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 استهالل

 

 ِن الرَِّحْيمِ ِبْســــــِم هللِا الرَّْحم 

ََلَاَماَكَسَبْتالَُيَكلُِّفهللاُنَ ْفًساإِّالَُّوْسَعَهاۚ
َهاَمااْكَتَسَبْت  َوَعَلي ْ

 }782:سورةالبقرة{

َقرِّيٌبۖ فَإِّّنِّّ يُبَدْعَوَةَوإَِّذاَسأََلَكعَِّبادِّىَعّنِّّ ُأجِّ
ۖ إَِّذاَدَعانِّ َلَعلَُّهْمالدَّاعِّ َواْليُ ْؤمُِّنواِبِّ يُبواىلِّ فَ ْلَيْسَتجِّ

يَ ْرُشُدونَ

 }982:سورةالبقرة{
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 اإلهداء

:أهديهذهالرسالةإىل

املكرم بكرأيبهوأيب
 املكرمة احملبوبنيرحياةونوأمي

هللاربياينصغريالذان حفظهما ،
الدني واآلخرةيف ا أسريت. ومجيع
 .احملرتمون
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 رشكر وتقدي

 ِن الرَِّحْيمِ ِبْســــــِم هللِا الرَّْحم 

اللغاتاحلمد وأفضل القرآن لغة العربية جعل الذي هلل
اإلنسان ينطق اليت دمحم. املصطفى نيب على والسالم والصالة

وقدمتتالباحث.وأصحابهأمجاعنيصلىهللاعليهوعلىآله
الرسالة هذه أتليف من والتوفيقه هللا ورضى إبذن الرسالة

البكالوريوس دراسات لربانمج قدمها اليت اجلامعةاملختصرة
املهمة الدراسية املواد من كمادة احلكومية اإلسالمية الرانريي

اللغةطالبال تعليم يف البكالوريوس شهادة على للحصول
.العربية

من إىل التقدير وعظيم الشكر جزيل أقدم أن فيسرين
:الذينقدساعدينيفأتليفهذهالرسالة

علهللاأحسنالوالداناحملبوابنقدعلمينتربيةحسنة،ل
.اجلزاءيفالدنياواآلخرة



 و
 

وأفكارمها أوقاهتما بذال قد الذين الكرمني للمشرفني
مها الرسالة، هذه للإلشراف : دمحماألستاذ إمساعل الدكتور

عملياالذانإفادالباحث.لةاملاجستريفضيواألستاذةاملاجستري
إىل بداية منذ الرسالة هذه أعدد مرحلة يفكل اخلطابه ووجه

.النهاية
الباحثيو اإلسالمية قدم الرانريي جلامعة الشكر كلمة

املعلمنيورئيس وأتهيل الرتبية كلية والعميد ومديرها احلكومية
قسمتعليماللغةالعربيةوجلميعاألساتذاملكرمنيالذينقدعلموا

وال.يفهذهالكليةماملفيدةوأرشدوهأرشاداصحيحاأنواعالعلو
ي أن الباحث قدنتسى الذين األصدقاء جلمبع الشكر تقدم

منهللاأنجيزيهمخرياجلزاء الرسالة،ويرجوا ساعدينيفكتابة
.وأنجيعلهمحتتظاللرمحتهيفالدنياوآلخرة

الباحث يتقني منوأخريا، ختلوا ال الرسالة هذه أن
يفإعدادهذهخطاءوالنقصان،وإنكانقدبذلكلجهدهألا



 ز
 

واصالحا خالصا بنائيا القارئنينقدا من لذلكيرجوا الرسالة،
هذهالرسالةانفعةَلاوالقارئونانفعاألكمالهذهالرسالة،ولعل

مجيعا إنه. املستقيم، الصراط إىل وهدان يوفقنا هللاأن ونسأل
.الوكيلوإنهنعماملوىلونعموةالسائلنيقريبجميبدع

م7179ديسمرب77،بنداأتشيه


دمحمفرحان
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املهاراتاليتيهتمتعليمهايفكلاملدارسالقراءةهيإحدىإنمهارة
العربية يفتعليماللغة املدرسةيصعبون.خصوصا فمنالواقعأنالطلبة
حماولةاملدرسحللولذلكحيتاجعلى.يفقراءةالنصوصالعربيةوفهمها

العربية النصوص قراءة يف الطالب مشكلة فهو. البحث اهداف أما
ملعرفةوةالعربيوصجههاالطالبيفقراءةالنصملعرفةالصعوابتاليتيوا

 تغلب يف املعلم جهود النصوصالحتديد قراءة يف الطالب صعوابت
.ونمدرس3حظةمعوجلمعالبياانتقامالباحثابملقابلةواملال.ةالعربي

املنهجالوصفيالنوعي منهجالبحثهو البحث.أما اجملتمعمنهذا
امل مجيع عددهمدرسونهو احلديثوكان العلوم مصباح 71يفمعهد

والعينةاليتأخذهالباحثهواملدرساللغةالعربيةخاصةيف.ونمدرس



 س

 

 وعددهم ونمدرس3املطالعة . هو البياانت حتليل مجيع(9)وأما
7)البياانت البياانت( 3)تلخيص البياانت( 1)عرض أما.استنتاج(

 هو البحث نتائج الطالب العربيةالصعوابت النصوص قراءة اليتيف
يواجهها خاصة النصوصهييفمعهدمصباحالعلوم النحويفقراءة

املفرداتالصرفو حفظ وقلة ، قواعد تطبيق وعدم .الصرفوالنحو،
والقراءةلذلك بعضاملعلمنيأسلوبالقوايدوطرقالرتمجة يستخدم ،.

منمشكالتتشملالقراءة،يعايناملدرسونوالطلبةيفتدريسمفهوم
وعدة النحوية القواعد على القدرة بسبب لغوية وغري لغوية مشاكل

أخرى عوامل لدى. القراءة فهم يف الطلبة قدرة لرتقية املدرس جهود
واملواد والطلبة واألهداف منهج تشمل عوامل َلا عام بشكل الطلبة

.لةالدراسيةوالطريقةوالوسيلةوامليولوالدوافعوالبيئةواملشك
قراءةالنصوصحماولةاملدرس،مشكلةالطالب،:الكلمات األساسية

.العربية
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ABSTRACT 

Tittle : The teacher's attempt to solve the students' problem in 

reading Arabic  texts at the Misbah Al-Ulum Modern 

Institute 

Full Name       : Muhammad Farhan 

Reading skill is one of the skills that are taught in all schools, especially 

in teaching the Arabic language. In fact, school students find it difficult 

to read and understand Arabic texts. Therefore, the teacher needs to try 

to solve the students' problem in reading Arabic texts. As for the 

objectives of the research, it is to know the difficulties that students face 

in reading Arabic texts and to determine the teacher's efforts in 

overcoming the students' difficulties in reading Arabic texts. To collect 

the data, the researcher interviewed and observed with 3 teachers. The 

research method is descriptive qualitative method. The population of 

this research is all the teachers in the Institute of Modern Science 

Misbah, and their number was 20 teachers, and the sample that the 

researcher took is the Arabic language teacher, especially in reading, 

and their number is 3 teachers. As for data analysis, it is (1) all the data 

(2) summarizing the data (3) displaying the data (4) conclusion. The 

results of the research are the difficulties students face in reading Arabic 

texts at the Misbah Al Uloom Institute, especially in reading texts, 

which are grammar and morphology, the lack of vocabulary 

memorization, and the lack of application of grammar and morphology 

rules. Therefore, some teachers use the cursive method, translation and 

reading methods. In teaching the concept of reading, teachers and 

students have problems that include both linguistic and non-verbal 

problems due to grammatical ability and several other factors. The 

teacher's efforts to improve students' ability to understand reading for 

students in general have factors including curriculum, objectives, 

students, subjects, method, method, tendencies, motives, environment 

and problem. 

Keywods: Teacher effort, Students problem, Reading texts arabic  

NIM : 170202029 
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ABSTRAK 

 

Judul Skripsi : Upaya Guru Dalam Mengatasi Masalah Siswa di 

Pembacaan Teks Arab di Pesantren Modern Misbahul 

Ulum 

Nama :  Muhammad Farhan  

NIM : 170202029 

Keterampilan membaca merupakan salah satu keterampilan yang 

diajarkan di semua sekolah, khususnya dalam pengajaran bahasa Arab. 

Pada kenyataannya, siswa sekolah merasa kesulitan untuk membaca dan 

memahami teks-teks bahasa Arab. Oleh karena itu, guru perlu mencoba 

memecahkan masalah siswa dalam membaca teks bahasa Arab. Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesulitan yang 

dihadapi siswa dalam membaca teks bahasa Arab dan untuk mengetahui 

upaya guru dalam mengatasi kesulitan siswa dalam membaca teks 

bahasa Arab. Untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan 

wawancara dan observasi dengan 3 orang guru. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh guru yang ada Pesantren Modern Misbahul Ulum 

Paloh yang berjumlah 20 orang guru, dan sampel yang peneliti ambil 

adalah guru bahasa arab khususnya membaca sebanyak 3 orang guru. 

