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 إعداد:
 ينسييت قرة أعي

 ١٤٠٣٠٢٦٠٩٣ القيد للطالبة :رقم 
 

 كلية علوم الرتبية والتدريس
 نجمارايجامعة واىل سوجنو اإلسالمية احلكومية س

2019 

 أ



  



 التصريح

 
 املوقعة أدىن هذا البحث العلمي:

 ينسييت قرة أعي:   االسم
 ١٤٠٣٠٢٦٠٩٣:  رقم الطالبة

 : تعليم اللغة العربية  القسم
 صرحت ابلصدق واألمانة أّن هذا البحث العلمي حتت املوضوع:

 اإلسالمية كفاءة قراءة الفهم للنص العريب لتالميذ الفصل العاشر املدرسة اخلريية العالية"
سنة دراسية  "TAKSONOMI BARRET " ريتمارانج عند نظرة تصنيف ابيبس

2018/2019 

ن االراء من املتخصصني او املادة اليت نشرها الناشر أو كتبها الباحثون إال أن تكون مرجعا اليتضم
 أو مصدرا هلذا البحث.

 
 ٢٠١٨ ديسمبري ٤،  نجمارايس     
 املصرحة     

 
 

 ينسييت قرة أعي     
     ١٤٠٣٠٢٦٠٩٣    
  

  

 ب



 
 
 

 



 نة املناقةةتصحيح جل
 رسالة البحث العلمي الىت كتبها:

 ينسييت قرة أعي:     االسم
 ١٤٠٣٠٢٦٠٩٣:     رقم القيد

 موضوع البحث
 TAKSONOMI ريت "بسيمار

BARRET" 2018/2019ة سنة دراسي 
وكانت مقبولة  نجانقشتها جلنة املناقشة لكلية علوم الرتبية والتدريس جامعة واىل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارا

 يف قسم تعليم اللغة العربية. (S1)األداء إحدى الشروط املقررة للحصول على درجة الليسانيس 
 ٢٠١٩يناير  ١٠ ،نجسيمارا      

 جملس املناقشة
 الكاتب      الرئيس

       
 

 صديق املاجستريالدكتور خمفوظ     الدكتور أمحد إمساعيل املاجستري
١٩٦7٠٢٠٨١٩٩7١٩٦٨٠٢٢    ٠٣١٠٠١7٢٠٠٠٠٣١٠٠١ 

 املمتحن الثاين     املمتحن األول
 
 

 عاشقني املاجستري الليث    الدكتور سجاعي املاجستري
١٩7٠٠5١٩٦٩٠    ٠٣١٩٩٦٠٣١٠٠٣7٢٤١٩٩٩٠٣١٠٠٣ 

 ف الثايناملشر      ىلاألو  ةفاملشر 
      

 
 املاجستري صديق حمفوظالدوكتور     املاجيتري ماونيت الدوكتورة دوي

١٩7٦١٢٠7٢٠٠5١٩٦٨٠٢٢    ٠١٢٠٠٢7٢٠٠٠٠٣١٠٠١ 

 ج

: كفاءة قراءة الفهم للنص العريب لتالميذ الفصل العاشر املدرسة اخلريية العالية  
انج عند نظرة تصنيف اب اإلسالمية 



  



 ة موافقة املةرف
 صاحب املعال

 عميد كلية علوم الرتبية والتدريس
 نجماراياحلكومية س اإلسالميةو جنسو  جامعة وايل

 
 رمحة هللا وبركاتهالسالم عليكم و 

 وبعد. حتّية طيبة
بعد املالحظة ابلتصحيحات والتعديالت على حسب احلاجة نرسل نسخة هذا البحث العلمي 

 للطالبة:
 ينرة أعيسييت ق:   االسم

 ١٤٠٣٠٢٦٠٩٣:  رقم الطالبة
كفاءة قراءة الفهم للنص العريب لتالميذ الفصل العاشر املدرسة اخلريية :  املوضوع

ريت مارانج عند نظرة تصنيف ابيبسإلسالمية االعالية 
"TAKSONOMI BARRET"  2018/2019سنة دراسية 

 ونرجو من جلنة املناقشة أن تناقش هذا البحث العلمي أبسرع وقت ممكن وشكرا على اهتمامكم.
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 ٢٠١٨ ديسمبري ٤ ،نجمارايس
 األوىل ةاملشرف

 
 

 ترياملاجس ماونيت الدوكتورة دوي
١٩7٦١٢٠7٢٠٠5٠١٢٠٠٢ 

 د



  



 موافقة املةرف
 صاحب املعال

 عميد كلية علوم الرتبية والتدريس
 نجماراياحلكومية س اإلسالميةو جنسو  جامعة وايل

 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 وبعد. حتّية طيبة
يحات والتعديالت على حسب احلاجة نرسل نسخة هذا البحث العلمي بعد املالحظة ابلتصح

 للطالبة:
 ينسييت قرة أعي:   االسم

 ١٤٠٣٠٢٦٠٩٣:  رقم الطالبة
كفاءة قراءة الفهم للنص العريب لتالميذ الفصل العاشر املدرسة اخلريية :  املوضوع

مارانج عند نظرة تصنيف بريت يبساإلسالمية العالية 
"TAKSONOMI BARRET"  2018/2019سنة دراسية 

 ونرجو من جلنة املناقشة أن تناقش هذا البحث العلمي أبسرع وقت ممكن وشكرا على اهتمامكم.
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

  ٢٠١٨ ديسمبري ٤ ،نجمارايس
 املشرف الثاين

 
 

 املاجستري ديقص حمفوظالدوكتور 
١٩٦٨٠٢٢7٢٠٠٠٠٣١٠٠١ 

 ه



  



 امللخص
 

كفاءة قراءة الفهم للنص العريب لتالميذ الفصل العاشر املدرسة اخلريية :    املوضوع
 TAKSONOMI ريت "مارانج عند نظرة تصنيف ابيبس اإلسالمية العالية

BARRET"  ٢٠١٨/٢٠١٩سنة دراسية 
 ينسييت قرة أعي:   الباحثة

 ١٤٠٣٠٢٦٠٩٣:   رقم الطالبة
  

فصل العاشر مبدرسة اخلريية القراءة الفهم لتالميذ ىل معرفة كفاءة البحث إيهدف هذا 
ويكشف هذا البحث عن كفاءة التالميذ يف قراءة  العالية سيمارانج بنسبة تصنيف بريت.
طريقة ونوع هذا البحث هو البحث الكمي و  .بريتالفهم للنص العريب وفقا بنظرية تصنيف 

و البحث الوصفي الكمي ابستخدام طريقة املالحظة. هو حث املستخدمة يف هذا البحث الب
 .تختبار )اتختبار اتختيار املتعدد(ابالفيه  مجع البياانت

يف الصف العاشر  فهمالالنسبة املئوية لكفاءة قراءة متوسط نتائج هذا البحث هو أن 
سطة تقريبا. إن عدد الطالب الذين مع فئة متو  ٪ ٤٦مبدرسة اخلريية العالية سيمارانج هو 

، مع  ٪٣شخص أو  ١يتمتعون مبستوى عاٍل من القدرة على قراءة الفهم مع درجة ممتاز هو 
، مع  ٪٣٠أشخاص أو  ٩، مع درجة مقبول هناك  ٪٣درجة جيد هناك شخص واحد أو 

و ، مع القيمة متوسطة تقريًبا هناك شخص واحد أ ٪١٠أشخاص أو  ٣درجة متوسطة هناك 
 ٪١٠أشخاص أو  ٣، مع درجة انقص جدا  ٪7شخص أو  ٢، مع قيمة انقص هناك  ٪٣

أشخاص أو  ٤، مع قيمة مرفوض جدا هناك  ٪٢٠أشخاص أو  ٦، مع قيمة مرفوض هناك 
١٣ ٪. 

 و



  



 كلمة الةكر والتقدير
 

احلمد هلل رب العاملني، قد امتت الباحثة من كتاب هذا البحث حتت املوضوع. وهذا 
يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم  (S1)م لالكمال بعض الشروط لنيل الدرجة الليسانس مقد

 .نجماراياحلكومية س اإلسالميةو جنالرتبية وتدريس جبامعة وايل سو 
 وتريد الباحثة إلقاء الشكر والتقدير إىل:

ريس جبامعة وايل فضيلة السيد الدكتور رهارجو املاجستري كعميد يف كلية علوم الرتبية وتد .١
 .نجماراياحلكومية س اإلسالميةسوجنو 

فضيلة الدكتور أمحد امساعيل املاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية يف كلية علوم الرتبية  .٢
 .نجماراياحلكومية س اإلسالميةوتدريس جبامعة وايل سوجنو 

يم اللغة العربية يف كلية علوم فضيلة السيدة تؤيتء قرّة العني املاجسترية كسكرترية قسم تعل .٣
 .نجماراياحلكومية س اإلسالميةالرتبية وتدريس جبامعة وايل سوجنو 

  املاجستري صديق حمفوظالدوكتور  والسيد املاجيتري ماونيت الدوكتورة دوية فضيلة السيد .٤
 ترضيا وخملصان لوسعان الوقت والفكرة إلمتام هذا البحث. جزاهم هللا كمشرفني اللذان كاان

 تخري اجلزاء.
احلكومية الذين قد  اإلسالمية جنواحملاضرين يف كلية علوم الرتبية وتدريس جبامعة وايل سو  .5

 الباحثة إىل سبيل العلوم واملعرفة. علموا
 تخصوصا إىل مجيع األساتيذ ومجيع التالميذ نجامار يس اإلسالميةمدير املدرسة اخلريية العالية   .٦

  ملساعدة يف إمتام هذا البحث.الىت أعطيين النصائح وا
درسة اخلريية العالية مباللغة العربية  درس كمعلم  املاجستري فضيلة السيد سيف األمر .7

 نجامار ياإلسالمية س

 ز



احلكومية، وتخاصة  اإلسالمية واىل سوجنومجيع أصحايب يف كلية علوم الرتبية وتدريس جبامعة  .٨
التاين أعطن النصائح واملساعدة  ٢٠١٤العربية سنة  االتخواة من الطالب لقسم تعليم اللغة

 يف إمتام هذا البحث.
تعاىل أن جيزيهم تخري اجلزاء وأن يكون هذا البحث انفعا ومفيدا  تسأل الباحثة هللا سبحان و

 يف الدرين أمني ايرب العاملني.  لنا وأهلنا وديننا
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ح



 اإلهداء
 

 أهدى هذا البحث إىل:
محًة ورأفًة فلم أقدر ر  ربياين اللَذان ،مسطاعة وسوانرى : حبييب طوال حيايت, والدي .1

 جزامها هللا أحسن اجلزاء. ،اجلزاءعلى 
 كتب هللا عليه التوفيق والنجاح يف مجيع أموره.  ،وأتخيتأتخي  .2
نفعنا  م يف أتدييب وتعليمي علوما كثرية،مجيعي أساتيذي ومشاخيي الذين بذلوا جهده .3

  و م وبعلومهم يف الّدارين. هللا
 الدينية ووزارة الرتبية والثقافة،تخاصة وزارة الشؤون  رائها،مجهورية إندونيسيا وشعبها وأم .4

 اليت أعطيين فرصة للدراسة.
 ف،اليت نشرت يل دقّة العلوم واملعار  احلكومية، اإلسالميةو جنجامعة وايل سو  جامعيت، .5

 لعظيمة شأان زنفعا.فاستقمها اللهم يف العملية ا
 حيثما ومىت كانوا.       ولعني و ا علما وتعّلما وتعليما،الراغبني يف اللغة العربية وامل .6

 ط



  



 الةعار
 

َع  ْ َسبيْيلي هللاي َحَّتى يَ ْرجي ْ طََلبي اْلعيْلمي َكاَن ِفي  1الرتميذي رواه .َمْن َخَرَج ِفي
 

“Barangsiapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada pada 

jalan Allah SWT sampai ia kembali” (HR. At-Tirmidzi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
1 Dr. Mustofa said Al-Khin, Dr. Mustaofa Al-Bugho, dkk, Imam Nawawi 

Syarah dan Terjemah Riyadhus Shalihin Jilid 2, (Jakarta: Al-I’tishom, 2012) hlm. 
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 حمتوايت البحث
 أ ........................................................... صفحة املوضوع.
 ب .......................................................... صفحة التصريح

 ج ...................................................... تصحيح جلنة املناقشة
 د ............................................................ فة موافقة املشر 

 ه ........................................................... موافقة املشرف.
 و ................................................................. لخص.امل

 ح ...................................................... كلمة الشكر والتقدير
 ط ................................................................ اإلهداء.
 ي .................................................................. الشعار

 ك ........................................................... حمتوايت البحث
 ن ............................................................ اجلدول كشف

 
 الباب األول: املقدمة

 
 ١  ................................................ بحث.تخليفة ال .أ

 ٦  ..................................................حتديد املسألة .ب
   ٦ .......................................... أهداف وفوائد البحث ج.  

 الباب الثاين: اهليكل النظري
 

 ٨ ......................................................... القراءة .أ
 ٨ .............................................. .تعريف القراءة .١

 ك
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 ٢١. ......................... ريت و أقسامهتعريف تصنيف اب. ٢

 ٢٦ ........................................... الدراسات السابقة  .ج
 

 الباب الثالث: مناهج البحث
 

 ٢٩. ................................................... نوع البحث .أ
 ٣٠ ............................................. مكان البحث ووقته .ب

 ٣١. ..................................... اجملتمع االحصائي و العينةج.  
 ٣٣. ........................................ متغري و مؤشر البحثد.   

 ٣٤. .......................................... البياانته.   طريقة مجع 
 ٣٨. .................................. اتختبار أداة البحث  .1
 ٤5 .............................. البحث أداة اتختبار نتيجة  .2

 ٤٦ ...........................................ز.   طريقة حتليل البياانت

 الباب الرابع: توصيف البياانت وحتليلها
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 5٠. ............... اتريخ أتسيس املدرسة اخلريية العالية اإلسالمية .١
 5٢ ......................................  هاوبعثت درسةرؤية امل .٢
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 اجلدول كةف
 

 عدد الطالب لعينة البحث 1. 3دول اجل
 مؤشر البحث 2. 3دول اجل

 مظهر اتختبار أداة البحث 3. 3 دولاجل

 مظهر أداة البحث اتختبار قراءة الفهم بتصنيف بريت 4. 3دول اجل

 الثبات درجة نوع 5. 3 دولاجل

 البنود مميزة قوة مؤشر 6. 3 دولاجل
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 الباب األول

 مقدمة

 لفية البحثخ .أ
بية هي اللغة الرمسية يف الشرق األوسط، فلذلك وجب تعلمها  ر اللغة الع

كلغة أساسية يتم التعامل هبا، كما أهنا اللغة الرمسية بدول اجلامعة العربية.تربز أمهية 
اللغة العربّية من خالل ما تتميز به من مستوى عظيم؛ فهي لغة القرآن الكرمي، 

، وهي بذلك جزء ال يتفرق من الدين اإلسالمّي، فال جيوز والسنة النبويّة الشريفة
قراءة القرآن الكرمي إاّل ابللغة العربّية، وقراءة القرآن ركن من أركان الصالة، والصالة 
ركن من أركان اإلسالم، وتُعترب اللغة العربية أكرب لغات اجملموعة السامية، وهي أيضاً 

ك فهي لغة اثنوية يتحدث هبا املسلمون من أكثر اللغات املنتشرة يف العامل، وكذل
 غري العرب، وينتشر متكلمو اللغة العربّية يف الوطن العريّب.

كون مقياسا للطالب املتعلمني هبا منها أربعة أمور ت هناكيف تعلم اللغة 
ولكل الطلبة ملن  مهارة االستماع و مهارة الكالم و مهارة الكتابة و مهارة القراءة.

فيجب أن يهتم يف تعلم مهارة االستماع و مهارة الكالم أوال. ألهنما يتعلم اللغة 
تساعد على فهم الكلمات، تكون املهارة البسيطة يف تعلم اللغة. و مهارة االستماع 

وأخذ املعلومات بدقة أكرب، وكتابة املهم منها و تعزيز معاين الصداقة، وذلك عند 
ارهبم، ّمّا سيقرب العالقات فيما بينهم. إعطائهم االهتمام يف أفكارهم املطروحة، وجت

هم يف التعّرف عدو يساعد حسن االستماع على التحّدث أمام اجلمهور، حيث يسا
 على كيفية تفاوض الناس، وكيفية عرض املعلومات.

و أن الكالم من أهم ألوان النشاط اللغوي للصغار والكبار، فالناس 
م يتكلمون أكثر ّما يكتبون، ومن مث يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة، أي أهن

نستطيع أن نعترب أن الكالم هو الشكل الرئيسي لالتصال ابلنسبة لإلنسان ومن هنا 
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. يعترب الكالم الفن الثاين من فنون 1فهو يعترب أهم جزء يف ّمارسة اللغة واستخدامها
اللغة األربعة بعد االستماع، وهو مهارة انتاجية تتطلب من املتعلم القدرة على 
استخدام األصوات بدقة، والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب الكلمات اليت 

ديث. أو يقول الشنطى تساعده على التعبري عما يريد أن يقوله يف مواقف احل
الكالم هو مهارة نقل املعتقدات واألحاسيس واالجتاهات واملعاين األفكار 
واألحداث من املتحدث إىل اآلخرين يف طالقة وانسياب مع صحة يف التعبري 

 2وسالمة يف األداء.
هارات األربعة، تكون مهارة القراءة أمورا أساسيا يف بناء و من تلك امل 

حتسني نفسية اإلنسان. ابلقراءة تزيد العلوم و اخلربات.من ال يقرأ جيدا ال ينال 
نيل  ة املهمة لكل االنسان. يقدر االنسان علىالقراءة هي املهار  3النتيجة اجليدة.

املعلومات و زايدة معرفته ابلقراءة. يرجى لكل قارئ القدرة على القراءة اجليدة حيت 
يقدر على فهم املعلومات من الكاتب فهما جيدا. فلذلك ليس القراءة مهارة تنجح 

 اجملتمع.التعليم يف الفصل فحسب بل إمنا هي مهارة ال بد ميلكها الشخص يف 
تكون القراءة قسما مهما يف تعلم اللغة و هي إحدى من املهارات اليت 
تطلب فهم اإلنسان. و هذا يعمل على قراءة نص لغة األم و اللغة األجنبية. يشعر 
املتعلم املبتدء الصعب يف تعلم اللغة األجنبية. و سببه كثري منها نقصان استيالء 

                                                           

دار   :)القاهرةأساسيات تعليم اللغة العربية والرتبية الدينيةفتحى على يونس وأخرون، 1 
 .144-143 ص نشر، دون السنة(الثقافة للطباعة وال

ة اململك( املهارات اللغوية: مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنوهناحممد صاحل الشنطى، 2 
 .194ص.  )1993السعودية العربية: األندلوس، 

3 Hj. Hamidah, Kemampuan  Membaca  Teks  Bacaan  Berbahasa  

Arab Siswa  Kelas  VII Madrasah Tsanawiyah  Negeri  (MTsN) l Model  

Palangka  Raya, (Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, Jurnal Studi 

Agama dan Masyarakat Vol. 2 No.2 Desember 2005), hlm. 101. 
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وص اليت ينزل إرادة القراءة، جبانب ذلك املفردات و النحو و كذلك طول النص
نقصان فرصة قراءة نصوص اللغة األجنبية عند التعليم يف الفصل كذلك يؤثر عملية 

ص إذا  فهم النصوص. اهلدف من قراءة نصوص اللغة األجنبية يقال فهم الطالب الن
  كتبها الكاتب يف كتابته.ة اليتباتكان ينال املعلومات من الك

من املهارة اللغوية ألهنا أساس إلتقان  ةهي انحية أساسي مهارة القراءة
اللغة. وجبانبها، مهارة القراءة هي شيئ مهم يف أنشطة التعلم أثناء سري التعليم 

عن الدروس يكون مؤشرا يف التعليم. وذلك الفهم  التالميذوالتعلم. فلذلك فهم 
ب أنشطة القراءة من حيتوي على انحية القراءة والكتابة والسماعة والكالم. تتطل

  4 فهم القراءة املقروءة، للحصول على املعلومات املقروءة شفهيا وكتابيا. التالميذ

ال تزال القراءة اهم الوسائل اليت تنقل الينا مثرات العقل البشرى، وأنقى 
املشاعر اإلنسانية اليت عرفها عامل الصفحة املطبوعة. بيد أن القراءة أعمق بكثري من 

يف  ع أو كلمة. إهنا عملية غايةأن تكون ضم حرف إىل أخر. ليتكون من ذلك مقط
التعقيد، تقوم على أساس تفسري الرموز املكتوبة، أى الربط بني اللغة واحلقائق. 
فالقارئ يتأمل الرموز وربطها ابملعاين، مث يفسر تلك املعاين رفقا اخلربات، فهو يقرأ 
رموزا وال يقرأ معاين، و تكون القراءة عملية يبىن فيها القارئ احلقائق اليت متكن وراء 

اءة تفيد الفرد يف حياته، فهي توسع دائرة خرباته، و تفتح أمامه أبواب الرموز. فالقر 
يف حل  الثقافة، و القراءة حتقق التسلية و املتعة، وهتذيب مقاييس التذوق، و تساعد

                                                           
4 Andri Dwi Thama, Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa 

Kelas VII SMP Negeri 1 Kerkap Bengkulu Utara Berdasarkan Taksonomi 

Barret Tahun Ajaran 2013/2014, (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014) 

hlm 3. 
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املشكالت، كما تسهم يف اإلعداد العلمي، و تساعده يف التوافق الشخصي و 
 5االجتماعي.

مت كمادة التدريس يف مجيع إندونسيا،  اللغة العربية استخد يف بالد
مستوايت التعليم اإلسالمي. ويف احلقيقة، يعترب تعلم اللغة العربية صعبة بسبب بعض 

لة اللغوية هي كتلفيظ بعض احلروف حبركتها املشكالت إما لغوية وغريها. واملشك
 وزايدة  احلروف يف بعض الكلمة وتغيري احلركة اليت تؤثر معىن الكلمة.

أثر اللغة العربية كلغة الدين و دوره يف الثقافة و العلوم جتعل اللغة العربية 
 ةاإلسالميداخال يف منهج التعليم الوطين و مادة التدريس يف كل املؤسسة الرتبوية 

من مستوى روضة األطفال و املدرسة االبتدائية و الثانوية و العالية حىت اجلامعة. 
الكامل و املكتبة.  MIPAمنها مدرسة اخلريية العالية سيمارنج. هلذه املدرسة معمل 

ولكن مل تستحق هذه املدرسة معمل اللغة و كتب اللغة العربية. و حصص الدرس 
تية يف تعلم اللغة أيضا ميكن أن تتأثر عن نقصان يف الفصل و املرافق البنية التح

مهارة القراءة لدي الطالب يف مادة التدريس اللغة العربية. والشكوى عن احنفاض 
عادة القراءة وكفائها يف مرحلة املدرسة العالية الميكن أن يقال أنه كخطإ املعلم يف 

صغر الطالب. أظهرت املدرسة املذكورة. ولكن جيب أن يعاد إىل عادة القراءة عند 
 التالميذتطلب فهم  (UAS)احلقيقة أن أكثر من أسئلة االمتحان النهائية للمدرسة 

كفاءة يف البحث و تعيني الفكرة الرئيسية و اجلملة الرئيسية و غري ذلك. بدون  
إجابة تلك األسئلة. و هنا الدور املهم قراءة الفهم  القراءة العالية ال ميكن للتالميذ

 إلجابة الصحيحة.لتعيني ا

                                                           

، )القاهرة : دار املصرية عربية بني النظرية و التطبيقتعليم اللغة الدكتور حسن شحاتة، 5 
  105-101( ص. 1996اللبنانية، 
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نشاط قراءة لفهم حمتوى القراءة فهما الفهم على أنه قراءة يتم تعريف 
قال نورهادي . املعلومات املختلفة املوجودة يف القراءةإجياد القارئ  يقدرحىت  عميقا

واليت قد تكون مدعومة ببعض  و القدرة اليت هي نتيجة التدريب،أن فهم القراءة ه
حبيث يتم راءة هي نتيجة التعويد و املمارسة، القدرة على القلكن  .العوامل الفطرية

 6.احلصول على مستوى عال من الفعالية
تتطلب أنشطة القراءة بشكل أساسي من الطالب الرتكيز أكثر على ما 

لتعيني مصادر القراءة ر املعلم مفيد إن دو . يقرؤونه من حيث قدراهتم وفهمهم
ة فقط من مصادر القراءة حبيث ال يتم تدريب الطالب على القراءوحتديدها، 

  و كتابيا.وقادرون على نقل املعلومات شفوايما يقرؤونه، ولكن أيًضا فهم املختلفة، 
قدرة القراءة  عرف، مل تالكاتبة ا أجراهيتال إىل املالحظة األوىلواستنادًا 

ى الطالب، وهذا يدل على أن مهارات فهم القراءة لدى الطالب كانت أقل لد
الفهم عند  ّمارسة القراءة وال سيما قراءة يطبق املدرس، ومل من قبل املعلممالحظة 

أقل تنوًعا أيًضا، و هذه  أجريها املدرس م اليتيكما أن اسرتاتيجيات التعل.  الطالب
. حبيث يولون اهتماًما أقل لتعلم القراءةم، الطالب يشعرون ابمللل عند التعل علجت

،  حتسني قدرة الطالب على القراءةجيب استخدام البياانت املذكورة كمرجع يف
، ترقية يف كفاءات قراءة الفهمملعرفة إذا كانت هناك ، خاصة القدرة على قراءة الفهم

. من بني هذه األشياء لدى الطالب كفاءات قراءة الفهممن الضروري وصف  
لدى طالب الصف العاشر  كفاءات قراءة الفهميف معرفة   ةرغب الكاتبالعديدة ت

 مبدرسة اخلريية العالية.
 Taksonomi) ابريتتصنيف  الكاتبة ابعتماد على نظرة تحل

Barret).  ابريتتصنيف (Taksonomi Barret)  مستوى القراءة يف انحية هي
                                                           

6 Nurhadi, Teknik Membaca, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016) hlm. 
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نستطيع علي . 1986 سنة  Thomas C.Barettاملعرفة و السلوك اليت نشأها 
 هذه . ينقسمالتالميذة مهارة قراءة ملعرف( Taksonomi)تصنيف  استعمال هذه

إىل مخسة أمور منها : الفهم اللفظي و الفهم النظامي و ( Taksonomi)تصنيف 
هذه األمور اخلمسة يستطيع أن  7التقدير. الفهم التقييم و الفهم و ستدالىلالفهم اال

للفهم و التفكري و املعاملة ابلنص من املعىن املكتوبة و الشرح و  التالميذيساعد 
 اجلواب عن املعلومات من تلك النصوص.

