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 كلمة الشكر والتقدير
 بسم اهلل الرٛتن الرحيم 

،  اٟتمد هلل الذم علم بالقلم، علم اإلنساف مامل يعلم، كالصالة كالسالـ على النيب األكـر
  :نبينا كمعلمنا ٤تمد صلى اهلل عليو كعلى آلو كصحبو كسلم. أما بعد

يف  القراءة مهارة تعليم اٟتمد هلل بعونو ٘تت كتابو ىذه الرسالة ا١تاجستَت ٖتت ا١توضوع "
سوالكيسي  سنجانج للبنات ثانويةالأسعدية  ا١تدرسة يف يسيةرنامج ٦تتاز باستحداـ اللغة البوغب

" لتحصيل درجة ا١تاجستَت يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا ّتامعة موالنا  اٞتنوبية
مالك إبراىم اإلسالمية اٟتكومية ماالنج. لذالك، تقدمت الباحثة أٚتل الشكر كالتقدير إىل من 

  يساعدين يف إ٘تاـ ىذا البحث: 
مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  ، ا١تاجستَت٤تمد زين الدين األستاذ الدكتور فضيلة .2

 اٟتكومية ماالنج.
فضيلة الدكتور العليا،  اتكلية الدراس  عميد ، ا١تاجستَتكاحد مورين ستاذ الدكتورفضيلة األ .1

م اإلسالمية اٟتكومية رئيس قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراىي ، ا١تاجستَتشهداء
 ماالنج، كا١تدرسُت كا١توظفُت يف إدارة الكلية كالقسم.

 بوصفهما١تاجستَت، ا، عبد الباسطالدكتور ك  ، ا١تاجستَت٤تمد فيصل فتولاٟتاج  الدكتورفضيلة   .8
كا١تشرؼ األكؿ كا١تشرؼ الثاين إلشراؼ ىذا البحث على كتوجيهاهتا حىت يتم إكماؿ ىذا 

 .البحث بشكلو اٟتايل
 ذ كاألستاذات ّتامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ماالنج.يٚتيع األسات .4
شكرا جزيال ٞتميع إخواين كأخوايت الذين قد رافقوين كشجعوين كساعدكين يف إكماؿ ىذا  .1

 البحث. ال أستطيع أف أذكر أٝتائكم كاحدا فواحدا. شكرا لكم ٚتيعا
بل صاٌف أعمالنا كيقدرنا من الناجحُت يف قادـ األزماف اهلل أسأؿ أف يوفقنا إىل ا٠تَت كيق

 كجيعل ىذا البحث مفيدا ١تن يريد التعمق يف اللغة العربية. آمُت
 1712 ونيوي 23 ماالنج،

 ،ةالطالب       
 

 ٛتدة         
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 مستخلص البحث
أسعدبة ا١تدرسة "يف  يسيةرنامج ٦تتاز باستحداـ اللغة البوغالقراءة يف ب تعليم مهارة .1712حمدة، 

رسالة ا١تاجستَت. كلية الدراسات العليا يف  .سوالكيسي اٞتنوبيةسنجانج  "للبنات ثانويةال
قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة موالنا مالكي إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ماالنج. ا١تشرؼ: 

 ، ا١تاجستَتطاسكالدكتور عبد الب ، ا١تاجستَت٤تمد فيصل فتولاٟتاج الدكتور 
 مهارةالقراءة، ، يسيةوغباللغة الالتعليم،  الكلمات المفتاحية:

برنا٣تنا ال منهجينا لتعلم مهارات القراءة  معهد ا١تدرسة أسعدبة الثانوية للبنات سنجانج يف
 لسبب الذم جعل الباحث يأخذ العنواف كْتثو يف .يسية باستخداـ طريقة ٦تتازغاللغة البو  باستخداـ

مُت بربنامج التعلم ىو أف الباحثُت كانوا مهتسنجانج بة الثانوية للبنات ا١تدرسة أسعدمعهد 
 ىذا من الغرض. كيتم تطبيقها يف ا١تدارس األخرل اليت نادرنا ما توجديسية البوغ غةللا باستخداـ

 يف يسيةرنامج ٦تتاز باستحداـ اللغة البوغيف ب القراءة مهارة تعليم على ١تعرفة (2) ىو البحث
 مهارة تعليم مزايا على ١تعرفة (1). سوالكيسي اٞتنوبية سنجانج الثانوية للبناتسعدية أ ا١تدرسة
 سنجانج للبنات أسعدية الثانوية ا١تدرسة يفيسية ة البوغيف برنامج ٦تتاز باستحداـ اللغ القراءة

 .سوالكيسي اٞتنوبية
 ىذا يف رباتكا١تخ. الوصفي ا١تنهج مع النوعي ا١تنهج البحث ىذا يف الباحثة استخدمت

 سنجانجللبنات  أسعدية ثانويةال ا١تدرسةيف  الثالث الصف كطالبات القراءة ١تهارة مدرسات البحث
 كأما. كالتوثيق كا١تقابلة ا١تالحظة ىي البحث ىذا يف البيانات ٚتع كأساليب. سوالكيسي اٞتنوبية

 البيانات كتقدمي البيانات لكتقلي البيانات ٚتع ىي الباحثة استخدمتها اليت البيانات ٖتليل تقنية
 .البيانات كاستنتاج

ت القراءة باستخداـ اللغة عملية تعلم مهارا (2) أف إىل البحث ىذا نتائج أشارت
يتم تعليمها كيفية قراءة نصوص القراءة العربية ، ك٦تارسة قراءة النصوص لطالب ا :كىي يةغيسيالبو 

، كترٚتة نصوص القراءة  نصوص القراءة العربية العربية ، كا١تناقشة مع ٣تموعة األصدقاء لًتٚتة
لغة الية باستخداـ قاموس ، كشرح معٌت نصوص القراءة العربية باستخداـ وغيسيف الب العربية

، كطرح األسئلة كاألجوبة بُت ا١تعلمُت كالطالب ، كلعب األلعاب عندما يشعر الطالب  يةيسغبو ال
بدءنا من  ، يةيسغبو اللغة النامج التعليمي ىو أنو جيمع مع إف ما دييز ىذا الرب ( 1)با١تلل من التعلم 

كتابة ،  أخرل مزاياىناؾ  .أياـ 1تنفيذ عملية الربنامج التعليمي كحىت االنتهاء كاليت مت تنفيذىا ١تدة 
يف موضع مائل فوؽ نص القراءة ،  lontara bugisترٚتات لنصوص قراءة عربية باستخداـ أحرؼ 

 .MAPPATABE، ك اللغة اٞتسد  PUNG،ذكر كلمة  GURUTTAمع ذكر كلمة 
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ABSTRACT 

Hamda, 2021. Learning Reading Skills in Mumtaz Program Used Buginese in 

The Islamic Boarding School of "Madrasah Aliyah As’adiyah Putri 

Sengkang" South Selawesi. Thesis. Graduate Program, Arabic Education 

Department at Islamic State University of Maulana Maliki Ibrahim 

Malang. Advisor: Dr. H. M. Faisol, M.Ag. and Dr. Abdul Basid, S.S., 

M.Pd. 
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The Islamic Boarding School of Madrasah Aliyah As’Adiyah Putri 

Sengkang has implemented reading skill extracurricular program based on 

buginese by using the mumtaz method. The researcher’s reason of conducting this 

study in madrasah as 'adiyah boarding school because of the curiosity of the 

learning program based on buginese which is rarely obtained and applied in other 

schools. Therefore, the purposes of this research are (1) to investigate Learning 

the reading skills in Mumtaz program used Buginese in the islamic boarding 

school of Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang (2) to find out the 

uniqueness of Learning reading skills in Mumtaz program used Buginese in the 

islamic boarding school of Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang. 

This research was conducted based on descriptive qualitative research 

design which involved observation, interview, and documentation as the 

instruments. The participants were the teachers and the third grade students in the 

Islamic boarding school of Madrasah Aliyah As'asdiyah Putri Sengkang. Data 

analysis techniques consist of data collection, data reduction, data presentation, 

and conclusions.  

This study shows that (1) learning reading skills using the Buginese 

language with several processes, namely Santri are taught how to read Arabic 

reading texts, practice reading Arabic reading texts, discussing with group friends 

to translate Arabic reading texts, translating Bugis Arabic reading texts using a 

dictionary, explaining the meaning of Arabic reading texts using Bahasa language, 

carrying out questions and answers between teachers and students, and playing 

games when students are bored with learning. (2) The uniqueness of this learning 

program is that it combines the Bugis language. Starting from the implementation 

of the learning program process to completion which was carried out for 5 days, 

the language used was Bugis. There are other unique things, namely writing 

translations of Arabic reading texts using lontara bugis letters in an oblique 

position above the reading text, mentioning the word GURUTTA, mentioning the 

word PUNG, and body language MAPPATABE.    
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ABSTRAK 

Hamda, 2021. Pembelajaran Keterampilan Membaca Dalam Program Mumtaz 

Menggunakan Bahasa Bugis di Pondok Pesantren "Madrasah As’adiyah  

Aliyah Putri Sengkang" Sulawesi Selatan. Tesis. Pascasarjana Jurusan 

Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Maulana Maliki Ibrahim Malang. 

Pembimbing: Dr. H. M. Faisol, M.Ag. dan Dr. Abdul Basid, S.S., M.Pd. 

Kata Kunci: Bahasa Bugis, Keterampilan, Membaca, Pembelajaran 

Pondok Pesantren Madrasah As’adiyah Aliyah Putri Sengkang 

menerapkan program ekstrakulikuler pembelajaran keterampilan membaca 

menggunakan bahasa bugis dengan menggunakan metode mumtaz. Alasan 

peneliti mengambil judul dan meneliti di Pondok Pesantren Madrasah As’adiyah 

Aliyah Putri Sengkang karena peniliti tertarik terhadap program pembelajaran 

tersebut menggunakan bahasa bugis yang jarang didapatkan dan diterapkan di 

sekolah-sekolah lain. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui 

pembelajaran keterampilan membaca dalam metode mumtaz menggunakan 

bahasa bugis di pondok pesantren Madrasah As’adiyah Aliyah Putri Sengkang (2) 

untuk mengetahui keunikan pembelajaran keterampilan membaca dalam program 

mumtaz menggunakan bahasa bugis di pondok pesantren Madrasah As’adiyah 

Aliyah Putri Sengkang. 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

deskriftif. Informan dalam penelitian ini adalah guru keterampilan membaca dan 

santri kelas tiga pondok pesantren Madrasah As’adiyah Aliyah Putri Sengkang. 

Teknik pengumpulan data observasi,wawancara, dan dokumentasi. Teknik 

analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pembelajaran keterampilan 

membaca menggunakan Bahasa Bugis dengan beberapa proses yaitu Santri 

diajarkan cara membaca teks bacaan Arab, praktek membaca teks bacaan Arab, 

berdiskusi dengan teman kelompok untuk menerjemahkan teks bacaan Arab, 

menerjemahkan teks bacaan Arab berbahasa Bugis menggunakan kamus, 

menjelaskan makna teks bacaan Arab menggunakan Bahasa Bugis, melaksanakan 

tanya jawab antara guru dan santri, dan melakukan permainan ketikas santri bosan 

mengikuti pembelajaran (2) keunikan dalam program pembelajaran ini adalah 

memadukan dengan bahasa Bugis. Mulai terlaksananya proses program 

pembelajaran sampai selesai yang dilaksanakan selama 5hari Bahasa yang 

digunakan adalah Bahasa Bugis. terdapat keunikan lainnya yaitu penulisan 

terjemahan teks bacaan arab menggunakan huruf lontara bugis dengan posisi 

miring diatas teks bacaan, penyebutan kata GURUTTA, penyebutan kata PUNG, 

dan bahasa tubuh MAPPATABE.  
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 الفصل األول

 والدراسات السابقة اإلطار العام

 المقدمة .أ 

 عاـ، بشكل .التحدث إتقاف بعد أنشطتها تنفيذ يتم لغوم إتقاف ىي القراءة

 القراءة .النصوص قراءة خالؿ من كالكتاب القراء بُت اتصاؿ عملية ىو القراءة نشاط

 قراءتو خالؿ من( مكتوبة رموز) مكتوب شيء ٤تتول كفهم إدراؾ على القدرة ىي

 كمها جانبُت، على حيتوم التحدث إتقاف أف إىل التعريف ىذا يشَت .القلب يف كىضمو

 بالرموز إليها يرمز اليت ا١تواقف ٚتيع معٌت كالتقاط صويت رمز إىل ا١تكتوب الرمز تغيَت

 دكف القراءة أنشطة جوىر ىو الثاين اٞتانب فإف نفسو، الوقت كيف .لصوتيةكا ا١تكتوبة

 2.الثانية ا١تهارة كراء يكمن األكؿ اٞتانب ألف األكؿ اٞتانب إمهاؿ

 الطالب ألف كذلك .آخر موضوع بُت ا٢تامة ا١تواد أكثر من كاحدة ىي القراءة

 مستويات ٚتيع يف أخرل مواد يف يتفوقوف سوؼ القراءة دركس يف يتفوقوف الذين

 تكن مل إذا الدراسية ا١تواد يف التفوؽ من الطالب يتمكن لن أخرل، ناحية من. التعليم

 أىداؼ لتحقيق األساسية الوسيلة ىي القراءة فإف لذلك .جيدة قراءة مهارات لديهم

 1.األخرل كاللغات العربية اللغة تعلم
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Sunan Pandanaran (Tinjauan Psikologi Perkembangan Linguistik Remaja),” Tsaqofiya: Jurnal 
Pendidikan dan sastra Arab, Vol. 2, No. 1 (Januari 2020), 20- 36.  
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 أك اٟتركؼ نطق على تقتصر كال كبسيطة، سهلة ليست لغوية مهارة أيضنا القراءة

 .كالعقل العقل أعماؿ من متنوعة ٣تموعة على تنطوم مهارة إهنا بل فحسب، الكلمات

 على الفم كتدريب الفم، طريق عن الكالـ أك الشفوية التمارين على القراءة مهارات تركز

 كإصدار التفكَت أشكاؿ ٚتيع القراءة أنشطة تشمل 8.كالعفوية كاالنسجاـ الكالـ

 األحياف، بعض يف لذلك، .٢تا حلوؿ كإجياد ا١تشكالت كٖتليل القرارات كاٗتاذ حكاـاأل

 من أخرل مرة القراءة تكرار أك مؤقتنا التوقف النص يقرؤكف الذين األشخاص على يتعُت

  .ا١تقركء النص من ا١تقصود كفهم التفكَت أجل

 اللغة لتعلم حقنا ضركرية كىي ٖتقيقها تريد اليت ا١تهارة إحدل ىي القراءة مهارة

 بشكل التفاعل للطالب ديكن العربية، باللغة القراءة مهارة إتقاف خالؿ من .العربية

 أك اجملالت أك الصحف أك الكتب قراءة ا١تثاؿ، سبيل على .كزماف مكاف أم يف مستقل

  .العربية اللغة تستخدـ اليت اإلنًتنت على الربامج إىل الوصوؿ

 من ا١تدارس يف كالتعلم التدريس عملية يف ا١تشاركة يف الطالب ٧تاح ٖتديد يتم

 يف صعوبة القراءة يستطيعوف ال الذين الطالب سيجد .القراءة ١تهارات إتقاهنم خالؿ

 4.العربية اللغة دركس ذلك يف ٔتا ا١تواد ٞتميع التعلم أنشطة يف ا١تشاركة

                                                             
3 Jamaluddin Shiddiq, “Model Pembelajaran Bahasa Arab di Ma’had Al-Jami’ah 

Walisongo Semarang,” Lisania: Jounal Of Arabic Education and Literature, Vol.2, No. 2 (2018), 
102-20.   

4
 Miftakhul Hidayah, Retno Purnama, Zaim Elmubarak, “  Pengoptimalan Keterampilan 

Membaca Bahasa Arab Dengan Model Pembelajaran Tutor Sebaya Di Kelas VII H MTS Negeri 
Kendal,” Journal Of Arabic Learning and Teaching, Vol. 2, No. 1 (2013).   
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 أك للقواعد نم القارئ فهم على كثَتا تعتمد العربية النصوص قراءة على القدرة

 القدرة ىذه ستؤثر (.الصرؼ)ك( النحو) النحوية القواعد تتضمن .العربية اللغة يف النحوم

 إتقاف يف الًتتيب فإف لذلك، .يقرأ ما معٌت أك ٤تتول فهم يف القارئ على كبَت بشكل

 .صحيح بشكل النص قراءة مث أكالن  القواعد فهم كلكن للفهم، القراءة ليس القراءة

 نقطة ٣ترد ا٠تطاب اعتبار ينبغي كال جاد، اىتماـ إىل القراءة تعليم تاجحي لذلك،

 الطالب قدرة ٖتسُت ىو القراءة تدريس من الغرض. كالكتابة التحدث ألنشطة انطالؽ

 تصبح القراءة تعلم عملية أف من التأكد ىي ا١تعلم مهمة فإف كبالتايل،. القراءة على

 .للطالب ٦تتعة ٕتربة

 الطالب بتعليم سوالكيسي اٞتنوبية سنجانجللبنات  أسعدية ثانويةلا ا١تدرسة يقـو

 مث كمن تعلمها مت اليت ا١تبادئ تنفيذ من الطالب يتمكن أف ىو األىداؼ كأحد القواعد،

 اليت ا٠تطوات من كاحدة .صحيح بشكل القراءة نص كفهم قراءة على قادرين يكونوا أف

 برنامج ىو تنفيذىا مت اليت الربامج من كاحد ،القائمة الربامج استخداـ ىوا١تعهد  اٗتذت

 .أياـ ٜتسة ١تدة يستمر جيل كل إىل يهدؼ زطريقة ٦تتا

 القراءة مهارات ٖتسُت ىدؼ لتحقيقا١تعهد  صممتو تعليمي برنامج ىو ٦تتاز

 ألف األخرل، ا١تدارس عن خيتلف تعليمي برنامج ىو ٦تتاز طريقة برنامج .الطالب لدل

 مع أيضنا تتوافق بل فحسب، الوطنية الًتبية أىداؼ مع تتماشى ال التعليمية أىدافو
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 كتنظيم تصميم ا١تعهد ديكن كموجهة، كاضحة تعليمية بأىداؼ .اإلسالمية الًتبية أىداؼ

 .ا١تدرسية األىداؼ ٖتقيق تدعم أف ديكن ٥تتلفة تعليمية كأنشطة ٥تتلفة برامج

 أسعدية الثانوية ا١تدرسة يف تعليم مهارة القراءة برنامج تنفيذ فإف ذلك، كمع

سنجانج  للبنات أسعدية ثانويةالا١تدرسة بسبب  يسيةالبوغ اللغة يستخدـ سنجانجللبنات 

 .جيل إىل جيل من تناقلها مت اليت باللغة يتعلق فيما خاصة الثقافية، بالقيم التمسك

، حىت مستخدمة تزاؿ ال اليت يةيسبوغال اللغة ىي إحداىا  معظم أف نم الرغم على اليـو

 تزاؿ ال ذلك، كمع .يسيةالبوغ لغةال يفهموا مل أخرل مناطق من الالت جعن السانًتيوايت

 إنشاء منذ ا١تعلموف يستخدمها خاصية ىي يسيةالبوغ لغةال ألف مطبقة، اللغة ىذه

 لغةال أىداؼ تطبيق فإف ذلك، إىل كباإلضافة. سنجانجللبنات  أسعدية ثانويةال ا١تدرسة

 الوقت يف ألنو. سنجانج أسعدية ثانويةال ا١تدرسة يف اللغة قيمة على لحفاظل يةيسالبوغ

  .األطفاؿ بُت االختفاء يف اٟتقيقية يةيسالبوغ لغةال تبدأ اٟتاضر

اا١تمتاز الربامج  ىذا تنفيذ يبدك . الرٝتي التعليم مؤسسات يف يتم ما كنادرنا فريدن

 يسيةباستحداـ اللغة البوغ العربية اللغة راءةالق تعليم مهارة كيف معرفة باحثةال ريدت هبذا،

رنامج ب يف القراءة مهارة تعليم " العنواف مع. سنجانجللبنات   أسعدية ثانويةال ا١تدرسة يف

