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 استهالل

 

 ۚ  َوَمْن َجاَهَد فَِإن ََما ُيَجاِهُد ِلَنْفِسِه 

هَ  ِإن َ   َعِن الَْعالَِمينَ  لََغِني    الل َ

 

 ( 6 :سورة العنكبوت ) 
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 إهداء
 

 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:

 

 والدي و والدتي

 أيب احملبوب )سغيانطوا( و أمي احملبوبة )حسنية(

 املعلمان الذان يعلمان منذ سقط رئسي إىل هذه الدنيا حىت اآلن. 

 صغرياأرجو رضامها عسى هللا أن يغفرهلما ويرمحهما كما ربياين 

 اإلسالم واإلميان يف الدنيا واآلخرة, آمني وحفظهما هللا وأبقامها يف سالمة 

 

 وأخي الصغير

 )حممد مفيت أكمل( 

جزيل الشكر على دعائه. عسى هللا أن يسهل أموره واستجاب هللا مهته يف والدنيا 
 واألخرة.



 ت
 

 شكر وتقديركلمة 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
مي تتم الصاحلات وجميبالدعوات ورفيع الدرجات, القائل يف كتابه الكر احلمد هلل الذي بنعمته 

وإن تعدوا نعمة هللا ال حتصوها, أمحده سبحانه وأشكره على نعمه اليت ال تعده وال حتصى, وأشهد 
 , أما بعده.أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له و أشهد أن حممدا عبده ورسوله

ة القوة والصحة والفرصة حىت قد انتهات الباحثة من حبث اجلامعى أشكر هللا عز وجل شكرا على نعم
عليم للربانمج اخلاص لت ة القراءةاهار مل العربية للحياةاملدرسي  كتابال حتليل حمتوى ابملوضوع "

 ."ماالنج اإلسالمية احلكومية براهيمإجبامعة موالان مالك  ةالعربي ةاللغ

ذالك أقدم ولبدون مساعدة اآلخر.  جلامعي والميكن امتامههذا البحث اوقد انتهات الباحثة كتابة  
 جزيل شكري وعظيم تقديري إىل من قد ساعدين على كتابة هذا البحث, وهم:

األستاذ الدكتور احلاج عبد احلارس املاجستري, مدير اجلامعة موالان مالك إبراهيم فضيلة  .1
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

امعة مون املاجستري, عميد كلية علوم الرتبية والتعليم جبفضيلة الدكتور احلاج أغوس مي .2
 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

م مملوءة احلسنة املاجستري, رئيسة قسم التعليم اللغة العربية كلية علو  ةفضيلة الدكتور  .3
 الرتبية والتعليم جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 ينيلة الدكتور احلاج شهداء املاجستري, مشرف هذا البحث اجلامعي الذي أرشدفض .4
 حبث.ووجهين يف كل مراحل إعداد هذا 

ة مجيع األساتذ واألساتذات يف قسم التعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جبامع .5
 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 الذي يشجعاين دائماوالديين احملبوابن  .6

 أخي الصغري ومجيع أعضاء أسريت. .7

 2017مجيع أصدقائي يف قسم التعليم اللغة العربية للعام  .8
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 أقول جزيل الشكر إليهم مجيعا وأدعوا هلم هللا على أن جيزيهم أبحسن ماعملوا.

 خريا هللا أايه أسأل الرمحة والتوفيق واهلداية والنفع. تقبل هللا تعاىل منا بقبول حسن وجزاءهم
 اجلزاء يف الدين والدنيا واألخرة, آمني اي رب العلمني.
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 البحث  مستخلص
اص للربانمج اخل ة القراءةهار مل العربية للحياةاملدرسي  كتابال حتليل حمتوى .2021 مولدة.,  رمحة

قسم امعي. اجل . حبثماالنج اإلسالمية احلكومية براهيمإجبامعة موالان مالك  ةالعربي ةلتعليم اللغ
مية ماالنج. والتعليم , جامعة موالان مالك ابراهيم اإلسالمية احلكو , كلية علوم الرتبية تعليم اللغة العربية

 الدكتور احلاج شهداء املاجستري.املشرف : 

 ة القراءةمهار ,  كتاب العربية للحياة ة :يالكلمات اإلشار 

إن وجود مصادر التعلم مثل الكتب أمر ضروري حًقا عند الدراسة. ميكن استخدام الكتب املدرسية 
املدرسية كإرشادات  ابلنسبة للطالب ، يتم استخدام الكتب مراقبة التعلم ، لتقييم نتائج التعلم. واد ،لتقدمي امل

ب أيًضا تكييف جي جيب أن حيتوي الكتاب املدرسي اجليد على معايري وفًقا للمعايري. ملا ينقله املعلم.
 تلفة.تعترب مالءمة املادة أيًضا مع عناصر خم استخدامه مع الكائن أو اهلدف.

, هل  رض املوادعكيف .ةالقراءة يف كتاب العربية للحيا ةحتليل مهارا نبحثسوف بحث يف هذه ال
فإن  ة.ية للحيايف كتاب العرب وكذلك البحث عن التقييم,  تفي مبعايري املكون يف كتاب مدرسي أم القد 

شكل ممارسة ملعرفة و  ,بية للحياةكتاب العر يف   مهارة القراءة ملعرفة تقدمي املادة ,يهأهداف هذه الدراسة 
 .يف كتاب العربية للحياة وتقومي مهارة القراءة

 أداة ستخداماب املكتبية البحوث أسلوب ابستخدام البياانت ومجع النوعي، البحث هو البحث هذا
 .احملتوى يتحليلال تقنيات ابستخدام البياانت لتحليل حني يف ، اإلضاائتكتاب   من

 النص مقدار خيتلف. فصل كل  يف واردة القراءة مهارات مادة أن( 1) إىل الدراسة نتائج تشري
 لقراءةا مهارات وتقييم املمارسة أسئلة تضمني دائًما يتم( 2. )ابلصور مصحوبة النصوص بعض يف. املعروض

 ، اخلطأ/  الصواب أسئلة مثل املشكالت مناذج ختتلف. فصل كل  يف النص عرض بعد الكتاب هذا يف
 يوجد. النص يف هاعلي إجاابت توجد اليت واألسئلة ، اإلندونيسية اللغة إىل األسئلة وترمجة ، ال/  عمن وأسئلة

 القراءة أن هي ثونالباح يقدمها أن ميكن اليت االقرتاحات. أيًضا تقييم أسئلة وهنايته الكتاب منتصف يف
 ، نوًعات أكثر القراءة نص وذجمن يكون وأن ، فصل كل  يف إنتاجها إعادة جيب القراءة مهارات مادة على
 .ستواهموم للطالب خمصص الكتاب هذا ألن ، األسئلة عدد زايدة مت. أكثر املضمنة الصور عدد يكون وأن
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Rachmah, Maulidah. 2021. Content Analysis Text Book Al-Arabiyah lil Hayah 

from the Maharah Qiro'ah aspect Special Program for Arabic Language 
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The existence of learning resources such as books is something that is needed 

when studying. Textbooks can be used for delivering material, monitoring learning, 

and evaluating learning outcomes. For students, textbooks are used as a guide for 

what is conveyed by the teacher. A good textbook must have criteria that are in 

accordance with the standard. Its use must also be adjusted to the object or target. 

The suitability of the material must also be considered with various elements. 

In this study, we will discuss the analysis of maharah qiro'ah contained in the 

book al Arabiyah lil Hayah. How is the form of presentation of the material, whether 

it meets the standard components in a textbook or not and also examines the form 

of evaluation of maharah qiroah contained in the book al-arabiyah lil hayah. The 

purpose of this study was to determine the presentation of maharah qiroah material 

in the book of Al-Arabiyah lil Hayah and to determine the form of practice and 

evaluation of maharah qiroah used in the book of Al-Arabiyah lil Hayah. 

This research is a qualitative research, data collection using library research 

method using the instrument from the book of Idhoat, while for data analysis using 

content analysis techniques. 

The results of the study indicate that, (1) Maharah qiroah material is contained 

in each chapter. The amount of text displayed varies. In some texts accompanied 

by images. (2) The practice questions and evaluation of maharah qiroah in this book 

are always included after the presentation of the text in each chapter. The problem 

models vary such as true/false questions, yes/no questions, translating questions 

into Indonesian, and questions whose answers are in the text. In the middle of the 

book and at the end of the book there are evaluation questions as well. Suggestions 

that researchers can give are that the reading on the maharah qiroah material should 

be reproduced in each chapter, the reading text model is more varied, and the images 

included are more. The number of questions is increased, because this book is 

intended for students and their level.  
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 Rachmah, Maulidah. 2021. Analisis Isi Buku Ajar KItab Al-Arabiyah lil Hayah 

pada Materi Maharah Qiro’ah Program Khusus Pembelajaran Bahasa Arab 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi Dr. H. Syuhadak, M.A 

Kata kunci: Kitab Al-Arabiyah lil Hayah, Maharah qiro’ah 

Adanya sumber belajar seperti buku adalah hal yang sangat dibutuhkan saat 

belajar. Buku ajar dapat digunakan untuk penyampaian materi, pemantauan belajar, 

hingga evaluasi hasil belajar. Bagi siswa, buku ajar dijadikan sebagai pedoman atas 

apa yang disampaikan oleh guru. Buku ajar yang baik haruslah mempunyai kriteria 

yang sesuai dengan standart. Penggunaannya juga harus disesuaikan dengan objek 

atau sasaran. Kesesuaian materi juga harus dipertimbangkan dengan berbagai 

unsur.  

Pada penelitian ini akan membahas tentang analisis maharah qiro’ah yang 

terdapat dalam kitab al arabiyah lil hayah. Bagaimana bentuk penyajian materinya, 

apakah sudah memenuhi standar komponen dalam suatu buku ajar atau belum dan 

juga meneliti tentang bentuk evalusi maharah qiroah yang terdapat dalam kitab al-

arabiyah lil hayah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pemaparan materi 

maharah qiroah dalam kitab Al-Arabiyah lil hayah dan untuk mengetahui bentuk 

latihan dan evaluasi maharah qiroah yang digunakan dalam kitab Al-Arabiyah lil 

Hayah. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, pengumpulan data 

menggunakan metode library research dengan menggunakan instrument dari kitab 

Idhoat, sedangkan untuk analisis data menggunakan teknik content analysis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Materi maharah qiroah terdapat 

pada setiap bab. Teks yang dipaparkan jumlahnya bervariasi. Pada beberapa teks 

disertai dengan gambar. (2) Soal latihan dan evaluasi maharah qiroah dalam kitab 

ini selalu dicantumkan setelah pemaparan teks pada setiap bab. Model soal 

bervariasi seperti soal benar/salah, soal ya/tidak, soal menerjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia, dan soal yang jawabannya ada dalam teks. Pada pertengahan 

buku dan akhir buku terdapat soal evaluasi juga. Saran yang dapat peneliti berikan 

adalah sebaiknya bacaan pada materi maharah qiroah diperbanyak pada setiap bab, 

model teks bacaan lebih bervariasi, dan gambar yang dicantumkan lebih banyak. 

Jumlah soal diperbanyak, karena buku ini ditujukan untuk kalangan mahasiswa dan 

setingkatnya. 
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 األول الفصل

 اإلطار العام
 خلفية البحث

 املقدمة .أ
تب كإن وجود مصادر التعلم مثل الكتب أمر ضروري حًقا عند الدراسة. ميكن استخدام ال

لطالب ، يتم استخدام ابلنسبة ل مراقبة التعلم ، لتقييم نتائج التعلم. املدرسية لتقدمي املواد ،
 هناك قيود يف الزمان واملكان ، مما يؤدي يف الكتب املدرسية كإرشادات ملا ينقله املعلم.

سية ر ومع ذلك ، نظرًا لوجود الكتب املد بعض األحيان إىل إعاقة عملية التدريس والتعلم.
فقط  ألن مصادر التعلم ال أتيت ، ال يزال من املمكن تشغيل األنشطة على النحو األمثل ،

 من املعلمني والتعلم ليس فقط يف املدارس.

عند الدراسة ، سنحتاج إىل مراجع أو مصادر مصاحبة حىت يكون ما نتعلمه دقيًقا وال 
اميس اسة يف شكل كتب وقو ميكن أن تكون املراجع املستخدمة عند الدر  يساء تفسريه.

