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 ـه

 االستهالل
 

 مال تؤخّر عملك إلى الغد ما تقدر أن تعمله اليو
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 و

 اإلهداء

 

اللذين ربياين صغريا وابركهما هللا  روحاموأّمي املكرمة  أسريلإىل أيب املكرم  -1
 ة احملبوبون. الصغري وأخيت الصغري   سالمة الدنيا واآلخرة وإىل أخيوحفظهما يف

 
يف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية ابركهم هللا الذين قد  أساتذيتوإىل مجيع  -2

 عّلموين علوما انفعة.
 

أقول و خاصة أصدقائييف جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية  أصدقائيوإىل مجيع  -3
م  ي يف إاجاز هذا البحث العلمي وجااهم هللا خري هتشكرا كثريا على مساعد

 اجلااء.
 

 
 



 

 

 رشكر وتقدي
 

 
 

 
احلمد هلل الذي هداان إىل الطريقة القومية وفقهنا يف الدين املستقيم وأشهد أن ال 
إله إالّ هلل وحده ال شريك له شهادة توصلنا إىل جنات النعيم وتكون مسببة للنظر لوجهه 

سيدان ونبينا حممدا عبده ورسوله السيد السند العظيم صلى هللا وسلم  الكرمي وأشهد أن
 عليه وعلى آله وأصحابه أوىل الفضل اجلسيم.

بعناية هللا تعاىل وتوفيقه وإرادته لقد انتهى الباحث من كتابة هذه الرسالة العلمية 
( S.Pdحيث يعترب شرطا للحصول على درجة املرحلة اجلامعية األوىل )

بيةوأتهيالملعّلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا آتشيه تحت املووو  بكليةالرت 
 ".(MAN 4 PIDIEوصفية تحليلية بــــ )دراسة كفاءة الطلبة يف مهارة القراءة"

وهبذه املناسبة الطيبة فيقدم الباحث شكره وتقديره إىل مجيع األساتذة الفاولني 
كرمني ومها عة وأخص شكرا جايال للمشرفني املالذين قد علموا الباحث علوما انف

،املاجستري اللذان قد أنفقا أوقاهتما الثمينة املاجستري وفضيلة،ة سالمي حممودالدكتور 
وتوجيههما ومساعدهتما إلشراف هذه الرسالة إشرافا جيدا من أوهلا إىل آخرها. وابرك 

 هللا هلماوجاامها خري جااء فيالدنياواآلخرة. 
عظيما ملديراجلامعةوعميدكليةالرتبيةورئيسقسمتعليماللغةالعربية ويسأهلم هللا ويشكر شكرا 

اخلري، إنه ال يضيع أجر من أحسن عمال. وكذلكلجميعأصدقائهالذين قدساعدوه 
بقسم تعليم   خاصة إىل أصدقائه من الوحدة الثانيةأبفكارهم فيإمتامكتابة هذهالرسالةو 

  على إحسامهم.م وجااهم هللا2013اللغة العربية سنة 



 

 و

ومن الواجب على الباحث أن يشكر شكرا عميقا واحرتاما عظيما لوالديه 
اللذين قد ربّياه تربية حسنة وهّذابه هتذيبا انفعا أبخالق  روحاموأّمي  أسريلاحملبوبني أيب 

 .كرمية ولعّل هللا تعاىل جيايهما أحسن الثواب يف الدنيا واآلخرة ويسكنهما يف اجلّنة العالية
وأخريا، يدعو هللا أن جيعل هذا العمل مثرة انفعة ويرجو من القارئني أن يقدموا 
نقدا بنائيا وإصالحا انفعا لتكميل هذه الرسالة وعسى أن تكون هذه الرسالة 

 انفعةهلخاصة    وللقارئني عامة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م2018 يوليو 18دار السالم 
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مرحلة املدرسة العالية احلكومية اإلسالمية الرابعة  ومن الظواهر للباحث أن الدارسني يف

قراءة النصوص العربية والكتب العربية الىت يدرسومها وبعد  بفيدي يواجهون الصعوابت يف
املالحظة الوجياة ىف املدرسة وجدت أن فيها الصعوابت يواجهها الدارسون ىف القراءة 
ومن أسباب ذلك أن منهم ال يعرفون مواقع اإلعراب املطلوبة ىف النص ولو كانت اجلمل 

ا وال يفهمون املعاىن الصحيحة الىت بسيطة، كاملبتداء واخلرب والفعل والفاعل وغريه
تتضمنها اجلمل املذكورة، وال يستطيعون أن يرتمجوا مجال متعددة لضعف الطلبة يف 

املشكالت اليت يواجهها التعرف على : ويهدفالباحثفيكتابةهذهالرسالة .املفردات
املشكالت اليت يواجهها املدرسون يف تعليم التعرفعلىو  الطلبة يف القراءة

واجملتمع من هذا البحث .التحليل لضعف كفاءة الطلبة يف القراءةالتعرفعلىو القراءة
من الصف األول بقسم  الطلبة 25وعينته MAN 4 Pidieبـــ الطلبة مجيع 148فهو 

 املقابلة واملالحظة والواثئقيقّدمالباحثو الطابعي والجتماعي 
ملشكالت اليت يواجهها الطلبة يف انأتدل على هذا البحثفالنتيجةاحملصولةفي.واإلختبار
 القراءة 

هي قلتهم على فهم القواعد النحوية والصرفية، مث  بعض  الطالبات  يشعرن  بصعوبة  
واملشكالت اليت يواجهها املدرسون يف تعليم  على  الرتمجة  وقلة  امليول  يف  التعلم.

قدرة الطلبة يف فهم النصوص و خلفية الطلبة رغبة و دفع الطلبة.و كفاءة الطلبة القراءة 
 وعيف قراءة و فهم النصوص. يف القراءة هي
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ABSTRAK 

 

Judul Penelitian :Kemampuan siswa dalam membaca (Metodedeskriptif 

analitis di MAN 4 Pidie) 

Nama Lengkap : Al Fazil 

NIM   : 221323971 

 

Sebuah fenomena bagipeneliti bahwa siswa pada MAN 4 Pidie mendapatkan 

kesulitan dalam belajar teks bahasa Arab dan buku bahasa Arab yang 

dipelajarinya, dan setelah melakukan pengamatan singkat di sekolah, peneliti 

menemukan adanya kesulitan yang dihadapi oleh para siswa dalam membaca 

yang diantara sebab-sebabnya adalah adanya sebagian dari siswa, mereka tidak 

tahu tempat I’rab yang diinginkan dalam teks meskipun pada kalimat sederhana, 

seperti mubtadak, khabar, fi’el, fa’el dan sebagainya, dan juga tidak memahami 

makna yang benar yang terkandung dalam kalimat yang disebutkan, dan tidak 

dapat menterjemahkan beberapa kalimat karena lemahnya para siswa dalam hal 

kosa kata. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengidentifikasi masalah yang 

dihadapi oleh siswa dalam membaca dan untuk mengidentifikasi masalah yang 

dihadapi oleh guru dalam mengajar membaca dan mengidentifikasi solusi yang 

efisien terhadap lemahnya kemampuan siswa dalam membaca. Populasi penelitian 

ini terdiri dari 148 siswa MAN 4 Pidie dan 25 siswa dari mereka kelas satu 

jurusan IPA dan IPS, peneliti melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi oleh siswa dalam 

membaca adalah keterbatasan atau sedikitnya mereka dalam memahami aturan 

tata bahasa dan morfologi, dan kemudian beberapa siswa merasa kesulitan dalam 

terjemahan dan sedikitnya kemauan mereka dalam belajar. Masalah yang dihadapi 

oleh guru dalam mengajarkan siswa adalah kemampuan siswa untuk memahami 

teks-teks bahasa Arab, latar belakang pendidikan siswa yang berbeda-beda, 

keinginan siswa dalam pengajaran membaca dan motivasi siswa dalam belajar. 

Dan kemampuan siswa dalam membaca sangat lemah juga dalam memahami 

teks-teks Arab. 
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ABSTRACT 

 

Title of Research : Students' ability in reading (Analytical descriptive  

method at MAN 4 Pidie) 

Name   : Al Fazil 

NIM   : 221323971 

 

A phenomenon for researcher that students at MAN 4 Pidieface difficulty 

studying in learning Arabic and Arabic book, after a brief observating in school, 

the researcher found the difficulties faced by students in reading the cause, they 

do not know the desired place of I'rab in the text although in simple sentences, 

such as mubtadak, khabar, fi'el, fa'el and etc, and also do not understand the true 

meaning contained in the sentence mentioned, and cannot translate several 

sentences because of the weakness of the students in terms of vocabulary. The 

purpose of this thesis is to identify the problems faced by students in reading to 

identify problems faced by teachers in teaching reading and identifying efficient 

solutions for students' weak ability in reading. The population of this study 

consisted of 148 students of MAN 4 Pidie and 25 students of their first grade 

majoring in science and social studies, researcher conducted interviews, 

observation and documentation. The results of this study indicate that the problem 

faced by students in reading is the limitation or at least they understand the rules 

of grammar and morphology, and then some students feel difficulty in translation 

and at least their willingness to learn. Problems faced by teachers in teaching 

students is the ability of students to understand the Arabic texts, different 

educational background of students, the desire of students in reading teaching and 

motivation of students in learning. And the ability of students in reading is very 

weak also in understanding Arabic texts. 
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  الفصل األول

  أساسية البحث

  

 مشكلة  البحث  - أ

تعـد القـراءة املصـدر األساســي لـتعلم اللغـة العربيـة خــارج الصـف، وهـي مهــارة 
حتتاج إىل تدريبات خاصة ومتنوعة، وينبغي أن تقدم القراءة للطالب املبتدئ بشكل 
متدرج انطالقًـا مـن الكلمـة املفـردة، فاجلملـة ذات الرتكيـب املبسـط، مث اجلملـة املركبـة 
مــن مفــردات أكثــر، مث يقــرأ الطالــب الفقــرة الــيت تتــألف مــن بعــض اجلمــل املتحــدة يف 
سياقها، وبعدها ينتقل إىل النص الطويل املكون من عدة فقـرات تنـتظم حتـت عنـوان 

يــة، ومــن البــدهي أن يعــرتض الطالــب يف Tدئ واحــد وتتنــاول كــل واحــدة فكــرة جزئ
األمر صعوTت فيما يتعلق Tلقراءة اجلهرية؛ كالتمييز بني احلركات الطويلة والقصرية، 

 .وكذلك احلروف اليت ترد أحيا\ صوائت وأخرى صوامت
وللقــراءة مهــارcن أساســيتان؛ مهــا: التعــرف، والفهــم، ويقصــد Tلتعــرف ربــط  

والتحليـــل البصـــري ألجـــزاء الكلمـــات، والتمييـــز بـــني أمســـاء الصـــوت Tلرمـــز املكتـــوب 
احلروف وأصواjا، وأما الفهم فهـو حماولـة إقامـة عالقـة بـني األلفـاظ واملعـاين للتوصـل 
إىل إدراك الوحدات الفكرية للنص والتنظـيم الـذي اتبعـه الكاتـب، واسـتنتاج األفكـار 

  .١العامة

                                                 

  م٢٠١٤هـ / إبريل ١٤٣٥مجادى اآلخرة  -العدد الرابع  - جملة أعاريب١ 



٢ 

 

يقرؤها أحد لفهم  تفسري وحتليل الرموز املكتوبة اليت مهارة يف يالقراءة ه
نصوص الكتب العربية. كما أ}ا مهارة لغوية جيب تنميتها عند  املعىن املقرؤ يف

  متعلمى اللغة العربية. القراءة تتعلق Tلفهم وهى حتتاج إىل التدريب والتعويد.
درس كانت يف تعليم القراءة طريقة خاصة يف تدريسها وهي:خيتار امل

الفصل،مث وبعد قراءة املوضوع يشرح املدرس يف مناقشة  الطلبةموضوعا يقرؤه على 
يف اإلذاعة  الطلبةيتخذ املدرس مما يستمع إليه  Tلطريقة نفسها،وأحيا\ الطلبة

  .٢أو املناظرات يف حصة القراءة االستماعية احملاضرات، أواخلطب، املدرسية، أو
قرأ كثريا   رد تبىن على القراءة. فإذاوقد أصبح معلوما أن شخصية الف

