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 الباب الرابع

 نتائج البحث

عن أحوال مكان البحث وتقدمي  الباب الرابع على اللمحة ي ىذاحيتو 

 احلقائق وربليل احلقائق.

 1عن أحوال مكان البحث اللمحة .أ 

 املدرسةجانبية صورة  .1

تولونج  1ة الثانوية اإلسالمية احلكومية املدرس سم املؤسسةإ
 أجونج

 111-141-135-131 رقم إحصائية ادلدرسة 
 أ قيمة اإلعتماد

 شارع كي ىجر ديوانتورو، بيجي، بويوالغو عنوان ادلؤسسة
 تولونج أجونج ادلديرية
 جاوى الشرقية الوالية

 66233 الرمز الربيدي
 321693( 1335) منرة اذلاتف

 mantulungagung1.sch.id ادلوقع اإللكًتوين

 man_ta_1@yahoo.co.id الربيد اإللكًتوين

،الفصل للتالميذ األذكياء (Reguler)الفصل النظامي  برانمج ادلدرسة

                                                           
نوفمرب  11تولونج أجونج يف التاريخ  1التوثيق لقسم اإلدارة ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  مصدر احلقائق من 1

 م.2117
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، الفصل ادلمتاز ابلعلوم الطبيعية (PDCI)ادلتميزين 
(Unggulan IPA) العلوم اإلجتماعية ،(IPS)ة ، الديني

(Agama) اللغة ،(Bahasa)  ربفيظ القرآن، إختبار ،
  (Ujian Cambridge)  كامربيدج

 4.1اجلدول 

 رؤية املدرسة وبعثتها .2

 تولونج أجونج 1أ(   رؤية املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  

الألذكياء، ادلاىرين، ادلتميزين يف العلوم  "ربقيق شبان اإلسالم

األخالق الكردية وادلثّقفُت يف البيئة على ذلم ُت و والتكنولوجيا، الباحث

 تبادل".ادلعون الأساس 

 تولونج أجونج 1ب(  بعثة املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

العلي إبعتماد معيار كفاءة  (SKL)(   تطوير معيار كفاءة التخريج 1

التخريج من الدولة ادلتقدمة من خالل تربية الشخصية 

 اإلسالمية.

، (komunikatif)(  تطوير عملية تعليم ابإلسًتاتيجية االتصالية 2

 للتالميذ.(menyenangkan) وادلفَتحة  ،(interaktif)ادلتفاعلية 
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(   ترقية مهارات التالميذ إبعطاء ادلرافق لتنمة النفوس كاحلفظ من 3

اآلايت القرآنية، معمل اللغة، معمل العلوم الطبيعية، معمل 

 عية، واللوازم واللوازم التمهيدية ادلساعدة ابألمثل.العلوم اإلجتما

يف  (BLK)(  أبداء ادلشًتك ابلشركة أو قاعة التدريبات العملية 4

ادلدينة أو ابجلامعات يف الداخلية واخلارجية لًتقية جودة 

ادلتخرجُت الذين يستطيعوان أن يناولوا يف ادليدان أو مؤسسة 

 العمل.

ن لديهم كفاءات عالية وادلقبولُت يف (  زلصولة ادلتخرجُت الذي5

 ة. ة أو اخلارجيّ ة يف الداخليّ اجلامعة احلكومية ادلزيّ 

، العلوم (unggulan IPA)(  تطبيق الربانمج ادلمتاز ابلعلوم الطبيعية 6

للتالميذ ، (bahasa)، اللغة (agama)، الدينية (IPS)اإلجتماعية 

  .(PDCI)األذكياء ادلتميزين 

الرحيم مع متخرجي ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  (  أبداء صلة7

 تولونج أجونج لتنمية ادلدرسة. 1احلكومية 

(  إعطاء ادلساعدة الوضعية على عامل الًتبية اإلسالمية يف الدائرة 8

 خباصة إبندونيسيا.
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(  إبىتمام العقيدة اإلسالمية، وربقيق األجيال ادلسلمُت، األذكياء، 9

 دية.الضليعُت واألخالق الكر 

 (  عاملو اإلرشادات الًتبوية  ابلفاعلية، ادلتفاعلية والفّعالية.11

( نصر الـتالميذ لتعريف قّوة أنفسهم وإعطاء الفرصة حلضور تنمية 11

 النفوس اليت أدائها ادلدرسة.

( تطبيق التأدابت العالية يف كل انحية عملية يف ادلدرسة وادلمارسة 12

 حبسن السلوك اإلسالمي.

اء ربفيظ القرآن للتالميذ بقسم العلوم الدينية واألخرين الذين ( أبد13

 يريدون بو، دلمارستهم حبب القرآن.                          

 اتريخ املدرسة  .3

مظهرة عن  1م، ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 1968السنة  

SP IAIS  .سيغو الكسونوSP IAIS عة ىي ادلدرسة اإلسعتدادية اجلام

 SP)اإلسالمية. مث صارت ادلدرسة اإلسعتدادية اجلامعة اإلسالمية احلكومية  

IAIN)  م. يف بداية إقامة ادلدرسة اإلسعتدادية اجلامعة 1968يف السنة

اإلسالمية احلكومية  قد نّظمت جبيد، يف ذلك الوقت استعارت ادلبٌت إىل 
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  IIدانية ادلرحلة ادلديرية ادلي 1817 (KODIM)  قيادة ادلنطقة العسكرية

 تولونج أجونج.

)ادلدرسة للصينية( من ادلرحلة ادلدرسة اإلبتدائية  CHTHأثر  ذلك ادلبٌت

  PKI (G 30 S)  سبتمرب 31إىل ادلدرسة ادلتوسطة. يف النهاية بكون حركة 

مؤّّمة للحكومة ومفّوضتها إىل قيادة ادلنطقة العسكرية  CHTHفادلدرسة 

للجامعة عتدادية اجلامعة اإلسالمية احلكومية . ألن ادلدرسة اإلس1817

فادلدرسة اإلسعتدادية اجلامعة اإلسالمية   (IAIN)اإلسالمية احلكومية 

احلكومية سكنت أيضا يف ذلك ادلبٌت حىت ذلك الوقت. على الرغم أن 

ادلدرسة اإلسعتدادية اجلامعة اإلسالمية احلكومية  صارت ادلدرسة الثانوية 

، ىي استطاعة أن تستعمل تلك ادلرافق (MAN)ية اإلسالمية احلكوم

جلامعة لتسكنها. ولو قد فارقت ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية من ا

 اإلسالمية احلكومية قطعا.

م، أن 1988-1981كما وجد ادلؤلف على الصحوف يف السنة 

ن خليفية إقامة ادلدرسة ىي كثَتة من ادلعاىد اإلسالمية وادلدارس يف ادليدا

ادلرحلة الثانية تولونج أجونج. وكثَتة من احلاجيات العامة اإلسالمية، لتكون 

الوسيلة دلتخرجي ادلعاىد اإلسالمية إىل اجلامعة اإلسالمية احلكومية. وبكون 
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 1954يف السنة  12ورقم  1951يف السنة  4قانون أساس التعليم رقم 

 1946لسنة يف ا 1. وقرار وزير الشوؤن الدين رقم 2آية  11فصل 

يف  2ورقم  1952يف السنة  7ابلنسبة إىل إعطاء ادلساعدة إىل ادلدرسة رقم 

. ولذلك، هبذه اخللفية وأبداء ادلالحظة والبحث ورسالة القرار 1961السنة 

يف السنة  151م برقم 1968يوليو  17عن وزير الشوؤن الدين يف التاريخ 

احلكومية أتّكدت ابدلدرسة  فادلدرسة اإلستعدادية اجلامعة اإلسالمية 1968

 تولونج أجونج. 1الثانوية اإلسالمية احلكومية 

بطريقة منط على  فهي أما تنمية ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية

وموافقة  1973يف السنة  17رسالة القرار عن وزير الشوؤن الدين  رقم 

 ، ىي:(SKB 3 Menteri)وزراء  3رسالة القرار مع 

 .1975يف السنة  6ن الدين رقم أ(   وزير الشوؤ  

 .U/1975/037ب(  وزير الًتبية والثقافة رقم 

مارس  24يف التاريخ  1975سنة يف ال 36ج( وزير الداخلية رقم 

 م.1975

وزراء، ادلنتظر من متخرجي ادلدرسة الثانوية  3بوجود رسالة القرار مع 

لى قدم ادلساواة. اإلسالمية احلكومية استطاعة مقبولتها كادلدرسة الثانوية ع
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 1984م إبتدأت بتطبيق ادلنهج 1985-1984من انحية أخرى يف السنة 

إبندونيسيا. ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  PGANللمدرسة الثانوية دبا فيها 

تولونج أجونج إنتقلت من شارع كيائي احلاج أغوس سامل رقم  1احلكومية 

-1983سنة م و يف ال1982-1981تولونج أجونج  يف السنة  11

م يف ادلعهد ابجنونج تولونج أجونج. من ادلعهد ابجنونج تولونج 1984

 أجونج إنتقلت يف شارع كي ىجر ديوانتورو حىت اآلن.

