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اجلهرية بإهتمام خمارج  قدرة الطلبة على القراءةيف هذا البحث يقدم عن 

 .عشر من املدرسة العالية سيت مرمي بنجرماسني احلاديللصف  احلروف وقواعده،
 احلاديكيف قدرة الطلبة على القراءة للصف   و مشكلة هذا البحث هى:

بإهتمام خمارج عشر من املدرسة العالية سيت مرمي بنجرماسني يف قراءة بدون الشكل 
ما هي العوامل اليت تؤثر قدرة الطلبة يف قراءة بدون و  ؟القراءة ميعلى تعل احلروف وقواعده

عشر  احلاديللطلبة للصف  م القراءةيعلى تعل بإهتمام خمارج احلروف وقواعدهالشكل 
 من املدرسة العالية سيت مرمي بنجرماسني؟
ذايت البحث يف هذا البحث هو الطلبة ، الوصفيهذا البحث يستخدم مدخل 

هي  املواد اليت تدريسها. عشر من املدرسة العالية سيت مرمي بنجرماسني احلادييف الّصف 
لبيانات  الناص تأخذ من اإلختبار قراءة لطلبةا بيانات قدرةو ص القراءة بدون الشكل، ن

 .البحث
 

قدرة الطلبة على القراءة بدون الشكل باهتمام خمارج أن  نتيجة البحث تدل
مبعدل درسة العالية سيت مرمي بنجرماسني املمن عشر  احلاديللطلبة الصف  احلروف



 

 

 

على قراءة قدرة الطلبة علمنا و  جيد. يف التعبري، 33،2= 33\5109 الطلبة: النتائيج
متوسط. إذان،  يف التعبري 29،7= 33\980 :النتائيجمبعدل  النّص يف ناحية قواعده

قدرة الطلبة على القراءة اجلهرية يف الصف احلادي عشر من املدرسة العالية سيت مرمي 
 وهذه النتيجة داخلة يف التعبري 629،= 33\2075 :عدل نتائج الطلبةمببنجرماسني 

 .متوسط
عشر من املدرسة  احلادييف الّصف العوامل اليت تؤثر قدرة الطلبة على القراءة و 

العضوية الطلبة ، و كاىف  خلفية الرتبية الطلبة يف التعبري هي: العالية سيت مرمي بنجرماسني
، دافعة فيهالطلبة يف التعبري  دافعة، و راغب فيهيف التعبري  رغبة الطلبة، و يف التعبري كاىف

 .دعمةاألجهزة يف التعبري ، و يف التعبري كافية البيئة، و الكافيةيف التعبري املدّرسة و 
 

 

 

  



 

 

 

ABSTRAK 
 

Aliyah. 2013. Kemampuan Siswa dalam Membaca di Kelas XI Madrasah Aliyah 

Siti Mariam Banjarmasin. Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: Prof. Dr. H. Mahyuddin 

Barni M.Ag 

Kata Kunci: Kemampuan, Membaca, Siswa MA Siti Mariam Banjarmasin. 

Penelitian ini menyajikan tentang kemampuan siswa dalam membaca 

nyaring dengan memperhatikan aspek makharijul huruf dan kaidah tata 

bahasanya, untuk siswa kelas XI MA Siti Mariam Banjarmasin. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kemampuan 

siswa dalam membaca kelas XI MA Siti Mariam Banjarmasin dalam membaca 

tanpa baris dengan memperhatikan makharijul huruf dan kaidah tata bahasa 

arabnya pada pembelajaran qira’ah? Dan Apa saja faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemampuan siswa dalam membaca tanpa baris dengan 

memperhatikan makharijul huruf dan kaidah tata bahasa arabnya pada 

pembelajaran qira’ah pada siswa kelas XI MA Siti Mariam Banjarmasin? 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Subjek penelitian adalah 

siswa kelas XI MA Siti Mariam Banjarmasin. Materi yang diberikan adalah teks 

qiraah tanpa baris, dan data kemampuan siswa diambil dari tes membaca sebagai 

data penelitian. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan membaca siswa 

kelas XI MA Siti Mariam Banjarmasin tanpa harakat dengan memperhatikan 

makharijul huruf dengan nilai rata-rata: 1095/33= 33,2 dengan kategori baik. Dan 

kemampuan membaca siswa kelas XI MA Siti Mariam Banjarmasin tanpa harakat 

dengan memperhatikan qawaidnya dengan nilai rata-rata: 980/33= 29,7 dengan 

kategori sedang. Jadi, kemampuan siswa pada qira’ah jahriah dengan nilai rata-

rata: 2075/33= 62,9 dengan kategori sedang. 

Dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca siswa kelas 

XI MA Siti Mariam tersebut adalah: latar belakang pendidikan siswa dengan 

kategori cukup mendukung, fisiologis siswa dengan kategori cukup baik, minat 

dengan kategori cukup berminat terhadap pelajaran bahasa Arab atau qira’ah, 

motivasi siswa dengan kategori cukup termotivasi, faktor guru cukup mendukung, 

lingkungan juga cukup mendukung serta fasilitas siswa juga mendukung. 
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 الباب األول

 املقدمة

 خلفية البحث -أ

فصاح ستخدم البالد أو اجملتمعات العريب إلت الىتللغة العربية هي أداة االتصال ا

املعىن والطبيعة والنظام كما: النطق وعلم األصوات و  فكرهتم. اللغة العربية هبا صيغة عن

 1وعلم النحو. الصرف وعلم

من اللغة األكثرية يف  من غّزوي، اللغة العربية هي واحد نقال أزهر أرشد قّدم

 ممستخد  (. اللغة العربية 1992يتكلم اإلنسان من مائتني الفن )غّزوي،  العامل الذى

برمسي من عشرين البالد. وكذلك اللغة العربية هي اللغة القرآن وإرشاد الدين على 

 يفأمهية اللغة ملئت املاليني املسليم املسلمني يف العامل، فطبعا اللغة العربية هي أعظم 

 2العامل، العريّب أو األعجمّي.

                                                 
1 Ahmad Muradi, Bahasa Arab dan Pembelajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Prima, 

2011), h. 152 

 
2 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004) h. 1 



 

 

 

يف  وعمعجم كل التعاليم اإلسالميةألن  تقوي بالدين اإلسالم،  مرتبطاللغة العربية 

درس القرآن  واجبتعاليم اإلسالمية، ف فهمس و در  بالشرح احلديث. ل مكمَّلالقرآن و 

  3قدرة اللغة العربية الكافية.إىل ج تا درس القرآن واحلديث فيحواحلديث، ل

ىن احملتوي يف أخطاء القراءة يف اللغة العربية والقرآن فمؤثر يف االستيعاب واملع

أخطاء يف نطق  مسّبب عنالقراءة يف أخطاء  راءته.يف ق إلحرتاس واجبالقراءة. وكذلك 

  4وأخطاء يف عالمة القراءة. واحلروف اتالكلم

ارة مهجبانب حتقيق يف تعليم اللغة  الىتالقراءة هي واحد من مهارة اللغة 

تقييم و والتفسري  عّرفالت )هبدف معنّي( عملية الذى شكلاإلستماع والكالم والكتابة 

هللا تعاىل يف قرآن  كما قال  5ط بالعقلية األوزان أو جمموع الوعي القارئ.ارتباإل األراء

 :1اآلية  العلقسورة  ،الكرمي

ِم ر بِّك  الَِّذي خ ل ق  إ    ( 1:  العلق. )قـ ر أ  ِباس 

تعليم القراءة هي تعترب القراءة مهارة أساسية من مهارات تعلم أى لغة أجنبية، 

فبالرغم من تأكيدنا على أمهية كل من االستماع واحلديث يف تعلم اللغة واستخدامها إال 

                                                 
3 Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, (Semarang: Need’s Press, 

2009) h. 7 

 
4 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora, 2011), h. 

121 

 
5 Henry Guntur Tarigan, Metodologi Pengajaran Bahasa, (Jakarta: CV. Rajawali, 1991), 

h. 342 



 

 

 

املهارتني ال بسبب ضعفهما لديه ولكن  أنه كثريا ما يتعذر على املتعلم استخدام هاتني

بسبب قلة الفرص الىت تتاح له لكي ميارس اللغة ممارسة شفوية أو أن يشعر أن حاجة 

 6ملمرسة اللغة ممارسة شفوية قليلة وغري متوقعة.

 اجلهريةهرية والقراءة الصامته. القراءة القراءة اجل يمهارة القراءة وجد إىل نوعني ه

القراءة  7م إىل القروء ولكن تدل على الصحيحة يف قراءهتا أيضا.تدل على الفه تليس

بدون  ةقراءالب يتدر أوال قبل  إضطالع هبا واجب الذىهي مرحلة األوىل  اجلهرية

 لفظ اللغة العربية الصحيحة. بدرّ تبالصوت  ءةقرأوهذا بسبب  الصوت.

قدرهتم  الطلبة للصف احلادى عشر من املدرسة العالية سيت مرمي بنجرماسني

خمتلفة، وذلك ألن خلفية املدرسة الطلبة املختلف هم من املدرسة اإلبتدائية العامة، ومن 

املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية، ومن املدرسة املتوسطة العامة، ومن املدرسة املتوسطة 

 اإلسالمية، ومن املعهد. وذلك قدرة الطلبة على القراءة املختلفة.

بناء على تلك املسائل، تنجذب الكاتبة لتبحث هذه املشكلة لتعرف كيف قدرة 

الطلبة على القراءة بدون الشكل للصف احلادى عشر من املدرسة العالية سيت مرمي 

                                                 
 185(، ص. 1985، )مكة املكرمة: دن، تعليم اللغة العربيةحممد كامل الناقة،   6
 

7 Imam Makruf, op.cit, hlm. 24 



 

 

 

قدرة الطلبة بنجرماسني يف مادة القراءة، حتاول الكاتبة إلجراء حبث حتت املوضوع "

 "سة العالية سيت مرمي بنجرماسنيعلى القراءة للصف احلادي عشر من املدر 

 
 أسئلة البحث -ب

 بناء على تقمص املسائل املذكورة، فتعرب الباحثة املسائل يف هذا البحث هي:

كيف قدرة الطلبة يف الصف احلادى عشر من املدرسة العالية سيت مرمي  .1

على  بإهتمام خمارج احلروف وقواعده بنجرماسني على القراءة بدون الشكل

 القراءة؟م يتعل

بإهتمام خمارج تؤثر قدرة الطلبة يف قراءة بدون الشكل  الىتما هي العوامل  .2

للطلبة للصف احلادى عشر من املدرسة  م القراءةيعلى تعل احلروف وقواعده

 العالية سيت مرمي بنجرماسني؟

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 أسباب اختيار املوضوع -ج

 حتّث الباحثة على اختيار هذا املوضوع هي: الىتواألسباب 

وبالنظر إىل خطاء يف قراءة اجلملة العربية على تعليم القراءة يف الناحية قراءة  .1

 بدون الشكل فمؤثر يف مفهوم املعىن والنجاح على تعليم القراءة.

ألن الكاتبة هي تعمل ممارسة التدريس من املدرسة العالية سيت مرمي  .2

تبة تشعر باحلاجة إىل إجراء حبوث يف هذا املدرسة بوصفه الكافبنجرماسني، 

 درسة العالية سيت مرمي بنجرماسني.مسامهة إجيابية يف التقدم والتنمية م

 
 التحديد املوضوع -د

وتريد الكاتبة بالقدرة هي قدرة الطلبة على  8القدرة هي إستعداد والقّوة. .1

بدون الشكل باهتمام خمارج  القراءة من النوع القراءة اجلهرية للناص العربية

 احلروف وقواعده.

  9الطلبة هو يقبل التأثري من شخص أو مجاعة الذى يعمل يف أنشطة الرتبية. .2

 وتريد هبا الكاتبة هو الطلبة من املدرسة العالية سيت مرمي بنجرماسني.

                                                 
8 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), edisi ke-3, 

h. 707 

 



 

 

 

وفهم املعين منما املكتوب باللسان أو بدون الصوت. وتريد  نظرالقراءة هي  .3

القراءة هي القراءة من النوع القراءة اجلهرية ويقرأ النّص العربية بدون الكاتبة ب

الشكل باهتمام خمارج احلروف وقواعده من النّص املكتوب على تعّلم القراءة 

 باجليد.

 
 أهداف البحث -ه

 واألهداف يف كتابة هذه الرسالة العلمية هي لتعرف الباحثة:

صف احلادى عشر من املدرسة العالية ملعرفة كيف قدرة الطلبة على القراءة لل .3

 سيت مرمي بنجرماسني يف قراءة بدون الشكل على تعّلم القراءة.

تؤثر قدرة الطلبة يف قراءة بدون الشكل على تعّلم  الىتملعرفة ما هي العوامل  .1

 القراءة للطلبة للصف احلادى عشر من املدرسة العالية سيت مرمي بنجرماسني.

 
 أمهية البحث -و

 وأمهيات هذا البحث هي أن يكون:

 إدخال للطلبة للدوافع مهارهتم يف قراءة اللغة العربية بقراءة صحيحة. .1
                                                                                                                                      

9 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 51 



 

 

 

معلومات للمدّرس اللغة العربية يف إختيار الطريقة املناسبة لينمي قدرة الطلبة  .2

 على القراءة.

يعطي اإلعانة النافعة يف هذا البحث لإلصالح اجلودي عملية تعّلمية اللغة  .3

 ربية.الع

 للنظر للباحث املستقبل إلجراء دراسة مماثلة، وهي أوسع وأعمق. .4

 
 هيكل البحث  -ز

 تنظيم الكتابة يف هذا البحث مخسة أبواب، وهي كما يلي:

خلفية البحث وأسئلة البحث وأسباب  توي علىحت ىتال: املقدمة  الباب األول

 وهيكل البحث.   وأهداف البحث وأمهية البحث موضوعـالوالتحديد  اختيار املوضوع

 مفهوم القدرة مفهوم القراءة حيتوي على الذى: اإلطار النظري  الباب الثاين

 تؤثر قدرة الطلبة يف القراءة الىتوعوامل  تعليم القراءة وأهداف القراءة وأمهيةوأنواع القراءة 

    .منهج التدريس اللغة العربية يف املدرسة العاليةو 

منهج البحث عن نوع ومدخل البحث  حيتوي على الذى:  الباب الثالث

وأسلوب  والبيانات ومصادرها وأساليب مجع البيانات وذايت البحث وموضوع البحث

 حتليل البيانات. 



 

 

 

توي على ملـحة حت نتائج البيانات ومناقشتها حيتوي على الذى:  الباب الرابع

 وحتليل البيانات. وتقدمي البيانات عن ميدان البحث

 خالصة البحث وتوصيات البحث.: االختتام، تتكون من ب اخلامسالبا
  



 

 

 

 الباب الثاين

 اإلطار النظري

 مفهوم القدرة -أ

( القدرة مبعىن الطاقة، 10: 2010قّدم حممد زين نقال من ملمان يسدي )

: 2001هادية )املهارة، قوة احملاولة، القّوة بالنفس. ومن أنغيات حممد سيناغا وسري 

 ( حيّدداهنا باألساس الذى قام به الشخص على تنفيذ العمل مبؤثّر أو بالنجاح.34

( القدرة مبعىن طاقة الشخص عمل بأنواع من 57: 2007ومن روبني )

 الوظائف. ويقول القدرة هي التقييم على ما يستطع به الشخص أن يعمله.

لقدرة هي مهارة الشخص أو بناء على املفهوم املذكور ميكن أن يلّخص بأن ا

 10إمكانيته على عمل أنواع الوظائف أو التقييم على العمل.

ريد الكاتبة بالقدرة هي قدرة الطلبة على القراءة من النوع القراءة يف هذا البحث ت

 .اجلهرية للناص العربية بدون الشكل باهتمام خمارج احلروف وقواعده

 

                                                 
10 Milman Yusdi, “Pengertian Kemampuan”, http://milmanyusdi.blogspot.com, 20/6/2013 



 

 

 

 مفهوم القراءة -ب

قـ ر ًأ وِقر اء ًة وقـُر آنًا، واقرتأ الكتاب أي نطق باملكتوب  –يـ ق ر ُأ  –قراءة لغة من قـ ر أ  

 11فيه أو القى النظر عليه وطالعة.

( القراءة هي تعبري أو تصويت الرموز 140: 1997وفقا خالد أ. و ليليس س )

املكتوبة املرئية من احلرف إىل الكلمة، ومن الكلمة إىل اجلملة، ومن اجلملة إىل الفقرة 

( هي مهارة 3: 2007م جرّا. ومفهوم القراءة عند كريدالكسانا يف فجر رمحاوايت )وهل

تعريف الكتابة وفهمها على يف شكل رموز اخلط وتبديلها بالكالم املفيد بالسكوت أو 

 12بالصوت املرتفع.