معارفه وحتسنت شخصيته ألن القراءة مصدر العلوم األوسع. كما  فازدادت جتاربه و 
كتب أمحد رشدي يف كتابه: " إن القراءة هي أوىل املهارات الثالث اليت جيمع 
ا�تمع اإلنساين على حق الفرد يف تعلمها. إن ا�تمع اإلنساين املعاصر جمتمع 
متعلم يصعب نصور عمل مهاري فيه ال يتطلب القراءة. إن اإلنسان حماط بكثري 
من أوجه النشاط اليت تستلزم القراءة، حىت حيقق ما يريد وحىت يتكيف مع ا�تمع 

  ٣ويؤدى وظيفته.
أن التعليم  ٢٠١٧نوفمرب  ١١ – ٦التاريخ   ، رأى الباحث يفعويف الواق  

�ن  –أتشية  –بفيدي درسة العالية اإلسالمية احلكومية املعلى طريقة القراءة يف 

                                                 
الطبعة الثانية(القاهرة:علم  ،طرق التدريس اخلاصة "اللغة العربية اإلسالمية فخر الدين عامر، ٢

    ٨٤)ص.٢٠٠٠الكتب،
الطبعة األوىل،  تدريس العربية يف التعليم العام نظر.ت وجتارب،رشدى أمحد طعيمة وحممد السيد مناع،   ٣

 ١٢٢)  ص. ٢٠٠٠(دار الفكر العرىب، 



٣ 

 

املدرس ¥مر الطلبة أن يقرؤا النصوص صامتا وجهر¤ مث يرتمجو}ا إىل اإلندونسية 
.وهذه الطريقة ال تدفع الطلبة دفعا قو¤ ¦ا حيث إ}م سائمون يف عملية التعليم 

  والتعلم. وكفاءjم يف القراءة ضعيفة.
مرحلة املدرسة العالية احلكومية  احث أن الدارسني يفومن الظواهر للب

قراءة النصوص العربية والكتب  اإلسالمية الرابعة بفيدي يواجهون الصعوTت يف
العربية الىت يدرسو}ا وبعد املالحظة الوجيزة ىف املدرسة وجدت أن فيها الصعوTت 

ون مواقع اإلعراب يواجهها الدارسون ىف القراءة ومن أسباب ذلك أن منهم ال يعرف
املطلوبة ىف النص ولو كانت اجلمل بسيطة، كاملبتداء واخلرب والفعل والفاعل وغريها 
وال يفهمون املعاىن الصحيحة الىت تتضمنها اجلمل املذكورة، وال يستطيعون أن 

  يرتمجوا مجال متعددة لضعف الطلبة يف املفردات.
 أسئلة  البحث  -ب

كفاءة الطلبة ىل البيا\ت  السابقة  فأراد الباحث أن يبحث عن  إTلنسبة 
يف القراءة، –أتشية  –Tملدرسة العالية اإلسالمية احلكومية الرابعة بفيدي 

 لذلك أراد الباحث أن حيدد املسائل  كما يلى:و 
 ما هي املشكالت اليت يواجهها الطلبة يف القراءة؟ -١
 ن يف تعليم القراءة؟ما هي املشكالت اليت يواجهها املدرسو  -٢
 ما التحليل لضعف كفاءة الطلبة يف القراءة؟ -٣

 أغراض البحث  -ج
  هذه الرسالة هي : وأما أغراض البحث اليت يهدف إليها الباحث يف
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معرفة املشكالت اليت يواجهها الطلبة يف القراءة Tملدرسة العالية  -١
 .-أتشية –اإلسالمية احلكومية الرابعة بفيدي 

معرفة املشكالت اليت يواجهها املدرسون يف تعليم القراءة Tملدرسة  -٢
على ترقية قراءة –أتشية  –العالية اإلسالمية احلكومية الرابعة بفيدي 

 .الطلبة
معرفة التحليل لضعف كفاءة الطلبة يف القراءة Tملدرسة العالية  -٣

 .–أتشية  –اإلسالمية احلكومية الرابعة بفيدي 
  أمهية البحث  - د

  وأما بنسبة أمهية يف هذا البحث ينقسم إىل قسمني، مها:    
  من الناحية النظرية. أمهية  -١
أما أمهية من الناحية النظرية هي لز¤دة الكنوز العلمية ، ومفيدة ملادة مرجعية     

  للباحثني إلجراء تطوير املتابعة أو الباحثني يف الدراسات املستقبلة.
 من الناحية العملية. أمهية -٢

للباحث، ¦ذه الدراسة سوف تضيف املعرفة واخلربة للباحثني وتزيد العلوم عما   )أ(
 يف القراءة. الطلبةيتعلق بكفاءة 

للمدرس، من خالل هذه الدراسة خصوصا ملدرس اللغة العربية أن يطبق  أي   )ب(
ه يف ترقية مهارة الطلبةتدريس اللغة العربية على تنمية أحوال  الطريقة الفعالة يف

وحسن كفاءjم يف القراءة القادمة إن شاء هللا، ويكون هذا البحث علما القراءة 
 ومدخالت مفيدة لدى املدرس  عند التدريس. جديدا
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حىت يفهموا نطاق العرب  الطلبةمهارة قراءة  ، ليكون الدافع يفلطلبةلال  )ج(
 بسرعة.

طلحات  -ه  معاىن املص
ين قبل أن يبحث الباحث هذه الرسالة فيحسن به أن يشرح بعض معا

 موضوع الرسالة تسهيال ملعرفة املقصود وجتنبا عن األخطاء يف املصطلحات يف
  فهمها وهي:

  ةبطلالكفاءة   -١
الكفاءة  مبعىن "حالة  تكون الكفاء و  –يكفى   -كفاءة من كفى كلمة ال

  ٤¦ا الشيء مساو¤ لشيء آخر." 
القدرة اليت يكتسبها الطالب للحصول على املهارات  يلكفاءة هTواملراد  

  واملعارف وتصبح جزءا من سلوكه.
الطالب وهو  إسم الفاعل فكلمة الطالب مجعه  من  مجع" الطلبة كلمةو 

وهو مأخوذ من فعل طََلَب  ٥وطََلب وطُلَّب ومعناها: التالميذ." الطلبةطََلَبة و 
T هنا هم الذين يتعلمون يف  لطلبةوطلب الشيء أي حاول أخذ.واملقصود

 الطلبةاملدرسة العالية اإلسالمية احلكومية الرابعة بفيدي أتشية. ومعىن كفاءة 
 حصول الطالب على مهارة شيء وهنا يعىن القراءة.

   
                                                 

العالم،رق، املؤسسة داراملش ٤  لبنان : دار املشرق،  -الطبعة الثامنة وعشرون (بريوت املنجد ىف اللغة وا
 ٦٩٠م)، ص.  ١٩٨٦

العالماملؤسسة داراملشرق،   ٥   ٤٦٨ص.  ....،املنجد ىف اللغة وا
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 القراءة -٢

قراءة " مجعها  قراءت  هي  تتبع  كلمة  –يقرأ  –القراءة  مصدر من "قرأ 
 القراءة هي : "عملية عضوية نفسية. يتم فيهاقال دكتور \يف معروف و .٦ونطق ¦ا

ترمجة الرموز املكتوبة (احلروف واحلركات والضوابط) إىل معاين مقروءة (مصوتة أو 
  ٧صامتة) مفهومة."

ومفهوم القراءة مبعناه البسيط يتمثل يف: القدرة على التعرف على احلروف 
 –وم تطور فيما بعد والكلمات، والنطق ¦ا على الوجه الصحيح، ولكن هذا املفه

إىل العملية الفعلية املعقدة،  –وإن كان ال يزال ميثل فقط اجلانب اآليل من القراءة 
اليت تشمل اإلدراك والتذكر واالستنتاج والربط، مث التحليل واملناقشة، وهو ما حيتاج 

  ٨إىل إمعان النظر يف املقروء، ومزيد من األ\ة والدقة.
ملية جياد الصلة بني لغة الكالم والرموز الكتابية، واملراد بقراءة هنا هو "ع

  ٩وتتألف لغة الكالم من املعىن واأللفاظ  اليت تؤدى هذه املعاىن".

                                                 

طبعة  الثامنةمعجم  اللغة  العربية ، ٦           .٨٧)ص:  ١٩٧٣(القاهرة: دار املعارف،  املعجم  الوسيط، ال
طرائق تدريسها،\يف حممود معروف،  ٧   ٨٥)، ص. ١٩٩٨( بريوت: دار النفائس، خصائص العربية وال

الجتاهات احلديثة لتدريس اللغة العربية يف املرحلتني ،حسين عبد الباري٨  اإلعدادية و الثانوية  ( عنصر ا
  ١٤٥ص ، ١ط  ،مصر ،اإلسكندرية ،), املكتب العريب احلديث للنشر والتوزيع

طبعة العاشرةعبد العليم إبراهيم،  ٩  )،  ١١١٩،( مصر: داراملعارف،  املوجه الفىن ملدرسي اللغة العربية، ال
 ٥٧ص.
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T ملدرسة واملرادT لقراءة هنا هو قدرة التالميذ الذين يتعلمون اللغة العربية
ات، على تعرف احلروف والكلمالعالية اإلسالمية احلكومية الرابعة بفيدي أتشية 

  والنطق ¦ا على الوجه الصحيح.
 الدراسات السابقة:  - و

  أورد هنا دراسات اهتمت Tلكفاءة اإلنتاجية للتعليم وأهم النتائج اليت توصلت إليها :
رقم ، طالب قسم اللغة العربية بكلية الرتبية، ذو الفهم -١

طلبةكفاءة ، موضوع الرسالة "  ٢٢٠٧١٦٧٩٥القيد: مبعهد مودي مسرا  ال

أما منهج البحث الذي استخدم الباحث يف  ، يف قراءة كتب اللغة العربية "
كتابة هذه الرسالة هو منهج اإلجرائي و يف مجع البيا\ت قام الباحث Tإلجراء 
و املالحظة املباشرة و تقومي النتائج اليت حصلت عليها كانت طريقة الىت 

القراءة غري مناسبة. ودليل على هذا و جد يستخدمها املعلم ىف عملية تدريس 
الباحث من املقابلة الشخصية واملالحظة املباشرة أن املدرس قد حاول ترقية 
رغبة الطلبة ىف تعلم اللغة العربية من حيث استبدال الطرق التعليمية مناسبة 
Tألحوال والظروف احمليطة ىف  اجلو التعليمي.كانت قدرة الطلبة على القراءة 

 ٣٦فة. أن أكثر الطلبة يقدرون على قراءة النصوص العربية وعددهم  ضعي
 ) ضعفاء على القراءة.%١٩،٤٤)، و  اآلخر (% ٨٠،٥٦طالبا ( 

ال` القردي -٢  رقم القيد:، طالب قسم اللغة العربية بكلية الرتبية ،مو

طلبةكفاءة "  ، موضوع الرسالة  ٢٢٠٤١٤٢٥٨ حفاظ القرآن يف قراءة  ال

ة (دراسة وصفية ارتباطية يف الفصل الثاين من املدرسة النصوص العربي

وللحصول على األغراض  العالية  يف مدرسة علوم القرآن  بباغر أيري).
املرجوة من هذا البحث يستخدم الباحث املنهج الوصفي االرتباطي. أما أدوات 
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البحث جلمع البيا\ت وهي املالحظة املباشرة واملقابلة الشخصية وتقدمي 
أما نتائج البحث اليت حصل عليها الباحث يف كفاءة  .الطلبةتبار إىل اإلخ

حفاظ القرآن يف قراءة النصوص العربية هي التوجد العالقة بني النتائج  الطلبة
" من اجلدول rألن نتيجة "من حفظ القرآن والنتائج من قراءة النصوص العربية.

الذين حيصلون على النتائج  الطلبة" احلساب أي أن عدد rأكرب من نتيجة "
من حفظ القرآن وقراءة النصوص العربية يتفاوت تفاوc بعيدا. وألن عندتعليم 

اللغة العربية بني آ¤ت القرآن  القراءة يف هذه املدرسة اليربط املدرس الذي يعلم
بقراءة النصوص العربية واليشرح عندقراءة النصوص العربية Á¤ت القرآن وسيلة 

عىن واليقدم بعض آ¤ت القرآن الكرمي منوذجا عندشرح  مادة اللغة إليضاح امل
أما إجراء قراءة النصوص العربية فيأمراملدرس بقراءة النصوص العربية  العربية

اللغة العربية بني آ¤ت القرآن يف قراءة  Tألشكال. واليربط املدرس الذي يعلم
Á¤ت القرآن وسيلة النصوص العربية واليشرح عندقراءة النصوص العربية 

إليضاح املعىن واليقدم بعض آ¤ت القرآن الكرمي منوذجا عندشرح  مادة اللغة 
 العربية.