البحث عن كفاءة التالميذ يف  ةالكاتب تمن تلك اخللفية املكتوبة أراد
كفاءة قراءة   قراءة النصوص العربية مبدرسة اخلريية العالية سيمارانج، مبوضوع: "

اإلسالمية الفهم للنص العريب لتالميذ الفصل العاشر املدرسة اخلريية العالية 
 "TAKSONOMI BARRET " ابريتتصنيف  عند نظرة بسيمارانج

 2018/2019سنة دراسية 

 

 حتديد املسألة  .ب

دد الباحثة حبثها على املسألة حتانطالقا من اخللفية اليت سبق ذكرها,  
كفاءة قراءة الفهم للنص العريب لتالميذ الفصل العاشر املدرسة  كيف  األساسية وهي

 TAKSONOMI " ابريتتصنيف  مارانج عند نظرةيبس اإلسالمية اخلريية العالية

BARRET"  ؟2018/2019سنة دراسية 

  

                                                           
7 Darmiyati Zuhcdi, Strategi Meningkatkan Kemampuan Membaca, 

(Yogyakarta: UNY Press, 2008) hlm 99. 
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 البحث و فائدته هدف .ج

 لتالميذ للنص العريب قراءة الفهمكفاءة   كيفلى معرفة   يهدف هذا البحث ع 
. وأّما فوائده هي  ابريتنج بنسبة تصنيف افصل العاشر مبدرسة اخلريية العالية سيمار ال

  كمايلي :

 الفوائد النظرية .1
كآلة املقارنة و  الفوائد النظرية من هذا البحث يرجى أن يكون مرجعا أ (أ

 القادمو املصدر للبحث 
هذا البحث فوائد لزايدة املعرفة عن أمهية قراءة الفهم للنص يف العملية  (ب

 التعليمية، خاصة يف تعليم اللغة العربية. 
 الفوائد التطبيقية .2

إلهلام املدارس أو  دخالتاملكمادة  للمدرسة، الفوائد املرجوة منه (أ
للوصول  م اللغة العربيةييف تعل اجليدة التالميذإلنتاج  املؤسسات التعليمية

 .إىل املستوى التايل من التعليم
، م اللغة العربيةيلتطوير مواد تعل دخالتاملمادة للمدرس، ليكون  (ب

 خصوصا عن مادة قراءة الفهم
للتالميذ، الفوائد املرجوة منه أن ينشئ و يُ َرقِّّي مهة القراءة و نشاطها و  (ج

 ا جيدافهمه
 للباحثة، ليزيد املعرفة يف كفاءة القراءة عن نظرة تصنيف ابريت (د
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 الباب الثاين 
 نظريةاألسس ال

 القراءة .أ
 تعريف القراءة .1

تعريف القراءة كثرية. يف الفهم الضيق القراءة هي األنشطة يف فهم معىن 
و ابداعية اليت أداها القارئ  ةالكتابة. و أما يف الفهم الواسع، القراءة هي عملية جتهيز 

أثر تلك  لتناول الفهم الكلي عن تلك القراءة، مث تقييم احلال و القيمة و الفوائد و
  1القراءة.

وقراءة هي نطق ابملكتوب فيه أو  -قرأ -يقرأ -كلمة قرأالقراءة يف اللغة من  
 2.القى النظر عليه وطالعه
األنشطة أو العملية املعروفية تبحث هبا املعلومات يف الكتابة.  القراءة هي

وهذه تعين القراءة كعملية التفكري يف فهم النص املقروء. فلذلك ليس القراءة إال نظر 
جمموعة احلروف اليت تكون الكلمة أو جمموعة الكلمات أو اجلملة أو الفقرة أو القراءة 

الرمز أو العالمة أو الكتابة ذات معىن و  فحسب بل إمنا هي عملية الفهم و تفسري
 ميكن للقارئ قبول املعلومات اليت ألقاها الكاتب. 

القراءة عملية عقلية انفعالية دافعية تشمل تفسري الرموز الرسوم اليت يتلقاها 
ة السابقة وهذه املعا،ي، ة، وفهم املعاىن، والربط بني اخلب القارئ عن طريق عيني
 واحلكم والتذوق وحل املشكالت.واالستنتاج والنقد 

والقراءة عملية مركبة تتألف من عمليات متشابكة يقوم هبا القارئ وصوال إىل 
املعىن الذى قصده الكاتب، واستخالصه أو إعادة تنظيمه، واإلفادة منه. والقراءة هبذا 

                                                           
1 Nurhadi, Teknik Membaca, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016) hlm. 2 

 1، )دون مكان: دون انشر، د.ت(، ص قاموس الرتبية حممد علي احلويل،2
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يدة تتناغم مع طبيعة العصر الىت تتطلب من املفهوم وسيلة الكتساب خبات جد
ن املزيد من املعرفة احلديثة واملتجددة، كما تتطلب تطوير القارئ لقدرات العقلية اإلنسا

 3وأمناط التفكري وألنساقه الفكرية، وتنمية رصيد اخلبات لدى الفرد.
هي مادة من املواد الدراسية اليت جتب على كل الطالب يف املدرسة اءة القر 

واد األخرى ويسملها، املاإلبتدائية  أن يتعلمواها يف تدريس اللغة العربية لكي يصلوا إىل 
 4.ب عن مهارات أخرىجنولكن ليس فيها الت

نظر اتريغان أبن القراءة هي عملية يعملها القارئ لتناول املعلومات اليت 
ألقاها الكاتب بوسيلة الكلمات أو لغة الكتابة. يف هذا األمر القراءة هي جهد للبحث 

 عن معىن الكتابة.
بناء على التعريفات السابقة نستنبط أن القراءة هي عملية تغيري الرمز أو 

لية ممة أو الكتابة إىل وجود الصوت ذو معان. فلذلك عملية القراءة قررهتا عالعال
البدنية و النفس اليت تطلب النفر على تفسري رموز الكتابة انشطا و دقيقا كخطة 

 5االتصال مع نفسه، حىت جيد القارئ معىن الكتابة و ينال املعلومات احملتاجة.
 تعريف قراءة الفهم .2

. ةادة املقروءاملقراءة الفهم هي عملية القراءة لتناول املعلومات من النص أو 
القراءة هي عملية، يقصد كي تكون املعلومات من النص أو معرفة القارئ هلا دور 

 أساسي يف تكوين املعىن.

                                                           

دكتور حسن شحاتة، تعليم اللغة العربية بني النظرية و التطبيق، )القاهرة : دار املصرية اللبنانية، 3 
  105( ص. 1991

 209(، ص. 1992) )مجيع احلقوق حمفوظة(،أساليب تدريس اللغة العربية ، حممد علي احلويل4 
5 Dalman,  Keterampilan Membaca, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 

2014) hlm. 5-7 
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هي مهارة القراءة اليت تقع يف أعلى سلسلة. قراءة الفهم هي  قراءة الفهم
القراءة ابملعرويف )القراءة للفهم(. يف قراءة الفهم يطلب على كل قارئ القدرة على فهم 
القراءة. لذلك بعد القراءة يقدر القارئ على إيصال فهم قرائته بطريقة صنع خالصة 

 كتابة كانت.  القراءة بلغته نفسه و يلقيها شفهيا كانت أو
يف احلقيقة قراءة الفهم هي استمرار من القراءة االبتدائية. إذا غادر القارئ من 
مرحلة القراءة االبتدائية، يقدر علي استمرارها إيل مرحلة بعدها أال و هي قراءة الفهم. 
هنا ال يطلب للقارئ لفظ احلروف صحيحا و ترتيب كل صوت اللغة إىل شكل الكلمة 

 1اجلملة. بل يطلب عليه فهم النص املقروؤ. أو الكالم أو
قراءة الفهم هي عملية التفكري الكلي لبناء مهارة الفهم األربعة منها الفهم 

سيأيت البيان فيما  اللفظي، و الفهم التفسريي و الفهم التدقيقي و الفهم االبتكاري.
 بعد:
الفهم اللفظي: يشمل على فهم ما قال املتكلم أو كتبه الكاتب، و ينال بفهم  (أ

 معىن الكلمة، و اجلملة، و الفقرة يف سياق تلك القراءة مثل ما يوجد.
هو فهم ما يقصد به الكاتب يف النص املقروؤ، من عمليتها  التفسرييالفهم  (ب

لي و فهم عالقة السبب و عاقبتها و و إجياد الواقع أخذ اخلالصة و صنع الك
 املذكور يف القراءة.

راءة ابلتدقيق على ة لتقييم النص املقروؤ بطريقة القراءالفهم التدقيقي هو الق (ج
 النص

 

  

                                                           
6 Dalman,  Keterampilan Membaca, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 

2014) hlm. 87 
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أعلى درجة يف القراءة. ال بد على القارئ التفكري املدقق و  الفهم االبتكاري هو (د
 7استعمال ومهه.

 هدف قراءة الفهم .3
 عربية عموما هي:اهلدف من تعليم القراءة يف اللغة ال

 على إيصال الرمز املكتوب ابلصوت امللفوظ يف اللغة العربية التالميذيقدر  (أ
 على قراءة النص ابجلهر و الصحيح التالميذيقدر  (ب
على أخذ اخلالصة مبعىن العام مباشرة من القراءة املطبوعة و إجياد  التالميذيقدر  (ج

 تغيري املعىن من تغيري سلسلة اجلملة
على معرفة معىن املفردات من عالقة اجلملة و الفرق بني املفردات  التالميذيقدر  (د

 امللفوظة و املفردات املكتوبة
جياد عالقة املعىن املتعلقة هم معىن اجلملة يف بعض الفقرة و إعلى ف التالميذيقدر  (ه

 بني تلك الفقرة
 تخلع من القواعد اللغويةعلى القراءة الفصيحة و الفهم دون ال التالميذيقدر  (و
 الفكرة الرئيسية التالميذيفهم  (ز
 على معرفة عالمة الرتقيم و فائدهتا التالميذيقدر  (ح
 على القراءة الفصيحة دون استعمال القاموس أو جدول املفردات التالميذيقدر  (ط
قراءة  على قراءة القراءة أوسع كأول القراءة من قراءة النص إىل التالميذيقدر  (ي

ها و ديدة و يقدر على حل املعىن و تدقيقاألدب و التاريخ و العلوم و األمور اجل
 بثقافة العرب و اإلسالم ةتعليق القراءة الواسع

                                                           
7 Ilham Zamzam Nurjaman, Analisis Deskriptif Butir Soal Tes Membaca 

Pemahaman Bahasa Inggris di Kelas V SDI Al-Azhar 33 Tasikmalaya, (Bandung: 

repository.upi.edu Universitas Pendidikan Indonesia, 2013), hlm 7-8 
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يف القراءة، هناك األمور ال بد اهتمامه و حفظه كي ينال القارئ أحسن 
 النتيجة يف القراءة أال و هي:

 حيحة و تفريق صوت احلروف املتساوينيإخراج صوت احلروف من خمارجها الص (أ
 فهم القراءة عامة و خاصة (ب
 حفظ املد و القصرية يف الكالم (ج
 وقف املناسبلالقراءة اب (د
 إخراج املغزى أو إجياد الفكرة الرئيسية (ه
 9حتليل القراءة و تدقيقها (و

 هي: (Tarigan)اهلدف من قراءة الفهم كما ذكره اتريغان  و
 جياد الفكرة الرئيسيةإ (أ
 اختيار البنود املهمة (ب
 اتباع االمتثال (ج
 تقرير نظام مادة القراءة (د
 إجياد الصور املرئية و الصور األخرى (ه
 أخذ املغزى (و
 تعيني املعىن و جعل جواهبا (ز
 ترتيب املغزى (ح
 9تفريق الواقع من الرأي (ط

 
                                                           

8 Hj. Hamidah, Kemampuan  Membaca  Teks  Bacaan  Berbahasa  Arab 

Siswa  Kelas  VII Madrasah Tsanawiyah  Negeri  (MTsN) l Model  Palangka  Raya, 

(Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Vol. 2 

No.2 Desember 2005), hlm. 105-106 
9 Henry Guntur Tarigan, Strategi Pengajaran dan pembelajaran Bahasa, 

(Bandung:Angkasa, 1993) hlm 37. 
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 كفاءة قراءة الفهم .4
أن كفاءة القراءة هي سرعة القراءة و  (Tampubolon)نظر اتمبوبولون 

كفاءة القراءة إحدى من املهارات األربعة أال و هي مهارة االستماع و   10فهم عينها.
مهارة الكالم و مهارة الكتابة و مهارة القراءة. يوجد تلك املهارات األربعة يف كل 

لقراءة. مستوى تعليم اللغة. يهدف تعليم القراءة يف املدرسة إرشاد الطالب يف انحية ا
لطالب الكفاءة املمتازة يف القراءة. من كفاءة القراءة لاملثال بوجود أنشطة القراءة كان 

االستجابة التواصلية ابلكلمات و ترتيب اجلملة يف  يف إعطاء ( الكفاءة1املمتازة هي: )
( 3االستجابة التفسريية حنو األمور يف القراءة و ) يف إعطاء ( الكفاءة2القراءة )
 االستجابة التقييمية االبتكارية حنو مجيع القراءة. يف إعطاء ةالكفاء

مفتاح النجاح يف نيل كفاءة الفهم  ةالكاتب تمن تلك اآلراء السابقة وجد
أحسن الكفاءة يف القراءة.   ة. بكثرة القراءة جتعل القارئ لهاملمتاز بطريقة تكثري القراء

توبة كانت أو مستورة و تناول كفاءة قراءة الفهم هي الكفاءة يف فهم املعىن مك
 11املعلومات من القراءة ابستخدام العلوم و اخلبة.

 ملهارة الفهم األمر املناسب استخدامه هو القراءة الصامتة و تنقسم إىل:
 و يشمل على:( ekstensif)القراءة الواسعة  .أ

القراءة االستقصائية هي القراءة ابلبحث ماذا سنطالع ابلنظر إىل املوضوع يف  (1
 ةالكتب املتعلقة مث التفتيش إىل الصور املتعلقة ابلقراء

القراءة السارعة هي القراءة ابحلركة السارعة و ابلنظر السارع إليها لبحث املعىن  (2
 و تناول املعلومات.

                                                           
10 Darmiyati Zuhcdi, Strategi Meningkatkan Kemampuan Membaca, 

(Yogyakarta: UNY Press, 2008) hlm 24. 
11 Andri Dwi Thama, Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas VII 

SMP Negeri 1 Kerkap Bengkulu Utara Berdasarkan Taksonomi Barret Tahun 

Ajaran 2013/2014, (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014) hlm 13 
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 القراءة القصرية هي القراءة لنيل بعض املعلومات القليلة يف القراءة. (3
ة مبعىن الدراسة املدققة يف املطالعة و البحث و العمل املدقق عن القراءة املكثف .ب

 ة يف الفصل قدر صفحتني أو أربعة صحف يف اليوم.الواجب
 شمل على:تة املكثفالقراءة 

 القراءة يف مطالعة عني القراءة يشمل على: (1
 و هي تطلب دورة الرتبية الكليةة املكثفالقراءة  (أ
القراءة النقدية و هي القراءة ابحلكمة و شرح القلب عميقا تقييما حتليليا  (ب

 و ال تبحث عن اخلطأ
 قراءة املوضوع هي القراءة للبحث و تناول و تنفيذ اآلراء يف القراءة (ج
 ةعرفهبا إىل استيالء مهارة الفهم و م قراءة الفهم هي القراءة اليت تقصد (د

 عني القراءة
 فلذلك يطلب الطالب على:

 و فهم املعىن ةفهم الكلمات املقروؤ  (أ
 نص املقروؤالقدرة على حبث املعىن املعروفة يف ال (ب
 القدرة على ادراك معا،ي الكلمات غري معروفة يف النص املقروؤ (ج
 القدرة على أخذ الفكرة الرئيسية من النص (د
 القدرة على فهم البيان (ه
 القدرة على فهم قصد الكاتب (و

 قراءة مطالعة اللغة تشمل على: (2
يسية تكثري زاد القراءة قراءة اللغة األجنبية هي أنشطة القراءة هدفها الرئ (أ

 و إنشاء املفردات.
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قراءة األدب هي القراءة املستندة على نتيجة األدب من االنسجام بني  (ب
 12شكل النص و مجاله

العوامل اليت تؤثر   إن (Pearson)و بيارسون  (Johnson)قال جونسون 
كفاءة القراءة تنقسم إىل قسمني و مها األثر الداخلي و األثر اخلارجي. األثر الداخلي 
هو العوامل من نفس القارئ و يشمل على الكفاءة اللغوية، و اإلرادة )كم من قلق 
القارئ على القراءة اليت يقرأها( و التشجيع )كم من قلق القارئ حنو واجبة القراءة أو 

كيف قدرة القارئ علي ملدرسة( و جمموعة كفاءة القراءة )لشعور العام يف القراءة و اا
القراءة الصحيحة(. و أما األثر اخلارجي هو العوامل من من خارج نفس القارئ. األثر 

( العناصر يف القراءة 1اخلارجي ينقسم إىل قسمني مها عناصر القراءة و بيئة القراءة. )
مادة القراءة( و نظام النص )نوع املساعدة املوفرة كالباب و  تشمل لغة النص )صعبة
( البيئة تشمل على خلفية الطالب يف البيت و جودة بيئة 2الفصل و ترتيب الكتابة(. )

القراءة. خلفية الطالب يف البيت مثل معاملة الوالد حنو ولده و حالة عالقة األسرة و 
و وسعة خبة الطالب يف البيت يدافع تطور  موافقة الوالد حنو إرادة الطالب يف التعلم

قراءة الطالب. جودة بيئة القراءة مثل إعداد املدرس من أول تعلم القراءة إىل هنايته 
ليساعد الطالب على فهم النص و يعلمه طريقة إجابة الواجبة و حالة العام يف إمتام 

 علق بعضهم بعضا.الواجبة )العقبة و التشجيع(. ال تنفصل مجيع هذه العوامل بل يت
، يرى حفين (Pearson)و بيارسون  (Johnson)خيالف جونسون 

(Hafni)  بعض أسباب الصعوبة يف فهم القراءة. و تلك الرمز يعتمد على رأي سوان
(Swan) (1979 أن بعض أسباب الصعوبة يف فهم عني القراءة يقع يف عادة القراءة )

 املخطئة. العادة املقصودة هي:
 طالب كثريا من بنود املعلومات و يفشل على إعطاء املعىن يف النصيهتم ال (أ

                                                           
12 Dalman,  Keterampilan Membaca, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 

2014) hlm. 68-71 
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ال يهتم الطالب كثريا إيل التفاصيل، مهما يفهم الطالب جيدا املقصود العام من  (ب
القراءة لكن يفشل يف فهم البنود املعينة. فلذلك ال تضيع العناصر الصغرية من 

 سم املخالفة.اهتمام القارئ يف القراءة مثل اسم املوصول و ا
كثرة االبتكارية، إذا يعتب القارئ على فهمه يف املوضوع املعني املقرءؤ من القراءة  (ج

أو له اآلراء القوية حنو ذلك املوضوع. فيفسر القارئ معىن النص من معرفته و 
 خبته نفسه.

 و أسباب الصعوبة يف فهم عني القراءة كذلك من النص املقروؤ منها:
و صعبة النحوية اليت تصعب  يةملوفرة يف النص هلا درجة الصعوبة العالا ةاجلمال (أ

 القارئ
أسلوب الكتابة الذي يكرر اآلراء ابلتعبريات و الكلمات اخلاصة كذلك يصعب  (ب

 القارئ
أسلوب تعبري األفكار الرئيسية املهمة بطريقة غري املباشرة و يالزم على القارئ  (ج

 ة يف القراءة كذلك يصعب القارئتفسري املعلومات غري مكتوب
 13استخدام الكلمات غري معروفة لدي القارئ كذلك الصعوبة لفهم القراءة. (د

مل الداعمة أن العوا (Ross)و روس  (،Roe)روي  (،Burn)يليه يرى بورن 
 ال بد على املدرس بناءها لرتقية كفاءة قراءة الفهم هي:

 قوة خبة القارئ (أ
، تلك القوة تقع يف نفس الطالب و تقع يف ملكل الناس القوة لرتقية نفسه

فكره. يف هذا األمر ما تقع يف الفكر هي اخلبة للقارئ. هذه اخلبة هي املعرفة 
إيصال اخلبة أو القراءة اليت قرأها يف  و اخلبة لدي القارئ و يقدر علي

 السابق مع نص القراءة.
                                                           

13 Darmiyati Zuhcdi, Strategi Meningkatkan Kemampuan Membaca, 

(Yogyakarta: UNY Press, 2008) hlm 23-28. 
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 قوة املذاكرة (ب
 Taksonomi Bloomكفاءة املذاكرة هي الكفاءة املعروفية لكل الناس. يف 

تشمل هذه الكفاءة كفاءة األدىن. املذاكرة حيتاج يف القراءة، ألن ابملذاكرة يقدر 
ما يقرأ مبا يفهم. فلذلك ليس يف القراءة القارئ على التعبري مرة أخرى و يوصل 

 حفظ النص بل إمنا فهمه. بفهم القراءة ميلك القارئ قوة املذاكرة العالية.
 نظرة القارئ (ج

نظرة القارئ هي القوة اليت تعني فهم القارئ يف قراءة نص القراءة. النظرة 
رئ الذي له املقصودة هي الرأي و النظر و هدف القارئ حنو النص املقروؤ. القا

نص املقروؤ فيسهل على فهم تلك القراءة. فلذلك من سيقرأ الالنظرة احلسنة حنو 
نص املقروؤ حىت يرغب يف مطالعة تلك القراءة الفال بد له النظرة اإلجيايب حنو 

 وكذلك فهمها.
 كفاءة التفكري (د

 كفاءة التفكري هي شرط لفهم الشيء. لفهم عني القراءة فكان الطالب حيتاج
إىل كفاءة التفكري. كفاءة التفكري املقصودة هي كفاءة املذاكرة و الفهم و 

ة التفكري املدقق يسهل القارئ التطبيق و التحليل و الرتكيب عما يقرأ. هنا كفاء
 فهم القراءة. على

 جانب السلوكية (ه
جانب السلوكية كذلك يعني كفاءة الطالب يف فهم القراءة جيدا. السلوك يعين 

نص املقروؤ ابلسلوك اإلجيايب أو كفاءة القراءة يف جواب عني الاملرء حنو موقف 
النص جيدا فيمكن أن يفهم الطالب النص جيدا. يف هذا األمر القارئ الذي له 
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السلوك احلسن حنو القراءة فريغب يف فهم عني تلك القراءة عميقا حيت يقرأ 
 14ذلك النص.
، ميكن االستنتاج أن القدرة على قراءة اآلراء املذكورة السابقةبعض  من

الواردة يف النص اليت تقرأ من  الشخص على إعادة بناء الرسالةالفهم هي قدرة 
، ومجيع فهم عرفة لديه لفهم األفكار الرئيسية، والتفاصيل املهمةخالل ربط امل

 وتذكر املواد اليت قرأها
 ج. إىل نظرية توماس ةشري الباحث، تقدرة الطالب على القراءةلقياس 
سم القدرة على قراءة ، حيث تنقنظرية حول تصنيف ابريتابريت الذي طور 

 الفهم النظامي، و الفهم الفهم اللفظي، و، وهي مخسة أقسامالفهم إىل 
 .التقدير الفهم ، وي الفهم التقييم االستداليل، و

 آلة اختبار الكفاءة يف قراءة الفهم .5
لقياس مهارة القراءة ال يشرتط أن يكون النص املقروء فقرة طويلة أو قصرية لتأيت 
بعده أسئلة االستيعاب. بل من املمكن أن يكون النص جمرد مجلة واحدة تتبعها أسئلة 

 استيعاب.
 مثال 

ة اليت تفهم من اجلملة األساسية، وميكنك ضع دائرة حول رمز اجلملة الصحيح
 اختيار أكثر من مجلة واحدة:

 سامل ليس أطول من سليم، لكنه أقصر من إبراهيم .1
 من احملتمل أن يكون سامل وسليم متساويني يف الطول .أ
 من احملتمل أن يكون سليم أطول من سامل .ب
 براهيم أطول من ساملإ .ج

                                                           
14 Dalman,  Keterampilan Membaca, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 

2014) hlm. 96-97 
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 إبراهيم أطول من سليمليس ابلضرورة أن يكون  .د
 لو درس الطالب جيدا لنجح .2
 مل يدرس ولكنه جنح .أ
 درس ولكنه مل ينجح .ب
 درس و جنح .ج
 مل يدرس ومل ينجح .د

وهناك أمور عديدة البد من مراعاهتا عند استخدام االختبارات بعد النصوص 
 القصرية أو الطويلة يف اختبارات القراءة أو فهم املقروء: 

ب أن يقيس البند فهم الطالب للنص وليس معلوماته العامة غري املتعددة جي .1
 على النص.

يف اختبارات القراءة املبنية على نص مقروء تقاس صحة اجلواب اعتمادا على  .2
 النص ذاته.

ار من متعدد عامة ومن ضمنها ما يستخدم لقياس فهم يف اختبار االختي .3
صحيح يف اختيار واحد فقط، فال جيوز ، جيب أن ينحصر اجلواب الاملقروء

 أن تكون مجيع االختيارات صحيحة مثال.
جيب أن تؤكد تعليمات السؤال يف قياس فهم املقروء على أن تكون اإلجابة  .4

ابلرجوع إىل النص ذاته، أي أن مقياس صحة اجلواب أو اختياره من بني 
 عدة اختبارات هو النص ذاته و ليس إال

ختيار من متعدد، ال بد أن يكون طول االختيارات مجيعها يف اختبار اال .5
متماثال، ألن الطول االستثنائي ألحد االختيارات جيعله حمل ترشيح قوي 

 ليكون اجلواب الصحيح لدى الطالب من ابب التخمني الذكي
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يف اختبار االختيار من متعدد )لفهم املقروؤ(، جيب أن تكون االختيارات  .6
كيال يستبعد أحدمها أو بعضها بسبب اخلطأ النحوي،   مجيعا صحيحة حنواي

حيث إن املفاضلة بينها هنا جيب أن تعتمد على احملتوى فقط و ليس على 
 عوامل الصحة النحوية.

ب أن ة صحيحة، فإن االختيار الرابع جيإذا كانت مجيع االختيارات الثالث .7
 15يكون "مجيع ما سبق".
الباحثة اختبار االختيار من متعدد كأداة التقييم  تيف هذه الدراسة، استخدم

العاشر مبدرسة اخلريية العالية ألن  لقياس كفاءة قراءة الفهم للنصوص العربية يف الصف
وضوعي األكثر استخداما ألن الكثري املختبار الااختبار االختيار من متعدد هو شكل 

ميكن أيًضا اختبار اختبارات االختيار من . ابإلضافة إىل ذلك، من املواد ميكن تغطيتها
 .ميكن أن تصل إىل نطاق واسع موضوعية و أسهل و متعدد بشكل أسرع و

 

 (Taksonomi Barret)قراءة الفهم لباريت تصنيف   .ب
 تعريف التصنيف .1

تصنيفا مبعىن جعله اصنافا وميز بعضه  -يصنف -تصنيف من كلمة صّنفال
ومعىن آخر جمموعة من األشياء هلا اسم معني وتشرتك يف صفة ما.  16من بعض.

أنواع التكاليف وتستخدم التصنيفات لتجميع األشياء املتشاهبة معا. على سبيل املثال 
لتجميع األنواع املتشاهبة من التكاليف معا، وتصنيفات احلوادث تستخدم تستخدم 

                                                           

( 2000)صويلح: دار الفالح للنشر والتوزيع،  ،ختبارات اللغويةاالالدكتور حممد علي اخلويل،  15 
  121-130ص. 

 437( ص. 2007املنجد يف اللغة واألعالم، )بريوت : دار املشرق،  16 
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لتجميع األنواع املتشاهبة من احلوادث معا، و أنواع عناصر التهيئة تستخدم لتجميع 
 17األنواع املتشاهبة من عناصر التهيئة.

 و أقسامه ابريت تصنيف تعريف  .2
( Taksonomiتصنيف ) هي( Taksonomi Barret) ابريت تصنيف 

جي ابريت أها توماس املعروفية و الناحية السلوكية أنشيف القراءة يشمل على الناحية 
(Thomas C. Barret)  تصنيف ال يستعمل هذا. 1919سنة(Taksonomi) 

مخسة (Taksonomi)تصنيف ال مهارة قراءة الفهم و يزيد معرفة الطالب. هلذه ملعرفة
الفهم ( 4) االستداليل( الفهم 3( الفهم النظامي )2( الفهم اللفظي )1أقسام منها: )
ذه األنواع اخلمسة تساعد الطالب يف الفهم و التقدير. و ه الفهم ( و5) التقييمي 

التفكري و املعاملة مع اآلراء أو القراءة من معا،ي املكتوبة حىت التفسري و اجلواب عن 
 املعلومات يف تلك القراءة.

