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 صملخ

  

 باوربوينت  مايكروسوفت برنامج الحاسوب وسيلة ستخدامباالقراءة مهارة تعليم "  الموضوع:

  "  اإلسالمية الحكومية األولى بسمارانج عاليةللصف العاشر بمدرسة ال

  نور عيين اإلعداد: 

     083211070رقم الطالب:
باستخدام القراءة  رةمها تعليم) كيف 1( هي البحث هذا ىف الباحثة قدمتها الىت املسألة

اإلسالمية احلكومية  عاليةللصف العاشر مبدرسة ال باوربوينت مايكروسوفت برنامج احلاسوبوسيلة 

القراءة مهارة تعليم   يف العوامل املؤثرة لفشل و العوامل املؤثرة لنجاحاذا م )2(؟،األوىل بسمارانج

اإلسالمية  عاليةصف العاشر مبدرسة اللل باوربوينت ايكروسوفتم برنامج احلاسوبباستخدام وسيلة 

استخدام وسيلة احلاسوب بالقراءة  هارةتعليم مما املزايا و العيوب يف  )3(؟،احلكومية األوىل بسمارانج

  ؟ اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارانج عاليةمبدرسة ال عاشرللصف ال برنامج مايكروسوفت باوربوينت

 البيانات مجع طريقة) 1: (فهي واملعلومات البيانات على للحصول املستخدمة الطرق وأّما

حتليل  طريقة وهي البيانات حتليل طريقة) 2( التوثيق وطريقة املقابلة، وطريقة املشاهدة، طريقة:  ومنها

  .الكيفي

  : على تدل البحث هذا من ونتائج

ت للصف مايكروسوفت باوربوين برنامجاحلاسوب  وسيلةاستخدام بالقراءة  هارةتعليم م إنّ  )1(

قوم بالعوامل التعليمية قياما حسنا، ي اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارانج عاليةمبدرسة ال عاشرال

مثل طريقة القراءة و طريقة  مثل يف حتقيق األهداف التعليمية، واملادة التعليمية، والطريقة التعليمية

مناسبا  التعليمية، والتقييم.، والوسائل و الطريقة الصوتية و طريقة احلروف اهلجائية التدريب

   .أهداف تعليم مهارة القراءة يف درس اللغة العربية هلذه املدرسة كما ورد يف املنهج الدراسيب

 مايكروسوفت برنامج احلاسوب وسيلة وسيلة استخدامبالقراءة  هارةتعليم م يفخطوات 

   ، فيما يلي:باوربوينت
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 قبل التدريس  . أ

  للتعلم. تالميذأن يعدد التالميذ، لاألسئلة لأن يعدد  ،ليميةاآلالت والوسائل التع أن يعدد

 خطوات التدريس . ب

مادة القراءة  تالميذأن تشاهد ال، إىل جمموعات تالميذتوزيع املعلم ال ،هداف التدريساأل نيتبي

راءة إعطاء املعلم مثاليا بالق، على التفكريتالميذ التشجيع  ،تدريبها يف شكل الشرحية املختارةو 

إعطاء املعلم ، مادة القراءة تالميذ املعلم البّني ، للتباع القراءة تالميذأمر املعلم ال، ميذللتال

، مشاورة الفصل يقودها املعلم، أ كل جمموعة اإلجابة أمام الفصلأن تقر ، األسئلة للتلميذات

    . التقومي

 مايكروسوفت نامجبر  احلاسوبباستخدام وسيلة القراءة  مهارة تعليميف  لنجاحالعوامل املؤثرة  )2(

و  ،املعلميعين من  اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارانج عاليةللصف العاشر مبدرسة ال باوربوينت

الوسائل و   ،اإلقليم االجتماعيو   ،الوالدين و، رئيس املدرسةو ، التعليميةالطريقة و  ،املتعلم

  .واألدوات

 مايكروسوفت برنامج احلاسوبام وسيلة باستخدالقراءة  مهارة تعليم  يف العوامل املؤثرة لفشل

خلفية  يعين من اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارانج عاليةللصف العاشر مبدرسة ال باوربوينت

اّال  تعليم اللغة العربية حال الوقت، تشاؤم التالميذ وقلة حوافزهو ، تربية الطالب املتختلفة

 حّصتني يف األسبوع.

