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 إهداء
 
 

 إىل والدى ووالدتى
ملعلم األول ومرىب وبذل جهدمها ىف تربية أخالقى ا اصغري  احملرتمني احملبوبني اللذين ربياىن

 روحى ىف أى زمان ومكان 
 حفظهما اهلل وأدام فضلهما وأبقامها ىف سالمة الدين والدنيا واآلخرة

 
 

 ى الذين هبم عرفت جهلىتإىل أساتذ
 غفر اهلل هلم ورمحهم وأعلى درجاهتم ىف اجلنة

 دنيا واآلخرةونفعنا بأسرارهم وأنوارهم ىف الدين وال
 
 

 إىل زوجىت وابىن ومن ىف بطنها
 هداهم اهلل إىل الصراط املستقيم 

 
 

 إىل الذين حيبون اللغة العربية  
*** 
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 تقديرشكر و 
 

نور والصالة والسالم على الواحد القهار العزيز الغفار امللك اجلبار. احلمد هلل 
له آاملختار و  نسيدنا وموالنا حممد اخلرياألنوار وسر األسرار وترياق األغيار ومفتاح باب 

 أما بعد: فضاله. ااألطهار وأصحابه األخيار عدد نعم اهلل و 
كان هذا البحث العلمى شرطا من الشروط الىت هبا متت وكملت الدراسة ىف  ف

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  قسم تعليم اللغة العربيةكلية الدراسات العليا ل
درجة  للحصول على، ومقدما 2011 – 2010للعام الدراسى  مباالنجاحلكومية 
 . يف تعليم اللغة العربية املاجستري

وشعر الباحث أن ىف حبثه العلمى نقائص كثرة وأخطاء متعددة واعوجاجات 
متنوعة. وقد حاول أن يبذل مجيع جهوده وطاقاته ىف إهنائه ليكون كامال وخاليا عنها. 

ال مبساعدة غريه، لذا، يريد الباحث من صميم قلبه العميق وال تنتهى كتابة هذا البحث إ
حبثه العلمى وتتميمه وكتابته.  ملن ساعده ىف إهناءوعظيم التقدير أن يشكر جزيل الشكر 

 ومنهم:  
مالك إبراهيم  جامعة موالناغو، مدير و احلاج إمام سفراي األستاذ الدكتورمساحة  -1

 .مباالنجاإلسالمية احلكومية 

جامعة موالنا الدراسات العليا كلية   ، مديرمهيمن الدكتور احلاجتاذ األسمساحة  -2
 .مباالنجمالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

جامعة موالنا  تعليم اللغة العربية قسم، رئيس شهداء صاحل نور الدكتورمساحة  -3
 .مباالنجمالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

الذي أفاد  األول املشرف، سليمانشيخون حممد حممد  الدكتورمساحة األستاذ  -4
الباحث علميا  وعمليا  ووجه خطواته ىف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية 
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ومن الباحث عظيم  .فله من اهلل خري اجلزاء .نتهاء منهفكرة البحث حىت اال
 .الشكر والتقدير

ساىن عن فحقا  يعجز ل .، املشرف الثاينديناتا احلاج ولدانا واركامساحة الدكتور  -5
فقد قدم للباحث كل العون والتشجيع طوال فرتة إعداد هذا  .شكره وتقديره

 .فلم يبخل بعلمه ومل يضق صدره يوما  عن مساعدة الباحث وتوجيهه .البحث
فله مين خالص  .وكان لتفضله مبناقشة هذا البحث أكرب األثر ىف نفس الباحث

  ومن اهلل عظيم الثواب واجلزاء. .الشكر والتقدير

جامعة موالنا الدراسات العليا  كليةتعليم اللغة العربية   قسمن يف و ذ املعلمياألسات -6
. فلهم من الباحث كل الشكر والتقدير مباالنجمالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

 على ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع  وجزاهم اهلل خري اجلزاء. 

 ءزمالالو  ءشقامن األ ااحدا فواحدمجيع من ال ميكن للباحث أن يذكرهم و  -7
الوجود ولو  حيزسهم ىف إخراج هذا العمل املتواضع إىل أوكل من  ءصدقااألو 

 واهلل ويل هلم مجيعا  خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان. .بكلمة تشجيع
 إىل أقوم الطريق. التوفيق

اهلل حبثه يرجو الباحث أن تكون أعماله مقبولة عند اهلل جل وعال وأن جيعل 
 العلمى حبثا نافعا ملن قرأه. آمني. 

 م 2011يوىن  24، ماالنج
 الباحث

 
 فاروق بحر الدين

09720092 
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 جمهورية إندونيسيا 
 وزارة الشؤون الدينية 

 ماالنجبجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 
 كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية 

 

 رفينتقرير المش
 

والصالة والسالم على أشرف  .احلمد هلل رب العاملني. بسم اهلل الرمحن الرحيم
 له وصحبه أمجعني. على آو  سيدنا حممد األنبياء واملرسلني

   الذي حضره الطالب:  ليميتكبعد االطالع على البحث ال
 فاروق حبر الدين : االسم

 09720092 : رقم التسجيل
 القراءة مهارة تنمية ىف املصاحب الكتاب تخداماس فعالية : موضوع البحث

 األوىل احلكومية الثانوية باملدرسةاملكثف  الربنامج لطالب
 (جترييب حبث) مباالنج

 اجلامعة.وافق املشرفان على تقدميه إىل جملس 
 املشرف األول

 
  مد سليمانحم شيخون مدحم الدكتور األستاذ

 املشرف الثاين
 

  ديناتا كار و  ولدانااحلاج  الدكتور
197003191998031001  

 يعتمد،
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية

 
 الدكتور احلاج شهداء صاحل نور املاجستري
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 197201062005011001رقم التوظيف : 
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 جمهورية إندونيسيا 
 وزارة الشؤون الدينية 

 بماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 
 عليا قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات ال

 
 اعتماد جلنة املناقشة

 عنوان البحث:
  القراءة مهارة تنمية فى المصاحب الكتاب استخدام فعالية

 بحث) بماالنج األولى الحكومية الثانوية بالمدرسةالمكثف  البرنامج لطالب
 (تجريبي

  العربية اللغة تعليمىف  املاجستري درجة لنيل تكميلى حبث
 09720092: التسجيل  رقم                  الدين حبر فاروق الطالب : إعداد

وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة  اجلامعةقد دافع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة 
  م 2011يوىل  1ىف التاريخ  اجلمعةاملاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم 

 ة:األساتذ ةمن الساد ملناقشةوتتكون جلنة ا
  التوقيع :_____     سا ومناقشايرئ  صاحل نور الدكتور احلاج شهداء -1

  التوقيع :_____      مناقشا الدكتور قريب اهلل بابكر مصطفى -2

 ____التوقيع :_     ومناقشا مشرفا مد حم شيخون مدحم الدكتور األستاذ -3

 ____التوقيع :_     ومناقشا مشرفا  ديناتا كاور  ولدانااحلاج  الدكتور -4

 يعتمد،
 الدراسات العلياعميد كلية 

 
 مهيمن  الدكتور احلاجاألستاذ 
 195612111983031005رقم التوظيف : 
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 إقرار الطالب
 

 أنا املوقع أدناه، وبيانايت كاآليت: 
 فاروق حبر الدين : االسم

 09720092 : رقم التسجيل
 القراءة رةمها تنمية ىف املصاحب الكتاب استخدام فعالية : موضوع البحث

 األوىل احلكومية الثانوية باملدرسةاملكثف  الربنامج لطالب
 (جترييب حبث) مباالنج

لنيل درجة املاجستري يف تعليم ر بأن هذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفري شرط ر أق
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية الدراسات العليا  كلية اللغة العربية

 : وانعنحتت  مباالنج
 البرنامج لطالب القراءة مهارة تنمية فى المصاحب الكتاب استخدام فعالية

 (تجريبي بحث) بماالنج األولى الحكومية الثانوية بالمدرسةالمكثف 
حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر. وإذا ادعى 

من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على  أحد استقباال أهنا من تأليفه وتبني أهنا فعال ليست
جامعة موالنا الدراسات العليا  كليةولن تكون املسؤولية على املشرف أو على   .ذلك

وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت  ،. هذامباالنجمالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
 اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك. 

 م 2011يوىن  24، ماالنج
 املقر
 

 بحر الدين فاروق
09720092 
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 مستخلص البحث
 

 القراءة مهارة تنمية ىف املصاحب الكتاب استخدام فعاليةم،  2011فاروق حبر الدين، 

املشرف . (جترييب حبث) مباالنج األوىل احلكومية الثانوية باملدرسةاملكثف  الربنامج لطالب
احلاج الدكتور ىن : املشرف الثا .سليمان  الدكتور حممد شيخون حممداألستاذ األول: 

 املاجستري ولدانا واركاديناتا

 
 

 القراءة مهارة تنمية، املصاحب الكتاب :الكلمات األساسية

هو برنامج خاص  مباالنج األوىل احلكومية الثانوية باملدرسةاملكثف  الربنامج
التعليم أسرع من التعليم لطالب له ذكاء أعلى من غريه. ويطلب منه أن يستغرق وقت 

ويدخل فيها تعليم اللغة العربية. ال أكثر. كاملتني ىف الربنامج العادى، وهو ىف سنتني  
أثناء املرور، ظهرت املشكالت عندما شعر الطالب الوقت القصري املعني عند ما تعلموا 

ب املصاحب مهارة القراءة. فرتبت التقنية اجلديدة حللها. وأحد خمارجها هو إعداد الكتا
 الذى فعالية استخدامه يبحثه الباحث ىف هذا البحث. 

يتم  كيف( 1 : يلى كما البحث أسئلة الباحث يقدم سبق، ما على بناء
 األوىل احلكومية الثانوية باملدرسة املكثف الربنامج لطالب املصاحب الكتاب استخدام
 لطالب القراءة مهارة تنمية ىف املصاحب الكتاب استخدام فعالية مدى ما( 2 مباالنج
 .مباالنج األوىل احلكومية الثانوية باملدرسة املكثف الربنامج

 لطالب املصاحب الكتاب استخدامكيفية متام  معرفةإىل  بحثويهدف هذا ال
من  هاستخدامومعرفة فعالية  مباالنج األوىل احلكومية الثانوية باملدرسة املكثف الربنامج
معاين املفردات من معاين التعرف على و ستعانة باملعاجم بطالقة دون اال اءةقر الحيث 
  .فهم معاين اجلمل يف الفقراتو  السياق
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املنهج املستخدم ىف هذا البحث هو منهج جتريىب باملدخل الكمى الذى أدوات 
حبثه باستخدام املالحظة واملقابلة واالستبانة واالختبار. وجمتمع البحث طالب الفصل 

ب  –طالبا. وأما عينته فطالب الفصل الثامن  45ج الذين عددهم الثامن هلذا الربنام
طالبا. وينقسم هذه العينة إىل اجملموعتني، ومها اجملموعة الضابطة  24الذين عددهم 

 طالبا(. 12طالبا( واجملموعة التجريبية ) 12)
فعال جدا ىف  املصاحب الكتاب استخداموأشارت نتائج هذا البحث إىل أن 

بطالقة دون  اءةقر المن حيث  ةسللمدر  املكثف الربنامج لطالب القراءة مهارة تنمية
فهم معاين اجلمل يف و  معاين املفردات من معاين السياقالتعرف على و االستعانة باملعاجم 

 .الفقرات
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 مستخلص البحث باللغة اإلنجليزية
 

Faruq Baharudin, 2011, Effective Use of Companion Book To Increase Student 

Reading Skills Acceleration Program MTsN Malang I (Experiment Research). 

Supervisor 1: Prof. Dr. M. Syaikhoun M. Sulaiman. Supervisor 2: Dr. H. Wildana 

Wargadinata, M. Ag 

 
 

Keyword : Bag Book, Improve Reading Skills 

Acceleration Program MTsN Malang I is a special program for students who 

have higher intelligence than other students. They are required to take a faster 

time than in the Regular Program, which is 2 years, not more, as well as studying 

the Arabic language. The problems begin to arise when students feel their time is 

too little begin to learn reading skills. The strategy was developed to overcome 

them. And one solution is the preparation of companion books that measured the 

effectiveness of their use through this thesis research. 

Based on the above, the authors formulate the problem as follows: 1) How to 

use companion book to enhance students' reading skills Acceleration Program 

MTsN Malang I? 2) The extent to which effective use of this companion book to 

enhance students' reading skills Acceleration Program MTsN Malang I  

This study aims to determine the use of companion books in order to improve 

students' reading skills Acceleration Program MTsN Malang I and to determine 

the effectiveness of its use in terms of reading fluency without using a dictionary, 

the meaning of vocabulary recognition, and understanding the meaning of 

sentences in a paragraph. 

The methodology used in this study is an experimental method with 

quantitative approach, using an observation instrument, interviews, questionnaires 

and tests. The population of the study include students in grade 8 Acceleration 

Program MTsN Malang I, which totaled 45 students. While the sample was 

composed of students 8B class of 24 students and is divided into 2 groups: a 

control group of 12 students and the experimental group who also totaled 12 

students. 

The results of this study indicate that the use of companion books are very 

effective for improving reading skills of students Acceleration Program MTsN 

Malang I of the smooth side of the reading without using a dictionary, the 

meaning of vocabulary recognition, and understanding the meaning of sentences 

in a paragraph 
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 مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية
 

Faruq Baharudin, 2011, Efektifitas Penggunaan Buku Pendamping Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Membaca Siswa Program Akselerasi MTsN Malang 

I (Penelitian Eksperimen). Pembimbing 1 : Prof. Dr. M. Syaikhoun M. Sulaiman. 

Pembimbing 2 : Dr. H. Wildana Wargadinata, M.Ag 

 
 

Kata Kunci : Buku Pendamping, Meningkatkan Keterampilan Membaca 
 

Program Akselerasi MTsN Malang I adalah program khusus untuk siswa yang 

memiliki kecerdasan lebih tinggi dibandingkan siswa lainnya. Mereka dituntut 

untuk menempuh waktu yang lebih cepat dari pada di Program Reguler, yaitu 2 

tahun, tidak lebih, termasuk juga mempelajari Bahasa Arabnya. Permasalahan-

permasalahan mulai muncul ketika siswa merasakan waktu mereka terlalu sedikit 

mulai mempelajari keterampilan membaca. Strategi pun disusun untuk 

mengatasinya. Dan salah satu solusinya adalah penyusunan Buku Pendamping 

yang efektifitas penggunaannya diukur melalui penelitian tesis ini.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyusun rumusan masalah sebagai 

berikut: 1) Bagaimana penggunaan Buku Pendamping untuk meningkatkan 

keterampilan membaca siswa Program Akselerasi MTsN Malang I? 2) Sejauh 

mana efektifitas penggunaan buku pendamping ini untuk meningkatkan 

keterampilan membaca siswa Program Akselerasi MTsN Malang I. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penggunaan buku 

pendamping dalam rangka meningkatkan keterampilan membaca siswa Program 

Akselerasi MTsN Malang I dan untuk mengetahui efektifitas penggunaannya dari 

sisi kelancaran membaca tanpa menggunakan kamus, pengenalan arti kosakata, 

dan pemahaman makna kalimat dalam paragraf. 

Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 

dengan pendekatan kuantitatif yang instrumen penelitiannya menggunakan 

observasi, wawancara, angket dan tes. Populasi dari penelitian ini meliputi siswa 

kelas 8 Program Akselerasi MTsN Malang I yang berjumlah 45 siswa. Sedangkan 

sampelnya adalah siswa kelas 8B yang terdiri dari 24 siswa dan dibagi menjadi 2 

kelompok, yaitu kelompok kontrol yang berjumlah 12 siswa dan kelompok 

eksperimen yang juga berjumlah 12 siswa. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan buku pendamping sangat 

efektif untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa Program Akselerasi 
MTsN Malang I dari sisi kelancaran membaca tanpa menggunakan kamus, 

pengenalan arti kosakata, dan pemahaman makna kalimat dalam paragraf. 
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 الفصل األول

 العام اإلطار
 
 المقدمة  -أ

 ىه واآلخرة والدنيا الدين سالمة إىل بنا ؤدىت ىتالالطريقة الوحيدة  أن ايقن  أ لقد
 عليه اهلل صلى حممد سيدنا عل مه ما على مبقتضامها والعمل واحلديث القرآن دراسة
 وسلم عليه اهلل صلى وهو. أمجعني عليهم اهلل رضوان وأصحابه آله فهمه وما وسلم
 .1(ما متسكتم هبما كتاب اهلل وسنة نبيهتركت فيكم أمرين لن تضلوا ) قال

 لغة اهلل وجعلها. العامل ىف اللغات بني خاص مقام هلا لغة هى العربية واللغة
 عربيا قرأنا جعلناه إنا) تعاىل اهلل قال. العامل ىف وأحسنها اللغات خري ألهنا القرآن،
 العربية اللغة حب ىف وريب شك لدينا يكون أنال جيوز لنا  فلذا،(. 2تعقلون لعلكم

 قلبك على. األمني الروح به نزل. العاملني رب لتنزيل وإنه) تعاىل وقال. واستيعاهبا
 (. 3مبني عرىب بلسان. املنذرين من لتكون

 مبلغا رسوله وجعل كتابه اهلل أنزل ما عند إنه) تيمية ابن اإلسالم شيخ وقال
 فال العربية، باللغة تكلماوم متصال جيال األول اجليل وجعل رسوله وسنة اهلل لكتاب
 العربية اللغة استيعاب كان لذلك،. العربية باللغة إال ومعرفته اإلسالم فهم ىف سبيل
 اهلل دين فهم املسلمني على يسهِّل العربية باللغة االتصال وتعوُّد. الدين من بعضا

 مجيع ىف واألنصار املهاجرين من األولني السابقني تتبع عليهم ويسهل كلماته وإعالء
فإن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب فإن ) أيـضا وقال(. 4أمورهم

                                                 
 .(2011مايو  9يؤخذ ىف  – zenhusein.blogsome.com –الشبكة ، )1594، احلديث الموطأاإلمام مالك،  1
 2سورة يوسف  2
 195 - 192سورة الشعراء  3
. )دون مكان النشر: إحياء الرتاث مخالفة أصحاب الجحيم اقتضاء الصراط المستقيمابن تيمية،  4

 106ص  اإلسالمى، دون السنة(
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فهم الكتاب والسنة فرض وال يفهم إال بفهم اللغة العربية وما ال يتم الواجب إال به 
 . 5(فهو واجب

 املعاهد ىف واملدروسة املعل مة اللغات من العربية اللغة، جند أن ياإندونيس ىفو 
 اللغات أهم أهنا الناس بعض ورأى. التعليمية واملؤسسات واجلامعات ارسواملد

 كان حىت وتدريسها، دراستها ىف وأفكارهم جهودهم بذلوا وهم. الدين لغة لكوهنا
 هذه لتكون وتقنياته تدريسها كيفيات إجياد باستمرار حياولون اللغة هذه مفكروا
 الكتاب تصميم ناحية من أم كانت الطرائق ناحية من سواء الناس، عند سهلة اللغة

 . وإعداده املنهجى
 كل على جيب لغة العربية اللغة ،املدرسة الثانوية احلكومية األوىل مباالنج وىف
 وهى دروس مخسة ىف دخلت -عرفنا كما- ألهنا ويستوعبها، يتعلمها أن تلميذ
 تاريخ سودر  اإلسالمى الفقه ودرس واحلديث القرآن ودرس واألخالق العقيدة درس

املهيئة،  صبل، نظرا إىل عدد احلص .نفسه العربية اللغة ودرس اإلسالمية احلضارة
 حصلتحصل درس اللغة العربية على أكثر احلصص. بناء على ذلك التفصيل، 

 اللغة مدرسى لدى خاصة واملدرسني التالميذ قلب ىف خاص مكان على اللغة هذه
 .العربية
 الربنامجو  ثنائى اللغة برنامجو  العادى الربنامح:نهام برامج، ثالثة املدرسة هذه ىف
 فطبعا،. غريه من أعلى ذكاء له لطالب خاص برنامج هو املكثف الربنامج. و املكثف
. الربنامج هذا ىف مشرتكا يكون أن يريد طالب كل ذكاءلقياس  خاص معيار هناك
 اثنتني سنتني ىف وهو الرتتيىب، الربنامج من أسرع الربنامج هذا استغراق وقت وكان
 مع الشكل نفس ىف الربنامج هذا ىف املدروسة الدروس. مراحل ست ىف زال وما

 املادة أين املواد، اختيار هناك لكن ،العادى الربنامج هذا ىف املدروسة الدروس

                                                 
 207املرجع نفسه  5
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 العربية اللغة تعليم ىف حبثه الباحث يركز العلمى، البحث هذا وىف. املؤخرة أو املقدمة
 .الربنامج هلذا

 مدرس كل على جيب. الربنامج هذا ىف مدروسة العربية اللغة كانت ثانية، وكلغة
 أن مدرس كل على وجيب. العربية اللغوية املواد مجيع الستغراق القصري وقته ينظم أن

 بتفتيش يقوم املدرس كان وضعه، وقبل. الربنامج هلذا اخلاص املدرسى الكتاب يضع
 املواد وجيمع يصنفها مث الثالث إىل األول ستوىامل من املنهج ىف املدروسة املواد

 املواد تكون حىت العامة، املواد ترتيب حسب على ويرتبها املوضوع نفس ىف املتماثلة
 . جديدا كتابا اجملموعة املقسمة
 هذا باستخدام يدرِّس ما عند املدرس أن منها. كثرية الظاهرة املشكالت لكن
 الربنامج متطلبات يناسب ال طبعا وهذا. لطوي وقت إىل حيتاج زال ما الكتاب
. أكثر ال سنتني ملدة التعليم وقت يستغرقوا أن الطالبعلى  يوجب حيث وإراداته

 الثانية للمرة جديدة تقنية ويصنع ويرتب يطلب أن مدرس كل على وجب لذا،
 إعداد وهى جديدة تقنية الباحث رتب وهلذا،. دروسهم ىف الطلبة استيعاب لتسريع
 أيدى وبني طبع قد الكتاب هذا ن،واآل. املدرسى للكتاب املصاحب ابالكت

 قياس حياول بأن العلمى لبحثه موضوعا خيتاره الباحث جيعل الذى وهذا. الطلبة
 املكثف الربنامج ىف الطالب قراءة مهارة تنمية ىف الكتاب هذا استخدام فعالية

 . رييبجت كبحث املدرسة الثانوية احلكومية األوىل مباالنج ب
 
 البحث أسئلة-ب

 : يلى كما البحث أسئلة الباحث يقدم سبق، ما على بناء
 باملدرسة املكثف الربنامج لطالب املصاحب الكتاب استخداميتم  كيف -1

 االنج مب األوىل احلكومية الثانوية

 لطالب القراءة مهارة تنمية ىف املصاحب الكتاب استخدام فعالية مدى ما -2
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 من حيث : درسة الثانوية احلكومية األوىل مباالنج املب املكثف الربنامج

 بطالقة دون االستعانة باملعاجم  اءةقر ال:  أوال
 معاين املفردات من معاين السياقالتعرف على :  اثاني
 فهم معاين اجلمل يف الفقرات وإدراك عالقات املعىن اّليت تربط بينها:  اثالث

 

 البحث أهداف -ج

 : فهى العلمى حبثه يف الباحث ايريده اليت األهداف فأما
 املكثف الربنامج لطالب املصاحب الكتاب استخدامكيفية متام  معرفة -1

  املدرسة الثانوية احلكومية األوىل مباالنج ب

املدرسة الثانوية املكثف ب الربنامج طالب تعليم ىف املصاحب الكتاب استخدام -2
 .هملدي القراءة مهارة لتنمية احلكومية األوىل مباالنج 

 لطالب القراءة مهارة تنمية ىف املصاحب الكتاب استخدام فعالية مدى معرفة -3
 من حيث: االنجمب األوىل احلكومية الثانوية باملدرسة املكثف الربنامج

 بطالقة دون االستعانة باملعاجم  اءةقر ال:  أوال
 معاين املفردات من معاين السياقالتعرف على :  اثاني
 مل يف الفقرات وإدراك عالقات املعىن اّليت تربط بينهافهم معاين اجل:  اثالث

 
 البحث فرضية -د

 ويسرع ويسهل وينمي حيّسن املدرسى للكتاب املصاحب الكتاب استخدام إن
 االنجمب األوىل احلكومية الثانوية ةسللمدر  املكثف الربنامج لطالب القراءة مهارة تنمية

 م أو قوائم مفردات مرتمجة إىل الّلغت نيبطالقة دون االستعانة باملعاج اءةقر حيث ال
فهم معاين ومن حيث معاين املفردات من معاين السياق من حيث التعرف على و 

 اجلمل يف الفقرات وإدراك عالقات املعىن اّليت تربط بينها
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 البحث أهمية  -ه

 : مها. ناحيتني إىل البحث هذا أمهية تنقسم
   النظرية الناحية من -1

 فعالية يف العربية اللغة مدرس لدى جديدة نظرة لبحثا نتائج تكون أن
 القراءة مهارة تدريس عند املدرسى للكتاب املصاحب الكتاب استخدام
 تدريس ىف صعوبة وجد الذي اللغة ملدرس معينا البحث هذا يكون أن وعسى
 . املكثف الربنامج ىف خاصة القراءة وملهارة العربية اللغة

 
 التطبيقية الناحية من -2

 للطالب:  الأو 
 .العربية اللغة تعلُّم ىف الطالب رغبة لتنمية ( أ)

 .القراءة مهارة ىف خاصة للطلبة العربية اللغة دراسة لتسهيل ( ب)

 مهارة ىف خاصة العربية اللغة درس ىف الطالب استيعاب لتسريع ( ج)
 .معنيقصري  وقت ىف القراءة

 للمدرس:  اثاني
 جديدة يةلغو  مدرسية كتب وتأليف تصنيف ىف له دافعا ليكون ( أ)

 .اجلديدة التدريس وتقنيات العصرية الطرائق على حتتوى

 .العربية اللغة تدريس ىف له جديدة تقنية ليكون ( ب)
 للباحثين:  اثالث

 باستخدام تتعلق تالية حبوث ىف ارجعم البحث هذا ليكون ( أ)
 املكثف الربنامج ىف خاصة املدرسى للكتاب املصاحب الكتاب

 .املدرسة ىف
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  المؤسسة أو للمدرسة:  رابعا
 املصاحب الكتاب استخدام فعالية عن املعلومات إعطاء ( أ)

 .القراءة مهارة تدريس عند املدرسى للكتاب
 
 البحث حدود -و

 الموضوعية الحدود -1

 مهارة لتنمية املصاحب الكتاب استخدام فعالية هو البحث هذا جمال
 العربية ةاللغ تدريس ىف الباحث استعمله الذى املدرسى الكتاب وأما. القراءة

 املدرسة الثانوية احلكومية األوىل مباالنج املكثف ب للربنامج األول الفصل ىف
 املخـتارة املواد ىف الذهىب القلم" املوضـوع حتت العربية اللغة درس كتاب فهو

 ىف الرفيق إسعاد" فهو املستعمل املصاحب الكتاب وأما". التسريعى للربنامـج
وركز الباحث مهارة  .الباحث أعده الذى" ديقالص مع العربية اللغة مطالعة

معاين املفردات التعرف على بطالقة دون االستعانة باملعاجم  اءةقر الالقراءة ىف 
فهم معاين اجلمل يف الفقرات وإدراك عالقات املعىن اّليت و  من معاين السياق

 .تربط بينها

 المكانية الحدود -2

املدرسة الثانوية ملكثف با للربنامجالثاىن  الفصل ىف البحث هذا رىجي
 اللغة ىمدرسأحد  ألنه املدرسة هذه الباحث وخيتار. احلكومية األوىل مباالنج 

 .فيها العربية

 الزمانية الحدود -3

 – 2010 الدراسي العام يف الثانية املرحلة ىف البحث هذا ريجي
2011. 
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 المصطلحات تحديد   -ز

أو مادة أخرى،  الورق صحائف مكتوبة أو مطبوعة مصنوعة من هو الكتاب -1
الكتاب  ومثبتة مع بعضها من جهة واحدة حىت يسهل فتحها. وقد يكون

مغلف ا بطريقة حتفظه سليم ا. والكتاب من أهم خمرتعات اإلنسان
6. 

املدرس يستخدمها على وفق منهج معني و مصنوع  كتاب هو املدرسى الكتاب -2
 الطالب ىف الدراسة.و 

  األساسى الكتاب ملساعدة يفهمت تأل كتاب هو املصاحب الكتاب -3

 وىف. غريه من أعلى ذكاء له لطالب خاص برنامج هو املكثف الربنامج -4
 ىف مشرتكا يكون أن يريد طالب كل ذكاء سالقي خاص معيار القبول امتحان

 الرتتيىب، الربنامج من أسرع الربنامج هذا استغراق وقت وكان. الربنامج هذا
 هذا ىف املدروسة الدروس. مراحل ست ىف زال وما اثنتني سنتني ىف وهو

 اختيار هناك لكن الرتتيىب، الربنامج ىف املدروسة الدروس مع متطابقة الربنامج
 .املؤخرة أو املقدمة املادة أين املواد،ترتيب 

 
 السابقة الدراسات -ح

 . 7رضوان فؤاد دراسة -1

 العنوان:  أوال
العربيـة  دراسـة  جيك ساو التعاونية يف تعليم القـراءة طريقةتطبيق 

 جتريبية باملدرسة العالية احلكومية تشباسونج جاوا الغربية

                                                 
 2010ديسمرب  20يؤخذ ىف  – women.bo7.net/girls68057 -الشبكة  6
دراسةة تجريبيةة بالمدرسةة العاليةة  ،العربيةة تطبيق طريقةة جيةك سةاو التعاونيةة فةي تعلةيم القةراءةرضوان فؤاد،  7

قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسـات ة )ماالنج: غري منشور  ماجستريرسالة  ،الحكومية تشباسونج جاوا الغربية
 م( 2003، العليا، اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج
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 مشكلة البحث:  اثاني
تعلـــــــيم مهـــــــارة القـــــــراءة املوجـــــــود يف املدرســـــــة العاليـــــــة احلكوميـــــــة 
تشباسونج ال يهـتّم وال يركـز علـى عمليـة التعلـيم والـتعلم اجليـدة، بـل ال 

تســابقيا. وأمــا العمليــة لتنميــة يــزال يهــتم بعمليــة التعلــيم والــتعلم فرديــا و 
 املعرفة واالنفعاالت واالنشطة واالبتكارات فال يهتّم هبا إال قليال جدا.

 أهداف البحث:  اثالث

يســـتهدف هـــذا البحـــث علـــى وجـــه العمـــوم فهـــم عمليـــة التعلـــيم 
ـــة يف مهـــارة وعرضـــها والـــتعلم  ـــن ســـاو التعاوني الـــيت تســـتخدم طريقـــة جي

 عالية احلكومية تشباسونج جاوى الغربية.القراءة العربية باملدرسة ال
 البحث يةفرض:  ارابع

أن تطبيــق طريقــة جيــن ســاو التعاونيــة يــؤثر جوهري ــا علــى إجنــازات 
 ونتائج الطلبة يف القراءة العربية.

 النتيجة: اخامس

إن طريقة جين ساو التعاونية يف تعليم مهارة القراءة العربيـة يـؤّدي 
يف تعّلمها وجيعلهـم يعـاونون بعضـهم بعضـا  إىل إجيابيات يف آراء الطلبة

 وتنمي مسؤوليتهم الفردية يف عمل الواجبات والوظيفية.
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 . 8دراسة أين زينب -2

 العنوان:  أوال
باسرتاتيجية نشاط القراءة والتفكـري املوجـه  MP تعليم فهم املقروء 

AMBT/DRTA ( حبــــث عملـــــي يف تالميـــــذ الفصـــــل اخلـــــامس باملدرســـــة
 (01سالم االبتدائية نور اإل

 مشكلة البحث:  اثاني
العمليــــة الــــيت يقــــوم هبــــا املعلّــــم يف تعلــــيم فهــــم املقــــروء يســـــتخدم 
االسرتاتيجية التعليمية التقليدية املؤّكـدة علـى التعلـيم فرديـ ا تنافسـيا علـى 

" 01الطـــــالب الفصـــــل اخلـــــامس باملدرســـــة االبتدائيـــــة "نـــــور اإلســـــالم 
 جرتوديو جنسن لوماجانج.

 لبحثأهداف ا:  اثالث

الصــحيحة  AMBTتطــوير منــوذج تعلــيم فهــم املقــروء باســرتاتيجية 
لرتقيـــة قـــدرة الطلبـــة الفصـــل اخلـــامس باملدرســـة االبتدائيـــة "نـــور اإلســـالم 

01" 
 البحث يةفرض:  رابعا

كأحــــد بنيــــات تعلــــيم القــــراءة الــــذي  AMBTكانــــت اســــرتاتيجية  ( أ)
يشـــمل تنظـــيم النشـــاط ويســـتطيع أن يرقـــي تفاعـــل الـــتعلم فّعـــاال، 

يرقـــي تفاعـــل الفصـــل توفيقيـــا وفهـــم حمتـــوى القـــراءة وينمـــي قـــدرة و 
 التفكري النقدي لدى الطلبة.

                                                 
بحةةث  AMBT/DRTAلتفكيةةر الموجةةه باسةةتراتيجية نشةةاط القةةراءة وا MPتعلةةيم فهةةم المقةةروء أين زينــب،  8

ة غـــري منشـــور  ماجســـتري، رســـالة 01عملةةةي فةةةي تالميةةةل الفصةةةل الخةةةامس بالمدرسةةةة االبتدائيةةةة نةةةور اإلسةةةالم 
 م( 2003، قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا، اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج)ماالنج: 
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أن يطبـــــــق يف الفصـــــــل اخلـــــــامس  AMBTويســـــــتطيع اســـــــرتاتيجية  ( ب)
باملدرسة االبتدائية، لكي يبـدأ الطلبـة الفصـل اخلـامس أن يـدخلوا 
مرحلـة التفكــري النقــدي واالبتكــاري، يعـين قــدرة الفهــم باســتخدام 

 وإجراء املفهوم أو املبدأ. الفرضيات

وملعلــم الفصــل اخلــامس يف املدرســة االبتدائيــة قــدرة تطبيــق تعلــيم  ( ج)
علـــى املرحلـــة القرائيــــة مـــا قبــــل  AMBTفهـــم املقـــروء باســــرتاتيجية 

 القراءة وما بعدها والقراءة الصامتة. 

 النتيجة: اخامس

رقــي تســتطيع أن تشــمل تنظــيم النشــاط و ت AMBTاســرتاتيجية إن 
رقــي تفاعــل الفصــل توفيقيــا وفهــم حمتــوى القــراءة تتعلم فّعــاال و تفاعــل الــ

 نمي قدرة التفكري النقدي لدى الطلبة.تو 
 

 9دراسة مسروحني  -3

 العنوان:  أوال
 " تدريس القراء يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية رينجال

 مشكلة البحث:  اثاني
ينجال كثريا من إن يف هذه املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بر 

الطــالب الــذى مل يفهمــوا معــىن املفــردات ومل يســتطيعوا ضــبط حركــات  
كــــل حــــرف وســــكناته. ال ســــيما أواخــــر الكلمــــات باالنتبــــاه إىل أثــــار 

 القواعد النحوية والصرفية واالشتقاق والتصريف.

 أهداف البحث:  اثالث

                                                 
ة غــري منشــور  ماجســتري، رســالة يةةة اإلسةةالمية الحكوميةةة رينجةةالتةةدريس القةةراء فةةي المدرسةةة الثانو مسـروحني،  9

 م( 2003، قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا، اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج)ماالنج: 
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معرفــــــة تطبيــــــق تــــــدريس القــــــراءة يف املدرســــــة الثانويــــــة اإلســــــالمية 
 ومية رينجال.احلك
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 النتيجة:  رابعا

إن تطبيق تـدريس القـراءة يف املدرسـة الثانويـة اإلسـالمية احلكوميـة 
رينجـــــال جيعـــــل الطـــــالب قـــــادرين علـــــى القـــــراءة اجليـــــدة وفهـــــم معـــــاين 

 النصوص العربية.
 

 10دراسة أمحد زمراين  -4

 العنوان:  أوال
يف تعلــيم   (PQ4R)" اســتخدام اســرتاتيجية اخلطــوات الســت 

)بالتطبيق على الربنامج اخلاص لتعلـيم اللغـة العربيـة  العربيةالقراءة  مهارة
 باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج(

 مشكلة البحث:  اثاني
كان تعليم مهـارة القـراءة العربيـة كلغـة أجنبيـة يف املـدارس مقصـورا 
علـى إلقـاء املـادة الدراسـية املوجـودة يف الكتـاب . وبـذلك يصـري التعلــيم 

ّعـــال و ـــّل . و كانـــت اســـرتاتيجية القـــراءة املســـتخدمة اســـرتاتيجية غـــري ف
تقليديــة وال يتعــدي إعطــاء املعــىن حتــت الســطر وال تــدّرب الطلبــة علــى 

 فهم املقروء واستيعابه.

 أهداف البحث:  اثالث

معرفـــة فّعاليـــة تعلــــيم مهـــارة القـــراءة للغــــة العربيـــة باســـتخدام هــــذه  ( أ)
لربنــامج اخلــاص لتعلــيم اللغــة اخلــامس با Eاالســرتاتيجية يف فصــل 

 االنج.مبالعربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية 

                                                 
فةةي تعلةةيم مهةةارة القةةراءة العربيةةة )بةةالتطبيق  (PQ4R)اسةةتخدام اسةةتراتيجية الخطةةوات السةة  أمحــد زمــراين،  10

ة غري منشـور  ماجستريرسالة ، نامج الخاص لتعليم اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج(على البر 
 م( 2008، قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا، اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج)ماالنج: 
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يف تعلـــــيم مهـــــارة  (PQ4R)تطبيــــق اســـــرتاتيجية اخلطـــــوات الســـــت  ( ب)
اخلامس بالربنامج اخلـاص لتعلـيم اللغـة  Eالقراءة العربية  يف فصل 

 االنج.مبالعربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية 

يت تنميهـــــا اســـــرتاتيجية اخلطـــــوات الســـــت معرفـــــة املهـــــارات الفرعيـــــة الـــــ ( ت)
(PQ4R)  يف تعلـــــــيم مهـــــــارة القـــــــراءة العربيـــــــة  يف فصـــــــلE  اخلـــــــامس

بالربنـــامج اخلـــاص لتعلـــيم اللغـــة العربيـــة باجلامعـــة اإلســـالمية احلكوميـــة 
 ماالنج.

 البحث يةفرض:  رابعا

فّعالـــة يف تعلـــيم مهـــارة  (PQ4R)أن اســـرتاتيجية اخلطـــوات الســـت 
ـــنّص القـــراءة العربيـــة ويف ـــة للقـــراءة هـــي : قـــراءة ال  تنميـــة املهـــارات الفرعي

بطالقـــــة وصـــــحة، ومعرفـــــة معـــــاين املفـــــردات واجلمـــــل وفهمهـــــا، وإدراك 
احلقـــائق املكتوبـــة واملضـــمون، وفهـــم الفكـــرة الرئيســـية واملســـاعدة وإدراك 
العالقـــــــات املكونـــــــة للفكـــــــرة الرئيســـــــية أو اآلراء املوجـــــــودة يف الـــــــنص. 

