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استهالل

بسم اهللا الرمحن الرحيم

      
2سورة يوسف آية 

(صدق اهللا العظيم)

قال أمري املؤمنني عمر ابن اخلطاب رضي اهللا عنه :

"مكُنِيدنمٌءزا جهنإِفَةيبِرعالْةغاللُّمِلُّعتلىا عوصرِحا" 



و

إهـــــــــــــــــــــــــــ
ـــداء

شكرا جزيال دائما والزما إىل اهللا عز وجل
الذي قد أعطاين نعاما كثرية وهداية حىت أستطيع أن أكتب هذا البحث إىل النهاية 

بالصحة والعافية

صالة وسالما دائمني متالزمني
إىل حبيبنا ونبينا حممد صلى اهللا عليه وسلّم

البحث اجلامعي إىل:أهدي هذا 
أمي احلبيبة أمينة وأيب احلبيب إسكندار

عسى اهللا أن يرمحهما يف الدنيا واآلخرة اللذان قد رباياين منذ صغاري وبدون رضامها 
وحبهما ما وجدت النجاح

أخاين صغريان فردوس ودهنيل
اللذان قد أعطاين الدوافع يف كل يوم حىت أستطيع أمتم هذا البحث اجلامعي، عسى اهللا 

أن يعطيهما الصحة والعافية. 

الباحثة

جوليا عاشوراء
أ



ز

ـمـــــة  الشـــــــكـــــــــركلــ

اللغات اليت ينطق ا اإلنسان. احلمد هللا الذى جعل العربية لغة القرآن و أفضل 
تبع هدية إىل يوم الصالة والسالم على حبيب الرمحن و على آله و أصحابه أمجعني و من و

كتاب "املوضوع حتت وبإذن اهللا وعونه من كتابة هذه الرسالة ةالباحثمتتالدين.فقد 
بندا يمبعهد دار العلوم العصرإجرائيحبث (اللغة العربيةتدريسوتطبيقه يف"املطالعة احلديثة" 

ات لواجبة عليه للحصول على شهادةإمتاما لبعض ما درسه من املقرره تقدمالذى.تشيه)آ
احلكومية يرانريجلامعة الوتأهيل املعلمنيعلوم التربية بكلية التربية يفبكالريوس

تشيه.آاإلسالمية ببندا 

تربية اربياهن  قديالشكر لوالديه  الذةقدم الباحثتهذه الفرصة السعيدة ويف
ة الدنيا و اآلخرة. مث لفضيللعل اهللا جيزيهما أحسن الثواب يفذيبا نافعااهذباهحسنة و

املاجستري. زارحسينالدكتور ودكتور إمساعيل حممد املاجسترياملشرفني الكرميني مها ال
إشرافهما  على زيال بأما قد أنفقا أوقاما وبذال جهودمها يفهلما شكرا جةقدم الباحثت

قدم توجيزيهما خري اجلزاء.جيدا، عسى أن يباركهما اهللا و إعداد هذه الرسالة إشرافاً
اللغة رئيس قسم تعليمووتأهيل املعلمنيعميد كلية التربيةالشكر ملدير اجلامعة وةالباحث

إرشادا صحيحا، اأنواع العلوم املفيدة و أرشدواالذين قد علموةمجيع األساتذوالعربية 
يف كتابة الباحثة ليها إتاج  حتبإعارة  الكتب الىت اكذلك ملوظفي املكتبة الذين قد ساعدوو

ليم اللغة العربية قسم  تعيفهاقدم الشكر لزمالئتأن ةنسى الباحثتال وهذه الرسالة.
ام إىل  إمتادفعوهوبعض أفكارهم النافعة بتقدمياالذين قد ساعدوهم 2013مرحلة لل

القارئني قتراحات املفيدة من النقد البناء و االةرجو الباحثتأخريا كتابة هذه الرسالة .و
حول والقوة نعم النصري وال نعم املوىل ونعم الوكيل إنه حسبنا اهللا و. لتكميل هذه الرسالة

احلمد هللا رب العاملني.إال باهللا العلي العظيم و



ز

م1720يويل06دار السالم، 

ةالباحث
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تشيه)آبندا يمبعهد دار العلوم العصرإجرائي

بنت إسكندار: جوليا عاشوراءاالسم الكامل
221222548: رقم القيد

اللغة العربيةكتاب "املطالعة احلديثة" وتطبيقه يف تدريسإن موضوع هذه الرسالة "
اليت وجدا الباحثة أما املشكالت  ،"تشيه)آبندا يمبعهد دار العلوم العصرإجرائي(حبث 
يفهمن مضمونات الكتاب فهماً ويسيطرنأنأن ال يستطعن على فمنهاطلبةعند ال
أما األهداف . وقدرن على اللغة العربية خاصة يف مهارة القراءةولذلك هن مل ي.جيدا

بعداللغة العربيةترقية قدرن يف فهم اللغة العربية عرفةملفهيهذه الرسالةابة من كت
يف عملية ن اوهذه تعرف من فعاليتهن واستجاب.""املطالعة احلديثةكتاب خداماست

ومهارة القراءة .تشيهة مبعهد دار العلوم العصري بندا آيف مهارة القراءالتعليم والتعلم
أمر مهم يف وجود القوة عند سيطرة اللغة العربية، وهذا كما نعلم يف العادة أثناء 

ويف مجع أما منهج البحث  هذه  الرسالة  فهو طريقة البحث اإلجرائيدراستهن.
دور مناالختبار يف كلء التعليم والبيانات فلقدقامت الباحثة باملالحظة املباشرة أثنا

يف الصف األول مبعهد دار ةبالطلمجيع . إن اتمع يف هذه الرسالة هولتعليميةاألدوارا
أما .ألن ضعيفات على سيطرة اللغة العربيةكعينة البحث ن.فأخذالعلوم العصري

كتاب أن تعليم اللغة العربية باستخدام نتائج البحث اليت حصلت عليها الباحثة  فهي 
عا لقدرن على فهم اللغة العربية، خاصة يف مهارة القراءة. املطالعة احلديثة يكون مرتف

على تعلم اللغة ونظرا على أن أنشطتهن تكون فعالية على العام وكذلك استجابان
.وممتازاكتاب املطالعة احلديثة جيداالعربية باستخدام



Abstrak
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Judul skripsi ini yaitu “Buku Muthala’ah Modern dan Penerapannya Pada
Pembelajaran Bahasa Arab (Penelitian Tindakan Kelas di Dayah Modern Darul Ulum
Banda Aceh)”. Adapun permasalahan yang ditemukan oleh peneliti pada siswa di
sekolah tersebut bahwa mereka belum bisa menguasai dan memahami isi kandungan
buku tersebut secara baik. Oleh sebab itu mereka belum menguasai bahasa arab
khususnya keterampilan membaca. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk
mengetahui peningkatan kemampuan siswa di dalam memahami bahasa arab setelah
menggunakan buku Muthalaah Modern. Hal tersebut dapat diketahui dari aktifitas
dan respon mereka ketika mengikuti proses belajar mengajar keterampilan membaca
di Dayah  Modern Darul Ulum Banda Aceh. Terampil dalam membaca  merupakan
sektor yang paling penting untuk menguasai bahasa Arab, sebagaimana yang kita
ketahui dalam kebiasaan di dalam belajar bahasa Arab. Metode Penelitian yang
digunakan oleh peneliti adalah Penelitian Tindakan Kelas, dan untuk mengumpulkan
data peneliti melakukan observasi langsung dan mengajukan test kepada siswa di
setiap siklus pembelajaran. Populasi pada penelitian ini yaitu semua siswa kelas 1
Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh. Peneliti mengambil diantara mereka untuk
dijadikan sampel adalah siswa yang masih lemah kemampuan di dalam berbahasa
arab. Adapun hasil penelitian skripsi ini adalah dengan menggunakan buku
Muthalaah Modern dapat meningkatkan kemampuan siswa di dalam memahami
bahasa arab, khususnya keterampilan membaca. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas
mereka ketika proses belajar mengajar berlangusng  sangat efektif dan begitu pula
respon siswa terhadap belajar bahasa Arab dengan menggunakan buku Muthalaah
Modern sangat baik.



The title of this essay is "Modern Muthala'ah Book and Its Application in Arabic Language
Learning (Classroom Action Research in Modern Dayah Darul Ulum Banda Aceh)". The
problems found by researchers at students in the school that they have not been able to master
and understand the contents of the book content properly. Therefore they have not mastered
Arabic language especially reading skill. The purpose of this thesis is to know the improvement
of students' skills in understanding Arabic language after using the book Muthalaah Modern. It
can be known from their activities and responses when they follow the process of teaching
reading skills at Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh. Skill in reading is the most important
sector for mastering Arabic, as we know in the habit of learning Arabic. The research method
used by the researcher is Classroom Action Research, and to collect the data of the researcher
make direct observation and submit test to the student in every learning cycle. The population in
this study is all students of class 1 Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh. Researchers take
among them to be sampled are students who are still weak in Arabic language skills. The results
of this thesis research is to use the book Muthalaah Modern can improve students' ability in
understanding Arabic language, especially reading skills. This can be seen from their activities
when teaching and learning process is very effective and so is the student's response to learning
Arabic by using Muthalaah Modern book very well.
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الفصل األول

البحثاتساسيا

مشكالت البحث- أ

هي العملية اليت تراعي عدة أمور هامة. منها أن إن عملية التعليم والتعلم اجليد

املنهج للتعلم يناسب بالظروف واألحوال التعليمية، وهذا يعىن إىل أن املعلم خيتار 

منهج التعليم املناسب مبا يتعلق بكفاءة املعلم وتوفر الوسائل التعليمية وكذلك 

أن يصمم بد للمدرس. جبانب هذا األمر فالم على التعلموقدرالطالباتمستويات 

خطط التعليم حسب أهداف التعليم وكذلك املواد الدراسية والتوقيت الدراسي اجليد. 

على التعلم حسب خطط التعليم الطالباتوال تنقص أمهية عمل املدرس تنشيط 

. تعلم ومالحظة تلك األنشطة للطلبةوتناسب بالطريقة املستخدمة يف عملية التعليم وال

وجييد ويتصل معهم اتصاال.لى حالة واحدة بل جيب له أن يبدعوال يقف املعلم 

طريقة منظمة وخمططة ختطيطا مستمرا، فاملدرس هو الذي يصمم عملية التعليم ب

. جبانب ذلك ال بد عملية التعليم والتعلم مثري للطلبة عقليا وروحيا وعند واضحا

ة وخيتار املقرر الدراسي كوسيطنفسه عملية التعليم والتعلم ال ينسى املدرس أن يكون 
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وهذه األمور املذكورة ال بد والوسائل األخرى املستخدمة يف عملية التعليم والتعلم.

توفريها يف أي مادة من املواد الدراسية اليت يقوم املعلم بتعليمها. 

وأما عملية التعليم والتعلم احلايل، فكثريا من الظواهر اليت اكشتفها مسؤول 

ة التعليم والتعلم بعيدة عن ظروف التعليم املثلي يف جمال التربية، فكثريا التربية أن عملي

من املدرسني ال يهتمون بوظيفتهم كاملعلم، ويترك دوره يف اختيار املنهج املناسب يف 

.التعليم
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كفائتهم عن سيطرة املقرر الدراسي وكذلك ضعفهم يف تصميم اخلطط وكذلك عجز

يف عملية التعليم والتعلم وإمهاهلم يف الطالباتالدراسية وعدم قدرم على تنشيط 

اختيار الوسائ التعليمية املناسبة بالظروف التعليمية. وهذه احلالة تبني عن اخنفاض 

بعيدة عن الطالباتيجة اليت حيصل إليها على املواد الدراسية. فالنتالطالباتسيطرة 

األهداف املقررة واألغراض التعليمية املنشودة.

فيها ن املعـاهد الذي يلزمعهد ممهويلعصراوممعهد دار العلوكان 

ستماع والكالم الامنها مهارةاللغة العربية، مهارات سيطرة على الطالباتالطالبات 

حنو ،على فهم الكتب العربية فهماً جيداًالطالبات ا تسهل بة. ووالقراءة والكتا

اللغة علىالطالباتقدرة ترقيةولكتاب الفقه والتوحيد والتصوف والتفسري وغريها. 

املعهد على يكلفو."ثةيداحل"املطالعةكتاب املعلمون يف هذا املعهد ستخدميالعربية

،"املطالعة احلديثة"كتابمتتلكمن الصف األول خاصة أن البة من الطالباتطكل 

مفردتني من هذا اتلباللطعلميقدم املو. تعلم املطالعةكل لقاء يفعند وحيمله

وكـتابتهما وتركيب وقراءمانطقهما وحفظهمابيأمرهممث ،لقاءكل يف الكتاب 

.باملفردتني املذكورتنيمجلة
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املفردات العربية اليومية يف كانت مضمونات هذا الكتاب تتكون من و

والصور الىت تتعلق باملفردات، واجلمل، والنصوص الطالباتاملوضوعات القريبة حبياة 

"أيام تظهر يف املوضوع األولهذه احملتويات.يف الصف األولالعربية املناسبة لطلبة

ويففهناك مفردات تتكون من األيام يف األسبوع، األسبوع" على سبيل املثال،

، ويف املوضوع الثالث تعرض مفردات متعلقة شهور العربيةاملوضوع الثاىن عن ال

اجلمل البسيطة عن احليوانات واألدوات اليت يلتقيها ، وموضوعات أخرى، مثلاليدب

يف حيام اليومية وغريها.الطالبات

وهذا تعرفهن مل يقدرن على سيطرة فهم تلك اللغة جيدا. ولكن أكثر

مل أنمنهاأسبابهمادة اللغة العربية، مث تعرفنتيجة اختبار اخنفاض من الباحثة

باملقابلة الشخصية مع ةالباحثتوبعد أن قاميقدرن على سيطرة النصوص العربية. 

كتابه املشكلة أرادت الباحثة أن تبحث عن وهلذ.الباتوالطةاألساتذبعض 

مهارة ةقدرعلىنتهترقيلاألولوتطبيقه على طالبات الصف "املطالعة احلديثة"

وتطبيقه "املطالعة احلديثة"كتاب : املوضوع التايلةالباحثت. فاختارهنالقراءة عند

اللغة العربية.تدريسيف



5

البحثأسئلة- ب

أسئلة على على خلفية البحث السابقة، فإن التركيز يف البحث تأسيساو

البحث كاآلتية:

يف عملية التعليم والتعلم بتطبيق املقرر ملادة كيف ترتيب ونشاطات املدرس-1

املطالعة احلديثة وحماولته على ترقية فهم الطالبات ومهارن على القراءة ؟

كيف نشاطات الطالبات يف عملية التعليم والتعلم بتطيق املقرر ملادة املطالعة -2

احلديثة؟

تعليم اللغة كيف استجابات الطالبات بعد تطبيق املقرر ملادة املطالعة يف-3

العربية؟

الطالبات بعد أن طبق هلن كتاب املطالعة احلديثة يف تعليم تدريس كيف نتائج -4

اللغة العربية؟

البحثأهداف-ج
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:يلبحث هلذه الرسالة كما يلاأهدافماأ، وحبث أهدافولكل 

معرفة ترتيب ونشاطات املدرس يف عملية التعليم والتعلم بتطبيق كتاب -1

احلديثة وحماولته على ترقية فهم الطالبات ومهارن على القراءة.املطالعة 

معرفة نشاطات الطالبات يف عملية التعليم والتعلم بتطبيق كتاب املطالعة -2

احلديثة.

معرفة استجابة الطالبات بعد تطبيق كتاب املطالعة احلديثة عند تعلم اللغة -3

العربية.

كتاب املطالعة احلديثة يف تعليم اللغة معرفة نتائج الطالبات بعد أن طبق هلن-4

العربية.

أمهية البحث- د

وأما أمهية هذا البحث فهي كما يلي:

أن يكون هذا البحث مفيدا ملعلمي اللغة العربية ذا املعهد ألن استخدام -1

كتاب "املطالعة احلديثة" يسهل به املعلم يف تدريس اللغة العربية.
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تعلم اللغة العربية ألن يفللطالبات كي يسهل هلنأن يكون هذا البحث مفيدا -2

استخدام كتاب "املطالعة احلديثة" من احملاوالت يف حتسني تدريس اللغة العربية 

حسب طبقات قدرن على مهارة القراءة.

أن يكون هذا البحث مفيدا للباحثة خاصة لزيادة العلوم واألفكار يف اختيار -3

دريس اللغة العربية. الكتاب باملواد الدراسية عند ت

هفروضاضات البحث وافتر- ه

حث هي أن كتاب اعتمدت عليها الباحثة يف هذا البفتراضات اليت الاا مأ

أم االفتراضات "املطالعة احلديثة" مهم جدا ملساعدة الطالبات على تعلّم اللغة العربية.

اليت اعتمدت عليها الباحثة يف هذا البحث هي أن كتاب املطالعة احلديثة مهم جدا 

ملساعدة الطالبات على تعلم اللغة العربية وهو أيضا يرقي جودة التعلم ومهارن على 

تعلم اللغة العربية.

حدود البحث- و

ساعد ياحلديثة""املطالعة ذا البحث فهو : كتابهلأما احلد املوضوعي-1

.مبعهد دار العلوم العصرييف تدريس اللغة العربية الطالبات
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العلوم مبعهد دارإجرائىحبث املوضوع فهو : ا ذهلوأما احلد املكاين-2

تشيهآبندا يالعصر

مخسدام هذه الكتاب ملدة ستخاذا املوضوع فهو : هلأما احلد الزماين-3

م.2017-م2016ت يف السنة الدراسية القاء

طلحات البحثمص- ز

شرح أوال معاينتأن ةيحسن بالباحثفلذه الرسالة هلبحث القبل املضى إىل 

املطالعةضوع شرحا واضحا، وهى: كتاب املواملصطلحات للكلمات الواردة يف

.ي، ومعهد دار العلوم العصروتدريسثة، وتطبيق،يداحل

"املطالعة احلديثة"  كتاب -1

ركتابه الباجوري "الكتاب لغة مصدبراهيم يفإمعىن الكتاب كما قدم كان 

الضم واجلمع واصطالحا "مبعىن وهذه الكلمةةًابتكوأَباًتكَ–بتكْي–بتمن فعل "كَ

وهناك تعريف آخر لغة أن الكتاب هو كل ما يكتب فيه . 1اسم اجلنس من األحكام"

 بوهي من الفعل "كَت– بكْتاباً –يتباً". –ككَتواصطالحا هو الذاكرة اليت و
23، (مساراع : طه فوترا)، ص. الباجوري اجلزء األولابن قاسم الغزى،1
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واملطالعة هي مفتاح الوصول إىل 2.حتفظ ما مضى ليكون نقطة البدء ملا قد حضر

3خمتلف فروع املعرفة اإلنسانية.

املفردات العربية فيههو كتاب يضم وجيمع"ثةيداحلاملطالعة"املراد بكتاب و

مبعهد دار العلوم والنصوصباجلملالباتيه املفردات القريبة حبياة الطاليومية، تعرض ف

تسهيل لالكتاب هذا تأليف. والغرض منحممود يونستشيه. وألفهآالعصري ببندا 

العربية حىت جتعلن دافعات رغبتهن وترقية مفامههن ظ املفرداتيف حفالباتالط

ومساعدن على دراستها عند تعلمهن.

