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 ملخص

بكّلّية المعلمين " 2فعالية تعليم المطالعة باستخدام كتاب "القراءة الرشيدة :  ادلوضوع
 م  2١٠٢/2١٠٢توبان السنة الدراسية  ابۛعيالناإلسالمية "السالم" 

 آتيك نور الكايف:  االسم
 3301004071 : رقم الطالبة

ادلطالعة احدى ادلهارات اللغوية احملتاجة لتعلمها، لنجاح تعليمها حيتاج إىل الكتاب 
إندونيسيا ىي القراءة الرشيدة. وبؤرة ادلسألة يف ىذا اجليد، وأشهر الكتب ادلستخدمة لتعليمها يف 

توبان؟ كيف  ابۛعيالن"السالم" بكلية ادلعلمني اإلسالمية  البحث ىي كيف عملية تعليم ادلطالعة
فعالية تعليمها؟ وماالعوامل الدافعة والعائقة؟. واألىداف من البحث ىي دلعرفة عملية تعليم 

وفعالية التعليم باستخدامو ولكشف العوامل الدافعة  0الرشيدة ادلطالعة باستخدام كتاب القراءة 
 والعائقة.

ىذا البحث حبث وصفي ويدل على نوع البحث ادليداين أو البحث الوصفي الكيفي 
توبان. مجعت البيانات بثالثة طرق، منها ادلشاىدة  ابۛعيالن"السالم" يف كلية ادلعلمني اإلسالمية 

ختفيض  البيانات، وعرض  ادلستخدمة لتحليل البيانات بعد مجعها ىي وادلقابلة والتوثيق. والطرق
 البيانات، وحتقيق البيانات.

تعليم ادلطالعة بكلية ادلعلمني اإلسالمية "السالم" قد سيطر ونتائج ىذا البحث ىي 
 ،والكتاب اجليد دلادة ادلطالعة على ادلبادئ لنجاح تعليم ادلطالعة مع عناصر التعليم الشاملة

 7572بنسبة ادلئوية فعملية تعليم ادلطالعة ناجحة ورلدية. حتقق جناحو بفعالية تعليم ادلطالعة 
. فالعوامل الدافعة للتعليم: البيئة اللغوية الفعالة ومدرسو ادلطالعة اجليدة، مميزات الكتاب  بادلائة

ليس  ل العائقة للتعليم:أما العوامكثرية، وترغب الطالبات يف درس ادلطالعة و تتمتعن يف التعلبم. 
الطالبات الىت تسكن خارج يكون ادلعلم أكرب دور من الطالبات، وبعض ، و للطالبات الكتاب

 فعالية التعليم. نعرقليادلعهد 
 

 

 و
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 كلمة الشكر والتقدير

احلمد هلل الذى جعل الّلغة العربية أعلى اللغات أسلوبا وتعبريا. وىي الّلغة اّلىت 
ياء واألولياء، وكتب هبا كالم سّيد األنبياء، ويتكّلم هبا ماليني األتقياء واألصفتكّلم هبا 

 الصالة والسالم على سّيد ادلرسلني رسولو. أما بعد. النّاس مجعاء. رب
فعالية تعليم ادلطالعة لقد دتت الباحثة كتابة ىذا البحث العلمي حتت ادلوضوع: 

توبان  ابۛعيالنّية ادلعلمني اإلسالمية "السالم" بكلّ " 0باستخدام كتاب "القراءة الرشيدة 
 م.  0036/0037السنة الدراسية 

وىذا البحث شرط لنيل درجة الليسانس يف كلية علوم الًتبية والتدريس لقسم 
غري أن الباحثة تشكر حق ڠ. اإلسالمية احلكومية مساراڠا تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سا

 العلمي. لذلك تقدم الباحثة إلقاء شكرىا وتقديرىا إىل:الشكر على دتام البحث 
فضيلة السيد الدكتور راىرجو ادلاجسًت كعميد كلّية علوم الًتبية والتعليم  .أ 

 .ڠااإلسالمية احلكومية مسار  ڠاجبامعة وايل سا
قسم تعليم اللغة  كرئيس فضيلة السيد الدكتور أمحد إمساعيل ادلاجستري .ب 

اإلسالمية احلكومية ڠا الًتبية والتدريس جبامعة وايل ساالعربية بكلية علوم 
 ڠ.مسارا

قسم تعليم اللغة العربية بكلية  فضيلة السّيدة تؤيت قرة العني ادلاجستريككاتبة .ج 
 ڠ.اإلسالمية احلكومية مساراڠا علوم الًتبية والتدريس جبامعة وايل سا

الذي قد  األولرف مشك  ادلاجستري الدكتور زلفوظ صديق سيدفضيلة ال .د 
أعطاين علومو وأرشدين احللول والتشجيع جبد وصرب مجيل وخبلوص قلبو 

والكالم العتبار أكثر شكري  .لتربع الوقت والفكر حنو كتابة ىذا البحث
على مجيع التوجيهات واإلرشادات الدافعة ذلذا البحث. عسى اهلل حيفظو 

 وجيزيو بأحسن اجلزاء.

 ز



. 

علوما   ادلاجستري الذي قد أرشدين وأشرفين فضيلة السّيد أمحد زىر الدين .ه 
سعة الوقت كثرية ال حتصى ويساعدين جبد وصرب مجيل وخبلوص قلبو لوا

 . جزاه اهلل خريا كثريا.والفكر خالل شغلو
جزيلة الشكر جلميع احملاضرين واحملاضرات بكلية علوم الًتبية والتدريس  .و 

العلوم واخلربة ونتائج  خاصة يف قسم تعليم اللغة العربية الذين قد أعطاين
 احلياة.

توبان األستاذ  ابۛعيالنمدير كلية ادلعلمني اإلسالمية "السالم"  سيدفضيلة ال .ز 
الباحثة ساعدون ومجيع ادلعلمني فيها الذين ي احلاج يونان جوىر ادلاجستري

 البحث. جزاىم اهلل أحسن اجلزاء.نيل البيانات احملتاجات يف ىذا ل
لفضيلة احملبوب والدي أيب وأمي الذان قد زودان  والشكر الحتصى يف نطقو .ح 

 جبودة أصول احلياة للحياة ادلستقبلة مع جودة الًتبية العقلية واخللقية.
 أصدقائي وزمالئي احلنونة: .ط 

الذين شجعوين  0033. مجيع أعضاء فصلي تعليم اللغة العريبة ج 3
بدا بشعارنا بالقدوة احلسنة ادلعاملة اجليدة والوحدة القوية. ولن أنسى أ
 "قوتنا يف وحدتنا". فكتب اهلل ذلم ويل دوام التوفيق والنجاح.

. إخوة احتاد الطلبة بقسم تعليم اللغة العربية يف كّل مرحلة، أشكركم على 0
 مجيع األدعية والتشجيعات.

. مجيع ادلدبرين واألعضاء باحتاد أنشطة الطلبة "نافلة"، الذين يعلمونين 1
ادلؤثرة على حيايت، عسى اهلل يسهلهم لتثقيف اللغة العربية جبودة اخلربة 

 يف اجلامعة أو خارجها.
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 الشعار

 المدرس الحقيقي من الذي يتمتع في التدريس ويعّلم طالبه بالروح والجسد
 روح المدرس أهم من المادة والطريقة والمدرس نفسهو 

  إمام زركاشي(كياهي الحاج )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ط



. 

 إهداء

 أىدي ىذا البحث العلمي بالدموع والسرور ادلليئ برضا الوالدين وإعجاز الدعاء
 إىل والدي

ة أقوى ادلرأة يف حيايت الذان ل يف حيايت وأمي احملبوبة مطيعغاية ودي أيب سوىاردي البط
يف ىذه الدنيا بتوفري الرمحة. واللذان أرشداين وشجعاين بنتائج احلياة  ولدتمن أول  ياينرب

مسي يف كّل دعائهما ويف قيام اى بذكر ادلفيدة إىل ما أصبحت اآلن. واللذان ال ينس
.ليلهما. حيفظهما اهلل ويرمحهما كما ربياين  

 إىل
بالتشجيع والنصيحة أخيت الكبرية عناية اخلفيفة وزجيو زلمد فريد خنراوي اللذان دافعاين 

عن الدراسة يف اجلامعة، ومها اللذان يرمحان بال شرط ويواجهاين بالصرب دواما. جزاكما 
 اهلل كثريا.

 إىل
، أخي الصغري زلمد خري اذلمام ادلاىر باألدب اإلندونيسي وفلسفة احلياة وادلشهور جبامعتو

يدا. كتب اهلل لك ر إىل اآلن ومن الذي يفهمين جصاحب اجلدال يف البيت منذ الصغ
 دوام النجاح.

 إىل
سامراعۛ اإلسالمية احلكومية  ساعۛاجامعة واىل   
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 الباب األول
 مقدمة

بكلّّية المعلمين  "2فعالية تعليم المطالعة باستخدام كتاب "القراءة الرشيدة 
 توبان ابۛعيالن"السالم"  اإلسالمية

 بحثخلفية ال .أ 
ضهم، غراجاء يف لسان العرب أّن اللغة ىي أصوات يعّّب هبا كّل قوم عن أ

يتّكلم الناس يف يومياهتم  1وىي على وزن فعلة من الفعل لغوت معناىا تكّلمت.
للغة تكون وسيلة تصال يف رلموعة اإلنسان واللغة، ألّن ىدف اللغة ىو كألة االبا

هم بينهم. فعّلمت كثَت من ادلعاىد وادلدارس اللغات يف أضلاء العامل، لتقليل عدم الف
للغة اإلصلليزية ة: اللغة العربية أو االلغة الوطنّية، أواللغة الدولية، أو اللغة األجنبي إّما

اجملال، مثال يف اجملال الًتبوي أو اجملال  يف كلّ   اللغة العربية ذلا مقام خاص وغَتىا.
ئل الىت عقدت يف اجملال أشبو ذلك. إحدى الوسا وما الثقايف أو اجملال احلضاري

لغة العربية الإىل تعّلم اللغة العربية. ألّن  يعٍت التعلّم والتعليم. حيتاج الطاّلب الًتبوي
اللغة العربية تسّهل ها. وبأداء تعّلم انيخصائص كثَتة من ناحية ألفاظها ومعذلا 

 دين اإلسالم.و ادلتعّلم لفهم ولفق
ب على ترقية رغبة تعليم اللغة ىو إطار علم اللغة ادلتقّدمة. وىذا احلال ترتّ 

إىل قسمُت. يعٌت  ق اللغة. وبناءا على ماسبق، أّن تعليم اللغة ينقسماجملتمع يف تفو 
هارات اللغوية: مهارة ادلتعليم لغة األّم وتعليم اللغة األجنبّية. فلتعليم اللغة أربع 

 2م، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة.ستماع، ومهارة الكالاال

                                                             
 11 .ص (،1998ل الثقافية، )رياض: دار فيصاللغة.... تدريسا وإكتسابا، ، زلمود أمحد  1

2 Moch. Syarif Hidayatullah, Cakrawala Linguistik Arab, (Tangerang: 

Al-kitabah, 2012), hlm. 142 



2 

تشتمل اللغة العربية يف تدريسها فروعا وىي القراءة )ادلطالعة(، والدراسة 
لكّل فرع  3العربية، واإلنشاء )التعبيَت(، واإلمالء، واخلط.األدبية، وقواعد اللغة 

يف ادلطالعة رلال للتدريب على  وحصصو، ومن فروعها ىي ادلطالعة. منهجو وكتبو
 4التعبَت والتذوق واالستعمال اللغوي واإلمالء جانب التدريب على القراءة والفهم.

تعليمها يف نفس األساس وىو تعليم مهارة القراءة مسي أيضا بتعليم ادلطالعة، قام 
 5النص ادلقروء. ولكنهما سلتلفان يف بعض األمور.

بغي أن تتكامل وعلى الرغم من تعدد ىذه الفروع واستقالذلا، إاّل أّّنا ين
يف فهم ادلتعّلم اللغة العربية  يتمثلوتتوحد لًتفد يف النهاية ىدفا لغويا عاما، 

واستخدامها استخداما صحيحا خاليا من اللحن يف احلديث ومن اخلطأ يف 
احلياة، أال وىي "تسهيل عملية الكتابة، وهبذا حتقق اللغة وظيفتها األساسية يف 

)ادلتكلم أي تصال بُت الناس" وىذا االتصال يتضّمن جانبُت مها: جانب ادلرسل اال
 6وجانب ادلتقبل أي )السامع أو القارئ(. أو الكاتب(،

من ادلهارات اللغوية األخرى. مهارة القراءة  القراءة ىي أىّم ادلهارات اللغويّة
ىي ادلهارة اللغويّة الىت تصّعب الطاّلب يف تفوقها وىذه ادلهارة ليست من أمر 

ادلهارة الىت بسيط. فإّّنا ليست تغَّت األلفاظ أو الكلمات إىل األصوات بل ىي 
تضّمن على مجيع يتعليم ىذه ادلهارة    7حتتاج إىل تركيز األفكار والعقول عميقا.

اجلمالت أو  ، ادلثال: التقومي على النصوص ادلقروءة وحتليلاجملال التفكَتي
                                                             

 14 ص. (،1993)بَتوت: مؤسسة الرسالة، ادلوجو العملي دلدّرس اللغة العربية، عابد توفيق اذلامشي،  3
 57 ص. ،(1961)القاىرة: دار ادلعارف،  ادلوجو الفٍّت دلدرّسي االغة العربية،عبد العامل إبراىيم،  4

5 Syaiful Mustofa,Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, 

(Malang: UIN-Maliki Press, 2017), hlm. 162. 
بتغازي: دار الكتب ، )طرق تعليم اللغة العربية يف التعليم العامجاسم زلمود احلّسون وحسن جعفر اخلليفة،  6

 42 ص. (،1996الوطنية، 
7
 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2016), hlm. 99 
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ة وكذلك البحث عن احللول حلّل ادلسائل ادلوجودة. فبناءا على الكلمات الغامض
 يعٍت الفهم عن ادلقروء لفظيّا ومعنويا. قراءةالذلك، أّن الغرض األول من 

يف احلقيقة، مهارة القراءة تتضّمن على أربعة األمور يعٍت معرفة الدالئل 
ادلكتوبة، وفهم ادلعٌت ادلضمون، وتوجيو ادلعٌت ادلضمون، وكذالك تنفيذ ادلعٌت يف 

عّرف على الصّلة بُت القراءة ىي عبارة عن عملّية يتّم من خالذلا التف 8احلياة اليومّية.
ّّنا تتكّون من األلفاظ الىت تعّّب عن ادلعاين الكالم والرموز الكتابّية، حيث أ لغة

أي عملّية تًتّكب فيها إستخدام العديد من حواس القارئ، أمّهها البصر  9ادلختلفة.
 الىت توّصل بعده األفكار لفهم ادلقروء.

تبدأ بالًتكيز على  من ادلراحلادلطالعة ىي عملية فكرية متّر مبجموعة أما 
وبة من الكتب أو اجملالت والقصص وغَتىا لتحليلها وتفيسَتىا الكلمات ادلكت

فها يف التعامل مع ادلواقف ىا واحلكم عليو مّث تطبيقها وتوظيوصوال إىل إدراك معنا
النطق باأللفاظ  دة ليست رلرّ وفقا للمذكور، القراءادلختلفة يف احلياة اليومية. 

أصبحت القراءة مهارة لفهم و كلمات واجلمل والعبارة والقدرة على القراءة، وال
ادلقروء فهما جّيدا بًتكيز على ادلعٌت ادلضمون. ولكّن تغيَت مفهومها التساوي 

 ة والفهم والنظر.قارئ عليها الدقبادلطالعة إّما يسيطر ال
الت كثَتة، مثال يواجو تعليم القراءة أو ادلطالعة يف ادلدارس اإلندونيسية مشك

جتد يف ادلواد التعليمية اليت مل يعدىا ادلعّلم إعدادا شامال، وتنقصو ادلهارة الغوية 
حلصول إىل األغراض ادلرجوة أو الطريقة وعدم الوسائل التعليمية للتوسل ادلعلم 

                                                             
8
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 144 
، )متصل( مواقع:  القراءةتعريف ادلوضوع،   9

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%

D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9 , 

 (.35. 41: 9142مارس  41)

 

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9
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كّلها أسباب ادللل والتعب ادلستخدمة غَت مناسبة أو خطوات التعليم اخلاطئة  
عمال اجليدة والطرق ادلستخدمة اخلاصة األم وقلة احلوافر. وذلك حيتاج إىل والتشاؤ 

 للمادة والكتب الدراسي ادلناسبة.
ة يف إندونيسيا ادلطالعة  احلالة، عقدت بعض ادلعاىد العصريبالنظر ىذه 

، أّن يف تعليم ادلطالعة، تكادلاّدة الواجبة يف عملّية التعليم. وتأكيدا على ماذكر 
لب كيفّية ادلطالعة على النص ادلقروء حىّت يقدر الطالب على شرحو عّلم الطا

على ثقة  ر أثرا إجيابيّاغة الطالب نفسو. فهذه األغراض تؤثلوترمجتو بوتلخيصو 
بتدائّية وادلتوّسطة، تسّهل تعبَت عن فهمو. عادة يف مرحلة االب يف القراءة أو الطال

يف تعليم ادلطالعة  ألنّ  ،عربّية بعدىاعلى سيطرة اللغة ال تعليم ادلطالعة للطالب
 لغة.لالطالب يف تعّلم ا عناصر تسّهل

مل تصبح القراءة يف احللقة الثالثة من ادلرحلة األساسّية )ادلطالعة(، إذ إّّنا تع
متدادا وقدرة على الفهم والنقد والتفاعل وصقل على زيادة خّبات الطالب غٌت وا

 10أيضا على حتسُت القراءة اجلهريّة. يف ىذه ادلرحلة، وإّّنا تعمل الذوق
تأكيدا شلاسبق، ىذا األمر يناسب مع التلخيص الذى كشف بأىل اللغة يف و 

، ومن 1959من شهر سبتمّب سنة  25إىل  21ندوة مدريد. أقامها يف التاريخ 
أحد اللخاص يقال بأّن تعليم اللغة العربّية البّد أن تأّسس بشّدة التدريب والتمرين 

نطق األلفاظ والكلمات والًتاكيب ترديدا، حىّت تشّكل العادة اجليدة، أّما على  
 11الشرح عن القواعد اللغويّة يوّصل بعد ىذا التدريب.

                                                             
)األردن: دار اللغة العربية مناىجها وطرائق تدريسها، طو علّي حسُت الدليمى وسعاد عبد الكرمي الوائلي،  10

 144 ص. (،2005الشروق للنشر والتوزيع، 
11

 Departemen Agama, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab Pada 

Perguruan Tinggi Agama/ IAIN, (Jakarta: Prokyek Pengembangan Sistem 

Pendidikan Agama,1976), hlm. 146 
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توبان بتعليم ادلطالعة،  ابۛعيالنادلعّلمُت اإلسالمّية "السالم"  قامت كلّية
ة. ة وادلمتعة ومفرحتستخدم فيو الطريقة ادلناسبة مع إدخال إسًتاتيجية التعليم الفّعال

حصول الغرض العام واخلاص متاما. يف احلقيقة،  حىّت تنجح مهارة اللغويّة على
د على يف عملّية تعليمها تأكاءة، لكن تعليم ادلطالعة يدّل على تعليم أو تدريب القر 

 فهم الطالب مع تدريب مهارة الكالم.
الة يف تعليم والفعدّرس أنواعا من الطريقة التعليمية ادلناسبة استخدم ادل

ادلطالعة. ومن العموم، الطريقة ادلستخدمة للتعليم ىي الطريقة ادلباشرة حيث ابتعد 
األمر يدافع  اة التعليم. وىذستخدام لغة األم يف عمليالطالب اادلدّرس و 

ث ستعداد ادلدّرس اجلّيد، تبدأ بفهم ادلسموع يف أولو حيالة مع اسًتاتيجّية الفعباإل
 األلفاظ أو العبارات بعد كالم ادلدرسوتقّلد  ألقي ادلدرس يسمع ماأّن الطالب 

. ثانيا، فهم ادلقروء حيث وسبدون نظر ادلقروء، حىّت حتفظ النّص حفظا خارج رؤو 
أّن الطالب يقرأ ادلقروء قراءة جهريّة أو صامتة لتحليل ادلقروء وحبث عن ادلفردات أو 

ناءا على الشرح ادلذكور، قدر الطالب على .  وبالعبارة الغامضة ألن يسأذلا ادلدرس
بإعطاء دلعرفة فهم الطالب، قام ادلدّرس  فهم النّص فهما عميقا. ويف ّناية التعليم

حيث أّن  ع إللقاء اخلالصة بالتعبَت.دلنزلية مّث إعطاء الفرصة دلن شجالواجبة ا
تنمية الطالب، اليوم بلغة الطالب. يهدف التعبَت ل وتعلمّ  الطالب يعّّب النّص الذي

ل ادلدّرس على معرفة مقياس صلاح األمر يسهّ  اكشف أو تعبَت فهمو، وىذخاّصة يف  
حىّت النجاح  اّي يف التعليم والتعّلم يسببتشكيل الفصل اإلجي التعليم. فلذلك،
 .التعليم العاّمة أو اخلاّصة حتقيقا تاماحتّققت أىداف 

لتعليم ادلطالعة يف ىذه ادلعهد ىو القراءة الرشيدة.  وأّما الكتاب ادلستخدم
 و يفق، فيو درسا حسنا لتطبياتعة لتعّلمهالكتاب تتضّمن على القصص اجليدة وادلم

إجيابيّا لتحسُت  جاعية، الدرس الذى يتضّمن عليو نتائجتمااحلياة الفرديّة أو اال
علمُت اإلسالمية ة ادليكلبوجود تعليم ادلطالعة، يقدر طالب  طبيعة الطالب. 
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ة مهارة القراءة وكذلك مهارة الكالم، ويقدر الطالب على قراءة "السالم" على تنمي
لعربّية من ناحية سيطرة ومطالعة  كتب اللغة العربّية. وىذه ادلاّدة تدافع مواد اللغة ا

بنظر الواقع السابق، أرادت الباحثة أن  وأمّهها لتكوين الذوق اللغويّة.ادلفردات، 
بكلّّية  "2باستخدام كتاب "القراءة الرشيدة  فعالية تعليم المطالعةتبحث 

 .توبان ابۛعيالن "السالم" المعلمين اإلسالمية
 

 مسألةالتحديد  .ب 
 ، وىو:سألةادلة البحث السابقة، قدمت الباحثة حتديد بناء على خلفي

بكلّّية ادلعلمُت  "2ة تعليم ادلطالعة باستخدام كتاب "القراءة الرشيدة ي. كيف عمل1
 ؟توبان ابۛعيالن"السالم" اإلسالمية 

بكلّّية  " يكون فّعاال2ىل تعليم ادلطالعة باستخدام كتاب "القراءة الرشيدة  .2
 ؟توبان ابۛعيالن "السالم" ادلعلمُت اإلسالمية

 "2تعليم ادلطالعة باستخدام كتاب "القراءة الرشيدة ما العوامل الدافعة والعائقة يف . 3
 ؟توبان ابۛعيالن"السالم" بكلّّية ادلعلمُت اإلسالمية 

 
 أهداف البحث .ج 

 أىداف ىذا البحث، ىي:
بكلّّية ادلعلمُت  "2ة تعليم ادلطالعة باستخدام كتاب "القراءة الرشيدة معرفة عملي. 1

 توبان ابۛعيالن"السالم" اإلسالمية 
بكلّّية  "2باستخدام كتاب "القراءة الرشيدة عملية تعليم ادلطالعة  ةعرفة فّعالم .2

 توبان ابۛعيالن"السالم" ادلعلمُت اإلسالمية 
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تعليم ادلطالعة باستخدام كتاب "القراءة الدافعة والعائقة يف  العوامل كشف .3
 توبان ابۛعيالن"السالم" بكلّّية ادلعلمُت اإلسالمية  "2الرشيدة 

 البحث فوائد .د 
 ة:و التطبيقي من الناحية النظرية الباحثة ىذا البحث بفوائدنشأت و 

 النظرية .  الفائدة١
يرجى بوجود ىذا البحث أن تكون وسيلة دلعرفة من الناحية النظرية، 

، مع إعطاء ادلقارنة "2تعليم ادلطالعة باستخدام كتاب "القراءة الرشيدة  فعالّية
ادلناسبة للماّدة حىّت تسَت عمليّة التعليم على مسَتة يف تعيُت طريقة التعليم 

 الفّعالة والرائعة.
 ةالتطبيقي . الفائدة2

 أرادت الباحثة الفوائد لألطراف ادلتعّلقة بالبحث:، الناحية التطبيقيةمن 
 للمعهد (أ 

يتّبّع التفكَت لتساعد الكلية ادلعلمُت اإلسالمية أن  يرجى ىذا البحث
كشف لخاصة  تشجيعات ودرجات تعّلم الطالب،"السالم" لًتقية 

 غة العربية خاصة دلاّدة ادلطالعة.ادلشاكل ادلوجودة يف تعليم الل
 للمدّرس (ب 

يرجى ىذا البحث أن تساعد  ادلدّرسُت دلعرفة فعالية تعليم ادلطالعة 
 ." مع العوامل الدافعة والعوامل العائقة2باستخدام كتاب "القراءة الرشيدة 

 للطاّلب (ج 
ستخدام ألّن با  تشجيعا لًتقية غَتة الطاّلب يف تعليم ادلطالعة تعطي

حيث أّّنم تتعّلم  أن يأخذ النتائج اإلجيابية ىذا الكتاب يستطيع الطاّلب
 يف أحسن التعليم.
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 للباحثة (د 
زيادة علوم ومعرفة الباحثة خاصة يف تعليم وتعّلم اللغة العربية 

يف الكتابة العلمية ومعرفة  وفروعها. وتكون ىذا البحث اختبارا للباحثة
 مقدارىا يف اللغة العربية.
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 ثانيالباب ال
 الهيكل النظري

 "2باستخدام كتاب "القراءة الرشيدة فعالية تعليم المطالعة 

 فعالية تعليم المطالعة توصيف نظرية .أ 
 فّعالية. 1

 1سم مصدر صناعّي من فعال: نشاط وقّوة تأثَت.فّعالّية لغة ىي ا
مقياس لكون األىداف اخلاصة  ا ىي )التحسُت ادلستمر للخدمة(صطالحوا

. والعملّية أو النشاط الكفاءة بعملّية أو خدمة أو نشاط ما قد حتققت أو ال
الفّعالية يف قاموس اللغة  تعريف و 2علي ا. ةادلتفق اق  أىداف ىي تلك الىت حت

مأثّر أي إعطاء احلاصل أو  اإلندونيسية مبعٌت فيو أثر أي تأثَت أي أمر
 3ة.الفائد

تفاق بُت  تتابو أّن الفعالية ىي ووو  االيف E. Mulyanaقال 
ي  الواائف ل  الفعالية بقيام مجالتعريف، تتعالفاعل وادلفعول ادلقصو . هبذا 

شًتاك وادلقصو ، ودتام الوقت، وووو  االاألساسّية، وحصول على اذلدف 
على  قارنة بُت  روة حصولادلاإلجيايب من الطالب. ويف العا ة، يف الفعالّية 

ستعدا  ادلكتوب من قبل أو ادلقارنة بُت احلاصل الواق  واحلاصل اذلدف واال
فعالية التعليم ىي احلاصل الناف  ادلتناول بعد قيام ادلدرسة بعملّية  4ادلووو.