 الفهم اللفظي (أ
يف هذه املرحلة يلزم لكل الطالب له مهارة القراءة لفهم اآلراء و املعلومات 

ة. ميكن على املدرس أن ينشئ مهارة الفهم يف هذه املرحلة من الظاهرة يف القراء
الواجبات أو األسئلة السهلة إيل الواجبات و األسئلة الكلية. الواجبات و األسئلة 
السهلة مثل الواجبة و السؤال ملعرفة أو مذاكرة الواقع الواحد، و أما الواجبات و 

و مذاكرة ترتيب الواقع املكتوب يف األسئلة الكلية مثل الواجبة أو السؤال ملعرفة أ
 القراءة. ميكن للمدرس إنشاء الفهم اللفظي أبمر الطالب معرفة الواقع ب:

الواقع احلقيقي مثل األمساء و الصفات من الفاعل و نوع   البحث عن (1
 .(Recognition of details)الواقعة و وقتها و سبب وقوعها 

                                                           
17 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/تصنيف/. Diakses pada tanggal 01 

Oktober 2018 jam 10.27 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/تصنيف/
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فكرة الرئيسية من تلك القراءة و نقول املقالة املكتوبة وهي ال عن البحث (2
 .(Recognition of main idea)أخذ الفكرة الرئيسية من القراءة 

 Recognition of a)البحث عن خلفية الواقع و ترتيبها يف القراءة  (3

Squene). 
البحث عن التشابه و االختالف يف صفة الفاعل أو الوقت املكتوب يف  (4

 .(Recognition of Comparison)القراءة 
البحث عن احلجة و السبب من الواقعة املكتوبة يف القراءة  (5

(Recognition of Cause and Effect Relationship). 
البحث عن املقالة املكتوبة اليت تساعد الطالب يف معرفة صفة الفاعل أو  (1

 .(Recognition of Character Traits)نوعه املذكورة يف القراءة 
و ميكن للمدرس أيضا إنشاء الفهم اللفظي أبمر الطالب مذاكرة احلقيقة و 

 الواقعة بذكر ما يذكر عن:
 Recall of)احلقيقة و الواقعة إما من الفاعل أو الوقت أو املكان  (1

Details). 
 Recall of Main)الفكرة الرئيسية املكتوبة يف الفقرة أو بعض القراءة  (2

Ideas). 
 .(Recall of a Sequence)تيب خلفية الواقعة املكتوبة يف القراءة تر  (3
التشابه و االختالف من صفة الفاعل أو الوقت أو املكان املذكورة يف  (4

 .(Recall of Comparison)القراءة 
 Recall of Cause)احلجة أو سبب وقوع الواقعة املكتوبة يف القراءة  (5

Relationship). 
البيان اليت تساعد الطالب يف معرفة صفة الفاعل أو نوعه يف تلك املقالة أو  (6

 .(Recall of Character Traits)القراءة 
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 الفهم النظامي (ب
يف هذه املرحلة يساعد املدرس الطالب يف التحليل و الرتكيب و ترتيب 

ب القتباس اآلراء و املعلومات املذكورة يف القراءة و ميكن للمدرس توجيه الطال
 فعلى املدرس اعطاء هذه الواجبة لرتقية كفاءة فهم الطالب:ملعىن مقالة الكاتب. ا

تصنيف الفاعل أو الشخص و اآلالت أو املواضع و املكان و الواقعة  (1
(Classifying) 

األسئلة املقتبسة  ستخدام األسئلة املباشرة أوترتيب املعلومات خمطوطا اب (2
(Outlining) 

ستخدام البيان املباشر أو املقتبس من القراءة تلخيص القراءة اب (3
(Summarizing) 

 (Synthesizing)مجع اآلراء أو املعلومات املكتوبة من أي مصدر  (4
 االستداليلالفهم  (ج

يف هذه املرحلة يساعد املدرس الطالب يف تلخيص القراءة أكثر من فهم 
ة حبدس الطالب و خياهلم. و املعىن املكتوبة بعملية التفكري املتباعدة و املتقارب

 ميكن للمدرس اعطاء الواجبات اآلتية لرتقية كفاءة فهم الطالب يف هذه املرحلة:
وصل احلقيقات الزائدة اليت كتبها الكاتب يف القراءة و يف العادة يستخدم  (1

 Inferring)القراءة البينة و البديعة أو املمتعة  الة أوجلعل املق

Supporting Details) 
إلقاء الفكرة الرئيسية و األمهية العامة و املوضوع أو السلوك غري مكتوبة يف  (2

 (Inferring Main Ideas)القراءة 
وصل الواقعة املوقوع يف واقعتني غري مكتوبة يف القراءة أو تكوين الفرضية عما  (3

وقع فيما بعد إذا كانت الواقعة أو املعلومات ال تذكر آخر املسألة 
(Inferring Sequence) 

تلخيص التشابه و اختالف الفاعل و الصفات و الوقت أو املكان  (4
(Inferring Comparisons) 



24 
 

ته ابلوقت و مكان الواقعة ن احلافز، و خلفية الفاعل و عالقتكوين الفرضية ع (5
و وصل ما يكون حافز كاتب القراءة إلدخال اآلراء و الكلمات و الوصف و 

 Inferring Cause dan Effect)قرائته  احلقيقات و الواقعة يف

Relationship) 
تكوين الفرضية عن صفات الفاعل و الواقعة مبنيا على األمثلة املوجودة يف  (6

 (Inferring Character Traits)القراءة 
 Predicting)تقدير نتيجة اآلخر أو الوظيفة الرئيسية من القراءة  (7

Outcomes) 
غات املعتبة عند الكاتب يف القراءة لمن التلخيص املعىن اللفظي  (8

(Interpreting Figurative Language) 
 الفهم التقييمي  (د

املرحلة يساعد املدرس الطالب يف صناعة التقييم و اآلراء عن عني القراءة  هيف هذ
مبقارنة اآلراء و املعلومات يف القراءة ابستخدام اخلبة و املعرفة و املعايري و القيمة 
للتالميذ نفسه أو ابستخدام املصادير األخرى. ميكن للمدرس اعطاء هذه 

 الواجبات اآلتية لرتقية كفاءة فهم الطالب:
السؤال هل الواقعة اليت بينها الكاتب يف القراءة ستقع آبداء التقييم حسب  (1

 (Judgement of Reality or Fantasy)املعرفة و خبة الطالب 
بني بعض األدلة الداعمة أو يالعب فكرة الطالب أو السؤال هل الكاتب ي (2

 Judgements of Fact or)يبني األمور الغريبة أو غري معقول 

Opinion) 
السؤال هل املعلومات املذكورة صحيحة أو تقلد مصدرا آخر  (3

(Judgement of Adequacy and Validity) 
لواقعة أو الوقت أو السؤال أي نوع يشري أفضل عن الفاعل أو الصفات أو ا (4

 (Judgement of appropriateness)املكان 
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السؤال هل الفاعل صحيح أو خطأ، هل مروءته جيدة أو سيئة، هل الواقعة  (5
 Judgement of)مالئم أو منادم، هل األعمال املذكورة صحيحة أو خمطئة 

Worth, Desirability and Acceptability) 
 التقديرالفهم  (ه

رحلة يساعد املدرس الطالب على عمل التقدير بغر  الكاتب يف يف هذه امل
حية اجلمال و جييب قيمة القراءة يف انالقراءة بتقدير العواطف احلساسة حنو 

النفسية و الفنية. التقدير يشمل على املعرفة و اجلواب العاطفي حنو طريقة تعبري 
اليت ميكن للمدرس أن  القراءة و الشكل و األسلوب و هيكل التعبري. و الواجبات

 يعطيها للطالب لرتقية كفاءة فهم الطالب هي:
تعبري الشعور و اآلراء عن القراءة يف أمر الفائدة و اإلاثرة و التعب و اخلوف  (1

و الكراهة و التعجب و املخاوف و غري ذلك و الذي يتعلق ابآلاثر احلسية 
 Emotional Response)من عمل الكاتب من نظر القارئ أو الطالب 

to the Content) 
حنو الواقعة و الفاعل و العوامل الظاهرة  إظهار كفاءة احلساسية و التعاطف (2

 Identification with Characters or)من الكاتب يف القراءة 

Incidents) 
االستجاب عن اللغة املستخدمة عند الكاتب يف أمر الداللة إما من اختيار  (3

 Reactions to the)عىن املفهوم معين الداللة الكلمة و األمساء و م

Author’s Use of Language) 
تعبري الشعور املتعلق بكفاءة الفنية من كاتب القراءة اليت تصور اجلو و  (4

األحوال أو البضائع ابلكلمات املشعورة و املسموعة و املشمة و املنظر بدون 
)Imagery(النظر املباشر و جتربتها 

 18 

                                                           
18 Drs. Supriyono, A.Md, Med, Membimbing Siswa Membaca Cerdas 

Dengan Taksonomi Barret, (Dokumen, 2008), hlm. 1-5 
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 الدراسات السابقة .ج

البحوث العلمية املتعلقة بتعليم اللغة  تالبحوث السابقة وجد ةالباحث تبعد أن قرأ
 TAKSONOMI " ابريت تصنيف ونظرة  همالف قراءة عربة كثرية, منها املتعلفة بكفاءةال

BARRET" ، :وهي كما يلي 
ه أندري دوي اتما مبوضوع كفاءة قراءة الفهم لطالب البحث عن كفاءة قراءة الفهم أدا .1

الثانوية احلكومية األوىل بنكولو الشمالية بنسبة  Kerkapالفصل السابع مبدرسة 
. املغزى 2013/2014ية السنة الدراس (Taksonomi Barret) ابريت تصنيف 

من هذا البحث يعين املعادل من كفاءة قراءة الفهم لدي تالميذ الفصل السابع مبدرسة 
Kerkap  2013/2014الثانوية احلكومية األوىل بنكولو الشمالية السنة الدراسية 
 و يقع يف نوع املتوسط %55،2قدر 

 تهي استخدم ةه البحثا البحث السابق و البحث الذي أجرتالفرق بني هذ
اللغة  ةالباحث تيف هذا البحث النص املقروؤ العريب كأداة البحث، استخدم ةالباحث

األجنبية تعين اللغة العربية لتحليل كفاءة الطالب مبدرسة اخلريية العالية يف فهم النص 
هذا البحث يستخدم نظرية تصنيف  العريب. و أما ما يساوي يف هذا البحث يعين أن

 البحث، جيري البحث ابستخدام طريقة الكميكمؤشر   ابريت 
البحث الذي أداه زم زم نور زمان مبوضوع التحليل البيا،ي لبنود اختبار قراءة اللغة  .2

اإلجنليزية يف الفصل اخلامس مبدرسة األزهر االبتدائية الثالث و ثالثون اتسكماالاي سنة 
هم للغة اإلجنليزية يف الفصل . املغزى من ذلك البحث يعين بنود اختبار قراءة الف2013

تصنيف  اخلامس مبدرسة األزهر االبتدائية الثالث و ثالثون اتسكماالاي يقع يف
(Taksonomi )ابريت  فهم Barret  و إعادة التنظيم %41من نوع فهم احلرفية ،
. بنود اختبار قراءة الفهم للغة اإلجنليزية الفصل اخلامس %34و فهم امللخص  20%
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هر االبتدائية الثالث و ثالثون اتسكماالاي كلها تتم االختصاص األساسي مبدرسة األز 
املرجوة يف املنهج الدراسية حيث تطلب البنود على فهم اجلملة و املعلومات املكتوبة يف 

 القراءة.
 تهي استخدم ةه البحثا البحث السابق و البحث الذي أجرتالفرق بني هذ

كأداة لقياس كفاءة قراءة فهم الطالب و أما   ايموضوع ايف هذا البحث اختبار  ةالباحث
بنود أسئلة قراءة الفهم عن اللغة العربية للفصل ليف املوضوع السابق هي حتليل وصفي 

اختبار  اخلامس ابملدرسة االبتدائية و هي أسئلة اختبار نوع قراءة الفهم مبنيا على أسئلة
ذا البحث يعين أن هذا و أما ما يساوي يف هوسط املستوى و امتحان النهائي. 

 موجه لتحليل بياانت نتيجة البحث.يستخدم نظرية تصنيف ابريت ك البحث
الكتاب ألفه األستاذ درمييات زهدي مبوضوع اسرتاتيجية يف ترقية كفاءة قراءة زايدة  .3

و  الفهم. هذا الكتاب يبحث عن االسرتاتيجية يف ترقية كفاءة القراءة شاملة و فعالة.
ذا الكتاب و البحث الذي أجرته الباحثة يعين يف جمال حبثه عن ترقية  الفرق بني ه

 فاءة قراءة الطالب الصف العاشر مبدرسة اخلريية العالية.كفاءة القراءة و ك
الكتاب ألفه دكتور احلج دملان مبوضوع مهارة القراءة. هذا الكتاب يبحث عن مفهوم  .4

يري أن القراءة هي عملية  مراحل القراءة.مهارة القراءة يشمل الفهم و اهلدف والنوع و 
 أساسي يف نيل املعلومات اجلديدة و هي أهم عنصر يف تكوين معرفة الطلبة. و الفرق
بني هذا الكتاب و البحث الذي أجرته الباحثة يعين يف جمال حبثه عن القراءة و كفاءة 

 قراءة الطالب الصف العاشر مبدرسة اخلريية العالية.
واوان كرمساوانتا، و عبد اخلالق، و سيدميان  اهءة قراءة الفهم أداث عن كفاجملة البحو  .5

 Read, Recite, Question, Survey Review,بطريقةقراءة الفهم كفاءة مبوضوع  

(Sq3r)  41لطالب الفصل الرابع مبدرسة االبتدائية ( احلكومية ابريباريParePare النتيجة .)
الفصل الرابع  يستطيع أن يرقي كفاءة قراءة فهم الطالب Sq3rمن هذا البحث هي تطبيق طريقة 

 احلكومية ابريباري. 41مبدرسة االبتدائية 
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لبحث هو أن الباحثة تستخدم نظرية تصنيف ابريت كاملعيار االفرق بني هذا 
يف قياس كفاءة قراءة فهم الطالب يف فهم النص العريب و أما يف موضوع البحث 

لرتقية كفاءة قراءة فهم الطالب. و املساوة بني هذا  Sq3r السابق هو تطبيق طريقة
 .س عن كفاءة قراءة فهم الطالبهي يقيوضوع السابق املالبحث و 

ترقية كفاءة قراءة الفهم البحث عن كفاءة قراءة الفهم أدته أوأون نوفيأسيه مبوضوع  .6
للطالب مبدرسة REAP (Read, Encode, Annotate, Ponder )بطريقة 
الية. النتيجة من هذا البحث هي تقع ترقية كفاءة قراءة فهم الطالب من نتيجة الع

 1قدر  KKMوافر معيار ة اختبار الطالب قبل العمل اليت تاختبار قراءة الفهم. نتيج
، الطالب الذين 1الدورة من جمموع الطالب. يف نشاط  %20,19طالب أو قدر 

الطالب. و يف نشاط  من جمموع %10,71شخصا أو  17قدر  KKMيصلون 
من جمموع  %93,55شخصا أو  29قدر  KKM، الطالب الذين يصلون 2الدورة 

يقدر على أن يرقي كفاءة قراءة  REAPالطالب. و هذه كلها تدل على أن طريقة 
 فهم الطالب

الفرق بني هذا لبحث هو أن الباحثة تستخدم نظرية تصنيف ابريت كاملعيار 
عن كفاءة الطالب يف فهم النص  التحليلمعرفة و للطالب ليف قياس كفاءة قراءة فهم ا

لرتقية كفاءة قراءة  REAPتطبيق طريقة  و أما يف موضوع البحث السابق هوالعريب 
الطالب. و املساوة بني هذا البحث و موضوع السابق هي يقاس عن كفاءة قراءة فهم 

 الطالب.
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 الباب الثالث
حثمناهج الب  

 
 البحث نوع .أ

الكمي طريقة البحث املستخدمة يف هذا البحث هو البحث الوصفي 
هدف هذا البحث إىل شرح الظاهرة املوجودة ابستخدام ابستخدام طريقة املالحظة. ي

حث الكمي هي يف البياانت يف الب 1.األرقام لتوضيح خصائص األفراد أو اجملموعات
، مث يتم حتليل البياانت ابستخدام ، أو ترددات(شكل أرقام )درجات، تقييمات

التنبؤ أبن املتغري  ددة واحمل فرضيات البحثاإلحصائيات من أجل اإلجابة على أسئلة 
 2.ابعضبعضها يؤثر 

البياانت اليت سيحلل يف هذا البحث هي بياانت اختبار كفاءة قراءة الفهم لدى 
  ب الفصل العاشر دمدرسة ايخريية العالية سيمارج..طال

يف هذا البحث هي البحث الوصفي. و هذا جوع  البحث املستخدم جوع
 3.يصورها حسب احلقيقة املوجودة عند البحثبحث يوصف عن األحوال و الوقائع لال

طال ب لو أما استخدام طريقة الوصفي يف هذا البحث ليوصف كفاءة قراءة الفهم 
 الفصل العاشر دمدرسة ايخريية العالية سيمارج..

 
 

                                                           
1 Syamsudin & Darmiyanti, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2011) hlm. 11 
2 Asmadi Alsa, Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif serta Kombinasinya 

dalam Penelitian Psikologi, if serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm 13 
3 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) 

hlm 76 
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 املكان و أوقات البحث .ب
 مكان البحث .1
 شخصية املدرسة (أ

يعقد هذا البحث دمدرسة ايخريية العالية سيمارج.. مدرسة ايخريية العالية هي 
بولوستاالن سيمارج. اجلنو ب  26رسة العالية اليت تقع يف طريق سيودوجو رقم املد

مدينة سيمارج.. مدرسة ايخريية العالية سيمارج. هي املدرسة العالية األهلية 
 .Aاملفضلة يف سيمارج. بشهادة 

 مدرسة ايخريية العالية سيمارج. هي:  مهامو أما رؤية و 
 الرؤية:

معتمدا  يف العلوم و التكنولوجي، و له املهارات الكافة "تكوين الطال ب املتنافسني
 على اإلميان و التقوى املمتازة"

 :املهام
 منها: املهامعني املدرسة ايخطوات الالزمة لوجود تلك 

 تكوين بيئة التعليم اجليدة لرتقية جودة التعليم (1
املدرس و رجال  تنمية احلماسة و الفكرة الصحة إىل مجيع الطال ب و (2

 هلم احلماسة للتقدم األعمال حيت يكوجو
 ارتقاء االلتزام جلميع املوظف املدرسية حنو الواجبة الرئيسية و فوائدهم (3
آداء الرتبية املناسبة حباجة اجملتمع يف عصر تطور العلوم و التكنولوجي معتمدا  (4

 على اإلميان و التقوى القوية.
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 حجة اختيار املكان ( ب
 ةرسة ايخريية العالية سيمارج. ألن الطريق من مسكن الكاتبيعقد البحث  دمد

إىل املدرسة أبسعار معقولة. و كذلك مدرسة ايخريية العالية هي مكان خدمة 
 .2017قدر شهرين يف املادة الدراسية تطبيق ايخربة امليداين سنة  ةالكاتب
 

 أوقات البحث .2
س أغسط 26ىل إ 13و هي من  نيالوقت هلذا البحث سيجري قدر أسبوع

2018. 
 

 اجملتمع االحصائي و العينة .ج
 اجملتمع االحصائي .1

اجملتمع االحصائي هي والية التعميم و تشمل  (Sugiyono)رأى سغييوجو 
ليدرسها الطالب  ةها الباحثتعلى املفعول أو الفاعل ذو مزية و وصف معينة اليت عين

اجملتمع االحصائي يف هذا البحث هي مجيع طال ب الفصل العاشر  4و أيخذ مغزاها.
 شخصا. 30دمدرسة ايخريية العالية سيمارج. و عددهم 

 العينة .2
ة هي جوع عينة البحث هي الفرد الذي سيبحث من اجملتمع االحصائي. العين

من عدد الوصف لتلك اجملتمع االحصائي. العينة من هذا البحث هي مجيع طال ب 
 5الفصل العاشر دمدرسة ايخريية العالية سيمارج.

                                                           
4 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2011), hlm 80 
5 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2011), hlm 81 
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عينة البحث الوصفي هي أن أخذ عدد  (Suharsimi)رأى سوهارسيمي 
إذا كان الفرد أقل من مائة فاألحسن أخذ مجيع الفرد ليكوجوا عينة البحث حىت يكون 

-10ميكن أخذها بني  االبحث حبث اجملتمع االحصائي. إذا كان عدد الفرد كبري 
 6أو أكثر. %25-20أو  15%

يف هذا البحث أخذ العينة بطريقة مسح العينة. طريقة  ةالكاتب تاستخدم
مسح العينة أو اجملتمع االحصائي هي طريقة تعيني العينة جبعل مجيع أعضاء اجملتمع 

 تشخصا. استخدم 30االحصائي كالعينة بشرط عدد اجملتمع االحصائي أقل من 
شخصا و عدد  30تلك الطريقة ألن الفرد يف هذا البحث ال يزيد من  ةاتبالك

الطال ب يف الفصل العاشر دمدرسة ايخريية العالية سيمارج. يتكون من فصلني الفصل 
 للرجال و الفصل للنساء. و هذا بيان عدد الطالب لعينة البحث:

 
 . عودد الطالب لعينة البحث1. 3 ودو اجل

 العودد الفصل الرقم
 شخصا 15 الفصل العاشر للرجال 1
 شخصا 15 الفصل العاشر للنساء 2

 شخصا 30 العدد
 

  

                                                           
6 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik): 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm 130 
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 متغري و مؤشر البحث .د
دمعىن التغيري أو العوامل غري الدائمة  ”Variable“املتغري من اللغة اإلجنليزية 

ي أو األعراض اليت ميكن تغيريها. ميكن أن يتغري املتغري وال تبقى متفقة مع البحث الذ
مت إجراؤه. وأما املؤشر هو خصائص أو جوع أو قياس ميكن أن تشري إىل التغيريات اليت 

 .7ةمعين انحيةحتدث يف 
 يلي: ذا البحث كماأداة البحث يف ه سيوصف املتغري و املؤشر و مظهر

كفاءة قراءة النص العريب ليليا. املتغري من هذا البحث هو  يطلق هذا البحث حبثا حت
 .(Taksonomi Barret) ابريت تصنيف املقدر ب
 Taksonomi) ابريت تصنيف جظرة  هذا البحث هو التحليل املعتمد علىمؤشر 

Barret) 

 . مؤشر البحث2. 3ودو  اجل

 راملؤش نوع الفهم متغري

كفاءة قراءة 
فهم  

النصوص 
 العربية

يقدر الطال ب على فهم اآلراء أو املعلومات  الفهم اللفظي
تكرار التعريف :   املكتوبة واضحا يف القراءة

تكرار التعريف عن ، عن السبب و العاقبة
تكرار املذاكرة عن الفكرة ، الفكرة الرئيسية

 .تكرار املذاكرة عن التفاصيل، الرئيسية
يقدر الطال ب على التحليل و الرتكيب و  النظاميالفهم 

 ترتيب اآلراء و املعلومات املكتوبة يف القراءة
 .التعبري، التصنيف: 

يقدر الطال ب على التلخيص أكثر من فهم  ستداليلاالالفهم 

                                                           
7 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik): 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm 140 
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املعىن املكتوبة بعملية التفكري املتباعد و 
 املتقار ب ابستخدام حدس الطال ب و خياله

، تلخيص عالقة الداعمةأخذ البيان : 
 السبب والعقبة، تلخيص الفكرة الرئيسية.

يقدر الطال ب على التقييم و اآلراء عن عني  يالتقييمالفهم 
القراءة دمقارجة اآلراء و املعلومات يف القراءة 
ابستخدام ايخربة و املعرفة و الوصف و القيمة 
 لدي الطال ب أو ابستخدام املصادر األخرى

احلقيقة و ايخيالية واآلراء، متييز  : التمييز بني
 النص حسنا أو سيئا.

يقدر الطال ب على التقدير حنو غرض  يالتقدير الفهم 
الكاتب يف القراءة بتقدير العواطف احلساسة 
حنو اجلمال و جييب قيمة القراءة يف جلحية 

 النفسية و الفنية
 

 طريقة مجع البياانت .ه
 تعودد(ختبار )اختبار اختيار املالا .1

يعقد مجع البياانت يف هذا البحث ابختبار قراءة الفهم. قال سوهارسيمي 
(Suharsimi ) أن االختبار هو عدد من األسئلة أو التمرينات استخدمها املدرس

 8لتقييم املهارة و الذكاء و الكفاءة أو املوهبة للفرد أو اجملتمع.

                                                           
8 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2012) hlm 61 



35 
 

أن تقييم كفاءة القراءة يستطيع أن  (Djiwandono)رأى جيواجدوجو 
يستخدم االختبار الذايت ابألسئلة ذات إجابة طويلة و كاملة، أو االجابة القصرية 
أو ميكن ابستخدام االختبار املوضوعي مثل االختبار االكمايل و التزوي. و 

 9املتعددة و األشكال املختلطة. االخيارات
االختبار املوضوعي. االختبار  ةالكاتب تممن تلك اآلراء السابقة استخد

املوضوعي يشمل على البنود ميكن اجابتها ابختيار البديل الصحيح من البديل 
 10املوجودة أو ابمالء اجلوا ب الصحيح من بعض األقوال أو الرمز.

 
 أداة البحث (أ

أداة البحث املستخدمة جلمع البياانت يف هذا البحث هي جص القراءة ابللغة 
العربية. النص املستخدم هنا كنص احلكاية و اآلراء و الوصف و املعرض. جص 

و جص اآلراء دموضوع  "احلريقو " "األدب أساس النجاحاحلكاية دموضوع "
و جص  ".التعليم بني املاضي و احلاضر" " و جص الوصف دموضوعتلوث املاء"

 "العنياملعرض دموضوع "
و جوع االختبار املوضوعي املستخدم هو االختيارات املتعددة. االختيارات 
املتعددة هي الشرح عن التعريف غري كاملة و لتكميله البد اختيار الواحد من بعض 

 اإلجابة املناسبة املتوفرة.