تطبيق-2

تطبيقا، ويقال يف املنجد "طـبق –بق يط–هي مصدر من طبق )تطبيق(كلمة 

"أو الشخصةمالإىل است: هو"السعياحملدثني، والتطبيق عند4الشيء مبعىن عم

فية استخدام كتاب . واملراد بالتطبيق هنا هو كي5م"ماهلاألشخاص الذين يرغب يف است

جامعة الوادي على عنوان –حسن اجلياليل ولوحيدي فوزي، جملة الدراسات والبحوث االجتماعية 2
194،ص: 2014ديسمرب 4تاريخ 9، العدد ةأمهية الكتاب املدرسي يف العملية التربوي: 

1عبد احلميد بن باديس، املطالعة يف النظام التربوي اجلزائري، ص. 3
الثالثون، (بريوت : داروالطبعة الثامنة،املنجد ىف اللغة واألعالم،الكاثوليكيةداراملشرقمؤسسة4

460،  ص. )2000املشرق، 
461ص. ...نفس املرجع،5
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قراءنوآثاره يف ترقية قدرةالباتعند الطدريس اللغة العربيةيف تطالعة احلديثة"امل"

.اللغة العربية

تدريس-3

إرسال تدريس" مبعىن-يدرس-يف اللغة مصدر من"درس)تدريسكلمة (

ن أمتكن ح هو يزيد الطفل باملعلومات اليتويف االصطالبكثري.الشيء إىل األخرى 

م إىل إرسال العلولرسالةًما املراد بالتدريس يف هذه اثرا عليها. وأيف شخصية تأتؤثر 

.املقصودأهداف التعليمليحصل علىةنثري على طرق معيبكالطالبات

يمعهد دار العلوم العصر-4

مبو تايف اع يف جالعصرية الذي يقاملعاهدهو أحد يومعهد دار العلوم العصر

)Jambo Tape (كان حتت مؤسسة بناء األمة اإلسالمية تشيه، وآ) ببنداYPUI له ،(

,Aliyah, MTs(وهيمدارسثالث  SMP يعلمون العلوم املتنوعة مدرسون)، فيه

فيه على سيطرة اللغة العربية اتلباوجتمع فيه العلوم الدينية والعامة، ويلزم الط

.جنليزيةاإلو
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لطالبات ااستخدمهتذيال"املطالعة احلديثة"الرسالة تبحث عن كتابوهذه 

دار العلومعلى اللغة العربية مبعهدقراءنليمه وآثاره يف ترقية قدرة وكيفية تع

العصري.

الدراسة السابقة- 4

عرض الدراسات السابقة.1

من باحثة على مقارنة نتائج البحث. والدراسة السابقة تساعد الكانت

كما يلي:سبق حبثها فهيوث اليتالبح

املطالعة بالطريقة املباشرة وطريقة تعليم درس مسصوار بن عبد الراين،وال: أ

، ULEE KARENG-BANDA ACEHمعهد باب النجاح(الدراسة امليدانية يفمجةالتر

م2010تسيه آبندا - كومية، دار السالمي اإلسالمية احلريجامعة الران

نقصان طريقة التدريس الوافرة ملادة املطالعة يف ا املشكلة يف هذا البحث هيأم

املدخل أو طريق يطبق عن هذا الدرس، فاملدرس ا وافياًفهمالطالباتيفهملهذا املعهد

يف هذا يستعمله الباحثكان منهج البحث الذي.ذا الدرسوافقالتدريس الذي ي

تطبيق الطريقة املباشرة يةحث هي ملعرفة كيفوأهداف الب،حتليليالباحث منهجا وصفيا 

تني يفزايا والعيوب بني الطريقتني السابقعرفة املتعليم املطالعة وملمجة يفوطريقة التر
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ملطالعة يف معهد باب تعليم ايفالطالباتعرفة املشكالت اليت يواجهها وملاملطالعةتعليم 

رة وطريقة أن تطبيق الطريقة املباشبحث هيوأما نتائج هذا التشية.أابندالنجاح

تان ، هايةفهم النصوص العربيف سهلة بالطالباتهو حتصيل تعليم املطالعةالترمجة عن

وخيتلف هذا البحث بالبحث الذي تعليم درس املطالعة.الطريقتان يليق استعماهلما يف

تقوم ا الباحثة من حيث الطريقة املستخدمة يف تعليم املطالعة. فالباحثة تم بإجراء 

مضموناته. ومتيل باستخدام كتاب "املطالعة احلديثة" وتطبيقه حسب تعليم املطالعة 

الباحثة على استخدام طريقة الوحدة يف إجراء عملية التعليم والتعلم ملادة "املطالعة".

غة تدريس اللللغة العربية يفستخدام كتاب دروس ااإرحاس كمال،ثانيا:

مية ي اإلسالريجامعة الران،)(دراسة حتليليةالعصريدار العلومالعربية مبعهد

.م2012يه تشا آبند- السالماحلكومية، دار 

التحليل عن إجنازات استخدام كتاب عدميف هذا البحث هيا املشكلةأم

فهو منهج يف هذا البحث الذي يستخدمه الباحث نهج املا أم. "دروس اللغة العربية"

تدريس اللغة العربية طريقة يفهذا الباحث هي ملعرفةوأما أهدافليلى.وصفى حت

دروس"تدريس اللغة العربية بكتاب يفالطالباتاملشكالت اليت يواجهها كذلك عن و

الباحث أن تدريس اللغة العربية حصل عليها من نتائج البحث اليتو. "العربيةاللغة

، العصري دار العلوم بالطريقة املباشرةمبعهد"اللغة العربيةدروس"دام كتاب ستخبا
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عملية ويف. لى فهم العربيةعالطالباتقدرة فعالية يف ترقيةكتاب هذا الواستخدام

التركيزعلىعونياليستطالطالباتأن شكالت منها مالطالباتالتعليم والتعلم يواجه 

اللغة دروس"كتاب دات اليت توجد يف املفرقدرم على فهم معاينتضعفجيدا و

.الطالباتيصعب نعلمها لبعض "دروس اللغة العربية"اب الكتة يفواملاد"العربية

وخيتلف هذا البحث بالبحث الذي تقوم ا الباحث من حيث استخدام الكتاب أو 

يف ترقية املقرر، فالباحث تستخدم كتاب "املطالعة العصرية" كمقرر يف تعليم املطالعة 

قدرة الطالبات على القراءة. 

تعليم املطالعةيف(JIGSAW)تطبيق طريقة جغسو،سري كرنيايت:ثالثا

ي اإلسالمية احلكومية، ريجامعة الران)،معهد دار العلوم العصري(دراسة إجرائية يف

.م2009تشية آابند- دار السالم

ا املدرسون أم معهد يفا املشكلة يف هذا البحث هي أن طريقة جغسو مل يقم

.هذا املعهدتعليم املطالعة يفهذه الطريقة يفالباحثةجتريويدار العلوم العصر

يفهذه الطريقة ثاروآجغسوجراء تعليم املطالعة بطريقة هي معرفة إالبحث وأهداف

البحث وهحث اليت اعتمدت عليها الباحثة البو.لى املطالعةعالطالباتترقية قدرة 

ونتيجة البحث هي أن طريقة جغسو ميكن إجراءها إجراءا جيدا وأا تؤثر .اإلجرائي

يف نتيجة وهذه األحوال تتم مالحظتها.على املطالعةالطالباتعلى ترقية قدرة 
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تبار االخالدرجة املعدلة يف) أعلى من نتيجة83(االختبار البعديالدرجة املعدلة يف

).6،76(القبلي

قة بالدارسة احلاليةعالقات الدراسات الساب-2

الدراسة احلالية كما بني الدراسات السابقة وبناء على ماسبق أن هناك عالقات 

يلى:

ة من ناحية وجه يعالقة بني مسصوار بن عبد الراين والدراسة احلالكانت الأوال:

معهد باب النجاح يفهومكان الدراسة السابقةأن االختالف الذي يقع فيها أي

"ULEE KARENG-BANDA ACEH "املشكلة أي الدراسة مساعدةيفواالختالف

باستخدام ةياملطالعة بالطريقة املباشرة وطريقة الترمجة وأما الدراسة احلالتعليمالسابقة

خيتلف تستخدمه الدراسة السابقة هو حبث ميداين،الذي وكان البحثطريقة الوحدة

وهناك وجه يساوي بني الدراسة السابقة مع إجرائيا.ية، الستخدمه حبثا بالدراسة احلال

ة يف التدريس، وهو تدريس اللغة العربية.يالدراسة احلال

جه ة من ناحية ويالاحلوالدراسة رحاس كمال إلالرسالةعالقة بنيهناك : نياثا

لغة لدروس ا"كتاب تالف يف مساعدة املشكلة أي الدراسة السابقة باستخدام خاال

باستخدام طريقة الوحدة وأما ةيالوأما الدراسة احلتدريس اللغة العربية" يفالعربية
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الدراسة وكذلك تشبهحتليلي نهج فهو مبةيلدراسة السابقة واحلالمنهج البحث ل

ة يف تدريس اللغة العربية. يالسابقة واحلال

ة من ناحية وجهيوالدراسة احلالسري كرنيايتالرسالة لعالقة بني وهناك ثالثا:

تطبيق طريقة جغسوتقوم باملشكلة أي الدراسة السابقةمساعدةتالف يف خاال

(JIGSAW)طريقة الوحدة تقوم باستخدام ةيوأما الدراسة احلالتعليم املطالعةيف

الدراسة السابقة ية ببحث إجرائي وتشبهوكذلك تستخدم الدراسة السابقة واحلال

ة يف تدريس اللغة العربية. يواحلال

طريقة كتابة الرسالة-ط

دليل كتابة ذه الرسالة وكتابتها فاعتمدت الباحثة علىهلتأليف الطريقة وأما

وهو:مية احلكوميةاإلساليالرانريالرسالة بكلية التربية جبامعة

Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah danKeguruan

UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2014.
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الفصل الثاين

اإلطار النظري

احلديثة"املطالعة ب "كتامفهوم - أ

املدرسي يف فهمه القدمي هو عبارة عن مصدر أساسي املعلومات إن الكتاب

اليت حيفظها وتعد غاية يف ذاا، ويتحدد دور املدرس يف استخدام الكتاب لقياس 

عبارة أخرى يعين ويف 1ملادة الكتاب املعرفية من حالل التسميع.الطالباتيذكر 

والذي يضم حمتوى أحد الطالباتالشكل التقليدي للكتاب الذي يوزع على 

2املقررات الدراسية.

فالكتاب يف مفهومه احلديث هو أحد أدوات املنهج حيتوي على جمموعة 

املعرفية وتنمي شخصيتهم يف جوانبهاالطالباتخربات تعلمية يتفاعل معها 

على التعلم بطريقة الطالباتثل دور املدرس يف مساعدة والوجدانية واملهارية ويتم

3فعالة من خالل التوجيه واإلرشاد.

2017يونيو 9، اجلامعة األسالمية باملدينة املنورة، مت التصفح يف التوجيه التربوي1
http://www.iu,edu.sa/administration

2Educational/Teacher/Page/book.aspx, accesed on 9juni 2017
2017يونيو 9ة املنورة، مت التصفح يف ، اجلامعة األسالمية باملدينالتوجيه التربوي3
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من الوسائل التعلمية. والوسائل التعلمية كل أدة الكتاب املدراسي هو

يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم. وتوضح املعاين الكلمة لتحسني عملية التعليم،

فكار وتدريب الدارسني على املهارت وإكسام وتوضح معاين الكلمة وشرح األ

األساسي من جانب املعلم على العادات وتنمية اإلجتاهات وغرس القيم، دون االعتماد

داماستخ
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على الطالباتدف هذه الوسائل التعليمية إىل مساعدة .4األلفظ والرموز واألرقام

وءة. وعلى املعلم أن خيتر قرالقراءة بسهولة ويسري ودقة لفهم حمتويات املادة امل

م يف أي املادة التعليمية لكى يصري املعلم ناجحا.ويستخد

تشيه كتاب" املطالعة احلديثة آواستخدم معهد "دار العلوم العصري" بندا 

ة الكالم والقرءة. وهذا الكتاب لجزء األول" يف تدريس اللغة العربية على مهارل

–حممود يونس وطبيعه مكتبة السعدية فترا املطالعة احلديثة اجلزء األول" ألفه "

جاكرتا.

لفه حممود يونوس كتب بنظامأ" الذي يثة"املطالعة احلدالكتاب املدرسي

لكتاب حيتوي على اصف األول. هذاالمن ترتيب وحسن، املواد مناسب للطالبات

راءة البسيطة للطالبات صطالحي عن املفردات ونصوص القالاملفرادت والتصريف ا

يضا يف الكتاب الصور املتنوعة عن املفردات، ولكن غري أوصف األول.المن ملبتدئاتا

كما قال -املواد يف الكتاب املدرسيأثناء تعليم يؤدي الشروط ملكامل ألن 

فيه التمرينات أو التدريبات يف كل جزء ألجل تقييم فهم ماه :القامسي اليت ذكر

بع مهارت ولكن واحدة مهارة أي مهارة القراءة.وكذلك ال تشتمل على أرالباتالط

تكونولوجيا التعليم (املاهية واإلساس والتطبيقات العلمية)،، عبد الرمحن كدوك4
.67-66)ص، 2(الرياض:املفردات،...
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هي:فلجزء األول" ليثة "املطالعة احلدأما حمتويات الكتب

هي املفردات عن احليوانات واجلمادت لولنا على سبيل املثال: املفردات:.1

ب، وغري ذلك.األرناب، البقارة، الساعة، األ

نصوص القراءة القصرية باملوضوع:.2

أيام األسبوع )أ(

الشهور العربية)ب(

اليد)ت(

العربة)ث(

مالبس اجلسم)ج(

منافع األشياء)ح(

منافع األعضاء)خ(

طرق السري)د(

األسرة)ذ(

السيارة)ر(
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القطار)ز(

الساعة)س(

الكلب)ش(

القسط)ص(

الدجاجة)ض(

املساكن)ط(

الديك)ظ(

فعل املضارع، فعل صطالحي، هي تصريف الفعل املاضي، التصريف اال.3

.هياألمر،وفعل الن

على التطلع وفهم مضمونات الطالباتلتنمية قدرة هية املطالعة وكانت ماد

تطبيق الطالباتالنصوص فهما واسعا وترمجة صحيحة جبانب أن ميكن للمدرس و

النحو والصرف يف ذلك املادة. وأما أهداف تعليم املطالعة يف هذا املعهد فهي لتدريب 

لقراءة، مثل رموز ابعلى فصاحة نطق احلروف العربية والقرآن باالهتمام الطالبات

الطالباتوالتنوين وغريها، جبانب أن التعليم ميكن الضمة والفتحة والكسرة والشدة

يفهمون أسلوب الطالباتن على فرق القراءة بني احلروف واملفردات العربية كما أ

طالع الكتب العربية.إربية وقدرم على القراءة، جبانب أم يدربون على اللغة الع
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كما أا الميكن أن تكون غة ال ميكن إنكارها،يدرسي أمهية بلوأما الكتاب امل

عن الكتاب املدرسي يف تدريس أي مادة يستغين، أي أنه الوجداالًاً مناقشاًموضع

الناطقني ا يف أي مرحلة تعلميةوال يشذ عن ذلك تعليم اللغة العربية لغري دراسية. 

وختتلف أمهية باختالف املراحل التعلمية.

ذهب إليه جودت  الركايب بقوله:د هذ القول مايؤك

إن الكتاب املدرسي وسيلة أساسية من وسائل تعليم اللغة، وختتلف أهم "

عنه يف املرحلة إذا كان الكتاب املدرسي ال يستغيناختالف املراحل التعلمية، ف

ه مثل االبتدائية، واذا كان عنصرا هاما وضروريا أيضا يف املرحلة االعدادية، فليس ل

- إذا ميكن للمدرس يف بعض دروس هذه املرحلةهذه األمهية يف املرحلة الثانوية، 

املراجع إىلالطالباتأن يستغىن عن الكتاب املدرسي لريشد -كدروس األدب مثال

جانب ذلك بعض األمايل اليت جيب أن يأء حارج الدرس  -اهلامة وليقدم إليهم 

5إملء يف قاعة الدرس.وتعطي لطلبة دون أن متلي عليهم

السابق، فالكتاب املدرسي ال ميكن تركه يف أي مرحلة من البيانونظرا إىل 

املراحل التعليمية ومازال يستعمل من املرحلة االبتدائية حىت املرحلة العالية يف جمال 

)و ص. 1996، رالطبعة األوىل (دمشق: دار الفكطرق التدريس اللغة العربية،جود ت الركايب، 5
80.



20

التعليم يف مجيع املدارس جبانب ذلك كونه كمرجع ومادة القراءة ينبغي أن يقرأه 

للكتاب املدرسي "املطالعة كنشاطة هامة عند عملية التعليم والتعلم.الطالبات

احلديثة" جبانب مزاياه يف ترتيب املوضوعات وتوفري األنشطة اليومية فإن هلا عيوب 

وهي عدم توفره على املهارات اللغوية األربع الاليت حيتاج إليها الطالبات لتعلم اللغة 

بوجه كامل.

ناصرهتدريس اللغة العربية وع- ب

نظام تدريس اللغة العربية - 1

املدارس خاصة يف إندونيسيا هي إن نظام تدريس اللغة العربية يف املعاهد أو

أما نظام الوحدة ونظام الفروع، أو بكلمة أخرى نظرية الوحدة ونظرية الفروع.

البيان من هذين نظامني فهي كما يلي:

نظرية الوحدة-أ

متمامترابطةوحدةأاعلىاللغةإىلننظرأناللغةتعليميفااملراد

يتخذاللغةتعليميفالنظريةهذهولتطبيق. خمتلفةمفرقةفروعوليست،سكت

هوفيكون. اللغويةالدراساتمجيعحولةتدورحموراالنصأواملوضوع
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وقد. اللغويوالتدريبواإلمالءواحلفظوالتذوقوالتعبريالقراءةموضوع

.وتأليفاتدريسااألوىلالعهوديفالسائدةهيالنظريةهذهكنت

منأليمعينةحصصبتخصيصتعترفالالوحدةنظريةأنوطبيعي

.اللغويةالدراساتأنواع

:النظريةهذهأسس

نفسيةالسساألعلىالعربيةاللغةتعليميفالوحدةنظريةتعتمد

.غويةلالواألسس التربويةسساألو

النفسيةاألسس:

،معنهواملللللسامودفعالشوقهموبعثاالتالميذلنشاطجتديدافيهاإن -1

.وتلوينهالعمللتنوعوذلك

خمتلفمن،لعالجهالواحدةاملوضوعإيلالرجوعتكرامننوعوفيها-2

.فهموزيادةتثبيتالتكرارويف .النواحي

كليافهمااملوضوعميثلهالذياملوقفبفهمتقضيالوحدةونظريةأن -3

الذهنطبيعةيسايروهذا. األجزاءفهمإىلذلكبعداالنتقالمثأوال

.األشياءإدراكيف
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التربويةاألسس:

.التربويةالدراساتألوانبنيوثيقاربطافيها-1

لونفيهيطغىال،معتدالمنواالتالميذعنداللغويللنموضمانوفيها-2

والةواحدظروفيفتعاجلمجيعهااأللوانهذهألن،اخرعلى

.العواملمنذلكغريأوإخالصهأواملدرسمحاسةفيهاتتفاوت

اللغويةاألسس:

التعبرييفاللغةنستعملحنيألننا،اللغويلالستعمالمسايرةأا

وحدةاللغويةثقافتناعنكتابتناأوكالمنايفنصدرإمناالكتايبأوالشفوي

اليتاملفراداتإىلليمدناأوالاموسالقإىلنشريالأننامبعىنهذا. مترابطة

،الكلماتونضبطاجلملنؤلفكيفلنفهمالقواعدنستشريمث،إليهاحنتاج

6.وارتباطتكاملفيهاسريعةبصورةتعبرينايتمبل

الفروعنظرية- ب

وكتبهمنهجهفرعلكل. فروعااللغةنقسمأننااللغةتعليميفااملراد

. والبالغةواألدبواإلمالءوالقواعدوالتعبريحملفوظاتوااملطالغةمثل،وحصصه

24،...، ص. دريس اللغة العربيةطرق ت، جودت الركاىب6
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املرسوممنهجهأساسعلىالفروعهذهمنفرعكليعاجلالنظريةهذهولتطبيق

.الدراسياجلدوليفاملقررةفىحصه

:التعليميفمظاهرها

:كبريحدإىلالفروعنظريةعلىاملدارسيفغةلالدراسةتسري

.الفروعههذعلىموزعةاللغةصصخ-1

.بهخاصمنهجفرعولكل-2

.خاصكتابفرعولكل-3

.الفروعهذهعلىالدرجاتتوزعاالمتحاناتويف-4

الفروعهذهمنيريدفيماالتالميذخيترباملفتشفإن،التفتيشيفاألمركذلك-5

7.حدةعلىفرعكل

ملاذا نتعلم اللغة العربية- 2

فعددواحد،نأيفملتميزةواالشائعةاحليةاللغاتإحدىهيالعربيةاللغة

بالطبعمنهماألكربالنسبةإنسان،مليون420منبأكثريقدرايتكلمونالذين

) ص. بدون السنة،املعارفدار: القاهرة(،املوجه الفىن ملدرس اللغة العربية،صالح العليم إبراهيم7
47
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وبعضتركيامثلااورالدولأطيافبعضخبالفهذاالعريب،بالوطنتتركز

