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ّوبعدّطي بةّحتي ة
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 ملخص
ّّادلوضوع فعالية استخدام كتاب "المطالعة الحديثة" في تعليم مهارة القراءة :

السنة  ڠبيماالمحمدية ال  -العصريّ  المنار لدى الطالب بمعهد
 81.2/81.2الدراسية 

ّّعفةّامسية:ّّاالسم
0610104199ّّرقمّالطالبة:

ادلعل م،ّّلّالتعليمّادلهم ة.ّفالوسائلّاليتّقامّهبايكونّالكتابّإحديّمنّوسائ
ّالتعليم. ّالباحثةّّأم اتؤث رّإىلّبلوغّالنجاحّيفّعملية اذلدفّمنّالبحثّالذيّقامتّهبا

ّكتابّادلطالعةّاحلديثةّيفّتعليمّمهارةّالقراءةّلديّالطال بّمبعهدّ دلعرفةّفعاليةّاستخدام
ّاحملّ-ّالعصريادلنارّ ّالدراسية ڠبيماالمدية ّفرك زتّالباحثةّيف8102ّ-8102 السنة ،

ّ ّالثالثة. ّادلسألة ّحتديد ّمن ّادلسألة ّالباحثةتلك ّّقامت ّرغبةّهبذا ّوجود ّعلى البحث
ّ ّالتعليم. ّعملية ّعند ّيفّالطالب ّرغبتهم ّعن ّيقولون ّأكثرىم ّالطال ب، ّنتيجة بتحليل

ّّالكتاب. ّكتابّادلطالعةّّاستخدامّىذا ّالبحثّدلعرفةّىلّاستخدام ّاذلدفّمنّىذا أن 
ّفع الّأمّڠاحلديثةّيفّتعليمّمهارةّالقراءةّلدىّالطالبّمبعهدّالعصريّادلنارّحممديةّبيماال

ّ.ّال

ّ ّالبحث ّىذا ّالدراسةنوع ّأي ّادليدانية ّالدراسة ّالكيفيةّّىو الوصفية
(Descriptive Qualitative Method)،ّّّدلوضوع ّالبحث ّنوع ّىذا ّالباحثة تستعمل

كتابّ"ادلطالعةّاحلديثة"ّيفّتعليمّمهارةّالقراءةّلدىّالطالبّمبعهدّفعاليةّاستخدامّّ
ّ ّّّ-ّالعصري"ادلنار" ّّڠبيماالحممدية ّالدراسي ّالنهجّّم0109ّ-0.02العام بزيادة

قامتّالباحثةّجبمعّالبياناتّبطريقةّادلقابلةّوّادلشاىدةّوّالتوثيق،ّوّالبياناتّ.الكمي

 و



. 

ّكذلكّالطال ب.ّوّتستخدمّ ّالباحثةّتصدرّمنّمديرّادلعهدّوّادلعل مّو اليتّمجعتها
ّالباحثةّتثليثاّلتحليلّالبينات.ّ

(ّعمليةّالتعليمّميشيّكماّجتب0ّعلمي،ّيعين:ّالبحثّمنّىذاّالبحثّالّنتائج
(0ّختتامو.ّوّاستخدامّىذاّالكتابّلرتقيةّمهارةّالقراءةّلدىّالطال ب.ّاّإىلّاالفتتاحمنّ

ّكتابّادلطالعةّاحلديثةّيفّتعليمّمهارةّالقراءةّيكونّجيدا،ّنظراّإىلّنتيجةّ فعاليةّاستخدام
ّاألدينّ يتضحّىذاّّنفرا.66ّعددّالطال بّنفراّمنّمجيع02ّّالطال بّالذيّيكملّحد 

احلالّمنّخاللّقدرةّالطالبّعلىّقراءةّالنصوصّالعربيةّاليتّملّيتم ّمواجهتهاّيفّمكانّ
(ّعدمّالفهمّعن0ّّالدراسةّمنّقبل،ّفيعتربّاستخدامّالكتابّفع االّبعدّعمليةّالبحث.

ّفكتابّادلطالع ّالكتاب. ّيسببّإيلّصعوبتهمّعندّاستخدام ّوّالقراءة ّاحلديثة،ّالنظام ة
ّيكونّاحديّمنّبعضّالكتبّالسهلةّيفّاستخدامو.ّ

 الكلمات الرئيسية: فعالية، مهارة القراءة، معهد العصري المنار

ّ
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 كلمة الشكر والتقدير

ّعلىّإحسانواحلمدّهللّ ّوّنعمتو. ّعلىّتوفيقو ّلو ّالشكر ّوالسالمّو ّالصالة .
ّعلىّسي دّادلرسلنيّرسولو.ّأماّبعد.ّ

ّ ّادلوضوع: ّحتت ّالعلمي ّالبحث ّىذا ّكتابة ّالباحثة ّأمت ت ّاستخدامّّلقد فعالية
ّمبعهد ّالطال ب ّلدي ّاحلديثة ّادلطالعة ّّكتاب ّالعصري ّاحملّ-ادلنار سنةّالّڠبيماالمدية

 .0102/0109ّدراسيةّال

ّالبحثّشرطّلنيلّالدرجةّلليسانيس ّكليةّعلومّالرتبيةّّوىذا اجلامعةّاألوىلّيف
غريّأنّ. ڠاإلسالميةّاحلكوميةّمساراا ڠوالتدريسّلقسمّتعليمّاللغةّالعربيةّجبامعةّوايلّسا
ّالباحثةّتشكرّحقّالشكرّعلىّمتامّالبحثّالعلمي.

ّلذلكّتؤدىّالباحثةّإلقاءّشكرىاّوتقديرىاّإىل:
ّكلّ  .0 ّكعميد يةّعلومّالرتبيةّوالتعليمّجبامعةّوايلّفضيلةّالسيدّالدكتورّراىرجوّادلاجسرت

 .ڠاإلسالميةّاحلكوميةّمسارّاڠسا
ّكرئيسّقسمّتعليمّاللغةّالعربيةّبكليةّ .0 فضيلةّالسيدّالدكتورّأمحدّإمساعيلّادلاجستري

 .ڠاإلسالميةّاحلكوميةّمسارا ڠعلومّالرتبيةّوالتدريسّجبامعةّوايلّسا
ّككاتب .0 ةّقسمّتعليمّاللغةّالعربيةّبكليةّعلومّفضيلةّالسي دةّتؤتىّقرةّالعنيّادلاجستري

وىيّأيضاّقدّأرشدتينّ. ڠاإلسالميةّاحلكوميةّمسارا ڠالرتبيةّوالتدريسّجبامعةّوايلّسا
 .ّالبحثّالعلميىذاّيفّعمليةّصناعةّارشاداّطيباّ

ّكانّراضياّوخملصاّّيوسفّإثننيّستياوانفضيلةّالسي دّالدكتورّأمحدّ .6 ادلاجستريّالذي
 لواسعةّالوقتّوالفكرّخاللّشغلوّلتشرفينّجبدّوالمللّيفّىذاّالبحث.

0. ّ ّمدير ّحممدية ّادلنار ّالعصري ّيساعدونّّڠبيماالادلعهد ّالذين ّفيها ّاألساتيذ ومجيع
 الباحثةّيفّنيلّالبياناتّاحملتاجاتّيفّىذاّالبحث.ّّعسىّاهللّجيزيّهبمّخريا.ّ

 ح
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 والديّالباحثةّفلهماّالشكرّواالحرتام.ّ .4
 الذينّيدافعونين.0106ّّاخوةّقسمّالتعليمّاللغةّالعربيةّفصلّجّ .0
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ط
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 الشعار
 

 ايً اك  ب   م  آد   ن  ا اب  ي   ك  م  أ   ك  ت  د  ل  و  
 ارً و  ر  س   ن  و  ك  ح  ض  ي   ك  ل  و  ح   اس  الن   و    

 اذ  إ   ه  ب   ن  و  ك  ت   ل  م  ى ع  ل  ع   ص  ر  اح  
 ارً و  ر  س  ا م  كً اح  ض   ك  ل  و  ح   ن  و  ك  ب  ي     

 
 .المحفوظات عن الطمع في العمل الصالح(درس السابع من  )

 
  

                                                             
0
 كتابّاحملفوظاتّللسنةّالثالثة 

 ي
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 اإلهداء

 أىديّىذاّالبحثّالعلميّإىل:ّ
وجاىداّلنجاحيّيفّكلّأموريّّرب ياينذانّلاحملبوبنيّالكرميني,ّأميّوأيبّالّوالديّ  .0

ّاڠاقسمّتعليمّاللغةّالعربيةّجبامعةّوايلّسيفّّم ّتعل ميّإىلّدرجةّالليسانسّحت ّ
ّ.ّعسىّاهللّأنّحيفظهماّوجيزيّهبماّخريا.ڠاإلسالميةّاحلكوميةّمسارا

 يرمحاينّدائما.ّعسىّاهللّجيزيّبوّخريا.ّّالذيّجرّمحداافأخيّالكبريّ .0
ّكسليّوتساعدينّيفّّالصغريةّوردةأخيتّ .0 صعوبيت.ّعسىّاهللّاليتّتشجعينّعند

 جيزيّهباّخريا.
ّفصلّجّ .6 ّالعربية ّاللغة ّالتعليم ّقسم ّيدافعونين.0106ّاخوة عسىّاهللّّالذين

ّ.خرياّمجيزيّهب
 

 

 

ّ
  

 ك
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 الباب األّول
 مقّدمة

 خلفية البحث . أ
ّاللّّ ّآلة ّىي ّّّيستعملّصالاالتّّغة ّشخص ّإلخراجّللتّّكل ّو ّغريه ّمع فاعل

ّاجليّّ ّالفكرة ّيف ّادلوجودة ّكتابةّدةاآلراء ّاو ّاللّّنطقا ّمهارة .ّ ّمبهارتوّيفّّلتكفّّتالغة ادلرء
ّاللّّ ّتعليم ّغريه. ّايل ّغة ّمتفارقني ّأمرين ّاللغة،نري ّتعليم ّو ّاللغة ّّبني ّيفّحيث يقدر

ّواحدأّ،غةاللّّّفهم ّّ.مر ّيقدرأو ّاللّّّفهمّيفّّما ّتعليم ّالبدّّّىوغة ّو ّآخر. سّدلدرّّّامر
ّيتوىل ّان ّالعربية ّاالّاللغة ّاألقلّّّمورثالثة ّّ،علي ّٔيعين: )ّ ّاللّّكفاءة ّالعربية. (ّٕغة

ّاللّّّمعارف ّو ّالعربية ّأغة ّٖدهبا. ّاللّّّمهارة( ّالعربية.تعليم ّىامّّاللّّّ  ٔغة ّامر ّ يفّّغة
ّ،غةّباحسنّماّميكنبّالستخدامّاللّّمّالطالّّسّانّيعلّّعليّادلدرّّّاس.ّفالبدّّحياةّالنّّ

ّغة.مّباللّّالتعلّّّيسبّبهمغة.ّوّىذاّالذيّمّبدونّاللّّألنّالّيستطيعّالتكلّّ
ّةاالجتماعيّّّأةبنشّانشأهتتناسبّاليتّّيةغاتّالعادلمنّاللّّّحديإةّغةّالعربيّّاللّّ

ّالعلوم ّالنجار)ّٕللمجتمع.ّو ّعلي ّٜٓٛٔيقول :ٖ٘"ّ ّيف ّاللّّاىنيالشّّ( ّبأن ّ غةّ"
ّىيّالعربيّّ ّاللّّأة ّاللّّأغةّوّوسع ّالعربيّّّ.ااقتناعهغةّيفّغين ّلّلغة ّممتازة ّاللّّمرتبة ّبني غاتّة

ّالعامل ّيف ّاللّّّ،األخري ّالعربيّّتستعمل ّاألخري.غة ّالكتب ّو ّالقرآن ّيف ّاهللّّٖة ّقال و
(ّ ّتَ ْعِقُلْوَن". َّلَعلَُّكْم َّعَربِيًّا ّقٌ ْرَءانًا ّأَنْ َزْلَناُه ّ"اِنَّآ ّالكرمي ّالقرآن ّيف ّبناءّٕيوسف:تعايل )

ّقبل ّمن ّيذكر ّما ّاحياّ،علي ّالعربيّّاللّّّمن ّالكرمي.غة ّالقرآن ّفاحياه ّمنّّٗة ّالقرآن و

                                                             
1
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif  

(Malang: UIN Maliki Press, 2017) hal.3-4 
2
 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: 

UIN Maliki Press, 2009) hal. 1 
3
 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode pengajarannya 

(Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010) hal. 6-7 
4
 Fathurroji, Menghidupkan Bahasa Arab di Dunia Non Arab Gontor, 

edisi 9, (Januari, 2012) hal. 96 
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ّتعلّّّ،اهللّعائرش ّو ّحنفظو. ّان ّاللّّفعلينا ّالعربيّّم ّغة ّمث ّالطّّّيدلّّّااستخدامهة ّةريقمن
فقّعليهاّرلموعةّمنّالبشرّلتكونّوسيلةّوّمكتوبةّاتّّأغةّرموزّمنطوقةّوّاللّّّ حلفظو.

ّّ٘صاذلمّوّتفامههم.اتّّ
ّادلدرّّ ّالتّّحيتاج ّوسائل ّّوس ّالتّّالتّّّمناىجعليم ّعملية ّيف ّجناحّّ،عليمعليم و

ّيتعلّّادلدرّّ ّتعليمو ّيف ّادلدرّّس ّيستعمل ّإذا ّاحلالني. ّبذالك ّق ّو ّبوسائل ّمناىجس
ّاجليّّالتّّ ّالتّّعليم ّعملية ّحيصل ّفسوف ّاجليّّدة ّعليم ّذلكأدة ّعكس ّما ّكذلك ّو ّ،يضا

ّدة.ّعليمّغريّجيّّدةّفسوفّحيصلّايلّعمليةّالتّّسّغريّجيّّحينماّيستعملهماّادلدرّّ
ّالكت  ّالتّّايكون ّوسائل ّمن ّواحد ّمؤّسسةّب ّمجيع ّتستعمل ّالذي عليم

وّأةّسالميةّوّادلؤّسسةّادلدرسيّّوّغريّاإلأسالميةّادلؤّسسةّاإلإماّّ،عليميةّيفّالعاملالتّّ
دريس،ّوجبانبهاّيفّمنهجّالتّّّيّّئيسّراحدّمنّعناصرّّونّالكتابّإادلؤّسسةّادلعهدية.ّ

ّدريس.ّطريقةّالتّّوّدريس،ّدريس،ّوسيلةّالتّّاآلخرّمثلّعمليةّالتّّ
ّادلؤّسسةّالتعليميّّّڠبيماالديةّ"ادلنار"ّزلمّّّادلعهدّالعصريّّ فيوّّ،ةىوّواحدّمن

بّسّوّالطالّّثّادلدرّّساعات.ّيتحدّّّٕٗطوالّّونيسكنّنيالذيسّوّالطالبّادلدرّّ
ّالعربيّّباللّّ ّاالجنليزيّّغة ّو ّكلّّة ّعمليةّّة ّيف ّاحلديثة" ّ"ادلطالعة ّكتاب ّيستعمل ّو يوم.

تعليموّحيثّىدفّاستعمالوّيعينّليستويلّالطالبّعليّمهارةّالقراءة.ّوّيستعملّ
ّزمانادلدرّّ ّمنذ ّالكتاب ّىذا ّّ،س ّمع ّادلعهد ّيف ّادلوجود ّاحلال ّمن ّنري ّسادلدرّّو

ّكلّّّادلتفرق ّالطالبّيف ّكّل ّامتالك ّعدم ّو ّميسكّّ،سنة ّالذي ّادلدّرس حيث
ّالتعلّّّالكتاب ّعند ّفقط ّم. ّاألمرىو ّاّذا ّسيظهر ّالذي ّعمليةّّادلتفرقحلاصل يف
ّتعليمو.

                                                             
 ( 2002فؤاد حسن أبى الهيجاء, أساليب و طرق تدريس اللغة العربية, )  : دار المناهج,  5

 71ص. 
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بناءّعلىّالتحليلّالذيّقامتّبوّالباحثة،ّاستنبطتّالباحثةّأّنّىناكّبعضّ
ّيف ّادلوجودة ّباستّادلشكلة ّالقراءة ّمهارة ّمنّّكتابّخدامتعليم ّو ّاحلديثة، ادلطالعة

ّ،ّيعين:واستخدامّمشكلةبعضّ
 عدمّامتالكّالكتابّلكّلّالطاّلبّ .ٔ
ّكّلّسنة .ٕ  تبديلّادلدّرسّيف
 صحيحةّمعّالغرييستعملّالطاّلبّلغةّملّ .ٖ

ّىذاّ ّاستخدام ّفعالية ّعن ّتبحث ّأن ّالباحثة ّجتّرب ّادلوجودة، ّادلشكلة ّإىل نظرا
ّالكتابّالذيّيستعملّلتعليمّمهارةّالقراءةّيفّتعّلمّاللغةّالعربية.