                                                           
9 Andri Dwi Thama, Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa Kelas VII 

SMP Negeri 1 Kerkap Bengkulu Utara Berdasarkan Taksonomi Barret Tahun 

Ajaran 2013/2014, (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014) hlm 23. 
10 Naifah, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang: CV. Karya 

Abadi Jaya, 2015) hlm 74-75. 
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 ابريت  بفهم القراءة يف تصنيف االختبار يف هذا البحث يتعلق
(Taksonomi Barret). ابريت  تصنيف (Taksonomi Barret)  هي
 الختبار قراءة الفهم. و جوع اختبارها هي: ( ايخاصtaksonomiتصنيف )ال
فظي يشمل على تكرار التعريف و تكرار التعريف عن السبب لاختبار الفهم ال (1

ة الرئيسية و تكرار املذاكرة و تكرار و العاقبة و تكرار التعريف عن الفكر 
 املذاكرة عن الفكرة الرئيسية و تكرار املذاكرة عن التفاصيل

 اختبار الفهم النظامي يشمل على التصنيف و التعبري (2
يشمل على أخذ البيان الداعمة و تلخيص الفكرة  اإلستداليلاختبار الفهم  (3

 الرئيسية
ز بني احلقيقة و ايخيالية، و بني احلقيقة و اختبار التقييم يشمل على التميي (4

 اآلراء، و متييز النص حسنا أو سيئا
دمة يف هذا البحث فصنعت الكاتبة مظهر بناء على أداة االختبار املستخ

 اختبار التجربة ألداة البحث كما يلي:

 مظهر اختبار أداة البحث 3. 3جودو 

 رقم األسئلة أقسام الفهم أنواع الفهم
 

 
 
 

اللفظيالفهم   

تكرار التعريف عن  .أ
 السبب و العاقبة

1،16،26 

تكرار التعريف عن  . ب
 الفكرة الرئيسية

12،15 

تكرار املذاكرة عن  .ج
 الفكرة الرئيسية

13،23 

 8،10،28،30تكرار املذاكرة عن  .د
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 التفاصيل
 14،19 التصنيف .أ الفهم النظامي

 5،6،27 التعبري . ب
 

يلستدالاالالفهم   

 3،7،9،25 أخذ البيان الداعمة .أ
تلخيص عالقة السبب  . ب

 و العاقبة
17،18،29 

تلخيص الفكرة  .ج
 الرئيسية

2،4،11، 

 
   يلتقييملفهم اا

 

التمييز بني احلقيقة و  .أ
 ايخيالية و اآلراء

20،21 

متييز النص حسنا أو  . ب
 سيئا

22 ،24 

 
 

 مظهر أداة البحث 4. 3 ودو اجل
 ابريت بار قراءة الفهم بتصنيف اخت

 رقم األسئلة أقسام الفهم أنواع الفهم
 

 
 
 

 الفهم اللفظي

تكرار التعريف عن  .أ
 السبب و العاقبة

13،22 

تكرار التعريف عن  . ب
 الفكرة الرئيسية

10،12 

تكرار املذاكرة عن  .ج
 الفكرة الرئيسية

20 
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تكرار املذاكرة عن  .د
 التفاصيل

7،9،24 

 11،16 التصنيف .أ الفهم النظامي
 4،5،23 التعبري . ب

 
ستداليلاالالفهم   

 2،6،8 أخذ البيان الداعمة .أ
تلخيص عالقة السبب  . ب

 و العاقبة
14،15 

 1،3 تلخيص الفكرة الرئيسية .ج
 

  يلتقييملفهم اا

التمييز بني احلقيقة و  .أ
 ايخيالية و اآلراء

17،18 

ص حسنا أو متييز الن . ب
 سيئا

19 ،21 

 

 أداة البحثاختبار   (1
 اختبار الصحة (أ

تقدر على قياس  انداة هي أداة صاحلة إذا كاألويقال إن 
من قبل إن االختبار الصحيح إذا كان  Arikuntoكما شرح  .املطلو ب

االختبار يقيس ما سيقاس. إن صالحية االختبار يف هذا البحث هي 
ية بناًء على حتليل صحتها من الناحية اإلحصائحيث يتم . صالحية البند

ند إىل تنقسم األشكال يف صالحية الب. تم مجعهاجوع البياانت اليت ت
البياانت املنفصلة )مثل جتائ. االختبار املوضوعية( ميكن  مها، قسمني

للبياانت املستمرة  وأما ،biserial حساهبا ابستخدام ارتباطات جقطة
اختبار الوصف أو مقياس املوقف( يتم استخدام  )على سبيل املثال جتائ.
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، البياانت اليت مت احلصول هذا البحثيف . Pearson ارتباط حلظة املنت.
 11املنفصلة. بياانتالعليها هي 

كفاءة قراءة الطال ب ابختبار صحة   اختبار الصحة املستخدمة يف
  12ابلرمز اآليت: biserial pointالبنود هو ابستخدام ارتباط 

𝑟
𝑝𝑏𝑖= 

𝑀𝑝−𝑀𝑡

𝑆𝑡

 √
𝑝

𝑝
 

 الشرح:
 𝑀𝑝 = ا ب بشكل صحيح عن العنصر املوضوع الذي أج جتيجةمتوسط

 املطلو ب للحصول على الصالحية
𝑀𝑡  =النتيجة جمموع متوسط 
𝑆𝑡  = لنتيجةمن جمموع ااالحنراف املعياري 

𝑞 = أطجسبة الطال ب الذين أجابوا بشكل خ 
𝑝  = صحيحجسبة الطال ب الذين أجابوا بشكل 

 (p =  
banyaknya siswa yang benar

jumlah seluruh siswa
 )  

 

 (tabel> r hitungr)إذا  السؤال صحيح   

 :2ها هو ذا املثال من حسا ب صحة السؤال الرقم 
𝑀𝑝 = 231 ∶ 17 = 13,59 

                                                           
11 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2012), hlm. 80 
12  Saifuddin Azwar, Reliabilitas dan Validitas, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2012), hlm. 155. 
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𝑀𝑡 = 335 ∶ 30 = 11,17 

𝑝 = 17 ∶ 30 = 0,57 

𝑞 = 1 − 𝑝 = 1 − 0,57 = 0,43 

𝑆𝑡 =  
√∑ 𝑌2  

∑ 𝑌2

𝑛  

𝑛
 

= √4787  
3352

30
 

30
 = 5,91 

𝑟
𝑝𝑏𝑖= 

𝑀𝑝−𝑀
𝑡

𝑆𝑡

 √
𝑝

𝑝
 

𝑟
𝑝𝑏𝑖= 

13.59−11,17

5.91

 √
0,57

0,57
   

= 0,469 

 biserial جقطةألن قيمة ارتباط  صحيح 2يقال السؤال الرقم 
السؤال األخرى، بنفس  بنود حلسا ب . 0.469وهو  0.36أكثر من 

مت احلصول على اعتبار البنود الطريقة. وبناًء على جتائ. هذه احلساابت، 
 ابطل 29و  11و  1

 ثباتالاختبار  (ب

. االختبار إذا مت اختباره على جفس املوضوع املوثوقية هي ثبات
، املقصود . إذنالنتائ. معادلة، ينظر أساسا إىل ملعرفة هذا الثبات
و هو  . إذا كاجت الصالحية مرتبطة بتحديد املوضوعابملوثوقية هنا اثبت

م ، فإن مفهو البياانت صحيحة دمعىن أنعدم تشويه البياانت من الواقع، 
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ة ميكن أن توفر أداة جيدة هي أدا. ابلتصوير املتكرر ةاملوثوقية مرتبط
، لكن تتبع . الثبات ال جيب سواء دائماتطابق مع الواقعابستمرار بياانت 
، فعند يف البداية B أقل من A إذا كاجت حالة. املثال التغيريات بثبات
ل أجه وهذا ما يُقا. B أقل أيًضا من A ، تكونمتكررةأخذ قياسات 

وضع الطال ب بني أعضاء اجملموعة م، وهو جفس الشيء يف اثبت
 .اآلخرين

اختبار ثبات املعلومات املستخدمة يف كفاءة قراءة الفهم هو ابلرمز 
KR-20 اآليت: 

𝑟
11= (

𝑘
𝑘−1

)(
𝑆2−∑ 𝑝𝑞

𝑆2 )
 

 الشرح: 
𝑟11 = اآلدات ثبات 
𝑝   = صحيحجسبة الطال ب الذين أجابوا بشكل 
𝑞  = بة الطال ب الذين أجابوا بشكل خطأ جس(q = 1-p) 
𝑆  =  من االختباراالحنراف املعياري 

𝑘  =األسئلة بنود عدد 
 
 الثبات درجة نوع. 5 .3 ودو اجل

 Besarnya 𝑟11 النوع

0,80 جيد ≤ 𝑟11 ≤ 1,00 

0,60 جيدجدا ≤ 𝑟11 ≤ 0,79 

0,40 مقبول ≤ 𝑟11 ≤ 0,59 
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0,20 مرفوض ≤ 𝑟11 ≤ 0,39 

0,00 مرفوض جدا ≤ 𝑟11 ≤ 0,19 

 

K = 30 

∑ 𝑝𝑞 = 5.56  

𝑆2 =  
∑ 𝑌2− 

∑ 𝑌 2

𝑛
 

𝑛
   

𝑆2 =  
4787 − 

3352

30
 

30
  

𝑆2 =  
4787 − 

112225

30
 

30
  

𝑆2 =  
4787 − 3740.833

30
  

𝑆2 =  
1046 

30
= 34,87222  

 

𝑟
11= (

𝑘

𝑘−1
)(

𝑆2−∑ 𝑝𝑞

𝑆2 )
  

𝑟
11= (

30

30−1
)(

34,87222−5,56

34,87222
)
  

𝑟
11= (

30

29
)(

29,31

34,87222
)
  

𝑟11= (1,034483)(0,840465)  

𝑟11= 0,869447  
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بناء على جتيجة احلسا ب من قبل فيوصف ثبات االختبار جيد 
≥ 0،8جدا ألهنا تقع يف الفاصلة  𝑟11 ≤ 1،00 

 صعوبة مستوى اختبار (ج

السؤال اجليد هو السؤال ليس سهلة وال صعبة. إن السؤال السهلة 
على العكس من على زايدة جهودهم حللها.  للغاية ال حتفز الطال ب

وليس  عوبة جتعل الطال ب يشعرون ابليأس، فإن املشكلة شديدة الصذلك
 13.مبعيد مناهل ألنلديهم روح احملاولة مرة أخرى 

 و األسئلة بنود سهولة يظهر االختبار صعوبة مستوى اختبار
 :هو البنود صعوبة مستوى حلسا ب الرمز و 14.الطال ب عند صعوبتها

𝑃 =
𝑁𝑝

𝑁
 

 :الشرح
P  =األسئلة بنود صعوبة مستوى 

𝑁𝑝 = صحيحة إبجابة جييب الذي الطال ب عدد 
N  =متحانابال ةشرتكامل الطال ب عدد 

 :ثالثة على يشمل الصعوبة مستوى مؤشر

 هو سهلة P < 1.00 ≥ 0,70 الصعوبة مستوى دمؤشر السؤال (أ
 هو صعبة P < 0.30 ≥ 0,00 الصعوبة مستوى دمؤشر السؤال ( ب
 هو متوسطة P < 0.70 ≥ 0,30 الصعوبة مستوى دمؤشر السؤال (ت

                                                           
13 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2007), hlm. 207 
14 Sri Wahyuni dan Abd Syukur Ibrahim, Asesmen Pembelajaran Bahasa, 

(Bandung: PT Refika Aditama, 2012) hlm 130. 
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 :1ذا املثال يف حسا ب درجة الصعوبة  للرقم هو ها 

𝑃 =
𝑁𝑝

𝑁
 

 

𝑃 =
15

30
= 0,50 

 درجة الصعوبة املتوسطة.له  ولسؤال الرقم األبناء على املعيار، ف
 اختبار قوة املميزة (د

الظهار وجود  ةاختبار قوة املميزة هو عالمة البنود املستخدم
اءة بني فرقة مشرتك االختبار ذات الكفاءة العالية و اختالف مستوى الكف

 الرمز:  ت الباحثةستخدماءة األدىن. ملعرفة قوة املميزة االفرقة ذات الكف

𝐷 =
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−  

𝐵𝐵

𝐽𝐵
 

 :الشرح
ID  =قوة مميزة البنود 

 𝐵𝐴=األعلى الفرقة من الصحيحة اإلجابة عدد 
𝐵𝐵  =األدىن الفرقة من الصحيحة اإلجابة عدد 
𝐽𝐴  =األعلى فرقة من الطال ب عدد 
𝐽𝐵  =األدىن فرقة من الطال ب عدد 
 البنود مميزة قوة مؤشر. 6. 3 ودو اجل

 دفرت قوة املميزة النوع
 D ≤ 0,00 مرفوض جدا

 D ≤ 0,20 > 0,00 مرفوض
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 D ≤ 0,40 > 0,20 مقبول

 D ≤ 0,70 > 0,40 جيد

 D ≤ 1,00 > 0,70 جيد جدا

 :1للرقم   اختبار قوة املميزة حسا ب ذا املثال يفهو ها 

𝐷 =
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−  

𝐵𝐵

𝐽𝐵
 

𝐷 =
10

15
−  

5

15
= 0,33 

 مقبول. قوة املميزة له لى املعيار، فالسؤال الرقم األولع بناء
 

 البحث أداة جتربة اختبار نتيجة (2

 بار مناسبة األداة. ال يتم إجراءمت إجراء اختبار جتربة األداة الخت
  عينة البحث.اختبار جتربة األداة يف

يف هذه الدراسة، أجرت الكاتبة اختبار التجربة على جمموعة سكاجية 
أخرى، هنا قامت الكاتبة إبجراء اختبار التجربة ألدوات البحث خارج 
السكاجية، و هي يف الفصل العاشر دمدرسة النظام اإلسالمية الثاجوية ميالتني 

 طالًبا. 30ميجني دمياك، مع 
  سؤال 30األداة من أصل جتربة  اختبار . حسا بمت العثور على جتائ

 سؤاال 24سيتم استخدام  ميكن استخدامها، إذا سؤال 24كان هناك 
ومستوى والثبات ميكن االطالع على حتليل الصالحية . و إلجراء البحث

 .قة للقدرة والقوة املميزة يف امللحالصعوب
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 البياانت حتليل طريقة .و
ل البياانت كنشاط متابعة يتم بعد مجع البياانت من يف البحث الكمي، يعد حتلي

مجيع املستجيبني. األجشطة املنجزة هلذا البحث هي تصنيف البياانت، وتبويب البياانت، 
 15وتقدمي البياانت، وإجراء احلساابت للرد على صياغة املشكلة.

 التحليل الوصفي .1
التحليل الوصفي هو وصف البياانت املوجودة للحصول على الشكل 

 16احلقيقي للمجيب لسهولة فهم الباحثة أكثر من قبل و األشخاص اآلخرين.
ألن املدخل املستخدم هو مدخل كمي، فيمكن وصفه ابستخدام اإلحصاء 
الوصفي، وهو حتليل البياانت عن طريق وصف البياانت اليت مت احلصول عليها كما 

 17وجد دون احلاجة إىل التوصل الستنتاجات عامة.
إن الغرض من استخدام اإلحصاء الوصفي هو تلخيص البياانت لكي يتم 

لذلك، بعد احلصول على البياانت اإلحصائية  18مشاهدهتا وفهمها بسهولة.
ا من خالل التحليل الوصفي لسهولة فهم شرح البياانت وتوضيحه ، مثقام()األر 

عرض البياانت يف التحليل الوصفي املستخدم هو اجلداول والرسوم البياجية . لقارئا
 19.والرسوم البياجية للدورات والصور التوضيحية

                                                           
15 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, )Bandung: 

Alfabeta,2011) hlm.207 
16 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 274 
17 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2011) hlm. 147 
18 Amri Darwis, Metode Penelitian Pendidikan Islam,.... hlm. 125 
19 Sugiyono, Statistik untuk Penelitian, (Bandung, Alfabeta, 2010), hlm. 29-

30 
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 قراءة كفاءة  عن الطال ب إجابة ورقة من البحث هذا يف البياانت يصدر
 الكاتبة حل. سيمارج. العالية ايخريية دمدرسة العاشر الفصل طال ب لدي الفهم
 :اآلتية بطرق البياانت تلك

 اعطاء هي األوىل الطريقة البياانت حتليل يف الكاتبة لتسهيل البياانت، اجتاج .أ
 هلا املخطئة لإلجابة و( 1) جتيجة هلا الصحيحة ابإلجابة نودللب. النتيجة
 كل  جتيجة تظهر حىت السؤال لكل النتيجة مجلة يزيد و(. 0) النتيجة
 .الطالب

 مكان العالية املدرسة مع املقرر الرمز من الطالب لكل النتيجة عدد حسا ب . ب
 تقسيم بطريقة 100-10 من النتيجة إىل  النتيجة تغيري مث بعد، فيما الببحث
 الرمز أما و. مائة مئوية بنسبة ضرهبا مث مناسبة بنتيجة احملصولة النتيجة

 :هو املستخدم
𝑆=  النتيجة

𝑆𝑀
  x 100% 

 :الشرح

 S  =احملصولة النتيجة 
SM  =املثايل األقصى النتيجة 
 األقصى املئوية النسبة=  100%

 من 100-10 النتيجة تصنيف جدول يف الطال ب حسا ب عدد تصنيف .ت
 : يلي كما  العالية املدرسة يف املقررة النتيجة

 100-10 النتيجة مستوى مئوية نسبة. 7. 3 ودو اجل
 مستوى مئوية نسبة

 النتيجة
 املغرية النتيجة
 البيان 10-100

 ممتاز 10 100%-96%
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 جدا جيد 9 95%-86%
 جيد 8 85%-76%
 مقبول 7 75%-66%
 متوسط 6 65%-56%
 تقريبا وسطمت 5 55%-46%
 انقص 4 45%-36%
 جدا انقص 3 35%-26%
 مرفوض 2 25%-16%
 جدا مرفوض 1 15%-0%

 
 ايخريية دمدرسة العاشر الفصل طال ب لدي القراءة كفاءة  معادل حسا ب .ث

 :هو املعادل لبحث الرمز و. العالية

Mx =
∑ 𝑋

𝑁
 

 : الشرح
Mx  =املعادل 
∑x عدد النتيجة = 
N ب= عدد الطال  
 

 :ابلرمز العالية ايخريية دمدرسة العاشر الفصل طال ب لدي القراءة فهم قياس .ج

𝑃 =  
𝑓

𝑁 
 × 100% 
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 :الشرح

P  =القراءة فهم مستوى 
f  =النتيجة معادل 

N  =السؤال عدد 
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 الباب الرابع
 ياانت وحتليلهاتوصيف الب

 
 توصيف البياانت .أ

 درسة اخلريية العالية اإلسالميةأتسيس امل اتريخ .1
واليت  ةية لتعلتي  اسإسمام،، ، مت أتسيس مدرسة اخلي 1936حوايل عام 

كان الدافع وراء .  تفعياتكانت تسمى يف األصل "البنات" ألهنا خاصة ل
وابلنظر . ي أبنائه يف العلتي إحسان وعائتعه جتاه مص احلاجهو اهعمام  اأتسيسه

 ماردي وارا إالإىل أنه يف ذلك الوقت مل تكن هناك مدرسة خاصة لتفعيات 
(MARDI WARA) سيدة)منزل  تيمةرةيسعني "الباانت" يف منزل سيدة سلك 

 .نون اآلن(
، مث بنيت ان هناك أةيضا معحمسني من األوالدبلد فرتة من الوقت ك

شارع  يفة الثانية درسة اخلورةيامل . و أماقالساب Stal Kudaدرسة يف امل
املنصور(  خيشى هللا أسعاذ )والدرمحه هللا كي، منصور   راسعا كانت من وقففإندرا

 ، مث كتفلك الوقت ولكنه مل ةينفذ بشكل جيددرسة يف ذاملالذي كان سيؤسس 
 .السنة س القرآن وةينشاء مدرسة تدر إىل السيد احلاج مسلود مرودي سإ

 اهد السابقة مشهورة ابس  "تربية اسإسمام اخليةية سيمارنج"لاآلن امل 
 
 املدبر .(أ

"اخليةية" ه : السيد احلاج إحسان، و السيد ري مدبيف البداةية كان 
 مجيله  ، والسيد ايين ، والسيد ر. ةيسمو ، وعبد الغفورالسيد  ، ومورايل

الذةين   ءالهؤ  . و أماالصاحلة  أعماهل. عس، هللا أن ةيقبل مجيع جتاوزوان قد
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السيد موكيت  ، ون ليس يف البداةية ه : السيد موسىلك رةين وكانوا مدب
 .السيد كتي  ، والسيد الصمدي، والسيد احلاج أسرار ، وزةين

كان الشخص الذي حصل عتى العفوةيض مبواصتة اسإدارة هو   و اآلن
سان احلاج إحسان، السيد طيب إحالسيد احلاج مسلود مرادي )حفيد 

 .اآلخرةين عدد من املدبرةين، مبساعدة اج إحسان(احل)ابن 
 

 األساتيذ .(ب
. بدرون )اآلن يف ومن مدرس، اخليةية يف البداةية ه : السيدة احلج

ساالتيغا(، و السيد زةيد )رمحه هللا( و السيد أ. ملني، و السيد سلدهللا، و 
 .السيد شهيد اخل

 
 تغيري االسم و الشكل .(ج

جه العنمية والعحدايت، ك، ال حتيد عن هدفها يةية يف تو منذ أتسيس اخل
 :الرئيس، عتيها أن أتخذ الطرةيق األفضل. و تشمل تغييات االس  ما ةيت،

-Alمدرسة "البنات"، وحتول إىل مدرسة شلبية اسإسمام امسها يف البداةية 

Choiryyyahمدرسة اسإسمام  ، مث تغيت إىلAL-Choiriyyah منذ .
 1970قبل مدرسة اخليةية و  إىل Al-Choiryyyah ، تغي1970عام 

اليت ةيقودها السيد هادي  Al-Choiryyyah  الثانوةية درسةاملكان هناك 
، ولكن بسبب ش،ء سامباجنان PGRI الثانوةية درسةامل )اآلن مدةير أين

 املدرسة. اهنارت
 
 



52 
 

 هااملدرسة ومهام رؤية .2
 :رؤية

عكنولوج،، و له املهارات الكافة "تكوةين الطماب املعنافسني يف اللتوم و ال
 ملعمدا عتى اسإميان و العقوى املمعازة"

 :مهام
 منها: هاماملدرسة اخلطوات المازمة لوجود تتك امل تعين
 تكوةين بيئة العلتي  اجليدة لرتقية جودة العلتي  .1
تنمية احلماسة و الفكرة الصحة إىل مجيع الطماب و املدرس و رجال  .2

 وا هل  احلماسة لتعقدمال حيت ةيكونماألع
 ارتقاء االلعزام جلميع املوظف املدرسية حنو الواجبة الرئيسية و فوائده  .3
آداء الرتبية املناسبة حباجة اجملعمع يف عصر تطور اللتوم و العكنولوج،  .4

 ملعمدا عتى اسإميان و العقوى القوةية
 

 أحوال املعلم و الطالب .3
لوصول الطتبة اىل أهداف  دور مه  امللت  هو احدى اللوامل اليت له

، ألن امللّت  بكيفيعه ةيقابل الطتبة مباشرة، و ةيوجه الطماب أةينما كانوا و  العلتي 
كيفما كانوا. وال بد لتملّت  أن ةيكون ملّتما حقيقيّا. الغرض منه هو الذي 

فملت  درس التغة اللربية  1.ةةيعمّعع يف الّعدرةيس وةيْلت  لّذة العلتي  فوق كل لذّ 
 مبدرسة اخليةية اللالية سيمارانج هو األسعاذ سيف األمر املاجيسعي

                                                           
قس  املنهج الدراس، ملهد دار السمام  ) ،أصول الرتبية والعلتي  اجلزء الثالث أمحد،الدكعور اندوس سوترةيسنو 1

 ۴ص.  (2002عور، فونوروكو: مطبلة دار السمام، كون
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طالب مجله  ْطُتبُ ةيَ -فه، اس  الفاعل من كتمة طََتبَ الطماب أما 
يف  أي املعلت  .الطماب فهو مجع من كتمة الطالب مبلين العتميذ. و طماب

الفصل اللاشر مبدرسة اخليةية اللالية يف الطماب املدرسة أو اجلاملة. واملراد هنا 
ميمادةية هو  201۸–2019يف اللام الدراس، وعدد الطماب . سيمارانج

 طالبا. 15 طالبة و15
 

 بياانتال حتليل .ب

 التحليل الوصفي .1

هناك أربلة جوانب من الفه  القائ  عتى أساس تصنيف ابرةيت اليت 
الفه   ، والفه  النظام،، و الفه  التفظ،سيقاس يف هذا البحث، وه، 

لة مسعوايت فقط من فه  أرب ةالباحث تسعخدم. و االعقيي  و االسعداليل
عوايت عتى طماب مجيع املس، ألنه ال ميكن تطبيق القراءة عند تصنيف ابرةيت

ال ميكن تطبيق مسعوى العقدةير عتى  الباحثة و عند. أو ما ةيلادهلا املرحتة اللالية
، ةيطتب من مسعوى العقدةيرالسبب يف  ا وةيلادهلأو ما  طماب املرحتة اللالية

ت  اجلمال والرد ساسية للاحلمع  الكاتبالطماب تقدةير القصد من كعاابت 
االسعجابة إىل  و أما . طاب يف اللناصر النفسية والفنية/ اخلعتى قي  القراءة
مل ةيع  تدرةيسها عتى  النص/ ية جلماليات القراءةاحلساس مع قصد الكاتب

 مسعوىخيعتف عدد األسئتة لكل طماب املرحتة اللالية أو ما ةيلادهلا.  مسعوى
 5هو   (PR) الفه  النظام،، أسئتة 8هو  (PH) الفه  التفظ، ، والفه 
 أسئتة 4فه  العقيي  هو ، و أسئتة 7 هو (PI) ، والفه  االسعداليلةأسئت

(PE) . صف و ، سيمن كل جانب من جوانب الفه  عدد األسئتة خيعتف ألن
، مت سئتة الثمايني اليت مت اخعبارهامن بني األ. الفه  مسعوايتحساب كل 
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م دأربلة مسعوايت الفه ، سعقحول  الفه زةيد . ليسؤاالا صحيحاا 24حساب 
يف  رؤةيعهافه  ميكن ال مسعوايت العالية لكلنعائج البحث بياانت الباحثة 
 4 املتحق

، ميكن مماحظة أن أعتى املسعوى من 4 يف املتحق بناء عتى اجلدول
الفه  لدى طماب الفصل اللاشر مبدرسة اخلوةيرةية اللالية سيمارانج هو فه  

فه  العقيي   وى ه،املسع. وأدىن معوسطةمع فئة  ٪56قدر  (PI) اسعداليل
(PE) أما ابلنسبة لتفه  التفظ،انقصفئة  مع ٪ 40 قدر . (PH) 41 قدر 
تقرةيبا. من  معوسطةمع فئة  ٪ 46 قدر (PR) النظام،فه   وانقص مع فئة  ٪

النسبة املئوةية لكفاءة فه  القراءة يف الصف اللاشر نعائج حساب معوسط 
عدد تقرةيبا. إن  معوسطةمع فئة  ٪ 46هو مبدرسة اخليةية اللالية سيمارانج 

 ممعازمع درجة الطماب الذةين ةيعمعلون مبسعوى عاٍل من القدرة عتى قراءة الفه  
درجة ، مع  ٪3هناك شخص واحد أو  درجة جيد، مع  ٪3شخص أو  1هو 

أشخاص أو  3هناك  معوسطةدرجة ، مع  ٪30أشخاص أو  9هناك  مقبول
انقص  ، مع قيمة ٪3شخص واحد أو  هناك تقرةيباا معوسطة، مع القيمة  10٪
، مع  ٪10أشخاص أو  3انقص جدا ، مع درجة  ٪7شخص أو  2 هناك
 4 مرفوض جدا هناك، مع قيمة  ٪20أشخاص أو  6 هناك مرفوضقيمة 

 .٪13أشخاص أو 
لكفاءة أن معوسط النسبة املئوةية ةيلرف ، 5 يف املتحقبناء عتى اجلدول 

عدد الطماب الذةين ةيعمعلون . ة انقصبدرج ٪41تبتغ  قراءة الفه  التفظ،
شخص  1هو ممعاز مع درجة التفظ، مبسعوى عاٍل من القدرة عتى قراءة الفه  

هناك  درجة مقبول، مع ٪ 3هناك شخص واحد أو  ، مع درجة جيد٪ 3أو 
، مع ٪ 13أشخاص أو  4هناك  معوسطدرجة مع  ،٪ 10أشخاص أو  3

 3 هناك درجة انقص، مع ٪ 17أشخاص أو  5 هناك تقرةيبا معوسط درجة
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، مع  ٪ 23أشخاص أو  7 هناك مرفوضدرجة ، مع ٪ 10أشخاص أو 
 .٪20أشخاص أو  6هناك  جدا مرفوضدرجة 

، ةيلرف أن معوسط النسبة املئوةية لكفاءة 6 يف املتحقبناء عتى اجلدول 
عدد الطماب الذةين تقرةيباا.  معوسطةبدرجة  ٪46، تبتغ  مانظقراءة الفه  ال

سعوى عاٍل من القدرة عتى قراءة الفه  النظام، مع درجة ممعاز هو ةيعمعلون مب
، مع درجة ٪ 20أشخاص أو  6، مع درجة جيد هناك ٪ 3شخص أو  1

شخص هناك  جدا مرفوضمع درجة ، ٪ 33أو شخصا  10 هناك مرفوض
 .٪3واحد أو 

، ةيلرف أن معوسط النسبة املئوةية لكفاءة 7 يف املتحقبناء عتى اجلدول 
عدد الطماب الذةين معوسطة. بدرجة  ٪56الفه  االسعداليل تبتغ  قراءة 

ةيعمعلون مبسعوى عاٍل من القدرة عتى قراءة الفه  االسعداليل مع درجة ممعاز 
،  ٪13أشخاص أو  4مع درجة جيد جدا هناك ، ٪17أشخاص أو  5هو 

 4هناك  معوسطةمع درجة ، ٪13أشخاص أو  4 هناك مقبولمع درجة 
مع درجة انقص ، ٪ 10أو  3مع درجة انقص هناك ، ٪ 13أشخاص أو 
 .٪ 17أو  5 هناك مرفوض، مع درجة ٪ 17أو  5جدا هناك 

