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كلمة التقدير والعرفان

لقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم على  الذي علم  احلمد 
دمحم و على آله وصحبه أمجعني .أشرف األنبياء واملرسلني سيد

ت ولكن . واجهت الباحثة يف إعداد هذا الرسالة العديد من العقبات والصعو
الشاق، واجلهد اجلاد، والدعم من خمتلف األطراف الذين جاهدوا بفضل الدعاء، والعمل

لذلك أقدم كلمة  يف إعطاء الدعم املعنوي، والتغلب على احلواجز زالت تلك العقبات 
:الشكر على بعض األشخاص

الذين ساعدوين يف ةوسائر أسرة الباحثةرو يتندإيىتو أمري حضرة والدي الكرميني .١
مواصلة الدراسة حىت إمتام الدراسة يف هذه اجلامعة، وأسال هللا تعاىل أن يرمحهم 

.ويساعدهم
األستاذ الدكتور عبدول فىرول، املكرم رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو، .٢

والنائب األول، والنائب الثاين، والنائب الثالث، الذين قد رقوا على ، املاجستري
.درجة جودة اجلامعة

،املاجستريالدكتور نور الدين ك، املكرم عميد كلية الرتبية والعلوم التعليمية .٣
.والنائب األول، والنائبة الثانية، والنائبة الثالثة، كلية الرتبية والعلوم التعليمية

وسكرتري ،ةاملاجستري املكرمة رئيسة شعبة تدريس اللغة العربية الدكتورة كارتيين.٤
، وعالجة شعبة تدريساملاجستريشعبة تدريس اللغة العربية األستاذ مصطفى، 



و

اللغة العربية أختنا كبرية روستينا، ومجيع حماضرى اجلامعة اإلسالمية احلكومية 
ئبيهم الكرام، الذين ساعدوين يف معرفة اللغة العربية والعلوم األخرى .فالوفو و

احلاج رقمان عبد الرمحن سعيد،الدكتوراملشرف األولكرمامل.٥
،ةاملاجستري ة احلاجة مبشرة دمحم بكري، الثانية واملشرف،.جسترياامل,.سانسلال

.الذين أعطوا الباحثة اإلشراف واإلهتمام الكبري حىت إمتام هذه الرسالة
مصطفى واملناقش الثاين، املاجستريمرضي تقومي املكرم املناقش األول، الدكتور .٦

.املاجستري
.املاجستري، الدكتور مرضي تقومي، املكرم مستشار أكادميي.٧
، املكرم حماضر منهجية البحث، .٨ .املاجستريالدكتور أندي دمحم أجي غو
اإلسالمية اجلامعةىف وظفات املوظفني و املاضرات و احملاضرين و احملوإىل مجيع .٩

اجلامعة اإلسالمية احلكومية احلكومية فالوفو الذين ربوا الباحثة يف أثناء إقامتها 
.فالوفو والذين ساعدوين حىت إمتام هذه الرسالة

وظفات مبكتبة املوظفىن و املو املاجستريرئيس املكتبة احلاج مدهانج،املكرم .١٠
اإلسالمية احلكومية فالوفو، الذين ساعدوين يف مجع املواد واملراجع اجلامعة 

.املتصلة هلذا البحث
، األستاذة فاريناللغة العربيةةمدرسو ،جاينو سةاملدرسة األستاذةورئيسةاملكرم.١١

الرتبية الذين كانوا على استعداد للتعاون ومساعدة من حيث مصدر  سرجا
ت البحثية .البيا

الكهفي، : وإىل مجيع أصدقائي شعبة تدريس اللغة العربية وخباصة صديقايت يعىن.١٢
، أنديين، فضيلة، يوسريفة، وكلكم أصدقاء يف العام الفطرةآدساري، مطيعة، 



ز

. الذين كانوا متعاونني ومقدمني دائما اقرتاحات ىف إعداد هذه الرسالة٢٠١٦
.آمل قيمة العبادة واحلصول على اجر من هللا سبحانه وتعاىل

٢٠٢١يناير ١٠فالوفو،   
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لخصامل
يف ةالطلبحتصيل تنمية يف إقرأتطبيق طريقة . "٢٠٢١، ة الفصليةمطمئنة، اإلجرائي

ملدرسة الثانوية اإلسالمية املواسر يف الفصل السابع م اللغة العربيةيتعل
مج ". ملاسى لووو وعلوم دراسة تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية الأطروحة بر

مان قر الدكتورشرف األولامل، ة فالوفواحلكوميةاإلسالمياجلامعة. التعليمية
بكري،دمحمرية شهجرية مبالثانيةةشرفاملو ،اجسترياملاللسانس سعيد عبد الرمحن

.املاجسترية

فعالة يف تطوير إقرأكان الغرض من هذه الدراسة هو حتديد ما إذا كانت طريقة 
طالًبا يف الفصل ٢٢هذه الدراسة وجدات كانت . الطلبة يف تعليم اللغة العربيةحتصيل 
. ة الفصليةييستخدم هذا البحث اإلجرائ. الثانوية اإلسالمية املواسرملدرسةالسابع 
ت املستخدمة هي املراقبةأسلوب  استخدمت . والتوثيق،واالختبار،واملقابلة،مجع البيا

نتائج هذه . أداة البحث أوراق املراقبة وأدوات االختبار املسبق وأدوات ما بعد االختبار
األوىل والدورة الثانية، والنتائج اليت مت احلصول دورةالدراسة هي العمليات املوجودة يف ال

٪ ويف احللقة ٦٥عليها هي نتائج فهم الطلبة يف كل دورة ، وحتديداً يف احللقة األوىل تبلغ 
وذلك ألن الطلبة ليسوا . ٪٦٥أظهر نشاط طلبة احللقة األوىل نسبة . ٪٩٤.٥الثانية 

ستخدام طريقة  فيما . نتائج التعليم يف التعليمليصحتإقرأعلى دراية بكتابة املفردات 
دة عن الدورة السابقة بلغت  يتضح هذا من خالل . ٪٨٢.٥أظهرت الدورة الثانية ز

إقرألذلك ميكن االستنتاج أن استخدام أسلوب . محاس الطلبة يف كتابة مفردات ملونة
يت حددها نتائج تعليم الطلبة ألنه وصل إىل مؤشرات البحث الليصفعال للغاية يف حت

.ةالباحث



ن

حتصيل الطلبة ، إقرأطريقة :أساسيةكلمات 
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املبحث األول

املقدمة

البحثخلفية.أ

املسلمني يف كافة أحناء العامل لتم اختيار أمهية كبرية مللياراتهي لغة منالعربية
)٢: يوسوف : (سورةالقرآنجاء ذلك يف.القرآنكماهللاقبلهذه اللغة من 

           

، من بني أمور أخرى، القرآنمن اآلية السابقة ميكن أن يفهم أن من يريد فهم
اللغة العربية هي حزمة جيب ودراسة القرآنلذلك، دراسة.العربيةاللغةيتقنجيب أن

ا لفهم لنسبة للمسلمني، فإن اللغة العربية هي أداة اتصال .بشكل جيدالقرآنالقيام 
التواصل يف أنشطة الصالة والصالة والذكر والعبادة الدينية األخرى هللا، ويتمملسلم مع

.اللغة العربية بشكل عاماليت جيب أن تستخدم

كتاب  .تلعب اللغة العربية أيًضا دورًا مهًما يف جمال العلوم والثقافة اإلسالمية
حيتوي على عقول العلماء وعلماء املسلمني مثل اإلمام الشافعي، ككتاب: كالسيكي

تستخدم اللغة كلها .واإلمام احلنفي، واإلمام الغزايل، وابن شينا، وابن روسي، وغريهم
لذا فالعربية هي أيضا مفتاح.ومعظم هذه الكتب مل ُترتجم بعد إىل اإلندونيسية.العربية

.العلوم األخرىواحلديث والتعليق، وكذلكدراسة كنوز املعرفة اإلسالمية مثل الفقه
اللغة أوالً إتقانتريد إتقان املعرفة يف هذه الكتب، فعليكإذا كنتلذلك،



٢

اأوالً،.وحبسب عبد املعني، فإن اللغة العربية تدرس لسببني١.العربية لغة اتصال أل
ا لغة دينية.مع مستخدمي تلك اللغةالتواصلها إذا أردتعليمجيب تتطلب نًيا، أل

للغة وا على األقل كمال أعماهلم يف العبادة، ألنتعليممن أتباعها أن ي الكتاب املقدس 
٢.العربية

ال ميكن فصلهما عن بعضهما مها وجهان للمالالقرآنو العربيةاللغةإن 
دراسة اللغة العربية هو شرط إلزامي .كليهماتعليملذلك حىت يف .البعض
لتايل، فإن دور اللغة العربية .اللغة العربيةتعليميبدأ يف القرآنتعليمو القرآنإلتقان و

ا وسيلة للتواصل بني البشر هو أيًضا أداة للتواصل بني األشخاص  إلضافة إىل كو
سبحانه وتعاىل اليت تتحقق من خالل صالة الصالة وما إىل ذلك ٣.املؤمنني 

حيمل معظم تعاليم مهمة على مر العصور، من حيث احلياة العديد من القرآن
تهالقرآنيفالناس الذين ميلكون أو ختزين بشكل جيد ولكن ال نعرف حمتو

ته،من األخالق اإلنسانيةالقرآنجيب أن تكون مصحوبة هذال وخاصةومعرفة حمتو
ا الكرمي سواء عند صالة القيام وخارج صالة القيام ال يزال القرآنيفقراءة.كيفية قراء

للعامل قبل أن القرآنلقد ُكشف .هو عبادة هللالقرآنواحلصول على اجلدارة، والقراءة
فكار مل تزد، ألن رسالة النيب دمحم هي مرحلة تلبية مجيع  تكتمل القدرات البشرية 

ىل مرحلة الذكاء ومنو عقله الذي هو بعد البشر أنفسهم صلت إ.احتياجات اإلنسان

1 Dewi Khoiriatul, Pengaruh Ekstra Baca Tulis Al Qur’an Terhadap Prestasi Belajar
Bahasa Arab Siswa, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013) ص, 1

2Abdul Mu’in, Analisis Kontrasi Bahasa Arab Dan Bahasa Indonesia (Telaah Terhadap
Fonetik Dan Morfologi), (Jakarta: Pustaka Alhusna Baru, 2004), 7 .ص

3Tayar Yusuf Dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama Dan Bahasa Arab,
(Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 187 .ص



٣

ت ينزل، ورسول هللا يدعو الصحابة، مسجل القرآنمنالكمال لذلك، مث يف كل مرة آ
من يرشد الوحي الذي كشف على كتابتها ويعطي اإلرشادات اليت تظهر على موقع 

.ترتيب اآلية واإلجراءات كتابتها

اليت تعليمواخلربات المعلوماتالقلمأن الرتكيز يعطي القرآناحلديث عن تدريس
بسالسة القرآنني لديها القدرة على القراءة والكتابة، والقراءة والفهمتعليممتكن امل

تمع بكل .وبشكل صحيح يف عامل الرتبية والتعليم، يتابع العلم دائًما متطلبات ا
ثر اكتماال للمعرفة املصدر األك.احلقيقيبسبب اجلهداملعرفةاحلصول علىيتم.مشاكله

.أملح الوحي األول يف القراءةحيثالقرآنهو

م األوىل لإلسالم  تمع العريب، وخاصة يف األ القدرة على القراءة والكتابة بني ا
رخيًا يقول عدد أولئك الذين كانوا جيدين يف الكتابة ضئيلة للغاية، حىت أن هناك 

أدى ندرة أدوات الكتابة وعدم القدرة .عندما مل يكن أكثر من اثين عشر شخًصا
معياًرا لذكاء القدرة على احلفظ بدورهاتصبح.االعتماد على احلفظالكتابة إىلعلى
تمع وتنمية املعرفة أثناء نزول.والقدرة العلميةاملرء سيدعم الدليل القرآنإن فهم حالة ا

عن طبيعة علمية غري هذا الكتاب املقدس يكشفعندما يدرك أنالقرآنعلى حقيقة
ملثل، عند امتالك املهارات الالزمة .معروفة إال يف هذه الفرتة األخرية و

الكتابة اصطالحاتومعرفةالقرآنعلى حروففالتعر شخصيستطيع،القرآنلكتابة
على معىن  ستساعد الشخص على التعرف القرآنإن مهارة كتابة. الصحيحة

ت القرآنكلمة إذا وجد خطأ يف الكتابة، فهو قادر على تصحيح وإعطاء إجا
ستتغري أيًضا املعىن فيه، القرآنصحيحة هلذه األخطاء، ألن الكتابة اخلاطئة للكلمات يف

اإلمالء، تستخدم هذه سيتم تقييمه من خالل طريقةالقرآنمن أجل القدرة على كتابة



٤

مبؤشرات اإلجناز مبا يف ذلك قدرة الطلبة على  القرآنارًا عملًيا لكتابةاألداة أيًضا اختب
.كتابة رسائل احلجيجية، وربط حروف احلجيجية ودقة استخدام العالمات واصل القراءة

وكتابته، حىت يتمكن من فهم القرآنالقدرة على قراءة جيب أن ميتلك كل مسلم
القرآنإن القدرة األساسية على قراءة.القرآنوتقدير ومن مث ممارسة ما هو وارد يف

ضرورية للغاية للطلبة من أجل توفري أحكام ليكونوا قادرين على أن يصبحوا وكتابته
إلضافة إىل القدرة على قراءة سيؤدي القرآنطريقة لالنفتاح ومقدمة ملزيد من العلوم، 

دة التقوى واإلميان ألن احلقيقي، لذلك، جيب التأكيد على هو دليلناالقرآنبدوره إىل ز
.وكتابته، حىت يتمكنوا من قراءته وكتابته بشكل صحيحالقرآنقراءةتعليمالطلبة ل

لنسبة للمعلمني، من املهم جًدا معرفة األنواع املختلفة من األساليب املستخدمة  
لطلبة. كمراجع يف التعليم ريقة عبارة الط. الطريقة هي إحدى القواعد لربط املوضوعات 

عن سلسلة من اخلطط اليت حتتوي على القدرات واألهداف اليت حددها املعلم، وكذلك 
٤.األمناط اليت سيتبعها املعلم يف أنشطة التعليم

الثانوية ملدرسةاللغة العربية تعليمتنشأ أنواع خمتلفة من املشاكل دائًما عند 
أما ما سيتم الكشف عنه يف هذه الدراسة فهو قدرة الطلبة الذين ال .ملاسىاملواسر

على.يف دروس اللغة العربيةالكرميالقرآنيزالون يفتقرون أو ال يعرفون حىت قراءة وكتابة
ً صعوبةالقرآنالرغم من أن األشخاص القادرين على قراءة يف ال يزالون يواجهون أحيا

اللغة العربيةتعليم

. ، ص)دار مصر الطباعة، دوم سنة: مصر(ية و التطبيق، تعليم اللغة العربية بني النظر حسن شحاتة،٤
٢٠.



