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" لدى ي  ت  اء  ر  د "ق  كفاءة قراءة نصوص اللغة العربية بناء على درجة المجل
الخامس بمدرسة والي سونجو اإلبتدائية جراكه  في الصف التالميذ

 8102/8102سمارنج العام الدراسي 
 

 بحث علمي
 مقدم إلكمال الشروط ادلقررة للحصول

سعلى درجة الليسان يف قسم تعليم اللغة العربية   

 سيف كلية علوم الًتبية والتدري

 

 :إعداد 

 فيتا وحي رشيدة
0716109141 

 

 ية والتدريسكلية علوم الترب
 عۛ سمارااإلسالمية الحكومية ا عۛ ساجامعة والى 

9102 
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 التصريح

 

 ادلوقعة أدىن ىذا البحث العلمي :
 : فيتا وحي رشيدة االسم

 ٕٖٓٚٓٙٓٓٗٔ:  رقم القيد
 : تعليم اللغة العربية القسم

 صرحت بالصدق واألمانة أن ىذا البحث العلمي حتت ادلوضوع :
"د العربية بناء على درجة المجلكفاءة قراءة نصوص اللغة  لدى التالميذ في  "ق ر اء ت ي 

الخامس بمدرسة والي سونجو اإلبتدائية جراكه سمارنج العام الدراسي  الصف
8102/8102 

تصرح الباحثة بالصدق واألمانة أن ىذه الرسالة الليسانس التتضمن األراء من 
 أو مصادر ذلذه الرسالة.ادلتخّصصُت أو كتاهبا الباحثون إال أن تكون مراجع 

 

 ٕٛٔٓديسمبَت  ٖٔمسارنج، 
 ادلصرحة

 

 

 

 يتا وحي رشيدةف

0716109141  

 

  

 ب
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 تصحيح لجنة المناقشة
 إن ىذا البحث العلمي لطالبة :

 يتا وحي رشيدة: ف االسم
 ٕٖٓٚٓٙٓٓٗٔ:  رقم القيد
" لدى التالميذ في الصف :  ادلوضوع كفاءة قراءة نصوص اللغة العربية بناء على درجة المجلد "ق ر اء ت ي 

 8102/8102الخامس بمدرسة والي سونجو اإلبتدائية جراكه سمارنج العام الدراسي 

 

الشروط  جامعة وايل سوذمو اإلسالمية احلكومية وتقبل كبعض ناقشتو جلنة ادلناقشة لكلية علوم الًتبية والتدريس
 يف تعليم اللغة العربية. سللحصول على درجة الليسان

 

 ٜٕٔٓيناير  ٕٗمسارنج، 
 الكاتبة     الرئيس

 

 

 تؤتي قرة العين، الماجستير   الدكتور أحمد إسماعيل، الماجستير

: قم التوظيفر   089410190884160110 :التوظيف رقم
ٜٕٜٜٖٕٔٚٔٓٔٙٔٚٓٓٓٔ 

 
 ادلمتحن الثاين    ادلمتحن األول

 

 

 د صالحين، الماجستيرالدكتور أحم   الليث عاشقين، الماجستير

رقم التوظيف:   ٕٖٜٜٜٕٜٜٓٓٔٓٔٗٚٓٙٔرقم التوظيف: 
ٜٕٜٜٕٖٔٙٓٓ٘ٗٔٓٔٓٓٔ 

 

 ادلشرف الثاين    ادلشرفة األوىل
 

 

 الدكتور أحمد إسماعيل، الماجستير   تؤتي قرة العين، الماجستير

 :التوظيف رقم  ٕٖٜٜٕٜٔٓٓٓٚٔٙٔٓٔٚٔ: قم التوظيفر 

089410190884160110 

 ج
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 المشرفة ةموافق

 صاحب ادلعال
 كلية علوم الًتبية والتدريسعميد  

 احلكومية مسارنج اإلسالمية سوذمو جامعة وايل
 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
 وبعد. حتّية طيبة

اجة نرسل نسخة ىذا البحث بعد ادلالحظة بالتصحيحات والتعديالت على حسب احل
 : العلمي للطالبة

 : فيتا وحي رشيدة االسم

 0716109141:  رقم الطالبة

"كفاءة قراءة نصوص اللغة العربية بناء على درجة المجلد :  ادلوضوع  "ق ر اء ت ي 

لدى التالميذ في الصف الخامس بمدرسة والي سونجو اإلبتدائية جراكه 
 8102/8102 سمارنج العام الدراسي

 ونرجو من جلنة ادلناقشة أن تناقش ىذا البحث العلمي بأسرع وقت دمكن وشكرا على
 اىتمامكم.

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو

 ٜٕٔٓيناير  ٖمسارانج، 

 ة األوىلادلشرف

 

  الدكتور احمد إسماعيل الماجستر

 089410190884160110 :التوظيف رقم

 د
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 المشرفة ةموافق

 صاحب ادلعال
 عميد كلية علوم الًتبية والتدريس

 مسارنج احلكومية اإلسالمية سوذمو جامعة وايل

 
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركات

 حتّية طيبة وبعد.
بعد ادلالحظة بالتصحيحات والتعديالت على حسب احلاجة نرسل نسخة ىذا البحث 

 : العلمي للطالبة

 : فيتا وحي رشيدة االسم

 0716109141:  البةرقم الط

"د كفاءة قراءة نصوص اللغة العربية بناء على درجة المجل:  ادلوضوع  "ق ر اء ت ي 

س بمدرسة والي سونجو اإلبتدائية جراكه الخام لدى التالميذ في الصف
 8102/8102سمارنج العام الدراسي 

ونرجو من جلنة ادلناقشة أن تناقش ىذا البحث العلمي بأسرع وقت دمكن وشكرا على 
 اىتمامكم.

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو

 ٜٕٔٓيناير  ٖمسارانج، 

 الثاين ادلشرف

 

  الدكتور احمد إسماعيل الماجستر

 089410190884160110 :التوظيف رقم

  

 ه
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 ملخص

لدى  "ِقَراَءِتْ"د كفاءة قراءة نصوص اللغة العربية بناء على درجة اجملل:  ادلوضوع
ايل سوذمو اإلبتدائية جراكو مسارنج العام اخلامس مبدرسة و  التالميذ يف الصف

 ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓالدراسي 

 : فيتا وحي رشيدة الباحثة
 ٕٖٓٚٓٙٓٓٗٔ:  رقم القيد

ىدف البحث ىو يكون أساسا يف ترقية كفاءة القراءة ومقارنا يف كفاءة قراءة 
اخلامس  صفيف ال نصوص اللغة العربية بناء على درجة اجمللد "قراءِت" لدى التالميذ

 . ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓرسة وايل سوذمو اإلبتدائّية جراكو مسارنج العام الدراسي مبد

يف مدرسة وايل  طريقة التحليل النوعي الوصفي ادليداين إستخدم ىذا البحث
ة ادلشاىدسوذمو اإلبتدائية جراكو مسارنج. البيانات اليت مت احلصول عليها من طريقة 

ليلها باستخدام جهج التحليل الوصفي. طريقة والتوثيق واالختبار. كل البيانات حتادلقابلة و 
ختفيض البيانات و تكشيف البيانات و التحليلية ادلستخدمة ىناك ثالث مراحل منها 

 ختطيط النتائج.
اخلامس مبدرسة وايل سوذمو  صفوكفاءة قراءة نصوص اللغة العربية للتالميذ يف ال

فكفاءة قراءة نصوصهم  8٘ٛٙم هىو من ناحية قيمة مستىي : اإلبتدائّية جراكو مسارنج 
من الدرجة إىل الدرجة  . جيد جدا ولو يكون بعض التالميذ نقيص وكفء اجليد يف القراءة

 .كفاءة قراءة نصوصهم جيد ولكن يكون بعض التالميذ نقيص وغَت الفصيح يف القراءة

 مفتاح الكلمة : كفاءة، قراءة، نصوص، قراءِت.

  

 و
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 كلمة الشكر والتقدير
 

على من يفكر وىو عليم بذات  الذي أنعم على من يشكر واستغٌت د هللاحلم
الصدور. والصالة والسالم على من أرسل بالنور سيدنا ومولنا حممد ذي القصور وعلى 

 يوم يدع الداع إىل شيئ نكر. ألو وأصحابو الذين يرجعون جتارة لن تبور
ة قراءة نصوص اللغة كفاء" .لقد انتهت الباحثة كتابة ىذا البحث حتت ادلوضوع

اخلامس مبدرسة وايل سوذمو  التالميذ يف الصف العربية بناء على درجة اجمللد "قراءِت" لدى
فهذا البحث مقّدم إلكمال ". ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓاإلبتدائية جراكو مسارنج العام الدراسي 

الشروط ادلقرورة للحصول على درجة الليسانس يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علم 
 ايل سوذمو اإلسالمية احلكومية مسارنج.ًتبية وتدريس جبامعة و ال

 لذا تريد الباحثة إلقاء الشكر والتقدير إىل:
جبامعة وايل فضيلة الدكتور راىرجو ادلاجستَت كعميد كلية علوم الًتبية والتدريس  .ٔ

 سوذمو اإلسالمية احلكومية مسارنج.

يس قسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم فضيلة الدكتور أمحد امساعيل ادلاجستَت كرئ .ٕ
 جبامعة وايل سوذمو اإلسالمية احلكومية مسارنج.الًتبية والتدريس  

بكلية علوم كسكرتَتة قسم تعليم اللغة العربية   ةقرة العُت ادلاجستَت  السيدة تؤِتفضيلة  .ٖ
 الًتبية والتدريس جبامعة وايل سوذمو اإلسالمية احلكومية مسارنج.

الدكتور أمحد امساعيل ادلاجستَت  والسيد  ةتؤِت قرة العُت ادلاجستَت  ةة السيدفضيل .ٗ
 كمشرفُت الذان كانا يرضيا وخملصان لوسعان الوقت والفكرة إلدتام ىذا البحث.

 جزامهت اهلل خَت اجلزاء.

مية جبامعة وايل سوذمو اإلسالاضرين يف كلية علوم الًتبية والتدريس واحمل مجيع ادلدرسُت .٘
 وم وادلعرفةوا الباحثة إىل سبيل العلاحلكومية مسارنج الذين قد عمل

 ز



. 

ومعلم اللغة العربية  سييت زينب ومعلم قراءة القرآن وكتابتو عبد اجلليلرئيس ادلدرسة  .ٙ
 جراكو مسارنجاإلبتدائية وايل سوذمو درسة ومجيع األساتيذ يف م سييت زينب

صغَت الذين منحوا الباحثة كل لك أخي جوتك ساتياين وكذ وأمي صادقُت أيب .ٚ
 العطف والتشجيع والدعاء باخلَت والنجاح

مجيع أصحايب يف كلية علوم الًتبية والتدريس جبامعة وايل سوذمو اإلسالمية احلكومية  .ٛ
الذين  ۰۲ٔٗاللغة العربية سنة لقسم تعليم  مسارنج، وخاصة اإلخوان واألخواة

 يساعدوين إلدتام ىذا البحث.
مجيع الطالبات يف معهد البنات احلكمة وخاصة غرفة الصاغر وصحابات األكالت  .ٜ

إحدى رمحنية نور وأين خليلة وساعدة وفيال خزنة األلز وليلة الصفى رزقيانا 
الالِت  سكينة وطاىرة حسنة وعلوية لنهتديصحابات الكوراوا فهي عالمة الكرامة و و 

 يساعدين إلدتام ىذا البحث.

حباء ألف مسلحة العفيفة، أعزة حبيبة، عطَتة الوردة، سييت أم نفيعة وأصدقاء األ .ٓٔ
 ادلسعدة الالِت يساعدين إلدتام ىذا البحث.

تسأل الباحثة اهلل سبحان اهلل وتعاىل أن جيزيهم خَت اجلزاء وأن يكون ىذا البحث 
 نافعا ومفيدا لنا وأىلنا وديننا يف الدارين آمُت يارب العادلُت.
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 اإلهداء

 

  ٍت وأنا أحبهما يف خَت بعون اهلل قُت وأمي جوتك ساتياين الذين حيبانصادإىل والدي
وربياين ودعواين ومل يزال يشجعاين حبسن االىتمام ومجيل الصرب حىت أدتم الدراسة يف 

 جامعة وايل سونطجو اإلسالمية احلكومية مسارنج

 ݞمسارا وݤتورجيا  وݤتورأن "احلكمة" إىل مجيع عائليت يف معهد البنات حلفظ الق 

 ٍت  يف كّل خطوِتناليزالون يدافعو  الذين إىل مجيع أصحايب 

  أخي الصغَت فائز ابن سينا وحبييب خامت مطهرإىل 

 أسأل اهلل أن يجزيهم بأحسن الجزاء. أمين
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 الشعار

 

ع ه ا لُِّف اهللُ ن  ف ًسا إ الَّ ُوس   ال  ُيك 

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya” 

(Q.S. Al-Baqoroh)
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: 

Syaamil Qur’an, 2009), hlm. 49 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ

ية عّلم من مستوى ادلدرسة اإلبتدائّية إىل يف إندونيسيا تدريس اللغة العرب
-9112منهج التعليم -219.يف قانون وزير الشؤون الدينية رقم اجلامعة اإلسالمّية.

ىي مادة  ادلادة الدراسية اللغة العربية اللغة العربية شرحت أن-تعليم الديين اإلسالمي
 اذليئة ادلتأّكدة فاءة، ومنوّ دراسية اليت تتوجو إىل الدفع، واإلرشاد، والتطوير، وبناء الك

كفاءة ادلتفتح ىي كفاءة لفهم تكّلم . اجملزي يف ادلتفتح و إىل اللغة العربية كما
كفاءة اجملزي ىي كفاءة استخدام اللغة كآلة . الشخص اآلخر وفهم الكتابة

 يةإىل اللغة العرب كفاءة تكّلم اللغة العربية واذليئة ادلتأّكدة.ادلواصالت شفويا وكتابيا

أي القرآن، واحلديث، وكتب اللغة العربية اليت  ىاّم يف مساعدة فهم شريعة اإلسالم
 تتعّلق باإلسالم للتالميذ.

لذلك، تستعّد ادلدرسة اللغة العربية إلذماز األىلية األساسية يف اللغة 
أربع مهارات منها مهارة االستماع، والكالم، والقراءة،  اليت تتكّون من العربية،
مهارة  ترّكز على (elementary)بة. مع ذلك، يف ادلستوى اإلبتدائية والكتا

 (intermediate)اللغة العربية. ويف ادلستوى الثانوية  االستماع والكالم كأساس

ترّكز على مهارة  (advanced) ى العاليةويف ادلستو . تعّلم ادلعّلم أربع مهارة متوازنا
 أن يبحثوا عن ادلراجع باللعة العربية.القراءة والكتابة، حّّت يستطع التالميذ 

التدريس. و أيضا، القراءة ىي  القراءة ىي وسيلة أوىل لتحصيل ىدف
.احتياج ولزوم لكّل التالميذ

لذلك، جيب عليهم أن يثّقفوا دمارسة القراءة لكّل  1
يف الكتاب يأّلفو ددلان موضوعو "مهارة القراءة"  التالميذ منذ ادلستوى اإلبتدائية.

                                                             
1
Dalman, Keterampilan Membaca, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2013), hlm. 5. 
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ىف الكتابة. فار  يشرح أن القراءة ىي نشاط أو عملية معرفية حتاول إلجياد ادلعلومات
أن القراءة قلب  يعين ”reading is the heart of education“( عّّب، 124891)

 كان الناس الذين يقرؤون مكثفة، فستقّدم تربيةىمالرتبية. يف ىذا احلال، إذا  

(، القراءة ىي عملية يفعلها و 9114وسيملكون رؤية واسعة. قال تارغان )
يستخدمها القارئ لنيل الرسالة اليت سيبلغها ادلؤلف من خالل وسيلة الكلمات/اللغة 

 .ادلكتوبة. و يف ىذا احلال، القراءة ىي سعي لتبحث عن ادلعىن ادلكتوب
2 

تصّوت احلروف أو الكلمات ولكن  القراءة ليست نشاطا سهال والبقدر
 .والفكر القراءة اليت تنطوي على خمتلف عمل العقل

كي يتحّصل قراءة جّيدا   3
جيب على ادلدّرس أن ديلك اإلسراتيجية و الطريقة  خصوصا يف قراءة النّص،

 ادلناسبة، والفّعال، وادلّؤثر.

