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 لخصم
بمدرسة محمدية العالية  عشر الحادي الصف لدى طلبة ترقية في مهارة القراءة اللغة العربية

 المبونج رابند سوكرامى
 واضعة: ستي نور عين

 
ريقة تعليم اللغة اليت هتدؼ لتوفَت مهارة ط( ىي deabme dedomemالطريقة القراءة )

مهارة القراءة العربية لدل طلبة الصف احلادم  ترقية يفاىل الطلبة بسهولة.  ػلدث ىذا البحث عن 
مهارة القراءة العربية  ترقية يفعشر مبدرسة زلمدية العالية سوكارامي بندار المبونج هبدؼ دلعرفة كيف 

لدل طلبة الصف احلادم عشر مبدرسة زلمدية العالية سوكارامي بندار المبونج ادلشكلة يف ىذا البحث 
مبدرسة زلمدية العالية  عشر احلادم الصف لدل طلبة القراءة اللغة العربيةمهارة  ترقية يف كيفىي، 

 الصف لدل طلبة هارة القراءة اللغة العربيةم ترقية يف كيف دلعرفة. هبدؼ المبونج ؟ بندر سوكارامي
 المبونج. رابند سوكارامي مبدرسة زلمدية العالية عشر احلادم

م اليت حتدث يف أحد ييتم تضمُت ىذا البحث يف نوع البحث النوعي، دلعرفة عملية التعل 
زلمدية مبدرسة  عشر احلادم الصف طلبةىو  ىذا البحثاحلقوؿ، يف حُت أف مصدر البيانات يف 

 ة. مع ىذه البيانات البحثية اليت مت رتعها من خالؿ ادلالحظة كادلقابلالمبونج رابند ىالعالية سوكراـ
 .قيوثتكاالختبار كال

مبدرسة  حلادم عشرة الصف اطلبلدل يوجو أف ىناؾ ترقية ىف مهارة القراءة 
قبل تطبيق (. KKMاليت مت احلصوؿ اىل معايَت اإلكتماؿ األدين ) بندار المبونج سوكارمى

, ال تزاؿ منخفضة للغاية ةبلدل الطل لقراءة اجلهريةا مهارة ا أف نتيجة لقراءة اجلهريةطريقة ا
 .(ٝٓٙ) ٜكغَت التاجحُت منهم  (ٝٓٗالطلبة ) ٙالطلبة, الناجحوف منهم  ٘ٔبعدد 

 الطلبة ٘ٔبعدد لقراءة اجلهرية ىف الدكرة األكيل ىناؾ ترقية كىي تطبيق طريقة ابعد 
الدكرة (. ذتا ىف ٖٖٝالطلبة ) ٜكغَت التاجحُت منهم ( ٝٚٙالطلبة ) ٓٔالناجحوف منهم
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الطلبة  ٕكغَت التاجحُت منهم ( ٝٓٛالطلبة ) ٖٔالطلبة الناجحوف منهم  ٘ٔبعدد الثانية 
نظرا من الدكرة األكيل ك الدكرة الثانية أف ىذه الطريقة تًتقي مبهارة االقراءة العربية (. ٕٝٓ)

 تحصل ىذه كلها توجو يف كل الدكرة من النتيجة اإلختبار مبهارة القراءة. مث للطلبة, ك
ػلبوف  ةب، ألف الطلةلطلبل التعلم ىناؾ زيادة أف ةالباحث أتعلى اكتشاؼ جديد، ر  ةالباحث

لقراءة ايف ادلدرسة كىي طريقة  ةيقة اجلديدة اليت يطبقها الباحث، مثل الطر أشياء جديدة
 مهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية. أخذ اإلستنباط أف ىناؾ ترقية يفن .اجلهرية

 الجهرية القراءةم القراءة، يالكلمات المفتاحية: تعل
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 نظريإطار الباب الثاني: 
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   ٜٔ  ........................................................ مهارة القراءة. ب
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 ٕٔ  ..................................... التعليم مهارة القراءة أىداؼ .ٕ
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 ٓٗ  ................................................... البحث كنوع دخلم .أ 
 ٖٗ  ....................................................... البحث حضور . ب
 ٗٗ  ................................................ كمبحثة البحث موضوع . ج

 ٗٗ  ........................................................... زماف كمكافد. 

  ٗٗ  .................................................. طبيق اك عمليةكتنفيذت ق.

 ٘ٗ  .......................................................... ىداة البحث ك.
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 ٚٗ  .................................................... طريقة رتع البيانات ز.

 ٛٗ  .................................................. طريقة حتليل البيانات ح.

 ٔ٘  ........................................ مؤشرات النجاح ىف مهارة القراءة ط.

 المناقشة ونتائج البحثالباب الرابع: 
 ٕ٘  .............................................................. ادلناقشة . أ

 ٙٙ  ........................................................ البحث نتائج  . ب
 مبدرسة  عشر احلادم لدل طلبة الصف العربية مهارة القراءة اللغة تعليم عملية تنفيذ . ج

 ٜٗ  ......................................... المبونج بندر ىسوكرام احملمدية
 استنتاجات واقتراحات: الباب الخامس

 ٜ٘  ..................................................... اتاالستنتاج .أ 
 ٜٙ  ...................................................... االقًتاحات  .ب 
 ٜٚ  .......................................................... اخلادتة  .ج 

 المراجع
 قالمالح
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 األول الباب
 مةمقد  

 
 موضوعال تأكيد . أ

الرسالة  ىذه ىدؼ أك تعريف فهم يف القراء كتسهيل األخطاء لتجنب أكىل كخطوة
 ىو ىذا البحث يف الكاتبة اػلمله الذم ادلوضوع. ادلوضوع تأكيدل الضركرم من ،العلمية

 محمديةبمدرسة  عشر الحادي الصف دى طلبةل اللغة العربية مهارة القراءة ترقية في"
 "المبونج بندر ىسوكرامالعالية 

 :كصفها للكاتبة ؽلكن اليت ادلصطلحات بعض يلي فيما
 ترقية .1

 (.ناضجة) كبالتفصيل بعناية إعدادىا مت تنفيذ خطة أك إجراء ىو التنفيذ
1 

 ميالتعل .0
 أك التدريس أك ادلمارسة خالؿ من السلوؾ لتغيَت نتيجة أك عملية ىو ميالتعل

 العملية، بادلسائل ادلتعلق ميالتعل( ٔ) كىي مفاىيم سبعة لو Brown لػ كفقا ميالتعل. اخلربة
 ميالتعل( ٗ) تنظيمي، جتميع عن عبارة ميالتعل( ٖ) ادلعلومات، توصيل ىو ميالتعل( ٕ)

م يالتعل( ٚ) ك عملية أشياء ميالتعل يشمل( ( ٙ) دائم، ميالتعل( ٘) كالوعي، احلكمة ىو
 .سلوؾحتسُت 

2 

                                                             
1
 Https://alihamdan.id/implementasi/26 September 2019.10.08 WIB 

2
Umi Hijriyah, Pengaruh Strategi Pembelajaran Membaca Dan Tingkat skemata Terhadap 

Pemahaman Bacaan Bahasa Arab (Bandar Lampung : Permatanet, 2015), h. 41. 

https://alihamdan.id/implementasi/26%20September%202019.10.08


11 
 

 المهارة .1
 كالكفاءة كادلهارة القدرة يعٍت شلا( KBBI) الكبَت اإلندكنيسي القاموس يف ادلهارة

 .ما بشيء القياـ يف عاليا تدريبا كادلدربُت
 شيء فعل على ما شخص قدرة ىي ادلهارة 3

 .ما
 القراءة .2

 من ألنو تقبال عليو ُيطلق. تقبال كاليت ادلكتوبة، اللغوية ادلهارة من نوع ىي القراءة
 كاخلربات ادلعرفة حوؿ معلومات على احلصوؿ من الشخص سيتمكن القراءة، خالؿ

 .اجلديدة
 يف الواردة الرئيسية كاألفكار ادلعلومات، جتد أف ؽلكن القراءة أف يعٍت كىذا 4

 .القراءة
 العربيةاللغة  .3

 اللوغوية بالعناصر ادلرتبطة سواء اللغة، يف كالكفاءة القدرة ىي العربية اللغة
(unsur-unsur kebahasaan )كالثقافة العربية، الثقافة إتقاف يف كادلعرفة اللغوية، كادلهارات 

 العربية اللغة ادلتحدثُت مع التواصل على كالقدرة سواء، حد على كالعربية اإلسالمية
 .كحتريريان  شفهيان  مباشرة،

5 
 

 

                                                             
3
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 

cetakan ke-1, Edisi ke- IV 2008), h. 856. 
4
St. Y. Slamet, Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Kelas Rendah dan Kelas 

Tinggi Sekolah Dasar, Cetakan ke- 1, Edisi ke- III (Surakarta Jawa Tengah: UNS Press, 2017), h. 24. 
5
Abdurochman, Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya, (AURA, 2017), h. 2. 
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 الطلبة .4
 الذين الطلبة يعٍت ما كىو( KBBI) الكبَت اإلندكنيسي القاموس يف الطلبة

 .كالثانوية االبتدائية ادلقاعد على غللسوف
 يف أعلية األكثر الوظيفة موقع الطلبة ػلتل 6

 .ميالتعل أنشطة عملية
 صف الدراسيال .5

 يعٍت شلا ،(KBBI) الكبَت اإلندكنيسي القاموس يف الصف الدراسي توجد
 .ادلدارس يف ميللتعل كمساحة ادلستول،

 يف ادلستخدمة للمساحة كسيلة ىو صفال 7
 على فقط، الصف الدراسي يف دائمنا ميالتعل يتم ال ذلك كمع ادلستمر، ميالتعل عملية
 ميالتعل لعمليات تستخدـ كائنات ىو الصف الدراسي لكن. الصف خارج ادلثاؿ سبيل

 .الفعالة
 

 الموضوع اختيار أسبابب.
 حبيث ساعدت أف ةاجلهري القراءة طريقةل ؽلكن اليت ادلوجودة األدبيات إىل استنادنا

ا الصحيحة، اللغة استخداـ يف أذكياء الطلبة يكوف  .كالكتابة القراءة يف األخطاء عن بعيدن
 .التحليلي البحث ىذا مناقشة يف الالزمة األدبيات توفر .ٔ
 تطبيقها يتم اليت العربية القراءة مهارة تنفيذ حوؿ احلقيقي ادلوقف عرفةدل الكاتبة ريدت .ٕ

 .المبونج بندر سوكاراـ العالية زلمديةمبدرسة  عشر احلادم الصف طلبة على
 

                                                             
6
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Op. Cit, h. 1322. 

7
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Op. Cit. h. 652. 
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 البحث خلفيةج. 
 القدرة جودة تطوير أيضنا للتعليم ؽلكن. الشخص حياة يف مهم شيء ىو التعليم

 يهدؼ. ادلعلنة األىداؼ لتحقيق عمدا مصمم كاعي جهد ىو التعليم. ميالتعل يف البشرية
 ترتبط احلياة نوعية ألف األمة، لبقاء للغاية مهم التعليم. البشرية ادلوارد حتسُت إىل التعليم
 .التعليم مبستول كثيقنا ارتباطنا

 ٕٓ رقم الوطٍت التعليم نظاـ لقانوف كفقا نفسو، الوقت كيف 8
 تعاىل باهلل يؤمنوف بشرنا ليصبحوا الطلبة إمكانيات تطوير إىل التعليم يهدؼ ٖٕٓٓ عاـ من

 .كمسؤكلُت دؽلقراطيُت مواطنُت كيصبحوف كمستقلة كخالقة كقدرة كمعرفة كصحية كنبيلة
9 

 ادلعلم أف ستنتاجرسم اال للكاتبة ؽلكن أعاله، ادلذكور الفهم من بعض إىل استنادنا
 الذايت كالتحكم الركحية بالقوة يتمتع جيد سلوؾ كتشكيل الذاتية إمكاناتو لتطوير مطلوب

قاؿ اهلل يف . كاجملتمع نفسو ىو ػلتاجها اليت كادلهارات النبيلة كالشخصية كالذكاء كالشخصية
 :ٔٔ اآلية اجملادلة سورة

                             

                         

         

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, 

“Berilah kelapangan didalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, 

“berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat 

                                                             
8
 Agustinus Hari Hanggara, jurnal pendidikan Dasar Perkhasa, (volume 2, nomor 1, 2016), 

h.80. 
9
 Basilius R. Werang, Manajemen Pendidikan di Sekolah, (Yogyakarta : Media Akademi, 

2015), h.16. 
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(derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang 

diberi ilmu beberapa dejarat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu 

kerjakan.”(Q.S. Al-Mujaadilah :11) 

 
 جانب على. اإلنساف حياة يف ادلهمة األدكار أحد ىو التعليم أف أعاله اآلية توضح

 نوعية حتسُت على يعمل التعليم ألف العالية، الدرجة بنفس كالتعليم ادلعرفة أىل يتمتع اهلل،
 .التعليم نوعية حتسُت ىو األمة حياة نوعية على تؤثر اليت العوامل أحد .األمة حياة

 لطادلا. اللغة ميبتعل يتعلق أحدىا التعليم، من سلتلفة أنواع على أيضنا التعليم ػلتوم
 كل كلكن البلداف بعض يف فقط ليس اجملتمع، يف للتواصل الرئيسي احملور ىي اللغة كانت
 .ادلعلومات رتيع لنقل لغة إىل دائمنا حتتاج فرد أك رلموعة أك قرية أك منطقة أك مدينة

10 
 رتيع قبل من مطلوبة العربية اللغة فإف كبالتايل،. القرآف لغة العربية، اللغة ىو منهم كاحد

 من كغَتىا اهلل، من كادلمنوعات ادلختلفة األكامر كمعرفة كفهمو القرآف لقراءة ادلسلمُت
 .اإلسالمية الشريعة

 النهج. كالتقنيات كاألساليب الطرؽ ادلعلم يعرؼ أف غلب العربية، اللغة متعلي عند
 ىذه تربط. البعض ببعضها ترتبط اليت االفًتاض لغات من رلموعة ىو العربية باللغة

 .ميالتعل عملية كطبيعة اللغة طبيعة بُت االفًتاضات
11 Metode الطريقة  عليها يطلق اليت

 على منهجي أك منتظم أساس على اللغوية ادلواد بعرض تتعلق شاملة خطة ىي العربية باللغة
 مع لغتنا يف الشائعة العربية باللغة ادلوجودة التقنيات أف حُت يف. ادلوصوؼ النهج أساس

                                                             
10

M. Akmansyah, Pemerolehan Bahasa sebagai Kemampuan Bawaan Manusia, Jurnal Al-

Bayan jurusan pendidikan bahasa arab,(Vol IV, edisi II, Desember 2012), h.12. 
11

Abdurrochman, Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya, (Bandar Lampung : AURA, 

2017), h.61. 
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 مع يتماشى مبا الدراسي، الصف يف تنفيذىا يتم اليت احملددة األنشطة كىي اسًتاتيجية،
 .اختيارىا مت اليت كالطريقة النهج

12 
 ميتعل طريقة على الكاتبة كزتر  أعاله، ادلذكورة كالتقنيات كالطريقة ادلنهج فهم من

 ادلعلمُت قبل من استخدامها يتم للتدريس طريقة ىو ميالتعل طريقة فهم أف مبا. العربية اللغة
 .حتقيقها ؽلكن أىداؼ إنشاء أجل من اللغة ميتع عملية يف

 ميتعل طرؽ من العديد ىناؾ 13
 ،ةادلباشر . ٕ ،كالًترتة القواعدطريقة . ٔ: كىي ، ادلعلموف يعرفها أف غلب اليت العربية اللغة

. ٛ ،التقابلي التحليل. ٚ ،ةالتواصلي. ٙ ،اإلنتقائية. ٘ ، ةالشفوي ةالسمعي. ٗ القراءة،. ٖ
 .ادلقارف التحليل

14 
. اخلربة أك التدريس أك ادلمارسة خالؿ من السلوؾ لتغيَت نتيجة أك عملية ىو ميالتعل

( ٕ) العملية، بادلسائل ادلتعلق ميالتعل( ٔ) كىي مفاىيم سبعة لو Brown لػ كفقا ميالتعل
 ىو ميالتعل( ٗ) تنظيمي، جتميع عن عبارة ميالتعل( ٖ) ادلعلومات، توصيل ىو ميالتعل

حتسُت م يالتعل( ٚ) ك عملية أشياء ميالتعل يشمل( ( ٙ) دائم، ميالتعل( ٘) كالوعي، احلكمة
 .سلوؾ

15 
 اللغة مهارات على العثور ىدؼ يعٍت النظرية الناحية من اللغة ميتعل من اذلدؼ

 معركفة تزاؿ ال اليت اللغوية ادلهارات على احلصوؿ ؽلكن اللغة، ميتعل استمرار مع. العربية
 كالقراءة كالكالـ االستماع كىي اللغة، مهارات من األربعة األنواع خالؿ من عاـ بشكل
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Abd. Wahab dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 
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 العربية اللغة إتقاف ىو ادلعلمُت ميتعل من اذلدؼ أف فهم ؽلكن ذلك، على عالكة. كالكتابة
 .الطلبة قبل من بسهولة

16 
 لغة استخداـ على القدرة بأف العربية اللغة دلهارات األربعة األنواع استنتاج كنؽل

 kemahiran) االستماع مهارة: كىي ادلهارات، من األربعة األنواع ىذه تتبعها أف غلب أجنبية

menyimak)، الكالـ مهارة (kemahiran berbicara)، القراءة مهارة (kemahiran 

membaca )الكتابة كمهارة (kemahiran menulis .)على الكاتبة تركز  النقاش، ىذا يف لكن 
 .كحدىا (kemahiran membaca) القراءة مهارة

 ىي القراءة. الكتابة يف يوجد شلا للتعلم الكتابة معٌت لفهم الكتابة معٌت القراءة تأخذ
 كاحدة تعٍت أف ؽلكن القراءة أف Nuttal أكضح. كتطبيقها كاألرل األفكار فهم على القدرة

 إعطاء فعل، رد فهم، تالكة، حتديد، تررتة، ،تفسَت: التايل النحو على األنشطة من عدد من
 ما ترشيد عملية على تعتمد فكرية عملية الواقع يف ىي القراءة فإف ذلك، على عالكة. معٌت
 كالسبب كالتحليل، كالقوانُت، كالقواعد التفكَت أظلاط على حتتوم عملية كىي قراءتو، يتم

 أك الصيغ إلدخاؿ فقط يأيت الذم البصرم النشاط فقط كليس ادلشكالت، كحل كالنتيجة،
 إجراء ؽلكن أنو على ينص الذم Soedarso لرأم كفقنا ىذا. معناىا كفهمت مكتوبة الرموز
 بُت تفاعل كىناؾ ،الكاتب مصدر كاختبار القراءة، زلتويات فهم طريق عن القراءة عملية

 نشاط القراءة. يرفضها أك القراءة يف الواردة ادلعلومات القارئ يقبل حيث كالقارئ، الكاتب
 على كالقدرة اخلياؿ استخداـ غلب القراءة، يف. القدرات رتيع توجيو طريق عن يتم معقد

 (.اللغة كمعرفة السابقة ادلعرفة) ادلعرفة ككذلك التذكر على كالقدرة ادلالحظة
                                                             

16
Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab,(Malang 

: Uin Maliki Press,2012), Cet Ke-2, h.5. 
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 موحدنا كلينا تشكل اليت كاجلمل الكلمات من سلسلة خالؿ من القراءة جتنب يتم
الصرؼ  إتقاف يلـز العربية، القراءات قراءة عند. معٌت على كحتتوم اللغة قواعد كحتكمو

(morfologi bahasa Arab ) النحو ك(ilmu nahwu )يتمكن لن ذلك، كل بدكف. كادلفردات 
 .القراءة فهم عملية يف مهم كالقواعد ادلفردات إتقاف. القراءة زلتويات فهم من القارئ

 القراءة) القراءة اجلهرية مهارة من اخلويل لعلي كفقنا العربية باللغة القراءة إجادة يتألف
 ،(membaca intensif) القراءة ادلكثفة ،(بصمت القراءة) القراءة الصامتة ،(عاؿ   بصوت

 ىذه يف(. bahasa model) نموذجيةالقراءة ال ك( membaca ekstensif) ادلواسعة اءةالقر 
 17.إىل القراءة اجلهرية كالقراءة الصامتةالقراءة  تتكوف الركايب، لػ كفقنا األثناء،

 كغَت رمسية مؤسسات يف العربية اللغة ترقية من الرغم على ،ةالكاتب دلالحظة كفقنا
ا كفهمها ميالتعل صعوبات بشأف الطلبة من كثَتة شكاكل ىناؾ تزاؿ ال رمسية،  هبذه. جيدن

 .مواده نقل يف ادلعلم طريقة أك كيفية يف أخرل مرة النظر إعادة غلب الطريقة،
 يف األكىل ادلالحظة إجراء عند ،ٜٕٔٓ فرباير ٕٚ يف ادلالحظات، نتائج على بناءن 

 كانت عشر، احلادم الصف يف كخاصة ، المبونج بندر سوكاراـ العالية زلمدية مدرسة
 تزاؿ ال. سلتلفة تعليمية خلفيات بسبب موجودة غَت تزاؿ ال العربية اللغة قراءة على القدرة

 دراية على طلبة ىناؾ أف حُت يف صلة، ذات طرؽ إلغلاد للمعلمُت بالنسبة معضلة ىذه
 على ىناؾ كليس المبونج بندر سوكاراـ العالية زلمدية إىل مدرسة دخوؿ قبل العربية باللغة
 .العربية باللغة دراية

18 
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 العالية زلمدية يف مدرسة العربية اللغة مهارة القراءة اختبار قيمة ىو التايل اجلدكؿ
 :المبونج بندر سوكاراـ