، ٢٢٠٤١٤٢٧٦رقم القيد: ، طالبة قسم اللغة العربية بكلية الرتبية ،منجية -٣

"، تدريب الدارسني على القراءة العربية "ملدخل النحوى موضوع الرسالة "
ستخدمت الباحثة يف كتابة هذه الرسالة هو منهج أما منهج البحث الذي ا

اإلجرائي و يف مجع البيا\ت قامت الباحثة Tإلجراء و املالحظة املباشرة و 
تقومي النتائج اليت حصلت عليها الباحثة يف البحث اإلجراء يف الصف الثاين إن 
 الباحثة تفضل القراءة اجلهرية من القراءة الصامتة للتدريب. ومن النتائج
احملصولة يف هذا البحث هي أن تدريب الدارسني على القراءة العربية Tملدخل 
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النحوي فعال و مناسب للطلبة و هلا آÃر كبرية للطلبة يف سيطرة على القراءة 
) ٧١،٩العربية  كما ظهر يف نتيجة الدرجة املتوسطة يف اإلختبار البعدي (

  ).٥٨،٨لقبلي (أعلى من نتيجة الدرجة املتواسطة يف اإلختبار ا
 فأما الفرق بني الدراسة السابقة والدراسة احلالية ىف هذا البحث هو jدف الدراسة

أن تدريب الدارسني على القراءة العربية Tملدخل النحوي فعال و مناسب للطلبة و  السابقة
طة يف هلا آÃر كبرية للطلبة يف سيطرة على القراءة العربية  كما ظهر يف نتيجة الدرجة املتوس

  ).٥٨،٨) أعلى من نتيجة الدرجة املتواسطة يف اإلختبار القبلي (٧١،٩اإلختبار البعدي (
الصعوTت ىف قراءة النصوص العربية و الكتب معرفة وأما الدراسة احلالية jدف إىل 

 تعليم ىف واملدرسون الصعوTت يواجهها الدارسونمعرفة إىل و  ها الطلبةالعربية الىت يدرس
 اليت جتري بينهم و حلها على ذلك  سهال ميسرا ،ومعرفة حتليلها سباباألالقراءة و من 

  .لضعف كفاءة الطلبة يف القراءة

  الرسالة كتابةطريقة    -ز
هذه الرسالة وكتابتها فاعتمد الباحث على ماقررته جامعة  الرانريى  كتابةوأما طريقة  

  ىف الكتاب املسمى :
1. “ Pedoman Akademik dan Penulisan Skripsi Tahun 2016”. 

ليم اللغة "دليل إعداد وكتابة الرسالة العلمية (درجة املرحلة اجلامعة األوىل) قسم تع .2
 العربية"
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  الثاين لفصلا

  يالنظر  اإلطار

  

 ةبكفاءة الطل  - أ

  ةبطلالتعريف كفاءة  -١
الكفاء والكفاءة  مبعىن "حالة  تكون  –يكفى   -كلمة الكفاءة من كفى 

  ١&ا الشيء مساو$ لشيء آخر." 
القدرة اليت يكتسبها الطالب للحصول على  يواملراد يف هذه الكفاءة ه 

  املهارات واملعارف وتصبح جزءا من سلوكه.
الطالب وهو  إسم الفاعل فكلمة الطالب مجعه  من  مجع" الطلبة كلمةو 

وهو مأخوذ من فعل طََلَب  ٢معناها: التالميذ."وطََلب وطُلَّب و  الطلبةَلَبة و طَ 
 درسةاملهم الذين يتعلمون يف  هنا ةباملقصود بطلطلب الشيء أي حاول أخذ.و و 

حصول  الطلبة. ومعىن كفاءة العالية اإلسالمية احلكومية الرابعة للمرحلة األوىل
  الطالب على مهارة شيء وهنا يعىن القراءة. 

، وهي جمموعة من القواعد، (Efficiency)تعرف \للغة اإلجنليزية مبصطلح
الوصول إىل النتائج املطلوبة بشكل  واملبادئ اليت يتميز &ا شيء ما، وتساهم يف

صحيح، وتعرف أيضاً، opا جمموعة من املهارات، واخلربات املكتسبة من بيئة 
                                                 

لبنان : دار املشرق،  -الطبعة الثامنة وعشرون (بريوت، ، املنجد ىف اللغة واالعالماملؤسسة داراملشرق  ١ 
 ٦٩٠م)، ص.  ١٩٨٦

 ٤٦٨، ص. .... ، املنجد ىف اللغة واالعالماملؤسسة داراملشرق   ٢ 



١١ 
 

العمل، واليت تساعد على إجناز املهام، والنشاطات املطلوبة خالل املدة املطلوبة 
  لكل منها. 

إن مفهوم الكفاءة أصبح من املفاهيم املنتشرة بشكل كبري يف البيئات 
االجتماعية، واالقتصادية، واملهنية، والتعليمية املختلفة؛ إذ إنه يتكامل مع مفهوم 
الفاعلية يف العمل وفقًا خلطة معينة، واهلدف منها حتقيق األهداف املطلوبة 
بنجاح، مبعىن أن ما يتم إجنازُه بشكل كفؤ سوف تنتج عنه جمموعة من النتائج 

  .، والعكس صحيحالصحيحة
القوة لعمل الشىء ىف احلصول على األغراض املعينة، كلما الكفاءة هي و 

يعمل احد ويتدبر كثريا فزادت قوته حىت يسهل له  العمل. وأما القدرة على قراءة  
 لطلبةوفهم  النصوص العربية فهى غرض من أغراض درس اللغة العربية، إذا كان اال

  ال يقدرون عليها فأخطأوا يف قراءة كتب اللغة العربية. 
 أنواع الكفاءة -٢

مل يّتفق الباحثون على تصنيف الكفاءة، ولكن ُصّنفت إىل ثالثة أنواع 
 ٣وهي:

الكفاءة الفرديّة: هي مسؤولّيات األفراد حنو األحداث واملشاكل اليت   )أ(
عرفة الكافية ملواجهة 

َ
ُتواجههم يف األوضاع املهنّية؛ حيث تتمّيز \مل

                                                 

، اجلزائر: دور إدارة الكفاءات يف حتقيق اسرتاتيجية التميز (دراسة))، ٢٠١٣ - ٢٠١٢حممد األمني ( ٣ 
  .بتصّرف. ١٠، ٩، ٨، ٧، صفحة ١جامعة سطيف 
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أبعاٍد تشمل القدرات، األحداث املتنوعة، كما ُتشّكل عّدة 
هارات التنظيمّية اليت َترتبط معاً؛ &دف حتقيق أعلى 

َ
والسلوكّيات، وامل

أداٍء وَمّيزٍة تنافسّية للُمنشأة، وتُعرَّف أيضًا الكفاءة الفرديّة \سم الَكفاءة 
طبقة يف بيئة 

ُ
املهنّية؛ ألoّا َحتتوي على َجمموعٍة من املعارف واخلربات امل

 العمل.
نشآت بشكٍل الكفا  )ب(

ُ
جاالت اليت ¢تّم &ا امل

َ
ءة اجلماعّية: هي من امل

متزايٍد؛ حيث ُتساهم يف َتعزيز التعاون بني مكّو£ت الكفاءة الفرديّة، 
وُحيّدد وجود هذا النوع من الكفاءة عن طريق دراسة عالمات االتصال 

علوما
َ
عتمد على لغة ُمشرتكة يف بيئة العمل، وتوفري امل

ُ
ت الفّعال وامل

املناسبة، كما ُيساهم ذلك يف تطوير الكفاءة وتقليل الصراعات 
طبق بني  

ُ
ومعاجلتها. تُعّد الكفاءُة اجلماعّية عبارة عن نتيجة التعاون امل

كافة أشكال الكفاءة الفرديّة، وتعتمد الكفاءة اجلماعّية على عّدة 
شرتك، والتعرف على 

ُ
معارف، مثل اإلعداد للعروض والتقدمي امل

 االت، وبناء التعاون، والتعلم من اخلربات اجلماعّية. االتص
رتبط مع إدارة املوارد البشريّة؛    )ج(

ُ
الكفاءة االسرتاتيجّية: هي نوع الكفاءة امل

حيث من املهم حتديد املهارات والكفاءات اخلاّصة يف العاملني واملوظّفني 
 من أجل ُمقارنتها مع املتطلبات اليت ُتساعد على الوصول لألهداف

نشأة؛ إذ إّن الكفاءة ال ُتصنف oّpا ذات 
ُ
االسرتاتيجّية اخلاصة يف امل

نشأة تتكيف مع 
ُ
طبيعة اسرتاتيجّية إّال يف حال مسامهتها يف جعل امل
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نشآت بشكٍل عام تعتمد على درجة االعتماديّة 
ُ
البيئة التنافسّية؛ ألّن امل

نشأة أن تُ 
ُ
حيطة &ا، فتحاول امل

ُ
ؤثر على حميطها، بينها وبني البيئة امل

  .ويعتمد جناح ثريها على استغالهلا للموارد اخلاصة &ا
  خصائص الكفاءة -٣

تتمّيز الكفاءة خبصائص خاصة، وفيما °يت معلومات عن أّمهها: خصائص 
   ٤الكفاءة، تشمل اآليت:

ُتساهم يف توفري املعارف املتنوعة من أجل حتقيق أهداف معّينة أو نشاطات   )أ(
 ُحمّددة، فاملوّظف الذي يتمّيز \لكفاءة يُنفذ املهام املرتتبة عليه بشكٍل كامل. 

تُعّد مفهومًا ُجمرداً؛ إذ إن الكفاءة غري مرئّية فال ميكن رؤيتها، ولكن من   )ب(
 دمة يف الوصول إىل نتائجها. املمكن رؤية األدوات والوسائل املستخ

تُعترب ُمكتسبًة؛ فاألفراد ال يُولدون أكفاء لتنفيذ نشاطات ُحمّددة، ولكن   )ج(
 حيصلون على الكفاءة \العتماد على التدريب.

 القراءة وأنواعها  -ب

 مفهوم القراءة وأنواعها  -١

  وقال رشدى أمحد طعيمة وحممد السيد مناع أن القراءة هى :
"أساس عملية ذهنية ملية. وينبغى أن تنمى كتنظيم مركب يتكون من 
أمناط ذات عمليات عقلية عليها. إoا نشاط ينبغى أن حيتوى على كل 

                                                 

اجلزائر: جامعة  تسيري الكفاءات البشرية يف املؤسسة (دراسة)،)، ٢٠١٣ - ٢٠١٢الزهرة شنكامة (٤ 
 .. بتصّرف٢٢ورقلة، صفحة  -قاصدي مر\ح 
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أمناط التفكري والتقومي واحلكم، والتحليل، والتعليل، وحل املشكالت.إن 
ا القراءة، إذن، نشاط يتكون من أربعة عناصر: استقبال بصرى للرموز، وهذ

مانسميه \لنقد.. ودمج هلذه األفكار مع أفكار القارئ، وتصور لتطبيقا¢ا 
  ٥ىف مستقبل حياته وهذا ما نسميه \لتفاعل." 

القراءة عملية يراد &ا إجياد الصلة بني لغة الكالم والرموز الكتابية، 
وتتألف لغة الكالم من املعاىن واأللفاظ اليت تؤدي هذه املعاىن. ويفهم من 

  أن عناصر القراءة ثالثة، هي:هذا 
  معىن الذهىن  )أ(
 اللفظ الذي يؤديه   )ب(
 ٦الرمز املكتوب  )ج(

فهي عملية فكرية عقلية يتفاعل معها القارىء فيفهم ما يقرأ وينقده 
 ويستخدمه يف حل ما يواجهه من مشكالت واالنتفاع &ا يف املواقف املختلفة.

. والتلميذ احلساس "فالفهم يف القراءة يعتمد على فهم القارئ لغة الكالم
للتدابر والعالقات بني الكلمات ىف اللغة املنطوقة يكون أكثر حساس لنفس هذه 

  ٧األشياء ىف اللغة املكتوبة."

