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 : ادلوّقعة أدىن ىذا البحث العلمي

 اه: سييت لستاري موليان  االسم
 300133131:  رقم الطالب

 : تعليم الغة العربية  القسم
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مشكالت مهارة القراءة لدى التالميذ في الصف الحادى عشر بمدرسة العالية 
 قدس  2اإلسالمية نهضة العلماء ىاشم األشعري 

 

خصصُت أو الـمادة اليت نشرىا الناشر أو كتبها الباحثون إاّل را  من ادلتاآلال يتضّمن على 
 .أن تكون مراجع و مصادر ذلذا البحث العلمي
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 :تعليم اللغة العربية القسم

لصف احلادى عشر مبدرسة العالية مشكالت مهارة القرا ة لدى التالميذ يف ا : ادلوضوع
  قدس 1اإلسالمية هنضة العلما  ىاشم األشعري 

. ڠاإلسالمية احلكومية مسارا ـاڠناقشو اجلنة ادلناقشة لكلية علوم الًتبية والتدريس جبامعة وايل سا
  .العربية ويُقبل كشرط من الشروط ادلقررة للحصول على درجة الليسانس ىف تعليم اللغة
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 موافقة المشرفة األولى
 صاحب ادلعايل

 عميد كلية علوم الًتبية والتدريس
 جامعة واىل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
 حتية طيبة وبعد.

رسلة ة التصحيحات والتعديالت على حسب احلاجة نرسل نص ىذه البعد مالحظ
 للطالبية :

 : سييت لستاري مولياناه  االسم
 300133131:  ةالرقم الطالب

 : تعليم اللغة العربية  القسم
: مشكالت مهارة القرا ة لدى التالميذ يف الصف احلادى عشر  ادلوضوع

 قدس. 1مبدرسة العالية اإلسالمية هنضة العلما  ىاشم األشعري 

ىذا البحث العلمى بأسرع وقت ممكن وشكرا و نرجوا من جلنة ادلناقشة أن تناقش 
 باىتمامكم.

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
 1132يناير  91  ٬مسارانج
 األوىل ةادلشرف

 

 

 ة العين الماجستيرتؤتي قر  

:  رقم التوظيف

911299999111932999  

 د
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 موافقة المشرف الثاني
 صاحب ادلعايل

 عميد كلية علوم الًتبية والتدريس
 جامعة واىل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
 حتية طيبة وبعد.

لتصحيحات والتعديالت على حسب احلاجة نرسل نص ىذه الرسلة ة ابعد مالحظ
 للطالبية :

 : سييت لستاري موليانو  االسم
 300133131:  ةالرقم الطالب

 : تعليم اللغة العربية  القسم
:مشكالت مهارة القرا ة لدى التالميذ يف الصف احلادى عشر  ادلوضوع

 قدس. 1شعري مبدرسة العالية اإلسالمية هنضة العلما  ىاشم األ
و نرجوا من جلنة ادلناقشة أن تناقش ىذا البحث العلمى بأسرع وقت ممكن وشكرا 

 باىتمامكم.
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو

 1132يناير  30 ٬مسارانج
 ادلشرف الثاين

 

 

 أحمد زىر الدين الماجستير
 30201213111310313رقم التوظيف : 

 

 ه
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 الملخص
 

:مشكالت مهارة القرا ة لدى التالميذ يف الصف احلادى عشر مبدرسة  : ادلوضوع
 قدس  1شعري العالية اإلسالمية هنضة العلما  ىاشم األ

 سييت لستاري مولياناه  :  الكاتبة
 300133131 :  ةرقمالطالب

 

لقد كتبت الباحثة عن : مشكالت مهارة القرا ة لدى التالميذ يف الصف 
قدس. وقامت  1ادى عشر مبدرسة العالية اإلسالمية هنضة العلما  ىاشم األشعري احل

عتربون بأهنم يشعرون با الصعوبة يف الباحثة هبذا البحث نتيجة على أن بعض التالميذ ي
مهارة القرا ة خصوصا مشكالت علم اللغوية و غَت اللغوية. وال ينكر أن ىذا أمر 
صحيح لكون ادلشكالت ادلتنوعة يف مهارة القرا ة خصوصا مشكالت اللغوية و غَت 

ميذ اللغوية. وينحل ىذا البحث العلمى إىل السؤال "ما مشكالت مهارة القرا ة لدى التال
 1ادى عشر مبدرسة العالية اإلسالمية هنضة العلما  ىاشم األشعري احليف الصف 

 قدس؟" 
وحبثت مشكلة البحث ىذه من خالل حبث نوعي وصفي ميداين ألن موضوع 
دراستو ميداين. وقد قامت الباحثة جبمع البيانات باستخدام طريقة ادلقابلة و طريقة 

االختبار و طريقة التثليث. وقد قامت الباحثة بتحليل ادلشاىدة و طريقة التوثيق و طريقة 
 البيانات الوصفية عليها باستخدام منهج الوصفي.

التالميذ  لدى ودّل ىذا البحث على النتائج اآلتية : إن ىناك مشكالت مهارة القرا ة
قدس  1ادى عشر مبدرسة العالية اإلسالمية هنضة العلما  ىاشم األشعري احلالصف 

مشكالت من علم اللغوية يعٌت وىي ادلشكلة من علم اللغوية و علم غَت اللغوية. و 
صعوبة الكلمات اجلديدة و تقارب أصوات بعض احلروف و عجز التالميذ عن أدا  

 و



. 

يعٍت مشكلة القرا ة اجلهرية ة ويادلعٌت و تكرار الكلمة الواحدة كثَتا و. و من علم غَت اللغ
مشكلة اإلنتقا   مشكلة ضيق ادلدى البصرية و كالت التثبيت وو مشكلة الًتاجع و مش

و  خلفية بيئة التالميذو مشكلة ادللل و مشكلة ادلراجعة و مشكلة ادلالحظات ادلدونة و 
  إىتمامهم على تعليم التالمية و خلفية من تعليم هنائية ادلعلم.      وجود  ةصينق

 ز
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 الشعار
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 30سورة االسرآ  : 
 

Jadikan kesalahan masa lalumu sebagai pelajaran untuk 

keberhasilanmu di hari esok. 

(Penulis) 

 

Keyakinan adalah sebuah tekat 

(Penulis) 
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 Kementrian Agama  RI, Kementrian Agama  RI, Al-Quran Tajwid 

dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih, 

(Jakarta : Sygma Examedia Arkanileema, 2010),  hlm. 283.  
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 اإلىداء

 

 أىدت الباحثة هبذا البحث إىل:
  اللذين ربيا الباحثة  -أسعدمها اهلل يف الدارين  -احملبوبُت مجيدي و مسناة إىل والدي

 أحسن الًتبية.

  كتب اهلل   –إىل أخيت صغَتة نيلنا شعدة و إىل أخي صغَت زلمد سًتيا ابن الصهاب
 عليهما النجاح

  الذين ال -مربّون روحي ومصابيح عقلي  -إىل مجيع مدّرسّي وأساتذيت ،
 ن يف تربية أبنا  الوطن عن التعاليم الدينية والثقافة اإلسالمية.يزالون رلتهدي

  1130إىل مجيع إخويت يف فصل تعليم اللغة العربية لسنة 

 

 
 

  

 ط
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التقدير و الشكر كلمة  

 

احلمد اهلل الذي بصرنا باحلق وىدانا إليو، وأرشدنا إىل الصواب وأعاننا عليو، 
 رب العادلُت، والصالة و السالم على أشرف خلقو، وأجل أال لو اخللق واألمر تبارك اهلل

 رسلو زلمد بن عبداهلل صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو وسلم. وبعد، 
مشكالت فقد مث ىذا البحث العلمي بعون اهلل تعاىل وتوفيقو حتت العنوان " 

نهضة مهارة القراءة لدى التالميذ في الصف الحادى عشر بمدرسة العالية اإلسالمية 
". ومن ادلعروف أن ىذا البحث العلمي من إحدى قدس  2العلماء ىاشم األشعري 

اللوازم اليت جيب لطالب استيفائها كشرط للحصول على درجة الليسانس من قسم تعليم 
اللغة العربية يف كلية علوم الًتبية و التدريس جبامعة وايل ساعا اإلسالمية احلكومية مساراع. 

ل الباحثة أقصى جهده عدة أشهر إلهنا  كتابة. فهذا البحث العلمي وعلى الرغم من بذ
بعيد كل البعد عن الكمال. غَت أن الباحثة تشكر حق الشكر على دتام ىذا البحث 

العلمي. ويتقدم بأمجل تعابَت الشكر لكل من أسهم يف إدتامو وسعى إىل إهنائو بأي نوع 
دتام ىذا البحث العلمي. كما يواجو من ادلساعدة واإلسهام خالل زلاولة الباحثة إل

 شكرىا خلاص إىل :
فضيلة السيد الدكتور راىرجا ادلاجستَت كعميد كلية علوم الًتبية و التدريس جبامعة  .1

 وايل ساعا اإلسالمية احلكومية مساراع. 

فضيلة السيد الدكتور أمحد إمساعيل ادلاجستَت كرئيس قسم تعليم اللغة العربية  .2
  ساعا اإلسالمية احلكومية مساراع.جبامعة وايل

فضيلة السيدة تؤيت قرة العُت ادلاجستَت كمشرفيت و كسكرتَتة قسم تعليم اللغة  .3
 العربية على إرشادات وتشجيعهما يف استيعاب ادلهارات اللغوية وترقيتها. 

 ي



. 

لة ىف ىذا البحث و فضي فضيلة السيدة تؤيت قرة العُت ادلاجستَت, كمشرفة أوىل .4
السيد أمحد زىر الدين ادلاجستَت كمشرف ثاين ىف ىذا البحث الذين أعطيا الباحثة 

 اإلرشادات أثنا  مشغوالهتما.

سائر ادلعلمُت و األساتيذ ىف كلية علوم الًتبية الذين يلقون العلوم و يرشدون إىل  .5
 سبيل العلم و العارفُت.

اإلسالمية هنضة العلما  ىاشم فضيلة السيد احلاج رمدي كمدير مدرسة العالية  .6
 قدس.   1األشعري 

الكرميُت أيب مجيدي و أمي مسانة جهدمها يف تربية أوالدمها ودعائهما والدي  .7
 ورضامها ودعامتهما يف شىت نواحي حيايت. 

أحسن اهلل حياهتم  –و أصدقائي احملبوبُت يف فصل  "أ" لقسم تعليم اللغة العربية  .8
  كل وقت يف الدراسة. اللذين يتعاملون يف –

فمٍت ذلم جزيل الشكر وبالغ التقدير، أن اهلل جيزيهم جزا  حسنا ويسهل ذلم 
أمورىم مجيعا وجيعل ذلم األجر أضعاف ما قاموا بو. أسأل اهلل أن جيعل ىذا البحث 

 .العلمي نافعا لنا ودلن اطلع عليو ويوفقنا وإياه يف تعمق وتثقيف اللغة العربية

الباحثة بالثنا  على اهلل ادلوفق وادلعُت إىل أقوم الطريق وإليو أستعُت وأخَتا، ختتم . 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ

باستخدامها  ألن و مزية اإلنسان الكربى ,ة اهلل العظمىإّن الّلغة نعم
 .Trager Gل تراجر : قا أن يتصلوا إىل آخر. كما نساناال يستطيعون

التفاعل  .ي رموز صوتيةوه اللغة هي نظام الرموز ادلتعارف عليها, م : 9191
تصال و اال إذن  1تصال.ال, والتفاعل درجة أعلى من امن اللغة هو اذلدف
  من استخدام اللغة. ياذلدف الرئيس االتفاعل مه

جنليزية و العربية و اذلندية و اال ةندونيسيكمثل اللغة اال اللغة متنوعة
أكثر من ( األجنبية )غري لغة األماللغة العربية هي إحدى اللغات  وغري ذلك.

غازاوي : ) مئتني مليون حىت اللغة العربية و تستخدم ادلسلمون ,اللغة يف الدنيا
و لغة العربية . إذن أكثر من النّاس عرفوا ال 2كما فقله أزهر يف كتابه  (9111

   .استخدمها

اللغة العربية متلك خاّصة من اللغة األخرى يف الدنيا ألّن اللغة العربية 
.و لغة احلديث و لغة دين اإلسالم هي لغة القرآن

3
القرآن الكرًن هو ادلصدر  

أحاديث النيب هي  و ب األول للدين اإلسالمياألول للشريعة اإلسالمية و كتا
.ادلصدر الثاين من الدين

4
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكرًن    ”        

                                                             
1
 9911م /  1002, )إيسيسكو , يم اللغة اتصاليا بني ادلناهج واالسًتا تيجيات, تعلرشدي أمحد طعيمة 

 11- 12ه( , ص , 
2
 Azhar, Bahasa Arab dan Metode Pengajaran, (Yogyakarta : 

Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 2. 
3
 Azhar, ..., (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 7. 

4
 Muhammad Abdul Qadir ahmad, Metodologi Pengajaran Agama 

Islam, (Jakarta, Rineka Cipta: 2008) hlm. 4. 
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           : 5("1)يوسف
يف تلك اآلية عرفنا هي نزل  

نعرف و نفهم علوم و أحكم دين إذا نريد أن القرآن باستخدام اللغة العربية, ف
  . فنجب أن نتعلم الغة العربيةاإلسالم, 

غري عريب ألّن ال استخدامهم  صعوبة على النّاس تعليم اللغة العربية
عملية التفاعل بني التالميذ و ادلعّلم و  هوالتعليم الغة العربية يف حياة اليومية. 

ة بني التالميذ ربط العملي هي التعليم على بيئة التعليم, عملية التفاعل صادرم
.ف التعليماهدو ادلعّلم لنجاح أ

6
ىف اإلندونيسيا منها تعليم اللغة العربية تعّلم  

   يف ادلدارس و ادلعاهد و اجلامعة و غري ذلك. 

التالميذ يستطيعون أن العربية هو  اللغة اذلدف العام من تعليم
.ستعمال اللغة الليسان أو الكتابةاالعن  ربيةعاللغة ال مهارات واطّور يت

بعد  7
أن  نيرجوا ادلعلم هو التالميذ يستطيو , ىف ادلدرسة العربية التالميذ درسوا اللغة

 جيدا و صحيحا و ميارسوا مهارات اللغة العربية. وايواصل
 ستماعمهارة االمن أربع مهارات وهي  تتكون العربيةتعليم اللغة 

(Listening)  و مهارة الكالم(Speaking) و مهارة القراءة (Reading) 

 (Writing). و مهارة الكتابة

مهارة  .القراءةمن أهم ادلهارات يف اللغة العربية هي مهارة  إحدى
طريقة ب )الرموز ادلكتوب(فهم عن حمتوى ادلقروءة ي ليعرف و القراءة هي القدرة

                                                             
5
 Kementrian Agama  RI, Kementrian Agama  RI, Al-Quran Tajwid 

dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih, 

(Jakarta : Sygma Examedia Arkanileema, 2010),  hlm 235.   
6
Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta : 

Aswaja Pressindo, Tanpa Tahun ),  hlm. 3 - 4.  
7
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Bandung : Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 129. 
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متة. القراءة تتكون من أربعة أنواع وهي فهم او بالقراءة الصالقراءة اجلهرية أ
ادلعٌت يف  ميارسو  يضّم ادلعٌت احملتوى الرموز ادلكتوب و يفهم ادلعٌت احملتوى و

.احلياة كل يوم
راءة هي مهارة الق 9هدف القراءة هو مفهوم ادلعٌت من ادلقروءة. 8

أهم ادلهارات لندرس ألن إذا نقرأ فنعرف العلوم  من الكتب. كمثل  أمر اهلل 
 عن القراءة. قال اهلل تعلى ىف كتاب الكرًن  تهعلى النىب و أمّ      

                           

              
10

( يف  9 – 0سورة العلق اية)   
تلك اآلية عرفنا هو لنعيش يف الدنيا و اآلخرة, ال بد لنا أن نقراء يأين نقرأ 

11الكرًن أو الكتب الّدين أو الكتب اآلخر. الكتاب
إذا نريد أن نستطيع العلم  

 فنجب أن نقرأ. 

