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 الباب األول

 املقدمة

 حثخلفية الب .أ

اللغة، كل احلقيقة تنمو وتنشار جبانب تنمية جمتمع اللغة يف أي مكان كان. 

اللغة أيضا يزيد تقوية كون الناس كاخللق اإلجتماع واملثقف يف الدويل السيما يف 

إندونيسيا. يستخدم اللغة التفاعل والتبادل للناس حىت لن جيد احلد بينهم. كما قال 

لذي يرتبط برمز األبرتير يستخدمها الناس وجمتمعة اخلل أن اللغة هي نظام الصوت ا

وقال عبد اجمليد أن اللغة كل اإلشارات يستخدم  1اللغة لتبادل الرأي أو الشعور.

ابلتفاعل والتبادل بني الناس تنتشر اللغة يف  2اد.الناس ليعرب الفكر والشعور واملر 

البلدان العامة والسيما يف إندونسيا. اليكفي بتلك التعريف، قال جوهن كرول 

(John Carrol أن اللغة هي النظام املشكل من االصوات اللفظية وتتابعان هذه )

املبادل بني مجاعة من  األصوات اليت تستخدم أو ميكن أن يستخدم يف اإلتصال

ة ياء واألحداث والعمليات يف البيئالناس واليت ميكن أن تصف بشكل عام األش

                                                           
1 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2112), hlm. 9.  
2 Ibid., hlm. 9. 
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للغويني يصنع اللغة ميلك اخلصائص كثر احلجة عن تعريف اللغة من ا  3اإلنسانية.

 . املتنوعة من بعض الناحية

واللغة تقسم على قسمني، لغة األم واللغة األجنبية. نشأت اللغات األجنبية 

يف بالدان جبانب لغة األم نفسه. إحدى اللغة األجنبية اليت يكون يف إندونيسيا هي 

حبسب للغة العامة بتنمية انضر. اصبح اللغة العربية يف تنميتها إحدى االلغة العربية، 

، اللغة العربية هي لغة سامية يف عائلة اللغات األفرو آسيوية وترتبط أسنا أندرايين

مع  4ابللغتني العربية والنيارامية اليت استخدمتها يف اجلزيرة العربية منذ قرون القدمية.

أن اللغة اإلتصالية والتبادل كانت اللغة العربية لغة القرأن والسنة التان تستخدمان 

اساس احلكم العال يف دين اإلسالم. وال يعجب أن اللغة العربية قد انتشر اىل 

 سيا.البلدان يف الدنيا مبا فيه بالد إندوني

إنتشر اللغة العربية يف إندونيسيا لغة أجنبية ألن يف إستعماهلا يف اجملتمع مل 

تصل اىل استعمال اللغة اليومية. أول إنتشارها بسبب التفاعل والتبادل والتجار. ال 

 تقد إنتشر  إندونسيا يف التفاعل وتبادل فحسب، يف يكفي إنتشار اللغة العربية

تعليم. ويف معانيه التعليم يف قاموس اللغة اإلندونيسيا التعليم والتربية العربية يف  اللغة

يعين "العملية، الكيفية، وكل العمل يصنع الشخص تعلما، أي بعملية التعليم انل 

                                                           

 .21م(، ص. 1122، )عمان: دار املناهج، إسترياتيجيات تدريس اللغة العربيةبلييغ دمدي إمساعيل، 3 
2 Asna Andriyani, Urgensi Pembelajaran Bahasa Arab dalam Pendidikan Islam, Jurnal 

Ta’allum, Vol. 13, No. 11, Juni 2112, hlm. 21. 
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 & Kimbleعند الكمبلي وجرمزي ) 2شحص العلم واملعرفة عن املادة يعلمها.

