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 الشعار

 
 خرٌي النّاس أنفعهم للنّاس    

 “ Sebaik-baik manusia adalah orang paling bermanfaat bagi 

orang lain” (Riwayat Ibn Hibban) 
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 اإلهداء

 

 إىداء ىذا البحث إىل:

 احلاجو مستعينةو أمي  خليل )ادلرحوم غفر الّلو لو( ولدي احملبوبني، أيب  احلاج  .۱
 رمحهما اهلل وغفرذلما, آمني

أخي الكبري خرٌي، مسلمني، مستغفرين، لقمن احلكيم، امحد امني الّدين و اخي  .٣
 لّدينالصغري حمي ا
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 كلمة الشكر والتقدير

رممده سبحانو محد من رفع نفسو اىل ادلعايل ونصب ذاتو لطاعتو على التوايل 
وتسلم على من خفض جناحو األمتو سيدنا حممد صلى اهلل عليو وسّلم وعلى ألو 

 وأصحابو الذين جزموا ضمريىم ببعثتو.
ن اهلل ادللك ادلعبود ولو احلمد يف األوىل الباحثة كتابة ىذا البحث بعو قد اهنى 

واألخرية ولو احلكم واليو ترجع االمور, وىذا ىو البحث الذي قدمو الباحث اىل كلّية 
علوم الًتبية والتدريس جبمعة وايل سوذمو االسالمية احلكومية مسارانج رجاء أن يكون من 

تساعد الباحثة دائما بأيدى  احملاوالت لنشر اللة العربية, فيصلح يل أن أشكر وأقدر من
 ادلساعدة ألجل اكمال ىذا البحث وأشكر خاصا اىل:

فضيلة السيد الدكتور راىارجو ادلاجستري كعميد يف كلية الًتبية والتدريس جبامعة وايل  .3
 .ڠاالسالمية احلكومية مسارا اڠسا

العربية  يف كلية فضيلة السيد الدكتور امحد امسعيل ادلاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة  .2
 .ڠااالسالمية احلكومية مسار اڠجبامعة وايل ساالًتبية والتدريس 

كرئيس قسم تعليم اللغة العربية  فضيلة السيدة توطي قرت العني ادلاجستري  ككاتب   .1
 .ڠاالسالمية احلكومية مسارا اڠجبامعة وايل سايف كلية الًتبية والتدريس 

امحد صاحلني ادلاجستري  الدكتور دلاجستري والسيد فضيلة السيد الدكتور شجاعي ا .0
كمشرفني الذين كانا راضيني وخملصني لواسعة الوقت والفكرة إلمتام ىذا البحث. 

 جزامها اهلل خري اجلزاء.

الذين  ڠمسارااالسالمية احلكومية  ڠاجبامعة وايل ساادلدرسني يف كلية الًتبية والتدريس  .5
 بيل العلم وادلعرفة.قد عّلموا الباحث إىل س

 ح



. 

( وأمي احلاجة مستعينة غفر الّلو لو والدي الكرميني احملبوبني أيب احلاج خليل )ادلرحوم .6
اللذان ربياين صغريا حبسن االىتمام والًتبية ويبدل اجلهد يف القيام االرشادات 

 والنصائح حىت يتم التعّلم يف ىذه اجلامعة.

ين، لقمن احلكيم، امحد امني الّدين وأخي أخي الكبري خرٌي، مسلمني، مستغفر  .7
 الصغري حمي الّدين الذي يشجعون يف إمتام هبذه الكلية.

 االسالمية احلكومية اڠجبامعة وايل سامجيع أصحايب يف كلية الًتبية والتدريس  .8
الذين  2131، وخاصة االخوان من الطلبة لقسم تعليم اللغة العربية سنة ڠمسارا

 ساعدة يف إمتام ىذا البحث.أعطوا النصائح وادل

تسأل الباحثة اهلل سبحان اهلل وتعاىل ان جيزيهم خري اجلزاء وان يكون ىذا 
 البحث نافعا ومفيدا وأىلنا ودينا يف الدرين. أمني يارب العادلني.
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 الملخص

 نيل اذلداية :  االسم

 311233110:   القيد رقم

الصف  لدى تالميذم طريقة القراءة الجهرية ااءة باستخدكفاءة القر    "  : ادلوضوع
 "دماك ڠالثامن بمدرسة الثانوية الحكومية بونا

كفاءة القراءة باستخدام طريقة القراءة اجلهرية. لقد حبث ىذا البحث العلمي يف  
الصف  لم مهارة القراءة لدى التالميذواألىداف من ىذا البحث ىي معرفة عملية تع

تحليل كفاءة القراءة باستخدام طريقة دماك، ول ڠالثانوية احلكومية بونا الثامن مبدرسة
العوامل الداعمة والعوامل ادلانعة يف مستخدمة طريقة القراءة اجلهرية يف ما القراءة اجلهرية و

 . دماك ڠالصف الثامن مبدرسة الثانوية احلكوميةبونا

مبدرسة الثانوية الباحثة يف الصف الثامن  تىذا البحث حبث كيفّي، وأخذ
ادلقابلة  دماك. وأما طريقة مجع البيانات اليت يستخدىا الباحثة فهي ڠبونا احلكومية

 والوثيقة.وحتليل البيانات بإعطاء معانيها واإلستنتاج منها. التجربةو 
( حتليل كفاءة القراءة باستخدام طريقة القراءة 3دّلت نتائج ىذا البحث على )

(. منظور مقبولصنف ) يف دماك ڠثامن مبدرسة الثانوية احلكومية بونااجلهرية يف الصف ال
-71. بناء على الئحة، القيمة يف الفسحة 77،5معّدل كفاءة القراءة الطالب ىو من 
صف الثامن ادلدرسة ال. ىذا حال وفقا نتائج ادلالحضة عن كفاءة القراءة الطالب يف 79

علم اللغة العرابية على عناصر التعليم من وقد إىتم م  ،مقبولالثانوية احلكومية ىو 
األغراض وادلواد والطريقة التعليمية و الكتب الدراسية ووسائل التعليمية والتقييم والتالميذ 

ىي مرافق اإلنًتنيت، و  طرقة القراءة اجلهرية الداعمة لتعليم القراءة باستخدام العوامل( 2)
كتبة وادلعمل اللغوي، أما ادلانعة ىي إرادة التالميذ ادلطرقة القراءة اجلهرية و  ادلعلم ادلؤىل و
 .وقلة ادلفردات

 ي



. 

( دلدير ادلدرسة،  أن يزيد حصة تعليم 3وحماولة دلعاجلة تلك ادلشكالت ىي: )
اللغة العربية بأداء عملية إضافية خارج الوقت من حصة التعليم الدروس األخرى، وأن يعد 

وا إسيتعاهبم ادلفردات والتدريبات وادلمارست ( للتالميذ، أن يكثر 2معلم خصوصي فيو. )
 ادلباشرة مع ادلعلم أو أصحاهبم داخل الفصل أوخارجو.
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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحث .أ

بسرعة يف  تطة اذلامة يف الوقت ادلعاصر على تقدم اليت حدثالقراءة إحدى األنش
احلياة. انشطة القراءة زلتاجة لفهم ادلعلومات ادلكتوبة، مع القدرة على قراءة  مجيع كل  

احملتوى. دون القدرة على فهم زلتويات القراءة. الكثَت من ادلعلومات ال ميكن إستعاهبا 
احملتوى ىي الغرض الرئيسي يف تعليم بشكل صحيح و بسرعة. القدرة على قراءة 

1القراءة.
 

تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة مهم. يف عملية تعليم اللغة العربية ادلوجو، أن ميلك 
وبتطوير وبناء كفاءة اللغة العربية وتنمية روح  التالميذ الكفاءة يف التحريض و إلرشاد

اإلجيابية يف تعليم اللغة العربية. بناء على مهارة القراءة ومهارة الكتابة ومهارة الكالم 
ومهارة اإلستماع،ونشاط تعليم اللغة العربية يناسب دبادة ومهارة اللغة العربية. اىداف 

 التعليم )ادلعريف والعاطفي واحلركي(. ثالثة ميادين تعليم اللغة العربية مركزة على
امرين يعٍت التعرف على الرموز ادلكتوبة و فهم  حتتوي على مهارة القراءة

كتابة وفهم احملتوى. ورطت القراءة ثالثة قراءة ادلادة لتورط معرفة التالميذ يف ال2احملتويات.
زلتوى القراءة والكلمة كعنصر الذي حيمل ادلعٌت والرمز ادلكتوب  ىي العنصر يفو . عناصر

دماك  ڠف الثامن دبدرسة الثانوية احلكومية بونا. التالميذ يف الص3على العنصر البصري .

                                                             
1
Abdul Wahab Rosyidi, Media PembelajaranBahasa Arab, 2009 

(Malang: UIN Malang Press), hlm. 70. 

2
UlinNuha, Metodologi Super EfektifPembelajaranBahasa Arab, 

(Yogyakarta: Diva Press, 2012), Hlm 108. 
3
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm 143. 
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يف تعليم اللغة العربية، اليت يوجهون قدرة على القراءة بالتعر ف على الرمز و فهم احملتويات 
وفهم قواعد اللغة العربية. لذلك يف تعليم مهارة القراءة من القواعد العرب الناحية قادرون 

 على فهم معٌت القراءة. 
م القراءة مناسب بكفاءة طالب من قبل تعل م يف ادلدرسة اإلبتدائية الدرجة يف تعلي

حىت ادلدرسة العالية . ذكر حسن ىان: الدرجة يف تعليم القراءة يعٍت إعداد القراءة مثل 
تطور ذكراة و تنمية عادة جيدة. التوسع يف القراءة لصف السابع و الثامن ىي لكثرة 

راة، الطالب الذي لو شخصية طي بة وحيب لقراءة ادلعلومات بًتقية مهارة و كفاءة الق
دماك  ڠللمستوى التاىل و تعليم الطالب يف الصف الثامن دبدرسة الثانوية احلكومية بونا

يزيد مفردات و يستطيع يفرق بُت ادلفرد و التثنية و اجلمع. القراءة من خالل الكلمات 
 القراءة ن، أن تعليمجيب أن يكو اختالف نطق حرف واختالف من كل حرف.، والصور

ناسب دلستوى يف تعليم القراءة يعٌت مدماك  ڠللصف الثامن دبدرسة الثانوية احلكومية بونا
4يوسع معرفة بزيادة ادلفردات.

 

" قراءة كمهارة ( Henry Guntur Tarigan) قال ىنري غونًت تاريغان 
لغوية" ان اإلحلاح يف القراءة ىناك ثالثة انواع إحدىها القراءة أداة اإلتصال حيتاج اليها 
رلتمع مثقف و القراءة اليت متلك الغرض و التصنيف. و منها ىي القراءة اجلهرية و القراءة 

معلوم أن أساس طريقة القراءة ىو قدرة اللغة 5الصامتة و القراءة ادلكث فة و القراءة ادلوسعة.
مصدر  يعٍت ادلفردات بتدريب النطق، مث القيام بالفهم. النطق اللفظ و تلفظ اجلملة جيدا

ادلعلم طريقة تعليم القراءة يف عملية تعليم اللغة ضروري للقراءة بشكل صحيح. يستخدم 

                                                             
4
Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang 

Press, 2008) hlm. 32 

5
Henry Guntur Tarigan, Membaca sebagai suatu keterampilan 

berbahasa, (Bandung: PT Angkasa,2008), hlm 3 
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. تطبيق الطريقة يستطيع أن يسًتعى الطالبباإلستفادة الطريقة التعلم اإلبداعية و العربية 
 ادلبتكرة و ادلتنوعة خاصة للطالب مفرط النشاط. 

 . أىداف القراءة ادلكثفة لتطور مهارةو اجلهرية ادلكثفةالقراءة  القراءة تقسم اىل
أفضل دلشاىدة   قة القراءة اجلهرية فعالية طبقيف تعليم القراءة طري 6أساس القراءة للتالميذ.

توثيق التعليم يف  نتائج كفاءة قراءة التالميذ يف مفهوم زلتوى القراءة. ذلك احلال على
قة ال يفيد جبيد فاخلطوات يف تبليغ ال تناسب خبطوات تطبيق بل إذا الطريذلك اليوم. 

 الطريقة. فلذلك شاىدت الباحثة ادلعلم يف تدريس الفصل. 
ادلشكالت الظاىرة من تالميذ ألن نقٍص الدافع يف تعليم اللغة و تعليم لنصوص 

ة نظًرا يل َصالِحيَ . العربية خاصة ومل يستطيع القراءة حبسن و صحيح تدريس موجودا
األىداف ادلصنوع  ومعرفةوتفاعل يف تعليم، ادلعلم ىو الشخص الذي يفهم ادلادة فهًما، 

وتعريف حاجات التالميذ بشكل صحيح. ىنا دور ادلعلم القدرة ادلبدع وىو يستخدام 
 .الطريقة جليب انتباه التالميذ االصنع التعليم

ية التعليم. القراءة القراءة اجلهرية إحدى من الطريقة ادلستخدمة للمعلم يف عمل
القراءة اجلهرية 7اجلهرية ىي القراءة بنطق الرموز ادلكتوبة مثل احلروف أو ألكليمة ادلقرؤ.

ءة يف فهم القراءة. باستخدم أن مشاىدة كفاءة قراءة التالميذ و اللهجة و كفا اىلهتدف 
 ڠيف الصف الثامن دبدرسة الثانوية احلكومية بونا  طريقة القراءة اجلهرية يف درس القراءة

 لتعليم اللغة العربية.  طى اخلربة ذات ادلعٌت و الدافعادلعلم ان يعيستطع دماك 

 كفاءة القراءة  هبذا البحث لزيادة معرفة " البحث, ستقوم الباحثة بناء على
دماك ألن  ڠبونا باستخدم طريقة القراءة اجلهرية يف الصف الثامن دبدرسة الثانوية احلكومية

دلعلم و الطريقة ادلهمة دلساعدة عملية تعليم. القراءة اجلهرية من إحدى طرق القراءة ا
                                                             

6
Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab,................hlm. 33 

7
AcepHermawan,Metodologi pembelajaran bahasa Arab, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 144 
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عملية تعليم القراءة اليت ادلستخدمة و حيللها تكوين التالميذ القادرين على فهم  ادلهمة يف
 يم قراءة اللغة العربية.تعل

 تحديد المسألة .ب

 بناء على خلفية ادلسألة السابقة ميكن للباحثة أن تركز على ادلسألتُت اآلتيتُت:
م طريقة القراءة اجلهرية يف الصف الثامن دبدرسة اكفاءة القراءة باستخد  كيف .1

 دماك؟ ڠالثانوية احلكومية بونا

طريقة القراءة اجلهرية يف الصف نعة باستخدام اعمة والعوامل ادلاالعوامل الدما .2
 دماك؟ ڠبونا الثامن دبدرسة الثانوية احلكومية

 أهداف البحث وفوائده .ج

 أهداف البحث .1

 مناسبة بادلسائل السابقة فأىداف ىذا البحث كما يلي:
كفاءة القراءة باستخدم طريقة القراءة اجلهرية يف الصف الثامن دبدرسة  دلعرفة (أ

 دماك ڠبونا انوية احلكوميةالث

طريقة القراءة اجلهرية لتعليم  اعمة والعوامل ادلانعة باستخدامالعوامل الددلعرفة  (ب
 دماك ڠبونا القراءة يف الصف الثامن دبدرسة الثانوية احلكومية

 فوائد البحث .2

وذلذا البحث منافع من الناحية التطبقية. من الناحية النظرية فإن ىذا البحث 
م طريقة القراءة اجلهرية يف الصف اكفاءة القراءة باستخد يادة ادلعرفة عنلز 

 دماك ڠالثامن دبدرسة الثانوية احلكومية بونا

 , ادلنافع من ىذا البحث ىي كما يلى.العمليةوأما من الناحية 
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للمدرسة أن تكون لو نتائج ىذا البحث إقًتاحات و مساعدة معلمي اللغة  ( أ
 لقراءة و تقدمي اإلقًتاحات للتالميذ.العربية يف تعلم ا

لقسم تعليم اللغة العربية, أن تكون لو نتائج ىذا البحث إقًتاحات لطالب   ( ب
 جامعة خاصة يف قسم تعليم اللغة العربية.

