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 الـملخص
 

درس اللغة العربّية  تعليم القراءة باستخدام كتابتنفيذ  : موضوع البحث
كونتور   يف مدرسة الثّانويّة حبر العلوم اإلسالمّية دتوراصا

 دماك

 فة الزّكّيةير ع : الكاتبة

 221222321 : رقم قيد الطالبة

درس  تعليم القراءة باستخدام كتابتنفيذ حبث ىذا البحث عن 
. اللغة العربّية يف مدرسة الثّانويّة حبر العلوم اإلسالمّية دتوراصا كونتور دماك

والقراءة ىي من إحدى ادلهارات األساسية يف تعليم اللغة العربية و يف تنفيذ تعليم القراءة 
حيتاج إىل الطريقة، وادلادة، والوسيلة ادلناسبة لوصول إىل غاية ادلنشودة، و من الوسائل 
التعليمية ىي الكتاب ادلدرسي، وليس كل الطالب قادرين على قراءة النصوص باجليد. 

باستخدام   القراءةتعليم الدراسة إلجابة عدة أسئلة ادلبحوثة، ىي: كيف  تسعى ىذه
حبر العلوم" اإلسالمّية دتوراصا كونتور  " يف مدرسة " درس اللغة العربّية كتاب "

درس اللغة "  تعليم القراءة باستخدام كتابيف  والعائقة؟ وما ىي العوامل الدافعة  دماك
 .حبر العلوم" اإلسالمّية دتوراصا كونتور دماك " العربّية " يف مدرسة الثّانويّة

يهدف ىذا البحث دلعرفة كيف تنفيذ التعليم و مالعوامل الدافعة 
البيانات اليت مت احلصول  ألن الباحثة يف ىذا لبحث حبثا نوعيا والعائقة فيو. تستخدم

عليها تعتمد على اخللفية الطبيعية يف شكل البايانات الصفية يف شكل كلمات مكتوبة أو 
وأما الطريقة اليت قامت هبا الباحثة . منطوقة من الناس والسلوكيات اليت ميكن أن تالحظ

 جلمع البيانات فهي طريقة ادلقابلة وطريقة ادلشاىدة وطريقة التوثيق.  

 و



. 

درس  لنتائج يف ىذا البحث ىي تعليم القراءة باستخدام كتاب "وا
اللغة العربّية " لو ىدف عظيم وىو جعل الطالب قادرين على القراءة وفهم النصوص 
العربية باجليد. الطريقة التعليمية ادلستخدمة أهنا مناسبة  لنوعية ادلعلمة و نوعية الطالب و 

غري الكامل ىي الوسائل القدمية.  ليمية ادلستخدمةنوعية ادلراد حتقيقها. والوسائل التع
. والتقوًن الذي يقوم بو ادلعلم يناسب األمور اليت يتوفق عليها جناح ادلعلمة يف التعليم

والعوامل الدافعة يف تعليم فيما يلي: جيدة حالة الفصول الدراسي و توفر الوسائل 
قدرة ادلعلمة ليستخدم عرفة ادلفردات، يساعد الطالب لزيادة م اليتتوفر ادلعهد ، التعليمية

اللغة واضحة وسهلة الفهم، قدرة ادلعلمة تستويل على ادلادة التعليمية. أما العوامل العائقة 
ضعف دوافع الطالب يف تعليم، خوف الطالب من قلة حصة التعليم، فيما يلي: 

تفاعل مع مجيع اخلطاء، إختالف قدرة الطالب يف تعليم القراءة، ضعف دور ادلعلم يف ال
 الطالب.

 

 
  

 ز
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 الّشعار
 

 كن فى الحياة متفائال

  

 ح
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 اإلهداء

 

 هتدي الباحثة ىذا البحث إىل:

 و لولؤ إثناويت والدّي الكرميني وحمبوبني مظّفر .2

 ادلعلمني احملًتمني الذين يعلموين علوما كثرية بغري عدد .2

و 2322اللغة العربية  مجيع أصدقائى األحباء يف كلية الًتبية لقسم التعليم .1
 باخلصوص لصف أ الذين يساعدوىن لكل ادلشكالت.

 كّل من تساعدين بأي ادلساعدة يف إدتام ىذا البحث. .4

  

 ط
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 كلمة الشكر والتقدير

 

محدا وشكرا هلل الرمحن الرحيم على نعمو وفضلو العظيم والصالة والسالم على 
 حممد رسول اهلل وآلو وأصحابو أمجعني. 

انتهت الباحثة كتابة ىذا البحث بعون اهلل تعاىل لو احلمد. وىذا ىو لقد 
البحث الذى قدمتو الباحثة إىل كلية الًتبية والتدريس جبامعة واىل سوجنو اإلسالمية 
احلكومية مسارانج رجاء أن يكون من احملاوالت لنشر اللغة العربية والقرآن. فتصلح الباحثة 

 أن تشكر إىل :
الدكتور رىارجا ادلاجستري كعميد كلية علم الًتبية جبامعة وايل سوجنو فضيلة السيد  .2

 اإلسالمية احلكومية مسارنج

فضيلة السيد الدكتور أمحد إمساعيل ادلاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية  .2
 الًتبية والتعليم جبامعة واىل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج.

لعني ادلاجستري كسكرترية قسم تعليم اللغة العربية بكلية تؤيت قرة ا فضيلة السيدة .1
 علوم الًتبية والتدريس جبامعة واىل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج.

ادلاجستري اللذان  ادلاجستري والسيدأمحد إمساعيل ألليث عاشقني فضيلة السيد .0
هات. شرفاين يف كتابة ىذا البحث، ودلا قدمهما يل من أوقات ونصائح وتوجي

وذلما األثر الكبري يف إجناز ىذا البحث. وجزامها اهلل خري اجلزاء وجعل ذلك يف 
 ميزان حسنة يوم القيامة.

مجيع ادلعلمني وادلعلمات يف كلية الًتبية والتعليم جبامعة وايل سنجو اإلسالمية  .0
 .احلكومية مسارانج

ذان يربياين ويشجعاين ليت اليزين أيب مظّفر وأمي لولؤ إثناو فضيلة والدي العز  .2
. شكرا على الدعاء والدوافع والذبيحة إما آدبيا أم ماديا.   ويرمحاين طول حياهتما

 ي



. 

عسى اهلل أن يعطيهما الصحة والعافية وأن يسّهل أمورمها و يدخلهما جنتو يف 
 األخرة. 

السلفي " ادلعروفية "فضيلة الشيخ عباس مسروحني احلاج وأسرتو كمريب معهد  .2
 مسارانج الذي قد أعطى الباحثة الدعاء والتشجيع والتعليمبرينجني 

اإلسالمية على  فضيلة السيد خملصني ادلاجستري كرئيس ادلدرسة الثّانويّة حبر العلوم .2
 كل مساعدتو ورعايتو والذي قد إستأذنت الباحثة لعمل البحث 

ة، فائزة، زمالئي األحباء يف قسم تعليم اللغة العربية إيفي لطفيانا، مفتاح احلسن .0
بدريّة، عزيزة الّتحّية، أيك ىستويت، ديٌت صفاإستفادا و غري ذلك وأصدقائي مبعهد 
ادلعروفية عفيفة ادلخافيفة، حسن اذلداية، نور عفيفة، رمحى، كرتيكا وأصدقائي اليت 

عارفة الفطريّة،  مفتاح الّرمحة، ديٌت قسمّية الفىت،" ادلبارك"متخرجات من معهد 
 ذلم اسهام ىام يف حماولة الباحثة إدتام ىذا البحث العلمي.و غري ذلك  بركة

 

فمن الباحثة ذلم جزيل الشكر عسى اهلل أن جيزيهم جزاء حسنا ويسهل ذلم 
تسأل اهلل أن يكون ىذا  أمورىم مجيعا وجيعل ذلم األجر أضعاف ما قاموا بو.

 رب العادلني. البحث نافعا لنا ىف الّدين والّدنيا. ختتم الباحثة بقول احلمد هلل
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 محتويات البحث
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 ب ................................................... موافق ادلشرف

 و ........................................................... ملخص
 ح ........................................................... الشعار
 ط .......................................................... اإلىداء

 ي ............................................. كلمة الشكر والتقدير
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 2 ...................................... خلفية البحث . أ
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 الباب الثاني : الهيكل النظري 

 0 .................................. توصيف النظريات . أ
 0 ...................................... التعليم .2
 22 ................................ تعليم القراءة .2

 22 ...................... مفهوم مهارة القراءة ( أ
 21 ............................. أمهية القراءة ( ب

 ل
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 20 ............................. أنواع القراءة ( ت
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 96 ....................................... االختتام . ت
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 الباب األّول
   خلفية المسألة . أ

اللغة ىي وسيلة لالتصال والدعم يف العالقات اإلنسانية، و اإلنسان يستطيع أن يتفاعل 
هبا يف البيئة اليت يعيش فيها. وىناك كثَت من اللغات يف العامل و منها اللغة العربية، و ىي 

شخص التواصل مع اللغة ىي أداة نظام الصويت الذي اتفق عليو العرب منذ القدم. 
يف ىذه  .1شخص آخر، واالتصال اإلعالمي بُت اجملتمع والدولة مع الدول األخرى

احلالة، واللغة ىي واحدة من أىم العوامل اليت تساعد على تقوية العالقات وخلق التفاىم 
 ادلتبادل بُت الدول. 

كل لغة ىي التواصل من مكربات الصوت. من ىذا ادلنظور، ال يوجد أي  
متفوقة إىل لغة أخرى. وىذا يعٍت، أن لغة ذلا ادلساواة يف الوضع، وىي مبثابة أداة  لغة

اتصال. ومع ذلك، يف مرحلة أخرى، كل لغة ذلا خصائصها اليت متيزىا عن غَتىا من 
اللغات. ىذه اخلصائص وكذلك قوة حىت يف بعض النواحي ال مثيل ذلا. وبادلثل اللغة 

 لديها عدد من اخلصائص اليت متيزىا من لغات أخرى.  العربية. فإن  اللغة العربية
اللغة العربية اليت اللغة خاصة يف العامل. عرفنا أن اللغة العربية ليست لغة  

الًتاث احلضاري القدمي للعرب. اللغة العربية ىي لغة القرآن، وذلا خطاب لطيفا. اللغة 
القرآن الكرمي  نزل2 اإلسالم. العربية سهلة من اللغات األخرى و اللغة العربية  اللغة

باستخدام اللغة العربية ، وجب على كّل مسلم ومسلمة لقراءة وفهم القرآن و جعلها  
  3 والنهي وتطبيق الشريعة.كأساس لتفعيل أمر اهلل 

                                                             
1 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm 23 

2
  Azhar Arsad, Bahasa  Arab Dan Beberapa Metode Pengajarannya, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 7-8. 

3
 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif (Depok: 

PT Raja Grafindo Persada), hlm 3 



2 

ألن  ادلهارات اللغة العربية ىي واحدة من ادلهرة يف إصلاز تعليم اللغة العربية، 
فهم الكتاب اليت تستخدم اللغة اللغة العربية ىي الوسيلة األساسية للتواصل مع العرب و 

مث تعلم التحسُت ادلطلوبة وتدريس اللغة العربية يف ادلؤسسات التعليمية الرمسية العربية. 
بالنسبة لو، واجلهود ادلبذولة لتحسُت أنشطة التعليم والتعلم ىو مناسب من  .وغَت الرمسية

واحد من عملية التعلم لتحسُت نوعية ادلوارد البشرية  .جل حتسُت نوعية التعليم العربيةأ
ولذلك، ينبغي أن تكون ادلبادئ األساسية للتدريس سلتلفة، سواء  .ىو تعلم اللغة العربية

رلال  .، ادلواد، فضال عن عملية تنفيذ التدريس(منوذج التدريس)ذات الصلة إىل أسلوب 
 ان العربية تغطي ادلهرة إستماع، ادلهرة الكالم، ادلهرة القرأة، وادلهرة الكتابة. مهارات يف إتق
إن القراءة من إحدى ادلهارات األساسية يف تعليم اللغة العربية. فهي األساس  

ىي  الذي تبٌت عليو فروع النشاط اللغوي من حديث، واستماع، وكتابة. ادلهرة القرأة
مادة  ,للغة العربية، و يف تعلم اللغة العربية حيتاج طريقةالكفاءات األساسية يف تعلم ا

واحدة من تعلم  .مناسبا من أجل حتقيق األىداف التعليمية ادلتوقعةووسائل التعليم 
، وليس كل من الطالب يف ىذه ادلدارسة قادرا على  الكتاب التعليميوسائل اإلعالم أن 

  .قراءة النص العريب بشكل صحيح
العلوم" ىو اذلدف من الباحثُت يف تطوير استخدام التدريس  يف مدرسة "حبر 
كما يتضح من حالة ادلؤسسات التعليمية مل تستخدم الوسائل التعليمية   .ونظم التعلم

على النحو األمثل، واستخدام وسائل اإلعالم ما زالت هتيمن عليو وسائل اإلعالم بسيطة 
ادلواد التعليمية إال من خالل الطالب مثل السبورات وسائل االعالم وديكن احلصول على 

وىذا يؤدي إىل عدم وجود مصلحة يف التعلم للطالب وسوف تؤثر على نتائج  .ادلعلمُت
 .الدراسة، وذلك بسبب عملية التعلم من مصادر التعلم ادلعلم الوحيد

وبناء على ىذه النتائج الباحثُت يستخدمون وسائل اإلعالم أنو من ادلتوقع   
 .دافع من الطالب يف التغلب على ادلشاكالت اليت تنشأ يف تعلم اللغة العربيةأن يكون ال

واحد من وسائل اإلعالم التعلم واستخدام الكتب ويسهل للمعلمُت لتوفَت ادلواد. 
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ألن ليس الطالب يف ىذه ادلدارس كان قادرا على قراءة النص العريب بشكل  .ادلدرسية
 صحيح.

 الصحيح الكتاب التعليميدرس أن خيتار للم ا سبق، ينبغيشلانطالقا  
ادلناسب للمواد التعليمية ألن لو تأثَتا كبَتا يف عملية التعليم، و من إحدى الكتب و 

ال قليل من إاللغة العربية" وال يستخدمو درس "ادلستخدمة يف تعليم القراءة ىي كتاب 
تعليم تنفيذ  "حتت ادلوضوع  ادلدارس يف إندونسيا، لذا تريد الباحثة أن تبحث حبثا علميا

اللغة العربّية" في مدرسة "بحر العلوم" تموراصا كونتور درس القراءة باستخدام كتاب"
 ." دماك

 
 المسألة تحديد . ب

 بناء على خلفية ادلسألة السابقة ديكن الباحثة أن تركز على ادلسألة االتية وىي :
العربّية" يف مدرسة "حبر اللغة درس  باستخدام كتاب " القراءةتعليم كيف  .1

 ؟ العلوم" متوراصا كونتور دماك
اللغة  تعليم القراءة باستخدام كتاب "يف  والعائقةما ىي العوامل الدافعة  .2

 ؟ متوراصا كونتور دماك  العربّية" يف مدرسة "حبر العلوم"
 

 أهداف البحث وفوائده . ت
 أهداف البحث .1

اللغة العربّية" يف مدرسة درس  "تعليم القراءة باستخدام كتاب دلعرفة كيف أ(.  
 متوراصا كونتور دماك  "حبر العلوم"

اللغة  تعليم القراءة باستخدام كتاب "يف  والعائقةدلعرفة العوامل الدافعة   ب(.
 العربّية" يف مدرسة "حبر العلوم" متوراصا كونتور دماك
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 منافع البحث .2
  الفائدة النظريةأ(.   

