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قالاهللتعاىل:
َمَعاْلُعْسِرُيْسرًا فَاْرَغبَْوِإىٰلOفَِإَذافَ َرْغَتفَاْنَصْبOِإنَّ ََ Oرَبك

(۷-ٙ)اإلنشراح:  
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah 

dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 

Dan hanya kepadaTuhanmulah hendaknya kamu berharap. 

(QS: al Insyirah: 6-8) 

 
 
 
 

فَِإن ََّهاُجْزٌءِمْنِديِْنُكْم)عمربناخلطاب(َاْحرُِصواَعَلىتَ َعلُِّماللَُّغِةاْلَعرَبِيَِّة
Bersemangatlah dalam mempelajari bahasa Arab, karena 

sesungguhnya bahasa Arab adalah sebagian dari agamamu. 

(Umar bin Khattab) 
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 ملّخص
 

 ادلوضوع: اخلامس الصف تالميذ لدى العربية القراءة يف األخطاء درسةمبحتليل
ڠڤاتىمساراڮونوڠ"سومورجو"اإلبتدائيةاحلكومية

 ىي البحث أغراض أما تالميذاشكالمعرفة لدى العربية القراءة يف األخطاء
 مبدرسة اخلامس الصف احلكومية اإلبتدائية مساراڮونوڠ"سومورجو" وڠڤاتى معرفة،

مبدرسة اخلامس الصف تالميذ لدى العربية القراءة يف األخطاء تسبب اليت العوامل
.ڠڤاتىمساراڮونوڠ"سومورجو"اإلبتدائيةاحلكومية

نوعىذاالبحثىوحبثنوعيميداينوصفي،وتنقسموطريقةمجيعالبيانات
.يعينطريقةمشاىدةوادلقابلةوالتوثيقوطريقةاالختبارالشفهي

أقسام، ثالثة إىل تنقسم العربية القراءة يف أخطاء أن تظّهر البحث ىذا نتائج وأما
 أخطاء۱وىي: "ال"النطق( وحذف مد وحذف احلروف إخراج يف أخطاء يعين ،

 والتكرير، واإلبدال بأخرى احلرف ٕوتغيري الفهم( أخطاء فهميعين وكلمةالأخطاء
فهم أخطاء البسيطة، ۳اجلملة الًت( عالمة يمقأخطاء يعين عالمة وأخطاء النقطة

 عالمة وأخطاء وأخطاءالفاصلة التعجب العواملأخطاءعالمة االستفهام. عالمة
على اجنبية ولغة جديدة لغة العربية اللغة ىي العربية القراءة يف تسبباألخطاء اليت

ةالقليلة،وتركيزالتعلمالناقصالتالميذ،وعدمإتقانادلفردات،وتواترتعلمالقراءةالعربي
اللغة تعلم يف السياسية أو الربنامج الناقصني للتالميذ وليس الفصل، يف الدراسة عند

  العربيةخاصةيفمهارةالقراءة.
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 اإلهداء


 يهديالباحثىذاالبحثإىل:
والديالكرمينيأيبىارطونووأميأسفية

رلتهدينيفتربيةتالميذىموالزإىلمجيعمدرسيوأساتذيتالذينملي
 ،وكلمنيسهميفكتابةىذاالبحث۱۳ٕٓأصحابيفقسمتعليماللغةالعربيةسنة

 مين،آهم بأحسن الجزاءيأسأل اهلل أن يجز 
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 كلمة الشكر والتقدير
 

 بسماهللالرمحنالرحيم
احلمدهللربالعادلنيقدمتالباحثمنكتابوىذالبحثحتتادلوضوع:حتليل

اإلبتدائية "سومورجو" ادلدرسة اخلامس الصف تالميذ لدى العربية القراءة يف األخطأ
.وىذامقّدمإلكمالالشروطادلقرورةللحصولعلىدرجةڠڤاتىمساراڮونوڠاحلكومية

S.1الليسانس) العربيةقسميف( اللغة وايلتعليم جبامعة والتدريس التبية علوم كلية
.لذايريدالكاتبإلقاءالشكروالتقديرإىل:ڠمسارااإلسالميةاحلكوميةسا

جبامعة .ٔ والتدريس الًتبية علوم كلية كعميد ادلاجستري رىارجو الدكتور السيد فضيلة
 .ڠمسارااإلسالميةاحلكوميةساوايل

يدالدكتورأمحدإمساعيلادلاجستريكرئيسقسمتعليماللغةالعربيةبكليةفضيلةالس .ٕ
 علومالًتبيةوالتدريس.

ادلاجستري .ٖ صديق زلفوظ الدكتور والسيد ادلاجستري العني قرة تؤيت السيدة فضيلة
 كمشرفيفالبحث.

الذين .ٗ والتدريس الًتبية علوم بكلية ادلدرسني سائر واألساتذات األساتيذ قدفضيلة
 علمواوأرشدواالباحث.

٘.  احلكومية اإلبتدائية "سومورجو" ادلدرسة كرئيس سوبيونو، األستاذ ڮونوڠفضيلة
 .ڠڤاتىمسارا

ٙ.  أستاذ الدينفضيلة فخر زلمد العربية اللغة اإلبتدائيةمبكمعلم "سومورجو" درسة
 .ڠڤاتىمساراڮونوڠاحلكومية

ٚ.  نور سيت وأمي زىري الدين سيف كياىي الباحثفضيلة ساعدوا قد الذي ىداية
 ودافعواعننيلالعلومالنافعةيفالدينوالدنياواألخرة.
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الصغريي .ٛ وأخت رمحن نور الصغريي وأخ أسفية وأمي ىارطونو أيب الكرميني والدي
 نورىدايةالذينتؤيتالرمحةوالسعادةيفحيايت.

 مجيعأصدقائييفقسمتعليماللغةالعربية. .ٜ
 .ڠمسارايفمعهدىدايةالقلوبغاليانمجيعأصدقائي .ٓٔ

حساب بغري يشاء من جيزى فإنو اجلزاء أحسن جيزيهم أن اجلليل تعاىل اهلل عسي
 وعسيأنيكونىذاالبحثنافعاللباحثواالخرين.أمنيياربالعلمني.
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 الباب األول

 مقدمة

 البحثأ. خلفية 

ولذلك، اليستطيع اإلنسان أن يعيش نفسيا دون مساعدة من اآلخرين. 
عملية التفاعل  . حتتاجمخلوق إجتماعيحيتاج الناس اىل تفاعل مع اآلخرين ألنو ك

إىل الوسائل أو األدوات اليت ميكن أن تدعم عملية التفاعل، اللغة إحدى الوسائل 
آلة اتصالية الىت استخدمها الناس لتفاعل مع ادلناسبة لعملية التفاعل. اللغة 

ال تنفك منزلة اللغة من  .1 من خالل الكالم أو الكتاب األخرين ولتعبَت األفكار
مشكالت عدم اللغة  يسببا كوسيلة اتصالية وتناسقية، مع أن عملية التفاعل ألهن

ال تستخدم لإلتصال بُت إلنسان يف عملية التفاعل. مع مرور الوقت، فمنزلة اللغة 
رؤية أمهية اللغة، فقط، بل اللغة مستخدمة لتبادل ادلعلومات بُت الدول يف العامل. 

 خمتلف ادلؤسسات التعليمية.اللغة ضمنا يف فرع العلوم الذى درس يف ال تتعجب 

أىداف تعلم اللغة غالبا ىي القدرة على استخدام اللغة بشكل صحيح 
. صارت لكل من تعلم اللغة العربية شفويا أم كتابيا، وتلك األىداف من أىداف

 من الكتب ألن كثَتللمسلمُت، خاصة و مفاتيح رئيسية لفتح أفق ادلعرفة. اللغة 
ميكن شخص دلعرفة التعاليم، اللغة العربية. باللغة مكتوبة باستخدام  اإلسالمية

والتواريخ، والثقافت الدينية من مجيع األوقات. السيما القرآن واحلديث أهنما من 
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ادلصدر الرئيسي للتعاليم اإلسالمية الذان كتبا باللغة العربية. كما قال اهلل تعاىل يف 
ن من ادلنذرين بلسان عريب "نزل بو الروح األمُت على قلبك لتكو  2القرآن الكرمي

( وىذه اآلية ترشدنا إىل أن اللغة العربية ىي ذات ٣٩١-٣٩١مبُت" )الشعراء: 
 شأن عظيم. وأن اللغة العربية لغة اجلنة ومفتاح علم الدينية.

قال مصطفى الغاليٍت بأن العربية كلمات الىت استخدمها العرب لتعبَت 
حفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث أغراضهم وقد وصلت إلينا من طريق النقل و 

إحدى اللغات  اللغة العربية 3الشريفة وما رواه التقات من منثور العرب ومنظومهم.
ادلستخدمة يف العامل، قد وسع استخدامها يف ادلدارس وأصبحت واحدة من مادة 

درسها ت التعليمية من ادلدرسة اإلبتدئية إىل اجلامعة. إن اللغة العربية لغة أجنبية الىت
اإلندونيسيون منذ الطفولة ادلبكرة  قد درس منذ البداية. جيال ادلسلم يف العاملأ

 4 ألهنم من ادلسلمُت غالبا. وعندىم القرآن الكرمي منزل باللغة العربية.

وقد عرفنا أن اللغة العربية ذلا أربع مهارات وىي مهارة االستماع ومهارة 
الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. قسم أربع ادلهارة السابقة إىل قسمُت، وىي  

. مهارة الكالم 2 ومها من ادلهارتان سلبيان. مهارة االستماع ومهارة القراءة ٣
 جيابيان.ومها من ادلهارتان إومهارة الكتابة 
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للطالب  البدلتكون قادرة على إتقان اللغة العربية بشكل صحيح، أوال 
قادراة على قراءة احلروف واخلط العريب. ألن القراءة إحدى مهارة اليت يوجب 

ولة، ليس نطق هاإلتقان يف تعلم اللغة. القراءة إحدى مهارة اللغوية ليست بس
 تشمل الفكر والعقل ادلختلف. احلرف والكلمات فقط ولكن القراءة مهارة اليت

والقراءة ىي النشاط اليت يشمل مجيع أشياء التفكَت، والقراءة أيضا التقومي، 
والتقرير، والتحليل، وحسم ادلسألة. كل الناس يتفرق يف تفهيم النص ألن الناس يف 

 فهم النص تكرار الكلمة أو الكلمتُت يف تفهيم الكلمة حقيقا.

م ابراىيم ىي عملية يراد هبا إجياد الصلة بُت لغة والقراءة عند عبد العلي
الكالم والرموز الكتابية، وتتألف لغة الكالم من ادلعاىن واأللفاظ الىت تؤدي إىل 
ىذه ادلعاىن، ويفهم من ىذا أن عناصر القراءة ثالثة، ىي: ادلعٌت الذىٌت واللفظ 

جيب أن تكون ىذه العناصر الثالثة مًتابطة حىت  ١الذي يؤدية والرموز ادلكتوبة.
يكون الشخص قادرا على القراءة وفامها دلادهتا. ليست عملية القراءة تعّرف 

لكن يًتكز الطالب على كيفية قراءة بالتجويد احلروف وكيفية قراءهتا فحسب، 
وضع عالمات الًتقيم بشكل صحيح  6 الصحيح وعالمات الًتقيم وغَت ذلك.

 ة القراءة يساعد القارئ يف فهم النصوص الىت قرائها. يف عملي
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 Mahfudz Siddiq, Model Pembelajaran Keterampilan Bahasa Arab 

Berbasis Lingkungan Bahasa di Pondok Modern Darussalam Gontor 

Ponorogo, (Semarang : UIN Walisongo, 2015), hlm. 26  
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 النصوصليس سهل كما نقرأ لغَت العرب، أن قراءة النصوص العربية 
نظام كتابة األجبدية الالتينية. األجبدية العربية ذلا نظام خمتلف باألجبدية الالتينية. 

لة جديدة العربية من اليمُت إىل اليسار، ال تستخدم احلروف الكبَتة لبدء مج
أمساء الشخص أو ادلكان واختلف أشكال احلروف العربية عندما يف  كتابةول

 شكل احلروف ونظام األصوات 7 عندما يقف وحده. والنهاية البداية والوسطى
سببا لكثَت تستخدم احلروف الالتينية  اللغة اإلندونيسية الىت خمتلفة جدا عن

 .ألخطاء يف تلفظ احلروف ونطقهااألخطاء عند قراءة النصوص العربية، مثل ا

صوت اللغة مكّون اللغة اليت يواجو أوال من تالميذ اللغة اجلديدة. ألهنا 
واجب على تدرس صوت اللغة بالطريق الصحيح لتشهيل التالميذ يف تغلب 
مشكالت صوت اللغة العربية اليت تواجهها. ىناك وظيفة أوال لبد االنتهاء من 

يعٍت تغلب التالميذ يف نطق الصوت اللغة العربية، كمثل صوت معامل اللغة العربية 
ادلد، وشّدة، والشمسية والقمرية، وخمارج احلرف الذي متاخم، والتنوين، وغَت 

يواجو التالميذ يف مشكالت ألن خمتلف نظام الصوت اللغة العربة يف  8ذالك.
لدى حدث  بعض األشياء باللغة األخرى وميكن بسبب لتأثَت اللغة األم. كما

 ڠڤاتى مسارا ڮونوڠ"سومورجو" اإلبتدائية احلكومية تالميذ الصف اخلامس مبدرسة 
 ىم يدرسون اللغة العربية. وجد الباحث عدة اخلطيئات يف قراءة النصوص العريب.

أخطاء النطق واحدة من أخطاء لغوية الىت جيب جتنّبها ألن يؤثر على أخطاء 
                                                             

7 Abdul Mu’in, Analisis Konstrantif Bahasa Arab & Bahasa Indonesia 

Telaah Terhadap Fonetik dan Marfologi, (Jakarta: Pustaka Al Husna Baru, 

2004), hlm. 171 
8 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, .....   

hlm. 29 
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م من أمر طبيعي، ألن األخطاء ىي جزء من ادلعٌت. األخطاء يف عملية التعلي
ولذلك حتقيق ىدف تعليم اللغة. يزعج  قدعملية التعليم. ولكن أخطاء لغوية 

جيب أقصى حىت التالميذ جيب أن يكون احلد األدىن  اليت ارتكبهاأخطاء اللغوي 
 إزالتها.

ىذه الظاىرة اىتم الباحث بكتابة البحث عن الدراسة التحليلية. للبحث 
يعرف طاء الىت أقامها بقراءة النصوص العربية. فمن البحث سوف خاي األعن 

الباحث أخطاء التالميذ يف قراءة النصوص العربية وسعي الباحث حلل األخطاء، 
يف القراءة العربية لدى تالميذ الصف  اءحتليل األخطبالبحث حتت ادلوضوع "

 .ڠڤاتى مسارا ڮونوڠ"سومورجو" اإلبتدائية احلكومية اخلامس مبدرسة 

 البحثب. تحديد 

بناء على خلفية ادلسألة السابقة، فينبغي للباحث أن حيدد ادلسائل وىي  
 كما يلي: 

اشكال األخطاء يف القراءة العربية لدى تالميذ الصف اخلامس مبدرسة . ما ٣
 ؟ ڠڤاتى مسارا ڮونوڠ"سومورجو" اإلبتدائية احلكومية 

. ما عوامل اليت تسبب األخطاء يف القراءة العربية لدى تالميذ الصف اخلامس 2
 ؟ ڠڤاتى مسارا ڮونوڠ"سومورجو" اإلبتدائية احلكومية مبدرسة 
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 ج. أهداف البحث وفوائدها

 . أهداف البحث١

 كما أن خلفية ادلسألة السابقة، فأىداف ىذه البحث ىي: 

اشكال األخطاء يف القراءة العربية لدى تالميذ الصف اخلامس مبدرسة أ. معرفة 
 ڠڤاتى مسارا ڮونوڠ"سومورجو" اإلبتدائية احلكومية 

ب. معرفة العوامل اليت تسبب األخطاء يف القراءة العربية لدى تالميذ الصف 
 ڠڤاتى مسارا ڮونوڠ"سومورجو" اإلبتدائية احلكومية اخلامس مبدرسة 

 البحث. فوائد ٢

 أ.  الفائدة النظرية

زيادة ادلعرفة حول تدريس اللغة العربية خاصة يف مهارة القراءة وزيادة ادلعرفة يف 
 رلال البحث سواء للكاتب والقارئ

 ب. الفائدة التطبيقية

 وادلعرفة اليت استخدمها يف ادلستقبل. التجربة(  للباحث، لزيادة ٣

استخدامها كمدخل وإصالح للمدرسة، نتائج ىذه البحث ميكن  ( 2
 للمناىج الدراسية يف تدريس اللغة العربية خاصة يف مهارة القراءة.
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يف مهارة القراءة، للتالميذ تقدمي معلومات حول األخطاء للمدرس،  ( ١
لذلك ميكن ادلدرس أن يقدروا التالميذ واختيار الطريقة ادلناسبة حلل 

  ادلشكالت ادلوجودة.

األخطاء يف القراءة العربية مرة كثَتة وال يكرر التالميذ للتالميذ، معرفة  ( ٤
تلك األخطاء الذي عملها وميكن حتسُت إجناز التالميذ، خاصة يف مهارة 

 القراءة العربية.
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 الباب الثاني

 الهيكل النظري والدراسات السابقة

 الهيكل النظري . أ

 مهارة القراءة . ۱

مهارة القراءة قدرة على التعرف وفهم احملتوى ادلكتوب بالنطق أو فهم 
ولذالك، مهارة القراءة تعٍت القدرة على حل الرموز، وفهمها،  1يف القلب.

والتفاعل معها واستثمار ما يقرأ يف مواجهة ادلشكالت اليت ؽلر هبا القارئ، 
 واالنتفاع يف حياتو.

 أ. تعريف القراءة

القراءة ىي عملية التعرف على الرموز ادلطبوعة، ونطقها نطقا 
همها. وعلى ىذا فهي تشمل التعرف، صحيحا )إذا كان القراءة جهرية(، وف

وىو االستجابة البصرية دلا ىو مكتوب، والنطق، وىو حتويل الرموز ادلطبوعة 
اليت دتت رؤيتها إىل أصوات ذات معٌت، والفهم، أي ترمجة الرموز ادلدركة 
وإعطائها معاين. واجلدير بالذكر ىنا أن ادلعٌت ليس موجودة يف الرموز 

دة يف عقل القارئ. وذلذا ؼلتلف القراء يف فهم الشيء ادلطبوعة، لكنها موجو 
الواحد الذي قرؤوه طبقًا خلرباهتم ادلختلفة وتفسَتاهتم ادلختلفة الكلمات. 

                                                             
1 Mufidah, Kegiatan Berbahasa Arab di Pondok Pesantren Modern 

Islam Assalam Studi Evaluatif Model Pembelajaran Bahasa Arab,  .....     hlm. 

44 
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وىذا يعٍت بطيقة أخرى أن الرموز ادلطبوعة ال تنقل ادلعاين إىل القارئ، ألهنا 
يت يراىا فقط مثَتات أو دوافع، تثَت القارئ وحتثو على استحضار ادلعاين ال

يف جوىرىا ادلعٌت ليس موجودة يف  2ىو مناسبة طبقا خلَتاتو ودرجة ثقافتة.
 الرموز ادلطبوعة، ألن ادلعٌت موجودة على عقل القارئ.

القراءة عملية عقلية انفعالية دافعية تشمل تفسَت الرموز والرسوم اليت 
ة السابقة يتلقاىا القارئ عن طريق عينيو، وفهم ادلعاين، والربط بُت اخلرب 

وىذه ادلعاين، واالستنتاج والنقد واحلكم والتذوق وحل ادلشكالت. القراءة 
عملية مركبة تتألف من عمليات متشابكة يقوم هبا القارىء وصوال إىل ادلعٌت 
الذي قصده الكاتب، واستخالصو أو إعادة تنظيمو، واإلفادة منو. والقراءة 

تتناغم مع طبيعة العصر اليت هبذا ادلفهوم وسيلة الكتساب خربات جديدة 
تتطلب من اإلنسان ادلزيد من ادلعرفة احلديثة وادلتجددة، كما تتطلب تطوير 
القارىء لقدراتو العقيلة وألظلط التفكَت وألنساقو الفكرية، وتنمية رصيد 

ولذالك، يف عملية القراءة ىناك بعض العناصر  3اخلربات لدى الفرد.
للحصول على ادلعلومات ادلناسبة مبا تريد  ادلًتابطة بُت القارئ والكاتب

 الكاتب.

                                                             
 - ۱٦6 م(، ص. 1984)الكوب: مكتبة الفالح، تدريس فنون اللغة العربية، أمحد مدكور،   2

۱٦7  
)القاىرة: الدار ادلصرية البنانية، تعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيق، حسن شحاتة،   3

 1٦5ه(، ص 1417
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القراءة مفتاح للمعرفة وأساس لكل عملية تعميلية بل ىي حاجة 
الزمة حلياة الفرد النامي واجملتمع الراقي فهي تروي ظمأ القارئ وتنمي خربتو 
وتزيد متعتو وتطلعو على أفكار األخرين وإنتاجهم الفكري إضافة إىل أهنا 

تمع وتعمل على تنظيمو. لقد تطور مفهوم القراءة تطورا كبَتا تنهض باجمل
فبعد أن كانت القراءة تعٍت اإلدراك البصَتي للرموز ادلكتوبة والتعرف إليها 
والنطق هبا فقط أضيف إليو مفهوم آخر ىو الفهم مث تفاعل القارئ مع 

ة تارين بواسط 4ادلادة ادلقروءة فاستخدام ما يقرأ يف مواجهة مشكالت احلياة.
(، القراءة عملية الىت عمل القارئ ويستحدمها للحصول على 2٦٦8)

. 5رسالة الىت يبلغ على الكاتب من خالل وسيلة الكامات أو لغة ادلكتوبة
 ىذه احلالة، القراءة سعى للعثور على ادلعٌت يف الكتابة.