القراءة هي عملّية التفّهم وأخذ املعاىن واألفكار، واألراء، واإلقرتاحات، 

 13الم الذى عرّبها املؤّلف يف الكتابة.واملعلومات من الك

القراءة هي أحد املهارات اللغوية الىت تدرس يف تعليم اللغة العربية. فمهارة القراءة 

يف عادة إكىتساهبا الشخص يف املدرسة. وهلذه املهارة هلا دور هاّم يف تطوير تعليم اللغة 

 14العربية بعدها.
                                                 

 616( ص. 1997، )بريوت: دار املشرق. املنجد يف اللغة واألعالمأبو لويس معلوفة،   11
 

12 Kumpulan Ilmu, “PengertianMembaca Menurut Para Ahli”, 

http://mbegedut.blogspot.com, 20/6/2013 

 
13 Qori Yanti, “Pengertian Membaca Menurut Para Ahli”, http://qoriyanti12.blogspot.com, 

20/6/2013 



 

 

 

يف تعلم اللغة. أما املهارات األخرى فهي  إن القراءة من املهارات الئيسية الالزمة

 15فهم املسموع والكالم والكتابة.

تعد القراءة واحدة من املهارات اللغوية املتمثلة يف احملادثة واالستماع والقراءة 

والكتابة، وإذا كان الكالم والكتابة من أدوات التعبري الىت تتخصص يف ارسال املعىن فان 

ع يف أهنا تتخصص يف استقبال املعىن اذا كان القارىء يقرأ القراءة تشرتك مع االستما 

 16لنفسه، أما اذا كان يقرأ لآلخرين عدت القراءة من باب ارسال املعاين.

ومهارة القراءة هي تفضيل القراءة عند تقدمي الدرس، يف ابتداء فيقرأ املدرس 

ت الشفويّة أو النطق بالفم، موضوع القراءة مّث يتبعه التالميذ. وهذه املهارة هتتّم بالتدريبا

 وتدريبه على طالقة الكالم، متالئمة وعفوية.

أهداف تعليم مهارة القراءة هي قدرة على قراءة النّص العربية فصيحا، وعلى 

 ترمجته وفهمه جيدا.

                                                                                                                                      
14 Iskandarwassid dan H. Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 245 

 

(، 2000 ، )الرياض: دار الفالح للنشر والتوزيع،أساليب تدريس اللغة العربيةحممد علي اخلويل،   15
 108ص. 

 
-1996، )دمشق: منشورات جامعة دمشق، 2، ططرائق تدريس اللغة العربيةحممود أمحد السّيد،   16

 319(، ص. 1997



 

 

 

وفقا إزان وبالتاىل يقول، بأن مهارة القراءة هي درس القراءة الذى يستهدف إىل 

بتقدمي الدرس قراءة، سواء كانت  ة وفهمها صحيحة . وطريقتهاقدرة التالميذ على القراء

القراءة بالصوت أو يف القلب. رجاء، أن يقدر التالميذ على التلّفظ بالكلمات واجلمل 

 17يف اللغة العربية صحيحة وفصاحة.

 موازين القراءة الصحيحة كما ياىل:

 تقطيع اجلمل بفواصل -1

 ضبط احلركات والسكنات -2

 التعبريية املصورة للمعىنالقراءة  -3

 اخراج احلروف من خمارجها وصحة نطقها -4

 النطق السليم -5

 18فهم املعىن -6

 

 

 
                                                 

17 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN-Maliki 

Press, 2011), h. 162-163 

 

(، 1983، )بريوت: مؤسسة الرسالة، لعملي ملدرّس اللغة العربيةاملوجه اعابد توفيق اهلاشيمى،   18
 55ص. 



 

 

 

 أنواع القراءة -ج

 القراءة اجلهرية -1

تعترب القراءة اجلهرية مهارة خاصة ميكن أن يكون تعلمها غاية يف حدذاهتا، 

للقراءة، وميكن أيضا أن يكون وسيلة أو مرحلة من مراحل تعلم املهارة الكلية 

فالقراءة اجلهرية ينظر إليها كخطوة أوىل وضرورية للقراءة الصامتة وللكتابة أيضا. إذ 

قبل أن يتمكن املتعلم من أداء هذين النشاطني البد أن تتأكد لديه بشكل تام 

العالقة بني الصوت ورمزه الكتايب. ومن احلقائق املعروفة أنه كلما أتقن الدراس 

 19غة األم ساعده ذلك على تعلم القراءة اجلهرية يف لغة الثانية.القراءة اجلهرية يف ل

إذا كانت القراءة الصامتة تقف عند حد التعرف البصري للرموز الكتابية، مث 

فإن القراءة اجلهرية تزيد على هذين بنطق الكلمات،  –اإلدراك العقلي ملعانيها 

 واجلهر مبا تتضمنه األلفاظ والعبارات من انفعاالت.

مزايا القراءة اجلهرية التدريب على جودة اإللقاء، والتعبري عن املعاين من 

بنربات صوتية مفهومة، وتكشف للمدرس مواطن الضعف والعيوب يف قراءة طالبه 

                                                 
 191، ص. مرجع سابقحممد كامل الناقة،  19



 

 

 

فيعاجلها، كما تعّود الطالب على الشجاعة يف مواجهة السامعني، وتزيل منهم 

 اخلجل والتلجلج، وتبعث الثقة يف نفوسهم.

فتتمثل يف ضيق احلصة عن استيعاب قراءة الطالب كلهم،  أما عيوهبا

وانشغال بعض الطالب عن متابعة القارىء، كما تشغل الطالب أحيانا مبراعاة 

ضبط الكلمات، وصحة النطق عن متابعة املعاين، وتسلسل األفكار، فضال عن  

 كوهنا تستهلك وقتا أطول من القراءة الصامتة. لذلك كانت أصعب من الصامتة،

وأظهر لقدرة القارئ ومتّكنه من املقروء، وهلذا احتلت املركز الثاين يف ضرورهتا حلياة 

 20اإلنسان بعد القراءة الصامتة.

إن التدريس الناجح ملوضوع القراءة اجلهرية يتصق بصفتني مهمتني البد من 

 حتقيقهما يف الطالب ومها: دقة القراءة اجليدة، وفهم املعىن للمقروء.

 ءة اجليدةدقة القرا (أ

 وتعتمد على ما يلي

 ادراك رسم العبارة بالنظر (1

 اخراج احلروف من خمارجها (2

                                                 
(، 2، )القاهرة: دن، ...طرق التدريس اخلاصّة باللغة العربية والرتبية اإلسالميةفخروالّدين عامر،   20

 73 – 72ص. 



 

 

 

 حني اجتماع بعض احلروف مع غريها (3

 تقطيع العبارات وتنقيطها (4

 ضبط احلركات والسكنات (5

 التسكني عند الوقوف (6

 القراءة التعبريية املصورة للمعىن (7

 التاثر مبا يقرأ (8

 القراءةاالهتمام بالسرعة املناسبة يف  (9

 فهم املعىن  (ب

 العقبات أمام الفهم (1

 كيفية تدليلها (2

فهم معىن االلفاظ الصعبة والتعابري الغامضة والفقرات املعقدة  .1

 الرتكيب

 فهم معىن املوضوع مجيعه، والربط بني جوانبه .2

 فهم املعىن الضمين واجملازي .3

 فهم املغزى من املوضوع والفوائد العملية منه .4

 القدرة على نقد ما يقرأ .5



 

 

 

 التأثر بفكرة ما يقرأ والعمل به، واستبقاء معناه .6

 21سرعة الفهم. .7

 القراءة الصامتة -2

القراءة الصامتة هي قراءة تتّم بالنظر فقط، دون صوت أو مهس أو حتريك 

الشفاة، بل حىت دون اهتزاز احلبال الصوتية يف احلنجرة. ويعىن ذلك أّن الكلمات 

دون أن متّر باملرحلة الصوتية )اخلواىل، املكتوبة لتحّول إىل معان يف ذهن القارئ 

( وهذا النوع من القراءة هو ما يقوم به معظم الناس، ألهّنا هتدف إىل 1982

 22االستيعاب.

يف هذه القراءة الصامتة طريقتها يعىن يأمر املدّرس التالميذ ليقرأ الّدرس 

تمام وقته بالتأون بدون الصوت، بالشرط يقّرر املدّرس الوقت الكفي ليقرأه، باه

وصعبته ليفهم القراءة. وبعد ينتهى التالميذ أن يقرأ، يعطى املدّرس التالميذ السؤال 

 23باللسان، بأهداف ميتحن قدرهتم على فهم القراءة.

                                                 
 47 -34، ص.  مرجع سابقعابد توفيق اهلاشيمى،   21
 
 73-72(، ص. 1995، )دم: دن، الوسائل املعينات يف تعليم العربيةإمام أسراري،   22
 

23 Zulkifli, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Pekan Baru Riau: Zanafa Publishing, 

2011), h. 92 



 

 

 

يستطيع املدرس املاهر أن يتخذ للقراءة الصامتة ميادين متعددة، منها 

تب املقررة فالطريقة فيها أن الكتب املقررة، والقراءة احلرة، ونظام البطاقات، أما الك

 –خيتار املدرس املوضوع للتالميذ، وبعد أن ميهد له بإثارة الدوافع الالزمة للقراءة 

يطالب التالميذ بقراءة املوضوع قراءة صامتة سريعة، يف زمن معني، وبعد أن ينتهوا 

م يطالبهم باإلجابة عن األسئلة معدة، يكون الغرض منها الوقوف على مقدار فهمه

ملا قرءوه، وله أن يدون األسئلة على السبورة، أو يكتبها يف بطاقات توزع عليهم، 

وينبغى أن تكون األسئلة واضحة سهلة ال تعقيد فيها. ومن واجبه أن يناقش 

التالميذ فيما قد خيفى عليهم من معاىن العبارات أو املفردات أو اإلشارات التارخيية 

عد ذلك، فال بأس من تكليف التالميذ قراءة وغريها، وإذا اتسع لديه الوقت ب

املوضوع جهرا، الستكمال املناقشة يف مجيع أجزائه، ولإلحاطة باملعاىن الكلية 

واجلزئية، وميكن االنتقال بعد ذلك إىل مرحلة تلخيص الدرس، أو القيام بتمثيله، إذا  

 24كان صاحلا لذلك، ونقعده بالقدر الذى يناسبهم.

 امتة:خصائصها القراءة الص

 زيادة القدرة على الفهم والرتكيز (1

                                                 
(، 1996اللبنابية، ، )القاهرة: الدار املصرية تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شحاتة،   24

 157-156ص. 



 

 

 

 تنمية الرغبة يف القراءة اجليدة وتذوقها (2

 توطيد العالقة بني القارئ ومصادر القراءة (3

 زيادة السرعة يف القراءة (4

 25بالقراءة الصامتة يتم االعداد للقراءة اجلهرية (5

 
 أمهّية تعليم القراءة -د

يقول صالح العريب: ختتلف أمهية القراءة باختالف الفلسفة الرتبوية وطرق 

التدريس اليت يتبعها املربون. فعندما كانت طريقة النحو والرتمجة هي السائدة، كان للقراءة 

أمهية تفوق غريها من املهارات. وملا انتشرت طريقة القراءة وكثر مؤيدوها صارت هذه 

دور حوله كل األنشطة الرتبوية. وبدأت أمهية القراءة تقل كثريا املهارة هي احملور الذي ت

أن هاتني الطريقتني تذدر عند أتباع الطريقة املباشرة والطريقة السمعية الشفهية. ولعلنا 

ظهرتا اإلصالح العيوب اليت الحظها املربون على الطرق التقليدية اليت سبقتهم واليت 

غريمها من املهارات اللغوية. ولذا كان من الطبيعي أن أعطت القراءة والكتابة أولوية على 

ينتقل االهتمام إىل املهارات الشفهية بشكل مبالغ فيه يف أول األمر حىت يتحرر املعلمون 

 من اعتمادهم التام على القراءة والكتابة.
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وما أن انتشرت الطريقة السمعية الشفهية وسيطرت على مقررات تدريس اللغات 

( حىت ازدادت أمهية احلديث الشفهي 1965 -1940من الزمان )طوال ربع قرن 

واالستماع واهتم بعض املعارضني هذه االجتاهات بأنه يعمل على خلق جيل من األميني 

الذين يثرثرون باللغة األجنبية، مرددين عبارات حفظوها عن ظهر قلب، غري قادرين على 

ن عن فهم الرتاث احلضاري. وقد مواجهة بضعة سطور مكتوبة باللغة األجنبية، عاجزي

دفع معضدو الطريقة السمعية الشفهية هذه االهتامات عن أنفسهم، مؤكدين أن التدريب 

الشفهي ضروري يف املراحل األوىل من تعليم اللغة األجنبية فحسب، والبد من االهتمام 

 26م:ص(1981بالقراءة والكتابة بعد جتاوز هذه اخلطوة األوىل. )العريب 

 
 داف تعليم القراءةأه -ه

يتلخص اهلدف العام والرئيس من تعليم القراءة يف متكن املتعلم من أن يكون 

قادرا على أن يقرأ اللغة العربية من اليمني إىل اليسار بشكل سهل ومريح، وهذا يعين أن 

يقرأ يف صمت وسرعة ويسر متلفظا املعىن مباشرة من الصفحة املطبوعة دون توقف عند 

 الرتاكيب ودون االستعانة مرات عديدة باملعجم. الكلمات أو

                                                 
، )اهلرم: الدار العاملية للنشر والتوزيع، تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاعمر الصديق عبدهللا،   26

 99-98(، ص. 2008



 

 

 

 هذا اهلدف العام ميكن أن يوضع يف شكل األهداف اجلزئية التالية:

أن يتمكن الدارس من ربط الرموز املكتوبة باألصوات اليت تعرب عنها يف اللغة  -1

 العربية.

 أن يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح. -2

 العام مباشرة من الصفحة املطبوعة وإدراك تغري أن يتمكن من استنتاج املعىن -3

 املعىن بتغري الرتاكيب.

أن يتعرف معاين املفردات من معاين السياق، والفرق بني مفردات احلديث  -4

 ومفردات الكتابة.

 أن يفهم معاين اجلمل يف الفقرات وإدراك عالقات املعىن اليت تربط بينها. -5

 ك قواعد اللغة وصرفها.أن يقرأ بفهم وانطالق دون أن تعوق ذل -6

 أن يفهم األفكار اجلزئية والتفاصيل وأن يدرك العالقات املكونة للفكرة الرئيسة.   -7

 أن يتعرف عالمات الرتقيم ووظيفة كل منها. -8

 أن يقرأ بطالقة دون االستعانة باملعاجم أو قوائم مفردات مرتمجة إىل اللغتني. -9



 

 

 

الصحيفة إىل قراءة األدب والتاريخ والعلوم أن يقرأ قراءة واسعة ابتداء من قراءة  -10

واألحداث اجلارية مع إدراك األحداث وتعيني النتائج وحتليل املعاين ونقدها 

 27 وربط القراءة الواسعة بالثقافة العربية واإلسالمية.

قّدم عابد توفيق اهلاشيمى يف كتابه املوجه العملي ملدّرس اللغة العربية. اهداف 

 التعليم القراءة نوعان هي اهداف التعليم القراءة العامة واهداف التعليم القراءة اخلاصة. 

 اهداف التعليم القراءة العامة -1

 زيادة املعلومات واخلربات والثقافة العامة (1

 رقي مستوى التعبري (2

 جلمالتذوق ا (3

 عرض سري املصلحني واالبطال (4

 تنمية ملكة النقد ملا يقرأ (5

 املتعة الشخصية وتطمني اهلوايات، وامناء اخليال (6

 تدريبهم على مجع املعلومات (7

 اهداف التعليم القراءة اخلاصة -2

                                                 
، )منشورات لغري الناطقني هباطرائق تدريس اللغة العربية حممد كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة،   27

 152-151(، ص. 2003املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة: إيسيسكو، 



 

 

 

 سالمة النطق ودقته (1

 ضبط حركات احلروف وسكناهتا (2

 القراءة التعربية املصورة للمعىن (3

 القراءةالسرعة املناسبة يف  (4

 فهم املعىن (5

 االفادة من القراءة يف واقع حياة الطالب (6

 28االستجواب وأمهيته (7

 
 قدرة الطلبة على القراءة العوامل اليت تؤثر -و

 العاملة الداخلية .1

العاملة الداخلية هي أحوال اجلسمانية والروحانية من الطلبة. العامل أصلها 

 لة العضوية و العاملة النفسية.من نفس الطلبة الىت تشتمل على الناحيتني: العام

 العاملة العضوية .أ

احلالة العضوية تؤثّر على قدرة التعّلم من الشخص عادة. اإلنسان 

الصحيح منه جسمه هو خيتلف تعّلمه من اإلنسان الضعيف جسمه. وذلك 

                                                 
 23 -18، ص. مرجع سابق عابد توفيق اهلاشيمى، 28



 

 

 

منها احلالة احلواّس اخلمس )العني  ال يقل أمهية الشيء الذيوفقا نوئحي، و 

 29واألنف والفم واألذن والبدن(، وباخلصوص العني لريى واألذن ليسمع.