 وجمالت وموسوعات وغريها.

ًضا تكييف جيب أي جيب أن حيتوي الكتاب املدرسي اجليد على معايري وفًقا للمعايري.
 تعترب مالءمة املادة أيًضا مع عناصر خمتلفة. استخدامه مع الكائن أو اهلدف.

لم اللغة العربية ألن تع للغوية.يف تعلم اللغة العربية ، ستجد مواد حول املهارة أو املهارات ا 
 حيتوي على أربعة مكوانت لغوية وهي األصوات واملفرودات والرتكيب واملهارات.

حيث النطق ، حيث خترج احلروف  األصوات هي مادة تدرس أشكال الصوت ،
بينما املفرودات عبارة عن جمموعة من املفردات املوجودة يف القراءة أو احملادثة  واألصوات.

ي مادة ه عادة ما يكون تعلم املفردات مصحواًب ابلصور واملعاين. تركيب إىل ذلك.وما 
تكون ت تناقش ترتيب الكلمات أو اجلمل وكيفية تكوين مجلة وموضع الكلمة وموضعها.

رة ا، ومه االستماع رةاأربعة أقسام هي: امله تر اويف مكون امله .الصرفو  النحو من
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عادة ما يتم تضمني مجيع املكوانت يف الكتب  .ةرة الكتابارة القراءة ، ومهاالكالم ، ومه
 املدرسية.

عرض كيف .ةالقراءة يف كتاب العربية للحيا ةحتليل مهارا نبحثسوف بحث يف هذه ال
 قييموكذلك البحث عن الت,  تفي مبعايري املكون يف كتاب مدرسي أم ال, هل قد  املواد

 ة.يف كتاب العربية للحيا

كتب العربية خاصة ابلنسبة لل مفيًدا جًدا يف صنع كتب مدرسية جيدة. يعترب هذا البحث
قة ميكن القول إهنا كاملة ومتواف ألن املكوانت املراد دراستها القراءة ، ةاليت تناقش مهارا

 مع املكوانت اليت جيب أن تكون يف الكتاب املدرسي.

كوانت رجع هليكل ومكماإلضاءت   باستستخدم هذه الدراسة مصدرًا اثنواًي يف شكل كت
خذ املؤلف بناًء على ذلك  أ ومعايري مهارة القراءة وتقييمها يف الكتب املدرسية العربية.

انمج للرب  ة القراءةاهار مل العربية للحياةاملدرسي  كتابال حتليل حمتوى " عنوان البحث
 " االنجم اإلسالمية احلكومية براهيمإجبامعة موالان مالك  ةالعربي ةاخلاص لتعليم اللغ

 أسئلة البحث .ب
 ، فإن صيغ املشكالت اليت مت اختاذها هي: البحثبناًء على خلفية 

 ؟ كتاب العربية للحياةيف   مهارة القراءة داو م حمتوىكيف  (1
 ؟ يف كتاب العربية للحياة ممارسة وتقومي مهارة القراءة حمتوىكيف  (2

 أهداف البحث .ج
 ة كما يلي:بناًء على صياغة املشكلة ، فإن أهداف هذه الدراس

 .كتاب العربية للحياةيف   مهارة القراءة داو م حمتوىملعرفة  (1
 .يف كتاب العربية للحياة ممارسة وتقومي مهارة القراءة حمتوىملعرفة  (2

 البحث مهيةأ .د
 مهية تطبيقيةو أمهية النظرية أمن  يعين فوائد املتوقع من هذا البحث

 مهية النظريةأ (أ
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ليل ة لتعميق الدراسات العلمية حول حتتوفر الفائدة النظرية للباحثني فرص (1
 حمتوى الكتاب من أجل تقدمي كتب مدرسية جيدة وعالية اجلودة.

الفائدة النظرية لألطراف األخرى هي أنه ميكن استخدام نتائج هذه الدراسة    (2
 كمرجع أو مرجع عند إجراء حبث حول حتليل حمتوى الكتاب.

 مهية تطبيقيةأ (ب

 كن استخدام نتائج هذه الدراسة كمعلومات يفللمدرسة ، مي تطبيقيةالفوائد  (1
 العثور على الكتب اليت تتوافق مع معايري األهلية للكتب.

 للمعلمني ، ميكن استخدام هذه الدراسة كمرجع تطبيقيةمن أجل الفائدة  (2
 .للعثور على مقارانت بني العديد من الكتب املدرسية املتاحة

 حدود البحث .ه
 حدود املوضوعية (أ

عليم للربانمج اخلاص لت ة القراءةهار مل العربية للحياةاملدرسي  كتابال حتليل حمتوى
 ماالنج اإلسالمية احلكومية براهيمإجبامعة موالان مالك  ةالعربي ةاللغ

 حدود الزمانية (ب

 2021 يوينيناير حىت يقعد هذا البحث يف شهر  

 حاتحتديد املصطل .و
 كتاب العربية للحياة (أ

لربانمج لدرسي يستخدم ابعتباره الكتاب الرئيسي كتاب العربية للحياة هو كتاب م
. ماالنج اإلسالمية احلكومية براهيمإجبامعة موالان مالك  ةالعربي ةاخلاص لتعليم اللغ

 حيتوي هذا الكتاب على أربعة عناصر للغة ويستخدم أسلوب البنائية.
 ة القراءةمهار  (ب

 عادة ما تكون الوسائطمهارات القراءة هي مهارات قراءة يف تعلم اللغة العربية. 
 املستخدمة يف شكل قراءة أو نص حمادثة.



4 
 

 الدراسات السابقة .ز
سابقة تتعلق ابلبحث الذي سيتم إجراؤه، مبا يف الدراسات  5، قام املؤلف  ا البحثيف هذ
 ذلك:

الك طالبة قسم التعليم اللغة العربية جبامعة موالان م،  زينة املعيزالبحث الذي أجراه  (1
اة بناء حتليل الكتاب العربية للحي"ابملوضوع ،  مية احلكومية ماالنجإبراهيم اإلسال

 ".على حتيز اجلنس
( حتليل الرؤية من اجلنسني / 1املشاكل اليت اختذت يف هذه الدراسة، ومها  2هناك 

( حتليل دور اجلنسني يف كتاب 2لعربية اللحياة، ااجلزء ظهور اجلنسني يف كتاب 
 .لعربية اللحياةا

البحث أساليب نوعية يف مكتبة حبثية ، بينما استخدم عرض البياانت استخدم 
حتليل احملتوى. كانت البياانت اليت مت مجعها يف شكل أمساء األشخاص ، واهلوايت 
اخلاصة ابلنوع االجتماعي ، واجلمل اليت حتتوي على عناصر أدوار اجلنسني يف كتاب 

 العربية للحياة.
ب احلصول عليها هي ظهور النوع االجتماعي يف كتاوخالصة نتائج البحث اليت مت 

هوية  26امسًا من األشخاص كوامسات جندرية و  87العربية للحياة ملا يصل إىل 
أدوار  4خاصة ابجلنس. ويف الوقت نفسه ، مت العثور على أدوار اجلنسني لتكون 

 1أدوار اجلنسني احمللية. 5اجلنسني العامة و 
بحث الذي يقوم به املؤلف هو نفس استخدام كتاب إن تشابه هذا البحث مع ال

العربية للحياة كموضوع للبحث ، واستخدام األساليب النوعية يف البحث املكتيب ، 
 .واستخدام تقنيات حتليل احملتوى

الفرق بني هذا البحث واألحباث اليت أجريت من قبل األكاذيب الكاتب يف صياغة 
اة" ، ثة يف دور اجلنس يف كتاب "العربية للحياملشكلة ودراسة اختاذها. تبحث الباح

 بينما تستعرض الكاتبة "مهرة القرأة" وتقييمها الوارد يف كتاب "العربية للحياة".

                                                           
1 Zayyinatul Mu’iz, Skripsi:” حتليل الكتاب العربية للحياة بناء على حتيز اجلنس”, (Malang, UIN Malang, 2020) 
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امعة طالب قسم التعليم اللغة العربية جب،  حممد فخري إمام الدين البحث الذي أجراه (2
تاب حتليل حمتوى كابملوضوع "،  موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 ".لطلبة مدرسة الثانوية 2013الطالب لغة العربية ابملدخل العلمي ملنهج عام 

صيغ مشكلة ، وهي مالءمة املواد ، ودقة املواد ، وحداثة  6يصوغ هذا البحث 
املواد ، واملالءمة الثقافية ، ومتارين التقييم ، واإلثراء. تستخدم هذه الدراسة البحثية 

نهج الوصفي، ودراسة األدب، وحتليل البياانت. كان مصدر البياانت النوعي مع امل
لطالب املدرسة  2013األساسي املستخدم هو كتاب منهج اللغة العربية لعام 

 العليا.
، ولكن  BSNPتظهر نتائج البحث أن مجيع مكوانت الكتاب املدرسي متوافقة مع 

واد ينات ألنه ال توجد ميف مرحلة التخصيب ، هناك حاجة إىل الكثري من التحس
 2مهارة. 4خاصة للتخصيب 

التشابه بني هذا البحث والبحث الذي قام به املؤلف هو نفسه مناقشة حتليل حمتوى 
 .الكتاب. يستخدم حبثه أيًضا البحث النوعي أبسلوب حتليل احملتوى ووصفه

الفرق مع هذا البحث أنه يكمن يف موضوع البحث. يستخدم املؤلف كتاب منهج 
 لطالب املدرسة العليا. 2013اللغة العربية لعام 

وس حتليل احملتوى للكتاب الدراسي "در  ابملوضوع "، حممد دركونالبحث الذي أجراه  (3
 "اللغة العربية" ملسروحني واألخرين يف ضوء املنهج

 لمؤلفل دروس اللغة العربيةهتدف هذه الدراسة إىل حتديد حمتوى الكتاب املدرسي 
. النهج هو هنج نوعي ، واألداة األساسية 2013يف منظور منهج  وآخرون مسركني

هي الباحث نفسه وتقنيات مجع البياانت ابستخدام التوثيق. أظهرت النتائج أن 
 K.3-13يتوافق مع منظور  دروس اللغة العربيةالكتاب املدرسي 

                                                           
2 Muhammad Fakhri Imamuddin, Skripsi “ حتليل حمتوى كتاب الطالب لغة العربية ابملدخل العلمي ملنهج عام 2013 لطلبة

 (Malang, UIN Malang, 2019) ”مدرسة الثانوية
3 Muhammad Darkun, Skripsi “حتليل احملتوى للكتاب الدراسي "دروس اللغة العربية" ملسروحني واألخرين يف ضوء املنهج” 

(Malang, UIN Malang, 2017) 
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توى التشابه بني هذا البحث والبحث الذي قام به املؤلف هو نفسه مناقشة حتليل حم
 .الكتاب. يستخدم حبثه أيًضا البحث النوعي أبسلوب حتليل احملتوى ووصفه

 حتليل احملتوى الثقايف للكتاب ابملوضوع "، آران مناسكنا  البحث الذي أجراه (4
 "التعليمي العربية للحياة: وتطبيقه يف برانمج املكثف لتعليم اللغة

معرفة أتثري العربية للحياة و  هتدف هذه الدراسة إىل شرح احملتوى الثقايف يف كتاب
احملتوى الثقايف للطالب يف مركز تطوير اللغة العربية. يستخدم هذا البحث األساليب 
 التحليلية النوعية والكمية. مجع البياانت ابستخدام املقابالت والتوثيق واالستبياانت.

ىل عنصرين إوخالصة هذا البحث أن احملتوى الثقايف يف كتاب "العربية للحياة" ينقسم 
، مها املادي واملعنوي. عالوة على ذلك ، فإن أتثري احملتوى الثقايف على الطالب يف 

 .4٪80.64مركز تطوير اللغة العربية هو 

إن تشابه هذا البحث مع البحث الذي يقوم به املؤلف هو نفسه استخدام كتاب 
 .العربية للحياة كموضوع للبحث

طرق وتقنيات حتليل البياانت. استخدم  يكمن االختالف مع هذه الدراسة يف
 الباحثون طريقتني ، نوعًيا وكمًيا ، بينما استخدم املؤلف األساليب النوعية فقط.