فإن ىذا البحث يقدم معلومات حول تعليم القراءة وما يتعلق بو، 
وغَتمها اليت يتوسل هبا  أىداف تعليم  القراءة وطرق تعليم القراءةمثل 

ادلعلم للوصول إىل الغاية ادلنشودة. وىذا البحث نافع لزيادة ادلعرفة عن 
 ية رمسية.تنفيذ تعليم القراءة من ناحية الطريقة و ادلادة  يف مؤسسة تعليم

 التطبقية ب(. الفائدة
 للباحثة  (1

يكون ىذا البحث مفتاحا ذلا يف كشف العلوم اجلديدة 
وتعميقها وليكون زيادة وخربة ذلا ىف تعليم اللغة العربية ىف ادلستقبل 
ولزيادة زلّبتها ورغبتها ىف ىذه اللغة كلغة اإلسالم ولغة القرآن 

 الكرمي.
 للتالميذ (2

 اءة التالميذ يف تعلم اللغة العربية )أ(. لتطوير مهارة القر 
 "يف تعليم القراءة باستخدام الكتاب  الطالبمقادير فهم )ب(. 
 " اللغة العربّيةدرس 

 للمدرس (3
 )أ(. إعطاء التعليقات واإلقًتاحات يف عملية تعليم القراءة

)ب(. كون خربة دلدرس يف إختيار كتب الدراسي وطريقة تعليم 
 القراءة

 للمدرسة (4
البحث أن يعطى االقًتاحات الرتفاع تعليم وتعلم القراءة كى ىذا 

 ينجح التعليم و التعلم يف ادلستقبل.
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 الباب الثاني  
 الهيكل النظري

 اتالنظري توصيف . أ

 التعليم   .1

التعليم عند الدكتور علي السمان ىو إيصال ادلعلم العلم وادلعرفة 
اليت توفر إىل أذىان األطفال بطريقة قودية وىي طريقة اإلقتصادية 

لكل من ادلعلم وادلتعلم الوقت واجلهد يف سبيل احلصول على العلم 
معلومات شحاتة إن التعليم ىو عملية نقل للوعند حسن  1وادلعرفة.

التعليم ىو عملية  2من الكتب أو من عقل ادلعلم إىل عقل ادلتعلم.
تعريف التعليم أما و وليس عملية عشوائية أو إرجتالية.  مهمة ومنظمة

ىو عملية مساعدة ادلتعلمُت على اكتساب  عند قول اجلديد
ادلعلومات واألفكار وادلهارات والقيم و طريقة التفكَت،و وسيلة للتعبَت 

.عن أنفسهم وطرق تعلم كيفية التعلم
3

و  ((gegneعند كيك  
 النظام يهدف إىل مساعدة عملية تعلمالتعليم ىو ( briggs)بريكس 

                                                             
1
 31(، ص. 3981: دار ادلعارف القاىرة، )التوجيةيف تدريس اللغة العربيةزلمد على السمان،  

 .39(، ص. ۲٠٠۲، )قاىرة: دار ادلصرية البنانية، والتطبيق النظريةتعليم اللغة العربية بُت ، حسن شحاتة 1

3
 Suyono dan Hariyanto, Belajar dan pembelajaran, (Bandung: PT. 

Remaja Rosda Karya, 2012),hlm.17-18.  
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الطالب الذي حيتوي على عملية منظمة للتأثَت ودعم عملية تعلم 
.الطالب

4
  

 هي كما يلي:ف التعليمأما عناصر و 

 التعليميةاألىداف  ( أ

األىداف مجع من اذلدف وىو رمز السلوك والقدرة اليت 
ينبغي التالميذ أن ديلكوىا بعد انتهاء اخلربات وعملية 

واألىداف التعليمية ىي العامل األساسي من عوامل  5تعليمية.
التعليم ألن مجيع العوامل األخرى ترتبط هبا ارتباطا وثيقا. 
ويقصد باألىداف ىنا النتاجات التعليمية ادلخططة اليت يسعى 

لنظام التعليمي وادلدرسة إىل مساعدة التلميذ على اجملتمع وا
بلوغها بالقدر الذي تسمح بو إمكاناتو وقدراتو ومبا تسمح هبا 

 قدرات وإمكانات ادلؤسسة التعليمية. 

 ادلعلم  ( ب

ادلعلم ىو القائم بدور الًتبية ف ،قال زلمود علي السمان
تشًتطو  لتلميذ إىل التعليم الذايت الذياوالتعليم. أو ادلرشد 

الًتبية احلديثة يف العملية التعليمية. ووظيفة ادلعلم يف نظر 
الًتبية احلديثة ليست يف أن يلقى ادلتعلم العلم وزلشو ذىنو 

                                                             
4
 Syaiful Bahri Djamaman, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi 

Edukatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.325.  

5
 Harjanto, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 

2
nd

 Ed, hlm.. 34-35 
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بادلعرفة، بل يهيء لو الظروف ادلناسبة اليت تدفعو إىل ادلتعلم، 
وحتمل أعبائو بنفسو، وأن يكون موقفو من تلميذه ىو موقف 

 ل إن التعليم ال ينجح إال إذا قيادلرشد فحسب، ومن مث
 التعلم.

كفاءة وىي فهم ادلادة، والقيام الوجيب على ادلعلم 
بالعملية التعليمية، والقيام بعملية الفصل، واستعمال الوسائل، 
وفهم أساس الًتبية، والعمل بتبادل التعليم والتعلم، تقديرا 

امج إصلازات التالميذ ألمهية التعليم، وعرف الوظيفة وبرن
اخلدمة لإلرشاد والتوجيو، والقيام باإلدارة للمدرسة وفهم 

6ادلبادئ والنتائج وحبث الًتبية للحاجات التعليمية.
  

 ادلتعلم  ( ت

عليم والتعلم. وىو ادلتعلم من إحدى العوامل ىف عملية الت
من يقبل ادلعلومات وادلعارف اليت يلقيها ادلعلم، وادلعلومات 

 ىي ادلادة الدراسية اليت يقصد ادلعلم أن يوصلها إىل التالميذ.
 أمور : ستة وجيب على ادلتعلم ىف التعلم

 نتاج  لو قوة التفكَت وكثَت اال (3

 الطمع ىف طلب العلم والرغبة الكبَتة واإلرادة  (1

 الجتهاد ويدخل فيو االستعداد للحفظ (1

                                                             
6
 Sardiman AM, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 1992), hlm. 162 
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 العالقة اجليدة والوثيقة بُت ادلعلم وادلتعلم  (4

 استعداد الوقت. (5

7الزاد الكايف. (6
 

ن يكون ذلم األمور ومن البيان السابق، ينبغي للتالميذ أ
 السابقة، الكتساب العلوم وادلعارف وما قصد منهم. الستة

 ادلادة ( ث

علومات اليت يقصد ادلعلم أن ادلمادة الدروس ىي و 
يوصلها إىل التالميذ. وقال زلمد عبد القادر أمحد أن مادة 

 الدروس ال بد لو الشروط وىي ما يلي:

 صحة ادلادة (3

 .مناسبتها لعقول الطالب (1

أن تقسم مادة ادلقرر إىل وحدات توزع على أشهر  (1
 السنة.

8أن تكون ادلادة مناسبة لوقت احلصة. (4
 

 

 

 

                                                             
8 
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), p. 34-35 

، )القاىرة: مكتبة النهضة ادلصرية، ، طرق تعليم اللغة العربيةزلمد عبد القادر أمحد  8
 .11-13(، ص. 397٠



9 

 الطريقة التعليمية ( ج

رلموعة  مبفهومها الواسع تعٍت الطريقة التعليمية
األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم اجملال اخلارجي للمتعلم من 
أجل حتقيق أىداف تربوية معينة. إهنا وفق ىذا التعريف أكثر 
من رلرد وسيلة لتوصيل ادلعرفة. ذلك أن كلمة توصيل تعٍت 
نشاطا من طرف واحد وىو غالبا ادلعلم شلا يفرض يف معظم 

عن قصر أىداف الًتبية يف تلقُت األحيان سلبية ادلتعلم، فضال 
9معلومات ومعارف شلا خيالف ادلفهوم الواسع والشامل للًتبية.

 

 الوسائل التعليمية ( ح

ن وىي الوسائل تعليم اللغة العربية نوعا الوسائلإن 
 اللغوية والوسائل احلسية كما اراه الدكتور علي السمان:

 الوسائل اللغوية (3
اللغة من أىم الوسيلة ال يضاح الغامض من ادلعاين 
واألفكار، وتظهر احلاجة إليها يف اإليضاح عند التمثيل 
والتشبيو وادلوازنة والوصف والشرح والقصص إذا جيد 

 وديثلها وجيسمها. ذلك كلو ما يوضح ادلعاين
 

                                                             
9
، )مكة: جامعة أم ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة،  

 .۲۲4القرى، بدون سنة(، ص. 
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 الوسائل احلسية (1
أوضح وأقوى وأبقى  من الوسائل احلسية ال شك

أثرا من الوسائل اللغوية، ال سيما مع الناشئُت. وأما أنواع 
دروسها  ةهي: ذوات األشياء ادلرادفالوسائل احلسية 

والنماذج احلسية ذلا والصور الشمسية، ومنها: ادلصورات 
سحري، والرسوم، والسينما، وغَت اجلغرفية، والفانوس ال

10ذلك.
 

  التقييم  ( خ

التقييم ىو اختبارات دلعرفة منو التالميذ يف وصوذلم إىل 
والتقييم ىو الوسيلة اليت صلمع هبا األدلة عن  أىداف التعليم.

ا الًتبوية، كما مدى صحة الفروض اليت تستند عليها وتطبيقاهت
أنو وسيلة للحكم على كفاءة ادلعلم ومدى تعلم التالميذ 

 وتفاعلهم مع اخلربات اليت حتتويها ادلنهج الدراسي.
 
 
 
 
 

                                                             
 ۲۲۲-۲۲8، ص. تدريس...  التوجيو يفزلمد علي السمان،  3٠
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 تعليم القراءة .2

 القراءة مهارة   مفهوم ( أ

هي القدرة ما دتكن أن يفعلو فأما ادلقصود من ادلهارة 
ارات ادلهمة اليت ذا نال، ألن القراءة وحدىا من ادلهالفرد إ

11جيب على مدرسة اللغة.
 

، وىي ترمجة احلروف ةً اء  وقر   -أ  ر  ق  ي    -أ  ر  والقراءة من ق   
وىي عملية أو إعطاء معٌت للكلمة ادلطبوعة ادلكتوبة إىل معٌت 

ذات شقُت. فالكاتب يثَت األفكار يف ذىن القارئ و يًتجم 
تلك األفكار يف ضوء جتربتة وخلفيتو الثقافية  القارئ 
12واللغوية.

 

عرفنا أن القراءة من إحدى ادلهارات األساسية يف 
تعليم اللغة العربية. فهي األساس الذي تبٌت عليو فروع 
النشاط اللغوي من حديث، واستماع، وكتابة. القراءة ىي 
عملية عقلية انفعالية دافيعية تشمل تفسَت الرموز والرسوم اليت 

ية، و فهم ادلعٌت و الربط اخلربة يتلقاىا القارئ عن طريقة عين
السابقة، واالستننتاج والنقد واحلكم والتذوق وحّل 

                                                             
) ادلملكة العربية السعودية: معهد الطريقة العامة على مدرسة اللغة العربية،زلمد بنا سعود، 33

 46ادلعلوم اإلسالمية العربية يف إندونيسيا، دون سنة(، 

) الرياض:  العبنات البصرية يف تعليم اللغة،زلمود امساعيل صيٌت و عمر الصدق عبد اهلل،  31
 . 3٠5لسعودية(، ص. اادلملكة العربية 
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ن عمليات وىو عملية مركبة تتألف م 13ادلشكالت.
متشابكة يقوم هبا القارئ وصوال إىل ادلعٌت الذي قصده 
الكاتب وستخالصو وإعادة تنظمة واإلفادة منو. وهبذ ادلفهوم 
وسيلة الكساب خربات جديدة تتناغم مع طبيعة العصر اليت 
تتطلب مع اإلنسان ادلزيد من ادلعرفة احلديثة وتنمية رصيد 

14اخلربات لدى الفرد.
وقدرة الطالب على قراءة النصوص  

. ندونسياالعربية ىي الغرض األول من تعليم اللغة العربية يف إ
دلكانة ىذه اللغة كلغة الدين، فالقرآن الكرمي واحلديث 

 الشريف والكتب الدينية مكتوبة باللغة العربية.
ى انتقال الذىن من يقوم عل والقراءة ىي نشاط فكري

ر إىل األصوات ااحلروف واالشكال اليت تقع حتت األنظ
واأللفاظ اليت تدل عليها وترمز إليها، وعندما يتقدم التلميذ 
يف القراءة ديكتو أن يدرك مدلوالت األلفاظ ومعانيها يف ذىنو 

فالقراءة إذن عملية يراد هبا  15دون صوت أو حتريك شفة.
إجياد الصلة بُت لغة الكالم والرموز ادلكتوبة وىذا يدل على 

                                                             
اللغة العربية مناىجها وطرائق طو علي حسُت الدليمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي،   31

 . 369(، ص. 1٠٠5، )عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع، تدريسها

 .3٠5ص.تعليم اللغة العربية بُت النظري...  ،حسن شحاتة 34

 .3٠۸ص. ...اللغة العربية التعليمطرق ، امحدزلمد عبدالقادر   35
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أن القراءة عناصر ثالثة ىي: ادلعٌت الذىٍت، واللفظ الذي 
16يؤديو، والرموز ادلكتوب. 

 

وادلفهوم الذي نتبناه ىنا أن القراءة ليست مهارة آلية 
بسيطة، إهنا عملية ذىنية تأملية تستند إىل عماليات عقلية 
عليا. إهنا نشاط ينبغي أن حيتوي كل أمناط التفكَت والتقومي 
واحلكم والتحليل والتعليل وحل ادلشكالت، وليست رلرد 

ينتهي بتعرف الرموز ادلطبوعة أو دالالهتا  نشاط بصرى
   17فقط.

 أهمية القراءة ( ب

 أمهية للفرد (3

 -من غَت شك-القراءة عملية فردية يف أداءىا، 
نية، وىي للفرد مشبعة لكثَت أىم نوافذ العمرفة اإلنسا

18من حجاتو، وذالك لالعتبارة األتية:
  

                                                             
، )بيشة: من منظور تربوي حديث العربية اللغةطرق تدريس راضي عبد الرمحن،  حسُت  36

 .55( ص. ۲٠٠٠بة اخلبيت الثقافة، مكت

، ) القاىرة: دار الفكر اللغة العربية بالتعليم األسسي تدريسمناىج رشدي امحد طعيمة،  37
 . 311(، ص. 399۸العريب، 

، )دون مكان: دار اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسها أمحد فؤاد زلمود علمان، ادلهارات 38 
 3۲۲-3۲6ه،(، ص. 343۲ادلسلمة، 
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هنا وسيلة ترتبط فكر اإلنسان، فيمكن أن يطلع إ (أ)
افات على أفكار اآلخرين ويتعرف على الثق

القددية  واحلديثة، البعيدة والقريبة، فالقراءة تصل 
اإلنسان بًتاث أمتو من علم وفن ومعتقدات 
ومقدسات، وهبا يقراء للفنانُت واألدباء، 

 والشعراء، والعلماء، وادلفكرين.