التعّلم والتعليم. وقيل بعض العلماء، أّن الفعالية والفاعلية يف عملّية التعّلم 
                                                             

 1726 ص. م(، 2008)القاىرة: عامل الكتب،  معجم اللغة العربية ادلعاصرة،أمحد سلتار عمر،  1
 )متصل( عاىقاموس ادل  2

3
 W.J.S Purwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2006), hlm. 311. 
4
 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2004), hlm. 82. 
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يساعد الطالب تي يستطي  أن يتعّلم  وألناجلّيدة ىي مجي  و و  ادلعّلم 
بّية. ومن ويدا. فب ذا التعريف، الفعالية تكون البارومًت لقياس حصول الًت 

ىتمام مها: الصحة عمل قياس ا، استخدم االصطالحُت اتاوُت إىل اال
 والتقومي.

توفّر يإذ أنّو  فعالال، التعليم Triantoيف   Soemosasmitoقال 
 5الرئيسية لفعالية التعليم، وىي مايلى:الشروط 
عملية التعّلم إىل  نصراف قدمي وقت تعّلم الطالب الطويل لالت( 1

 والتعليم.
 متعا ل موقف الطالب مرتف  يف عمل الواوبة( 2
بكفاءة الطالب )توويو صلاح التعليم(  ةثبوت تكوين ادلا ة ادلدروس( 3

 ادلفضل
واإلجيايب، وتنمية ىيكل الفصل الذي م اللطيف تنمية بيئة التعلي( 4

 يداف  على النمرة الثانية، بال هتاون النمرة الرابعة.
 تعليمال تعريف .2

تما عرفنا أّن التعّلم ىو و د واعي لتعلي  فكرة اجلديدة بادلعلومات 
خر يف تكوين حالة التعّلم أو وعل األو د ووو ة من قبل، أّما التعليم ىو ادل
أنواع  ، شرح أّن ا قد أعطى78ويف القرآن الكرمي سورة النحل:    6يتعّلم.ل

. الوسائل ستخدام ا لنيل ادلعلوماتيفيات والوسائل إىل الناس ويلزم االك
ىي السم ، والبصر، والعقل، والقلب. فبـ ذه أرب  الوسائل،  ادلقصو ة

                                                             
5
 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif 

(Konsep, Landasan, dan Implementasi pada Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP)), (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 20. 
6
 Umi Machmudah dan Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning 

Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2016), hlm. 

5.  
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 واخلطأ، وادلناقشةيستطي  الناس أن جيّرب التجربة العلمّية، وادلالحظة، وااولة 
األخرى بغاية استخدام أرب  الوسائل السابقة.  وماأشبو تلك من أنواع الطرق

من التعليم يف اإلسالم قد ووب فمن ادلستحسن، أن يذاتر الناس بأّن 
التعليم يف أبسط تعريفو ىو  7األفعال ادلوو ة إىل ادلنفعة، وادلصلحة، والكفاءة.

يكون التعليم بالتكرار حىت حيصل منو أثر يف تنبيو النفس لتصور وادلعاى، و 
 8النفس لتصور ادلعاى.

، التعليم اصطالحا ىو ايصال ادلعّلم العلم وادلعرفة إىل أذىان التالميذ
تصا ية الىت توفر لكل من ادلعلم وادلتعلم الوقت قبطريقة قودية، وىي الطريقة اال

ليم ىو مساعدة التالميذ فالتع 9واجل د يف سبيل احلصول على العلم وادلعرفة.
ّدوا عإلمناء قواىم العقلية واخللقية وتنظيم ا حىت يتحّلوا باألخالق الكردية ويست

يصال ادلعلومات إىل أذىان التالميذ وصّك حوافظ دلستقبل م. ف و ليس رلّر  إ
يأخذ التعليم أعلى مراتب عملّية الًتبية  10النشء مبسائل الفنون والعلوم.

يعٌت هتذيب أخالق التالميذ،  اإلسالمية. فغرض التعليم فيو بيةخاصة يف الًت 
وترقية أرواح م، وبّث الفضيلة يف نفوس م، وتعويدىم اآل اب السامية، 

 11وإعدا ىم حلياة طاىرة تّل ا إخالص وط ارة.
ِي َعلذَم بِٱۡلَقلَمِ ﴿قولو تبارك وتعاىل:  ومعٌت التعليم يف القرآن الكرمي  .ٱَّلذ

َن َنا لَۡم َيۡعلَمۡ  نَسَٰ أي عملو الكتابة بالقلم، وبالقلم والكتابة يكون . ﴾َعلذَم ٱۡۡلِ
التعّلم والعلم والتعليم لكّل ما ال يعلمو اإلنسان. فالتعليم ال يتم على وو و 

                                                             
7
 Umi Machmudah dan Abdul Wahab Rosyidi, Active……..…, hlm. 6-

7. 
 12 (،2004 لتوزي  والنشر اإلسالمية،)القاىرة:  ار االًتبية اإلسالمية يف ادلدرسة، على عبد احلليم زلمو ،  8
 .12 ص. (،1983)قاىرة:  ار ادلعارف، التوويو يف تدريس اللغة العربية، زلمو  على السمان،  9

 .1 ص. (،2014)فونوروتو،  ار السالم الطبعة والنشر، ، 3 يمأصول الًتبية والتعل، سوترسنو أمحد 11
11

 2 ص.  ..،............................ ،3والتعليم  أصول الًتبية، سوترسنو أمحد 
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م خامت األ يان واء بتقدير التعّلم والعلم إاّل مبعّلم، وعلم، ومتعّلم واإلسال
 12ساسا من أسس تكوين اإلنسان وووبا من واوباتو.والتعليم. بل وعلو أ

 . عناصر التعليم3
العناصر يرتبط بعض ا ببعض، وقد اتف   تتكون التعليم من عد 

 وىي: 13الًتبويون ىذه العناصر األساسية على ضرورية توافرىا يف التعليم،
 التعليمية  األىداف (أ 

وبل، اذلدف لغة ىو زلرتة تل مرتف  من بناء أو تثيب رمل أو 
زيف احلديث: تان إذا مر هبدف ماثل أو ىدف مائل أسرع ادلشي فيو، 

ىي النرباس الذي حيد  مذا سنعلم،  صطالحاااألىداف ومجعو أىداف. و 
وتيف يتم تعليمو، وىي اك الذي يقيس ادلر و  التعليمي ادلنتظر، وبُت 

  14فيما إذا تان التعلم قد حصل عند الدارسُت من عدمو.
ىي األغراض ادلرووة من قيام األنشطة. األىداف يف األىداف 
التعليمية، صر اليت تأثر على العناصر األخرى، تادلا ة التعليم أىّم العنا

ختيار طرق التدريس م  أ واتو ومصا ره وأ وات والعملية التعليمية، ا
 15التقومي.

ىداف التعليمية حتق  عد ا من الواائف: إضافة إىل ماسب ، أّن األ
ف ي تساعد ادلعّلم يف حتديد اخلربات واألنشطة التعليمية، ويف تنظيم 

                                                             
 12ص. ، ..................الًتبية اإلسالمية يف مو ،علي عبد احلليم زل 11
 .3 ص. ..،............................ ،3والتعليم  أصول الًتبية، سوترسنو أمحد 13
)ادلملكة العربية أسس ادلناىج وعناصرىا وتنظيماهتا من منظور اإلسالمي، زلمد صاحل بن علي وان،  14

 .56-54ص. (، 2006السعو ية: وامعة أم القرى، 
15 Jumanta Hamdayama,Metodologi Pengajaran, (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2016), hlm. 16. 
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التتاب  الذى تدرس بو، ويف اختبار اسًتاتيجيات التعليم، ويف وض  
 16.ادلعايَت ادلناسبة لقياس فاعلية التدريس

 اتوى (ب 
اختيارىا وتنظيم ا يف تم تمثل يف رلموعة من اخلربات الىت تىو ي

 17صورة موضوعات يتم تقددي ا للتالميذ.
 وادلتعّلم ادلعّلم (ج 

ادلعّلم ىو الذى يقوم بعملية التعليم تاملة ويتحمل تّل العبء يف 
 18تنظيم ادلعلومات وشرح ا وحتليل ا وقياس مدى استيعاب التالميذ ذلا.

، فالبد وعملية التعليم تتطّلب أن يكون للمتعلم  ور أترب من  ور ادلعلم
أن يتيح لو ادلعلم فرصة واسعة يف التفكَت وإبداء الرأي، حىت تكون لو 

 19شجاعة وروح االعتما  على النفس.
 الوسائل التعليمية (  

عرف قسطندي نيقوال أّن الوسيلة التعليمية ىي أ اة أو ما ة 
يستعمل ا التلميذ يف عملية التعلم واتتساب اخلربات وإ راك ادلبا ئ 
بَتعة، وتطوير ما يكتسب من معارف وصلاح، ويستعمل ا ادلعلم لتيسر لو 
وّوا مناسبا يستطي  فيو العمل بأصلح األساليب وأحدث الطرق، للوصول 

                                                             
)ماالن : مطبعة وامعة موالنا مالك م ارات التدريس ضلو إعدا  مدرس اللغة العربية الكفء،ن، حبر الديأوريل 16

 .114 ص. (،2011إبراىيم، 
 .282ص. (، 2008)الرياض: مكتبة الرشد، ادلناىج ادلدرسية،  خالد زلمو  زلمد عرفان، 17
)القاىرة:  اإلجتاىات احلديثة يف ختطيط وتطوير مناىج ادلرحلة األوىل،حلمى أمحد الوتيل وحسُت بشَت زلمو ،  18

 .81ص. (، 2005 ار الفكر العريب، 
19

 .22ص. ..، ............................ ،3والتعليم  أصول الًتبية، سوترسنو أمحد 
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ه إىل احلقائ  والعلم الصحيح والًتبية القودية بسرعة وقوة وأقّل بتالميذ
 20تكلفة.

للوسائل التعليم نوعان مها الوسائل احلسية والوسائل الفظية، والبيان 
 21علي ما ما يلي:

( الوسائل احلسية ىي الىت يتلقى التلميذ في ا ادلعلومات باإل راك 1
والبطاقات  احلسي عرب حواسو. ادلثال: الصور، والسبورة

 واللوحات وماأشبو ذلك.
ما تؤثر يف القوة العقلية بواسطة  ىياللغوية  أو الوسائل اللفظية( 2

تانت الوسائل  22ادلثال أو التعريف. بذتر األلفاظ تاالتوضيح
اللفظية تتميز على السرعة يف العرض، حيث أّّنا س ولة يف 

ادلعٌت النط  وال حتتاج و د يف نط  وتفكَتىا ووضوحة 
ادلقصو ة. ادلثال: األمثلة، والتشبيو وادلوازنة، والوصف، والشرح، 

 وما أشبو ذلك.
 العملية التعليمية (ه 

شاطات الىت حتدث  اخل يقصد بالعلمية التعليمية اإلوراءات والن
الفصل الدراسي والىت هتدف إىل إتساب ادلعلمُت معرفة نظرية أوم ارة 

ظام معريف يتكون من مدخالت عملية أو اجتاىات إجيابية، ف ي ن
ألنشطة وأساليب التعليم والتعّلم، ف ي ما  بالنسبةو  ومعاجلة وسلروات.

                                                             
  .207 ص. (،2006، ) الرياض:  ار النشر الدويل، أساسيات ادلناىجزلمد أشرف ادلكاوي، 11
)إربد:  ار  أساليب تدريس اللغة العربية،وعبد ادلعطي منر موسى،  توفي  السعو ي وزيا  سليمر الربيٍت عما 11

 .93-90 ص. (،1991األمل للنشر والتوزي ، 
11

 .25ص. ، .......................... ،3والتعليم  أصول الًتبية، سوترسنو أمحد 
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 يقام بو ادلعلم والتلميذ من نشاطات لتحقي  األىداف الًتبوية والتعليمية
 23.لتحقي  النمو الشامل ادلتكامل للمتعّلم حتت إشراف ادلدرسيةو 

 طريقة التدريس (و 
أّنا األسلوب الذى يستخدمو ادلعلم يف  ويقصد طريقة التدريس

معاجلة النشاط التعليمي ليحق  وصول ادلعارف إىل تالميذه بأيسر 
السبل، وأقل الوقت والنفقات، وتستطي  الطريقة الناوحة أن تعاجل تثَتا 

وىي  24من النواقص الىت ديكن أن تكون يف ادلن ج أو الكتاب أو التلميذ.
رلموعة من ادلبا ئ واحلقائ  الىت جتب أن يعرف ا ادلعلم وديارس ا يف تعليم 

وجتارب علم النفس الىت  ةتالميذه، وىي مشتقة من األحباث الًتبوي
العقلية والنمائية للمتعلم، وتؤتد على البنية ادلنطقية  توضح اخلصائص

ادلمارسات )الًتتيب السيكولووي( للما ة الىت يرا  تعليم ا، وحتد  
الصحيحة للمعلم تي يكون التعلم فعاال وزلققا لألىداف الىت يرا  

 25بلوغ ا يف أي ما ة  راسية.
 المطالعة. 4

 ادلطالعة تعريف (أ 
صطالحا ىي وا 26مطالعة لغة ىي مصدر طال  أي قراءة.

عبارة عن عملية فكرية، يتفاعل القارئ مع ا، فيقرأ بشكل سليم، 
ويف م ما يقرأ، وينقده، ويستخدمو يف حّل مايواو و من مشكالت، 

                                                             
)األر ن:  ار مناىج الًتبية اإلسالمية وأساليب تطويرىا، سعدون زلمد الساموك وىدى علي ووا  الشمري،   13

  .70ص. (، 2003ادلناىج للنشر والتوزي ، 
 .6ص.  (،1997، )القاىرة:  ار ادلعارف، تعليماللغة العربيةطرق زلمد عبد القا ر أمحد، 11
  .14ص. (، 2002، )اإلر ن:  ار الفكر للنشر والتوزي أساليب تدريس اللغة العربية، وليد وابر، 11

16
 )متصل( قاموس ادلعاى 
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وينتف  بو يف مواقف حياتو. أي أّّنا نشاط حيول النص واللغة ادلكتوبة 
إىل أفكار ومعلومات، وىي أ اة للتسلية، حيث دتكن الطالب أو 

ستماع هبا واإلحساس بدورىا يف إ خال الفرحة والب جة ّلم من االتعادل
ادلطالعة ىي الوسيلة  27والراحة النفسية لو من عناء العمل والبحث.
موضوعات ثالثة  على األوىل لتعليم اللغة العربية، وتشمل ادلطالعة

 28ىي:
 
 

 
أن يقرأ قراءة صحيحة، وأن يف م الطالب، و فيجب أن يتعّلم 

ب عن أسئلة توض  عنو، يماقرأه، وأن يستطي  أن يلخص ماقرأ، أو جي
 وتكون إوابتو شفوية أو تتابية.

تفسَت الرموز  على ادلطالعة عملية عقلية انفعالية واقعية تشمل
والرسوم الىت يتلقاىا القارئ عن طري  عينيو وف م ادلعاين والربط بُت 
اخلربة السابقة وىذه ادلعاين، وتذلك االستنتاج والنقد واحلكم والتذوق 

َت العرب ادلطالعة، ىي مسي اجملال لتعليم القراءة لغ 29وحل ادلشكالت.
قصو ة تتضمن على: أّوال، ف م عناصر اللغة. العناصر ادل القراءة بادلرا 

تطبي  قواعد احلرف، وىي الصفة وسلارج احلروف، والوصل مّث الوقف، 
وتذلك مراعات ادلّد. ثانيا، تطبي  القواعد الصرفية: عن الصيغة والبناء 

                                                             
لدى طلبة وامعة تأثَت الكتب اإللكًتونية يف اتتساب ادلطالعة والتحصيل ادلعريف فَتوز مصاحبية وصلو  غول،  17

 .34ص.  (،2017سة: وامعة العريب التبسي، )تب نسبة،
 .21ص. (، 1980)قاىرة: مكتبة الن ضة ادلصرية،  تعليم اللغة العربية لغَت العرب،أمحد ثليب،  18
19

 .169 ص. ،ا................اللغة العربية مناىج طو علّي حسُت الدليمى وسعا  عبد الكرمي الوائلي،  

ف مال القراءة لتعبَت الشفوي والتحريريا   
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والوزن. ثالثا، تطبي  قواعد النحوية عن نوع الكلمات واإلعراب. رابعا، 
 30والبيان. تطبي  قواعد البالغة خاصة عن ادلعاى

إّن ادلطالعة عملية مرتبة تتألف من عمليات متشابكة يقوم هبا 
القارئ وصوال إاىل ادلعٌت الذى قصده الكتاب واستخالصو وإعا ة 
تنظيمو واإلفا ة منو. ومرا  ادلطالعة ىو وسيلة التتساب خربات 
وديدة تتواف  م  الطبيعة الىت تتطلب ادلزيد من ادلعرفة احلديثة 

ة، وتتطلب تذلك تطوير القارئ لقدرتو العقلية وألمناط تفكَته وادلتجد 
وتنمية رصيد اخلربات لديو. وسيطرة القارئ على زلتوى النص ادلقروء أو 

لديو نفعالية ى ادلستويات العقلية واخلربات االادلا ة ادلقروءة يتوقف عل
والتعليم الذي يقدم إليو لتمكينو من  ويتوقف أيضا على نوع اإلرشا 

 31القراءة بفاعلية.
 32البّد أن تتوافر يف ادلطالعة الشروط اآلتية:

 إخراج احلروف من سلارو ا الصحيحة( 1
نط  الكلمات والعبارات القائمة بنفس ا  فعة واحدة ( 2

وفصل ا عن غَتىا حسب ادلعٌت من غَت الًتّ   والتكرار، 
 فعلمات الوقف خَت معُت على ذلك

وخفض، وشّدة ولُت، حبسب تنوي  الصوت بُت رف  ( 3
ادلناسبات بشروط أن يظ ر القارئ ما يدّل على شعور 

 الكتاب من فرح أو حزن أو فخر أو محاس أو تعجب

                                                             
30

 Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab, (Jakarta: 

Kencana, 2017), hlm. 68. 
 .169ص. ، ................اللغة العربية مناىج اطو علّي حسُت الدليمى وسعا  عبد الكرمي الوائلي،  31
31

 .25ص. (، 2011)فونوروتو،  ار السالم الطبعة والنشر، ، 4 يمأصول الًتبية والتعل، سوترسنو أمحد 
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 االعتدال يف الصوت حىت اليكون و ريا مزعجا أو خافتا( 4
االعتدال يف السرعة، فيجب أن التكون القراءة بطيئة ( 5

 من إحسان ف م ا. فيمّل ا السام ، وال سريعا فال يتمّكن
مالحظة ادلّد، واإل غام، والقلب، واإلخفاء والوقف ( 6

 وغَتىا.
 أىداف تعليم ادلطالعة (ب 

إّن الغرض من  رس ادلطالعة ىو تعويد التالميذ ف م ما يقرأون 
من الكتب وغَتىا ف ما ويدا سريعا من غَت تّد أو مشقة، مث وو ة 

أيضا ف م اآلراء وادلعاى النط  وحسن اإللقاء حىت يس ل على السام  
ي دف تعليم ادلطالعة يف ادلرحلة الثانوية إىل و  33اليت يرا  توصيل ا إليو.

 34مايأيت:
تنمية مقدرة الطالب على ادلطالعة الذاتية مبا يعم  استيعابو للفّن ( 1

 األ يب الذي يطالعو
 قدرة الطالب على حتليل األفكار الرئيسية الىت يطالع ا ونقدىا( 2
 قدرة الطالب على نقد أسلوب الكاتب( 3
دتكُت الطالب من إعدا  البحوث والتقارير على وف  من جية ( 4

 علمية
اتتساب الطالب ذخَتة مناسبة من األلفاظ والًتاتيب الىت يرقى ( 5

 في ا تعبَته ويصح هبا أسلوبو
 أنواع ادلطالعة (ج 

                                                             
 .25ص. ......................، ،4 يمالًتبية والتعل أصول، سوترسنو أمحد 33
31

 .174ص. ، .................اللغة العربية مناىجوطو علّي حسُت الدليمى وسعا  عبد الكرمي الوائلي،  
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 35اجل رية. لمطالعة )القراءة( نوعُت: ادلطالعة الصامتة وادلطالعةل
 الصامتة ادلطالعة( 1

الصامتة يف العملية الىت تفسر هبا الرموز  تتمّثل ادلطالعة
الكتابية، وإ راك مدلوالهتا ومعاني ا يف ذىن القارئ  ون صوت أو 
مهس أو حتريك شقة. وبذلك ف ي تقوم على عنصرين أوذلما النظر 
بالعُت إىل رموز ادلقروء، وثاني ما النشاط الذىٍت الذى يستثَته 

قراءة صامتة لنفسو فقط.  فيقرأ القارئ 36ادلنظور من تلك الرموز.
ىو يرتز و ده على معٌت ادلقروء  ون اإلىتمام بالتلفظ أو مراعات 

 إخراج احلروف من سلارو ا ف ي عملية نط  بالعقل ال باللسان.
 37للقراءة الصامتة خصائص، من ا مايأيت:

 زيا ة القدرة على الف م والًتتيز (1
 تنمية الرغبة يف القراءة اجليدة وتذوق ا( 2
 توطيد العالقة بُت القارئ ومصا ر القراءة( 3
 زيا ة السرعة يف القراءة (4
 بالقراءة الصامتة يتم االعدا  للقراءة اجل رية( 5
من معاييب ا: شرو  ذىن القارئ، وإمهالو النط  وعدم ( 6

عنايتو باللفظ، تما أّّنا ال تعطى فرصة للمدّرس دلعرفة 
 أخطاء الطالب وعيوبو.

 
 

                                                             
 .61 ص. ..................،ادلووو الفٍتعبد العليم إبراىيم،  31
 .171-170 ص. ،..........اللغة العربية مناىجوطو علّي حسُت الدليمى وسعا  عبد الكرمي الوائلي،  36
37

 .51-50 ص. (،1993)بَتوت: مؤسسة الرسالة، ادلووو العملي دلدّرس اللغة العربية، عابد توفي  اذلامشي،  
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 اجل رية دلطالعةا( 2
تتطلبو  اجل رية ىي قراءة تشتمل على ما ة أو ادلطالعةالقراء

صرى الرموز الكتابية، وإ راك عقلى القراءة الصامتة، من تعرف ب
 دلدلوالهتا ومعاني ا، وتزيد علي ا التعبَت الشفوى عن ىذه ادلدلوالت

ا. وبذلك تانت القراءة اجل ريّة وادلعاى، فنط  الكلمات واجل ر هب
فالقارئ في ا يصرف و دا مز ووا،  38ب من القراءة الصامتة.أصع
يراعي إ راك ادلعٌت، وقواعد التلفظ )إخراج احلروف من سلارو ا  إذ

الصحيحة(، وسالمة بنية الكلمات، وضبط أواخر الكلمات، 
وىذه القراءة حتتاج إىل وقت  39ودتثيل ادلعٌت بنغمات صوتية سلتلفة.

ىي تكون ادلرتز الثاى يف ضرورهتا حلياة أطول من القراءة الصامتة، و 
اإلنسان. فلذلك تكون ىذا النوع أمهيتو من القراءة ألّن في ا 
تتطلب وو ة النط  والتأثر باللفظ وحسن التعبَت الصويت عن 

 ادلعاى ومالحظة القواعد اللغوية.
اءة وسالمت ا،  قة القر  أوال 40للقراءة اجل رية خصائص.