االختالف مع هذا البحث أنه يكمن يف موضوع البحث والدراسة قيد الدراسة. 
كدراسة له ، بينما يستخدم الباحث مهارة القرون  K-13يستخدم املؤلف منظور 

 مه للبحث.وتقيي

ة حتليل الكتاب الدراسي "العربي ابملوضوع "،  نيلة السعادة البحث الذي أجراه (5
 "للحياة" سلسلة يف تعليم اللغة العربية لطلبة اجلامعة يف ضوء أسس

هتدف هذه الدراسة إىل حتديد حمتوايت مبادئ الثقافة وحمو األمية يف العربية للحياة. 
ام قنيات دراسة األدب مت تقدمي البياانت ابستخديستخدم النهج هنًجا نوعًيا مع ت

حتليل احملتوى. مصدر البياانت األساسي هو كتاب العربية للحياة. النتائج اليت مت 
                                                           

4 Arina Manasikana, Skripsi, “حتليل احملتوى الثقايف للكتاب التعليمي العربية للحياة: وتطبيقه يف برانمج املكثف لتعليم اللغة” 
(Malang, UIN Malang, 2019) 
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احلصول عليها من هذه الدراسة هي أن كتاب "العربية للحياة" يستخدم العديد من 
يا. عالوة ونيسعناصر الثقافة اإلندونيسية ، ألن هذا الكتاب يستخدم يف دولة إند

على ذلك ، فإن نتائج البحث املتعلق ابللغة ، أي أن هذا الكتاب حيتوي على 
 5.مهارة ، وهي مبنية على نظام الكل يف واحد 4عناصر لغوية ، وهناك 

تشابه هذا البحث مع البحث الذي يقوم به املؤلف هو استخدام العربية للحياة  
 .اانتليل احملتوى كأسلوب جلمع البيككائن حبث واستخدام البحث النوعي مع حت

يكمن االختالف مع هذا البحث ، أي يف صياغة املشكلة املأخوذة. وأخذت 
اب الباحثة العنصر الثقايف املراد حبثه ، بينما اعترب الكاتب أن مهرة القرية وتقييمها كت

 العربية للحياة هي املشكلة قيد الدراسة.

  

                                                           
5 Nailatus Sa’adah, Skripsi, “حتليل الكتاب الدراسي "العربية للحياة" سلسلة يف تعليم اللغة العربية لطلبة اجلامعة يف ضوء أسس” 

(Malang, UIN Malang, 2019) 
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري
 

 حتليل حمتوىبحث األول : امل
 مفاهوم حتليل حمتوى .أ

 وسائل إحدى يف الواردة املعلومات حملتوى متعمقة مناقشة ميثل حبث هو احملتوى حتليل
 تعيني يتمس(. اجلماهريي اإلعالم وسائل من كائن  األساس يف هو احملتوى حتليل) اإلعالم

 تلو واحد ريتفس تقدمي مث ومن رموز/  كتابة  شكل يف دراستها متت اليت األشياء مجيع
 يزال ال ينماب ، إليها االستماع يتعني يزال ال ، الصوتية الوسائط يف ، ذلك ومع. اآلخر
 شخصيات كل  معرفة هو اهلدف. املرئية الوسائط مع وابملثل. كتابتها  إعادة عليك يتعني

 وبياانت اتكراره نميك استنتاجات عمل إىل يسعى حبث أسلوب هو احملتوى حتليل. التسليم
 6.السياق مراعاة خالل من صحيحة

 7:رباءاخل من العديد آراء على بناءً  احملتوى لتحليل التعريفات بعض يلي فيما
 وكمية موضوعيةو  منهجية بطريقة االتصال وحتليل لدراسة طريقة هو احملتوى حتليل (1

 (.Berelson & Kerlinger) املرئية الرسالة جتاه
 وبياانت( يدهاتقل) تكرارها ميكن استنتاجات لعمل ثحب أسلوب هو احملتوى حتليل (2

 (كريبندورف) السياق مراعاة خالل من صحيحة
 نتاجاتاست لعمل اإلجراءات من جمموعة تستخدم حبث طريقة هو احملتوى حتليل (3

 (Weber) النصوص من صحيحة
 ختصيص يتم حيث ، االتصال لرموز للتكرار وقابل منهجي اختبار هو احملتوى حتليل (4

 رًقاط التحليل ويستخدم ، صحيحة قياسات على بناءً  الرموز هلذه عددية قيمة

                                                           
6 Gusti Yasser Arafat. Jurnal. Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis. UIN Antasari 

Banjarmasin. Jurnal Alhadharah Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018 hal 34 
7 Jumal Ahmad, Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis). Jurnal. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif 

Hidayatullah 
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 اإلنتاج سواء ، السياق وتوفري النتائج واستخالص االتصال حمتوى لوصف إحصائية
 (وفيكو السي ، Riffe) واالستهالك

 املفتوح تصالاال سلوك حمتوايت وحتليل ملراقبة أداة أو رسالة لتحليل منهجي أسلوب (5
 (.Rahmat Kriyantono) املختار صلللمت

 :التالية الشروط توفرت إذا احملتوى حتليل استخدام ميكن
 لكتبوا الصحف مثل ، موثقة مواد الغالب يف هي املدروسة األشياء أو البياانت (1

 .وغريها واملالحظات
 .هجالن وطريقة البياانت تشرح معينة نظرية أطر أو تكميلية معلومات هناك (2
 الواثئق بعض ألن اجيمعوهن اليت البياانت معاجلة على الفنية ابلقدرة ونالباحث يتمتع (3

 8.جًدا فريدة

 

 حتليل حمتوىأهداف  .ب
 :ايلالت النحو ،على احملتوى حتليل يف أهداف سبعة هناك أن هولسيت يقرتح

 ل للمصدر املعروفة اخلصائص وصف االتصال( جوهر) حمتوى اجتاه شرح (1
 الرسالة إنشاء مت (2
 املعايري مقابل االتصاالت حمتوى يقتدق أو فحص (3
 (به معرتف) للتطبيق قابل (4
 اإلقناع تقنيات حتليل (5
 الكتابة أسلوب حتليل (6
 9االتصال أمناط شرح (واملعدات السمات) السمات ربط (7

                                                           
8 Niken Restaty, ”Riset Periklanan”, dalam website http://pksm.mercubuana.ac.id/new/elearning/modul-

riset-periklanan-3 sks_niken_restaty/43018-9-792956142617.doc  
9 Pawit M. Yusup, “Analisis Isi”, dalam 

websitehttp://images.andamawara.multiply.Multiplycontent.com/  

http://images.andamawara.multiply.multiplycontent.com/


10 
 

 10:التالية األهداف له احملتوى حتليل
 الرسالة خصائص وصف (1

 ما هناك. الةالرس حمتوى خصائص لوصف واسع نطاق على احملتوى حتليل يستخدم
 صائصخ لوصف عموًما ُتستخدم احملتوى لتحليل تصميمات أربعة عن يقل ال

 :وهي ، الرسائل
 .تلفةخم أوقات يف ولكن املصدر نفس من الرسائل لوصف التحليل يستخدم (أ

 يكون أن كنمي. املختلفة املواقف يف الرسائل لرؤية احملتوى حتليل يستخدم (ب
 .خمتلفة وسياسية واجتماعية ثقافية سياقات شكل يف هنا الوضع

 إىل هنا اجلمهور رييش. خمتلفة مجاهري يف الرسائل لرؤية احملتوى حتليل يستخدم (ج
 .اإلعالم لوسائل املشاهدين أو املستمعني أو القراء خمتلف

 .االتصال وسائل خمتلف من الرسائل لرؤية احملتوى حتليل يستخدم (د
 الرسالة من األسباب استنتاجات رسم (2

 استخدام ًضاأي ميكن. للرسالة صورة ملشاهدة فقط احملتوى حتليل استخدام ميكن ال
 ال ، احملتوى لحتلي يف. الرسالة سبب حول استنتاجات الستخالص احملتوى حتليل

 ببس عن السؤال على اإلجابة ولكن ، الرسالة وصف على هنا الرتكيز ينصب
 .معني شكل يف( احملتوى) الرسالة ظهور

 

 توىحتليل حمخطوات  .ت

 : احملتوى حتليل يف اإلسرتاتيجية اخلطوات

 لوسائطا عدد حتديد هو هنا موجود هو ما. البحث منوذج أو تصميم وحتديد حتديد (1
 .الكائنات عدد وحتديد ، املقارنة أو االرتباط وحتديد ،

                                                           
10 Sejarah, Tujuan dan Tahapan Analisis Isi )https://www.kajianpustaka.com/2016/10/sejarah-tujuan-dan-

tahapan-analisis-isi.html ( diakses pada 26 Juni 2021 

https://www.kajianpustaka.com/2016/10/sejarah-tujuan-dan-tahapan-analisis-isi.html
https://www.kajianpustaka.com/2016/10/sejarah-tujuan-dan-tahapan-analisis-isi.html
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 ذلكب القيام ميكن. ومجعها األساسية البياانت أو األولية البياانت عن البحث (2
 .احملتوى حتليل يف الرئيسي اهلدف هو النص. املراقبة مناذج ابستخدام

 .أيًضا أتثري هلا يكون قد أخرى بعوامل عالقة هلا اليت الشروط على حبث إجراء (3

 : احملتوى حتليل إجراء مراحل 

 (األمر لزم إذا ، الفرضيات مع جنب إىل جنبًا) البحث أسئلة صياغة (1
 املشكلة صياغة على إلجابةل الصلة ذات البياانت مصادر أو الوسائط اخرت (2
 سلفا احملددة البياانت مصادر على العينات أخذ تقنيات تنفيذ (3
 النصوص شرح على قادرة عملية تعريفات عن البحث (4
 التحليل يف املستخدمة الفئات إنشاء (5
 حمتوايت توضيح مث ،( البياانت ترميز) وترميزها اختيارها مت اليت الواثئق من عينة مجع (6

 .امللخص
 مجع افةوكث( املظاهر/  املظاهر) والتكرار للمعايري وفًقا والعناصر قاييسامل عمل (7

 البياانت
 وفرضية املستخدمة ةالنظري أساس على عليها احلصول مت اليت البياانت تفسري/  تفسري (8

 11.الفكر

 عن الرتاجع وأ ختطيها عدم وجيب ، تسلسلي بشكل أعاله املذكورة اخلطوات تنفيذ جيب 
 .التالية للخطوة أساسي شرط هي اتلية خطوة كل  ألن. منها رأكث أو واحدة

 

                                                           
11 Gusti Yasser Arafat. Jurnal. Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis. UIN Antasari 

Banjarmasin. Jurnal Alhadharah Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018 hal 39. 
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 املدرسي كتابال:  ثاينبحث الامل
 املدرسي الكتاب مفاهوم .أ

الكتب هي انفذة على املعرفة. هذا املثل يعين أن كل املعرفة اليت نريد تعلمها ميكن العثور 
فًقا لبعض املصادر و  عليها يف الكتب. الكتب هي عنصر متأصل يف أنشطة التعليم والتعلم.

االمتثال لقواعد و  يف جماهلا لدورة كتبها ومجعها العلماء ، تعترب الكتب املدرسية كتيبات
 12.وكذلك نشرت رمسيا ومشرتكة الكتاب املدرسي

أن الكتب  تشرح  Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1 يف, خبالف ذلك
ي  وحدات التعليم االبتدائي والثانو املدرسية هي كتب مرجعية إلزامية لالستخدام يف

والسلوك احلسن  التقوى ، اليت حتتوي على مواد تعليمية يف سياق زايدة اإلميان ، واجلامعات
ايدة يف ز  زايدة احلساسية والقدرات اجلمالية ، ، والشخصية ، وإتقان العلم والتكنولوجيا ،

  .التعليم الوطنية على أساس معايري ترتيبها اليت الصحة والقدرات احلركية

أن الكتب املدرسية هي أدوات تعليمية ميكن استخدامها يف املدارس  Buckingham  قال
 13واملفاهيم احلديثة واملفهومة بشكل عام. والكليات لدعم برانمج تعليمي

الكتب املدرسية هي الكتب املصممة لالستخدام الفصول الدراسية ومجعت  Bacon  قال 
 14بل خرباء يف هذا اجملال، وجمهزة املرافق التعليمية املناسبة واملتوافقة.بعناية وأعدت من ق

من بعض التعاريف أعاله، ميكن االستنتاج أن الكتب املدرسية هي الكتب اليت تستخدم 
ها لدعم التعلم اليت حتتوي على املواد واملعلومات وغريها من العناصر املختلفة اليت يتم ترتيب

 عمول به.على أساس املنهج امل

 املدرسي الكتاب دور .ب
 Greeneو petty     بعض األدوار واستخدامات الكتب املدرسية هي على النحو تشرح

 التايل.