، ةيلرف أن معوسط النسبة املئوةية لكفاءة 8 يف املتحقبناء عتى اجلدول 
عدد الطماب الذةين ةيعمعلون . درجة انقصمع  ٪40 قراءة الفه  العقييم، تبتغ

شخصني مع درجة ممعاز هو العقييم، اءة الفه  مبسعوى عاٍل من القدرة عتى قر 
 ، مع درجة معوسطة٪23أشخاص أو  7هناك  مع درجة مقبول،  ٪7أو 

أشخاص أو  9هناك مع درجة مرفوض ،  ٪17أو أشخاص  5 تقرةيبا هناك
 .٪ 23أشخاص أو  7هناك مع درجة مرفوض جدا ، ٪ 30

 كفاءةسبة  ، فإن نجلميع كفاءة قراءة فه  الطمابمن احلساب الكت، 
نج ه، كما سيمارا مبدرسة اخليةية اللاليةفه  لدى طماب الصف اللاشر قراءة ال
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اللتيا هو الفه  االسعداليل ألنه حيعوي عتى نسبة ةيت،: يف جانب قراءة الفه  
فه  ال هوفه  قراءة الأدىن جانب  ومعوسطة. مع درجة  ٪56معوسطة من 

يف  و أما. انقص درجةمع  ٪40ألنه حيعوي عتى معوسط نسبة  ،العقييم
مع درجة  ٪ 41لدةيها نسبة معوسطة من  التفظ، الفه  قراءة كفاءةجانب  
مع درجة  ٪ 46لدةيها نسبة معوسطة من قراءة الفه  النظام،  يف وانقص 

 معوسطة تقرةيبا.
 لدى طمابفه  قراءة ال كفاءةمن حساب بياانت   وهذا ةيبني أن

مع  ٪46معوسط نسبة هلا ، سيمارانج اللالية يةيةدرسة اخلمب الفصل اللاشر
 (KKM)معوسطة تقرةيباا ومل تسعوف ملاةيي احلد األدىن مللاةيي الكمال  درجة

يف مكان  املدرسةددها اليت حت 75للربية اليت ةيبتغ عددها ايف درس التغة 
 .البحث

 
 البحثحتديد  .ج

اشر الل الطماب يف الصف كفاءة قراءة فه   ملرفةهتدف هذه الدراسة إىل 
ه،   البحث حدود هذاو أما وفقاا لعصنيف ابرةيت.  مبدرسة اخليةية اللالية سيمارانج

 :كما ةيت،
 مجع البياانت طرةيقةحدود  .1

اخعبارات موضوعية يف  البحث إال الباحثة مجع البياانت يف هذاسعخدم ال ت
وزعة عتى الطماب دون إجراء مقابمات لتحصول امل اخعيار املعلدد شكل اخعبار

 .ى نعائج أكثر تفصيماا عت
 الوقت حدود  .2

هذا البحث إال مت تنفيذ  و. هذا البحثنعهاء الوقت هو عامل مه  يف ا
، لذلك ثأايم الخعبار أداة البح 7أايم لعجربة أداة البحث و  7، ةيوما 17ملدة 
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سبب ضيق الوقت. مل تماحظ بهذا البحث يف نعائج  األخطأ ال ةيزال هناك
نصوص التغة اللربية لدى طماب الصف اللاشر ة الفه  لالباحثة كفاءة قراء

 .حسب املواصفاتمبدرسة اخليةية اللالية سيمارانج 
 حدود مواقع البحث .3

مبدرسة اخليةية اللالية  هو ، أال وأجري هذا البحث يف مكان واحد
يف  ةيلين، يف مكان خمعتف داةاألجتربة  اخعبار سيمارانج، لكن قامت الباحثة

هذا تنطبق  لذلك ظام اللالية اسإسمامية ميماتني ميجني دمياك. مدرسة الن
ميكن أن ميثل  لكن البحث. و ط يف موقع البحث وتقعصر عتى سنةفقالبحث 

 .بحثالقع الباحثني اآلخرةين السعخدامها كمو هذا املكان اللدةيد من 
 ود املؤلفحد .4

ال سيما يف  األخطأ،ابلطبع ال ميكن فصته عن  كإنسانة أهنا  درك الباحثت
أو يف حاالت  األخطأ من حيث اللت  والدقة، ال تزال هناك إجراء هذا البحث

 .أخرى
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 الباب اخلامس

 االختتام

 اخلالصة .أ
كفاءة قراءة الفهم بناء على توصيف البياانت و البحث عن موضوع  

تصنيف  للنص العريب لتالميذ الفصل العاشر املدرسة اخلريية العالية بسمارانج عند نظرة
و عضد النظرايت املوجودة فتستطيع  "TAKSONOMI BARRET" بريت

ة لكفاءة فهم القراءة يف الصف النسبة املئويمتوسط اخلالصة أن الباحثة ان أتخذ 
تقريبا. إن عدد  متوسطةمع فئة  ٪ 46هو العاشر مبدرسة اخلريية العالية سيمارانج 

 1هو  ممتازمع درجة  الفهمقراءة مبستوى عاٍل من القدرة على الطالب الذين يتمتعون 
هناك  درجة مقبول، مع  ٪3هناك شخص واحد أو  درجة جيد، مع  ٪3شخص أو 

، مع القيمة  ٪10أشخاص أو  3هناك  متوسطةدرجة ، مع  ٪30أو أشخاص  9
شخص أو  2 انقص هناك قيمةال، مع  ٪3هناك شخص واحد أو  تقريًبا متوسطة

 6 هناك مرفوضقيمة ال، مع  ٪10أشخاص أو  3انقص جدا ، مع درجة 7٪
 .٪ 13أشخاص أو  4 جدا هناك مرفوضقيمة ال، مع  ٪20أشخاص أو 

ساب كفاءة قراءة الفهم اللفظي لطالب الفصل العاشر بناء على نتيجة ح
مبدرسة اخلريية العالية سيمارانج، يعرف أن متوسط النسبة املئوية لكفاءة قراءة الفهم 

بدرجة انقص. عدد الطالب الذين يتمتعون مبستوى عاٍل من القدرة  ٪41اللفظي تبلغ 
، مع درجة جيد هناك ٪ 3شخص أو  1على قراءة الفهم اللفظي مع درجة ممتاز هو 

، مع درجة ٪ 10أشخاص أو  3، مع درجة مقبول هناك ٪ 3شخص واحد أو 
أشخاص أو  5 هناك تقريبا ةمتوسط، مع درجة ٪ 13أشخاص أو  4هناك  ةمتوسط

 7 هناك مرفوض، مع درجة ٪ 10أشخاص أو  3 هناك ، مع درجة انقص٪ 17
 .٪ 20أو أشخاص  6هناك  جدا مرفوض، مع درجة  ٪ 23أشخاص أو 
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لطالب الفصل  جة حساب كفاءة قراءة الفهم النظاميبناء على نتي
العاشر مبدرسة اخلريية العالية سيمارانج، يعرف أن متوسط النسبة املئوية لكفاءة قراءة 

تقريباً. عدد الطالب الذين يتمتعون مبستوى  متوسطةبدرجة  ٪46الفهم النظامي تبلغ  
، مع ٪ 3شخص أو  1م النظامي مع درجة ممتاز هو عاٍل من القدرة على قراءة الفه

 33أو  شخص 10 هناك مرفوض، مع درجة ٪ 20أشخاص أو  6درجة جيد هناك 
 .٪3هناك شخص واحد أو  جدا مرفوض، مع درجة ٪

لطالب الفصل  االستداليلبناء على نتيجة حساب كفاءة قراءة الفهم 
ن متوسط النسبة املئوية لكفاءة قراءة العاشر مبدرسة اخلريية العالية سيمارانج، يعرف أ

بدرجة متوسطة. عدد الطالب الذين يتمتعون مبستوى  ٪56الفهم االستداليل تبلغ  
، ٪17أشخاص أو  5عاٍل من القدرة على قراءة الفهم االستداليل مع درجة ممتاز هو 

أشخاص  4 هناك مقبول، مع درجة  ٪13أشخاص أو  4مع درجة جيد جدا هناك 
أو  3، مع درجة انقص هناك ٪ 13أشخاص أو  4هناك  متوسطةمع درجة  ،٪13أو 
 17أو  5، مع درجة مرفوض هناك ٪ 17أو  5، مع درجة انقص جدا هناك ٪ 10
٪. 

لطالب الفصل  املقييميبناء على نتيجة حساب كفاءة قراءة الفهم 
ة لكفاءة قراءة العاشر مبدرسة اخلريية العالية سيمارانج، يعرف أن متوسط النسبة املئوي

مع درجة انقص. عدد الطالب الذين يتمتعون مبستوى عاٍل  ٪40الفهم التقييمي تبلغ 
، مع درجة  ٪7من القدرة على قراءة الفهم التقييمي مع درجة ممتاز هو شخصني أو 

أشخاص أو  5، مع درجة متوسطة تقريبا هناك ٪23أشخاص أو  7مقبول هناك 
، مع درجة مرفوض جدا هناك ٪ 30أشخاص أو  9، مع درجة مرفوض هناك  17٪
 .٪ 23أشخاص أو  7
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 االقرتاحات .ب
 و االقرتاحات املتعلقة هبذا البحث اليت ستلقيها الباحثة هي كما يلي:

 للمدرس .1
للمدرسني أن ينتبه الطالب لقدرهتم على القراءة ويشجعهم على زايدة  رجيي

أو  كانتفهم، نظرية  القراءة رفة حول من املع اكثري   املدرسالقراءة. جيب أن يوفر 
 فهماً. عملية، حىت يصبح الطالب أكثر تفهماً و

 للطالب .2
ؤثر ست وهذهالقدرة على قراءة الفهم،  أن حيسنو ويطورو عليهم ابلنسبة للطالب

على نتائج التحصيل العلمي للطالب، حبيث يزيد من التحصيل الدراسي من 
 .أخرى سنةسنة إىل 

 اآلخرينللباحثني  .3
ث أبن يكونوا قادرين البحرتكيز على بنفس ال املهتمنين اآلخري للباحثنييُنصح 

قراءة فهم الطالب  كفاءةالعمق يف   على البحث والتحليل مبزيد من التفصيل و
على أساس نظرايت أخرى غري تصنيف ابريت، على سبيل املثال  مبدرسة اخلريية

 بلوم، وغريها.تصنيف على أساس نظرية 
 االختتام .ت

الباحثة نعمة اإلسالم وقوة اإلميان ووفقنا إىل  محدا وشكرا هلل الذي أعطى
فت الباحثة ان تتم هذا البحث. اعرت  دين اإلسالم ورزقنا العقل السليم حىت تستطيع

الباحثة أن هذا البحث يوجد النقائص الكثرية وتقبل اإلقرتاحات اإلكمالية  واإلنتقاد 
نفع للباحثة يحىت  من هذا البحث الباحثة رضى هللا توأتملاإلستدالىل لصالح. 

 وللقارئة.
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 Daftar Nama Siswa   1 امللحق

No. Nama Kelas No. Nama Kelas 

1 Ahmad Labib 

Tajuddin 

X-Pa 1 Annisa Nurul Aulia X-Pi 

2 Akmal Hassaan X-Pa 2 Aprilia Trikunarti X-Pi 

3 Akromul Insan X-Pa 3 Aryani Raras 

Daniswari 

X-Pi 

4 Alfi Nur Achsan 

Asyarif 

X-Pa 4 Aulia Afifatul Az-

zahra 

X-Pi 

5 Farghani Aryo 

Wibowo 

X-Pa 5 Dea Amallia Eka 

Putri 

X-Pi 

6 Ishaq Hisyam 

Asnan 

X-Pa 6 Fadhilah Fajri E. P. X-Pi 

7 Muhammad Syafii X-Pa 7 Nabilla Aliyathul 

Muna 

X-Pi 

8 Maulana Firdaus 

Ruhullah 

X-Pa 8 Nafisa Az -zahra X-Pi 

9 Maulana Khusni 

Akram 

X-Pa 9 Navisa Choirunisa X-Pi 

10 Mohammad Faiq 

Humam 

Febriansyah 

X-Pa 10 Nur Hanifa X-Pi 

11 Abdul Aziz 

Sulaeman 

X-Pa 11 Savira Meydiana 

Rahma 

X-Pi 

12 Muhammad Rafi X-Pa 12 Tazkia Ummatul 

Khasanah 

X-Pi 

13 Dimas Irfan R X-Pa 13 Tazkia Ummatul 

Khoiroh 

X-Pi 

14 Frido Nur Rahman X-Pa 14 Elida Dian Rosadi X-Pi 

15 Muhammad Husein 

Fathin H. 

X-Pa 15 Syifa Varah Lila X-Pi 



  2 امللحق

SOAL TES UJI  COBA INSTRUMEN KEMAMPUAN  

MEMBACA  PEMAHAMAN SISWA  KELAS  X  MA AL-

KHOIRIYYAH SEMARANG 

 

Petunjuk Umum  :  

1. Tulis identitas anda pada lembar jawaban yang disediakan. 

2. Tes ini terdiri dari 30 soal pilihan ganda. 

3. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum anda menjawabnya. 

4. Pengisian dilakukan dengan memberi tanda (X) pada setiap 

jawaban yang and anggap 

5. tepat. 

6. Soal tidak boleh rusak atau kotor dan dikembalikan 

bersamaan dengan mengumpulkan lembar jawaban. 

7. Tes ini dikerjakan selama 60 menit. 

8. Selamat bekerja semoga berhasil 

 

 !6 إىل 1 النمرة السؤال اعمل مث جيدا، نصال هذا اقراء
 

 احلريق
ََامَ ئَ نَ َدَ مَ ُمَ َانَ كَ  .َةَ نَ اكَ سَ َايَ ن َ الدَ َوَ .َد َرَ ب َ َوَ َمَ ل َظَ َهَُلَ كَََُلَُيَ اللَ َوَ .َرَُشَ عَ َةَُاعَ السَ َوَ َهَ اشَ ر َفَ َف 
ََي َ فَ ال َ َتَُوَ صَ َّل َإ ََاهَ ي َ فَ َسَ ي َلَ  ََااخَ رَ صََُدَ مَ ُمَ َعَ س َ َُثَم.َعَ ار َالشَ َف  .َهَ اشَ ر َفَ َنَ مَ َامَ قَ ف َ .َجَ ار َلَ ا ََف 

ََاقَ ي  َرَ حَ َىأ َرَ ف َ .َهَُن َمَ َلَ طَ أ ََوَ َاكَ بَ الشَ َحَ تَ ف َ َوَ  َيذَ الَ َمَ يَ اهَ رَ ب َ إ ََهَ بَ احَ صَ َتَُيَ ب َ َوَ هَُوَ .َهَ ارَ جَ َتَ يَ ب َ َف 
َمَ وَ ي َ َلَ كَََُهَُعَ مَ َبَُعَ لَ ي َ  َهَُدَ جَ وَ َامَ كَ ََهَُرَ ظَُنَ ي َ ل ََيرَ ي َ َلَ زَ ن َ ف َ . ََتَ يَ لب َ ا ََلَ خَ دَ فَ . َارَ النَ َطَ سَ وَ َف  َوَ .

َاهَُدَ نَ وَ َمَ يَ اهَ رَ ب َ إ ََةَ ف َرَ غََُل َإ ََلَ صَ وَ  َبَ وَ عَُر َمَ َمَُيَ اهَ رَ ب َ إ ََامَ قَ ف َ . َهَ دَ ي َب ََدَ مَ ُمَ َذَ خَ أَ فَ . َل َإ ََهَ ب ََلَ زَ ن  َوَ .



َ قَ افَ لوَ ا ََعَ يَ ج َ َآهَُرَ ف َ .َعَ ار َالشَ  َ .َُهَوَ حَُدَ مَ وَ َهَ ب ََاوَ حَُر َف َوَ َي  2ََالرشيدةَالقراءة)َ.َُهبَ احَ صَ َصَ لَ خَ َهَُنَ ل 
َ(1َص
 ؟دَ مَ ُمَ َبَُاحَ صَ َنَ مَ  .1

 مَ اسَ قَ  .أ
 ةَ ال َ صَ  .ب
 ميَ اهَ رَ ب َ ا َ .ج
 يَ رَ كَ  .د

 ؟مَ يَ اهَ رَ ب َ ا ََوَ ن َ َدَ مَ ُمَ َلَ مَ عَ َنَ عَ َمَ كَُُيَأ َرَ َااذَ مَ  .2
َ َءَ يمَ سَ َلَ مَ عَ  .أ  مَ وَ الن َ َدَ ن َعَ َهَُبَ احَ صَ َظَُق َوَ ي ََُهَُنَ ل 

َ َدَ يمَ جَ َرَُي َ غَ َلَ مَ عَ  .ب ََظَُقَ يَ ت َ سَ ي ََهَُنَ ل   لَ ليَ الَ َف 
َ َنَ سَ حَ َلَ مَ عَ  .ج  هَ مَ وَ ن َ َنَ مَ َهَُبَ احَ صَ َظَُق َوَ ي ََُهَُنَ ل 
َ َنَ سَ حَ َلَ مَ عَ  .د  هَُبَ احَ صَ َدعَُاَ سَ ُيََهَُنَ ل 

ََتَ دَ جَ وََُت َالَ َالَ ث َت َمَ ّل َا ََنَ مَ  .3 َىرَ خَ لَُا ََالَُث َت َمَ ّل َا ََوَ َ،انَ رَ ي َ ال َ َةَُدَ اعَ سَ مََُيَ هَ َةَ صَ قَ الَ َهَ هذَ َف 
 ...يَ هَ َةَ صَ القَ َهَ هذَ َنَ مَ َطَ ب َنَ ت َ سَ ن ََنَ أ ََعَُيَ طَ تَ سَ نَ 
 انَ رَ ي َ ال َ َتَ وَ ي َُب ََُاقَُرَ حَ إ َ .أ

َ حَ ا ّلَ  .ب  اسَ النَ َعَ يَ ج َ َوَ ن َ َامَُت 
 انَ رَ ي َ ال َ َوَ ن َ َةَُايَ عَ الرمَ  .ج
 بَ احَ الصَ َوَ ن َ َةَُايَ عَ الرمَ  .د

 ؟دَ مَ ُمَ َهَُلَ عَ ف َ َامَ َيأ َر ََنَ أ ََدَ عَ ب َ َاسَُالنَ َلَ مَ عَ َااذَ مَ  .4
 لَ عَ ف َ َاب َ َواحَُر َفَ َوَ َُهَوَ حَُدَ مَ  .أ

 ُهَوَ هَُرَ كَ  .ب
 ُهَوَ ب َُرَ ضَ  .ج
 ُهَوَ مَُلمَ سَ  .د



 ...يَ هَ َةَ صَ لقَ ا ََهَ هذَ َنَ مَ َةَُمَ كَ ال َ  .5
 انَ رَ ي َ ال َ َتَ وَ ي َُب ََُقَ رَ ُنَ َنَ أ ََانَ ي َ لَ عَ َدَ ُبََّل َ .أ

ََمَ وَ الن َ َانَ ي َ لَ عَ َدَ ُبََّل َ .ب  ارَ كمَ ب َمََُلَ ليَ الَ َف 
َ ا ََوَ َانَ رَ ي َ لَ ا ََةَ دَ اعَ سَ مََُانَ ي َ لَ عَ َدَ ُبََّل َ .ج  مَ هَ امَ حت 
ََمَ وَ الن َ َانَ ي َ لَ عَ َدَ ُبََّل َ .د  انَ رَ ي َ ال َ َتَ يَ ب َ َف 

اُمَ َنَ أ ََةَ صَ قَ الَ َهَ هذَ َنَ مَ َيرَ ن َ  .6 ََبَُغَ رَ ي َ َم د   ا؟مَ دَ ن َعَ َرَُهَ ظَ ت ََةَُفَ الصمَ َهَ هذَ .َه َي َ غَ َةَ عَ اَ سَ مََُف 
 قَ ي َرَ ال َ َنَ مَ َجَُُرَي َ َهَُذَ خَ أ ََوَ َمَ يَ اهَ رَ ب َ ا ََدَ مَ ُمَ َامَ قَ أ َ .أ

ََدَ مَ ُمَ َظَ قَ ي َ ست َ ا َ .ب  لَ يَ اللَ َف 
 دَ مَ ُمَ َلَ مَ عَ َعَُمَ تَ جَ مَُالَ َحَ دَ مَ  .ج
 َهَ اكَ بَ شََُنَ مَ َدَ مَ ُمَ َلَ طَ أ َ .د

َ
 !10 إىل 7 النمرة السؤال اعمل مث جيدا، نصال هذا اقراء

َ

 اح  جأ الن   اس  سأ أأ  ب  دأ لأ ا  

َانَ بَ الشَ َنَ مَ َدَ دَ عَ َةَ فَ ي َ ظَ وَ الَ َهَ ذَ لَ َمَ دَ قَ ت َ ا.َف َ بَ اتَ كَ ََابًَشَ َهَُدَ ن َعَ َمَ دَ خَ تَ سَ ي ََنَ أ ََدَُي َر َُيََهَُن َأ ََرَ جَ تَ َنَ لَ عَ أَ 
َوَ لَ ي َل َقَ َرَُي َ غَ  َلَ و َرَُضَ حَ َ، ََةَ لَ اب َ قَ مَُا َفَ ةَ نَ ي َ عَ مََُةَ اعَ َسَ ف  ََمَ هَُوَ عَُدَ ي ََرَُاجَ التَ َانَ كَ . اَدَ احَ وَ َهَ ب َتَ كَ مَ إ ل 
ََمَ هَُث َُادَ ُيَ َا،َوَ دَ احَ وَ  َمَ هَُدَ حَ أ ََوَ عَُدَ اَيَ رَ ي َ خَ أ ََ.َوَ مَ اب َ آدَ وَ َمَ هَ ت َنَ طَ فَ َارَ دَ قَ مَ َمَ لَ عَ ي َ ،َلَ ة َرَ ي َ ثَ كَ ََلَ ائَ سَ َمَ ف 
َيمَ ىَأَ لَ "عَ َهَُل ََالَ قَ َا،َوَ رَ اضَ حَ َانَ كَ ََهَُل ََقَ يَ دَ صَ َةَ عَ رَ السَ َهَ هذَ ََبَ ر َغَ ت َ اسَ .َفَ ة َرَ ي َ صَ قَ َةَ ثَ ادَ ُمَ َدَ عَ ب َ 
َ".ل َي َلَ َقَ ّل َإ ََهَُثَ ادَ ُتَ َل َ َنَ إَ ،َفَ ابَ اَالشَ هذَ َكَ ارَ ي َتَ خَ ا ََهَُتَ ي َ ن َ ب َ َئَ يَ شَ 

َالَ لَ عَ َهَ ي َلَ عَ ن َ َحَ سَ مَ َهَُنَ "إَ َالَ قَ ف َ  َوَ هَ ل َوَ خَُدََُدَ ن َعَ َةَ حَ سَ مَ مَ ى ،َنَ وَ كَُسََُوَ َفَ طَ ُلَب ََابَ لبَ ا ََلَ فَ ق َ أ ََ،
َ ا ََوَ َاطَ شَ ن َبَ ََ ن َبَ اوَ جَ م،َوَ سل َ ل َبَ َل َ إ ََارَ شَ أ ََ.َُثَ مَ ظَ تَ ن َ مََُوَ َفَ يَ ظَ ن ََهَُن َأ ََتَُمَ هَ فَ ف َ  َتَُمَ هَ فَ ،َف َ امَ حت 



َ ب َ َرَ وَ ضَُحَُل َل ََهَُرَ ي َ غَ َعَ افَ دَ ُيََل َ َ،َوَ هَُر َوَ دَ َرَُظَ تَ ن َ ي َ َثَ ب َل ََدَ قَ َ.َوَ بَ دَ لَ ا ََنَُسَ حَ َهَُن َأَ  َتَُمَ هَ فَ ،َف َ يَ دَ ي ََي 
ََاتَُفَ الصمَ َهَ هذَ َتَ عَ مَ تَ َاجَ ت َمَ َ.َوَ عَ اضَ وَ ت َ مََُهَُن َأَ  َكَ صَ خَ َشَ ف  .َ)القراءةَاهَُوَ سَ َنَ م َ َلَُضَ ف َأ ََانَ ،

َ(1ص3ََالرشيدةَ

 ؟ةَ صَ لقَ ا ََهَ هذَ َرَ آخَ َنَ عَ َمَ كَُُيَأَ اَرَ مَ  .7
 حاضَ وَ َرَ ي َ غَ َةَ صَملقَ ا ََهَ هذَ َرَ آخَ َبَُاتَ لكَ ا ََبَ تَ كَ  .أ

 احَ اضَ وَ َةَ صَ لقَ ا ََهَ هذَ َرَ آخَ َبَُاتَ لكَ ا ََبَ تَ كَ  .ب
َ دَ يمَ جَ َةَ صَ قَ الَ َهَ هذَ َرَ آخَ َبَُاتَ لكَ ا ََبَ تَ كَ  .ج َئَُارَ لقَ ا ََعَُيَ طَ تَ سَ ي ََةَُمَ كَ اَال َ هَ ي َ فَ َنَ اَل 

 ات َ ادَ فَ تَ سَ اَ 
 هَ دَ هَ جََُلمَ كَُب ََةَ صَ قَ الَ َهَ هذَ َرَ آخَ َبَُاتَ لكَ ا ََبَ تَ كَ  .د

،َنَ وَ كَُسَُوَ َفَ طَ ُلَب ََابَ لبَ ا ََلَ فَ ق َ أ ََ،َوَ هَ ل َوَ خَُدََُدَ ن َعَ َةَ حَ سَ مَ مَ ىَالَ لَ عَ َهَ ي َل َعَ ن َ َحَ سَ مَ َهَُنَ "إَ َالَ قَ ف َ  .8
َ احَ وَ َاطَ شَ نَ َبَ ن َبَ اوَ جَ َم،َوَ ل َ لسَ بَ َل َ إ ََارَ شَ أ ََ.َُثَ مَ ظَ تَ ن َ مَُوَ َفَ يَ ظَ ن ََهَُن َأ ََتَُمَ هَ فَ ف َ  ،َامَ ت 
َ ب َ َرَ وَ ضَُحَُل َل ََهَُرَ ي َ غَ َفعَ ا َدَ ُيََل َ ،َوَ هَُر َوَ دَ َرَُظَ تَ ن َ ي َ َثَ ب َل ََدَ قَ .َوَ بَ دَ لَ ا ََنَُسَ حَ َهَُن َأ ََتَُمَ هَ فَ ف َ  َي 
ََاتَ فَ الصمَ َهَ هذَ َتَ عَ مَ تَ َاجَ ت َمَ َ.َوَ عَ اضَ وَ ت َ مََُهَُن َأ ََتَُمَ هَ فَ ف َ ،َيَ دَ يَ  َكَ صَ خَ َشَ ف  َانَ ،
 .اهَُوَ سَ َنَ م َ َلَُضَ فَ أَ 
َ؟ةَ صَ لقَ ا ََكَ ل َت ََةَ عَ طَ قَ َنَ عَ َكَ ُيَأَ اَرَ مَ 
 ابمَ الشَ َبَ دَ أ ََنَُسَ حَُ .أ

 ابمَ الشَ َبَ دَ أ ََءَُوَ سَُ .ب
 بمَ االشَ َنمَ ظَ َنَُسَ حَُ .ج
 ابمَ الشَ َنمَ ظَ َءَُوَ سَُ .د

 ؟َةَ صَ لقَ ا ََهَ هذَ َنَ مَ َةَُصَ ل َاَال َُمَ  .9
ََكَ دَُاعَ سَ ُيََبَ دَ لَ ا ََءَُوَ سَُ .أ يَ شَ َلمَ َكَُف 

 ءَ 
 كَ مَُدَ هَ ي َ َبَ دَ لَ ا ََنَُسَ حَُ .ب



 احَ جَ النَ َاسَُسَ أ ََبَ دَ لَ ا ََءَُوَ سَُ .ج
 احَ جَ النَ َاسَُسَ أ ََبَ دَ لَ ا ََنَُسَ حَُ .د