ّ
 المسألة تحديد . ب

ٔ. ّ ّّاستكيف ّخدام ّالطالّّكتاب ّتعليم ّيف ّ ّاحلديثة" ّمبعهد"ادلطالعة ّ"ادلنار"ّب
 ؟ّڠبيماالديةّمّّاحملّّالعصريّّ

ٕ. ّ ّكتابىل ّاحلديثة"ّاستخدام ّفّعاالّ"ادلطالعة ّلديّّيكون ّالقراءة ّمهارة ّتعليم يف
 ؟ّڠبيماالديةّمّّاحملّالعصريّّ"ادلنار"ّّّالطالبّمبعهد

ٖ. ّ ّالعاقبة ّو ّالداعمة ّالعوامل ّما ّّكتابّاستخداميف ّاحلديثة" ّتعليمّ"ادلطالعة يف
 ؟ڠبيماالديةّزلمّّّالعصريّّّ"ادلنار"ّمبعهدبّمهارةّالقراءةّلديّالطالّّ

  
 ج. أهداف البحث

العصريّ"ادلنار"ّمبعهدّبّ"ادلطالعةّاحلديثة"ّيفّتعليمّالطالّّّكتابّاستخدامدلعرفةّ. ٔ
ّ.ڠبيماالديةّمّّاحمل

ّدلعرفةٕ ّلديّّكتابّاستخدامّفعاليةّ. ّالقراءة ّمهارة ّتعليم ّيف ّ ّاحلديثة" "ادلطالعة
ّ.ڠبيماالديةّمّّاحملّالعصريّّ"ادلنار"ّبّمبعهدّالطالّّ
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ّدلعرفةٖ ّالعاقبةّ. ّو ّالعاقبة ّّالعوامل ّتعليمّّكتابّاستخداميف ّيف ّ ّاحلديثة" "ادلطالعة
ّ.ڠبيماالديةّزلمّّّالعصريّّّ"ادلنار"ّّمبعهدبّمهارةّالقراءةّلديّالطالّّ

 
 د. منافع البحث

 للمدرسة. 1
 ّ ّأيرجي ّالبحثّساعدين ّّىذا ّمعرفة ّيف ّمكادلعهد ّعن ّباالكتّاستخدامادلة

ّالصحيحّيفّعمليةّالتعليم.
ّللمدّرس.ّٕ

ّ ّان ّّساعدييرجي ّيف ّادلدرس ّزلتويات ّعن ّّباالكتتفهيم ّعمليةّادلناسب بفعالية
ّالتعليم

ّبللطلّ .ٖ
ّ ّان ّّساعدييرجي ّالكتاب ّىذا ّفعالية ّعن ّمعرفة ّيف ّالطاّلب ّيف عندّاستخدامو

ّ.التعلم
ّ

 ابقةراسات السّ ه. الدّ 
ّال ّالبحث ّمن ّكثري ّقد ّالقراءةاّّسابقو ّمهارة ّتعليم ّعن ّيبحث ّلكنّّ،لذي و

ّ ّالباحثة ّجتد ّالعلميّّالمل ّرللّّّبحث ّالقراءةّو ّمهارة ّتعليم ّعن ّيبحث ّالذي ّالبحث ة
ةّالبحثّالذيّوّرللّّأبحثّالعلميّال"ادلطالعةّاحلديثة".ّومنّبعضّّكتابّخدامباست

 يعين:ّّالبحثّالعلميّّّامّتصلّهبذ
ّاّوال ّمشف، ّاحلكوميةّّع،برىان ّاالسالمية ّكاليجاغا ّسونان ّجبامعة طالب

ّالتّّ ّيعمل ّيوكياكرتا. ّيف ّبطريقةّّّٕ٘ٔٓسنةحقيق ّالقراءة ّمهارة ّ"تعليم ّادلوضوع مع
ّ ّبانتول". ّفلريات ّواناكلراما ّجيجريان ّالفطرة ّبادلعهد ّسوروكان ّيرتّكز ّالبحث ّيفىذا
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ّتبنّيّ ّقد ّحيث ّسوروكان ّطريقة ّباستخدام ّالقراءة ّمهارة ّالطّّتعليم ّادلسكّعن ّيف نّرق
ّالبنني. ّو ّالذيّادلساوةّللبنات ّالعلمي ّالبحث ّمع ّالبحث ّىذا الباحثةّّمستقدّّّمن

ّّٙ،ّوّأّماّالفرقّبينهماّيعينّيفّالطريقةّوّاستخدامّالكتاب.القراءةّمهارةيعينّ
ّالرّّثانيا ّعني ّزلمد ّاحلكوميةّّ،زاق, ّاالسالمية ّكاليجاغا ّسونان ّجبامعة طالب

ّالتّّ ّيعمل ّ"استخدامّّّٕ٘ٔٓنةّسحقيقّيفّيوكياكرتا. كتابّ"ابتدائي"ّيفّمعّادلوضوع
ّت ّمهارة ّاإلعليم ّنور ّمبعهد ّالقراءة ّجفارا". ّالنغون ّعنّ يرتّكزخالص ّالبحث ىذا

وّالفرقّبنيّىذاّالبحثّمعّالبحثّّ.واحدّمنّالكتبّلتعليمّمهارةّالقراءةّخداماست
ّاستخدامّ ّفعالية ّعن ّالبحث ّىذا ّيبحث ّمل ّيعين ّالباحثة، ّستقّدم ّالذي العلمي

 ٚالكتاب.
ّأنوارّ،ثالثا ّحرمني ّاالسالميةّّ،شريف ّكاليجاغا ّسونان ّجبامعة طالب

ّالتّّ ّيعمل ّيوكياكرتا. ّاحلكومية ّيف ّسّّحقيق ّّٖٕٔٓنة ّالقراءةّمع ّمهارة ّ"تعليم موضوع
ّط ّتطبيق ّ)دراسة ّماالجني ّنوسانرتا ّأسواجا ّيبادلعهداإلسالمي "ّ ّبندوجان( زّرتكريقة

ّالتّّ ّفيو ّالذي ّبندوجان ّبطريقة ّالقراءة ّمهارة ّترقية ّيف ّالبحث ّىذهّّعديلىذا ّجيعل و
ّٛ.خرعهدّاآلادلبريقةّمتفرقةّالطّّ

                                                             
6
Burhan Musyafak, “Pembelajaran Maharah Alqiro’ah Dengan 

Sistem Sorogan di Pondok Pesantren Al Fithroh”, http://digilib.uinsuka. 

ac.id/ 19063/1/11420029_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf, diakses pada 

tanggal 30 Oktober 2018 pukul 09.30 
7
Muhammad Ainur Rozaq, “Penggunaan Buku Ibtida’I dalam 

pembelajaran Maharah Qiro’ah di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas”, 

http://digilib.uin-suka.ac.id/28861/, diakses pada tanggal 31 Oktober 2018 

pukul 06.20. 
8
Syarif Kharomain Anwar, “Pembelajaran Maharah Qiro’ah di 

Pondok Pesantren Aswaja Nusantara Mlangi (Studi Penerapan Metode 

Bandongan)”, http://digilib.uin-suka.ac.id/7627/, diakses 01 November 2018 

pukul 19.50. 
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http://digilib.uin-suka.ac.id/7627/
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ّالفقيّ،رابعا ّاحلكوميةّّو،عبد ّاالسالمية ّكاليجاغا ّسونان ّجبامعة طالب
ّالتّّ ّيعمل ّيوكياكرتا. ّيف ّسحقيق ّّٖٕٔٓنة ّادلناقشةّمع ّرلموعة ّحبث ّ"طريقة موضوع

ّ ّكريي ّسومرب ّمبدرسة ّ"ب" ّالفصل ّتالميذ ّعند ّالقراءة ّمهارة ّإلرتقاء ادلتوسطةّادلوجو
ّكيدولّجوك ّكونونج ّكيفيةّرتّيجاكرتا"ّاالسالميةّاحلكوميةّفوجنونج كزّىذاّالبحثّعن

ّٜمهارةّالقراءةّيفّالفصلّالثامن.ّفعاليةّىذهّالطريقةّلرتقية
ّادلذكوّرضايظهرّبعضّادلّو ّالّ،منّقبلّةع فرقّبنيّادلوضوعّالواحدّمعّبأنّفيو

ّكتاباّّخدمالّيستّ،اآلخر وّطريقةّواحدةّيفّالبحثّالعلمي.ّأماّّواحداّكلّادلوضوع
ّذلكّّ،ادلساوة ّمن ّكّل ّيبحث ّّكان ّعن ّالباحثةّيفّّ،القراءةّمهارةادلوضوع ّستستمر و

ادلطالعةّاحلديثةّيفّتعليمّمهارةّالقراءةّّباكتّاستخدامىذاّالبحثّالعلميّعنّفعاليةّ
ّ ّالطالب ّّالعصريّادلنارّمبعهدلدي ّيستعملڠبيماالزلمدية ّمل ّو .ّّ ّيفّىذا الكتاب

ّالباحثّالسابق.
ّ

 نظام كتابة البحث و. 
ّيسهّّ ّكي ّيف ّالبحثل ّىذا ّيف ّادلباحث ّللباحثّ،وصول ّّةينبغي مّقسّّتان

ّمرتّّانظ ّما ّحيت ّيبا ّبّالبحثكون ّالرتّّأصحيحا ّالتّّحسن ّو ّفينظّّتيب ّىذاّنظيم. م
ّ ّإالبحث ّمخسة ّسيقسّّأيل ّالذي ّالفصولبواب ّبعض ّايل ّبعده ّفيماّّ،م ّبيانو ّسيأيت و

ّيايل:
ّ ّاألّول: ّالبحثّ،مقّدمةالباب ّخلفية ّمن ّادلسألةّ،تتكّون ّوّّ،البحثّحتديد أىداف

ّكتابةّالبحث.ّ،ابقةراساتّالسّّالدّّّ،منافعّالبحث ّونظام

                                                             
9 Abdul Faqih, “Penerapan Metode Diskusi Kelompok Terarah Dalam 

Upaya Meningkatkan Maharah Qiro’ah Bagi Siswa Kelas VIII B MTs N 

Sumbergiri Ponjong”, http://digilib. uinsuka.ac.id/ view/ creators/ ABDUL_ 

FAQIH_=3ANIM=2E_09420118=3A=3A.html, diakses 01 November 2018 

pukul 20.10 
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ّالثّّ ّىيكالباب ّعن ّيبحث ّالنّّاين: ّتتكوّّل ّالذي ّتعظري ّمن ّن كتابّّّ،فعاليةريف
ّوّماّفيها.ّالقراءةوّتعريفّمهارةّّعليم،ّالتعليمّوّماّفيوالتّّ

ّ ّتتكوّّالثالثالباب ّالذي ّالبحث ّمناىج ّعن ّيبحث ّبؤرةّ: ّو ّالبحث ّنوع ّمن ن
ّالبحثّوّمصادرّالبيّاناتّ

ّ ّالرابع: ّالباحثّيبحثالباب ّيتناول ّما ّاحلاصل ّعن ّالباب ّىذا ّمبحثتوّةيف وىوّّ،يف
ّ ّتّّالعن ّاحلديثة" ّ"ادلطالعة ّالكتاب ّاستخدام ّفعالية ّيف ّتعليمّحليل يف

ّ.ڠبيماالديةّزلمّّّالعصريّّّادلنارّمبعهدبّمهارةّالقراءةّلديّالطالّّ
ّيتكوّّ ّالذي ّاالختتام ّاخلامس: ّالباب ّمن ّكلمةّّاخلالصةن ّكذالك ّو ّاإلقرتاحات و

 االختتام.
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 الباب الثاني
 الهيكل الّنظري

 ةاليفعّ  . أ
صلها "فّعال" مبعٍت " ىناك فّعالو )عاقبة و أثر لة و أة" ىي كلمة أاليكلمة "فعّ 

ا إندونيسيا مبعٍت بلغ يف انسيكلوفدي فعاليةو انطباع( و حيصل ينجاح". و أما كلمة 
 ي بفّعال تدل على يبلغ على ىدفو.يسم األىداف،
عمل المعينا. مبناسب مطلوب احلاجة و مبناسب  امبعٍت عملية ليبلغ ىدف فعالية

 .علىالبيانات، و وقتها و اجتهادىا بعملية خاصة لينال حصيل األ يف استخدام
مبعٍت  التعليمو يف قاموس الًتبية و  effectiveمن لفظ فّعال مبعٍت  فعاليةلفظ 

 التعليممبعٍت تأثَت و تعقيب.  ةاإلندونيسيمث يف القاموس اللغة  أصاب الغرض،
 ماعند ةمؤثر  التعليمعملية  إلدارة الفصل. يقال ادلدّرسيف صلاح  الفّعال يظهر
و كذالك رلتمعا. و  او خلقا حسنا و طبيعي يتوّرط اجيابيا الطاّلبيستطيع كل 

د و بلوغ عند يوجد التغيَت ادلتأكّ  و ىو، علىمن ناحية حاصلو  ادلؤثّر التعليميقال 
 ادلعُّت.  التعليمىدف 

 ر:ادلؤثّ  التعليمن يوجد أل ىلابعض النواحي فيما ي اىتماميرجي 
 ادلنظم. التعليمعداد البد للمدرس أن يصنع إ .1
تظهر بإلقاء ادلاّدة  ،علىاليت فيها اجلودة اال التعليمن تكون عملية أ .2

ا من مّ إ ،إلقاءىاو يستعمل بعض التنوّع يف  ادلدّرسادلنظمة مع 
 الطريقة و الوسائل و الصوت و احلركة.

 .لتعليماالوقت الناجع طول عملية ادلدرس يستعمل  .3
 .ادلدّرسو  الطاّلبعند  التعليمفيو الكفاءة عن دافع  .4
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حيت يعطي حتليل  ادلدّرس،و  الطاّلبة بُت عليحيسن العالقة التفا .5
 ذا يوجد الصعوبة يف عملية التدريس.إسرع ما ديكن ادلسألة بأ

ادلؤثّر يف  التعليم إىلالنواحي جّيدا فسوف حيصل  مخسة ذا يعمل ىذهو إ
حصل على ىدف التعليم الذي إّّنا ادلؤّشر من كلمة فعالية ىي:  1.عمليتو

 ادلدرسة أيضا.   تعيّنعقدت ادلدرسة و حصل على كامل حّد األدىن الذي 
 

 التعليمكتاب  . ب
 التعليمتعريف كتاب  .1

 يستخدمو التعليمكتاب  أنويف ىذه احلالة على  الكتاب تعريفيقصد 
، حتتوي الكتب على . كما نعلمفصل الدراسياليف  الطاّلبم عليلت ادلدّرس

دلاضي واحلاضر وادلستقبل معلومات ديكن استخدامها دلعرفة ما حدث يف ا
للحصول و ن يكون مصدًرا لإلذلام ، وذلك لتوسيع آفاق القراء وديكن أاحملتمل

م أو األدوات اليت رلموعة من أدوات التعلّ  كتاب التعليم ىوعلى أفكار جديدة.  
مية وحدود وطرق لتقييم الطرق ادلصممة بشكل منهجي علىحتتوي على مواد ت

، أي حتقيق الكفاءة أو الكفاءة الفرعية. الىتمام لتحقيق األىداف ادلقررةومثَت ل
لتسهيل توصيل ادلواد يف عملية  استخدام كتاب التعليم لفهم أنّ يوضح ىذا ا

 م يف الفصل الدراسي.م اليت يقوم هبا ادلعلّ يالتعل
ُت يف ادلدّرسية ىي كل أشكال ادلواد ادلستخدمة دلساعدة التعليم كتاب

أو ادلواد غَت  ادلكتوبةم يف الفصل الدراسي. ديكن كتابة ادلواد إجراء التدريس والتعلّ 
مية علىوفقا ألندي براستوفو يف كتابو "دليل إبداعي لصنع مواد ت 2كتوبة.ادل

                                                             
1 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, 

(Jakarta: Perdanamedia Group, 2013) hal 53-54 
2 Ali Mudhofar, Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan dan Bahan Ajar dalam Pendidikan Islam, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2012), hlm 128. 
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ية ىي كل ادلواد )ادلعلومات واألدوات يمالتعلمبتكرة" ، فقد ذكر أن ادلواد 
، واليت تعرض شخصية كاملة من وص( اليت يتم ترتيبها بشكل منتظموالنص

م مع الغرض من يوتستخدم يف عملية التعل الطاّلبالكفاءات اليت سوف يتقنها 
ية ىي عنصر التعليم، فإن ادلواد و يقول صّديق 3م.يختطيط ومراجعة تنفيذ التعل

ية ىي عنصر جيب التعليمم ألن ادلواد عليجيب أن يكون موجودا يف عملية الت
وديكن يف نفس الوقت تقدًن التوجيو  الطاّلبدراستو وفحصو وجعل ادلواد يتقنها 

 4مو.لتعلّ 
العطش.  الطاّلبالكتاب كاإلناء تقدر  على امالء و سبك "سلطانية" 

 ادلدّرسم الّلذيذ جيعلو يف صحة او الشرب ادلرير الذي ديرضو، و اىل فيها الطع
م ادلتعلم عليتعلم. ويف العادة أن وسيلة تىل ادلو الوسيلة النتقال مضمون االناء إى

د الناضج. و مع عدااإلتارة وجودىا موجودة و تارة ال صلده، فهذا دليل بعدم ا
   5م(.عليناء )كتاب التي اإلىم االىتمام الرئيسي ىن من أىذا احلال أ

يف تصميم أو جتميع  ادلدّرسمن الشرح أعاله ديكننا أن نعرف أن دور 
ية. التعليمم من خالل ادلواد عليم والتية حيدد بشكل كبَت عملية التعلّ التعليمادلواد 

أمل أن ا يميع أشكال ادلواد مرتبة على ية على أنّ التعليمديكن أيًضا تفسَت ادلواد 
، سيكون يةالتعليموجود ادلواد م بشكل مستقل. بمن التعلّ  الطاّلبيتمكن 
م ادلواد للطالب حبيث يتم حتقيق الكفاءات عليأكثر دتاسًكا وتفصياًل يف ت ادلدّرس
 ذلا بسهولة. ةادلخطط

 
                                                             

3
 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, 

(Yogyakarta: Diva Press, 2012), hlm. 16 
4
 M Siddiq Djauhar, Pengembangan Bahan Pembelajaran SD,( 

DEPDIKNAS, 2008), hlm 5 
5
 Abdullah Al Ghali, Abdul Hamid Abdullah, Menyusun Buku Ajar 

Bahasa Arab, (padang: Akademia permata), hal ix 
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 التعليمأقسام كتاب  .2
غَت مية مطبوعة و على، وىناك مواد تية ذلا أنواع سلتلفةالتعليمادلواد 

ب، ا، وكتبوعة اليت نواجهها غالًبا كتيباتية ادلطالتعليممطبوعة. تتضمن ادلواد 
 ية.التعليمعمل. حتت ىذا ادلؤلف سوف يصف أنواع ادلواد ال، وأوراق ووحدات

 كتيب ( أ
م. مث يىو كل ما يتم تقدديو للطالب عند ادلشاركة يف أنشطة التعل الكتيب

ة مكتوبة مت إعدادىا إلثراء معرفة ىناك من يفسر الكتيب على أنو ماد
 .الطاّلب

 كتاب ( ب
توي على العلم نتيجة لتحليل اب الذي حيمية ىي الكتعلىب كمواد تاالكت

، كتاب بلغة بسيطة ومثَتة لالىتمامادلنهج يف شكل مكتوب. مت ترتيب ال
كتب. سوف تساعد مصحوبة بالصور والتسميات التوضيحية وزلتويات ال

 يف تعميق ادلعرفة وفقا دلوضوعاهتم. الطاّلبو  ملمعلل الكتب بشكل كبَت
 وحدة ( ت

بشكل  الطاّلبم كتابتها هبدف تعلّ   يتمّ  تعليميةية ىي مواد التعليمالوحدات 
 مستقل بدون أو بتوجيو من ادلعلم.

 (LKSورقة عمل الطالب ) ( ث
ن تعلم م الطاّلببطريقة من ادلتوقع أن يتمكن صرّتو  متّ  الذيادلواد م عليىو ت

 ادلادة بشكل مستقل.
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ية إىل أربعة أنواع ، وىي: ادلواد التعليمووفًقا للشكل ، ديكن تقسيم ادلواد 
ية التعليموادلواد  النظرية،يةالتعليمستماع ، وادلواد إلل التعليمواد ادلادلطبوعة ، و 

 6ة.عليالتفا
ادلواد ادلطبوعة ، ىي عدد من ادلواد اليت مت إعدادىا يف شكل ورقي ألغراض  ( أ

م أو لنقل ادلعلومات. على سبيل ادلثال الكتب والوحدات والنشرات يالتعل
 وما إىل ذلك اليت شرحتها أعاله.

