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إﻫداء
الرسالة العلميّة إىل :
أىديت ىذه ّ
ٔ -أيب ىادي سوجفتو و ّأمي يسماويتا اللذان تلقيت على يديهما مبادئ
الصدق والوفاء وعرفت يف نفسهما السمحة الطيبة وسالمة الطوية
ونقاء الضمَت تقدمت إجالال واحًتاما عتا.
ٕ -شتاح سيد الدكتور خَت الرجال اظتاجستَت وىو اظتشرف األول وشتاح
سيد الدمكتور خَت الرجال اظتاجستَت وىو اظتشرف الثاين.
ٖ -رتيع اضتاضرين واضتاضرات واظتوظفُت واظتوظفات جبامعة اإلسالمية
اضتكومية مبًتو وخاصا كلية الًتبية الذين أعطوين علومهم بإحالص
وجعلها اهلل منافعها يف الزمن اظتستقبل.
ٗ -رتيع أصدقائي طلية يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة اإلسالمية
اضتكومية ميًتو للعام الدراسي  ٕٓٔٙوخصوصا يف الفصل "أ" ورتيع
أصدقائي مستوى الثامن مبعهد عيماد البالد ميًتو.

محمدية
كفاءة القراءة الجهرية لدى تالميذ الفصل العاشر العالية بمدرسة ّ
األولى مترو للعام الدراسي ٕٕٓٓ/ٕٓٔ2م
ّ
مخلصة البحث

إعداد الطالبة  :يولتا رزقي أدي أنتي

خلفية ىذا البحث ىي أنو ال يزال ىناك العديد من الطالب الصف
ػتمدية األوىل الذين اليزالون غَت قادرين على قراءة
العاشر مبدرسة العالية ّ
اصتهرية العرابية ،واليزال غَت متوافق مع قواعد القراء .من الناحية اظتثالية،
يستطسع الطالب قراءة النصوص العربية بشكل صحيح ،ووفقا القواعد التعليم
القراءة .حيت يتمكن الطالب من قراءة اصتهرية بسهولة وبطالقة.
النص وظتعرفة العوامل اليت
فاالغرض هبذا البحث ظتعرفة كيفية كفاءة قراءة ّ
حتول دون وعدم "كفاءة قراءة اصتهرية لدى تالميذ فصل لعاشر مدرسة ػتمدية
األوىل مبًتو العام الدراسى  ." ٕٕٓٓ/ٕٜٓٔالنهج اظتستخدم يف ىذه الدراسة
ّ
ىو هنج نوعي ،النهج النوعي يهدف إىل فهم الظواىر حول ما تعانية
وموضوعات البحث مثل السلوك ،واإلدراك ،والتحفَت ،واضتفيز ،العمل ،عن
طريق الوصف يف شكل كلمات ولغة .كانت تقنيات رتع البيانات يف ىذه
الدراسة ىي االختبارات واظتقابالت والتوثيق .وىذا النوع من البحث نوعي يف
اجملال ،مصادر البيانات ىي معلمي اللغة العربية وطالب الفصل العاشر.
تشَت نتائج ىذه الدراسة إىل وجود مؤشر على صعوبة كفاءة القراءة اليت
يعاين منها الصف العاشر ،إشارة إىل مشاكل أو صعوبات يف ىذه الدراسة،
عدم كفاءة اظتفردات يسبب عدم قدرة بعض الطالب على قراءة النصوص
بشكل صحيح ،مل يتمكن بعض الطالب أيضا من نطق حروف.

مل ّخص البحث باللغة اإلندونيسية
ABSTRAK
Oleh :
YULITA RISKY ADIANTI

Membaca merupakan kegitan penting, dan semakin menjadi penting pada
zaman modern ini, pada saat perkembangan dalam berbagai segi kehidupan terjadi
amat cepat untuk memahami semua jenis informasi yang termuat dalam berbagai
bentuk tulisan, mutlak diperlukan kegiatan membaca, Untuk mencapai bebrapa
tujuan pembelajaran bahasa khususnya bahasa Arab maka kemampuan membaca
taks bahsa Arab sangat diperlukan.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengeahui penguasaan membaca keras
teks Arab dan Mengetahui factor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan
pendukung Penguasaan Membaca keras Teks Arab kelas X di SMA
Muhammadiyah 1 Metro. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif.
Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya prilaku,
persepsi, motivasi, tindakan, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan
bahasa. Teknik pengumpulan data dalam penlitian ini adalah tes, wawancara dan
dokumentasi . Dan jenis penelitian ini adalah kualitataif lapangan, sumber datanya
adalah guru bahasa Arab dan murid kelas X SMA Muhamadiyyah 1 Metro,
Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwasannya ada suatu indikasi
kesulitan dalam penguasaan qiro‟ah yang dialami murid kelas X di SMA
Muhamadiyyah 1 Metro, indikasi-indikasi permasalahan atau kesulitan pada
penelitan ini adalah : kurangnya penguasaan kosa kata bahasa Arab menyebabkan
sebagian murid belum mampu membaca teks bahasa Arab dengan baik dan benar,
dan sebagian peserta didik juga belum mampu melafalkan makhrojul huruf atau
tempat keluarnya huruf hijaiyah dengan baik,
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 تصريح القبلي األول

 تصريح البحث
 األدوات صتمع البيانات (االختبار والوثيقة)
 اظتنهج
 خطة التعليم
 البيانات ضتاصلة االختبار البعدي ىف الفصل التجرييب والفصل
الضابط
 رسوم من عملية التعليم
 اظتالحق

1

األول
الفصل ّ
المق ّدمة
أ-

خلفية البحث
للغة العربية شأهنا غَتىا من أربع مهارات ،وىي :مهارة
االستمع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة .والوسيلة
اليت تنقل مهارة الكالم ىي الصوت عرب االتصال باظتهارتُت
األخَتتُت ،دون قيود الزمان واظتكان .أن تلك اظتهارات األربعة
تقسم إىل قسمُت :أوعتما مهارة االستقبال ،وثاتيهما مهارة
االستماع و مهارة القراءة أى يتلقى اإلنسان اظتعلومات
واطتربات عرب ىاتُت اظتهارتُت :والقسم الثاين ىو مهارة اإلنتاج،
مها مهارة الكالم ومهارة الكتاية ،أي يقوم اإلنسان عرب ىذين
اظتهارتُت ببث الرسالة ،مبا حتويو من معلومات وخَتات.
ويالح أن اإلنسان تحتاج إىل رصيد لغوي أكرب ،وىو امارس
االستماع والقراء ،على حُت أنو تحتاج إىل رصيد من أقل من
اللغة ،وىو امارس الكالم والكتابة.
القراءة ىي العملية اإلتصلية بُت القرئ والكتابتو وفيو ارتبط
معريف بُت اللغة الكالمية واللغة الكتابية مباشرة .والقراءة ىي
مهارة اللغة اليت سواء مهم مبهارة اللغة شبو ذلك .إذا يف درس
اإلستماع ،للطالب نقصان وقصر قي الوقت قليل اللغة
اإلستمتاعي وقليل وسائل اظتتعلمة .ولقراءة ىي الدرس الذي
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كثَت اإلمكان لتنميتو .األهنا كثَت وسائل القراءة من كل أنواع
العلوم .وتستطيع عملية القراءة أن تعمل يف أي وقت أو
مكان .ولذلك يستطيع تعليم اللغة أن يكون أحد بؤرة إجتاه
تعليم اللغة األجنبية ،ومنها اللغة العربية .أن القراءة ىي اظتفتاح
إلطالق كنور اظتعرفة والثقافة اإلسالمية
التعلم اللغة ىو نظر اعتدف يعٌت زراعة القدرة على
اضتديث العربية ،اللغة بشكل مستمر وامكن اضتصول على
اظتهارة اللغوية اليت التزال معرفة قبل أربعة أنواع خطَتة من
اظتهارات ،يعٌت مهارة اإلستماع ،مهارة كالم ،مهارة القراءة
واظتهارة الكتابة ،القراءة نشط مهم ,يف الوقت التطور يف ؼتتلف
جوانب اضتياة فهم رتيع أنوع اظتعلومات الورادة يف ؼتتلفة من
الكتابة ،اظتطلقة اظتطلوبة يف القراءة ،بالقدرة على ػتتوى القراءة،
كثَت من اظتعلومات اليت الامكن إستيعاهبا بشكل صحيح
وبسرعة ،القدرة على فهم القراءة ىو ىدف الرئسية يف اظتهارة
القراءة الغرض تعلم اللغة لتحقيق بعض األىداف من تعلم
نص اللغة
اللغة العربية وخاصة اللغة العربية مث القدرة على قراءة ّ
العربية ضرورى جدا.
القدرة على قراءة يصبح الفائدة من مهارة اللغة اليت أكثر
بسهولة ,ألن القراءة دتارين امكن القيام بو وحدىا وبشكل
مستمر دون االعتماد على شخص أخر أو بيئة خاصة .مث
بلقراءة أيض امكن أن يعد األفكار إضافة البصَتة يف العلوم.
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بناء من مالحظات القبلية ليت دتت يف الفصل العاشر
مدرسة ػتمدية األول مبًتو ،من أجل تعلم اللغة العربية ،التزال
ىناك بعض التالميد الذين الديهم صعوبة يف القرأة باللغة
العربية ،ألن التمكن من قوعد اللغة ناقصة والتالميد أيضا
التزال لديها صعوبة يف قراءة النصوص العربية ،بسبب عدم
التمكن يف اظتفردات وبعد اصتيد والصحيح يف نطق اضتروف.
من بيان شابق ،اظتوضوع  :فع ّدت الباحثة على اظتوضوع
"كفاءة القراءة لدى تالميذ اصتهرية فصل لعاشر العالية مبدرسة
ػتمدية األوىل مبيًتو العام الدراسى  ٕٕٓٓ-ٕٜٓٔم)"