كان يقصد بالقراءة فيما مضى القدرة على التعرف على الرموز 
نطق هبا. مث تبدل ىذا ادلفهوم، حيث أصبحت القراءة تعٍت قراءة ادلكتوبة وال

ادلادة ادلكتوبة وفهمها. مث أضيف إىل ما سبق شرط آخر وىو تفاعل القراءة 
مع ادلادة ادلقروءة ونقدىا حبيث يدلل القارئ على رضاه أو اعجابو أو غضبو 

عالقة بُت  ولذالك، 6أو غَت ذلك من مؤشرات التفاعل حيال ادلدة ادلقروءة.
 لغة الفم عن لغة ادلكتوبة بغَت مباشر.

                                                             
)النشر: ي حديث، طرق تدريس اللغة العربية من منظور تربو  حسُت الرضي عبد الرمحن عبيد،   4

 55ه(، ص.  ۱42۱اخلبيت الثقافية، 
5 Dalman, Keterampilan Membaca, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 7 

(، ص. 1991، )عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع، أساليب تدريس اللغة العربيةوليد جابر،    6
41 
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عملية التعرف  ىيالقراءة ادلعروف أن  فمن، ةالسابق اتالتعريفمن 
على الرموز ادلطبوعة وفهم احملتوى ادلكتوب بالنطق أو فهم يف القلب. 
والقراءة أيضا عملية عقلية انفعالية دافعية تشمل تفسَت الرموز والرسوم اليت 
يتلقاىا القارئ عن طريق عينيو، وفهم ادلعاين، والربط بُت اخلربة السابقة 

 حلكم والتذوق وحل ادلشكالت. وىذه ادلعاين، واالستنتاج والنقد وا

ولذلك، مهارة القراءة ىي قدر التالميذ يف مهارة القراءة إذا قضى 
 التالميذ من بعض مؤشرات مبايلي:

 الكلمة واجلملة والنصوص البسيطة. . فهم معٌت۱
 . معرفة احلروف وأصواهتا.2
 . سالمة النطق.۳
 . معرفة عالمة الًتقيم ووظيفتها.4
 احلروف وسكناهتا.. ضبط حركات 5
 . قدرة على التعبَتية ادلصورة للمعٌت.6
 . قدرة على السرعة ادلناسبة يف القراءة.7
 

 ب. أهداف القراءة

أىداف تدريس القراءة قادر على قراءة النصوص العربية بالفصيح، 
وقادر على ترمجة، وقادر على فهم ذلك بصحيح. ومن أىداف تدريس القراءة 

 من مرحلة التعليم األساسيي ما يأيت :يف الصفوف األوىل 
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.  اكتساب عادات تعريف الكلمات، كتعرف الكلمة من شكلها، وتعرف ۱
 الكلمة من حتليل بنيتها وفهم مدلوذلا.

 . فهم الكلمة، واجلملة، والنصوص البسيطة.2

. بناء رصيد مناسب من ادلفردات اليت تساعد على فهم القطع اليت قد دتتد ۳
 ت.إىل عدة فقرا

. تنمية الرغيبة والشوق إىل القراءة واإلطالع، والبحث عن ادلواد القرائية 4
 اجلديدة. 

. سالمة النطق يف القراءة اجلهرية ومعرفة احلروف وأصواهتا، ونطقها، وصحة 5
 القراءة.

 7. التدريب على عالمات الًتقيم ووظيفتها يف القراءة.6

لكل موضوع تدريسي أىداف العامة واخلاصة، والبد للمدرس من 
 مراعاهتا لضمان صلاحو يف التدريس. 

 أما األىداف العامة يف القراءة فتشمل ما يلي:

 . معرفة النص من لغة۱

 . فهم واستخدام ادلفردات األجنبية2

 . فهم القيم ادلعرب عنها صراحة وضمنية۳
                                                             

 ۱2۳ ص...... تدريس فنون اللغة العربية، أمحد مدكور،   7



03 
 

 . فهم ادلعٌت ادلفاىيمي4

 القيمة التواصلية من مجلة واحدة . فهم5

 . فهم العالقة يف اجلمل وبُت اجلمل وبُت الفقرة6

 . يفّسر القراءة7

 . حتديد ادلعلومات اذلامة يف اخلطاب8

 . دتييز بُت األفكار الرئيسية واألفكار الداعمة9

 8. حتديد األشياء اذلامة لتلحيصها۱٦

 
 ومن األىداف اخلاصة ما يلي: 

 النطق ودقتو.  سالمة ۱

الشمسية بإخراج احلروف من سلارجها، كاالىتمام باحلروف 
والقمرية، وعلزة الوصال والقطع، والتاء ادلدورة والطويلة، او نطق الضاد 
والظاء، ومواضع االدغام واالقالب واالظهار وادلدود، واخراج حروف 

ذلك نطق كل حرف حقو من تفخيم وترقيق، وادغام  9احللق والقلقلة.
اظهار، وإخراجو من سلرجو األصلي. وعلى ادلعليم االلتفات اىل احلروف و 

                                                             
8 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, ..... 

hlm. 163-164 
  2۱ص.  ..... ،دلدرس اللغة العربية يادلوجو العملعابد توفيق اذلامشي،   9
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اآلتية: التاء والدال والظاء اليت تتطلب إخراج طرف اللسان جلودة نطقها، 
 والقاف اليت ختتلط أحيانا بالكاف.

 . سالمة الوقف2

ادلعٌت وحده ىو الذي ػلدد أين يقف القارئ يف القراءة اجلهرية، 
عند هناية كل معٌت. وإذا وقف القارئ وقفا بالسكون على األول الوقف 

آخر حرف من الكلمة اليت وقف عندىا، فتنقلب كل من الفتحة 
والكسرة والضمة وتنوين الضم وتنوين الكسر سكونا، ويصَت تنوين 
الفتحة ألفا، وتقلب التاء ادلربوطة ىاء، وذلذا كان الوقف من أىم 

 1٦ م على فهم القارئ ادلادة ادلكتوبة.العالمات اليت يستدل هبا ادلعل
ولذلك، سالمة الوقف يعٍت بالسكون على آخر حرف من الكلمة عند 

 وقف.

 . ضبط حركات احلروف وسكناهتا۳

بالتطبيق للقواعد النحوية والصرفية واللغوية والبالغية واالمالئية، 
ة والنقد الخطائها، وتذكَتىم بادلهم منها، وتنبيههم الدائم إىل ضرور 

االلتزام هبا، وعدم الغفلة عنها يف قراءاهتم ومراجعات ادلدرس الدائمة ذلا، 
 بقدر يتناسب واألىدف األساسية من القراءة.

 
                                                             

، طرق تعليم اللغة العربية يف التعليم العام، جاسم زلمود احلسون وحسن جعفر اخلليفة  01
 م 84(، ص. ۱996)البيضاء: جامعة عمر ادلختار، 
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 . القراءة التعبَتية ادلصورة للمعٌت4 

بتمويج الصوت تبعا الساليب الكالم ادلتنوعة، من أمر، وهني، 
س، وزجر، واستفهام، ودتّن ورجاء، وعرض وحتضيض، وتعجب، وعل

ونفي، ودعاء، والتماس، وتأكيد، وتسويف، وترغيب، واعزاز، وتسفية، 
وتشاؤم، وتفاؤل، وعلى ادلدرس أن يعٌت هبذا عناية خاصة ويكون ذلم 
قدوة يف القراءة، وينفعل تبعا دلعٌت ما يقرأ، لتكون القراءة حية منشطة، 

 تعُت على فهم ادلعٌت.

 .  السرعة ادلناسبة يف القراءة5

ناسب مع أدرك الطالب ذلا، ومتابعتهم إياىا، فال ىي تت
باالسراع ادلخل، وال ىي باالبطاء ادلل، وكذا االىتمام بدرجة الصوت، 
فال ىي بالعالية اليت تصم األذان وجتهد القارئ، وال ىي بالوطئة اليت 

 تنعب االستماع بشدة االصغاء، من غَت استماع واضح ذلا.

 .  فهم ادلعٌت6

اف اخلاصة يف تدريس القراءة فهم الطالب دلعٌت ما ومن األىد
يقرؤونو، وعلى ادلدرس أن يعٌت بأزاحة ادلعوقات اليت تعًتض سالمة 
الفهم، ومنها االلفاظ الصعابة والًتاكيب الغامضة، واحملسنات اللفظية من 
أسعارة وكناية، ورلاز وطباق وجناس، وتورية، ومنها ادلعٌت اجملازى 

 ادلعٌت العام.والضمٍت، وأدرك 
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 .  اإلفادة من القراءة يف واقع حياة الطالب7

وذلك باختيار النافع من ادلوضوعات ادلنهجية يف كتبهم 
ادلدرسية، واختيار الكتب اإلضافية ادلفيدة. كذلك ػلسن بادلدرس أن 
يدرب طالبو على استنتاج الفوائد العملية من ادلوضوع ادلقروء، ليفيدوا 

دة واخللق واالداب االجتماعية. وشلا يعُت على حتقيق منها يف أفاق العقي
ىذا اذلدف، أن يواجو ادلدرس طالبو إىل انتقاء سلًتات يف موضوعات 
حيوية شىت، تتجاوب مع رغبتو يف االنتقاء، لغرض عرضها يف لوحة 
 االخبار أو يف نشرة ادلدرسة أو صحيفتها أو سللتها، يف حقل ادلقتطفات.

 وأعليتة. االستجواب 8

بأن يوجو ادلدرس أسئلة تلخيصية واحتيارية عن ادلوضوع 
بتفصيلو بعد الفراغ منو، سواء أكان ادلوضوع منهجيا يف كتاب القراءة، أم 
يف مصادر خارجية، ليحسن التالميذ فهم ادلوضوع واستقصاء معانية، 
وليحسنوا البحث عن مادة االجابة فيما بُت أيديهم من موضوعات، أو 

كارىم من صور ذىنية. ولالستجواب أعليتو يف تعويدىم على يف أف
استقصاء الفهم، اعتمادا على جهودىم اخلاصة يف الفهم والتتبيع 

  11والبحث.

                                                             
 2۳ - 22ص.  ..... ،دلدرس اللغة العربية يادلوجو العملعابد توفيق اذلامشي،   00
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من كل ما سبق ؽلكن أن نستخلص من أىداف تدريس القراءة يف 
 مرحلة التعليم األساسيي ما يأيت :

 . فهم الكلمة واجلملة والنصوص البسيطة.۱

 احلروف وأصواهتا. . معرفة2

 . سالمة النطق يف القراءة.۳

 . معرفة عالمة الًتقيم ووظيفتها يف القراءة.4

 . ضبط حركات احلروف وسكناهتا.5

 . قدرة على التعبَتية ادلصورة للمعٌت.6

 . قدرة على السرعة ادلناسبة يف القراءة.7

 . فهم ادلعٌت.8

 نواع القراءةج.  ا

فيمكن النظر إليها من الزوايا التالية، ىي  أما بالنسبة ألنواع القراءة
من حيث التهيؤ الذىٍت للقارئ، ومن حيث أغراض القارئ، ومن حيث 

 12الشكل والوسيلة يف تلقيها

 
                                                             

)النشر: طرق تدريس اللغة العربية من منظور تربوي حديث،  حسُت الرضي عبد الرمحن عبيد،   02
 57ه(، ص.  ۱42۱اخلبيت الثقافية، 
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 أ.   من حيث التهيؤ الذىٍت للقارئ

 . قراءة للدارس۱

وىذه األقسم للقراءة ليست منفصلة دتاما عن بعضها، فقراءة 
الدرس مثال، ليست على النقيض من قراءة االستمتاع. فقد يبدأ 
االنسان يف القراءة للدرس مث يتحول إجتاىو إىل االستمتاع والعكس. 
وقراءة الدرس تستخدمها قطاعات كبَتة يف اجملتمع خاصة الطالب 

ادلختلفة. فالطالب يقرأون للدرس والتحصيل وادلثقفون وذوو ادلطالب 
للمعرفة وادلعلومات. وبعض الناس يقرؤون ادلذاكرات والتقارير دلعرفة ما 
 فيها واإلستفادة. والبعض اآلخر يقرؤون اخلرائط والالفتات وضلو ذلك. 

 قراءة لالستمتاع . 2

أما القراءة لالستمتاع، فهي ذلك النوع من القراءة ادلرتبط 
وقت الفراغ. وقد أصبح ىذا النوع من القراءة األعلية خاصة بقضاء 

يف الوقت احلاضر نظرًا لتزايد وقت الفراغ الناتج عن إحالل اآللة زلل 
اإلنسان يف شىت أنواع األعمال. ومع ذلك فرغبة اإلنسان يف 
االستمتاع واالبتعاد عن الواقع مبا فيو من مشاكل تعترب أمرا متأصال 

لى ذلك من إنغماس األطفال يف القصص اخلرافيو فيو. وليس أدل ع
واحلكايات الوعلية، وإنغماس بعض الكبار يف قصص الطولة والقصص 
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وقد إزدادت رغبة الناس يف القراءة لالستمتاع  13البوليسية وضلوىا.
أيضا نظرا لتعقيد احلياة االجتماعية وكثَتة ما فيها من مشاكل، ونظرا 

 ادلعرفة والتعّلم والتنّور. لرغبة الكثَتين يف مزيد من 

 من حيث أغراض القارئ ب. 

القراءة السريعة العاجلة، ويقصد منها االىداء بسرعة إىل شيء معُت،  . ۱
وىي قراءة ىامة للبحثُت وادلتعجلُت: كقراءة الفهارس وقوائم األمساء، 
والعناوين، ودليل القطر، ودفًت )التليفونات( وضلو ذلك، وكل متعلم 

 ىل ىذه القراءة يف مواقف حيوية سلتلفة.زلتاج إ

.  قراءة لتكوين فكرة عامة عن موضوع متسع: كقراءة تقرير، أو كتاب 2
جديد، وىذا النوع يعد من أرقى أنواع القراءة، ولذلك لكثَتة ادلواد 
اليت ينبغي أن يقرأىا اإلنسان يف ىذا العصر احلديث، الذي زاد فيو 

وؽلتاز ىذا النوع من القراءة بالوقفات يف  اإلنتاج العقلى زيادة مطردة،
أما كن خاصة، الستيعاب احلقائق، وبالسرعة مع الفهم يف األما كن 

 األخرى.

.  القراءة التحصيلية، ويقصد هبا االستذكار واإلدلام، وتقضى ىذه ۳
القراءة بالًتيث واألناة، لفهم الوسائل إمجاال وتفصيال، وعقد ادلوازنة 

دلتشاهبة وادلختلفة، وغَت ذلك شلا يساعد على تثبيت بُت ادلعلومات ا
 احلقائق يف األذىان.

                                                             
03
 ۱2۱ ص...... تدريس فنون اللغة العربية، أمحد مدكور،  
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قراءة جلمع ادلعلومات، وفيها يرجع القارئ إىل عدة مصادر، غلمع  . 4
منها ما ػلتاج إليو من معلومات خاصة، وذلك كقراءات الدراس الذي 

ح يعد رسالة أو حبثاً، ويطلب ىذا النوع من القراءة مهارة يف التصفي
 السريع، وقدرة على التلخيص.

.  قراءة للمتعة األدبية، والرياضة العقلية، وىي قراءة خلية من التعمق 5
والتفكَت، وقد تكون متقطعة تتخللها فًتات، وذلك كقراءة األدب 

 والفكاىات والطرائف.

القراءة النقدية التحليلية، كنقد كتاب أو أي إنتاج عقل، للموازنة بينو  . 6
 ه، وىذا نوع من القراءة ػلتاج إىل مزيد من التأينوبُت غَت 

ولذلك كثَت جدا من أنواع مهارة القراءة وفقا على  14والتمحيص.
 احتياج القارئ.

 ج.  من حيث الشكل والوسيلة يف تلقيها 

تقسم القراءة على أساس شكلها العام يف األداء إىل نوعُت: قراءة 
جهرية، وقراءة صامتية. وكل من النوعُت يقتض من القارئ أن يقوم 
بتعرف الرموز وفهم ادلعاىن، إال أن القراءة اجلهرية تنفرد بعد ذلك بأهنا 
ا تتطلب من القارئ أن يفسر لغَته األفكار واالنفعاالت اليت حتتوى عليه

                                                             
 7۳..... ص.  ، ادلوجو الفٌت دلدرس اللغة العربيةعبد العاليم إبراىيم،   04
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ادلادة ادلقروءة، فكأن القراءة اجلهرية ليست إال تفسَتا شفويا دلا يقرؤه 
 15اإلنسان، وىي لذلك أكثر تعقيدا وصعوبة من الفهم الصامت دلعناىا.

 . القراءة الصامتة۱

القراءة الصمامتيو ىي عملية فكرية ال دخل للصوت فيها 
فهي قراءة  ألهنا حل للرموز ادلكتوبة وفهم دلعانيها بسهولة ودقة.

حتدث بانتقال العُت فوق الكلمات وإدراك مدوا الهتا دون صوت أو 
وضلن لو تأملنا األسلوب اليت  16علس أو حتريك لسان أو شفة.

تستخدمو يف القراءة يف احلياتنا اليومية خارج ادلدرسة أو بعد االنتهاء 
من مراحل التعليم كلها أو بعضها، لوجدنا أن معظم قراءتنا صامتة. 
ويف ىذه النوع من القراءة يدرك القارئ احلروف والكلمات ادلطبوعة 
أمامو ويفهمها دون أن غلهر بنطقها. وعلى ىذا النحو يقرأ التالميذ 
ادلوضوع يف صمت مث يعاود التفكَت فيو ليتبُت مدى ما فهمو منو. 
واألساس النفسي ذلذه الطريقة ىو الربط بُت الكلمات باعتبارىا رموز 

أي أن القراءة الصامتة شلا يستبعد عنصر الصويت إستبعادا مرئية، 
يف ظاىرة القراءة الصامتة البد جتّنب النطق رغم أن يتنّقل  17تاماً.

 الشفة فقط.

                                                             
 ۱2۱ص. تعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيق، ..... حسن شحاتة،   05

)النشر: طرق تدريس اللغة العربية من منظور تربوي حديث،  حسُت الرضي عبد الرمحن عبيد،   06
 57ه(، ص.  ۱42۱اخلبيت الثقافية، 
  ۱۱5 ص...... تدريس فنون اللغة العربية، أمحد مدكور،   07
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 أما مزايا ىذا النوع من القراءة فهي:

. تعترب من الناحية االجتماعية أعظم وأكثر انتشارا من القراءة ۱
 اجلهرية.

أسرع من القراءة اجلهرية لتحررىا من أعباء  . توفَت الوقت لكوهنا2
 النطق.

. تعُت على الفهم وزيادة التحصيل أكثر من القراءة اجلهرية ألن ۳
الذىن يكون متفرغا من األعمال العقلية األخرى اليت يف القراءة 

 اجلهرية.

 . تعترب أيسر من القراءة اجلهرية. 4

 . تعترب أدعى إىل سرعة التفكَت بادلقروء.5

 . تعترب أجلب للسرور واالستمتاع ألن فيها انطالقا وحرية.6

 18. فيها تعويد للقارئ على االطالع واالعتماد على النفس.7

إال أنو يؤخذ على ىذا النوع من القراءة عدم قدرة ادلعلم على 
مالحظة أخطاء التالميذ وعيوهبم النطقية، إضافة إىل عدم إتاحة 

 ة ودتثيل ادلعٌت.الفرصة للتدريب على صحة القراء

                                                             
، ..... طرق تدريس اللغة العربية من منظور تربوي حديث حسُت الرضي عبد الرمحن عبيد،   08

 58ص. 
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 . القراءة الجهرية٢

أما القراءة اجلهرية فيبدأ هبا الطالب بعد القراءة الصامتة، وبعد 
أن ػلققوا اذلدف األساس من القراءة، وىو فهم ادلقروء، يقراء الطالب 
جهرا ليحققوا اذلدف األساس من القراءة من القراءة جهرية. وىو 

التالميذ ظلوذوجًا مثالّياً، قد يكون صحة القراءة، وينبغي أن ػلاكي 
بصوت ادلعلم، أو من شريط )إن وجد(. درِّب التالميذ على النطق 
الصحيح، وعاجل ادلشكالت الصوتية حادلا تظهر لديهم، وغلب أن 
تراعي األداء ادلعبَت، ووجو انتباىهم إىل خطأ القراءة ذات الوتَتة 

وشجع الطالب بعد فهمهم  الواحدة، اليت ال تضع ادلعٌت يف اعتبارىا،
إن القراءة اجلهرية مفيدة  19للجمل أو النصوص على القراءة الصامتة.

جدا يف ادلراحل األوىل لتعلم اللغة ألهنا تتيح فرصة كبَتة للتدرب على 
النطق الصوت ورمزه ادلكتوب ولذلك يقال إنو ينبغي أن تقتصر مرحلة 

يف القراءة  2٦تعلم اللغة. القراءة اجلهرية على ادلراحل األوىل فقط من
اجلهرية اليت تًتكزىا ىي قدرة على قراءة بالنطق الدقة سواء يف سلارج 
احلروف وغَتىا من صفة الصوتية واإليقاع الصحيح، وىُّت ال التأتأة 

 أو تكرارا، ويهتم عالمة الًتقيم. 