                                                 

ص ....،تدريس العربية يف التعليم العام نظرKت وجتارب. رشدى أمحد طعيمة وحممد السيد مناع، ٥ 
١٢١ 

) ١١١٩، (مصر: دار املعارف: املوجه الفىن ملدرسة اللغة العربية، الطبعة العاشرةعبد العليم إبراهيم،  ٦ 
 ٥٧ص.

 ١٢٥، (القاهرة: دار الشواف، بدون السنة)، ص.  ، تدريس فنون اللغة العربيةمحد على مذكورا ٧ 
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 أهداف القراءة   -٢

قراءة إىل توسيع خربات األهدف القراءة يف تعليم اللغة العربية هي ال وأما    
¢دف إىل حتبيب و  أحواهلم،السابقني و إطالع على جتارب و  املتعلم،وتعميق ثقافته،

  .٨الطالب يف الكتاب واختاذه رفيقا وأنيسا،وترقية القراءة مبستوى التعبري عن األفكار
&ذا املفهوم الثالث عملية تفكري ال تقف عند استخالص املعىن من  القراءة

لنص، النص، وال عند تفسري الرموز وربطها \خلربة السابقة، وال عند التفاعل مع ا
بل تتعدى ذلك كله إىل حل املشكالت. وأصبحت القراءة علمية عقلية انفعالية 
دافعية تشمل تفسري الرموز والرسوم اليت يتلقاها القارئ عن طريق عينيه، وفهم 

 ٩املعاين والربط  واالستنتاج، والنقد، واحلكم، والتذوق، وحل املشكالت
  ١٠يستهدف تعليم القراءة عدة أهداف وأمهها: 

 مع اÁتمع اإلنساىن حق الفرد يفأن القراءة هى أوىل املهارات الثالث الىت جي  )أ(
  تعليمها.

                                                 
  .     ٦٧-٦٩ص،....، ،طرق التدريس اخلاصة Wاللغة العربية اإلسالمية فخر الدين عامر،٨
 ،مكتبة الدار العربية للكتاب ،مروان السمان ,املرجع يف تعليم اللغة العربية و تعلمها ،حسن شحاته ٩ 

  ١٣٤مصر , ص  ،القاهرة
 . ١٢٢...، ص  تدريس العربية يفرشدى أمحد طعيمة وحممد السيد مناع،   ١٠
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أن الرتبية املستمرة، والتعلم مدى احلياة، والتعليم الذاتى شعارات التتحقق   )ب(
ءة. إoا أنشطة تعتمد على كمية حياة اإلنسان إال إذا كان قادرا على القرا يف
 نوع  مايقرؤه.و 

إن اÁتمع اإلنساىن املعاصر جمتمع متعلم يصعب تصور عمل مهارى فيه    )ج(
يؤدى ما يريد وحىت يتكيف مع اÁتمع و اليتطلب القراءة، حىت يتحقق 

 وظيفته.
من خالهلا أن يتعرف على أمناط  ة هى املهارة الىت يستطيع الطالبإن القراء  )د(

 الثقافة العربية و مالحمها. 
الطالب  &ا حتقيق قدر من االستماع وقضاء وقت والقراءة مهارة  يستطيع   )ه(

 الفراغ مبا هو أجدى.
ك املعهد، ليس ينميها الطالب وحده بعد أن يرت  املهارة اليت يفإن القراءة ه  )و(

 القراءة مثل القراءة. مثة أدعى للتقدم يف
 طرق تدريس القراءة -٣

أية طريقة من مل  تسلم ها املعلمون يف تعليم القراءة و تتعد الطرق اليت يستعمل  
ا مزا$ وعيوب. ومن الواقع النقد. فليست هناك طريقة فاسدة. ألن كل  الطريقة هل

راعاة احلركات الكتب املقررة يف إتقان مع م لطلبةيف oاية هذه املرحلة أن يقرأ اال
يستخدم املعلمون عادة و احدة من طريقتني الثالث: الكسرة، والضمة، والفتحة. و 

أو الرتكبية، تسمى  الطريقة األوىل: الطريقة اجلزئيةأساسيتني لتعلم  القراءة تسمى 
 الثانية: الطريقة الكلية أو التحليلية.
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  الطريقة الرتكيبية  -١
تنقسم هذه الطريقة إىل ثالثة و  ١١ينتهى \لكل.وهي " الطريقة \جلزء  و   

  الطرق منها:
 الطريقة احلرفية  )أ(

هي أقدم الطرق املستعملة يف تعليم القراءة و هي تقوم على أساس حتفيظ و 
أصو¢ا \حلركة علم أمساء هذه احلروف و تأشكال احلروف اهلجائية مسلسلة و 

الثالثة مث كلمات الثالث ورمسهامث تكوين  مقاطع منتهية pحد احلروف املد 
 احلروف مث تكوين اجلمل . هذا املقاطع أو

  (ب) الطريقة الصوتية
هي "الطريقة البدء \لكلمة مع اإلعتماد على معرفة أمساء حروفها أو و 

يف هذه الطريقة يبدأ الدارسون يف تعلمه القراءة بتقطيع الكلمة املفردة ١٢صو¢ا".
 إىل حروفها مسماة pمسائها أو pصو¢ا، مث نطقها مرة واحدة بعد ذلك فيقول
يف نطق الكلمة (كتب) كاف ، Éء، \ء، كتب أو كاف فتحة كاف، Éء فتحة 

 فتحة Éء، \ء فتحة \ء، كتب، مث يقوم برمسها بعد ذلك.
                                                 

القاهرة:علم الكتب،   ، (االجنهات الرتبوية املعاصرة يف تدريس اللغة العربيةحممد رجب فضل هللا،  ١١ 
 ٧٨م). ص. ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الطبعة الثانية: 

 ١٣٤...، ص. تدريس العربيةحممد السيد مناع، رشدى أمحد طعيمة و  ١٢ 
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  (ج) الطريقة األجبدية
سني على ادراك أساسها أن املهارة األوىل الضرورية للقراءة هي إقدار الدار و 

دة وإمنا يقرؤوoا  اجلملة مرة واحنظقها الصحيح. ال يقرؤن الكلمات املفردة و 
  الكلمة هي الوحدة املكتوبة للغة.كلمة كلمة. و 

  الطريقة التحليلية  -٢
تنتهي ريقة الرتكيبية فهي تبدأ \لكل و "هذه الطريقة عكس اجتاه الط  
  هذه الطريقة تنقسم إىل نوعني:و   ١٣\جلزء".

 طريقة الكلمة  )أ(
مراعاة صوتية حروفها كان  تعىن هذه الطريقة نطق الكلمة دون ان جترى معو 

ما تدل عليه. مث ينطقون صورة من الصور فيدركون معناها و  إىل لطلبةينظر اال
حتتها  ينظر الدارسون إىل صورة الكلب و \للفظ املعرب عنها دفعة واحدة. مثال: 

كلمة كتاب فينطقون &ا دفعة واحدة كتاب، فالعناية هنا موجوهة للكلمة. 
ل حرف مكتوب ممثل بصوت ة \حلرف أيضا، ألن كويدخل ضمن تلك العناي

إىل تنظيم الكلمات حبيث متثل أصواÉ خاصة و هي حتتاج إىل اختيار يقابله. و 
  هذا االختيار حبيث حتدث تكرارا مقصورا لبعض احلروف.

                                                 
 ٨٠... ، ص. االجنهات الرتبويةحممد رجب فضل هللا،  ١٣
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 طريقة اجلملة  )ب(
&ذه الطريقة  يبدأ الدارسون عملية القراءة  ينطقون اجلمل اليت تفيد فائدة Éمة و 

رسون بتحليل التدريب يقوم الدا\لوظائف احليوية \لنسبة هلم. ومع الزمن و صل وتت
حروفها.ويتعرفون على الكلمات واحلروف  الكلمات إىلاجلمل إىل كلمتها، و 

ات معتمدا على الكلمق مما يقدرونه على تركيب اجلمل و يدركون ما بينها من فرو و 
بيعية إلدراك األشياء إمجاال. مث يدرك من مزا$هذه الطريقة أoا الطريقة الطنفسه. و 

دراك احلروف اليت تكون األجزاء بعد اإلمجال التفاصيل. فإدراك اجلملة أوال مث إ
 التفاصيل عملية طبيعية.و 
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  الثالث فصلال

  إجراءات البحث احلقلي 

  

 مدخل البحث  - أ
الرسالة هو إن مدخل البحث الذى يشري عليه الباحث ىف كتابة هذه 

هو "عملية 1تم وصف موضوع أو مشكلة به املراد مدخل البحث الكيفي. و 
املفاهيم واملصطلحات وشكل غري عددي أو غري  البحث 6ستخدام

اهلدف هنا هو مجع املعلومات الوصفية اليت يتم استخدامها من كلمات و ١رقمي.
املبحوث اللفظية سواء مكتوبة أو غري مكتوبة ومن خالل مالحظة سلوكيات 

  املبحوث اثناء املقابلة أو 6ستخدام أدة املالحظة.
 نوع البحث   -ب

  نوعان :  هذه الرسالةوأما نوع البحث ىف 
 اإلطالع على الكتب الىت يه (Library Research) نوع البحث املكتيب -١

مكتبة اجلامعة أو  صلة 6ملوضوع سواء كانت هذه الكتب موجودة يف هلا
  مكتبة قسم اللغة العربية أم غريها.

قام الباحث 6ملالحظة  يه  (Field Research)ونوع البحث امليداين -٢
املباشرة واملقابلة الشخصية ىف مكان البحث.  فأما مكان البحث 

                                                 

)، ٢٠٠٤،(القاهرة : جمموعة النيل العربية. قواعد ومراحل البحث العلمي. مدحت حممد أبو النصري، ١ 
  .١٣٢ص. 



٢١ 
 

املقصود هو املدرسة العالية ىف الصف األول 6ملدرسة العالية اإلسالمية 
 .–أتشية  –احلكومية الرابعة بفيدي 

  ا*تمع والعينة  -ج

املعلومات ي مصادر البحث امليداين ه مما ال شك أن اoتمع والعينة يف
اoتمع من هذا البحث هو مدرسو القراءة  6ملدرسة العالية اإلسالمية  والبياsت.

 ٨وعددهم  ٢٠١٨-٢٠١٧لسنة دراسية  –أتشية  –احلكومية الرابعة بفيدي 
مدرسني  ٤الفصل األول العايل، وعددهم  درسني. وأخذ الباحث منهم عينًة يفم

  ق 6لنظرية اليت قالتها سوهرمسى أري كنتوا إذ أخذ البحث أقل من مائة. وهذا مواف
  

Suharsimi Arikunto: 
“Apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik di ambil semua, sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya 

lebih besar dari 100, maka dapat di ambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.”2
 

إذا كان اoتمع أقل من مائة فمن األفضل أن يؤخذ كلهم حىت يكون ذلك 
أو  %١٥-١٠البحث حبث اoتمع، وإن كان عددهم أكثري من املاءة فيؤخذ 

  أو أكثر. ٢٥-٢٠
  طريقة اجلمع البيا,ت  - د

  للحصول البياsت املضبوطة حيتاج الباحث على ثالث طرائق وهي:
  

                                                 

  2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 
hal.107.  
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 املقابلة -١
إن املقابلة هي حمادثة مواجهة تستهدف مجع البياsت من خالل قيام 
الباحث بتوجيه جمموعة عن األسئلة سبق إعدادها بعناية إىل عدد من املبحوثني 

 يونو و6لنسبة سوجي ٣يقوم الباحث بكتابة اإلجابة إلستغالهلا يف حبث علمي.و 
(Sugiono)ويقوم الباحث هنا  غري املنظمة.املنظمة و قابلة نوعان املقابلة إن امل

 6ملقابلة غري املنظمة تعين:
(Wawancara tidak terstruktur maksudnya adalah wawancara yang bebas di 

mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang 

digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan).4 

املقابلة غري املنظمة تعىن املقابلة احلرية حيث ال يستخدم الباحث مقرر 
املقابلة منظما وكامال جلمع البياsت. مقرر املقابلة املستخدمة جمرد مواصفات 
املسئلة الذى ُيسئل. وقام الباحث 6ملقابلة مع املدرسني الذين يعلمون النحو ىف 

. وأدة –أتشية  –احلكومية الرابعة بفيدي  الفصل األول 6ملدرسة العالية اإلسالمية
  املقابلة الىت يستخدمها الباحث هي مقرر املقابلة اليت فيها أسئلة البحث. 