وذمو اإلبتدائية جراكة مسارانج ىي مؤّسسة رمسّية وقعت يف ادلدرسة وايل س
وذمو اإلبتدائية جراكة وايل سسة ظّل ادلؤّسسة "اخلًنات". ىف الفصل اخلامس مبدر 
. كّل يوم ينّفد ساعة الدراسة 9xمسارانج، تدريس اللغة العربية ينفَّد كّل األسبوع 

ي اء  ر  تدريس قراءة وكتابة القرأن باستخدام الطريقة ق   ، و كّل التالميذة لديهم درجة ت 
 اجملّلد القراءت خمتلفة.

ي قد تطّورت الطريقة  و حّّت اآلن. فأّما مرتّبها فهو  1232منذ  ق ر اء ت 
دىالن سليم زركشي احلاج، يرّتب الطريقة ألنو يرى بعض العيوب يف الطريقة 
السابقة مثال يستطيع الطالب أن حيفظ فقط بدون فهم حكم القراءة اليت يقرأىا. 

 الصناعة ىف الطريقة قراءت ىي تعّلم قراءة القرآن بإدخال قاعدة علم التجويد فيها.

                                                             
2
 Dalman, Keterampilan Membaca,....., hlm. 6-7. 

3
 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode Dan Strategi Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2012) hlm. 99 
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أن  يقة ادلساعدة كي يستطيع التالميذطريقة قراءت ىي واحد من الطر وال
يقرؤوا نّص اللغة العربّية يف تدريس اللغة العربّية. ولكن، الصناعة يف قراءة نّص اللغة 
العربّية غًن سواء بقراءة القرآن. ال حتتاج قراءة نّص اللغة العربّية قاعدة علم التجويد 

 ف اذلجائّية، واحلركة فقط.اليت حتتاج أن تعرف احلرو 

ىف ادلدرسة كذلك، كّل التالميذ لديهم درجة اجملّلد قراءت ادلختلفة، ىذا 
 . ذلك احلال تعلموراءة نّص اللغة العربية للتالميذاحلال تؤثّر درجة الكفاءة على ق

ة مبدرسة وايل سوذمو اإلبتدائيّ  اليت نّفدت الباحثة بناء على دمارسة اخلّبة ادليدانّية
 .9112جراكة مسارانج مّدة شهرين من نصف الشهر يويل إىل الشهر سبتمبًن سنة 

كفاءة قراءة بناء على الشرح، فلذلك تنجذب الباحثة لتبحث عن ادلوضوع "
التالميذ في الصف نصوص اللغة العربية بناء على درجة المجّلد "قراءتي" لدى 

 العام الدراسي نجراإلبتدائّية جراكو سما ونجوبمدرسة والي س الخامس

1028/1022." 

 

 تحديد المسألة .ب

ليكون البحث ال خيرج عن ادلوضوع فينبغي للباحثة أن حتديد ادلسألة دما تلى 
درجة اجملّلد "قراءت" لدى كفاءة قراءة نصوص اللغة العربية بناء على 9 "كيف  

العام  نجراإلبتدائّية جراكو مسا يف الصف اخلامس مبدرسة وايل سوذمو التالميذ
 ".؟8102/8102 الدراسي

 

 أىداف البحث وفوائده .ج

لكشف كيف كفاءة مناسبا للمشكالت السابقة، ىدف ىذا البحث ىو 
يف الصف  درجة اجملّلد "قراءت" لدى التالميذبناء على قراءة نصوص اللغة العربية 
 .نجاإلبتدائّية جراكو مسار اخلامس مبدرسة وايل سوذمو
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اليت ستنال، فًنجو ىذا البحث أن يعطي بعض لبحث بناء على ىدف ا 
 فأّما فوائد البحث فمما تلى 9. الفوائد يف عامل التعليم

 نظرية .1

ىذا البحث أساسا يف ترقية كفاءة القراءة ومقارنا يف كفاءة قراءة نصوص يكون 
اللغة العربية بناء على درجة اجمللد "قراءت" لدى التالميذ يف الصف اخلامس 

 نجاإلبتدائّية جراكو مسار وايل سوذموسة مبدر 

 عملية .2

 للمدرسة . أ

أجل إصالح نشاط التعليم مبدرسة وايل ماّدة الرتجيح يف  يكون ىذا البحث
سوذمو اإلبتدائّية جراكو مسارنج، وإسهام لتعيٌن احلكمة يف جهد ترقية نتيجة 

 ةالتعّلم لدى طلبة خصوصو درس اللغة العربّية يف مهارة القراء

 للمدرس . ب

 ماّدة التقدير لرتقية برنامج نشاط التعليم ىف الفصل.يكون ىذا البحث 

 للتالميذ . ت

ة العربّية و ل الطلبة يف ترقية نتيجة التعّلم يف درس اللغيسهيعطي ىذا البحث ت
 تعريض الطلبة يف التعّلم ادلكتف

 آخر للباحث . ث

عن كفاءة نصوص اللغة العربيّة  وادلصادر ىذا البحت فوائد ليكون مادة ادلراجع
، خاصة لدى الباحثة اخر الذي يوجد البحث  بناء على درجة اجملّلد "قراءت"

 كما ذلك
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 للباحثة . ج

متكن الباحثة أن تكون لديها خّبة جديدة عن ىذا البحث، وزيادة ادلعرفة 
اجلديدة، ومعرفة أنواع البحوث، ومعرفة خصائص الطلبة عن مهارة القراءة 

 ولزيادة حمبتها ورغبتها يف ىذه اللغة العربّية.
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 الباب الثاني

 الهيكل النظري

 النصوص قراءة كفاءة . أ

 تعريف الكفاءة .1

1الكفاءة ىي استعداد، ومؤّىالت، وقّوة ىف الفعل.
 شرح سوىردي 

قرػلة تلصق شخصا ليفعل نشاطا  (abilities)الكفاءة  أن (3002::0)
2التعّلم، واخلربة.نتيجة فطري، و نيّا أو ذىنيا الذي يناذلا كبد

 

 تعريف القراءة .2

ت ليسشياء، األ ينطوي على كثَتة عصيب القراءة يف احلقيقة ىي شيء
والتفكَت، وعلم اللغة ، النشاط البصريفقط، ولكن تنطوي  تالوة الكتابة

ًتجم الرمز الكتايب تالقراءة ىي عملية ، كعملية بصرية. النفسي، وادلعريف
كعملية تفكَت، القراءة تشتمل على نشاط . كتوبةادلكلمات الف( إىل )احلر 

. الفهم اإلبداعي، و نقديةالقراءة الفهم احلريف، والتفسَت، والو تعرف الكلمة، 

 3 .باستخدام القاموس تعرف الكلمة من نشاط قراءة الكلماتميكن 

القراءة مسألة أعلية من بُت  نفالكتاب يأّلفو بشر مصطفى يشرح أ
على التفوق يف أي مسألة من ادلواد  التلميذ قادر كونلن ي البنود ادلوضوع.

، القراءة ىي أن ميلك مهارات القراءة اجليدة. لذلك نالتعليمية ما مل يك

                                                             
1
 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2005), hlm. 707 
2
 Soehardi, Esensi Perilaku Organisasional, (Yogyakarta: Fakultas 

Ekonomi Sarjanawiyata Tamansiswa, 2003), hlm. 20 
3
 Farida Rahim, Pengajaran Membaca Di Sekolah Dasar, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2008), hlm. 2 
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اللغة غَت  دف من تعلم اللغة ، وخاصة لتلميذالوسيلة األساسية لتحقيق اذل
.العربية ةخارج الدول ويعيش ناطق العربية

2
 

ادلهمة ألهنا اليتلفظ التلميذ حروفا لذلك، القراءة ىي إحدى ادلهارات 
 فقط ولكن مياىر التلميذ لينطوي كل الناحية.

 

 تعريف النصوص .3

النصوص مجع من النص. النص ىو سلطوط أصلي من ادلؤلف؛ اقتباس 
5؛ ماّدة الكتابة دلرجع التعّلم.(الكتاب اآلخر)من ادلرجع اآلخر 

 النص لغةً  

.رفعك الشيء
6

واصطالحاً: ما ال ػلتمل ااّل معًٌت واحدًا وقيل ما ال ػلتمل  
التأويل، وقيل ىو ما زاد وضوحاً على الظاىر دلعٌت يف ادلتكلم وىو سوق الكالم 

.ادلعٌت ألجل 
7

 

 

 أهداف القراءة .4

للقراءة أىداف عديدة تؤثر على طريقة القراءة ذاهتا. فقراءة كتاب 
قراءة كتاب إضايف غَت مقرر؛ وكلتا  للجلوس الختبار يف مادتو زبتلف عن

القراءتُت زبتلفان عن قراءة قصة للتسلية أو قراءة جريدة يومية. ومن ادلمكن ىنا 
 سرد بعض أىداف القراءة.

 

                                                             
4
 Bisri Mustofa, dan Abdul Hamid, Metodologi dan Strategi 

Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Uin- Maliki pers, 2012), Hlm. 99 
5
 Abdul Chaer, Kamus Populer Praktis, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 

2010), hlm. 50 

 97ص7جلسان العرب. أبو الفضل مجال الدين ابن منظور االفريقي.  6

 237ص التعريقات.اجلرجاين: ابو احلسن اجلرجاين.  7
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 االستزادة من ادلعلومات  )أ
قد يقرأ الطالب كتابا ذا اتصال بالكتاب ادلقرر، ولكنو ليس كتابا مقررا. 

االستزادة والتوسع يف ادلعلومات. ويف ىذه  وتكون مثل ىذه القراءة هبدف
احلالة، يكتفي الطالب بقراءة الكتاب أو الفصل مرة واحدة قراءة متأنية 

 مصحوية أو متبوعة بتدوين ادلالحظات عن األفكار الرئيسية.
 البحث  )ب

قد يقرأ الطالب كتابا كجزء من العشرات أو ادلئات من الكتب حبثا عن 
وع البحث الذي ىو بصدده. ويف ىذه احلالة، ال بد أن ادلعلومات تتصل دبوض

تكون القراءة انتقائية، أي يقرأ الطالب الصفحات ادلتصلة دبوضوع حبثو فقط مع 
 تدوين ادلالحظات الالزمة.

 التلخيص  )ج
قد يقرأ الطالب كتابا أو جزءا من كتاب هبدف التلخيص. وىنا ال بد من 

ارات لفرز األفكار الرئيسية. وإذا كان الكتاب  قراءة أوىل، مث قراءة ثانية مع إش
كبَتا أو كان الوقت ضيقا، فال بد من القراءة االنتقائية الذكية اليت توفر الوقت 

 8دون ادلساس باستخالص األفكار اذلامة.
 التسلية  )د

قد يقرأ الطالب هبدف التسلية، وتقع يف ىذا الباب قراءة القصص وقراءة 
مثل ىذا النوع من القراءات ال توجد قيود على القارئ، الصحف واجلرائد. ويف 

 فما عليو إالّ أن يقرأ كيفما يشاء وحينما يشاء.
 االستعداد الختبار  )ه

                                                             
دار الفالح للنشر والتوزيع، ، )األردن : ادلهارات الدراسيّةالدكتور زلمد علي اخلويل،  8

 66(، ص. 2٢٢٢
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كثَتا ما يقرأ الطالب استعدادا الختبار عاجل أو آجل. والقراءة ىنا تكون 
وذلذا  قراءة كتاب مقرر يف ادلادة. ومثل ىذه القراءة ىي أكثر القراءات جّديّة،

  9فال بد من تناوذلا بالتفصيل ال حقا.
، التلخيص، و البحث، ولذلك، أىداف القراءة ىي االستزادة من ادلعلومات

 االستعداد الختبار.ة، و التسليو 
 

 أنواع مهارة القراءة .5
 تنقسم القراءة العامة إىل عدة أنواع إلعتبارات سلتلفة منها :

 .األداءأوال : أنواع القراءة من حيث طبيعة 
 .ثانيا : أنواع القراءة من حيث األغراض

 10ثالثا : أنواع القراءة من حيث التهيئ الذىٌت للقارئ.
 أ( نوع من حيث طبيعة األداء

تنقسم القراءة من حيث طبيعة األداء إىل نوعُت، علا : قراءة صامتة وقراءة 
 جهرية.

 القراءة الصامتة (1
النطق باأللفاظ فهي  دونالقراءة الصامتة ىي قراءة دبجرد النظر 

ويف الكتاب األخر  11قراءة خالية من اذلمس وربريك الشفة واللسان.
بالقراءة الصامتة ىي عملية فكرية الدخل للصوت فيها ألهنا حال 

                                                             
9
 6٦-66،..... ص. ادلهارات الدراسيّةالدكتور زلمد علي اخلويل،   

 17، )القاىرة : دار ادلعارف(، ص. ادلوجو الفٌت دلدرسة اللغة العربيّةعبد العليم إبراىيم،  :1

)دار الكتب الوطنية، ، طرق تعليم اللغة العربيةجاسم زلمد اجلسون وحسن جعفر اخلليفة،  11
 81(، ص. 1996بنغازي 
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للرموز ادلكتوبة وفهم دلعانيها بسهولة ودقة. فهي قراءة ربدث بانتقال 
س أو ربريك العُت فوق الكلمات وإدراك مدلوالهتا دون صوت أو عل

 12لسان أو شفة.
ومن اجلدير بالذكر أن القراءة الصامتة تستند إىل أسس نفسو 
غذ ذبنب من لديهم عيوب نطقية اإلخراج وأسس اجتماعّية إذا 
يستوجب الذوق السليم احًتام شعور االخرين وعدم ازعاجهم، مث 

 أسس فزيو لوجبة دلا فيها من إراحة ألعضاء النطق.
 :اءة الصامتة إىل ثالثة أنواع. وىي قسم تارغان القر 

 (Extensive Reading)القراءة ادلوسعة (   أ)
فتهدف إىل تدعيم ادلهارات القرائّية اليت تعّلمها ادلدارس 
يف الفصل، وتزويده بالقدرة عاى القراءة احلرة. ويدور النشاط 
يف ىذا النوع خارج الفصل معتمدا على الطالب. إاّل أنو قد 

الستشارة ادلعّلم يف بعض اجلوانب. ويدرو مواد ىذا النوع يلجأ 
من القراءة حول موضوعات بسيطة، وقصص قصَتة ذات صلة 

 13باىتمامات الطالب.
 (Intensive Reading) القراءة ادلكثفة  (ب)

القراءة اليت ذبري داخل الفصل وهتدف إىل تنمية 
مهارات القراءة عند دارسُت وزيادة حصيلتهم اللغويّة 

                                                             
، )الناشر : طرق تدريس اللغة العربية من منظور تربوي حديثحسُت راضي عبد الرمحن،  10

 50(، ص. 2000مكتبة اخلبيت الثقافية، 

، )مصر : جامعة مناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسيرشدي أمحد طعيمة،  13
 181(، ص. 1989ادلنصورة، 
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بتعليمهم ادلفردات والًتاكيب اجلديدة. وزبتار ذلذا ادلواد على 
مستوى من الصعوبة يدرب الدارس على اكتساب مهارات 
التعرف والفهم والتفاعل. ويدور النشاط يف ىذا النوع من 

 14لقراءة ربت عشراف ادلعّلم ويف الفصل الدراس.ا
 القراءة الجهرية (2

القراءة اجلهرية ىي عكس قراءة صامتة ألهنا بتحريك احلفجرة 
واللسان والشفتُت إلخراج األصوات، وتعريفها ىي اليت تنطق القارئ 
خاللو بادلعروف بصوت مسموع مع سراعة ضبط ادلقروء وفهو 

تنطلبو القراءة الصامتة، ىي تعرف  قراءة تشتمل على ما 15معناه.
بصرى للرموز ادلتابية، وإدراك عقلي دلدلوالهتا ومعانيها، وتزبد عليها 
التعبَت الشفوي عن ىذه ادلدلوالت وادلعاىن، بنطق الكلمات 
واجلهريها، وبذلك كانت القراءة اجلهرية أصعب من القراءة 

 16الصامتة.
ىام يف أي برنامج لتعليم مهارات اللغة.  للقراءة اجلهرية موقع

وتستمد القراءة اجلهرية ىذه األعلية موقعها يف حياة اإلنسان ونشاطتو 
يف اجملتمع. والقراءة اجلهرية وظائف تذكر منها : تشخيص الصعوبات 

                                                             
كذكرة الدورات زلمد فراح عبد احلافظ و عبد العزيز ادلنيع و عبد الرمحن موسى بكر،  12

 74، ص. الًتبوية القصَتة

دراسات ربليلية ومواقف تطبيقية يف تعليم اللغة العربية والدين حسن سليمان قورة،  15
 129(، ص. 1981، )القاىرة : دار ادلعارف، اإلسالمي

 69، .....، ص. جو الفٌت دلدرسة اللغة العربيّةادلو عبد العليم إبراىيم،  16
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اليت يوجهها الدارس يف تعريف الكلمات، اكتشاف مشطالتو يف 
 17النطق.