                                                             
، )الرياض: الناطقُت هباإعضاءات دلعلمي اللغة العريب لغَت عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان،   09

  ۱96ه(، ص.  ۱4۳2العربية للجميع، 
، طرق تدريس -مداخل -تعليم اللغة العربية للنطقُت بلغات أخرى أسسزلمود كامل النقى،   21

  ۱92ه(، ص.  ۱4٦5)مكة ادلكرمة: جامعة أم القرى، 
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 أما مزايا ىذا النوع من القراءة فهي:

ة األداء، ودتثيل ادلعٌت، ىي أحسن وسيلة إلتقان النطق، وإجاد
وخصوصا يف الصفوف األوىل، كما أهنا وسيلة للكشف عن أخطاء 

تساعد يف  -أيضا –التالميذ يف النطق. فيتسٌت عالجها، وىي
الصفوف الراقية على تذوق األدب، بتعرف نواحى األنسجام الصوتى 

ف وادلواسقا اللفظية، وىي وسيلة لتشجيع التالميذ اجلبناء، وذوى احلر 
والتهيب، عالج ىذا الداء فيهم، وال غٌت عن القراءة اجلهرية يف 
ادلواقف اليت تستدع رفع الصوت، كما اهنا تعد التالميذ للمواقف 

 21احلطابية، ودلواجهة اجلماىَت، واحلديث إىل اجلماعة.

إال أنو يؤخذ على ىذا النوع من القراءة أهنا جتهد القارئ وال 
فعة إضافة إىل أهنا قد تؤدي إىل عدم تتبع سيما إذا كانت بأصوات مرت

ادلعٌت بدرجة كافية وذلك النصراف الذىن فيها إىل مراعاة ضبط 
الكلمات وإجادة نطقها، وحسن إلقاء العبارات، عالوة على أهنا غَت 

 اقتصادية يف التحصيل إذا ما قورنت بالقراءة الصامتة.

يف مرحلة من كل ما سبق ؽلكن أن نستخلص من أنواع القراءة 
 التعليم األساسيي ما يأيت :

 

                                                             
 69ص. .....  ادلواجو الفٌت دلدرسي اللغة العربية،عبد العليم ابراىيم،   20
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 . القراءة لدارس.۱

 . القراءة جلمع ادلعلومات.2

 . القراءة الصامتة.۳

 . القراءة اجلهرية.4

 . القراءة التحصيلية.5

 . القراءة السريعة.6

 . القراءة التحليلية.7

 

 . تحليل األخطاء٢

( حتليل األخطاء ىي طريقة لتحديد Crystalقال كريستل )
وتصنيف وتفسَت األخطاء اليت تقوم هبا التالميذ بادلنهجي الذي يدرس 
التالميذ اللغة الثانية أو اللغة األجنبية استخدام النظريات واإلجراءات استنادا 

 22إىل علم اللغة.

( ىناك مخس مرحلة ۱988( )يف تاريان وتاريان، Ellisعند إليس )
 األخطاء اللغة. مبا يلي:  العمل حتليل

                                                             
22 http://pieekaa.blogspot.com/2012/10/analisis-kesalahan-

berbahasa_5195.html   diakses pada tanggal 14 Oktober 2017 pukul 14.00  

http://pieekaa.blogspot.com/2012/10/analisis-kesalahan-berbahasa_5195.html
http://pieekaa.blogspot.com/2012/10/analisis-kesalahan-berbahasa_5195.html
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 ع عّينة األخطاء.. مج۱

 . حتديد األخطاء.2

 . اشرح األخطاء.۳

 . تصنيف األخطاء.4

 23.  تقييم األخطاء.5

استند إىل خطوات العمل السابقة، ؽلكن إعداد فهم حتليل األخطاء. 
حتليل األخطاء ىي إجراء العمل اليت تستخدم الباحث أو مدرس اللغة، 

خطاء على عينات، واشرح يشمل: عملية مجع عينات األخطاء، وحتديد األ
 األحطاء، مث تصنيف األخطاء، وتقييم مستوى أخطائها.

 

 . أخطاء التالميذ في القراءة۳

 ؼلطئ التالميذ يف أثناء ادلطالعة، وىذه أنواع األخطاء، منها:

 .  خطأ يف الضبط واإلعراب.۱

.  خطأ يف بنية الكلمة، بتقدًن حرف على حرف، أو حبذف بعض 2
 احلروف.

                                                             
23 Nanik Setiawan,  Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia, 

(Surakarta: Yuma Pustaka, 2010), hlm. 12 
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 خطأ يف إخراج احلروف من سلارجها..  ۳

 .  خطأ يف طريقة األداء الذي يناسب تصوير ادلعٌت كالتعجب واالستفهام.4

.  خطأ يًتتب عليو فساد ادلعٌت، وذلك بتغيَت حرف بأخر، مثل )ضللة( 5
بدل )طللة( و )مجل( بدل )محل( و )جبل( بدل )حبل( و )يريد( بدل 

 24)ؼلضر(وىكذا.)يزيد( و )ػلضر( بدل 

يتعرض التالميذ لبعض األخطاء يف القراءة، وعلى ادلدرس أن يعرف 
على ىذه األخطاء، ليستطيع القيام بتشخيصها، مث عالجها بالشكل يتالءم 
مع كل أخطاء. وفيها يلي بعض األخطاء اليت حتدث من تالميذ ادلرحلة 

 اإلبتدائية.

 أ. صعوبة الكلمات اجلديدة 

دد الكلمات اجلديدة قبل أن يقدمها إىل على ادلدرس أن ػل
التالميذ داخل الدرس. وأن ػلاول ختفيف ىذه الصعوبة باالستعانة مبا 

 يوضح معناىا عن طريق الصور والرسوم اخل....

 وىناك صعوبات باللغة العربية نفسيا، ومن أىم ىذه الصعوبات:

ها ويف . تعديد صور احلرف الواحد وأشكالو يف أول الكلمة ويف وسط۱
 مثل )الكاف والعُت(. آخرىا،

                                                             
 ۱29ص. .....  ادلواجو الفٌت دلدرسي اللغة العربية،عبد العليم ابراىيم،   24
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 خ(. -ح  –. تشابو كثَت من احلروف، مثل )ج 2

 ت(. –. تقارب أصوات بعض احلروف، مثل )ط ۳

 . احلروف اليت تكتب وال تنطق، واحلروف اليت تنطق وال تكتب.4

 ب. عجز التالميذ عن أداء ادلعٌت

تبدأ اجلملة قد يكون ذلك راجعا إىل عدم معرفة التلميذ، من أين 
وأين تنتهي. وىنا يلزم التدريب على عالمات الًتقيم من نطق وفواصل 
منقوظة، وفواصل بدون نقط. وأن يدرب التلميذ على أن يبدأ القراءة من 
بداية اجلملة، وأال يتوقف إال عند الفواصل أو يف هناية اجلملة. وىنا يلزم 

ل قصَتة، وأن تكون أن تكون ادلادة ادلقروءة مكتوبة بأسلوب جيد، ومج
 خالية من اجلمل االعًتاضية، واالستطراد القول.

 ج. تكرار الكلمة الواحدة كثَتا

وقد يكون ىذا راجعا إىل صعوبة الكلمة اآلتية بعدىا، أو إىل 
إضطراب يف حركة العُت. وؽلكن عالج ىذا عن طريق ايضاح ادلعاين 

 ادلعاين الواضحة لديو.وقراءة ادلواد القرائية السهلة على التلميذ ذات 

 د.  اإلبدال

كأن يضع التلميذ حرفا مكان آخر بأن يقرأ كلمة )يعفو( )يفعو( 
بوضع الفاء مكان العُت وىكذا. وشلا يساعد على عالج ىذا أن تكون 
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ادلادة ادلقروءة سهلة بالنسبة للتالميذ قراءة الكلمات وفهم معانيها من 
 تنمية مهارة الفهم.  السياق، كما يتحقق ىذا أيضا عن طريقة

 و.  القلب

وينشأ عن وضع كلمة مكان كلمة أخرى، كأن يقرأ التالميذ مثال: 
)على عزم أىل القدر تأيت العزائم( بدال من )على قدر العزم تأيت العزائم(. 
وقد يكون ذلك نتيجة لتفاوت الكلمات واألصوات اليت تتألف منها 

ات ذات األثر األكرب عند اجلملة حسب أعليتها عند القارئ. فالكلم
الطفل تسبق األخرى أحيانا. وعالج ذلك يكون بالتأين يف القراءة وتأمل 

 ادلعٌت.

 ح. احلذف

قد يقرأ التلميذ مع نسيان بعض الكلمات أثناء القراءة. وقد 
يكون ذلك نتيجة ضعف األبصار، أو السرعة، أو فهم ادلعٌت من السياق 

ولعالج ىذا اخلطأ غلب تدريب  بصرف النظر عن الكلمة احملذوفة.
 التلميذ على التأين يف القراءة والتدريب على الفهم، والدقة يف القراءة. 

 ط. القراءة ادلقطعة

ويكون ذلك نتيجة لعدم فهم وظيفة عالمات الًتقيم،  وعدم 
الفهم الكامل أيضا. وعالج ذلك بتدريب األطفال على كيفية القراءة 

لوقوف عند الفواصل والنقط. ويساعد على الصحيحة من أول اجلملة وا
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ىذا أيضا أن تكون مادة القراءة سهلة بالنسبة للتلميذ ومكتوبة بطريقة 
 25 صحيحة.

من أخطاء التالميذ يف القراءة السابقة ؽلكن أن نستخلص من أخطاء 
 التالميذ يف القراءة يف مرحلة التعليم األساسيي ما يأيت :

 . أخطاء يف الضبط واإلعراب۱

 . أخطاء يف إخرج احلرف2

 . أخطاء يف طريقة األداء الذي يناسب تصوير ادلعٌت كالتعجب واإلستفهام۳

 . تغيَت احلرف بأخر4

 . صعوبة الكلمة اجلديدة5

 . أخطاء يف عالمة الًتقيم. 6

 تكرير الكلمة الواحدة كثَتا.. 7

 . اإلبدل )تقدم احلرف على احلرف األخرى(.8

 . القلب9

 . حذف۱٦

 القراءة ادلقطعة. ۱۱

 

                                                             
 ۱45 ص...... تدريس فنون اللغة العربية، أمحد مدكور،   25
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 . عوامل التي تسبب أخطاء في القراءة٤

عند يونياريت أمليا وحدة يف البحث بعنوان "عوامل صعوبة التالميذ يف 
قراءة النص العريب )دراسة احلالة لتالميذ الصف العاشر مبعهد دار األرقام 
غاروت(" وجد من عدد العوامل اليت تسبب أخطاء التالميذ يف قراءة 

 العربية مبايلي:النصوص 

 اخلربة والكفاءة اللغوية للتالميذات ادلنحفضة. .1
 يف القراءة.  رغبة التالميذات ادلنخفضة .2
 دافع التالميذات ادلنخفضة يف تعلم القراءة. .3
 عامل ادلدرس يف إتقان مادة الدرس منخفض. .4
 طريقة التعليم اليت تستخدمها ادلدرس أقّل جاذبية. .5
 أقل محاسا. موقف ادلدرس يف عملية التعليم .6
 26حتركية دلوضع ادلدرس يف الفصل قليال والكتاب ادلدرسة أقل توفَته. .7

 
 
 
 
 

                                                             
26  Wahdah Yuniarti Amalia, “Faktor-faktor Kesulitan Siswa Dalam 

Membaca Teks Bahasa Arab (Studi Kasus terhadap Siswa Kelas X Madrasah 

Aliyah Darul Arqam Garut)” Sekripsi, (Bandung: Progam S1 Universitas 

Pendidikan Indonesia, 2015) 
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 ب. الدراسات السابقة

مشكالت تعلم مهاراة القراءة " بعنوان نور ريانيت الذي أجراه البحث
جبار )دراسة احلالة على -كلينج-مبدرسة "سونان موريا" الثانوية اإلسالمية كليت

-كلينج-مبدرسة "سونان موريا" الثانوية اإلسالمية كليت تالميذ الصف السابع
 "جبار(

مشكالت تعلم مهاراة القراءة مبدرسة "سونان  ىذه الدراسة يبحث أن
مشكالت  وتبُت ىذه الدراسة أن، جبار-كلينج-موريا" الثانوية اإلسالمية كليت

لثانوية الصف السابع مبدرسة "سونان موريا" الدى تالميذ  تعلم مهاراة القراءة
تقع على عدة عوامل أي الطالب واليت تشمل  جبار-كلينج-اإلسالمية كليت

الفرق يف قدرة الطلبة على القراءة والكتابة األجبدية العربية اخللفية التعليمية واللغة و 
والدافع لتعلم الطالب اللغة العربية مفردة نقص الذي تسيطر والرغيبة القليل 

ى استخدام الطرق التقليدية وناقص ادلعاجلة والتشجيع تشمل ادلعلمُت عل. التالميذ
وتشمل ىذه ادلواد يف نظام  وقليل جدا من الوقت لتعلم اللغة العربية. للتالميذ

اقًتح الكاتب . طريقة فعالة تطبيقي. قليل جدا الصوت وعالمات الًتقيم والتجويد
 اللغة العربيةنص القراءة يكثر شلارسة  للطالب: ، وعلاأجل حل مشكلة حلول

األساليب ، حتفيز الطالب على شلارسة القراءة كثَت للمعلم، وحفظ ادلفردات العربية
تنشيط الالمنهجية ، وزلاولة للعب لغات سلتلفة ادلستخدمة ؽلكن أن ختتلف

 . العربية
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ادلهارات اللغوية  مشكلة " بعنوانرياند يودا فردنا  البحث الذي أجراه
مدرسة العالية ويتيس  علوم الطبيعية احلادية عشرة قسم  الصفعلى  للقراءة العربية
 " ۲٦۱4/۲٦۱5 سنة دراسيةكولون فراكو 

على  مشكلة ادلهارات اللغوية للقراءة العربية ىذه الدراسة يبحث أن
 مدرسة العالية ويتيس كولون فراكوعلوم الطبيعية احلادية عشرة قسم  الصف

 على الصف مشاكل اللغوية للقراءة العربيةتعرف ما اجلهود ادلبذولة دلواجهة و 
مشكلة ادلهارات اللغوية  وتبُت ىذه الدراسة أن. علوم الطبيعيةاحلادية عشرة قسم 

ادلشاكل ، ىو يشمل علم األصوات مدرسة العالية ويتيس كولون فراكويف  ػلدث
مث مشاكل  اليت حتدث ألنو من الصعب التمييز بُت صوت احلروف يف العربية

مشاكل الطالب يف حتديد التغَتات يف شكل األحرف األوىل  ، وىيالصريف
طالب تعاين من صعوبة يف تغيَت ادلوقف مث مشكلة ضلوي وىي . منتصف أوهناية

عالمات و  وطالب غلدون صعوبة يف حتديد معٌت اجلملة من كلمة يف اجلملة.
ن طريق زيادة جهود ادلعلمُت اليت حتققت عة. الًتقيم العربية ىي مشكالت الداللي
شهادة الثانوية العامة ىو برنامج دلساعدة . ادلفردات وشهادة الثانوية العامة

الطالب الذين غلدون الوقت للتعلم يف الفصول الدراسية أقل حبيث يتعلمون 
  نفسيا مع ادلعلم خارج ساعات ادلدرسي.

مشكالت تعليم مهارة القراءة " بعنوان راءوف دتيم البحث الذي أجراه
لتالميذ الصف العشر د ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ونوساري جونونج  

 " ۲٦۱۳/ ۲٦۱۲كيدول للعام الدراسي 
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تعليم  عناصردلت نتيجة البحث أن ىذه الدراسة تشَت إىل أن : )أ( 
احلكومية مهارة القراءة لتالميذ الصف العاشر د ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 

( أىدف تعليم مهارة القراءة ۱ونوساري جونونج كيدول للعام الدراسي على: 
يستطيع أن يفرق نطق حرف اذلجئية و أن تعُت ادلواد اي احلروف والكلمة 

( ۳( مواد تعليم مهارة القراءة التعارف وحياة العائلة واذلواية ادلهنة. ۲واجلملة. 
وعناصر تعليمها  learning cooperativeطريق تعلمها القراءة اجلهرية و

أي يعطي مدرسة أمثلة على التالميذ قراءة جيدة وصحيحة، ويسمع التالميذ 
أمثلة تلك القراءة، يتعلم التالميذ بفرقة الدراسة لوظيفة تعلم القراءة اجليدة 

( تستخدم وسائلها عالمات وسبورة وكتاب منهجي وأوراق العمل. 4والصحيحة. 
ييم الشعوري والتقييم عملي الشحصي أو الفرقة والتقييم مهارة ( تقييمها التق5

القراءة. )ب(  مشكالت تعليم مهارة القراءة لتالميذ الصف العاشرة ادلدرسة 
الثانوية اإلسالمية احلكومية ونوساري جونونج كيدول نظام النطق وشكل احلرف 

درسة للتغلب على وادلفردات وعالمات القراءة وخلفية التالميذ. )ج( زلاوالت ادل
ن آمشكالهتا اإلختارية لدخول التالميذ اجلديد باإلختبارات القراءة والكتابة القر 

ن(. ومن مدرس اللغة العربية يعطي آوغلعل برنامج اإلرشاد )القراءة والكتابة القر 
إرشادات كيفية نطق احلروف اذلجئية الصحيحة لتناسب مبخارج حروف اللغة 

الطالب الذين مل يستطيعون أن يقراء مبراقبة يف كل  العربية. ختصص ادلدرس
 الدرس. ويقًتح الباحث حلل عن ىذه مشكالت باستخدام الطريقة الصوتية.

على ختلف ادللًتكيز موجود ا السابقة، البحثمراجع نظر الباحث بعد 
ادلختلف يف ىذه البحث مع الدراسة السابقة يف الوقت وادلكان . بحثالا ىذ
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 ةويمن حيث اللغتركيز إىل مشكالت السابقة  ةمعظم الدراسوالًتكيز البحث. 
دلعرفة خطاء األحتليل على  ايف حُت أن ىذه البحث أكثر حتديدتها. دراسو 

 إشكال األخطاء والعوامل اليت تسبب األخطاء يف القراءة العربية.
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 اإلطار الفكر ج.

  

 

 أخطاء النطق
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 . مجع عّينات األخطاء.۱
 . حتديد األخطاء.2
 . شرح األخطاء.۳
 . تصنيف األخطاء.4
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 عامل ادلدرس يف إتقان مادة الدرس منخفض. .4
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 . تكرير الكلمة الواحدة كثَتا.5
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 الباب الثالث

 مناهج البحث

 نوع البحث .أ 
ىذا البحث حبث ميداين ألن قام الباحث جبمع البيانات يف مؤسة 

، ونوع ىذا البحث  ڠڤاتى مسارا ڮونوڠادلدرسة "سومورجو" اإلبتدائية احلكومية 
حبث نوعي. وىو اجراءت البحث حيصل بيانات وصفية بشكل الكلمات حتريريا 
أو شفويا من األشخاص ويستخدم التحليل النوعي الوصفي يف تقدمي البيانات 

 وحتليلها واالستنتاج.
حتليل ىذا البحث توصيف اشكال أخطاء طالب الفصل اخلامس 

يف القراءة العربية. ألن  ڠڤاتى مسارا ڮونوڠكومية "سومورجو" اإلبتدائية احلمبدرسة 
ادلشكالت اليت حبثها الباحث أخطاء القراءة العربية فلذا استخدم الباحث يف 

 الشرح من خالل الكلمات لكي حتليل البيانات احملصول عميقيا ودقيقيا.
 مكان البحث ووقته .ب 

 ڮونوڠمية قام الباحث بالبحث يف ادلدرسة "سومورجو" اإلبتدائية احلكو 
وأما موضوع البحث ىو طالب الفصل اخلامس. ووقت البحث يف  ڠڤاتى مسارا

 .٠٢۷۱شهر نوفيمرب سنة 
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 مصادر البيانات .ج 
يف ىذا البحث، اختاره الباحث عّدة األشخاص ليكونوا مصادر 

 البيانات، منها:

 ڠڤاتى مسارا ڮونوڠ. مدير ادلدرسة "سومورجو" اإلبتدائية احلكومية ۷

ادلدرسة ىو موضوع البحث األول الذي اختاره الباحث. يرجي مدير 
إليو أن يكون ملعنا للبيانات ادلرجّوة. مثل اختيار قبول الطالب اجلدد، 

 وقاضية خاصة من ادلدرسة يف تعليم اللغة العربية، وغريمها.

 ڠڤاتى مسارا ڮونوڠ. معلم اللغة العربية مبدرسة "سومورجو" اإلبتدائية احلكومية ٠

علم اللغة العربية ىو ملعينا مهما ألنو يعاشر مع الطالب يف تعليم م
اللغة العربية مباشرة. رجاء إىل معلم اللغة العربية أن يعطى معلومات عن 
طريقة تعليم اللغة العربية ادلستخدمة واسًتاتيجيتها ومادهتا ووسائلها والعراقيل 

 اليت واجهها ادلعلم، وغريىم.

