميع ختطيط تنفيذ التعليم 

 ، جيب أن يكون لو أىداف التعليم.العربية

 الدراسيةواد ج( ادل

الدراسية إلجراء التعليم ادلواد  تضمٌنقام مدرس اللغة العربية ب

 يف الفصل الدراسي.

 د( طريقة التعليم

قام مدرس اللغة العربية بتقدًن طريقة التعليم ادلستخدمة يف عملية 

التعليم، أما الطريقة ادلستخدمة يف أنشطة القراءة فهي طريقة القراءة 

 اجلهرية.

 التعليمه( خطوات 

م مرتبة خطوات التعليم الواردة يف ختطيط التعليأن تكون 

 ومنهجية والت تبدأ من ادلقدمة، واألنشطة الرئيسية، والتقوًن مث االختتام.

 و( ادلوارد التعليمية

جيب على مدرس اللغة العربية تقدًن ادلوارد التعليمية يف مجيع 

ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية، أن نتيجة بناء على تنفيذ التعليم. ختطيط 

، ٖٕٔٓلمنهج تعليمي لادلوارد التعليمية ادلستخدمة ىي الكتاب ال



ٚٙ 

 

يف تلك ادلدرسة  وجودةوسائل ادلاليستخدم ادلدرس وباإلضافة إىل ذلك 

 دلساعدة عملية التعليم. 

 ز( ادلؤشرات

ىو بتضمٌن مدرس اللغة العربية ختطيط التعليم الذي أعده 

 .ادلؤاشرات الت  حتققها الطالب بعد إجراء عملية التعليم

 م( التقييم 

قام مدرس اللغة العربية بتقدًن دليل التقييم يف مجيع ختطيط تنفيذ 

التعليم. كان يف دليل التقييم ىناك أنواع من التقييم وأدواهتا ومعايًنىا. 

ميكن إجراء التقييم من خالل التقييم القبلي والعملي إىل البعدي. "أن 

 أخر التقييم الذي استخدمو ادلدرس ىو يف شكل االختبار ادلعقود يف

االختبار من متعدد و التعليم. ىذه االختبارات ىي االختبار ادلقايل 

تقدًن السؤال عن طريقة دراسي و واالختبارات الواردة يف الكتاب ادل

 12.واجلواب شفويا
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ٚٚ 

 

بمدرسة  2تعليم مهارة القراءة العربية لطلبة الصف الثامن االمتياز د. تنفيذ 

 ار المبونجباند 2المتوسطة اإلسالمية الحكومية 

بناء على نتيجة ادلقابلة وادلالحظة الت قامت الباحثة مع طلبة الصف الثامن، 

، واألنشطة قدمةأن مدرس اللغة العربية قد مت تنفيذ تعليم الغة العربية من خالل ادل

 الرئيسية، والتقوًن.

أما بالنسبة خلطوات التعليم الت أجرىا مدرس اللغة العربية أثناء عملية 

 ليم يف الفصل الدراسي فهي على النحو التايل:التع

 المقدمة .1

استنادا إىل ختطيط التعليم، أن التحليل يف اللقاء األول يبدأ من 

، مث يعطى إىل الفصل بالتحية السالم وقراءة الدعاءالتعريف ويدخل ادلعلم 

يسمع ادلدرس النص العريب فيو شكل من أشكال احلركة. يقرأ ادلدرس النص و 

ومع ذلك تقدًن الفرصة إىل الطلبة للقراءة مجاعة مث قراءة ادلدرس، الطلبة 

 دقيقة. ٖٓ x ٗيف التعليم وىو ختصيص الوقت ادلستخدم منفردا. و 

 

 

 



ٚٛ 

 

 الكفاءة وتخطيط األنشطة قديمت .2

انطالقا من نتيجة ادلالحظة، قام ادلدرس بتقدًن ختطيط األنشطة من 

 13خالل توصيل ادلواد ادلبحوثة.

 الرئيسيةاألنشطة  .3

ويف ىذه األنشطة، يقرأ  ادلدرس موضوع القراءة ادلتعلقة بادلواد 

يقرأ  .ادلبحوثة، يعطى ادلدرس النص العريب فيو شكل من أشكال احلركة

ادلدرس النص ويسمع الطلبة قراءة ادلدرس، ويف حٌن يقوم ادلعلم بتصحيح 

 أخطاء القراة.

 تطبيق استراتيجية وطريقة التعليم .4

 a plan method, or series ofلتعليم، أن  االسرتاتيجية ىي ويف رلال ا

activities designed to achieves a particular educational goal  لذلك .