                                                           
12 Riset Dikti, diakses melalui  https://lldikti12.ristekdikti.go.id/ diakses pada 21 Februari 2021 

pukul 15.43 
13 Taylor Barbara, Reading Difficulties, (New York: Random House, 1988), hlm. 1523. Diakses 

melalui https://khoirawatidempo.wordpress.com/ pada 21 Februari 2021 pukul 15.59 
14 Tarigan, Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia, (Bandung: Angkasa, 1986), hlm. 11. 

https://lldikti12.ristekdikti.go.id/
https://khoirawatidempo.wordpress.com/
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يعكس وجهة نظر قوية وحديثة حول التدريس ويوضح التطبيق يف املواد التعليمية  (1
 املقدمة.

مصاحل  ععرض مصدرا غنيا، وسهلة القراءة ومتنوعة من املوضوعات، وهو ما يتفق م (2
كأساس لربامج اقرتح النشاط اليت يتم احلصول مهارات   واحتياجات الطالب،

 التعبريي يف ظل ظروف احلياة احلقيقية.

 يوفر مورًدا منظًما ومتزايًدا ملهارات التعبري. (3

 يقدم )مع الدليل املصاحب( طرق وأدوات التدريس لتحفيز الطالب. (4

 ات.دمي الدعم للعمل العملي والواجبيوفر تثبيتات األولية الالزمة فضال عن تق (5

 15.متناغم ومناسب والتحسينات تقدمي مواد أو وسائل التقييم (6

يف كتابه ، يذكر بعض أدوار ووظائف الكتب املدرسية على النحو  Andi Prastowoوفًقا لـ 
 التايل.

 كمواد مرجعية أو مادة مرجعية للطالب (1

 كمواد تقييم (2

 لدراسيةكأداة للطالب يف تنفيذ املناهج ا (3

 كعامل حمدد للطرق أو أساليب التدريس املستخدمة من قبل الطالب (4

 16.كوسيلة لزايدة املناصب واملهن (5

جيب أن يكون للكتب املدرسية ، كمواد دعم للتعلم ، منظور واضح للمبادئ ، واملناهج 
 ابإلضافة إىل ذلك ، جيب أن تقدم أيًضا ، واألساليب ، وأساليب التدريس املستخدمة.

درًا جيًدا للمواد ، ومرتبة بشكل منهجي ، ومتنوعة ، وغنية ابملعلومات ، ومثرية مص
لذلك، جيب أن الكتب املدرسية الطعن، وحتفيز، ودعم النشاط  لالهتمام وسهلة الفهم.

 الطاليب واإلبداع.

                                                           
15 Greene dan Petty, Developing Language Skill in The Elementary Schools, (Boston: Alyn and 

Bacon Inc., 1981), hlm. 540 
16 Prastowo, Andi. 2012. Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif.( Jogjakarta: DIVA Press) 
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 ال تقل أمهية، جيب أن الكتب املدرسية تعمل بوصفها عامل جذب وحتفيز للطالب والقراء.

لكتاب املدرسي وألن ا الدافع القارئ من اللغة اليت هي بسيطة، وتتدفق وسهلة الفهمينشأ 
 حيتوي على جمموعة متنوعة من املعلومات ذات الصلة ابحتياجات التعلم للطالب والقراء.

لذلك ، ينشأ دافع القراء ألن هناك العديد من األفكار واألفكار اجلديدة اليت تظهر بعد 
 القراءة.

 املدرسي كتابال فوائد .ج
 مساعدة الطالب يف تطبيق املنهج ألنه مرتب على أساس املنهج املطبق (1
 أن يكون دليل املعلم يف حتديد طرق التدريس (2
 توفري الفرص للطالب إلعادة الدروس أو تعلم مواد جديدة (3
 توفري املعرفة للطالب واملعلمني (4
  لكن معززًا لدرجة االئتمان لتسهيل الرتقية والرتقية يف الفص (5

 17كن مصدر دخل إذا مت نشره. (6

 للحياة العربية كتاب .د
 " هو اسم كتاب مدرسي ابللغة العربية مجعه وطوره فريق من حماضريةكتاب "العربية للحيا

مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج وحيتوي على مواد  اللغة العربية يف جامعة موالان
. تشري حمتوايت الكتاب لغوية ربعة( مهارات)أ 4وأنشطة تعلم اللغة العربية مبا يف ذلك 

املدرسي املقدم إىل نظرية التعلم البناء اليت توفر أكرب مساحة ممكنة للطالب لتطوير أمناط 
يرين يف لكن احملاضرين يعملون كمرشدين أو مد تفكريهم وأفكارهم يف تعلم اللغة العربية.

ي، وهلا اسي على املستوى اجلامععملية التعلم. ويهدف حمتوى الكتاب عن املستوى األس
 18حمتوى االندونيسي الذي هو وفقا للحياة االجتماعية يف مجيع أحناء الطالب.

 

                                                           
17 Prastowo, Andi. 2012. Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif.( Jogjakarta: DIVA Press) 
18Repository UIN Malang, Kitab Al-Arabiyah Lil Hayah,melalui  http://repository.uin-

malang.ac.id/3819/ diakses pada 9 Maret 2021, pukul 11.54 

http://repository.uin-malang.ac.id/3819/
http://repository.uin-malang.ac.id/3819/
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 ماهارة القراءة:  لثبحث الثاامل
 القراءة ماهارةمفاهوم  .أ

القراءة هي عملية معقدة تنطوي على عدة مهارات، وليس فقط مهارات تنطق أصوات 
 لعقلية يف شكل الذاكرة، والتفاهم، والقوة الذهنية،حروف ولكنها تشمل أيضا العمليات ا

وحل املشكلة. القراءة هي أيًضا عملية التعرف على حدث ما وفهم الرموز املكتوبة. القراءة 
هي نشاط لنطق الكلمات واألصوات اليت يتم احلصول عليها بدقة وبشكل هادف. لذا 

 19بة.و موجود يف الكلمات املكتو فإن القراءة هي فهم احملتوى بني السطور والتقاط ما ه

القراءة هي فهم مادة القراءة. نشاط القراءة هو يف األساس نشاط للتعرف على حمتوى 
من انحية أخرى  شيء مكتوب )رموز مكتوبة( وفهمه من خالل قراءته أو هضمه بصمت.

 ، القراءة هي عملية اتصال بني القراء والكتاب من خالل النص الذي يكتبونه ، لذلك
 20هناك عالقة معرفية مباشرة بني اللغة املنطوقة واللغة املكتوبة.

مهارة القراءة هو مزيج من كلمة مهارة والقراءة. هااتن الكلمتان ، عند دجمهما يف واحدة 
سيجد  كالم.وال ماعالقراءة هي املهارة الثالثة بعد مهارة االست القراءة. مهارة ، تعنيان مهارة

ا بدءاً من إذا تعلم شخص م لغة دون املرور ابلرتتيب الصحيح.الشخص صعوبة يف تعلم 
 مهارة القرأة مثالً ، فلن يعرف كيف يقرأ وال يعرف معىن ما يُقرأ.

التقاط معىن و  القراءة على جانبني ، ومها تغيري الرموز املكتوبة إىل رموز صوتية حتتوي مهارة
أنشطة القراءة  اجلانب الثاين هو جوهر .املوقف برمته املتمثل يف الرموز املكتوبة والصوتية

 21دون إمهال اجلانب األول ألن اجلانب األول يكمن وراء املهارة الثانية.

                                                           
19 Lenny suriyanti, Tesis, “Pengaruh Kemampuan Membaca Al-Quran Siswa dan Keterampilan 

Mengajar Guru Terhadap Maharatul Qiraah Siswa kelas VIII Mtsn 4 Bulukumba”, (Pasca Sarjana UIN 

Alauddin Makassar, 2018) hal. 68 
20 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Cet III, Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset, 2013), h. 116. 
21 Ahmad Rathomi, Pembelajaran Bahasa Arab Maharah Qira’ah Melalui Pendekatan Saintifik, 

Ta’dib: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8 No. 1 (2019) 000-000, 2019, hal 562 
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لوارد يف ما هو املعىن ا الذي ميتلكه املرء يف الرؤية والفهم مهارة القراءة هي مهارة لغوية
 ن خالل كتاابتهيصاهلا محىت تكون الرسالة اليت يريد الكاتب إ الكتابة مبهارة ودقة وبالغة.

 22.ميكن للقارئ التقاط املعىن وفهمه بشكل صحيح ودقيق

 مراحل القراءة .ب
 تشتمل عملّية القراءة على ثالث مراحل وهي كاآليت:

مرحلة ما قبل القراءة: ويف هذه املرحلة حيدّ د القارئ اهلدف من عملّية القراءة، ويقوم  (1
لُكها يف معرفته ستعرض خمتلف املعلومات اليت ميتمبعاينة النَّص فيطَّلع على العنوان، وي

السابقة واليت تتبادر إىل ذهنه حول العنوان الذي اطّلع عليه، والذي ستتّم القراءة 
 حوله.

مرحلة أثناء القراءة: ويف هذه املرحلة يقوم القارئ بعمل تنبُّؤات ابملعلومات اليت  (2
نبُّؤات شمل عملّية التأكد من تلك التسيقرأها، وعندما تتّم عملّية القراءة، فإهّنا ست

 ومراجعتها.

مرحلة ما بعد القراءة: ويف هذه املرحلة يقوم القارئ بسرد ما قرأه وحصل عليه من  (3
معلومات، ومن مث يناقشها، وجييب عن األسئلة املرتبطة هبا، أو يقارن النَّص الذي 

لخَّصات اليت ميكن االستفادة م
ُ
 23د.نها فيما بعقرأه بَنصّ  آخر، وينشئ امل

 القراءة ماهارة تعلم هدافأ .ج
ال يقتصر هدف تعلم اللغة العربية على قدرة الطالب على قراءة النصوص العربية فحسب 
، بل يتوقف أيًضا على القدرة على قول وقراءة القرآن واحلديث بشكل صحيح وصحيح 

ب على دريب الطالة القراءة تعين ت وفهم املعىن. ابإلضافة إىل ذلك ، فإن ممارسة مهار
 التفكري والقدرة على التفكري ، وخاصة النص العريب املراد قراءته.

                                                           
22 Anwar Abd. Rahman, Keterampilan Membaca dan Teknik Pengembangannya dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab, Jurnal Diwan Vol. 3 Nomor 2/2017, hal 158 
 https://mkaleh.com/  ,diakses pada 15 Maret 2021 pukul,  تعريف القراءة لغة واصطالحاً" ",  سن الشافعيح 23

21.50 

https://mkaleh.com/
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لذلك ، فإن الغرض من تعلم اللغة العربية هو التمكن من قراءة النص جيًدا وفًقا لقواعد 
 24وقواعد اللغة العربية ، وفهم معىن الرموز املكتوبة ، والقدرة على ترمجتها عاملًيا وجزئًيا.

أهداف القراءة حبيث ختتلف أساليب القراءة ، وكذلك بعض األهداف النموذجية ختتلف 
 التالية:

اقرأ ألغراض البحث. القراءة هلذا الغرض ، أحيااًن يقرأ القارئ املقدمة واملقدمة فقط.  (1
 هنا جيب اختيار القراءة ، ألهنا تقرأ شيًئا متعلًقا ابملوضوع املراد دراسته.

قراءة هلذا الغرض ، جيب أن يكون القارئ منتبًها ودقيًقا القراءة هبدف تلخيص ال (2
وشاماًل. ألن القارئ سيطرح األفكار الساطعة واألفكار الرئيسية ، ويتخلص من 

 املناقشات االلفاظية وغري الضرورية.
القراءة للحصول على معلومات يف بعض األحيان يهدف القارئ إىل احلصول على  (3

 قراء األخبار هذا السياق يف الراديو والتلفزيون.معلومات. غالًبا ما يستخدم 
القراءة من أجل االمتحاانت أحيااًن يقرأ الشخص من أجل التحضري المتحان أو  (4

 اختبار. هنا جيب أن يكون ، جيب فحص القراءة.

