
للبنات عد  دا  ابحمبن مباحلادي عشر  فصال اتبلطال العربية قراءةتعليم  

 نتان اجلنوبيةالثانوية اإلسالمية بتابن، كاليم

 

 إع اد :    

 منصو     

 811818101181 قم القي  :   

    
 جامعة أنتسا ى اإلسالمية احلكومية  

 بنجرماسن    

0ه8221م/010  



 أ
 

قراءة العربية لطالبات الصف احلادي عشر مبعد  دا  ابحمبن للبنات تعليم 
 نتان اجلنوبيةاإلسالمية بتابن، كاليمالثانوية 

 
 

 الرسالة العلمية
 مق مة إىل كلية الرتبية والتعليم الستيفاء بعض السروط

 لنيل د جة السرجنا
 تعليم اللغة العربيةيف قسم 

 
 

 إع اد :
  منصو 

 811818101181 قم القي  : 
 

 

 جامعة أنتسا ى اإلسالمية احلكومية 
 كلية الرتبية و التعليم

 قسم التعليم اللغة العربية
 بنجرماسن

ه8221م/0100  



 ب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د
 

SURAT PERNYATAAN TELAH SELESAI MEMBIMBING SKRIPSI 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama :  Muhammad Nadir, S.Ag. M.Pd.I. 

NIP :  197709172008011006 

Pangkat/Gol :    Penata /III/c 

Pembimbing Bidang :    Konten Dan Metodologi  

Menyatakan telah selesai membimbing skripsi mahasiswa/i: 

Nama  :   Mansyur 

NIM : 180101020818 

Judul :  قراءة العربية لطالبات الصف احلادي عشر دبعهد دار احملبني للبناتتعليم  

نتان اجلنوبيةبتابني، كاليمالثانوية اإلسالمية      

Prodi  :  Pendidikan Bahasa Arab 

Untuk itu, mahasiswa dapat mendaftar ujian skripsi.  

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. Terimakasih. 

Banjarmasin, 21 Desember 2021  

Tertanda,  

 

 

 

Muhammad Nadir, S.Ag. M.Pd.I 

NIP: 197709172008011006 

 



 ه
 

 

SURAT PERNYATAAN TELAH SELESAI MEMBIMBING SKRIPSI 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama :  Fathullah Munadi, S.Ag. MA. 

NIP :  197702062006041003 

Pangkat/Gol :    Penata Muda Tingkat I/III/b 

Pembimbing Bidang :   Bahasa dan Teknik Penulisan 

Menyatakan telah selesai membimbing skripsi mahasiswa/i: 

Nama  :   Mansyur 

NIM : 180101020818 

Judul :  قراءة العربية لطالبات الصف احلادي عشر دبعهد دار احملبني للبناتتعليم  

نتان اجلنوبيةبتابني، كاليمالثانوية اإلسالمية    

Prodi  :  Pendidikan Bahasa Arab 

Untuk itu, mahasiswa dapat mendaftar ujian skripsi.  

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

Terimakasih. 

Banjarmasin, 21 Desember 2021  

Tertanda, 

 

 

 

Fathullah Munadi, S.Ag. MA. 

NIP:197702062006041003 



 و
 

 ملخص البحث

 الثانوية للبنات احملبني دار دبعهد عشر احلادي الصف لطالبات العربية قراءة تعليم.0108منصو ، 
البحث العلمي. قسم التعليم اللغة العربية كلية الًتبية  اجلنوبية كاليمنتان بتابني، اإلسالمية

 فتح هللا منادي.، املشرف الثاىن : تريساملاجدمحم اندير التعليم. املشرف األول :  و
 قراءة العربيةتعليم الكلمات الرئسية : 

تعليم قراءة العربية لطالبات الصف احلادي عشر دبعهد دار احملبني تعليم تقدم ىذه الرسالة 
املشكلة  . و0202-0202، للعام الدراسي للبنات الثانوية اإلسالمية بتابني، كاليمنتان اجلنوبية 

هد قراءة العربية وما ىي املواد الفرعية يف معا ىي املواد األساسية يف تعليم ىي: م البحث يف ىذه
وأما األىداف اليت يتعني حتقيقها يف  قراءة العربية يف معهد دار احملبني؟دار احملبني؟ كيف طرق تعليم 

دبعهد احلادي عشر  فصلقراءة العربية لطالب التعليم ىذه البحث يف التعرف بوضوح على عملية 
قراءة العربية  عليموتطبيق أساليب ت ، ةاإلسالمية األىلية بتابني، كاليمانتان اجلنوبي دار احملبني الثانوية

 .ةاإلسالمية األىلية بتابني، كاليمانتان اجلنوبي دار احملبني الثانويةدبعهد عشر احلادي  صلفطالب الل
وصفي نوعي. كانت يستخدم ىذا البحث البحث امليداين )البحث امليداين( دبنهج 

، يةنوباجلكاليمانتان ،ني اتبنيبدار احمل عهددبطالب الفصل احلادي عشر ل بحثموضوعات ىذه ال
شخًصا. بينما اهلدف ىو قدرة الطالب على قراءة اللغة العربية يف معهد دار  21وبلغ عددىم 