٥

اية القيام به،الباحثةيف املالحظة السابقة أن  ملدرسةاتضح حالة الطلبة 
ذلك نتائج ويدعم.قلقالقرآنيف التمكن من القراءة والكتابة وملاسىاملواسرالثانوية 

املعلم كانت نتيجة املقابلة عبارة.ملدرسةمع مدرس اللغة العربية مقابلة الكاتب
الطلبة القادرين على املمكن إحصاءالفصول، كان منالتيتقول أنه يف أحد 

يف هذه احلالة، حالة .ال خيتلف كثريا من حيث الكتابة.بشكل صحيحالقرآنقراءة
مع معلمي اللغة العربية، فإن الباحثةلذلك، وفقا ملقابلة .ليست جيدةملدرسةالطلبة

غب املؤلف يف تر لذلك .ربون جيدينواللغة العربية يعتالقرآنالطلبة القادرين على قراءة
السابعيف الفصل م اللغة العربيةييف تعلةبالطلحتصيل يف تنمية إقرأطريقة تطبيق

.لوووملاسى املواسراالسالمية الثانوية ملدرسة
أسئلة البحث.ب

بناًء على اخللفية أعاله، فإن صياغة املشكلة اليت نريد أن نعرفها يف هذه الدراسة 
:هي

يف الفصل م اللغة العربيةييف تعلةالطلبحتصيل يف تنمية إقرأطريقة تطبيقكيف .١
؟ملاسى لووواملواسراالسالمية الثانوية ملدرسةالسابع

يف الفصل م اللغة العربيةييف تعلإقرأ يف تنمية حتصيل الطلبة طريقة تطبيقهل.٢
؟ملاسى لووواملواسراالسالمية الثانوية ملدرسةالسابع

أهداف البحث.ج

يف الفصل م اللغة العربيةييف تعلإقرأ يف تنمية حتصيل الطلبة طريقة ملعرفة تطبيق .١

. ملاسى لووواملواسراالسالمية الثانوية ملدرسةالسابع



٦

م اللغة العربيةييف تعلإقرأ يف تنمية حتصيل الطلبة طريقة بعد حتصيلتنمية ملعرفة.٢

.ملاسى لووواملواسراالسالمية الثانوية ملدرسةيف الفصل السابع

فوائد البحث.د

للطلبة.١

:، من املتوقع أن يوفر هذا اإلجراء التصحيحي فوائد مثلالباحثةلنسبة للطلبة 
خمرجات تنميةيف اللغة العربيةتعليمعملية تقدمي خربات جديدة للطلبة يف.أ

.تعليمال

إقرأاملطبقة يف طريقةحتصيلإقرأوتسهيل فهم الطلبة حتصيلتنمية.ب

اللغة العربيةملعلم.٢

:أن تقدم نتائج هذه الدراسة ملدرسي اللغة العربية مثل
.اللغة العربيةتعليمستخدام نتائج الدراسة كإطار مرجعي يف تطوير أساليب إ.أ

اللغة العربية، وخاصة تعليممن املتوقع استخدام نتائج هذه الدراسة كعالقة لتنفيذ .ب

.الطلبةحتصيلتنميةيف جمال 

ةللباحث.٣

.كشكل من أشكال تنفيذ الباحثة العلميني وخاصة يف جمال البحث الرتبوي.أ



٧

اللغة العربية يف جوانب تعليمتقدمي اخلربة وتوفريها للباحثني ليتمكنوا من تنفيذ .ب

.الطلبةتعليمخمرجات تنمية

للمدارس.٤

:من املتوقع أن تقدم نتائج هذه الدراسة فوائد
تنميةجوانب اللغة العربية يفتعليم، وخاصة يف حتصيلجودة واكتمال تنمية.أ

.الكرميالقرآنيف القراءة والكتابة

تقدمي مدخالت لتخطيط تنفيذ تعليم اللغة العربية يف املستقب.ب

البحثونطاقالتشغيليةريف اتعال.ه

ريف التشغيليةاتعال.١

يف لتعاريفصياغة بعض االباحثةحاولت لتجنب سوء الفهم يف هذه الورقة، 
.غاي التايلعنوان

و " قراءة"هي شكل من أشكال الفعل " قراءة"من الناحية اللغوية، فإن كلمة 
العام اإلندونيسي، وفًقا للقاموس."كتابة"الفعلمن أشكالهي شكل" كتابة"

قراءة يف ما .أو التعبري عنهكتابتهوفهم ما ميكنلرؤية الكتابةالقراءةتفسرييتم
ال القرآنلكن قراءة.أطلقهاو القرآنميكن أن يفسر لرؤية الكتابة الوارد يفالقرآنيتعلق

ت وممارستها قال الغزايل .تفسر احلروف فحسب، بل فهم ما يقال، واستيعاب احملتو
لنسبة لتحريك اللسان وحده، فسوف حتصل أقل ألن ما : "على النحو التايل أما 

عمل اللسان هو تربير .اءة جيب أن يكون مزًجيا من اللسان والعقل والقلبيسمى القر 



٨

الذاكرة مبعىن ن من معىن يفالعمال.)وانتظامالقراءة ببطء(لربح صوت احلروف
القراءة .يف حني أن عمل القلب هو تلقي النصائح والتحذيرات مما يفهمه.وهدف

ومع ذلك، فهذا ال يعين أن .نشاط يشمل البنية العقلية الكاملة لإلنسان كفرد
ا القرآنقراءة ألحرف الواردة فيه ال فائدة منه، ولكنه فضيلة طاملا أ مبعىن التحدث 

ا .تتوافق مع قواعد القراءة املعمول 
ميكن .ية فكريةالكتابة ليست جمرد نشاط لوفصل الرموز الرسومية ولكنها عمل

للكتابة مساعدة البشر يف التدريب والتفكري النقدي لتعزيز ثقافة الكتابة لدى الطلبة 
ا عن طريق تعليم الطلبة كيفية صياغة الكتابة الصحيحةالقرآنيف .ميكن القيام 

هو نشاط الشخص يف التحقق من مجيع وكتابتهالقرآنلذا، فإن قراءة
هي قدرة الشخص على القرآنيف حني أن كفاءة حمو األمية يف.وترميزهاالقرآنحروف

هو القرآنمن الفهم أعاله، ميكن فهم أن تعليم.القرآنأو إخفاء ورمز حروف/التعبري و
أحد املواد أو املواد التعليمية يف الرتبية اإلسالمية لتوجيه الطلبة إىل قدرة الطلبة على 

.جلعله دليالً حلياتهالقرآنيف م والعيشالقدرة على القراءة والكتابة والفه
لتايل، القراءة هي حماولة لفهم ما هو مكتوب، وسيحصل الشخص الذي  و

٥.حيب القراءة على املزيد من املعلومات ولديه معرفة متعمقة

القرآنالقدرة على قراءة.أ

حرف احلجيجية القرآنالقدرة على قراءة هي القدرة أو القدرة فيما يتعلق 
ت يف هذه الدراسة، يقصد من .يف ترتيلالقرآنوقادرة على قراءته يف سلسلة من آ

5 Syahriani Dewi Astuti, Efektifitas Kelompok Kecil Dalam Pembelajaran Baca Tulis Al
Qur’an Di SDN No. 172 Tomoni Desa Kalpataru Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur
(Palopo: IAIN Palopo, 2014) Hal.32



٩

وفًقا للمخرج والتجويد القرآنالطلبة أن يكونوا قادرين على لفظ احلروف املرتبة يف
.الصحيحني

القرآنالقدرة على كتابة.ب

وقادرة هي املهارة فيما يتعلق بشكل حروف احلجيجية القرآنالقدرة على كتابة
ت وفًقا لقواعد كتابة احلروف العربية يةالقرآنعلى كتابته يف سلسلة من اجلمل أو اآل

ستخدام طريقة  أواخلط، يف هذه الدراسة يقصد أن يكون لدى الطلبة مهارات الكتابة 
٦.اإلمالء

حتصيل.ت

حتدث .تعليمهي تغيريات يف سلوك الشخص بسبب الفوروانطاتحصيللوفقا
تعليمالالتغيريات يف السلوك ألنه حيصل على إتقان عدد من املواد املقدمة يف عملية

٧.على أهداف التدريس املعلنةيعتمد اإلجنازالتعليمية

6Rodliyah, Metodologi Dan Strategi Alternative Pembelajaran Bahasa
Arab,(Yogyakarta: Pustaka Raihlah Group, 2005), 78 .ص

7 Hamalik Oemar, Kurikulum Dan Pembelajaran, Jakarta: Bumi Aksara 2001
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املبحث الثاين

الدراسات النظرية

لبحثالدراسات السابقة .أ املتعلقة 

ت العديد من التحليالت اليت  يف مراجعة األدبيات، طرحت العديد من النظر
ت هذه املشكالت ملوضوع املستخدم كأساس ومبادئ توجيهية ملعرفة إجا يركز .تتعلق 

اللغة تعليمخمرجات تنميةيف القرآنهذا البحث على نظرية القدرة على قراءة وكتابة
.العربية للطلبة

الفصل فالوفومنالقرآنطلبةقراءة وكتابةدراسة القدرة على"، بعنوان بسريي.١

ملدرسة  حيث الغرض هو معرفة مدى القدرة على من"فالوفوالعالية احلكومية العاشر 

فالوفو، إىل العالية احلكومية ملدرسةمن الفصل العاشرالقرآنطلبةقراءة وكتابة

.القرآنحمو األمية اليت تؤثر علىالفاكسجبوالتالفاكس مع العلم

تريد معرفة القدرة على البحث السابقإن أوجه التشابه اليت مت إجراؤها مع
لنسبة لألشياء اليت متيز بني أمور أخرى، فقد أراد الباحثة .وكتابتهالقرآنقراءة أما 

ملدرسةالعاشرالفصليف الفصلاألول سابًقا معرفة مدى مهارات القراءة والكتابة
فالوفو، يف حني أرادت هذه الدراسة تطبيق طريقة قراءة العالية احلكومية 

يكمن االختالف الثاين يف املوقع أو املكان .للغة العربيةحتصيلتنميةلالقرآنوكتابة



١١

بينما الباحثة فالوفوالعالية احلكومية ملدرسةمت إجراء حبث سابق .وأهداف البحث
٨.املواسر ملاسيالثانوية ملدرسةاآلن

ين ديوي استويت.٢ موعات الصغرية يف"، بعنوان شهر قراءة وكتابة تعليمفعالية ا

رو، قريةتوموين،١٧٢رقماإلبتدائية احلكومية ملدرسةالكرمي القرآن كالبا

موعات الصغرية يف عملية ."لوتوموين، منطقة شرقمنطقة الغرض هو معرفة فوائد ا

قرية توموين  . ١٧٢رقماملدرسة اإلبتدائية احلكوميةمن القرآنلطلبةالقراءة والكتابةتعليم

رو الفرعية منطقة توموين، منطقة شرق لوو  .وكالبا

الشيء الذي مييز من بني أشياء أخرى أراد الباحثة األول معرفتها سابًقا عن -أما األشياء
بينما تريد هذه الدراسة تطبيق طريقة قراءة .جمموعات صغريةيفالقرآنتعليم
٩.اللغة العربيةحتصيلتنميةلالقرآنوكتابة

على التحصيل العلميحتصيلإقرأالتأثري اإلضايف :، بعنوانديوي خرية املصليحة.٣
احلكومية سيمان جبل كيدوالالثانويةملدرسةللطلبة العرب يف الفصل الثامن 

للغة العربية وأيًضا معرفة األنشطة اإلضافية يف  هلدف هو معرفة التحصيل العلمي 
الثانوية إن أوجه التشابه اليت مت إجراؤها ملدرسةيف الفصل الثامن القرآنقراءة وكتابة

أما .القرآن وكتابتهقراءةمع األحباث السابقة هي نفس الرغبة يف معرفة القدرة على
معرفة مدى ةالشيء الذي مييز، من بني أمور أخرى، يريد الباحثة السابق-األشياء

8Busaeri, Studi Tentang Kemampuan Baca Tulis Al Qur’an Siswa Kelas X Madrasah
Aliyah Negeri (Man) Palopo,(Palopo: Stain Palopo, 2009)

9Syahriani Dewi Astuti, Efektifitas Kelompok Kecil Dalam Pembelajaran Baca Tulis Al
Qur’an Di Sdn No. 172 Tomoni Desa Kalpataru Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur
(Palopo: Iain Palopo, 2014)



١٢

يف حني تريد هذه الثانوية،ملدرسةإجناز تعليم اللغة العربية يف الفصل الثامن 
ملدرسةاللغة العربية للطلبةحتصيللتنمية القرآنالدراسة تطبيق طريقة قراءة وكتابة

.والفرق الثاين هو يف املوقع أو املكان وأهداف البحث.املواسر ملاسيالثانوية 
بينما سيمان جبل كيدوالالثانويةملدرسةيف الفصل الثامن من حبث سابقإجراءمت

١٠.املواسر ملاسيالثانوية ملدرسةالباحثة اآلن 

نظريةالدراسة ال.ب
تعليم اللغة العربية.١

اللغة العربية هو تعليم موجه لتشجيع وتوجيه وتطوير وتعزيز القدرات وتعزيز تعليم
القدرة على فهم .املواقف اإلجيابية جتاه اللغة العربية سواء كانت مستجيبة أو منتجة

القدرة اإلنتاجية هي القدرة على استخدام اللغة كوسيلة .حديث اآلخرين وفهم القراءة
١١.للتواصالللفظي والكتايب

إن .هو عملية اكتساب األشخاص ملختلف املهارات واملهارات واملواقفتعليمال
هي خاصية مهمة لتمييز أنواعهم عن األنواع األخرى من تعليمقدرة الناس على ال

هو عملية حنو النجاح عن تعليمذا املعىن، ميكن استنتاج أن البعضمن١٢.املخلوقات
ا عملية نشطة، وتغيري اخلربة أو املعرفة والقيم واملواقف طريق تعديل الطريقة اليت توجد 