 1.1 الجدول
 العربية اللغة مهارة القراءة اختبار نتائج

 بيان نتيجة KKM اسم رقم
1 Ahmad Daffa Rezaldo 75 65 مل يكمل 
2 Ajat Suryana 75 75 اكمل 
3 Afini Qurrota A’yun 75 80 اكمل 
4 Anti Markhatus S 75 75 اكمل 
5 Chikita Natasya 75 75 اكمل 
6 Egis Purnama Putra 75 70 مل يكمل 
7 Faris Mustofa 75 80 اكمل 
8 Handika Albani Hotasi 75 65  يكململ  
9 Ikhlas Sabili Huda 75 70 مل يكمل 

10 Khoirun Nisa 75 65 مل يكمل 
11 Rismayanti Caria Putri 75 65 مل يكمل 
12 Rio Ferdiansyah 75 65 مل يكمل 
13 Septi Reziana 75 70 مل يكمل 
14 Siska Safitri 75 75 اكمل 
15 Zulfa Alhifzi 75 65 مل يكمل 

العالية  زلمديةمبدرسة  عشر احلادم لصفل للعاـ الدراسي االكؿ العربية اللغة اختبارنتائج : ادلصدر
 ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ األكادؽلية السنة المبونج بندر سوكاراـ
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احلادل  الصف من طالبنا ٘ٔ بُت من أنو مالحظة ؽلكن أعاله، اجلدكؿ إىل استنادنا
 ٜ ك الكاملة ادلعايَت يف طلبا ٙ ىناؾ المبونج، بندر سوكاراـ العالية زلمديةدرسة مب عشر
 منخفضة تزاؿ ال طلبة لدل القراءة مهارة أف على يدؿ ىذا. ادلكتملة غَت ادلعايَت يف طلبة

ترقية  " ادلوضوع جعل يف بالرغبة ةالكاتب تمهت أعاله، ادلذكورة ادلشكالت على بناءن . للغاية
بمدرسة محمدية العالية  عشر الحادي الصف لدى طلبة مهارة القراءة اللغة العربية في

 ". المبونج بندر ىسوكرام
 العربية اللغة تدريس حوؿ حبث إجراء على الكاتبة ربجتُ  ادلالحظات، ىذه نتائج من

 احلالة ىذه كيف العربية، اللغة قراءة يف كخاصة المبونج بندر مبدرسة زلمدية العالية سوكراـ يف
 دلستويات كفقنا حلوؿ تقدًن أمل على ادلستخدمة، طريقةال على أكرب بشكل ةالكاتب كزتر 

 .الكاتبة قدرة
 

 البحث مشكلةد. 
. البيانات رتع خالؿ من اإجاباهت عن البحث سيتم اليت السؤاؿ ىي البحث مشكلة

مهارة القراءة  رقية يفت كيف :التالية مشكلة البحث ةالباحث قدـت أعاله، اخللفية على بناءن 
 ؟المبونج  بندر مبدرسة زلمدية العالية سوكراـ عشر احلادم الصف لدل طلبة اللغة العربية

 

 واستخدامو البحث ه. أىداف
 البحث أىداف. 1

 عشر احلادم الصف لدل طلبة تنفيذ تعليم مهارة القراءة اللغة العربية كيف دلعرفة
 .المبونج بندر مبدرسة زلمدية العالية سوكراـ
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 البحث استخدام. 0
 حتسُت إطار يف االعتبارات من كاحدة ىذا البحث نتائج تصبح أف ادلتوقع من .أ 

درسة زلمدية ادل يف( العربية اللغة قراءة كخاصة) العربية اللغة ميتعل جودة كترقية
  المبونج بندر العالية سوكراـ

مبدرسة زلمدية العالية  طلبةك  العربية اللغة دلعلم التقييم ادلواد من كاحدة اعتبارىا  .ب 
 المبونج بندر ىسوكرام

، تعلم على أنفسهم الكّتاب تدريب  .ج   األفراد من كل تفيد معرفة كىي العلـو
 .العاـ كاجلمهور

 

 البحث فوائدو. 
 نظريا. 1

 للمساعلة مفيد كىو العلـو تطوير يف مدخالت البحث ىذا يقدـ أف ادلتوقع من
 .العربية اللغة ميتعل يف مفيدة مبعلومات

 عمليا. 0
 للباحثينأ( 

 ةقيطر  تطبيق يف خاصة للباحثُت، كالبصَتة ادلعرفة البحث ىذا يوفر أف ؽلكن
 .القراءة مهارة ميتعل يف القراءة
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 للقراء. (ب
 حوؿ البحوث إلجراء للقراء كمرجع دليل مبثابة البحث ىذا يكوف أف ؽلكن

 .القراءة ةقيطر 
 

 السابقة البحوثز. 
 كل فإف ذلك، كمع. بالباحثة ادلتعلقة السابقة للدراسات دراسة ىي األدب مراجعة

 ينتج ال البحث من النوع نفس أف من الرغم على سلتلفة، كمواضيع كائنات لديو باحث
 :بينها من. األىداؼ نفس بالضركرة

 1.0 الجدول
 السابقة البحوث

 النتائج االختالف التشابو مكتبة
 تعليم ليةاعف" زتَتة نور

ادلدرسة  يف القراءة مهارة
 دار احلكمة الثانوية 

 "باموالنج
جامعة شريف ىداية اهلل 
االسالمية احلكومية 

 جاكرتا

 البحث البحث: نوع
 النوعي

 على حتريرم اختبار إجراء
 الطلبة قدرات

 يف اءةالقر  ميالتعل عملية
ادلدرسة  من الثامن الصف

 دار احلكمة الثانوية 
 بشكل سارت باموالنج

 جيد

 حتليل"صفياىن صاحلة 
 سلرج احلركؼ األخطاء

 ميتعل يف القراءة دلهارة
لدل طلبة  العربية اللغة

مبدرسة  السابع لصفا
الثاكية  االصالح نور

 البحث نوع البحث:
 النوعي

 يركز الذم األخطاء حتليل
 متشابو اليت احلركؼ على

 اأصواهت يف

 مبدرسة نور السابع الصف
الثاكية  االصالح

 لومبوؾ الغريب جيغالنج،
 أخطاء أك صعوبات يواجو

 احلالؽ سلرج من النطق يف
 لسافال كسلرج
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 الغريب لومبوؾ ،جيغالنج
 الدراسي العاـ يف

ٕٓٔٙ/ٕٓٚ 
جامعة ماتراـ االسالمية 

  احلكومية
 كزلمد رشدة بينتانج
 طريقة" اهلل رأم عفيف

 منظور من القراءة ميالتعل
االجتماعية  ادلعرفية اءةالقر 

 من نظرية
 دراسة) باندكرا ألربت
 زلمدية ادلدرسة يف حالة

  الثانوية
 رللة( ")يوجياكرتا ٕ

. ٘ٔ اجمللد ،الًتبوم
 يونيو -يناير. ٔ العدد

ٕٓٔٛ ) 
 

 البحث نوع البحث:
 النوعي

 أف  الباحث يريد 
 ميتعل طريقة تنفيذ يعرؼ

 الصف طلبة القراءة لدل
 ب التاسع

 الثانوية ادلدرسة زلمدية يف
 أربعة معيوجياكرتا  ٕ

 النظرية الناحية من مفاىيم
 باندكرا ألربت

 الصف اءةالقر  ميتعل تنفيذ
 ب التاسع

 الثانوية ادلدرسة زلمدية يف
 يستخدـيوجياكرتا  ٕ

 مفاىيم أربعة الصف
 ادلعرفية النظرية ميتعل

االجتماعية من النظرية 
 باندكرا ألربت
 ىتماماتاال على تشمل

 كاإلنتاج كاالحتفاظ
 .كالدافع
 تأثَت لو ادلفهـو ىذا تطبيق
 الطالقة على
 .القراءة ميتعل
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 الثاني الباب
 إطار نظري

 
 القراءة طريقةأ. 

 القراءة ةقيطر  فهم. 1
 القدرات توفَت إىل هتدؼ اللغة ميلتعل طريقة ىي( Metode membaca) القراءة طريقة

 .طلبةلل بسهولة
 أك يقرأ -من فعل ماضى "قرأ اجلذر الكلمة من تأيت "القراءة" كلمة 19

 اآلية من تأيت الكلمة ىذه لغة،. bacaan أك membaca تعٍت كاليت "قراءة" مصدر من تأيت
"اقرأ" فعل أمر  األكىل اآلية يف ،٘-ٔ اآليات العلق سورة يف القرآف من الوحي من األكىل

(kata perintah )تعٍت membaca .( نصية) حرفينا القراءة على فقط تقتصر ال بالتأكيد
 كالبحث كادلقارنة كالدراسة الفهم طريق عن يتم الذم السياؽ قراءة منها ُيطلب كلكن

 .باستمرار
 ذلك يف طلبةال معظم ميتعل. ادلتحدة الواليات يف مرة ألكؿ الطريقة ىذه تقدًن مت

ا قصَت كقت يف أجنبية لغة الوقت  فقط، كاحدة مهارة على الًتكيز هبدؼ سنتاف، مدتو جدن
 على كاحدة طريقة عن للبحث األـ اللغة دلعلم بالنسبة تأثَت لو ىذا. القراءة مهارة كىي أال

 أجنبية قراءة نصوص قراءة من طلبةال يتمكن أف ادلتوقع من الطريقة، ىذه يف. عامُت مدل
 .متنوعة
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 Saiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN MALIKI 

PRESS, 2011), h.21. 



24 
 

( ungkapan) كالتعبَت للًترتة كثيق اىتماـ إيالء خالؿ من الطريقة ىذه تبدأ
( tata bahasa) القواعد تسليم يتم. الكالـ مهارة شلارسة على كيعتاد ادلمارسة إىل كاالفتقار

 طلبةال ؽلارسها. التطور يف الطريقة ىذه كتستمر القراءة، مهارة إتقاهنا بعد الطريقة ىذه يف
 تررتة على الًتكيز دكف مباشرة اجلمل معاين على كالعثور األجنبية القراءات قراءة عند

 مع( membaca dalam hati) الصامتة القراءة تأيت ىذا من. طلبةال يقرؤىا اليت القراءات
 خارج كاسع نطاؽ كعلى حبرية القراءة إىل طلبةال كدافع تررتة، دكف شلكنة مساحة أكسع

 .الدراسي الفصل
 تعليم إىل هتدؼ اليت التعليمية للمؤسسات سلصصة الطريقة ىذه االسم، يوحي كما

 إىل تنقسم اليت القراءة من التعليمية ادلواد تتكوف. أجنبية لغة قراءة يف كادلهارات ادلهارات
 معناىا تدريس يتم اليت بالكلمات قائمة األقساـ ىذه من قسم كل يسبق. قصَتة أقساـ

 شكل يف كىي معينة، مرحلة إىل طلبةال يصل أف بعد. الصور أك الًترتة أك السياؽ عرب
 أف أمل على ركاية أك قصَتة قصة شكل يف اإلضافية القراءة تعليم يتم للمفردات، إتقاف

 .نضجنا أكثر طلبةال لدل ادلفردات إتقاف يصبح
، بصوت القراءة مهارة أك اجلهرية القراءة يف  نص قراءة شلارسة طلبةال على يتعُت عاؿ 

 النظرية ىذه تسهل. األـ اللغة مساعدة دكف مباشرةن  ادلعٌت كفهم( العربية) األجنبية اللغة
 النحوية القواعد كاستخداـ كالصحيح الصحيح النطق مع كثيق بشكل كترتبط القراءة تعلم

 .القراءة نص فهم يف طلبةال قبل من اجلهرية القراءة مهارة يفضل. بسيطة بطريقة شفهيان 
20 
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 القراءة طريقة أىداف. 0
أما  .القراءة معٌت كفهم ادلعلومات على العثور ىو القراءة يف ةهمداؼ ادلاألى

 :يلي كما ىو القراءة طريقة من االىداؼ 
 مهارات يف للمساعلة بسيطة رتل كترتيب الصوتية ادلهارات على طلبةال تدريب .أ 

 .بطالقة القراءة أمل على أخرل لغوية
 رتل إنتاج إىل كهتدؼ بسهولة العربية اللغة) أجنبية لغة كفهم قراءة على القدرة .ب 

 .الكالـ عند جيدنا نطقها كؽلكن الكتابة، كقت يف صحيحة
 ادلرح تقنيات باستخداـ التقدؽلي عرضها يف ادلفردات إىل االنتباه يف استمر .ج 

 .كالتدرغلية
/  حتليل دكف القراءة على التعود خالؿ من أعاله ادلذكورة األىداؼ حتقيق ؽلكن .د 

 .القراءة نصوص تررتة
 ـوادلعل من الصعب، إىل السهل من تدرغليان  القلب يف القراءة سرعة على الًتكيز .ق 

(kongret )اجملهوؿ إىل (abstrak ) الشائعة ادلفردات على كبناءن. 
21 

 القراءة طريقة خطوات. 1
 كاألفكار الفهم اكتساب أجل من طلبةال قبل من القراءة أنشطة تنفيذ يتم
 القراءة تتم أف ؽلكن. القراءة أنشطة بنتائج كاسعة معرفة لديهم طلبةال لذلك. كادلعلومات

 بطرؽ القراءة تتم أف ؽلكن ادلستمرة، التعلم عملية أنشطة أثناء فقط كليس مستقل، بشكل
 القراءة ك السريعة، كالقراءة ،الصامتة كالقراءة ،اجلهرية القراءة مثل القراءة من سلتلفة

                                                             
21

 Ibid, h.118. 
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 خطوات حيث من االعتبار يف تؤخذ أف غلب القراءة حىت كلكن. ذلك إىل كما ،التحليلية
 (:عاؿ   بصوت القراءة) اجلهرية القراءة ميتعل خطوات يلي فيما. القراءة

 للمعلم ؽلكن. صحيح بشكل القراءة اجلهرية مثاؿ بإعطاء الدرس ادلعلم يبدأ أكالن، .أ 
 .بعناية النص يف النظر خالؿ من متابعة طلبةكال النص قراءة

 يف الًتكيز نقطة تكوف حبيث الفهم، كسهالن  قصَتنا ادلقدـ النص يكوف بأف يوصى .ب 
 .الكالـك  القراءة

 بعد الكاسيت، من النص إىل االستماع على طلبةال لتدريب كافينا كقتنا توفر .ج 
 .عاؿ   بصوت النص قراءة منهم يطلب االنتهاء،

 فردم، بشكل طلبةال يقرأ عندما. فردم كبشكل معا القراءة على طلبةال تدريب .د 
 أك الكلمات قراءة كليس بسرعة، القراءة على طلبةال تشجيع ادلعلم على غلب

 .سطر كل يف التوقف
 أك بالصوت يتعلق فيما إما حتدث اليت األخطاء تسجيل دائمنا ادلعلم على غلب .ق 

 كحتديد السبب عن البحث للمدرس ؽلكن ادلالحظة، ىذه إىل استنادنا. الكالـ
 صحيح بشكل الصوت لتحديد دترين بإجراء ادلعلم يقـو ادلثاؿ، سبيل على احلل،

 .صحيح بشكل السرب على للتدرب لغة معمل يستخدـ أك
22 

 القراءة ةقيطر  في والعيوب. المزايا 2
 :الطريقة ىذه مزايا تشمل

 .النصوص قراءة يف كخاصة ،(العربية) األجنبية اللغات يف طلبةلل القراءة إتقاف إضافة .أ 

                                                             
22

 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Op. Cit, h. 101. 
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 (.اإلندكنيسية) األـ اللغة يف اللغة ميتعل مراحل الطريقة ىذه يف ادلراحل تشبو .ب 
 .القراءة ارةمه على فقط تركز األجنبية اللغة ميلتعل طريقة ىي الطريقة ىذه .ج 
ا ادلفردات طلبةال يتقن .د   .جيدن
 .القواعد استخداـ الطلبة يفهم .ق 
 الًترتة خالؿ من كليس التحليل خالؿ من القراءة من التمكن .ك 

 :يلي ما الطريقة ىذه يف العيوب
 سوؼ ،( اإلندكنيسية) األـ باللغة القراءة على القدرة لديهم ليس الذين طلبةلل .أ 

 .الطريقة ىذه استخداـ يف صعوبات يواجهوف
 مهارات مثل األخرل اللغة مهارات إتقاف يف طلبةال ضعف إىل الطريقة ىذه تؤدم .ب 

 .كالكتابة الكالـك  االستماع
 اختيار يف سواء حتقيقو، ادلراد التقدؽلي العرض يف باجلودة القراءة مادة هتتم أف غلب .ج 

 .القواعد أك اجلمل كاختيار القراءة عناكين أك ادلوضوعات
 قبل من تصميمها مت كلكن طبيعية ليست إنشاؤىا يتم اليت كالتعلم التعليم أنشطة .د 

 .ادلعلم
 اليت التعليمية ادلادة موضوع على فقط طلبةال عليها حصل اليت ادلفردات تقتصر .ق 

 .يقرؤىا
23 
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 Abdurrochman, Op.Cit, h. 120. 
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 ب. مهارة القراءة
 مهارة القراءة فهم. 1

Abderson ادلستمدة ادلعلومات فيها تعمل عملية ىي القراءة بأف صرح كآخركف 
 أف على كذلك يشددكف. ادلعٌت إنتاج يف معنا القارئ ؽلتلكها اليت كادلعرفة النصوص من

 .يعرفونو ما مع النص من ادلعلومات دمج على قادركف اجليدين القراء
24 

 ادلعلومات لفهم رئيسية اسًتاتيجيات أربع تتضمن مهارة القراءة أف Grellet يوضح
 :كىي النص، يف الواردة

 لفهم النص عرب بسرعة العينُت حتريك طريق عن قراءة مهارة ىي Skimming ( أ
 .العامة ادلعلومات

 على للعثور النص إىل مباشرة تذىب اليت السريعة مهارة القراءة ىو ادلسح  ( ب
  .زلددة معلومات

 ادلتعة أجل من عادة أطوؿ، نصوص قراءة على القدرة ىي ادلوسعة القراءة  ( ج
 .عادلي فهم الكتساب بسرعة ذلك يتم أف غلب. بك اخلاصة

 أكثر فهم على للحصوؿ أقصر نصوص قراءة على القدرة ىي ادلكثفة القراءة د( 
 القراءة يتضمن كالذم دقة أكثر بشكل ذلك يتم أف غلب. للمعلومات تفصيالن 

 تقنيات لتطبيق اخلطوات أف القوؿ ؽلكن السبب، ذلذا. مفصل فهم على للحصوؿ
 Skimming تطبيق يتم. أكالن  يتم أف غلب الضوئي كادلسح القشط أف ىي القراءة

 تطبيق كيتم الرئيسية، الفكرة أك ادلوضوع حوؿ العامة ادلعلومات ىدؼ لتحقيق
                                                             

24
  Umi Hijriyah, Pengaruh Strategi Pembelajaran Membaca Dan Tingkat skemata Terhadap 

Pemahaman Bacaan Bahasa Arab (Bandar Lampung : Permatanet, 2015), h. 4. 
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 يتم مث. الرئيسية الدعم بنقاط ادلتعلقة احملددة ادلعلومات ىدؼ إىل للوصوؿ ادلسح
 من كاحد شرب على للحصوؿ دقة أكثر أىداؼ لتحقيق ادلكثفة القراءة تطبيق
 .الفهم

25 
 إىل الكتابة رمز تغيَت: علا جانبُت، على أساسي بشكل القراءة مهارة حتتوم

 مهارة القراءة تعلم إىل أيضنا يشار. ادلكتوب بالرمز برمتو ادلوقف معٌت كالتقاط صوت،
(kemahiran membaca )كالعلا لكن. القراءة على قائم ككالعلا ،التحليل ميتعلال أهنا على 

 الًتكيز من ادلزيد التحليل بينما القراءة، تعلم أهنا على تفسر ةاءالقر  أف مفادىا زلادثة ذلما
 .القراءة لفهم التحليل جوانب على

 مث القراءة بتدريس فقط يتعلق ال( kemahiran membaca) مهارة القراءة تعلم إف
 كاف إذا ما فهم على قادرين طلبةال يُعترب ذلك من أكثر كلكن احلفظ، طلبةال من يطلب

 :ىي ادلؤشرات ىذه. احلالية ادلؤشرات من العديد إىل كصل قد
 .الصحيحة القراءة مع العربية النصوص قراءة على قادركف طلبةال . أ

 صحيح بشكل القراءة فهم على قادركف طلبةال . ب
 الصحيحة القراءة تررتة على قادركف طلبةال . ج
 لغتهم باستخداـ كتابتها إعادة كؽلكنهم كلمة لكل القراءة موقف طلبةال يعرؼ . د

 .اخلاصة
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 Ibid, h. 33. 
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 تدريس كخاصة العربية اللغة مدرس قبل من إليو االنتباه غلب الذم ادلهم الشيء
 الصحيحة النصوص إعداد عليو غلب أنو ىو( kemahiran membaca) مهارة القراءة

 طلبتهم.ل
26 
 :اجليدة مهارة القراءة مؤشرات يلي فيما

 .احلركؼيف نطق سلرج  غليد .أ 
 مشاعر يولدكا أف للقراء ؽلكن. كاجلمل كالكلمات للحركؼ كفقا ختتلف األصوات .ب 

 .التواضع أك الفخر أك الصعوبة أك الفرح مثل مناسبة،
 .كادلنخفض العايل الصوت بُت كبطيء، سريع بُت متوسط، حجم .ج 
 تضر أف ؽلكن اليت الكلمات كقلص كتكرارنا مرارنا الكلمات تذكر ال سلسة، قراءة .د 