Garmezy) .6أن التعليم تغيري اخللق أو السلوك ثبتا وحصول من العمل التكراري 

تفاعلت كل املكوانت يف التعليم لتواصل العلوم واملعارف بنظر اىل العوامل الداخلة 

ادة التعليمية وشحصية الطالب والبيئة التعليمية وكيفية التعلبم. يعلق جناح منها امل

التعليم إبستعداد املعلم والطالب وكل ما الذي تتعلق بعملية التعليم. وكان تعليم 

يف املدارس. مثل  ملادة التعليم عن اللغة العربيةمغمي عليه متسم بوجود االلغة العربية 

كان تعليم اللغة العربية متعلما يف املدارس حتت وزارة الشؤون . قد  تعليم اللغة العربية

الدينية اإلسالمية وأصبح إحدى املادة الرمسية يتعلم الطالب كمحاولة لتقدم نظامه 

 وجودته.

)لفهم  منها يف انحية الدينية 7وكان تعليم اللغة العربية اشار ايل اربع النواحى.

التعليم الديين ويكون التعليم املهارات العملي أي مهارة الكالم والكتابة والسليب أي 

يف مهارة اإلستماع والقراءة(، والتعليمية )تعليم اللغة لفهم العلوم واملهارات األربعة(، 

 واجلودتية )تعليم اللغة للتدريب أو العمل كاحملادثة( واإلقتصادية )تعليم اللغة العربية

لناحية اإلقتصادي(. إحدى الناحية املهمة يف تعليم اللغة العربية هي الناحية الرتبية 

)األكادمي(. يف الرتبية، تعليم اللغة يؤدي ايل املهارات األربعة الرتتيبة يعين من 

                                                           
2 M. Fadlillah, Implementasi Kurikulum 2113 dalam Pembelajaran SD/MI, SMP/MTs, 

SMA/MA, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2112), hlm. 172. 
6 Ibid., hlm. 172. 
7 Acep Hermawan, Metodologi..., hlm. 99. 
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اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة. يف احلقيقة أهداف تعليم اللغة يف املدارس مل 

أهداف تعليم اللغة  9 أي ميشي بني توجيه اىل العلوم أواملهارات.يزال قليال وقليال

العربية كالعلوم هي ليستيعب العلوم األخر يستخدمها اللغة العربية. مث أهداف تعليم 

اللغة العربية من حيث املهارات هي ليستعيب املهارت. لكن ما قد حدث يف 

لذا  9سالمية مل يستعب العلوم أو املهارات عميقا.احلقيقة، متخرج من املدارس الإل

حيتاج دور تعليم اللغة يعمى عليه من املكوانت التعليمية أي املعلم ورغبة من 

 الطالب يعني جناح الطالب.

األكادمي، أن أهداف تعليم اللغة العربية يوجه اىل املهارات يناسب ابلناحية 

األربعة، أحدها مهارة القراءة. القراءة هي مهارة لتعريف وتفهيم احملتوى من ما 

القراءة حقيقة هي عملية اإلتصال بني الكاتب 11املكتوب ابلنطق أوالفهم يف القلب.

قارء بوصيلة النص املكتوب حيت فيها تعلق من املكون املعريف بني اللغة وبني ال

اللسانية واللغة الكتابية. قال اترجان ابلقراءة يستطيع أن يفهم شرح الكاتب بوصيلة 

القراءة. والقراءة تتعلق بثالثة عناصر,منها املعىن كعنصور احملتوى من املقروء والكلمة  

   11املكتوب كعنصور املشاهدة. كعنصور حيماه املعىن، والرمز

                                                           
9 Ibid., hlm. 92. 
9 Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Penerbit KENCANA, 

2116), hlm. 39. 
11 Acep Hermawan, Metodologi..., hlm. 123. 
11 Ibid., hlm. 122. 
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ويف املعىن الواسع مهارة القراءة اليقف اىل عملية نطق املقروء ويفهم معاين 

املقروء اليت يعلق عناصر املعريف والنفسي لكن يتعلق أيضا إبهلام حمتوى الناص.  

طالب ابلنطق أهداف تعليم القراءة ال يكفي اىل النطق، بل يوجه اىل إستعاب ال

حقيقة أن  12وفهم املقروء الذي يورط املعريف واحلركي والشعور يف حمتوى املقروء.