10. ََ َ ب َ َارَُوَ ال َ َعَُقَ ي َ َةَ صَ لقَ ا ََهَ َهذَ ف  َُا ََابمَ الشَ َوَ َرَُاجَ التَ َي 
َارَُوَ اَال َ .َهذَ لَ مَ عَ ل َل ََمَ دمَ قَ ت َ ل

ََعَُقَ ي َ   ...ف 
 قَ وَ السَ  .أ

 َا َ .ب
 دَ جَ سَ ل

 َا َ .ج
 ةَ بَ ت َ كَ ل

 َا َ .د
 بَ تَ كَ ل
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أ ب أ  م  ي  ل  ع  الت     ر  اض  احل أ  ي وأ اض  ملأ ا   ي 

َب َ ة َرَ ي َ ثَ كَ ََاتَ فَ ل َتَ خَ ا ََاكَ ن َهَُ ، َ ََمَ ي َلَ عَ الت َ َي  َوَ اضَ مَ َالَ ف  َي َل َعَ الت َ َي، َف  َوَ رَ اضَ َال َ م َكَ ل َت ََنَ مَ ،
َأَ اتَ فَ ل َتَ خَ اّل َ  َكَ مَ ي َلَ عَ الت َ َصَ رَ ف ََُنَ ، ََةَ لَ ي َ ل َقَ َتَ انَ ، َحَ يَ اضَ مَ َالَ ف  َسَ ارَ دَ مَ لَ قَبَ حَ ت َلَ ي َ َانَ كَ ََثَُي،
ََ–َمَ ،َهَُنَ وَ لَُي َ ل َقَ َبَ ل َطَُ َ َاءَُنَ ب َ أ ََ-بَ الَ غَ َالَ ف  َحَ بَ صَ أ ََدَ قَ ،َف َ مَ وَ ي َ اَالَ مَ .َأَ نَ دَُمَُالَ َانَُكَ سَُوَ َاءَ ي َن َغَ ال 
َلَ قًَحَ َمَُي َل َعَ الت َ  َفَ نَ اطَ وَ مَ َلمَ كَُا َوَ بَ ل َالطَ َدَُدَ عَ َرَ ث َُكَ ، ََسَُارَ دَ مَ الَ َتَ رَ شَ تَ ان َ َ، ،َانَ كَ مَ َلمَ َكَُف 
 َاَ كَ ََمَُي َل َعَ :َ"الت َ َلَُوَ قَ لا ََرَ اعَ شَ وَ 

َ".اءَ وَ ال َ َوَ َاءَ ل

ََ-مَ لَ لعَ ا ََبَُل َطََُانَ كَ  َنَ وَ هَُاجَ وَ ي ََُانَ كَ ،َو َمَ لَ عَ الَ َبَ لَ طَ ،َلَ دَ لَ َب َ ل َإ ََدَ لَ ب َ َنَ مَ َنَ و َرَُافَ سَ ُيََ-ياضَ مَ َالَ ف 
 َ َمَ رَ ي َ ثَ كَ ََمَ هَ ر َفَ سَ َف  َفَ بَ عَ الت َ َنَ ا َي َ وَ ان َُكَ ، َوَ مَ ّيَ أ ََالَ مَ ال َ َنَ وَ ب َُك َر َا َالَ مَ .أَ رَ هَُشَ أَ ا َفَ مَ وَ ي َ ا َسَُارَ دَ مَ الَ ،

َ ة َرَ ي َ ثَ كَ ََاتَُعَ امَ ال َ وَ  َف  َحَ بَ ي  َر َقَ ت َ َةَ ي َرَ ق َ وَ َةَ نَ ي َ دَ مَ َلمَ كَََُ، َأَ هَ تَ سَ رَ دَ َمَ ل َإ ََبَُالَ الطَ َبَُهَ ذَ ي ََثَُيَ ا، َوَ ،
َأَ ةَ ارَ يَ لسَ بَ َةَ عَ امَ جَ  َعَ رَ ي َ سَ َوَ ، َ لَ ا َوَ امَ دَ قَ ىَال  َيَ رَ خَ ُأََةَ يَ حَ نَ َنَ مَ ، ،َمَ لَ عَ ت َ ي َ َنَ أ ََبَُالَ الطَ َعَُيَ طَ تَ سَ ى،

َ َوَ هَُوَ  َ.ةَ ي َل َوَ الدَ َةَ كَ بَ الشَ َقَ ي َرَ طَ َنَ عَ َهَ ت َيَ ب َ َف 



َأَ ضَ ي َأ ََاتَ فَ ل َتَ خَ اّل َ َنَ مَ  َعَ رَ جَ أ ََبَُلَُطَ يَ ّلََ َانكَ ََمَ لمَ عَ مَُالَ َنَ ا، ََهَ لَ مَ ىَعَ لَ ا ََاَ ف 
 
َ اضَ ل َل  َانَ كَ ََهَُنَ ي،

َ َبَُلَُطَ يَ  ،َرَُمَ لَ ا ََفَ لَ ت َ اخَ َدَ قَ ،َف َ مَ وَ ي َ اَالَ مَ .َأَ مَ لَ عَ الَ َبَُلَ طَ َبَ الَ الطَ َفَُدَ هَ َانَ كَ ََ.َوَ للاَ َنَ مَ َرَ جَ ال 
َ َنَ اَمَ رَ ي َ ثَ كَ ََبَُلَُطَ ي ََمَُلمَ عَ مَُالَ فَ  ََرَُكمَ فَ ي ََُبَُالَ الطَ َ،َوَ رَ جَ ال  َ مَ ل َعَ الَ َلَ بَ ق َ َةَ ادَ هَ َالشَ ف  َل َإ ََةَ لَ ي َ سَ اَوَ هَ ن َ ،َل 
 (2بيَيديكَجَ.َ)العربيةَلَ مَ لعَ اَ 

ََة َر َوَ كَُذَ مَ الَ َةَ يَ سَ ي َئَ الرَ َةَُلَ كَ شَ مَُالَ  .11  ...يَ هَ َةَ قَ ابَ السَ َةَ اءَ رَ لقَ َاَ ف 
ََمَُي َل َعَ الت َ  .أ ََمَ ي َل َعَ الت َ َنَ مَ َنَُسَ حَ يَأَ اضَ مَ َالَ ف   رَ اضَ َال َ ف 

َ ب َ َقَُر َفَ الَ  .ب  رَ اضَ ال َ َيَوَ اضَ مَ الَ َي 
 ةَ ادَ هَ الشَ َبَ لَ طَ ل ََمَُي َل َعَ الت َ  .ج
َ ب َ َقَُر َفَ الَ  .د ََمَُي َل َعَ الت َ َي   رَ اضَ ال َ َيَوَ اضَ مَ َالَ ف 

 ...يَ َهَ ل َوَ ال ََُة َر َقَ فَ الَ َنَ مَ َةَ يَ سَ ي َئَ الرَ َةَُرَ كَ فَ الَ  .12
َ ب َ َة َرَ ي َ ثَ كَ ََاتَ فَ ل َتَ اخَ َاكَ ن َهَُ .أ ََمَ ي َل َعَ الت َ َي  ََاَ ف 

 
 رَ اضَ ال َ َيَوَ اضَ ل

ََمَ ي َلَ عَ الت َ َصَُرَ ف َُ .ب ََاَ ف 
 
 ةَ لَ ي َ لَ يَقَ اضَ ل

ََبَ ل َالطَ َرَُث َ كَ أ َ .ج َ َنَ يَمَ اضَ مَ َالَ ف   اءَ ي َن َغَ ال 
ََاتَ عَ امَ ال َ َوَ َسَ ارَ دَ مَ الَ َدَُدَ عَ َتَ رَ ث َُكَ  .د  رَ اضَ َال َ ف 

ََرَ وَ دَ َممَ هَ ب َ َمَُوَ قَُي َ َنَ مَ َ .13  ؟مَ ي َل َعَ الت َ َارَ شَ ت َنَ َاَ ف 
َُا َ .أ

 مَُلمَ عَ ل
 بَُل َالطَ  .ب
 رَُاجَ التَ  .ج
ََاسَ النَ َعَُيَ ج َ  .د  ال َ لعَ اَاَ َهذَ ف 

 ...ة َر َقَ لفَ َاَ ل َإ ََةَ قَ ابَ السَ َةَ اءَ رَ لقَ ا ََنَ مَ َةَ ثَ الَ الثَ َة َر َقَ فَ الَ َفَ صَ وَ ن ََُنَ أ ََعَُيَ طَ تَ سَ ن َ .14
 ةيَ اجَ تَ ن َ تَ سَ ّلَ ا َ .أ

 ةيَ ائَ ر َقَ تَ سَ اّل َ  .ب



 ةي َفَ صَ وَ الَ  .ج
 ةيَ ضَ ر َعَ مَ الَ  .د

 ...يَ َهَ ل َوَ ال ََُة َر َقَ لفَ ا ََنَ مَ َةَُيَ سَ ي َئَ الرَ َةَُرَ كَ لفَ ا ََاّنَ أ ََرَُهَ ظَ َتَ ت َالَ َةَُلَ مَ ال َُ .15
 ل َوَ ال ََُةَُلَ مَ ال َُ .أ

 ةَُيَ انَ الثَ َةَُلَ مَ ال َُ .ب
 ةَُثَ الَ الثَ َةَُلَ مَ ال َُ .ج
 ةَُعَ ابَ الرَ َةَُلَ مَ ال َُ .د

ََبَ لَ الطَ َدَُدَ عَ َةَ ل َقَ َبَُبَ اَسَ مَ  .16  ي؟ضَ امَ َالَ ف 
 ةَ ارَ يَ السَ َةَُرَ ث َ كَ ََبَ بَ سَ ب َ .أ

 اءَ ي َن َغَ لَ ا ََنَ مَ َمَ هَُرَ ث َ كَ أ ََبَ بَ سَ ب َ .ب
 سَ ارَ دَ مَ الَ َة َرَ ث َ كَ ََبَ بَ سَ ب َ .ج
 اتَ عَ امَ ال َ َة َرَ ث َ كَ ََبَ بَ سَ ب َ .د
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 اء  مأ ال   ث  و  لأ ت أ 

ََةَ يَ اتَ بَ الن َ َوَ َةَ يَ انَ وَ ي َ ال َ َتَ اّيَ فَ الن َ َيَُم َرَ َبَ بَ سَ ب ََاءَ مَ الَ َثَُوَ لَ ت َ  َيَُم َر ََكَ ل َذَ كَ ََوَ َارَ حَ لبَ ا ََوَ َارَ هَ ن َ لَ َاَ ف 
ََةَ يَ اوَ يَ مَ يَ كَ الَ َةَ دَ وَ مَ الَ َوَ َيمَ حمَ الصمَ َفَ رَ الصَ َاهَ ي َمَ  َ ف  َل َىَإَ دمَ ؤَ ي ََُثَُوَ لَ اَالت َ هذَ َ.َوَ ارَ حَ لبَ ا ََوَ َارَ هَ ن َ َال 
َكَ دمَ ئَ ي ََُ،َوَ ةَ افَ نظَ الَ َوَ َبَ رَ لشَ ،َلَ بَ ذَ لعَ ا ََوَ َيمَ قَ النَ َاءَ مَ الَ َةَ ل َقَ  َوَ َانَ سَ نَ ل َ ل ََة َرَ ي َ ثَ كَ ََرَ مَ َأَ ل َإ ََكَ ذلَ ى
َا:َهَ ن َ ،َمَ ةَ ئَ ي َ بَ ىَالَ لَ عَ َاظَ فَ حَ ل َل ََلَ ائَ سَ وَ َاكَ نَ .َهَُاتَ بَ الن َ َوَ َانَ وَ ي َ ال َ َتَ وَ َمَ ل َإَ 

 رَُي َ جَ شَ التَ  (أ



ََتَ اتَ بَ الن َ َنَ اَمَ هَ رَ ي َ غَ َوَ َارَ جَ شَ لَ ا ََعَ ر َزَ ن َ َنَ أ ََرَُي َ جَ شَ التَ  .َاءَ رَ ضَ اَخَ هَ لَُعَ ن َ َ،َوَ ضَ رَ لَ َاَ ف 

َ َ،َوَ ةَ ئَ ي َ بَ ىَالَ لَ عَ َاظَ فَ حَ ل َل ََلَ ائَ سَ وَ الَ َلَ ضَ ف َأ ََنَ اَمَ هذَ َوَ  َنَ مَ َ.َوَ ثَ وَ لَ الت َ َنَ اَمَ هَ ت َُاي َ ح 
َكَ تَ ابَ غَ الَ َاقَُرَ حَ ا ََأَ طَ ال َ  ََثَ دَ اَحَ مَ ،  َنَ دَ ل َب ََتَ ابَ غَ َنَ مَ َي َ ثَ كَ ََف 

 ةَ افَ ظَ ىَالنَ لَ عَ َاظَُفَ ال َ  (ب
َحَ ةَ افَ ظَ لنَ بَ َمَُل َسَ ل َا ََمَ ت َهَ ا ََدَ قَ لَ  َلَ انَ ي َ اّل َ َنَ مَ َةَُافَ ظَ )النَ َانَ ي َ اّل َ َنَ مَ َهَُلَ عَ َجَ ت َ، اَذَ (.
َوَ نَ ي َ علَ َبَُي َ  ََةَ اصَ ال َ َتَ اّيَ فَ الن َ َعَُضَ ا َن َت َوَ ي ََُب َُف  َف  َوَ ال َ َةَ صَ صَ خَ مَُالَ َنَ اكَ مَ لَ َاَ ا .َ
َمَ دَ دَ عَ َدَ عَ ُتََنَ أ ََةَ مَ وَ كَُىَال َُلَ عَ َكَ الَ كذَ ََبَُي َ  َالَ ةَ افَ ظَ النَ َالَ مَ عََُنَ ا َنَ وَ سَُنَُكَ ي ََنَ يَ ذَ ،

َوَ تَ اّيَ فَ الن َ َنَ وَ عَُمَ ي َ وَ َعَ ار َوَ الشَ  َهَ ن  َوَ عَُضَ يَ ، َف  َإ ل َهَ لَُمَ َت َ ت َالَ َةَ ارَ يَ َالسَ ا َةَ نَ كَ مَ َأَ ا
َ.ةَ نَ ي َ دَ مَ الَ َجَ ار َخَ َاَ لَ َةَ صَ صَ ُمَ 

َ(3٦ص2ََ)العربيةَبيَيديكَبتصرفَجَ
َ

ََةَ بَ اقَ عَ الَ َةَُلَ ُجَ  .17  ...يَ هَ َةَ اءَ ر َقَ الَ َكَ لَ َتَ ف 
 ل َوَ ال ََُةَُلَ مَ ال َُ .أ

 ةَُيَ انَ الثَ َةَُلَ مَ ال َُ .ب
 ةَُثَ الَ الثَ َةَُلَ مَ ال َُ .ج
 ةَُعَ ابَ الرَ َةَُلَ مَ ال َُ .د

 ؟كَ ي َأ َرَ َدَ ن َعَ َاءَ مَ الَ َثَ وَ لَ ت َ َبَُبَ اَسَ مَ  .18
 ة َوَ هَ قَ الَ َبَُرَ شَُ .أ

ََةَ ل َبَ الزمَ َيَُم َرَ  .ب  هَ انَ كَ َمَ ف 
ََةَ يَ اتَ بَ الن َ َوَ َةَ يَ انَ وَ ي َ ال َ َتَ اّيَ فَ الن َ َيَُم َرَ  .ج َ ف   ارَ حَ بَ الَ َوَ َارَ هَ ن َ َال 
 ةَ اجَ ال َ َرَ دَ قَ ب ََاءَ مَ الَ َالَُمَ عَ تَ سَ ا َ .د

ََةَ لَ ُجَ َةَُي َأ َ .19  ؟اءَ مَ الَ َثَ وَ لَ ت َ َبَ بَ سَ َعَ و َن َ َنَ مَ َةَ يَ آلتَ ا ََةَ ابَ جَ لَ َاَ ف 



ََةَ يَ اتَ بَ الن َ َوَ َةَ يَ انَ وَ ي َ ال َ َتَ اّيَ فَ الن َ َيَُم َرَ  .أ َ ف  َفَ رَ الصَ َاهَ ي َمَ َيَ م َرَ َوَ َارَ حَ بَ الَ َوَ َارَ هَ ن َ َال 
ََةَ يَ اوَ يَ مَ يَ كَ الَ َةَ دَ وَ مَ الَ َوَ َيمَ حمَ الصمَ   رَ حاَ لبَ ا ََوَ َارَ هَ ن َ لَ َاَ ف 

ََةَ يَ اتَ بَ الن َ َوَ َةَ يَ انَ وَ ي َ ال َ َتَ اّيَ فَ الن َ َيَُم َرَ  .ب َ ف   ي َ جَ شَ التَ َوَ َارَ حَ بَ الَ َوَ َارَ هَ ن َ َال 
ََةَ يَ اتَ بَ الن َ َوَ َةَ يَ انَ وَ ي َ ال َ َتَ اّيَ فَ الن َ َيَُم َرَ  .ج َ ف  َ َعَُر َزَ َوَ َارَ حَ بَ الَ َوَ َارَ هَ ن َ َال  َوَ َارَ جَ شَ ال 

َب ات َ الن َ َنَ اَمَ هَ رَ ي َ غَ   اءَ رَ ضَ اَخَ هَ لَُعَ ن َ َ،َوَ ضَ رَ لَ َاَ تَف 
ََةَ يَ اوَ يَ مَ يَ كَ الَ َةَ دَ وَ مَ الَ َوَ َيمَ حمَ الصمَ َفَ رَ الصَ َاهَ ي َمَ َيَُم َرَ  .د َ ف  َاظَ فَ ال َ َوَ َارَ حَ بَ الَ َوَ َارَ هَ ن َ َال 

 ةَ افَ ظَ ىَالنَ لَ عَ 
 ؟اءَ مَ الَ َثَ وَ لَ ت َ َنَ عَ َكَ ُيَأ َرَ َامَ َ .20

َ َحَ يصَ َءَ امَ الَ َثَ وَ لَ ت َ  .أ  امَ سَ جَ ال 
 ةَ ئَ ي َ بَ الَ َدَُسَ فَ ي ََُاءَ مَ الَ َثَُوَ لَ ت َ  .ب
 اسَ لنَ ل ََدَُي َفَ ُيََاءَ مَ الَ َثَُوَ لَ ت َ  .ج
 اةَ يَ حَ ل َل ََعَُفَ ن َ ءَي َ اَ مَ الَ َثَُوَ لَ ت َ  .د

 ؟اءَ مَ الَ َثَ وَ لَ ت َ َةَ ال َزَ ل َ َكَ ُيَعَ اَسَ مَ  .21
 بَ ذَ عَ الَ َاءَ مَ الَ َبَُرَ شَُ .أ

 اءَ مَ الَ َالَ مَ عَ تَ سَ ا ََلَُي َلَ قَ ت َ  .ب
 ةَ افَ ظَ النَ َظَُفَ حَ  .ج
 الَ مَ الَ َظَُفَ حَ  .د
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 العي

َُعَ الَ  َ هَ لَُمَ عَ ت َ سَ ي ََانَُسَ نَ ال َ .َوَ الَ مَ ل َبَ َيَ ت َ شَ ت ََنَ أ ََنَُكَ َُيَ ّل ََةَ يَ الَ غَ َة َرَ هَ وَ جَ َي  َرَ ظَ النَ َاَف 
يَ شَ َلمَ كَُلََ إَ 

َ اَوَ نَ ي َ ي َ َكَُرَ حَ تَ ت َ َيَ هَ .َوَ بَ يمَ الطَ َنَ مَ َثَ ي َبَ اَال َ ب َ َفَُر َعَ ي َُ.َوَ ءَ  َوَ َقَ وَ ف َ ََوَ اّل َش 



َكَ تَ ت َ  َأَ هَ لَ مَ عَ َنَ وَ كَُي ََيَ . َوَ رَ ث َ كَ ا َ َرَُوَ دَُي ََسَُأَ الرَ . َ َدَ ي َز َي َل ََكَ ل َذَ كَ ََاتَ هَ ال َ َهَ ذَ هَ َف  َف 
َا.هَ عَ فَ ن َ 

َللاَُهَ عَ ن َ صَ َدَ ائَ وَ فَ الَ َهَ ذَ هَ وَ  َ َا َوَ مَ ظَ عَ الَ َنَ مَ َبَ لَ صَ َرَ جَ م َ َف  َمَ هَ ي َ لَ عَ َلَ عَ جَ . َنَ ا
َ َنَ اَمَ هَ ظَُفَ ي َ َاءَ طَ غَ َنَ وَ فَُال َُ َبَ ذَُاَيَ اجَ يَ سَ َنَ وَ كَُتَ .َلَ رَ عَ الشَ َنَ مَ َابَ دَ هَ اَب َ هَ اطَ حَ ى.َوَ ذَ ال 
َ عَ الَ َلَُخَُدَ َتَ ت َ.َالَ ارَ ب َغَُالَ وَ َضَ وَ عَُب َ الَ وَ َبَ بَ اَالذَ هَ ن َ عَ  َ ل َ َبَُبمَ سَ تَُف َ َي  َطَ لَ سَ .َوَ ضَ رَ مَ الَ وَ َل َ اَال 
َ َنَ اَمَ هَ ي َ فَ َلَُخَُدَ اَيَ مَ َلَُسَ غَ َي َ ّيَ ارَ جَ َاءَ اَمَ هَ ي َ لَ عَ  َ.اخَ سَ وَ ال 

َوَ أ ََبَ بَ لذَ ل ََحَ مَ سَ َيَ ّل َأ ََهَُمَُز َلَ .َي َ هَ يَ ن َ ي َ عَ َةَ مَ ل َسَ وَ َه َرَ ظَ ىَنَ لَ عَ َظَ افَ ُيَ َنَ أ ََادَ ر َأ ََنَ مَ وَ 
َبَ هَ هَ جَ ىَوَ لَ عَ َلَ ز َنَ ي َ َنَ ب َ َضَ وَ عَُب َ الَ  َبَ مَ هَُب َ ذَُي ََلَ . َو َمَ ائَ دَ َهَ دَ يَ ا َاءَ مَ ل َبَ َهَ جَ وَ الَ َلَ سَ غَ َةَُرَ ث َ كَ ا.

مَ الصَ  َ عَ وَالَ لَُت َ َاف  َ.بَ بَ الذَ َد َرَ ىَطَُلَ عَ َدَُاعَ سَ تَُ.َوَ ي 

َ(7ص2ََ)القراءةَالرشيدةََ 

 ا؟نَ ن َ ي َ عَ َظَ افَ حَ ُنَل ََلَُمَ عَ اَن َ اذَ مَ  .22
 اءَ مَ لَ اَبَ هَ شَ رَُن َ  .أ

مَ الصَ َاءَ مَ لَ اَبَ هَ لَ سَ غَ َةَُرَ ث َ كَ  .ب  افم 
 دَ ي َلَ اَبَ هَ ب َُرَ ضَ  .ج
 اهَ تَ ك َر َحَ َرَُي َ ثَ كَ ت َ .د

 ؟ل َوَ ال ََُة َر َقَ فَ الَ َنَ مَ َةَُيَ سَ ي َئَ الرَ َةَُرَ كَ فَ اَالَ مَ َ .23
َ عَ الَ َلَُمَ عَ ت َ سَ ي ََانَُسَ نَ ال َ  .أ  رَ ظَ لنَ ل ََي 

َ لعَ ب َ َفَُر َعَ ن َ  .ب  بَ يمَ طَ لاَنَ مَ َثَ ي َبَ ال َ َي 
َُعَ الَ  .ج  تَ ق َوَ َلَ كَََُكَُرَ حَ تَ ت َ َي 
َُعَ الَ  .د  ةَ يَ الَ غَ َة َر َهَ وَ جَ َي 

َ ن َل ََنَ سَ حَ َصَ اَالنَ هذَ  .24  ...هَُنَ اَل 



َ عَ الَ َظَ فَ َِ َ نَ ُرَمَُي َ  .أ  ي 
 بَ بَ الذَ َلَ تَ َق َ ل ََإَ نَ رَُي َ شَ ُيَ .ب
َ عَ الَ َكَ ي َرَ حَ تَ َبَ نَ ُرَمَُي َ  .ج  ي 
َ عَ الَ َلَ سَ غَ َبَ نَ ُرَمَُي َ  .د  ي 

 ؟صمَ اَالنَ هذَ َنَ مَ َةَُصَ ل َاَال َُمَ  .25
 للَ بَ َرَُكَ اَالشَ نَ ي َ لَ عَ  .أ

َ عَ الَ َظَ فَ حَ َناَ ي َلَ عَ  .ب  ي 
َ عَ الَ َلَ سَ اَغَ نَ ي َ لَ عَ  .ج  ي 
 بَ بَ الذَ َد َرَ اَطَ نَ ي َ لَ عَ  .د

َ عَ الَ َةَُدَ ائَ اَفَ مَ  .26  ؟ي 
َ ل َ .أ  لَ كَ ل 

 مَ وَ ن َ للَ  .ب
 رَ ظَ نَ للَ  .ج
 بَ رَ لشَ ل َ .د

َُعَ الَ َيَ اَهَ مَ  .27  ؟ي 
 بَ بَ الذَ َد َرَ طَ ل ََةَ آلَ َيَ هَ  .أ

 رَ ظَ لنَ ل ََةَ يَ الَ غَ َة َر َهَ وَ جَ َيَ هَ  .ب
 كَ مَ السَ َدَ يَ صَ ل ََةَ آلَ َيَ هَ  .ج
 بَ هَ الذَ َنَ مَ َة َر َهَ وَ جَ َيَ هَ  .د

َ لعَ ا ََلَُسَ غَ ن َ َب َ  .28  ؟ي 
 زمَ لرَ بَ  .أ

 مَ لَ لقَ ب َ  .ب
 اءَ مَ ل َبَ  .ج



 رَ حَ بَ الَ َاءَ ب َ  .د
َ عَ الَ َادَ سَ فَ َبَُبَ اَسَ مَ  .29  ؟ي 

 رَ ظَ نَ اَللَ هَ امَ دَ خَ تَ سَ ا ََمَُدَ عَ  .أ
 اهَ ظَ فَ حَ َاَوَ هَ لَ سَ غََُمَُدَ عَ  .ب
 رَ ظَ لنَ اَلَ هَ امَ دَ خَ تَ سَ ا ََةَُرَ ث َ كَ  .ج
 اءَ كَ بَُالَ َةَُرَ ث َ كَ  .د

َ عَ ىَالَ لَ عَ َللاََُلَ عَ اَجَ اذَ مَ  .30  ؟ي 
َ  .أ  فَُنَ ال 

 دَ ال َ  .ب
ُُفو نَُ .ج  ال 
َالش ع رَُ .د

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

َمعَالنجاح

  



 البحث يف اختبار قراءة الفهم أداةورقة اإلجابة 

 (ىف اإلجابة الصحيحة (X)هات عالمة )

َ:َاسمَ

َ:َفصل

 

 د ج ب أ .16  د ج ب أ .1
 د ج ب أ .17  د ج ب أ .2
 د ج ب أ .18  د ج ب أ .3
 د ج ب أ .19  د ج ب أ .4
 د ج ب أ .20  د ج ب أ .5
 د ج ب أ .21  د ج ب أ .6
 د ج ب أ .22  د ج ب أ .7
 د ج ب أ .23  د ج ب أ .8
 د ج ب أ .24  د ج ب أ .9

 د ج ب أ .25  د ج ب أ .10
 د ج ب أ .26  د ج ب أ .11
 د ج ب أ .27  د ج ب أ .12
 د ج ب أ .28  د ج ب أ .13
 د ج ب أ .29  د ج ب أ .14
 د ج ب أ .30  د ج ب أ .15



َالجابةَ:

َبَ.1٦ََجَ .1

َأَ.17ََدَ .2
َجَ.18ََدَ .3
َأَ.19َأَ .4
َبَ.20َجَ .5
َجَ.21َأَ .6
َبَ.22ََجَ .7
َدَ.23َأَ .8
َأَ.24َدَ .9

10. َ َبَ.25َد
11. َ َجَ.2٦َد
12. َ َبَ.27َأ
13. َ َجَ.28َد
14. َ َبَ.29َأ
15. َ َجَ.30َأ

 

  



 3 امللحق

INSTRUMEN  TES  KEMAMPUAN  MEMBACA  

PEMAHAMAN  SISWA  KELAS  X  MA AL-

KHOIRIYYAH SEMARANG 

 

Petunjuk Umum  :  

1. Tulis identitas anda pada lembar jawaban yang disediakan. 

2. Tes ini terdiri dari 24 soal pilihan ganda. 

3. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum anda menjawabnya. 