 العاملة النفسية .ب

فالتعّلم يف احلقيقة هو عملية نفسية. ولذلك، كل أحوال النفسية ومهما 

فها تؤثر تعّلم الشخص. فالتعّلم إذن، غري قائمة بذاهتا، مفكوك من العوامل 

ى مثل العاملة اخلارجية و العاملة الداخلية. فالعاملة النفسية هي العاملة األخر 

الداخلية هلا دور هاّم يف تقرير عزارة تعّلم التالميذ. ولو كانت العاملة اخلارجية 

الدعمة بل العاملة النفسية غري الدعمة، فالعاملة اخلارجية غري أمهية. وكذلك، 

ية الرئيسية اليت تؤثر العملية واحلاصل من تعّلم الرغبة والدافعة من العوامل النفس

 30الطلبة.

 الرغبة (1

( معناها امليل واحلماس املرتفع أو Interestبالبسيط، الرغبة )

الّرغبة الكبرية على الشيء. الرغبة تؤثر جودة احلاصل التعّلم الطلبة يف 

فهو أن الدروس املعينة. مثاهلا، الطلبة الذي يرغب على الدرس اللغة العربية 

يرّكز إهتمامه بأكثر من الطلبة األخرى. ألن يرّكز اإلهتمام املكّثف على 
                                                 

29 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 189 

 
30 Ibid, h. 190 



 

 

 

ذلك الدرس الذى ميكن الطالب ليتعّلم باجلّد، و يتحّصل على النتيجة 

 . ويتذّكر الطلبة درس اللغة العربية يف خارج الساعة املدرسة مبرار.رغوبةامل

 الدافعة (2

هو حجة أو سبب. مث  "motive"الدافع من اللغة اإلجنليزية، هو 

 31مبعىن  العقل والقوة الداخلية، والتشجيع. motivation يكون  tionبزيادة 

مفهوم الدافعة هو أحوال الداخلية العضوية من الناس أو احليوان 

ليخلق  مورد القوةالذى يدفعه ليعمل شيئا. يف هذا املفهوم، الدافعة باملعىن 

 32(.1988ريبري،  ;1986باملوّجة )غليتمان، 

الدافعة تشري على كّل البادرة احملتوية يف تنبية اخلطو إىل اهلدف املعني 

قبله ليس حركة إىل اهلدف. الدافعة هلا شكل التدافع األساسّية أو الداخلية 

كما يعطي املدّرس اهلديّة إىل  و املكّثف يف خارجي النفس الفرد أو اهلديّة

يشرتك الطلبة يف الدرس املرغوب فيه مبرار.  الطلبة، ومن داخلي الطلبة كما

                                                 
31 Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia, 

1976), h. 386 

 
32  Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 151 



 

 

 

مثل املسألة يف الفصل، الدافعة هي عملية لينهض ويدافع ويراقب 

 33الرغبات.

 ج. خلفية الرتبية من الطلبة

درس اللغة ليس احلال السهل، تعين اللغة األجنبية كاللغة العربية، 

دراستها. لتسّلط اللغة  لتسّلط على اللغة العربية بطريقة. املشهورة باللغة العامل

العربية، فاليس طبعا الىت تؤثرها من عامل املدرس املهين، لكن الذت تؤثرها 

 خلفية الرتبية من الطلبة.

خلفية الرتبية تؤثر كثريا يف اختالف الطلبة على اكتساهبم يف املهارات 

الطلبة الذى اللغوية. وهذه احلالة وقعت يف املدرسة العالية سيت مرمي بنجرماسني، 

تربيتهم من املدرسة احلكومية وال دراسة املهارات اللغة العربية فإكتساهبم  خلفية

تربيتهم من املدرسة  يف اللغة غري سرعة أو إكتساهبم بطيئ. و الطلبة الذى خلفية

الدينية فيها العلوم الدينية و دراسة املهارات اللغوية )العربية( فإكتساهبم يف اللغة 

 بسرعة.

                                                 
33 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar dan Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2002), h. 173 



 

 

 

لك، خلفية الرتبية من الطلبة الىت جتب أن تكون قيسا من املدرس وكذ

لتواُزن درس اللغة العربية املعطى إىل الطلبة، حىت الطلبة بني الطلبة األخري غري 

 خمتلف يف أحوال العلم عن اللغة العربية.

 العاملة اخلارجية .2

 العوامل اخلارجية هي أحوال البيئة من الطلبة.

 العاملة املدّرسة .أ

 تعّلم يف املدرسة، عاملة املدّرسة وطريقة تعليمه هو أهم من العوامل يف

أيضا. كيف أخالق املدّرسة وشخصّية املدّرسة، علم املدّرسة، وكيف طريقة 

 34املدّرسة لتعلتم العلوم إىل طلبته. وهذا تقرير كيف نتيجة التعّلم من الطلبة.

ال إعتماد إىل امللكة ( لتكون املدّرسة اجلّيدة 1985:45قّدم سوليمان )

أو الرغبة أو البيئة، بل جتب أن ترافق لنشاط التعّلم والتدريب مع املمارسة الكفّي 

 حيت تنجم محاسة العمل املسرور. رغوبلتنجم أخالق املدّرسة امل

 العاملة البيئة .ب

                                                 
34 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996), 

h. 105 



 

 

 

يرى بشريى أن البيئة هي الوسط أو املكان الذى تتوافر فيه العوامل 

كائن حي أو جمموعة كائنات حية خاصة، وهلا عوامل وقوي املناسبة ملعيشة  

 35خارجية تؤثر يف اإلنسان وسلوكه.

البيئة )اللغة العربية( هي مجيع األشياء والعوامل املادية واملعنوية اليت من 

شأهنا أن تؤثر يف عملية التعليم وترغب الطالب يف ترقية اللغة العربية وتدفعهم 

واقع حياهتم اليومية أو هي كل ما يسمعه املتعلم وتشجيعهم على تطبيقها يف 

وما يشاهده من املؤثرات املهيئة واإلمكانات احمليطة به املتعلقة باللغة العربية 

املدروسة، واليت ميكنها أن تؤثر يف جهوده للحصول على النجاح يف تعلم وتعليم 

 36اللغة العربية.

 ج. العاملة األجهزة املدرسية

األجهزة مبعىن اآللة غري مباشرة للحصول هدف الرتبية. يف االشتقاقي ب

  الوسائلالرتبية مثاهلا: املكان ومبىن املدرسة وميدان الرياضة والفلوس وغري ذلك. و 

                                                 
 h .36(، Malang :UIN Malang Press ،2009)، البيئة الّلغويّةحليمي زهدي،   35
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كاآللة املباشرة للحصول هدف الرتبية مثاهلا: القاعة والكتب واملكتبة واملخترب 

 37وغري ذلك.

ة. وإذا املدرسة تستطع أن تؤّدى  األجهزة تؤثر يف نشاط التعلم يف املدرس

 كل حاجة الدرس من الطلبة. فالطلبة هو يستطع أن يدرس باخلري والسرر.

 
 منهج التدريس اللغة العربية يف املدرسة العالية  -ز

عن معايرة  8002تنظيم وزير الّشؤون الّدينّية اجلمهوريّة إندونسّية يف السنة  -1

 اإلسالم واللغة العربية يف املدرسة تقرير:القدرة ومعايرة احملتوي تعليم الدين 

 8002تنظيم وزير الّشؤون الّدينّية اجلمهوريّة إندونسّية يف السنة  : تقرير

عن معايرة القدرة ومعايرة احملتوي تعليم الدين اإلسالم واللغة 

 العربية يف املدرسة.

واللغة العربية تقرير معايرة القدرة ومعايرة احملتوي تعليم الدين اإلسالم  : أوال

 يف املدرسة كما املكتوب يف مرفق التنظيم.

معايرة القدرة ومعايرة احملتوي تعليم الدين اإلسالم واللغة العربية يف  : ثانيا

 املدرسة كما املقصودة يف مقولة األوىل يعىن:

                                                 
37 H. M. Daryanto, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 51 



 

 

 

معايرة القدرة  تعليم الدين اإلسالم واللغة العربية للمدرسة  .1

املتوسطة، وللتعليم الثانوي يعىن يف املدرسة اإلبتدائية واملدرسة 

 الثانوية.

معايرة احملتوي تعليم الدين اإلسالم واللغة العربية للتعليم  .2

اإلبتدائي يعىن يف املدرسة اإلبتدائية واملدرسة املتوسطة، وللتعليم 

الثانوي يعىن يف املدرسة الثانوية يشتمل هيكل الدرس تعليم 

ربية، واملواد األدىن، ومستوى القدرة الدين اإلسالم واللغة الع

 األدىن لتحصيل معايرة القدرة األدىن.

معايرة القدرة ومعايرة احملتوي تعليم الدين اإلسالم واللغة العربية يف  : ثالثا

املدرسة كما املقصود يف مقولة الثاين لدليل يف تنفيذ التعليم للمدرسة 

 يف بيئة وزارة الدينية. 

 م الوزير يف التاريخ التقرير.يبدأ تنظي : رابعا

 معايرة القدرة للموضوع اللغة العربية للمدرسة الثانوية -2

 اإلستماع (أ



 

 

 

فهم نّص الشفوي يف شكل التعليل أو احلوار عن التعارف، وحياة العائلة، 

واهلواية، واملهنة، واملراهق، والّصحة، واملرافق العامة، والسياحة، وقصة 

 ة، والثقافة العربية، وأعياد اإلسالم.اإلسالمية، والثقافة اإلسالمي

 الكالم  (ب

قول باللسان يف شكل التعليل أو احلوار عن التعارف، وحياة العائلة، 

واهلواية، واملهنة، واملراهق، والّصحة، واملرافق العامة، والسياحة، وقصة 

 اإلسالمية، والثقافة اإلسالمية، والثقافة العربية، وأعياد اإلسالم.

 ج( القراءة

قراءة النص وفهم معنه يف شكل التعليل أو احلوار عن التعارف، وحياة 

العائلة، واهلواية، واملهنة، واملراهق، والّصحة، واملرافق العامة، والسياحة، 

 وقصة اإلسالمية، والثقافة اإلسالمية، والثقافة العربية، وأعياد اإلسالم.

 د( الكتابة

عن التعارف، وحياة العائلة،  قول بالكتابة يف شكل التعليل أو احلوار

واهلواية، واملهنة، واملراهق، والّصحة، واملرافق العامة، والسياحة، وقصة 

 اإلسالمية، والثقافة اإلسالمية، والثقافة العربية، وأعياد اإلسالم.

 



 

 

 

الدرس اللغة العربية يف املدرسة  (KD)و قدرة املعايرة   (SK)معايرة القدرة -3

 الثانوية

 يف مستوي واحدة. الصف العاشرة

 قدرة املعايرة معايرة القدرة
 اإلستماع

يف شكل معلومات اللسان فهم 
 التعليل أو احلوار عن التعارف

 .احلياة العائليةو 

)الكلمات  والكالم الصوت تعيني 1.1
احلياة و  عن التعارفاجلمل(  أووالعبارات 

 صحيحة. العائلية
نوع  عىن واألراء أو أفكار منامل فهم 1.2

 عن التعارفهو نّص الشفوي  األشكال
 صحيحة. احلياة العائليةو 

 الكالم
يف باللسان  تعبري املعلومات

عن  شكل التعليل أو احلوار
 .احلياة العائليةو  التعارف

شفويا بالفظ  اآلراء أو األفكار تعبري 2.1
 .احلياة العائليةو  عن التعارفالصحيح 

عن  عمل احلوار املناسب بالسياق 2.2
صحيحة و  العائليةاحلياة و  التعارف
 فصاحة.

 القراءة
يف شكل  النص املكتوب فهم

 عن التعارف التعليل أو احلوار
 .احلياة العائليةو 

املرتفع الكلمات واجلمل  قراءة أو الفظ 3.1
احلياة و  عن التعارفوالنص املكتوب 

 صحيحة. العائلية
عن النّص املوضوعات الشكل و  تعيني 3.2



 

 

 

 صحيحة. احلياة العائليةو  التعارف
األراء أو أفكار النّص  عىن وامل اكتشف 3.3

 صحيحة. احلياة العائليةو  عن التعارف
 الكتابة

يف تعبري املعلومات بالكتابة 
عن  شكل التعليل أو احلوار

 .احلياة العائليةو  التعارف

 واجلملوالعبارات  كتابة الكلمات 4.1
عن  وعالمات الرتقيم واهلجاء باحلروف
مناسبة  احلياة العائليةو  التعارف

 .صحيحةو 
تعبري اآلراء أو األفكار بالكتابة يف اجلملة  4.2

 واهليكلوالعبارات  باستخدام الكلمات
 .احلياة العائلية صحيحةو  عن التعارف

 شرح:
 بالقواعد املبتدأ واخلرب. النكرة و هذه املوضوعات إستخدام شكل الكلمة املعرفة

 
 الصف العاشرة يف مستوي ثانية.

 قدرة املعايرة معايرة القدرة
 اإلستماع

يف شكل معلومات اللسان فهم 
اهلوايات التعليل أو احلوار عن 

 واملهنات.

)الكلمات  والكالم الصوت تعيني 1.3
اهلوايات عن اجلمل(  أووالعبارات 

 واملهنات صحيحة.
نوع  عىن واألراء أو أفكار منامل فهم 1.4

اهلوايات عن هو نّص الشفوي  األشكال
 واملهنات صحيحة.



 

 

 

 الكالم
يف باللسان  تعبري املعلومات

عن  شكل التعليل أو احلوار
 اهلوايات واملهنات.

شفويا بالفظ  اآلراء أو األفكار تعبري 2.3
 الصحيح عن اهلوايات واملهنات.

شفويا املناسب  تعبري اآلراء أو األفكار 2.4
اهلوايات عن الصحيح  الفظببالسياق 
 واملهنات.

عن  عمل احلوار املناسب بالسياق 2.5
 اهلوايات واملهنات صحيحة و فصاحة.

 القراءة
يف شكل  النص املكتوب فهم

اهلوايات عن  التعليل أو احلوار
 واملهنات.

املرتفع الكلمات واجلمل  قراءة أو الفظ 3.4
 والنص عن اهلوايات واملهنات صحيحة.

عن النّص املوضوعات األشكال و  تعيني 3.5
 اهلوايات واملهنات صحيحة و فصاحة.

األراء أو أفكار النّص  و عىنامل اكتشف 3.6
 عن اهلوايات، واملهنات صحيحة.

 الكتابة
يف تعبري املعلومات بالكتابة 

عن  شكل التعليل أو احلوار
 اهلوايات واملهنات.

 واجلملوالعبارات  كتابة الكلمات 4.3
عن  وعالمات الرتقيم واهلجاء باحلروف

 .صحيحةاهلوايات واملهنات مناسبة و 
األفكار بالكتابة يف اجلملة تعبري اآلراء أو  4.4

 واهليكلوالعبارات  باستخدام الكلمات
 .صحيحةاهلوايات واملهنات عن 

 شرح:
هذه املوضوعات إستخدام قواعد بعض حرف اجلر ومعانيها الكثرية الورود 

 والعطف.
 



 

 

 

 الباب الثالث

 منهج البحث

 نوع ومدخل البحث -أ

( إجرائه مبدخل Field Research)يف هذا البحث تستخدم الكاتبة البحث امليدان 

الوصفي الكيفي ومدخل الوصفي الكمي. البحث امليدان هو يأخذ موضوع البحث 

وذايت بـحثه يف امليدان. كل البيانات اليت حتصل وتبحث وتثبت يف امليدان، وذلك 

 يستخدم الكتب لإلطار النظري ومادة التحليل.

انات الوصفي له الكلمات مدخل الكيفي هو إجراءات البحث اليت تنتج بي

البحث الكيفي هو  38املكتوبة أو باللسان من الناس ومن العمل الذى ميكن أن يالحظ.

 39نوع البحث اكتشافه ال يتحصل من إجراءت اإلحصاء أو بالشكل احلساب األخرى.

العوامل اليت تؤثر قدرة الطلبة على القراءة  تستخدم الكاتبة مدخل الوصفي الكيفي ملعرفة

                                                 
38 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 36 

 
39 Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2007), h. 4 



 

 

 

ن الشكل باهتمام خمارج احلروف وقواعده على تعّلم القراءة يف الّصف احلادى عشر بدو 

 من املدرسة العالية سيت مرمي بنجرماسني.