التعليم تستخدم إشارات ىي أنظمة ، صوتيةال البيانمية أو عليتالواد ادل  ( ب
مباشرة ديكن تشغيلها أو مساعها من قبل شخص أو رلموعة من  راديو

 األشخاص. على سبيل ادلثال أشرطة الكاسيت والراديو
من اإلشارات الصوتية ذات  واد التعليمية السمعية البصرية ىي تركيباادل ( ت

 الم ومقاطع الفيديوالصور ادلتحركة ادلتسلسلة. على سبيل ادلثال األف
اليت  إثنُت أو أكثر من الوسائل من علية ، وىي تركيبمية التفاعليادلواد الت  ( ث

من قبل ادلستخدم أو إعطاء عالج للسيطرة على أمر أو  التالعبيتم 
 ة.عليسلوك طبيعي للعرض التقدديي. أمثلة على األقراص ادلدرلة التفا

 
 معلياهداف كتاب الت .3

توجيو يميع األنشطة  ىو للمعّلم كتاب التعليم ىدافأبشكل عام ، 
 و أىدافو عندب.ها للطالّ تبليغ م وكذلك الكفاءات اليت جيب أن يتمّ ييف التعل
ن جيب م و عبارة عن عنصر مكوّ كون دلياًل يف عملية التعليىو أن ي الطاّلب
 دراستو.

                                                             
6 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, 

(Yogyakarta: Diva Press, 2012), hlm. 40 
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إىل  افوأىدم ادلستخدمة ، ديكن تقسيم ياستنادًا إىل اسًتاتيجيات التعل
م يم الفردي ، والتعليوالتعليم الكالسيكي تعلاذلدف يف ثالثة أنواع ، وىي 

 7اجلماعي.
 م الكالسيكي ما يلي:ييف التعلكتاب التعليم  أىدافتشمل  ( أ

م )يف يد للمعلومات وادلشرفُت وادلراقبُت لعملية التعلكمصدر وحي (1
 الطاّلبسلبيُت ويتعلمون حسب سرعة  الطاّلبىذه احلالة يكون 

 م(يف التعلّ 
 م اليت عقدتيلعملية التعل داعم ادلوادكما  (2

 م الفردي ما يلي:ييف التعل كتاب التعليم أىدافتشمل  ( ب
 ميلتعلكوسائل اإلعالم الرئيسية يف عملية ا (1
يف احلصول  الطاّلبكأداة تستخدم لتجميع واإلشراف على عملية  (2

 على ادلعلومات
 م الفردية األخرىيكدعم لوسائل التعل (3

 م اجلماعي ما يلي:ييف التعل أىداف كتاب التعليمتشمل  ( ت
م اجلماعية ، من خالل يعتبارىا مادة متكاملة مع عمليات التعلبإ (1

لفية ادلواد ، معلومات حول دور األشخاص توفَت معلومات حول خ
 مات العمليةعليم اجلماعي ، وكذلك تيادلشاركُت يف التعل

األساسية ، وإذا مت تصميمها هبذه لكتاب التعليم كمادة داعمة  (2
 .الطاّلبم الطريقة ، فإنا ديكن أن تزيد من دافعية تعلّ 

 
 

                                                             
7 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, 

(Yogyakarta: Diva Press, 2012), hlm. 
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 م و مظهرهعليالت .4
 معليتعريف الت ( أ

م شخص ما أو عليم ىو جهد لتيالتعل تعريفة ، فإن بعبارة بسيط
رلموعة من الناس من خالل اجلهود ادلختلفة واالسًتاتيجيات ادلختلفة ، 

عتبار األىداف ادلخطط ذلا. ديكن أيًضا إنهج ضلو حتقيق والطريقة ، وادل
يتعلمون  الطاّلبمي جلعل عليم نشاطًا مدرًسا مربرًلا يف التصميم التيالتعل

 8مية.عليشلا يؤكد على توفَت ادلوارد التبنشاط 
مة لدعم عمليات عن رلموعة من اإلجراءات ادلصمّ  التعليم ىو

، مع مراعاة األحداث ادلتطرفة اليت تلعب دوراً يف سلسلة من  الطاّلبم تعلّ 
العملية  وم وىيتعريف التعل 9.الطاّلبألحداث الداخلية اليت حتدث عند ا

يم يف األفراد. يف حُت، تصميمها عمدا خللق حدوث أنشطة التعل اليت متّ 
سلسلة من األنشطة اليت يتم إنشاؤىا عن قصد بنية ىو  التعليم يشرح

م ىو جهد سلطط يم. مبعٌت آخر ، التعليتسهيل حدوث عملية التعل
 .نفس الطاّلبم يف التعلّ  عملية م حبيث حيدثيللتالعب مبصادر التعل

م يم، ديكن االستنتاج أن التعليمن بُت يميع اآلراء ادلتعلقة بالتعل
. كهدف  الطاّلبمية مع علىذين يقدمون مواد تتفاعل نشط بُت ادلعلمُت ال

مي يؤدي إىل تفاعل عليم نشاطًا يوجد فيو نظام تصميم تيتعد عملية التعل
م اليت جيب يب. أما بالنسبة لبعض تصاميم عملية التعلالم والطبُت ادلعلّ 

 م. من بعضيالتعلطريقة م و يم واسًتاتيجيات التعليتطبيقها فهي مناىج التعل

                                                             
8 Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran PAI, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2012), hlm. 109 
9 Eviline Siregar dan Hartini Nara, Teori Belajar dan Pembelajaran, 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm 12 
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م يستفادة ادلقًتحة ، ديكن أيًضا استنتاج أن بعض خصائص التعلادل التعريف
 10ىي كما يلي:

 ىو جهد واعية ومدروسة (1
 يتعلمون الطاّلبأن جيعل  جيب التعليم  (2
 األىداف قبل تنفيذ العملية جيب حتديد (3
 زلتوياتو ، الوقت ، العملية ، والنتائج. إماالتحكم يف التنفيذ ،  (4

 
 معليحقيقة الت ( ب

الذين مت ختطيطهم  الطاّلبم بأنو عملية تعلم يديكن تعريف التعل
كفاءة.  و فعاليةم بيأىداف التعل الطاّلبوتنفيذىم وتقييمهم حىت حيقق 

م األول ىو نظام. يم من خالل زاويتُت ، التعليلتعلديكن االطالع على ا
 م من مكونات منظمة مبا يف ذلك:يالتعلىذا يتكون 

 ميأىداف التعل (1
م ىو اإلصلاز النهائي لعملية التعلم اليت قام هبا يالغرض من التعل

ادلعلم. ديكن للجهود ادلبذولة لصياغة أىداف التعلم توفَت بعض الفوائد 
)أربعة( فوائد من  4حددت على حد سواء.  اّلبالط، للمعلمُت و 
 م ، وىي:يأىداف التعل

م للطالب ، حىت يم والتعلعلّ تسهيل توصيل أغراض أنشطة الت ( أ)
ية بشكل أكثر التعليممن القيام بأنشطتهم  الطاّلبيتمكن 

 لو.استقال
 ية وجتميعها.التعليمتسهيل األمر على ادلعلمُت الختيار ادلواد  ( ب)

                                                             
10 Eviline Siregar dan Hartini Nara, Teori Belajar dan Pembelajaran, 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm 13 
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 يم ووسائلساعد على تسهيل قيام ادلعلمُت بتحديد أنشطة التعلي ( ت)
 م.يالتعل

 تسهيل األمر على ادلعلمُت إلجراء تقييم. ( ث)
 ميوسائل التعل (2

مية ىي يميع األدوات وادلواد اليت ديكن عليوسائل اإلعالم الت
، تلفزيون والكتب واجملالتمثل الراديو وال توصيل ادلعلوماتاستخدامها ل

ديكن أن حيفز انتباه و اىتمام و أفكار و مشاعر الطالب يف حيت 
م مهًما جًدا يف عملية يالتعل أنشطة التعّلم. يعد استخدام وسائل

 م.يالتعل
 11وسائل اإلعالم نفسها ىي كما يلي: فوائد

 م أكثر توحيًدايديكن أن يكون تقدًن رسائل التعل ( أ)
 ىتمامتعلم ديكن أن يكون أكثر إثارة لإلال ( ب)
 ةعليم أكثر تفاييصبح التعل ( ت)
 ميتنفيذ التعلعند ديكن تقصَت وقت  ( ث)
 ميديكن حتسُت جودة التعل ( ج)
 م أينما ومىتيديكن أن تتم عملية التعل ( ح)
 مي للطالب ضلو مواد التعلادلوقف اإلجيايب ( خ)
 م يف االجتاه اإلجيايبيتغَت دور ادلعلّ  ( د)

 مياسًتاتيجيات التعل (3
مي جيب أن يقوم بو ادلعلمون علياالسًتاتيجية ىي نشاط ت

و يقول ة وكفاءة. اليم بفعيحىت ديكن حتقيق أىداف التعل الطاّلبو 
                                                             

11 Wina Sanjaya, Media Komunikasi Pembelajaran, (Jakarta: Kencana 

Prenadanedia, 2012), hlm 72 
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J.R David، ّممةادلصأو سلسلة من األنشطة  طريقة ىو خطة أو 
 .مي معُّت عليت ىدفلتحقيق 

م مفاىيمية وتطبيقها يتم استخدام ياسًتاتيجيات التعلال تزال 
م عدة عليسًتاتيجية التلالم احملددة. مث يالتعل أساليبرلموعة متنوعة من 
 أنواع ، مبا يف ذلك:

 م مباشرةيالتعل اسًتاتيجية ( أ)
 مباشرةم غَت ياسًتاتيجية التعل ( ب)
 ةعليم التفايية التعلاسًتاتيج ( ت)
 اخلربة من مياسًتاتيجيات التعل ( ث)

 مينج التعل (4
م على أنو نقطة البداية أو وجهة نظر ينج التعل تعريفديكن 
م ، واليت تشَت إىل رؤية حدوث عملية ما زالت شائعة جًدا يعملية التعل

م النظري وإذلامو وتقويتو ودعمو. ديكن ي، يف استيعاب أسلوب التعل
نج التعليم كوثيقة ثابت و نج  ، ومهامعنيُتم إىل ينج التعل عريفت

 12التعليم كمواد الدراسة ادلتطّورة.
، وىي بإطار عام يف ادلمارسة ادلهنية ةثابت كوثيقة  مينج التعل ( أ)

 لة من الوثائق اليت وضعت لتحقيق ادلنهج.سلس
، مُتر عام للممارسة ادلهنية للمعلّ على أنو إطاادلتطّور م ينج التعل ( ب)

 يم وارسات التعلقصد بو أيضا إجراء دراسة شاملة عن شلوي
 مات التنفيذ.عليت

 م:يب التعلاليانطالقا من النهج ، ىناك نوعان من أس
                                                             

12 Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran PAI, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2012), hlm. 125 
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 حول الطالب يرّكزو يم ادلوجهة ج التعلن ( أ)
 حول ادلعلم. يرّكزو ادلوجهة نج التعليم  ( ب)

م عن طريق مي سينفذه ادلعلّ عليم ىو سيناريو تينج التعل كما أنّ 
م يالتعل طريقةم و يم واسًتاتيجيات التعليجتميع واختيار ّناذج التعل

 م.يوبعض مهارات التدريس من أجل حتقيق ىدف التعل
 ميطرق التعل (5

عليمية م إلنشاء بيئة تام ىذه الطريقة من قبل ادلعلّ يتم استخد
 الطاّلبتنشيط األنشطة اليت يتم فيها استخدام ادلعلم و  وإلختصاص

من خالل االسًتاتيجيات ، ولكن من ادلمكن أيًضا أن تكون بعض 
حتديد الطريقة ديكن إذا يف رلموعة متنوعة من االسًتاتيجيات.  الطرق

جيات سلتلفة حسب األىداف اليت سيتم أن خيتلف من خالل اسًتاتي
 م.يحتقيقها وزلتوى العملية اليت سيتم تنفيذىا يف أنشطة التعل

 13م اليت ديكن استخدامها:يىناك العديد من طرق التعل
 زلاضرة ( أ)
 مظاىرة ( ب)
 مناقشة ( ت)
 احملاكاة ( ث)
 سلترب ( ج)
 اخلربة ادليدانية ( ح)
 ادلناظرة ( خ)
 ندوة ( د)

                                                             
13 Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran PAI, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2012), hlm. 132 
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 تنظيم الفصول الدراسية (6
م عليتنظيم الفصول الدراسية ىو جانب من جوانب الت إنّ 

، حىت ادلعلمُت كمصدر قلق رئيسي للمعلمُت اجلديد  يستخدم غالًبا
وا على النحو األمثل. مبعٌت أن أن يتعلم الطاّلبذوي اخلربة يريدون من 

يكون داً. جيّ  الطاّلبعلى نقل مادة الدرس اليت ديتصها  اادلعلم قادر 
الرجاء عن تنظيم الفصول الدراسية. ألن تنظيم الفصول ىذا احلال من 

ىو سلسلة من سلوك ادلعلم يف جهوده الرامية إىل إنشاء الدراسية 
ب بتحقيق أىداف واحلفاظ على ظروف الفصل اليت تسمح للطال

م بشكل جيد. يف م اخلاصة هبم بكفاءة أو السماح للطالب بالتعلّ التعلّ 
م تلتقي وتتعاجل. ديتلك ادلعلمون بكل ي، يميع جوانب التعلفصلال

الذين لديهم يميع اخللفيات وإمكانياهتم ، وادلناىج  الطاّلبقدراهتم ، و 
عالم مع يميع الدراسية بكل مكوناهتا ، وطرق التعامل مع وسائل اإل
م وتتفاعل يف يأجهزهتم ، وادلواد اليت تتوافق مع يميع مصادر التعل

 14الفصل الدراسي.
من زاويتُت ، بادلعٌت  تنظيم الفصل الدراسيديكن النظر إىل 

على أنو مقصور على الغرفة  الضيق )التقليدي( حيث يُنظر إىل الفصل
. يف حُت أن بادلعٌت األوسع الطاّلبم فيها عدد من تعلّ اليت ت

ة ادلنظمة يصبح وحدة عمل يف سدر ادل)احلديث( ، أي رلتمع صغَت من 
 م مع توجيو ضلو حتقيق األىداف.يم والتعلعلّ نظام الت

 
 

                                                             
14

https://raranatasha.wordpress.com/2013/01/09/ pengorganisasian 

kelas diaksespadatanggal17-01-2019 

https://raranatasha.wordpress.com/2013/01/09/%20pengorganisasian%20kelas%20diaksespadatanggal17-01-2019
https://raranatasha.wordpress.com/2013/01/09/%20pengorganisasian%20kelas%20diaksespadatanggal17-01-2019
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 ميتقييم التعل (7
ىو واحد من ادلكونات وادلراحل اذلامة ، التقييم مييف نظام التعل

م. ديكن استخدام ية التعلاليم لتحديد فعاليت جيب أن يتخذىا ادلعلّ 
التقييم كمالحظات للمدرسُت يف ها من عليالنتائج اليت مت احلصول 

م وإتقانا. يف جوىرىا ، يعترب التقييم عملية يحتسُت برامج وأنشطة التعل
على اعتبارات ومعايَت  امنتظمة ومستمرة لتحديد جودة شيء ما ، بناءً 

معينة من أجل اختاذ القرارات. بناء على ىذا الفهم ، ىناك عدد من 
 15األشياء اليت جيب شرحها ، وىي:

ها من عليالتقييم ىو عملية وليس منتج. النتائج اليت مت احلصول  ( أ)
 أنشطة التقييم.

اذلدف من التقييم ىو حتديد نوعية شيء ما ، خاصة فيما يتعلق  ( ب)
 بالقيم وادلعٌت.

تقييم ، جيب النظر فيها. ىذا االعتبار ىو يف األساس يف عملية ال ( ت)
 ادلفهوم األساسي للتقييم.

 جيب النظر إىل القيم وادلعاين على أساس ادلعايَت احملددة. ( ث)
 

 معليمبادئ الت ( ج
، حىت ديكن حتقيق نتائج مثلى ، جيب اعتبار العديد من تنفيذ التعليمعند 

على ادلبادئ ادلستمدة من النظرية م مبٍت يم. مبدأ التعليمبادئ التعل
م م عند تطبيقو يف عملية تطوير التعلّ يالنفسية. سيحصل مبدأ التعل

 م على نتائج أفضل.يوالتعل
                                                             

15 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2013), hlm. 6 
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شرح تسعة مبادئ ديكن  ، متّ Condition of learningيف كتاب 
 16:ىلام ، على النحو التيللمدرسُت القيام هبا يف تنفيذ التعل

من خالل  الطاّلبجذب االنتباه ، األشياء اليت تسبب اىتمام  (1
 التعبَت عن شيء جديد أو غريب أو متناقض أو معقد

ت اليت جيب أن يتقنها م ، وإخطار القدرايحتقيق الغرض من التعل (2
 بعد االنتهاء من الدرس الطاّلب

مها ، أي عن طريق حتفيز ذكريات ادلعرفة تعلّ  حتسُت ادلفاىيم اليت متّ  (3
 م مواد جديدةادلكتسبة اليت تعد شرطا أساسيا لتعلّ 

 تقدًن ادلوضوع ، وتقدًن مواد الدروس اليت مت التخطيط ذلا (4
يق تقدًن األسئلة اليت توجو عمليات تقدًن الدروس اخلصوصية عن طر  (5

 التفكَت للطالب من أجل احلصول على فهم أفضل
مطالبُت بإظهار ما مت  الطاّلباحلصول على أداء الطالب ، أي  (6

 تعلمو أو إتقانو للمواد
 إعطاء ردود الفعل (7
 الطاّلبدلعرفة مدى إتقان  الواجبة م ىو إعطاءيتقييم نتائج التعل (8

 ميألىداف التعل
م عن طريق حتفيز القدرة على تذكر من تعزيز االحتفاظ ونقل التعلّ  (9

 مهاخالل تقدًن ملخصات أو ادلمارسات اليت مت تعلّ 
 
 
 

                                                             
16 Eviline Siregar dan Hartini Nara, Teori Belajar dan Pembelajaran, 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm 16-17 
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 مهارة القراءة .5
 تعريف مهارة القراءة ( أ

لتعبَت تقوم القراءة برؤية وفهم زلتويات ما ىو مكتوب )من خالل ا
ب، والنطق، اءة ما ىو مكتو ، أو التهجئة أو قر عن أو يف القلب فقط(

، عٌت القراءة يف رأي اخلرباء يقولم 17، والفهم.وادلعرفة، والتنبؤ، واحلساب
ا شفهيا وىي نتيجة القراءة ىي طريقة للحصول على معلومات يتم نقله

البحث اخلبَت ليعرف ويصبح ، ونتائج لتخليق اآلراء، واألفكار، والنظريات
، يتم تفسَت القراءة على Wagnerو  Bondوفقا ِل  18.لطاّلبمعرفة ا

ها ادلؤلف ، واليت إليو احلصول على ادلفاىيم اليت أشار أنا عملية التقاط أ
 19تعكس أو تعمل على النحو ادلقصود بادلفهوم.