إخراج احلروف من و  العبارة بالنظر إ راك رسموتعتمد على 
تقطي  العبارات و  وتماع بعض احلروف م  غَتىاحُت او سلارو ا
 التسكُت عند الوقوفو  ضبط احلرتات والسكناتو  وتنقيط ا

ىتمام بالسرعة االو  التأثر مبا يقرأو  القراءة التعبَتية ادلصّورة للمعٌتو 
ت أمام الف م وتيفية ف م ادلعٌت تالعقبا ثانيا. وادلناسبة يف القراءة

 تدليل ا.
                                                             

 .69 ص. ..................،ادلووو الفٍتعبد العليم إبراىيم،  38
 .172ص. ، .................اللغة العربية مناىجوطو علّي حسُت الدليمى وسعا  عبد الكرمي الوائلي،  39
11

 .43-34ص. ، ادلووو العملي......................عابد توفي  اذلامشي،  
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 المبادئ الضرورية لنجاح تعليم القراءة (د 
ادلفيدة الىت نصحو أن يراعي ا ادلدرس أثناء  قدم بعض ادلبا ئ

التعليم. والىت قد يكون ذلا أثر صاحل يف تكوين عا ات القراءة السليمة 
 41عندىم ويف إقباذلم علي ا، من ا ما يلى:

 القراءة الىت يبدأ هبا الطالب سارة وشلتعة.جيب أن تكون ما ة ( 1
يسمح لو بالفشل ب أن ال( مىت بدأ الطالب يف تعلم القراءة وو2

في ا، ألّن الفشل يف أول ادلرحلة قد خيل  يف نفس الطالب عقدة 
  ائمة.

 ( جيب أن تكيف طريقة تعليم القراءة حبيث تسمح بالتعليم الفر ى3
ث ينمى يف الطالب ادليل إىل حبي ( جيب أن يكون تعليم القراءة4

 القراءة والرغبة في ا.
 ( جيب أن يكون واضحا أمام الطالب الغرض من قراءتو بذاهتا5
( جيب أن يكون تعليم الطالب القراءة حبيث تنمى عندىم ميوذلم 6

الفر ية ومواطن اىتمام م، فللطالب ميول تبدأ خارج ادلدرسة أو 
 في ا

القراءة روح االبتكار والفر ية عند  ( جيب أن تشج  طرق تعليم7
 الطالب

( جيب أن تكّون طرق تعليم القراءة عا ة استقالل التلميذ واعتما ه 8
 على نفسو

                                                             
ص. (، 1961)مصر:  ار ادلعارف،  تدريس ا،اللغة العربية أصوذلا النفسية وطرق عبد العزيز عبد اجمليد،  11

151-160. 



11 

أخرى غَت  ( جيب أن تكون طرق تعليم القراءة عند التلميذ قدرات9
 القدرة على ف م معٌت ادلقروء.

م التلميذ يف يعرقل تقدال جيب أن خيتار من طرق تعليم القراءة ما (10
 القراءة السريعة ادلثمرة يف ادلستقبل

جيب أن ختتار ما ة ادلطالعة اختيارا مناسبا، وأن تتدرج يف  (11
 الصعوبة وفقا لتقدم الطالب

 جيب أن تكون ما ة ادلطالعة وفَتة (12
 جيب التدرج يف تعليم ادلبتدئ أنواع ادل ارات الضرورية للقراءة (13
جيب أن يعلم الطالب  روة تقدمو يف القراءة، وذلك بتقدير  (14

 ادلدرس ذلا
. ومقياس ذلك ( جيب أن تكون طرق تعليم القراءة ناوحة ورلدية15

أن يشعر الطالب بعد التعليم بالرغبة يف االستزا ة من القراءة، 
وأن تفتح ادلا ة الىت قرأىا أمامو مصا ر أخرى صاحلة للقراءة. 

يضا أن يشعر ادلدرس بأن تّل طالب مقبل على ومقياس ذلك أ
 القراءة هبدوء ورغبة.

 . الكتاب المدرسي5
 الكتاب ادلدرسي تعريف (أ 

يعٍت الصحف الكتاب لغة لفظ مشت  من الفعل )تتب( 
الوعاء  اجملموعة، والرسالة. ومجعو تتب وعند أعل الًتبية ىو ذلك

وسائل تعليمية الذي يضم اتوى الدراسي للماّ ة، ومايصاحب ا من 
وأنشطة وأساليب تقومي سلتلفة، وقد يتضمن الكتاب مقدمة للمتعّلم، 
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وف رسا يعرض ادلقرر بشكل مووز، وقائمة بادلصطلحات وادلفر ات 
 42غَت ادلألوفة للمتعّلمُت.

وبالرغم من أّن الكتاب ادلدرسي قد فقد وزءا من أمهيتو 
زال يلعب حىت اآلن  ورا ومكانتو يف ال ادلناىج احلديثة إال أنّو ما 

ال ديكننا أن ننكر أمهيتو يف العملية التعليمية، ويف تثَت من األنظمة 
يف  التعليمية مازال الكتاب ادلدرسي ىو العنصر الفعال واألساسي
 43العملية التعليمية، ويعد من أىم مصا ر ادلعرفة )التعليم والتعلم(.

، جيد القرن احلالاستعملت ادلدارس تتب ادلطالعة منذ أول 
من ا: ادلطالعة الفكرية، ادلطالعة الس لة، القراءة الرشيدة ومبا ئ ا، 
وتليلة و منة، وأ ب الدنيا والدين، وادلطالعة األولية، وادلطالعة العربية، 

 44وادلطالعة ادلختارة وغَتىا.
 شروط الكتاب ادلدرسي دلا ة ادلطالعة (ب 

 45العة ىي ما يلي:شروط الكتاب ادلدرسي اجليدة دلا ة ادلط
( أن يناسب مضمون الكتاب بقدرة الطالب على ف مو وأن 1

 يساسب بذتاءىم
أن يتنوع مضمون الكتاب، حيت حيّضر غَتة الطالب على ( 2

 قراءتو.

                                                             
 ص. (،2007 ،ناشرون )الرياض: مكتبة الرشد مدخل إىل ادلناىج وطرق التدريس،حسن وعفر اخلليفة، 11

12. 
 .77ص. ، ..........اإلجتاىات احلديثة يف ختطيط حلمى أمحد الوتيل وحسُت بشَت زلمو ،  13
 .162 ص. ...........،اللغة العربية أصوذلا النفسية وطرق عبد العزيز عبد اجمليد،  11

45
 Mahmud Yunus, Metodik Khusus Bahasa Arab (Bahasa Al-

Qur’an), (Jakarta: PT: Hidakarya Agung, 1983), hlm. 22. 
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، ( أن يستخدم الكتاب ادلدرسي اجلمالت والكلمات اجلميلة3
 وأن يستخدم بعض الكلمات الصعبة.

لًتقية محاسة الطالب ودلساعدة ( أن يتضمن الكتاب بالصور 4
 ف م م على الدروس ولتنمية ذوق الفّن يف نفوس م

 2كتاب القراءة الرشيدة  (ج 
تتاب القراءة الرشيدة ىو الكتاب الذى أّلفو عبد الفتّاح 
الصربي وعلّي عمر بادلطب   ار ادلعارف مبصر. واستخدم مع د  

يف إندونيسا.  تونتور فونوروتو ىذا الكتاب وتذلك ادلعاىد وادلدارس
يتضّمن ىذا الكتاب على مخسة أوزاء، في ا القصص واحلكايات 
والعلوم اإلسالمية والعامية. والشّك أّن في ا الًتبية اخللقية اجليدة مثل 

 احلياة الطيبة، واألخالق الكردية واألعمال الصاحلة.
 ات السابقةالدراس .ب 

قامت الباحثة ببحث عن البحوث السابقة ادلتعّلقة بادلوضوع ألن تكون 
قة بين ا. فتوضح بعض البحوث ادلتعلّ مصا ر تتابة البحث أو ألن تشرح العالقة 

 مبوضوع ىذا البحث العلمّي يعٌت:
. تعمل النبوعۛ تان اإلسالمّية احلكومّية طالبة جبامعة را ين إين فطمى حياتي،. 1

مبوضوع "تطبي  طريقة القراءة لتدريس ادلطالعة لدى  2017التحقي  يف السنة 
 يكماريعۛ سالمّية ترياتاين البوىان طالبات الصّف الثاى مبع د " ادلدينة" للًتبّية اإل

اذلدف من ىذا البحث ىو دلعرفة تطبي  طريقة القراءة يف تعليم   الشرقّية". النبوعۛ 
تائج يف ىذا البحث ىي تكتشف منو أّن مدّرس ادلطالعة اتّب  والن  رس ادلطالعة.

ستخدام طريقة القراءة. بعض األمور الىت وات التدريس دلاّ ة ادلطالعة م  اخط
ا  مبستوى منو الطالبات، اىتم هبا ادلدّرس يف تعليم ادلطالعة وىي: مناسبة ادلو 
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يف تف يم القراءة ستخدام الوسائل التعليمية )وسائل اإليضاح( دلساعدهتا ا
تماع جل رية، لتدريب الطالبات على االسادلقًتحة، توضيح القراءة بالقراءة ا

دّرس مقاصد النص ادلقروء ربط الويف وسط الدرس والقراءة وتتعّل  باحلفظ، 
باحلياة ألن دتل الطالبات يف التعليم. لتنمية وترقية م ارة القراءة، العناصر اليت 

عة ضلو قدرات الطالبات ىي إثراء ادلفر ات، تعريف ادلرا ف اىتمت ا مدرسة ادلطال
احلروف الزائدة يف اجلمل، توضيح ادلعاين يف وادلتضا ات والكلمات األساسية، 

يف ىدفو يعٌت دلعرفة  اوة بُت حبث ا وىذا البحث ىي تق ادلس النص أو اجلمل.
يستخدم ادلدخل ونوع البحث حيث أّن حبث ا عملّية أو تيفّية تعليم ادلطالعة، 

استخدمت الباحثة الطرق والطريقة ادلستخدمة جلم  احلقائ . الكيفي أو النوعي، 
جلم  حقائ  حبث ا وىي: طريقة ادلالحظة تالطريقة الرئيسية وطريقة ادلقابلة، مثّ 

وسلالفة بين ا ىي يف حتديد ادلسألة وترتيز ادلوضوع، يًتّتز حبث ا  الطريقة التوثيقية.
ريقة القراءة يف تعليم  رس ادلطالعة أّما ىذا البحث يرّتز على فّعالية على تطبي  ط

 46تعليم ادلطالعة باستخدام الكتاب ادلذتور يف الساب .
. تعمل التحقي  سامراعۛ اإلسالمّية احلكومّية  اع اواىلۛسطالبة جبامعة  نور الحسنة،. 2

مبوضوع تعليم القراءة باستخدام تتاب "ادلطالعة احلديثة اجلزء  2015يف السنة 
ي دف ىذا  األوىل" يف مدرسة " ار األمانة" العالية اإلسالمّية سوتوروا تندال".

والنتائج يف ىذا  البحث دلعرفة تيف تنفيذ التعليم وما العوامل الدافعة والعائقة فيو.
طالعة احلديثة اجلزء األوىل" لو البحث ىي تعليم القراءة باستخدام تتاب "ادل

راءة وف م النصوص العربية ىدف عظيم وىو وعل الطاّلب قا رين على الق
وّيدا. الطريقة التعليمية ادلستخدمة أّنا مناسبة لنوعية ادلعّلمة ونوعية الطالب 

                                                             
ادلدينة" للًتبّية تطبي  طريقة القراءة لتدريس ادلطالعة لدى طالبات الصّف الثاى مبع د "  فطمى حيايت، "  16

 (2015، جبامعة را ين إينتان اإلسالمّية احلكومّية :النبوعۛ ) حبث علمي ،" الشرقّية ماريع يكۛالنبوعۛ سالمّية ترياتاين البوىان اإل
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ونوعية ادلرا  حتقيق ا. والوسائل التعليمية ادلستخدمة غَت الكامل ألّّنا من الوسائل 
. والتقومي الذي تقوم بو ادلعلمة يناسب األمور اليت يتوف  علي ا صلاح ادلععلة قدديةال

يف التعليم. والعوامل الدافعة يف التعليم ىي: حالة الفصول الدراسي اجلّيدة 
والوسائل التعليمية ادلتوفرة وووو  مساعدة ادلع د على زيا ة معرفة ادلفر ات عند 

يف حصة التعليم، ضعف  واف  الطالب  ة ىي: قّلةالطالب. أّما العوامل العائق
رة الطالب يف القراءة، ضعف  ور ختالف قدتعليم، خوف الطالب من اخلطأ، ا

ادلساوة بُت ىذا البحث وحبث الباحثة ىي  ادلعلمة يف التفاعل م  مجي  الطالب.
تق  يف ىدف اليحث، هتدف ىذان البحثان لكشف العوامل الدافعة والعائقة يف 

ستخدام الكتب وع البحث، ىذان البحثان تبحث عن اعليم. ويف حتديد موضالت
للتعليم. وادلخالفة بين م ىي يف حتديد موضوع ا، ىذا البحث يبحث فعالية 
تعليم ادلطالعة وأّما البحث الساب  يبحث تنفيذ تعليم القراءة. والكتاب 

 47ثة.وادلطالعة احلدي 2ادلستخدمة لتعليم، يعٌت القراءة الرشيدة 
طالبة جبامعة سونان تاليجاغا اإلسالمّية احلكومّية يوتياترتا. تعمل  أسوة حسنة،. 3

مبوضوع "فعالية تعليم اللغة العربية باستخدام الكتاب  2012التحقي  يف السنة 
مناىج يف سرعة م ارة قراءة الكتب يف ادلدرسة الدينية اإلمدا  تومان  33
النتائج ىذا البحث يدّل على أّن عمليّة  ووتجاترتا".َتوو بانداك بانطول وجي

مناىج يف سرعة م ارة قراءة الكتب يف  33تعليم اللغة العربية باستخدام الكتاب 
ادلدرسة الدينية اإلمدا  تومان وجيَتوو بانداك بانطول ووتجاترتا مبتدئة بطرح 

فعالية  33الكتاب ستخدام اعد شلارسة قراءة النص العريب. واادلفر ات وبيان القو 
زيا ة وىدف عام ذلذا البحث ىو و إمكانية على زيا ة نتائج تعليم اللغة العربية. 

                                                             
تعليم القراءة باستخدام تتاب "ادلطالعة احلديثة اجلزء األوىل" يف مدرسة " ار األمانة" العالية  نور احلسنة، "17

:، )حبث علمياإلسالمّية سوتوروا تندال"،   (2015اإلسالمّية احلكومّية،  واىلۛساع اجبامعة  سامراع 
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على ادلعرفة يف تعليم اللعة العربية وخصوصا يف اختيار ادلناىج ادلناسبة وادلوافقة 
النتائج ىذا البحث على أّن عملية تعليم اللغة  مب ارة التالميذ يف اللغة العربية.

مناىج يف سرعة م ارة قراءة الكتب يف ادلدرسة  33العربية باستخدام الكتاب 
الدينية اإلمدا  تومان وجيَتوو بانداك بانطول ووتجاترتا مبتدئة بطرح ادلفر ات 
وبيان القواعد شلارسة قراءة النص العريب. و ّلت نتائجو على أّن تعليم اللغة العربية 

عة م ارة قراءة الكتب يف ادلدرسة الدينية مناىج يف سر  33باستخدام الكتاب 
اإلمدا  تومان وجيَتوو بانداك بانطول ووتجاترتا ذات فعالية وإمكانية على 

تق  يف ىدف البحث، ادلساوة من حبثان ىي  زيا ة نتائج تعليم اللغة العربية.
ىذان حبثان هتدف إىل معرفة فعالية التعليم باستخدام الكتاب ادلبحوث ومعرفة 

انات: ، وطريقة مج  البي: البحث ادليدايننوع البحث يفتق  ، مث ية التعليمعمل
، عرض البياناتختفيض البيانات، و ، وحتليل البيانات: ادلالحظة وادلقابلة والتوثي 

ىي يف ادلاّ ة والكتاب ادلستخدمة م  يف أّما ادلخالفة بين ما وحتقي  البيانات. 
 48البحث طريقة اإلستفتاء. إحدى طريقة مج  البيات، استخدم ىذا

  

                                                             
18

عة م ارة قراءة الكتب يف ادلدرسة مناىج يف سر  33"فعالية تعليم اللغة العربية باستخدام الكتاب أسوة حسنة،  
، )يوتياترتا: جبامعة سونان تاليجاغا اإلسالمّية حبث علميالدينية اإلمدا  تومان وجيَتوو بانداك بانطول ووتجاترتا"، 

 (2012احلكومّية، 
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 اإلطار الفكري .ج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

"2استخدام تتاب "القراءة الرشيدة فعالية تعليم ادلطالعة بادلسألة:   

ة واستخدام الكتاب شليزات تعليم ادلطالعة بالطرق اجليدة وخطوات التدريس ادلناسب
للما ة ادلدرسي اخلاص  

ستخدام تتاب "القراءة وا م  عواملو ادلطالعةوتعليم فعالية  تعريفىيكل النظري عن 
 "2الرشيدة 

 طريقة مج  البيانات وحتليل ا: ادلالحظة وادلقابلة والتوثي 

 تلية معلمُت اإلسالمية "السالم"

 ادلعّلم وادلتعّلم عملية التعليم ادلطالعة مدير ادلدرسة

 " م 2تتاب "القراءة الرشيدة الفعال دلا ة ادلطالعة باستخدام  التعليم 
 العوامل التعليمية الصحيحة وحصوذلا على صلاح التعليم
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معرفة عملية ىذه  األحباث السابقة، تس ل الباحثة على القراءة من خالل مطالعة
فعالية تعليم ادلطالعة باستخدام  اخلطة البحثية. وفقا ذلذه النظرية، أّن ترتيز الباحثة ىو 

يالن" بكلية ادلعلمُت اإلسالمية "السالم" 2تتاب "القراءة الرشيدة  السنة توبان  ابع 
 .2018/2019الدراسية 

أخذ ادلسألة من اخلطوات الىت ترتز هبا تفكَت الباحثة، حيث أّّنا تيوضح شلا سب  
عليم ىي فعالية التارة إىل أّن جتدر اإلشخلفية البحث وتنشأ بعدىا حتديد ادلسألة. و 

التعليم حيتوي على عناصر الغرض وادلوا  والطرق أىداف التعليم.  حصول صلاح على
. تساعد ىذه العناصر العلمية التعليمية حىت حيصل الطالب كتاب ادلدرسيوالوسائل وال

قامت تلية ادلعلمُت اإلسالمية " السالم" بتعليم ادلطالعة. ويعّد  على النتائج ادلمتازة.
شليزات تعليم ادلطالعة بالطرق اجليدة وخطوات التدريس ادلناسبة واستخدام الكتاب ادلعّلم 

 ادلدرسي اخلاصة دلا ة ادلطالعة.
مدير ادلدرسة أو ألة، قامت الباحثة بادلقابلة م  جم  البيانات ادلتعلقة بادلسف

ادلعّلم وتذلك ادلتعّلم، مّث مالحظة عملية التعليم يف الفصل، وأخَتا طريقة و عدتو مسا
 ختفيضاليت تدّل علي ا إعدا  التدريس أو صور عملية التعليم. وطريقة حتليل ا ىي  التوثي 

 البيانات، وعرض البيانات، وحتقي  البيانات. 
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 الباب الثالث
 مناهج البحث

منهج البحث ىو الطريقة أو األنشطة أو القواعد العاّمة يف عملّية البحث الىت 
استخدمها لكشف صحة العلمية. فادلنهج ىو أدوات العلمية هبا حيصل على الصحة 

 1العلم.
 البحثنوع  .أ 

ىذا البحث يدّل على البحث الوصفي. البحث الوصفي ىو نوع البحث 
طريقة اإلحصاء أو علوم احلساب  استخدمو الباحث لكشف العلمية بالالذى 

األخرى، وىدفو لكشف العلم كلّيّا وقرينيّا بطريقة مجع البيانات باخللفّية الطبيعية 
 الدراسة  ىذا  البحث ىو  كون نوعي و  2حيث أّن الباحث يكون أدوات البحث.

 Descriptive Qualitative) انية  أي  الدراسة  الوصفية  الكيفية ادليد

Method)  الفاعل لعميق من وجو نظرالبحث لنيل الفهم ا ألّن ىدف ىذه 
وال وحتليلها حني تعليم ادلطالعة باستخدام الكتاب القراءة األح ولشرح  ادلبحوث
الدراسية توبان السنة  ابۛعيالنة "السالم" اإلسالميبكلّية ادلعّلمني  2الرشيدة 
 م. 2118-2119
 
 

                                                             
1
 Sujai, dkk, Menuju Reorientasi Metodologi Penelitian Bahasa Arab: 

Analisis Pemetaan Tema dan Metodologi Skripsi Alumni Jurusan PBA 

Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, (Semarang: IAIN Walisongo, 

2012), hlm. 62 
2
 Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan 

Tesis, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), hlm. 8 
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 مصادر البيانات .ب 
 مصادر البينات ذلذا البحث ىي ما يلى:

كلّية ادلعلمني اإلسالمية "السالم"، يف ىذا األمر الرئيس   رئيس رئيس ادلعهد أو. 1
ومساعدتو تكون مصدر البيانات لتناول ادلعلومات عن تاريخ قيام ادلعهد، ىدفو 

 وتطّور ادلعهد إّما من رلال التعليم واألنشطة اللغويّة وماأشبو ذلك.
علومات عن مدّرس ماّدة ادلطالعة، يكون ادلدّرس مصدر البيانات لتناول ادل. 2

جهاز تعليم الطاّلب، الصعوبات يف التعليم والتعبري عن سخنة التعليم والتعّلم 
 اللغة العربية.

الطالب، يكون الطالب مصدر البيانات فقط إلكماذلا عن فعالية تعليم . 3
 ."2استخدام الكتاب "القراءة الرشيدة ادلطالعة ب

 البحثمكان ووقت  .ج 
توبان  ابۛعيالنّية ادلعلمني اإلسالمية "السالم" كلتقوم الباحثة بالبحث يف  

وتبدأ ، اختارت الباحثة ىذا ادلكان ألن جناح تعليم ادلطالعة مبميزاتو. جاوى الشرقية
. وتركز البحث يف 2119مايو  23إىل التاريخ  2119أبريل  23التاريخ من 

 طالبة. 39ادلدرسة الثانوية الفصل الرابع د بعدد الطالبات 
 بحثبؤرة ال .د 

لكّل البحث لو حتديد البحث للوصول إىل فهم عميق وغاية الرتكيز عن 
ادلوضوع. والبحث فقط يرّكز على حتديد ادلسألة الذى عيّنت الباحثة يف األّول. 

، 2حتدّد الرتكيز على فّعالية تعليم ادلطالعة باستخدام الكتاب القراءة الرشيدة 
ث ىو ادلطالعة، والكتاب يكون متّمم تبحث فّعالية التعليم فقط، والدرس ادلبحو 

ا تعطي تأيريا إاجابيا لتعليمو، والكتاب ادلستخدم للتعليم ىو التعليم اجليدة ألنّ 
 القراءة الرشيدة.
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 جمع البيانات طريقة .ه 
 التالية: ع الباحثة البيانات ببعض الطرقجتم
 طريقة ادلقابلة . 1

جلمع البيانات عن ادلقابلة ىي إحدى الطريقة من الطرق ادلستخدمة 
ادلقابلة ىي عملية األسئلة واألجوبة يف  3ادلعلومات مباشرة من مصدرىا.

البحث بالشفوي حيث كان نفران أو أكثر يقابلون ويستمعون ادلعلومات 
ىناك أربعة عوامل ادلؤيرة على جري ادلعلومات يف ادلقابلة،  4 والبيانات مباشرا.

ر البيانات، وتوجيو ادلقابلة )يتضمن على  وىي: الباحث كمذيع ادلقابلة، ومصاد
رلموعة األسئلة واإلرشاد عن طريقة ادلقابلة(، وكذلك احلالة. وغرض ىذه 
الطريقة ىو جلمع احلقائق وادلعلومات من مصادر البيانات الىت ذكرت الباحثة 

 يف السابق.
ريقة تدّل الطريقة ادلقابلة ذلذا البحث ادلقابلة الربيئة وادلنظّمة، ىي الط

ادلقابلة الىت تتكّون من ادلقابلة الربيئة وادلقابلة ادلنّظمة. فتستعّد الباحثة األسئلة 
من أصول ادلسألة الىت ستبحث، مّث عند تسري عملية ادلقابلة، قامت الباحثة 

فالبّد على الباحثة أن تنّظم ادلقابلة جّيدا، إذا كان يف وسط  5باتّباع احلالة.
حبثا خارج ادلوضوع، فالباحثة ترّجع احلالة إىل مسرية ادلقابلة حبث ادلصدر 

 ادلقابلة التفضية.
 طريقة ادلشاىدة. 2

                                                             
3
 Sudaryono, Metodologi Peneltian, (Jakarta: Rajawali Pers,  2017), 

hlm. 212 
4
 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2015), hlm. 83 
5
 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi………….., hlm. 85 



00 

تدّل ىذه الطريقة عملية التسجيل تدراجيا، وتسجيل الواقعات، 
والسلوك والبضائع يف البيئة اإلجتماعية حيث يقع البحث. ادلشاىدة ىي 

شاىدة ىي عملية ادلالحظة  ادل 6.البحث الوصفي الطريقة األساسية ادلهّممة يف
ادلباشرة عن مواضع البحث للنظر من قريب األنشطة ادلبحوية. ادلشاىدة أو 
ادلالحظة تكون طريقة أو فّن مجع البيانات بأداء ادلالحظة عن األنشطة 

 7ادلباشرة.
تتكّون ادلشاىدة من نوعني: ادلشاىدة ادلشرتكة وادلشاىدة غري مشرتكة. 