 األهداف التعليمية لقراءة النص العريب هي كما يلي:
حيح ة األخرى وقراءهتا بشكل صميكن للطالب قراءة القرآن واحلديث والكتب الديني (1

 وصحيح
والقدرة  ،لقراءة السريعة ، والقراءة احلرةميتلك الطالب مهارات قراءة خمتلفة ، مثل ا (2

 على فهم املعىن ، أو التوقف بعد اكتمال املعىن وما إىل ذلك.
 بناء أو تطوير شغف ابلقراءة. (3
 يدة وغريهااكتساب املهارات اللغوية مثل نطق املفردات والرتاكيب اجلد (4
 تدريب الطالب ليكونوا قادرين على التعبري عن معىن أو هدف ما يقرؤون. (5

                                                           
24 Lenny suriyanti, Tesis, “Pengaruh Kemampuan Membaca Al-Quran Siswa dan Keterampilan 

Mengajar Guru Terhadap Maharatul Qiraah Siswa kelas VIII Mtsn 4 Bulukumba”, (Pasca Sarjana UIN 

Alauddin Makassar, 2018) hal. 74 
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تعزيز فهم مواد القراءة مثل: قراءة الكتب العلمية واألخبار واخلطب واإلعالانت  (6
 الوصول واجلداول .وقوائم األسعار واملغادرة اجملدولة للقطار أو الطائرة أو أوقات

 25وكتب القصص والبحث وما إىل ذلك. الدراسية وجداول االختبارات

اهلدف العام لتعلم مهارة القراءة هو التمكن من قراءة اللغة العربية من اليمني إىل اليسار 
 بفهم جيد. بينما األهداف احملددة هي:

 ميكن للطالب ربط الرموز املكتوبة أبصوات الكالم. (1
2) .  ميكن للطالب قراءة النص بصوت عال 
 نص بطالقةميكن للطالب قراءة ال (3
 ميكن للطالب فهم معىن املفردات وفًقا للسياق. (4
ات ميكن للطالب فهم املعىن العام للنص وميكنهم فهم التغيريات يف املعىن وفًقا للتغيري  (5

 يف بنية اجلملة.
 ميكن للطالب فهم القراءة دون قيود كبرية من حيث النحو والصرف. (6
 ية.رتباط ابلفكرة الرئيسميكن للطالب فهم األفكار ابلتفصيل وميكنهم اال (7
 ميكن للطالب فهم عالمات الرتقيم. (8
من القراءة ، بدًءا من النصوص العادية ، واألدب ميكن للطالب قراءة أنواع خمتلفة  (9

، والتاريخ ، والعلوم والتكنولوجيا ، وما إىل ذلك ، وميكنهم استنتاج وحتليل وانتقاد 
 26معانيها ، وميكنهم ربط ما يقرؤونه ابلثقافة العربية.

                                                           
25 Lenny suriyanti, Tesis, “Pengaruh Kemampuan Membaca Al-Quran Siswa dan Keterampilan 

Mengajar Guru Terhadap Maharatul Qiraah Siswa kelas VIII Mtsn 4 Bulukumba”, (Pasca Sarjana UIN 

Alauddin Makassar, 2018) hal. 74 
26 Kholid Mawardi, Artikel, Pembelajaran Maharah Qira’ah dan Tujuannya,· 

https://kholid1993.wordpress.com/2015/06/09/pembelajaran-maharat-al-qiroah-dan-tujuannya/ diakses 

pada 13 Maret 2021 Pukul 12.28 

https://kholid1993.wordpress.com/2015/06/09/pembelajaran-maharat-al-qiroah-dan-tujuannya/
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 الفصل الثالث

 مناهجية البحث
 همدخل البحث ومناهج .أ

هذا البحث يسمى مبدخل الكيفي,  فى التحليلى. واملدخل الكي هو مدخل هذا البحثإن 
 ال يتطلب فرضيات وال يستخدم الصيغ لتحليل املشكالت.ألن هذا البحث 

استخدام . Library research)) أما مدخل البحث الذي استخدمتها هو طريقة املكتبية
مكن من املو  نهج هو ألن البحث يتطلب حتليال متعمقا لتحليل حمتوايت الكتابهذا امل

ابإلضافة و  أهنا ال تتطلب معاجلة عددية ألن هناك أدوات متاحة ابلفعل لتحليل الدراسة.
ليل من فقط استخدام التح إىل ذلك، ال تتطلب هذه الدراسة الكائنات الختبار النتائج.

سيكون حتليل حمتوايت الكتاب أكثر مالءمة إذا كنت  والثانوية. األساسيةعدة املصادر 
حبث املكتبة مدعومة أبداة أو استبيان حيتوي على العناصر اليت سيتم  تستخدم طريقة

 content)) ىالوصفي وحتليلي احملتو لتحقيق أقصى قدر من النتائج ابستخدام  حتليلها.

analysis. .حتليل احملتوى هو أسلوب يستخدم لتحليل وفهم النص 

 مصادر البياانت .ب
 يعين البياانت األساسية و البياانت الثانوية.  ، 2البياانت املستخدمة يف هذه الدراسة هي 

 البياانت األساسية (1

هذا  هي كتاب العربية للحياة. ألن يف هذا الباحث املستخدمةالبياانت األساسية  
 مهارة القراءة.الكتاب سوف يتم حتليل مادة 

 البياانت الثانوية (2

اب ت. والكتهي الكتب واألدوا يف هذا الباحث املستخدمة البياانت الثانوية
الذي حيتوي على استبيان حيتوي على أدوات حول  اإلضاائتاملستخدم هو كتاب 

 .العناصر اليت جيب البحث عنها
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 أسلوب مجع البياانت  .ج
 أسلوب بناء على, ألن  dokumen)) َوث يقةيف هذا البحث يعين ب مجع البياانتطريقة 

آلة َوث يقة هي ال. content analysis)) املستخد الباحث يعين الوصفي وحتليلي احملتوي 
((instrumen الذي حيتوي على األشياء اليت جيب أن تكون موجودةإلضاائت  الكتاب من 

 يف كتب املدرسية.

 : أداة التحليل املهارة القراءة 1اجلدول 

 رقم البنود نعم ال
 1 يهتم الكتاب ابلقراءة  
 2 يتم معاجله القراءة بصورة مناسبة  
 3 جله القراءة بصورة متدرجةيتم معا  
 4 عدد النصوص املقروءة يف كل وحدة مناسب  
 5 طبيعة النصوص املقروءة يف كل وحدة مناسب  
 6 عدد التمارين املصاحبة لكل نص مقروء كاف ومناسب  
 7 التدريب على القراءة ال يشتمل على مفردات جديدة  
 8 دةجدي التدريب على القراءة ال يشتمل على تراكب  
متكن الطالب من الربط بني املعىن املناسب والرمز   

 )احلرف( الكتايب
9 

متكن الطالب من التعرف إىل معاىن الكلمات من خالل   
 السياقات

10 

 
 
 
 
 



21 
 

 مهارة القراءة ممارسة وتقومي: أداة التحليل  2اجلدول 

 رقم البنود نعم ال
 1 عدد التدريبات يف الكتاب مناسبة  
 2 دد التدريبات يف كل درس مناسبع  
 3 تناسب األنشطة والتدريبات عمر الطالب  
 4 تعليمات التدريبات مناسبة ملستوى الطالب  
 5 يقدم الكتاب إرشادات واضحة وكافية لتأدية النشاط  
 6 يتم إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات  
 7 تتسم األنشطة ابلتنوع والتجديد  
 8 على عدد كاف من اختبارات التحصيل تشتمل الكتاب  
 9 تشتمل االختبارات على مواد خارج ما درسه الطالب  
 10 تعزز وحدة املراجعة ملهارات اللغوية يف الوحدة السابقة  
 11 تقود النشاطات املقرتحة إىل حتقيق املهارات اللغوية  
 12 يقدم الكتاب أساليب تقومي متنوعة  

 

 حتليل البياانت .د
رة القراءة. ، وخاصة مادة مها ةلابلكاميبدأ حتليل البياانت يف هذه الدراسة بقراءة الكتاب 

مث ضع عالمة على الصفحات اليت توجد هبا مواد ملهارة القراءة. بعد ذلك ، قم مبطابقة 
مواد مع حمتوى مهارة القراءة و  اإلضاائتالعناصر املوجودة على األدوات املوجودة يف كتاب 

م. بعد مطابقة عناصر القائمة يف األداة مع تلك املوجودة يف كتاب العربية للحياة ، التقيي
  حتليل البياانت.مث

 27:التايل النحو على ffKrippendor لـ وفًقا املستخدم احملتوى حتليل يتم

                                                           
27 Klaus Krippendorff, Content Analysis: An Introductions to its Methodology (Second Edition), California: 

Sage Publication, 2004. Hal. 86 
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 االهتمامات ذات الصحيحة البياانت ألخذ حماولة هو  (Unitizing)التوحيد .1
 .للدراسة كوحدة  للحياة العربية كتاب  الباحثة جعلت الدراسة هذه يف. البحثية

 من حلدا طريق عن البحث لتبسيط للمحللني وسيلة هو  (Sampling)العينات أخذ .2
 مادة وه هنا العينات أخذ. املوجودة الوحدات أنواع مجيع تلخص اليت املالحظات

 .القروا مهرة

 املوجودة الوحدات بني املسافة جسر حتاول مرحلة هو  (recording)التسجيل .3
 يلالتحص ومؤشرات ألهداف مرجًعا الباحث استخدم ، الدراسة هذه يف. وقرائها
 .PKPBA UIN Malang يف العربية اللغة لتعلم الناجح

 ئجالنتا الباحث يبسط املرحلة هذه يف.  (Reducing) تبسيطها أو البياانت تقليص .4
 اإليدوهات كتاب  من أبدوات النتائج بتحليل

 االستنتاجات أخذ هو  (Inferring)اجاالستنت .5

 مت ذيال البحث نتائج الباحثون يصف. البحث أسئلة إجاابت(Naratting)  سرد .6
 .إجراؤه
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت 
 
 كتاب الثاين  –املادة ماهارة القراءة يف كتاب العربية للحياة حمتوى   :ولبحث األامل

 كمية.  مللونةا الصور يرافقه النص عرض مع تبدأ ادةامل. فصل كل  يف موجودة املهرة مادة أن
 أكثر عضهاب ، قراءة لكل الفقرات عدد عن فضال ، نفسها هي ليست فصل كل  يف النص

 .فقط واحدة فقرة تقدم معظمها ولكن ، واحدة فقرة من
 ابلتقييم تابعي مث النص بشرح ذلك يبدأ. الفصول مجيع يف نفسها هي املستخدمة األمناط

 .ابلنص املتعلقة ارينوالتم
 تشمل .حمادثة شكل يف وليس سرد شكل يف القراءة كل  ، آخر مبعىن ، وصفي النص

 تبدو يثحب ، اليومية احلياة تشرح قصص أيًضا هناك. قصرية قصًصا املقدمة القصص
 وحىت ، كثري  لب ، للغاية طويالً  ليس قراءة كل  يف اجلمل عدد. الفهم وسهلة خفيفة القراءة
 .وواضحة كاملة  قراءة تقدمي إبمكانه يزال ال ولكن ، سبًيان قصري

 هناك صفحة موجودة املادة مهارة القراءة يف الكتاب العربية للحياة: 
 صفحة املادة مهارة القراءة يف الكتاب العربية للحياة: 3اجلدول 
 الصفحة الوحدة

1 15-16 
2 35-37 
3 55-56 
4 73-75 
5 103-104 
6 121-122 
7 137-139 
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8 156-157 
 

 )الفصول( 1الوحدة  (1
. راتنفق هو املقدمة النصوص عدد أن مالحظة ميكن ، إجراؤه مت الذي التحليل من

 األربعة صولالف يف االختالفات توضح صورة وجود إن. للقراءة ممتعة املقدمة القراءات
  .الفهم سهلة املستخدمة املفردات. القراءة حملتوى جًدا داعم