ب -تركيز البحث
فيهتم تركيز ىذا البحث ظتعرفة كيف كفاءة القراءة اصتهرية التالميذ
الفصل العاشر ،والعومل اليت حتول دون ودعم القراءة اصتهرية فصل
األول ميًتو
ػتمدية ّ
العاشر ّ

ج -سؤال البحث

وجدت اظتشكلة يعٍت:
كيف كفاءة القراءة اصتهرية التالميذ الفصل العاشر مدرسة
األول مبًتو ؟
العالية ػتمدية ّ

د -غرض البحث ومنافعه

ٔ -غرض البحث
النص
فاالغرض هبذا البحث ظتعرفة كفاءة قراءة
ّ
وظتعرفة العوامل اليت حتول دون وعدم "كفاءة قراءة
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األوىل
اصتهرية لدى تالميذ فصل لعاشر مدرسة ػتمدية ّ
مبًتو العام الدراسى " ٕٓٔٓ/ٕٜٓٔ
ٕ -منافع البحث
ٔ -من اصتهة النظرية يرجى أن يكون ىذا البحث مفيدا
الثروة الفكرية يف غتاال ظتعلومات العمالية خاصة فيما
يتعلق مبهارة القراءة.
ٕ -يرجى أن يكون البحث نافعا ظتساىهة األراء لتالميد و
اظتدارس اللغة العربية ،وخاصة لدي التالميد فصل
ّ

األوىل مبيًتو العام الدراسي
لعاشر مدرسة ػتمدية ّ
 ٕٕٓٓ-ٕٜٓٔم.

السابقة المناسبة
ه -ال ّدراسات ّ

بناء على نتائج استعراض باحثة عن موضوع "كفاءة قراءة
األوىل مبًتو العام
اصتهرية لدى تالميذ لفصل لعاشر مبدرسة ػتمدية ّ
الدراسي  ٕٕٓٓ-ٕٜٓٔم" يوجد نتائج البحث متقدِّمة يعترب

مناسبة و تتعلق باموضوع لإلعتبارات باحثة ،أما البحوث السابقة
فهي:
ٔ .كتبت اإلطروحة رإثنا زىرة فكرية ،طالبة يف كلية الًتبية بقسم
تعلم اللغة العربية يف جامعة اإلسالمية اضتكومية مبًتو"حتليل
عن صعوبة الطلبة يف تعلم اظتهارة القراءة لدي طالبة مستوى
الرابع يف جامعة اإلسالمية اضتكومية مبيًتو العام الدراسي
 ،ٕٓٔٛ-ٕٜٓٔىذه األطروحة اظتساواة يعٍت يف اظتهارة
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النص ولكن لو فرق يعٍت عن صعوبة الطلبة يف تعلم
القراءة ّ
القراءة حيث أن باحثة يبحث عن كفاءة اظتهارة القراءة والفرق
يف موضع البحث ،مكان و زمان.
ٕ .األطروحة اليت كتبها حسن الكرامة طالبة يف كلية الًتبية بقسم
تعلم اللغة العربية يف جامعة رادينتان اإلسالمية اضتكومية
النبونج "ترقية مهارة القراءة باستخدام اسًتتيجية القراءة
بالصوت العايل لدي تالميد الصف السابع باظتدرسة حبر
العلوم الثانوية األىلية وايكانان" ىذه اإلطروحة اظتساواة يعٍت
مهارة القراءة ولو فرق يعٍت ترقية مهارة القراءة باسًتتيجية
القراءة باصوت العايل حيث أن باحثة يبحث عن كفاءة
النص والفرق يف موضع البحث ،مكان و زمان.
اظتهارة القراءة ّ
ٖ .كتبة األطروحة برىان مصيافك ،طالب بكلية تربية قسم تعلم
اللغة العربية جامعة اإلسالمية اضتكومية سنن كاليجاغا يعنوان
"مهارة القراءة تتعلم مع نظام سوروجان يف بانتول" ىذه
اإلطروحة اظتساواة يعٍت مهارة القراءة ولو فرق يعٍت مهارة
القراءة مع النظام السوروجان يف الكتاب الكالسيكي الكتاب
األصفر حيث أن باحثة يبحث عن كفاءة اظتهارة القراءة
النص والفرق يف موضع البحث ،مكان و زمان.
ّ

6

الفصل الثاني

اإلطار النظري
أ .الوصف النظري

ٔ -كفاءة اللغوية

أ) مفهوم الكفاءة اللغوية
الكفاءة اللغوية أو كفاية اللغوية يقصدبو الشيئ الذي
ال غٌت عنو ويكفي عما سواه ،وكلمة كفاية تعٌت االستغناء.
يرتبط بقضية اإلبداعية يف اللغة قضية أخرى ال تقل أمهية
عن سابقتها,بل ىي حجر الواوية يف تظرية تشومسكي،
تلك ىي التفريق بيالكفاية اللغوية  competenceواألداء
الكلمي  .performanceوتأيت أمهية التفريق بُت األداء
والكفاية يف ىذه النظرية من تأكيد تشكومسكي يف معظم
كتاباتو على أن البحث يف اللغة ينبغي أن يسخر للكشف
عن ىذه الكفاية وال يعتمد على األداء الكالمي ،كما يرى
البنيوبون.
أن كفاية اللغوية ىي اظتعرفة الضمنية بقواعد اللغة،
اليت ىي قائمة يف ذىن الناظق باللغة .أما األداء الكالمي
فهو االستعمال الفعلي االين عتذه اظتعرفة يف الفهم الكالم
والكتابة .أي أن الكفاية اللغوية حقيقة عقلية كامنة وراء
األداء الكالم الذي جيب أن يكون انعكاسا عتا ,لكنو قد
ينحرف عن ىذه اظتعرفة ألسباب عارضة ،كالتعب،
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واظتريض ،وزلة للسان أو القلم .الكفاءة اللغوية ىي قدرة
على القرأة والكتابة ،ويتكامون لغة على مستوى كلية تعليم
اللغة األم .على الرغم من كفاءة لغوية مطلب أساس من
معايارا للحكم على قدرة
اختصاص الًترتة ،ليس
ً

الشحص على تررتة .تطلب اختصاص الًترتة بلغة بسيطة
أكثر بكثر من الكفاءة.
الكفاءة اللغوية شتت كذلك بالكفاءة اليت أساسها
الكفاءة اطتطابية .اظتراد بالكفاءة اللغوية ىي كفاءة اظتتعلم يف

وضع القواعد النحوية واظتفردات واالتغيم .ىناك شرطان
للحصول إليها )ٔ ،اظتهارة يف اظتعلوم النحوية )ٕ ،اظتهارة يف
اظتفردات .وىذان الشيئان فقط بدون التطبيق يف االتصال
ليس عتما معنٍت كثَتا للوصول إىل الكفاءة اللغوية ،ألن أىم
الشيئ يف الكفاءة اللغوية ىي استخدام قواعج اللغة العربية
ٕ
واظتفردات يف النصوص االتصالية.
بناء من نظريات السابقة ختلص الباحثة أن الكفاءة
اللغوية مهم يف اضتياة اليومية ،والكفاءة اللغوية تتكون من
كفاءة على اإلستماع ،الكالم ،الكتابة ،والقراءة .أما يف
ىذه البحث ختتص الباحثة على كفاءة الطلبة يف مهارة
القراءة.
 2وحيدة الرحم  ,كفاءة مهارة القرأة لدي طلبة معهد القلم اإلسالم حبث جامعى( ,رسالة العلمية ,جامعة موالنا مالك

إبرىيم اإلسالم اضتكومية ماالنج ٕٗٔٓ) ه . ٗٓ-ٖٜ
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ٕ -مهارة القراءة

أ) مفهوم مهارة القراءة
يقودنا ىذا إىل الوقوف عل تعرف إجرائ للقراءة.
وقد تبنت الرابطة القومية لدراسة الًتبية يف أمريك اظتفهوم
التايل لعملية القراءة :إن القراءة ليست مهارة الية
بسيطة كما أهنا ليست أداة مدرسة ضيقة .إهنا أساسا
عملية ذىنية تأملية .وينبغي أن تنمى كتنظم مركب
يتكون من أمناط ذات عمليات عقلية عليا .إهنا نشاط
ينبغي أن تحتوي على كل أمناط التفكَت واتقوًن واضتكم،
وحتليل ,والتعليل ،وحلل اظتثكالت .إن القراءة إذن،
نشاط يتكون من أربعة عناصر  :استقبال بصري للرمز،
وى ذا ما نسمة بالتفاعل .القراءة إذن ،تعرف وفهم ونقد
وتفاعل ،إهنا نشاط عقلى يلتزم تدخل شخصية اإلنسان
بكل جوانبها .وتستمل ىذه اظتكونات األربعة على عدد
ٖ
من اظتهرات.
القراءة بأنوعها ىي النافدة اظتفتوحة على احمليط
للفرد والعامل اطتارجي ،وىي وسيلة اكتساب اظتعارف
واظتعلومات واطتربات اظتتنوعة ،فإد كانت اضتياة نفسها
مدرسة تساعد الفرد على النمو والتعامل مع الغَت ,فإن

ٖ

األستاذ رثدي أزتد طعميمة ,تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا ( ,إيسيكو  ,نسوراة اظتنضمة اإلسالمية للًتبية

والعلوم والنقافة  ,الرباط ٓٔٗٔ ىا –  ٜٜٔٛم ) ٘ ٔٚص
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القراءة توسع مداركة وتنقلو إىل افاق أرحب وأوسع.