ا يف كشف العلوم اجلديدة للباحث نفسو, أن يكون يل ىذا البحث مفتحا ذل  ( ت
 ة.القراءة باستخدم قراءة اجلهري كفاءة عن

اليت تزيد احلديث العلي  خر, أن يكون لو ىذا البحث ادلصادرالللباحث ا  ( ث
 القراءة باستخدم قراءة اجلهرية.كفاءة  عن
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يالباب الثان  

 الهيكل النظري .أ
 كفاءة القراءة (أ 

1معنه إستطاع وأّما معٌت القدرة هي الكفاءة  ة "قدر"القدرة تأيت من كلم
. 

وأّما القراءة  2القراءة لغة نظر احملتوى وفهمه بالنطق أو بالقلب وهتجئة ادلكتوب.
 اصطالحا هو التعريفات يقصدها ادلؤلف. 

 قراءة معايَت القدرة

حتتوي على امرين يعٍت  مهارة القراءة(، أن Malibaryليبار )عندى ما
التعرف على رموز مكتوبة وفهم احملتويات. معايَت الكفاءة يف اختبار قدرة 

تلك الكتابة رموز ألصوات الشخص على فهم الرسائل ادلكتوبة بشكل صحيح. 
اللغة اليت حتتوي على ارداة الكاتب. ادلؤشرات ادلتعلقة بالقدرة على القراءة هي: 

( اإلجابة على 2مع التجويد اجليد والصحيح، ) القراءة( النطق أو قراءة مواد 1)
 أسئلة أو دتارين حول زلتوى مادة القراءة بشكل صحيح.

 يف األنشطة القراءة، وهي: فيما يلي بعض الكفاءات األساسية 
 أ( حيافظ على صوة اللغة العربية سلراجا كان أوصفاة األخرى  

 حّس القراءة ب( اإليقاع الصحيح والتعرب يصور 
 غَت التكريرج( الفصيح و 

3عالمة القراءة.د(  يهتم القارئ ب
 

                                                             
1 Hasan Alwi, kamus besar bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2008), hlm.707 

2 Hasan Alwi, kamus besar bahasa Indonesia,…………….., hlm. 83 
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 تعليم القراءة (ب 

 مهارة القراءة (1

القراءة هي ترمجة احلروف ادلكتوبة إىل معٌت أو إعطاء معٌت للكلمات 
ادلطبوعة وكانت عملية مرّتُت. فالكاتب يثَت األفكار يف ذهن القارئ والقارئ 

القراءة عملية  4وخلفية الثقافية واللغوية. يًتجم تلك األفكار يف ضوء جتربته
وم الىت يتلقى ما القارئ عن عقلية انفعالية دافعية تشمل تفسَت الرموز والرس

عا ى والرب  بُت اخلربة السابقة وهه  ادلعا ى والتقييم والنقد عينية وفهم ادل طريق
5واحلكم والتهوق وحل ادلشكالت.

 

فكرى يقوم على انتقال الههن احلروف واالشكال الىت  والقراءة نشاط 
ع حتت األنظار، اىل األصوات واأللفاظ الىت تدل عليها وترمز إليها، وعند تق

يف ذهنه  أن يدرك مدلوالت األلفاظ وادلعٌتما بتقدم التلميه يف القراءة ديكنه 
6دون صوت أو حتريك شفة.

 

أن القراءة ليست مهارة آلية بسيطة، إهنا  هنا للقراءة ادلفهوم الهي نتبنا 
 هنا نشاط ينبغي أن حيتوى كلعملية ذهنية تأملية تسند إىل عمليات علياء. إ

                                                                                                                                   
3 Naifah, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang: CV. 

Karya Abadi Jaya, 2015 ), hlm.221-223 

، )الرياض: ادلعينات البصرية يف تعليم اللغةزلمود امساعيل صيٌت وعمر الصدق عبداهلل،  4
 .105 ص.(، 1974ادلملكة العربية السعودية، 

، )لناشر: الدار ادلصرية، بدون تعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيقحسن شحاته، 5
 .105 ص.التاريخ(، 

، ط. األوىل، )القاهرة: مكتبة النهضة طرق التعليم اللغة العربيةزلمد عبد القادر أمحد،  6
 .101ص. (، 1979، ادلصرة
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التفكَت والتقومي واحلكم والتحليل والتعليل وحل ادلشكالت، وليست رلرد 
وتعد  7دلطبوعة أو فهم دالالهتا فق .نشاط بصري ينتهى يتعرف الرموز ا

القراءة مصدرا أساسيا لتعلم اللغة العربية للطالب خارج الصف، وهي حتتاج 
اصة ومتنوعة. وينبغي أن تقدم القراءة للطالب ادلبتدئ الهي إىل تدريبات خ

بالتدرج، انطالقا من مستوى  -مل يسبق له تعلم اللغة العربية من قبل
احلروف، فالكلمة، فاجلملة البسيطة )مبتداء خرب/ فعل فاعل غالبا( مث اجلملة 

1ادلركبة مث قراءة الفقرة، مث قراءة النصوص الطويلة.
 

والقراءة عامل أساسى يف بناء الشحصية وصقلها، فهي تزيد القارئ 
القراءة،   بادلعارف واخلربات الىت ال يستطيع أن يكتسبها مباشرة إال من خالل

كما أهنا هي أدة الطالب يف حتصيل علومه الدراسية، فمن ال يقرأ جيد ال 
من كّل عملية التعليم بل هي األساس و القراءة أن تفح العلوم   9حيصل جيدا.

حاجة الزمة حلياة الفرد النامى واجملتمع الراقي فهي تروي ظما القارئ وتتمىى 
 خربته تتهض باجملتمع وتعمل على تنظيمه.

فالقراءة إذان عملية يرادهبا إجياد الصلة بُت لغة الكالم والرموز ادلكتوبة 
 وهها يدل على أن للقراءة عناصر ثالثة هي:

 عٌت الههٍتادل .أ

                                                             
، )مصر: منشورات تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناهجه واسالبيهرشد أمحد طعيمة،  7

 .132 ص.(،1989ادلنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم والثقافة، 

، )الرياض: إضاءت دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبان إبراهيم الفوزان، عبد الرمحن ب 1
 .194 ص.(، م2111فهرسة مكتبة ادللك فهد الوطنية أثناء النشر، 

أسس اعداد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت ناصر عبد اهلل الغاىل وعبد احلميد عد اهلل،  9
 .57 ص.،)الرياض: دار الغاىل، بدون التاريخ(، بالعربية
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 اللفظ الهي يؤديه .ب

 الرمز ادلكتوب .ج

اإلدارك البصري تطور مفهوم القراءة تطورا كبَتا بعد قراءة معٌت لقد 
زيد مفهوم آخر هو الفهم مث ة والتعرف إليها والنطق هبا فق  بللرموز ادلكتوب

تفاعل القارئ مع ادلادة ادلقروءة فاستخدام ما يقرأ يف مواجهة مشكالت 
10ياة.احل

 

تلخص الباحثة البحث السابقة القراءة تثَت األفكار وترجم األفكار 
كم بتجربة وخلفية اللغة. القراءة مفهوم أن حيتوى التفكَت والتقومي واحل

والتحليل والتعليل وحل ادلشكالت. حتتاج القراءة التدريب اخلاص ألهنا لزيادة 
ادلعرفة والقدرة. القراءة عناصر ثالثة وهي ادلعٌت الههن واللفظ الهي يؤديه 

 الرمز ادلكتوب. العناصر مهم يف تعليم القراءة.

 أساس مهارة القراءة (2

والفهم. وادلهارات تان مها: التعريف, و للقراءة مهارتان أساس
الكتايب و التعريف إىل  ()احلرف األساسيات هي: رب  ادلعٌت ادلناسب بالرمز

أجزاء الكليمات من خالل القدرة على التحليل البصري و التمييز بُت أمساء 
احلروف و أصواهتا ورب  الصوت بالرمز ادلكتوب والتعريف إىل معاين 

11الكليمات من خالل السياقات.
 

                                                             
، )ردماك: طرق تدريس اللغة العربية من منظور تربوي حديثراضى عبد الرمحن،  حسُت10

 .55ص. م(،  2111ه/  1421مكتبة اخلبيت الثقافية، 


دروس الدورات التدريبة دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت إبراهم فوزان وأخرون, محنعبد الر  11

 33, )مكة ادلكرمة: دار ادلعارف,بدون سنة(,ص ابه
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فقد عرفنا على أهنا عملية ألية ميكانيكية, هتدف إىل التعرف على 
 احلروف و ربطها ومن مث نطقها، حيث يتم الًتكيز على تنمية قدرات الطفل

على قراءة الكليمات و تقطيعها وحتليلها، ومعرفة احلروف وأصواهتا واإلنتقال 
12من كليمة إىل أخرى، ومن سطر إىل آخر

 

 أهداف تعليم القراءة (3

يمية مهمة جدا ألن ذلا عالقة قوية مع اختبار األهداف يف العملية التعل
الطريقة وادلادة والوسائل الىت يستحدمها ادلعلم يف العملية التعلمية، ولتكن 

أهداف تعليم اللغة ادلقصودة. وتنقسم أهداف تعليم اللغة العربية إىل قسمُت: 
13أهداف عامة وأخرى خاصة.

 

 أهداف القراءة العامة هي كما تايل: 
بادلقروء أو التسلية وادلتعة أو  الفهم بغرض كسب ادلعلومات أو اإلنتفاع (1

 النقد والتدوق.

إمتاع القارئر وتسلية يف وقت فرغه شلا يستهويه من لون قارئي معُت،   (2
 كالقصة، أو الشعر.

راءة أداة التعليم يف حياة ادلدرسة، فادلتعلم ال يستطيع التقدم يف الق (3
 تعلمه، إال إذا استطاع السيطرة على مهارة القراءة.

شلن تفصله عنهم ادلسافات الزمانية أو وسيلة إلالتصال الفرد بغَت ،  (4
 ادلكانية 

 تزود األفكار وادلعلومات، وتوفقه على تراث اجلنس البشري. (5

                                                             
12

Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan 

Berbahasa, (Bandung: Angkasa, 2008) hlm.7 

13
 .74(، ص. 2115دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ، )القاهرة:تعليم اللغة العربيةمصطفي رسالن،  
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ن اهم وسائل اليت تدعوا إىل التفاهم والتقارب بُت عناصر وهي م (6
14اجملتمع.

     

15أما يستهدف تعليم القراءة يف ادلرحلة الثانوية:
 

أن تنمو قدرة التالميه على القراءة، وسرعته فيها، وفهمه للمقروء فهما  .أ
ه، وتكوينه لالحكم عليه، واسعا، ودتييز بُت األفكار اجلوهرية والعرضية في

 به حياته العملية. فوائدو 

أن تنمو فكرة التلميه على تتبع ما يسمعه، وفهمه فهما صحيحا واسعا،  .ب
 ع به يف حياته عملية.ونقد ، واالنتفا 

أن تزداد قدرة التلميه على البحث والقضى ادلسائل، واستحدام ادلراجع،  .ج
 واالنتفاع بادلكتبة والفهارس.

 أن تزداد قدرة التلميه على األداء ادلمثل للمعٌت يف القراءة اجلهرية. .د

األغراض يف منهج تعليم القراءة أن يصل التالميه إىل مستوى عال من  
لقراءة جبميع أنواعها، ويقضى حتقيق هها الغرض خصصا لتعليم القراءة ا

وخطه مرسومة تكفل النمو ادلنتظم ادلتناسىت يف العادات وادلهارات والقدرات 
األساسية يف تعليمها تقوم على أساسُت. األول: البداية الصاحلة لكي نصمن 

لصحيحة، والثا ى: منه البدء تكوين االجتاهات العقلية السليسة والعادات ا
العمل على ترقية هه  العادات وادليول والوصول هبا إىل أرقى الدرجات يف 

16مجيع ألوان القراءة داخل ادلدرسة وخارجها.
 

                                                             
 511ادلوجو  العلمي دلدرس اللغة العربية،......، ص عابد التوثقي اذلامشي،   14

 .11. ، ص.... ، ط. األوىل، طرق التعليم اللغة العربيةزلمد عبد القادرأمحد، 15

طرق التدريس اللغة العربية والتدربية الدينية يف ضوء التجاهات زلمد رشد خاطر وأصدقائه،  16
 . 109 (، ص.1983، )القاهرة: دار ادلعارف، الًتبوية احلديثة
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تلخص الباحثة البحث السابقة تعليم القراءة تنبية من مهارة القراءة عن 
عملية أن تنمو فكرة وقدرة للتالميه. القراءة أنواع النصوص بفهما فهما جيدا 

دون فتح ادلعاجم الهي حيتاج إىل كثَت الوقت. يف تعليم القراءة حفظ 
 لل للقراءة. ادلفردات العديدة حىت ال يشعر تالميه ادل

 أنواع تعليم القراءة (4

 تعليم القراءة الصامتة .أ

هي عملية فكرية ال دخل للصوت فيها، ألهنا حل الرموز 
ادلكتوبة وفهم معانيها بسهولة ودقة، وليس رفع الصوت فيها بالكلمات 

مثال كافية إلدراكه دون حاجة  مةإال عمال إضافيا، وكما إن رؤية الكل
17، فكهلك رؤية الكلب ادلكتوبة.إىل النطق بامسه

 

وادلعروف أن القارئ الصامت يقرأ لنفسه فق ، ولهالك فهو 
يركز جهد  على ادلعٌت ادلقروء ليدركه دون أن يصرف جهدا أحر من أحل 

نفسه مبراعاة إمراج احلروف من سلارجها أو دتثيل ادلعٍت التلفاظ أو يشغل 
ادلتضمن بكيفيات صوتية معينة أو حىت التوقف التنفس ألنه ال يستطيع 
أن يفعل ذلك يف أثناء القراءة اجلهرية على ما سنهكر  بعد. رمن هنا  

11كانت القراءة الصامتة أكثر شيوعا وأسرع أداء.
 

التدريب على الفهم هو اذلدف من القراءة و كها النقد و 
التهوق، وبعد عقب القطعة طائفة من األسئلة جييب عنها التالميه بعد 

                                                             
، )مصر: دار ادلعارف، دون سنة(، ادلوجه الفٌت دلدرسي اللغة العربيةعبد العليم أبراهيم،  17

 .61ص. 