القراءة ىي عملية تفسَت الرموز وإعطاء ادلعٌت ذلا. يف ىذه الصيغة ، 
اك ثالثة عناصر مرتبطة ، وىي الرموز والتفسَتات وادلعاين. الرموز ىي ىن

ادلادة األساسية للقراءة اليت ترتبط بشكل عام باحلروف والكلمات واجلمل 
وعالمات القراءة. تؤثر معرفة القراء برموز القراءة على عملية التفسَت. 

مى لغة بالطبع ، يتم عرض ادلكونات أو الرموز بلغة العرض اليت تس
الكتابة. ما جيب فهمو بشكل صحيح ىو القدرة على إجياد مفهوم تفكَت 
ادلؤلف وراء الوصف ادلكتوب. إذا مت العثور على ىذا وجتميعو مع اجلملة 

                                                             
17 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 83 
18 Martini S Yamin, Kiat Membelajarkan Siswa, Jakarta: Gaung 

Persada Press, 2007. hlm. 106 
19 Bafadal, Ibrahim, Pengelolaan Perpustakaan Sekolah, Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2009. hlm. 192 
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اخلاصة بو ، فسيتم بسهولة صياغة معٌت الكتابة وختزينو لفًتة طويلة يف قوة 
 الذاكرة.

( القراءة 1ة أشياء. )شرح أمُت الدين مفهوم القراءة ليكون ثالث
ة كتصرحيات ألصوات الكالم وعالمات كتابة عليتتفاعل. رسائل تفا

أخرى. من ىذا التفاعل شكل التعرف / االعًتاف حيدث يف فهم معناىا. 
( القراءة ىي عملية. عملية تنطوي على اجلوانب البدنية والعقلية ، 2)

( القراءة ىي حل الرموز 3وتوفَت اخلربة وادلعرفة وأنشطة التفكَت والشعور. )
رأي آخر يقول أن القراءة ىي عملية اكتساب الفهم  20واستقبال الرسائل.

من مزيج من احلروف والكلمات. يف حُت يصف ىنري جوندور تارجيان أن 
عملية يقوم هبا القارئ ويستخدمها للحصول على رسالة ،  القراءة ىي

 21يرغب الكاتب يف أن ينقلها من خالل الكلمات / اللغة ادلكتوبة.
شَت لديهم الرغبة القراءة تساعد الطاّلب على إكتساب ادلعارف و ت

يف الكتابة اخلالقة. فمن القراءة تزداد معرفة الطاّلب بالكلمات و اجلمل و 
العبارات ادلستخدمة يف الكالم و الكتابة. و على ىذا فهي تساعد الطاّلب 

  22يف تكوين احساسهم اللغوّي.
من تفسَت اخلبَت أعاله ، ديكن االستنتاج أن القراءة ىي نشاط لفهم 
احلروف والكلمات واجلمل ادلكتوبة من أجل إجياد ادلعٌت والرسائل الواردة. 
تتطلب القراءة أيًضا نشاطًا مرئًيا وفكًرا وعلم اللغة النفسي نظًرا ألن القراءة 

  ة مكتوبة.عن ادلعٌت ادلنقولة بلغ موجهة إىل البحث
                                                             

20 Aminuddin, Pengantar Apresiasi Karya Sastra. Bandung: Sinar 

Baru Aglesindo, 2009. hlm. 15-16 
21 Henry Guntur Tarigan, Membaca sebagai Suatu Keterampilan 

Berbahsa, Bandung: Angkasa, 2008. hlm. 7 
22

 104. . ص1984الدكتور أمحد مدكور، تدريس فنون اللغة العربية، مكتبة الفالح،   
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 أهداف القراءة ( ب
القراءة ليست رلرد قراءة ، ولكن ىذا النشاط لو غرض ، وىو 
احلصول على بعض ادلعلومات اجلديدة. وراء أنشطة القراءة ، ىناك أىداف 

، وزيادة ادلعرفة ، والقدرة على القيام بعمل ما.  الفرحةأكثر حتديًدا ، وىي 
 القراءة: فيما يلي بعض التفسَتات لغرض أنشطة

عملية التفكَت ادلعقدة. عادة ما  تتضمن ال الفرحةالقراءة على سبيل  (1
يتم ىذا النشاط دللء وقت الفراغ. األنشطة ادلدرجة يف ىذه الفئة ىي 

 قراءة الروايات والصحف واجملالت أو القصص ادلصورة.
ية أو سادلدر القراءة لتحسُت ادلعرفة والبصَتة ، مثل قراءة الكتب  (2

 لكتب العلمية.ا
القراءة لتكون قادرة على القيام بعمل أو مهنة. على سبيل ادلثال ،  (3

 قراءة كتب ادلهارات التقنية العملية أو كتب ادلعرفة العامة.
هتدف أنشطة القراءة بشكل أساسي إىل البحث واحلصول على 

نوع الرسائل أو فهم ادلعٌت من خالل القراءة. سيؤثر الغرض من القراءة على 
القراءة ادلختارة ، على سبيل ادلثال ادلادية أو غَت ادلادية وفقا ألندرسون ، 

 23ىناك سبعة أنواع من أىداف أنشطة القراءة ، وىي:
ة للحصول على تفاصيل أو حقيقة )القراءة للحصول على القراء (1

 احلقائق والتفاصيل(
 القراءة لألفكار الرئيسية )القراءة للحصول على األفكار الرئيسية( (2
 القراءة للتسلسل أو التنظيم )القراءة دلعرفة ترتيب / ىيكل الًتكيبة( (3
 القراءة لالستدالل )القراءة يف اخلتام( (4

                                                             
23 Dwi Sunar Prasetyono, Rahasisa Mengajarkan Gemar Membaca 

pada Anak Sejak dini, Jogjakarta: DIVA Press, 2008. hlm. 57-60 
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 لتكيف )القراءة إىل اجملموعة / التصنيف(القراءة ل (5
 القراءة لتقييم )القراءة للقاضي / التقييم( (6
 القراءة للمقارنة أو ادلقارنة )القراءة للمقارنة / التباين( (7

 
 خصائص القارئ الماهر ( ت

يف ضوء العرض السابق لطبيعة عملية القراءة ديكن استخالص الصفات 
 االتية للقارئ ادلاىر. 

القدرة على سرعة التعرف على معٍت الرموز الكتابية اللغة العربية )كلغة  (1
 ثانية(

تعديل السرعة يف القراءة، حبيث تتناسب مع طبيعة ادلادة  علىالقدرة  (2
 ادلقروءة. و الغرض من قراءهتا.

التحكيم يف ادلهارات األساسية للقراءة حبيث يستخدم منها  علىالقدرة  (3
 ط اليت يقوم هبا.ما يالئم ادلناش

ى تذكر ما سبق قراءتو. و ربطو مبا يليو. و استنتاج أفكار لالقدرة ع (4
 و.إلىالكاتب الرئيسية. و معرفة اذلدف األساسي الذي يرمي الكاتب 

قراءة تأميلية و  إىلالقدرة على التمييز بُت ادلادة اللغوية اليت حتتاج  (5
 اىتمام عرب.حتليلية. و تلك اليت ال تستدعي أكثر من 

و ىناك قدرات عامة أخري حسية و نفسية يتميز هبا القارئ ادلاىر, منها: 
و الذكاء و القدرة  ىلاسالمة اصحة العامة. و قوة البصر . و الثبات االنفع
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و االنتياه القوي للممارسة القراءة. و اإلىتمام بفحوي ادلادة على الًتكيز 
 24.( 104ص  7عبد اجمليد العريب، )صالح 

 أقسام القراءة ( ث
 القراءة الجهرية (1

تعريفها، حتويل الرموز الكتابية إىل رموز صوتية عن طريق النطق مع 
 األداء و الفهم. حسن 
 مزاياىا:

إخراج احلروف من سلارجها الصحيحة و  علىتدريب التلميذ  (1)
النطق نطقا سليما بالكلمات و اجلمل و الًتاكيب مع حسن 

 التلفظ دون مد زائد أو خطف أو تقطيع.
ضبط احلركات يف أواخر الكلمات وفقا لقواعد اللغة ضلوا و صرفا  (2)

 وجهها السليم. ىعلمع إقامة بنية الكلمة 
الوقف يف مواطن ادلناسبة باعتدال و دون افراط مع مراعاة عالمات  (3)

 و من كيفية األداء و الوقف.إلىالًتقيم مبا ترشد 
دتثيل ادلعاين من خالل تغيَت الصوت و تلوينو و رفعو و خفضو مبا  (4)

 يتفق مع سبل أداء ادلعٍت أداءا صحيحا.
 عيوب القراءة اجلهرية:

إذا مل تضبط القراءة اجلهرية ضبطا صحيحا أي يف مواطنها ادلالئمة  (1)
 التشويش على اآلخرين. إىلفإنا تؤّدي 

                                                             
الدكتور رشدي أمحد طعيمة، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو و أساليبو، منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية و   24

 175 - 174. ص. 1989العلوم و الثقافة، 
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حتد من حرية القارئ فهو ال يستطيع شلارساهتا إال يف أوقات زلددة  (2)
 و أماكن معينة

 إىلفإنا ليست اقتصادية و حتتاج  إىلتستغرق وقتا أطول, و بالت (3)
د و األداء، و ترىق القارئ إذا استمر يف القراءة فًتة جهد يف االعدا

 طويلة.
 القراءة الصامتة (2

تعريفها، ىي القراءة اليت تعتمد على اإلدراك البصري الذي يًتجم إىل 
 وعي ذىٍت مباشرة دون نطق.

 مزاياىا:
إنا اقتصادية، فعامل السرعة و توفَت الوقت أساسي فيها إذا  (1)

 تستغرق.
ة الصامتة دتنح القارئ إحساسا باحلرية، إذ ديكن أن ديارسها القراء (2)

هم علىيف أي مكان دون خشية من مضايقة اآلخرين و التشويش 
و ىي تدخل يف إطار ادلمارسات الطبيعية االعتيادية اليت ال حتتاج 

 حيطة أو استعداد أو حذر بال قيود زمانية أو مكانية. إىل
التأمل و الًتكيز و التوفر على  تساعد على تربية الذىن على (3)

ها و علىالتحليل و التقوًن و تعُت غلى الفهم، لذا البد من التعود 
 ترويض النفس على متابعتها .

القراءة الصامتة تسًت عيوب النطق لدى القارئ الذي يعاين من  (4)
مشكالت خلقية يف اللسان و تعفيو من عناء احلرج أمام اآلخرين 

ال يستهان بقيمتها النفسية كما أن القراءة و ىذه مزية مهمة 
 ها.علىبناء الثقة بالنفس و االعتماد  علىالصامتة تساعد 

 عيوهبا:
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التفكَت  إىلشرود الذىن و عدم الًتكيز و االنصراف  علىتساعد  (1)
 يف أمور بعيدة عن موضوع القراءة.

 إىلاكتشاف عيوب النطق و بالت علىالقراءة الصامتة ال تساعد  (2)
 إصالحها و تالفيها

توارث االخطاء  إىلتؤدي القراءة الصامتة يف بعض االحيان  (3)
 اللغوية.

 م القراءةمراحل تعلّ  ( ج
: يتهيأ الطفل للقراءة يف االستعداد للقراءةأوال, 

ية و ىي اليت تسمي التعليمادلرحلة األويل من مراحل حياتو 
االستعداد  مرحلة )الروضة( حيث ينبغي ان تنمي لديو ملكة

الصور الثابتة و ادلتحركة  علىللقراءة من خالل التعّرف البصري 
 مع ذكر أمسائها ووصفها.

: حيث يتعلم الطفل للمفاتيح مرحلة التأسيسثانيا, 
األساسية للقراءة يف احللقة األويل من ادلرحلة االبتدائية عن 

يملة صاحلة من الكلمات و العبارات من  علىطريق التعرف 
عرضها عرضا الئقا حتليال و تركيبا و معايشة واقعية و  خالل

 علىمها وفق خطة مدروسة مع الًتكيز علىالتدرج يف ت
 ذالك. إىلأساسيات النطق كالشّدة و ادلد و التنوين و ما 

: حيث تبدأ عملية ترسيخ مرحلة التثبيتثالثا, 
 األساسيات ادلتعلقة بالنطق و تنمية السرعة القرائية و العناية
التامة بالقراءة اجلهرية مع االىتمام ببدء نشاط القراءة الصامتة 

 و يتم ذلك يف السنتُت و الثالثة و الرابعة.
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: حيث تنمي م المهارات القرائيةي, تعلرابعا
آفاق جديدة تبدو ادلوضوعات  إىلاألساسيات و يطلق الطفل 

ادلقروءة أثري فكرا و مضمونا و يسمح بشيئ من احلوار ادلغمق 
 حوذلا و يزداد وقت القراءة الصامتة.

: و بروز ادلواىب الكامنة تبلور القدرة القرائيةخامسا, 
اجلوانب الفكرية و العاطفية مع النذوق  علىحيث يتم الًتكيز 

ادلطالعة  إىلو ادلوازنة و النقد و احلكم و يبدأ توجيو التلميذ 
 25اخلارجية و توسيع رلاالهتا.

 م مهارة القراءةعليت ( ح
، وكالمها على م ادلطالعةعليبتتسمى أيضا  م مهارات القراءةعليت
 القراءةقراءة. لكن كالمها لديو خالفات ، أي أن ال و ىي على حد سواء

تحليل وفهم على جوانب ال و اما ادلطالعةم القراءة. فسر على أنو تعلّ ت
 القراءة.

تركز تعلمو  مية اليتعلىم مهارة القراءة ىو عملية تعلينستنبط أّن ت
أي أن ادلعلم يقرأ أواًل  تقدًن القراءة،الدرس ب مهارة القراءة،يقدم مادةيف 

عليمي دلهارات إن اذلدف الت .الطاّلبموضوعات القراءة ، مث يتبعو 
، وقادر على الًتيمة  فصيحة قادر على قراءة النصوص العربية القراءة

 والقدرة على فهمها بشكل جيد وسهل.
 م القراءةعليها في تعليمهارات يجب التركيز  ( خ

 :إىلم القراءة فيما يعلىها يف تعلىو ادلهارات اليت جيب الًتكيز 
 الكلماتس علىالتعرف  (1

                                                             
14

 011-010. ص  (م 0995, األندلس دار,)  :اللغوية هاراتالم, الشنطي صالح محمد 
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 فهم معٍت الكلمة جيدا (2
 فهم ادلقروء و شرحو و تفسَته علىالقدرة  (3
القراءة صامتا يف سرعة مالئمة للمادة ادلقروءة, و الغرض  (4

 و من القراءة.إلىالذي يقصد 
 القراءة جهرا يف صحة و سالمة (5
 استعمال الكتب يف كفاءة و مهارة علىالقدرة  (6
 تنمية خربات الطفل من خالل القراءة  علىالعمل  (7
 تنمية االستمتاع بادلقروء (8
 القراءة عن طريق القراءة احلرة إىلتنمية ادليل  (9

استعمال القراءة دلواجهة حاجات الفرد  على. اكتساب القدرة 10
 26و إشباعها.

 ليم القراءةاهداف تع ( د
م العربية للناطقُت بالغات األخري علىم القراءة يف برامج تعلىيستخدف ت

 عادة اىداف من أمهها
أن القراءة ىي أول ادلهارات الثالثة )و ىي القراءة و الكتابة و  (1

 حّق الفرد يف تعيلمها.  علىاحلساب( اليت جيمع اجملتمع اإلنساين 
الذايت شعرات ال  يمالتعلأن الًتبية ادلستمرة و التعلم مدي احلياة، و  (2

قراءة. إنا انشطة  علىإذا كان قادرا  إىلتتخقق يف حياة اإلنساين 
 تعتمد على كمية و نوع ما يقرؤه. 

أن اجملتمع اإلنساين ادلعاشر اجملتمع متعلم يصعب تصور عمل مهاري  (3
فيو ال يتطلب القراءة، إن اإلنسان زلاط بكثَت من أوجو النشاط اليت 

                                                             
, تطبيقاته و اسسه االبتدائية بالمرحلة العربية اللغة تدريس, مجاور الدين صالح محمد  15

 292-291. ص, التوزيع و النشر للطباعة كويت
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ة حيت حيقق ما يريد و حيت يتكيف مع اجملتمع و يؤدي تستلزم القراء
 وظيفتو.

أن القراءة الواسعة شرط للثقافة الواسعة، إن ما جينيو الدارس األجنيب   (4
من خالل قراءة ادلواد العربية أعظم شلا جينيو من خالل أي مهارة 

 أخري.
د العريب إن القراءة ىي ادلهارة اليت تبقي مع الدارس عند ما يًتك البل (5

الذي يتعلم فيو اللغة، كما أنا ادلهارة اليت تستطيع من خالذلا أن 
 أّناط الثقافة العربية و مالزلها. علىتتعرف 

م العربية. قد علىبالقراءة يستطيع الدارس أن حيقق أغراضو العملية من ت (6
 مية أو غَتىا.علىتكون أغراضا ثقافية أو اقتصادية أو سياسية أو ت

راءة مهارة يستطيع الدارس هبا حتقيق قدر من االستمتاع و قضاء و الق (7
 وقت الفراغ هبا ىو أجدي.