يف الوصفى باستخدام  إجراءات البحث نتائجه تقدميأما مدخل الكمي هو 

تستخدم الكاتبة مدخل الوصفي الكمي ملعرفة قدرة الطلبة يف  40األرقام اإلحصاءات.

الّصف احلادى عشر على القراءة بدون الشكل باهتمام خمارج احلروف وقواعده على 

 تعّلم القراءة من املدرسة العالية سيت مرمي بنجرماسني.

 

 موضوع البحث -ب

الشكل موضوع البحث يف هذا البحث هو قدرة الطلبة على القراءة بدون 

باهتمام خمارج احلروف وقواعده على تعّلم القراءة للطلبة يف الّصف احلادى عشر من 

 املدرسة العالية سيت مرمي بنجرماسني، والعوامل اليت تؤثرها.

 

 

 

 
                                                 

40 Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif dalam Pendidikan, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 30 



 

 

 

 ذايت البحث -ج

ذايت البحث يف هذا البحث هو الطلبة يف الّصف احلادى عشر من املدرسة 

ذاتيه عينة اجملتمعة، ألن الكاتبة تأخذ الذايت من كل العالية سيت مرمي بنجرماسني. نوع 

 .33الطلبة يف الصف احلادى عشر من املدرسة العالية سيت مرمي بنجرماسني عددهم 

 ذايت البحث 3،1اجلدوال: 

 عدد الطلبة الطالبة الطالب الصف الرقم
 16 9 7 احلادي عشر العلوم الطبيعية .1
 17 9 8 احلادي عشر العلوم اإلجتماعية .2

 33 العدد 
 

 البيانات ومصادرها -د

 البيانات .1

تنقسم البيانات يف هذا البحث إىل نوعني البيانات، البيانات األساسية و 

 البيانات الثانوية.

 البيانات األساسية .أ



 

 

 

اليت تكون البيانات األساسية يف هذا البحث هي قدرة الطلبة على  (1

وقواعده على تعّلم القراءة بدون الشكل باهتمام خمارج احلروف 

القراءة للطلبة يف الّصف احلادى عشر من املدرسة العالية سيت مرمي 

بنجرماسني. اإلختبار املستخدمة ملعرفة قدرة الطلبة هو إختبار 

الشفوي، جتّهز الباحثة سؤل النّص القراءة يف الدرس اللغة العربية. 

 وناحية تقيمه من ناحية خمارج احلروف وقواعده.

 اليت تؤثر قدرة الطلبة على القراءة هي:العوامل  (2

 العضويةو  الطلبة هي: خلفية الرتبية الطلبةالعوامل الداخلية من  (أ

 والدافعة(. النفسية )والرغبةو 

املدّرسة واألجهزة املدرسية  العوامل اخلارجية من الطلبة هي: (ب

 والبيئة.

 البيانات الثانوية .ب

 سني.تاريخ تأسيس املدرسة العالية سيت مرمي بنجرما (1

أحوال رئيس املدرسة واملدّرسني واملدّرسات واملوظفني من املدرسة  (2

 العالية سيت مرمي بنجرماسني.

 أحوال الطلبة من املدرسة العالية سيت مرمي بنجرماسني. (3



 

 

 

 أحوال األجهزة من املدرسية العالية سيت مرمي بنجرماسني. (4

 مصادر البيانات  .2

 البيانات, فهي: لتحصل البيانات، فتتحصل الباحثة من مصادر

املستجيبون هو الطلبة يف الّصف احلادى عشر من املدرسة العالية سيت  .أ

 مرمي بنجرماسني.

املخربون هو رئيس املدّرسة، ومدّرسة اللغة العربية، واملوظفون من املدرسة  .ب

 العالية سيت مرمي بنجرماسني وغريهم الذي يـمكن طلب اخلرب منه.

املكتوب املرتبط بالبيانات الذى حيتاج يف هذا ج.  الوثائق، كل التقرير 

 البحث.

 
 أساليب مجع البيانات   -ه
 

 يف هذا البحث، تستخدم الكاتبة أساليب مجع البيانات كما تلي:

 املالحظة -1

تستخدم الكاتبة املالحظة املباشرة يف امليدان ليحصل البيانات املعلقة 

 مبشكلة البحث.

 



 

 

 

 اإلختبار -2

لشفهي ليحصل البيانات الكمي ملعرفة قدرة الذى يستحدم اختبار ا

الطلبة على القراءة بدون الشكل باهتمام خمارج احلروف وقواعده على تعّلم 

القراءة. ملعرفة قدرة الطلبة على القراءة . لتقيس القدرة الطلبة جتّهز الباحثة النّص 

لوب أس القراءة بدون الشكل، وناحية تقيمه من ناحية خمارج احلروف وقواعده.

تقيمه هو يعّد عدد الكلمة الصحيح الذي يقرأ الطلبة. إذا كّل صحيح قراءته 

، وإذا اخلطاء من 45الكلمات نتيجتها  6-1، وإذا اخلطاء من 50نتيجتها 

الكلمات نتيجتها  19-14، وإذا اخلطاء من 40الكلمات نتيجتها  7-13

-20اء من ، وإذا اخلط35الكلمات نتيجتها  19-14، وإذا اخلطاء من 35

، 25الكلمات نتيجتها  30-26، وإذا اخلطاء من 30الكلمات نتيجتها  25

 . 20إخل.. الكلمات نتيجتها  30وإذا اخلطاء من 

تقييس قدرة طلبة يف الّصف احلادى عشر على القراءة اللغة العربية 

 باإلختبا الّشفهية اآلتية:

 الفصيلة األتية: باستعمالقراءة النّص بدون الشكل بإهتمام خمارج احلروف  (1

 

 = جيد جدا 50 - 41



 

 

 

  جيد = 40 - 31

 متوسط = 30 - 21

  = ناقص 20 - 11

 ضعيف = 10 -   1

 الفصيلة األتية: باستعمالقراءة النّص بدون الشكل بإهتمام قواعده  (2

 = جيد جدا 50 - 41

  جيد = 40 - 31

 متوسط = 30 - 21

  = ناقص 20 - 11

 ضعيف = 10 -   1

 ( باستعمال100ة فالنتيجة مائة )صحيح أجوبة الطلبة أصابت كلن، إذ

 الفصيلة األتية:

 جداجيد  = 100    -   81

 جيد =       80   -  71

 = متوسط 70   -     61

 = ناقص 60   -     51



 

 

 

 ضعيف=  50   -    01 

 بعد أن تقّسم النتيجة على الفصيلة املذكورة، مث تبحث معدل نتائيجه بالرمز:

Mx =    ∑  fx   

                             N 

 البيان:

Mx            = معدل النتائيج 

 ∑  fx      =  عدد نتيجة 

N          = املستجيبون 

 اإلستبانة -3

تقّدم الكاتبة األسئلة املكتوبة إىل الطلبة يف الّصف احلادى عشر من 

عن العوامل اليت تؤثر قدرة  املدرسة العالية سيت مرمي بنجرماسني، ليحصل البيانات

 الطلبة على القراءة. تقييس وتقييم على حاصل اإلستبانة اآلتية:

 خلفية الرتبية الطلبةعاملة  (أ

 :الطلبة يف هذا البحث هي خلفية الرتبيةعامل 

العالية سيت مرمي  درسةقبل يدخل إىل املخلفية الرتبية الطلبة  (1)

 باخليارين:بنجرماسني، 



 

 

 

 3=  العامة واملدرسة الثانوية اإلسالمية املدرسة اإلبتدائية .أ

 1=  املدرسة اإلبتدائية العامة واملدرسة الثانوية العامة .ب

 4=  املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية واملدرسة الثانوية اإلسالمية ج. 

 2=  املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية واملدرسة الثانوية العامة د.

 5=  واملعهداملدرسة اإلبتدائية العامة  ه.

 6=  املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية واملعهد و.

  :الفصيلة األتية باستعمال

 = الدعم جدا    6 – 5

 = الكايف  4 – 3

 = غري الدعم  2 – 0

 عاملة العضوية الطلبة (ب

إعطاء و  عاملة العضوية الطلبة يف هذا البحث هي ثالث مؤشرات

 :باألسلوب النتيجة،

 بأربع اخليارات:، أحوال البصر الطلبة (1)

 3=  واضح جدا .أ

 2=  واضح .ب



 

 

 

 1=  الكاىفج.   

 0=  غري واضح د.

 ، بأربع اخليارات:أحوال السمع الطلبة (2)

 3=  واضح جدا .أ

 2=  واضح .ب

 1=  الكاىفج.   

 0=  غري واضح د.

 ، بأربع اخليارات:أحوال البصر الطلبة (3)

 3=  مفيد جدا .أ

 2=  ب.   مفيد

 1=  الكاىفج.   

 0=  غري مفيد د.

 :الفصيلة األتية باستعمال ثالث املؤشرات من تلك

 

 = جيد  9 – 7

 كايف  =  6 – 4



 

 

 

 = ناقص  3 – 0

 الرغبة الطلبة عامل (ج

 النتيجة،إعطاء و  عاملة الرغبة الطلبة يف هذا البحث هي ثالث مؤشرات

 :باألسلوب

 ، بأربع اخليارات:رغبة الطلبة يف درس اللغة العربية أو القراءة ىف (1)

 3=  جداراغب فيه  .أ

 2=  راغب فيه .ب

 1=  راغب عنهج.   

 0=  راغب غري د.   

 ، بأربع اخليارات:إهتمام الطلبة يف درس اللغة العربية والقراءة (2)

 3=  يهتم دائما .أ

 2=  يهتم مرارا ب. 

 1=  يهتم تارةج.   

 0=  ال يهتم د.   

 ، بأربع اخليارات:تذاكر درس القراءة يف البيت (3)

 3=  دائما .أ



 

 

 

 2=  مرارا .ب

 1=  تارةج.   

 0=  ما تذاكر د.   

 :الفصيلة األتية باستعمال ثالث املؤشرات من تلك

 راغب فيه جدا=   9 – 7

 راغب فيه =  6 – 4

 = راغب عنه  3 – 0

 الطلبة دافعة عاملةد(  

 النتيجة،إعطاء و  الطلبة يف هذا البحث هي مؤشرتان دافعةعاملة 

 :باألسلوب

 ، بأربع اخليارات:اللغة العربية يف الفصلدافعة الطلبة ليحضر درس  (1)

 3=  دائما .أ

 2=  مرارا .ب

 1=  تارةج.   

 0=  غري حضور د.   

 ، بأربع اخليارات: لدرس مادة القراءة املدّرسة إىل الطلبة دافعة (2)



 

 

 

 3=  دائما .أ

 2=  مرارا .ب

 1=  تارةج.   

 0=  دافع غري د.   

 :الفصيلة األتية باستعمال املؤشرتان من تلك

 دافعة فيه جدا=   6 – 5

 دافعة فيه =  4 – 3

 عنه  دافعة=   2 – 0

 ه(  عاملة املدّرسة

حصلت البيانات عن خلفية الرتبية باملقابلة إىل مدّرسة اللغة العربية. 

 ميكن أن ينظر هذه البيانات بالثالث املؤشرات:

 مدّرسة اللغة العربية، بثالث اخليارات:خلفية تربية  (1)

   جدا عالية = الدكتور .أ

   عالية=   املاجستري .ب

   متوسطة=   السرجناج.   

 (  خلفية الرتبية املدّرسة اللغة العربية، بثالث اخليارات:2)



 

 

 

 = اخلربة الكثرية   سنوات 4أكثر من  .أ

 اخلربة املتوسطة=  سنوات 4 ≥ 2 .ب

 اخلربة القليلة = سنواتني ≥ 1 ج.   

اإلستبانة إىل ملعرفة قدرة املدّرسة اللغة العربية، تستحدم الباحثة بطريقة 

 :النتيجة باألسلوبإعطاء و  ، بأربع مؤشراتالطلبة أيضا

 ،الطريقة اليت تستحدم املدّرسة اللغة العربية يف تعليم مهارة القراءة (1)

 بأربع اخليارات:

 1=  القراءة فقد .أ

 3=  الرتمجة فقد .ب

 4=  الرتمجةالقراءة و ج.   

 2=  شرح فقد د. 

 ، بأربع اخليارات:وضوح قراءة املدّرسة اللغة العربية يف قراءة النصّ  (2)

 3=  واضح جدا .أ

 2=  واضح .ب

 1=  كاىفالج.   

 0=  غري واضح د.



 

 

 

 ، بأربع اخليارات:القراءة من الطلبة أخطاءتصحيح  (3)

 3=  تصحيح دائما .أ

 2=  تصحيح مرارا .ب

 1=  تصحيح نادراج.   

 0=  تصحيح ال د.

 :الفصيلة األتية باستعمال ثالث املؤشرات من تلك

 اجليد=   10 – 8

 الكافية =  7 – 5

 = الناقصة   4 – 0

 و(  عامل البيئة

إعطاء و  ملعرفة بيئة األسرتية واملدرسة ميكن أن ينظر إىل مؤشرتان

 :باألسلوب النتيجة،

 يف البيت، قراءة اللغة العربيةإرشاد من والدي الطلبة على تعليم  (1)

 بأربع اخليارات:

 3=  دائما .أ

 2=  مرارا .ب



 

 

 

 1=  نادراج.   

 0=  ما يرشد د.

، بأربع قراءة اللغة العربية ىف البيتالدوافع من والدي الطلبة ليقرأ (   2)

 اخليارات:

 3=  دائما .أ

 2=  مرارا .ب

 1=  نادراج.   

 0=  دافع غري د.

 :الفصيلة األتية باستعمال املؤشرتان من تلك

 الدعمة=   6 – 5

 الكافية =  4 – 3

 = الناقصة   2 – 0

 

 

 و(  عاملة األجهزة



 

 

 

النتيجة، إعطاء و  يف هذه عاملة أجهزة املدرسة هي مؤشرتان

 :باألسلوب

 بأربع اخليارات: إمتالك الكتاب العريب، (1)

 3=   نعم، ممتلك .أ

 2=  نعم، لكن  ليس متلك ذاته .ب

 1=  املصورة أوراقنعم، لكن ج.   

 0=    ممتلكغري  د.

 ، بأربع اخليارات:أحوال الكتب اللغة العربية ىف املكتبة (2)

 4=  كثرية والئقة .أ

 3=  و ال الئقة كثرية .ب

  2=  كاف و الئقة  ج

 1=  ناقصة ولو كان الئقة د.

 :الفصيلة األتية باستعمال املؤشرتان من تلك

  الدعمة=   7 – 5

 = الكافية  4 – 3

 = الناقصة     2 – 0



 

 

 

 املقابلة -4

تعمل الكاتبة احملاورة املباشرة إىل املستجيبني واملخربين الذي يعطى البيان 

 عن البيانات املقتضى.

 التوثيق -5

تستخدم الكاتبة هذا األسلوب ليحصل البيانات أحوال التصوير العامة 

 للموقع البحث  والبيانات األخرى املعّلق بالبحث.

 املصفوفة

 مجع البياناتالبيانات ومصادر البيانات و أساليب 

 رقم البيانات مصادر البيانات  أساليب مجع البيانات
 

 اإلختبار
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الطلبة

 
 
 
  

 
 
 
 

 البيانات األساسية:
اليت تكون البيانات األساسية يف هذا  (1

البحث هي قدرة الطلبة على القراءة 
بدون الشكل باهتمام خمارج احلروف 
وقواعده على تعّلم القراءة للطلبة يف 
الّصف احلادى عشر من املدرسة العالية 
سيت مرمي بنجرماسني. اإلختبار 
املستخدمة ملعرفة قدرة الطلبة هو 

باحثة سؤل إختبار الشفوي، جتّهز ال
النّص القراءة يف الدرس اللغة العربية. 

1.  



 

 

 

 
 
 
 
 

 اإلستبانة
 اإلستبانة
 اإلستبانة

 
 

 اإلستبانة، املقابلة 
 اإلستبانة
 اإلستبانة

 
 
 
 
 

  الطلبة
 الطلبة
 الطلبة

 
 

 الطلبة، الـمدّرس
 الطلبة 
 الطلبة

وناحية تقيمه من ناحية خمارج احلروف 
 وقواعده.

العوامل اليت تؤثر قدرة الطلبة على  (2
 القراءة هي:

 العوامل الداخلية هي: (أ
 تربية الطلبةخلفية  -
 العضوية -
 النفسية )الرغبة والدافعة( -
 العوامل اخلارجية هي:  (ب

 املدّرسة -
 املدرسيةاألجهزة  -
 البيئة -

 
 

املالحظة، والـمقابلة، 
 والتوثيق

املالحظة، والـمقابلة، 
 والتوثيق

 
 

املالحظة، والـمقابلة، 
 والتوثيق

 
رئيس املدرسة 

 واملوّظف، والوثائق
رئيس املدرسة 

 واملوّظف، والوثائق
 

رئيس املدرسة 
 واملوّظف، والوثائق

رئيس املدرسة 
 واملوّظف، والوثائق

 البيانات الثانوية:
تاريخ تأسيس املدرسة العالية سيت مرمي  (1

 بنجرماسني.
أحوال رئيس املدرسة واملدّرسني  (2

واملدّرسات واملوظفني من املدرسة العالية 
 سيت مرمي بنجرماسني.