 املالحظة -٢
ة أو املراقبة أو املشاهدة من أقدم أدوات مجع البياsت من ظاملالح

املبحوثني. وهي عملية جتمع املعلومات الىت ميكن الباحث من اإلجابة عن أسئلة 
البحث، فهي تعىن اإلنتباه املقصود واملوجه حنو سلوك فردي أو مجاعي معني بقصد 

                                                 

)، ٢٠٠٤،(القاهرة : جمموعة النيل العربية. قواعد ومراحل البحث العلميمدحت حممد أبو النصري، . ٣ 
 .١٦١ص. 

4  .Sugiono, Metode peneltian kualitatif kuantitatif dan R & D, (Bandung : alfabeta, 2010), 

hal. 140 



٢٣ 
 

 simple( . فأما أنواع  املالحظة عديدة هي املالحظة البسيطةمتابعته ورصد تغرياته

observasion(  واملالحظة املنظمة)systematic observasion ( واملالحظة 6ملشاركة
)participant observasion( واملالحظة بدون مشارك )observasion participant-onn(.٥ 

وىف هذه طريقة مجع البياsت قام الباحث املالحظة 6ملشاركة وهي تعىن  يقوم 
ويالحظ  ٦الباحث مبالحظة حياة اoموعة مث يشرتك ىف أي نشاط يقومون به.

العربية ىف الباحث هنا أنواع طرق تدريس اللغة العربية يستخدمها مدرسو اللغة 
أربعة الفصول املختلفة من الصف األول حني تدريس الطالب داخل الفصل من 
بدايته حىت انتهائه. وأما أداة املالحظة املستخدمة فهي الورقة والقلم لكتابة حصيل 

 املالحظة.
 الو²ئق -٣

مع احلقائق عن طريق كانت طريقة الو²ئقية هي الطريقة املستعملة جل
يناسب ذلك برأي سوهارسيمي "أن والو²ئق األخرى. و املذكرات، والكتب، 

مال عند استعأي األشياء املكتوبة.  و  )dokumen( الو²ئقة مشتقة من لفظ "وثق"
ش األشياء املكتوبة مثل الكتب، واoالت، يفتهذه الطريقة، يراقب الباحث و 

معىن كان   ٧غريها".، و جدول األعمالوالوثيقة، والنظام، ومذكرات املشاورة، و 
(الصور، الوثيقة يف القاموس االندونيسي هو :اجلمع أو عطاء الربهان أو البينات 

                                                 

)، ٢٠٠٤،(القاهرة : جمموعة النيل العربية. قواعد ومراحل البحث العلمي. مدحت حممد أبو النصري، ٥ 
  .١٥٩ص. 

  .١٥٩ص.،....قواعد ومراحل البحث العلمي. مدحت حممد أبو النصري، ٦ 
7 . Sugiono, Metode peneltian kualitatif kuantitatif dan R & D...,.hlm.  147 
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حفظ املعلومات املتعلقة النقل، قطعات اجلريدة، واملراجع األخرى)،و اجلمع، و 
 6٨لعلوم.

ن كان تساعد 6لرتيخ احليوة عند الطفل أستكون نتيجة البحث من املقابلة 
اoتمع أو سرية الذاتية. والوثيقة هي مجع احلقائق مكان العمل أو رسة و يف املد

 ٩الكتب عن الالئحة املوجودة.الرمسة كمثل: ¹ريخ والكتابة و  6لنظر إىل الو²ئق
مثل وعند أركونط هي طريقة أخذ البياsت بوسيلة االطالع على األشيأء املكتوبة 

اإلجتماع والذكر¼ت والذكر¼ت احملصولة من القنون الكتب واoالت والوثيقة و 
 ١٠ما أشبه ذلك.اليومية و 

أما الو²ئق يف هذا البحث فيستعملها  الباحث لنيل احلقائق املتعلقة 6ألمور و 
  التالية:

 يف املدرسة ةبعدد الطل  )أ(
 يف املدرسة جدول أمساء املتعلمني   )ب(
 التسهيالت يف املدرسة األدوات املدرسية و   )ج(
 التعليم يف املدرسةالتعلم و أنشطة   )د(
 ريطة يف املدرسة اخل  )ه(

  
  

                                                 
8 Ananda Santoso dan  S. Priyanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia untuk SLTP, SMU dan 

Umum,(Surabaya: Kartika, 1995), hlm. 66 
9 Ahmad Tanzeh, Dasar-Dasar Penelitian,(Surabaya: elKaf, 2006), hlm. 33 
10 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), hlm. 231 
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  طريقة حتليل البيا,ت   - ه
“Menurut moehadjir dalam Metode Penelitian Kualitatif adalah upaya 

mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya 

untuk meningkatkan pemahaman tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai 

temuan bagi orang lain.”11 

أن حتليل البياsت هو حماولة للبحث والرتتيب منظما من  (وقال مهاجر 
املالحظة واملقابلة وغريها لرتقية الفهم عن احلاالت املبحوثة وإطالع  نتائجسجل 

  عليها كاملكتشفات لآلخرين.)
عي. وعملية يف هذا البحث هو حتليل الوصف النو  تاجةحتليل البياsت احمل

ميدان البحث من خالل املقابالت  ينال الباحث يف التحليل للبياsت اليت
وخيتار أهم  واملالحظة مث ينظّمها إىل أبواب ويعرضها إىل أنواع ويقوم Âا اجلمع

  البياsت لتدريسها ويالخصها حىت يفهم نفسه واألخرون.
 الته بثالث طرق حتليل البياsت:ويقوم الباحث ىف رس

 تلقيص البياsت -١
“Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak 

perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan”.12 

تلقيص البياsت مبعىن التضييق، واختيار األشياء األساسية وتركيز على احلاالت 
sت أكثر وضوحة وتسهيل املهمات وترك األشياء غري حمتاجة. وهكذا تصري البيا

الباحث لقيام جبمع البياsت التالية وحبثها إن حيتاجها. وىف عملية تلقيص البياsت 
Èخذ الباحث البياsت من نتائج املالحظة واملقابلة اليت يقوم Âا الباحث من قبل. 

                                                 
11 . Moehadjir, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Karya, 2008), hal.171  
12  .Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D...,hal.338 
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وبعد مجعها كال مث يلقصها الباحث ىف شكل التعرض يعىن الوصفي التحليلي 
 بلمالحظة 6لضبط واستمرار ىف فرتة معينة. م الباحثوبعدها يقو 

         عرض البياsت -٢

“Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Yang paling banyak 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi dan memudahkan merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.” 13 

كيفي ىف الغالب يستطيع الباحث أن يعرض البياsت من شكل وىف البحث ال
ملخص وخريطة وعلقة بني الفئات وحنوها. وأكثر استخدامها ىف عرض البياsت 
ىف البحث الكيفي هو 6لنصوص سردا. وبقيام عرض البياsت سيكون سهال لنا 

  لفهم ما حيدث ولتصميم العمل التاىل اعتمادا على ما ُفهم منها.
 ةاخلالص -٣

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dengan demikian kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. 

Kesimpulan data yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya 

belum ada, temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang 

sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dan dapat 

berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau  teori. 14 

وهوبرمان  )Miles(اخلطوة الثالثة ىف حتليل البياsت الكمية 6لنسبة ميليس
)Huberman(  هي اخلالصة و إثبات. وهكذا اخلالصة ىف البحث الكمي قادرة

على إجابة أسئلة البحث الىت ُسِئلت ىف أول كتابة الرسالة. خالصة البياsت 

                                                 

  .٣٤١ص. ،....قواعد ومراحل البحث العلميمدحت حممد أبو النصري،  .١٣ 
  ٣٤٥ص.،.....قواعد ومراحل البحث العلميمدحت حممد أبو النصري، . ١٤ 
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املرجوة هي تكون اكتشافة جديدة اليت مل جتد من قبل حنو الوصف أو صورة الكائن 
ميكن أن تكون اليت ما زالت غري واضحة حىت تكون واضحة بعد البحث العلمي 

  العلقة السببية أو املتفاعل والفرضية والنظرية.
 طريقة الو²ئق -٤

“Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpunkan dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

gambar maupun elektronik.”15 

ع البياsت 6جلمع والتحليل الو²ئق إما الو²ئق املكتوبة والصورة  طريقة الو²ئق هي طريقة مج
واملذكورات اليومية وألكرتوين. ولوصول إىل البياsت واملعلومات املضبوطة ىف هذه الرسالة 

Âذه الطريقة من خالل الو²ئق املكتوبة مثل منهج الدراسة واملواد الدراسية  يقوم الباحث 
  .واحلصات

  

                                                 
15  .Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosakarya, 2009), 

hal.216 
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  الباب الرابع
  عرض البيا�ت وحتليلها 

  عرض البيا�ت  -أ
 عن امليدان البحثحملة  -١

"لعنوان شارع تنشو   نشأت املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية الرابعة بفيدي أتشية
ملدرسة املتوسطة من مدرسة خاصة املسمى "٢٤١٦٤كيلو مرت اخلامس الرمز الربيدي 

حىت عام  ١٩٥٧ سسها تنكو احلاج زين العابدين حممد تريو يف عام7اإلسالمية اليت 
، يف ذلك الوقت ١٩٧٧سته إىل هارون يوسف يف عام Iسته وتوىل ر Iمت استبدال ر  ١٩٩٦

، مع مرور الوقت تغري ١٩٨٢مسيت هذه املدرسة "ملدرسة الدينية التعليمية اخلاصة حىت عام 
مت تغيري تسمية هذه  ١٩٨٧إىل الرملي حممد آمني ، مث يف عام  ستهIر وضع املدرسة بتغري 

أيب يوسف حىت عام  رIسةية األهلية حتت املدرسة مرة أخرى إىل املدرسة العالية اإلسالم
 ، مث مع تغيري وضع املدرسة تغريت أيضا رئيسها. ١٩٨٧

أن حيل القاسم قبل ذو الكفل رئيس املدرسة  ١٩٩٠، يف عام احلمد g hذنه كله
سنة بعد سنة  ةتطوير املدرسزاد  ١٩٩١املتوىف يف عام كان حمله السيد حممد علوي الذي  

القرب، مع عدد من  مقام محامة األم احلاجة رIسةحتت أكثر واستمر املزيد من االهتمام 
 مثانية أشخاص يف الغرفة الواحدة. لطلبةاال

حبييب. وفقا  الدولة رئيس من األهلية إىل احلكومية عند درسةتبدلت تسمية امل، ا ستهIر منذ 
يوليو  ١٩بتاريخ  ١٩٩٩لعام  ٧١ألرقام: "نيسي ندو اإلاإلسالمي وزير الديين اللقرار 

شخصا فقط أو صف واحد. ولكن بعد  ١٧ لطلبةعدد االأصبح . يف ذلك الوقت ١٩٩٩
مت تسليم  ٢٠٠٢طالًبا يتألفون من ثالثة فصول دراسية. يف عام  ٧٦مرور عامني ، أصبح 



٢٩ 

 

 
 

حىت كانت الدراسة تعقد  منو عظيماإىل السيد رسل حممد أمني ، ومنت املدرسة  رIسةال
 .صباحا ومساء

حبيث املدرسة حنافية  هلذه املدرسة إىل الرئيس امسه رIسةتوىل ال، ٢٠٠٥ويف عام 
عدد املرافق املدرسية اجلديدة  وازداد تكون قادرة على التنافس بني املدارس األخرى.