Adapun analisis datanya adalah (1) Pengumpulan data (2) Deduksi data 

(3)Penyajian data (4) kesimpulan. Hasil penelitian adalah kesulitan yang 

dihadapi siswa dalam membaca teks bahasa Arab di Pesantren Misbahul 

ulum, terutama dalam membaca teks, yaitu tata bahasa dan morfologi, 

kurangnya hafalan kosa kata, dan kurangnya penerapan aturan tata 

bahasa dan morfologi. Oleh karena itu, beberapa guru menggunakan 

metode kursif, terjemahan dan metode membaca.Dalam mengajarkan 

konsep membaca, guru dan siswa memiliki masalah yang mencakup 

masalah linguistik dan non-verbal karena kemampuan tata bahasa dan 

beberapa faktor lainnya. Upaya guru untuk meningkatkan kemampuan 

siswa dalam memahami bacaan bagi siswa secara umum memiliki 

faktor-faktor antara lain kurikulum, tujuan, siswa, mata pelajaran, 

metode, metode, kecenderungan. 

 

Kata Kunci: Upaya Guru, Masalah siswa, membaca teks Arab 
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 ألولاالفصل 
 أساسية البحث

 مشكلة البحث -أ

اللغة شيئة مهمة جّدا يف حياة اإلنسان،  هبا ميكن الناس أن  
تواصل وينقل كل األفكار وحمتوايت عقله. معىن اللغة خمتلفة، 
اعتمادا على نظرية املتعلم وأهدافها. كانت كلمة "لغة" من لفظ 

خيرج الفم وهلا "لغا" أما معناها يتحدث. واللغة هي صوت الذي 
 1معنا حمددة.

بني لغات خمتلفة  من اجملتمع وقعت اللغة العربية موقعا اسرتاتيجيا 
الدويل. وله أاثر على تطوير اللعة العربية من كل وقت يف هذا 
العصر العاملي. اصبحت اللغة العربية مهمة ومن أسباهبا ألن 
القرآن مكتوب ابللغة العربية وحيتاجها كل من الرجال والنساء من

                                                             
1 Ulin nuha,Ragam Metodologi dan Media Pembelajaran 

Bahasa Arab Super Efektif, Kreatif (Yogyakarta, Diva Pres 2016) hlm 

21-23 
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األساس املسلمني على القراءة وفهم القرآن الكرمي وكذلك مبثابة 
 2لتفعل أمر هللا وجتّنب نواهيه وتطبيق الشريعة اإلسالمية.

إّن التعليم عملية تفاعل الطالب مع املدرس ومصادر التعّلم  
يف البيئة التعليمية. والتعليم هو النشاط الذي اعطاه املدرس 
إلكتساب العلوم واملعرفة، وإتقان املهارت والطبيعة، وكذالك 

طالب. بكلمة اخرى، صار التعليم تشكيل موقف وداينة ال
 3مساعدة عند الطالب للحصول على التعليم األحسن.

كان جناح الطالب يف عملية الرتبية والتعليم يف املدرسة 
مناسبا إبتقاهنم على مهارة القراءة. بل وجدان اّن بعض الطالب 
ال يقدرون على قراءة الصحيحة يف عملية التعليم، وكذلك قراءة 

ربية. هلم مشكالت يف فهم النصوص املكتوبة يف النصوص الع
الكتب التعلمية، واملواد الداعمة ومصادر التعليم املكتوبة األخرى 

                                                             
2 Zulhanna, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif ( 

Jakarta: Rajawali Persada 2014) hlm 3  
3 Khalilullah, Pembelajaran Bahasa Arab ( Yogyakarta: 

Aswaja Pressindo 2014) hlm 61-62  
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املستخدمة ابللغة العربية. وذلك هذا يسبب إىل بطيئة تقدمهم يف 
وكانت القراءة عامال أساسيا يف زايدة العلوم  4جمال التعليم.

ءة الصحيحة، لن ينال نتيجة واخلربات. فمن ال يقدرون يف القرا
 جيدة.

ل حل ومن املشكالت املذكورة، فأراد الباحث أن يبحث
ة اول" حم مشكالت الطالب يف قراءة النّص العريب حتت املوضوع
هد مبع بيةاملدرس حلل مشكلة الطالب يف قراءة النصوص العر 

 مصباح العلوم احلديث"

 

 

 

                                                             
4  Rahmawati, Permainan Edukatif Pendukung Pembelajaran 

Bahasa Arab (Yogyakarta: Diva Press 2013) hlm 61-62 
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 املشكلةأسئلة  -ب
 وصلنصالصعوابت اليت يواجهها الطالب يف قراءة ا ما -1

                     ؟العلوم  دارسة مصباح امليف  ةالعربي
ا اجههصعوابت اليت يو الكيف جهود املعلمني يف تغلب  -2

باح مص الطالب يف قراءة النصوص العربية يف املدارسة
 العلوم ؟

 أهداف البحث  -ج
ة يف قراء ملعرفة الصعوابت اليت يواجهها الطالب -1

        العلوم  يف املدراسة مصباح ةالعربي وصالنص
ب لطالصعوابت االملعرفة حتديد جهود املعلم يف تغلب  -2

    م لعلو ايف املدارسة مصباح ة يف قراءة النصوص العربي
 فوائد البحث -د

ني نوعية التعليم ستوفري املدخالت يف اجلهود الرامية إىل حت -1
 لغة العربية يف وصقراءة النص وخاصة يف اللغة العربية،
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 املدارسة مصباح العلوم على وجه اخلصوص ويف اإلسالمية
 يف العام 

ا اجههيو  اإلضافة إىل آراء الباحثني حول املشكالت اليت -2
ولة ملبذد االطالب. خاصة يف قراءة النصوص العربية واجلهو 

 إلجياد حلول يف قراءة النصوص العربية
 معاين املصطلحات -ه

يبحث الباحث هذه الرسالة فيحسن هبا أن يشرح قبل أن  
ن عصود ملقبعض املعاين املصطلحات يف موضوع الرسالة ملعرفة ا

 حماولة يف فهمها وهي:
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 حماولة -1
حماولة هي اجتهاد املدرس واختيار ليبلغ القصد وحيل 
املشكالت ويبتكر احلل من املشكالت املوجودة حيت يتحرر 

 5من مشكالته.
هداف األ قيقي حماوالت مدرس اللغة العربية يف حتاحملاولة ه

مث يسعى إىل حل  2013املناسب ابملنهج الدراسي 
ة للغااملشكالت. وذلك لرتقية جودة تعليم جودة تعليم 

 العربية جلميع املهارة.
  مدرس -2

. 6فهو مدّرس -درسا –يدّرس -مدرس لغة مصدر دّرس  
أما يف إصطالحا هو من ميتلك قدر من العلم واملعرفة ويقوم 
إبيصاهلا )نقلها( إيل آلخرين. أما كاتب الرسالة: إن مدرس 
هو الشخص املسعّد إلستخدام وقته لتعليم الطالب. 

                                                             
5 Sulistyowati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta : 

Buana Raya, 2005), hlm 756 
 626ص:  .....يف اللغة واإلعالم املنجدمؤسس دار املشرف ،  6
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ولكن جيب أن ينظّم التعليم املدرس هو ال يعرّب الدرس فقط 
 لطالب.

 القراءة النصوص -3
. وأما يف إصطالحا 7قراءة -يقرأ -قراءة لغة مصدر من قرأ

هي عبارة عن عملية يتم من خالهلا التعرف على الصلة بني 
لغة الكالم، والرموز الكتابية: إن لغة الكالم تتكون من 
األلفاظ اليت تعرب عن املعاين املختلفة. أن كاتب الرسالة: أن 
قراءة النصوص هي عملية عقلية تتم ترمجة كتابية إيل معاين 

 ة أو إيل ألفاظ مسموعة وفهمها.ذهني
 الدراسة السابقة -و

كانت الدراسة السابقة من أهم أساس البحث ملعرفة أسلوب  
ث يف لباحم ااجيابيتها وسلبتيها الدراسة السابقة اليت استخد

 تركيب هذا البحث يعين:

                                                             
   616... ص: املنجد اللغة واإلعالممؤسس دار املشرف ، 7
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ت ،حت2016البحث الذي كتابتها سري موليا رضياين  -1
ة غربيال حماولة املدرس حلل يف تدريس اللغةاملوضوع "

MIN 2 Aceh Selatan . 
 أهداف هذا البحث فهي: 

يف  أسع ملعرفة مشكالت اليت يواجهها الطالب الصف التا -
 وسطةملتترقية كفاءة قراءة النصوص العربية ابملدرسة ا

 االسالمية احلكومية السادس الفنورزج الثاين. 
عربية ص الصو لنترقية كفاءة قراءة املعرفة حماولة املدرس يف  -

ية ابملدرسة املتوسطة االسالملطالب الصف التاسع 
 احلكومية السادسة فونوروجو. 

. يلياملنهج املستخدم يف هذا البحث هو املنهج التحل
ة فاءالنتيجة من هذا البحث هي: املشكالت يف ترقية ك

 ور. ألمامهارة القراءة املشكالت غري اللغوي اىل ثالثة 
األول يعين املشاق يف نطق احلروف، األول يعين نقصان 
 الدوافع للطالب والثاين ان الطرائق واالسترياجيات ال تدعم
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الطالب يف تعليم مهارة القراءة والثالث نقصان األنشط 
العالقة بني  اللغوية للطالب داخل الفصل او خارجه.