 أهنا أساس لبناء شخصية اإلنسان. (ب)

والقراءة أداة رئسية لتعليم الفرد، فال صلاح ادلدرس  (ت)
 و التلميذ إال بالقراءة.أ

القراءة تشعر افنسان بالثقافة، ودتكنو من معرفة  (ث)
 نفسو، ومعرفة اآلخؤبن.

 أمهية للمجتمع (1

القراءة عملية اجتماعية يف حد ذاهتا، وإن كانت 
فردية يف أدائها، يؤديها الفرد منها اجملتمع، ويف العصر 

هنا عصر احلديث زاد من األمهية االجتماعية للقراءة أل
 التقدم واحلضارة والتوسع الفكري. 

 أنواع القراءة ( ت

تلقيها  تنقسم القراءة من ناحية الشكل والوسيلة يف
 هرية واالستماعية.الصامتة واجل ومزالتها إىل ثالثة أقسام ىي

 القراءة الصامتة  (3
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ىي استقبال الرموز ادلطبوعة وإعطاؤىا ادلعٌت   
ربات القارئ السابقة مع ادلناسب ادلتكامل يف حدود خ

ادلقروءة، وتكوين خربات جديدة  ةتفاعلها بادلعاين اجلديد
فالقراءة  19وفهمها دون استخدام أعضاء النطق.

، أو حتريك الشفةن وىي الصامتة ىي القراءة دون مهس
القراءة الطبيعية اليت منارسها يف حياتنا اليومية، ونعتمد 
عليها يف كسب ادلعلومات واخلربرات ادلتنوعة، وىي أسرع 
من القراءة اجلهرية، وتسبقها يف كسب ادلعلومات، 

20وتسبقها عادة يف حصة ادلطالعة اجلهرية.
  

ومن اجلدير بالذكر أن القراءة الصامتة تستند إىل 
أساس نفسية غذ جتتنب من لديهم عيوب نطقية 
اإلحراج، وأساس اجتماعية إذ يستوجيب الذوق السليم 

اجهم، مث أساس احًتام شعور اآلخرين وعدم إزع
فزيولوجيةدلا فيها من إراحة ألعضاء النطق. أما مزايا ىذا 

21النوع ىي:
 

                                                             
، )دون مكان: مكتبة النهضة والًتبية الدينية العربيةطرق تدريس اللغة إبراىيم زلمد عطاء،  39

 . 3۲۲(، ص.3996ادلصرية، 

، ) رياض: دار عامل العالية والعالية ادلدارسيف  اللغة العربية تدريسطرق حسن ماّل عثمان،   1٠
 .364( ص.399۲الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، 

  .5۸ص. طرق التدريس اللغة العربية...، عبدالرمحن,  راضيحسُت   13
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تعترب من ناحية االجتماعية أعظم وأكثر انتشارا من  ( أ)
 اجلهرية.

توفَت الوقت لكوهنا أسرع من اجلهرية لتحريرىا من  ( ب)
 أعباء النطق. 

تعُت على الفهم وزيادة التخصيل أكثر من اجلهرية  ( ت)
لألن الذىن يكون متفرغا من األعمال العقلية 

 األخرى اليت يف اجلهرية. 

 تعترب أدعى إىل سرعة التفكَت. ( ث)

تعترب أجلب للسرور واالستمتاع ألن فيها انطالقا  ( ج)
 وحرية.

ع واالعتماد على فيها تعويد للقارئ على االطال ( ح)
22النفس.

 

 القراءة اجلهرية  (1
القراءة اجلهرية ىي العملّية يتزامن فيها عمل كل من   

حيث خترج األصوات ،عضلة اللسان واحلنجرة والّشفاه
  اليت تدّل على الكلمات وادلعاين من خالذلا.

ة اجلهرية أصعب من القراءة الصامتة، وتعد القراء  
ألهنا تتضمن مهارات عدة وتستخدم أجهزة متعددة. 

                                                             
 .5۸ص. العربية،  اللغةطرق التدريس , عبدالرمحنحسُت راضي 11
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ودلت التجارب على أن القراءة اجلهرية تتساوي مع 
القراءة الصامتة يف مهاراهتا وتزيد عنها يف مهارات أساسية 
دتثل تفسَت زلتويات ادلادة ادلقروءة للسامعُت وإن كانت 

 على فهم كما توفر الوقت واجلهد. القراءة الصامتة أعون 
 ىي:خصائص ومزايا، للقراءة اجلهرية 
تعترب أحسن وسيلة إلتقان النطق واإللقاء ادلعرب ودتثيل  ( أ)

 ادلعٌت.

تعترب وسيلة للكشف عن أخطاء النطق من أجل  ( ب)
 عالجها.

لشجاعة وتبعده عن اخلجل وتبعث فيو تعود القارئ ل ( ت)
 الثقة بالنفس.

تبعث بالنفوس حب القراءة ألهنا تسر القاؤئ  ( ث)
 والسامع فيشعر كل منها باللذة واإلستمتاع بادلقروء. 

تساعد على تذوق األدب وحتسس ادلواقف اجلمالية  ( ج)
فيو وذلك إذا اختَتت النصوص باىتمام ودرب عليها 

23القارئ حبيث يقرؤىا معربة ويتمثل معناىا.
 

 القراءة االستماعية (1

                                                             
 6٠ص.تدريس اللغة العربية...، ال حسُت راضي عبدالرمحن, طرق 11
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ىي قراءة تصبحها العمليات العقلية اليت تتم يف  و 
حيث يرى بعض كلتا القراءتُت: الصامتة، واجلهرية. 

ادلربُت أن االستماع نوع من القراءة لكونو وصيلة للفهم 
واالتصال اللغوي بُت ادلتكلم والسامع. باالستماع يتلقى 

يف القراءة و ب ادلقروء أو ادلقول عن طريق األذن. الطال
االستماعية يدرب ادلدرس طالبو على اإلصغاء الواعي 
إىل موضوع يقرأ ذلم، أو قصة تلقي عليهم، فيعتمدون 
على آذناهنم وأذىاهنم يف إدراكهم مضمون ادلوضوع أو 
أحدث القصة، من غَت أن ينظروا يف كتاب، مث يناقشهم 

و من خصائص ومزايا ىذه القراءة  24عوا.ادلدرس فيما مس
 ىي:

 تدريب الطالب على االنتباه ( أ)

يعترب الطريق الطبيعي لالستقبال اخلارجي ألن  ( ب)
 القراءة باألذن أسبق من القراءة بالعُت. 

الذىن،  فيو تدريب على حسن اإلصغاء وحصر ( ت)
ومتابعة ادلتكلم وسرعة الفهم إضافة إىل الكشف 

25عن ادلواىب ومواطن الضعف.
 

                                                             
 .81ص. ...،العربيةالتدؤيس اخلاصة باللغة  طرقفخر الدين عامر،  14

 .61ص.العربية من منظور تربوي حديث،  اللغةالتدريس  حسُت راضي عبدالرمحن, طرق 15
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 ف تعليم القراءةاأهد ( ث

لشرح الرموز اللفظية ادلكتوبة  تعترب القراءة عملية
للغة األخرى من أىداف تفسَتىا، وتشارك ما يف فنون او 

عامة، ولكنها يف وقت نفسو تعترب الفن اللغوي الذي ينشر 
عبَته ذات اليمُت وذات الشمال برائحتو الفنون األخرى بل 
إن القراءة دتثل ادلنبع العذب الذي ديد روافده إىل روافد اللغة 
ليزيد عطاءىا باأللفاظ وادلعاين، ولذا هتدف مادة القراءة 

26على ما يلي:
 

الصحيحة السريعة والواعية،  ةزيادة القدرة على القراء (3
وتنمية ادلهارات الالزمة ألنواع القراءة الصامتة 
واجلهرية، مبراعاة الدقة يف فهم ادلعاين وتتبعها 
واستيعاب األفكار وصحة النطق وجودة اإللقاء 

لسالمة من أخطاء الضبط بنية واعرابا، وتناسب وا
األداء اجلهرى مع طبيعة العبارة ادلقروءة معٌت وعاطفة 

 وتقسيمها.

تنمية ادليل إىل القراءة وتشجيع اإلقبال عليها، بقصد  (1
الدراسة أو االستماع، أو كسب ادلعرفة، وتعود معرفة 

 الكتاب، حب ادلكتبة وإلفة الصحيفة واجمللة.

                                                             
 .36۲ص.اللغة العربية يف ادلدارس... تدريسطرق حسن ماّل عثمان،   16
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يب الطالب على القراءة الطويلة ادلتصلة: تدر  (1
للموضوعات والفصول والكتاب الكامل، وإكساهبم 
ما يلزم لذلك من صفات األناة والصرب والقدرة على 

وتتبع  العاليةاإلحاطة بأقسام ادلقروء وأفكاره الرئيسية و 
 ترابطها وتساسلها.

 إقدار الطالب على القراءة النقدية بإدراك ادلعاين اليت (4
يتضمنها النص ادلقروء تصرحيا أو تلميحا، والتأثَت بنا 

 يقرأ، وحتليلو ونقده.

توسيع معارف الطالب وثقافتهم العامة وتوجيههم  (5
روحيا، وسلوكيا، وعمليا، وجهة اإلسالم احلنيف 
وىدية، وذلك مبا يقرأونو من موضوعات منوعة ىادفة 

27ذات مضمونات ثقافية وتوجيهية.
 

ف  لادلؤ  ف تعليم القراءة عند زلمود يونوس أياأما أىد
 ىي: درس اللغة العربّيةكتاب 

يف سلارج احلروف و  يف صحة النطقتدريب الطالب  (3
 راد النص ادلقروءمتعرف 

                                                             
 .361-36۲،ص. يف ادلدارس... العربيةطرق تدريس اللغة مان، حسن ماّل عث  17
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قدرة الطالب على القراءة الصحيحة السريعة زيادة  (1
والقدرة على اإلحاطة بأقسام ادلقروء  واعية،وال

 وأفكاره الرئيسية

 تنمية ميل الطالب إىل القراءة (1

الكلمات أو  لطالب عنتوسيع معرفة اللغوية ا (4
 تركيب اجلملة الصحيحة

راد اليت لغة نفسهم عن ادلتدريب الطالب ليتكلموا با (5
 يتضمنها النص ادلقروء

راد اليت يتضمنها النص الطالب ادلعٌت و ادليفهم  (6
  بفهم عميقادلقروء 

تزويد معرفة الطالب باألراء وادلعرفة اليت ينتجها  (7
 و فلسوف ادلاضى واحلاضرالعلماء 

والبحث يف تدريب الطالب حلّب عن ادلناقشة  (8
28الكتاب للحصول إىل معرفة اجلديدة

  

 السرعة في فهم المقروء ( ج

إذا كان الفهم ىو عملية خاصة يف القراءة ، ألن 
القراءة عملية التفكَت أكثر من كوهنا تعرفا على الكلمات. 

كي    ىفإن مدى الفهم، أي السرعة يف القراءة أمر أساس
                                                             

28
 Mahmud Yunus, Metodik Khusus Bahasa Arab, (Jakarta: Hidakarya 

Agung, 1983), hlm. 33-34 
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ة يف عملنا ، وعشرات يستطيع الفرد أن يواجو تضخم الثقاف
األلوف من الكتاب اليت تنتجها ادلطابع شفويا يف العلوم 

29والفنون وغَتمها.
  

التمتع جبمال الوصف، وقد تعطي القارئ فرصة 
وبالتقومي، فهو كادلسافر الذي يتوفق لَتى ادلناظر البديعة، 

وبقراءة ما بُت السطور. ويف أوقات كثَتة نتمهل يف -وادلثَتة
القراءة للتفكَت والنقد. والشعور العميق قد يكون أثراء 
حقيقيا للفرد. وقد يفهم القراء السريعون والبطيئون وقد ال 

د يفهم القارئ السريع بأحن من القارئ يفهمون. لكن ق
البطئ أحيانا وحيدث ىذا عندما يقراء السريع بأقصى ما 

يقراء البطئ مبا تسمح لو  تنتجو قدرات الفهم عنده، وعندما
30قدرتو.

 

 حتتاح القراءة للحصول على ادلعلومات الكثَت إىلو 
السرعة. وترتبط إىل حد كبَت بالفهم، وىذا الفهم يعتمد 
بدوره على نضج القارئ العقلي، وعلى ثروة اللغوية، وعلى 
مدى السهولة والصعوبة يف االمد ادلقروءة، وعلى بعدىا أو 

                                                             
، ) أساسيات تعليم اللغة العربية والًتبية الدينيةفتحى علي يونس، زلمود كامل الناقة،   19

 .3۸6القاىرة: دار الثقافة للطباعة والنشر، دون التاريخ(، ص.

 .3۸۲.أساسيات تعليم...،صفتحى علي يونس، زلمود كامل الناقة،   1٠
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قرهبا من خربتو، وعلى الغرض الذي يقراء من اجلو أي أن 
ارئ على التحسن يف السرعة حتسن يف الفهم. ولتدريب الق

السرعة يف القراءة يستحسن أن تقدم ادلواد السهولة يف 
البداية، مث تتدرج يف صعوبتها. كذالك من ادلهم أن بطلب 
من التالميذ كثَت اإلجابة عن أسئلة سلتلفة تقيس الفهم. 
ومعناه التدريب على سرعة القراءة ىي إدراك اجلملة بالنظرة 

31الواحدة وفهم معاهنا.
 

 طرق التعليم ( ح

إن الطريقة تنمو و ترتقي يوما بعد ييوم. و من زمان 
ىتم اللغويون بالبحث عن الطريقة ادلناسبة يف اإلطويل قد 

، و لقد كثرت و تعددت طرق تعليم تعليم اللغة األجنبية
ليم مهارة الكالم. و اللغات و منها الطرق ادلستخدمة يف تع

على ادلدرس أن خيًت الطريقة ادلناسبة بدراستو، و منها فيما 
  يلي: 

 طريقة القواعد والًتمجة (3

تعترب ىذه الطريقة أقدم طرق تعليم اللغات. لقد  
كان ادلدخل يف تدريسها ىي شرح القواعد و إنطالق 
من ىذه القواعد إىل تعليم مهارات اللغة األخرى 

                                                             
 .3۲4،ص. بُت النظرية والتطبيق العربيةتعليم اللغة   حسن شحاتة،  13
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قراءة و الًتمجة. مث صار تدريس القواعد غاية اخلاصة بال
يف ذاتو. حيث نظرا إليو على أنو وسيلة لتنمية العقل و 

 طريقة التفكَت.

 طريقة ادلباشرة (1

لقد قامت حركة جتميع و تطوير يف وقت ما للطرق 
الشفهية و الطبيعية أدت إىل تشكيل طريقة جديدة و 

على ربط بُت  ىي ما مسيت بطريقة ادلباشرة اليت تعتمد
الكلمات و مجل اللغة األجنبية و األشياء و األحداث 
بدون أن يستخدم ادلدرس أو الطالب لعتهم 

32الوطنية.
 