 فإن القراءة ىي ادلهارة اليت ينميها الطالب وحده بعد أن يًتك ادلعهد.  (8
 

 اإلطار التفكيريّ  .6
العصري ادلنار زلمدية ىو واحد من ادلعاىد الذي يقع يف مدينة  ادلعهد

العربية تتكون من أربعة فيو عن اللغة العربية. إّن اللغة  بيماالنج، يتعّلم
ادلهارات، فأراد مدير ادلعهد أن يستويل كل منها. مهارة القراءة يكون 
احدي من ادلهارات ادلوجودة، فالبّد للطالب يكون إنسانا مستعدا 

 ليستويل علي ىذه ادلهارة و ىو مهارة القراءة.
د العصري ادلنار زلمدية بيماالنج معهو لتحقيق ىذه التوقعات، عقد 

برنارلا تعليميا و أنشطة جيب تنفيذىا  عند يميع الطالب. و احدي من 
ذلك الربنامج، يعٍت تعليم مهارة القراءة باستخدام كتاب ادلطالعة احلديثة 
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لًتقية قدرة الطالب يف اللغة األجنبية. نظرا من تلك األمور، تري الباحثة 
د عهمب الطالب االقراءة مهمة جّدا عند الطالب. إّنّ على أّن تعليم مهارة 

خلفية دراستهم، بعضهم خيرج  العصري ادلنار زلمدية بيماالنج سلتلفا يف 
من ادلدرسة االسالمية و بعضهم من ادلدرسة احلكومية. فربنامج تعليمية 
يتوقع لوصول إيل الغرض ادلرجوة. و البّد لكّل الطالب أن يتبع ىذه 

 يحة و بأجيد احلماسة. الربنامج صح
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 الباب الثالث
 مناهج البحث

 
مناىج البحث ىو األنشطة ادلنظمة ادلدبّر مع الباحثة للتحليل ادلسألة العائش و 

 1.انفسه ةينفع للمجتمع و كذالك للباحث
 نوع البحث .أ 

البحث الوصفي يعين البحث يسعى إىل شرح حل ادلشكالت احلايل استناًدا 
الوصفية  الدراسة ادليدانية أي الدراسةىو تكون نوع ىذا البحث 2.إىل البيانات

وىي طريقة البحث عن أحوال اجملتمع  (Descriptive Qualitative Method)الكيفية 
أو اإلنسان, أو ادلوضوع, أو نظوم األفكار يف زمان احلاضر. وغرضو للوصول على 

تستعمل الباحثة ىذا نوع و   3الوصفية عن التصوير بنظام خاص, واقعي وحقيقي.
كتاب "ادلطالعة احلديثة" يف تعليم مهارة القراءة لدى فعالية استخدام  البحث دلوضوع 

 م 2119-2.18العام الدراسي  ڠبيماالمدية احمل - العصري "ادلنار"  الطالب مبعهد
 .بزيادة النهج الكمي

 
 البحث بؤرة .ب 

ّدد حتان  ةلكل الباحث وجب علي كل البحث ان يكون معيّنا و حمّددا, فالبد
د البحث يف كيفية دّ حتمن قبل. و يف ىذا الوقت,  الوصول الغرض ايل ما ارادى هاحبث

كتاب "ادلطالعة احلديثة" يف تعليم مهارة القراءة فقط. و ليس يف   تخدامفعالية اس
                                                             

1
 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan 

Praktiknya, (jakarta: PT Bumi aksara, 2015) hal. 17 
2
 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2015) hal. 44 
3 Mohammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia 

2003) hlm. 54 
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مهارة القراءة. و ادلهارة األخري غري استعمال الكتاب األخري و ليس ايضا يف 
العام  ڠبيماالمدية احمل - العصري "ادلنار"  مبعهدستوجو ىذا البحث ايل الطالب 

 أصبحت الباحثة أن حتّدد ىذا البحث يف األمور اآلتية: م. 2119-2.18الدراسي 
عهد ادلنار استخدام كتاب "ادلطالعة احلديثة" طول عملية تعليم مهارة القراءة مب .1

 ڠبيماال احملمدية -العصري
 عن فعالية استخدام الكتاب عند ادلدّرس و الطاّلب .2
 عن بعض العناصر الذي يتعلق بصعوبة و سهولتهم يف استخدام الكتاب .3

عن ما يتعّلق بو من دليل ادلقابلة مع مدير ادلعهد و ادلدّرس  الباحثةستحصل 
 و الطاّلب بادلعهد العصري.

 
 مصادر البّيانات .ج 

الرّئيسية و البينات  نوعان من مصادر البيانات، مها البينات الباحثةتستخدم 
 الثانويّة.

 البيانات الرّئيسية .1
مجيع ت الذي يوفر البيانات مباشرة إىل البينات الرئيسية ىي مصادر البيانا

تأيت البيانات الرئيسية يف ىذا البحث العلمي من مدير ادلعهد و ادلعّلم  4.البيانات
. تستخدم الباحثة ىذه ڠبيماال احملمدية -ادلنار العصريعهد و الطاّلب مب

البيانات للحصول عن ادلعلومات بتقدمي الباحثة بعض األمور و السؤال الذي 
 يتعّلق باحتياجها يف البحث.

 
 

                                                             
4 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan 

R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 193 
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 البيانات الثانوية .2
البيانات الثانوية ىي مصادر البيانات الذي يقّدم غري مباشرة جلمع البيانات، مثل 

و تأيت البيانات الثانوية من الكتب  5آخر أو من حالل وثائق. عن طريق شخص
 ادلعالقة بتعليم مهارة القراءة.

 
 طريقة جمع البّيانات .د 

 و ستستعمل الباحثة ىذه الطرق فيما يايل:
 طريقة المقابلة .1

 ادلقابلة ىي احدي من فنّ ّية مجع البيّانات اليت تظهر من ناحية الطريقة.
و طريقة ادلقابلة ىي مجع البيانات بتقدمي األسئلة مباشرة كانت أو غري مباشرة 

جيري احلوار بني اجلانبني يف طريقة ادلقابلة، حيث  6من مصادر البيانات.
اجلانب األّول ىو الذي يقّدم السؤال و اجلانب الثاين ىو الذي يوجب السؤال 

مباشرة، تأيت سؤاال من الباحثة  تستعمل الباحثة ادلقابلة 7من اجلانب األّول.
فأجاب مدير ادلعهد و ادلعّلم و الطالب. تستعمل الباحثة ىذه الطريقة لنيل 
البيانات عن كيفية استخدام الكتاب ادلقّرر عند الطاّلب و ادلعّلم، و كذالك 
دلعرفة سهولة و صعوبتهم عند االستخدام حيت حتصل الباحثة تأثريا ما يتعّلق بو 

 تعليم مهارة القراءة. طول عملية
 
 

                                                             
5
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan 

R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 193 
6
 M. Ali, Penelitian Kependidikan, (Bandung: Angkasa, 1982), hal. 83 

7
 Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 186 
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 طريقة المشاهدة .2
ادلشاىدة يف مجع البيانات ىي مالحظة ادلظاىر ادلوجودة يف 
موضوع ادلبحث. تكون ىذه ادلشاىدة ىي مشاىدة ادلشاركة، حيث 

اشرتكت  8نشطة اليت تشاىدىا جلمع البيانات.تشارك الباحثة يف األ
الباحثة يف عملية التعليم اليت وقعت يف ادلعهد لتالحظها و تكتبها. 
ستذىب الباحثة إىل ادلعهد دلالحظة ما حتّدث فيو، ستحصل عليها 
الباحثة عن احلاالت ادلوجودة يف ادلعهد طول عملية تعليم مهارة 

 القراءة باستخدام كتاب "ادلطالعة احلديثة".
 طريقة التوثيق .3

ستعمل تادلقابلة و ادلشاىدة,  طريقةال استعمالما عاد 
طريقة التوثيق. يستعمل ىذا التوثيق لنيل البيانات من ادلقابلة  ةالباحث

التوثيق ىو أخذ البيانات للتوثيق  9و ادلشاىدة حيت يكون كل مؤدتنا.
ىذه الطريقة لنيل  ةستعمل الباحثتو بشكل الكتابة أو الصورة. 

 احملمدية -عهد ادلنار العصريادلوجودة يف ادل البيانات الواقعية فيما
و ما فيها من اذليكل التنظيمي و بيانات األخري ما يتعّلق  ڠبيماال

بادلعّلم و الطاّلب. و تتضمن الباحثة يف مجع البيانات من نتائج 
                 االختبار.

 تإختبار صّحة البّيانا .ه 
صّحة البيانات. يشمل إختبار صّحة  الختبارطرق متنوعة  ىناك 

البيانات يف البحث النوعي إىل أربع االختبارات، و ىم درجة ادلصداقية 
                                                             

8
 Mardalis, Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal), (Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2010), cet. Ke -12, hal. 63 
9 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010) 

hal. 329 
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(credibility)  و درجة قابلية النقل(transferability)  و درجة
 11.(cofirmability)و درجة احلقوق   (dependability)ادلوثوقية 

. كثري من الطرق ليخترب (credibility)، درجة ادلصداقية األّول
 Triangulasiمصداقية البيانات، تستعمل الباحثة بالتثليث أي نقولو 

عادة. و ىو طريقة اختبار البيانات من ادلصادر اآلخر باستعمال الشيئ 
 اآلخر أيضا، مثل الطريقة و الوقت.

يف ىذا البحث، تستخدم الباحثة تثليث الطريقة. حيث فيو مراجعة درجة 
ة إىل مصادر البيانات بالطريقة ادلختلفة من ما فعلت الباحثة قبل ادلصداقي

االختبار. ادلثال، جتمع الباحثة البيانات بالطريقة ادلقابلة و ادلشاىدة و 
الكتساب إتفاق التوثيقية يف أّولو، مّث تقارن الباحثة بالطريقة األخري 

احثة مقارنة البيانات عن فعالية كتاب "ادلطالعة احلديثة" حيت دتكن للب
البيانات اليت دتّ ت مالحظتها مع البيانات من ادلقابالت. و كذلك 

 ادلقارنة من ما يقول بعض الناس مع ما يقول على كل فرد منو. 
. تستخدم الباحثة (transferability)، درجة قابلية النقل الثاني

بإعطاء السؤال عن استطاع استخدام ىذا البحث يف احلالة األخرى أو 
 عكسو. 
. للباحثة حبث نوعي، (dependability) درجة ادلوثوقية، الثالث

فالبّد للباحثة أن حتصل بيانات دّقة عند العملية. تبحث الباحثة عن 
عهد مهارة القراءة مبفعالية استخدام كتاب "ادلطالعة احلديثة" يف تعليم 

، فيحتاج قدرة شهرا. بعد مجع البيانات ڠبيماال احملمدية -ادلنار العصري
 إىل اإلستعراض.

                                                             
10 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan 

R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 270 
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. تستخدم الباحثة أخري (cofirmability)درجة احلقوق  ،الرابع
   11اإلختبار لنيل احلصيل ادلناسب بالعملية.

 
 طريقة تحليل البّيانات .و 

البيانات ادلناسب على منهج استخدمت الباحثة أسلوب حتليل 
 فإّن عملية حتليل البيانات و ىي: 12ميليس و ىوبرمان.

 ضعملية التخفي .1
(، ختفيض البيانات ىو شكل 2117: 16و ىوبرمان ) يقول ميليس

من أشكال التحليل الذي يوجو للتخلص من البيانات اليت ال يلزم 
بيانات تقليل ال 13حيت يتم التحقيق منها بشكل صحيح يف النهاية.

ىو عملية اختيار اليبيانات اذلام و الرتكيز عليها و استخالصها و 
حتويلها من ادليدان. و تستعمل الباحثة كي تسّهلها يف مجع البيانات 
اليت وجدىا من ادلدير و ادلعّلم و الطالب، حيث تقّلل الباحثة 

 البيانات اليت ال حتتجها. 
 

 عرض البيانات .2
نظرا إىل بعض العروض التقدميية و اليت تتضّمن أنواعا متنوعة من 
ادلصفوفات و الرسومات البيانية و الشباكات و ادلخّططات. كّلها 

                                                             
11 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan 

R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 
12 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan 

R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 246 
13 Albi Anggito, Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif, 

(Sukabumi: CV Jejak, 2018), hal. 243 
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لتوصيل ادلعلومات ادلنظّمة يف شكل سهلة و حقق. من ىذا  مصّممة
 14احلال ميكن أن يكون معروفا عن األشياء اليت حتّدث يف ادلوقع.

من بعض  ستقّدمو الباحثة يعين بتقدمي البيانات عرض البيانات اليت
ادلعلومات الذي يعطي التمكني مبجيئ اخلالصة يف فعالية استخدام  

ادلنار  احملمدية -عهد ادلنار العصريكتاب "ادلطالعة احلديثة" مب
   .ڠبيماال

 اإلستنباط بها .3
أخذت الباحثة إستنباطا بدالئل الذي تتعّلق بفعالية استخدام كتاب 

بعد أن  ڠبيماال احملمدية -عهد ادلنار العصري"ادلطالعة احلديثة" مب
 تعمل الباحثة يف ختفيض البيانات و عرضو يف السابق.

باإلضافة السابقة، تستخدم الباحثة صيغة بسيطة حلساب 
نتائج الطاّلب بعج االختبار. و الصيغة اليت تستخدمها الباحثة، 

 يعين:
 

   X  111عدد الطاّلب الذين يكملون حد األدين صيغة بسيطة:                      
 عدد الطاّلب                                    

  

                                                             
14 Albi Anggito, Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif, 

(Sukabumi: CV Jejak, 2018), hal. 246 
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 الباب الرابع
 نتائج البحث و تحليله

 
 ڠبيماال المحمدية -المنار العصريعهد عن م لمحة .أ 

بناء على نتائج البحث اليت أجرهتا الباحثة بااستخدام طريقة ادلالحظة و 
ادلقابلة و كذالك التوثيق، فإن تصميم ادلعهد يعد إسًتاتيجيا للغاية يف رلال 

الزراعة مع ثالث مائة مًتا على األقل من التعليم العهدي. يوقع يف وسط 
منطقة سكنية. و ىذا احلال يكون سببا مواتية أحوال الدراسية لبعده بإزدحام 

 ادلدينة.
 تاريخ تأسيس المعهد .1

بإصدار  ڠبيماال احملمدية -ادلنار العصريبدأت خلفية إنشاء معهد 
 ادلناطق لزيادة مؤمتر احملمدية التاسع و الثالثُت يف بادانج و الذي يشَت إىل

ادلؤّسسات التعليمية للعلماء و بوجود الطلبة و احلاجة للمجتمع عن 
حضور شخصية الرؤساء اجليدة يف شركة احملمدية القليلة يف زمان اآلن. 

 يقوي قيام ادلعهد احملمدية مبادرة األستاذ علي و األستاذة صافية.
د ادلنار، . أّول القيام معه3991قام معهد العصري ادلنار سنة 

معهد ادلنار زلمدية يسمي دبعهد االسالمي "ادلنار" زلمدية. و يغَّت باسم 
ألن ادلعهد للبنات خاصة و ليس للبنُت. و لكن  3999للبنات يف السنة 

مع  ڠبيماال، يسمي دبعهد العصري الكنار زلمدية 7007يف السنة 
كمدير  Dra ST Sofiya syالطالب من البنات و البنُت. قامت 

بوسيلة رسالة القرار زلمدية  ڠبيماال احملمدية -ادلنار العصريمعهد 
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، مث بدأت السنة الدراسية اجلديدة دبعهد العصري ادلنار يف السنة ڠبيماال
3991/3991. 

 ، يكون التماثل لصبغةڠبيماال احملمدية -ادلنار العصريشليزة معهد 
 زلمدية. و كلها يري من:

، ىو تكوين العلماء، لو ثقة الواسعة و روح من أىداف معهد ادلنار ( أ
 االعتماد على النفس دبا يناسب شخصية زلمدية.

جبانب ادلناىج الدراسية الذي يشَت إىل ادلناىج الذي عيّنو وزير الدين  ( ب
و وزير التعليم الوطنية و ادلعهد العامة، لو ادلناىج العفائدي و ىو 

 ادلواد االجبارية.
منظمات  ڠبيماال احملمدية -ادلنار العصريتتضمن اإلدارة دبعهد  ( ت

اجملتمع كأصحاب من خالل التعيُت يشَت قيادة احملمدية دائرة 
 كمنظمة و ادلسؤولة عن اإلشراف على التطورات. ڠبيماال

 
 الرؤية و البعثة و األهداف .2

 الرؤية ( أ
 تكوين العلماء الصاحل للحياة الفرد و األسرة و اجملتمع.

 البعثة ( ب
و ادلسلمات ادلتقي إىل اهلل، ذلم الثقة الواسعة  تكوين ادلسلمُت (3

 و اإلخالص و البساطة احلياة و األخوة اإلسالمية.
 تزويد اللغة العربية و اللغة اإلصلليزية و العلوم القائم بذاتو. (7
 إعداد الطالب للمجتمع و اإلستمرار إىل اجلامعة. (1
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 األهداف .3
 ربقيق ادلعهد ادلفرح و ادلتدين كمكان التعلم ( أ

 قيق حياة اإلديان الكافة و ادلتناغمرب ( ب
 تطبيق التعليمربقيق  ( ت
 ترقية القيمة و اجلودة يف ادلسامهة و خارجها ( ث

 
 ڠبيماال المحمدية -المنار العصريهيكل المنظمة معهد  .4

يقودىا ادلدير ىيكاليا. ادلدير  ڠبيماال احملمدية -ادلنار العصريمعهد 
لو ادلساوة ىو لقب لرئيس ادلعهد من ناحية منظمة زلمدية الذي 

 بالكياىي. ادلدير سلول لتنظيم أنشطة سَت ادلعهد ربت رئيس دائرة زلمدية
(PDM)  تعليم ثانويرللس و (Dikdasmen)  .قسم أمور ادلعهد

يقوم ادلدير لبعض نائب ادلدير و ىي نائب ادلدير يف ناحية ادلنزيل و نائب 
ادلدير يف ناحية الطلبة و نائب ادلدير يف ناحية ادلنهج الدراسي و نائب 
ادلدير يف ناحية اتصال اجملتمع و يساعدىم اجلمعية التعاونية و قسم 

قسم اإلدارة و قسم ادلالية و  الصحة و قسم ادلطبخ. و يقوم ادلدير ربت
مدبر ادلسكن كمساعد ادلدير ألمور حياة الطلبة يف ادلعهد. و ىيكل 

 كما يايل:  ڠبيماال احملمدية -ادلنار العصريادلنظمة دلعهد 
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 قائمة رؤساء معهد عصري ادلنار زلمدية. 1.3اجلدول  
 فترة اإلمارة اسم نمرة
 7000 – 3991 الدكتور سيت صافية 3
 7003 – 7000 احلاج صابرين 7
نوفمرب  – 7003يوين  نرسيم 1

7003 
 7007 – 7003 الدكتور داخري  1
 7005 – 7007 صافيةالدكتور سيت  5
الدكتور زلبوب النور  6

 جنيدي
7005 – 7007 

أكتوبر  – 7007أغسطس  علي بصال ىنبايل 7
7007 

 اآلن – 7007 سابطي سوىيندروا 8
 

 ڠبيماال المحمدية -المنار العصريحال األساتذ و الطالب بمعهد  .5
 و الطالب حال األستاذ ( أ

األساتذ أو األستاذ يكون إحدي من عوامل مهمة لنجاح 
يف عملية الًتبية. ألن يكون األستاذ كمدبّر يف كل منوة الطالب. 