 الدراسة السابقة والدراسات احلالية يلي:
اتفقت الدراسة السابقة والدراسة احلالية تبحث عن  

 حماوالت قراءة النصوص هي اهنا تستخدمها املنهج
ي هبقة لساستخدمة يف الدراسة االتحليلي. مث األدوالت امل

الية احل اسةاملالحظة املباشرة واملقابلةالشخصية. أما الدر 
 ق.واثئال فتستخدم فيها اإلختبار وطريقة املقابلة وطريقة

 
 حماوالت املدرس لتنمية ميول، 2015أمحد فوزى  -2

 رسةملدالطالب ودوافعهم يف تعليم اللغة العربية اب
اي. ارالنكت هنضة العلماء ابالثانوية اإلسالمية مسلما

 ا البحث: ذأهداف ه
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لثانوية سة ادر لفهم ميول الطالب يف تعليم اللغة العربية ابمل -
 .اإلسالمية مسلمات هنضة العلماء ابلنكارااي

لثانوية سة املدر لفهم دوافع الطالب يف تعليم اللغة العربية اب -
 .اإلسالمية مسلمات هنضية العلماء ابلنكارااي

يف  فعهملفهم حماوالت املدرس لتنمية ميول الطالب ودوا -
سلمات ية مالمتعليم اللغة العالبية ابملدرسة الثانوية اإلس

 هنضة العلماء ابلنكارااي. 
 بحث: يستخدم هدا البحث النوعي هو الاملنهج البحث

ث الذي يستخدم لفحص ظروف الكائنات الطبيعية، حي
ي البحث النوع يكون الباحث أدوات رئيس، يف منهج

هناك نوعان من طرق البحث، ومها أساليب البحث 
ثون باحوأساليب يف املكتبة، ويف هذا البحث يستخدم ال

 .صفيأساليب البحث امليداين اليت يتم عرضها بشكل و 
اتفقت الدراسة الثانية والدراسة احلالية هي اهنا تبحث عن 

 اللغة احملاوالت املدرس لتنمية ميول الطالب ودوافعهم يف
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العربية. ومنهج البحث املستخدم النوعي. اإلختالف بينها 
فهو يف حماوالت املدرس حلل املشالت يف الفراءة 
النصوص. استخدام األدوات أبن الدراسة السابقة 
تستخدم الباحثون أساليب البحث امليدان اليت يتم عرضها 

 بشكل وصفي.
ريس ع تدالبحث العملي حملمد علي نور الدين حتت املوضو  -3

ية المقراءة الكتب العربية لطالب قسم الدراسات اإلس
 روغوونو فاملستوى السابع ابجلامعة اإلسالمية احلكومية 

هذا  . أما أسئلة البحث يف2015/2016العام الدراسي 
 البحث هي:

أهداف تدريس قراءة الكتب العربية لطالب قسم  -
سالمية اإل السابع ابجلامعة الدراسات اإلسالمية املستوى 

  2015/2016احلكومية فونوروغو العام الدراسى 
الطريقة املستخدمة فيتدريس قراءة الكتب العربية لطالب  -

قسم الدراسات اإلسالمية املستوى السابع ابجلمعة 
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اإلسالمية احلكمية فونوروغو العام الدراسى 
2015/2016  

سم كيف مشكالت تدريس قراءة التب العربية لطالب ق -
ة الميإلساإلسالمية املستوى السابع ابجلامعة الدراسات ا

 . 2015/2016احلكومية فونوروغو العام الدراسى 
أهنا  ة هيالياتفقت الدراسة الثالثة والدراسة والدراسة احل

 بحثتبحث عن تدريس قراءة الكتب العربية، زمنهج ال
الية احل اسةالوصفي حتليلي. أما اإلختالف بينهما فهو الدر 

ة احملاولة حلل املشكلة الطالب يف قراءيبحث عن 
 النصوص.

 خدماإلستخدام األدوالت أبن الدراسة السابقة تست 
ما . وأانةاملقابلة الشخصية واملالحظة املباشرة واإلستب

 .اثئقالو و الدراسة احلالية فيستخدم اإلختبار واملقابلة 
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 اولة املدرسحم -أ
 اولة املدرستعريف حم -1

املدرس هي إجتهاد املدرس وإختياره ليبلغ  حماولة
القصد وحيل املشكالت ويبتكر احلل من املشكالت 

احملاولة هي حماوالت املوجود حىت يتحرر من مشكالته. 
مدرس اللغة العربية يف حتقيق األهداف املناسب ابملنهج 

مث يسعى اىل حل املشكالت.  لرتقية  2013الدراسي 
  1جودة تعليم اللغة العربية جلميع املهارة.

مبهمته األساسية املدرس هو الشخص الذي يقوم 
منها تربية الطالب وتعليمهم وتوجيحهم وتدريبهم وتنتجهم

                                                             
1 Zakiyah Derajad, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 

1996), hal. 139 
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قبل ان يكون مدرسا،  2وتقييمهم يف جمال التعليم. 
أعطي العلوم املوافقه بوظيفته فصارت تلك العلوم خملوطة 
يف شخصيته. كان املدرس يف اإلسالم هو من الذي له 

 مسؤول يف تنمية الطالب يسعي كل احتماهلم.
فمحاوالت املدرس هي جهد املدرس يف تربية 
الطالب وإرشادهم وتوجيههم وتقوميهم بتطوير احتمال 
الطالب للوصول إيل أهداف التعليم. إن وجدت احللول 
حلل املشكالت اليت حتدث يف عملية التعليم فكانت عملية 
التعليم سهلة وفعاال حىت يكون الطالب مفهومني بكل 

  3.درس الذي يشرحه املدرس

                                                             
2 Mohamed Aziz Othman dan Laila SetiaWatti,Upaya Optimalisasi 

Kegiatan Belajar Mengajar  (Bandung, PT.Rusdi Karya,1993) hlm 33 
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املعلم كاملشرف لدية احملاولة للتشريف طالهبم حنو إجيايب 
السلوك التعلم. وهكذا، إذاكان قد حاول املعلم يف 
الطالب ليحقيق شئ، يقال هذا التعليم ممتازا. القدر أو 

 4التمكن من الذات.
 املدرس أهداف حماولة -2

 5هناك بعض األهداف من حماولة املدرس :
 طاءحماولة املدرس كاملريب الذي له الوظيفة يف إع -أ

م نظااملساعدةوالشجاعة للطالب. مث الوظيفة يتعلق ب
 املدرسية حىت يطيع كل منهم.

ب طالحماولة املدرس كاألسوة احلسنة للطالب يرجو ال -ب
 من املدرس أن يكون مثاليا هلم.

حماولة املدرس جلعل الطالب منحرفات. ال شك أن  -ج
الرتبية الشخصية بعض احملاوالت  اليت تكلف مجيع 

                                                             
 24.ص.. (1980) جاكرات، بوالن بنتانع،  شخصية املعلمزكية دراجات،   4
 34..ص. (1996) جاكرات، بومي أكسارى، تربية اإلسالميةعارفني،   5
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األطراف وليس املدرس فقط. إما من الوالدين أو أألسرة 
ألن الرتبية الشخصية مهمة، يقال  أو اجملتمع وغريها.

 طالب احلقيقي إذا كان له العلوم الكثرية واألداب اجليد.
س ملدر ن امرس كوسيلة يف بناء اجملتمع. يرجو حماولة املد -د

ع ستطي. يأن يكون حمركا يف مجيع إمنا احلقول اليت تعمل
تمع اجمل اعداملدرس أن يتطور مجيع املهارة اإلجتماعية ويس

 يف تكوين  البيئة اجلديدة.
 مهارة القراءة -ب
 تعريف مهارة القراءة -1

كان األصل يف تعليم اللغة هو تعليم االتصاالت. 
وىف هذا، يؤكد تعليم اللغة يف املهارات األربع هي مهارة 

 6اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.
تعد القرءة من أهم املهارات الذي حتب أن 
يكتسبها الفرد، ويعمل على تنميتها، إذا هي من وسائل 

                                                             
 .1(،2013 ) جاكرات : بت. راجا غرافيندو فرسادا، مهارات القراءةدملان،  6
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اإلتصال اليت ال ميكن االستغناء عنها، ومن خالهلا 
سان خمتلف املعرف الثقافات وهي وسيلة يتعرف اإلن

التعلم وأداتة يف الدرس والتحصيل، و شغل أوقات الفراغ 
وتقصد هبا أهنا عملية عقلية تشمل تفسري الرموز اليت 

 7يتلقاها القارئ عن طريق عينية.
إن القراءة عملية واستخدامها القارء للحصول 

مات على املعلومات، ليتم الكاتب من خالل وسيلة الكل
القراءة القدرة اللغوية بصفة سلبية  8أو اللغة املكتوبة.

وتقبال. القراءة أول طرق أخذها شخص لفهم املعلومات 
 مع اآلخرين بشكل اخلطاب املكتوبة.