، ومواقف تطبقية يف تعليم اللغة العربية والدين اإلسالمى دراسات حتليليةحسن سليمن قرة،  11
 .128(، ص. 1981)القاهرة: دار ادلعارف، 
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اعى يف هه  األسئلة أن انتهائهم من القرأة، شفويا أحيانا و حتريريا. ير 
تكون متنوعة متدرجة،وأال تكون ادلباشرة، ذلك النوع من األسئلة الهي 
ال يتطلب من التلميه رلهودا إال أن ينقل اإلجابة عنه من القطعة نقال، 
فإن مثل هه  األمثلة ال حتمل التلميه علي التفكَت األسئلة فيما يقرأ، 

الواجب أن يكون أكثر أألسئلة فضال عن أهنا جتعله يستهُت بالدرس. و 
من النوع غَت ادلباشر الهي تتطلب اإلجابة عنه من التلميه رلهودا فكريا 
وفهما جقيقا دلا يقرأ. وأن يكون من بينها ما يتحدى التلميه وحيمله على 
التفكَت العميق. على أنه ال جيوز حبال أن تكون األسئلة كلها من 

نفسه، و أمنا جيب أن تكون كما الصعوبة حبيث تضعف ثقة التلميه ب
                                    أسلفنا متدرجة  من السهل اىل الصعب.                                  

وليكون معروفا أن الغرض من هه  األسئلة اختبار مبلغ فهم 
التالميه دلا يقرؤون، واختبار معلوماهتم العامة، حيث جيوز للمدرس أن 

ل أسئلة تتصل بادلوضوع الهى يقرؤ  التالميه، واإلجابة عنها تعتمد يسأ
19على معلومات أخرى خارج القطعة.

 

 Henry Guntur Trigan) سم هنري غونتور تارغان وقد يق

 ي:إيل ثالثة أنواع، وهي كما تل الصامتةالقراءة (
 (Extensive Reading) تعليم القراءة الموسعة .1

هه  القراءة هتدف إىل تدعيم ادلهارات القرائية الىت تعلمها 
ادلدارس يف الفصل، وتزويد  بالقدر علي القراءة احلرة. ويدور النشاط يف 
هها النوع خارج الفصل معتمدا على الطالب. إال أنه قد يلجأ ال ستشارة 

                                                             
 .158، ...، ص. تعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيقحسن شحاته،  19
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وانب. ويدور مواد هها النوع من القراءة حول موضوعات ادلعلم يف بعض اجل
20بسيطة، وقصص قصَتة ذات صلة باهتمام الطالب.

 

سعة تكون عند القارئ روح النقد و ادلو أن القراءة  ةثتلخص الباح
 وبالتايل مبا يدرك يف احلياة احمليطة به.  التقدير لقيمة ما يقراء ،

 (Intensive Reading) تعليم القراءة المكثفة .2

هي القراءة الىت جتري داخل الفصل وهتدف إىل تنمية مهارة 
القراءة عند دراسُت وزيادة حصيلتهم اللغوية بتعليمهم ادلفردات والًتكيب 

بة يدرب الدراس على اجلديدة. وختتار ذلها ادلواد على مستوى من الصعو 
اكتساب مهارة التعرف والفهم واتفاعل. ويدور النشاط يف هها النوع من 

21القراءة حتت إشراف ادلعلم ويف الفصل الدراس.
 

البد من تعليم الكلمات اجلديدة. فهه   يف درس القراءة ادلكثفة
الكلمات هي احد احملتويات الرئيسية للقراءة ادلكثفة. ومن أسباب تسمية 
القراءة ادلكثفة هبها االسم هو وجود كلمات جديدة فيها. وينبغى على 
ادلعلم، قبل أن يطلب من الطالب أن يقرؤوا قراءة صامتة، أن يعلمهم 

 بة ومعٌت واستعماال.الكلمات اجلديدة نطقا وكتا
ومن األسباب الىت منعت هها ادلعلم من تعليم الكلمات اجلديدة 
أّن بعض الكتب التعليمية ختلو من اإلشارة إىل الكلمات اجلديدة يف كل 
درس. فيفًتض ادلعلم أن الدرس خال من الكلمات اجلديدة أو جيد ادلعلم 

 ة لدى الطالب.صعوبة يف فرز الكلمات اجلديدة عن الكلمات ادلألوف
                                                             

 .181، ...،ص. تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناهجه واسالبيهرشد أمحد طعيمة،  20

مهكرة الدورات فراح عبد احلافظ ومنيع عبد العزيز ادلنيع عبد الرمحن موسى بكر،  زلمد21
 .74، ص. الًتبوية القصَتة
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ويف الواقع إن كتاب القراءة ادلثايل يبُت للمعلم والطالب على حد 
سواء الكلمات اجلديدة يف كل درس، بل جيب إبراز هه  الكلمات من 
حيث اإلخراج الكباعي كأن توضع يف إطار خاص أو قائمة خاص أو 

جلديدة يف  تطبع بلون متميِّز. وإذا وجه ادلعلم كتاب قراءة ال يربز الكلمات ا
كل درس، فإن على ادلعلم أ، يعد قائمة اجتهادية بالكلمات اليت يعتقد 
أهنا جديدة على طالبه. وستكون مهمة ادلعلم سهلة إذا أخه بعُت االعتبار 
ادلواد الفرعية اليت تعلمها الطالب يف ادلراحل السابقة من برنامج تعليم 

22اللغة.
 

 تعليم القراءة التحليلية .3

الىت قرأها التلميه  القراءة ية القراءة التحليلية هي لتحليلغا
للحصول على استطاعة يف البحث عن اإلعالنات من الكتاب أو الدرس 

وال بد له أن يكفر منطقيا  ويدر به أن حيفر ويرشد ما فيه من كتابة ادلؤلف
والبحث عن احلدث باحلدث اآلخر ويستنتج ما قرأ  يف الكتابة. وهتدف 
هه  القراءة التحليلية لتدريب التالميه حبثا عن ادلعلومات من ادلكتوبة، 
وغَت ذلك التالميه تدريب لفكر ادلنطقي، حبثا عن عالقة بُت واقع مبوقع 

23األخرى، وتأخه خالصة من القراءة.
 

 

 

 

                                                             
، )الناشر: دار الفالح للنصور والتوزيع، وتعليقاتتعليم اللغة حاالت زلمد علي اخلويل،  22

 .61-89(، ص. 1997

23
Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 

(Malang: Misykat, 2005), hlm. 131. 
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 تعليم القراءة الجهرية . ب

هه  القراءة عكس قراءة صامتة ألهنا بتحريك واللسان والشفتُت 
إلخراج األصوات، وتعريفها هي الىت تنطق القارئ خالله بادلعروف بصوت 

24عة ضب  ادلق روء وفهم معنا .مسموع مع سرا
 

تتجه العناية يف القراءة اجلهرية مع التالميه الفرق ادلتقدمة إىل 
الدقة يف الوقف ومواضعه، وقواعد ، واىل الضغ  على بعض احلروف و 

مات، وإىل اختالف الصوت وتنويعه باالرتفاع و االخنفاض، والسرعة الكل
و الب ، شلا يستدعيه حسن األداء ودتثيل ادلعا ى. وإجادة ذلك كله تتوقف 

 على فهم ادلعٌت. 

 ومن أهداف القراءة اجلهرية اليت سبقت ذكرها هي كما تلي:
 خارج احلروف.مب طق تدريب الطالب على جودة الن .1

الطالب على صحة مبراعات الًتقيم وزلاولة تصوير اللهجة تعويد  .2
 . ستفهاماإلنفعالية ادلختلفة من تعجب أو اللحاالة 

 تعود الطالب على السرعة اليت تتعلق بالقراءة. .3

 إتساب الطالب القراءة األدبية و بتنمية قدرهتم على مواجهة اجلمهور. .4

عليم مهارات اللغة. و للقراءة اجلهرية موقع هام يف أي برنامج لت
تستمد القراءة اجلهرية هه  األمهية من أهم موقعها يف حياة اإلنسان و 
نشتطه يف اجملتمع. وللقراءة اجلهرية وظائف تهر منها: تشخيص الصعوبات 

25اليت يوجهها الدارس يف تعليم الكليمات, وإكشاف مشكالته يف النطق.
 

                                                             
 دراسات حتليلية ومواقف تطبقية يف تعليم اللغة العربية والدين اإلسالمىحسن سليمن قرة،  24
 .129،...، ص. 

 183عربية بالتعلبم األساس،.....ص. رشدي أمحد طعيمة، مناهج تدريس اللغة ال 25
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 ومن مزايا تعليم القراءة اجلهرية هي كمايلي:
الصحيحة, والنطق  تدريب التالميه على إخراج احلروف من سلارمها .1

واجلمال والًتكيب مع حسن القول بدون مد زائد أو السليم بالكلمة 
 خطف أواتقطيع.   

لقواعد لغة النحو والصرف ضب  احلركات يف أو اخر الكلمات وفقا  .2
 مع إقامة بنية الكليمة على وجهها السليمة.

دتثيل ادلعاين من خالل تغيَت الصوت وتلوينه ورفعه وخفضه ديا يتفق  .3
 مع سبيل أداء ادلعٌت الصحيحة.

الوقف يف ادلواطن ادلناسبة باعتدال بدون إفراط مع مراعاة الشكال  .4
 وكيفية األداء و الوقف.

 القراءة اجلهرية على التهوق ادللحور فيها. تعيُت .5

من الناحية النفسية واإلجتماعية،  القراءة اجلهرية ذلا اجلوانب إجيابية .6
فهي تريب اقارئ على عدم اخلجل واخلوف، وتغرس فيه اجلرأة والقدرة 

على مواجهة اآلخرين، وحتقيق الوجود اإلجتماعي حيث الفائدة 
  امعُت.ادلتبادلة بُت القارئ والس

تشًتك يف القراءة اجلهرية حاست السمع و البصر واألمر الهي من  .7
شأنه أن يصل ادلعٌت بأكثر من وسيلة يؤد إىل سهولة إستعاب األفكار 

26يف رأي بعض التبوين.
 

 زيادة ثقة الطالب  .8

 أخطاء اللفظ حتسن يف .9

                                                             
,)داراألندلس ادلهارات اللغوية مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنونهصاحل الشنطي, زلمد 26
 175-173ص  (ه 1417للنشررةالتوزيع
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 الرتفع التأديب يف الفصل .11

 إعطاء الفرصة على الطالب التصال اللفظ بالكتابة .11

27شلارسة الطالب للقراءة يف رلموعات .12
 

 ومن عيوب القراءة اجلهرية هي:

إذ مل تضب  القراءة اجلهرية ضبطا صحيح أي يف مواطنها ادلالئمة فإهنا  (1
 تؤد إىل احليارة على االخرين.

حتد من حرية القارئ فهو ال يستطيع شلارساهتا إال يف أوقات زلدودة  (2
 وأمكان معينة.

اجلهرية فيها تشتيت  يرى بعض خرباء الًتبية وعلم النفس بأن القراءة (3
 للجهد بُت األدء والفهم.

حتتاج هه  القراءة وقتا طويال, وبالتايل فإهنا ليست إقتصادية وحتتاج إىل  (4
جهد يف اإلعداد و األداء, وترهق القارئ إذا إستمّر يف القراءة فًتة 

28طويلة.
 

 كيفية و خطوات يف صلاح القراءة اجلهرية:
 يقسم ادلعلم الطالب إىل رلموعات تتكيف مع مادة القراءة. (1

خيتار ادلعلم الناص و يقسمه إىل أربعة أو مخسة أقسم. مث ادلعلم امر  يف  (2
 مهمة أو شهل   لفهم من أقسم.

 اص قراءة اجلهرية.يطلب ادلعلم من الطالب لقراءة الن (3

                                                             
27

Acep Hermawan, Metodologi pembelajaran bahasa Arab............., 

hlm. 144-145 

ص  فنونه، ......ىل خصائص اللغة العربية و صاحل الشنطي، ادلهارات اللغوية مدخل إزلمد  28
173-175 
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عندما مقرواءت يف وقوع, ادلعلم توفق القراءة على كليمة التأكيد على  (4
 ادلعٌت و التفسَت ادلطلوب. 

29يؤخر ادلعلم عملية التعلم أن يسأل األشياء يف الناص. (5
 

 ب. الدراسات السابقة

ينبغي لكل الباحثة قبل إقامة البحث أن يستفيد يف حبثه مبا حصله الباحثون 
السابقون القائمون بدارسة موضوعه أو ميدانه. وقد طلبها الباحثة يف الكتابة ووجد 

 حبثا علميا يناسب ببحثه وهو: 

( حتت ادلوضوع استعمال 3115261) البحث الهي قامت به واحدة العريفة .1
طريقة القراءة اجلهرية يف تعليم مهارة القراء لدى التالميه يف الفصل الثامن من 

.  وبعد أن ألقت الباحثة ادلباحث ڠ" مسارا 2ادلدرسة الثانوية احلكومية "
t0وادلسائل كما قدمته فنتيجته من احلساب هي أن قيمة " 

قارنت  39,8هي"
t0 الباحثة قيمة "

من احلساب بالقيمة من اجلدول على مستوى داللة "
"ttabel"

0
0و 05/

"  من احملاسبة أكرب من" t0 يف اجلدول فإذ" 714,2هي 01/
ttabel  واحلاصل أن الفرق ذو داللة والفرضية يف هها الباحث مقبولة . ودلت "

اءة هه  النتيجة على أن استعمال طريقة القراءة اجلهرية يف تعليم مهارة القر 
" مسارانج 2لدى التالميه يف الفصل الثامن من ادلدرسة الثانوية احلكومية "

30أحسن. 
 

                                                             
29

Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2014 ), hlm.209 

(, استعمال طريقة القراءة اجلهرية يف تعليم مهارة القراء لدى 3115261واحدة العريفة ) 30
 ڠ" مسارا2التالميه يف الفصل الثامن من ادلدرسة الثانوية احلكومة "
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حتت 3113292فتاح اجلنة برقم الطالبة البحث الهي قامت به أين م .2
ادلوضوع مشكالت التالميه يف قراءة كتب اللغة العربية للتالميه يف الصف 

وعالجها سنة  ڠالثامن مبدرسة مسلك اذلدى الثنوية اإلسالمية سلوكي رمبا
. وأما النتيجة لتلك البحثة تدل على أن التالميه يف تلك ادلدرسة 2118

اءة الكتب اللغة العربية. وهي مشكالت اللغوي و تواجه مشكالتُت يف قر 
31مشكالت غَت اللغوي.