 ة أو اآلراء املوجودة، ونقد اآلراء واألفكار.واستنباط الفكرة الرئيسي

 النتيجة: خامسا

فّعالـــة يف ترقيــــة مهــــارة  (PQ4R)أن اســـرتاتيجية اخلطــــوات الســــت 
 القراءة العربية، وتصل هذه الفعالية إىل درجة املستوى املعنوي.

بعد أن الحظ الباحث أنواع الدراسات السابقة اليت تتعلق بطـرق 
ة القـــراءة العربيـــة وفهـــم نصوصـــها فيمـــا ســـبق واســـرتتيجيات تعلـــيم مهـــار 

ذكرهـــــا، اســـــتنتج الباحـــــث أن هـــــذه الدراســـــة  تلـــــف عـــــن الدراســـــات 
الســابقة، ألن هــذا البحــث ســيبحث يف تنميــة مهــارة قــراءة الطــالب ىف 
درس اللغــة العربيــة باســتخدام الكتــاب املصــاحب للكتــاب املدرســى ىف 
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ــــامج املكثــــف ــــ الربن االنج للعــــام مبــــة األوىل ىف املدرســــة الثانويــــة احلكومي
 .م 2011 – 2010الدراسي 

 
 (1رقم )الجدول 

 نيالمتقدم نيالباحثو  الباحث بين االتفاق واالختالف مقارنة

رقم
ال

 

 االتفاق عنوان الدراسات السابقة
 االختالف

 دراسة الباحث الدراسة السابقة

1 

جيك ساو  طريقةتطبيق 
التعاونية يف تعليم القراءة 

راسة جتريبية د العربية
باملدرسة العالية احلكومية 

 تشباسونج جاوا الغربية

دراسة 
 جتريبية

جيك ساو  طريقة
 التعاونية

 الكتاب املصاحب

مهارة 
 القراءة

 املدرسة الثانوية املدرسة العالية

 الربنامج املكثف الربنامج العادى 

2 

 MP تعليم فهم املقروء 

باسرتاتيجية نشاط القراءة 
ري املوجه والتفك

AMBT/DRTA ( حبث
عملي يف تالميذ الفصل 

اخلامس باملدرسة االبتدائية 
 (01نور اإلسالم 

مهارة 
 القراءة

باسرتاتيجية نشاط 
القراءة والتفكري 

املوجه 
AMBT/DRTA 

 الكتاب املصاحب

 املدرسة الثانوية املدرسة االبتدائية 

 الربنامج املكثف  

3 
 تدريس القراء يف املدرسة

الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 رينجال

املدرسة 
 الثانوية

 فعالية االستخدام تطبيق التدريس

مهارة 
 القراءة

 الربنامج املكثف الربنامج العادى

4 
استخدام اسرتاتيجية 

اخلطوات الست 
مهارة 
 القراءة

اسرتاتيجية اخلطوات 
 الكتاب املصاحب (PQ4R)الست 
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رقم
ال

 

 االتفاق عنوان الدراسات السابقة
 االختالف

 دراسة الباحث الدراسة السابقة
(PQ4R)   يف تعليم
 العربيةمهارة القراءة 

)بالتطبيق على الربنامج 
 اخلاص لتعليم اللغة العربية

باجلامعة اإلسالمية احلكومية 
 ماالنج(

 املدرسة الثانوية اجلامعة 

 الربنامج املكثف الربنامج اخلاص 
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 الثانى الفصل
  النظرى اإلطار

 
 

 القراءة مفهومها وأساليبها وأنواعها:  المبحث األول
 وأهدافهالقراءة : تعليم مهارة  ثانىالمبحث ال
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 المبحث األول
 القراءة مفهومها وأساليبها وأنواعها

 
 مفهوم القراءة -أ

فيما مضى القدرة على التعّرف على الرموز املكتوبة والنطق هبا. مثّ  بالقراءةيقصد 
تبّدل هذا املفهوم حيث أصبحت القراءة تعين قراءة املادة املكتوبة وفهمها. ويف 
النهاية، صارت تعين القدرة على حّل الرموز وفهمها والتفاعل معها واستثمار ما ي قرأ 
يف مواجهة املشكالت اّليت ميّر هبا القارئ. واالنتفاع به يف حياته عن طريق ترمجة 

 .11اخلربات القرائية إىل سـلوك يتمثّله القارئ
 يتلقاها القارئ عن وقيل إّن القراءة هي عملية عقلية تشمل تفسري الرموز اّليت

طريق عينية. وتتطلب هذه الرموز فهم املعاين كما أهّنا تتطلب الربط بني اخلربة 
الشخصية وهذه املعاين  ّا جيعل العمليات النفسية املرتبطة بالقراءة معّقدة إىل درجة  

 .12كبرية
 والقراءة إحدى الكيفيات لنيل املعلومات واملعارف من الزمان املاضي إىل هذا

ا. وكم من املعلومات اليوم. إذ تسري التطورات يف كّل نواحي احلياة وتتغرّي تغرّيا  سريع  
 رج كّل يوم من الوسائل املطبوعة مثل الصحيفة واجمللة. وكذلك، كثرت العلوم 
واملعارف اليت سطرت على الكتب. لتلقى املعلومات الصحيحة من تلك املصادر 

 . 13ى بالقراءةحنتاج إىل نشاط يسمّ  املقروءة،

                                                 
 ص م(2002 ،)عمان: دار الفكر، ةتدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية وتطبيقات عملي ،وليد أمحد جابر 11
47 
م( ص 1977 ،، )القاهرة: دار الثقافةأساسيات تعليم اللغة العربية ،فتحي علي يونس وحممود كامل الناقة 12

169 
13

 M. Djiwandono S, Tes Bahasa Dalam Pengajaran. (Bandung: Penerbit ITB, 1996) p. 23  
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والقراءة يف اللغات األجنبية هلا مشكالت خاصة  تلف بقراءة اللغة الوطنية، 
وكذلك قراءة النصوص العربية. لذلك، قبل أن يبتدأ املتعّلم بنشاط القراءة، جيب 

 عليه أن يكون له عناصر أخرى تساعده يف فهم املقروء.
، حتتاج إىل مهارة يف القراءة. واملتعّلم هتا وفهمهاءالعربية مبوصفاهتا املشكّلة يف قرا

الذي ال يعرف كيف يضع احلركات يف كّل كّلمة ال ينجح فيها. لذلك، حيتاج 
املتعلم معرفة علم النحو لتحريكها ألن العربية ال شكل فيها، بل الشكل من 
عالمات الصوت أو القراءة. وبه تتغري الكلمة من صيغة إىل صيغة يف النصوص 

وليعرف املتعلم كّل تغيريات الكلمة، فعليه أن يعرف علم الصرف والنحو. العربية. 
ومبعرفتهما، يسهل له فهم سياق الكالم ومعرفة ما حتتويها النصوص من املعلومات 

 اليت كتبها املؤلف.
القراءة عملية عضوية نفسية عقلية يتّم فيها ترمجة الرموز املكتوبة )احلروف 

عان مقروءة )مصونة/صامتة( مفهومة يتضح أثر إدراكها واحلركات والضوابط( إىل م
عند القارئ يف التفاعل مع ما يقرأ و توظيفه يف سلوكه الذي يصدر عنه أثناء القراءة 

  14أو بعد االنتهاء منها.
املفهوم التايل لعملية   NSSEو قد ثبت للرابطة القومية لدراسة الرتبية أمريكا

آلية بسيطة، كما أهنا ليست أداة مدرسية ضيقة. إهنا القراءة أن القراءة ليست مهارة 
أساس عملية ذهنية تأملية. وينبغي أن تنمي كتنظيم مركب يتكون من أمناط ذات 
عمليات عقلية عليا. إهنا نشاط ينبغي أن حيتوي على كل أمناط التفكري والتقومي 

كون من أربعة وإن القراءة إذن نشاط يت .واحلكم والتحليل والتعليل وحل املشكالت
استقبال بصري للرموز وهذا ما نسميه بالنقد ودمج هلذه األفكار مع وهى عناصر 

 15أفكار القارئ وتصور لتطبيقاهتا يف مستقبل حياته وهذا ما نسميه بالتفاعل.
                                                 

14
 85م( ص 1998)لبنان: دار النفائس،  ائق تدريسها،خصائص العربية وطر نايف حممود معروف،  
)مكة: جامعة أم القرى،  ،اجلزء الثاينالمرجع في تعليم العربية للناطقين بلغات أخرى، رشدي أمحد طعيمة،  15

  815م( ص 1986
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هبذا نعرف بأن عملية القراءة حتتاج إىل أكثر من حاسة واحدة ، وهي عملية 
ن عناصر التفكري يفقد القراءة مضموهنا وجدواها عقلية أيضا ألن افتقاد أي عنصر م

عملية آلية ببغاوية، شبيه مبا يصدر عن احليوان من أصوات  –إذ ذاك–وتتحول 
عشوائية، طلبا إلشباع حاجة عضوية أو تلبية ملظهر من مظاهر الغريزة اخللقية حىت 

وال وإن كانت هذه األصوات مفهومة لدى السامع ألن القارئ ال يعي ما يقول 
 يدرك ما يصدر عنه من خطإ أو صواب.

 
 16أساليب تعليم القراءة -ب

 الطريقة الحرفية -1

ا بعـــد اآلخــر. فـــيعلم املعلـــم  يبــدأ املعلـــم هنــا بتعلـــيم حــروف اهلجـــاء واحــد 
ألف، باء، تاء، إىل آخره. وتعلم الطالب هنا قراءة احلرف إذا رآه مكتوبـا، كمـا 

ريقة أيضا طريقة احلـروف أو الطريقـة يتعلم كتابة هذه احلروف. وتدعى هذه الط
 اهلجائية أو الطريقة األجبدية أو الطريقة األلفبائية.

 الطريقة الصوتية -2

تشبه الطريقة الصوتية الطريقة احلرفية من حيـث االنتقـال مـن احلـروف إىل 
املقــاطع إىل الكّلمــات. ولكنهــا  تلــف عنهــا مــن حيــث طريقــة تعلــيم احلـــرف. 

رفيـــة يعطـــي امس ـــا. فـــاحلرف "ص" مـــثال ، ي عل ـــم علـــى أنـــه فـــاحلرف يف الطريقـــة احل
."  "صاد". ولكن يف الطريقة الصوتية، حلرف "ص" ي عل م على أنه "ص 

مبوجـــــب الطريقـــــة الصـــــوتية، تعلـــــم احلـــــروف مفتوحـــــة أوال  مثّ مضـــــمومة مثّ 
مكسورة مّث تعلم ساكنة. مث تعلم قراءة احلروف وهي منّونـة بـالفتح مث بالضـّم مث 

 سر.بالك
 الطريقة المقطعية -3

                                                 
 113 - 108 م( ص2000 ،)األردن: دار الفالح ،أساليب تدريس اللغة العربيةحممد علي اخلويل،  16
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ولتعلـيم املقـاطع، البــّد مـن تعلــيم حـروف املــّد أوال . فيـتعلم الطالــب ا، و، 
ي أوال ، مث يـــتعلم مقـــاطع مثـــل ســـا، ســـو، ســـي، وكلمـــات مكونـــة مـــن مقـــاطع 

 تعلمها مثل سارا، سريي، ساري، سريا، سوري، راسا، راسي.
 طريقة الكلمة -4

فــرتاض بــأن املــتعلم يـــدرك ولطريقــة الكلمــة أســاس نفســي يعتمـــد علــى اال
الكّل أوال ، مث يبدأ بإدراك األجزاء اليت يتكون منها الكّل. وهـذا يعـين أن طريقـة 

 مع طبيعة اإلدراك البشري. فقاو الكلمة تت
ويف تنفيـــذ طريقـــة الكلمـــة، يقـــوم املعلـــم بعـــرض الكلمـــة مقرونـــة بالصـــورة 

مــن بعـده. مث يعــرض  املناسـبة، وينطـق املعلــم الكلمـة عـدة مــرات، ويكـرر الطلبـة
هتـا. وبعـد أن ءاملعلم كّلمة من غري صورة ليطلب من طلبته التعرف عليهـا أو قرا

يســتطيع الطلبــة قــراءة الكلمــة، يبــدأ املعلــم يف حتليلهــا إىل احلــروف الــيت تتكــون 
 منها.

 الجملةطريقة  -5
يـــتم تعلـــيم القـــراءة بطريقـــة اجلملـــة، بـــأن يعـــرض املعلـــم مجلـــة قصـــرية علـــى 

و الســـبورة. مث ينطـــق املعلـــم اجلملـــة ويرددهـــا الطـــالب مـــن بعـــده عـــدة البطاقـــة أ
 مرات. مثال ذلك: ذهب الولد، ذهب الولد مسرعا.

 
 
 
 أنواع القراءة -ج

 تشمل القراءة على األنواع اآلتية: 
 القراءة الصامتة -1
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هـــي اســـتقبال الرمـــوز املطبوعـــة وإعطائهـــا املعـــىن املناســـب  الصـــامتةالقـــراءة 
د خربات القارئ السابقة مع تفاعلها باملعـاين اجلديـدة املقـروءة املتكامل يف حدو 

. ومتثّـل القـراءة 17خربات جديدة وفهمهـا دون اسـتخدام أعضـاء النطـق وتكوين
ــة وال دخــل للصــوت  الصــامتة حــّل الرمــوز املكتوبــة، وفهــم معانيهــا بســهولة ودّق

كـذلك رييـة و  وكمـا أن رييـة الشـيء كافيـة ملعرفتـه دون حاجـة لنطـق امسـه، فيها،
القــــــــراءة الصــــــــامتة هــــــــى  وقال نايف حممود معروف إن  الكلمة املكتوبة.

القــراءة الــيت ال يســتخدم فيهــا اجلهــاز الصــويت، بــأن كــان القــارئ يــدرك احلــروف 
. 18والكلمـــات املطبوعـــة أمامـــه ويفهمهـــا دون الصـــوت ودون أن جيهـــر بنطقهـــا

 فكرية هادئة. املكتوبة وفهم مدلوالهتا بطريقة الرموزفهي عملية حل 
 القراءة الجهرية -2

القــراءة اجلهريــة تشــمل مــا يف القــراءة الصــامتة، مثــل حتريــك  بصــري الرمــوز 
الكتابية، وإدراك عقلـي ملـدلوالهتا ومعانيهـا، إال أن تزيـد عليهـا بـالتعبري الشـفهي 
عــــن هــــذه املــــدلوالت واملعــــاين، بنطــــق الكلمــــات واجلهــــر هبــــا. والقــــراءة اجلهريــــة 

 القــراءة اجلهريــةوقــال نــايف حممــود معــروف إن . 19ءة الصــامتةأصــعب مــن القــرا
هي القراءة اليت تستخدم فيها اجلهاز الصويت عند اإلنسان، فنسمعها ونسمعها  

. وهــي عمليــة حــل الرمــوز املكتوبــة بــأداء الصــوت بــأن يقــرأ الطالــب 20لألخــرين
 النص مع إخراج صوته من تلفظ الكلمات املرتكبة.

 املكثفة القراءة -3

                                                 
 م( ص1992 ،)الرياض: دار املسلم ،المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها، اد حممود عليانأمحد فؤ  17

129 - 130 
 91نايف حممود معروف، مرجع سابق، ص  18
  86م( ص 1997 ،)بريوت: دار الفكر ،طرق تدريس اللغة العربية ،جودت الركايب 19
 .90نايف حممود معروف، مرجع سابق، ص  20
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هــي القــراءة الــيت تســتخدم كوســيلة لتعلــيم الكلمــات اجلديــدة والرتاكيــب و  
اجلديــدة. أو بعبــارة أخــرى أن القــراءة املكثفــة هتــدف إىل تنميــة قــدرات الطالــب 
علـى الفهـم التفصـيلي ملـا يقـريه وتنميــة قدرتـه علـى القـراءة اجلهريـة وإجيـادة نطــق 

والتعبـريات. ويـدور  األصوات والكلمات وكذلك السرعة وفهـم معـاين الكلمـات
 .21النشـاط يف هذا النوع من القراءة حتت إشراف املعلم يف الفصل الدراسي

 املوّسعة القراءة -4
وهـي القــراءة الـيت هتــدف إىل تـدعيم املهــارات القرائيـة الــيت تعلمهـا الــدارس  

يف الفصـــل وتزويـــده بالقـــدرة علـــى القـــراءة احلـــرة. ويـــدور النشـــاط يف هـــذا النـــوع 
 معتمـــدا علـــى الطالـــب إال أنـــه يلجـــأ النتشـــار املعلـــم يف بعـــضخـــارج الفصـــل، 

 تقــــدم بتكميــــل القــــراءة املكثفــــة فتعتمــــد علــــى قــــراءة نصــــوص طويلــــة اجلوانــــب.
ويطالعها الطالب خارج الصـف بتوجيـه مـن املعلـم وتنـاقش أهـم أفكارهـا داخـل 

وبـــذا تأخــذ القـــراءة املوســعة بيـــد الطالــب ليعتمـــد علـــى  .الصــف لتعميـــق الفهــم
 .22يف اختيار ما يريد من كتب عربية وتقع داخل دائرة اهتمامه نفسه

                                                 
( ص 1989 ،ايسيسكومصر: ، )تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبهعيمة، رشدي أمحد ط 21

181 
 181، صاملرجع نفسه 22
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  االستمتاعيةالقراءة  -5
الرتاكيــــب  وهــــي القــــراءة الــــيت مل هتــــدف إىل إثــــراء املفــــردات وال إىل تعلــــيم 

هـي لتنميـة  املعينـة مـن النصـوص القرائيـة وال إىل فهـم النصـوص بالتفاصـيل وإمنـا
 .23رغبة الدارس على القراءة

 تحليليةالالقراءة  -6
وهي القراءة اليت هتدف إىل تدريب الدارس على أن يـتقن يف البحـث عـن  

املعلومـــات مـــن املصـــادر املكتوبـــة وعلـــى أن يبحـــث عـــن التفصـــيالت واألفكـــار 
الثانوية اليت يتدعم األفكار الرئيسية وعلى أن يتفكر يف األشياء تفكريا منطيقيـا 

والتخلـــــيص مـــــن النصـــــوص  ميكـــــن بـــــه معرفـــــة العالقـــــة بـــــني األشـــــياء واألحـــــوال
 .24املقروءة

 
 ةءالقرا مراحل -د

القراءة طبقات ومستويات القدرة. فيستحسن التمسك هبا املدرس يف  راحلمل
تعليم القراءة ملساعدة جناح األهداف. وقسم جونرت هذه املستويات إىل ثالث 

 : 25مراحل
 المرحلة األولى  -1

 رصيد الطالب لغويا. هذه املرحلة لتنمية مهارات القراءة ويتكون فيها

 المرحلة المتوسطة  -2

هذه املرحلة لتنمية مهارات القراءة وفيها يتم الرتكيز على إثراء مفردات 
الطالب وتنمية رصيده يف الرتاكيب اللغوية وتتسع أمامه موضوعات القراءة إىل 

 حد ما.

                                                 
23

 Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2006) p. 130 
24

 Ibid., p. 131 
 555 ص مرجع سابق، رشدي أمحد طعيمة، 25
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 المرحلة المتقدمة  -3

درب الطالب على هذه املرحلة االستقالل يف القراءة. ويف هذه املرحلة يت
تنمية مفرداته ذاتيا ويتعلم كيف يستخدم القواميس ويبدأ أوىل خطوات 

 االستقالل يف القراءة.
ومن حيث القدرة واملادة اليت ميلكها الدارس فهناك تقسيم آخر ويسمى مراحل 

 :26لىتكما وهي   .التدرج يف القراءة
 مرحلة االستعداد للقراءة -1

لة األوىل من مراحل حياته التعليمية وهي اليت يتهيأ الطفل للقراءة يف املرح
تسمى مرحلة )الروضة( حيث ينبغي أن تنمي لديه ملكة االستعداد للقراءة من 

)احلروف أو الكلمات( الثابتة واملتحركة مع ذكر  خالل التعرف البصري  على
 وال بأس من عرض بعض احلروف يف أشكال حمببة. .أمساءها ووصفها

 التأسيس مرحلة -2
من املرحلة  ث يتعلم الطفل املفاتيح األساسية للقراءة يف احللقة األوىلحي

االبتدائية عن طريق التعرف مجلة صاحلة من الكلمات واملهارات من خالل 
عرضها عرضا الئقا حتليال وتركيبا ومعايشة واقعية والتدرج يف تعليمها رفق خطة 

 وغريمها. مدروسة مع الرتكيز على أساسيات النطق كالشدة واملد

                                                 
)اململكة العربية  المهارات اللغوية مدخل إلى خصائص اللغة العربية وفنونها شنطي،حممد صاحل ال 26

  172 - 171 ( صم1996 دار األندلس، السعودية:
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 مرحلة التثبي  -3
حيث تبدأ عملية ترسيخ األساسيات املتعلقة بالنطق وتنمية السرعة 
القرائية والعناية التامة بالقراءة اجلهرية مع االهتمام ببدء نشاط القراءة الصامتة 

 ويتم ذلك يف السنتني الثالثة والرابعة.
 مرحلة تعلم المهارات القرائية -4

لق الطفل إىل آفاق جديدة تبدو حيث تنمي األساسيات وينط
املوضوعات املقروءة أثريا فكرا ومضمونا ويسمح بشيء من احلوار العميق 

 حوهلا، ويزداد وقت القراءة الصامتة.
 مرحلة تبلور القدرة القرائية -5

وبروز املواهب الكامنة حيث يتم الرتكيز على اجلوانب الفكرية والعاطفية 
كم. ويبدأ توجيه التلميذ إىل املطالعة اخلارجية مع التذوق واملوازنة والنقد واحل

 وتوسيع جماالهتا.
 ة مراحل.وباإلضافة إىل خربات كل منهما، قّسمت مراحل تعليم القراءة إىل أربع

 :27ليتوهي كما 
 المرحلة األولى -1

وهي تقابل متاما مرحلة تنمية القراءة  .وهي مرحلة التعرف والنطق 
ليت ينبغي أن ندركها يف هذه املرحلة هي عدم ترك اجلهرية. ومن األمور اهلامة ا

أي لبس أو غموض أو إيهام يف عقل الدارس فيما يتصل بالعالقة بني أصوات 
 اللغة العربية والرموز املكتوبة اليت تسنخدم إلبراز هذه األصوات.

                                                 
العربية السعودية: جامعة أم القرى، اململكة ) ،تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىحممود كامل الناقة،  27

 226 – 201ص  (م1985
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 المرحلة الثانية -2

وهي مرحلة القراءة من أجل الفهم. ويف هذه املرحلة ميكن أن تنتقل  
بالدارس إىل قراءة أكثر عمقا حتت توجيه وإرشاد املعلم والتطور بالقراءة إىل 
مستوى أكثر عمقا يتطلب تقدمي مفردات جديدة وكثرية. ويعتمد جناح 

 الدارس يف هذه املرحلة على جودة  طيط املادة املقدمة.

 المرحلة الثالثة -3

هتدف يف هذه وهي مرحلة القراءة املكثفة أو مرحلة الدرس والتحصيل. و  
املرحلة إىل جتويد االنطالق يف القراءة مع السرعة والدقة والفهم ولتأكيد كل 
مهارات القراءة الالزمة للمرحلة األخرية من القراءة وهي القراءة التأملية 

 التحليلية الفاحصة.

 المرحلة الرابعة -4

ة كقراءة وهي مرحلة القراءة اجلادة التأملية الواسعة يف ميدان الفكر والثقاف 
 .القصص املمتازة واألدب وكتب السياسة والدين واالقتصاد والفلسفة والعلوم

وهي ميادين مهمة أيضا لتنمية هذه املهارة. وحتتاج هذه املرحلة ألن يكون 
 الدارس يشعر بالثقة الكافية يف قدرته على القراءة.

رس على يف هذه املرحلة إىل تنمية التفكري وتدريب الداالقراءة وهتدف  
استخدام عقله يف القراءة. والنظر بعمق يف األسباب والدوافع والنتائج 
واستخالص األفكار وتذوق أدب وثقافة اللغة واالنطالق حنو القراءة فيها 

 قراءة واسعة وعميقة. 
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 :28وهناك تقسيم أخر ملراحل القراءة. وهى كما تلى
 ما قبل القراءة -1

ات اجلديــدة والرتاكيـب اجلديــدة عرضــا يف هـذه املرحلــة يعــرض املعلـم املفــرد
 وافيا. ويكون هذا مبثابة متهيد للمرحلة التالية، وهي مرحلة القراءة ذاهتا.

 القراءة الصامتة -2

بعد أن يتعرف الطلبة على املفردات اجلديدة والرتاكيب اجلديـدة يف وحـدة 
 يعاب.قرائية ما، يطلب منهم املعلم أن يقريوا الوحدة قراءة صامتة بقصد االست

 ما بعد القراءة -3

تـأيت املرحلـة الثالثـة الـيت تشـمل أسـئلة  .بعـد أن يـتّم الطلبـة القـراءة الصـامتة
االستيعاب واإلجابات عليها كمـا تشـمل القـراءة النموذجيـة الـيت يقـدمها املعلـم 

 والقراءة اجلهرية اليت يقوم هبا الطالب.

                                                 
 120خلويل، مرجع سابق صحممد علي ا 28
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 المبحث الثانى
 وأهدافهمهارة القراءة  تعليم

 
 م مهارة القراءةتعلي -أ

التعرف والفهم. ويقصد  على مهارتني أساسيتني، ومها: القرائيةتشتمل املهارات 
هو التعرف على الرموز اللغـوية. وأما الفهم فيقصد به فهم املعانـي من  بالتعرف

 .29خالل الربط بني الرموز املكتوبة أي الكلمات خبربات القارئ فيها

 التعرف على الرموز اللغوية -1
إدراك الرمـــز ومعرفـــة املعـــىن الـــذي يوصـــله يف الســـياق  علـــى التعـــرفين ويعـــ

الــذي يظهـــر فيـــه. ويعــين هـــذا أن الـــدارس جيـــب أن يــتعلم التعـــرف علـــى الرمـــوز 
ويفهــم املعــاين املختلفــة هلــا. فــال قيمــة للــدارس أن ميلــك املهــارة يف التعــرف علــى 

 الكلمة إذا مل تكن لديه القدرة على معرفة املعىن.
 هارات األساسية للتعرف على الكلمات فهي ما يلي:وأما امل

 ربط املعىن املالئم بالرمز املكتوب : أوال
لكلمات ااستخدام السياق كوسيلة يف التعرف على معاين  : ثانيا 

 واختيار التعريف الدقيق
القدرة على التحليل البصري للكلمات من أجل التعـرف على  : ثالثا 

 أجزائها
 رة على التفريق بني أصوات احلروفالقد : رابعا 
 .30القدرة على ربط الصوت بالرمز املكتوب الذي يراه القارئ : امسا 
 الفهم )فهم المقروء( -2

                                                 
  183فتحى على يونس وحممود كامل الناقة، مرجع سابق، ص  29

 184مرجع سابق، ص حممود كامل الناقة، فتحى على يونس و  30
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أمــا الفهــم فيقصــد بــه فهــم املعـــىن أي فهــم املقــروء. وهـــو اهلــدف مــن كــل 
القــــراءة. واخلطـــوة األوىل يف هـــذه العمليـــة ربـــط خـــربة القــــارئ بـــالرمز املكتـــوب. 

لكنه أول أشكال الفهـم. وقـد ال يصـل القـارئ  بط اخلربة بالرمز أمر ضروري،ور 
إىل املعىن من كلمة واحدة، ولكن القارئ اجليد يستطيع أن يفّسر الكلمـات يف 
تركيبهـا السـياقي ويفهــم الكلمـات كـأجزاء للجمــل. واجلمـل كـأجزاء للمفــردات. 

لربط الصحيح بني الرمـز والفقرات كأجزاء للموضوع. ويشمل الفهم يف القراءة ا
ــــار املعــــىن املناســــب وتنظــــيم األفكــــار  واملعــــىن وإجيــــاد املعــــىن مــــن الســــياق واختي
املقــــروءة. وتــــذكر هــــذه األفكــــار واســــتخدامها فيمــــا بعــــد يف األنشــــطة احلاضــــرة 

 .31واملستقبلة
وأمــا مهــارات الفهــم يف القــراءة فهــي معقــدة وتتضــمن فيهــا عـــدة مهــارات 

 أخرى، وهي كما يلي:
 القدرة على إعطاء الرمز معناه : الأو 
والـجملة والفقرة  القدرة على فهم الوحدات األكرب، كالعبارة : ثانيا 

 والقطعة كلها
 القدرة على القراءة يف وحدات فكرية : ثالثا 
 القدرة على فهم الكلمات من السياق واختيار املعىن املالئم له : رابعا 
 اين الكلمةالقدرة على حتصيل مع : خامسا 
 القدرة على اختيار األفكار الرئيسية وفهمها : سادسا 
 القدرة على فهم التنظيم الذي اتبعه الكاتب : سابعا 
 القدرة على االستنتاج : ثامنا 
 القدرة على فهم االجتاهات : تاسعا 
القدرة على تقومي املقروء ومعرفة األساليب األدبية والنغمة  : عاشرا 
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 حالة الكاتب وغرضهالسائدة و 
 حادى  
 عشر 

 القدرة على االحتفاظ باألفكار :

 ثاىن   
 عشر 

 32القدرة على تطبيق األفكار وتفسريها يف ضوء اخلربة السابقة :

 ( جند أن من أبرز مهارات الفهم ما يلي:1980وعند علي جمـاور )
 استنتاج الفكرة األساسية يف النص : أوال
 كار اجلزئيةاستنتاج األف : ثانيا 
 إدراك النتائج فيما يقرأ : ثالثا 
 تطبيق التعليمات : رابعا 
 استخالص النتائج  ا يقرأ : خامسا 
 القدرة على التحليل والنقد يف أثناء القراءة : سادسا 
 تقومي احملتوى : سابعا 
 القدرة على املقارنة : ثامنا 
 33إدراك أهداف الكاتب )املؤلف( : تاسعا 

( ست مهارات مهمة جيب مراعاهتا لدى 1991) Harmerّدم هارمري وق
مدرســي اللغــات الثانيــة واألجنبيــة عنــد تعلــيم مهــارات القــراءة . وهــذه املهــارات 

 :  34أبرزها ما يلي
 مهارة التنبؤ أو التوقع في المعنى : أوال

يستطيع القارئ الفّعال أن يتوقع ما سيجده يف النص املقروء و 
                                                 

 186 - 185فتحى على يونس وحممود كامل الناقة، مرجع سابق، ص  32

 64 ( صم2003، )الرياض: مكتبة التوبة، 1بعة طال، طرائق تعليم اللغة العربيةاخلطيب، حممد إبراهيم  33

34 Furqanul Azies dan Chaedar Alwasilah, Pengajaran Bahasa Komunikatif, Teori dan 

Praktek. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000) p. 111 - 113 
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املطلوبة. إن العملية يف فهم النص املقروء تكون من املعلومات 
عملية توقع يف حمتوى النص واملعىن، وهل توقعه يناسب ملا جيده 

  .يف القراءة
 البحث عن المعلومات أو استخراج المعلومات المعينة : ثانيا 

وعلى األغلب، نقرأ نّصا ّما قصدا للحصول على معلومات 
قة أو حقيقتني خالل القراءة. معينة منه أو لالكتشاف منه حقي

وتسمى هذه املهارة عند ما طبقنا يف عملية القراءة مبهارة القراءة 
 .(Scanning)املسحية 

 البحث عن تصور المعنى العام : ثالثا 
جبانب مهارة استخراج املعلومات املعينة، نقرأ النص قصدا 
للحصول على تصور املعىن العام للنص. لنعرف من النص معىن 
إمجاليا وال نـحتاج إىل املعىن التفصيلي، وتعرف هذه املهارة 

 .(Skimming)بالتصفح 
 الحصول على المعلومات التفصيلية : رابعا 

يستطيع القارئ اجليد أن جيعل النص املقروء وسيلة للحصول 
على املعلومات التفصيلية. ويف  ارسة هذه املهارة، جيب أن 

اءة لدى الدارسني مهاريت املسح يراعي املدرس عند تعليم القر 
(Scanning)  والتصفح(Skimming). 

 معرفة أنماط اللغة ووظيفتها : خامسا 
يستطيع القارئ اجليد أن يعرف أنواعا من األمناط اللغوية 
ووظيفتها يف اللغة الكتابية. هناك عبارة "على سبيل املثال"؛ 

الكاتب يف وضع سيأيت بعد هذه العبارة األمثلة اليت يريد ذكرها 
كتابته . وعبارة "وبعبارة أخرى" تعين هناك تعريف أو مفهوم 
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بصياغة أخرى أراده الكاتب إلعادة التعريف الذي سبق أن 
ذكره. بناء على ذلك، ينبغي للمدرس أن يساعد الطلبة  ارسة 

 هذه املهارة لتكون قراءهتم جيدة.
 استنتاج المعنى من السياق : سادسا 

املهارات القرائيـة املهمة، حيث يستطيع القارئ  وهذا نوع من
)الدارس( أن يقوم باستنتاج املعىن من السياق على الرغم من أنه 
ال يعرف بدقة معىن املفردات. وهذا من خالل التخمني بالنظر 
إىل السياق يف النص املقروء. وهذه املهارة مهمة ألهنا تساعد 

تكريسها بل متكن من الدارس على اكتساب املفردات اجلديدة و 
 أن تتم عملية القراءة بصورة جيدة.

ـــالنظر إىل املهـــارتني األساســـيتني يف القـــراءة، ومهـــا التعـــرف علـــى الرمـــوز  وب
والفهــم أي فهــم املقــروء، فــاألمر املهــم لــدى القــارئ مــن اكتســاب تلــك  اللغويــة

 .35املهارات أن يكون سريعا يف قراءته وسريعا يف حتصيلـه وسريعا يف فهمه
(، ميكـــن أن تنـــدرج املهـــارات القرائيـــة مجيعهـــا 1966وعنـــد علـــي جمـــاور )

 حتت مخس مهارات أصلية، هي:
املهارة اللفظية، وهي القدرة على النطق السليم املعرب بسرعة  : أوال

 مناسبة.
مهارة الفهم، وهي القدرة على ترتيب األفكار وفهمها وحتليلها  : ثانيا 

 ونقدها وربطها.
نـمّو حتسني القراءة الصامتة واجلهـرية بالتغلب على الصعوبة  : ثالثا 

 فيهما، والتدريب عليهما.
االنطالق يف القراءة اجلهرية مع التنغيم الصويت ومتثيل املعىن  : رابعا 
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 وسالمة األداء.
 .36حتقيق عادات القراءة ومهاراهتا اليت تنتج الكفاءة يف القراءة : خامسا 

 
خاصة ينبغي العناية بكل واحدة  مهاراتللقراءة عيمة إن وقال رشدى أمحد ط

 : 37 منها، وهي
 مهارات التعرف -1

والربط بني صوت الكلمة  يقصد بالتعرف القدرة على فك الرموز املكتوبة
 وصورهتا ومتييزها عن غريها من الكلمات. 

 مهارات الفهم -2

دالالت هي القدرة على إدراك العالقة بني معاين الكلمات واجلمل وفك ال
 اليت تعرب عنها سواء أكانت دالالت مباشرة أو غري مباشرة.

 مهارات النقد -3

هي القدرة على احلكم على مايقريه الفرد وإبداء الرأي فيه وقبول ما 
يستسيغه عقله ورفض ما هو غري منطقي واملوازنة بني ما ورد يف النص من 

 ه.ضوع نفسو أفكار وما يعرفه الفرد من أفكار سابقة يف امل

 مهارات التفاعل -4

ويقصد بالتفاعل هو النشاط الفكري املتكامل الذي يقوم به الفرد عند 
اتصاله بأداة مطبوعة والذي يبدأ باإلحساس مبشكلة تواجهه، والبحث من 
خالل املادة املقروءة عن حل هلذه املشكالت واالستجابة هلذا احلل مبا 

 يستلزمه من انفعال وتفكري مث إصدار قرار.
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 القراءة تعليمأهداف -ب
العام والرئيس من تعليم القراءة هو متكني املتعّلم من أن يكون قادر ا على  اهلدف

أن يقرأ اللغة العربية من اليمني إىل اليسار بشكل سهل ومريح. وهذا يعين أن يقرأ يف 
صمت وسرعة ويسر متلفظ ا املعىن مباشرة من الصفحة املطبوعة دون توقف عند 

 .38الرتكيب ودون االستعانة مرّات عديدة باملعجم الكلمات أو
 أهداف هذه الطريقة منها:

القدرة على فهم املقروء فهم ا دقيق ا -1
39  

أن يتمكن الـدارس مـن ربـط الرمـوز املكتوبـة باألصـوات الّـيت تعـرّب عنهـا يف الّلغـة  -2
 40العربية

املعاصـرة أن يتعرف على معاين املفردات من معاين السياق والفرق بني املفردات  -3
 ومفردات الكتابة

 أن يفهم معاين اجلمل يف الفقرات وإدراك عالقات املعىن اّليت تربط بينها -4

 أن يفهم األفكار اجلزئية والتفاصيل وأن يدرك العالقات املكّونة للفكرة الرئيسية -5

 أن يقرأ بطالقة دون االستعانة باملعاجم أو قوائم مفردات مرتمجة إىل الّلغت ني -6

  41ستطيع الدارس أن حيقق أغراضه العملية من تعليم العربيةبالقراءة ي -7

والقراءة مهارة يستطيع الدارس هبا حتقيق قدر من االستماع وقضاء وقت الفراغ  -8
 مبا هو أجدى

وأخريا ... فإن القراءة هي املهارة اليت ينميها الطالب وحده بعد أن يرتك املعهد. 
 راءة .وليس مثة أدعى للتقدم يف القراءة مثل الق

                                                 
 151مرجع سابق، ص  ،حممود كامل الناقة 38
)الرياض  جامعة اإلمام  ،طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ،عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي 39

 79م( ص 2002 ،حممد بن سعود
 152ص  ،مرجع سابق ،مود كامل الناقةحم 40
 176ص ( تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبهمرجع سابق )رشدي أمحد طعيمة،  41
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 المبادئ المهمة في تعليم مهارة القراءة-ج

يف عملية تعليم القراءة ومهاراهتا أن يراعي العوامل التعليمية اليت  للمدرسينبغي 
والتعليم يف الفصل. ويشمل فيه تنشيط  التعلميف أنشطة  الدارسنيتنّشط مجيع 

 خربات الدارسني السابقة اليت تتعلق مبوضوع القراءة.
 Andersonعمليات تعليم مهارات القـراءة للغة األجنبية، قّدم أندرسون ويف جمال 

 ستة مبادئ مهمة جيب مراعاهتا عند تنفيذ عملية تعليم القراءة، وهي ما يلى:
 اخلربة السابقة قبل القراءة تنشيط -1

 املتحصل عليهاتنمية وتكريس املفردات  -2

 تعليم مهارة الفهم )فهم املقروء( -3

 يف القراءة تعليم مهارة السرعة -4

 تثبيت االسرتاتيجية املستخدمة للقراءة -5

 42حتسني القراءة تقومي -6
 
 القراءة تعليمطريقة  -د

القراءة وفهم  مهارةوالطريقة االستقرائية يف تعليم  االستنباطيةلقد شاعت الطريقة 
العربية. الطريقة األوىل تبدأ بإعطاء القواعد مّث تليها األمثال. وأّما الثانية  نصوص

بدأ بإعطاء األمثال مّث تليها القواعد. عّم استخدام هاتني الطريقتني لدى املدرسني فت
 يف املدارس واملعاهد بإندونيسيا.