.راسةسلوك املوضوع حمل الدوكذلك التغيريات يف

10Dewi Khoiratul Muslihah, Pengaruh Ekstra Baca Tulis Al Qur’an Terhadap Prestasi
Belajar Bahasa Arab Siswa Di Kelas Vii Mts Negeri Semanu Gunung Kidul (Yogyakarta: Uin
Sunan Kalijaga, 2013)

11Dewi Khoiriatul, Pengaruh Ekstra Baca Tulis Al Qur’an Terhadap Prestasi Belajar
Bahasa Arab Siswa, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013) 28 .ص

12Margaret E. Bellgredler, Belajar Dan Membelajarkan (Jakarta: Pt Raja Grafindo
Persada, 1994)
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والتعليمالرتبيةميادينويفالرتبية،املؤسساتيفالتدريسطريقةمصطلحإن
منذهنيفحمددمعىنإىلاليشريقدنفسهالوقتيفلكنهواسع،بشكليستخدم

تكيفهأوسلوكهتغيريدفالطلبةيؤديهاعمليةهيالتدريسطريقةإن.يستخدمه
ضمنمعنيتعليميموقفختاذمعينةاتيجيةاسرتبشخصيتهالتكاملعلىومساعدته

ضياتايفواجلغروالتاريخالعربيةكاللغةمعينةدراسيةمادة ءوالر وغري..... والفيز
١٣.ذلك

لتايل ميكن تفسري  ا عملية حنوتعليمو النجاح من خالل اللغة العربية على أ
ا الطلبة، واللغة العربية كمادة تعليمية واستنادا إىل .التغيريات يف التجارب اليت مير 

األسودآلنفذه أبوقراءةالقرآنرخيها، وزرع على املقومات األساسية 
األسودآلأمر أن أبومستوحاة من نتائج لقائه مع علي بن أيب طالب الذي .الضئلي
اإلسم مبهمو ،األسم مضمراألسم ظهر، حركة التضامن الدولية،وهي قواعدالضئلي
جيمع قواعد أخرى الضئلياألسودآلبعد أن يتم مجع هذه القواعد، مث أبو.االول

.التقان هذه القواعد من خالل االستمرار يف التشاور
ن أصالة عن كيفية قراءة بالغ من  وينبع "القرآنأعاله، ال بد من االعرتاف 

وغريها من حنوالعلماء يف صياغة قواعد قواعد العلمالنيب، والراشدين،من وقت
لفي ذلك الوقت، استنادا إىل أسباب دينية كما العامل "القرآنالتخصصات من قراءة 

وذلك بشكل صحيح "القرآنساألول، وهذا هو، فهي حريصة على تقدمي نصوص 
ت  حبيث بغض النظر عن األخطاء اليت ميكن أن تسبب خطأ سوء فهم للقراءة آ

). ٢٠١٤قراءة مطبعة املعهد، :فالوفو:الطباعة األوىل(تعليمهااللغة العربية طرائقها ووسائل كارتيين، ١٣
٤٣-٤٢. ص



١٤

العامل الثاين هو القومية العربية، حيث يرتبط هذا العامل برغبة العرب يف تعزيز ."القرآن
بشأن مكانة اللغة العربية يف خضم التجديد مع اللغات األخرى غري العربية، وهناك قلق 

أما العامل الثالث، كانت العوامل .انقراض وتدمري اللغة العربية يف اللغات غري العربية
تمع يف حاجة ماسة إىل فهم اللغة لوالعربية سواء "القرآنمناالجتماعية، املتعلقة حالة ا

.)تغيري كلمة(تصريف و ) تغيري حرف العلة احلرف األخري(اعراب من حيث
العربية واملوقف اإلجيايب جتاه اللغة العربية مهم جدا يف املساعدة مهارات اللغة 

إلسالم  على فهم مصادر التعاليم اإلسالمية، وكذلك الكتب اللغة العربية املتعلق 
.نيتعليمللم

بشأن ٢٠٠٨لسنة ٢يف مجهورية إندونيسيا رقم يةالدينالشؤون بناء على الئحة 
يف الرتبية الدينية اإلسالمية واللغة العربية، يقال إن أهداف معايري الكفاءة ومعايري احملتوى 

:اللغة العربية هي كما يليتعليم
للغة العربية، الشفوية واملكتوبة، واليت تتضمن أربع تنمية.أ القدرة على التواصل 

.الكتابةو ،القراءة،الكالم، حتدث، عمهارات لغوية، وهي االستما 

مهية .ب ، وخاصة يف دراسة تعليماللغة األجنبية كأداة رئيسية للرفع مستوى الوعي 

.مصادر التعاليم اإلسالمية

لتايل .تطوير فهم العالقات املتبادلة بني اللغة والثقافة وتوسيع اآلفاق الثقافية.ت و

.يف التنوع الثقايفمن املتوقع أن يكون لدى الطلبة رؤى عرب الثقافات وأن يشاركوا



١٥

، القراءة، والكالم، و عاالستما : تتكون املادة العربية من أربع مهارات لغوية، وهي
فيما يلي .لدينا نطاق ودراسة لكل منهما، واليت ختتلف من مهارة إىل أخرى.والكتابة

:نطاق املواد األربع الكربى

ستماعاال.١

ا البشر مع بعضهم البعض يف مراحل استماع هي الوسيلة األوىل اليت يتواصل 
م :االستماعتعليمهناك نوعان من .حيا
دريل(االنتباه إىل احلاجة إىل التكرار(

للنص

هناك عدة مراحل يف تدريس وهي:

 التمرين) حتديد(مقدمة

ممارسة االستماع والتقليد

١٤ممارسة االستماع والفهم

)تكلمال(الكالم.٢

اللغوية اليت حتققت يف تدريس اللغة املهارات مهارات الكالم هي أحد أنواع
أنشطة التحدث يف فصل اللغة هلا جوانب من االتصال ثنائي االجتاه، أي بني .العربية

يعد التحدث نشاطًا مثريًا لالهتمام وحيوً يف ١٥.املتحدث واملستمع بشكل متبادل

14Syamsudin, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta : Idea Press
Yogyakarta, 2010) 125 .ص

15Ibid 127 .ص



١٦

ة، وال تصبح األنشطة احلوارية غري جذاب.فصل اللغة، ولكن غالًبا ما حيدث العكس
اية املطافحتفز حيدث هذا ألن إتقان .مشاركة الطلبة، وتصبح جامدة ومربكة يف 

.املفردات واجلمل من قبل الطلبة ال يزال حمدوًدا جًدا
عامل آخر مهم إلحضار أنشطة التحدث إىل احلياة هو شجاعة الطلبة والشعور 

ت .خلوف من اخلطأ بشكل عام، الغرض من متارين التحدث للمبتدئني واملستو
للغة العربية البسيطة .املتوسطة هو أن يتمكن الطلبة من التواصل شفهًيا 

القراءة.٣

ا القارئ "م القراءةو فهمأنواع خمتلفة من هناك القراءة هي عملية يقوم 
من خالل ويستخدمها للحصول على الدور الذي يريد الكاتب أن ينقله 

."الكلمات أو اللغة املكتوبةوسائط
ويف الوقت نفسه، وفًقا لسيامسودين أشريويف، حتتوي مهارات القراءة على 

نًيا، التقاط معىن د.أوًال، قم بتغيري رمز الكتابة إىل رمز الصوت.جانبني من الفهم و
ءة هو اجلانب جوهر مهارات القرا.املوقف الذي ترمز إليه الرموز واألصوات املكتوبة

.اللغة العربية وفهمهاالثاين أو الفهم، أي حىت يتمكن الطلبة من قراءة
النوع من القراءة هو القراءة بصوت عال، والقراءة هبضعةبشكل عام، هناك را

جيب تدريب كل نوع من .التحليليةبصمت، سريع القراءة، والقراءة اإلبداعية والقراءة
١٦.وتعديله وفًقا لقدرة الطلبةة تدرجيًياأنواع القارئ على الطلب

عند .والتفاعل يف العامل خارج نفسهتعليممن خالل القراءة، ميكن لكل فرد ال
:وهي٢النظر إليها من حيث القراءة تنقسم إىل 

16Syamsudin, Metodologi…, 207 .ص



١٧

قراءة بصوت عالال.أ

وهي القراءة من خالل التأكيد على أنشطة أعضاء الكالم الشفوي والشفاه 
واحلنجرة إلصدار األصوات 

بصمتالقراءة .ب

١٧.وهي القراءة من خالل النظر إىل احلروف وفهم معىن القراءة دون

:تنقسم القراءة حسب شكلها إىل قسمني مها

:أمور أخرىخصائص القراءة املكثفة، من بنيمن حيثالقراءة املكثفة.١

ؤدى ىف الفصل مع املعلم)١

الالزمة يف قواعداهلدف هو املهارات األساسية يف القراءة وإثراء املفردات وإتقان)٢

.القراءة

١٨.تقدم الطلبةيشرف املعلمون على النشاط ويوجهونه ومراقبة)٣

وسعةاملقراءة ال.٢

خلصائص التالية :يتميز هذا النوع 
الفصل الدراسيتتم أنشطة القراءة خارج )١

دة فهم حمتوى القراءة)٢ اهلدف هو ز

17Rodliyah, Metodologi Dan Strategi Alternative Pembelajaran Bahasa
Arab,(Yogyakarta: Pustaka Raihlah Group, 2005), 71 .ص

18Ibid, 72 .ص



١٨

قبل تنفيذ النشاط يوجه املعلم وحيدد ويقرأ املادة ويناقشها)٣

الكتابة.٤

بعد أن يتمكن شخص ما من القراءة، .الكتابة أداة مهمة إىل جانب القراءة
كمسلمني، جيب أن نكون قادرين أيًضا على كتابة العربية .حان الوقت ملمارسة الكتابة
جيب القراءة ألنهتعليمالكتابة ليس سهًال مثل تعليم.إىل جانب كتابة الالتينية

ليد، املرءعلى أن حيفظ شكل الكتابة، وعليه أيًضا صبها يف املهارات احلركية الدقيقة 
.أي الكتابة

أوًال، مهارات .هلا جانبان خمتلفانمهارات الكتابةالقراءة، فإن كما هو احلال مع
نياً، مهارات والدة األفكار واملشاعر يف.تشكيل احلروف وإتقان اهلجاء الكتابة و

١٩.العربية

:متارين الكتابة
التقليد.١

هذا املثال .نشاط أخذ مثال سريع ال جدوى منه وهو مضيعة للوقتيبدو أن
الطلبة تعليمأوالً، ي.وا أي شيءتعليمالطلبة لن ينشاط ميكانيكي، وهذا ال يعين أن

ستكون هذه املهارة ذات يوم لالستخدام .وميارسون الكتابة بشكل صحيح وفًقا للمثال
.الطلبة التهجئة واالستماع بشكل صحيحتعليمالثاين، وي

19Syamsudin Asyrofi, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab… 135 .ص



١٩

تكاثرال.٢

يف هذه املرحلة الثانية، .ه شفوتعليماالستنساخ هو الكتابة على أساس ما مت 
ال يزال النموذج الشفوي موجوًدا وجيب أن .بدأ الطلبة يف ممارسة الكتابة بدون منوذج

.يكون منوذًجا جيًدا حًقا
االمالء.٣

إىل جانب ممارسة .املقلد له فوائد عديدة طاملا مت اختيار املادة الضمنية بعناية
التهجئة، يقوم إمالك أيًضا بتدريب استخدام السمع، حىت الفهم ميارس أيًضا يف نفس 

.الوقت
أو النص الذي املعد مسبًقا، حول املادةءاألول، إمال: ءهناك نوعان من اإلمال

مسبًقا نًيا، مل يتم إعداد إمالك مسبًقا، مما يعين أنه مل يتم إبالغ الطلبة .سيتم تدريسه
.ملواد أو النصوص اليت سيتم تدريسها

جيب تدريس مهارات الكتابة على مراحل، بدءًا من املراحل الدنيا إىل املراحل 
.املبادئ يف التدريس هي على النحو التايل.العليا

جيب أن تكون املواضيع والشروط األخرى واضحة)١

ة املباشرة من الطلبة، على يت املوضوعات املقرتحة من احلياة الواقعية أو اخلرب )٢

أو من جتربة غري مباشرة مثل .سبيل املثال حول االحتفاالت والنزهات وما إىل ذلك

الصور واألفالم أو نتائج القراءة



٢٠

لقواعد واملثليات ألن إن شاء هللا )٣ جيب أن يكون التدريس إن شاء هللا مرتبطًا 

.احلصول على أفكاره من املثاليةهو الوسيلة الصحيحة لتطبيق القويد الذي يتم 

جيب تصحيح عمل الطالب، إذا مل يكن كذلك، فال يعرف الطالب أخطائه )٤

وسيظل يرتكب األخطاء

لتصحيح األخطاء، جيب أن يتم فرزها حسب األمهية وجيب مناقشتها يف دروس )٥

٢٠.خاصة

القرآنقراءة وكتابةدروس .ب
القرآناءةقر .١

املعرفة، واملعرفة املخزنة يف الكتب ميكن استكشافها القراءة هي مفتاح مستودع 
حتدد مهارات القراءة النتائج يف .والبحث عنها فقط من خالل أنشطة القراءة

استكشاف املعرفة، ألنه ميكن القول أن مهارات القراءة ال غىن عنها يف احلياة احلديثة  
.كما هي اليوم

، ولكن يف القراءة ستشمل عدة كتوبعلى الرغم من أن املقصود هنا هو قراءة امل
شياء جيدة (جوانب مبا يف ذلك التفكري، والشعور، وكذلك العمل التصرف للقيام 

.)ومفيدة على النحو املوصى به من قبل كتاب
كتاب القرآن.وقراءته هو العبادةملسو هيلع هللا ىلصدمحمعلىهو كالم هللا الذي أنزل القرآنو

:قال هللا تعاىلسالمةعلى حمفوظمقدس 
20Radliyah Zaenudin, Metodologi Dan Strategi Alternative Pembelajaran Bahasa Arab,

81.ص



٢١

        )٩: احلجر(

بشكل أساسي، تتم هذه .منذ زمن النيب دمحمالقرآناحلفاظ على نقاءتتم عملية
ومع ذلك، يف عهد .احلماية بطريقة مألوفة من خالل حفظها وممارسة كل ما مت حفظه

أو حفيظالصداقة كانت هناك حرب حلقوق اإلنسان واليت أسفرت عن
نشأت مببادرة من أصدقاء لكتابة الوحي من كثري منهم استشهدوا، لذلكالقرآنحفظة

ا كل الناس حىت اآلن النتائج .هللا سبحانه وتعاىل يف املخطوطات اليت ميكن أن يتمتع 

:قال هللا تعاىل وغري العربية، فإنه يظهر "رآنالقاللغة املستخدمة يف

         )٢: يوسف(.