 بادلعٌت
 .الصحيحة الًتقيم كعالمات القصَت الطوؿ إىل انتبو .ق 

27 
 مهارة القراءة ميتعلال أىداف. 0

 األىداؼ. اخلاص كاذلدؼ العاـ اذلدؼ كعلا القراءة، إلتقاف ىدفُت يلي فيما
 :كىي( kemahiran membaca) مهارة القراءة ميلتعل العامة
 .للغة ادلكتوب النص على التعرؼ .أ 
 .األجنبية ادلفردات كاستخداـ فهم .ب 
 .كضمٍت صريح بشكل ذكرىا يتم اليت ادلعلومات فهم .ج 

                                                             
26

 Saiful Mustofa, Op.Cit, h.162. 
27

 Erlina, Buku Daras Pembelajaran Qira’ah Innovatif, (Bandarlampung : Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung , 2014), h. 16. 
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 .ادلفاىيمي ادلعٌت فهم .د 
 .كاحدة رتلة من التواصلية القيمة فهم .ق 
 .الفقرات كبُت اجلمل، بُت اجلمل، يف العالقة فهم .ك 
 .القراءات تفسَت .ز 
 ادلقابلة يف اذلامة ادلعلومات حتديد .ح 
 .الداعمة كاألفكار الرئيسية األفكار بُت التمييز .ط 
 تلخيصها ادلراد ادلهمة األشياء حدد .م 

 إىل( (kemahiran membaca)) مهارة القراءة تعلم يف ادلتمثل احملدد اذلدؼ ينقسم
 .كادلتقدمُت كادلتوسطُت ادلبتدئُت مستول على كىي اللغة، من مستويات ثالثة
 المبتدئي مستوىال. أ

 (اللغة رموز) الرموز على التعرؼ (ٔ
 كاجلمل الكلمات على التعرؼ (ٕ
 الرئيسية كالكلمات الرئيسية األفكار على العثور (ٖ
 القصَتة القراءة زلتويات سرد إعادة (ٗ

 المتوسط المستوى. ب
 الداعمة كاألفكار الرئيسية األفكار على العثور (ٔ
 القراءة زلتول من ادلختلفة األنواع بيع إعادة (ٕ

 المتقدم المستوى. ج
 الداعمة كاألفكار الرئيسية األفكار على العثور (ٔ
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 القراءة زلتويات تفسَت (ٕ
 ىضم القراءة جعل (ٖ
 القراءة زلتول من ادلختلفة األنواع تالكة إعادة (ٗ

 مهارة القراءة تدريس تقنية. 1
 إىل الكتابة رمز بتغيَت قم أكالن،. الفهم من جانبُت على حتتوم مهارة القراءة

 جوىر يكمن. ادلكتوب بالرمز إليو يرمز الذم برمتو ادلوقف معٌت التقط ثانيان،. صوت
 ألف مهمة، ليست األكؿ اجلانب يف ادلهارة أف يعٍت ال ىذا. الثاين اجلانب يف مهارة القراءة

 يف حتقيقها يتعُت أىداؼ كالعلا. الثاين اجلانب مهارة كراء تكمن األكؿ اجلانب يف ادلهارة
 .اللغة ميتعل

 من األكؿ بادلعٌت( kemahiran membaca) القراءة إجادة تعلم أنشطة تقدًن مت
 من ادلتقدمة، كحىت ادلتوسطة ادلستويات إىل أيضنا اإلرشاد يتم أف غلب كلكن البداية،
 .القلب يف القراءة أك( القراءة اجلهرية) بصوت عاؿ القراءة أنشطة خالؿ

 أصوات إلى الكتابة عالمات مهارة التغيير. أ
 العربية األجبدية. الالتينية األجبدية عن سلتلف نظاـ لديها العربية األجبدية

"sillabary "الالتينية األجبدية بينما "alphabetic" 
 يتعرؼ كال األيسر، اجلانب من يبدأ الذم العربية الكتابة نظاـ ىو اآلخر الفارؽ

 مكاف، أك شخص اسم كيكتب جديدة، رتلة لبدء معُت بنموذج الكبَتة األحرؼ على
 كيف الوسط، يف البداية، يف مبفرده، الوقوؼ عند العربية احلركؼ من سلتلفة كأشكاؿ

 .النهاية



33 
 

. الالتينية احلركؼ دراية على ىم الذين طلبةلل صعوبات تسبب االختالفات ىذه
 دكف كتابتها تتم كالصحف، اجملالت مثل العربية، الكتب أف حقيقة ذلك إىل أضف

 معٌت حقنا حتدد صوتية عالمة ىو شاكاؿ أف من الرغم على. العلة حركؼ استخداـ
 .اجلملة يف الكلمة ككظيفة

 على لذلك،. طلبةال كقواعد مفردات إتقاف على مهارة القراءة تعتمد كبالتايل،
 صوتنا، العربية باللغة قراءة نصوص إعطاء إىل حاجة ىناؾ تزاؿ ال ادلبتدئُت، ستولادل

 .طلبةال قبل من كاجلمل العربية ادلفردات إتقاف لتطور كفقنا تدرغلينا كختفيضو
 القراءة معنى فهمال مهارة. ب

 عناصر كىي القراءة ميتعل يف كتطويرىا مراعاهتا غلب عناصر ثالثة ىناؾ
 تشكل. القراءة مادة معٌت معنا الثالثة العناصر ىذه تدعم. كالفقرات كاجلمل الكلمات
 أكرب كحدات ادلدرلة اجلمل كتشكل اجلمل، تسمى أكرب كحدات ادلدرلة الكلمات

 .الفقرات تسمى
 كفقنا القراءة مواد اختيار غلب ،كفرحةن  شلتعنا كالفهم القراءة ميتعل جلعل

 .كعمره تطوره كمستول الطلبة الىتمامات
28 

 القراءة أنواع. ج
 (القراءة الجهرية) عال   بصوت القراءة( 1

 كلمة إف" Pembelajaran Qiro’ah Inovatif " ادلعنوف Erlina كتاب يف
 العربية اللغة إجادة قراءة كتتكوف اإلندكنيسية، باللغة membaca كلمةب تعادؿاءة القر 
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 Saiful Mustofa, Op.Cit, h. 169. 
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 الصامتة القراءة ،ثانيان ك  ،(اجلهرية القراءة) عاؿ بصوت القراءة أكالن، أنواع، أربعة من
(membaca diam ) ادلوسعة القراءةكرابعان  ادلكثفة القراء ان ثالثك. 

29 
 بصوت القراءة إف قاؿ ، Ahmad Fuad Efendy كتبها اليت الكتاب نظرية يف

 .فنية جوانب على حتتوم لكنها ،"الفنية القراءة" أيضنا تسمى عاؿ  
 أف ؽلكن 30

 األنواع يف ، Ahmad Fuad Efendy ك Erlina ػل أعاله ادلذكورة النظرية أف نستنتج
 القراءة يف فقط ليس كمًتابطة، كعيوب مزايا بالتأكيد توجد القراءة، من األربعة
 األخرل كاخلطب الصوت طبيعة من الصوت دقة الضركرم من أنو عاؿ   بصوت
 قدر أقصى حتقيق أجل من اللغة الًتتيب خالؿ من عرضها يتم اليت القراءة كتعليم

 .النتائج من
 Bisri كتبها كتاب هبا استشهد اليت األكىل النظرية يف ذلك، على عالكة

Mustofa ك Abdul Hamid من األكؿ ادلستول يف للغاية مهمو اجلهرية القراءة أف 
 صحيح، بشكل الكالـ دلمارسة كبَتة فرصة يوفرالقراءة  من النوع ىذا ألف التعلم،

 .الصيغ ككتابة األصوات بُت الصوت مطابقة طريق عن
31 

 Mamlu’atul ك Abd. Wahab Rosyidi كتاب من ادلقتبسة الثانية النظرية يف

Ni’mah أعضاء أنشطة على التشديد طريق عن عاؿ   بصوت القراءةيقوال أف  اليت 
 .األصوات إلصدار كاحللق الشفوماللساف ك : الكالـ

32 

                                                             
29

Erlina, Op.Cit, h, 14. 
30

Ahmad Fuad Effendy, Op. Cit,h. 169. 
31

Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Op.Cit,h. 100. 
32

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. 
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 ،اجلهرية القراءة النشاط ىذا يف ،Syaiful Mustofa كتاب يف الثالثة النظرية
 الصوت دقة على احلفاظ خالؿ من القراءة على القدرة على خاص بشكل أكد

 الصحيح كاإليقاع الصوتية، اخلصائص من كغَتىا سلرج حيث من سواء العريب،
 االنتباه كالتكرار، التوقف عدـ سلس ضلو على ادلؤلف، مشاعر تصف اليت كالتعبَتات

 (.tanda baca) الًتقيم عالمات إىل
33 

 عاؿ   بصوت القراءة أف أعاله ادلذكورة الثالث النظريات من نستنتج أف ؽلكن
 من تتمكن حىت شفهي ككاضح عاؿ بصوت الصوت على تؤكد( القراءة اجلهرية)

 الشيء نفس Abd. Wahab Rosyidi نظرية يف اليت القراءة يف الوارد سلارج تدريب
 سوكاراـالعالية  زلمدية ادلدرسة يف العاشر الصف طلبة يف احلقل يف ػلدث الذم
 أنشطة على اجلهرية القراءة طريقة باستخداـ القراءة تؤكد حيث المبونج، بندر

 للمستمعُت كؽلكن األصوات، جلعل حلق ،شفهي ،لسانان : يتحدثوف الذين األعضاء
ا االستماع  .بسهولة كفهمهم جيدن

 أحدعلا كتصنيف، ىدؼ ذلا ذاهتا حد يف القراءة فإف اإلحلاح، إىل باإلضافة
، بصوت يقرأ /  مرتفع) عاؿ   بصوت طلبةال عنو يعرب الذم القراءة نوع كىو 34عاؿ 

 القراءة من نوع أم لذلك. كاالستماع بانتباه اآلخركف طلبةال يستمع بينما ،(عايل
 غرضها ذلا عاؿ   بصوت القراءة. عاؿ   بصوت يقاؿ أف ؽلكن كاألصوات العالية
 :اخلاص

                                                             
33

Syaiful Mustofa, Op.Cit, h. 170. 
34

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

Persada,2014), h. 99.  
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 الشعور إىل باإلضافة ، بالقراء لالستمتاع طلبةال زتاس إليقاظ متوسط ( أ
 .طلبةلل مفيدة أىداؼ كلو. باجلماؿ ادلتعلقة كاجلوانب األدب بقيمة

 كتكوف جيد، شيء عن كالتعبَت القراءة، كتربير الكالـ، لتحسُت متوسطة  ( ب
 قراءة بسهولة ؽلكن حبيث. اخلركؼ سلرج خطابات عن التعبَت على قادرة

 .كسلرج احلركؼ احلركؼ معرفة من صحيح بشكل القراءة عملية
 يف فردم بشكل ،طلبةال لدل الضعف حالة دلعرفة ادلتوسطوف ادلعلموف  ( ج

 يتم القراءة، قراءة أجل من. ادلناسبة الظركؼ يف احللوؿ كتقدًن القوؿ،
 النطق موقع من نفسك حتليل ؽلكنك حبيث بسيط خطأ على احلصوؿ
 .اخلاطئ

 أك النجاح معيار ككذلك ،طلبةال أخطاء الكتشاؼ ادلتوسطوف ادلعلموف ( د
 فكرة يعطي ىذا. تسليمها مت اليت للمواد التعلم عملية أنشطة يف الفشل

 .طلبةال ذكاء مستول عن
 لكليهما ؽلكن حبيث كاحد، كقت يف كادلستمع القارئ فرحة إىل متوسط ( ق

 انتباه جلذب. لالىتماـ مثَتنا النص كاف إذا القراءة، مادة استيعاب
 (penyimak) ادلستمع

 تقدير أك نتائج إعطاء على قادرنا طلبةال يكوف أعاله، ادلذكورة األىداؼ من
 من ادلزيد على العثور يتم كمل ،كجيد صحيح بشكل عاؿ   بصوت القراءة خالؿ من

 أف من الرغم على. الكركؼ كسلرج احلركؼ دراسة بعد القراءة نطق يف األخطاء
 .القراءة من اجلديدة ادلفردات على التعرؼ ؽلكنهم طلبةال
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 التقاط على الشخص قدرة ىو  القراءة اختبار يف ادلقًتح الكفاءة معيار ألف
 ألصوات رموز ىي الكتابات ىذه. كبدقة كبسرعة صحيح بشكل ادلكتوبة الرسائل

 احلركؼ معرفة طلبةلل ؽلكن القراءة، خالؿ من. ادلؤلف رغبات على حتتوم اليت اللغة
 .قراءتو تتم الذم النص يف كادلفركضات كالقواعد

35 
 أساسي بشكل هتدؼ عاؿ   بصوت القراءة أف Ahmad Fuad Effendy شرح

 :يلي ما إىل
 .العربية الصوتيات يف طلبةال أقواؿ بتقييم ادلعلم يقـو ( أ

 .خطأ ارتكاب عند صحيح  ( ب
 .كاجلمل الكلمات امتدادات عن طلبةال أقواؿ تقييم ( ج
 .أخطاء ىناؾ كاف إذا كتصحيح اجلملة التجويد تقييم ( د
 كعالمة كالفًتة الغيبوبة يف طلبةال هبا قاـ اليت القراءة عن التوقف عالمات تقييم ( ق

 .االستفهاـ
 قرأه. دلا طلبةال إتقاف تقييم ( ك
 .ادلستمع رلموعة على التعود على طلبةال ساعد ( ز

36 
، بصوتالقراءة  النشاط ىذا يف ذلك، إىل باإلضافة  الًتكيز ينصب عاؿ 

 :على األساسي

                                                             
35

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

cetakan ke-3, 2012),h. 131. و      
36

 Erlina, Op.Cit, h. 15. 



38 
 

 جادلخر  حيث من سواء العريب، الصوت دقة قراءة خالؿ من القراءة على القدرة ( أ
 الصوت خصائص من كغَتىا

 ادلؤلف مشاعر تصف اليت الصحيحة كالتعبَتات اإليقاع  ( ب
 كمتكررة كقف، كليس سلس ضلو على  ( ج
 .الًتقيم عالمات إىل االنتباه ( د

 كلكنها" (membaca teknis) الفنية القراءة" أيضنا عاؿ   بصوت القراءة تسمى
 التقنية ىذه قراءة على القدرة لديو أصلي متحدث كل ليس. فنية جوانب على حتتوم
 .بفعالية
 Teknik Pembelajaran Bahasa Arab " ادلعنوف Zulhannan كتاب يف

Interaktif"، لدل هارة القراءةدل الضركرم من م،يالتعل عملية على تأثَتان  أكثر يكوف حبيث 
 عاؿ   بصوت مهارة القراءة تعلم تقنيات. التعلم كتقنيات خطوات عدة معرفة طلبةال
 :بالتفصيل( اجلهريةالقراءة )

 لالستماع توجيههم كيتم ،طلبةلل كمثاؿ بالكامل القراءة نص ادلعلموف يقرأ ( أ
 .حتقيقها يريدكف اليت النتائج كإعطاء مثالية زلاكاة من يتمكنوا حىت بعناية،

 اجلزء قراءة طلبةال من ُيطلب مث أجزاء، عدة إىل القراءة نص ادلعلموف يقسم  ( ب
 أف إىل كىكذا. الثالث اجلزء آخر طلبة كيقرأ الثاين، اجلزء آخر طلبة كيقرأ األكؿ،

 كػلصل يشعر أف طلبة لكل ؽلكن حبيث بالكامل، القراءة نص استخداـ يتم
 .القراءة عملية يف دكر على
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. تصحيحو اآلخرين طلبةال من اطلب ،طلبةال يقرأ عندما ما، خطأ حدث إذا
 منتصف يف قصها كليس مثالية، كاحدة رتلة قراءة بعد اخلطأ تصحيح عملية إف

 .كلها القراءة انتهاء بعد كليس القراءة،
 (Membaca dalam hati) الصامتة القراءة( 0

. كالتفاصيل النقاط من كل الفهم، اكتساب إىل قلب ظهر عن القراءة هتدؼ
 السريعة، القراءة التحليلية، القراءة كىي القراءة، من أخرل ألنواع كسيلة فهي لذلك،
 .ذلك إىل كما اإلستمتاعية القراءة

 الدراسية للفصوؿ منظم جو خلق الضركرم من ،الصامتة القراءة نشاط يف
 :بصمت اجلسدية القراءة تتجنب أف غلب. القراءة على بالًتكيز طلبةلل يسمح

  فقط الشفاه حتريك اجليد من النطق، ( أ
 قراءتو دتت اليت السابقة اجلملة على العُت حركات تكرار أم القراءة، تكرار  ( ب
 الرأس حركات أك ادلؤشر/  الفهرس استخداـ  ( ج

 (Membaca cepat) سريعةال قراءةال( 1
 القراءة على التجرؤ على طلبةال تشجيع ىو السريعة القراءة من الرئيسي اذلدؼ

 .بالفهم التضحية تستطيع ال لكنها اذلدؼ ىي السرعة. عاداهتم من أسرع بشكل
 فيو مبا كلكن النص، زلتويات تفاصيل فهم طلبةال من ُيطلب ال السرعة، ىذه يف

 حتسُت إىل فقط تؤدم ال السريعة القراءة بأف اخلرباء غلادؿ. الرئيسية النقاط مع الكفاية
 .استيعاهبا للقارئ ؽلكن اليت ادلعلومات كمية من تزيد كلكنها ، الوقت أداء
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 (Membaca rekreatif) اإلستمتاعية قراءةال( 2
 من النوع ىذا من اذلدؼ. أعاله القراءة بنوع عالقة لو القراءة من النوع ىذا

 لفهم كليس جديدة، أظلاط لتدريس كليس ادلفردات، عدد زيادة ليس الًتفيهية القراءة
. قرأكه مبا كاالستمتاع بسرعة القراءة طلبةلل شلارسة لتوفَت كلكن بالتفصيل، القراءة نصوص
 .القراءة كحب االىتماـ تعزيز ىو احملدد اذلدؼ

 طلبةال يكوف كأف شائعة كقراءة خفيفة ادلختارة القراءة مادة تكوف أف غلب
 شكل يف عادة. اللغة كىيكل الًتكيب حيث من مثقوبة سواء القراءة، مبحتويات مهتمُت
 .ادلستهدفُت طلبةال فهم دلستول كفقنا تسهيلها مت ركايات أك قصَتة قصص

 (Membaca analitif) تحليليةال قراءةال( 3
 القدرة على احلصوؿ على طلبةال تدريب ىو التحليلية القراءة من الرئيسي اذلدؼ

 من طلبةال تدريب يتم ذلك، إىل باإلضافة. ادلكتوبة ادلواد من ادلعلومات على العثور على
 أيضنا طلبةال تدريب يتم. ادلؤلف قدمها اليت الرئيسية األفكار كإظهار استكشاؼ أجل
 النتائج كاستخالص كآخر، حدث بُت العالقات عن كالبحث ادلنطقي، التفكَت على
 .النص يف كاضح بشكل كتابتها عدـ من الرغم على

37 
 :يلي كما طريقة القراءة تقنيات جبانب

 قوؿ على التعود إىل كيهدؼ. االستماعب خاصة خطاب مبرحلة األكؿ االجتماع يبدأ (ٔ
 .النصوص قراءة كاتقاف

                                                             
37

 Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang : MISYKAT,2012), h.172. 
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 كقت يف طلبةال يتبعو مث عاؿ   بصوت طلبةال أماـ كيقرأه ادلعد القراءة نص ادلعلم يقرأ (ٕ
 قراءة طلبةال من ُيطلب. األفراد أك صغَتة رلموعات تشكيل يتم ،طلبةال يف. كاحد
 .القراءة مادة على الوقت ضبط كيتم بصمت القراءة نص

 األسئلة بضرب النص إتقاف ىو كالكائن القراءة، على الًتكيز يف ادلعلم يبدأ (ٖ
 .احلالية القراءة زلتويات كؼلتتموف مهارة القراءة يف التنوع طلبةال يعرؼ (ٗ
 طلبةلل األـ اللغة باستخداـ كاجلواب السؤاؿ ظلوذج زلتويات مبناقشة ُيسمح (٘

 (.اإلندكنيسية)
 .األمر لـز إذا كجيزة لفًتة القواعد حوؿ مناقشة تقدًن يتم (ٙ
 .القراءة يف بالفعل ادلوجودين ككذلك ادلعلم قدمها اليت( دتارين) بالتدريبات القياـ (ٚ

38 
 

 مهارة القراءةل ميالتعل أسلوب. 2
 النص حملتويات طلبةال فهم ىو الدركس قراءة من الغرض أف ادلعلمُت بعض يفًتض

 خالؿ من" (jalan pintas)اختصارات" ادلعلمُت من العديد يأخذ لذلك. تدريسو يتم الذم
 تكوف كقد للمعلمُت عملية الطريقة ىذه. اجلمل رتل أك الكلمات كتررتة النصوص قراءة
 قراءة من الغرض. فعالة ليست لكنها ، جبدية التفكَت منهم تتطلب ال ألهنا طلبةلل شلتعة

 ادلعلم على غلب لذلك. مستقل بشكل النصوص فهم على طلبةال تدريب ىو الدركس
 النص، زلتويات فهم عملية يف نشط بشكل طلبةال إشراؾ تتضمن تعليمية إسًتاتيجية تنفيذ

 .رلموعات كيف فردم بشكل

                                                             
38

 Abdurrochman. Op.Cit.,h.119. 
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 لتعلم التعاكين كالتعلم السياقي التعلم مثل احلالية ميالتعل ظلاذج تكييف أيضنا ؽلكن
 kooperatif) اخلرباء لفريق التعاكين ميالتعل ظلوذج أخذ ؽلكن ادلثاؿ، سبيل على. القراءة

Expert group)، التنفيذ إجراء مع: 
. اجملموعة يف طلبة كل ترقيم يتم حيث ،رلموعا إىل الدراسية الفصوؿ تقسيم يتم .أ 