، ىو برانمج (akselerasi)هو برانمج تعجيل فأما الربانمج اجلديد 

تعجيل يف عملية التعليم والتعلم الذي جيري يف خالل سنتُت. من غَت ذلك  

مج النظامي وادلمتاز. أما أساس ألداء ىذا الربانمج التعجيل يف كان الربان

تولونج أجونج ىو رقم  1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

kw.13.4/1.pp.006/2720a/sk/2010 .    

 م2618-2617للعام الدراسي  أحوال التالميذ .4

 اجلملة املؤنث املذكر مجلة الصف الصف رقم
1 X 13 116 296 412 
2 XI 11 78 261 339 
3 XII 11 83 256 339 

 1696 813 277 33 اجلملة
  4.2اجلدول 
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 م2618-2617فون الدراسي املدرسون واملوظ .5

 اجلملة املؤنث املذكر الدرجة رقم
 مدرس الدائم ادلوظفي احلكومي ادلدين 1

(Guru Tetap PNS) 

29 31 59 

 احلكومي ادلدين مدرس الدائم غَت ادلوظفي 2
(Guru Tetap Non PNS)  

6 8 14 

موظف الدائم ادلوظفي احلكومي  3
  (Pegawai Tetap PNS)ادلدين

2 - 2 

موظف الدائم غَت ادلوظفي احلكومي  4
  (Pegawai Tetap Non PNS)ادلدين

7 6 13 

 3 - 3 (Cleaning Service) عامل التنضيف 5
 1 - 1 (Penjaga Malam) حارس اليل 6
 3 - 3 (Satpam)البّواب  7

 95 44 51 اجلملة
 4.3اجلدول 

 أحوال املبان .6

mالوسعة  اجلملة نوع املبىن  رقم
2 

 2888 33 الفصل 1
 63 1 غرفة رئيس ادلدرسة 2
 - - غرفة انئب رئيس ادلدرسة 3
 144 1 غرفة ادلدرسُت 4
 61 1 غرفة اإلدارة 5
 63 1 غرفة التعاونية 6
 72 1 ادلكتبة 7
 - - األنبار 8
معمل البيولوجيا، الكيمياء، اللغة، العلوم  9

 اإلجتماعية، رواق الفنون و معمال الكمبيوتر 
7 441 

 14 1 غرفة ادلهارات 11



66 
 

  1 مصلى 11
  1 غرفة الوحدة الصحية 12
  1 غرفة اإلشراف اإلجتماعي 13
  1 غرفة الكمبيوتر 14
  4 مرحاض ادلدرسُت 15
  15 اض التالميذمرح 16
  1 القاعة 17
 76،5 9 ادلقصف 18
 1211 2 موقف اجلوالة  19
  2 وسائل ادلواصالت 21

 4.4اجلدول 

 هيكل التنظيم  .7

تولونج أجونج  1هيكل التنظيم يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 م2618-2617للعام الدراسي 

 

 

 

 

 

 

 رلموعة عمل ادلدرسة ة ادلدرسةجلن
 رئيس ادلدرسة

 الدكتورندس احلاج سالمة رييادي ادلاجستَت

 (PMM)ضامن جودة ادلدرسة 

 الدين دمحم شافع الدكتورندس
 رئيس اإلدارة

 يدي العاملنورع
 

 أمُت الصندوق
 الدكتورندس إمام ميسمادي

 
 انئب الرئيس ادلنهجي
 صاحب األحوال العامل

 

 انئب رئيس للتالميذ
 جوكو براستيو العامل

 
 (BK)  اإلشراف اإلجتماعي

 
 تنمية النفوس
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 ادلعلومة :
  خط التنسيق:              

 خط القيادة:              
 

 4.1الصورة 

 أنشطة التعليم والتعلم والتقومي
 

  (PRODISTIK)بروديستيك 

 
 ادلعمل
 

 ادلكتبة
 

 (MPK)رللس نيابة الفصول 
 وتنظيم التالميذ ضمن ادلدرسة

(OSIS)    

 التأدييب
 

 الديٍت
 

انئب رئيس اللوازم واللوازم 
 التمهيدية

 توبو مودجييونو الدكتورندس
 يدي العاملنورع

 

 انئب رئيس العالقات العامة
 مشرحُت العامل

 

 (ADIWIYATA)أديويياات 

 
ادلوقف

 
 

  
بواب وحارس ادلدرسة 

 
 

  
 انئيب الفصل ادلستشار الدراسي 

 
 ادلدرسون/ادلدرسات

 
 التالميذ

 

 مركز الكمبيوتَت
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 أمساء التالميذ   .8

يف املدرسة الثانوية  (XI-MIA-2) أمساء التالميذ يف الصف احلادي عشر

 م2618-2617 تولونج أجونج للعام الدراسي 1اإلسالمية احلكومية 

 )املذكر/املؤنث( جلنسا أمساء التالميذ رقم
 ادلذكر أمحد زين الرحيم 1
 ادلؤنث عائشة ماىاراين 2
 ادلؤنث أنيسة الفؤادية 3
 ادلؤنث خَت النساء إيرليناساري 4
 ادلؤنث ديوي فطرية لطيفة الرمحة 5
 ادلذكر ديكا نور براويديتيا 6
 ادلؤنث ديال تريسنا وييايت 7
 ادلؤنث مهة العليا 8
 ادلؤنث إثنان أنيتاساري  9

 ادلؤنث حسٌت مسليمة الشافعة 11
 ادلؤنث يحنا إيدا كورنيياوايتمصل 11
 ادلؤنث مااي صفينا 12
 ادلذكر مفتاح الرمحان 13
 ادلؤنث مينججَت رمحة نورين 14
 ادلذكر دمحم علوي زمزمي 15
 ادلذكر دمحم حسيٍت اليوسفي 16
 ادلؤنث ا فَتونيكا بريسنينجتيياسانند 17
 ادلؤنث انندا إيكا بوتري 18
 ادلؤنث سوابجييوانرليتا أجنجييا بَتداان  19
 ادلؤنث اناتشا سيبتييا سابوتري 21
 ادلذكر نوفييانتو تريزاسبيكو 21
 ادلؤنث نور إينس ريسماوايت 22
 ادلؤنث نور ليل سلف ذي هللا 23
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 دلؤنثا نورية الشهرة النساء 24
 ادلؤنث بوتري شريفة نور فطرية 25
 ادلؤنث روان رمحة األلفية 26
 ادلؤنث سامية ساراديٍت 27
 ادلؤنث سينتا نورية 28
 ادلؤنث سييت لطيفة الزىرة 29
 ادلؤنث سييت نوردايان 31
 ادلؤنث سييت نورخليفة 31
 ادلؤنث اثنية بيت ألفة رمحة 32
 ادلؤنث أمي لطيفة نفيسة 33
 ادلؤنث فيفي إيلفياان 34
 ادلؤنث يوين أسفاريتا 35

 
 ادلعلومة:         
  35اجلملة :          
 6ادلذكر  :          
 29ادلؤنث :          

 
 4.5اجلدول 
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 تقدمي احلقائق  .ب 

عملية تطبيق الطريقة االنتقائية لتطوير مهارة القراءة اجلهرية للتالميذ يف  .1

 MAN) 1ادي عشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الصف احل

 م2618-2617للعام الدراسي  تولونج أجونج يف املستوى األول (1

عملية تطبيق الطريقة االنتقائية لتطوير مهارة القراءة اجلهرية للتالميذ  

يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  (XI-MIA-2) يف الصف احلادي عشر

طريقة القواعد والًتمجة ىي بضّم بُت  تولونج أجونج (MAN 1) 1احلكومية 

األستاذ خليلي   من ادلقابلة معكما حصل الباحث   2.وطريقة الدريبات

يف ادلدرسة  (XI-MIA-2)  الصف احلادي عشر درس اللغة العربية يفكم

 3:ليكما ي  تولونج أجونج (MAN 1) 1الثانوية اإلسالمية احلكومية 

طريقة القواعد والًتمجة وطريقة االنتقائية بضّم بُت  الطريقةطّبق "ن

ق ادلعاىد اإلسالمية السلفية لتنمية مهارة القراءة كما تطبّ   الدريبات

 ."هافي لنصوص العربية بال حركةاجلهرية على قراءة ا

                                                           
-XI) يف الصف احلادي عشر  اللغة العربيةمدرس مصدر احلقائق من التوثيق زبطيط عملية التعليم لألستاذ خليلي ك 2