ميذ يف ألهنا لغة األجنبية لدى التال يف التعليم اللغة العربية صعوبة
 كثرية  معٌتردات اللغة العربية الذين ميلكون من كثري من ادلف. اإلندونيسيا

طأ أن نت ي احلركة على إذا نقرأ لكن  خن الكثري(. ادلعٌتة و واحدال )الكلمة
تغري فن طأ أن نت ي احلركةخن ءة ألنو قر خطأ أيضا عن نفهم معٌت ادلنءة, فو قر ادل

علم اللغوية و  العربية مشكالت متنوعة منهىف تعليم اللغة ا أيضا. من ادلعٌت
  علم غري اللغوية.

                                                             
 

8
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, …, hlm.  

143. 
 

9
Dalman, Keterampilan Membaca, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

2014), hlm. 13. 
10

Kementrian Agama  RI, ..., (Jakarta: Sygma Examedia 

Arkanileema, 2010),  hlm 597.   
11

 Muhibbin Noor, Tafsir Ijmali Ringkasan, Aktual & Kontemporer, 

(Semarang : Fatawa Publishing, 2016), hlm. 449-450. 



4 

علوم الدين ,  التالميذ حيث يتعلم من األمكان إحدىادلدرسة هي 
علوم اللغة منها اللغة  . التالميذ يدرسونو علوم العام , و علوم اللغة

لعالية مدرسة ا .وية و اللغة العربيةجنليزية و اللغة اجلاندونيسية و اللغة الالاال
واحد من ادلدارس قدس هي ” 1هاشم األشعري “اإلسالمية هنضة العلماء 

تعليم اللغة هناك . علوم الدين و علوم العام التالميذ ىف قدس حيث يتعلم
تعليم  عّلمه ادلدرس وثاىن عشر العاشر حىت الفصل البإبتداء الفصل العربية 
تعليم اللغة  .اإلسالميةالعالية  مدرسة حىتربية منذ ىف مدرسة اإلبتدائية اللغة الع

هاشم “اإلسالمية هنضة العلماء العالية  عشر حادىىف الفصل  العربية
األسبوع ثالثة ساعات و ىف الساعة مخسة و  وقت ىف قدس ” 2 األشعري

  .ادلدرس فقط تعليمها يعملفيها لكن  أربعون دقائق

لى مهارة خلفية قدرة التالميذ يف تعليم اللغة العربية و خاصة ع
القراءة ينقسم من : التالميذ الذين ما عندهم قدرة جيدة على تعليم اللغة 
العربية, ألهنم اخلريج من ادلدرسة الثانوية احلكومية وال يدرسون يف ادلدرسة 
الدينية اإلسالمية و بعدهم درسون التعليم اللغة العربية لكنهم مل يستطيعوا 

جبيدة. و التالميذ الذين عندهم قدرة  اجلهرية و فهم معٌت ادلقروءة ةقراء
متوسطة على تعليم اللغة العربية, أهنم اخلريج من ادلدرسة الثانوية اإلسالمية و 
يدرسون أيضا يف ادلدرسة الدينية اإلسالمية لكنهم مل يستطيعوا قراء اجلهرية و 

 .فهم معٌت ادلقروءة جبيد

ساعد من تعليم ادلكعامل  أيضا او صرف ايدرسون حنو  هنا التالميذ
. عشر أيضاالعاشر حىت الفصل ثاىن الإبتداء الفصل ىف اللغة العربية و تعلمهما 

هاشم “هنضة العلماء ثانوية اإلسالمية الدرسة ادل متخرج ىف هممن كثري



5 

 خصوصا ضعيفة, و ىف تعليم اللغة العربيةقدرة  قدس.   لكن” 1األشعري 
12على مهارة القراءة.

  

مشكالت اليت أن يواجه التالميذ ىف مهارة ذا اممناسبة لتلك احلالة, 
مشكالت “. ولذلك تريد ادلباحثة أن تبحث حبثا علميا حتت ادلوضوع " القراءة

شر بمدرسة العالية ع حادىالالصف لدى التالميذ في مهارة القراءة 
 قدس ". ”2هاشم األشعري “اإلسالمية نهضة العلماء 

 

 تحديد البحث .ب

عشر  ادىاحلالصف  يفلدى التالميذ مهارة القراءة  مشكالتما   
 قدس ؟” 1هاشم األشعري “مبدرسة العالية اإلسالمية هنضة العلماء 

 

 هداف البحثأ .ج

 لبحث كما يلي:بناء على ادلسألة السابقة, فأهداف هذا ا
عشر مبدرسة  احلادى يف الصف لدى التالميذ مهارة القراءة مشكالتدلعرفة 

 .قدس” 1هاشم األشعري “العالية اإلسالمية هنضة العلماء 

 

 فوائد البحث .د

 فوائد النظرية و التطبيقية. فأما الفوائد النظرية:الو ذلذا البحث 
 .مهارة القراءة التالميذ يف تشكالأنواع ادل دلعرفة زيادة خربة الباحثة و

 و أما الفوائد التطبيقية:

 

 

                                                             
12

     09.15 – 09.30 الساعة 1091 مايو 6 سياخلم  يوم, يف اإلدارة اللغة العربية ملعلى مع  ادلقابلة 
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 للباحثة: .1

مهارة القراءة و  هذا البحث مفتوحا للباحثة ىف كشف العلوم ىف
 .ادلشكالهتا

 للمدرسة:  .2

العالية  دلدرسةا التالميذ ىف يواجهوامشكالت مهارة القراءة الىت لتتدارك 
  .قدس” 1ي هاشم األشعر “اإلسالمية هنضة العلماء 

 ادلدرس .3

و لزيادة إهتمامه على  مهارة القراءة ىف خصوصا اللغة العربية تعليم لتتدارك
      .التالميذ ىف الفصل

 للتالميذ: .4

ساعدة ىف دل مث همواجهتعن ادلشكالت الالتى  يخبار اال التالميذ طىعي
  اللغة العربية ئوايقرا أنتنمية كفائتهم 
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 الباب الثاني

 الهيكل النظري 

 مهارة القراءة .أ

 راءةمفهوم مهارة الق .1

مهارة اللغة العربية  1الكفاءة ليستخدم اللغة ىف الًتبوّي. رة ىومها
متنوعة منها مهارة االستماء و مهارة الكالم و مهارة القراءة و مهارة الكتابة. 

   مهارة القراءة.من أىم ادلهارات يف اللغة العربية ىي إحدى 

, القراءة ىي النشاط  2القراءة ىي عملية إدراك بصرية أساسا 
 هاشكل نحرف الذينظر األت الالقراءة اإلخبار ىف الكتابة,  ادلستخدم لنيل

أو  كنايةنشاط فهم الفقرة فقط, لكن القراءة ىي الملة أو اجلأو  الكلمة
يصل الكاتب يستطيع أن  كتابة لو ادلعٌت حىت الرسالة ادلوصولةالعالمة أو ال
3يفهم قارئ.

 

 عند بعض أىل العلم عن تعريف القراءة, ىو:  
يعرفون عن  كما فقلها فاريدا الرحيم يف كتاهبا  (6441صدقاءه )أكلني و  (أ 

أىدف ب ةىي الطريقة ىي القارئ يستخدم الطريقة ادلناسبالقراءة 
4القراءة.

 

 Reading is“القراءة ىي  ان يف كتابوددل كما فقلو (5: 6431فار ) (ب 

the heart of education”  .5مبعٌت القراءة ىي قلب من التعليم
 

                                                             
1
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, …., 

hlm. 129. 
, )القاىرة : مكتبة لبنان , بدون  تعّلم الّلغات احليّة وتعليمها بني النظريّة والتطبيقصالح عبد اجمليد العريّب , 2

 . 625السنة( , ص. 
3
 Dalman, Keterampilan Membaca,..., hlm. 5. 

 
4
 Farida Rahim, Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar, (Jakarta, 

Bumi Aksara, 2005), hlm.3. 
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إن القراءة ىي اإلجراءات اليت استعملها القارئ لنيل ادلعٌت ادلنقول تاركان  (ج 
.من الكاتب بواسطة لغة ادلكتوب

6
 

قال على أمحد مدكور : تنقسم مهارة القراءة إىل مهارتني أساسيتني :  (د 
 وىي التعريف و الفهم.

التعريف, يعٌت إدراك الرمز, و معرفة ادلعٌت الذي يوصلو ىف  (6
 فيو.  السياق الذي يظهر

الفهم, يشمل الفهم ىف القراءة الربط الصحيح بني الرمز و  (2
اجياد ادلعٌت من السياق و اختيار ادلعٌت ادلناسب, و  ادلعٌت و

تنظيم األفكار ادلقروءة و تذكر ىذه األفكار و استخدامها يف 
7بعد األنشطة احلاضرة و ادلستقبلة.

 

القراءة ىي إحدى من أىم ادلهارات ن مهارة أقال زلمد عبد احلامد 
8يف اللغة العربية و بدون القراءة حياة الناس ال ينتشر.

 

واخلالصة من ذلك آراء األىل العلم أن القراءة ىي عملية تغيري  
 الشكل أو الرمز أو الكتابة الذين يستطيع أن يؤتى ادلعٌت .مهارة القراءة

(Reading Skill)  الرموز ادلكتوبة(  لكتابةىي قدرة على معرفة و فهم ا(
عرف الباحثة أن مهارة القراءة تشتمل على  .رية أو القراءة الصمتةبالقراءة اجله

التعريف و الفهم كما قال على أمحد مدكور ىف البيان السابق. و لذلك جيب 
 ليهتم بقدرة على التعريف و الفهم ىف مهارة القراءة.على كل تلميذ 

                                                                                                                                   
 

5
 Dalman, Keterampilan Membaca, .... hlm. 5-7. 

6
 -605( ص 2002: دار الفكر العريب, ,) القاىرةتدريس فنون اللغة العربية, ور علي أمحد مدكورالدكت  

106. 
7
, )القاىرة : دار الثاقفة, دون السنة(, غة العربية و الًتبية الدينيةأساسيات تعليم اللعلى أمحد مذكور و أخرون,  

 .614ص. 
8
M. Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab Untuk 

Studi Islam, (Malang : UIN-MALIKI PRESS, 2013), hlm. 63. 
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 مراحل التدرج فى القراءة .2

ة إىل الصعوبة بالقدر الذى جيب أن تتدرج كتب القراءة من السهول
 يتناسب مع قدرات التالميذ ىف كل مرحلة من مراحلة النمو القرائى.

 وىذه ادلراحل كما يأتى : 

 مرحلة االستعداد للقراءة: (أ 

ىذه ىي ادلرحلة الىت تسبق مرحلة االلتحاق بادلدرسة االبتدائية , و  
يتلقون التدريبات  ىف ىذه ادلرحلة يكتسب التالميذ اخلربات ادلباشرة, و

 الىت تعدمهم وتثري شغفهم إىل تعليم القراءة.

 . وىناك رلموعة من التدريبات ينبغى تعليمها لألطفال ىف ىذه ادلرحلة

 ومن ىذه التدريبات ما يأتى :

 التدريب على إدراك األلوان و التميز بينها. (1

أن يشجع األطفال على وصف الصور واألشكال باحلديث عنها  (2
 حاكاهتا بالرسم. أو

من اليمني إىل الشمال , و ىذا  رب األطفال على القراءةأن يدّ  (3
 ستلزم تدريبهم على االجتاىات ادلخلفة أوال.ي

ينبغى تعويد الطفل على أمهية احلصول على الكتاب , بأن يأخذه  (4
والده إىل ادلكتبات , و دور عرض الكتب, ليختار منها ما يناسبو 

 ىذه الكتب.و أن يقرأ ذلم 

 :مرحلة قراءة مادة مبسطة (ب 

وىف ىذه ادلرحلة نبدأ فيها بتعليم التالميذ مهارتى التعريف على  
ا , و التعريف على هالكلمة و فهمها و التعريف على اجلملة و فهم

 احلروف و جتريدىا , و ذلك ىف بداية ادلدرسة اإلبتدائية.
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 :مرحلة التقدم السريع (ج 

دلرحلة إىل السنة الرابعة من ادلدرسة االبتدائية و حيقق وقد دتتد ىذه ا 
التالميذ خالذلا تقدما سريعا ىف مهارتى التعرف و الفهم ىف القراءة عموما 

 طق ىف القراءة اجلهرية.ن, و ال
 :مرحلة القراءة الوسيعة (د 

و ىذه ادلرحلة دتتد من السنوات األخرية من ادلرحلة االبتدائية إىل  
نوي , حيث تتسع رلاالت القراءة عند األطفال ة التعليم الثاهناية مرحل

بعض ادلواد ادلبسطة الشائعة بني الكبار , و بعض ادلشكالت  لتشمل
9االجتماعية الىت يدركها تالميذ ىذه ادلرحلة.

 

عريف واخلالصة من مراحل ىف القراءة أن يدرس القراءة يبتدأ من ي 
اجلملة و احلروف و يفهمهم  مث يستطيع القراءة اجلهرية يف  على الكلمة و

السنوات األخرية من  مرحلة إىل السنة الرابع من ادلدرسة اإلبتدائية. و دلرحلة
جيب التالميذ أن يستطيعوا  ادلرحلة االبتدائية إىل هناية مرحلة التعليم الثانوي

 قراءة من أنواع الكتب. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
-133. (, ص2002, ) القاىرة : دار الفكر العرىب ,  تدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد مدكور ,  9

135.   



00 

 ف القراءة :اهدا .3

 ستزادة من ادلعلومات اال (أ 

 .القراءة هبدف اإلستزادة والتوسع ىف ادلعلومات

 البحث (ب 

قد يقرأ التالميذ كتابا كجزء من العشرات أو ادلئات من الكتاب حبثا عن 
 . ىو بصدده معلومات تتصل مبوضوع البحث الذي

 التلخيص (ج 

كتاب هبدف التلخيص . وىنا ال بد القد يقرأ التالميذ كتابا كجزء من 
 من قراءة أوىل , مث قراءة ثانية مع إشارات لفرز األفكار الرئيسية.

 التسلية (د 

قد يقرأ التالميذ هبدف التسلية , وتقع ىف ىذا الباب قراءة القصص و 
 قراءة الصحف واجلرائد.

 تعداد الختبارساال (ه 

كثريا ما يقرأ التالميذ استعدادا إلختبار عاجل أو آجل. والقراءة ىنا 
10تكون قراءة كتاب مقرر ىف العادة. 

 

 ءة :مثال ألىدف عامة من القراقال رشدى أمحد طعيمة و صديقو 

 أن يقرأ التالميذ اللغة العربية من اليمني إىل اليسار بشكل سهل و مريح. (أ 

 أن يقرأ نصا ما قراءة جهرية بنطق سليم. (ب 

 مثال ألىدف خاصة من القراءة :
 ادلستوى ادلبتدئ (أ 

 أن يعًتف على شكل احلروف العربية. (1

                                                             
 .11- 14(, ص. 2000, )دار الفالح للنشر و التوزيع, ادلهارات الّدراسيّة زلمد علي اخللوي, 10 
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 أن يفهم ما يقرأ من كلمات و مجل. (2

 وسطادلستوى ادلت (ب 

أن يتوقف يف القراءة اجلهرية عند عالمات الًتقيم بتنغيم يعرب عن  (1
 ادلعٌت.

 أن يقرأ بعض األخبار القصرية وادلألوفة. (2

 ادلستوى ادلتقدم  (ج 

 أن يفهم األفكار الرئيسية و التفصيلية فيما يقرأ. (1

11أن يقرأ بعض ادلوضوعات يف الكتب العربية. (2
 

من أىداف العامة  ولذلك, الباحثة تعرف عن أىداف مهارة القراءة كثرية
. وأمااذلدف من ادلهارة القراءة ىو و أىدف اخلاصة ادلناسبة بادلستوى التالميذ

 ادة ادلقروءة.  ادليفهم  وليعرف الرموز ادلكتوب 

 

 أنواع مهارة القراءة .4

من حيث الشكل العام , متقسيم فيها تقسم القراءة عدة تقسيمات 
 .وتقسيم على أساس الغرض العام للقارئ , وعلى أساس الغرض احلاص 

 تقسيم القراءة على أساس شكلها العام (أ 

 .واجلهرية: الصامتة  هامن اننوع القراءة على أساس شكلها العام

 القراءة اجلهرية (1

بطريقة لفظّية الرموز الكتابة. و  ةقراء القراءة اجلهرية ىي
, وىي قراءة قطعة مواقف يستخدم فيها اإلنسان القراءة اجلهرية

                                                             
, )اإليسيسكو : تعليم اللغة اتصاليا بني ادلناىج و االسًتاجياتود كامل النافة, رشدي أمحد طعيمة و زلم11

   .621(, ص. 2001
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لالخرين  و تأبّيد رأى اختذه القارئ ىف مناقشة من ادلناقشات و إلقاء 
12التعليمات أو اإلرشادات.