4. Pengisian dilakukan dengan memberi tanda (X) pada 

setiap jawaban yang and anggap 

5. tepat. 

6. Soal tidak boleh rusak atau kotor dan dikembalikan 

bersamaan dengan mengumpulkan lembar jawaban. 

7. Tes ini dikerjakan selama 60 menit. 

8. Selamat bekerja semoga berhasil 

 

 !4 إىل 1 النمرة السؤال اعمل مث جيدا، نصال هذا اقراء
 احلريق

ََامَ ئَ نَ َدَ مَ ُمَ َانَ كَ  .َةَ نَ اكَ سَ َايَ ن َ الدَ َوَ .َد َرَ ب َ َوَ َمَ ل َظَ َهَُلَ كَََُلَُيَ اللَ َوَ .َرَُشَ عَ َةَُاعَ السَ َوَ َهَ اشَ ر َفَ َف 
ََي َ فَ ال َ َتَُوَ صَ َّل َإ ََاهَ ي َ فَ َسَ ي َلَ  ََااخَ رَ صََُدَ مَ ُمَ َعَ س َ َُثَم.َعَ ار َالشَ َف  .َهَ اشَ ر َفَ َنَ مَ َامَ قَ ف َ .َجَ ار َلَ ا ََف 

ََاقَ ي  َرَ حَ َىأ َرَ ف َ .َهَُن َمَ َلَ طَ أ ََوَ َاكَ بَ الشَ َحَ تَ ف َ َوَ  َيذَ الَ َمَ يَ اهَ رَ ب َ إ ََهَ بَ احَ صَ َتَُيَ ب َ َوَ هَُوَ .َهَ ارَ جَ َتَ يَ ب َ َف 
َمَ وَ ي َ َلَ كَََُهَُعَ مَ َبَُعَ لَ ي َ  َهَُدَ جَ وَ َامَ كَ ََهَُرَ ظَُنَ ي َ ل ََيرَ ي َ َلَ زَ ن َ ف َ . ََتَ يَ لب َ ا ََلَ خَ دَ فَ . َارَ النَ َطَ سَ وَ َف  َوَ .



َاهَُدَ نَ وَ َمَ يَ اهَ رَ ب َ إ ََةَ ف َرَ غََُل َإ ََلَ صَ وَ  َبَ وَ عَُر َمَ َمَُيَ اهَ رَ ب َ إ ََامَ قَ ف َ . َهَ دَ ي َب ََدَ مَ ُمَ َذَ خَ أَ فَ . َل َإ ََهَ ب ََلَ زَ ن  َوَ .
َ قَ افَ لوَ ا ََعَ يَ ج َ َآهَُرَ ف َ .َعَ ار َالشَ  َ .َُهَوَ حَُدَ مَ وَ َهَ ب ََاوَ حَُر َف َوَ َي  2ََالرشيدةَالقراءة)َ.َُهبَ احَ صَ َصَ لَ خَ َهَُنَ ل 
 (1َص
 ؟مَ يَ اهَ رَ ب َ ا ََوَ ن َ َدَ مَ ُمَ َلَ مَ عَ َنَ عَ َمَ كَُُيَأ َرَ َااذَ مَ  .1

َ َءَ يمَ سَ َلَ مَ عَ  .أ  مَ وَ الن َ َدَ ن َعَ َهَُبَ احَ صَ َظَُق َوَ ي ََُهَُنَ ل 
َ َدَ يمَ جَ َرَُي َ غَ َلَ مَ عَ  .ب ََظَُقَ يَ ت َ سَ ي ََهَُنَ ل   لَ ليَ الَ َف 
َ َنَ سَ حَ َلَ مَ عَ  .ج  هَ مَ وَ ن َ َنَ مَ َهَُبَ احَ صَ َظَُق َوَ ي ََُهَُنَ ل 
َ َنَ سَ حَ َلَ مَ عَ  .د  هَُبَ احَ صَ َدعَُاَ سَ ُيََهَُنَ ل 

ََتَ دَ جَ وََُت َالَ َالَ ث َت َمَ ّل َا ََنَ مَ  .2 َىرَ خَ لَُا ََالَُث َت َمَ ّل َا ََوَ َ،انَ رَ ي َ ال َ َةَُدَ اعَ سَ مََُيَ هَ َةَ صَ قَ الَ َهَ ذَ هَف 
 ...يَ هَ َةَ صَ القَ َهَ هذَ َنَ مَ َطَ ب َنَ ت َ سَ ن ََنَ أ ََعَُيَ طَ تَ سَ نَ 
 انَ رَ ي َ ال َ َتَ وَ ي َُب ََُاقَُرَ حَ إ َ .أ

َ حَ ا ّلَ  .ب  اسَ النَ َعَ يَ ج َ َوَ ن َ َامَُت 
 انَ رَ ي َ ال َ َوَ ن َ َةَُايَ عَ الرمَ  .ج
 بَ احَ الصَ َوَ ن َ َةَُايَ عَ الرمَ  .د

 ؟دَ مَ ُمَ َهَُلَ عَ ف َ َامَ َيأ َر ََنَ أ ََدَ عَ ب َ َاسَُالنَ َلَ مَ عَ َااذَ مَ  .3
 لَ عَ ف َ َاب َ َواحَُر َفَ َوَ َُهَوَ حَُدَ مَ  .أ

 ُهَوَ هَُرَ كَ  .ب
 ُهَوَ ب َُرَ ضَ  .ج
 ُهَوَ مَُلمَ سَ  .د

 ...يَ هَ َةَ صَ لقَ ا ََهَ هذَ َنَ مَ َةَُمَ كَ ال َ  .4
 انَ رَ ي َ ال َ َتَ وَ ي َُب ََُقَ رَ ُنَ َنَ أ ََانَ ي َ لَ عَ َدَ ُبََّل َ .أ

ََمَ وَ الن َ َانَ ي َ لَ عَ َدَ ُبََّل َ .ب  ارَ كمَ ب َمََُلَ ليَ الَ َف 
َ ا ََوَ َانَ رَ ي َ لَ ا ََةَ دَ اعَ سَ مََُانَ ي َ لَ عَ َدَ ُبََّل َ .ج  مَ هَ امَ حت 



ََمَ وَ الن َ َانَ ي َ لَ عَ َدَ ُبََّل َ .د  انَ رَ ي َ ال َ َتَ يَ ب َ َف 
اُمَ َنَ أ ََةَ صَ قَ الَ َهَ هذَ َنَ مَ َيرَ ن َ  .5 ََبَُغَ رَ ي َ َم د   ا؟مَ دَ ن َعَ َرَُهَ ظَ ت ََةَُفَ الصمَ َهَ هذَ .َه َي َ غَ َةَ عَ اَ سَ مََُف 

 قَ ي َرَ ال َ َنَ مَ َجَُُرَي َ َهَُذَ خَ أ ََوَ َمَ يَ اهَ رَ ب َ ا ََدَ مَ ُمَ َامَ قَ أ َ .أ
ََدَ مَ ُمَ َظَ قَ ي َ ست َ ا َ .ب  لَ يَ اللَ َف 
 دَ مَ ُمَ َلَ مَ عَ َعَُمَ تَ جَ مَُالَ َحَ دَ مَ  .ج
 َهَ اكَ بَ شََُنَ مَ َدَ مَ ُمَ َلَ طَ أ َ .د

َ
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 اح  جأ الن   اس  سأ أأ  ب  دأ لأ ا  

َانَ بَ الشَ َنَ مَ َدَ دَ عَ َةَ فَ ي َ ظَ وَ الَ َهَ ذَ لَ َمَ دَ قَ ت َ ا.َف َ بَ اتَ كَ ََابًَشَ َهَُدَ ن َعَ َمَ دَ خَ تَ سَ ي ََنَ أ ََدَُي َر َُيََهَُن َأ ََرَ جَ تَ َنَ لَ عَ أَ 
َلَ و َرَُضَ حَ َوَ َ،لَ ي َل َقَ َرَُي َ غَ  ََةَ لَ اب َ قَ مَُا َفَ ةَ نَ ي َ عَ مََُةَ اعَ َسَ ف  ََمَ هَُوَ عَُدَ ي ََرَُاجَ التَ َانَ كَ . اَدَ احَ وَ َهَ ب َتَ كَ مَ إ ل 
ََمَ هَُث َُادَ ُيَ َا،َوَ دَ احَ وَ  َمَ هَُدَ حَ أ ََوَ عَُدَ اَيَ رَ ي َ خَ أ ََ.َوَ مَ اب َ آدَ وَ َمَ هَ ت َنَ طَ فَ َارَ دَ قَ مَ َمَ لَ عَ ي َ ،َلَ ة َرَ ي َ ثَ كَ ََلَ ائَ سَ َمَ ف 
َيمَ ىَأَ لَ "عَ َهَُل ََالَ قَ َا،َوَ رَ اضَ حَ َانَ كَ ََهَُل ََقَ يَ دَ صَ َةَ عَ رَ السَ َهَ هذَ ََبَ ر َغَ ت َ اسَ .َفَ ة َرَ ي َ صَ قَ َةَ ثَ ادَ ُمَ َدَ عَ ب َ 
َ".ل َي َلَ َقَ ّل َإ ََهَُثَ ادَ ُتَ َل َ َنَ إَ ،َفَ ابَ اَالشَ هذَ َكَ ارَ ي َتَ خَ ا ََهَُتَ ي َ ن َ ب َ َئَ يَ شَ 

َالَ لَ عَ َهَ ي َلَ عَ ن َ َحَ سَ مَ َهَُنَ "إَ َالَ قَ ف َ  َوَ هَ ل َوَ خَُدََُدَ ن َعَ َةَ حَ سَ مَ مَ ى ،َنَ وَ كَُسََُوَ َفَ طَ ُلَب ََابَ لبَ ا ََلَ فَ ق َ أ ََ،
َ ا ََوَ َاطَ شَ ن َبَ ََ ن َبَ اوَ جَ م،َوَ سل َ ل َبَ َل َ إ ََارَ شَ أ ََ.َُثَ مَ ظَ تَ ن َ مََُوَ َفَ يَ ظَ ن ََهَُن َأ ََتَُمَ هَ فَ ف َ  َتَُمَ هَ فَ ،َف َ امَ حت 
َ ب َ َرَ وَ ضَُحَُل َل ََهَُرَ ي َ غَ َعَ افَ دَ ُيََل َ َ،َوَ هَُر َوَ دَ َرَُظَ تَ ن َ ي َ َثَ ب َل ََدَ قَ َ.َوَ بَ دَ لَ ا ََنَُسَ حَ َهَُن َأَ  َتَُمَ هَ فَ ،َف َ يَ دَ ي ََي 
ََاتَُفَ الصمَ َهَ هذَ َتَ عَ مَ تَ َاجَ ت َمَ َ.َوَ عَ اضَ وَ ت َ مََُهَُن َأَ  َكَ صَ خَ َشَ ف  .َ)القراءةَاهَُوَ سَ َنَ م َ َلَُضَ ف َأ ََانَ ،

َ(1ص3ََالرشيدةَ

 ؟ةَ صَ لقَ ا ََهَ هذَ َرَ آخَ َنَ عَ َمَ كَُُيَأَ اَرَ مَ  .6
 حاضَ وَ َرَ ي َ غَ َةَ صَملقَ ا ََهَ هذَ َرَ آخَ َبَُاتَ لكَ ا ََبَ تَ كَ  .أ



 احَ اضَ وَ َةَ صَ لقَ ا ََهَ هذَ َرَ آخَ َبَُاتَ لكَ ا ََبَ تَ كَ  .ب
َ دَ يمَ جَ َةَ صَ قَ الَ َهَ هذَ َرَ آخَ َبَُاتَ لكَ ا ََبَ تَ كَ  .ج َئَُارَ لقَ ا ََعَُيَ طَ تَ سَ ي ََةَُمَ كَ اَال َ هَ ي َ فَ َنَ اَل 

 ات َ ادَ فَ تَ سَ اَ 
 هَ دَ هَ جََُلمَ كَُب ََةَ صَ قَ الَ َهَ هذَ َرَ آخَ َبَُاتَ لكَ ا ََبَ تَ كَ  .د

،َنَ وَ كَُسَُوَ َفَ طَ ُلَب ََابَ لبَ ا ََلَ فَ ق َ أ ََ،َوَ هَ ل َوَ خَُدََُدَ ن َعَ َةَ حَ سَ مَ مَ ىَالَ لَ عَ َهَ ي َل َعَ ن َ َحَ سَ مَ َهَُنَ "إَ َالَ قَ ف َ  .7
َ احَ وَ َاطَ شَ نَ َبَ ن َبَ اوَ جَ َم،َوَ ل َ لسَ بَ َل َ إ ََارَ شَ أ ََ.َُثَ مَ ظَ تَ ن َ مَُوَ َفَ يَ ظَ ن ََهَُن َأ ََتَُمَ هَ فَ ف َ  َ،امَ ت 
َ ب َ َرَ وَ ضَُحَُل َل ََهَُرَ ي َ غَ َفعَ ا َدَ ُيََل َ ،َوَ هَُر َوَ دَ َرَُظَ تَ ن َ ي َ َثَ ب َل ََدَ قَ .َوَ بَ دَ لَ ا ََنَُسَ حَ َهَُن َأ ََتَُمَ هَ فَ ف َ  َي 
ََاتَ فَ الصمَ َهَ هذَ َتَ عَ مَ تَ َاجَ ت َمَ َ.َوَ عَ اضَ وَ ت َ مََُهَُن َأ ََتَُمَ هَ فَ ف َ ،َيَ دَ يَ  َكَ صَ خَ َشَ ف  َانَ ،
 .اهَُوَ سَ َنَ م َ َلَُضَ فَ أَ 
َ؟ةَ صَ لقَ ا ََكَ ل َت ََةَ عَ طَ قَ َنَ عَ َكَ ُيَأَ اَرَ مَ 
 ابمَ الشَ َبَ دَ أ ََنَُسَ حَُ .أ

 ابمَ الشَ َبَ دَ أ ََءَُوَ سَُ .ب
 ابمَ الشَ َنمَ ظَ َنَُسَ حَُ .ج
 ابمَ الشَ َنمَ ظَ َءَُوَ سَُ .د

 ؟َةَ صَ لقَ ا ََهَ هذَ َنَ مَ َةَُصَ ل َاَال َُمَ  .8
ََكَ دَُاعَ سَ ُيََبَ دَ لَ ا ََءَُوَ سَُ .أ يَ شَ َلمَ َكَُف 

 ءَ 
 كَ مَُدَ هَ ي َ َبَ دَ لَ ا ََنَُسَ حَُ .ب
 احَ جَ النَ َاسَُسَ أ ََبَ دَ لَ ا ََءَُوَ سَُ .ج
 احَ جَ النَ َاسَُسَ أ ََبَ دَ لَ ا ََنَُسَ حَُ .د

9. ََ َ ب َ َارَُوَ ال َ َعَُقَ ي َ َةَ صَ لقَ ا ََهَ َهذَ ف  َُا ََابمَ الشَ َوَ َرَُاجَ التَ َي 
َعَُقَ ي َ َارَُوَ اَال َ .َهذَ لَ مَ عَ ل َل ََمَ دمَ قَ ت َ ل

َ  ...ف 
 قَ وَ السَ  .أ

 َا َ .ب
 دَ جَ سَ ل



 َا َ .ج
 ةَ بَ ت َ كَ ل

 َا َ .د
 بَ تَ كَ ل
َ
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أ ب أ  م  ي  ل  ع  الت     ر  اض  احل أ  ي وأ اض  ملأ ا   ي 

َب َ ة َرَ ي َ ثَ كَ ََاتَ فَ ل َتَ خَ ا ََاكَ ن َهَُ ، َ ََمَ ي َلَ عَ الت َ َي  َوَ اضَ مَ َالَ ف  َي َل َعَ الت َ َي، َف  َوَ رَ اضَ َال َ م َكَ ل َت ََنَ مَ ،
َأَ اتَ فَ ل َتَ خَ اّل َ  َكَ مَ ي َلَ عَ الت َ َصَ رَ ف ََُنَ ، ََةَ لَ ي َ ل َقَ َتَ انَ ، َحَ يَ اضَ مَ َالَ ف  َسَ ارَ دَ مَ لَ قَبَ حَ ت َلَ ي َ َانَ كَ ََثَُي،
ََ–َمَ ،َهَُنَ وَ لَُي َ ل َقَ َبَ ل َطَُ َ َاءَُنَ ب َ أ ََ-بَ الَ غَ َالَ ف  َحَ بَ صَ أ ََدَ قَ ،َف َ مَ وَ ي َ اَالَ مَ .َأَ نَ دَُمَُالَ َانَُكَ سَُوَ َاءَ ي َن َغَ ال 
َلَ قًَحَ َمَُي َل َعَ الت َ  َفَ نَ اطَ وَ مَ َلمَ كَُا َوَ بَ ل َالطَ َدَُدَ عَ َرَ ث َُكَ ، ََسَُارَ دَ مَ الَ َتَ رَ شَ تَ ان َ َ، ،َانَ كَ مَ َلمَ َكَُف 
 َاَ كَ ََمَُي َل َعَ :َ"الت َ َلَُوَ لقَ ا ََرَ اعَ شَ وَ 

َ".اءَ وَ ال َ َوَ َاءَ ل

ََ-مَ لَ لعَ ا ََبَُل َطََُانَ كَ  َنَ وَ هَُاجَ وَ ي ََُانَ كَ ،َو َمَ لَ عَ الَ َبَ لَ طَ ،َلَ دَ لَ َب َ ل َإ ََدَ لَ ب َ َنَ مَ َنَ و َرَُافَ سَ ُيََ-ياضَ مَ َالَ ف 
 َ َمَ رَ ي َ ثَ كَ ََمَ هَ ر َفَ سَ َف  َفَ بَ عَ الت َ َنَ ا َي َ وَ ان َُكَ ، َوَ مَ ّيَ أ ََالَ مَ ال َ َنَ وَ ب َُك َر َا َالَ مَ .أَ رَ هَُشَ أَ ا َفَ مَ وَ ي َ ا َسَُارَ دَ مَ الَ ،
َ ة َرَ ي َ ثَ كَ ََاتَُعَ امَ ال َ وَ  َف  َحَ بَ ي  َر َقَ ت َ َةَ ي َرَ ق َ وَ َةَ نَ ي َ دَ مَ َلمَ كَََُ، َأَ هَ تَ سَ رَ دَ َمَ ل َإ ََبَُل َاالطَ َبَُهَ ذَ ي ََثَُيَ ا، َوَ ،
َأَ ةَ ارَ يَ لسَ بَ َةَ عَ امَ جَ  َعَ رَ ي َ سَ َوَ ، َ لَ ا َوَ امَ دَ قَ ىَال  َيَ رَ خَ ُأََةَ يَ حَ نَ َنَ مَ ، ،َمَ لَ عَ ت َ ي َ َنَ أ ََبَُالَ الطَ َعَُيَ طَ تَ سَ ى،

َ َوَ هَُوَ  َ.ةَ ي َل َوَ الدَ َةَ كَ بَ الشَ َقَ ي َرَ طَ َنَ عَ َهَ ت َيَ ب َ َف 
َأَ ضَ ي َأ ََاتَ فَ ل َتَ خَ اّل َ َنَ مَ  َعَ رَ جَ أ ََبَُلَُطَ يَ ّلََ َانكَ ََمَ لمَ عَ مَُالَ َنَ ا، ََهَ لَ مَ ىَعَ لَ ا ََاَ ف 

 
َ اضَ ل َل  َانَ كَ ََهَُنَ ي،

َ َبَُلَُطَ يَ  ،َرَُمَ لَ ا ََفَ لَ ت َ اخَ َدَ قَ ،َف َ مَ وَ ي َ اَالَ مَ .َأَ مَ لَ عَ الَ َبَُلَ طَ َبَ الَ الطَ َفَُدَ هَ َانَ كَ ََ.َوَ للاَ َنَ مَ َرَ جَ ال 
َ َنَ اَمَ رَ ي َ ثَ كَ ََبَُلَُطَ ي ََمَُلمَ عَ مَُالَ فَ  ََرَُكمَ فَ ي ََُبَُالَ الطَ َ،َوَ رَ جَ ال  َ مَ ل َعَ الَ َلَ بَ ق َ َةَ ادَ هَ َالشَ ف  َل َإ ََةَ لَ ي َ سَ اَوَ هَ ن َ ،َل 
 (2.َ)العربيةَبيَيديكَجَلَ مَ لعَ اَ 

 ...يَ َهَ ل َوَ ال ََُة َر َقَ فَ الَ َنَ مَ َةَ يَ سَ ي َئَ الرَ َةَُرَ كَ فَ الَ  .10
َ ب َ َة َرَ ي َ ثَ كَ ََاتَ فَ ل َتَ اخَ َاكَ ن َهَُ .أ ََمَ ي َل َعَ الت َ َي   َا ََف 

 رَ اضَ ال َ َيَوَ اضَ ل



ََمَ ي َلَ عَ الت َ َصَُرَ ف َُ .ب ََاَ ف 
 
 ةَ لَ ي َ لَ يَقَ اضَ ل

ََبَ ل َالطَ َرَُث َ كَ أ َ .ج َ َنَ يَمَ اضَ مَ َالَ ف   اءَ ي َن َغَ ال 
ََاتَ عَ امَ ال َ َوَ َسَ ارَ دَ مَ الَ َدَُدَ عَ َتَ رَ ث َُكَ  .د  رَ اضَ َال َ ف 

 ...ة َر َقَ لفَ َاَ ل َإ ََةَ قَ ابَ السَ َةَ اءَ رَ لقَ ا ََنَ مَ َةَ ثَ الَ الثَ َة َر َقَ فَ الَ َفَ صَ وَ ن ََُنَ أ ََعَُيَ طَ تَ سَ ن َ .11
 ةيَ اجَ تَ ن َ تَ سَ ّلَ ا َ .أ

 ةيَ ائَ ر َقَ تَ سَ اّل َ  .ب
 ةي َفَ صَ وَ الَ  .ج
 ةيَ ضَ ر َعَ مَ الَ  .د

 ...يَ َهَ ل َوَ ال ََُة َر َقَ لفَ ا ََنَ مَ َةَُيَ سَ ي َئَ الرَ َةَُرَ كَ لفَ ا ََاّنَ أ ََرَُهَ ظَ َتَ ت َالَ َةَُلَ مَ ال َُ .12
 ل َوَ ال ََُةَُلَ مَ ال َُ .أ

 ةَُيَ انَ الثَ َةَُلَ مَ ال َُ .ب
 ةَُثَ الَ الثَ َةَُلَ مَ ال َُ .ج
 ةَُعَ ابَ الرَ َةَُلَ مَ ال َُ .د

ََبَ لَ الطَ َدَُدَ عَ َةَ ل َقَ َبَُبَ اَسَ مَ  .13  ي؟اضَ مَ َالَ ف 
 ةَ ارَ يَ السَ َةَُرَ ث َ كَ ََبَ بَ سَ ب َ .أ

 اءَ ي َن َغَ لَ ا ََنَ مَ َمَ هَُرَ ث َ كَ أ ََبَ بَ سَ ب َ .ب
 سَ ارَ دَ مَ الَ َة َرَ ث َ كَ ََبَ بَ سَ ب َ .ج
 اتَ عَ امَ ال َ َة َرَ ث َ كَ ََبَ بَ سَ ب َ .د

 
 
 
 
َ
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 اء  مأ ال   ث  و  لأ ت أ 

ََةَ يَ اتَ بَ الن َ َوَ َةَ يَ انَ وَ ي َ ال َ َتَ اّيَ فَ الن َ َيَُم َرَ َبَ بَ سَ ب ََاءَ مَ الَ َثَُوَ لَ ت َ  َيَُم َر ََكَ ل َذَ كَ ََوَ َارَ حَ لبَ ا ََوَ َارَ هَ ن َ لَ َاَ ف 
ََةَ يَ اوَ يَ مَ يَ كَ الَ َةَ دَ وَ مَ الَ َوَ َيمَ حمَ الصمَ َفَ رَ الصَ َاهَ ي َمَ  َ ف  َل َىَإَ دمَ ؤَ ي ََُثَُوَ لَ اَالت َ هذَ َ.َوَ ارَ حَ لبَ ا ََوَ َارَ هَ ن َ َال 
َكَ دمَ ئَ ي ََُ،َوَ ةَ افَ نظَ الَ َوَ َبَ رَ لشَ ،َلَ بَ ذَ لعَ ا ََوَ َيمَ قَ النَ َاءَ مَ الَ َةَ ل َقَ  َوَ َانَ سَ نَ ل َ ل ََة َرَ ي َ ثَ كَ ََرَ مَ َأَ ل َإ ََكَ ذلَ ى
َا:َهَ ن َ ،َمَ ةَ ئَ ي َ بَ ىَالَ لَ عَ َاظَ فَ حَ ل َل ََلَ ائَ سَ وَ َاكَ نَ .َهَُاتَ بَ الن َ َوَ َانَ وَ ي َ ال َ َتَ وَ َمَ ل َإَ 

 رَُي َ جَ شَ التَ َ (أ
ََتَ اتَ بَ الن َ َنَ اَمَ هَ رَ ي َ غَ َوَ َارَ جَ شَ لَ ا ََعَ ر َزَ ن َ َنَ أ ََرَُي َ جَ شَ التَ  .َاءَ رَ ضَ اَخَ هَ لَُعَ ن َ َ،َوَ ضَ رَ لَ َاَ ف 
َ َ،َوَ ةَ ئَ ي َ بَ ىَالَ لَ عَ َاظَ فَ حَ ل َل ََلَ ائَ سَ وَ الَ َلَ ضَ ف َأ ََنَ اَمَ هذَ َوَ  َنَ مَ َ.َوَ ثَ وَ لَ الت َ َنَ اَمَ هَ ت َُاي َ ح 

َكَ تَ ابَ غَ الَ َاقَُرَ حَ ا ََأَ طَ ال َ  ََثَ دَ اَحَ مَ ،  َنَ دَ ل َب ََتَ ابَ غَ َنَ مَ َي َ ثَ َكَ ف 
 ةَ افَ ظَ ىَالنَ لَ عَ َاظَُفَ ال َ  (ب

َحَ ةَ افَ ظَ لنَ بَ َمَُل َسَ ل َا ََمَ ت َهَ ا ََدَ قَ لَ  َلَ انَ ي َ اّل َ َنَ مَ َةَُافَ ظَ )النَ َانَ ي َ اّل َ َنَ مَ َهَُلَ عَ َجَ ت َ، اَذَ (.
َوَ نَ ي َ علَ َبَُي َ  ََةَ اصَ ال َ َتَ اّيَ فَ الن َ َعَُضَ ا َن َت َوَ ي ََُب َُف  َف  َوَ ال َ َةَ صَ صَ خَ مَُالَ َنَ اكَ مَ لَ َاَ ا .َ
َدَ دَ عَ َدَ عَ ُتََنَ أ ََةَ مَ وَ كَُىَال َُلَ عَ َكَ الَ كذَ ََبَُي َ  َالَ ةَ افَ ظَ النَ َالَ مَ عََُنَ مَ ا َنَ وَ سَُنَُكَ ي ََنَ يَ ذَ ،

َوَ تَ اّيَ فَ الن َ َنَ وَ عَُمَ ي َ وَ َعَ ار َوَ الشَ  َهَ ن  َوَ عَُضَ يَ ، َف  َإ ل َهَ لَُمَ َت َ ت َالَ َةَ ارَ يَ َالسَ ا َةَ نَ كَ مَ َأَ ا
َ.ةَ نَ ي َ دَ مَ الَ َجَ ار َخَ َاَ لَ َةَ صَ صَ ُمَ 