MIA-2)  م.2117نوفمرب  23ج يف يوم اخلميس، تولونج أجون  1يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

يف (XI-MIA-2)  ادي عشرالصف احل يف مدرس اللغة العربيةمصدر احلقائق من ادلقابلة مع األستاذ خليلي ك 3
 م.2117نوفمرب  16تولونج أجونج يف يوم اخلميس،  1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
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كنائب الرئيس ادلنهجي يف   أيضا األستاذ صاحب األحوالوقال 

 4لي:كما ي  تولونج أجونج (MAN 1) 1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

درس أن سبكن للم ألهنا نتقائيةهبذه الطريقة االطّبق األستاذ خليلي ي" 

ذبعل التالميذ ملال يف تعليم اللغة الطريقة ادلتنوعة وال  يستخدم

 ."العربية

يف الصف  كالتلميذة سينتا نوريةبل الباحث يقاعندما سواء كان 

 1يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  (XI-MIA-2) ادي عشراحل

(MAN 1) 5لي:كما ي  تولونج أجونج 

، اجلهرية يستخدم األستاذ خليلي هبذه الطريقة يف تعليم القراءةغالبا " 

هبذه الطريقة نفهم القواعد العربية وحنن منكن قراءة النصوص العربية 

 ".بالحركة فيها

  ومن ىذه احلقائق عرفنا أن األستاذ خليلي قد طّبق الطريقة االنتقائية

لتطوير مهارة القراءة  الدريبات طريقة القواعد والًتمجة وطريقةبضّم بُت 

                                                           
يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية   كنائب الرئيس ادلنهجي  مصدر احلقائق من ادلقابلة مع األستاذ صاحب األحوال 4

 م.2117نوفمرب  11تولونج أجونج يف يوم السبت،  1احلكومية 

يف ادلدرسة الثانوية  (XI-MIA-2)يف الصف احلادي عشر  كالتلميذة   سينتا نوريةمصدر احلقائق من ادلقابلة مع  5
 .م2117نوفمرب  9تولونج أجونج يف يوم اخلميس،  1اإلسالمية احلكومية 
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يف ادلدرسة الثانوية  (XI-MIA-2) اجلهرية للتالميذ يف الصف احلادي عشر

      .تولونج أجونج (MAN 1) 1اإلسالمية احلكومية 

مهارة القراءة اجلهرية  أما عملية تطبيق الطريقة االنتقائية لتطوير

رسة الثانوية اإلسالمية يف ادلد(XI-MIA-2)  الصف احلادي عشر يف للتالميذ

راحل ىي مرحلة تنقسم على ثالثة مف تولونج أجونج (MAN 1) 1احلكومية 

التخطيط ومرحلة التنفيذ ومرحلة التقومي. أما الباحث سيقّدم احلقائق عن 

الثة من خالل ثمهارة القراءة اجلهرية  تطبيق الطريقة االنتقائية لتطويرعملية 

  لي:كما ي  فهي مراحل

 التخطيط أ(   مرحلة  

مهارة  عملية تطبيق الطريقة االنتقائية لتطويرالتخطيط يف 

يف (XI-MIA-2)  الصف احلادي عشر يف القراءة اجلهرية للتالميذ

 تولونج أجونج (MAN 1) 1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

ادلنهج كنظام حيتوي على العناصر ألن  .دلنهج ادلستخدميتعّلق اب

ف ومادة وطريقة ووسيلة اىدأعضها البعض ىي ادلًتابطة بُت ب

أما ادلنهج الذي وكل العناصر سبكن أتثَتا بُت بعضها البعض.  6وتقومي.
                                                           

6
Muhammad Zaini, Perkembangan Kurikulum: Konsep Implementasi Evaluasi dan 

Inovasi, (Yogyakarta: TERAS, 2009), h. 79. 
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تولونج  (MAN 1) 1ية احلكومية يف ادلدرسة الثانوية اإلسالم يطّبق

كما عرف الباحث من زبطيط   .2113ادلنهج  بتطبيق ىي أجونج

-XI)  الصف احلادي عشر يفعملية التعليم لألستاذ خليلي كادلدرس 

MIA-2)  1يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية (MAN 1)  تولونج

كفاءة الو   (KI)ألولويةالكفاءة ا أن ادلنهج حيتوي على أجونج

.(KD)األساسية 
7     

نائب الرئيس ادلنهجي يف ك  صاحب األحوالاألستاذ  وقال أيضا

كما   تولونج أجونج (MAN 1) 1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 8لي:ي

 (MAN 1) 1الثانوية اإلسالمية احلكومية ىذه ادلدرسة "إن يف 

يف تعليم اللغة العربية،  2113ادلنهج  تطبققد  تولونج أجونج

عن  2114سنة  117رقم وفقا للقرار عن وزير الشوؤن الدين 

 ".يف ادلدرسة 2113تطبيق ادلنهج 

                                                           
-XI) يف الصف احلادي عشر  اللغة العربية مدرسمصدر احلقائق من التوثيق زبطيط عملية التعليم لألستاذ خليلي ك 7

MIA-2)  م.2117نوفمرب  23ج يف يوم اخلميس، تولونج أجون  1يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

مصدر احلقائق من ادلقابلة مع األستاذ صاحب األحوال كنائب الرئيس ادلنهجي يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  8
 م.2117نوفمرب  11تولونج أجونج يف يوم السبت،  1احلكومية 
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 عملية تطبيق الطريقة االنتقائية لتطويراللوازمة يف  رأما العانص

األستاذ  حصل الباحث من ادلقابلة مع كمارة القراءة اجلهرية  مها

يف  (XI-MIA-2)  الصف احلادي عشر مدرس اللغة العربية يفكخليلي  

عن  تولونج أجونج (MAN 1) 1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

نتقائية يف تعليم قبل أن يطبق الطريقة اال العانصر اللوازمةاستعداد 

  9لي:ي كما  فهي ريةالقراءة اجله

أن نعّلم يف الفصل فنبدأ ابلتخطيط ونكتبو يف زبطيط "قبل 

الطريقة دلساعدة تطبيق ىذه  لتعليم. أما العانصر اللوازمةعملية ا

تعيُت أىداف ىي  القراءة اجلهرية مهارة نتقائية يف تعليماال

 ".واخلطوات والتقومي والوسيلة التعليم ومادة التعليم

اجلهرية بتطبيق الطريقة  أما األىداف من تعليم مهارة القراءة

الصف  درس اللغة العربية يفمك كما قال األستاذ خليلينتقائية  اال

 1يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  (XI-MIA-2)  احلادي عشر

(MAN 1) 10:ليكما ي  فهي تولونج أجونج    

                                                           
يف (XI-MIA-2)  الصف احلادي عشر يف مدرس اللغة العربيةمصدر احلقائق من ادلقابلة مع األستاذ خليلي ك 9

 م.2117نوفمرب  16تولونج أجونج يف يوم اخلميس،  1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 .نفس ادلرجع 11
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النصوص العربية يف قراءة  الميذ لتنمية مهارة قراءهتمسبكن للت"

  إعراهبا(زلل الكلمة يف اجلملة و ) العربية القواعد إبىتمام

وسبكن ذلم أن يًتمجوا النصوص العربية إىل اللغة لقراءة اجلهرية، اب

 ".اإلندونيسية جبيد

كنائب الرئيس ادلنهجي يف   أيضا األستاذ صاحب األحوالوقال 

كما   تولونج أجونج (MAN 1) 1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 11:يلي

"استخدام ىذه الطريقة سبكن لتسهيل التالميذ يف تعليم اللغة 

العربية وهبذه الطريقة يفهمون نص القراءة ألن كل اللغة ربتاج 

ويف ىنا،  أو ما يقرأون.النص معٌت إىل القواعد اللغوية لفهم 

لتنمية  (ekstrakurikuler) وّفران ذلم ابألوقات اإلضافية حنن

 للغة العربية دلن يريد بإلشًتاك".مهاراهتم ا

لية التعليم أما أىداف تعليم القراءة ادلوجودة يف زبطيط عم

 12لي:كما يفهي  لألستاذ خليلي 

                                                           
يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية   العامل كنائب الرئيس ادلنهجيصاحب األحوال مصدر احلقائق من ادلقابلة مع األستاذ  11

 م.2117نوفمرب  11تولونج أجونج يف يوم السبت،  1احلكومية 
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 وا ادلفردات اجلديدة عن النص.وحيفظ وايتعرّفديكن التالميذ أن    (1

 عد اللغة العربية يف النص.(   ديكن التالميذ أن يتعرّفوا القوا2

 ديكن التالميذ أن ينطقوا الكليمة والعبارة واجلملة جبيد وصحيح.(  3

إبىتمام القواعد العربية  ديكن التالميذ أن يقرأوا النص جهرية(  4

 جبيد وصحيح. )زلل الكلمة يف اجلملة وإعراهبا(

  ديكن التالميذ أن يًتمجوا النص إىل اللغة اإلندونيسية.  ( 5

من ىذه احلقائق عرفنا أن أىداف تعليم القراءة اجلهرية بتطبيق 

الطريقة االنتقائية ىي ديكن التالميذ أن يقرأوا النص جهرية إبىتمام 

مث يًتمجواه إىل اللغة  القواعد العربية )زلل الكلمة يف اجلملة وإعراهبا(

 اإلندونيسية جبيد وصحيح.