سوالكيسي  سنجانجللبنات  ثانويةالأسعدية  ا١تدرسة يسية٦تتاز باستحداـ اللغة البوغ

 "اٞتنوبية
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 أسئلة البحث .ب 

 :التايل النحو على البحث ىذا شكالتم سيتم أعاله، موضح ىو كما

 ا١تدرسة يسيةرنامج ٦تتاز باستحداـ اللغة البوغيف ب تعليم مهارة القراءة كيف .2

 ؟ سوالكيسي اٞتنوبية سنجانجللبنات  ثانويةالأسعدية 

 يف يسيةامج ٦تتاز باستحداـ اللغة البوغرنيف بالقراءة  مهارة تعليم مزايا ما .1

 ؟ سوالكيسي اٞتنوبية سنجانجبنات لل ثانويةالأسعدية ا١تدرسة 

 أهداف البحث .ج 

 البحث، ٢تذا األىداؼ من العديد ٢تا السابقة، كخلفيتو البحث مشكالت من

 :التايل النحو على كىي

 يف يسيةغة البوغـ الليف برنامج ٦تتاز باستحدا القراءة ١تعرفة على تعليم مهارة .2

 .ٞتنوبيةسوالكيسي ا سنجانج للبنات الثانويةأسعدية  ا١تدرسة

يف  يسيةرنامج ٦تتاز باستحداـ اللغة البوغيف ب القراءة مهارة تعليم ١تعرفة على مزايا .1

 . سوالكيسي اٞتنوبية سنجانج للبنات ثانويةالأسعدية ا١تدرسة 

 فوائد البحث .د 

 .كعملينا أكادديينا مفيدة الدراسة ىذه نتائج تكوف أف ا١تتوقع من

  األكادديية الفوائد .2
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رنامج ٦تتاز باستحداـ ب يف القراءة مهارةحوؿ تعليم  األدبية ا١تعرفة زيادة (أ 

  .يسيةاللغة البوغ

رنامج ٦تتاز ب يف القراءة مهارة عليمت  حوؿ البحث من ١تزيد أساسية كمادة (ب 

  يسيةباستحداـ اللغة البوغ

  العملية الفوائد .1

 ُتللمؤلف (أ 

ـ اللغة رنامج ٦تتاز باستحداب يف القراءة مهارة عليمت يف البحث طريق عن

 سيضيف مثسنجانج سوالكيسي اٞتنوبية  للبنات ثانويةال أسعدية ا١تدرسة يف يسيةالبوغ

 .احمللية الثقافة أساس على العربية اللغة القراءة مهارةتعليم  فهم على ثاقبة نظرة

 للمعلم (ب 

 يفتعليم مهارة القراءة  يف للمشاركة الطلبة إلثارة الدافع يوفر أف ا١تتوقع من

 ٘تت اليت ا١تواد ٚتيع ٤تتول فهم أجل من يسيةتاز باستحداـ اللغة البوغرنامج ٦تب

 .الكتاب يف مناقشتها

 باحثة ال (ج 

 مهارة عليمت فيما كمتعمق أكسع ْتث إلجراء كمرجعنا معيارنا يكوف أف ديكن

  .يسيةتحداـ اللغة البوغرنامج ٦تتاز باسب يف القراءة

 حدود البحث .ه 
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 :ىي ك دكدٟتا من موعة٣ت صورح إطار يف البحث ىذا يتم

 اٟتد ا١توضوعي .2

رنامج ٦تتاز باستحداـ اللغة ب يف القراءة مهارة على البحث موضوع ىذا ركز

 .سنجانجللبنات  ثانويةال أسعدية ا١تدرسة يف يسيةالبوغ

 اٟتد ا١تكاين .1

 .سنجانجللبنات  أسعدية ثانويةال ا١تدرسة يف البحث مكاف

 اٟتد الزماين .8

. يف 1712حىت شهر أبريل سنة  1712ماريس سنة  شهر ىف البحث ىذا يعقد

 ا١ترحلة ا٠تامسة من الدراسة.

 تحديد المصطلحات .و 

 التعليم .2

 ا١تعلمُت بُت كتواصلي تكرارم نشاط كىو منهجي، نشاط أك عملية ىو التعلم

 يف سواء بالتعلم، الطلبة ألفعاؿ تسمح اليت الظركؼ ٠تلق كالبيئة التعلم مصادر كالطلبة،

 على للحصوؿ الشخص هبا يقـو جهد عملية ىو التعلم أك. الفصل ارجخ أك الفصل

 .البيئة مع التفاعل يف ا٠تاصة مالحظاتو نتيجة السلوؾ يف كلينا جديد تغيَت

 القراءة مهارة .1
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اليت جيب تطويرىا يف تعلم  ىي ا١تهارة ا١تقصود من ا١تهارةصطلحات، ك يف ا١ت

راءة ىي رؤية كفهم ٤تتول ماىو مكتوب اللغة. كأما لفظ القراءة يعٍت التالكة. الق

 بالتحدث أك القلب من الكتابة. 

 يسيةللغة البوغا .8

ىي إحدل اللغات اإلقليمية يف إندكنيسيا ، كخاصة يف جنوب  يةيسغبو اللغة ال

ىو نص   ٢Lontarak. Lontarakتا نص خاص هبا يسمى يسية البوغ لغةال سوالكيزم.

 .يكالسيكي يوضح حياة اإلنساف يف ا١تاض

 الدرسات السابقة .ز 

 فيما سبق منها: باحثةهبا ال تتوجد عدة ْتوث يف ناحية القراءة اليت قام

ـ( ْتثت "تدريس مهارة القراءة للكتب الًتاثية يف معهد  1770إيرنا ىَتاكايت ) .2

نور ا٢تدل السلفي الشافعي مرغوسونو ماالنج". يف ىذا البحث الحظت 

قراءة كتب الًتاث يف ا١تعهد نور ا٢تدل  عن عملية تدريس مهارة باحثةكْتثت ال

 باحثةالسلفي الشافعي مرغوسونو ماالنج. فأسئلة البحث اليت قدمتها ال

ىي:أكال، ما كيفية تدريس مهارة القراءة للكتب الًتاثية يف ىذا ا١تعهد؟ ثانيا، ما  

كفاءة الطلبة لقراءة الكتب الًتاثية يف ىذا ا١تعهد؟. كانطالقا من ىذه األسئلة 

١تعرفة كيفية تعليم مهارة القراءة للكتب الًتاثية ك كفاءة قراءة  باحثةارادت ال

الطلبة للكتب الًتاثية يف ىذا ا١تعهد. أما منهجية البحث اليت استخدمتها 
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يف ىذا البحث قد ْتثت  باحثةفهي ا١تنهج الوصفي الكيفي. ألف ال باحثةال

ك كفاءة قراءة الطلبة ككصفت عن كيفية طريقة تدريس قراءة كتب الًتاث 

للكتب الًتاثية يف ىذا ا١تعهد. كالنتيجة منو أف الطريقة ا١تستخدمة يف تدريس 

الًتٚتة كسوركغاف كأحيانا طريقة ًتاثية ىي ٕترم بطريقة القواعد ك الكتب ال

بعد  1القراءة، ككاناإلختبار الذم قاـ بو ا١تدرسة اختبار فهم ا١تضموف فحسب.

اسة السابقة، تبُت أف بينها كبُت الدراسة اليت قاـ هبا الدر  باحثةأف الحظ ال

نب االتفاؽ فهما قد ْتثا جانب االتفاؽ كجانب االختالؼ. أما جا باحثةال

السابقة يف ْتثها ا١تنهج الوصفي.  باحثةاستخدمت الك مهارة القراءة.  عليمعن ت

 .ثو ا١تنهجيف ْت باحثةكاستخدـ ال

دة تعليمية من الكتب الًتاثية لتنمية إعداد كح( 1773/1771سيت معاكنة ) .1

مهارة القراءة ىف مدرسة السلفية الثانوية باسركاف جاكا الشرقية. ىف ىذا البحث 

الوحدة التعليمية ا١تأخوذة من أحد كتب الًتاث يعٍت   باحثةأعدت كصممت ال

كتاب "صحف موسى" مث ٕترهبا للطالبات ىف الصف الثاين من مدرسة 

لبنات باسركاف، ما مدل فعالية استخداـ ىذه الوحدة السلفية الثانوية ل

التعليمية لًتقية مستول الطالبات يف فهم معاين ا١تفردات كمعاين اٞتمل يف 
                                                             

نور ا٢تدل السلفي الشافعي مرغوسونو  تدريس مهارة القراءة للكتب الًتاثية يف معهدإيرنا ىَتاكايت،  5
 1770، )ماالنج : جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اٞتكومية ماالنج، غَت منشورة ماالنج رسالة ا١تاجستَت

 ـ(.
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يف ٣تاؿ ْتثها مدخل  باحثةالفقرات كطالقة القراءة كالًتاكيب. استخدمت ال

كنتيجتو أّف استخداـ الوحدة . الكمي الكيفي كأسلوب البحث كالتطويرم

يمية ا١تعدة لًتقية مستول الطالبات يف فهم معاين ا١تفردات كيف فهم معاين التعل

بعد أف الحظ  6اٞتمل يف الفقرات كيف طالقة القراءة كيف الًتاكيب فعالة جدا.

جانب  باحثةالدراسة السابقة، تبُت أف بينها كبُت الدراسة اليت قاـ هبا ال باحثةال

تفاؽ فهما قد ْتثا عن مهارة االتفاؽ كجانب االختالؼ. أما جانب اال

القراءة. كأما جانب االختالؼ فكما يلي : أكال، يف الدراسة السابقة ْتثت 

الوحدة  باحثةعن تصميم الوحدة التعليمية اليت أعدت كصممت ال باحثةال

ثانيا،  .كتب الًتاث يعٍت كتاب "صحف موسى"التعليمية من إحدل  

باحثة كاستخدـ الير. هج البحث كالتطو نالسابقة يف ْتثها ا١ت باحثةاستخدمت ال

 ثالثا، كمها اختلفا أيضا يف مكاف الدراسة. .يف ْتثو ا١تنهج الوصفي

ـ( ْتث تعليم مهارة القراءة با١تدرسة العالية  ٤1778تمد حىت ٛتداين ) .8

اٟتكومية النموذجية فاكنبارك. كالنتيجة منو أف ىدؼ عملية تعليم اللغة العربية  

رين على قراءة اللغة العربية بالطالقة مع فهم معناىا الصحيح. كوف التالميذ قاد

دـ طريقة كتستخ االختتاـ.التنفيذ ك على ا١تراحل ا١تقدمة ك كٖتتوم ىذه العملية 
                                                             

إعداد كحدة تعليمية من الكتب الًتاثية لتنمية مهارة القراءة ىف مدرسة السلفية الثانوية سىت معاكنة،  6
، )ماالنج : جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اٞتكومية رقية،رسالة ا١تاجستَت غَت منشورةباسركاف جاكا الش

 (1773/1771ماالنج ، 
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ريبات كتستخدـ التداألمر، كطريقة السؤاؿ كاٞتواب، كالطريقة الوظيفية ك 

سابقة، تبُت أف الدراسة ال باحثةبعد أف الحظ ال 0الوضعية.الوسائل األصلية ك 

جانب االتفاؽ كجانب االختالؼ. أما  باحثةبينها كبُت الدراسة اليت قاـ هبا ال

جانب االتفاؽ فهما ْتثا عن تعليم مهارة القراءة. كأما جانب االختالؼ فكما 

السابق عن تعليم مهارة القراءة  باحثةيف الدراسة السابقة، ْتث ال يلي : أكال،

اٞتواب كغَت ثل طريقة األمر، كطريقة السؤاؿ ك م باستخداـ الطرؽ ا١تتنوعة

كمها اختلفا أيضا من حيث ا١تادة الدراسية. ففي الدراسة السابقة،  ،ذلك. ثانيا

السابق كتاب اللغة العربية اليت قرر هتا كزارة الشؤكف الدينية.  باحثةاستخدـ ال

 طريقة امجبربن خاص كتابباحثة يف دراستو فهي  كأما ا١تادة اليت استخدمها ال

 .ثالثا، كمها اختلفا أيضا يف مكاف الدراسة. ٦تتاز

ْتث "تنمية تعليم مهارة القراءة ( 1771/  ٤1773تمد حيِت أزىارم ) .4

باستخداـ طريقة القراءة". جرل ىذا البحث يف مدرسة دار العلـو ا١تتوسطة 

ارة اإلسالمية جومبانج جاكل الشرقية. يف ىذا البحث اراد الباحثة أف ينمي مه

القراءة يف ىذا ا١تدرسة باستخداـ طريقة القراءة. فأسئلة البحث اليت قدمها 

الباحثة ىي ما مدل تعليم مهارة القراءة يف فهم ا١تفردات كالعبارات كفهم اٞتملة 

                                                             
تعليم مهارة القراءة با١تدرسة العالية اٟتكومية النموذجية فاكنبارك، رسالة ا١تاجستَت ٤تمد حىت ٛتداين،  0
 (1778لسودانية اإلسالمية ماالنج، جامعة الصداقة اإلندكنيسية ا :)ماالنجغَت منشورة 
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كالفقرة يف مدرسة دار العلـو ا١تتوسطة اإلسالمية ّتمبانج؟ إذف ىدؼ الباحثة يف 

القراءة يف تعليم ا١تفردات كالعبارة كاٞتملة كالفقرة ىذا البحث ١تعرفة فعالية طريقة 

يف مدرسة دار العلـو اإلسالمية ّتومبانج جاكل الشرقية. كالكتاب ا١تقرر 

استخدمو الباحثة يف ٣تاؿ ىذا البحث ىو كتاب اللغة العربية للصف الثاين من 

ث مدرسة ا١تتوسطة اإلسالمية. كمنهجية البحث اليت استخدمها الباحثة ىي ْت

إجرائي صفي. كالنتيجة منو أف طريقة القراءة ذات فعالية لتنمية تعليم مهارة 

القراءة يف فهم ا١تفردات كالعبارة كاٞتملة كالفقرة بدليل معدؿ نتيجة الطلبة ىي 

بعد أف الحظ الباحثة الدراسة السابقة، تبُت أف بينها كبُت الدراسة   32،80.3

ؽ كجانب االختالؼ. أما جانب االتفاؽ فهما اليت قاـ هبا الباحثة جانب االتفا

يف  قد ْتثا عن تعليم مهارة القراءة. كأما جانب االختالؼ فكما يلي : أكال،

الدراسة السابقة، استخدـ الباحثة السابق يف ْتثو ا١تنهج االجرائي الصفي. 

كاف كمها اختلفا أيضا يف م ثانيا، كاستخدـ الباحثة يف ْتثو ا١تنهج الوصفي.

 اسة.الدر 

 باحثة:ال موضوع مع ةالسابق اتالدراس يف كاالختالؼ بواشتال أكجو يلي فيما

 جانب اإلختالف جانب التشابه الموضوع الرقم
                                                             

)ْتث إجرائي صفي يف ا١تدرسة  تنمية تعليم مهارة القراءة باستخداـ طريقة القراءة٤تمد حيِت أزىارم،  3
دار العلـو ا١تتوسطة  اإلسالمية جومبانج جاكل الشرقية(، رسالة ا١تاجستَت غَت منشورة، ماالنج : )جامعة موالنا 

 (1771/  1773ة اٞتكومية ماالنج، مالك إبراىيم  اإلسالمي
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 الًتاثية للكتب القراءة مهارة تدريس 2

 السلفي ا٢تدل نور معهد يف

 مالنج مرغوسونو الشافعي

تعليم  ْتثا قد مها

 القراءة. مهارة

السابقة  الدراسة يف

 حث تدريستب

 القراءة مهارة

الًتاثية، كأما  للكتب

ىذا البهث عن 

 القراءة مهارة تعليم

يف برنامج ٦تتاز 

باستحداـ اللغة 

 .يسيةبوغال

 الكتب من تعليمية كحدة إعداد 1

 ىف القراءة مهارة لتنمية الًتاثية

 باسركاف الثانوية السلفية مدرسة

 الشرقية جاكل

عن  ْتثا قد مها

 .القراءة مهارة

 السابقة الدراسة يف

 عن الباحثة ْتثت

 الوحدة تصميم

 أعدت اليت التعليمية

 الباحثة كصممت

 من التعليمية الوحدة

 الًتاث كتب إحدل

 كتاب يعٍت
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". موسى صحف"

 الباحثة كأما ىذا

 الباحثة كاستخدـ

 ا١تنهج ْتثو يف

 كمها. الوصفي

 يف أيضا اختلفا

 الدراسة. مكاف

 با١تدرسة ةالقراء مهارة تعليم ْتث 8

 فاكنبارك النموذجية اٟتكومية العالية

 عن ْتثا قد مها

 القراءة. مهارة

 السابقة، الدراسة يف

 الباحثة استخدـ

 اللغة كتاب السابق

 هتا قرر اليت العربية

 الشؤكف كزارة

ىذا  كأما. الدينية

 اليت البهث

 الباحثة استخدمها

 فهي دراستو يف

 خاص كتاب
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 طريقة ٦تتاز. بربنامج

 باستخداـ القراءة مهارة تعليم تنمية 4

 القراءة طريقة

عن  ْتثا قد مها

 .القراءة مهارة

 السابقة، الدراسة يف

 الباحثة استخدـ

 ْتثو يف السابق

 االجرائي ا١تنهج

 كتستخدـ. الصفي

 يف ىذ الباحثة

 البحث يعٍت طريقة

 .ا١تقابلة

٥تتلفة ٔتا  باحثةهبا ال انطالقا من الدراسات السابقة، تبُت أف الدراسة اليت قاـ

. كلكن ىناؾ جوانب باحثةْتوثا مثل الذم قاـ بو ال باحثةمن قبل كمل جيد ال باحثةْتثو ال

.باحثةاالتفاؽ كجوانب االختالؼ بُت الدراسات السابقة كالدراسة اليت قاـ هبا ال
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 القراءة مهارةالمبحث األول: مفهومة 

  القراءة مهارةتعريف  .أ 

أما معٌت ا١تهارة يف معجم اللغة العربية ا١تعاصر ىو قدرة على أداـ عمل ْتذؽ 

كأما معٌت القراءة  27مهارة يف عملو با١تمارسة الدائم.اكتسب  ن،ا١تعجم الغكيف  1كبراعة.

 22ئد ىو نطق بكالـ الكتاب أك ٨توه.يف ا١تعجم الرا

 أك ذكي تعٍت اليت العربية اللغة من" القراءة مهارة" لفظ يؤخذ اللغوية، الناحية من

 تعلم يف تطويرىا جيب اليت الكفاءة ىي رةاا١ته فلفظ ،االصطالحية كأما من 21.كفاءة

 مكتوب ىو ما ٤تتول كفهم رؤية ىي القراءة .التالكة ة يعٍتالقراء لفظ كأما .اللغة

 الشخص ديتلكها اليت اللغوية القدرة ىو القراءةمهارة  .الكتابة من القلب أك بالتحدث

 الرسالة التقاط للقارئ ديكن ْتيث كطالقة، دقةب الكتابة يف الوارد ا١تعٌت كفهم رؤية يف

ا كفهمها كتاباتو خالؿ من إيصا٢تا الكاتب يريد اليت  على جيب اليت األشياء .كدقة جيدن

                                                             
 . 1288(، 1773ا١تعاصرة، )القاىرة: عامل الكتب، معجم اللغة العربية، ا١تعجم 9

 معجم اللغة العربية، ا١تعجم الغٍت، مهارة مصدر مهر.   10
11

 معجم اللغة العربية، المعجم الرائد، القراءاة مصدر قرأ.   
12

 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir:Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka 

Progresif, 1997), h. 1460. 
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 على كاٟتصوؿ النصوص قراءة مهارة ىي القراءة تعلم يف ٢تا االنتباه العربية اللغة معلم

 28.ا١تكتوب ا٠تطاب من ا١تعلومات

 يف ا١توجود ا١تعٌت كفهم انتقاء"ىي القراءة إف ىنرم، نقال عن لفينونتشيارك، يقوؿ

 احملتول، كتضمُت عليها، كاٟتصوؿ ا١تعلومات عن البحث ىو ا٢تدؼ" ا١تكتوبة ا١تادة

 ما كفهم رؤية بأهنا القراءة عزّاف أٛتد يعّرؼ ذلك، مع كانسجامان  24.القراءة معٌت كفهم

 21.مكتوب ىو ٔتا النطق أك كالتهجئة بالقلب أك بالكالـ مكتوب ىو

 القدرة ىو القراءة ٔتهارة ا١تقصود أف القراءة، بفهم تتعلق تعريفات عدة من

 ديكن ْتيث .كطالقة دقةب الكتابة ٖتتويو ما كفهم رؤية يف الشخص ديتلكها اليت اللغوية

 جيد ٔتعٌت كفهمها كتاباتو خالؿ من إيصا٢تا الكاتب يريد اليت الرسالة التقاط للقارئ

 .كدقيق

 القراءة أنواع .ب 

 العاـ الوجو كعلى أغراضها، حبسب القراءة تقسيم إىل فنظر القراءة أنواع كأما

 26: قسماف

 اٞتهرية القراءة .2
                                                             

13 Catarina Kurnia Setyawati, “ Pengembangan Pembelajaran Keterampilan Membaca 
Melalui Penerapan Teknik Tari Baku,” Jurnal Ilmiah Guru, Vol. 2, No. 2 (2011), 17.  