أحوال الطلبة من املدرسة العالية سيت  (3
 مرمي بنجرماسني.

أحوال األجهزة من املدرسية العالية سيت  (4
 مرمي بنجرماسني.

2.  



 

 

 

املالحظة، والـمقابلة، 
 والتوثيق

 

 
  وتـحليل البيانات تأسلوب معاجلة البيانا -و

 أسلوب معاجلة البيانات .1

 هذا البحث تستخدم الكاتبة أسلوب معاجلة البيانات وذلك:

: هو التحقق أو حترير اإلكتمال من األجوبة اليت قدمها  التنفيح (أ

 املستجيبون واملخربون.

: هو الذي يوجد التصنيف من كل األجوبة من املستجيبني  الرتميز (ب

 واملخربين.

 : هو تدخل البيانات إىل اجلدوال باستخدام الرمز كما يلي: ج( التبويب

P =    F x 100 

         N 

 البيان:

P = تقدمي 

F = تكرار 

N = عدد مستجيبون  



 

 

 

 بالرتبة:  جدولتهايف  : هو أن يفسر البيانات تفسري البيانات (د

 = جيد جدا 100% - 80%

 = جيد 79% - 70%

 = متوسط % 69 - 60%

 = ناقص 59% - 50%

 = ضعيف 49% - 0%

 حتليل البيانات .2

الوصفي النوعي. وتعطي الصورة العامة بالطريقة حتليل البيانات ب

 اإلستنباطية يعين تستنتج اخلالصة بصورة عامة.

 
  



 

 

 

 الباب الرابع

 ومناقشتها نتائج البيانات
 

 حملة عن ميدان البحث -أ

 تاريخ تأسيس املدرسة العالية سيت مرمي بنجرماسني  -1

موقعة املدرسة العالية سيت مرمي بنجرماسني يف شارع كاليان " أ " غنغ 

بنجرماسني، يف قرية كاليان دامل، يف ناحية بنجرماسني  135ف.غ.أ رقم 

 اجلنوبية، يف والية كاملاننت اجلنوبية.

سها اجملتمع املشهور من 1950ذه املدرسة يف السنة تأسيس ه . مؤسِّ

قرية كاليان " أ " بنجرماسني إمسه احلاج أمحد دنان، مّث متوت زوجته يف سنتني 

 1965بعده. وبالنظر مطلوب اجملتمع املتحّمس بالرتبية الّدينية. إذن، يف السنة 

أربعة  هنضة العلماء تأسس مؤّسسة الرتبية األوىل بإسم تربية املدرس الّدينية

تطوير املتابعة بإسم تربية املدرس الّدينية هنضة  1970سنوات، مث يف السنة 

 سّتة سنوات. العلماء



 

 

 

مقّرر بإسم "سيت مرمي" كشارة الشرف ملذّكر  1975يناير  1يف التاريج 

زوجة احلاج أمحد دنان. بعد بضع السنة تربية املدرس الّدين هنضة العلماء جرى 

تربية خيرج األّمار األمر عن تضيُّق  1978يوليو  1يف التاريج به العمل، مّث 

ملدرس املدرس الّدين هنضة العلماء أربعة سنوات تكون املدرسة املتوسطة وتربية ا

سّتة سنوات تكون املدرسة الثانوية سيت مرمي. يف التاريخ  الّدينية هنضة العلماء

قّرر مؤّسسة الرتبية اإلسالمية بإسم "مؤّسسة الرتبية  1981أكتوبر  28

 .28يف التاريخ  83اإلسالمية سيت مرمي" وعقد رمسيها رقم: 

من املدرسة العالية أحوال رئيس املدرسة واملدّرسني واملدّرسات واملوظّفني   -2

 سيت مرمي بنجرماسني.

مدرسا.  26من املدرسة العالية سيت مرمي بنجرماسني عدد املدرسني 

 مدرسة العالية سيت مرمي بنجرماسنيلتوضيح البيانات عن أحوال مدرسني 

 قدمت الباحثة جدوال أمساء املدرسني األتية:

الية سيت مرمي املدرسة الع: أحوال املدرسني واملوظّفني 4،1اجلدول 

 بنجرماسني

 

 



 

 

 

 الرقم اإلسم املهنة 
 .1 الدكتورندوس رضون شاح رئيس املدرسة
 .2 ريسناوايت السرجانا نائب منهجي

 .3 فوجي السرجانا نائب طليب
 .4 الدوكرندا حبرة املاجستري وسائل املدرسةنائب 
 .5 عدناين السرجانا   هوماس نائب

ويل الصف اإلثنا عشر العلوم 
 اإلجتماعية

 .6 عني جرية املاجستري

 املدّرسة التوجيه واإلرشاد  -
 ويل الصف العاشرة -

 .7 ليل ساري

 .8 رمحاين املاجستري مدّرس
 .9  نورياين ب.أ مدّرس

ويل الصف احلادي عشر العلوم 
 اإلجتماعية

 .10 أمخد دمييايت

 .11 رودي كرنو  مدّرس
 .12 فرتياين السرجانا  ويل الصف اإلثنا عشر العلوم الطبيعية

 .13 يوريانة السرجانا مدّرسة
ويل الصف احلادي عشر العلوم 

 الطبيعية
 .14 نور رمحي السرجانا

 .15 حممد كستالين السرجانا مدّرس
 .16 زول قمر الدين السرجانا  مدّرس
 .17 هداية هللا السرجانا مدّرس
 .18 سفر الدين السرجانا  مدّرس



 

 

 

 الرقم اإلسم املهنة 
 .19 نورماينيت  مدّرسة
 .20 نور فيفي أرياين السرجانا مدّرسة
 .21 حممد رفاين مدّرس
 .22 نور بيىت مدّرسة

 .23 احلاجة رمحة السرجانا رئيس املوّظف
 .24 ريا عريانا موظّفة

 
 أحوال الطلبة من املدرسة العالية سيت مرمي بنجرماسني -3

طالبا ىف  97مرمي بنجرماسني العالية سيت عدد طلبة من مدرسة 

 ، لوضوح البيان علينا النظر اجلدول األتية:2014-2013السنة الدراسية 

 طلبة من املدرسة العالية سيت مرمي بنجرماسني.: أحوال 4،2اجلدول 

 عدد الطلبة الصف الرقم
 21 الصف العاشر  .1
 16 احلادي عشر العلوم الطبيعية .2
 17 اإلجتماعيةاحلادي عشر العلوم  .3
 23 اإلثنا عشر العلوم الطبيعيةالصف  .4
 20 اإلثنا عشر العلوم اإلجتماعيةالصف  .5

 97 العدد
 



 

 

 

طالبا. لوضوح البيان علينا النظر  33 احلادي عشروعدد طلبة الصف 

 اجلدول األتية:

طلبة الصف احلادي عشر من املدرسة العالية سيت : أحوال 4،3اجلدول 

 بنجرماسنيمرمي 

 الصف اسم الطلبة الرقم
 احلادي عشر العلوم الطبيعية إإن حرديينيت .1
 احلادي عشر العلوم اإلجتماعية أمحد إرسان أقيل .2
 احلادي عشر العلوم الطبيعية أمحد توفيق .3
 احلادي عشر العلوم اإلجتماعية أمحد ياسا .4
 احلادي عشر العلوم اإلجتماعية إرمل ساري .5
 احلادي عشر العلوم اإلجتماعية أسفيا النور .6
 احلادي عشر العلوم اإلجتماعية أنغا سافرتا .7
 احلادي عشر العلوم الطبيعية جنة البحرة .8
 احلادي عشر العلوم اإلجتماعية رافعة .9

 احلادي عشر العلوم اإلجتماعية روسنة وايت .10
 اإلجتماعيةاحلادي عشر العلوم  ريا سافرتي .11
 احلادي عشر العلوم الطبيعية ريسناوايت .12
 احلادي عشر العلوم الطبيعية ريضا سفوندي .13
 احلادي عشر العلوم اإلجتماعية عالينشة .14
 احلادي عشر العلوم اإلجتماعية عبد الباسط .15
 احلادي عشر العلوم الطبيعية فتح الرمحن .16



 

 

 

 الصف اسم الطلبة الرقم
 احلادي عشر العلوم اإلجتماعية فردوس إكسيانا .17
 احلادي عشر العلوم الطبيعية جميدة .18
 احلادي عشر العلوم الطبيعية حماراين .19
 احلادي عشر العلوم اإلجتماعية حممد أرشد .20
 احلادي عشر العلوم الطبيعية حممد حسن نور الدين .21
 الطبيعيةاحلادي عشر العلوم  حممد سوغيا النور .22
 احلادي عشر العلوم الطبيعية حممد حممود الدين .23
 احلادي عشر العلوم الطبيعية حممد يوسف .24
 احلادي عشر العلوم اإلجتماعية مرلينا حستويت .25
 احلادي عشر العلوم اإلجتماعية مولينا أغوسيت ورداين .26
 احلادي عشر العلوم اإلجتماعية مريي أنغريين .27
 احلادي عشر العلوم اإلجتماعية النساء عفيفة .28
 احلادي عشر العلوم الطبيعية نور آمينا .29
 احلادي عشر العلوم اإلجتماعية نور عاليا نشه .30
 احلادي عشر العلوم الطبيعية نور فاتية .31
 احلادي عشر العلوم الطبيعية نورحيايت .32
 الطبيعيةاحلادي عشر العلوم  نوفيتا ساري .33

 33 العدد
 

 أحوال األجهزة من املدرسية العالية سيت مرمي بنجرماسني -4

 لتصوير العام عن أجهزة املدرسة العالية سيت مرمي بنجرماسني كما يلى:



 

 

 

 : أحوال األجهزة من املدرسية العالية سيت مرمي بنجرماسني.4،4اجلدول 

رقم
ال

 

 العدد نوع األجهزة
 األحوال

 فاسد الئق البيان

 - - 1 1 غرفة رئيس املدرسة .1
 - - 1 1 غرفة نائب  رئيس املدرسة .2
 - - 1 1 غرفة هيئة التدريس .3
 - - 1 1 غرفة الشؤون اإلدارية .4
 - - 6 6 غرفة التعلم .5
 - - 1 1 معمل العلوم الطبيعية .6
 - - 1 1 مكتبة .7
 - - 1 1 مصلى .8
 - - 1 1 شركة املدرسة .9

 - - 1 1 مرحاض للمدّرس .10
 - - 1 1 مرحاض للطلبة .11

 
 تقدمي البيانات وحتليل البيانات -ب

قدرة الطلبة على القراءة بدون الشكل باهتمام خمارج احلروف وقواعده على تعّلم  .1

 القراءة للطلبة الصف احلادى عشر من املدرسة العالية سيت مرمي بنجرماسني.



 

 

 

القراءة اجلهرية بدون الشكل باهتمام خمارج احلروف ملعرفة قدرة الطلبة على 

العالية سيت مرمي  من املدرسة احلادى عشريف تعليم اللغة العربية الصف وقواعده 

تعطى الباحثة اإلختبار باللسان  2014\2013بنجرماسني يف سنة الدراسية 

اليت يأخذ من  جتّهز الباحثة النّص القراءة بدون الشكل. لثالثة وثالثني الطلبة

 تدريس القراءة اللغة العربية يف الّصف العاشرة.

على القراءة بدون الشكل باهتمام خمارج : نتائج اختبار الطلبة 4،5اجلدول 

احلروف وقواعده على تعّلم القراءة للطلبة الصف احلادى عشر من املدرسة 

 العالية سيت مرمي بنجرماسني.

 النتيجة قواعده خمارج احلروف الرقم الطلبة
1 40 45 85 
2 35 30 65 
3 30 25 55 
4 30 20 50 
5 30 30 60 
6 35 35 70 
7 35 25 60 
8 40 35 75 
9 40 35 75 

10 35 35 70 



 

 

 

 النتيجة قواعده خمارج احلروف الرقم الطلبة
11 35 30 65 
12 35 35 70 
13 40 35 75 
14 40 35 75 
15 35 35 70 
16 40 30 70 
17 35 30 65 
18 35 35 70 
19 25 30 55 
20 30 25 55 
21 40 35 75 
22 40 35 75 
23 30 20 50 
24 25 20 45 
25 30 30 60 
26 30 25 55 
27 30 20 50 
28 40 40 80 
29 25 25 50 
30 30 25 55 
31 25 20 45 
32 25 25 50 



 

 

 

 النتيجة قواعده خمارج احلروف الرقم الطلبة
33 25 20 45 

 العدد
1095\33 

معدل النتائج= 
2،33 

 980\33 
 معدل النتائج=

 7،29 

2075\33 
معدل النتائج= 

9،62  
 

فالقدرة الطلبة إىل ناحيتني: قراءة النّص بدون الشكل بإهتمام خمارج 

احلروف وقواعده. علمنا أن قدرة الطلبة على قراءة النّص يف ناحية خمارج احلروف 

عدل نتائج الطلبة على قراءة النّص يف ناحية قواعده مب قدرة. و 2،33عدل نتائج مب

إذن، كان معدل نتائج قدرة الطلبة على القراءة اجلهرية مبعدل نتائج: . 7،29

9،62. 

 قراءة اللغة الطلبة يف قدرةال على قّدمت الباحثة يف هذا البحث التصنيف

 .العالية سيت مرمي بنجرماسني من املدرسة احلادى عشرالصف  العربية

 على قراءة النّص يف ناحية خمارج احلروفقدرة الطلبة  -1

يف التعبري  على قراءة النّص يف ناحية خمارج احلروفقدرة الطلبة ال نتائج

 :ميكن أن ينظر إىل اجلدول األيت 2،33النتائيج مبعدل  جيد



 

 

 

قراءة النّص يف ناحية  علىقدرة الطلبة  : البيانات عن النتائج4،6اجلدول 

العالية سيت مرمي  من املدرسة احلادى عشرالصف خمارج احلروف 

 بنجرماسني

 الرقم نتائج التصنيف تكرار اجلواب النتيجة يف املائة
  .1 = جيد جدا 50 – 41 - -
  .2  = جيد 40 – 31 18 % 5،54
  .3 متوسط = 30 – 21 15 % 5،45
  .4  = ناقص 20 – 11 - -
  .5 ضعيف = 10 –   0 - -
 العدد 33 % 100

على قراءة النّص يف ناحية خمارج احلروف قدرة الطلبة الف هذا اجلدولمن 

يف التعبري  %( 5،54الطلبة ) 18وجد و  ،جيد جدايف التعبري  أن ليس الطلبة

يف  وليس الطلبة ،يف التعبري متوسط %( 5،45الطلبة ) 15وجد و  ،جيد

 التعبري ضعيف.يف  ناقص، وليس الطلبةالتعبري 

 على قراءة النّص يف ناحية قواعدهقدرة الطلبة  -2

 متوسطيف التعبري  على قراءة النّص يف ناحية قواعدهقدرة الطلبة ال نتائج

 :ميكن أن ينظر إىل اجلدول األيت 7،29النتائيج مبعدل 



 

 

 

قراءة النّص يف ناحية  علىقدرة الطلبة  : البيانات عن النتائج4،7اجلدول 

 العالية سيت مرمي بنجرماسني من املدرسة احلادى عشرالصف قواعده 

 الرقم نتائج التصنيف تكرار اجلواب النتيجة يف املائة
  .1 = جيد جدا 50 – 41 1 % 0،3

  .2  = جيد 40 – 31 13 % 4،39
  .3 متوسط = 30 – 21 15 % 5،45
  .4  = ناقص 20 – 11 4 % 1،12
  .5 ضعيف = 10 –   0 - -
 العدد 33 % 100

على قراءة النّص يف ناحية قواعده قدرة الطلبة العن  هذا اجلدولمن 

 بةلالط 13 وجدو  ،جيد جدايف التعبري  %( 0،3) علمنا وجد الطالبة

يف التعبري  %( 5،45الطلبة ) 15وجد و  ،جيديف التعبري  %(4،39)

يف  الطلبة ليسناقص، و يف التعبري  %( 1،12الطلبة ) 4وجد و  ،متوسط

 ضعيف.التعبري 

 مبعدل النتائج، اللغة العربية قراءة اجلهريةال قدرة الطلبة علىوعلمنا أن 

 أنظر إىل اجلدول األيت: ،متوسطةيف التعبري  9،62

قراءة اجلهرية الصف قدرة الطلبة يف ال علىنتائج اإلختبار : 4،8 اجلدول

 احلادى عشر من املدرسة العالية سيت مرمي بنجرماسني.