يقة ادلشاىدة غري مشرتكة، حيث أّن الباحثة تدرأ أو وإستخدم ىذا البحث طر 
ال تشرتك التعليم والتعّلم مع الطالب يف الفصل، بل الباحثة تكون ادلشاىدة 

" 2فقط دلالحظة عملية تعليم ادلطالعة باستخدام الكتاب "القراءة الرشيدة 
 وجتمع البيانات منها.

 طريقة التوييق. 3
إلّنا  وىي أىّم الطرق البيانات جلمعلتوييق ىي إحدى الطرق طريقة ا

خدمة لبحث طريقة التوييق ىي الطريقة ادلست 8توييقا وحتقيقا للطريقني السابقة.
واجلرائد، احلقائق عن األحوال باستخدام ادلذكرات، والنسخة، والكتب، 

هتدف التوييق لنيل  9، والنقوش، وجدول األعمال، وماأشبو ذلك.واجملاّلت
مباشرة من مكان البحث، تتضّمن على الكتب الوييقة، والنظم، البيانات 

                                                             
6
 Evi Marta dan Sudarti Kresno, Metodologi Penelitian Kualitatif 

Untuk Bidang Kesehatan, (Jakarta: Rajawlai Pers, 2016), hlm. 52 
7
 Sudaryono, Metodologi Peneltian,…..………….., hlm. 216 

8
 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, 

Kebijakan Punlik, Dan Ilmu Sosial Lainnya), (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 

124 
9
 Kuntjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: 

Gramedia, 1981), hlm. 89 
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وتقرير األنشطة، والصور، والفلم التوييقي، والبيانات الوييقة بالبحث. يدّل 
وستكون نتائج البحث مقبولة إذا  11التوييق ادلذكرات عن الواقعات ادلاضية.

 من قبل. البحوث العلمية أو الفّن ادلوجودالصور أو بيدافع 
 بار صّحة البياناتختا .و 

نتائج البحث. ألّن أىّم األمر  أخلطأ يف البيانات سوف حصل على خطا
ختبار صّحها. انات، فيحتاج إىل صحة البيانات اليف البحث الوصفي ىو البي

ختبار صحتها التثليث. التثليث ىو إعادة فحص البيانات من الوتستعمل الباحثة 
يالية أنواع، يعين: تثليث ادلصادر، تثليث  بعض ادلصادر بأي طريقة ووقت. التثليث

ات الطرق وتثليث الزمان. وختتار الباحثة نوع تثليث الطرق حيث أن يفصح البيان
 القوية مع الطريقة ادلختلفة. إىل ادلصادر ادلتساوية بالدالئل

 طريقة تحليل البيانات .ز 
طريقة حتليل البيانات ادلستخدمة ذلذا البحث ىي طريقة التحليل عند 

Miles  وHuberman  البيانات ،  تعرض الطريقة أّن األنشطة يف حتليل
البيانات، وعرض   األنشطة يف حتليل البيانات ادلذكور ىي ختفيضالوصفية. 

 11البيانات، وحتقيق البيانات.

                                                             
10

 Sudaryono, Metodologi Peneltian,…..…………….., hlm. 219 
11 Tjipto Subadi, Penelitian Kualitatif, (Surakarta: Muhammadiyah 

University Pers, 2006), hlm. 70 
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 فخطوات حتليل البيانات ىي مايلي:

 1. 3الصورة 

 (Data Reduction)ختفيض البيانات    .1
، فالبّد أن تكتب الباحثة بدقة ميدان البحث كثريةيف اجملموعة  البيانات 

يانات لتحليل ىذه البيانات الكثرية تعمل الباحثة التخفيض. ختفيض البو وتفصيلي. 
ادلهّمة، وأن  ألمور الرئيسية، وأن تركزىا على األمورىو أن تلخصها، وأن ختتار ا

التخفيض،  اهبذدتسح األمور غري مفيدة. تطلب عن ادلوضوع واإلطار، وأن 
أصبحت البيانات أوضح التشكيل ويسّهل الباحثة جلمع البيانات بعدىا، وتبحث 

 12عنها حبسب احلاجة.
 (Data Display)  عرض البيانات.   2

بعد دتام عملية ختفيض البيانات، اخلطوة بعدىا ىي عرض البيانات وىي 
عملية تعرض على عروض معنوية، ميكن تعرض بشرح قصري أو صياغ، أو العالقة 

                                                             
12

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 338 
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بني ادلراتيب. ويف الواقع، العرض ادلستخدم بعّدة مرّات يف البحث الوصفي يعين 
يف ادليدان. وبعد أن فلذلك توضح للقارئ على حدوث واقعية  13بالنّص الكيفي.

دّتت ىذه اخلطوة، تناول الباحثة بياناتات مستقّلة إلاجاد نتائج البحث على شكل 
 مؤقت، ميكن بعدىا الزيادة والتغيري.

 (Conclusions or Verification)  حتقيق البيانات.   3
ستنتاج إّما رسم البيانات لثالثة ىي حتتاج البيانات إىل االواخلطوة ا

القوية  ؤقت، وسيتغرّي إذا التوجد الدالئلالتلخيص األّول مازال بشكل م والتحقيق.
تدافعها يف خطوة مجع البيانات بعدىا. فإذا كان التلخيص ادلذكور يف األّول، 

القوية حني يرجع مرّة إىل ادليدان جلمع البيانات، فالتلخيص  دالئلوتدافعو بال
 14نتائج الصحيحة.الادلذكور يكون 

يبني عن حتقيقها. قياس عالية تعليم ادلطالعة حيتاج إىل والستنتاج ف
لنجاح ة ادلئوية، ونظرية ادلبادئ الضرورية فاستخدمت الباحثة الرموز البسيطة بالنسب

ادلطالعة أو القراءة، وشروط كتاب ادلطالعة اجليد. حىت حتصل الباحثة غاية نتائج 
 البحث الصحيحة.

                                                             
13

 Sugiyono, Metode Penelitian…………….., hlm. 341 
14

 Sugiyono, Metode Penelitian………………., hlm. 345 
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 الباب الرابع
 نتائج البحث

ىذا الباب نتائج البحث عن فعالية تعليم ادلطالعة باستخدام  يف  تقدم
توبان. كما ابۛعيالن " بكلية ادلعلمُت اإلسالمية "السالم" ٕكتاب "القراءة الرشيدة 

 تذكر يف السابق، أّن ىذا البحث يدّل على البحث الوصف الكيفي. فاستخدم
الباحثة طريقة ادلقابلة وادلشاىدة والتوثيق جلمع البيانات. فستعرض الباحثة البيانات 

 وحتليلها ونتائج البحث األخَتة فيما يلي:
 توصيف البيانات .أ 

 لمحة عامة عن المدرسة أو المعهد. ٔ
 كلية ادلعلمُت اإلسالمية "السالم"  :  سم ادلعهدا

 : أ  التفويض
 ٕٖٕٖٕٖٓٓٓ٘ٔٔ:   رقم ادلدرسة

  ابۛعيالن  بولوت ٔ: الشارع كومان النمرة   العنوان

 جاوى الشرقية توبان 
 ٕٕٖٕٙٗ٘ٛٗ٘ٛٓ:   اذلاتف

 www.assalam.sch.id:   الربيد اإليلكًتويٍت
 تاريخ التأسيس (أ 

 ٜٜٔٔمن شهر أبريل سنة  ٕٗقام معهد "السالم" يف التاريخ 
م. يف احلقيقة، أّسس ادلؤّسس ادلعهد قبل ذلك التاريخ، يعٍت السنوات 

. قام مدير ادلعهد ببداية التأسيس من صفر، بدأ بتعليم دين اإلسالم اقبله
وب من الوالدين ألن حىت جاء ادلطلمشايخ،  ألن زاد عدد ادلتعلمُت لل

لك احللقة وحيتاج كذالك. فبهذا كثر ادلتعلمون يف ت  يعّلم أبناءىم وبناهتم

http://www.assalam.sch.id/
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مبرور األيام، الخيلو  ادلتعلمون أكثر اء ادلباين للتعليم. مهما كانإىل بن
 ٔتحدية وادلسألة.ال تأسيسو من

ستقامة والتوكل على اهلل والصرب دلواجهة ادلشكالت، أصبح باال
م. وقد وجد ىوية نفسو، حىت  ٜٜ٘ٔمعهد "السالم" مشهور يف السنة 

يستطيع أن يتقدم تدرجييا يف تربية التالميذ بًتبية جيدة وتطوير بناء ادلعهد  
كّل السنة. فادلعهد يتطور تدرجييا، أصبح اآلن معهدا خاصا للبنُت يعٍت 

وادلعهد القدًن يكون معهدا خاصا للبنات. وينتقل التالميذ  ورݤفونقرية  يف
 م دتاما. ٕٗٔٓمن سبتمرب سنة  ٖإىل ادلعهد اجلديد يف التاريخ 

 ٕ:توبان ادلؤّسستان الًتبوية ومها ابۛعيالندلعهد "السالم" 
م، ومنذ  ٜٓٛٔدرسة الثانوية "السالم" قامت يف سنة ادل )ٔ

 اآلن قد تغَت رئيس ادلدرسة، وىم:ذلك الزمان حىت 
 م( ٜٜٚٔ-ٜٓٛٔكياىي احلاج عبد ادلهيمُت دتام ) (أ 

 م( ٕٗٓٓ-ٜٜٛٔعفة عليّنا ) (ب 
 اآلن(-ٕ٘ٓٓاحلاج يونان جوىر ) (ج 

م  قد تغَت  ٜٚٚٔدرسة ادلتوسطة "السالم" منذ سنة ادل )ٕ
 رئيس ادلدرسة، وىم:

 م( ٜٜٓٔ-ٜٚٚٔكياىي احلاج عبد ادلهيمُت دتام ) (أ 
 م( ٜٜ٘ٔ-ٜٜٓٔ)جيكون  (ب 
 اآلن(-ٜٜ٘ٔاحلاج نور غازي ) (ج 
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فاحلمد هلل، دافع اجملتمع حول ادلعهد دفعة إجيابية بوجود ىذه 
 ٖادلؤسسة بأساس ادلعهد.

 رؤية المعهد وبعثة وأهداف تأسيسه (ب 
رؤية كلية ادلعلمُت اإلسالمية "السالم"  ىي "هتذيب النفس 

 بالد إندونيسيا هلل تعاىل".بوسيلة ادلدرسة وادلعهد لتذكية األمة، ولنهضة 
 بعثة ادلعهد وىي ما يلي:

 بناء األجيال اإلسالمية ادلؤجلة باإلديان والتقوى واألخالق الكردية  (ٔ
ة واإلصلليزية ستخدام اللغة العربيإعداد األجيال الىت تقدر على ا  ( ٕ

 دلةدلواجهة حتديد العا
 وادلخلصة واجملتمعة(  صياغ األجيال العادلة وادلاىرة والصادقة ٖ

 أىداف تأسيسو حلصول على غاية الرؤية والبعثة، وىي:
 (  صياغ األجيال الىت تتمسك قويا بالقرآن واحلديثٔ
 األمة وسط اجملتمعيف خدمة لل(  تشكيل الكادرين الذين يستعدون ٕ
تشكيل الطالب الذين يقدرون على استخدام اللغة العربية ( ٖ

 واإلصلليزية إجيابيا
 كمدينة العلوم واحلضارةيالن ابعۛ تكوين مدينة  ( ٗ

 أحوال المعلمين (ج 
عرفت الباحثة بعد ادلقابلة، وادلشاىدة، والتوثيق أّن عدد ادلعلمُت 

ادلدرسة  ُتمعّلما تتكون من مدير ادلعهد ورئيس ادلدرسة ونائبو وموظف ٕٚٔ
وللمعّلمُت الكفاءة الكبَتة واجليدة يف  ٗيف اخلدمة الواجبة. ُتوادلدرس
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التعليم والتدريس. فال بّد للمعّلم أن يسيطر على علوم الًتبية تامة. يف ىذه 
معلما. وجبانب ذلك،  ٕٗالتعليم يعٍت  جائزةادلدرسة ادلعّلم الذي لو 

كيفية الأجود من "السالم" الذي لو  لدروس ادلعهد ىو ادلعّلم اخلريج ادلمعّلم
التعليم، عرفو من عملية التدريس اليت يعمل هبا طالب الفصل السادس. يف 

ىم الذي يعرف لذة التعليم فوق كّل لذة ويضع أمهية روح ادلعّلم فوق ادلادة 
وطريقة التعليم. فاختار ادلعهد حسن اإلختيار جلودة الًتبية والتعليم يف 

، بالتقدير ٜة يعٍت ونتيجة عملية التدريس دلعلم ادلطالعة مرتفع ٘"السالم".
 شلتاز.

 أحوال المتعلمين (د 
رلموع التالميذ والتلميذات بكلية ادلعلمُت اإلسالمية " السالم" 

تلميذة. أما رلموع ادلتعلمُت  ٓٓٚنفرا. وعدد البنات تقريبا  ٓٓٙٔتقريبا 
 يف ادلدرسة الثانوية "السالم" خاصة يعٍت:

 ٔ. ٗاجلدول 

 الفصل
 عدد ادلتعلمُت

 اجملموع
 البنات البنُت

ٔٓ (ٗ) ٜٙ ٖٔ٘ ٕٓٗ 
ٔٔ (٘) ٙٙ ٜٜ ٔٙ٘ 
ٕٔ (ٙ) ٙٚ ٖٔٓ ٜٔٚ 

 ٙٙ٘ ٖٗٙ ٕٕٓ اجملموع
مبجموع التالميذ يف ىذا ادلعهد، يواجو ادلدرس أنواع شخصية 
التالميذ مع خلفية تعلمهم. وخلفية التالميذ يف ىذه ادلدرسة خاصة للبنات 

ادلدرسة ادلتوسطة "السالم"  اخلّرجيون منمتنوعة. جاء أكثر التالميذ 
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أسس ادلعهد الفصل التكثيفي ادلدارس العامة. ف جيون منرّ اخلوبعضهم 
التالميذ من ادلدارس العامة، فيو يتعّلم التالميذ فائق تعّلم اللغة إّما  لسهولة

اللغة العربية أو اللغة اإلصلليزية. وال ينسى فيو تعليم دروس ادلعهد بأفعل 
راحل بعدىا. وستوحد فرقة تعليمهم دل احلة تكون إعدادماديكن. فهذه ادلر 

فالفصل الذي يبحث فيو   ٙيف الفصل السادس أو الفصل الثاين عشر.
 طالبة. ٜٖالباحثة يعٍت الفصل الرابع د بعدد الطالبات 

 التسهيالت العامة (ه 
توبان كاملة تتكون يالن ابعۛ "السالم"  معهدالتسهيالت العامة يف 

الدراسية والتسهيالت الىت تعاون التالميذ للتعليم. ويف ىذا من الفصول 
والتسهيالت دلدرسة الثناوية  ٚفصال للبنُت. ٜٔفصال للبنات و  ٕٚادلعهد 

 ٛ"السالم" ستعترب باجلدول ما يلي:
 ٕ. ٗاجلدول 

 العدد نوع التسهيالت الرقم
 ٘ٔ الفصول الدراسية ٔ
 ٔ ادلكتبة ٕ
 ٔ عمل العلميادل ٖ
 - عمل البيولوجياادل ٗ
 - عمل الفيزياادل ٘
 - عمل الكيمياادل ٙ
 ٔ عمل الكمبيوتَتادل ٚ
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 ٔ عمل اللغةادل ٛ
 ٔ غرفة مدير ادلدرسة ٜ

 ٔ غرفة ادلدرسُت ٓٔ
 ٔ غرفة اإلدارية ٔٔ
 ٔ غرفة ادلشورة ٕٔ
 ٔ ادلسجد ٖٔ
 ٔ غرفة ادلرضى ٗٔ
 ٘ ادلرحاض ٘ٔ
 ٔ احملزن ٙٔ
 ٔ للرياضةادليدان  ٚٔ
 ٔ غرفة منظمة الطلبة ٛٔ

 المناهج الدراسية المستخدمة (و 
توبان وحدة ادلناىج بُت منهج  يالن ابعۛ  ستخدم معهد "السالم"ا

كلية ادلعلمُت اإلسالمية ومنهج ديوان الًتبية الوطنية و ادلنهج الذي قرره 
ؤسس الذي "السالم" ىو ادل وزارة الشؤون الدينية جلمهورية إندونيسيا.

أيضا يف  يعتمد تعليمو على منهج كلية ادلعلمُت اإلسالمية ويشًتك
 ٜمتحان الوطٍت.اال

كلية ادلعّلمُت اإلسالمية ىي ادلدرسة لًتبية ادلعلمُت اإلسالمية الىت 
 فيو حيث ابجناعۛ  ابدانعۛ ذلا نفس الشكل مع ادلدرسة الطبيعية اإلسالمية يف 

مكان التعّلم ألستاذ زركاشي )مؤسس معهد دار السالم كونتور فونوروكو(. 
د أشكال الًتبية من ذلك مع شكل الًتبية بأسس ادلعهد العصري.  فيوح

كما يف العادة، عّلم الدروس الدينية يف الفصول الدراسية ولكّن مزيتو 
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 يسكن الطالب يف ادلعهد ويقوم بأنشطة ادلعهد يف نفس الوقت حيتفظ
ساعة. عّلم  ٕٗعملية الًتبية طول بأحوال وروح احلياة يف ادلعهد. تسَت 

هتذيب و الدروس الدينية والعامة يف نفس ادلعيار طول ست سنوات. 
الكفاءة، والفنّية، والرياضة، وادلنظمة وغَتىا يدّل على جزء من أنشطة حياة 

 الطالب يف ادلعهد.
اإلسالمية ينقسم إىل اجملال ادلتنوع يعٍت ادلنهج التطبيقي بكلية ادلعلمُت 
ستخدام التعليم ية(، والدراسة اإلسالمية )االلغة العربية )كلها باستخدام اللغة العرب

اللغة العربية منذ الفصل الثاين إىل النهائي(، وعلوم الًتبية والتعليم، واللغة 
اعية والوطنية. تقصد جتمية، والعلوم العلمية، والعلوم االاإلصلليزية، وعلوم الرياض

غة العربية إجيابيا حىت تكون لادلعلومات للغة العربية ألن توفر الطالب يف كفاءة ال
مفتاحا لفهم ادلصادر  وادلراجع اإلسالمية وحزنة األفكار اإلسالمية. أّما اللغة 

 تصال العصري ولتعلم العلوم العامة.لوسيلة اال ستخدمتا اإلصلليزية
 توبان من مرحليتيالن ابعۛ  "السالم" اإلسالمية تتكون كلية ادلعلمُت

التعليم، يعٍت ادلرحلة ادلتوسطة وادلرحلة الثانوية. بدأت بالفصل السابع إىل الفصل 
الثاين عشر. وكذلك مسي بالفصل األول إىل السادس بكلية ادلعلمُت اإلسالمية. 
وجبانب ذلك، فيها الفصول التكثيفية دلن يدخل يف ادلرحلة الثانوية ولكنو ليس 

 م".درسة ادلتوسطة "السالادل من متخرج
توبان ليس يالن ابعۛ  "السالم"التعليم والتعلم يف كلية ادلعلمُت اإلسالمية 

% تعليم ٓٓٔ% تعليم الدين وٓٓٔفيو انشطار العلوم. فالتعليم يف "السالم" 
نقصان فرصة التعليم يف الفصل،  قام ادلعهد بزيادة  الدروس العامة، ولتكملة

عصر وبعد صالة العشاء إىل الساعة أوقات التعليم بعد صالة الظهر إىل صالة ال
بالصعوبة يف  اجلددالتاسعة والنصف وبعد صالة الصبح. حىت ال يشعر الطالب 

 لغة.تعّلم ال
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صورة دور األنشطة يف معهد "السالم". والنظام ادلوجود  ىي فهذه
. واألقسام  (OSPA)للطالبات تالحظو منظمة طلبة معهد "السالم"

ستعالمات، وقسم م األمن، و قسم التعليم، وقسم االىي: قسلمنظمة ل
ستقبال الضيوف، الفنون، وقسم شركة الطلبة، وقسم االرياضة، وقسم 

تها أقسام من  وقسم الصحة، وقسم ادلكتبة، وقسم اللغة. وتساعد يف وظيف
 كّل مسكن يف ادلعهد.

" بكلية المعلمين 2تعليم المطالعة باستخدام الكتاب "القراءة الرشيدة . ٕ
 توبانيالن ابعۛ "السالم" اإلسالمية 

بكلية ادلعلمُت اإلسالمية  ةيكون درس ادلطالعة أىّم الدروس ادلدروس
فقط القراءة، ولكنها تسيطر  تتوبان. ألن ادلطالعة ليسيالن ابعۛ "السالم" 

قام ادلعهد بتعليمو منذ ادلرحلة  ٔٔعلى الفهم والتعبَت الشفهي أو التحريري.
ستخدم ادلعهد كتاب رحلة ادلتوسطة اطة إىل ادلرحلة الثانوية، يف ادلادلتوس

ستخدم كتاب اادلطالعة احلديثة لتعليم درس ادلطالعة. وأما يف ادلرحلة الثانوية 
كون  اجلزء الرابع. بناءا على ذلك، تالقراءة الرشيدة من اجلزء األول إىل

 ادلطالعة درسا واجبا وأساسيا يف تربية وتعليم الطالب.
"السالم" ىو التعليم الذي  تعليم ادلطالعة بكلية ادلعلمُت اإلسالمية

ذيب سرعة تفكَت الطالب. وىذه سرعة التفكَت تذىب من الرموز فيو هت
الكتابية أي ادلفردات الىت كتبها ادلعلم على السبورة. ووظيفة ادلعلم ىي يوصّل 
تفكَت الطالب إىل تشجيعهم ألن يعربوا أفكارىم بالصحيح واجليد. فالتطبيق 

جيعل رجاءا يف نفوسهم حيت يف ة، أراد ادلعلم أن احلقيقي من تعليم ادلطالع
 األحوال ومطالعتها ادلستقبل أن يكون العامل والعارف الذي يقدر على قراءة

                                                             
  الباب الثاين يفكتبت الباحثة ٔٔ



46 

اليت تسبب الواقعات األخرى. مث يقدر الطالب على إيصال الرأي الذي 
 ٕٔيعتمد على األساس واحلجة، يفهمها بعد مطالعة ادلسألة مطالعة عميقة.

يدّل درس ادلطالعة على الدرس الىت فيها هتذيب جبانب ذلك، 
الطالب لنطق اللغة العربية مع الفهم ادلقروء. األىداف التعليمية ذلذا الدرس 
ىي هتذيب الطالب لنطق األمر ادلفهوم غَت نطق األمر ال يفهمو الطالب. 
فال بّد أن يكون كالمو كالما صحيحا بسبب الفهم حىت ال يكون الطالب 

ع األخبار إما اخلطيئة أو الصحيحة الىت ال توضح ذي يقبل مجيمن شخص ال
مصدرىا. فطبعا، حيتاج ىذا األمر إىل التهذيب وشلارسة الًتبية والتعليم يف 

 ياغو مفاجأة.أن تكون جودة ص وقت طويل ألّن الديكن
يف ادلطالعة مزية أخرى وىي تقع يف مضمون ادلادة الذي يهدف إىل 

أخالقهم، ادلثال: تنمية شعر الشفقة، والتعاون، تأثَت شخصية الطالب و 
والذمة. فمادة ادلطالعة ادلدروسة تتكون من قصص احلكمة اليت ستأثر على 

 أخالق الطالب سيطبقوهنا يف احلياة الواقعية.
"السالم" بكلية المعلمين اإلسالمية أهداف تعليم المطالعة  (أ 

 توبانيالن ابعۛ 
تتكون األىداف التعليمية من نوعُت يعٍت اذلدف العام واذلدف 

كلية اخلاص. قد كتبت الباحثة كامال عنها يف الباب الثاين. وتصدر  
توبان بأّن اذلدف العام من درس يالن ابعۛ "السالم" ادلعلمُت اإلسالمية 

ون من الكتب وغَتىا فهما لعة ىو تعويد التالميذ فهم مايقرؤ ادلطا
جيدا سريعا من غَت كد أو مشقة، مث جودة النطق وحسن اإللقاء 
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حىت يسهل على السامع أيضا فهم اآلراء وادلعاين اليت يراد توصيلها 
 أما اذلدف اخلاص يتبع ادلوضوع الذي تعّلمو التالميذ. ٖٔإليو.