14
 Henry Guntur Tarigan, Membaca ; Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, Ed, Revisi 

(Cet. I; Bandung: Angkasa Bandung, 2008), h. 7-9. 
15

 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Cet. I; Bandung: Humaniora, 

2004), h.174. 
16

 Syaiful  Mustafa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki 

Press, 2011), h. 162.  
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 أك معا طريق عن كالقارئالقراءة اٞتهرية ىي أداة النشاة للمعلمُت كالطالب 

  .كاملشارع فكاركاأل املعلومات مكفه للقبض املستمع

 وضوع١ت الناجح التدريس إف: ( 14: 2118) اىالمشي توفيق قاؿ كيقوؿ

 دقة:  كمها، الطالب يف قيقهماٖت من بدال ُتمهمت بصفتُت يتصف هريةٞتا القراءة

( إف القراءة 248: 2138 أ٤تد القادر عبدا١تعٌت للمقركء. ) كفهم اجليدة، القراءة

قراءة ٤تاضر اٞتلسات االجتماعات، ياة يتم استخدامها فيها من ف ىف اٟتاٞتهرية مواق

 تالا١تقا خبار،األ بعض كقراءة دارس،كا١ت عكسراتىف ا١ت كاإلرشادات التعليمات كإلقاء

، النطق إتقاف عملو يطلب ءالىؤ  من كاحد كل.ذلك كغَت طيبكا٠ت علمكا١ت واعظكا١ت

 مواطن على للتعرؼ هريةاٞت القراءة علما١ت دـيستخ كقد عىنا١ت شيل٘تك  قاءاإلل كجودة

 .جهاكعال لو ليتسىن ميذهالت ىف الفردية كالعيوف الضعف

 ثيلك٘ت داء،األ كإجادة النطق، تقافإل كسيلة أحسن ىى هريةاٞت القراءة مزايا

 ىف ميذالتال أخطاء عن للكشف كسيلة اهنأ ،كماىلاألك  الصفوؼ ىف كخصوصا ،ٌتا١تع

 دب،األ تذكؽ على الراقية الصفوؼ ىف تساعد أيضا كىى جها،عالفيتسٌت  النطق،

 ميذالالت لتشجيع كسيلة كىي اللفظية، وسيقاكا١ت الصوتى نسجاـاال نواحى بتعرؼ

 ىف هريةاٞت القراءة عن ٌتغ كاؿ فيهم، الداء ىذا جكعال كالتهيب، وؼا٠ت كذكل بناء،اٞت

 .ماعةاٞت ىلإ ديثكاٟت ،اٞتماىَت واجهةكا١ت طابة،ا٠ت واقفا١ت

 الصامتة القراءة .1
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 نشاطتهم ىتال لةاٟتا ىذه يف. البصرية الذاكرة نستخدـ نك٨ت الصامتة، القراءة ىف

  .كالذكريات عيوف

 على تعتمد الصامتة القراءة إف، أ٤تد القادر عبد مد٤ت كقاؿ( 283:2138)

 ترل فالُت ليا،فع إخراجا ااصواهت إخراج دكف معانيها كفهم الفاظ كتصوير بالعن القراءة

 .جرةكاٟت كاللساف الشفتُت ريكٖت غَت من الذىنية اهتالمدلو  ىلإ كتتقل شكاؿاأل

 تدخلال فكرية عملية القراءة إبراىيم، العليم عبد قاؿ ككما( 60:2221)

 الصوت رفع كليس كدقة بسهولة معانيها كفهم كتوبة١تا الرموز حل اهنأل فيها، للصوت

إىل  دكف دراكوإل كافية مثاؿ الكلب رؤية أف ككما فيها، ضافاإ العم الإ بالكلمات فيها

 ُتالع انتقاؿ فيها يظهر الصامتة كالقراءة. كتوبةا١ت الكلمة رؤية فكذلك و،ٝتبا النطق

 كإذف جابك،إل قرأه ما ٌتمع ىف سألتو لو يثْت ا١تدلواالهت القارئ كإدراؾ الكلمات، فوؽ

 أف باحثةال ترل كىنا .شفة أك لساف ريكٖت الك  سمه الك  صوت فيها ليس سريعة فهى

 كسيلة احسن هريةاٞت القراءة أف كىى الصامتة كالقراءة هريةاٞت القراءة ُتب فرؽ فيها

 فهي الصامتة القراءة كأما. النطق إىل كالتهيب وؼا٠ت بالطال تعاًف اهنكأ النطق، تقافإل

 .بالعن قركءةا١ت لفاظأل تصوير

 القراءة تعليم مراحل .ج 
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العربية  تعليم مستويات مع تتمشى القراءة لتعليم مستويات ثالثة بُت ٠ترباءا دييز

. الًت كيزعليو يتم ا١تهارة من نوع مستول كلكل. كا١تتقدـ كا١تتواسط ا١تبتدلء ا١تستول أم

 (:213: 200 طعيمة،لتالىي )القراءةكا تعليم مستويات (Grittner) جرتنر كيصف

 قراءةال مهارة لتنمية األكىل ا١ترحلة .2

 فيها كيتكوف. األساسية مهارة كتنمي. (استعداد) للقراءة الطالب يهيئ كفيها

 لغويا. الطالب رصيد

 القراءة مهارة لتنمية ا١تتواسطة ا١ترحلة .1

 الًتاكيب يف رصيده كتنمية الطالب، مفردات إثراء على كيز الًت يتم كفيها

 .ما حد إىل القراءة موضوعات أمامو كتتسع. اللغوية

 (القراءة يف االستقالؿ) ا١تتقدمة رحلةا١ت .8

 يستخدـ كيف كيتعلم.  ذا مفرداتو تنمية على الطالب يتدرب ىذه كيف

 . القراءة يف االستقالؿ خطوات أكىل كيبدأ القواميس

 ة القراءةيأهم .د 

 أمهية يف ا١تربوف اختلف كإف كالتعليم الًتبية أىداؼ أساسيات أكؿ من القراءة

 ىذه أىداؼ من ىدفا باعتباره كالكتابة القراءة أمهية يف تلفواخي فلن األخرل ىداؼاأل
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 اإلجتماعية كمعلوماهتم مفاىيمهم كترقية التالميذ خربات تنمية إىل تسعى كىي لة،ا١ترح

 20.حساسة متكاملة متوازنة شخصيات كتكوين با١تطالعة شغفهم كإثارة أذكاقهم كصقل

 ٚتيع يف للمربُت ا١تهم ا١توضوع ـوالي ا١تدرسة يف كالكتابة القراءة تدريس أصبح

 كإلاشكاؿ الصعوبات بعض من لغة أية ٗتلو ال إذ كالنامية، ا١تتقدمة الدكؿ يف العامل أ٨تاء

 23 ككتابة قراءة الصغار للمبتدئُت تعليمها أثناء

 تزكيد إىل يهدؼ اإلبتدائية ا١ترحلة يف العربية اللغة مدرسي لدل ا١تعلـو ىو ككما

 كالًتاكيب ا١تفردات بعض كاكسابة كالكتابة القراءة يف الالزمة األساسية ارةباا١ته التالميذ

 .اليومية حياتو يف هبا لإلنتفاع كا١تعاين كاألفكار

 القراءة مهارة تعليم تقويم .ه 

 مراحل من مرحلة يف العربية اللغة بتدريس ا١تعنيوف ا يقـو اليت العملية ىو التقومي

21.ا١تنشودة األىداؼ ٖتقيق يف الًتبوية العملية ك٧تاح صالحية مدل ليقدر التعليم
 كمن 

 :ىي أسسو

                                                             

 
)مطبعة  طرائق تعليم اللغة العربية للصف ا٠تامس معاىد إعداد ا١تعلمُت كا١تعلماتالرحيم كآخركف،  27 

 . 12ـ(، ص 2110كزارة الًتبية، بغداد، 
 ء اإلٕتاىات اٟتديثةطرؽ تدريس اللغة العربية كالًتبية الدينية يف ضو خاطر ٤تمد رشدم كآخركف،  22 

 . 6ـ( (، ص 2132)دارا١تعرفة، القاىرة 

ـ(، ص 2131، )بَتكت: دار النفائس، خصائص العربية كطرائق تدريسهانايف ٤تمود معركؼ،  21 
181 
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 ا١تنهج أىداؼ مع التقومي اتساؽ .2

 التعليمية كالعملية األىداؼ كمستويات أنواع لكل التقومي مشوؿ .1

 ا١تنشودة الًتبوية األىداؼ تقومي مع كتناسبها التقومي كأدكات أساليب تنوع .8

 عملية ليتسٌت الًتبوم الربنامج ىداؼأ ٖتقيق مدل على التقدير عملية استمرار .4

 ا١تستمرة ا١تسار تصحيح

 الًتبوية بعملية كا١تتأثر ا١تؤثر من كل بُت التعاكنية بطريقة التقومي إجراء .1

 التالميذ لدل ا١تختلفة كالقدرات األداء كمستويات الفردية الفركؽ مراعاة .6

 التعليمية العملية ٖتسُت دؼ كالعالج التشخيص مراعاة .0

 اإلنسانية اٞتوانب مراعاة .3

 الًتبية فلسفة مع تتمشى اليت معايَت ضوء يف التقومي إجراء .1

 17كا١تاؿ كاٞتهد الوقت يف سواء اإلقتصادية الناحية مراعاة .27

 ا١تدارس يف القياس كسائل كأمشل أشيع كىو اإلختبار القياس كسائل كمن

 التالميذ، لدل يةالتحصيل القدرات لقياس تستخدـ اليت أنواع كلإلختبارات. كاٞتامعات

 كمهارة ا١تعينة اللغوية مهارة لقياس أك عموما اللغوية ـ قدرا مدل لقياس سواء

 .القراءة أك أكالكتابة الكالـ، أك االستماع،

                                                             

 
 211-218صاٌف ذياب ىندم كىشاـ عامر علياف، ا١ترجع السابق، ص  28
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 كانت كىل يقرأ، عما فهمو مدل عن التالميذ فيقاس القراءة مهارة كلتقومي

 ا١تفردات يفهموف كىل ىا؟غَت  عن الرئيسية األفكار يفرزكف كىل مقبولة؟ قرائتهم سرعة

 ىل مث اٞتهرية؟ القراءة حيسنوف كىل بعض؟ من بعضها اٟتركؼ دييزكف كىل ا١تقركءة؟

 .الصامت القراءة حيسنوف

 القراءة  التعلم أهداف .و 

 ذكرىا كما العربية اللغة تدريس أىداؼ على القراءة تدريس من الغرض يعتمد

 كالكالـ االستماع مهارة كىي لغوية، هارةم أربع كتنمية تطوير كىو كتارجياف، تارجياف

٤تمود اٛتد السيد يف كتاب طرائق تعليم اللغة العربية عن أىداؼ  12.كالكتابة كالقراءة

  : 11تعليم القراءة تقسيم إىل أربعة أىداؼ

أف يقرأ الطلب قراءة يتوافر فيها عنصرا السرعة ا١تناسبة كالفهم الصحيح مع  .2

كأف يقدر على التمييز بُت األفكار الرئيسة  .لبةالتدرج فيهما كفقا لنمو الط

 كاألفكار الفرعية فيما يقرأ.

أف ينمو ميل الطالب إىل القراءة كيزداد شغفة هبا، فيدفعو ىذا ا١تيل إىل اإلتصاؿ  .1

 .ٔتا يالئمو من الكتب كا١تطبوعات كال سيما يف أكقات الفراغ

 .أف يقدر الطالب على انتقاء ا١تادة الصاٟتة للقراءة .8
                                                             

21
 A. Akrom Malibary LAS. et. al., Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada Perguruan 

Tinggi Agama Islam. (Jakarta: Proyek Pengembangan Sistim Pendidikan Agama Depag RI 1976), 

h.121. 
 . ٤181تمود أٛتد السيد، يف طرائق تدريس اللغة العربية ، مرجع سابق، ص.  11
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 أف يقدر على االداء ا١تعرب عن ا١تعٌت يف تالكة القراف كانشاد الشعر. .4

 المحلية الثقافة: الثاني المبحث

 المحلية الثقافة تعريف .أ 

 ا١تختلفة اٟتياة اسًتاتيجيات إىل باإلضافة كا١تعرفة للحياة رؤية ىي احمللية الثقافة

 تلبية يف ا١تشاكل تلف١تخ االستجابة يف احملليوف السكاف هبا يقـو أنشطة شكل يف

 .كاحمللية الثقافة مها كلمتُت، من احمللية الثقافة تتكوف اللغوية، الناحية ف. احتياجاهتم

 يف مطلوب كشيء كالذكاء اٟتكمة تعٍت الثقافة فإف الكبَت، إندكنيسيا لقاموس كفقنا

 تعيش أك جدتو  أك تنمو حيث مكاننا أك مكاننا أك مكاننا تعٍت كاليت ٤تلي، كلمة. التفاعل

 أك ٤تلينا ينطبق قد قيمة ذم مكاف يف موجودنا أك آخر مكاف عن ٥تتلفنا يكوف قد شيئنا

 18.عا١تينا أيضنا ينطبق قد

 تنطبق نبيلة قيم ىي 1771 لعاـ 81. رقم القانوف حسب احمللية الثقافة تعريف

 .دامةمست بطريقة كإدارهتا البيئة ٛتاية إىل هتدؼ كاليت اجملتمع حياة ترتيب يف

 التقليدية الثقافة يف حكمة أهنا على احمللية الثقافة تُعرَّؼ سيديوايت، كْتسب

 الثقافية كالقيم ا١تعايَت شكل يف فقط ليست الواسع ٔتعناىا ثقافة. العرقية للمجموعات

 التكنولوجيا على آثار ٢تا اليت تلك ذلك يف ٔتا األفكار، عناصر ٚتيع أيضنا كلكن

                                                             
23

 Muin Fahmal, Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan 
Pemerintahan yang Bersih,( Yogyakarta : UII Press, 2006)h.20.  
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 اٟتكمة ترٚتة يف تضمينو يتم ما فإف الفهم، ىذا مع. اٞتماؿ لمكع الصحية كالرعاية

 14.ا١تادية ثقافتهم كنتائج ا١تختلفة العمل أمناط ىو احمللية

 تقدديها مت اليت احمللية للعبقرية ترٚتة ىو احمللية الثقافة مصطلح فإف لركزيدم، اكفق

 على احمللية الثقافة قدرة يعٍت ٦تا ،2141-2143 يف Quaritch Wales بواسطة مرة ألكؿ

 11.الثقافتاف ترتبط عندما األجنبية الثقافية التأثَتات مع التعامل

 المحلية الثقافة أساسيات .ب 

 تارخيي أساس .2

 ظهرت مىت عاـ بشكل ا١تعركؼ غَت من اجملتمع، يف احمللية اٟتكمة تكوين بداية

 مع مألوفة كنت مل اجملتمع كاف منذ تشكيلها مت عاـ، بشكل .بالضبط احمللية اٟتكمة

 من .الشفهي التقليد الحقا أ٧تبت اليت التقاليد praaksara ىذا. (praaksara) كتابة

 ديكن. اجملتمع أصل أك اجملتمع ماضي عن الكثَت الشفوم التقليد أكضح التارخيية، الناحية

ا أك اعتقادنا الشفوم التقليد ىذا تطوير يصبح أف  .عامنا معتقدن

 منظور من .معينة منطقة يف اجملتمع ثقافة من احمللية اٟتكمة على اٟتصوؿ ديكن

 احمللية، التارخيية األحداث بسبب. ٤تلينا تارخينا تشكل أف احمللية للحكمة ديكن تارخيي،

                                                             
24 Edy Sedyawati,Budaya Indonesia, Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada 2006), h.382. 
25

 Ajip Rosidi, Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Sunda, (Bandung: Kiblat Buku 

Utama 2011),h.29. 
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 تطورىا ديناميات يف معينة ٤تيطة بيئة ٣تتمع خاص بشكل أك اجملتمعية اٟتياة دراسة أم

 (Koentjaraningrat  ،1989) اٟتياة. جوانب ٥تتلف يف

 أصل أك اجملتمع ماضي عن الكثَت الشفوم التقليد أكضح التارخيية، الناحية من

ا أك اعتقادنا الشفوم التقليد ىذا تطوير يصبح أف ديكن. اجملتمع  تنفيذ يتم .عامنا معتقدن

 ليحب أك باالنتماء شعور لديو القادـ اٞتيل اجملتمع يصبح أف هبدؼ ا١تَتاث ىذا

 .ا١تاضية قصصهم

 النفسي ساساأل .1

 النفس علم يف ٕتربة احمللية اٟتكمة على القائم التعلم يوفر النفسية، الناحية من

 يف الطالب شجاعة من النفسي التأثَت رؤية ديكن .لألنشطة كمنفذين كمراقبُت للطالب

 على اٟتصوؿ سيتم البيئة، من االستفادة خالؿ من .جهلهم حوؿ أسئلة طرح

 تؤثر اليت العوامل أحد ىي البيئة ألف النفسي بنموىم قيتعل فيما الطالب احتياجات

 - االجتماعية البيئة أك ا١تادية البيئة يف سواء الفردم، السلوؾ كتطوير تكوين على

 .ا٠تربة يعٍت ٦تا ٕتريبية، تسميها البيئية العوامل ىذه بعض .التعلم ذلك يف ٔتا النفسية،

 قانوين أساس .8

 تقدير إىل الطالب احمللية اٟتكمة على القائم تعلمال يوجو القانونية، الناحية من

 يف استثناء ال. اٟتالية احمللية اٟتكمة قيم استخداـ جيب .أكثر اإلندكنيسي الثقايف الًتاث
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 أف ا١تأموؿ من التعلم، يف احمللية اٟتكمة قيم دمج خالؿ من .االحًتاؼ قيم غرس تعلم

 .ا٠تاصة لثقافتهم حب خلق يلكبالتا احمللية، ٟتكمتهم فهم الطالب لدل يكوف

 المحلية الثقافة وظائف  .ج 

 احمللية، الثقافة. ما منطقة يف تقليدينا تأسيسها مت اليت اٟتقيقة ىي احمللية الثقافة

 من الرغم على للحياة، كدليل باستمرار ُتستخدـ ا١تتماسكة السابقة الثقافات منتجات

 .جدنا عا١تية عتربت فيها الواردة القيم لكن ٤تلية، قيمنا لديهم أف

  :16يلي كما ىي ا٠تارجية الثقافة تدخلها عندما احمللية الثقافة كظائف

 .ا٠تارجية للثقافة ٖتكم كحدة تصفية كعامل .2

 .ا٠تارجية الثقافية العناصر أستيعاب .1

 .األصليُت السكاف ثقافات يف ا٠تارجية الثقافية العناصر دمج .8

 .الثقافية للتنمية التوجيو إعطاء .4

 المحلية لثقافةا أبعاد  .د 

 10:كىي أبعاد، ستة ٢تا احمللية الثقافةإىل أف  ليتشكذىب م

 احمللية ا١تعرفة أبعاد .2

                                                             
26

 Rohaedi Ayat, Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius), (Jakarta: Pustaka Jaya 

1986), h. 40-41. 
27

 Edy Sedyawati, Budaya Indonesia, Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah, h.384. 
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 يف ٤تلية معرفة لديهم الناس ألف بيئتو مع التكيف على القدرة لديو ٣تتمع كل

 الطبيعية الظواىر من كعدد ا١تناخ تغَت حوؿ العامة ا١تعرفة مثل الطبيعة، يف التحكم

 .األخرل

 احمللية القيمة أبعاد .1

 هبا يلتـز اليت السلوؾ أك باألفعاؿ يتعلق فيما ٤تلية قيم أك قواعد لديو ٣تتمع كل

 أك األفعاؿ قيم. اجملتمع لتقدـ كفقنا ستتغَت القيم ىذه كلكن أعضائو ٚتيع عليها كيتفق

 ٣تموعات يف مقبولة أك عليها متفق بالضركرة ليست كاحدة ٣تموعة يف ا١توجودة السلوؾ

 يف كالثقب الوشم تقليد ذات الداياؾ قبيلة مثل. نوعها من فريدة فهي اجملتمع، من رلأخ

 .اٞتسم من أجزاء عدة

 احمللية ا١تهارات أبعاد .8

 كل احتياجات لتلبية( اٟتياة قيد على البقاء) البقاء على القدرة لديو ٣تتمع كل

 على تعتمد افاإلنس حياة على للحفاظ طريقة ىذه. اٞتوىر اقتصاد يسمى أك أسرة

 .ا١تنزلية الصناعات كحىت كالزراعة كاٞتمع الصيد من بدءنا الطبيعة،

 احمللية ا١توارد أبعاد .4

 نطاؽ على يستغلها كلن الحتياجاتو كفقنا احمللية ا١توارد ٣تتمع كل سيستخدـ

 لو يكوف ال حىت الطبيعي التوازف يوازف أف اجملتمع من مطلوب. تسويقها يتم أك كاسع

 .عليو رضا تأثَت
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 احمللية القرار صنع آليات أبعاد .1