ٗ

Membca adalah suatau proses yang dilakukan serta
dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan, yang
hemdak disampaikan oleh penulis melaluli media katakata/bahasa tulis. Suatu proses yang menuntut agar
kelompok kata yang merupakan suatu kesatuan akan
terlihat dalam suatu pandangan sekilas dan makna kata-kata
secara individual akan dapat diketahui. Kalau hal ini tidak
terpenuhi, pesan yang tersurat dan yang tersirat tidak akan
tertangkap atau dipahami.5

القراءة ىي عملية الفهم مضمن النصص ،واجياد
األفكار اظتوجودة يف الكلمة اظتكتوبة وعند ىنرى جونتور
تارجان ا ّن القراءة ىي عملية استخدامتها القراءة لنيل
رسالة ،وقدمتها الكتابة من خالل وسيلة الكلمة أو
اظتادة اظتكتبة .يف قاموس اظتنجد أن القراءة ىي نطق
باظتكتبة فيو أو القى عليو وطالعة.

ٙ

إن أمهية القراءة ازدادت واشتدت اضتجة اليها
بازدياد التطور اظتعريف والتكنوصتي والتقدم اعتائل الذي
حصل يف اضتياة اإلنسانية بعد الثورة الصناعية ،والتقدم
الكبَت الذي حصل يف اصتاالت اضتياة ،زد على ما تقدم
دور القراءة يف التعلم و التعليم فال تعلم من دون القراءة
ألن كل العلوم اظتدرسية امر تعلمها وتعليمها بالقراءة
 4دروين زيندين" ,مهرة القرأة ووظيفتها يف تعلم الللغة العربية" ,اجمللة مقات (,بقسم الدعوة جامعة اضتكومية
اإلسالمية سومطر الشمالية ,العدد  ) ٕٓٔٓ , ٖٚص ٔٗٔ .
5

( Henry Guntur tarigan, Membaca sebagai suatu keterampilan berbahasa,
Bandung, CV Angkasa, 2015) hal 7.
6

مرشدة" ,تأثر شيطرة اظتفردات على مهارة القرأة لطالب الفصل الثامن باظتدرسة الثانوية اضتكومية االوىل

فاظتبانج" ,اجمللة تقدير ( جامعة اإلسالمية اضتكومية ردين إنتان ,السنة األوىل ,العدد الثاين ,)ٕٓٔ٘ ,ص .ٗٛ
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فالقراءة وسيلة اظتتعلم فب حتصيل العلوم وأداتو يف
ٚ
التعلم.
عند أن مفهوم القراءة ،أوال يعٍت مفهومها
ػتصورة يف دائرة ضيقة ،حدودىا اإلدراك البصري للرموز
اظتكتوبة ،وتعرفها والنطق هبا ،وكان القرئ اصتيد ىو
السليم األداء .مث ثانيا ،يغَت وصارت القراءة عملية فكرية
عقلية ترمى إىل فهم ،أي تررتة ىذه الرمز إىل مداوالهتا
من األفكار .مث ثالثا ،تطور اظتفهوم إليو عنصر اخر،
تفاعل القرئ مع النص اظتقروء .وأخَت يعٍت انتقال مفهوم
القراءة أىل استخدام مايفهمو القارئ ،وما يستحلصو ؽتا
يقراءة ،يف موجهة اظتشكالت ،والنتفاع بو يف اظتواقق
اضتياوية.
ب) تقسيم القراءة

امكن أن ننظر القراءة من حيث تعليمها و تعلمها
وتقسيمات على الرؤية الواضحة لطرق ووسائل تدرسها
فالقراءة تنقسم :
ٔ -من حيث نشط القرئ إىل :
أ) جهرية
 7أوليا مستك إظتيان " ,تعلم مهارة القرأة يف ضوء النظرية البيائسة اجتمعية لفيجوتسكي درسة اضتالة جامعة
بالنجكارايا اإلسالمية اضتكومية" ,اجمللة الًتائب اللغة العربية واللغوية (,جامعة بالنجكارايا اإلسالمية اضتكومية ,اجمللد ٘,

العدد ٕ )ٕٓٔٚ ,ص ٘.
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ب) صامتة
ٕ -ومن حيث الغرض العام القرئ إىل :
أ) إستمتاعية
ب) درس و حتليل
ٖ -ومن حيث الغرض اطتاص القرئ إىل :
أ) القضاء وقت الفراغ
ب) اضتصول على اظتعلومة معينة
ت) اضتصول على التفاصيل
ث) التأمل والتحليل واإلستنتاج
ٗ -ومن حيث عداحل تعليمها إىل :
أ) تعرف رمزي صويت أي مرحلة السيطرة على ميكا
نيكيات القراءة
ب) الفهم أي مرحلة القراءة االرتباط باظتعٌت
ت) اظتكثفة أي مرحلة القراءة للحصيل
ث) الت حليلية الواسعة أي مرحلة االتصل بكل ماتعبَت
ٛ
عنو الغة من فكر سقفة.
تنقسم القراءة من حيث األداء إىل :قراءة صامتة،
وقراءة جهرية .كما تنقسم من حيث الغرض من القراءة
إىل :قراءة للدرس ولبحث ،والقراءة لالستمتاع ،والقراءة ضتل
8

محمود كامل الناقفة ورشدي أحمد طعيمة ,طرأق تدريس الغة العربية لغير النطقين بها (الغرب -الربط-
إيسيكو ,منسورات المنظمة اإلسالمية لتربية والعلوم وثقافة1424 ,ها 2113 -م ) ص.153-152 .
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اظتثكالت ،وسوف نعرض لكل نوع من ىدين النوعُت فيما
يلي:
القراءة الصامتة:
قلنا إن القراءة نظر وإستبصار .وتشًتك القراءة
الصامتة مع القراءة اصتهرية يف ىذا وتنفرد اصتهرية بالنطق.
وؿتن لو تاملنا األسلوب الذي نستخدمو يف القراءة يف
حيتنا اليومية خارج اظتدراسة أو بعد االنتهاء من اظتراحل
التعليم كلها أو بعضها ،لوجدنا أن معظم قراءتنا صامتة.
ويف ىذا النوع من القراءة يدرك القرئ اطتروف والكلمات
اظتطبوعة أمامو ويفهمها دون أن جيهر بنطقها .وعلى ىذا
النحو يقراء تلميذ اظتوضوع يف صمت مث يعاود التفكَت فيو
لتبُت مدى مافهمو منو .واألساس النفسي عتذا الطريقة ىو
الربط بُت الكلمات باعتبارىا رموزا مرثية ،أي أن القراءة
الصامتة ؽتا يستبعد عنصر التصويت استبعادا تاما.
القراءة الجهرية:
بالرغم من األمهية الكربى اظتعظاة القراءة الصامتة
وأمهيتها يف عامل اليوم ،اال أن الصغار تحتجون أيضا للقراءة
اصتهرية .فهم يستفدون تربويا من قراءة الشعر وانثر
واظتشرحيات بصوت عال .كما أن القراءة اصتهرية تؤدي إىل
تذويقهم ظتسقى األدب ،وحتثن نطقهم وتعبَتىم .والقراءة
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اصتهرية تيسر للمعلم الكثف عن األخطاء اليت يقع فيها
ٜ
أختبار قياس الطالقة والدقة يف القراءة.
عند بناء عل السابقة تقسم القراءة من حيث األداء
إىل قسمُت يعٍت القراءة الصامتة و القراءة اصتهرية.
ج) -أﻫداف القراءة
إن القراءة أىدافا متعددة ومتباينة ،األمر الذي يؤثر
يف طبيعة عملية القراءة ذاهتا .ومن بُت ىذه األىداف
مايلي:
ٔ) القراءة للبحث .قد يقراء اظترء دتهيدا لبحث يريد أن يكتبو.
وىنا تكون قراءتو انتقائية ألنو يقراء مايتعلق مبوضوع حبثو
فقط.
ٕ) القراءة للتخليص .قد يقراء اظترأ ناص ما من أجل تلحيصو,
وىنا تكون القراءة متأنية ودفيقة وشاملة ألن القارئ يريد
أن يكتشف األفكار الرئسية ويستبعد التفاصيل غَت اظتهمة.
ٖ) القراءة الالعالم .قد يقراء اظترء لبسمع االخرين مثلما بفعل
اظتذيع يف الراديو والتلفزيون.
ٗ) القراءة لالختبار .قد يقراء اظترء استعدادا الختبار ما ،وىنا
تكون القراءة دقيقة متأنية .وقد بضطر القرئ إىل القراءة
اظتتكررة من أجل ضمان االستعاب وحف .
 9قلىل ازتر مركور ,تدريس فنون الغة العربية ( ,قهرة  :الناشر دار الشواف للنشر والتوزيع ) ٜٜٔٔ ,ه ٓٗٔ.ٖٔٗ-
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٘) القراءة للمتعمة .قد يقراء اظترء من أجل اظتتعمة ودتضية
الوقت .ويف ىذه اضتالة .اليقراء قراءة مركزة يف العادة ،بل
قد يقفز من سطر إىل أخر ومن صفحة أىل أخرى.
 )ٙالقراءة للعبادة .قد يقراء اظترأ تعبدا هلل ،مثلما تحدث حُت
يقراء اظترأ مايتيسر لو من القرأن الكرًن.