تعليم القراءة صعبة، ألن يف أنشطة القراءة ميلك اخلطوة الرتتيبة، أوال يستطيع أن 

ينطق ابللفظ واللهجات الصحيحة ويفهم املقروء حىت يؤدي اىل امر أصعب هو أن 

أهذاف تعليم القراءة األخر سوى قدرة القراءة  13شرح من ما قد قرأ قبلها مفهوما.ي

 وفهم املقروء، حيتاج أيضا اىل العمال يف احلياة اليومية.

أما يف تعليم مهارة القراءة تتخد شكلني خمتلفني، منها القراءة اجلهرية والقراءة 

ة اجلهرية هي القراءة اليت يستطيع القارئ أثناءها مراعاة النطق السليم الصامتة. القراء

للحروف، واحملافظة على املخارج حروفها، ولن يتم له هذا إال حني يقرأ بصوت 

مستخدما أدوات النطق، فهي عملية حركية عضلية يشرتك فيها اللسان  مسموع

  12د الذهين.والشفة واحلنجرة، وهذا يتطلب جهدا عضواي إىل جانب جه

فاللجوء اىل القراءة اجلهرية إًذا أمر ضروري ألنه من صلب العملية التعليمية، 

لصحيخة، نطقا وضبطا، كما أن احلاجة اليها  وهو اخلطوة اليت متّهد السبيل للقراءة ا
                                                           

12 Ibid., hlm. 123. 
13 Munir, Perencanaan..., hlm. 21. 

بريوت: دار الكتب )، طرائق تدريس اللغة العربية يف مراحل اإلبتدائية واملتواسطة والثانويةحسيب عبد احلليم شعيب، 14 
 .77ص.  (2192العلمية، 
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كامنة يف إفهام اآلخرين ما يريدون اإلستماع اليه، وهلذا يفرتض تدريب التالميذ 

على حسن اإلصغاء يف القراءة اجلهرية ليتدبروا املعىن إستماعا من خالل املتابعة 

 الذهنية.

القراءة اليت يتمكن  أما النوع الثاين من تعليم القراءة هي القراءة الصامتة، هي

القارئ حالهلا من مترير نظرة على النص بسرعة ويفهمه ويدرك مراميه، والقراءة 

الصامتة ختخف عن القرئ كثريا من أعباء القراءة اجلهرية، كالضوابط اللغوية، 

وضوابط خمارج احلروف، وهلا نصيب أوفر يف حياة القارئ، وترتب عليها فائدة 

  12عني.نسبيه لتقوية عضالت ال

إن حيتاج كثريا اىل تنفيدها.  القراءة يف اللغة العربية كل الشرح قبلها من التعليم

تنفيد التعليم يتعلق شديدا مع مكوانت نظام الرتبوي. إحدى املكوانت املشهور 

 املنهجيف التاريح يستخدم الدراسي.  املنهجإبهتماما كبريا من نظام الرتبوي هي 

الدراسي هو املسافة اليت تستغرق اجلرّاء من الشريع  املنهجالدراسي يف الرايضة، أن 

عن نظام  يف الفصل األول 1112السنة  11عند نظام منر  16األول حىت األخر.

الدراسي هي جمموعة اإلعداد واإلدارة عن األهداف واحملتوى  املنهجأن  الرتبوي

                                                           

 .77...، ص. طرائق تدريسحسيب عبد احلليم شعيب،  15 
16 Zaini, Pengembangan Kurikulum, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2119), hlm. 1. 
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املصدر التعليمية وطريقة مستخدمة يف تعفيد أنشطة التعليم لتحقيق أهداف التعليم 

 17القومي.