أما مادة ة التعليم. بعد تعيُت األىداف فيستمر ابستعداد ماد

 ير مهارة القراءة اجلهريةعملية تطبيق الطريقة االنتقائية لتطو القراءة يف 

يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  (XI-MIA-2)  الصف احلادي عشر يف

األستاذ خليلي   قال كما  تولونج أجونج (MAN 1) 1احلكومية 

يف  (XI-MIA-2)  الصف احلادي عشر درس اللغة العربية يفكام
                                                                                                                                                               

-XI) يف الصف احلادي عشر اللغة العربيةمدرس يم لألستاذ خليلي كمصدر احلقائق من التوثيق زبطيط عملية التعل 12

MIA-2)  م.2117نوفمرب  23ج يف يوم اخلميس، تولونج أجون  1يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
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كما  تولونج أجونج (MAN 1) 1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 13لي:ي

يستعملها  الذى التعليم من كتاب اللغة العربيةخذ مادة أن"

ها يف لقاء واحد ونستمرىا يف عّلمالتالميذ يف الفصل. ون

 ."األسبوع القادم إذا ال يكفي الوقت

من كتاب اللغة  فهي الباحث هاحصل كمامادة القراءة  ما أ

سة يف ادلدر  (XI-MIA-2)  الصف احلادي عشر يفالعربية للتالميذ 

 كتاب  وى تولونج أجونج (MAN 1) 1الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 14لي:ي كمافهي    أما نص القراءة. ”Al-Hikmah“ابسم  

 "صحة اجلسم يف اإلسالم"

اىتّم اإلسالم ابلنظافة اىتماما كبَتا، فيهتّم اإلسالم 

بنظافة األسنان والفّم، فيأمر اإلسالم تنظّيف الفّم واألسنان 

 ابلفرشة ومعجون األسنان.

                                                           
13

يف (XI-MIA-2)  الصف احلادي عشر يف درس اللغة العربيةمصدر احلقائق من ادلقابلة مع األستاذ خليلي كم 
 م.2117 نوفمرب 16تولونج أجونج يف يوم اخلميس،  1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية (XI-MIA-2)  لصف احلادي عشرمصدر احلقائق من التوثيق كتاب اللغة العربية ل 14
 م.2117 نوفمرب 9تولونج أجونج يف يوم اخلميس،  1احلكومية 
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يهتّم اإلسالم بنظافة الشراب والطعام فيأمر اإلسالم 

مر اإلسالم بعدم بنظافة إانء الشراب والطعام وغسلهما، وأي

 ترك الشراب والطعام مكشوفُت حىت ال يصل الغبار إليهما.

يهتّم اإلسالم بنظافة مصادر ادلياه، مثل نظامة مياه اآلابر 

واألهنار. فقد هنى اإلسالم عن تلويث اآلابر واألهنار ابلقذارة 

أو النجاسة فيها، وهنى عن التبّول يف ادلاء الدائم، فادلاء ادللّوث 

صلح لصحة اجلسم ويؤّدى الكولَتا وغَته من األمراض ال ي

ادلتنّوعة الضارّة وقد قال الرسول: )ال يبولّن أحدكم يف ادلاء 

 الدائم، مث يتوضأ فيو(.

وأيمر اإلسالم بنظامة ادلساكن والشوارع، فنهى عن إلقاء 

القمامة يف الشوارع، وأمر اإلسالم ادلسلمُت إذا وجدوا شيئا يف 

حيو، وهنى عن التبّول يف الشارع أو البصق فيو. الشارع أن يز 

وجعل اإلسالم النظافة جزءا من العبادة فال يقبل هللا صالة من 

 مل يتوضأ ولكي يهتّم الناس ابلنظافة.

هي فهبا  األستاذ خليلياليت يدرب  النحوية أما مادة القواعد

من كما حصل الباحث من قبل.   اليت قد عّلمها اللغة العربية القواعد
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-XI)  الصف احلادي عشر يف كالتلميذديكا نور براويديتيا  ادلقابلة مع 

MIA-2)  1يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية (MAN 1)  تولونج

  15لي:كما ي أجونج

ادلستخدمة لألستاذ خليلي لتدريبنا يف  النحوية القواعدمادة "

اليت قد عّلمنا من قبل، اللغة العربية ىي القواعد  النص قراءة

 ويعطينا طريقة حفظها ابلرمز اليت ذبمع يف الغناء".

اللغة  النحوية القواعدمادة عن األستاذ خليلي أيضا وقال 

  16لي:درّبة يف القراءة اجلهرية كما يادل العربية

يف القراءة  وسة ادلاضيةدر ادل النحوية القواعد إىتمام "رّكزت على

من  ينسون عن القواعد العربية اليت قد عّلمتهم عنها لعلهم ال

 ".، ومجعتها يف الغناء لتسهيلهم يف حفظها وفهمهاقبل

حصل الباحث من ادلقابلة مع  كما  وشرحو نص الغناءأما 

-XI)  الصف احلادي عشر مدرس اللغة العربية يفك األستاذ خليلي

                                                           
يف ادلدرسة  (XI-MIA-2)يف الصف احلادي عشر  مصدر احلقائق من ادلقابلة مع ديكا نور براويديتيا كالتلميذ 15

 م.2117نوفمرب  9تولونج أجونج يف يوم اخلميس،  1إلسالمية احلكومية الثانوية ا

يف (XI-MIA-2)  الصف احلادي عشر يف مدرس اللغة العربيةمصدر احلقائق من ادلقابلة مع األستاذ خليلي ك 16
 م.2117نوفمرب  16تولونج أجونج يف يوم اخلميس،  1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
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MIA-2)  1يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية (MAN 1)  تولونج

 17لي:كما ي  فهو أجونج

Mama sama nana sama na’at man’ut 

Nama jer nanin jer mudhaf mudhaf  illaih 

Mana rafa’ mubtada’ khabar, mana rafa’ mubtada’ khabar 

  Tidak bisa ulang-ulang tuk belajar 
 األمثلة

 الكبَت      +  ادلسجد  
yang besar       masjid     

                     َم )معرفة(+ َم )معرفة(
 منعوت + نعت

 طيب  +      طعام  
yang baik     makanan 

 َن )نكرة( + َن )نكرة(
 منعوت + نعت

  النافعة    +    غَت   
 bermanfaat      tidak     

                     ر( جَن )نكرة( + َم )معرفة
 مضاف + مضاف إليو

 حديد  +     ت  خا
besi         cincin 

 رَن )نكرة( + ن  )نكرة( ج
 مضاف + مضاف إليو

 مجيل   +    ادلسلم  
   tampan     muslim itu      

 َم )معرفة( + َن )نكرة(
 مبتدأ + خرب

 4.6اجلدول 

التعليم ىي من مادة القراءة  فعرفنا أن مادة من ىذه احلقائق

 النحوية القواعد، ومادة يف اإلسالم" بتحت ادلوضوع "الصحة اجلسم

                                                           
-XI-MIA)  الصف احلادي عشر يف مدرس اللغة العربيةخليلي ك مصدر احلقائق الوثيقة من ادلقابلة مع األستاذ 17

 م.2117نوفمرب  8ج يف يوم األربعاء، تولونج أجون 1يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  (2
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 النعت"اليت يستخدمها األستاذ خليلي ىي من ابب  اللغة العربية

 ."اجلملة اإلمسية"و "اإلضافة"ووادلنعوت" 

وسيلة بتعيُت مر األستاذ خليلي أما بعد تعيُت مادة التعليم فيست

 1ومية أما وسائل التعليم ادلوجودة يف ادلدرسة الثانوية احلك التعليم.