وىي كاخلطة حتتوي على سلسلة من األنشطة تعريف االسرتاتيجية ميكن 

 14ادلصممة لتحقيق أىداف التعليم.
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ٜٚ 

 

القراءة اجلهرية لتعليم مهارة ويف ىذا البحث تستخدم الباحثة طريقة 

القراءة. من خالل القراءة اجلهرية، يقدر الطلبة على القراءة باستخدام النطق 

الصحيح وإخراج ادلخرج  من احللق. وباإلضافة إىل ذلك، ميكنو لتدريب 

الطلبة على القراءة عقليا أمام الفصل. ال تؤكد القراءة على احلفظ فحسب، 

 حىت يعرف الطلبة األفكار الرئيسية يف القراءة. قيمولكن دلعرفة عالمة الرت 

بناء على البيانات الت حصلت عليها الباحثة من ادليدان، فإن طريقة 

التعليم ادلستخدمة يف طلبة الصف الثامن ىي مناسبة مع قدرة الطلبة،  

يم قراءة العربية، أن طريقة القراءة اجلهرية مالئمة لالستخدام يف تعلكذلك 

ادلعلم قادر على معرفة مستوى الصعوبة لكل طالب. وىكذا يقدر ادلعلم ألن 

 على أن يناسب بٌن ادلواد والطريقة، ومستوى صعوبة ادلواد، زالذكاء وادلعرفة.

 االختتام .5

على الكرسي قام ادلعلم بالتفكًن من خالل أمر الطلبة بقراءة النص

 .باستخدام طريقة القراءة اجلهرية منفردا

 قويمالت .6



ٛٓ 

 

نتائج تعليم القراءة العربية  حديددتت ىذه أنشطة التقوًن لت

لطلبة الصف الثامن مبدرسة ادلتوسطة باستخدام طريقة القراءة اجلهرية 

 باندار المبونج. ٕاإلسالمية احلكومية 

 ه. تحليل البيانات

إىل ادليدان أو يف أثناء مجع  اقبل دخوذلحتليل البيانات  ةالباحث تأجر 

مع حتليل عملية تعليم  ادلالحظةخالل البيانات بشكل مباشر. يبدأ ىذا البحث من 

اللغة العربية يف مهارة القراءة باستخدام طريقة القراءة اجلهرية لطلبة الصف الثامن 

 باندار المبونج. ٕمبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

تستخدم الباحثة ُنثا نوعيا حيث تستنتج ىذه الطريقة حتليل البيانات، ويف 

من ادلالحظة، وادلقابلة، والوثائق.كان دور ادلعلم ىو أحد العوامل الت ميكن حتسٌن 

ىو عنصر مهم يف التعليم الرمسي ومزودا عملية التعليم يف حتقيق نتائج التعلم. وادلعلم 

 15بقدرة اإلبداع.

 2لطلبة الصف الثامن االمتياز ة العربية مهارة القراءإعداد تخطيط تعليم  .1

 باندار المبونج 2بمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 
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ٛٔ 

 

برنامج قبل أن يقوم ادلدرس بالتعليم يف الفصل الدراسي، جيب عليو تطوير 

الذي مت تطبيقو لطلبة الصف و التخطيط ادلناسب بنظام التعليم وادلنهج الدراسي 

 .باندار المبونج ٕاإلسالمية احلكومية مبدرسة ادلتوسطة الثامن  

برنامج ادلرحلي وبرنامج السنوي، وادلقرر التعليمي، إىل برنامج التعليم  يقسم

. بناء على نتيجة ادلالحظة، وادلقابلة، والوثائق، أن مدرس وإعداد ختطيط التعليم

 اللغة العريية قد مت تنفيذ ختطيط التعليم.

بمدرسة  2لطلبة الصف الثامن االمتياز ربية مهارة القراءة العتعليم تنفيذ  .2

 باندار المبونج 2المتوسطة اإلسالمية الحكومية 

عملية تنفيذ التعليم ىي شكل من أشكال أنشطة التعلم الذي أجرىا 

تائج التعلم، فلذلك البد للمدرس ن التأثًن علىيف عامل ىام ادلدرس. وادلدرس ىو 

 .ىيئة ادلعايًن الرتبوية الوطنيةمبا قد قرره استخدام خطوات التعليم ادلناسبة 

ىن   اك ادلؤش   رات األخ   رى كم   ا ق   د كت   ب يف ادلق   االت العلمي   ة بعن   وان "فعالي   ة 

 على مهارة القراءة احلهرية". Big Bookووسيلة  Steinbergاستخدام طريقة 

 .وليسالتوقيف والتكراريف القراءة الطالقة .ٔ

 القراءة بنطق صريح. .ٕ

 وادلناسب. الصحيحاإليقاع القراءة ب .ٖ



ٕٛ 

 

نقط   ة ).(، فص   لة )ة(،عالم   ة اال س   تفهام )؟(، عالماتالرتقيمالق   راءة وفقال .ٗ

 .عالمة التعجب )!(و 

 القراءة مع حسن اخللق .٘

 القراءة مع الشعور )التعبًن(، و .ٙ

 16.فهم مضمون القراءة .ٚ

ويف ى  ذا  ك ان تنفي  ذ التعل  يم ى و أح  د اخلط  وة ال  ت جي ب أن يتخ  ذىا ادل  درس.