الدراسي  املنهجستخدم الدراسي كالنواة يف عملية التعليم. ي املنهجموقيع  

رتبا. وأصبح ق أهداف التعليم، قد تركب كل األنشطة منظمة وملتحقي مبادئ واالت

يثبت دليال أن  الدراسي عامال مهما يف الرتبية ويسمي شرطا مطلقا، كله املنهج

 املنهجنستطيع أن تتخيل أن  17متفرق من الرتبية والتعليم.الدراسي جزأ غري  املنهج

الدراسي تدريبا للتعليم سوف يوجه اىل حتقيق األهداف املعّينة واليت تتعلق إبستعاب 

 19فة وتطور الشحصية وقدرة اإلجتماع وقدرة العمل.املعر 

 املنهجتغري املناهج الدراسية بنظر اىل اتريج البالد. كان إختالف بعثة 

الدراسي الذي يستخدم قبل حرية إندونيسيا أو بعدها. يف عصر إستعمار هولندة، 

والتجارية يف إندونيسيا. مث الدراسي بعثة إلنتشار الدين ولتسهيل املعاملة  ملنهجلال

الدراسي يف زمان إستعمار اليبان لنجاح حالة احلرب. ظهر مدرسة  املنهجيهدف 

مث  21سنوات. 6( يف هذا الزمان منذ Kokumn Gakoاجملتمع ابسم كوكوم جاكو )

ميشي بعض املناهج الدراسية منذ  اول احلرية حىت األن حول إحدى عشر املناهج 

                                                           
17 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Implementasi Kurikulum 2113: Konsep dan Penerapan, 

(Surabaya: Kata Pena, 2112), hlm. 3. 
19 Nana Syaodih dan Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2112), hlm. 3. 
19 Ibid., hlm. 3. 
21 Fitri Wahyuni, Kurikulum dari Masa ke Masa: Telaah Atas Pentahapan Kurikulum 

Pendidikan di Indonesia, Jurnal Adabiya, Vol. 11, No. 2, Juli- Desember 2112, hlm. 233. 
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، 2119، 2119، و2199، 2161، و 2169، و 2191، و2199من سنة 

 املنهجإىل  KTSP، ويغري KTSPالدراسي  املنهجيغري اىل  KBKابسم  1119

أواخر املناهج الذي تستخدمها  1122الدراسي  املنهج. وكان 1122الدراسي 

ابإلعتبار  KTSPالدراسي  املنهجيكون إصالحا من  1122الدراسي  املنهجاألن. 

 املعني قبلها. 

الدراسي يف إندونيسيا يسبب اىل ظهر رأي الناس أن كل  املنهجحقيقة تغيري 

الدراسي كقول سلميت سوترسنو أن كل تغيري الوزير طبعا  ملنهجاتغيري وزير تغيري 

. يكون املشكالت لعامل الرتبية فيه 21حيمل طرد الرتبية اجلدود يف زمان رائسته

الدراسي وعامل كاملعلم والطالب سوف يكون متضرر يف هذا  املنهجق يف تغيري يتعل

الدراسي السيما من  املنهجاحلال.  إننا نفهم اىل جهاد الرتبوي يف إندونسيا تغيري 

KTSP   اخلالفة بل نستطيع أن ننظر اىل ليس اىل أرادة  1122الدراسي  املنهجاىل

ة وظاهرة السليب يف اجملتمع. حتدى احلياة ض النوحي هي حتدي احلياة املستقبلبع

املستقبلة هو إعداد الطالب ابلعلوم واملعارف والتكنولوجيا واملهارة الوافية للنجاح يف 

مستقبل احلياة، ثو إن ظاهرة السليب يف اجملتمع يعىن ايل خلق اجملتمع واجليل 

                                                           
21 Dedi Ilham Perdana, Kurikulum dan Pendidikan di Indonesia, Jurnal Pemikiran Sosiologi, 

Vol 2, No. 1, Mei 2113, hlm. 62. 
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تالص والطالب الذين يبعد من أحالق الكرمية كمعاملة احلر ومدمن واإلخ

 الدراسي حلل املشكالت املذكورة. املنهجووجد تغيري  22وغريها.

ية مشكل من ثالث انحية، هي الفلسوف املنهج 1122الدراسي  املنهجكان 

يشكل مبطالبة  1122الدراسي  املنهجوالقضائية و املفامهية. قال حممد نوح أن 

/ 1122الدراسية ينفذه يف السنة  املنهجهو  1122الدراسي  املنهجالزمان. 