لمين بكلية المعالطريقة التعليمية المستخدمة لتعليم المطالعة  (ب 
 توبانيالن ابعۛ "السالم" اإلسالمية 

بعملية التعليم وادلقابلة مع مدرس  شاىدةبعد عملت الباحثة ادل
ادلطالعة، عرفت أنّو يستخدم الطرييقة اإللقائية لتعليم ادلطالعة. 
الطريقة اإللقائية ىي عرض ادلعلومات يف عبارات متسلسلة يسردىا 

ق الفائدة من يولتحق ٗٔادلدرس مرتبة مبوبة بأسلوب شائق جذاب.
ديكن أن يكون طويال  ىذه الطريقة فال بّد أن يكون اإللقاء قصَتا،

إال إذا وجدت الضرورة. وأن تكون اللغة سهلة للفهم وألفاظها 
واضحة، ومجلتها بسيطة، وأن ترتب عناصر ادلوضوع الذي يتكلم فيو 
ترتيبا منطقيا، حيث أن تبدأ بأسهل نقطة ادلوضوع إىل أصعبها حىت 

ل تسهل أفكار التالميذ يف الفهم، وىذا األمر يدافعو أيضا بوسائ
اإليضاح السمعية والبصرية. وأساليبها أربعة، ىي احملاضرة، والشرح، 

 والوصف، والقصص.
 الوسائل التعليمية المستخدمة لتعليم المطالعة (ج 

أن س واضحا ومفهوما جيب على ادلدرس ليكون بيان ادلدر 
يستعد الوسائل التعليمية. بالوسائل التعليمية يكون التعليم شلتعا. 
واتفق مدرس ادلطالعة بكلية ادلعلمُت اإلسالمية "السالم" أن التعليم 
حيتاج احتياجا شديدا إىل الوسائل التعليمية. ألّن بالوسائل التعليمية 
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ع طيجيعل الطالب يرغب يف عملية تعليم ادلطالعة ومنها أيضا يست
علم تع وحيب طريقة تعليمو. يف الطالب أن يقول بأن ادلدرس شل

الًتبية، تنقسم الوسائل التعليمية إىل نوعُت: اللفظية واحلسية، وجاز 
ا معا. فلذلك الوسائل التعليمية مهمة ويلزم مللمدرس أن يستخدمه

ال ديكن الطالب أن جيهر معٌت ادلفردات الىت بَعدِمها استخدامها و 
 ٘ٔدرس.مها ادلعلّ 

يالن ابعۛ "السالم" بكلية المعلمين اإلسالمية عملية تعليم المطالعة  (د 

 توبان
ليكون التعليم ناجحا أعّد ادلعّلم إعداد التدريس قبل تعليمو. 

يف الباب الثاين. أما تعريفها كتبتها الباحثة الىت  فيها العناصر التعليمية 
 ٙٔخطوات تدريس ادلطالعة فتنقسم إىل ثالثة أقسام.

تتضمن خطواهتا على األسئلة عن الدرس أوال المقدمة، 
ادلاضي والسؤال التمحيدية. تضاف األسئلة عن الدرس ادلاضي دلعرفة 
ذكرى الطالب عن الدرس قبلو. من ىذه األسئلة، تستطيع ادلدرس 
أن يعرف الطالبة الىت تتعلم وال تتعلم. وتضاف األسئلة التمحيدية 

ديدة، حىت تستطيع الطالبة أن تقبل لتكون سلما موصال للمادة اجل
عٍت عدة لنيلو حُت تدخل خطوات بعدىا يالدرس جيدا ألهنا مست

العرض. يف األسئلة التمحيدية ادلفردات أو الشرح ادلوجز عن الدرس 
الذي  (Problem Solving)اجلديدة، أو تتكون من حتليل ادلسألة 

 فيو قصة حتتاج إليها حل.
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اإلندونيسية ىي األسئلة إلعداد ولًتكيز  ادلقدمة يف اللغة
أفكار الطالب إىل نقطة الدرس. دلاذا تبدأ الدرس باألسئلة؟ يف معهد 
"السالم" يلزم على ادلدرس أن يسأل يف ادلقدمة، وحرم عليو أن يبدأ 

إعطاء السؤال ب بدون السؤال إىل الطالب. ومل ينس ادلدرس الدرس
طبقها ادلؤسسُت من أول قيام ىذا بادلرة. ألّن ىذه العادة اجليدة 

ادلعهد، يطبقها مجيع ادلدرسُت إما اجلدد أو القددية. وىذا األمر لو 
 ليُت.و مسؤ طالبًا غرض خاص يعٍت جعل الطالب 

، يف احلقيقة، سوف يوجد الربط من أول ثانيا العرض والربط
 اىذه اخلطوة يأثر كثَت  .تعبَتإىل آخره. الربط أيضا يوجد يف ال العرض

تعرفو ادلاّدة وفيها أسلوبا غامضا ال يف التعليم. عندما يشرح ادلدرس
، فيضاف الربط إىل إيصال ادلعلومات أشد شلتعا الطالب فهمووالت

 تقبلها بالسهولة.أن  الطالبحىت تستطيع 
يقال التطبيق أيضا بالتقييم، فيها اتصال  ثالثا التطبيق،

ألن يثبت التقييم أّن  بادلادة اجلديدة الىت تعّلموهنا الطالبمعلومات 
 ادلادة الىت ألقى ادلدرس فهما عميقا الشك فيها. ونيفهم الطالب

لك حرام ا، وذالطالبديكن ادلدرس إلقاء ادلادة دون اإلىتمام بفال
، سوف يأثر الطالبيقع يف "السالم". إذا كان ادلدرس اليهتّم بفهم 

يف  تهم، مع ضياع رغبالطالبتعلم  غَتة إىل ىذا احلال أثرا سلبيا
 التعلم، والديكن أن تكون التعليم شلتع ذلا والسيما تعلّمها.

"السالم" " بكلية المعلمين اإلسالمية 2الكتاب "القراءة الرشيدة  (ه 
 توبانيالن ابعۛ 
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تعليم ادلطالعة يف كتاب "القراءة الرشيدة" يف  ادلعهد ستخدما
بقرار منهج كلية ادلعلمُت اإلسالمية. وللفصل  اادلدرسة الثانوية مناسب

التعليم. ذلذا الكتاب يف  اجلزء الثاين ستخدمالرابع أو الفصل العاشر ي  
صل لفاجلزء الرابع فيستخدمو ا وأّماواجلزء الثالث للفصل اخلامس و 

ادلتعلمة يف كتاب "القراءة الرشيدة اجلزء الثاين"  السادس. وادلوضوعات
 ٚٔىي مايلي:

 ولد صليب( ٔ
 ( الراعي والذئبٕ
 ( صيد السمكٖ
 ( األسد والفأرٗ
 ( اخلفاش٘
 ( رئيس ابن سيناٙ
 احلمامة والنملة( ٚ
 النمر( ٛ

 تحليل البيانات .ب 
" بكلية 2عملية تعليم المطالعة باستخدام كتاب "القراءة الرشيدة .   ٔ

 18توبانيالن ابعۛ "السالم" المعلمين اإلسالمية 
عملية التعليم يف الفصل الرابع د  شاىدةبعد أن تقوم الباحثة مب

لتعليم ادلطالعة يستخدمها ادلدرس طريقة اإللقائية تعرف الباحثة تطبيق ال

                                                             
 توبانيالن ابعۛ بكلية ادلعلمُت اإلسالمية "السالم"  علم درس ادلطالعةمقابلة الباحثة مب 13

  تعليم ادلطالعة يف الفصل الدراسي عملية الباحثة مشاىدةٛٔ



51 

داف تعليمها تتكون أىيف ىذا ادلعهد كما قدمتها الباحثة يف السابق. و 
 رض اخلاص.من نوعُت يعٍت، الغرض العام والغ

 الغرض العام:ف
األفكار ادلبنية بالرموز تدريب الطالب على سرعة حتويل  (أ 

 الكتابية إىل النطق ومهما التعبَت
مع فهم  شاىدةأو يقال تدريب الطالب  على حصر ادل (ب 

 ما يسمعون مث ينطقون
 الغرض اخلاص:أما 
تعويد الطالب على النطق الصحيح يف إخراج األحرف  (أ 

 اذلجائية
تعويد الطالب حبسن القراءة حسب عالمات الوقف  (ب 

 فاض حسب معٌت القطعةوكذا من ارتفاع واطل
يم ادلطالعة النظرية أّن أغراض تعلفغرضو العام واخلاص مناسبة ب

سريعة ويأتى بعدىا فهما جيدا القراءة أن يعطي خربة ال للتعليم بجي
ال شك، تتكون األىداف من ختطيط القراءة الصحيحة والنطق اجليد ب

واىتمام بلهجة الطالبات. أما األىداف التعليمية مع عالماهتا كالوقف 
 يف النظرية، يطبقها ادلدرس يف ويةالثانلدرس ادلطالعة يف ادلدرسة 

التعليم الخيلو من بعض ادلغلطات. تأتى بعض  "السالم". مهما كان
ادلغلطات من الوسائل غَت كاملة أو أحوال الطالبات حُت التعليم وغَت 

"، فال تستطيع ٕللطالبات كتاب "القراءة الرشيدة مثال: ليس ذلك. 
الطالبات لنقد األسلوب ادلوجودة يف الكتاب. ولكن ىذه ادلشكلة 
التصعب الطالبات كثَتا يف تعلمو، كلو يعتمد على طريقة ادلدرس 

 النقصان حىت يسَت التعليم شامال بال مشقة. االمتياز ىذ



52 

 ٜٔىي ما يلى:وخطوات تدريس ادلطالعة يف معهد "السالم" 
 ادلقدمة (أ 

 ( دخل ادلدرس الفصل مث إلقاء السالمٔ
ابتها والسؤال عن التاريخ اذلجرية ( السؤال عن ادلادة وكتٕ

وادليالدي وكتابتها مبشاركة الطالبات، يهدف السؤال لًتكيز 
 أىتمام الطالبات عليو.

 ( األسئلة عن ادلعلومات السابقة، ادلثال:ٖ
 ؟”kelelawar“ماذا نقول بالعربية 

 سم اآلخر من اخلفاس؟ما اال
 ( األسئلة التمهيدية، ادلثال:ٗ

مة والنملة مث سأل صّور ادلدرس على السبورة صورة احلما
الطالبات لتدرك ادلعٌت من الصورة. وقال  ادلدرس إحدى

. فموضوعنا اآلن: ُتعة بُت ىذين احليواناقادلعلّم "سنتعلم الو 
 احلمامة والنملة."

الفًتة، بدأ ادلعلم التعليم بالسؤال دلعرفة ذكرة يف ىذه 
عداد الوسائل احلسية يعٌت لبات عن درس ادلاضي. وفيها أيضا إالطا

الصورة على السبورة. جيعل ادلدرس جودة  سحنة التعليم حيث أّن 
الكبَتة، يستطيع  للمدرس الكفاءةالبات تتعلمن بنشيطة وإجيابية. الط

دا، ويسرق اىتمام الطالبة حُت نظم الفصل جيأن يصور، أن ي
 التعليم.
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 العرض والربط (ب 
( إلقاء ادلفردات وشرحو مبساعدة من الوسائل التعليمية مّث كتب ٔ

ادلدرس على السبورة. وىذه اخلطوة الخيلو منها مشاركة الطالبة 
 بتقليد ماقال ادلدرس.

 ديكن-ال واحدا: أمكنامث
 ديكنٍت النجاح أو النجاح ديكنٍت

الوسائل اللفظية يعٍت يف شرح ىذه الكلمة، يستخدم ادلدرس 
ت يف اجلملة ادلفيدة، مع اتباع تطبيق القواعد اللغوية. وضع ادلفردا

 ضلو زيادة أدوات اجلزم يعٍت "مل" فتكون اجلملة:
 "مل ديكنٍت النجاح ألين كسالن"

وفيها يدرب ادلدرس بتغيَت الضمَت، أنَت، أنِت، ىو، ىي، 
ت الباحثة شيئا جديدا، يدرب ادلدرس تغيَت الضمَت ضلن. ووجد
 حبركة يده.

 "مل ديكنٍت النجاح ألين كسالن" )يؤشر يده إىل نفسو(
أمام يده إىل  يؤشر"مل ديكنَك النجاح ألنَك كسالن" )

 يمٌت(ال
أمام اح ألنِك كسالنة" )يؤشر يده إىل "مل ديكنِك النج

 يسرى(ال
جانب جاح ألنو كسالن" )يؤشر يده إىل "مل ديكنو الن

 يمٌت(ال
جانب ح ألهنا كسالنة" )يؤشر يده إىل "مل  ديكنها النجا 

 يسرى(ال
 "مل  ديكننا النجاح ألننا كسالنة" )يؤشر يداه إىل الفوق(
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ويستخدم الوسائل احلسية أيضا، الصورة، واحلركة وماأشبو 
 تلك. مثال:

خذ ادلدرس خارج الفصل لشرح معٌت ع ْوٌد ِمَن احَلِشْيِش أ
عود من العشب لتكون سلما لفهم معٌت عود. حىت تفهم 

 الطالبة عن ادلفردات فهما جيدا.
 الطالبات شاىدة( قراءة ادلفردات ادلكتوبة على السبورة مبٕ
( مث ألقى ادلدرس قطعة فقطعة بقدر قوى أفكار الطالبات، وليس ٖ

 التعليمية، مثال:فقط اإللقاء بل الشرح عنها بالوسائل 
 "احلمامة والنملة”

وكانت محامة بيضاء مجيلة واقفة على حجر يف ادلاء، ورأت 
 ٕٓ. فرّق ذلا قلبها وسعت يف خالصها.ما حصل للنملة

تقع يف كّل قطعة العرض والربط. أوذلا تسمع الطالبات، 
بعد أن يفهم أمر ادلدرس بنطق قطعة النص حىت حتفظ الطالبات 

 بسؤال عن النص، مثال:النص. وربطها 
 أين تقف احلمامة بيضاء؟ وماذا رأت؟

 الطالبات شاىدةلقاء ادلدرس النص ادلدروس من أول إىل آخر مب( إٗ
 استعدادا للتعبَت الشفهي قراءة جهرية ( قراءة الطالبات مادة الدرس٘
( ربط ادلعلم مادة الدرس بطلب إحدى الطالبات للتعبَت الشفوي ٙ

 من أول إىل آخر
استعدادا للتطبيق مع كتابة ادلفردات  ( قراءة الطالبات قراءة صامتةٚ

 ادلكتوبة على السبورة أو كتابة النص.
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يف النطق، فادلدرس يقول بأن أخطأت الطالبة إذا 
يف النطق، فيسأل إىل مجيع الطالبات    تكن صحيحةإجابتها مل

وللمدرس يها. فتستمع كل طالبة إل ،ةاإلجابة الصحيح كيف
طالبة بالسئامة، فجهد ة تنظيم أحوال الطالبة. حُت تشعر الجود

يف ىذه الفًتة جتد  ياع سحنة التعليم، مثال بالغناء.ادلدرس مب
هرية وادلطالعة نوع ادلطالعة، يعٌت ادلطالعة اجل الباحثة تطبيق

ليس للطالبات  يطبقها ادلدرس حبسن التطبيق، ولو كان الصامتة.
الكتاب ولكنها تقدر على كتابة النص مجلة فجملة مع مراعات 

 ادلدرس.
 التطبيق (ج 

 ( األسئلة عن معاين الكلمات ووضعها يف مجلة مفيدةٔ
 ( األسئلة عن مضمون ادلوضوعٕ
 ( التعبَت عن النص ادلدروس برمتها عند اإلمكانٖ

 االختتام (د 
 ( اإلرشادات وادلواعظٔ
 الختتام التدريس( إلقاء السالم ٕ

ة ىي الطريقة ادلستخدمة لتعليم ادلطالعة يف معهد يالطريقة اإللقائ
يتضمن تطبيق طبق ادلدرس  الطريقة التعليمية تطبيقا تاما،  ."السالم"

عرض الطريقة على الشروط الىت ذكرهتا الباحثة يف توصيف البيانات. ي
بأسلوب واضح،  مرتبةادلدرس يبينها   عبارات متسلسلةادلدرس ادلادة ب

ألفاظها بسهلة للفهم و الاللغة التعليم شامال باإللقاء القصَت و  كونفي
يا من أمر بسيط إىل البسيطة. فيعلم ادلدرس تدرحيجواضحة، ومجلتها ال

فهما جيدا. ويستخدم ادلدرس ادلاّدة ىت تفهم الطالبات صعب ح أمر
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عد الطالبات للفهم الوسائل البصرية والوسائل احلسية، وىذا األمر يسا
 ويسهل ادلدرس للشرح.

وأسلوب الطريقة اإللقائية ادلستخدمة يف تعليم ادلطالعة ىي الشرح 
ر الىت والوصف والقصص. الشرح يساعد ادلدرس لتوضيح ادلعٌت ولألمو 

الوصف يتكون من أسلوب يرجع إليو  و  تصعب على الطالبات فهمها.
. وأخَتا القصص، أهنا احلسيةل من ادلعلمُت عند عدم وجود الوسائ كثَت

قها إىل الدرس بشروط جيب يتساعد على جذب انتباه الطالبات وتشو 
 حتقيقها كي ينجح التعليم بأحسن النجاح.

ادلثال منها، أوال الشرح. يشرح ادلدرس ادلفردات الصعبة بالوسائل 
، معٌت اخلفاش أو كيف نقول اخلفاش يف اللغة اإلصلليزية، نقولو اإليضاح

bat الثعلب الطائرة. ثانيا الوصف، يشرح  أو نقولو يف معٌت آخر ىو
بوضع ادلفردات يف اجلملة  ادلدرس ادلراد بادلفردات أو الكلمات الصعبة

شرحت يزّل: زلت قدمي على البالط. ثالثا القصص، -ادلفيدة، "زلّ 
الباحثة أّن الكتاب ادلستخدم لتعليم ادلطالعة ىو القراءة الرشيدة اجلزء 

ل طالبة صغَتة أو كبَتة. اين. يف ىذا الكتاب قصص سلتلفة حتبها كالث
 يف أي مراحل كانت. مها مسروريتعلو  ،إجيايب ولكّل قصة نتيجة

الوسائل التعليمية ادلستخدمة تتكون من نوعُت الوسائل احلسية 
شرح معاين ادلفردات. وبعد أن والوسائل اللفظية. استخدم ادلدرس كلها ل

ل التعليمية مهمة جدا ، تعرف أن الوسائشاىدةالباحثة بادلقابلة وادل قامت
 التعليم بدوهنا. وسوف الحيي
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" بكلية 2فعالية تعليم المطالعة باستخدام كتاب "القراءة الرشيدة .   ٕ
 توبانيالن ابعۛ "السالم" المعلمين اإلسالمية 

اب، ولكنها تقع جودة كّل كتاب أو مادة ليس يف غليظ الكت
توبان يالن ابعۛ  كلية ادلعلمُت اإلسالمية "السالم"تقع يف معلم نفسو.  

قول عبد اهلل شكري زركاشي أّن "ادلادة مهمة ولكّن الطريقة  على تعتمد
أىم من ادلادة، الطريقة مهمة ولكّن ادلدرس أىم من الطريقة، ادلدرس 
مهم ولكن روح ادلدرس أىم من ادلدرس نفسو". جهاز التعليم أىم من 

 ادلادة، وجب على مدرس أن يكون أمهر من كتابو.
ىي القراءة والفهم والتعبَت  طالعةتعليم ادلالذى يشمل يف  ادلوضوع

يضاف تعليمها للتعبَت كثَتا، فيجب أن تكون و سفويا أو حتريريا. 
خطوات تعليمها تدافع قدرة الطالبات على التعبَت. فادلدرس لو دور كبَت 

 ألن يهيج غَتة الطالبات يف التعلم وينبهها عند الغفلة. 
 ٕٔادلبادئ ادلفيدة. على ادلطالعة الناجح فال بد أن يسيطرتعليم ف

أال أن تعليم ادلطالعة ناجحا،  منها الدليلو  مخسة عشر شرطا، فيها 
 وىي:

بدأ هبا الطالبات سارة وشلتعة، فيها كانت مادة ادلطالعة الىت ت (أ 
 قصة سهلة للفهم والنطق. موضوعها يعٍت ولد صليب.

اليصعب الطالبات لفهم ىذه القصة يف أول اللقاء. كما 
شاىدت الباحثة عملية تعليمها، فتعليم ادلطالعة تبدأ 
باألسئلة التمحيدية لًتكيز اىتمام الطالبات، وتبدأ أيضا 

شرح ادلوجز للقصة اجلديدة. واستخدم ادلعلم الوسائل ب
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ل ادلمتعة مثل الصورة الىت صورىا ادلعلم، احلركة، وإدخا
ادلفردات يف اجلملة ادلفيدة أو الغناء. وعرفت الباحثة سرور 
الطالبات من أحواذلن عند التعليم. سار التعليم بأكرب محاسة 

 الطالبات.
طالعة بالفشل يف أول ادلرحلة، ال تبدأ لطالبات تعليم ادل (ب 

أكثر من  النتيجة للطالبات تصدر ىذا القول بقول ادلعلم أن
يف  حد األدينكمال وسبعون يكون  يف أول السنة،  سبعون

فيبدأ تعليم ادلطالعة بالطالبات الناجحة من  .أول السنة
االمتحان. فللطالبات الفاشلة إعطاء الواجبة أو إعادة 

 االمتحان لتحسُت نتائجهن.
أحيانا تسمح بالتعليم الفردي.  كانت طربقة تعليم ادلطالعة (ج 

لبات قراءة التطبيق، تقرأ الطاخطوات قبل  ىذا األمر تقع
صامتة ال صوت فيها إال صوت قلبها فالفصل ال بد أن 

تقرأ الطالبات لنفسها فقط لزيادة الفهم  يكون ساكتا.
العميق ولًتكيز فكرىن. يركز جهدىن على معٌت ادلقروء دون 

يسمح ادلدرس ىذا األمر بوقت  ٕٕاالىتمام باللفظ ونطقو.
مخس دقائق، وبعد ذالك أن تسأل الطالبات إىل ادلدرس قبل 
سؤال ادلدرس إليهن. وىذه القراءة تسمح الطالبات الستعداد 

 نفسهن بإجابة األسئلة التطبيقية والتعبَت الشفوي.
يلة إىل طالبات ادليف ال ينمى يكون التعليم حبيثجيب أن  (د 

يؤسس تعليم مادة ادلطالعة لتنمية رغبة ب فيو. القراءة وترغ
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الطالبات يف القراءة. فجهد ادلدرس جعل التعليم شلتعا كي 
تشعر الطالبان بالرغبة فيها وتكون القراءة أو ادلطالعة إحدى 

أن  اذلوايات ادلهمة يف حياهتن. كما هتدف تعليم ادلطالعة
ة ارفوالع ةيف ادلستقبل أن يكون العادل نفوسهنجيعل رجاءا يف 

اليت تسبب الواقعات  قدر على قراءة األحوال ومطالعتهااليت ت
يعتمد  على إيصال الرأي الذي اتبالقدر الطاألخرى. مث ت

بعد مطالعة ادلسألة مطالعة  على األساس واحلجة، يفهمهن
 .عميقة

 تو بذاهتاواضحا أمام الطالب الغرض من قراء جيب أن يكون (ه 
 ادلدرس األىداف من مطالعتهايذكر ال  "ولكن يف "السالم

بل حتقيقها باألفعال أو األمور الدافعة  رة.مباش أمام الطالبات
 للحصول على األىداف التعليمية.

جيب أن يكون تعليم الطالبات القراءة حبيث تنمى عندىن  (و 
ميوذلن الفردية ومواطن إىتمامهن، فللطالبات ميول تبدأ 

من على تنمية  ميول ضعليم يتكان التخارج ادلدرسة أو فيها.  
يف تعليم  الطالبات الفردية وتنمية شعر الوطنية يف نفوسهن.

ادلطالعة نتائج احلياة ادلفيدة حلياة االجتماعية، وحُت التعليم 
قام ادلعلم بتشجيع الطالبات ألن تكون نساءا مفيدة حلياهتا 
الفردية أو ألسرهتا أو جليلها اآليت. فللمعلم وظيفة لشرح 

دلضمون إىل الطالبات حىت يًتسخن يف نفوسهن. ويف ادلعٌت ا
تعليم ادلطالعة أيضا، ينمى ميول الطالبات حرية دون إجبار 
من ادلعلم. بعض الطالبات يرغنب يف االستماع، وبعضهن يف 

 الكالم وماأشبو ذلك.
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بتكار كردية كروح االالخالق األطرق تعليم ادلطالعة  تشجع (ز 
كما كتبت الباحثة يف   والفردية من القصص ادلدروسة.

البيانات السابقة أن القصص ادلدروسة يف ىذا الكتاب 
شكل تتضمن على نتائج احلياة ادلفيدة، والعترب ىذه النتائج، 

النص بالتمثيل على األخالق احملمودة واألخالق ادلذمومة. 
مثال: يف ادلوضوع احلمامة والنملة. فيو فعل معجب. 

ة يف جدول ماء، أخذت ساعدت احلمامة النملة الغريق
احلمامة عود من احلشيش خلالصها. من ىذه القصة، تعرف 
الطالبات أن الطائر يرغب أن يأكل النملة. ولكن القصة 

شعر الرحم، تساعد النملة الصغَتة إما تبُت أن حلمامة 
الفائدة ذلا. وىذه القصة تعلم اللطالبات أن تساعد األخرى 

 ميق.من الضعفاء أو ال بدون تفكَت ع
استقالل من كّون طرق تعليم القراءة عادة تجيب أن  (ح 

الطريقة ادلستخدمة طوال  .عتماد على نفسهنالطالبات واال
التعليم تسمح الطالبات أن ينمُت كفاءهتن للتعبَت الشفوي 

ادلدرس للطالبات يف "السالم" صفة أو التحريري. قال 
نفسهن  االبتكارية، تعترب الطالبات التعبَت التحريري بلغة

 وبتصورىن ادلناسب مبا علم ادلدرس.
كانت طرق تعليم ادلطالعة تدافع قدرة أخرى سوى القدرة  (ط 

ة على جودة على فهم ادلعٌت، تدافع طرق التعليم القدر 
دة إىل النطق، وحسن التعبَت، والقدرة على شرح ادلا

 الىت مل يفهمنها. صاحباهتن



61 

م الطالبات يف طرق التعليم الىت يعرقل تقدّ  ال خيتار ادلدرس (ي 
اختار ادلعلم الطريقة اإللقائية الىت  .مطالعة ادلقروء يف ادلستقبل

يسهل الطالبات لفهم الدرس ادلكتوب أو نتائج الدرس 
 ادلضمونة.