لتايل، فإنه ال ميكن إنكار فهم على غري أساس يف اللغة العربية أثناء دراسته "القرآنو
."القرآنقناةاللغة العربية هي

تويف قراءة كتاب منهجية مثال أن الطفل الذي اجتاز"إقرءيف كتابه مبادئبود
لتأكيد قادرا على قراءة ٦جملد"إقرء .وببطء"القرآنميكن أن يكون 

، واألهداف اليت ينبغي حتقيقها هي ميكن أن القرآنوفيما يتعلق تدريس قراءة
عد التالوة القواعد وبشكل صحيح وبشكل صحيح وفقا للقوا"القرآناألطفال قراءة 

لتعرف على احلروف، فإن.القائمة جئة التجويد ومعرفتها هي فيما يتعلق  القدرة على 
.لتحقيق هذا اهلدف" أداة"



٢٢

لتايل، ميكن االستنتاج أن الطفل ميكن أن يقال لتكون قادرة على قراءة  و
ا والتمكنالقرآن ولومن ممارسة علموإذا تعرتف األطفال احلروف مث القدرة على نطق 

.)امسها القانونإسم املنتج(أفهم يف نظرية تالوة ال

القرآنكتابة.٢

يت كلمة  هذه .يكتب،كتبمن اللغة العربية اليت تتكون من كتبة،  " كتابه"و
تعين هذه الكلمة جتميع وجتميع .الكتابه تعين الكتابة.يفعلالكلمة هي منقوشة فعل 

.وتسجيل

نه أداء منظم ومنهجي يعرب فيه البشر عن وحبسب أوليان،  يعّرف الكتاب 
.املرء لآلخرينرؤيةعلىالكتاب دليل.أفكارهم ومشاعرهم املوجودة يف أنفسهم

ا صنع حروف  أرقام وما إىل (يتم تفسري الكتابة يف القاموس اإلندونيسي على أ
ال تعين الكتابة هنا .)أقالم الرصاص وعالمات وما إىل ذلك(ستخدام األقالم ) ذلك

ا وسيلة للتعبري عن شيء ما  جمرد كتابة احلروف، ولكن الكتابة هنا ميكن تفسريها على أ
ت وما إىل  ا كتابة، يف الكتب، وسائل اإلعالم، على املدو حىت تستحق الكتابة على أ

.ذلك

ال ميكن فصل أنشطة الكتابة عن أنشطة القراءة، للحصول على نتائج كتابية 
ا حتتاج إىل رؤى  مفيدة ومفيدة لنفسها بشكل خاص وبشكل عام لعامة اجلمهور، فإ

مثل القراءة، . واسعة، يف حني ميكن احلصول على رؤى واسعة من خالل أنشطة القراءة
:ميكن للكتابة أيًضا أن توفر الفوائد على النحو التايل



٢٣

ميكن للكتابة أن تربئ العقل.١

.الصدمة اليت تعوق إمتام املهام املهمةميكن للكتابة أن تتغلب على .٢

ميكن أن تساعد الكتابة يف حل املشكالت.٣

انية عندما يضطر شخص ما للكتابة.٤ .تساعد الكتابة ا

لنسبة لألطفال الذين "القرآنالكتابة تعليميتم توجيه الكتابة يف هذه احلالة ل و
الكتابة تعليم، لالقرآنن إرسال يعيشون يف إندونيسيا الذين هم مسلم الذين مل يتمكنوا م

. وسيكون من األسهل عندما يكون األطفال قادرين على كتابة احلروف الالتينية"القرآن
".القرآنالكتابة و تعليمالقدرة على الكتابة الالتينية هي اخلطوة األوىل يف 

إقرأأسلوب .٣

يعطي الطريقة " اخلاصةالرتبية الدينية الطبية "زهرييين يف كتابه .هجي. الدكتورة
:التالية فهم

ت العملية التعليمية- هو أحد مكو

أداة هدف، مدعومة من خالل أدوات تعليمية-

٢١.هو إمجاع نظام التعليم-

21Zuhairini,Metodik Khusus Pendidikan Agama, Surabaya, Usaha Nasional, 2000, Hal.
45



٢٤

ا عنصر وأداة، و  بدعم استدارةمن الرأي أعاله، ميكن تفسري هذه الطريقة على أ
.قيق أهداف نظام التعليممن املساعدات التعليمية يف العملية التعليمية لتح

يقرو –يت من الكلمة العربية هي شكل من أشكال العمار من قُفورة " إقر"إّن 
" قراءة"لذا فإن اكرتى وفقًا للغة تعين . إقرو، مما يعين أن يكون قد قرأ، وقرأ، وقراءة–

لكلمة األوىل اليت تبدأ الوحي الذي هو أكثر إقرأكلمة  يف ألقران ميكن أن تعرف 
وهي مشكلة هذا البحث ' العالق يف حني أن إقره-الواردة يف اآلية األوىل سورة العليق 
فريق تدارس ، مركز الفريق الوطين كياي حاج أسد مهامتقتصر على الطريقة اليت صممها  

ألنه يؤكد مباشرة على متارين القراءة بدءا من ' رأإقهذا الكتاب يسمى . يوجياكارت
٢٢.مستوى بسيط ، خطوة خبطوة ، إىل املستوى املثايل

كتاب مدرسي يقرأ القرآن الذي حيظى كياي حاج أسد مهام.خلقإقرأكتاب 
) حديقة القران الرتبوي(وقد جعلت حديقة القرآن التعليمية . بشعبية كبرية يف إندونيسيا

قد تكون شعبية هذا . هتعليماملنتشرة يف خمتلف املناطق الكتاب كدفرت تدريس رمسي يف 
القرآن حبيث يتمكن العديد من األطفال من تعليمالكتاب بسبب مالءمته وفعاليته يف 

.قراءة القرآن جيداً بعد دراسته

أأد مهام طريقة قرطايت اليت ال ترتيل وال . ه. ، استخدم ك١٩٧٥يف عام 
كمام لتطويرها من أجل تسهيل قبول هذه . ه. لذا من قعراتى جاءت فكرة ك. جويد

قراءة القرآن تعليمتطوير استخدام طريقة سريعة ل. ون القرآنتعليمالطريقة للطالب الذين ي
كان يف البداية جمرد وسيط من كلمة من فمه أسد مهام. ه. اليت مجعتها كإقرأمع طريقة 

22As’ad Humam, Buku Iqra’cara Cepat Belajar Membaca Alqur’an Balai Litbang Lptq
Nasional Team Tadarus Amm Yogyakarta, 2006, Hal. Vi
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مع املثابرة كان قادرا على أن تكون متطورة على نطاق واسع وتلقى مثكلمة اجيابيةأو  
قبوال حسنا من قبل الناس يف اندونيسيا وحىت على الصعيد الدويل، مع مساعدة من 

درس  ٢٣.يوجياكارأم مالناشطني الذين انضموا إىل فريق 

حىتببعد مغريدراسات األطفال التقليدية اليت كانت جتري حية يف القرية كل 
درة على حنو . ، تبدو اآلن أقل كمية ونوعيةايشاء إلضافة إىل املعلمني النغاجي  هذا 

متزايد، واألموال احملدودة، ونظام التنفيذ كما هو، هو أيضا سبب فقدان املنافسة مع 
ويف حني . التأثريات اخلارجية مثل التلفزيون واألفالم وأشرطة الفيديو واإلذاعة، وهلم جرا

ة من خالل التعليم الديين يف املدارس الرمسية، إال أنه حمدود جدًا من أن تدريس القراء
لذلك من الصعب أن تكون قادرة على تقدمي اخصائه قادرة على . الوقت وهيئة التدريس

جوزء عم قراءة القرآن الذي مت تطبيقه يف اندونيسيا ، وعلى وجه اخلصوص ، طريقة 
٢٤.عة واالتقان، فقد حان الوقت للمراج) بغداديةقواعد(

:شرح التعليمات لالستخدام هي 'إقرأيف الكتاب

النظام. ١

شرح املعلم املوضوع، وبعد ذلك الطالب ). الطالب بنشاطتعليمكيف ي. (أ
قراءة أنفسهم بنشاط، املعلم كمراجع فقط، ال ينبغي أن يؤدي، إال إلعطاء أمثلة على 

.املوضوع

23Heni Purnowo,K.H.As,Ad Humam, Pahlawan Pemberantasan Buta Huruf Al Qur’an,
Http:/Yasirmaster.Blogspot.Com/2012/11/.Diakses 10 Januari 2013

24Ibid,Http:/Yasirmaster,Blogspot.Com/2012/11/Kh-Asad-Humam-Pahlawan-
Pemberantasan_3270.Html. Di Akses 10 Januari 2017.
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عندما الكالسيكية، يتم . بدورهواحد على واحد ينتينغ واحدة. خاص-ب 
وأوضح املعلم موضوع املوضوع  . احلجم/ جتميع سانرتي على أساس معادلة القدرة 

ستخدام دعامة، وبشكل عشوائي طلب من الطالب لقراءة املواد التدريبية .كالسيكيا 

ميكن للطالب العاليني املساعدة يف االستماع إىل الطالب . املساعدة-ج 
.اآلخرين

أللقاب ، يعطي املعلم على الفور مثاال على القراءة ، لذلك ال . ٢ فيما يتعلق 
. ، تنوين، وهلم جرافتحةمل يتم تقدمي سانرتي مصطلحات. حاجة إىل الكثري من الشرح

.الشيء املهم هو أن الطالب يقرأون بشكل صحيح

.مبجرد قراءة الرسالة بشكل صحيح ، ال ينبغي تكرارها. ٣

ن الطالب خمطئا لفرتة طويلة يف قراءة الرسالة ، مث جيب على املعلم أن إذا كا. ٤
.وقراءته ليتم كسرها ، إذا لزم األمر قمعها) السبب الصحيح مع السراويل(حيذر صراحة 

سوء قراءة الرسائل، ببساطة تصحيح احلروف اخلطأ، عن الطالبإذا كان. ٥
:طريق

.اخل.. وقف.. حذار... ااا"اشارة، على سبيل املثال مع عبارة -

على سبيل املثال ، . ال تزال خاطئة، وإعطاء الذاكرة التيرتايشارةإذا مع -
متاما من النقطة اليت هي )ر(سانرتي ننسى لقراءة الرسالة  إذا مل يكن "املعلم هو يذكر

اءة إذا كنت ال تزال تنسى، مث يتم عرض القر .... م.م.ر)ر('هناك نقطة يتم قراءة رأس 
.الفعلية
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، مث قبل أن يتقن ب فتحةالدرس واحد حيتوي على مقدمة من حرف . ٦
لد التايل يف حني أنه إذا كانت القدرة القصوى ال تزال . بشكل صحيح، ال ترتفع إىل ا

.غري بطالقة ، مث يف حني أنه ميكن القفز ، فإنه ال جيب أن تكون سليمة كصفحة

س وإذا كانوا قادرين على سباق يف عملية للطالب الذين يتقن حقا الدر . ٧
.ذلك مث ميكن القفز عليه ، ال جيب أن تكون سليمة كصفحةتعليم

٢٥.لذا، حظاً سعيداً . ل ، يوصى بتحديد املختربابتالنسبة . ٨

حتصيل.٢

تعريف التعليم)١

هو عملية جهد من قبل شخص ما للحصول تعليمينص على أن ال)سلميط(
يف حني .على تغيري جديد يف السلوك ككل، نتيجة لتجربته اخلاصة مع التفاعل مع البيئة

.هو عملية تغيري للسلوك، بسبب تفاعل األفراد مع البيئة)يفودلـ(وفًقا تعليمأن ال

حتصيلفهم )٢

والدافع تعليمال، إذا كانت طرق حتصيلوالتدريس تعليمتستهدف أنشطة ال
أن سودجان اليت اقرتحهاحتصيلفهم .جيدة أيًضاحتصيلجيدة، فمن املتوقع أن تكون 

هي قدرات ميتلكها الطلبة بعد حصوله على جتربة تعليمية، ويتكون تعليمخمرجات ال
وفًقا حلسن ".تعليمال"و " النتائج"من كلمتني، ومها تعليممصطلح خمرجات ال

25As’ad Humam, Buku Iqra’; Cara Cepat Membaca Al Qur’an (Yogyakarta:Team
Tadarus Amm,2000), Hal. 3.
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له " تعليمال"من قبل شركة، يف حني أن ) صنعه(به شيًئا ما متسك"ئجالنتا"تعينعلوي،
لعمليةتعليمالمعاين عديدة، مبا يف ذلك .هو تغيري حيدث يف الشخص بعد املرور 

بوتراس.أودين يفغريدلريرئيس مؤسسة-ووفقا بيل هو تعليمفهم من الينا
املهاراتعملية نفذت من قبل البشر للحصول على جمموعة متنوعة من

)واملوقف(املهارات)املهارات(الكفاءاتاكتساب مهاراتيتم.موقفوالكفاءات،
إىل الشيخوخة من خالل سلسلة من بشكل تدرجيي ومتواصل من الطفولةاملوقفا

هو عملية يقوم تعليمفإن السلميط ويف الوقت نفسه، وفًقا لـ.مدى احلياةتعليمعملية ال
ا الشخص للحصول على تغيري جديد يف السلوك ككل، نتيجة لتجربته اخلاصة يف 

.التفاعل مع البيئة

كمقياس لتحديد مدى إتقان الشخص للمادة اليت مت حتصيلغالًبا ما ُتستخدم
ا األفرادتعليمتيجة ألنشطة الاليت حتدث نتدريسها، والتغريات يف السلوك .اليت قام 

هو عملية، فإن تعليمألن ال.تعليمهذه التغيريات هي النتائج اليت مت حتقيقها من عملية ال
.تعليميف شكل خمرجات التعليمالعملية ستنتج نتيجة، ونتائج عملية ال

شكال خمتلفة مثل تغيري تعليمميكن أن تظهر التغيريات الناجتة عن عملية ال
املعرفة، والفهم، واملواقف والسلوك، واملهارات، والقدرات والقدرات، وقوة التفاعل، والقوة 

عن قصد أو عن غري تعليميتم ال.املستقبلة، واجلوانب األخرى املوجودة يف األفراد
.مساعدة اآلخرينقصد،مبساعدة أو بدون