 )السوق( 2الوحدة  (2
 نصوص 3 هناك 2 الفصل يف أنه مالحظة ميكن ، إجراؤه مت الذي التحليل من

 على الثوالث الثاين النص حيتوي بينما ، صور بدون األول النص. وصوراتن قراءة
 أانس خترب ثالثوال األول النصني بني. اليومية احلياة عن حتكي املكتوبة القصة. صور

 الحتياجات وقالتس إىل املالبس شراء من ترتاوح ردهاس يتم اليت األنشطة. خمتلفني
 البسيطة فرداتامل اختيار. الفهم وسهلة خفيفة لغة يف القصص تقدمي يتم. الطهي
 .املعىن معرفة السهل من جيعل

 )املسجد( 3الوحدة  (3
 هلا قراءة كل.  للقراءة نصوص 4 هناك 3 الفصل يف ، إجراؤه مت الذي التحليل من

 من الرغم ىعل. صورة هلا قراءة كل.  املوضوع نفس على تزال ال هاولكن خمتلفة قصة
 صصق عن عبارة املقدمة القصص أن إال ، الثالث الفصل يف قراءات أربع وجود
 واملمارسة لتقييماب مباشرة قراءة كل  ربط يتم مث. ابمللل القارئ يشعر ال حىت ، قصرية

 .وممتعة كاملة  ثالثال الفصل يف القراءة مهارات مادة تبدو حبيث ،
 )املكتبة( 4الوحدة  (4

 نصوص الثةث هناك أن الرابع الفصل يف نرى أن ميكن ، إجراؤه مت الذي التحليل من
. املكتبة يف صقص على النص حيتوي. ابلصور مصحوبة غري الثالثة النصوص. للقراءة

 ترتبط ، 4 الفصل يف ، 3 الفصل يف احلال هو كما.  الفهم سهلة املستخدمة اللغة
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.  الكلمة رينمت يوضح الذي األمر من رؤيتها وميكن ، التقييم أبسئلة مباشرة القراءة
 .الطالب حسب القصة وطبيعة قصرية قصة على حتتوي الفصل هذا يف قراءة كل

 )الرتبية والتعليم يف إندونيسيا( 5الوحدة  (5
 نصنيال كال.  للقراءة نصان اخلامس الفصل يف يوجد ، إجراؤه مت الذي التحليل من
 األول النص يف. املكتوب األمر يف اختالفات هلما النصان. ابلصور مصحوبني غري

 ، الثاين النص يف بينما ، واملمارسة التقييم أبسئلة مباشرة القراءة ترتيب يرتبط ال ،
 أهنا لىع مصنفة القراءات كلتا.  املمارسة من جزء أبنه املباشرة القراءة أمر ُيكتب
 وعدد ،األخرى الفصول مع ابملقارنة ذلك، ومع. املدرسية ةاحليا عن قصرية قصص

 .وأطول بكثري ذلك من أكرب يبدو الفصل هذا يف اجلمل من
 )املعاهد( 6الوحدة  (6

. صور ونبد للقراءة نصان السادس الفصل يف يوجد ، إجراؤه مت الذي التحليل من
 يف دحديوابلت ، اخلامس الفصل يف كما  نفسه هو الفصل هذا يف األوامر شكل
 كتوبم الثاين النص يف بينما ، السؤال ملمارسة تعليمات توجد ال األول النص

 فيفةخ تبدو املستخدمة املفردات تزال ال. املمارسة أبسئلة اخلاص األمر مباشرة
 .مسيةاإل اجلملة هي املستخدمة اجلملة. الفور على تفسريها ويسهل

 )املناسبات( 7الوحدة  (7
 فقط واحد ءةقرا نص على السابع الفصل هذا حيتوي ، راؤهإج مت الذي التحليل يف

 ديدةج مفردات استخدام يف النص هذا يبدأ ، املوضوع من انطالقًا. صور أي بدون
 لفهم حاجة هناك ليست ذلك، ومع. مباشرة تفسريه عند صعوبة أكثر ويصبح
 افهمهي رئيسية كلمات  هناك ألن ، النتائج استخالص يف ترغب كنت  إذا عميق

 داماستخ من الرغم على لذلك. أغسطس كلمة  وهي ، جيًدا اإلندونيسيون الطالب
 اجلمل ددع. جيد بشكل أبكملها القصة فهم ميكن ، صعوبة وأكثر جديدة مفردات

 .أيًضا كثريًا  ليس املستخدمة
 



26 
 

 )العلماء يف إندونيسا( 8الوحدة  (8
. صور دونب قراءة صوصن ثالثة هناك ، الثامن الفصل هذا يف ، التحليل إجراء بعد
 هي الثالث القراءات هذه. مشهورين لعلماء ذاتية سري شكل يف املقدم القراءة نص

 واحدة قرةف هناك األول النص يف. السابق الفصل يف واألطول مشوالً  األكثر النص
 على الفصل ذاه يف العثور مت. فقراتن هناك والثالث الثاين النص يف ولكن ، فقط

 .اجلديدة رداتاملف من العديد
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 كتاب الثاين  –ماهارة القراءة يف كتاب العربية للحياة  ممارسة وتقومي حمتوى : ينبحث الثاامل
. أوالً  النص ألسئلةا وضع يتبع فصل كل  يف ممارسة وتقومي أسئلة للحياة العربية كتاب  يف

 ، خمتلفة اذجمن وتقييم أسئلة على مترن ، القراءة مهارة يف. يتبعه سؤال له نص كل  لذلك
 :منها

 ال/  نعم أسئلة من املمارسة شكل يتكون (1
 اخلطاء/  الصحيح أسئلة على تدرب شكل (2
 2 ابلبيان 1 العبارة ربط (3
 املتاحة اجلمل كتابة  أعد (4
 للقراءة املطابقة األسئلة على اإلجابة (5
 اخليارات متعددة أسئلة (6
 البيان حسب عبارة رقم اكتب (7
 القراءة حمتوى تطابق صورة اخرت (8
 اإلندونيسيا اللغة إىل ترمجة (9

 املتاحة اإلجاابت ابختيار الفارغة اجلمل أكمل (10
 .كاملة  واحدة قراءة يف اجلمل رتب (11

-3 قطف اختيار يتم ولكن واحد، فصل يف منهم كل  وليس األسئلة، من مناذج عدة من
 راءةق النصوص من لعدد وتعديل خمتلف، منوذج على حيتوي فصل كل.  النماذج 4
 .ملواضيعوا

 املادة مهارة القراءة يف الكتاب العربية للحياة:  ممارسة وتقوميهناك صفحة موجودة 
 

 املادة مهارة القراءة ممارسة وتقوميصفحة موجودة :  4اجلدول 
 الصفحة الوحدة

1 15-16 
2 35-37 
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3 55-56 
4 73-75 

 87-86 املراجعة األوىل
5 103-104 
6 121-122 
7 138-139 
8 156-157 

 166-163 املراجعة الثانية
 

 :ةللحيا العربية كتاب  يف فصل لكل األسئلة لنموذج شرح يلي وفيما
 أسئلة شكل يف األول اجلزء. التقييم أسئلة من أجزاء ثالثة على األول الفصل حيتوي (1

 ربطت مشكلة شكل يف تكون ، الثاين اجلزء يف. أسئلة 8 إبمجايل خطأ/  صواب
 سئلةأ كتابة  شكل على يكون الثالث اجلزء يف. أسئلة 4 إىل يصل امب األسئلة عدد
 .أسئلة 5 إبمجايل أخرى مرة

 سئلةأ شكل يف األول اجلزء. التقييم أسئلة من أجزاء أربعة على 2 الفصل حيتوي  (2
 شكل على األسئلة تكون ، والثالث الثاين اجلزأين يف. أسئلة 6 إبمجايل ال/  نعم

 عن عبارة الرابع اجلزء. منهما لكل أسئلة 8 إبمجايل لقراءةا نص مع تتوافق أسئلة
 .أسئلة 8 إبمجايل ال/  بنعم أسئلة

 شكل اينوالث األول اجلزء يتخذ. التقييم أسئلة من أجزاء أربعة على 3 الفصل حيتوي  (3
 لىع والرابع الثالث القسمان. التوايل على أسئلة 6 و 5 مع خطأ/  صواب أسئلة
 .منهما لكل أسئلة 6 إبمجايل لنصل وفًقا أسئلة شكل

 أسئلة شكل يف األول اجلزء. التقييم ألسئلة مناذج أربعة على الرابع الفصل حيتوي (4
 مجايلإب متعدد من االختيار أسئلة شكل يف الثاين اجلزء .أسئلة 5 إبمجايل ال/  نعم
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 يف. لةأسئ 6 إبمجايل القراءة نص مع تتوافق أسئلة عن عبارة الثالث اجلزء. أسئلة 5
  .أسئلة 4 إبمجايل اإلابروه عدد اكتب ، أسئلة شكل على الرابع اجلزء

 سؤال شكل على األول اجلزء. التقييم ألسئلة منوذجني على اخلامس الفصل حيتوي (5
 على الثاين اجلزء بينما. سؤاالً  16 إبمجايل ، القراءة نص يف املناسبة الصورة اختيار
 .ئلةأس 5 إبمجايل ال/  نعم أسئلة شكل

 على يكون ، ولاأل اجلزء يف. التقييم ألسئلة مناذج أربعة على السادس الفصل حيتوي (6
 حص أسئلة شكل أيخذ الثاين اجلزء. أسئلة 5 إبمجايل القراءة مع تتطابق أسئلة شكل

 مع تتوافق أسئلة شكل على يكون ، الثالث اجلزء يف. أسئلة 5 إبمجايل خطأ أو
 اإلندونيسية ةاللغ إىل األسئلة ترمجة شكل يف يكون ، ابعالر  اجلزء يف. أسئلة 5 قراءة

 .أسئلة 5 إبمجايل
 على يكون ، ألولا اجلزء يف. التقييم ألسئلة مناذج أربعة على السابع الفصل حيتوي (7

/  صواب أسئلة 5 هناك ، الثاين اجلزء يف. أسئلة 5 قراءة مع تتوافق أسئلة شكل
 اجلزء يف. فارغة كلمات  5 يكمل سؤال شكل على يكون ، الثالث اجلزء يف. خطأ
 .ااإلندونيسي اللغة إىل ترمجة شكل يف أسئلة 5 هناك ، الرابع

 عم تتطابق أسئلة شكل على منها كل  ، تقييم أسئلة 3 على الثامن الفصل حيتوي (8
 أسئلة 5 إبمجايل القراءة

 أسئلة لشك لىع األول النموذج. التقييم ألسئلة منوذجني على األول التقييم حيتوي (9
 جلملا والفرز سؤال شكل يف هو الثاين، اجلزء يف أما. أسئلة 5 إبمجايل القراءة تطابق

 .كاملة  واحدة قراءة يف
 شكل يف يكون ، ولاأل اجلزء يف. التقييم ألسئلة منوذجني على الثاين التقييم حيتوي (10

 لثاينا جلزءا يف ، نفسه الوقت ويف. سؤااًل  15 إىل يصل مبا متعدد من االختيار أسئلة
 .خطأ/  صواب أسئلة 10 هناك ،
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 الفصل اخلامس

 ة البياانتمناقش
 

 كتاب الثاين  –املادة ماهارة القراءة يف كتاب العربية للحياة حمتوى   :املبحث األول
تعد مهارة القراءة جانًبا مهًما يف تعلم اللغة. كما أن وجودها يؤثر بشكل كبري على نتائج 

كل كتاب مدرسي على مواد للقراءة. عادة ما يتم تقدمي املادة يف   التعلم. جيب أن حيتوي
 .شكل فقرة أو نص سردي

يف كتاب العربية للحياه ، يتم عرض مادة مهارات القراءة يف كل فصل. شكل املادة 
فقرات. يعترب وضع مواد مهارات  3-2املعروضة هو يف شكل نص سردي حيتوي على 

 .لرتتيبالقراءة جيًدا جًدا ألنه يقع اب

  تتعلق بتقدمي كتب مدرسية جيدة. يف اإلضاائتتستخدم هذه الدراسة مراجع من كتاب 
كتاب اإليدوهات ، جيب أن تكون مادة مهارات القراءة املعروضة يف الكتاب املدرسي 
متوافقة مع عمر الطالب ، وأن تكون املادة مصحوبة ابلصور ، وما إىل ذلك. وهذا 