ڤاتى  ڮونوڠ"سومورجو" اإلبتدائية احلكومية  س مبدرسة. طالب الفصل اخلام۳
 ڠمسارا

 ڮونوڠطالب الفصل اخلامس مدرسة "سومورجو" اإلبتدائية احلكومية 
ىو مصادر البيانات األساسية لنيل ادلعلومات عن اخطاء  ڠڤاتى مسارا

 الطالب يف القراءة العربية.
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 التركيز على البحث .د 
( أن Moleongبؤرة. قال موليونج )تقع مشكالت البحث النوعي يف 

بؤرة البحث ادلقصود لتحديد دراسة نوعية وللتحديد يف اختيار البيانات ادلناسبة 
 1وغريىا. بدون بؤرة البحث، فوقع الباحث يف كثري البيانات احملصولة بادليدان.

فلذا أن بؤرة البحث ىي شيئ مهم يف توجيو البحث. يف ىذا البحث رّكز 
ث عن أخطاء الطالب يف قراءة النصوص العربية مثل أخطاء الباحث يف حب

التلّفظ وأخطاء فهم النصوص البسيطة وأخطاء عالمة الًتكيم والعوامل اليت 
األخطاء يف القراءة العربية لدى تالميذ الصف اخلامس مبدرسة تسبب 

 .ڠڤاتى مسارا ڮونوڠ"سومورجو" اإلبتدائية احلكومية 
 طريقة جميع البيانات .ه 

انات ىو ادلعلومات احملصولة من خالل ادلقاييس ادلعينة، ادلستخدمة  البي
وطريقة مجيع البيانات ىي الطريقة اليت  ٠كهيكل يف صناعة األراء إىل الواقعي.

استخدمها الباحث يف مجيع البيانات. وطريقة مجيع البيانات يف حبث النوعي 
بحث. نال الباحث متنّوعة مناسبة بتحديد البحث وأغراضو ووصف ادلوضوع ادل

البيانات يف ىذا البحث من خالل طريقة ادلشاىدة وادلقابلة والتوثيق واالختبار. 
وأما عّلة اختيار ىذه الطرق فهي ادلعلومات احملتاجة يف صورة الكلمات اليت 
تعربىا ادلوضوع مباشرة حىت تصور شعور موضوع البحث واضحا ولنائب اختياج 

 ادلعلومات يف البحث.
                                                             

1 http://markasfisika.blogspot.co.id/2015/12/penjelasan-fokus-
penelitian-kualitatif.html diakses pada tanggal 25 September 2017 pukul 20.45 

2 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan 

Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 104 

http://markasfisika.blogspot.co.id/2015/12/penjelasan-fokus-penelitian-kualitatif.html
http://markasfisika.blogspot.co.id/2015/12/penjelasan-fokus-penelitian-kualitatif.html
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 يقة ادلشاىدة. طر ۷

طريقة ادلشاىدة ىي ادلشاىدة أو التسجيلة بنظام الظواىر التحقيق. 
أقام الباحث بادلشاىدة مباشرة يف ىذا البحث، فهي إقامة ادلشاىدة يف 
ادليدان مباشرة. والغرض من ىذه الطريقة ىو دلشاىدة األحوال يف ادلدرسة 

، وعمليات تعليم مهارة ڠڤاتى مسارا ڮونوڠ"سومورجو" اإلبتدائية احلكومية 
ڤاتى  ڮونوڠالقراءة يف الفصل اخلامس مبدرسة "سومورجو" اإلبتدائية احلكومية 

 ، ومعلومات احوال بيئة التعليم والتسهيالت التعليمية.ڠمسارا

 . طريقة ادلقابلة٠

استخدم الباحث طريقة ادلقابلة لنيل البيانات عن ادلعلومات ادلتعلقة 
والتسهيالت والطرق التعليمية وأخطاء الطالب يف  مثل الوسائل ادلستخدمة

القراءة العربية والعوامل تسبب األخطاء الواقعة. أما طريقة ادلقابلة ادلستخدمة 
فهي باستخدام ادلقابلة ادلواجهة احلرية يعٌت اعداد الباحث األسئلة الرئيسية 

ول لكي ال مييل عن توجيو ادلخّطط. وأن ينمي الباحث نتائج البحث حلص
 البيانات الدقيقة.

 . طريقة التوثيق۳

ىذه الطريقة مستخدمة لنيل البيانات ادلعدة يف زلفوظات وثائقية  
كالبيانات الثانوية من بيانات حتصيل ادلشاىدة وادلقابلة. يشتمل التوثيق يف 
ىذا البحث على توثيق أنشطة اختبار القراءة وادلقابلة وأنشطة تعليم مهارة 
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ڤاتى  ڮونوڠاخلامس مبدرسة "سومورجو" اإلبتدائية احلكومية  القراءة يف الفصل
 .ڠمسارا

 . طريقة االختبار الشفهي٤

استخدم الباحث ىذه الطريقة لنيل ادلعلومات عن أخطاء الطالب يف 
قراءة النصوص العربية. والنصوص العربية ادلستخدمة ىي نص قراءة احلوار 

 ادلعلم لكغياية عمل البحث. ادلأخوذ من الكتاب للفصل اخلامس الذي علمو

 اختبار صحة البيانات .و 
قال سوجيونو أن اختبار صحة البيانات يف البحث النوعي زلتوى على 

(، واختبار الصحة اخلارجية Credibilityاختبار الصحة الداخلية )
(Transferability( واختبار الصحة ادلوثوقية ،)Depandability ،)

ويف البحث النوعي،  3(.Confirmabilityواختبار الصحة ادلوضوعية )
أّكدت دراجة الصحة على البيانات احملصولة. نظرا على ذلك احلال فثقة بيانات 

 نتيجة البحث لديها أثر ىام إىل نتيجة البحث.

 (Credibility. اختبار الصحة الداخلية )۷

إقامة البحث لكون البيانات، البيانات أشياء مهمة يف البحث. فلذا 
ي على البيانات أن تكون صحيحة. من ىذا، قام الباحث بادلشاىدة يف ينبغ

مكان البحث مباشرة ويبحث عن ادلعلومات من ادلخربين بطريقة إقامة ادلقابلة 

                                                             
3 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 270 
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العميقة هبم وقام الباحث بادلشاىدة أسبوعني يف ذلك ادلدة، رأى الباحث 
مورجو" اإلبتدائية عملية التعليم والتعلم واحوال بيئة التعليم يف ادلدرسة "سو 

مباشرة. ىدفا حلصول البيانات الصحيحة الثّقّية  ڠڤاتى مسارا ڮونوڠاحلكومية 
 حىت ميكن إقامة مسؤولية صحة البحث.

عدة الطرق اليت استخدمها الباحث لفحص ثقة البيانات من نتائج 
 منها: ٤البحث،

 تثليث ادلصادر .أ 
البيانات احملصولة من قام الباحث باختبار ثقة البيانات بطريقة رأية 

خالل عدة ادلصادر فهي مدير ادلدرسة ومعلم اللغة العربية والطالب. 
وّصف الباحث البيانات احملصولة وتصنيفها مطابقة بالبيانات احملصولة من 
 عدة ادلصادر. مث اختار الباحث البيانات ادلوافقة وادلختلفة إلقامة التحليل.

 تثليث التقنيق .ب 
ختبار بطريقة رأية البيانات يف ادلصادر ادلوفقة قام الباحث ىذا اإل

بالتقنيق ادلختلف مثل بطريقة ادلشاىدة وادلقابلة والتوثيق. إن كانت النتيجة 
ادلختلفة فقام الباحث باإلثبات إىل مصادر البيانات حلصول البيانات 

 الصحيحة.
 
 

                                                             
4 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, ..... hlm. 

273 
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 تثليث الوقت .ج 
شخص موردي الذي ألقاه الباحث يف اللقاء األول يعطى 
ادلعلومات ادلختلفة يف اللقاء القادم. فلذا، أقام الباحث بالفحص مرارا 

 لنيل البيانات القطعية الثّقّية.

 (Transferability. اختبار الصحة اخلارجية )٠

ينبغي على الباحث اعطاء الشرح التفصيلي والواضح ومنهجي يف  
 يستطيع كتابة التكرير. لذا، أن تكون نتيجة البحث واضحة للقارئني حىت

 القارؤون تطبيق نتيجة البحث يف ادلكان األخر.

 (Depandability. اختبار الصحة ادلوثوقية )۳

يف البحث النوعي، قام الباحث اختبار الصحة ادلوثوقية بفحص يف 
مجيع عمليات البحث. قام ادلشرف بفحص مجيعو يف حتديد البحث اليت كتبو 

بيانات وإقامة حتليل البيانات واختبار الباحث ودخول ادليدان وتعيني مصادر ال
 صحة البيانات حىت يف اإلستنتاج.

 (Confirmability. اختبار الصحة ادلوضوعية )٤

اختبار الصحة ادلوضوعية ىو اختبار نتيجة البحث ادلرتبط بالعملية. 
إن كانت نتيجة البحث من فوائد عملية البحث اليت أقامها الباحث، فذلك 

عيار موضوعي. ويف البحث، ليس لو نتيجة البحث بدون البحث يف كفاية م
 العملية. 
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 طريقة تحليل البيانات  .ز 

استخدم الباحث حتليل البيانات النوعية يف ىذا البحث وىو التحليل 
بناء على فكرة العقل. استخدام ذلك التحليل لسبب نوع البيانات احملصولة يف 

( وىربمن Milesشكل الكلمات واألنشطة ادلعينة. شرح ميليس )
(Hubberman )۷حتليل البيانات ىو اإلجراءات حلصول نتيجة ٩٩٤ ،

البحث اجلديدة ادلكتوبة من خالل ختفيض البيانات، عرض البيانات، 
 5واستنتجها.

 . ختفيض البيانات۷

رجع ختفيض البيانات إىل عملية االختبار وتركيز والتبسط وحتويل 
احملفوظات ادليدانية. ويف ىذا البحث، قام ختفيض البيانات اخلامية الواقعة يف 

البيانات باستمرار يف مدة البحث. يف أنشطة ختفيض البيانات، البيانات 
اجملموعة من مكان البحث سوف حيشر يف تذكرة حتليل البيانات اليت حتتوي 

 على عناصر تركيز البحث ومادة البحث وفئة البيانات.

 . عرض البيانات٠

قامة ختفيض البيانات ىي عرض البيانات. التعريف من اخلطوة بعد إ
عرض البيانات ىو رلموعة ادلعلومات ادلرتبة اليت أمكنو االستنتاج واختاذ 

                                                             
5 Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan 

Bimbingan Konseling, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 141-142 
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اإلجراءات. يف ىذا البحث، عرض الباحث البيانات يف شكل التعليق القصري 
 وادلخطط واجلدول وغريىم.

 . االستنتاج۳

االستنتاج منذ بداية دخول  اخلطوة الثالثة يف حتليل البيانات ىي
الباحث إىل ادليدان ويف مدة البيانات.حيلل الباحث ويبحث عن مقصود 
البيانات اجملموعة بطريقة البحث عن التصميم وادلوضوع والعالقة واألحوال 
الظاىرة وغريىا. قام الباحث عملية االستنتاج بطريقة مناقشة بيانات نتيجة 

نظريات ادلكتوبة يف اذليكل النظري أو النظريات البحث يف ادليدان باستخدام ال
 األخرى ادلوافقة يف ىذا البحث.

 



68 

 

 الباب الرابع

 وصيفة البيانات وتحليلها

شكال األخطاء في القراءة العربية لدى تالميذ الصف الخامس بمدرسة ا .أ 
 .ڠڤاتى سمارا ڮونوڠ"سومورجو" اإلبتدائية الحكومية 

نال الباحث بيانات األخطاء من طريقة االختبار الشفهي والنصوص 
العربية ادلستخدمة ىي نص قراءة احلوار ادلأخوذ من الكتاب للفصل اخلامس 

الذي علمو ادلعلم.  ڠڤاتى مسارا ڮونوڠادلدرسة "سومورجو" اإلبتدائية احلكومية 
 وأما نص قراءة احلوار لالختبار مبا يلي: 

اَلم  َعَلْيك ْم !:  َأْْحَد    السَّ

اَلم  َوَرْْحَة  اهلِل. ي  ْوس فْ   : َوَعَلْيك م  السَّ

 ِذِه َحِديْ َقت َك ؟: َىْل ى   َأْْحَد  

 ِذِه َحِديْ َقِِتْ.: نَ َعْم، ى   ي  ْوس فْ 

َلٌة، ِفيْ َها أَْزَىاٌر م تَ نَ وَِّعٌة.: ى   َأْْحَد   ي ْ  ِذِه احلَِْديْ َقة  َجَِ

 ِذِه َشَجرَة  اْلَيْسِمٌْنِ.ة  اْلَوْرَدِة َوى  ِذِه َشَجرَ : ى   ي  ْوس فْ 

: َعِظْيٌم ! اْلِِبَْكة  ى َنا َواأْلَمْسَاك  اْلَكِثي ْرَة  ِفيْ َها َوَأْشَجار  الزِّيْ َنِة َواْلَمْقَعد   َأْْحَد    
ا.ِِبَِوارَِىا. ى    ِذِه احلَِْديْ َقة  م َنظََّمٌة ِجدًّ

 َوَشَجر  النَّاَرِجْيِل وََكَذِلَك َشَجر  اْلب  ْرت  َقاِل. : ى َناَك َشَجر  اْلَمْوزِ  ي  ْوس فْ 
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َلٌة. َواْلَمْقَعد  َطِوْيٌل. َأْْحَد   ي ْ  : نَ َعْم، اأْلَْشَجار  َكِثي ْرٌَة َوَجَِ

 : َىْل َلَك َحِديْ َقة  اْلبَ ْيِت اَْيًضا يَا َأْْحَد  ؟ ي  ْوس فْ 

 : اَل، لَْيَس ِلْ َحِديْ َقة  الْبَ ْيِت. َأْْحَد  

 : َىيَّا ََنِْلس  َعَلى اْلَمْقَعِد. ْوس فْ ي   

 تعّرف اشكال األخطاء .1

استخدم الباحث طريقة االختبار الشفهي لنيل ادلعلومات عن 
أخطاء الطالب يف قراءة النصوص العربية. اخلطوة التالية بعد القيام باختبار 

قراءة القراءة العربية للطالب، ىناك بعض األخطاء الِت فعلو الطالب يف 
 النصوص العربية. مبا يلي:

 األخطاء في القراءة 4.1الجدول: 

لة مجالكلمات/ال المجيب الرقم
 الصحيحة

 أشكال األخطاء المنطوقة

 ۱ اجمليب .۱

 َجَرة  شَ 
 ةٌ عَ م تَ نَ وِّ 

 م  ...الَ َوَعَلْيك م  السَّ 
 اَلم  ...م  السَّ َوَعَلْيك  

 َحِديْ َقةٌ 
ي َْلةٌ ى    ِذِه احلَِْديْ َقة  َجَِ

 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيٌم !
 يَا َأْْحَد  ؟... اَْيًضا 

 َجَرة  سَ 
 َئةٌ م تَ نَ وِّ 

 ... السََّلم  َوَعَلْيك م  
 اَلم  ...ْم السَ َوَعَلْيك  

- 
- 

 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيمٌ 
 يَا َأْْحَد  ... اَْيًضا 

 إخراج احلروف
 

 مدحذف 
 حذف ال

 كلمةال
 بسيطةالملة اجل

 عجبعالمة الت
 ماعالمة االستفه

احلروفإخراج  َجَرة  سَ  َجَرة  شَ  ٕ اجمليب .ٕ  
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  ْم عَ ن َ 
 م  ...الَ َوَعَلْيك م  السَّ 

 ِذِه َحِديْ َقت َك ى  َىْل 
 ِِتْ ... َحِديْ قَ 

 اَلم  ...م  السَّ َوَعَلْيك  
 َنَْ ِلس   

 اَْلِبَْكة  ى َنا َواأْلَمْسَاك  ...
 َىْل َلَك َحِديْ َقة  ...

 َلْيَس ِلْ ... اَل،
 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيٌم !

 َحِديْ َقت َك ؟ِذِه َىْل ى  

 مْ ئَ ن َ 
 ... السََّلم  َوَعَلْيك م  

 َحِديْ َقت كَ  َىِذهِ َىْل 
 ِديْ َقتِ ... حَ 
 اَلم  ...ْم السَ َوَعَلْيك  

 ِلس  نَْ 
 
 

 َلْيَس ِلْ ... اَل 
 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيمٌ 
 َحِديْ َقت كَ ِذِه َىْل ى  

 مد حذف
 
 

 حذف ال

 تغيًن
 تكرير

 
 الفاصلة

 عالمة التعجب

 ماعالمة االستفه

 ۳ اجمليب .۳
 نَ َعْم، اأْلَْشَجار  َكِثي َْرٌة ...

 احلَِْديْ َقة  م َنظََّمٌة ِجدًّا... 
 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيٌم !

 
 

 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيمٌ 

 تكرير
 

 عالمة التعجب

 ٗ اجمليب .ٗ
 ِِتْ ... َحِديْ قَ 

 اَلم  ...م  السَّ َوَعَلْيك  
 ِديْ َقتِ ... حَ 
 اَلم  ...ْم السَ َوَعَلْيك  

مد حذف  
 حذف ال

 ٘ اجمليب .٘

 م  ...الَ َوَعَلْيك م  السَّ 
 َأْزَىاٌر م تَ نَ وَِّعةٌ َها ِفي ْ 

 اَلم  ...م  السَّ َوَعَلْيك  
 اأْلَْشَجار  َكِثي َْرٌة ... نَ َعْم،

ي َْلةٌ ِذِه ى    احلَِْديْ َقة  َجَِ

 ... السََّلم  َوَعَلْيك م  
 َأْزَىاٌر م تَ نَ وَِّعةٌ ِفْيَو 

 اَلم  ...ْم السَ َوَعَلْيك  
 

- 

مد حذف  
 

 حذف ال

 تكرير
 اجلملة البسيطة

 ٙ اجمليب .ٙ

 ِديْ َقةٌ حَ 
 َجَرة  شَ 

 مْ عَ ن َ 
 م  ...الَ َوَعَلْيك م  السَّ 

 اَلم  ...م  السَّ َوَعَلْيك  

 ِديْ َقةٌ ىَ 
 َجَرة  سَ 

 مْ ئَ ن َ 
 ... السََّلم  َوَعَلْيك م  

 اَلم  ...ْم السَ َوَعَلْيك  

 إخراج احلروف
 
 

مد حذف  
 حذف ال
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 اأْلَْشَجار  َكِثي َْرٌة ...نَ َعْم، 
 َحِديْ َقةٌ 

ي َْلةٌ ى    ِذِه احلَِْديْ َقة  َجَِ
 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيٌم !

 
- 
- 

 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيمٌ 

 تكرير
كلمةال  

 اجلملة البسيطة
 عالمة التعجب

 ٚ اجمليب .ٚ

 َجَرة  شَ 
 مْ عَ ن َ 

 َكِثي َْرةٌ 
 م  ...الَ َوَعَلْيك م  السَّ 

 ِِتْ ... َحِديْ قَ 
 اَلم  ...م  السَّ َوَعَلْيك  

 ِبَْكة  ى َنا ...الْ َعِظْيٌم ! 
 ْشَجار  ...اأْلَ نَ َعْم، 

 َوارَِىاِِبِ 
 َىارٌ زْ أَ 

 ْيلِ جِ النَّارَ 
 ِلس  َنَْ 

 ِذِه َحِديْ َقت َك؟َىْل ى  
 َحِديْ َقٌة، َشَجَرة  

ي َْلةٌ ى    ِذِه احلَِْديْ َقة  َجَِ
َلٌة. ي ْ  َواْلَمْقَعد   َكِثي َْرٌة َوَجَِ

 ِذِه َحِديْ َقِِتْ.ى   نَ َعْم،
َلٌة،احلَِْديْ َقة   ي ْ  ِفي َْها... َجَِ
 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيٌم !

 َحِديْ َقت َك ؟ِذِه َىْل ى  
 يَا َأْْحَد  ؟... اَْيًضا 

 َجَرة  سَ 
 مْ ئَ ن َ 

 َكِسي َْرةٌ 
 ... السََّلم  َوَعَلْيك م  

 ِديْ َقتِ ... حَ 
 اَلم  ...ْم السَ َوَعَلْيك  

 ى َنا ... بِرَْكة  َعِظْيٌم ! 
 ... َأْشَجار  نَ َعْم، 

 َوارَِىاِجبِ 
 َهارٌ ن ْ أَ 

 ْيلِ حِ النَّارَ 
 ِلس  نَْ 
 

- 
- 
ي َْلةٌ   َواْلَمْقَعد   َكِثي َْرٌة َوَجَِ

 ِذِه َحِديْ َقِِتْ ى   نَ َعمْ 
ي َْلةٌ احلَِْديْ َقة    ِفي َْها... َجَِ

 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيمٌ 
 َحِديْ َقت كَ ِذِه َىْل ى  

 يَا َأْْحَد  ... اَْيًضا 

 إخراج احلروف
 
 

مدحذف   

 
 حذف ال

 
 

  لاإبد
 تغيًن

 
 

 تكرير
كلمةال  

 اجلملة البسيطة
 النقطة

 الفاصلة
 

 عالمة التعجب
مااالستفهعالمة   

 

ي َْلةٌ ى   ٛ اجمليب .ٛ  اجلملة البسيطة - ِذِه احلَِْديْ َقة  َجَِ
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 عالمة التعجب اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيمٌ  اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيٌم !

 ٜ اجمليب .ٜ

 ِِتْ ... َحِديْ قَ 
 اَلم  ...م  السَّ َوَعَلْيك  

 َوارَِىاِِبِ 
 َحِديْ َقةٌ 

ي َْلةٌ ِذِه احلَِْديْ َقة  ى    َجَِ
 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيٌم !

 َحِديْ َقت َك ؟ِذِه َىْل ى  

 ِديْ َقتِ ... حَ 
 اَلم  ...ْم السَ َوَعَلْيك  

 َوارَِىاِجبِ 
- 
- 

 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيمٌ 
 َحِديْ َقت كَ ِذِه َىْل ى  

مدحذف   
 حذف ال

 إبدال
كلمةال  

 اجلملة البسيطة
 عالمة التعجب
ماعالمة االستفه  

۱ٓ. 
 اجمليب

۱ٓ 

 َجَرة  شَ 
ي َْلةٌ ى    ِذِه احلَِْديْ َقة  َجَِ

 اْلِبَْكة  ى َنا َعِظْيٌم !
 َحِديْ َقت َك ؟ِذِه َىْل ى  

 َجَرة  سَ 
- 

 اْلِبَْكة  ى َنا َعِظْيمٌ 
 َحِديْ َقت كَ ِذِه َىْل ى  

 إخراج احلروف
 اجلملة البسيطة
 عالمة التعجب
ماعالمة االستفه  

۱۱. 
 اجمليب

۱۱ 

 .ِِتْ َحِديْ قَ ... 
 اَلم  ...م  السَّ َوَعَلْيك  

 ... َواْلَمْقَعد  ِِبَِوارَِىا
 َىْل َلَك َحِديْ َقة  ...

 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيٌم !

 ِديْ َقتِ ... حَ 
 اَلم  ...ْم السَ َوَعَلْيك  

 
 

 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيٌم !

مدحذف   
 حذف ال

 تكرير
 

 عالمة التعجب

 اجمليب .۱ٕ
۱ٕ 

 َجَرة  شَ 
 مْ عَ ن َ 

 اَلم  ...م  السَّ َوَعَلْيك  
 ... َواْلَمْقَعد  ِِبَِوارَِىا

 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيٌم !
 َحِديْ َقت َك ؟ِذِه َىْل ى  

 َجَرة  سَ 
 مْ ئَ ن َ 

 اَلم  ...ْم السَ َوَعَلْيك  
 

 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيمٌ 
 َحِديْ َقت كَ ِذِه َىْل ى  

 إخراج احلروف
 

 حذف ال

 تكرير
 عالمة التعجب
ماعالمة االستفه  

۱۳. 
 اجمليب

۱۳ 

 م  ...الَ َوَعَلْيك م  السَّ 
 اَلم  ...م  السَّ َوَعَلْيك  

 َحِديْ َقةٌ 

 ... السََّلم  َوَعَلْيك م  
 اَلم  ...ْم السَ َوَعَلْيك  

- 

مدحذف   
 حذف ال

كلمةال  
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ي َْلةٌ ى    اجلملة البسيطة - ِذِه احلَِْديْ َقة  َجَِ

۱ٗ. 
 اجمليب

۱ٗ 
ي َْلةٌ ى    اجلملة البسيطة - ِذِه احلَِْديْ َقة  َجَِ

۱٘. 
 اجمليب

۱٘ 
 مْ عَ ن َ 

 ِِتْ ... َحِديْ قَ 
 مْ ئَ ن َ 

 ِديْ َقتِ ... حَ 
 إخراج احلروف

مدحذف   

۱ٙ. 
 اجمليب

۱ٙ 

 َجَرة  شَ 
 مْ عَ ن َ 

 اَلم  ...م  السَّ َوَعَلْيك  
 َوارَِىاِِبِ 
ي َْلةٌ ى    ِذِه احلَِْديْ َقة  َجَِ

 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيٌم !

 َجَرة  سَ 
 مْ ئَ ن َ 

 اَلم  ...ْم السَ َوَعَلْيك  
 َوارَِىاِجبِ 

- 
 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيمٌ 

 إخراج احلروف
 

 حذف ال

 إبدال
 اجلملة البسيطة
 عالمة التعجب

۱ٚ. 
 اجمليب

۱ٚ 

 َجَرة  شَ 
 مْ عَ ن َ 

 َكِثي َْرةٌ 
 ِِتْ ... َحِديْ قَ 

 اَلم  ...م  السَّ َوَعَلْيك  
 ... اَْلِبَْكة  ى َنا َواأْلَمْسَاك  

 َحِديْ َقٌة، َشَجَرة  
ي َْلةٌ ى    ِذِه احلَِْديْ َقة  َجَِ

 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيٌم !
 َحِديْ َقت َك ؟ِذِه َىْل ى  

 َجَرة  سَ 
 مْ ئَ ن َ 

 َكِسي َْرةٌ 
 ِديْ َقتِ ... حَ 
 اَلم  ...ْم السَ َوَعَلْيك  

 
- 
- 

 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيمٌ 
 َحِديْ َقت كَ ِذِه َىْل ى  

 إخراج احلروف
 
 

مدحذف   
 حذف ال

 تكرير
كلمةال  

 اجلملة البسيطة
 عالمة التعجب
ماعالمة االستفه  

 اجمليب .۱ٛ
۱ٛ 

 مْ عَ ن َ 
 اَلم  ...م  السَّ َوَعَلْيك  
 ... اأْلَْشَجار  َكِثي َْرةٌ نَ َعْم، 
 ِذِه َحِديْ َقت كَ َىْل ى  

 َحِديْ َقةٌ 

 مْ ئَ ن َ 
 اَلم  ...ْم السَ َوَعَلْيك  

 
 

- 

 إخراج احلروف
 حذف ال

 تكرير
 

كلمةال  
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ي َْلةٌ ِذِه احلَِْديْ َقة  ى    َجَِ
 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيٌم !

 َحِديْ َقت َك ؟ِذِه َىْل ى  

- 
 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيمٌ 
 َحِديْ َقت كَ ِذِه َىْل ى  

 اجلملة البسيطة
 عالمة التعجب
ماعالمة االستفه  

۱ٜ. 
 اجمليب

۱ٜ 

ي َْلةٌ ى    ِذِه احلَِْديْ َقة  َجَِ
 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيٌم !

 َحِديْ َقت َك ؟ِذِه َىْل ى  

- 
 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيمٌ 
 َحِديْ َقت كَ ِذِه َىْل ى  

 اجلملة البسيطة
 عالمة التعجب
ماعالمة االستفه  

ٕٓ. 
 اجمليب

ٕٓ 

 َجَرة  شَ 
 مْ عَ ن َ 

 ِِتْ ... َحِديْ قَ 
 اَلم  ...م  السَّ َوَعَلْيك  
 ْشَجار  ...اأْلَ نَ َعْم، 

 َوارَِىاِِبِ 
 اأْلَْشَجار  َكِثي َْرٌة ...نَ َعْم، 
 ِذِه َحِديْ َقت َك ؟َىْل ى  

 َحِديْ َقٌة، َشَجَرة  
ي َْلةٌ ى    ِذِه احلَِْديْ َقة  َجَِ

 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيٌم !
 َحِديْ َقت َك ؟ِذِه َىْل ى  

 َجَرة  سَ 
 مْ ئَ ن َ 

 ِديْ َقتِ ... حَ 
 اَلم  ...ْم السَ َوَعَلْيك  

 نَ َعْم، َأْشَجار  ...
 َوارَِىاِجبِ 

 
 

- 
- 

 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيمٌ 
 َحِديْ َقت كَ ِذِه َىْل ى  

 إخراج احلروف
 

مدحذف   
 حذف ال

 
 إبدال
 تكرير

 
كلمةال  

 اجلملة البسيطة
 عالمة التعجب
ماعالمة االستفه  

ٕ۱. 
 اجمليب

ٕ۱ 

 م  ...الَ السَّ َوَعَلْيك م  
 ِِتْ ... َحِديْ قَ 

 اَلم  ...م  السَّ َوَعَلْيك  
ي َْلةٌ ى    ِذِه احلَِْديْ َقة  َجَِ

 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيٌم !

 ... السََّلم  َوَعَلْيك م  
 ِديْ َقتِ ... حَ 
 اَلم  ...ْم السَ َوَعَلْيك  

- 
 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيمٌ 

مدحذف   
 

 حذف ال

 اجلملة البسيطة
 عالمة التعجب

 اجمليب .ٕٕ
ٕٕ 

 َجَرة  شَ 
 مْ عَ ن َ 

 ِذِه احلَِْديْ َقة  ...ى  

 َجَرة  سَ 
 مْ ئَ ن َ 

 ِذِه احلَِْديْ َقة  ...ىَ 

 إخراج احلروف
 

مدحذف   
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 ِِتْ ... َحِديْ قَ 
 اَلم  ...م  السَّ َوَعَلْيك  

 َوارَِىاِِبِ 
 َواأْلَمْسَاك  اْلَكِثي َْرة  ...

 َحِديْ َقةٌ 
ي َْلةٌ ى    ِذِه احلَِْديْ َقة  َجَِ

 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيٌم !
 َحِديْ َقت َك ؟ِذِه َىْل ى  

 ِديْ َقتِ ... حَ 
 اَلم  ...ْم السَ َوَعَلْيك  

 َوارَِىاِجبِ 
 

- 
- 

 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيمٌ 
 َحِديْ َقت كَ ِذِه َىْل ى  

 
 حذف ال

 إبدال
 تكرير

كلمةال  

 اجلملة البسيطة
 عالمة التعجب

مااالستفهعالمة   

 اجمليب .۳ٕ
ٕ۳ 

 َجَرة  شَ 
 مْ عَ ن َ 

 اَلم  ...م  السَّ َوَعَلْيك  
 َوارَِىاِِبِ 

َلٌة،احلَِْديْ َقة   ي ْ  في َْها ... َجَِ
 ! اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيمٌ 
 َحِديْ َقت َك ؟ِذِه َىْل ى  

 َجَرة  سَ 
 مْ ئَ ن َ 

 اَلم  ...ْم السَ َوَعَلْيك  
 َوارَِىاِجبِ 

ي َْلةٌ احلَِْديْ َقة   في َْها  َجَِ
... 

 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيمٌ 
 َحِديْ َقت كَ ِذِه َىْل ى  

 إخراج احلروف
 

 حذف ال

 إبدال
 الفاصلة

 عالمة التعجب
ماعالمة االستفه  

ٕٗ. 
 اجمليب

ٕٗ 

 اَلم  ...م  السَّ َوَعَلْيك  
 ْشَجار  ...اأْلَ نَ َعْم، 

 َوارَِىاِِبِ 
 ِِبَِوارَِىاالزِّيْ َنِة َواْلَمْقَعد  

 َىْل َلَك َحِديْ َقة  ...
 َحِديْ َقٌة، َشَجَرة  

ي َْلةٌ ى    ِذِه احلَِْديْ َقة  َجَِ
 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيٌم !

 َحِديْ َقت َك ؟ِذِه َىْل ى  

 اَلم  ...ْم السَ َوَعَلْيك  
 نَ َعْم، َأْشَجار  ...

 َوارَِىاِجبِ 
 
 

- 
- 

 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيمٌ 
 َحِديْ َقت كَ ِذِه َىْل ى  

 حذف ال
 

لاإبد  
 تكرير

 
كلمةال  

 اجلملة البسيطة
 عالمة التعجب
ماعالمة االستفه  

 إخراج احلروف ِديْ َقةٌ ىَ  ِديْ َقةٌ حَ  اجمليب .ٕ٘
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 َجَرة  شَ  ٕ٘
 َعد  قْ اْلمَ 

 مْ عَ ن َ 
 م  ...الَ َوَعَلْيك م  السَّ 

 ِذِه احلَِْديْ َقة  ...ى  
 ِِتْ ... َحِديْ قَ 

 اَلم  ...م  السَّ َوَعَلْيك  
 ْشَجار  ...اأْلَ نَ َعْم، 

 َوارَِىاِِبِ 
 ْسِمٌْنِ ْليَ ا

 ِلس  َنَْ 
 ِذِه َحِديْ َقت َك ؟َىْل ى  

 ِذِه َحِديْ َقِِتْ نَ َعْم، ى  
 اَْلِبَْكة  ى َنا َواأْلَمْسَاك  ...

 َحِديْ َقٌة، َشَجَرة  
ي َْلةٌ ى    ِذِه احلَِْديْ َقة  َجَِ

َلٌة. ي ْ  َواْلَمْقَعد   َكِثي َْرٌة َوَجَِ
َلٌة،احلَِْديْ َقة   ي ْ  ِفي َْها ... َجَِ

 َلْيَس ِلْ ... اَل،
 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيٌم !

 َحِديْ َقت َك ؟ِذِه َىْل ى  

 َجَرة  سَ 
 َعد  كْ اْلمَ 

 مْ ئَ ن َ 
 م  ...الَ َوَعَلْيك م  السَّ 

 ِذِه احلَِْديْ َقة  ...ى  
 ِِتْ ... َحِديْ قَ 

 اَلم  ...ْم السَ َوَعَلْيك  
 َأْشَجار  ...نَ َعْم، 

 َوارَِىاِجبِ 
 ْسِمٌْنِ ْلتَ ا

 ِلس  نَ بْ 
 
 
 

- 
- 
ي َْلةٌ   َواْلَمْقَعد   َكِثي َْرٌة َوَجَِ

ي َْلةٌ احلَِْديْ َقة   ِفي َْها  َجَِ
... 

 َلْيَس ِلْ ... اَل 
 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيمٌ 
 َحِديْ َقت كَ ِذِه َىْل ى  

 
 
 

مدحذف   
 

 
 حذف ال

 
 إبدال
 تغيًن

. 
 تكرير

 
 

كلمةال  

 اجلملة البسيطة
 النقطة

 الفاصلة
 

 عالمة التعجب
ماعالمة االستفه  

ٕٙ. 
 اجمليب

ٕٙ 

 م  ...الَ َوَعَلْيك م  السَّ 
 َحِديْ َقةٌ 

ي َْلةٌ ى    ِذِه احلَِْديْ َقة  َجَِ
 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيٌم !

 ... السََّلم  َوَعَلْيك م  
- 
- 

 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيمٌ 

مدحذف   
كلمةال  

 اجلملة البسيطة
 عالمة التعجب
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ماعالمة االستفه َحِديْ َقت كَ ِذِه َىْل ى   َحِديْ َقت َك ؟ِذِه َىْل ى    

ٕٚ. 
 اجمليب

ٕٚ 

 مْ عَ ن َ 
 َجَرة  شَ 

 م  ...الَ َوَعَلْيك م  السَّ 
 .ِِتْ ... َحِديْ قَ 

 َحِديْ َقٌة، َشَجَرة  
ي َْلةٌ ى    ِذِه احلَِْديْ َقة  َجَِ

 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيٌم !

 مْ ئَ ن َ 
 َجَرة  سَ 

 ... السََّلم  َوَعَلْيك م  
 ِديْ َقتِ ... حَ 

- 
- 

 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيمٌ 

 إخراج احلروف
 

مدحذف   
 

كلمةال  

 اجلملة البسيطة
 عالمة التعجب

ٕٛ. 
 اجمليب

ٕٛ 

 اَلم  ...م  السَّ َوَعَلْيك  
 ْشَجار  ...اأْلَ نَ َعْم، 

 َشَجَرة  َحِديْ َقٌة، 
ي َْلةٌ ى    ِذِه احلَِْديْ َقة  َجَِ

 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيٌم !
 َحِديْ َقت َك ؟ِذِه َىْل ى  

 اَلم  ...ْم السَ َوَعَلْيك  
 نَ َعْم، َأْشَجار  ...

- 
- 

 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيمٌ 
 َحِديْ َقت كَ ِذِه َىْل ى  

 حذف ال
 

كلمةال  

 اجلملة البسيطة
 عالمة التعجب
ماعالمة االستفه  

ٕٜ. 
 اجمليب

ٕٜ 

 اَلم  ...م  السَّ َوَعَلْيك  
ي َْلةٌ ى    ِذِه احلَِْديْ َقة  َجَِ

 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيٌم !

 اَلم  ...ْم السَ َوَعَلْيك  
- 

 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيمٌ 

 حذف ال

 اجلملة البسيطة
 عالمة التعجب

۳ٓ. 
 اجمليب

۳ٓ 

 اَلم  ...م  السَّ َوَعَلْيك  
 َحِديْ َقةٌ 

ي َْلةٌ ى    ِذِه احلَِْديْ َقة  َجَِ
 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيٌم !

 اَلم  ...ْم السَ َوَعَلْيك  
- 
- 

 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيمٌ 

 حذف ال

كلمةال  

 اجلملة البسيطة
 عالمة التعجب

 اجمليب .۳۱
۳۱ 

 مْ عَ ن َ 
 م  ...الَ َوَعَلْيك م  السَّ 

 ِِتْ ... َحِديْ قَ 
 اَلم  ...م  السَّ َوَعَلْيك  
 ْشَجار  ...اأْلَ نَ َعْم، 

 مْ ئَ ن َ 
 ... السََّلم  َوَعَلْيك م  

 ِديْ َقتِ ... حَ 
 اَلم  ...ْم السَ َوَعَلْيك  

 نَ َعْم، َأْشَجار  ...

 إخراج احلروف
مدحذف   

 
 حذف ال
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 َوارَِىاِِبِ 
 ِلس  َنَْ 

 ِذِه َحِديْ َقت َك ؟َىْل ى  
 ... اأْلَْشَجار  َكِثي َْرةٌ نَ َعْم، 

 َحِديْ َقٌة، َشَجَرة  
ي َْلةٌ ى    ِذِه احلَِْديْ َقة  َجَِ

َلٌة. ي ْ َواْلَمْقَعد   َكِثي َْرٌة َوَجَِ
َلٌة، ي ْ  ِفي َْها ... احلَِْديْ َقة  َجَِ

 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيٌم !
 َحِديْ َقت َك ؟ِذِه َىْل ى  

 َوارَِىاِجبِ 
 ِلس  نَْ 
 
 

- 
- 
ي َْلةٌ  َواْلَمْقَعد   َكِثي َْرٌة َوَجَِ

ي َْلةٌ احلَِْديْ َقة   ِفي َْها  َجَِ
... 

 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيمٌ 
 َحِديْ َقت كَ ِذِه َىْل ى  

 إبدال
 تغيًن

 تكرير
 

كلمةال  

 اجلملة البسيطة
 النقطة

 الفاصلة
 عالمة التعجب
ماعالمة االستفه  

۳ٕ. 
 اجمليب

۳ٕ 

 ِِتْ ... َحِديْ قَ 
 َحِديْ َقةٌ 

ي َْلةٌ  ِذِه احلَِْديْ َقة  ى    َجَِ
 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيٌم !

 َحِديْ َقت َك ؟ِذِه َىْل ى  

 ِديْ َقتِ ... حَ 
- 
- 

 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيمٌ 
 َحِديْ َقت كَ ِذِه َىْل ى  

مدحذف   
كلمةال  

 اجلملة البسيطة
 عالمة التعجب
ماعالمة االستفه  

۳۳. 
 اجمليب

۳۳ 

 َجَرة  شَ 
 مْ عَ ن َ 

 م  ...الَ َوَعَلْيك م  السَّ 
 اَلم  ...م  السَّ َوَعَلْيك  

 َوارَِىاِِبِ 
 َحِديْ َقٌة، َشَجَرة  

ي َْلةٌ ى    ِذِه احلَِْديْ َقة  َجَِ
َلٌة، ي ْ  ِفي َْها ... احلَِْديْ َقة  َجَِ

 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيٌم !
 َحِديْ َقت َك ؟ِذِه َىْل ى  

 َجَرة  سَ 
 مْ ئَ ن َ 

 ... السََّلم  َوَعَلْيك م  
 اَلم  ...السَ  مْ َوَعَلْيك  

 َوارَِىاِجبِ 
- 
- 

ي َْلةٌ  ِفي َْها  احلَِْديْ َقة  َجَِ
... 

 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيمٌ 

 إخراج احلروف
 

مدحذف   
 حذف ال

 إبدال
كلمةال  

 اجلملة البسيطة
 الفاصلة

 عالمة التعجب
ماعالمة االستفه  
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 َحِديْ َقت كَ ِذِه َىْل ى  

۳ٗ. 
 اجمليب

۳ٗ 

 مْ عَ ن َ 
 ِِتْ ... َحِديْ قَ 

 اَلم  ...م  السَّ َوَعَلْيك  
 َوارَِىاِِبِ 

 َحِديْ َقٌة، َشَجَرة  
ي َْلةٌ ى    ِذِه احلَِْديْ َقة  َجَِ

َلٌة، ي ْ  ِفي َْها ... احلَِْديْ َقة  َجَِ
 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيٌم !

 َحِديْ َقت َك ؟ِذِه َىْل ى  

 مْ ئَ ن َ 
 ِديْ َقتِ ... حَ 
 اَلم  ...ْم السَ َوَعَلْيك  

 َوارَِىاِجبِ 
- 
- 

ي َْلةٌ  ِفي َْها  احلَِْديْ َقة  َجَِ
... 