 .اخلرباء من رلموعة العدد نفس لديهم الذين األعضاء رتيع سيشكل
 كل مع التعامل يتم. اخلرباء رلموعات لعدد كفقنا أقساـ إىل القراءة مواد تنقسم .ب 

 .اخلرباء من رلموعة قبل من( درس) قسم
 مت ما األـ اجملموعة يف عضو كل يشرح ادلخصص، الوقت يف دقيقة مناقشة بعد .ج 

 أك ادلهمة بإكماؿ األصل اجملموعة أعضاء رتيع سيقـو. اخلرباء فريق يف تعلمو
 .اخلرباء فريق من ادلكتسبة ادلعرفة من االستفادة خالؿ من إكماذلا

39 
 القراءة صعوبات. 3

 :ذلك يف مبا القراءة، يف الصعوبات من العديد ادلبتدئُت الطلبة يواجو ما غالبنا
 (Huruf Tambahanحرف الزيادة ). أ

ألف  احلركؼ مثل تقرأ ال لكن مكتوبة، عربية حركؼ ىناؾ احلاالت، بعض يف
ا، أك ذىبوا  عقبات األحياف بعض يف تصبح ادلشاكل ىذه مثل. َعْمرك كاك يف كلمة زاىدن

 .طلبةال لبعض
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 Fuad Effendi, Op.Cit., h.178. 
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 حرف المقلوب. ب
 كتابتها، طريقة بالضبط ىي قراءاهتا ليست اليت العربية احلركؼ من العديد ىناؾ

 على مثاؿ. هبا ادلعموؿ للقواعد كفقنا األخرل األصوات مع تبادذلا أك عكسها يتم كلكن
 الـ حرؼ حذؼ مت حيث ،الشمسية حرؼ قبل يقع الذم الـ حرؼ ىو ذلك

. الشمس كلمة يف احلاؿ ىو كما ذلك بعد يقع الذم آخر حرؼ بصوت كاستبداذلا
 يزاؿ ال الـ صوت". alsyams" كىي ىي، كما الكلمة ىذه قرأكا الذين ادلبتدئُت طلبةال

 .للقواعد كفقنا ليست القراءات ىذه بالطبع. منظور
 النطق أو الصوت في صعوبةال. ج

 مثل األصوات خاصةن  العربية احلركؼ بعض نطق يف صعوبة طلبةال من الكثَت غلد
/  ظ/  حرؼ ادلفاعلة ك/  ؽ/  ح/  ع/  البنفسجية فوؽ كاألصوات/  ؾ/  خ/  غ/ 

، بصوت القراءة يف الصعوبات ىذه تُرل. األصوات/  ط/  ض  القراءة يف بينما عاؿ 
 .منظور غَت الصامتة

 العربية الكتابة في الفرق. د
 العربية الكتابة تبدأ بينما اليمُت، إىل اليسار من قراءهتا ككيفية الكتابة معظم تبدأ

 فسيجدكف األكىل، الفئة يف تقع طلبةلل األـ اللغة كانت إذا. اليسار إىل اليمُت من
 غَت الصعوبة ىذه تكوف ما عادةن  ذلك، كمع. اليمُت من القراءة على التعود يف صعوبة
 .متكرر بشكل كالتكيف ادلمارسة خالؿ من نسبينا عليها التغلب كيسهل شديدة
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 القراءة في بطيئة. ه
 لو كما ، شديد ببطء البعض يقرأ. السرعة قراءة يف صعوبة طلبةال بعض غلد

 أف غلب أنو من الرغم على. كلمة كلمة أك لفظي مقطع أك حبرؼ احلركؼ يقرأ كاف
 .السريعة القراءة يعٍت ال فهو ، بفهم مصحوبنا يكوف أف دكف بسرعة يقرأ

 عال   بصوت القراءة. و
 زالوا ما بصمت تعيينهم عند بصمت القراءة على يعتادكف ال الذين طلبةال

 يبدك يزاؿ ال الواقع، يف. الشفاه حبركات مصحوبة أك علسات يف القراءة إىل ينظركف
 ال الذين األشخاص. بصمت القراءة فئة إىل ينتمي ال ذلك كل. عاؿ بصوت

 مستول كيفتقر ببطء القراءة على قادرين يكونوف ما عادةن  بصمت القراءة يستطيعوف
 .فهمهم

 الرؤية اتجاه كرر. ز
 أك الكلمات إىل األحياف من كثَت يف نظرىم كجهات اجتاه يكرركف الذين طلبةال

 إذا كلكن. فهمهم مستول زيادة األحياف بعض يف كاحد جانب من قرأكىا، اليت األسطر
ا متكررنا التكرار كاف  .القراءة بطء إىل ذلك فسيؤدم ادلعقولة، احلدكد يتجاكز أك جدن

 الرؤية اتجاه ركود. ح
 قليلة حلظات يف كاحد اجتاه يف نظرىا كجهات إصالح يتم اليت القراء عادات

 .القراءة كإبطاء الضائع الوقت من الكثَت تسبب
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 النظر ضيق. ط
 ؽلكن اليت الكلمات عدد ىو العرض اجتاه. ضيقة رؤيتهم الذين القراء ىناؾ

 .القراءة على القدرة زادت ، الشخص رؤية نطاؽ اتسع كلما. كاحدة بعُت رؤيتها
  مفرداتال. ي

 تؤدم أف ؽلكن. ادلفردات مشكلة ىي القراء قبل من كجدت أخرل صعوبةال
 غلب ، ادلشكلة ىذه على للتغلب. الفهم من منخفضة مستويات إىل ادلفردات صعوبات

 .القراءة مرحلة قبل اجلديد الدرس يف صعبة تعترب اليت ادلفردات تعليم ادلعلم على
 

 القراءة ترقية مهارة. 4
مهارة  لتحسُت استخدامها للمدرسُت ؽلكن اليت االسًتاتيجيات من العديد ىناؾ

 .طلبةال لدل كالفهم القراءة
 القواميس استخدام. أ

. العربية باللغة القواميس استخداـ على طلبةال تدريب ادلعلمُت على غلب
. القاموس يف كارد ىو كما العربية األجبدية بًتتيب دراية على طلبةال يكوف كىكذا،

 أك الكلمة خفض يف القاموس خصائص معرفة على أيضنا طلبةال العادة ىذه تدرب
 إىل اإلشارة خالؿ من كلمة عن البحث من يتمكنوا حىت ، أساسية كلمة من تطويرىا
 ادلعٌت، عن البحث على فقط يقتصر ال القواميس استخداـ إف. األساسية الكلمة
 النحوية الوظائف كمعرفة كمعرفة اذلجاء كمعرفة اجلذرية الكلمة على للعثور أيضنا كلكن
 .استخدامها ككيفية
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 حرف الزائدة على تعرف. ب
 كىي مباشرةن، طلبةلل حرؼ الزائدة من عدد تقدًن أيضنا ادلعلم على غلب

 من طلبةال دتنع أف ؽلكن ادلقدمة ىذه. القراءة أثناء كاضحة غَت كلكن ادلكتوبة ركؼاحل
 .القراءة يف النطق أخطاء

 القراءة سرعةترقية . ج
 مبستول االىتماـ خالؿ من القراءة سرعة ترقية زلاكلة إىل طلبةال وفجاػلت

 أنو ىذه بُت من. هبا القياـ ؽلكنك طرؽ عدة ىناؾ القراءة، سرعة لتحسُت. فهمهم
 القراءة يف زمٍت حد كجود سيؤدم. الزمنية للحدكد أىداؼ ىناؾ بصمت القراءة عند
 عادة ترؾ مع التكيف للعُت ؽلكن ذلك، إىل باإلضافة. البصر نطاؽ اتساع زيادة إىل

 .األكرب اجلمل رتلة لكل القراءة يف للكلمة كلمة قراءة
 االشتقاق. د

 ، لذلك. العربية باللغة االستصاؽ كلمة تكوين نظاـ معرفة طلبةال على غلب
اسم  أك ،الفاعل اسم أك مصدر، إىل األفعاؿ تطوير كيفية تعليم ادلعلم على غلب

 أك ، عيسى أك ،اسم ادلكاف أك ،اسم الزماف أك ،اسم النوع أك ،اسم ادلرّة أك ،ادلفعوؿ
 صيغة مبالغة. أك ،صفة مشبهة

 فالشال بطاقة. ه
 تزيد ال مدة يف طلبةلل عرضها سيتم رتلة أك كلمة هبا بطاقة ىي الفالش بطاقة

 البطاقة تظهر عندما. طلبةال أعُت عن إخفاؤىا يتم مث ثواف   ثالث أك ثانيتُت عن
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 لنظرية تطبيق مبثابة البطاقات من النوع ىذا يعترب. قراءهتا منهم ُيطلب ،طلبةلل
 .أكرب قراءة كحدات لرؤية القارئ قراءة كعادات العامة األمور معرفة يف اجلشطالت

 الفقرات ترتيب. و
 تساعد سوؼ ادلعرفة ىذه. الفقرة بنية من األدىن احلد طلبةال يعرؼ أف غلب

 باللغة فقرة تبدأ ما عادة نفهم، كما عاـ، بشكل. أكرب بسرعة القراءة فهم على طلبةال
. ذلك تفسر اليت التكميلية اجلملة تليها مث. الرئيسية الفكرة على حتتوم جبملة العربية
 طبيعة يفهم طلبةال كاف إذا. مباشرة التكميلية اجلمل تفصل أك تشرح رتل أيضا ىناؾ

 السهل من يكوف حبيث الفقرة تلك يف اجلمل بُت العالقة بسهولة يفهم فسوؼ الفقرة،
 .للفقرة الرئيسية الفكرة على العثور

 المعنى ربط. ز
 يف اجلمل بُت ادلختلفة للعالقات طلبةال معرفة ىي األعلية من القدر نفس

 معٌت بُت من. طلبةال كذكاء عمر مستول حسب ىذا تعديل غلب بالطبع. الفقرة
 األمثاؿ، كالنتيجة، السبب التوضيح، التقييم، التعريف، ادلقارنة،: اجلمل بُت العالقات

 مقارنة كىي رتلة ىناؾ. كالتكرار اإلجابات، االستنتاجات، األسئلة، التعميمات،
 ىناؾ. قبل من تظهر اليت للمصطلحات تعريفات شكل يف رتل ىناؾ. السابقة اجلملة

 اجلملة سبب ىي كاليت رتلة ىناؾ. السابقة للجملة نقد أك تقييم عن عبارة رتلة
 استنتاجات شكل يف رتل ىناؾ. السابق البياف مثاؿ فقط تشرح رتل ىناؾ. السابقة

 العالقات يعرفوف طلبةال كاف إذا. جرا كىلم التعميمات أك السابقة اجلمل بعض من
 طلبةال فسيبحث أعاله، الوارد النحو على كاحدة فقرة يف اجلمل بُت للمعٌت ادلختلفة
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 كاعتادكا تدريبهم يتم ذلك، جانب إىل. التالية الفقرة يف ادلعٌت عالقات عن بسهولة
 .السريعة القراءة على

40 
  

                                                             
40

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

Bashan Publishing, 2010), Cet Ke-2, h. 128. 
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 الباب الثالث
 طريقة البحث

. اعتمػػادنا علػػى الغػػرض مػػن اسػػتخداـ الطريقػػة يكػػوف سلتلفػػةالطريقػػة ؽلكػػن أف  مفهػػـو

ىػو طريقػة للعمػل يػتم تنظيمهػا لتسػهيل تنفيػذ القاموس اإلندكنيسي الكبػَت الطريقة يف  مفهـو

 .النشػاط مػن أجػػل حتقيػق األىػػداؼ احملػددة
أهنػػا الًتبػػوم علػى  طريقػػة البحػثؽلكػػن تفسػَت  41

طريقػػة علميػػة للحصػػػوؿ علػػى بيانػػات صػػػاحلة هبػػدؼ العثػػور عليهػػػا كتطويرىػػا كإثباهتػػا ، كىػػػي 

معرفػػػػة معينػػػػة حبيػػػػث ؽلكػػػػن اسػػػػتخدامها بػػػػدكرىا لفهػػػػم ادلشػػػػكالت كحلهػػػػا كتوقعهػػػػا يف رلػػػػاؿ 

 .التعليم
42

   

 المدخل وأنواع البحث . أ

 ةظػػػحبػػػث مت احلصػػػوؿ عليػػػو مػػػن ادلالح ىػػػو ةالػػػذم سيسػػػتخدمو الباحثػػػ بحػػػثالالنػػػوع 

 .كالوثائق ةكادلقابل

                                                             
41

Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 

h.80. 
42

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung : ALFABETA, 2017), Cet Ke-25, h.6. 
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يػػتم التعبػػَت عػػن بياناهتػػا يف شػػكل لفظػػي كحتليلهػػا  ذمالػػ البحػػث وىػػ. البحػػث النػػوعي

 .دكف استخداـ التقنيات اإلحصائية
يؤكد البحث النوعي على معٌت كموقف معػُت كحتديػد  43

البحػث  .مزيد من البحػث يف األمػور ادلتعلقػة باحليػاة اليوميػة( موقف معُت )يف سياقات معينة

، ؽلكػػػػن أف تتغػػػػَت أنشػػػػطة لػػػػذلك. ، أكثػػػػر اىتمامػػػػا بالعمليػػػػة مقارنػػػػة بالنتػػػػائج النهائيػػػػةالنػػػػوعي

 .األنشطة يف أم كقت حسب احلالة كعدد األعراض اليت مت العثور عليها

  سامسػػػو رأمكمػػػا  .(PTK)اإلجػػػراء للصػػػف ث تصػػػميم البحػػػ ةالباحثػػػ تاسػػتخدم

تقيػػػيم الىػػػي عمليػػػة  PTK)للصػػػف ) اإلجػػػراءث تصػػػميم البحػػػ Samsu Sumadayoسػػػومديو 

اإلجػػػراء ث البحػػػمت  .44ألنشػػػطة ادلختلفػػػةمشػػكلة يف الفصػػػل مػػػن خػػػالؿ نظػػػاـ إعػػػادة التػػػدكير 

النتػائج ، إذا كانػت كمع ذلكلقائت. ، كل منهما يتكوف من ثالثة يف دكرتُت PTK)للصف )

 .، فيمكن استمرارىا يف الدكرة التاليةغَت مرضية

   ظلػػوذج ة ىػػوالػػذم اسػػتخدمو الباحثػػ PTK)للصػػف )اإلجػػراء ث البحػػ كػػاف ظلػػوذج

Kemmis ك M.C Taggart  ىػػي، مراحػػل نشػػاط ٗالػػذم يتكػػوف مػػن( التخطػػيط :plan) ،

                                                             
43

Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahaa Arab, (Malang : Hilal Pustaka, 2010), Cet Ke-2, 

h. 12. 
44

Samsu Sumadayo, Penelitian Tindakan Kelas, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), Cet Ke-1, 

h.43. 
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فيمػػػا يلػػػي صػػػورة لػػػدكرة  .(reflection) ، كالتفكػػػَت(observation)الحظػػػة ، كادل(action)كتنفيػػػذ 

 M.C Taggar ك Kemmis اليت طورىا  PTK)اإلجراء للصف )ث البح

 

 

 

 

 

 

 

 

 1الصورة 
 PTK)اإلجراء للصف )البحث الدورة فى 

 
 : كما يليM.C Taggar ك Kemmis من PTK)اإلجراء للصف )ث البحأما بياف 



52 
 

 التخطيط . أ

بإدخػاؿ كتفهػم مفػاىيم األسػاليب  ةيف ىذه ادلرحلة يقـو ادلعلم اللغة العربية مع الباحث

أدكات الػػتعلم الالزمػػة لتنفيػػذ تعلػػم اللغػػة ، يعػػد الباحػػث تصػػاميم أك يف ىػػذه ادلرحلػػة. اجلديػػدة

 .لقراءةالعربية بسهولة باستخداـ أساليب ا

 التنفيذ . ب

. اجلهريػػة لقػػراءةابتطبيػػق طريقػػة الػػتعلم باسػػتخداـ طريقػػة  ة، يبػػدأ ادلعلػػم كالباحثػػيف ىػػذه ادلرحلػػة

 .كأساس لتنظيم التعلم باللغة العربية  ةتستخدـ خطة التعلم اليت أعدىا ادلعلم مع الباحث

 ج. ادلالحظة

الػػيت يػػتم  ةادلالحظػػ. ، تػػتم ادلالحظػػة يف كقػػت كاحػػد مػػع عمليػػة الػػتعلميف ىػػذه ادلرحلػػة

وؾ كالتغيػَتات الػيت حتػدث يف السػل ةالباحث تة التعليم كالتعلم الحظإجراؤىا عند إجراء أنشط

 .كجعلها بيانات ةبالطل

 د. التفكَت
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 .كاإلجػراءات ادلتخػذة ةـو بػو ادلعلػم بنػاءن علػى ادلالحظػىػو نشػاط يقػ التفكػَت
ادلعلػم  45

اء مػن خػالؿ إجػر . م اللغػة العربيػة الػيت حػدثتيعػن عمليػة تعلػ افيتحػدث ةاللغة العربيػة كالباحثػ

بعػػد معرفػػة . العربيػػة الػػيت مت إيصػػاذلا لقػػراءةا ةكإتقػػاف مهػػار  ةبػػاختبػػارات دلعرفػػة مػػدل فهػػم الطل

 .إذا كاف التنفيذ يسَت على ما يراـ أـ ال يزاؿ حباجة إىل حتسُت، ما النتائج

 ب.حضور الباحثة

تعاكف )زلاكلػة تعلػم شػيء أم ال PTK)اإلجراء للصف )البحث النوع ىذا البحث ىو 

أف يكوف ىناؾ تعػاكف بػُت  ، لذلك من ادلتوقعركي )مدرج يف اخلطة كيف التنفيذ(، تشاما معنا(

م يف الفصػػػل الدراسػػػػي ييف ىػػػذا اجملػػػاؿ كأف يكونػػػوا نشػػػػطُت يف ادلشػػػاركة عمليػػػة التعلػػػ ةالباحثػػػ

البيانػػػات، ، كزلللػػػي ، كرتػػػع البيانػػػاتالحظػػػةكم  ةالباحثػػػ تعملػػػ. ادلسػػػتخدمة كػػػأدكات حبثيػػػة

مبثابػػة سلطػػط، كمنفػػذ، كرتػػع  ة، يكػػوف كضػػع الباحثػػالبحػػث اكمراسػػل نتػػائج البحػػث، كيف ىػػذ

 .راسل لنتائج البحثكم ، كأخَتان بيانات، كزللل

 موضوع البحث و مبحثوج. 

مبدرسػػػة  احلػػػدم عشػػػرالػػػدم طلبػػػة الصػػػف اللغػػػة العربيػػػة  علػػػمم والبحػػػث ىػػػ موضػػػوع

تطبيػػق ب البحػػث ىػػو مبحػػثطالبػػا. ك أمػػا  ٘ٔبعػػدد الطلبػػة بنػػدار المبػػونج  زلمديػػة سػػوكارمى
                                                             

45Benidiktus dan Jeinne Mumu, Penelitian Tindakan Kelas Panduan Belajar, Mengajar dan 

Meneliti, ( Yogyakarta: Media Akademi, 2016), Cet Ke-1, h.24. 
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 زلمديػة سػوكارمىمبدرسػة  احلػادم لدم طلبة الصػف لقراءةالًتقية مهارة  لقراءة اجلهريةاطريقة 

 .بندار المبونج

 البحثزمان و مكان  . د

مػػػع مػػػنهج  ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓإجػػراء ىػػػذا البحػػػث يف الفصػػل الدراسػػػي ادلتسػػػاكم للعػػاـ 

 .بندار المبونج زلمدية سوكارمى . يقع مبدرسةٖٕٔٓعاـ 

 عملية التنفيذه. تطبيق أو 

 ادلراحل ىف التنفيذ الذل اجرئها الباحثة كما يلي :

 التنفيذالتخطيط  .ٔ

 : الذل اجرئها الباحثةمراحل التخطيط 

 .فرداتادل وى البحثا اادلوضوع يف ىذ. حتديد موضوع التعلم . أ

ذ تعلػػم تتضػػمن يف شػػكل خطػػة تنفيػػ (RKH) قػػم بإعػػداد خطػػة نشػػاط يوميػػة  . ب

 .القراءةاالستماع من خالؿ طريقة  ةمهار  قيةأنشطة لًت 

، حيػث تكػوف اللعبػة يف شػكل  لعبػة القػراءةم، كىػي طريقػة يقم بإعداد طريقة تعلج.  

 .كلمة ختمُت
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 .القراءة ةمهار  ةادلالحظة اليت حتتوم على مالحظ إعداد أكراؽ . د

 التنفيذ .ٕ

 ٘ٗالؿ النشػػػػاط األكيل دلػػػػدة تنفيػػػػذ اإلجػػػػراء الػػػػذم مت تنفيػػػػذه يف الفصػػػػل خػػػػ

، كيف ىػػذه احلالػػة يكػػوف ادلعلػػم ىػػػو ادلنفػػذ يف أنشػػطة التعلػػيم كالػػتعلم كالباحػػػث  دقيقػػة

 .عند حدكث النشاط كمراقب

 ادلالحظة .ٖ

. م تػػػػتم باسػػػػتخداـ أكراؽ ادلالحظػػػػةيالػػػػيت تػػػػتم أثنػػػػاء أنشػػػػطة التعلػػػػ ةادلالحظػػػػ

 .البيانات مأخوذة من خالؿ ادلالحظة ادلباشرة

 التفكَت .ٗ

 .كاإلجػراءات ادلتخػذة ةـو بو ادلعلم بناءن علػى ادلالحظػالتفكَت ىو نشاط يق
46 

مػن . م اللغػة العربيػة الػيت حػدثتيعػن عمليػة تعلػ افيتحػدث ةادلعلم اللغة العربية كالباحث

االسػتماع العربيػة الػيت مت  ةكإتقػاف مهػار  ةباء اختبارات دلعرفة مدل فهم الطلخالؿ إجر 

، مػػا إذا كػػاف التنفيػذ يسػػَت علػػى مػا يػػراـ أـ ال يػػزاؿ حباجػػة بعػػد معرفػػة النتػائج. إيصػاذلا

 .إىل حتسُت
                                                             

46Benidiktus dan Jeinne Mumu, Penelitian Tindakan Kelas Panduan Belajar, Mengajar dan 

Meneliti, ( Yogyakarta: Media Akademi, 2016), Cet Ke-1, h.24. 
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 البحث أداة و. 