 ىي القبيلة. القبلية باٟتكومة يسمى ما أك بو ا٠تاصة احمللية حكومتو ٣تتمع لكل

. طويلة فًتة منذ عليها االتفاؽ مت اليت للقواعد كفقنا بالتصرؼ مواطنيها يأمر قانوين كياف

 زعيم خالؿ من معينة عقوبات منحو فسيتم القواعد، ىذه ما شخص انتهك إذا مث

 .القرار صانع باعتباره القبيلة

 احمللية اجملموعة تضامن أبعاد .6

 ألف كظائفهم، أداء يف اآلخرين مساعدة إىل حيتاجوف اجتماعية ٥تلوقات البشر

 .احمليطة البيئة ٛتاية يف معنا يعملوف البشر مثل. ٔتفردىم العيش يستطيعوف ال البشر

 يةيسالبوغ لغةال .ه 

Lontara Bugis    ىي أّتدية مقدسة جملتمع بوغيس الكالسيكي. اللغة بوغيس

 يف تنتشر اليت، ىي اللغة اليت تستخدمها ٚتاعة عرقية بوغيس يف جنوب سوالكيزم

فارم  ،رجينسي ، بارك رجينسيفانكيف  من جزء ،رجينسيماركس  من كجزء ا١تناطق

لوك  ،رجينسي ٣تُت من جزء ،رجينسيانريقا  من جزء ،رجينسي، فينرا رجينسيفارم 

 سينجام رجينسي،بوين  ،رجينسيكاجو  ،رجينسيسوؼ  ،رجينسيسيدرؼ  ،رجينسي

كاجملتمع بوغيس لو الكتابة التقليدية . رجينسي كبانتاينج بولوكومبا، رجينسي رجينسي،

. يف األساس، فإف معظم ىذه القبائل ىي مسلم. Lontaraباستخداـ الربنامج النصي 

خدـ ٣تموعة عرقية بوغيس ىجتها ا٠تاصة ا١تعركفة باسم لغة من اٞتانب الثقايف، تست
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UGI .منذ السيناريو ىذا كجدت كقد ك٢تا بوغيس السيناريو الذم يسمى بوغيس النصي 

 .اإلندكنيسي األرخبيل يف التوسع مت ىندكسي نفوذ عندما أخرل مرة 21th القرف
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 ومنهجه البحث مدخل .أ 

 أف باحثةلل بد ال كضركرم مهم أمر ىو البحث مدخل اختيار أف ،ؼا١تعرك  كمن

 على للحػصوؿ كفائدتو. البحث إجراء يف األنسب ا١تدخل من العلمي ْتثها لعملية ٗتتار

 .العظمى قيمة اؿ لو ا١تثايل، العلمي البحث

 شكل على اجملمعة البيانات فيو تكوف كصفي، نوعي ْتث ىو البحث ىذانوع ك 

 مولونج، جيو ليكسي نقلو ١تا اكفق كتايلور، لبوغداف اكفق 13.أرقاـ كليس ،صور كلمات،

 أك مكتوبة كلمات شكل يف كصفية بيانات ينتج ْتث إجراء ىو النوعي البحث فإف

 شكل ىو الوصفي البحث فإف نفسو، الوقت كيف 11.ملحوظ كسلوؾ الناس من منطوقة

 الظواىر سواء ا١توجودة، رالظواى كصف أك كصف إىل يهدؼ الذم البحث أشكاؿ من

 87.البشرية ا٢تندسة أك الطبيعية

 لوقائع كدقيقة ككاقعية منهجية أكصاؼ تقدمي ىو الوصفي البحث من الغرض

يف برنامج  القراءة مهارة تعلم كيفية لتحديد الدراسة ىذه دـستخت .السكاف كخصائص

                                                             
28

 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan 

Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, 

Pendidikan, dan Humaniora, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. I, h. 51. 
29

 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2000), h. 3. 
30

 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 17. 
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سوالكيسي  سنجانجلبنات ل ثانويةال أسعدية ا١تدرسة يف يسيةبوغ٦تتاز باستحداـ اللغة ال

 .اٞتنوبية

 عينةو  البحثمجتمع  .ب 

 كخصائص صفات ٢تا كموضوعات أشياء من يتكوف التعميم ٣تاؿ ىو اجملتمع

فاجملتمع يف ىذا البحث ىو  82.النتائج استخالص مث لدراستها باحثةال حيددىا معينة

 سنجانجات للبن أسعدية ثانويةال ا١تدرسة يفكمدرسوف  عشر الثاين فصلال طلبةٚتيع 

 .سوالكيسي اٞتنوبية

 81.البحث ٣تتمع من جزء أك مالحظتها يتم اليت َتةالصغ اجملموعة ىي كالعينة

 (MAK)  2الدينية  ثانويةاللبحث ىنا ىي طلبة الفصل الثاين عشر ا١تدرسة افعينة 

 .مهارة القراءة مدرسةك 

 ومصادرهاالبيانات  .ج 

 أف حُت يف تسجيلها، جيب اليت األعراض ٚتيع حوؿ معلومات ىي البيانات

88.منو البيانات على اٟتصوؿ ديكن الذم ا١توضوع ىو البحث يف البيانات مصدر
 أما 

 التايل: النحو على نوعُت إىل مقسمة فهي الدراسة ىذه يف البيانات مصادر

 البيانات األكلية .2
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 الذين األشخاص قبل من مباشرة ٚتعها يتم اليت البيانات ىي األكلية البيانات

 الكلمات من البيانات ىذه كتأيت .البيانات يستخدموف الذين أك مصلحة يهملد

 ا١تالحظات أك ا١تقابالت ك ا١تالحظات نتائج من باحثةال عليها صلٖت اليت كاألفعاؿ

 .ا١تيداف يف البحثية األنشطة أثناء األشياء على ا١تباشرة

 خالؿ من ا١تخربين نم مباشرة كمعاٞتتها كٚتعها عليها اٟتصوؿ يتم اليت البيانات

 .ةكالطالبمهارة القراءة،  مدرسة مع كا١تقابالت كا١تالحظات ا١تالحظات

 الثانوية البيانات  .1

 يف 84.أنفسهم باحثةال قبل من ٚتعها يتم ال اليت البيانات ىي الثانوية، البيانات

 اليت القضايا مع عالقة ٢تا اليت الوثائق خالؿ من عليها اٟتصوؿ دعم ىو بل اٟتالة، ىذه

 .مناقشتها ٘تت

 على اٟتصوؿ ديكن الذم ا١توضوع ىو البحث يف البيانات ٔتصادر ا١تقصود

 للبنات أسعدية ثانويةال ا١تدرسة يف الدراسة ىذه يف البيانات مصادر .منو البيانات

 .كالطالب ،مهارة القراءة مدرسة :تشمل سوالكيسي اٞتنوبية سنجانج

 البياناتأسلوب جمع  .د 

 ثانويةال ا١تدرسة يفالدراسة  يف للمشكالت اكفق ا١تطلوبة بياناتال على للحصوؿ

 ا١تالحظة،تقنيات  بإجراء باحثةال تقـو، سوالكيسي اٞتنوبية سنجانجللبنات  أسعدية

                                                             
34

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hal. 86. 



84 
 

 
 

 يتم. الدراسة يف صحيحة بيانات على اٟتصوؿ إىل ىذا يهدؼ. كالتوثيق كا١تقابالت

 ا١تالحظة تشمل اليت التفاعلية الطرؽ مهاك  رئيسيتُت، بطريقتُت أيضا التقنيات ىذه ٕتميع

81.التوثيق تشمل اليت التفاعلية غَت كالطرؽ كا١تقابالت
 :يلي كما الشرح عن أما  

 ا١تالحظة .2

 يف تظهر اليت األعراض كتسجيل منهجية مراقبة أهنا على ا١تالحظة تفسَت ديكن

 بشكل باحثةال يشارؾ حيث التشاركية، ا١تالحظة ا١تالحظة ىذه تستخدـ. البحث موقع

 استخدامو يتم الذم أك مالحظتو يتم الذم للشخص اليومية األنشطة يف مباشر

 86.البحث لبيانات كمصدر

 أك األعراض مالحظة كامل كمراقب باحثةلل ديكن ا١تباشرة، ا١تالحظة ىذه يف

 على كاٟتصوؿ مباشرة باحثةال يالحظها اليت الفعلية ا١تواقف يف ٖتدث اليت العمليات

 يف يسيةرنامج ٦تتاز باستحداـ اللغة البوغيف ب القراءة مهارات تعلم حوؿ مباشرة تبيانا

 .سوالكيسي اٞتنوبية سنجانجللبنات  ثانويةالأسعدية  ا١تدرسة

 ا١تقابلة .1

 يطرح الذم احملاكر كمها طرفاف، هبا يقـو ٤تدد غرض ذات ٤تادثة ىي ا١تقابلة

80.السؤاؿ جابةإ يقدـ الذم مقابلتو تتم الذم كالشخص السؤاؿ
 اٟتالة، ىذه يف 
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 طرحها ليتم كأسئلتو مشاكلو با١تقابلة القائم حيدد حيث منظمة، مقابلة باحثةال يستخدـ

 83.بدقة منظمة لفرضية إجابات على للعثور

 قادرنا ا١تقابلة بإجراء القائم يكوف أف جيب ،(ا١تقابلة) ا١تقابلة أسلوب تنفيذ عند

 يف باٟترية كيشعر للتعاكف، استعداد على ا١تخرب فيكو  ْتيث جيدة عالقة إنشاء على

 منظم باحثةال يستخدمو الذم ا١تقابلة أسلوب .حقيقية معلومات تقدمي كديكنو التحدث

 .ا١تخرب إىل تقدديها سيتم اليت األسئلة لبعض ا١تسبق الًتتيب طريق عن أم ،(مكتوب)

 كتتجنب ا١تقصود الغرض على اكتركيز  تركيزا أكثر ا١تقابلة يف احملادثة تكوف حىت ىذه

 كديكن عاـ كمعيار أيضنا استخدامو يتم ذلك، إىل باإلضافة .اجد الواسعة ا١تناقشة

 .ا١تقابلة نشاط أثناء تظهر اليت األسئلة خالؿ من تطويره باحثةلل

 باحثةلل سبق الذين ا١تخربين من العديد مع مقابالت باحثةال أجرل الطريقة كهبذه

 :كىم ٖتديدىم

 للبنات سنجانج للبنات أسعدية يةثانو ال ا١تدرسة مهارة القراءة ةمدرس  (2

 .سوالكيسي اٞتنوبية

 .سوالكيسي اٞتنوبية سنجانجللبنات  أسعدية يةثانو ال ا١تدرسة ةبالطل (1

 :التايل النحو على خطوات سبع ا١تقابالت إجراء يف باحثةال اتبع

 ا١تقابلة ستجرل ١تن حدد (2
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 ا١تناقشة ضوعمو  ستكوف اليت ا١توضوعات إعداد (1

 ا١تقابلة تدفق فتح أك بدء (8

 تدفق مقابلة إجراء (4

 كإهنائو ا١تقابلة نتائج ملخص تأكيد (1

 ا١تيدانية ا١تالحظات يف ا١تقابلة نتائج كتب (6

 عليها. اٟتصوؿ مت اليت ا١تتابعة مقابالت ٖتديد (0

 التوثيق .8

 يف ا١تتغَتات حوؿ بيانات عن التوثيق تبحث(، 182:1776أريكونت) كفقنا

 اجتماعات ك٤تاضر كنقوش ك٣تالت كصحف ككتب كنصوص حظاتمال شكل

 :فتتضمن الدراسة ىذه يف التوثيق لطريقة بالنسبة أما .ذلك إىل كما أعماؿ كجداكؿ

 للبنات أسعدية يةثانو ال ا١تدرسة منهم عينات أخذ مت اليت الطلبة بأٝتاء قائمة (2

 .سوالكيسي سنجانج

 سنجانج للبنات أسعدية يةنو ثاال ا١تدرسة متازا١ت برنامج نشاط جدكؿ  (1

 .ي اٞتنوبيةسوالكيس

 سنجانج للبنات أسعدية يةثانو ال ا١تدرسةا١تمتاز  برنامج إنشاء تاريخ (8

 .سوالكيسي اٞتنوبية
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سنجانج للبنات ية أسعدية ثانو الا١تدرسة  الوثائق ا١تتعلقة بربنامج ا١تمتاز  (4

 .سوالكيسي اٞتنوبية

 تحليل البيانات طريقة .ه 

 ا١تقابالت نتائج على مبنية كصفية معظمها كصفية، دراسة البحث ىذه

 يف ككصفها نوعيا عليها اٟتصوؿ مت اليت البيانات ٖتليل سيتم .كالتوثيق كا١تالحظات

 .كصفي شكل

 تسلسل ترتيب عملية ىو Patton (Moleong, 2000: 103) اكفق البيانات ٖتليل

 كبيكلن، لبوغداف كفقنا .األساسية الوحدة ككصف كتصنيف منط يف كتنظيمها البيانات

 البيانات، كتنظيم البيانات، مع العمل خالؿ من يبذؿ جهد ىو البيانات ٖتليل فإف

 ما كإجياد عليها، كالعثور األمناط عن كالبحث كتوليفها، إدارهتا، ديكن كحدات يف كفرزىا

 .آخرين أشخاص يف قولو ديكن ما كٖتديد تعلمو، مت كما مهم ىو

 كما ا٠تطوات استخداـ يف البحث ىذا يف ا١تستخدمة لبياناتا ٖتليل تقنية مثل

 :كالتايل كىو( 07: 1778) بو٧تُت برىاف اقًتحها
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 (Data Collection)ٚتع البيانات  .2

 ٚتع أنشطة انتك .البيانات ٖتليل أنشطة من يتجزأ ال جزء ىو البيانات عٚت

 .كالتوثيق كا١تالحظة التا١تقاب الستخداـ الدراسة ىذه يف البيانات

 (Data Reduction) البياناتٕتريد  .1

 البيانات كٖتويل تبسيط على االختيار، عملية ابأهن ؼتعر  اليت ،البيانات ٕتريد

 ٚتع بدء منذ هبا ٗتفيض كيتم .اجملاؿ ىذا يف ا١تكتوبة السجالت من تنشأ اليت ا٠تاـ

 ككتابة ٣تموعات، كخلق ا١تظاىر، عن كالبحث كالًتميز، موجز، تقدمي طريق عن البيانات

 .ا١تعلومات/  جانبا با١توضوع ٢تا صلة ال بيانات كضع هبدؼ جرا كىلم ا١تذكرات

 (Display Data)عرض البيانات  .8

 إمكانية توفر اليت ا١تنظمة ا١تعلومات من جملموعة كصف ىو البيانات رضع

 نص شكل يف النوعية البيانات عرض تقدمي تم. ياإلجراءات كاٗتاذ النتائج استخالص

 عرض البيانات

البيانات جريدت  

 أخذ اإلستنتاج

 جمع البيانات
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 كجداكؿ ك٥تططات مصفوفات شكل يف اأيض العرض يكوف أف كندي .سردم

 . ك٥تططات

 أخذ اإلستنتاج .4

 أنشطة شكل يف النتائج ستخالص. االبيانات لتحليل األخَت النشاط ىو

 كاستخالص البيانات عرض ُتب .عرضها مت اليت البيانات معٌت على العثور كىي التفسَت،

 جهد ىو النوعية البيانات ٖتليل فإف ا١تعٌت، هبذاك  .البيانات لتحليل أنشطة دتوج النتائج،

 كاستخالص البيانات كعرض البيانات ٕتريد مشكلة صبحت .كمستمر كمتكرر مستمر

 .الصلة ذات التحليل أنشطة من كسلسلة بالتتابع النجاح على مثاالن  التحقق/  النتائج

 كلمات شكل يف كتفسَت شرح ٖتليلها، مت اليت البيانات فإف ذلك، على عالكة

 .جوىر أخذ مث اليت اإلجابة البحث أسئلة أك يعٍت كىذا اجملاؿ، ىذا يف اٟتقائق لوصف

 العملية مراحل من مرحلة كل تنفيذ يتم ،قبل الواردة ا١تعلومات على بناء

 ٥تتلف من ا١تتاحة البيانات ٚتيع فحص خالؿ من البيانات صحة على للحصوؿ

 كالصور الرٝتية كالوثائق الشخصية كا١تستندات ا١تيداف من عليها اٟتصوؿ مت اليت ا١تصادر

 .توثيق ك كا١تالحظات ا١تدعومة ا١تقابلة طرؽ خالؿ من ذلك إىل كما كالصور

 فحص صحة البيانات .و 
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 صحة فإف لذلك،. موضوعية حقائق عن النوعي البحث يكشف أف جيب

 البحث من الثقةك  البيانات، صحة خالؿ من. يةللغا مهمة النوعية الدراسة يف البيانات

 . ٖتقيقو ديكن النوعي

 تلك تفحص أف ٢تا بد ال كاملة متوفرة باحثةال ٚتعتها اليت البيانات كانت ١تا

 عملية أثناء. ضابطة صاٟتة البحث نتائج لتكوف اكتفسرى ٖتلل أف قبل اجملموعة البيانات

 يف البيانات صحة لتقرير البيانات صحة صفح بعملية تقـو أف باحثةلل بد ال التحليل

 باحثةال استخدمت الصحيحة كاالكتشافات البيانات على فللحصوؿ. البحث ىذا

 باألشياء البيانات صحة لعالقة الطريقة ىي الدقارنة كطريقة الدقيقة ا١تراقبة طريقة

 .ا١تقارنة أك للفحص نفسها البيانات خارج الدكجودة

 :طريق عن بو القياـ ديكن الصالحية، ىعل للحصوؿ البحث، ىذا يف

 التثليث .2

 شيء ا١تستفادة البيانات صحة لتفتيش يستخدـ الذم األسلوب ىو التثليث

 ىذه باحثةال كاستخدـ 81.البيانات تلك لدل مقارنة أك لفحص البيانات بتلك. اخر

 وجودةا١ت البيانات بُت للمقارنة كىو البيانات، ٚتع طريقة بُت التثليث أكال، الطريقة

 الواثئق بُت أك كالواثئق، اا١تالحظة من اجملموعة البيانات بُت االختالفات كجدت كعندما

 صحة لتأكيد كىو ا١تشاركُت بُت التثليث ثانيا،. كا١تقابلة ا١تالحظة بُت أك كا١تقابلة
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 من البيانات باحثةال أكد أك آخر، شخص يف ككجدت شخص يف ا١تقابلة من البيانات

 .األسئلة بنفس آخر كقت يف ا١تناقشة أك ةبا١تقابل شخص

 مناقشة األصحاب .1

 األصحاب بعض على فعرضها البيانات صحة إىل لتصل باحثةال سلكها اليت الطرؽ كمن

 الصحيحة ا١تعلومات فيها اكتشفت ا١تناقشة كهبذه إصالحو، يلـز ما كيصلحوا ليناقشوا

 .كالنظريات تالبيانا كمناقشة كتفسَتىا البيانات بتحليل يتعلق كما
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 الفصل الرابع

 البيانات وتحليلها عرض

المدرسة في  يسيةرنامج ممتاز باستحدام اللغة البوغفي بتعليم مهارة القراءة  .أ 

 سوالويسي الجنوبية للبنات سنجانجأسعدية 

تنفيذ برنامج سوالكيسي اٞتنوبية سنجانج للبنات أسعدية  ثانويةاليف ا١تدرسة 

 الباةرنامج تعليمي ال منهجي ينفذه طلم مهارة القراءة ىو بالتعلم مهارة القراءة. تع

يستخدـ  سنجانج للبنات أسعدية ثانويةالا١تدرسة  الث. تعلم مهارة القراءة يفالصف الث

كوف ت ْتيث .الباتٖتسُت مهارة القراءة لدل الط ؼ٦تتاز اليت يتم تطبيقها هبد طريقة

على  ات، كقادر على الًتٚتة ات، كقادر قةاءة النص العريب بطالعلى قر  اتقادر  الباتالط

 فهمو بشكل جيد كطالقة.