(MAN 1) كنائب   كما قال األستاذ صاحب األحوال  تولونج أجونج

 (MAN 1) 1الرئيس ادلنهجي يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 18لي:كما ي  تولونج أجونج

سية اليت تستطيع أن تكون وسائل مساعدة رافق ادلدر أما ادل"

شاشات الكريستال السائل و  سبورة ومعمل اللغةالك  فهي للتعليم
(LCD)". 

ولكن بعد أن يالحظ الباحث عن عملية تطبيق الطريقة  

يف  (XI-MIA-2)  الصف احلادي عشر يفاالنتقائية يف القراءة اجلهرية 

 تولونج أجونج (MAN 1) 1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

                                                           
ية يف ادلدرسة الثانوية اإلسالم  صاحب األحوال العامل كنائب الرئيس ادلنهجيمصدر احلقائق من ادلقابلة مع األستاذ  18

 م.2117نوفمرب  11تولونج أجونج يف يوم السبت،  1احلكومية 
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ليست الوسيلة اخلاصة يف ىذه عملية التعليم إال وسيلة التعليم  

 20لي:ما قال األستاذ خليلي عنها كما يك  19كالسبورة.

ىذا الوقت، ال وسيلة خاصة يل يف تعليم اللغة العربية. "يف 

نستعمل الوسيلة ادلوجودة يف الفصل كالسبورة واألشياء ادلوجودة 

  يف الفصل إلشارة ادلفردات".

 تمر األستاذ خليلي بتعيُت األنشطةبعد تعيُت وسيلة التعليم فيس

ومي عملية تطبيق الطريقة والتق تقومي. وسيقّدم الباحث عن التنفيذوال

يف  (XI-MIA-2)   الصف احلادي عشر يفاالنتقائية يف القراءة اجلهرية 

كما   تولونج أجونج (MAN 1) 1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 لي:ي

    ب(  مرحلة التنفيذ 

 يف زبطيط عملية التعليم التعليم توجد كما عرفنا أن أنشطة

ليم لألستاذ خليلي. إىل زبطيط عملية التع ونستطيع أن نعرف مباشرة

األنشطة التمهيدية  ىي أقسمتنقسم على ثالثة ف نشطةتلك األ أما
                                                           

 1 يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية(XI-MIA-2)  الصف احلادي عشر يفمصدر احلقائق من ادلالحظة  19
 م.2117نوفمرب  9تولونج أجونج يف يوم اخلميس، 

20
يف (XI-MIA-2)  الصف احلادي عشر يف خليلي كادلدرس اللغة العربيةمصدر احلقائق من ادلقابلة مع األستاذ  

 م.2117رب نوفم 16تولونج أجونج يف يوم اخلميس،  1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
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أما األنشطة األساسية تطبيق  21.واألنشطة األساسية واألنشطة اخلاسبة

كما حصل الباحث من   الطريقة االنتقائية يف القراءة اجلهرية الطريقة

 22لي:كما ي  فهي ادلقابلة مع األستاذ خليلي

 يف الغناء هامعاليت جن قواعد النحويةتلخيص من الال"نشرح 

أحسن  أنمر ،ونعطي األمثيلة من اللغة اليومية ومن النص

إبىتمام القواعد  النصقرة من فللقراءة اجلهرية  يبدأالتلميذ أن 

عن القواعد  نسألو العربية )زلل الكلمة يف اجلملة وإعراهبا(

ونصححو  إىل اللغة اإلندونيسية مث يستمر زميلو و يًتمجو ادلاضية 

  إذا أخطأ".

الباحث عن عملية تطبيق الطريقة االنتقائية يف القراءة  ليعرفو 

الصف  س اللغة العربية يفمدر ك اجلهرية اليت يعّلمها األستاذ خليلي

 1يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  (XI-MIA-2)  احلادي عشر

(MAN 1) دقة. فقد الحظ الباحث عن عملية ب تولونج أجونج

                                                           
 (XI-MIA-2) درس يف الصف احلادي عشر مصدر احلقائق من التوثيق زبطيط عملية التعليم لألستاذ خليلي كادل 21

 م.2117نوفمرب  23ج يف يوم اخلميس، تولونج أجون  1سالمية احلكومية يف ادلدرسة الثانوية اإل

يف (XI-MIA-2)  الصف احلادي عشر يف درس اللغة العربيةمصدر احلقائق من ادلقابلة مع األستاذ خليلي كم 22
 م.2117نوفمرب  16تولونج أجونج يف يوم اخلميس،  1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
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 91) 15:31 -14:11مباشرة يف يوم اخلميس يف الساعة  وتعليم

  23لي:ما يك  لتعليم أو أنشطتها، فيظهر عملية ادقيقة(

 دقيقة( 15)  األنشطة التمهيدية (  1

 معا. التعليم بقول السالم والدعاءعملية يفتح ادلدرس أ(    

 دىم يف التعليم.يسأذلم ادلدرس أخبارىم واستعداب(  

ويتحّقق نظافتهم عن ادلالبس  ينظّم ادلدرس مقاعدىمج( 

 .ة ادلدرسية( مث يغيب عن حضورىم)الصف

  الدراسة السابقة يف األسبوع ادلاضي.يسأذلم ادلدرس د(   

 ه(   يشرح ادلدرس أىداف التعليم وموضوع التعليم.

 دقيقة( 61) األنشطة األساسية   (2

قد عّلمهم يف األسبوع  الذي لغناءس لادلدر  يدعوىمأ(    

 القواعدو  ادلفردات اجلديدة توي علىادلاضي الذي حي

عن "النعت" و"اإلضافة" و"اجلملة اإلمسية"   النحوية

مع  تلخيصابلأخرى مرة  هايشرحو  .لعلهم يتذّكرون

   .أمثيلتها
                                                           

 1يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية (XI-MIA-2)  الصف احلادي عشر يفق من ادلالحظة مصدر احلقائ 23
 م.2117نوفمرب  9تولونج أجونج يف يوم اخلميس، 
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فقرة من  واليقرأ هتالميذأحسن خيتار ادلدرس بعض من ب(  

زلل الكلمة ) عربيةإبىتمام القواعد ال اوابوتن جهريةالنص 

ادلوجودة فيها  النحوية ويذكروا القواعد يف اجلملة وإعراهبا(

ويًتمجو إىل  عن "النعت" و"اإلضافة" و"اجلملة اإلمسية"

ويصححهم  .ويسمع التالميذ اآلخرين اللغة اإلندونيسية.

 إذا أخطأوا.

ابلقراءة اجلهرية  فردية ويقّومهم مرة اثنية ادلدرس يدّربج(  

 من النص مث يقرأه التلميذ . خيتار ادلدرس فقرةأمامو

جهرية إبىتمام القواعد العربية )زلل الكلمة يف اجلملة 

  .ادلوجودة فيها النحوية وإعراهبا( ويسألو القواعد

 مجاعة لك عملية التعليمالتالميذ عن تمع يقّوم ادلدرس  (  د

 مث يصّححها.  ىاقواعدأخطائهم يف القراءة و عن 

 دقيقة( 15) األنشطة اخلاسبة  ( 3

  الواجب ادلنزيل ادلوجود يف كتبهمادلدرس يعطيهم أ(   

و إىل اللغة ونالنص ويًتمج حيرّكونكالتدريبات و 
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مرة أخرى  النحوية دعوىم  حلفظ القواعديو  .اإلندونيسية

 قبل خيتتم الدراسة.  

القادم  األسبوع يشرحهم ادلدرس زبطيط التعليم يف (ب

وترمجة مادة  فظ ادلفردات اجلديدةللتعليم حبويدعوىم 

 يف بيتهم. النص القادمة

 مث يقول السالم. عملية التعليم ابلدعاء معا خيتتم ادلدرسج(   

    ج(   مرحلة التقومي

عملية تطبيق الطريقة االنتقائية يف القراءة اجلهرية  من أما التقومي

يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  (XI-MIA-2) الصف احلادي عشر يف

كما حصل الباحث احلقائق   تولونج أجونج (MAN 1) 1احلكومية 

 األسلوب الشفويستخدام اب هوف طيط عملية التعليمزب من

كنائب الرئيس ادلنهجي    كما قال األستاذ صاحب األحوال  24.والكتايب

 25لي:كما ي

                                                           
 (XI-MIA-2) لألستاذ خليلي كادلدرس يف الصف احلادي عشر مصدر احلقائق من التوثيق زبطيط عملية التعليم  24

 م.2117نوفمرب  23ج يف يوم اخلميس، تولونج أجون  1الثانوية اإلسالمية احلكومية يف ادلدرسة 

يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية   صاحب األحوال العامل كنائب الرئيس ادلنهجيمصدر احلقائق من ادلقابلة مع األستاذ  25
 م.2117نوفمرب  11تولونج أجونج يف يوم السبت،  1 احلكومية
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األسلوب "نستخدم األسلوبُت يف تقومي عملية التعليم مها 