م دتتاز ىذه الطريقة مبا يلي: اإلىتمام مبهارة الكال
و عدم اجلوء إىل بدال من ادلهارات القراءة و الكتابة،

الًتمجة عند تعليم اللغة األجنبية مهما كانت األسباب، 
و عدم تزوبد الطالب  بقواعد اللغة النظرية، و الربط 
ادلباشرة بُت الكلمة والشيء الذي تدل عليو، 

                                                             
، )مكة: جامعة أم القرى: تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىزلمود كامل الناقة،  11

 . 81( ص. 3985
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واستحدامت أسلوب احملاكة واحلفظ حىت يستزىر 
33غة العربية.الطالب كثَتة بالل

   

 طريقة السمعية والشفهية (1

تنطلق ىذه الطريقة من تصور للغة مؤادة أهنا 
مع رلموعة من الرموز الصوتية اليت يتعارف أفرد اجملت

على داللتها بقصد حتقيق اإلتصال بُت بعضهم 
البعض. من ىنا فإن ىدف األساس يف تعليم العربية 

من اإلتصال الفعال ىي دتكُت غَت الناطقُت بالعربية 
هبا يتطلبو ىذا افتصال من مهارات بالنطقُت هبا. و 

34ادلختلفة و مبا يدور لو من ادلوافق.
 

من أىم أساس ىذه الطريقة: استعمال الوسائل 
السمعية و البصرية بصورة مكثفة، واستخدام أساليب 

مثل احملاكة والًتديد واإلستظهار، متنوعة لتعليم اللغة، 
والًتكيز على أسلوب القياس مع التقليل من الشرح وال 

35حتليل النحوي.
  

                                                             
، )الرياض: مكتبة إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هباعبد الرمحن إبراىيم الفوزان،  11

 . 78(، ص. 1٠33ادللك فهد الوطنية، 

 .79 لغة العربية...، ص.إضاءات دلعلمي الإبراىيم الفوزان،  14

 .83 دلعلمي اللغة العربية...، ص.إضاءات إبراىيم الفوزان،  15
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 طريقة القرءة (4

أىم مالمح طريقة القراءة فيما جياز من ادلمكن إ
يلي: تبدأ ىذه الطريقة عادة بفًتة يتدرب الطالب فيها 
على بعض ادلهارات الصوتية فيستمعون لبعض اجلمل 
البسيطة، و ينطلقون بعض األصوات اجلمل حىت بألفوا 

راءىا يف النص و يعمل ادلدرس على النظام الصويت، يق
التالميذ ىذا  ادلهارات القراءة الصامتة، يقرأ تنمية بعض

النص قراءة جهرية بأسئلة حول النص للتاكيد من 
فهمو، و تنقسم القراءة من بعد ذلك إىل النوعان: 

و ىذه إلي فالقراءة ادلكثفة حتتاجادلكثفة و موسعة، 
لقواعد النحوية و ىذا ادلهارات من ثروة لفظو ومعرفة با

النوع من القراءة تنمي مهارات فهم ادلقروء عند الدارس 
إىل اقراءة حتت إشراف ادلعلم يف الفصل، أما بالسبة 

ادلعلم يوجو التالميذ ذلا و فوسعة فتتم خارج الفصل، م
36حيدد ذلم ما يقرؤونو مث يناقشهم فيو.

 

 احلفظطريقة  (5

طريقة احلفظ ىي طريقة الذي تقدم ادلواد اللغة 
أن حيفظ كلمات و اجلمل العربية بوسيلة أمر التالميذ 

                                                             
 .317-316ص. . تعليم العربية لغَت الناطقُت.رشدى أمحد طعيمة،  16
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و ىي الشعر و احلكاية واألمثال و غَتىا من اجلمل 
ن ىذه الطريقة ىي الطريقة اليت تقدم ادلادة إ 37اجلذابة.

الذي يعترب  الّنصوصباحلفظ لكي إثراء الكلمات أو 
 يف حتقيق األىداف التعليمية ادلراد حتقيقها. مهمة

 حطوات تدريس القراءة

التمهيد، الغرض من التمهيد ىو هتيئة  أذىان الطلبة  (3
ع اجلديد، وتوجيو أفكارىم إليو بطريقة إىل ادلوضو 

مشوقة. وقد يكون التمهيد بتوحيو بعض األسئلة من 
ادلعلم، وقد يكون يرتبط ادلوضوع مبعلومات أخرى لدي 

 الطالب. 

قراءة ادلعلم، يقراء ادلعلم النص القراءة جهرية وبصوت  (1
واضح يسمعو اجلميع مراعيا يف ذلك مستلزمات القراءة 

تقطيع العبارات، وبيان اساليب االفتفهام  اجلهرية مثل
والتعجب واألمر واإلخبار. وجيب أن تتصف ىذه 

 القراءة حبسن األداء أو النطق ودتثيل ادلعٌت.

القراءة الصامتة، يعطى الطلبة يف ىذه اخلطوة فرصة  (1
مناسبة لقراءة النص قراءة صامتة، وفيها ينبو ادلعلم طلبة 

                                                             
37

 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa arab media dan 

metode- metodenhya (Teras: Yojyakarta, 2009) hlm. 61 
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والعبارات أو اجلمل  إىل حتديد الكلمات الصعبة
 الغامضة لديهم. 

شرح ادلفردات الصعبة، يثبت ادلعلم معاين ادلفردات  (4
يسأل الطالب، على أن يوضح ىذه ادلعاين بطريق 

 جيدة.

 الطالب الواحد اءة اجلهرية للطالب، على أن يقرأالقر  (5
ن يشارك معظم جزءا مناسبا من ادلوضوع وينبغي أ

 القراءة اجلهرية. الطلبة إن مل مجيعهم يف 

الدروس والعرب، على ادلعلم ىنا أن جيترب مدى استيعاب   (6
طالبو لألفكار األساسية يف ادلوضوع، وما حيملو من 

38معان ودروس وعرب.
 

 رسي المدالكتاب  .3

 سيدر مفهوم الكتاب ادل ( أ

يقول القامسى إن مصطلحة الكتاب ادلدرسى خيتلف 
عن ادلعٌت الشائع ادلألوف ذلذا ادلصطلح، فأرى أن يتأّلف 
الكتاب الدراسي ال من مادتو األساسية فحسب، بل  
كذلك من ادلواد ادلساعدة كادلعجم وكتاب التمارين 

                                                             
اللغة العربية مناىجها وطرائق الوائلي،  عباسطو علي حسُت الدليمي وسعاد عبد الكرمي   18

 .3۲5-3۲4، ص.تدريسها
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ب ادلطالعة ادلتدرجة التحريرية وكتاب التمارين الصوتية وكت
39وكتاب االختبارات ومرشد ادلعّلم.

 

الكتاب الدراسي ىي من الوسائل التعليمية. 
والوسائل التعليمية ىي كل أدة يستخدمها ادلعلم لتحسُت 

ليم، وتوضح معاين الكلمة وشرح األفكار عملية التع
وتدريب الدارسُت على ادلهارات وإكساهبم العادات وتنمية 
اإلجتاىات وغرس القيم، دون االعتماد األساسي من جانب 

40ادلعلم على استخدام األلفاظ وادلوز واألرقام.
و أن  

الكتاب ادلدرسى ىو الكتلب األساسى للطالب ومايصحبو 
 من مواد تعليمية مساعدة، واليت تؤلف من قبل ادلتخصصُت 

يف الًتبية واللغة، وتقدم للدارسُت لتحقيق أىداف معينة يف 
مقرر معُت، يف مرحلة معينة بل يف صف دراسى معُت و يف 

41ن زلدد.زما
 

 

 

                                                             
اسس اعداد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت و عبد احلميد عبد اهلل،  الغاىلعبد اهلل  ناصر 19

 9ص. بالعربيّة،

)الرياض:  (،والتطبيقات العلمية وألساس)ادلاىية  التعليمتكنولوجيا عبد الرمحن كدوك،  4٠
 .6۲-66( ص، ۲٠٠٠ادلفردات، 

 9ص. اسس اعداد الكتب التعليمية....،ناصر عبد اهلل الغاىل،  43 
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 أمهية الكتاب يف العملية التعليمية ( ب
أن الكتاب الدراسي لو أمهيتو يف العملية التعليمية 
فهو أحد مكوناهتا ولو فوائده للدارس وادلعّلم، فهو من 

و ومن خر لو أضراره ومساوئو على الدارس واجتاىاتآجانب 
مث فهو سالح ذو حدين، بقدر ما يفيد، فهو أحيانا قد 
يضر إذامل يعّد إعدادا جيدا وإذامل يتم اختياره وفق مبادئ 
وأسس منشودة، ووفق أىداف ينشدىا اجملتمع والدين 

42اإلسالمي، ومن ىنا تظهر قيمة الكتب الدراسي.
 

يعد الكتاب أىم مواد التعليم، فإن ادلدرسون يوصون 
بالعناية بإعداده والسيما تلك ادلواد اليت تعٌت بتعليم اللغة 
العربية. فعملية التعليم أيا كان نوعها أو منطها أو مادهتا و 
زلتواىا تعتمد اعتمادا كبَتا على الكتاب ادلدرسي، فهو ديثل 

تعليم منظمة، وأساسا دائما بالنسبة للمتعلم أساسا لعملية 
وقال عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان أن لتعزيز ىذه العملية. 

رلرد وسيلة معينة على الكتاب يف حالتنا ىذه " ليس 
ط، وإمنا ىو صلب التدريس وأساسو ألنو ىو التدريس فق

دد للتلميذ ما يدرسو من موضوعات، وىو الذي الذي حي

                                                             
 8 ص. اسس اعداد الكتب التعليمية...،ناصر عبد اهلل الغاىل،  41
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بُت نفسو، إىل أن يصل  ينو ويبقى عملية التعليم مستمرة ب
".منها إىل ما يريد

43
 

 عناصر ادلواد التعليمية يف الكتاب ادلدرسي ( ت

عد عملية ليساادلواد التعليمية تتكون من العناصر ادلتنوعة 
التعليم و احلصول على الغابة ادلرجوه. تنقسم ادلواد إىل 

 قسمُت عامُت:

 ادلادة األساسية (3

ادلادة األساسية ىي العنصور األساسي الذي حيتوي 
على األخبار أم ادلوضوع اليت يستخدمها ادلعلم، و 
تشكل ادلادة األساسية على الكتاب ادلدرسي عاليا. و 

دة األساسية للكتاب ادلدرسي قال القامسي إن ادلا
 تتكون شلا يأيت:

الدروس، سواء أوضعت غلى شكل نصوص  (أ)
 نثرا أو شعرا أم سرد  وارح

قواعد الًتكيب اللغوي، سواء أصيغت باللغة  (ب)
العربية أم بلغة التالميذ، و توضع بعد نصوص 

 كل التمرين أو بنهاية الكتاب.األصلي، يف بداية  

                                                             
، ) الرياض: إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبابن إبراىيم الفوزان،  الرمحنعبد   41
 .4٠-19( ص. 1٠33بدون ناشر 
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 ها التالميذ بإشراف ادلدرس وتقوديودتارين، يؤدي (ت)

كشاف مبوضوعات الكتاب واألصوات اادلفرداتو  (ث)
 الًتكيب اللغوي اليت حيتوي عليها

مسرد بادلفردات، سواء كان بالعربية أم باللغة التالميذ  (ج)
44و سواء أوضعت مورده يف ىوامش أم ال. 

   

 ادلادة ادلساعدة (1

أما ادلادة ادلساعة ىي كل ما يساعد 
للحصول على دلادة األساسية يف عملية التعليم، 
سواء كانت ادلادة ادلكتوبة أم غَت ادلكتوبة. و تقسم 

رسي إىل ثالثة أنواع ادلادة ادلساعدة لكتاب ادلد
منها ادلعجم، والكتاب ادلطالعة ادلتدرجة، وكتاب 

 االختبارات.

 خصائص الكتاب ادلدرسي اجليد ( ث

ال شك أن الكتاب ادلدرسي عنصر أساسي يف 
ومازال التسليم بأمهية الكتاب ادلدرسي أمرا العملية التعليمية 

أركان ال حيتاج إىل برىان. وىو بعد ركنا أساسيا وىاما من 
45عملية التعليم ومصدرا تعليميا يلتقي عنده ادلعلم وادلتعلم.

  

                                                             
، ) لعربية للناطقُت باللغة أخرىحديثة يف تعليم اللغة ا اجتاىاتعلي زلمد القامسي،  44

 .3٠1-3٠3( ص. 3979الرياض: عمادة الشئون ادلكتبات، 

 .95ص. التعليمية....، الكتباسس اعداد ناصر عبد اهلل الغاىل،   45
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إنطالقا من ذلك البد لنا أن نعرف خصائص الكتاب 
 ادلدرسي اجليد، و منها:

ينبغي أن توضع الكتاب أىدف تعليمية زلددة بدقة  (3
 ي للتعلم.السلوك النهائ

 ينبغي أن يناسب لعمر ادلتعلمُت (1

 ينبغي أن يناسب بقابلية ادلتعلمُت اللغوية (1

 ينبغي أن يناسب مبستوى اللغوي والتعليمي ادلتعلم (4

 ينبغي أن يهتم بولوع التالميذ و رغبتهم (5

 ينبغي أن يكون الوقت ادلخصص لدراسة اللغة العربية (6

46عليمية ادلعينة.ينبغي أن يشمل ادلادة الت (7
 

 

 الدراسة السابقة . ب

دراسة حتليلية عن  ادلادة يف كتاب " تعليم اللغة العربية "   .3
حملّمد طريق عزيز ونور خليدية للصف السابع يف ادلدرسة 

نغسيو برقم مسارانج اليت كتبتو ايفي وحيو  ١ادلتوسطة احملّمديّة 
من نتائج ىذا البحث: األول أن الكتاب  103211009الطلبة 

تعليم اللغة العربية حملّمد طريق عزيز ونور خليدية عن أربعة 

                                                             
 .335ص. حديثة يف تعليم... اجتاىاتعلي زلمد القامسي،   46



14 

دروس، الدرس األول التعلم عن التعارف و الثاين التعلم عن 
 احلياة العائلية والثالث التعلم عن اذلواية ادلهنة.