 : 43هناك طريقتان اثنتان لتدريس القراءة العربية
 اجلزئية / الرتكيبية الطريقة -1

                                                 
42

 Neil Anderson,  "Reading" in David Nunan, ed, Practical English Teaching (New York, 

Mc. Graw-Hill, 2003)  p. 79 - 81. 

 96ص  مرجع سابق،ايف حممود معروف، ن 43
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 الطريقة الكّلية / التحليلية -2

 فم ن قّسمها إىل عّدة طرق، فم ن هذه الطرق:
 لطريقة اجلزئية/الرتكيبيةا -1

 الطريقة اهلجائية -2

 الطريقة الصوتية -3

 الطريقة الكّلية/التحليلية -4

 ويندرج حتت هذه الطريقة جمموعة من الطرائق الفرعية، من أمّهها:
 طريقة الكلمة : أوال
 طريقة اجلملة : ثانيا 
 طريقة العبارة : ثالثا 
 44طريقة القّصة )واألغنية أيضا( : رابعا 
 

 :45عدة لتعليم القراءة، منها طرائقجد تو 
 الطريقة الحرفية  -1

 هذه الطريقة بإبداء قراءة احلرف إىل قراءة الكلمة.

                                                 
 100 - 97ص  ،املرجع نفسه 44
 دار: الرياض) ،هاب طقينلناا لغير التعليمية الكتب إعداد أسس اهلل، عبد احلميد عبدناصر عبد اهلل الغاىل و  45
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 الطريقة الصوتية -2

أو  تشبه هذه الطريقة بالطريقة احلرفية ولكنها تعليم احلروف مفتوحة
 مضمومة أو مكسورة.

 الطريقة الكلية -3

 ت أيضا بالطريقة التحليلية.ولذلك مسي .إهنا تبدأ بالكل وحتلله ألجزاء

 الطريقة الجزئية -4

مسيت بذلك ألهنا تبدأ باجلزء وتنتهي بالكل. إهنا تعلم الدارس القراءة  
باحلروف أو األصوات، مث تضمها إىل بعضها البعض لتكون منها كلمات 

 وتكون من الكلمات مجال ومن اجلمل فقرات ومن الفقرات موضوعا.

 طريقة انظر وقل -5

م الدارس أن ينظر إىل املقروء مث يطلب على الدارس على أن يأمر املعل
 يقول مثل ما قاله املعلم.

 الطريقة التوليفية -6

الطريقة التوليفية أو االنتقائية بأهنا طريقة املعلم اخلاصة  Bumpassعرفت 
اليت يستفيد فيها من كل عناصر الطرق األخرى اليت يشعر أهنا فعالة. وانتهت 

ومنها هي الطريقة الشفوية املكثفة والطريقة  .وليفيةاستخدامها كطرق ت
 الوظيفية.

 طريقة النحو والترجمة -7

هتتم هذه الطريقة مبهارات القراءة والكتابة والرتمجة، وتستخدم اللغة األم 
وكثريا  .للمتعلم كوسيلة رئيسية لتعليم اللغة املنشودة، وهتتم باألحكام النحوية

لغة ذه الطريقة إىل التحليل النحوي جلمل الما يلجأ املعلم الذي يستخدم ه
 املنشودة ويتطلب من طالبه القيام هبذا التحليل.
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 الطريقة المباشرة -8

متتاز هذه الطريقة بإعطاءها األولوية ملهارة الكالم واجتناهبا عن استخدام 
الرتمجة واستغراقها يف اللغة املنشودة وابتعادا عن طريقة األحكام النحوية 

 ا الطريقة أسلوب التقليد واحلفظ.واستخدامه

 الطريقة الطبيعية -9

وتكون بديلة عن  .وهتتّم هذه الطريقة بالفرد وتراعي الطبيعة االنسانية
الطرائق اليت تعتمد على النظرات الفلسفية النطقية وتقوم على الرتمجة. وينبغي 

اءة أن يفهم املتعلم املنطوق أوال مث يتحدث ثانيا وبعد فرتة يبدأ يف القر 
ألن هذا هو الرتتيب الطبيعي لنمو لغة الطفل. و تص هذه الطريقة  ،فالكتابة

 للقراءة املكثفة.

 طريقة القراءة -10

هتدف هذه الطريقة قدرة الدارس على فهم املقروء فهما دقيقا واالهتمام 
بالقراءة الصامتة. وتنطلق هذه الطريقة من فلسفة نفسية تعليمه مرداها أن 

ارة القراءة، وقدرته على فهم املعىن من النصوص املكتوبة إتقان الدارس مه
وسيلة إلتقان املهارات األخرى. فهذه الطريقة، إذن تؤمن بانتقال أثر التدريب 

 .46من مهارة إىل أخرى

 الطريقة السمعية الشفوية -11

وجيب أن  .ومن أبرز افرتاضات هذه الطريقة هي أن اللغة أساس كالم
ة مبوجب تسلسل معني هو استماع مث كالم مث قراءة مث  يسري تعليم اللغة األجنبي

كتابة وطريقة تكلم اللغة األجنبية متاثل طريقة اكتساب الطفل للغة األم 
وإن املتعلم حباجة إىل  .وتكوين العادات اللغوية عن طريق املران على القالب

اللغوي ولكل لغة فريدة يف نظامها  .تعلم اللغة األجنبية وليس إىل التعلم منها
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وال فائدة من املقارنات والتقابالت الستخدام طريقة الرتمجة والناطق األصلي 
 املدرب.
 

 وسائل تعليم القراءة -ه

 :47كثرية. منها سائلىف تعليم مهارة القراءة للمبتدئني و 
 البطاقات -1

 ومن أمثلها .فالبطاقات من الوسائل الفعالة اليت تساعد يف تعليم األطفال 
بطاقات و  بطاقات أمساء األشياء بطاقات تنفيد األوامرو ء بطاقات األمسا

بطاقات  القصص و  بطاقات األسئلة واألجوبةو الكلمات واجلمل املتماثلة 
 بطاقات القصة الناقصة وغريها.و القصرية اجملزأة 

 لوحات اخلربات -2

ال بد أن تعتمد القراءة على خربات التالميذ يف اختيار املادة. وأن نشاط  
الذي يقومون به من رحالت وزيارات أو مشاهدة األفالم أو غريها  التالميذ

جيب أن تتكون منه مادة القراءة أي أن التالميذ قد يدونون ما فعلوه يف  ارسة 
 نشاط معني على لوحة من الورق املقوى.

 وسائل أخرى تعني القراءة -3

ة هناك وسائل أخرى تعني يف تعميم القراءة وهي عبارة عن وسائل مسعي 
 والتسجيالت وغريها.بصرية كالصور واألفالم 

 األلعاب اللغوية -4

منها تكوين اجلمل واألفعال والظروف والقصة القصرية والتعرف على معىن 
 .48املفردات والكلمة وتعريفها وإطاعة األوامر
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 ريبات على القراءةالتد -و
وعة من ينبغي على املعلم أن يكثر من استخدام التدريبات القرائية أو اجملم

األسئلة اليت يلزم على الدارس أن جييبها ملعرفة وصول أهداف القراءة املرجوة منها. 
وينبغي أن تكون أشكال وأنواع التدريبات املختارة مطابقة بأهداف القراءة وباخلربات 

 التعليمية اليت يريد املعلم تزويدها للدارس.
 :49يليوأما أنواع التدريبات باعتبار أهداف القراءة فكما 

 التدريبات إلثراء المفردات -1
 ولتدريب التلميذ إلثراء مفرداته فيحتاج إىل عدة األنواع من التدريبات:

 التدريب على طلب املرادف 

  التدريب على طلب األضداد  

 التدريب على إتيان معاين األلفاظ املشرتكة 

 التدريب على إتيان مفرد الكلمات أو مجعها 

 من املاضي أو عكسه التدريب على إتيان املضارع  
 التدريبات لمعرفة مضمون النص -2

وقسم بلوم هذه املستويات إىل  .هناك مستويات يف معرفة مضمون النص 
وهي املعرفة )التذكر( والفهم والتطبيق والتحليل والرتكيب  .ست مستويات

 والتقومي.
 التدريب على المعرفة والتلكر 

األسئلة املبدوءة بأدوات تغلب التدريبات على هذا املستوى على صورة 
 مىتو  أينو  ماو االستفهام من 
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 التدريب على الفهم 

 وتغلب أن تكون األسئلة للتدريب على هذا املستوى على صورة األسئلة
 .قارنو  بنيو  صفو  اشرحو  الذيوما  ملاذا

 التدريب على التطبيق  

 طبقو هات مثاال و أيهما و  وتكون على األكثر يف صورة األسئلة كيف
 .اخرتو 

 التدريب على التحليل 

لتدريب على البحث باألفكار الرئيسية ميكن أن يدخل يف هذا النوع من ل
يذ بالكلمات الوظيفية حيث ميكن هبا مالتدريب. لذلك، حيتاج تعرف التل

مع أن وغريها. و  رغم أنو  ألنهو  ألنو لذلك  مثل .معرفة األفكار الرئيسية
دم املعلم هذه األنواع من ملستوى ميكن أن يستخاوللتدريب على هذا 

أي الدرس تأخذ من  ما لب هذه القصة  ماذا تستنتج من املقالة  األسئلة
 القطعة 

 التدريب على التركيب 

ال أو الرسوم كومن أوجه هذا التدريب مثل طلب التلميذ لرسم األش
التوضيحية لتنظيم حمتوى النص وتلخيصه. وكذلك تصميم التنبؤ وحل 

 لومات املأخوذة من النص.املشكالت حسب املع

 التدريب على التقويم 

ثرها على شكل ما رأيك  ناقش كاألسئلة املستخدمة يف هذا املستوى أ
هل هذه املقالة مفيدة   هل أنت موافق، ملاذا  !املوضوع مع زمالئك

 .وغريها
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 التدريبات للتعرف على تراكيب الجمل -3
كلمات يف مجلة معينة، يف هذا الصدد، يدرب التلميذ على تعيني وظيفة ال

مثل أين الفاعل  أين املفعول به  وغريها. ولكن، ال بد أن يهتم املدرس بأن 
هذا التدريب ليس إال وسيلة لفهم النص حىت ال تتحول عملية تعليم مهارة 

هذه التدريبات كوسيلة فهم النص املقروء لدى  القواعد.القراءة إىل تعليم 
 الدارس.

 
 اختبارات القراءة -ز

مع مالحظة  صامتةهنا قياس فهم الطالب ملا يقرأ قراءة  القراءةباختبارات  يقصد
أن القراءة اجلهرية تدخل ضمن اختبارات الكالم. ويف العادة، يطلب املعلم من 
الطالب قراءة نص مكتوب قراءة صامتة مث اإلجابة عن األسئلة اليت تتبع. وقد يكون 

املتاح وحسب مستوى الطالب ودرجة  النص فقرة واحدة أو أكثر حسب الوقت
 . 50أمهية االختبار

 هتدف االختبارات عامة إىل عدة أهداف منها: قياس التحصيل والتقييم الذايت
والتنبؤ لإلرشاد  والتجريب والرتفيع وإعالم الوالدين والتشخيص والتجميع واحلافز

دم لعدة والقبول والتصنيف. والبد من مالحظة أن االختبار الواحد قد يستخ
ولكنه من املمكن أن  ،أهداف جمتمعة. فقد يكون االختبار لقياس التحصيل أساسا

يستخدم ألغراض التقييم الذايت إذ به يستطيع املعلم والطالب أن يقيما نفسيهما. 
وقد يستخدم االختبار ذاته للتشخيص بعد حتليل بنوده حسب إجابات الطالب 

ف لدى طالبه. وقد يستخدم االختبار ذاته ليعرف املعلم نقاط القوة ونقاط الضع
 .51أيضا كحافز يدفع الطالب إىل مزيد من اجلهد الدراسي
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 : 52يلي أنواع من اختبارات القراءة فيماو 
 اختبار االستفهام -1

بعد قراة النص، تأيت األسئلة اليت تقيس مدى فهم الطالب ملا قرأ. وميكـن 
)مـىت وأيـن ومـاذا وكيـف وملـاذا أن تكون مباشرة تبدأ بإحـدى أدوات االسـتفهام 

 ومن وهل(. ويقصد بالسؤال املباشر سؤال جوابه مذكور مباشرة يف النص. 
 اختبار االختيار من متعدد -2

بعد قراءة الـنص، ميكـن أن تـأيت األسـئلة علـى أسـاس االختيـار مـن متعـدد 
 د(.  -ج  -ب  -)أ 

 اختبار الصواب والخطأ -3

قــرر إذا كانــت اجلملــة صــوابا أم هنــا يطلــب مــن الطالــب أن يقــرأ الــنص وي
خطــــأ )حســــبما يــــذكرالنص(. وإن الــــنص ال يبــــني إن كانــــت اجلملــــة صــــوابا أم 

 خطأ. 
 اختبار ملء الفراغ -4

يكـون عليـه أن  يف هذا االختبار وحسـب فهـم الطالـب للـنص الـذي قـرأه،
 ميأل الفراغ يف كل مجلة بكلمة واحدة.

 اختبار مزاوجة المحتوى -5

 بان املزاوجة على أساس فهم النص املقروء.تظهر هنا قائمتان تتطل
 اختبار الترتيب -6

تظهـــر فيـــه جمموعـــة مـــن اجلمـــل ويطلـــب مـــن الطالـــب أن يرتبهـــا بتسلســـل 
معني وفقا ملا فهم من النص املقروء. وقد يكون التسلسل زمنيا أويكـون مكانيـا 
يف اجتــاه معـــني )مـــن األمـــام إىل اخللـــف ومـــن أعلـــى إىل أســـفل ومـــن الشـــرق إىل 

 ب ومن اجلنوب إىل الشمال أو أي اجتاه آخر(.الغر 
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 اختبار المفردات -7

ميكــــن اســــتخدام الــــنص املقــــروء لغــــرض االســــتيعاب الختبــــار الطــــالب يف 
املفردات. ومبا أن اختبارات املفردات متشعبة اجلوانب . فإن استخدام املفـردات 

 دون يف الفهم املقروء جيب أن يقتصر على قيـاس فهـم املفـردات بالدرجـة األوىل
التعـــرض لتهجئـــة املفـــردات مـــثال أو إنتاجهـــا أو اشـــتقاقها كـــيال يضـــعف صـــدق 

 االختبار.
 اختبار القواعد -8

ميكن استخدام النص املقروء لقياس مدى فهـم الطالـب للمعـىن القواعـدي 
للجمل، الذي يؤثر بدوره على فهم املعىن العام للجملة، حيث إن معىن اجلملة 

 ومن معناها القواعدي.يتكون من معناها املفردايت 
 اختبار مزاوجة أشكال الكلمات -9

مبــا أن القــراءة هــي عمليــة إدراك بصــري أساســا. فممــا ميكــن قياســه مــدى 
 دقة اإلدراك البصري. وذلك باستخدام كلمات خمتلفة ولكن متقاربة الشكل.

 اختبار مزاوجة أشكال الجمل -10

لــذلك  هنــا يقــاس مــدى إدراك الطالــب بصــريا لشــكل اجلملــة. وتســتخدم
 مجل خمتلفة ولكنها متشاهبة جدا يف الوقت ذاته. 

 اختبار مزاوجة الجملة والصورة -11

إذا كــان املــراد قيــاس فهــم اجلملــة املقــروء، توضــع مجلــة وحتتهــا أربعــة صــور. 
 ويطلب من الطالب اختيار الصورة اليت تدل عليها اجلملة. 

 اختبار مزاوجة الصورة والجملة -12

نبهـــا أربعـــة مجـــل، وعلـــى الطالـــب أن خيتـــار هنـــا تظهـــر صـــورة واحـــدة وجبا
 اجلملة اليت تدل على الصورة.

 اختبار مزاوجة الجمل والصورة -13
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هنا تظهر صورة واحـدة وحتتهـا مـثال عشـرة مجـل. وعلـى الطالـب أن خيتـار 
تلـــك اجلمـــل الـــيت تـــدل عليهـــا الصـــورة، وقـــد تكـــون هـــذه اجلمـــل ثالثـــا أومخســـا 

 أوستا. 
 اختبار فهم النص القصير -14

شرتط أن يكون النص املقروء فقرة طويلة أو قصرية لتأيت بعـدها أسـئلة ي ال
االســتيعاب. بــل مــن املمكــن أن يكــون الــنص جمــرد مجلــة واحــدة تتبعهــا أســئلة 

 استيعاب.
 ، وهو كما يلى: وهناك تقسيم أخر 
 اختبار القراءة اجلهرية -1

يطلب املعلم من الطالب أن يقرأ فقرة أو نصا قرائيا ويفحص على   
مات أو نقاط معينة. والنقاط اليت تكون موضع الرتكيز يف مثل هذا كل

االختبار ميكن أن تكون نربة مقطع ما أو نغمة يف آخر مجلة أو نطق كلمة 
. ويرى عينني أن مدلوالت الكفاءة اليت البد من اهتمامها يف اختبار 53ما

 .54هي صحة القراءة والطالقة والنغمة والفصاحة القراءة اجلهرية

 تبارات القراءة الصامتةاخ -2

ويقصد هبا قياس فهم الطالب ملا يقريه قراءة صامتة. ومن مدلوالت فهم  
 املقروء هي: 

 القدرة على إجياد املعلومات امللفوظة واملخفية
  الرئيسية األفكارتعيني 

  تعيني العالقة بني الفقرات 

 تلخيص مضمون النص 

 روء.تعيني املوضوع أو العنوان املناسب للنص املق 
                                                 

 131املرجع نفسه، ص  53
54

 Moh. Ainin dkk, Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2006) p 142  



 

 

 

71 

 وتتخذ األسئلة اليت تتبع النص عدة أشكال منها ما يلي:
 اختباراالستفهام 

 اختار االختيار من متعدد 

 اختبار الصواب واخلطأ 

 اختبار ملء الفراغ 

 اختبار مزاوجة احملتوى 

 اختبار املفردات 

 اختبار القواعد 

 اختبار مزاوجة أشكال الكلمات 

 اختبار مزاوجة أشكال اجلمل 

 اجلملة والصور اختبار مزاوجة 

 اختبار مزاوجة اجلمل والصورة 

  55اختبار فهم النص القصري أو مجلة قصرية 

 اختبار تلخيص النص 

  اختبارT Cloze 

  اختبارC (C-Test) 

 56نقل املعلومات إىل األشكال والرسوم التوضيحية 
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 الثالث لفصلا

 منهجية البحث 
 

 ومدخله البحث منهج:   األول
 اختيارها وأسلوب وعينته بحثال جمتمع:   الثاىن
 البحث متغريات:   الثالث
 البحث أدوات:   الرابع

 البيانات مصادر:   اخلامس
 البيانات حتليل أسلوب:   السادس
 تنفيذ البحث  مراحل:    السابع
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 الثالث الفصل
 البحث منهجية

 

 ومدخله البحث منهج  -أ

 ىف املصاحب الكتاب استخدام فعالية معرفة وهى- البحث هذا هدافأل افقو 
املدرسة الثانوية احلكومية األوىل مباالنج املكثف ب الربنامج لطالب القراءة مهارة تنمية

 . الكمى باملدخلالتجريىب  املنهج هو املناسب البحث منهج نإف ،
 الكتاب استخدام فعالية يعرف أن يريد ألنه الكمى املدخل الباحث يستخدمو 

املدرسة الثانوية احلكومية املكثف ب الربنامج لطالب قراءةال مهارة تنمية ىف املصاحب
 املتغري من آثارا ذيأخ أن حياول ألنه بالتجرييب يسمى البحث وهذا. األوىل مباالنج 

اجملموعة  باستخدام البحث هذا جيري. جهيدة مبراقبة اآلخر املتغري على املعني
  ية.بالضابطة واجملموعة التجري

الىت تدل على فعالية استخدم الكتاب املصاحب،  وللحصول على النتائج
لطالب اجملموعتني املتساوية أعطى األسئلة مث ا واحدا بعديا. اختبار  الباحث يستخدم

بعد أن تعلموا مهارة الفراءة باستخدام الكتاب املصاحب للمجموعة التجريبية 
فة فعالية قارن الباحث تلك النتائج ملعر وبدونه للمجموعة الضابطة. وبعد ذلك، 

 ذلك الكتاب. 
 

 اختيارها وأسلوب وعينته البحث مجتمع-ب

 املكثف باملدرسة الثانوية الربنامج ىف الثانية الطبقة طلبة مجيع هم البحث جمتمع
 ومها فصالن، الطبقة هذه وىف. طالبا 45 عددهم الذين االنج،مب األوىل احلكومية
 العدد، ذلك ومن. طالبا 24 بـ( ب) الثامن والفصل طالبا 22 بـ( أ) الثامن الفصل
 الىت والطريقة. البحث هلذا عينة   طالبا 24 بـ( ب) الثامن الفصل الباحث اختار

 هذا بىن. البسيطة العشوائية العينة طريقة هى العينة اختيار ىف الباحث هااستخدم
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 أعضاء من يكون ألن متساوية فرصة له اجملتمع أعضاء كل أن على االختيار
 عينة، يكون أن ىف متساوية فرصة له الفصلني هذين ىف طالب كل كان .57العينة
 امتحان أساس على املكثف الربنامج ىف مشرتكا طالبا يكون منهم واحد كل ألن

 . منهم واحد كلفيه   تساوى الذى القبول
 

 البحث متغيرات -ج

 :ومها ذكرمها، ينبغي متغريان البحث هذا يف

 المستقل المتغير -1
 .58للسلوك سببا معترب منتوج مبحوث منظور متغري هو تقلاملس املتغري

. ىف التعليم املصاحب الكتاب استخدام هو البحث هذا يف املستقل املتغري
 املتغري استخدام فعالية مدى معرفة إىل ذكره سبق كما البحث ويهدف
املكثف  الربنامج لطالب القراءة مهارة تنمية وهو التابع املتغري يف املستقل

 .درسة الثانوية احلكومية األوىل مباالنج املب
 التابع المتغير -2

 هذا يف التابع واملتغري. 59مستقل متغري سب به متغري هو التابع املتغري
املدرسة الثانوية املكثف ب الربنامج لطالب القراءة مهارة تنمية هو البحث

 .احلكومية األوىل مباالنج 
 
 البحث أدوات  -د

ىف  املتعلقة واملعلومات البيانات جلمع الباحث استخدمها اليت البحث أدوات أما
 :يلي ما فهي البحث هذا
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 المالحظة -1

 للحصـول النـاس عملهـا الـىت العلمـى البحـث أدوات إحـدى هى املالحظة
 البحـــــث، هـــــذا وىف.  60مسعـــــوه ومـــــا رأوه مـــــا علـــــى املعـــــارف أو اخلـــــربات علـــــى

 الظـواهر مباشـرة   ينظـر نـهأل البيانـات، جلمـع املباشـرة املالحظة الباحث يستخدم
 الدراسـي، الفصـل يف التعلـيم بعمليـة يقـوم الـذي املـدرس نشـاطات من املوجودة
 هبــذه واهتمــامهم اشــرتاكهم مــن الطلبــة نشــاطات مــن املوجــودة الظــواهر وكـذلك
 التعليميــة العمليــة هــذه تنفــذ حينمــا باملالحظــة الباحــث يقــوم. التعليميــة العمليــة

 والتقريـــر املالحظـــة منـــط هـــي املســـتخدمة املالحظـــة توأدوا. الدراســـة حجـــرة يف
 .امليداين

 المقابلة -2

 العربيـة اللغـة تعلـيم حبالـة املتعلقـة البيانـات جلمـع املقابلـة الباحـث يستخدم
املدرســة املكثــف ب الربنــامج ىف املدرســى للكتــاب املصــاحب الكتــاب باســتخدام

س املدرســـــة ورئـــــيس رئـــــي الباحـــــث ويقابـــــل. الثانويـــــة احلكوميـــــة األوىل مبـــــاالنج 
 وأداة .التعليميــة العمليــة ىف يتعلــق عمــا والطــالب اللغــة العربيــة مــدرسالربنــامج و 

 املباشرة. املقابلة منط هي املستخدمة املقابلة
 ةاالستبان -3

 الربنـامج طـالب مبيـول املتعلقـة البيانـات جلمـع االسـتبانة الباحث يستخدم
 العربيـة اللغـة يتعلمـون عنـدما االنج املدرسة الثانويـة احلكوميـة األوىل مبـاملكثف ب
 .املدرسى للكتاب املصاحب الكتاب باستخدام

 االختبار -4

 استخدام فعاليةب املتعلقة البيانات جلمع االختبار الباحث يستخدم
 الربنامج لطالب القراءة مهارة تنمية ىف املدرسى للكتاب املصاحب الكتاب
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 من يتكون االختبار هذا. االنج املدرسة الثانوية احلكومية األوىل مباملكثف ب
 تني. جملموعوذلك إلجراء املقارنة بني نتائج ا واحد بعدى ينعقد اختبار

 

 البيانات مصادر -ه

 كما ومصادرها البيانات هذه يرسم أن للباحث ميكن البيانات، مصادر ولبيان
 :يلي

 (2رقم )الجدول 
 ومعاييرها ومصادرها البحث أدوات

 الرقم
 أدوات
 البحث

 صادرم
 البيانات

 البيانات

 املالحظة 1

 املدرس
 الذي املدرس نشاطات من املوجودة الظواهر
 الدراسي الفصل يف التعليم بعملية سيقوم

 من الطلبة نشاطات من املوجودة الظواهر الطالب
 التعليمية العملية هبذه واهتمامهم اشرتاكهم

 املقابلة 2

  التأسيس تاريخ املدرسة رئيس

 الدراسي املنهج الربنامج رئيس
 املعلم حالة اللغة مدرس

 املتعلمني حالة الطالب

 الطالب ةاالستبان 3

 الكتاب استخدام عن الطالب أراء
 مهارة تنمية ىف املدرسى للكتاب املصاحب

 املكثف الربنامج لطالب القراءة

 الطالب االختبار 4
املكثف باملدرسة  الربنامج طالب نتائج

 االنجمب األوىل احلكومية الثانوية
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 البيانات تحليل أسلوب  -و

 ملا ومعنيِّ  مهم دور له الذى وهو. البحث أنشطة من نشاط هو البيانات حتليل
. حتليلها عدم من معىن أكثر واملعلومات البيانات كانت التحليل، هذا ومن. حوله
 شكل حسب لىع الكمى باملدخل حمل لة واملعلومات البيانات كانت البحث، وىف

 .61واملعلومات البيانات
 :                                                        التالية اخلطوات الباحث يتبع البحث، هلذا البيانات حتليل وىف
  البيانات عرض -1

. اجلـداول يف البيانـات وترتيـب والتنظـيم التحريـر عمليـة علـى يشـتمل وهذا
 إىل أو املعينـــة والفصـــيلة الفكـــرة إىل وتفريقهـــا البيانـــات اختصـــار عمليـــة وكـــذلك
 لتســهيل واملرتبــة املنظمــة البيانــات كمجموعــة البيانــات فعــرض. املعــني املوضــوع
 .يأخذها أن بد ال وتعيينها وتقريرها خطوة

  البيانات تصنيف -2
 الباحـــــث يقـــــوم التاليـــــة فـــــاخلطوة البيانـــــات، جبمـــــع الباحـــــث قـــــام أن بعـــــد
 النافعـــة البيانـــات وتعيـــني حتديـــد التصـــنيف هـــذا يف ودخـــل. البيانـــات بتصـــنيف
 باإلضــافة فقــط النافعــة البيانــات الباحــث عنــد يبقــي حــيت النافعــة غــري والبيانــات

 الــــيت البحــــث مشــــكلة حســــب علــــى وتفصــــيلها البيانــــات وتصــــنيف تفريــــق إىل
 .                                الباحث قدمـها

   البيانات تفسير -3
 التــدريس خطــوات تطبيــق مــن البيانــات وصــفية ريقــةط عــن الباحــث حيلــل

 نشـــاطات وصـــفية طريـــق عـــن أيضـــا وحيلـــل. املـــدرس أو الباحـــث بـــه قـــام الـــذي
 .                العمل الباحث أجرى ما عند الطلبة
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 تنفيل البحث  مراحل -ز

 : يأيت كما هي تنفيذ البحثل الباحث هبا سيقوم اّليت املراحل
وجمموعـة  ضابطة جمموعة لتكون البحث جمتمع من ينةع بتعيني الباحث مسيقو  -1

 .جتريبية

 املالحظةالبحث بتنفيذ  -2

بني اجملموعتني  مث يطلب  املختلفةي عد الباحث اخلطوات التعليمية  : أوال
 إىل املدرس أن يستخدمها ىف تعليم اجملموعتني درس اللغة العربية.

التعليم  خاللدرس والطالب إىل امل املباشرة باملالحظة الباحث مو قي : ثانيا
 ىف اجملموعتني

 ويناقشها هاحيللرض الباحث نتائج املالحظة و يع : ثالثا
 املقابلةالبحث بتنفيذ  -3

يقابــل الباحــث رئــيس املدرســة ورئــيس الربنــامج ومــدرس اللغــة العربيــة  : أوال
 وطالب الربنامج

 يعرض الباحث نتائج املالحظة وحيللها ويناقشها : ثانيا
 ذ البحث باالستبانةتنفي -4

عشـــــرون ســـــؤاال للطـــــالب قـــــى  اقـــــدم الباحـــــث االســـــتبانة الـــــىت فيهـــــ : أوال
 اجملموعة الضابطة والتجريبية

 يعرض الباحث نتائج املالحظة وحيللها ويناقشها : ثانيا
 تنفيذ البحث باالختبار -5

قـــدم الباحـــث االختبـــار للطـــالب قـــى اجملموعـــة الضـــابطة واجملموعـــة  : أوال
 بعد متام تعليم اللغة العربية املناسب باخلطوات التعليمية التجريبية

 يعرض الباحث نتائج املالحظة وحيللها ويناقشها : ثانيا
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 (3رقم )الجدول 
 جدول مراحل تنفيل البحث

 الوقت أدوات البحث الرقم
 2011أبريل  5 مالحظة طالب اجملموعة الضابطة 1
 2011أبريل  5 مالحظة طالب اجملموعة التجريبية 2
 2011أبريل  5 1مالحظة مدرس اجملموعة الضابطة  3
 2011أبريل  12 2مالحظة مدرس اجملموعة الضابطة  4
 2011أبريل  19 3مالحظة مدرس اجملموعة الضابطة  5
 2011أبريل  5 1مالحظة مدرس اجملموعة التجريبية  6
 2011أبريل  12 2مالحظة مدرس اجملموعة التجريبية  7
 2011أبريل  19 3مالحظة مدرس اجملموعة التجريبية  8
 2011مايو  10 املقابلة مع رئيس املدرسة 9
 2011مايو  10 املقابلة مع رئيس الرنامج 10
 2011مايو  10 املقابلة مع مدرس اللغة العربية  11
 2011مايو  10 املقابلة مع الطالب  12
 2011مايو  5 نشر االستبانة 13
 2011أبريل  26 1ار للمجموعة الضابطة االختب 14
 2011مايو  3 2االختبار للمجموعة الضابطة  15
 2011مايو  10 3االختبار للمجموعة الضابطة  16
 2011أبريل  26 1االختبار للمجموعة التجريبية  17
 2011مايو  3 2االختبار للمجموعة التجريبية  18
 2011مايو  10 3االختبار للمجموعة التجريبية  19
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 الرابع الفصل
 البيانات عرض 
 تهاومناقش هاوتحليل

 
 دراسةعن ميدان الحملة :  املبحث األول
 عرض بيانات املالحظة وحتليلها ومناقشتها:  املبحث الثاىن
 عرض بيانات املقابلة وحتليلها ومناقشتها:  املبحث الثالث
 ناقشتهاعرض بيانات االستبانة وحتليلها وم:  املبحث الرابع

 عرض بيانات االختبار وحتليلها ومناقشتهااملبحث اخلامس: 
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 المبحث األول
 عن ميدان الدراسةلمحة 

 

 الموقع الجغرافى  -أ
الثانوية احلكومية األوىل مباالنج هى إحدى املدارس الثانوية احلكومية ىف  املدرسة

ماالنج.  7ج رقم ماالنج جاوى الشرقية مجهورية إندونيسيا. وهى ىف الشارع باندون
وهى بني املدرسة االبتدائية احلكومية األوىل مباالنج واملدرسة العالية احلكومية الثالثة 

  .مباالنج
 
 البرنامج المكثفتاريخ تأسيس  -ب

املكثف هو أحد الربامج املمتازة ىف املدرسة الثانوية احلكومية األوىل  الربنامج
من أجل تقدمي أمثل اخلدمات لطالب له ذكاء مباالنج . هذا الربنامج طورته املدرسة 

أعلى من غريه. جبانب القيمة الزائدة الىت ملكه الطالب، وجب عليه أن  مير على 
عملية التعليم  تحقيقينبغي القيام به ل كله وكانامتحان القبول بعملية فحص دقيق. 

ات روحية هذا الربنامج طالبا هلم كفاءوبالطبع ليكون متخرجوا يدة، التعلم اجلو 
 فكرية عاطفية.

م. وكان اجليل  2008 – 2007لقد أسس هذا الربنامج منذ العام الدراسى 
األول هلذا الربنامج واحدا وعشرين طالبا. وىف البداية، احتاج هذا الربنامج جهود 

 األفكار والطاقات لتحقيق برنامج مهىن مناسب بالقواعد والقوانني املطردة.
حدة، نزلت الرسالة الرمسية املثبتة من اإلدارة اإلقليمية لوزارة بعد مروره ملدة سنة وا

الشؤون الدينية جاوى الشرقية عن رمسية الربنامج املكثف للمدرسة الثانوية احلكومية 
مباالنج. ومع ذلك، زار إىل هذا الربنامج جمموعة متنوعة من املسؤولني سواء األوىل 

لية التعليم والتعليم مباشرة ىف فصل الربنامج من املستوى املركزى أو احمللى لريية عم
 املكثف.
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وىف عملية التنفيذ، دخل هذا الربنامج ىف شؤون نائب رئيس املدرسة للشؤون 
املنهجية وأيده نائب رئيس املدرسة لشؤون تطوير اجلودة. وحىت األن، خرّج هذا 

 % من طالبه مع املسند املرضى. 100الربنامج 
 

 شكل البرنامج -ج
هذا الربنامج هو شكل مكثف. وقدم هذا الربنامج خدمة تربوية مناسبة  شكل

باستخبارات الطالب وموهباهتم االستثنائية بإعطائهم فرصة غالية الستغراق الربنامج 
العادى ىف وقت قصري معني. وطبعا، هذا الربنامج مناسب بالطالب الذى مستوى 

هو سنتان   هلطالب الستغراقتعلمه أسرع من غريه. والوقت الذى احتاج إليه ا
 كاملتان.

 
 معايير التأهل  -د

 أما املواصفات الىت وجب على كل طالب أن تكون لديه فهى كما يلى :
االستخبارات الروحية الىت تشتمل على أن الطالب يفهم القرآن واحلديث  -1

 ويتخلق هبما وجيعلهما أسوة له وينفع هبما نفسه وما حوله من الناس والبيئة

 فة العالية الىت تشتمل على املهارات التفكريية ومهارات حل املشاكلاملعر  -2

 السلوك اإلبداعى الذى يشتمل على الفضول واخليال والشجاعة للمحاولة -3

 االلتزام بالوظيفة الىت تشتمل على املسؤول واالجتهاد -4

االستخبارات العاطفية الىت تشتمل على فهم النفس والغري وضبط النفس  -5
 ى والبيئى والتخلق باحلسىنوالتكيف الشخص

 

 شروط القبول  -ه
الذى له فرصة غالية لدخول هذا الربنامج فهو طالب له ذكاء أعلى  الطالبأما 

  من غريه وروح أقوى من غريه وأيدهتما البيانات املوضوعية والبيانات الوصفية. 
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 البيانات الموضوعية -1

 : البيانات الموضوعية المعرفية  أوال
 المتحان الوطىن ىف املدرسة االبتدائية باملعدل أ(   نتيجة ا

     8 0  
 ب(  نتيجة معدل مجيع الدروس ىف الفصل اخلامس

 0 8والسادس ىف املدرسة اإلبتدائية على األقل       

 ج(   نتيجة امتحان القبول ىف املدرسة الثانوية احلكومية
 0 8األوىل مباالنج على األقل       

 لموضوعية النفسية: البيانات ا ثانيا
 أ(    نتيجة االختبار االستخبارى 

 ب(  نتيجة االختبار اإلبداعى
 ج(   الربط بالوظيفة من جلنة التوجيه واإلرشاد للمدرسة

 الثانوية احلكومية األوىل مباالنج 
أو إذا كانت املواصفة  130أما أقل النتيجة الكفائية فهو 

 يفة فوق املعدل املعني. الكفائية واإلبداعية والربطية إىل الوظ
 

 البيانات الوصفية -2

هذه البيانات تتعلق باملزايا الىت حصل عليها نفسه واإلنتاج من الصديق 
 والوالد واملدرس كاملالحضة اليومية الىت تصور وجود الكفائية ىف نفسه.

 الصحة اجلسمية الىت أخرجها الطبيب -3

طالب وواجباته ىف الربنامج املوافقة بني الطالب والوالد الىت تتعلق حبقوق ال -4
 املكثف
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 المنهج الدراسى -و
وهرية وتطويرها املنهج الدراسى هلذا الربنامج هو منهج وطىن. وهو يركز املواد اجل

تنوع ذكاء الطالب. الذكاء الذى يستطيع أن يكون حمفوزا ومشحوذا ىف  تحفزالىت 
نطق واجلماليات واألخالق الذكاء الروحي واملعلى أنشطة التعليم املمتعة هو يشتمل 

نهجي اخلطي املتقارب مناسبا مبطالب القدرة على التفكري الكلى اإلبداعى املو 
 الزمان.