٢٩

وحبسب عمر .املتوقعةتعليمينتج خمرجات الالتدريس اجليد هو التدريس الذي 
هي أنه إذا علم شخص ما، فسيكون هناك تغيري يف سلوك تعليممحاليك، فإن نتيجة ال

.ذلك الشخص، على سبيل املثال من عدم املعرفة إىل املعرفة، ومن عدم الفهم إىل الفهم

التدريس هي مستوى اإلتقان الذي حققه الطلبة يف املشاركة يف برامج حتصيل
غالًبا ما يتم استخدام ،مودجونوودميايتوفًقا لـ.، وفًقا لألهداف احملددةتعليموال

ننا كمقياس ملعرفة مدى إتقان شخص ما للمواد اليت مت تدريسها، مث قالتحتصيل
تقسم .الطلبة بعد تلقي جتربتهم التعليميةاليت ميتلكهاهي القدراتحتصيلأنسودجان

ثالثة أنواع من  :، وهيحتصيلسودجا

ال املعريف، أي .أ اليت ترضي املثقفني، من ستة جوانب، وهي حتصيليتكون ا

.املعرفة والفهم والتطبيق والتحليل واملواد الرتكيبية والتقييم

ال العاطفي، أي .ب اليت ترضي املواقف اليت تتكون من مخسة جوانب حتصيلا

ت أو ردود الفعل، التقييم التنظيمي واالستيعاب .هي القبول، اإلجا

ال النفسي احلركي، أي ال.ت .الذي يرضي املهارات والقدرات على العملتعليما

وهو يتألف من ستة جوانب هي حركة االنعكاس واالنسجام، أو الدقة، وحركة املهارات 

.املعقدة، واحلركة التعبريية واإلبداعية

االت الثالثة هي موضوع تقييم  االت الثالثة، .حتصيلهذه ا من بني هذه ا
يعترب املعريف هو األكثر قيمة من قبل املعلمني يف املدارس ألنه مرتبط بقدرة الطلبة على 
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ت املوضوع لقدرة اليت يكتسبها لدى الطلبة هو احتصيلببساطة، ما تعنيه .إتقان حمتو
يف حد ذاته هو عملية شخص حياول تعليمألن ال.تعليماألطفال بعد خوض أنشطة ال

.احلصول على شكل من أشكال التغيري السلوكي غري املستقر نسبًيا

هي تلك اليت حيصل عليها حتصيلبناء على هذه النظرية، يستنتج املؤلفون أن 
هي أيًضا تغيري يف سلوك الطالب الذي مت حتصيل.األفراد من تفاعلهم مع بيئتهم

، والذي يشري إىل اجلوانب املعرفية والعاطفية تعليماحلصول عليه بعد جتربة عملية ال
.واحلركية

حتصيلأنواع خمتلفة من .٣

االت املعرفية(فهم املفاهيمكما هو موضح أعالهحتصيلتشمل  ، )ا
ميكن شرحه .)اجلوانب العاطفية(واجتاهات الطلبة ،)اجلوانب احلركية(العملية ومهارات

:على النحو التايل
)املعرفية(مفهوم ماهامان املؤسسة العامة.أ

، الفهم هو مقدار قدرة الطلبة على قبول واستيعاب وفهم بلومالفهم وفًقا لـ
خيتربونه أو الدروس اليت قدمها املعلم للطلبة، أو مدى فهم الطلبة ملا يقرؤونه أو يرونه أو 

ا. يشعرون به يف شكل نتائج حبث .أو املالحظة املباشرة اليت قام 
ال العاطفي،.ب ال العاطفي من مخسة أنواع من )مواقف الطلبة(ا يتكون ا

:السلوك، وهي

.القبول، والذي يتضمن حساسية جتاه شيء معني واالستعداد لالنتباه إليه)١
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.والرغبة يف االنتباه واملشاركة يف النشاطاملشاركة، واليت تتضمن الرغبة، )٢

تقييم املوقف وحتديده، والذي يتضمن قبول القيمة واالحرتام واالعرتاف وصياغة )٣

.املوقف

.القدرة على تشكيل نظام القيم كدليل وتوجيه احلياةالتنظيم، والذي يتضمن)٤

احلياة تشكيل منط احلياة الذي يتضمن القدرة على عيش القيم وتشكيلها يف منط)٥

.الشخصية

االت.ت االت النفسية احلركية من سبعة )مهارات العملية(احلركيةالنفسيةا تتكون ا

:سلوكيات أو قدرات نفسية حركية، وهي

اإلدراك، والذي يتضمن القدرة على وفصل شيء ما على وجه التحديد وإدراك )١

.االختالفات بني شيء ما

وضع نفسك يف موقف حتدث فيه حركة االستعداد، والذي يشمل القدرة على )٢

.أو تسلسل من احلركات

احلركات املوجهة، واليت تشمل القدرة على تنفيذ احلركات كمثال، أو حركات )٣

.التقليد

.احلركات املعتادة، واليت تشمل القدرة على القيام حبركات بدون أمثلة)٤

حلركات أو )٥ .املهاراتاحلركات املعقدة، واليت تشمل القدرة على القيام 
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تعديل أمناط احلركة، واليت تشمل القدرة على إجراء التغيريات وتعديل أمناط )٦

ا .احلركة مع املتطلبات اخلاصة املعمول 

اإلبداع، والذي يتضمن القدرة على والدة أمناط جديدة من احلركة أو أساس )٧

.مبادرة الفرد

االت املعرفية، حتصيلتتضمن  وهي سلوك املعرفة، ثالثة جماالت تتكون من ا
االت العاطفية هي القبول واملشاركة واحلكم .والفهم، والتطبيق، والتحليل، والتوليف ا

ال النفسي احلركي، والذي يتكون من اإلدراك .والتنظيم وسلوك تشكيل منط احلياة ا
السلوكي، واالستعداد، واحلركات املوجهة، واحلركات املعتادة، واحلركات املعقدة، وتعديل 

.أمناط احلركة، واإلبداع

النفوذتعليمتور العوامل اليت خمرجات الحزب العدالة والتنميةمدعاة.٤

من حتصيل، وميكن للطلبة حتقيق تعليمنتيجة للينتج عن كل نشاط تعليمي تغيريًا فريًدا
االت املعرفية والعاطفية والنفسية، حبيث يتم  خالل اجلهود كتغيريات سلوكية تشمل ا

اليت حصل عليها الطلبة ليست هي حتصيل.حتقيق األهداف احملددة على النحو األمثل
.تعليمعملية النفسها ألن هناك العديد من العوامل اليت تؤثر على جناحهم يف

أنواع عديدة، تعليمفإن العوامل اليت تؤثر على ال،سلميطوفًقا لـ
العوامل . إىل جمموعتني، ومها العوامل الداخلية والعوامل اخلارجيةتصنيفهاميكنولكن

ون، يف حني أن العوامل تعليمالداخلية هي العوامل اليت توجد لدى األفراد الذين ي
.موجودة خارج األفراداخلارجية هي عوامل 
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العوامل الداخلية.١

:العوامل الفسيولوجية والعوامل النفسية: تشمل العوامل الداخلية عاملني مها
ئية وحالة الوظائف الفسيولوجية.أ .العوامل الفسيولوجية، وهي الظروف الفيز

سيكون للحالة البدنية .الداعمة أو اخللفيةتعليمأنشطة الالعوامل الفسيولوجية هي

 ً حلالة غري الصحية جسد ثري خمتلف مقارنة  للحفاظ على حالة بدنية .الصحية 

ت الطعام.صحية، جيب أن تكون التغذية كافية سيؤدي هذا يرجع إىل أن نقص مستو

.إىل حالة جسدية ضعيفة مما يؤدي إىل النعاس والتعب السريع

:تتضمن هذه العوامل.تعليمتشجع أو حتفز الالعوامل النفسية، أي تلك اليت .ب

هناك رغبة يف املعرفة)١

وجود تعاطف من اآلخرين)٢

إلصالح الفشل)٣

ألمان)٤ للحصول على شعور 

عوامل خارجية.٢

تعليمالعوامل اخلارجية، أي العوامل من خارج نفس الطفل واليت تؤثر أيًضا على 
ء و  يت من بني أمور أخرى من اآل تمعاألطفال، واليت  .املدارس وا



٣٤

ء جتاه .أ ء هي يف املقام األول طريقة لتعليم اآل العوامل اليت تنشأ من هؤالء اآل

ء ي.أطفاهلم ون بطريقة دميقراطية تعليميف هذه احلالة ميكن ربطها بنظرية، سواء كان اآل

إن أسلوب أو نوع تعليم كل منهم له مميزاته وبعض .أو ذات سلطة أو بطرق أخرى

.عيوبه

ميكن أن تستمد من معلم املواد اليت يتم متابعتها، من املدرسة،املشتقةالعوامل.ب

األطفال، والذي يتعلق تعليمتتسبب العديد من عوامل املعلم يف فشل .والطرق املطبقة

بشخصية املعلم، والقدرة على تدريس املوضوع، ألن معظم األطفال يركزون اهتمامهم 

ال .على ما يهتمون به، مما يؤدي إىل القيمة اليت حيصلون عليها ليست كما هو متوقع

ثري اآلخرين أو تدخلهمتعليمميكن فصل مهارات الطفل وقدراته واستعداده لل .عن 

.تعليمفإن مهمة املعلم هي توجيه األطفال يف اللذلك،

تمع.ت تمع، ال ميكن فصل الطلبة عن حياة ا العوامل .العوامل الناشئة عن ا

تمعية هلا تمع يصعب التحكم به .على تعليم األطفالقوي للغايةثريا ثري ا كما أن 

تمع أيًضاأو دعمه أو عدم دعمه يف تنمية أطفال .ا

إطار التفكري.ج

املعلم جيب أن يكون تعليممن أجل حتقيق األهداف اليت يف املتوقع يف عملية ال

تعليمواملعلمني كما يتوقع أن تزيد من الدافعية للالطلبةحتصيلتنميةهلا دور مهم يف 



٣٥

رعا يف التدريالطلبة س حبيث املواد اليت يتم ، يف شروط هذه املعلمني جيب أن يكون 

ثري إجيايب على ةطالبعرضها لل لذلك حىت على العكس . الطلبةحتصيلميكن أن يفهم و

من ذلك، إذا املعلم أقل و ضليع يف التدريس أنه سيكون من الصعب على إعطاء فهم 

.ةبطلمن املواد اليت سوف يتم تدريسها لل

انه ةميكن تشغيل بسالسة إذا و املعلم قادرا على فهم شخصية الطالبتعليمال

من قبل ل أنه كان، و . تعليمله مصلحة أن جدا قليال يف عملية الةألن لطالب. واجهي

املعلم جيب أن يكون ذكيا يف اختيار اسرتاتيجيات أو النماذج هي مناسبة للمواد اليت 

مللحبيثتعليمسوف يتم تدريسها يف وقت عملية ال واملشبعة يف عملية الطلبة ال يشعرون 

اليت تستخدم عندما كان من املتوقع أن م تعزيز النتيجة من تعليمال.رياليت كان جيتعليمال

دة يف خمرجات . الطلبةتعليم بعد تعليمالطلبةجيب أن يعرف املعلم ما إذا كانت هناك ز

وملعرفة احلالة اليت، واملعلم جيب أن تعطي الختبار أو . تنفيذ طريقة قراءة وكتابة القرآن

.للحصول على النتيجةتعليممسألة الاألسئلة اليت تتعلق يف



٣٦

ريفكتالخمطط أطار: صورة

واستنادا إىل إطار الفكر الذي، بعد ذلك ميكن أن خنلص إىل أن بعد تنفيذ طريقة قراءة 

الثامن الفصلةللطالبتعليم، يف عملية الالطلبةمنحتصيلتنميةالقرآن ميكن الكتابة

.املواسر ملاسياملدرسة الثانوية 

تعليمعملية ال

الفصول الدراسية عمل البحوث

كتابة القران طرق القراءة

تعليممن املتوقع أن حتسن خمرجات 
الطالب

وبعد تنفيذ تنميةنتائج جتربة تعليمطالب ال
القرآن القراءة و الكتابة الطريقة

مدرس طلبة



٣٧

املبحث الثالث

منهج البحث

البحثنوعو مدخل.أ

مدخل البحث.١

ج .تربويمدخل املستخدم يف هذه الدراسة هو املدخل  النهج الرتبوي هو 
سرتاتيجيات التدريس يف عملية ال ملعرفة واخلربات اخللفية ، تعليمعلمي مرتبط  يتأثر 

.اليت متت صياغتهاتعليموأهداف ال
البحثنوع .٢

حيث يكون اإلجراءات الفصليةنوعأسلوب نوعي معهذا البحث هو حبث
هذا البحث حبثًا يهدف إىل اإلجابة عن املشكالت يف عملية التدريس 

نوعالبحث.مواضيع اللغةيف القراءة والكتابةيفالقرآنستخدام طريقةتعليموال
البحث النوعي، حييد .هو حبث وفصلي ومييل إىل استخدام التحليلاإلجراءات الفصلية

ت احلالية كمادة ت، ويستخدمون النظر م األمر الباحثة عن البيا تفسريية وينتهي 
يريد الباحثة : يستخدم الباحثة األساليب النوعية يف هذه الدراسة للسبب٢٦".نظرية"

اللغة العربية حتديًدا يف البحث املقدم تعليمالذهاب مباشرة لرؤية تطور الطلبة يف عملية 
.من الباحثة
هي عملية، مما يعين سلسلة من األنشطة تبدأ من الوعي اإلجراءات الفصليةنوع

املشكلة، مث اإلجراءات حلل نوعتبدأ.املشكلة والتفكري يف اإلجراءات اليت مت القيام 
26Wikipedia, Penelitian Kualitatif Diakses Pada Pukul 21:26, Tanggal 14 Juni 2020



٣٨

نشطة التأمل الذايت، مما يعين أن أولئك الذين يقوموناإلجراءات الفصلية نوعوتنتهي 
كعمل مما اإلجراءات الفصليةنوعيتم تنفيذ.هم أنفسهم املعلمنياإلجراءات الفصلية

٢٧.تنميةيعين عملية معرفة تصرفات املعلم يف عملية ال

موقع البحث.ب

على وجه التحديد يف إحدى مدارس .مكان البحث هو مكان إجراء البحث
فادج يف قريةالماسي الماسي، اليت تقع على طريق حموراملواسرواملاس، املدرسة الثانوية 