فهلالثرية،ومفرداااللغويةمجالياايفيربزفهومتيزهاعنأماإفريقيا،قارةدول

لكنها"نعم"اإلجابةتكونقدوإجادا؟،العربيةاللغةلتعلمكافينيالسببنيذينه

.وتنوعاًتعدداًأكثرلتعلمهاأخرىأسبابوجودتنفيال

يرجونهمافكلغاية،ذاايفاللغةإجادةأنيرونعشاقهلاالعربيةاللغة

اخلاصةأسباملديهمؤالءوهبصياغاا،واالستمتاعمجاليتهاتذوقهومنها

عريبشخصكلتدفععامةأخرىأسبابهناكلكن،العربيةاللغةلتعلمواملقنعة

األسبابهذهوأهما،شغفهمدىعنالنظربغضوإتقاا،اللغةهذهلتعلم

:يفيتمثل

اهلوية-أ

وطباعالدولهويةعليهاتقوماليتاألساسيةالركائزإحدىهياللغة

الدول،جمموعاتلتصنيفكأساستتخذأنميكناللغةأنبلب،الشعو

اللغةمنتتخذاليتتلكهياملثالسبيلعلىالكونفدراليةالدولأنفنجد

أواألسبانيةتتحدثاليتتلكعلىينطبقنفسهواألمرهلا،رمسيةلغةالفرنسية

اللغةفأنريب،العبالعاملحننلنابالنسبةكذلكواألمر. وغريمهااألوردية
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بأنالتاريخحيدثناولذاهويتنا،تشكلاليتالعواملإحدىهيالعربية

يعلمكانفقدالعربية،اللغةحمللغتهإحاللهواألولهدفهكاناالستعمار

فاهلويةولذالألبد،العربيةاهلويةطمسمنمتكنفأنهذلكمنمتكنإذاأنه

هوتعلمهاأنإذالعربية،اللغةلغتناتعلمإىلتدفعنااليتاألسبابأهمأحد

8.عروبتناإىلانتمائناعلىاألكربالدليل

والتحاورالتواصل- ب

وهلذاالعربية،البلدانيفواألموالرمسيةاألوىلاللغةهيالعربيةاللغة

جسوربينناومتتدالتحاورمننتمكنخالهلامنأنحيثتعلمهاوجب

وأوىلعامة،بصفةاللغاتمناملستفادةاألمورأوىلهيفهذهالتواصل،

اللغةإىلاملنتمونالعروبةابناءباعتبارناخاصة،بصفةالعربيةاللغةلتعلمدوافعنا

اآلراءيفونتباينجنسياتناختتلف-العريبالوطنابناء-،فنحنالعربية

.العربيةاللغةوهوأالواحدشيءنتشاركمجيعاًأنناإالوالرؤى،

القرآن- ج

2017يويل 30، تاريج الدخول http://www.limaza.com،ملاذا نتعلم اللغة العربية8
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اصطفيتاليتاللغةبأااكمتكلمنيونتشرفالعربيةاللغةتتشرف

والعلماء،املشايخوكباراألئمةعليهاتفقملاووفقاًالكرمي،القرآناليتنزل

أهلها،إىلمعناهيصلكيأجنبيةلغةبواسطةيكونأنجيوزالقرآنشرحفأن

مماالعربية،اللغةوهيلغتهخاللمنإالجتوزالفهيالقرآنتالوةعنأما

حفظمنالتمكنوهوأالالعربية،اللغةتعلمأسبابإىلآخرسبباًيضيف

دفعاًاألكثرهوالسببهذاويعدأوقاا،غريويفالصالةعندوتالوتهالقرآن

العربيةاللغةتعلمعلىمسلمكلحيثأنهإذوإتقاا،العربيةاللغةتعلمإىل

أعدادمنزادالذياألمروهواألصل،يفإليهاينتميالكانوإنحىت

9.نسبياًالعربيةبـاللغةاملتحدثني

و   - 3 ن اع الطريقة التعليم اللغة العربية احلادثة هي:أ

TAI(Team Assisted Individualizatio)طريقة-1

كانت     ترمجة خالية من مساعدة فردية يف اموعة، ومعىن TAIكلمة    

موعة التعليمية يف التعلم التعاوين هي جمموعة تعليمية يقوم املدرس بتشكيلها، حماوال ا

طالبات معأن جيعلها غري متجانسة، ويبدأ التعلم التعاوين بالتخطيط والتنفيذ، ويعمل ال

2017يويل 30تاريج الدخول ، http://www.limaza.com،نتعلم اللغة العربيةملاذا 9
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مدة حصة كاملة، وتنفيد عدة من األهداف التعليمية والعمل معا على اإلجناز املشترك 

.للمهام املطلوبة

) Slavin(إن هذه الطريقة هي طريقة من طرق التعلم التعاوين اليت طوها سلفني

10وهي جامعة ملزايا طريقة التعلم التعاوين وطريقة التعلم الفردي.

(Jigsaw)طريقة جيجساو-2

طريقةجيجساو هي إحدى طريق التعلم التعاوين وهي:
“Pembelajaran Kooperatif Tipe jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran

kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam suatu kelompok yang

bertanggung jawab atas penguasaan materi belajar dan mampu

mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya”11.

تعاون اليت تتكون من بعض أي: طريقة جيجساو هي إهدى طرق التعلم ال

ن السيطرة على املواد الدراسية       وأاألعضاء يف الفرقة حيث انههم مسؤلون يف

يعلّموها زمالءهم يف الفرقة.

The Silent Wayطريقة-3

10 Slavin, An Introduction to Cooperative learning Research(New york:
Plenum Press ,1989).

11 http://Ahmadsudrajat.Wordpress.com/2008/07/31” Cooperative –
learning-Tehnik-6-jigsaw”diakses 28 juli 2017
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وهذه الطريقة تعتمد على من طرق تعليم اللغة. The Silent Wayإن طريقة 

ثر الصمت وحيث الطالبات على حتصيل اللغة أن املعلم نفسه يعتمد على أكاملنطقية 

12أكثر.

(Electic Method)طريقة املرنة املنوعة-4

هذه الطريقة ناشئة من اجلمع بني طريقة املباشرة وطريقة القواعد والترمجة 

أن يتبع فهذه الطريقة تسري املدرس علىليكون الطالبات ماهرين يف اللغة العربية.

.اخلطوات اآلتية

يدرب الطالبات على فهم اللغة. احملادثة مث الكتابة مثأول األمر أن يعلميف 

هذا هي املراحل اليت جيب على املعلم أن يرا وبعد ذلك يلقي عليهم درس القراءة.

يف عملية التدريس اللغة العربية. إذا كان معتمدا على الطريقة وال أن يكون هذه 

خرى يؤديها املعلم يف الفصل تدريب الطالبات على املراحل متتابعة. واألعمال األ

استعمال اللغة شفهيا.

(Laguage Control Method)طريقة احملاكة-5
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أما نشاط التدريس ذه الطريقة فيكون بنظاهر وتدريب قواعد وتركيب 

ن اللغة مجل وتعديل األصوات أو النطق مبحاكاة الطالبات املعلم على هلجة أصلية م

املدرسية مرارا حىت خيفظها والقواعد يف هذه الطريقة تدريس منفردة غري مباشرة 

حلة املتقدمة جتري على املناقشة رتبة وتكون هذه الطريقة يف املرمع اجلمل امل

13والتشميل وقد تسمى الطريقة احملاكاة.

(Problem Solving )طريقة حل املشكالت -6

ة هي الطريقة اليت تستحدم يف عملية التدريس بأن وأما طريقة حل املشكل

ميارس الطالبات ليواجهوا املشكالت سواء كانت مشكلة فردية أو اجتماعية 

14معا.

تعليم حل املشكلة هو نشاط مصمم املدرسة لتحدي الطالبات اآلن يواجهوا 

املشكالت من خالل األسئلة. وظيفة املعلم يف هذا النشاط هو لتدفع الطالبات 

وتوجيهم يف تعلم.

عناصر تدريس اللغة العربية .ج

13 Mulyanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing..., hak.37
14 Roestiyah N.K, Strategi Belajar Mengajar, Cet.V,(Jakarta,1988)hal.118.
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إن لكل عملية تدريس أي لغة كانت ال بد من عناصر تقوم بعملية تدريس 

التدريس. وكذلك بتدريس اللغة العربية فهناك عدة عناصر تلعب دورا هاما يف 

تدريس هذه اللغة. ومن العناصر املهمة لتدريسها كاآليت:

يف تدريس اللغة العربية هي غاية أو ما يريد أن يصل األهداف كانت : األهداف-1

جمموعتان من األهداف. األوىل أهداف عامة املتعلم إليها، ولتدريس اللغة العربية 

وهي دف إىل التربية القومية الوطنية حتقيقا ملقاصد اجتماعية وسياسية وتربوية. 

ناحية ما حيققه هذا وأما األهداف اخلاصة فهي اليت تتعلق بالتحصيل اللغوي من 

15التحصيل من عادات ومهارات وقدرات مرتبطة بفروع اللغة العربية. 

: فاملدرس للغة العربية ال بد لديه صفات خاصة وهي حبه ملادته حبا املدرس-2

يتجاوز الواجبات الوظيفية إىل الشغف ا والتمكن من املادة اليت يدرسها كما 

اء وغزارة املعارف واتساع الثقافة العامة أنه ال بد من حسن النطق وجودة األد

وقدرته على التوجيه واإلرشاد لطالبه كما أنه البد التألق يف اإلبداع والتعاون 

16مع زمالئه يف عملية التعليم والتعلم.

، (القاهرة: عالم الكتب، طرق تدريس اخلاصة باللغة العربية والتربية اإلسالمية، عامرفخر الدين 15
33م)، ص. 2000

39-38طرق تدريس، فخر الدين عامر16
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وهي املقررات الدراسية وختتار يف ضوء األهداف واخلصائص :/املتحوياتاملواد-3

17اليت يوضع املنهج.النفسية السائدة لتالميذ املرحلة 

الطريقة: وهي ال تنفصل عن احملتويات وتتمثل يف األساليب اليت يتبعها املدرس -4

18.الطالباتيف توصيل املعلومات إىل أذهان 

إن املتعلم هو الذي من يتعلم، ويف تدريس اللغة العربية ال بد /املتعلم: الطالبات-5

ن تبني استعدادام وحاجام أن تعطي له عناية كبرية بدراستهم فهي حتاول أ

وميوهلم وما بينهم من الفروق الفردية حىت ما يتبع معهم من األساليب التربوية 

19وما يهيأ هلم من املناهج الدراسية متفقا مع طبيعتهم.

: والتقومي هو عملية تربوية مصاحبة لتنفيذ املنهج لقياس ما حتقق من التقومي-6

اليت ميكن بواسطتها التعرف على مدى جناحنا يف وهو الوسيلة األساسية أهدافه. 

حتقيق األهداف التربوية وعلى الكشف عن مواطن الضعف ومواطن القوة يف 

20العملية التعليمية بقصد حتسينها مبا حيقق األهداف املرجوة.

، األصول احلديثة لتدريس اللغة العربية والتربية الدينيةعلي اجلمالطي وأبو فتوح التواسيت،17
23)، ص. 1971(القاهرة: دار النهضة: 

23، ص. ...األصول احلديثةي اجلمالطي وأبو فتوح التواسيت، عل18
185، ص. 1416(دمشق: جامعة دمشق: يف طرائق تدريس اللغة العربية،حممود أمحد السيد، 19
املنهج املدرسي املعاصر، مفهومه، أسسه، مكوناته، تنظيماته، تقوميه حسن جعفر اخلليفة، 20

167)،ص: 1431(الرياض: مكتبة الرشد: ،تطويره
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ومن العناصر املذكورة يف السابق ال بد من مراعاة بينها بطريقة انسجام واتزان 

التعليم والتعلم خاصة يف تدريس اللغة العربية، والتعليم اجليد يقوم لكي ينجح عملية

وال جتري عملية التعليم والتعلم جيدا بدون بانتباه عال على تلك العناصر اهلامة.

مراعاة العناصر يف تدريس أي لغة من اللغات املدروسة.  

اإلسالميةللغة العربية وتدريسها يف املدرسة املتوسطةا-ج

اللغة العربية ريف تع-1

ا الناس بعضهم ببعض. فمنها اللغة العالبية، وإا لغة يتواصلإن اللغة آلة

صائص املخصوصة.االساليب العظيمة واملختلفة واخلالقرآن، فيها

ظلت اللغة العربة مهمة جلميع املسلمني واملسلمات لكي يفهموا القرآن الكرمي 

تعليمها أربع مهارت، ولكل املهارات واألحاديث الشريفة دستورا هلم. ويف

العامل اإلسالمي خصائصها. اللغة العربية تدرس يف مجيع املدارس واملعاهد الدينية يف

بتدائية إىل اجلامعة، وذلك ألا وسيلة لتعلم علوم الدين حاصة لتعلم من املرحلة اال

القرآن واحلديث.
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ها لُغي، ولُغات أيضاً. وقيل يف واهلاء عوض، ومجعغو،ي ولُغاللغة أصلها لُ

تفسري اللغو: أي الكالم الباطل الذي ال فائدة فيه، اللغة هي الكالم مصطلحا عليه 

اللغة هي رموز منطوقة أو مكتوبة أو كليهما معا 21بني قوم. والنسبة إىل اللغة لغويٍ.

ل وتكون وسيلة االتصاوصقلها كي تعرب عن حاجاته ومطالبه،هذا اإلنسان

أصوات اأوجاء بتعريف اللغة يف كتابه حممود أمحد السيد  22والتفاهم مع غريه.

23."يعرب ا كل قوم عن أغراضهم

ومن تعاريف سابقة ثبتت أن اللغة هي أصوات يستخدمها الناس ليتصل 

بعضهم بعضا ويقضي اإلنسان مجيع حاجام بوساطة اللغة 

لمنهح فإا حتقيقها هلذه الغابة تتجه إىل قال جودت الركايب إن اللغة بالنسبة ل

على فنون اللغة األربعة: التحدث واالستماع الطالباتالناحية العلمية وذلك بتدريب 

على الكالم لتعبري الطالباتوالكتابة والقراءة وهذا ما يعمله املدرسون على إقدار 

هم، وعلى التعبري عما يف نفوسهم تعبريا صحيحاً، وعلى االستماع لفهم ما يلقى علي

: املكتبة الشرعية، ريوت، الطبعة الثامنة والثالثون، (بواألعلماللغة املنجد يفمؤسسة دار املشرف، 21
726.)،ص1986

33..( د.م دار املغفرة اجلامعة د.س).ص، طرق تدريس اللغة العربيةكريا إمساعيلز22
9ص. ...، يف طرائق تدريس اللغة، حممود أمحد السيد23
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الكتايب السليم اجلميل بغية اإلفهام وعلى القراءة للفهم ونشر هذا الفهم يف أدب 

24حي.

واملراد باللغة العربية هنا ذه الرسالة فهي اللغة الفصحى حيث ختتلف اللغة 

الفصحى من اللغة العامية. وقد تطورت أنواع أحوال تعليم هذه اللغة الفصحى 

مهارات أهدافا يف تدريس وهي االستماع والكالم والقراءة والكتابة. وتكون هلا أربع 

ولكل املهارات خصائصها. 

فخصائص مهارة االستماع هي استخدام احلس االستماع أو االنتباه إىل شيء 

. وأما خصائص مهارة 25مسموع مثل االستماع إىل متحدث واالستماع هو اإلنصات

روف من خمارجها والتنغيم الصويت ومتثيل املعىن الكالم فهي النطق السليم وإخراج احل

وترابطها والضبط النحوي والصريف.باحلركات واإلشارة وترتيب األفكار وتسلسلها 

وأما خصائص مهارة القراءة فهي النطق الصحيح للكلمات واجلمل والفقرات وحسن 

ة والتجليل األداء وإخراج احلروف من خمارجها والتعبري عن املعاين والفهم والسرع

وخصائص مهارة الكتابة هي تطبيق القواعد اإلمالئية وضع عالمات والنقد واحلكم.

11...ص.جوت الركايب، 24
(القاهرة: دار ، الطبعة األوىل،تدريس العربية للتعليم العام نظريات وجتارب،رشدي أمحد طعيمة25
80.ص.م) 2000الفكر العريب 
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الترقيم ومراعاة قواعد النحو والصرف وسالمة اخلط والتناسق بني احلروف والكلمات 

واجلمل والعبارات واستقامة السطور والتنسيق والتنظيم.

عربية، وال ينجح من يسيطر ولتلك اخلصائص عالقات وثيقة يف تعلم اللغة ال

. ولذلك ارات الباقية وكذلك العكس بالعكسمهارة االستماع بدون أن يسيطر امله

يف تعليم مهارة اللغة العربية األربع ال بد من توفري تلك اخلصائص دفعة واحدة وال 

يترك مهارة يف تعليمها لترابطها بعضها ببعض. 

مهارات اللغة- 2

يف كتاب املنهج يف اللغة العربية أن مهارات اللغة  كتب علي امساعيل محمد

مكونة من فنون اللغة. وهذه الفنون هي:

مهارة االستماع )أ

هو من أهم فنون  اللغة العربية، حيث اعتمدت عليه منذ فجر تارخيها يف 

العصر اجلاهلي، ولذلك ينبغي للشخص أن ينال األمهية اليت يستحقها يف مناهج اللغة، 
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أدب فن االستماع، الطالباتريسها، وأساليب التقومي حىت يعرف وطرائق تد

26ويسطريوا على مهارته األساسية، ويصغوا على املتكلم بفاعليه.

يكون من الطفل الصغري بالضوابط، وينمو من احمليط الذي يعيش فيه فيستمع 

عن أفكار اإلنسان إىل اللغة قبل أن يتكلم ا، وبنو كالمه مث يتحدث لغته، ويعرب ا

ووجدانه، ولذلك كلمة مفاهيمه ومهارته اليت  حيصلها اإلنسان تعبرياً عند حاجتها، 

يصبح متكلما واضحا، ومتحدثا جيدا، ويتمكن منها، ويعتز بصحتها اللغوية. حىت

27ومعربا مؤثرا يف استعملته اللغوية املختلفة.

اتصال ا اإلنسان يف إذن، االستماع أمهية كبرية يف حياتنا، إنه الوسيلة اليت

مراحل حياته األوىل باآلخرين. ويف تعليم االستماع ضرورة للمدرسني أن يقروا 

األصوات اللغوية اجلديدة للطلبة حىت تعتدها األذن، مث ميكن أن ينطقها نطقا سليما.

مهارة الكالم )ب

تماع. ويعترب الكالم عنصرا ثانياً من عناصر االتصال اللغوية األربعة بعد االس

وكان 28وهو ترمجة اللسان عما تعلمه اإلنسان عن طريق االستماع والقراءة والكتابة.

مهارة الكالم هو يسمى بالتعبري الشفهي أو يسمى باحملادثة عند احلوار. والكالم هو 

17.(عابدين:مكتبة وهبة). بدون سنة، ص املناهج يف اللغة العربيةعلى إمساعيل محمد، 26
17.، ...صعلى إمساعيل محمد27
68.أمحد فؤاد عليان...ص28
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ترمجة اللسان عما تعلمه اإلنسان عن طريق االستماع والقراءة والكتابة،  وهو يعىن 

إذن هو ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب به 29ات املفيدة . إىل عبارة عن األصو

عن شيء له داللة يف ذهن املتكلم والسامع. وأمهيته أنه أن التدريب على الكالم يعود 

على اإلنسان الطالقة يف التعبري عن أفكاره وكذلك يف مواجهته احلياة املعاصرة مبا فيه 

من حرية وثقافة. 

مهارة القراءةج) 

القراءة هي مدخل اإلنسان إىل اللغة، والتهميد اجليد هلا ضرورة، فهي عملية 

ليست باهلينة، حتتاج إىل ختطيط وتفكري وتنظيم حىت يقدم املقروء للمبتدئني وفوق 

املنهج على تؤكده لبحوث والدراسات قبل املبتدئني على القراءة يف بدايتها، وهنا 

ا التربوية عند هؤالء املبتدئني يف تعليم وتعلم ينبغي مراعاة خصائص لنمو ومطالبا

30القراءة وما بينهم من وارق فردية حىت يتمكنوا من مهارات القراءة األساسية.

17.(عابدين:مكتبة وهبة). بدون سنة، ص املناهج يف اللغة العربيةعلى إمساعيل محمد، 29
17على إمساعيل محمد، ...ص،30
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وتعد مهارة القراءة من املهارات اللغوية األربع. فمهارة القراءة تشترك مع 

معىن من . إذن تعىن عملية استخالص31االستماع يف أا تتخصص يف استقبال  املعىن

رمز مكتوب أو هي اتصال فكري بني القارئ والكاتب من خالل الرموز املكتوب.