أسهل ادلوضوع لبداية تعليمو وأصعب ادلادة  ساختار ادلدر  (ك 
وادلوضوع األخَت  ألخَت التعليم. ادلوضوع األول: ولد صليب،

 النمر.
موضوعا. ويعلم يف آخر السنة  ٕٛمن تتكون الكتاب من  (ل 

 ة.َت ف. فمادة ادلطالعة يف ىذا الكتاب و ضوعاتمو  ٛ
واع ادلهارات الضرورية أنب امبتدئتعليم ادلطالعة لكان  (م 

ن ما فهمأوذلا االستماع حيث أن الطالبات ي. للمطالعة
الًتكيب )الكتابة(، ثالثا الكالم ، ثانيا القراءة، ثالثا نسمعي

 .)التعبَت الشفوي( واإلنشاء )التعبَت التحريري(
فظ لقّدر ادلدرس قدرة الطالبات بالنتيجة أو بادلدح والثناء بال (ن 

 .مقدارىا يف ادلطالعةأو باحلركة. فعلمت الطالبات درجة 
حتقق ادلعلم حُت جتيب احدى الطالبات بإجابة صحيحة 

، أحسنت وغَتىا. أما للطالبات الىت مل بقول: طيب، شلتازة
الصحيحة جابة اإلجتب بالصحيح فيسمح ادلدرس باستماع 

 لطالبة األخرى، مث إعادة اإلجابة.امن 
تعليم يف الفصل الدراسي ترى كما الحظت الباحثة عملية ال (س 

حوال الطالبات حُت التعليم والتعلم ىي شلتازة، غَتهتا أّن أ
محاستها من ادلقدمة إىل االختتام، للتعلم كبَتة، وال تضيع 

حُت سأل ادلدرس فكثَت من الطالبات يرفعن أيديها، وتقدر 
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الطالبات لنطق اجلملة أو العبارة صحيحا، ويعترب عن 
ادلوضوع تعبَتا جيدا بآرائها وبلغة نفسها. فيعرف ادلدرس إذ 
أّن تعليمو ناجحا بشعر أن كل طالبة تقبل العلوم قبوال تاما 

. فكانت طرق  قراءة ادلادة وإجابة السؤال والتعبَتويرغب يف
تعليم ادلطالعة ناجحة ورلدية الىت استخدمها ادلدرس يف 

 معهد "السالم".
شروط ليكون كتابا جيدا دلادة  ٕوللكتاب القراءة الرشيدة 

 لكتاب ادلطالعة اجليدة ىي ما يلى: والدالئل على الشروط ٖٕادلطالعة.
جوىر أّن ادلوضوعات يف كتاب كما قال األستاذ يونان  (أ 

يف  على فهم ادلادة ب بقدرة الطالباتتناس ٕالقراءة الرشيدة 
لغة الفصحى. أسس الالفصل الرابع. فاللغة متعلقة، وىي 

منهج ادلعهد بتحقيق ىذا اجلزء للفصل الرابع. وللفصل 
م ىذا للفصل السادس جزء رابع. وتعل  اخلامس جزء ثالث و 

الكتاب نافع ألن الطالب الذين يتعلمون القراءة الرشيدة 
مصر أو يف بالصعبة عند استمرار دراستو يف سوف ال يشعر 

 ٕٗقسم اللغة العربية أو أدهبا أو تعليمها.
كما قالت كثَت من الطالبات يف الفصل الرابع أن تعليم  (ب 

 ادلطالعة مسرورة وشلتعة. ادلادة تتكون من األسلوب اجليدة
م ىذه ادلاّدة والقصة اجلميلة وادلضحكة، واألستاذ الذى يعلّ 

شلتاز، حيث أنو ماىر يف اللغة، وماىر يف التعليم، وماىر يف 
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تنظيم الفصل، كتابتو مجيلة وبيانو واضح. فيتنوع مضمون 
 ٕ٘الكتاب، حىت حيضر غَتة الطالبات للتعلم.

مات تتكون من األلفاظ والكل ٕكان كتاب القراءة الرشيدة  (ج 
سهل واجلمالت اجلميلة. التصعب للطالبات فهما وال ت

 ٕٙللفهم مباشرة، حيث أهنا متعادلة.
قية الصور، يف احلقيقة هتدف الصور لًت يتضمن الكتاب ب (د 

ولتنمية ذوق الفن يف محاسة الطالبات ودلساعد فهمهّن 
كّن اآلسف، ليس للطالبات ىذا الكتاب حىت نفوسهّن. ول

 ٕٚىذا الكتاب.ال يعرفن ادلميزات من 
دلعرفة صلاح التعليم، قام معهد بناءا على البيان التفصيلي السابق، 

ويعرف منو أّن التعليم  ٕٛالسالم باالمتحان التحريري. منو نتائج الطالبة،
الذي جهد فيو ادلدرس والطالة فعاال. قال أحد مدرس ادلطالعة بأّن تعليم 

فعاال، والدليل منو يعٍت  "ٕاستخدام كتاب "القراءة الرشيدة بادلطالعة 
حصلت الطالبة نتائج جيدة يف االمتحان التحريري لنصف السنة، وأقّل 
النتيجة يعٍت سبعون. إضافة إىل ذلك، تيقن ادلدرس بنجاح تعليمو من 

 استجابة الطالبة ضلو التعليم، وأكرب محاستها يف تعّلم ادلطالعة.
البسيطة دلعرفة فعالية قامت الباحثة باحلساب استخدمتو الرموز 

  ٜٕوىو ما يلي: ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓسية تعليم ادلطالعة يف آخر السنة الدرا

                                                             
 توبانيالن ابعۛ مقابلة الباحثة بطالبات الفصل الرابع د بكلية ادلعلمُت اإلسالمية "السالم"  25

 توبانيالن ابعۛ بكلية ادلعلمُت اإلسالمية "السالم"  علم درس ادلطالعةمبمقابة الباحثة ٕٙ
 تعليم ادلطالعة يف الفصل الدراسيعملية الباحثة  مشاىدة ٕٚ
  ادللحقعرضت الباحثة البيانات يف  23

23
 توبانيالن ابعۛ البيانات العامة والوثيقة دلدرسة الثانوية "السالم" ومعهد "السالم"  
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 الرموز:
   :الناجح 

 
   ×100٪ 

 م تنجح : ل

 
  × 100٪ 

 العالمة:
n (: عدد الطالبات )الناجحة ومل تنجح 
x  عدد الطالبات الناجحة أي حصلت على كمال حد األدىن يعٍت :

ٚٓ 
y  عدد الطالبات اليت  مل حتصل على كمال حد األدين يعٍت :ٚٓ 

 بناءا على ذلك الرموز يعرف حتقيقها وىو ما يلي:

للناجح  : 
ٖٛ
ٖٜ  ×ٔٓٓٝ  :ٜٚ،ٗ 

 مل تنجح :
ٔ

ٖٜ × ٔٓٓٝ  :ٕ،ٙ 

، من احلساب بالنظر إىل األمور السابقة، أخذت الباحثة اخلالصة
( ٓٚكمال حد األدىن )أوال: عدد الطالبة الناجحة أي حصلت على  

طالبة وأما عدد الطالبات الىت مل حتصل على كمال حد األدين  ٖٛيعٍت 
الطالبات يف  حدة فقط. كما كتبت الباحثة أن عدد( يعٍت طالبة وآٚ)

طالبة. فإذا كانت تعترب الباحثة عن فعالية تعليمها  ٜٖفصل الرابع د ىو 
بادلائة، أما للطالبة  7ٜٗٚي بالنسبة ادلئوية، فنسبة الطالبات الناجحة ى

لك، ابادلائة. فلذ 7ٕٙالىت مل حتصل على الكمال حد األدىن ىي 
النسبة ادلئوية للطالبة الىت مل أرفع من بالنسبة ادلئوية للطالبات الناجحة 

ادلطالعة باستخدام كتاب "القراءة الرشيدة   تنجح، تتيقن الباحثة أن تعليم
 توبان.يالن ابعۛ "السالم" المية " فعاال بكلية ادلعلمُت اإلسٕ
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العوامل الدافعة والعوامل العائقة في تعليم  المطالعة باستخدام كتاب  .  ٖ
يالن ابعۛ "السالم" " بكلية المعلمين اإلسالمية 2"القراءة الرشيدة 

 توبان
والتوثيق، تكشف  شاىدةالباحثة بادلقابلة وادل بعد أن قامت

باستخدام   الباحثة العوامل الدافعة والعوامل العائقة يف تعليم ادلطالعة
يالن ابعۛ "السالم" " بكلية ادلعلمُت اإلسالمية ٕكتاب "القراءة الرشيدة 

 توبان، والعوامل الدافعة للتعليم ىي مايلي:
ٍت يع يدافع التعليم بالبيئة اللغوية ادلوجودة والفعالة، ألّن جهازه (أ 

ام بإلزام استخدام اللغة األجنبية يعٍت نظجبهاز ادلعهد. يف ادلعهد 
ن يطبق فتعليم اللغة اجليد ىو أ ٖٓاللغة العربية واالغة اإلصلليزية.

واليصعب الطالبة بتحقيق القواعد اللغوية  الطالب بكثَت األوقات
 يف كالمهم.

  الفوزان يفمحن بن إبراىم وحتقق ىذا القول بقول الدكتور عبد الر 
أن الطفل يتعّلم الكالم قبل رسالة ادلاجستَت لعبد اذلادي احملضار 

أن يأخذ يف تعلم الكتابة، الىت يف تعلمها عند دخول ادلدرسة. 
مجيع الناس األسوياء يتحدثون بلغتهم األم بطالقة، ويوجد عدد  
كبَت من الناس ال يعرفون الكتابة يف لغتهم. فيعرف من ىذه األراء 

تعلم اللغة الثانية. وإحدى  حياةا يف البيئة اللغوية مهم جدأن 
مزيتها ىي أن يتواصل الطالب مع أصحاهبم يف البيئة باللغة 
ادلدروسة أكثر دون التفكَت عن قواعدىا اللغوية. وىذه احلالة 

                                                             
  مشاىدة الباحثة أحوال ادلعهد مع األنشطة فيو34
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برأي ىيدي دوالي أن البيئة اللغوية ذلا دور كبَت لدى  ةمناسب
 ٖٔنجاحهم يف تعلم اللغة اجلديدة.الطالب الذين يتعلمون اللغة ل

، خاصة يف ادلادة اللغة العربية اجليدون م مدرسودلعهد السال (ب 
ادلطالعة. يفهم ادلدرس علوم الًتبية والتعليم و ىم يدّل على ادلدرس 

، يعٍت من الذي )ادلكتوب يف كتاب أصول الًتبية والتعليم( احلقيقي
قام ادلدرس  كّل لذة.يتمتع يف التدريس ويعلم لذة التدريس فوق  

بتعلم علوم الًتبية والتعليم منذ ادلدرسة ادلتوسطة إىل الثانوية. ويف 
ية التدريس، يضاف ىذا األمر إىل السنة النهائية قام ادلدرس بعمل

عداد ادلدرس اجليد، وفيها أيضا نقد التدريس حىت يعرف ادلدرس إ
نتيجة  ودلدرس ادلطالعةاألخطاءات وادلغلطات طوال التدريس. 

. ودلعرفة جودة الفهم للمعلم قام ادلعهد بعمل عملية ٜمرتفعة يعٌت 
وليس يف الفصل النهائي فقط، يعمل ادلدرس التدريس بعد التخرج. 

عملية التدريس قبل أن يكون مدرسا أيضا يشاىدىا مدير ادلعهد 
على  س يف "السالم" يعتمدومساعدتو. وكما كتبت الباحثة أن ادلدر 

ادلادة مهمة ولكّن الطريقة أىم  شكري زركاشي أن "قول عبد اهلل
من ادلادة، الطريقة مهمة ولكّن ادلدرس أىم من الطريقة، ادلدرس 

 ٕٖمهم ولكن روح ادلدرس أىم من ادلدرس نفسو".
ادلدرس الناجح وجب أن يسيطر على  بعض اخلصائص، يعٍت و 

اخلصائص اخللقية، واخلصائص الشخصية، واخلصائص ادلهنية، 
البدنية، اخلصائص العقلية، واخلصائص الوظيفية، واخلصائص و 

                                                             
 ،"تكوين البيئة اللغوية لتعليم الللغة العربية يف معهد دار التوحيد ماالنج جاوى الشرقيعبد اذلادي احملضار، "31

 .ٕٗ(، ص. ٕ٘ٔٓجامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية، : عۛ ماال) رسالة ادلاجستَت
32

 توبانيالن ابعۛ بكلية ادلعلمُت اإلسالمية "السالم"  علم درس ادلطالعةمقابلة الباحثة مب 
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وىذا الرأي  ٖٖواخلصائص اإلجتماعية، واخلصائص الثقافية.
السنة  ٕٖمناسب بقانون قرار حكومة مجهورية إندونيسيا النمرة 

م يف العلوم الًتبية والتعليم اجلزء عل  وىذه اخلصائص ي   م. ٖٕٔٓ
اإلسالمية "السالم" فيجب لكل ادلدرس أن اخلامس بكلية ادلعلمُت 

 يشتمل عليها.
ال يصعب يف  لغة جيدة وأسلوبا مجيال ٕالرشيدة لكتاب القراءة  (ج 

تعليمها واليسهل أيضا. فيها تكتب الكلمات الصعبة قبل فقرة 
ادلقالة، وفيها أيضا صورة جتعلها الكتاب شلتع للتعلم. تتكون فيها 

جلميلة، وال ينسى فيو نتائج احلياة من القصص ادلفيدة وادلضحكة وا
 ٖٗادلهمة. وأخَتا ذلذا الكتاب صيغة ادلواد التعليمية صيغة تدرجيية.

يضا خارج وقال مدير ىذا ادلعهد أّن ىذا الكتاب يستخدم أ
مدرسة لستخدم يف مصر ليف احلقيقة، ىذا الكتاب ي ادلعهد،

اجليدة دلادة وىف ىذا الكتاب شروط الكتاب ادلدرسي اإلبتدائية. 
  ادلطالعة.

الباحثة بادلقابلة مع مدير كلية ادلعلمُت اإلسالمية  بعد أن قامت
تناسب  ٕأّن ادلوضوعات يف كتاب القراءة الرشيدة "السالم" تعرف 

يف الفصل الرابع. واللغة ادلستخدمة  بقدرة الطالبات على فهم ادلادة
ألن الطالب م ىذا الكتاب نافع وتعل  فيو ىي اللغة الفصحى. 

الذين يتعلمون القراءة الرشيدة سوف ال يشعر بالصعبة عند 
لغة العربية أو أدهبا أو استمرار دراستو يف مصر أو يف قسم ال

                                                             
 ٛٚ(، ص. ٕٙٔٓ)مستغامن: جامعة عبد احلميد بن باديس،  خصائص ادلعلم الناجح،بلخَت مليكة،   33
توبانيالن ابعۛ بكلية ادلعلمُت اإلسالمية "السالم"  علم درس ادلطالعة وطالبات الفصل الرابع دالباحثة مبمقابلة  34
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وتصدر ىذا الرأي بقول مدرس ادلطالعة مبعهد "السالم"  تعليمها.
أّن ىذا الكتاب يستخدم منذ أول قيام ادلعهد حىت اآلن بسبب 

ادلستخدمة يف الكتاب مناسبا ىذا الكتاب. اللغة  ادلزايا ادلوجود يف
وقصصو مربوطة بشكل جيد حىت تكون إبرة  بقدرة الطالب،

القصة مهمة يف ذكرة الطالب، ويعرف أيضا أّن نص القصة معتدل 
معهد "السالم" معلمو ادلطالعة ذات يوم، أدرك من طول أو قصر. 

القصة  بالطلب عن القصص اجليدة ولكن ال جتد يف أي كتاب
 ادلعتدلة مثل ما وقع يف ىذا الكتاب.

درس ادلطالعة ىو درس زلبوب جلميع الطالب ألن تعليمو شلتع،  (د 
ة، ومعلمو أجود ووسائل تعليمو متنوعة، وطريقة تدريسو مناسب

ادلهارات اللغوية إما االستماع، والكالم،   ترقي بتعليموادلعلم، 
ىو بة وكذلك تطبيق القواعد اللغوية. فالتعليم ادلمتع والقراءة، والكتا

مكان الطالب الذي يذىب من أربع مبادئ التعليم، أوال التعليم إل
وىذا التعليم هتدف  كي يشعروا ويطبقوا الطرق لنيل ادلعلومات

ثانيا  ،(learning to know) لتنمية موقف العلمية يف نفوسهم
، ثالثا التعليم لتكوين الناس (learning to do)التعليم للفعل 

، ورابعا التعليم دلواجهة احلياة (learning to be)ادلستقلة بالًتبية 
إذا كان التعليم . (learning to live together)اإلجتماعية 

تشمل على ىذه ادلبادئ األربعة يف كل مرحلة، فيمكن للطالب أن 
جتعل الطالب جتدوا السعادة يف التعلم. فالسعادة يف التعلم 
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تشًتكون يف التعليم روحا وجسدا، والتعليم يكون شلتعا لدى 
ٖ٘الطالب.

 

 وتاليها، العوامل العائقة للتعليم وىي ما يلي:
" وال تستطيع مطالعتو ٕالرشيدة ليس للطالبات كتاب "القراءة  (أ 

 قا، يعتمد كثَتا على ادلعلم.يمع
 يكون ادلعلم أكرب دور من الطالبات (ب 
أقل  ادلقدار اللغويبعض الطالبات الىت تسكن خارج ادلعهد، ذلّن  (ج 

 ُت التعليم.ح نعرقلتسكن يف ادلعهد، وأحيانا ي من الطالبات الىت
 د الباحثة العوامل العائقة يف الكتاب ادلدرسيالجت (د 

ة ذلذا خر النتائج اآلسابقة، تعرض الباحثة وبناءا على البيانات ال
ادلطالعة بكلية ادلعلمُت اإلسالمية "السالم" بسبب العناصر . صلاح تعليم البحث

التعليمية الشاملة، من ناحية األىداف والطريقة التعليمية وادلعلم وادلتعلم وادلادة 
يدافع التعليم للحصول على النجاح. أسس ىذا  ما كلوالوسائل التعليمية و 
 مع خطوات لتحقيق التعليم الناجح.ادلعهد منهجا جيدا 

أن فغرض العام واخلاص مناسبة بالنظرية أّن أغراض تعليم ادلطالعة جيب 
. أما األىداف ال شكسريعة ويأتى بعدىا فهما جيدا بالءة عطي خربة القرات

التعليمية لدرس ادلطالعة يف ادلدرسة الثانوية يف النظرية، يطبقها ادلدرس يف 
وغَتىا فهما جيدا  " وىي تعويد التالميذ فهم مايقرؤون من الكتب"السالم

سريعا من غَت كد أو مشقة، مث جودة النطق وحسن اإللقاء حىت يسهل على 
 السامع أيضا فهم اآلراء وادلعاين اليت يراد توصيلها إليو.
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فويا أو حتريريا. مل على القراءة والفهم والتعبَت شتعليم ادلطالعة تش
وات لتعليم ادلطالعة يف خطالطالب على التعبَت. ف فالبد خلطواتو أن تدافع قدرة

طريقة وال ىذا ادلعهد تتكون من ادلقدمة والعرض والربط والتطبيق مث االختتام.
وأسلوب الطريقة اإللقائية م ىي الطريقة اإللقائية. التعليمية ادلستخدمة للتعلي

ادلستخدمة يف تعليم ادلطالعة ىي الشرح والوصف والقصص. الشرح يساعد 
ولألمور الىت تصعب على الطالبات فهمها. والوصف ادلدرس لتوضيح ادلعٌت 

ل من ادلعلمُت عند عدم وجود الوسائ يتكون من أسلوب يرجع إليو كثَت
ها إىل ياحلسية. وأخَتا القصص، أهنا تساعد على جذب انتباه الطالبات وتشوق

الوسائل  الدرس بشروط جيب حتقيقها كي ينجح التعليم بأحسن النجاح.
دمة تتكون من نوعُت الوسائل احلسية والوسائل اللفظية. التعليمية ادلستخ

 دات ولشرح النص.دلدرس كلها لشرح معاين ادلفر استخدم ا
تعليم ادلطالعة بكلية ادلعلمُت اإلسالمية "السالم" قد سيطر على 

شروط على  ٕوسيطر كتاب القراءة الرشيدة  ادلبادئ لنجاح التعليم ادلطالعة.
التعليم والتعلم ىي عملية أحوال الطالبات حُت الكتاب اجليد دلادة ادلطالعة. 

محاستها من ادلقدمة إىل االختتام، شلتازة، غَتهتا للتعلم كبَتة، وال تضيع 
فالطالبات فاعلية يف التعليم. وىذا التعليم حتقق ىدف الًتبية الوطنية ادلكتوب 

الىت استخدمها طرق تعليم ادلطالعة  ة بأنيف القانون. قتأخذ الباحثة اخلالص
 ناجحة ورلدية.ادلدرس يف معهد "السالم" 

بالنسبة إىل صلاح عملية تعليم ادلطالعة يف ىذا ادلعهد، دلعرفة  فعالية 
تعليم ادلطالعة باستخدام كتاب القراءة الرشيدة اجلزء الثاين عملت الباحثة 

موز البسيط. ونتائج من احلساب حبساب نتائج الطالبات للفصل الرابع د بالر 
 ٖٛ( ىو ٓٚلت على كمال حد األدىن )عدد الطالبة الناجحة أي حصيعٍت 

طالبة  ىو( ٓٚدين )طالبة وأما عدد الطالبات الىت مل حتصل على كمال حد األ
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تعترب الباحثة عن طالبة. ف ٜٖىو  فصلالالطالبات يف  واحدة فقط. ورلموع
بادلائة، أما  7ٜٗٚادلئوية، فنسبة الطالبات الناجحة ىي فعالية تعليمها بالنسبة 

بالنسبة ادلئوية بادلائة.  7ٕٙاألدىن ىي  للطالبة الىت مل حتصل على الكمال حد
، تتيقن الباحثة للطالبات الناجحة أرفع من النسبة ادلئوية للطالبة الىت مل تنجح

 .عاال" فٕادلطالعة باستخدام كتاب "القراءة الرشيدة  أن تعليم
باستخدام كتاب  فالعوامل الدافعة والعوامل العائقة يف تعليم ادلطالعة

توبان، والعوامل يالن ابعۛ "السالم" " بكلية ادلعلمُت اإلسالمية ٕ"القراءة الرشيدة 
 الدافعة للتعليم ىي:

 .وجود البيئة اللغوية الفعالة (أ 
 .للمعهد مدرسو ادلطالعة اجليدة (ب 
 .ٌتعشليزات كثَتة من ناحية اللفظ وادل ٕلكتاب القراءة الرشيدة  (ج 
 م. يف التعلّ  تمتعني ترغب الطالبات يف درس ادلطالعة و (د 

 :عوامل العائقة للتعليم وىيالو 
 ."ٕالرشيدة ليس للطالبات كتاب "القراءة  (أ 

 .يكون ادلعلم أكرب دور من الطالبات (ب 
أقل  ار اللغويقدادلبعض الطالبات الىت تسكن خارج ادلعهد، ذلّن  (ج 

 ُت التعليم.ح نعرقلة يف ادلعهد، وأحيانا يكنا سمن الطالبات ال
 .د الباحثة العوامل العائقة يف الكتاب ادلدرسيالجت (د 

 محدودية البحث .ج 
قد دتت الباحثة كتابة ىذا البحث بأكرب جهدىا، وال خيلو عملية 

 البحث من ادلشقة الىت حيد عند البحث أو يف كتابتو، ىهي ما يلي:
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ستفيد الباحثة مكان البحث البعيد، فيجب عليها أن ت ختارتا. ٔ
الفرصة جيدا. مثال: أدرك الباحثة بادلقابلة مع ادلدرس، ولكن 

 ادلدرس لو الوظيفة خارج ادلعهد
. جلمع البيانات من مقابلة بطالبات الفصل الرابع د، تتعذر بعض ٕ

الطالبات ألن التعب والفرصة جلمع الطالبات أكثر من فرصة 
 ابلةادلق

. مل يقابل الباحثة بنائب ادلدير قسم ادلنهج الدراسية إىل هناية ٖ
ستفيد وت البحث. ولنيل البيانات الوثيقة حتتاج إىل الوقت الطويلة

 لنيلها. (online)أونلُت طريقة 
 . تواجو الباحثة أكرب مشكالت من داخل نفسهاٗ
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 الباب الخامس
 االختتام

واحلمد هلل الذى ق  الاااات  تتم الصاحلات وتوفيقه حت تهنعمب  احلمد هلل الذي
سهل مجيع أمور الباحثة يف كتابة هذا البحث حىت تستطيع الباحثة أن تتم كتابتها وحتصل 

  ستعرض الباحثة وبعد أن اتم هذا البحث .الليسانسعلى غااة دراستها يف الدرجة 
 اخلالصة واالقرتاحات يف الباب األخري.