وس الّلغة العربّية على الطريقة دراسة حتليلية عن كتاب " در  .1
احلديثة اجلزء األّول " لتالميذ الصّف الثامن يف مدرسة حاّجة 

برقم  حياةطّيبةاليت كتبتو  اسريايت ادلتوسطة من ناحية ادلادة
األول أن   من نتائج ىذا البحث: 3٠1133٠34الطلبة 

 على الطريقة احلديثة اجلزء األّول  الكتاب تعليم اللغة العربية
الدرس األول التعلم عن التعارف و الثاين التعلم عن احلياة 
العائلية والثالث التعلم عن اذلواية والرابع التعلم عن ادلهنة. 
والثاين أن الكتاب تعليم اللغة العربية للدكتور د. ىداية يتبع 
على نظرية الوحدة باستخدام ادلنهج على مستوى الوحدة 

 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikanالدراسية 

اجلزء تنفيذ تعليم القراءة باستخدام كتاب "ادلطالعة احلديثة  .1
األمانة" العالية اإلسالمية سوكورجو   " يف مدرسة "داراألّول

 ١١۱۲١١۱13برقم الطلبة  نور احلسنةاليت كتبتو كندال" 
األول أن الكتاب تعليم اللغة العربية   من نتائج ىذا البحث:

"ادلطالعة احلديثة اجلزء األول " الدرس األول  باستخدام كتاب
 التعلم و الثاين التعلم عن ادلهارة 
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 اإليطار الفكري . ت

ن اللغة العربية لغة القرآن واحلديث النبوي ومها مصدران لشريعة إ
اإلسالم. واللغة العربية ىي أفصح اللغة كماقال النيب صلى اهلل عليو 

عريب والقرآن عريب وكالم أىل اجلنة  وسلم: أحبوا العرب لثالث ألين
عريب. ويف عصرنا احلاضر كثَت من ادلدارس يتعلم ىذه اللغة منها يف 

 دار األمانة سوكورجو كندال. العاليةادلدرسة 
أن القراءة من إحدى ادلهارات األساسية يف  إنّو معروفو  

تعليم اللغة العربية. فهي األساس الذي تبٌت عليو فروع النشاط 
غوي من حديث، واستماع، وكتابة. وقدرة الطالب على قراءة الل

النصوص العربية ىي الغرض األول من تعليم اللغة العربية يف 
. دلكانة ىذه اللغة كلغة الدين، فالقرآن الكرمي واحلديث ندونسياإ

الشريف والكتب الدينية مكتوبة باللغة العربية. وباحلقيقة أن ليس كل 
دار األمانة سوكورجو كندال متخرجُت من  عاليةالالطالب يف ادلدرسة 

 ادلعاىد أو مل يستوليوا على القراءة وفهم النصوص العربية جيدا. 
ىي اذلدف، والطريقة،  جدير بالذكر أن يف التليم عناصرو 

ر الطريقة الصحيحة، وادلادة اوادلادة، والوسيلة. وعلى ادلعلم أن خيت
ليم. وإحدى الوسائل ىي  ف التعاوصول إىل األىدلوالوسيلة ادلناسبة ل

، ألن وادلناسب الصحيح فالتلميذ حيتاج إىل الكتاب. تعليميكتاب 
تاج الكتاب الشامل على  الكتاب حيتوي على ادلادة الدراسية، فلذا حي 

 ادلتوّسطة "حبر العلوميستخدم ادلدرس يف مدرسة "ادلواد التعليمية. و 
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ال قليل إوال يستخدمو  قراءةاليف تعليم " درس اللغة العربّية"كتاب ،
حتت  من ادلدارس يف إندونسيا، لذا تريد الباحثة أن تبحث حبثا علميا

" يف درس اللغة العربّية  باستخدام كتاب " القراءةتعليم  ادلوضوع "
 ".كونتور دماك  ادلتوّسطة"  حبر العلوم مدرسة "
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 الباب الثالث
 مناهج البحث

 
 نوع البحث . أ

و لنكولن  (denzinىذا البحث ىو حبث نوعي، قال دنزين )
((lincoln البجث النوعي ىو البحث الذي يستخدم اخللفية ،

الطبيعية، بقصد تفسري الظواىر وتأديها السماح لألساليب القائمة 
املختلفة. و من حيث التعاريف األخرى،  فالبحث النوعي ىو 
التعبري عن البحثية النوعية اليت تستخدم مقابلة مفتوحة لدراسة 
وفهم املواقف اآلراء واملشاعر والسلوكيات من أفراد او جمموعة من 

 1الناس.
وينقسم حبث نوعي إىل قسمني يعٌت حبث نوعي ميداين و 
حبث نوعي مكتيب، وىذا البحث حبث نوعي ميداين. واملراد 

ية باستخدام طريقة مجع البيانات ببحث ميداين عن دراسة عميق
 2مباشرة من اإلنسان يف البيئة الطبيعية لو.

 
 

                                                             
1
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. 

Remaja Rosda Karya, 2008), hlm. 5. 

2
 Nana Syodih Sukmadinata, Metodologi Peneitian Pendidikan, 

(Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2010), hlm. 61-62. 
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 مكان البحث ووقته . ب
حبر مدرسة "مبدرسة  الثامنمكان ىذا البحث يف الفصل 

 .2017 /2016 العام الدراسي كونتور دماك. املتوسطة" العلوم
درس اللغة وعرفت الباحثة أن ىذه املدرسة تستخدم كتاب "

" يف تعليم القراءة. وتقوم الباحثة هبذ البحث نصف الشهر العربّية
 2017 أبريل 25حىت  مارس 28ويبتدء ىذا البحث يف تاريخ 

 
 بؤرة البحث . ت

أن حتدد بؤرة البحث و جمالو كى ال خيرج  ةينبغى الباحث
 البحث عن املوضوع. و أما بؤرة البحث و جمالو هلذا البحث ىو

" يف  درس اللغة العربّية باستخدام كتاب "تنفيذ تعليم القراءة 
 .كونتور دماكاإلسال مّية متوراصا   الثّانويّة"  حبر العلوم مدرسة "
 

 مصادر البيانات . ث
، بؤرة (suharsimi arikunto)قال سوىرسيمي أريكونتو 

البحث ىي فرد من أين حتصيل البيانات. ولتسهيل تعيني مصادر 
يف اللغة اإلجنليزية،  pالبيانات فينّسب إىل ثالث طباقة حرف 

 وىي:
Person =p مصادر البيانات يف شكل اإلنسان ، 
 Place =pمصادر البيانات يف شكل املكان ، 
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Paper =p     3، مصادر البيانات يف شكل الرمز 
و يف ىذا البحث، تستخدم الباحثة طريقة مجع البيانات 
و ىي املالحظة واملقابلة، فمن مث مصادر البيانات ىي: عملية 

كونتور " حبر العلوماإلسالمية " الثّانويّةيف مدرسة تعليم القراءة 
، أما املخربين ىو " س اللغة العربّيةو در باستخدام كتاب " دماك

 ، وطالب املدرسة.معلم القراءة، مدير املدرسة
 

 طريقة جمع البيانات . ج
 :التالية الطرق ىذه الباحثة استخدمت البيانات وجلمع

 طريقة املشاىدة .1
ىي طريقة اليت قام هبا مشاىدة موضوعات مبحوثة 

استخدمت ىذه الطريقة إذا  4مباشرة كانت أم غري مباشرة.
 5تعلق البحث مبعاملة اإلنسان، و عمليتو، وعالمات الطبيعية.

وىذه الطريقة يستخدمها الباحثة يف اكتساب البيانات عن 
يف " س اللغة العربّيةو در حالة تعليم القراءة باستخدام كتاب "

                                                             
3
 Yunita Rahmawati, Dasar-dasar Metodologi Penelitian  

Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang: Walisongo Press, 2011), hlm. 81.  

 
4
 M. Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Angkasa, tth), 

hlm.72   

5
Sugiyono, MetodologiPenelitian Pendidikan :Pendekatan kuantitatif,  

kualitatif dan R&D, ( Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.203.   
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واستحدمت  ، كونتور دماك" حبرالعلوم" املتوسطةمدرسة 
 الباحثة جلمع البيانات يف امليدان.

 طريقة املقابلة .2
وجياب ىي طريقة مجع البيانات بتقدمي األسئلة لسانا 

وتعريف األخر طريقة املقابلة ىي مجع البيانات  6لسانا أيضا.
بتقدمي األسئلة واإلجابة مباشرة كانت أو غري مباشرة من 

ىذه الطريقة تستخدمها الباحثة يف  7مصادر البيانات.
 اكتساب البيانات من:

 حبرالعلوم "الثّانويّة اإلسال مّية معلم القراءة يف مدرسة  ( أ
لنيل املعلومات عن عملية التعليم  كونتور دماك" 

 ". درس اللغة العربّية "باستخدام كتاب 
  كونتور دماك املتوسطة"  حبرالعلوم درسة "مدير امل ( ب

للحصول على املعلومات عن تاريخ املدرسة ووسائلها 
 وإدارهتا وتنظيمها.

الثّانويّة اإلسال مّية مدرسة يف  الثّامنوطالب الفصل  ( ت
للحصول على املعلومات   كونتور دماك"  حبرالعلوم "

                                                             
6
 Margono, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Renika Cipta, 2000), hlm. 

165 

7
 M. Ali, Penelitian Kependidikan, )Bandung: Angkasa, 1982(, hlm. 

83 
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 "تعليم القراءة باستخدام كتاب عن كيف عملية 
 ". س اللغة العربّيةو در 

 طريقة التوثيق .3
ىي الطريقة جلمع البيانات باألشياء املكتوبة مثل 
األرشيف، وكذالك الكتب النظرية او القنونية وغري ذالك 

وىي البحث عن البيانات لألمور  8املتعلقة مبسائل البحث.
املتغرية تكون منها املذكرة والكتب واجلرائد واجملالت ومذكرة 
املشاورة ودفًت التالميذ واجلدول وغريىا الىت تدل على البيانات 

واستخدمت الباحثة ىذه الطريقة لنيل البيانات عن  9الواقعة.
 املعلمني والتالميذ والوسائل املستخدمة يف املدرسة.

 
 إختبار صحة البيانات . ح

إن اختبار صحة البيانات يبني رتبة وضوح الواقعة من إنتاج 
(، إثبات صحة Moleongوعند مولييوع ) البحوث بالواقعية.

البيانات من ىذه الدراسة ىي اليت حتدد مصداقية النتائج وتفسريىا 
من خالل اعتماد النتائج والتفسريات وفقا للواقع واليت وافق عليها 

                                                             
8
 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), hlm. 181. 

9
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta: PT. Rineka Jakarta, 2006), hlm. 231 
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أما اختبار صحة البيانات يف ىذه البحث فهي و  10واضيع البحثية.امل
 (. triangulasiتثليث )

ىو أسلوب لتحقيق من صحة البيانات باستخدام تثليث  
شيء آخر. حىت اآلن، تثليث ال تزال ىي أفضل طريقة الختبار صحة 
البيانات ألن الباحث تكون قادرة على إعادة فحص النتائج اليت 

ا عن طريق مقارنتها جمموعة متنوعة من املصادر، توصلوا إليه
واألساليب، أو النظريات. حتقيقا هلذه الغاية، أجرى الباحثون عددا 

أ. طرح تشكيلة واسعة من األسئلة ب. التحقق مع  :من الطرق
خمتلف مصدر البيانات ج . استخدام جمموعة متنوعة من األساليب 

 11القيام بومن أجل التحقيق من ثقة البيانات ميكن 
 

 تحليل البيانات طريقة . خ
 ىف التحليلية الطريقة ىذه ىي اخلطوة بعد مجع البيانات.وأما

 ىذه الباحثة استخدمت .الوصفية التحليلية فهي الطريقة البحث ىذه
 وىي 12.الوصفية الطريقة التحليلية من الواضحة البيانات لنيل الطريقة
 .باألرقام وليس والصورة الكلمات بصفة اجملتمع بيانات

                                                             
10

 Lexy J. Moleong, Metodologi  Penelitian Kualitatif, hlm 329 

11
 Lexy J. Moleong, Metodologi  Penelitian Kualitatif, hlm 330 

12
 Joko Subagyo, Metode  Penelitian, (Jakarta: Rineka cipta,1991), 

hlm.106 
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 : يلي كما فهي Lexy J. Moloeng عند  اخلطوات وأما
 القابلة عن املصادر سائر من املعدة البيانات مطالعة ( أ

 والصورة والوثيقة الرمسية الشخصية والوثيقة والتأمل
 .وغريىا

 .االستخالص بطريقة التحليل أداء ( ب
 .الوحدات إىل البيانات تركيب ( ت
 الوحدات. لكل اإلشارة إعطاء ( ث
 13.البيانات صواب اختيار ( ج

  

                                                             
13

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif , hlm.247 
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 الباب الرابع
" في مدرسة درس اللغة العربّية تحليل تعليم القراءة باستخدام كتاب "

كونتور دماكاإلسالمية   الثّانويّة" بحر العلوم"  
 

" اللغة العربّيةيقّدم ىذا الباب نتائج البحث عن تعليم القراءة باستخدام كتاب "
. وجائت الباحثة بتقدمي البيانات كونتور دماكاإلسالمية   الثّانويّة" حبر العلوميف مدرسة "

األول يبحث فيو توصيف عنو اليت حتتوى على األشياء ادلتعلقة بتعليم القراءة وتنفيذه، 
 :، وىي كما يلىالبيانات، وأما الثاين يبحث فيو حتليل البيانات

 توصيف البيانات . أ

 كونتور دماكاإلسالمية   الثّانويّة" بحر العلوملمحة عامة عن المدرسة  .1

 الموقع الجغرافي ( أ

مث ىي ىوية ىذه  كونتور دماكاإلسالمية   الثّانويّة"  حبر العلوم تقع مدرسة "
 ادلدرسة:

 كونتور دماكاإلسالمية   الثّانويّة" حبر العلوم" : مدرسة    اسم ادلدرسة
 : أ     االعًتاف

  56595دماك ، كونتور،  دتوراصا:                العنوان

  059054( 4960: )           رقم ىاتف
 كونتور:       ادلديريّة

 : جاوى الوسطى       ادلقاطعة
 .combahrululumwww.:   ويب

               mts_bahrululum26@yahoo.co.id:      الربيد اإليلكًتوين

 

http://www.bahrululum.com/
mailto:mts_bahrululum26@yahoo.co.id
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 النشأة تاريخ ( ب

من قبل  9444تأسست يف عام  ا صحبر العلوم الدينية دتورا ةادلدرس  
 مث رللس األمناء وقادة اجملتمع وكبار ادلديرين دعم مؤسسة قائمة

 وادلدرسة الدينية.  ادلدرسةاالبتدية
مطالب احلكومة ادلستقبلية أي  وتستند ادلبادرة على إنشاء ادلدارس الثانوية

 ةسنوات، من قبل ادلعلمُت من ادلدرس برنامج التعليم اإللزامي دلدة 
 مع االعتبارات ادلختلفة بُت: صاحبر العلوم دتوراإلبتدائّيةا
 اص. التعليم الدينية اجملتمعية دتورا1
 . ال توجد ادلدرسة رمسية يف القرية  دتوراصا9
٪ الذىاب 04حبر العلوم واربع مدارس ابتدائية ادلدرسة الدينية  ُت. ادلتخرج4

 اىل اللنب أو االدلبتدئُت الذين يصلون اىل أبعد. 
. بالنسبة لألطفال الذين ال يستطيعون الذىاب إىل ادلدرسة إىل ادلدرسة / 0

 ديكن أن يساعده ادلدرسة يف القرية نفسها.  ادلدرسة بعد ادلرحلة االبتدائية
دأت عملية إنشاء النظام التجاري ادلتعدد األطراف حبر ىكذا ب

 خضاريكياىى العلوم من قبل رئيس  مدرسة االبتدائية حبر العلوم  
مان، السيد مستمار، السيد نور عالسيداسحق ، السيد ن :وادلدرسُت مثل

كياىى وبدعم من قادة اجملتمع احمللي ادلختص يف رلال التعليم مثل   .سامل
وغَتىم من  (رئيس ادلؤسسة يف ذلك الوقتبدرون .و  كياىىمناسر ،  

الزعماء الدينيُت لبدء عملية طويلة من خالل االجتماعات والضغط يف 
قررت إقامة رمسية ادلدارس الثانوية دتوراسا.   9444يونيو  19وقت الحق 

النظام التجاري  :من قبل مؤسسة يف قرية حبر العلوم دتوراسا مع اسم
ر العلوم ادلدارس الدينية ورئيس امجماعة اليت عهد اها ادلتعدد األطراف حب

إىل امجمهور من خالل يوم امجمعة وىلم جرا مت فتح يف قرية حبر العلوم 
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 94مث بدء القبول امجديدة يف  النظام التجاري ادلتعدد األطراف دتوراسا
يف بدء العام الدراسي  9444دتوز  11يف  9444الثانية ثبت يونيو 

النظام التجاري ادلتعدد األطراف حبر العلوم  9444/9441امجديد 
 11شخصا، وعدد ادلعلمُت  45مع عدد الطالب  تشغيل عملية التعلم 