.املناطق لووية، الماسيمنطقة،كالو
سكان والعينةال.ج

البحث هو طلبة الفصل الثامنوحداتكان .البحثداتحو هو سكانال.١

طالًبا عدد الطلبة الذين لديهم ٣٦ويتكون من ٢٠٢٠يف العام الدراسي املدرسة الثانوية

ت من املالحظة املباشرة ومجع  عدد واحد فقط من الفصول، مت احلصول على هذه البيا

ت اليت أجراها  .٢٠٢٠فرباير ١٢يف الباحثةالبيا

يف هذه الدراسة، أخذ٢٨.الذين متت دراستهمسكانهي جزء أو ممثل ةالعين.٢

كعينات، حبجة أنه كان أسهل على املدرسة الثانويةالثامن طالًبا من فصل١٨الباحثة

عند التعامل مباشرة مع الطلبة عند إجراء االختبارات وجعلوا من السهل مجع الباحثة

ت البحث .بيا

27Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas Edisi Pertama, (Bandung: Kencana Prenada
Media Group 2009) Hal. 25-27

28Syahruddin, Metodologi Penelitian (Makassar: Cv Permata Ilmu) Hal. 6



٣٩

ت.د مصدر البيا

ت يف البحث اإلجرائي داخل الفصل )اإلجراءات الفصليةنوع(مصادر البيا
:وهي

ةطالبال.١

ت حول نتائج وأنشطة  الطلبة يف عملية التدريس تعليمللحصول على بيا
والتدريس

مدرس اللغة العربية.٢

تعليميف تعليمالكرمي وخمرجات الالقرآنطريقة قراءة وكتابة تعليمملعرفة مدى جناح تطبيق 
اللغة العربية

تسلوب أ.ه مجع البيا

ت يف هذه  الدراسة، استخدم املؤلفون عدة طرق، من بني للحصول على البيا
:طرق أخرى، على النحو التايل

املالحظة هي عملية للمراقبة والتسجيل بشكل منهجي ومنطقي وموضوعي .١

وعقالين حول الظواهر املختلفة، سواء يف املواقف الفعلية أو املواقف االصطناعية لتحقيق 

٢٩.هدف معني

29Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran Edisi Pertama (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya,
2009) Hal. 153



٤٠

التقييم غري النوعية اليت تتم من خالل املناقشة املقابلة هي شكل من أشكال أداة .٢

٣٠.والسؤال واإلجابة، سواء بشكل مباشر أو غري مباشر مع الطلبة

ت أو املعلومات واآلراء والتفامهات يف .٣ االستبيان هو أداة جلمع وتسجيل البيا

٣١.مت إجراء االستبيان كتابة.العالقة السببية

ة يف إطار تنفيذ أنشطة القياس، حيث هو تقنية أو طريقة مستخدماالختبار.٤

ا أو اإلجابة  توجد أسئلة خمتلفة، أو سلسلة من املهام اليت جيب على الطلبة القيام 

٣٢.عليها

ت حول األشياء أو املتغريات يف شكل هو طريقة للعثور علىالتوثيق.٥ بيا

.مالحظات أو نسخ أو كتب أو صحف أو جمالت

تحتليل لوب سأ.و البيا

تاملرحلة ت هي حتليل البيا يف البحث اإلجرائي يف الفصل .التالية جلمع البيا
.الدراسي، يتم إجراء التحليل من البداية على كل جانب من جوانب أنشطة البحث

عندما يتم عمل السجالت امليدانية من خالل املالحظات أو املالحظات حول أنشطة 
املعلم والطلبة التفاعل .يف الفصل، ميكن للباحثني حتليل ما يراقبونه بشكل مباشرتعليمال

ت املستخدمة هي تقنية وفصلية نوعية.الذات والطلبة واآلخرينبني .تقنية حتليل البيا

30Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, 2009. Hal. 157-158
31Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, 2009. Hal. 166
32Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, 2009. Hal. 118



٤١

ت اليت مت مجعهامت حتليل نوعيف كل نشاط مراقبة من تنفيذ دورةالبيا
ستخدام تقنيةوفصلبشكلاإلجراءات الفصلية النسبة املئوية ملعرفة االجتاهات اليت ي 
.تعليمحتدث يف أنشطة ال

N.A=spالصيغة

النتيجة النهائية: الوفصل

: SPالنتيجة النهائية

: STجمموع النقاط

البحثإجراء .ز

املراحل الواردة يف الدورة، يف هذه احلالة سيشرح معىن عرضقبل أن يفصل 
.الدورة نفسها

ا دورة، دوران، فإن املفهوم عند القواميسيف  العلمية الشائعة، ميكن تفسري الدورة على أ
هو اجتماع )اإلجراءات الفصليةنوع(استخدامه يف حبث العمل يف الفصل الدراسي

.سيتم إجراؤه بواسطة املؤلف
كل.اجتماعات٤خالل حتدثهذا الفصل الدراسي دورتنييفيقسم الباحثة

دقيقة ويتم ضبط وقت التنفيذ على الساعات ٩٠ملدة ساعتني من الدراسة تستغرق -
.ملدرسةهناك 

مرحلة التخطيط.١

١اللغة العربية يف الفصل تعليمدراسة املنهج الذي يعترب يف هذه احلالة موضوع .أ



٤٢

املراد تنفيذهتعليمترتيب تنفيذ ال.ب

اللغة العربيةتعليمعمل ورقة مالحظة حول حضور ونشاط واهتمام الطلبة يف .ت

اصنع أداة تقييم يف شكل اختبار، حيث يتم تعديل أسئلة االختبار وفًقا خلطة تنفيذ .ث

.اليت يتم إجراؤها يف كل دورةتعليمال

مرحلة العمل.٢

تعليمعداد الطلبة للتعليميبدأ ال.أ

للطلبة لطرح أسئلة حول املواد اليت مل يتم فهمها بعديقدم املعلم مواد تعليمية.ب

اللغة العربيةتعليمالكرمي يف القرآنيطبق املعلم طريقة قراءة وكتابة .ت

ملهمة بشكل صحيح وصحيح .ث يتحقق املعلم ملعرفة ما إذا كان الطلبة يقومون 

.ويقدم التغذية الراجعة

مرحلة املراقبة والتقييم.٣

يقوم املدرس بتسجيل .تعليمعندما يقوم املعلم بعملية التتم هذه املالحظة 
قبل ةالطالب بناًء على أوراق املالحظة اليت أعدها الباحثةتعليماملعلومات وظروف 

ورقة املالحظة املقصودة تتعلق بقائمة احلضور للطلبة، واهتمام ونشاط .إجراء البحث
على معلومات من الطلبة حول للحصول.تعليمالطلبة يف متابعة عملية التدريس وال

اية الدورة، سُيطلب من الطلبة االستجابة وإجراء تعليمالأنشطة اليت مت تنفيذها، مث يف 
.الطلبة يف املواد العربية يف الدورة األوىلحتصيلتنميةتقييمات ملعرفة مدى 



٤٣

مرحلة التفكري.٤

.اليت مت احلصول عليها يف مرحلة املراقبةحتصيليف هذه املرحلة يتم مجع وحتليل 
ملثل، ستنعكس نتائج التقييم ل اليت مت احلصول عليها من املعلم من خالل تحصيلو

.مالحظة املالحظات اليت مت إجراؤها

الدورة: صورة 

تدبري

مرصاد/عملية

أنعكاس

تنميةخطة ال

أنعكاس

النتائج

الدورة الثانية تنميةخطة ال

مرصاد/عملية

الدورة األىل



٤٤

املبحث الرابع

نتائج البحث واملناقشة

وصف عام ملوقع البحث.أ

ريخ.أ املدرسة الثانوية اإلسالمية املواسر ملاسىنبذة خمتصرة عن 

سست يف يوليو  سست ١٩٨٦مدرسة الثانوية اإلسالمية املواسر ملاسى  م، و

:من قبل مؤسسة املواسر للرتبية اإلسالمية مع العديد من الشخصيات املؤسسة وهي

بصرياحلاج. د)١

،أس. محكة)٢

احلاج حدير بصري)٣

لنسبة ملدير املدرسة من  :إىل الوقت احلاضر فهو١٩٨٦أما 

١٩٩١- ١٩٨٦: السالم. عبداحلاج.أ

١٩٩٦- ١٩٩١: االينفالدكتورة.ب

٢٠٠١- ١٩٩٦: BA، .جام الدين.ت

٢٠٠٥- ٢٠٠١: S.Ag، آرة. سىت. جةااحل.ث



٤٥

حىت اآلن-٢٠٠٥: S.Ag،.جاينو س.ج

على وجه التحديد لووتقع هذه املدرسة على أرض. جيالً ٣١أكملت هذه املدرسة 

دانج كالوا، ملاسى رجينسي، مقاطعة سوالويسي اجلنوبيةيف . شارع بوروس ملاسى، قرية 

حثة يف قسم إدارة املدرسة أن هذه املدرسة تتكون من  فصول ٣من نتائج املقابلة ذكر 

٢٢عدد املعلمني والعاملني يف التعليم . غرف١٠طالب وطالبة ومبجموع ١٠٧تضم 

٣٣.شخصا

اف املدرسة الثانوية اإلسالمية املواسر ملاسى رؤية ورسالة وأهد. ١

الرؤية) ١

)امتالك(والصدق والتقوى ) العلم والتكنولوجيا(التميز يف العلم والتكنولوجيا 

املهمة) ٢

)PAIKEM(إجراء التعليم النشط واملبتكر واإلبداعي والفعال واملمتع . ١

التصاالتتوفري املهارات األساسية لتكنولوجيا املعلومات وا. ٢

.تطبيق تقدير التعاليم اإلسالمية والثقافة الوطنية كمصدر للحكمة يف العمل. ٣

33Wawancara Tata Usaha Pada Tanggal 08 April 2021 Pukul 09:31



٤٦

.إذكاء محاس مجيع أبناء املدرسة ليكونوا مؤهلني يف عصر العوملة. ٤

أهداف املدرسة) ٣

إنتاج طلبة قادرين على املنافسة بشكل عادل. ١

ا. ٢ تكوين شخصية نوعية وفق إمكانيا

تعليم جيدإنتاج . ٣

االت األكادميية وغري األكادميية. ٤ إنتاج طلبة يتفوقون يف ا

حلب واحلنان لآلخرين ومسؤول. ٥ .تكوين شخص منضبط، لديه إحساس 

خلق جو من القرابة والتآزر يف كل مدرسة. ٦

طلبة مدرسة املواسر ملاسى.ب

الثانوية اإلسالمية املواسر ملدرسةقدمت الباحثة يف البداية حملة عامة عن الطلبة 

قائمة أمساء طلبة املدارس املتوسطة يف املواسر ملاسي كما هو موضح يف القائمة  . ملاسى

:كما يلي



٤٧

٤.١القائمة 

الثانوية اإلسالمية املواسر ملاسىملدرسةقائمة الطلبة 

موع ا الذكر األنثى فالص

٢٢ ١٢ ١٠ ٧

٣٦ ٢٢ ١٤ ٨

٤١ ١٩ ٢٢ ٩

١٠٧ ٥٣ ٤٦ كل

مدرس املدرسة الثانوية اإلسالمية املواسر ملاسى.ت

للمعلم دور مهم يف عملية التعليم ألن املعلم عامل حاسم يف حتقيق األهداف 

:قائمة أمساء معلمي املواسر ملاسى كما هو مبني يف القائمة كما يلي. الرتبوية



٤٨

٤.٢القائمة 

الثانوية اإلسالمية املواسر ملاسىملدرسةأمساء املدرس 

معلومات املوظيفة اإلسم رقم

موظف احلكومة مدرسة/رئيس املدرسة S.Ag، .جاينو س ١

موظف احلكومة مدرس/ئب رئيس املدرسة دمحم يوسفالدكتور ٢

موظف احلكومة مدرس/ئب رئيس املدرسة S.Pd.I، .صربالدين ٣

فخري مدرس خصوصي مرسلمالدكتور علي  ٤

فخري مدرسة/رئيس املكتبة الدكتورة سييت ماجريي ٥

فخري مدرسة S. Ag، .نور جا ٦

فخري مدرس/ئب رئيس املدرسة S.Sos، .نوسري ٧

فخري مدرسة S.Pd، .حامسي ٨

فخري مدرسة خصوصية S. Pd، .أرفيا ٩

فخري مدرس خصوصي S. Fil، .دمحم حيت ١٠

فخري مدرسة خصوصية S.Pd.I، .حليايت ١١



٤٩

ت التقرير الشهري عن أوضاع العاملني يف جمال التعليم يف مدرسة املواسر : مصدر البيا

٢٠١٩/٢٠٢٠ملاسى للعام الدراسي 

.موظًفا فخرً ١٥موظفني مدنيني و ٣من بني العديد من املعلمني ، هناك 

نتائج البحث.ب

ت ما قبل اإلجراء.١ التعرض لبيا

ا ا :لباحثة هياخلطوات السابقة اليت قام 

فخري مدرسة S. Pd، .ليين ١٢

فخري مدرسة خصوصية نيت S.Pd، .سار ١٣

فخري مدرسة يت S.Pd، .حر ١٤

فخري مدرس S. Ag، .مانقل ١٥

فخري مدرسة S.Pd، .نريوا ١٦

فخري مدرسة S. Pd، .سوفارين ١٧

فخري مدرسة S.Pd، .رومي ١٨



٥٠

قدم الباحثة أنفسهم للطلبة أوالً، مث يشرحون نية الباحثة يف الذهاب إىل املدرسة ت)١

.يف املواسر ملاسى

ملدرسةت)٢ قوم الباحثة بعمل مالحظات يف البيئة احمليطة 

ئب املدير، : ، منهمملدرسةأجرى الباحثة مقابالت مع عدد من املعلمني )٣

.مواد أخرى حول االسرتاتيجيات املتبعة أثناء العملية التعليميةواإلدارة، واملعلمني حول 