فمفهوم بالقراءة هنا إذا يتثل يف أن يكون املرء قادرا على حتويل املادة املكتوبة 

إىل االتصال الشفوي يف ضوء جمموع من القواعد الواضحة، وأن يفهم احملتوى 

32عليه، وأن يقوم قيمته اجلمالية.املكتوب ويكون قادرا على احلكم

مهارة الكتابة)د

إن الكتابة إحدى املهارات األساسية عند اإلنسان يف تعليم اللغة األوىل والللغة 

األجنبية على حد سواء. تبدأ يسريها وتنمو مع منو القراءة اليت يقرأها اإلنسان حيث 

مفاهيم، ومهاراته اخلاصة القراءة والكتابة ومجان لعلمية واحدة برغم أن لكل منها 

اليت ينبغي هلم أن يعربوا عن أفكارهم ومشاعرهم خالل تعبريهم الكتايب يف دقة 

وجودة ووضح ومجال. وبذلك يكون االستماع والكالم والقراءة والكتابة هي فنون 

318). ، ص 1997جامعة دمشق :دمشق(يف طرائق تدريس اللغة العربية، حممد أمحد السيد31
(دمشيق: منشورات جامعة يف طرائق تدريس اللغة العربية الطبعة الثانيةحممود أمحد السيد، 32

.32).1997دمشيق،
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اللغة العربية اليت تم املدرسة بتعليمها للناشئ وفق معايري عملية تيسر عمليات تعليم 

33م هذه الفنون اللغة للمبتدئني ي التعليم.وتعل

كانت الكتابة وسيلة من وسائل االتصال اللغوي بني األفراد مثلها يف ذلكو

إذن كانت الكتابة نشاط بصري مثل القراءة 34مثل االستماع والكالم والقراءة.

ويعتمد على إدراك العني موعة الرموز املكتوبة وهي من مث تتأخر يف مكاا بني

املهارات اللغوية األربع.

وهذه املهارة اللغوية األربع ال بد من سيطرا عند تعلم اللغة العربية وال يتم 

تعلم أي مهارة واحدة فقط من تلك املهارات األربع بدقة ولكن دون اهتمام 

باملهارات الباقية، وال يعترب الشخص مسيطرا على اللغة إال إذا يسيطر على تلك 

ألربع ويتقنها يف مجيع املهارات يستطيع ممارستها عندما حيتاج إليها.  املهارات ا

عناصر اللغة العربية- 3

ويرجع حتليل إليها وهي:للغة العربية عناصر أربعة تتألف منها، 

18.على إمساعيل حممد،...ص33
595)، ص. 2000(مكة: جامعة أم القرى، ،املرجع يف تعليم اللغة العربية،رشدي أمحد طعيمة34
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األصوات : ويقصد ا احلروف اليت تتكون منها األلفاظ أي الكلمات من )أ

علم ومبحث هذا العنصر:حيث حمارجها وصفاا وقوانني تبدهلا وتطورها 

األصوات والتجويد.

األلفاظ : ويقصد ا الكلمات اليت تتكون منها اجلمل من حيث اشتقاقها )ب

عاجم وعلوم اللغة وشكلها ومعانيها ومبحث هذا العنصر علم الصرف وامل

.واإلمالء واخلط

يضا اجلمل أويقصد ا اجلمل اليت تتألف منها التراكيب وهي اجلمل :)ج

ة امسية كانت أم فعلية من حيث بناءها وقوائد إعراا وتركيبها املفيد

وأنواعها ومبحث هذا العنصر علم النحو والبالغة.

التراكيب :ويقصد ا العبارات اليت تتضمن مجلتني فأكثر، كما يقصد ا د) 

ة ربط تراكيب اللغة، ونظام الكالم، ومن حيث تركيب إجزاء الكالم وطريق

وظائف الكلمة يف التركيب وأحوال إعراا ت الرابطة والكالم واألدوا

ونوعية الكالم وطول الكالم وقصره، وتعليل ذلك كله، وصلته بنفسية 
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املتكلم وعقلية السامع، وتطور التراكيب خالل العصور واسبابه. ومبحث 

35و البالغة واألدب.ذلك علم النحو 

مبعرفة تلك العناصر بالدقة، ويف وكذلك فهم اللغة العربية فال ميكن نيلها إال

تعلمها حيتاج إىل العلوم العربية مثل النحو والصرف وغريها من العلوم اللغوية 

األخرى.  

أمهية اللغة العربية-4

كغريها من اللغات ذات أمهية كبرية يف حياة الفرد واتمع.إن اللغة العربية

ما يلي:أما أمهية اللغة العربية بالنسبة للفرد فتتضح في

أن اللغة أهم أداة يعرب ا اإلنسان عن أفكاره، ويعرضها على اآلخرين.)أ

لغة الفرد أهم اليت حتقق له عمليات االتصال الفعل بثقافته واآلخرين واللغة )ب

العربية هي اليت تصل الفرد بتعاليم الدين اإلسالمي احلنيف مما ميكنه من الثقافة 

االجتاهات اإلجيابية.اإلسالمية اليت تشكل لديه القيم و

يعرب عن انفعاالته باللغة وهذا مما يريح اإلنسان، وخباصة مع انفعاالته احلادة )ج

حيث ذلك التعبري خيفف من حدة هذه االنفعاالت.

16أمحد فؤاد عليان...ص.35
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اللغة أهم أدوات التفاهيم بني اإلنسان وغريه يف كل جتمع إنساين.)د

ياة فالطفل يستمتع أن اللغة وسيلة استمتاع اإلنسان مبظاهر اجلمال يف احلهـ) 

ذه األمة.

وبالنسبة للمجتمع فيما يلي:

اللغة أمهية ما تقوم عليه عمليات االتصال والتواصل بني أبناء اتمع، )1(

والتفاهم بني أفراد، مما يؤدى إىل التواؤم بينهم كما يؤدي السابقون 

األولون إىل رقى اتمع وضته وتقدمه.

)2(تمع وترابطه فهي متثل روح وحدة أفكاره اللغة أهم وسائل متاسك ا

وأهدافه اليت تشكل وحدة الفكر واهلدف لدى أبناء األمة فاللغة هي اليت 

36تشكل فكر اتمع ووجدانه.

خالصة القول أن اللغة هام جدا يف حياة اإلنسان. فاللغة تسوق اإلنسان إىل 

ن أمهيتها يف العالقات الدرجة املرتفعة يف جمتمعه إذا كان يسيطرها جيدا، وكذلك أ

االجتماعية والدولية والعوملة.

خصائص اللغة العربية- 5

15على إمساعيل حممد...ص،36
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وتشترك اللغة العربية مع بقية لغات العلم يف اخلصائص العام واليت سبق 

ريها من اللغة. وهي: بية خبصائص: خاصة ا ومتزها عن غعرضها وتنفرد اللغة الر

متايز اللغة العربية صوتيا رموزيا-أ

روف باملعاينارتباط احل- ب

متيز اللغة العربية بظاهرة الترادف- ج

اللغة الربية لغة اشتقاقية-د

تنميز اللغة العربية بأا لغة إعراب-ه

اللغة العربية قادرة على مواجهة التغريات اليت تصيب اتمع.-و

وختتص اللغة العربية خبصائص متيزها عن سائر اللغة األخرى، ومن هذه 

كما يلي:خصائصها 

لغة اشتقاق-1

لغة غنية بأصواا-2

لغة صيغ-3

لغة تصريف-4

لغة إعراب-5

لغة غنية يف التعبري-6
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لغة متنوعة يف أساليب اجلمل-7

لغة متييز بظاهرة النقل-8

لغة غنية بوسائل التعبري عن األزمنة النحوية-9

37لغة تزامحها العامية-10

امت اللغة وهذه هي من خصائص اللغة العربية ختتلف عن لغة غريها، وماد

العربية باقية حىت اآلن ملميزاا وحسنها وكذلك بتنزيل القرآن الكرمي ذه اللغة وحىت 

تعترب أن اللغة العربية أغىن لغات يف العامل من حيث كلماا ومجاهلا وانتشارها. 

تدريس اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية - 2

الناطقني ا للمرحلة املتوسطة مشكالت اللغة العربية لغريتدريسإن يف 

يف تعلم العربية ألم يعتربون أن اللغة الطالباتكثرية، مثل يف أتشيهن منها: قلة دوافع 

والكتب يف الصالة واملسجديف حيام وهم ال يفكروا كأا لغة العربية غري املهمة 

م يف الدنيا قة أن تعلمها أمر مهيف احلقي، املهمة مما يتعلق بأحوال الدين اإلسالمي لذلك

ن سيطرة دراستها واجب على كل مسلم ومسلمة ولكن أكثر واآلخرة ونفهم اآلن أ

وهذه االعتبار يشعر على كل مدرسة ومعهد يف أحناء العامل الناس يبال أن يتعلمها

، يم العام، نظريات وجتاربتدريس العربية يف التعلرشدي أمحد طعيمة وحممد السيد مناع،37
42.ص)، 2000(القاهرة: دار الفكر العريب، 
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على املفردات والقواعد اللغوية ضعيفة، يف جانب ذلك الطالباتسيطرة وكما أن 

وخوف من عوامل يسببهم راغبني عن التكلم، وكانت كتب اللغة العربية يف احلياء 

تصور الكتب نفسها، وقلة الطالباتتشيه قليلة، وأكثر آكل املدارس أو املعاهد يف 

38الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية، وغريها.

لم تعليم وتععندتشيه آيف الطالباتكل ذلك مشكالت يواجهها املدرسون و

تشيه آعن تطويره حىت تكون التربية يف الًومسؤاًمفردووهم ال ميلكون اللغة العربية، 

جات من الواليات األخرى، خصوصا يف تعليم وتعلم اللغة العربية.سفل الدرأ

تشيه أن يهتموا آاللغة العربية يف ملدرسينظرا إىل املشكالت السابقة، البد 

اوا تلك املشكالت، ويقوموليا.يرجى عليهم أن حيلبتعليم اللغة العربية اهتماما قو

يدافعوا ائل اللغة التعليمية املتنوعة، ووالوسالكثرية، أن يوفروا الكتب العربيةعاجلتهامب

باللغة ويتكلموادات اجلديدة لكل للقاء،املفركثرييف تعليم اللغة العربية، وتالطالبات

وأن يقوموا حتليل بية حول املدارس واملعاهدالعراألجنبية، أي: جيعل املدرسون البيئة 

األهداف التعليمية، وغريها.مطابقا علىاملدرسونأن يتوافرهاأدوات االختبار، و

، حماوالت املدرسات يف تصحيح القراءة:دراسة احلالة مبعهد علوم الدين احبث: رمحاويت38
م).2009رسالة البحث، جامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية،يه،(بندا أتشهلؤسيماوي
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مسيتبويني بتحديد األهداف يف تعليم اللغة العربية. وقدم ريتم كثري من الت

Smithكتابة كما ماع  وكلم وقراءة وبأهداف تقدمي مهارات اللغة األربع استقوائم

ر أنه يقدم هذه القوائم كدليل يساعد احلد األدىن الذي ينبغي الوصول إليه.ذك

للطلبةتتحقق العامةمن أهداف املرحلة االبتدائية واملتوسطة، وهذه األهداففجعلت

املرحلة فهي كما يلي:تلكيف

على حب اللغة العربية، وهي لغة القرآن الكرمي.الطالباتأن ينشأ )1(

يكتسب القدرة على استعمال اللغة العربية الفصحى استعماال أن )2(

ناجحا، حتدثا واستعماعا، ويف مستوى متالئم مع تطورها العقلي 

واللغوي.

القدرة على استعمال اللغة استعماال صحيحا يف الطالباتأن يكتسب )3(

االتصال باآلخرين عن طريق التحدث والكتابة واالستماع والقراءة. 

أمورهم ويعينهم على قضاء حوائجحم ومصاحلهم.مما ييسر هلم

مبا يساعدهم على االستفادة من أوقات فراغهم عن الطالباتأن يتزود )4(

طريق القراءة واالطالع.

القدرة على التعبري عن أنفسهم وما يقع حتت الطالباتأن يكتسب )5(

حواسهم نطقاً وكتابةً.
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ببعض األلفاظ بثروة لغوية عن طريق تزويدهم الطالباتأن يتزود )6(

والتراكيب.

القدرة على التعبري عن أنفسهم من خالل الطالباتأن يكتسب )7(

املهارات اللغوية املتصلة بالتحدث والقراءة واالستماع والكتابة.

.الطالباتتنمية امليال إىل القراءة واملطالعة لدى )8(

القدرة على دراسة فروع اللغة العربية : النحو الطالباتأن يكتسب )9(

(احملفوظات) واإلمالء والتعبري واخلط.راءة واألناشيدوالق

39أو يسمع.ى التعبري الصحيح عن معىن مايقرأعلالطالباتأن يتدرب )10(

أنيكتسب القدرة على القراءة االستيعابية الصامتة، وذلك يف حدود )11(

منوه الفكري واللغوي.

ألداء يمة، واليت متثل يف اأن يكتسب القدرة على القراءة اجلهرية السل)12(

يف مواقعها، ، نطقا للحروف من خمارجها، وضبطا للحركاتالسليم

وحلهجة مناسبة، ومتثيال للمعىن، ومراعاة للوقف يف مواقعها.

http://www.ebnaمتاع على ،م1985ق تعليمها، خصائص العربية وطرائ،نايف حممود19
lnafes.com 15/6/2007تاريخ الدخول
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أن يتدرب على تذوق النصوص األدبية، وحماولة إدراك مافيها من )13(

مواطن اجلمال والقيام اإلنسانية.

تخدام املعاجم أن يتكون لديه الدوافع للبحث، وأن يتدرب على اس)14(

40والفهارس املبسطة، ليعود إليها حينما تدعو احلاجة إىل ذلك.

خالصة القول أن ملتعلمي اللغة العربية البد من تطبيق النقط املكتوبة عند 

تعلمهم اللغة العربية حىت ينجح يف سيطرة اللغة العربية بوجه كامل وإال فيصعب هلم 

سيطرا سيطرة جيدة. 

اللغة العربية للمرحلة املتوسطةأهداف تدريس -د

:أنيهدف تدريس اللغة العربية للمرحلة املتوسطة إىل

لإلتصالية على اللغة العربية شفوية أكانت أم الطالباتتطوير قدرة -1

تماع ساملهارات اللغوية األربع، وهي االكتابية حيث تشتمل على 

والكالم والقراءة والكتابة.

لشفهي والكتايب عن مشاعره وخواطره ومطالب تنمو قدرته على التعبري ا-2

احلياة اليومية.

الصحيحة بنوعيها اجلهرية والصامتة.يكتسب مهارة القراءة-3

256...ص. ،خصائص العربية وطرائق تعليمهانايف حممود معروف، 20
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يعرف اساسيات النحو واإلمالء ويستطيع توظيفها.-4

صة يف وتنمية الشعور على أمهية اللغة العربية كلغة أجنبية كأداة التعلم خا-5

تعمق على العلوم اإلسالمية.

وتطوير فهمهم عن عالقات بني اللغة والثقافة جبانب توسيع اجلو الثقايف، -6

41أن يسيطرا على الثقافات احملتلفة والتعمق فيها.الطالباتوا يرجو من 

نظرا إىل البيانات السابقة، فال بد للمدرس أو ملن يهمه األمر يف املدرسة 

غراض التعليمية بوجه سليماملتوسطة بأن يقوم باخلطوات املذكورة لكي ينال األ

ويبذل اجلهد لتطبيق تلك اخلطوات مبا فيها من النقاش والدورات بني مدرسي اللغة 

الصفوف الدراسية.العربية وتطبيقها يف 

جرائياإلبحث ال- ه

جرائياإلبحث المفهوم -1

أها نها أنواع من البحوث اليت يلجميكننا تعريف البحوث اإلجرائية على أ

يطريق الدراساليف احلقل التربوي، عن اضافة إىل التربويني ومن يعملواملعلم باإل

وإجراء االختبارات والفحوصات اليت دف إىل تقييم األداء، والعمل على حل كافة 

21Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, Prinsip, Teknik, Prosedur, (
Bandung:Remaja Rosdakarya,2012,hal.42.
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إىل هذا النوع من البحوث ةلجأ الباحثتاملشكالت اليت تعترض أعماهلم املختلفة. 

بشكل هاأعمال خمتلفة ومتنوعة مما يساعدؤديه من تإلجراء عملية تأملية يف كل ما 

ليتالءم مع كافة اوأن يطور من أدائهاأن حيسن من خمرجات أعماهلكبري جداً على 

مستلزمات العملية التعليمية. 

األفضل فعمل املعلمني وكل من يعملون يف احلقل التعليمي سوف يتحسن إىل

ملية التعليمية أو العمل الذي يقوم عملية مالحظة كافة تفصيالت العتتمقطعاً عندما

به هؤالء األشخاص، وعن طريق اإلكثار من مجع البيانات. وميكننا أن نربط ما بني 

يف سبيل وصوله إىل النتائج املرجوة ةاإلجرائي وما بني اإلجراءات اليت سيتخذها الباحث

هذا اهواجهيحل املشكلة اليت بحث اليت يقوم ا هذا الشخص، أومن عملية ال

الشخص. 

ايهتم البحث اإلجرائي وبشكل كبري جداً يف االنتباه لإلجراءات واالعتناء

إجراء التعديالت املطلوبة عليها أو الستبداهلا تبقى أو بتموبشكل كبري جداً حىت 

بإجراءات أفضل من احلالية. من أهم أهداف البحث اإلجرائي منح الثقة بالنفس لكل 

راء العلمية التعليمية، باإلضافة إىل ذلك فإن البحث اإلجرائي يهدفمن يساهم يف إث

وبشكل أساسي ورئيسي إىل إىل حتسني عملية التعليم والتعلم لكل درس مدروس
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أن يعزز ثقافة حل املشاكل عن طريق املنهج العلمي، إذ إنه هو السبيل الوحيد إىل حل 

. احيا وناجاإلنسان حالَ ائهاعترضياليت املشاكل

جيدة جداً ليتعلم ةًصومن أهم أهداف البحوث اإلجرائية أا تعطي فر

اإلنسان من أخطائه اليت مير ا بشكل ذايت ودون تدخل من أي إنسان، باإلضافة إىل

على مراجعة نفسها ذاتياً وحتسني أدائها اًأن يكون قادرالشخصأنه يستطيعذلك

كبري إىل حل مشكالت فإن البحث اإلجرائي يهدف وتطوير نفسها بنفسها. وأخرياً 

42سني العملية التعليمية بشكل عام.جداً إىل حت

ومن البيان السابق، يبدو أن البحث اإلجرائي حيسن تطبيقه يف تقييم الكيفية 

التعليمية يف مجيع املستويات التعليمية، وهذا البحث حيتاج إىل اهتمام الباحث أكثر 

بحث وتعيني أهداف البحث وغريها من إجراءات البحوث يصمم أدوات البأن 

التعليميمة. 

خطوات البحث اإلجرائي-2

أما خطوات البحث اإلجرائي فهي كما يلي:

حتديد مشكلة الدراسة واإلحساس ا.)أ

أمهية املشكلة وكيفية صياغتها. )ب

2017يويل 06تاريخ الدخزل ،http://www.mawdoo3.comبحث اإلجرائي، تعريف ال42
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وصف أدلة ومظاهر وأبعاد املشكلة ومؤشراا بشكل دقيق وواضح.)ج

خيص املشكلة وحتديد أسباا مبوضوعية.حتليل وتش)د

صياغة أو وضع الفرضيات املناسبة حلل املشكلة. هـ) 

إجياد حل للمشكلة والتصدي هلا. )و

وضع خطة مفصلة للعمل. )ز

تنفيذ خطة العمل ووضع النتائج. )ح

حتليل وتفسري النتائج للتوصل ألي استنتاجات مفيدة. )ك

املقترحات أو التوصيات. )ل

أن جيعل تلك اخلطوات بترتيب وانتظام حىت يسهل له ختطيط وللباحث 

البحث حسب القرار والنظم يف البحث، وال بد له من تدريج اخلطوات حىت يظهر له 

إجرائية العمل مبرتب ومنظم. 