 

( حتت 163211135ا يوليانيت صادقُت )به نيت البحث الهي قامت  .3
ادلوضوع احلاولة لًتقية مهارة القراءة باستخدم الوسيلة األوراق ادلمزقة للصف 

مبدرسة زلمدية اإلسالمية الثانوية فكاجاصلان فكالوصلان, و بعد أن Bالثاين 
ألقت الباحثة ادلباحث و ادلسائل كما قدمته, فنتيجته هي أن طريقة اللعبة 

بوسيلة األوراق ادلممزقة منفعة كبَتة لًتقية مهارة القرأة و لتعطى حالة اللغوية 
التعليم اجلديدة للتالميه و ادلدرسة, و جيعل تعليم اللغة العربية يسر باللغة 
الغوية. و لكن هه  الطريقة حتتاج إىل زيادة الوقت لتطبيقها يف عملية التعليم 

32رداة.و سوف ديل و ال يسر بدون مساعدة فهم ادلف
 

يف حبثه  113211194البحث الهي قام به مصباح ادلنَت برقم الطالب  .4
ة مهارة القراءة باستخدام طريقة القراءة اجلهرية يف مادة بادلوضوع زلاولة ترقي

األسد و الفأر لدى التالميه يف الصف الثامن مبدرسة احلميدية الثنوية و 
. و أما نتيجة ذله   2115-2114يرصلُت جاجار مراصلُت دماك سنة دراسية 

                                                             
حتت ادلوضوع مشكالت التالميه يف قراءة كتب 3113292أين مفتاح اجلنة برقم الطالبة  31

 ڠاللغة العربية للتالميه يف الصف الثامن مبدرسة مسلك اذلدى الثنوية اإلسالمية سلوكي رمبا

( حتت ادلوضوع احلاولة لًتقية مهارة القراءة باستخدم 163211135نيتا يوليانيت صادقُت ) 32
 مبدرسة زلمدية اإلسالمية الثانوية فكالوصلان B الوسيلة األوراق ادلمزقة للصف الثاين
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62,510البحث هي 
0 71,83مث وصلت إىل  0/

يف الدولرة األوىل مث بلغ 0/
0 91,66تواس  نشاط تعليم التالميه ادل

و اصبحت الطبقة األعلى من  0/
 75متواس  

0
 66. و نتيجة التالميه ما قبل الدورة يف متواس  الفصل  0/

0 48,57مع إكتمال الفصل 
  71,81. و يف الدورة األوىل زاد متواس   0/

0 87,63مع إكتمال الفصل 
 . و يف الدورة الثانية أيضا زاد متواسطة 0/

0 28,94مع إكتمال الفصل  75,71الفصل 
/0.

33
 

كتبت الباحثة البحث أما وتلك البحوث السابقة سلتلفة بالبحث العلمي الهي  
نوع البحث وتوجد وسيلة ادلدرسة وكون البحث العلمي الهي  فهي  الفرق بينهما

كتبت الباحثة دلعرفة طريقة القراءة اجلهرية لتعليم القراءة. هناك يوجد فرق. البحث 
األول فرقة يف مكان البحث ونوع البحث سلتلف. البحث الثاين فرقة يف مشكالت 

مستخدمة. البحث الرابع فرقة  بحث الثالث فرقة يف طريقةه سلتلف. الالقراءة ومكان
البحث األول شبه يف طريقة مستخدمة  يف مكان البحث ونوع البحث سلتلف.

والبحث الثا ى شبه يف مهارة القراءة والبحث الثالث شبه يف مهارة القراءة والبحث 
حتليل كفاءة  ستبحث البحثة الرابع شبه يف طريقة القراءة اجلهرية ومهارة القراءة.

 احلكومية ستخدم طريقة القراءة اجلهرية يف الصف الثامن مبدرسة الثانويةاالقراءة ب

 .دماك ڠبونا

                                                             
( زلاولة ترقية مهارة اقراءة باستخدام طريقة اجلهرية يف مادة 113211194مصباح ادلنَت ) 33

 األسد والفأر لدى التالميه يف الصف الثامن محيدية الثانوية ويرصلُت جاجار مراصلُت دماك
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 الباب الثالث
 مناهج البحث

 نوع البحث ومدخله .أ 

حثة النوعي الوصفي ىو نوع البحث الذي حيصل يف ىذا البحث ختتار البا
 field) البيانات الوصفية. وتنقسم البحث النوعي إىل قسمني حبث نوعي ميداين

research)  وحبث نوعي مكتيب، وىذا البحث حبث نوعي ميدين وصفي. ألنو مجع
رجع ىذا البحث النوعية ادلفعول  1البيانات بشكل الكلمات والصور وليست األرقام.

ادلشاىدة. البحث وجو خلفية شيئا متعّمدىا منها اللسان من األشخاص والسرية 
من الفرد الكامل. حقيقا، البحث النوعية ىي مشاىدة الشخص يف دائرة  البحث
اإلىتمام األفضل من ىذا  2فاعلهم وحاول لفهم اللغة وتفسريىم عن دنياىم.حياة وت

البحث ىو يف مصادر البيانات مباشرة عن اجلهاز احلايل الطبيعي من الباحثة ىي 
م الكلمات وأكد البحث العملية من النتيجة و تلحليل ادلعتثرة احلقيقة والبيانات خد

البحث النوعي وصفي حتليلي وألنو البيانات احملصول على ىذا  3البيانات اإلفتتاحي.
وإعداد الباحثة يف مكان  البحث مثل نتيجة ادلشاىدة وادلقابلة والتوثيق ونتيجة ادليدان

 اساسيا ىذا الكاتبة بناء على البحث ادليدان يف مدرسة 4البحث وال يف بنية عددي.

 دماك. ڠبونا احلكومية الثانوية

                                                             
1
 Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2010), Hlm 11. 

2
Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: 

Tarsito,2003), Hlm 5. 

3
Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,............. Hlm 9. 

4
Nana Sudjana Dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, 

(Bandung: Cet 2,Sinar Baru Algensindo, 2001), Hlm. 197. 
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 رة البحث ومدخلهبؤ  .ب 

تنبغي أن ترّكز الباحثة البحث ورلالو، حبثها ال خيرج البحث ادلوضوع، 
والبؤرة يف ىذا البحث ىي معرفة حتليل كفاءة القراءة بستخدم طريقة القراءة اجلهرية 

 دماك، ورلال ىذا البحث ىو: ڠيف الصف الثامن مبدرسة الثانوية احلكومية بونا

 دماك ڠللغة العربية يف مدرسةالثانوية احلكومية بوناتعليم مهارة قراءة ا  (ٔ

كفاءة القراءة باستخدم طريقة القراءة اجلهرية يف الصف الثامن مبدرسة  معرفة (ٕ
 دماك ڠبونا الثانوية احلكومية

لتعليم معرفة العوامل الداعمة والعوامل ادلانعة يف مستخدمة طريقة القراءة اجلهرية  (ٖ
 .القراءة

 حث ووقتهمكان الب  ج

، ىذا البحث دماك ڠمكان ىذا البحث يف مدرسة الثانوية احلكومية بونا
لباحثة ووقتو أن تعمل ا أجري ،دماك ڠالثامن مبدرسة الثانوية احلكومية بونايف صف 

  .2ٕٔٓسنة ٘ٔحيت فرباير يناير ٘ٔالبحث يف التاريخ 

 مصادر البيانات .د

يانات وادلعلومات ادلتعلقة يف ىذا استخدمت الباحثة دراسة ادليدان لنيل الب
دماك, وألجل ذلك تتكون مصادر البيانات  ڠالبحث مبدرسة الثانوية احلكومية بونا

 من:

 ادلصدر األساسى .ٔ

ىو ادلصدر الذي اخذتو الباحثة أساسا لقيام البحث، ويف ىذا 
البحث أخذهتا الباحثة من الرئيس ادلدرسة دلنح البيانات عن مدرسة والوسائل 

كفاءة القراءة باستخدم  العربية دلنح البيانات عن موجود ىناك. ومن معلم اللغة
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 ڠطريقة القراءة اجلهرية خصوصا يف الصف الثامن مبدرسة الثانوية احلكومية بونا
 .دماك

 ادلصدر الثانوي .ٕ

ىو ادلصدر الذي استخدمتو الباحثة إكمال للمصدر األساسي، وبناء 
انوي ىذا البحث كل ما يتعلق بادلوضوع من على ذلك، يكون ادلصدر الث

ادلستندات وادلعلومات الىت دتكن الباحثة من مجعها إلكمال ادلصدر األساسىي. 
وادلصدر الثانوي ىو ما يتعلق موضوع البحث من الكتب واجملالت وادلقاالت 

ويف ىذا البحث اخذتو الباحثة من معلم اللغة العربية والطالب 5وغريىا.
 والكتب ادلعلقة بتعليم اللغة العربية.

 طريقة جمع البيانات . ه

 طريقة المشاهدة .1

ىي طريقة الىت قام هبا مشاىدة موضوعات مبحوثة مباشرة أم غري 
ىذه الطريقة مشاىدة على حادثة مشاىدة مباشرتا يف تعليم. قام  6مباشرة.

ع طريقة ادلشاىدة الباحثة البحث بفرد. ىذا طريقة قيام بادلشاىدة ويستطي
شطة ادلشاىدة مباشرة وىو مشاىدة ادلوضوع ادلبحوث. أما األنالبحث أن يقوم 

لتعليم القراءة. حيتاج التعليم االعداد معلم التدريس قراءة اجلهرية الاستخدم  عن
دماك. يف ىذا احلال اخذت الكاتبة صف  ڠالثانوية احلكومية بونا يف مدرسة

 .الثامن للمشاىدة

 

                                                             
5
Nasution, Metodologi Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Cet. 

11, hlm. 145. 

6
Sutrisno Hadi,  Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi, 2014), Hlm 151. 
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 طريقة المقابلة .2

. طريقة مجع البيانات بقيام ادلقابلة بواحدة أو األشخاص ادلتعلقىي 
تفضيل ىذه الطريقة ىي البيانات زلتاج وزلصول على مباشرة حىت حصل 

 7البيانات الصحيحة البحث والبيانات احملصولة مسؤول عنها.

حتليل مهارة  تستخدم الكاتبة ىذه الطريقة حلصل على ادلعلومات عن
. االىتمام التالميذ أن تعلم اللغة العربية وأن تعلم القراءة باستخدم قراءة جهرية

وحصل البيانات أو ادلعلومات  قراءة اجلهريةالقراءة خصوصا باستخدم طريقة ال
 ڠبونا احلكومية الثانوية مدرسة األخري البحث على مشكالت موجود يف

 ىذه ادلقابلة إىل:دماك. ىذا احلال اخذت الباحثة يف 
 دماك ڠبونا احلكومية الثانويةمعلم درس اللغة العربية يف مدرسة ( ا

 دماك ڠبونا احلكومية التالميذ يف الصف الثامن مبدرسة الثانويةب( 

 التجربة طريقة .3

ىي الطريقة ادلستعملة دلعرفة وجود وعدم ومقدار قدرة ىدف البحث. 
تعملة لقياس ادلهارة وادلعرفة والزكاء والقدرة التجربة يف أسئلة أما ادلمارسة امس

.ودلعرفة القريعة اليت ديلكو ادلرء أو الفرقة
ويف ىذا البحث تستعمل طريقة  8

 التجربة العملية. 
ة ىي التجربة اليت تطلب التالميذ يف صورة العمل. ذكر االتجربة العملي

(ٔ99ٗ )stigins  العملية لطلب التالميذ يف عملية النشاط اخلاص  التجربة
 حتت مراقبة ادلمتحن الذي سيشاىدىم وسيجعل احلكم عن نتيجة التعلم. 

                                                             
7
Dr. Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: 

teras, 2009),  hlm. 57-65. 
8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hm 226 
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هرية يف ىذه التجربة العملية دلعرفة مقدار مهارة القراءة بطريقة القراءة اجل
 والتعبري ادلستعملة. سلارج احلرف وطلق اللسان وذلجة

الفصل يف ستبحث معلم اللغة العربية مقدار مهارة قراءة التالميذ يف  
. وكان تقدير يشمل على اربعة خصال، سلارج األحرف فرصة درس اللغة العربية

يف راءتو مواقفة . فالتلميذ الذي كانت قويهتم القارئ بعالمة طالقة واإليقاعوال
بة فهو ينال اإلصا سلارج األحرف وطالقة وإيقاع صحيح ويهتم القارئ بعالمة

 مل يكن موافقا يف سلارج احلروف, ومل يكن األربعة. . والتلميذ الذي حتفيظو
طالقة، وال صحيحا يف اإليقاع، فتنقص عليو اإلصابة حبسب اخلطاء يف 

 القراءة.

 طريقة التوثيق .4

كرة والنسخة والكتب واجلرائد واجملالت والنقوس ىي مجع البيانات من ادلذا 
قام  9ومذاكرة ادلشاورة ودفًت األستاذ واجلدوال الىت تدل على البيانات الوقعية.

( والصور RPPيم )الطريقة البحث مبشاىدة التوثيق عن اختط قيام بالتعل
والكتب ادلوجودة. أىداف الكاتبة عن أنشطة ىذه الطريقة حلصل البيانات 

مهارة القراءة على مدرسة وتعليم اللغة العربية وتعليم القراءة خصوصا والتالميذ و 
 .باستخدم قراءة جهرية

 

 

 

 

 

                                                             
9
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,  

...... hlm. 158. 
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 اختبار صحة البيانات . و

لطريقة بتظري بني يف اختبار صحة البيانات، الباحثة استخدمت تثليث ا
البيانات احملصول على نتيجة ادلشاىدة و البيانات احملصول على نتيجة ادلقابلة 
والتوثيق. اذا الباحثة قامت جبمع بيانات التثليث, فالباحثة مجيع البيانات أن امتحنت 

10التصديقية البيانات بطريقة مجع البيانات وعلى مصادر البيانات.
 

التثليث ىو طريقة حتقيق صحة البيانات باستخدم الشيئ األخر. خارج 
يف البحث النوعي، كريقة التثبيت  11البيانات حلاجة التثّبت أو  دلقارن البيانات.

مستخدم على تثّبت البيانات بناء على نتيجة ادلقابلة، الباحثة مبْعلم التغليق غريه ومث 
صادقت بتعلم التوثيق متعلقة بالبحث من نتيجة مشاىدة الباحثة يف ادليدان حىت 

12صحة البيانات ادلضمون.
 

صادر ادلالتثليث يف ىذا البحث، استخدمتو الباحثة على حتقيق من 
األخرى. يف تنفيذه الباحثة قامت بتثّبت البيانات من نتيجة ادلقابلة مع معلمة اللغة 

دماك. أبعد  الباحثة التحليل ثانيا  ڠاحلكومية بونا ثانويةالعربية وتلميذ يف مدرسةال
بنتيجة ادلشاىدة مقومها بطوال البحث دلعرفة حتليل كفاءة القراءة بستخدم طريقة 

دماك. بعد  ڠالقراءة اجلهرية خصوصا يف الصف الثامن مبدرسة الثانوية احلكومية بونا
موع. الباحثة ترجي لتنظيم بيانات الثالثة ذلك الطريقة قام هبا، فالبيانات زلتاج رل

 التحليل.

                                                             
10

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, R&D,(Bandung: Alfabeta,2010), hlm. 330 

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

12
Iskandar, Metodologi Pendidian Dan Sosial (Kuantitatif Dan 

Kualitatif), (Jakarta: GP. Press, 2009), hlm. 230-231. 
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تثليث الطريقة أن امتحنو التصديقية البيانات مقوم بطريقة نظر البيانات إىل 
مصادر البيانات الشيئ نفسها بطريقة سلتلفة. مثال البيانات حصلت ادلشاىدة مت 

حصلهم  متوقف بادلقابلة والتوثيق. اذا بثالث طريقة جتريب التصديقية البيانات ذلك
البيانات ادلختلة، فالباحثة قامت البحث إىل مصادر اللبيانات ادلتصل أو األخرى عن 

13حبث البيانات الصحيحة من وجو نظر سلتلفة.
 