وطورت املدرسة املمنهج الدراسى للربنامج املكثف متفرقا كليا حيتمل على 
 اجلوانب العامة املتفرقة غري األكادميية وبيئة التعلم وخربات التعلم واالتصال بني االبن

 واألب والعالقة بني املدرس والطالب أو الصاحب 
 
 مهارة القراءة تعليم المنهج الدراسى ل -ز

املدرسة  مهارة القراءة ىف الربنامج املكثف هلذه تعليم املنهج الدراسى لاهلدف من 
 كما يلى: 

 تطوير استيعاب الطالب ىف قراءة النصوص العربية -1
 أجنبية لدراسة املصادر اإلسالمية تنشيء الوعى عن مهة اللغة العربية كلغة -2

 تطوير الفهم عن الرتابط بني اللغة والثقافة وتوسيع املعارف الثقافية  -3
 يتكون من ثالثة كفاءات. وهى: وهذا املنهج 

 معيار كفاءة الخريج  -1

يستطيع الطالب أن يفهم النصوص العربية ىف شكل األفكار أو احلوارات 
ليل األفكار الرئيسية وإجيادها عن املعرفة البسيطة بوسيلة نشاط القراءة وحت

النفسية والبيت واألسرة والعنوان والساعة واألنشطة ىف املدرسة واألنشطة ىف 
 البيت واملهن واهلمم واألنشطة الدينية والبيئة. 
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 المعايير الكفائية -2

فهم نص القراءة ىف شكل النص أو احلوار البسيط عن الساعة واألنشطة 
 نشطة ىف البيتىف املدرسة واأل

 الكفاءة األساسية  -3

 : نطق احلروف اهلجائية والكلمات واجلمل املكتوبة نطقا جيدا  أوال
 صحيحا عن الساعة واألنشطة ىف املدرسة واألنشطة  ىف البيت  

 ىف املدرسة : تعريف الكلمة واجلملة املكتوبة عن الساعة واألنشطة ثانيا
 واألنشطة ىف البيت  

 : احلصول على معىن الكلمات واألفكار من نص القراءة عن الساعة ثالثا 
 واألنشطة ىف املدرسة واألنشطة ىف البيت  

 
 المدرس -ح

إىل أن الطالب املتعلم ىف هذا الربنامج هو طالب له ذكاء أعلى من غريه،  نظرا
فيجب على املدرس املعلم فيه أن يكون له كفاءة جيدة ومناسبة. ويشرتط للمدرس 

 ن يكون له مواصفات آتية:أ
وله خلفية الرتبية املتساوية مع الدرس  1 -أن يكون له على األقل درجة س -1

 الذى علمه

 أن بكون له خربة التعليم على األقل ملدة ثالث سنوات -2

 أن بكون له معرفة وفهم عن مواصفات طالب الربنامج املكثف واحتياجاته -3

دوام التجريب وإبداع وقدرة التعاون أن يكون له إرادة املعرفة ومحاسة عالية و  -4
 وظواهر جذابة وعدل

أن يكون له قدرة لإلنتاج والتفكري والتفسري والتأويل و ريج املشكالت  -5
 وحتليلها
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أن يكون له معرفة وفهم ومهارة التعليم املبدعة املمتعة مطورة املواد الدراسية  -6
 وخذمة التعليم املناسبة وإشراف الطالب

عالية لإلنتاج واشرتاك النشاط التطويرى منفردا أو معا والقيام  أن يكون له إرادة -7
 بالبحث اإلجرائى

 
 البنية التحتية -ط

 البنية التحتية للتعليم -1

 : األرض أوال
أرض املدرسة للحكومة حتت ظالل وزارة الشؤون الدينية. 

. جانبها 2م 479 3. ومساحة املباىن 2م 295 6ومساحة األرض 
بتدائية احلكومية األوىل مباالنج. وجانبها األيسر األمين املدرسة اال

 املدرسة العالية احلكومية الثالثة مباالنج.
 

 : المبانى ثانيا

املباىن ىف املدرسة الثانوية احلكومية األوىل مباالنج  تتكون من 
 املباىن اآلتى : 

 (4رقم )الجدول 
 أنواع المبانى فى المدرسة 

(2ممساحة  ) العدد الغرفة الرقم  

 1512 24 الفصل 1
 56 1 املعمل الفيزيائي 2
 56 1 املعمل البيولوجى 3
 81 1 املعمل اللغوى 4
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(2ممساحة  ) العدد الغرفة الرقم  

 81 1 املعمل احلاسوىب 5
 81 1 املعمل متعدد الوسائل 6
 36 1 املعمل النفسى 7
 228 1 املكتبة 8
 36 1 غرفة الفن 9
 168 1 غرفة التقدمي 10
 48 1 غرفة الصحة 11
شافةغرفة الك 12  1 109 
 28 1 حمطة اإلذاعة 13
 228 1 القاعة 14
 24 1 غرفة األنشطة 15
 72 1 غرفة اجللوس 16
 12 1 غرفة رئيس املدرسة 17
 162 2 غرفة املدرسني 18
 32 1 غرفة الشؤون اإلدارية 19
 16 1 غرفة منظمة الطالب 20
 7 4 محام املدرسني 21

 122 35 محام الطالب 22
 16 4 الكنز 23
 225 1 املسجد 24
 8 2 غرفة حارس املدرسة 25

 4 1 غرفة نظام الطالب 26
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(2ممساحة  ) العدد الغرفة الرقم  

 81 1 غرفة جملس املدرسة 27
 81 1 غرفة املواصالت 28
 102 1 مقصف  املدرسة 29
 50 1 مقصف  الطالب 30
 24 1 غرفة التوجيه واإلرشاد 31
 12 1 غرفة وكالء الرئيس 32
 500 1 املعهد 33
عهدغرفة امل 34  20 16 

 

 مصادر التعليم -2

 : الوسائل لمصادر التعليم أوال
املكتبة هى مركز مصادر العلوم. وفيها كتب كثرية وجمالت 

 متنوعة . وأما التفصيل فكما يلى:
 (5رقم )الجدول 

 أنواع محتويات مكتبة المدرسة
 البيان العدد النوع الرقم

 1512 14163 الكتاب العام 1

 56 8043 الكتاب املدرسى 2

  1274 موضوع الكتاب 3
 كل يوم 3 اجلريدة 4
 كل شهر 4 اجمللة 5
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 : الوسائل التعليمية ثانيا
الوسائل التعليمية الىت تؤيد عملية التعاليم والتعلم ىف هذه 

 املدرسة كثرية. منها: 
 (6رقم )الجدول 

 فى المدرسة الوسائل التعليميةأنواع 
 النوع الرقم

 املكتبة  1

 لفاز ىف كل فصلالت 2

3 LCD  ىف كل فصل 

4 VCD - DVD التعليمية ىف كل فصل 

 املعامل مع أدواهتا 5
 الكمبوتر واإلنرتنت 6
 القاعة الىت كملها مكرب الصوت 7
 غرفة التقدمي الواسعة الىت هلا منافع كثرية 8
 معمل ديىن للطالب  –املسجد "الفجر"  9

 فصال 30 10
 وكرة الطاولة ميدان كرة السلة 11

 

 
 التقويم والتقديم -ى

 التقويم -1

التقومي ىف الربنامج املكثف يتجه إىل التقومي اإلمجاىل. وهذا التقومي 
يشتمل على اجملال األكادميى وغري األكادميى. ويشتمل أيضا على أجناس 
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االختبار وشكل السؤال وعملية التقومي وتنظيم نتائج االختبار وتقدميها إىل 
 الب. أباء الط

 التقديم -2

األداة املتصلة الىت تتعلق باملعلومات عن تطور تعلم الطالب هى كتاب 
التقدمي. وهذا الكتاب هو كتاب رمسى فيه نتائج  الطالب ويكون معلقا بني 
املدرسة وأباء الطالب. واملواصفات الىت جيب أن تكون ىف كتاب التقدمي هى 

 متصلة ومفيدة.   
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 الثانىالمبحث 
 ات المالحظة وتحليلها ومناقشتهاعرض بيان

 
 الطالب فى المجموعة الضابطةمالحظة   -أ

 (12 – 1طالبا )الرقم  12:  عدد الطالب
 2011 أبريل 5: الثالثاء،  اليوم والتاريخ

 دقيقة( 40) 00 09 – 20 08: الساعة   الوقت
 ب –: الفصل الثامن   املكان
 عرض بيانات المالحظة -1

 (7رقم )الجدول 
 مالحظة الطالب فى المجموعة الضابطة بيانات

رقم
ال

وك 
سل
ال

 

 المؤشر
 أرقام الطالب

موع
مج

 

 نسبة
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مئوية

1
0 

1
1 

1
2 

اس 1
حلم

ا
 

 33 83 10 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 إظهار املعرفة

 75 9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 احلماس ىف التعليم

 33 58 7 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 احملاولة ىف إهناء الوظيفة

 33 58 7 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 االستجابة للوظائف

 75 9 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 نشيط ىف التسايل

 70 42 جمموع النقاط  

فرح 2
ال

 

 75 9 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 الفرح ىف اشرتاك التعليم

 75 9 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 الفرح عند إهناء الوظيفة

 33 83 10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 الشعور ال تكلفه الوظيفة

 67 66 8 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 الفرح عند التعاون

 67 66 8 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 الفرح عند املشكالت

 33 73 44 جمموع النقاط  
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رقم
ال

وك 
سل
ال

 

 المؤشر
 أرقام الطالب

موع
مج

 
 نسبة
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مئوية

1
0 

1
1 

1
2 

داع 3
اإلب

 

 75 9 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 تقدمي السؤال إن مل يفهم

 75 9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 التعاون مع الصاحب

 75 9 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 استخدام الوسائل

 33 83 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 كتابة بنود املهمة

 33 58 7 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 االهتمام والقيام بالظيفة

 33 73 44 جمموع النقاط  

 
 بيانات المالحظة ومناقشتها ليلتح -2

املالحظــة الــىت قــام هبــا الباحــث عنــد تعلــيم اللغــة العربيــة  نتــائجبنــاء علــى 
أن محاســهم وفــرحهم وإبــداعهم ىف ظهــر بــدون اســتخدام الكتــاب املصــاحب، 

 درجات الرداءة، ال شيء خاص.
 

 التوجيهات لملء النقاط
  (1تلك املؤشرة فيعطى رقم ) الطالبإذا اهتم 

  (0تلك املؤشرة فيعطى رقم ) الطالباهتم ما إذا 

 : إذا كان جمموع النقاط 

 90  %- 100  % يدل على معيار جيد جدا 

 80  %- 89  %  يدل على معيار جيد 

 70  %- 79  % يدل على معيار كاىف 

 60 %- 69  %  يدل على معيار ناقص 

 1  %- 59  %  يدل على معيار ناقص جدا 
  ربنامج املكثف ألن هلم ذكاء أعلى من خاص لطالب ال املعيارهذا

 غريهم 
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 الطالب فى المجموعة التجريبيةة ظمالح-ب

 (24 – 13طالبا )الرقم  12:  عدد الطالب
 2011أبريل  5: الثالثاء،  اليوم والتاريخ

 دقيقة( 40) 40 09 – 00 09: الساعة   الوقت
 ب –: الفصل الثامن   املكان
 عرض بيانات المالحظة -1

 (8م )رقالجدول 
 بيانات مالحظة الطالب فى المجموعة التجريبية

رقم
ال

وك 
سل
ال

 

 المؤشر
 أرقام الطالب

موع
مج

 

 نسبة
 21 20 19 18 17 16 15 14 13 مئوية

2
2 

2
3 

2
4 

1 

اس
حتم

اال
 

 100 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 إظهار املعرفة

 67 91 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 احلماس ىف التعليم

 33 83 10 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 حملاولة ىف إهناء الوظيفة ا

 67 91 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 االستجابة للوظائف 

 67 91 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 نشيط ىف التسايل

 67 91 55 جمموع النقاط  

فرح 2
ال

 

 33 83 10 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 الفرح ىف اشرتاك التعليم

 67 91 11 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 الفرح عند إهناء الوظيفة

 67 91 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 الشعور ال تكلفه الوظيفة

 33 83 10 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 الفرح عند التعاون 

 33 83 10 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 الفرح عند املشكالت 

 67 86 52 جمموع النقاط  

داع 3
اإلب

 

 67 91 11 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 تقدمي السؤال إن مل يفهم

 67 91 11 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 التعاون مع الصاحب 

 33 83 10 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 استخدام الوسائل 

 33 83 10 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 كتابة بنود املهمة 
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رقم
ال

وك 
سل
ال

 

 المؤشر
 أرقام الطالب

موع
مج

 
 نسبة
 21 20 19 18 17 16 15 14 13 مئوية

2
2 

2
3 

2
4 

 67 91 11 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 يفةاالهتمام والقيام بالظ

 33 83 53 جمموع النقاط  

 
 بيانات المالحظة ومناقشتهاتحليل  -2

املالحظــة الــىت قــام هبــا الباحــث عنــد تعلــيم اللغــة العربيــة  نتــائجبنــاء علــى 
باستخدام الكتاب املصاحب ىف اجملموعة التجريبية، ظهـر أن محاسـهم وفـرحهم 

ئويـــة بـــني ســـلوك املنســـبة الن مالحظـــة ذلـــك مـــن وميكـــارتفعـــت. قـــد وإبـــداعهم 
  الطالب ىف اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية.

 وأما التفصيل فكما يلى:
 (9رقم )الجدول 

 الطالب المقارنة بين بيانات مالحظة 
 الضابطةالمجموعة المجموعة التجريبية و فى 

 السلوك الرقم
 المجموعة التجريية التجريبية الضابطة

 البيان النتيجة البيان نتيجةال
 جيد جدا % 66 91 متوسط % 70 احلماس 1
 جيد % 66 86 متوسط % 33 73 الفرح 2

 جيد % 33 88 متوسط % 33 73 اإلبداع 3
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 المدرس فى المجموعة الضابطةمالحظة  -ج

 عرض بيانات المالحظة -1

  1المشكلة  صياغة :  أوال
 صياغة
 املشكلة

 االستعانة باملعاجم  بطالقة دون اءةقر ال :

 ب -املدرس ىف الفصل الثامن  : املالح ظ
 (12 – 1طالبا ) 12 : عدد ال

 2011أبريل  5الثالثاء،  : الوقت
 (40) 00 09 – 20 08 : الساعة
 الساعة : املادة

املعايري 
 الكفائية

فهم نص القراءة ىف شكل النص أو احلوار البسيط عن  :
 درسة واألنشطة ىف البيتالساعة واألنشطة ىف امل

الكفاءة 
 األساسية

نطق احلروف اهلجائية والكلمات واجلمل املكتوبة نطقا  :
جيدا صحيحا عن الساعة واألنشطة ىف املدرسة 

 واألنشطة ىف البيت 
نطق املفردات ىف نص القراءة نطقا صحيحا مناسبا   : املؤشرات

 بضغطه ونربه

 مناسبا  نطق اجلمل ىف نص القراءة نطقا صحيحا
 بضغطه ونربه

مصدر 
 التعليم

 الذهىب القلم" املوضـوع حتت العربية اللغة درس كتاب :
 ".التكثيفى للربنامـج املخـتارة املواد ىف
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 (10رقم )الجدول 
 بيانات مالحظة المدرس فى المجموعة الضابطة

 1لصياغة المشكلة 
 ض م ج أنشطة المدرس 
    النشاط األول 
    يلقى السالم 1
    يقدم  احلوار عن الدرس السابق 2
    يشرح الكفاءة األساسية 3

    النشاط الثانى 

يقرأ األرقام العربية واحدا فواحدا قراءة جيدة  4
    ويقلده الطالب

5 
الطالب أن يفتحوا كتاهبم ىف من يطلب 

    ويقريها قراءة جيدة 124–123الصفحة 

    لنمرة والساعةايشرح املقارنة بني شكل  6

7 
الطالب أن يفتحوا نص القراءة من يطلب 

 127 – 126ىف كتاهبم ىف الصفحة 
 ويقريها قراءة جيدة

   

    حوار حيتوى مادة الساعةعن  الايضرب مث 8

    النشاط األخير 

    املشكالت التعليميةعن يسأل الطالب  9

    يستنبط مادة التعليم 10

    رافه على الطالبانعكاس إش 11

  5 6 المجموع 
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  2المشكلة  صياغة :  ثانيا
 صياغة
 املشكلة

 معاين املفردات من معاين السياقالتعرف على  :

 ب -املدرس ىف الفصل الثامن  : املالح ظ
 (12 – 1طالبا ) 12 : عدد ال

 2011أبريل  12الثالثاء،  : الوقت
 (40) 00 09 – 20 08 : الساعة
 الساعة : املادة

املعايري 
 الكفائية

فهم نص القراءة ىف شكل النص أو احلوار البسيط عن  :
 الساعة واألنشطة ىف املدرسة واألنشطة ىف البيت

 الكفاءة 
 األساسية

تعريف الكلمة واجلملة املكتوبة عن الساعة واألنشطة  :
 ىف املدرسة واألنشطة ىف البيت 

 تعريف املفردة اجلديدة  : املؤشرات

 معرفة معىن كل كلمة ىف النص 

 معرفة معىن مجيع الكلمات ىف النص 
مصدر 
 التعليم

 الذهىب القلم" املوضـوع حتت العربية اللغة درس كتاب :
 ".التكثيفى للربنامـج املخـتارة املواد ىف
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 (11رقم )الجدول 
 بيانات مالحظة المدرس فى المجموعة الضابطة

 2لصياغة المشكلة 
 ض م ج سأنشطة المدر  
    النشاط األول 
    يلقى السالم 1

يقدم  احلوار عن الدرس السابق )األعمال  2
 اليومية والرقم والساعة(

   

    يشرح الكفاءة األساسية 3
    النشاط الثانى 

الطالب أن يفتحوا نص القراءة من يطلب  4
  127 – 126من كتاهبم ىف الصفحة 

   

    يهتموا نص القراءة  الطالب أنمن يطلب  5

الطالب أن يقريوا مفردات نص من يطلب  6
    واحدا فواحدا

    النشاط األخير 

    يسأل الطالب املشكالت التعليمية 7

    يستنبط مادة التعليم 8

    انعكاس إشرافه على الطالب 9

  4 5 المجموع 
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 3المشكلة  صياغة :  ثالثا
 صياغة
 املشكلة

م معاين اجلمل يف الفقرات وإدراك عالقات املعىن فه :
 اّليت تربط بينها

 ب -املدرس ىف الفصل الثامن  : املالح ظ
 (12 – 1طالبا ) 12 : عدد ال

 2011أبريل  19الثالثاء،  : الوقت
 (40) 00 09 – 20 08 : الساعة
 الساعة : املادة

املعايري 
 الكفائية

أو احلوار البسيط عن  فهم نص القراءة ىف شكل النص :
 الساعة واألنشطة ىف املدرسة واألنشطة ىف البيت

 الكفاءة 
 األساسية

احلصول على معىن الكلمات واألفكار من نص القراءة  :
 عن الساعة واألنشطة ىف املدرسة واألنشطة ىف البيت 

 استنباط حمتوى النصو  إجابة األسئلة  : املؤشرات
مصدر 
 التعليم

 الذهىب القلم" املوضـوع حتت العربية لغةال درس كتاب :
 ".التكثيفى للربنامـج املخـتارة املواد ىف
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 (12رقم )الجدول 
 بيانات مالحظة المدرس فى المجموعة الضابطة

 3لصياغة المشكلة 
 ض م ج أنشطة المدرس 
    النشاط األول 
    يلقى السالم 1

يقدم  احلوار عن الدرس السابق )األعمال  2
 ليومية والرقم والساعة(ا

   

    يشرح الكفاءة األساسية 3
    النشاط الثانى 

الطالب أن يفتحوا نص القراءة من يطلب  4
  127 – 126من كتاهبم ىف الصفحة 

   

    الطالب أن يهتموا نص القراءة من يطلب  5

الطالب أن يقريوا مفردات نص من يطلب  6
    واحدا فواحدا

7 
األسئلة عن الطالب أن جييبوا من يطلب 

    حتت نص القراءة

    النشاط األخير 

    املشكالت التعليميةعن يسأل الطالب  8

    يستنبط مادة التعليم 9

    انعكاس إشرافه على الطالب 10

  5 5 المجموع 
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 بيانات المالحظة ومناقشتها تحليل -2
  1المشكلة  صياغة:  أوال

املالحظة الىت قام هبا الباحث عند تعليم اللغة  ئجنتابناء على 
العربية بدون استخدام الكتاب املصاحب ىف اجملموعة الضابطة لصياغة 

عدد عملية التعليم املناسبة باخلطوات التعليمية أن ظهر ، 1املشكلة 
 ووصلت إىل املستوى:

 %( 55أنشطة ) 6:   أ(    اجليد 
 %( 45أنشطة ) 5:  ب(  املتوسط 

 %( 0) 0:  (   الضعيف ج
املذكورة، يستنبط الباحث أن عملية التعليم  نتائجنظرا إىل ال

بدون استخدام الكتاب املصاحب ال جتعل املدرس متحمسا ومرتاحا 
 ىف تطبيق التعليم املناسب باخلطوات التعليميية املعينة. 

  2المشكلة  صياغة:  اثاني
لباحث عند تعليم اللغة املالحظة الىت قام هبا ا نتائجبناء على 

العربية بدون استخدام الكتاب املصاحب ىف اجملموعة الضابطة لصياغة 
عدد عملية التعليم املناسبة باخلطوات التعليمية أن ظهر ، 2املشكلة 

 ووصلت إىل املستوى:
 %( 56أنشطة ) 5:   أ(    اجليد 

 %( 44أنشطة ) 4:  ب(  املتوسط 
 %( 0) 0:  ج(   الضعيف 

التعليم  عمليةاملذكورة، يستنبط الباحث أن  نتائجإىل ال نظرا
بدون استخدام الكتاب املصاحب ال جتعل املدرس متحمسا ومرتاحا 

 ىف تطبيق التعليم املناسب باخلطوات التعليميية املعينة.
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  3المشكلة  صياغة:  ثالثا
املالحظة الىت قام هبا الباحث عند تعليم اللغة  نتائجبناء على 

ية بدون استخدام الكتاب املصاحب ىف اجملموعة الضابطة لصياغة العرب
عدد عملية التعليم املناسبة باخلطوات التعليمية أن ظهر ، 3املشكلة 

 ووصلت إىل املستوى:
 %( 50أنشطة ) 5:  أ(    اجليد 

 %( 50أنشطة ) 5:  ب(  املتوسط 
 %( 0) 0:  ج(   الضعيف 

ط الباحث أن عملية التعليم املذكورة، يستنب نتائجنظرا إىل ال
بدون استخدام الكتاب املصاحب ال جتعل املدرس متحمسا ومرتاحا 

 ىف تطبيق التعليم املناسب باخلطوات التعليميية املعينة.
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 التجريبيةالمدرس فى المجموعة مالحظة   -د

 عرض بيانات المالحظة -1

  1المشكلة  صياغة :  أوال
 صياغة
 املشكلة

 دون االستعانة باملعاجم بطالقة  اءةقر ال :

 ب -املدرس ىف الفصل الثامن  : املالح ظ
 (24 – 13طالبا ) 12 : عدد ال

 2011أبريل  5الثالثاء،  : الوقت
 (40) 40 09 – 00 09 : الساعة
 الساعة : املادة

املعايري 
 الكفائية

فهم نص القراءة ىف شكل النص أو احلوار البسيط عن  :
 املدرسة واألنشطة ىف البيت الساعة واألنشطة ىف

الكفاءة 
 األساسية

نطق احلروف اهلجائية والكلمات واجلمل املكتوبة نطقا  :
جيدا صحيحا عن الساعة واألنشطة ىف املدرسة 

 واألنشطة ىف البيت 
نطق املفردات ىف نص القراءة نطقا صحيحا مناسبا   : املؤشرات

 بضغطه ونربه

 حيحا مناسبا نطق اجلمل ىف نص القراءة نطقا ص
 بضغطه ونربه

مصدر 
 التعليم

:  القلم" املوضـوع حتت العربية اللغة درس كتاب 
 ".التكثيفى للربنامـج املخـتارة املواد ىف الذهىب

 ىف الرفيق إسعاد" املوضـوع حتت املصاحب الكتاب 
 "الصديق مع العربية اللغة مطالعة
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 (13رقم )الجدول 
 ة التجريبيةبيانات مالحظة المدرس فى المجموع

 1لصياغة المشكلة 
 ض م ج أنشطة المدرس 
    النشاط األول 
    يلقى السالم 1

2 
يقدم  احلوار عن الدرس السابق )األرقام( 

 85)انظر الكتاب املصاحب ىف الصفحة 
– 88) 

   

    يشرح الكفاءة األساسية 3
    النشاط الثانى 

4 
الطالب أن يفتحوا ويهتموا من يطلب 

 - 85الكتاب املصاحب ىف الصفحة ب
88  

   

يقرأ األرقام العربية قراءة جيدة ويقلده  5
    الطالب

6 
الطالب أن يفتحوا ويهتموا من يطلب 

 – 30الكتاب املصاحب ىف الصفحة ب
 عن أرقام الساعة 31

   

7 
الطالب مرة ثانية أن يفتحوا من يطلب 
الكتاب املصاحب ىف الصفحة بويهتموا 

 عن أرقام الساعة 89
   

   يشرح املقارنة بني شكل الرقم للنمرة  8
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 ض م ج أنشطة المدرس 
 والساعة

يقرأ األرقام العربية للساعة قراءة جيدة  9
    ويقلده الطالب

10 
احلوار الذى حيتوى مادة   عنالايضرب مث

    الساعة

11 
الطالب أن يفتحوا نص من يطلب 

 – 126القراءة ىف كتاهبم ىف الصفحة 
 ريها قراءة جيدةويق 127

   

    النشاط األخير 

    املشكالت التعليميةعن يسأل الطالب  12

    يستنبط مادة التعليم 13

    انعكاس إشرافه على الطالب 14

 0 4 10 المجموع 

 
  2المشكلة  صياغة :  ثانيا

 صياغة
 املشكلة

 معاين املفردات من معاين السياقالتعرف على  :

 ب -املدرس ىف الفصل الثامن  : املالح ظ
 (24 – 13طالبا ) 12 : عدد ال

 2011أبريل  12الثالثاء،  : الوقت
 (40) 40 09 – 00 09 : الساعة
 الساعة : املادة
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املعايري 
 الكفائية

فهم نص القراءة ىف شكل النص أو احلوار البسيط عن  :
 الساعة واألنشطة ىف املدرسة واألنشطة ىف البيت

 ة الكفاء
 األساسية

تعريف الكلمة واجلملة املكتوبة عن الساعة واألنشطة  :
 ىف املدرسة واألنشطة ىف البيت 

 تعريف املفردة اجلديدة  : املؤشرات

 معرفة معىن كل كلمة ىف النص 

 معرفة معىن مجيع الكلمات ىف النص 
مصدر 
 التعليم

:  القلم" املوضـوع حتت العربية اللغة درس كتاب 
 ".التكثيفى للربنامـج املخـتارة ملوادا ىف الذهىب

 ىف الرفيق إسعاد" املوضـوع حتت املصاحب الكتاب 
 "الصديق مع العربية اللغة مطالعة

 
 (14رقم )الجدول 

 بيانات مالحظة المدرس فى المجموعة التجريبية
 2لصياغة المشكلة 

 ض م ج أنشطة المدرس 
    النشاط األول 
    يلقى السالم 1

2 
احلوار عن الدرس السابق عن األعمال   يقدم

( 82 – 81اليومية )الكتاب املصاحب 
 (31 - 30وأرقام الساعة )

   

    يشرح الكفاءة األساسية 3
    النشاط الثانى 
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 ض م ج أنشطة المدرس 

نص بالطالب أن يفتحوا ويهتموا من يطلب  4
     127–126القراءة من كتاهبم ىف الصفحة 

5 
ص القراءة نبالطالب أن يهتموا من يطلب 

فتح  من غريويتذكروا املفردات الصعبة 
 الكتاب املصاحب

   

الطالب أن يقريوا ويعطوا معىن من يطلب  6
    مفردات نص القراءة واحدا فواحدا

    النشاط األخير 

    يسأل الطالب املشكالت التعليمية 7

    يستنبط مادة التعليم 8

    انعكاس إشرافه على الطالب 9

  1 8 المجموع 

 
  3المشكلة  صياغة :  ثالثا

صياغة 
 املشكلة

فهم معاين اجلمل يف الفقرات وإدراك عالقات املعىن  :
 اّليت تربط بينها

 ب -املدرس ىف الفصل الثامن  : املالح ظ
 (24 – 13طالبا ) 12 : العدد 
 2011أبريل  19الثالثاء،  : الوقت
 (40) 40 09 – 00 09 : الساعة

 الساعة : ملادةا
فهم نص القراءة ىف شكل النص أو احلوار البسيط عن  :املعايري 
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 الساعة واألنشطة ىف املدرسة واألنشطة ىف البيت الكفائية
 الكفاءة 
 األساسية

احلصول على معىن الكلمات واألفكار من نص القراءة  :
 عن الساعة واألنشطة ىف املدرسة واألنشطة ىف البيت 

 إجابة األسئلة  : املؤشرات

 استنباط حمتوى النص 
 القلم" املوضـوع حتت العربية اللغة درس كتاب  : مصدر التعليم

 ".التكثيفى للربنامـج املخـتارة املواد ىف الذهىب

 ىف الرفيق إسعاد" املوضـوع حتت املصاحب الكتاب 
 "الصديق مع العربية اللغة مطالعة

 
 (15رقم )الجدول 
 فى المجموعة التجريبية بيانات مالحظة المدرس

 3لصياغة المشكلة 
 ض م ج أنشطة المدرس 
    النشاط األول 
    يلقى السالم 1

2 
يقدم  احلوار عن الدرس السابق عن األعمال 

( وأرقام 82 – 81اليومية )الكتاب املصاحب 
 (31 - 30الساعة )

   

    يشرح الكفاءة األساسية 3
    النشاط الثانى 

4 
نص بالطالب أن يفتحوا ويهتموا من  يطلب

     127 – 126القراءة من كتاهبم ىف الصفحة 
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 ض م ج أنشطة المدرس 

5 
نص القراءة بالطالب أن يهتموا من يطلب 

فتح الكتاب من غري ويتذكروا املفردات الصعبة 
 املصاحب

   

الطالب أن يقريوا ويعطوا معىن من يطلب  6
    مفردات نص القراءة واحدا فواحدا

األسئلة حتت عن الطالب أن جييبوا  منيطلب  7
    نص القراءة

    النشاط األخير 

    املشكالت التعليميةعن يسأل الطالب  8

    يستنبط مادة التعليم 9

    على الطالبإشرافه  سانعكا 10

  2 8 المجموع 

 
 بيانات المالحظة ومناقشتهاتحليل  -2

  1المشكلة  صياغة :  أوال
املالحظة الىت قام هبا الباحث عند تعليم اللغة  نتائجبناء على 

العربية باستخدام الكتاب املصاحب ىف اجملموعة التجريبية لصياغة 
عدد عملية التعليم املناسبة باخلطوات التعليمية أن ظهر ، 1املشكلة 

 ووصلت إىل املستوى:
 %( 71أنشطة ) 10:   أ(    اجليد 

 %( 29أنشطة ) 4:  ب(  املتوسط 
 %( 0) 0:  الضعيف  ج(  
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املذكورة، يستنبط الباحث أن عملية التعليم  نتائجنظرا إىل ال
باستخدام الكتاب املصاحب جتعل املدرس متحمسا ومرتاحا ىف 

 تطبيق التعليم املناسب باخلطوات التعليميية املعينة. 
  2المشكلة  صياغة :  ثانيا

تعليم اللغة  املالحظة الىت قام هبا الباحث عند نتائجبناء على 
العربية باستخدام الكتاب املصاحب ىف اجملموعة التجريبية لصياغة 

عدد عملية التعليم املناسبة باخلطوات التعليمية أن ظهر ، 2املشكلة 
 ووصلت إىل املستوى:

 %( 89أنشطة ) 8:  أ(    اجليد 
 %( 11أنشطة ) 1:  ب(  املتوسط 
 %( 0) 0:  ج(   الضعيف 

املذكورة، يستنبط الباحث أن عملية التعليم  نتائجنظرا إىل ال
باستخدام الكتاب املصاحب جتعل املدرس متحمسا ومرتاحا ىف 

 تطبيق التعليم املناسب باخلطوات التعليميية املعينة.
  3المشكلة  صياغة :  ثالثا

املالحظة الىت قام هبا الباحث عند تعليم اللغة  نتائجبناء على 
املصاحب ىف اجملموعة التجريبية لصياغة  العربية باستخدام الكتاب

عدد عملية التعليم املناسبة باخلطوات التعليمية أن ظهر ، 3املشكلة 
 ووصلت إىل املستوى:

 %( 80أنشطة ) 8:  أ(    اجليد 
 %( 20أنشطة ) 2:  ب(  املتوسط 
 %( 0) 0:  ج(   الضعيف 
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تعليم املذكورة، يستنبط الباحث أن عملية ال نتائجنظرا إىل ال
باستخدام الكتاب املصاحب جتعل املدرس متحمسا ومرتاحا ىف 

 تطبيق التعليم املناسب باخلطوات التعليميية املعينة.
 

 بيانات المالحظة ومناقشتهااستنباط تحليل  -3
املالحظة الىت قام هبا الباحث ىف اجملموعة الضابطة عند  نتائجبناء على 

تاب املصاحب واجملموعة التجريبية عند تعليم اللغة العربية بدون استخدام الك
  نتائجتعليم اللغة العربية باستخدام الكتاب املصاحب، يـ ف صِّل  الباحث تلك ال

 كما ىف اجلدول األتى:
 (16رقم )الجدول 

 المقارنة بين بيانات مالحظة المدرس 
 فى المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة

 صياغة
 المستوى المشكلة

 المجموعة
 التجريبية الضابطة

1 
 % 71 10 % 55 6 جيد

 % 29 4 % 45 5 متوسط
 % 0 0 % 0 0 ضعيف

2 
 % 89 8 % 56 5 جيد

 % 11 1 % 44 4 متوسط
 % 0 0 % 0 0 ضعيف

3 
 % 80 8 % 50 5 جيد

 % 20 2 % 50 5 متوسط
 % 0 0 % 0 0 ضعيف
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 الثالثالمبحث 
 تهاعرض بيانات المقابلة وتحليلها ومناقش

 
 عرض بيانات المقابلة مع رئيسة المدرسة وتحليلها ومناقشتها -أ

هلا ثالثة برامج. منها الربنامج العادى  املدرسة الثانوية احلكومية األوىل مباالنج 
وبرنامج ثنائى اللغة والربنامج املكثف. ومن الربامج الثالثة، الربنامج املمتاز هو 

 ثف.برنامج ثنائى اللغة والربنامج املك
منذ العام  املدرسة الثانوية احلكومية األوىل مباالنج الربنامج املكثف ىف لقد أسس 

م. وكان اجليل األول هلذا الربنامج واحدا وعشرين  2008 – 2007الدراسى 
 طالبا. 

هذا الربنامج طورته املدرسة من أجل تقدمي أمثل اخلدمات لطالب له ذكاء أعلى 
ء حيبون أن يسجلوا أبناءهم ىف هذا الربنامج، ألهنم من غريه. كان كثري من األبا

يظنون أن هلذا الربنامج مزايا كثرية إليصال ذكاء وقوة أبنائهم إىل ما هو أرفع. كذلك 
 أبنايهم. هم حيبون أن يدخلوا هذا الربنامج لتطوير وتنمية ذكائهم وقوهتم. 

الب له ذكاء أعلى وأما الطالب الذى له فرصة غالية لدخول هذا الربنامج فهو ط
من غريه وروح أقوى من غريه وأيدمها البيانات املوضوعية )املعرفية والروحية( والبيانات 

 الوصفية.
جبانب أن يكون  لوء بالطالب األذكياء، كان أحد مزايا هذا الربنامج هو كثرة 

ا وىف البداية، احتاج هذالطالب الذين حصلوا على اجلائزات األكادمية ىف كل سنة. 
جى مناسب بالقواعد والقوانني هالربنامج جهود األفكار والطاقات لتحقيق برنامج من

 املطردة.
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 عرض بيانات المقابلة مع رئيس البرنامج وتحليلها ومناقشتها-ب

وهرية وتطويرها املنهج الدراسى هلذا الربنامج هو منهج وطىن. وهو يركز املواد اجل
ء الذى يستطيع أن يكون حمفوزا ومشحوذا ىف الىت حتفز تنوع ذكاء الطالب. الذكا
الذكاء الروحي واملنطق واجلماليات واألخالق على أنشطة التعليم املمتعة هو يشتمل 

نهجي اخلطي املتقارب مناسبا مبطالب القدرة على التفكري الكلى اإلبداعى املو 
 الزمان.

على  شتمليوطورت املدرسة املمنهج الدراسى للربنامج املكثف متفرقا كليا 
اجلوانب العامة املتفرقة غري األكادميية وبيئة التعلم وخربات التعلم واالتصال بني االبن 

 واألب والعالقة بني املدرس والطالب أو الصاحب 
نظرا إىل تركيب املنهج الدراسى، ال فرق بني هذا الربنامج والربنامج العادى. إال 

ة املمتازة الىت جيب على كل طالب أن هناك تضييق األوقات وما دونه من األنشط
 أن يستغرقها. وأما التفصيل فكما يلى:
 (17رقم )الجدول 

 المدروسة فى البرنامج المكثفالدروس 

 الدرس الرقم
 الفصل

7 8 9 
 8 6 6 اللغة اإلندونيسية 1

 8 6 6 اللغة اإلجنليزية 2

 8 6 6 الرياضيات 3

 4 3 3 فيزياء 4

 4 3 3 علم االحياء 5

 2 3 3 اللغة العربية 6

 1 2 2 فقه 7
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 الدرس الرقم
 الفصل

7 8 9 
 1 3 2 االخالق العقيدة 8

 1 1 1 تاريخ الثقافة اإلسالمية 9

 1 2 2 القرأن واحلديث 10

 1 1 1 االقتصاد 11

 1 1 1 التاريخ 12

 1 2 2 اجلغرافية 13

 2 2 2 الرياضة البدنية 14

 1 2 2 اجلنسية الرتبية 15

 1 2 2 صاالتتكنولوجيا املعلومات واالت 16

 1 2 2 الفن والثقافة 17

 0 1 1 احملتوى احمللي 18

 0 1 1 اإلرشادو  التوجيه 19

 46 48 48 اجملموع 
 

درس اللغة العربية ىف الربنامج العربية ىف هذا الربنامج خيتلف عن  درس اللغة
. األخر. مصادر التعليم الذى يشتمل على املدرس والكتاب املدرسى خمتلف أيضا

 ته. والكتاب املدرسى ألفه املدرس نفسه.تيار املدرسني على أساس كفاءواخ
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 عرض بيانات المقابلة مع المدرس وتحليلها ومناقشتها -ج

 المقابلةعرض بيانات  -1
 مدرسة اللغة العربية : املقاب ل

 األستاذة سيىت نور الفطريان : االسم

 حالة املدرسة : املادة
 2011يو ما 10يوم الثالثاء،  : الوقت
 غرفة املدرسني : املكان

املقابلة بني الباحث ومدرس اللغة العربية ىف الربنامج  نتائج هىهذه 
 املدرسة الثانوية احلكومية األوىل مباالنج املكثف ب
 كم سنة علم  درس اللغة العربية؟ : الباحث

علمت اللغة العربية أكثر من عشر سنوات. بل ىف الربنامج  : املدرس
 لت سنتني اثنتنياف ما ز املكث

 أى وسيلة تعليمية استخدمتها فى تعليم اللغة العربية؟ : الباحث

 عادة استخدمت البطاقة : املدرس

 تحقيق أهداف تعليم اللغة العربية؟ نتيجةكيف  : الباحث

ىف حني، مل يكن ذلك التحقيق أقصى. ألن الوقت قصري واملواد   : املدرس
 كثرية

 لة تقابلها عند تعليم اللغة العربية؟أي مشك : الباحث

حقيقة، املشكالت الىت مررت هبا كثرية جدا. لكنها بإذن اهلل مت  : املدرس
. وهو كثري منهم يقللون اللغة العربية. ةالتغلب عليها، إال واحد

وليس هذا بسبب أي شيء ولكن ألن اللغة العربية ليست درسا 
ا ىف امليدان الوطىن    تح نا خمترب 

كيف استجابة الطالب عند تعليم اللغة العربية فى مهارة  : الباحث
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 القراءة؟

عندما عل مهم املدرس مهارة القراءة، أكثرهم يشعرون بالفرح،  : املدرس
 السيما إذا استخدم املدرس الوسائل التعليمية

هل تستخدم الكتاب المصاحب عند تعليم اللغة العربية فى  : الباحث
 ة؟مهارة القراء

 استخدمته دائما : املدرس

رأيك ، هل الكتاب المصاحب يساعدك فى عند تعليم  في : الباحث
 مهارة القراءة؟

 فعال جدا ىف تعليم اللغة العربية ملهارة القراءة : املدرس

رأيك ، هل الكتاب المصاحب ينمى إرادتك فى تعليم  في : الباحث
 مهارة القراءة؟

 نعم : املدرس

رأيك ، هل يرتفع استيعاب الطالب فى قراءة النص  في : الباحث
 العربى بعد استخدام الكتاب المصاحب؟

 نعم : املدرس

رأيك ، هل يرتفع استيعاب الطالب فى قراءة النص  في : الباحث
 العربى قبل استخدام الكتاب المصاحب؟

 يكون عاديا : املدرس

فى تعليم اللغة استخدام الكتاب المصاحب في ماذا ترى  : الباحث
 العربية خاصة فى تنمية مهارة القراءة؟

 فعال جدا لتسريع استيعاب الطالب ىف مهارة القراءة : املدرس

دورة تدريبية فى تعليم اللغة    فىشتركاهل سبق لك أن  : الباحث
 العربية؟
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 نعم : املدرس

 ال يفهمه؟اللى شيئ عن الهل طالبك يسألك  : الباحث

 نعم : املدرس

 موقف الطالب عند استالم الوظيفة منك؟هو رأيك ، ما  في : الباحث

 ماس ظهر منهم احل : املدرس

 
 بيانات المقابلة ومناقشتها تحليل -2

املقابلة بني الباحث ومدرس اللغة العربية ىف الربنامج  نتائجبناء على 
الكتاب أن استخدام ظهر ، املدرسة الثانوية احلكومية األوىل مباالنجاملكثف ب

 املصاحب ىف تعليم اللغة العربية وتعلمه فعال للمدرس والطالب.
 