مثال توضيحي على خطوات البحث اإلجرائي-3

"التعلّم التعاوين وأثره يف دافعية املتعلّم"عنوان البحث: )أ

ة البحث: وهنا نتحدث عن مفهوم التعلّم بشكل عام. مقدم

أمهية الدراسة: وهي كالتايل: تعترب املهارات التعاونية يف التعلم خمرجات )ب

تعليمية هامة، مرتبطة بنجاح الطالب يف احلياة املستقبلية مبا يستطيع 
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اآلخرين من خالل تعلّمه هذه املهارات،الطالباتامتالكه من توافق مع 

حيث إنّ التعلّم التعاوين مبميزاته وإجيابياته كلها تنعكس على دافعية 

هو األهم لدى املعلم يف العملية الطالباتالطالب املتعلم، كما أنّ إجناز 

التعليمية، والذي حياول تطبيق استراتيجيات أو أساليب حديثة يف 

التدريس.

و معرفة تأثري أهداف الدراسة: اهلدف األساسي من هذه الدراسة ه)ج

ورفع الطالباتالتعلّم التعاوين كوسيلة حديثة للتدريس ودورها يف تفاعل 

إجنازام يف الغرفة الصفية خلدمة العملية التربوية. 

مشكلة الدراسة: وتكون باإلجابة عن األسئلة التالية: د ) 

ما هي دواعي استحداث طرق حديثة للتدريس مثل التعلّم )1(

التعاوين؟ 

هو دور املعلم يف تعزيز التدريس بالتعلّم التعاوين؟ ما )2(

ما هي اآلثار اإلجيابية اليت تترتب هلى اتباع هذه الطريقة؟ )3(

اخلطوات اإلجرائية يف البحث: وتتلخص فيما يلي: هـ) 

االطالع على دراسات سابقة ختص هذا املوضوع. )4(

وضع اإلطار النظري هلذه الدراسة. )5(
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ألوىل موجهة للهيئة التعليمية واإلدارية، تصميم استبانتني ا)6(

. للطلبةوالثانية موجهة 

. تفريغ الطالباتاختيار العينة الدراسية من اهليئة التعليمية و)7(

حصائية. حتليلها ومعاجلتها من الناحية االاالستبانات و

حتديد النتائج. )8(

وضع التوصيات واملقترحات. )9(

لتايل: طرق توثيق املراجع وتكون على النحو ا)و

يف حال كان املرجع أو املصدر كتاباً معيناً: نضع االسم األخري .أ

للكاتب مثّ االسم األول. 

.43مث نضع بعده عنوان املرجع وهكذا.ب

هذه هي من خطوات البحث اإلجرائي وال بد إجراءها خطوة بعد خطوة 

ى ما ذكر من وأن ينتبه الباحث عن العناصر وتنظيم البحث كما أنه يعمل بالترتيب عل

اخلطوات واإلجراءات. 

2017يويل 06تاريخ الدخزل ، http://www.mawdoo3.comتعريف البحث اإلجرائي، 43
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الفصل الثالث

قليإجراءات البحث احل

منهج البحث- أ

أما طريقة البحث اليت تستعملها يف تأليف هذه الرسالة فهي طريقة حبث 

، اختيار املنهج معتمدا على الواقع أن تطبيق )Classroom Action Research(إجرائي 

أن البحث اإلجرائي هو منوذج Setiyadiالعلوم مادام تغريا وتطورا. قال ستيادي 

وكذلك قول 1البحث اليت تقرر الستكمال علمية التعليم والتعلم يف الفصل.

أن البحث اإلجرائي هو البحث الذي يقام ا يف الفصول Suharjonoسوهرجونو 

ها وترقية مهنة تائجويستهدف إلصالح وتكميل عملية التعليم والتعلم من تطبيقها ون

2الثقافة األكادميية هلم.رواملدرسني وتط

1Bambang Setiadi, Metode Penelitian untuk Pengajaran Bahasa Asing Pendekatan
Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) hal. 11

2Suharsimi Arikunto, Suharjono, dan Supardi, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2007) hal. 3
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يقام بالتعاون عن حالة أنه حتقيق عاكس الذيKemmisوقال كميس 

جتماعية من ة العقلية والعدل من املمارسة االجتماعية املعينة منها التربوية لترقياال

3تربيتهم وفهمهم بأنشطة ممارستهم وحالة ممكنة الستجابة أنشطة ممارستهم. 

:بقوهلا Hopkinsوفكينس وهDave Ebbutكما وصف ديف أيبوت و

"Penelitian tindakan adalah kajian sistematik dari upaya perbaikan pelaksanaan

praktik pendidikan oleh sekelompok guru dengan melakukan tindakan-tindakan

dalam pembelajaran berdasarkan refleksi mereka mengenai hasil dari tindakan

tersebut”.4

البحث اإلجرائي هو البحث املنظم حملاولة إصالح عملية تعليم املدرسني بقيام أي: "

اإلجراءات بالتعليم الذي يعتمد على إنعكاسهم عن نتيجة اإلجراءات.

وقال سهرمسي أريكنتو وأصحابه:

“Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan

belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam

sebuah kelas secara bersama-sama”.5

3Rukhiati, Metode Penelitian Tindakan Kelas untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru
dan Dosen, (Bandung: Rosda Karya Remaja, 2007) hal. 12

4Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi
Guru, (Jakarta: Rajawali Press, 2008) hal. 43.

5Suharsimi Arikunto,dkk, Penelitian Tindakan Kelas, ( Jakarta: P.T Raja Grafindo
Persada, 2004), hal. 94
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على أنشطة التعلم اإلجراء الذي املعىن: حبث إجرائي هو شكل من أشكال التدقيق 

تظهره عمدا وحيدث يف الفصول الدراسة معا.

وأما مميزات حبث إجرائي لتطوير مهارات وطرق جديدة حلل املشاكل 

بتطبيقها املباشر فهي: 
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سهلة ومناسبة مبقتضى احلال.

األمناط املترتبة حلل املشاكل.استخدام -1

6يقبل التغيري أثناء البحث-2

يف البحث اإلجرائي تقرر الباحثة املشكالت والتخطيط وتصميم الطريقة حلل 

املشكالت مث تطبيقها وتقييمها وتعيينها هل هي ناجحة أم فاشلة. إن كانت فاشلة 

يل.سيكرر ختطيط وتصميم اإلجرائي باستكمال تطبيقها يف الدور التا

تعتمد البحث على خصائص منهج البحث اإلجرائي بنموذج كميس وماج 

Kemmisتاغيري  dan Mc Tagger : وهي تتكون من األنشطة األساسيات األربعة هي

) املالحظة عن تطبيق اإلجراءات 3) التنفيذ و(2) التخطيط وتطبيق اإلجراءات (1(

) حتليل البيانات املتحصلة يف أثناء تطبيق اإلجراءات وإنعكاس عن نتيجة املالحظة.4(

الدورة يف حبث إجرائي

6 Sumardi Surya Brata, Metodelogi Penelitian, Cetakan 16, (Jakarta: P.T Raja Grafindo
Persada,

2004), hal. 94

املالحظة التمهيدية
يف فهم املقروءالطلبة مالحظة كفاءة 
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حتليل املشكالت واكتشافها
: حتليل البيانات من املالحظة التمهيديةحتليل املشكالت

يف فهم املقروء ضعيفةالطلبة: كفاءة املشكالت
: استخدام الكتاب الدراسي يف تعليم القراءة غري مناسبةالسبب

التخطيط
استعداد تأليف خطة التدريس وتصميم 

التعليمية املواد التعليمية والوسائل
وأدوات البحث

التنفيذ
التعليم تطبيق اإلجراءات يف عملية 

والتعلم معتمد على خطة التدريس

املالحظة
مالحظة علمية التعليم والتعلم بورقة 

والتسجيالت املديدانية الحظة امل
ختبارات البعدية وغريهاواال

اإلنعكاس
حتليل البيانات من املالحظة احملصولة 

وإنعكاسها.

اخلالصة وتأليف نتيجة البثناجحفاشل

تكميل اإلجراءات واستمرارها إىل الدورة الثانية
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وأما خطواته فهو كما البيان:

(Planning)التخطيط-1

ت به الباحثة قامقامت الباحثة إلصالح سلوك الدارسني عند التعليم. أول ما

قد إختارت عينه املبحث، مث أعطت الباحثة يالفصل الذيفالباتهو التعرف مع الط

.مهارة القراءة على السيطرة الطالباتة رملعرفة قديختبار القبلاال

تعملها يف هذا الفصل يف هذه يف هذا التخطيط تستعد الباحثة مادة الدرس اليت

ة، تشرح الباحثة عن :طاخل

ذاهلةاملستخدمديثةة احلعة أخذا الباحثة من كتاب املطالاملواد الدراسي-أ

.املعهد

الباحثة نفسها اليت تقوم بعملية التعليم والتعلم.يهةاملعلم- ب

20إىل م2017فربيري 20جيري من التاريخ هذا املعهد كان البحث يف - ج

م. 2017مايو 

وية اإلسالمية دار ناجتعل الباحثة مليدان البحث هي املدرسة الثعهد الذيامل-د

تشية.آالعلوم بند 
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(Action)ئياإلجراالتنفيذ أو -2

.7ىل هدف معنيإة اليت جتري ا املرء للحصول ء هو: األنشطاإلجرا

يف معاجلة املدرستقوم الباحثة بإجراء توظيف النتيجة اليت وصل إليها

يف املشكلة أو التخطيط. وقامت الباحثة باستخدام كتاب" املطالعة احلديثة"

تدريس اللغة العربية.

(Observation)املالحظة-3

أدة من أدوات البحث جلمع البيانات أو املعلومات يلحظ املالحظة هي

مالحظ نشاط التعليم أثناء التدريس.

املالحظة املباشرة وغري املباشرة. املالحظة واملالحظة أنواع كثرية فهي: 

احملددة وغري املمحددة، املالحظة مبشاركة وبدون املشاركة، املالحظة مقصود 

قوم فتستعمل الباحثة يف هذه الرسالة املالحظة املباشرة حيث ت8.وغري مقصود

تصاله مباشرة بأشخاص أو األشياء اليت امبالحظ السلوك معني من خالل 

يدرسها.

7 Zainal Aqib, Penelitian Kelas untuk guru, (Bandung: Yamada Widya, 2009), hal. 14
الطبعة الثانية، ، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية،العسافأمحدصاحل إبن 8

406ه، ص 1416(الناشر : املكتبة العبيكان، سنة 
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(Refleksi)اإلنعكاس-3

األنشطة املتسسلة يف البحث اإلجرائي تتصور يف األنشطة األربعة لذلك 

حتليل البيانات هو إنعكاس األنشطة التعليمية. البحث اإلجرائي حيتاج إىل 

وإجتاهتهم وفهم الظواهر من خالل املالحظة الطالباتتيجة تعلم البيانات لتقومي ن

ناجح أم فاشل يف تعليم الطالباتهل ستنبطت املعلمبانة. ومن اإلنعكاس اواإلست

القرءاة باستخدام كتاب املطالعة احلديثة.  

البحثوعينةجمتمع- ب

Purposiveوتعتمد الباحثة يف اختيار العينة هلذا البحث على الطريقة العمدية (

Sampling .(تعنىأن يار باخلربة وهي ختالطريقة بالطريقة املقصودة أو االهذهويسمى

9بأن هذه املفردة أو تلك متثل جمتمع البحث.اومعرفتهةختيار خربة الباحثأساس اال

يف معهد دار العلوم العصري يفالطالباتويكون اتمع هلذا البحث مجيع 

. معتمدا على جمتمع البحث الباط120وعددهم ألول يف الصف اويانثاملرحلة ال

.99ص، ...املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية،صاحل ابن امحد العساف، 9
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) بعددهنب(ألولمن الصف ااتبكالعينة وهي الطالالسابقة فأخذت الباحثة منهم 

.10اتطالب28

طريقة مجع البيانات وأدواا-ج

استخدمت الباحثة األداوات املتعددة كما لقد وللحصول إىل البيانات املتنوعة 

يلي:

)Observasiاملالحظة  (- 1

املالحظة معناها العام أا االنتباه لشيء ما والنظر إليه. أما اصطالحا 

معني بقصد متابعة ورصد االنتباه املقصود واملوجة حنو سلوك فردي أو مجاعي 

بذلك من وصف السلوك فقط أو وصفه وحتليله أو وصف ةتمكن الباحثتفرياته ل

أورق املالحظة.وأما طريقة مجع البيانات يف هذه األدة هي.11وتقوميه

ستبانةاال- 2

بشكلالبعضبعضهايفترتبطواليتاملتنوعةاألسئلةمنجمموعةستبانةاال

.احبثهيطرحهااليتاملشكلةخاللمنةالباحثإليهسعىتالذياهلدفحيقق

مايو يف ساعة 23(د) ديديك سرتيك يف تاريخ بويل الفصل األولاملقابلة الشخصية10
العاشرة.

.406.، ص…،املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةمحد العساف، أصاحل ابن 11
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أواألفرادمنجمموعةإىلأخرىطريقةبأيأوبالربيداالستبيانرسلوت

.ةللباحثعاداأمثبئتهايتمتعلكيالبحثهةالباحثااختاراليتاملؤسسات

ما دامت إجيابيا كان أو سلبياالطالباتيف هذه أدة دف لنظر استجابة 

خاصة مهارة القراءة. الباحثة تستخدم كتاب املطالعة احلديثة يف تعليم اللغة العربية

، (S)موافق ، (SS)ستبيان يستعمل اإلجابة املختايرة حنو يف شدة موافق ويف هذا اال

.  (STS)، ويف شدة غري موافق(TS)غري موافق

اتالختبارا- 3

ةالوسائلمنوسيلةاالختبارةتعدقدراتوتقوميقياسيفاملستخدمةاملهم

ىتساعدأخرناحيةمنوالتحصيلي،مستواهمإليهوصلماومعرفة،الطالبات

بهيقومومااملطلوبة،التعليميةالنواتجأوالسلوكية،األهدافحتققمدىمعرفةيف

عندالتحصيليةاملستوياترفععلىتساعداكمتتعليمية،نشاطامناملعلم

عمليةيفالعاليةبالكفاءةاالختباراتهذهتتصفأنالضروريمن،هلذاالطالبات

اختباراتإعدادطريقعنالكفاءة،للهذهالوصووميكنوالتقومي،القياس

.وصحيحةمنوذجية،
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حتليل البياناتطريقة -د

إىل النتيجة احملصولة بعد إجراءات التعليم على الباحثة أن حتللها، وهذا دف

بعد استخدام كتاب املطالعة احلديثة يف تعليم الطالباتمعرفة ترقية نتيجة التعليم عند 

اللغة العربية. البيانات احمللولة هي:

ختبارنتيجة اال-1

باستخدام التكمل يف عملية التعليم والتعلممعرفةإىل هذا التحليل يهدف 

. "املطالعة احلديثة"كتاب 

الرمزةالباحثفتستخدمالطالباتعندختبارااللدرجاتاملأويةالنسبةولتعيني

: اآليت

N

FX
M X


Mx=الدرجة املعدلة

∑FX =التواتر مجيع النتائج

N=كثرة البيانات
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Anas)وباالعتماد على رأي أناس سودجيونو  Sudijono) يف كتابه(Pengantar

Evaluasi Pendidikan):12تدل على النتائيج تنقسم إىل مخس طبقات كما يلى

(ناجح)100-80:جيد جدا

(ناجح)79- 66: جيد

(غري ناجح)65- 56: مقبول

(غري ناجح)55- 46: ناقص

(غري ناجح)45-0: فشل

الطالباتنشاط -2

الباحثة من املالحظة اليت تكتب حني اجراءات تدركالطالباتبيانات نشاط 

تعليم اللغة العربية باستخدام كتاب املطالعة احلديثة. 

عند التعلم، هل هم الطالباتومن هذه البيانات فاملدرسة تعرف ما الذي فعل 

شرح املدرسة عند شرح املادة، هل هم يسألون ما الذي مل يفهموا إىل يستمعون 

عن املادة حني التعلم، هل يتناقشون بينهم حني التعلم، وغري ذلك. 

12Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2000) ,hal.35.
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نشاط املعلمة-3

تالخظاليت تعطي إىل الناظر الذياملعلمة تعرف بيانات نشاطها من املالحظة

عند اجراءات تعليم اللغة العربية.أنشطة املعلمة 

ومن هذه البيانات فاملدرسة تعرف هل هي تشرح املادة بشرح واضح، هل هي 

، وهل املعلمة الطالباتحظ نشاط فرقة تقسم الفرقة عند التعليم، وهل هي تال

التقومي يف أخري اللقاء، وغري ذلك. تقوم

الطالباتاستجابة -4

بعد الطالباتمن استبانة اليت تعرض جلميع تدركالطالباتبيانات استجابة 

على الطالباتعملية التعليم التعلم. ودف هذه البيانات ملعرفة كيف استجابة 

باستخدام كتاب املطالعة احلديثة.تعليم اللغة العربية 
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الفصل الرابع

نتائج البحث ومناقشتها

عرض البيانات-أ

تقدم الباحثة فما عرضت الباحثة املعلومات والبيانات من قبل البحث قبل

إىل سنة قامت ا الباحثة حبثا إجرائيا يف هذا املعهد.أحوال املعهد من نشأا حىت

صورة عامة عن حقل البحث- 1

ن املعاهد اإلسالمية ومديره مروان مهإنّ معهد دار العلوم العصري بند آتشي

األمة ضة هــاشم، املاجستري. وتدعــمه حاال مؤســسـة لبناء 

مثل بناء الوسائل Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI)اإلســالمية

يف هذا الطالباتجودة التعليم والتعلم. وعدد مما يؤدى إىل وغريهاالتعليمية واملباين 

.طالبا900م2016/م2017سنة املعهد

27عنده م2017يونيو 1واملوافق يف التاريخ م1990أسس هذا املعهد سنة

، لديه واسعة النطاق حوايل عاية مؤسسة وض األمة اإلسالميةسنة. وهو حتت ر

كورمات" يقع على أرض "قرية"بالعنوان "شياه كواال(m2)مترا مربع38، ±938
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ملعهد يف املنطقة االستراتيجية وهي يف آتشيه. ويقع هذااملنطقة "كوتا آالم" بندا 

الثانوية اإلسالمية، بندا آتشيه. وتندرج حتته ثالث مدارس وهي املدرسة وسط مدينة

عدادية الطبيعية واملدرسة العالية اإلسالمية.  واملدرسة اإل

هي:فوأما رؤية التربية يف هذا املعهد 
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، وتطبيق العلوم علوم والتخلق باألخالق الكرميةالبناء اإلنسان الكامل املزود ب- 1

.اتمع املدينيف احلياة اليومية لتنمية 

بناء األجيال األذكياء ونشاطهم ليهتموا بأمور الدولة والدين.- 2

1.بناء املسلمني املتقني هللا والسيطرة على العلوم احلديثة والتكنولوجية- 3

الطالباتة قدرة كز على تنميفأنشطة املعهد كاملعاهد اإلسالمية األخرى تر

على العلوم الدينية مسايرا بالعلوم احلديثة واألنشطة اليومية يف اللغة هي ممارسة اللغة 

عامة.الطالباتة والكشاف وغريها من أنشطة اإلجنليزية واللغة العربية واحملاضر

عض الوسائل اليت تفى حاجات يف إجراء التعليم والتعلم فقد أعد املعهد ب

، والوسائل كما يلي:الباتالط

الطالباتمساكن - 1

فيه ويسمح هلم الرجوع إىل بيوم يف أوقات معينة. ويربيهم الطالباتيسكن 

وميارسون اللغة العربية فيه مع مدرس املعهد ويفتش أعماهلم اليومية حول املعهد.

أصدقائهم.

1 Selayang Pandang Tentang Pesantren Darul Ulum (Brosur)
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دسجامل- 2

آن وحفظها وغريها يف املسجد والعبادات األخرى كقراءة القرالطالباتيصلى 

من األنشطة اإلسالمية.

املكتبة- 3

وجدوها يف لدراسية فيها ملعاضدة علومهم اليتالكتب االطالباتيطالع 

الفصول الدراسية وتطويرها.

عمل الكومبيوترم- 4

ويتعلمون ا حىتالطالباتعمل الكومبيوترى ليستخدمها جيهز املعهد امل

.يفهموا استعماهلا وإدارا جيدا

كانالد- 5

إليه من احلاجات اليومية والطعام يف الدكان مما حيتاجونالطالباتيتسوق 

والشراب وغريها.
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اتبلامصرف الوديعة للط- 6

أن يدخروا نقودهم فيه، وهذا لتنظيم تصرف ماليتهم. وأما الطالباتوعلى 

هي املطبخ العام واجلمعية التعاونية وملعب فالوسائل األخرى اليت أعدها املعهد 

الرياضة.