 طريقة تحليل البيانات . ز

ة يف حتليل البيانات إىل التحليل الوصفي، وىو التحليل الذي الباحث
تقوم ىذه الطريقة لوجود ادلعٌت  14يف اجلملة ادلوسعة. دلركبةايستخدم الكلمات 

وقامت الباحثة باستخدام منوذج  15بعضها بعضا يف حاذلا كامال.وعالقة البيانات 
حتليل البيانات لبحث نوعي الذي يسمى بامنوذج التفاعلي. يتكون ىذا النموذج من 

  ، وعرض البيانات(Data Reduction) اناتثالثة عناصر رئيسية، وىي ختفيض البي

(Data Display) التأّكد ، واالستنباط أو(Drawing/ Verification 

Conclusing).
ق وقبل حتليل البيانات على الباحثة أن جيمع البيانات بالطر  16

ادلستخدمة يف ىذا البحث وىي طريقة ادلشاىدة وادلقابلة والتوثيق، مث حيللها. وأما 
 خطوات حتليل فهي:

 

                                                             
13

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, R&D........, hlm.  375. 

14
 Mile Mattew B. Michael Hiberman, Analisis Data Kualitatif, 

(Jakarta: Universitas Indonesia, 2002), hlm. 16. 

15
 Hadari Nawawi, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: Gajah Mada, 

University, 2005), hlm. 190. 

16
 Muhammad Idrus, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Jakarta: 

Erlangga, 2009), Hlm. 147. 
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 ختفيض البيانات .ٔ

ختفيض البيانات ىو عملية اختبار أو تركيز أو تبسيط البيانات 
احملصولة من ادلواقع. جرت ىذه اخلطوة يف مدة عملية البحث. وهتدف 

ونسبة وحذف ماال حيتاج حىت يسهل هبا استنباط ىذه اخلطوة إىل حدود 
 البيانات.

 عرض البيانات .ٕ

وبعد ختفيض البيانات فاخلطوات التالية ىي عرض البيانات يف شكل 
وصفي على أوجو البحث الىت ديكن هبا االستنباط. والتدقيق يف عرض 
البيانات يسهل للبحث أن يفهم ماذا يفعل. وأما ادلفهوم فهو يستمر 

 حثة حبثو أو عليو أن يأخذ العمل بتديق البحث.البا

 التأكد واإلستنباط .ٖ

وأما اخلطوة األخرية من حتليل البيانات فهي اإلستنباط. وىذا 
االستنباط بناء على فهم مجيع البيانات ويكون متدرجا، األول االستنباط 

كد ادلبدئي مث الثاين أن يتأكد الباحث البيانات مبطالعتها، ومن ىذا التأ
واإلستنباط إما يف شكل يتمكن الباحث من استنباط ىذا البحث. 

وصفي أو صورة الشيء الذي قبل البحث مل يكن واضحا وصار بعده 
 واضحا.
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 الرابع الباب

 ومباحثها البحث نتائج

 
 دماكڠالمدرسةالثانويةالحكوميةبونالمحةعامةعن .أ

 تاريختأـسيسها .1

دماكاىيامؤةس اتربي ااثيتاحتتملاعلىا ڠبونا نوي ااحلكومي اردرة ااث ادل
ااثرمسي . ااثًتبي  اخالل امن ااثرديني  ااثتاريخ اثًتبي  ايف اادلردرة  اىذه ااونشأة

اثرمسىااحلاكمادماك.ا (Tridonorejo) يفاقري اتريردونورجاا77يونيوا7886
 Sunan Kali) اغاوي اةناناكلياجواادلردرة ااث انىذهاادلردرة اقبلاامس

Jaga) امثاڠاقامتاعنردامؤةس ااثًتبي ااإلةالمي اةناناكايلاجاغااادلناطقابونا،
وي ااث انيفااثنهاي اامسهااادلردرة ا ،ثتغيرياادلردرة ااحلكوم ادلؤةس اااارادةامناىناك

 كومي ابوناعاتيتاانان.حلوي ااردرة ااث انمغريابادلااغاةناناكلياج

كيلوامًتامنامردين ادماكااا71ايفاڠكومي ابوناحلوي اااث ان تقعاادلردرة 
ياةاواثساتلي ،اىذاايؤثراذثكاعلىااحلياةااجملتمعاويؤثراعلىاتاصقهااادلزرع ناوم

.اعلىااةاسااجلهرافياامؤثراجردااڠاحلكوم ابونا ادلردرة ااث انوي ايفااثتالميذاخاص 
ااڠادلردرة ااث انوي اااحلكوم ابونايفا اواثطالبااجلمعيعلىااجلوانبااث الث اثلحياةا

  .يواجلوابااإلقتصادي اواجلوانبااإلجتماعي ااث قافني ايكماايلى:ااجلوانبااثرد

 سيةاالمناهجالدر .2

اادل ااثيت ااتستخردمناىج اادلردرة  ااحلكومي ااث يف ااثيتا ڠبونا نوي  دماك
 .ا1172ماادلناىجااثردراةي اةن اردانااثرديني ااإلنردونيسي اناةتخقررهتااوزارةااثشؤوا
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جتريامنايوااإلثننياتىتاايف علمايفاىذهاادلردرة وأّمااعمل ااثتعليماواثت
1ادقيق ايفاةاع .ربعنيّي ااثلغ ااثعربي اىيامخس اوأوتّص ادراة يومااثسبت.

 

  دماك ڠبونا نويةالحكوميةامدرسةالثبالتعليماللغةالعربية .ب

 نوي ااحلكومي ااث ادلردرة اناقامتااثبات  ااثبحثابادلشاىردةايفابعرداأ

اثلغ ااثعربي ،اواثتوثيقامباايتعلقابتعليمااثقراءةافيها،اا امعامعلمدماك،اوادلقابل ڠبونا
طريق ا وعرفتااثبات  ااةتخردام قامتااثبات  اباث امنامراتاعناحبثااثبيانات.

 يفاتلكاادلردرة اوىياماايلي:ااثقراءةااجلهري 

 أهدافتعليمالقراءة .1

املك اأىن اثلتالميذ اينبغي ااثىت ااثقردرة اىي ااثتعليم اأىرداف ابعرداإن وىا
ااثعملي ا اقبل اادلردرس اخيططها اىام اشيئ اواألىرداف ااثتعليمي . ااثعملي  انتهاء

اأىردافاتعليمااثقراءةابادلردرة  .اثتعليمي  فهياادماك ڠبونا نوي ااحلكومي ااث  وأما
اثلماأناتنمي اوفهمو افيها، ااجلهري ،اوةرعتو ااثتلميذاعليااثقراءة افهمااقردرة قروء

2اثتلميذاماايقرأاوماايسمعو.افكرةاواةعااوصحيحا،اوأناتنمي
 

اادلردرة  ايف ااثقراءة اتعليم اأىرداف ااحلكومي ااث  ذثك ادماك ڠبونا نوي 
يناةبا.اوحبسبامااتقلاعنوازلمرداعبردااثقادراأمحردايفاكتابا"اطرقااثتعليمااثلغ ا

 ربي "ااعناأىردافاتعليمااثقراءةايفاادلرتل ااث انوي .اثع

 الكتابالمستخدم .2

ااثتالميذ.ا   اإىل اادلعلم ايوصلها ااثىت ااثتعليم اعملي  ايف إن
اادلردرة  ايف ااثقراءة اتعليم ايف ااحلكومي ااث اوكذثك ااثلغاادماك ڠبونا نوي   اكتاب
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ردائرةااثرديني امنايفااث وكتابااثلغ ااثعربي  (LKS)صحف اعملااثتالميذااثعربي ا
.1172ادلنهجااثردراةي ا

3
 

 النصالمستخدمفيالقراءة .3

اثعباكرّةااثقردم
ااثبرد ااثرّدرساكلايومانّي عنردناادرسااثرّياض  ااألةتاذاةاملايعّلمنااىذا .

اا ايوم اكّل ايف اادلردرة ااثسبت. املعب اإىل ااث امن ااثّصف ااثطاّلب ايذىب ثسبت
كرةااثقردم.ااألةتاذاةاملايعّلمااثرّياض ااثبردنّي .ااثطاّلبايلعبوناّكرةااثقردماااثيلعبوا

ايلعبونا اوىم ااثطاّلب اعلى ايشرف اةامل ااألةتاذ ااثيرد. اكرّة ايلعنب واثطّاثبات
اابنشاط.ااألةتاذاةاملايشرفاعلىااّثطاثباتاوىّنايلعنبابنشاط.

اوىما اادللعب امن ايرجعون ااثطاّلب ااثبردنّي ، ااثرّياض  اوقت انتهى
ا اقال اويااااألةتاذمسرورون. انشيطون. اطاّلب اانتم ا.....، اطالب ايا ا: ةامل

 طاثبيت،ااننّتاطاثباتانشيطات.

 طريقةالتعليم .4

اثيتايستخردمهااادلعلماايفاعملي اتعليمامهارةااثقراءةايفااثصفااثطريق اا
ااحلكومي ااث دلردرة ااث امنابا دماك،اىياطريق ااثقراءةااجلهري اوطريق ا ڠبونا نوي 

ااث ااثنصوص امن ااثفقرة ايقراء اادلغلم ايبردأ ابادلباشرة. اتتعلق ااثيت اادلناةب ادلاعريب ادة
ا ااثقراءةاباثقراءة اىي ااثتعليم اىذا اادلغلم اقام ااثيت اواثقراة ااثنهاي . اإى ااثبرداي  من

ااثتالميذاااجلهرة.اوىياقرأاادلعلمامجل اأوافقرة بصوةاعاثي اوفصيح اتيتايستمعوا
صوتو.امّثايستمعوااويهتّمواااثتالميذاماايقراءاادلعلم.اوتينماايشعرواااثتالميذافيكررا

امبرّتنياأواثالثامرتني اوبعرداياادلعلماقراءتو اقرأىا. اكيفي  ادلعلمانتهياتيتايفهموا
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ااثعريب ااثنصوص امن ااثقفرة ابقراءة ااثتالميذ اويستمّر اادلعلماابقراءتو، اقرأىا اثيت
 مجاع ،اواتيانًااواترًداافواترًدا.

ااث امناا ااثصف ايف ااثقراءة امهارة اتعليم اعملي  ايف اادلستخردم  واثلغ 
ااث اب ااحلكومي ادلردرة  ااثقومي ا ڠبونا نوي  اكاثلغ  ااإلنردونيسي  ااثلغ  اىي دماك

4ثلتالميذ.اوأمااإةتخردامااثلغ ااثعربي اكاثلغ ااإلتصاثي اقليالافقط.
  

اادلستخردمتها ااألخرى ااثعربي ا ادلعلم اثطريق  ااثلغ  ااثتعليم اعملي  يف
اخصوصا ااثقراءة ااث وتعليم ااجلهري باةتخردام ااثقراءة ا طريق  ااث ايف نوي اادلردرة 

 طريق  ىذهدوراطريق ااإلنقائي .اوااثاثطريق اادلباشرة،ااىيادماك ڠبونا احلكومي 

ىواكأداةاثتحقيقااثعملي ااثتعليمي ااجليردةاوذثكاخللقااحلاث امنااثتعلمااجردامهم ا
ااثطريق ا. اثتوصيلي  افإن اوثذاثك، اواثردثيل. ااثسائق اادلعلم ايعمل ااثتفاعل ىذا

اثتردريسااجليرداىوااألةلوبااثذياديكناأنايعززااألنشط ااثتالميذ.اواثردثيلاعليوا
ا اتربي اأن اوخلفي  ايفهموىا امل ااثىت ااثصعب  ااألشياء ايسأل اأن اخيافون انا اثتالميذ

5ادلعلماادلؤىل.
 

 واإلةًتاتيجي ااثيتايستخردمهااادلعلماىياكمااتلي:ا

اادلعلثا (أا ماثتلميذاواترداثيقرأاقراءةااجلهري ،اوىيااإلةًتاتيجي ااثيتايستخردمها
 اجلملاأوااثفقرةابصوتاعايل.

ااا (با اإةًتاتيجي  اىو ااثتالميذثاثتردريب اكان احبيث ابأنشط ا تعليم تقومون
اوىذها اعميقا. اجيردا افهما اادلقروءة اادلادة اويفهموا اثيتعودوا اثتردريبات

 قرداإبتردأتابتعريفااألةاساعناادلادةامناادلعلم.اإلةًتاتيجي ا
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اثيتايستخردمهااادلعلماثزيادةاادلفرداتاثلتالميذاعناًتاتيجي ااثًتمج اىيااإلة (جا
ادلادةاادلقراءة.اوثيحفزامهارةااثتالميذايفاترمج ااجلملاأوااثفقرةامنااثنصوصا

6اثعريب.
 

 المعلمينلاأحو .5
اعملي ااثتعليمي اواثًتبي ،األنااألةاتيذامناثلمعلمادوراىاماعظيمايف

ا) امخسني اادلردرة  اىذه ايف اادلعلم اوعردد اادلهم . ااثتعليمي  ااثعناصر (ا41بعض
امعلما اوأما اادلاجستري. ااحلاج اكمسن انور ااألةتاذ اىو اادلردرة  اورئيس معلما.

 اثلغ ااثعربي ايفااثصفااث امناىوااألةتاذاصابرينااثليسنسي.اا
 يميةالوسائلالتعل .6

اادلهاثوةائ ااثعناصر اإتردي اىي ااثتعليمي  اواثوةائلال ااثتعليمي . ااثعملي  ايف م 
اادل اادلادة اثفهم اادلعلم ايستخردمها ااثىت ااثتعليمي ااصردراثتعليمي  ااثوةائل اأما ثلطالب.

 ڠبونا اث انوي ااحلكومي  ادلستخردم ايفاتعليمااثلغ اوتعليمااثقراءةاخصوصاايفاادلردرة 

اباثطريقادماك ايفامعلق  اثلمعلم اادلستخردم  ااثتعليمي  اواثوةائل اادلعلم. ايستخردمها  
 ىذهاادلردرة اىياماايلى:

 المعملاللغوي (أ

يستخردماادلعملااثلغويايفاتعليمااإلةتماعاواثكالمااثلغ ااثعربي .األنا
ااثعربي . ااثلغ  ااثردراةي  اادلادة افهم اعلى ااثطالب ااحلاةوب،اايسهل ايوجرد وفيها

اواثوةا اادلعلماواثتليفيزيون، ايستخردمها اوثكن ااإلةتماع. امادة اثتعليم ااثتعليمي  ئل
  اتيانااألناملايستطعاادلعلمايفااةتخردامو.ا
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 المكتبة (ب

اادل   اتساعرد اواادلكتب  اتعمق اعلى اواثتالميذ اوادلعارفاعلم اثعلوم
وادلعلوماتاواثلغ اوغريىا،اوتوةيعامعرفتهم،اوترقي ارغبتهمايفااثقراءة،اوفتحارغب ا

يذايفااثتعلم،اوتثااثتالميذاعلىااثتعلمابأنفسهم.اوتضماادلكتب اعرددااكبرياااثتالم
منااثكتبااإلةالمي اواثكتبااثلغ ااثعربي اواثكتبااثعلمي اواثتكنوثوجيااوغريىا.ا
وىذهاادلكتب اتسهلااثتالميذاعلىاإةتعارااثكتباواجلرائرداواجملالتاوغريىاايفاأيا

.مااوقت
7

 

تحليلالبياناتج.
نويةااستخدامطريقةالجهريةفيتعليماللغةالعربيةبالمدرسةالث. 1

 دماك ڠالحكوميةبونا

اترمج ااثرموزااثكتابي اوغريىاااثقراءةااجلهري ا   ىياعملي ااثيتايتمافيها
تباين ااثردناث اتسبامااحتملامنامعٌت.اإىلاأثفاظامنطوق اوأصواتامسموع ام

اعنياثلرموز،اونشاطااثذىنايفاإدارةوىياتعتمرداعلىاثالث اعناصر،اوىيارؤي ااث
8يردلاعليواذثكااثرمز.اثصوتاادلعربمعٌتااثرمز،اواثتلفظابا

  

ا  ااحلكومي وادلردرة  ا دماك ڠبونا اث انوي  ايستخردم اادلعلم طريق اىي
ا ااجلهري  ااثقراءة اخصوصا. ااثقراءة اوتعليم ااثعربي  ااثلغ  اتعليم ااثقراءةايف طريق 

ويقصرداباةتخرداماطريق ااادلستخردم ايفامهارهتااوادلرتل اااث انوي ايناةبا.اجلهري ا
اوإيصالاااجلهري ااثقراءة ااثقراءة ايف ااثتلميذ اتسهيال ااثىت ااثقراءة اتعليم يف
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ادلعلوماتاكياتركاهباااثتالميذاثلتعلم،اتىتاملايشعرواااثتالميذاادلللاواثصعب ا
9يفاتعليمااثقراءة.