نفرا لعدد األساتذ و األستاذات الذي يسكن و يدبر  39ىناك 
. ىم الذي يكمل  ڠبيماال احملمدية -ادلنار العصريالطالب دبعهد 

النوم حيت قبل النوم. األستاذ و كل احتياج الطالب منذ قيامهم من 
ب األستاذة الذي مل يتزّوج سوف يسكن يف ادلعهد و بعضهم سيذى
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 ڠبيماال احملمدية -ادلنار العصريعند التعليم. يقوم الطالب دبعهد 
من البنات و البنُت. فالبد للطالب أن يسكن يف ادلسكن، إذا أراد 

ىل األستاذ. و ال الطالب أن خيرج من ادلعهد، فعليو أن يستئاذن إ
 إىل بيتهم إاّل عند العطلة و يف عذر شديد.جيوز للطالب أن يرجع 

 و سيظهر قائمتهم يف ادللحق.
 نظام التربية ( ب

النظام التعليمي ىو رلموعة األفكار أو ادلبادئ التعليمية 
 احملمدية -ادلنار العصريادلًتابطة حبيث يكون واحدة، يستند معهد 

ئيسّي الذي متّبع مع ادلؤّسس ادلعهد و مناسب تصّور و ر إىل  ڠبيماال
 احملمدية -ادلنار العصريبأىدافو. األىداف الرئيسّي للًتبية معهد 

ىو لًتكيز إعداد رئيس األمة احملمدية الذي سينتشر العلوم  ڠبيماال
االسالمية إما يف ادلعهد يف التعليم و التدريس أو يف حياة اجملتمع 

 بطريقة الدراسة يف أمكنة العبادة.
 ڠبيماال احملمدية -ادلنار العصريكمؤسسة التعليمية، للمعهد 

يري من ىذا  وظيفة ليبٍت الطالب إىل دراجة األحسن من ادلاضي.
احلال، يكون مجيع أنشطة الطالب احدي من اجلهد الرتقاء جودهتم 

 -ادلنار العصريألن يكون العلماء يف ادلستقبل. يستعمل معهد 
منهجا دراسية فيو التكامل بُت منهج الدراسي من  ڠبيماال احملمدية

منهج الدراسي الداخلي للمعهد، و ىم مكتب التعليم و كذالك 
 فيما يايل:
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 نموذج التعليم (1
بُت  ڠبيماال احملمدية -ادلنار العصرييساوي التعليم دبعهد 

أصول العلم االسالمية دبعرفة أصول العلمية. عمل تطوير ىذا 
ادلنهج باالبتكارية ليؤدي إىل رؤية و بعثة و ىذف للمعهد. 

  صرّة ىذا ادلنهج على شكل:
الدينية و التوازن بُت العملية و التعليم يف دراسة العلوم  ( أ)

الكونية. و ليقوي ىذا ادلنهج يتطور ادلعهد بتطوير اللغة 
األجنبية يف األنشطة اليومية، مها اللغة العربية و اللغة 

 اإلصلليزية.
تقوية األصول أو األساس لعلوم االسالمية و االستعداد  ( ب)

لرئيس األمة بطريقة عملية و مرافق حيت يكون الطالب 
 أحسن و حسن أخالقهم.

دبقًتبة  عمل يف ادلسكن، Long Life Education ( ت)
 األسوة و ادلهارة و الرياسة.

 أنشطة الطالب (2
كثَتا من   ڠبيماال احملمدية -ادلنار العصريينشر معهد 

األنشطة يف ارتقاء الًتبة و التعليم، و يتطور ادلعهد بعض 
 األنشطة فيما يايل:

 اإلرشاد يف ربفيظ القرآن و القراءة و اخلط ( أ)
السنة، ىو األنشطة يف عملية السنة: كصالة السّنة احياء  ( ب)

الرواتب و الصيام السّنة و شلارسة ذكر اللة و عملية السّنة 
 األخري.
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 إرشاد مهارة اللغة األجنبية )اللغة العربية و اللغة اإلصلليزية( ( ت)
 إرشاد اإلمارة، ىو أنشطة مقارنة درجة األصول احملمدية. ( ث)
 مقارنة أنشطة التعّلم اليوميةإرشاد يف ماّدة التعليم، ىو  ( ج)
إرشاد مهارة الدعوة، ىو األنشطة يف مقارنة العملية  ( ح)

الدعائية ادليدانية، اخلطابة بعد صالة العشاء، و غَت 
 ذالك.

إرشاد مهارة ادلوىبة و الرغبة، ىو األنشطة يف مقارنة  ( خ)
 اإلضافية و النسائية و اإلنًتنت و القراءة و الرياضة.

ل الثالث الثنوي و التخاصص. عملية التدريس، لفص ( د)
مساعدة  :(UAN) برامج لنجاح االمتحان النهائي

الطالب يف اإلستعداد االمتحان دبرافقة التعّلم يف 
 ادلسكن.

 
 دور األساتذ و الموظف .6

دور األساتذ كقّوة ادلدّرس و ادلدبّر ىو مهم جّدا على اخصاب 
الرغبة و منو أنشطة الطالب يف اعطاء قوط العلوم بعملية التعليم. األستاذ 
واحد من عنصور مهم عند عملية التعليم يف مؤسسة التعليمية. و مؤّسسة 

ف التعليمية لن يسَت كما العادة بدون دور األستاذ و كذالك قوة ادلوظ
الذي حيرس أن يدبّر مشقة إدارة ادلعهد و الواجبات األخري اليت يرسخ 

 -ادلنار العصريعملية التعليم يف مؤسسة التعليمية. حيتوي األستاذ دبعهد 
من بعض ادلتخرجُت و ادلتخرجات ادلتنوعة و تنظيم  ڠبيماال احملمدية

ّوة. يتعدد العلوم. و يرجوا من ىذا التنظيم عن بلوغ غاية التعليم ادلرج
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ادلدّرس خبمسة عشر نفرا الذي يسكن يف ادلعهد، و قد يستويل منهج 
 احتياج ادلعهد و خيرجون من بعض ادلؤسسة ادلتنوعة.

 أنواع أنشطة الطالب و أدائها .7
 احملمدية -ادلنار العصريأنواع أنشطة الطالب الذي يؤدي يف معهد 

 يصف اإلضايف و اإلضافية ادلنهجية. ڠبيماال
 التعليم الرمسيأنشطة  ( أ

 احملمدية ( ب
 تأسيس اللغة العربية و اللغة اإلصلليزية ( ت
 تأسيس الداعي و الداعية ( ث
 دفاع النفس ( ج
 تأسيس الصحايف ( ح
 تأسيس الرياضة ( خ
 ادلهارات ( د
 تنظيم العالقات لطالب احملمدية ( ذ
 حزب الوطن ( ر
 اخلطّ  ( ز

 نشيد ( س
 القراءة ( ش

ادلنار و غَت ما يذكر يف السابق، سيظهر أنشطة الطالب دبعهد 
 فيما يايل. ڠبيماال احملمدية -العصري
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 احملمدية -ادلنار العصريقائمة أنشطة الطالب دبعهد . 1.7اجلدول 
 ڠبيماال

 األنشطة الساعة نمرةال
قيام الصباح، صالة الصبح، قراءة  06.00 – 01.00 3

 القرآن، درس الصباح
اإلستحمام، تناول الفطور، االستعداد  07.00 – 06.00 7

 الرمسيةلدراسة 
 أنشطة التعّلم و التعليم للدراسة الرمسية 37.00 – 07.00 1
 صالة الظهر و تناول الغذاء 31.00 – 37.00 1
استمرار ألنشطة التعلم و التعليم  31.15 – 31.00 5

 للدراسة الرمسية
 صالة العصري و قراءة القرآن 35.10 – 31.15 6
 الراحة 37.00 – 35.10 7
االستحمام و االستعداد لصالة  37.10 – 37.00 8

 ادلغرب
 صالة ادلغرب و قراءة القرآن  38.10 – 37.10 9

 تناول العشاء 39.00 – 38.10 30
 صالة العشاء 39.10 – 39.00 33
 درس الليل 70.10 – 39.10 37
 ادلوجو 73.10 – 70.10 31
 زلاسبة النفس و كشف الغياب 77.00 – 73.10 31
 الراحة 01.00 – 77.00 35
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 حال المرافق و البنية التحتية .8
 ڠبيماال احملمدية -ادلنار العصريمثل معهد يف العام، ال يزال ادلعهد 

ادلنار يكون إقتصاديا. و لكّن طالّبو يبلغ إىل مائتُت تقريبا. ارتقي معهد 
حيت اآلن و كذالك يف قسم  7007منذ سنة  ڠبيماال احملمدية -العصري

 ادلرتفق و البنية التحتية الذي يأيد يف سهولة عملية التعليم.
 قائمة ادلرافق و البنية التحتية. 1.1اجلدول 
 العدد نوع المرافق النمرة

 ,SMP, SMAغرف ) 10 غرفة الفصل 3

SMK) 
 غرف 5 مكتب 7
 7 مسكان 1
 غرف 30 بيت األستاذ 1
 غرفة 3 مكتبة 5
 غرفة 3 غرفة الفنون 6
 3 قاعة االجتماع 7
 7 ميدان 8
 3 مسجد 9

 3 شركة الطلبة 30
 35 محام 33
 3 معمل 37
 3 وظيفة األمن 31
 7 اخلدمات الصحية 35
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 وصف البيانات .ب 
استخدام الكتاب المطالعة الحديثة في تعليم مهارة القراءة بمعهد  .1

 ڠبيماال المحمدية -المنار العصري
يستخدم ادلعهد العصري ىذا الكتاب منذ أّول التعليم، حيث يعقد 
التقييم يف كل سنة بعد استخدامو حيت يكون الكتاب إحدي من بعض 
الكتب للتعّلم. غَت ىذا الكتاب، يوجد الكتاب القرين. يناسب ىذا 
احلال بالرحلة العلمية الذي قد عُّت األساتذ واألستاذات يف ادلعاىد 

رى. ومن بعض مؤسسة ىم : مدرسة ادلعلمُت احملمدية )يوكياكرتا( األخ
 Aisyah ووادلعهد اإلسالمى دار اإلحسان زلمدية سراغُت 

Boarding School Malang . قبل وجود التحقيق مل يكن استخدام
الكتاب استخداما جيدا. اليزال استخدامو دبناسب دراسة ادلدرس 

األساتذ واألستاذات من معهد ادلؤمن  ادلوجودة. أول قيام ادلعهد، أكثر
عروكى، فالكتاب وادلواد الذي أبلغ إىل الطالب متساويا بادلعهد ادلقرر، 

 3وأما ادلواد اللغوية يأخذ من معهد الكونتور.
. يستخدم تعليم 7005أصاب منهج الدراسى للمعهد ىف السنة 

مدرسة معلمُت اللغة كتابا متساويا دبعهد كونتور ويستخدم كتابا آخر من 
 38احملمدية يوكياكرتا الذي دييل ميال شديدا إيل أحوال زلمدية. يوجد 

ساعات لًتكيب ادلنهج يعقد عملية التعليم والتعلم ىف الصباح بعد صالة 
ساعات. سار درس ادلعهد  1-7الصبح طول ساعة واحدة ويف الليل بُت 

وخصوصا يف يوم  ىف يوم اإلسنُت والثالثاء واألربعاء واخلميس والسبت.

                                                             
مارس  35، األستاذة استقامة إلياس، ڠبيماال احملمدية -العصريادلنار مقابلة مع قسم ادلنهج الدراسي دبعهد 4   
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 33.00-07.00عهد عند الصباح يف الساعة السبت، يعقد درس ادل
الذي جيعل الطالب عطلة يف دراسة ( Full Day School) بسبب

الرمسية يستعمل ليلة السبت للمحاضرة وىم يتناول العطلة يف يوم اجلمعة 
 واألحد.

ودة بات كل حاالت ادلوجيقول مدير ادلعهد بأن للمدير حق علي ترت
يف ادلعهد. يبدع ىذا احلال من النظوم الذي مل يكن مناسبا أو الدروس 
الذي مل يكن مناسبا يف ادلعهد. إحدى من بعض شليزات ادلعهد العصري، 
ىو ال تكن متغَتا عن ادلنهج إال بسبب يتغَت ادلدير. يرى من ىذا احلال، 

يرجوا رجاء  رتب ادلدير مع القسم ادلنهج الدراسي إما مل ينال كلو. وىو
شديدا أن ال يشعر جيل بعده دبثل ىذا احلال. عالقة دراسة الرمسية 
وادلعهد مل يكن مناسبا بادلعهد العصري كما العادة، وىو يسعى إلعطاء 

 7أزوادة إىل الطالب عن ادلهارة اللغة بأحسن ادلنهج.
 أهداف إستخدام كتاب المطالعة الحديثة في تعليم مهارة القراءة ( أ

يكون كتاب ادلطالعة احلديثة احدي من وسائل التعليم الذي 
. ڠبيماال احملمدية -ادلنار العصرييستعمل لتعليم مهارة القراءة دبعهد 

ادلعّلم ليستويل ادلهارات األربعة فاألىداف من استخدامو ىو دلساعدة 
للغة العربية، خصوصا يف مهارة القراءة. حيث يًتّكز ادلدّرس على 

ن يكون الطالب يفهم فهما جيدا حيت يقدر يف تطبيق احلاالت أل
قراءة النصوص العربية الذي مل يفهموا قبل التعّلم. و سيكون ىذا 
احلال لسهولتهم يف قراءة القرآن و احلديث كتوجيو ادلسلمُت و 

 ادلسلمات يف ىذا الدنيا.

                                                             
 7039مارس  35، األستاذ سابتوا، ڠبيماال احملمدية -ادلنار العصريمقابلة مع مدير معهد 4
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قالت مدّرسة ىذا الدرس، اذلدف من استخدام الكتاب 
يضا دلمارسة الطالب يف قراءة النصوص العربية. يري ادلطالعة احلديثة أ

بأن الطالب يأيت من بعض ادلدينة و ادلدرسة ادلتنوعة، فيًتكز ادلعهد 
 1يف ىذا احلال ليستويل الطالب يف شلارستهم.

الطريقة التعليمية المستخدمة في استخدام الكتاب المطالعة  ( ب
 -العصريالمنار الحديثة في تعليم مهارة القراءة بمعهد 

 ڠبيماال المحمدية
تكون الطريقة التعليمية اشياءا مهمة عند عملية التعليمية، فالبد 
للمدّرس أن يستعّد قبل التعليم. و أما الطريقة اليت تستعمل للتعليم 

 ، فيما يايل:ڠبيماال احملمدية -ادلنار العصريدبعهد 
 طريقة فهم القراءة (3

الطالب يف التكّلم يستخدم ادلدّرس ىذه الطريقة للتمرين 
باللغة العربية، حيث يقرأ ادلدّرس بعض أو احدي النصوص من 
الكتاب. يتمّثل ادلدّرس إىل الطاّلب عن كيفية القراءة فقرة 

الذي سيأيت بعده اإلكرار من الطاّلب. و يف أّول بداية،  ففقرة
 اعطي ادلدّرس بعض الكلمة الصعبة مثّ يكتبو على السبورة.

 و األجوبة طريقة األسئلة (7
يستخدم ادلدّرس ىذه الطريقة عند بداية الدرس دلعرفة فهم 
الطالب عن الدرس ادلاضي و يستخدم ادلدرس يف آخر اللقاء 

                                                             
 33، األستاذة نور األفًتيايت، ڠبيماال احملمدية -ادلنار العصريمقابلة مع مدّرس يف تعليم مهارة القراءة دبعهد  1
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للتقييم التعّلم يف ذالك اليوم حيت يري ادلدّرس بأن الطالب 
 يفهم فهما شديدا.

وسائل التعليمية المستخدمة عند استخدام الكتاب المطالعة  ( ت
 ڠبيماال المحمدية -المنار العصريعهد الحديثة بم

اليت تستعمل ادلدّرس، يعٍت السّبورة و ادلعلمة و الوسائل 
 بعض البضائع حول الفصل ليكون زسائل إليضاح أحيانا.