يف السنة  KTSPو  1119يف السنة   KBKاملنهجيكون اإلصالح من  1129

د اىل ترقية يشمل على األهداف الذي يؤك 1122الدراسي  املنهج. 1116

موقيع الكفاءة من ما نزل من  23ومعادلة بني الوضعية واملعرفية والنفسي واملهارة.

مادة التعليم يتغري اىل مادة التعليم اليت نزلت من الكفاءة. وما اىل ذلك تصف 

 املنهجحني يتغري الزمان، فيتغري التعليم املواضيعية التكاملية يف كل املود التعليمية.  

الدراسي والبد أن يؤكد اىل تقوية التفكري وليست احملافظة فحسب. وحيتاج اىل 

  24اإلبتكارية واإلنتاجية والفعالية.

يغري التفكري من التعليم يركز من  1122الدراسي  املنهجخطة التعليم يف 

املعلم اىل الطالب. إذا املعلم مصدر العلوم واملعارف يف أوله يغري اىل حرك الطالب 

                                                           
22 M. Fadlillah, Implementasi Kurikulum 2113 dalam Pembelajaran SdlMI, SMP/MTs, SMA, 

MA. (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2112), hlm. 17. 
23 M. Fadlillah, Implementasi...,hlm. 16. 
22 Al Makkawi Syukron Syahbana, Implementasi Pembelajaran Bahasa Arab Kurikulum 

2113 di MTs Mualiimin Sruweng Kebumen, Skripsi, (Yogyakarta: Program S1 UIN Sunan 

Kalijaga, 2116), hlm. 9 
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لوم واألخبار ملصدر التعليم من يبحث عن العلوم أوال. وكان الطالب يطلب الع

 ملنهجتقدم التكنولوجيا والسبكة الدولية وكثر الكتب التعليمية حوله. لذا حتداي ال

البد أن يستطيع أن يعطي الطالب قدرات كقدرة اإلتصال وقدرة  1122الدراسي 

ي أن يطلب حل املشكالت. وقدرة لتكون اجملتمع لالتفكري الدقيق، وقدرة ع

 املختلفة، مع والتسامح املختلفة النظر وجهات فهم حماولة قدرة علىاملسئولية, و 

 استعداد لدي ، احلياة يف واسعة مصلحة لديهم جمتمع، يف العيش على والقدرة

 25.البيئة جتاه ابملسؤولية وهلم الشعور ، اهتماماهتم أو مبواهبهم ذكاء لدي ، للعمل

الدراسي تتكون من املكوانت املهمة, منها يبدأ من  املنهجالعملية يف تطبيق 

اإلعداد ويدخل اىل تنفيد التعليم واألخر هو تقومي التعليم اليت فيه طريقة إلعطاء 

 املنهجالدراسي هي إحدي مكوانت  املنهجتنفيد التعليم يف تطبيق النتيجة. 

الدراسي هي العملية الرتبوية تعطي الفرصة الطالب لتطوير حمتملتهم اىل الكفاءة 

الزايدة يف الوضع واملعارف واملهارة أو القدرة املختاجة لنفسهم حياة جمتمعية واألمة 

  26والدولة واملسامهة يف الرفاهية اإلنسانية.

يطلب الطالب ليكتشف املعرفة  1122الدراسي  املنهجتنفيذ التعليم يف 

العامة ويفطش املعرفة اجلديدة من املعرفة يف فكرهم وتطوير املعرفة اجلديدة والقدرة 

                                                           
22 Enco Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2113, (Bandung,: PT. 

Remaja rosydakarya, 2113) hlm. 129. 
26 Lapiran VI Permendikbud Indonesia Nomor 91A tahun 2113 tentang Implementasi 

Kurikulum, hlm. 3.  
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يرجوا اىل املعلم أن جيعل  1122الدراسي  املنهجاساس  27لبيئة والزمان.املناسبة اب