  غرف. ٩والفصول الدراسية إىل 

 المية احلكومية الرابعة بفيدياملدرسة العالية اإلسأحوال الرؤساء ىف  -٢
، ية جيب أن يكون هناك منظمة واضحةلتحقيق األهداف املرجوة يف منظمة رمسية أو غري رمس

يف املدرسة وفقا  واخدم نالذيالعالية اإلسالمية احلكومية املدرسة  اء رؤساءهذا هو امس
  لسنوات العمل �م:

  ١اجلدول  

  سلسلة الرؤساء املدرسية

  قسم املدرسة  اسم املدرسة  سنة توظيفه  الرؤساء  الرقم
احلاج زين   ١

العابدين حممد 
  تريو

١٩٥٧-
١٩٦٧  

املدرسة املتوسطة 
  اإلسالمية

  الدين اإلسالمي

-١٩٦٧  هارون يوسف  ٢
١٩٧٧  

املدرسة الرتبوية 
اإلسالمية 

  األهلية

  الدين اإلسالمي

-١٩٧٧  تنكو رملي أمني  ٣
١٩٨٢  

املدرسة الرتبوية 
اإلسالمية 

  الدين اإلسالمي
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  األهلية
-١٩٨٢  حممد يوسف بون  ٤

١٩٨٧  
املدرسة العالية 

اإلسالمية 
  األهلية

  العلم االجتماعي

حممد ذو القفل   ٥
  قاسم

١٩٨٧-
١٩٩٠  

املدرسة العالية 
اإلسالمية 

  األهلية

  العلم االجتماعي

-١٩٩٠  حممد أالوي  ٦
١٩٩٢  

املدرسة العالية 
اإلسالمية 

  األهلية

  العلم االجتماعي

احلاجة محامة   ٧
  مقام

١٩٩٢-
١٩٩٧  

املدرسة العالية 
اإلسالمية 

  األهلية

  العلم االجتماعي

احلاجة محامة   ٨
  مقام

١٩٩٧-
٢٠٠٢  

املدرسة العالية 
اإلسالمية 

  األهلية

  العلم االجتماعي

-٢٠٠٢  رملي حممد آمني  ٩
٢٠٠٥  

املدرسة العالية 
اإلسالمية 

  األهلية

العلم االجتماعي و العلم 
  الطبيعي

-٢٠٠٥  حنافية  ١٠
٢٠٠٩  

املدرسة العالية 
اإلسالمية 

العلم االجتماعي و العلم 
  الطبيعي
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  احلكومية
-٢٠٠٩  سيف األنوار  ١١

٢٠١١  
املدرسة العالية 

اإلسالمية 
  احلكومية

العلم االجتماعي و العلم 
  الطبيعي

الدكتورندوس زين   ١٢
  العابدين

املدرسة العالية   اآلن-٢٠١١
اإلسالمية 
  احلكومية

العلم االجتماعي و العلم 
  الطبيعي

التعليم الديين يف املدارس الدينية، تقدم جودة  وزاري علىتصدر رسلة القرار ال
ألن العامة  اجلامعات االلتحاق إىلميكن فاخلرجون من املدسة األهلية كانت أم احلكومية 

 املدرسة هلا نفس القيمة مع قيمة الدبلومات العامة األخرىهذه شهادة من 

 املدرسة رؤية -٣
حتقيق اإلجتماع اإلبداعي املنطقي وحب البيئة حنو مستقبل "هر قائم على الشريعة  -أ

  همةاملاإلسالمية

تنفيذ التعلم والتوجيه بفعالية ، حبيث يتطور كل طالب على النحو األمثل ، وفقا   - ب
 .لإلمكا�ت

 .زراعة روح التميز بشكل مكثف جلميع مواطين املدرسة  - ج
ومساعدة كل طالب للتعرف على إمكا�ته حىت ميكن تطويره على تشجيع   -د

 .النحو األمثل
تعزيز تقدير التعاليم الدينية اليت أقيمت وأمة احلكمة الثقافية حبيث تصبح مصدراً   - ه

 .للحكمة يف العمل
 .سةرلمعنيين بالمدارس والمدن اجميع سكااك ية بإشررآلتشادارة اإلاتنفيذ   -و
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 :فاهداأل -٤
معرفة وإبداع وإبداع ومهارة ومستقل ومسؤول مبين على أساس إنشاء جيل ذو   -أ

 اإلسالم
ز£دة اإلجناز واحلصول على خدمة الروح إىل الدين ، نوسا واألمة على   -ب

 أساس الشريعة اإلسالمية
 تشكيل جيل من األقو£ء واإلميان واملوت h سبحانه وتعاىل  - ج
 تشكيل جيل احلب عرب املدرسة اخلضراء  -د

  

 املدرسية اسرتاتيجية للغاية ونظيفة ومرحيةحالة البيئة  -٥
 املرافق املدرسية (النوع واجلودة والكمية)  -أ
 / دائمة ، جيدة ١املكتبة:  )١(
 / دائم ، جيد ٥املخترب:  )٢(
 / دائم ، جيد ٤مرحاض:  )٣(
 / دائم ، جيد ١املقصف والتعاوين:  )٤(
 / دائمة ، جيدة ١اإلدارة الفضائية:  )٥(
 جيدالغرفة الرئيسية و �ئبها / دائم ،  )٦(
 / دائمة ، جيدة ١مساحة لوحة املعلم:  )٧(
 / دائم ، جيد ١غرفة الكمبيوتر:  )٨(
 / دائمة ، جيدة ٩غرفة الدراسة:  )٩(

 عدد املعلمني / املوظفني  -ب
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 مدير املدرسة: شخص واحد )١(
 �ئب مدير املدرسة: شخصان )٢(
 رئيس املكتبة: شخص واحد )٣(
 شخصا ٢٨املعلم الدائم:  )٤(
 -ماجستري غري دائمة:  )٥(
 شخصا ١٣املوظف الدائم:  )٦(
 -املوظف غري الدائم:  )٧(
 احلرس املدرسي: شخص واحد )٨(
 رئيس خمترب العلوم: شخص واحد )٩(

  
 الطلبة ىف املدرسة أحوال-ج

  ٢ اجلدول
 جمموع  الطلبة

  عدد الطالبات  عدد الطلبة  القسم  الفصل  الرقم
  ٢٦  ٥  العلم الطبيعي أ  العاشر  
  ٢٥  ٥  العلم الطبيعي ب    
  ٢٤  ٦  العلم الطبيعي ج    
  ٧  ٢٠  العلم االجتماعي أ    
  ١٢  ١٨  العلم االجتماعي ب    
  ٢٥  ٥  العلم الطبيعي أ  احلادي عشر  
  ١٩  ١٠  العلم الطبيعي ب    
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  ٢٠  ٧  العلم الطبيعي ج    
  ١٦  ١٧  العلم االجتماعي أ    
  ١٩  ١١  العلم االجتماعي ب    
  ٢٤  ٨  العلم الطبيعي أ  الثاين عشر  
  ٢٣  ٩  العلم الطبيعي ب    
  ١٢  ١٥  االجتماعي أالعلم     
  ١٥  ٨  العلم االجتماعي ب    

  ٢٦٧  ١٤٤  عدد اجلميع
 

ميكن مالحظة أن املرافق والبنية التحتية كافية الستمرارية عملية التعليم والتعلم. يف 
هذا الوقت ، مت إصالح حالة املدرسة ، خاصة املبىن واملعدات األخرى ، "إلضافة إىل ذلك 

 ١التعلم حنو االجتاه األفضل.، ميكن أن تدعم عملية 

  

 

  املشكالت اليت يواجهها الطلبة يف القراءة-ب

وملعرفة املشكالت اليت واجهها الطلبة يف تعليم القراءة  �ذه املدرسة، قومت 
اإلستبانة  واملقابلة الشخصية مع الطلبة  يف هذه املدرسة.أما بيان املشكالت لدي الطلبة 

  ٢أجابوا  يف بنود األسئلة يف االستبانة كما 7يت :عند تعليم القراءة فهو كما 
                                                           

املقابلة مع رئيس املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية الرابعة بفيدي واملالحظة املباشرة مع الو¬ئق "ملدرسة العالية نتيجة ١
   ٢٠١٨يوين   ٢٦-٢٥يف التاريخ  اإلسالمية احلكومية الرابعة بفيدي
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 ما هو الكتاب املقرر الذي تدرسونه يف تعليم القراءة العربية؟   -١

اإلجابة : الكتاب املقرر يف تدريس اللغة  العربية �ذه املدرسة هو الكتاب 
اج حتت "دروس اللغة العربية لوزيرة الدينية اإلندونيسية ألفه الدكتورندوس زين السر 

 املطبع أنيكا علمو والكتاب املقرر اإلضايف للتدريبات.
 ما هي املشكالت اليت تواجهوZا عند تعليم القراءة  وما حلها؟ -٢

ومن بني هذه املشاكل هي ضعف القدرة على القراءة وعلى تركيب اجلمل 
"لشكل الصحيح و"لتايل فهم معناها "لشكل الصحيح. ضعف القدرة على 

تيعاب، حبيث يواجه الطالب صعوبًة يف معرفة معاين الكلمات. وأما الفهم واالس
  من يراجع الدرس "لكتابة والقراءة. لطلبةحلها كثريا من اال

  
 

هل تقدرون على قراءة النص العريب صحيحا موافقا \لقواعد النحوية  -٣
 والصرفية ؟

النحوية  كثري منهم ال يقدرون على قراءة النص العريب صحيحا موافقا "لقواعد
 والصرفية.

 كيف ترقي قدرتكم على قراءة النص العريب جيدة؟ -٤
من يكثروا قراءة النصوص العربية كما درسوا  لطلبة: من اال لطلبةاإلجابة من اال

يف املنهج كانت أم غريه، ألن النصوص العربية كثرية الينحصر فيما يتعلمون يف 

                                                                                                                                                                      

يف  فصل العاشر واحلادي عشر مث الثاين عشر"ملدرسة العالية اإلسالمية احلكومية الرابعة بفيدي من ال ةبنتيجة املقابلة مع الطل٢
  ٢٠١٨يوين   ٢٦-٢٥التاريخ 
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القراءة واعادة قراءة بعض  املدرسة فحسب. واستغراق وقت أكثر من املتوسط يف
  .الكلمات أكثر من مرة بدون مربر

هل يستخدم املدرسون الوسائل الدراسية عند درس القراءة  و يستخدمون  -٥
 طرقا خمتلفة عند التعليم؟

اإلجابة : املدرسون ال يستخدمون الوسائل الدراسية عند التعليم لسبب عدم 
 القراءة مثل املشاهدة  وغريها, لكن مع يف لطلبةاملرافق املدرسية يف متوية قدرة اال

ذلك املدرسون مازالوا يستخدمون طرقا خمتلفة عند التعليم  مثل طريقة القياسية 
عند  لطلبةيف القراءة وعدم سئامة اال لطلبةواالستقرائية و الكتابة لرتقية قدرة اال

 التعليم.
قبل بداية هل املدرسون nمرونكم على قراءة النص العريب واحدا واحدا  -٦

 الدرس  و يعطيكم التدريبات والواجبات املنزلية الزما بعد انتهاء الدرس ؟
ا حىت يسّهلهم يف  لطلبةاإلجابة : امر اال لقرائة النص العريب مجاعة مث يقرئ́و

نطقها، وىف تلك الفرتة يستخلص املدرس جمموعة األمثلة املكتوبة لتكون قاعدة 
ا "لفعل، وال  لطلبة، وأما االلطلبةالهامة ويشرحها شرحا وضيحا إىل ا يفهم́و

يكفي مبجرد فهمها ولكن 7مرهم املدرس للكتابة "ألمثلة اجلديدة ىف كراستهم، 
وىف النهاية يعرضهم املدرس األسئلة مع كتابتها ىف السبورة مث 7مرهم إلجابتها 

للمرة الثانية  ملا يفهمواها فيشرحهم لطلبةواحدا بواحد أمام الفصل. وإذا ُوِجد اال
أو الثالثة حىت يفهمواها فهما جيدا، وبعده يعطيهم الوظيفة داخل الفصل 
دّرسني يكلفون الواجب املنزيل على الطالبات 

ُ
ا مباشرة لكن اغلب امل ويتناول́و

  .٣ملراجعة  مادة  القراءة

                                                           

  ٢٠١٨يوين   ٢٦-٢٥نتيجة املقابلة مع طلبة "ملدرسة العالية االسالمية احلكومية الرابعة بفيدي يف التاريخ ٣ 
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  املشكالت اليت يواجهها املُدّرسون  يف تعليم القراءة-ج

دّرسون يف تعليم القراءة  �ذه املدرسة، قومت  وملعرفة املشكالت اليت
ُ
واجهها امل

دّرسني  يف هذه املدرسة.أما بيان املشكالت لدي 
ُ
اإلستبانة  واملقابلة الشخصية مع امل

دّرسون  يف بنود األسئلة يف االستبانة كما 
ُ
دّرسات عند تعليم القراءة فهو كما أجاب امل

ُ
امل

  7٤يت :

  

 يف تدريس اللغة  العربية uذه املدرسة؟ما هو الكتاب املقرر -١

اإلجابة : الكتاب املقرر يف تدريس اللغة  العربية �ذه املدرسة هو الكتاب "دروس 
اللغة العربية لوزيرة الدينية اإلندونيسية ألفه الدكتورندوس زين السراج حتت املطبع 

  أنيكا علمو.
 ما هي املشكلة  اليت يواجهها املدرس و ما حلها ؟ -٢

 جابة :  املشكالت  هي:اإل

 قلة  الفهم لدي الطالبات يف القواعد  )أ(
يف الدراسة؛ فيحاول  لطلبةالصعو"ت اليت يواجهها املعلِّم عدم رغبة بعض اال  )ب(

 اآلخرين. لطلبةالطالب اهلروب من احلصة أو التشويش على املعّلم وعلى اال
أجل تطوير العملية عدم توّفر املخّصصات املالية اليت حيتاج إليها املعّلم من   )ج(

التعليمية؛ فالعامل يتطّور يوميًا وال بّد من اللحاق بقطار التطور، وحيتاج املعّلم إىل 

                                                           

  ٢٠١٨يوين   ٢٦- ٢٥التاريخ يف نتيجة املقابلة مع املدرسني "ملدرسة العالية اإلسالمية احلكومية الرابعة بفيدي  ٤
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إدخال الوسائل واألدوات التعليمية اجلديدة املفيدة يف ترسيخ املعلومات لدى 
 الطالب.