     

 نشط تعليم مهارة القراءة بالقراءة اجلهرية :
لة ليخًتى ادلقروءة اجلمي علماألول ىف نشاط القراة, جيب ادل ( أ)

 هعلى تالميذ

 ليقرئون ادلقروءة أمام الفصل تالميذاادلعلم يأمر  ( ب)

اآلخر ليسمعون و حيّصحون  ادلعلم تالميذاجيب أن يأمر  ( ت)
 ادلقروءة

 الوقت الطويل ليقرئون ادلقروءة ادلعلم تالميذاال جيوز أن يعطى  ( ث)

ادلعٌت من  ليبحث ادلعلم تالميذااآلخري ىف نشاط القراة, يأمر  ( ج)
.ادلقروءة

13
 

 القراءةالصامتة (2

قراءة ىف القلب يأىن قراءة ليس بطريقة لصامتة ىي لقراءة اا
لفظّية الرموز الكتابة. مواقف يستخدم فيها اإلنسان القراءة الصامتة 

جملالت أو القصة ىي قراءة : الصحف ليعرفة األخبار و احلوادث و ا
14ياة و الناس.للتسلية و كتب األدب الكربى لفهم احل

    

 نشط تعليم مهارة القراءة بالقراءةالصامتة :
                                                             

القاىرة, , )س اللغة العربيّة و الًتبية الّدينية ىف ضوء االجتاىات الًتبوية احلديثة طرق تدريحسن شحاتة ,  12
  . 44-606( , ص. 6431دار ادلعرفة : 

13
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, …., 

hlm.146 - 147. 

, ... , ص. طرق تدريس اللغة العربيّة و الًتبية الّدينية ىف ضوء االجتاىات الًتبوية احلديثة حسن شحاتة ,  14
600.    
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 لفصلديلك احلالة اذلادئ ىف ا علمادل ( أ)

 ليسكتون ىف قراءة ادلقروءة ادلعلم التالميذيأمر  ( ب)

 الوقت ليتّمون ادلقروءة ادلعلم التالميذيعطى  ( ت)

 ادلناقشة عن ادلعٌت ادلقروءة التالميذيفعل  ( ث)

15ليملك حدود الوقت ىف يتّمون ادلقروءهتم التالميذيتعّود  ( ج)
 

 تقسيم القراءة على الغرض العام للقارئ (ب 

تقسيم القراءة على الغرض العام للقارئ إىل قسمني : قراءة 
 .الدرس , وقراءة اإلستمتاع 

 تقسيم القراءة على أساس األغراض احلاصة للقارئ (ج 

 راض متعددة كثريةاألوىل : أن القراءة نستخدم ألغ
: أن أغراض القراءة ىف مادة واحدة من مواد ادلنهج ختتاف عنها الثاية  

 ىف مادة أخرى
 : أن ىذه األغراض نتغري كلما تغريت مرحلة الدراسة  الثالثة

وبناء على ذلك كلو يتضح أن على ادلعلمني ىف مجيع ادلواد و 
نواع القراءة ادلختلفة الىت ىف مجيع مراحل التعليم أن ديرنوا تالميذىم على أ

 16سوف يقومون هبا.
 
 
 
 

                                                             
15

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, …., 

hlm.145-15. 
, ص. ...,طرق تدريس اللغة العربيّة و الًتبية الّدينية ىف ضوء االجتاىات الًتبوية احلديثة حسن شحاتة ,  16

600-44 . 
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 القراءة ةقيطر  .5

ح ا يعمل ادلدرس لنج الطريقة ىي طريقة قال فتح الرمحن إنّ 
( 2007, األىدف التعليم )فتح الرمحن

.نوع من طرق التدريس يأىن 17
طريقة القواعد و الًتمجة و طريقة ادلباشرة و طريقة السمعية طريقة القراءة و 

 الشفوية و طريقة اإلنتقائية. 

ى مهارة القراءة الصمتة لإلستعاب إّن طريقة القراءة ضّيق عل
(comprehention)  القراءة  ظ الصحيح حىتفلمهارة القراءة اجلهرية لو

يرّكز مهارة  يى اجلهرية ىي الّنشاط الكثري لتدريب. اذلدف من طريقة القراءة
 زلتوى ادلقروءةفهم لي طريقة ادلباشرةبو  ةلو سهب جنبيةقراءة النصوص اللغة األ

 10 ,البدري )" إىل اللغة اإلندونيسيا ّلسان أو بالكتابةبدون يًتجم بال

:1986.)
18
  

طريقة القراءة جيدا حىت التالميذ يستخدم أن إذن, جيب ادلعلم 
إذا . يستطيعون أن يتعلم القراءة اجلهرية أو القراءة الصمتة جبيد و صحيح

أن يلفظوا ادلقروءة بصحيح, مث إذا التالميذ يستطيعون  القراءة اجلهرية ىي
فمنهما  احملتوى  ادلقروءة. واالقراءة الصمتة ىي التالميذ يستطيعون أن يفهم

التالميذ يستطيعون أن يلفظوا ادلقروءة و يفهموا احملتوى  ادلقروءة جبيد و 
  صحيح.

 

 

 

                                                             
17

 Suyadi, Strategi Pembelajaran Karakter, (Bandung : Remaja 

Rosdakarya Offset, 2013), hlm. 15. 
18

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, …., 

hlm.193-194.  
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 ةمشكالت مهارة القراء .6

الت مجع من مشكلة ىي حالة حرية و شك و تردد, تقتضي مشك
حبثا أو عمال يبذل يف سبيل اكتشاف احلقائق اليت تساعد على الوصول إىل 

19احلل.
  

 اللغة العربية تتكون من علم اللغة و غري علم اللغة : ادلشكالت (أ 

ىي قواعد اللغة , و ادلفردات , و  ويةمشكالت ىف علم اللغ ( أ)
  ترتيب الكلمة , و ترتيب الكتابة.

ة ىي مشكالت الىت تعلق ويمشكالت ىف غري علم اللغ ( ب)
و الطريقة  و اخللفية التالميذ خالف ىف اإلجتماعية الثقافية

.  و بيئة اجتماعي ريسالتد
20

 

 قال الدكتور على أمحد مدكور أن ادلشكالت التالميذ فىى قراءة : (ب 

 صعوبة الكلمات اجلديدة :   (أ )

على ادلدرس أن حيدد الكلمات اجلديدة قبل أن يقدم إىل 
يذ داخل الدرس , وأن حياول ختفيف يقدمها إىل التالم

ىذه الصعوبة باإلستعانة مبا يوضح معناىا عن طريق 
 الصور و الرسم..إخل.

وىناك ادلشكالت خاصة باللغة العربية نفسها . ومن أىم 
 ىذه ادلشكالت :

                                                             
,)دار السالم للطباعة و النشر و التوزيع و الًتبية اإلسالمية و فن التدريسعبد الوىاب عبد السالم طوياة, 19

 53( ص. 2002الًتجم,

20
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, …, 

hlm. 100-109. 
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تعدد صور احلرف الواحد وأشكالو ىف أول الكلمة  (1)
 و ىف وسطها و ىف آخرىا مثل )الكاف و العني(.

خ( , -ح-تشابو كثري من احلروف , مثل )ج (2)
 ث(-ت-)ب

ت( , -تقارب أصوات بعض احلروف مثل )ط (3)
 ظ(.-, )ذ (ص-)س

 عجز التالميذ عن أداء ادلعٌت : (ب )

قد يكون ذلك راجعا إىل عدم معرفة التلميذ , من أين تبدأ 
اجلملة وأين تنتهى. وىنا يلزم التدريب على عالمات الًتقيم 

فواصل منقوطة, و فواصل بدون نقط. وأن  من نقط و
يدرب التالميذ على أن يبدأ القراءة من بداية اجلملة, وأال 
يتوقف إال عند الفاصل أو هناية اجلملة. و ىنا يلزم أن 
تكون ادلادة ادلقروءة مكتوبة بأسلوب جيد , و مجل قصرية 
, و أن تكون خالية من اجلمل االعًتاضية, واالسطراد كما 

 لقول.سبق ا

 تكرار الكلمة الواحدة كثريا : (ج )

وقد يكون ىذا راجعا إىل صعوبة الكلمة اآلتية بعدىا, أو 
حركة العني . وديكن عالج ىذا عن طريق  إىل اضطراب ىف

إيضاح ادلعاىن و تدريبو على قراءة ادلواد السهل ذات ادلعاىن 
 الواضحة لديو.
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 اإلبدال: (د )

ان آخر بأن يقرأ كلمة )يعفو( كأن يضع التالميذ حرفا مك
)يفعو( بوضع الفاء مكان العني و شكذا . وشلا يساعد 
على عالج ىذا , أن تكون ادلادة ادلقروءة سهلة بالنسبة 
للتالميذ , حبيث يستطيع التالميذ قراءة الكلمات و فهم 
معانيها من السياق , كما يعاًف ىذا أيضا عن طريق تنمية 

21ر.مهارة الفهم و االستبصا
 

إن مشكالت التالميذ مع القراءة قال الدوكتور زلمد علي اخلويل  (ج 
 :و نذكر منها ىنا ما يلى  .متعددة الوجوه و األسباب

 مشكلة البطء (أ )

يف قراءة ادلادة  بعض التالميذ يقضون وقتا أطول من االزم
طلوبة الىت قد تكون كتابا كامال أو فصال من كتاب أو ادل

 .  جزءا من فصل

 مشكلة القراءة اجلهرية (ب )

بعض التالميذ حىت ىف ادلستوى اجلامعّي, ال يعرفون القراءة 
الصامتة , بل يقرئون دائما بتحريك شفاىهم , أى أهنم 

 يصّرون على القراءة اجلهرية حيث جتب القراءة الصامتة.
 شكلة الًتاجع م (ج )

بعض التالميذ ال حيرّكون عيوهنم إىل األمام بانتظام أثناء 
ادلطالعة, بل تراىم يرجعون أنظارىم إىل األسطر اليت سبق 

                                                             
  .136 -615, ..., ص.  تدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد مدكور ,  21
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أن قرئوىا. وىذا الًتاجع يضيع الوقت ويقطع تسلسل 
 األفكار الواردة يف الكتاب. 

 مشكلة التثبيت (د )

األمام, فتثبت  بعض التالميذ ال يدعون عيوهنم تنطلق إىل
العني طويال على جزء من السطر أو على كلمة دون 
حاجة إىل ذلك الثبوت, شلا يضيع الوقت الذي حيتاجو 

 التالميذ بشكل ملح.
 مشكلة ضيق ادلدى البصري  (ه )

بعض التالميذ ال يقرئون وحدات كبرية من ادلادة ادلكتوبة 
 حني أن بالنظرة الواحدة, بل تلتقط العني كلمًة كلمًة, يف

ادلفروض ىو أن تلتقط العني بالنظرة الواحدة مجلة أو جزًءا 
 من اجلملة, بداًل من أن تلتقط كلمة أو جزًءا من الكلمة.

 مشكلة الشرود (و )

بعض التالميذ يضعون الكتاب أمامهم ويقضون الساعات 
وما زالوا يقرئون يف نفس الصفحة بسبب شرود الذىن 

 بادلادة ادلقروءة. وانشغالو مبا ليس لو صلة 

 مشكلة اإلنتقاء (ز )

بعض التالميذ يتهون وىم يقرئون, فال يدرون على ماذا 
األفكار الرئيسية.  فيقعون ىف  يال يدرون أين ى يركزون و

ادللل و الضيق و احلرية, ويشعرون باستحالة حفظ كل 
 الكتاب بصفحاتو الىت قد تصل إىل ادلئات.
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 مشكلة السرعة (ح )

تالميذ يعاملون مجيع أنواع الكتب بنفس الطريقة, بعض ال
فهم يقرئون قصة للتسلية كما يقرئون كتابًا مقررًا وكما 
يقرئون جريدة. إن السرعة القرائية ىف غري زلّلها ىي 

 مشكلة دتاماً مثل البطء القرائي يف غري زلّلو. 

 مشكلة ادللل (ط )

لة حبيث بعض التالميذ يقرئون يف الكتاب الوحد دلدة طوي
يتعطل االستيعاب بعدىا. وعندئد ال يدري التالميذ ماذا 
يفعل : ىل يستمر ىف قراءة الكتاب ذاتو أم يقرأ كتاباً غريه 

 أم يكتب أم ينام أم ماذا؟ 

 مشكلة االستذكار (ي )

بعض التالميذ يقرئون الكتاب مرات عديدة, ولكنهم ال 
فظوا يستذكرون, أى ال يسمعون ألنفسهم لريوا ماذا ح

وماذامل حيفظوا. ونتيجة ذلك ىي أهنم يفاجئون عند 
 االختبار بأهنم قد نسوا معظم ما قرئوا

 مشكلة اخلطوط (ك )

بعض التالميذ يقرئون دون أن يضعوا خطوطًا حتت 
الكلمات أو األفكار اذلامة يف الكتاب. وعندما حيني 
االختبار, جيدون الكتاب دون أية إشارات أو عالمات 

األفكار اليت حتتاج إىل تركيز. ونظراً لضيق الوقت تدل على 
إنو ال ليلة االختبار, ال يدري التالميذ ماذا يفعل, إذا 

  يستطيع بالتأكيد أن يقرأ الكتاب كلو.
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 مشكلة ادلالحظات ادلدونة (ل )

ظات حبعض التالميذ يقرئون الكتاب دون أن يدونوا مال
. وعندما أو ملخصات دلا يقرئون يف دفاترىم اخلاصة

يضطر التالميذ دلراجعة ادلادة استعدادًا الختبار. ال جيد 
التالميذ الوقت لقراءة الكتاب كلو وال جيد لديو ملحصات 
تسد عن الكتاب, فيقع التالميذ يف مأزق حقيقّي ال 

 يدري كيف خيرج منو.
 مشكلة ادلراجعة (م )

ة بعض التالميذ يقرئون الكتاب ادلقرر مث يهجرونو إىل هناي
العام, أي إىل ليلة االختبار. وعدم مراجعة ادلادة من حني 

يقلل كثريًا من احتمال حفظها يف الذاكرة دلدة  آلخر
22طويلة.

 

مشكالت  كّل التلميذ لوولذلك, أنواع من ادلشكالت مهارة القراءة,  
تطيع قراءة اجلهرية لكن ال يستطيع ميذ يسلتلفة كمثل التسلة ألهنا لو كفاءة سلتلف

ادلختلف أيضا كمثل قراءة القصص األنوع الكتب  قراءة الصامتة. مث التسلية يقرئوا
 أو كتب الدراسي.

 

 المنهج الدراسي   .ب

 الكفاءة النواة .1

 تفهم وتطبيق وحتليل وتقييم ادلعرفة الواقعية و ادلفاىيمية و اإلجرائية و "
االنصاف ادلعرفية على أساس فضوذلم عن علم ادلعرفة و التكنولوجيا و 

                                                             
 .11-11, ...., ص. ادلهارات الّدراسيّة زلمد علي اخللوي,  22
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النابغة والثقافة و اإلنسانية مع فكرة اإلنسانية واجلنسية والدولة واحلضارة 
على أسباب الظاىرة واحلادثة، و تطبيق ادلعرفة اإلجرائية على رلال البحث 

 ".ادلخّصص من ادللكة و الرغبة حلّل ادلشكالت

 فاءة األساسية الك .2

 يعرف أصوات الكلمات والعبارات واجلمل لغة العربية ادلناسبة  : (أ 

التسهيالت العامة و اإلجتماعية, التسهيالت لعبادة اهلل, معالم 
 من الكالم أو الكتابة. السياحة الثقافة و الطبيعية

 :العبارات و مجل اللغة العربية ادلناسبة  يتلّفظ الكلمات و (ب 

ت العامة و اإلجتماعية, التسهيالت لعبادة اهلل, معالم التسهيال
 .السياحة الثقافة و الطبيعية

اللغة العربية  العبارات واجلمل ادلعٌت أو الفكرة من الكلمات و جيد (ج 
التسهيالت العامة و اإلجتماعية, التسهيالت لعبادة :  ادلناسبة

 .أو الكتابة من الكالم اهلل, معالم السياحة الثقافة و الطبيعية

عناصر  ىيكل النصوص و يصنع حتليل ادلبسطة عن عناصر اللغة، و (د 
التسهيالت العامة و اإلجتماعية, ادلناسب :  الثقافة من النصوص

تتناسب  التسهيالت لعبادة اهلل, معالم السياحة الثقافة و الطبيعية
 مع سياق استخدامها و ادلناسب بالعالقة استعماذلا.