 عرض بيانات المقابلة مع الطالب وتحليلها ومناقشتها   -د

 عرض بيانات المقابلة -1
 الطالب : املقاب ل

 حممد إرحام . أ : االسم
 جيندرا موليا . ب

 حالة الطالب : املادة
 2011مايو  10يوم الثالثاء،  : الوقت
 غرفة الشؤون التعليمية : ناملكا

املدرسة املقابلة بني الباحث وطالب الربنامج املكثف ب نتائج هىهذه 
 الثانوية احلكومية األوىل مباالنج 

المدرسة الثانوية الحكومية أين درسَ  قبل أن تدرس فى  : الباحث
 ؟األولى بماالنج 
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 ج ماالناألوىل املدرسة االبتدائية احلكومية  : أ - الطالب

 كومان األوىل  املدرسة االبتدائية العامة احلكومية  : ب - الطالب

 هل أبوك / أمك يعرف العلوم الدينية؟ : الباحث

 نعم : أ - الطالب

 ال : ب - الطالب

 هل أبوك / أمك يفهم اللغة العربية؟ : الباحث

 نعم : أ - الطالب

 ال : ب - الطالب

تيار المدرسة اإلسالمية مكانا دافع دفعك فى اخ ي  أَ  : الباحث
 المدرسة العامة؟ليس فى للدراسة؟ 

 أنا أحب جدا التعلم ىف املدرسة اإلسالمية : أ - الطالب

 أنا أريد أن أتعلم العلوم العامة والعلوم الدينية : ب - الطالب

هل عرف ، أن اللغة العربية مدروسة فى المدرسة  : الباحث
 اإلسالمية؟

 نعم : أ - الطالب

 نعم : ب - الطالب

 هل تحب أن تتعلم اللغة العربية؟ لماذا؟ : الباحث

سهل ىل فهم الدروس الدينية،  -باللغة العربية-نعم، ألىن  : أ - الطالب
 يةلغة عامل اجبانب أهن

قدميا ال أريد شيئا منه. ألىن ىف املدرسة السابقة ال أتعلم  : ب - الطالب
. لكن اآلن أنا أريد، ألن املنافع  شيئا يتعلق باللغة العربية

 كثرية جدا

المدرسة الثانوية تعليم اللغة العربية فى فى ماذا ترى  : الباحث
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 ؟الحكومية األولى بماالنج 

  تع جدا. ال سيما، إذا استخدم املدرس الوسائل التعليمية : أ - الطالب

 ئل التعليمية تع جدا. ال سيما، إذا استخدم املدرس الوسا : ب - الطالب

فى تعليم المدرس الطريقة التى استخدمها فى ماذا ترى  : الباحث
 اللغة العربية؟

وما زالت حتت تبلع احلد األقصى رأىي، حىت اآلن مل  يف : أ - الطالب
 تعليم اللغة اإلجنليزية

وما زالت حتت صل للحد األقصى رأىي، حىت اآلن مل ت ىف : ب - الطالب
 ليزيةتعليم اللغة اإلجن

 ماذا تشعر إذا تعلم  درسا فيه نص عربى؟ : الباحث

 أحب جدا : أ - الطالب

 أحيانا أحب وأحيانا ال )بني بني( : ب - الطالب

 دافع يدفعك فى دراسة الدرس اللى فيه نص عربى؟ ي  أَ  : الباحث

 أنا أحب أن أتفقه ىف الدين بوسيلة اللغة األصلية : أ - الطالب

 - : ب - الطالب

 ن مجودا؟آهل استطع  أن تقرأ القر  : الباحث

 نعم حقيقا : أ - الطالب

 نعم : ب - الطالب

 هل استطع  أن تقرأ وتفهم النص العربى بالحركات؟ : الباحث

 لألبواب املعني، أستطيع : أ - الطالب

 ملا : ب - الطالب

 هل استطع  أن تقرأ وتفهم النص العربى بدون حركات؟ : الباحث

 نعم، لكىن أنظر إىل املفردات أوال : أ - الطالب
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 ملا : ب - الطالب

هل تريد أن تطلب أى محاولة الستطاعة قراءة النص  : الباحث
 العربى وفهمه؟

 نعم : أ - الطالب

 نعم : ب - الطالب

هل تحب إذا أمرك المدرس أن تقرأ قراءة النص العربى  : الباحث
 جهرا أمام الفصل؟

 نعم : أ - الطالب

 نعم و ال : ب - الطالب

هل تحب إذا حاول  أن تفهم النص العربى باستخدام  : الباحث
 الكتاب المصاحب؟

 نعم حقيقا : أ - الطالب

 نعم : ب - الطالب

ماذا ترى استخدام الكتاب المصاحب فى تعليم اللغة  : الباحث
 العربية؟

 مساعد جدا ىف تسريع استيعاىب : أ - الطالب

 مساعد جدا خاصة للمبتدئني : ب - الطالب

ماذا ترى استخدام الكتاب المصاحب فى تنمية مهارة  : الباحث
 قراءة النص العربي؟

 أنا مؤيد جدا : أ - الطالب

 أنا مؤيد جدا : ب - الطالب

هل تستخدم الكتاب المصاحب مرارا فى تعليم اللغة  : الباحث
 العربية؟



 

 

 

122 

 ائمااستخدمت د : أ - الطالب

 استخدمت دائما : ب - الطالب

كيف استيعابك فى قراءة النص العربى بعد استخدام  : الباحث
 الكتاب المصاحب؟

 عند رأىي أكثر ارتفاعا وسرعة : أ - الطالب

 توجد زيادة : ب - الطالب

كيف استيعابك فى قراءة النص العربى قبل استخدام  : الباحث
 الكتاب المصاحب؟

 ما زلت بطيئا وما زلت أفهمها واحدا فواحدا : أ - الطالب

 ما زلت صعبا، ألىن مل أتعود ىف نظر الكتابات العربية : ب - الطالب

عند قراءة النص العربى لديك دافعية أكبر هل أن   : الباحث
 باستخدام الكتاب المصاحب؟

 مدفوع جدا : أ - الطالب

 مدفوع جدا : ب - الطالب

 
 ابلة ومناقشتهابيانات المقتحليل  -2

املدرسة املقابلة بني الباحث وطالب الربنامج املكثف ب نتائجبناء على 
أن استخدام الكتاب املصاحب ىف ظهر ، الثانوية احلكومية األوىل مباالنج 

 تعليم اللغة العربية وتعلمه فعال للطالبني.
األوىل املدرسة االبتدائية احلكومية وللطالب الذى امسه إرحام من 

نج، كان هذا الكتاب املصاحب فعاال جدا ىف تسريع استيعابه ىف مهارة ماال
 القراءة. زاد استيعابه ىف اللغة العربية بعد استخدام هذا الكتاب املصاحب.
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وأما الطالب الذى امسه جيندرا موليا من املدرسة االبتدائية العامة 
بية فهو يرى أن هذا ك و م ان  وما سبق له أن يتعلم اللغة العر األوىل  احلكومية 

الكتاب املصاحب يساعده ىف فهم اللغة العربية خاصة ىف مهارة القراءة. على 
 .الدرساألقل، ما تركه أصحابه ىف 

 
 (18رقم )الجدول 

 استجابة الطالبين عن الكتاب المصاحب
 االستجابة للكتاب المصاحب المدرسة االسم

 إرحام
MIN 

Malang  
1 

ابه ىف مهارة القراءة وزاد فعال جدا ىف تسريع استيع
 استيعابه بعد استخدامه

 جيندرا
SDN 

Kauman  
1 

يساعده ىف فهم اللغة العربية خاصة ىف مهارة القراءة، 
 على األقل ما تركه أصحابه ىف الدرس
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 الرابعالمبحث 
 عرض بيانات االستبانة وتحليلها ومناقشتها

 
 عرض بيانات االستبانة   -أ

ىف  املكثفستبانة جلمع البيانات عن ميول طلبة الربنامج استخدم الباحث اال
عند تعلم اللغة العربية باستخدام الكتاب  املدرسة الثانوية احلكومية األوىل مباالنج 

. وهى تتكون من عشرين سؤاال. وأما التفصيل فكما ىاملصاحب للكتاب املدرس
 يلى:
 1 االستبانة -1

 (19رقم )الجدول 
 1للسؤال االستبانة  نتيجةبيان 

 % العدد االختيار السؤال الرقم

1 
هل أبوك يفهم العلوم 

 الدينية 

 7 16 4 نعم أ

 3 83 20 بني -بني  ب

 0 0 ال ج

 100 24 اجملموع 

%( يعينون أن  7 16طالب ) 4بناء على اجلدول املذكور، ظهر أن 
ءهم ال ( يعينون أن أبا3 83طالبا ) 20يفهمون العلوم الدينية و أباءهم

من يعني أن أباه ال يفهم العلوم منهم يفهمون جيدا العلوم الدينية وليس 
 الدينية. 

هذا يدل على أن أكثر خلفية األباء ال يفهمون جيدا العلوم الدينية. 
 هم.ئأبناىف يؤثر  -بطريق غري مباشر-وهذا طبعا 
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 2 االستبانة -2

 (20رقم )الجدول 
 2االستبانة للسؤال  نتيجةبيان 

 % العدد االختيار السؤال رقمال

2 
هل أبوك يفهم اللغة 

 العربية 

 7 16 4 نعم أ

 8 20 5 بني -بني  ب

 5 62 15 ال ج

 100 24 اجملموع 

%( يعينون أن  7 16طالب ) 4بناء على اجلدول املذكور، ظهر أن 
%( يعينون أن أباءهم ال  8 20طالب ) 5أباءهم يفهمون اللغة العربية و

%( يعينون أن أباءهم ال  5 62طالبا ) 15مون جيدا اللغة العربية ويفه
يفهمون اللغة العربية. هذا يدل على أن أكثر األباء ال يفهمون اللغة العربية. 

 إعطاء االهتمام هلم ىف تعلم اللغة العربية.من ناحية هم ئأبنا ىفوهذا طبعا يؤثر 
 3 االستبانة -3

 (21رقم )الجدول 
 3تبانة للسؤال االس نتيجةبيان 

 % العدد االختيار السؤال الرقم

3 

هل سبق لك أن تتعلم 
اللغة العربية قبل أن تدرس 

 ىف تلك املدرسة  

 2 79 19 نعم أ

 8 20 5 ال ب

 0 0 ال أفهم ج

 100 24 اجملموع 

%( سبق هلم أن  2 79طالبا ) 19بناء على اجلدول املذكور، ظهر أن 
مل %(  8 20طالب ) 5و ة قبل أن يدرسوا ىف املدرسةتعلموا اللغة العربي
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من منهم وليس  تعلموا اللغة العربية قبل أن يدرسوا ىف املدرسة،هلم أن يسبق 
 ال يفهم سؤال االستبانة. 

ىف املدرسة الىت فيها  درسواهذا يدل على أن أكثر الطالب سبق هلم أن 
ىف متشجعون أكثرهم أن سبب وهذا ياللغة العربية مدروسة ومعل مة ولو قليال. 

 دخول هذا الربنامج. 
 4 االستبانة -4

 (22رقم )الجدول 
 4االستبانة للسؤال  نتيجةبيان 

 % العدد االختيار السؤال الرقم

4 

قبل أن تدرس ىف تلك 
املدرسة، هل تعرف، إذا  

كانت اللغة العربية مدروسة 
 فيها أيضا 

 100 24 نعم أ

 0 0 ال ب

 0 0 ال أفهم ج

 100 24 اجملموع 

إذا كانت اللغة بناء على اجلدول املذكور، ظهر أن مجيع الطالب يعرفون 
العربية مدروسة أيضا يف املدرسة. وليس منهم من ال يعرف وال يفهم إذا كانت 

هذا يدل على أن أكثر الطالب يعرفون أيضا يف املدرسة.  مدروسةاللغة العربية 
وهذا طبعا ى كل طالب أن يتعلمه ويستوعبه. اللغة العربية درس جيب علأن 

 أن يعد نفسه قبل أن يدخل ىف هذا الربنامج. مدفوعا إىل جيعل الطالب 
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 5 االستبانة -5

 (23رقم )الجدول 
 5االستبانة للسؤال  نتيجةبيان 

 % العدد االختيار السؤال الرقم

5 
هل حتب أن تتعلم اللغة 

 العربية 

 100 24 نعم أ

 0 0 بني -بني  ب

 0 0 ال ج

 100 24 اجملموع 

بناء على اجلدول املذكور، ظهر أن مجيع الطالب يعينون أهنم حيبون أن 
أن بني( وال حيب -يتعلموا اللغة العربية. وليس منهم من يعني أنه حيب )بني

هذا يدل على أن اللغة العربية ثبتت ىف قلوب الطالب، يتعلموا اللغة العربية. 
 هل واالستهزاء هبا.اتسالاللغة العربية و من شأن تقليل  حىت ليس هناك

 6 االستبانة -6

 (24رقم )الجدول 
 6االستبانة للسؤال  نتيجةبيان 

 % العدد االختيار السؤال الرقم

6 
تعليم اللغة ىف ماذا ترى 

 العربية ىف الربنامج املكثف 

 7 41 10 10 أ

 3 58 14 14 ب

 0 0 0 ج

 100 24 اجملموع 

%( يعينون أن  7 41طالبا ) 10بناء على اجلدول املذكور، ظهر أن 
%(  3 58طالب ) 14و جذاب،  تعليم اللغة العربية ىف الربنامج املكثف
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بني اجلذاب وغريه وليس  تعليم اللغة العربية ىف الربنامج املكثفيعينون أن 
 اب. غري جذ تعليم اللغة العربية ىف الربنامج املكثفمن يعني أن منهم 

ما زال عاديا ال  تعليم اللغة العربية ىف الربنامج املكثفهذا يدل على أن 
شيء خاص. ليس فيه أمور جديدة وكأنه  ل للطالب. وهذا طبعا حيتاج إىل 

 تقنية جديدة معينة جتعل الطالب يتحمسون ىف تعلم اللغة العربية.
 7 االستبانة -7

 (25رقم )الجدول 
 7ل االستبانة للسؤا نتيجةبيان 

 % العدد االختيار السؤال الرقم

7 

الطريقة الىت ىف ماذا ترى 
استخدمها املدرس ىف تعليم 

 اللغة العربية 

 7 41 10 متنوع أ

 3 58 14 بني -بني  ب

 0 0 غري متنوع ج

 100 24 اجملموع 

%( يعينون أن  7 41ب )طال 10بناء على اجلدول املذكور، ظهر أن 
 ابالط 14دمها املدرس ىف تعليم اللغة العربية متنوع، و الطريقة الىت استخ

 الطريقة الىت استخدمها املدرس ىف تعليم اللغة العربية%( يعينون أن  3 58)
الطريقة الىت استخدمها املدرس ىف من يعني أن منهم بني املتنوع وغريه، وليس 

 . ةغري متنوعتعليم اللغة العربية 
استخدمها املدرس ىف تعليم اللغة العربية  الطريقة الىتهذا يدل على أن 

للطالب. وهذا طبعا حيتاج  ة ل اأمور جديدة وكأهن افيهليس و . ةعادي تما زال
 إىل طريقة جديدة معينة جتعل الطالب يتحمسون ىف تعلم اللغة العربية.



 

 

 

129 

 8 االستبانة -8

 (26رقم )الجدول 
 8االستبانة للسؤال  نتيجةبيان 

 % العدد راالختيا السؤال الرقم

8 
هل استطعت أن تقرأ 

 القرأن جمودا 

 3 83 20 نعم أ

 7 16 4 بني -بني  ب

 0 0 ال ج

 100 24 اجملموع 

 %( يعينون أهنم 3 83طالبا ) 20بناء على اجلدول املذكور، ظهر أن 
ما  %( يعينون أهنم 7 16طالب ) 4 استطاعوا أن يقريوا القرأن جمودا، و

ما استطاع أن  من يعني أنهمنهم وليس  ن يقريوا القرأن جمودااستطاعوا جيدا أ
  يقرأ القرأن جمودا.

ىف قراءة القرأن جمودا،  ةبو صعجيرون هذا يدل على أن أكثر الطالب ال 
 .ةبو بالصعفيها حىت كان تعليم املواد الىت فيها أيات قرآنية ال يشعر الطالب 

 9 االستبانة -9

 (27رقم )الجدول 
 9ستبانة للسؤال اال نتيجةبيان 

 % العدد االختيار السؤال الرقم

9 
ماذا تشعر إذا تعلمت 
 درسا فيه نص عرىب 

 7 41 10 سعيد أ

 3 58 14 بني -بني  ب

 0 0 غري سعيد ج

 100 24 اجملموع 
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%( يشعرون  7 41ب )طال 10بناء على اجلدول املذكور، ظهر أن 
%(  2 58طالبا ) 14رىب، و بالسعادة عندما يتعلمون درسا فيه نص ع

من منهم يشعرون باحلالة الطبيعية عندما يتعلمون درسا فيه نص عرىب، وليس 
ال يشعر بالسعادة عندما يتعلم درسا فيه نص عرىب. هذا يدل على أن أكثر 
الطالب كادوا يشعرون بالسعادة عندما يتعلمون درسا فيه نص عرىب. لذا،  

 إىل تقنية معينة لتنمية سعادهتم ومحاستهم.   كان تعليم اللغة العربية حيتاج
 10 االستبانة -10

 (28رقم )الجدول 
 10االستبانة للسؤال  نتيجةبيان 

 % العدد االختيار السؤال الرقم

10 

هل استطعت أن تقرأ 
وتفهم النص العرىب 

 باحلركات 

 8 70 17 نعم أ

 2 29 7 بني -بني  ب

 0 0 ال ج

 100 24 اجملموع 

%( يستطيعون  8 70طالبا ) 17على اجلدول املذكور، ظهر أن  بناء
%( ال  2 29طالب ) 7أن يقريوا ويفهموا النص العرىب باحلركات، و 

من ال منهم يستطيعون أن يقريوا ويفهموا النص العرىب باحلركات جيدا، وليس 
 يستطيع أن يقرأ ويفهم النص العرىب باحلركات. 

ج إىل التقنية اجلديدة الىت تركز تسهيل هذا يدل على أن املدرس حيتا 
 الطالب قراءة وفهم النص العرىب بال حركات.
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 11 االستبانة -11

 (29رقم )الجدول 
 11االستبانة للسؤال  نتيجةبيان 

 % العدد االختيار السؤال الرقم

11 

هل استطعت أن تقرأ 
وتفهم النص العرىب بدون 

 احلركات 

 3 33 8 نعم أ

 7 66 16 بني -بني  ب

 0 0 ال ج

 100 24 اجملموع 

%( يستطيعون أن  3 33طالبا ) 8بناء على اجلدول املذكور، ظهر أن 
%( ال  7 66طالبا ) 16يقريوا ويفهموا النص العرىب بدون احلركات، و 

من ال منهم يستطيعون أن يقريوا ويفهموا النص العرىب باحلركات جيدا، وليس 
 العرىب بدون احلركات.  يستطيع أن يقرأ ويفهم النص

هذا يدل على أن املدرس حيتاج إىل التقنية اجلديدة الىت تركز تسهيل 
 الطالب قراءة وفهم النص العرىب بال حركات.

 12 االستبانة -12

 (30رقم )الجدول 
 12االستبانة للسؤال  نتيجةبيان 

 % العدد االختيار السؤال الرقم

12 

هل تريد أن تطلب أى 
قراءة  حماولة الستطاعة

 النص العرىب وفهمه 

 8 20 5 نعم أ

 3 33 8 بني -بني  ب

 8 45 11 ال ج

 100 24 اجملموع 
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طلبون دائما %( ي 8 20) بطال 5بناء على اجلدول املذكور، ظهر أن 
%(  3 33ب )الط 8و أى حماولة الستطاعة قراءة النص العرىب وفهمه، 

طالبا  11و ة النص العرىب وفهمه، طلبون نادرا أى حماولة الستطاعة قراءي
 طلبون أى حماولة الستطاعة قراءة النص العرىب وفهمه. %( ال ي 8 45)

هذا يدل على أن الطالب الذين هلم إرادة كبرية الستطاعة قراءة النص 
العرىب وفهمه أقل من الطالب الذين ليس هلم إرادة كبرية الستطاعة قراءة 

مشكلة كبرية ملدرس اللغة العربية إذا أراد أن  النص العرىب وفهمه. فطبعا هذه
حيصل على التعليم اجليد. إذا، هذا حيتاج إىل وسيلة تعليمية تنمى محاسة 

 الطالب ىف تعلم اللغة العربية.
 13 االستبانة -13

 (31رقم )الجدول 
 13االستبانة للسؤال  نتيجةبيان 

 % العدد االختيار السؤال الرقم

13 

درس هل حتب إذا أمرك امل
أن تقرأ النص العرىب جهرا 

 أمام الفصل 

 7 16 4 نعم أ

 8 45 11 بني -بني  ب

 5 37 9 ال ج

 100 24 اجملموع 

%( يشعرون  7 16طالب ) 4بناء على اجلدول املذكور، ظهر أن 
 11و إذا أمرهم املدرس أن يقريوا النص العرىب جهرا أمام الفصل، بالسعادة 

إذا أمرهم املدرس أن يقريوا النص ون باحلالة الطبيعية %( يشعر  8 45طالبا )
إذا %( ال يشعرون بالسعادة  5 37طالب ) 9و  العرىب جهرا أمام الفصل،

 أمرهم املدرس أن يقريوا النص العرىب جهرا أمام الفصل.
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يقريوا النص هذا يدل على أن أكثر الطالب ما زالوا يستحيون أن 
ا، حيتاج املدرس تقنية معينة إلزالة حياء العرىب جهرا أمام الفصل. فطبع

 الطالب عندما يقريون النص العرىب جهرا أمام الفصل. 
 14 االستبانة -14

 (32رقم )الجدول 
 14االستبانة للسؤال  نتيجةبيان 

 % العدد االختيار السؤال الرقم

14 

هل حتب أن تفهم النص 
العرىب باستخدام الكتاب 

 املصاحب 

 100 24 نعم أ

 0 0 بني - بني ب

 0 0 ال ج

 100 24 اجملموع 

بناء على اجلدول املذكور، ظهر أن مجيع الطالب يشعرون دائما 
. إذا حاولوا أن يفهموا النص العرىب باستخدام الكتاب املصاحببالسعادة 

إذا حاول أن يفهم النص بالسعادة بني وال يشعر -بنييشعر وليس منهم من 
هذا يدل على أن استخدام الكتاب املصاحب.  العرىب باستخدام الكتاب

 املصاحب فعال جدا لتنمية سعادة الطالب ومحاستهم. 
 15 االستبانة -15

 (33رقم )الجدول 
 15االستبانة للسؤال  نتيجةبيان 

 % العدد االختيار السؤال الرقم

15 

استخدام ىف ماذا ترى 
الكتاب املصاحب ىف تعليم 

 اللغة العربية 

 100 24 جيد أ

 0 0 بني -بني  ب

 0 0 غري جيد ج
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 % العدد االختيار السؤال الرقم
 100 24 اجملموع 

استخدام  بناء على اجلدول املذكور، ظهر أن مجيع الطالب يرون أن
 يرى أنوليس منهم من جيد.  الكتاب املصاحب ىف تعليم اللغة العربية

  عاٍد وغري جيد. استخدام الكتاب املصاحب ىف تعليم اللغة العربية
كتاب املصاحب احتاج إليه الطالب ملساعدهتم ىف هذا يدل على أن ال

 تعلم اللغة العربية.
 16 االستبانة -16

 (34رقم )الجدول 
 16االستبانة للسؤال  نتيجةبيان 

 % العدد االختيار السؤال الرقم

16 

ماذا ترى استخدام الكتاب 
املصاحب ىف تنمية مهارة 

 قراءة النص العريب 

 100 24 جيد أ

 0 0 بني -بني  ب

 0 0 غري جيد ج

 100 24 اجملموع 

استخدام  اجلدول املذكور، ظهر أن مجيع الطالب يرون أن علىبناء 
وليس منهم من جيد.  الكتاب املصاحب ىف تنمية مهارة قراءة النص العريب

عاٍد  استخدام الكتاب املصاحب ىف تنمية مهارة قراءة النص العريب يرى أن
  وغري جيد.

الكتاب املصاحب احتاج إليه الطالب استخدام  هذا يدل على أن
 تنمية مهارة قراءة النص العريب.ملساعدهتم ىف 
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 17 االستبانة -17

 (35رقم )الجدول 
 17االستبانة للسؤال  نتيجةبيان 

 % العدد االختيار السؤال الرقم

17 

هل تستخدم الكتاب 
املصاحب مرارا ىف تعلم 

 اللغة العربية 

 8 95 23 نعم أ

 17 4 1 بني - بني ب

 0 0 ال ج

 100 24 اجملموع 

يستخدمون %(  8 95طالبا ) 23بناء على اجلدول املذكور، ظهر أن 
%(  17 4) واحداوطالبا الكتاب املصاحب مرارا ىف تعلم اللغة العربية، 

يستخدم الكتاب املصاحب أحيانا ىف تعلم اللغة العربية. وليس منهم من ما 
هذا يدل على الكتاب املصاحب ىف تعلم اللغة العربية.  سبق له أن يستخدم

 تعلم.الأن الكتاب املصاحب احتاج إليه الطالب ملساعدهتم ىف 
 18 االستبانة -18

 (36رقم )الجدول 
 18االستبانة للسؤال  نتيجةبيان 

 % العدد االختيار السؤال الرقم

18 

هل أنت مدفوع لقراءة 
النص العرىب باستخدام 

 ب الكتاب املصاح

 100 24 نعم أ

 0 0 بني -بني  ب

 0 0 ال ج

 100 24 اجملموع 

مدفوعون لقراءة النص  بناء على اجلدول املذكور، ظهر أن مجيع الطالب
لقراءة  امدفوع ليسوليس منهم من . العرىب باستخدام الكتاب املصاحب
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استخدام . هذا يدل على أن النص العرىب باستخدام الكتاب املصاحب
 لقراءة النص العرىب.كتاب املصاحب جيعل الطالب مدفوعني ال

 19 االستبانة -19

 (37رقم )الجدول 
 19االستبانة للسؤال  نتيجةبيان 

 % العدد االختيار السؤال الرقم

19 

كيف استيعابك ىف قراءة 
النص العرىب قبل استخدام 

 الكتاب املصاحب 

 0 0 مرتفع أ

 100 24 بني -بني  ب

 0 0 عغري مرتف ج

 100 24 اجملموع 

يشعرون أن استيعاهبم  بناء على اجلدول املذكور، ظهر أن مجيع الطالب
ىف قراءة النص العرىب ال يرتفع وال ينخفض قبل استخدام الكتاب املصاحب] 

 بل ىف حالة طبيعية. 
هذا يدل على أن الكتاب املصاحب احتاج إليه الطالب ملساعدهتم ىف 

  قراءة النص العرىب. استيعاهبم ىف تنمية
 20 االستبانة -20

 (38رقم )الجدول 
 20االستبانة للسؤال  نتيجةبيان 

 % العدد االختيار السؤال الرقم

20 

كيف استيعابك ىف قراءة 
النص العرىب بعد 
استخدام الكتاب 

 املصاحب 

 100 24 مرتفع أ

 0 0 بني -بني  ب

 0 0 غري مرتفع ج

 100 24 اجملموع 
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يشعرون أن استيعاهبم  على اجلدول املذكور، ظهر أن مجيع الطالببناء 
 ىف قراءة النص العرىب مرتفع بعد استخدام الكتاب املصاحب. 

هذا يدل على أن الكتاب املصاحب احتاج إليه الطالب ملساعدهتم ىف 
 استيعاهبم ىف قراءة النص العرىب.  تنمية

 
 بيانات االستبانة ومناقشتهاتحليل   -ب

االستبانة املذكورة، استنبط الباحث أن استخدم الكتاب  نتائجا إىل نظر 
املدرسة الثانوية املصاحب فعال جدا لتنمية مهارة القراءة لطالب الربنامج املكثف ىف 

 .احلكومية األوىل مباالنج 
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 الخامسالمبحث 
 عرض بيانات االختبار وتحليلها ومناقشتها

 
 ومناقشتها )المجموعة الضابطة( عرض بيانات االختبار وتحليلها  -أ

 عرض بيانات االختبار -1
 1المشكلة  صياغة :  أوال

 بطالقة دون االستعانة باملعاجم  اءةقر ال : املشكلة صياغة
 (12 – 1طالبا ) 12 : عدد ال

 2011أبريل  26الثالثاء،  : الوقت
 (40) 00 09 – 20 08 : الساعة
 الساعة : املادة

 (39رقم )الجدول 
 1جة طالب المجموعة الضابطة لصياغة المشكلة نتي

الرقم
 

 االسم
اجملموع املواصفات

النتيجة 
 

النغم البيان
الطالقة 
الفصاحة 
 

  جيد 3 83 10 3 4 3 حتامى 1

 ضعيف  7 66 8 3 3 2 حفيظ 2

 ضعيف 7 66 8 3 3 2 أديتيا  3

 جيد 3 83 10 3 4 3 أمة اهلل  4

 ضعيف 7 66 8 3 3 2 آمرة  5

 ضعيف 7 66 8 3 3 2 أندتيا  6

 ضعيف 7 66 8 3 3 2 آنيسة  7

 متوسط 75 9 3 3 3 أنطييا  8
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الرقم
 

 االسم
اجملموع املواصفات

النتيجة 
 

النغم البيان
الطالقة 
الفصاحة 
 

 ضعيف 7 66 8 3 3 2 جيندرا  9

 متوسط 75 9 3 3 3 ديديا  10

 ضعيف 7 66 8 3 3 2 ديفتا  11

 جيد 3 83 10 3 4 3 فادية  12

  2 72 104 اجملموع 

 
 2المشكلة  صياغة :  ثانيا

 معاين املفردات من معاين السياقالتعرف على  : شكلةامل صياغة
 (12 – 1طالبا ) 12 : عدد ال

 2011مايو  3الثالثاء،  : الوقت
 (40) 00 09 – 20 08 : الساعة
 الساعة : املادة

 (40رقم )الجدول 
 2نتيجة طالب المجموعة الضابطة لصياغة المشكلة 

الرقم
 

 االسم
اجملموع املواصفات

النتيجة 
 

الصراحة لبيانا
املناسبة 
الفهم 
 

 جيد 3 83 10 4 3 3 حتامى 1

 ضعيف 7 66 8 3 3 2 حفيظ 2

 ضعيف 7 66 8 3 3 2 أديتيا  3

 جيد 3 83 10 4 3 3 أمة اهلل  4
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الرقم
 

 االسم
اجملموع املواصفات

النتيجة 
 

الصراحة لبيانا
املناسبة 
الفهم 
 

 ضعيف 7 66 8 3 3 2 آمرة  5

 ضعيف جدا 3 58 7 3 2 2 أندتيا  6

 متوسط 75 9 3 3 3 آنيسة  7

 جيد 3 83 10 4 3 3 أنطييا  8

 ضعيف جدا 3 58 7 3 2 2 جيندرا  9

 جيد 3 83 10 4 3 3 ديديا  10

 ضعيف 7 66 8 3 3 2 ديفتا  11

 جيد 3 83 10 4 3 3 فادية  12

  72.9 105 اجملموع 

 
 3المشكلة  صياغة : ثالثا

فهم معاين اجلمل يف الفقرات وإدراك عالقات  : املشكلة صياغة
 املعىن اّليت تربط بينها

 (12 – 1طالبا ) 12 : عدد ال
 2011مايو  10الثالثاء،  : الوقت
 (40) 00 09 – 20 08 : الساعة
 الساعة : املادة
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 (41رقم )الجدول 
 3نتيجة طالب المجموعة الضابطة لصياغة المشكلة 

الرقم
 

 االسم
اجملموع املواصفات

النتيجة 
 

التمام البيان
املناسبة 
الفهم 
 

 متوسط 75 9 3 3 3 حتامى 1

 ضعيف 7 66 8 3 3 2 حفيظ 2

 ضعيف 7 66 8 3 3 2 أديتيا  3

 متوسط 75 9 3 3 3 أمة اهلل  4

 ضعيف 7 66 8 3 3 2 آمرة  5

 ضعيف جدا 3 58 7 3 2 2 أندتيا  6

 متوسط 75 9 3 3 3 آنيسة  7

 متوسط 75 9 3 3 3 أنطييا  8

 ضعيف جدا 3 58 7 3 2 2 جيندرا  9

 متوسط 75 9 3 3 3 ديديا  10

 ضعيف 7 66 8 3 3 2 ديفتا  11

 متوسط 75 9 3 3 3 فادية  12

  69.4 100 اجملموع 
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 (42رقم )الجدول 
 التوجيهات لتعيين النمط والنتيجة فى االختبار

 البيان النتيجة الجنس الرقم

 النمط 1

 جيد جدا 4
 جيد 3
 متوسط 2
 ضعيف 1

 النتيجة 2

 جدا جيد 100 - 90
 جيد 89 - 80
 متوسط 79 - 70
 ضعيف 69 - 60
 ضعيف جدا 59 - 1

 
 تحليل بيانات االختبار ومناقشتها -2

االختبار جلميع صياغة املشكالت املذكورة، حيلل  نتائجبناء على 
 ك البيانات على شكل اجلدول اآلتى:الباحث تل

 
 (43رقم )الجدول 

 المشكالت فى المجموعة الضابطة صياغةلجميع  االختبار نتائجبيان 
 نسبة مئوية عدد الطالب البيان صياغة المشكلة

1 
 % 0 0 جدا جيد

 % 25 3 جيد

 % 17 2 متوسط
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 نسبة مئوية عدد الطالب البيان صياغة المشكلة
 % 58 7 ضعيف

 % 0 0 جدا ضعيف

 % 100 12 المجموع

2 

 % 0 0 جدا جيد

 % 42 5 جيد

 % 3 8 1 متوسط

 % 33 4 ضعيف

 % 17 2 جدا ضعيف

 % 100 12 المجموع

3 

 % 0 0 جدا جيد

 % 0 0 جيد

 % 50 6 متوسط

 % 33 4 ضعيف

 % 17 2 جدا ضعيف

 % 100 12 المجموع
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 عرض بيانات االختبار وتحليلها ومناقشتها )المجموعة التجريبية(-ب
 عرض بيانات االختبار -1

 1المشكلة  صياغة :  أوال
 ة باملعاجم بطالقة دون االستعان اءةقر ال : املشكلة صياغة

 (24 – 13طالبا ) 12 : عدد ال
 2011أبريل  26الثالثاء،  : الوقت
 (40) 40 09 – 00 09 : الساعة
 الساعة : املادة

 (44رقم )الجدول 
 1نتيجة طالب المجموعة التجريبية لصياغة المشكلة 

الرقم
 

 االسم
اجملموع املواصفات

النتيجة 
 

النغم البيان
الطالقة 
الفصاحة 
 

 جيد جدا 7 91 11 3 4 4 حنيفة  13

 جيد 3 83 10 3 4 3 حنيفا  14

 جيد 3 83 10 3 3 4 إرحام  15

 جيد جدا 100 12 4 4 4 خنسى  16

 جيد 3 83 10 3 4 3 إرهاد 17

 جيد 3 83 10 3 4 3 عارف 18

 جيد جدا 7 91 11 3 4 4 فرحان 19

 جيد 3 83 10 3 3 4 نادية 20

 جيد جدا 7 91 11 3 4 4 شافق  21

 جيد جدا 7 91 11 4 3 4 وحيو 22

 متوسط 75 9 3 3 3 وييا 23
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الرقم
 

 االسم
اجملموع املواصفات

النتيجة 
 

النغم البيان
الطالقة 

الفصاحة 
 

 متوسط 75 9 3 3 3 ويندا  24

  86.1 124 المجموع 

 
 2المشكلة  صياغة :  ثانيا

 معاين املفردات من معاين السياقالتعرف على  : املشكلة صياغة
 (24 – 13طالبا ) 12 : عدد ال

 2011يو ما 3الثالثاء،  : الوقت
 (40) 40 09 – 00 09 : الساعة
 الساعة : املادة

 (45رقم )الجدول 
 2نتيجة طالب المجموعة التجريبية لصياغة المشكلة 

الرقم
 

 االسم
اجملموع املواصفات

النتيجة 
 

الصراحة البيان
املناسبة 
الفهم 
 

 جيد جدا 7 91 11 4 4 3 حنيفة  13

 جيد 3 83 10 4 3 3 حنيفا  14

 جيد 3 83 10 3 4 3 إرحام  15

 جيد جدا 7 91 11 4 4 3 خنسى  16

 جيد 3 83 10 4 3 3 إرهاد 17

 جيد جدا 7 91 11 4 3 4 عارف 18

 جيد جدا 100 12 4 4 4 فرحان 19
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الرقم
 

 االسم
اجملموع املواصفات

النتيجة 
 

الصراحة البيان
املناسبة 
الفهم 
 

 جيد جدا 7 91 11 3 4 4 نادية 20

 جيد جدا 7 91 11 4 4 3 شافق  21

 جيد جدا 7 91 11 3 4 4 وحيو 22

 جيد 3 83 10 3 3 4 وييا 23

 متوسط 75 9 3 3 3 ويندا  24

  88.2 127 المجموع 

 
 3المشكلة  صياغة :  ثالثا

فهم معاين اجلمل يف الفقرات وإدراك عالقات  : املشكلة صياغة
 املعىن اّليت تربط بينها

 (24 – 13طالبا ) 12 : عدد ال
 2011مايو  10الثالثاء،  : الوقت
 (40) 40 09 – 00 09 : الساعة
 الساعة : املادة

 
 (46رقم )الجدول 

 3نتيجة طالب المجموعة التجريبية لصياغة المشكلة 

الرقم
 

 االسم
اجملموع املواصفات

النتيجة 
 

التمام البيان
املناسبة 
الفهم 
 

 جيد جدا 100 12 4 4 4 حنيفة  13
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الرقم
 