 .اإلضاائتالل األدوات اليت حيتويها كتاب سيناقش يف كل نقطة من خ

 :التايل النحو على اإلضاائت الكتاب ابستخدام أداة التحليل ويتم
 للحياة ربيةالع كتاب  يف أن مالحظة ميكن". القراءة الكتاب يهتم" األوىل النقطة يف (1

. فصل كل  يف قرؤة مادة الكتاب هذا يف. واملتسلسلة الكاملة اللغوية املهارات مجيع
 معرفة الطالب جعل هو الذي PKPBA يف العربية اللغة تعلم للغرض وفقا هو هذا

 .العربية اللغة وفهم
 مت الذي ليلالتح خالل من".  يتم معاجله القراءة بصورة مناسبة " الثانية النقطة يف (2

 مت فقد ، النص مع تقدميه إىل ابإلضافة ، احملارة قراءة مادة من فصل كل  يف إجراؤه
 كتاب  ىلإ استنادا. صور على الفصول كل  حتتوي ال ، ذلك ومع. لصوراب جتهيزه
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 وهذا. 28ادةامل مع تتناسب اليت ابلصور جمهز اجليد املدرسي الكتاب أن ، اإلضاائت
 املدرسي لكتابا معايري مع يتوافق للحياه العربية كتاب  إن القول ميكن أنه على يدل
 .املوضوع مع بتتناس اليت ابلصور مزودة املادة ألن اجليد

 يف القراءة تمهارا مادة يف".  يتم معاجله القراءة بصورة متدرجة " الثالثة النقطة يف (3
 يتم .ومناسبة متسلسلة كانت  القراءة نص مع املقدمة الصور أن وجد ، الكتاب هذا

 األكثر لوسيطا أهنا على تفسريها ميكن مرئية وسائط إىل املصورة الوسائط تصنيف
 كل  يف اهب واالستمتاع فهمها ميكن مشرتكة لغة هي املصورة وسائطال. استخداًما

 دفاهل. املرئي االتصال رموز من الرسائل نقل على الوسائط هذه تعمل. 29مكان
 .30واملعلومات احلقائق وتوضيح املواد وتوضيح االنتباه جذب هو

 تحليل،ال من".  عدد النصوص املقروءة يف كل وحدة مناسب " ، الرابعة النقطة ويف (4
 تتكيف هناا. خمتلف فصل كل  يف املعروض النص مقدار أن إىل ينظر أن ميكن فإنه
 مجبران من الغرض إىل املختلفة النصوص عدد يشري. الدراسة قيد موضوع مع

PKPBA ، املقدمة لنصوصا أن مبعىن ، ومألوفة ممتعة بطريقة العربية اللغة تعلم وهو 
 النصوص نم خمتلفة كميات  من فصل كل  ونيتك. الطالب قدرات مع أيًضا تتكيف

 إىل ونمييل الطالب ألن ، القراءة مهارات تعلم عند ابمللل الطالب يشعر ال حىت
 .العربية النصوص من الكثري رأوا إذا بسرعة ابمللل الشعور

 توافقت".  طبيعة النصوص املقروءة يف كل وحدة مناسب " ، اخلامسة النقطة يف (5
 القراءة نوانع من رؤيته ميكن. املوضوع مع فصل كل  يف فرةاملتو  القراءات طبيعة

 اخلاص األنساب علم مع يتوافق أيًضا وهذا. املوضوع مع املتواصل النص وحمتوى
 جتعل أن كنمي نصوص تقدمي وهو ، للحياة العربية كتاب  يف القراءة مهارات بتعلم

 .القراءة يفهمون الطالب

                                                           
28 Kitab idhoat, hal 71. 
29 Sadiman, A. S., dkk. (2011). “Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya”. 

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 
30 Kusnadi, C., & Sutjipto, B. (2013). “Media Pembelajaran Manual dan Digital”. Jakarta: Ghalia 

Indonesia. 
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.  " ن املصاحبة لكل نص مقروء كاف ومناسبعدد التماري : "السادسة النقطة ويف (6
 PKPBA UIN على يتعني اليت العربية اللغة تعلم أهداف يف احلال هو كما

Malang دريبيةت أبسئلة مصحوبة دائًما تكون القراءة مهارات مواد فإن ، حتقيقها .
 من ، حيحوص جيد بشكل القراءة على الطالب قدرة إىل ابإلضافة أنه املفرتض من
 اختباره طريقة. جيًدا قراءته متت الذي النص فهم على قادرين يكونوا أن أيًضا وقعاملت

 .مناسب فصل كل  يف املمارسة أسئلة عدد. املمارسة أسئلة خالل من هي
 بعد. "التدريب على القراءة ال يشتمل على مفردات جديدة : "السابعة النقطة عن (7

 املعروف من ، القراءة مهارات صولف من فصل كل  يف الواردة املمارسة أسئلة حتليل
. الالحقة وأ السابقة الفصول عن ختتلف جديدة مجل على حتتوي األسئلة بعض أن

 Andi ـل وفًقا. املختلفة األسئلة ومناذج للكلمات املتنوع االختيار بسبب هذا

Prastowo ، مع اعلالتف الطالب على تسهل تعليمية مواد التدريب أسئلة تقدم 
 كنمي األسئلة يف جديدة مفردات ظهور فإن ، الرأي هذا من انطالقا. قدمةامل املواد

 لفضولاب شعور الطالب لدى يكون حبيث املواد مع التفاعل الطالب على يسهل أن
 .األسئلة على لإلجابة واحلماس

 إىل لنظراب".  التدريب على القراءة ال يشتمل على تراكب جديدة : "الثامنة النقطة (8
 املفردات يف هو الفرق. السابقة ابلنقطة متصلة تزال ال النقطة هذه ، السؤال شكل

 تراكب ستخدمي ، للحياه العربية كتاب  يف الواردة األسئلة شكل يف. تراكب وجوانب
 .جلديدا تراكب تستخدم األسئلة بعض ولكن تراكب نفس األحيان من كثري  يف

". كتايبملناسب والرمز )احلرف( المتكن الطالب من الربط بني املعىن ا " التاسعة النقطة (9
 رؤية. الفهم على الطالب قدرة مع للغاية كافياً   النص عرض يعترب ، املرحلة هذه يف

 يهدف أنه ، PKPBA UIN Malang يف العربية اللغة تعلم من الغرض جانب من
 كتابة  وميكنهم ، العربية اللغة يفهمون الطالب جلعل للطالب العربية اللغة تعليم إىل

 النص يعترب ، لذلك. العريب النص ترمجة هو الرئيسي والشيء ، العريب النص وقراءة
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 مونيفه الطالب جعل على قادرًا الكتاب هذا يف القراءة مهارات مادة يف املقدم
 .وأمهيتها معناها

متكن الطالب من التعرف إىل معاىن الكلمات من خالل  " العاشرة النقطة (10
 النص عرض تمي. يومية قصة هو للحياه العربية كتاب  يف املعروض النص". السياقات

 يف الظروف مع يتوافق الذي والزمان املكان إعداد ويستخدم سرد شكل يف
 الرغم لىع ، النص يف الوارد املعىن وفهم قراءة الطالب على يسهل هذا. إندونيسيا

 حمتوايت دوىج تقييم مع يتوافق التحليل هذا. املعىن تعرف ال الكلمات بعض أن من
 فسرياتت على حتتوي املدرسي الكتاب يف الواردة املادة أن أي ، املدرسي الكتاب

 يتمكن ىتح والتدريب واألمثلة واإلجراءات واملبادئ والتعاريف ابملفاهيم تتعلق
 صخصائ وشرح ، األفكار حتديد ، األفكار أو األفكار على التعرف من الطالب
 معرفة بناءو  ، القواعد/  الصيغ/  الصيغ وتطوير دحتدي وميكن ، الفكرة أو املفهوم
 31.صياغتها متت اليت KD و KI ملعايري وفًقا املعرفة وتطبيق ، جديدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
31 Mardiana P. 2018. “Telaah Kelayakan Isi dan Bahasa dalam Buku Bahasa Indonesia untuk Siswa 

Smp/Mts Kelas VII Edisi Kurikulum 2013 Revisi Terbitan Yudhistira”.  Skripsi. Fakultas Bahasa Dan Seni 

Universitas Negeri Semarang 2018 Hal.35 
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 كتاب الثاين  –ماهارة القراءة يف كتاب العربية للحياة  ممارسة وتقومي حمتوى املبحث الثاين :
 وهو ، التكويين االختبار( 1: وهي ، 3 إىل االختبار ينقسم ، وظيفته على بناءً  (1

 ما ديدحت على االختبار هذا يعمل. واحدة مادة من االنتهاء بعد إجراؤه يتم اختبار
 عدب إجراؤه يتم اختبار وهو ، هنائي اختبار( 2. ال أم كاماًل   واحد موضوع كان  إذا

 رالختبااب املدرسة يف االختبار هذا يُعرف. التعلم برانمج وحدات من جمموعة إعطاء
 تحديدل إجراؤه يتم اختبار وهو( تشخيصي اختبار) تشخيصي اختبار( 3. العام
  32.بدقة معينة مادة يف الطالب يواجهها اليت الصعوبة نوع
 ، واثنًيا ، مادةو  مهارة لكل تقييم ، أوالً . للتقييم منوذجان للحياة العربية كتاب  يف

 ابختالف األسئلة عدد تلفخي ، مادة كل  يف. الفصل وهناية الفصل منتصف يف تقييم
 .للقراءة وفًقا أيًضا السؤال منوذج وضع يتم. املشكلة مناذج

  ؛ االختبار قيد الدراسة جمال حمتوى ومتثيل االختبار مبوثوقية املتعلقة العناصر عدد (2
 ، األرقام حيث من. املوثوقية إمكانية زادت ، املستخدمة العناصر عدد زاد كلما
 إلجراء الالزم تالوق ألن املقالة اختبارات من أكرب بقوة وضوعيةامل االختبارات تتمتع

 عدد طيطخت جيب. األسئلة من أكرب بعدد يسمح مما ، أقصر املوضوعية االختبارات
 كلل الرقم( ج) ، موضوع/  موضوع لكل الرقم( ب) ، اإلمجايل العدد( أ: )العناصر
 اجملال يف جانب لكل الرقم( هـ) ، الصعوبة مستوايت من فئة لكل الرقم( د) ، تنسيق
 التكاليفو  املتاح الوقت األسئلة عدد حتديد يف األخرى االعتبارات من. املعريف
 33.االختبار إجراء ووقت االختبار يف املطلوب والتعقيد املتاحة

 األسئلة دعد. األسئلة من خمتلف عدد مع ، خمتلف فصل كل  يف املمارسة مناذج عدد
 .متاحة تزال ال اليت الورقة من اجلزء إىل يعدل ألنه ة،متناسق غري فصل كل  يف

                                                           
32 Uyu Wahyudin, “Macam-macam penilaian” diakses melalui 

http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/196009261985031-

UYU_WAHYUDIN/Macam-macam_penilaian.pdf pada Senin 27 Juni 2021 
33 Tips Membuat Soal yang Baik http://staffnew.uny.ac.id/upload/132310001/pengabdian/ppm-iteman-

analysiscara-membuat-soal-yang-baik.pdf   hal 3 

http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/196009261985031-UYU_WAHYUDIN/Macam-macam_penilaian.pdf
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/196009261985031-UYU_WAHYUDIN/Macam-macam_penilaian.pdf
http://staffnew.uny.ac.id/upload/132310001/pengabdian/ppm-iteman-analysiscara-membuat-soal-yang-baik.pdf
http://staffnew.uny.ac.id/upload/132310001/pengabdian/ppm-iteman-analysiscara-membuat-soal-yang-baik.pdf
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 املراهقة، حلةللمر  وفقا هي املقدمة األسئلة. الطالب عمر مع يتكيف التقييم مترين (3
 .اجلامعات وطالب الثانوية واملدرسة

 االختبار هذا ، العملية الناحية من هو اجليد االختبار شرط أن Arikunto قال كما (4
 زةوجمه الفحص وسهلة التنفيذ سهلة. مضلل وغري سهلو  عملي اختبار هو