مهارة القراءة من أهم املواد الدرايسة. الطالب 
الذين يتفوقون يف قرائتهم التفوق يف مواضيع األخرى 

                                                             
،) القاهرة: جامعة القاهرة كلية املرجع يف تدريس اللغة العربيةإبراهيم حممد عطا،  7

 .163(، 2002الرتبية،  
 7(،  0152، ) ابندونج : انكاسا، مهارة كمهارة لغويةهندري غونتور اتريغان،   8
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القراءة نشاط بشمل فيها امنا جبميع مستوايت التعليم 
 التفكري والتقييم والتحليل وحل املشاكل. 

 أهداف القراءة -2
 أهداف تعليم القراءة فيما يلي:

 زايدة الثرورة اللغوية لدى الطالب -أ
إكتساب اللطالب املهارة األساسية يف القراءة   -ب

كالسرعة واإلستفعال ابلقراءة مع حتصيل املعاين 
 دام الصحيحعن طرق املمارسة واإلستخ

تزود الطالب مبا حيقق النمو العقلى والنفسى  -ج
واإجتماعى من خالل املوضوعات القرائية 

 املختلفة
إخرج احلروف من خمارجها الصحيحة دون  -د

 حذف أو إضافة أو إبدال
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جعل التعليم متسما ابملتعة، عن طرق إختيار  -ه
املوضوعات والقصص املشوفة والطريقة، والقريبة 

 الطالب وقاموسهم اللغويمن اخلربات 
األنطالق يف الفراءة احلرة يف مخيع جماالت النشاط  -و

 اللغوي املمارس من الطالب
تنمية امليل حنوى القراءة، عن طريق املوضوعات  -ز

املرتمخة مليول الطالب القرائية، واحملققة لرغبتهم 
 زحاجتهم.

متنية مهارات وسلوكيات التذوق اللغوي واإلستماع  -ح
 مبا يقرأ

خدام املكتوابت بصورة سليمة مع االستفادة است -ط
 منها

ترسيح القيم الدينية واخللقية، حىت تكزن  -ي
 موجهات لسلوك الطالب 

 اكتشاف املوهوبني وصقل مواهبهم -ك
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 االنفتاح على الثقافات العاملية -ل
هناك نوعا من اهداف القرآة، وهي أغراض عامة 

 هي:ة و وخاصة. األهداف العمة من تعليم مهارة القراء
 إعرتاف الكتابة  -أ
 تفسري واستخدام املفرادت األجنبية -ب
 فهم املعلومات صراحة وضمنا-ج
 فهم املعىن املفاهيمي -د
 فهم قيمة الواصل من اجلملة واحدة -ه
ات. فقر فهم العالقة يف اجلملة، بني اجلمل، بني ال -و

 القراءة التفسريية،
 التعرف على املعلومات اهلامة يف اخلطاب -ز
 عمةالئيسية واألفكار الداالتمييز بني الفكرة -ح
 9حتديد األشياء اهلامة اليت حيب أن تكون موجزة. -ط

                                                             
9 Saiful Mustafa Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, 

(Malang: Uin Malang, 2010) hlm 5 
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 أساس تعليم مهارة القراءة -3
عاهتا يف تعليم مهارة ومن األساس اليت جيب املدرس مرا

 :القراءة هي
تعليم القراءة عملية التعليم الفردية، كل مدرس مهارة فهم  -أ

من املعرفة  االختالف يف والية القوة الذهينية، واخلزينة
واخلربة، والعوامل البيئة والثقافية بني الطالب. هذا احلال 
حيتاج إىل أن يفهم ملعاجلة الطالب الذي يشعر 

 بصعوابت يف تعليم القراءة.
تعليم القراءة اجليدة تستخدم التشخيص الدقيقية  -ب

للصعوابت تعليم القراءة على املتعلم ونتائج التقيم يف 
ل من هذه األنشطة لتصميم تعليم القراءة. مث استخدام ك

 القراءة.
تعليم القراءة ستكون سلسلة وانجحة إذا عرض املواد -ج

التعليمية وفقا ملستوى تطور الطالب بنظر إىل وضع 
 الطالب الفكري والعاطفي واإلمخاعي واملادي.
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ليس يف تعليم القراءة أفضل الطريقة، هذا األساس يتعلق  -د
 اختيارها وفقا لظروف مبختلف طرائق تعليم القراءة مث

الطالب، ابإلضافة إىل اختالف األساليب والتقيات 
ةاإلجراءات، جيب أن تكون تعليم القراءة انتقائي. 

 10ويهدف ذلك إىل تنجب امللل واإلرهاق عللى تعليم.
 مشكالت القراءة  -4

ت كالاملشكلة هي الفجوة بني املطلب والواقع. املش
 ما امة يعمل بعملايضا صعوبة تعرتض اإلنسان عند قي

ة يطلب حوال للحصول اىل اهلدف. وكانت تلك املشكل
لى حتتاج اىل احلول. املشكالت هنا ميكن تلخيصها ع

 قيق حتالنحوى األشياء اليت حتعل من حاجر او صعوابت يف
 صولحجناحة التعليم. ألنه سوف تؤثر تلك املكالت يف 

 التعليم ونتائجه. 

                                                             
10  Wahhab Rusdi, Memahami Konsep Dasar Bahasa Arab 

(Malang, Uin Malang, 2012) hlm 96-97 
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: التعليم تنقسم اىل ثالثة أنواع أما املشكالت يف         
ليغ ة تبوداألول مشكلة املنهجية. وهي مشكلة اليت تتعلق جب

كني ة متجودو املادة، وجودة التفاعل بني املدرس والتالميذ، 
 وسائل التعليم.

ص صائخبالثاين مشكلة ثقافية، وعهي مشكلة اليت تتعلق   
 رأى من املعلم أو املدرس يف تعليم. وظهرت هذه املشكلة

 املدرسني إىل دور املدرس أنفسهم يف التعليم.
الثالث مشكلة إجتماعية، وهي مشكلة اليت   

تتعلق ابلعالقة واإلتصال بني املدرسني والعوامل خارج 
املدرس. مثل العالقة بني املدرس والتلميذ، وبني رئيس 

 11املدرسة والتالميذ، وين التلميذ والتالميذ األخرى.
 
 

                                                             
-9(، 0082)ميارانج : رسائل ميدييا غرف، 0، التعلم السياقيسيحان حميط،  11

10. 
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 اللغة العربيةمشكلة قراءة  -5
قال منري يف الكتاب ختطيط النظام يف تعليم اللغة العربية 

 :شكلة يف فراءة البنص الغريب، وهينظرية وعملية، ان م
توجد احلروف الزايدة اليت الفرض لقراءة، مثل حروف يف   -أ

كلمة )ذهبوا( وحروف ويف كلمة )عمرو(. احلالة كهذه 
 تزيد الصعوبة لطالب يف تعليم القراءة. 

توجد احلروف املكتوبة ولكن غري مقروء ألهنا مغلوب مع  -ب
صوت احلروف بعدها بطريقة قراءة الضعف واحيان 
احلرفني دقعة واحدة بنايف يف قراءة احلرف بعدها، مثل  
كلمة )الشمس( على ان يف فرضية األخرى، توجد حرف 
)ال( ال بصوت احلرف الضعف، ولكن مقروء كما 

الة كهذه تزيد الصعوبة لطالب املكتوب مثا )القمر(. احل
 يف تعليم القراءة.

توجد احلروف اليت متلك الطبيعة اخلصة، متا يف صفة أو -ج
خماريج، اليت غري موجود يف اللغة اإلندوسية، مثل حروف 
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اإلطباق )خ غ( وحروف حاق )ح ع( وحروف تفخيم 
 )ص ض ط ظ(

طريقة القراءة حروف العربية خمتلفة مع حروف األنينة،  -د
اد الطالب القراءة من اليسر اىل اليمني، ان اللغة اعت

 العربية من اليمني اىل اليسرى.
نظم احلياة ووقت وتنقيم قراءة النص العريب خمتلف مع  -ه

النص الالئني، إذا النص الالئني يقراء مع الكلمة فكلمة 
بطريق الباطئ والسهل، فاللغة العريب طريقة لقراءهتا 

نوع موافق مع نظام القراءة واجب لسرعة، مع تنغيم النت
وال استاع ان يقراء بكلمة ولكن يفقرء، ألن نظام قراءة 

 النص العريب كلمة األخرى معلق بعضها لبعض.
وهكذا يف تعليم اللغة العربية، هناك املشكلة املوجودة ألن 
اللغة العربية ليست سهال يف فهمها متاما. أما املشكلة اليت 

  بية غالبا وهي:توجد يف تعليم اللغة العر 
 ضعف الطالب يف القراءة -1
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تعريف ضعف الطالب القرائ ابلقصور يف حتقيق أهداف 
القراءة، من فهم للمقروء، وادراك املعاين واألفكار أو البط 
يف النطق أو الضبط اخلطأ لألفاظ، يستطيع املخصص الذي 
يود ان يعريف املستوايت الطالب القرائية يف املرحلة 

 ان يلمس ضعفا عاما يف املهارات الساسية يفالإلبتدائية 
: يف القراءة والكتابة والتحدث، وعلى املدرس اللغة العربية

أن يعرف على هذه أخطاء، ال يستطيع القيام بتخشصها، 
 مث عالجها ابلشكل الذي تالءم مع كل صعف.