 .شخصا
على التوايل،  وعالوة على ذلك، يف حُت تشغيل عملية التعلم 

النظام  11استمرت العملية مع احلفاظ على تراخيص التشغيل وتاريخ 
أرسلت حبر العلوم بريد إلكًتوين  9444يوليو التجاري ادلتعدد األطراف 

  / 14 :إىل مكتب الشؤون الدينية مقاطعة جاوا الوسطى مع عدد
YBU.MTs / 0 / 9444 حبر  على تراخيص التشغيل الثانوية

تصريح صادر  9444أكتوبر  11العلوم الكتاتيب يف وقت الحق يف 
 .C / PP.032 / 3487/2000.5 /أسبوع  :عن أرقام

لعلوم اسم الكتاتيب مع اسم حبر العلوم كأساس ادلؤسسي حبر ا
اسم حبر العلوم يف  .حبر العلوم الذي أنشئ قبل ذلك مدرسة االبتدئية 

األساس حبر العلوم بدأىا قادة التعليم يف القرية  دتوراسا معظمهم من 
 .، جاوة الشرقية"دتباك براس جومباع "خرجيي مدرسة داخلية حبر العلوم

تماعات عقدت افقت يف هناية ادلطاف إىل حتقيق ادلساواة من عدة اج
يف اسم وشعار ادلؤسسة حبر العلوم دتوراسا مع اسم وشعار ادلؤسسة حبر 

 ."دتباك براس جومباع "العلوم 
" حبر العلوم" الثّانويّة وأما الّرؤية والبعثة واذلدف من ادلدرسة

 :اإلسالمية فهي كما يلي
 الرؤية (1

 ادلتفوقُت ادلتخلقُت باألخالق الكرديةتكوين التالميذ 
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 البعثة (9

تنفيذ التعليم و التوجيو الفعال حبيث يكون لكل ادلتعلم ضوع  ( أ)
 أمثل وفقا لإلمكاناهتا

 تنمية روح و قوة تنافسية يف حقل األكادديية و غَت األكادديية  ( ب)

 حتسُت دتكُت ادلوظف وادلتعلمُت وادلعلمُت ( ت)

 تقدم ادلدرسكل اجملتمع ادلدرسة مسؤولية عن  ( ث)

 تعزيز ثقافة اجملاملة و الفاضلة ( ج)

 اذلدف (4

 وادلعرفة امجيدةالكردية  إلنتاج ادلتخرجات لديها األخالق ( أ)

تسعى ادلتعلمُت لديهم إصلاز عال من النجاح علمي اإلقليمي او   ( ب)
 الوطٍت

 تطوير ادلوىبة وادلهارات ادلتعلمُت  ( ت)

الرياضية زيادة إصلاز الدراس ادلتعلمُت يف الفنون و بطوالت   ( ث)
 وادلسابقات

 

 فيالموقع الجغرا ( ت

ادلتعدد األطراف تقع يف قرية دتوراسا منطقة جونتور من    حبر العلوم
كيلومًت يف   14كيلومًت اىل منطقة ادلدينة. اىل مقاطعة البلدة   0ددياك, 

 % احلكومة احمللية جتسيما.  55رلتمع زراعي اىل أحوال الطرق 
التجاري ادلتعدد األطراف يف مؤسسة حبر رلمع حبر العلوم النظام 

 العلوم دتوراسا الذي يتكامل مع ادلؤسسات وغَتىا من أماكن العبادة:
 روضة األطفال حبر العلوم  .1
 مدراسة االبتدئية حبر العلوم .9
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 مدرسة الثانوية حبر العلوم .4
 معهد طلب االستقامة .0
 مسجد بيت الصاحلُت .5
 

 مناهج الدراسية ( ث

" اإلسالمية يف  حبرالعلوم"الثانويّة ادلناىج الدراسية ادلستخدمة يف مدرسة 
فهي ادلناىج اليت قررهتا وزارة الشؤون الدينية اإلندونيسية  كونتور دماك

 وادلناىج الدراسية احمللية اليت قررهتا ادلدرسة.
% من العلوم  54ادلناىج الدراسية ادلستخدمة يف ىذه ادلدرسة تتكون من 

% من العلوم العامة. وأما عملية التعلم والتعليم يف يوم االثنُت  54ينية والد
يوم العطلة. أما ادلواد الدراسية يف ىذه ادلدرسة  ألحدإىل يوم السبت، ويوم ا

 : فهي ما يلي
 المواد الدراسية المحلية رقم المواد الدراسية رقم

 تفسَت 1 القرآن واحلديث 1

 حديث 9 العقيدة واألخالق 9

 أصول الفقو 4 الفقو 4

 ضلو 0 التاريخ اإلسالمي 0

 أسواجا 5 الًتبية الوطنية 5

 صرف 9 اللغة اإلندونيسية 9

 أصول الفقو 5 اللغة العربية 5

 النسائية 0 اللغة اإلصلليزية 0

 قراءيت 6 الرياضية 6
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 احملفوظات 14 الفيزيا  14
 العبادة العاملية 11 الكمياء 11
   البيولوجي 19
   امجغرافية 14
   العلم االجتماعي 10
   العلم التارخيي 15
   العلم االقتصادي 19

تكنولوجية اإلعالم  15
   واالتصاالت

 

 المتعلمين أحوال ( ج

" اإلسالمية يف  حبرالعلوم"الثانويّة يف مدرسة ويبلغ عدد التالميذ  
 . 019تلميذا والتلميذات 109تلميذا. يعٌت  599 كونتور دماك

كونتور " اإلسالمية يف  حبرالعلوم"الثانويّة يف مدرسة وعدد التالميذ   
 9419/9415للسنة الدراسية  دماك

علوم  الصف الرقم
 الطبيعية

علوم 
 اإلجتماعية

 اجملموع

 999 110 119 العاشر 1
 191 04 01 احلادي عشر 9
 155 69 56 الثاين عشر 4

 599 964 959 اجملموع
 



45 

 أحوال المعلمين  ( ح

للمعلم دور كبَت يف عملية التعليم. وىو من العوامل األساسية يف صلاح 
معلما.  01وعدد ادلعلم يف ىذه ادلدرسة العملية الًتبوية والتعليمية. 

ىذه ادلدرسة متخرجون يف امجامعات اإلسالمية احلكومية  ومعلموا
ادلاجستَت كرئيس  سللصُتواحمللية وادلعاىد اإلسالمية وغَتىا. األستاذ 

 إرحام ادلدرسة اليوم أما معلم اللغة العربية أي مهارة القراءة ىي األستاذ
 . امعة اإلسالمّية واىل سوصلوامتخرج من امجو ىي 

 

 التعليمية الوسائل ( خ

 ادلكتبة (1

ادلكتبة تساعد األساتيذ والتالميذ على تعمق واستيعاب العلوم 
وضلوىا، وتوسيع معرفتهم، وترقية  واللغةوادلعارف وادلعلومات 

رغبتهم يف القراءة، وفتح الرغبة يف التعلم، وحث التالميذ على 
التعلم بأنفسهم. وتضم ادلكتبة عددا كبَتا من الكتب اإلسالمية 

نولوجية وغَتىا. وىذه ادلكتبة موضوعة يف السكن والعلمية والتك
حىت يسهل التالميذ على استعار الكتب وامجرائد واجملالت وغَتىا 

 يف أي وقت ما.

 

 ادلعهد (9

. بعض حبر العلومىو معهد اليت اقامتها مؤسسة  ادلباركةادلعهد 
و طالب من ادلدرسة  حبر العلوم اإلبتدائّيةالطالب من ادلدرسة 

و لطالب  ىم يسكنون يف ادلعهد. حبر العلوماإلسالمية  الثانويّة
الذين يسكنون ىف ادلعهد الوقت الكثَت لتعلم, ألن ىف ادلعهد نظم  
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، وىناك زيادة األنشطة لتعلم اللغة ادلختلفة كثَتة و أنشطة اليومية
 العربية كتعليم ادلفردات يف الصباح.  

 

 تسهيالت المدرسة ( د

اإلسالمية ىي ادلباين او الثانويّة " علومحبر الالتسهيالت يف مدرسة "
الوسائل الًتبوية. و التسهيالت ادلوجودة وادلستخدمة يف ىذه ادلدرسة ىي  

 كما يف جدوال األيت: 

 جدول تسهيالت ادلدرسة
 البيان اإلسم رقم
 1 عرفة اإلدارة  1
 1 غرفة رئيس ادلدرسة 9
 1 غرفة امجلوس 4
 6 الفصل 0
 1 عرفة ادلعلمُت 5
 1 القاعة ادلدرسة 9
 1 ادلكتبة 5

 9 ادلسجد 14
 5 احلمام و دورة ادلياح 11
 1 (uks)غرفة الصحة ادلدرسة  19
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" في درس اللغة العربّيةعملية تعليم القراءة باستخدام كتاب " . ب
 كونتور دماك" ا اإلسالمية  بحر العلوم "الثانويّة  مدرسة 

 أهدف تعليم القراءة .1

العملية التعليمية مهمة جدا ألن ذلا عالقة قوية األىداف يف 
باختيار الطريقة وادلادة الىت يستخدمها احملاضر فيها. أما 

درس اللغة  األىداف يف تعليم القراءة باستخدام كتاب "
كونتور " اإلسالمية   حبر العلوم " الثانويّة" يف مدرسة  العربّية
كما ذكرنا الباحثة يف الباب الثاين بان أىدف تعليم   دماك

 القراءة عند زلمود يونوس فهي كما يلي:
تدريب الطالب يف صحة النطق و يف صحة سلارج  (1

 احلروف و معرفة ادلراد النص ادلقروء

زيادة قدرة الطالب على القراءة الصحيحة السريعة  (9
فكاره والواعية، والقدرة على اإلحاطة بأقسام ادلقروء وأ

 الرئيسية

 تنمية ميل الطالب إىل القراءة (4

توسيع معرفة اللغوية الطالب عن الكلمات أو تركيب  (0
 امجملة الصحيحة

تدريب الطالب ليتكلموا بالغة نفسهم عن ادلراد اليت  (5
 يتضمنها النص ادلقروء
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يفهم الطالب ادلعٌت و ادلراد اليت يتضمنها النص ادلقروء  (9
 بفهم عميق 

الب باألراء وادلعرفة اليت ينتجها العلماء تزويد معرفة الط (5
 و فلسوف ادلاضى واحلاضر

تدريب الطالب حلّب ادلناقشة وحبث الكتوب للحصول  (0
 1إىل معرفة امجديدة 

 

 المواد في تعليم القراءة .2

مادة التعليم ىي معلومات اليت يقصد ادلعلم أن يوصلها إىل 
عملية تعليم القراءة يف مدرسة يف مدرسة التالميذ. وادلواد يف 

ىي كما  كونتور دماك" اإلسالمية   حبر العلوم " الثانويّة
 ب درس اللغة العربّية.ادلكتوب يف كتا

 

 طريقة تعليم .3
طريقة ىي بعض األمهة يف التعليم على األخص يف 
تعليم القراءة. يرتبط صلاح التعليم إىل حد كبَت بنجاح 
الطريقة. أما الطريقة ادلستخدمة يف عملية تعليم القراءة 

                                                             
1
 Mahmud Yunus, Metodik Khusus Bahasa Arab, hlm. 33-34 
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 " الثانويّة" يف مدرسة  درس اللغة العربّية باستخدام كتاب "
 9 فهي فيما يلي: كونتور دماك" اإلسالمية   حبر العلوم

 طريقة الًتمجة ( أ

طرق الًتمجة يف ىذه العملية التعليم ىي ترمجة النص 
القراءة ادلكتوبة يف الكتاب اىل اللغة اإلندونيسيا. الطالب 
يسئلوا عن ادلفردات الصعوبة إىل ادلعلمة مث تشرح ادلعلمة 

 عن ادلفردات و يًتجم النص مع الطالب. 
 

 طريقة ادلباشرة  ( ب

طريقة ادلباشرة ىي طريقة يعرض ادلواد التعليمية باللغة 
األجنبية كمقدمة التعليم بدون استخدام اللغة القومية من 
جانب ادلعلمة او من جانب التالميذ. واذا مل يفهم 
 التالميذ بكالم ادلعلمة فتشرح ادلعلمة بالصور أو الوسيلة. 

 طريقة القراءة  ( ت

لدرس بطريقة أفضل طريقة القراءة ىي تعرض ادلواد ا
تبدء بقراءة النص مث يتبع  من طريقة القراءة يعٍت ادلعلمة

الطالب او يدل واحد من الطالب األخر إشعار 
 ويتبعونو.

                                                             
 مارس 15 من يوم درس اللغة العربّيةمشاىدة البحث عن تعليم القراءة باستخدام كتاب 2

 .  9415 مارس 15 إرحام و مقابلة مع ادلعلمة وىي استاذ ،ثامن)يوم األحد( يف فصل ال 9415
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 طريقة احلفظ  ( ث

يف ىذة ادلادة، ادلعلمة تستخدم طريقة احلفظ، ىي 
بعد تشرح ادلعلمة عن ادلوضوع القراءة، أمرت ادلعلمة اىل 

 وع القراءة يف الكتاب.الطالب ليحفظوا ادلوض
 

 العملية التعليمية .4

من ادلشاىدات اليت قامت اها الباحثة، أن ادلعلمة اليت عّلم 
مبدرسة  لثامنيف فصل ا درس اللغة العربّيةالقراءة باستخدام كتاب 

. إرحامىي األستاذ كونتور دماك" اإلسالمية   حبر العلوم " الثانويّة
فصل يف  درس اللغة العربّيةأما عملية تعليم القراءة باستخدام كتاب 

 4فهي: كونتور دماك" اإلسالمية   حبر العلوم " الثانويّةمبدرسة  لثامنا
تدخل ادلعلمة الفصل باإلعداد و باألداوات الالزمة للتعليم مع  ( أ

 إلقاء السالم مث الدعاء و كشف احلضور

ادلاضى مث ربطها مبوضوع جديد، السؤال عّما يتعلق بالدرس  ( ب
أو األسئلة و البيان ادلوجز الذي يوصل أذىان الطالب إىل 

 موضوع جديد

                                                             
 مارس 15 من يوم درس اللغة العربّيةمشاىدة البحث عن تعليم القراءة باستخدام كتاب 3

 ،.  9415 مارس 15 إرحام و مقابلة مع ادلعلمة وىي استاذ ،ثامن)يوم األحد( يف فصل ال 9415
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تقراء ادلعلمة ادلادة أو موضوع القراءة و يسمع الطالب. مث  ( ت
تأمر ادلعلمة أحد من الطالب أن يقرءو واألخرون يهتموهنا و 

 يسمعوهنا. و ديكن أن يصححوا ما أخطاء القارئ.