روف ق   ام ادل   درس بأنش   طة التعل   يم وفق   ا خلط   وات التعل   يم تب   دأ م   ن البح   ث، م   ن ادلع   

 ادلقدمة، واألنشطة الرئيسية، مث االختتام.

بمدرس  ة  2لطلب  ة الص  ف الث  امن االمتي  از مه  ارة الق  راءة العربي  ة تعل  يم تق  ويم  .3

 باندار المبونج 2المتوسطة اإلسالمية الحكومية 

ة العربي     ة أن تق     وًن الق     راء انطالق     ا م     ن البي     ان الس     ابق، ف     يمكن االس     تنباط

ة مناسبا بأىداف التعليم عن طريق توزيع ال نص الع ريب، باستخدام طريقة القراءة اجلهري

وهب   ذا يع  رف ادل   درس مس  توى جن   اح الطلب  ة وفق   ا ويطل  ب م   ن الطلب  ة للق   راءة منف  ردا . 

 للمؤشرات ادلقررة. 
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 الباب الخامس

 االختتام

 استنتاجات . أ

ميكن االستنتاج أن حمتوى إنو بناء على مشكلة البحث وحتليل البيانات، ف

حتليل مهارة القراءة العربية لطلبة الصف الثامن مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

وىو يقرأ الطلبة نصوص العربية فيها شكل من أشكال احلركة  باندار المبونج 2

. وجيب ترقية مهارة الواردة يف الكتاب املدرسي باستخدام طريقة القراءة اجلهرية

القراءة العرية، ألن وجود االختالفات يف نتائج التعلم احملصولة من اللقاء األول 

 6ن على النتيجة األعلى و طالبا حيصلو  33يف اللقاء األول أن  واللقاء الثاين.

وىي على مستوى "جيد  83طالب حيصلون على النتيجة األدىن مبعدل النتائج 

طالبا أما  32 ىم جدا". ويف اللقاء الثاين أن الطلبة حيصلون على النتيجة األعلى 

وىي على  84طالب مبعدل النتائج  4الطلبة حيصلون على النتيجة األدىن ىم 

ذه دالة على أن أنشطة القراءة اجلهرية وصلت إىل مستوى "جيد جدا". وى

وباإلضافة إىل ذلك، ىناك معيار االكتمال األدين جيب حتقيقو يف درس املؤشرات، 

 .67ىو اللغة العربية 



84 

 

، كان تطبيق حمتوى طريقة القراءة اجلهرية لطلبة الصف الثامن، وبالتايل

ومستوى صعوبة املواد، والذكاء فاملعلم قادر على أن يناسب بني املواد والطريقة، 

 واملعرفة.

 اقتراحات  . ب

 :االقرتاحاتالتاليةللباحثةتقدمواستناداإلىالنتائجاملذكورةأعاله،ميكن

 للمدرسة .1

ولرتقية املرافق  ثقيف األمةميكن أن تزيد من احرتاف املعلم يف ت

يتعلم الطلبة جيدا باستخدام االسرتاتيجية والوسائل الكافية  والتسهيالت حىت

 من أجل إمناء تطورات الطلبة يف تبادل املعرفة املفيدة.

 درس اللغة العربيةمل .2

ميكن للمدرس تقدًن الدوافع، أن تعلم اللغة العربية ليس صعبا . والطلبة 

 دوء، ويستخدم املدرس االسرتاتيجية والوسائل األخرى.قادرون على التعلم هب

 للطلبة .3

لتحقيق العلوم،  اتباع التعلممن املتوقع أن يكون الطلبة نشطني يف 

حىت يتمكن الطلبة من الوصول إىل ميوهلم يف  واستخدام املرافق والتسهيالت



85 

 

 2املستقبل خاصة لطلبة الصف الثامن مبدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 باندار المبونج.

 ج. االختتام

إكمال  للباحثة يف و ميكنمنالرمحة، والتوجيو، وحمبة ب، احلمد هلل رب العاملني

ال  الرسالة العلميةيف إعداد ىذه  امتاما أهن باحثةدرك الت، ولكن ىذه الرسالة العلمية

، انتقادات واقرتاحات ترجو الباحثة تزال ىناك العديد من أوجو القصور. ولذلك

 إلكمال ىذه الرسالة العلمية.

ات شكرا جزيال إىل مجيع األطراف على تقدًن املساعدات والتوجيه

حبثها واالرشادات يف إمتام ىذه الرسالة العلمية. وترجو الباحثة على أن ينفع 

 للقارئني. آمني يا رب العاملني.
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