َ(3٦ص2ََ)العربيةَبيَيديكَبتصرفَجَ
َ

ََةَ بَ اقَ عَ ل َاَةَُلَ ُجَ  .14  ...يَ هَ َةَ اءَ ر َقَ الَ َكَ لَ َتَ ف 
 ل َوَ ال ََُةَُلَ مَ ال َُ .أ

 ةَُيَ انَ الثَ َةَُلَ مَ ال َُ .ب



 ةَُثَ الَ الثَ َةَُلَ مَ ال َُ .ج
 ةَُعَ ابَ الرَ َةَُلَ مَ ال َُ .د

 ؟كَ ي َأ َرَ َدَ ن َعَ َاءَ مَ الَ َثَ وَ لَ ت َ َبَُبَ اَسَ مَ  .15
 ة َوَ هَ قَ الَ َبَُرَ شَُ .أ

ََةَ ل َبَ الزمَ َيَُم َرَ  .ب  هَ انَ كَ َمَ ف 
ََةَ يَ اتَ بَ الن َ َوَ َةَ يَ انَ وَ ي َ ال َ َتَ اّيَ فَ الن َ َيَُم َرَ  .ج َ ف   ارَ حَ بَ الَ َوَ َارَ هَ ن َ َال 
 ةَ اجَ ال َ َرَ دَ قَ ب ََاءَ مَ الَ َالَُمَ عَ تَ سَ ا َ .د

ََةَ لَ ُجَ َةَُي َأ َ .16  ؟اءَ مَ الَ َثَ وَ لَ ت َ َبَ بَ سَ َعَ و َن َ َنَ مَ َةَ يَ آلتَ ا ََةَ ابَ جَ لَ َاَ ف 
ََةَ يَ اتَ بَ الن َ َوَ َةَ يَ انَ وَ ي َ ال َ َتَ اّيَ فَ الن َ َيَُم َرَ  .أ َ ف  َفَ رَ الصَ َاهَ ي َمَ َيَ م َرَ َوَ َارَ حَ بَ الَ َوَ َارَ هَ ن َ َال 

ََةَ يَ اوَ يَ مَ يَ كَ الَ َةَ دَ وَ مَ الَ َوَ َيمَ حمَ الصمَ   رَ حاَ لبَ ا ََوَ َارَ هَ ن َ لَ َاَ ف 
ََةَ يَ اتَ بَ الن َ َوَ َةَ يَ انَ وَ ي َ ال َ َتَ اّيَ فَ الن َ َيَُم َرَ  .ب َ ف   ي َ جَ شَ التَ َوَ َارَ حَ بَ الَ َوَ َارَ هَ ن َ َال 
ََةَ يَ اتَ بَ الن َ َوَ َةَ يَ انَ وَ ي َ ال َ َتَ اّيَ فَ الن َ َيَُم َرَ  .ج َ ف  َ َعَُر َزَ َوَ َارَ حَ بَ الَ َوَ َارَ هَ ن َ َال  َوَ َارَ جَ شَ ال 

َب ات َ الن َ َنَ اَمَ هَ رَ ي َ غَ   اءَ رَ ضَ اَخَ هَ لَُعَ ن َ َ،َوَ ضَ رَ لَ َاَ تَف 
ََةَ يَ اوَ يَ مَ يَ كَ الَ َةَ دَ وَ مَ الَ َوَ َيمَ حمَ الصمَ َفَ رَ الصَ َاهَ ي َمَ َيَُم َرَ  .د َ ف  َاظَ فَ ال َ َوَ َارَ حَ بَ الَ َوَ َارَ هَ ن َ َال 

 ةَ افَ ظَ ىَالنَ لَ عَ 
 ؟اءَ مَ الَ َثَ وَ لَ ت َ َنَ عَ َكَ ُيَأ َرَ َامَ َ .17

َ َحَ يصَ َءَ امَ الَ َثَ وَ لَ ت َ  .أ  امَ سَ جَ ال 
 ةَ ئَ ي َ بَ الَ َدَُسَ فَ ي ََُاءَ مَ الَ َثَُوَ لَ ت َ  .ب
 اسَ لنَ ل ََدَُي َفَ ُيََاءَ مَ الَ َثَُوَ لَ ت َ  .ج
 اةَ يَ حَ ل َل ََعَُفَ ن َ ءَي َ اَ مَ الَ َثَُوَ لَ ت َ  .د

 ؟اءَ مَ الَ َثَ وَ لَ ت َ َةَ ال َزَ ل َ َكَ ُيَعَ اَسَ مَ  .18
 بَ ذَ عَ الَ َاءَ مَ الَ َبَُرَ شَُ .أ

 اءَ مَ الَ َالَ مَ عَ تَ سَ ا ََلَُي َلَ قَ ت َ  .ب



 ةَ افَ ظَ النَ َظَُفَ حَ  .ج
 الَ مَ الَ َظَُفَ حَ  .د

َ
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 العي

َُعَ الَ  َ هَ لَُمَ عَ ت َ سَ ي ََانَُسَ نَ ال َ .َوَ الَ مَ ل َبَ َيَ ت َ شَ ت ََنَ أ ََنَُكَ َُيَ ّل ََةَ يَ الَ غَ َة َرَ هَ وَ جَ َي  َرَ ظَ النَ َاَف 
يَ شَ َلمَ كَُلََ إَ 

َ اَوَ نَ ي َ ي َ َكَُرَ حَ تَ ت َ َيَ هَ .َوَ بَ يمَ الطَ َنَ مَ َثَ ي َبَ اَال َ ب َ َفَُر َعَ ي َُ.َوَ ءَ  َوَ َقَ وَ ف َ ََوَ اّل َش 
َكَ تَ ت َ  َأَ هَ لَ مَ عَ َنَ وَ كَُي ََيَ . َوَ رَ ث َ كَ ا َ َرَُوَ دَُي ََسَُأَ الرَ . َ َدَ ي َز َي َل ََكَ ل َذَ كَ ََاتَ هَ ال َ َهَ ذَ هَ َف  َف 
َا.هَ عَ فَ ن َ 

َللاَُهَ عَ ن َ صَ َدَ ائَ وَ فَ الَ َهَ ذَ هَ وَ  َ َا َوَ مَ ظَ عَ الَ َنَ مَ َبَ لَ صَ َرَ جَ م َ َف  َمَ هَ ي َ لَ عَ َلَ عَ جَ . َنَ ا
َ َنَ اَمَ هَ ظَُفَ ي َ َاءَ طَ غَ َنَ وَ فَُال َُ َبَ ذَُاَيَ اجَ يَ سَ َنَ وَ كَُتَ .َلَ رَ عَ الشَ َنَ مَ َابَ دَ هَ اَب َ هَ اطَ حَ ى.َوَ ذَ ال 
َ عَ الَ َلَُخَُدَ َتَ ت َ.َالَ ارَ ب َغَُالَ وَ َضَ وَ عَُب َ الَ وَ َبَ بَ اَالذَ هَ ن َ عَ  َ ل َ َبَُبمَ سَ تَُف َ َي  َطَ لَ سَ .َوَ ضَ رَ مَ الَ وَ َل َ اَال 
َ َنَ اَمَ هَ ي َ فَ َلَُخَُدَ اَيَ مَ َلَُسَ غَ َي َ ّيَ ارَ جَ َاءَ اَمَ هَ ي َ لَ عَ  َ.اخَ سَ وَ ال 

َوَ أ ََبَ بَ لذَ ل ََحَ مَ سَ َيَ ّل َأ ََهَُمَُز َلَ .َي َ هَ يَ ن َ ي َ عَ َةَ مَ ل َسَ وَ َه َرَ ظَ ىَنَ لَ عَ َظَ افَ ُيَ َنَ أ ََادَ ر َأ ََنَ مَ وَ 
َبَ هَ هَ جَ ىَوَ لَ عَ َلَ ز َنَ ي َ َنَ ب َ َضَ وَ عَُب َ الَ  َبَ مَ هَُب َ ذَُي ََلَ . َو َمَ ائَ دَ َهَ دَ يَ ا َاءَ مَ ل َبَ َهَ جَ وَ ل َاَلَ سَ غَ َةَُرَ ث َ كَ ا.

مَ الصَ  َ عَ وَالَ لَُت َ َاف  َ.بَ بَ الذَ َد َرَ ىَطَُلَ عَ َدَُاعَ سَ تَُ.َوَ ي 

 (7ص2ََ)القراءةَالرشيدةََ 

َ

 ا؟نَ ن َ ي َ عَ َظَ افَ حَ ُنَل ََلَُمَ عَ اَن َ اذَ مَ  .19
 اءَ مَ لَ اَبَ هَ شَ رَُن َ  .أ



مَ الصَ َاءَ مَ لَ اَبَ هَ لَ سَ غَ َةَُرَ ث َ كَ  .ب  افم 
 دَ ي َلَ اَبَ هَ ب َُرَ ضَ  .ج
 اهَ تَ ك َر َحَ َرَُي َ ثَ كَ ت َ .د

 ؟ل َوَ ال ََُة َر َقَ فَ الَ َنَ مَ َةَُيَ سَ ي َئَ الرَ َةَُرَ كَ فَ اَالَ مَ َ .20
َ عَ الَ َلَُمَ عَ ت َ سَ ي ََانَُسَ نَ ال َ  .أ  رَ ظَ لنَ ل ََي 

َ لعَ ب َ َفَُر َعَ ن َ  .ب  بَ يمَ طَ لاَنَ مَ َثَ ي َبَ ال َ َي 
َُعَ الَ  .ج  تَ ق َوَ َلَ كَََُكَُرَ حَ تَ ت َ َي 
َُعَ الَ  .د  ةَ يَ الَ غَ َة َر َهَ وَ جَ َي 

َ ن َل ََنَ سَ حَ َصَ اَالنَ هذَ  .21  ...هَُنَ اَل 
َ عَ الَ َظَ فَ َِ َ نَ ُرَمَُي َ  .أ  ي 

 بَ بَ الذَ َلَ تَ َق َ ل ََإَ نَ رَُي َ شَ ُيَ .ب
َ عَ الَ َكَ ي َرَ حَ تَ َبَ نَ ُرَمَُي َ  .ج  ي 
َ عَ الَ َلَ سَ غَ َبَ نَ ُرَمَُي َ  .د  ي 

َ عَ الَ َةَُدَ ائَ اَفَ مَ  .22  ؟ي 
َ ل َ .أ  لَ كَ ل 

 مَ وَ ن َ للَ  .ب
 رَ ظَ نَ للَ  .ج
 بَ رَ لشَ ل َ .د

َُعَ الَ َيَ اَهَ مَ  .23  ؟ي 
 بَ بَ الذَ َد َرَ طَ ل ََةَ آلَ َيَ هَ  .أ

 رَ ظَ لنَ ل ََةَ يَ الَ غَ َة َر َهَ وَ جَ َيَ هَ  .ب
 كَ مَ السَ َدَ يَ صَ ل ََةَ آلَ َيَ هَ  .ج
 بَ هَ الذَ َنَ مَ َة َر َهَ وَ جَ َيَ هَ  .د



َ لعَ ا ََلَُسَ غَ ن َ َب َ  .24  ؟ي 
 زمَ لرَ بَ  .أ

 ب  لق ل مَ  .ب
ل م اءَ  .ج  ب 
رَ  .د َب  اء َال ب ح 

َ

َ

َ

َ

َ

َ

 

َمعَالنجاح

  



 البحث يف اختبار قراءة الفهم أداةورقة اإلجابة 

 (ىف اإلجابة الصحيحة (X)هات عالمة )

َ:َاسمَ

َ:َفصل

 

 د ج ب أ .16  د ج ب أ .1
 د ج ب أ .17  د ج ب أ .2
 د ج ب أ .18  د ج ب أ .3
 د ج ب أ .19  د ج ب أ .4
 د ج ب أ .20  د ج ب أ .5
 د ج ب أ .21  د ج ب أ .6
 د ج ب أ .22  د ج ب أ .7
 د ج ب أ .23  د ج ب أ .8
 د ج ب أ .24  د ج ب أ .9

 د ج ب أ .25  د ج ب أ .10
 د ج ب أ .26  د ج ب أ .11
 د ج ب أ .27  د ج ب أ .12
 د ج ب أ .28  د ج ب أ .13
 د ج ب أ .29  د ج ب أ .14
 د ج ب أ .30  د ج ب أ .15



 اإلجابة :

َأَ.1٦ََدَ .1

َبَ.17ََدَ .2
َجَ.18ََأَ .3
َبَ.19َجَ .4
َدَ.20َأَ .5
َأَ.21َجَ .6
َجَ.22ََأَ .7
َبَ.23َدَ .8
َجَ.24َدَ .9

10. ََ َأ
11. َ َأ
12. َ َأ
13. َ َب
14. ََ َأ
15. َ َج

َ

 

 

 



 البحث يف اختبار قراءة الفهم أداةورقة اإلجابة 

 (ىف اإلجابة الصحيحة (X)هات عالمة )

 Ishaq Hisyam Asnan:ََاسمَ

  X- 1 :َفصل

 د ج ب أ .16  د ج ب أ .1
 د ج ب أ .17  د ج ب أ .2
 د ج ب أ .18  د ج ب أ .3
 د ج ب أ .19  د ج ب أ .4
 د ج ب أ .20  د ج ب أ .5
 د ج ب أ .21  د ج ب أ .6
 د ج ب أ .22  د ج ب أ .7
 د ج ب أ .23  د ج ب أ .8
 د ج ب أ .24  د ج ب أ .9

  د ج ب أ .10
  د ج ب أ .11
  د ج ب أ .12
  د ج ب أ .13
  د ج ب أ .14
  د ج ب أ .15

 

 



 بار قراءة الفهمالبحث يف اخت أداةورقة اإلجابة 

 (ىف اإلجابة الصحيحة (X)هات عالمة )

 Tazkia Ummatul Khoiroh:ََاسمَ

  X- 2 :َفصل

 د ج ب أ .16  د ج ب أ .1
 د ج ب أ .17  د ج ب أ .2
 د ج ب أ .18  د ج ب أ .3
 د ج ب أ .19  د ج ب أ .4
 د ج ب أ .20  د ج ب أ .5
 د ج ب أ .21  د ج ب أ .6
 د ج ب أ .22  د ج ب أ .7
 د ج ب أ .23  د ج ب أ .8
 د ج ب أ .24  د ج ب أ .9

  د ج ب أ .10
  د ج ب أ .11
  د ج ب أ .12
  د ج ب أ .13
  د ج ب أ .14
  د ج ب أ .15

 



 4 امللحق

 طالب الفصل العاشر مبدرسة اخلريية العالية سيمارانجمستوى كفاءة قراءة فهم ال

Subjek 
Aspek Pemahaman Skor 

Akhir 

Presentasi 

Skor 
Keterangan 

PH PR PI PE 

1 8 4 7 4 23 96% Sempurna 

2 7 4 7 1 19 79% Baik 

3 5 3 6 4 18 75% Cukup 

4 6 3 6 3 18 75% Cukup 

5 6 2 7 2 17 71% Cukup 

6 5 4 5 2 16 67% Cukup 

7 3 4 6 3 16 67% Cukup 

8 3 5 5 3 16 67% Cukup 

9 6 4 4 3 17 71% Cukup 

10 5 4 4 3 16 67% Cukup 

11 4 3 7 2 16 67% Cukup 

12 4 2 7 2 15 63% Sedang 

13 4 3 5 3 15 63% Sedang 

14 5 2 6 1 14 58% Sedang 

15 
2 2 4 3 11 46% 

Hampir 

Sedang 

16 1 3 5 1 10 42% Kurang 

17 
3 2 2 1 8 33% 

Kurang 

Sekali 

18 1 3 4 1 9 38% Kurang 

19 
2 1 3 2 8 33% 

Kurang 

Sekali 

20 
2 2 3 1 8 33% 

Kurang 

Sekali 

21 4 0 1 0 5 21% Buruk 



22 4 1 1 0 6 25% Buruk 

23 2 1 2 0 5 21% Buruk 

24 0 1 3 1 5 21% Buruk 

25 2 1 2 0 5 21% Buruk 

26 2 1 2 0 5 21% Buruk 

27 
0 1 2 0 3 13% 

Buruk 

Sekali 

28 
2 1 0 0 3 13% 

Buruk 

Sekali 

29 
0 1 1 1 3 13% 

Buruk 

Sekali 

30 
0 1 1 1 3 13% 

Buruk 

Sekali 

 

98 69 118 48 333 1388% 
Hampir 

Sedang 
3.27 2.3 3.93 1.6 11.1 

46% 
41% 46% 56% 40% 46% 

 

  



 5 قامللح
 بياانت كفاءة قراءة الفهم يف الفهم اللفظي

Subjek Skor Akhir Presentase Skor Keterangan 

1 8 100% Sempurna 

2 7 88% Baik Sekali 

3 5 63% Sedang 

4 6 75% Cukup 

5 6 75% Cukup 

6 5 63% Sedang 

7 3 38% Kurang 

8 3 38% Kurang 

9 6 75% Cukup 

10 5 63% Sedang 

11 
4 50% 

Hampir 

Sedang 

12 
4 50% 

Hampir 

Sedang 

13 
4 50% 

Hampir 

Sedang 

14 5 63% Sedang 

15 2 25% Buruk 

16 1 13% Buruk Sekali 

17 3 38% Kurang 

18 1 13% Buruk Sekali 

19 2 25% Buruk 

20 2 25% Buruk 

21 
4 50% 

Hampir 

Sedang 



22 
4 50% 

Hampir 

Sedang 

23 2 25% Buruk 

24 0 0% Buruk Sekali 

25 2 25% Buruk 

26 2 25% Buruk 

27 0 0% Buruk Sekali 

28 2 25% Buruk 

29 0 0% Buruk Sekali 

30 0 0% Buruk Sekali 

Jumlah 
98 1225% 

Kurang 
Rata-rata 

Skor 3.27 

Presentase 41% 

 

  



 

 6 امللحق
 النظاميالفهم بياانت كفاءة قراءة الفهم يف 

Subjek  Skor Akhir Presentase Skor Keterangan 

1 4 80% Baik 

2 4 80% Baik 

3 3 60% Sedang 

4 3 60% Sedang 

5 2 40% Kurang 

6 4 80% Baik 

7 4 80% Baik 

8 5 100% Sempurna 

9 4 80% Baik 

10 4 80% Baik 

11 3 60% Sedang 

12 2 40% Kurang 

13 3 60% Sedang 

14 2 40% Kurang 

15 2 40% Kurang 

16 3 60% Sedang 

17 2 40% Kurang 

18 3 60% Sedang 

19 1 20% Buruk 

20 2 40% Kurang 

21 0 0% Buruk Sekali 

22 1 20% Buruk 



23 1 20% Buruk 

24 1 20% Buruk 

25 1 20% Buruk 

26 1 20% Buruk 

27 1 20% Buruk 

28 1 20% Buruk 

29 1 20% Buruk 

30 1 20% Buruk 

Jumlah 
69 1380% 

Hampir 

Sedang 

Rata-rata 

Skor 2.30 

Presentase 
46% 

 

  



 7 امللحق
 االستداليلبياانت كفاءة قراءة الفهم يف الفهم 

Subjek Skor Akhir Presentase Skor Keterangan 

1 7 100% Sempurna 

2 7 100% Sempurna 

3 6 86% Baik Sekali 

4 6 86% Baik Sekali 

5 7 100% Sempurna 

6 5 71% Cukup 

7 6 86% Baik Sekali 

8 5 71% Cukup 

9 4 57% Sedang 

10 4 57% Sedang 

11 7 100% Sempurna 

12 7 100% Sempurna 

13 5 71% Cukup 

14 6 86% Baik Sekali 

15 4 57% Sedang 

16 5 71% Cukup 

17 
2 29% 

Kurang 

Sekali 

18 4 57% Sedang 

19 3 43% Kurang 

20 3 43% Kurang 

21 1 14% Buruk Sekali 

22 1 14% Buruk Sekali 



23 
2 29% 

Kurang 

Sekali 

24 3 43% Kurang 

25 
2 29% 

Kurang 

Sekali 

26 
2 29% 

Kurang 

Sekali 

27 
2 29% 

Kurang 

Sekali 

28 0 0% Buruk Sekali 

29 1 14% Buruk Sekali 

30 1 14% Buruk Sekali 

Jumlah 118 1686% 

Sedang 
Rata-rata 

Skor 3.93 

Presentase 56% 

 

  



 8 امللحق
 تقييميالفهم بياانت كفاءة قراءة الفهم يف ال

Subjek Skor Akhir Presentase Skor Keterangan 

1 4 100% Sempurna 

2 1 25% Buruk 

3 4 100% Sempurna 

4 3 75% Cukup 

5 
2 50% 

Hampir 

Sedang 

6 
2 50% 

Hampir 

Sedang 

7 3 75% Cukup 

8 3 75% Cukup 

9 3 75% Cukup 

10 3 75% Cukup 

11 
2 50% 

Hampir 

Sedang 

12 
2 50% 

Hampir 

Sedang 

13 3 75% Cukup 

14 1 25% Buruk 

15 3 75% Cukup 

16 1 25% Buruk 

17 1 25% Buruk 

18 1 25% Buruk 

19 
2 50% 

Hampir 

Sedang 

20 1 25% Buruk 



21 0 0% Buruk Sekali 

22 0 0% Buruk Sekali 

23 0 0% Buruk Sekali 

24 1 25% Buruk 

25 0 0% Buruk Sekali 

26 0 0% Buruk Sekali 

27 0 0% Buruk Sekali 

28 0 0% Buruk Sekali 

29 1 25% Buruk 

30 1 25% Buruk 

Jumlah 48 1200% 

Kurang 
Rata-rata 

Skor 
1.60 

Presentase 40% 

 

  



 9 امللحق

PERSENTASE KEMAMPUAN MEMAHAMI ISI BACAAN 

SISWA KELAS X MA AL-KHOIRIYYAH 

Aspek 

Pemahaman 

Rata-

rata 
Persentase Keterangan 

Harfiah 
3.27 41% 

Kurang (Berada pada 

interval 36%-45%) 

Reorganisasi 
2.30 46% 

Hampir Sedang (Berada 

pada interval 46%-55%) 

Inferensial 
3.93 56% 

Sedang (Berada pada 

interval 56%-65%) 

Evaluasi  
1.60 40% 

Kurang (Berada pada 

interval 36%-45%) 

 

  



 10 امللحق

FREKUENSI SISWA KELAS X MA AL-KHOIRIYYAH 

DALAM MEMBACA PEMAHAMAN 

Persentase tingkat 

penguasaan 

 

Frekuensi Persentase Keterangan 

96%-100% 1 0.03 Sempurna 

86%-95% - - Baik sekali 

76%-85% 1 0.03 Baik 

66%-75% 9 0.3 Cukup 

56%-65% 3 0.1 Sedang 

46%-55% 1 0.03 Hampir sedang 

36%-45% 2 0.07 Kurang 

26%-35% 3 0.1 Kurang sekali 

16%-25% 6 0.2 Buruk 

0%-15% 4 0.13 Buruk sekali 

Jumlah 30 ±100%  

 

  



 11 امللحق

CONTOH PERHITUNGAN VALIDITAS 

Analisis Validitas menggunakan rumus korelasi point biserial 

Butir Soal nomor 1 

Diketahui: 

𝑀𝑝 = 207 ∶ 15 = 13,8 

𝑀𝑡 = 335 ∶ 30 = 11,17 

𝑝 = 15 ∶ 30 = 0,5 

𝑞 = 1 − 𝑝 = 1 − 0,5 = 0,5 

𝑆𝑡 =  
√∑ 𝑌2  

∑ 𝑌2

𝑛  

𝑛
 

= √4787  
3352

30
 

30
 = 5,91 

𝑟
𝑝𝑏𝑖= 

𝑀𝑝−𝑀𝑡

𝑆𝑡

 √
𝑝

𝑝
 

𝑟
𝑝𝑏𝑖= 

13.8−11,17

5.91

 √
0,5

0,5
   

= 0,446 

 

 



Butir Soal nomor 2 

Diketahui: 

𝑀𝑝 = 231 ∶ 17 = 13,59 

𝑀𝑡 = 335 ∶ 30 = 11,17 

𝑝 = 17 ∶ 30 = 0,57 

𝑞 = 1 − 𝑝 = 1 − 0,57 = 0,43 

𝑆𝑡 =  
√∑ 𝑌2  

∑ 𝑌2

𝑛  

𝑛
 

= √4787  
3352

30
 

30
 = 5,91 

𝑟
𝑝𝑏𝑖= 

𝑀𝑝−𝑀𝑡

𝑆𝑡

 √
𝑝

𝑝
 

𝑟
𝑝𝑏𝑖= 

13.59−11,17

5.91

 √
0,57

0,57
   

= 0,469 

Pada taraf signifikansi 5%, dengan n = 30, diperoleh rtabel 

=0,36. Karena rhitung (0,467) > rtabel (0,36), maka dapat 

disimpulkan bahwa butir item tersebut valid 

  



 12 امللحق

PERHITUNGAN RELIABILITAS TES 

Analisis Reliabilitas menggunakan rumus K-R. 20 

𝑟
11= (

𝑘
𝑘−1

)(
𝑆2−∑ 𝑝𝑞

𝑆2 )
 

Diketahui : 

K = 30 

∑ 𝑝𝑞 = 5.56  

𝑆2 =  
∑ 𝑌2− 

∑ 𝑌 2

𝑛
 

𝑛
   

𝑆2 =  
4787 − 

3352

30
 

30
  

𝑆2 =  
4787 − 

112225

30
 

30
  

𝑆2 =  
4787 − 3740.833

30
  

𝑆2 =  
1046 

30
= 34,87222  

 

𝑟
11= (

𝑘

𝑘−1
)(

𝑆2−∑ 𝑝𝑞

𝑆2 )
  

𝑟
11= (

30

30−1
)(

34,87222−5,56

34,87222
)
  

𝑟
11= (

30

29
)(

29,31

34,87222
)
  

𝑟11= (1,034483)(0,840465)  

𝑟11= 0,869447

   

Pada taraf signifikansi a = 5% dengan n = 30 diperoleh r tabel = 

0.36, karena r 11 > r table, maka item soal tersebut reliabel 

  



 13 امللحق

CONTOH PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN 

DAN DAYA BEDA 

Analisis Tingkat Kesukaran dan Daya Pembeda 

Butir Soal Nomor 1 

Diketahui: 

𝑁𝑝 = 15  

𝑁 = 30  

𝑃 =
𝑁𝑝

𝑁
  

𝑃 =
15

30
  

= 0.5 

Berdasarkan kriteria, soal 

nomor 1 mempunyai tingkat 

kesukaran soal yang sedang 

𝐷 =
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−  

𝐵𝐵

𝐽𝐵
  

𝐷 =
10

15
−  

5

15
= 0,33  

Berdasarkan kriteria, soal 

nomor 1 mempunyai daya 

beda cukup, soal bisa 

dipakai. 

Butir Soal Nomor 2 

Diketahui: 

𝑁𝑝 = 17  

𝑁 = 30  

𝑃 =
𝑁𝑝

𝑁
  

𝑃 =
17

30
  

= 0.57 

Berdasarkan kriteria, soal 

nomor 2 mempunyai tingkat 

kesukaran soal yang sedang 

𝐷 =
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−  

𝐵𝐵

𝐽𝐵
  

𝐷 =
13

15
−  

4

15
= 0,60  

Berdasarkan kriteria, soal 

nomor 2 mempunyai daya 

beda baik, soal bisa dipakai.

 

 

  



DOKUMENTASI PELAKSANAAN UJI COBA 

INSTRUMEN TES KEMAMPUAN MEMBACA 

PEMAHAMAN DI SMA ISLAM AN-NIDHOM  MLATEN 

MIJEN DEMAK  

 

 

 



 

 

  



DOKUMENTASI PELAKSANAAN TES PENELITIAN 

KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN DI MA AL-

KHOIRIYYAH SEMARANG 
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