 اْلِبَْكة  ى َنا ... َعِظْيمٌ 
 َحِديْ َقت كَ ِذِه َىْل ى  

 إخراج احلروف
مدحذف   

 حذف ال

 إبدال
كلمةال  

 اجلملة البسيطة
 الفاصلة

 عالمة التعجب
ماعالمة االستفه  

 

 انواع األخطاء .2

النصوص العربية، مبا  وأما نوع األخطاء الِت حتدث الطالب يف قراءة
 يلي:

 نوع األخطاء في القراءة 4.2الجدول: 

 سماال الرقم
 يمقأخطاء عالمة التر  أخطاء الفهم أخطاء النطق

إخراج 
 الحروف

جملة  كلمة تكرير لاإبد تغيير حذف الحرف
 بسيطة

عالمة  فاصلة نقطة
 التعجب

عالمة 
 ال مد االستفهم

۱. 
اجمليب 

۱ √ √ √    √ √   √ √ 

ٕ. 
اجمليب 

ٕ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ 

۳. 
اجمليب 

۳      √     √  

ٗ. 
اجمليب 

ٗ  √ √          
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 سماال الرقم
 يمقأخطاء عالمة التر  أخطاء الفهم أخطاء النطق

إخراج 
 الحروف

جملة  كلمة تكرير لاإبد تغيير حذف
 بسيطة

عالمة  فاصلة نقطة
 التعجب

عالمة 
 ال مد االستفهم

٘. 
اجمليب 

٘  √ √   √  √     

ٙ. 
اجمليب 

ٙ √ √ √   √ √ √   √  

ٚ. 
اجمليب 

ٚ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ٛ. 
اجمليب 

ٛ        √   √  

ٜ. 
اجمليب 

ٜ  √ √  √  √ √   √ √ 

اجمليب  .۱ٓ
۱ٓ √       √   √ √ 

۱۱. 
اجمليب 

۱۱  √ √   √     √  

۱ٕ. 
اجمليب 

۱ٕ √  √   √     √ √ 

۱۳. 
اجمليب 

۱۳  √ √    √ √     

۱ٗ. 
اجمليب 

۱ٗ        √     

۱٘. 
اجمليب 

۱٘ √ √           

۱ٙ. 
اجمليب 

۱ٙ √  √  √   √   √  

اجمليب  .۱ٚ
۱ٚ √ √ √   √ √ √   √ √ 

۱ٛ. 
اجمليب 

۱ٛ √  √   √ √ √   √ √ 

۱ٜ. 
اجمليب 

۱ٜ        √   √ √ 



74 

 

 

 سماال الرقم
 يمقأخطاء عالمة التر  أخطاء الفهم أخطاء النطق

إخراج 
 الحروف

جملة  كلمة تكرير لاإبد تغيير حذف
 بسيطة

عالمة  فاصلة نقطة
 التعجب

عالمة 
 ال مد االستفهم

ٕٓ. 
اجمليب 

ٕٓ √ √ √  √ √ √ √   √ √ 

ٕ۱. 
اجمليب 

ٕ۱  √ √     √   √  

ٕٕ. 
اجمليب 

ٕٕ √ √ √  √ √ √ √   √ √ 

ٕ۳. 
اجمليب 

ٕ۳ √  √  √     √ √ √ 

ٕٗ. 
اجمليب 

ٕٗ   √  √ √ √ √   √ √ 

اجمليب  .ٕ٘
ٕ٘ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ٕٙ. 
اجمليب 

ٕٙ  √     √ √   √ √ 

ٕٚ. 
اجمليب 

ٕٚ √ √     √ √   √  

ٕٛ. 
اجمليب 

ٕٛ   √    √ √   √ √ 

ٕٜ. 
اجمليب 

ٕٜ   √     √   √  

۳ٓ. 
اجمليب 

۳ٓ   √    √ √    √  

۳۱. 
اجمليب 

۳۱ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

اجمليب  .۳ٕ
۳ٕ  √     √ √   √ √ 

۳۳. 
اجمليب 

۳۳ √ √ √  √  √ √  √ √ √ 

۳ٗ. 
اجمليب 

۳ٗ √ √ √  √  √ √  √ √ √ 
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 شرح األخطاء .3

من اختبار القراءة للتالميذ، استنتج الباحث أن أخطاء القراءة يف 
 ڠڤاتى مسارا ڮونوڠ"سومورجو" اإلبتدائية احلكومية صف اخلامس مبدرسة 

 ينقسم إىل ثالثة أقسام، وىي:
 النطق أخطاء (ٔ

 أخطاء يف إخراج احلروف  .أ 
ملك احلروف العربية إخراج احلروف ادلختلف. ىناك العدد 
من احلروف الِت تساوي احلروف يف نطقها. كثًن من التالميذ خطأ 

 مثل: على نطق احلروف األشباه يف إخراجها.
 َسَجرٌَة قرأ التالميذ  َشَجرَةٌ ( تبديل الشٌن بالسٌن، مثل: ۱
 نَ َئْم قرأ التالميذ   نَ َعمْ ( تبديل العٌن باذلمزة، مثل: ٕ
 َىِديْ َقٌة قرأ التالميذ  َحِديْ َقةٌ ( تبديل احلاء باذلاء، مثل: ۳
 اْلَمْكَعد  قرأ التالميذ  اْلَمْقَعد  ( تبديل القاف بالكاف، مثل: ٗ
 َكِسي ْرَةٌ قرأ التالميذ   َكِثي ْرَةٌ ( تبديل الثاء بالسٌن، مثل:  ٘

 حذف .ب 
حذف التالميذ حرف مد وحرف "ال" يف قراءة النصوص 

 العربية، فإهنا مؤثرة جدا على ادلعىن. 
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 ( حذف "ال"۱
كثًن من التالميذ أخطاء يف قراءة "ال". إما ال الشمسية 

 أم ال القمرية، مثل:
اَلم  َوَعَلْيك م   أ( َوَرْْحَة   الَساَلم  َوَرْْحَة  اهلِل قرأ التالميذ َوَعَلْيك ْم  السَّ

 اهللِ 
َلٌة قرأ التالميذ نَ َعْم،   اأْلَْشَجار  نَ َعْم،  ب( ي ْ َكِثي ْرٌَة   َأْشَجار  َكِثي ْرٌَة َوَجَِ

َلةٌ  ي ْ  َوَجَِ
 بِرَْكة  ميذ َعِظْيٌم ! ى َنا َواأْلَمْسَاك  اْلَكِثي ْرَة  قرأ التال اْلِبَْكة  َعِظْيٌم !  ج(

 ى َنا َواأْلَمْسَاك  اْلَكِثي َْرة  
 ( حذف مدٕ

حروف مد ثالثة، وىي: األلف دلد الفتحة، والياء دلد 
الكسرة، والواو دلد ضمة. كثًن من التالميذ خطأ على نطق 

 احلروف مد، ما يلي:
اَلم  أ( األلف دلد الفتحة، مثل: َوَعَلْيك م   قرأ التالميذ  السَّ

 .السََّلم  َلْيك م  َوعَ 
 ِديْ َقتِ قرأ التالميذ حَ  ِِتْ ب(  الياء دلد الكسرة، مثل: َحِديْ قَ 

ِذِه َحِديْ َقت َك قرأ التالميذ ى  ج(  األلف دلد الفتحة، مثل: َىْل 
 َحِديْ َقت كَ  َىِذهِ َىْل 

ِفْيَو أَْزَىاٌر م تَ نَ وَِّعٌة قرأ التالميذ َها األلف دلد الفتحة، مثل: ِفي ْ  د(
 َىاٌر م تَ نَ وَِّعةٌ أَزْ 



85 

 

 تغيًن احلرف بأخرى .ج 
خطأ يف نطق احلرف فساد ادلعىن، وذلك بتغيًن حرف 

 بأخرى، مثل:
 النَّاَرِحْيلِ قرأ التالميذ  النَّاَرِجْيلِ ( تغيًن اجليم باحلاء، مثل: ۱
 أَنْ َهارٌ قرأ قرأ التالميذ  أَْزَىارٌ ( تغيًن الزاء بالنون، مثل: ٕ
 بِِبَوارَِىاقرأ التالميذ   ِِبَِوارَِىا( تغيًن اجليم بالباء، مثل: ۳

 اإلبدال )تقدم احلرف على احلرف األخرى(. .د 
يضع التالميذ حرفا مكان اآلخر بأن يقرأ التالميذ كلمة 

 بوضع الباء مكان اجليم وىكذا. ِجِبَوارَِىااستعاض  ِِبَِوارَِىا
 تكرير .ه 

َعِظْيٌم ءة العربية، مثل اجلمل غالبا ما يكرر التالميذ عند قرا
َها َوَأْشَجار  الزِّيْ َنِة َواْلَمْقَعد  واجلمل  ! اَْلِبَْكة  ى َنا َواأْلَمْسَاك  اْلَكِثي ْرَة   ِفي ْ

 وغًنه ِِبَِوارَِىا
 أخطاء الفهم (ٕ

التالميذ يف القراءة يطلب ليس فقط قدرة على نطق بدقة ولكن 
يف الصف اخلامس مل يعرف  أيضا قدرة على فهم. كثًن من التالميذ

على معىن الكلمة واجلملة البسيطة، مثل الكلمة "َحِديْ َقٌة " والكلمة 
َلٌة."َشَجرَة  ". ويف فهم اجلملة البسيطة مثل ى   ي ْ  ِذِه احلَِْديْ َقة  َجَِ
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 أخطاء عالمة الرتكيم (ٖ
التالميذ يف القراءة يطلب ليس فقط قدرة على قراءة الكلمة أو 

عالمة بدقة، يعين  يمقعالمة الرت اجلملة فقط، ولكن قدرة على قراءة 
الفاصلة، وعالمة التعجب، وعالمة االستفهم. كثًن عالمة  النقطة، و

 ، ما يلي:يمقعالمة الرت من التالميذ أخطاء يف قراءة 
َلٌة.النقطة، مثل: أخطاء عالمة  .أ  ي ْ  َواْلَمْقَعد  َطِوْيٌل. اأْلَْشَجار  َكثِي ْرٌَة َوَجَِ
 لَْيَس ِلْ َحِديْ َقة  اْلبَ ْيِت.  اَل،الفاصلة، مثل: أخطاء عالمة  .ب 
 اَْلِبَْكة  ى َنا َواأْلَمْسَاك  اْلَكِثي َْرة   َعِظْيٌم !عالمة التعجب، مثل:  أخطاء .ج 
 ِذِه َحِديْ َقت َك ؟ى   عالمة االستفهم، مثل: َىلْ  أخطاء .د 

 تصنيف األخطاء .4

اخلطوة التالية بعد تعريف األخطاء الِت حتدث لدى تالميذ يف قراءة 
 العربية، مث صّنف الباحث األخطاء بناء على أخطائها، مبا يلي:

 تصنيف األخطاء في القراءة 4.3الجدول: 
 بالمعئة العدد نوع األخطاء اشكال األخطاء الرقم

۱.  

 )َشَجَرٌة( قرأ التالميذ )َسَجَرٌة( 
 )قرأ التالميذ )نَ َئْم( )نَ َعْم 
 )َحِديْ َقٌة( قرأ التالميذ )َىِديْ َقٌة( 
 ) اْلَمْقَعد ( قرأ التالميذ )اْلَمْكَعد( 
 )َكِثي َْرٌة( قرأ التالميذ )َكِسي َْرٌة( 

 %ٜٗ,ٕ٘ ٛٔ إخراج احلروف

ٕ.  
 ) السَّاَلم ( قرأ التالميذ )السََّلم( 
 )َْحِديْ َقِِتْ( قرأ التالميذ )َحِديْ َقِِت( 
   ِذِه(ِذِه( قرأ التالميذ )ى  )ى 

 %ٙٚ,ٔٙ ٕٔ حذف مد
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۳.  
   اَلم  ...م  السَّ َوَعَلْيك 
  ،ْشَجار  ...اأْلَ نَ َعْم 
  ! ى َنا ... اْلِبَْكة  َعِظْيٌم 

 %ٕ٘,ٖٚ ٕ٘ حذف ال

ٗ.    ( ِقرأ التالميذِِب )إبدال َوارَِىا(ِجبِ ) َوارَِىا ٔٔ ٖٕ,ٖ٘% 

٘.  

 ( َْقرأ التالميذَن ) (نَْ ) ِلس   ِلس 
  ََهاٌر(ن ْ أَ ) َىاٌر( قرأ التالميذزْ )أ 
  َْيِل(حِ )النَّارَ  ْيِل( قرأ التالميذجِ )النَّار 
 ْسِمٌْنِ ْلتَ ْسِمٌْن قرأ التالميذ اْليَ ا 

 %ٙٚ,ٔٔ ٗ تغيًن

ٙ.  

   ِذِه َحِديْ َقت َك؟َىْل ى 
 ...  اَْلِبَْكة  ى َنا َواأْلَمْسَاك 
 ...  َىْل َلَك َحِديْ َقة 
 ... نَ َعْم، اأْلَْشَجار  َكِثي َْرٌة 
  ...احلَِْديْ َقة  م َنظََّمٌة ِجدًّا 
 الزِّيْ َنِة َواْلَمْقَعد  ِِبَِوارَِىا 

 %ٚٔ,ٔٗ ٗٔ تكرير

ٚ.  
  ٌَحِديْ َقة 
   َشَجَرة 

 %ٕٛ,ٛ٘ ٕٓ فهم الكلمة

ٛ.     ي َْلةٌ ى  ِذِه احلَِْديْ َقة  َجَِ
فهم اجلملة 

 البسيطة
ٕٛ ٕٛ,ٖ٘% 

ٜ.   .ي َْلٌة  %ٕٛ,ٛ ٖ النقطةعالمة  َواْلَمْقَعد  َطِوْيٌل. َكِثي َْرٌة َوَجَِ

۱ٓ.  
   َلٌة، ِفي َْهاِذِه احلَِْديْ َقة  ى ي ْ   َجَِ
 ،َلْيَس ِلْ َحِديْ َقة  اْلبَ ْيِت. اَل 

 %ٛ٘,ٕٓ ٚ الفاصلةعالمة 

۱۱.   ! عالمة التعجب اَْلِبَْكة  ى َنا  َعِظْيٌم ٕٜ ٛ٘,ٕٜ% 

۱ٕ.     ِذِه َحِديْ َقت َك ؟َىْل ى 
 اَْيًضا يَا َأْْحَد  ؟ .... 

 %ٕٛ,ٛ٘ ٕٓ عالمة االستفهم
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عوامل التي تسبب األخطاء في القراءة العربية لدى تالميذ الصف ال .ب 
 ڠڤاتى سمارا ڮونوڠ"سومورجو" اإلبتدائية الحكومية الخامس بمدرسة 

اللغة العربية بعد أن قام الباحث بادلقابلة مع مدير ادلدرسة ومعلم 
عوامل الِت تسبب األخطاء يف القراءة والتالميذ الفصل اخلامس وجد الباحث ال

 وىي ما يلي: العربية
 اللغة العربية لغة جديدة ولغة اجنبية على التالميذ.  .أ 

من نتائج ادلقابلة مع معلم اللغة العربية، قال ادلعلم أن اللغة العربية 
 %ٓٛلذين يعرفون اللغة العربية حواِل لغة جديدة للتالميذ. والتالميذ ا

 كثًن منهم يشعرون بالّصعب يف نطق احلروف العربية صحيحا. و فقط، 
 عدم إتقان ادلفردات .ب 

قال معلم اللغة العربية أن معّدل حتفيظ التالميذ على ادلفردات 
العربية خمتلف. كان حتفيظها سريعا وبطأ وناقصا يف إتقان ادلفردات. ومن 
نتائج االختبار التالميذ جيد الباحث أن كثًن من التالميذ ال تعرف معىن 

 ادلفردات عن ادلوضوع "يف احلديقة". 
 ة القليلةتواتر تعلم القراءة العربي .ج 

من نتائج ادلقابلة مع تالميذ الصف اخلامس َجيعا وخاصة للتالميذ 
الناقصٌن يف تعلم ادلهارة القراءة، وىم نادرون على تعلم القراءة وبعض 

 التالميذ تعلم اللغة العربية عندما يكون الدرس يف الفصل فقط.
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 تركيز التعلم الناقص عند الدراسة يف الفصل .د 
لعربية أن التالميذ عند تعلم اللغة العربية خاصة يف قال معلم اللغة ا

 تعلم مهارة القراءة ناقص الرتكيز. ألهنم أقّل االىتمام يف تعليم اللغة العربية.
ليس للتالميذ الناقصٌن الِبنامج أو السياسية يف تعلم اللغة العربية خاصة يف  .ه 

 مهارة القراءة
ليس الِبنامج اخلاصة من نتائج ادلقابلة مع مدير ادلدرسة، قال أن 

من ادلدرسة للتالميذ الناقصٌن يف تعلم اللغة العربية، ألن غياب ادلعلم 
الشهادات العربية. واآلن تعليم اللغة العربية يدرس وِّل الفصل الذي ميلك 

 الكفاءة ادلختلفة.
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 خامسالباب ال

 االختتام

 الخالصة .أ 
بعد أن الحظ الباحث كل األبواب األربعة السابقة يستنتج الباحث ما 

 يلي:
شكال األخطاء يف القراءة العربية لدى تالميذ الصف اخلامس مبدرسة ا .1

، ينقسم إىل ثالثة أقسام ڠڤاتى مسارا ڮونوڠ"سومورجو" اإلبتدائية احلكومية 
 وىي:

 النطق أخطاء .أ 
 %49,25أخطاء يف إخراج احلروف  عدد من (1
 %61,16عدد من حذف مد  (9
 %13,49عدد من حذف "ال"  (3
 %39,34عدد من تغيري احلرف بأخرى  (5
 %11,16عدد من اإلبدال  (4
 %51,11عدد من تكرير  (6

من البيانات السابقة أن تكون اخلالصة كثري من التالميذ اليت عملها يف 
 أخطاء حذف "ال".
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 أخطاء الفهم .ب 
 %48,89 كلمةال فهم أخطاءعدد من  (1
 %89,34اجلملة البسيطة  أخطاء فهمعدد من  (9

من البيانات السابقة أن تكون اخلالصة كثري من التالميذ اليت عملها يف 
 اجلملة البسيطة. فهمأخطاء 

 يمقأخطاء عالمة الًت  .ج 
 %8,89النقطة أخطاء عالمة عدد من  (1
 %95,48الفاصلة أخطاء عالمة عدد من  (9
 %84,92التعجب عالمة  أخطاءعدد من  (3
 %48,89عالمة االستفهم  أخطاءعدد من  (5

من البيانات السابقة أن تكون اخلالصة كثري من التالميذ اليت عملها يف 
 أخطاء عالمة التعجب.

العوامل اليت تسبب األخطاء يف القراءة العربية اليت حتدث لدى تالميذ الصف  .9
. وأما ڠڤاتى مسارا ڮونوڠاخلامس مبدرسة "سومورجو" اإلبتدائية احلكومية 

 العوامل اليت تسبب األخطاء يف القراءة العربية مبا يلي:
 اللغة العربية لغة جديدة ولغة اجنبية على التالميذ .أ 
 عدم إتقان ادلفردات .ب 
 تواتر تعلم القراءة العربية القليلة .ج 
 تركيز التعلم الناقص عند الدراسة يف الفصل .د 
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السياسية يف تعلم اللغة العربية خاصة ليس للتالميذ الناقصني الربنامج أو  .ه 
 يف مهارة القراءة.

 
 االقتراحات .ب 

بعد أن يستنتج الباحث ىدا البحث، يود أن يقدم االقًتاحات اليت 
تتمٌت الباحث أن يكون نافعة لًتقية تعليم القراءة يف ىذه ادلدرسة، ويفرق 

 االقًتاحات ما يلي:
 دلدير ادلدرسة .1

تعليم اللغة العربية وينبغي لو أن يزيد وسائل ينبغي لو أن يهتم عملية 
ادلدرسة كالكتب اللغة العربية يف ادلكتبة لتحسن تعليم اللغة العربية، وينبغي لو 
أن يعطي الربنامج خلاصة للتالميذ الناقصني يف تعلم اللغة العربية خاصة يف 

 مهارة القراءة.
 دلعّلم اللغة العربية .9

ميذ وأن يهتم التالميذ الذي  م يستطي  وينبغي لو أن يفهم أحوال التال
يقراء العريب، وينبغي لو أن يعّلم اللغة العربية بطريقة ووسيلة التدريس ادلبتكرة 

 وادلمتعة حىت نشط التالميذ يف تعلم اللغة العربية.
 للتالميذ .3

ينبغي ذلم أن يتعلمون اللغة العربية جبّيد ونشيط اخلاصة يف مهارة 
أن يكثر تدريب القراءة العربية، وينبغي ذلم أن يكثر حفظ  القراءة، وينبعي ذلم

 مفردات اللغة العربية.
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 االختتام .ج 
احلمد هلل رب الكون الذي أعطى نعما للباحث يف شكل الصحة 

حتليل الروحية والبدنية حبيث ميكن للباحث إكمال البحث العلمي مبوضوع "
"سومورجو" س مبدرسة يف القراءة  العربية لدى تالميذ الصف اخلام اءاألخط

 " بدون الصعبة والعقبة. ڠڤاتى مسارا ڮونوڠاإلبتدائية احلكومية 
نظف اهلل نية الباحث مما يكره اهلل يف عملية تصنيف ىذا البحث 
العلمي، والبحث العلمي الذي أجرتو الباحث ميكن لتوفري مناف  للناس الذين 

نعمة اهلل. البحث العلمي الذي  حيبون اللغة العربية، والقراءة الذين يرجون دائما
الفتو الباحثة بعيد عن الكمال والّتمام، وبالتايل ترجو الباحث نصائح وانتقادات 

 من القراءة ليكون البحث العلمي أفضل وأحسن.
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Pedoman Wawancara 

Wawancara dengan guru 

1. Peneliti : Apa metode, strategi, materi, dan media 

yang bapak gunakan dalam pembelajaran 

bahasa Arab di MIN Sumurrejo 

Gunungpati Semarang? 