أجرى الباحثة مقابالت مع معلمي اللغة العربية حول عملية التعليم واألساليب )٤

تصرف الطلبة أو توكذلك كيف . واالسرتاتيجيات املستخدمة أثناء عملية التعليم

.يستجيبون لتعليم اللغة العربية

قبل إعطاء . من خالل االختبارات الشفويةة و كتابة قراءالحظ الطلبة حول )٥

.إجراءات التعليم، جيب عليهم أوالً تدوين املالحظات

الباحثة أوًال مالحظات أولية حول عملية تعليم تقبل اختاذ أي إجراء، قدم

من هذه . ٢٠٢٠سبتمرب ١٩الطلبة يف مدرسة املواسر ملاسى، مديرية ملاسى يف 

حثة أن عملية التعليم كانت تتمحور حول املعلم حبيث كانت املالحظات، رأى البا

إلضافة إىل ذلك، ال يزال احلماس . مشاركة الطلبة يف عملية التعليم أقل من األمثل

قًصا، وال تزال األساليب املستخدمة يف التعليم تقليدية حبيث  واحلماس لدى الطلبة 



٥١

ثري على ضعف فهم الطلبة يف تعليم ا للغة العربية، وخاصة فيما يتعلق يكون هلا 

مللل من األساليب الرتيبة حبيث . قراءة و كتابة القرانتقان  ً يشعر الطلبة أحيا

ميكن إثبات ذلك يف نتائج . يكون نشاط الطلبة أثناء التعليم غري كاٍف للغاية

وتشمل نتائج االختبار . ٢٠٢١مارس ٩االختبارات األولية اليت أجريت يف 

:يدي ما يليالتمه

٤.٣القائمة 

نتائج قبل االختبار

غري مكتمل منجز أحرز هدفا
معايري 

االكتمال
إسم الطلبة رقم

√ - ٥٢ ٦٥ اتريف ١

√ - ٤٧ ٦٥ امحد فهريزي ٢

√ - ٤٩ ٦٥ اندي ديستا رزقي ٣

√ - ٤٥ ٦٥ حمفرية ٤

√ - ٤٧ ٦٥ بوتري ساري ٥

√ - ٥٢ ٦٥ نتو رود ٦

√ - ٥٣ ٦٥ ندا ٧

√ - ٥٢ ٦٥ سابوتراألدو ٨



٥٢

√ - ٥١ ٦٥ ماسابوتراألدو برا ٩

√ - ٤٦ ٦٥ صليحةسيت ١٠

√ - ٤٢ ٦٥ بركاته ١١

√ - ٤٩ ٦٥ االفضلرمحة ١٢

- √ ٦٨ ٦٥ رامدينا ١٣

√ - ٥٨ ٦٥ كارينافريز ١٤

- √ ٦٩ ٦٥ فوزانهيكل ١٥

√ - ٥٦ ٦٥ نسياه هارد ١٦

√ - ٦٣ ٦٥ ايبان ١٧

√ - ٤٠ ٦٥ رياخلمفتاح ١٨

√ - ٦٢ ٦٥ حممـد ريهان ١٩

√ - ٥٢ ٦٥ فضليةمـدحم ٢٠

- √ ٦٥ ٦٥ نورخريية ٢١

√ - ٦٤ ٦٥ سرى ليستارى ٢٢

١١٧٢ ∑كمية

٥٣,٢٧%% معدل



٥٣

الغناء يف الدراسة قراءة و كتابة يف إقرأاستخدموا طريقة يتالةبقيمة الطلإَذا متوسط
٪٥٣,٢٧التمهيدية كان 

الدورة األوىل.٢

التخطيط)١

:ستعد الباحثة إلجراء حبث إجرائي صفي يتضمنتيف هذه املرحلة 

إعداد املواد التعليمية.أ

، وعالمات، والكتب )RPP(إعداد أدوات التعليم يف شكل خطط الدروس .ب

.املدرسية

.الطلبةمجع وجتميع ورقة مالحظة نشاط الباحثة وورقة مالحظة .ت

التعليم الالزمة لتسريع عملية التعليمإنشاء وجتهيز أدوات .ث

العمل)٢

م ، شرحت ييف عملية التعل. ٢٠٢١مارس ٢٥يف هذه املرحلة مت تنفيذه يف 
ستخدام طريقة احملاضرة، مث طرح الباحث أسئلة تدريبية ةالباحثة أوًال املقالة حول اللون 

ستخدام طريقة القراءة يف يلتعلةمن خالل دعوة الطلب .القراءة وكتابة القرآنم األلوان 

أوًال على كتابة مفردات املادة امللونة املقدمة، مث ةم، مترن الباحثييف عملية التعل
يف . ملتابعة وتكرار املفردات اليت مت تقدميها بشكل مكتوبةأعطى الفرصة جلميع الطلب



٥٤

بوضوح يف ميكن رؤية هذا . ميمتحمسون ملواصلة التعلةم ، يبدو أن الطلبيعملية التعل
يف ذكر املفردات من خالل القدرة على تذكر ترتيب كتابة املفردات ةأنشطة الطلب

.ومعناها بشكل صحيح

املالحظات)٣

ترتبط األشياء اليت . الحظ الباحثة الطلبة أثناء عملية التعليمتيف هذه املرحلة 

دة فهم الطلبة لعملية التعليم، وخاصة فهم  .املفردات العربيةجيب االنتباه إليها بز

انعكاس)٤

عادة حتليل النتائج يف مراحل التخطيط والعمل تيف هذه املرحلة  قوم الباحثة 

ومالحظات املعلم الطلبةقوم الباحثة بتحليل نتائج عمل تيف هذه احلالة . والرقابة

فهم تنميةمث بناًء على نتائج هذا التحليل، مت إعداد خطة تعليمية ل. الطلبةومالحظات 

.الطلبة ملفردات الفصل من خالل طريقة نقش مفردات الغناء



٥٥

٤.٤القائمة 

نتائج الدورة األوىل

غري مكتمل منجز أحرز هدفا
معايري 

االكتمال
إسم الطلبة رقم

− √ ٧٠ ٦٥ اتريف ١

− √ ٦٧ ٦٥ امحد فهريزي ٢

− √ ٦٩ ٦٥ اندي ديستا رزقي ٣

− √ ٦٩ ٦٥ حمفرية ٤

√ − ٦٤ ٦٥ ساريبوتري  ٥

√ − ٦٤ ٦٥ نتو رود ٦

√ − ٥٧ ٦٥ ندا ٧

− √ ٦٨ ٦٥ سابوتراألدو ٨

− √ ٧٠ ٦٥ ماسابوتراألدو برا ٩

√ − ٦٤ ٦٥ الصواحلسيت ١٠

√ − ٥٩ ٦٥ بركاته ١١

− √ ٦٨ ٦٥ االفضلرمحة ١٢

√ − ٥٩ ٦٥ رامدينا ١٣

√ − ٥٩ ٦٥ كارينافريز ١٤



٥٦

− √ ٦٥ ٦٥ فوزانهيكل ١٥

√ − ٦٤ ٦٥ نسياه هارد ١٦

− √ ٧٠ ٦٥ ايبان ١٧

− √ ٧٢ ٦٥ رياخلمفتاح ١٨

√ − ٦١ ٦٥ حممـد ريهان ١٩

− √ ٧١ ٦٥ فضليةمـدحم ٢٠

√ − ٦٢ ٦٥ نورخريية ٢١

− √ ٦٩ ٦٥ سرى ليستارى ٢٢

١٤٣١ ∑كمية

٦٥% معدل

الثانيةدورةال.٣
ختطيط)١

للدورة األوىل، واليت يتم خالهلا إجراء يف هذه املرحلة يتم إجراؤها وفًقا 
:االستعدادات التالية

إعداد املواد التعليمية.أ
، وعالمات، والكتب )RPP(يف شكل خطط الدروس التعليمإعداد أدوات .ب

املدرسية
مجع وجتميع املالحظات حول األنشطة البحثية وأوراق مالحظة الطلبة.ج



٥٧

التعليمريع عملية إنشاء وإعداد األدوات التعليمية الالزمة لتس.د
العمل)٢

وفًقا خلطة التعليم، ومت تنفيذ عملية ٢٠٢١أبريل ٩يف هذه املرحلة مت تنفيذه يف 
بشرح املادة التعليمية املتعلقة مبفردات اللون الباحثةمث قامت . اليت مت جتميعهاالتعليم

لقراءة وكتابة املفردات املتعلقة الطلبةالباحثةبعد ذلك دعت . ستخدام طريقة احملاضرة
.أللوان ومجع املفردات املكونة من عدة أحرف من األجبدية يف مفردات كاملة

انتبه)٣

بدوا أكثر محاًسا للقراءة والكتابة مما كانوا الطلبةأن الباحثةيف هذه املرحلة، رأى 
من القراءة الطلبةميكن مالحظة ذلك بوضوح عندما يتمكن . عليه يف احللقة األوىل

مث الرجوع إىل األلوان اليت تظهر يف الباحثةرشدهم توالكتابة بشكل متكرر دون أن 
ستخدام اللغة العربية ومعاين املفردات .الفصل 

انعكاس)٤

دة يف فهم  ملفردات الكتابة مقارنة الطلبةأظهرت نتائج التفكري يف احللقة الثانية ز
من نتائج التقييم يف احللقة الثانية على النحو وميكن مالحظة ذلك . جللسة األوىل

:التايل



٥٨

٤.٥القائمة 

نتائج الدورة الثانية

غري مكتمل منجز أحرز هدفا
معايري 

االكتمال
إسم الطلبة رقم

− √ ٩٧ ٦٥ اتريف ١

− √ ٩٣ ٦٥ امحد فهريزي ٢

− √ ٩٤ ٦٥ اندي ديستا رزقي ٣

− √ ٩٥ ٦٥ حمفرية ٤

− √ ٩٥ ٦٥ ساريبوتري  ٥

− √ ٩٤ ٦٥ نتو رود ٦

− √ ٩٤ ٦٥ ندا ٧

− √ ٩٦ ٦٥ سابوتراألدو ٨

− √ ٩٦ ٦٥ ماسابوتراألدو برا ٩

− √ ٩٥ ٦٥ الصواحلسيت ١٠

− √ ٩٦ ٦٥ بركاته ١١

− √ ٩٥ ٦٥ االفضلرمحة ١٢

− √ ٩٥ ٦٥ رامدينا ١٣

− √ ٩٥ ٦٥ كارينافريز ١٤



٥٩

− √ ٩٥ ٦٥ فوزانهيكل ١٥

− √ ٩٥ ٦٥ نسياه هارد ١٦

− √ ٩٥ ٦٥ ايبان ١٧

− √ ٩٥ ٦٥ خريمفتاح ١٨

− √ ٩٥ ٦٥ حممـد ريهان ١٩

− √ ٩٦ ٦٥ فضليةمـدحم ٢٠

− √ ٨٩ ٦٥ نورخريية ٢١

− √ ٨٩ ٦٥ سرى ليستارى ٢٢

٢٠٧٩ ∑كمية

٩٤,٥% معدل

ت اخلاصة بنتائج تطوير تعليم الطلبة بدًءا من مرحلة ما قبل الدورة والدورة البيا

:األوىل والدورة الثانية هي كما يلي

٤.٦القائمة 

نيةدورةوأوىلنتائج يف مرحلة ما قبل االختبار، دورة

ثانيةالدورةال الدورة األوىل اختبار أول إسم الطلبة رقم

٩٧ ٧٠ ٥٢ اتريف ١

٩٣ ٦٧ ٤٧ امحد فهريزي ٢



٦٠

٩٤ ٦٩ ٤٩ اندي ديستا رزقي ٣

٩٥ ٦٩ ٤٥ حمفرية ٤

٩٥ ٦٤ ٤٧ بوتري ساري ٥

٩٤ ٦٤ ٥٢ نتو رود ٦

٩٤ ٥٧ ٥٣ ندا ٧

٩٦ ٦٨ ٥٢ سابوتراألدو ٨

٩٦ ٧٠ ٥١ ماسابوتراألدو برا ٩

٩٥ ٦٤ ٤٦ الصواحلسيت ١٠

٩٦ ٥٩ ٣٢ بركاته ١١

٩٥ ٦٨ ٤٩ االفضلرمحة ١٢

٩٥ ٥٩ ٦٨ رامدينا ١٣

٩٥ ٥٩ ٥٨ كارينافريز ١٤

٩٥ ٦٥ ٦٩ فوزانهيكل ١٥

٩٥ ٦٤ ٥٦ نسياه هارد ١٦

٩٥ ٧٠ ٦٣ ايبان ١٧

٩٥ ٧٢ ٤٠ خريمفتاح ١٨

٩٥ ٦١ ٦٢ حممـد ريهان ١٩

٩٦ ٧١ ٥٢ فضليةمـدحم ٢٠

٨٩ ٦٢ ٦٥ نورخريية ٢١



٦١

٨٩ ٦٩ ٦٤ سرى ليستارى ٢٢

٢٠٧٩ ١٤٣١ ١١٧٢ ∑كمية

٩٤,٥% ٦٥% ٥٣,٢٧% معدل

٤.١صورة 

يف اإلختبار التمهيدي،خمطط نتيجة التقييم 

الدورة األوىل، والدورة الثانية

ت نتيجة املراقبة.٢ بيا
يةالطلبةنتائج مالحظات األنشطة .أ

.ين عند إجراء البحث امليداينالباحثةمت إجراء نتائج هذه املالحظات من قبل 
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٦٢

٤.٧القائمة

ت من مراقبة األنشطة الطل معدات الفصل املفردات حولميبية أثناء عملية تعلبيا
ستخدام إقرأعن طريقبواسطةاللونعنطريقة التمرينالدراسي 

رقم مؤشرات التقييم
الدورة األوىل الدورة الثانية

١ ٢ ٣ ٤ ١ ٢ ٣ ٤
١ الطلبةحضور  √ √
٢ الطلبةاالستعداد البدين والعقلي لدى 

التعليمملتابعة عملية 
√ √

٣ منظمني عندما تبدأ عملية الطلبةكون ت
التعليم

√ √

٤ ركز على الوقت الذي يشرح فيه املعلم √ √
٥ عند االستماع لتعليمات الطلبةنشط ت

املعلم
√ √

٦ طلبة
املفرداتاللونالكتابةوقراءةاملستفىت

√ √

٧ فهم املادة بشكل جيد للغاية طلبةميكن لل
عند 

الكتاوالقراءةيفطريقةإقرأواستخدام
املفرداتبة

√ √

٨ متحمسون لالستماع الطلبة
.كتابة الرسائل بشكل منفصلوممارسة

√ √

٩ ستخدام مواد الطلبةطرح ت أسئلة بنشاط  √ √
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مل يتم فهمها
١٠ دون بشكل أسرعاملفرداتالطلبةكتبت

.املعلمالنظر إىل املفردات اليت كتبها
√ √

كمية ٢٥ ٣٣
متوسط ٢.٥ ٣.٣

٪)النسبة( ٦٥٪ ٨٢.٥٪

:معلومة

جيد جدا=٤

جيد=٣

كفى=٢

أقل=١

ا  أثناء طلبةعلى األنشطة التعليمية للالباحثةةمن نتائج املالحظات اليت قام 
وأعلى ٢٥يف احللقة األوىل، كان إمجايل الدرجات اليت مت احلصول عليها التعليمعملية 
لتايل، كانت درجة النسبة املئوية . ٤٠درجة  بينما يف الدورة الثانية كانت .٪٦٥و