أداة يسػػػػػتخدمها ادلعلػػػػػم أك ىػػػػػو  PTK))أداة ادلقصػػػػػودة ىف البحػػػػػث اإلجػػػػػراء للصػػػػػف 

 ادلراقب لقياس كاسًتجاع البيانات اليت سيتم استخدامها لتحديد صلاح خطة العمػل ادلتخػذة.
 :يستخدـ رتع البيانات يف ىذا البحث أداة التالية ٚٗ

 الباحثة .ٔ

 الباحثة كأداة األكيل ىف البحث

 كرقة ادلالحظة .ٕ

 دلعرفة تعليم ادلهارة اإلستماع من خالؿ طريقة احملاكاة.

 ادليدانية ةمالحظ .ٖ

كيف ػلػدث جػو الفصػل الدراسػي كالعالقػة بػُت تفاعػل ادليدانيػة ةمالحظػتوضح ىذه 

أثنػاء عمليػة  ةبػلكالصػعوبات الػيت يواجههػا الط ةبػلمػع الط ةبلكتفاعل الط ةبلادلعلم كالط

 .ميالتعل

 الوثائق .ٗ

                                                             
47 Samsu Sumadayo. Op.Cit., h.75. 
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مت إنشػػػاء ىػػػذه الوثػػػائق . شػػػكل صػػػور أك صػػػور أثنػػاء أنشػػػطة البحػػػثىػػذه الوثػػػائق يف 

 .لتعزيز عملية البحث

 ز. طريقة جمع البيانات

 لتناكؿ البيانات احملتاجة بدأ الباحث باخلطوات ما تلي:
48 

 ادلالحظة  (ٔ

ادلالحظة ىي طريقة رتع البيانات بالتفتيش اك ادلالحظة ك التخطيط 

موضوع ما للبحث. ك عناصر الظاىرة تكوف ادلنهجي عن عناصر الظاىرة يف 

 بيانات أك أخبار البحث ك البد أف تكوف كامال.
ك البيانات ادلأخوذة يف ىذا  49

احلادم لدم طلبة الصف  القراءةىف ترقية مهارة  تطبيق طريقة احملاكاةالبحث عن 

 ة، ك سارت ادلالحظة بتفتيش الباحثبندار المبونج زلمدية سوكارمىمبدرسة  عشر

 عليم.لبة كاحدا فواحدا طواؿ عملية التضلو الط
50

 

 

 

 

 

                                                             
48

 Moh. Ainin. Op.Cit., h.121-122. 
49

 Sugiyono. Ibid., h.203. 
50

Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, Kurikulum & Pembelajaran, 

(Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012), Cet Ke-2, h.58. 
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 ادلقابلة (ٕ

أك صاحب األسئلة  ةادلقابلة من عملية االستجواب ك احملادثة بُت الباحث

 بادلقابل أك صاحب اجلواب هبدؼ تناكؿ األخبار احملتاجة بالباحث.
ك ادلقابلة  51

ىي من أحد طريقة رتع البيانات مباشرة من أىل األخبار عن الشأف االجتماعي 

 ظاىرا ك باطنا.

 ح. طريقة تحليل البيانات

 .عمليػة تبسػػيط البيانػات يف ظلػػاذج يسػهل قراءهتػا كتفسػػَتىا يحتليػل البيانػات ىػػ
أمػػا 52

كاحػػد مػػن سلسػػلة مػػن األنشػػطة البحثيػػة  يحتليػػل البيانػػات ىػػ Moh. Aininرأم زلمػػد عػػُت 

، تصػػػبح البيانػػات أك ادلعلومػػػات الػػيت يػػػتم مػػن خػػػالؿ ىػػذا النشػػػاط التحليلػػي. اذلامػػة كاحلامسػػػة

. الكميػة كالنوعيػة ادلػدخاؿ، ؽلكػن حتليػل البيانػات مػن خػالؿ البحػثيف  .رتعها أكثر جدكل

ػػػا نوعينػػػا إ ةيسػػػتخدـ الباحثػػػ ، كلكػػػن يف شػػػكل أرقػػػاـذا مل تكػػػن البيانػػػات يف شػػػكل ىنػػػا منهجن

 (.ظواىر أك سلوؾ غلب تقدؽلو يف شكل مقاالت )أكصاؼ
53 

                                                             
51

Abd. Rahman A. Ghani, Metode Penelitian Tindakan Sekolah, (Jakarta : PT RajaGrafindo 

Persada, 2016), Cet Ke-3, h.176. 
52

Abd. Rahman A. Ghani. Ibid., h.187. 
53

Moh. Ainin. Op.Cit., h. 131. 
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، كىػػػو طريقػػػة للنظػػػر يف ادلشػػػكالت أك  Triangulasiيف البحػػػث النػػػوعي باسػػػتخداـ

، رؽ أك مصػػادر البيانػػػاتاألشػػياء الػػيت يػػػتم تقييمهػػا مػػن كجهػػػات نظػػر سلتلفػػػة للعديػػد مػػن طػػػ

 .54تقييم رتيع احملتوياتكاذلدؼ ىو أف تكوف قادرنا على رؤية موضوع 

 النػػوعيحتليػػل البيانػػات يف شػػكل  طريقػػةىػػي  ةحتليػػل البيانػػات مػػن قبػػل الباحثػػطريقػػة 

 .ادليدانية ةكادلالحظ ةكادلالحظ ةىذا التحليل على نتائج ادلقابل

 ك أما خطوات التحليل للبيانات كما تلي:

 أ. ختفيض البيانات

حيػػػػث كانػػػػت ضلتاجػػػػة ك غَتىػػػػا ك ختفػػػػيض البيانػػػػات ىػػػػو االختيػػػػار مػػػػن بيانػػػػات مػػػػا 

 التخفػػيض يفيػػد التوكيػػد ك االخػػتالص ك مناسػػبا مبوضػػوع ك ظلػػط.
تػػوفر البيانػػات ادلخفضػػة  55

صػػػورة كاضػػػحة كجتعػػػل مػػػن السػػػهل علػػػى البػػػاحثُت إجػػػراء مزيػػػد مػػػن عمليػػػات رتػػػع البيانػػػات 

 .كالبحػػث عنهػػا إذا لػػـز األمػػر
البيانػػات اذلامػػة كيسػػًتجعوهنا  ةمػػع االختػػزاؿ، يلخػػص الباحثػػ 56

 .كيقوموف بتصنيفات بناءن على األحرؼ الكبَتة كاألحرؼ الصغَتة كاألرقاـ

 
                                                             

54
Suharsimi Arikunto, dkk. Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)  h. 207. 

55
Moh. Shoehada. MetodePenelitianSosialKualitatif (UntukStudi Agama). (Yogyakarta: 

SUKA-Press UIN SunanKalijaga, 2012), hlm. 132 
56

Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2010), 
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 ب. عرض البيانات

بعػػػػد التخفػػػػيض البػػػػد أف تعػػػػرض البيانػػػػات بالًتتيػػػػب مػػػػع البيػػػػاف ادلتكامػػػػل يف شػػػػكل 

لسػهولة اجلداكؿ . ك عرض البيانات ادلرتب ك ادلنهجي سيسػهل دلػدرس ك الطلبػة عمػا كقعػت 

أك سلرجػات  ةبػلحلساب متوسط قيمة حتصيل الط االستنباط ك تقرير العمل يف اخلطوة بعدىا.

 :التعلم باستخداـ الصيغة
X ƩX□ =  

 البياف :

X□ : يعٍت أننا نبحث عنو 

Ʃ : رلموع الدرجات )القيم( ادلوجودة 

N : (عدد احلاالت )عدد من الًتددات لكثَت من األفراد 
 

 اإلستنتاجج. رسم 

ستنتاجات األكلية ادلقدمة ال تزاؿ اال. النتائج كالتحقق منها رسمكاخلطوة الثالثة ىي 

 .، كسوؼ تتغَت إذا مل يتم العثور على أدلة قوية تدعم ادلرحلة التالية من رتع البياناتمؤقتة

 ، إذا كانت االستنتاجات مدعومة بالفعل بأدلة صحيحة كمتسقة عندما يعودكمع ذلك
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 .، فإف االستنتاجات ادلقدمة ىي استنتاجات ذات مصداقيةاحث إىل احلقل جلمع البياناتالب

57 

 القػػػراءةؽلكػػػن أف ترقػػػي مهػػػارة  القػػػراءة أخػػػذت الباحثػػػة اإلسػػػتنتاج أف تطبيػػػق طريقػػػة ا

جتػػذب االنتبػػاه كليسػػت شللػػة  ةألف ىػػذه الطريقػػة كفقنػػا للباحثػػالطلبػػة ىف التعلػػيم اللغػػة العربيػػة. 

  .العالية كمناسبة جدنا الستخدامها يف األطفاؿ مبستول

 القراءة ةمؤشرات النجاح في مهار ط. 

جود ك  يف البحث اإلجرائي للصف ىي القراءة ا ةمهار  مؤشرات النجاحك أما 

. بندار المبونج زلمدية سوكارمىمبدرسة  احلادم عشر لدم طلبة الصف القراءة ةمهار ترقية 

 ٘ٚللطلبة بقيمة اجليد حتصل على القراءة ةمهار إذا كاف مقدار ترقية  علمك يقاؿ النجاح للم

 ك تعرؼ ىذه القيمة من صلاح مساكاة نتيجة األشطة من الدكرة األكىل يف كل حصة الدراسة.

 احبثه ةفسيواصل الباحث، كرة األكىل أك يف الدكرة الثانيةيف الد ٘ٚادلتوسط  الطلبةكإذا مل يبلغ 

 .يف الدكرة التالية

  

                                                             
57

Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2010), 
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 الرابع الباب
  البحثنتائج و  مناقشةال

 
 المناقشة. أ

 المبونج بندر سوكاراميالعالية  محمدية من مدرسة عامة نظرة. 1
 تاريخال. أ

 عاـ يف المبونج بندر سوكارامي ٔادلدرسة احملمدية العابية اإلسالمية  تأسست
 Drs, H. Soedja’ie DJ مع  Burda’i Pulungan بالسيد ادلدرسة ىذه تأسست. ٕٔٓٓ
،  ادلباين ٙلوحدات . األرض من ٕـ ٕٓٛ,ٕ مع  Moh. H. Nachroewi كالسيد ادلرحـو
غرؼ للمدرسة ادلتوسطة احملمدية، كالبناء   ٖك  ادلاكسظة، غرؼ للمدرسة ٖ مع للمدرسة

 .كاف بناء دائم
58 

 سوكارامي ٔادلدرسة احملمدية العابية اإلسالمية :   ادلدرسة اسم (ٔ
 ٖٕٖٓٓٓٔٚٛٔٔٔ:  درسةادل إحصائية رقم (ٕ
 (االعتماد) ب:   ادلدارس اعتماد  (ٖ
 سوكاراـ  Pulau Sangiang  RT.03/RW.03 شارع: الكامل للمدرسة العنواف (ٗ

 مقاطعة المبونج بندر فرعية مقاطعة ،المبونج بندر سوكاراـ مدينة ٔ
  ٕٕٖٓٛٚ( ٕٔٚٓ. )اذلاتف رقم، المبونج

  Mohammad Shoheh, S.Pd.I: رئيس ادلدرسة اسم (٘
                                                             

    
58
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 081379439630 :  احملموؿ رقم (ٙ
  ٔادلدرسة احملمدية العابية اإلسالمية : ادلؤسسة اسم (ٚ
 مدينة ٔ سوكارامي  Pulau Sangiang  RT.03/RW.03 شارع: ادلؤسسة عنواف (ٛ

 رقم، المبونج مقاطعة المبونج بندر فرعية مقاطعة ،المبونج بندر سوكارامي
 ٘ ٕٕٖٓٛٚ( ٕٔٚٓ. )اذلاتف

ٜ) NPWP مدرسة  :ٓٓ.ٕٛٔ.ٕٜٗ.ٔ-ٖٕٖ,ٓٓٓ 
 D/MA/BL/172/2002: للمؤسسةرقم التأسيس  (ٓٔ
 للمئسسة احملمدية:  األرض ملكية (ٔٔ
 .ٕـ ٕٕٓٛ : األرضكسع  (ٕٔ
 احملمديةللمئسسة : ادلبٌت حالة (ٖٔ
 ٕـ ٕٓٛٔ: بناءكسع ال (ٗٔ
 ٕٖٜٔٔٓٓ٘ٓٛ: احلساب رقم (٘ٔ

 والرسالة الرؤية. ب
 الرؤية( 1

 انساف كالدة عن فضالن  للمساءلة، كخاضعة بالثقة جديرة ادلدرة العالية حتقيق"
 ".تقدمية أخالؽ لديهم الذين كامل

 :الرؤية مؤشر
 .كمتسق صحيح بشكل اإلسالمية التعاليم قيم شلارسة على قادرة( أ

 .األكادؽلية كغَت األكادؽلية ادلسابقات/  الفعاليات سلتلف يف ػلقق( ب
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 .أعلى مستول إىل االستمرار على قادرة( ج
 .أخرل إىل سنة من يزيد طلبةلل األكادؽلية القيمة اكتساب( د
 كادلبدعُت ادلبتدئُت طلبةال كالدة على قادرة( ىػ
 باحًتاؼ التعليم رلاؿ يف كالعاملوف ادلعلموف يعمل( ك
 هبا ادلعموؿ للمعايَت كفقا ادلدرسة لسكاف االنضباط( ز

 كاستقالذلم كمواىبهم طلبةال اىتمامات كتنمية التدريب أنشطة( ح
 .اإلغلابية األنشطة من متنوعة رلموعة يف اجملتمع مع تعاكف إقامة( ط

59 
 الرسالة( 0

 .اإلسالـ تعاليم كشلارسة كتعاليم فهم على طلبةال قدرة تلد أف( أ
 الًتبويُت كادلوظفُت كادلربُت البشرية ادلوارد زيادة( ب
 (stake holder) ادلصلحة أصحاب رتيع مع التعاكف تذكَت( ج
 .التحتية كالبنية التعليمية ادلرافق شراء زيادة( د
 .كمسؤكلية كبدقة بسرعة اإلدارية اإلدارة حتسُت( ىػ
 بديل ذكي، تفكَت لديهم التجديد، ركح لديهم الذين التقدميُت الناس تشكيل( ك

 .األفق كعريض
60 

 الجغرافي الموقع. ج
 ٕ فاباكي بوالك تركساف شارع يف ادلدرسة زلمدية العالية سوكاراـ قعت

RT.03/RW.03   ىي المبونج بندر ادلدرسة زلمدية العالية سوكاراـ. سزكاراـ بندر المبونج 
                                                             

59
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ادلدرسة زلمدية  موقع نفس يف سوكاراـ ٔ ادلدرسة زلمدية العالية. حديثة داخلية مدرسة
 .لأليتاـ دار ككذلك داخلية مدرسة أيضا ىناؾ ادلدرسة ىذه موقع يف الثانوية سوكاراـ.

 رقم مدرسية إحصاءات لديها المبونج بندر سوكاراـ ٔادلدرسة زلمدية العالية 
 عنواهنا ، ٓٓٓ،ٖٕٖ -ٔ.ٜٕٗ.ٕٔٛ.ٓٓ :مدرسة NPWP ك ،ٖٕٖٓٓٓٔٚٛٔٔٔ

 ،سزكاراـ بندر المبونج   RT.03/RW.03 ٕ فاباكي بوالك تركساف شارع يف سوكاراـ يف
 .ٕـٕٕٓٛ شللوكة األرض مساحة المبونج، مقاطعة

61 
 المدرسة أىداف. د

 :ىي ادلدرسة أىداؼ
( UAMBN) الوطٍت ادلعيار دلدرسة النهائي كالفحص( UN) الوطٍت االمتحاف حتقيق (ٔ

 .هبا ادلعموؿ للوائح كفقنا
 العايل التعليم دلواصلة ادلنافسة على القادرين اخلرغلُت إنتاج (ٕ
 ادلدارس إدارة يف بنشاط ادلدارس مكونات رتيع دمج (ٖ
 القياسية ادلدارس إدارة كحتقيق اإلدارية الشؤكف يف زلوسب نظاـ تطبيق (ٗ
 ادلدارس تطوير يف احلكومية كاللجاف كاجملتمع ادلدارس مشاركة دتكُت (٘
 مواتية جو لتشكيل ؾ ٚ حتقيق (ٙ
 يف كالوطنية كادلقاطعات كادلدف الفرعية ادلناطق مستول على البطوالت حتقيق (ٚ

 األكادؽلي كغَت األكادؽلية اجملاالت
 كالتكنولوجيا العلـو رلاؿ يف ادلنافسة على قادرة (ٛ
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 .الدينية يةاللقاء ككمية نوعية حتسُت على قادرة (ٜ
62 

 تحقيقها المراد األىداف. ه
 المدرسية اإلدارة تحسين جوانب( 1

 كالتعاكف ادلفتوحة ادلدارس إدارة تنظيم( أ
 دائم مكتبة مبٌت لديو( ب
 الدركس كغَت للدركس كفقا القراءة كمواد األدب استكماؿ( ج
 ادلدرسة أعضاء رتيع تشمل اليت القرار صنع عملية فتح( د
 اإلدارية التسهيالت استكماؿ( ىػ
 الكمبيوتر استكماؿ( ك
 .كشفاؼ صحيح بشكل ادليزانية استخداـ( ز

63 
 االختبار ماونظ المناىج تطوير جوانب( 0

  ٖٕٔٓ هجكادلن KTSP لتنفيذ دراسي منهج بعمل ادلعلم يقـو( أ
 ادلتاحة التعليمية ادلوارد ككذلك كادلنهجية الوطٍت ادلنهج ادلعلم يستخدـ( ب
 احمللية كالدركس ادلناىج من كل م،يالتعل مصادر استخداـ( ج
 ادلناىج تطوير برنامج ختطيط إعداد يف ادلعلمُت رتيع إشراؾ( د
 .دراسي كفصل كربع شهر كل التقييمات إجراء يتم( ق
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 طلبةال تنمية جوانب( 1
 القيادة على التدريب (أ

 الكشافة تدريب (ب
 .كالشخصية اإلؽلاف تعزيز (ج

 أالتحتية والبنية/  المرافق تطوير جوانب( 2
 ضركرم أمر اللغة سلتربات ككذلك كادلكتبات الدراسة لغرؼ جديدة مباين بناء( أ

 ادلكتبة ككتب تعليمية مرجعية كتب إضافة( ب
 كالتعلم التعليم ألنشطة التعليمية الوسائل شراء( ج
 الرياضية كادلعدات ادلالعب إضافة( د
 .اللغة سلترب مبٌت شراء( ق

 الموظفين/  المنظورات تطوير جوانب( 3
 MGMP اجملموعة تتبع( أ

 لألساسيات كفقا ادلعلمُت تعيُت( ب
 التدريب تشمل( ج
 .ادلدرسة إدارة على التدريب بعد( د

 طلبةال تنمية جوانب( 4
 كالفنوف الكمبيوتر على التدريب يف الالصفية األنشطة يوفر( أ

 .BBQ الطاكلة، كالكرة الرشة كالكرة حزب الوطن للمناىج إضافية أنشطة توفَت( ب
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  سوكرام العالية حمديةبمدرسة م المعلم بيانات. 0
زلمدية مبدرسة   الدراسة كرلاؿ العماؿ حزب ،االخَت التعليم ادلعلمُت، أمساء قائمة .أ 

 . المبونج بندر سوكراـ العالية
 2.1 الجدول

  المبونج بندر سوكرام بمدرسة محمدية العالية المعلمين أسماء قائمة

 الموقع المادة الجامعة التعليم االخير أسماء رقم
ٔ Mohammad Shoheh, 

S.Pd.I 

S1  اجلامعة احلكومية
 االسالمية المبونج

 رئيس ادلدرسة عقيدة اخالؽ

ٕ Hasanah, S.Ag S1   اجلامعة احلكومية
 االسالمية المبونج

  ادلعلم تاريخ االندكنسيا

ٖ Novita Sulistiani, SE S1  اجلامعة احلكومية
 المبونج

  ادلعلم الكمبوتَت

ٗ Nurani, S.Pd S1 PGRI ادلعلم اللغة االندكنسيية  

٘ Rohani, S.Pd.I S1  اجلامعة احلكومية
 االسالمية المبونج

  ادلعلم القراف كاحلديث

ٙ Supriyani, SE S1  اجلامعة احلكومية
 المبونج

  ادلعلم االقتصادم

ٚ Tubagus Salamah, 

SS 

S1 STBA ادلعلم التاريخ  

ٛ Abdul Karim Lubis, 

S.Ag 

S1  اجلامعة احلكومية
 االسالمية المبونج

  ادلعلم تاريخ االسالـ

ٜ Abdul Gafur, S.Pd.I S1 DF  العربيةاللغة   ادلعلم 

ٔٓ Ahmad Khairul 

Anam 

S1 ادلعلم  اجلغركيف يف تعليم  

ٔٔ Diana Sari, S.Th.I S1  اجلامعة احلكومية
 االسالمية المبونج

  ادلعلم الفن
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ٕٔ Fitri Apriyani S1 ادلعلم  االدارة يف تعليم  