 
الصعوبة يف قراءة مادة مل ترد يف كتهم املدرسية، ولو ان مجيع  -2

 ت هبم.املفردات مر 
 الصعوبة يف فهم املادة اجلديدة املقروءة -3
 ادة املقروءة بلغةالطالب اخلاصة.الصعوبة يف ترمجة الط -4
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 املشكالت غري اللغوية -ج
يف حماولة احلل عن املشكلة التعليمية، أن يساعد املدرس    

يف تعليم اللغة العربية   الطالب علي حلها أما املشكالت الظاهرة
 12:كما يلي

 املشكالت اللغوية  -1
ة ملياملشكالت اللغوية هي صعوابت يواجهها الطالب يف ع

 :نهاماللغة العربية كلغة أجنبية، التعليم بسبب خصائص 
 أصوات اللغة العربية -أ
 فهم املفردات -ب

 نظام أسلوب الكتابة العربية -ج
 النحو والصرف -د
 املعىن -ه
 املشكالت غري اللغوية -و

 املشكالت غري املشكالت غري اللغوية -2
                                                             

12 Nandang, Sarip Hidayat, Problematika Pembelajaran 

Bahasa Arab, FTK UIN Suka Riau, 17 April 2017. pdf 
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شكالت من غري خصائص االغة، املشكالت غري اللغوية هي امل
 :منها
 مدرس اللغة العربية مل ميلك الكفاء التعليمية، -أ

وحتدد عناصر التعليم مقيدا منها األهداف واملادة  -ب
والعملية التعليم والطريقة واألدوات ومصادر التعليم 

  والتقومي التعليم.
 اللغة العربية،الطالب ليس لديهم الدوافع يف تعليم -ج
قلة استيعاب املفردات حىت صعب فهم قواعد اللغة  -د

 واالتصال ابللغة العربية.
املرافق العامة مل  مادة التعليمية مل تناس بيومية الطالب -ه

 يدفع عملية تعليم اللغة العربية.

: املدرس الضعف، وهي  الظهرهناك عوامل ثالثة تؤدي إىل 
والطالب واملادة التعليمية، تشرتق هذه التغريات الثالثة يف 
تسبيب الضعف بوتريات خمتلفة. ولكنها تتازر يف هناية وترتق 
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بصماهتا على بعض املتعلمني واملتمثلة يف اإلحباط والعجز 
وبعض من أسباب الصعوبة  13الذينقد يستسلون هلا يف النهاية.
لصعوة اإلجتماعية، والصعوبة هي الصعوبة الفسيولوجية، ا

 اإلنفلعالية والعقلية، الصعوبة الرتبوية. 

 

 

                                                             
مصر، )،أساليب تدريس اللغة العربية، راتب قاسم عاشور وحممد فوائد احلوامدة  13
 81 األزهار،( ص
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث احلقلي

 منهج البحث -أ
كان منهج البحث الذي يعتد عليه الباحث يف  

 نهجكتابة هذه الرسالة هومنهج وصفي حتليلي، وهو م
ذا م هبالذي يساعد الباحث لتحليل البياانت حينما تقو 

 للمرحلة ونمدرس 3البحث. وأما مصادر البحث فهو 
 املتوسطة الذين يعلمون اللغة العربية.

وأما طريقة بياانهتا بقائمة األسئلة يف القابلة 
الشخسية مع مدرسني يف اللغة العلربية ملعرفة علي حماولة 

لرتقية قدرة الطلبة على قراءة اللغة العربية من حيث املدرس 
املنهج واهلدف والطالبة واملواد الدراسية والطريقة والوسيلة 

 يول والدوافع والبيئة واملشكلة.وامل



32 
 

 
 

 اجملتمع والعينة -ب

 عهدميف  درسوناملالبحث هو مجيع  اجملتمع من هذا
 .درسونم 20دهممصباح العلوم احلديث وكان عد

يف  خاصةاللغة العربية  درساملالباحث هو  والعينة اليت أخذه
.وندرسم 3وعددهم  املطالعة
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 طريقة مجع الياانت وأدواته -ب
 طريقة املقابلة -
املقابلة هي أحد األدوات امليدانية جلمع البياانت بغرض  

 1يف البحوث والدراسات االجتماعية والسياسية.استخدامها 
وأما الطريقة مجع بياانهتا بقائمة األسئلة يف املقابلة 
الشخصية مع مدرس اللغة العربية للتعريف على حماولة 

 املدرس يف تصحيح قراءة النصوص.
 طريقة املالحظة -

املالحظة هي مالحظة تتضمن أنشطة لرتكيز االنتباه على 
مجيع احلواس اخلمس. وهي: البصر  شيئ ما ابستخدام

التذوق، حيث ال يشارك الباحث واللمس والشم والسمع و 
يف عملية األنشطة الىت تنفذ فقط أنشطة املالحظة والتعليم 

                                                             
. . .  مناهج البحث وأصول التحليل يف العلوم اإلجتماعية، ابراهيم البيومي غلنم 1

 .99ص. 
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من أجل الفهم والبحث عن إجاابت، والبحث عن أدلة 
 إدارة الشخصية التأدبية للطالب.

 طريقة حتليل البياانت -ج

مستخدمة لتخليل البياانت  حتليل البياانت هو طريقة
املعينة، حىت يسطتيع الباحث أن أيخذ اخلالصة عنها، واهلدف 
من التحليل يف البحث هو تضييق وحتديد الكتشافات لتكون 

استعمل الباحث حتليل الكيفية 2بياانت منظمة وكثر االستفادة.
الوصفية، وهو طريقة التحليل يستخدم الكلمات الوصفية من 
البياانت املكتسبة من عملية مجع البياانت ليشرح الظاهرة 

  (،Pola Induktif) املعينة. واستخدم منودج احلثى 

وهو منودج التفكري الذي يتعلق به حقائق أو وقائق. مث 
إمجاالعن ختطيط وتطبيق التقييم يستنتج الباحث استنتجا 

                                                             
2ٍ  Sugiyono, Metode Penelitian : Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D ( Bandung: Alfabeta,2013),hal. 205  
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الواقعي لتعليم اللغة العربية، وما هي املشكالت يف 
 3تطبيقه،وكيف حلها.

العلمى فهو التحليل  يف هذا البحثوأم حتليل البياانت 
مان وهوبري ( Miles) وفقا مليلز( Interactive Analysisالتفاعلي)

(Huberman .)  يلي:واخلطوات يف التحليل التفاعلي كما 

 ( Pengumpulan Data) مجيع البياانت  -1

وهو اخلطوة الرئيسية يف البحث العلمى، ألن أعراض  
 ث أنباحالبحث هو اكتساب البياانت، وهبذا العمل يسطتيع ال
 هذه احثحيصل به املعارف واملظاهر ليتم حبثه. واستخدم الب
واقعي م القييالطريقة لنيل املعلومات أي البياانت عن ختطيط الت

تطبيقه، وما وجونكار و ب 2ابملدرسة العالية اإلسالمية احلكومية 
ابلة املقو ظة هي املشكالات يف تطبيقه وكيف حلها، بطريقة املالح

 والواثئق.  

                                                             
3 Sutrisno Hadki, Metodelogi Research ( Jakarta, 2015) hal 138 
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 ( Reduksi Data) تلخيص البياانت  -2

وهو طريقة حتليل البياانت الذي يتضمن اختبار   
املوضوعات والرتكيز على األشياء املهمة، إن تلخيص البياانت 

ت، ويعطى السهولة للباحث يعطى التصوير الواضح عن البياان
بعد انل الباحث البياانت،يعمل  4يف عملية حتليل البياانت.

تلخيص البياانت يف حبثه، يلّخص البياانت املهمة اليت ال حيتاج 
 إليهايف عملية البحث. 

على سبيل املثال تنال البياانت من طريقة املقبلة مع  
مدرس اللغة العربية عن نشاط التعليم، واملعلومات عن املنهج 

، وتطبيق التقييم الوقعي، وغري ذلك. والباحث 2013الدراسي 
ال أيخذ كلها لكن أيخذ البياانت املهمة واملناسبة بتطبيق التقييم 

عليم اللغة العربية يف الصف لت 2013الواقعي يف منهج الدراسة 
 احلادي عشر ابملدرسة العالية اإلسالمية مصباح العلوم احلديث.  

                                                             
4 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

 ( Bandung: Alfabeta, 2013) hal 338. 
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 ( Penyajian data )عرض البياانت  -3

وهو عملية ليعرض البياانت قبل يستنتج الباحث    
التالية هي  اخلالصة. بعد يالّخص الباحث البياانت فاخلطوة

البحث العلمى. يف  مية لسهولة على فهمعرض البياانت النظ
: البياانت ت يعرض إىل أقسم، املثال من ذلكهذه الطريقة البياان

عن تطبيق التقومي الواقعي فيه األقسم التقييم الواقعي يف جمال 
 املعريف،واحلركى، والوجداين، وطريقة تقييمها وبنوودها وغري ذلك.

 (Penarikan Kesimpulan) استنتاج  -4
مي. وهو نتيجة لتحليل البياانت النهائية يف البحث العل  

، وتلخيص البياانت، وعرض بعد عمل الباحث مجع البياانت
 البياانت. فاخلطوة األخرية لتحليل البياانت هي استنتاج . 