 ف اأىد .3

تطوير القدرة على التواصل باللغة العربية الكالمية أو ادلكتوبة اليت   (أ 
تشمل أربعة مهارات لغوية، وىي االستماع و الكالم و القراءة 

 والكتابة.
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ينبت اإلنصاف عن أمهية اللغة العربية كاللغة األجنبية لتجد األداة  (ب 
 ية.عليم اإلسالمالتالرئيسية للتعلم، وخاصة يف يدرس مصادر 

ينشر الفهم عن الًتابط بني اللغة و الثقافة و يّتسع آفاق الثقايف. و  (ج 
لذلك، جيب على التالميذ أن ديلكوا عن فكرة الثقافات و يتحّرشون 

23أنفسهم يف ّتوافق الثقافية.
 

 

 ج. توجيهات عامة

لمون تدريب التالميذ على االعتماد على ما لديهم من خربات وجتارب. فال يتك (أ 
 عن أشياء ال عهد ذلم هبا أو ال خربة ذلم عنها جملرد الرغبة يف الكالم.

قبول مستويات التعبري اليت تصدر عن التالميذ ما دامت الرسالة واضحة وعدم  (ب 
 تكليفهم ما يصعب عليهم خاصة يف ادلستوى االبتدائي لتعلم اللغة.

 ىل اآلخرين.تدريبهم على عرض الفكرة بتفصيل أكثر حىت تصل إ (ج 

 مناقشة ادلفاىيم الوجودة عند التالميذ و التأكد من صحتها. (د 

تدريبهم على إدراك الفروق الدقيقة بني الكلمات ادلتشاهبة, حىت ختتار أكثر  (ه 
 االتصال. الكلمات مناسبة دلوقف

 توجيو التالميذ إىل أن االىتمام جيب أن ينصب على ادلعٌت وليس الرباعة اللفظية. (و 

تقدًن الرسالة من خالل عدة قنوات لالتصال, فقط تصلح إحداىا دلا ال تصلح لو  (ز 
 غريىا.

 التأكد من عدم وجود مشوشات تؤثر على الرسالة. (ح 

                                                             
23

 Menteri Agama Republik Indonesia , Peraturan Menteri Agama 

Republik Indonesia Nomor 000912 Tahun 2013 tentang Kurikulum 

Madrasah 2013Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab. 

hlm. 198 – 199. 
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احلرص على استخدام السياق يف عرض األفكار اجلديدة حىت تساعد التالميذ  (ط 
 .على فهمها سواء من خالل تتابع األحداث أو واقعية السياق

التأكد من فهم التالميذ للفكرة من خالل متابعتهم باألسئلة أواًل بأول, وتكليفهم  (ي 
 بإعادة عرض الفكرة عليو ليتأكد من فهمهم ذلا.

البناء على خربات الدراسني وتقدًن األفكار اجلديدة يف عبارت مألوفة حىت ال  (ك 
 ظ.جيتمع على التالميذ صعوبتان, حداثة الفكرة و صعوبة اللف

 التأكد من وضوح الصوت و سلارج احلروف و تتمييزىا. (ل 

دعوة التالميذ الضعاف إىل مراجعة الطبيب للتأكد من سالمة أجهزة االستقبال  (م 
 )أذن,عني( وأجهزة اإلرسال )أحبال صوتية(.

إشاعة جو من الوئام بني ادلعلم و التالميذ. فالتالميذ ال حيسن استقبال رسالة من  (ن 
 يكرىو.معلم 

التأكد من أن التالميذ على علم باألصوات ادلختلفة و قادرون على التعرف على  (س 
 الفروق بني األصوت.

على ادلعلم أن يأخذ ىف االعتبار مجيع العناصر ادلوجودة يف رلال االتصال )حجرة  (ع 
الدراسة, احلالة النفسية للتالميذ, طبيعة ادلادة, ىدف االتصال وقت التدريس 

24ىا(.وغري 
   

وتلك توجيهات عامة دلعلم هبدف ادلعلم يستطيع أن يعّلم صحيحا و 
جيدا. مث التالميذ يستطيعون أن يتعّلموا جيدا و خيفف ادلشكالت الىت يواجو 

 م. التالميذ ىف تعلّ 

  

                                                             
-79. ص, ..., تعليم اللغة اتصاليا بني ادلناىج و االسًتاجياترشدي أمحد طعيمة و زلمود كامل النافة,  24

80. 



14 

 الدراسات السابقةد. 

( من 661266020رتناسارى ) أوكتا دووىالبحث الذي قامت بو  .1
اجلامعة اإلسالمية احلكومية مسارنج كلية علم الًتبية وتكوين مدرسني ىف 
قسم تعليم اللغة العربية, حتت ادلوضوع مشكالت مهارة الكالم لدى 

ثانوية اإلسالمية كاىل التالميذ للصف الثامن مبدرسة سونان كاتونج ال
ىذا البحث ىو حبث نوعى ادليدان ألن موضوع ووصلو كندال وحلها. 

دراستو ميداين و الطرق الىت تستخدمها الباحثة ىي طريقة ادلقابلة و طريقة 
وقد قامت الباحثة بتحليل ادلشاىدة و طريقة التوثيقية و طريقة التثلية. 

 حثة باستخدامو.البيانات الوصفية الىت متحل عليها البا

مشكالت  إنومن ىذا البحث نستطيع أن نقتصر على النتائج التالية: 
مهارة الكالم لدى التالميذ للصف الثامن مبدرسة سونان كاتونج الثانوية 

تتكون من ادلشكالت من جهة علم اللغة و  اإلسالمية كاىل ووصلو كندال
يعٌت : إن من جهة  غري علم اللغة. ادلشكالت من جهة علم اللغة 

التالميذ ال حيبون التكلم باستخدام اللغة العربية, وصعوبة التالميذ ىف 
التكلم باستخدام اللغة العربية, وخياف التالميذ من اخلطاء ىف تكلم باللغة 
العربية و أما مشكالت واحدة من  جهة  غري علم اللغة يعٌت : كثري من 

مهارة الكالم حل ادلشكالت  التالميذ يعتقدون أن اللغة العربية صعوبة. و
اللغة العربية ما يتعلق من البيانات معلم اللغة العربية كما يايل : قام معلم 
بالتقريب على التالميذ, وإن ادلعلم يعطيهم اإلرشادات ىف التعليم اللغة 
العربية أو ىف شلرسة كالم اللغة العربية كانت. وإن ادلعلم يعطيهم درس 

 املة لتعليم وشلرسة مهارة الكالم اللغة العربية. اضايّف, ووجود سهولة ك
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من اجلامعة ( 66120007زلمد عرفان زدىن, )البحث الذي قام بو  .2
اإلسالمية احلكومية سونانكاليجاكامن كلية الًتبية وتأوين ادلدرسني ىف 
قسم تعليم اللغة العربية, حتت ادلوضوع الدراسة التحليلية ىف مشكالت 

قسم الدينية  66ء ىف تدريس مهارة القراءة لتالميذ الصف فهم مواد ادلقرو 
 2065/  2061بادلدرسة العالية احلكومية ماجناع جالجاب عام الدرس 

ىذا البحث ىو حبث نوعى ادليدان و الطرق الىت تستخدمها الباحثة . 
بعد ىي طريقة ادلقابلة و طريقة ادلشاىدة و طريقة التوثيق و اإلختبار. 

 ليلها بستخدام ختفيض البيانات و عرض البيانات و النتيجة.البيانات و حت

ومن ىذا البحث نستطيع أن نقتصر على النتائج التالية: كانت 
ادلشكالت اليت قد أصابت على التالميذ إما تتعلق بادلشكالت اللغوى 

 وإما تتعلق بغريىا. فاألول ادلشكالت اللغوى يشتمل على ثالثة أوجو : 
 وىي مشكالت ىف تعيني معاىن الكلماتوجو ادلعٌت  (أ 

وجو الصرىف ىو مشكالت ىف فهم تغيري اللفظ و تعيينها , كما ىف  (ب 
تعيني فعل ادلاضى و فعل ادلضارع و فعل األمر و اسم الفاعل و 

 غريىا. 

وجو النحوى ىو مشكالت ىف تعيني تراكيب الكلمات ىف النصوص  (ج 
لفاعل و ادلفعول و ادلبتداء و اخلرب و تعيينها , كما ىف تعيني الفعل و ا

 و غريىا. 

 الت غري اللغوى يشتمل على أوجو منها كوالثاىن ادلش
التالميذ, كانت ىذه ادلشكالت بسبب خلفية التدريسية ادلختلفة بني  (أ 

 التلميذ الواحد و األخر و بسبب نقص إىتمامهم وحثهم  
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مل يستطيع ىف ادلدرس, كانت ىذه ادلشكالت بسبب أن ادلدرس  (ب 
نظم أوقات التدريس ومل يستطيع ىف تسلط التالميذ عند التدريس, 

 ومل يستعمل وسائل التدريس إالّ قليال. 

ماّدة الدرس, كانت ىذه ادلشكالت بسبب أن درس مهارة القراءة ىف  (ج 
 قسم الدينية خيتلف مباّدة الدرس ىف الصف األخر. 66الصف 

القراءة ىو يصنع ادلدرس قاموس  و حل ادلشكالت ىف تدريس مهارة
لغة العربية الذي خيصص لتالميذ ىف قسم الدينية و حيضر عملية التدريس 
خارج الفصل و أن يدرب التالميذ كثري من ادلفردات و يزيد معلم ادلدرسة 

 وباخلصوص معلم لغة العربية.

 

( من اجلامعة 661266011دىن أتا فينا )البحث الذي قامت بو  .3
ية احلكومية مسارنج كلية علم الًتبية وتكوين مدرسني ىف قسم اإلسالم

تعليم اللغة العربية, حتت ادلوضوع مشكالت ادلعلم يف تعليم مهارة القراءة 
ىف الفصل السابع مبدرسة "نور اإلسالم" ادلتوسطة فوروويوسو مسارانج سنة 

ىذا البحث ىو حبث نوعى ادليدان و الطرق الىت . 2061/  2065
مها الباحثة ىي طريقة ادلقابلة و طريقة ادلشاىدة و طريقة التوثيق. تستخد

ادلبحث ىذا البحث ادلعّلم اللغة العربية يف مدرسة "نور اإلسالم" ادلتوسطة  
فوروويوسو مسارانج. بعد البيانات و حتليلها بستخدام ختفيض البيانات و 

 ت.عرض البيانات و التخقق من البيانات واختيار صحة البيانا

ومن ىذا البحث نستطيع أن نقتصر على النتائج التالية : بعض 
 مشكالت يواجهها ادلعلم منها : 

 مستوى قدرة قراءة التالميذ سلتلف  (أ 

 قلة الوقت يف العملية التعلمية (ب 
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 استخدام الطريقة التعليمية التيبية (ج 

 نقصان استخدام الوسائل يف تعليم اللغة العربية.  (د 

 : ائج ىذا البحث ديكن أن ختلص حّل ادلعلمني, منهامن النت

أدة إشراف  التعليم للتالميذ خارج وقت الدراسة, مثل درس إضايف  (أ 
 لقراءة القرآن الكرًن بعد الرجوع يف يوم معني 

 زيادة احلصة لدرس اللغة العربية )من خصة إىل حصتني( يف األسبوع  (ب 

  استخدام الطريقة التعليمية أن يكون ادلعلم أشد ابتكارية يف (ج 

   أن يكون ادلعلم حازما ماىرا إبكاريا يف استخدام الوسائل التعليمية (د 

 

 

 واخلالصة من ثالث ذلك حبث علمى ىي :
كان حبث علمى األول حتت ادلوضوع مشكالت مهارة الكالم لدى  .1

ىل ووصلو  التالميذ للصف الثامن مبدرسة سونان كاتونج الثانوية اإلسالمية كا
, و  ةبني مهارة الكالم و مهارة القراءكندال وحلها. كانت يوجد فرق ىا 

مشكالت مهارة  ذلك البحث عن مشكالت مهارة القراءة فقط و يحبث
و  ةادليداني ة. مث سواء من نوع البحث ىو البحث النوعيوو حل كالمال

 يقة التوثيقطريقة مجع البيانات ىي طريقة ادلقابلة و طريقة ادلشاىدة و طر 
 .ختبارلكن يف حبثي أن زادت اال

الدراسة التحليلية ىف مشكالت فهم  حتت ادلوضوع ثاينكان حبث علمى ال .2
قسم الدينية  66مواد ادلقروء ىف تدريس مهارة القراءة لتالميذ الصف 
.  2065/  2061بادلدرسة العالية احلكومية ماجناع جالجاب عام الدرس 

مشكالت فهم مواد ادلقروء و مشكالت مهارة  بنيكانت يوجد فرق ىا 
طريقة مجع البييانات ىي طريقة ادلقابلة و طريقة  . مث سواء منالقراء
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البيانات و حتليلها  اإلمتخان و مجعادلشاىدة و طريقة التوثيق و طريقة 
 بستخدام ختفيض البيانات و عرض البيانات و النتيجة.

مشكالت ادلعلم يف تعليم مهارة حتت ادلوضوع  كان حبث علمى الثالث .3
القراءة ىف الفصل السابع مبدرسة "نور اإلسالم" ادلتوسطة فوروويوسو 

. كانت يوجد فرق ىا بني مشكالت ادلعلم 2061/  2065مسارانج سنة 
البيانات و حتليلها بستخدام و من   مهارة القراءة التالميذ يف مشكالتو 

خقق من البيانات واختيار صحة ختفيض البيانات و عرض البيانات و الت
. سواء من البيانات و ختفيض البيانات و عرض البيانات و النتيجة فقط

 طريقة مجع البييانات ىي طريقة ادلقابلة و طريقة ادلشاىدة و طريقة التوثيق

  .لكن يف حبثي أن زادت اإلمتحان

 

 الفكري اإلطار .ه

 Uma Sekaran–عن قول أوما سكران  Sugiono –نقل سوجييونو 
أن اإلطار الفكري ىو تصميم ادلفهوم عن كيف تكون النظرة مرتبطة بالعوامل 

25ادلتعرفة كمسألة مهمة.
  

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

25
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, R&D, hlm. 91. 
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 الباب الثالث
 مناهج البحث

 

. و الغرض 1 الصحيحة بحث العلمي جلمع البيناتالبحث ىي طرق ال جمناى
من مناىج البحث ىو أن دتكن الباحثة أن تكشف البيانات وتطّورىا, و تعرف 

ا الباب تبحث الباحثة مناىج البحث وىي نوع ادلشكالت ىف ادلهارة القراءة . أما ىذ
مكان البحث ووقتو, و مصادر البيانات, و بؤرة البحث, و طريقة مجع البحث, و 

 البيانات, و طريقة حتليل البيانات. 