ٖٔ Joni Firnando, S.Pd.I S1  اجلامعة احلكومية
 االسالمية المبونج

 / نائب الرئيس  الرياضة
 ادلعلم

ٔٗ Juniarsih, SS S1 STBA ادلعلم اللغة االنزجلية  

ٔ٘ Hadi Sururudin, 

S.Pd.I 

S1 UM Metro ادلعلم الفقو  

ٔٙ Hera Nopiolita, S.Pd S1  اجلامعة احلكومية
 االسالمية المبونج

  ادلعلم اللغة احمللية

ٔٚ Hanifah, S.Pd S1  اجلامعة احلكومية
 االسالمية المبونج

  ادلعلم الرياصيات

ٔٛ Rismiaty  S1  اجلامعة احلكومية
 االسالمية المبونج

  ادلعلم االرشادات

ٜٔ Acepudin, M.Pd S2  اجلامعة احلكومية
 المبونج

ماللقاء   ادلعلم  

ٕٓ Siti Komariah, S.Pd S1  اجلامعة احلكومية
 المبونج

  ادلعلم  الكمياء

ٕٔ Ria Septiana, S.Pd S1 STKIP ادلعلم اللغة االندكنسية  

ٕٕ Yuniarti S1  اجلامعة احلكومية
 االسالمية المبونج

  ادلعلم احتاد الفىت زلمدية

 المبونج بندر سوكاراـ زلمدية درسةادل شخصية عن: ادلصدر
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 ُتادلعلم أحواؿ. ب
 2.0 الجدول

 المبونج بندر سوكارام محمدية المعلمين المدرسة أحوال

 الشهادة األعلى الرقم
 العدد

 المعلم الثابت
المعلم الثابت 

 للمؤسسة
المعلم غير 

 الثابت
ٔ S-2  ٕ  
ٕ S-1  ٔٛ  

ٖ 
 ادلدرسة العالية

 (S-1)يف انتهاء 
 ٔ  

 المبونج بندر سوكاراـ زلمدية ادلدرسة شخصية عن: ادلصدر
 

 ادلوظفُت شؤكفك  إدارة أحواؿ. ج
 2.1 الجدول

 المبونج بندر سوكارام محمدية الموظفين في المدرسة شؤونو  إدارة أحوال

 الشهادة األعلى الرقم
 العدد

 الموظف غير الثابت الموظف الثابت

ٔ 
 ادلدرسة العالية

 (S-1)يف انتهاء 
ٔ  

  المبونج بندر سوكاراـ زلمدية ادلدرسة شخصية عن: ادلصدر
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 إضافية مهاـ. د
 حبيث ذلك يتم. رمسيان  كتنسيقو كجتميعو العمل تقسيم كيفية ىو التنظيمي اذليكل

 إكماؿ يف بادلسؤكلية جيد شعور كظلو فيو ادلشاركة األجزاء بُت متبادؿ تعاكف ىناؾ يكوف
 .العمل

 مت إذا. فصلها ؽلكن ال كحدة كىو كنظاـ، التنظيمي اذليكل أيضنا يقاؿ أف ؽلكن
 ػلتاج فإنو ذلك، لتحقيق لذلك. الشيء نفس اآلخر اجلزء فسيواجو األجزاء، أحد تعليق

 أك نتيجة حتقيق أجل من جزء كل تنفيذ على القادرين أك اخلربة ذكم من أشخاص إىل
 .متوقع ىو كما ىدؼ

ا ادلهم من للمدارس، بالنسبة  ىنا التنظيمي اذليكل ىدؼ كاف إذا خاصة أيضنا جدن
 كوهنم كمن ادلعرفة، إىل ادلعرفة عدـ من يتظاىركف، طلبةال جعل كيفية إف. طلبةال ىو

 مع اتصاؿ أك كمستشار ادلدرسة جلنة إضافة إىل باإلضافة أذكياء، كوهنم إىل عاديُت
 يف اجلديدة ادلدارس سياسات نشر مع سيما ال ، للمدارس للغاية مفيد أمر اجملتمع

 .السريع االنتشار
 مهاـ بالطبع ىناؾ لذلك التنظيمي، اذليكل يف تعليقها مت مهمة أك جزء كل عقد يف

 :ذلك يف مبا تنفيذىا غلب
 رئيس ادلدرسة( ٔ

 كمعلم ادلدرسة أ( رئيس
 كتنفيذ التعلم نتائج كتقييم التعليمية، الربامج كتنفيذ تطوير يف ادلعلمُت توجيو (ٔ)

 .كالعالج التعليم برامج
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 .اليومية بادلهاـ كالقياـ العمل برامج تطوير يف ادلوظفُت توجيو (ٕ)
 خارج ادلسابقات يف كادلشاركة OSIS الالصفية، األنشطة يف طلبةال توجيو (ٖ)

 .ادلدرسة
 كالندكات اتاللقاء خالؿ من التدريب،/  التعليم خالؿ من ادلوظفُت تطوير (ٗ)

 من الًتقية كاقًتاح الًتقيات، إىل كاالنتباه القراءة، مواد كتوفَت كادلناقشات،
 .احملتملُت مديرم اختيار خالؿ

 اتاللقاءك  التدريب/  التعليم خالؿ من كالتكنولوجيا العلـو تطور متابعة (٘)
 .كادلواد كادلناقشات كالندكات

  كمدير رئيس ادلدرسة( ب
 إدارة كجود خالؿ من التوجيو ادلشورة كتقدًن التعلم أنشطة إدارة إدارة (ٔ)

 .ادلشورة التوجيو إدارة كاكتماؿ كالتعلم التعليم أنشطة من كاملة بيانات
 كاألنشطة طلبةال إلدارة كاملة بيانات كجود خالؿ من طلبةال إدارة إدارة (ٕ)

 .الالصفية
 .كاإلدارة ادلعلمُت عن إدارية بيانات كجود خالؿ من العمل إدارة إدارة (ٖ)
 .كاللجاف ،BOS الركتينية، ادلالية اإلدارة إدارة (ٗ)
 الغرفة،/  ادلبٌت إدارة سواء حد على التحتية البنية/  ادلرافق إدارة إدارة (٘)

 .مكتبة ادلختربات، معدات األثاث،
  اإلدارة كمدير رئيس ادلدرسة( ج

 .كالطويل كادلتوسط القصَت ادلدل على العمل، برامج ترتيب (ٔ)
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 ،نائب رئيس ادلدرسة ذلك يف مبا ادلدرسة يف العاملة القول تنظيم تنظيم (ٕ)
 ، الدعم كموظفي الصندكؽ، أمُت اإلدارة، رئيس ،كيل الفصل ادلدير، مساعد

 موظفو. الرياضة ،طلبةال رللس الكشافة، ،ادلكتبات بناة ادلثاؿ سبيل على
 الديٍت أك الوطٍت بالعيد االحتفاؿ كجلنة االمتحانات جلنة مثل ادلؤقتة، األنشطة

 .ذلك إىل كما
 تنفيذ كتنسيق التوجيو توفَت خالؿ من ادلوظفُت/  ادلعلمُت/  ادلوظفُت تعبئة (ٖ)

 .ادلهاـ
 البنية/  ادلرافق من ادلثلى كاالستفادة األمثل، النحو على البشرية ادلوارد حتسُت (ٗ)

 .للمدرسة التحتية البنية على كاحلفاظ التحتية
 كمشرؼ ادلدرسة رئيس( د

 .التعلم كتقييم كاإلشراؼ الصف إشراؼ برنامج تطوير (ٔ)
 .اإلشراؼ برنامج تنفيذ (ٕ)
 كتطوير ادلوظف/  ادلعلم أداء لتحسُت اإلشراؼ نتائج من االستفادة (ٖ)

 .ادلدرسة
 كقائدرئيس ادلدرسة  ( ق

 ادلخاطر حتمل على غلرؤ ، مسؤكلة ، كاثقة ، صادقة ، قوية شخصية لديهم (ٔ)
 .كبَت قلب ذلا كيكوف

 .طلبةكال كادلوظفُت ادلعلمُت حالة فهم (ٕ)
 .تنفيذىا يتم اليت ادلدرسة رسالة كفهم رؤية كجود (ٖ)
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 .كاخلارجية الداخلية القرارات اختاذ على قادرة (ٗ)
 .كخطيا شفهيا جيد بشكل التواصل على القدرة (٘)

 (مبتكر) كمصلح رئيس ادلدرسة( ك
 أطراؼ من كاعتمادىا كإغلادىا جديدة أفكار عن البحث على القدرة (ٔ)

 .أخرل
 ادلشورة كإرشاد كالتعلم التعليم أنشطة قسم يف بالتجديدات القياـ على قادرة (ٕ)

 ادلناىج عن اخلارجة كاألنشطة كادلوظفُت، للمعلمُت كاإلرشاد كادلشًتيات
 يف البشرية ادلوارد استكشاؼ يف التجديدات تنفيذ على كقادرة الدراسية

 .كاجملتمع اللجنة
 كمحفز رئيس ادلدرسة( ز

 .العمل بيئة تنظيم على قادرة (ٔ)
 .مناسب عمل جو تنفيذ تنظيم على قادرة (ٕ)
 .هبا ادلعموؿ للوائح كفقا كالعقوبات اجلوائز منح مبدأ تطبيق على قادرة (ٖ)

64 
 نائب الطلبة كاجبات. ق
 للنـو عنرب يف طلبةال كضع ترتيب (ٔ
 الداخلي ادلنزؿ حلياة إجراءات تنفيذ/  على اإلشراؼ (ٕ
 التعلم أنشطة كيف الداخلية احلياة يف طلبةال تدريب برامج ترتيب (ٖ
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 دعم أجل من طلبةال رللس/  طلبةال أنشطة على كالسيطرة كالتوجيو التوجيو تنفيذ (ٗ
 طلبةال رللس منظمي كاختيار طلبةال/  ادلدرسة يف كاالنضباط االنضباط

 ادلنظمة يف طلبةال رللس منظمي تشجيع (٘
 كبادلناسبة منتظم بشكل للتدريب الزمٍت كاجلدكؿ الربنامج بًتتيب قم (ٙ
 كالتفاين كاألسرة كالشوؽ كاجلماؿ كالنظاـ كالنظافة األمن تنفيذ كتنسيق تعزيز (ٚ
 الدراسية ادلنح تلقي احملتملُت طلبةكال احملتملُت طلبةال اختيار تنفيذ (ٛ
 ادلدرسة خارج األنشطة يف ادلدرسة لتمثيل طلبةال اختيار تنظيم (ٜ

 طلبةال طفرات إدارة (ٓٔ
 الالمنهجية النشاط برنامج تطوير (ٔٔ
 .العادية طلبةال تنفيذ تقارير إعداد (ٕٔ

65 
 وفادلعلم مهمة. ك

 رقم احلكومية لالئحة كفقنا التدريس ىيئة أعضاء التزامات: ادلعلموف عمل نطاؽ
 :يلي ما ٕ٘ ادلادة من( ٔ) الفقرة تتضمن التدريس، ىيئة بشأف ٗٚ
 :الرئيسية األنشطة (ٔ

  ميللتعل التخطيط (أ 
  ميالتعل تنفيذ  (ب 
 ميالتعل نتائج حتليل/  تقييم (ج 
 .طلبةال كتدريب توجيو (د 

                                                             
65

 Sejarah sekolah MA Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung, (Tahun 2018-1019)  



76 
 

 إضافية مهاـ( ٕ
 ،"إضافية كاجبات" بػ ادلقصود ،(ىػ) احلرؼ ،ٕ٘ ادلادة من( ٔ) الفقرة شرح يف

 :ادلثاؿ سبيل على
  الكشاؼ (أ 
  للمراىقُت العلمي العمل أنشطة مستشارك  (ب 
 اعتصاـ معلم (ج 
 األخرل الالصفية كاألنشطة الذات تطوير (د 

 :ذلك يف مبا للمدرسة اإلدارية األنشطة يف أيضنا ادلعلموف سيشارؾ
 (PSB) اجلدد طلبةال قبوؿ (أ 
 كاألدكات ادلناىج جتميع  (ب 
 منتصف كاختبارات ،(US) ادلدرسية كاالمتحانات ،(UN) الوطنية االمتحانات  (ج 

 .األنشطة من كغَتىا( UAS) الدراسي الفصل هناية كاختبارات ،(UTS) ادلدة
66 

 كجو على ادلدارس إدارة يف التدريس ىيئة أعضاء مهمة حتديد يتم
 ادلوافقة دتت اليت االندكنيسية Insan Cendekia مؤسسة إدارة قبل من التحديد

 .كالتعليم التدريس ىيئة قبل من عليها
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 طلبةال عدد عن بيانات. 1
 سوكراـ  العالية زلمدية مدرسة طلبة عدد عن بيانات( أ

 2.3 الجدول
 المبونج بندرسوكرام   محمدية العالية مدرسة طلبة عن عدد بيانات

الصف الحادى  الصف العاشر العام الدراسي الرقم
 عشر

الصف 
 الثاني عشر

 عدد
MIPA IIS 

ٔ 2013/2014 - 23 20 20 64 

ٕ 2014/2015 - 26 21 18 55 

ٖ 2015/2016 - 20 27 26 73 

ٗ 2016/2017 - 26 25 25 76 

٘ 2017/2018 - 26 27 25 78 

ٙ 2018/2019 22 25 36 31 114 

 المبونج بندر سوكاراـ زلمدية ادلدرسة شخصية عن: ادلصدر
 

 المبونج بندر سوكارام محمدية لمدرسة التحتية والبنية المرافق. ٗ
 الدراسة كغرفة بناء. أ

 2.4 الجدول
 المبونج بندر سوكارام محمدية ماجستيرالدراسة  وغرفة بناء

 عدد حجم نوع الغرفة الرقم
ؼاغر ثالثة   غرفة الدراسة ٔ  

  غرفة 1  غرفة رئيس ادلدرسة ٕ

  غرفة 1  غرفة ادلعلمُت ٖ

  غرفة 1  ادلسجد ٗ
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  غرفة 1  غرفة االدارية ٘

  غرفة 1  مأمل الكمبوتَت ٙ

  غرفة 1  مأمل البيولوجي ٚ

  غرفة 1  زتاـ ادلعلمُت ٛ

  غرفة 5  زتاـ الطلبة ٜ

  كلو  جدار دائم ٓٔ

  غرفة 1  ادلكتبة ٔٔ

  غرفة 1  غرفة الصحية ٕٔ

  غرفة 1  غرفة احتاد طلبة زلمدية ٖٔ

م X 7 8  ادليداف ادلوقف مراكب ٗٔ
2

 

م X 15 10  ادليداف الرياضة ٘ٔ
2 

 المبونج بندر سوكاراـ زلمدية ادلدرسة شخصية عن: ادلصدر
 المبونج بندر سوكاراـ زلمدية ادلدرسة عن التميز قوة. ب

 الداخلية العوامل( ٔ
 السؤاؿ كاجلوابك  كادلناقشة احملاضرة: طريقة التعليم استخداـ (أ 
 مرتفع: ادلعلم حتفيز (ب 
 كثيق: طلبةكال ادلعلم عالقات (ج 
 نشط: ميالتعل كقت (د 

 اخلارجية العوامل( ٕ
 كاالسًتاتيجية اذلدكء: ادلدرسة بيئة (أ 
 مواتية: يةاللقاء البيئة (ب 
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 العيوب. ج
 ادلدرسة تكاليف لدفع للوالدين احملدكدة ادلالية القدرة (ٔ
 الداعمة كالكتب ادلدرسية الكتب يكفي ال (ٕ
 الفرص/  ادلدرسة فرص. د

 مواتية، اجتماعية عالقة كلديها كاالسًتاتيجية باذلدكء تتسم اليت ادلادية البيئة مع
 مع يتماشى مبا كالتطور للتقدـ المبونج بندر سوكاراـ العالية مديةمدرسة زل الفرصة تتاح

 .األخرل ادلدارس
 ادلدرسية التهديدات. ق

 ادليزانية تؤدم ، ادلدرسية الرسـو دفع على طلبةال أمور أكلياء قدرة تدين مع
 .التعليم تنظيم يف صعوبات إىل ادلدرسي اإلنفاؽ لدخل ادلنخفضة

 البديل كإصالحها األخطاء استكشاؼ. ك
 البنات/  األبناء دلستقبل التعليم أعلية حوؿ للمجتمع ادلشورة تقدًن (ٔ
 الذاتية ادلساعدة ككذلك ، دراسية منح شكل يف للحكومة ادلساعدة طلبات تقدًن (ٕ

 .ادلساعدات من كغَتىا
67 
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 ثالبح نتائجب. 
 أ. بيانات األكلية

تطبيػػػق العربيػػة مػػن خػػالؿ  القػػػراءةعلػػي ىػػذه بيانػػات األكليػػػة عػػن " ترقيػػة مهػػارة  بيػػاف

بنػدار المبػونج". بػالرجوع  زلمديػة سػوكارميمبدرسػة  ادملػدم طلبػة الصػف احلػ القراءةطريقة 

 زلمدية سوكارميمبدرسة  ادماحل لدم طلبة الصف القراءةأىل اذلدفو البحث ىو لًتقية مهارة 

 .لقراءةاتطبيق طريقة بندار المبونج من خالؿ 

الطلبػة  ٙالطلبػة, النػاجحوف مػنهم  ٘ٔرؼ أف من عدد نع بيانات األكليةاستنادا إىل 

6بادلؤكيػػة 

15
9الطلبةبادلؤكيػػة ٜكغػػَت النػػاجحُت مػػنهم,  :40 100 

15
علػػى  ىػػذا يػػدؿ, :60 100 

احلفػػػر  طرقػػػةمن ادلفهػػػـو أف تطبيػػػق ،ال تػػػزاؿ منخفضػػػة للغايػػػة ةبػػػلػػػدل الطل القػػػراءة أف مهػػػارة 

زلمديػة مبدرسػة مبدرسػة  حلػادمالعربيةلدم طلبة الصف ا القراءة ةمهار  قيةكالًترتة ال يكفي لًت 

 .بندار المبونج سوكارمي

 الدورة األولى (1
 لقاء األول

 التخطيط  . أ

 :ىيالباحثةبهاقاماألنشطةفيتخطيطالدكرةاألكلىالتي
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 .ادلراداستخدامهاةلتقنيكإدخاالاللقاءمعمدرساللغةالعربيةلتحديدادلشاكرةمناقشةأك (أ

 "آماؿ ادلراىقُت"اختيارموضوعىي حتديدادلوادالتيسيتمتدريسها،ك ( ب

 .ىي"الطريقة القراءة اجلهرية"،ك هااستخدامادلرادالطريقةحتديد( ج

آماؿ ادلراىقُت  اَ عن،كىية اإلستماعمهار ادةادلالئمةمب(RPP)ميترتيبخطةتنفيذالتعل( د

 ىيالطريقة القراءة.ادلستخدمةالطريقة

 ميإدارةالسيناريوىاتأكإعداداتالصفالتيسيتمتنفيذىافيعمليةالتعل( ك

 .ادلالحظةالتيتمإجراؤىاكرقة إعداد( ز

 .الوثائق( ح

 ب. التنفيذ

 ٓٚ,ٜٕٔٓيويل  ٕٗقامت الباحثة على عملية التعليم الدكرة األكىل ىف التاريخ 

 دقيقة بأنشطة آتية:

 األولية األنشطة. 
 خالؿ من األكؿ اللقاء يف التحليل يبدأ إعدادىا، مت اليت الدرس خطة على بناءن 

 بدء قبل الصالة كيقرأ مرحبنا يقوؿ مث أكالن  الفصل يدخل كادلعلم ،طلبةلل كهنج مقدمة تقدًن
 عشر احلادم الصف طلبةل العربية باللغة نص الكاتبة هاتقدم اليت التالية كاخلطوة. ميالتعل
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 طلبةال يستمع مث النص ادلعلم يقرأ. جيد كضع يف بالفعل كاف الذم النص شكل مع
 باستخداـ العربية النصوص لقراءة طلبةلل الفرصة ادلعلم يعطي عندما حبيث النص، كيركف
 ٖٓ xٗ ىو التعلم يف ادلستخدـ الوقت ختصيص. فردم كبشكل معنا اجلهرية القراءة طريقة
 .دقيقة

 النشاط وخطط الكفاءات تقديم. 0
 تقدًن شكل يف أنشطة خطة ادلعلم ينقل احلالة ىذه يف أنو الكاتبة مالحظة من

 .األساسي النشاط يف مناقشتها سيتم اليت ادلواد
68 

 األساسية األنشطة. 1
 العربية القراءة عنواف ادلعلم يقرأ ،األكؿ ميالتعل بعملية قيامو أثناء فعلو يتم الذم ما

احلادل  الفصل طلبةل العربية باللغة نصنا ادلعلم كيقدـ تدريسها، سيتم اليت بادلواد ادلتعلقة
 يستمع مث النص بقراءة ادلعلم يقـو. بالفعل فيو ادلرغوب النص أشكاؿ من شكل مع عشر

 يربر مث كنغمة كاضح بنطق طلبةال لقراءة الفرصة ادلعلم ؽلنح عندما النص، كيركف طلبةال
 .خطأ تعترب قراءة ادلعلم

 التعليم ةقيوطر  ستراتيجيةا تطبيق. 2
 األنشطة من سلسلة أك خطة، كطريقة اإلسًتاتيجية تعريف يتم التعليم، عامل يف

 على ميالتعل اسًتاتيجية تفسَت عندئذ   ؽلكن لذلك،. معُت تعليمي ىدؼ لتحقيق ادلصممة
 .معينة تعليمية أىداؼ لتحقيق ادلصممة األنشطة من سلسلة على حتتوم خطة أهنا