 

خصوصااامااثلغ ااثعربي اوتعليمااثقراءةوثلحصولاعلىااثنجاحايفاتعلي
ااجلهري  ااثقراءة اطريق  ااثوقت،ااباةتخردام اكتنظيم اكامال ااإلعرداد اادلعلم أدى

اادل اواثطريق  ااثردراةي ، اادلواد ااجلهري واختيار ااثقراءة اواةتخرداماطريق  يفااناةب .
ا ابادلردرة  اخصوصا ااثقراءة اوتعليم ااثعربي  ااثلغ  ااحلكومي تعليم  ڠابون اث انوي 

 فهواعلىااألشياءااثتاثي : دماك

 اإلعداد .1

اطريق ا اباةتخردام ااثقراءة اتعليم ايف اادلعلم ايستخردم ااثذي اإلعرداد
ااجلهري  اعلىا اثقراءة اىوايساعردىم اثلتالميذ ااثتعليم امواد اادلعلم ايستعرد ,

اكتسابااثقردرةايفاحتصيلاادلعلومات.اإناإعرداداادلواداىواشيءاأةاةيا
اادلستخردم اىواشيءامهماأيضا.ايفااثعلماباإلختيارااأل أعرداادلعلماجهزة

ااألشياءايفااثعملي ااثتعليمي ااثتاثي :
 صياغ ااألىردافااثتعليمي اادلناةبايفامهارةااثقراءة (7

 ليمي اادلناةب ابطريق ااثقراءةااجلهري صياغ اادلادةااثتع (1

 طريق ااثقراءةااجلهري صياغ ااثطريق ااثتعليمي اادلناةب اب (2

ااثيوميا ثكلاصاتباعملاأوامهن امناأنايعرداادلادةناابردا ثعملو
اخطرية.ا امهن  اصاتب اخاص  ابصف  ااثعربي  ااثلغ  اومعلم ايبردأ، اأن قبل

مايذابادلعلومات.امناىذا،اينبغياثلملعفليستاوظيف اعلىاتلقنيااثتالم
اجيردا اإعرداد ااثردرس ايعرد األنااأن ااثفصل. ايف ااثتالميذ ايواجو اأن قبل

 علىاتنظيم.اإلعردادايساعرداادلعلما

                                                             
 .1177فربايراا8يفااثتاريخاا ااثتعليمااثقراءةايفااثصفااث امنمشاىردةاعمليا8
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ااثل امعلم اإعرداد افيحأما اتعليمي  اعملي  ايف ااثعربي  اعلىاغ  توى
امثا ااثتعليمي ، اواثوةائل ااثطريق  اكاختيار ااثتعليمي  اباخلطوات اإلةتعرداد
ااثردرس،ا اأىرداف اوحتقيق ااثيعليمي ، اباثطريق  اادلناةب  ااثردرس امادة حترديرد

اوإعرداداادلادةااثيتايلقيهااادلعلمايفااثفصل.
احملصوث ،اتقرديرااثبات  اعلىاحتليلااثبيانات،ايفاإعرداداامنااثبيانات

ااجلهري ،ا ااثقراءة اباةتخردام اخصوصا ااثقراءة اوتعليم ااثعربي  ااثلغ  تعليم
ام ااألىرداف اادلعلم ايعحيردد ااثقراءة، اتعليم ابأىرداف ااثردرسااٌتناةب  مادة

اادلناةب احتتاادلوضوعااذلواي .
علماقبلاإثقاءااثردرسامنابعبارةابسيط ،اأنااإلعردادااثذيايقومابواادل

اثسببااثقرارامالئمابأىردافااثردرسايعٌتاتكوينااثطالباقادريناعلىا
 .ٌتايفاتعليمااثقراءةاثسانااوكتاباتلفظااحلرفاواجلمل اوعلىافهماادلع

وأخريااتقومااثبات  اباثتحليلاأنااثقيامابعملي اتعليمااثقراءةاباةتخرداما
   ردرساوأىردافااثردرس.ثنظري،اوخط ااثمناةباباطريق ااثقراءةا

 فيتعليمالقراءةطريقةالقراءةالجهريةتطبيق .2

ا اقيام اىو اشخصاابعملي تطبيق اهبردف اأنشط  اأو اوبرنامج وفكرة
امستخردما اوأنشط  اعملي  اكل احبقيق، اتغيريا اويقومو اعليها احيصلو األخر

10ارةالااثفكراواثربنامجايفاشكلااثكتاب .
 

اباةتخرداماخطوا(Shobirin)صابرين عنرداألةتاذ ااثتعليم ت
 :اثبطاقاتااثومضي اماايلى

                                                             
10 Syaifuddin Nurdin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum, 

(Jakarta: Ciputat Press, cet 1, 2002), hlm 72-73. 
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يكتباادلعلماادلوضوعاعلىااثسبورة.احتليلااثبات  اأناىذهااخلطواتا (أا
 ثطالباادلوضوعااثذيايردرةونو.موافق اىام اثيعرفاا

 ويطلباادلعلماأنايستمعوااجيردا (با

 يقراءاادلعلماادلفرداتااجلرديردةاباثقراءةااجلهري  (جا

 يطلباادلعلماأيتصنعااثطالباقراءتو (دا

 بنّياادلعلمامعٌتاادلفرداتايفااثقراءة (ها

 يطلباادلعلماأنايقرأاأتردااثطالبااثقراءة (وا

 علىااثسبورة،امثايطلبااثتالميذاباجلوابايكتباادلعلمااثتردريب (زا

 ويشرحاادلعلماأجوب اكلااألةئل  (حا

 اث انوي ااحلكومي  تطبيقاطريق ااثقراءةااجلهري ايفاتعليمااثقراءةامبردرة 

يستخردما(RPP)دماكابناءاعلىاادلشاىردةايفاخط ااصلازااثتعليما ڠبونا
جهري اوتغريااثتلميذااادلعلماتقردًناادلوضوعااألةرة،اوتفهيماادلفرداتابقراءة

اثقراءةامنااثقصرياأوااثطويلاكلااحلرف.اوتضمناىذهااثطريق ااخلطواتا
 اثتاثي :

 حتتوىاعلىااخلطواتااثتاثي :ا،مقدمة (1

 إثقاءااثسالما .7

 دعاءاابترداءااثتعلم .1

 إعردادادوافعااثتالميذاوحتفيزىم .2

 مراجع ااثردرساادلاضى .3

 تقريباىذهااخلطوةامخسادقائقااوجتري .4

 ،احيتوىاعلىااخلطواتااثتاثي العرض (2

 يكتباادلعلماادلوضوعاعلىااثسبورة .7
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 يقرأاادلعلماادلناةب ابادلوضوع .1

 يطلباادلعلمااثتالميذابأنايستمعوااجيردا .2

 يقراءاادلعلماادلفرداتااجلرديردةاباثقراءةااجلهري  .3

 يطلباادلعلماأيتصنعااثطالباقراءتو .4

 اادلفرداتايفااثقراءةبنّياادلعلمامعٌت .5

   يطلباادلعلماأنايقرأاأتردااثطالبااثقرءة .6

يكتباادلعلمااثتردريباعلىااثسبورة،امثايطلبااثتالميذا .7
 باااجلواب

  ويشرحاادلعلماأجوب اكلاأةئل  .8

 االختتام   (3

 يعطياادلعلمااثفرص اثلطالبابتقردًنااثسؤال .7

 يعطياادلعلمااثواجباادلًتايلاثلطالب .1

 خيتتماادلعلمااثعملي ااثتعليمي اباثسالماواثردعاء .2

.وجترياىذهااخلطوةامخسادقائقاتقريبا .3
11
  

 التقييم .ج

ي اثقياساقردراإصلازااثتالميذ،ااثتقييمااثذيايقومابوامعلمااثلغ ااثعرب  
وىواإختبارااثشفوي .اواثتقييمااثذيايستخردماادلعلماثيعرفانتائجااثتالميذايفا

 تعليمااثقراءةاىياكماايفااجلردوالااألتي ا:

 

 

                                                             
ا 77 ا" اباةتخردام ااثقراءة اتعليم اعملي  ااجلهري مشاىردة ااثقراءة ااثطريق  ااثصف ايف اايوما امن"

 .1177فربايراا2يفااثتاريخااسبتاث
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ج درا  رقم اثناتي  
   1-5 ضبط 

مخارج
 الحروف

1 

   زشلتا 5

 جيرد 4

 مقبول 3
 ناقص 2
1-5 طلقاللسان 

 
2 

زاشلت 5   

 جيرد 4

 مقبول 3
 ناقص 2
1-5  3 لهجة 

زشلتا 5   

 4  جيرد 

 مقبول 3
 ناقص 2
1-5   4 التعبير 

  شلتاز 5

 جيرد 4

 مقبول 3
 ناقص 2

  رلموع 25
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 فيالصف مطريقةالقراءةالجهريةاتحليلكفاءةالقراءةباستخد .2

 دماكڠالحكوميةبونا بمدرسةالثانوية الثامن

ةاقراءةااثتلميذايفاةع اقردرةااثتلميذاثعملي اقراءةااثنسخ.اقردرةااثتلميذايفاقردرا
اثقراءةاملاتكنامساوي ,ابعضااثتلميذايقرأابالاصعوب اوبعضاآخرايصعبايفااثقراءةا
ثسعادةااثتلميذااثذيايصعبايفااثقراءةافنحتاجاإىلااإلةًتاتيجي اقراءةاتلكااثنسخا

انتيج امشاىرد اأما ااثتلميذايفااثصفااث امناثيسهل ايفااثقراءة اقراءة اقردرة مبردرة اة
امستعملنيااثقواعردايفااثقراءة،اوثكناادماكاڠاث انوي ااحلكومي ابونا اثتالميذاكانوا فا

بعضامنااثتالميذاخيطاءايفاتطبيقاقواعردااثلغ ااثعربي افلذثك،اعلىاادلعلماأنايهتما
روف,ايفاقراءةااثنسخاعنااثقراءة.اقردرةااثتلميذايفاتلفظاأصواتااحل يفاقواعردااثلغ 

اصوتا ايف افاخلطاء اكذثك، ايكن امل اإذا ااحلروف. اسلارج ايظهر اأن ااثتلميذ على
 احلروفارمباايغرياادلعٌت.

ارمباا اوثو ابطالق  ايقراء ااثتلميذ اكان ااثقراءة. امادة اقراءة ايف ااثتلميذ اطالق  قردرة
ثتكوناقراتواحيتاجامساعردةاادلعلماعلىااثتلميذاأنايك راشلارة اقراءةااثنسخااثعربي ,ا

 طالق اوعليواأنايهتماذلج ااثقراءةا

مرلا ڠقردرةااثتعبري،ااثتلميذايفااثصفااث امنايفاادلردرة ااث انوي ااحلكومي ابونا
نقصايفاتعبرياثردةاادلقروء.اثذثكاجيباعلىاادلعلماأنايهتمااثتالميذااىتماماااميقاايفا

حلكومي ادماك.اتينماامشاىردةايقرئو.اادلرتل اكفاءةااثقراءةااثطالباادلردرة ااث انوي اا
انتيج  اطريق ا من اباةتخردم ااثقراءة اادلرتل  ااثبات  ، ااثتعبري اونتيج  ااثطالب اثتقوًن

اباثفصيحاويهتمابعالم ا ااينااثطالبايستطيعااثقراءة ااجلهري ايفاصفاعام، اثقراءة
   اثقراءةابصحيح.ا
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 ونسب انتائجااثكفاءةااثقراءةاثردىااثطالباماايلي:

راثقيم اآخ  اثعشرات 
 نتائجاكفاءةااثقراءة

 اثرقم اةمااثطالب
3 2 1 7 

74 76 3 3 4 3 R.1 7 
71 75 4 3 3 2 R.2 1 
51 71 2 2 2 2 R.3 2 
61 73 1 2 3 3 R.4 3 
71 75 3 3 3 3 R.5 4 
64 74 3 3 3 2 R.6 5 
61 73 3 2 4 1 R.7 6 
84 78 4 3 4 4 R.8 7 
71 75 4 2 2 4 R.9 8 
74 76 3 3 3 4 R.10 71 
71 75 3 3 4 2 R.11 77 
64 74 3 3 4 1 R.12 71 
64 74 3 2 4 2 R.13 72 
54 72 1 2 3 2 R.14 73 
64 74 3 2 4 2 R.15 74 
64 74 2 3 4 2 R.16 75 
74 76 4 3 2 4 R.17 76 
61 73 2 2 4 2 R.18 77 
71 75 2 3 4 3 R.19 78 
2ا 74 64  3 4 2 R.20 11 
74 76 3 2 4 4 R.21 17 
71 75 3 3 4 2 R.22 11 
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71 75 4 3 3 2 R.23 12 
71 75 4 3 3 2 R.24 13 
74 76 2 3 4 4 R.25 14 
84 78 4 3 4 4 R.26 15 
54 72 2 2 3 2 R.27 16 
61 73 2 2 4 2 R.28 17 
61 73 2 3 3 2 R.29 18 
71 75 3 3 4 2 R.30 21 

 مجل        1.214
ااثعشرات:ا

 اذاااثطالبايفااثقراءةااثتام،ابردونااخلطاءا،ا4 .7
 ،ااذاااثطالبايفااثقراءةاوجيردااثطالبااخلطاءا3 .1
 ،ااذاااثطالبايفااثقراءةاوجيردااث اينااخلطاء2 .2
 ،ااذاااثطالبايفااثقراءةاوجيردااث اثثااخلطاء1 .3
 ،ااذاااثطالبايفااثقراءةانقصااثتام7 .4

ااثناتي ااثيتااثتقييم 
 روفسلارجااحل .7
 طلقااثلسان .1
 ذلج  .2
 اثتعبريا .3

Nilai Akhir = 
∑   

 
 X 100 

∑    = Skor yang diperoleh  

      = Skor Maksimum 

    Skor Tetap 
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ابعردااثبياناتااثًتاكمافاخلطواتااثبات  ااثبحثامعرّدلااثتايل:
            

∑  

 
 