لتايل، كانت . كحد أقصى٤٠مع درجة ٣٣النتيجة اإلمجالية اليت مت احلصول عليها  و
أكثر نشاطًا يف أنشطتهم اخلاصة الطلبةيف الدورة األوىل يكون .٪٨٢.٥ئوية النتيجة امل

نشطة أخرى بينما زادت أنشطة .وحياولون تشتيت انتباه أصدقائهم عن طريق القيام 
ومت تنفيذ مجيع مؤشرات التعليميف احللقة الثانية، واليت ركزت بشكل أكرب على الطلبة

.التقييم بشكل جيد
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٤.٨القائمة

ت نتائج مراقبة األنشطة املعلمني أثناء عملية تعليم اللغة العربية مع  بيا
إقرأاستخدام طريقة 

رقم مؤشرات التقييم
الدورة 
األوىل

الدورة 
الثانية

١ ٢ ٣ ٤ ١ ٢ ٣ ٤

١ معنصليوفتحتمرحباللقولطريقةيففتحالقيام
.البدء التعليم √ √

٢
إىلالبدءيفالطلبةمشاركالنفسيواملاديإعداد

تسليم غرض التعليم وربط املواد اليت مث :التعليم وطرق
مع املواد اليت سوف تعطى

√ √

٣ ذاتو دراستهامتاليتاملوادعنأسئلةيسألاملعلم
.دراستهاأنإىلللمادةالصلة √ √

٤ حو التفسرياتواملوادنطاقكبريخطتقدمياملعلمون
.الطلبةتنفيذهاسيتماليتاألنشطةل √ √

٥ الطلبةيستخدم املعلم لغة بسيطة وواضحة يسهل على 
.فهمها √ √

٦
م ذكرمنهميطلبالطلبةاملشاركو

يفتوجداليتاأللوانحوليعرفأناملفردات
.لتساويالطبقة

√ √

٧ تالطلبةيوجه املعلم  .الذين يواجهون صعو √ √
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٨ .الطلبةأسئلة املعلم واضحة وموجهة وال تربك  √ √

٩
قادرا كانالطلبةمشاركللالتعزيزتقدمياملعلمون

اليت توجد يف مجيع )املفردات(كلمةكالكتابةعلى
.أحناء

√ √

١٠ .يقوم املعلم بتقييم √ √
١١ .يعطي املعلم مهام فردية √ √
١٢ .جترييستنتج املعلم املادة اليت كانت √ √

١٣ اية الطلبةيشجع املعلم  على االستمرار يف الدراسة يف 
.االجتماع √ √

كمية ٣٣ ٤٥
متوسط ٢.٥٣ ٣.٤٦
مئوية٪نسبة  ٦٣.٢٥٪ ٨٦.٥٪

كانت نتائج مالحظات أنشطة املعلم يف األنشطة التعليمية يف احللقة األوىل يف 
يف ، بينما٥٢مثالية بدرجة٪،٦٣.٢٥أو٣٣درجةفئة جيدة جًدا مع احلصول على

دة  .٪٥مكاسب٨٦أو٤٤الدورة الثانية تكون يف فئة جيدة مع هذا يدل على ز
.األلوانحولمفرداتكتابةخاللمنإقرأستخدام طريقةالتعليمكبرية يف 

مناقشة.٥

قراءة وكتابة ستخدام طريقةللغة العربيةمن نتائج األنشطة التعليمية
اليت مت إجراؤها خالل دورتني مت احلصول على عدة نتائج على إقرأبطريقةالقرآن

:املقاييس التالية
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القراءة طريقةنتائج هذه الدراسة تشري إىل أن طريقةني من خاللتعليمنسبة امل.١
ثري إجيايب على فهمإقرأأساليب معوالكتابة القرآن ميكن . طلبةللالتعليمخمرجات هلا 

دة فهم  لتحديد يف احللقة األوىل  الطلبةإثبات ذلك من خالل ز يف كل دورة، و
.يف احللقة الثانية٪٩٤.٥٪ و٦٥كانت

ليسوا على دراية الطلبةوذلك ألن .٪٦٥نشاط طلبة احللقة األوىل نسبةأظهر .٢
ستخدام طريقة ، بينما يف احللقة الثانية التعليميف حتصيليف حتسني إقرأبكتابة املفردات 

دة عن احللقة السابقة، أي يف  الطلبةيتضح هذا من خالل محاس .٪٨٢.٥تظهر ز
٪ ٦٣.٢٥اليت حصلت عليهاالتعليمنشاط املعلم يف دورة عملية .كتابة مفردات ملونة

يف التعليمخمرجات حتسنييفإقرأضعف املعلمني يف تطبيق طريقة.ضمن فئة جيدة
الطلبةاحللقة األوىل هو أن املعلم مل يكن قادرًا على إتقان الفصل وال يعرف شخصية 

ملعلمالطلبةبعض ككل حىت أن بينما يف احللقة الثانية تظهر .يهتمون بشكل أقل 
دة يف نشاط املعلم يف احللقة السابقة بنسبة م متكنوا من التعرف .٪٨٦.٥ز هذا أل

أكثر إمتاًعا التعليموخلقها حبيث تكون عملية الطلبةعلى عالقات جيدة بني املعلمني و 
.أيًضاالطلبةوتزيد النتائج اليت حيصل عليها 

دة خمرجات  العربية املفرداتتعليم، يُظهر أن الطلبةتعليممع ز
الثانوية اإلسالميةملدرسةطلبةللحتصيلحتسني يفإقرأستخدام طريقةاأللوانحول

ا حققت ملاسى، منطقةفداج كالوايف قريةملاسىاملواسر  جحة أل الفرعية كانت 
.الباحثةالبحث املؤشرات اليت حيددها 
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اخلامسبحثامل

اخلامتة

بحثخالصة ال.أ

على احلصولمث،وصفهامتاليتاملناقشةوالبحثحصيلةإستند
:هذاالتاليةالنتيجة

ستخدام القرآنالكتابةالقراءة وطريقة.١ وميكن تفسري ويف هذه احلالة 
من حيث  حتصيلةاليت ميكن أن حتسن الطلبالتعليمكوسيلة من وسائل إقرأطريقة 

الطلبةكتابة وقراءة املفردات أو الكتابة العربية اليت تتم بشكل متكرر اليت القطارات 
ال اتقان فقط نطق املفردات ولكن أيًضا قادر على كتابة كل شيء وفًقا للمادة 

.املقدمة
خالل استخدام مناملتعليمنياملشاركنيالدراسةنتائججناحمستوى.٢

دةوميكنأساليب املناورة  حتصيلأن يكون معروفا من ميكنهوذلك.إمامعز
يف دورة الثانية% ٩٤،٥مث زادت إىل % ٦٥من الطلبة يف دورة األوىل صلت قيمة 

اإلقرتاحات.ب

:يليكماهيالدراسةهلذهاقرتاحاتالباحثة
اسرتاتخلقاملعلمالتعليمعمليةيفجيبأنيكون.١

التعليفاملشبعةاليتمأنالطلبةاملشرتكاالهتماميبينأنالتعليميفاختالفاتأوجييات
.متعةاليت هيالتعليمأساليبيف استخدامالستمراراملعلمنيومي
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من حتصيلكلعلىتطبيقهاميكنالتعليميفإقرأأساليباستخدامجيب.٢
يف كثري الطريقةمعجيدةوحفظيفحتسنيميكنالطلبةتعليميفإقرأإستخدام أساليب 

درا وحالةحيثوهومن األحيان القراءة والكتابة املواد املقدمة،
.الثانويةاملدرسةبنيواجهتما
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املالحق
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ئق األنشطة املرتتبة على البحث و

الدورة األوىل Iئق أنشطة و
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األنشطة عرض مادة دورة العرض الثاىن وثائق 
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ئق املقابالت مع املعلمة العربية  املدرسة الثانوية اإلسالمية املواسر ملاسىو

ئق املقابلة مع اإلدار  املدرسة الثانوية اإلسالمية املواسر ملاسىو
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ئق بعض املرافق  املدرسة الثانوية اإلسالمية املواسر ملاسىو

مكتب املدرسة الثانوية اإلسالمية املواسر ملاسى
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املدرسة الثانوية اإلسالمية املواسر ملاسىصفحة

املكتبة
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Pedoman Wawancara Guru

1. Bagaimanakah Sejarah Singkat Berdirinya Sekolah MTs Al-Mawasir

Lamasi?

2. Siapa saja tokoh pendiri dari sekolah ini dan siapa saja kepala sekolah dari

periode pertama sampai saat ini?

3. Apa visi dan misi MTs Al-Mawasir Lamasi?

4. Berapa jumlah tenaga pengajar di MTs Al-Mawasir Lamasi?

5. Berapa jumlah siswa yang terdaftar di MTs Al-Mawasir Lamasi dan sudah

menamatkan berapa banyak siswa?

6. Bagaimana sistem pembelajaran bahasa Arab di kelas?

7. Metode apasaja yang sudah digunakan pada saat proses pembelajaran

bahasa arab berlangsung?
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan : Mts

Mata Pelajaran : Bahasa Arab

Materi pokok : لكتابةا (menulis) tentang:

(warna)أآللوان

Kelas/Sem : VII/II

Pertemuan Ke : 2

Alokasi Waktu : 50 menit

A. KOMPETENSI INTI

KI.1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

KI 2        : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung

jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri,

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan

alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.

KI.3       : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural)

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak

mata.

B. KOMPETENSI DASAR

KD 1.1 : Mensyukuri nikmat kesempatan mempelajari bahasa arab

sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang

diwujudkan dalam semangat belajar.
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KD 2.1 : Menunjukkan perilaku jujur, dan percaya diri dalam

berkomunikasi dengan lingkungan social rumah dan sekolah.

KD 2.2        : Menunjukkan perilaku motivasi internal untuk mengembangkan

kemampuan berbahasa.

KD 2.3        : Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktekkan

bahasa arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan

pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman.

KD 3.1 : Mengidentifikasi nama-nama warna.

KD 3.2         : Mengidentifikasikata, frasa, dan kalimat bahasa arab yang

berkaitan dengan : أآللوان (warna)

C. TUJUAN  &INDIKATOR

TUJUAN INDIKATOR

Setelah mengamati, menanya, mencoba,
menalar dan menkomunikasikan tentang
topik :

لواناأل
Siswa dapat memahami perbedaan dari
setiap kosa kata yang ditujukkan dengan
membaca dan menulis menggunakan metode
iqra.

1. Melengkapi kalimat bahasa Arab
dengan kata dan ungkapan yang tepat.

2. Membaca dan mencocokkan kosa kata
yang tepat antara ungkapan bahasa arab
dan arti dari kosa kata: اآللوان
yang mengandung struktur kalimat

D. MATERI (POKOK PERTEMUAN)
القراءة (membaca) dengan topik : اآللوان

...،بين......،وردي.....،رمادي.....،أصفر.....،أبيض.....،أزرق.....،أمحر....أسود
، ....،بنفسجي....،برتقايل

E. METODE PEMBELAJARAN :
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 Metode scientific ( metode ilmiah)
 Membaca dan menulis

F. MEDIA PEMBELAJARAN

 Papan Tulis
 Buku paket

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Tahap
pembelajaran

Deskripsi kegiatan Waktu

Pembuka

 Melakukan pembukaan dengan cara
mengucapkan salam pembuka dan berdoa
bersama untuk memulai pembelajaran.

 Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan
tentang materi yang sudah dipelajari dan terkait
dengan materi yang akan dipelajari.

 Guru menyampaikan garis besar cakupan materi
dan penjelasan tentang kegiatan yang akan
dilakukan siswa.

 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap
disiplin.

 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam
mengawali kegiatan pembelajaran dengan cara
:Menyampaikan tujuan pembelajaran dan
mengaitkan materi yang lalu dengan materi yang
akan diberikan.

10 menit

Inti

 Guru memberikan penjelasan tentang:
لواناأل

 Peserta didik diminta mengamati materi tentang :
لواناأل

 Peserta didik diminta menyebutkan warna yang
diketahui yang ada dikelas.

 Peserta didik diminta mengamati kosa kata apa
saja yang diberikan oleh guru tentang :

لواناأل
 Guru menulis kosa kata warna yang ada disekitar

kelas.
 Guru memberikan sedikit intruksi untuk terlebih

30menit
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dahulu mempraktekkan disusul dengan siswa.
 Guru memberikan penguatan kepada peserta

didik yang mampu membaca dan menulis kosa
kata warna yang ada disekitar.

Penutup

 Menyimpulkan keseluruhan materi yang telah
diberikan

 Mengagendakan materi yang akan di pelajari
pada pertemuan selanjutnya.

 Guru memberikan umpan balik terhadap proses
dan hasil pembelajaran.

 Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam
bentuk pembelajaran remedi, program
pengayaan, layanan konseling dan atau

 memberikan tugas, baik tugas individual maupun
kelompok sesuai dengan hasil belajar siswa.

 Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada
pertemuan berikutnya.

10 menit

H. SUMBER BELAJAR
 Buku paket bahasa arab kelas VII
 Buku-buku lain yang relevan
 Kamus bahasa

I. PENILAIAN
Jenis atau teknik penilaian

a. Sikap
 Penilaian observasi,
 Penilaian diri
 Penilaian jurnal

b. Pengetahuan
 Tes lisan
 Penugasan
 Tertulis uraian dan pilihan ganda

c. Keterampilan
 Penilaian portofolio
 Penilaian proyek
 Penilaian unjuk kerja
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اتيةسرية ذ

الباحثة هي . ١٩٩٧يونيو ٩مطمئنة، ولدت يف فنجراكا، 

يت . آمري وأم إيىت تنديروةبنت الرابعة من ستة إخوان من أب إمسه 

ح ح، منطقة . الباحثة من قرية  حالياً، تقيم الباحثة يف قرية 

اكتملت الباحثة دراستها اإلبتدائية يف املدرسة اإلبتدائية . ولينراج شرقي، مدينة لووو

١، ودراستها الثناوية يف املدرسة الثانوية احلكومية ٢٠١٠فنجراكا سنة ٩٩احلكومية 

واآلن . ٢٠١٦ودراستها العالية يف املعهد نور اجلنيدية ألوة سنة ٢٠١٣ينراج سنة ول

استمرت دراستها يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية فالوفو كلية الرتبية والعلوم التعليمية 
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