ٓٔ

كما نظرنا من أىدف مهارة القرأة السابقة ،أىدف
مهارة القراءة يف تعليم اللغة القراءة ينقسم إىل ستة أقسم
يعٍت:
ٔ) القراءة للبحث
ٕ) القراءة للتخليص
ٖ) ألقراءة الالعالم
ٗ) ألقراءة لالختبار
٘) ألقراءة للمتعمة
 )ٙألقراءة للعبادة

د) -أﻫداف تعليم القراءة

يستهدف تعليم القراءة يف برامج تعليم العربية للناطقُت
بلغات أخرى عدة أىداف من أمهها :
ٔ -أن القراءة ىي أوىل اظتهرة الثالث (وىي القراءة والكتابة
واضتساب)
ٓٔ

ٕٔٔ.ٖٔٔ -

ػتمد علي اصتويل ,أسليب تدريس اللغة العربية ( اظتملكة العربية السعودية ٕ ٜٔٛم – ٓٗٗٔ ه) ص
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ٕ -أن الًتبية اظتستمر ،وتعليم مدى اضتياة ،والتعليم الذايت
شعارات التتحق يف حياة الغإنسان إال إذا كان قادرا على
القراءة .إهنا أنشطة تعتمد على كمية ونوع ما يقرؤه.
ٖ -أن اجملتمع اإلنساين اظتعاصر غتتمع متعلم يصعب تصور
عمل مهاري فيو ال يتطلب القراءة ،إن اإلنسان ػتاط بكثَت
من أوجو النشاط الىت تستلزم القراءة ،حىت تحقق مايريد
وحىت يتكيف مع اجمليمع ويؤدي وظيفتو.
ٗ -أن القراءة الواسعة شروط للثقافة الوسعة -ما جينيو الدارس
األجنيب من جالل قراءة اظتواد العربية أعظم ؽتا جينيو من
خالل أي مهاررة أخري.
٘ -إن القراءة ىي اظتهرة اليت تبقى مع الدارس عندما يًتك
البلد العريب الذي يتعلم فيو اللغة -كما أهنا اظتهرة اليت
يستطع من خالعتا أن ييعرف على أمناط الثقافة العربية
وومالػتها.
 -ٙبالقراءة يستطع الدراس أن تحقيق أغراضو العملية من تعليم
العربة .قد تكون أغراضا ثقافة ،أو اقتصادىة ،أو سيايية ،أو
تعليمية أو غَتىا ،إن كثَتا من الدرسُت يف برامج تعليم
العربية كلغة ثانية يهديفون من تعليمها إحادة القراءة يف
اظترتبة األوىل .فقد ال يناحل ألحد منهم فرصة االتصال
اظتباشر بعريب امارس مهارات اإلستماعع والكالم.
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 والقراءة مهارة يستطيع الدارس هبا حتقيق قدر من-ٚ
.اإلستمتاع و قضاء وقت لفرراع مبا ىو أجدى
 فإن القراءة ىي مهارة اليت ينميها الطالب وحده... وأخَتا-ٛ
. ليس ذتة أدعي للتقدم يف القراءة..بعد أن يًتك اظتعهد
11

Adapun tujuan khusus dari pembelajaran
keterampilan membaca (maharah al-qiro’ah) ini dibagi
menjadi tiga tingkatan bahasa, yaitu pada tingkat
pemula, menengah, dan lanjut.
1. Tingkat pemula
a) Mengenali lambing-lambang (symbol-simbol bahasa)
b) Mengenali kata dan kalimat
c) Menemukan ide pokok dan kata-kata kunci
d) Menceritakan kembali isi bacaan pendek
2. Tingkat menengah
a) Menemukan ide pokok dan ide penunjang
b) Menceritakan kembali berbagai jenis isi bacaan
3. Tingkat lanjut
a) Menemukan ide pokok dan ide penunjang
b) Menafsirkan isi bacaan
c) Membuat intisari bacaan
d) Menceritakan kembali berbagai jenis isi bacaan12

 مؤشرات مهارة القراءة-)ه
1. murid mampu membaca sebuah teks Arab dengan bacaan
yang benar.
2. murid mampu memahami bacaan secara benar.
3. murid mampu menerjemahkan bacaan secara benar.
4. murid tahu kedudukan setiap kata dan bias menceritakan
ulang dengan memakai bahasanya sendiri bacaan13.

 نسوراة اظتنضمة اإلسالمية للًتبية,  ( إيسيكو, تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا,ٔٔ األستاذ رثدي أزتد طعميمة
ٔٚٙ -ٔٚ٘ ٔ م ) صٜٜٛ –  الرباط ٓٔٗٔ ىا, والعلوم والنقافة
12

Syafuf Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, ( Malang :UIN
MALIKI Press, 2011) h 163-164.
13
Syaiful mustofa, strategi pembelajaran bahasa Arab, (Malang , UIN Maliki
press,) h. 162.
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اظتؤشرات مهارة القراءة السابقة أ ّن
كما نظرنا من ّ
مؤشرات مهارة القراءة يف القراءة اصتهريّة الب ّد على الطلبة أن
ّ
تحسن يف نطق القراءة ،والطالقة القراءة ،وتنغيم القراءة.
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الفصل الثالث
منهج البحث

أ .تصميم البحث
ىذا البحث من البحث الكيفي اظتيداين(research field) ,
وأستخدم ىذا البحث ألن الباحثة تظلب البايانت يف اظتيدان
باظتقابلة مع اظتعلّم وتالميذ ألجل نيل البيانات اظتتعلقة بكفاءة عن
كفاءة القراءة.
قال  lexy j. Meloengأن أستخدام البحث الكيفي اظتيداين جيري
بالكيفية التالية:
penelitian yang mengharuskan peneliti berangkat ke
„lapangan‟ untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena
dalam suatu keadaan alamiah.14

يستفهم من الرأي ،أن يف استخدام البحث الكيفي لزوم
حوض الباحثة حىت حتصل للباحثة لتصور العام حول موضوع
الباحث واألحوال اظتيدانية ،وأما صفة ىذا البحث فهي الكيفي:
عند  bogdan dan gubaأن البحث الكيفي يأين
Penelitian kualitatif
atau naturalistic inquiry adalah
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang
dapat diamati.15

بناء على صفة البحث اظتذكورة ،فتحاول الباحثة كفاءة
القراءة شكل منهحجي ووقعى مطابقا بالبيانات اجملموعة ،مث
Lexy j. melong , metodologi penelitian kualitatif, (Bandung; rosda karya,

14

2013), h.26
15

Dr. Uhar suharsaputra, metodologi penelitian, ( Bandung: PT Rafika aditama,
2012), h.181.
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وصفي
يصفها الباحثة ويعرضها يف ؽتقررات البحث .حبث الكيفي
ّ
ليصور ظاىرة أو
بتقرب دراسة اضتالة .والبحث اظتيدان يأىن ضتث ّ
ّ
إجتماعي
عرض
ّ
كما قال  john W. Creswelأن البحث دراسة اضتالة ىي

:

Study kasus merupakan strategi penelitian dimana didalamya peneliti
menyelidiki secara cermat suatu kejadian, peristiwa, aktivitas, proses, atau
sekelompok orang.16

ب -ميدان البحث وزمانه

األوىل مبيًتو ،وزمان
ستقوم الباحثة مبدرسة العالية ػتمدية ّ
الباحثة من شهر واحد ،من شهر نوفمبَت  ٕٜٓٔأراقب عن
كفاءة القراءة ،وأما موضوع الباحث تالميذ الفصل العاشر
العالية وغتتمع البحث عشرون تالميذ.