خلفية الدراسة املتفرقة بني الطلبة يف الفصل وتؤدي إىل صعوبة املدرس يف بيان   )د(
 مادة القراءة منهم من قد ترتقى قراء¿م ومنهم دون ذلك.

قلة ميول الطالبات و ممارستهم يف تعلم القراءة  وهذا يؤدى إىل عدم الفهم لدي   )ه(
بعضهن عند قراءة نص عريب.ألن امليول من العوامل املؤثرة يف سامهة جناح   

 .٥شخص عند التعلم
على قراءة النصوص العربية قراءة جيدة  موافقة بقواعد  ةبهل يقدر الطل -٣

 النحو والصرف؟
بعض  الطلبة من يقدرون القراءة قراءة جيدة موافقة بقواعد النحو والصرف صحيحا 

  وبعضهم من ال يقدرون  فيعوق التعليم و التعلم حىت حتتاج الفرصة الطويلة عند التعليم 

قراءة النصوص العربية  وتشجعهم يف على  لطلبةكيف  تريب وترقي قدرة اال -٤
 تعليم العربية؟

دّرسات مبعهد علوم الدين، إّن  احملاوالت اليت 
ُ
من نتيجة  املقابلة  الشخصية  إىل  امل

دّرسات  يف تصحيح  قراءة  الطالبات  نصا عربيا منها:
ُ
  تقوم �ا  امل

وتشجيعه االهتمام الصادق للطالب الذي مل يقدر على قراءة النص العريب   -أ
 واملمارسة الالزمة حىت يرغب يف تعليم القراءة العربية.

عند التدريس لرمي  لطلبةاستحضار األلعاب  اللغوية املختلفة بني أيدي اال - ب
 السئامة  بطريقة التدوير بينهم كمثل اللغز وغريه.

                                                           

  ٢٠١٨يوين  ٢٦- ٢٥"ملدرسة العالية االسالمية احلكومية الرابعة بفيدي يف التاريخ املقابلة  الشخصية مع ُمدّرس القراءة   ٥
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يف حفظ القواعد النحوية والصرفية حىت يسهلوا عند قراءة النص  لطلبةتعويد اال- ج
 العريب.

 إىل جمموعات يف التعلم لطلبةتقسيم اال  -د
يف حجرة  الدراسة  لقلة  دوافعهم  يف التعلم، قسمة   لطلبةنظرا إىل أحوال اال

دّرسني اال
ُ
دّرس الشخص يف كل  لطلبةامل

ُ
إىل جمموعات يف التعلم ، مث خيتار امل

عات ليكون رئيسا فيها وهو الذي يلعب  دورا  مهما  يف  مساعدة  جممو 
اآلخرين  يف  فهم  الدرس،  وهذا  من  مسئوليته.  وإّن املدّرس يراقب أعماهلم 

  و مرارا ترشدهم كيفية التعلم.

دّرسني على القواعد النحوية والصرفية gلقاء األسئلة حوهلا على   - ه
ُ
مراجعة امل

 .لطلبةاال
 "لتدريبات  والواجبات بعد انتهاء الدرس. لبةلطتكليف اال  -و
 ماهي الطرق اليت تستخدم يف تعليم القراءة العربية؟ -٥

وطرق التعليم اليت تستخدم يف تعليم القراءة العربية منها القراءة، واحلفظ، واإلنشاء 
لرتمجة واإلمالء، والطريقة املباشرة والتقومي اليومية واإلختبارات اليومية وطريقة القواعدو ا

 وحفظ املفردات واجلمل.
و"لنسبة إىل هذا قال ، أن كل املدرسني عرفوا طرق التدريس ولكنهم خمتلفون ىف 

. وملعرفة هذه األمور قام الباحث "ملقابلة واملالحظة "ملشرتكة لطلبةتطبيقها حسب أحوال اال
  داخل الفصل.

 الطريقة القياسية  -أ
وقد وجد الباحث نتيجة املقابلة واملالظة أن تبدأ هذه الطريقة بعرض القاعدة مث األمثلة، 

  التطبيق هذه الطربقة الىت يقوم �ا املدرسون كما يلي :
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 اإلفتتاح  )١(
يقوم �ا املدرس قبل أن يبدئ الدرس، منها   يدخل ويف هذا االفتتاح هناك أنشطة اليت 

مباشرة وهم جالسون ومستعدون إللقاء  لطلبةفرّده اال لطلبةاملدرس الفصل "لتسليم إىل اال
واحلمدh حاال  احلال خبري لطلبةرجاء أ´م خري وجييب اال لطلبةدرس وأحيا� سأل أحوال اال

السؤال السواء إىل املدرس فيجيبه مث يبدأ الدرس "لدعاء املعلوم مع  لطلبةوأحيا� قدمه اال
  قرائته مجاعة. 

  
  
 ساسيةاألنشطة األ )٢(

وبعد قيام "ألنشطة ىف االفتتاح يدخل املدرس ىف األنشطة األساسية لتطبيق الطريقة 
لفتح كتاب اللغة العربية ويستمر املواد التالية مث فتحه  لطلبةالقياسية منها امر املدرس اال

ويبدئون يرتكزون ىف إلقاء مواد القراءة وفهم شرح املدرس، وبعده يكتب املدرس  لطلبةاال
قاعدة ىف مادة ما على السبورة وعلى سبيل املثال "املفعول هو إسم منصوب تقدمه ال

يسمعون وحياولون  لطلبةشرحا جيدا وىف تلك الفرتة اال لطلبةالفاعل" مث يشرحها إىل اال
 لفهمه وحفظه، والتايل امرهم لقرائة القاعدة.

 اإلختتام )٣(
مث  لطلبةمع توكيد أمهيتها إىل اال يقوم املدرس �ذه األنشطة "ستخالص املواد املشروحة

g ا ىف  لطلبةعطاء الوظيفة املنزلية املوجودة ىف كتاب اللغة العربية وااليقوم "لتقومي يكتب́و
  .لطلبةبيو¿مم، وىف آخر الوقت خيتتم املدرس الدرس بقرائة احلمدh والتسليم إىل اال
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 الطريقة االستقرائية   -ب

درس ىف تطبيق الطريقة قام �ا املهذه الطريقة تبدأ بعرض األمثلة املختلفة وتنتهى "لقاعدة، 
رسي اللغة العربية القياسية الذي سبق تذكريها. وأما ىف قيام �ذه األنشطة خمتلف بني مد
وجودة.والتايل امر ولكن املكتوب لدي الباحث هو التصوير العام مناسبا لتوجيه املالحظة امل

ا حىت يسّهلهم يف نطقها، وىف ت لطلبةاال لك الفرتة يستخلص املدرس لقرائتها مجاعة مث يقرئ́و
، وأما بةلطلجمموعة األمثلة املكتوبة لتكون قاعدة هامة ويشرحها شرحا وضيحا إىل اال

ا "لفعل، وال يكفي مبجرد فهمها ولكن 7مرهم املدرس ل لطلبةاال لكتابة "ألمثلة يفهم́و
 السبورة مث 7مرهم ىف كراستهم، وىف النهاية يعرضهم املدرس األسئلة مع كتابتها ىف اجلديدة

م للمرة الثانية أو ملا يفهمواها فيشرحه لطلبةإلجابتها واحدا بواحد أمام الفصل. وإذا ُوِجد اال
ا مباشرة.الثالثة حىت يفهمواها فهما جيدا، وبعده يعطيهم الوظيفة داخل الفصل و  يتناول́و  

  

  التحليل لضعف كفاءة الطلبة يف القراءة  -ه
من نتيجة  املقابلة  الشخصية  إىل  املدرسني يف املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية 

دّرسون
ُ
 منها:لضعف كفاءة الطلبة يف القراءة بفيدي، إّن  احملاوالت اليت يقوم �ا  امل

  للمدرس -١
إدخال الوسائل التعليمية  احللول لبعض الصعو"ت اليت يواجهها املعلِّم حماولة

يف التعّلم؛ فيمكن  لطلبةاملمتعة واالبتعاد عن شرح الّدرس "لطرق التقليدية لز£دة رغبة اال
للُمعّلم استخدام اآليباد والدخول على اإلنرتنت لرؤية الفيديوهات اليت تدعم املعلومات واليت 

اخلارجّية مهما كانت حىت لو إىل يف الرحالت  لطلبةجتذب انتباه الطالب، كما ُميكن أخذ اال
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حديقٍة قريبٍة وشرح الدرس فيها . ختصيص املبالغ املالية من ِقبل وزارة التعليم حتت بند َتطوير 
عّلمني يف املناطق القريبة ألماكن سكناهم للتخفيف عنهم. وضع 

ُ
العملّية التعليمية. تعيني امل

ليمية؛ حبيث تكون َمرنًة وتتواكب مع القوانني واألنظمة اليت ُتشرف على العملّية التع
  ٦.ُمتطّورات العصر، وتشجيع املعّلمني املبدعني وتقدمي املكافآت هلم لز£دة اإلبداع لديهم

  

 للطلبة -٢
يف حفظ القواعد النحوية والصرفية حىت يسهلوا عند قراءة النص  لطلبةتعويد اال

حيث تركز على توظيف شقي الدماغ خالل  لطلبةإعطاء أنشطة منزلية أو صفية لالالعريب.
عملية القراءة، "إلضافة إىل األنشطة اليت تعتمد على اإلدراك البصري والذاكرة البصرية، 
واإلدراك السمعي والذاكرة السمعية. حماولة تدريب الطفل على القراءة السريعة، حيث يتم 

  .حتديد نص على أن يُتّم قراءته يف مدة زمنية حمددة
الذين  لطلبةحيتاجون إىل احلب والتشجيع واملساندة، و"لنسبة لال لطلبةكل اال

يعانون من صعو"ت التعلم حيتاجون املزيد من التشجيع اإلجيايب لتتولد بداخلهم الثقة 
 ."لنفس. واإلصرار على االستمرار يف ختطي تلك الصعو"ت

  
  
  
  

                                                           

  ٢٠١٨ يوين  ٢٦- ٢٥يف التاريخ  رئيس املدرسة واملدرسني "ملدرسة العالية اإلسالمية احلكومية الرابعة بفيدي نتيجة املقابلة مع٦
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 اخلامس فصللا

 اخلامتة

  

وبعد ما حبث الباحث ىف األبواب السابقة من حيث النظرية وتطبيقها أم من خالل 
 املقابلة واملالحظة والو3ئق، فحصل النتائج من هذا البحث كما يلى :

  خالصة النتائج  -أ

ن  عليها، و و ال  يقدر  مقيتهن على القراءة و بو يقدر  ةبالطلستون يف املائة من  -١
هي قلتهم على فهم القواعد النحوية والصرفية، مث   ةبالطل املشكالت اليت يواجهها