يلى:كمافم  إىل اآلن 1990من سنة رؤساء املعهد الذين رأسوهوأما

-م 1990(سنة الدين يوسف، رمحه اهللا  تعاىلي) الدكتور أندوس حم1(

م) 1993

-م 1993) الدكتور أندوس حممد عيسى على رمحه اهللا تعاىل.(سنة 2(

م)2001

)م2006- م 2001عمر.() الدكتور أندوس غزايل3(

م)2008-م 2006) أمري خالص، املاجستري.(4(

)م 2009-م 2008)  إبن رشدى، س.أ.ج.(5(

ن)اآل-م 2009) مروان هاشم، س. ه. إ (6(
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فهم يف كتاب املطالعة احلديثةادةميوأما معلم،مدرسا81يف هذا املعهدعلماملو

ر مبصرااألزهامعةجيف،جامعة الرانرييهذا املعهد مخس معلما، وهم متخرجون من

2. وهذا كما يتضح يف اجلدول اآليتوكذالك أكادميي كفريوتان

4-1اجلدول 

عدد املعلم واملوظف مبعهد دار العلوم العصري بندا آتشيه

نسبة املؤيةاموعنوع املعلمالرقم

٪4664,78اقياملعلم الب1

٪2028,16املعلم غري باق2

٪57,04اإلدارية3

71100موعا٪

م.2017يونيو 6يس التعليم مبعهد دار العلوم يف تاريخ ئقابلة الشخصية  مع رامل2
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4- 2اجلدول

معلموا كتاب املطالعة احلديثة

اسم املعلمالفصلرقم

توتيا رمحي)أ(الفصل األول1

درسكا أغوستنا)ب(الفصل األول2

درماوان ابن سرجاين)ج(الفصل األول 3

جوليا عاشوراء)د(الفصل األول 4

غزمي أغوستيار)ه(الفصل األول 5

معلمات5وعام

شخصا وعدد املعلمني927ه املدرسة كلهم يبلغ إىليف هذالطالباتوعدد 

علمي كتاب املطالعة احلديثة يف مرحلة املتوسطة يف موعدد شخصا81يبلغ إىل 

وهم كما يلي :أشخاص 5كلهم الفصل األول
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4-3اجلدول 

ريالعصللمرحلة املتوسطة مبعهد دار العلومالطالباتعدد 

الطالباتعدد الفصلرقم

27)أ(الفصل األول.1

35)ب(الفصل األول.2

32)ج(الفصل األول .3

35)د(الفصل األول .4

29)ه(الفصل األول .5

طالبا158اموع

أنّ فيها فصول كثرية ومعلمون كثريون ةالباحثتومن اجلدول السابق فعرف

ومن إجراء لتعليم والتعلم وترقيتهم على املهارات اللغوية.يف إجراء االطالباتلتسهيل 

معيار اجلراحية الراشخة، يف هذا املعهد مناسب مع التعليم والتعلم والوسائل تعليمية

الوسائل والطالباتلناهية عدد املعلم وعدد اهذه الظواهر نستطيع أن نالهظها من 

املتابقة.التعليمية
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دور األولإجراءات البحث يف ال- ب

ب. - معهد دار العلوم يف الصف األولوجتري الباحثة عن هذا البحث يف

شرة عند وقامت الباحثة مبالحظة مبام، 2017فربير 12وتبدأ هذا البحث يف التاريح 

د يف هذا معهتشاور مع معلم املطالعة عن األحوال الطالبات املبحثوثةوتالحظ ظواهر

عن األدوات البحث دت الباحثةدمث استعفيه.كلةفتجد الباحث مشكلة وحل املش

منها ورقة املالحظة واختبار قبلي واختبار بعدي واستجابة.

على الطالباتتناول هذا الفصل من نتيجة البحث حول حماولة لترقية قدرة ت

باستخدام كتاب املطالعة احلديثة يف مراحل اللغة العربية خاصة يف مهارة القرءاة 

قبلية ويف متهيد هذه الدراسة قامت الباحثة باختبارات النفيذ والتقومي. التخطيط والت

قبل تنفيذ البحث. وهذه االختبارات تتكون من األسئلة وفقا لتحقيق كفاءة الطالبات

للقراءة ونشأا الباحثة يف اية تعليم القراءة بطريقة استخدامتها املعلمة. لذلك يف هذه 

مية التعليم مباشرة قبل إجراء البحث.املالحظة تالحظ الباحثة عل
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4-4اجلدوال 

التوقيت الدراسي
ساعةتاريخيومإلقاء

15:10-201714:30–فربير-12األربعةختبار القبلياال

15:10-201714:30–فربير-20اإلثننيلدور األول ا

–رسما-10األربعةالدور الثاين 
2017

14:30-15:10

15:10-201714:30–أبريل –1اإلثننيختبار البعدياال

يف اختبارات القبلية ميكن رمسها يف اجلدول األيت:ونتيجة تعلم الطالبات

4-5اجلدول 

يف اختبارات القبليةنتيجة تعلم الطالبات

التقرير التقديرطالباتأمساء الرقم

1

2

3

4

1الطلبة

2الطلبة

3الطلبة

4الطلبة

60

50

40

60

ناجح

غري ناجح

غري ناجح

ناجح
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

5الطلبة

6الطلبة

7الطلبة

8الطلبة

9الطلبة

10الطلبة

11الطلبة

12الطلبة

13الطلبة

14الطلبة

15الطلبة

16الطلبة

17الطلبة

18الطلبة

19الطلبة

20الطلبة

21بةالطل

22الطلبة

60

40

40

60

70

50

70

50

70

60

70

60

60

70

80

60

70

70

ناجح

غري ناجح

غري ناجح

ناجح

ناجح

غري ناجح

ناجح

ناجحغري 

ناجح

ناجح

ناجح

ناجح

ناجح 

ناجح

ناجح

ناجح

ناجح

ناجح
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23

24

25

26

27

28

29

23الطلبة

24الطلبة

25الطلبة

26الطلبة

27الطلبة

28الطلبة

29الطلبة

50

50

70

60

60

70

70

غري ناجح

غري ناجح

ناجح

ناجح

ناجح

ناجح

ناجح

رمز فاستعملت املعلمة ناجحا أم فاشاليف القراءةلتحيقيق نتيجة تعلم الطالبات

يت:إىل اجلدول األه صنفت الباحثة نتيجة تعلم الطالباتوقبلالدرجة املعدلة،

4-6اجلدول 

االختبارات القبليةيف طالباتنتيجة ال

)(درجات التكرر  x)(درجات االختبار رقم fFX
1

2

3

4

40

50

60

70

3

5

10

11

120

250

600

770
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29N1740اموع FX

FX∑Mx=

N

1740Mx=

29

Mx= 60

يف مهارة الختبارات القبلية أن كفاءة الطالباتيتضح من هذا اجلدول نتيجة

، وهذا بتقدير مقبول 60القراءة ضعيفة. تعرف الباحثة من نتيجة الدرجة املعدلة وهي 

Anas)رأي أناس سودجيونو يف درجة (غري ناجح) معتمد على  Sudijono). ومن هذه

ودوافعهم ومحاسهم وانفعاهلم وسرورهم الحظة أيضا وجدت أن استجابة الطالباتامل

يف عملية التعليم ضعيفة.

لذلك من نتائج املالحظة وحتليل نتيجة التعليم من االختبارات القبلية نشأت و

الصف يف طالبة29اب املطالعة احلديثة إىل الباحثة لترقية مهارة القراءة باستخدام كت

ب يف معهد دار العلوم العصري.–األول 

ــر ىل عملية التعليم يف هذا البحث، فتقوم املعلمة يف هذا البحث هي إللنظ

أستاذة توتيا كاتبة نفسها، وتساعدها مالحظتها يعين املعلمة يف املادة اللغة العربية،
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يف كما فقامت على مالحظة مباشرة يف املعهد، للوضوح رمحي كمعلمة املطالعة،

البيان اآليت :

)1الدور األول (-أ

اللقاء األول 

األنشطة يف الدور األول تشمل على التخطيط، واإلجراءات، واملالحظة 

واإلنعكاس، ولكل األنشطة ستبينها يف اجلدوال اآليت : 

مرحلة التخطيط- 1

أعدت الباحثة من عدة األمور، ومنها : 

خطة التعليم-

الطالباتورقة عملية -

ائلالوس-

قائمة اإلختبار لكل اللقاء -

اتلباورقة املالحظة لقدرة املعلم يف عملية التعليم، ورقة املالحظة للط-

.ورقة اإلستبانةو
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مرحلة التطبيق - 2

أما م، و2017فربير 12تطبيق عملية التعلم األول تقوم الباحثة يف بوم األربعاء، 

، يعين مراحلىل ثالثةالتعليمية تنقسم إ، وأما أنشطةمادة التعليم يعين طرق السري

، واألنشطة اآلخر. اتلبطانشطة الاألاألنشطة األول، و

توضيح عن طريقة ملعلمة بتبليغ أهداف التعليمية ويف األنشطة األول، تقوم ا

يف هذه . لإلكتشاف عن املشكلة يف املوضوعالتدريس املستعملة. تعطى الدوافع

تقرأ املدرسة يليها ،لدعاءلسالم وقراءة اصل بإلقاء ادخلت الباحثة الفاألنشطة  

دف ة املادة واملدرسة املادة خبربة الطالبات، يليها تشرح املعلمتعلق ، كشف  احلضور

، مث تشجع املعلمة الطالبات. أهداف التعليم

يهتمن بالنص عن طرق السري أن بالتأملوبالتايل يرجو املعلمة من الطالبات

بية اليت حيتوي عن املوضوع طرق السري، وتأمر املعلمة الطالبات بأن واجلملة العر

يسمعن اللفظ من فراءة النص يف املوضوع طرق السري، والطالبات يقلدن قراءة املعلمة 

 .
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ن بالتسئيل يف مث تقوم املعلمة والطالبات بإعطاء السؤال، يعين الطالبات يقم

علمة. مث تقوم بأنشطة التجريب، يعين مل يفهمن بإشراف املاملوضوع طرق السري مما

الطالبات جيربن أن يكتشف باملعاين من مفردات املسموعة من املعلمة، مث جيربن أن 

، وجيربن الطالبات بالكلمات الصغرية مع بالكلمات اجلديدة تعربها املعلمةيأيت 

.فردات بالتركيب اليت قد تعلمنهاامل

، فتقوم املعلمة بدعي الطالبات للمناقشة عن التفكريوبالتايل تقوم املدرسة بعملية 

. مث لية للطلبة وإشراف عملية التعليماملادة باملوضوع طرق السري بإشراف ورقة عم

تقوم بعملية التعبري، فتقوم املعلمة بنياب أحد أعضاء اموعة للتعبري أمام الفصل 

حاصل أعماهلم . . وتقوم الباحثة بالتقوميل املناقشة يف ورقة عملية للطلبةحاص

وبأنشطة اآلخر، تقوم املعلمة بتلخيص حاصل التعليمية، وتقوم املعلمة بإعطاء 

( التقومي)، وبالتايل تقوم املعلمة األسئلة للتجريب عن املؤشر لفهم الطالبات

ء الواجبة باإلنعكاس املكتوبة على عملية التعليم، وحتليل اإلنعكاس فتقوم املعلمة بإعطا

عن املادة املتعلمة للقاء بإعطاء النصيحة القصريةتقوم املعلمةن احتياج. واملنزلية إ

، مث تقوم املعلمة بأن تأمرهن لتكرير الدرس يف منزهلم. اآليت

مرحلة املالحظة - 3
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مرحلة املالحظة تشمل على أنشطة املعلمة والطالبات يف إجراء عملية التعليم 

والتعلم. وأما حاصل املالحظة كما يلي : 

حتسب الباحثة البيانات من أنشطة املدرسة والطالبات عند إجراء عملية التعليم 

والتعلم بإستعمال القانون :

: النسبة املؤيةPالبيان :

Rجمموعة القيمة احلصولة عليها :

Tالنتيجة الكاملة :

عند إجراء عملية التعليم والتعلم إىل املدرس والطالباتأنشطةمعيار مستوى

ة أحوال : مخس

جيد جدا= أعلى-80

جيد= 66-79

مقبول= 56-65

ناقص= 46-55
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3= فاشلأدىن–45

كما يف اجلدول اآليت :فنتيجة أنشطة املدرس والطالبات

4-7اجلدول 

نتائج أنشطة املعلم يف التعليم

رق
الناحية امللحوظةم

نتائج اللقاء الثايننتائج اللقاء األول
12341234

القدرة على إعداد أول التعليم وتنظيم 1
الفصل



2
تعبري عن جمموعة من املوادالالقدرة على 

الطالباتأنشطةها ووأهدافالدراسية
مييف التعلشجيعهموت



3
القدرة على تنظيم األوقات يف عملية 

التعليم والتعلم


4
واب يف مادة السؤال واجلالقدرة على 

التعليم


5
القدرة على ربط املادة احلالية خبربة 

الطالبات وباملادة السابقة.


6
إرشاد الطالبات يف سيطرة القدرة على

املفرداتوذكرها عن املوضوع طرق 


3 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 35



87

السري.

7
السؤال واجلواب يف مادة القدرة على 

التعليم اليت سيناقشها


8
قدرة على استجابة أسئلة الطالبات ال

وتوجيهيها على اجلواب


9
تطبيق الطريقة واستراتيجية قدرة علىال

والتقنيك يف تعليم اللغة العربية


1
0

الوسيلة التعليميةالقدرة على تطبيق

1
1

أن تؤهل خطة التعليم و القدرة على
تصميم خطة التعليم املكتوبة .



1
2

يف املواد التعليمية بصرالقدرة على الت
ونتائج عملية ولتوفري التغذية الراجعة 

ميالتعل



1
3

القدرة على فعالية الطالبات يف اموعة 
التعليم



1
4

القدرة على فعالية الطالبات أثناءاموعة 
املناقشة



1
5

إعطاء النتيجة الطالبات من القدرة على 
ناحية املعريف، املهاري والوجداين



القدرة على التكلم الرمسية باللغة العربية 1
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أثناء عملية التعلم6

1
7

القدرة على توجيه الطالبات اىل ختليص 
املادة



1
8

القدرة على إعطاء املالحظات الذاتية

1
9

التقوميالقدرة على 

6367اموع
نظرا إىل اجلدول السابق وجدنا البيانات اآلتية:

نتائج اللقاء األول
R63: : جمموعة القيمة احلصولة عليها
T76:: النتيجة الكاملة

pX100%

pX100%
P =82،89

نتائج اللقاء الثاين
R67: صولة عليها: جمموعة القيمة احل
T76: : النتيجة الكاملة

pX100%
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p =15،88

4-8اجلدول 

نتائج أنشطة الطالبات يف التعلم

الناحية امللحوظةرقم
نتائج اللقاء الثايننتائج اللقاء األول

12341234

طاعة إىل أمور والنظام التعلمالقدرة على1

مالحظة التعليم القدرة على 2

قراءة النص فصيحا قدرة على ال3

نطق املفردات والكلمات عن القدرة على 4
موضوع طرق السري



تعبري األفكار املفهوم عن القدرة على 5
موضوع طرق السري



جتاوب املادة املشروحة.القدرة على6
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على مناقشة يف اموعة عن املادة القدرة 7
املدروسة



فهم املادة املدروسةالقدرة على 8

القدرة على اصناع الكلمة اجلديدة 9
وإيضاح املفردات املدروسة



التواصل مع املدرس القدرة على 10
والطالب



التعاون  يف اموعةالقدرة على 11

القدرة على اتصال النشاطي أثناء اموعة12

عمليات الواجبة يف اموعةالقدرة على 13

القدرة على التحصيل املناقشة يف اموعة 14
األخرى



القدرة على عملية ورقة التمرينات15

القدرة على تلخيص املادة يف أخر التعلم 16

5256موعا

نظرا إىل اجلدول السابق وجدنا البيانات اآلتية:
نتائج اللقاء األول

R52: : جمموعة القيمة احلصولة عليها
T64: : النتيجة الكاملة
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pX100%

pX100%
P =25،81
تائج اللقاء الثاينن

R56: : جمموعة القيمة احلصولة عليها
T:64: النتيجة الكاملة

pX100%

pX100%
P =5،87

الطالباتتقومي نتيجة تعليم 

بعد اية عملية التعليم فحصلت الباحثة االختبارات وحتليل نتائجها املناسبة 

يف اللقاء األول ميكن رمسها يف اجلدول التايل:الطالباتمبعايري التقومي. ونتيجة تعليم 

4-9اجلدول  

لقاء األوليف  الطالباتالتقوم نتيجة 

التقريرٍ التقديرأمساء التالميذرقم

1

2

3

4

1الطلبة

2الطلبة

3الطلبة

4الطلبة

80

70

80

70

ناجح

ناجح

ناجح

ناجح
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

5الطلبة

6الطلبة

7الطلبة

8الطلبة

9الطلبة

10الطلبة

11الطلبة

12الطلبة

13الطلبة

14الطلبة

15الطلبة

16الطلبة

17الطلبة

18الطلبة

19الطلبة

20الطلبة

21الطلبة

22الطلبة

60

40

40

60

70

50

70

50

60

60

70

60

60

70

80

60

80

80

ناجحغري 

اجحغري ن

اجحغري ن

اجحغري ن

اجحن

اجحغري ن

اجحن

اجحغري ن

اجحغري ن

اجحغري ن

اجحن

اجحغرين

اجحغري ن

اجحن

اجحن

اجحغري ن

اجحن

اجحن
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23

24

25

26

27

28

29

23الطلبة

24الطلبة

25الطلبة

26الطلبة

27الطلبة

28الطلبة

29الطلبة

50

50

70

80

60

70

70

اجحغري ن

اجحغري ن

اجحن

اجحن

اجحغري ن

اجحن

اجحن

عملت املعلمة رمز يف القراءة ناجحا أم فاشال فاستالطالباتلتحيقيق نتيجة تعلم 

إىل اجلدول األيت:الطالباتوقبله صنفت الباحثة نتيجة تعلم الدرجة املعدلة،

4-10اجلدول 

االختبارات يف طالباتنتيجة ال

ر  درجات التكرx)(درجات االختبار رقم
)( f

FX

1

2

3

4

40

50

60

70

2

4

8

9

80

200

480

630
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5806480

29N1870اموع FX

وللبحث عن درجة املعدلة من درجة االختبار يف اجلدول السابق، استخدمت 

الباحثة رمز املعدلة التايل  : 

FX∑Mx=

N

1870Mx=

29

Mx= 64,48

ة القرءاة يف الدرجة مهارعلى الطالباتمن تلك النتيجة يتضح أن كفاءة 

ىل البحث يف الدور فتحتاج إبتقدير مقبول يف درجة (غري ناجح).64،48املعدل 

الثاين 

مرحلة اإلنعكاس - 4

إنعكاس الدور األول

التصحيحاملشكلة

أن يقرأن أن الطالبات مل يستطيعن -
املفردات فصيحا 

ــرأ- املعلمة املفردات بتقليد تق
الطالبات 

الدور الثاين 
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م 2017من فربيري 22، األربعةاللقاء الثاين يف يوم 

خطة التخطيط-1

منها حبسن االستقبال مث تسأل الطالباتعلمة بتحية السالم وتستقبل تبدأ امل

ياب. مث تعرض املعلمة األهداف وحتددها بكشف الغالطالباتاملعلمة عن أحوال 

عن الطالباتسري)، ويف هذا اللقاء يتعلم التعليمية وعرض موضوع القراءة (طرق ال

معاين الكلمة يف نص املقروء، مث كتبتها املعلمة على السبورة وتليها بشرح أفكارها 

توجيه مث وتربطها مبواد التعليم املاضية.مبالحظة الصورة يف كتاب املطالعة احلديثة 

وجتري املعلمة هذه األنشطة حبسن اإلجرائي.الطالباتاألسئلة عنها على 

خطة اإلجراءات -2

يف قراءة نصوص عن طرق السري ونطق ا مهال املعلمة تبدأيف مرحلة أثناء القراءة

نطق يف الطالباتتدريبات بذكر معاين الكلمات اليت توجد يف نص املقروء وفمهال و

. الكلمات تكرارا شفهيا حبسن النطقالطالباتمث يكررها معظم الكلمة اجلديدة 

يف كتاب املطالعة احلديثةوفقا للنص املقروءالطالباتبعدها تقدمي األسئلة إىل و

باستخدام أدوات اإلستفهام منها: 

؟ما معىن الطائر-

ما معىن القطار ؟-
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هل يسري اإلنسان جبناحية؟-
طالبات باالختبارات.ويف اية عملية التعليم قام ال