ج -خصائص بحث العلمي
تتأثر اصتوانب اليت تأخذ من ىذا البحث أن البيئة يف عملية
التعليم اظتهرة القراءة ناقص ج ّدا .إما يف اللحجة أو القواعد
اللغة وىناك إجادة تالميذ .نظرا ألن عمليّة التعليم خارج
الفصل الدراسية أو الفصول الدرسيّة يف اظتدرسة من غَت تطبيق
لوجود التعلم اظتهارة القراءة جيدة.
د -طريقة البحث وإجراءت
ويف طريقة البحث وإجراء لزوم اظتدخل أو لتغريب الذي
16

AKLA, . metodologi penelitian pengajaran Bahasa Arab, ( Metro-Lampung: cv.
Laduny Alifatma, 2018), h.126.
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ىو:
“Pendekatan merupakan cara mendekati atau menjinakan
sehingga hakikat objek dapat diungkapkan sejelas mungkin,
pendekatan memegang peranan dalam pokok dalam penelitian
kualitatif dengan pertimbangan bahwa objek adalah abstrak
kenyataan yang sesungguhnya”.17

وموافقة باظتسألة الاظتبحوثة لدى الباحثة ،واما نوع البحث ىو
البحث الوصفي من حيث تطبيقة على الظاىرات اإلنسانية امر
طبيعى اقتضاه عجز منهج البحث األخر مهم أساسا الدراسة الظاىرة
الطبيعية عن قدرة لتوصل إىل قياس رقيق صحيح للظهرة اإلنسانية
وىو منهج الوصف الواقعي كما ىو دتاما اإلستنتاج الدالالت وبراىن
من واقع اظتشاىدة ةيسمي بالوصفي ،ألن الباحثة سوف تصف بيئة
اللغوية مبدرسة ػتمدية األوىل مبيًتو ،وكيف يكتسب الطلبة بنمدج
نص اللغة العربية من حيث اظتعلومات
التعليم اظتهارة اقراءة على ّ
اظتوجودة يف اثناء انثطة التعلم والتعليم يف الفصل وخارجو .تستخدم
الباحثة بطريقة وصفية ألن الطريقة الوصفية ىي هتدف إىل وصف
الظواىر أي األثياء اظتعينة يف رتيع اضتقائق واظتعلومات واظتالحظة عنها
ووصف الظروف اطتاصة هبا وتقدير حالتها كما نوجد عليو يف الواقع.
ه -مصدار البيانات

ىناك طريقة متعددة لتكون الباحثة حاصل على البينات اظتطلوبة،
فتت صل على البينات اظتطلوبة ،فتتصل الباحثة اطترباء الذين يعرفون
ويفهمون عن كفاءة القراءة اصتهرية لدى تالميذ الفصل لعاشر العالية

Andi prastowo, metode penelitian kualitatif, (yogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008),

17

h. 180.
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األوىل مبيًتو العام الدراسي  ٕٕٓٓ-ٕٜٓٔم وأما مصدر
ػتمدية ّ
الثانوي ،فاظتصدر الرئيسي يف
البينات نوعٍت :اظتصدر الرئسي واظتصدر
ّ
البحث النوعي ىو األقوال واألفعل واألحول وأما غَتىا من اظتصدر
الثانوي مثال اظتصدر الوثائق واظتصدر اإلحصائي ،اظتصدر يف ىذا
األول (الرئيسي) ،واظتصدر
البحث تتكون من اظتصدرين ،ومها اظتصدر ّ
الثانوي.
ّ
ٔ) -اظتصدر أألول
data primer adalah data dalam bentuk atau kata-kata
yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau prilaku yang
dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini
adalah subjek peneitian (informan) yang berkenaan dengan
variabel yang diteliti.18

بناء على الرأي اظتذكور ،فكان اظتصدر األول يف ىذا
البحث يأين اظتدارس و التليذ بعشرون (ٕٓ) طلبة الذين ىم
يشًتكون مباشرة مبوضوع ىذا البحث "كفاءة القراءة اصتهرية
األوىل مبًتو العام الدراسي
الفصل لعاشر مبدرسة ػتمدية ّ
 ٕٕٓٓ-ٕٜٓٔم"
ٕ) -اظتصدر الثاينّ

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung
memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat
orang lain atau lewat dokumen.19

يعٍت مصدر ليت صفة
الثانوي يقولب مصدر
مصدر
ّ
ّ
إضايفّ ،
ضنُت لبحث .بناء على الرأي اظتذكورة ،فال تعتمد الباحثة يف
18

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2014), h. 22.
19
Sugiono, memahami penelitian kualitatif, ( bandung: Alfabeta, 2010), h. 62
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البيانات على اظتصادر األولية فحسب ،ولكن يعتمد أيضا على
سجل فيلم ،أو
اظتصادر الثناوية .تواجد من الوثيقة ،صورة،
ّ
األخر .وتفيد اظتصدر الثانوية يف ىذا البحث حُت تثعب الباحثة
على نيل البيانات اظتهمة من اظتصادر األولية ،بسبب أهنا من
اظتشاكل الشخصية اليت يصعب عنها إىل الغَت.
ز -تقنيات وإجرءات جمع البيانات
طريقة رتع البينات اظتستخدمة يف ىذا البحث ىي
طريقة اظتقابلة ،طريقة اختبار وطريقة الوثيقة.
ٔ) -طريقة إختبار
تقوم الباحثة ىذه اختبار للحصول على البيانات اليت
تتعلق بكفاءة التالميذ يف تعلم القراءة اصتهرية ،ويستخدم
الباحثة ىذه الطريقة ضتصول على نتائج من كفاءة القراءة
اصتهرية للطالبة.
ٕ) -طريقة اظتقابلة
واظتقابلة ىي العملية ألجل حتصيل اظتعلومات عن طريق
السؤال و اصتواب بُت اظتقابل وظتستجيب موجهة ليهدف هبا
اغراض البحث.
Wawncara adalah percakapan dengan maksud tertentu,
percakapan iyu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara
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(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara
(intervewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.20

وقد قامت الباحثة مبقابلة اظتدارس و بعض الطلبة ىل
أخذ البيانات عن طريق احملاورة اظتباشرة ،وقد اعدت الباحثة
دليل أسئلة اظتقابلة معهم ،ومن جوانب اليت هتاوره الباحثة ىي:
احملاوالت اليت قام هبا اظتدارس يف حل اظتشكالت ومعرفة
العوامل اظتؤيدة والعوامل اظتعارضة اضتل تلك اظتثكالت.
ٖ) -طريقة الوثيقة
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu,
dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya
monumental dari seseorang.21

ويستخدم الباحثة ىذه التقنية للحصول على البيانات عن
ميدان البحث وىو اظتدرسة العالية ػتمدية األول مبيًتو ميدان
البحث كما ياىل:
أ) -التاريخ اإلحتصارى عن تأسيس اظتدرسة العالية ػتمدية
األوىل مبًتو.
ّ
ب) -أحوال األدوات والتسهيالت.
ج) -أحوال اظتدارس اظتدرسة وتلميذ اظتدرسة.
د) -موقع اصتغرايف مبدرسة ػتمدية ميًتو.
20

Lexy j. Melong, metodologi penelitian kualitatif,(Bandung: PT Remaja
Rosdakarya Offset), h. 186.
21
Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, ( Bandung:
ALFABETA, 2014),h.240.
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ح -اجرءات تحليل البيانات
وبعد أن اجتمع البيانات احملتاجة ،فتحللها الباحثة ظتعرفة منودج
إتقان القرأة .أما طريقة حتليل البيانات يف ىذا البحث فهي حتليل
البحث الكيفي .فعملية حتليل البيانات يف ىذا لبحث جتري على
ثلثة مراحل ،وىي :ختفيض البيانات ،مث عرضها ،مث استنتاجها أو
حتقيقها .ويف مرحلة حتفيض البيانات ،ختتار الباحثة ويركز على
اظتهمة اظتتعلقة مبوضوع البحث ،مث يف مرحلة عرض
البيانات ّ
البيانات ،عرضها الباحثة على شكل النصوص السرمديّة ،مث
تستخلصها الباحثة يف مرحلة االستنتاج بايتخدام طريقة التفكَت
األمور
العامة إىل
االستنباطى ،أى استخالص النتائج
األمور ّ
ّ
ّ
اطتاصة.
صحة البيانات
خ -مراجعة ّ
لتحصيل األخبار ولكيل خطأ يف فصل القضاء فلنستعمل طريقة
االنضام وىي:
“teknik tringulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memfaatkan sesuatu yang lain.22

ومن التعريفُت السابقُت ،وجدت كيفيات استعال
االفحاص ،األوقات الكافية يف عملية البحث والثاىن مبقارنة
النظريات اظتناسبة مبسألة البحث والثالث بطلب البيانات مبتأدية
الفحص أو مبقابلة البيانات احملصلة والربع مبالحظة اظتيدان اظتساوي
يف رتيع األحول واخامس طلب البيانات من رتيع اظتصادر
Lexy .J Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, h.330

22
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والسادس إستعمال اظتناىج والتقنيانت يف حتليل البيانات.
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الفصل الربع
عرض البيانات البحث وتحللها ومنقاشتها