 الخالصة .أ 
 ما الي: بتحليل البيانات  فخّلصت أن تقوم الباحثة بعد
تعليم ادلطالعة بكلية ادلعلمني اإلسالمية "السالم" قد سيطر على ادلبادئ لنجاح . 1

شروط الكتاب اجليد دلادة على   2وسيطر كتاب القراءة الرشيدة  التعليم ادلطالعة.
 ة الطالباتغري عملية تعليمها تتضمن على مجيع العناصر ادلعدة باجليد  و ادلطالعة. 

التعليم. وهذا التعليم حتق  هدف الرتبية الوطنية ادلكتوب  عندفاعلية و  للتعلم كبرية
 يف معهد "السالم" يم ادلطالعةتعلعملية  ن. قتأخذ الباحثة اخلالصة بأنيف القانو 

 ناجحة وجمداة.
فتعترب الباحثة  .بالرموز البسيطة من نتائج الطالبات يف اإلمتحانونتائج احلساب . 2

بادلائة   4,74عن فعالية تعليمها بالنسبة ادلئواة  فنسبة الطالبات الناجحة هي 
بادلائة. بالنظر إىل  272أما للطالبة الىت مل حتصل على الكمال حد األدىن هي 

ادلرتفعة للطالبات الناجحة وبالنسبة ادلئواة السفيلة للطالبة الىت مل  النسبة ادلئواة
" 2ادلطالعة باستخدام كتاب "القراءة الرشيدة  تنجح  تتيقن الباحثة أن تعليم

 فعاال.
" بكلية ادلعلمني اإلسالمية 2باستخدام كتاب "القراءة الرشيدة  تعليم ادلطالعةلل. 3

  للتعليم العوامل الدافعةف. دافعة وعوامل عائقةعوامل  توبانابۛعيالن "السالم" 
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لكتاب   ثالثا للمعهد مدرسو ادلطالعة اجليدة  ثانيا وجود البيئة اللاواة الفعالةأوال 
ترغب الطالبات   ورابعا ىنعمميزات كثرية من ناحية اللفظ وادل "2القراءة الرشيدة "

ليس    أوالللتعليم العائقةالعوامل أما  س ادلطالعة و تتمتعن يف التعلبم.يف در 
  اكون ادلعلم أكرب دور من الطالبات  ثانيا "2للطالبات كتاب "القراءة الرشيدة 

ورابعا   التعليم.فعالية  تعرقل الطالبات الىت تسكن خارج ادلعهد بعض ثالثا
 ادلدرسي الكتابهذا التوجد الباحثة العوامل العائقة يف 

 االقتراحات .ب 
فعالية تعليم ادلطالعة باستخدام كتاب "القراءة بعد أن تبحث الباحثة عن 

ة الدراسي السنةتوبان ابۛعيالن " بكلية ادلعلمني اإلسالمية "السالم" 2الرشيدة 
 هي:و االقرتاحات بعض    قدمتها الباحثة2112/2114

 للباحثة نفسها.  1
القواعد اللاواة اللاة مع تطبي  أحسن حبثا بانباي للباحثة أن تكتب 

كتوب اآلن  ألن ال خيلو هذا البحث من يف ادلستقبل من البحث ادل الصحيحة
 األخطاءات والعيوب الكثرية.

 طالب لل.  2
اللاة العربية خاصة يف درس  الزم على الطالب أن ابذل جهودهم يف تعّلم

ة عملية التعليم كي ارتسخ العلم يف أذهاهنم  وأن نفسه بلذ ادلطالعة. وأن ميتنع
 يف ادلستقبل. زادا لدراستهماعرف حقيقة التعّلم الصحيحة مع كيفيته لتكون 
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PEDOMAN OBSERVASI PROSES PEMBELAJARAN 

MUTHALA’AH DI KMI ASSALAM TUBAN 

TAHUN AJARAN 2018/1019 

I. Observasi Pelaksanaan Pembelajaran pada Guru 

No. Aspek Yang Diamati Keadaan 

Ada Tidak 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan  

a. Guru mempersiapkan 

rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) 

dengan seksama. 

b. Materi pembelajaran yang 

akan diberikan memiliki 

kaitan atau dapat dikaitkan 

dengan pelajaran 

sebelumnya. 

c. Guru mempersiapkan 

media pembelajaran 

d.  Guru mengkondisikan  

kelas untuk pembelajaran 

e. Guru mempersiapkan siswa 

secara fisik dan mental 

Pembukaan 

 

✔ 

 

 

✔ 

 

✔ 

✔ 

 

✔ 

 

 

 

 



2. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

a. Guru menucapkan salam 

dan memimpin do’a 

sebelum dimulainya 

pembelajaran 

b. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang hendak 

dicapai 

a. Guru memotivasi siswa, 

menarik perhatian agar 

siswa mengikuti proses 

pembelajaran dengan baik 

b. Guru memberikan 

pertanyaan pada siswa 

tentang pembelajaran 

sebelumnya 

 

Presentasi/ Pemyampaian 

pembelajaran 

a. Guru memberikan kosa 

kata baru setiap sebelum 

masuk ke materi 

b. Guru memberi contoh 

untuk membiasakan 

menggunakan bahasa arab 

c. Guru menggunakkan media 

✔ 

 

✔ 

 

✔ 

 

 

 

✔ 

 

 

 

✔ 

 

 

✔ 

 

 

✔ 

 

 



. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pembelajaran untuk 

memudahkan siswa dalam 

memahami kata 

d. Guru menyampaikan 

materi dengan sistematis 

e. Guru menggunakan bahasa 

sederhana atau teknik 

tertentu agar dapat 

dipahami siswa 

f. Selama penyampaian 

materi siswa menyimak  

dan mengikuti guru 

g. Guru memberikan 

kesempatan siswa untuk 

bertanya, dan memberikan 

jawaban dengan jelas dan 

memuaskan 

h. Guru mengikat pemahaman 

siswa dengan pertanyaan-

pertanyaan latihan untuk 

siswa 

i. Guru mengajak siswa untuk  

menerapkan qira’ah 

jahriyyah dan qira’ah 

shamitah sebaga strategi 

✔ 

 

✔ 

 

✔ 

 

 

 

✔ 

 

 

 

 

✔ 

 

 

✔ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pembelajaran Muthala’ah 

j. Guru mengajak siswa untuk 

menyimpulkan 

pembelajaran pada akhir 

kegiatan atau akhir sesi 

tertentu 

Metode Pembelajaran dan Strategi 

Pembelajaran 

a. Pembelajaran dilakukan 

secara aktif selama alokasi 

waktu yang tersedia, tidak 

monoton dan 

membosankan 

b. Metode langsung wajib 

diterapkan saat 

berlangsungnya 

pembelajaran 

c. Apabila terjadi suatu 

permasalahan maka guru 

dapat bertindak dengan 

mengambil keputusan 

terbaik agar pembelajaran 

tetap berlangsung secara 

efektif dan efisien 

d. Materi pembelajaran sesuai 

✔ 

 

 

 

 

✔ 

 

 

✔ 

 

 

 

 

✔ 

 

 

 

✔ 

 

 

 



. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dengan tujuan 

pembelajaran yang sudah 

ditetapkan 

e. Selama pembelajaran 

berlangsung guru 

memberikan reinforcement 

(penguatan) kepada siswa-

siswanya dengan cara yang 

positif 

f. Ilustrasi dan contoh dipilih 

secara hati-hati dan cermat 

agar tidak membuat 

bingung siswa 

g. Media pembelajaran di 

dalam pelaksanaan 

pembelajaran digunakan 

secara efektif 

h. Latihan diberikan secara 

efektif 

i. Guru selalu bersikap 

terbuka dan tidak 

menganggap negatif 

apabila siswa melakukan 

kesalahan dalam proses 

belajarnya 

✔ 

 

 

 

✔ 

 

 

 

✔ 

 

✔ 

 

✔ 

 

✔ 

 

✔ 

 

✔ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

a. Guru mengajak siswa 

untuk menyiapkan diri 

menjawab pertanyaan 

b. Guru memberikan 

pertanyaan sebagai 

evaluasi siswa 

c. Guru meminta siswa untuk 

menyimpulkan 

pembelajaran 

d. Guru memberikan 

motivasi, nasehat dan tugas 

e. Guru mengakhiri 

pembelajaran dengan do’a 

dan salam 

 

 

II. Observasi Pelaksanaan Pembelajaran pada Siswa 

No. Aspek Yang Diamati 
Keadaan 

Ada Tidak 

1.  

 

 

 

 

 

Pengetahuan dialami, dipelajari, 

dan ditemukan oleh siswa 

a. Memahami, menghafal dan 

menerapkan kosa kata baru 

yang diberikan guru 

b. Mendengarkan dengan 

 

 

 

✔ 

 

 



. 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

aktif (menunjukkan 

respon) saat guru 

menjelaskan 

Siswa menerapkan stimulus yang 

diberikan guru untuk memahami 

materi pelajaran (membangun 

pemahaman) 

a. Menerapkan kosakata baru 

dengan memasukkan 

kosakata pada jumlah 

mufidah 

b. Melakukan pelatihan 

dalam membaca dengan 

qira’ah jahriyyah atau 

qira’ah shamitah 

c. Melatih keterampilan 

berbicara dengan ta’bir 

syafawi dan keterampilan 

menulis dengan ta’bir 

tahriri 

Siswa mengkomunikasikan sendiri 

hasil pemikirannya 

a. Menyebut kembali kosa 

kata yang disampaikan 

oleh guru 

 

✔ 

 

 

 

 

 

✔ 

 

 

✔ 

 

 

✔ 

 

 

 

 

✔ 

 

✔ 



 

 

 

b. Menyebut kembali teks 

bacaan yang telah 

diajarkan oleh guru 

c. Mampu mengungkapkan 

kembali teks bacaan 

sebagai hasil belajarnya 

dengan bahasanya sendiri 

 

✔ 

 

 

 

 

  



. 

HASIL WAWANCARA PENGASUH, GURU PENGAMPU DAN 

SISWA DI KMI ASSALAM TUBAN 

TAHUN AJARAN 2018/1019 

A. Instrumen wawancara Pengasuh Pondok tentang sejarah KMI 

Assalam Bangilan Tuban dan penggunaan Buku Ajar “Qira’ah 

Rasyidah 2” 

1. Nama Pengasuh Pondok Assalam 

H. Yunan Jauhar, S.Pd, M.Pd.I 

2. Kapan KMI Assalam Bangilan Tuban berdiri? 

24 April 1991 

3. Bagaimana sejarah berdirinya? 

Panjang sekali sejarahnya. Assalam itu dirintis benar-benar 

dari nol. Rintisan pertama, awalnya bermula dari pengajian 

orangtua, karena semakin lama semakin banyak orangtua 

kemudian datanglah permintaan untuk mendidik anak-anak 

mereka. Sehingga lama-kelamaan bertambah banyaklah 

santrinya. Tapi juga mengalami berbagai macam rintangan. 

Dahulu rintisanya tidak di Bangilan, ditempat yang 

sebelumnya adalah tanah wakaf dan dahulu tanah wakaf 

belum ada sertifikatnya, karena tidak diperbolehkan oleh ahli 

warisnya tanahnyapun diambil lagi. Setelah itu, rintisan kedua 

dirintis di Bangilan dan berdirilah pada tahun 1991. Pondok 

dan Madrasahnya berdiri bersama, karena kebanyakan 

siswanya itu mondok. 



4. Bagaimana latarbelakang siswa yang belajar di KMI 

Assalam? 

Latarbelakang siswa di KMI Assalam bermacam-macam. 

Untuk yang MTs ada yang lulusan MI atau SD. Sedangkan 

yang MA, kebanyakan adalah alumni MTs Assalam, ada juga 

yang dari luar pondok. Untuk yang dari luar pondok biasnya 

kami tempatkan dulu di kelas intensif untuk mengajarkan 

bahasa arab dan pelajaran pondok secara maksimal dan akan 

disatukan dengan kelas regular dikelas 6 KMI atau XII MA. 

Untuk kelas intensif memang perlu menyesuaikan diri dengan 

cepat, tapi Alhamdulillah dengan didukung bi’ah lughowiyyah 

yang baik, siswa dapat menyesuaikan diri. 

5. Berapa jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran di KMI 

Assalam? 

Untuk keseluruhan siswa putra dan putri kurang lebih ada 

1600 siswa. Siswa MTs dan MA putri sekitar 700 siswi. 

6. Bagaimana kurikulum dan sistem pembelajaran di KMI 

Assalam? 

Kurikulum yang diterapkan adalah perpaduan antara 

kurikulum KMI, Departemen Pendidikan Nasional dan 

Departemen Agama. Jadi, Assalam adalah KMI yang 

mengikuti Ujian Nasional. Terkait pembelajaran di Assalam 

tidak ada dikotomi kurikulum. Jadi pembelajaran di Assalam 

mencakup 100% pembelajaran agama dan 100% pembelajaran 

umum karena didukung dengan sistem agama atau pondok 
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pesantren. Untuk menutupi kekurangan pelajaran dikelas, kita 

mengadakan tambahan jam setelah isya’ sampai jam setengah 

sepuluh, setelah shubuh, dan juga setelah pulang sekolah. 

Sehingga dimungkinkan kita intensifkan agar siswa yang dari 

luar tidak mengalami kesulitan. 

7. Ada berapa ruang kelas yang disediakan untuk proses 

pembelajaran? 

Ada 27 kelas untuk putri dan untuk kelas putra ada 19 kelas. 

8. Apasaja fasilitas yang disediakan sekolah untuk menunjang 

kegiatan belajar mengajar? 

Lab. Komputer dan Bahasa, Perpustakaan, dan masih banyak 

lagi. 

9. Apakah guru yang mengajar sudah kompeten dibidangnya/ 

sesuai dengan ijazahnya, khususnya dibidang Muthala’ah dan 

mata pelajaran berbahasa Arab? 

Pengajar Muthala’ah sudah sangat kompeten. Dan 

alhamdulillah guru yang sudah sertifikasi ada 24 guru. Untuk 

pelajaran pondok, guru yang terpilih untuk mengajar adalah 

guru pengabdian yang amaliyahnya paling baik. Pengajar 

Muthala’ah sudah sangat kompeten 

10. Apakah pembelajaran Muthala’ah menggunakan buku ajar 

“Qira’ah Rasyidah 2” efektif? 

Sudah, karena bahasanya masih revelan. Bahasa yang 

digunakan di Qira’ah Rasyidah adalah bahasa fushah. Anak-

anak yang pernah belajar Qira’ah Rasyidah dan melanjutkan 



studinya di Mesir itu tidak mengalami kesulitan. Qira’ah 

Rasyidah itu kan karangan ulama-ulama Mesir meskipun 

berupa cerita, karena gaya bahasanya meskipun cerita tapi 

disitu ada gaya bahasa kitab. 

B. Instrumen wawancara Guru Muthala’ah KMI Assalam Bangilan 

Tuban tentang proses pembelajaran dan strateginya 

1. Identitas guru Muthala’ah 

a. Nama: Ahmad Faqih 

b. Pengajar Muthala’ah, Nahwu, Durusullughah 

2. Sudah berapa lama antum Mengajar muthala’ah disini? 

Saya sudah mengabdi sejak lulus dari pondok pada tahun 

2012, dan mulai 2015 saya diamanati untuk mengajar 

Muthala’ah sejak tahun 2015. Alhamdulillah sudah 4 tahun. 

3. Berapa jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran 

Muthala’ah dikelas yang bapak ajar? 

Untuk kelas 4D berjumlah 39 siswi 

4. Bagaimana pembelajaran Muthala’ah di KMI Assalam? 

Apakah pembelajaran Muthala’ah sangat penting? Sebutkan 

alasannya! 

Pembelajaran dars mutholaah di ponpes Assalam bagi saya 

sebagai salah satu muallimnya, merupakan pembelajaran yang 

melatih kecepatan berpikir para santri. Kecepatan berpikir 

tersebut berdasarkan al-rumuz al-kitabiyyah reng-rengan 

mufrodat yang ditulis muallim dipapan tulis. Dari reng-rengan 
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tersebut guru menggiring pemikiran santri kepada pemikiran 

berani mengungkapkan dengan  benar. 

Implementasi real dari pembelajaran muthalaah ini, muallim 

membangun harapan pada santri agar kelak menjadi 

cendekiawan yang mampu membaca situasi, kondisi, maupun 

keadaan, yang dapat menjadi penyebab hal lain terjadi. 

Kemudian mampu menyampaikan pendapat yang memiliki 

dasar atau argumen yangg telah ia amati. Sisi lain dari hal 

diatas, mutholaah merupakan dars yang melatih santri 

mengucapkan bahasa arab sekaligus paham apa yang dibaca. 

Tujuan pendidikanya adalah melatih santri agar tidak 

mengucap hal yang tidak dipahami. Apa yang ia bicarakan 

benar-benar harus hal yang mereka pahami. Agar tidak 

menjadi penyebar kabar hoax yang tidak mereka pahami dan 

tidak diketahui asal usulnya. Tentu ini perlu pelatihan/ 

kebiasaan pengajaran dan pendidikan yang tidak pendek 

waktunya. Karena membentuk kepribadian tidak serta merta 

jadi begitu saja. 

Dengan demikian, pembelajaran Muthala’ah sangat penting 

sekali. Untuk kandungan materi muthala’ah sendiri bertujuan 

untuk mengesankan kepribadian (akhlak siswa), seperti rasa 

simpati, tolong-menolong dan peduli, jadi materi yang 

diajarkan sendiri berupa kisah-kisah hikmah yang akan sangat 

berpengaruh pada akhlaq siswa untuk diterapkan dikehidupan 



nyata. Jadi santriwati diajarkan untuk membangun rasa 

kepedulian terhadap sesama. 

5. Apakah dengan penggunaan kitab “Qira’ah Rasyidah 2”, 

pemahaman terhadap teks bahasa arab semakin mudah? 

Iya semakin mudah, karena target materi yang diajarkan 

cukup sesuai dengan pengetahuan siswa terkait dengan 

qawaid lughowiyah dan balaghah (gaya bahasa). 

6. Apa perbedaan pembelajaran muthala’ah dan pembelajaran 

qira’ah menurut ustadz? 

Menurut saya, secara umum sepertinya sama saja, akan tetapi 

qira’ah itu hanya sebatas membaca untuk memahami, 

sedangkan muthala’ah itu lebih teratah pada ta’birnya. Jadi, 

setelah siswi memahami apa yang dibaca/dipelajari 

kemudikan dia bisa menyampaikan dengan baik. Dalam 

pendekatan saintifik (K13), ta’bir sering juga disebut dengan 

mengkomunikasikan karena memiliki langkah-langkah dan 

tujuan yang sama. 

7. Apakah bapak selalu mempersiapkan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) sebelum mengajar? 

Kalau RPP sekedar di pikiran saja, kalau I’dad sudah tidak 

dibawa lagi ke kelas, hanya untuk persiapan saja, lebih 

ringkas kalo dibuat reng-rengan mufrodat untuk dibawa ke 

kelas. Biasanya untuk pengajar pemula diadakan tashih pada 

senior, tapi karena saya sudah setengah pemula, I’dad saya 
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tidak perlu ditashih lagi. Pembuatan i’dad itu wajib, sangat 

bodoh seorang guru yang mengajar tanpa persiapan. 

8. Apa saja keunggulan pembelajaran muthala’ah di KMI 

Assalam? 

Unggul tidak unggulnya suatu kitab atau pelajaran bukan 

terletak pada tebal tipisnya kitab atau dars. Namun, letaknya 

pada muallim nya sendiri.  

Di ponpes Assalam sangat berpegang teguh pada kaedah 

berikut: 

األستاذ أهم من األستاذ  الطريقة أهم من ادلادة، واألستاذ أهم من الكتاب، وروح

 نفسه

"sistem mengajar itu lebih penting dibanding materi ajar, 

ustadz mestinya lebih penting ketimbang kitabnya, ruh 

jiwanya ustadz lebih penting dr diri ustadz itu sendiri." 

Baik, saya jabarkan. Ponit pertama; sistem mengajar lebih 

penting dibanding materi ajar.  Sebab, jika muallim atau guru 

tidak memikirkan sistem apa yang tokcer yang bisa ia 

gunakan saat mengajarnya, maka guru tidak akan dapat 

menyampaikan materi ajar dengan menarik. Darimana murid 

tertarik pada pelajaran bila guru saja tidak menggunakan 

sistem yang menarik. Ini kan hukum sebab akibat. Jika murid 

sudah tertarik pada pelajaran, apakah murid menjadi murid 

yang senang belajar? Kalau sistem mengajarnya menarik dan 



tokcer otomatis murid senang diajar. Dari situ terbentuklah 

jiwa murid yang suka belajar. 

Point kedua; guru lebih penting daripada kitab. Maksudnya, 

kitab itu adalah teks yang terbatas, guru harus mampu 

menguasai bahkan melebihi dari teks dalam kitab itu. Ini bisa 

dilihat dari dua hal, satu yaitu dimensi jiwa guru, jiwa guru, 

akhwal guru harus menggambarkan isi kitab. Dua yaitu guru 

harus kaya materi ajar dalam bahasa kitab tarbiyahnya adalah 

"Ghoziirul Maaddah". Guru yang kaya materi akan mudah 

membuat murid tertarik pada pengajarannya. Ini perlu guru 

yang suka membaca. Kyai kami Allahu yarham Abah Abdul 

Moehaimin Tamam mewanti-wanti kami jangan sampai 

mengajar itu "teks book thingking". Mengajar itu jangan 

hanya yang ada pada teks itu saja. Harus lebih dari itu, agar 

murid pun menjadi pemuda yang berpikiran luas dan 

berwawasan luas.  

Point ketiga; jiwa atau ruh guru lebih penting dibanding guru 

itu sendiri. Saya kira sudah jelas, yaitu kita ambil contoh 

misalkan saja guru yang malas mengajar, akan tampak jiwa, 

ruh nya tidak hadir saat mengajar maka murid akan ikut-

ikutan tidak semangat menerima pelajaran, pengajaran, dan 

pembelajarannya. 

Kembali kepada pertanyaan diatas. Mengajar apa saja itu tetap 

punya keunggulan asal yang mengajar adalah guru yang 

unggul. Mafhum mukholafahnya adalah kamu mengajar fiqh 
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imam as syafii Al Umm, yg setebal itu kalau tidak mengusai, 

tidak mengungguli kitabnya, maka pengajarannya akan terasa 

seperti ngajar fiqh mabadi fiqh.  

Secara spesifik kelebihan dars mutholaah di ponpes Assalam 

adalah mengajak berpikir cepat, belajar untuk berani 

mengungkapkan dengan bahasa murid, mengeksplor 

kemampuan berbahasa, tentu keunggulan dari segi 

pendidikannya tersirat pada gambaran yang saya jelaskan 

diatas. 

Seringkali saya menugaskan siswa untuk persiapan ta’bir 

untuk memperluaskan pemahaman siswa baik sebelum usai 

pembelajaran atau dipertemuan yang akan datang, agar siswa 

dapat mempersiapkan diri untuk belajar. Untuk strategi yang 

lain sudah terdapat pada metode yang digunakan. Metode 

yang digunakan harus tepat, sehingga siswa menyukai proses 

pembelajaran muthala’ah. 

9. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran 

muthala’ah? 

Langkah-lanhkah yang dilakukan dalam pembelajaran ada tiga 

langkah. Pertama: Muqaddimah, mencakup pertanyaaan al-

dars al-madhi dan as-sual at-tamhidiyah. Pertanyaan tentang 

al-dars al-madhi berfungsi untuk menguji dan mengetahui 

ingatan siswa tentang pelajaran sebelumnya. Dari sini, 

seharusnya gurr sudah tau mana siswa yang belajar dan tidak 

belajar. Sedangkan As-sual At-tamhidiyah berfungsi sebagai 



tangga penghubung untuk materi yang baru, sehingga ketika 

memasuki tahap al-ardhu (penyampaian materi), siswa sudah 

benar-benar siap. Bisa berupa mufradat, atau penjelasan 

singkat yang mengarah ke materi yang baru, bisa juga berupa 

problem solving berupa sebuah cerita yang terdapat suatu 

masalah yang membutuhkan solusi. Misalnya tadi saya 

menggambar merpati dan semut, pertanyaannya seperti:  هل

 Dalam Bahasa Indonesia yaitu pertanyaan .عزفتم هذه السورة؟

untuk menyiapkan dan mengfokuskan pikiran siswa ke point 

pelajaran. Kenapa selalu ada pertanyaan saat muqaddimah? 

Muqaddimah kok sudah bertanya? Guru di Assalam haram 

memulai pembelajaran tanpa menanya atau menagih materi 

sebelumnya. Tidak diperbolehkan membiarkan siswa terlena 

karena tidak adanya tugas atau pertanyaan di muqoddimah. 

Tidak pernah ada istilah melupakan soal di muqaddimah, dan 

ini sudah diterapkan sejak awal berdirinya pondok. Semua 

guru menerapkan sistem yang sama baik ustadz yang paling 

muda, setengah muda, ataupun yang sudah tua, semuanya 

sama.  Ketika masuk kelas harus bertanya, fungsi utamanya 

yaitu membuat siswa bertanggungjawab.  Jadi tidak ada kata 

“sekolah di Assalam itu nyantai-nyantai itu tidak ada, karena 

pasti selalu ditanya.” Inilah yang sering dilupakan oleh para 

guru diluar sana. 