 (Interactive Analysis) التحليل التفاعلي  3.1الصورة 
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 تلخيص البياانت  مجيع البياانت 

  ستنتاجا
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 الفصل الرابع
 مناقشتهاو نتائج البحث 

 عرص البياانت -أ
 حملة عن ميدان البحث  -1

 لذين املعهد مصباح العلوم هو معهد العصرى اإ
 باحوقع يف ابلوه وانه نظرة خاصة وهي جعل معهد مص

لصاحلون ون اؤمنالعلوم مركز الرتبية االسالمية يتكون منه امل
 يهتم. و اسالميةاجملتهدون يف امرو الدين خلدمة الدولة 

كان مصباح العلوم بدراسات صاحلة لكل زمان وم معهد
ق خالوأل وهي الدروس الدينية كالقرآن واحلدبث والعقيدة

رت امهات و والفقه واتريخ اإلسالم واللغة العربية ونشاطا
 اخلاصة.

أتسست كلمة معهد مصباح العلوم احلديث يف 
من  22من يوىل املوافق  12ميالدية بتاريخ  1993عام 
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وارا هجرية بقرية ابلوه انحية م 1414حمرم عام 
يف هذا  ساتو مدينة هلؤسيماوي مقاطعة اتشيه اندونسيا.

 فتاحاب التاريخ ابتدا تسجيل الطلبة الول مرة حيث قام
ذه وشاهد معه ه kol.inf .Sridonnoالعلم الدرسي االول، 

سن احل يداحلادثة التارخية االستاذ دكتور شاكر عبد اجمل
 مصر هرةحد املدرسني جبامعة االزهار الشريف القاوهو ا

م وحضر يف هذه املناسبة مسؤل مؤسسة مصباح العلو 
 احلديث.

وبناه املعهد لطلبة يف هذه املرحلة بناه بيسط وهية  
املعهد يوما او املسلمني املقيمون حول ابلوه ويزداد بناه 

بعد يوم من انفاق واعانة وملساعدة كل كان له العزم 
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. لتكون واضحة، ووصف 1جماهدا يف سبيل هللا
 . 2الباحث الصورةاجلاسية ملعهد التالية

 : معهد مصباح العلوم احلديث اسم املعهد 
 : يف قرية ابلوه مدينة هلؤمساوى عنوان املعهد 

 : موارا ساتو   انحية 
 : هلؤمساوى   مدينة 

م بعد هذا املعهد كثريون من مديرى املعهد ولكنرأست 
ث من لباحاها الواثئق املتبقي فالبياانت التالية اليت متكن وصف

كتشف ج املتائاملقابلة مع انئب املدير ) استاذ حسب هللا ( والن
 من كشف الدرجة السابقة عن سنة رائسة املعهد. 

يف األول الرائسٌي هلذا املعهد حتت رائسة األستاذ صاحل 
مث يستمر  2002 / 1993يف السنة  (Shalih Fikri) فكرى 

                                                             
1  Hasil wawancara dengan salah satu pengasuh wadir bidang 

pengajaran, pada tanggal 02 Desember 2021.  
2 Sumber data dari  Mudir Pesantren Misbahul Ulum, Tahun 

Ajaran 1993- 2017 
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 / 2002ىف السنة (   Zainuddin Amirاألستاذ زين الدين امري ) 
 ( Hamdan Khalifa وبعده يستمر األستاذ محدين خليفة) 2007

  حىت األن. /2007يف السنة 

يف املعهد فتحتاج التنظيمي على النحو  لدعم التعليم
 . 3التايل

 : األستاذ الدكتور محداين خليفة املاجسرت  املدير 

 S.Pd.I  : األستاذ حسب هللالقسم التعليم 1 انئب املدير

 S.Agقني األستاذ على صاد: للقسم التعليم 2ئب املديران

 S.Pdاألستاذ على سفرتى : لرعاية 3انئب املدير

 S.H.I: األستاذ حممد رجال لرعاية 4 انئب املدير

 : البيئة اليت حتط املعهد فهي وأم

                                                             
3 Hasil wawancara dengan Ust Ali Saputra, pada tanggal 02 

Desember 2021. 
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اجلانب الشمايل جماورة ابملدرسة الثانوية والعالية  -
 مصباح العلوم 

 اجلانب الشرقي جماور ابألراضي الزراعية للسكن  -
 اجلانب النويب جماور ببيوت السكان واملستشفى  -
اجلانب الغريب جماور مبلعب الكرة القدم واملسجيد  -

  نور اجلنة 
 األراء للمعهد األراء للمعهد وبعثة وأهدافه  -2

تشكيل إنسان تقى وذكيا وصاحلا مطيعا المر هللا وختلق  
 كرميا.

 بعثة للمعهد  -1
تربية  الطلبة يف امور الدين االسالمي عقيدة  -أ

 وشريعة واخالقا حىت يكونوا خري االمة. 
تربية الطلبة بعلوم خمتليفة دينية كانت ام كونية  -ب

وطبيعة ورايضية او غريها من العلوم النافعة حلياهتم 
املستقبلة حىت صاروا اهل الذكر والفكر يتفقون يف 
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الدين ويقيمون الدعوة االسلمية ايمرون بلمعروف 
 وينهون عن املنكر. 

هتذيب وتعليم الطلبة واعدادهم بعلوم االجتماعة  -ج
 اطات خاصة. ونش

اعداد الطلبة بعلوم متعلقة بدرسة عملية صاحلة 
حلياهتم حىت يسطتيع ان يواصلوا الدراسات اىل 
اجلامعات املختلفة على حسب ميوهلم ومهارهتم 

 وستعدادهم الطبيعى.  
 أهداف للمعهد -3

اعداد الطلبة بعلوم الدينية الن يكون كل واحد منهم  -أ
 متخلق ابخالق كرمية. 

اعداد الطلبة بعلوم كونية اساسية من العلوم  -ب
الرايضيات وعلوم الطبعية استعداد لطلبة الذين اردوا 
ان ينعمقوا ويواصلوا الدروس اىل اجلامعات اليت كانت 

 له هذه الدراسات. 
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ربية الع لغةااعداد الطلبة بعلوم االجتماعية والغوية من  -ج
م هلانت ك  نواالجنلزية واالندونسية استعداد لطلبة الذي

  امليول يف هذه الدروس ويتعمقوهنا ابجامعات.
    منهج املعهد مصباح العلوم احلديث -4

يهتم معهد مصباح العلوم بدراسات صاحلة لكل زمان    
ومكان وحال وهي الرتبية الدينية االسالمية والعلوم 
االجتماعية وتربية العلوم الكونية االساسية  وتربية الغات 

ونشاطات وامهارات اخلاصة وّحد املعهد مصباح الثالثة 
العلوم احلدى املواد الدينية والعاّم إكتماال بينهما كي تكون 
عملية التعلم موفقة ملا متوقع يعىن جعل الطلبة مئّداب وعاملا 

 يف املعهد . وهذه هي املوادّ 4إمّا من جمال الدينية أو العامّ 
 : مصباح العلوم احلديث

 
                                                             

4 Hasil wawancara dengan Ust Zikri, pada tanggal 23 Desember 

2021. 
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 1,1اجلدول 
 قائمة املواد الدراسية للمعهد مصباح العلوم احلديث

 وضوح مواد الدراسية رقم
 اساس اللغة العربية  .1

 التمرين واملطالعة .أ
 النحو والصرف .ب
 الكتابة .ج
 االنشاء .د
 البالغة 

. 
1 -6 
2-6 
1-3 
2-6 
4-6 

 6-1 الرتبية الوطنية  .2
 6-1 اللغة اإلندونسية والرايضية .3
 6-1 اللغة االجنالزية 4
 6-1 العلوم اإلجتماعية .5
 6-3 العلوم الطبيعية .6
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 6-1 اخلط .7
 6-1 عملية التدريس .8
 6 العلوم االسالمية .9
 6-4 القران والتفسري أ 
 6-4 الفقه واصوله ب 
 6-2 ج.     كتاب الرتاث 
 مصدر البياانت : قسم املنهاج ملعهد مصباح العلوم احلديث  

جانب املواد الدراسية أعاله نفذ الطالب األنشطة اإلضافية 
لزايدة إبتكار الطلبة مثال تدريب الكشاف وتدريب اخلطابة 

 وتدريب اخلياطة ورايضة كدفاع النفس. 