 

 

 

 

 البيان تكرار اجلواب عدد الطلبة النتيجة الرقم
 جيد جدا % 0،3 1 100 - 81 .1
 جيد % 3،21 7  80 - 71 .2
 متوسط % 3،27 9 70 - 61 .3
 ناقص % 2،24 8 60 - 51 .4
 ضعيف % 2،24 8 50 - 01 .5

  33 N= 100 %  
 

قراءة اجلهرية الصف احلادى عشر من قدرة الطلبة يف الاجلدول علمنا من 

جيد يف التعبري %(  0،3) ةالطالب يالعالية سيت مرمي بنجرماسني ه املدرسة

طلبة ال 9وجد و  ،جيديف التعبري  %( 3،21طلبة )ال 7وجد و  ،جدا

، ناقص يف التعبري %( 2،24)الطلبة  8وجد و  ،متوسط يف التعبري %(3،27)

 .ضعيفيف التعبري  %( 2،24) الطلبة 8 وجدو 

إعتمادا على حاصل إختبار الطلبة يف تقدمي البيانات، وجدت الباحثة أن 

للطلبة  وقواعده قدرة الطلبة على القراءة بدون الشكل باهتمام خمارج احلروف

قدرة الطلبة . علمنا درسة العالية سيت مرمي بنجرماسنيمن املالصف احلادى عشر 

 2،33النتائيج مبعدل  جيدري يف التعب على قراءة النّص يف ناحية خمارج احلروف



 

 

 

قدرة علمنا و ، 33،2= 33\5109 ألن معدل نتائج الطلبة يداعتربناها جب

النتائيج مبعدل  متوسطيف التعبري  على قراءة النّص يف ناحية قواعدهالطلبة 

. إذان، 29،7= 33\980 ألن معدل نتائج الطلبة توسطاعتربناها مب 29،7

قدرة الطلبة على القراءة اجلهرية يف الصف احلادي عشر من املدرسة العالية سيت 

 :ألن معدل نتائج الطلبة اعتربناها مبتوسطبنتيجة متوسط، مرمي بنجرماسني 

= 70 - 61) متوسط وهذه النتيجة داخلة يف التعبري 629،= 33\2075

 45)الطالبة( وأدناها هي  85أعلى النتائج احملصولة يف اإلختبار هي . (متوسط

 )الطالب(.

عوامل اليت تؤثر قدرة الطلبة على القراءة للطلبة الّصف احلادى عشر من املدرسة  .2

 العالية سيت مرمي بنجرماسني.

 العوامل الداخلية .أ

 أحوال خلفية الرتبية الطلبة (1

من البيانات احملصولة بطريقة اإلستبانة عن أحوال خلفية الرتبية 

 وجدت الباحثة كما يلي:الطلبة، 

 أحوال خلفية الرتبية الطلبة :4،9اجلدول 

 



 

 

 

 

 النتيجة يف املائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
املدرسة اإلبتدائية العامة  .1

 واملدرسة الثانوية اإلسالمية
10 30،3 % 

املدرسة اإلبتدائية العامة  .2
 واملدرسة الثانوية العامة

11 33،3 % 

اإلبتدائية اإلسالمية املدرسة  .3
 واملدرسة الثانوية اإلسالمية

7 21،3 % 

املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية  .4
 واملدرسة الثانوية العامة

4 12،1 % 

املدرسة اإلبتدائية العامة  .5
 واملعهد

1 3،0 % 

املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية  .6
 واملعهد

- - 

 % 100 33 العدد 
 

املدرسة العالية  يفخلفية الرتبية الطلبة قبل يتعّلم من اجلدول عن 

املدرسة اإلبتدائية العامة  الطلبة منسيت مرمي بنجرماسني، علمنا أن أحوال 

، و من % 30،3من الطلبة  10عددهم  واملدرسة الثانوية اإلسالمية

من الطلبة  11عددهم  املدرسة اإلبتدائية العامة واملدرسة الثانوية العامة

 املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية واملدرسة الثانوية اإلسالمية%، و من  33،3



 

 

 

املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية %، و من  21،3من الطلبة  7عددهم 

املدرسة %، و من  12،1من الطلبة  4عددهم  واملدرسة الثانوية العامة

املدرسة %، و من  3،0من الطلبة  1عددهم  اإلبتدائية العامة واملعهد

 بتدائية اإلسالمية واملعهد مايف الطلبة.اإل

الطلبة اليت حتصل اإلستبانة، لذلك علمنا  من األجوبة تقدمي النتائج مث

طلبة ال 17، ووجد الدعم جدا %( يف التعبري 0،3هي طالبة ) 6-5على 

 15كاىف، ووجد   الدعم%( يف التعبري  5،51) 4-3الذي حيصل على 

تكرار  .غري الدعم%( يف التعبري  5،45) 2-0الطلبة الذي حيصل على 

 الطلبة ميكن أن ينظر إىل اجلدول األتية:   خلفية الرتبيةعن أحوال   النتائج

املتوسطة  يف املدرسةالصف الثامن : خلفية الرتبية الطلبة 4،10اجلدول 

 اإلسالمية احلكومية موالورمان بنجرماسني.

 الرقم العبارة  تكرار اجلواب املائةالنتيجة يف 
  .1 الدعم جدا = 5-6 1 % 0،3

  .2 الكايف=  3-4 17 % 5،51
  .3 = غري الدعم 2–0 15 % 5،45

 العدد 30 %  100 
 



 

 

 

بناء على خلفية الرتبية الطلبة قبل يدرسني يف املدرسة العالية سيت 

ة اإلبتدائية العاممرمي بنجرماسني، أكثر الطلبة خلفية تربيتهم من املدرسة 

لك اليت تسبب قدرة الطلبة على القراءة واملدرسة الثانوية العامة، وكذ

صله من املدرسة اإلبتدائية أ. ومن حاصل اإلختبار يدل أن الطلبة متوسطة

العامة واملدرسة الثانوية العامة، والطالب الذي حاصل إختباره األدىن 

إذن، مة واملدرسة الثانوية العامة. خلفية تربيته من املدرسة اإلبتدائية العا

 الطلبة إختبار نتيجةوهذا مناسب ب الكايفيف التعبري خلفية الرتبية الطلبة 

  يف التعبري متوسط.

 العوامل العضوية (2

العوامل العضوية هي أحوال العامة من جسماىن الطلبة اليت تؤثر 

الطلبة مثاهلا حامس الطلبة يف تعليم الدرس. أحوال األعضاء اخلاصة من 

هذه العاملة من الصحة عن حاسة الّسمع، وحاسة البصر، وحاسة القول. و 

قدرة طلبة الصف احلادى عشر من املدرسة العالية  على تؤثرعوامل هّم اليت 

سيت مرمي بنجرماسني على القراءة. ألن لو أحوال البصر الطلبة مل يستعمل 

ع الطلبة مل يستعمل فهو مل يسمع فهو مل يرى النّص القراءة، ولو أحوال الّسم

قراءة صححة من مدّرسه، ولو أحوال أداة النطق الطلبة مل يستعمل فهو مل 



 

 

 

يلفظ القراءة. هذه العاملة حمتوية على: أحوال البصر الطلبة، وأحوال الّسمع 

 الطلبة، وأحوال أداة النطق الطلبة.

 أحوال البصر الطلبة (أ

اإلستبانة عن أحوال البصر الطلبة، من البيانات احملصولة بطريقة 

 وجدت الباحثة كما يلي:

 أحوال البصر من الطلبة  :4،11اجلدول 

 النتيجة يف املائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 % 30،3 10 واضح جدا .1
 % 57،6 19 واضح .2
 % 12،1 4 الكاىف .3
 - - غري واضح .4

 % 100 33 العدد 
 

اللغة العربية  لتدرس البصر من الطلبةأحوال من اجلدوال عن 

الصف احلادى عشر من املدرسة العالية سيت مرمي بنجرماسني، ىف والقراءة 

 30،3من الطلبة  10واضح جدا عددهم  بصرهم الطلبةعلمنا أن أحوال 

من  4عددهم  كاىفال، و % 57،6من الطلبة  19واضح عددهم ، و %

 %، وغري واضح مايف الطلبة. 12،1الطلبة  



 

 

 

 

 

 ب( أحوال الّسمع الطلبة

من البيانات احملصولة بطريقة اإلستبانة عن أحوال الّسمع الطلبة، 

 وجدت الباحثة كما يلي:

 أحوال الّسمع من الطلبة :4،12اجلدول 

 النتيجة يف املائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 % 15،1 5 واضح جدا .1
 % 63،6 21 واضح .2
 % 21،3 7 الكاىف .3
 - - غري واضح .4

 % 100 33 العدد 
 

درس اللغة العربية لت أحوال الّسمع من الطلبةمن اجلدوال عن 

الصف احلادى عشر من املدرسة العالية سيت مرمي بنجرماسني، ىف والقراءة 

 15،1من الطلبة  5واضح جدا عددهم  مسعهم الطلبةعلمنا أن أحوال 

من  7عددهم الكاىف %، و 63،6من الطلبة  21واضح عددهم ، و %

 %، وغري واضح مايف الطلبة. 21،3الطلبة  



 

 

 

 

 

 أحوال أداة النطق الطلبة (ج

من البيانات احملصولة بطريقة اإلستبانة عن أحوال أداة النطق 

 الطلبة، وجدت الباحثة كما يلي:

 أحوال أداة النطق من الطلبة :4،13اجلدول 

 النتيجة يف املائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 % 5،45 15 مفيد جدا .1
 % 51،5 17 مفيد .2
 % 0،3 1 الكاىف .3
  - غري مفيد .4

 % 100 33 العدد 
 

درس اللغة العربية لت أحوال أداة النطق من الطلبةمن اجلدوال عن 

الصف احلادى عشر من املدرسة العالية سيت مرمي بنجرماسني، ىف والقراءة 

 45،5من الطلبة  15مفيد جدا عددهم  نطقهم الطلبةعلمنا أن أحوال 

من  1عددهم  كاىفال%، و  51،5من الطلبة  17يد عددهم مف، و %

 .%، وغري مفيد ما يف الطلبة 0،3الطلبة 



 

 

 

الطلبة الذي اإلستبانة، لذالك علمنا  من األجوبة تقدمي النتائج مث

 19، ووجد جيد %( يف التعبري 4،39طالبا )13هو  9-7حيصل على 

 %( يف التعبري كاىف، ووجد 6،57) 6-4طلبة الذي حيصل على ال

تكرار  .%( يف التعبري ناقص 0،3) 3-0الطالب الذي حيصل على 

ية ميكن أن ينظر إىل الطلبة يف درس اللغة العرب عن أحوال العضوية  النتائج

 اجلدول األتية:  

 الطلبة. أحوال العضوية :4،14اجلدول 

 الرقم العبارة  تكرار اجلواب النتيجة يف املائة
 . 1 جيد = 7-9 13 % 4،39
 .2 كاىف  = 4-6 19 % 6،57
 .3 ناقص=  0-3 1 % 0،3

 العدد 33 %  100 
 

أحوال العضوية الطلبة، علمنا بناء على حاصل اإلستبانة عن 

 أحوال العضوية الطلبةإذن،  كاىف.أحوال عضويتهم  % من الطلبة  6،57

 تؤثر على قدرة الطلبة يف قراءة اللغة العربية. 

 رغبة الطلبة (أ



 

 

 

الرغبة هي شيء أساسي البد أن يستحقها كل الطلبة لقبول 

 فهموا الدرس، ألن الدرس ولو كان يسرا وسهال، وما هلم فيه رغبة مل

قدرة طلبة  هذه العاملة من أهم العوامل اليت اثرت علىالدرس جيدا. 

الصف احلادى عشر من املدرسة العالية سيت مرمي بنجرماسني على القراءة 

هذه . بدون الشكل باهتمام خمارج احلروف وقواعده على تعّلم القراءة

طلبة عن العاملة حمتوى على: رغبة يف درس اللغة العربية، وإهتمام ال

 الدرس.

 رغبة الطلبة يف درس اللغة العربية أو القراءة -1

من البيانات احملصولة بطريقة اإلستبانة عن رغبة الطلبة يف 

 درس اللغة العربية أو القراءة وجدت الباحثة كما يلي:

: رغبة الطلبة يف درس اللغة العربية أو القراءة ىف 4،15اجلدول 

 العالية سيت مرمي بنجرماسني.الصف احلادى عشر من املدرسة 

 النتيجة يف املائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 % 3،27 9 راغب فيه جدا .1
 % 3،33 11 راغب فيه .2
 % 3،33 11 راغب عنه .3
 % 0،6 2 راغب غري .4 



 

 

 

 % 100 33 العدد 
 

من اجلدول عن رغبة الطلبة يف درس اللغة العربية أو القراءة ىف 

الصف احلادى عشر من املدرسة العالية سيت مرمي بنجرماسني، علمنا 

 3،27من الطلبة  9راغب فيه جدا عددهم  همرغبت الطلبةأن أحوال 

%، وراغب عنه  3،33من الطلبة  11راغب فيه عددهم ، و %

من  2راغب عددهم  غري%، و  3،33من الطلبة  11عددهم 

 %. 0،6الطلبة 

 إهتمام الطلبة يف الدرس -2

بدئت الباحثة مبالحظة اهتمام الطلبة يف درس اللغة العربية و 

رئت الباحثة أن الطلبة اهتموا ، عملية التدريس يف الفصلالقراءة عند 

. لكن بعضهم من مل يهتم جيدا. هذا احلال مطابق املدرسةشرح 

 ببيانات اإلستبانة عن إهتمامهم ىف الدرس. 

ة عن إهتمام الطلبة يف من البيانات احملصولة بطريقة اإلستبان

 درس اللغة العربية والقراءة، وجدت الباحثة كما يلي:



 

 

 

: إهتمام الطلبة إىل شرح املدرسة عن درس اللغة 4،16اجلدول 

الصف احلادى عشر من املدرسة العالية ييت العربية أو القراءة ىف 

 مرمي بنجرماسني.

 

 

 النتيجة يف املائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 % 2،18 6 يهتم دائما .1
 % 5،45 15 يهتم مرارا .2
 % 3،33 11 يهتم تارة .3
 % 0،3 1 ال يهتم .4
 % 100 33 العدد 

 
من اجلدول عن إهتمام الطلبة يف درس اللغة العربية أو القراءة 

الصف احلادى عشر من املدرسة العالية سيت مرمي بنجرماسني، ىف 

من الطلبة  6يهتم دائما عددهم  همإهتمام الطلبةعلمنا أن أحوال 

%، ويهتم  5،45من الطلبة  15يهتم مرارا عددهم ، و % 2،18

من  1%، وال يهتم عددهم  3،33من الطلبة  11تارة عددهم 

 %. 0،3الطلبة 



 

 

 

 رغبة لتذاكر درس القراءة يف البيت -3

من البيانات احملصولة بطريقة اإلستبانة عن رغبة لتذاكر درس  

 البيت، وجدت الباحثة كما يلي:القراءة يف 

الصف ىف تذاكر درس القراءة يف البيت : عن 4،17اجلدول 

 احلادى عشر من املدرسة العالية سيت مرمي بنجرماسني.