للبنات ية أسعدية ثانو الا١تدرسة  يفالقراءة  ةتستمر عملية برنامج تعلم مهار 

م ىو يومُت على كجو التحديد ي، يف حُت أف اٞتدكؿ الزمٍت للتعل١تدة ٜتسة أياـ سنجانج

لألنشطة إضافية، كىي أما بالنسبة  لقراءة.ا ةم مهار يأياـ لتعل 8لقواعد التعلم ك لتعليم ا

يتم تنفيذ نشاط حفظ ا١تفردات ىذا كل يـو قبل بدء عملية  ا١تفردات العربية.حفظ 

عند  اتباللية ترٚتة نصوص القراءة على الط، كذلك هبدؼ تسهيل عمالقراءة ةتعلم مهار 

 القراءة. ةبدء عملية تعلم مهار 
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ليت جيب ٖتقيقها يف تعلم اللغة العربية القراءة ىي جوانب ا١تهارات ا ةمهار 

، يُعترب بشكل عاـ باإلضافة إىل مهارات االستماع كمهارات التحدث كمهارات الكتابة.

كفقنا للنطق  على قراءة النص العريب اتقادر  نالقراءة إذا ك ةيتمتعوف ٔتهار  اتبالأف الط

  هنا.رء يقمعٌت الكلمات أك اٞتمل اليتعلى فهم  اتقادر  نكبنية اٞتملة كك

 أهداف تعليم مهارة القراءة .2

تعلم مهارة القراءة يف ا١تدرسة الثانوية أسعدية للبنات سنجانج يستخدـ طريقة ٦تتاز 

 : اليت يتم تطبيقها هبدؼ

ٖتسُت مهارات القراءة لدل الطالب حىت يتمكنوا من قراءة نصوص القراءة  ( أ

 باللغة العربية بشكل صحيح كطالقة.

 ى فهم النص باللغة العربية قراءة جيدة.الطالب قادرين عل ( ب

 الطالب قادرين على ترٚتة نصوص القراءة العربية بشكل مناسب. ( ت

 إعداد برنامج تعليم مهارة القراءة .1

الصف الثالث كا١تعلموف  الباتهبا ط تىناؾ العديد من االستعدادات اليت قام

 .سنجانجللبنات ة أسعدية يثانو الا١تدرسة  يف القراءة ةقبل بدء تنفيذ برنامج تعلم مهار 

 بإعداد ٥تتلف القرطاسية كالقواميس كالكتب ا١تتعلقة بالتعلم. الباتقـو الطت ( أ

كمواد   ا١تعهد خصيصنا من قبل الباتإعداد الكتب اليت يستخدمها الطمت 

 القراءة. ةتعليمية ١تهار 
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لبدين، كاإلعداد يف االعتبار التحضَت العقلي كا طالباتأخذ التجيب أف  ( ب

القراءة يستغرؽ عدة أياـ كىو أمر يستهلك  ة، ألف تعلم مهار  كالعقليالبدين

  الكثَت من الوقت كالطاقة.

إعداد  ، يقـو ا١تعلم أيضنا بإعداد العديد من األشياء، مثلباإلضافة إىل ذلكج( 

ا١تواد اليت سيتم تدريسها، كإعداد أدكات التعلم كالوسائط، كاختيار ا١تواد ذات 

  صادر التعلم األخرل ا١تتعلقة با١تادة.، كإعداد مالصلة

 رنامج تعلم مهارة القراءةخطوات ب .8

 القراءة، كمها: ةا٠تطوات اليت اٗتذت ا١تعلم أثناء عملية تعلم مهار 

 ا١تعلم حيفز الطالب على أف يكوف متحمسا للمشاركة يف التعلم. (أ 

 علم.يقرأ ا١تعلم نص القراءة مث يستمع الطالب إىل القراءة اليت قرأىا ا١ت (ب 

يطلب ا١تعلم من الطالب التناكب على قراءة نص القراءة بشكل صحيح  (ج 

 كصحيح.

 يصحح ا١تعلم قراءات الطالب غَت الصحيحة كالطالقة (د 

 يقسم ا١تدرس ٣تموعة الطالب لًتٚتة نص القراءة (ق 

 يطلب ا١تعلم من ٦تثلي اجملموعة قراءة النص ا١تًتجم (ك 

مت قراءهتا من قبل كل  ا١تعلم بتصحيح ترٚتة النص قراءة سانًتم اليت (ز 

 ٣تموعة.
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 يقدـ ا١تعلم مراجعة للمادة اليت مت دراستها. (ح 

 ، يعطيالقراءة أعاله، قبل البدء يف التعلم ةباإلشارة إىل خطوات تعلم مهار 

ا١تعلم أكالن الدافع كالتشجيع للطالب حىت يكونوا أكثر ٛتاسنا يف ا١تشاركة يف عملية تعلم 

 :ىوالقراءة على عدة مراحل.  ةا١تعلم بتعلم مهار  بعد ذلك يبدأ القراءة. ةمهار 

 مرحلة ا١تراقبة (2

القراءة يف مدرسة األسدية  ةمرحلة ا١تالحظة ىي ا٠تطوة الثانية يف تعلم مهار 

، يقـو الطالب بإبداء مالحظات على كائن يف مرحلة ا١تالحظة اإلسالمية الداخلية.

  القراءة يف ىذه ا١ترحلة من خالؿ: ة، ديكن تعلم مهار لذلك متعلق با١تادة التعليمية.

 يطلب ا١تعلم من الطالب االستماع إىل قراءة ا١تعلم (أ 

، كيتم تنفيذ ىذا نص القراءة بصوت كاضح حسب النطق يقرأ ا١تعلم  (ب 

، ال يقرأ ا١تعلم يف القراءة النشاط إلعطاء مثاؿ على القراءة الصحيحة.

  ق الدقيق.بسرعة كبَتة كيؤكد على قصر طوؿ اٟتركؼ كتناسب النط

، ُيطلب من الطالب فقط االستماع إىل قراءة ا١تعلم دكف يف ىذه ا١ترحلة  (ج 

ل تقدمي  مث مزاياز خطوة التعلم مع ا١تالحظة تتمي متابعة قراءة ا١تعلم.

إنو مفيد   يكوف الطالب سعداء كمتحمسُت. ،كائنات كسائط حقيقية

  ، ْتيث يكوف للتعلم معٌت كبَت.إلشباع فضوؿ الطالب

 حل السؤاؿمرا (1
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، ُيطلب من الطالب طرح بعض األسئلة أك التعبَت عن أسئلة يف ىذه ا١ترحلة

جيب على ا١تعلمُت  معٌت ا١تفردات أك بنية اللغة ا١تراد دراستها. تتعلق بكيفية القراءة،

تطبيق تقنيات كتكتيكات معينة يف ٖتفيز الطالب على أف يكونوا شجعاننا كأف يؤمنوا 

، ديكن للمدرس أيضنا طرح بعض األسئلة باإلضافة إىل الطالب عنها. بأفكارىم أك يعربكا

القراءة  ة، ديكن تعلم مهار لذلك على الطالب فيما يتعلق ٔتعٌت الكلمات كىيكل اللغة.

 يف ىذه ا١ترحلة من خالؿ:

 يسأؿ ا١تعلم الطالب عن معٌت الكلمات يف نص القراءة (أ 

الًتقيم على النص الذم  يعطي ا١تعلم للطالب تدريبنا على كضع عالمات  (ب 

 مت إعداده مسبقنا

يطلب ا١تعلم من الطالب تكوين ٚتل جديدة كفقنا للبنية كالقواعد اليت مت   (ج 

  تعلمها.

  مراحل احملاكلة (8

القراءة يف ا١ترحلة التجريبية ىو توفَت ا٠تربة للطالب للقياـ بنشاط ما  ةتعلم مهار 

، ُيطلب القراءة ة، كخاصة مهار للغة العربيةيف تعلم ا ْتيث يتم ٖتقيق ا١تهارات ا١تتوقعة.

القراءة  ة، ديكن تعلم مهار لذلك من الطالب قراءة نص القراءة كفقنا لنطق اللغة كىيكلها.

 يف ىذه ا١ترحلة من خالؿ:
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أحياننا يتم تنفيذ  يطلب ا١تعلم من الطالب قراءة النص بصوت عاٍؿ. (أ 

لب من الطالب القراءة القراءة معنا أك تط ةأنشطة القراءة يف تعلم مهار 

 كاحدة تلو األخرل.

 يطلب ا١تعلم من الطالب ذكر ترٚتة بعض الكلمات كاٞتمل اليت قرأكىا.  (ب 

 يطلب ا١تعلم من الطالب كضع عالمات الًتقيم على النص ا١تعد مسبقنا.  (ج 

يطلب ا١تعلم من الطالب تكوين ٚتل جديدة كفقنا للبنية كالقواعد اليت مت   (د 

 تعلمها.

 كَتمراحل التف (4

تتم مرحلة التفكَت من خالؿ مطالبة الطالب بتحديد بنية اللغة اليت تتم دراستها 

، ديكن لذلك. ، يتم تدريب الطالب على التفكَتعند بدء ىذا النشاط كترٚتة النص.

  القراءة يف ىذه ا١ترحلة من خالؿ: ةتعلم مهار 

مع  ، ٚتلة ّتملة كالقياـ بذلكتكليف الطالب بًتٚتة نص القراءة يتم (أ 

 ٣تموعة األصدقاء.

 ُيطلب من الطالب العثور على الفكرة الرئيسية يف القراءة  (ب 

 يشرح ا١تعلم البنية كقواعد اللغة ا١تد٣تة يف نص القراءة.  (ج 

  يتم تعيُت الطالب للبحث عن ىيكل كقواعد اللغة اليت تتم دراستها.  (د 

 القراءة ةمواد تعليمية لمهار  .4
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للبنات ية أسعدية ثانو الا١تدرسة يف القراءة  ةمهار ا١تواد اليت يتم تدريسها يف تعلم 

 ىي:، سنجانج

 يف البيت (أ 

 إىل السوؽ ا١تركزم  (ب 

 ا٢تواية  (ج 

 السوبر ماركت  (د 

 السفر (ق 

 العمرة مع أسريت (ك 

 األدياف يف إندكنيسيا (ز 

 دين اإلسالـ (ح 

، سنجانجللبنات ية أسعدية ثانو الا١تدرسة  يفالقراءة  ةتطبيق ا١تواد التعليمية ١تهار 

لغة كىي  ،س، كىي لغة بوجيليةة باستخداـ لغة التدريس احملم بتطبيق ا١تاديقـو ا١تعل

يتم  يس يف جنوب سوالكيزم.جلشعب بو  ليةإحدل اللغات احمل. لغة بوجيس بوجيس

، إحداىا يف وب سوالكيزمالتحدث باللغة على نطاؽ كاسع يف مناطق ٥تتلفة من جن

  .جانجمدينة سن

 القراءة ةم مهار يتعلوسائل  .1
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للبنات ة أسعدية ثانويالا١تدرسة  يفالقراءة  ةا١تستخدمة يف تعلم مهار  تعليمل سائك 

 ىي: سنجانج

ليسهل على  اتبالالقراءة يُعطى للط ةم مهار يخاص لتعلعريب كتاب  (أ 

 م.يفهم التعل الباتالط

 يسية البوغلتقدمي أمثلة ككتابة ترٚتات باستحداـ اللغة  السبورة  (ب 

من األشياء ، مقاطع الفيديو ا١تتعلقة با١توادلعرض أمثلة كبعض  الة األرض  (ج 

 لغةالاليت جعلت الطالب متحمسُت لتعلم مهارات القراءة باستخداـ 

 عندما عرض ا١تعلم العديد من مقاطع الفيديو ا١تتعلقة بالتعلم.يسية البوغ

 اتبالالقراءة لدل الط ةكوسيلة ٦تارسة يف اختبار مهار عريب  الكتب   (د 

 .يسيةغكترٚتتها باللغة البو 

لًتٚتة نصوص البات ستخدمو الطتكوسيط  عريب اندكنيسيالقاموس   (ق 

حىت يتمكن  كضح مرة أخرل باستخداـ لغة بوغيسلكن ا١تعلم أ، القراءة

 الطالب من كتابة ترٚتة لنص القراءة العربية باللغة البوجينية.

يقـو ا١تعلم بذلك عندما ، اقات يف طرؽ االختبار أك األلعابتستخدـ البط (ك 

أثناء تعلم مهارات  لطالب كعندما يشعر الطالب با١تللريد أف يعرؼ قدرة اي

 .يةيسغبو اللغة الالقراءة باستخداـ 
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في  يسيةرنامج ممتاز باستحدام اللغة البوغفي بالقراءة  ةمهار  ميتعل مزايا .ب 

 للبنات سنجانج سوالويسي الجنوبيةأسعدية الثانوية المدرسة 

 سنجانجللبنات ية أسعدية ثانو الا١تدرسة  يفالقراءة  ةر يتميز الربنامج التعليمي ١تها

للبنات ية أسعدية ثانو الا١تدرسة  يف القراءة ةيف الربنامج التعليمي ١تهار  ٓتاصية فريدة.

 .يسيةاللغة البوغجيمع بُت  سنجانج

يدعم القيم ا١تعهد  ٔتا يف ذلك سنجانجللبنات ية أسعدية ثانو الا١تدرسة  يف

أصبح استخداـ لغة بوجيس تقليدان  ، كخاصة من حيث اللغة.ميالتعل الثقافية يف عملية

 باإلضافة إىل اٟتفاظ على القيمة الثقافية للغة اإلسالمية. عاىديف ا١ت مييف عملية التعل

، يسهل ينيةغباستخداـ اللغة البو  القراءة. ة، فإهنا تسهل أيضنا عملية تعلم مهار يسجبو 

أيضنا فهمها بسهولة  لطالباتء عملية التعلم كديكن لأثنا على ا١تعلم أف يشرح للطالب

 الصف الثالث خالؿ العامُت ا١تاضيُت الباتبوجيس أصبحت اللغة اليومية لط ألف لغة

  .سنجانج للبنات ية أسعديةثانو الا١تدرسة  يف

باإلضافة  القراءة. ةىذا ىو أحد العوامل الداعمة لنجاح عملية برنامج تعلم مهار 

 لغةال، فهي هتدؼ أيضنا إىل اٟتفاظ على ميتوفرة يف عملية برنامج التعلإىل الراحة ا١ت

 .يةيسغبو ال

 : جيب أف يتمتع ا١تعلموف بالكفاءة أك اإلتقاف

 يةيسغبو الاقواؿ  (2
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 يةيسغبو اللغة الىيكل  (1

 يسيةالبوغ لغةاالب lontara كتابة نص (8

 إتقاف مواد التعلم (4

 سيةيالبوغ لغةالقادر على تشغيل مناذج كطرؽ تعلم  (1

 موقف إجيايب ٕتاه ا١تهنة كمدرس.  (6

يسية البوغ لغةالية من كل من كفاءة سيغغة البو كبالتايل جيب على ا١تعلم إتقاف الل

 )إتقاف ا١تواد كاألساليب كالنماذج كالنهج كالتقييمات(يسية ة البوغلغالككفاءة تعلم 

 يسيةعداد المعلم باستحدام اللغة البوغإ .2

 قبل بدء الربنامج التعليمي: ديدالعأما ما جيب على ا١تعلم 

 لعرضها أماـ الطالب. Lontaraيقـو ا١تعلم بإعداد شخصيات  (أ 

 يس ا١تتعلقة با١تواد.غإعداد كتب بو  (ب 

 يقـو ا١تعلم بإعداد ا١تادة ليتم تدريسها. (ج 

قبل يسية اللغة البوغ ع نصوص القراءة العربية باستخداـيقـو ا١تعلم بًتٚتة ٚتي (د 

 التدريس.

ت ترٚتتها باستخداـ اللغة يع نصوص القراءة العربية اليت ٘تيتعلم ا١تعلم ٚت (ق 

 ْتيث تصبح سلسة عند تطبيقها. يسيةبوغال

 يسيةللغة البوغإعداد الطالب باستحدام ا .1



11 
 

 
 

 قبل بدء الربنامج التعليمي: العديد لطالبأما ما جيب على ا

 lontara يسيةالبوغ لغةاليستعد الطالب لتعلم  (أ 

قبل تنفيذ  lontara يسيةالبوغ اف رسائليتم تشجيع الطالب على إتق (ب 

 برنامج التعلم.

ا١تتعلقة ٔتواضيع التعلم  lontaraيسية البوغ طالب بإعداد كتبيقـو ال (ج 

 ا١تراد دراستها.

 يسيةتعليم باستحدام اللغة البوغخطوات برنامج  .8

 ، مها:يسيةباستحداـ اللغة البوغاليت اٗتذت ا١تعلم أثناء عملية تعليم ا٠تطوات 

 حبالم يقوؿ مر ا١تع ( أ

 ية.يسغلم التعلم باستخداـ اللغة البو يبدأ ا١تع ( ب

 يقرأ ا١تعلم نص القراءة. ( ت

 ية.يسوغص القراءة باستخداـ اللغة البيقـو ا١تدرس بًتٚتة نصو  ( ث

 ينية.غيقـو ا١تدرس بًتٚتة نصوص القراءة باستخداـ اللغة البو  ( ج

 .يسيةالبوغ لغةالتنفيذ األسئلة كاألجوبة باستخداـ  ( ح

وؿ يسية اٟتالبوغ لغةالص للطالب إلعادة سرد باستخداـ توفَت فر  ( خ

 ا١توضوعات اليت ٘تت دراستها.

 .يسيةالبوغ لغةالإغالؽ الدرس باستخداـ  ( د
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ة بدءنا من افتتاح الدرس كحىت يسيغطوات تعلم استخداـ اللغة البو فيما يتعلق ٓت

حىت  ية.يسغف لغتهم اليومية ىي اللغة البو إغالؽ الدرس ، فهذا بال شك للطالب أل

مث ٘تت التوصية ْتفظ أحرؼ   .يسيةغلغة البو الالعملية يف الفصل الدراسي تستخدـ 

للطالب قبل تنفيذ برنامج التعلم حىت يعمل الربنامج بسالسة دكف  lontaraبوغيس 

 ، جيب أف جييد الطالب كتابة رسائل lontara بوغيسية كبا١تثل مع كتابة رسائل عوائق.

نو يدعم كتابة ترٚتات نصوص القراءة العربية للطالب عند بدء . ألlontara بوغيسية

 عملية التعلم.

 يسيةرنامج تعليم باستحدام اللغة البوغب مزايا .4

 يسية، مها: البوغ لغةالبرنامج التعلم باستخداـ  مزايافيما يتعلق ببعض 

 كتابة الًتٚتة (أ 

عدية للبنات سنجانج يف برنامج تعلم مهارات القراءة يف ا١تدرسة الثانوية أس مزايا

يف موضع مائل  ىو كتابة الًتٚتات ، كاليت يتم كتابتها أحياننا باستخداـ نص بوغيس

. ألنو عادةن ما تتم الًتٚتة بثالث طرؽ ، كىي الكتابة ٓتط بوغيس ، فوؽ نص القراءة

 كالكتابة باستخداـ الالتينية بوغيس ، كالكتابة باإلندكنيسية كا١تعتاد.

 GURUTTAذكر كلمة  (ب 
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كىي  GURU KITAباللغة اإلندكنيسية تعٍت  .GURUTTAمث ذكر كلمت 

الكلمة األكىل لذكر اسم ا١تعلم، ىذا شكل من أشكاؿ االحًتاـ الذم غرستو ا١تعهد 

 ألجياؿ يستخدمو الطالب. 

 PUNGذكر كلمة  (ج 

ىي أيضنا كلمة بوغيس اليت ىي دعوة  PUNG. كلمة PUNGذكر كلمة 

أيضنا كلمة يتم تضمينها دائمنا عند التحدث إىل ا١تعلم أك ىي  PUNGللمعلمُت. كلمة 

 اإلجابة على أسئلة ا١تعلم.

 MAPPATABE لغة اٞتسدال (د 

باإلضافة إىل أشكاؿ أخرل من االحًتاـ مثل لغة اٞتسد ، على سبيل ا١تثاؿ 

ىذا بالطبع مت  يتم ذلك عند ٕتاكز ا١تعلمُت كاألصدقاء. اال٨تناء كمد أيديهم لألسفل.

 ا١تعهد.  و خارجتطبيق

 يسيةاستخدام اللغة البوغ وظيفة .1

 للبنات ية أسعديةالثانو ا١تدرسة  يف ةيف تعلم مهار  يةيسغبو اللغة الاستخداـ  كظيفة

  ىي: يسيةاللغة البوغ جيمع بُت سنجانج

ظ على فتديكن أف حي يف تعليم مهارة القراءة يسيةباستحداـ اللغة البوغ ( أ

 قيمة اٟتكمة احمللية
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عل من ديكن أف جي يف تعليم مهارة القراءة يسيةاللغة البوغباستحداـ  ( ب

 القراءةنص  السهل على ا١تدرسُت فهم

عل من أف جيديكن  يف تعليم مهارة القراءة يسيةباستحداـ اللغة البوغ ( ت

 للطالب السهل على ا١تعلم شرح ا١تادة

مة تبدك ٢تجة ا١تعلم ناعيسية يف تعليم مهارة القراءة اللغة البوغ ستخداـبا ( ث

ْتيث يشعر الطالب بالراحة يف متابعة ، عند التحدث أماـ الطالب

 عملية التعلم.