امتة ىي إدراك القارئ دلدلوالهتا تلخص الباحثة أن القراءة الص
حبيث لو سألتو يف معٌت ما قرأه ألجابك، ويظهر فيها انتقال العُت 
فوق الكلمات. وأن القراءة اجلهرية ىي عملية اليت تتم فيها ترمجة 
الرموز الكتابة وغَتىا إىل الأللفاظ ادلنطوقة واألصوات مسموعة 

 متباينة الداللة حسب ما ربمل من معٌت.
 من حيث األغراضنوع ب( 

 تنقسم القراءة من حيث األغراض إىل ستة أنواع، فهي كما تلي :
النقدية التحليلية ىي القراءة ادلتأنية اليت يتولد لدى ادلرء من  القراءة(  أ)

شلارستها نظرة نقدية نافذة يستطيع من خالذلا احلكم على األشياء 
قصة أدبية أو قصيدة  من خالل ادلوازنة والربط واالستنتاج. مثل نقد

 18شعرية.
القراءة السريعة العاجلة وىي القراءة اليت يقصد منها القارئ البحث ( ب)

عن شيء بشكل عاجل، وىم الباحثُت كقراءة فهارس الكتب، 
 وقوائم االمساء. وتفيد يف البحث عن ادلصطلحات واستعراض ادلاّدة

للتدريب من ادلعاجم و  ومراجعتها، والكشف عن معاين ادلفردات
عليها يكلف ادلعّلم تالميذه بالبحث عن ادلوضوع ادلطلوب من خالل 

 الفهرس أو البحث عن الكلمة.

                                                             
 183، .....، ص. مناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسيرشدي أمحد طعيمة،  17
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)ج(  قراءة لتكوين فكرة عامة عن موضوع متسع وىي أكثر دقة من 
القراءة السريعة. وتستعمل يف مثل قراءة التقارير، واستيعاب احلقائق، 

، وكتابة ادلالحظات. وتفيد يف االستذكار، واستخالص األفكار
وللتدريب عليها : يكلف ادلعّلم تالميذه بتلخيص ما يقرؤون يف 

 ادلكتبة ادلدرسية أو الفصيلة.
)د( القراءة التحصيلية ىي يقصد هبا الفهم وإلدلام، ويشًتط يف ىذه القراءة 
الًتيث والتأين لفهم ما يقرأ إمجاال وتفصيال. وتستعمل يف استذكار 

دلعلومات واحلقائق يف االذىان، واستخالص االفكار الدروس لتثبيت ا
من ادلقروء، وعقد موازنة بُت ادلعلومات ادلتشاهبة وادلختلفة، والكتابة 

 ادلالحظات.
)ه( قراءة جلمع ادلعلومات وفيها يرجع القارئ إىل عدة مصادر، وغلمع 
منها ما ػلتاج إليو من معلومات خاّصة، مثل قراءة الدراس الذي يعد 

لة أو حبثا ويتطلوب ىذا النوع من القراءة مهارة يف التصفح رسا
 السريع والقدرة على التلخيص والتحليل.

)و( قراءة للمتعة األدبية يف أوقات الفراغ ىي قراءة خالية من التعمق 
والتفكَت و قد تكون متقطعة تتخللها فًتات، كالقراءة األداب 

 19ا الصحف واجملاالت.والفكاىات والطرائف، و قد يقرأ ادلرء خالذل
تلخص الباحثة أن القراءة من حيث األغراض ىي القراءة النقدية 

قراءة لتكوين فكرة عامة عن ، والالسريعة العاجلةالقراءة، و ، و التحليلية
قراءة ، والقراءة جلمع ادلعلومات، والالقراءة التحصيلية، و موضوع متسع

 للمتعة األدبية يف أوقات الفراغ
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 حيث التهيئ الذهنى للقارئج( نوع من 
 تنقسم القراءة من التهيئ الذىٍت إىل نوعُت، و علا :

 )أ(  القراءة للدرس
قراءة الدرس تستخدهنا قطاعات كبَتة يف اجملتمع خاّصة 
الطالب وادلثقفون وذووا ادلطالب ادلختلفة. فالطالب يقرؤون 
للدرس والتحصيل للمعرفة وادلعلومات. وبعض الناس يقرؤون 

ذكرات والتقرير دلعرفة ما فيها واالستفادة بو. والبعض األخر ادل
 يقرؤون اخلرائط واالفتات وضلو ذلك.

 )ب( القراءة لالستمتاع
أما القراءة لالستمتاع، فهي ذلك النوع من القراءة ادلرتبط 
بقضاء وقت الفراغ. و قد أصبح ىذا النوع من القراءة ذا أعلية 

تزايد وقت الفراغ الناتج عن إحالل خاّصة يف الوقت احلاضر نظر ل
 20اآللة زلل اإلنسان يف شيء أنواع األعمال.

 
 طرق القراءة .6

ميكن تصنيف مجيع الطرق اليت استخدمت يف تعليم القراءة للمبتدئُت إىل 
 طريقتُت اساسيتُت :
 أ( الطريقة الًتكيبية

وىي تبدأ بتعليم اجلزئيات، كالبدء بتعليم احلروف األجبدية بأمسائها، أو 
بأصواهتا، مت تنتقل بعد ذلك إىل تعليم ادلقاطع والكلمات واجلمل اليت تتألف 

                                                             
(، ص. 1984، )بَتوت : مكتبة الفالح، تدريس فنون اللغة العربيةالدكتور أمحد مدكور،  :0
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منها. أي أن ىذه الطريقة تبدأ من أصغر وحدات شلكنة وتنتقل إىل الوحدات 
إن ىذه الطريقة ال تركز يف االكرب. ودلا كانت اجلزئيات ال معٌت ذلا بذاهتا ف

 21البدء على ادلعٌت.
 ىناك طريقتان تندرجان ربت ما يسمى بالطريقة الًتكيبية، علا :

 الطريقة األجبدية (1
ويطلق على ىذه الطريقة أحيانا "الطريقة اذلجائية"، وىي تقوم 

 –باء  –على تعليم الطفل احلروف اذلجائية بأمسائها بالًتتيب )ألف 
ياء( قراءة وكتابة. وشلا يساعد األطفال على حفظ تاء . . . إىل 

–حطي –ىوز  –احلروف ضم رلموعات منها إىل بعضها مثل : أجبد 
 قرشت، إىل اخر ذلك.–كلمن 

وكان ادلعلم يعلم األطفال طريقة نطق ىذه احلروف مفتوحة 
ومكسورة ومضمومة، فيعلمهم مثال األلف مع الفتحة، مث مع الكسرة، 

يعلمهم الشدة، والسكون، وحروف ادلد، والتنوين،  مث مع الضمة، مث
 وإىل اخر ذلك.

 الطريقة الصوتية (2
تبدأ ىذه الطريقة بتعليم الطفل أصوات احلروف بدال من أمسائها 

ع، مث ينطق -ر-حبيث ينطق حبروف الكلمة أوال على إفراد مثل : ز
بالكلمة موصولة احلروف دفعة واحدة، وىو يتدرج يف ذلك، فبعد أن 

درب الطفل على أصوات احلروف اذلجائية وغليد نطقها منضوبة يت
فتحا وضما وكسرا، يبدأ ادلعلم يف تدربب الطفل على مجع صوتُت يف 
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مقطع واحد. وىكذا حىت ينتهي إىل تأليف الكلمات من األصوات، مث 
 22تأليف اجلمل من الكلمات.

 وىذه الطريقة تتفق مع طريقة األجبدية يف األساس وىو البدء
باجلزء، وزبالفها يف أن طريقة األجبدية تعٌت بتعليم أمساء احلروف، أما 
الطريقة الصوتية فًتى أن نعليم أمساء احلروف يعوق الطفل يف عملية 

 تركيب الكلمة والنطق هبا.
 ب( الطريقة التحليلية

وىي تبدأ بتعليم وحدات ميكن ذبزئتها إىل أجزاء أو عناصر أصغر، فإذا 
بالكلمة فإنو ميكن ردىا إىل حروف أصوات. وعلى ىذىا بدأت الطريقة 

 ميكن وضععها موضع التحليل.
 وىذه الطريقة تشمل على عدة طرق منها :

 طريقة الكلمة (1
وتبدأ بتعليم الكلمات قبل احلروف، أي أهنا على عكس الطريقة 
الًتكيبية. وطريقة الكلمة يف أساسها طريقة. وىي تلتزم عادة أن نعرض 

أوال عددا من الكلمات، وأن طلتار ىذه الكلمات حبيث  على الطفل
 –ميكن أن تركب بسهولة لتصبح مجال وقصصا صغَتة مثل : يتعلم 

دخل ادلدرسة. وبعد فًتة يكون منها مجلة قصَتة  –عادل  –التلميذ 
مثل : عادل دخل ادلدرسة. ولو وضحنا الكلمات بالصور ادلناسبة 

ستطاع أن يستمتع خبربة قراءة القصص لتعلم التلميذ الكلمات بسرعة وا
 السهلة منذ البداية.
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وطريقة الكلمة من أسرع طرق تعليم ادلفردات األساسية للقراءة 
وىي طريقة مباشرة إذا قورنت بالطرق اآلخرى يف تعليم التلميذ عملية 

 القراءة.
 طريقة اجلملة (2

اذلدف من ىذه الطريقة ليس تعليم التلميذ وحدة يستطيع أن يلم 
هبا بعينية، بل وحدة قائمة على فكرة. وادلبدأ الذي نالحظو يف تدريس 
القراءة ىنا ىو أن األشياء تالحظ ككليات، وأن اللغة زبضع ذلذا 
ادلبتدأ. ومن ادلسلم بو أن مادة العقل ىي األفكار يف عالقاهتا الكاملة. 
وأن الفكرة ىي وحدهتا ولذلك ينبغي أن نسلم بأن اجلملة ىي وحدة 

تعبَت. وادلبتدأ الثاين ىو أن أجزاء الشيء ال يتضح معناىا إال بانتمائها ال
 إىل الكل.

وعلى ىذا فإن الكلمات ال يتضح معناىا إال بانتمائها إىل 
 23الكل، وال يتحدد معناىا ربديدا كامال إال إذا انتظمت يف مجلة.

 
 أسباب التخلف في القراءة .7

 ومتنوعة، منها :أسباب التخلف يف القراءة كثَتة 
 األسباب اجلسمية . أ

األطفال الذين يشكون علة جسمية ال يتعلمون بسهولة، كما يتعلم 
األصحاء. فهم يتغيبون عن ادلدرسة ويفقدون لذلك تعرف بعض ادلفردات 
اللغوية اليت ػلتاج تعرفها إىل التدريب على استخدامها يف سياقات مألوفة 

األحيان تبدو الكلمات اجلديدة يف وتكرارىا عددا من ادلرات. ويف بعض 
                                                             

 130-131،....، ص. تدريس فنون اللغة العربيةأمحد مدكور،  03
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سياق كلمات فات للطفل أن يدركها، وبذا تكون ادلادة اجلديدة مضاعفة 
الصعوبة على تلميذ ادلرحلة اإلبتدائية. ومن األسباب اجلسمية منها : 

 ضعف الصحة العامة، وعيوب الغدد، والسمع، والبصر.
 عوامل االستعداد . ب

ئيسي لتالميذ الصف األول، وبداية تعليم تعليم القراءة عادة ىو ادلنشط الر 
القراءة ترتبط غالبا بالعمر العقلي كمحك للداللة على القدرة على تعلم 
القراءة، غَت أن ىذا احملك وحده ال يصلح للتنبؤ بالقدرة على القراءة؛ ألن 
القراء القادرين ميتلكون بداية ناجحة يف أول اتصاذلم بالقراءة، وىي ما 

االستعداد للقراءة. ومن أعلها : تصور العالقات، ومتابعة تسمى بعوامل 
تعاقب األفكار، وتنظيم ادلادة، وقوة الذاكرة. وردبا كانت ىذه العوامل من 

 24جوانب الذكاء العام.
 الذكاء . ت

األطفال األذكياء يقرؤون بسهولة عن األطفال األقل ذكاء. غَت أن مجيع 
راءة، وكذلك يفشل األقل ذكاء األطفال األذكياء ال غلنحون يف تعلم الق

يف تعليمها. وادلدرس الذي يريد احلصول على إجابة قاطعة عن درجة 
الذكاء اليت تسمح لو بتعليم القراءة _ ال يستطيع أن غلد مثل ىذه 
اإلجابة؛ ذلك أن عوامل كثَتة باإلضافة إىل الذكاء ميكن ان توثر يف صلاح 

ػلصلون دائما على درجات ثابتة يف الطفل يف القراءة، كما أن األطفال ال 
 االختبار نفسو.
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 اللغة . ث
ىناك رلموعة من االتبارات غلب أن تتحقق يف اللغة اليت يستخدمها كتاب 
القراءة، وإال ساعدت اللغة يف تعويق الطفل يف القراءة واعتبار سلتلفا : منها 

ة أن تكون الصفحة ادلطبوعة _ وخباصة يف بداية القراءة _ سبثيال للغ
 السفهية اليت ميارسها الطفل.

 اخلربة السابقة . ج
فاألطفال احملرومون والذين مل يتمتعوا خبربات سعيدة يف طفولتهم كثَتا ما 
غلدون أن ما يقرؤؤنو ال يعٌت شيئا. وىؤالء األطفال ذوو اخلربات البائسة 
غالبا ما يعانون يف تعلم القراءة من مشكالت انفعالية واجتماعية؛ ولذلك 

أعلية االستعداد للقراءة وتنميتو لدى مثل ىؤالء األطفال حيث تعد  تبدو
برامج مفيدة دلا قبل مناشط القراءة لألطفال، حيث يتم إعداد مقًتحات 
إلغلاد خلفية للقراءة تنمى اللغة واخلربات السابقة وتساعد يف احلصول على 

 25تكيف انفعايل واجتماعي.
 

 النظرية في مهارة القراءة .8
 وجهان ىام يف القراءة وىو : Broughteenقال 

اليت تعترب يف ادىن النظام ( Mechanical Skill)( ادلهارة ادليكانيكي 1)
(Lower Order): ىذا الوجو وىو . 

 )أ(   تعريف احلروف
)ب( تعريف عناصر اللغة )الصوت، والكلمة والعبارة، والبند واجلملة 

 وغَت ذلك(
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11 

إمالء الصوت )القدرة على تعبَت ادلواد )ج(  تعريف مراسالت ظلط 
 ادلكتوبة(

 26)د(   سرعة قراءة ادلعيار البطيئة.
اليت تعترب يف أعلى النظام  (Comprehesion Skill)( ادلهارة الفهمية 2)

(Higher Order). : ىذا الوجو ىو 
 )أ(   فهم التعريف البسيط )ادلعجمي والنحوي والصريف(

 
ادلعٌت )ىدف ادلؤلف وعالقة أو ظروف الثقافية )ب( فهم األعلّّية أو 
 وتفاعل القارئ(

 )ج(  تقوًن التقييم )احملتوّي والشكل(
 27)د(   سرعة القراءة ادلرونة اليت مناسبة للحالة.