 بعض  الطالبات  يشعرن  بصعوبة  على  الرتمجة  وقلة  امليول  يف  التعلم.
ابة يف تعليم القراءة وإّن تواالستقرائية والكريقة القياسية املدرسون يستخدمون الط -٢

دّرسني يف  تصحيح  القراءة  عند  اال
ُ
دة اخلطوات، تكون من ع  لطلبةحماوالت امل

يف  حفظ  القواعد  النحوية  و الصرفية  حىت  يسهلوا  عند    لبةمنها: تعويد  الط
ابتها ىف السبورة مث قراءة  النص  العريب، وىف النهاية يعرضهم املدرس األسئلة مع كت
ملا يفهمواها  لطلبة^مرهم إلجابتها واحدا بواحد أمام الفصل. وإذا ُوِجد اال

فيشرحهم للمرة الثانية أو الثالثة حىت يفهمواها فهما جيدا، وبعده يعطيهم الوظيفة 
دّرسني يكلفون الواجب املنزيل على 

ُ
داخل الفصل ويتناولوhا مباشرة لكن اغلب امل

 ملراجعة  مادة  القراءة.الطالبات 

احللول لبعض الصعوjت اليت يواجهها املعلِّم حماولة إدخال الوسائل التعليمية املمتعة  -٣
يف التعّلم؛ فيمكن  لطلبةواالبتعاد عن شرح الّدرس jلطرق التقليدية لزlدة رغبة اال

للُمعّلم استخدام اآليباد والدخول على اإلنرتنت لرؤية الفيديوهات اليت تدعم 
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يف الرحالت  لطلبةاملعلومات واليت جتذب انتباه الطالب، كما ُميكن أخذ اال
 لطلبةاال كل.  اخلارجّية مهما كانت حىت لو إىل حديقٍة قريبٍة وشرح الدرس فيها 

الذين يعانون من  لطلبةواملساندة، وjلنسبة لاللتشجيع حيتاجون إىل احلب وا
صعوjت التعلم حيتاجون املزيد من التشجيع اإلجيايب لتتولد بداخلهم الثقة jلنفس. 

 .واإلصرار على االستمرار يف ختطي تلك الصعوjت

  
 اإلقرتاحات  -ب

الىت رأها  قبل اإلنتهاء من كتابة هذه الرسالة جيدر jلباحث أن يقدم بعض اإلقرتاحات
  ضرورية لتحصيل النجاح، وهي كما يلى:

درسة أن يعد الكتب والنصوص العربية األخرى، جبانب الكتب املينبغي ملدير  -١
 وغريها مما تكون فيه مطبوعة jستخدام اللغة العربية. املدرسية، كا�الت واجلرائد

مدرسي اللغة العربية أن ال يستخدموا جمرد الطريقة بل يستخدمون كل  يلينبغى  -٢
 تدريس القراءة.طرق 

ة العربية �ن ال يقرروا نواع طرق تدريس اللغ�لمدرسني أن يطبقوا ويقّوموا لوينبغى  -٣
ن الطريقة ما أكثر فعالة ولكن ُيربهنواها واحدة بواحدة حىت جيدوا حججا ألسريعة 

 دقيقة من فعالته.
يرجو الباحث من القارئني الذين يقرؤون هذه الرسالة أن يتفضلوا jلنقد البنائي إذا  -٤

وجدوا فيها خطأ أو نقصا� وأن يصلحوا هذه العيوب حىت تكون هذه الرسالة  
 كاملة ومفيدة للباحث والقارئني.
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مادة أن يربطوا بني الكلمات واجلمل العربية لعربية خاصة و يرجي من ُمدّرسي اللغة ا -٥
مبدخل القواعد النحوية والصرفية. وأن يدفعوا الطلبة إىل القراءة ليكونوا ماهرين 

 وفامهني مجيع الكلمات  واجلمل يف النصوص العربية  املعروضة. 
أن يهتموا برتمجة املفردات إىل اللغة اإلندونسية  ينبغي ملدّرسي القراءة مبدرسة -٦

ة عند تعلم النصوص العربية، مناسبة برتمجة عصرية، كي يسرع الفهم لدي الطلب
 ويضيع  مللهم  يف تلك  املادة.

درسة أن يكثروا قراءة النصوص العربية كما درست يف املنهج كانت املينبغي لطلبة  -٧
 أم غريه، ألن النصوص العربية كثرية الينحصر فيما يتعلمون يف املدرسة فحسب.

يف كل نص من النصوص ينبغي على الطلبة أن يتدربوا على سيطرة اللغة العربية  -٨
 املدروسة، كي يوسعوا الفهم وإدراك اخلربات الكثرية يف مطالعة النصوص العربية.
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 املراجع

  

 املراجع العرابية  -أ

  

، الطبعة األول، بريوت: مكتبة لبنان، تعلم اللغة احلية وتعليمهاصالح عبد ايد العريب،  -

١٩٨١  

  

التعليم دليل أحباثة مدنية يف تعليم الغة العربية يف مرحلة أمني الكخن,  -

  ١٩٩٢،تونس:  جمهول املطبع, األساسي

  

. جملة جتديد العملية التعليمية ىف جامعة املستقبل) ١٩٩٣جالل,عبد الفتاح أمحد ( -

  ١العلوم الرتبوية ، ع

  

, عنصر االجتاهات احلديثة لتدريس اللغة العربية يف حسين عبد الباري  -

احلديث للنشر و التوزيع , , املكتب العريب )(اإلعدادية و العالية املرحلتني

  ١اإلسكندرية , مصر , ط 

  

, مكتبة الدار  املرجع يف تعليم اللغة العربية و تعلمها, مروان السمان ,حسن شحاته -

  العربية للكتاب , القاهرة , مصر
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بريوت: دار النفائس،  ،خصائص العربية والطرائق تدريسها\يف حممود معروف،  -

فنون اللغة العربية ، القاهرة: دار الشواف، امحد على مذكور، تدريس  ١٩٩٨

  بدون السنة

 

تسيري الكفاءات البشرية يف املؤسسة (دراسة)، )، ٢٠١٣ - ٢٠١٢الزهرة شنكامة ( -

 ورقلة –اجلزائر: جامعة قاصدي مرEح 

رشدى أمحد طعيمة وحممد السيد مناع، تدريس العربية يف التعليم العام 

  ٢٠٠٠دار الفكر العرىب، ، الطبعة األوىل، نظرUت وجتارب

 

,   . [ د م ]  القراءة السريعة . جرجيوري ميتشل ؛ ترمجة أمحد هوشان  , بيرت شيفرد, -

٢٠٠٦ 

  

، مصر: دار املوجه الفىن ملدرسة اللغة العربية، الطبعة العاشرةعبد العليم إبراهيم،  -

 ١١١٩املعارف: 

 

،الطبعة الثانية ، الميةطرق التدريس اخلاصة Eاللغة العربية اإلسفخر الدين عامر، -

  ٢٠٠٠القاهرة:علم الكتب،

  

دور إدارة الكفاءات يف حتقيق اسرتاتيجية التميز )، ٢٠١٣ -  ٢٠١٢حممد األمني ( -

   ١، اجلزائر: جامعة سطيف (دراسة)
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،  االجنهات الرتبوية املعاصرة يف تدريس اللغة العربيةحممد رجب فضل هللا،  -

  م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣القاهرة:علم الكتب،  الطبعة الثانية: 

 

، القاهرة : جمموعة النيل قواعد ومراحل البحث العلميمدحت حممد أبو النصري،  -

   ٢٠٠٤العربية. 

  

   ١٩٧٣، الطبعة  الثامنة القاهرة: دار املعارف، املعجم  الوسيطمعجم  اللغة  العربية ،  -

لبنان :  - ، الطبعة الثامنة و عشرون بريوتاللغة واالعالم املنجد ىفاملؤسسة داراملشرق ، 

  م  ١٩٨٦دار املشرق، 

 

,دار النفائس , بريوت ,لبنان  خصائص اللغة العربية و طرق تدريسها\يف معروف ,  -

  م ١٩٨٥هـ , ١٤٠٥, الطبعة األوىل , 
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DAFTAR NAMA DAN NILAI SISWA MAN 4 PIDIE 

KELAS X IPS 2 

Nama NAMA NILAI 

AFEKTIF 

NILAI 

KOGNITIF 

NILAI 

PSIKOMOTORIK 

KETERANGAN 

1 X1 78 77 77  

2 X2 77 78 72  

3 X3 81 80 80  

4 X4 78 79 73  

5 X5 78 79 74  

6 X6 79 79 79  

7 X7 79 78 78  

8 X8 79 80 80  

9 X9 80 80 81  

10 X10 80 81 82  

11 X11 76 77 75  

12 X12 77 78 76  

13 X13 81 82 82  

14 X14 82 81 83  

15 X15 80 81 82  

16 X16 73 74 72  

17 X17 76 75 78  

18 X18 77 73 71  

19 X19 75 79 81  

20 X20 81 77 75  

21 X21 72 76 79  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAFTAR NAMA DAN NILAI SISWA 

KELAS X IPS 1 

 

Nama NAMA AFEKTIF KOGNITIF PSIKOMOTORIK 

1 X1 77 78 75 

2 X2 76 76 81 

3 X3 77 76 79 

4 X4 79 78 75 

5 X5 77 78 72 

6 X6 78 79 76 

7 X7 78 78 83 

8 X8 77 78 80 

9 X9 81 82 81 

10 X10 80 81 74 

11 X11 82 82 73 

12 X12 84 85 79 

13 X13 82 82 83 

14 X14 80 79 79 

15 X15 81 81 81 

16 X16 73 73 72 

17 X17 72 76 79 

18 X18 72 74 72 

19 X19 79 78 78 

20 X20 78 79 73 

21 X21 79 80 80 

22 X22 80 81 82 

23 X23 76 75 78 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

DAFTAR NAMA DAN NILAI SISWA MAN 4 PIDIE 

KELAS X IPA 2 

NO NAMA AFEKTIF KOGNITIF PSIKOMOTORIK 

1 X1 83 82 82 

2 X2 76 77 78 

3 X3 80 80 80 

4 X4 84 85 78 

5 X5 77 76 73 

6 X6 81 82 72 

7 X7 82 82 72 

8 X8 75 76 81 

9 X9 80 82 79 

10 X10 81 81 83 

11 X11 84 81 79 

12 X12 82 79 76 

13 X13 80 85 74 

14 X14 82 82 81 

15 X15 73 76 73 

16 X16 81 74 80 

17 X17 72 81 76 

18 X18 73 77 73 

19 X19 79 78 76 

20 X20 78 74 75 

21 X21 80 75 72 

22 X22 79 82 83 

23 X23 76 80 81 

 

 

 



 

DAFTAR NAMA DAN NILAI SISWA MAN 4 PIDIE 

KELAS X IPA 1 

NO NAMA AFEKTIF KOGNITIF PSIKOMOTORIK 

1 X1 82 83 72 

2 X2 83 84 73 

3 X3 80 79 78 

4 X4 82 82 72 

5 X5 82 83 78 

6 X6 78 77 80 

7 X7 78 77 82 

8 X8 80 80 78 

9 X9 81 82 81 

10 X10 76 77 79 

11 X11 78 79 83 

12 X12 79 79 76 

13 X13 82 83 74 

14 X14 81 81 81 

15 X15 79 80 76 

16 X16 73 77 79 

17 X17 81 74 80 

18 X18 74 81 81 

19 X19 79 75 76 

20 X20 80 78 73 

21 X21 78 73 83 

22 X22 79 80 75 

23 X23 76 75 72 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAFTAR NAMA DAN NILAI SISWA MAN 4 PIDIE 

KELAS X IPA 3 

NO NAMA AFEKTIF KOGNITIF PSIKOMOTORIK 

1 X1 76 80 83 

2 X2 83 76 77 

3 X3 84 82 81 

4 X4 80 85 76 

5 X5 81 75 73 

6 X6 77 82 71 

7 X7 75 81 72 

8 X8 72 76 81 

9 X9 81 82 80 

10 X10 80 83 83 

11 X11 82 81 79 

12 X12 84 79 75 

13 X13 82 86 74 

14 X14 80 82 80 

15 X15 81 76 73 

16 X16 73 74 80 

17 X17 73 81 75 

18 X18 72 79 72 

19 X19 78 78 76 

20 X20 79 74 74 

21 X21 77 75 72 

22 X22 78 82 82 

23 X23 75 81 80 
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