دلعلمة ليبحث الطالب من ادلفردات الصعوبة يف النص تأمر ا ( ث
القراءة مث تكتبها يف السبورة. وتشرح ادلعلمة عن ادلعٌت 
ادلفردات الصعوبة باللغة العربية اذا مل يفهم الطالب تشرح 

 ادلعلمة بالصور

مث بعض الطالب يًتجم النص القراءة مع إصالح من ادلعلمة،  ( ج
 عٌت النص القراءةو تشرح ادلعلمة عن الكلمة وادل

تؤطي ادلعلمة الفرصة للطالب ليسألوا عن ادلادة اليت مل  ( ح
 يفهموىا فهما تاما

تأمر ادلعلمة ليحفظ الطالب من ادلادة القراءة، و يف بعض  ( خ
األحيان تعطي ادلعلمة الغناء عن النص القراءة لًتقية دفع 
الطالب و ليسهلوا يف احلفظ النصوص القراءة. مث تأمر ادلعلمة 

 ىل الطالب ليقدموا أمام ادلعلمة ليحافظوا النص القراءةإ

تعطي ادلعلمة اخلالصة و التصديق من ادلادة اليت تعلمها يف  ( د
 ذلك اليوم

 تعطي ادلعلمة التقومي والواجب ادلًتيل للطالب أحيانا ( ذ

 ختتتم ادلعلمة تدريسها بالدعاء والسالم ( ر
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 الوسائل التعليمية .5

 كتاب(. 1
وأفضل الوسيلة ادلستعملة يف ىذة الوسيلة ىي أىم 

تعليم القراءة بأن زلتويات ىذا الكتاب ىي النصوص 
القراءة البسيطة، وادلفردات اليت ديكن التالميذ الستعماذلا  

 كأساس او تدربة يف القراءة او تكلمها اليومية يف ادلعهد.

 السبورة(. 9

استعملت السبورة لكتابة ادلفردات واألمثلة اليت تعطي 
يف تعليم القراءة لشرح الدرس يف كتاب ادلطالعة  ادلعلمة

احلديثة امجزء األول. وديكن استعمل ىذه الوسيلة لَتسم 
الصورة اذا ال تستطيع او ال دتكن ادلعلمة أن حتمل امجماد 

 أي الوسيلة اليت حتتاج إليها.
 

 

 التقويم .6

بعد عملية التعليم على ادلعلمة أن تعمل التقومي دلعرفة صلاح 
التعليم و معرفة نتائج تعليم الطالب. و شكل التقومي عملية 

يف  درس اللغة العربّيةادلستخدمة يف تعليم القراءة باستخدام كتاب 
 0ىي: كونتور دماك" اإلسالمية   حبر العلوم " الثانويّةمدرسة 

                                                             
4
 .  9415 مارس 94إرحام مقابلة مع ادلعلمة وىي استاذ 
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 اإلمتحان الشفهي ( أ

التقومي الشفهي اليق بكثَت لتقييم قدرة الكالم واستخدمو 
إلمتحان الطالب بالفرد أو اجملموعة. و أيضا لتقييم قدرة 
الطالب على احلفظ عن ادلوضوع القراءة يف كتاب ادلطالعة 
احلديثة امجزء األول. و مزايا من اإلمتحان الشفهي ىي 

لة ادلناسبة يستطيع الطالب أن يتكلموا مباشرة و يعطي األسئ
لعقول الطالب و يعرف قدرة الطالب عميقا. أما نقائص من 

 اإلمتحان الشفهي فهي حيتاج الوقت الطويل. 

 اإلمتحان التحريري ( ب

 منها:
  (Matching)ادلطابقة أو ادلزوجة  (1

 (Completion)التكميل  (9

 (Short Answer)اإلجابة القصَتة  (4

 تحليل البيانات . ت

 أهدف تعليم القراءة .1

نتائج البحث السابقة عن أىدف تعليم مهارة بناء على 
حبر " يف مدرسة "درس اللغة العربّية القراءة باستخدام كتاب "

ب ىي كما ادلكتوب يف كتا كونتور دماكاإلسالمية   الثّانويّة" العلوم
، رأت الباحثة أن ىذا التعليم يهدف إىل ترقية  درس اللغة العربّية

لنظرية عن ألىداف  راءة وفقاقدرة الطالب على إجادة مهارت الق
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تدريب الطالب  العامة لتعليم مهارة القراءة عند زلمود يونوس ىي
صحة سلارج احلروف و معرفة مراد النص  يف يف صحة النطق و

ادلقروء، زيادة قدرة الطالب على القراءة الصحيحة السريعة والواعية 
والقدرة على اإلحاطة بأقسام ادلقروء وأفكاره الرئيسية، تنمية ميل 
الطالب إىل القراءة، توسيع معرفة اللغوية الطالب عن الكلمات أو 

ب ليتكلموا بالغة نفسهم تركيب امجملة الصحيحة، تدريب الطال
عن ادلراد اليت يتضمنها النص ادلقروء، يفهم الطالب ادلعٌت و ادلراد 
اليت يتضمنها النص ادلقروء بفهم عميق، تزويد معرفة الطالب 
باألراء وادلعرفة اليت ينتجها العلماء و فلسوف ادلاضى واحلاضر، 

معرفة  تدريب الطالب حلّب ادلناقشة و حبث الكتوب للحصول إىل
 امجديدة. ولقد وصول عملية التعليم اىل األىدف السابق.

 المواد في تعليم القراءة .2

بناء على نتائج البحث السابقة عن ادلواد التعليمية ادلأخوذة 
ترى الباحثة أن ادلواد التعليمية  "درس اللغة العربّية "من كتاب 

تناسب بأىداف تعليم القراءة. وىذه ادلواد قد توفرت الشروط الذي 
ال بد ذلا الشروط ىي صحة ادلادة ومناسبة لعقول الطالب؛ أن 
تكون ادلادة ادلختارة مرتبطة حبياة الطالب وبالبيئة اليت يعيشون 

ررة إىل توزع على فيها، مناسبة لوقت احلصة؛ وأن تقسم ادلادة ادلق
أشهر السنة، وربط مادة الدرس امجديد مبادة الدرس. و ادلواد 
احملتويات يف ىذا الكتاب سهولة ليفّهم الطالب يف الفصل األول 



45 

. لذلك يف رأي الباحثة ىذا الكتاب يناسب الثانويّةمن ادلدرسة 
 .الثانويّةبتعليم القراءة يف فصل األول من ادلدرسة 

 طريقة تعليم .3

نت الطريقة كثَتة، فادلعلم يستطيع أن خيتار أي الطريقة كا
التعليمية ادلناسبة بادلادة القراءة. أما الطريقة التعليمية اليت قدمها 

" درس اللغة العربّية "معلمة يف تعليم مهارة القراءة باستخدام كتاب 
طريقة  كونتور دماكاإلسالمية   الثّانويّة" حبر العلوميف مدرسة "

ي طريقة القراءة و طريقة الًتمجة و طريقة ادلباشرة و طريقة متنوعة ى
 احلفظ.

تقوم ادلعلمة طريقة القراءة ىي تقراء معلمة ادلادة القراءة مث  
يأمر الطالب ليقراء ايضا ادلادة القراءة، ىذه الطريقة يدرب الطالب 

صحة سلارج احلروف و زيادة قدرة الطالب  يف يف صحة النطق و
مث تقوم بطريقة الًتمجة، على القراءة النصوص العربية الصحيحة. 

ىي ترمجة النصوص القراءة كلمة فكلمة مث مجلة فجملة ليساعد 
و ادلراد اليت يتضمنها النص ادلقروء بفهم الطالب يف فهم ادلعٍت 

اشرة . أما طريقة احلفظ . أما تقدمي ادلفردات فهي باطريقة ادلبعميق
دلادة القراءة باستخدام كتاب ادلطالعة احلديثة امجزء األول ىي حفظ 
النص القراءة القصَتة اليت حتتوى يف الكتاب لتدريب ذاكرة الطالب 
و قدرة فكرىم. و أيضا يف بعض األحيان استخدمت ادلعلمة غناء 

 عن النص القراءة ليسهل الطالب على احلفظ.
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ا سبق يف رأي الباحثة أهنا مناسبة  لنوعية ادلعلمة إنطلقا شل 
و نوعية الطالب و نوعية ادلراد حتقيقها، و مناسبة بادلواد التعليمية 

 ".درس اللغة العربّية  اليت أخذهتا ادلعلمة من كتاب "
 العملية التعليمية .4

القراءة تعليم  أن ترى الباحثة، مشاىدة نتائج إىل نظرا
" حبر العلوم" يف مدرسة "درس اللغة العربّية "باستخدام كتاب 

جتري على اخلطوات الصحيحة من  كونتور دماكاإلسالمية   الثّانويّة
بداية عمليتو إىل هنايتو. ألن جيد التفاعل بُت ادلعلمة والطالب و 
أيضا يف بعض األحيان استخدمت ادلعلمة غناء بسبب ذلك ال 

 يشعر الطالب باادللل.
ليم قد أّدت ادلعلمة واجبة للتقومي دلعرفة صلاح وبعد عملية التع

 عملية التعليم. و على كل حال عند رأت الباحثة قد جارت عملية

حبر " يف مدرسة "درس اللغة العربّية "القراءة باستخدام تعليم 
 على اخلطوات الصحيحة. كونتور دماكاإلسالمية   الثّانويّة" العلوم

 الوسائل التعليمية .5

" يف درس اللغة العربّية "يف تعليم القراءة باستخدام كتاب 
، قد إختارت كونتور دماكاإلسالمية   الثّانويّة" حبر العلوممدرسة "

ادلعلمة الوسائل التعليمية، ىي الكتاب ادلدرسي و السبورة. و يف 
رأت الباحثة أن الوسائل التعليمية ادلستخدمة مناسبة بادلواد والطريقة 

ولكنها غَت الكاملة ألن الوسائل التعليمية ادلستخدمة  ادلستخدمة
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فيو الوسائل القددية فقط و ادلعلمة ال يستخدم الوسائل احلديثة  
كاحلسوب و جهاز العرض ليساعد عرض ادلادة اللغوية و الصورة 

 على الشاشة و غَتىا حىت يشعر الطالب بادللل.
 التقويم .6

 عملية يف ادلهمة العناصر من ىو التقومي أن ادلعلوم، من

 صلاح تأكيد لنيل واع تعملها ادلعلمة التقومي عمل .التعليم والتعلم

 فعلها اليت التعليم عملية عن إليو االقًتاحات ادلتعلم وإعطاء تعلم

درس اللغة "تعليم مهارة القراءة باستخدام كتاب ادلعلمة. و يف 
قد  كونتور دماك اإلسالمية الثّانويّة" حبر العلوم" يف مدرسة "العربّية 

انطالقا من نتائج البحث السابقة، ترى عُّت ادلعلمة التقومي فيو. 
ادلعلمة ىي الشفهي و التقرير، و يف  الباحثة أن التقومي اليت تقوم اها

رأت الباحثة ىذا التقومي يناسب األمور اليت يتوفق عليها صلاح 
فاءة ادلعلمة يف التعليم حىت كان ادلعلم يستطيع أن يقيس الك

واالستيعاب على ادلادة لكل الطالب. اإلمتحان الشفهي دلعرفة قوة 
خيال الطالب مع تدريب ذكرهتم. وأيضا التحريري دلعرفة صلاح 

  الطالب عن فهم ادلادة يف التعليم
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القراءة تعليم  العوامل الدافعة والعوامل العائقة في . ث
 الثّانويّة" في مدرسة درس اللغة العربّية "باستخدام كتاب 

  كونتور دماك" اإلسالمية  بحر العلوم"

العملية التعلمية ىي عملية مركب، و فيو العوامل اليت 
من تدافع صلاح يف تعليم و العوامل العائقة يف تعليم. 

ادلشاىدات اليت قامت اها الباحثة، أن ىناك العوامل الدافعة 
درس اللغة والعوامل العائقة يف تعليم القراءة باستخدام كتاب 

 و ىي فيما يلي: كونتور دماك  حبرالعلوممبدرسة  العربّية

درس اللغة "القراءة باستخدام كتاب تعليم  يف  العوامل الدافعة .1
 كونتور دماك" اإلسالمية  حبر العلوم" الثّانويّة" يف مدرسة العربّية 

 ىي فيما يلي:

 جيدة حالة الفصول الدراسى وتوفر الوسائل التعليمية ( أ

 ادلعلمة لتستخدم اللغة واضحة وسهلة للفهمقدرة  ( ب

 قدرة ادلعلمة تستويل على ادلادة التعليمية ( ت

درس اللغة "القراءة باستخدام كتاب تعليم  يف العوامل العائقة .9
 كونتور دماكاإلسالمية   الثّانويّة" حبر العلوم" يف مدرسة "العربّية 

 ىي فيما يلي:

 قلة حصة التعليم ( أ

إن عملية تعليم القراءة وتعلمها حصة واحدة يف  
األسبوع، لكل حصة مخسة و أربعون دقيقة. ىذا وقت 
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قصَت لتعليم القراءة ألن ىذا الدرس حيتاج إىل التفكَت 
واإلىتمام والوقت حلفظ ادلادة الدراسة ولذلك جيتاج عملية 
تعليم القراءة وتعلمها إىل حصة كثَتة، ولكن زيادة الوقت أو 

صة لدروس القراءة ال ديكن وقوعها ألن كثَتا من ادلواد احل
الدراسية األخرى ادلقررة ذلذه ادلدرسة. و حّلها ىي  أن 
تعطي ادلعلمة الواجب ادلًتيل كحفظ ادلفردات و النصوص 
القراءة بعد عملية التعليم يف الفصل لكي يتعلم الطالب 

 خارج الفصل.
 ضعف دوافع الطالب يف تعليم  ( ب

قوة نفسية داخلية حترك اإلنسان لإلتيان بسلوك الدوافع 
والطالب الذي ضعفت  5معُت لتحقيق ىدف زلدد.

دوافعهم، قلت اىتمامهم بادلادة وتعليمها بل ضاع إراداهتم 
ألداء الواجبات ادلًتلية. و طريقة حلها ىي أن تعطي ادلعلمة 
التشجيعات إىل طالبو عند تعلمهم بالتبيُت عن أمهية القراءة 

أن تعطي ادلعلمة طالبو التدريبات أو التمرينات السهلة و 
 البسيطة، لكي يشعروا أن القراءة سهلة ومهمة.

 خوف الطالب من اخلطاء ( ت

                                                             
 .04ص. تعليم العربية لغَت الناطقُت.. رشدى أمحد طعيمة، 5
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ىذه العوامل تسبب إىل ضعف جتاوب الطالب مع 
ادلعلمة، لذالك فإن الثقة أمر ىام يف تعليم اللغة وادلخصوص 

ادلعلمة التشجيعات يف تعليم القراءة. و حلها ىي أن تعطي 
 أّن ثقة لتكّلم يف تعليم اللغة ىي األساس الرئيسية.

 إختالف قدرة الطالب يف تعليم القراءة ( ث

وحلها ىي أن تصنع ادلطابقة الفصل، ليسهل ادلعلم يف 
 عملية التعليم.

 ضعف دور ادلعلم يف التفاعل مع مجيع الطالب ( ج

ب ينبغي للمعلم ال يفرق بُت الطالب ادلمتزين مع طال
األخرين. ليشعر الطالب بالراحة عند ما يتعلم و الطالب ال 

 يشعرون بادلتمايز.
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 الباب الخامس
 االختتام

 

  ه تستطيع الباحثة أن تتممحدا و شكرا على نعمة اهلل بنعمته و فضل
تعليم القراءة بعد أن تبحث الباحثة عن هذا البحث هو  هذا البحث. كتابة

" حبر العلوم " الثّانويّة  " يف مدرسةدرس اللغة العربّيةباستخدام كتاب "
تصلح للباحثة أن تقدم اخلالصة منه. و يف هذا الباب  كونتور دماكاإلسالمية  

ئج البحث وتقدم االقًتاحات ادلتعلقة مبوضوع هذا ستقوم الباحثة بتخليص نتا
 البحث.