( القراءة ىي مهارة مرّكبة ومعّقدة اليت 11:  1979قال تارغان )
ومهارة القراءة تشتمل على سلسلة ادلهارات األصغرة. وبعبارة أخرى، 

 تشتمل على ثالثة عناصر وىي :
 ( تعريف على احلرف وعالمة الًتقيم1)
 ( ارتباط بُت احلرف وعالمة الًتقيم بالعناصر اللغوي الرمسي2)
 ( ارتباط بينهما و ادلعٌت3)

 مهارات القراءة فيما يلي : (Smith)حدد البعض مثل مسيت 
 ( القدرة على ربط ادلعٌت باللفظ1)

                                                             
26

 Ica Cahyani, Pembelajaran Bahasa Indonesia, (Jakarta: Direktorat 

Pendidikan Islam Depag RI, 2009), hlm. 127-128 
27

 Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Keterampilan Berbahasa, 

(Bandung : Angkasa Bandung 2008), hlm. 11-12 
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 القدرة على فهم الكلمات من السياق، واختيار ادلعٌت ادلناسب لو( 2)
 ( القدرة على وعى الوحدة الفكرية3)
 ( القدرة على فهم الزيادة يف العبارة، والنقص فيها4)
 ( القدرة على فهم اجلملة، والفقرة واإلختيار الصحيح5)
ذلا، وتصوير ( القدرة على اختيار فهم األفكار الرئيسة، والتتبع ادلباشر 6)

 اإلستنتاع
 ( القدرة على السيطرة على ادلعاين الكلمة7)
 ( القدرة على فهم تنظيم الكتابة8)
( القدرة على تقوًن ما يقراء لتمييز اإلستنتاجات ادلكتوبة، وإلثبات 9)

 حقيقة األسلوب وكيفية ىدف الكاتب
 ( القدرة على استفاء األفكار10)
وجعلها متممة إلحدى احلَتات  ( القدرة على تطبيق األفكار11)

 28ادلاضية.
 تقويم المهارة .9

يتطلب تلميذا  تقوًنىو  (performance assessment)تقوًن التحقيق 
للتظاىر وتطبيق معرفتو ألنواع سلتلفة السياق وفقا بادلعايَت ادلطلوب. تقوًن 
التحقيق، ميكن أن يكون تركيزا على العملية أو ادلنتجة. يسمى تقوًن التحقيق 
الذي يركز على ادلنتج بتقوًن ادلنتجة، مثل ادللصق، والشعر، واحلرفة. ويسمى 

                                                             
، اجلز األول، )مصر : مطبة الدينيةطرق تدريس اللغة العربية والًتبية إبراىيم زلمد عطا،  08

 156، ص. (1996النهضة ادلصرية، 
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ى العملية بتقوًن ادلمارسة، مثل قراءة الشعر، تقوًن التحقيق الذي يركز عل
 29والغناء، واحلوار.

يف كتاب مقرر التقوًن للمدرسة اإلبتدائية يشرح أن تقوًن ادلهارة 
 باستخدام تقنية ادلمارسة وادلنتج وادلشروع. 

 ادلمارسة . أ
تقوًن ادلهارة باستخدام تقنية ادلمارسة تفضل تقوًن العملية اليت تفعل 

. ىذا التقوًن مناسب الستخدام التلميذ يف عمل الشيء دبالحظة نشاط
 تقوًن إصلاز الكفاءة اليت تتطلب التلميذ يف أداء الواجب ادلعُت. 

 ادلنتج . ب
يتضمن تقوًن ادلنتج تقوًن كفاءة التلميذ على إنتاج ادلنتجات، والتكنولوجية، 

 والفن.
 100إىل  0قيمة ادلهارة ذبهز كميا باستخدام العدد الصحيح على مقياس من 

لوصف يف شكل اجلملة اإلغلابية تتعلق بتحقيق  اووصف إجراء كفاءة التلميذ. 
كفاءة التلميذ يف كل زلتوى الدرس الذي يشَت إىل كل الكفاءة األساسية يف 

ربسب أو القيمة األمثلة. و ادلتساويا  ادلهارةتستخدم نتيجة تقوًن  .زلتوى الدرس
قيمة مجيع الكفاءة األساسية. تنطبق القيمة النهائية يف تقوًن ادلهاراة من مستوي 

القيمة األمثلة إذا فعل التقوًن على الكفاءة األساسية يف ادلادة وتقنية التقوًن 
 معيار الكمال األقل يف درس اللغة العربيةادلساوية وفعل التقوًن أكثر من مرة. و 

                                                             
29

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal 

Pendidikan Dasar dan Menengah, Panduan Penilaian Untuk Sekolah Dasar 

(SD), hlm. 15 
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. دليل التقوًن : القيمة النهائية = 65ىو 
مقدار قيمة الكسب 
 =  x 100 مقدار القيمة أقصى

  
 x 

100 .....= 

 ي  ت  اء  ر  الطريقة ق   . ب
 ي  ت  اء  ر  تعريف الطريقة ق   .1

. ”methodos“من الناحية الغويّة، الطريقة أصلها من اللغة الينانّية، ىي 
يعٍت مّر _ ميّر أو جاوز _  ”metha“ىذه الكلمة تكون من الكلمتُت، ىي 

يعٍت طريق أو منهج. و من الناحية االصطالحّية، الطريقة  ”hodos“غلاوز، و 
ىي منهج يؤّدىو شخص كي يصل أغراض معيّنة، سواء يف البيئة أو يف التجارة 

 30أو يف اتصال العلوم وغَتىا.
يت قراءيت أصلها من اللغة العربّية شلا يعٍت قراءة + ي تسمى ىذه قراء

)تالوة القرآن( جيدة وصحيحة حبسب علم التجويد. الطريقة قراءيت ىي طريقة 
قراءة القرآن اليت تدّخل مباشرة و سبارس قراءة بالًتتيل على حسب قواعد علم 
التجويد. الطريقة قراءيت ىي طريقة قراءة القرآن يف إندونيسيا، اليت تفّك من 

ىذه الطريقة يؤّلفها الشيخ احلاج  ،1963التأثَت العريب. أّوال مرّة يف عام 
( من مسارانج، جاوا الوسطى. الطريقة اليت 2001دحالن سليم زركشي )م. 

، سبكن أن تعّلم األطفال القرآن بسريع و يسَت. يف 1970تنتشر منذ أّول سنة 
يشعر بأن طريقة قراءة القرآن القائمة ليست  يبدأ أن يعّلم القرآن،  1963عام 

البغدادية من يغداد عَتاق، اليت تعترب الطريقة األقدم، إعتمدت الطريقة كافية. 
احلفظ دائما، والتعًتف كيفية القراءة بالًتتيل )صريح و سديد(. يف األّول 

 1986يويل  1( كتاب قراءيت تتكون من عشرة رلّلدا، مّث  يف التاريخ 1963)
                                                             

30
 Ismail SM, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis 

P.A.I.K.E.M, (Semarang, RaSAIL Media Group, 2011), hlm. 7-8 
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كثرة ستة ينشر الشيخ احلاج دحالن سليم زركشي كتاب درس قراءة القرآن ب
 31ست سنوات. –رلّلدين لروضة تربية القرآن لدى األطفال بعمر أربع 

قد انتهى تأليفها فيوصي الشيخ احلاج دحالن سليم زركشي كي ال يهمل 
الناس أن يعّلم الطريقة قراءيت، ولكن مجيع الناس غلوز أن يتعلموا الطريقة 

 ي :قراءيت. غلب على مدرس قراءيت أن يفعل العملية، كما يل
 نية اإلخالص والصرب(1

غلب على ادلدرس أن يكون إخالصا يف القلب دائما وملء القلب يف 
تعليم القرآن ألنو مسؤولية للمسلم كي يتحصل على الدرجة احلسنة يف 

خَتكم من تعلم القرآن و اهلل. قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم : 
 علمو. )متفق عليو(

قيام صالة الفرض ترتيبا ليس ادلدرس  يقوم صالة التهجد نشاطا، جبانب(2
مينح الًتبية اجلسمانية فقط، ولكن ميلك غَتة للتعليم، والًتبية، وادلشرف، 

 والدعاء.
 يقرأ القرآن نشاطا(3

يكون ىذا احلال أن يساعد ادلدرس ألطلق، وأفصح، وأثبت يف فهم 
 الطريقة قراءيت.

 
 ي  ت  اء  ر  أهداف الطريقة ق   .2

 ءيت فمنها :فأما أىداف الطريقة قرا
ػلفظ ويرّّب حرمة وطهارة القرآن )من ناحية قراءة ترتيل موافقا بقواعد  (1

 التجويد(
                                                             

31
 Nur Asiyah, Metode Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an, 

(Semarang : FITK UIN Walisongo, 2015),  hlm. 69-74 
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 يبلغ علم قراءة القرآن الصحيح ويستخدم الطريقة الصحيحة (2
 يرتفع مدرس القرآن كي ػلتذر يف تعليم القرآن (3
 يرتفع جودة الًتبية وتعليم القرآن (4

)ال تدّل( و  DAKTUNادلبدأ يف تعليم الطريقة قراءيت للمدرس ىو 
TIWASGAS  دقة، وربذر، وصريح(، وادلبتدأ فيو للتلميذ ىو(CBSA+M 

)فصيح، سريع، دقيق،   LCTB)طريقة التعّلم للتلميذ مشتغل ومستقل(،
 32صحيح(.
 

 ي  ت  اء  ر  نظام تدريس الطريقة ق   .3
 : نظام تدريس الطريقة قراءيت كما يلي

 يقرأ احلروف اذلجائية ادلشّكلة بدون التهّجأ فورا (1
 يتدرب القراءة التجويدة من القراءة السهيلة والكيفية السهيلة فورا (2
تعلم جبهاز وحدة القياس، من وحدة القياس السفيلة إىل وحدة القياس  (3

 الرفيعة وتتّم دورا
 تعلم تكرارا من موضوع البحث إىل التدريب الكثَت (4
الكفاءة. يرتقي ادلعلم الصحيفة بناء على الكفاءة و  تعلم بناء على (5

 فصيح القراءة حسنا وصحيحا
يتعلم التلميذ بإرشاد ادلعلم ويقرأ ادلثال الدقيق. وبعد ذلك يقرأ التلميذ  (6

 33نفسو ادلثال الذي أعطىو ادلعلم

                                                             
32

 Nur Asiyah, Metode Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an,.....,  hlm. 

70 
33

 Nur Asiyah, Metode Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an,.....,  hlm. 

69-70 
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 ادلواد يف كتاب قراءيت ىي :
اذلجائية  اجمللد األول يتكون من بابُت ادلادة ىي : تعريف احلروف (1

 ادلنقطعة وادلنفصلة
اجمللد الثاين يتكون من ثالتة أبواب ادلادة ىي : تعريف احلركة الفتحة،  (2

 والكسرة، والضمة، وتعريف التنوين وادلد.
 اجمللد الثالث يتكون من بابُت ادلادة ىي : مد وسكون (3
 اجمللد الرابع يتكون من بابُت ادلادة ىي : تعريف اإلخفاء واإلدغام (4
 اخلامس يتكون من بابُت ادلادة ىي : إدغام وقلقلة اجمللد (5
 34اجمللد السادس يتكون من باب ادلادة ىي : إظهار حلقي (6

 
 الدراسات السابقة . ج

 يف ىذه البحث ذبد الباحثة بعض البحث الذي فعلو الباحثة السابقة، كما يلي :
الًتبية ( ىي طالبة يف كلية علم 123211015البحث الذي كتبتو الفة نافسة ) (1

تنفيذ تعليم مهارة وتكوين ادلدرسُت لقسم التعليم اللغة العربية ربت ادلوضوع : "
لتالميذ الصف الثامن ىف مدرسة   القراءة باستخدام الكتاب العريب القرآين

 "2016/2017" ادلتوسطة اإلسالمية ميجن مسارنج سنة 29"األزىار 
ة باستخدام الكتاب العريب وخالصة ىذا البحث ىي تنفيذ تعليم مهارة القراء

" ادلتوسطة اإلسالمية 29لتالميذ الصف الثامن ىف مدرسة "األزىار   القرآين
ميجن مسارنج تدل على إطالق القراءة للتالميذ. ىذا احلال تنفيذ تعليم مهارة 

 القراءة باستخدام الكتاب العريب القرآين مؤثر وفّعال وقدرة.

                                                             
34

 Nur Asiyah, Metode Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur’an,....., hlm. 

72-74 
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( ىو طالب يف كلية علم 113111046البحث الذي كتبو فيزال علوان ) (2
الًتبية وتكوين ادلدرسُت لقسم علم الًتبية اإلسالمية ذبت ادلوضوع : 
"مشكالت تعليم قراءة القرآن بالطريقة قراءيت )الدراسة ادلسائلية على الطلبة يف 
الفصل اخلامس و السادس بادلدرسة اإلبتدائية األوىل مونتونج ساري ويالري  

 (".2016/2017لدراسة كندايل يف السنة ا
وخالصة ىذا البحث ىي مشكلة ظهرت يف تعليم قراءة القرآن بادلدرسة 

 اإلبتدائية األوىل مونتونج ساري ويالري كندايل، كما يلي :
 أ.   مشكلة مواصلة بدرجة ظلّو التالميذ.

 ب. مشكلة مواصلة بقدرة و تطوير ادلاّدة.
 التعليم.ج.  مشكلة مواصلة بإدارة الفصل و طريقة 

 35د.   مشكلة مواصلة بالتقدير.
( ىي طالبة يف كلية علم الًتبية 3104039البحث الذي كتبتو سجارية ) (3

وتكوين ادلدرسُت لقسم التعليم اللغة العربية ربت ادلوضوع : "الدراسة ادلقارنة يف 
إطالق قراءة احلروف الالتينية بكتاب نوراين و إطالق قراءة احلروف العربية 

 قراءيت بروضة األطفال اخلَتية الثانية مسارانج".بكتاب 
وخالصة ىذا البحث ىي إطالق قراءة احلروف الالتينية بكتاب نوراين دبعدل 

ذلك يدل أن ميلك الطبقة اجليدة، و إطالق قراءة احلروف العربية  40,83
ذلك يدل أن ميلك الطبقة الكفاية. من حاصل  33,05بكتاب قراءيت دبعدل 

التينية بكتاب البحث الذي فعلتو الباحثة يدل على أن إطالق قراءة احلروف ال
نوراين و إطالق قراءة احلروف العربية بكتاب قراءيت ميلك مقارنة يف إطالق 
                                                             

35
 Faisal Himawan, Problematika Pembelajaran Membaca Al-Qur’an 

Dengan Metode Qiro’ati (Studi Kasus Pada Siswa Kelas Lima Di SD 1 

Montongsari Weleri Kendal Tahun Ajaran 2016/2017), Skripsi, (Semarang: 

Program S1, 2017) 
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بقدر  2,243 = 1و % 1,684 = 5القراءة. وىي معروفة بالدرجة %
تلك ادلقارنة تدل على ذي مغزى. وىي إطالق قراءة  to 4,869احلساب 

روف العربية بكتاب احلروف الالتينية بكتاب نوراين أحسن من إطالق قراءة احل
 قراءيت.

قرق بُت ىذا البحث والبحث السابق وىو مسألة البحث. ألن البحث السابق 
ييحث الباحث عن مشكالت تعليم قراءة القرآن بالطريقة قراءيت والدراسة 
ادلقارنة يف إطالق قراءة احلروف الالتينية بكتاب نوراين و إطالق قراءة احلروف 

تنفيذ تعليم مهارة القراءة باستخدام الكتاب العريب العربية بكتاب قراءيت و 
ويف حُت البحث الباحثة تبحث عن كفلءة قراءة نصوص اللغة العربية   القرآين

 بناء على درجة اجمللد قراءيت. ونوع البحث قبل البحث مساوي هبذا البحث.
 