سوب برنامج مايكروسوفت احلا وسيلةاستخدام بالقراءة  هارةمتعليم العيوب يف زايا و امل  )3(

 :  اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارانج عاليةمبدرسة ال عاشرللصف ال باوربوينت

، و واد الدراسيامل تعرض من املعلومات حول التالميذ ملعرفة املزيد اا حتفزاملزايا: 

و  أكثر تركيزا، هم التالميذ، و للتالميذ اتعلى فهم املعلوم إرسال املواد يكون سهال بصريا

 إن عمليةإثارة لالهتمام، أكثر وضوحا و  يصبح ي، عملية التعليماملواد الدرستقدمي  توضيح

 يساعد املعلم يف تنظيم الوقت واجلهد عند التعليم، حتسني نوعية، و أكثر تفاعال يصبح التعلم

 تعلم التالميذ. نتائج

مث من لإلعداد يف صناعة املادة التعليمية يف الشرحية، الكايف  الوقتحيتاج إىل العيوب: 

فإنه يتطلب وسائل  ميكن أن يقف وحده ال ،الذين جلسوا بعيدا عن الشاشة ميذال التالإمه
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نقصان اإلنتباه من املعلم إىل التالميذ، ألنه أكثر اإلنتباه إىل وسيلة إضافية، األخرى ك تعليمال

 .باوربوينت مايكروسوفت جبرنام احلاسوبسري وسيلة 

   

  

مسارانج 2012مايو  14،        

 الباحثة      

 

 نور عيين       
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Judul : Pengajaran ketrampilan membaca dengan menggunakan Media Komputer 
Program Microsoft Powerpoint  untuk kelas X di Madrasah ‘Aliyah Negeri 
1 Semarang 

Nama : Nur Aini 

NIM : 083211070 

 

Permasalahan yang diajukan oleh peneliti dalam pembahasan ini adalah (1) 
Bagaimana pengajaran ketrampilan membaca dengan menggunakan Media 
Komputer Program Microsoft Powerpoint  untuk kelas X di Madrasah ‘Aliyah 
Negeri 1 Semarang?, (2) Apa faktor penunjang dan faktor penghambat dalam 
pengajaran ketrampilan membaca dengan menggunakan Media Komputer Program 
Microsoft Powerpoint  untuk kelas X di Madrasah ‘Aliyah Negeri 1 Semarang?, 
(3)Apa kelebihan dan kekurangan dalam pengajaran ketrampilan membaca dengan 
menggunakan Media Komputer Program Microsoft Powerpoint  untuk kelas X di 
Madrasah ‘Aliyah Negeri 1 Semarang?.  

Adapun metode yang digunakan untuk memperoleh keterangan- keterangan dan 
data-data adalah (1) metode pengumpulan data yang meliputi : metode observasi, 
metode wawancara, metode dokumentasi (2) metode analisis data yang berupa 
metode deskriptif. 

Hasil dari pembahasan ini menunjukkan bahwa : Pengajaran ketrampilan membaca 
dengan menggunakan Media Komputer Program Microsoft Powerpoint  untuk kelas 
X di Madrasah ‘Aliyah Negeri 1 Semarang:   

Bahwa pengajaran ketrampilan membaca dengan menggunakan Media 
Komputer Program Microsoft Powerpoint  untuk kelas X di Madrasah ‘Aliyah 
Negeri 1 Semarang adalah berhasil dan sempurna. Dengan adanya bukti bahwa 
pelaksanaan pengajaran yang dilaksanakan oleh guru bahasa arab kelas X di 
Madrasah ‘Aliyah Negeri 1 Semarang berjalan dengan baik, seperti halnya dalam 
mewujudkan tujuan pengajaran, materi, metode pengajaran seperti metode membaca, 
metode drill, metode suara, dan metode huruf hijaiyah, media pengajaran serta 
evaluasi yang dilaksanakan telah sesuai dengan tujuan pengajaran pada ketrampilan 
membaca dalam pelajaran bahasa arab  sebagaimana telah tertulis dalam kurikulum 
sekolah. 

 Langkah-langkah pengajaran ketrampilan membaca dengan menggunakan 
Media Komputer Program Microsoft Powerpoint:  