 االسم
اجملموع املواصفات

النتيجة 
 

التمام البيان
املناسبة 
الفهم 
 

 جيد 3 83 10 3 3 4 حنيفا  14

 جيد جدا 7 91 11 3 4 4 إرحام  15

 جيد جدا 7 91 11 3 4 4 خنسى  16

 جيد 3 83 10 3 3 4 إرهاد 17

 جيد 3 83 10 3 3 4 عارف 18

 جيد جدا 7 91 11 3 4 4 فرحان 19

 جيد 3 83 10 3 3 4 نادية 20

 جيد جدا 7 91 11 3 4 4 شافق  21

 جيد 3 83 10 3 3 4 وحيو 22

 جيد 3 83 10 3 3 4 وييا 23

 جيد 3 83 10 3 3 4 ويندا  24

  87.5 126 المجموع 

 
 تحليل بيانات االختبار ومناقشتها -2

االختبار جلميع صياغة املشكالت املذكورة، حيلل  نتائجبناء على 
 ك البيانات على شكل اجلدول اآلتى: الباحث تل
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 (47رقم )الجدول 
 صياغة المشكالت فى المجموعة التجريبيةلجميع  االختبار نتائجبيان 

 نسبة مئوية عدد الطالب البيان صياغة المشكلة

1 

 % 7 41 5 جدا جيد

 % 7 41 5 جيد

 % 7 16 2 متوسط

 % 0 0 ضعيف

 % 0 0 جدا ضعيف

 % 100 12 المجموع

2 

 % 3 58 7 جدا جيد

 % 3 33 4 جيد

 % 33 8 1 متوسط

 % 0 0 ضعيف

 % 0 0 جدا ضعيف

 % 100 12 المجموع

3 

 % 7 41 5 جدا جيد

 % 3 58 7 جيد

 % 0 0 متوسط

 % 0 0 ضعيف

 % 0 0 جدا ضعيف

 % 100 12 المجموع
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 االختبار بين المجموعة الضابطة والتجريبية نتائجاستنباط  -3
التجريبية فقام  واجملموعةاالختبار بني اجملموعة الضابطة  نتائجنظرا إىل 

 الباحث باملقارنة بينهما. وأما التفصيل فكما يلى:
 مقارنة مواصفة نتيجة الطالب بين المجموعتين:  أوال

 (48رقم )الجدول 
 مقارنة مواصفة نتيجة الطالب بين المجموعتين

 صياغة
 املشكلة

 البيان
 التجريبية الضابطة

 عدد
 الطالب

 نسبة
 مئوية

 عدد
 الطالب

 نسبة
 مئوية

1 

 % 7 41 5 % 0 0 جدا جيد

 % 7 41 5 % 25 3 جيد

 % 7 16 2 % 17 2 متوسط

 % 0 0 % 58 7 ضعيف

 % 0 0 % 0 0 جدا ضعيف

 % 100 12 % 100 12 المجموع

2 

 % 3 58 7 % 0 0 جدا جيد

 % 3 33 4 % 42 5 جيد

 % 33 8 1 % 3 8 1 متوسط

 % 0 0 % 33 4 ضعيف

 % 0 0 % 17 2 جدا ضعيف

 % 100 12 % 100 12 المجموع

3 
 % 7 41 5 % 0 0 جدا جيد

 % 3 58 7 % 0 0 جيد
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 صياغة
 املشكلة

 البيان
 التجريبية الضابطة

 عدد
 الطالب

 نسبة
 مئوية

 عدد
 الطالب

 نسبة
 مئوية

 % 0 0 % 50 6 متوسط

 % 0 0 % 33 4 ضعيف

 % 0 0 % 17 2 جدا ضعيف

 % 100 12 % 100 12 المجموع

 
 مقارنة نتيجة الطالب بين المجموعتين:  ثانيا

 (49رقم )الجدول 
 مقارنة نتيجة الطالب بين المجموعتين

 االختبار الرقم
 المجموعة

 التجريبية الضابطة
 1 86 2 72 1كلة صياغة املش 1
 2 88 9 72 2صياغة املشكلة  2
 5 87 4 69 3صياغة املشكلة  3

 
مقارنة نتيجة الطالب ىف اجملموعة الضابطة و  نظرا إىل اجلدولني املذكورين

الطالب ىف اجملموعة التجريبية الذين تعلموا اللغة  ، جند أنواجملموعة التجريبية
نت نتيجتهم أعلى من النتيجة الىت العربية باستخدام الكتاب املصاحب، كا

هذا يدل على أن استخدام و حصل عليها الطالب ىف اجملموعة الضابطة. 
مهارة القراءة لطالب الربنامج املكثف  تنميةالكتاب املصاحب فعال جدا ىف 

 .املدرسة الثانوية احلكومية األوىل مباالنج ىف 
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 الخامس لفصلا
 نتائج البحث 
 اتوالتوصيات والمقترح

 
 

 : نتائج البحث املبحث األول
 توصياتال:  املبحث الثاىن
 قرتحاتامل:  املبحث الثالث
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 نتائج البحث -أ
 القراءة مهارة تنميةىف  املصاحب الكتاب تخداممتام تعليم اللغة العربية باسإبعد 
قام الباحث ، االنجمب األوىل احلكومية الثانوية باملدرسة املكثف الربنامج لطالب

 :وصل الباحث إىل النتائج التالية ض البيانات و حتليلها ومناقشتها يف السابق،بعر 

املدرسة الثانوية ب املكثف الربنامج لطالب املصاحب الكتاب استخدامقد مت  -1
 ال يكلف املدرسني بشكل بسيط احلكومية األوىل مباالنج 

 نامجالرب  لطالبفعال وينمى مهارة القراءة  املصاحب الكتاب استخدامإن  -2
بطالقة  اءةقر الخاصة ىف  املدرسة الثانوية احلكومية األوىل مباالنج ب املكثف

 دون االستعانة باملعاجم 

 الربنامج لطالبفعال وينمى مهارة القراءة  املصاحب الكتاب استخدامإن  -3
التعرف على خاصة ىف  املدرسة الثانوية احلكومية األوىل مباالنج ب املكثف

 عاين السياقمعاين املفردات من م

 الربنامج لطالبفعال وينمى مهارة القراءة  املصاحب الكتاب استخدامإن  -4
فهم معاين اجلمل خاصة ىف  املدرسة الثانوية احلكومية األوىل مباالنج ب املكثف

 يف الفقرات وإدراك عالقات املعىن اّليت تربط بينها
 

  توصياتال-ب
فعال وينمى  املصاحب الكتاب استخدامأن  تبنيالبحث الىت  نتائجبناء على 
، املدرسة الثانوية احلكومية األوىل مباالنج ب املكثف الربنامج لطالبمهارة القراءة 

 يوصى الباحث التوصيات األتية:
الكتاب املصاحب لتنمية  واطالب الربنامج املكثف أن يستخدمى لعينبغى  -1

 مهارة قراءهتم وتسريعها
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الربنامج املكثف أن يستخدم الكتاب  مدرس اللغة العربية ىفيوصى الباحث  -2
 املصاحب لتنمية مهارة قراءة الطالب وتسريعها

التعليمية خاصة ىف يعمل على إجياد الوسائل رئيس املدرسة أن يوصى الباحث  -3
 الربنامج لطالب املصاحب الكتاب استخداموخاصة ىف درس اللغة العربية 

 نج املدرسة الثانوية احلكومية األوىل مباالب املكثف

رتبويني أن يبذلوا جهدهم يف توفري الوسائل السؤولني مليوصى الباحث ا -4
 .املكثف الربنامجيف خاصة التعليمية املناسبة اجلذابة 

 
 مقترحاتال-ج

 القراءة مهارة تنميةىف  املصاحب الكتاب تخدامبعد متام تعليم اللغة العربية باس
قام الباحث مث  االنجمب األوىل ميةاحلكو  الثانوية باملدرسة املكثف الربنامج لطالب

 :التالية قرتحاتالباحث امليقدم  بعرض البيانات و حتليلها ومناقشتها يف السابق،

ـــدة نظـــرةيرجـــو الباحـــث مـــن نتـــائج هـــذا البحـــث أن تكـــون  -1  اللغـــة ملـــدرس جدي
 تــدريس عنــد املدرســى للكتــاب املصــاحب الكتــاب اســتخدام فعاليــة يف العربيــة
   القراءة مهارة

 تدريس ىف صعوبة وجد الذي اللغة ملدرس معينا يكون أن البحث هذاالباحث من  يرجو
. املكثف الربنامج ىف خاصة القراءة وملهارة العربية اللغة
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 1الملحق 
 الطالب الحظة نمط م

 :  عدد الطالب
 :  اليوم والتاريخ

 :   الوقت
 :   املكان

 

رقم
ال

وك 
سل
ال

 

 المؤشر
 أرقام الطالب

موع
مج

 

 نسبة
             مئوية

1 

اس
حتم
اال

 

               إظهار املعرفة

               احلماسة ىف التعليم

               اء الوظيفةاحملاولة ىف إهن

               االستجابة للوظائف

               نشيط ىف التسايل

   جمموع النقاط  

رح 2
الف

 

               الفرح ىف اشرتاك التعليم

               الفرح عند إهناء الوظيفة

               الشعور ال تكلفه الوظيفة

               عاونالفرح عند الت

               الفرح عند املشكالت

   جمموع النقاط  

داع 3
اإلب

 

               تقدمي السؤال إن مل يفهم

               التعاون مع الصاحب

               استخدام الوسائل

               كتابة بنود املهمة

               ظيفةو االهتمام والقيام بال

   جمموع النقاط  
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 التوجيهات لملء النقاط
  (1تلك املؤشرة فيعطى رقم ) الطالبإذا اهتم 

  (0تلك املؤشرة فيعطى رقم ) الطالباهتم ما إذا 

 : إذا كان جمموع النقاط 

 90  %- 100  % يدل على معيار جيد جدا 

 80  %- 89  %  يدل على معيار جيد 

 70  %- 79  % ار كاىفيدل على معي 

 60 %- 69  %  يدل على معيار ناقص 

 1  %- 59  %  يدل على معيار ناقص جدا 
  خاص لطالب الربنامج املكثف ألن هلم ذكاء أعلى من غريهم  املعيارهذا 
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 2الملحق 
  1المشكلة لصياغة للمجموعة الضابطة الخطوات التعليمية 

 

 اجم بطالقة دون االستعانة باملع اءةقر ال : املشكلة صياغة
 ب -املدرس ىف الفصل الثامن  : املالح ظ

 (12 – 1طالبا ) 12 : عدد ال
 2011أبريل  5الثالثاء،  : الوقت
 (40) 00 09 – 20 08 : الساعة
 الساعة : املادة

فهم نص القراءة ىف شكل النص أو احلوار البسيط عن الساعة  : املعايري الكفائية
 البيت واألنشطة ىف املدرسة واألنشطة ىف

نطق احلروف اهلجائية والكلمات واجلمل املكتوبة نطقا جيدا  : الكفاءة األساسية
 صحيحا عن الساعة واألنشطة ىف املدرسة واألنشطة ىف البيت 

نطق املفردات ىف نص القراءة نطقا صحيحا مناسبا بضغطه   : املؤشرات
 ونربه

  نطق اجلمل ىف نص القراءة نطقا صحيحا مناسبا بضغطه
 ربهون

 املواد ىف الذهىب القلم" املوضـوع حتت العربية اللغة درس كتاب : مصدر التعليم
 ".التكثيفى للربنامـج املخـتارة
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 األنشطة التعليمية
 ض م ج أنشطة المدرس 
    النشاط األول 
    يلقى السالم 1
    يقدم  احلوار عن الدرس السابق 2
    يشرح الكفاءة األساسية 3

    لنشاط الثانىا 
    يقرأ األرقام العربية واحدا فواحدا قراءة جيدة ويقلده الطالب 4

 – 123الطالب أن يفتحوا كتاهبم ىف الصفحة من يطلب  5
    ويقريها قراءة جيدة 124

    يشرح املقارنة بني شكل الرقم للنمرة والساعة 6

7 
ىف الطالب أن يفتحوا نص القراءة ىف كتاهبم من يطلب 

    ويقريها قراءة جيدة 127 – 126الصفحة 

    احلوار الذى حيتوى مادة الساعةعن  الايضرب مث 8

    النشاط األخير 

    املشكالت التعليميةعن يسأل الطالب  9

    يستنبط مادة التعليم 10

    على الطالبإشرافه انعكاس  11

    المجموع 
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 3الملحق 
  2جموعة الضابطة لصياغة المشكلة الخطوات التعليمية للم

 

 معاين املفردات من معاين السياقالتعرف على  : املشكلة صياغة
 ب -املدرس ىف الفصل الثامن  : املالح ظ

 (12 – 1طالبا ) 12 : عدد ال
 2011أبريل  12الثالثاء،  : الوقت
 (40) 00 09 – 20 08 : الساعة
 الساعة : املادة

فهم نص القراءة ىف شكل النص أو احلوار البسيط عن الساعة  : املعايري الكفائية
 واألنشطة ىف املدرسة واألنشطة ىف البيت

 الكفاءة 
 األساسية

تعريف الكلمة واجلملة املكتوبة عن الساعة واألنشطة ىف املدرسة  :
 واألنشطة ىف البيت 

 تعريف املفردة اجلديدة  : املؤشرات

 معرفة معىن كل كلمة ىف النص 

 عرفة معىن مجيع الكلمات ىف النصم 
 املواد ىف الذهىب القلم" املوضـوع حتت العربية اللغة درس كتاب : مصدر التعليم

 ".التكثيفى للربنامـج املخـتارة
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 األنشطة التعليمية
 ض م ج أنشطة المدرس 
    النشاط األول 
    يلقى السالم 1

2 
اليومية والرقم يقدم  احلوار عن الدرس السابق )األعمال 

    والساعة(

    يشرح الكفاءة األساسية 3
    النشاط الثانى 

4 
الطالب أن يفتحوا نص القراءة من كتاهبم ىف من يطلب 

     127 – 126الصفحة 

    الطالب أن يهتموا نص القراءة من يطلب  5
    الطالب أن يقريوا مفردات نص واحدا فواحدامن يطلب  6

    خيرالنشاط األ 

    املشكالت التعليميةعن يسأل الطالب  7

    يستنبط مادة التعليم 8

    انعكاس إشرافه على الطالب 9

    المجموع 
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 4الملحق 
 3الخطوات التعليمية للمجموعة الضابطة لصياغة المشكلة 

 

 فهم معاين اجلمل يف الفقرات وإدراك عالقات املعىن اّليت تربط : املشكلة صياغة
 بينها

 ب -املدرس ىف الفصل الثامن  : املالح ظ
 (12 – 1طالبا ) 12 : عدد ال

 2011أبريل  19الثالثاء،  : الوقت
 (40) 00 09 – 20 08 : الساعة
 الساعة : املادة

فهم نص القراءة ىف شكل النص أو احلوار البسيط عن الساعة  : املعايري الكفائية
 ىف البيت واألنشطة ىف املدرسة واألنشطة

 الكفاءة 
 األساسية

احلصول على معىن الكلمات واألفكار من نص القراءة عن  :
 الساعة واألنشطة ىف املدرسة واألنشطة ىف البيت 

 استنباط حمتوى النصو  إجابة األسئلة  : املؤشرات
 املواد ىف الذهىب القلم" املوضـوع حتت العربية اللغة درس كتاب : مصدر التعليم

 ".التكثيفى للربنامـج رةاملخـتا
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 األنشطة التعليمية
 ض م ج أنشطة المدرس 
    النشاط األول 
    يلقى السالم 1

2 
يقدم  احلوار عن الدرس السابق )األعمال اليومية والرقم 

    والساعة(

    يشرح الكفاءة األساسية 3
    النشاط الثانى 

4 
ن كتاهبم ىف الطالب أن يفتحوا نص القراءة ممن يطلب 

     127 – 126الصفحة 

    نص القراءة بالطالب أن يهتموا من يطلب  5
    الطالب أن يقريوا مفردات نص واحدا فواحدامن يطلب  6

    يطلب الطالب أن جييبوا األسئلة حتت نص القراءة 7

    النشاط األخير 

    يسأل الطالب املشكالت التعليمية 8

    عليميستنبط مادة الت 9

    انعكاس إشرافه على الطالب 10

    المجموع 
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 5الملحق 
  1الخطوات التعليمية للمجموعة التجريبية لصياغة المشكلة 

 

 بطالقة دون االستعانة باملعاجم  اءةقر ال : املشكلة صياغة
 ب -املدرس ىف الفصل الثامن  : املالح ظ

 (24 – 13طالبا ) 12 : عدد ال
 2011أبريل  5الثاء، الث : الوقت
 (40) 40 09 – 00 09 : الساعة
 الساعة : املادة

فهم نص القراءة ىف شكل النص أو احلوار البسيط عن الساعة  : املعايري الكفائية
 واألنشطة ىف املدرسة واألنشطة ىف البيت

الكفاءة 
 األساسية

نطق احلروف اهلجائية والكلمات واجلمل املكتوبة نطقا جيدا  :
 يحا عن الساعة واألنشطة ىف املدرسة واألنشطة ىف البيت صح

نطق املفردات ىف نص القراءة نطقا صحيحا مناسبا بضغطه   : املؤشرات
 ونربه

  نطق اجلمل ىف نص القراءة نطقا صحيحا مناسبا بضغطه
 ونربه

 ىف الذهىب القلم" املوضـوع حتت العربية اللغة درس كتاب  : مصدر التعليم
 ".التكثيفى للربنامـج ـتارةاملخ املواد

 املصاحب الكتاب  
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 األنشطة التعليمية
 ض م ج أنشطة المدرس 
    يلقى السالم 1

يقدم  احلوار عن الدرس السابق )األرقام( )انظر الكتاب  2
    (88 – 85املصاحب ىف الصفحة 

    يشرح الكفاءة األساسية 3

4 
اب املصاحب ىف الكتبالطالب أن يفتحوا ويهتموا من يطلب 

     88 - 85الصفحة 

    يقرأ األرقام العربية قراءة جيدة ويقلده الطالب 5

الكتاب املصاحب ىف بيطلب الطالب أن يفتحوا ويهتموا  6
    عن أرقام الساعة 31 – 30الصفحة 

الكتاب بالطالب مرة ثانية أن يفتحوا ويهتموا من يطلب  7
    لساعةعن أرقام ا 89املصاحب ىف الصفحة 

    يشرح املقارنة بني شكل الرقم للنمرة والساعة 8

    يقرأ األرقام العربية للساعة قراءة جيدة ويقلده الطالب 9

    احلوار الذى حيتوى مادة الساعةعن  الايضرب مث 10

11 
الطالب أن يفتحوا نص القراءة ىف كتاهبم ىف من يطلب 

    ويقريها قراءة جيدة 127 – 126الصفحة 

    املشكالت التعليميةعن يسأل الطالب  12

    يستنبط مادة التعليم 13

    انعكاس إشرافه على الطالب 14

    المجموع 
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 6الملحق 
 2الخطوات التعليمية للمجموعة التجريبية لصياغة المشكلة 

 

 معاين املفردات من معاين السياقالتعرف على  : املشكلة صياغة
 ب -درس ىف الفصل الثامن امل : املالح ظ

 (24 – 13طالبا ) 12 : عدد ال
 2011أبريل  12الثالثاء،  : الوقت
 (40) 40 09 – 00 09 : الساعة
 الساعة : املادة

فهم نص القراءة ىف شكل النص أو احلوار البسيط عن الساعة  : املعايري الكفائية
 واألنشطة ىف املدرسة واألنشطة ىف البيت

 الكفاءة 
 األساسية

تعريف الكلمة واجلملة املكتوبة عن الساعة واألنشطة ىف املدرسة  :
 واألنشطة ىف البيت 

 تعريف املفردة اجلديدة  : املؤشرات

 معرفة معىن كل كلمة ىف النص 

 معرفة معىن مجيع الكلمات ىف النص 
 ىف الذهىب القلم" املوضـوع حتت العربية اللغة درس كتاب  : مصدر التعليم

 ".التكثيفى للربنامـج املخـتارة اداملو 

 مطالعة ىف الرفيق إسعاد" املوضـوع حتت املصاحب الكتاب 
 "الصديق مع العربية اللغة
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 األنشطة التعليمية
 ض م ج أنشطة المدرس  
    النشاط األول 
    يلقى السالم 1

2 
يقدم  احلوار عن الدرس السابق عن األعمال اليومية )الكتاب 

    (31 - 30( وأرقام الساعة )82 – 81املصاحب 

    يشرح الكفاءة األساسية 3
    النشاط الثانى 

4 
نص القراءة من كتاهبم ىف بيطلب الطالب أن يفتحوا ويهتموا 

     127 – 126الصفحة 

نص القراءة ويتذكروا املفردات بالطالب أن يهتموا من يطلب  5
    الصعبة بال فتح الكتاب املصاحب

6 
الطالب أن يقريوا ويعطوا معىن مفردات نص من يطلب 

    القراءة واحدا فواحدا

    النشاط األخير 

    املشكالت التعليميةعن يسأل الطالب  7

    يستنبط مادة التعليم 8

    انعكاس إشرافه على الطالب 9

    المجموع 
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 7الملحق 
 3المشكلة الخطوات التعليمية للمجموعة التجريبية لصياغة 

 

فهم معاين اجلمل يف الفقرات وإدراك عالقات املعىن اّليت تربط  : صياغة املشكلة
 بينها

 ب -املدرس ىف الفصل الثامن  : املالح ظ
 (24 – 13طالبا ) 12 : العدد 
 2011أبريل  19الثالثاء،  : الوقت
 (40) 40 09 – 00 09 : الساعة
 الساعة : املادة

فهم نص القراءة ىف شكل النص أو احلوار البسيط عن الساعة  : ةاملعايري الكفائي
 واألنشطة ىف املدرسة واألنشطة ىف البيت

 الكفاءة 
 األساسية

احلصول على معىن الكلمات واألفكار من نص القراءة عن  :
 الساعة واألنشطة ىف املدرسة واألنشطة ىف البيت 

 إجابة األسئلة  : املؤشرات

 صاستنباط حمتوى الن 
 ىف الذهىب القلم" املوضـوع حتت العربية اللغة درس كتاب  : مصدر التعليم

 ".التكثيفى للربنامـج املخـتارة املواد

 مطالعة ىف الرفيق إسعاد" املوضـوع حتت املصاحب الكتاب 
 "الصديق مع العربية اللغة
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 األنشطة التعليمية
 ض م ج أنشطة المدرس 
    النشاط األول 
    الميلقى الس 1

2 
يقدم  احلوار عن الدرس السابق عن األعمال اليومية )الكتاب 

    (31 - 30( وأرقام الساعة )82 – 81املصاحب 

    يشرح الكفاءة األساسية 3
    النشاط الثانى 

4 
نص القراءة من كتاهبم بالطالب أن يفتحوا ويهتموا من يطلب 

     127 – 126ىف الصفحة 

نص القراءة ويتذكروا املفردات بأن يهتموا  الطالبمن يطلب  5
    الصعبة بال فتح الكتاب املصاحب

6 
الطالب أن يقريوا ويعطوا معىن مفردات نص من يطلب 

    القراءة واحدا فواحدا

    الطالب أن جييبوا األسئلة حتت نص القراءةمن يطلب  7

    النشاط األخير 

    ةاملشكالت التعليميعن يسأل الطالب  8

    يستنبط مادة التعليم 9

    انعكاس إشرافه على الطالب 10

    المجموع 
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 8الملحق 
 هيكل المقابلة مع رئيس المدرسة

 
 : رئيس املدرسة  املقاب ل
 : تاريخ تأسيس الربنامج املكثف   املادة

 :  اليوم والتاريخ
 :   املكان

 : أسئلة المقابلة
 االنج   األوىل مباحلكومية  كم برناجما باملدرسة الثانوية .1

   املدرسةىف هذه كيف تاريخ تأسيس الربمانج املكثف  .2

   املدرسةىف هذه مىت قام الربمانج املكثف  .3

   املدرسةىف هذه ما خلفية قيام الربمانج املكثف  .4

 ىف اجليل األول   املدرسةىف هذه الربمانج املكثف  ا ىفكم طالب .5

ىف هذه ولده ىف الربمانج املكثف لتسجيل الت دفعته ما خلفية والد الطالب  .6
   املدرسة

   املدرسةىف هذه الربمانج املكثف الىت جعلته خيتار ما خلفية الطالب  .7

إذا أراد أن يدخل  ىف  تصف هباب على كل طالب أن يالىت جتواصفات ما امل .8
   املدرسةىف هذه الربمانج املكثف 

 د ما قورن بالربنامج األخر  عن املدرسةىف هذه ما مزايا الربمانج املكثف  .9

 حىت األن   املدرسةىف هذه حدثت ىف الربمانج املكثف الىت شكالت ما امل .10

 حىت األن   املدرسةىف هذه حصل عليها الربمانج املكثف ما اجلوائز  .11
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 9الملحق 
 هيكل المقابلة مع رئيس البرنامج

 
 : رئيس الربنامج  املقاب ل
 : منهج دراسة الربنامج املكثف   املادة

 :  اليوم والتاريخ
 :   املكان

 : أسئلة المقابلة
 ما الفرق بني الربمانج املكثف والربنامج األخر من ناحية املنهج الدراسى   .1

 ما منهج دراسة الربمانج املكثف   .2

 ما منهج دراسة الربمانج املكثف خاصة ىف درس اللغة العربية   .3

الربمانج املكثف والربنامج ىف فيم يتساويان درس اللغة العربية و  بنيفرق الما  .4
 األخر  
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 10الملحق 
 هيكل المقابلة مع مدرس اللغة العربية

 
 : مدرس اللغة العربية  املقاب ل
 : حالة املدرس  املادة

 :  اليوم والتاريخ
:   املكان

 : أسئلة المقابلة
   ة تعليمية استخدمتهاوسيلوأى  كم سنة علمت درس اللغة العربية .1

 حتقيق أهداف تعليم اللغة العربية  نتيجةكيف  .2

 أي مشكلة تقابلها عند تعليم اللغة العربية  .3

 كيف استجابة الطالب عند تعليم اللغة العربية ىف مهارة القراءة  .4

 هل تستخدم الكتاب املصاحب عند تعليم اللغة العربية ىف مهارة القراءة  .5

 ملصاحب يساعدك ىف عند تعليم مهارة القراءة يف رأيك ، هل الكتاب ا .6

 يف رأيك ، هل الكتاب املصاحب ينمى إرادتك ىف تعليم مهارة القراءة  .7

يف رأيك ، هل يرتفع استيعاب الطالب ىف قراءة النص العرىب بعد استخدام  .8
  وقبله الكتاب املصاحب

ة ىف تنمية ماذا ترى يف استخدام الكتاب املصاحب ىف تعليم اللغة العربية خاص .9
 مهارة القراءة 

 هل سبق لك أن اشرتكت ىف دورة تدريبية ىف تعليم اللغة العربية  .10

 هل طالبك يسألك عن الشيئ الذى ال يفهمه  .11

 يف رأيك ، ما هو موقف الطالب عند استالم الوظيفة منك  .12
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 11الملحق 
 هيكل المقابلة مع طالب البرنامج المكثف

 
 : الطالب  املقاب ل
 حالة الطالب :  املادة

 :  اليوم والتاريخ
:   املكان

 : أسئلة المقابلة
 االنج  األوىل مبأين درست  قبل أن تدرس ىف املدرسة الثانوية احلكومية  .1

   هل أبوك / أمك يعرف العلوم الدينية .2

 هل أبوك / أمك يفهم اللغة العربية  .3

ليس ىف املدرسة أ يُّ دافع دفعك ىف اختيار املدرسة اإلسالمية مكانا للدراسة   .4
 العامة 

 ىف املدرسة اإلسالمية  تدر سهل عرفت، أن اللغة العربية  .5

 هل حتب أن تتعلم اللغة العربية  ملاذا  .6

 االنج  األوىل مبماذا ترى ىف تعليم اللغة العربية ىف املدرسة الثانوية احلكومية  .7

 ة ماذا ترى ىف الطريقة الىت استخدمها املدرس ىف تعليم اللغة العربي .8

 ماذا تشعر إذا تعلمت درسا فيه نص عرىب  .9

 أ يُّ دافع يدفعك ىف دراسة الدرس الذى فيه نص عرىب  .10

 هل استطعت أن تقرأ القرآن جمودا  .11

 هل استطعت أن تقرأ وتفهم النص العرىب باحلركات  .12

 هل استطعت أن تقرأ وتفهم النص العرىب بدون حركات  .13

 ة النص العرىب وفهمه هل تريد أن تطلب أى حماولة الستطاعة قراء .14
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 هل حتب إذا أمرك املدرس أن تقرأ قراءة النص العرىب جهرا أمام الفصل  .15

 هل حتب أن تفهم النص العرىب باستخدام الكتاب املصاحب  .16

 استخدام الكتاب املصاحب ىف تعليم اللغة العربية يف ماذا ترى  .17

 نص العريب استخدام الكتاب املصاحب ىف تنمية مهارة قراءة اليف ماذا ترى  .18

 هل تستخدم الكتاب املصاحب مرارا ىف تعليم اللغة العربية  .19

 كيف استيعابك ىف قراءة النص العرىب بعد استخدام الكتاب املصاحب  .20

 كيف استيعابك ىف قراءة النص العرىب قبل استخدام الكتاب املصاحب  .21

 احب هل أنت لديك دافعية أكرب عند قراءة النص العرىب باستخدام الكتاب املص .22
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 12الملحق 
 هيكل االستبانة

 و  اقرأ كل سؤال قراءة جيدة( هات إجابة كل سؤال بـ  )  
 ىف الفصل إجابتك ال تؤثر نتيجتك 

 : ________________    االسم
 : ________________ رقم كشف احلضورو  الفصل

 هل أبوك يفهم العلوم الدينية  .1

 د. ال   بني –ب. بني    أ. نعم

 اللغة العربية  هل أبوك يفهم .2

 د. ال   بني –ب. بني    أ. نعم

 هل سبق لك أن تتعلم اللغة العربية قبل أن تدرس ىف تلك املدرسة   .3

 د. ال أفهم    ب. ال   أ. نعم

 فيها أيضا  تدر ساللغة العربية أن  قبل أن تدرس ىف تلك املدرسة، هل تعرف .4

 د. ال أفهم    ب. ال   أ. نعم

 غة العربية هل حتب أن تتعلم الل .5

 د. ال   بني –ب. بني    أ. نعم

 تعليم اللغة العربية ىف الربنامج املكثف ىف ماذا ترى  .6

 د. غري جذابة  بني  –ب. بني    أ. جذابة

 الطريقة الىت استخدمها املدرس ىف تعليم اللغة العربية ىف ماذا ترى  .7

 د. غري متنوع   بني –ب. بني    أ. متنوع

 لقرأن جمودا هل استطعت أن تقرأ ا .8

 د. ال   بني –ب. بني    أ. نعم

 ماذا تشعر إذا تعلمت درسا فيه نص عرىب  .9
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 د. غري سعيد   بني –ب. بني    أ. سعيد

 هل استطعت أن تقرأ وتفهم النص العرىب باحلركات  .10

 د. ال   بني –ب. بني    أ. نعم

 هل استطعت أن تقرأ وتفهم النص العرىب بدون احلركات  .11

 د. ال   بني –بني ب.    أ. نعم

 هل تريد أن تطلب أى حماولة الستطاعة قراءة النص العرىب وفهمه  .12

 د. ال   بني –ب. بني    أ. نعم

 هل حتب إذا أمرك املدرس أن تقرأ النص العرىب جهرا أمام الفصل  .13

 د. ال   بني –ب. بني    أ. نعم

 هل حتب أن تفهم النص العرىب باستخدام الكتاب املصاحب  .14

 د. ال   بني –ب. بني    أ. نعم

 استخدام الكتاب املصاحب ىف تعليم اللغة العربية ىف ماذا ترى  .15

 د. غري جيد   بني –ب. بني    أ. جيد

 استخدام الكتاب املصاحب ىف تنمية مهارة قراءة النص العريب ىف ماذا ترى  .16

 د. غري جيد   بني –ب. بني    أ. جيد

 تعلم اللغة العربية هل تستخدم الكتاب املصاحب مرارا ىف  .17

 د. ال   بني –ب. بني    أ. نعم

 هل أنت مدفوع لقراءة النص العرىب باستخدام الكتاب املصاحب  .18

 د. ال   بني –ب. بني    أ. نعم

 كيف استيعابك ىف قراءة النص العرىب قبل استخدام الكتاب املصاحب  .19

 ال. غري مرتفع   بني –ب. بني    أ. مرتفع

 راءة النص العرىب بعد استخدام الكتاب املصاحب كيف استيعابك ىف ق .20

 ال. غري مرتفع   بني –ب. بني    أ. مرتفع
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 13الملحق 
 بيانات حاصالت استبانة الطالب عن فعالية استخدام الكتاب المصاحب

 % العدد االختيار السؤال الرقم

 هل أبوك يفهم العلوم الدينية  1

 7 16 4 نعم أ

 3 83 20 بني -بني  ب

 0 0 ال ج

 100 24 اجملموع 

 هل أبوك يفهم اللغة العربية  2

 7 16 4 نعم أ

 8 20 5 بني -بني  ب

 5 62 15 ال ج

 100 24 اجملموع 

3 
هل سبق لك أن تتعلم اللغة العربية 

 قبل أن تدرس ىف تلك املدرسة  

 2 79 19 نعم أ

 8 20 5 ال ب

 0 0 ال أفهم ج

 100 24 اجملموع 

4 

قبل أن تدرس ىف تلك املدرسة، هل 
س فيها در  تاللغة العربية  أن تعرف
 أيضا 

 100 24 نعم أ

 0 0 ال ب

 0 0 ال أفهم ج

 100 24 اجملموع 

 هل حتب أن تتعلم اللغة العربية  5

 100 24 نعم أ

 0 0 بني -بني  ب

 0 0 ال ج
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 % العدد االختيار السؤال الرقم
 100 24 اجملموع 

6 
اللغة العربية ىف ماذا ترى تعليم 
 الربنامج املكثف 

 7 41 10 10 أ

 3 58 14 14 ب

 0 0 0 ج

 100 24 اجملموع 

7 
ماذا ترى الطريقة الىت استخدمها 

 املدرس ىف تعليم اللغة العربية 

 7 41 10 متنوع أ

 3 58 14 بني -بني  ب

 0 0 غري متنوع ج

 100 24 اجملموع 

 القرأن جمودا هل استطعت أن تقرأ  8

 3 83 20 نعم أ

 7 16 4 بني -بني  ب

 0 0 ال ج

 100 24 اجملموع 

9 
ماذا تشعر إذا تعلمت درسا فيه نص 

 عرىب 

 7 41 10 سعيد أ

 3 58 14 بني -بني  ب

 0 0 غري سعيد ج

 100 24 اجملموع 

10 
هل استطعت أن تقرأ وتفهم النص 

 العرىب باحلركات 

 8 70 17 نعم أ

 2 29 7 بني -بني  ب

 0 0 ال ج

 100 24 اجملموع 
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 % العدد االختيار السؤال الرقم

11 
هل استطعت أن تقرأ وتفهم النص 

 العرىب بدون احلركات 

 3 33 8 نعم أ

 7 66 16 بني -بني  ب

 0 0 ال ج

 100 24 اجملموع 

12 
هل تريد أن تطلب أى حماولة 

 الستطاعة قراءة النص العرىب وفهمه 

 8 20 5 نعم أ

 3 33 8 بني -بني  ب

 8 45 11 ال ج

 100 24 اجملموع 

13 
هل حتب إذا أمرك املدرس أن تقرأ 

 النص العرىب جهرا أمام الفصل 

 7 16 4 نعم أ

 8 45 11 بني -بني  ب

 5 37 9 ال ج

 100 24 اجملموع 

14 
هل حتب أن تفهم النص العرىب 
 باستخدام الكتاب املصاحب 

 100 24 نعم أ

 0 0 بني -بني  ب

 0 0 ال ج

 100 24 اجملموع 

15 
استخدام الكتاب ىف ماذا ترى 

 املصاحب ىف تعليم اللغة العربية 

 100 24 جيد أ

 0 0 بني -بني  ب

 0 0 غري جيد ج

 100 24 اجملموع 

 100 24 جيد أاستخدام الكتاب ىف ماذا ترى  16
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 % العدد االختيار السؤال الرقم
املصاحب ىف تنمية مهارة قراءة النص 

  العريب

 0 0 بني -بني  ب

 0 0 غري جيد ج

 100 24 اجملموع 

17 
هل تستخدم الكتاب املصاحب مرارا 

 ىف تعلم اللغة العربية 

 8 95 23 نعم أ

 17 4 1 بني -بني  ب

 0 0 ال ج

 100 24 اجملموع 

18 
هل أنت مدفوع لقراءة النص العرىب 

 باستخدام الكتاب املصاحب 

 100 24 نعم أ

 0 0 بني -بني  ب

 0 0 ال ج

 100 24 اجملموع 

19 

كيف استيعابك ىف قراءة النص 
العرىب قبل استخدام الكتاب 

 املصاحب 

 0 0 مرتفع أ

 100 24 بني -بني  ب

 0 0 غري مرتفع ج

 100 24 اجملموع 

20 

كيف استيعابك ىف قراءة النص 
ب العرىب بعد استخدام الكتا

 املصاحب 

 100 24 مرتفع أ

 0 0 بني -بني  ب

 0 0 غري مرتفع ج

 100 24 اجملموع 
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 14الملحق 
 1المشكلة  صياغةاختبار الطالب فى المجموعة الضابطة ل نتائجبيانات 

 

 بطالقة دون االستعانة باملعاجم  اءةقر ال : املشكلة صياغة
 (12 – 1طالبا ) 12 : عدد ال

 2011أبريل  26ثاء، الثال : الوقت
 (40) 00 09 – 20 08 : الساعة
 الساعة : املادة

 

 االسم الرقم
 املواصفات

 البيان النتيجة اجملموع
 الفصاحة الطالقة النغم

  جيد 3 83 10 3 4 3 حتامى 1

 ضعيف  7 66 8 3 3 2 حفيظ 2

 ضعيف 7 66 8 3 3 2 أديتيا  3

 جيد 3 83 10 3 4 3 أمة اهلل  4

 ضعيف 7 66 8 3 3 2 آمرة  5

 ضعيف 7 66 8 3 3 2 أندتيا  6

 ضعيف 7 66 8 3 3 2 آنيسة  7

 متوسط 75 9 3 3 3 أنطييا  8

 ضعيف 7 66 8 3 3 2 جيندرا  9

 متوسط 75 9 3 3 3 ديديا  10

 ضعيف 7 66 8 3 3 2 ديفتا  11

 جيد 3 83 10 3 4 3 فادية  12

  2 72 104    اجملموع 
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 15حق المل
 2المشكلة  صياغةاختبار الطالب فى المجموعة الضابطة لنتائج بيانات 

 
 معاين املفردات من معاين السياقالتعرف على  : املشكلة صياغة

 (12 – 1طالبا ) 12 : عدد ال
 2011مايو  3الثالثاء،  : الوقت
 (40) 00 09 – 20 08 : الساعة
 الساعة : املادة

 