تعليم الفعال يورز ابملعلم اإلبتكار حىت أن ينقس اململ يف التعلم. كان املعلم الرمح 

يف تنفيذ التعليم يعطي التقوايت واملالسقيات لعملية التعليم. من املعلم، خيتاج 

 .1122الدراسي  املنهجايت يف جتديد األخالق والشخصية يف الطالب اىل التقو 

يهدف تعليم اللغة العربية ، 1122الدراسي  ملنهجاب يف تعليم اللغة العربية

ا لتأديب وتطوير القدرة والكفاءة وتنمية الوضع اجليد يف اللغة العربية تقبلي

(reseptif) أوإنتاجيا (produktif).29  قدرة يف اللغة العربية والوضع اجليد اىل اللغة

العربية أهم ليساعد أن يفهم املصادر لإلسالم منها القرآن واحلديث و كتب اللغة 

العربية عن اإلسالم للطالب. ومادة اللغة العربية يهدف من أتفاق الوزارة الدينية 

(Keputusan Menteri Agama)  هي لتطوير اإلتصال  1129السنة  269منرة

يف اللغة العربية لفظا أوالكتابة, وتنمية التفكري عن أمهية اللغة العربية كاللغة األجنبية  

 29لتطوير الفهم عن التعلق بني اللغة والثقافة.كاملصادر يف تعليم اإلسالم، و 

ينزل اىل بعض الكفاءة،  1122الدراسي  ملنهجاب اللغة العربية  مادةأما تعليم 

الواحدة  (KI) ية مثل اللغة العربية. يف الكفاءةومن الكفاءة ينزل اىل املواد التعليم

 الكفاءة الرابعةو تتعلق اباملعرفية  الثالثة اءةكفوال والثانية تتعلق بتطوير أتديب املوقف

                                                           
27 Ibid., hlm. 2. 
29 Lampiran Keputusan Menteri Agama RI Nomor 162, Tahun 2112 tentang Kurikulum 

2113 Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab Madrasah, hlm. 27. 
29 Ibid., hlm. 27. 
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ملهارة  الكفاءة األساسيةإحدى ، و اللغة العربيةيف  األربعة املهارات بتعليمتتعلق 

منطوقا .. والكلمة واللفظ واجلملة اليت تتعلق ابملوضوع. القراءة منها يتعرف الصوت،

ة اليت تتعلق أومكتواب، يفهم لفظ الصوت احلروف والكلمة واللفظ واجلمل

، ويوجه املعىن أواملقصود من الكلمة واللفظ واجلملة اليت تتعلق ابملوضوع...

كثر القدرة أو الكفاءة وأهداف تعليمها كنطق القراءة ويف تطبيقها، 31.ابملوضوع...

الدراسي يف تعليم  املنهجتطبيق  31وفهم املقروء وقدرة على عمل ما قرئوا قبلها.

. كل ما  م، منها اإلعداد وتنفيده وتقوميهمهارة القراءة يتعلق بعمل مكوانت التعلي

 عليمها يعني شديدا يف نتيجة مهارةكتب يف اإلعداد يعمل يف تعليم مهارة القراءة وت

 القراءة. 

اليت تسمى ابملدخل  بعض احلطوات 1122الدراسي  املنهجلتنفيد التعليم يف 

 21واإلتصال. ، والتجريب، والتفكريمن املالحظة، والسؤال تتكون هامن العلمي،

. ن يطبق كله لتطويلر الفكرأ احلطوات ليست النظام الرتتيبة، بل تستطيع وهذا

من اللغة متعلقة بتعليم املكوانت  1122الدراسي  ملنهجوتعليم مهارة القراءة اب

العربية كاملفردات، كمثل يف تعليم مهارة القراءة يفهم الطالب النص جيدا ألن قد 

                                                           
31 Ibid., hlm. 129. 
31 Acep hermawan, Metodologi..., hlm. 122. 
32 Endah Tri Priyatni, Desain Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2113, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2112), hlm. 97. 
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وتطبيق تعليم فهم املقروء تتعلق بتعليم املعلم عن  33حفظ املفردات يف التعليم املقدمة.