 

 نوع البحث .أ
ىو البحث  و تستخدم الباحثة نوع البحث النوعيىف ىذا البحث, 

ثة و النشاط االجتماع و السلوك و و احلدادلستخدم لتصوير و حتليل ادلظهر 
.االعتقاد و الرأي و الفكر فرديا أو مجاعيا

 ا لتستطيعينوع تستخدم الباحثة حبثا 2
ادليدان. إذن, ىذا ىف البحث تعمل  ة, و ىف ىذا البحثيالبيانات احلقيق جتد أن

 نوعية ادليدانية.لالبحث ىو من البحوث ا
 

 

 

 

 مكان البحث ووقته  .ب

                                                             
1
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 203. 
2
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan 

(Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 60. 
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مدرسة العالية اإلسالمية هنضة ىف أخدت الباحثة مكان البحث 
الذي يقع يف قرية كارانج ماالنج جبوك  قدس” 2ىاشم األشعري “العلماء 
 . رييناي 19إىل  رييناي 6وقتو ىف التاريح  قدس. و

 

 مصادر البيانات  .ج

مدرسة ىف  علمالتالميذ و ادل وث ىحمصدر البيانات ىف ىذا الب
 . قدس” 2ىاشم األشعري “العالية اإلسالمية هنضة العلماء 

 مصدر األساسية .1

مباشرة من مصدرىا. الباحثة جتتمع البيانات ادلصادر األساسية ىي 
عشر  ىدااحل الصفتالميذ ىف اليف ىذا البحث, ادلصادر األساسية ىي 

 مهارة القراءة. عن مشكالهتم ىف دلعرفةالىت تعلمهم اللغة العربية 
 

  مصادر الثانوية .2

ادلصادر  ادلصادر الثانوية سواء من ادلصادر العمادية. و ىف ىذا البعث
 ىي الثانوية ىي

يم ادلعلم الذين تعلم ىف تعليم اللغة العربية و لو دور ىام يف التعل (أ
دلعرفة كيف تعلمو ىف الفصل و أن تعرف مشكالتو يف تعليم مهارة 

 القراءة و كذلك مشكالت التالميذ خاصة يف مهارة القراءة.  

 قدس.  2يف ادلدرسة ىاشم األشعري رئيس ادلدرسة عن التاريخ  (ب

 

 

 بؤرة البحث  .د



11 

ىذا  و بؤرةأىدف البحثها.  لنجاحعّددة الباحثة بؤرة البحث أن 
ادى عشر يف احللدى التالميذ الصف مشكالت مهارة القراءة لبحث ىي ا

ال من اجمل. و قدس” 2ىاشم األشعري “العالية اإلسالمية هنضة العلماء مدرسة 
قواعد اللغة , و ادلفردات , و ىي مشكالت من علم الّلغوية أى  البحثك ذل

ية ىي غري علم اللغو  منترتيب الكلمة , و ترتيب الكتابة و مشكالت 
و طريقة  خلفية التالميذاجتماعية الثقافية و مشكالت الىت تعلق خالف ىف 

 . التدريس

 

 طرق جمع البيانات .ه

 : ىيجلمع البيانات  ادلستخدمةالطرق 

 طريقة ادلشاىدة ال .1

إحدى الطرق ادلستخدمة جلمع البيانات بطريقة ىي طريقة ادلشاىدة 
3باشىرة.السؤال و اجلواب، مباشرة أو غري م

تستخدم الباحثة ىذه الطريقة  
عملية كيفية لتعرف  عملية تعليم مهارة القراءة مباشرة  عننيل البيانات ل

 .بواسطة مشاىدة عشر ادىاحلفصل ال ىف التعليم مهارة القراءة

 

   طريقة ادلقابلةال .2

طريقة مجع البيانات بطريقة الباحثة تعطى األسئلة طريقة ادلقابلة ىي 
.ؤولةمباشرة على ادلس

4
ن السائل الطريقة ادلقابلة مبعىن تقابل السخصني م 

الباحثة جتمع البيانات بطريقة ادلقابلة مباشرة أو غري مباشرة.  .و ادلسؤول

                                                             
3
Muhammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan. (Bandung: 

Angkasa, Tanpa Tahun). hlm. 64. 
4
 Victorianus Aries Siswanto, Strategi dan Langkah –Langkah 

Penelitian, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2012), hlm. 58. 
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اللغة العربية الذي يتوىل على تعليم الّلغة العربية  علمادلقابلة موجهة إىل ادل
. و معن خلفية التالميذ و مشكالهتم ىف مهارة القراءة و حل مشكالهت

 ىدافصل احلال ىفلمون اللغة العربية ادلقابلة موجهة إىل التالميذ الذين يتع
 قدس” 2ىاشم األشعري “درسة العالية اإلسالمية هنضة العلماء مبعشر 

و ادلقابلة موجهة إىل رئيس ادلدرسة عن . عن مشكالهتم ىف مهارة القراءة
 قدس. 2ادلدرسة ىاشم األشعري 

 

 طريقة التوثيقيةال .3

,التوثيقة مبعىن األمتعة ادلكتوبة
5
   –وأما طريقة التوثيقة عند جوتسالك  

Gottshlack فهي كل عملية الربىاىن من اي ادلصادر إما من الكتابة أو
6اللسان أو الصورة أو غري ذلك.

اليت حتتاجها يف جتمع البيانات الباحثة  
, من النص أى قائمة األمساء حبثها من النص أو الصور من نوع الوثيقة

و من الصور أى عملية الباحثة ىف البحث ىف ادلدرسة يأىن من  التالميذ
   دلعلم و التالميذ. ادلقابلة مع رئيس ادلدرسة و ا

 

  ختباراال .4

اإلمتحان تعمل الباحثة دلعرفة دور مهارة القراءة و اجراء زيادة مهارة 
7القراءة و معرفة نتيجة التعليم اللغة العربية.

تستخدم الباحثة ىذه  

                                                             
5
  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik,..., hlm. 274. 
6
 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif  Teori & Praktik, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2015),hal. 175. 
7
 Abdul Hamid, Kemampuan Bahasa Arab untuk Studi Islam, (Malang 

: UIN MALIK PRESS (Anggota IKAPI), 2013), hlm. 63. 
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 ادلدرسةادى عشر احل الصفاإلمتحان دلعرفة مهارة القراءة لدى التالميذ ىف 
 .قراءة مهارة و مشكالهتم يف قدس 2ىاشم األشعري  هنضة العلماء

  

 تاختبار صحة البيانا .و

كانت البيانات زاد اىتمامو يف البحث, ومن تلك البيانات قد حللتها 
.الباحثة جلعل ادلصادر يف اخلالصة

8
 لذلك كان اختبار صحة البيانات مهمة. 

ويقال أن البحث صحيح عندما تكون نتائج البحث يف نفس البيانات واقعة على 
مع ما حيدث  ناسبير الىت ال تىدف البحث, و إذا صممت الباحثة كتابة التقر 

يف ىدف البحث, فيقال أن تلك البيانات باطلة. و استخدمت اختبار صحة 
البيانات لقياس صحة البيانات اليت حصلت عليها الباحثة. و ادلراد بصحة 
البيانات ىو كل أحوال جتمع فيو الشروط التالية: أن تدل على قيمة حقيقية, وأن 

قها, و أن تسمح القرارات اخلارحية اليت ميكن تأليفها جتهز على أهنا ممكن تطبي
9عن متانة قرارات ىذا البحث من ناحية إجرائو و تعادلو.

 

ات ىو ىف ىذا البحث استخدمت الباحثة طريقة الختبار صحة البيان
أن التثليث ىو طريقة اختبار صحة البيانات الىت  (Triangulasi)التثليث 

10تستخدم عدة مصادر و طرق.
تثليث  واستخدمت الباحثة 

ثالثة  الباحثة تستخدم وى البؤرة. تثليث  (Triangulasi Sumber)البؤرة
ىي معلم  ادلختلفةو منبعان  )ادلقابلة و ادلشاىدة و التوثيقية(طروق ادلتساوى 

 .اللغة العربية و التالميذ يف الفصل احلادى عشر

                                                             
8
 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif  Teori & 

Praktik,.....hal, 216. 
9
 Lexy, J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 1993) hal. 248. 
10

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 372. 
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 طريقة تحليل البيانات .ز
حتديد جابة من لتعطى اإل ةطريقة حتليل البيانات ىي الطريقة ادلستخدم

حتليل البيانات الوصفية, ألن ىذا البحث الباحثة تستخدم طريقة  البحث.
فصل احلادى عشر لدى التالميذ ىف ال مهارة القراءة مشكالتوصف عن 

 .قدس” 2ىاشم األشعري “درسة العالية اإلسالمية هنضة العلماء مب

 حتليل البيانات :ث, خطوات عملية حىف ىذه الب
 ياناتختفيض الب .1

بيانات الرؤوس و ترّكز على الختفيض البيانات ىو الباحثة ختتار 
ىذا البحث تستخدم ادلباحثة ختفيض البيانات عن  .دلهمةالبيانات ا

  ادى عشر. احلادلشكالت مهارة القراءة لدى التالميذ ىف الفصل 

 

 عرض البيانات .2

و عرض البيانات يستطيع ادلستخدم ىف الشكل النص و ادلخّطط 
 غري ذلك. ىذا البحث تستخدم ادلباحثة عرض البيانات ىف الشكل

النص أى  اجلدول كمثل جدول من وسائل ادلدرسة و بيانات ادلدرس و
رواية القصص عن ادلشكالت التالميذ مهارة القراءة لدى التالميذ ىف 

 الفصل حادى عشر.

 

 

 

 

11النتيجة .3
 

                                                             
11

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D, .... hlm. 243-253. 
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ىي طريقة حتليل البيانات األخرى بعد الباحثة ختفيض  النتيجة
البيانات و تعرض البيانات حىت النتيجة تستطيع أن تعجب حتديد 

 البحث.   

الباحثة ختتار  لتخفيض البيانات يأىن وأقامت الباحثة بتلك اخلطوات
مشكلة مهارة دىا مث النتيجة من كل البيانات متواجاألمهّية مث عرض  البيانات

  القراءة لدى التالميذ.
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 الباب الرابع
 توصيف البيانات وتحليلها

 
التالميذ يف لدل  ادلشكالت مهارة القراءةث عن يقدـ ىذا الباب نتائج البح 

. قدس ٕهنض  العلماء ىاشم األشعرم    اإلةالمي عاليالادل عشر دمدرة  احلالصف 
 يلي: ماىي ك ك حتليل البياناتالبيانات إلنتاج البحث ك توصيف  عرض الباحث  عنت
 توصيف البيانات . أ

الرمسي  من جامع  كايل الرةال   الباحث  عدّ ت يعٍتالبحث إعداد عملي  
مدرة  العالي  اإلةالمي   إىلةوجنو اإلةالمي  احلكومي  الةتسماح تنفيذ البحث 

على التالميذ ك  للمقابل  دكاتك تعّد األ قدس. ٕهنض  العلماء ىاشم األشعرم 
 .يف الصف احلادل عشر على التالميذ القراءة اختبار ادلعلم ك رئيس ادلدرة  ك تعدّ 

تسماح تنفيذ ًتاح البحث ك الرةال  الرمسي  الةباحث  اققد أضافت ال
قدس يف يـو  ٕالبحث إىل مدرة  العالي  اإلةالمي  هنض  العلماء ىاشم األشعرم 

ىذا البحث يف مدرة  العالي  كقامت الباحث   ـ. ٕٛٔٓينايَت  ٙالسبت, 
 ٕٛٔٓينايَت  ٙ, منذ يـو السبت قدس ٕاإلةالمي  هنض  العلماء ىاشم األشعرم 

ـ. حيتول التنفيذ على عملي  مجع البيانات على طريق   ٕٛٔٓينايَت  ٖٔ حىت
ادلقابل  ك ادلشاىدة ك التوثيق ك االختبار , ك على اختبار صح  البيانات على 

   طريق  التثليث. 
قدس ىي  ٕمدرة  العالي  اإلةالمي  هنض  العلماء ىاشم األشعرم 

 تأةستس. عارؼ هنض  العلماء يف قدادلعليم ت االةتًت دمؤةس إحدل من ادلدارس 
، مث بعد قدس  ٕالعالي  اإلةالمي  ىاشم األشعرم  مدرة  ةمبإ ٜٔٛٔالسن  يف 
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العالي  اإلةالمي  هنض  العلماء  " تغَتىا بإةم مدرة BPMNUنظاـ البؤرة من "
 .قدس ٕىاشم األشعرم 

يف  قدس ٕ مدرة  العالي  اإلةالمي  هنض  العلماء ىاشم األشعرم قعك 
ماالنغ  قري  ةودديورك كارانغمن . قدسماالنغ جيبوغ الفرعي   قري  ةودديورك كارانغ

ادكريناف فقري   ك على جنوبّي  كقري  غريبي ك ّي قري  كلومبيت على الغربب ادلالصق
 .قدسجاتيسارم بيجينجاراف بام  بقري  دلالصقا ّي ، كمن الشرقّي الشمال على

 ٕلعالي  اإلةالمي  هنض  العلماء ىاشم األشعرم التالميذ يف مدرة  ا
حوؿ ادلدرة , ك بعض قدس لديهم خلفي  متنوع . أكثر منهم يسكنوف يف قري  

اآلخر من خارج ادلدين  قدس مث أكثر منهم متخرجوف من ادلدرة  الثانوي  
  ٔقدس. ٕاإلةالمي  هنض  العلماء ىاشم األشعرم 

األشعرم ي  اإلةالمي  هنض  العلماء ىاشم عالرؤي  ك بعث  من ادلدرة  ال
 صّح  ذلم دلوف ك ادلاىركف كايطبع التالميذ ادلؤمنوف كادلّتقوف ك ادلع "قدس ٕ

كردي   كأجياؿ األم  خبلق  ّلقوف مستقل  ك يتخ ك ثابت ك شخصّي    كحيّ ر ك   جسمانيّ 
مقاتل هنض  اع  كمواصل  أىل السن  كاجلم يف اإلةالـ  حافكالقادرين على م

 العلماء."
 :قدس ٕالعالي  اإلةالمي  هنض  العلماء ىاشم األشعرم  بعث  من ادلدرة ك 

 .ادلعرف اع  ك أىل السن  ك اجلميف اإلةالمي   القيم تعزيز تدخيل (ٔ
  يطويرىا كة الفكرة على التالميذ قدر ب تدري (ٕ

                                                 
1
 – ٖٓٓٔٔ, الساع   ٕٛٔٓيناير  ٖٔ  مدير ادلدرة , يـو الّسبت, ادلقابل  مع مدير ادلدرة  يف غرف 

ٕٔ.ٓٓ . 
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 علم الّطب ك ك تقدم  عن القراءة كالكتاب  كحسابادل يد مهارةزك ت (ٖ
م  عن معرف  دين اإلةالـ كاخلربة ادلتقدّ  معرف  االجتماعي  كادلهارة

 .ي  التالميذنمتادلناةب  دمستول 
موارد  التالميذ ليتابع التعليم كيستمّر التعليم العايل كيعّده تزكيد (ٗ

 البشري  ادلستعّدة للدخوؿ عامل احلقيقي.
ادل عشر دمدرة  العالي  اإلةالمي  احلبيانات التالميذ يف الفصل 

 ٕٕ  عيالتالميذ من علم الطب ٕٙ ,قدس ٕهنض  العلماء ىاشم األشعرم 
  التالميذ. ٓٗمن علم اإلجتماعي  ك التالميذ 

ك خاص  على مهارة خلفي  قدرة التالميذ يف تعليم اللغ  العربي  
ينقسم من : التالميذ الذين ما عندىم قدرة  يف الفصل احلادل عشر القراءة

جيدة على تعليم اللغ  العربي , ألهنم اخلريج من مدرة  الثانوي  احلكومي  ك 
بعدىم درةوف التعليم اللغ  العربي  لكنهم مل يستطيعوا قراء اجلهري  ك فهم معٌت 

ميذ الذين عندىم قدرة متوةط  على تعليم اللغ  العربي , ادلقركءة جبيدة. ك التال
أهنم اخلريج من ادلدرة  الثانوي  اإلةالمي  لكنهم مل يستطيعوا قراء اجلهري  ك 

 ٕفهم معٌت ادلقركءة جبيد.
 عشر بقسم علم الطبي  : لاألمساء من فصل حاد : ٔ.ٗ دكؿاجل  

 األمساء الرقم
 أمحد نور اجلماؿ ٔ
 ألفي  الرمح  ٕ
 عميل  نفيس  ٖ

                                                 
2
  - ٖٓ.ٖٔيف الساع   ٕٛٔٓينايَت  ٛادلقابل  مع ادلعلم اللغ  العربي  يف غرف  ادلدرس, يـو اإلثنُت,  

ٔٗ.ٓٓ. 
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 أنتا فطرياين ٗ
 أفي  عولي  ٘
 اندر الدياف شاحچ ٙ
 كتراڤدديس رزؽ ةا ٚ
 ايفاي  ىداي  ٛ
 فرا نورةالكة ٜ
 غسا توك تانًتا ٓٔ
 اةتيور ڤراف ڤاـ ٔٔ
 راتومڤجنيار مور  ٕٔ
 لينا رمحواة ٖٔ
 موح طارؽ مزكي ٗٔ
 زلمد حافظ ٘ٔ
 نيل ىداي  ف. ٙٔ
 نور فائزف ٚٔ
 يتا أبريلياناڤكسڤ ٛٔ
 فنا خَت النساء ٜٔ
 تاشانيل ادلئزّة ٕٓ
 ترم ىندايٍت ٕٔ
 أمي ىنيك ـ. ٕٕ

م األشعرم عدد ادلعلموف يف مدرة  العالي  اإلةالمي  هنض  العلماء ىاش
. ك معلم اللغ  العربي  يف ٕٛٔٓ/  ٕٚٔٓمعلموف يف ةن  التعليم  ٕٙقدس  ٕ

 ادل عشر كاحد يعٍت :احلالفصل 
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 الليسانس, احلاج: خازين مهيمُت,   اإلةم
 ٜٙ٘ٔيوليو  ٖ: جفر,  ادلكاف ك تاريخ ادلواد

 : بكالف كرافاؾ كايل ككغو قدس  العنواف
 -:  الربيد اإللكًتكين

 ةنوات  ٕٔ:   عليمالتخربة 
 :  السَتة الًتبوي 

مدرة  االبتدائي  احلكومي  راكو   .ٔ
 يتاف بيت أليت جفرڤكلم

ٕ. PGAP   اغعاف جفرچكرياف ؼ 
ٖ. PGAAN   فرمبتاف كدكؿ قدس 
ٗ. UNISSULA  مسارانج بقسم الشريع 
اجلامع  اإلةالمي  ادلدين  ادلنّورة ةود  .٘

دعوة ك أصوؿ الّدين ك عريب بقسم ال
  االحصائي .