المنار عملية التعليم باستخدام الكتاب المطالعة الحديثة بمعهد  ( ث
 ڠبيماال المحمدية -العصري

 مقدمة (3
 إلقاء السالم  ( أ)
 الدعاء قبل التعلم مجاعةقراءة  ( ب)
 قراءة كشف الغياب و ترتيب الفصل ( ت)
 اعطاء الدافع للتعّلم ( ث)
 سأل ادلدّرس عن الدرس ادلاضي ليتعّلق بالدرس اجلديد ( ج)

 بداية الدرس (7
يكتب الطاّلب على اعطاء الكلمة الصعبة و األمر ألن  ( أ)

 الكرّاسة
 قرأ ادلدّرس موضوعا جديدا و األمر ألن يسمع الطاّلب ( ب)
 ادلدّرس واحدا من الطاّلب لقراءة النصوصيشَت  ( ت)

 اإلختتام (1
اعطي ادلدّرس فرصة للسؤال عن ادلاّدة الذي مل يفهم  ( أ)

 الطاّلب
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 و إذا يفهم الطاّلب، سئل ادلدّرس للتقييم التعّلم اليوم ( ب)
 قراءة الدعاء بعد التعّلم مجاعة  ( ت)
 إلقاء السالم ( ث)

 ينبغي للمدّرس أن يبدأ التعليم بأحسن ما ديكن حيت يكون
ثة عند ادلقابلة، الفصل مرتّبا و منظّما عند التعّلم. كما تري الباح

يقوم ادلدّرس بإلقاء ادلاّدة و ادلعلومات إىل أذىان الطاّلب حيت 
يفهمون و يهتمون اىتماما كبَتا. ىذا الذي يكون دليال على أّن  

 كتاب ادلطالعة مناسبا لتعليم مهارة القراءة.
ادلدّرسجيدا عند اإللقاء، و ىو  و بعض الطاّلب يتكّلمون أنّ 

يستعّد استعداد الوقت جيدا منذ أّول ادلقدمة إىل آخره و كذالك 
مناسب بإعداد التعليم. كان استخدام ىذه الوسيلة )الكتاب( دبعهد 

مالئما باألىداف التعليم. يشًتك  ڠبيماال احملمدية -ادلنار العصري
ادلدّرس و الطاّلب اشًتاكا جيدا، اعطي ادلدّرس ماّدة و يسمع 
الطاّلب بأحسن االستماع. و ىم يسألون ادلاّدة الذي مل يفهم. و 

الكتاب بأحسن ما من ىذا احلال، تري الباحثة أّن ادلعهد يستخدم 
 1ليم.ديكن حيت ذبد الباحثة جودة احلال طول عملية التع
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 -المنار العصري فعالية استخدام الكتاب المطالعة الحديثة بمعهد .7
 ڠبيماال المحمدية

نتيجة الطاّلب عند تعليم مهارة القراءة باستخدام الكتاب  ( أ
 المطالعة الحديثة

 نيجة الطاّلب يف االختبار .1.1ل اجلدو 
No Nama Santri Nilai 

1. Abdiansyah  86 

2. Adwa Ainunnisa’ 72 

3. Diajeng Andin 86 

4. Fadlan El-Tsaqif 88 

5. Nasanta Huluqi 86 

6. Kaila Maulidya S 88 

7. M Alam Din Syamsuddin 82 

8. M Ikrar Maulana 60 

9. M Miftahuddin 55 

10. Muhammad Mutadi Billah 90 

11 Muhammad Nur Kholis 55 

12 Muhammad Pasha 98 

13 Muhammad Salman A 92 

14 Muhandis Nufi 64 

15 Muti’ah Rahmah 55 

16 Nuruddin Zulfa  66 

17 Putri Zahra Syakira 96 

18 Ridho Wahab 74 

19 Riski  Ihsan Maulana 96 

20 Riza Febrian 86 

21 Salwa Deswidia 84 

22 Safina Naswa 86 

23 Sri Riski Kurniasih 100 

24 Tufal Afif 90 

25 Zahra Aninda Hanif 92 

26 Zidan Nur Aziz 84 

27 Zulfa La Raiba 94 
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28 Ahmad Faruq Al Azhar Manaar 60 

29 Aufiya Tinandaiyah 82 

30 Difa Ramadani 64 

31 Eva Nur Laila 55 

32 Farida Handayani 55 

33 Faroh Khoiril Ismu 98 

34 Filza Ghoisani 60 

35 Fridayana Sri Rejeki 70 

36 Muhammad Ilham Ferdian 60 

37 Nela Ayu R 80 

38 Panca Bramastya 60 

39 Sabrina Rande 70 

40 Safa Arridho 84 

41 Setyo Hadi Winoto 56 

42 Supriyatin Melina 64 

43 Taufiq Al Hakim 70 

44 Yuni Amalia 74 

 
  :كامل    

 
 x 300:.... =  ٨٣

٤٤
 x 300:=   86،1 

 
 غَت كامل: 

 
 x 300: .... = ٦

٤٤
 x 300: = 31،6 

 
n :عدد الطاّلب 
y: عدد الطاّلب الذي يكملون حّد األدين 
x: عدد الطاّلب الذي مل يكملون حّد األدين 
 

يري من الصيغة السابقة أّن عدد الطاّلب الذي أخذت الباحثة 
عُّت ادلعهد أّن كامل حّد األدين ذلذا  نفرا. و قد 11للعينة ىو 
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نفرا و  18. يوجد الطاّلب الذي يكمل حّد األدين 60الدرس يعٍت 
 نفرا. 6الذي مل يكملو 

 مهارة الطاّلب عند تعّلم في الفصل  ( ب
باستخدام كتاب "ادلطالعة الطاّلب بعد تعليم مهارة القراءة مهارة 

 :ىي، ڠبيماال احملمدية -ادلنار العصرياحلديثة" دبعهد 

 ر الطالب علي قراءة النصوص العربيةيقد (1
 يقدر الطالب علي تركيب الكلمة يف كّل مجلة (2

 
عاضدة و العناصر العائقة في استخدام الكتاب المطالعة العناصر ال .3

 ڠبيماال المحمدية -المنار العصريالحديثة بمعهد 
ادلنار كثَت من الطاّلب دبعهد الذي قامت هبا الباحثة، أّن  دّل التوثيق 

جيدون العناصر العاضدة. و بعض من  ڠبيماال احملمدية -العصري
 عناصره، يعٍت: 

للكتاب مفردات كثَتة اليت تساعد الطاّلب يف زيادة ادلفردات  ( أ
 اجلديدة

للكتاب صور كثَتة و متنوعة حسب ادلوضوع حيت رغب الطاّلب  ( ب
 يف القراءة و احلفظ

 حيت يسهل الطاّلب عند تركيب الكلماتللكتاب مجل سهلة  ( ت
و كل احلاالت ادلذكورة ال يبتعد من ادلدّرس اجلّيد عند التعليم 

 حيت يهتمون الطاّلب و حيصل إىل أذىان الطاّلب. 
و أما العناصر العائقة مل يأيت من الكتاب ادلقّرر و لكن من 

د الطاّلب نفسو، ىم الذين مل يتبع درس ادلعهد جّيدا و ينام عن
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حيت جيعل درجتهم عند  أحيانا التعّلم و يصلصل عند التعّلم
 االمتحان مل يكملون حد األدين.

 
 تحليل البيانات .ج 

المنار استخدام كتاب المطالعة في تعليم مهارة القراءة بمعهد  .1
 ڠبيماال المحمدية -العصري

 تشمل اليت األنشطة من سلسلة عن عبارة التعليم أن عرفنا كما
 جيد بشكل التعليمية األنشطة تعمل لن. تنفيذىا يف الطلبة وكذلك ادلعلم

 الوسائل أحد الكتاب يعد. الداعمة اإلعالم بوسائل مصحوبة تكن مل إن
 الكتاب استخدام يكون أن جيب حيث التعليم، يف ادلعلم يستخدمها اليت

 .التعليم أىداف ربقيق أجل من منظًما
 على قادًرا ليكون اإلعدادإعداد  أيًضا ادلعلم على جيب ذلك، جبانب

ب اكت  القراءة باستخداممهارة  تعليم يف فعال وقت و استخدام الوصول
 يف ذلك، ومع. الدرس خالل مواتية الفصل جو سيجعل وىذا. طالعةادل

 يف اإلعداد ادلعلم يعد مل احلديث، ادلنار معهد طالعة يفب ادلاكت  استخدام
كتب اإلعداد  كل يف اليد بكتابة الذي اإلعداد فقط ولكن RPP شكل

 منهج دياثل ال الذي ادلعهد تعّلم منهج أساس على أيًضا ذلك ويتم. 
 .احلكومية
 عقبة ليس فإنو للحكومة، وفقا RPP شكل يف اإلعداد وجود دون

 من بدًءا جيد، بشكل التعليم يستمر. التعلم و التعليم عملية يف أمامهم
 بكثافة يقدرون علي قبوذلا الذين الطلبةو  جيًدا ادلواد يلقي الذي ادلعلم
 القراءة منمهارة  تعليم طالعة يفب ادلاكت  استخدام ترتيب أيًضا يتم. عالية
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 تركز اليت أو احلقيقة بالغَتة تشعر اليت الطلبة، الحتياجات وفًقا ادلعلم ِقبل
 .للطلبة شلّلة غَت باسًتاتيجيات ادلليئة القراءةمهارة  إتقان على

 تعليم طالعة يفب ادلاكت  استخدام أن من قبل إىل ذكر ما بعض يشَت
. الطلبة مجيع قبل من جيًدا قبولو مت حبيث جيًدا تصنيفو القراءة متمهارة 

 كتاب استخدام أن الطالب من العديد قال التعليم، دخول بداية يف
 معٌت مساعدة دون العربية باللغة مكتوب ألنو جًدا سليًفا طالعة كانادل

 ويرافقها مناسبة اسًتاتيجية ادلطالعة معلم يوفر لذلك،. الصعبة ادلفردات
 استخدام الطالب ديكن حىت شلتًعا اجلو يصبح كي األلعاب ببعض

 .صعوبة دون التعلم يف الكتاب
 اليت الفعالية مؤشرات وجود خالل من التعليم فعالية معرفة ديكن

تعليم  معهد ادلنار، يف التعلم مع احلال ىو كما. التعليم عملية يف تتحقق
 استخدام فاعلية على العثور ديكن. كتاب ادلطالعة باستخدام مهارة القراءة

 عدة خالل من ادلنار يف معهد مهارة القراءة تعلم كتاب ادلطالعة يف
 .فيو تتحقق مؤشرات

 فعالة، اعتبارىا ديكن واليت ادلنار يف التعليم عملية لفعالية ادلؤشرات و
 :وىي

 اليت سيعلمها ادلواد إعداد ادلعلم على جيب ( أ
اليت  ادلواد ادلنارادلعهد   يف ادلعلمون أعد ادلرحلة، ىذه يف

 التعليم فعالية ربقيق يف العوامل أحد يكون ىذا و .سيعلموىا
 .التعليم يف مهم شيء ادلواد ألن اجليدة،

 جيدة مواد تقدًن طريق عن مت إذا فعال التعليم أن القول ديكن ( ب
 .متنوعة وبطرق ومنظمة
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 أىداف صلح يف إجياد الذي التعليم ىو الفعال التعليم
. التعليم نظام يف تطبيقها وديكن مفيدة تكون حىت نفسها التعليم
 للطلبة، جديدة ذبارب توفَت كان إذا يتحقق التعليم أن القول ديكن

 على ادلرجوة الطلبة باألىداف وتوصيل الطلبة، كفاءات وتشكيل
 5.األمثل

 ادلنار، يف ومنظم جيد بشكل ادلواد توصيل عملية تسَت
 فقط يستخدم ادلرحلة ىذه يف ادلنار يف التعليم أن من الرغم على

 مناسب غَت ىذا. فعالة لتكون من قبل ذكرىا مت اليت االسًتاتيجيات
 مت الذي الفعال التعليم يف الدين لسيف التعليم مناذج من نظره عند

 :يلي كما وىي التعليم، من قدر أقصى ربقق بطريقة تصميمو
 ادلباشر التعليم منوذج (3
 التعاوين التعليم منوذج  (7
 ادلشكالت حل على القائم التعليم منوذج (1
 Discovery learning التعليم منوذج (1
 6ادلشاريع على القائم التعليم منوذج (5

 الفعال الوقت ( ت
 لكل األسبوع يف مرة ىو التعليم يف ادلستخدم الوقت

 الوقت. سلتلفة فصول مع يوم كل التعليم يتم العام يف ولكن فصل،
 بعد الصباح يف التعليم يتم. بوجو وجها ساعة 38 ىو ادلستغرق

 قدر ادلغرب صالة بعد الليل ويف واحدة ساعة دلدة الصبح صالة
                                                             

5 Asis Saefuddin, Ika Berdiati, Pembelajaran Efektif, 2016, Bandung: 

Remaja Rosdakarya, hal 34. 
6 Asis Saefuddin, Ika Berdiati, Pembelajaran Efektif, 2016, Bandung: 

Remaja Rosdakarya, hlm 48-50. 
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 واألربعاء والثالثاء االثنُت يوم يعمل يف وىذا ساعات، 7-1
 الساعة يف صباحا يعقد السبت، يوم يف خاصة. والسبت واخلميس

 .الساعة احلا دي عشر إىل السابعة
 للطلبة التعليم دافع ( ث

للطلبة يف  وسيلة وأيًضا تشجيًعا التعليم يف الدافع يُعترب
 خالل من أسهل العربية اللغة جيعل وبالتايل،. العربية اللغة تبحر
 .الفصل طالعة يفب ادلاكت  القراءة باستخداممهارة  تعليم

 داخل الدافع لتعزيز بذذلا ديكن اليت اجلهود من كثَت ىناك
 شيء ىي احلوافز. احلوافز تقدًن ىو جهوده أحد طالب، كل

 اجلهود ىا ىي. نشاطو أو الطالب قوة لزيادة ادلعلم يستخدمو
 الطالب، لتحفيز هبا القيام ديكن اليت ادلعلم حوافز لتوفَت ادلبذولة

 :وىي
 االمتحان نتائج/  الطالب اختبار على الفعل ردود (3
 كتابياً  أو شفهياً  للطلبة اذلدايا تقدًن (7
 الطلبة عمل على جيدة تعليقات (1
 7.والتعاون ادلنافسة (1

 والطلبة ادلعلم بُت جيدة عالقة ( ج
 الفصل يف التعليم فعالية لتحقيق ضروري شيء ىناك

 عالقة وجود مع. والطلبة ادلعلم بُت العالقة وجود وىو الدراسي
. التعليم كل تشغيل يدعم الذي التنسيق سيخلق فإنو بينهما، جيدة
 ديكن أو جيدة عالقات وىي ،ادلعهد ادلنار يف ذلك مالحظة ديكن

                                                             
7 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, , 2015, Jakarta: 

Bumi Aksara, Hlm 120 



44 

أنشأت . والطلبة ادلعلم بيئة يف إنشاؤىا مت جًدا جيدة إهنا القول
 تدعم النقطة ىذه لذلك وخارجو، الفصل داخل تلك العالقة حيت

 .الطلبة تعليم فعالية بقوة
 دور على والطلبة أيًضا ادلعلم بُت اجليدة العالقة تعتمد

 :وىي بينهما، مهم
 واإلذلام للتحفيز كمصدر ادلعلم (3
 والبدء ادلعلومات كمصدر ادلعلم  (7
 والتقييم للتصحيح كممثل ادلعلم (1
 وادليّسر كادلشرف ادلعلم (1
 احلكم كخرباء ادلعلم (5
 8.الطلبة بُت كوسيط ادلعلم (6

 -المنار العصريفعالية استخدام الكتاب المطالعة الحديثة بمعهد  .7
 ڠبيماال المحمدية
 استخدام فعاليةيف وصف البيانات عن  السابقة النقاط بعض تشرح

 الطلبة حبالة أيًضا مدعوم وىذا مهارة القراءة، تعليم يف ادلطالعة كتاب
 يف سعداء فإهنم التعلم، يف باخلوف يشعرون ال وىم. التعليم عملية أثناء

 ىو كما ىي الطالب حصلوا اليت االختبار نتائج. الصعبة ادلفردات حفظ
 مع كعينات اليت تستخدم طالًبا 11 ىناك. البحث بيانات يف مذكور

 الطالب. ادلناىج بقسم ربديدىا مت اليت 60 (KKM)كامل حد األدين 
 نتائج وتكون طالًبا 18 ىم (KKM) كامل حد األدين  إىل يصلون الذين

                                                             
8
 Nursalim, Manajemen Belajar dan Pembelajaran, 2018, 

Yogyakarta: Lontar Mediatama, h: 92-94. 
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 (KKM) كامل حد األدين  إىل يصلوا مل الذين وأولئك 8641 احلساب
 .31.6 اإلحصاء نتيجة طالب مع 6 ىم

 كتاب استخدام أن نستنتج أن ديكن الباحثة، رأهتا اليت النتيجة من
 العام يف احلديثة احملمدية ادلنار يف معهد مهارة القراءة تعليم يف ادلطالعة

 درجات على حصلوا الذين الطالب ألن فعال، 7038/7039 الدراسي
 .KKM ادلتوسط أدىن من الذين أولئك من أكثر ىم ادلتوسط من أعلى

 لكل العالية القرعة تطوير خالل من أيًضا دعمها يتم النتيجة، جبانب
 :ىي مثولعة كتب يستخدمون الذين الطالب يف قرعة ماىارا. طالب

 عال   بصوت القراءة توجيو عند التدرب للطالب ديكن ( أ
 وفًقا العربية النصوص قراءة من متزايد بشكل الطالب يتمكن  ( ب

 العربية للمحادثات
 .القراءة توقف يف ادلعٌت حسب القراءة الطالب ستطيعي ( ت

 يف الطالب يقدمها اليت ادلعلم بتوجيهات سبق ما بعض ربقيق ديكن
 يكون حبيث ، التعلم ساعات توجيو عند الفصل خارج أو الفصل

 .التدريب على معتاًدا الطالب
و من ناحية اذلدف، قد حصل ادلعّلم على ترقية مهارة الطالب يف 
مهارة القراءة. حيث يستطيع الطاّلب على قراءة النصوص العربية بفهم 
جّيد. نظرا إىل الدليل ادلوجودة، استنبطت الباحثة على أّن استخدام  

 -ادلنار العصريءة دبعهد كتاب ادلطالعة احلديثة فّعال يف تعليم مهارة القرا
 .ڠبيماال احملمدية

 الكتاب استخدام في والعاقبة الداعمة العوامل .3
 طُرحت اليت األسئلة و بعض الباحثة شاىدهتا اليت لألحوال وفًقا
. ادليدانية الظروف وجود كيفية على إجابات الباحثة وجدت للمقابلة،
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 يتحمس الذي ادلعلم من. التعليم بدأ عندما متحمسُت الطلبة بعض كان
 التعليم عملية سارت محاسة، أكثر الطالب ويتبع التحيات بداية يف أيًضا

 ديكن كما ادلعلم، أعطاىا اليت بالواجبة القيام للطالب ديكن. جيد بشكل
 اليت األشياء بعض حول الطالب من األسئلة ىناك عند اإلجابة للمدرس

 .يفهموىا مل
 و سلتلفة، خلفيات من دائًما يأتون الطلبة أن ادلوجودة يقول واحلقيقة

 خاصة العربية اللغة تعلم ال عامة الىت مدارس من يأتون الطالب أكثر
 جديد جبو يشعرون الطالب جيعل ىذا. هبا ادلوجودة ادلهارات على

 جيعلهم الكالم على قدرهتم عدم من بداية. جديدة ذبارب على واحلصول
 العوامل أن أيًضا الطلبة بعض ذكر. هبا يقومون اليت بالعادات قادرين

 العديد ربتوي ادلطالعة كتاب  :وىي ادلطالعة، كتاب من جاءت الداعمة
 كتاب وكانت جديدة، مفردات إضافة على تساعدىم اليت ادلفردات من

و  للتعلم، شلتًعا كان لذلك جديد عنوان كل يف صور على ربتوي ادلطالعة
 على حىت تسهل الفهم سهلة ومجلة بسيطة لغة ادلطالعة كتاب استخدم
 .اجلملة تكوين الطالب

إرادهتم يف  شعور عدم: وىي استخدامو، يف متنعهم اليت أما العوامل
 الطلبة من يأيت ادلثبطة العوامل. زلتويات الكتاب يفهموا ال حىت التعلم

 يف نقصان ىناك يكون عندما. الكتاب استخدام يف وليس أنفسهم،
 وأيًضا عند الدرس بالنعاس يشعرون فإهنم أنفسهم، الطالب لدى التعلم
 .صحيح بشكل القواعد يتبعون ال الذين
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 تحديد البحث .د 
 قصر مكان البحث .3

 -ادلنار العصرييقتصر ىذا البحث يف مكان واحد فقط، و ىي ادلعهد 
 . ڠبيماال احملمدية

 قصر وقت البحث .7
الباحثة بإجراء األحباث. يتحّدد على الوقت الذي تقوم بو تقتصر نتائج ىذا البحث 

 الباحثة قدرة شهرا لنيل البيانات دبجيئ إىل ادلعهد ليس كّل وقتها.
  