 اإلطار التفكيري . د
ىي قرػلة تلصق شخصا ليفعل نشاطا بدنيّا أو ذىنيا  (abilities)الكفاءة 

 36الذي يناذلا كفطري، والتعّلم، واخلربة.
القراءة ىي واحدة من ادلهارات اللغوية اليت ليست سهلة وبسيطة، ال بقدر 
يصّوت احلروف أو الكلمات ولكن ادلهارة اليت تنطوي على سلتلف عمل العقل 

 37والفكر.
ادلؤلف؛ اقتباس من ادلرجع اآلخر )الكتاب النص ىو سلطوط أصلي من 

 38اآلخر(؛ ماّدة الكتابة دلرجع التعّلم.
                                                             

36
 Soehardi, Esensi Perilaku Organisasional,....., hlm. 20 

37
 Muhammad Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab. 

(Malang: UIN Malang Pers, 2008), hal. 46 
38

 Abdul Chaer, Kamus Populer Praktis, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 

2010), hlm. 50 
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لذلك، كفاءة قراءة النص ىي مؤّىالت الشخص يف القيام بالنشاط يشمل 
 والقرار، وػلّلل من النص. مجيع أشكال التفكَت، ويعطى التقييم

ه قراءيت )تالوة قراءيت أصلها من اللغة العربّية شلا يعٍت قراءة + ي تسمى ىذ
القرآن( جيدة وصحيحة حبسب علم التجويد. الطريقة قراءيت ىي طريقة قراءة القرآن 
اليت تدّخل مباشرة و سبارس قراءة بالًتتيل على حسب قواعد علم التجويد. قراءيت 

 تتكّون من ستة رللدا. وكّل التالميذ لديهم درجة اجملّلد قراءيت ادلختلفة.
قيمة ادلهارة دبالحظة نشاط التلميذ يف عمل الشيء.  تقوًن ادلمارسة يفعل

ووصف إجراء   100إىل  0ذبهز كميا باستخدام العدد الصحيح على مقياس من 
 كفاءة التلميذ.

. 65كان ذلك ثالثة جوازا شلا تلي : األول، يستطيع تلميذ أن ينال قيمة >
أن ينال قيمة  . الثالث، يستطيع تلميذ65الثاين، يستطيع تلميذ أن ينال قيمة 

>65. 
 

 

 اجمللد األول

 الثاين اجمللد

 الثالت اجمللد

 الرابع اجمللد

 اخلامس اجمللد

 اخلامس اجمللد

 

 

     
 

 قراءة نص اللغة العربية

 قراءة نص اللغة العربيةكفاءة 

يستطيع التلميذ أن يقرأ 
 نصوص اللغة العربية
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 الباب الثالث

 مناهج البحث

 البحث نوع . أ

وادلنهج العلمي هبدف حصول على شيئ جديد , البحث نشاط يقام بالنظام
1 .تمعأو أصيل يف سعى حل ادلشكلة الظاىرة يف اجمل

 

لبحث النوعي ىو حبث مستخدم لتصوير وا .ىو حبث نوعي بحثنوع ىذا ال
 وحتليل ادلظهر واحلادثة والنشاط اإلجتماعي فرديا أو مجاعيا.

 ولينجون ،(Biklen) يف رأي بكلن وأما اخلصائص من البحث النوعي

(Lincoln)،  وغوبا(Guba)، ومولنج (Moleong)، وناناسوجنا (Nana 

Sudjana)، وابراىيم (Ibrahim)،  وسوتوفو(H.B.Sutopo) :فهي 

 ( بيئة طبيعية كمصدر البيان ادلباشر١
  ( البشر ىو أداة رئيسية جلمع البيانات٢
 ستقرائيّاا( ىذا البحث يعمل حتليل البيانات ٣
 ( ىذا البحث حبث وصفي حتليلي٤
 ( ىذا البحث يًتكز على العملية ٥
 ( حتديد البحث مؤسس على البؤرة٦
 ( ختطيط البحث مرن ومفتوح٧
 ( نتيجة البحث ىي إتّفاق اجلماعة٨
 ( تأليف النظرية صدر من األساس٩

 موصوف بشمول ( البحث۱٠

                                                             
1
 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk 

Peneliti Pemula, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 

111. 
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 2 ىو نقطة االىتمام الرئيسية للبحث. عٌت( ادل۱۱

 مكان البحث ووقته . ب

درسة وايل سوجنو اإلبتدائية جراكو مسارنج وىي مؤّسسة مكان ىذا البحث مب
 رمسّية وقعت يف ظّل ادلؤّسسة "اخلَتات". وتقع يف الشارع احملطة جراكو مسارنج.

 ٢٠١٨نوفمرب  ٥وقامت الباحثة هبذا البحث حول نصف شهر، إبتدأ من 
 .٢٠١٨نوفمرب  ١٧وانتهى 

 مصادر البيانات . ج

ية لنيل ادلعلومات ادلتعلقة هبذه البحث، عن  استخدمت الباحثة دراسة ميدان
كفاءة قراءة نصوص اللغة العربّية بناء على درجة اجملّلد "قراءيت" مبدرسة وايل سوجنو 
اإلبتدائية جركو مسارانج جلمع ادلستندات وادلعلومات ادلتعلقة بالبحث. وألجل ذلك 

 تتكون مصادر البيانات منها :

 ادلصدر األساسي .١

فأما ادلصدر  3لبينة ادلباشرة دينح إىل جامع البيانات.وىو مصدر ا
 األساسي فهو تلميذ، ومدّرس اللغة العربّية، ومدرس قراءة وكتابة القرآن.

 ادلصدر الثانوي .٢

باشرة تناذلا الباحثة من وىو بينة اليت تنال من جهة أخرى، غَت ادل
ىذه البينة دتكن أن تتكّون من التوثيق أو بيانات التقرير  4موضوع البحث.

 اليت هتيّأت يف اإلدارة.

                                                             
2
 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), hlm.37-42. 
3
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung, Alfabeta, 

2008), hlm. 62 
4
 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penulisan dan Teknis 

Penyusunan Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 104 
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 بؤرة البحث . د

باحثة أن ترّكز البحث، كي ال خيرج حبثها عن ادلوضوع. والبؤرة يف ىذا ينبغي لل
 البحث كما تلي :

درجة اجمللد قراءيت وكفاءة قراءتو للتلميذ يف الصف اخلامس اليت توجد  (١
 الوثائق من معلم قراءة القرآن وكتابتو

كفاءة قراءة نصوص اللغة العربية للتلميذ يف الصف اخلامس. كما يف   (٢
ب اللغة العربية للمعلم الصف اخلامس شرح أن ادلؤشر يف القراءة ىي كتا

تستخدم  5ينطق التلميذ النص القرائي، ينطق ادلفردات، يًتجم النص.
 ىو ينطق التلميذ النص القرائي.الباحثة ادلؤشر 

 طريقة جمع البيانات . ه

 فأما الطريقة اليت ستستخدمها الباحثة جلمع البيانات فهي ما يلي :
 ادلشاىدة (١

إن ادلشاىدة ىي إحدى الطرق ادلستخدمة جلمع البيانات على صيغة 
تستخدم ىذه الطريقة عندما يكون  6السؤال واجلواب، مباشرة أو غَت مباشرة.

إىل السلوك البشري وعمليات العمل والظواىر ىدف البحث موصوف 
شاىدت الباحثة تعليم قراءة البحث، ويف ىذا  7الطبيعية وادلستجيبُت الصغار.

القرآن وكتابتو وتعليم اللغة العربية لنيل ادلعلومات اليت تستطيع أن تصَت 
 البيانات.

                                                             
5
 Kementerian Agama, Buku Guru Bahasa Arab Kelas 5 Madrasah 

Ibtidaiyah, (Jakarta : Kementerian Agama, 2015), hlm. 1 
6
 Muhammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, (Bandung : 

Angkasa, 1982), hlm. 64 
7
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 

2017), hlm. 172 
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 ادلقابلة (٢
ادلقابلة ىي سؤال وجواب بُت ادلقابل والراوية لطلب ادلعلومات أو الرأي 

 إن ادلقابلة ىي إحدى الطرق ادلستخدمة جلمع البياناتو حول شيء ما. 
 8وادلعلومات ألىداف البحث إىل وسيلة احملاورة بُت السائل وادلسؤول مباشرة.

ىذه الطريقة إذا كنت تريد أن يعرف أشياء من ادلستجيبُت بشكل تستخدم 
استخدمت الباحثة ىذه الطريقة يف اكتساب  9أعمق وعدد ادلستجيبُت قليل.

 البيانات من :
أ(   معلم قراءة القرآن وكتابتو لنيل ادلعلومات عن أنشطة يف تعليم قراءة 

 .القرآن وكتابتو وكفاءة قراءة اجمللد قراءيت للتلميذ يف الصف اخلامس

دلعلومات عن أنشطة يف تعليم اللغة العربية ب( معلم اللغة العربية لنيل ا
 وكفاءة قراءة نص اللغة العربية للتلميذ يف الصف اخلامس.

ج( رئيسة ادلدرسة لنيل ادلعلومات عن تاريخ مدرسة وايل سوجنو اإلبتدائية 
 جراكو مسارنج.

 التوثيق (٣

جلمع البيانات عن طريق حتليل الوثائق، سواء الوثيقة التوثيق ىو تقنية 
اخلطية أو الرسومات أو اإللكًتونية. والتوثيق ىو تقرير مكتوب عن احلادثة 

 10اليت تدل على البيانات والتفكَت يكتبو القائم بو بالقصد حفظها وإصاذلا.
ىذه الطريقة لنيل البيانات عن درجة اجمللد قراءيت للتالميذ يف الصف  ويف

                                                             
8
 Moh Nazir, Metode Penelitian, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), 

hlm. 193 
9
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, … , hlm. 172 

10
 Winarno Surakhmadi, Ed., Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar 

Metode Teknik, (Bandung : Transito, 1990), hlm. 123 
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اخلامس، ونتيجة تعليم قراءة القرآن وكتابتو، ونتيجة تعليم اللغة العربية، وتاريخ 
 مدرسة وايل سوجنو اإلبتدائية جراكو مسارنج.

 االختبار (٤

مي ىذا عملية منظمة لقياس عينية من سلوك الطالب )نتيجة التعلم( وتقو 
وجتري االختبارات على أساس تتابعي مع التعليم والتعلم،  السلوك حسب.

 وذلك على النحو اآليت :
االختبار القبلي : وىو تقومي يتم يف بدء العملية التعليمية للتعرف إىل   . أ

 مقدرة الطالب واستعدادىم للتعلم.

ة التعليمية للوقوف على االختبار البنائي أو التكويٍت : ويتم يف أثناء العملي  . ب
مدى ما أحرزه ادلتعلم من تقدم، وما أخفق فيو يف أثناء تعلم موضوع 

 دراسي زلدد.

االختبار اخلتامي : ويتم يف هناية العملية لتحديد مدى حتقق األىداف   . ج
11ادلتوخاة من خالل تعلم مقرر دراسي ما.

 

 

 اختبار صحة البيانات . و

تعيُت صحة البيانات حيتاج إىل طريقة التفتيش. وطريقة التفتيش تستند إىل 
عدة مقاييس خاصة. ىناك أربعة مقاييس يف اختبار صحة البيانات وىي درجة 

 رجة ادلوثوقيةود (transferability) ودرجة قبول النقل (credibility) ادلصداقية

(dependability)  ودرجة احلقوق(confirmability). 

ذلا فائدة لتنفيذ صيغة  (credibility)ادلقياس األول، درجة ادلصداقية 
التحقيق حىت تبلغ درجة مصداقية ونتائج االكتشاف من طريقة التدريب الذي 

                                                             
 ٢١٣ار األمل للنشر والتوزيع(، ص. ، )االردن : دعلم اللغة التعلميمسَت شريف استيتية،  11
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، درجة قبول وادلقياس الثاين أقامتو الباحثة يف الواقعية ادلضاعفة ادلبحوثة.
تعميم االكتشاف الذي ديكن نفاذ للسكاين أم  ا فائدةذل(transferability)النقل

فهي  (dependability)ال يف ىذا البحث. وادلقياس الثالث، درجة ادلوثوقية 
 (confirmability)استعرضت الباحثة حبثا تكرارا. وادلقياس الرابع، درجة احلقوق 

12غَت ادلوضوعية.لتحقيق البيانات ادلوضوعية و 
 

من اربعة ادلقاييس حتقق بعدة االختبارات. أما اختبار صحة البيانات يف ىذا 
 ىو طريقة اختبار صحة البيانات باستخدام األشياء األخرىثليث الت البحث فهو:

.كمصدر والطريقة والنظرية
13

استخدمت الباحثة تثليثُت للحصول على البيانات  
 الصحيحة، ىي :

للمصادر الختبار مصداقية البيانات عن  ادلصادر تثليثب قاميتثليث ادلصادر،  .١
.طريق حتقق البيانات اليت مت احلصول عليها من خالل عدة مصادر

14
ىذا  

التثليث ليفحص صحة البيانات أي فحص البيانات اليت نالتها الباحثة من 
ادلصادر البيانات ادلتنوعة، مثل ادلقابالت مع أكثر من األفراد الذين لديهم 

 .وجهة نظر سلتلفة، وادلشاىدات، والوثائق

الختبار مصداقية البيانات عن طريق  ام بتثليث الطريقةتثليث الطريقة، يق .٢
15ادلختلفة. التحقق من البيانات إىل نفس ادلصدر باستخدام التقنية

مثل إذا  
 بطريقة ادلشاىدة، وادلقايلة، والتوثيق، واالختبار نالت الباحثة البيانات

 

 

 

                                                             
12

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 324-325. 
13

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 330. 
14

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,... , hlm. 373 
15

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,... , hlm. 374 
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 يقة تحليل البياناتطر  . ز

حتليل البيانات يف البحث النوعي الذي أجري منذ قبل الدخول إىل ادليدان، 
ومع ذلك، يف رلال البحث . وأثناء العمل ادليداين وبعد االنتهاء منو يف ادليدان

النوعي، يكون حتليل البيانات أكثر تركيًزا أثناء العملية ادليدانية باإلضافة إىل مجع 
، الذي أصبح (Miles and Huberman)ما أشار مايلز وىوبرمان ك. البيانات

 ( وتكشيف البياناتdata reduction) مرجًعا للباحثُت ىو ختفيض البيانات

(data display )ختطيط النتائج (conclusion drawing/verification.) 

 األساسية احلاالت واختيار تلخص ىو (data reduction) البيانات ختفيض .١

البيانات ادلختارة ىي . احملتاجة غَت البيانات وحذف ادلهمة احلاالت ركيزوت
 نتيجة مجع البيانات من طريقة ادلشاىدة، وادلقابلة، والتوثيق، واالختيار.

، فإن اخلطوة التالية ىي عرض البيانات. (data display) بعد عرض البيانات .٢
كل أوصاف موجزة يف البحث النوعي، ديكن تقدمي عرض البيانات يف ش

وتعرض البيانات يف  ذلك. وما شابو وسلططات وعالقات بُت الفئات وسلطط
 البحث النوعي يف شكل النصوص القصصية.