(a) Sebelum pelajaran di mulai: 
Langkah-langkah pembelajaran: 
Guru memulai pelajaran dengan menciptakan suasana pembelajaran 
yang menyenangkan, dengan memberikan kata sapaan, menanyakan 
kabar/keadaan peserta didik, memberikan perhatian penuh lewat 
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absensi yang di bacakan oleh guru, Guru menjelaskan tujuan dari 
pembelajaran yang di laksanakan dengan menggunakan media 
powerpoint, Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok. 
Terkadang tidak dibagi dalam kelompok-kelompok, Guru 
menyampaikan materi pembelajaran atau permasalahan kepada siswa 
sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai dalam bentuk slide yang 
sudah di persiapkan, Guru meminta siswa untuk memperhatikan apa 
yang ada dalam slide, Guru memberi contoh bacaan yang baik dan 
benar. Guru meminta siswa untuk mengikuti contoh bacaan dari guru, 
Guru menjelaskan materi yang berada dalam slide, dari kosakata yang 
ada, materi bacaan/teks qiraah, Guru menanyakan seberapa pemahaman 
yang telah di capai oleh peserta didik, Guru memberikan evaluasi 
dalam bentuk tes tertulis dan lisan dengan mendemonstrasikan bacaan 
di depan kelas, baik secara individual maupun secara kelompok, Guru 
memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman, mengarahkan, dan 
memberikan penegasan pada materi pembelajaran yang telah dipelajari, 
Evaluasi. 

 Faktor penunjang dan faktor penghambat dalam pengajaran 
ketrampilan membaca dengan menggunakan Media Komputer Program 
Microsoft Powerpoint, yaitu: guru, para siswa, metode pengajaran, kepala 
sekolah, orang tua, lingkup sosial di sekolah, serta sarana dan prasarana 
penunjang. Adapun faktor penghambat dalam pengajaran ketrampilan 
membaca dengan menggunakan Media Komputer Program Microsoft 
Powerpoint, yaitu: latar belakang pendidikan dari peserta didik yang berbeda-
beda, Prasangka atau image yang muncul dari peserta didik, bahwa mata 
pelajaran bahasa arab adalah pelajaran yang sulit, Alokasi waktu , yaitu 
waktu yang tersedia untuk mata pelajaran bahasa arab hanya 1 kali pertemuan 
( 2 x 45 menit ), ketika listrik mati. 

 

Kelebihan dan kekurangan dari penggunaan Media Komputer 
Program Microsoft Power point dalam pengajaran ketrampilan membaca 
pada kelas X di MAN 1 Semarang : 

Kelebihan : Pesan informasi secara visual mudah dipahami peserta 
didik,  
Peserta didik lebih fokus pada pelajaran yang di ajarkan. 
  
 Tenaga pendidik tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang 
sedang disajikan. 
- Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis hanya 

dalam bentuk kata-kata atau lisan belaka. 
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- Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, daya indra seperti objek terlalu 
besar dapat digantikan dengan gambar, film, atau model. 

- Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. 
- Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. 
- Efisiensi dalam waktu dan tenaga.  

Kekurangan:                                                                                  

- Harus ada persiapan yang cukup menyita waktu dan tenaga. 
- Layar monitor yang digunakan terlalu kecil (14”-15”), maka 

kemungkinan besar siswa yang duduk jauh dari monitor 
kesulitan melihat sajian bahan ajar yang ditayangkan di PC 
tersebut. 

- PenggunaanMedia Komputer Program Microsoft Power point 
dalam pengajaran ketrampilan membaca tidak dapat berdiri  
sendiri. 

-  Bersifat monoton, karena terpaku dari materi yang sudah 
dipersiapkan dalam slide yang ada.  

- Guru lebih sering memperhatikan jalannya presentasi dengan 
mengoperasikan komputer. 

- Guru belum sepenuhnya memasukkan aplikasi yang ada dalam 
powerpoin.  
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  اإلهداء

  

  ط إىل أهدي هذا اجلهد البسي 

  امرأة احملبوبنيجوميايت وأمي سوغييارطا عابدين أيب 

تم التعّلم ىف جامعة واىل تصغريا حبسن االهتمام حىت  ةالذين قد ربيا الباحث 

  سوجنو االسالمية احلكومية مسارانج
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 كلمة شكر وتقدير

  

 لنامساعدته و  التوجيه، توفيق، و انعم قد أعطاناالذى  وحمتوياته الكون إله اخلالق هللا احلمد

 عاليةاملدرسة ال يف البحث إلجراءوذلك  العامل. يف هذا أكثر وضوحا احلياة جعل حىت نتمكن

  .صعوبات مواجهة بدون األوىل مسارانجاإلسالمية احلكومية 

 النور اإلهلي جلب الذي حممدخامت األنبياء واملرسلني  عظيمال النيبسالم على والصالة وال

  .األرض يف اخلليفة باعتبارهاا همئأدا يف فوائده أن تتخذ متكن حبيث بشريةلل

 أياملساعدة و و  والدعم التوجيه واإلرشاد الذين قدموا مجيع سداد على ةقادر  تليس ةالباحث

  نقدم الشكر ل:  خاصةباحثني اال قول الشكر والدعاء جزاكم اهللا احسن اجلزاء. لل أمهية كبرية

  احلكومية مسارانج. اإلسالميةكلية  الرتبية جبامعة واىل سوجنا   كعميد ريد. شجاعى املاجست .1

 دائما الذين وجهاين وارشداين ويعطيانتؤيت قرة العني املاجستري و املاجستري حمفوظ صديق  .2

  .هذا البحث صنع عملية يف التوجيه واإلرشاد
الذين سالمية احلكومية مسارانج كلية  الرتبية جبامعة واىل سوجنا اإلوالعاملني يف   احملاضرين مجيع .3

إعداد  إجراء البحث و  على ةقادر  لذلك كنت، العلوم جمموعة متنوعة من تزويد اضطروا إىل

  رسالة اللسانس.