= 
      

  
  77,5 

اح:اإليضاا
 Me  : ادلتوةط  اثقيم 

∑  اجملموع:    

  N    :أفراد عردد 

 تبحثاعنافاصلااثردورة (1

 

              K  = 1+ 3,3 log N 

              = 1+ 3,3 log 30   

                     = 1+ 3,3 (1, 47712125) 

                        = 5, 8745      

  

2) Mencari Range 

       R = H-L                       

    = 95-60                        = Hأعلىااثقيم ا 

   = 35                        L   اأدىنااثقيم= 

 حترديردافاصلااثردورة (3

              
      

     
                                  =I 

                                              
  

           
   

                 6   ادلردّور 5،9758             =                                             
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  اناضلرافاادلعيار مثّااثبياناتااجلردوالاثتعرف 

 X X-X اثرقم
 

( X-X )^2 
 

7 74 6.4 45.2 
1 71 1.4 5.2 
2 51 -76.4 215.2 
3 61 -6.4 45.2 
4 71 1.4 5.2 
5 64 -1.4 5.2 
6 61 -6.4 45.2 
7 84 76.4 215.2 
8 71 1.4 5.2 

71 74 6.4 45.2 
77 71 1.4 5.2 
71 64 -1.4 5.2 
72 64 -1.4 5.2 
73 54 -71.4 745.2 
74 64 -1.4 5.2 
75 64 -1.4 5.2 
76 74 6.4 45.2 
77 61 -6.4 45.2 
78 71 1.4 5.2 
11 64 -1.4 5.2 
17 74 6.4 45.2 
11 71 1.4 5.2 
12 71 1.4 5.2 
13 71 1.4 5.2 
14 74 6.4 45.2 
15 84 76.4 215.2 



33 

16 54 -71.4 745.2 
17 61 -6.4 45.2 
18 61 -6.4 45.2 
21 71 1.4 5.2 
∑ 1214 

 
7776.4 

 
   

Rata-rata  ̅  
∑ 

 
  
    

  
 = 77,5 

Standar Deviasi (S)  

  S = √
∑(   ̅) 

   
 

S =√
    ،    
    

 

  =65،08621 

S = 8،0676 

 Mengubah skor mentah kedalam standar skala lima : 

M+ 1,5 SD = 77,5+1,5 (8,067) = 89,6005 

M+ 0,5 SD = 77,5+ 0,5 (8,067) = 81,5335 

M- 0,5 SD = 77,5- 0,5 (8,067) = 73,4665 

M-1,5 SD = 77,5 -1,5 (8,067) = 65,3995 
 

ااثردرجاتااخلام اثقيم 
 إىلاأعلىا-78 شلتاز
 76-77 جيرد

 68-62 مقبول
 67-54 ناقص

 

بناءاعلىاجودةانائح اادلتغريايردلاكفاءةااثقراءةاباةتخرداماطريق ااثقراءةااجلهري اا
(.اىلاىذهاشاىردوامعرّدلاكفاءةااثقراءةااثطالباىوالمقبوااثطالبايفاصنفا)
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.اىذااتالاوفقاانتائجا68-62،ااثقيم ايفااثفسح ا.ابناءاعلىانائح 66،4
دلردرة ااث انوي ااحلكومي اىواثطالبايفاصفااث امنااادلالتض اعناكفاءةااثقراءةاا

 .مقبول

رقةباستخدمطالعواملالداعمةوالعواملالمانعةفيتعليمالقراءة .3
 القراءةالجهرية

ايف ااثرداعم  ااثعوامل اعن ااثنتيج  احبصل ااثبحث ااثبات   اةتخردما قامت
ااجلهري  ااثقراءة اباختيار طرق  ااثفكرة اادلعلم امعلم. ااجلهري امن ااثقراءة تعليماث طرق 

 عها.اثقراءةاألهنااةهوث اجرداايفاصن

اثقراءةااةتخردماطرق اوبناءاعلىااثشاىردةاوادلقابل اعناوعواملاادلانع ايفا
ثتعليمااثقراءةامناتلميذ.امنانتيج ااثبحثاموجودااواتردةااثتلميذ.اىواصارا اجلهري 

انااعمل ،ايفااثصفا"و" "تعليمااثقراءةايفااثصفااث امنا"جاعواملاادلانع األنو
تعليماونااعملوااثوطيف اا".اذثكااثتلميذاكسالناوشعرهااجلافاونااجادايفاث امنا"ز
.منامعلم

12
 

باستخدمطريقةالقراءةلنجاحتعليماللغةالعربيةالعوملالداعمة .1
   الجهرية

افهياماايلي:اطرق ااثقراءةااجلهري  أماااثعواملااثرداعم اثتعليمااثقراءةاباةتخردام
 مرافقااإلنًتنيت (أا

ااإل امرافق اادلعلوماتاوجود احبث اعن ايتيح اادلردرة  ايف نًتنيت
 .طرق ااثقراءةااجلهري  ادلتعلق ابتعليمااثقراءةاباةتخردام وادلوادااثردراةي 

 

 

                                                             
 1177اينايرا16اوانتيج ادلشاىردةايفااثتاريخا1177افربايرا72يفااثتاريخاا نتيج اادلقابل71
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 ادلعلماادلؤىل (با

اثنجاحا ااثرداعم  ااثعوامل اأترد اأيضا اىو ارلاثو اىو اادلؤىل ادلعلم
 دماك ڠااث انوي ااحلكومي ابونتعليمااثقراءة.اوادلعلمااثذيايعلمايفاادلردرة ا

 مناجامع ااإلةالمي .

 طرق ااثقراءةااجلهري   (جا

ااجلهري  تساعرد ااثقراءة ادلعلماواثتالميذاعلىاتعليمااثقراءةااطرق 
 .اايقرأاوفهماادلعٌتااثقراءةوتسهلااثتالميذااثتعلماثفهمام

 ادلكتب  (دا

ااثعلوما اواةتيعاب اتعتمق اعلى اواثتالميذ اادلعلم اادلكتب  تساعرد
وماتاوضلوىا،اوتوةيعامعريفتهم،اوترقي ارغبتهمايفااثقراءة،اوادلعارفاوادلعل

اوتضما ابأنفسهم. ااثتعلم اعلى ااثتالميذ اوتث ااثتعليم، ايف ااثرغب  وفتح
ادلكتب اتسهلااثتالميذاعلىااةتعارةااثكتباواجلىائرداواجملالتاوغريىااأيا

 وقتاما.

 ادلعملااثلغوي (ها

اادلردرة ،اادلعمالااثلغوياىواإتردىااثوةائلاادلوجودةايفاى ذه
يستخردموامعلمااثلغ ااثعرب ايفاتعليمااثلغ ااثعربي اواثلغ ااإلصلليزي اتسهيالا
اباثلغ ا ااإلةتماعاواثكالم امهارة اثلتالميذاعلىاترقي  ذلمااثتعليماومساعردة

 اذلادف ابسرع اوةهوث .اا

لنجاحتعليماللغةالعربيةباستخدمطريقةالقراءةالعواملالمانعة .2
 الجهرية

ااثقراءةاجب اثتعليم اادلانع  ااثعوامل اىناك افطبعا ااثرداعم  ااثعوامل انب
 باةتخردامااثبطاقاتااثومضي افهياماايلي:
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 اثتالميذإرادةا ( أ

اكانتاإرادةااثتالميذاباجلرداثتعلمامهارةااثلغ ااثعربي اومهارةا إذا
اثقراءةاخصوصا،افطبعااينجحااثتالميذايفاتعليمااثقراءة.اوثكناإذااكانتا

اضعيف افالاينجحونايفاتعلمااثلغ ااثعربي اوتعلمااثقراءةاخصوصا.اإرادهتم
 قل اادلفردات ( ب

اإىل ايؤدي ااثذي ااثعوامل اأىم امن ااثعوامل اقردرةااىذا اختالف
اثذيانااديلكوناادلفرداتااثك ريةاااثتالميذوا. اثتالميذاعلىافهمااثلغوااثعربي 

 .سبباصعب ااثفهمايفاتعليمااثقراءةي

 قل ااثتردريبات ( ت

اكانتاثلتالميذاادلفرداتااثك ريةاوثكنهمانااديارةوهن اكلاوقت،اإذا ا
 تعليمااثلغ ااثعربي .ااىذاايسبباصعب افهماماّدة
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 الباب الخامس

 االختتام
 الخالصة .أ 

كما تقدمته الباحثة البيانات من الباب   بعد أن تلقي الباحثة املباحث واملسائل
 األول إىل الباب الرابع، تستطيع علي النتيجة التالية:

م طريقة القراءة اجلهرية يف الصف الثامن مبدرسة الثانوية اكفاءة القراءة باستخد .1
مناسب خبطوات  طريقة القراءة اجلهرية واستخدام كاف دماك ڠبونا احلكومية

خمارج احلروف، طلق قراءة اجلهرية يعين لالتقييم يف طريقة ا .عملية تعليم القراءة
 سان، هلجة، التعبري.الل

هناك عدة العوامل الداعمة والعوامل املانعة يف تطبيق البطاقات الومضية لتعليم  .2
طريقة القراءة  القراءة. ومن العوامل الداعمة مرافق اإلنرتنيت، واملعلم املؤهل،

إرادة . ومن العوامل املانعة ، واستخدام املعمل اللغوية، ووجود املكتباجلهرية
 .قلة التدريبات قلة املفردات، و التالميذ، و

 تااالقتراح .ب 

 يف هذا البحث تقدم الباحثة االفرتحات التالية:

 وليس الطريقة املناسبة بااملادة ينبغي للمعلم أن يعلم اللغة العربية باستخدام .1

الطريقة اجلهرية" واملصدرها يف الفصل الذي "اختيار  ، وميكن()طريقة اجلهرية
جيدا للحصول على األهداف  م، ويستعد خطة الدرس إعدادالتعلي عند يوجهه

  التعليمية املقصودة

 وعلى املدرسة أن تستعد الوسائل التعليمية األخرى املناسبة لتعليم القراءة .2

 .وحتّدى املدرسة ألقصى التعليم اللغة العربية
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وعلي الطالب أن يتعلموا باجلد ويتدربوا مهارات اللغة العربية ومهارة القراءة  .3
   خصوصا

 االختتام .ج 

محدا وشكرا اهلل الذي أعطانا نعمه وقوة اإلميان ووفقنا إىل دين اإلسالم ورزقنا 
العقل السليم حىت تستكيع الباحثة أن تتم هذا البحث العلمي بكل الطاقات 

 واالستطاعة.
الباحثة هبذا لبحث العلمي على ثقة أنه الخيلوا من النقائص واألخطاء،  قامت

ويصيح بعيدا عن الكمال والتمام. يرجي هلذا البحث من سادات القراء تقدمي 
االفرتاحات والنقذ واإلصالحات حيث يعم النفع به لعامة املشتغلني بالدراسة. تسأل 

الكرمي وهو يوفق من يريد احلق الباحثة اهلل أن جيعل هذا البحث خالصة لوجهه 
 ويهدي من يشاء إىل صراط املستقيم.
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Lampiran 1 

 

INSTRUMEN OBSERVASI PENGGUNAAN METODE QIRA’AH  

JAHRIAH UNTUK PEMBELAJARAN MEMBACA MTS NEGERI 

BONANG DEMAK 

NAMA  : 

GURU  : 

TANGGAL : 

No Aspek Yang Diamati Ya Tidak 
Catatan/ 

Keterangan 

A. Karakteristik Metode Qira’ah Jahriah  

1. 

Metode Qira’ah Jahriah 

adalah metode membaca 

Nyaring/ keras 

    

2.  

Metode Qira’ah Jahriah 

yang digunakan berupa 

bacaan teks Arab 
   

Tentang hobi dan 

profesi 

3. 

Metode Qira’ah Jahriah 

yang digunakan berupa 

kata/kalimat 

    

4. 

Metode Qira’ah Jahriah  

dapat dimengerti oleh 

seluruh peserta didik 

dengan jelas 

   

5. 
Teks bacaan Arab 

diambil dari buku Guru 
   

B. Penggunaan metode Qira’ah Jahriah untuk 

pembelajaran membaca 

6. 

Guru memulai 

pembelajaran dengan 

berdo’a 

 

 
  

7. 

Mengamati RPP terlebih 

dahulu sebagai acuan 

pembelajaran 

  
RPP yang dibuat 

oleh guru sesuai 

8. 

Guru menyampaikan 

tujuan yang akan dicapai 

dalam pembelajaran 

  
Tujuan terdapat 

dalam RPP 



9. 

Guru menggunakan 

metode sebagai 

pendukung dalam 

pembelajaran membaca 
   

Metode Juga 

terdapat dalam RPP 

salah satunya 

metode Qira’ah 

Jahriah 

10. 

Guru menggunakan 

kaidah – kaidah dalam 

penggunaan metode 

Qira’ah Jahriah untuk 

pembelajaran membaca 

  

Guru menggunakan 

aturan kaidah 

penggunaan 

metode sesuai teori 

11. 

Guru menjelaskan 

metode Qira’ah Jahriah 

pada peserta didik 

   

12. 

Guru menggunakan 

langkah – langkah 

Metode Qira’ah Jahriah 

dalam penggunaannya 

untuk pembelajaran 

membaca 

 

 
 Sesuai 

13. 
Guru membacakan teks 

bacaan Arab 
   

14. 

Setelah guru 

mengucapkannya 

kemudian guru 

menyuruh siswa untuk 

mengucapkan/menirukan 

  

Siswa menirukan 

apa yang dibaca 

oleh guru 

15. 
Guru melakukannya 

sampai akhir kalimat 
   

16. 

Apabila selesai kegiatan 

maka guru menyuruh 

siswa membaca kosakata 

atau kalimat yang 

terdapat didalam suatu 

bacaan teks Arab 

   

17. 

Penggunaan metode 

Qira’ah Jahriah 

dilakukan secara 

  
Guru membagi 

kelompok 



kelompokdalam 

pembelajaran membaca 

18. 

Penggunaan metode 

Qira’ah Jahriah 

dilakukan secara 

individu dalam 

pembelajaran membaca 

   

19. 

Siswa dapat membaca 

dengan menggunakan 

metode Qira’ah Jahriah 

   

20. 

Terjadi interaksi antara 

guru dan siswa dalam 

membaca dengan 

menggunakan metode 

Qira’ah Jahriah 

   

21. 

Terjadi perubahan siswa 

dalam membaca dengan 

menggunakan metode 

Qira’ah Jahriah 

  

panjang dan 

pendeknya,serta 

hurufnya 

22. 

Siswa mempunyai 

keberanian 

berpendapat/membaca  

   

23. 

Untuk mengetahui 

pemahaman siswa 

dengan memberikan 

pertanyaan 

   

24. 

Guru memberikan 

evaluasi diakhir 

pembelajaran    

\ 

  



Lampiran 2 

 

INSTRUMEN WAWANCARA BERSAMA GURU BAHASA 

ARAB MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BONANG DEMAK 

 

Nama : Shobirin S.PD.I 

Tanggal: Sabtu, 20 Januari 2018  

 

1. Sejak kapan menggunakan metode Qira’ah Jahriah dalam 

pembelajaran bahasa Arab? 

Jawaban: sejak tahun 1997-sekarang 

2. Media apakah yang sudah diterapkan dalam pembelajaran bahasa 

Arab? 