 االسم الرقم
 تاملواصفا

 البيان النتيجة اجملموع
 الفهم املناسبة الشرح

 جيد 3 83 10 4 3 3 حتامى 1

 ضعيف 7 66 8 3 3 2 حفيظ 2

 ضعيف 7 66 8 3 3 2 أديتيا  3

 جيد 3 83 10 4 3 3 أمة اهلل  4

 ضعيف 7 66 8 3 3 2 آمرة  5

 ضعيف جدا 3 58 7 3 2 2 أندتيا  6

 متوسط 75 9 3 3 3 آنيسة  7

 جيد 3 83 10 4 3 3 نطييا أ 8

 ضعيف جدا 3 58 7 3 2 2 جيندرا  9

 جيد 3 83 10 4 3 3 ديديا  10

 ضعيف 7 66 8 3 3 2 ديفتا  11

 جيد 3 83 10 4 3 3 فادية  12

 72.9 105     اجملموع 
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 16الملحق 
 3المشكلة  صياغةاختبار الطالب فى المجموعة الضابطة لنتائج بيانات 

 

فهم معاين اجلمل يف الفقرات وإدراك عالقات املعىن اّليت  : لةاملشك صياغة
 تربط بينها

 (12 – 1طالبا ) 12 : عدد ال
 2011مايو  10الثالثاء،  : الوقت
 (40) 00 09 – 20 08 : الساعة
 الساعة : املادة

 

 االسم الرقم
 املواصفات

 البيان النتيجة اجملموع
 الفهم املناسبة التمام

 متوسط 75 9 3 3 3 امىحت 1

 ضعيف 7 66 8 3 3 2 حفيظ 2

 ضعيف 7 66 8 3 3 2 أديتيا  3

 متوسط 75 9 3 3 3 أمة اهلل  4

 ضعيف 7 66 8 3 3 2 آمرة  5

 ضعيف جدا 3 58 7 3 2 2 أندتيا  6

 متوسط 75 9 3 3 3 آنيسة  7

 متوسط 75 9 3 3 3 أنطييا  8

 ضعيف جدا 3 58 7 3 2 2 جيندرا  9

 متوسط 75 9 3 3 3 ديديا  10

 ضعيف 7 66 8 3 3 2 ديفتا  11

 متوسط 75 9 3 3 3 فادية  12

     69.4 100 اجملموع 
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 17الملحق 
 1المشكلة  صياغةاختبار الطالب فى المجموعة التجريبية لنتائج بيانات 

 

 بطالقة دون االستعانة باملعاجم  اءةقر ال : املشكلة صياغة
 (24 – 13با )طال 12 : عدد ال

 2011أبريل  26الثالثاء،  : الوقت
 (40) 40 09 – 00 09 : الساعة
 الساعة : املادة

 

 االسم الرقم
 املواصفات

 البيان النتيجة اجملموع
 الفصاحة الطالقة النغم

 جيد جدا 7 91 11 3 4 4 حنيفة  13

 جيد 3 83 10 3 4 3 حنيفا  14

 دجي 3 83 10 3 3 4 إرحام  15

 جيد جدا 100 12 4 4 4 خنسى  16

 جيد 3 83 10 3 4 3 إرهاد 17

 جيد 3 83 10 3 4 3 عارف 18

 جيد جدا 7 91 11 3 4 4 فرحان 19

 جيد 3 83 10 3 3 4 نادية 20

 جيد جدا 7 91 11 3 4 4 شافق  21

 جيد جدا 7 91 11 4 3 4 وحيو 22

 متوسط 75 9 3 3 3 وييا 23

 متوسط 75 9 3 3 3 ويندا  24

 86.1 124     المجموع 
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 18الملحق 
 2المشكلة  صياغةاختبار الطالب فى المجموعة التجريبية لنتائج بيانات 

 

 معاين املفردات من معاين السياقالتعرف على  : املشكلة صياغة
 (24 – 13طالبا ) 12 : عدد ال

 2011مايو  3الثالثاء،  : الوقت
 (40) 40 09 – 00 09 : الساعة
 الساعة : املادة

 

 االسم الرقم
 املواصفات

 البيان النتيجة اجملموع
 الفهم املناسبة الشرح

 جيد جدا 7 91 11 4 4 3 حنيفة  13

 جيد 3 83 10 4 3 3 حنيفا  14

 جيد 3 83 10 3 4 3 إرحام  15

 جيد جدا 7 91 11 4 4 3 خنسى  16

 جيد 3 83 10 4 3 3 إرهاد 17

 جيد جدا 7 91 11 4 3 4 عارف 18

 جيد جدا 100 12 4 4 4 فرحان 19

 جيد جدا 7 91 11 3 4 4 نادية 20

 جيد جدا 7 91 11 4 4 3 شافق  21

 جيد جدا 7 91 11 3 4 4 وحيو 22

 جيد 3 83 10 3 3 4 وييا 23

 متوسط 75 9 3 3 3 ويندا  24

 88.2 127     المجموع 
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 19الملحق 
 3المشكلة  صياغةلطالب فى المجموعة التجريبية لاختبار انتائج بيانات 

 

فهم معاين اجلمل يف الفقرات وإدراك عالقات املعىن اّليت  : املشكلة صياغة
 تربط بينها

 (24 – 13طالبا ) 12 : عدد ال
 2011مايو  10الثالثاء،  : الوقت
 (40) 40 09 – 00 09 : الساعة
 الساعة : املادة

 االسم الرقم
 املواصفات

 البيان النتيجة اجملموع
 الفهم املناسبة التمام

 جيد جدا 100 12 4 4 4 حنيفة  13

 جيد 3 83 10 3 3 4 حنيفا  14

 جيد جدا 7 91 11 3 4 4 إرحام  15

 جيد جدا 7 91 11 3 4 4 خنسى  16

 جيد 3 83 10 3 3 4 إرهاد 17

 جيد 3 83 10 3 3 4 عارف 18

 جيد جدا 7 91 11 3 4 4 فرحان 19

 جيد 3 83 10 3 3 4 نادية 20

 جيد جدا 7 91 11 3 4 4 شافق  21

 جيد 3 83 10 3 3 4 وحيو 22

 جيد 3 83 10 3 3 4 وييا 23

 جيد 3 83 10 3 3 4 ويندا  24

 87.5 126     المجموع 
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 الباحث بين السطور
 

 : فاروق حبر الدين  االسم
 : شفيع الدين أشعرى اسم األب

 : حفيظة أمحد شريف ألماسم ا
 1979يوىل  15: ماالنج،  تاريخ الوالدة

  7/ ب  1: شارع وافوكا   العنوان
 بونول رجو بليمبينج ماالنج  

 081333513316:  رقم اهلاتف
 

  الخبرات العلمية
a.  ىف املدرسة االبتدائية احلكومية العامة حصل على شهادة التعليم االبتدائي

 م 1991عام  يفماالنج  8فوروانطارا 
b.  5ىف املدرسة املتوسطة احلكومية العامة  الثانوىحصل على شهادة التعليم 

 م 1994عام  يف ماالنج

c.  9ىف املدرسة العالية احلكومية العامة  العاىلحصل على شهادة التعليم 
 م 1997عام  يف ماالنج

d.  ىف قسم اللغة العربية باجلامعة  1-اجلامعى سحصل على شهادة التعليم
 م 2001عام  يف مية احلكومية ماالنجاإلسال

e.  حصل على شهادة التعليم( الرتبوىAkta IVس )-ىف قسم الرتبية  1
 م 2001عام  يف اإلسالمية باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج
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 العلميةغير الخبرات 
 

اإلسالمى مهة املريدين بليمبينج ماالنج من ق العلوم اإلسالمية يف املعهد يتعم .1
 م 1994 – 1991

اإلسالمى نور العلوم كبونسارى سوكون ق العلوم اإلسالمية يف املعهد يتعم .2
  م 2004 – 1994ماالنج من 

 تعميق العلوم اللغوية ىف الدورات التدريبية املتنوعة .3
 

 
  الخبرات المهنية التعليمية 

اإلسالمى مهة املريدين بليمبينج ماالنج  ىف عام املعهد عني مدرسا يف  .1
 رس قراءة القرآنم لد 1994

اإلسالمى نور العلوم كبونسارى سوكون ماالنج من عني مدرسايف املعهد  .2
 م لدرس اللغة العربية والفقه واألخالق والنحو والصرف 2004 – 1996

حماضرا ىف الربنامج اخلاص للغة العربية ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية عني  .3
 2002ماالنج ىف عام 

 1996ى نور العلوم كبونسارى سوكون ماالنج من اإلسالممدرسايف املعهد  .4
 م لدرس اللغة العربية والفقه واألخالق والنحو والصرف 2004 –

اإلسالمى نبيل حسني ساماريندا كاليمانتان الشرقية ىف املعهد  ىف عني مدرسا .5
 لدرس اللغة العربية  2003عام 

 اآلن - 2002ن االنج ماألوىل مبالثانوية احلكومية عني مدرسا يف املدرسة  .6
 ملادة اللغة العربية والنحو

 ، منها:له عدة كتب
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البحث اجلامعى حتت املوضوع "دراسة حتليلية عن بسم اهلل الرمحن الرحيم من  .1
 ناحية علم النحو والبالغة" 

املصاحف الوظيفية لطالب املدرسة الثانوية احلكومية ماالنج األوىل للفصل  .2
 األول والثاىن 

 ىف الذهىب القلم" املوضـوع حتت اللغة العربية للربنامج املكثف املدرسى ىف كتابال .3
 "التكثيفى للربنامـج املخـتارة املواد

 اللغة مطالعة ىف الرفيق إسعاد" املوضـوع حتتللكتاب املدرسى  املصاحب الكتاب .4
 . "الصديق مع العربية

اب صغري فيه السماط املمدود ىف الدعوات املستجابة إىل ذى الكرم واجلود. وهو كت .5
 دعوات قرآنية ورواتب وما يتعلق هبا
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 ملحق الكتاب المصاحب

 

  الرفيق سعادإ
 الصديق مع العربية اللغة مطالعة فى
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FARUQ BAHARUDIN, SS 
 

 إسعاد الرفيق
 فى مطالعة اللغة العربية مع الصديق

 

 

 

PELAJARAN BAHASA ARAB 
Untuk pelajar pemula Madrasah Tsanawiyah 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

KEMENTERIAN AGAMA 
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MALANG I  

Jl. Bandung 7  (0341) 587087 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Bahasa Arab ? Alaaah, nggak 

sulit, guaampang poool !  

Lebih sulit Bahasa Madura ! 
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KATA PENGANTAR 

 

ب ه و م ن  و اال ه  . أ   هلل  . و الص ال ة  و الس ال م  ع ل ى ر س و ل  اهلل  و ع لى آل ه و ص ح  ر    هلل  و الشُّك  د     م ا بـ ع د  ، احل  م 
Merupakan sebuah keironisan, ketika siswa madrasah merasa kesulitan dalam mempelajari Bahasa Arab. Betapa 
tidak, bahasa ini telah menjadi bahasa yang selalu terngiang-ngiang di telinganya. Bacaan shalat, Al-Qur’an, dzikir, 

adzan dan lain sebagainya adalah serentetan bahasa yang tidak asing lagi bagi dirinya.  
Buku kecil ini adalah salah satu solusi untuk mengatasinya. Meskipun bukan menjadi buku pelajaran utama, akan 
tetapi materi yang ada di dalamnya memberikan dukungan dan pendampingan penuh dalam mempelajari Bahasa Arab. 
Penyajian struktur yang sederhana dan tidak muluk-muluk dengan didukung contoh-contoh yang mudah, akan 
menumbuhkan positive thingking siswa bahwa Bahasa Arab bukanlah bahasa yang sulit. Demikian pula dengan kamus 
kecilnya yang telah mengakomodir seluruh kata yang harus dikuasai oleh pelajar pemula, akan memperlancar siswa 
memahami Bahasa Arab dengan mudah. Sehingga tidak diragukan lagi, bahwa buku kecil ini memang benar-benar 

harus menjadi buku pegangan bagi pelajar pemula. 
Akhirnya, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penyusun atas kontribusi pemikirannya. 

Semoga buku kecil ini bisa bermanfaat untuk semuanya 
 

Malang, 15 Juli 2010 
Kepala MTsN Malang I 

 
 

Dra. Binti Maqsudah, M.Pd 
NIP. 19620918 198503 2 002 

 
 مقدمة

 

م  م ا أ ر   هلل  ال ذ ى  ج ع ل  اللُّغ ة  ال ع ر ب ي ة  ل ف ه  د    ه  . و ع لـى آلـ ه احل  م  ـٍد ال  نـ ىب   بـ ع ـد  ـيِّد ن ا حم  م  ـال م  ع ل ـى س  اد ه  . و الص ـال ة  و الس 
ه  ،  ب ه و م ن  ت ب ع ه  . أ م ا بـ ع د   و ص ح 

Umar bin Khaththab ra mengatakan ‘Pelajarilah Bahasa Arab dan ajarkanlah kepada orang-orang”. Bahasa Arab 
adalah bahasa yang mudah dan indah. Siapapun yang menguasainya, maka dia telah memegang kunci untuk 
memahami agamanya. Namun dalam perjalanannya, belajar dan mengajarkan bahasa ini bukanlah pekerjaan yang 
selalu mulus. Kendala, rintangan dan hambatan sudah menjadi sego jangan. Sehingga tidaklah heran, jika sekarang ini 
banyak bermunculan buku, metode atau media pembelajaran yang memberikan dukungan penuh untuk mempermudah 

belajar dan mengajarkan Bahasa Arab.  
Buku kecil ini disusun dalam rangka menjadi salah satu solusi alternatif siswa mempelajari Bahasa Arab dengan 
mudah. Struktur Sederhana dan Kamus Pendamping menjadi sajian paling utama, yang secara khusus, disajikan untuk 
pelajar pemula setingkat Madrasah Tsanawiyah. Harapannya adalah jika keduanya sudah dikuasai, maka materi-materi 
selanjutnya tidak akan sulit dipahami secara mandiri. Kamus yang ada di dalamnya juga menyertakan kolom tanda 

tangan guru sebagai bentuk kontrol hafalan siswa.  
Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik dari para alim 
sangat kami harapkan. Akhirnya, kami memohon kepada Allah SWT, semoga buku kecil ini bermanfaat bagi penyusun 

dan para pembaca.  
Malang, 1 Juli 2010 

 
 

Faruq Baharudin, SS 
NIP. 150 420 460  

STRUKTUR SEDERHANA 
 

KATA TANYA 

 
Dalam Bahasa Arab, kata tanya disebut dengan Istifham dan bentuknya sangat banyak. Di antaranya 

adalah: 

 Apa :  َما .1
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Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan kata benda yang tidak berakal. Contoh : 

Jawaban Pertanyaan No 

ا   ا   م ا ك ت اب  ه ذ   ه ذ 
1 

Ini buku Apa ini ? 

ا  ط ر ة  ه ذ     ه  ه ذ   م ا م س 
2 

Ini penggaris Apa ini ? 
 

 Apa :  َأى   .2

Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan jenis kata benda.  
Contoh : 

Jawaban Pertanyaan No 

   ك ت ابٍ  أ ىُّ  الت ار ي خك ت اب  
1 

Buku Sejarah Buku apa ? 

ر ةص و ر ة      ص و ر ةٍ  أ ىُّ  ا أل س 
2 

Gambar keluarga Gambar apa ? 
 

 Apakah :  َهل   .3

Kata tanya ini hanya memerlukan jawaban ya atau tidak.  
Contoh : 

 

 Siapa :  َمن   .4

Kata tanya ini digunakan untuk 
menanyakan kata benda yang 

berakal62.  

Contoh : 

Jawaban Pertanyaan No 

ا  ا   م ن   حم  م و ده ذ   ه ذ 
1 

Ini Mahmud Siapa ini ? 

ا     ه  ه ذ   م ن   حم  م و د ةه ذ 
2 

Ini Mahmudah Siapa ini ? 
 

                                                 
62 Untuk pertanyaan ”siapa namamu”, kata tanya yang dipakai adalah ما , bukan من . Hal ini disebabkan yang ditanya 

adalah bukan orangnya, melainkan namanya, dan nama termasuk benda yang tidak berakal. Sehingga bentuk 
kalimatnya adalah َما اْسُمَك ؟ , bukan َمِن اْسُمَك ؟ . Hal ini akan menjadi lain ketika kita memasuki struktur Bahasa 

Indonesia. Ketika kita berkenalan dengan seseorang dan ingin menanyakan namanya, maka kata tanya yang kita 
gunakan adalah ”siapa namamu”. Barangkali kebiasaan inilah yang menjadikan kita bertanya-tanya, mengapa yang di 

pakai dalam Bahasa Arab bukan َمِن اْسُمَك ؟ , akan tetapi َما اْسُمَك ؟ 

Pertanyaan 
ا م ر س م   ه ل    ه ذ 

Apakah ini pensil 

Jawaban 
ا نـ ع م  ،   م ر س مه ذ 

Ya, ini pensil 

Jawaban 
ا ال  ،   قـ ل مه ذ 

Tidak, ini pena 
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 Bagaimana : َكي فَ  .5

Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara.  
Contoh : 

 

 Dimana :  أَي نَ  .6

Kata tanya ini digunakan untuk 
menanyakan posisi atau letak benda.  

Contoh : 

Jawaban Pertanyaan No 

   ال ق ل م   أ ي ن   ىف   احل  ق ي ب ة   ال ق ل م  
1 

Pena itu di dalam tas Dimana pena ? 

   ال ك ت اب   أ ي ن   اب  ع ل ى الر فِّ ال ك ت  
2 

Buku itu di atas rak Dimana buku ? 
 

 Darimana : ِمن  أَي نَ  .7

Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan darimana datangnya suatu benda.  
Contoh : 

Jawaban Pertanyaan No 

 أ ن ت    م ن  أ ي ن   أ ن ا م ن  س و ر اب اي ا
1 

Saya dari Surabaya Darimana kamu ? 

 خ ال د   م ن  أ ي ن   ه و  م ن  م اال نج
2 

Dia dari Malang Darimana Kholid ? 
 

Pertanyaan 
 ك ي ف  ح ال ك  

Bagaimana kabarmu ? 

Jawaban 
هلل  خب  ري ٍ و ع اف ي ةٍ  د     احل  م 

Alhamdulillah  baik dan sehat 

Pertanyaan 
ر س ة    ه ب  إ ىل  ال م د   ك ي ف  ت ذ 

Bagaimana kamu pergi ke sekolah ? 

Jawaban 
ر س ة    ار ة  ب الس ي  أ ذ ه ب  إ ىل  ال م د 

Saya pergi kesekolah naik mobil 



 

 

 

197 

 Kemana : ِإلَى أَي نَ  .8

Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan lokasi yang dituju. Contoh : 

Jawaban Pertanyaan No 

ه ب    ل و  أ ذ ه ب إ ىل  ص و    إ ىل  أ ي ن  ت ذ 
1 

Saya pergi ke Solo Kemana kamu pergi ?  

ه ب ني     أ ذ ه ب إ ىل  مي د ان  إ ىل  أ ي ن  ت ذ 
2 

Saya pergi ke Medan Kemana kamu pergi ?  
 

 Apa : َماَذا .9

Kata tanya ini lebih banyak digunakan untuk menanyakan pekerjaan yang dilakukan atau obyek yang 
dikerjakan. Contoh : 

Jawaban Pertanyaan No 
  ي ا م ر و ان   تـ ع م ل  م اذ ا   أ قـ ر أ  أ ن ا 

1 
Saya sedang 

membaca 
Apa yang kamu 

kerjakan hai Marwan ? 

ة   أ ن ا أ قـ ر أ      ا م ر و ان  ي   تـ ق ر أ  م اذ ا  اجل  ر ي د 
2 

Saya sedang 
membaca Koran 

Apa yang kamu baca 
hai Marwan ? 

 

 Mengapa : ِلَماَذا .10

Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan alasan sebuah pekerjaan dilakukan.  
Contoh : 

 

 Dengan apa : ِبَماَذا .11

Kata tanya ini digunakan untuk 
menanyakan dengan alat/sarana apa 

sebuah pekerjaan itu dilakukan.  
Contoh : 

 

 Kapan :  َمتىَ  .12

Kata tanya ini digunakan untuk 
menanyakan waktu dilakukannya 

sebuah pekerjaan.  
Contoh : 

 

 Bersama siapa : َمَع َمن   .13

Kata tanya ini digunakan untuk 
menanyakan orang yang diajak 

melakukan suatu pekerjaan.  
Contoh : 

Pertanyaan 
ت ب ة    ل م اذ ا ه ب  إ ىل  ال م ك   ت ذ 

Mengapa kamu pergi ke perpustakaan? 

Jawaban 
أل ىنِّ   ت ع يـ ر  ال ك ت اب   ِ   أ ر ي د  أ ن  أ س 

Karena saya hendak meminjam buku 

Pertanyaan 
ن س   مب  اذ ا  ال بـ ي ت    ت ك 

Dengan apa kamu menyapu rumah 

Jawaban 
ن س   ن س ة  ال بـ ي ت  أ ك   ب ال م ك 

Aku menyapu rumah dengan sapu 

Pertanyaan 
 تـ ق ر أ ال ق ر أ ن  م ىت  

Kapan kamu membaca al-Qur’an? 

Jawaban 
 قـ ب ل  ال ع ش اءأ قـ ر أ ال ق ر أن 

Aku membaca al-Qur’an sebelum Isya’ 
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 Berapa :  َكم   .14

Kata tanya ini digunakan untuk 
menanyakan jumlah suatu benda.  

Contoh : 
 

KATA PENUNJUK 

 
Kata penunjuk disebut juga dengan 
Isim Isyarah. Kata ini terbagi menjadi 2, 

antara lain : 
 

No Keterangan   ُملَك ر ثُمَؤن 
1 

Untuk jarak 
dekat   ا ه ذ ه  ه ذ 

Ini (perempuan) Ini (laki-laki) 

2 Untuk jarak 
jauh   ذ ل ك   ت ل ك  

Itu (perempuan) Itu (laki-laki)  
 

Penggunaan kata ini harus disesuaikan dengan kata benda yang mengikutinya dengan ketentuan 
sebagai berikut : 

1. Jika bendanya laki-laki, maka kata penunjuknya harus laki-laki. 
2. Jika bendanya laki-laki, maka kata penunjuknya harus laki-laki. 

Arti Kalimat No 

Ini pengajar laki-laki ت اذ ا أ س   1 ه ذ 

Ini pengajar perempuan ت اذ ة  2 ه ذ ه  أ س 

Itu pembantu laki-laki   3 ذ ل ك  خ اد م 

Itu pembantu perempuan 4 ت ل ك  خ اد م ة 

 

Dalam pembentukan kalimat yang sempurna63 maka struktur kalimat yang menggunakan kata penunjuk 

ini ada 2 macam, yaitu : 
 

1. Kata penunjuk + kata benda  
 

Arti 
Kalimat 

Sempurna 

Predikat Subyek 

kata 
benda 

Kata 
penunjuk 

Ini dokter 
 (lk) 

ا  ا  ط ب ي ب   ط ب ي ب  ه ذ   ه ذ 

                                                 
63 Kalimat yang terdiri dari Subyek, Predikat dan Obyek (jika diperlukan) 

Pertanyaan 
ه ب   م ع  م ن   ر س ة   ت ذ   إ ىل  ال م د 

Bersama siapa kamu pergi ke sekolah 

Jawaban 
ر س ة    م ع  ص ال حأ ذ ه ب  إ ىل  ال م د 

Aku pergi ke sekolah bersama Sholeh 

Pertanyaan 
ا ىف   ف ص ل ك    ك م   ي ذ   ت ل م 

Berapa siswa di kelasmu ? 

Jawaban 
ا أ ر بـ ع و ن  ىف   ف ص ل ى   ي ذ   ت ل م 

Di kelasku ada 40 siswa 
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Arti 
Kalimat 

Sempurna 

Predikat Subyek 

kata 
benda 

Kata 
penunjuk 

Ini dokter 
(pr) 

 ه ذ ه   ط ب ي ب ة   ط ب ي ب ة   ه ذ ه  
Itu Ustadz 

(lk) 
ت اذذ ل ك   ت اذ أ س   ذ ل ك   أ س 

Itu 
Ustadzah 

ت اذ ةت ل ك   ت اذ ة أ س   ت ل ك   أ س 
 

2. Kata penunjuk + ’al” + kata benda + kata benda 
 

Predikat Subyek 
kata benda kata benda Kata penunjuk 

ا ال ط ب ي ب م اه ر    ه ذ 
Mahir Dokter ini 

ا  م اه ر  ط ب ي ب ال ه ذ 
Dokter ini mahir 

 

Kesimpulan 
1. Kalimat sempurna atau tidak, bisa ditinjau dari kelengkapan unsur subyek atau predikat 

 

Kalimat Arti Bentuk Alasan 

ا   ط ب ي ب  ه ذ 
Ini 

dokter 
Sempurna 

Unsur 
subyek dan 

perdikat 
terpenuhi  

ا  ط ب ي ب  ال ه ذ 
Dokter 

ini 
Belum 

Sempurna 

Belum ada 
unsur 

predikat 

 
2. Secara terperinci, contoh bentuk kalimat yang sempurna adalah sebagai berikut : 

 

Kalimat Arti No 

ا   Ini dokter 1 ط ب ي ب  ه ذ 

 Dokter (tersebut) م اه ر   ط ب ي ب  ال
mahir 2 

ا  Dokter ini mahir 3 م اه ر  ط ب ي ب ال ه ذ 

 
KATA GANTI 

 

Dalam Bahasa Arab, kata ganti disebut dengan Isim Dlomir. Jumlahnya ada 14 yang terbagi menjadi 3 
bagian : 

 

Orang Bentuk 
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Ke – 1 حن  ن   ، أ ن ا 

Ke – 2 

  أ نـ ت م   ، أ نـ ت م ا ، أ ن ت  
ّ  ، أ نـ ت م ا  ، أ ن ت    ِ   أ نـ ت 

Ke – 3   ى   ، ه م   ، مه  ا ، ه و
 ه ن   ، مه  ا ، ه 

 
Adapun perinciannya adalah sebagai berikut : 

 

Arti Perincian Makna Kata Ganti No 

Dia (lk) 1 1 
La

ki
-la

ki
 

O
ra

ng
 k

e-
3

 
 1 ه و  

Dia (lk) 2 2 2 مه  ا 

Mereka (lk)  Jamak   3 ه م 

Dia (pr) 1 1 

P
er

em
pu

an
 

ي  
 4 ه 

Dia (pr) 2 2 5 مه  ا 

Mereka (pr) Jamak   6 ه ن 

Kamu (lk) 1 1 

La
ki

-la
ki

 

O
ra

ng
 k

e-
2

 

 7 أ ن ت  

Kamu (lk) 2 2 8 أنـ ت م ا 

Kalian (lk)  Jamak   9 أنـ ت م 

Kamu (pr) 1 1 

P
er

em
pu

an
 

 10 أ ن ت  

Kamu (pr) 2 2 11 أنـ ت م ا 

Kalian (pr)  Jamak    12 أنـ ت 

Saya 1 

Lk
/p

r
 

O
ra

ng
 k

e-
1

 

 13 أنا

Kita / kami Jamak   14 حن  ن 
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KATA GANTI MILIK 

 
Kata ganti milik ini hanya digandeng dengan kata Isim (kata benda) dan mesti jatuh setelahnya. Setiap 
kali kita ingin menggunakannya, maka kita cukup menambahkan imbuhan tertentu di akhirnya dengan 

disesuaikan pelakunya. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut : 
 

Arti Hasil 
Diberi 

Akhiran  
Arti 

Kata 
Ganti No 

Pintunya 
(lk) 1   ـه   ه  ب اب Dia  

(lk) 1   1 ه و 

Pintunya 
(lk) 2 ـه م ا ب ابـ ه م ا Dia  

(lk) 2 2 مه  ا 

Pintu 
mereka (lk)    ـه م   ب ابـ ه م Mereka  

(lk)    3 ه م 

Pintunya 
(pr) 1   اـ ه اب ابـ   Dia ه 

(pr) 1   ي
 4 ه 

Pintunya 
(pr) 2 ـه م ا ب ابـ ه م ا Dia  

(pr) 2 5 مه  ا 

Pintu 
mereka (pr)    ـه ن   ب ابـ ه ن Mereka  

(pr)   6 ه ن 

Pintumu 
(lk) 1   ك  ـ ك  ب اب Kamu  

(lk) 1   7 أ ن ت 

Pintumu  
(lk) 2 ـك م ا ب اب ك م ا Kamu  

(lk) 2 8 أنـ ت م ا 

Pintu  
kalian (lk)    ـك م   ب اب ك م Kalian  

(lk)    9 أنـ ت م 

Pintumu 
 (pr) 1   ك  ـ ك  ب اب Kamu  

(pr) 1   10 أ ن ت 

Pintumu 
 (pr) 2 ـك م ا ب اب ك م ا Kamu  

(pr) 2 11 أنـ ت م ا 

Pintu  
kalian (pr)    ـك ن   ب اب ك ن Kalian  

(pr)     12 أنـ ت 

Pintuku    ـي   ب ايب Saya 13 أنا 

Pintu 
kita / kami   ن اـ ن اب ابـ Kita / 

kami   14 حن  ن 

 
KATA BENDA  

LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN 

 
Kosakata Bahasa Arab memiliki ciri khas tertentu jika dibandingkan dengan kosakata di bahasa lainnya, 

yaitu ada beberapa kata tertentu yang selalu dibedakan antara laki-laki dan perempuan.  
 

Kata benda laki-laki  Mudzakkar ( مذكر ) 

   

Kata benda perempuan  Mu’annats ( مؤنث ) 

 
Contoh : 
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Kata Benda Laki-laki  Kata Benda Perempuan 

بـُّو ر ة   . Kelas ف ص ل    Papan tulis س 

ز ان ة    Buku ك ت اب    Almari خ 

ط ر ة    Pena قـ ل م    Penggaris م س 

 Penghapus    س ح ة    Pintu ب اب  

 
Ciri-ciri kata benda perempuan : 

1. Diakhiri Ta’ Marbuthoh64 
2. Secara realita benar-benar berjenis perempuan meskipun tidak diakhiri dengan Ta’ Marbuthoh. 

Contoh : 
 

No Kata Arti Keterangan 

بـُّو ر ة   1  س 
Papan 

tulis 
Diakhiri Ta’ Marbuthoh  

ز ان ة   2   Almari Diakhiri Ta’ Marbuthoh خ 

 Fatimah ف اط م ة 3
Nama orang perempuan dan 

Diakhiri Ta’ Marbuthoh 

 Aminah أم ن ة 4
Nama orang perempuan dan 

Diakhiri Ta’ Marbuthoh 

 Zainab Nama orang perempuan ز يـ ن ب 5

 
Contoh Kata Sifat Laki-Laki Dan Perempuan 

 

Kata Sifat  
Laki-laki  

Kata Sifat 
Perempuan 

Arti No 

يـ ل ة   مج  ي ل    Indah 1 مج  

ع   ع ة   و اس   Luas 2 و اس 

 Bersih 3 ن ظ يـ ف ة   ن ظ ي ف  

خ   خ ة   م ت س   Kotor 4 م ت س 

 Pintar 5 م اه ر ة   م اه ر  

ي ط   ي ط ة ن ش   Rajin 6 ن ش 

                                                 
64 Secara bahasa, Ta’ Marbuthoh artinya huruf ta’ yang diikat kedua ujungnya menjadi satu sehingga bentuknya bulat. 

Sedangkan kebalikan dari Ta’ Marbuthoh disebut dengan Ta’ Mabsuthoh yang artinya adalah ta’ yang dibentangkan. 
Secara istilah Ta’ Marbuthoh adalah huruf ta’ yang berada di akhir kata yang menunjukkan kata tersebut berjenis 
perempuan. Hal ini berlaku baik pada benda–benda yang berakal seperti manusia maupun benda mati seperti buku, 
papan tulis dan lain-lain. Pada kata yang sifatnya profesi, maka untuk mengubah menjadi jenis perempuan, tinggal 

manambahkan huruf ta’ marbuthah saja diakhirnya 
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ال ن ة   ك س ال ن    Malas 7 كس 

ب يـ ر   ب يـ ر ة   ك   Besar 8 ك 

 Kecil 9 غ يـ ر ة  ص   ص غ يـ ر  

 Panjang 10 ط و يـ ل ة   ط و ي ل  
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MUBTADA’ DAN KHOBAR 

 
Mubtada’ adalah kata benda (isim) yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subyek. 

Sedangkan Khobar adalah kata yang pasti jatuh setelah Mubtada’ dan berkedudukan sebagai predikat. 
Contoh : 

 

Bentuk Laki-laki  Bentuk Perempuan 
Mubtada’ Khobar  Mubtada’ Khobar 

ا ق ي ب ة   ه ذ ه    ف ص ل   ه ذ   ح 
 ق ب ي ح ة   احل ق ي ب ة    ن ظ ي ف   ال ف ص ل  

ا ال ف ص ل    ق ب ي ح ة   احل ق ي ب ة  ه ذ ه    ن ظ ي ف   ه ذ 
 

Catatan : 
1. Khobar harus sesuai dengan Mubtada’ 
2. Jika Mubtada’nya mudzakkar (laki-laki) maka khabarnya harus mudzakkar juga 
3. Jika Mubtada’nya mu’annats (perempuan) maka khabarnya harus mu’annats juga 
4. Bentuk kata sifat harus menyesuaikan dengan benda yang disifati dalam hal mudzakkar dan mu’annats 

 

ADAWATUL JAR 

 
Adawatul Jar adalah kata-kata yang membuat harakat terakhir sebuah kata menjadi jar. Kata ini terbagi 

menjadi 2 :  
 

1. Huruf Jar  

No Kalimat Arti 

نُ  1  pasar dari Kami السُّو ق   م ن   َنح 

 الر فِّ  ع ل ى ال ِكَتابُ  2
Buku itu  

rak di atas 

 احل  ق ي ب ة   ىف    ال َقَلمُ  3
Pena itu  

tas di dalam 

 
2. Dzaraf Makan 

No Kalimat Arti 

  Imam itu م  و  م  أ  م  ال   ام  م  أ   امُ مَ إلِ ا   1
 di depan

ma’mum 

 اب  ب  ال   اء  ر  و   بُ الَ و  الد   2
Lemari itu  

 di belakang
pintu 

  Langit itu ض  ر  أل  ا   ق  و  فـ   اءُ مَ الس   3
bumi di atas 

ت ب   حت  ت   ال ِكَتابُ  4   Kitab itu ال م ك 
meja di bawah 

ت ب ة   ج ان ب   ال َقاَعةُ  5   Aula itu ال م ك 
 di samping

perpustakaan 
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No Kalimat Arti 

di antara Aku  و الر فِّ  اخل  ز ان ة   بـ ني    أَنَا 6
almari dan rak 

 
Keterangan : 

1. Kedudukan kata yang tercetak tebal adalah sebagai Mubtada’ (subyek)  
2. Kedudukan kata yang bergaris bawah adalah sebagai Khobar (predikat dengan bentuk kata keterangan 

tempat)  
3. Struktur contoh-contoh atas adalah : 

 

Mubtada 
(subyek) 

+ 
Khobar 

(predikat kata keterangan tempat) 

 
4. Setiap kata yang jatuh setelah adawatul jar, maka huruf akhirnya dibaca kasrah (lihat contoh di atas) 

 

KHABAR MUQODDAM 
DAN MUBTADA’ MU’AKHKHOR 

 

 Perhatikan contoh kalimat A di bawah ini ! 

 Cermatilah, mana yang disebut dengan Mubtada’ dan mana yang disebut dengan Khobar ! 

 Bandingkan dengan contoh kalimat B 
 

Contoh A 

Arti Khabar Mubtada’ 
 Kebun ada 

di belakang rumah    د يـ ق ة  احل    ت  ي  بـ  و ر اء  ال 
 Bantal itu 

di atas ranjang    و س اد ة  ال   ر  ي  ر  لى الس  ع 
 ituMobil  

di depan sepeda    س ي ار ة  ال ة  اج  ر  الد   ام  م  أ 
 

Keterangan : 
1. Contoh A adalah contoh dengan struktur yang normal, dimana Mubtada’ (subyek) menjadi kata yang 

pertama di sebuah kalimat. Sedangkan Khobar (predikat dengan bentuk kata keterangan tempat) 
menjadi kata yang jatuh setelah Mubtada’ 

2. Kata yang bergaris bawah adalah Mubtada’ 
3. Kata yang tercetak tebal adalah Khobar 
4. Contoh di atas menekankan aspek Mubtada’nya. 

 
Contoh B 

 

Arti 
Mubtada’ 

Muakhkhor 
 Khabar 

Muqoddam 
Di belakang rumah 

 kebun /terdapat)ada(   ت  ي  بـ  و ر اء  ال   ح د يـ ق ة 
Di atas ranjang 

 bantal (ada/terdapat)   ر  ي  ر  لى الس  ع   و س اد ة 
Di depan sepeda 

 mobil (ada/terdapat)   ة  اج  ر  الد   ام  م  أ   س ي ار ة 
 

Keterangan : 
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1. Kata yang tercetak tebal adalah Khobar Muqoddam 
2. Kata yang bergaris bawah adalah Mubtada’ Muakhkhor 
3. Contoh di atas menekankan aspek Khobarnya. 
4. Contoh B di atas merupakan kebalikan dari contoh A, dimana di contoh A, Mubtada’ diletakkan di awal 

kalimat, sedangkan k=Khabar jatuh setelahnya. Sedangkan pada contoh B, kedudukan katanya dibalik. 
Khabarnya didahulukan (Khobar Muqoddam) dan Mubtada’nya diakhirkan (Mubtada’ Muakhkhor). 

5. SSuussuunnaann  iinnii  hhaannyyaa  bbeerrllaakkuu  uunnttuukk  kkhhoobbaarr  yyaanngg  tteerrbbeennttuukk  ddaarrii  kkaattaa  kkeetteerraannggaann  tteemmppaatt  sseeppeerrttii  ::  َوَراءَََوَراءََ  ,,  أمامأمام  

 ddssbb  علىعلى  ,,َتْحَتََتْحَتَ  ,,  جانبجانب  ,,
6. Susunan seperti ini dapat mempengaruhi arti (lihat contoh B kemudian bandingkan dengan contoh A) 

77..  Kata ”ada/terdapat” pada contoh di atas, dimunculkan untuk memudahkan penerjemahan ke Bahasa 
Indonesia  

8. SSeettiiaapp  MMuubbttaaddaa’’  hhaarruuss  ddiibbeerrii  ““aall””,,  jjiikkaa  bbuukkaann  nnaammaa  sseesseeoorraanngg,,  kkoottaa  ddaann  llaaiinn  sseebbaaggaaiinnyyaa..  AAkkaann  tteettaappii  

jjiikkaa  ddiibbaalliikk  ((sseehhiinnggggaa  mmeennjjaaddii  MMuubbttaaddaa’’  MMuuaakkhhkkhhoorr)),,  mmaakkaa  ttiiddaakk  ddiibbeerrii  ““aall””.. 
 

NA’AT (KATA SIFAT) 

MAN’UT (KATA YANG DISIFATI) 

 
Perhatikan ! 

