
 ملخص البحث

 لبناتل المحبين دار بمعهد عشر الحادي الصف لطالبات العربية قراءة تعليم .0202منصور، 
م اللغة العربية كلية التعليالبحث العلمي. قسم  الجنوبية كاليمنتان بتابين، اإلسالمية الثانوية

 تح الله منادي.ف، المشرف الثانى : تيرسالماج محمد ناديرالتعليم. المشرف األول :  التربية و
 قراءة العربيةتعليم الكلمات الرئسية : 

تعليم قراءة العربية لطالبات الصف الحادي عشر بمعهد دار تعليم تقدم هذه الرسالة 
-0202اسي ، للعام الدر المحبين للبنات الثانوية اإلسالمية بتابين، كاليمنتان الجنوبية 

بية وما قراءة العر ا هي المواد األساسية في تعليم هي: م البحث المشكلة في هذه . و0202
دار  قراءة العربية في معهدهد دار المحبين؟ كيف طرق تعليم هي المواد الفرعية في مع

وأما األهداف التي يتعين تحقيقها في هذه البحث في التعرف بوضوح على عملية  المحبين؟
إلسالمية األهلية ا دار المحبين الثانويةبمعهد الحادي عشر  فصلقراءة العربية لطالب التعليم 

عشر الحادي  صلفب الطاللقراءة العربية  عليموتطبيق أساليب ت ، ةبتابين، كاليمانتان الجنوبي
 .ةاإلسالمية األهلية بتابين، كاليمانتان الجنوبي دار المحبين الثانويةبمعهد 

يستخدم هذا البحث البحث الميداني )البحث الميداني( بمنهج وصفي نوعي.  
ين حبدار الم معهدبطالب الفصل الحادي عشر ل بحثكانت موضوعات هذه ال

شخًصا. بينما الهدف هو قدرة الطالب على  21، وبلغ عددهم يةجنوبالكاليمانتان ،تابين
قراءة اللغة العربية في معهد دار المحبين. كانت تقنيات جمع البيانات في هذه الدراسة من 

العربية  ءةأن تعليم القرا . 2و أما النتائج هذه البحث:  خالل المقابالت والمالحظة والتوثيق.
. طريقة 0. ويمبين يتوافق مع األهداف والتقالحادي عشر بمعهد دار المح فصللطالب ال

ل هي أن المعلم يطبق طريقة واحدة فقط وهي أق بمعهد دار المحبين تعليم القراءة العربية
 تنوًعا ، بحيث يشعر الطالب بالملل وقلة الحماس في التعلم.
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  Skripsi ini menyajikan tentang pengajaran membaca arab siswa kelas XI SMA 

Darul Muhibbin Tapin, Kalimantan Selatan tahun ajaran 2020-2021. Dan rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: apa materi pengajaran membaca arab di Ma’had 

darul Muhibbin? Dan bagaimana penerapan penggunaan metode pengajaran membaca 

arab di Ma’had Darul Muhibbin? Adapun tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini 

adalah untuk mengetahui secara jelas proses pengajaran membaca arab siswa kelas XI 

SMA Darul  Muhibbin dan penerapan metode pengajaran membaca arab siswa Kelas 

XI SMA Darul Muhibbin. 

  Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) pendekatan 

deskriftif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Darul Muhibbin 

Tapin Kalimantan Selatan, yang berjumlah 13 orang. Sedangkan objeknya adalah 

kemampuan siswa dalam  membaca arab di Ma’had Darul Muibbin. Adapun tekhnik 

pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Dan adapun hasil penelitian ini adalah: I bahwa pengajaran membaca 

arab siswa kelas XI SMA Darul Muhibbin sudah sesuai dengan tujuan dan evaluasi. 2. 

Adapun metode pengajaran membaca arab ialah bahawa guru hanya menerapkan satu 

metode saja dan kurang bervariatif, sehingga siswa merasa jenuh dan kurang semangat 

dalam belajar. 
 