4-11اجلدول 

نتائج أنشطة املعلم يف التعلم

الناحية امللحوظةرقم
نتائج اللقاء الثاين

1234

القدرة على إعداد أول التعليم وتنظيم الفصل1

ها وأهدافالدراسيةتعبري عن جمموعة من املوادالالقدرة على 2
مييف التعلشجيعهموتالطالباتأنشطةو
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القدرة على تنظيم األوقات يف عملية التعليم والتعلم3

السؤال واجلواب يف مادة التعليمالقدرة على 4

القدرة على ربط املادة احلالية خبربة الطالبات وباملادة السابقة.5

وذكرها عن إرشاد الطالبات يف سيطرة املفرداتالقدرة على6
ع طرق السري.املوضو



السؤال واجلواب يف مادة التعليم اليت سيناقشهاالقدرة على 7

قدرة على استجابة أسئلة الطالبات وتوجيهيها على اجلوابال8

تطبيق الطريقة واستراتيجية والتقنيك يف تعليم قدرة علىال9
اللغة العربية



1

0

الوسيلة التعليميةالقدرة على تطبيق

1

1

تصميم خطة التعليم أن تؤهل خطة التعليم والقدرة على
املكتوبة



يف املواد التعليمية لتوفري التغذية الراجعة بصرالقدرة على الت1
ميونتائج عملية التعل
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2

1

3

القدرة على فعالية الطالبات يف اموعة التعليم

1

4

موعة املناقشةالقدرة على فعالية الطالبات أثناءا

1

5

إعطاء النتيجة الطالبات من ناحية املعريف، القدرة على 
املهاري والوجداين



1

6

القدرة على التكلم الرمسية باللغة العربية أثناء عملية التعلم

1

7

القدرة على توجيه الطالبات اىل ختليص املادة

1

8

القدرة على إعطاء املالحظات الذاتية



99

1

9

القدرة على التقومي

76اموع

نتائج اللقاء الثاين
R67: : جمموعة القيمة احلصولة عليها
T76: : النتيجة الكاملة

pX100%
p=88،15

4-12اجلدول 

نتا ئج أنشطة الطالبات يف تعلم

الناحية امللحوظةرقم
نتائج اللقاء الثاين

1234

طاعة إىل أمور والنظام التعلمقدرة علىال1

مالحظة التعليم القدرة على 2

قراءة النص فصيحا قدرة على ال3
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نطق املفردات والكلمات عن موضوع القدرة على 4
طرق السري



تعبري األفكار املفهوم عن موضوع طرق القدرة على 5
السري



املشروحة.جتاوب املادةالقدرة على6

القدرة على مناقشة يف اموعة عن املادة املدروسة7

فهم املادة املدروسةالقدرة على 8

القدرة على اصناع الكلمة اجلديدة وإيضاح املفردات 9
املدروسة



التواصل مع املدرس والطالبالقدرة على 10

التعاون  يف اموعةالقدرة على 11

القدرة على اتصال النشاطي أثناء اموعة12

عمليات الواجبة يف اموعةالقدرة على 13

القدرة على التحصيل املناقشة يف اموعة األخرى14
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القدرة على عملية ورقة التمرينات15

القدرة على تلخيص املادة يف أخر التعلم 16

56اموع

ج اللقاء الثايننتائ- 

-R56:: جمموعة القيمة احلصولة عليها

-T64: : النتيجة الكاملة

-p pX100%

-p=87،5

4-13اجلدول 

لقاء الثاينيف  الطالباتالتقوم نتيجة 

التقريرالتقديرطالباتأمساء الرقم

1

2

3

4

5

1الطلبة

2الطلبة

3الطلبة

4الطلبة

5الطلبة

60

70

70

60

70

ناجح

ناجح

ناجح

ناجح

ناجح
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

6الطلبة

7الطلبة

8الطلبة

9الطلبة

10الطلبة

11الطلبة

12الطلبة

13الطلبة

14الطلبة

15الطلبة

16الطلبة

17الطلبة

18الطلبة

19الطلبة

20الطلبة

21الطلبة

22الطلبة

23الطلبة

24الطلبة

60

50

70

70

60

60

60

70

80

80

70

70

80

70

60

80

70

70

60

ناجح

غري ناجح

ناجح

ناجح

ناجح

ناجح

ناجح

ناجح

ناجح

ناجح

ناجح

ناجح

ناجح

ناجح

ناجح

ناجح

ناجح

ناجح

ناجح
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25

26

27

28

29

25الطلبة

26لبةالط

27الطلبة

28الطلبة

29الطلبة

80

80

70

70

80

ناجح

ناجح

ناجح

ناجح

ناجح

مة رمز لتحيقيق نتيجة تعلم الطالبات يف القراءة ناجحا أم فاشال فاستعملت املعل

إىل اجلدول األيت:الطالباتوقبله صنفت الباحثة نتيجة تعلم الدرجة املعدلة،

4-14اجلدول 

االختبارات يف اتبطالنتيجة ال

درجات التكرر  x)(درجات االختبار رقم
)( f

FX

1

2

3

4

5

40

50

60

70

80

2

4

6

11

6

80

200

360

770

480

29N1890اموع FX



104

ت وللبحث عن درجة املعدلة من درجة االختبار يف اجلدول السابق، استخدم

ايل  :الباحثة رمز املعدلة الت

FX∑Mx=

N

1890Mx=

29

Mx= 65,1

على مهارة القرءاة يف الدرجة الطالباتمن تلك النتيجة يتضح أن كفاءة 

بتقدير مقبول يف درجة (ناجح). ومجيع كفاءة الطالبات ترتفع إذا قرن 65،1املعدلة 

.تعليم الطالبات من اللقاء األولبنتيجة

مرحلة اإلنعكاس -3

لدور الثاين إنعكاس ا
أن الطالبات مل يفهمن عن - 

املفردات
تعطى املعلمة الفهم عن املفردات للطلبة

بيانات عن استجابة الطالبات -د

تقومي اجتاهات الدارسني
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احلماسة اليت تشمل فيها رغبة (أ) تتركز املالحظة يف أنواع االجتهات وهي:

بات وحماولة يف قيامها بالوقت املعني يف تعريف ما تلقي املعلمة وسرعة يف قيام الواج

وشدة اإلهتمام ا وسرعة األستجابة عنها. (ب) السرورة اليت تشمل فيها الفرحة 

والسعادة يف قيام الواجبات عليهم. و(جـ) اإلبداعية اليت تشمل يف مباشرة إىل 

تشكيل الوسائل لفهم معاين املفردات فهما صحيحا وتوجيه األسئلة حني يوجه 

كلة.املش

حتليل بيانت استجابة الطالبات

باستخدام كتاب املطالعة احلديثة وتطبيقه  الطالباتالنتائج يف حتليل استجابة 

: 4يف تدريس اللغة العربية فيعتمد الباحث على القانون

البيان :

P :النسبة املؤية

: الترددات

4 Anas Sudijono, Pengantar..., hal. 43.
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Nجمموعة الطالبات :

4-15اجلدول 

نتيجة استجابة الطالبات

النسبة املؤية (%)

-------غ م ب 

-------غ م

م

44,82

62,06

68,96

55,17

72,41

303,42

60,684

م ب

55,17

37,93

31,03

44,82

27,58

196,53

39,306

الترداد 
(F)

غ م ب
-------

-------غ م
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131820162188م

17,6

م ب

1611913875

11,4

البيانات

كتاب املطالعة احلديثة تسهلين يف تعلم اللغة 
تالعربية

عليم املطالعة بكتاب املطالعة احلديثة ترقي 
قدريت على التواصل باللغة العربية

كنت نشيطا جدا يف تعلم املطالعة 
باستخدام كتاب املطالعة احلديثة

 يف
 جدا

 راغبا
كنت

 املطالعة 
تعلم
باستخدام كتاب املطالعة احلديثة

استخدام كتاب املطالعة احلديثة يف تعلم 
اللغة العربية غري سائم
اموع

درجة املعدلة

.1.2.3.4.5رقم

املالحظة :

: موافق بشدة (إجيابيا).م ب 

: موافق (إجيابيا).م

: غري موافق (سلبيا).غ م

بشدة (سلبيا).غ م ب : غري موافق

طالبة اليت درسوا يف تعلّم املطالعة 29ومن اجلدول السابق فعرفنا أنّ من 

باستخدام كتاب املطالعة احلديثة وتطبيقه يف تدريس اللغة العربية يف الفصل األول 

لقسم اللغة األجنبية فترددات استجابتهم كما يلي :



108

(إجيابيا)٪39,306موافق بشدة بقيمة-1

(إجيابيا)٪60,684ةموافق بقيم-2

٪0غري موافق بقيمة -3

٪0غري موافق بشدة بقيمة -4

نظرا إىل البيانات السابقة، أنّ استخدام كتاب املطالعة احلديثة لترقية مهارة القراءة جيد 

استجابة إجيابية وأكثر منهم يوافقون ا.
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الفصل اخلامس

اخلامتة

قد حبثت الباحثة يف الفصول السابقة عن كتاب املطالعة احلديثة وتطبيقه يف تعليم 

اللغة العربية يف معهد دار العلوم العصري، حصلت عليها الباحثة النتائج من هذا البحث 

كما يلي: 

نتائج البحث- أ

. التعليم والتعلمرقي على تكميل يف عملية يتطبيق كتاب املطالعة احلديثة كان

ومن نتائجها : 

أنشطة وتنظيم املعلمة يف عملية تعليم القراءة باستخدام كتاب املطالعة احلديثة إن -1

وتربطها باملواد التعليمية املاضية الطالباتعرض األهداف اليت يستهدفها بهي 

عما يتعلق الطالبات. وتقدمي األسئلة إىل تشرح املواد التعليمية بشرح واضحو

باملوضوع.
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يف عملية تعليم القراءة باستخدام كتاب املطالعة احلديثة الطالباتأنشطة كانت -2

يف الفرقة عن تناقشن بينهنيف شرح املعلمة على املواد التعليمية، ويبأن يسمعن

عنها.مل يفهمنويسألن إىل املعلمة ما، املواد التعليمية

على تعليم القراءة بعد عة احلديثةباستخدام كتاب املطالالطالباتاستجابةكانت -3

نهعلى تعليم القراءة ذا الكتاب ألةوافقامليف شدة ن أهي عملية التعليم 
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أن استعمال هذا الكتاب لتعليم هن يوافقن بيف تعلم مادة القراءة، وهنسهلي

أن هذا على وافقن ينعلى سيطرة مهارة القراءة، مث هيرقي قدرنالقراءة 

أن استخدام ة على وافقامليف شدة ت يف تعليم القراءة، وهنجمتهداالكتاب جيعلهن

.ن إىل السأموالميلهنسروريسبب على ا الكتاب يف تعليم القراءة هذ

كتاب يف الدور األول بعد عملية تعليم القراءة باستخدامالطالباتنتيجة تعلم -4

يف اللقاء 64،48درجة املعدلة ن نتيجة ال، بأاتناجحاملطالعة احلديثة مل يكن

بأن نتيجة اجحاتننء الثاين. مث يف الدور الثاين يكيف اللقا65،1األول و

.يف اللقاء الثاين81،03يف اللقاء األول و79،3الدرجة املعدلة 

قتراحاتالا- ب

تية:قترح الباحثة بعض التوصيات اآلتاية البحث ويف

حنو مهارة القراءةتعليم اللغة العربيةمرحية يفوةأن يطبق كتابة مناسبينبغى للمدرس-1

. القراءةعلى كبرية لترقية قدرة الطالباتألن هلا آثارا 

القراءة مادة م اللغة العربية خاصة يفن يف تعلالطالبات أن ال يتكاسلمن يرجى-2

النصوص العربية.بيقها على قراءة الكتب الدينية وتطو
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قراءة النصوص العربية مع يفمما قرأنالنطقنأن ميارسالطالباتمن ىيرج-3

خارج الفصل.نأصدقائه

على املدرسة أن تستمر استخدام كتاب املطالعة احلديثة يف تعليم القراءةىرجي-4

.بتنويع النماذج ومبختلف طرق التدريس
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االختبار القبلي

:اآلتية مبناسبة الكلمات اختار األجوبة 

العفعى-يعوم –القط –يطري –يطري –بالبخار –يسري 

اإلنسان ..... بقدميه.1
الطّائر ..... جبناحيه.2
تزحف على بطنها..... .3
السمك ..... بزعانفه.4
القطار يسري ......5



االختبار البعدي

مبناسبة الكلمات اآلتية :اختار األجوبة 

العفعى-يعوم –القط –يطري –يطري –بالبخار –يسري 

اإلنسان ..... بقدميه.1
الطّائر ..... جبناحيه.2
..... تزحف على بطنها.3
السمك ..... بزعانفه.4
القطار يسري ......5



INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA SKRIPSI

Instrumen pengumpulan data yang akan saya gunakan di dalam penelitian adalah
sebagai berikut:

1.Lembaran Observasi Langsung ( ورقة املالحظة املباشرة)

2.Soal-Soal Pre-Test )(أسئلة اإلختبار القبلي

3.Soal-Soal Post-Test )البعدي(أسئلة اإلختبار



LEMBAR OBSERVASI GURU

Berikan tanda(√) pada kolom penilaian yang disediakan sesuai dengan pendapat
Bapak/Ibu secara opjektif.

1 : berarti ” Tidak Baik” 3: berarti ”Baik”
2 : berarti ” Kurang Baik” 4: berarti”Sangat Baik”

No.
Aspek yang diamati Katagori

1. Kemampuan guru mengelola kelas agar siswa(i) siap
untuk belajar.

1 2 3 4

2. Kemampuan guru dalam menyampaikan cakupan
materi pembelajaran,tujuan pembelajaran, uraian
kegiatan di kelas, serta memotivasi siswa dalam
belajar.

1 2 3 4

3. Kemampuan guru dalam menyampaikan materi
pembelajaran.

1 2 3 4

4. Kemampuan guru dalam melakukan tanya jawab
dengan siswa terkait materi yang akan dipelajari.

1 2 3 4

5. Kemampuan guru dalam mengaitkan materi
pembelajaran dengan pengetahuan dan pengalaman
dalam kehidupan  sehari-hari.

1 2 3 4

6. Kemampuan guru dalam membimbing siswa
menguasai mufradat dan menyebutkan mufradat yang
berhubungan dengan materi طرق السیر

1 2 3 4

7. Kemampuan dalam melakukan tanya jawab ringkas
dengan siswa  tentang materi yang akan didiskusikan.

1 2 3 4

8. Kemampuan guru dalam menanggapi semua
pertanyaan siswa(i) dan mengarahkan pertanyaan
tersebut kepada siswa lainnya.

1 2 3 4

9. Kemampuan guru dalam mengaplikasikan metode,
strategi dan teknik pembelajaran bahasa arab.

1 2 3 4

10. Kemampuan guru dalam mengalokasi waktu
pembelajaran

1 2 3 4

11. Kemampuan guru dalam menyesuaikan proses
pembelajaran dengan desain RPP

1 2 3 4

12. Kemampuan guru mengarahkan siswa untuk
menyimpulkan materi yang telah dipelajari

1 2 3 4



Komentar dan saran pengamat:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Banda Aceh,14 Aril  2017

Pengamat/Obsever

( )



LEMBAR OBSERVASI SISWA

Berikan tanda(√) pada kolom penilaian yang disediakan sesuai dengan pendapat
Bapak/Ibu secara opjektif.

1 : berarti ” Tidak Baik” 3: berarti ”Baik”
2 : berarti ” Kurang Baik” 4: berarti”Sangat Baik”

No.
Aspek yang diamati Katagori

1. Kemampuan siswa mendengar dan menanggapi materi
pembelajaran tentang topik طرق السیر

1 2 3 4

2. Kemampuan siswa memperhatikan pembelajaran yang
diajarkan guru.

1 2 3 4

3. Kemampuan siswa dalam membaca teks bacaan
dengan baik dan benar.

1 2 3 4

4. Kemampuan siswa dalam mengucapkan kata dan
kalimat terkait materi طرق السیر

1 2 3 4

5. Kemampuan siswa dalam mengemukakan gagasan
yang dipahami dari topik طرق السیر

1 2 3 4

6. Kemampuan siswa dalam memberikan tanggapan
terhadap apa yang disampaikan guru berkaitan materi
pembelajaran.

1 2 3 4

7. Kemampuan siswa berdiskusi dengan kelompok
seputar materi yang diberikan.

1 2 3 4

8. Kemampuan siswa memahami materi yang
disampaikan guru.

1 2 3 4

9. Kemampuan siswa dalam membuat kalimat baru dan
menjelaskan kembali mufradat (kosa kata) yang sudah
dipelajari.

1 2 3 4

10. Kemampuan siswa dalam mematuhi peraturan dan
tata tertib.

1 2 3 4

11. Kemampuan siswa dalam mengerjakan LKS 1 2 3 4

12. Kesimpulan siswa dalam menyimpulkan materi ajar
yang diberikan guru diakhir pembelajaran.

1 2 3 4





ANGKET ( ستبانة( إ

RESPON SISWA(I) TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DENGAN

MENGGUNAKAN كتاب "املطالعة احلديثة"

Nama siswa(i) :

Kelas :

Hari/tanggal :

Petunjuk Pengisian :

 Pilihlah salah satu jawaban yang telah disediakan dengan cara memberi silang(x) pada

jawaban yang sesuai dengan pendapat anda.

1. Buku كتاب "املطالعة احلديثة" sangat memudahkan saya dalam belajar bahasa arab!

a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju
b. Setuju d. Sangat Tidak Setuju

2. Pembelajaran bahasa arab dengan menggunakan Buku "كتاب "املطالعة احلديثة dapat

meningkatkan kemampuan saya berkomunikasi sehari-hari!

a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju

b. Setuju d. Sangat Tidak Setuju

3. Saya lebih aktif dalam mempelajari materi طرق السري dengan menggunakan Buku كتاب 
."املطالعة احلديثة"

a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju

b. Setuju d. Sangat Tidak Setuju

4. Belajar Materi طرق السري dengan menggunakan Buku كتاب "املطالعة احلديثة" sangat

menyenangkan!

a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju

b. Setuju d. Sangat Tidak Setuju



5. Penggunaan Buku كتاب "املطالعة احلديثة" dalam pembelajaran bahasa arab dapat

menghibur saya dan membuat pembelajaran terhadap materi طرق السري tidak membosankan.

a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju

b. Setuju d. Sangat Tidak Setuju



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Nama Sekolah : Dayah Modern Darul ‘Ulum Banda Aceh

Mata Pelajaran : Muthalaah

Kelas/Semester : VII / I1

Materi : طرق الّسیر

Alokasi Waktu : 6 x 40 menit (3x pertemuan)

A. KOMPETENSI INTI

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

2. Menghayati dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam

berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual,

konseptual, procedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena

dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang  kajian yang

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta  dalam ranah konkret dan ranah abstrak

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri,

serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai

kaidah keilmuan.



B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

No Kompetensi Dasar Indikator

1. 1.2 Mensyukuri kesempatan dapat

mempelajari bahasa arab sebagai

bahasa pengantar komunikasi

internasional dan bahasa

pengantar khazanah keislaman

yang diwujudkan dalam

semangat belajar.

1.2.1 Menunjukkan rasa syukur atas

kesempatan belajar bahasa Arab.

1.2.2 Menunjukkan rasa syukur atas

nikmat bahasa Arab dalam

kehidupan sehari-hari.

2. 2.2 Menunjukkan perilaku jujur dan

percaya diri dalam

berkomunikasi dengan

lingkungan sosial sekitar rumah

dan sekolah.

1.2.3 Menampilkan sikap aktif dan

bersemangat dalam mempelajari

bahasa Arab bersama teman-

teman.

1.2.4 Menunjukkan minat yang tinggi

dalam berkomunikasi dengan

bahasa Arab.

3. 3.3 Menemukan makna atau gagasan

dari ujaran kata, frasa, dan kalimat

bahasa Arab yang berkaitan dengan

طرق الّسیر

3.3.1 Menyebutkan makna kata, frase

dan kalimat yang berkaitan

dengan طرق الّسیر dengan benar.

3.3.2 Menjelaskan makna dengan pola

sederhana kalimat dari teks طرق 

الّسیر dengan baik dan benar.

3.3.3 Mengartikan kata-kata, frasa dan

kalimat sederhana.

3.3.4 Mengemukakan ide atau gagasan

yang terkandung dalam teks

bacaan bahasa arab.