املعجم. وظهر احلقيقة أن  كيفية الرتمجة، مث يبحث الطالب املفردات الصعوبة يف

ينبغ تنفيد   32م قدرة قراءة القرأن أجيد يف قراءة النص العربية.الطالب الذين هل

الذي قد خيرب  1122الدراسي  املنهجيتبع نظام  1122الدراسي  ملنهجتعليم اب

( ابلعملية Scientific Approachتوجيهه من قبل يستحدم املدخل العلمي )

  32واملنطق وتواصل النتيجة.العلمية منها املالحظة والسؤال و التجريب 

تولونج أجونج  9هذا البحث سيكون يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

نال الباحثة أن  كل تعليم ت من املالحظة قبل إجراء البحث يف عنرتو تولونج أجونج.

 اللغة العربية خاصة ملهارة القراءة متعلي .1122الدراسي  ملنهجاملدرسة ابا يف هذ

أيضا الذي يثبت ابملالحظة يف الصف  1122الدراسي  املنهجفيها أن يستخدم 

تعليمها (. RPPاملكتوب كخطة تعليمها ) )أ( املادة اللغة العربية وتثويق الثامن

 املنهجعرف أن تطبيق ملي يف التعليم. يصنع الطالب سجاعة يف إعطاء السؤال وع

املدرسة من السنوات. وتريد الباحث أن يبحث حبثا عميقا عن سي يف هذه الدرا

ألن   يف الصف الثامن 2113الدراسي ملنهجاب تنفيذ تعليم اللغة العربية ملهارة القراءة

عمل املعلم يف  بادئ يف تنفيذ تعليم الذياملالدراسي يف إجراء الرتبية ك املنهجكون 

                                                           
33 Azkia Muharrom al bantani, Implementasi Kurikulum 2113 pada mata Pelajaran Bahasa 

Arab di Madrasah Ibtidaiyah: dalam jurnal Arabiyat, Vol. 2, No.2. 2112, hlm. 112. 
32 Ibid., hlm. 197  
32 M. Fadillah, Implementasi..., hlm. 172. 



14 
 

 
 

الدراسي  املنهجعليم ونتيجتها بنظر اىل كل نظام الفصل. تركز تنفيذه إىل عملية الت

ألن  ،القراءةيف مهارة  تصبح جيدا كما يف املالحظة األولكي  املستخدم فيها

جمال وخمتاج يف تعليم اللغة العربية اليت نتيجتها موسعة  القراءة إحدى أهم أهذاف

 العلوم األخر.

من أول  ة تكونهذه املدرساحلجة إلختيار هذا املدرسة هي األول أن 

  اجلدودالدراسي  املنهجمنذ أول تطبيق  1122الدراسي  املنهجمدرسة اليت ينفذ 

 ملنهجالقراءة اب الثانية تعليم مهارة .املدرسةيف  الدراسي املنهجكقول رئيس 

وعملي يف لطرح السؤال وإجابتها  صنع الطالب شجاعةقد  1122الدراسي 

يف املسابقات اللغوية مثل اخلطابة  يسابقكان بعض الطالب أن التعليم. الثالث  

وينال اإلجنازات يف مسابقة قراءة الكتب  وقراءة كتب الصفراء وتقدمي القصة.

مسابقة أخرى كاخلطابة. مع تلك اإلجنازات طبعا كان العوامل الداخلية اليها من 

يكن  الرابعة مل الطالب النفسي أو من خارج أي البيئة املدرسية والتعليم أوغريها.

ويرجى أن هذا البحث مثال ملعلم األخرى يف  .البحث مثل هذا يف هذه املدرسة

 تطوير تعليمه وكيف جعل التعليم املسرورة.  