أما ادلواد تعليم اللغ  العربي  اليت تدفع إىل تعليم مهارة القراءة يف ىذه 
 ىي:قدس  ٕمدرة  العالي  اإلةالمي  هنض  العلماء ىاشم األشعرم 

 معرف  أصوات الكلمات .ٔ
 لفظ الكلمات .ٕ
 معرف  ادلعٌت أك الفكرة .ٖ
 الكلماتحتيليل  .ٗ
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 التالميذ  مشكالت مهارة القراءة لدى .1
نتيج  البحث عن مشكالت مهارة القراءة لدل التالميذ يف الفصل 

 ادلقابل  ك  بطريق  وي  ك غَت علم اللغويادل عشر من علم اللغاحل
 ىي: ختباراال
  ويمشكالت من علم اللغ (أ

عن مشكالت مهارة القراءة لدل التالميذ يف حث من البنتيج  
مع ادلعلم يف يـو بطريق  ادلقابل   ادل عشر من علم اللغوي احلالفصل 

إف مشكالت  ٓٓ.ٗٔ  - ٖٓ.ٖٔالساع   ٕٛٔٓينايَت  ٛاالثنُت , 
مهارة القراءة لدل التالميذ يف الصف احلادل عشر من علم اللغوي  ىي 
نقيص  التالميذ لفهم ادلعٌت ألهنم مل يستطيعوا أف يقرئوا كتاب  العرب 

 ٖذلج  من معٌت االندكنسي.بنسب  
 :ي بّ بقسم علم الطالتالميذ  ٕٕلدل  ختباراالنتيج  من طريق   ك

 : أبواب من علم اللغوي 
 التالميذ يصعبوف أف يقرئوا الكلمات اجلديدة .ٔ
أكؿ  التالميذ يصعبوف أف يفرقوا صور احلرؼ الواحد كأشكالو ىف .ٕ

 الكلم  ك ىف كةطها ك ىف آخرىا مثل )الكاؼ ك العُت(.
 (ث-ت-خ( , )ب-ح-تشابو كثَت من احلركؼ , مثل )ج .ٖ
-س-ع( , )ث-ت( , )ء-تقارب أصوات بعض احلركؼ مثل )ط .ٗ

 (.ط-ؾ(, )ت-ش(, )ؽ
 (يضع التالميذ حرفا مكاف آخر )يعفو( )يفعو .٘
 عجز التالميذ عن أداء ادلعٌت .ٙ

                                                 
3
 ٓٓ.ٗٔ  - ٖٓ.ٖٔالساع   ٕٛٔٓينايَت  ٛدلقابل  مع ادلعلم يف يـو االثنُت , . ا 
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 الكلم  الواحدة كثَتاتكرار  .ٚ
التالميذ بقسم علم  ٕٕ: بيانات من االختبار لدل  ٕ.ٗاجلدكؿ 

 الطبّي 
الرقم 
 المجيب

 من علم اللغوية االبواب
1 2 3 4 5 6 7 

شعائر ,  - - جامع قرطب  ٔ
  لدعوة

جامع  العبادة .ادلسجد مكاف -
 قرطب 

 - للّدعوة. اإلةالـ - شعائر  - - - ٕ
ككاف الّدراة  يف ىذا.  - شعائر - - الرياضّي  ٖ

 اجلامع
- 

 - ك أنشئت قب . كبَتة - مثال - - يؤّدم ٗ
 ادلسجد مكاف العبادة - شعائر - - مقرا ٘

 اّلذم.يؤدل
- 

 - نشاىد.يف - شعائر - - قرطب  ٙ
 الرياضي  للمسلمُت عناي . كبَتة - شيئا - - الرياضي  ٚ
مقرا للّدعوة.  - شعائر - - - ٛ

 ةالمي اإل
- 

 - ادلسجد مكاف. العبادة - أنشئت - - - ٜ
أحسن بنيت على. - شعائر - - مقرّا ٓٔ

 النظـو
 مقرّا

جدراهنا  - شعائر - - بنيت ٔٔ
 باآليات.القرآني  

- 

نشاىده يف  - مثال - - - ٕٔ
 مسجد.االةتقالؿ 

- 

 - ادلسجد مكاف. العبادة - كانت - - الرياضي  ٖٔ
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 - دلسجد مكاف. العبادةا - قب  - - - ٗٔ
نشاىده يف  - شعائر - - بأندلس ٘ٔ

 مسجد.االةتقالؿ 
 بأندلس

نشاىده يف  - قب  - - الطّبيع  ٙٔ
 مسجد.االةتقالؿ 

 الطبيع 

 - ادلسجد مكاف. العبادة - كانت - - - ٚٔ
جدراهنا  - شعائر - - أضيئت ٛٔ

 باآليات.القرآني  
 أضيئت

 نشاىده يف - قرآني  - - - ٜٔ
 مسجد.االةتقالؿ 

- 

 - ادلسجد مكاف. العبادة - شعائر - - - ٕٓ
 قرب  ادلسجد مكاف. العبادة - قرآني  - - قرطب  ٕٔ
نشاىده يف  - قب  - - - ٕٕ

 مسجد.االةتقالؿ
- 

 
 َدْكُر ادلْسِجد

ائَِر َعَرفْػَنا َأفَّ ادلْسِجد َمَكاُف الِعَباَدة الَِّذم يُػَؤدِّم ِفْيِو ادلْسِلُمْوف َشعَ  
ِديِْنِهْم, َبْل َكاَف ادلْسِجد َمَقرِّا لِلدَّْعَوة اإِلْةاَلِميَِّ  َك َخاصَّ  التػَّْعِلْيم. َفَكاَف 

يِْنيَّ  َك اْلُعُلْوـُ  –َمَثالن  –َجاِمُع قُػْرطَُب  بِاأْلَْنَدُلس  الَعامَّ   تَُدرَّس ِفْيِو الُعُلْوـُ الدِّ
 َك الطَِّبيَع  َك الَفَلِك. ِمْثُل الطِّبِّ َك الرِّيَاِضيَّاتِ 

َراَةِ  يف َىَذا اجلَاِمع َك يف َغَْتِِه ِمَن ادلَساِجِد يف األَْنَدُلس رَلَّاننا,   كََكاَنت الدِّ
ب َشْيئنا ِمَن الرُُّةْوـِ َبْل َكانُػْوا حَيُْصُلْوَف َعَلى الُكُتِب َكَعَليَّ  َأم اَل يَْدَفُع الطُّالَّ

  س.   الطََّعاـ َك ادلاَلبِ 
ْنَشاِء ادلَساِجد. َرة بِاإْلِ  َكلِْلُمْسِلِمُْت ِعَنايَ  َكِبيػْ
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 ِلَذا , ُنَشاِىد يف ِباَلِدنَا َكِثيػْرنا ِمَن ادلَساِجِد بُِنَيْت َعَلى َأْحَسِن النُّظُم,
 َكزُيػَِّنْت ُجْدَرانُػَها بِاآليَاِت الُقْرآنِيَِّ ,

َل   ,َكُأِضْيَئْت بِاْلَمَصابِْيَح اجَلِميػْ
َرة َكَمآِذف ُمْرتَِفَع ,  َكأُْنِشَئْت ذَلَا قُػبَّ  َكِبيػْ

َكَما ُنَشاِىُدُه يف َمْسِجِد ااِلْةِتْقاَلؿ َك َغَْت َذِلك ِمَن ادلَساِجد الَكِبيػَْرة يف 
   ِباَلِدنَا.

  ويمشكالت من غَت علم اللغ (ب
   بطريق وينتيج  البيانات من الباحث  عن مشكالت من غَت علم اللغ

 ىي:  عبقسم الطبييف الفصل حادل عشر  التالميذ ٕٕلدل  ادلقابل 
 .االبواب من علم غَت اللغوي : بيانات  ٖ.ٗاجلدكؿ 
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التالميذ يقضوف كقتا أطوؿ من االـز يف  ٔ
 قراءة ادلادة ادلطلوب 

التالميذ يصّركف على القراءة اجلهري   ٕ
 لقراءة الصامت حيث جتب ا

التالميذ ال حيرّكوف عيوهنم إىل األماـ أف  ٖ
تراىم يرجعوف أنظارىم إىل األةطر اليت 

 ةبق أف قرئوىا
التالميذ ال يدعوف عيوهنم إىل األماـ,  ٗ

فيقرئوف على جزء من السطر أك على  
 كلم . 

التالميذ ال يقرئوف كحدات كبَتة من  ٘
 كلم ن  ادلادة ادلكتوب , بل تلتقط العُت

 كلم ن 
التالميذ يقضوف الساعات ك ما زالوا  ٙ

يقرئوف يف نفس الصفح  بسبب شركد 
الذىن كانشغالو دما ليس لو صل  بادلادة 

 ادلقركءة
ال يدركف على ماذا يركزكف ك أين أفكار  ٚ

الرئيسي  حىت يشعركف بادللل أف 
 يستمركف القراءة.

ص  التالميذ السرع  القرائي  على يقرئوف ق ٛ
 للتسلي  

 مشكل  ادللل ٜ
 مشكل  االةتذكار ٓٔ
التالميذ يقرئوف دكف أف يضعوا خطوطان  ٔٔ

حتت الكلمات أك األفكار اذلام  يف 

 الكتاب
التالميذ يقرئوف الكتاب دكف أف يصنئوا  ٕٔ

 مالحظات دلا يقرئوف 
التالميذ ال يعملوف مراجع  ادلادة من  ٖٔ

 حُت آلخر
 القراءة اللغ  العربي ؟ماذا أىدؼ تقرأ  ٗٔ

 االةتزادة من ادلعلومات  .أ
 البحث .ب
 التلخيص .ج
 التسلي  .د
 االةتعداد الختبار .ه
 يقرأ من اليمُت إىل اليسار فقط .و
 لقراءة جهري  بنطق ةليم. .ز
 يفهم األفكار الرئيسي  .ح
يقرأ بعض ادلوضوعات يف الكتب  .ط

 العربي 
للغ  العربي  خصوصا كيف عملي  تعليم ا ٘ٔ

 تعليم مهارة القراءة :
كاف ادلعلم يؤطي ادلقركءة اجلميل   .أ

على تالميذه ك يأمر التالميذ 
 ليقرئوا ادلقركءة أماـ الفصل

كاف ادلعلم يأمر التالميذ اآلخر  .ب
 أف يسمعوا ك حيّصحوا ادلقركءة

كاف ادلعلم يأمر التالميذ أف  .ج
 يبحثوا ادلعٌت من ادلقركءة

كاف ادلعلم يأمر التالميذ القراءة  .د
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 الصمت 
كاف ادلعلم التالميذ الوقت أف  .ه

 يتّموا ادلقركءة
كاف التالميذ يعملوف ادلناقش   .و

 عن ادلعٌت ادلقركءة
 

لم يف فصل احلادل عشر بقسم ع ٖٔ -ٔمن االبواب : بيانات التالميذ  ٗ.ٗاجلدكؿ 
 الطبيع  من علم غَت اللغوي :

الرقم 
 اجمليب

 االبواب من مشكالت غَت اللغ 
ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ ٙ ٚ ٛ ٜ ٔٓ ٔٔ ٕٔ ٖٔ 

 ال نعم نعم نعم ال نعم نعم نعم ال نعم نعم ال نعم ٔ
 نعم ال نعم نعم نعم نعم نعم ال نعم نعم ال ال نعم ٕ
 نعم ال نعم نعم نعم ال نعم نعم نعم نعم ال ال نعم ٖ
 ال نعم ال ال نعم ال نعم ال ال نعم نعم ال ال ٗ
 نعم ال ال ال نعم ال ال ال نعم ال ال نعم نعم ٘
 نعم ال ال ال ال ال نعم ال نعم ال نعم ال ال ٙ
 نعم نعم نعم نعم ال ال ال ال ال نعم نعم ال ال ٚ
 نعم نعم ال نعم ال ال نعم نعم نعم ال نعم نعم ال ٛ
 نعم ال نعم نعم نعم ال ال ال نعم نعم ال نعم نعم ٜ

 نعم نعم ال ال ال ال نعم نعم ال نعم نعم ال نعم ٓٔ
 نعم نعم نعم نعم ال نعم نعم ال ال نعم ال نعم نعم ٔٔ
 نعم ال نعم ال نعم نعم نعم ال نعم ال نعم نعم نعم ٕٔ
 ال نعم نعم نعم ال ال ال ال ال نعم نعم نعم ال ٖٔ
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ال ال نعم نعم ال ٗٔ
 ال نعم ال ال نعم ال نعم ال ال نعم نعم ال ال ٘ٔ
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 نعم ال نعم نعم ال ال نعم ال ال ال نعم نعم ال ٙٔ
 نعم نعم ال ال نعم نعم نعم  ال نعم نعم ال نعم ال ٚٔ
 نعم نعم ال نعم نعم ال ال نعم نعم ال ال نعم ال ٛٔ
 ال نعم نعم نعم ال ال نعم ال ال نعم نعم نعم نعم ٜٔ
 نعم نعم نعم نعم نعم ال نعم نعم نعم نعم ال نعم ال ٕٓ
 نعم نعم ال ال ال نعم نعم ال نعم ال نعم ال نعم ٕٔ
 ال نعم نعم ال نعم ال نعم ال نعم نعم نعم نعم ال ٕٕ

  
لم يف فصل احلادل عشر بقسم ع ٗٔ -٘ٔ: بيانات التالميذ من االبواب  ٘.ٗاجلدكؿ 

 الطبيع  من علم غَت اللغوي :
الرقم 
 اجمليب

 االبواب من مشكالت غَت اللغ 
ٔٗ ٔ٘ 

 ك ق د ج ب أ ط ح ز ك ق د ج ب أ
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم ال نعم ال نعم نعم نعم ال ال نعم ٔ
 نعم نعم ال نعم نعم نعم نعم نعم ال نعم نعم نعم نعم نعم نعم ٕ
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم ال ال ال ال نعم نعم ال ال نعم ٖ
 نعم نعم ال نعم نعم نعم ال نعم ال نعم نعم ال نعم ال نعم ٗ
 نعم نعم ال نعم نعم نعم ال نعم ال ال نعم ال نعم ال نعم ٘
 نعم نعم ال نعم نعم نعم ال نعم ال ال نعم ال ال ال نعم ٙ
عمن نعم نعم نعم نعم ال نعم ال ال نعم نعم ال نعم نعم ٚ  نعم 
 نعم نعم ال نعم نعم نعم نعم نعم ال ال نعم نعم نعم ال نعم ٛ
 نعم نعم ال نعم نعم نعم ال نعم ال ال نعم نعم ال نعم نعم ٜ