يل البيانات النوعية ىي اخلطوة الثالثة يف حتل (conclution)ختطيط النتائج  .٣
 األويل مؤقتًا ال يزال االستخالص النتائج. والتحقق االستخالص النتائج

. وسيتغَت إذا مل يكن ىناك دليل قوي يدعمو يف ادلرحلة التالية من مجع البيانات

ولكن إذا كانت االستنتاجات اليت أثَتت يف ادلراحل األولية مدعومة بأدلة 
، فإن احثون إىل ادليدان جلمع البياناتصحيحة ومتسقة عندما يعود الب
.االستنتاج ادلقدم ىو نتيجة موثوق هبا

16
 

                                                             
16

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, ... , hlm. 340-345 
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 الباب الرابع

 توصيف البيانات وتحليلها

 توصيف البيانات . أ

 مدرسة والي سونجو اإلبتدائية جراكه سمارنجالتاريخ واللمحة عن  .1

رعاية مؤسسة وقفت مدرسة وايل سوصلو اإلبتدائية جراكو مسارنج حتت 
اخلريات اليت تبدأ من ادلدرسة الدينية غري الرمسية حيث تقوم بأنشطة التعلم يف 

دلوازنة اء. مث تقف مدرسة وايل سوصلو اإلبتدائية اإلسالمية. ولكن، فًتة عش
الرؤية والبعثة ادلدرسية فمدرسة وايل سوصلو اإلبتدائية اإلسالمية اليت اتبعت 
من الناحية ادلؤسسية التوجيو واإلشراف على الوزارة الدينية يف ذلك الوقت، 

مدرسة وايل سوصلو  فاسم مدرسة وايل سوصلو اإلبتدائية اإلسالمية يصري
اإلبتدائية إىل اآلن. تأسست مدرسة وايل سوصلو اإلبتدائية جراكو مسارنج يف 

. 1353يويل  51تاريخ  37بصك اإلقامة يف رقم  5891يناير  3تاريخ 
جغرافيا، وقعت مدرسة وايل سوصلو اإلبتدائية جراكة مسارنج يف الضاحية، 

مسارنج. مث عندما ينظر إليها  جراكو توجو 13بالضبط يف الشارع زلطة رقم 
من وجهة نظر البيئة احمليطة هبا، فمدرسة وايل سوصلو اإلبتدائية جراكو مسارنج 

قريب من ادلنطقة السكنية، ومعهد دار النجاح ذلا بعض الكسب. منو 
ىذا اإلسالمي السلفي، وجامعة وايل سوصلو اإلسالمية احلكومية مسارنج. 

على اختيار البديل ادلدرسي ألطفاذلم ألنو أقرب احلال يشجع اجملتمع احمليط 
1إىل مكان إقامتهم.

 

                                                             
1 Dokumentasi dan wawancara dengan Ibu Dra. Zaenab, selaku kepala 

sekolah MI Walisongo Jerakah Semarang pada tanggal 6 November 2018 
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ميكن أن ينظر للمحة عن مدرسة وايل سوصلو اإلبتدائية جراكو مسارنج 
 :إليو على النحو التايل

 عن مدرسة والي سونجو اإلبتدائية جراكه سمارنجلمحة 

 : مدرسة وايل سوصلو اإلبتدائية جراكو مسارنج اسم ادلدرسة (5

 555177313315:  س.من. (1

 13357855:  ن.ف.س.ن (7

 553313:  ن.إ.س (1

 : أىلي حال ادلدرسة (1

 : ب إعتماد (1

 جراكو توجو مسارنج 13: الشارع زلطة رقم  عنوان (3

 39191931793:  رقم اذلاتف (9

 الرؤية والبعثة .2

 الرؤية (5

ىي ىدف عادلي من مجعية ومؤسسة لتوجو وتصبح مقياس الضغط 
د حتقيقها. مدرسة وايل سوصلو اإلبتدائية اجلوي يف صلاح اذلدف الذي يري

2ذلا رؤية ىي "ذكي، ضليع وأخالق كرمية.
 

 البعثة (1

تزيد ادلعرفة والتقدير والتعرف لتعاليم القرآن الكرمي واحلديث الشريف  (أ 
 حىت يصبح بشر صاحلني وصاحلات.

يدفع إىل التلميذ األسوة يف العبادة ، والتحدث وفقا لتعاليم القرآن  (ب 
 واحلديث.

                                                             
2 Dokumentasi dan wawancara dengan Ibu Dra. Zaenab, selaku kepala 

sekolah MI Walisongo Jerakah Semarang pada tanggal 6 November 2018 
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فيذ التعلم والتوجيو الفعال حبيث يتطور كل التلميذ على النحو تن (ج 
 األمثل وفًقا إلمكاناتو.

 تنمية محاسة االمتياز بشكل مكثف جلميع ادلدارس. (د 

شجع التلميذ وساعده إلدراك إمكاناتو حىت يتمكن من التطور على  (ه 
 النحو األمثل.

3تنفيذ اإلدارة التشاركية اليت تشمل مجيع أعضاء ادلدرسة. (و 
 

 هيكل المنظمة .3

حتتاج ادلدرسة إىل ىيكل ادلنظمة لكي يسري برنامج ادلدرسة جبيد. وأما 
ىيكل ادلنظمة يف مدرسة وايل سوصلو اإلبتدائية جراكو مسارنج كما يف الصورة 

 اآلتية :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Dokumentasi dan wawancara dengan Ibu Dra. Zaenab, selaku kepala 

sekolah MI Walisongo Jerakah Semarang pada tanggal 6 November 2018 
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 ىيكل ادلنظمة 1.5اجلدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كيل مدير مدرسة وايل سوصلو اإلبتدائية جراكو مسارنجو 

جراكو مسارنجئية ابتداإل وايل سوصلودرسة مدير م  

 أمني الصندوق

وكيل مدير ادلدرسة 
 لشئون الطالب

وكيل مدير ادلدرسة 
 للمنهج الدراسي

 التالميذ

 األساتيذ

 ويلي الفصل

اخلريات مدير ادلؤسسة  

 سكرتري

 جلنة ادلدرسة
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 حالة المبنى .4

ح عملية التعليم والتعلم يف البدين أحد األجزاء ادلهمة يف صلا  البناء
يف ىذا احلال، مدرسة وايل سوصلو  بالطبع. األساتيذ ة، ما عدارسادلد

اإلبتدائية جراكو مسارنج ذلا ستة فصول، وإدارة ادلعلم، وإدارة مدير ادلدرسة، 
 وادلكتبة، والقاعة، وادللعب، واحلمام، وسهولة الرياضة.

 

 ة المدرسةإدار  .5

 وظيفيوصف اللل ، جيب أن يكون ىناك تقسيميف نظام إدارة جيد

(job description)  يقام مدرسة يف ىذا اجملال. وفقا للخربةواضح ومالئم
وايل سوصلو اإلبتدائية جراكو مسارنج بتقسيم العمل حبسب الوصف الوظيفي. 

 للمدرسة. الوصف الوظيفيأصدر ادلدير قراًرا بشأن تقسيم 

 

 تلميذوال الة المعلمح .6

 حالة المعلم (أ 

لذا فإن ادلعلم ىو واحد من العوامل احلامسة يف عملية التعلم والتعليم. 
يف  .مهم للغاية إخالص عايل علم يف مؤسسة الًتبية مؤىلة ولملكتوافر ادل

مدرسة وايل سوصلو اإلبتدائية جراكو مسارنج ذلا مثانية معادلني، ولديهم 
 نضباط العلمي ادلقتضى. ذالك احلال قد أظهرودرجة علمية وفقا باال

اجملال. فأما نفدة ادلعلم بناء على ادلهنة ودرجة الًتبية  مهنيهم يف كل
 ادلاضي يف اجلدول كما يلي :
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 حالة ادلعلم 2.4اجلدول 

التربية  المهنة اسم رقم
 الماضية

 المعلومة

الدكتورندا  5
 سييت زينب

رئيسة ادلدرسة 
 عربيةومعلم اللغة ال

S1 ليسانس 

سكرتري وويل  زلمد غزايل 1
 الفصل الرابع

S1 ليسانس 

أمني الصندوق  فاطمة 7
 وويل الفصل الثالث

S1 ليسانس 

ويل الفصل  عبد اجلليل 1
 اخلامس

S1 ليسانس 

ندا التكتور  1
 سعيدة

 ليسانس S1 ويل الفصل الثاين

الدكتورندا  1
 نور عني

ويل الفصل 
 السادس

S1 ليسانس 

 ليسانس S1 ويل الفصل األول رفوعةم 3

 

 حالة التلميذ (ب 

فأما مقدار التلميذ يف ادلدرسة وايل سوصلو اإلبتدائية جراكو 
 فهو : 1359/1358مسارنج يف العام الدراسي 

 الفصل األول مقداره تسعة عشرة تلميذا (5

 مثانية عشرة تلميذا الفصل الثاين مقداره (1



17 

 الفصل الثالث مقداره سبعة عشرة تلميذا (7

 الفصل الرابع مقداره أربعة عشرة تلميذا (1

 الفصل اخلامس مقدارة أحد وعشرون تلميذا (1

 ثانية عشرة تلميذا الفصل السادس  مقداره (1

 

 الالمنهجة .7

ىي نشاط ادلطورين شخصية أو مواىب الطالب الذين أدوا  الالمنهجة
يف مدرسة وايل سوصلو  الالمنهجةخارج ساعات العمل الفعلية. وأما 

 ية جراكو مسارنج فهو :اإلبتدائ

 الكمبيوتر (أ 

 الدفوف (ب 

 اجلرموز (ج 

 الفرقة ادلوسيقية (د 

 

بمدرسة  للتلميذ في الصف الخامس درجة المجلد قراءتي وكفاءة قراءته .8
 والي سونجو اإلبتدائية جراكه سمارنج

 يتمكن التلميذل ىو نشاط تعليمي يهدف تدريس قراءة القرأن وكتابتو

يقرؤوا القرآن سهال وفصيحا أن  لتلميذن ااءة القرآن وكتابتو حيث ميكقر  يف
 وأن يكتبوا القرآن حسنا وصوابا.

من ادلشاىدة اليت قامتها الباحثة يف تدريس قراءة القرآن وكتابتها  
 جراكو مسارنج كما يلي : اإلبتدائية الفصل اخلامس مدرسة وايل سوصلو

 .قرأ التالميذ احلروف اذلجائية صوابا (أ 
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قا لطوذلا وقصريىا صوابا، ولكن بعض التالميذ وف قرأ التالميذ احلروف (ب 
 بون يف قراءهتا.يصعال 

كفى التالميذ فصيحون يف نطق احلروف وفقا دلخارج احلروف، ولكن  (ج 
 بعض التالميذ ال فصيحون يف نطقها.

بون يف قراءة الكلمة واجلملة يف رللد قراءيت، بل صعيكفى التالميذ  (د 
ا ألمهم زلريون بشكل احلرف بون يف قراءهتيصعيكون بعض التالميذ ال 

 .متصل باحلرف اآلخر

بون يف قراءة اجمللد قراءيت، بالرغم يكون بعض يصعكفى التالميذ  (ه 
بون يف قراءتو ألمهم يقرؤونو يف ادلدرسة فقط حينما يصعالتالميذ ال 

  سوروغان إىل معلمهم.

يف يكون . يدل كتاب منجز التالميذ على ترقية التالميذ يف اجمللد قراءيت (و 
ذلك الكتاب نتيجة شلتازة مبستمر صحيفة اجمللد قراءيت يوم الغد لبعض 
التالميذ ونتيجة قبيحة مبعيد قراءة اجمللد قراءيت يف الصحيفة سواء يوم 

 .الغد لبعض التالميذ حىت يصحون يف قراءة اجمللد قراءيت

ومن ادلقابلة مبعلم تدريس قراءة القرآن وكتابتو الفصل اخلامس 
يل سوصلو اإلبتدائية جراكو مسارنج الذي امسو عبد اجلليل ىي مدرسة وا

درجة رللده  درجة الكفاءة للتالميذ يف قراءة اجمللد قراءيت مناسبا على
سلتلف. يكون بعض التالميذ استطعوا أن يقرؤوا اجمللد قراءيت جيدا 

يتداعيون يف قراءة اجمللد قراءيت.  وأيضا مازال بعض التالميذ .وفصيحا
ألمهم يقرؤون اجمللد قراءيت يف تدريس قراءة القرآن  تسبب احلالةىذه 

 وكتايتو فقط الذي وقتو حوايل نصف ساعة كل يوم. ومن ناحية أخرى،
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يغض بعض والدىم أنشطة أوالدىم خارج ادلدرسة. وذلك يسبب األوالد  
4كسالن أو غري محاسة لتعلم قراءة اجمللد قراءيت.

 

الفصل اخلامس مدرسة  قرآن وكتابتو يفبتدريس قراءة ال قام ادلعلم
 كل يوم اإلثنني حىت يوم السبت وايل سوصلو اإلبتدائية جراكو مسارنج

يبتدأ من الساعة السابعة حىت الساعة السابعة والنصف. وتدريس قراءة 
القرآن وكتابتو ىو تدريس مهم الذي جيب على ادلعلم أن يعلم التالميذ 

 ادلدرسة تدريس قراءة القرآن وكتابتو يعلم قراءة القرآن وكتابتو. يف تلك

كل يوم ىدفو لكي يتعلم التالميذ حروف اذلجائية ناشطون وقراءة 
 القرآن. ىذا احلال، كي يتمرسوا قراءة القرآن وتعلمو زرعت يف نفسهم.

ىي طريقة سوروغان. طريقة  الطريقة اليت استخدمها ادلعلم عبد اجلليل فيو
يم اليت تقدم التلميذ أمام ادلعلم واحدا فواحدا، السوروغان ىي نظام التعل

 مث يقرأ التلميذ اجمللد قراءيت.

سيتم يف تدريس قراءة القرآن وكتابتو باستخدام طريقة قراءيت اذلدف 
وبعد  وحسنة ىو يستطيع التالميذ أن يقرؤوا قراءة اجمللد قراءيت فصيحة

استطعوا قراءة اجمللد ذلك يستطيع التالميذ أن يقرؤوا قراءة القرآن ألمهم 
 قراءيت فصيحة وحسنة.

طبعا، يف تدريس ذلا عامل مدافع وعراقيل. أما العامل ادلدافع يف 
تدريس قراءة القرآن وكتابتو فهو كتاب اجمللد قراءيت كآلة مدافعة يف عملية 
التدريس. بكتاب اجمللد قراءيت فهدفو ليستهل التالميذ قي قراءتو كل 

 البيت، و جيعل عملية تدريس قراءة القرآن وكتابتو الوقت يف الفصل أو يف
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فعالة ألمهم اليتبادلوان كتاب اجمللد قراءيت. وأما العامل العراقيل فيو فهو 
قليل وقت التدريس وكثري التالميذ موجبو خلو من إقصاء التدريس. ىذه 

يف احلالة تتسبب ليس مجيع التالميذ ميكنون قراءة اجمللد قراءيت أمام ادلعلم 
ذلك اليوم، ولكن يقرأ بعض التالميذ آخر قراءة اجمللد قراءيت يف اليوم 

 .غدا

اخلامس مدرسة وايل سوصلو اإلبتدائية جراكو يف الفصل التالميذ 
قرايت متنوعة. ألمهم ذلم درجة الكفاية يف قراءة  مسارنج درجة رللدىم

ة وذكيية متنوعة أيضا. يكون بعض التالميذ كفاءهتم عاجل اجمللد قراءيت
وبعض كفاءهتم آجلة. وذلك يتسبب درجة اجمللد قراءيت يف واحد الفصل 

 متنوعة.

فأما درحة اجمللد قراءيت يف الفصل اخلامس مدرسة وايل سوصلو 
 :اإلبتدائية جراكو مسارنج فهي كما تلي 

5درجة اجمللد قراءيت للتالميذ 1.7جلدول ا
 

 درجة اجمللد قراءيت اسم التلميذ رقم
 اجمللد الثالث د ملتزمأمح 5
 اجمللد اخلامس عائشة 1
 اجمللد الثالث ألدان أديالر حلمي 7
 اجمللد اخلامس أليشا مهاراين زلفكرى 1
 اجمللد السادس عاليا دينة الصاحلة 1
 اجمللد اخلامس النساء فوتري امسا وطي 1
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 اجمللد الرابع ديفيا فوتري فرستيا 3
 اخلامساجمللد  ذاكية أمرنا رشدا 9
 اجمللد الثالث إقبل تري ويباوا 8

 اجمللد الثالث جافر عبد الغفور 53
 اجمللد السادس زلمد ترستان نارندرا فوترا 55
 اجمللد اخلامس زلمد ساتريا خارس أزقي 51
 اجمللد الثاين زلمد ولدان فحر الدين 57
 اجمللد السادس نادال دايف 51
 بعاجمللد الرا ريزا ليفا أكرب 51
 اجمللد الثالث يوسف ابن سينا 51
 اجمللد السادس زىرة الستا الطو 53
 اجمللد اخلامس زاكي أمرنا رشدا 59
 اجمللد اخلامس انكشفيذي  رايفان نور حقيقي 58
 اجمللد الرابع تيارا أغوسطينا ىداية 13
 اجمللد الثالث سكيت الغاوا 15
 

الستعداد الذي فعلو االستعداد يف تنفيذ التدريس مهم. أما ا
التالميذ قبل بدإ تدريس قراءة القرآن وكتابتو فهو يتعلمون قراءة اجمللد 
قراءيت يف البيت ليست قراءتو يف ادلدرسة فقط. إذا يقرؤون قراءة اجمللد 
قراءيت يف ادلدرسة فقط، فال يسنطيع التالميذ أن يقرؤوا قراءة اجمللد قراءيت 

 فصيحة وحسنة.
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يف قراءة اجمللد قراءيت موافق على درجة رللدىم ىي  كفاءة التالميذ
بعض التالميذ كفوا حسنون وفصحون يف قراءة اجمللد قراءيت. ولكن بعض 
التالميذ نقصوا حسنون وفصيحون يف قراءتو الذين حيتاجون شلارسة قراءة 

 اجمللد قراءيت دائما وترافقهم والدة أو ادلعلم اخلاص.
لكفاءة يف قراءة اجمللد قراءيت للتالميذ أسباب التخلف اليت خلفية ا

 يف الفصل اخلامس مبدرسة وايل سوصلو اإلبتدائية جراكو مسارنج كما تلي:
 ذكاء التلميذ (5

التالميذ األذكياء يقرؤون قراءة اجمللد قراءيت بسهولة عن التالميذ األقل 
ذكاء. وباإلضافة إىل الذكاء ميكن أن توثر يف صلاح التلميذ يف 

كما أن التالميذ ال حيصلون دائما على الدرجة الثابتة يف   القراءة،
 االختبار نفسهم.