 34.لآلخرين إعطاؤها ميكن حىت ابلتعليمات
 على لعثورا ميكن. والصعبة واملتوسطة السهلة املستوايت األسئلة مستوى يشمل

 النص طابقت اليت الصور عن والبحث ،" ال/  نعم" السؤال منوذج يف سهلة مستوايت
 يف عليه العثور ميكن ، املتوسط املستوى يف. الفارغة الكلمات إلكمال واألسئلة ،

 ، 2 ابلعبارة 1 العبارة وربط ، إبروه أرقام وكتابة ، اخلطأ/  الصواب السؤال منوذج
 ستوىامل على ، ذلك على عالوة. لإلجابة العقلية قوهتم يستخدمون الطالب ألن

 ويتم النص يف ابهتاإجا تكون اليت القصة أسئلة يف عليها العثور ميكن ، الصعب
 .اإلندونيسية اللغة إىل األسئلة ترمجة

 من بالطال يتمكن حىت دائًما واضحة إرشادات توفري يتم ، سؤال منوذج كل  يف (5
 قد. سئلةاأل على لإلجابة طرق أو أبمثلة جمهزين غري لكنهم ، األسئلة معىن فهم

 منهم يُطلب يثحب الطالب مستوى إىل موجه الكتاب هذا ألن مقصوًدا هذا يكون
 .قدمةامل للتعليمات وفًقا اخلاص إبعدادهم ما شيء فهم على قادرين يكونوا أن

 ، التطبيقو  ، والفهم ، املعرفة وهي ، االختبار على القدرة من مستوايت ستة هناك (6
 و C4 و C3 و C2 و C1 الرموز عادةً  تُعطى أو ، والتقييم ، والتوليف ، والتحليل

C5 و C6 .والفهم ةاملعرف حنو أكثر موجهة احلالية االختبار نتائج أن إىل ابلنظر 
 األوىل لثالثةا املستوايت متثل اليت األسئلة عدد يكون أن املتوقع فمن ، والتطبيق

 35.أكرب شكلب تطويرها مت اليت التالية الثالثة للمستوايت األسئلة عدد من أعلى

                                                           
34 Arikunto. (2008). Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara hal. 58 
35Tips Membuat Soal yang Baik http://staffnew.uny.ac.id/upload/132310001/pengabdian/ppm-iteman-

analysiscara-membuat-soal-yang-baik.pdf  

http://staffnew.uny.ac.id/upload/132310001/pengabdian/ppm-iteman-analysiscara-membuat-soal-yang-baik.pdf
http://staffnew.uny.ac.id/upload/132310001/pengabdian/ppm-iteman-analysiscara-membuat-soal-yang-baik.pdf
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 األسئلة نم متنوعة مناذج كتابال هذا يف ألن ، واالبتكار ابلتنوع األنشطة تتميز
 مراحل ىعل تسليمه يتم القراءة نص أن جانب إىل ، الطالب تفكري قوة من تزيد

 .السابق النص عن خمتلًفا عنواانً  ويستخدم
 مناذجو  السؤال نص يشعر. النصوص من كاف    بعدد جتهيزه مت ، الكتاب هذا يف (7

 .فهمها يسهل حبيث يومية صصق على حتتوي ألهنا دراستها عند ابلضوء القراءة نص
 على احلصول يتم حىت. دراستها املادي الوجود خارج األشياء تغطي ال التقييم أسئلة (8

 .الوقت ذلك يف نوقشت اليت املواضيع فقط ونتابع املتاحة النصوص من األسئلة مجيع
 لفخمت سؤال وذجبنم يتميز. السابق الفصل يف اللغوية املهارات تعزز املقدمة املراجعة (9

 يكون يثحب املشكلة منوذج نفس يستخدم األحيان بعض يف ولكن ، فصل كل  يف
 ، وتعوًدا اتدريبً  أكثر النموذج هذا ابستخدام األسئلة على اإلجابة يف الطالب فهم

 .أفضل فهمهم ويصبح
( املوضوعية) االختبارات شكل مها ، نوعني إىل التعلم تقييم يف األدوات أنواع تنقسم (10

 ، 4 ىلإ املوضوعي الشكل اختبارات أنواع تنقسم(. املوضوعية غري) واالختبارية
( 4 ، التوفيق( 3 ، واخلطأ الصحيح االختيار( 2 ، متعدد من االختيار( 1: وهي

 ريغ االختبارات من واحد نوع هناك ، نفسه الوقت ويف. املكشوف على الدخول
 وصف: ومها ، قسمني إىل فالوص اختبار ينقسم. املقالة اختبار وهو أال ، املوضوعية

 36.جماين ووصف حمدود
 الذي سؤالال منوذج من يتضح. اللغوية املهارات حتسني إىل تؤدي املقدمة األنشطة
 التقييم أسئلة على دائًما الطالب عمل إذا حبيث ، والفهم التفكري من الكثري يتطلب

 التحليل من. فةتلخم تقييم طرق الكتاب هذا يقدم .صقاًل  أكثر ستكون قدراهتم فإن ،
 مناذج 4-3 متوسط على فصل كل  حيتوي. سؤال منوذج عشر أحد هناك أن وجد ،

 .الصعوبة من خمتلفة مبستوايت أسئلة

                                                           
36 Adea Wulan H. Z., Risa Aristia. Jurnal. “Jenis - Jenis Instrumen dalam Evaluasi Pembelajaran” 

Program Studi PGMI Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Hal 11 
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 سادسالفصل ال

 اخلامتة
 خص البحثمل .أ

 املهارات يعمج يغطي للحياه العربية كتاب  أن االستنتاج ميكن األوىل املناقشة يف (1
 ملهاراتا هذه كل  جتهيز مت ، فصل كل  يف. القراءة مهارات ذلك يف مبا اللغوية

 ليتا القراءة نص وجود هو الكتاب هذا يف القراءة ملهارات مادة شكل. ابلتسلسل
 النص منوذج .خمتلف فصل كل  يف النص مقدار. التقييم أسئلة مع جتهيزا جمهزة هي

. يومية صريةق قصًصا املوجودة النصوص تتضمن. والسرد وصفي نص شكل يف الوارد
 غةالل. بصورة مصحوبة تكون ال النصوص بعض لكن ، صورة نص كل  يتبع

 .وتفسريها فهمها يسهل اليت البسيطة اللغة هي املستخدمة
 كتاب  يف لقرأةا مهارة ملواد والتقومي التدريب أشكال أن استنتج الثانية املناقشة ويف (2

 عدد أيضا تلفخي. خمتلفة مشكلة منوذجا فصل كل  حيتوي. ختتلف للحياة العربية
 ما للحياة ةالعربي كتاب  يف الواردة األسئلة أشكال. السؤال منوذج كل  يف األسئلة من
 :يلي

 / الصحيح أسئلة على تدرب ال , شكل/  نعم أسئلة من املمارسة شكل يتكون
 ةاألسئل على املتاحة , اإلجابة اجلمل كتابة  , أعد 2 ابلبيان 1 العبارة اخلطاء , ربط

 ن , اخرتالبيا حسب عبارة رقم اخليارات , اكتب متعددة للقراءة , أسئلة ةاملطابق
 لفارغةا اجلمل اإلندونيسيا , أكمل اللغة إىل القراءة , ترمجة حمتوى تطابق صورة

 .كاملة  واحدة قراءة يف اجلمل املتاحة , رتب اإلجاابت ابختيار

 مقرتحات البحث .ب
 يلي كما  هي تقدميها ميكن اليت االقرتاحات البحث هذا خالل من
 نص منوذج يكون ، فصل كل  يف القراءة مهارات مادة إنتاج إعادة يتم حبيث (1

 .الصور من املزيد تضمني ويتم ، تنوًعا أكثر القراءة
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 .الصفحة ةسع تعديل فقط وليس نفسه هو التقييم أسئلة ترقيم يكون حبيث (2
 .مومستواه للطالب خمصص الكتاب هذا ألن ، األسئلة عدد زايدة (3
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Uyu Wahyudin, “Macam-macam penilaian” diakses melalui 

http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/196009261985031-

UYU_WAHYUDIN/Macam-macam_penilaian.pdf 

“Tips Membuat Soal yang Baik” 

http://staffnew.uny.ac.id/upload/132310001/pengabdian/ppm-iteman-analysiscara-

membuat-soal-yang-baik.pdf   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://khoirawatidempo.wordpress.com/
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/196009261985031-UYU_WAHYUDIN/Macam-macam_penilaian.pdf
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/196009261985031-UYU_WAHYUDIN/Macam-macam_penilaian.pdf
http://staffnew.uny.ac.id/upload/132310001/pengabdian/ppm-iteman-analysiscara-membuat-soal-yang-baik.pdf
http://staffnew.uny.ac.id/upload/132310001/pengabdian/ppm-iteman-analysiscara-membuat-soal-yang-baik.pdf


44 
 

 
  املالحق 



45 
 

 كتاب الثاين  –السلسلة كتاب العربية للحياة 
 

يتعمد الكتاب علي نظرية التعلم البنائية يف إغعداده, حيث تنظر اىل عملية التعلم كعملية 
بناء  ىنشطة بناءة, وتدفع الطلبة ان يتفاعلوا على حنو نشط وفعال مع البيئة, وتركز عل

التعلم ذي املعىن, وتنظر أّن املعرفة القبلية للمتعلم شرط اساسي لبناء التعلم ذي املعىن, 
 فاخلربة هي احملور األساسي ملعرفة الطلبة.

إّن الكتاب يناسب طلبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية واألهلية إبندونيسيا, وذالك ألنه يبىن 
ية ة الطويلةجلامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالميف إعداده على حتليل االحتياجات واخلرب 

 احلكومية ماالنج يف تطوير تعليم اللغة العلربية املكثف لطلبتها اكثر من عشرين سنة. وأيضا
 يناسب طلبة املعاهد الدينية اليت تشبه خصائصهم طلبة مرحلة اجلامعة.
يطة هبم,  البيئة احملهتدف السلسلة إىل إكساب الطلبة القدرة على اإلطصال الواقعي يف

حبيث يتمكن الطلبة من التفاعل مع الناطقني ابللغة  العربية أو مع الناطقني بغريها شفهيا 
 وحتريراي. وإىل إكساب الطلبة القدرة على دراسة العلوم اإلسالمية.

توجه السلسلة للطلبة الناطقني بغري العربية يف املرحلة اجلامعية يف إندونيسيا خاصة ودول 
 نوب شرق آسي عامة. وخصصة السلسلة للطلبة الذين أتقنزا قراءة القرآن الكرمي.ج

قسمت السلسلة إىل أربعة كتب تعليمية, هي: الكتاب األول, والكتاب الثاين, والكتاب 
الثالث, والكتاب الرابع. ويتضمن هذا الكتاب علي مثانية وحدات, ولكل وحدة سبعة 

واملفردات, والرتاكب, واإلستماع, والكالم, والقراءة,  دروس فيها: احلوارات اإلتصالية,
 والكتابة. 

 وحدةو فيها: 8هناك موجود  2يف الكتاب العربية للحياة كتاب 
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 الوحدة يف كتاب العربية للحياة
 املوضوع الوحدة

 الفصول 1
 السوق 2
 املسجد 3
 املكتبة 4
 الرتبية والتعليم يف إندونيسيا 5
 املعهد 6
 ملناسباتا 7
 العلماء يف إندونيسا 8

 

.  لصوراب وجمهز ملون كتاب  منوذج مع ، جذاب تصميم ذو الكتاب أن هذا االستنتاج ميكن
 .فصول 8 على وحيتوي صفحة 190 الثاين الكتاب يف يوجد. خمتلف لون له فصل كل

 . هذاأعلى أو الطالب مستوى على األشخاص مجيع قبل من الكتاب هذا استخدام ميكن
 فهمها ليسه لغة ويستخدم اللغوية العناصر مجيع يغطي ألنه التعلم سهل الكتاب

 اليومية. اةابحلي تتعلق الكتاب هذا يف واملوضوعات .اإلندونيسية الثقافة ويستخدم
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 يف كتاب اإلضاءات أداة التحليل ماهارة القراءة
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 يف كتاب اإلضاءات ماهارة القراءة قوميممارسة وتأداة التحليل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 يف كل فصل ماهارة القراءةمواد 
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 ماهارة القراءة ممارسة وتقومي بعض
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