و أما  الظةة والتوييق.احملبني. كانت تقنيات مجع البياانت يف ىذه الدراسة من خالل املقابالت وامل
بني احلادي عشر دبعهد دار احمل فصلءة العربية لطالب الأن تعليم القرا . 2النتائج ىذه البحث: 

ىي أن املعلم يطبق  دبعهد دار احملبني . طريقة تعليم القراءة العربية0. وًنيتوافق مع األىداف والتق
 طريقة واظدة فقط وىي أقل تنوًعا ، حبيث يشعر الطالب ابمللل وقلة احلماس يف التعلم.
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ABSTRAK 

 
Mansyur, 2021. Pengajaran Membaca Arab Bagi siswa kelas XI di Ma’had 

Darul Muhibbin Puteri, Tapin Kalimantan Selatan, Skripsi Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembi,bing l : 

Moh Nadir, S.Ag., M.Pd.I Pembimbing II : Fathullah Munadi, S Ag. MA. 

Kata Kunci: Pengajaran Membaca Arab  

  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. 
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 شعا  

 بسمميحرلا نمحرلا هللا  

َ  ل  ..... و    .... هللا   و  م  ل  ا ع  م  ك   ب  ت  ك  ي   ن  أ   بٌ ات  ك    ب   

 (060)البقرة : 

 :ال  ق   و  ن  ع   هللا   ي  ض  ر   ة  ر  ي   ر  ى   ب   أ   ن  ع  

 : م  ل  س  و   و  ي  ل  ع   ى هللا  ل  ص   هللا   ل  و  س  ر   ال  ق  

 " و  ي  ن  ع   ي   ال  م   و  ك  ر  ت    ء  ر  م  ال   م  ال  س  إ   ن  س  ظ   ن  " م  
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 إه اء
 البحث العلمي إىل الول ي ابحمبوبن  أق م هذا

 الذان يربيان تربية حسنة 

 و إىل أخي و أخيت 

 ال افعة القوية اب ك هللا يل وذلم الذنن يعطونين

 إلمتام كتابة هذا البحث العلمي

 ليس ىل كلمة إه ا أمجل و أحسن غري الشكر اجلزيل

 جزاكم هللا خري اجلزاء
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 الشكر والتق  

 بسمميحرلا نمحرلا هللا  

احلمد هلل الذي جعل العربية لسان اىل اجلنان. و أشهد أن ل إلو إل هللا و 

 دمحما عبده ورسولو الذي محلنا من الةلمات إىل النور.أشهد أن سيدان 

جستري عميد كلية الًتبية و التعليم جامعة اامل محدان الدكتور األستاذ املكرم -2

 احلكمية بنجرماسنيسالمية انتساري اإل

املكرم األستاذ ظسب هللا املاجستري كرئيس قسم التعليم اللغة العربية كلية  -0

 الًتبية و التعليم جامعة انتساري اإلسالمية احلكمية بنجرمسني

و توجهيو يف ىذا البحث املاجستري ،على إرشادة دمحم اندير  املكرم األستاذ -1

  عةيم اجلءاء. العلمي مين خالص الشكر والتقدير و من هللا

املاجستري ،على إرشادة و توجهيو يف ىذا فتح هللا منادي املكرم األستاذ  -2

البحث إيل يف كتابة وإمتام ىذا البحث العلمي ،مين خالص الشكر والتقدير 

 و من هللا عةيم اجلءاء.



 ك
 

احملاضرين و احملاضرات يف قسم التعليم اللغة العربية كلية الًتبية و التعليم  -3

على علومهم للبحث عندم  انتساري اإلسالمية احلكمية بنجرمسنيجامعة 

 يتعلم الذين رفقوا للباظث لعمل البحث العلمي 

اللغة  و مكتبة قسم تعليم التعليمرئيس مكتبة اجلامعة و مكتبة الكلية و  -4

الذين رفقوا للباظث  جامعة انتساري اإلسالمية احلكمية بنجرمسنيالعربية 

 لعمل البحث العلمي 

الثانوية كرئيس دبعهد دار املهبني  السرجاانأدي فرانوطو،  املكرم األستاذ -5

 اإلسالمية األىلية بتابني، كاليمانتان اجلنوبية

و طالب فصل كمدرس اللغة العربية  السرجاانأينية، املكرمة األستاذة  -6

الثانوية اإلسالمية األىلية بتابني، كاليمانتان دبعهد دار املهبني  احلادي عشر

 على الوقت و املكان للبحث إلجراء البحث العلمي. اجلنوبية

خبالص عدوين االشكر اجلءيل إلصدقائي يف قسم التعليم اللغة العربية الذين س -7

املساعدة ودفعوين حبسن الدفعة ظىت استطعت على إمتام كتابة ىذا البحث 

 العلمي. 



 ل
 

عن األخطء و النقئص، فلذا أرجو من  ريا أن ىذا البحث العلمي ل تتخلو أخ

ح، القراء أو الباظسني اآلخرين أن يعطوين النقد أو الفًتاح على سبيل لإلصال

. ويهد لنا على الصراط املستقيم، وينعم علينا ظسن الصواب إىل اعسى هللا أن يوفقن

 اجناح والفهم والربكة يف طالب العلم خالصا هللا و انفعا لعباد هللا. آمني
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