 " الشفوي والكتايب

الصف  مدرس اللغة العربية يفك وقال أيضا األستاذ خليلي

 1يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  (XI-MIA-2)  احلادي عشر

(MAN 1) 26:ليكما ي تولونج أجونج 

فقرة من يقرأ التالميذ أن  ،ألسلوب الشفوي"نقّوم التالميذ اب

الكلمة  )زلل العربية القواعد إبىتمام جهرية فيو حركة النص بال

"النعت  النحوية عن القواعدونسأذلم  (عراهبايف اجلملة وإ

يف  ادلوحودة فيو "عوت" و"اإلضافة" و"اجلملة اإلمسيةوادلن

 واويًتمج واحيرّكأن ألسلوب الكتايب، واب. األنشطة األساسية

 "اخلاسبةيف األنشطة  النص إىل اللغة اإلندونيسية

 يف ةسينتا نورية كالتلميذ كما حصل الباحث من ادلقابلة مع

يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  (XI-MIA-2)  الصف احلادي عشر

 27لي:كما ي  تولونج أجونج (MAN 1) 1احلكومية 

                                                           
يف (XI-MIA-2)  الصف احلادي عشر يف درس اللغة العربيةمصدر احلقائق من ادلقابلة مع األستاذ خليلي كم 26

 م.2117نوفمرب  16تولونج أجونج يف يوم اخلميس،  1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
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جهرية ويسألنا  النص بال حركة فيوفقرة من با يقومنا بقراءة غال"

أن حنّرك ويعطي الواجب ادلنزيل  ادلوجودة فيو النحوية القواعد

 ".ًتمجو إىل اللغة اإلندونيسيةالنص ون

عملية تطبيق الطريقة  من التقوميمن ىذه احلقائق عرفنا أن 

ىو  (XI-MIA-2) الصف احلادي عشر يفاالنتقائية يف القراءة اجلهرية 

وىذا التقومي يظهر يف عملية  .ألسلوب الكتايبواب ألسلوب الشفوياب

 (XI-MIA-2)  الصف احلادي عشر يفالتعليم عندما يالحظ الباحث 

تولونج  (MAN 1) 1يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 28.أجونج

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
الثانوية يف ادلدرسة  (XI-MIA-2)يف الصف احلادي عشر  كالتلميذة  سينتا نوريةمصدر احلقائق من ادلقابلة مع  27

 م.2117نوفمرب  9تولونج أجونج يف يوم اخلميس،  1اإلسالمية احلكومية 

 1يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية (XI-MIA-2)  الصف احلادي عشر يفمصدر احلقائق من ادلالحظة  28
 م.2117نوفمرب  9تولونج أجونج يف يوم اخلميس، 
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الطريقة تطبيق املشكالت وحّلها يف عملية تعليم القراءة اجلهرية ب .2

يف الصف احلادي عشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية  االنتقائية للتالميذ

تولونج أجونج يف املستوى األول للعام الدراسي  (MAN 1) 1احلكومية 

 م2617-2618

 الطريقة االنتقائيةتطبيق يف عملية تعليم القراءة اجلهرية باملشكالت    أ( 

يف عملية تعليم القراءة اجلهرية بتطبيق الطريقة  أما ادلشكالت

يف ادلدرسة  (XI-MIA-2) الصف احلادي عشر يف النتقائية للتالميذا

توجد من ف تولونج أجونج (MAN 1) 1الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 نفس ادلدرس والتالميذ.

  املشكالت من نفس املدرس   (1

أما القول لألستاذ صاحب أحوال عن ادلشكالت اليت 

 1سالمية احلكومية يف ادلدرسة الثانوية اإليواجهها ادلدرسُت 

(MAN 1) 29كما يلي:  فهو يف ىذا الوقت تولونج أجونج  

                                                           
يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية   صاحب األحوال العامل كنائب الرئيس ادلنهجيمصدر احلقائق من ادلقابلة مع األستاذ  29

 م.2117نوفمرب  11تولونج أجونج يف يوم السبت،  1احلكومية 
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توجد من انحية  رسُتللمد "يف ىذا الوقت، ادلشكالت

موا موفقا أن يعلّ  وازبطيط عملية التعليم. مل يستطيع

 .    "بتخطيطهم

طبيق الطريقة ي عندماأما ادلشكالت اليت يواجهها ادلدرس 

الباحث من  هاحصل كما  راءة اجلهريةاالنتقائية يف تعليم الق

 فهي تظهر ،(XI-MIA-2) الصف احلادي عشرادلالحظة يف 

مادة القواعد  من شرح تلخيص للتالميذ ادلدرس عندما يكقرأ

ىذان األمران يسببان أن  .يف السبورة أمثيلتهايكتب العربية و 

األستاذ خليلي كما  أيضا قالو  30وقتا طويال لتقدمي ادلادة.حيتاج 

 31لي:ي

ه الطريقة التعليمية ىذ"عندي مشكلة يف عملية تطبيق 

.  لتقدمي مادة التعليم ىي من انحية استعداد وسيلة التعليم

كما قلت أهنا ال وسيلة خاصة يف عملية تطبيق ىذه 

 ".الطريقة إال بوسيلة التعليم كالسبورة
                                                           

 1يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية (XI-MIA-2)  الصف احلادي عشر يفمصدر احلقائق من ادلالحظة  31
 م.2117فمرب نو  9تولونج أجونج يف يوم اخلميس، 

يف (XI-MIA-2)  الصف احلادي عشر يف درس اللغة العربيةمصدر احلقائق من ادلقابلة مع األستاذ خليلي كم 31
 م.2117نوفمرب  16تولونج أجونج يف يوم اخلميس،  1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
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تلك ادلشكالت اليت يواجهها ادلدرس عندما يطبيق  

احلادي  الصف يفالطريقة االنتقائية يف تعليم القراءة اجلهرية 

 1يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  (XI-MIA-2) عشر

(MAN 1) تولونج أجونج. 

 املشكالت من نفس التالميذ   (2

 تطبيق يف عملية شكالت اليت يواجهها التالميذأما ادل

الصف احلادي  تعليم القراءة اجلهرية يف يفالطريقة االنتقائية 

تاذ خليلي ابستخدام ىذه حينما يطّبق األس (XI-MIA-2) عشر

الصف  يف كما قال ديكا نور براويديتيا كالتلميذ  طريقة التعليم

يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  (XI-MIA-2) احلادي عشر

  32:ليكما ي  فهي تولونج أجونج (MAN 1) 1احلكومية 

 فهمأ ومل انقص يف تعيلم اللغة العربية أنٍتمن ادلمكن، "

ي جديدة عندي. ألنٍت القواعد النحوية واللغة العربية ى

 فيها اللغة العربية". يت ال توجدال متخرج من ادلدرسة

                                                           
يف ادلدرسة  (XI-MIA-2)يف الصف احلادي عشر  ديكا نور براويديتيا كالتلميذمصدر احلقائق من ادلقابلة مع  32

   م.2117نوفمرب  9تولونج أجونج يف التاريخ   1اإلسالمية احلكومية  تولونج أجونج 1الثانوية اإلسالمية احلكومية 
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الصف احلادي  يف وقالت أيضا سينتا نورية كالتلميذة

 1يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  (XI-MIA-2) عشر

(MAN 1) 33:ليكما ي  تولونج أجونج 

العربية القواعد نسيت بسهولة عن  ،شكالتعندي م"

جد النصوص حينما نو  اجلهرية ستصعب ابلقراءةحىت أ

 ".العربية بال حركة فيها

شعر أيضا لألستاذ خليلي عندما ىو تىذه ادلشكالت 

االنتقائية يف الصف احلادي  رية ابلطريقةيعّلمهم القراءة اجله

كما قال األستاذ خليلي عن ادلشكالت   .(XI-MIA-2)عشر

 34لي:دة يف أثناء عملية التعليم كما يادلوجو 

كان من التالميذ الذين ،  "يف ىذا الوقت، ادلشكلة األوىل

بعض منهم  التعليم. والثانية،إىتماما بعملية  ال يهتمون

. فيها اللغة العربية اليت ال توجد متخرجون من ادلدرسة

ا أو عن أنواع الكلمات وخصائصه وامل حيفظ ،والثالثة
                                                           

سة الثانوية ادلدر يف  (XI-MIA-2)يف الصف احلادي عشر سينتا نورية كالتلميذة مصدر احلقايق من ادلقابلة مع  33
 م.2117نوفمرب  9تولونج أجونج يف التاريخ   1اإلسالمية احلكومية 

34
يف (XI-MIA-2)  الصف احلادي عشر يف مدرس اللغة العربيةمصدر احلقائق من ادلقابلة مع األستاذ خليلي ك 

 م.2117نوفمرب  16تولونج أجونج يف يوم اخلميس،  1كومية ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احل
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ت بُت التالميذ فقد فرق .القواعد ادلدروسة ادلاضية

إىتماما كبَتا التالميذ  ونهتمّ يالسلفُت واحلديثُت. 