أ -لمحة عن ميدان البحث

ٔ -نبذة عن مجال البحوث

األولى مترو
محمدية ّ
أ) تاريخ إنساء العالية بمدرسة ّ

األوىل مًتو يف عام ٗ .ٜٔٙمقيم
ػتمدية ّ
تأسست مدرسة ّ
األوىل تطوير اظتدرسة العالية.
يف اظتدرسة العالية العامة مًتو ّ

ويقويها السيد التوحيد .يف عام ٘ ،ٜٔٛأصدرت حكومية
رتهورية إندونسيا ،من خالل ورارة التعليم والثقاقة ،قرارا بشأن
وضع اظتدارس اطتاصة ،من بُت أمور أخرى ،قيل أن كل مدرسة
خاصة جيب أن يكون عتا كيان قانوين وأن تدار من قبل مؤسسة
كيان قانوين .يف العام  ٜٔٙٙمببادرة من السيد سراج الدين
كرئيس مدرسة العالية األوىل ميًتو ،مث نقل ملكية مدرسة العالية
احملمدية .وقد
تطوير إىل غتلس التعليم ،التدريس و الثقافة فرع ّ

ػتمدية العالية للتنمية من األّن فصعاعدا
رحب بدلك النائب ّ
ػتمدية إىل
حتت رعاية غتلس التعليم ،مث تغيَت تعليم وثقافة ّ
مدرسة العالية ػتمدية األوىل ميًتو ،يف ذلك الوقت كان اظتدير
سراج الدين جهدين.
ػتمدية
ػتمدية األوىل ميًتو إىل غتمع ّ
مت تنقل موقع مدرسة ّ
ميًتو على طريق بودي أوتومو والذي أصبح األن  KH.أزتد
دحالن رقم ٔ ميًتو ،حيث تتم أنشطة التدريس والتعليم يف
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الصباح .يف عام  ،ٜٔٙٙمت إصدار االئحة حكومية تنص على
أنو مل يسمع اظتدير اظتدرسة العامة بالعمل الوقت نفسو كمدير
اظتدرسة خاصة ،لذلك منذ اضتُت .شغل السيد ر أزتد متُت
مصب مدير اظتدرسة .يف عام ٔ ٜٔٚبناء على مرسوم القيادة
ػتمدية ،مت استبدال مدير اظتدرسة بالسيد علي
اإلقلمية المبونج ّ
الدين حسن .يف عام  ٜٜٔٚبناء على قرور القيادة اإلقلمية
المبونج ػتمدية ،رقم رتعية الًتبية والتعليم والثقافة )E- ،(PMK
ّ
ػتمدية ميًتو ببناء مدرسة عالية
 2/170/PKK/79قم رئيس مبدرسة ّ

ػتمدية األوىل على جاالن خَتبراس ٗٔ جاؾتار أجونج ميًتو.
ّ
حىت أنو يف العام الدراسي ٖ ،ٜٔٛٗ/ٜٔٛمت نقل أنشطة
ػتمدية األوىل ميًتو إىل ذلك
التدريس والتعليم مبدرسة العالية ّ
اظتوقع .يف عام ٗ ٜٔٛبناء على خطلب من اظتدرسة العالية
التعلمية االبتدائي والثنوي ،وزارة الًتبية والتعليم والثقفة رقم
ػتمدية األوىل
ٔ ٚ C- /KEP / ٘ٔ /ٜٔٛٗ/مت ترقية مدرسة ّ
الثانوية العالية من مسجلة إىل حالة معًتف هبا .تصبح اضتالة
االوىل
ػتمدية ّ
اظتسجلة معًتفة هبا .وبالتايل فإن اظتدرسة الثانوية ّ
مند العام الدراسي ٖ ٜٛٗ/ٜٔٛعتااضتق يف عقد EBTA/EBTANAS
نفسها .يف عام ٘ ٜٔٛشغل منصوب مدير اظتدير اظتدرسة السيد
سوتويو ،بكالوربوسى .مع نائب مدير اظتدرسة السيد
 BA,SARDJO/BA, STIHARJOيف عام  ٜٔٛٚبناء على مرسوم القيادة
ػتمدية ،رقم اجمللس الربية والتعليم الثقافة
اإلقليمية المبونج ّ
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) ٜٜٔٛ/ٔ/KEP/ٔٔٓ (MPPKتصبحاضتالة اظتتزايدة متساوية .بناء
على القانوىن رقم قانون عام  ٜٜٔٛبشأن نظام التعليم الوطٍت،
باإلضافة إىل تغيَت منحج ٗ ٜٔٛإىل ٗ ٜٜٔمت تغيَت إسم
اظتدرسة العالية إىل ( SMUاظتدرسة الثانوية) وإليت حتولت إىل مدرسة
األوىل مًتو ،ولكن يف عام ٖٕٓٓ غَتت إشتها
ػتمدية العالية ّ
ّ
ػتمدية األوىل مًتو .مت إجراء ىذا البحث يف اظتدرسة
إىل اظتدرسة ّ
العالية ػتمدية األوىل واليت تقع يف Jln.khirbras no 65 Ganjar Asri Metro
ّ

Barat Metro.

األولى مترو
محمدية ّ
ب) نبذة عن المدرسة العالية ّ
األوىل مًتو
ػتمدية ّ
أ -إسم اظتدرسة  :مدرسة عالية ّ
ب -حالة االعتماد  :معتمد أ
ج -رقم مرسوم إنشا ٜٜٔٔ-ٚ-ٜٔ،ٖٔ/V/ٔB.ٔ.ٕٔ/ٕٜٔٚ :
ٕٓٓٔٗٓٓٔL /ٖٕٕٕٓٔٓٓٔٓٓٚ :

د-

NSS/NDS

ه-

عنوان اظتدرسة :
ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-
٘-
-ٙ
-ٚ

شارع
Ganjarsari :
قرية
اظتنطقة/رجينسي Metro Barat :
Lampung :
اظتعافظة
(0725)22192 :
رقم اعتاتف
34114 :
الشفرة
مساحة السطح 15960M :
:

khairbras No. 65

3
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-ٛ
-ٜ
ٓٔ-

منطقة بناء
Sertifikat :
حالة اظتلكية
رقم شهادة األرض1953 :
2466M2 :

محمدية األولى مترو
ج) الرؤية والمهمة بمدرسة العالية ّ
تلقي تعليمو على العقيدة اإلسالمية متغوقي يف العلوم
والتكنولوجيا ولبيئة الثقفة .
مؤشر الرؤية

أ -حتقيق التعليم والتوجية اإلسالمي اظتتكامل واظتستمر
ب -حتقيق التعلم والتوجية العمال على أساس تكنولوجيا
اظتعلومات ()IT
ج -حتقيق ثقافة متفوقة وتنافسة لسكن اظتدرسة
د -حتقيق الطالب اظتستقلُت واظتنضبطُت واظتنافسة
ه -حتقيق اإلؾتازات األكادامية وغَت األكادامية
و -توفر مرافق تعليمية مناسبة وبنية حتقيق
ز -حتقيق بيىئة نظيفة وصحية

مهمة
تتمثل مهمة اظتدرسة يف حتقيق الرؤية فيها يلي:

أ -تعزيز تقدير اإلسالم ليصبح مصدرا للشغصية والسلوك
اليومي
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ب -تنفيذ التعلم والتوجية الفعال ،تحيث امكن لكل طالب أن
يطور بشكل مثايل وفقا اإلمكاناتو
ج -زيادة القدرة التنافسية للعلم والتكنولوجيا اليت تكون قادرة
على النافسة والعقلية لشخصية إسالمية
د -تعزيز روح العمل األخالقية العالية ،وفهم اضتقوق
والواجبات ،واالنضباط يف كل نشاط لسكان اظتدرسة.
ه -حتسُت رفاىية اظتعلمُت وغَتىم من العاملُت يف غتال
التعليم
و -زيادة شراء واستخدام وصيانة اظترافق التعليمية  /البنية
التحتية على مراحل
ز -حتسُت جودة اطتدمة للعمالء سواء التعليم العام أو التعليم
والشخصية الدينية
ح -تنمية سلوك واع بيئيا (حبييب) يف التعلم اظتستمر
محمدية األولى بمترو
د) المرافق و البنية التحتية بمدرسة العالية ّ

يف حُت أن البنية التحتية ىي كل ما ىو الدعم الرئيسي لتنفيد
ػتمدية
العملية ،امكن القول أن اظترافق والبنية التحتية يف مدرسة ّ
األوىل مًتو كافية ،والكن اليوجد سوى عدد قليل من اظترافق
ّ
والبٌت التحتية اليت التزال مفقودة وحتتاج إىل إصالح لدعم راحة
ػتمدية
الطالب يف اطتضوع لعملية التعلم يف مدرسة العالية ّ
األوىل مبًتو.
ّ
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األولى مترو
محمدية ّ
ه) حالة التالميد العالية ّ

ػتمدية
مند  ٜٔٛٚ/ٜٔٛٙشهدت مدرسة العالية ّ
األوىل اإلعدادية تطورراً سريعاً جداً ،والسيما اىتمام الطالب
ػتمدية األوىل واإلؾتازات اليت
اصتدد اظتلتحقُت مبدرسة العالية ّ

ػتمدية حققت تقدماً
حتقيق ،واليت تبُت أن اظتدرسة العالية ّ
كبَتاً ،على النحو التايل:
جدوالٔٔ.