الذين مسحوا سمارانج اإلسالمية احلكومية األوىل ب عاليةمجيع األساتيذ و األستاذات يف املدرسة ال .4

  افيه عملية البحثتوفري املعلومات وتوجيه 

  يف كتابة هذا البحث ةالذين ساعدوا الباحث واملدرسني والطالب املوظفني جملس .5

 وأقاريب وأصدقائي و أستاذي احلاج خري الدين فطاين ،جوميايتوأمي سوغييارطا عابدين أيب  .6

  .ةجناح الباحث على والدعاء، والقلق حبنا كرسوا الذين

  إعداده.و  البحث تنفيذدعموا و  ساعدوا الذين مجيع .7

واهللا أسأله أن جيازيهم أحسن اجلزاء, وعسى أن جيعل هذا البحث نافعا لعامل تعلم اللغة العربية 

  وتعليمها يف هذا البالد. إنه مسيع جميب. 
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  محتويات البحث

  صفحة

  أ     ......................................................................  صفحة املوضوع 

  ب     ..............................................................................  صفحة 

  ج     ..................................................................  املصادفة من املشرف 

  د    .............................................................................  امللخص 

  ه     ........................................................  دليل احلروف (العربية والالتينية) 

  و    ..................................................................  شكر وتقدير . كلمة

  ز    ......................................................................  حمتويات البحث 

  ح     ....................................................................  قائمة باملختصرات 

  

   الباب األول :المقدمة

   1    ......................................................    البحث خلفية .أ 

 4    ...............................................  .. توضيح املصطلحات .ب 

 5     .....................................................   حتديد املشكلة  .ج 

  6.....................................................        البحث منافع .د 
  

  الهيكل النظري الباب الثاني :

      7........................................................ ابقةالدراسات الس . أ

 9..........................................................   النظري الهيكل . ب

 9.................................................مهارة القراءة  تعليم .1

 9...........................................مفهوم تعليم مهارة القراءة  .أ 

 11...........................................مهارة القراءة تعليم أمهية   .ب 

 12........................................القراءة  مهارة تعليم أهداف  .ج 

 13...................................................... القراءة مواد  .د 

 14.......................................................القراءة أنواع .ه 



  

  

  ف 

  

  14............................أوال: أنواع القراءة من حيث طبيعة األداء:

  16................................ثانيا: أنواع القراءة من حيث الغرض:

  17..............................................يف القراءة املشكالت  .و 

 17.............................................املشكالت اللغوية  .1

 18..........................................املشكالت غري اللغوية .2

     20...........................................تعليم القراءة  مستويات  .ز 

 22....................... ...............................القراءةتقومي  .ح 

 

 24..........................  باوربوينت    مايكروسوفت برنامج احلاسوب وسيلة .2

 24..............................................  مفهوم الوسيلة التعليمية .أ 

  25.............................  الوسائل املستعملة يف تدريس اللغة العربية  .ب 

  26................  باوربوينت  مايكروسوفت برنامج احلاسوب وم وسيلةمفه  . ج

  27...........  د.التسهيالت من وسيلة احلاسوب برنامج مايكروسوفت باوربوينت

 29........  ه.أهداف استخدام وسيلة احلاسوب برنامج مايكروسوفت باوربوينت 

 30......  سوفت باوربوينت وسيلة احلاسوب برنامج مايكرو عوامل يف استخدام و. 

 30......   باور بوينت مايكروسوفت برنامجوسيلة احلاسوب  استخدامخطوات ز. 