69 
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 قراءة ىي العربية اللغة مواد يف ادلستخدمة ميالتعل طريقة تكوف ،ىذا البحث يف
 حىت عاؿ   بصوت القراءة شلارسة يف حيث ،اجلهرية القراءة طريقة باستخداـ العربية اللغة

 احلركؼ حركؼ إزالة كؽلكنهم كالتجويد الواضح النطق باستخداـ القراءة من طلبةال يتمكن
 أك الفصل أماـ العقلية القراءة على طلبةال تدريب ؽلكن أنو إىل باإلضافة. احللق من

 الًتقيم كعالمات الرموز على للعثور كلكن للحفظ، مطلوبة غَت القراءة أنشطة. اجلمهور
 .القراءة يف موجودة رئيسية فكرة أك فكرة معرفة من طلبةال يتمكن حىت النص يف

 ميتعل طريقة فإف اجملاؿ، ىذا من ادلؤلف عليها حصل اليت البيانات إىل استنادنا
الصف احلادل عشر مبدرسة زلمدية العالية سوكاراـ بندر  يف ادلستخدمة العربية اللغة

 قراءة تعلم يف لالستخداـ اجلهرية القراءة طريقة جانب إىل ،طلبةال لقدرات كفقنا المبونج
 ادلعلم يكوف كبذلك .طلبة كل صعوبة مستول معرفة على قادر ادلعلم ألف العربية، اللغة
 كمستول ادلادية، الصعوبة كمستول ،كالطريقة ادلواد بُت ادلالءمة مبدأ تطبيق على قادرنا
 .طلبةال كمعرفة طلبةال ذكاء

 التعليم إغالق. 3
 باستخداـ العربية النصوص بقراءة طلبةال طلوبم خالؿ من ادلعلم انعكس لقد

 مقاعد على كالوقوؼ القراءة طلبةال من ُيطلب حيث حدة، على اجلهرية القراءة طريقة
 .طلبةال

 ج. المالحظة
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ىف لقاء األكؿ, قبل بداية عملية التعليم, أعطت الباحثة الشرح عن أعلية إستيعاب 

مبدرسة  حلادم عشرا الصفهارة اإلستماعمب عملية التعليمبدأت اللغة العربية. لقراءةمهارة ا

ىف ادلالحظة. كنتائج  دقيقة ٓٚ, ٜٕٔٓيويل  ٕٗفى التاريخ بندار المبوصل زلمدية سوكارمى

 ةادلعلم تقوملذلك , كثَت من الطلبة اليت ال يهتموا ادلعلمة أثناء التدريس, لقاء األكؿ

 .ب باجللوس كفقنا دلقاعدىمةلطل( بضبط الفصل من خالؿ مطالبة اة)الباحث

 الثانيلقاء 
 التخطيط  . أ

 :ىيالباحثةبهاقامالتيىف لقاء الثاني األنشطةفيتخطيطالدكرةاألكىل

 .ادلراداستخدامهاةلتقنيكإدخاالاللقاءمعمدرساللغةالعربيةلتحديدادلشاكرةمناقشةأك (أ

 آماؿ ادلراىقُت " ا"اختيارموضوعىي حتديدادلوادالتيسيتمتدريسها،ك ( ب

 .ىي"الطريقة القراءة"،ك هااستخدامادلرادالطريقةحتديد( ج

 اَلتػَّْعرِْيُف بِالنػَّْفسِ عن،كىية القراءةمهار ادةادلالئمةمب(RPP)ميترتيبخطةتنفيذالتعل( د

 ىيالطريقة القراءة.ادلستخدمةالطريقةك 

 ق( اعداد كسائل مكرب الصوت.

 ميإدارةالسيناريوىاتأكإعداداتالصفالتيسيتمتنفيذىافيعمليةالتعل( ك
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 .ادلالحظةالتيتمإجراؤىاكرقة إعداد( ز

 .الوثائق( ح

 ب. التنفيذ

 اَلتػَّْعرِْيُف بِالنػَّْفسِ قامت الباحثة على عملية التعليم الدكرة األكىل لقاء الثاين مبادة 

 دقيقة بأنشطة آتية: ٓٚ, ٜٕٔٓيويل  ٖٔىف التاريخ 

 األولية األنشطة. 1
 خالؿ من األكؿ اللقاء يف التحليل يبدأ إعدادىا، مت اليت الدرس خطة على بناءن 

 بدء قبل الصالة كيقرأ مرحبنا يقوؿ مث أكالن  الفصل يدخل كادلعلم ،طلبةلل كهنج مقدمة تقدًن
 عشر احلادم الصف طلبةل العربية باللغة نص الكاتبة هاتقدم اليت التالية كاخلطوة. ميالتعل
 طلبةال يستمع مث النص ادلعلم يقرأ. جيد كضع يف بالفعل كاف الذم النص شكل مع

 باستخداـ العربية النصوص لقراءة طلبةلل الفرصة ادلعلم يعطي عندما حبيث النص، كيركف
 ٖٓ xٗ ىو التعلم يف ادلستخدـ الوقت ختصيص. فردم كبشكل معنا اجلهرية القراءة طريقة
 .دقيقة

 النشاط وخطط الكفاءات تقديم. 0
 تقدًن شكل يف أنشطة خطة ادلعلم ينقل احلالة ىذه يف أنو الكاتبة مالحظة من

 .األساسي النشاط يف مناقشتها سيتم اليت ادلواد
70 
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 األساسية األنشطة. 1
 العربية القراءة عنواف ادلعلم يقرأ ،األكؿ ميالتعل بعملية قيامو أثناء فعلو يتم الذم ما

احلادل  الفصل طلبةل العربية باللغة نصنا ادلعلم كيقدـ تدريسها، سيتم اليت بادلواد ادلتعلقة
 يستمع مث النص بقراءة ادلعلم يقـو. بالفعل فيو ادلرغوب النص أشكاؿ من شكل مع عشر

 يربر مث كنغمة كاضح بنطق طلبةال لقراءة الفرصة ادلعلم ؽلنح عندما النص، كيركف طلبةال
 .خطأ تعترب قراءة ادلعلم

 التعليم ةقيوطر  ستراتيجيةا تطبيق. 2
 األنشطة من سلسلة أك خطة، كطريقة اإلسًتاتيجية تعريف يتم التعليم، عامل يف

 على ميالتعل اسًتاتيجية تفسَت عندئذ   ؽلكن لذلك،. معُت تعليمي ىدؼ لتحقيق ادلصممة
 .معينة تعليمية أىداؼ لتحقيق ادلصممة األنشطة من سلسلة على حتتوم خطة أهنا

71 
 قراءة ىي العربية اللغة مواد يف ادلستخدمة ميالتعل طريقة تكوف ،ىذا البحث يف

 حىت عاؿ   بصوت القراءة شلارسة يف حيث ،اجلهرية القراءة طريقة باستخداـ العربية اللغة
 احلركؼ حركؼ إزالة كؽلكنهم كالتجويد الواضح النطق باستخداـ القراءة من طلبةال يتمكن

 أك الفصل أماـ العقلية القراءة على طلبةال تدريب ؽلكن أنو إىل باإلضافة. احللق من
 الًتقيم كعالمات الرموز على للعثور كلكن للحفظ، مطلوبة غَت القراءة أنشطة. اجلمهور

 .القراءة يف موجودة رئيسية فكرة أك فكرة معرفة من طلبةال يتمكن حىت النص يف
 ميتعل طريقة فإف اجملاؿ، ىذا من ادلؤلف عليها حصل اليت البيانات إىل استنادنا

الصف احلادل عشر مبدرسة زلمدية العالية سوكاراـ بندر  يف ادلستخدمة العربية اللغة
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 قراءة تعلم يف لالستخداـ اجلهرية القراءة طريقة جانب إىل ،طلبةال لقدرات كفقنا المبونج
 ادلعلم يكوف كبذلك .طلبة كل صعوبة مستول معرفة على قادر ادلعلم ألف العربية، اللغة
 كمستول ادلادية، الصعوبة كمستول ،كالطريقة ادلواد بُت ادلالءمة مبدأ تطبيق على قادرنا
 .طلبةال كمعرفة طلبةال ذكاء

 التعليم إغالق. 3
 باستخداـ العربية النصوص بقراءة طلبةال طلوبم خالؿ من ادلعلم انعكس لقد

 مقاعد على كالوقوؼ القراءة طلبةال من ُيطلب حيث حدة، على اجلهرية القراءة طريقة
 .طلبةال

 التعليم تقييم. 4
 قيمة حتديد لعملية التقييم إجراء يتم حيث درس كل يف التقييم أنشطة تنفيذ يتم

الصف احلادل  طلبة لدل اجلهرية القراءة طريقة باستخداـ العربية القراءة يف التعلم نتائج
 عشر مبدرسة زلمدية العالية سوكاراـ بندر المبونج.

 ج. المالحظة

 زلمدية سوكارميمبدرسة  حلادم عشرالصف ا لقراءةبدأت عملية التعليم مبهارة ا

دقيقة. فتحت ادلعلمة الدرس بالسالـ  ٓٚ, ٜٕٔٓيويل  ٖٔىف التاريخ بندار المبونج 

لكن فقط بعض الطلبة كسؤاؿ اخبار الطلبة كسؤاؿ عن مادة اليت قد علمتمو ىف الفصل, 

تعلم باستخداـ طريقة احملاكاة ؽلكنهم اإلجابة. يف ىذا اللقاء الثاين، مل يعتاد الطلبة على 
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كالتعلم اجلماعي، كبالتايل مل تتم ادلناقشة يف الفرقة بعد. لذلك، مل يتم تنفيذ تعلم اللغة 

 .لقراءةالعربية بشكل خاص على طريقة ا

خائفُت من طرح األسئلة أك التعبَت عن آرائهم كالتعليق على ادلواد  الطلبةيزاؿ 

مبهارة  رقيةكنها تىذه ؽل لقراءة اجلهرية، لوحظ أف طريقة األكىلكمع ذلك، يف الدكرة ا. ادلقدمة

ادلدرجُت بندار المبونج بندار المبونج  زلمدية سوكارميمبدرسة  حلادم عشرالصف ا لقراءةا

 :يف اجلدكؿ التايل

 2.5 الجدول
بندار  سوكارمىبمدرسة  الدورة األولىة فى طلبال لقراءةا ةمهار بيانات نتائج الترقية 

 المبونج

 بياف ناتئج اجلوانب ادلقييم  الرقم
 T T.T الطالقة اللهجة النطق

ٔ Ahmad Daffa Rezaldo 2 2 2 70   

ٕ Ajat Suryana 3 4 4 85   

ٖ Afini Qurrota A’yun 4 4 4 95   

ٗ Anti Markhatus S 3 3 3 75   

٘ Chikita Natasya 3 4 3 80   

ٙ Egis Purnama Putra 2 2 2 70   

ٚ Faris Mustofa 4 4 4 95   
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ٛ Handika Albani H. 2 3 1 70   

ٜ Ikhlas Sabili Huda 4 4 4 90   

ٔٓ Khoirun Nisa 3 4 4 80   

ٔٔ Rismayanti Caria P. 2 3 3 75   

ٕٔ Rio Ferdiansyah 3 3 3 75   

ٖٔ Septi Reziana 3 2 1 70   

ٔٗ Siska Safitri 3 3 3 75   

ٔ٘ Zulfa Alhifzi 2 1 2 65   

 1.170 نتيجة إرتالية للطلبة

 78 القيمة ادلتوسطة
KKM 75 

  2.6الجدول

بمدرسة  الصف الحادي عشرةطلبلدى  الدورة األولىفى اإلختبار نتائج خالصةال
 بندار المبونج سوكارمى

 نسبة مئوية عدد الطلبة KKM النتيجة الرقم

الطلبةٙ ٘ٚ≤ الناجح ٔ  ٙٓٝ  

الطلبةٜ ٘ٚ≥ غَت الناجح ٕ  ٗٓٝ  

الطلبة ٘ٔ عدد  ٔٓٓٝ  
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فئػػػة  مهػػػارة القػػراءة توجػػو أف درجػػػة النجػػاح الطلبػػة ىف ،اسػػتنادا مػػن البيانػػػات السػػابقة

بادلئويػػػػػػة طلبػػػػػػة ٜ غػػػػػػَت النػػػػػػاجحك فئػػػػػػة ٝ(ٓٙ=  xٔٓٓ٘ٔ/ٙ)طلبػػػػػػة بادلئويػػػػػػة  ٖٔالنػػػػػػاجح

(ٜ/ٔ٘xٔٓٓ  =ٗٓ)ٝ.  

 الدورة األوليد. التفكير 

درس ادلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعةالباحثمث أجرى،الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفمفييبعدمراقبةعمليةالتعل

اسػػػتخ.اإلبداع،كإغلادحلولللقيودالناشػػئةعناإلجراءاتأكالعالجاتادلقدمةرقيةم،كتيتحسينالتعلاحلقيقي

 .ةبللطلةاإلستماعمهار رقيةلتحسينالدكرةالثانيةكتفىا دامنتائجالتفكَتكمتابعة

اسػػػػػػػػػػػػػػتنادا بالنتػػػػػػػػػػػػػػائج التفكػػػػػػػػػػػػػػَت ىف الػػػػػػػػػػػػػػدكرة األكىل أجرئػػػػػػػػػػػػػػت الباحثػػػػػػػػػػػػػػة حتسػػػػػػػػػػػػػػُت 

 :معخطةالعملعلىالنحوالتايل

علػػػػى أف يكونػػػػوا أكثػػػػر نشػػػػاطنا كإبػػػػداعنا يف العمػػػػل يف مهػػػػاـ  الطلبػػػػةحػػػػث  ةاكلػػػزل .ٔ

، حبيػػث شػػًتكة مػػع رلموعػػاهتم يف ادلناقشػػات، كأيضنػػا حػػىت يكونػػوا أكثػػر زتاسػػةم

 .الطلبةلدل  لقراءةا ةمهار  رقيةت

 .لقراءة اجلهريةشرحنا لتطبيق طريقة ا ةادلعلم تعطأ .ٕ
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، حبيػػػث عنػػػد إجػػػراء الػػػتعلم مل يعػػػد إتقاف الفصػػػوؿ الدراسػػػيةةعلػػػى ادلعلمػػػ كجبػػػت .ٖ

 ة.الًتكيز على االىتماـ بتفسَت ادلعلم ةبالطلبة يدردشوف مع أقراهنم كؽلكن للطل

 .الطلبةلدل  لقراءةا ةمهار  ترقيةعلى التقييم لقياس نتائج  ةادلعلم تكدأ .ٗ

، حبيػػث ال تتكػػرر أكجػػو القصػػور مػػا يتعلػػق بتنفيػػذ الػػدكرة الثانيػػة كلةادلعلمػػ تعػػد .٘

 .ادلوجودة يف الدكرة األكىل يف الدكرة التالية

 الثانيةالدورة ا (0
 لقاء الثالث

 التخطيط  . أ

 :ىيالباحثةالتيقامبهاالثانية ىف لقاء الرابعاألنشطةفيتخطيطالدكرة

 (RPP)إعدادخطةلتنفيذالتعليم( أ

 عن"احلياة الصحة"فيالدكرةالثانيةادةإعدادادل( ب

 وسائل التعليميةلالطالععلىنتائجاستخدامةإنشاءكرقةمالحظا( ج

 ب. التنفيذ

قامت الباحثة على عملية التعليم الدكرة الثانية لقاء الرابع مبادة احلياة الصحة ىف 

 دقيقة بأنشطة آتية: ٓٚ, ٜٕٔٓأغسطس  ٗٔالتاريخ 
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 األولية األنشطة. 1
 خالؿ من األكؿ اللقاء يف التحليل يبدأ إعدادىا، مت اليت الدرس خطة على بناءن 

 بدء قبل الصالة كيقرأ مرحبنا يقوؿ مث أكالن  الفصل يدخل كادلعلم للطلبة، كهنج مقدمة تقدًن
 عشر احلادم الصف لطلبة العربية باللغة نص الكاتبة قدمتها اليت التالية كاخلطوة. التعليم

 الطلبة يستمع مث النص ادلعلم يقرأ. جيد كضع يف بالفعل كاف الذم النص شكل مع
 باستخداـ العربية النصوص لقراءة للطلبة الفرصة ادلعلم يعطي عندما حبيث النص، كيركف
 ٖٓ xٗ ىو التعلم يف ادلستخدـ الوقت ختصيص. فردم كبشكل معنا اجلهرية القراءة طريقة
 .دقيقة

 النشاط وخطط الكفاءات تقديم. 0
 تقدًن شكل يف أنشطة خطة ادلعلم ينقل احلالة ىذه يف أنو الكاتبة مالحظة من

 .األساسي النشاط يف مناقشتها سيتم اليت ادلواد
72 

 األساسية األنشطة. 1
 العربية القراءة عنواف ادلعلم يقرأ األكؿ، التعليم بعملية قيامو أثناء فعلو يتم الذم ما

احلادل  الفصل لطلبة العربية باللغة نصنا ادلعلم كيقدـ تدريسها، سيتم اليت بادلواد ادلتعلقة
 يستمع مث النص بقراءة ادلعلم يقـو. بالفعل فيو ادلرغوب النص أشكاؿ من شكل مع عشر

 يربر مث كنغمة كاضح بنطق الطلبة لقراءة الفرصة ادلعلم ؽلنح عندما النص، كيركف الطلبة
 .خطأ تعترب قراءة ادلعلم

 التعليم وطريقة استراتيجية تطبيق. 2
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Observasi hasil wawancara dengan bapak Abdul Ghafur guru Bahasa Arab MA 

Muhammadiyah, pada 10 April 2019. 



93 
 

 األنشطة من سلسلة أك خطة، كطريقة اإلسًتاتيجية تعريف يتم التعليم، عامل يف
 على التعليم اسًتاتيجية تفسَت عندئذ   ؽلكن لذلك،. معُت تعليمي ىدؼ لتحقيق ادلصممة

 .معينة تعليمية أىداؼ لتحقيق ادلصممة األنشطة من سلسلة على حتتوم خطة أهنا
73 

 قراءة ىي العربية اللغة مواد يف ادلستخدمة التعليم طريقة تكوف ىذا البحث، يف
 حىت عاؿ   بصوت القراءة شلارسة يف حيث اجلهرية، القراءة طريقة باستخداـ العربية اللغة

 احلركؼ حركؼ إزالة كؽلكنهم كالتجويد الواضح النطق باستخداـ القراءة من الطلبة يتمكن
 أك الفصل أماـ العقلية القراءة على الطلبة تدريب ؽلكن أنو إىل باإلضافة. احللق من

 الًتقيم كعالمات الرموز على للعثور كلكن للحفظ، مطلوبة غَت القراءة أنشطة. اجلمهور
 .القراءة يف موجودة رئيسية فكرة أك فكرة معرفة من الطلبة يتمكن حىت النص يف

 تعليم طريقة فإف اجملاؿ، ىذا من ادلؤلف عليها حصل اليت البيانات إىل استنادنا
الصف احلادل عشر مبدرسة زلمدية العالية سوكاراـ بندر  يف ادلستخدمة العربية اللغة

 قراءة تعلم يف لالستخداـ اجلهرية القراءة طريقة جانب إىل الطلبة، لقدرات كفقنا المبونج
 ادلعلم يكوف كبذلك. طلبة كل صعوبة مستول معرفة على قادر ادلعلم ألف العربية، اللغة
 كمستول ادلادية، الصعوبة كمستول كالطريقة، ادلواد بُت ادلالءمة مبدأ تطبيق على قادرنا
 .الطلبة كمعرفة الطلبة ذكاء

 التعليم إغالق. 3
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 باستخداـ العربية النصوص بقراءة الطلبة مطلوب خالؿ من ادلعلم انعكس لقد
 مقاعد على كالوقوؼ القراءة الطلبة من ُيطلب حيث حدة، على اجلهرية القراءة طريقة
 .الطلبة

 التعليم تقييم. 4
 قيمة حتديد لعملية التقييم إجراء يتم حيث درس كل يف التقييم أنشطة تنفيذ يتم

الصف احلادل  طلبة لدل اجلهرية القراءة طريقة باستخداـ العربية القراءة يف التعلم نتائج
 بندر المبونج.عشر مبدرسة زلمدية العالية سوكاراـ 

 ج. المالحظة

 ٗٔ، يف حلادم عشرا لقاءت يف الدكرة الثانية ئيف مرحلة ادلالحظة اليت أجر 

من لقراءة. طريقة ا يم باستخداـ الطريقة نفسها ىي، كاف تنفيذ التعلٜٕٔٓأغسطس 

استخداـ طريقة احملاكاة، لذلك يبدك الطلبة أكثر باعتادكا على تعلم  قدمالحظات الطلبة

، كأيضنا يف لقراءة اجلهريةإىل اللغة العربية باستخداـ طريقة ا لقراءةكأكثر اعتيادنا على ا زتاسة

 .ة، مع االنتباه إىل الدركس اليت ينقلها ادلعلملقراءةمتابعة الدركس، غليد الطلبة ا

كثَت من الطلبة الشجاعة لطرح األسئلة أك التعبَت عن اآلراء كالتعليق على آراء الطلبة 

بتذكَت الطلبة بتعلم الدركس اليت مت  ةادلعلم تمابعد أف شعر الدرس الكايف، ق. اآلخرين

 .لسالـالدرس با ةادلعلم اختتمتتقدؽلها، كبعد االنتهاء من كل شيء، 
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 لقاء الرابع
 التخطيط . 1

 :ىيالباحثةالتيقامبهاالثانية ىف لقاء الرابعاألنشطةفيتخطيطالدكرة

 (RPP)إعدادخطةلتنفيذالتعليم( أ

 عن"احلياة الصحة"فيالدكرةالثانيةادةإعدادادل( ب

 وسائل التعليميةلالطالععلىنتائجاستخدامةإنشاءكرقةمالحظا( ج

 ب. التنفيذ

قامت الباحثة على عملية التعليم الدكرة الثانية لقاء الرابع مبادة احلياة الصحة ىف 

 بأنشطة آتية:دقيقة  ٓٚ, ٜٕٔٓأغسطس  ٗٔالتاريخ 

 األولية األنشطة. 1
 خالؿ من األكؿ اللقاء يف التحليل يبدأ إعدادىا، مت اليت الدرس خطة على بناءن 