Guru : Metode kita menyesuaikan materi, dan 

juga melihat Kompetensi Dasarnya. Untuk 

strategi kita gunakan kooperatif atau 

Problem Basic Learning (PBL), itu 

penting karena bahasa Arab tidak seperti 

mapel lain. 

2. Peneliti : Apa saja kendala yang dihadapi ketika 

proses pembelajaran bahasa Arab? 

Guru : Yang pertama: siswa yang menganal 

bahasa Arab sekitar 80% karena bahasa 

arab merupakan bahasa baru bagi mereka 

dan juga besik anak yang berbeda-beda. 

Karena bahasa Arab adalah bahasa yang 

asing maka ada beberapa anak yang 

kesulitan dalam melafalkan huruf Arab 

secara tepat.  Yang kedua: tingkat hafalan 

yang bervariasi ada yang cepat, ada yang 

lambat dan ada yang masih kurang. Yang 

ketiga: fokus belajar yang kurang saat 

pembelajaran berlangsung. 



3. Peneliti : Terkait dengan pembelajaran bahasa Arab 

pada maharah qiro’ah, apa saja problem-

problem yang dihadapi siswa saat proses 

pembelajaran bahasa Arab sedang 

berlangsung? 

 

Guru : Pertama, ada yang sudah bisa baca dan ada 

yang belum terkait pelafalan huruf 

hijaiyyah. Kedua, ada yang sudah lancar 

dan ada yang belum karena kebiasaan anak 

dalam membaca Arab yang berbeda. 

4. Peneliti : Apakah ada problem dalam pelafalan 

huruf Arab? Apa saja bentuk-bentuk 

kesalahan tersebut? 

Guru : Pelafalan tidak sesuai makhrajnya 

terutama pada huruf yang berdekatan 

mahrajnya seperti ش  -ذ، س -ض، د -ع، ظ-أ , 

kemudian panjang pendek bacaan juga 

masih sering lupa. 

5. Peneliti : Bagaimana upaya yang dilakukan untuk 

mengatasi kesalahan membaca yang 

dilakukan anak? 

Guru : Dengan mengulang-ulang kata ketika 

memberikan contoh bacaan kepada anak, 

kemudian dalam hal tertentu terutama 

membaca kita dampingi betul-betul 

dengan pendampingan iqra’. 



 

Wawancara dengan Kepala Madrasah 

1. Peneliti : Bagaimana seleksi masuk siswa 

baru di MIN Sumurrejo Gunungpati 

Semarang? 

Kepala Madrasah : Mengacu pada SK Pedoman 

Penyusunan Kalender Pendidikan 

Madrasah tahun ajar 2017/2918. 

Disitu diatur untuk seleksi 

Madarasah Ibtidaiyyah yaitu seleksi 

materi tidak ada yang ada adalah 

adalah seleksi usia. Jadi yang 

menjadi kriteria diterima tidaknya 

calon siswa di MIN ini adalah 

minimal usia 6 tahun. 

2. Peneliti : Apakah ada progam khusus bagi 

anak yang kurang dalam mata 

pelajaran bahasa Arab? 

Kepala Madrasah : Sementara kami belum punya hanya 

masih terintrogasi di Qira’ati (baca 

tulis Al Qur’an) 

3. Peneliti : Untuk menunjang keterampilan 

bahasa Arab, Apakah sekolah 

menyediakan buku bacaan Arab 

untuk anak-anak? 

Kepala Madrasah : Belum ada, yang ada hanya buku-

buku cerita anak dengan bahasa 

Indonesia. 



4. Peneliti : Apakah ada kebijakan khusus dari 

sekolah untuk pembelajaran bahasa 

Arab? 

Kepala Madrasah : Belum ada, karena kita terkendala 

pada guru bahasa arab yakni belum 

adanya guru sertifikasi bahasa arab, 

untuk sementara ini masih dipegang 

oleh masing-masing wali kelas. 

Sementara kompetensi gurunya juga 

macam-macam 

 

5. Peneliti : Bagaimana upaya yang seharusnya 

dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran bahasa Arab 

di MIN Sumurrejo Gunungpati 

Semarang? 

Kepala Madrasah : Kita mengirimkan beberapa guru ke 

UNNES ketika menyelenggaran 

sosialisasi dan pengembangan 

terkait dengan KBM bahasa Arab. 

Untuk memacu kemampuan guru 

kelas dalam mengajar bahasa Arab. 

  



Wawancara dengan siswa 

1. Nama siswa  : Alivia Hana’un Naila 

1) Peneliti : Sejak kapan anda mengenal bahasa Arab? 

Siswa : Sejak kelas satu 

2) Peneliti : Apakah anda senang mempelajari bahasa 

Arab? 

Siswa : Senang 

3) Peneliti : Menurut anda, bahasa Arab mudah atau 

sulit? 

Siswa : Lumayan sulit 

4) Peneliti : Apa saja kesulitan yang anda alami saat 

membaca teks/tulisan Arab? 

Siswa : Kurang paham dalam mengartikan 

5) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan pelafalan huruf atau 

kosakata Arab? 

Siswa : Iya  

6) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan membaca Arab dengan 

tanda bacanya? Seperti titik, koma, tanda 

tanya, dan tanda seru. 

Siswa : Iya 

7) Peneliti : Dalam sehari, berapa kali anda belajar 

membaca Arab?  

Siswa : Satu kali 

2. Nama siswa  : Aqila Fawwazi Hammada 

1) Peneliti : Sejak kapan anda mengenal bahasa Arab? 



Siswa : Sejak kelas empat 

2) Peneliti : Apakah anda senang mempelajari bahasa 

Arab? 

Siswa : Tidak 

3) Peneliti : Menurut anda, bahasa Arab mudah atau 

sulit? 

Siswa : Sulit 

4) Peneliti : Apa saja kesulitan yang anda alami saat 

membaca teks/tulisan Arab? 

Siswa : Mengartikan 

5) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan pelafalan huruf atau 

kosakata Arab? 

Siswa : Iya 

6) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan membaca Arab dengan 

tanda bacanya? Seperti titik, koma, tanda 

tanya, dan tanda seru. 

Siswa : Tidak 

7) Peneliti : Dalam sehari, berapa kali anda belajar 

membaca Arab?  

Siswa : Ketika ada PR saja kak 

3. Nama siswa  : Arina Shyabilla Mayulista Putri 

1) Peneliti : Sejak kapan anda mengenal bahasa Arab? 

Siswa : Sejak kelas satu 

2) Peneliti : Apakah anda senang mempelajari bahasa 

Arab? 

Siswa : Iya 



3) Peneliti : Menurut anda, bahasa Arab mudah atau 

sulit? 

Siswa : Mudah 

4) Peneliti : Apa saja kesulitan yang anda alami saat 

membaca teks/tulisan Arab? 

Siswa : - 

5) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan pelafalan huruf atau 

kosakata Arab? 

Siswa : Iya 

6) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan membaca Arab dengan 

tanda bacanya? Seperti titik, koma, tanda 

tanya, dan tanda seru. 

Siswa : Iya 

7) Peneliti : Dalam sehari, berapa kali anda belajar 

membaca Arab?  

Siswa : Dua kali 

4. Nama siswa  : Arina Syahilla Mayulista Putri 

1) Peneliti : Sejak kapan anda mengenal bahasa Arab? 

Siswa : Sejak kelas satu 

2) Peneliti : Apakah anda senang mempelajari bahasa 

Arab? 

Siswa : Iya 

3) Peneliti : Menurut anda, bahasa Arab mudah atau 

sulit? 

Siswa : Mudah 



4) Peneliti : Apa saja kesulitan yang anda alami saat 

membaca teks/tulisan Arab? 

Siswa : - 

5) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan pelafalan huruf atau 

kosakata Arab? 

Siswa : Iya 

6) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan membaca Arab dengan 

tanda bacanya? Seperti titik, koma, tanda 

tanya, dan tanda seru. 

Siswa : Iya 

7) Peneliti : Dalam sehari, berapa kali anda belajar 

membaca Arab?  

Siswa : Dua kali 

5. Nama siswa  : Aufa Kaulila Raif 

1) Peneliti : Sejak kapan anda mengenal bahasa Arab? 

Siswa : Sejak kelas satu 

2) Peneliti : Apakah anda senang mempelajari bahasa 

Arab? 

Siswa : Iya 

3) Peneliti : Menurut anda, bahasa Arab mudah atau 

sulit? 

Siswa : Agak sulit 

4) Peneliti : Apa saja kesulitan yang anda alami saat 

membaca teks/tulisan Arab? 

Siswa : Mengartikan 



5) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan pelafalan huruf atau 

kosakata Arab? 

Siswa : Iya 

6) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan membaca Arab dengan 

tanda bacanya? Seperti titik, koma, tanda 

tanya, dan tanda seru. 

Siswa : Tidak 

7) Peneliti : Dalam sehari, berapa kali anda belajar 

membaca Arab?  

Siswa : Satu minggu sekali 

6. Nama siswa  : Aulia Bahaudin Ulinnuha Al Faruq 

1) Peneliti : Sejak kapan anda mengenal bahasa Arab? 

Siswa : Sejak kelas satu 

2) Peneliti : Apakah anda senang mempelajari bahasa 

Arab? 

Siswa : Iya 

3) Peneliti : Menurut anda, bahasa Arab mudah atau 

sulit? 

Siswa : Sulit 

4) Peneliti : Apa saja kesulitan yang anda alami saat 

membaca teks/tulisan Arab? 

Siswa : Mengartikan 

5) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan pelafalan huruf atau 

kosakata Arab? 

Siswa : Iya 



6) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan membaca Arab dengan 

tanda bacanya? Seperti titik, koma, tanda 

tanya, dan tanda seru. 

Siswa : Iya 

7) Peneliti : Dalam sehari, berapa kali anda belajar 

membaca Arab?  

Siswa : Satu kali 

7. Nama siswa  : Burairoh Bahy Bahtiar 

1) Peneliti : Sejak kapan anda mengenal bahasa Arab? 

Siswa : Sejak kelas satu 

2) Peneliti : Apakah anda senang mempelajari bahasa 

Arab? 

Siswa : Agak senang 

3) Peneliti : Menurut anda, bahasa Arab mudah atau 

sulit? 

Siswa : Sulit 

4) Peneliti : Apa saja kesulitan yang anda alami saat 

membaca teks/tulisan Arab? 

Siswa : Mengartikan 

5) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan pelafalan huruf atau 

kosakata Arab? 

Siswa : Iya 

6) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan membaca Arab dengan 

tanda bacanya? Seperti titik, koma, tanda 

tanya, dan tanda seru. 



Siswa : Iya 

7) Peneliti : Dalam sehari, berapa kali anda belajar 

membaca Arab?  

Siswa : Kadang tiga kali, kadang dua kali 

8. Nama siswa  : Chairul Yoga Pamilih 

1) Peneliti : Sejak kapan anda mengenal bahasa Arab? 

Siswa : Sejak TK kecil 

2) Peneliti : Apakah anda senang mempelajari bahasa 

Arab? 

Siswa : Iya 

3) Peneliti : Menurut anda, bahasa Arab mudah atau 

sulit? 

Siswa : Agak mudah 

4) Peneliti : Apa saja kesulitan yang anda alami saat 

membaca teks/tulisan Arab? 

Siswa : Mengartikan 

5) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan pelafalan huruf atau 

kosakata Arab? 

Siswa : Iya 

6) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan membaca Arab dengan 

tanda bacanya? Seperti titik, koma, tanda 

tanya, dan tanda seru. 

Siswa : Iya 

7) Peneliti : Dalam sehari, berapa kali anda belajar 

membaca Arab?  

Siswa : Dua kali 



9. Nama siswa  : Daffa Putra Khairi Rasyid 

1) Peneliti : Sejak kapan anda mengenal bahasa Arab? 

Siswa : Sejak kelas satu 

2) Peneliti : Apakah anda senang mempelajari bahasa 

Arab? 

Siswa : Iya 

3) Peneliti : Menurut anda, bahasa Arab mudah atau 

sulit? 

Siswa : Agak sulit 

4) Peneliti : Apa saja kesulitan yang anda alami saat 

membaca teks/tulisan Arab? 

Siswa : Mengartikan 

5) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan pelafalan huruf atau 

kosakata Arab? 

Siswa : Iya 

6) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan membaca Arab dengan 

tanda bacanya? Seperti titik, koma, tanda 

tanya, dan tanda seru. 

Siswa : Iya 

7) Peneliti : Dalam sehari, berapa kali anda belajar 

membaca Arab?  

Siswa : Satu kali 

 

10. Nama siswa  : Damaiyanti Sakti Maharani 

1) Peneliti : Sejak kapan anda mengenal bahasa Arab? 

Siswa : Sejak kelas satu 



2) Peneliti : Apakah anda senang mempelajari bahasa 

Arab? 

Siswa : Iya 

3) Peneliti : Menurut anda, bahasa Arab mudah atau 

sulit? 

Siswa : Tidak mudah, dan tidak sulit 

4) Peneliti : Apa saja kesulitan yang anda alami saat 

membaca teks/tulisan Arab? 

Siswa : Susah memahami 

5) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan pelafalan huruf atau 

kosakata Arab? 

Siswa : Iya 

6) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan membaca Arab dengan 

tanda bacanya? Seperti titik, koma, tanda 

tanya, dan tanda seru. 

Siswa : Iya 

7) Peneliti : Dalam sehari, berapa kali anda belajar 

membaca Arab?  

Siswa : Dua kali 

11. Nama siswa  : Dhandi Mirza Ervian 

1) Peneliti : Sejak kapan anda mengenal bahasa Arab? 

Siswa : Sejak kelas satu 

2) Peneliti : Apakah anda senang mempelajari bahasa 

Arab? 

Siswa : Lumayan 



3) Peneliti : Menurut anda, bahasa Arab mudah atau 

sulit? 

Siswa : Sulit 

4) Peneliti : Apa saja kesulitan yang anda alami saat 

membaca teks/tulisan Arab? 

Siswa : Mengartikan 

5) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan pelafalan huruf atau 

kosakata Arab? 

Siswa : Iya 

6) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan membaca Arab dengan 

tanda bacanya? Seperti titik, koma, tanda 

tanya, dan tanda seru. 

Siswa : Iya 

7) Peneliti : Dalam sehari, berapa kali anda belajar 

membaca Arab?  

Siswa : Satu kali 

12. Nama siswa  : Fitri Nur Hidayah 

1) Peneliti : Sejak kapan anda mengenal bahasa Arab? 

Siswa : Sejak kelas satu 

2) Peneliti : Apakah anda senang mempelajari bahasa 

Arab? 

Siswa : Tidak 

3) Peneliti : Menurut anda, bahasa Arab mudah atau 

sulit? 

Siswa : Sulit 



4) Peneliti : Apa saja kesulitan yang anda alami saat 

membaca teks/tulisan Arab? 

Siswa : Membacanya susah kak 

5) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan pelafalan huruf atau 

kosakata Arab? 

Siswa : Tidak 

6) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan membaca Arab dengan 

tanda bacanya? Seperti titik, koma, tanda 

tanya, dan tanda seru. 

Siswa : Tidak 

7) Peneliti : Dalam sehari, berapa kali anda belajar 

membaca Arab?  

Siswa : Hari Rabu ketika ada pelajaran 

 

13. Nama siswa  : Kirania Zahwaika Arta Meria 

1) Peneliti : Sejak kapan anda mengenal bahasa Arab? 

Siswa : Sejak kelas satu 

2) Peneliti : Apakah anda senang mempelajari bahasa 

Arab? 

Siswa : Iya 

3) Peneliti : Menurut anda, bahasa Arab mudah atau 

sulit? 

Siswa : Sulit 

4) Peneliti : Apa saja kesulitan yang anda alami saat 

membaca teks/tulisan Arab? 

Siswa : Mengartikan 



5) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan pelafalan huruf atau 

kosakata Arab? 

Siswa : Iya 

6) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan membaca Arab dengan 

tanda bacanya? Seperti titik, koma, tanda 

tanya, dan tanda seru. 

Siswa : Iya 

7) Peneliti : Dalam sehari, berapa kali anda belajar 

membaca Arab?  

Siswa : Dua kali 

14. Nama siswa  : Kurniati Winarsih 

1) Peneliti : Sejak kapan anda mengenal bahasa Arab? 

Siswa : Sejak kelas satu 

2) Peneliti : Apakah anda senang mempelajari bahasa 

Arab? 

Siswa : Iya 

3) Peneliti : Menurut anda, bahasa Arab mudah atau 

sulit? 

Siswa : Sulit 

4) Peneliti : Apa saja kesulitan yang anda alami saat 

membaca teks/tulisan Arab? 

Siswa : Menghafal 

5) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan pelafalan huruf atau 

kosakata Arab? 

Siswa : Iya 



6) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan membaca Arab dengan 

tanda bacanya? Seperti titik, koma, tanda 

tanya, dan tanda seru. 

Siswa : Iya 

7) Peneliti : Dalam sehari, berapa kali anda belajar 

membaca Arab?  

Siswa : Tiga kali 

15. Nama siswa : Intan Aifah 

1) Peneliti : Sejak kapan anda mengenal bahasa Arab? 

Siswa : Sejak kelas satu 

2) Peneliti : Apakah anda senang mempelajari bahasa 

Arab? 

Siswa : Iya 

3) Peneliti : Menurut anda, bahasa Arab mudah atau 

sulit? 

Siswa : Agak sulit 

4) Peneliti : Apa saja kesulitan yang anda alami saat 

membaca teks/tulisan Arab? 

Siswa : Menghafal 

5) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan pelafalan huruf atau 

kosakata Arab? 

Siswa : Iya 

6) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan membaca Arab dengan 

tanda bacanya? Seperti titik, koma, tanda 

tanya, dan tanda seru. 



Siswa : Iya 

7) Peneliti : Dalam sehari, berapa kali anda belajar 

membaca Arab?  

Siswa : Tiga kali 

16. Nama siswa  : Laura Syeiriel Anggraini 

1) Peneliti : Sejak kapan anda mengenal bahasa Arab? 

Siswa : Sejak kelas satu 

2) Peneliti : Apakah anda senang mempelajari bahasa 

Arab? 

Siswa : Iya 

3) Peneliti : Menurut anda, bahasa Arab mudah atau 

sulit? 

Siswa : Sulit 

4) Peneliti : Apa saja kesulitan yang anda alami saat 

membaca teks/tulisan Arab? 

Siswa : Mengartikan 

5) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan pelafalan huruf atau 

kosakata Arab? 

Siswa : Iya 

6) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan membaca Arab dengan 

tanda bacanya? Seperti titik, koma, tanda 

tanya, dan tanda seru. 

Siswa : Iya 

7) Peneliti : Dalam sehari, berapa kali anda belajar 

membaca Arab?  

Siswa : Hari Rabu ketika pelajaran 



17. Nama siswa  : Lukluatul Nabilatizzulfa Aulia 

1) Peneliti : Sejak kapan anda mengenal bahasa Arab? 

Siswa : Sejak kelas satu 

2) Peneliti : Apakah anda senang mempelajari bahasa 

Arab? 

Siswa : Tidak 

3) Peneliti : Menurut anda, bahasa Arab mudah atau 

sulit? 

Siswa : Sulit 

4) Peneliti : Apa saja kesulitan yang anda alami saat 

membaca teks/tulisan Arab? 

Siswa : Membacanya dan mengartikan 

5) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan pelafalan huruf atau 

kosakata Arab? 

Siswa : Iya 

6) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan membaca Arab dengan 

tanda bacanya? Seperti titik, koma, tanda 

tanya, dan tanda seru. 

Siswa : Iya 

7) Peneliti : Dalam sehari, berapa kali anda belajar 

membaca Arab?  

Siswa : Satu kali 

18. Nama siswa  : Muhammad Farrel Fazzal Ula 

1) Peneliti : Sejak kapan anda mengenal bahasa Arab? 

Siswa : Sejak kelas satu 



2) Peneliti : Apakah anda senang mempelajari bahasa 

Arab? 

Siswa : Agak senang 

3) Peneliti : Menurut anda, bahasa Arab mudah atau 

sulit? 

Siswa : Agak sulit 

4) Peneliti : Apa saja kesulitan yang anda alami saat 

membaca teks/tulisan Arab? 

Siswa : Mengartikan 

5) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan pelafalan huruf atau 

kosakata Arab? 

Siswa : Iya 

6) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan membaca Arab dengan 

tanda bacanya? Seperti titik, koma, tanda 

tanya, dan tanda seru. 

Siswa : Iya 

7) Peneliti : Dalam sehari, berapa kali anda belajar 

membaca Arab?  

Siswa : Satu kali 

19. Nama siswa  : Muhammad Husain Abdul Jalil 

1) Peneliti : Sejak kapan anda mengenal bahasa Arab? 

Siswa : Sejak di RA  

2) Peneliti : Apakah anda senang mempelajari bahasa 

Arab? 

Siswa : Iya 



3) Peneliti : Menurut anda, bahasa Arab mudah atau 

sulit? 

Siswa : Agak sulit 

4) Peneliti : Apa saja kesulitan yang anda alami saat 

membaca teks/tulisan Arab? 

Siswa : Mengartikan 

5) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan pelafalan huruf atau 

kosakata Arab? 

Siswa : Iya 

6) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan membaca Arab dengan 

tanda bacanya? Seperti titik, koma, tanda 

tanya, dan tanda seru. 