 ب ، ديكنيف تعليم مهارة القراءة أماـ الطاليسية اللغة البوغ باستخداـ ( ج

إضافة بصَتة أك مفردات للطالب حىت يسهل على الطالب فهم ما 

 ينقلو ا١تعلم.

إنشاء توازف  ديكن راءةيف تعليم مهارة القيسية بوغال لغةالاستخداـ ب ( ح

 اجتماعي للطالب يف تدفق األكقات ا١تتغَت بسرعة

ديكن أف تغرس  يف تعليم مهارة القراءةيسية البوغ لغةالباستخداـ  ( خ

األخالؽ يف الطالب حىت يعتاد الطالب على القياـ بأشياء إجيابية ديكن 

 أف تفيد أنفسهم.

عل من ديكن أف جي ةيف تعليم مهارة القراء يسيةباستحداـ اللغة البوغ ( د

  السهل على الطالب فهم الشرح من ا١تعلم.
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من ديكن أف جيعل  يف تعليم مهارة القراءة يسيةباستحداـ اللغة البوغ ( ذ

 السهل ا١تعلم شرح ا١تادة أماـ الطالب

يسهل على ا١تعلم  يسية يف تعليم مهارة القراءةالبوغلغة الباستخداـ  ( ر

ف بسرعة عندما لطالب يفهمو تقريب الطالب من اللغة العربية ألف ا

 عند الشرح.يسية اللغة البوغيستخدـ ا١تعلم 

ديكن أف يبٍت تقاربنا يسية يف تعليم مهارة القراءة البوغلغة الباستخداـ  ( ز

 عاطفينا بُت ا١تعلمُت كالطالب أثناء عملية التعلم.

، كخاصة يف جنوب يف إندكنيسيا ليةىي إحدل اللغات احمل يةيسغبو الة لغال

ىو نص   ٢Lontara. Lontaraتا نص خاص هبا يسمى  يسغبو اللغة ال يزم.سوالك 

خطر االنقراض بسبب تأثَت يف خضم  كالسيكي يوضح حياة اإلنساف يف ا١تاضي.

، اٟتفاظ على يسج، كخاصة رجاؿ دين بو حياكؿ ا١تسلموف يف جنوب سوالكيزم، العو١تة

، كخاصة يف عملية التعلميس كلغة للتعليم يف تقليد لغة بوجيس باستخداـ لغة بوج

يس يف جنوب سوالكيزم للتعاكف جىذا أيضنا جهد من قبل رجاؿ دين بو  .عهدالتعليم ا١ت

  بُت التعلم كاٟتكمة احمللية.

 ىي كما يلي: يسجبو أك نص  lontaraأحرؼ 
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، كيستخدـ ىذا الربنامج النصي حرفنا أساسينا 18من  يسجبو يتكوف نص 

بشكل نشط ككتابة يومية  يسجبو مت استخداـ نص  يسجبو  بشكل أساسي لكتابة لغة.

من القرف السادس عشر إىل أكائل القرف العشرين قبل أف يتم استبداؿ كظيفتو تدرجيينا 

يس ال تزاؿ ٖتتفظ حىت اآلف كما زالت جكمع ذلك، فإف السيناريو بو  باألحرؼ الالتينية.

  تدرس كجزء من احملتول احمللي.

 دكر بوجيس ك٠تط الكالسيكي، بوجيس جملتمع سمقد حرؼ ىو بوجيس نص

 كاليت الثانوية ثقافية قيم على حيتوم بوجيس نص ألف بوجيس شعب حياة يف للغاية مهم

 .اشخاص بوجيس كحياة ٟتياة التوجيهية ا١تبادئ ىي
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 الفصل الخامس

 مناقشة ونتائج البحث
في المدرسة  سيةيبوغفي برنامج ممتاز باستحدام اللغة التعليم مهارة القراءة  .أ 

 للبنات سنجانج سوالويسي الجنوبية الثانويةأسعدية 

مهارة القراءة ىو القدرة اللغوية اليت ديتلكها الشخص يف رؤية كفهم ا١تعٌت الوارد 
يف الكتابة بدقة كطالقة، ْتيث ديكن للقارئ التقاط الرسالة اليت يريد الكاتب إيصا٢تا من 

ا كدقة.  خالؿ كتاباتو كفهمها جيدن

تنفيذ برنامج سوالكيسي اٞتنوبية سنجانج للبنات أسعدية  الثانويةيف ا١تدرسة 
 الباةرنامج تعليمي ال منهجي ينفذه طالتعلم مهارة القراءة. تعلم مهارة القراءة ىو ب

يستخدـ  سنجانج للبنات أسعدية الثانويةا١تدرسة  الث. تعلم مهارة القراءة يفالصف الث
كوف ت ْتيث .الباتؼ ٖتسُت مهارة القراءة لدل الطبيقها هبد٦تتاز اليت يتم تط طريقة

على  اتعلى الًتٚتة، كقادر  اتاءة النص العريب بطالقة، كقادر على قر  اتقادر  الباتالط
 فهمو بشكل جيد كطالقة.

، فإف القراءة ىي"انتقاء كفهم ا١تعٌت ا١توجود يف كفقا لفينونتشيارك، كما نقلو ىنرم
، لبحث عن ا١تعلومات كاٟتصوؿ عليها، كتضمُت احملتولؼ ىو اا١تادة ا١تكتوبة" ا٢تد
، يعّرؼ أٛتد عزّاف القراءة بأهنا رؤية كفهم ما كانسجامان مع ذلك  47كفهم معٌت القراءة.

 42.ىو مكتوب بالكالـ أك بالقلب كالتهجئة أك النطق ٔتا ىو مكتوب

                                                             
40

  Wa Ode Mutiara, Riki Bugis, Hanapi, “Student’s Reading Skill Improvement Through 

Thing Pair Share Method At The Eight Grade Of Madrasah Tsanawiyah Uswatun Hasanah Lala,” 

Journal Of English Linguistics, Vol. 7, No. 4 (2018), 128.  
41

 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Cet. I; Bandung: Humaniora, 

2004), h.174. 
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 أم ا١تطبوعة، الكلمات معٌت فهم تعٍت القراءة أف( 1773) كجاين باتيل يذكر
 41.كالفهم التعرؼ مهارة من تتكوف نشطة عملية القراءة. ا١تكتوبة الرموز

من النظرية ا١تذكورة أالسابقة ا١تتعلقة ٔتهارة القراءة، فهي تتفق مع نتائج البحث 
يف تعلم مهارة القراءة يف ا١تدرسة الثانوية أسعدية للبنات سنجانج. كقد مت إثبات ذلك 

 ،باستحداـ اللغة العربيةالقراءة على  ؿ تنفيذ برامج تعلم مهارةمن قبل معهد من خال
حيث يتم تدريب الطالبات على فهم معٌت قراءة النصوص بشكل صحيح كطالقة، 
ا. أهنم قادركف على  كالقدرة على الًتٚتة، كالقدرة على فهم ٤تتويات قراءة النصوص جيدن

 قراءة النصوص بسالسة.

هارات اليت جيب ٖتقيقها يف تعلم اللغة العربية القراءة ىي جوانب ا١ت ةمهار 
بشكل عاـ، يُعترب  باإلضافة إىل مهارات االستماع كمهارات التحدث كمهارات الكتابة.

كفقنا للنطق  على قراءة النص العريب اتقادر  نالقراءة إذا ك ةيتمتعوف ٔتهار  اتبالأف الط
 هنارءٞتمل اليت يقمعٌت الكلمات أك اعلى فهم  اتقادر  نكبنية اٞتملة كك

 الفهم يتطلب. النص من ا١تعلومات بعض على اٟتصوؿ النص فهم يغطي
 ا١تتعلقة األسئلة بعض على اإلجابة خالؿ من ا١تعركض النص فهم الطالب من القرائي
 إىل حيتاج النشاط أف يعٍت ٦تا القراءة ٦تارسة من متكرر شكل ىي القراءة عادة. بالنص
 دراسة أنو على القراءة تعلم إىل يشار ما غالبنا مكركؼ، لإلماـ قناكف 48.بانتظاـ بو القياـ

 درسنا القراءة تكوف عندما .االثنُت بُت طفيف اختالؼ كجود من الرغم على الدركس
 اللغوية ا١تهارات لتكوين عمليتاف ككالمها .يُقرأ ما كفهم ٖتليل على الدراسة تؤكد للقراءة،

                                                             
42

 Ismail, Syahruza, Basuki, “ Improving The Students’ Reading Skill Trough Translation 

Method,” Journal Of English Education, Vol. 2, No. 2 (December2017), 126.   
43

 Ratih Laily Nurjanna, “The Analysis On Students’ Difficulties In Doing Reading 

Comprehension Final Tast,” Journal Of English Language Literature And Teaching, Vol. 2, No. 2 

(october, 2018), 255.  
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 حىت صحيح بشكل القراءة ٦تارسة تشمل القراءة مهارات أف أم (.القراءة مهارات)
 44.القراءة ٤تتويات كٖتليل فهم على القدرة مستول

 يف الكفاءة أف يعٍت ال ىذا لكن. الثاين اٞتانب يف القراءة مهارات جوىر يكمن
 .الثانية ا١تهارة كراء تكمن األكؿ اٞتانب يف الكفاءة ألف .مهمة ليست األكؿ اٞتانب

 أف من الرغم على. اللغة تدريس خالؿ من ٖتقيقو جيب ىدؼ مهاكال شيء، كل بعد
 جيب أنو إال األكلية، ا١تستويات منذ تقدديها مت قد األكؿ با١تعٌت القراءة تدريس أنشطة
 من يتم أحدىا، ا١تتقدـ ا١تستول على كحىت ا١تتوسط ا١تستول على التدريب إجراء أيضنا

  .القراءة ١تهارات ـباستحدا قائم ٤تلي تعليمي برنامج خالؿ

. القراءة مهارات يف مدرجتُت الوقت نفس يف مهارتُت سول ليسا اٞتانباف ىذاف
 ٤41تتوياهتا كفهم فيو ا١تكتوبة الرموز على التعرؼ مها ا١تعنيتاف ا١تهارتاف

 الكلمات عناصر كىي القراءة، دركس يف مراعاهتا جيب عناصر ثالثة ىناؾ
 كلمات عدة بُت اٞتمع ألف القراءة، معٌت الثالثة ناصرالع ىذه تدعم. كالفقرات كاٞتمل
 تشكل فقرات من فقرات تصبح اٞتمل ٣تموعة فإف اٞتملة، تسمى أكرب كحدة يشكل
  46فصوال.

ا األمر يتطلب الًتقيم، عالمات بدكف العريب النص قراءة عند  الطاقة، من مزيدن
 العريب النص قراءة ألف قيم،الًت  عالمات على بالفعل حيتوم الذم النص بقراءة مقارنةن 
 اليت اٞتملة منط فهم أيضنا جيب اٞتملة، معٌت فهم إىل باإلضافة ترقيم، عالمات بدكف

                                                             
44

 Anwar Abd. Rahman, “Keterampilan Membaca dan Tehnik Pengembangannya dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab,”  Jurnal Diwan, Vol. 3, No. 2 (2017), 161. 
45

 Fahrur Rosikh, “Pengajaran keterampilan Mebaca Bahasa Arab Di Madrasah Aliyah” 

Jurnal Ummul Qura, Vol. XV, No. 1 (Maret, 2020), 81.  
46

 Sri Sudiarti,“ Peningkatan Keterampilan Membaca Teks Arab Gundul Melalui Aktifitas 

Membaca Intensif Berbasis Gramatika,” 1 (2015).  
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 أم دكف العريب النص قراءة عند امتالكها جيب اليت ا١تهارات من العديد ىناؾ. تقرأ
 ككذلك اٞتمل، أمناط كفهم الكلمات، معٌت فهم على القدرة كىي ترقيم، عالمات

 .العريب النحو لقواعد كفقنا الصحيح النطق ٖتديد على قدرةال

 أك فقط كاحدة القراءة تعليم يف عليها التأكيد يتم اليت ا١تهارات تكوف أف ديكن
 تدريس يف مراعاهتا جيب مهارات ست ىناؾ أف فرقانوؿ نقلتو كما ىامر يقًتح. أكثر

 ،عامة نظرة على اٟتصوؿ ،ةمعين معلومات ٖتديد، التنبؤية ا١تهارات، كىي القراءة،
 استخالص، ا٠تطاب كأمناط الوظائف على التعرؼ، مفصلة معلومات على اٟتصوؿ

 40.السياؽ من ا١تعٌت

 ،القراءة نوع ٖتليل، كىي مراحل، عدة عرب ٠تليك كفقنا القراءة تعلم عملية تتم
 نص. دمالنق التحليل، القراءة ٤تتول مناقشة، الشخصية بالتجربة القراءة ٤تتول ربط

 43.صياغة كأنشطة لغة، كاجديد

 الباتالقراءة للط ة، كانت العملية ا١تطبقة يف ٖتسُت مهار من نتائج ىذه الدراسة
من خالؿ توفَت القواعد لبضعة أياـ مث يتبعها  سنجانجللبنات ية أسعدية الثانو ا١تدرسة  يف

القراءة لدل  ةمهار مث يف ٖتسُت  القراءة لتحديد القدرة بعد تعلم القواعد. ةتعلم مهار 
، ىناؾ العديد من نصوص القراءة ا١تخصصة مباشرة من قبل ا١تعلم للقراءة اتبالالط

همة إضافية يف نتائج ىناؾ أيضنا م يتم ذلك بشكل فردم كىناؾ أيضنا ٣تموعة. كالًتٚتة.
حقنا يف عملية ترٚتة نصوص  الباتكىي مهمة اٟتفظ اليت تدعم الط ،ىذه الدراسة

  القراءة.

                                                             
47

 Furqanul Aziz dkk, Pengajaran Bahasa Komunikatif: Teori Dan Praktek ( Jakarta: 

Rosdakarya, 2000),111.   
48

 Desi Sukmawati, Isah Cahyani, “Efektifitas Model Concentrated Language Encounter 

Dalam Meningkatkan Keterampilan Membac”, JPSD, Vol.2, No.1, (Maret, 2016), 30.  
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الطالب يتم تعليمها  باستخداـ اللغة البوغيسيية  ملية تعلم مهارات القراءةع
كيفية قراءة نصوص القراءة العربية ، ك٦تارسة قراءة النصوص العربية ، كا١تناقشة مع 
٣تموعة األصدقاء لًتٚتة نصوص القراءة العربية ، كترٚتة نصوص القراءة العربية يف 

ح معٌت نصوص القراءة العربية باستخداـ اللغة البوغيسية باستخداـ قاموس ، كشر 
البوغيسية ، كطرح األسئلة كاألجوبة بُت ا١تعلمُت كالطالب ، كلعب األلعاب عندما 

 يشعر الطالب با١تلل من التعلم

 ٢تا الدراسة ىذه نتائج مع السابقة الدراسات من القراءة مهارات تعلم عملية إف
 مهارات نفذت قد اٟتالية كاألْتاث السابقة ثاألْتا أف ذلك أظهر كقد تشابو، أكجو

 لدل القراءة مهارات ٖتسُت يف للغاية داعمة مراحل عدة مع جيد بشكل القراءة
 .الطالب

 الفصل، يف العربية اللغة تعلم عملية يف مهمنا دكرنا ا١تعلموف يلعب لركسيخ، كفقنا
 ا١تعلموف يتمتع أف جيب ة،كا١تنهجي كا١تنهج ا١تواد بإتقاف مطالبُت كوهنم إىل باإلضافة

 العربية، اللغة تدريس يف حيدث ما كلكن 41.جيد بشكل الفصل إدارة على بالقدرة أيضنا
 الفصوؿ إدارة يف جيدة ٔتهارات يتمتعوف ال الذين ا١تعلمُت من العديد ىناؾ يزاؿ ال

 ارسوفكدي يأمركف كا١تعلمُت الطالب، مع متعاكنُت غَت يعتربكف ا١تعلمُت حىت الدراسية،
 تعلم عملية أيضنا الفصل يف كالتعلم التدريس عملية تتبع كأخَتنا،. القيود من ا١تزيد

 .ركتينية

                                                             
49

 Ahmad Afan Zaini, “Pengelolaan Kelas Dalam Pembelajaran Bahasa Arab”, Jurnal 

Ummul Qura, Vol. XIII, No.1 (Maret, 2019), 28. 
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 القراءة مهارات تعلم برنامج مدرسو قاـ البحث، كنتائج أعاله بالنظرية يتعلق فيما
 الفصل كإدارة ا١تواد إتقاف يتطلب .جيد بشكل كالتعلم التدريس برامج بتنفيذ للمعلم
 .ا١تعلم إشراؼ ٖتت تظل اليت التعلم عملية يف الطالب كجود يالدراس

بُت ثالثة مستويات لتعليم القراءة تتمشى مع مستويات تعليم العربية دييز ا٠ترباء 
أم ا١تستول ا١تبتدلء كا١تتواسط كا١تتقدـ. كلكل مستول نوع من ا١تهارة يتم الًت كيزعليو. 

بعة األساسية من تعرؼ إىل فهم إىل نقد إىل كقد سبق أف يعاٞتنا عمليات القراءة األر 
 (Grittner)تفاعل كذلك بإجياز عند مفهـو القراءة كمهارة القراءة ا١تاىر. كيصف جرتنر 

 :17لقراءةكالتالىيمستويات تعليم ا

، فإف مستويات تدريس مهارات القراءة ىي مستويات فيما يتعلق بالنظرية أعاله
يتماشى ذلك مع نتائج البحث يف الصف الثالث  .ا١تبتدئُت كا١تتوسطُت كا١تتقدمُت

تطوير مهارات  ، حيث تعمل عملية التدريس علىدرسة األسدية اإلسالمية الداخليةبا١ت
مهاـ حفظ ا١تفردات  من خالؿ إعطاء البات، كإثراء مفردات الطالباتالقراءة لدل الط

ٚتة نصوص عطائهم. مهمة تر على تطوير ا١تفردات من خالؿ إ الباتكتدريب الط
  على استخداـ القاموس. البات، مث تدريب الطالقراءة

كمع ذلك، ىناؾ أيضا اختالفات بُت نتائج البحوث كالنظريات اليت ٘تت 
القراءة، ٢تذا التباين يف ا١تناقشة، يف ىذه الدراسة  ةمناقشتها بشأف مراحل تدريس مهار 

مل يتم مناقشة  ة االستجواب.مراحل مهارات التدريس القراءة ىي مرحلة ا١تراقبة كمرحل
  ىاتُت ا١ترحلتُت يف ا١تناقشة النظرية.
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القراءة ا١تنظمة  ةيوجد يف ىذا البحث خطوات يتم تطبيقها يف عملية تعلم مهار 
، ة، مرحلة احملاكلي مرحلة استالـ ا١تادة، مرحلة ا١تالحظة، مرحلة السؤاؿبعدة مراحل كى
، ، كاالستماع إىل نص القراءةمن تلقي ا١تادةتبدأ عملية التعلم ىذه  مرحلة التفكَت.
مرحلة ٤تاكلة أك رؤية قدرة ، ك عما إذا كنت ال تفهم أك ال تعرؼ كمرحلة السؤاؿ

 أسعدية يةثانو ال ا١تدرسة القراءة يف ةكصلت مراحل التعلم إىل ىدؼ تعلم مهار  .الباتالط
 .سنجانجللبنات 

. التعلم يف مهمنا دكرنا عالـاإل كسائل تلعب ،اإلعالـ كسائل فوائدىناؾ أيضا 
 يعتمد التعلم يف اإلعالـ كسائل إٟتاح فإف أرصياد، أزىر نقلو كما النوف إـ ٞتوف كفقنا
، الطالب فهم زيادة، الطالب اىتماـ جذب اإلعالـ لوسائل ديكن :أسباب عدة على
  12.البيانات تفسَت تسهيل ك ا١تعلومات تكثيف، بالثقة جديرة أك قوية بيانات توفَت

 الفهم توفَت :كىي ، التعليمية اإلعالـ كسائل فوائد بعض عن سامل أٛتد أعرب
، الدراسة يف كاجتهادان  انتباىان  أكثر الطالب جعل، ا١تختلفة الكلمات حوؿ للطالب

 تساعد، منهجي بشكل التفكَت على ا١تساعدة، ذكران  أكثر كجعلها الطالب فهم زيادة
 11.بالطال لدل اللغة ثراء زيادة على

. التعلم عملية يف للمساعدة ا١تستخدمة األدكات إحدل ىي التعلم كسائط
 كسائط باستخداـ ا١تقدمة با١تواد تتعلق تفسَتات تقدمي األسهل من أنو ا١تعلموف سيجد
 .الوسائط ٔتساعدة الصعبة ا١تواد فهم الطالب يستطيع. التعلم
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 سيتم اليت ا١تواد مث رسائل،لل حاكية سوسيالنا لركدم كفقنا التعليمية الوسائط تعد
 من سيزيد للوسائط اإلبداعي االستخداـ فإف لو، ككفقنا. تعليمية رسالة ىي نقلها

 يف األداء كٖتسُت متنوعة، تعليمية خربات على كاٟتصوؿ ا١تزيد، لتعلم الطالب إمكانية
 18.التعلم ألىداؼ كفقنا ا١تهارات أداء

 برامج تعلم عملية يف ا١تستخدمة عالـاإل كسائل أيضنا ىناؾ الدراسة، نتائج من
 كسائل أف ذلك أظهر كقد .للبنات سنجانجية أسعدية ا١تدرسة الثانو  يف القراءة مهارات
 ا١تعهد. يف القراءة مهارات تعلم برنامج ٧تاح داعمي من ىي ا١تستخدمة اإلعالـ

 ا١تكونات أحد ىي التعلم كسائط أف االستنتاج ديكن أعاله، الوصف على بناءن 
 على قادرنا ليكوف( الطالب) ا١تتصل إىل( ا١تعلم) ا١تتصل ينقلها اليت ا١تادة نقل يف ا١تهمة
 .التعلم أىداؼ لتحقيق األنشطة كالتعلم التدريس يف التحفيز نفس توفَت

في  يسيةاللغة البوغرنامج ممتاز باستحدام في بتعليم مهارة القراءة  مزايا .ب 
 جانج سوالويسي الجنوبيةللبنات سنية الثانو أسعدية المدرسة 

 سنجانجللبنات  يةالثانو  أسعدية ا١تدرسة يفالقراءة  ةيتميز الربنامج التعليمي ١تهار 
للبنات ية أسعدية الثانو ا١تدرسة  يف القراءة ةيف الربنامج التعليمي ١تهار  ٓتاصية فريدة.