محمدية
عدد التالميد فصل العاشر العالية بمدرسة ّ
فئة

األولى مترو
ّ

عدد

عدد التالميد
ذكر

أنثى

IPA 1

ٓٔ

ٕٓ

ٖٓ

IPA 2

ٛ

ٕٓ

ٕٛ

IPA 3

ٔٔ

ٜٔ

ٖٓ

IPS 1

ٚ

ٔٛ

ٕ٘

ٖٙ

ٚٛ

ٖٔٔ

عدد

محمدية األولى بمترو
و) وضع المعلم بمدرسة العالية ّ
ػتمدية األوىل
اظتعلمون الذين يدرسون يف اظتدرسة عالية ّ
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مبًتو ىم مؤىلون وتنافسون وذوي خربة ومدربون وػتًتفون يف
 عدد اظتعلمُت الذين يدرسون يف اظتدرسة عالية.غتاالت ختصصهم
،ػتمدية األوىل مًتو عشرون معلما من موظفي اطتدمة اظتدنية
ّ
، فنيُت، اثنُت من أمناء اظتكتبات،أربعة وثالثون معلما دائما
،ستسة من معلمي اضتكم

ٔ.ٕ جدوال

إسم المعلم وموضوعه
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nama
Drs. Ruslani
Drs. Mukhisban
M. Nurissalam, S.Si
Nurhasim, S.Ag
Ahkaf Fikri, S.E
Dra. Alfiati
Arsi Herawati, S.Pd
Dra. Asna wilis
Baiturrahman,S.Pd.I
Bulan Purwandari
Desna Iriani, S.Pd
Diah Indriyani, S.Psi
Dra.Dwi
Rahayu
Supratiwi
Drs. Edi Turpuji
Astono
Eko Suwarno, S.Pd
Fitri Ayu Arum Sari,
S.S
Fitria Nurul Fatimah,
S.Sos
Heni Widiyarti,S.Pd.
Iwan Suparli, S.Pd
Feri Irawan, S.Pd.I
Maman
Sudirman,

Setatus/B.Study
Kepala Sekolah
PAI
Kimia
PAI
Ekonomi
Sejarah
Fisika
Matematika
Bahasa Arab
Biologi
Biologi
BK
Kimia
Bahasa
Indonesia
BK
Bahasa Jepang
Sosiologi
Kimia
Ekonomi
Bahasa Arab
Penjas orkes
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S.Pd
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Dra. Mardiyati
Neni Agustia Pakti,
S.Pd
Ngaderi, S.Pd
Muhammad Ma‟ruf
Resesi
Darmawati,
S.Pd
Ridwan
Awaludin,
S.Pd
Drs. Ristuning
Roni Faslah, S.Pd
Rudion, S.Pd.I
Samsul Hadi, S.Pd.I
Sari Yunis, S.Pd
Siti Maisaroh, S.Ag.
Dra. Siti Suwarni
Dra. Sri Haridayati
Sriyanto, S.Si
Suyadi, BA.
Tengku Mismawati,
S.Pd
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Wariyanti, S.S
40
41
42
43
44
45
46
47

Waryoto, S.Pd
Dra. Wastamah
Yovi
Restiandari,
S.Pd
Dra. Sri Hananing
Hartati
Ristuning Waluyati,
S.Pd
Agus Pramono
Burhan Isro‟i, S.Pd.I
Nurhasim, S.Ag

Bahasa
Indonesia
Ekonomi
Bahasa Inggris
KMD
BK
Penjasorkes
Geografi
Matematika
PKn
Kemuhammadi
yahan
Bahasa
Indonesia
PKn
Biologi
Sejarah
TIK
Ekonomi
Fisika
Bahasa
dan
Sastra
Indonesia
Matematika
PAI
Sosiologi
Sosiologi
Bahasa Inggris
Seni Budaya
PAI
PAI
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Matematika
Bahasa Inggris
Seni Budaya

Drs. Sigit Riyono S.
Rosya Gusnaida, S.Pd
Ibnu Setyo Budiatno,
S.Pd

48
49
50

ب -غرض بيانات البحث عن كفاءة القراءة

أن القراءة اصتهرية بأهنا التقاط الرموز اظتطبوعة ،وتوصيلها
عرب العُت إىل اظتخ وفهمها باصتمع بُت الرمز كشكل غترد ،واظتعن
اظتختزن لو يف اظتج ،مث اصتهرهبا بإضفة األصوت ،واستخدام
أعضاء النطق استخداما سليما ،القراءة اصتهرية لو مؤشرات مهارة
القراءة فهي نطق القراءة ،طالقة القراءة ،وتنغيم القراءة.
إ ضفة إىل الشرح اظتدكور ،فًتكز الباحثة يف ىذا البحث على
النيل البيانات متعلقة بلقراءة اصتهرية البيانات بشكل اختبار ومن
ػتمدية
البيانات احملصولة يظهر أن القراءة اصتهرية مبدرسة العالية ّ
األوىل مبًتو مث ألجل تسهيل الباحثة على غرض البيانات اظتذكور،
تالح الباحثة على إختبار واظتقابلة مع اظتدرس اللغة العربية،

ػتمدية األوىل
ومن بعض التالميد فصل العاشر مبدرسة العالية ّ
مبًتو للعام الدراسي  ٕٕٓٓ-ٕٜٓٔكما يلى:
مت ألجل تسهيل الباحثة على عرض البايانات اظتذكورة،
فتقسم الباحثة عرض البايانات عن القراءة اصتهرية .وعلى ذالك
فتعرضها الباحثة البايانات عن كفاءة القراءة اصتهرية الدى تالميد
ػتمدية األوىل ميًتو للعام الدراسي
الفصل لعاشر مبدرسة ّ
 ٕٕٓٓ-ٕٜٓٔم كما يايل:
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ٔ -قدرة تالميد على كفاءة القراءة الجهرية
يستخدمو الباحثة ىو الفصل العاشر العالية مبدرسة
ػتمدية األوىل مبًتو للعام الدراسي ٕٕٓٓ-ٕٜٓٔم ،يقوم
ّ
الباحثة بإجراء البحث من التاريخ ٕ٘ يونيو ٕٕٓٓ إىل
التارخ  ٕٜيوليو ٕٕٓٓ .وهتدف ىذه الدراسة إىل النظر
على كفاءة القراءة خاصة على كفاءة القراءة اصتهرية
والعاومل اليت اظتثبطة ودعم كفاءة القراءة.
ويستخدم الباحثة البيانات الثانوية واألولية،
والبيانات األول يف ىذا البحث يأين اظتدارس اللغة العرابية
والتالميذ فصل العاشر العالية بعشرون (ٕٓ) طلبة ،والبيانات
الثانوية يف ىذه البحث يأين من الوثيقة ،صورة أيضا
والكتاب مواد التدريس اظتعلم .أداة رتع البيانات اظتستخدمة
من قبل الباحثُت ىي اإلختبار ،واظتقابلة ،والتوثقة،
وتستخدم ىذه الدراسة اختبار مع وسائط اتصال مصورة،
وتستخدم ىذه اظتقابلة بوسيلة اتصال مصورة،

أ) قدرة تالميد على نطق القراءة

بناء على اختبار الباحثة مع التالميد فصل العاشر
ػتمدية األوىل ميًتو ،يتضح أن قدرة
مبدرسة العالية ّ
التالميد على تعريف النطق اضتروف اعتجاءية من أكثر
بعضهم جيد ،ومن بعضهم أيضا مل يستطيع يف نطق
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اضتروف اعتجاءية ،وىذا تعرف من قدرة التالميد يف
ػتمدية
اختبار مع التالميد فصل العاشر مبدرسة العالية ّ
األوىل مًتو.
تقابل الباحثة مع التالميد فصل العاشر مبدرسة
ػتمدية األوىل مًتو .ألجل نيل البيانات على كفاءة
العالية ّ
القراءة اصتهرية ،اختبار الباحثة ستسة وعشرين التالميد
ظتعرفة على كفاءة النطق اضتروف اعتجاءية.

ب) قدرة تالميد على طالقة القراءة

بناء على اختبار الباحثة مع التالميد فصل العاشر
ػتمدية األوىل ميًتو ،يتضح أن قدرة
مبدرسة العالية ّ
التالميد على طالقة القراءة من أكثر بعضهم جيد ،ومن
بعضهم أيضا مل يستطيع يف نطق اضتروف اعتجاءية ،وىذا
تعرف من قدرة التالميد يف اختبار مع التالميد فصل
ػتمدية األوىل مًتو.
العاشر مبدرسة العالية ّ
ومن بناء مقابلة الباحثة مع لتالميد فصل العاشر
ػتمدية األوىل ميًتو ،من بعضهم جيد يف
العالية مبدرسة ّ
طالقة القراءة ألن من عادهتم يف قراءة النّص العربية عند

يف الفصل ومن مدرس أيضا جيد عند يف التعليم .ألجل
نيل البيانات على كفاءة الطالقة القراءة فصل العاشر
احملمدية األوىل مبًتو ،اختبار الباحثة ستسة
مبدرسة ّ
وعشرين التالميد وستة التالميد ظتقابلة ظتعرفة على كفاءة
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الطالقة القراءة.