  31................  باوربوينت  مايكروسوفت برنامج احلاسوبح.املزايا من وسيلة 

  
 

  

  34...................................................  مناهج البحث الباب الثالث: 

 34......................................................   نوع البحث .أ 

 34............................................. وقت البحث ومكانه   .ب 

  35.................................................. مصادر البيانات   .ج 

 36.....................  ................................واال البؤرة  .د 



  

  

  ص 

  

 37............................................... البيانات مجع طريقة  .ه 

 39.............................................. البيانات حتليل طريقة  .و 

   

  

  

  41البيانات........................................   تحليل الباب الرابع: 

 برنامج الحاسوب وسيلة ستخدامباالقراءة  مهارةتعليم 

اإلسالمية  عاليةللصف العاشر بمدرسة ال باوربوينت  مايكروسوفت

 الحكومية األولى بسمارانج

 41.......................   العالية اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارانج املدرسة حملة عامة عن 

  41................................  .......................  املوقع اجلغرايف .1

  41........................................................ تاريخ التأسيس .2

  42............................ املنهج الدراسي وتوزيع حصص املواد الدراسية  .3

  42 ................................................ عدد املعلمني واملتعلمني .4

  
باوربوينت  للصف العاشر  مايكروسوفت برنامج احلاسوب وسيلة مهارة القراءة باستخدام تعليم . أ

 44..................................   مبدرسة العالية اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارانج

تعليم مهارة القراءة للصف العاشر مبدرسة العالية اإلسالمية احلكومية األوىل  .1

 44............................................................  انجبسمار 

 44.......................................  أهداف تعليم  مهارة القراءة  ) أ

 45...........................  األنشطة التعليمية يف تعليم  مهارة القراءة  ) ب

 47..........................  ............املواد يف تعليم  مهارة القراءة  ) ج

  48.................................د)  الطريقة يف تعليم مهارة القراءة 

  49....................................ه)  وسائل تعليم مهارة القراءة

  50................................و) التقومي يف تعليم  مهارة القراءة 

  



  

  

  ق 

  

باوربوينت   مايكروسوفت برنامج احلاسوب وسيلة قراءة باستخداممهارة ال تعليم .2

 51.....للصف العاشر مبدرسة العالية اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارانج

حجة استخدام وسيلة احلاسوب برنامج مايكروسوفت باوربوينت يف تعليم  مهارة  ) أ

 53.........................................................القراءة.

أهداف استخدام وسيلة احلاسوب برنامج مايكروسوفت باوربوينت يف تعليم  مهارة  ) ب

 54.......................................................القراءة.

 برنامج احلاسوب اإلعداد الذي يستخدمه املعلم يف تعليم القراءة بوسيلة  ) ج

 55................... ....................باوربوينت  مايكروسوفت

اخلطوات يف استخدام وسيلة احلاسوب برنامج مايكروسوفت باوربوينت يف تعليم   ) د

 56................................................. مهارة القراءة.

  كيفية استخدام وسيلة احلاسوب برنامج مايكروسوفت باوربوينت  ) أ(

ام وسيلة احلاسوب برنامج يف تعليم  مهارة القراءة باستخداخلطوات  ) ب(

  مايكروسوفت باوربوينت.

باوربوينت للصف  مايكروسوفت برنامج العملية التعليمية باستخدام وسيلة احلاسوب   ) ه

  59..........العاشر مبدرسة العالية اإلسالمية احلكومية األوىل بسمارانج 

 برنامج العوامل املؤثرة لنجاح تعليم مهارة القراءة باستخدام وسيلة احلاسوب ) و

باوربوينت للصف العاشر مبدرسة العالية اإلسالمية احلكومية األوىل  مايكروسوفت

  61...................................................... بسمارانج 

  61..................................................... املعلم    )1

  61........................ .............................املتعلم   )2

 61...........................................  التعليميةالطريقة   )3

  62..............................................رئيس املدرسة    )4

  62....................................................الوالدين   )5

  62..........................................اإلقليم االجتماعي   )6

  62..........................................الوسائل واألدوات   )7



  

  

  ر 

  

 برنامج العوامل املؤثرة لفشل تعليم مهارة القراءة باستخدام وسيلة احلاسوب ) ز

باوربوينت للصف العاشر مبدرسة العالية اإلسالمية احلكومية األوىل  مايكروسوفت

  63................................................... نج بسمارا

باوربوينت يف  مايكروسوفت برنامج املزايا و العيوب من استخدام وسيلة احلاسوب ) ح

  64........................................... تعليم مهارة القراءة 

 64......باوربوينت  مايكروسوفت برنامج املزايا من وسيلة احلاسوب )1

  65...باوربوينت  مايكروسوفت برنامج العيوب من وسيلة احلاسوب )2

  

 67الباب الخامس : االختتام ...................................................... .1

 67............................................................... اخلالصة .1

 68..................................القرتاحات ........................... .2

 69اإلختتام ............................................................... .3

  

  المراجع 

  المالحق 

  ةترجمة الباحث

  