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم ال نعم ال ال نعم ال ال ال نعم ٓٔ
 نعم نعم ال نعم نعم نعم نعم نعم ال ال نعم ال نعم ال نعم ٔٔ
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ال ال ال نعم عمن ال ال نعم ٕٔ
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 نعم نعم نعم نعم نعم نعم ال نعم ال ال نعم نعم ال ال نعم ٖٔ
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم ال نعم ال نعم نعم نعم نعم نعم نعم ٗٔ
 نعم نعم ال نعم نعم نعم ال نعم ال ال نعم ال ال ال نعم ٘ٔ
 نعم نعم ال نعم نعم نعم منع ال ال ال نعم نعم نعم ال نعم ٙٔ
 نعم نعم ال نعم نعم نعم ال نعم ال ال نعم نعم ال ال نعم ٚٔ
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ال ال ال نعم نعم ال نعم نعم ٛٔ
 نعم نعم ال نعم نعم نعم ال نعم ال ال نعم ال ال ال نعم ٜٔ
عمن نعم ال نعم نعم نعم ال نعم ال ال نعم نعم نعم ال نعم ٕٓ  
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم ال نعم ال نعم نعم ال نعم ال نعم ٕٔ
 نعم نعم ال نعم نعم نعم نعم ال ال ال نعم ال ال ال نعم ٕٕ

 
ينايَت  ٛيف يـو اإلثنُت,  النتائج مجع البيانات من الطريق  ادلشاىدة

ادل عشر دمدرة  احليف الفصل  ٘ٗ.ٖٔ – ٘ٔ.ٕٔالساع   ٕٛٔٓ
قدس عن عملي  تعليم  ٕي  هنض  العلماء ىاشم األشعرم العالي  اإلةالم

اللغ  العربي  خصوصا يف مهارة القراءة ىي  معلم يستخدـ طريق  القراءة 
 ".  اجلهري  ك اخلطاب  دمادة التعليم "التسهيالت العام  ك اإلجتماعي 

 كأما اخلطوات عملي  تعليم اللغ  العربي  يف مهارة القراءة ىي :
 علم يف الصف ك قاؿ "السالـ عليكم"  دخل ادل (أ 
 تغّيب ادلعلم التالميذ (ب 
 الكتاب على الصفح  الىت تعّلمو  وافتحأف تالميذ الطلب ادلعلم  (ج 
 قرأ ادلعلم ادلقركءة ك تابعو التالميذ  (د 
 أملى ادلعلم معٌت ادلقركءة ك كتب التالميذ ما أملو (ق 

ل ك التالميذمل تابع ادلعلم  لكن يف كقتا طويال شعر التالميذ بادلل
 لقراءة ادلقركءة ك كتب التالميذ ما أملو فقط. 
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 ك ةأؿ ادلعلم التالميذ عن إحدل من ادلفردات اجلديدة. (ك 
 

 بيانات تحليل ال . ب
دمدرة  العالي  اإلةالمي  تحقيق ىذا البحث بال  الباحثقامت بعد ك  

ثالث  لتثليث باةتخداـ على طريق  اقدس  ٕهنض  العلماء ىاشم األشعرم 
طركؽ ادلتساكل  ث حت البااةتخدم ة كادلقابل  كالتوثيق كطركؽ يعٍت ادلشاىد

ادلختلف  ىي معلم اللغ  العربي  ك  مصادر)ادلشاىدة كادلقابل  كالتوثيق( ك 
ّكن متعرف  ادلهارة ك دل ختباراةتخدمت اال ك ادل عشراحلالتالميذ يف الفصل 
 عشر. لاداحليف الصف الميذ نتائج ادلقابل  لدل الت

االةتزادة اذلدؼ العاـ من تعليم مهارة القراءة لدل التالميذ يعٌت 
 ذلدؼ اخلاص يعٍت  ك. ك التسلي  االةتعداد الختبارك  كالتوةع ىف ادلعلومات

 .أف يفهم األفكار الرئيسي 
ت الباحث  على معلم اليت قام من ىذه نتائج ادلقابل  كادلشاىدة ك

ادل عشر عن مشكالت مهارة القراءة احلربي  ك التالميذ يف الصف اللغ  الع
ادل عشر دمدرة  العالي  اإلةالمي  هنض  العلماء احللدل التالميذ ىف الصف 

 قدس.   ٕىاشم األشعرم 
 

حادى عشر المشكالت مهارة القراءة لدى التالميذ في الصف  .1
 قدس 2ري ية اإلسالمية نهضة العلماء هاشم األشععالبمدرسة ال

توثيق ادلشاىدة ك ادلقابل  ك ال نتيج  النتائج من الباحث  أظهرت
يف  ادل عشراحلمع معلم اللغ  العربي  ك التالميذ ىف الصف  ختبارك اال

دمدرة  العالي  اإلةالمي  هنض  العلماء  ٕٛٔٓ/   ٕٚٔٓالعاـ الدراس 
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يذ , ىناؾ مشكالت مهارة القراءة لدل التالمقدس ٕىاشم األشعرم 
 : من علم اللغوي  ك غَت اللغوي 

 
  ويمشكالت من علم اللغ (أ

التحليل من مشكالت مهارة القراءة لدل التالميذ نتائج 
يف الصف احلادل عشر من علم اللغوي  باةتخداـ االختبار ك طريق  

  ادلشاىدة ىي:
 صعوب  الكلمات اجلديدة (ٔ

ادل احللدل التالميذ الصف  ختباراال من نتائج
الكلمات  امن التالميذ يصعبوف أف يقرئو ٕٔيعٌت ر عش

كمثل "جامع قرطب  ك  الرياضّي  ك يؤّدم ك مقرّا ك   اجلديدة
 بنيت ك بأندلس ك الطّبيع  ك أضيئت".

 
 تقارب أصوات بعض احلركؼ  (ٕ

لدل التالميذ الصف  ختبارمن نتائج ادلقابل  ك اال
رئوا من التالميذ  يصعبوف أف يق ٕٔادل عشر يعٌت احل

س( من -)ثمن الكلم  "شعائر" ك  (ع-ء)تقارب أصوات 
 . قب  كبَتة(الكلمات )ؽ( من -الكلمات "مثال" ك )ؾ

  
 عجز التالميذ عن أداء ادلعٌت (ٖ

لدل التالميذ الصف  ختبارك اال من نتائج ادلقابل 
ك ال يستطيعوف أداء ادلعٌت من التالميذ ٛٔحادل عشر يعٌت 

اجلمل  كأين تنتهى يعٍت من كلم  " تبدأ ال يعرفوف من أين 
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عرفنا أف ادلسجد مكاف العبادة....." التالميذ يقرئوف ىكذا 
" عرفنا أف ادلسجد مكاف. العبادة..." ليس يناةب بأدء 

 ادلعٌت.
  ويمشكالت من جه  غَت علم اللغ (ب

مع ادلقابل  ك التوثيق نتيج  من أظهرت الباحث  النتائج 
درة  العالي  اإلةالمي  دم الصف حادل عشرادلعلم ك التالميذ يف 

مشكالت من جه  غَت  عن قدس ٕهنض  العلماء ىاشم األشعرم 
 :علم اللغ  ىي

 مشكالت التالميذ رقم
 نتيجة

 ال نعم
 √  التالميذ يقضوف كقتا أطوؿ من االـز يف قراءة ادلادة ادلطلوب  ٔ
قراءة التالميذ يصّركف على القراءة اجلهري  حيث جتب ال ٕ

 الصامت 
√  

التالميذ ال حيرّكوف عيوهنم إىل األماـ أف تراىم يرجعوف  ٖ
 أنظارىم إىل األةطر اليت ةبق أف قرئوىا

√  

التالميذ ال يدعوف عيوهنم إىل األماـ, فيقرئوف على جزء من  ٗ
 السطر أك على كلم . 

√  

التالميذ ال يقرئوف كحدات كبَتة من ادلادة ادلكتوب , بل  ٘
 تقط العُت كلم ن كلم ن تل

√  

التالميذ يقضوف الساعات ك ما زالوا يقرئوف يف نفس  ٙ
الصفح  بسبب شركد الذىن كانشغالو دما ليس لو صل  

 بادلادة ادلقركءة

 √ 
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ال يدركف على ماذا يركزكف ك أين أفكار الرئيسي  حىت  ٚ
 يشعركف بادللل أف يستمركف القراءة.

√  

 √  ائي  على يقرئوف قص  للتسلي  التالميذ السرع  القر  ٛ
  √ مشكل  ادللل ٜ

 √  مشكل  االةتذكار ٓٔ
التالميذ يقرئوف دكف أف يضعوا خطوطان حتت الكلمات أك  ٔٔ

 األفكار اذلام  يف الكتاب
 √ 

التالميذ يقرئوف الكتاب دكف أف يصنئوا مالحظات دلا  ٕٔ
 يقرئوف 

√  

  √ من حُت آلخر التالميذ ال يعملوف مراجع  ادلادة ٖٔ
 ماذا أىدؼ تقرأ القراءة اللغ  العربي ؟ ٗٔ

 االةتزادة من ادلعلومات  .ي
 البحث .ك
 التلخيص .ل
 التسلي  .م
 االةتعداد الختبار .ن
 يقرأ من اليمُت إىل اليسار فقط .س
 لقراءة جهري  بنطق ةليم. .ع
 يفهم األفكار الرئيسي  .ف
 الكتب العربي يقرأ بعض ادلوضوعات يف  .ص

√ 
 
 
√ 
√ 
 
 
 
 
√ 
 

 
√ 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 

عربي  خصوصا تعليم مهارة كيف عملي  تعليم اللغ  ال ٘ٔ
 :القراءة

√ 
 
√ 
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كاف ادلعلم يؤطي ادلقركءة اجلميل  على تالميذه ك  .ز
 يأمر التالميذ ليقرئوا ادلقركءة أماـ الفصل

كاف ادلعلم يأمر التالميذ اآلخر أف يسمعوا ك  .ح
 قركءةحيّصحوا ادل

 كاف ادلعلم يأمر التالميذ أف يبحثوا ادلعٌت من ادلقركءة .ط
 كاف ادلعلم يأمر التالميذ القراءة الصمت  .ي
 كاف ادلعلم التالميذ الوقت أف يتّموا ادلقركءة .ك
 كاف التالميذ يعملوف ادلناقش  عن ادلعٌت ادلقركءة .ل

 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 

 
 مشكل  القراءة اجلهري  (ٔ

ادل عشر احلن نتائج ادلقابل  لدل التالميذ الصف م
حيبوف  ألفمن التالميذ ال حيبوف القراءة الصامت  ,  ٖٔ يعٌت

 التالميذ أف يقرئوا بتحريك شفاىهم.
 مشكل  الًتاجع  (ٕ

ادل عشر احلمن نتائج ادلقابل  لدل التالميذ الصف 
بل من التالميذ ال حيرّكوف عيوهنم بانتظاـ لقراءة,  ٘ٔ يعٌت

 يرجعوف أنظارىم إىل األةطر اليت ةبق أف قرئوىم.
 التثبيت  مشكل (ٖ

ادل عشر احلمن نتائج ادلقابل  لدل التالميذ الصف 
من التالميذ ال يدعوف عيوهنم إىل األماـ, فيقرئوف  ٗٔيعٌت 

على جزء من السطر أك على كلم  دكف حاج  إىل ذلك 
 الثبوت.
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 مشكل  ضيق ادلدل البصري  (ٗ

ادل عشر احلائج ادلقابل  لدل التالميذ الصف من نت
من التالميذ ال يقرئوف كحدات كبَتة من ادلادة  ٕٔيعٌت 

 .ادلكتوب , بل تلتقط عينهم كلم ن كلم ن 
 نتقاءمشكل  اال (٘

ادل عشر احلمن نتائج ادلقابل  لدل التالميذ الصف 
من التالميذ ال يعرفوف أين أفكار الرئيسي  على ٚٔيعٌت 
 ة مث يشعركف ادللل أف يستمّركا قراءة ادلقرؤءة. ادلقركء

 مشكل  ادللل (ٙ
ادل عشر احلمن نتائج ادلقابل  لدل التالميذ الصف 

 قراءة الكتاب.لمن التالميذ يشعركف ادللل ٕٔيعٌت 
 مشكل  ادلالحظات ادلدكن  (ٚ

ادل عشر احلمن نتائج ادلقابل  لدل التالميذ الصف 
عوف ادلالحظات من ما من التالميذ ال يصن ٗٔيعٌت 

كعندما مراجع  ادلادة الةتعداد  يقرئوف يف دفًتىم اخلاص 
الختبار, ال جيد التالميذ الوقت لقراءة الكتاب كلو ألهنم 

 .ال يصنع ادلالخظات
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 مشكل  ادلراجع  (ٛ
ادل احلمن نتائج ادلقابل  لدل التالميذ الصف  
دة من من التالميذ ال يعملوف مراجع  ادلا ٙٔ عشر يعٌت 
 ٗ .ألهنم يصعبوف الةتعداد االختبار حُت آلخر

 التالميذ خلفي  من (ٜ
التالميذ الذل خيرجوف من ادلدرة  الثناكي  احلكومي  ك   

العربي  ك ىم ال يتعلموف  لديهم قدرة ناقص على التعليم اللغ 
اللغ  العربي  قبلها ك التالميذ الذل خيرجوف من مدرة  الثانوي  

لديهم قدرة متوةط  ىف تعليم اللغ  العربي  ك ىم اإلةالمي  
 تعملوف اللغ  العربي  قبلها.

 األةرة  (ٓٔ
د نقصاف كجو أكثر من كالدىم مشغوؿ على مهنتهم حىت 

 ٘.إىتمامهم على تعليم التالميذ
 خلفي  من تعليم هنائي  ادلعلم (ٔٔ

رأت ادلباحث  من البيانات ادلعلم دمدرة  العالي  اإلةالمي  
قدس أف تعليم هنائي  معلم  ٕهنض  العلماء ىاشم األشعرم 

ادل عشر ىي درج  اليسانس يف احلربي  ىف الفصل اللغ  الع
قسم دعوة األكصوؿ الدين ليس من قسم تعليم اللغ  العربي . 

  أف تأثر تعليم اللغ  العربي .كتلك يستطيع 
 

                                                 
4
 -11.ٓٔالساع   ٕٛٔٓينايَت  01, ادلقابل  مع التالميذ الصف احلادل عشر ىف الفصل, يـو األربعاء 

00.55. 
5
 .ٓٓ.ٕٔ – ٖٓ.ٔٔيف الساع   ٕٛٔٓ ينايَت 8ادلقابل  مع ادلعلم اللغ  العربي  يف غرف  ادلدرس, يـو السبت,  
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مشكالت مهارة القراءة لدل التالميذ تتكوف من علم اللغوي  ك غَت علم 
يصعبوف أف يقرئوا تقارب من التالميذ  ٕٔ. مشكالت خاص  من التالميذ يعٌت اللغوي 

ؽ( من -س( من الكلمات "مثال" ك )ؾ-ع( من الكلم  "شعائر" ك )ث-أصوات )ء
التالميذ ال يستطيعوف أداء ادلعٌت ك ال يعرفوف من أين تبدأ من  ٛٔ الكلمات )قب  كبَتة(.

نا أف ادلسجد مكاف العبادة....." التالميذ يقرئوف اجلمل  كأين تنتهى يعٍت من كلم  " عرف
بادللل مث يشعركف  ىكذا " عرفنا أف ادلسجد مكاف. العبادة..." ليس يناةب بأدء ادلعٌت.