 التالميذ النحوي والصريف واليهتمّ السلفون ابلعلم 

احلديثون ابلعلم النحوي والصريف، ىذا السبب دلاذا أطّبق 

 ىذه الطريقة االنتقائية يف ىذه ادلدرسة".      

هرت تلك ادلشكالت عندما يالحظ الباحث وقد ظ

طريقة مباشرة يف أثناء عملية تعليم القراءة اجلهرية بتطبيق ال

يف ادلدرسة  (XI-MIA-2)   يف الصف احلادي عشر االنتقائية

. أما تولونج أجونج (MAN 1) 1الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 35ادلشكالت عند التالميذ كما يلي:

ىذه ال يهتمون إىتماما بعملية التعليم، التالميذ  كان أ() 

حينما يتكلمون مع صديقهم يف أثناء تظهر ادلشكلة 

 عملية التعليم.

. فهما حسنا ذ مل يفهموا القواعد النحويةالميتال كان( ب) 

يعرفوا زلل الكلمة يف اجلملة  ىذه ادلشكلة تظهر حينما مل
                                                           

 1يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية (XI-MIA-2)  الصف احلادي عشر يفالحظة مصدر احلقائق من ادل 35
 م.2117نوفمرب  9تولونج أجونج يف يوم اخلميس، 
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اليت تسبب أخطاء اإلعراب يف القراءة  .يف قراءة النص

  اجلهرية. 

الطريقة تطبيق يف عملية تعليم القراءة اجلهرية ب حل املشكالت ب(

 االنتقائية

 (   حل املشكالت من نفس املدرس1

أما حل ادلشكلة الذي سوف يعمل بو األستاذ خليلي 

عملية تعليم القراءة اجلهرية بتطبيق الطريقة حلل مشكلتو يف 

يف  (XI-MIA-2) الصف احلادي عشر يف االنتقائية للتالميذ

تولونج  (MAN 1) 1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 36كما يلي:  فهو كما حصل الباحث من ادلقابلة معو  أجونج

تقدمي مادة حل ادلشكلة اليت سوف نعمل بو ىو ب"

شاشات  وسيلةستخدام التعليم يف عرض تقدديي اب

هبذه الوسيلة سبكن للتالميذ . (LCD)الكريستال السائل 

 قراءة ادلادة وكتابتها مباشرة".

                                                           
يف (XI-MIA-2)  الصف احلادي عشر يف درس اللغة العربيةمصدر احلقائق من ادلقابلة مع األستاذ خليلي كم 36

 م.2117نوفمرب  16تولونج أجونج يف يوم اخلميس،  1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
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 (   حل املشكالت من نفس اللتالميذ2

يف عملية التعليم مشكالت متنوعة وهبذه ادلشكالت 

جيب على ادلدرس أن يطلب حّلها. ألهنا تسبب على عدم 

شكالت يف عملية تعليم ربقيق أىداف التعليم. كما كانت ادل

عد والًتمجة طريقة القوا القراءة اجلهرية ابلطريقة االنتقائية أي

يف (XI-MIA-2) يف الصف احلادي عشر طريقة التدريبات و 

تولونج  (MAN 1) 1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

اليت قد قّدمها الباحث من قبل. كل ادلشكالت  أجونج

إىتماما كبَتا م ذبعل ادلدرس أن يهتّم ادلوجودة يف ىذا التعلي

 عملية تعليم اللغة العربية.ب

دلشكالت من نفس التالميذ كما حصل أما حل ا

الباحث من ادلقابلة مع األستاذ خليلي عن طريقة حّل 

الطريقة تطبيق ادلشكالت يف عملية تعليم القراءة اجلهرية ب

درسة يف ادل (XI-MIA-2) ادي عشر يف الصف احل االنتقائية



96 
 

فهو   تولونج أجونج (MAN 1) 1الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 37لي:كما ي

عملية التعليم د التالميذ اليهتّم إىتماما بوج"وإذا ي

عطيهم مث نلتعليم  سأذلم: دلاذا أنتم الهتتّمون ابفندعهم ون

عقوبة على ما فعلوا بشرح مرة أخرى ما قد عّلمت لعلهم 

مع التالميذ الذين يقدرون وجن يهتّمون ابلتعليم مجيعا.

ابللغة العربية مع التالميذ الذين مل يقدروا هبا لعلهم 

ولدفعهم فهمون ويتبعون عملية التعلم ابلطيب مجيعا. ي

ويشرح ما مل يفهموا مرة أخرى.  الغناءللتعليم، يدعوىم 

عطيهم ن ،هم ابللغة العربية قبل دخول الفصلوتسهيل

الواجب ادلنزيل ليًتمجوا النصوص ادلوجودة يف الكتاب 

ويعملوا التدريبات ادلوجودة لنبحثها عندما دخول 

 الفصل".

ديكا نور براويديتيا كالتلميذ يف الصف  أيضا وقال

 38كما يلي:  (XI-MIA-2) احلادي عشر
                                                           

يف ادلدرسة الثانوية (XI-MIA-2)  الصف احلادي عشر يف درس اللغة العربيةمصدر احلقائق من ادلقابلة مع األستاذ خليلي كم 37
 م.2117نوفمرب  16تولونج أجونج يف يوم اخلميس،  1اإلسالمية احلكومية 
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 شرحا وضيحا مرة أخرىيشرح األستاذ خليلي "غالبا، 

مرة أخرى كما فعلنا يف ىذا  الغناء ان أن حنفظمر أيو

 اليوم". 

كما حصل الباحث من ادلالحظة يف   أما حل ادلشكالت

 39:ليكما ي عمل ادلدرس حلّلهاقد ف عملية التعليم،

)أ(  إذا ال يهتم التالميذ إىتماما بعملية التعليم، فيعطيهم  

 ادلدرس عقوبة بشرح مرة أخرى عن شرحو.  

م ادلدرس ، فيدعوىالنحوية )ب( إذا مل يفهم التالميذ ابلقواعد

الغناء ويشرح ذلم مرة أخرى ما مل يفهموا. ويدعوىم الغناء 

 مرة أخرى قبل هناية عملية التعليم.

 

 

 

 
                                                                                                                                                               

يف ادلدرسة  (XI-MIA-2)يف الصف احلادي عشر  ديكا نور براويديتيا كالتلميذمصدر احلقائق من ادلقابلة مع  38
   م.2117نوفمرب  9التاريخ تولونج أجونج يف   1اإلسالمية احلكومية  تولونج أجونج 1الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 1يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية (XI-MIA-2)  ف احلادي عشرالص يفمصدر احلقائق من ادلالحظة  39
 م.2117نوفمرب  9تولونج أجونج يف يوم اخلميس، 
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 حتليل احلقائق  .ب 

بعد أن يقدّم الباحث نتائج البحث، فاخلطوة التالية ىي عملية ربليل 

 لي:كما ي  مسائل البحث يف ىذا البحث العلمي احلقائق  هبدف إلجابة

ملية تطبيق الطريقة االنتقائية لتطوير مهارة القراءة اجلهرية عكيف  .1

للتالميذ يف الصف احلادي عشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

1 (MAN 1) 2617للعام الدراسي  تولونج أجونج يف املستوى األول-

 ؟م2618

بد للباحث أن ال  اليت قد قّدمها الباحث من قبل من نتائج البحث

احلقائق اليت حصلها الباحث من ادلقابلة وادلالحظة والتوثيق من  كل  حيلل

 إلجابة تولونج أجونج (MAN 1) 1الثانوية اإلسالمية احلكومية  ادلدرسة

أن ادلدرس يف ومن كل احلقائق، عرفنا  .مسائل البحث يف ىذا البحث

ق تولونج أجونج قد طبّ  (MAN 1) 1ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

مهارة  بات لتطويرطريقة التدريطريقة القواعد والًتمجة و  االنتقائية أي الطريق

. أما عملية تطبيقها (XI-MIA-2) الصف احلادي عشر   القراءة اجلهرية يف

 .ىي مرحلة التخطيط ومرحلة التنفيذ ومرحلة التقومي تنقسم ثالثة مراحلف
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 أ(    مرحلة التخطيط

عملية التعليم زبطيط  درس بكتابةادلرحلة، يبدأىا ادل يف ىذه

عملية تطبيق الطريقة االنتقائية  ىذه العانصر اللوازمة يف ابستعداد

 مهارة القراءة اجلهرية، منها: لتطوير

ىي: ديكن التالميذ أن يقرأوا النص جهرية عيُت أىداف التعليم ت  ( 1

مث  إبىتمام القواعد العربية )زلل الكلمة يف اجلملة وإعراهبا(

 مجواه إىل اللغة اإلندونيسية جبيد وصحيح.يًت 

"صحة (   تعيُت مادة التعليم ىي: مادة القراءة ربت ادلوضوع 2

عن "النعت، النحوية . ومادة القواعد اجلسم يف اإلسالم"

، اليت حصلها من كتاب اللغة العربية "اإلضافة، واجلملة اإلمسية

 .”Al-Hikmah“ للتالميذ يف الصف احلادي عشر

وسيلة التعليم ىي: ابستخدام السبورة لكتابة ادلادة تعيُت (  3

 واألمثيلة.