 تعلم يف روضة تربية القرآن أو يف غريه (1

التالميذ الذين يتعلمون يف روضة تربية القرآن أو يف غريه يقرؤون قراءة 
اجمللد قراءيت بسهولة وفصيحة عن التالميذ الذين ال يتعلمون يف 

وىؤالء التالميذ ذوو اخلربات احلسنة يف غريه.  روضة تربية القرآن أو
غالبا يسهلون يف تعلم قراءة اجمللد قراءيت الذين جيدون من تعلم يف 

 روضة تربية القرآن أو يف غريه

 االستعداد قيل بدإ التدريس (7

كما شرحت الباحثة أن االستعداد يف تنفيذ التدريس مهم. التلميذ 
راءة اجمللد قراءيت صوابا وعاحال الذي يستعد استعدادا وحسنا يقرأ ق

 عن التلميذ الذي ال يستعد استعدادا وحسنا. 
 تنبيو التالميذ يف عملية التدريس (1
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جيب على التالميذ أن يتنبهوا ادلعلم يف شرح الدراسة. ألن بتنبيو يعلم 
 التلميذ أمرا عن ادلعلم مبا الذي يقرأه.

يقة قراءيت يقامو تقومي تدريس قراءة القرآن وكتابتو باستخدام طر 
ادلعلم كل يوم الذي يكتب يف كتاب منجز التلميذ. ىذا احلال، ىدفو 
ليقصى صيغة قراءة اجمللد قراءيت حسنا وجيدا. إذا يريد التلميذ أن يًتقي 

 اجمللد التايل فمكون اختبار قراءة اجمللد قراءيت للتلميذ الذي فعلو ادلعلم.
 

لميذ في الصف الخامس بمدرسة كفاءة قراءة نصوص اللغة العربية للت .9
 والي سونجو اإلبتدائية جراكه سمارنج

تدريس اللغة العربية ىو نشاط تعليمي يهدف كي يعلم التلميذ 
 ادلفردات اليومية ويستطيع أن يقرأ كتابة اللغة العربية وأن حياور سلتصر.

ومن ادلقابلة مبعلمة تدريس اللغة العربية الفصل اخلامس مدرسة وايل 
و اإلبتدائية جراكو مسارنج اليت امسها سييت زينب ىي غالبا متوسط سوصل

وكفيت كفاءة نصوص اللغة العربية للتلميذ يف الفصل اخلامس جيد وحسن 
يف قراءة النصوص ولكن مازال بعض التلميذ يكون صعوب يف قراءة 

تعلم اللغة العربية عند النصوص. ىذا احلال، يسبب ألن التالميذ كسالن يف 
6البيت، ويغض بعض والدىم أنشطة أوالدىم خارج ادلدرسة.

 

قام ادلعلمة بتدريس اللغة العربية يف الفصل اخلامس مدرسة وايل سوصلو 
اإلبتدائية جراكو مسارنج أسبوعيا كل يوم األربعاء، يبتدأ من الساعة السابعة 

. 1357ليم فيها منهج التعلم والنصف حىت الساعة التاسعة لماما. منهج التع
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الكتاب وادلصدر الذي يستخدم يف تدريس اللغة العربية ىو كتاب من وزارة 
 الدينية، وكتاب من صحيفة الفعل للتلميذ، وكتاب ادلقرر من ادلكتبة.

اذلدف سيتم يف تدريس اللغة العربية الفصل اخلامس مدرسة وايل 
 سوصلو جراكو مسارنج كما يلي :

 ذ ادلفردات اليومية وحيفظويعلم التلمي (أ 

 يستطيع التلميذ أن حياور سلتصرا مع األصدقاء (ب 

 يستطيع التلميذ أن يقرأ الكتابة العربية فصيحا (ج 
الفصل اخلامس مدرسة وايل  عملية تدريس اللغة العربيةمن ادلشاىدة 

 سوصلو جراكو مسارنج كما يلي :
 مقدمة (أ 

 تقول سالما، الدراسية مث تأيت ادلعلمة، مث ت الساعةعندما دخل
وتكييف الصفل برجاء التلميذ لريتب اجللوس ويدعو مًعا. مث تسأل 
ادلعلمة ادلادة يف االجتماع السابق. مث تذكر التلميذ عن التعلم يف البيت 
نعم أم ال. ألن رغم التلميذ دائم التذكري مازال دائم ادلواربة، وتذكر 

 فردات باألغنية.وتدعو التلميذ لتذكري حفظ ادلالدراسة السابقة. 

 األنشطة األساسية (ب 

 أمرت ادلعلمة التلميذ فتح الكتاب. (5

يف شكل اللغة اإلندونيسية عن احلديقة واسم لمنح السؤال  (1
 اإلشارة مث يًتجم التلميذ أىل اللغة العربية.

 مث يقرأ التلميذ اجلواب الذي أجيب. (7

 .صحيفة الفعل للتلميذأمرت ادلعلمة التلميذ افتح كتاب  (1

التلميذ يتقاعس قراءتو تلميذ النص العربية عن األلوان معا، و يقرأ ال (1
 .فيتابع التلميذ ادلستطيع
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 تشري ادلعلمة إىل كل التلميذ ليقرأ اجلملة يف النص (1

تسأل ادلعلمة التلميذ عن ادلفردات غري ادلفهومة من التلميذ،  (3
ويعطىو الفرصة للتلميذ اآلخر إجابة األسئلة اليت طرحها 

بعض التلميذ الذي ىو متحمس للغاية وقادر  أصدقائو. ىناك
 على اإلجابة عن األسئلة اليت أثارىا األصدقاء اآلخرين

 كل اجلملة تشري ادلعلمة إىل التلميذ ليًتجم (9

 االختتام (ج 

ملء نشاط الغطاء بدعوة التلميذ إىل احلصول على استنتاجات من 
عض الرسائل ادلواد اليت دراستها وتقييم األنشطة ادلضطلع هبا وتقدمي ب

 لتحفيز التلميذ على التعلم مبزيد من اإلدلام.
طبعا، يف تدريس ذلا عامل مدافع وعراقيل. أما العامل ادلدافع يف تدريس 

يقيد أوالدىم يف . إذا يهتم ويتحمس و اللغة العربية فهو اىتمام الوالد إىل أوالدىم
ا العامل العراقيل وأمتعلمهم عند البيت. فيكونون ناشطني ومتحمسني يف التعلم. 

 فيو فهو ليس التلميذ استعداد التعلم قبل بدإ التدريس.
االستعداد يف تنفيذ التدريس مهم. أما االستعداد الذي فعلو التالميذ قبل 

يتحققون الكتاب بدإ تدريس اللغة العربية فهو يتعلمون اللغة العربية يت يف البيت و 
لذي فعلتو ادلعلمة قبل بدإ تدريس اللغة أما االستعداد االذي حيمل إىل ادلدرسة. و 

 العربية فهو تتعلم ادلعلمة ادلادة الذي يبلغ للتالميذ.
الطريقة اليت تستخدمها ادلعلمة يف مهارة القراءة تدريس اللغة العربية ىي 
الطريقة األجبدية. ألن احلال ادلهم قبل التالميذ يستطيعون أن يقرؤوا النص ىو 

إذا علم التالميذ احلروف اذلجائية فيستطيعون ة صحيحة. يعلمون احلروف اذلجائي
 أن يقرؤوا الكلمة واجلملة ونص اللغة العربية.
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أسباب التخلف اليت خلفية الكفاءة يف قراءة نص اللغة العربية للتالميذ يف 
 الفصل اخلامس مبدرسة وايل سوصلو اإلبتدائية جراكو مسارنج كما تلي:

 األسرة (أ 

ء من اجملتمع اليت تتكون من رئيسة األسرة )أب(، األسرة ىي فرقة صغرا
وأم، وأوالد الذين يسكنون وجيتمعون يف ادلكان الواحد ويف حال االعتماد. 
ويف ىذا احلال، إذا تقيد األسرة أوالدىا يف التعلم فهم ينشطون ويتحمسون 

 يف التعلم.

 البيئة (ب 

 البيئة ىي حالة اليت تتأثر على التقدم وسلوك الشخش.

 تعداد قبل بدإ التدريساالس (ج 

كما شرحت الباحثة أن االستعداد يف تنفيذ التدريس مهم. التلميذ الذي 
 يستعد استعدادا وحسنا فهم اليصعبون يف اتباع تدريس اللغة العربية.

 

 ذكاء التلميذ (د 

التالميذ األذكياء يقرؤون قراءة نص اللغة العربية بسهولة عن التالميذ األقل 
 الذكاء ميكن أن توثر يف صلاح التلميذ يف مهارة ذكاء. وباإلضافة إىل

 القراءة.
تقومي مهارة القراءة يف تدريس اللغة العربية ىو تستخدم ادلعلمة البطاقة الصغرية 
ليستطيع التالميذ أن يقرؤوا احلروف، والكلمة، واجلملة، ونص اللغة العربية من كتاب 

 صحيفة الفعل للتلميذ الذي ميلكونو.
القراءة الذي قيم بالباحثة يف الفصل اخلامس مدرسة وايل سوصلو من اختبار 

 اإلبتدائية جراكو مسارنج كما يلي:
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 االختبار 1.1اجلدول 
 إصابة الجوانب المختبرة رقم
 دقة يف نطق احلروف 5

 دقيق .أ 
 كفؤ الدقيق .ب 
 نقيص الدقيق .ج 
 غري الدقيق .د 

5-1 
1 
7 
1 
5 

 دقة يف نطق الكلمة 1
 دقيق .أ 
 كفؤ الدقيق .ب 
 دقيقنقيص ال .ج 
 غري الدقيق .د 

5-1 
1 
7 
1 
5 

 دقة يف نطق اجلملة 7
 دقيق .أ 
 كفؤ الدقيق .ب 
 نقيص الدقيق .ج 
 غري الدقيق .د 

5-1 
1 
7 
1 
5 

 دقة يف نطق نص الكتابة 1
 دقيق .أ 
 كفؤ الدقيق .ب 
 نقيص الدقيق .ج 
 غري الدقيق .د 

5-1 
1 
7 
1 
5 
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 فصيحة يف قراءة النص 1
 دقيق .أ 
 كفؤ الدقيق .ب 
 نقيص الدقيق .ج 
 غري الدقيق .د 

5-1 
1 
7 
1 
5 

 

قيمة مهاية =  : التقومي دليل
عدد القيمة
 = x 111 عدد االصابة

 

 نتيجة االختبار يف القراءة للتالميذ 1.1اجلدول 
عدد  الجوانب المختبرة اسم التلميذ رقم

دقة في  القيمة
نطق 

 الحروف

دقة 
في 

نطق 
 الكلمة

دقة 
في 

نطق 
 الجملة

دقة في 
نطق 
نص 

 الكتابة

فصيحة 
في 

قراءة 
 النص

 11 5 1 1 7 7 ملتزمأمحد  5
 13 5 1 1 1 1 عائشة 1
ألدان أديالر  7

 حلمي
7 1 1 1 5 13 

أليشا  1
مهاراين 
 زلفكرى

1 1 7 7 7 91 

 93 1 7 7 1 1عاليا دينة  1
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 الصاحلة
النساء  1

فوتري امسا 
 وطي

1 1 7 5 5 11 

ديفيا فوتري  3
 فرستيا

1 1 1 1 1 93 

ذاكية أمرنا  9
 رشدا

1 1 7 1 1 31 

إقبل تري  8
 ويباوا

7 7 1 1 5 11 

جافر عبد  53
 الغفور

7 1 1 1 5 13 

زلمد  55
ترستان 

 نارندرا فوترا

1 1 1 1 7 81 

زلمد ساتريا  51
 خارس أزقي

1 7 7 5 5 13 

زلمد ولدان  57
 فحر الدين

1 1 1 5 5 13 

 533 1 1 1 1 1 نادال دايف 51
ريزا ليفا  51

 أكرب
1 7 1 1 5 13 
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يوسف ابن  51
 سينا

7 7 5 5 5 11 

زىرة الستا  53
 الطو

1 1 1 1 1 533 

زاكي أمرنا  59
 رشدا

1 1 7 1 1 31 

انكشفيذي   58
رايفان نور 

 حقيقي

1 1 1 1 7 81 

تيارا  13
أغوسطينا 

 ىداية

7 7 7 5 5 11 

سكيت  15
 الغاوا

7 7 1 1 1 13 

 

 معيار التقومي :
 : نقيص جدا 13 – 1

 : نقيص 13 – 15
 كفء اجليد  : 13 – 15
 : جيد جدا 93 – 15
 : شلتاز 533 – 95
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 تحليل البيانات .ب 

كفاءة قراءة المجلد قراءتي للتلميذ في الصف الخامس بمدرسة تحليل   .1
 والي سونجو اإلبتدائية جراكه سمارنج

بعد مجيع البيانات، تريد الباحثة أن تقوم بتحليل البيانات. من 
ة للتالميذ الفصل اخلامس مدرسة ادلعروف، تلخص الباحثة أن درجة الكفاء

وايل سوصلو اإلبتدائية جراكو مسارنج يف قراءة اجمللد قراءيت مناسبا على درجة 
رللده سلتلف. يكون بعض التالميذ استطعوا أن يقرؤوا اجمللد قراءيت جيدا 

 وفصيحا. وأيضا مازال بعض التالميذ يتداعيون يف قراءة اجمللد قراءيت.
 و( ال تدلي ) DAKTUN لطريقة قراءيت للمدرس ىوادلبدأ يف تعليم او 

TIWASGAS (دقة، وحتذر، وصريح) وادلبتدأ فيو للتلميذ ىو ،CBSA+M 

فصيح، سريع، دقيق، )  LCTB،(للتلميذ مشتغل ومستقل طريقة التعليم)
 .فيها قام ادلعلم بادلبتدإ موافقا على تعليم الطريقة قراءيت(. صحيح

مدرسة وايل سوصلو اإلبتدائية جراكو مسارنج اخلامس يف الفصل التالميذ 
 قرايت متنوعة. ألمهم ذلم درجة الكفاية يف قراءة اجمللد قراءيت درجة رللدىم

متنوعة أيضا. يكون بعض التالميذ كفاءهتم عاجلة وذكيية وبعض كفاءهتم 
 آجلة. وذلك يتسبب درجة اجمللد قراءيت يف واحد الفصل متنوعة.