 

Na’at 
Adalah kata yang memberikan sebuah karakteristik 

tertentu pada kata yang ada di depannya 

 

Man’ut 
Adalah kata yang disifati 

 
Contoh : 

 ني   ك  س  م   ل  ي  م  اجل    ر  اج  الت  
Pedagang yang cakep itu miskin 

 
Kedudukan Arti Kata 

Na’at (sifat) juga Mubtada Pedagang   ر  اج  الت 

Man’ut (yang disifati) Cakep    ل  ي  م  اجل 

Khobar Miskin   ني   ك  س  م 

  
KKeetteennttuuaann  ::  

 
11..  HHaarraakkaatt  tteerraakkhhiirr  kkaattaa  ssiiffaatt  ddiisseessuuaaiikkaann  ddeennggaann  kkaattaa  yyaanngg  ddiissiiffaattii  

22..  JJiikkaa  bbeennttuukk  MMaann’’uuttnnyyaa  mmuuddzzaakkkkaarr  mmaakkaa  NNaa’’aatt  jjuuggaa  hhaarruuss  mmuuddzzaakkkkaarr  

33..  JJiikkaa  bbeennttuukk  MMaann’’uuttnnyyaa  mmuu’’aannnnaattss  mmaakkaa  NNaa’’aatt  jjuuggaa  hhaarruuss  mmuu’’aannnnaattss  

44..  JJiikkaa  bbeennttuukk  MMaann’’uuttnnyyaa  ttuunnggggaall  ((mmuuffrroodd))  mmaakkaa  NNaa’’aatt  jjuuggaa  hhaarruuss  ttuunnggggaall  

55..  JJiikkaa  bbeennttuukk  MMaann’’uuttnnyyaa  dduuaa  ((ttaassnniiyyaahh))  mmaakkaa  NNaa’’aatt  jjuuggaa  hhaarruuss  ttaassnniiyyaahh  

66..  JJiikkaa  bbeennttuukk  MMaann’’uuttnnyyaa  jjaammaa’’  mmaakkaa  NNaa’’aatt  jjuuggaa  hhaarruuss  jjaammaa’’  

 
Contoh : 
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Arti Na’at Khobar Mubtada’ NO 

Muhammad 
itu murid yang 

rajin  

ي ط    حم  م د  حم  م د   ت ل م ي ذ  ت ل م ي ذ    ن ش 
1 

rraajjiinnَ mmuurriidd  MMuuhhaammmmaadd  
Fatimah itu 
murid yang 

rajin  

ي ط ة   ي ط ة  ن ش   2  ف اط م ة  ف اط م ة    ت ل م ي ذ ة  ت ل م ي ذ ة    ن ش 

rraajjiinnَ mmuurriidd  FFaattiimmaahh  
 
 PENTHING SEKALLEEEE !!! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contoh : 
 

No Contoh 

1 
 د  ي  د  ج   و  ه  .  ب  ت  ك  م  ال   لى  ع   اب  ت  ك  ال  

Ia baruitu di atas meja.  Buku 

2 
 ج   ى  ه  .  ب  ت  ك  م  ى ال  ل  ع   ب  ت  ك  ال  

 ة  د  ي  د 

Ia baruitu di atas meja.  buku-Buku 

 

BILANGAN JAM 

 
 
 
 
 
 
 

Nomor Angka  Urutan Angka 

د   1 د ة    Ke-1 و اح   ال و اح 

 الث ان ي ة    Ke-2 ا ثـ ن ان   2

 الث ال ث ة    Ke-3 ث ال ث ة   3

Kesesuaian antara 

Na’at dan Man’ut 

adalah syarat 

 

KECUALLEEEE … 

Jika man’utnya berupa jama’ 

yang tidak berakal, maka status 

hukumnya menjadi  

mufrod mu’annats ghoib  

(dia perempuan satu) 

 

Cermatilah tabel berikut ! 
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Nomor Angka  Urutan Angka 

 الر اب ع ة    Ke-4 أ ر بـ ع ة   4

 اخل  ام س ة    Ke-5 مخ  س ة   5

ت ة   6  الس اد س ة    Ke-6 س 

بـ ع ة   7  الس اب ع ة    Ke-7 س 

ن ة    Ke-8 مث  ان ي ة   8  ِ  الث ام 

ع ة   9 ع ة    Ke-9 ت س   الت اس 

ر ة    Ke-10 ع ش ر ة   10  ال ع اش 

ر ة    Ke-11 ع ش ر   أ ح د   11  احل  اد ي ة  ع ش 

ر ة    Ke-12 ا ثـ ن ا ع ش ر   12  الث ان ي ة  ع ش 
 

Keterangan : 
1. 2 tabel di atas adalah proses perubahan nomor angka menjadi urutan angka. 
2. Untuk menyatakan bilangan jam, maka yang digunakan adalah kata bilangan bertingkat dengan 

mengikuti bentuk wazan ف اع ل ة (cermati lagi contoh tabel urutan angka di atas), kecuali bilangan 6 (kata 

bilangan bertingkatnya memakai kata الس اد س ة ). Contoh: 

 الر اب ع ة   menjadi   أ ر بـ ع ة   -

بـ ع ة   -  الس اب ع ة   menjadi  س 

ع ة menjadi  ع ةت س     -   الت اس 

3. Contoh pemakaiannya adalah sebagai berikut : 
 

Jam Contoh Benar Contoh Salah 

ة   01.00 د  د الس اع ة  ال و اح   الس اع ة  ال و اح 

 الس اع ة  ا ثـ ن ان   الس اع ة  الث ان ي ة   02.00

 ة  الس اع ة  ث ال ث   الس اع ة  الث ال ث ة   03.00

 أ ر بـ ع ة  الس اع ة   الس اع ة  الر اب ع ة   04.00

 مخ  س ة  الس اع ة   الس اع ة  اخل  ام س ة   05.00
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Jam Contoh Benar Contoh Salah 

ت ة  الس اع ة   الس اع ة  الس اد س ة   06.00  س 

بـ ع ة  الس اع ة   الس اع ة  الس اب ع ة   07.00  س 

ن ة   08.00  ِ  ن ي ة  مث  االس اع ة   الس اع ة  الث ام 

ع ة   09.00 ع ة  الس اع ة   الس اع ة  الت اس   ت س 

ر ة   10.00  ع ش ر ة  الس اع ة   الس اع ة  ال ع اش 

11.00 
 الس اع ة  

ر ة    احل  اد ي ة  ع ش 

 الس اع ة  
 أ ح د  ع ش ر  

12.00 
 الس اع ة  

ر ة    الث ان ي ة  ع ش 

 الس اع ة  
 ا ثـ ن ا ع ش ر  

 
4. Huruf akhir dari kata keterangan waktu harus dibaca fathah, seperti contoh: 

 ص ب اح ا : pagi 

 نـ ه ار ا : siang 

   م س اء : sore 

   ل ي ال : malam 

 

FI’IL MUDLORI’ 

 
Fi’il Mudlori’ adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan pekerjaan yang sedang dikerjakan 
(masa sekarang) atau yang akan dikerjakan (masa yang akan datang). Kata kerja ini selalu dimulai dengan 

huruf ya, ta’, hamzah dan nun sebagai tanda pelakunya.   
Contoh :  

ر س ة .1   أ ن ا أ ذ ه ب  إ ىل  ال م د 
(Saya sedang / akan pergi) 

  ي ة ج يِّد اأن ت  تـ تـ ع ل م  اللُّغ ة  ال ع ر ب   .2
(Kamu sedang / akan belajar Bahasa Arab) 

 
Kata kerja ini memiliki 14 bentuk yang disesuaikan dengan pelakunya. Perinciannya adalah sebagai 

berikut : 
 

No  Pelaku Fi’il 
Mudlori’ 

Tanda 
Pelaku Arti 
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No  Pelaku Fi’il 
Mudlori’ 

Tanda 
Pelaku Arti 

ع ل  يـ   ه و   1   Dia (lk) 1 يـ  ... ف 

sedang bekerja 

ع ال  يـ   مه  ا 2   Dia (lk) 2 يـ  ... ان   ن  ف 

Sedang bekerja 

ع ل  يـ   ه م   3  Mereka (lk) ... و ن  يـ   و ن  ف 

sedang bekerja 

ي   4
ع ل  تـ   ه    Dia (pr) 1 تـ  ... ف 

sedang bekerja 

ع ال  تـ   مه  ا 5   Dia (pr) 2 تـ  ... ان   ن  ف 

sedang bekerja 

ع ل  يـ   ه ن   6  Mereka (pr) ... ن  يـ   ن  ف 

sedang bekerja 

ع ل  تـ   أ ن ت   7  Kamu (lk) 1 تـ  ... ف 

sedang bekerja 

ع ال  تـ   أنـ ت م ا 8   Kamu (lk) 2 تـ  ... ان   ن  ف 

sedang bekerja 

ع ل  تـ   أنـ ت م   9   Kalian (lk) ... و ن  تـ   و ن  ف 

sedang bekerja 

ع ل  تـ   أ ن ت   10   Kamu (pr) 1 ي ن  تـ  ...  ني   ف 

sedang bekerja 

ع ال  تـ   أنـ ت م ا 11   Kamu (pr) 2 تـ  ... ان   ن  ف 

sedang bekerja 

ع ل  تـ   أنـ ت    12   Kalian (pr) ... ن  تـ   ن  ف 

sedang bekerja 

  Saya أ  ... فـ ع ل  أ   أنا 13

sedang bekerja 

ع ل  نـ   حن  ن   14   Kita / kami نـ  ... ف 

sedang bekerja  

 
Keterangan : 

1. Bentuk Fi’il Mudlori’ harus disesuaikan dengan pelakunya (tanda terletak di depan dan atau di belakang 
kata).  

2. Huruf yang bergaris bawah adalah tanda pelaku (lihat tabel di atas pada kolom 3) 
3. Contoh kata yang benar dan yang salah : 

 

Contoh 
salah 

Contoh 
benar 

Keterangan 

أ ن ا 
ذ ه    ِ ت 
 ب  

أ ن ا 
 أ ذ ه ب  

Kata kerja harus diawali 
dengan huruf hamzah  

karena subyeknya adalah 
saya 

أن ت  
 أ ذ ه ب  

أ ن ت  
ه ب    ت ذ 

Kata kerja harus diawali 
dengan huruf ta’  

karena subyeknya adalah 
kamu laki-laki 
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أنت  
ذ ه    ِ ت 
 ب  

أنت  
ه ب ني     ت ذ 

Kata kerja harus diawali 
dengan huruf ta’ dan diakhiri 

ya’ dan nun karena 
subyeknya adalah kamu 

perempuan 

حن  ن  
ذ ه    ِ ت 
 ب  

حن  ن  
ذ ه    ِ ن 
 ب  

Kata kerja harus diawali 
dengan huruf nun  

karena subyeknya adalah 
kita / kami 

 
PEMBAGIAN KATA 

 
Dalam bahasa Arab, kata terbagi 3 macam, yaitu :  

a. Isim  : kata benda, seperti : 

Jenis Contoh 

Nama orang   نفوس –أمحد  –حممد 

Nama daerah  ماالنج  -املدينة  –م ك ة 

Benda/barang  مسطرة  –مرسم  –كتاب 

Binatang  عنكبوت  –جاموس  –قرد 
Kata 

keterangan 
 بعد  –ليال  –مساء –صباحا 

Kata petunjuk  تلك  –ذلك  –هذه  –هذا 

Kata ganti  أنا  –أنت   –أنت   –هو 

 
b. Fi’il  :  kata kerja seperti    

ه ب      يـ ق و م   –يـ ن ام   –ي ذ 

c. Huruf  : semua kata selain Isim dan Fi’il    

  ىف   –ع ل ى  –إ ىل   –م ن  

KALIMAT SEMPURNA 

 
Setiap kalimat sempurna pasti memiliki -setidaknya- 2 komponen, yaitu Subyek dan Predikat, bahkan 

akan menjadi lebih sempurna lagi jika ditambah dengan Obyek dan Kata keterangan.  
Dalam struktur bahasa Indonesia, Subyek mesti menjadi kata pertama di sebuah kalimat, kemudian 
diikuti oleh Predikat dan Objek + Kata Keterangan jika diperlukan. Bukan sebuah kalimat yang baku, jika 

Predikat mendahului Subyek.  
 

Subyek + Predikat + Obyek + Keterangan 

Kalimat Sempurna 
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Dalam Bahasa Arab, susunan kalimat boleh dibolak-balik sesuai dengan kehendak pelakunya. Subyek 
boleh diletakkan di depan, Predikat juga boleh, bahkan Obyek pun juga boleh di depan jika maksudnya 

memang ada penekanan pada obyeknya. Oleh karena itu, susunan kalimatnya terbagi menjadi 2, yaitu : 
 

1. Jumlah Ismiyyah 
Adalah susunan kalimat yang diawali dengan kata Isim (kata benda). Bentuknya adalah :  

 

Mubtada’ (subyek) + Khobar (predikat) 

 
2. Jumlah Fi’liyyah 

Adalah susunan kalimat yang diawali dengan kata fi’il (kata kerja). Bentuknya adalah :   
 

Fi’il (predikat) + Fa’il (subyek) 
 

Lebih jelasnya, cermatilah contoh berikut ini ! 
 

No Keterangan Kalimat 

1 

Kategori Jumlah Ismiyyah     (ي ةا مس   ل ة )مج 

Kalimat 
Lengkap 

 ىف   ال بـ ي ت   ف ائ ز  يـ ق ر أ  الد ر س  

Arti Faiz sedang membaca pelajaran  
di rumah. 

Kedudukan 
 ف ائ ز   يـ ق ر أ   الد ر س   ىف   ال بـ ي ت  

K O P S 

2 

Kategori Jumlah Fi’liyyah     (ي ةف ع ل  ل ة )مج 

Kalimat 
Lengkap 

 ىف   ال بـ ي ت   يـ ق ر أ  ف ائ ز  الد ر س  

Arti Faiz sedang membaca pelajaran  
di rumah. 

Kedudukan 
 يـ ق ر أ   ف ائ ز   الد ر س   ىف   ال بـ ي ت  

K O S P 

 
Keterangan : 

1. 2 contoh kalimat di atas jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah sama, yaitu Faiz sedang 
membaca pelajaran di rumah. 

2. Harakat terakhir dari الفاع ل (Fa’il / subyek) adalah Dhommah ( ضّمة ) atau Marfu’ (مرفوع) . 

3. Harakat terakhir dari فع ول 
 .( منصوب ) atau Manshub ( فتحة ) adalah Fathah (Maf’ul / obyek) امل

4. Fi’il dan Fa’il harus sesuai dalam hal mudzakkar dan mu’annatsnya. 
 

FI’IL AMAR 

 

Fi’il Amar adalah kata kerja yang digunakan untuk  memerintah atau meminta tolong kepada seseorang. 
Bentuk kata kerja perintah ini ada 6 (hanya pada bentuk kata ganti orang ke-2), yaitu : 

 

No  Dlomir Fi’il Amar Arti 



 

 

 

213 

No  Dlomir Fi’il Amar Arti 

 Bekerjalah kamu (lk) 1 ا فـ ع ل   أ ن ت   1

 Bekerjalah kamu (lk) 2 ا فـ ع ال   أنـ ت م ا 2

 ian (lk)اBekerjalah kal و اا فـ ع ل   أنـ ت م   3

 Bekerjalah kamu (pr) 1 ى  ا فـ ع ل   أ ن ت   4

 Bekerjalah kamu (pr) 2 ا فـ ع ال   أنـ ت م ا 5

 Bekerjalah kalian (pr) ن  ا فـ ع ل   أنـ ت    6

 
Keterangan : 

1. Kata kerja ini khusus untuk kata ganti orang ke-2 
2. Bentuknya harus disesuaikan dengan pelakunya 
3. Untuk merubah dari bentuk kamu laki-laki 1 ke kamu perempuan 1, tinggal menambahkan huruf ya’ 

sukun di akhirnya (bandingkan contoh di atas antara nomor 1 dan 4) 
4. Bentuk fi’il amar di atas dijadikan sebagai pedoman untuk membentuk kata-kata yang lainnya. 

Contoh : 
 

No Patokan Bentuk Lain 

ل س   ا مس  ع   ا ن ظ ر   ا فـ ع ل   1  ا ج 
ا ا مس  ع ا اا ن ظ ر   ا فـ ع ال   2 ل س   ا ج 
ل س و ا ا مس  ع و ا و اا ن ظ ر   و اا فـ ع ل   3  ا ج 
مس  ع ى   ى  ا ن ظ ر   ى  ا فـ ع ل   4

ى   ا  ل س   ا ج 
ا ا مس  ع ا اا ن ظ ر   ا فـ ع ال   5 ل س   ا ج 
ن   ا مس  ع ن   ن  ا ن ظ ر   ن  ا فـ ع ل   6 ل س   ا ج 

 
5. Ketika berbicara dengan orang lain, maka dilihat berapa jumlah orangnya dan kita menggunakan kata 

perintah yang sesuai.  
Contoh : 

 Kalimat 

 ا لق ر آن  ! ا ق رأ  !  حم  م د  ي ا  1
Qur’an !-Al BacalahHai Muhammad !  

ل س  ي ا ف ائ ز ة  !  2 ىِّ ! ى  ا ج   ع ل ى ال ك ر س 
di kursi ! DuduklahHai Faizah !  

ت اذ !  ا مس  ع و اي ا ت ال م ي ذ ى  !  3 ي ح ة  ا أل س   ن ص 
nasihat Ustadz ! Dengarkanlahmuridku ! -Hai murid 
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KAMUS PENDAMPING 
 

KATA GANTI 

 

NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

1 Saya أنا  

2 Kita/ Kami   حن  ن  

3 Kamu (Lk) 1   أ ن ت  

4 Kamu (Pr) 1   أ ن ت  

5 Dia (Lk) 1   ه و  

6 Dia (Pr) 1   ي
  ه 

 
KATA PENUNJUK 

 

NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

1 Ini (Laki) ا   ه ذ 

2 Ini (Pr)   ه ذ ه  

3 Itu (Lk)   ذ ل ك  

4 Itu (Pr)   ت ل ك  

 

KATA SAPA 

 

NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

1 Nama ا س م  

2 Bagaimana   ك ي ف  

3 Keadaan   ح ال  

4 Baik   خ ري  

5 Terima Kasih ر ا   ش ك 
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NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

6 Sama-Sama ع ف و ا  

7 Selamat Pagi !   ص ب اح  اخل  ري  

8 
Selamat Pagi 

(Jawaban) 
  ص ب اح  النـُّو ر  

9 Selamat Sore !   م س اء  اخل  ري  

10 
Selamat Sore 

(Jawaban) 
  م س اء  النـ و ر  

11 Selamat Siang !  نـ ه ار ك  س ع ي د  

12 
Selamat Siang 

(Jawaban) 
  س ع ي د  م ب ار ك  

13 
Selamat 
Malam 

  ل يـ ل ت ك  س ع ي د ة !

14 
Selamat Malam  

(Jawaban) 
  ر ك ة  س ع ي د ة  م ب ا

15 
Semoga 
Selamat 

  م ع  الس ال م ة  

16 Sampai Jumpa !  ىل  اللِّق اء
  ا 

17 
Ngomong-
Ngomong 

ر ة   ع لى  ف ك 

18 Juga أ ي ض ا  

19 Lihatlah   ا ن ظ ر  

20 Sangat ا د    ج 

21 Dan Lain-Lain   غ يـ ر  ذ ل ك  

22 Bersama   م ع  

23 
Bersama-

Sama 
  م ع ا

24 
Bersama-

Sama 
  مج  اع ة  

 

ARAH 

 

NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

1 Barat ال غ ر ب ي ة  
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NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

2 Timur الش ر ق ي ة  

3 Utara الش م ال ي ة  

4 Selatan اجل  نـ و ب ي ة  

5 Tengah ال و س ط ى  

 

PROFESI 

 

NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

1 Siswa   ط ال ب  

2 Siswa   ت ل م ي ذ  

3 Guru   ت اذ   ا س 

4 Guru   م د رِّس  

5 Kepala   ر ئ ي س  

6 
Seorang 
Mu’min 

  م ؤ م ن  

7 Dokter   ط ب ي ب  

8 Perawat   رِّض     

9 Pedagang   ر   ت اج 

10 Petani   ف ال ح  

11 Pembina   ر ف   م ش 

12 Teman   ص د ي ق  

13 Pegawai   م و ظ ف  

14 Direktur   م د يـ ر  

15 Ketua Kelas   ر ئ ي س  ال ف ص ل  

16 
Ibu Rumah 

Tangga 
  ر ب ة  ال بـ ي ت  
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NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

17 Pembantu    خ اد م  

 
PERALATAN SEKOLAH 

 

NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

1 Pena   قـ ل م  

2 Pensil   م ر س م  

3 penggaris   ط ر ة   م س 

4 Spidol   م ة  م ع ل  

5 Tempat pensil   م ق ل م ة  

6 Buku   ك ت اب  

7 Buku Tulis   د فـ تـ ر  

8 Kertas ق ر ط اس  

9 Penghapus س ح ة     

10 Meja ت ب   م ك 

11 Kursi  ّى   ك ر س 

12 Papan Tulis بـُّو ر ة   س 

13 Pelajaran د ر س  

14 Tas ح ق ي ب ة  

15 Kamus ق ام و س  

16 Jangka   ف ر ج ار  

17 Globe   م ك و ر  

18 Peta   خ ر ي ط ة  

19 Ensiklopedi   م و س و ع ة  
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NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

20 Kalender ر ز من  ة  

21 Bahasa اللُّغ ة  

22 Arab ال ع ر ب ي ة  

23 Indonesia اإلندونيسية  

24 Inggris جن  ل ي ز ي ة   ا إل 

 

PERINTAH SOAL 

 

NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

1 Soal س ؤ ال  

2 Jawaban ج و اب  

3 Misal م ث ال  

4 Terjemahkan   م   تـ ر ج 

5 Jawablah   ب   أ ج 

6 Lengkapilah   م ل   أ ك 

7 Pilihlah   تـ ر   ا خ 

8 Ubahlah   ح وِّل  

9 Benar ي ح   ص ح 

10 Salah خ ط أ  

11 Huruf   ح ر ف  

12 Lafadz   ل ف ظ  

13 Kata   ك ل م ة  

14 Kalimat مج  ل ة  

 
ANGGOTA KELUARGA 
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NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

1 Kakek   ج د  

2 Nenek   ج د ة  

3 Ayah ) أ ب  )و ال د  

4 Ibu )  أ م  )و ال د ة  

5 
Paman  

(Dari Ayah) 
  ع م  

6 
Bibi  

(Dari Ayah) 
  ع م ة  

7 
Paman  

(Dari Ibu) 
  خ ال  

8 
Bibi  

(Dari Ibu) 
  خ ال ة  

9 
Saudara  
Laki-Laki 

  أ خ  

10 
Saudara  

Perempuan 
  أ خ ت  

11 
Kakak  

Laki-Laki 
ب يـ ر     أ خ  ك 

12 
Kakak 

 Perempuan 
ب يـ ر ة     أ خ ت  ك 

13 
Adik  

Laki-Laki 
  أ خ  ص غ يـ ر  

14 
Adik  

Perempuan 
  أ خ ت  ص غ يـ ر ة  

15 
Anak  

Laki-Laki 
  و ل د  

16 
Anak  

Perempuan 
  ب ن ت  

17 
Anak  

Laki-Laki 
  ا ب ن  

18 
Anak 

Perempuan 
  ا بـ ن ة  

19 Cucu Laki-Laki   ب ط   س 

20 
Cucu 

Perempuan 
ب ط ة     س 

21 Suami   ز و ج  
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NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

22 Istri   ز و ج ة  

23 Tuan   س يِّد  

24 Nyonya   س يِّد ة  

25 Anggota   ض اء  ع ض و  / أ ع  

 

KELAS 

 

NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

1 Sekolah ر س ة   م د 

2 Kelas ف ص ل  

3 Pintu ب اب  

4 Jendela ن اف د ة  

5 Lampu م ص ب اح  

6 Jam   س اع ة  

7 Negeri ح ك و م ي ة  

8 Masjid د   م س ج 

9 Aula   ق اع ة  

10 Kantor   إ د ار ة  

 
 

 

 
 

KATA SIFAT 

 

NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

1 Kecil   ص غ ري  

2 Besar   ك ب ري  
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NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

3 Jauh   ب ع ي د  

4 Dekat   ق ر ي ب  

5 Bersih   ن ظ ي ف  

6 Kotor   خ   م ت س 

7 Luas   ع   و اس 

8 Sempit  ِّق  ض ي  

9 Indah   مج  ي ل  

10 Jelek   ق ب ي ح  

11 Rajin   ي ط   ن ش 

12 Malas ك س ال ن  

13 Pintar   م اه ر  

14 Bodoh   ج اه ل  

15 Mudah   ل   س ه 

16 Sulit   ص ع ب  

17 Mahal  ٍغ ال  

18 Murah   ي ص   ر خ 

19 Lama    ق د مي  

20 Baru   ج د ي د  

21 Panjang   ط و ي ل  

22 Pendek   يـ ر   ق ص 

23 Baik   ح س ن  

24 Buruk   س يِّئ  
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NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

25 Banyak   ث ري  ك  

26 Sedikit ق ل ي ل  

27 Sempurna ك ام ل  

28 Sederhana ي ط   ب س 

 

KETERANGAN TEMPAT 

 

NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

1 Di Depan   أم ام  

2 Di Belakang   و ر اء  

3 Di Bawah   حت  ت  

4 
Di Atas 

(menempel) 
  ع لى  

5 
Di Atas 

(melayang) 
  ق  و  فـ  

6 Di Samping   جب  ان ب  

7 Di Antara    بـ ني  

8 Di Tengah   و س ط  

9 Di Sekitar   ح و ل  

10 Di/Di Dalam   ىف  

11 Di Sini ه ن ا  

12 Di Sana   ه ن اك  

13 Dengan   ـب  

14 Dari   م ن  

15 Ke   ىل
  ا 

16 Untuk/Milik ـ  ل  
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NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

17 Dari/Tentang   ع ن  

18 Seperti   ـك  

19 Di Sisi, Milik …   ع ن د  

20 
(Saya)  

Tidak Punya 
  ... م ا ع ن د ي

21 
(Saya)  

Tidak Punya 
  ...ل ي س  ع ن د ي  

KETERANGAN WAKTU 

 

NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

1 Pagi Hari ص ب اح ا  

2 Sore Hari   م س اء  

3 Siang Hari نـ ه ار ا  

4 Malam Hari   ل ي ال  

5 Hari يـ و م  

6 Bulan ر   ش ه 

7 Tahun س ن ة  

8 Setiap   ك ل  

9 Hari Ini ا ا ليـ و م   ه ذ 

10 Hari Ini ال يـ و م  

11 Sekarang   ا أل ن  

12 Besok ا   غ د 

13 Kemarin   أ م س  

14 Sebentar س و ي ة  

15 Sebentar حل  ظ ة  
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NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

16 
Yang  

Paling Awal 
  ب اك ر ا

17 
Kadang-
Kadang 

ي ان ا   أح 

18 Tadi Malam ال ب ار ح ة  

19 Sesudah   بـ ع د  

20 Sebelum   قـ ب ل  

21 Yang Lalu ال م اض ى  

22 
Yang Akan 

Dating 
  ال ق اد م

23 Baru Saja قـ ب ل  ق ل ي ل  

24 Sebentar Lagi بـ ع د  ق ل ي ل  

25 Tadi أ ن ف ا  

 

RUMAH 

 

NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

1 Ruang Tamu   ة  اجل  ل و س  ف  ر  غ  

2 Meja م ن ض د ة  

3 Vas ر ي ة   ز ه 

4 Ruang Makan   لف  ر  غ  ِ   ة  األ ك 

5 Dapur م ط ب خ  

6 Piring   ن   ص ح 

7 Sendok   م ل ع ق ة  

8 Nasi  ّر ز  

9 Kopi   و ة   قـ ه 

10 Teh   ش اي  
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NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

11 Ruang Belajar   ة  ر  اك  ذ  م  ة  ال  ف  ر  غ  

12 Ruang Tidur   ة  النـ و م  ف  ر  غ  

13 Kasur   ر ي رس  

14 Bantal و س اد ة  

15 Kamar Mandi   مح  ام  

16 Air م اء  

17 Sabun ص ابـ و ن  

18 Bak Air ب ر ك ة  

19 Gayung م غ ر ف ة  

20 Wc م ر ح اض  

21 Baju م ل ب س  

22 Celana ر و ال   س 

 

KEBUN 

 

NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

1 Kebun ح د يـ ق ة  

2 Pohon ش ج ر ة  

3 Bunga ر ة   ز ه 

4 Apukat   أ فـ و ك اتـ و  

5 Anggur ع ن ب  

6 Apel تـ ف اح  

7 Kurma مت  ر  

8 Mangga م ن ج ا  
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NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

9 Pisang م و ز  

10 Nanas بـ ن ان ا  

11 Pepaya بـ ب اي ا  

12 Jeruk بـ ر تـ ق ال  

13 Kelapa ي ل   ن ار ج 

14 Durian أ بـ و  ش و ك  

15 Rambutan أ بـ و  ش ع ر  

16 Semangka ب طِّي ح  

17 Strawberi فـ ر او ل ة  

18 Manggis ك اك ى  

19 Nangka ن انك ا  

20 Salak س ال ق  

21 Blimbing خم  م س ة  

22 Delima ر م ان  

23 Cabe   فـ ل ف ل  

24 Jahe ز جن  ب ي ل  

25 Jagung ذ ر ة  

26 Tomat ط ام اط ا  

27 Kentang ب ط اط س  

28 Singkong ب ط اط ا  

 

HEWAN 

 

NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 
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NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

1 Merpati مح  ام ة  

2 Belalang ج ر اد ة  

3 Lebah حن  ل  

4 Laba-Laba ع ن ك بـ و ت  

5 Singa أ س د  

6 Lalat ذ ب اب  

7 Sapi Betina بـ ق ر ة  

8 Kepiting س ر ط ان  

9 Unta مج  ل  

10 Monyet   ق ر د  

11 Gagak غ ر اب  

12 Cacing د و د  

13 Tikus ف أ ر ة  

14 Ikan مس  ك  

15 Kodok ف د ع   ض 

16 Buaya ن س اب   ح 

17 Pinguin ب ط ر ي ق  

18 Kalajengking   ق ر بع  

19 Ayam Betina د ج اج  

20 Ayam Jantan د ي ك  

21 Kambing غ ن م  

22 Jaran فـ ر س  
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NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

23 Kerbau ج ام و س  

24 Landak د ل د ل  

 
KATA KERJA 

 

NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

1 Membaca   يـ ق ر أ  

2 Menulis   ت ب   ي ك 

3 Menghapus   مي س ح  ِ  

4 Duduk   جي  ل س  

5 Berdiri   يـ ق و م  

6 Makan   ي أ ك ل  

7 Tidur   يـ ن ام  

8 Berkata   يـ ق و ل  

9 Minum   ر ب   ي ش 

10 Mendengar   م ع   ي س 

11 
Mendengar  

(Dgn Seksama) 
ت م ع     ي س 

12 Berjalan   ى   مي  ش 

13 Berlari جي  ر ى  

14 Membuka   ت ح   يـ ف 

15 Menutup   ل ق  يـ غ  

16 Masuk   خ ل   ي د 

17 Keluar   خي ر ج  ِ  

18 
Menyebutkan, 

Mengingat 
  ي ذ ك ر  
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NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

19 Memandang يـ ن ظ ر  

20 Menghafal حي  ف ظ  
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KATA PERINTAH 

 

NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

1 Bacalah   ا قـ ر أ  

2 Tulislah   ت ب   ا ك 

3 Hapuslah   ا م س ح  

4 Duduklah   ل س   ا ج 

5 Berdirilah   ق م  

6 Makanlah   ك ل  

7 Tidurlah   ن  ِ  

8 Berkatalah   ق ل  

9 Minumlah   ر ب اش   ِ  

10 Dengarlah   ا مس  ع  

11 
Dengarlah  

(Dgn Seksama) 
ت م ع     ا س 

12 Berjalanlah   ا م ش  

13 Bukalah   ا فـ ت ح  

14 Tutuplah   أ غ ل ق  

15 Masuklah   ا د خ ل  

16 Keluarlah   ر ج   ا خ 

17 
Sebutkanlah, 

Ingatlah 
  ا ذ ك ر  

 

ANGKA 

 

NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

د 1 1   واح 

  إثن ان 2 2
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NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

  ثال ث ة 3 3

  أر بـ ع ة   4 4

  مخ  س ة 5 5

ت ة   6 6   س 

  سبـ ع ة 7 7

  مث  ان ي ة 8 8

ع ة 9 9   ت س 

  ر ةع ش   10 10

  أح د  ع ش ر   11 11

  إثـ ن ا ع ش ر   12 12

  ثال ث ة  ع ش ر   13 13

  أر بـ ع ة ع ش ر   14 14

  مخ  س ة ع ش ر   15 15

  ستة ع ش ر   16 16

  سبعة ع ش ر   17 17

  مثانية ع ش ر   18 18

  تسعة ع ش ر   19 19

ر و ن   20 20   ع ش 

ر و ن   21 21 د  وع ش    و اح 

ر و ن  إ 22 22   ثن ان وع ش 

ر و ن   ثال ث ة 23 23   وع ش 

  أر بـ ع ة وع ش ر و ن   24 24
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NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

ر و ن   25 25   مخ  س ة وع ش 

ر و ن  ت  س   26 26   ة وع ش 

ر و ن  ع  بـ  س   27 27   ة وع ش 

ر و ن  ي  ان  مث    28 28   ة وع ش 

ر و ن  ع  س  ت   29 29   ة وع ش 

  ث ال ثـ و ن 30 30

د و  31 31   ثـ و نث ال  و اح 

  ث ال ثـ و نا ثـ ن ان  و  32 32

  أ ر بـ ع و ن   40 33

  مخ  س و ن   50 34

تـُّو ن   60 35   س 

بـ ع و ن   70 36   س 

  مث  انـ و ن   80 37

ع و ن   90 38   ت س 

ع و ن   99 39 ع ة و ت س    ت س 

  م ائ ة 100 40

 

JAM BERAPA ? 

 

NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

1 Jam Berapa?   ك م  الس اع ة  

2 Jam Berapa?  ٍىف أ ىِّ س اع ة  

3 Berapa Jam ?   ك م  س اع ة  

4 Tepat مت  ام ا  
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NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

5 Menit د ق يـ ق ة  

6 Dan/Lebih   و  

7 Kecuali/Kurang   إ ال  

  الرُّب ع ¼ 8

  النِّص ف ½ 9

10 Sampai/Hingga   ح ىت  

 

PERPUSTAKAAN 

 

NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

1 Perpustakaan ت ب ة   م ك 

2 Koran ج ر ي د ة  

3 Majalah جم  ال ت  

4 Almari   ز ان ة   خ 

5 Kantor   إد ار ة  

6 Kartu   ةاق  ط  ب  

7 Etalase م ع ر ض  

8 Rak   ر ف  

9 Gambar ص و ر ة  

 
PEKERJAAN SEHARI-HARI 

 

NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

1 Bangun Tidur يـ ق و م من النوم  

2 
Mandi / 
Mencuci 

ل   يـ غ س 
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NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

3 Shalat ي ص ّلى  

4 Makan Pagi ال ف ط و ر  

5 Makan Malam الع ش اء  

6 Makan Siang  اء   ال غ د 

7 Membaca يـ ق ر أ القرأن  

8 Melihat ي ش اه د  

9 Pergi ه ب   ي ذ 

10 Mengajar يـ ع ّلم  

11 Bermain يـ ل ع ب  

12 Belajar ي ذ اك ر  

13 Mengendarai   يـ ر ك ب  

14 Menunggu   يـ ن ت ظ ر  

15 Sampai   ي ص ل  

16 Terlambat يـ ت أ خ ر  

17 Tinggal   ي س ك ن  
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TRANSPORTASI 

 

NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

1 Berjalan Kaki   ي ا ع ل ى ا أل ق د   امم ش 

2 
Angkutan 

Umum 
  س ي ار ة ع ام ة

3 Pesawat ط ائ ر ة  

4 Kapal ن ة   س ف يـ 

5 Bus أ تـ و ب س  

6 Kereta Api ق ط ار  

7 Sepeda د ر اج ة  

8 Sepeda Motor ج و ال ة  

9 Mobil س ي ار ة  

 

WUDLU  
 

Kata Kerja  
 

NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

1 Berwudlu   يـ تـ و ض أ  

2 Niat  يـ ن و ى  

3 Membasuh    ل   يـ غ س 

4 Mengusap    مي  س ح  

5 Berkumur   يـ ت م ض م ض  

6 
Menghisap Air 
Lewat Hidung 

ق   تـ ن ش    ي س 

 
Kata Benda 

 

NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

1 Berwudlu ال و ض و ء  
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NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

2 Cara ي ف ي ة   ك 

3 Rukun   ن   أ ر ك ان -ر ك 

4 
Menghisap Air 
Lewat Hidung 

ت ن ش اق   اال س 

5 Berkumur ال م ض م ض ة  

6 Niat النـِّي ة  

7 Muka ه   ال و ج 

8 
2 Telapak 
Tangan 

  ال ك ف ني   

9 2 Tangan   ي ن   ال ي د 

10 2 Siku     ال م ر فـ ق ني  

11 
Sebagian 

Kepala 
  بـ ع ض  الر أ س

12 2 Kaki    ل ني   الرِّج 

13 2 Mata Kaki   إ ىل ال ك ع ب تـ ني  

14 3 Kali  ٍث ال ث  م ر ات  

 

SHALAT 
 

Kata Kerja  
 

NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

1 Menghadap   ب ل تـ ق    ي س 

2 Takbir   بِّـر   ي ك 

3 Ruku'   يـ ر ك ع  

4 I'tidal   يـ ع ت د ل  

5 Sujud   د  ي س ج  

6 Tasyahud   يـ ت ش ه د  
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7 Bersholawat ي ص لِّى  

8 Salam   ي س لِّم  

9 Berdzikir   ي ذ ك ر  

 
Kata Benda  

 

NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

1 Mengangkat   يـ ر ف ع  

2 
Takbirotul 

Ihrom 
ر ام ب يـ ر ة  ا إل ح    ت ك 

3 Ruku'   الرُّك و ع  

4 I'tidal   ت د ال  اال ع  

5 Sujud السُّج و د  

6 Duduk اجل  ل و س  

7 Tasyahud الت ش هُّد  

8 Salam   الس ال م  

9 Menoleh   يـ ل ت ف ت  

10 Dzikir   ر   الذِّك 

11 Membahas   يـ ب ح ث  

12 Menghadap تـ ق ب ل   م س 

13 Qiblat ق بـ ل ة  

14 Surat  السُّو ر ة  

15 Pendek   يـ ر   ةالق ص 

16 Panjang الط و يـ ل ة  

17 2 Sujud    تـ ني د    الس ج 

18 Imam إ م ام  
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NO 
BAHASA 

INDONESIA 
BAHASA 

ARAB 
TTD 

19 Ma'mum م أ م و م  

20 Tuma'ninah ن ة   ط م أ ن يـ 

21 Rokaat ع ة   الر ك 

22 Pertama   ا أل و ىل  

23 Ke Dua الث ان ي ة  

24 Ke Tiga الث ال ث ة  

25 Ke Empat الر اب ع ة  

26 Belakang   و ر اء  

27 Sebelah Kanan   ال ي م ني  

28 Sebelah Kiri ال ي س ار  

29 Iftiros ف رت  اس   اال 

30 Tawarruk التـ و رُّك  

31 Qobliyah قـ ب ل ي ة  

32 Ba'diyyah يـ ع د ي ة  

33 
Tahiyyatal 

Masjid 
  حت  ي ة  ال م س جد

34 Fardu   فـ ر ض  

35 Sunnah   س ن ة  

36 Tepat Waktu   أ د اء  

37 Qodlo'   ق ض اء  

 

 