Siswa : Iya 

7) Peneliti : Dalam sehari, berapa kali anda belajar 

membaca Arab?  

Siswa : Empat kali 

20. Nama siswa  : Muhammad Wildan Rasyid Amirullah 

1) Peneliti : Sejak kapan anda mengenal bahasa Arab? 

Siswa : Sejak kelas satu 

2) Peneliti : Apakah anda senang mempelajari bahasa 

Arab? 

Siswa : Iya 

3) Peneliti : Menurut anda, bahasa Arab mudah atau 

sulit? 

Siswa : Sulit 



4) Peneliti : Apa saja kesulitan yang anda alami saat 

membaca teks/tulisan Arab? 

Siswa : Mengartikan 

5) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan pelafalan huruf atau 

kosakata Arab? 

Siswa : Iya 

6) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan membaca Arab dengan 

tanda bacanya? Seperti titik, koma, tanda 

tanya, dan tanda seru. 

Siswa : Iya 

7) Peneliti : Dalam sehari, berapa kali anda belajar 

membaca Arab?  

Siswa : Satu kali 

21. Nama siswa  : Maulana Frandika Candra Adhi 

1) Peneliti : Sejak kapan anda mengenal bahasa Arab? 

Siswa : Sejak kelas satu 

2) Peneliti : Apakah anda senang mempelajari bahasa 

Arab? 

Siswa : Lumayan 

3) Peneliti : Menurut anda, bahasa Arab mudah atau 

sulit? 

Siswa : Sulit 

4) Peneliti : Apa saja kesulitan yang anda alami saat 

membaca teks/tulisan Arab? 

Siswa : Mengartikan 



5) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan pelafalan huruf atau 

kosakata Arab? 

Siswa : Iya 

6) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan membaca Arab dengan 

tanda bacanya? Seperti titik, koma, tanda 

tanya, dan tanda seru. 

Siswa : Iya 

7) Peneliti : Dalam sehari, berapa kali anda belajar 

membaca Arab?  

Siswa : Satu kali 

22. Nama siswa  : Muhammad Akhul Ulum Udin 

1) Peneliti : Sejak kapan anda mengenal bahasa Arab? 

Siswa : Sejak kelas satu 

2) Peneliti : Apakah anda senang mempelajari bahasa 

Arab? 

Siswa : Lumayan 

3) Peneliti : Menurut anda, bahasa Arab mudah atau 

sulit? 

Siswa : Sulit 

4) Peneliti : Apa saja kesulitan yang anda alami saat 

membaca teks/tulisan Arab? 

Siswa : Mengartikan 

5) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan pelafalan huruf atau 

kosakata Arab? 

Siswa : Iya 



6) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan membaca Arab dengan 

tanda bacanya? Seperti titik, koma, tanda 

tanya, dan tanda seru. 

Siswa : Iya 

7) Peneliti : Dalam sehari, berapa kali anda belajar 

membaca Arab?  

Siswa : Satu kali 

23. Nama siswa : Mutia Nihayati 

1) Peneliti : Sejak kapan anda mengenal bahasa Arab? 

Siswa : Sejak kelas satu 

2) Peneliti : Apakah anda senang mempelajari bahasa 

Arab? 

Siswa : Senang 

3) Peneliti : Menurut anda, bahasa Arab mudah atau 

sulit? 

Siswa : Mudah 

4) Peneliti : Apa saja kesulitan yang anda alami saat 

membaca teks/tulisan Arab? 

Siswa : - 

5) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan pelafalan huruf atau 

kosakata Arab? 

Siswa : Iya 

6) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan membaca Arab dengan 

tanda bacanya? Seperti titik, koma, tanda 

tanya, dan tanda seru. 



Siswa : Iya 

7) Peneliti : Dalam sehari, berapa kali anda belajar 

membaca Arab?  

Siswa : Dua kali 

24. Nama siswa : Nafisafitri Arini Haque 

1) Peneliti : Sejak kapan anda mengenal bahasa Arab? 

Siswa : Kelas satu 

2) Peneliti : Apakah anda senang mempelajari bahasa 

Arab? 

Siswa : Tidak 

3) Peneliti : Menurut anda, bahasa Arab mudah atau 

sulit? 

Siswa : Sulit 

4) Peneliti : Apa saja kesulitan yang anda alami saat 

membaca teks/tulisan Arab? 

Siswa : Membacanya 

5) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan pelafalan huruf atau 

kosakata Arab? 

Siswa : Iya 

6) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan membaca Arab dengan 

tanda bacanya? Seperti titik, koma, tanda 

tanya, dan tanda seru. 

Siswa : Iya 

7) Peneliti : Dalam sehari, berapa kali anda belajar 

membaca Arab?  

Siswa : Hari Rabu pas pelajaran 



25. Nama siswa : Najih Ahmad Bahir 

1) Peneliti : Sejak kapan anda mengenal bahasa Arab? 

Siswa : Sejak kelas satu 

2) Peneliti : Apakah anda senang mempelajari bahasa 

Arab? 

Siswa : Lumayan 

3) Peneliti : Menurut anda, bahasa Arab mudah atau 

sulit? 

Siswa : Sulit 

4) Peneliti : Apa saja kesulitan yang anda alami saat 

membaca teks/tulisan Arab? 

Siswa : Mengartikan 

5) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan pelafalan huruf atau 

kosakata Arab? 

Siswa : Iya 

6) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan membaca Arab dengan 

tanda bacanya? Seperti titik, koma, tanda 

tanya, dan tanda seru. 

Siswa : Iya 

7) Peneliti : Dalam sehari, berapa kali anda belajar 

membaca Arab?  

Siswa : Satu kali 

26. Nama siswa  : Nazilatus Syifa 

1) Peneliti : Sejak kapan anda mengenal bahasa Arab? 

Siswa : Sejak kelas satu 



2) Peneliti : Apakah anda senang mempelajari bahasa 

Arab? 

Siswa : Tidak 

3) Peneliti : Menurut anda, bahasa Arab mudah atau 

sulit? 

Siswa : Sulit 

4) Peneliti : Apa saja kesulitan yang anda alami saat 

membaca teks/tulisan Arab? 

Siswa : Mengartikan 

5) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan pelafalan huruf atau 

kosakata Arab? 

Siswa : Iya 

6) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan membaca Arab dengan 

tanda bacanya? Seperti titik, koma, tanda 

tanya, dan tanda seru. 

Siswa : Iya 

7) Peneliti : Dalam sehari, berapa kali anda belajar 

membaca Arab?  

Siswa : Satu kali 

27. Nama siswa  : Ranandika 

1) Peneliti : Sejak kapan anda mengenal bahasa Arab? 

Siswa : Sejak kelas dua 

2) Peneliti : Apakah anda senang mempelajari bahasa 

Arab? 

Siswa : Iya 



3) Peneliti : Menurut anda, bahasa Arab mudah atau 

sulit? 

Siswa : Sulit 

4) Peneliti : Apa saja kesulitan yang anda alami saat 

membaca teks/tulisan Arab? 

Siswa : Hafalan 

5) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan pelafalan huruf atau 

kosakata Arab? 

Siswa : Iya 

6) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan membaca Arab dengan 

tanda bacanya? Seperti titik, koma, tanda 

tanya, dan tanda seru. 

Siswa : Iya 

7) Peneliti : Dalam sehari, berapa kali anda belajar 

membaca Arab?  

Siswa : Satu kali 

28. Nama siswa  : Rifaldi Ichsan 

1) Peneliti : Sejak kapan anda mengenal bahasa Arab? 

Siswa : Sejak kelas satu 

2) Peneliti : Apakah anda senang mempelajari bahasa 

Arab? 

Siswa : Lumayan 

3) Peneliti : Menurut anda, bahasa Arab mudah atau 

sulit? 

Siswa : Sangat sulit 



4) Peneliti : Apa saja kesulitan yang anda alami saat 

membaca teks/tulisan Arab? 

Siswa : Mengartikan 

5) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan pelafalan huruf atau 

kosakata Arab? 

Siswa : Iya 

6) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan membaca Arab dengan 

tanda bacanya? Seperti titik, koma, tanda 

tanya, dan tanda seru. 

Siswa : Iya 

7) Peneliti : Dalam sehari, berapa kali anda belajar 

membaca Arab?  

Siswa : Satu kali 

29. Nama siswa  : Shella Nikmatul Maula 

1) Peneliti : Sejak kapan anda mengenal bahasa Arab? 

Siswa : Sejak kelas satu 

2) Peneliti : Apakah anda senang mempelajari bahasa 

Arab? 

Siswa : Iya 

3) Peneliti : Menurut anda, bahasa Arab mudah atau 

sulit? 

Siswa : Sulit 

4) Peneliti : Apa saja kesulitan yang anda alami saat 

membaca teks/tulisan Arab? 

Siswa : Mengartikan 



5) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan pelafalan huruf atau 

kosakata Arab? 

Siswa : Iya 

6) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan membaca Arab dengan 

tanda bacanya? Seperti titik, koma, tanda 

tanya, dan tanda seru. 

Siswa : Iya 

7) Peneliti : Dalam sehari, berapa kali anda belajar 

membaca Arab?  

Siswa : Satu kali 

30. Nama siswa  : Syalwa Aulia Safitri 

1) Peneliti : Sejak kapan anda mengenal bahasa Arab? 

Siswa : Sejak kelas satu 

2) Peneliti : Apakah anda senang mempelajari bahasa 

Arab? 

Siswa : Iya 

3) Peneliti : Menurut anda, bahasa Arab mudah atau 

sulit? 

Siswa : Sulit 

4) Peneliti : Apa saja kesulitan yang anda alami saat 

membaca teks/tulisan Arab? 

Siswa : Tidak terlalu paham  

5) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan pelafalan huruf atau 

kosakata Arab? 

Siswa : Iya 



6) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan membaca Arab dengan 

tanda bacanya? Seperti titik, koma, tanda 

tanya, dan tanda seru. 

Siswa : Iya 

7) Peneliti : Dalam sehari, berapa kali anda belajar 

membaca Arab?  

Siswa : Satu kali 

31. Nama siswa  : Tefanni Naillah Ammar Lin 

1) Peneliti : Sejak kapan anda mengenal bahasa Arab? 

Siswa : Sejak kelas satu 

2) Peneliti : Apakah anda senang mempelajari bahasa 

Arab? 

Siswa : Tidak 

3) Peneliti : Menurut anda, bahasa Arab mudah atau 

sulit? 

Siswa : Sulit 

4) Peneliti : Apa saja kesulitan yang anda alami saat 

membaca teks/tulisan Arab? 

Siswa : Tidak paham artinya 

5) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan pelafalan huruf atau 

kosakata Arab? 

Siswa : Iya 

6) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan membaca Arab dengan 

tanda bacanya? Seperti titik, koma, tanda 

tanya, dan tanda seru. 



Siswa : Iya 

7) Peneliti : Dalam sehari, berapa kali anda belajar 

membaca Arab?  

Siswa : Satu kali 

32. Nama siswa  : Wulan Putri Ardhita 

1) Peneliti : Sejak kapan anda mengenal bahasa Arab? 

Siswa : Sejak kelas satu 

2) Peneliti : Apakah anda senang mempelajari bahasa 

Arab? 

Siswa : Iya  

3) Peneliti : Menurut anda, bahasa Arab mudah atau 

sulit? 

Siswa : Mudah 

4) Peneliti : Apa saja kesulitan yang anda alami saat 

membaca teks/tulisan Arab? 

Siswa : - 

5) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan pelafalan huruf atau 

kosakata Arab? 

Siswa : Iya 

6) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan membaca Arab dengan 

tanda bacanya? Seperti titik, koma, tanda 

tanya, dan tanda seru. 

Siswa : Iya 

7) Peneliti : Dalam sehari, berapa kali anda belajar 

membaca Arab?  

Siswa : Dua kali 



33. Nama siswa  : Zidni Idin Shafa 

1) Peneliti : Sejak kapan anda mengenal bahasa Arab? 

Siswa : Sejak kelas satu 

2) Peneliti : Apakah anda senang mempelajari bahasa 

Arab? 

Siswa : Iya 

3) Peneliti : Menurut anda, bahasa Arab mudah atau 

sulit? 

Siswa : Sulit 

4) Peneliti : Apa saja kesulitan yang anda alami saat 

membaca teks/tulisan Arab? 

Siswa : Mengartikan 

5) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan pelafalan huruf atau 

kosakata Arab? 

Siswa : Iya 

6) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan membaca Arab dengan 

tanda bacanya? Seperti titik, koma, tanda 

tanya, dan tanda seru. 

Siswa : Iya 

7) Peneliti : Dalam sehari, berapa kali anda belajar 

membaca Arab?  

Siswa : Satu kali 

34. Nama siswa  : Andri Bayu Pratama 

1) Peneliti : Sejak kapan anda mengenal bahasa Arab? 

Siswa : Sejak pindah kesini, kelas empat 



2) Peneliti : Apakah anda senang mempelajari bahasa 

Arab? 

Siswa : Iya 

3) Peneliti : Menurut anda, bahasa Arab mudah atau 

sulit? 

Siswa : Mudah 

4) Peneliti : Apa saja kesulitan yang anda alami saat 

membaca teks/tulisan Arab? 

Siswa : - 

5) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan pelafalan huruf atau 

kosakata Arab? 

Siswa : Iya 

6) Peneliti : Apakah saat mengajar,  guru 

mencontohkan membaca Arab dengan 

tanda bacanya? Seperti titik, koma, tanda 

tanya, dan tanda seru. 

Siswa : Iya 

7) Peneliti : Dalam sehari, berapa kali anda belajar 

membaca Arab?  

Siswa : Tidak pernah 

  



DAFTAR SISWA 

No. Nama Responden 

1. Alivia Hana’un Naila R.1 

2. Aqila Fawwazi Hammada R.2 

3. Arina Syabhila Mayulista Putri R.3 

4. Arina Syahila Mayulista Putri R.4 

5. Aufa Kaulila Raif R.5 

6. Aulia Bahaudin Ulinnuha Al Faruq R.6 

7. Burairoh Bahy Bahtiar R.7 

8. Chairul Yoga Pamilih R.8 

9. Daffa Putra Khairi Rasyid R.9 

10. Damaiyanti Sakti Maharani R.10 

11. Dhandi Mirza Ervian R.11 

12. Fitri Nur Hidayah R.12 

13. Kirania Zahwaika Arta Meria R.13 

14. Kurniati Winarsih R.14 

15. Intan Aifah R.15 

16. Laura Syeiriel Anggraini R.16 

17. Lukluatul Nabilatizzulfa Aulia R.17 

18. Muhammad Farrel Fazzal Ula R.18 

19. Muhammad Husain Abdul Jalil R.19 

20. Muhammad Wildan Rasyid Amirullah R.20 

21. Maulana Frandika Candra Adhi R.21 

22. Muhammad Akhul Ulum Udin R.22 

23. Mutia Nihayati R.23 

24. Nafisafitri Arini Haque R.24 

25. Najih Ahmad Bahir R.25 

26. Nazilatus Syifa R.26 

27. Ranandika R.27 

28. Rifaldi Ichsan R.28 

29. Shella Nikmatul Maula R.29 

30. Syalwa Aulia Safitri  R.30 

31. Tefanni Naillah Ammar Lin R.31 



 

  

32. Wulan Putri Ardhita R.32 

33. Zidni Idin Shafa R.33 

34. Andri Bayu Pratama R.34 



Catatan lapangan I 

Metode  : Observasi  

Hari/Tanggal  : 9 November 2017 

Waktu  : 07.00 sampai selesai 

Lokasi  : Ruang kelas V 

Sumber Data  : Pengamatan kegiatan pembelajaran 

Bahasa Arab 

Deskripsi Data  :  

 Pembelajaran diawali dengan kegiatan opening 

mengucapkan salam oleh guru yang kemudian dijawab 

oleh siswa. Setelah itu membaca surat al-Fatikhah dan doa 

akan belajar. Kemudian menjelaskan materi tentang   يف
 يف احلديقة Guru menyebutkan beberapa kosa kata tentang .احلديقة
dengan bahasa Arab dan siswa menirukan. Selanjutnya 

Guru menyebutkan beberapa mufrodat tentang يف احلديقة 
dengan bahasa Indonesia, siswa menjawab artinya. 

 Guru menyuruh siswa membuka LKS halaman 27. 

Guru membaca teks kata demi kata dengan menekankan 

setiap makhrajnya kemudian siswa menirukan. Setelah itu 

guru menuliskan kosa kata dipapan tulis dan menunjuk 

siswa satu persatu untuk membaca kosa kata tersebut. 

 Pelajaran dicukupkan dengan salam. 

  



Catatan lapangan II 

Metode  : Wawancara 

Hari/Tanggal  : 16 November 2017 

Lokasi  : Ruang guru MIN Sumurrejo Gunungpati 

Semarang 

Sumber Data  : Kepala Madrasah  

Deskripsi Data  :  

 Pada hari Kamis 16 November 2017 peneliti 

melakukan wawancara dengan Bapak Subiyono, kepala 

MIN Sumurrejo Gunungpati Semarang. Beliau 

menjelaskan beberapa hal seperti: seleksi masuk siswa baru 

di MIN Sumurrejo Gunungpati Semarang mengacu pada 

SK Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Madrasah 

tahun ajar 2017/2918. Sementara ini kami belum ada 

progam khusus bagi anak yang kurang dalam mata 

pelajaran bahasa Arab, karena kita terkendala pada guru 

bahasa arab yakni belum adanya guru sertifikasi bahasa 

arab dan untuk sementara ini masih dipegang oleh masing-

masing wali kelas. Upaya yang kami lakukan yaitu 

mengirimkan beberapa guru ke UNNES ketika 

menyelenggaran sosialisasi dan pengembangan terkait 

dengan KBM bahasa Arab. Untuk memacu kemampuan 

guru kelas dalam mengajar bahasa Arab. 

  



Catatan lapangan III 

Metode  : Wawancara 

Hari/Tanggal  : 13 November 2017 

Lokasi  : Ruang guru MIN Sumurrejo Gunungpati 

Semarang 

Sumber Data  : Guru Bahasa Arab  

Deskripsi Data  :  

 Pada hari Senin 13 November 2017 peneliti 

melakukan wawancara dengan Bapak Fakhruddin, Beliau 

menjelaskan bahwa Metode yang kita gunakan 

menyesuaikan materi, dan juga melihat Kompetensi 

Dasarnya. Untuk strategi kita gunakan kooperatif atau 

Problem Basic Learning (PBL). Siswa yang menganal 

bahasa Arab sekitar 80% karena bahasa arab merupakan 

bahasa baru bagi mereka dan ada beberapa anak yang 

kesulitan dalam melafalkan huruf Arab secara tepat. ada 

yang sudah bisa baca dan ada yang belum terkait pelafalan 

huruf hijaiyyah, yaitu pelafalan tidak sesuai makhrajnya 

terutama pada huruf yang berdekatan mahrajnya seperti أ-

ش  -ذ، س -ض، د -ع، ظ , kemudian panjang pendek bacaan 

juga masih sering lupa. upaya yang kami lakukan untuk 

mengatasi kesalahan tersebut dengan mengulang-ulang 

kata ketika memberikan contoh bacaan kepada anak, 

kemudian dalam hal tertentu terutama membaca kita 

dampingi betul-betul dengan pendampingan iqra’. 

  



Catatan lapangan IV 

Metode  : Wawancara 

Hari/Tanggal  : 13 November 2017 

Lokasi  : Ruang kelas  

Sumber Data  : Siswa kelas V 

Deskripsi Data  :  

 Pada hari Senin 13 November 2017 peneliti 

melakukan wawancara dengan siswa kelas V MIN 

Sumurrejo Gunungpati Semarang, salah satunya dengan 

Laura Syeiriel Anggraini. Syeiriel menjelaskan tentang 

kesulitan dalam membaca teks berbahasa arab. Peneliti 

juga menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan 

pembelajaran bahasa arab.  



Dokumentasi kegiatan penelitian di MIN Sumurrejo 

Gunungpati Semarang 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 



 

 



 ترجمة الباحث
 

 حممد نور هادي : االسم 
 ۱٩٩٩يويل  ٨٢دمياك،  : املكان وتاريخ امليالد 

 دمياك –واناساالم  ۳رو  ٩رت  كويلترغ :  العنوان احلايل
 هارطونو : اسم األب 
 أسفية : اسم األم 

  ۱۳۳٨۱۱٥٩٠ : رقم الطالب 
 العربيةعلوم الرتبية والتدريس / تعليم اللغة  : الكلية والقسم 

 ٥٢۳٢٩٨٧٢٦٩٢٩ : رقم اهلاتف 
 noerhadiem@gmail.com : الربيد اإلليكرتوين 

  : السرية الرتبوية 
 (٨٥٥۷-٨٥٥۱كويل واناساالم  دمياك )ترغ ٥۱. مدرسة االبتدائية احلكومية ۱
 (٨٥٥٩-٨٥٥۷دمياك موليارجيو دمياك ) ٥٩. مدرسة الثانوية احلكومية ٨
 (٨٥۱٨-٨٥٥٩العلوم جوغولويو واناساالم دمياك ). مدرسة العالية مفتاح ۳
 (٨٥۱٢-٨٥۱۳. قسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم الرتبية والتدريس )٩

 املعهد
 (٨٥۱۳-٨٥٥٩. املعهد مفتاح العلوم جوغولويو واناساالم دمياك )۱
 (٨٥۱٢-٨٥۱۳) القلوب تامباك أجي عاليان مساراغ . املعهد هداية٨