أسباب التخلف اليت خلفية الكفاءة يف قراءة ومن الناحية األخرى، 
اجمللد قراءيت للتالميذ يف الفصل اخلامس مبدرسة وايل سوصلو اإلبتدائية جراكو 

غريىا،  مسارنج ىي ذكاء التلميذ، وتعلم يف روضة تربية القرآن أو يف
 .واالستعداد قيل بدإ التدريس، وتنبيو التالميذ يف عملية التدريس
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 راءة نصوص اللغة العربية للتلميذ في الصف الخامستحليل كفاءة ق .2

 بمدرسة والي سونجو اإلبتدائية جراكه سمارنج

غالبا، كفاءة قراءة نص اللغة العربية للتلميذ يف الصف اخلامس مدرسة 
كفاءة نصوص  وايل سوصلو اإلبتدائية جراكو مسارنج ىي متوسطة وكفيت

د وحسن يف قراءة النصوص ولكن اللغة العربية للتلميذ يف الفصل اخلامس جي
 مازال بعض التلميذ يكون صعوب يف قراءة النصوص.

وأسباب التخلف اليت خلفية الكفاءة يف قراءة نص اللغة العربية للتالميذ 
األسرة، يف الفصل اخلامس مبدرسة وايل سوصلو اإلبتدائية جراكو مسارنج ىي 

 .ميذوذكاء التل والبيئة، االستعداد قبل بدإ التدريس،

الذي قيم بالباحثة يف الفصل اخلامس مدرسة وايل  من اختبار القراءة
قيم متساو الذي جيد  سوصلو اإلبتدائية جراكو مسارنج يدل على التالميذ ألن

حتت ويكون بعض التلميذ مازال قيمو . التالميذ من االختبار كفى حسنا
 .معيار الكمال األقل

 

 بناء على درجة المجلد قراءتي بيةتحليل كفاءة قراءة نصوص اللغة العر  .3
بمدرسة والي سونجو اإلبتدائية جراكه  للتلميذ في الصف الخامس

 سمارنج

وكفاءة قراءة نصوص اللغة  كفاءة قراءة اجمللد قراءيتبناء على حتليل  
 مبدرسة وايل سوصلو اإلبتدائية جراكو مسارنج العربية للتلميذ يف الصف اخلامس

 قراءة نصوص اللغة العربية بناء على درجة اجمللد قراءيت كفاءةتعقد الباحثة أن  

 كفيت حسنة.

يف الصف  ومن درجة اجمللد قراءيت ونتيجة اختبار القراءة للتالميذ
 :كما تلي  اخلامس مدرسة وايل سوصلو اإلبتدائية جراكو مسارنج تشرح الباحثة
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عيار وم 13% قيمتو  1,9تقدميو  واحد تلميذيتكون من  اجمللد الثاين .أ 
 .التقومي نقيص

، 11% قيمتو  19,1اجمللد الثالث يتكون من ستة تالميذ تقدميو  .ب 
ومتساو معيار التقومي جيد ولو يكون بعض  13، 11، 13، 11، 13

 التلميذ معياره نقيص.
، 13، 93% قيمتو  51,7اجمللد الرابع يتكون من ثالثة تالميذ تقدميو  .ج 

يكون بعض التلميذ معياره  ومستاو معيار التقومي كفء اجليد ولو 11
 جيد جدا.

، 13% قيمتو  77,7اجمللد اخلامس يتكون من سبعة تالميذ تقدميو  .د 
ومستاو معيار التقومي جيد جدا ولو  81، 31، 13، 31، 11، 91

 يكون بعض التلميذ معياره كفء اجليد وشلتاز.
، 93% قيمتو  58اجمللد السادس يتكون من أربعة تالميذ تقدميو  .ه 

ومستاو معيار التقومي شلتاز ولو يكون التلميذ معياره  81، 533، 533
 جيد جدا.

ومن نتيجة اختبار القراءة للتالميذ يف الصف اخلامس مبدرسة وايل 
سوصلو اإلبتدائية جراكو مسارنج تشرح الباحثة كفاءة قراءة نصوص اللغة العربية  

 كما تلي :
م جيد جدا ولو فكفاءة قراءة نصوصه 19,1من ناحية قيمة مستاوىم  .أ 

 يكون بعض التالميذ نقيص وكفء اجليد يف القراءة.
من الدرجة إىل الدرجة كفاءة قراءة نصوصهم جيد ولكن يكون بعض  .ب 

 التالميذ نقيص وغري الفصيح يف القراءة.
يكون التلميذ رللد ثاين قراءيت الذي مازال صعوب يف تعرف احلروف  .ج 

 لقراءة.اذلجائية. ىذا احلال، يسبب غري فصيح يف ا
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يكون التلميذ رللد ثالث قراءيت أن كفاءة قراءتو مستاو السافلة ونقيص  .د 
 الفصيح يف القراءة.

يكون التلميذ رللد رابع قراءيت أن كفاءة قراءتو مستاو الكفاية وكفؤ  .ه 
 الفصيح يف القراءة.

يكون التلميذ رللد خامس قراءيت أن كفاءة قراءتو مستاو احلسنة  .و 
 كن يكون بعض التلميذ كفاءة قراءتو شلتازة.وفصيح يف القراءة. ول

يكون التلميذ رللد سادس قراءيت أن كفاءة قراءتو مستاو ادلمتازة  .ز 
 .وفصيح وسهل يف القراءة
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 الباب الخامس

 االختتام
 الخالصة .أ 

كفاءة قراءة النصوص اللغة العربية بناء على   استنادا إىل نتائج البحث مبوضوع
درجة اجمللد قراءيت لدى التالميذ يف الصف اخلامس مبدرسة وايل سوجنو اإلبتدائية 

فتستطيع الباحثة أن تأخذ النتائج  8102/8102جراكه مسارنج العام الدراسي 
 منها :

متنوعة  د قراءيتهلم درجة الكفاية يف قراءة اجمللو  اجمللد قراءيت متنوعة درجة .0
أيضا. يكون بعض التالميذ كفاءهتم عاجلة وذكيية وبعض كفاءهتم آجلة. 

 وذلك يتسبب درجة اجمللد قراءيت يف واحد الفصل متنوعة.

كفاءة نصوص اللغة العربية للتلميذ يف الفصل اخلامس جيد وحسن ولكن  .8
 مازال بعض التلميذ يكون صعوب يف قراءة النصوص.

فكفاءة قراءة نصوصهم جيد جدا ولو يكون  6285التالميذ  ىو قيمة مست .3
 بعض التالميذ نقيص وكفء اجليد يف القراءة.

من الدرجة إىل الدرجة كفاءة قراءة نصوصهم جيد ولكن يكون بعض التالميذ  .4
 نقيص وغري الفصيح يف القراءة.

 

 االقتراحات .ب 

اء على درجة اجمللد كفاءة قراءة النصوص اللغة العربية بنبعد البحث عن  
قراءيت لدى التالميذ يف الصف اخلامس مبدرسة وايل سوجنو اإلبتدائية جراكه مسارنج 

حات ميكن أن تكون مدخالت  اقرتا الباحثة تقدميف ،8102/8102العام الدراسي 
 :كما تلي 
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، مناسبة للمواد اليت تتم دراستها دائًما أساليب تعليم يستخدم املعلم .0
 .ب وقدراهتموخصائص الطال

 للتالميذ أن يركز نفسه على التعلم إثناء عملية التعليم ويتيعها جبودة.ينبغي  .8

 .ينبغي للتالميذ أن يتعلموا جبيد .3

 

 االختتام .ج 

أعطانا نعمة اإلميان و اإلسالم و وفقنا إىل دين محدا وشكرا هلل الذي 
أن تتم هذا البحث بكل اإلسالم و رزقنا نعمة العقل السليم حيت تستطع الباحثة 

و هذا البحث بعيد عن الكمال و التمام ألن الباحثة إنسان عادي فال ختلو  طاعة.
و الباحثة من مساحة ذهن القارئني اإلقرتاحات و جمن خطأ و نسيان. و لذا تر 

اإلرشادات لكي يكون البحث صحيحا كامال و يستفيد منه. وعسى اهلل أن يعبنا 
 وفقنا رشد السبيل. أن اهلل على كل شيئ قدير.خريا يف كل أمورنا و ي
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Lampiran I 

Lembar Observasi 

Pembelajaran BTQ 

No Hal yang diamati 
Tepat/ 

Lancar 

Cukup 

lancar/ 

Tepat 

Tidak 

lancar/ 

Tepat 

1. Ketepatan siswa dalam 

membaca huruf hijaiyah 

    

2. Ketepatan siswa dalam 

membaca sesuai panjang 

dan pendeknya 

    

3. Kefasihan siswa dalam 

melafalkan huruf sesuai 

makhorijul hurufnya 

    

4. Ketepatan siswa dalam 

melafalkan kata dalam jilid 

qiro’ati 

    

5. Ketepatan siswa dalam 

melafalkan kalimat dalam 

jilid qiro’ati 

    

6. Kelancaran siswa dalam 

membaca jilid qiro’ati 

    

7. Kenaikan siswa dalam jilid 

qiro’ati sesuai dengan buku 

prestasinya 

    

 

  



Lampiran II 

Lembar Observasi 

Pembelajaran Bahasa Arab 

No Hal yang diamati 
Tepat/ 

Lancar 

Cukup 

lancar/ 

Tepat 

Tidak 

lancar/ 

Tepat 

1. Ketepatan siswa dalam 

melafalkan huruf 

    

2. Ketepatan siswa melafalkan kata     

3. Ketepatan siswa dalam 

melafalkan kalimat 

    

4. Ketepatan siswa dalam 

melafalkan teks bacaan 

    

5. Kelancaran siswa dalam 

membaca teks bacaan 

    

 

 

 

  



Lampiran III 

 

PEDOMAN 

WAWANCARA DENGAN KEPALA MADRASAH 

 

1. Kapan berdirinya MI Walisongo Jerakah Semarang? 

2. Apa yang melatarbelakangi berdirinya MI Walisongo Jerakah 

Semarang? 

3. Bagaimana letak geografis MI Walisongo Jerakah Semarang? 

4. Apa tujuan berdirinya MI Walisongo Jerakah Semarang? 

5. Apa visi dan misi MI Walisongo Jerakah Semarang? 

6. Bagaimanakah keadaan guru dan karyawan di Madrasah ini? 

7. Bagaimanakah keadaan sarana prasarana di Madrasah ini? 

 

 

 

 

 

 

  



Lampiran IV 

 

PEDOMAN 

WAWANCARA DENGAN GURU BACA TULIS AL-QUR’AN 

 

1. Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran BTQ? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran BTQ dengan metode 

qiro’ati? 

3. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam 

menerapkan metode qiroati dalam pembelajaran BTQ? 

4. Apakah tingkatan jilid pada setiap siswa berbeda-beda? Mengapa 

demikian? 

5. Apa target yang akan dicapai dalam pembelajaran BTQ dengan 

menggunakan metode qiroati? 

6. Apa saja persiapan yang dilakukan sebelum pembelajaran BTQ 

dengan menggunakan metode qiroati? 

7. Bagaimana kemampuan siswa dalam membaca jilid qiro’ati 

sesuai tingkatannya? 

8. Apa sebab perbedaan yang melatarbelakangi siswa mampu dalam 

membaca jilid qiro’ati? 

9. Strategi apa yang digunakan dalam pembelajaran BTQ dengan 

menggunakan metode qiroati? 

10. Bagaimana evaluasi yang digunakan dalam penerapan metode 

qiroati dalam pembelajaran BTQ? 

  



Lampiran V 

 

PEDOMAN 

WAWANCARA DENGAN GURU BAHASA Arab 

 

1. Kurikulum apa yang digunakan dalam pembelajaran bahasa 

Arab? 

2. Apa saja buku yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab? 

3. Apa target yang akan dicapai dalam pembelajaran bahasa Arab? 

4. Bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab? 

5. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran 

bahasa Arab? 

6. Apa saja persiapan yang dilakukan sebelum pembelajaran bahasa 

Arab? 

7. Bagaimana kemampuan siswa dalam membaca teks Arab? 

8. Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab 

khususnya dalam keterampilan membaca? 

9. Apa sebab perbedaan yang melatarbelakangi siswa mampu 

membaca teks Arab? 

10. Bagaimana kemampuan siswa dalam membaca teks Arab sesuai 

dengan tingkatan jilid qiro’atinya? 

11. Bagaimana evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran bahasa 

Arab khususnya dalam keterampilan membaca? 

  



Lampiran VI 

Soal Membaca 

 اقرأ ىذه احلروؼ
 . ؽ6  ع .1

 . ش7  س .2

 . ز8  ص .3

 . ض9  غ .4

 . ط11  ظ .5

 

 اقرأ ىذه الكلمات
 . َأْصَفرُ 6   ُأْسرَة   .1

 . بَػْيَضاءُ 7  َنِظْيف   .2

 . أَْزَرؽُ 8  َصِغيػْر   .3

 . َأْحَضرُ 9  َأْشَجار   .4

 . َأْْسَرُ 11  أَْزَىار   .5
 

 اقرأ ىذه اجلملة
 ِلْ بَػْيت  َصِغيػْر  َنِظْيف   .1

ْيل   .2  َذِلَك ِمْصَباح  َجَِ

 ُكرَّاَسة ، َلْونُػَها َأْخَضرُ   َو َىِذهِ  .3

 ِِف اْلَمْحَفظَِة أَْقاَلـ   .4

 َىِذِه ََثََرُة اْلَمْوِز، َلْونُػَها َأْصَفرُ  .5

 

 



 ا النصذاقرأ ى
قَ  َها ِبرَْكة  َعِميػْ . َوَراَء اْلبَػْيِت َحِديْػَقة  َواِسَعة . ِفيػْ  ة  ِعْنِدْي ُأْسَرة  َسِعْيَدة . ِلْ بَػْيت  َصِغيػْر  َنِظْيف 
َها َشَجَرُة اْلبُػْرتُػَقاِؿ َو َشَجَرُة التػُّفَّاِح َو َشَجَرُة اْلَمْنَجا َو َشَجَرُة اجلََْوافَ  َرة ، ِمنػْ ِة. َو َأْشَجار  َكِثيػْ

َلة . ِِف اْلِبْكَ  يػْ ْْيُ، ِىَي َجَِ ْْيُ َو اْلَوْرَدُة. َىِذِه يَاْسِْ َها اْلَياْسِْ َها أَْزَىار  ُمتَػنَػوَِّعة ، ِمنػْ ِة َأْْسَاؾ   َو ِفيػْ
ْيل  َو َمْقَعد  َقِدْْي . ِِبَاِنِب اْلِمْصَباح َشَجرَ  َرة  ُمتَػنَػوَِّعة . اُْنظُْر ِإََل ُىَناَؾ! َذِلَك ِمْصَباح  َجَِ ةُ َكِثيػْ

َرة . َىِذِه ََثََرُة اْلَمْوِز، َلْونُػهَ  ا َأْصَفُر. َوتِِلَك اْلَمْوِز َو َشَجَرُة التػُّفَّاِح. ِلَشَجَرِة التػُّفَّاِح ََثََرات  َكِثيػْ
.  ََثََرُة التػُّفَّاِح، َطْعُمُو ُحْلو 

 

َىِذِه َمْدَرَسِِتْ، ََلَا َفْصل  َنِظْيف  َو ُمْنَظم . ِِف اْلَفْصِل َسبػُّْوَرة  َسْوَداُء، َو ِخَزانَة  بَػْيَضاُء، َو 
، َلْونُُو أَزْ  َرُؽ. َو َىِذِه ُكرَّاَسة ، َلْونُػَها َأْخَضُر. َمْكَتب  َأْْسَُر، َو ُصْنُدْوؽ  َأْسَوُد. َو َىَذا ِكَتاب 

ـَ اْلَمْدَرَسِة ِلَواء ، َلْونُُو َأْحَْ  ُر َو ِِف اْلَمْحَفظَِة أَْقاَلـ ، َلْونُػَها َأْْحَُر، َو ُكُتب  َلْونُػَها َأْسَوُد. أََما
، لَ   ْونُػَها َأْسَوُد.أَبْػَيُض. تِْلَك َسيَّاَرة ، َلْونُػَها َأْخَضُر. لِلسَّيَّاَرِة َعَجاَلت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Lampiran VII 

 

Hasil Dokumentasi 
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