4. 4.4 Mengungkapkan informasi

secara tertulis tentang: طرق الّسیر
4.4.1 Mengidentifikasi ciri isim dan fiil

yang ada pada teks .طرق الّسیر



dalam berbagai struktur bahasa

sederhana secara tepat.

4.5 Menyusun karangan

sederhana dari topik

طرق الّسیر dengan

memperhatikan struktur

teks dan unsur

kebahasaan yang benar

sesuai dengan konteks.

4.4.2 Menyusun kalimat yang berpola مبتدأ

خ+  dengan jumlah fi’liyah

4.4.3 Membaca kalimat yang bersruktur

bahasa sederhana sesuai dengan pola مبتدأ

خ+  yang dipelajari secara tepat.

3.3.5 4.5.1 Menyusun kalimat sederhana dengan

menggunakan mufradat yang sesuai

dengan topik pembicaraan.

4.5.2 Membaca susunan kalimat sederhana

dengan membentuk paragraf yang

singkat.

C. MATERI PEMBELAJARAN

Teks bacaan terkait طرق الّسیر

طرق السري

 رِسيانُ يساَإلنهيمبِقَد

هياحنبِج ريطي راَلطّائ

هبِزِعاَنِف موعي كماَلس

بِهحاَلبِم لَّقستطُّ ياَلْق

اَلْعفْعى تزحف علَى بطْنِهاَ

اَلْقطَار يِسير باَلْبخارِ



D.Alat dan Sumber Pembelajaran
 Spidol, Penghapus, Rol, Papan Tulis

 Sumber Belajar:
- Kamus Al-Munawwir
- Buku Guru dan Buku Siswa Bahasa Arab Kelas V111/1 MTs

- Buku احلديثةةكتاب املطالع

E.Langkah-Langkah Pembelajaran

Pertemuan Pertama
Kegiatan Deskripsi kegiatan Akokasi Waktu

Pendahuluan  Guru mengondisikan kelas dengan tertib dan
nyaman belajar.

 Guru dan siswa melaksanakan salam.

 Guru meminta siswa untuk membacakan doa dan
mengabsen kehadiran siswa.

 Guru mengaitkan materi pokok dengan materi
sebelumnya.

 Apersepsi dan motivasi.

10 menit

Inti Mengamati
 Siswa mengamati teks pelafalan kata dan frasa

bahasa arab yang berkaitan dengan materi: طرق
الّسیر

 Siswa mendengarkan pelafalan mufradat

berkenaan dengan topik:طرق الّسیر
 Siswa menirukan pelafalan kata dan frasa bahasa

arab yang diperdengarkan guru.

Menanya
 Siswa melakukan tanya jawab sederhana tentang

kosa kata yang terdapat pada topik طرق الّسیر
yang belum dipahami di bawah bimbingan dan
arahan guru.
Mengeksplorasikan (Mencoba)

60 menit



 Siswa mencoba menemukan arti/makna dari setiap
mufradat yang telah diperdengarkan oleh guru.

 Siswa mencoba membuat kalimat baru dari
mufradat(kata) yang ditampilkan oleh guru

 Siswa mencoba membuat kalimat sederhana
dengan mufradat yang telah dipelajarinya
berdasarka tarkib yang dipelajari.

Mengasosiasi (Menalar)
 Guru mengajak siswa untuk mendiskusikan

materi pembelajaran pada teks طرق السري
sesuai petunjuk di LKS dan dibantu dengan
arahan dan bimbingan guru.

Mengkomunikasikan
 Guru menunjuk salah seorang perwakilan

masing-masing kelompok untuk memaparkan
kembali di depan kelas hasil diskusi yang
dituangkan pada lembaran LKS yang sudah
dikerjakan.

 Guru memberikan penilaian terhadap karya
siswa berupa LKS yang telah dipajangkan.

Penutup  Guru bersama siswa menyimpulkan hasil
pembelajaran yang telah dipelajarinya.

 Guru memberikan beberapa soal singkat untuk
menguji indikator pemahaman siswa(evaluasi).

 Guru mengadakan refleksi secara tertulis atas
proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.

 Dari analisis refleksi, guru memberikan tugas jika
diperlukan.

 Guru memberi arahan singkat tentang materi yang
akan dipelajari pada pertemuan berikutnya.

 Guru meminta siswa untuk mengulang pelajaran
yang telah dipelajari di rumah.

 Menutup dengan doa dan salam

10 menit

Pertemuan Kedua



Kegiatan Deskripsi kegiatan Alokasi Waktu

Pendahuluan  Guru mengkondisikan kelas.
 Guru dan siswa melaksanakan Salam

 Guru Meminta siswa untuk membacakan doa dan
mengabsen kehadiran siswa

 Guru menanyakan materi pelajaran yang sudah
diperlajarinya di rumah

 Guru mereview kembali materi yang telah
diberikan sebelumnya.

 Apersepsi dan  motivasi

10 menit

Inti Mengamati
 Peserta didik dikelompokkan 3-4 orang setiap

kelompoknya
 Siswa mengamati pelafalan kata, frasa, dan

kalimat bahasa arab pada topik:طرق الّسیر
 Siswa mendengarkan wacana lisan berkenaan

dengan topik : طرق الّسیر
 Siswa menirukan pelafalan kata, frasa dan kalimat

bahasa arab yang diperdengarkan guru

Menanya
 Siswa menanyakan cara pelafalan  kata (mufradat)

dan frasa bahasa Arab tentang طرق الّسیر yang
belum dikuasai

 Siswa menanyakan kosa kata yang belum
dipahami kepada guru

 Siswa saling bertanya tentang makna yang belum
dipahami

Mengeksplorasikan (Mencoba)

 Siswa mencoba menemukan arti/makna dari setiap
mufradat yang telah diperdengarkan oleh guru.

 Siswa mencoba membuat kalimat baru dari
mufradat(kata) yang ditampilkan oleh guru

 Siswa mencoba membuat kalimat sederhana
dengan mufradat yang telah dipelajarinya

berdasarkan جملةخ+ مبتدأ

60 menit



Mengasosiasi (Menalar)

 Guru meminta siswa untuk berdiskusi dengan
kelompoknya terkait materi طرق الّسیر sesuai
dengan petunjuk di LKS.

Mengkomunikasikan
 Guru menunjuk salah seorang perwakilan

masing-masing kelompok untuk memaparkan
kembali di depan kelas hasil diskusi yang
dituangkan pada lembaran LKS yang sudah
dikerjakan.

 Guru memberikan penilaian terhadap karya
siswa berupa LKS yang telah dipajangkan.

Penutup  Guru melakukan tanya jawab singkat terhadap
hasil diskusi kelompok

 Guru bersama siswa menyimpulkan hasil
pembelajaran yang telah diperlajarinya.

 Guru memberikan beberapa soal singkat untuk
menguji indikator pemahaman siswa.

 Guru mengadakan refleksi secara tertulis atas
proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.

 Dari analisis refleksi, guru memberikan tugas jika
diperlukan.

 Guru memberikan pesan-pesan moral terkait
dengan penanaman sikap KI 1 dan KI 2

 Menutup dengan doa dan salam

10 menit

Pertemuan Ketiga
Kegiatan Deskripsi kegiatan Alokasi Waktu



Pendahuluan
 Guru mengkondisikan kelas dan tertib dana

nyaman belajar.
 Guru dan Siswa melaksanakan salam dan

berdoa bersama yang dipimpin oleh salah
seorang siswa.

 Guru memeriksa kehadiran siswa dan
menyampaikan tujuan pembelajaran.

 Guru mempersiapkan buku paket dan
menyampaikan materi serta penjelasan-
penjelasan penting tentang proses pembelajaran
yang akan dilakukan.

 Guru mengaikatkan materi pembelajaran
dengan pengalaman siswa dengan materi
sebelumnya.

10 menit

Inti Mengamati
 Siswa diintruksikan untuk duduk kelompok

yang terdiri dari 5 siswa.
 Siswa mendengar, menyimak dan meniru

pengucapan kosa kata dan ungkapan baru yang

berhubungan dengan topik .طرق السري
 Guru mengajak siswa untuk memperhatikan

teks bacaannya yang ada dibuku muthalaah

Menanya
 Siswa melakukan tanya jawab tentang kosa kata

yang belum dipahami pada topik طرق السري di

bawah bimbingan dan arahan guru.

Mengeksplorasikan (Mencoba)
 Siswa mempraktikan bacaan yang benar sambil

mengikuti bacaan guru.

 Siswa mencoba membaca teks pada topik طرق 
السري secara bersama-sama sesuai dengan

arahan guru.
 Guru memberi penjelasan singkat tentang pola

60 menit



kalimat sederhana yang ada pada topik طرق 
.السري

Mengasosiasi (Menalar)

 Guru mengajak siswa untuk mendiskusikan

materi pembelajaran pada teks طرق السري
sesuai petunjuk di LKS dan dibantu dengan
arahan dan bimbingan guru.

Mengkomunikasikan
 Guru menunjuk salah seorang perwakilan

masing-masing kelompok untuk memaparkan
kembali di depan kelas hasil diskusi yang
dituangkan pada lembaran LKS yang sudah
dikerjakan.

 Guru memberikan penilaian terhadap karya
siswa berupa LKS yang telah dipajangkan

Penutup  Guru melakukan tanya jawab singkat terkait
materi yang sudah didiskusikan sebelumnya.

 Guru bersama siswa menyimpulkan materi
pembelajaran tersebut.

 Guru melakukan uji indikator(evaluasi) dengan
mempersiapkan beberapa soal.

 Guru mengadakan refleksi tertulis atas proses
dan hasil pembelajaran yang telah
dilaksanakan.

 Guru memberikan tugas jika dibutuhkan(
dilihat dari refleksi tertulis).

10 menit

F. Evaluasi

1. Teknik Penilaian : Tes Tulisan



2. Bentuk :Qiraah

3. Instrumen :Pertanyaan dan Jawaban

Banda Aceh , 25 Maret 2017
Mengetahui,
Guru Muthalaah Guru Praktik

Driska Agustina Julia Asyura
NIM : 221222548

Menyetujui,
Pimpinan Dayah Modern Darul ‘Ulum

Tgk.Zulfikar Ar S.sy

G.Penilaian

1. Jenis/Teknik Penilaian

 Tes tulis(pre-tes+post test)



2. Bentuk Instrumen

 Menerjemahkan

Instrumen: ترجم إىل الّلغة العربية

 Performa

Mempresentasikan Hasil Kerja Kelompok

3.Pedoman Penskoran

Jumlah Skor jika jawaban benar 10

Nilai= Skor Perolehan X 10

Skor Maksimal

a. Penilaian dari Aspek Sikap (kelompok)

No Aspek yang Dinilai Kriteria Score

1 Jujur

Sangat sering menunjukan sikap jujur A

Sering menunjukan sikap jujur B

Beberapa kali menunjukan sikap jujur C

Pernah menunjukan sikap jujur D

Tidak pernah menunjukan sikap jujur E

2 Disiplin

Sangat sering menunjukan sikap disiplin A

Sering menunjukan sikap disiplin B

Beberapa kali menunjukan sikap disiplin C

Pernah menunjukan sikap disiplin D

Tidak pernah menunjukan sikap disiplin E

3 Percaya Diri

Sangat sering menunjukan sikap percaya diri A

Sering menunjukan sikap percaya diri B

Beberapa kali menunjukan sikap percaya diri C



Pernah menunjukan sikap percaya diri D

Tidak pernah menunjukan sikap percaya diri E

4 Bertanggung Jawab

Sangat sering menunjukan sikap bertanggung
jawab

A

Sering menunjukan sikap bertanggung jawab B

Beberapa kali menunjukan sikap bertanggung
jawab

C

Pernah menunjukan sikap bertanggung jawab D

Tidak pernah menunjukan sikap bertanggung
jawab

E

5 Kerja Sama

Sangat sering menunjukan sikap bekerja sama A

Sering menunjukan sikap bekerja sama B

Beberapa kali menunjukan sikap bekerja sama C

Pernah menunjukan sikap bekerja sama D

Tidak pernah menunjukan sikap bekerja sama E

*Pedoman Penilaian
A = 86 - 100
B = 76 - 85
C = 60 - 75
D = 50 - 59
E = 0 - 49

b. Penilaian dari Aspek Pengetahuan (kelompok)
No Aspek yang

dinilai
Kriteria Score

1 Kosa kata Hampir sempurna. A



Ada kesalahan tapi tidak mengganggu makna. B

Ada kesalahan dan mengganggu makna. C

Banyak kesalahan dan mengganggu makna. D

Terlalu banyak kesalahan hingga sulit dipahami. E

2 Kelancaran Sangat lancar. A

Lancar. B

Cukup lancar. C

Kurang lancar. D

Tidak lancar. E

3 Ketelitian Sangat teliti A

Teliti B

Cukup teliti C

Kurang teliti D

Tidak teliti E

4 Pengucapan Hampir sempurna A

Ada kesalahan tapi tidak menganggu makna B

Ada beberapa kesalahan dan menganggu makna C

Banyak kesalahan dan mengganggu makna D

Terlalu banyak kesalahan sehingga sulit untuk
dipahami

E

5 Intonasi Hampir sempurna A

Ada kesalahan tapi tidak menganggu makna B

Ada beberapa kesalahan dan menganggu makna C

Banyak kesalahan dan mengganggu makna D



Terlalu banyak kesalahan sehingga sulit untuk
dipahami

E

*Pedoman Penilaian

A = 86 - 100
B = 76 - 85
C = 60 - 75
D = 50 - 59
E = 0 - 49

c. Penilaian Unjuk Kerja (Presentasi Kelompok)

No Nama Siswa

Aspek yang dinilai Skor

Penilaian
Nilai

1 2 3 4

1

2

3

4

5

Aspek dan Rubrik Penilaian
1. Kejelasan dan kedalaman informasi

a. Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman informasi
lengkap dan sempurna, skor 30.

b. Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman informasi dan
kurang sempurna, skor 20.

c. Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman informasi dan
kurang lengkap, skor 10.

2. Keaktifan dalam diskusi
a. Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 30.
b. Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 20.



c. Jika kelompok tersebut berperan kurang aktif dalam diskusi, skor 10.

3. Kejelasan dan kerapian presentasi
a. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan rapi, skor
30.
b. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan  jelas dan rapi, skor 20.
c. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas dan rapi, skor
10.

Skor maksimum = 90

- Nilai= Skor Perolehan X 100% =.......

Skor Maksimal



LEMBAR KERJA SISWA

1

Nama Sekolah : Dayah Modern Darul ‘Ulum Banda Aceh

Kelas / Semester : VII / 11

Mata pelajaran : Muthalaah

Materi : طرق السیر

Tujuan Pembelajaran :

1. Siswa dapat menyebutkan makna kata , Frase dan kalimat yang berkaitan dengan

السیرطرق dengan benar.

2. Siswa dapat menjelaskan kembali makna dari kalimat-kalimat sederhana terkait teks

طرق السیر .

Petunjuk !

1. Mulailah dengan membaca Basmallah !

2. Tulis nama kelompok dan anggota kelompok pada tempat yang tersedia !

3. Bacalah dengan teliti soal dibawah ini !

4. Diskusikan dan jawablah soal tersebut dengan mengikuti setiap langkah-langkah

penyelesaiannya !

5. Jika dalam kelompokmu mengalami kesulitan, tanyakan pada gurumu !

Kelompok :

Anggota :

1.
2.
3.
4.
5.



1.Tulislah makna kosa kata di bawah ini ke dalam bahasa arab dan bahasa indonesia
yang benar!

راَلطّائ:. . . . . . .

. . . . . . .:Ular

رِسيي:. . . . . . .

. . . . . . .:Terbang

لَّقستي:. . . . . . .

. . . . . . .:Kereta Api

2.Terjemahkanlah ke dalam bahasa indonesia kalimat di bawah ini dengan

baik dan benar !

هبِزِعاَنِف موعي كماَلس. . . . . . . . . . . . . . . . =

= . . . . . . . . . . . . . . . .اَلْعفْعى تزحف علَى بطْنِهاَ

. . . . . . .= . . . . . . . . . يهدمنُ يِسير بِقَاَإلنسا

= . . . . . . . . . . . . . . . .اَلْقطَار يِسير باَلْبخار



LEMBAR KERJA SISWA

2

Nama Sekolah : Dayah Modern Darul ‘Ulum Banda Aceh

Kelas / Semester : VII / 11

Mata pelajaran : Muthalaah

Materi : طرق السیر

Tujuan Pembelajaran :

1. Siswa dapat mengidentifikasi ciri isim dan fiil yang ada pada teks طرق السیر

1. Mulailah dengan membaca Basmallah !

2. Tulis nama kelompok dan anggota kelompok pada tempat yang tersedia !

3. Bacalah dengan teliti soal dibawah ini !

4. Diskusikan dan jawablah soal tersebut dengan mengikuti setiap langkah-langkah

penyelesaiannya !

5. Jika dalam kelompokmu mengalami kesulitan, tanyakan pada gurumu !

1.Temukan kata-kata isim dan fiil  pada kalimat-kalimat di bawah ini !

الفعل اإلسم الكلمات

اَلطّائر يطير بِجناحيه

Kelompok :

Anggota :

1.
2.
3.
4.
5.



بطْنِهاَاَلْعفْعى تزحف علَى 

اَلْقطَار يِسير باَلْبخارِ

هبِزِعاَنِف موعي كماَلس

هيمبِقَد رِسيانُ يساَإلن



LEMBAR KERJA SISWA

3

Nama Sekolah : Dayah Modern Darul ‘Ulum Banda Aceh

Kelas / Semester : VII / 11

Mata pelajaran : Muthalaah

Materi : طرق السیر

Tujuan Pembelajaran :

1. Siswa dapat mengidentifikasi ciri isim dan fiil yang ada pada teks طرق السیر

1. Mulailah dengan membaca Basmallah !

2. Tulis nama kelompok dan anggota kelompok pada tempat yang tersedia !

3. Bacalah dengan teliti soal dibawah ini !

4. Diskusikan dan jawablah soal tersebut dengan mengikuti setiap langkah-langkah

penyelesaiannya !

5. Jika dalam kelompokmu mengalami kesulitan, tanyakan pada gurumu !

1. Ubahlah kalimat-kalimat di bawah ke dalam jumlah ismiyah dan
jumlah fi’liyah!

مجلة فعلية مجلة امسية

سمك يعوم بزعانفهاَل

يسري االنسان بقدميه

Kelompok :

Anggota :

1.
2.
3.
4.
5.



القطار يسري بالبحار

يتسلق القط مبخالبه

الطائر يطري جباحيه

2. Susunlah kosa kata di bawah ini menjadi kalimat-kalimat sederhana!

زعانفه–السمك -ب-يعوم.1
األفعى–بطنها –تزحف –على .2
يطري–الطائر –جناحيه - ب.3



الصور التعليمية



السرية الذاتية
أوال : البيانات الشخصية

جوليا عاشوراء:. االسم الكامل1
221222548: . رقم القيد2
1994يونيو 21تيجو، : . حمل وتاريخ املالد3
: اإلناث. اجلنس4
: اإلسالم. الدين5
:إندونيسيا. اجلنسية6
ة: غري متزوج. احلالة اإلجتماعية7
مجبوتايف: العنوان.8
: طالبة. العمل9

yuliaasyura@rocketmail.com: . الربيد اإللكتروىن10

اسكندر:اسم األب. 11
موظف:. العمل 12
آمنة:. اسم األم13
مدرسة :. العمل14
تيجو، فيدي:. العنوان15

ثانيا : خلفية التعليم
)2006سنةMIN TIJUE(. املدرسة اإلبتدائية1
)2009سنة (MTsN 1 SIGLIاملتوسطةاملدرسة 2
MANاملدرسة الثانوية3 1 SIGLI) 2012سنة(
قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية وتأهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية 4

2017احلكومية، بندا أتشيه سنة 
الباحثة

جوليا عاشوراء



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Julia Asyura

2. NIM : 221222548

3. Tempat/Tanggal Lahir : Desa Tijue, 21 Juni 1994

4. Jenis Kelamin : Perempuan

5. Agama : Islam

6. Kebangsaan : Indonesia

7. Status Perkawinan : Belum Kawin

8. Pekerjaan : Mahasiswi

9. Alamat : Jambotape

10. Email : Julia Asyura

11. Nama Ayah : Iskandar

12. Pekerjaan : Pegawai Negeri

13. Nama Ibu : Aminah( Almh)

14. Pekerjaan : Guru

15. Alamat : Desa Tijue, Kabupaten Pidie
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