 حالة الطلبة معهد مصباح العلوم احلديث   -5

 عدد الطلبة يف معهد مصباح العلوم احلديث 1-2 اجلدول

 اجملموع جنس الفصول رقم
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 طالبة  طالب
 230 102 128 )أ، ب، ج، د( 1 .1
 218 107 111 )أ، ب،ج، د(  2 .2
 187 96 91  ) أ، ب، ج(3 .3

 .اول التخصيص4  .1
 ختصيص   3

12 
14 

13 
11 

25 
25 

 132 47 60  )أ، ب ( 4  .2
 ) أ، ب(  5  .3

 ) أ، ب(  6
71 
59 

64 
71 

135 
130 

 1057 511 546 اجملموع 
 مصدر البياانت : قسم املواظف للمعهد مصباح العلوم احلديث 

 حالة املعلمني ملعهد مصباح العلوم احلديث  -6

إستعرضت من وظيفتها أن املعلم أو املدرس هو القوة الدافعة  
ملرور عملية التعليمية يف املدرسة ألن املعلمني هم عاملون يف العلوم 
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اليت سيتم نقلها إىل الطلبة من خالل عملية التعليمية. ويف العملية 
التعليمية خلق املعلم بعدد من الطلبة حىت تكون عملية سلسة 
ومتوازنة. وأّما حالة املعلمني للمعهد مصباح العلوم احلديث على 

 النحو التايل: 

 شخصا  5( بقدر PNSاملعلم املوطف احلكومّي ) -1
 شحصا  50ر املعلم احملّلي بقد -2
 شخصا  120املعلم غري معني بقدر  -3
 أشخاص  8عّمايل اإلدارّي بقدر  -4

 املعلم ملعهد مصباح العلوم احلديث 1،3اجلدوال 
  

املعلم أو  رقم
 املوظف

 اجملموع جنس
 معلمة  معلم 

 50 25 25 املعلم اثبت   .1
 120 51 59 املعلم غري معني   .2
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 50 25 25 املعلم احملليّ   .3
 8 4 4 اإلداريّ  عّمليّ   .4

 228 105 113 جملموعا
 : قسم املوظف للمعهد مصباح العلوم احلديث مصدر البياانت

 الوسائل التمهيدية للمعهد مصباح العلوم احلديث  -7

الوسائل التمهيدية هنا هي املرافق املتوافرة لإلتشطة التعليم  
ألن بدون املرافق والوسائل التمهيدية ال ميكن أن تكون عملية 
تعلم أقصى حىت ضغط على حتقيق أهداف التعلم اليت 
خططت من قبل. فالوسائل التمهيدية للمعهد مصباح العلوم 

 احلديث التالية: 
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 للمعهد مصباح العلوم احلديثاملرافق  1،4اجلدول 

 البيان اجملموع  البنيان او املرافق  رقم 
 جيد 40 غرفة الفصول   .1
 جيد 1 عرفة رئيسة املعهد .2
 جيد 2 غرفة املعلم .3
 جيد 2 غرفة املكتبة .4
 جيد 1 غرفة احلاسوب .5
 جيد 1 غرفة اإلدارة .6
 جيد 2 غرفة الصحية .7
 جيد 4 مرحاض للمعلم /احلمام  .8
 جيد 50 مرحاض للطلبة /احلمام  .9

 جيد 2 القاعة .10
 جيد 8 مكان الرايضة .11

 : قسم املوظف للمعهد مصباح العلوم احلديث مصدر البياانت
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 حتليل البياانت -ب
 البياانت للمقابلة حتليل -1

اليت  ملعرفة الصعوابت الطالب يف قراءة النصوص العربية 
العلوم، قد قام الباحث بلمقابلة يف معهد مصباح  يواجهها

مع معلم اللغة العربية هو األستاذ زكري، األستاذ غرفا، 
 واألستاذ رسالن. وجاء نتائج املقابلة كمايلي:

 هل جيد الطالب صعوبة يف قراءة النص العريب؟ -1
 : ال ، ألن الطالب يدركو بعض املفردات العربية1األستاذ 
مل يدرك بعض قواعد : نعم ، ألن بعض الطالب 2األستاذ 

 السارفو
: نعم ، ألن بعض الطالب مازالوا جيدون صعوبة 3األستاذ 

 يف قراءة النص العريب
 هل ميكن للطال أن  يقراء اللغة العربية بطريقة النهو؟ -2

: نعم ، لكنهم ما زالوا يفتقرون إىل إتقان 1األستاذ 
 املفردات



53 
 

 

البد : ال ، ال تزال  ألن هناك بعض القواعد 2األستاذ 
 تعلمها

: نعم ، لكن الطالب الذين يفهمون طريقة النهو 3األستاذ 
 حًقا

 هل يستطيع الطالب أن  يقراء اللغة العربية بطريقة الصرف؟ -3
 : ال ، ألن هناك يوجد قواعد مل يتقنوها1األستاذ 
: ال ، ألن هناك الطلبة مل يقدرون عن التصرف 2األستاذ 

 الفعل 
 م يفهم طريقة الصرف: نعم ، ألن بعضه3األستاذ 

 كيف رأيك ،  عن قدرة الطالب على قراءة النص العريب؟ -4
: برأيي ، فإن قدرة الطالب على قراءة النصوص 1األستاذ 

٪ من الطالب 100٪ من 70العربية رمبا 
 اآلخرين

: برأيي ما زالت قدرة الطالب على قراءة 2األستاذ 
 النصوص العربية مشكلة يف متييز األلف وعني.
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: برأيي ، قدرهتم على قراءة النص العريب جيد، 3األستاذ 
ب ولو كان هناك أوجه قصور يف شكلى 

 الكلمة العربية
 كيف قدرة الطالبة يف فهم النحو عند القراءة؟ -5

:أن القدرة الطالبة يف النحو جيد ألهنم قادرون 1األستاذ 
على إتقان أساسي النحو، ومع ذلك، لديهم 

 عدة النحو.صعوبة يف فهم عميق قا
قدرة الطالب على قراءة النصوص. أفضل بكثري :2األستاذ 

 من ذي قبل
إهنم قادرون على القراءة ابستخدام قواعد حنو، :3األستاذ     

 لكن من الصعب فهم السطر
 كيف تكون قدرة الطالب العصبية عند القراءة؟ -6

: لقد أتقنت قدرهتم علم شرف ، ولكن عندما 1األستاذ 
نًصا عربًيا ال حيتوي على سطور. ال يعطي املعلم 
 ميكنهم القراءة
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: لقد أتقنت قدرهتم علم شرف ولكن عندما 2األستاذ 
يعطي املعلم نًصا ابللغة العربية ال توجد سطور. ال 

 ميكنهم الفهم
: لقد أتقنت قدرهتم علم شرف ولكن عندما 3األستاذ 

يعطي املعلم نًصا ابللغة العربية ال توجد سطور. ال 
 تطيعون فهم وزانيس

 ما هو موقف الطالب من قبول تعلم اللغة العربية؟ -7
: موقف الطالب من تلقي دروس اللغة العربية 1األستاذ 

 محاسي وممتع للغاية.
: موقف الطالب من قبول تعلم اللغة العربية جيد 2األستاذ 

 جًدا
: موقف الطالب من قبول اللغة العربية ال يزال 3األستاذ 

 غري جاد
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 هي معوقات الطالب يف قراءة النصوص العربية؟ ما -8
 : املشكلة أهنم جيدون صعوبة يف قراءة السطور1األستاذ 
 : عدم فهمهم إلتقان حنو وشرف2األستاذ 
 : عدم حفظ املفردات وصعوبة قراءهتا3األستاذ 

 ما هي الطريقة اليت استخدمتها يف عملية تعلم اللغة العربية؟ -9
استخدمتها حىت اآلن هي طريقة  : الطريقة اليت1األستاذ 

 قويد وترمجة
: الطريقة اليت أستخدمها هي طريقة القوايد 2األستاذ 

 والرتمجة
 : الطريقة اليت أستخدمها هي طريقة القرعة3األستاذ 

ما هي اجلهود اليت بذلتها للتغلب على صعوابت الطالب  -10
 وخاصة يف قراءة النصوص العربية؟

حتديد تعليم النهوو وشرف : سأقوم بتوضيح 1األستاذ 
 للطالب
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كلمات من   10: ستقوم الطالب حبفظ 2األستاذ 
 املفردات يف اليوم

: اجلهد جيب أن يعتادوا على قراءة النص أو 3األستاذ 
 تصحيح النص من حيث النحو والشرف.

الصعوابت الطالب يف قراءة  بناء علي املقابلة السابقة أن 
 معهد مصباح العلوم خاصة يف اليت يواجهها النصوص العربية

، وقلة حفظ املفردات ،  الصرفو  النحويف قراءة النصوص هي 
. لذلك ، يستخدم بعض الصرفو  النحووعدم تطبيق قواعد 

يف تدريس . املعلمني أسلوب القوايد وطرق الرتمجة والقراءة
مفهوم القراءة، يعاين املدرسون والطلبة من مشكالت تشمل 

لغوية بسبب القدرة على القواعد النحوية مشاكل لغوية وغري 
 وعدة عوامل أخرى.