حينما عملي  تعليم اللغ  العربي  يف الفصل, ك بعض من التالميذ ال حيبوف القراءة إذف 
مث مشكالت صوصا يف مهارة القراءة. قدرات التالميذ نقيص من تعليم اللغ  العربي  ك خ

تعليم من خلفي  التالميذ سلتلف  يعٌت تؤثر قدرات التالميذ يف تعليم اللغ  العربي  مث من 
    هناي  ادلعلم ىي ليس من قسم تعليم اللغ  العربي  كلكن من قسم اصوؿ الدين.
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 خامسالباب ال
 ختتاماال

 
 الخالصة .أ 

وصف العوامل الىت تسبب ضعف التالميذ  عنمهارة القراءة  تمشكال
هنض  العلماء  لي  اإلةالمي ااى  عشر دمررة  العاحلىف الفصل  قراءةال مهارة على

قرس. تتكون اجراءات مجع البيانات ىف هذا البحث من  2هاشم األشعري 
 طريق  التثليث. املشاهرة و املقابل  و التوثيقي  و اإلمتحان, و اةتخرم هذا البحث

نتائج من هذا البحث هي مشكالت مهارة القراءة لر  التالميذ يف 
 2اى  عشر دمررة  العالي  اإلةالمي  هنض  العلماء هاشم األشعري احلالفصل 
 . و أما مشكالت من وي  و من علم غًن اللغويمشكالت من علم اللغ : هيقرس 

 عجز قارب أصوات بعض احلروف وت صعوب  الكلمات اجلريرة و  يعىن ويعلم اللغ
يعين    ويو من علم غًن اللغ و تكرار الكلم  الواحرة كثًنا. التالميذ عن أىاء املعين

مشكل  القراءة اجلهري  و مشكل  الرتاجع و مشكالت التثبيت و مشكل  ضيق 
املر  البصري  و مشكل  اإلنتقاء و مشكل  امللل و مشكل  املراجع  و مشكل  

على تعليم   وجوى إهتمامنقصان و  خلفي  بيئ  التالميذ يعين املرون املالحظات 
 التالمي  و خلفي  من تعليم هنائي  املعلم.

    
 االقتراحات .ب 

وقبل أن خيتتم هذا البحث نفسه، قرم تعريرا من االقرتاحات منطلقا مما 
 رأهتا و وجرهتها يف مشكالت مهارة القراءة لر  التالميذ . وهي كمايلي:
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 االقرتاحات للتالميذ .1
 ينبغي التالميذ أن يتعلموا جبير. (أ 
 ينبغى التالميذ أن يزير لترريب ىف القراءة. (ب 
 قّرركتب امل ينبغي التالميذ أن يزير قراءة الكتب اآلخر إالّ  (ج 

 
 االقرتاحات ملعلم اللغ  العربي  .2

 .ينبغي املعلم أن يهتم بالتالميذ يف عملي  التعليم (أ 
ينبغي ملعلم أن يعرف نقصان التالميذ يف تعليم اللغ  العربي  كالقراءة  (ب 

 و الرتمج .
 ينبغي املعلم أن يأمر التالميذ لقراءة من كتب اآلخر إالّ كتب املقّرر  (ج 

 
 االختتام .ج 

احلمر هلل الذ  أعطى الباحث  نعما ال تصحى, و وفقه ىف إتام حبثها الذي 
نافعا الباحث  و األخر , و ناجيا يوم يسأل فيه  -إن شاء-علهوجفيه النقص يبقى, 

العبر عما العبر عما مضى. و الصالة و السالم على ةير الرةول حممر ابن عبر 
اهلل املصطفى, الذ  ينذر بالوعي  ملن عصى, و يبشر أمته املؤمنٌن بالبشر , و 

 على اله و صحبه املتمسكٌن بسن  الىت اهتر  هبا من ير .
"  ا بعر, قر مت بعون اهلل تعاىل كتاب  هذا البحث حتت املوضوعأم

بمدرسة العالية حادى عشر المشكالت مهارة القراءة لدى التالميذ في الصف 
   قدس". 2اإلسالمية نهضة العلماء هاشم األشعري 

قام هذا البحث العلمى على ثق  أنه ال خيلو من النقائص و األخطاء, و 
ال و التمام. يرجى هلذا البحث من ةاىت القراء تقرمي يصبح بعيرا عن الكم
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االقرتاحات و النقر و اإلصالحات حيث يعم النفع به لعام  املشتغلٌن بالرراةي , 
لطالع  الكرمي, و جيعله نافعا  وجهو اهلل  يسأل أن جيعل هذا البحث خالصا لو 

 أثناء تعليمه, كفى باهلل حسيبا نصًنا.
الكرمي, و أن ينفعنا به يوم  وجهلو  االبحث خالص ل اهلل أن جيعل هذاأةأ

 ى احلق و يهر  من يشاء إىل صراط مستقيم.ير القيام , وهو يوفق من 
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A. Hasil Instrumen Wawancara terhadap Kepala Sekolah 

mengenai sejarah MA NU Hasyim Asy’ari 2 Kudus. 

1. Kapan mulai berdirinya sekolah?  

“Sekolah ini berdiri sejak tahun 1981 tapi belum ada NU 

nya hanya MA Hasyim Asy’ari 2 kudus dan sejak ada 

anjuran dari BPMNU pusat nama NU baru ditambahkan 

sampai sekarang menjadi MA NU Hasyim Asy’ari 2 

Kudus.” 

2. Bagaimana latar belakang siswa yang belajar di sekolah? 

“Siswa yang belajar di sekolah ini mayoritas berasal dari 

desa sekitar sekolah saja, ada sebagian kecil saja yang 

berasal dariluar kota Kudus, dan sebagian besar lulusan 

dari MTS Hasyim Asy’ari 2 Kudus.” 

3. Berapa ruang kelas yang disediakan untuk proses 

pembelajaran? 

“Ruang kelas yang disediakan untuk proses pembelajaran 

ada 9 ruang kelas, yaitu kelas 10 ada 3 ruang kelas, kelas 

11 ada 3 ruang kelas dan kelas 12 juga ada 3 ruang 

kelas.”  

4. Apasaja fasilitas yang tersedia di sekolah untuk menunjang 

kegiatan pembelajaran dan kondisinya sekarang? 

“Ada banyak, diantaranya ada perpustakaan yang 

terdapat buku-buku untuk membantu dan menunjang para 

siswa belajar  ilmu agama maupun ilmu umum. 

Kemudian laboratorium IPA, laboratorium komputer, 



 

musholla, bengkel otomotif, dsb. Kondisinya masih dapat 

digunakan dengan baik dan juga sangat nyaman.”  

 

B. Hasil Instrumen wawancara terhadap Guru pengampu mata 

pelajaran bahasa Arab di MA NU Hasyim Asy’ari 2 Kudus. 

 

1. Berapa  jumlah siswa dikelas XI yang mengikuti 

pembelajaran bahasa Arab? 

“Siswa kelas XI yang mengikuti pembelajaran bahasa 

Arab ada 62 siswa, yaitu 22 siswa dari jurusan IPA dan 

40 siswa dari jurusan IPS” 

2. Bagaimana latar belakang siswa kelas XI yang mengikuti 

pembelajaran bahasa Arab khususnya dalam kerampilan 

membaca? 

“Latar belakang siswa kelas XI berbeda – beda, sebagian 

ada yang lulusan dari MTS yang sudah belajar bahasa 

Arab sebelumnya dan sebagian ada yang lulusan dari 

SMP yang memang sebelumnya belum pernah belajar 

bahasa Arab” 

3. Bagaimana kemampuan siswa kelas XI dalam 

keterampilan membaca di MA NU Hasyim Asy’ari 2 

Kudus? 

“Kemampuan siswa kelas XI dalam keterampilan 

membaca ada yang sudah cukup baik dan ada yang 

kurang baik” 



 

4. Bagaimana hasil belajar siswa kelas XI dalam 

ketrampilan membaca? Apa mengalami peningkatan?  

“Hasil belajar siswa kelas XI mengalami peningkatan 

seperti memahami dan mengenali kosakata yang baru” 

5. Apa saja problematika  yang terdapat dalam keterampilan 

membaca kelas XI dengan menggunakan aspek linguistik 

dan non linguistik?  

“Problematika secara linguistik yaitu siswa kurang bisa 

memahami makna bacaan akibatnya siswa tidak dapat 

membaca tulisan arab sesuai dengan intonasi makna 

indonesia. Problematika secara non linguistik dari latar 

belakang siswa dan kurangnya perhatian dari orang tua”  

6. Diantara macam – macam keterampilan membaca, 

Apasaja kesulitan yang dialami siswa kelas XI? 

“Sebagian besar siswa sulit dalam membaca nyaring, dan 

memahami makna yang terkandung dalam suatu bacaan.” 

7. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi 

problematika keterampilan membaca tulisan bahasa Arab 

siswa kelas XI dari aspek linguistik dan non linguistik? 

“kurangnya perhatian dari orang tua karena sebagian 

besar orang tua siswa sibuk bekerja, siswa yang dulunya 

berasal dari SMP belum pernah belajar bahasa Arab, 

Sebagian besar siswa masih sulit untuk memahami teks 

bacaan dalam bahasa arab”. 



 

8. Bagaimana solusi dalam menangani problematika 

keterampilan membaca tulisan bahasa Arab siswa kelas 

XI ? 

“ Solusinya seperti melakukan pendekatan kepada siswa 

yang kurang baik dalam pembelajaran bahasa Arab, 

kemudian memberikan motivasi agar siswa semangat 

dalam belajar” 

9. Apa saja tindakan yang telah dilakukan untuk 

meningkatkan keterampilan membaca bahasa Arab siswa 

kelas XI? 

“Membentuk kelompok diskusi ketika kegiatan belajar 

mengajar berlangsung” 

 

C. Hasil Instrumen wawancara untuk siswa kelas XI di MA 

Hasyim Asy’ari 2 Kudus tentang problematika maharah 

qira’ah secara linguistik dan non linguistik. 

1. Problematika secara linguistik (bahasa) 

No. Aspek Pelaksanaan Pelaksanaan 

Ya Tidak 

1 Kesulitan membaca dengan kosakata 

yang baru 

√  

2 Kesulitan membedakan huruf yang 

hampir sama bentuknya ketika berada 

di awal, tengah atau akhir kata, seperti 

 ع–ك 

 √ 

3 Kesulitan membedakan huruf yang 

hampir sama bentuknya خ( , )ب-ح-)ج-

ث(-ت  

 √ 

4 Kesulitan melafalkan huruf ع ( , )ث-)ء- √  



 

ط(-)تك( , -ش( , )ق-س  

5 Membaca dengan merubah posisi 

huruf seperti  يعفو dibaca يفعو 

 √ 

6 Kesulitan dalam memulai dan 

mengakhiri bacaan yang dibaca sesuai 

dengan makna indonesianya. 

√  

7 Sering Mengulang kata yang sama  √ 

  

 

Teks bacaan : 

 َدْوُر الَمْسِجد
ي ِفْيِو املْسِلُمْون َشَعائَِر  َعَرفْ َنا َأنَّ املْسِجد َمَكاُن الِعَباَدة الَِّذي يُ َؤدِّ
ْعِلْيم. َفَكاَن َجاِمُع  ْعَوة اِِلْسََلِميَِّة َو َخاصَّة الت َّ ِديِْنِهْم, َبْل َكاَن املْسِجد َمَقرِّا لِلدَّ

يِْنيَّة َو اْلُعُلْوُم الَعامَّة ِمْثُل الطِّبِّ تَُدرَّس ِفْيِو ا –َمَثَلا  –قُ ْرطَُبة بِاْْلَْنَدُلس  لُعُلْوُم الدِّ
 َو الرِّيَاِضيَّاِت َو الطَِّبيَعة َو الَفَلِك.

َراَسِة ِف َىَذا اجلَاِمع َو ِف َغْْيِِه ِمَن املَساِجِد ِف اْلَْنَدُلس ََمَّاناا, َأي َل  وََكاَنت الدِّ
ب َشْيئاا ِمَن ال رُُّسْوِم َبْل َكانُ ْوا ََيُْصُلْوَن َعَلى الُكُتِب َوَعَليَّ الطََّعام َو يَْدَفُع الطَُّلَّ

  املََلِبس.   
ْنَشاِء املَساِجد. َرة بِاِْلِ  َولِْلُمْسِلِمْْي ِعَنايَة َكِبي ْ

راا ِمَن املَساِجِد بُِنَيْت َعَلى َأْحَسِن النُّظُم,  ِلَذا , ُنَشاِىد ِف ِبََلِدنَا َكِثي ْ
 ُجْدَرانُ َها بِاآليَاِت الُقْرآنِيَِّة, َوزُي َِّنتْ 

َلة,  َوُأِضْيَئْت بِاْلَمَصابِْيَح اجَلِمي ْ
َرة َوَمآِذن ُمْرتَِفَعة,  َوأُْنِشَئْت ََلَا قُ بَّة َكِبي ْ

َرة ِف ِبََلِدنَا.  َكَما ُنَشاِىُدُه ِف َمْسِجِد اَِلْسِتْقََلل َو َغْْي َذِلك ِمَن املَساِجد الَكِبي ْ
 

 



 

2. Problematika Non Linguistik 

NO Aspek Pelaksanaan Pelaksanaan 

Ya Tidak 

1 Apa anda menghabiskan banyak waktu 

untuk membaca 

 √ 

2 Apa anda kesulitan dalam membaca diam 

(dalam hati) tanpa mengeluarkan suara 

karena anda lebih suka membaca dengan 

suara. 

√  

3 Apa anda sering kembali membaca baris 

yang sudah anda baca 

√  

4 Apa anda hanya membaca beberapa baris 

atau kata saja untuk mempersingkat waktu 

membaca 

√  

5 Apa anda membaca buku dengan cara 

memetik kata kata yang ada di buku bacaan    

√  

6 Apa anda menghabiskan waktu berjam – 

jam untuk membaca di halaman yang sama, 

karena anda keasyikan di halaman tersebut. 

 √ 

7 Tidak mengetahui ide pokok bacaan dan 

anda malas untuk melanjutkan membaca 

bacaan  

√  

8 Apa Anda membaca cepat hanya pada saat 

membaca cerita untuk hiburan. 

 √ 

9 Karena membaca satu buku yang terlalu 

lama apa anda merasa bosan untuk 

melanjutkan membaca   

√  

10 Setelah anda membaca, apa anda mengingat 

isi bacaan yang telah anda baca 

√  

11 ketika Anda membaca apa anda memberi 

garis bawah pada kata yang penting. 

√  

12 Apa Anda membuat ringkasan dari apa 

yang anda baca  

 √ 

13 Apa anda membaca kembali (review) 

materi yang tahun lalu  

 √ 

14 Apa tujuan anda membaca tulisan bahasa 

Arab? 

 

 

 

 



 

a. Untuk meningkatkan pengetahuan  

b. Untuk penelitian yaitu meneliti 

tentang suatu hal 

c. Untuk meringkas atau merangkum  

d. Untuk hiburan  seperti membaca 

cerpen, surat kabar, dan koran. 

e. Untuk mempersiapkan ujian / 

ulangan 

f. Hanya sekedar membaca teks dari 

kanan ke kiri 

g. Hanya Membaca teks dengan cara 

membaca nyaring / keras. 

h. Untuk Memahami ide pokok yang 

ada dibacaan arab 

i. Hanya membaca sebagian tema 

daei buku arab  

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

15 Bagaimana proses pembelajaran bahasa 

Arab khususnya dalam ketrampilan 

membaca di MA NU Hasyim Asy’ari 2 ?  

a. Guru memberi bacaan kemudian 

menyuruh anda untuk membaca 

didepan kelas  

b. Guru menyuruh siswa lain untuk 

menyimak ketika anda membaca 

didepan kelas. 

c. Guru memerintahkan anda untuk 

memahami makna dari bacaan arab. 

d. Anda membaca secara diam (dalam 

hati) 

e. Guru memberi waktu untuk anda 

menyelesaikan bacaan. 

f. Anda melakukan diskusi tentang 

makna yang terkandung dalam 

bacaan.  

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 



 

 

Kudus, 20 Januari 2018 

 

Mengetahui,   

Kepala Sekolah   Guru Pengampu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Daftar Nama Responden Penelitian  

 

No Nama Kode 

1 Ahmad Nurul Jamal R-1 

2 Allfiatur Rohmah R-2 

3 Amilatun Nafisah R-3 

4 Anita Fitriyani R-4 

5 AviatulAuliah R-5 

6 Candra Aldiansyah R-6 

7 Dimas Risky Saputra R-7 

8 Efayatul Hidayah R-8 

9 Ferra Norsilawati R-9 

10 Ghesa Theo Tantra R-10 

11 Impron Prastyo R-11 

12 Juniar Mur Pratiwi R-12 

13 Lina Rahmawati R-13 

14 Muh Torikul Muzaki R-14 

15 Muhammad Khafidin R-15 

16 Naila Hidayatun N I R-16 

17 Noor Faizin R-17 

18 Puspita Aprilliana R-18 

19 Vina Khoirunnisa’ R-19 

20 Tasya Nailil Muizzah R-20 

21 Tri Handayani R-21 

22 Umi Hanik M R-22 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 



 