 الخالصة . أ

" درس اللغة العربّية"بناء على البيانات و حتليل نتائج البحث عن 
نالت الباحثة  حبر العلوم " اإلسالمية كونتور دماك" يف مدرسة الثّانويّة 

 اللمحات والتخليصات اآلتية:
 " يف مدرسة الثّانويّة درس اللغة العربّية"تعليم القراءة باستخدام كتاب  .1

له هدف عظيم وهو جعل  حبر العلوم " اإلسالمية كونتور دماك"
ربية باجليد. وادلواد الطالب قادرين على القراءة وفهم النصوص الع

أما الطريقة  درس اللغة العربّيةهي من كتاب  ةأخذها ادلعلمالتعليمية ت
أهنا  ،ة احلفظ و طريقة ادلباشرةالتعليمية ادلستخدمة فهي و طريق

مناسبة  لنوعية ادلعلمة و نوعية الطالب و نوعية ادلراد حتقيقها، و 
 .درس اللغة العربّيةمناسبة بادلواد التعليمية اليت أخذهتا ادلعلمة من 



66 

 أما الوسائل التعليمية ادلستخدمة يعين الكتاب الدراسي والسبورةو 
عليمية ادلستخدمة الوسائل القدمية وهي غري الكاملة ألن الوسائل الت

فقط ال يستخدم الوسائل احلديثة كاحلسوب و جهاز العرض ليساعد 
عرض ادلادة اللغوية و الصورة على الشاشة و غريها حىت يشعر 

درس اللغة خدمة هو كتاب والكتاب ادلدرسي ادلست الطالب بادللل.
إجناز ادلتعلم هي . والتقومي الذي يقوم به ادلعلم لقياس قدرة العربّية

ن التحريري، هذا التقومي يناسب األمور ااإلمتحان الشفهي واإلمتح
اليت يتوفق عليها جناح ادلعلمة يف التعليم حىت كان ادلعلم يستطيع أن 

  يقيس الكفاءة واالستيعاب على ادلادة لكل الطالب.

" يف ةدرس اللغة العربيّ "العوامل الدافعة يف تعليم القراءة باستخدام و  .2
كما ذكرت   حبر العلوم " اإلسالمية كونتور دماك" مدرسة الثّانويّة 

 فيما يلي:

 وتوفر الوسائل التعليمية الفصول الدراسي حالة جيدة ( أ

 يساعد الطالب لزيادة معرفة ادلفردات اليتتوفر ادلعهد  ( ب

 ستخدم اللغة واضحة وسهلة الفهمة لتقدرة ادلعلم ( ت

 ادلادة التعليمية علىتويل ست ةقدرة ادلعلم ( ث

 

 

 ئقة فيما يلي:اأما العوامل الع
 قلة حصة التعليم ( أ
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 ضعف دوافع الطالب يف تعليم  ( ب

 وف الطالب من اخلطاءخ ( ت

 إختالف قدرة الطالب يف تعليم القراءة ( ث

 ضعف دور ادلعلم يف التفاعل مع مجيع الطالب ( ج

 

 االقتراحات . ب

درس "تعليم القراءة باستخدام كتاب  أن و بعد أن تبحث الباحثة
 حبر العلوم " اإلسالمية كونتور دماك" " يف مدرسة الثّانويّة اللغة العربّية

 تريد أن تقدم االقًتاحات هي:

ينبغي دلعلم القراءة أن يطبق مادة القراءة بطريقة مناسبة حىت  .1
 ّدراسّية.تسهل الطالب على فهم ادلواد ال

القراءة  يف تعليم قراءة أن يستخدم الوسائل احملتاجةينبغي دلعلم ال .2
 ما كبرياويهتم هبذا ادلادة اهتما

 ا يف تعليميقهد اجتهادا عمتعلى الطالب أن جي ينبغي .3

ينبغي على ادلدرسة أن هتتم حباجات تعليم القراءة اهتماما كبريا  .4
 من حيث التسهيالت والوسائل التعليمية

 االختتام . ت

، الذي فد أعطت الباحثة نعمة الذي اتصف بالكماالتاحلمدهلل 
اإلسالم و االحسان و قوة اإلميان عاىل اهلل تعاىل والصالة والسالم على 
نبينا و قرة عيوننا حممد، صفوة الصفوة و خري اخللق، ادلرسل للناس كافة 
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وإماما للمتقني.  ،وادلبعوث رمحة للعادلني ،بشريا ونذيرا بني يدي الساعة
حتت ادلوضوع  ، فقد مت حبمداهلل وحسن توفيقه كتابة هذا البحثوبعد

 " يف مدرسة الثّانويّة درس اللغة العربّية"تعليم القراءة باستخدام كتاب 

. فإن كان صوابا فاحلمد هلل، وإن  حبر العلوم " اإلسالمية كونتور دماك"
ط.. فًتجوا الباحثة أن تصيب وختبشر  ةكان غري ذلك فإن الباحث

فيد متعلم اللغة العربية هبذا البحث و عسى اهلل أن يوفقنا إىل رشد تست
السبيل. و نعوذ باهلل من علم ال ينفع ودعاء ال يسمع وقلب ال خيشع. 

  . أمني. وفقنا اهلل إىل الفقه يف دينه واالهتداء هبدايته
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PEDOMAN WAWANCARA 

( Guru pengampu maharoh qiroah: Ust Irham, S.pd.I) 

 

1. Maharoh qiro’ah merupakan salah satu keterampilan yg 

penting kedudukannya dalam bahasa arab, proses 

pembelajarannya pun memerlukan tindakan-/perlakuan 

khusus, lantas bagaimana langkah-langkah anda dalam 

pembelajaran qiro’ah? 

2. Apa tujuan /target pembelajaran qiro’ah ? 

3. Metode apa yang anda gunakan dalam pembelajaran qiro’ah? 

4. Bagaimana menurut anda pembelajaran qiro’ah dengan 

menggunakan kitab درس اللغة العربيّة?  

5. Menurut anda faktor apa yang mendukung berhasilnya proses 

pembelajaran dengan menggunakan kitab درس اللغة العربيّة?  

6. Menurut anda faktor apa yang menghambat proses 

pembelajaran dengan menggunakan kitab درس اللغة العربيّة? ? 

7. Apa  harapan anda untuk pembelajaran qiro’ah menggunakan 

kitab  درس اللغة العربيّةkedepannya? 

8. Bagaimana saran anda untuk pembelajaran qiro’ah 

menggunakan kitab درس اللغة العربيّة? 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

(Siswa kelas VIII, Imroatun Kamilah, Nihayatu Millatina) 

 

1. Bagaiman perasaan anda ketika belajar qiro’ah dengan kitab 

 ?درس اللغةالعربيّة

2. Bagaimana menurut anda pembelajaran qiro’ah dengan 

menggunakan kitab  ّدرس اللغةالعربية? 

3. Materi apa yang anda pelajari di kelas VIII ini ? 

4. Kesulitan apa saja yang anda hadapi ketika belajar qiro’ah? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

( Kepala sekolah MTs Bahrul Ulum: Muhlisin, S. Ag) 

 

1. Apa yang melatarbelakangi pemiihan kitab   درس اللغة العربيّة

sebagai buku pedoman bagi siswa kelas VIII dalam belajar 

qiro’ah? 

2. Apa tujuan /target pembelajaran menggunakan kitab  درس

 ?اللغةالعربيةّ 

3. Menurut anda kendala/hambatan apa saja yang anda hadapi 

ketika proses pembelajaran dengan menggunakan kitab  درس

 ?اللغةالعربيةّ 

4. Pencapaian apa yang dirasakan ketika sekolah menggunakan 

kitab  ّدرس اللغةالعربية? 

5. Bagaimana  harapan anda untuk pembelajaran qiro’ah 

kedepannya? 

6. Apa saran anda untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

khususnya maharoh qiroah dengan kitab  ّدرس اللغةالعربية? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN OBSERVASI SEKOLAH 

 

 

1. Sejarah berdirinya MTs Bahrul Ulum 

2. Visi dan misi MTs Bahrul Ulum 

3. Kurikulum yang dipakai oleh MTs Bahrul Ulum 

4. Kondisi guru dan murid MTs Bahrul Ulum 

5. Sarana dan prasarana di MTs Bahrul Ulum 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

( Guru pengampu maharoh qiroah: Ust Irham, S.pd.I) 

 

1. Maharoh qiro’ah merupakan salah satu keterampilan yg 

penting kedudukannya dalam bahasa arab, proses 

pembelajarannyapun memerlukan tindakan-/perlakuan 

khusus. Bagaimana langkah-langkah anda dalam 

pembelajaran qiro’ah? 

a. Guru menyampaikan kepada peserta didik tentang materi 

yang akan dipelajari dalam pertemuan ini. 

b. Menjelaskan kepada peserta didik bahwa pada pertemuan 

kali ini akan belajar dengan menggunakan strategi qiro’ah 

c. Guru membaca teks tentang qiro’ah, kemudian siswa 

mengikuti 

d. Guru mengajukan pertanyaan tentang materi qira’ah 

ataupun penjelasan dari guru yang belum jelas. 

e. Guru membetulkan qira’ah secara keseluruhan dan 

menjelaskan kembali mengenai kalimat yang belum 

dipahami oleh siswa. 

 

2. Apa tujuan /target pembelajaran qiro’ah ? 

Tujuan pembelajaran qira’ah : 

a. Siswa mampu mengidentifikasi mufrodat baru dengan 

baik dan benar tentang materi qiro’ah. 



b. Siswa mampu menemukan makna atau gagasan dari 

wacana lisan sederhana tentang qiro’ah. 

 

3. Metode apa yang anda gunakan dalam pembelajaran 

qiro’ah? 

Metode yang digunakan dalam pembelajaran qiro’ah: 

a. طريقت القىاعد والتّرجمت 

b. طريقت المباشرة 

c. طريقت الّسمعيّت والّشفهيّت 

4. Bagaimana menurut anda pembelajaran qiro’ah dengan 

menggunakan buku   بّيةدرس اللغة العر ?  

Pembelajaran menggunakan buku   درس اللغة العربية sangat efektif 

sekali, karena dengan mudah siswa memahami materi-materi 

yang ada dalam buku درس اللغة العربية.  

5. Menurut anda faktor apa yang mendukung berhasilnya 

proses pembelajaran dengan menggunakan buku  درس اللغة

  ?العربّية

Faktor pendukung: sarana prasarana serta lingkungan belajar 

yang kondusif akan sangat mendukung pembelajaran bahasa 

arab. Selain sarana dan prasarana,  refrensi-referensi juga 

menjadi pendukung dalam pembelajaran bahasa arab, yaitu: 



Kamus, Pondok Pesantren, Madrasah diniyyah dan lain 

sebagainya. 

 

6. Menurut anda faktor apa yang menghambat proses 

pembelajaran dengan menggunakan buku  العربّيةدرس اللغة ?  

Faktor yang menghambat dalam proses pembelajaran yaitu: 

Kurangnya mufrodat sehingga siswa merasa kesulitan 

 

7. Apa  harapan anda untuk pembelajaran qiro’ah 

menggunakan buku  درس اللغة العربّية kedepannya? 

Harapannya siswa mudah dalam memahami materi-materi 

yang ada didalam buku درس اللغت العربيّت  

 

8. Bagaimana saran anda untuk pembelajaran qiro’ah 

menggunakan buku درس اللغة العربّية? 

Siswa perlu disiapkan dalam segi mental dan fisik dalam 

menerima suatu materi pembelajaran. Jika siswa sendiri 

belum siap dalam menerima pembelajaran, maka hal ini dapat 

menghambat pembelajaran.  

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

(Siswa kelas VIII, Imroatun Kamilah, Nihayatu Millatina) 

 

1. Bagaimana perasaan anda ketika belajar qiro’ah dengan 

buku درس اللغةالعربّية? 

Senang sekali ketika belajar bahasa arab, apalagi pas tentang 

maharah qiro’ah 

 

2. Bagaimana menurut anda pembelajaran qiro’ah dengan 

menggunakan buku  اللغةالعربيةّ درس ? 

Pembelajaran qiro’ah dengan menggunakan buku   درس اللغةالعربية 

sangat enak, karena mufrodatnya ga terlalu sulit. 

 

3. Materi apa yang anda pelajari di kelas VIII ini ? 

Materi yang dipelajari dalam buku درس اللغةالعربية yaitu  يومي تنا يف

عبون الر ياضي ون. يومي تنا يف املدرسةالبيت,  , املهنة, املهنة الط ب ية, الّل   

4. Kesulitan apa saja yang anda hadapi ketika belajar 

qiro’ah? 

Kesulitan yang dihadapi ketika belajar qiro’ah yaitu 

kekurangan menguasai mufrodat, sehingga merasa kesulitan 

dalam memahami kosa kata. 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

( Kepala sekolah MTs Bahrul Ulum: Muhlisin, S. Ag) 

 

1. Apa yang melatarbelakangi pemiihan buku  درس اللغة العربّية 

sebagai buku pedoman bagi siswa kelas VIII dalam 

belajar qiro’ah? 

Dilihat dari kondisi lembaga pendidikan tersebut belum 

menggunakan media pembelajaran secara maksimal, 

pemanfaatan media  masih didominasi media sederhana 

seperti media papan tulis dan materi-materi pelajaran hanya 

bisa didapat siswa melalui guru. Hal ini akan mengakibatkan 

kurangnya minat belajar bagi siswa dan akan berpengaruh 

pada hasil belajarnya, karena dalam proses belajar sumber 

belajarnya hanya guru. 

 

2. Apa tujuan /target pembelajaran menggunakan buku  درس

 ?اللغةالعربيةّ 

pembelajaran dengan menggunakan buku   درس اللغةالعربية ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembelajaran dan 

fakor pendukung serta penghambat dalam pembelajaran. 

 



3. Menurut anda kendala/hambatan apa saja yang anda 

hadapi ketika proses pembelajaran dengan menggunakan 

buku  ّدرس اللغةالعربية? 

Faktor yang menghambat dalam proses pembelajaran yaitu: 

Kurangnya mufrodat sehingga siswa merasa kesulitan.  

 

4. Pencapaian apa yang dirasakan ketika sekolah 

menggunakan buku  ّدرس اللغةالعربية? 

Motivasi siswa dalam mengatasi permasalahan permasalahan 

yang timbul dalam belajar Bahasa Arab. Dan memberikan 

kemudahan bagi Guru dalam memberikan materi tersebut. 

Salah satu media pembelajarannya yaitu menggunakan buku 

ajar. Kareana tidak semua siswa di sekolah ini telah mampu 

membaca teks arab dengan baik. 

 

5. Bagaimana  harapan anda untuk pembelajaran qiro’ah 

kedepannya? 

Menggunakan media yang diharapkan dapat menjadi motivasi 

siswa dalam mengatasi permasalahan permasalahan yang 

timbul dalam belajar Bahasa Arab. Dan memberikan 

kemudahan bagi Guru dalam memberikan materi tersebut. 

Salah satu media pembelajarannya yaitu menggunakan buku 

ajar. Kareana tidak semua siswa di sekolah ini telah mampu 

membaca teks arab dengan baik. 



6. Apa saran anda untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran khususnya maharoh qiroah dengan buku 

 ?درس اللغةالعربيةّ 

Guru lebih meningkatkan kreatifitasnya melalui diskusi 

dengan sesama guru, sharing dan memperdalam dengan 

mengupdate metode-metode yang lebih menarik dalam 

mengembangkan metode yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran bahasa arab.  
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