ية العديدة احملل ثقافةىي إحدل ال يسيةالبوغلغة اليسية.للغة البوغاجيمع بُت  سنجانج
ا١تعهد . ألف ىذا سنجانجللبنات  يةالثانو  أسعدية ا١تدرسةيف برنامج التعلم يف  ا١تطبقة

 احمللية ، لذلك مت تنفيذه منذ إنشاء ا١تدرسة الداخلية حىت اآلف. ثقافةيدعم حقنا قيم ال
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يدعم القيم ا١تعهد  ٔتا يف ذلك سنجانجللبنات ية أسعدية الثانو ا١تدرسة  يف

أصبح استخداـ لغة بوجيس تقليدان  ، كخاصة من حيث اللغة.مييف عملية التعلالثقافية 

 باإلضافة إىل اٟتفاظ على القيمة الثقافية للغة اإلسالمية. عاىديف ا١ت مييف عملية التعل

، يسهل باستخداـ اللغة البوجينية القراءة. ة، فإهنا تسهل أيضنا عملية تعلم مهار يسجبو 

أيضنا فهمها بسهولة  لطالباتأثناء عملية التعلم كديكن ل البعلى ا١تعلم أف يشرح للط

 الصف الثالث خالؿ العامُت ا١تاضيُت الباتبوجيس أصبحت اللغة اليومية لط ألف لغة

  .سنجانج للبنات ية أسعديةالثانو ا١تدرسة  يف

اللغة البوغيسية ىي اللغة اليت تستخدمها ٚتاعة عرقية بوغيس يف جنوب 

تنتشر يف ا١تناطق كجزء من ماركس رجينسي، جزء من فانكيف رجينسي، سوالكيزم، اليت 

بارك  رجينسي، فارم فارم رجينسي، فينرا رجينسي، جزء من انريقا رجينسي، جزء من ٣تُت 

رجينسي، لوك رجينسي، سيدرؼ رجينسي، سوؼ رجينسي، كاجو رجينسي، بوين رجينسي، 

رجينسي. كاجملتمع بوغيس لو الكتابة سينجام رجينسي، رجينسي بولوكومبا، كبانتاينج 

. يف األساس، فإف معظم ىذه القبائل ىي Lontaraالتقليدية باستخداـ الربنامج النصي 

مسلم. من اٞتانب الثقايف، تستخدـ ٣تموعة عرقية بوغيس ىجتها ا٠تاصة ا١تعركفة باسم 

 Lontara كنص الكالسيكي، بوجيس جملتمع مقدس حرؼ ىو Lontara نص UGI.14لغة ال
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 الثانوية ثقافية قيم على حيتوم بوجيس نص ألف بوجيس شعب حياة يف للغاية مهم دكر

 11.اشخاص بوجيس كحياة ٟتياة التوجيهية ا١تبادئ ىي كاليت

دءنا البوغيسية : ب لغةالتتضمن بعض عمليات تعلم مهارات القراءة باستخداـ 

لغة الالقراءة باستخداـ ، كترٚتة نصوص البوغيسيةلغة المن فتح التعلم باستخداـ 

، كتنفيذ البوغيسية لغةال، كشرح الغرض من قراءة ا١تواد النصية باستخداـ البوغيسية

، كتوفَت الفرص للطالب لركاية القصص البوغيسيةلغة الاألسئلة كاألجوبة باستخداـ 

 .يةيسغبو اللغة ال، كإغالؽ التعلم باستخداـ البوغيسيةلغة الباستخداـ 

ىو أكثر يف أنشطة ا١تعهد، مثل تنفيذىا يف ا١تسابقات  ة البوغيسيةباستحداـ اللغ

عم اليت يعقدىا ا١تعهد، كالبدء يف إهناء التعلم يف الفصل، كاألنشطة الالمنهجية اليت تد

 .تعليم باستحداـ اللغة البوغييسة٧تاح عملية 

للغة لى االقراءة القائم ع ةتعلم مهار ٦تتاز يف برنامج  باستحداـ اللغة البوغيسية

اليت قدمها ا١تعلم إىل السانًتم مل  سنجانج للبنات أسعدية يةالثانو  ا١تدرسة يف البوغيسية

ىي اللغة ا١تستخدمة كل يـو من قبل ا١تعلمُت  يةيسغبو اللغة الألف أم صعوبات،  تواجو

ىذا ىو أحد العوامل الداعمة لنجاح عملية برنامج تعلم مهارة القراءة.  كالطالب.

أيضنا إىل اٟتفاظ على إىل الراحة ا١تتوفرة يف عملية برنامج التعليم، فهي هتدؼ  باإلضافة

 يسية.غاللغة البو 
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، ىناؾ أيضنا العديد من الوظائف اليت البوغيسية لغةالباإلضافة إىل اٟتفاظ على 
جيعل من السهل على ا١تدرسُت فهم نص  ٢تا تأثَت على كل من الطالب كا١تعلمُت:

تبدك ٢تجة ا١تعلم ناعمة عند ، السهل على ا١تعلم شرح ا١تادة للطالب جيعل من، القراءة
إنشاء توازف اجتماعي ، إضافة بصَتة أك مفردات للطالب، التحدث أماـ الطالب

 جيعل من السهل، تغرس األخالؽ يف الطالب، للطالب يف تدفق األكقات ا١تتغَت بسرعة
، ا١تعلم شرح ا١تادة أماـ الطالبجيعل من السهل ، على الطالب فهم الشرح من ا١تعلم

 . يسهل على ا١تعلم تقريب الطالب من اللغة العربية

الثقافة ذات أمهية كربية ابلنسبة للمجتمع من ا٨تية كابلنسبة أللفراد من ا٨تية 
أخرل فهي: تكسب أفراد اٚتلتمع شعورا الوحدة كىتيئ ىلم سبل العيش كالعمل دكف 

جموعة من اأ١تناط السلوكية فيما يتعلق إبشباع حاجاىتم إعاقة كاضطراب، متد األفراد مب
البيولوجية من مأكل كمشرب كملبس ليحافظوا علي بقائهم كاستمرارىم، متدىم 
مبجموعة القوانٍت كاألنظمة اليت تتيح ىلم سبل التعاكف كالتكيف مع املواقف احلياتية 

صراع أك االضطراب، كتيسر سبل التفاعل ااٞتتماعي بدكف أف حيدث ىناؾ نوع من ال
جتعل الفرد يقدر الدكر الرتبوم الذم قامت كتقـو بو ثقافتو حق التقدير خاصة إذا 
اخًتب ثقافة أخرل غرم ثقافتو من عادات كتقاليد تطغى علي كجوده، تقدـ للفرد 
ٚتموعة من املشكالت اليت أكجدت ىال احللوؿ املناسبة كبذلك توفر عليو اجلهد 

لوؿ تلك املشكالت، تقدـ للفرد تفسريات تقليدية مألوفة كالوقت ابلبحث عن ح
ابلنسبة لثقافتو يستطيع أف حيدد شكل سلوكو علي ضوئها فهي توفر لو املعاين 
كاملعايرم اليت ىبا مييزكف بٍت األشياء كاأٟتداث صحيحة كانت أـ خاطئة عادية أك 
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تبطو مبجتمعو رابطو الشعور شاذة، كىي أيضا تنمي لدل الفرد شعورا ابالنتاء أك الواؿء فر 
 16.الواحد

 كعالمة ككظائف ٓتصائص اللغة البوغيسية تتمتع عاـ، بشكل ذلك، جانب إىل
 موجود األسفل، من ينمو ثقايف كعنصر االجتماعي، للتماسك الصق كعنصر للهوية،
 10.لبعضهم التكاتف من لوف توفَت على يعمل اجملتمع، يف كيتطور

يبذلو ا١تتحدثوف أك أكلئك الذين لديهم اىتماـ بلغة اٟتفاظ على اللغة ىو جهد 
لتلبية احتياجات ا١تتحدثُت أك  من العمل كالبقاء على قيد اٟتياةما حىت تتمكن اللغة 

يتم إجراء اٟتفظ على اللغات ا١تهددة باالنقراض كعادة ما يرتبط  األطراؼ ا١تهتمة.
هددة باالنقراض ْتيث تؤدم اللغة التنشيط ىو عملية زيادة قوة اللغة ا١ت بتنشيط اللغة.

اٞتهود ا١تبذكلة للحفاظ على اللغة ا١تتعلقة بالتحفيز كالتنشيط . كظيفتها جملتمع ا١تتحدثُت
ىي إضافات لقوة اللغة ا١تضمنة. اٞتهود ا١تبذكلة ٟتماية اللغة كتطوير اللغة كتعزيز 

اٟتفاظ يشَت دائمنا تعد أنشطة اٟتفاظ على اللغة ضركرية ألف مصطلح  13ا١تتحدثُت هبا.
غة ، كانتقاؿ اللغة ، كموت إىل ثالثة أشياء رئيسية ، كىي االىتمامات ا١تتعلقة بتغيَت الل

  11.اللغة

يعترب اٟتفظ نشاطنا جيب عدـ االستسالـ ، كا١تثابرة ، كاٗتاذ اإلجراءات الالزمة 
للغات إلبقائها سليمة. كيتم اٟتفاظ على اللغات اإلقليمية ْتيث يظل استخداـ ا
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يُعرَّؼ اٟتفاظ على اللغات . اإلقليمية دائمنا ، كال يتآكل بسبب تأثَت اللغات األخرل
اإلقليمية ، اليت يتم توطينها مع اٟتفاظ على اللغة ، على أنو جهد متعمد ، يهدؼ إىل 

ا٢تدؼ  خلق التنوع الثقايف ، كاٟتفاظ على ا٢توية العرقية ، كالسماح باٟتساسية اللغوية.
ي من اٟتفاظ على اللغات اإلقليمية ىو أف تظل ىذه اللغات كالثقافات احمللية الرئيس

  67. األنشطة اليومية لسكاف ا١تنطقةراسخة كتصبح اختيار ا١تتحدثُت كالشركاء يف

 62.ٕتاىلها ديكن ال البشرية اٟتياة من سلسلة ىو ا١تاضي أف ا١تعمر ا١تذىب يرل
 ا١تلموسة اليومية اٟتياة يف احمللية الثقافة تنفيذ مت إذا إال أبدية احمللية الثقافة تكوف لن

 الطحن بُت من .ا١تتغَتة لألكقات كاالستجابة االستجابة على قادرة تكوف ْتيث
، احمللية للحكمة ا١تختلف  احمللية، اٟتكمة استخداـ نشهد زلنا ما أخرل، ناحية من اليـو

 يف األجداد تراث ىي اليت لعشبيةا األدكية تطوير ىناؾ الطب عامل يف ا١تثاؿ سبيل على
 فهو لذلك، .هبا ا١تعموؿ الصيدلة معايَت مع ذلك بعد صقلها يتم كاليت الطيب، اجملاؿ
 .اجملتمع يف تنشيطنا اكتسبت اليت احمللية اٟتكمة أشكاؿ من شكل

: األدكات ك معدات (Soekarno dan Sulistyowati 2013)ميزات كىي  0للثقافة 
سبل العيش كاألقتصاد النظاـ، النظاـ اإلجتماعي، اللغة )ٖتدثا ككتابة(، اٟتياة البشرية، 

 61الفنوف، نظاـ ا١تعرفة، ديٍت )نظاـ عقائدم(.

ديكن أف يوفر تأثَت اٟتفاظ على اللغة أكرب فائدة كمسامهة للمجتمع. كجهد 
للحفاظ على أصوؿ ا٢توية كاٟتكمة الثقافية كاأليديولوجيا ، كمصدر لتقوية اللغة 
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إلندكنيسية كا١تفردات األدبية ، كأساس ٠تلق ٣تتمع متناغم من التعددية الثقافية ا
كالتعددية اللغوية ، كمحاكلة للحفاظ على االنسجاـ االجتماعي كالتوازف يف التغيَت 

 68السريع. تدفق األكقات.

مت كصفو أعاله أف اٟتفاظ على اللغة جيب أف يتم كشكل من أشكاؿ  لقد
يف خضم تطور التحديث كالتطور التكنولوجي ،  من انقراض اللغة.اىتمامنا بالقلق 

ستكوف جنوب سوالكيزم ، ا١تكاف الذم ٗتتلط فيو العديد من الثقافات كاللغات معنا ، 
سيؤدم تطور الثقافة العا١تية  بالطبع أحد عناصر فقداف أك غياب اللغة احمللية نفسها.

كالقضايا اللغوية يف ٣تتمع ال يزاؿ حيافظ على  الحقنا إىل عدـ الرضا عن اٞتوانب الثقافية
ا. كىو ٣تتمع كاف على اتصاؿ بالعديد من الثقافات البوغيسية ٣تتمع  تقاليده احمللية جيدن

تلف األعراؽ كاألمم األخرل ، احمللية كتواصل أيضنا مع الثقافة العا١تية اليت نشأت من ٥ت
لك ، فإف اٞتهود اليت تبذ٢تا يف لذ مساحة خاصة هبا.البوغيسية لغة التتطلب  حىت

ية يف عملية غيسٖتافظ دائمنا على اللغة البو  ا١تدرسة أسعدية الثانوية للبنات سنجانج
ىي اللغة  يةيسغبو اللغة الْتيث تظل  من أسالفنا كخاصة قبيلة بوجيس تنتقل الىتالتعلم 

 .عهدىل يف ا١تاألك 

دءنا البوغيسية : ب لغةالتتضمن بعض عمليات تعلم مهارات القراءة باستخداـ 
لغة ال، كترٚتة نصوص القراءة باستخداـ البوغيسيةلغة المن فتح التعلم باستخداـ 

، كتنفيذ البوغيسية لغةال، كشرح الغرض من قراءة ا١تواد النصية باستخداـ البوغيسية
، كتوفَت الفرص للطالب لركاية القصص البوغيسيةلغة الاألسئلة كاألجوبة باستخداـ 

 .يةيسغبو اللغة ال، كإغالؽ التعلم باستخداـ البوغيسيةلغة التخداـ باس
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برنامج تعلم مهارات القراءة باستخداـ اللغة البوجينية ، ىناؾ  من خالؿ تنفيذ
كتابة ترٚتات لنصوص قراءة عربية  العديد من األشياء الفريدة أثناء تنفيذ برنامج التعلم.

مائل فوؽ نص القراءة ، مع ذكر كلمة يف موضع  lontara bugisباستخداـ أحرؼ 
GURUTTA ، ذكر كلمةPUNG اللغة اٞتسد ، ك MAPPATABE . 

 ىو تقليد كعاداتالبوغيسية لغة الالذم يتم تطبيقو يف برنامج التعلم باستخداـ  زاياف ا١تإ
  ، مث يقـو الطالب بتطبيق PUNGذكر كلمة ، GURUTTAذكر كلمة  .ا١تعهد

MAPPATABE. ىي يف الواقع بسيطة للغاية كتبدك تافهة ألننا ٨تتاج فقط إىل قوؿ  ىذه العادة
كٖتريك اٞتسد كاليدين. كمع ذلك ، عند النظر إليها من حيث معناىا ، فإف ىذه العادة ٢تا معٌت 

، جيب أال نفعل ما حيلو لنا. كالثاين لتقدير كاحًتاـعميق إىل حد ما. أكالن ، إنو رمز للجهود ا١تبذكلة 
  ، أم االنسجاـ بُت الكلمات كاألفعاؿ.Taro Ada Taro Gauمن مظاىر موقف  ىو مظهر

لثقافة نشاط كامل يشمل األفعاؿ كاألفعاؿ كالسلوؾ كنتائج عملو اليت ديكن تعلمها ، ا
فالثقافة شيء معقد يشمل ا١تعرفة كاألخالؽ كالعادات كالقوانُت كالقدرات كالعادات األخرل اليت 

 نساف كأعضاء يف اجملتمع.ديكن أف يقـو هبا اإل

٦تا يعٍت أهنا تتم مرارا كتكرارا حىت   (Soekarno and Sulistyowati)الثقافة ىي عادة 
الًتٚتة ا١تلتحية ىي عادة   (koentjaraningrat, 2015) " العضوية الفائقة " تنتمي إىل 

ا متناكبا ٘تارسها أجياؿ من الطالب من جيل على الرغم من أف ٣تتمع ا١تعهد كاف دائم
 64بسبب ا١توت كالوالدة.

إذف فالعالقة بٍت الفرد كالثقافة عالقة عضوية دينامية كالثقافة من صنع األفراد 
أنفسهم فهي توجد يف عقوؿ األفراد كتظهر صرحية يف سلوكهم خالل قيامهم 
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بنشاطهم يف اٚتالالت املختلفة كقد تتفاكت يف درجة كضوحها كما أف الثقافة 
حد ذاىتا تعمل مستقلة عن كجود األفراد فهي من صنع أفراد اٚتلتمع ليست قوة يف 

كىي اؿ تدفع اإلنساف إيل أف يكوف سّوم أك غرم سول بل يعتمد يف ذلك علي 
درجة كعى كل فرد أتلؤثرات الثقافية ك نوع استجابتو ىال ك٣تود الثقافة كحيويتها 

 61م.٢ت يتحدداف مبدل فاعلية أفرادىا كنوع الوعي املتوافر

التقليد أك العرؼ ىو شيء مت تنفيذه لفًتة طويلة كىو جزء من حياة ٣تموعة أك ٣تتمع ، 
كعادة ما يكوف من نفس البلد أك الثقافة أك الوقت أك الدين. إف أبسط ما يتعلق بالتقاليد ىو كجود 

حياف( ، ا١تعلومات اليت تنتقل من جيل إىل جيل ، سواء كانت مكتوبة أك شفهية )يف كثَت من األ
اليت تعٍت أساسنا كل  Traditiumألنو بدكف ذلك ، ديكن أف ينقرض التقليد. يأيت التقليد من كلمة 

التقليد ىو نتيجة ا٠تلق البشرم كخلق األشياء ا١تادية أك ا١تعتقدات أك   66ما كرثناه من ا١تاضي.
ثاؿ ، العادات التخيالت أك األحداث أك ا١تؤسسات ا١توركثة من جيل إىل جيل. على سبيل ا١ت
أك استيعابو أك كالفنوف كا١تمتلكات ا١تستخدمة. الشيء ا١توركث ال يعٍت أنو جيب قبولو أك تقديره 

 60.ٗتزينو حىت ا١توت

ا بالفعل ، كلكن ٢تا معٌت عميق البوغيسية ىذه ىي اٟتكمة احمللية جملتمع . بسيطة جدن
ناطق األخرل يف إندكنيسيا لديها أيضنا ْتيث ٨تًـت بعضنا البعض كال نتدخل مع بعضنا البعض. ا١ت

ؿ تعليمها ثقافة ٦تاثلة. الثقافة النبيلة كاٟتكمة احمللية مثل ىذه ٖتتاج حقنا إىل اٟتفاظ عليها من خال
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ستصبح اٟتكمة احمللية اليت يتم اٟتفاظ عليها باستمرار ىويتنا   63.لألطفاؿ كاٞتيل األصغر
  61.ندكنيسية لديها ثقافة كقيم نبيلةكأمة إ

التقليد ا١تطبق يف معهد ا١تدرسة أسعدبة الثانوية للبنات سنجانج ىو ثقافة ٚتيلة 
الكالـ كاإلدياءات. جيب  ،باستحداـ اللغة البوغيسي جدا ، كاليت ٘ترر األدب من خالؿ

اٟتفاظ على ىذا حىت تستمر الثقافة حىت يظل سلوؾ األدب جزءنا ال يتجزأ من 
الطالب.
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 الفصل السادس

 تائج البحثخالصة ن

 الخالصة .أ 

 يةثانو ال ا١تدرسة الصف الثالث الباتط ، ديكن االستنتاج أفمن ىذا البحث

القراءة  ة، كخاصة مهار وا يف برنامج تعلم اللغة العربيةقد شارك سنجانج للبنات أسعدية

، يتم تدريب تازباستخداـ طريقة ٦ت .اليت استمرت ٜتسة أياـ يةيسغبو اللغة باستحداـ ال

ع تنفيذ الربنامج ،  .يةيسغبو اللغة الالقراءة العربية باستخداـ  ةعلى فهم مهار  الباتالط

ديكن للطالب فهم نصوص القراءة العربية ، كديكنهم قراءة نصوص القراءة العربية بدكف 

عالمات ترقيم ، كديكنهم ترٚتة نصوص القراءة العربية ، كديكنهم شرح معٌت نصوص 

 القراءة العربية.