  



44 

 



76 

 الباب الخامس
 االختتام

محدا و شكرا هلل الذي قد اعطي نعمة كثرية حيت تستطيع الباحثة أن تتّم كتابة 
هذا احلث. و ستقوم الباحثة عن تلخيص نتائج البحث و االقرتاحات ادلتعّلقة مبوضوع 

 البحث و كذالك االختتام يف هذا الباب.
 الخالصة .أ 

 تستخلص الباحثة نتائج البحث فيما يايل:، ةبقاسالو من بعض البيانات ادلقّرر 
 -ادلنار العصرياستخدام الكتاب ادلطالعة احلديثة يف تعليم مهارة القراءة مبعهد  .1

( ليستويل ادلهارات األربعة للغة 1، له هدف عظيم وهو: ڠبيماال احملمدية
( ليكون الطالب يفهم فهما جيدا حيت 2العربية، خصوصا يف مهارة القراءة. 

( دلمارسة 3يقدر يف تطبيق قراءة النصوص العربية الذي مل يفهموا قبل التعّلم. 
( 4الطالب يف قراءة النصوص العربية حيت يقدر الطالب لرتكيب اجلمل. 

يستخدم ادلعهد عند تعليم مهارة القراءة باستخدام الكتاب ادلطالعة احلديثة، و 
الطريقة ادلستخدمة عند التعليم هو طريقني، مها طريقة فهم القراءة و طريقة 
األسئلة و األجوبة. إضافة إيل ذالك، يستخدم ادلعّلم وسائل التعليمية ادلوجودة 

عملية الاإليضاح أحيانا حيت جتري  بزيادة بعض البضائع يف الفصل لوسائل
 طوات الصحيحة.اخلالتعليمية على 

ادلنار يف تعليم مهارة القراءة مبعهد  "ادلطالعة احلديثة"كتاب فعالية استخدام   .2
 كانت جيدة، تري الباحثة من:  ڠبيماال احملمدية -العصري

 ادلنارمبعهد  "ادلطالعة احلديثة"قائمة نتيجة الطاّلب باستخدام كتاب  ( أ
يكون جّيدا، ألن كثري من الطاّلب الذي يكمل  ڠبيماال احملمدية -العصري
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من مجيع عدد الطاّلب  33حّد األدين. و الطاّلب الذي يكملون درجتهم 
 نفرا.  44

و أّما مهارة الطاّلب بعد استخدم الكتاب يكون وفقا لغرض تعليم  ( ب
يستطيع  .ڠبيماال احملمدية -ادلنار العصريمهارة القراءة يف معهد 

الطاّلب قراءة النصوص العربية باللهجة الصحيحة و يقدر الطاّلب 
 على تركيب اجلمل عند القراءة.

 العناصر العاضدة و العائقة طول عملية التعليمية، يعين: .3
 للكتاب مفردات كثرية اليت تساعد الطاّلب يف زيادة ادلفردات اجلديدة ( أ

رغب الطاّلب يف  للكتاب صور كثرية و متنوعة حسب ادلوضوع حيت ( ب
 القراءة و احلفظ

 للكتاب مجل سهلة حيت يسهل الطاّلب عند تركيب الكلمات ( ت
و أما العناصر العائقة مل يأيت من الكتاب ادلقّرر و لكن من الطاّلب 
نفسه، هم الذين مل يتبع درس ادلعهد جّيدا و ينام عند التعّلم و يصلصل عند 

 متحان مل يكملون حد األدين.التعّلم أحيانا حيت جيعل درجتهم عند اال
 
 االقتراحات .ب 

بعد أن تبحث الباحثة عن فعلية استخدام الكتاب ادلطالعة احلديثة يف 
، أرادت الباحثة أن تقّدم ڠبيماال احملمدية -ادلنار العصريتعليم مهارة القراءة مبعهد 

 االقرتاحت فيما يايل:
عملية التعليم بأحسن وجب على ادلعّلم أن يستعدد خطّة التعليم حيت جتري  .1

 ما ميكن.
وجب علي ادلعّلم أن يستعمل وسائل إليضاح حسب ادلوضوع حيت رغب  .2

 الطاّلب يف عملية التعليم.
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وجب علي ادلعّلم أن يشّدد العقاب عند جتد الطالب الذي مل يتبع التعليم  .3
 صحيحا.

 وجب للطاّلب أن يطيع النظام ليكون أحسن طول عملية التعليم.  .4
 

 االختتام .ج 
احلمدهلل و الشكر هلل الذي أعطي نعما للباحثة اليت ال تعد و ال حتصي 
حيت تستطيع الباحثة أن تكمل هذا البحث مبوضوع "فعالية استخدام الكتاب 

السنة  ڠبيماال احملمدية -ادلنار العصريادلطالعة احلديثة يف تعليم مهارة القراءة مبعهد 
 " بدون الصعبة 2113/2112الدراسية 

هذا البحث العلمي الذي أجرته الباحثة لتوفري منافع للناس الذي متكن 
حيب القراءة باللغة العربية و القارئ الذي يرجون نعمة اهلل. و تظن الباحثة أّن هذا 
البحث العلمي بعيد من الكمال و الّتمام، فرتجوا الباحثة نصائح من القارئ حيت 

 تكون البحث العلمي أحسن. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Mu’allim 

1. Berapa kali tatap muka pembelajaran dilakukan dengan 

menggunakan kitab  

“Al Muthola’ah Al Haditsah” dalam satu minggu? 

Jawaban: pembelajaran dilaksanakan 18 kali tatap muka. Ada 

pada hari senin, selasa, rabu kamis, sabtu pagi. Sabtu malam 

digunakan untuk latihan pidato atau muhadhoroh dan 

pembelajaran libur pada hari jum’at dan ahad. 

2. Apa kurikulum yang digunakan oleh Pondok Pesantren 

Modern AlManaar Muhammadiyah Pemalang? 

Jawaban: kurikulum yang digunakan pondok tidak sama 

dengan yang di luar, kurikulum ditetapkan oleh pondok atas 

hasil dari study banding ke beberapa pondok muhammadiyah. 

3. Apa yang melatarbelakangi pondok menggunakan buku “Al 

Muthola’ah Al Haditsah” dalam pembelajaran maharah 

qiro’ah? 

Jawaban: berawal dari pertimbangan bagian kurikulum dan 

pengasuh pondok yang kemudian diikuti oleh guru-guru yang 

lain bahwa pondok mengikuti materi dari hasil study banding 

yang berakhir pada pilihan di madrasatu-l-mua’allimiin al 

islamiyah Muhammadiyah, Yogyakarta. Sedangkan buku-buku 

untuk materi bahasa diambil dari Pondok Modern Darussalam 

gontor. 



4. Apakah tujuan penggunaan buku “Al Muthola’ah Al Haditsah” 

dalam pembelajaran maharah qiro’ah? 

Jawaban: mengajarkan siswa agar bisa memahami bacaan 

dalam bahasa Arab hingga mampu menguasai empat 

keterampilan dalam bahasa Arab. 

5. Digunakan untuk kelas berapa kah buku “Al Muthola’ah Al 

Haditsah” dalam pembelajaran maharah qiro’ah? 

Jawaban: buku ini digunakan pada kelas 1 2 dan 3 Tsanawy, 

serta kelas 1 2 dan 3 Takhasus. 

6. Bagaimana perencanaan, persiapan, dan waktu pembelajaran 

menggunakan buku “Al Muthola’ah Al Haditsah” dalam 

pembelajaran maharah qiro’ah? 

Jawaban: sebelum mengajar mencari kosakata yang susah dan 

menyiapkan bertanyaan untuk satu kali pertemuan. 

7. Apakah guru membuat rancangan pembelajaran sebelum 

memasuki kelas? 

Jawaban: pembuatan hanya berupa catatan guru, bukan RPP. 

Sehingga tidak ada rancangan pembelajaran sebagaimana yang 

ada di sekolah luar. 

8. Metode apa yang digunakan guru dalam penggunaan kitab “Al 

Muthola’ah Al Haditsah”? 

Jawaban: metode qiroah pemahaman 

9. Media apa saja yang digunakan guru dalam penggunaan kitab 

“Al Muthola’ah Al Haditsah”? 



Jawaban: Papan tulis, spidol, dan beberapa benda di sekitar 

kelas bila diperlukan. 

10. Apakah setiap santri memiliki buku tersebut selama 

pembelajaran berlangsung atau hanya pegangan guru saja? 

Jawaban: buku pernah menjadi pegangan guru saja, namun 

setelah ada beberapa evaluasi maka buku ini menjadi pegangan 

guru dan murid. 

11. Bagaimana evaluasi dalam penggunaan buku “Al Muthola’ah 

Al Haditsah”? 

Jawaban: evaluasi penggunaan buku dilaksanakan pada saat 

akhir pembelajaran. 

12. Apa saja faktor penghambat yang ada saat penggunaan buku 

“Al Muthola’ah Al Haditsah” dalam proses pembelajaran 

maharah qiro’ah? 

Jawaban: Hambatan dari beberapa siswanya sendiri yang tidak 

serius dalam belajar, sehingga mereka ngantuk dan 

meremehkan pelajaran. 

13. Bagaimana cara guru untuk mengatasi adanya hambatan yang 

telah disebutkan? 

Jawaban: memberi hukuman ringan agar tidak diulangi, 

keseringan diminta untuk berdiri di dalam kelas. 

14. Apa saja faktor pendukung yang ada saat penggunaan buku 

dalam proses pembelajaran maharah qiro’ah? 



Jawaban: buku ini menjadi buku yang disenangi para siswa 

karena beberapa hal di dalamnya, maka guru harus lebih 

bersemangat dalam mengajarkan. 

15. Bagaimana cara guru mempertahankan serta meningkatkan 

adanya dukungan yang telah disebutkan? 

Jawaban: memberi motivasi kepada siswa agar tidak patah dan 

mempertahankan hal-hal baik terutama kesemangatan dalam 

belajar. 

B. Siswa  

1. Menurut anda, bagaimana kah kualitas pembelajaran maharah 

qiro’ah dengan menggunakan buku “Al Muthola’ah Al 

Haditsah”? 

Jawaban: baik, karena didukung dengan buku yang bisa 

membuat siswa semangat dalam belajar. 

2. Bagaimanakah metode yang digunakan selama pembelajaran 

dengan menggunakan buku “Al Muthola’ah Al Haditsah”? 

Jawaban: diawali dengan bacaan yang dicontohkan oleh guru, 

kemudian siswa diminta untuk menirukan, lalu dilanjut 

dengan hafalan.  

3. Apakah pembelajaran maharah qiro’ah menggunakan buku 

“Al Muthola’ah Al Haditsah” cukup menarik dalam 

pelaksanaan? 

Jawaban: cukup menarik, karna banyak gambar d dalam buku 

pada setiap pembahasan baru. Bahasa yang digunakan pun 

bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh pemula. 



4. Bagaimana pendapat anda mengenai pembelajaran 

maharah qiro’ah dengan menggunakan buku “Al 

Muthola’ah Al Haditsah”? 

Jawaban: dengan belajar menggunakan buku ini bisa 

lebih tahu benda sekitar dengan memperbanyak 

kosakata bahasa Arab untuk keseharian. 

5. Bagaimana anda menggunakan buku “Al Muthola’ah 

Al Haditsah” dalam pembelajaran maharah qiro’ah? 

Jawaban: mempelajari kembali ketika di luar kelas. 

6. Apakah buku “Al Muthola’ah Al Haditsah” mampu 

membantu terlaksananya proses pembelajaran 

maharah qiro’ah dengan baik dan aktif? 

Jawaban: sangat membantu 

7. Bagaimana motivasi anda ketika mengikuti proses 

pembelajaran maharah qiro’ah dengan menggunakan 

buku “Al Muthola’ah Al Haditsah”? 

Jawaban: dengan mengetahui hal baru termasuk 

kosakata yang baru, bisa nambah semangat untuk 

lebih dalam mempelajari. 

8. Apakah anda sering membaca buku “Al Muthola’ah 

Al Haditsah” untuk meningkatkan maharah qiro’ah? 

Jawaban: tidak sering 

9. Apakah keterampilan qiro’ah anda meningkat dari 

penggunaan buku “Al Muthola’ah Al Haditsah”? 



Jawaban: sangat meningkat, khususnya bagi siswa 

yang lulusan sekolah umum di jenjang pendidikan 

sebelumnya. 

10. Apakah faktor hambatan yang ada dalam proses 

pembelajaran maharah qiro’ah  menggunakan buku 

“Al Muthola’ah Al Haditsah”? 

Jawaban: yang menjadi hambatan adalah ketika ada 

beberapa kosakata yang hampir sama, murid merasa 

kesulitan dalam menghafal. 

11. Apakah faktor pendukung yang ada  dalam proses 

pembelajaran maharah qiro’ah  menggunakan buku 

“Al Muthola’ah Al Haditsah”? 

Jawaban: guru menyampaikan dengan baik dan tidak 

membosankan, didukung dengan buku yang banyak 

jadi faktor pendukung untuk lebih membantu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN OBSERVASI 

No Uraian Observasi Keterangan 

1 Guru mengajarkan maharah 

qiro’ah menggunakan buku Al 

Muthola’ah Al Haditsah. 

Pembelajaran dimulai 

dengan pembuatan i’dad 

yang sudah dibuat oleh 

guru sebelum masuk 

kelas, berisikan tentang 

catatan kosakata yang 

belum diketahui siswa dan 

pertanyaan untuk evaluasi 

pembelajaran. 

2 Buku Al Muthola’ah Al Haditsah  

menjadi pegangan bagi siswa. 

Buku Al Muthola’ah Al 

Haditsah menjadi 

pegangan siswa karena 

ada evaluasi dengan 

periode sebelumnya, 

namun beberapa santri 

tidak memegang buku saat 

pembelajaran berlangsung 

dengan alasan tertentu. 

3 Suasana kelas hidup dan 

menyenangkan karena 

pembelajaran maharah qiro’ah 

aktif  berlatih dan bekerja. 

Para santri sangat 

antusias, kesemangatan 

tercipta sejak awal 

dimulai pembelajaran 

dengan ucapan salam dan 

jiwa semangat dari guru, 

dilanjut dengan 

penyampaian materi yang 

bisa diterima dengan baik. 

4 Guru memberikan contoh melalui 

buku Al Muthola’ah Al Haditsah. 

Saat penyampaian materi, 

guru mengambil beberapa 

contoh kalimat dari buku 

yang digunakan untuk 

belajar. 

5 Pendampingan guru pada siswa 

dalam penggunaan buku Al 

Muthola’ah Al Haditsah. 

Pendampingaan 

dilaksanakan oleh guru 

saat pembelajaran 



berlangsung, guru 

menunjuk murid satu 

persatu untuk membaca 

teks, sesekali melihat hasil 

catatan mereka dan 

membenarkan yang salah 

agar tidak terjadi 

kesalahan berkelanjutan, 

pendampingan juga 

dilaksanakan oleh guru di 

luar pembelajaran, yaitu 

saat belajar terpimpin. 

6 Siswa berlatih membaca melalui 

buku Al Muthola’ah Al Haditsah 

yang sudah digunakan. 

Siswa berlatih dari 

beberapa perintah yang 

diberikan oleh guru untuk 

membaca teks bahasa 

Arab. 

7 Materi yang dipelajari dari buku 

Al Muthola’ah Al Haditsah 

menarik, bermakna dan 

konstektual. 

Materi yang disampaikan 

terkesan menarik, hal ini 

ditunjukan dengan kondisi 

buku yang digunakan. 

Buku memiliki gambar 

sesuai dengan konteks 

yang dibahas dalam 

materi. 

8 Guru dan siswa memanfaatkan 

sarana dan sumber belajar yang 

bervariasi. 

Guru dan siswa 

menggunakan sumber 

belajar dengan baik dan 

cara belajar masing-

masing siswa. 

9 Metode yang digunakan dan 

dipilih guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran maharah qiro’ah 

menggunakan buku Al Muthola’ah 

Al Haditsah. 

Guru menggunakan 

metode yang dapat 

mengembangkan maharah 

qiro’ah para siswa dengan 

media yang ada. 

10 Evaluasi dalam pembelajaran 

maharah qiro’ah dengan 

Evaluasi pembelajaran 

dilakukan oleh guru 



menggunakan buku Al Muthola’ah 

Al Haditsah. 

dengan pemberian tugas 

dan pertanyaan di akhir 

pertemuan sebelum 

penutupan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO DOKUMENTASI 

 

 
Gambar 1.1 menyerahkan surat izin riset kepada pengasuh Pondok 

Pesantren Modern Almanaar Muhammadiyah Pemalang. 

 

 

 
Gambar 1.3 wawancara dengan pengasuh Pondok Pesantren Modern 

Almanaar Muhammadiyah Pemalang 

 

 



 
Gambar 1.2 wawancara dengan pengajar pembelajaran maharah 

qiro’ah di Pondok Pesantren  Modern Almanaar Muhammadiyah 

Pemalang 

 

 
Gambar 1.6 pengarahan sebelum mulai wawancara dengan siswa di 

Pondok Pesantren Modern Almanaar Muhammadiyah Pemalang 



 
Gambar 1.5 Wawancara dengan siswa di Pondok Pesantren Modern 

Almanaar Muhammadiyah Pemalang 

 

 
Gambar 1.4 suasana belajar pembelajaran maharah qiro’ah saat kelas 

malam di Pondok Pesantren Modern Almanaar Muhammadiyah 

Pemalang 

 



 
Gambar 1.6 suasana pembelajaran maharah qiro’ah dengan 

menggunakan buku Almuthola’ah Alhaditsah pada saat kelas pagi di 

Pondok Pesantren Modern Almanaar Muhammadiyah Pemalang 

 

 

 

 
Gambar 1.7 foto bersama santri usai pembelajaran di Pondok 

Pesantren Modern Almanaar Muhammadiyah Pemalang 

  



I’DAD TADRIS 

 

 



 



 



 ةترمجة الباحث

  عفة امسية:   اإلسم          
 9115 اكتوبر 91, دمياك:  املكان و اتريخ امليالد 
 بوندين اروم، كارنج اوين، دمياك.:   العنوان               
 : علوم الرتبية و التدريس / تعليم اللغة العربية الكلية و القسم     
 9906003011:  رقم القيد          
 035590599560:  رقم اهلاتف        
  ismiyahifah95@gmail.com:  الربيد اإلليكرتوين 

 السرية الرتبوية    :
  (0005 – 0009) دمياك 03بينتوروا  احلكوميةاملدرسة اإلبتدائية  .9
كلية املعلمات االسالمية مبعهد دارالسالم كونتور للرتبية االسالمية  .0

  (0096 -0005)احلديثة
العلوم الرتبية و التدريس, قسم التعليم اللغة العربية, جبامعة واىل سوجنو كلية  .6

 .(0091 – 0099) اإلسالمية احلكومية مسارنج