ج) قدرة تالميد على تنغيم القراءة
بناء اختبار التالميذ فصل العاشر مبدرسة العالية
ػتمدية األوىل مًتو ،يتضح أن قدرة التالميذ على التنغيم
ّ

القراءة من أكثر بعضهم مل جيدة ،ومن بعضهم أيضا مل
يستطيع يف فهم القراءة النصوص ويف تررتة اللغنة العربية
ألن مل يفهم على معن اظتفرادات العرابية ،وىذا تعرف من
قدرة التالميذ يف اختبار واظتقابلة مع التالميد فصل العاشر
ػتمدية األوىل مًتو .ألجل نيل البيانات
مبدرسة العالية ّ
احملمدية
على كفاءة الطالقة القراءة فصل العاشر مبدرسة ّ
األوىل مبًتو ،اختبار الباحثة وعشرين التالميذ وستة
التالميذ ظتقابلة ظتعرفة على كفاءة الطالقة القراءة.
ج -تحليل البيانات ومناقشتها
بعد اجتماع رتع البيانات ،عملية التالية ىي حتليل
البيانات .حصول من رتع البيانات يف شكل الوثيقة واإلختبار
واظتقابلة وصفها كما يلي:
اسنادا من اختبار الباحثة على بعض التالميذ فصل
ػتمدية األوىل ميًتو أن النشاط القراءة
العاشر مبدرسة العالية ّ
اصتهرية ،مت التأكيد بشكل خاص على القدرة على القراءة من
خالل اضتفاظ على دقة صوت اللغة العربية ،من حيث اظتخارج
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اضتروف أو صفات األصوات غَتىا ،ونظرت الباحثة على أن
ػتمدية األوىل ميًتو بعضهم
التالميذ فصل العاشر مبدرسة العالية ّ
يستطيعون يف قراءة النص العرايب جيّدا وبعضها أيض ال جييد
مبؤشراهتا .إذن ،يف القراءة اصتهرية حتتاج إىل نطق
قراءة النص ّ
صحيح ،وطالقة جيّدة ،ويف تنغيم القراءة مل جيدة.
ومن اسنادا مقابلة الباحثة مع أستاد فارى إير ًاو مدرس
ػتمدية األوىل مًتو ،وخلص الباحثة
اللغة العرابية مبدرسة العالية ّ
يواجد التالميذ صعوبات عند حتديد الكلمات ،مث يصعب أيضا

حتديد قراءة اضتراكة يف النهاية الكلمة وكذلك عند ما يف حتديد
اإلعراب .عند تعليم مهارة القراءة ىذا النص العرايب ،يكون لو
تأثَت كبَت بُت متخرج اظتعهد وغَت متخرج اظتعهد .ألن متخرج
اظتعهد أتقنوا الكثَت من اظتفردات أوال ،لذلك فهي أسهل يف قراءة
نص العرابية.
ومن إسنادا اظتقابلة اليت قدمتها الباحثة على بعض
ػتمدية األوىل مًتو الذين
التالميذ فصل العاشر العالية مبدرسة ّ
تعيّنهم توكيال ظتعرفة قراءة الناص العرابية يف كفاءة القراءة اصتهرية
منهم ،وخلص الباحثة أجد صعوبات على القراءة الناص يف
التنغيم القراءة ألن من بعصهم ليس متخرج من اظتعهد أو مدرسة
التسنوية ولكنهم متخرج من اظتدرسة الثانوية اإلعدادية اضتكومية،
ويف تعليم القراءة يف ىذا الفصل جيد عند التدريس ولكنو سريع
للغاية ال امكن تفسَته ،العوامل اليت تؤثر على كفاءة القراءة.
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واسنادا إىل حصول اظتقابلة واختبار اظتدكورة ،فتحليل
ػتمدية األوىل
الباحثة إىل إن التالميد فصل العاشر مبدرسة العالية ّ
على بعضهم يستطيعون يف النطق اظتخارج اضتروف ،ألن من
عادهتم يف قراءة النّص العربية .ومن بعضهم يستطيعون يف طالقة

القراءة النصوص العرابية ولكن مل يستطيع يف تنغيم القراءة ألن
من بعصهم ليس متخرج من اظتعهد أو مدرسة التسنوية ولكنهم
متخرج من اظتدرسة الثانوية اإلعدادية اضتكومية .ومل يعرف كثَت
من اظتفردات العرابية .ذالك جيعلهم صعبة يف القراءة اصتهرية

العرايب.
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الفصل الخامس
الخالصة واإلقتراحات

ٔ -الخالصة
واستنادا إىل حصول اظتقابلة اظتدكورة ،فتحليل إىل إن
التالميذ على بعضهم يستطيعون يف النطق اظتخارج اضتروف،
ألن من عادهتم يف قراءة النّص العربية .و من بعضهم مل
يستطيعون يف تنغيم القراءة ألن من بعصهم ليس متخرج من
اظتعهد أو مدرسة التسنوية ولكنهم متخرج من اظتدرسة الثانوية
اإلعدادية اضتكومية .ومل يعرف كثَت من اظتفردات العرابية .ذالك
جيعلهم صعبة يف قراءة الناص العرايب.
مث امكن استنتاج أن العوامل اظتثبطة واظتساتدة كفاءة القراءة
ػتمدية أما العومل اظتسعدة يف
يف الفصل العاشر مبدرسة العالية ّ
كفاءة القراءة وىي اظتنشات والبنية التحتية اظتناسبة سواء داخل
الفصل أو خارخو ،وعومل دعم أخرى ،تدعم اظتدرسة بشكل
كامل ماىي الرغبة أو الغرض من أنشطة التعلم يف التعليم اللغة
العربية .مثل بناء مرافف اظتكتبة .وأما العامل اظتساعد التايل ىو
اظتعلم اظتختص يف غتال اللغة .العامل احملدد ىو الوقت القليل،
اليزال بفتقر للمعلم يف تنفيد أنشطة التدريس والتعليم ،ىنا جيب
أن يكون اظتعلمون قادرين على إدراك كفاءات أو قدرات الطالب
اظتطلوبُت أو وفقا ألىدف تعلم للغة العربية على وجو التحديد
قراءة العربية.
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ٕ -االقتراحات

إضافة أىل اطتالصة السابقة تتقدم الباحثة اإلقًتاحات إىل
ػتمدية
رتيع اليت تصاىر يف الًتبية والتعليم مبدرسة العالية ّ
األوىل مبًتو العام ال ّدراسي  ٕٓٔٓ\ٕٜٓٔم ؽتا التالية:

ٔ .للمعلمون أو اظتعلمون إىل اظتدرس اللغة العربية مبدرسة العالية
ػتمدية األوىل مبًتو العام ال ّدراسي  ٕٓٔٓ\ٕٜٓٔم لتعليم
ّ
القراءة تنشاط يف التعليم وتوضح يف بيان مادة القراءة وال تكن
سرعا جدا يف شرح الدرس لكي رتيع الطلبة يفهمون يف تعلم
مهارة القراءة.
ػتمدية األوىل مبًتو العام
ٕ .التالميذ الفصل العاشر مبدرسة العالية ّ
ال ّدراسي  ٕٓٔٓ\ٕٜٓٔم أن جيتهدوا يف تعلم اظتهارة القراءة

نص العريب
خصوصا يف قراءة ّ
ٖ .ظتزيد من الباحثُت ،اظتأمول أن نتائج ىذه الدراسة امكن
استخدامها كمراجع إضفية حبيث امكن إجراء دراسات أكثر
مثالية يف الدراسات اظتستقبلية .تتعلق أساسا بكفاءة القراءة

السيرة ال ّذاتية للباحثة
ّ

اشتي يولتا رزقى أدى أنىت .ولدت يف مدينة
أكودتور يف التّاريخ  ٓٛمن أغستس .ٜٜٔٛ
والدي ىدى سوجفتو و ّأم ْي يوشتاوتا .و كنت
بنت األوىل .درست يف روضة األطفال سودغ
ٕٗٓٓ .درست يف اظتدرسة اإلبتدائيّة سرىدادى  ٙسنوات ،و
السنة ٕٓٔٓ .مثّ استمرت دراسيت إىل اظتدرسة الثانوية
ّ
خترجت يف ّ
اإلسالميّة يف معهد نورسالم .وبعد ذلك ،استمرت يف اظتدرسة
العالية اإلسالميّة يف معهد نورسالم أيضا .مثّ استمرت دراسيت يف
جامعة ميًتو اإلسالميّة اضتكوميّة يف شعبة تعليم اللّغة العربيّة يف
العام الدراسي .ٕٓٔٙ