 
 
 



58 
 

 

 الحظة البياانت للم حتليل -2

الطالب  ةعلى جهود املعلم يف التغلب على مشكلللتعرف 
قام الباحث ابملالحظة املباشرة يف  يف قراءة النصوص العربية

الفصل. وال حظ الباحث عملية تعليم املدرس حول تعليم قراءة 
النصوص مبعهد مصباح العلوم ابلوه يف الفصل الثالث. فيما 

 بياانت املالحظة:

 1-5اجلدول 

 2021ديسمرب  23اتريخ املالحظة: يوم اخلامس 

 ( من األمور األتيةهات العالمة )

 . جيد3                   مردود     .1
 . جيد جدا4مقبول                        .2

 النتيجة اجلوانب املرصودة رقم
1 2 3 4 
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      القدرة على فتح الدراسة .1
قدرة املدرس على توفري  .2

 االدراك و التحفيز
    

قدرة املدرس على شرح املواد  .3
 التعليمية 

    

قدرة املدرس على اجابة أسئلة  .4
 الطلبة  

    

استخدام الوسائل مثري  .5
 لالهتمام

    

     استخدام الطرق املناسبة .6
قدرة املدرس على قيمة عمل  .7

 الطلبة
    

قدرة املدرس على مالحظة  .8
 األنشطة الطلبة
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قدرة املدرس على تعامل  .9
 الطلبة حلل املشكلة  

    

قدرة املدرس على ادارة وقت  .10
 الدراسة 

    

قدرة املدرس جلعل الفصل  .11
نشيطا و مرحيا اثناء عملية 

 التعليمية 

    

قدرة املدرس على شرح  .12
 األغراض التعليمية

    

قدرة املدرس يف امر الطلبة  .13
 الستنتاج املواد

    

 

من املالحظة السابقة نلخص أن أنشطه عملية تعليم يف  
قراءة النصوص قد جارى ابجيد. وأن حماولة املدرس حلل 
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مشكلة الطالب يف قراءة النصوص كما قال إجراء املقابلة إهنا 
جهود املدرس لرتقية قدرة الطلبة يف فهم القراءة لدى الطلبة 

بة واملواد بشكل عام هلا عوامل تشمل منهج واألهداف والطل
الدراسية والطريقة والوسيلة وامليول والدوافع والبيئة واملشكلة. 
للتغلب على املشاكل املختلفة املوجودة يف تعلم القراءة، من 
الضروري أن يكون هناك جهد إبداعى ومبتكر املدرسني من 

 أجل خلق جوتعليمي مثري لالهتمام وجيد.
 ة البحثمناقش -3

البحث كمناقشتها مع  بتحليل نتائج الباحثم قو ي 
ذا هتوافقة مع مصادر من نظرية نتائج البحث السابقة امل

 فيما يلي نتائج التحليل كمناقشتها: بعد ما قامو البحث، 
ن حماولة املدرس حلل د الباحث أجتدرسة قابلة مع اململاب الباحث

 مشكلة الطالب يف قراءة النصوص العربية كما يلي:
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 اليت يواجهها النصوص العربيةالصعوابت الطالب يف قراءة  -1
 النحويف قراءة النصوص هي يف معهد مصباح العلوم خاصة 

 النحو، وعدم تطبيق قواعد ، وقلة حفظ املفرداتالصرفو 
، يستخدم بعض املعلمني أسلوب القوايد . لذلكالصرفو 

 .وطرق الرتمجة والقراءة
يف تدريس مفهوم القراءة، يعاين املدرسون والطلبة من  -2

مشكالت تشمل مشاكل لغوية وغري لغوية بسبب القدرة 
 على القواعد النحوية وعدة عوامل أخرى. 

جهود املدرس لرتقية قدرة الطلبة يف فهم القراءة لدى الطلبة  -3
بشكل عام هلا عوامل تشمل منهج واألهداف والطلبة 

الطريقة والوسيلة وامليول والدوافع والبيئة واملواد الدراسية و 
 واملشكلة.

لقراءة، من للتغلب على املشاكل املختلفة املوجودة يف تعلم ا  -4
جهد إبداعى ومبتكر املدرسني من الضروري أن يكون هناك 

 أجل خلق جوتعليمي مثري لالهتمام وجيد.
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طبعا لكل املدرسني هلم حماولة خمتليفة متنوعة يف التعليم، 
لكن أهداف منهم متساوية ة يف التعليم مهارة القراءة صخا

 وهي حلل مشكلة الطالب يف قراءة النصوص العربية.



 
 

64 
 

 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 نتائج البحث -أ

بعد أن يعرض الباحث ابلباحث من البداية حىت النهاية    
 يفالباحث  ىنتهفوجد الباحث بعض نتائج البحث. وقد ا

ب لطالة اهذه الرسالة مما يتعلق مبحاولة املدرس حلل مشكل
يث. حلدايف قراءة النصوص العربية يف معهد مصباح العلوم 

ت احافاألن حتسن ابلباحث أن يقدم نتائج البحث اإلقت 
 ختاما هلذه الرسالة. فحصل نتائج البحث كمايلى: 

 اليت يواجهها الصعوابت الطالب يف قراءة النصوص العربية -1
 النحويف قراءة النصوص هي يف معهد مصباح العلوم خاصة 

 النحو، وقلة حفظ املفردات، وعدم تطبيق قواعد الصرفو 
، يستخدم بعض املعلمني أسلوب القوايد . لذلكالصرفو 

يف تدريس مفهوم القراءة، يعاين.وطرق التمجة والقراءة
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ري وغ شمل مشاكل لغويةاملدرسون والطلبة من مشكالت ت  -2
 .خرأوامل القواعد النحوية وعدة عالقدرة على لغوية بسبب 

الطلبة جهود املدرس لتقية قدرة الطلبة يف فهم القراءة لدى  -3
بشكل عام هلا عوامل تشمل منهج واألهداف والطلبة 
واملواد الدراسية والطريقة والوسيلة وامليول والدوافع والبيئة 

للتغلب على املشاكل املختلفة املوجودة يف تعلم واملشكلة.
القراءة، من الضروري أن يكون هناك جهد إبداعى ومبتكر 

 تمام وجيد.املدرسني من أجل خلق جوتعليمي مثري لاله
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 املقرتاحات -1

حث لباقبل انتهاء البحث يف أتليف هذه الرسالة يريد ا
 تقدمي بعض اإلقتحات الضرورية كمايلي:

ا حقيق يقاعلى الطالب أن يتعلموا اللغة اللغة تعلما دق -1
سلوب ت وأاللغة يزدون التعرباخاصة يف القراءة وقواعد 

راءة ن القث أالعربية لتقية قدرهتا علي مهارة القراءة حي
 وسيلته العلم.

 بري يفم كعلى املعلمي اللغة العربية أن يهتموا إبهتما -2
ح صالعملية القراءة النصوص العربية وأن تقوموا إب
إىل  تاجاألخطاء املرتكبة لدى الطالب مرارا. وهذا حي

قوع الو  املعاجلة األخطاء القراءة أي لعدماحملاوالت 
 املتكرر.
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU BAHASA ARAB 

Tujuan :  Untuk mengetahui bagaimana kesulitan yang dihadapi 

siswa dalam pembacaan teks arab 

Tujuan :  Untuk mengetahui bagaimana Upaya guru dalam 

mengatasi masalah     siswa di pembacaan teks arab 

Nama Guru :  Ustaz Zikri, Ustaz Ruslan, Ustaz Irfan 

 

No. Soal Wawancara 

1.   Apakah siswa mengalami kesulitan dalam membaca teks 

Arab? 

2.  Apakah siswa dapat membaca Bahasa Arab dengan kaedah 

nahwu? 

3.  Apakah siswa dapat membaca Bahasa Arab dengan kaedah 

sarfu? 

4.  Menurut Bapak, Bagaimana kemampuan siswa dalam 

membaca teks bahasa Arab? 

5.  Bagaimana kemampuan Nahwu siswa ketika membaca? 

6.  Bagaimana kemampuan sharaf siswa ketika membaca? 

7.  Bagaimana sikap siswa dalam menerima pembelajaran Bahasa 

Arab? 

8.  Apa kendala Murid dalam membaca teks Bahasa Arab?  

9.  Metode apa yang selama ini bapak gunakan dalam proses 

pembelajaran Bahasa Arab? 

10.  Upaya apa yang bapak lakukan untuk mengatasi kesulitan 

siswa khususnya dalam pembaan teks arab? 

 
 



LEMBAR OBSERVASI GURU 

Berilah tanda ( ) pada kolom penilaian dibawah ini secara objektif. 

1 : Berati “Tidak Baik” 3 : berarti “Baik” 

2 : berate “Kurang Baik”  4 : berarti “Sangat baik” 

 

No Aspek yang diamati Nilai 

1 2 3 4 

1 Kemampuan dalam membuka 

pembelajaran 

    

2 Kemampuan guru dalam memberikan 

apersepsi dan motivasi 

    

3 Kemampuan guru dalam menjelaskan 

tujuan pembelajaran  

    

4 Kemampuan guru dalam menjelaskan 

materi ajar 

    

5 Kemampuan guru dalam menanggapi 

pertanyaan pertanyaan siswa 

    

6 Penggunaan media yang menarik     

7 Penggunaan metode yang sesuai     

8 Kemampuan guru dalam menghargai hasil 

kerja siswa 

    

9 Kemampuan guru dalam mengontrol 

aktifitas siswa siswa 

    

10 Kemampuan guru dalam menghadapi anak 

yang bermasalah 

    

11 Kemampuan guru dalam mengelola waktu 

belajar 

    

12 Kemampuan guru dalam membuat kelas 

lebih aktif dan nyaman pada saat proses 

pembelajaran 

    

13 Kemampuan mengarahkan siswa untuk 

membuat kesimpulan materi yang telah 

dipelajari 

    

 



 صور املقابلة

 

  
 صور مع أستاذ زكرى



  
 صور مع أستاذ رسال

 



 

 

 صور مع أستاذ عرفا
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