(  تعيُت أنشطة التعليم ىي: األنشطة التمهيدية واألنشطة األساسية 4

دلعرفة أنشطة اليت ذبري يف )تسعُت دقيقة(، ) واألنشطة اخلاسبة

 . أنظر يف مرحلة تنفيذ( ،التعليم بدقة
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ستخدام األسلوب الشفوي والكتايب (   تعيُت تقومي التعليم ىو: اب5

 أنظر يف مرحلة التقومي(. على تقومي التعليم بدقة، دلعرفة)

 ب(  مرحلة التنفيذ

 كما يلي:فهي  تطبيق الطريقة االنتقائية   أما مرحلة التنفيذ

 دقيقة( 15(   األنشطة التمهيدية  )1

 )أ(   يفتح ادلدرس عملية التعليم بقول السالم والدعاء معا. 

 (   يسأذلم ادلدرس أخبارىم واستعدادىم يف التعليم.)ب

ويتحّقق نظافتهم عن ادلالبس  )ج(  ينظّم ادلدرس مقاعدىم

 ة ادلدرسية( مث يغيب عن حضورىم.)الصف

  الدراسة السابقة يف األسبوع ادلاضي.)د(   يسأذلم ادلدرس 

 )ه(   يشرح ادلدرس أىداف التعليم وموضوع التعليم.

 دقيقة( 61ألساسية )األنشطة ا   (2

قد عّلمهم يف األسبوع  الذي لغناءادلدرس ل يدعوىم)أ(   

 والقواعد ادلفردات اجلديدة توي علىادلاضي الذي حي

عن "النعت" و"اإلضافة" و"اجلملة اإلمسية"   النحوية
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ويشرحها مرة أخرى ابلتلخيص مع  .لعلهم يتذّكرون

 أمثيلتها.  

جهرية الميذه ليقرأوا خيتار ادلدرس بعض من أحسن ت)ب( 

فقرة من النص إبىتمام القواعد العربية )زلل وتناواب 

 النحوية الكلمة يف اجلملة وإعراهبا( ويذكروا القواعد

ادلوجودة فيها عن "النعت" و"اإلضافة" و"اجلملة اإلمسية" 

ويًتمجو إىل اللغة اإلندونيسية. ويسمع التالميذ اآلخرين. 

 ويصححهم إذا أخطأوا.

 . خيتار ادلدرس فقرةويقّومهم مرة اثنية فردية ادلدرس دّربي)ج( 

جهرية إبىتمام القواعد العربية  من النص مث يقرأه التلميذ

 النحوية هبا( ويسألو القواعد)زلل الكلمة يف اجلملة وإعرا

" ادلوجودة عن "النعت" و"اإلضافة" و"اجلملة اإلمسية

 فيها. 

 مجاعة لك عملية التعليمالتالميذ عن تمع (  يقّوم ادلدرس )د

 مث يصّححها.  عن أخطائهم يف القراءة وقواعدىا
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 دقيقة( 15األنشطة اخلاسبة )  ( 3

ادلدرس الواجب ادلنزيل ادلوجود يف كتبهم  يعطيهم )أ(  

كالتدريبات وحيرّكون النص ويًتمجونو إىل اللغة 

مرة أخرى  النحوية دعوىم  حلفظ القواعديو  اإلندونيسية.

 م الدراسة.  قبل خيتت

)ب( يشرحهم ادلدرس زبطيط التعليم يف األسبوع القادم 

ويدعوىم للتعليم حبفظ ادلفردات اجلديدة وترمجة مادة 

 النص القادمة يف بيتهم.

 مث يقول السالم. عملية التعليم ابلدعاء معا خيتتم ادلدرس)ج(  

 مرحلة التقومي ج(  

األسلوب  دامهو ابستخفأما التقومي يف ىذه عملية التعليم 

فقرة من النص بال حركة فيو إبىتمام جهرية الشفوي، أن يقرأ التالميذ 

 قواعدالمث احملاورة عن  القواعد العربية )زلل الكلمة يف اجلملة وإعراهبا(

وابألسلوب الكتايب، أن حيركوا ويًتمجوا النص  ادلوجودة فيها النحوية

 إىل اللغة اإلندونيسية.
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الطريقة تطبيق عملية تعليم القراءة اجلهرية بيف ها املشكالت وحلّ ما  .2

االنتقائية للتالميذ يف الصف احلادي عشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمية 

ام الدراسي للع تولونج أجونج يف املستوى األول (MAN 1) 1احلكومية 

 م؟2617-2618

 نتقائيةالطريقة االتطبيق يف عملية تعليم القراءة اجلهرية باملشكالت    أ(

أن اليت قد قّدمها الباحث من قبل عرفنا  من نتائج البحث

تعليم القراءة اجلهرية بتطبيق الطريقة االنتقائية ادلشكالت يف عملية 

للتالميذ يف الصف احلادي عشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 

توجد من نفس ادلدرس  تولونج أجونج (MAN 1) 1احلكومية 

 والتالميذ، كما يلي:

  (    من نفس املدرس1

استغرق وقتا طويال يف عملية التعليم بسبب عدم وسيلة 

التعليم ادلناسبة لتقدمي ادلادة. مثال، أن يكقرأ ادلدرس للتالميذ 

من شرح مادة القواعد العربية ويكتب أمثيلتها يف  اتلخيص

ىذان األمران يسببان أن حيتاج وقتا طويال لتقدمي  السبورة.

 ادلادة.
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 من نفس التالميذ (  2

 كما يلي:فهي  لتالميذ أما ادلشكالت من نفس ا

)أ( كان التالميذ ال يهتمون إىتماما بعملية التعليم، ىذه 

ادلشكلة تظهر حينما يتكلمون مع صديقهم يف أثناء 

 عملية التعليم.

فهما حسنا.  الميذ مل يفهموا القواعد النحوية( كان التب) 

ا زلل الكلمة يف اجلملة ىذه ادلشكلة تظهر حينما مل يعرفو 

يف قراءة النص. اليت تسبب أخطاء اإلعراب يف القراءة 

 اجلهرية.  

 فيها تخرجون من ادلدرسة اليت ال يوجدادل(  كان التالميذ ج)

اللغة العربية. ىذه ادلشكلة تسبب أن يتخّلفوا عن  تعليم

 يقائهم األخرين.تعليم اللغة العربية ابدلقارنة مع أصد
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الطريقة تطبيق يف عملية تعليم القراءة اجلهرية ب شكالتب( حل امل

 االنتقائية

 (   من نفس املدرس1

 حل ادلشكلة للمدرس لعلو ال يستغرق وقتا طويال  أما 

فتقدمي مادة التعليم يف عرض تقدديي ابستخدام وسيلة شاشات 

قراءة هبذه الوسيلة سبكن للتالميذ . (LCD)الكريستال السائل 

  بتها مباشرة.ادلادة وكتا

 (   من نفس التالميذ2

كما   فهو اليت يعملها ادلدرس حللها أما حل ادلشكالت

 يلي: 

يعطيهم فإذا ال يهتم التالميذ إىتماما بعملية التعليم، )أ(   

 ادلدرس عقوبة بشرح مرة أخرى عن شرحو.  

يدعوىم ادلدرس ، فالنحوية إذا مل يفهم التالميذ ابلقواعد( ب)

ويدعوىم الغناء ما مل يفهموا.  مرة أخرى مناء ويشرح ذلالغ
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أنظر نص الغناء ) .قبل هناية عملية التعليم مرة أخرى

 (.81 صفحة 4.6يف اجلدول وشرخو 

جيمع ادلدرس التالميذ الذين يقدرون ابللغة العربية مع (  ج)

التالميذ الذين مل يقدروا هبا لعلهم يفهمون ويتبعون عملية 

 م ابلطيب مجيعا.يالتعل