 بدء قبل الصالة كيقرأ مرحبنا يقوؿ مث أكالن  الفصل يدخل كادلعلم للطلبة، كهنج مقدمة تقدًن
 عشر احلادم الصف لطلبة العربية باللغة نص الكاتبة قدمتها اليت التالية كاخلطوة. التعليم

 الطلبة يستمع مث النص ادلعلم يقرأ. جيد كضع يف بالفعل كاف الذم النص شكل مع
 باستخداـ العربية النصوص لقراءة للطلبة الفرصة ادلعلم يعطي عندما حبيث النص، كيركف
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 ٖٓ xٗ ىو التعلم يف ادلستخدـ الوقت ختصيص. فردم كبشكل معنا اجلهرية القراءة طريقة
 .دقيقة

 النشاط وخطط الكفاءات تقديم. 0
 تقدًن شكل يف أنشطة خطة ادلعلم ينقل احلالة ىذه يف أنو الكاتبة مالحظة من

 .األساسي النشاط يف مناقشتها سيتم اليت ادلواد
74 

 األساسية األنشطة. 1
 العربية القراءة عنواف ادلعلم يقرأ األكؿ، التعليم بعملية قيامو أثناء فعلو يتم الذم ما

احلادل  الفصل لطلبة العربية باللغة نصنا ادلعلم كيقدـ تدريسها، سيتم اليت بادلواد ادلتعلقة
 يستمع مث النص بقراءة ادلعلم يقـو. بالفعل فيو ادلرغوب النص أشكاؿ من شكل مع عشر

 يربر مث كنغمة كاضح بنطق الطلبة لقراءة الفرصة ادلعلم ؽلنح عندما النص، كيركف الطلبة
 .خطأ تعترب قراءة ادلعلم

 التعليم وطريقة استراتيجية تطبيق. 2
 األنشطة من سلسلة أك خطة، كطريقة اإلسًتاتيجية تعريف يتم التعليم، عامل يف

 على التعليم اسًتاتيجية تفسَت عندئذ   ؽلكن لذلك،. معُت تعليمي ىدؼ لتحقيق ادلصممة
 .معينة تعليمية أىداؼ لتحقيق ادلصممة األنشطة من سلسلة على حتتوم خطة أهنا

75 
 قراءة ىي العربية اللغة مواد يف ادلستخدمة التعليم طريقة تكوف ىذا البحث، يف

 حىت عاؿ   بصوت القراءة شلارسة يف حيث اجلهرية، القراءة طريقة باستخداـ العربية اللغة
                                                             

74
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 احلركؼ حركؼ إزالة كؽلكنهم كالتجويد الواضح النطق باستخداـ القراءة من الطلبة يتمكن
 أك الفصل أماـ العقلية القراءة على الطلبة تدريب ؽلكن أنو إىل باإلضافة. احللق من

 الًتقيم كعالمات الرموز على للعثور كلكن للحفظ، مطلوبة غَت القراءة أنشطة. اجلمهور
 .القراءة يف موجودة رئيسية فكرة أك فكرة معرفة من الطلبة يتمكن حىت النص يف

 تعليم طريقة فإف اجملاؿ، ىذا من ادلؤلف عليها حصل اليت البيانات إىل استنادنا
الصف احلادل عشر مبدرسة زلمدية العالية سوكاراـ بندر  يف ادلستخدمة العربية اللغة

 قراءة تعلم يف لالستخداـ اجلهرية القراءة طريقة جانب إىل الطلبة، لقدرات كفقنا المبونج
 ادلعلم يكوف كبذلك. طلبة كل صعوبة مستول معرفة على قادر ادلعلم ألف العربية، اللغة
 كمستول ادلادية، الصعوبة كمستول كالطريقة، ادلواد بُت ادلالءمة مبدأ تطبيق على قادرنا
 .الطلبة كمعرفة الطلبة ذكاء

 التعليم إغالق. 3
 باستخداـ العربية النصوص بقراءة الطلبة مطلوب خالؿ من ادلعلم انعكس لقد

 مقاعد على كالوقوؼ القراءة الطلبة من ُيطلب حيث حدة، على اجلهرية القراءة طريقة
 .الطلبة

 التعليم تقييم. 4
 قيمة حتديد لعملية التقييم إجراء يتم حيث درس كل يف التقييم أنشطة تنفيذ يتم

الصف احلادل  طلبة لدل اجلهرية القراءة طريقة باستخداـ العربية القراءة يف التعلم نتائج
 عشر مبدرسة زلمدية العالية سوكاراـ بندر المبونج.

 ج. المالحظة
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 ٗٔ، يف حلادم عشرا لقاءت يف الدكرة الثانية ئيف مرحلة ادلالحظة اليت أجر 

من لقراءة. طريقة ا يم باستخداـ الطريقة نفسها ىي، كاف تنفيذ التعلٜٕٔٓأغسطس 

احملاكاة، لذلك يبدك الطلبة أكثر استخداـ طريقة باعتادكا على تعلم  قدمالحظات الطلبة

، كأيضنا يف لقراءة اجلهريةإىل اللغة العربية باستخداـ طريقة ا لقراءةزتاسة كأكثر اعتيادنا على ا

 .ة، مع االنتباه إىل الدركس اليت ينقلها ادلعلملقراءةمتابعة الدركس، غليد الطلبة ا

آلراء كالتعليق على آراء الطلبة كثَت من الطلبة الشجاعة لطرح األسئلة أك التعبَت عن ا

بتذكَت الطلبة بتعلم الدركس اليت مت  ةادلعلم تمابعد أف شعر الدرس الكايف، ق. اآلخرين

 .لسالـالدرس با ةادلعلم اختتمتتقدؽلها، كبعد االنتهاء من كل شيء، 

  2.7الجدول
 محمدية سوكارىبمدرسة الثانية الدورة ة فى طلبالاالستماع  ةمهار بيانات نتائج الترقية 

 بندار المبونج

 بياف ناتئج اجلوانب ادلقييم  الرقم
 T T.T الطالقة اللهجة النطق

ٔ Ahmad Daffa Rezaldo 3 3 3 75   

ٕ Ajat Suryana 3 4 4 85   

ٖ Afini Qurrota A’yun 4 4 4 95   

ٗ Anti Markhatus S 3 3 3 75   
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٘ Chikita Natasya 3 4 3 80   

ٙ Egis Purnama Putra 3 3 3 75   

ٚ Faris Mustofa 4 4 4 95   

ٛ Handika Albani H. 2 3 1 70   

ٜ Ikhlas Sabili Huda 4 4 4 90   

ٔٓ Khoirun Nisa 3 4 3 80   

ٔٔ Rismayanti Caria P. 2 3 3 75   

ٕٔ Rio Ferdiansyah 3 3 3 75   

ٖٔ Septi Reziana 3 2 1 70   

ٔٗ Siska Safitri 3 3 3 75   

ٔ٘ Zulfa Alhifzi 2 1 2 65   

 1.180 نتيجة إرتالية للطلبة

 79 القيمة ادلتوسطة

KKM 75 

 
 2.11الجدول 

بمدرسة الصف الحادي عشر ة طلبالثانية لدى الدورة فى اإلختبار نتائج خالصةال
 بندار المبونج محمدية سوكارى

 نسبة مئوية عدد الطلبة KKM النتيجة الرقم

ٝٓٙ الطلبة ٓٔ ٘ٚ≤ الناجح ٔ  

ٝٓٗ الطلبة  ٘  ٘ٚ≥ غَت الناجح ٕ  
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الطلبة  ٘ٔ عدد  ٔٓٓٝ  

مهػػارة اإلسػػتماعفى  توجػػو أف درجػػة النجػػاح الطلبػػة ىف ،اسػػتنادا مػػن البيانػػات السػػابقة
بادلئويػػػة طلبػػػة ٕ غػػػَت النػػػاجحك فئػػػة ٝ(ٓٙ=  xٔٓٓ٘ٔ/ٓٔ)طلبػػػة بادلئويػػػة  ٕٓالنػػػاجحفئػػػة 

(٘/ٔ٘xٔٓٓ  =ٔٓ)ٝ.  
 د. التفكير الدورة األولي

 ةالباحثػ التفكَتىناك،يت مت تنفيػذىا يف الػدكرة الثانيػةم الػيعملية التعلػادلالحظة ب بعد مراقبة
، كتسػتخدـ نتػائج التفكػَت لتحسػُت شة رتيع األنشطة الػيت مت تنفيػذىادلناق احلقيقي مع ادلعلم

الػػػيت مت تنفيػػػذىا يف  التفكػػػَتؽلكػػػن اسػػػتنتاج نتػػػائج . يف الػػػتعلم ةبػػػللطل لقػػػراءةا ةمهػػػار  رقيػػػةيف ت
 :الدكرة الثانية أف

يف االىتمػػػػػػاـ كال أحػػػػػػد يتحػػػػػػدث إىل  ةبػػػػػػلفصػػػػػػل، كبػػػػػػدأ الطلاإتقػػػػػػاف  ةأحسػػػػػػنادلعلم .ٔ
 .صدقائهمأ

االسػػتماع لػػدل  ةمهػػار  ًتقيػػة، حبيثعلػػى أف يكونػػوا أكثػػر زتاسػػة ةللطلبػػةادلعلم تحفػػز  .ٕ
 .ةبالطل

 .ةلدل الطلب لقراءةا ةمهار  ترقيةتقييمان لقياس نتائج  ةادلعلم ئتأجر  .ٖ

 .لقراءة اجلهريةا الطريقةم اجليد من خالؿ تطبيق يبالتعل ةادلعلم تقام .ٗ

لقػػراءة ايف فهػػم  الطلبػػة، بػػدأ يف الػػدكرة الثانيػػة ةالباحثػػ أجرىػػاالػػيت  ةمػػن نتػػائج ادلالحظػػ

 :التالية، كالنتائج الطلبة أسرع يف فهم ادلواد التعليمك  اجلهرية
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 الطلبػػػةيبػػدأ اللغػػػة العربيػػة ىف الفصػػػل. يف أنشػػطة التعلػػػيم كالػػتعلم  ةالطلبػػة أكثػػر زتاسػػػ .ٔ

 .السابق اللقاءبنشاط من 

أك إبػػداء الػػرأم  ةجتػػرأكا علػػى سػػؤاؿ ادلعلمػػ الطلبػػةحػػدثت حتسػػينات ألف العديػػد مػػن  .ٕ

 .اآلخرين الطلبةحوؿ نتائج فهم ادلواد كالتعليق على آراء 

 .من األصدقاء بفرقتهمم ألهنم يقًتبوف أكثر يادة ذلذا التعلبالسع الطلبةشعر  .ٖ

 .الطلبةلدل  احلادم عشرباللغة  لقراءةا ةهار ىناكًتقيةمبمن نتائج االختبار  .ٗ

 تحليل البيانات ج. 

 كبعد احلقل كأثناء احلقل إىل الدخوؿ منذ النوعي البحث يف البيانات حتليل إجراء مت
 بذلك القياـ األفضل من النوعية، البحوث يف البيانات حتليل عند أنو يعٍت ىذا. منو االنتهاء

 ىذا البحث بدأت. مباشرةن  اجملاؿ ىذا يف البحوث إجراء كعند البيانات رتع كقت يف
 أك دلالحظة المبونج بندر سوكاراـ العالية زلمدية مدرسة يف الكاتبة هبا أدلت اليت بادلالحظة

طريقة  استخداـ طريق عن العربية قراءة على القدرة كىي العربية، اللغة ميتعل عملية حتليل
 ،الصف احلادل عشر مبدرسة زلمدية العالية سوكاراـ بندر المبونج طلبة لدلالقراءة اجلهرية 

 .طلبا ٘ٔ إىل يصل كالذم
 ىذه تستخلص حيث نوعية، طريقة ةالكاتب ستخدـت البيانات، حتليل خالؿ من

 .احلقل كائن على كالوثائق كادلقابالت ادلالحظات أنشطة استنتاجات الطريقة
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 جيدة تعليمية نتائج حتقيق يف كالتعلم التعليم عملية حتسن أف ؽلكن اليت العوامل أحد
 نفس أنو على تفسَته دائمنا غلب ال أنو من الرغم على مهم، عنصر ادلعلم. ادلعلم دكر ىو

 أف ؽلكن بقدرات مزكدنا يكوف أف غلب الرمسي، التعليم يف احلربة رأس باعتباره كادلعلم العنصر
 .اإلبداع على تشجع

76 
 :، كما يف اجلدكؿ التايلالطلبةلدل  لقراءةا ةيؤدم ىذا أيضنا إىل اطلفاض مهار  

 

 

 

 2.11الجدول 
الصف الحادي ة طلبالصف ة طلبالبحث األولية لدى فى اإلختبار نتائج خالصةال

 بندار المبونج محمدية سوكارمىبمدرسة عشر 

 نسبة مئوية عدد الطلبة KKM النتيجة الرقم

الطلبةٙ ٘ٚ≤ الناجح ٔ  ٙٓٝ  

الطلبةٜ ٘ٚ≥ غَت الناجح ٕ  ٗٓٝ  

الطلبة ٘ٔ عدد  ٔٓٓٝ  

                                                             
76

A. Hasan Saragih, "Kompetensi Minimal Seorang Guru Dalam Mengajar,Universitas Negeri 

Medan", Jurnal TABULARASA PPS UNIMED Vol.5 No.1, (Juni 2008), h. 27. 
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الطلبػة  ٙالطلبة, الناجحوف مػنهم  ٘ٔنعرؼ أف من عدد  األكلية البحثاستنادا إىل 

6بادلؤكية 

15
9الطلبةبادلؤكيةٜكغَت الناجحُت منهم,  :60 100 

15
علػى أف  ىذا يدؿ, :40 100 

الطلبػة  ٘ٔمػن  ٜمن النتائج السابق ىنػاؾ ،ال تزاؿ منخفضة للغاية ةبلدل الطل لقراءةمهارة ا

مل يسػػػػتخدـ ادلعلػػػػم طريقػػػػة  األكليػػػػة . ألف ىف ىػػػػذه البحػػػػث(KKMمعػػػػايَت اإلكتمػػػػاؿ األدين )

 القراءة اجلهرية. 

ة مت إجػراء اختبػار شػفوية االستماع يف كل مرحلة من مراحػل الػدكر  ةمهار قية الًت  دلعرفة

، مث احليػػػاة الصػػػحةحػػػوؿ احلوار تقليػػػد بعػػػض ادلفػػػردات العربيػػػة البسػػػيطة أك  ةطريقػػػب، أم حترريػػػةك 

 .ةادلعلم هاالبسيط الذم لعبررتةاحلوار ت

 2.10الجدول 
الصف ة طلبالدورة الثانية لدى -من البحث األولية اإلستماعخالصة النتائج مهارة 

 بندار المبونج محمدية سوكارمىبمدرسة الحادي عشر 

 الدكرة الرقم
 ادلئوية عدد الطلبة

 غَت الناجح ناجح غَت الناجح ناجح
الطلبةٙ البحث األكلية ٔ الطلبةٜ   ٗٓٝ  ٙٓٝ  

الطلبةٓٔ الدكرة األىل ٕ الطلبة٘   ٙٚٝ  ٖٖٝ  

الثانيةالدكرة  ٖ الطلبةٖٔ  الطلبةٕ   ٜٓٝ  ٔٓٝ  
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 :التاليةرسم بيانيؽلكن مالحظة ذلك أيضنا يف 
 1رسم بياني 

الصف ة طلبالدورة الثانية لدى -من البحث األولية اإلستماعخالصة النتائج مهارة 
 بندار المبونج محمدية سوكارمىبمدرسة الحادي عشر 

 

 

 
 

بمدرسة  عشر الحادي الصف طلبة على العربية باللغة القراءة تعليم تقييمج. 
 محمدية العالية سوكارام بندر المبونج

0%

10%

20%

30%

40%

50%
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90%

 الدورة الثانية الدورة األولي البحث األولية

 الناجح

 غير الناجح
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 باستخداـ القراءة أنشطة يف العربية اللغة ميتعل لتقييم أعاله الوصف من انطالقنا
 م،يالتعل ألىداؼ كفقنا طلبةال تنفيذ مت فقد عشر، احلادم الصف يف اجلهرية القراءة طريقة
 القراءة فرصة طلبةال إعطاء يتم مث ،طلبةال مع العربية باللغة نصنا ادلعلم يتقاسم حيث

 طلبة كل صلاح مستول معرفة للمعلم ؽلكن حبيث الفردية، الصاخبة الطريقة باستخداـ
 .ادلعلم قدمها اليت للمؤشرات كفقا
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 الخامس الباب
 الخاتمة

 
 

 أ.االستنتاجات
تطبيق نأخذ اإلستنباط  أف من خالؿ استنادا على البحث كحتليل البيانات السابقة 

 زلمدية سوكارمىدرسة دلا احلادم عشر ة الصفطلبلدل  لقراءةمهارة اتًتقي القراءة  طريقة 

 .بندار المبونج

مبدرسة  حلادم عشرالصف ا ةطلبلدل يوجو أف ىناؾ ترقية ىف مهارة القراءة 

قبل تطبيق (. KKMاليت مت احلصوؿ اىل معايَت اإلكتماؿ األدين ) بندار المبونج سوكارمى

, ال تزاؿ منخفضة للغاية ةبلدل الطل لقراءة اجلهريةا مهارة ا أف نتيجة لقراءة اجلهريةطريقة ا

 .(ٝٓٙ) ٜكغَت التاجحُت منهم  (ٝٓٗالطلبة ) ٙالطلبة, الناجحوف منهم  ٘ٔبعدد 

الطلبة  ٘ٔبعدد لقراءة اجلهرية ىف الدكرة األكيل ىناؾ ترقية كىي تطبيق طريقة ابعد 
الدكرة (. ذتا ىف ٖٖٝالطلبة ) ٜكغَت التاجحُت منهم ( ٝٚٙالطلبة ) ٓٔالناجحوف منهم

الطلبة  ٕكغَت التاجحُت منهم ( ٝٓٛالطلبة ) ٖٔالطلبة الناجحوف منهم  ٘ٔبعدد الثانية 
نظرا من الدكرة األكيل ك الدكرة الثانية أف ىذه الطريقة تًتقي مبهارة االقراءة العربية (. ٕٝٓ)
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 تحصل ىذه كلها توجو يف كل الدكرة من النتيجة اإلختبار مبهارة القراءة. مث للطلبة, ك
ػلبوف  ةب، ألف الطلةلطلبل التعلم ىناؾ زيادة أف ةالباحث أتعلى اكتشاؼ جديد، ر  ةالباحث

لقراءة ايف ادلدرسة كىي طريقة  ةيقة اجلديدة اليت يطبقها الباحث، مثل الطر أشياء جديدة
 مهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية. نأخذ اإلستنباط أف ىناؾ ترقية يف .اجلهرية

 
 ب. االقتراحات

 يف مبا األطراؼ دلختلف االقًتاحات تقدًن للكاتبة ؽلكن ىذا البحث، لنتائج بالنسبة
 :ذلك

 رئيس المدرسة .1
 ادلرافق لتحسُت فقط ذلك كليس األمة، أطفاؿ تعليم يف االحًتاؼ زيادة ؽلكن

ا الطلبة يتعلم حبيث التحتية كالبنية ادلدرسية  كحىت االسًتاتيجيات باستخداـ جيدن
 .ادلفيدة ادلعرفة تبادؿ يف كيتطوركف ينموكف طلبة خللق الكافية الوسائط

 عشر الحادي العربية للصف اللغة معلم .0
 جونا ؼللق شلا صعبنا، ليس العربية اللغة تعليم بأف احلافز تقدًن للمعلمُت ؽلكن

 كليس مريح بشكل التعلم على قادركف الطلبة أف مبعٌت الدراسية، الفصوؿ يف مفضالن 
 .األخرل الوسائط كأدكات ادلمكنة التعلم اسًتاتيجيات أفضل ادلعلم يستخدـ مث متوتران،

 الطلبة .1
 كالبنية ادلرافق كاستخداـ مفيدة، معرفة اكتساب أجل من نشاطنا أكثر تعلم

 ادلرجوة األىداؼ حتقيق ؽلكن حبيث. أذكياء طلبة إلنشاء شلكن حد أقصى إىل التحتية
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 الصف احلادل عشر مبدرسة زلمدية العالية سوكاراـ بندر المبونج للطلبة ادلستقبل يف
 .كذلك اآلخرين الطلبة كرتيع

 
 ج. الخاتمة

 اهلل جتاه االمتناف عن تعبَتات غَت رتيلة كلمات توجد احلمد هلل رب العادلُت ال
 ىذا استكماؿ للكاتبة ؽلكن اآلف، حىت كالرزتة ، كالنعمة التعليما، كعلى كتعاىل، سبحانو
الرسالة  ىذه إعداد يف اإلمكاف قدر الكاتبة حاكلت لقد. إعاقة أم دكف البحثي التقرير

 من بناءة كاقًتاحات نقد إىل الكاتبة حتتاج لذا. تنقصها كثَتكف الكاتبة تزاؿ كال العلمية،
 .الرسالة العلمية ىذه كماؿ أجل

 التوجيو كتقدًن ادلساعدة، يف شاركوا الذين أكلئك رتيع تشكر أف الكاتبة تود
ا البحثي التقرير ىذا يكوف أف الكاتبة تأمل. الكتابة ىذه استكماؿ يف كاالرشاد  كأف مفيدن

 العادلُت. رب يا أمُت. للقراء العلمية اخلزينة إىل كيضيف ػلصل
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