Kedua: Al-Ardhu (Pemaparan Materi) dan Al-Rabthu. Pada 

hakikatnya al-rabthu selalu ada, dari awal penjelasan sampai 
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akhir. Al-rabthu juga ada pada ta’bir. Al-Rabthu bisa disebut 

juga dengan mengasosiasi, part ini sangat berperan sekali 

dalam mengajar. Ketika guru menjelaskan al-rabthu bertujuan 

agar apa yang akan disampaikan lebih menarik siswa dan 

lebih mudah diterima, ketika menemukan suatu uslub yang 

susah dipahami, maka al-rabthulah yang akan memudahkan 

siswa dalam memahaminya. 

Ketiga: Aal-Tathbiq (Evaluasi) mengkomunikasikan ma’lumat 

siswa terkait materi yang baru saja dipelajari untuk 

membuktikan bahwa siswa benar-benar paham terhadap apa 

yang telah diajarkan dari ustadz. Jadi ustadz tidak serta merta 

hanya menyampaikan materi lalu tidak peduli apakah siswa 

paham atau tidak, itu sangat haram sekali di Assalam. 

Seharusnya para asatidz memiliki rasa tidak tega terhadap 

siswa, karena tidak memahampakan siswa. Lalu, darimana 

siswa belajar jika tidak paham. Hal ini bisa berdampak buruk 

pada keantusiasan dan minat siswa dalam belajar, siswa bisa 

saja tidak tertarik untuk mempelajarinya. 

10. Apakah ustadz memberikan latihan pada setiap materi yang 

disampaikan? 

Iya selalu, dalam satu bab itu biasanya saya menugaskan 5-7 

murid ta'bir syafawi yang lainnya mendengarkan ta'bir murid 

yang sudah saya pilih itu, untuk mendengarkan kemampuan 

bahasa teman mereka sendiri. Ganti bab, ganti pula yang saya 



tugasi. Itu salah satu strategi yang tokcer untuk 

pengembangan diri murid 

Untuk teks muthala’ahnya tidak perlu disetorkan satu-satu, 

karena tidak memungkinkan. Jadi langsung diuji ketika 

pertemuan selanjutnya, bisa dimasukkan di tahap 

muqaddimah dengan menunjuk salah satu siswa atau 

menawarkan pada siswa yang mau menjawab. Jika ada yang 

belum hafal atau belum lancar, ustadz tidak akan memberikan 

hukuman. Ustadz mengutus salah satu temannya yang hafal 

untuk membernarkan dengan tanbih (rambu-rambu) kepada 

yang belum hafal agar menyimk, sehingga yang belum hafal 

atau lupa bisa mengingat kembali dan bisa menjawab 

pertanyaan ustadz. Ustadz juga memperhatikan kemampuan 

siswa yang tentu berbeda-beda, masing-masing memiliki porsi 

sendiri. 

11. Metode apakah yang digunakan dalam pembelajaran 

muthala’ah? 

Metode yang saya gunakan adalah al-thoriqah al-ilqoiyyah, 

untuk penerapannya sudah saya praktekkan dalam 

pembelajaran. Peneliti bisa mempelajarinya dari kitab al-

tarbiyah wa al-ta’lim. 

12. Apakah dalam pembelajaran muthala’ah membutuhkan media 

pembelajaran? 

Sangat membutuhkan, tadi saya menggunakan media berupa 

kapur tulis, gambar yang saya gambar sendiri dipapan tulis, 
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dan bendanya langsung. Tadi saya menggunakan dahan 

rumput asli untuk menjelaskan mufradat. Dalam ilmu tarbiyah 

media pembelajaran dibagi menjadi dua, hissiyyah dan 

lafdziyyah. Tentu saya wajib menggunakan keduanya. 

Gambar dan benda termasuk media pembelajaran hissiyah, 

dan lafdziyyah contohnya dengan menerapkan mufradat pada 

jumlah mufidah. Saya tidak tega dan pasti tidak mau mengajar 

tanpa menggunakan media pembelajaran, dari media saya bisa 

dianggap menarik oleh siswa. Ustadz Mulyadi (salah satu 

muallim Muthala’ah) juga selalu menggunakan media ketika 

mengajar saya dulu, baik itu wujud atau praktek gerakan. 

Dengan media, siswa akan senang dan merasa tertarik. 

Apabila tidak ada media, siswa pasti akan menerka-nerka 

makna dari mufradat yang diajarkan. 

Di Assalam, saya belum pernah menggunakan media 

elektronik seperti LCD untuk mengajarkan Muthala’ah. 

Karena sepertinya kurang tepat, dan memang lebih tepat 

sasaran ketika menggunakan media hissiyah dan lafdziyyah. 

Sederhana tapi membekas dibenak para siswa. 

13. Mengapa pembelajarannya menggunakan kitab Qira’ah 

Rosyidah 2? 

Karena sudah pada tingkatanya dan sudah waktunya, ini sudah 

ditetapkan oleh kurikulum pondok pesantren. Alaasan 

pertama, karena bahasa yang digunakan pada kitab tersebut 

relevan untuk santri. Alasan yang kedua karena ceritanya 



dikemas dengan apik. Perlu diingat, bahwa ibroh dari cerita 

tersebut juga penting untuk ingatan para santri. Panjang 

ceritanya juga mu’tadil tidak terlalu pendek dan juga tidak 

terlalu panjang. Terus terang saja, beberapa dari kami muallim 

muthala’ah pernah mencari cerita-cerita lain yang berbau 

sejarah kadang malah ketemunya cerita yang terlalu panjang 

atau terlalu singkat dan kurang sesuai untuk santri. Alasan 

yang ketiga, kembali lagi padatujuan adanya sumber belajar 

adalah untuk memudahkan santri. Dan alhamdulillah di 

Assalam para santri dapat mempelajari bahasa kitab ini 

dengan baik. 

14. Apa keistimewaan dan kekurangan penggunaan kitab 

tersebut? 

Kitab Qira’ah Rasyidah Juz 2 berisikan materi sangat bagus, 

bahasanya juga gampang, gampangnya juga tidak terlalu 

gampang, sangat pas sekali. Dilengkapi dengan gambar-

gambar yang menarik. Pengarangnya pasti tau sekali 

bagaimana sistem pengajaran yang baik, saya amati dari bab 

awal sampai akhir juga sangat sistematis. Saya kira kitab ini 

sangat minim kekuranganya, sampai saat ini saya belum 

menemukannya. 

15. Judul apa saja yang dipelajari pada tingkat ini? 

Ada 4 bab: الخفاش، الحمامة والنملة، األسد والفأر، النمز 
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Satu judul biasanya mebutuhkan maksimal 8 kali pertemuan, 

paling cepat 5 kali pertemuan. Satu minggu dua kali 

pertemuan, satu kali pertemuan adalah 45 menit. 

16. Bagaimana kemampuan siswa dalam mempelajari Muthala’ah 

dengan menggunakan buku ajar “Qira’ah Rasyidah 2”? 

Bagus sekali, terbukti ketika siswa melakukan ta’bir. Siswa 

mampu membuat cerita yang berbeda dengan topik yang 

sama, mereka mebuat alur cerita yang lebih menarik dengan 

imajinasi masing-masing dan sangat sedikit sekali kesalahan 

pada tarkibnya. 

17. Apa target yang akan dicapai pada pembelajaran Muthala’ah 

pada tingkat ini? 

Target yang akan dicapai dalam pembelajaran Muthala’ah 

adalah siswa dapat menta’bir, siswa dapat menta’bir dengan 

bahasa sendiri tanpa melihat buku atau catatan. Nilai plusnya, 

siswa mampu mengarang sendiri dengan kreativitasnya dan 

ta’birnya dilakukan tanpa melihat catatan. Ta’bir dengan 

gerakan atau praktek. Jika menggunakan bahasa kitab, itu 

namanya menghafal/ membaca ulang bukan ta’bir. Disini 

siswa benar-benar ditargetkan agar dapat mengembangkan 

bahasanya, memperluas wawasannya, dan mengungkapkan isi 

pikirannya. Oleh karena itu, Saya kira mereka akan menjadi 

kelas 5 atau XI yang berbobot. 

18. Menurut ustadz, apakah pembelajaran muthala’ah dengan 

menggunakan kitab Qira’ah Rasyidah 2 sudah efektif? 



Melihat dari hasil ujian semester gasal, siswa dapat mencapai 

nilai yang cukup memuaskan. Respon saat kegiatan belajar 

mengajar juga sangat baik.  

19. Bagaimana tanggapan siswa dari sudut pandang muallim? 

Sangat antusias untuk belajar Muthala’ah, siswa sangat 

tertarik karena mungkin menurut mereka pembelajaran 

muthala’ah sangat asyik. 

20. Bagaimanakah hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

Muthala’ah? 

Sangat baik, dapat dilihat disemester awal nilai terendah 

sepertinya 7. Itu sudah cukup baik. 

21. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam 

pembelajaran muthala’ah dengan menggunakan buku qira’ah 

rasyidah 2 di KMI Assalam Bangilan Tuban? 

Faktor yang sangat mendukung adalah miliu pondok 

pesantren adalah pondok modern, dimana santriwati wajib 

berbahasa asing. Bi’ah lughowiyahnya sudah terbentuk sangat 

bagus dan sangat mendukung kemampuan berbahasa aktif 

siswa. Asatidz banyak yang mukim dan siswanya juga mukim. 

Untuk faktor penghambatnya sementara adalah masih adanya 

siswa yang tidak mondok. 

Tentu siswa yang tidak mondok bisa menjadi pengaruh yang 

negatif untuk kebahasaan siswa yang mondok. 
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C. Instrumen wawancara untuk siswi kelas 4D KMI Assalam 

Bangilan Tuban tentang tanggapan siswa terkait pembelajaran 

Muthala’ah 

Narasumber : Siswa kelas 4D 

1. Apakah kamu mengetahui buku “Qira’ah Rasyidah 2”? 

Tidak, karena kami para siswa tidak dipegangi kitab 

2. Apakah pelajaran Muthala’ah termasuk dalam mta pelajaran 

favoritmu? 

Iya sangat, karena selain berupa cerita pembelajaranya 

sangat seru, asyik dan menantang. Pembelajaran muthala’ah 

membuat saya berfikir luas dan dapat berimajinasi tentang 

cerita yang dipelajari. Selain itu, pembelajarannya ramai, 

kelasnya semangat dan pengajarnya semangat. 

3. Bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran muthala’ah 

dengan menggunakan kitab “Qira’ah Rasyidah 2”? 

Menarik, tapi semua itu tergantung pengajarnya dan juga 

tergantung topiknya. 

4. Apakah guru selalu menggunakan metode dan strategi 

pembelajaran yang inovatif dan kreatif? 

Iya selalu, guru selalu menggunakan metode yang sangat 

tepat, sehingga kita dapat memahami pembelajaran dan 

dapat mengikuti pembelajaran dengan semangat. Strategi 

utamanya adalah fahmu al-masmu’ dan ta’bir. Dengan ta’bir 

kita dapat mengmbangkan kosa kata yang kita punya. Media 



yang digunakan juga bervariasi dan membekas dipikiran 

siswa. 

5. Apakah dengan penggunaan kitab “Qira’ah Rasyidah 2”, 

pemahaman terhadap teks bahasa arab semakin mudah? 

Iya semakin mudah, karena materi muthala’ah benar-benar 

dapat memfokuskan pikiran siswa, dan dapat dengan mudah 

menerima materi yang diajarkan. 

6. Apakah guru menyampaikan materi pelajaran dengan baik? 

Insya Allah, ustadz faqih sudah menyampaikan materi 

dengan sangat baik. Karena kami jadi semangat dan tidak 

mengantuk atau merasa bosan. 

7. Apakah kamu dapat memahami materi dalam buku 

Muthala’ah tanpa penjelasan dari guru? 

Kurang, karena banyak mufradat yang belum tahu. Dan 

lebih membekas mengetahui arti mufradat setelah dijelaskan 

oleh ustadz. 

8. Bagaimana guru membuat pembelajaran Muthala’ah agar 

tidak membosankan? 

Sering memusatkan perhatian siswa dengan menunjuk siswa 

secara acak, sering cerita lebih luas dari materi yang ada, 

menjelaskan mufradat dengan hal-hal yang kekinian, dan 

juga selalu mengikat pemahaman siswa dengan rabth setiap 

kalimat. 

9. Sebutkan kelebihan dan kekurangan pembelajaran 

muthala’ah yang kamu rasakan! 
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Kelebihan: 

a. Pelajaran paling seru 

b. Terdapat pelajaran hidup yang tersirat 

c. Menambah mufradat secara tidak langsung 

d. Dapat mengetahui penerapan ilmu nahwu dan shorf 

dalam buku karangan 

e. Cara mengajarnya kreatif, strategi dan metodenya 

sangat tepat 

f. Tidak membosankan 

g. Medianya menarik dan inovatif 

Kekurangan: - 

10. Apakah pembelajaran muthala’ah sangat penting dalam 

penguasaan bahasa Arab? 

Sangat penting, kami dapat mengetahui tarkib dan uslub dari 

pembelajaran muthala’ah meskipun belum kami pelajari di 

nahwu dan shorf, kami bisa mengarang teks cerita dengan 

bahasa kami sendiri, sangat memperluas pengetahuan 

tentang bahasa, seperti satu mufradat memiliki banyak arti. 

 

 

 

 

 

 

 



PROFIL SINGKAT KMI ASSALAM TUBAN 
 

 

 

 

A. Sejarah Singkat dan Kondisi PONPES ASSALAM Bangilan 

Isthikhoroh Pak Moehaimin yang selalu serta mujahadah 

dan prihatin yang dalam menyebabkan pada tahun 1983 beliau 

mampu membeli sebidang tanah kurang lebih 1 ha di jantung 

kota kec. Bangilan. (lokasi pondok pesantren ASSALAM yang 

sekarang ini), dan berhasil mendirikan 1 (satu) gedung madrasah, 

di samping berhasil membeli tanah di belakang masjid jami` 

Bangilan. 

Tetapi karena beberapa sebab, pak Moehaimin belum 

mampu untuk berdomisili di tengah-tengah lokasi ASSALAM 

baru. 12 tahun kemudian baru ditempati sebab masih harus 

berumah tangga di desa sidokumpul yang jaraknya kurang lebih 1 

km dari lokasi pondik karena itu, pondok dipimpin dari kejauhan 

yang menyebabkan jalannya pendidikan dan penbangunan 

mengalami kelambatan. 

Mengingat cerita ust mahrus pimpinan pondok Darunnajah 

Jakarta yang diperintahkan pak zar agar bertekad segera pindah 

meninggalkan lokasi madrsah dari Desa pertukangan kelokas 
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pondok di ulu jami`, maka pada tahun 1993 pak moehaimin 

memberanikan diri untuk mendirikan rumah di tengah-tengah 

lokasi pondok, agar dapat hijroh meninggalkan rumah lama 

menuju daerah baru, berdomisili dan beristiqomah sebagai kiyai, 

memimpin dan membangun ASSALAM baru di tengah-tengah 

dunia pondok pesantren ASSALAM yang baru pula. Rencana ini 

terlaksana mulai tahun 1995. 

Jadi baru sekitar kurang lebih 16 tahun akhir-akhir ini 

ASSALAM tampak tahu dan memiliki jati diri, sehingga mampu 

untuk maju dalam mendidik dan mengembnagkan pembangunan 

setiap tahunnya sebab di tengah-tengahi dan diistiqomahi oleh 

pendirinya, setelah dengan giigih sabar dan tawakkal menghadapi 

terpaan pasang surutnya gelombang hidup menuju ASSALAM 

sukses. 

Dengan meluapnya animo santri maka lokasi Pondok tidak 

muat untuk dihuni oleh santri yang ada, karena itu membeli tanah 

guna peluasaan pondok dan sudah berhasil kita bangun 3 gedung 

sekolah 1 gedung pondok dan 1 rumah kyai, ini dimaksudkan 

untuk memisah antara pondok putra dan pondok putri sehingga 

lokasi di Bangilan husus untuk santri putri sedang lokasi di 

Banjarworo untuk santri putra, juga telah membeli tanah lagi di 

Kecamatan Jenu seluas ± 1 ha yang direncanakan  untuk pondok 

Hifdhul Qur’an. 

Setelah menyelesaikan pembangunan asrama santri di 

Dusun Punggur Desa Banjarworo, akhirnya apa yang menjadi 



cita-cita pengasuh untuk mendirikan pondok putra terlaksana. 

Tepatnya tanggal 3 September 2014, santri putra dipindahkan di 

lokasi baru, yaitu di pondok Punggur, sedang pesantren yang ada 

di Bangilan dihuni khusus santri putri. 

Ponpes ASSALAM Bangilan Tuban memiliki 2 lembaga 

yang bergerak dalam dunia pendidikan yaitu : 

1. Madrasah Aliyah ASSALAM sendiri didirikan pada tahun 

1980, dan sejak tahun itu sampai dengan sekarang telah 

mengalami pergantian jabatan Kepala MA. ASSALAM 

Bangilan sebagai berikut: 

a. KH. Abd. Moehaimin Tamam tahun 1980 sampai 

1997 

b. Ifa Illiyana, S.Ag tahun 1998 sampai 2004 

c. H. Yunan Jauhar tahun 2005 sampai Sekarang 

2. Madrasah Tsanawiyah ASSALAM Bangilan adalah juga 

sebuah lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan 

"Yayasan Pondok Pesantren ASSALAM" Bangilan. 

Sejak tahun 1977 sampai dengan sekarang telah 

mengalami pergantian jabatan Kepala MTs. ASSALAM 

Bangilan sebagai berikut: 

a. KH. Abd. Moehaimin Tamam tahun 1977 sampai 

1990 

b. Djaekun tahun 1990 sampai 1995 

c. H. Nur   Ghozi, SH tahun 1995 sampai sekarang 
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Lokasi MA dan MTs ASSALAM Bangilan bertempat di Jl. 

Raya Bangilan No. 1 Bangilan Tuban, dimana  lokasi ini sangat 

strategis karena letaknya di tengah kota kecamatan sehingga 

mudah dijangkau oleh kendaraan umum maupun kendaraan 

pribadi. 

Adapun lingkungan masyarakat sekitar MA & MTs 

ASSALAM sangat mendukung sekali akan keberadaan lembaga 

pendidikan yang berbasis pondok pesantren ini, karena tingkat 

keagamaan masyarakat Bangilan yang cukup kental. Jadi nuansa 

kota santri tampak hidup dan ruh keislaman begitu bersinar 

Luas dan Status Tanah sbb: 

1. Lokasi Pertama (Pondok Pesantren Putri) 

 Letak Tanah : Jl. Raya Bangilan No. 01 Bangilan 

Kab. Tuban Prop. Jawa Timur 

 Luas Tanah :  3980 m2 

 Status Tanah : Hak milik atas nama KH. Abd. 

Moehaimin Tamam, di desa Bangilan dengan 

Sertifikat No. 12.18.02.08.1.00244  dan Surat Ukur 

Tanggal 13-11-2000 No. 19/Bangilan/2000 luas : 

3.980 M
2
 

2. Lokasi Kedua (Pondok Pesantren Putra) 

 Letak Tanah : Desa Bahoro Kec. Bangilan 

 Luas Tanah :  19.435 m2 

 Status Tanah : Hak milik atas nama KH. Abd. 

Moehaimin Tamam, dan Hj. Siti Rukhana 



B. Visi dan Misi Madrasah & Ponpes ASSALAM Bangilan 

1. Visi Madrasah & Ponpes ASSALAM Bangilan 

"Melalui Madrasah & Pondok Pesantren kita didik diri, 

mencerdaskan umat, membangkitkan Indonesia Lillahi 

Ta'ala" 

2. Misi Madrasah & Ponpes ASSALAM Bangilan 

a. Membangun generasi Islam yang tangguh, beriman, 

bertaqwa, dan berakhlaqul karimah. 

b. Mempersiapkan generasi yang bisa berbahasa Arab dan 

Berbahasa Inggris untuk menghadapi tantangan 

globalisasi. 

c. Mencetak generasi yang berpengetahuan, terampil, 

jujur, ikhlas dan bermasyarakat. 

C. Tujuan Madrasah & Ponpes ASSALAM Bangilan 

Tujuan Madrasah & Ponpes ASSALAM Bangilan Tuban 

dalam mencapai visi dan misinya akan dilaksanakan , yaitu : 

1. Mencetak generasi yang berpegang teguh kepada Al 

Qur'an dan Al Hadits. 

2. Membentuk kader-kader yang siap terjun dan mengabdi 

ke tengah-tengah masyarakat 

3. Menjadikan anak didik mampu menggunakan Bahasa 

Arab dan Bahasa Inggris secara aktif 

4. Menjadikan Kota Bangilan sebagai kota ilmu 

pengetahuan dan peradapan. 
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D. Indikator Ketercapaian 

Guna mencapai standar serta mutu pendidikan sesuai 

dengan visi, misi, dan tujuan, maka ditentukanlah indikator-

indikator pencapaian oleh siswa yang meliputi: 

1. Memiliki perilaku sesuai dengan ajaran dan norma 

kehidupan agama Islam 

2. Menghargai perbedaan suku, agama, ras, perbedaan 

tingkat  kehidupan sosial, serta perbedaan pendapat. 

3. Mengembangkan potensi diri secara optimal. 

4. Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggungjawab 

atas perilaku, perbuatan, dan segala hal yang 

diperbuatnya. 

5. Berpartisipasi dalam kehidupan sosial. 

6. Menunjukkan kemampuan berpikir secara logis, kritis, 

kreatif, dan inovatif dalam mengambil keputusan. 

7. Memiliki budaya belajar dan kebiasaan dalam 

pengembangan diri. 

8. Memiliki sikap serta daya kompetitif dan sportifitas dalam 

mencapai hasil maksimal pada proses pembelajaran. 

9. Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah 

10. Memiliki kemampuan dalam menganalisa gejala sosial 

11. Mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, 

berbangsa, dan bernegara, dan beragama. 

12. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani. 

13. Mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. 



14. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain serta 

mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-

hari. 

15. Menunjukkan karya kreatif baik individu maupun 

kelompok. 

16. Memiliki kemampuan membaca dan menulis secara 

sistimatis dan estetis. 

17. Menguasai ilmu pengetahuan dan trampil dalam 

memanfaatkan teknologi 

E. Struktur Organisasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendiri PP. AS-

SALAM 

Pengasuh 

KH. Yunan Jauhar, 

M.Pd.I 

Kepala MA 

KH. Yunan Jauhar, M.Pd.I 

Ustadz/Ustadzah 

Kepala MTs 

Nur Ghozi, 

SH.MA 

Ketua OSPA 
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Bag. Sekertaris 

 

Seksi-seksi Bag. Bendahara 

 

Seksi Keamanan 

 

Seksi Pengajaran 

 

Seksi Penerangan 

 

Seksi Koprasi 

 

Seksi Kesenian 

 

Seksi Olahraga  

 

Seksi Perpustaaan 

 

Seksi Kesehatan 

 

Seksi Penerima 

Tamu  

Seksi Rayon 

 

Seksi Isti’lamat 

 

Seksi Bahasa 
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HASIL EVALUASI SISWA AKHIR TAHUN MATA 

PELAJARAN MUTHALA’AH DI KMI ASSALAM TUBAN 

TAHUN AJARAN 2018/1019 

 النتيجة إسم الطالبة الرقم

 99 الطالبة األوىل 1

 85 الطالبة الثانية 2

 95 الطالبة الثالثة 3

 75 الطالبة الرابعة 4

 99 الطالبة اخلامسة 5

 99 الطالبة السادسة 6

 89 الطالبة السابعة 7

 89 الطالبة الثامنة 8

 99 الطالبة التاسعة 9

 89 الطالبة العاشرة 19

 199 الطالبة احلادية عشر 11



 85 الطالبة الثانية عشر 12

 199 الطالبة الثالثة عشر 13

 75 الطالبة الرابعة عشر 14

 199 الطالبة اخلامسة عشر 15

 89 الطالبة السادسة عشر 16

 85 الطالبة السابعة عشر 17

 99 الثامنة عشرالطالبة  18

 89 الطالبة التاسعة عشر 19

 85 الطالبة العشرون 29

 79 الطالبة احلادية وعشرون 21

 89 الطالبة الثانية وعشرون 22

 75 الطالبة الثالثة وعشرون 23

 199 الطالبة الرابعة وعشرون 24

 89 الطالبة اخلامسة وعشرون 25

 89 الطالبة السادسة وعشرون 26
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 65 الطالبة السابعة وعشرون 27

 199 الطالبة الثامنة وعشرون 28

 75 الطالبة التاسعة وعشرون 29

 75 الطالبة االثالثون 39

 199 الطالبة احلادية وثالثون 31

 89 الطالبة الثانية وثالثون 32

 199 الطالبة الثالثة وثالثون 33

 199 الطالبة الرابعة وثالثون 34

 199 اخلامسة وثالثونالطالبة  35

 199 الطالبة السادسة وثالثون 36

 199 الطالبة السابعة وثالثون 37

 199 الطالبة الثامنة وثالثون 38

 199 الطالبة التاسعة وثالثون 39

 

  



 

 

 

bservasi Proses Pembelajaran Muthala’ah 
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Wawancara dengan Pengasuh KMI Assalam Bangilan Tuban 

 

Wawancara dengan Pengajar Muthala’ah KMI Assalam 

Bangilan Tuban 



 

Wawancara dengan Siswa Kelas 4D KMI Assalam Bangilan 

Tuban 
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