 النتيجة يف املائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 % 0،3 1 دائما .1
 % 1،12 4 مرارا .2
 % 8،69 23 نادرا .3
 % 1،15 5 ما تذاكر .4
 % 100 33 العدد 

 
رغبة لتذاكر درس القراءة يف البيت من الطلبة من اجلدول عن 

الصف احلادى عشر من املدرسة العالية سيت مرمي بنجرماسني، ىف 

 عن دافعة لتذاكر درس القراءة يف البيت الطلبةعلمنا أن أحوال 

مرارا عددهم  ، ولتذاكر% 0،3من الطلبة  1دائما عددهم  لتذاكر

من الطلبة  23نادرا عددهم  لتذاكر%، و  1،12لبة من الط 4

 %. 1،15من الطلبة  5%، وما تذاكر عددهم  8،69



 

 

 

الطلبة الذي اإلستبانة، لذالك علمنا  من األجوبة تقدمي النتائج مث

، ووجد راغب فيه جدا%(  2،24طالبا ) 8هو  9-7حيصل على 

 9 ، ووجدراغب فيه%(  5،48) 6-4طلبة الذي حيصل على ال 16

  تكرار النتائج .%( راغب عنه 3،27) 3-0الطلبة الذي حيصل على 

الطلبة يف درس اللغة العربية ميكن أن ينظر إىل اجلدول  عن أحوال رغبة

 األتية:  

 الطلبة. أحوال رغبة :4،18اجلدول 

 الرقم العبارة تكرار اجلواب النتيجة يف املائة
 .1 راغب فيه جدا = 7-9 8 % 2،24
 .2 = راغب فيه 4-6 16 % 5،48
 .3 راغب عنه=  0-3 9 % 3،27
 العدد 33 % 100

 
 مرتبطفيما ، اللغة العربية يف الدرس قدرة الطلبة تؤثر على الرغبة

رغبة الطلبة الصف  اللغة العربية. وهذه احلالة يف مادة القدرة على القراءة

 فيه.راغب  درسة العالية سيت مرمي بنجرماسنياملاحلادى عشر يف 

 هي الصف احلادى عشر علمنا أن رغبة الطلبةاإلستبانة يف البيانات 

 إهتمام الطلبة يف الدرس عنميكن أن ينظر  .مادة اللغة العربية يف راغب فيه



 

 

 

من %  8،69، ووجد % فقد 5،45علمنا  إهتمامهم مرارا اللغة العربية

قدرة  إىل مرتبطوهذه  .نادرا رغبتهم لتذاكر درس القراءة يف البيت الطلبة

 9،62الطلبة على القراءة اللغة العربية كما يف نتيجة إختبارهم مبعدل نتيجة 

 إختبار نتيجةوهذه مناسبة ب راغب فيهيف التعبري  رغبة الطلبةإذن،  .طفق

 يف التعبري متوسط.الطلبة 

 الطلبة دافعة  (ب

 دافعة الطلبة ليحضر درس اللغة العربية يف الفصل -1

احملصولة بطريقة اإلستبانة عن دافعة الطلبة من البيانات 

ليحضر درس اللغة العربية يف الفصل من الطلبة، وجدت الباحثة كما 

 يلي:

 درس اللغة العربية يف الفصل ليحضردافعة : عن 4،19اجلدول 

 الصف احلادى عشر من املدرسة العالية سيت مرمي بنجرماسني.ىف 

 يف املائةالنتيجة  تكرار اجلواب العبارة الرقم
 % 1،24 8 دائما .1
 % 6،57 19 مرارا .2
 % 3،21 7 نادرا .3
 - - غري حضور .4



 

 

 

 % 100 33 العدد 
 

دافعة الطلبة ليحضر درس اللغة العربية يف من اجلدول عن 

الصف احلادى عشر من املدرسة العالية سيت ىف الفصل من الطلبة 

عن دافعة ليحضر درس  الطلبةمرمي بنجرماسني، علمنا أن أحوال 

من الطلبة  8دائما عددهم  اللغة العربية يف الفصل ليحضر

 %، و 6،57من الطلبة  19مرارا عددهم  ، و ليحضر1،24%

 .%، و مايف غري حضور 3،21من الطلبة  7نادرا عددهم  ليحضر

 من املدّرسة لدرس مادة القراءة دافعة -2

دافعة من املدّرسة من البيانات احملصولة بطريقة اإلستبانة عن 

 لدرس مادة القراءة، وجدت الباحثة كما يلي:

 من املدّرسة إىل الطلبة لدرس مادة القراءة دافعة: 4،20اجلدول 

 الصف احلادى عشر من املدرسة العالية سيت مرمي بنجرماسني.ىف 

 النتيجة يف املائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 - - دائما .1
 % 1،9 3 مرارا .2
 % 6،57 19 نادرا .3
 % 3،33 11 دافع غري .4



 

 

 

 % 100 33 العدد 
 

لدرس مادة  املدّرسة إىل الطلبة دافعة منمن اجلدول عن 

درسة العالية سيت مرمي الصف احلادى عشر من املىف  القراءة

 3من  % 1،9 دائما،، علمنا أن مايف الطلبة أجابوا بنجرماسني

نادرا، و الطلبة أجابوا  19من %  6،57مرارا، و الطلبة أجابوا 

 .ما دافعاأجابوا الطلبة  11% من  3،33

الذي حيصل  اإلستبانة، لذالك علمنا من األجوبة تقدمي النتائج مث

طلبة ال 18، ووجد دافعة فيه جدا%(  0،3طالبا فقد ) 6-5على 

الطلبة  14 ، ووجددافعة فيه%(  6،54) 4-3الذي حيصل على 

عن   تكرار النتائج .عنه دافعة%(  4،42) 2-0الذي حيصل على 

الطلبة يف درس اللغة العربية ميكن أن ينظر إىل اجلدول  دافعةأحوال 

 األتية:  

 الطلبة. دافعةأحوال  :4،21اجلدول 

 الرقم العبارة  تكرار اجلواب النتيجة يف املائة
 . 1 دافعة فيه جدا = 5-6 1 % 0،3

 .2  = دافعة فيه 3-4 18 % 6،54



 

 

 

 .3 عنه دافعة=  0-2 14 % 4،42
 العدد 33 %  100 

 
 مرتبطفيما ، اللغة العربية يف الدرس قدرة الطلبة تؤثر على دافعة

الطلبة الصف  دافعة اللغة العربية. وهذه احلالة يف مادة القدرة على القراءة

 دافعة فيه. احلادى عشر يف مدرسة العالية سيت مرمي بنجرماسني

 الصف احلادى عشر الطلبة دافعةعلمنا أن اإلستبانة يف البيانات 

يف  ليحضردافعة عن ميكن أن ينظر  .مادة اللغة العربية يف دافعة فيه هو

املدّرسة  دافعةو  ،% فقد 6،57علمنا  حضورهم مرارا درس اللغة العربية

 نادرا.أجابوا  من الطلبة % 6،57 علمنا إىل الطلبة لدرس مادة القراءة

الطلبة  إختبار نتيجةوهذه مناسبة ب فيه دافعةيف التعبري  الطلبة دافعةإذن، 

 يف التعبري متوسط.

 العوامل اخلارجية  .ب

 عاملة املدرسة (1

 خلفية دراسة املدرسة (أ

العالية البيان من املقابلة إىل مدرسة اللغة العربية من املدرسة 

أهنا  املاجستريالدوكرندا حبرة ، تعين إجابة األستاذة سيت مرمي بنجرماسني



 

 

 

خترجت من قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية جامعة أنتساري 

اإلسالمية احلكومية بنجرماسني. وقد علمت درس اللغة العربية ىف 

قدر مثانية وعشرين سنة من سنة  العالية سيت مرمي بنجرماسنياملدرسة 

 ، وما علمت الدرس أخرى إال ذلك الدرس.2013 - 1985

 

 املستخدمة ىف تعليمهاالطريقة  (ب

من مقابلة الباحثة مبدرسة اللغة العربية ووجدت البيان أن 

املدرسة ىف عملية تعليمها استخدمت عدة طروق التعليم، وقالت: 

كثريا ىف التعليم، وأما ىف   قدمت الطريقة القواعد والرتمجة والقراءة والرتمجة

رة امرت طلبة لقراءة مهارة القراءة فما ترمجة النص للطلبة دائما، بل تا

 النص أو إجابة األسئلة يف كتاب اللغة العربية.

الطريقة اليت بطريقة اإلستبانة عن مث الباحثة جتمع البيان 

، وجدت الباحثة  تستحدم املدّرسة اللغة العربية يف تعليم مهارة القراءة

 كما يلي:



 

 

 

الطريقة اليت تستحدم املدّرسة اللغة العربية يف  :4،22اجلدول 

درسة العالية سيت الصف احلادى عشر من املىف  تعليم مهارة القراءة

 .مرمي بنجرماسني

 النتيجة يف املائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 % 1،9 3 القراءة فقد .1
 % 1،9 3 الرتمجة فقد .2
 % 7،72 24 القراءة و الرتمجة .3
 % 1،9 3 شرح فقد .4

 % 100 33 العدد 
 

الطريقة اليت تستحدم املدّرسة اللغة العربية يف من اجلدول عن 

الصف احلادى عشر من املدرسة العالية سيت ىف  تعليم مهارة القراءة

طريقة الطلبة أجابوا أن  3من  % 1،9مرمي بنجرماسني، علمنا أن 

 طريقة املدّرسةالطلبة أجابوا أن  3من %  1،9قراءة فقد، و ال املدّرسة

 طريقة املدّرسةأجابوا أن الطلبة  24% من  7،72الرتمجة فقد، و 

 طريقة املدّرسةالطلبة أجابوا أن  3من %  1،9القراءة و الرتمجة، و 

 شرح فقد.

 ج(  وضوح قراءة املدّرسة اللغة العربية يف قراءة النصّ 



 

 

 

وضوح قراءة املدّرسة من البيانات احملصولة بطريقة اإلستبانة عن 

 ، وجدت الباحثة كما يلي:نصّ اللغة العربية يف قراءة ال

 وضوح قراءة املدّرسة اللغة العربية يف قراءة النصّ  :4،23اجلدول 

 .درسة العالية سيت مرمي بنجرماسنيالصف احلادى عشر من املىف 

 

 

 النتيجة يف املائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 % 0،6 2 واضح جدا .1
 % 7،66 22 واضح .2
 % 3،27 9 كايفال .3
 - - غري واضح .4

 % 100 33 العدد 
 

 وضوح قراءة املدّرسة اللغة العربية يف قراءة النصّ من اجلدول عن 

الصف احلادى عشر من املدرسة العالية سيت مرمي بنجرماسني، ىف 

واضح جدا، و  قراءة املدّرسةمن الطالبان أجابا أن  % 0،6علمنا أن 

واضح، و  املدّرسةقراءة الطلبة أجابوا أن  22من %  7،66



 

 

 

كايف، والجيب الطلبة ال قراءة املدّرسةأجابوا أن الطلبة  9% من 3،27

 غري واضح.قراءة املدّرسة عن 

لتحقيق البيانات، سألت الباحثة بعض الطلبة عن وضوح قراءة 

 املدرسة، ووجدت أن أجوبة أن قراءة املدرسة كان واضحا.

 تصحيح قراءة اخلطاء من الطلبة (د

تصحيح قراءة اخلطاء من البيانات احملصولة بطريقة اإلستبانة عن 

 ، وجدت الباحثة كما يلي:من الطلبة

الصف احلادى ىف تصحيح قراءة من أخطاء القراءة :4،24اجلدول 

 .درسة العالية سيت مرمي بنجرماسنيعشر من امل

 النتيجة يف املائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 % 2،18 6 تصحيح دائما .1
 % 4،42 14 تصحيح مرارا .2
 % 3،30 10 تصحيح نادرا .3
 % 1،9 3 تصحيح ال .4

 % 100 33 العدد 
 

الصف ىف تصحيح قراءة من أخطاء القراءةمن اجلدول عن 

احلادى عشر من املدرسة العالية سيت مرمي بنجرماسني، علمنا أن 



 

 

 

من %  4،42تصحيح دائما، و الطلبة أجابوا أن  6من  % 2،18

الطلبة  10% من  3،30تصحيح مرارا، و الطلبة أجابوا أن  14

 الالطلبة أجابوا أن  3من %  1،9تصحيح نادرا، و أجابوا أن 

 تصحيح.

طلبة الذي اإلستبانة، لذالك علمنا ال من األجوبة تقدمي النتائج مث

 19، ووجد اجليدة %( 4،39طالبا ) 13هو  10-8حيصل على 

 الطالب %( الكافية، ووجد 6،57) 7-5حيصل على طلبة الذي ال

تكرار النتائج عن  .%( الناقصة 0،3) 4-0فقد الذي حيصل على 

 قدرة املدّرس اللغة العربية ميكن أن ينظر إىل اجلدول األتية:  

 .عاملة املدّرسة :4،25اجلدول 

 الرقم العبارة  تكرار اجلواب النتيجة يف املائة
 . 1 اجليدة= 8-10 13 % 4،39
 .2 الكافية= 7 -5 19 % 6،57
 .3 الناقصة=  0-4 1 % 0،3

 العدد 33 %  100 
خلفية الرتبية  .التعليم هي تؤثر على النجاح يف عاملة املدّرسة

إستنادا إىل البيانات وخربهتا تؤثر على عطاء مادة التدريس اللغة العربية. 



 

 

 

وحاصل املقابلة من الباحثة إىل املدّرسة اللغة العربية، علمنا أن خلفية 

جامعة أنتسارى اإلسالمية الرتبية املدّرسة هي املاجستري خترج من 

 4أكثر من اخلربة يف تعليم اللغة العربية هي  .بنجرماسني احلكومية

 الرتبية املتوسطةة يف تعبري إذن، تصطلح الباحثة أن خلفية الرتبي. سنوات

 .اخلربة الكثريةوخربهتا يف تعبري 

إستخدام الطريقة املناسبة من املدّرسة لتعليم القراءة أن يؤثر جناح 

 إستنادا إىل حاصل املقابلة واإلستبانة تستخدم املدّرسة الطريقة التعليم.

النّص هو يؤثر  وضوح قراءة املدّرسة اللغة العربية يف قراءةالقراءة والرتمجة. 

يف تعليم القراءة، إذا قراءة املدّرسة وضوحا فالطلبة يسمعون القراءة 

%  7،66الصحيحة ويقرأون صحيحة ومن حاصل اإلستبانة علمنا 

تعليم القراءة املدرسة جتب أن تصّحح أخطاء  . يفواضحاجييب الطلبة 

%  4،42القراءة الطلبة، إستنادا على حاصل اإلستبانة إىل الطلبة 

 تصحيحا مرارا.جييب 

تصطلح الباحثة أن عاملة قدرة املدّرسة على درس اللغة العربية أو 

تؤثري على قراءة عاملة قدرة املدّرسة . إذن، قدرة الكافيةالالقراءة يف تعبري 



 

 

 

 يف التعبري نتيجة القدرة الطلبةمناسبة ب القدرة الكافيةألن  اللغة العربية،

 .متوسط

 عاملة البيئة (2

 قراءة اللغة العربية يف البيتإرشاد من والدي الطلبة على تعليم  (أ

من والدي من البيانات احملصولة بطريقة اإلستبانة عن إرشاد 

قراءة اللغة العربية يف البيت، وجدت الباحثة كما الطلبة على تعليم 

 يلي:

إرشاد من الوالدي الطلبة على تعليم القراءة اللغة : 4،26اجلدول 

درسة العالية سيت الصف احلادى عشر من املىف   البيتالعربية يف

 .مرمي بنجرماسني

 النتيجة يف املائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 % 1،9 3 دائما .1
 % 4،42 14 مرارا .2
 % 3،30 10 نادرا .3
 % 2،18 6 ما يرشد .4

 % 100 33 العدد 
  



 

 

 

قراءة اللغة  د من والدي الطلبة على تعليمإرشامن اجلدول عن 

درسة العالية سيت مرمي الصف احلادى عشر من املىف  العربية يف البيت

 4،42دائما، و الطلبة أجابوا  3من  % 1،9، علمنا أن بنجرماسني

أجابوا الطلبة  10% من  3،30مرارا، و الطلبة أجابوا  14من % 

 ما يرشد.الطلبة أجابوا أن  6من %  2،18نادرا، و 

 قراءة اللغة العربية ىف البيتي الطلبة ليقرأ الدوافع من والد  (ب

من البيانات احملصولة بطريقة اإلستبانة عن الدوافع من والديهم 

 ، وجدت الباحثة كما يلي:قراءة اللغة العربية ىف البيتليقرأ 

: الدافعة من والدي الطلبة ليقرأ القراءة اللغة العربية 4،27اجلدول 

درسة العالية احلادى عشر من املالصف ىف البيت من الطلبة ىف 

 .سيت مرمي بنجرماسني

 النتيجة يف املائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 % 1،15 5 دائما .1
 % 3،30 10 مرارا .2
 % 2،18 6 نادرا .3
 % 4،36 12 دافع غري .4

 % 100 33 العدد 
 



 

 

 

من اجلدول عن الدافعة من والدي الطلبة ليقرأ القراءة اللغة 

درسة العالية الصف احلادى عشر من املالعربية ىف البيت من الطلبة ىف 

دائما، الطلبة أجابوا  5من  % 1،15، علمنا أن سيت مرمي بنجرماسني

الطلبة  6% من  2،18مرارا، و الطلبة أجابوا  10من %  3،30و 

 ما دافعا.الطلبة أجابوا أن  12من %  4،36 نادرا، وأجابوا 

طلبة الذي اإلستبانة، لذالك علمنا ال من األجوبة تقدمي النتائج مث

 11، ووجد الدعمة %( 3،33طالبا ) 11هو  6-5حيصل على 

طلبة ال 11 %( الكافية، ووجد 3،33) 4-3طلبة الذي حيصل على ال

عن   تكرار النتائج .الناقصة %( 3،33) 2-0الذي حيصل على 

 الطلبة يف درس اللغة العربية ميكن أن ينظر إىل اجلدول األتية:   عاملة البيئة

 .البيئةعاملة  :4،28اجلدول 

 الرقم العبارة  تكرار اجلواب النتيجة يف املائة
 . 1 = الدعمة5-6 11 % 3،33
 .2 الكافية= 3-4 11 % 4،33
 .3 الناقصة= 0-2 11 % 3،33