Jawaban: Buku mapel, white board, alat tulis dan Lab bahasa  

3. Mengapa memilih metode Qira’ah Jahriah yang digunakan dalam 

pembelajaran bahasa Arab? 

Jawaban : karena metode Qira’ah Jahriah digunakan lebih efektif 

untuk mufradat, dengan bantuan istima’ siswa dapat mendengar 

apa yang diucapkan oleh guru. 

4. Apakah metode Qira’ah Jahriah diterapkan pada pembelajaran 

keterampilan selain membaca? 

Jawaban : iya ada, karena dialog harus keras 

5. Metode Qira’ah Jahriah menurut bapak itu apa? 

Jawaban : metode qira’ah jahriah adalah metode yang 

pembelajaran bahasa Arab harus diucapkan dengan suara keras 

baik untuk mufradat hiwar, dan yang lainnya yang memerlukan 

ucapan penerapannya. 

6. Bagaimana penerapan metode Qira’ah Jahriah itu? 

Jawaban : guru mengucapkan lafadz lalu diikuti oleh siswa. 

7. Ada berapa macam metode yang diterapkan dalam pembelajaran 

membaca? 

Jawaban : ada beberapa metode yakni metode langsung, metode 

qiraah jahriah, 

8. Bagaimana kemampuan siswa dalam membaca bahasa Arab? 

Jawaban :kemampuan membaca dalam kelas VIII masih dalam 

kategori cukup, terkadang masih ada siswa yang harus dikasih 

tahu terlebih dahulu siswa masih kesulitan 



9. Apakah ada perubahan siswa dalam membaca tulisan bahasa Arab 

dengan menerapkan metode Qira’ah Jahriah? 

Jawaban : ada perubahan setelah menggunakan metode qira’ah 

jahriah yaitu siswa dapat membaca tulisan arab ketika setelah 

diajarkan oleh guru.  

10. Apa faktor yang mendukung dalam penggunaan metode Qira’ah 

Jahriah untuk pembelajaran membaca? 

Jawaban : faktor pendukungnya yaitu media yang digunakan 

dalam pembelajaran, informasi dari internet, perpustakaan sekolah 

dll.  

11. Apa faktor yang penghambat dalam penggunaan metode Qira’ah  

Jahriah untuk pembelajaran membaca? 

Jawaban: Dari siswa merasa tidak nyaman, cepat merasa bosan  

 

  



Lampiran 3 

 

INSTRUMEN WAWANCARA BERSAMA PESERTA DIDIK 

KELAS DELAPAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 

BONANG DEMAK 

NAMA  :  

TANGGAL :  

 

1. Bagaimana belajar menggunakan metode Qira’ah Jahriah tadi? 

Jawaban :  

A. Lina : saya Suka karena tahu kesalahan kita saat membaca 

B. Akmal : membantu siswa yang belum lancar membaca 

C. Silvi : mudah faham, karena langsung mengetahui artinya 

2. Kesulitan apa dalam belajar dengan menggunakan metode Qira’ah 

Jahriah tadi? 

Jawaban :  

A. Lina : tidak ada 

B. Akmal : belum lancar dalam membaca teks Arab 

C. Silvi : tidak ada 

3. Menurut kamu Faktor apa yang mendukung dari metode Qira’ah 

Jahriah tadi? 

Jawaban :  

A. Lina : bapak Shobirin menerangkan materi mudah saya 

pahami 

B. Akmal : membantu siswa yang belum lancar membaca 

C. Silvi :  

4. Menurut kamu faktor apa yang menghambat dari metode Qira’ah 

Jahriah tadi? 

Jawaban :  

A. Lina: banyak yang ramai jd tidak bisa kosentrasi lebih 

B. Akmal : pelajaran cepat selesai 

C. Silvi :  

  

  



Lampiran 4 

 

Hasil Dokumetasi Penelitian Menggunakan Metode Qiraah Jahriah  

Untuk Pembelajaran Membaca Kelas VIII MTs N Bonang Demak 

 

 
ثامنتعليم اللغة العربية يف الصف ال  

 



 
 مقابلة معلم اللغة العربي

 
 

  



No Responden Nilai Kemampuan 

Membaca 

Jumlah 

Skor 

Nilai 

Akhir 

I II III IV 

1. Lina Mustiati  4 5 4 4 17 85 

2. Achsanul Arzaq 3 4 4 5 16 80 

3. Aldi fahrizi 3 3 3 3 12 60 

4. Bagus adi saputro 4 4 3 2 14 70 

5. Dewi estetika sari 4 4 4 4 16 80 

6. Dewi komariah 3 4 4 4 15 75 

7. Diaz ananda 2 5 3 4 14 70 

8.  Fajar habib imami 5 5 4 5 19 95 

9. Fatkhatu khoiriyah 5 3 3 5 16 80 

10. Heru risti awan 5 4 4 4 17 85 

11. Aflah Pahlevi 3 5 4 4 16 80 

12. Dian Maulana 2 5 4 4 15 75 

13. Halimatus Sifa 3 5 3 4 15 75 

14. Monica Salfia Vita Rosali 3 4 3 2 13 65 

15. Nauval Riyan Adi Putra 3 5 3 4 15 75 

16. Nur Khofiyah 3 5 4 3 15 75 

17. Siti Maemonah 5 3 4 5 17 85 

18. Supriyanto 3 5 3 3 14 70 

19. Wilda Nuril Fadhillah 4 5 4 3 16 80 

20 Zulia Citra 3 5 4 3 15 75 

21. Muhammad Nasikhul 

Umam 

5 5 3 4 17 85 

22. Muhammad Nurul Akmal 3 5 4 4 16 80 

23. Mukhammad Iqbal 3 4 4 5 16 80 

24. Silvina Damayanti 3 4 4 5 16 80 

25. Siti Sofiyah 5 5 4 3 17 85 

26. Magaly Tara Dachasta 5 5 4 5 19 95 

27. Muhammad Alanul Majid 3 4 3 3 13 65 

28. Muhammad Ali Zabidi 3 5 3 3 14 70 

29. Muhammad Lutfi Anas 3 4 4 3 14 70 

30. Muhammad Nur Faiz 3 5 4 4 16 80 

Jml       2.325 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

 

Nama Sekolah : MTs N Bonang 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Kelas / Semester :  VIII / I 

Alokasi Waktu :  2  jam pelajaran 

 

 

A. Standar Kompetensi: 

2.  Memahami wacana tertulis dalam bentuk paparan atau dialo 

sederhana tentang hobi dan profesi.  

 

B. Kompetensi Dasar: 

 MEMBACA 

2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab 

sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang 

diwujudkan dalam semangt belajar  

2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal  (intrinsik) untuk 

penembanan kemampuan berbahasa 

2.3 Melafalan huruf hijaiyah, kata, frase, dan kalimat bahasa 

Arab dengan baik dan benar tentang hobi  

2.4 Mengidentifikasi kata, frase, dan alimat wacana tertulis 

sederhana tentang hobi dan profesi 

2.5 Menemukan makna, gagasan atau pikiran arti wacana 

tertulis sederhana tentang hobi dan profesi 

 

C. Indikator Pencapaian: 

1.1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab 

sebaai bahasa pengantar komunikasi internasional 

2.2.1   Menunjukkan perilaku semanat dalam mengembangkan 

komunikasi berbahasa Arab 

3.2.1   Mendemontrasikan huruf hijaiyah, kata, frase, dan kalimat 

bahasa Arab tentang  hobi dan profesi 

4.2.1    Mendemontrasikan ungkapan sederhana berbahasa Arab 

tentang hobi dan prfesi 



4.3.1    Mendemontrasikan berbagai informasi berita/ Qira’ah 

bahasa Arab tentang hobi dan profesi 

 

D. Tujuan Pembelajaran: 

1.1.1.2 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab 

sebaai bahasa pengantar komunikasi internasional 

2.2.1.1 Menunjukkan perilaku semanat dalam mengembangkan 

komunikasi berbahasa Arab di lingkungan sekitar rumah 

dan madrasah  

3.2.1.1 Mendemontrasikan huruf hijaiyah, kata, frase, dan kalimat 

bahasa Arab tentang  hobi dan profesi 

4.2.1.1 Mendemontrasikan ungkapan sederhana berbahasa Arab 

tentang hobi dan prfesi denan baik dan benar 

4.3.1.1 Mendemontrasikan berbagai informasi berita/ Qira’ah 

bahasa Arab tentang hobi dan profesi dengan baik dan benar 

 

E. Materi Ajar : 

 

 لعب كرّة القدم
عندنا درس الرّياضة البدنّية . األستاذ سامل يعّلمنا هذا الّدرس كل يوم السبت. يف كّل يوم السبت 
يذهب الطاّلب الّصف الثامن إىل ملعب املدرسة ليلعبوا كرة القدم. األستاذ سامل يعّلم الرّياضة 

اليد. األستاذ سامل يشرف على الطاّلب وهم البدنّية. الطاّلب يلعبون ّكرة القدم والطّالبات يلعنب كرّة 
 يلعبون بنشاط. األستاذ سامل يشرف على اّلطالبات وهّن يلعنب بنشاط. 

انتهى وقت الّرياضة البدنّية، الطاّلب يرجعون من امللعب وهم مسرورون. قال األستاذ سامل : يا 
 .طالب .....، انتم طاّلب نشيطون. ويا طالبيت، اننّت طالبات نشيطات

 
F. Metode: 

a. Metode Qira’ah Jahriah 

b. Metode Mubasyaroh 

 

 

 

 

 

 



G. Langkah Pembelajaran: 

No. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN  

1. Pendahuluan 15 menit 

 a. Guru mengucapkan salam sebagai 

pembuka pertemuan dan menanyakan 

kabar siswa. 

b. Guru mengecek kehadiran siswa 

c. Guru menyampaikan informasi tentang 

materi yang akan disampaikan, meliputi: 

Kompetensi dasar dan indikator 

pencapaian. 

d. Guru meminta salah seorang siswa untuk 

menyebutkan kembali kata-kata dan 

ungkapan-ungkapan yang telah dipelajari 

pada pertemuan sebelumnya 

 

2. Kegiatan Inti  50 Menit 

 a. Elaborasi: 

Untuk mengetahui sejauhmana 

pengetahuan siswa tentang materi 

pembelajaran. 

Guru menanyakan kepada siswa, seperti: 

1) Apa yang kalian ketahui tentang 

jumlah fi’liyah? 

2) Apa istilah ”pelaku” atau ”subjek” 

dalam bahasa Arab? 

3) Apa istilah ”predikat” dalam bahasa 

Arab?  

4) Apa istilah ”objek” dalam bahasa 

Arab? 

5) Bagaimana cara menyusun jumlah 

fi’liyah yang benar? 

6) Sudah berapa banyak kalimat fi’il 

yang kalian hafal? 

7) Setelah membaca teks hiwar secara 

bersama sama, Apakah ada makna 

yang belum diketahui? 

 

 



b. Eksplorasi: 

1) Siswa memperhatikan kosa kata yang 

dipaparkan di papan tulis. 

2) Siswa menyimak kosa kata yang 

dipaparkan oleh guru. 

3) Siswa menirukan pelafalan yang guru 

bacakan, baik (kata frasa atau 

kalimat) 

4) Siswa mengidentifikasi setiap huruf 

dari (kata, frasa, atau kalimat) 

tersebut. 

5) Membaca ulang kosa kata tersebut 

dengan benar.  

6) Dilanjut dengan membaca teks hiwar 

yang terdapat kosa kata tersebut. 

7) Melakukan percakapan sederhana 

dengan teman sekelas/sebaya   

8) Bermain peran. 

c. Konfirmasi 

Dalam materi ini terdapat kosa kata 

asing yang setidaknya bisa menambah 

pengetahuan siswa tentang bahasa 

Arab. 

3.  Penutup 15 menit 

 a. Guru memberikan pertanyaan lisan/ soal 

latihan hasil belajar 

b. Guru memberikan penjelasan dan 

memberikan pelurusan konsep jika ada 

yang kurang tepat 

c. Guru bersama siswa merefleksi proses 

pembelajaran yang telah berlangsung, 

meliputi; kelemahan dan kelebihan, 

perasaan dan kesulitan yang dihadapi siswa 

 

 

H. Sumber/Bahan/Alat Belajar: 

 Guru 

 Buku paket Pelajaran Bahasa Arab 



 Spidol 

 Papan tulis 

 

I. PENILAIAN 

1. Penilaian Performansi 

2. Penilaian Sikap 

a. Penilaian Performansi 

(menirukan ungkapan yang mengandung kata tanya 

dan jawaban serta mencoba melakukannya bersama 

teman yang lain) 

 

No Aspek yang dinilai Skor 

1.  Ketepatan Makhraj 

a. Makhraj pelafalan ungkapan sudah sesuai da ntepat 

b. Makhraj pelafalan ungkapan cukup sesuai dan cukup tepat 

c. Makhraj pelafalan ungkapan kurang sesuai dan kurang tepat 

d. Pelafalan ungkapan tidak sesuai dan tidak Makhraj tepat 

1-4 

4 

3 

2 

1 

2. Kelancaran Ujaran 

a. Penyampaian ujaran lancar dan jelas 

b. Penyampaian ujaran cukup lancar dan cuku pjelas 

c. Penyampaian ujaran kurang lancar dan kurang jelas 

d. Penyampaian ujaran tidak lancar dan tidak jelas 

1-4 

4 

3 

2 

1 

3. Intonasi 

a. Intonasi sudah baik dan tepat 

b. Intonasi cukup baik dan cukup tepat 

c. Intonasi kurang baik dan kurang tepat 

d. Intonasi tidak baik dan tidak tepat 

1-4 

4 

3 

2 

1 

4. Ekspresi 

a. Penyampaian Ekspresif 

b. Penyampaian ungkapan cukup ekspresif 

c. Penyampaian ungkapan kurang eksresif 

d. Penyampaian ungkapan tidak ekpsresif 

1-4 

4 

3 

2 

1 

 Skor Maksimal 24 

 

 

 



b. Penilaian Sikap 

No

. 
Aspek yang diobservasi 

Pilihan Jawaban S

k

o

r 
Selalu Sering 

Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah 

1. Antusiasme dalam belajar      

2. Bertanggung Jawab, Peduli      

3. Percaya diri dalam berinteraksi      

4. Menghargai orang lain      

5. Santun      

 Jumlah      

 

Rentang Skor Sikap 

No. Keterangan Jumlah Skor 

1. Baik sekali / Selalu 76 – 100 

2. Baik / Sering 51 – 75 

3. Cukup / Kadang – kadang 26 – 50 

4. Cukup / Tidak Pernah 0 – 25 

 

Penskoran :Nilai = Jumlah Skor Jawaban 

 

                                            5 

 

J. INTERAKSI GURU DAN ORANG TUA 

Guru meminta siswa untuk memperhatikan lembar penilaian 

kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara 

lainnya dapat juga dengan menggunakan buku penghubung kepada 

kedua orang tua yang berisi tentang nilai pengetahuan dan sikap 

perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. 

 

 



 ترجمة الباحثة

 
 ايةدنيل اهل:  االسم              

 5662 نوفمرب 52:  دماك،  تاريخ امليالداملكان و 
 ، جاوا الوسطى: دماك العنوان احلايل         
 )املرحوم غفر الّله له( خليلاحلاج :  اسم األب            
 مستعينةاحلاجة :  اسم األم             
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