ىو ابتكار يف عامل تعلم اللغة  باستحداـ اللغة البوغيسيةالقراءة  ةتعلم مهار 

، مل دينع القراءة ةيف برنامج تعلم مهار  لغة البوغيسيةؿ النظر يف تطبيق المن خال العربية.

 .البوغيسية لغةالمن األسهل فهمها عندما يستخدـ ا١تعلم  اللغة العربية من فهم الباتالط

أقرب إىل البات ، فهي قادرة على جعل الطحديدعلى كجو الت لغة البوغيسيةمع تطبيق ال

اليت ديارسها الطالب مباشرة أثناء عملية برنامج التعلم كىناؾ العديد من  اٟتكمة احمللية

 .اللغة العربيةالتعليم الطالب  الوظائف اليت ٢تا بالتأكيد تأثَت جيد على

 اإلقتراح .ب 
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ن أكجو القصور يف ىذه الدراسة، كمع د مال ديكن إنكار أنو ال يزاؿ ىناؾ العدي
راءة  القائم ، يقًتح الباحث أيضنا اقًتاحات لتحقيق برنامج تعلم مهارات القذلك

حىت ال  ، كىي: ىناؾ حاجة حقيقية لإلبداع كاالبتكار يف تعلم اللغة العربية.باستحداـ
ا تنفيذ برنامج مث جيب أيضن  با١تلل كا٠توؼ من ا١تواد اليت يتم تدريسها. الباتيشعر الط

 يف مهارات القراءة متطورة. الباتحىت تظل قدرة الط تعلم مهارات القراءة يف كل فصل.
حىت يتم اٟتفاظ على ثقافة قبيلة  .معهدكمة احمللية يف كل نشاط مث استمر يف غرس اٟت

 بوغيس بشكل صحيح كال تضيع يف تطور العصر ْتيث تظل شخصية بوغيس العرقية.



 

 

 المراجع

 جع من الكتابةالمرا

 المراجع العربية
 إجرائي ْتث) القراءة طريقة باستخداـ القراءة مهارة تعليم تنمية. حيِت ٤تمد أزىارم،

 ،(الشرقية جاكل جومبانج اإلسالمية  ا١تتوسطة العلـو دار ا١تدرسة يف صفي
 اإلسالمية  إبراىيم مالك موالنا جامعة:  ماالنج ،منشورة غَت ا١تاجستَت رسالة
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 .2132 القاىرة دارا١تعرفة، اٟتديثة، اإلٕتاىات

 مدرسة ىف القراءة مهارة لتنمية الًتاثية الكتب من تعليمية كحدة إعداد معاكنة، سىت.
:  ماالنج ،منشورة غَت جستَتا١تا الشرقية،رسالة جاكا باسركاف الثانوية السلفية
 .1773/1771 ، ماالنج اٞتكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة

 النفائس، دار: بَتكت ،تدريسها كطرائق العربية خصائص. ٤تمود نايف معركؼ،
 .181 ص ـ،2131

 . 1773ا١تعاصرة، القاىرة: عامل الكتب، معجم اللغة العربية، ا١تعجم 



 

 

 ة، ا١تعجم الغٍت، مهارة مصدر مهر.  م اللغة العربي٣ت

 معجم اللغة العربية، ا١تعجم الرائد، القراءاة مصدر قرأ. 
 الشافعي السلفي ا٢تدل نور معهد يف الًتاثية للكتب القراءة مهارة تدريس. إيرنا ىَتاكايت،

 مالك موالنا جامعة:  ماالنج منشورة، غَت ا١تاجستَت رسالة ماالنج مرغوسونو
 .ـ 1770 ماالنج، اٞتكومية سالميةاإل إبراىيم

 ا١تعلمُت إعداد معاىد ا٠تامس للصف العربية اللغة تعليم طرائق الرحيم. كآخركف،
 .2110 بغداد، الًتبية، كزارة ، مطبعةكا١تعلمات
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 يف البيت

، ٨20تن نسكن يف بيت ٔتيداف سومطرا الشمالية. عنواف البيت: شارع توبا رقم 
ىذا ىو الطابق العلوم، كىذا ىو الطابق السفلي. يف الطابق العلوم غرؼ منها غرفة 
النـو كغرفة ا١تذاكرة كاٟتماـ، كيف الطابق السفلي غرفة اٞتلوس كغرفة األكل كا١تطبخ. 

٨تن ٧تلس يف غرفة اٞتلوس كنأكل يف غرفة األكل، كنقرأ كنكتب كندرس يف غرفة 
 ا١تذاكرة، كنغتسل يف اٟتماـ، كنطبخ األطعمة يف ا١تطبخ.

انظر، ىذػا أيب جيلس يف غرفة اٞتلوس كىو يقرأ اٞتريدة، كىذه أمي، تطبخ 
فة األكل، كأنا الطعاـ يف ا١تطبخ، كىذه أخيت، ىي تساعد أمي على إعداد الطعاـ يف غر 

 أقرأ كتاب اللغة العربية يف غرفة ا١تذاكرة.

أقـو من النـو كل يـو مبكرا، أذىب إىل اٟتماـ كأتوضأ، مث أصلى الفجر يف 
ا١تسجد ٚتاعة، أرجع إىل البيت مث أقرأ بعض ايات القراف الكرمي. أستحم يف اٟتماـ 

 أذىب إىل ا١تدرسة. كأرتدم مالبس ا١تدرسة كبعد تناكؿ الفطور أكدع كالدم، مث

كبعد الظهر أعود إىل ا١تنزؿ مث أتغدل كأسًتيح قليال، كبعد صالة العشاء أتناكؿ 
العشاء مع عائليت، مث أراجع الدركس كأؤدم الواجبات ا١تدرسية أك الواجبات ا١تنزلية، 

 أشاىد التلفزيوف قليال، مث أناـ.



 

 

 

 إىل السوؽ ا١تركزم

كصديقو أديب إىل السوؽ ا١تركزم لشراء بعض  يف يـو من أياـ العطلة ذىب أمُت
اٟتوائج. إتو الصديقاف أكال إىل قسم ا١تأكوالت أك ا١تشركبات ا١تعلبات فأخذ أمُت فيو 

 عصَت الربتقاؿ كأخذ أديب علبة من عصَت العنب.

مث إتو إىل قسم الفواكو فأخذ أمُت فيو كيلو من التمر، كأخذ أديب كيلو من 
صديقاف أكال إىل قسم ا١تالبس اٞتاىزة، كجاءت البائعة فأحضرت ٢تما التفاح. مث إتو ال

بعض القمصاف كالفانالة من اخر طراز كمن كل صنف كمن كل لوف فأختار أمُت 
قميصا كذىب إىل غرفة القياس كجرب أف يلبس القميص كلكنو أصغر من مقاصو 

ل الفانلة ا١تصنوعة من فطلب من البائعة أف ٖتضره مقاسا أكرب يناسبو، كأما أديب فاشًت 
القطن كبعد أف جرهبا يف غرفة القياس كتناسبو خرج منها، مث ذىب الصديقاف إىل 
احملاسب كدفعا الثمن عنده. كبعد ذلك خرج من السوؽ ا١تركزم كرجعا إىل بيتهما 

 مسركرين. 



 

 

 

 ا٢تواية

نس الطاكلة سليماف لو ىوايات كثَتة، منها القراءة كالرسم ةا١تراسلة ككرة القدـ كت
 ككرة السلة كالكرة الطائرة كالتصوير كالصحافة. 

يقرأ سليماف ىف أكقات الفراغ الكتب الدينية كالعامة كاجملالت كاٞتريدة. يشًتل 
سليماف كتابا جديدا كل شهر، كىو االف ديلك مكتبة كبَتة يف البيت، كىو ينظم الكتب 

 على الرفوؼ.

لقدـ كتنس الطاكلة ككرة السلة كالكرة كيف أكقات الفراغ يلعب سليماف كرة ا
الطائرة كالتصوير مع أصدقائو، ىو يستعمل ألة التصوير كيصور هبا الطبيعة كا١تناظر 

 كالناس. 

كيف أياـ العطلة يرسم سليماف ا١تناظر كاٟتيواف كاألشجار. كىو يذىب إىل ا١تزرعة 
يوانات كيرسم اٟتيوانات كالبستاف كينظر إليها مث يرٝتها. كأحيانا يذىب إىل حديقة اٟت

 مثل الفيل كاألسد كالقرد كغَتىا. 

كسليماف لو أصدقاء كثَتكف، ىو يكتب الرسائل كيرسلها إليهم، كىف أياـ العطلة 
 القادمة سيزكر سليماف أصدقائو ىف خارج ا١تدينة. 



 

 

 

 السوبر ماركت

و أقساـ السوبرماركت مكاف تباع فيو اٟتاجات اليومية. مكانو نظيف كٚتيل، كفي
متعددة، كىي قسم ا٠تضركاة كقسم ا١تالبس. كا١تعاملة فيو الٖتتاج إىل ا١تقابلة بُت 

 ا١تشًتم كالبائع.

يكوف مكاف السوبرماركت نظيفا كمرتبا كٚتيال، ألف فيو موظف الذم ينظف كل 
 مكاف فيو كيرتب األشياء على الرفوؼ طوؿ الوقت.

الفواكو ا١تتنوعة مثل الربتقاؿ يستطيع الناس أف يشًتكا يف قسم ا٠تضركات 
كالعنب كالتفاحة كاٞتوافة كغَت ذلك، ككذلك ا٠تضراكات كاللحم الطازجة، كسعر كل 

 منها مناسب ٔتيزانو، مثل سعر اللحم كىو مائة ألف ركبية يف كيلو. 

كجيد الناس يف قسم ا١تأكوالت السكر كالزيت كالشام كالقهوة كاٟتليب كغَت 
 وف ألف ركبية يف كيلو، أما الزيت فستوف ألف ركبية يف ليًت.ذلك.  سعر السكر ٜتس

كأما يف قسم ا١تالبس يستطيع الناس أف يشًتكا ا١تالبس للكبار كغَت ذلك، كقبل 
 أف يشًتكا ا١تالبس، يستطيعوف أف جيربوىا يف غرفة خلع ا١تالبس ا١تعدة يف الزاكية. 

ُت ا١تشًتم كالبائع ألف ا١تشًتم ا١تعاملة يف السوبرماركيت الحيتاج إىل ا١تقابلة ب
يستطيع معرفة سعر األشياء اليت حيتاج إليها مباشرة كيدفع حاجاهتم يف أمُت الصندكؽ. 

 كبذلك يشعر الناس بالسركر عند شراء حاجاهتم يف السوبرماركت.



 

 

 

 السفر

، ىو سافر مع عائلتو  فاتح السدين ىو طالب يف ا١تدرسة الثانوية ٔتدينة ا٠ترطـو
ندكنيسيا يف أياـ اإلجازة الصيفية. كقبل سفرىم، أعدكا جواز السفر، كتأشَتة إىل إ

 ا٠تركج، كتذكرة على ا٠تطوط اإلندكنيسيا.

سافر فاتح كعائلتو إىل إندكنيسيا يـو األحد بالطائرة كجلسوا جانب النافذة 
١تشاىدة ا١تناظر اٞتميلة فوؽ السماء، كبعد عشر ساعات كصلت الطائرة إىل مطار 

واندل ٔتدينة سورابايا، مث ذىبوا إىل مكاف للراحة، كصلوا الظهر ٚتاعة يف ا١تصلي، ج
 كتناكلوا األطعمة يف كافيًتيا.

كبعد الراحة، انطلق فاتح كعائلتو إىل جزيرة بايل بسيارة األجرة. كيف أثناء الطريق، 
سكنوا يف  ىم شاىدكا ا١تناظر اٞتميلة جانب الشوارع. كحينما كصلوا إىل جزيرة بايل،

 الفندؽ. 

كيف اليـو التايل، زار فاتح كعائلتو إىل شاطئ كوتا، كىي أٚتل شواطئ يف جزيرة 
بايل، كبسطوا الفراش على الرماؿ، فجلسوا عليها كشاىدكا ا١تناطر اٞتميلة كالبحر لونو 

 أزرؽ كالسياح لعبوا على الرماؿ كا١تياه. شعر فاتح بالسركر كالسعادة يف ىذا السفر. 



 

 

 

 العمرة مع أسريت

يف يـو ا٠تميس ا١تاضي ذىبت مع أسريت إىل مكة ألداء العمرة. ركبنا الطائرة من 
مطار جواندا إىل مطار جدة حوايل إحدل عشرة ساعة. كبعد أف كصلنا إىل مكاف 

يسمي ا١تيقات خلعنا ثيابنا كنوينا العمرة، مث لبثنا ثياب اإلحراـ كصلينا ركعتُت. عندما 
ة، إتهنا إىل بيت اهلل اٟتراـ كطفنا حولو سبعة أشواط، مث صلينا ركعيت كصلنا إىل مك

الطواؼ كسعينا بُت الصفا كا١تركة سبعة أشواط. كبعد أداء العمرة غادرنا إىل ا١تدينة 
كشاىدنا ا١تسجد النبوم العظيم كزرنا فيو إىل قرب النيب صلى اهلل عليو كسلم، ككذلك زرنا 

العصر يف مسجد قباء. كبعد األسبوع ىف ا١تدينة عدنا إىل  إىل حديقة التمر بعد صالة
 البيت كشعرنا بالسعادة، عسى أف تكوف ىذه العمرة عمرة مقبولة. 



 

 

 

 األدياف يف إندكنيسيا

األدياف ٚتع من كلمة "دين"، كىو ٣تموعة من القيم كا١تعتقدات اليت تتطور 
تاريخ مقدس. الدين ىو ٣تموعة ضمن ا١تنظومة الثقافية للمجتمع، كاألدياف ٢تا رموز ك 

من القواعد اليت تنظم العالقات بُت اإلنساف بربو، كاإلنساف باإلنساف كاإلنساف ببيئتو. 
تكوف يف إندكنيسيا كىي اإلسالـ، كبركتستانتية، كالكاثوليكية، كىندكسية، كبوذية 

 معتنقوه.ككونفشيوسية أك العرقية الصينية كلكل دين منها معبد خاص الذل يتعبد فيو 

يصلي ا١تسلموف يف ا١تسجد، كأشهر ا١تساجد يف إندكنيسيا ىو مسجد 
االستقالؿ يف جاكرتا. يتعبد ا١تسيحيوف لربكتستانتية كالكاثوليكية يف الكنيسة، كالكنيسة 

ا١تشهورة يف إندكنيسيا ىي كنيسة كاتيدراؿ. يتعبد ا٢تندكسيوف كالبوذيوف 
هندكسية يسمى بفورا، أشهر فورا بساكيح يف جزيرة كالكونفشيوسيوف يف ا١تعبد. ا١تعبد لل

بايل، كا١تعبد للبوذية يسمى بفيهارا مثل فيهارا ىونج تلك حياف يف سوربايا، كأما ا١تعبد 
للكونفشيوسية يسمى با١تعبد الكونفوشي كأشهره يف إندكنيسيا ىو معبد ساـ بوكونج يف 

 ٝتارانج. 



 

 

 

 دين اإلسالـ

ندكنيسيا، حيث أف عدد ا١تسلميىن يف إندكنيسيا اإلسالت ىو دين رمسي يف إ
أكثر من ٙتانُت يف ا١تائة. اإلسالـ ىو الدين ا٠تالص الذم أنزلو اهلل على النيب الكرمي 

٤تمد صلى اهلل عليو كسلم. يشتمل اإلسالـ على ٜتسة أركاف، كىي الشهادتاف، 
ا يلى. أكال كالصالة، كالزكاة، كصـو رمضاف كاٟتج. كالبناف لكل من الركن كم

الشهادتاف، من يقوؿ الشهادتُت، "أشهد أف ال إلو إال اهلل كأف ٤تمدا رسوؿ اهلل" كىو 
مسلم. مث يقيم الصالت ا٠تمس، منها الصبح كالظهر كالعصر كا١تغرب كالعشاء. كيؤيت 

ا١تسلم الزكأة من ا١تاؿ البالغ للنصاب بشركط معينة. كيصـو ا١تسلم رمضاف الذل قد 
يو، كىو يصـو من طلوع الفجر إىل غركب الشمس. كاالخَت حيج ا١تسلم إىل فرض اهلل عل

بيت اهلل اٟتراـ، اٟتج كاجب على القادر عليو أك قيل يف اٟتديث من استطاع إليو 
 سبيال.

 



 

 

Pedoman Wawancara 

Nama     : 

Jabatan : 

No. Hp   : 

 

1. bagaimana persiapan yang dilakukan guru sebelum pelaksanaan pembelajaran 

Maharotul Qiro’ah dimulai? 

Jawaban: 

 

 

 

 

 

2. Apa saja langkah yang dilakukan oleh guru pada saat pelaksaan  pembelajaran 

Maharotul Qiro’ah? 

Jawaban: 

 

 

 

 

 

3. Apa saja persiapan siswa yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan 

pembelajaran dimulai? 

Jawaban: 

 

 

 

 

 

4. Apa saja media yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran 

Maharatul Qira’ah?  

Jawaban: 

 

 

 

 

 

5. Metode apa yang diterapkan dalam pembelajaran Maharotul Qiro’ah? 

Jawaban: 

 



 

 

 

 

 

 

6. Apa alasan menerapkan metode tersebut dalam pembelajaran Maharotul 

qira’ah? 

Jawaban: 

 

 

 

 

 

7. Bahasa Apa yang digunakan dalam pembelajaran Maharotul Qira’ah? 

Jawaban: 

 

 

 

 

 

8. Apa alasan menggunakan bahasa tersebut dalam Pembelajaran Maharotul 

Qira’ah? 

Jawaban: 

 

 

 

 

 

9. Apa saja meteri dalam pembelajaran Maharotul Qira’ah? 

Jawaban: 

 

 

 

 

 

10. Apa saja kesulitan yang dialami saat pembelajaran Maharotul Qira’ah? 

Jawaban: 



 

 

Pedoman Wawancara 

Nis     :  

No Hp : 

Email    : 

 

1. Bagaimana persiapan yang dilakukan oleh santri sebelum pelaksanan 

pembelajaran Maharotul Qiroah dimulai? 

Jawaban: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Apa saja langkah yang dilakukan oleh guru pada saat pembelajaran 

Maharotul Qiroah?  

Jawaban: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Apa saja media yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran 

Maharotul Qiroah? 

Jawaban:  

 

 

 

 

 

 

 

4. Apa saja materi dalam pembelajaran Mahoratul Qiro’ah? 

Jawaban: 

 



 

 

 

 

5. Apakah kamu dapat memahami materi Mahaqotul Qiroah dengan mudah? 

Jelaskan! 

Jawaban: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Bahasa apa yang digunakan dalam pembelajaran maharotul qiro’ah? 

Jawaban: 

 

 

 

 

 

 

 

7. Apa saja kesulitan yang dialami saat mempelajari Maharotul Qira’ah? 

Jawaban: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 وثائق البحث



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