 العدد 33 %  100 



 

 

 

هنا و  .التعليم والتعلم أنشطة العاملة املؤثرة على البيئة هي أحد من

تأثريا   الوالدين، إهتمام بيئة األسرةمن  .البيئة األسرة املؤثرة الكبرية هي البيئة

الوالدان الذي عن  الطلبة جييب % 4،42علمنا  .على تعلم األطفال كبريا

الوالدان عن  الطلبة جييب%  4،36وعلمنا  القراءة مرار. يرشدان يف تعليم

  القراءة ما دافعا. يرشدان يف تعليمالذي 

تصطلح الباحثة أن عاملة البيئة على درس اللغة العربية أو القراءة يف 

 يف تعبريهاألن  . إذن، البيئة تؤثري على قراءة اللغة العربية،الكافيةتعبري 

 .التعبري متوسط يفالطلبة  إختبار نتيجةمناسبة ب الكافية

 

 عاملة األجهزة (3

 إمتالك الكتاب العريب (أ

 إمتالك الكتاب العريبمن البيانات احملصولة بطريقة اإلستبانة عن 

درسة العالية سيت مرمي الصف احلادى عشر من املمن الطلبة ىف 

 ، وجدت الباحث ةكما يلي:بنجرماسني

احلادى الصف : إمتالك الكتاب العريب من الطلبة ىف 4،29اجلدول 

 .درسة العالية سيت مرمي بنجرماسنيعشر من امل



 

 

 

 النتيجة يف املائة تكرار اجلواب العبارة الرقم
 % 5،48 16 نعم، ممتلك  .1
 % 0،3 1 نعم، لكن  ليس متلك ذاته .2
 % 4،39 13 املصورة أوراقنعم، لكن  .3
 % 1،9 3 غري ممتلك .4
 % 100 33 العدد 

 
الصف من الطلبة ىف  الكتاب العريبإمتالك من اجلدول عن 

 5،48 ، علمنا أندرسة العالية سيت مرمي بنجرماسنياحلادى عشر من امل

من %  0،3ممتلك الكتاب العريب، و الطلبة أجابوا نعم،  16من  %

 13% من  4،39نعم، لكن  ليس متلك ذاته، و الطالب أجاب 

الطلبة  3من %  9،1فقد، و  املصورة أوراقنعم، لكن  أجابواالطلبة 

 غري ممتلك الكتاب العريب.

درسة العالية سيت مرمي من املأحوال الكتب اللغة العربية ىف املكتبة   (ب

 بنجرماسني

أحوال الكتب اللغة من البيانات احملصولة بطريقة اإلستبانة عن 

 ، وجدت الباحثة كما يلي:العربية ىف املكتبة



 

 

 

درسة من املىف املكتبة  اللغة العربية : أحوال الكتب4،30اجلدول 

 .العالية سيت مرمي بنجرماسني

 النتيجة يف املائة تكراراجلواب العبارة الرقم
 % 1،9 3 كثرية والئقة .1
 % 2،18 6 و ال الئقة كثرية .2
 % 4،42 14 كاف و الئقة .3
 % 3،27 9 ناقصة ولو كان الئقة .4
 % 100 33 العدد 

 
درسة من امل أحوال الكتب اللغة العربية ىف املكتبةعن من اجلدول 

الطلبة أجابوا   3من  % 1،9، علمنا أن العالية سيت مرمي بنجرماسني

و ال الئقة، و  كثريةالطلبة أجابوا   6من %  2،18كثرية والئقة، و 

 9من %  3،27كاف و الئقة، و أجابوا  الطلبة  14% من  4،42

 .الئقة ناقصة ولو كانالطلبة أجابوا أن 

طلبة الذي اإلستبانة، لذالك علمنا ال من األجوبة تقدمي النتائج مث

 11، ووجد الدعمة%(  4،42طالبا ) 14هو  7-5حيصل على 

طلبة ال 8 %( الكافية، ووجد 3،33) 4-3طلبة الذي حيصل على ال

عن   تكرار النتائج .%( الناقصة 3،24) 2-0الذي حيصل على 



 

 

 

الطلبة يف درس اللغة العربية ميكن أن ينظر إىل اجلدول  عاملة األجهزة

 األتية:  

 .عاملة األجهزة :4،31اجلدول 

 الرقم العبارة  تكرار اجلواب النتيجة يف املائة
 . 1 الدعمة= 5-6 14 % 4،42
 .2 الكافية= 3-4 11 % 3،33
 .3 الناقصة =0-2 8 % 3،24

 العدد 33 %  100 
 

هي واحد من األجهزة الذي جييبون أن ميلكون  الكتب اللغة العربية

يكون قادرون  لكل منهم فال كتب اللغة العربية  مل يكن لديهم الطلبة. إذا

كتب   الطلبة ميلكون% 5،48ومن حاصل اإلستبانة  يف التعليم باجليد،

 اللغة العربية.

 الطلبة يف دعم املكتبة املدرسة أيضا يف الكتب وغري ذلك، أحوال

 عريب قاموس أو كتب  الذين ليس لديهم لطلبةالتعلم، وخاصة لأنشطة 

يف املكتبة املدرسة، علمنا أن الكتب يف  الكتب أن يستخدمون ميكن

 .كاف و الئقةاملكتبة املدرسة  



 

 

 

تصطلح الباحثة أن أجهزة املدرسة على درس اللغة العربية أو 

غري  املدرسةأجهزة إذن،  (.% 4،42) الدعمةجهزة األ القراءة يف تعبري

 .الطلبة إختبار نتيجةبمؤثر 

  



 

 

 

 الباب اخلامس

 اخلامتة

 خالصة البحث -ت

إعتماد على تقدمي البيانات وحتليلها سابقا، يستطيع أن يأخذ اخلالصة كما 

 التايل:

للطلبة الصف  قدرة الطلبة على القراءة بدون الشكل باهتمام خمارج احلروف -1

مبعدل  جيديف التعبري درسة العالية سيت مرمي بنجرماسني من املعشر  احلادي

= 33\5109 ألن معدل نتائج الطلبة يداعتربناها جب 33،2النتائيج 

يف التعبري  على قراءة النّص يف ناحية قواعدهقدرة الطلبة علمنا و ، 33،2

 ألن معدل نتائج الطلبة توسطاعتربناها مب 7،29النتائيج مبعدل  متوسط

. إذان، قدرة الطلبة على القراءة اجلهرية يف الصف 29،7= 33\980

بنتيجة متوسط، احلادي عشر من املدرسة العالية سيت مرمي بنجرماسني 

وهذه  629،= 33\2075 :ألن معدل نتائج الطلبة اعتربناها مبتوسط

 .(متوسط= 70-61) متوسط النتيجة داخلة يف التعبري



 

 

 

تؤثر قدرة الطلبة على القراءة بدون الشكل باهتمام قواعده على العوامل اليت  -2

 تعّلم القراءة. 

 كاىف.  خلفية الرتبية الطلبة يف التعبري (1

 العضوية الطلبة يف التعبري كاىف. (2

 راغب فيه.يف التعبري  رغبة الطلبة (3

 دافعة فيه.الطلبة يف التعبري  دافعة (4

ومن خربهتا يف التعبري  عاليةتربية  يف التعبرياملدّرسة من خلفية الرتبية  (5

 كافية.  يف التليم اللغة العربية يف التعبري القدرة كثرية. ومنخربة  

 يف التعبري كافية. البيئة (6

 .دعمةاألجهزة يف التعبري  (7

 

 

 

 

 توصيات البحث -ث



 

 

 

من حيث   العربية تعلم اللغة من مشكلةتزيد اهتماما ل للمدرسة اللغة العربية -1

 وتتطور. لألحسن اللغة العربية تعلم حىتأجهزة املدرسة  كل

للطلبة من املدرسة العالية سيت مرمي بنجرماسني ينبغى أن يزيد اهتمامهم  -2

 ودوافعهم إىل تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة القراءة.

 خارج الدراسة لقراءة بنشاط سواء يف املدرسة أوا أن يتعّلم للطلبة يكون -3
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ANGKET UNTUK SISWA 

A. Identitas Responden 

Nama : …………………………….. 

Kelas/Jurusan : …………………………….. 

B. Petunjuk pengisian angket 

1. Bacalah bismillah sebelum memulai menjawab pertanyaan-pertanyaan di 

bawah ini. 

2. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan pengetahuan dan 

pengalaman anda selama ini. 

3. Bacalah setiap pilihan pertanyaan dengan teliti, kemudian berilah tanda 

silang ( x ) setiap jawaban yang anda anggap tepat. 

4. Kejujuran anda dalam mengisi angket ini sangat diharapkan. 

C. Pertanyaan-pertanyaan 

1. Apa latar belakang pendidikan anda? 

a. SD dan Mts e.   SD dan Pondok Pesantren 

b. SD dan SMP f.   MI dan Pondok Pesantren 

c. MI dan Mts 

d. MI dan SMP 

2. Bagaimana keadaan penglihatan anda? 

a. Sangat jelas 

b. Jelas  

c. Cukup jelas 

d. Tidak jelas 

3. Apakah keadaan pendengaran anda jelas ketika mendengarkan bacaan 

dari guru? 

a. Sangat jelas 

b. Jelas  

c. Cukup jelas 

d. Tidak jelas 

 



 

 

 

4. Apakah alat bicara anda berfungsi untuk mengucapkan? 

a. Sangat berfungsi 

b. Berfungsi  

c. Cukup berfungsi 

d. Tidak berfungsi 

5. Apakah anda menyenangi materi pelajaran qiraah? 

a. Sangat senang 

b. Senang  

c. cukup senang 

d. Tidak senang 

6. Pada saat materi pelajaran qiraah diberikan di kelas, apakah anda ? 

a. Selalu memperhatikan 

b. Sering memperhatikan 

c. Kurang memperhatikan 

d. Tidak memperhatikan 

7. Ketika di rumah apakah anda sering mengulang kembali pelajaran 

qiraah yang sudah dipelajari di kelas? 

a. Selalu  

b. Sering   

c. Jarang 

d. Tidak pernah 

8. Apakah anda selalu mengikuti pelajaran bahasa Arab di kelas? 

a. Selalu 

b. Sering. 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak pernah 

 

 

 



 

 

 

9. Apakah guru anda sering memberikan motivasi untuk belajar materi 

qiraah? 

a. Selalu  

b. Sering   

c. Jarang 

d. Tidak pernah 

10. Apakah guru anda membacakan materi qiraah dengan jelas? 

a. Sangat jelas 

b. Jelas  

c. Cukup jelas 

d. Tidak jelas 

11. Apakah guru membetulkan bacaan yang salah ketika anda membaca? 

a. Selalu membetulkan 

b. Sering membetulkan  

c. Kadang-kadang 

d. Tidak pernah 

12. Bagaimana cara mengajar guru anda pada pembelajaran qiraah? 

a. Membaca saja 

b. Menterjemahkan saja 

c. Membaca dan menterjemahkan 

d. Menjelaskan  

13. Apakah orang tua anda membimbing anda dalam belajar membaca 

bahasa Arab ketika anda berada dirumah? 

a. Selalu membimbing 

b. Sering membimbing 

c. Kadang-kadang membimbing 

d. Tidak pernah membimbing 

14. Apakah orang tua anda sering memberikan motivasi untuk belajar 

membaca? 

a. Selalu  

b. Sering 



 

 

 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak pernah 

15. Apakah anda mempunyai buku bahasa Arab? 

a. Ada, milik sendiri 

b. Ada, tapi bukan milik sendiri 

c. Ada, tapi hanya lembaran fotokopian. 

d. Tidak ada 

16. Bagaimana persediaan dan keadaan buku-buku (bahasa arab) di 

perpustakaan? 

a. Banyak dan keadaannya baik 

b. Banyak dan keadaannya tidak baik 

c. Mencukupi kebutuhan dan keadaannya baik 

d. Kurang buku walau keadaannya baik 

  



 

 

 

 إسم طالب/طالبة:.................. 

                                         

 القرآءة : يف البيت

حنن نسكن يف بيت جباكرتا. يف البيت غرف النوم وغرفة اجللوس وغرفة املكتب 

وغرفة األكل. حنن جنلس يف غرفة اجللوس ونأكل يف غرفة األكل. ونقرأ ونكتب وندرس 

 تساعد أّمي على إعداد الطعام.يف غرفة املكتب. ويف البيت محّام ومطبخ عندنا خادمة 

أقوم من النوم مبّكرا أذهب إىل احلّمام وأتوّضأ، مّث أصّلى الفجر يف املسجد مجاعة 

أرجع إىل البيت مّث أقرأ القرآن الكرمي. أستحّم يف احلّمام وأرتدي مالبس املدرسة وبعد 

 تناول الفطور أودع والدّي، مّث أذهب إىل املدرسة.

ىل املنزل مّث أتغّدى وأسرتيح قليال. وبعد صالة العشاء أتناول وبعد الظهر أعود إ

العشاء مع عائليت مّث أراجع دروسي وأعمل الواجبات املدرسّية، أشاهد التلفزيون قليال، مثّ 

 أنام.

  



 

 

 

على القراءة بدون الشكل باهتمام خمارج احلروف وقواعده على نتائج اختبار الطلبة 

 احلادى عشر من املدرسة العالية سيت مرمي بنجرماسنيتعليم القراءة للطلبة الصف 

 البيان النتيجة قواعده خمارج احلروف الرقم الطلبة
1 40 45 85  
2 35 30 65  
3 30 25 55  
4 30 20 50  
5 30 30 60  
6 35 35 70  
7 35 25 60  
8 40 35 75  
9 40 35 75  

10 35 35 70  
11 35 30 65  
12 35 35 70  
13 40 35 75  
14 40 35 75  
15 35 35 70  
16 40 35 75  
17 35 30 65  
18 35 35 70  
19 25 30 55  



 

 

 

20 30 25 55  
21 40 35 75  
22 40 35 75  
23 30 20 50  
24 25 20 45  
25 30 30 60  
26 30 25 55  
27 30 20 50  
28 40 40 80  
29 25 25 50  
30 30 25 55  
31 25 20 45  
32 25 25 50  
33 25 20 45  

 العدد
1095\33 

معدل النتائج= 
2،33 

 980\33 
معدل النتائج= 

7،29 

2075\33 
معدل النتائج= 

9،62  

 

 

  



 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Lampiran (Wawancara): 

 

A. Wawancara dengan Kepala Madrasah 

1. Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai kepala MA Siti Mariam 

Banjarmasin? 

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

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

2. Bagaimana latar belakang sejarah berdirinya MA Siti Mariam 

Banjarmasin?  

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

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

3. Bagaimana struktur kepengurusan  MA Siti Mariam Banjarmasin ?  

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

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

4. Bagaimana keadaan sarana/fasilitas dan prasarana atau bangunan MA Siti 

Mariam Banjarmasin? 

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

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

5. Bagaimana latar belakang keadaan guru, pegawai TU dan siswa MA Siti 

Mariam Banjarmasin? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

B. Wawancara dengan Kepala Tata Usaha  

1. Berapa jumlah siswa MA Siti Mariam Banjarmasin secara keseluruhan? 

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

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

2. Berapa jumlah siswa kelas XI MA Siti Mariam Banjarmasin tahun ajaran 

2012/2013? 

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

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

3. Berapa jumlah tenaga pengajar dan karyawan/staf Tata Usaha MA Siti 

Mariam Banjarmasin yang sekarang? 

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

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

4. Berapa jumlah guru yang mengajar bahasa Arab di MA Siti Mariam 

Banjarmasin? 

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

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

5. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki MA Siti Mariam 

Banjarmasin? 

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

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

  



 

 

 

C. Wawancara dengan Guru Bahasa Arab 

1. Nama Ibu  :……………………........ 

2. Mengajar di kelas :……………................... 

3. Apa latar belakang pendidikan Ibu? 

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

4. Berapa lama Ibu mengajar mata pelajaran Bahasa Arab ? 

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

5. Metode apa saja yang biasanya Ibu gunakan dalam mengajar Bahasa 

Arab? 

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

6. Selain mengajar bidang studi Bahasa Arab, apakah Ibu  mengajar mata 

pelajaran lain? 

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

7. Bagaimana menurut Ibu tentang minat siswa terhadap pelajaran 

Bahasa Arab? 

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

8. Bagaimana menurut Ibu kemampuan membaca siswa kelas X MA Siti 

Mariam Banjarmasin? 

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

9. Bagaiman cara Ibu meningkatkan kemampuan membaca siswa? 

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

 

 

 
 

 

 
 