سيما معلم اللغة العربية. ملعلم هذه حلجة اخلامسة جاء من املعلمون الا 

احلجة و   املدرسة إستريتيجيات التعليم املتنوعة جلعل التعليم املسرورة وغري اململ.
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املشاركة اجليد بني املعلم هلذه املدرسة حسن السمعة يف دائرته و  السادسة

تزداد يف كل سنة  اجيد املدرسة جودةأن  والسابعة والطالب وموظفون فيها.

هذا الدرسة و حىت أن خيتاج ايل زايدة الفصل زايدة الطالب يف كل سنة  بعالمة

 . 36الداري وتطبيقها.ا نظام مشهور أيضا أبعلى اإلنضباط وترتيب

لة والتثويق، يريد الباحثة أن اابملالحظة واملقب يمن خلفية البحث الذي يقو 

تولونج أجونج إرادة  9مية يبحث البحث يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكو 

الدراسي  ملنه تنفيد تعليم اللغة العربية ملهارة القراءة ابابملوضوع " عميقة

من الطالب يف الصف الثامن ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  3102

 م". 3131/ 3102للعام الدراسي  (Tulungagung) تولون  أجون  7

 ملنهجعن تنفيد تعليم اللغة العربية ابتعرف عميقا  هتذف هذا البحث اىل أن

من  وكيف كل ما من تعليمها مهارة  القراءة أي يف تعليم 1122الدراسي 

هارة القراءة بنظام مجع ملونتيجة تعليم  ختطيط التعليم وتنفيذ التعليم وتقييم التعليم

 وحتليل البياانت.

 

 

                                                           

سبتمبري  11يف التاريخ تولونج أجونج  9املالحظة واملقابلة قبل إجراء البحث يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 36 
1121. 
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 مسائل البحث .ب

من  1122الدراسي  ملنهجرة القراءة ابكيف تنفيذ تعليم اللغة العربية ملها .2

تولونج أجونج للعام  9الطالب يف الصف الثامن ابملدرسة الثانوية احلكومية 

 م؟ 1121/1111الدراسي 

من  1122الدراسي  ملنهجكيف نتيجة تنفيذ تعليم اللغة العربية ملهارة القراءة اب .1

ولونج أجونج للعام ت 9الطالب يف الصف الثامن ابملدرسة الثانوية احلكومية 

  م؟ 1121/1111الدراسي 

 اهداف البحث .ج

من الطالب يف  1122الدراسي  ملنهجملعرفة تعليم اللغة العربية ملهارة القراءة اب .2

تولونج أجونج للعام الدراسي  9الصف الثامن ابملدرسة الثانوية احلكومية 

 م. 1121/1111

من  1122الدراسي  ملنهجة ملهارة القراءة ابملعرفة نتيجة تنفيذ تعليم اللغة العربي .1

تولونج أجونج للعام  9يف الصف الثامن ابملدرسة الثانوية احلكومية الطالب 

 م؟ 1121/1111الدراسي 
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 فوائد البحث .د

 ملنهجما تتعلق ابعن  واخلربة املعارفو  العلوم للباحثة، يعطي هذا البحث .2

ليبحث  ملهارة القراءة و يسهل الباحثة يف تعليم اللغة العربية 1122الدراسي 

  هذا املشكالت حىت أن أتخد الفوائد من هذا البحث.

ملكان البحث، نرجو اىل هذا البحث انفعا ملصادر مكوانت املدرسة لتحسني  .1

ف يف املشكالت يف املدرسة عن ما قد كش جودة تعليم اللغة العربية ولتقومي

 البحث

التصوير واألخبار خاصة ملرشح  و واإلقرتاحات للمدرس، ليعطى إلنتقادات .2

يف مكان البحث كاجلهد لتحسني عملية تعليم اللغة العربية زايدة يف واملدرس 

  الفعال ومتنوعة للطالب

وحتسني تعليم اللغة العربية ملهارة  اخلربة التعليميةالطالب  للطالب، ليعطى .9

 القراءة.

ريد أن يستخدم صادر ملن الذي يبحث ملراجع ومللمجتمع، يرجي هذ ال .9

 .البحث مثال

 توضيح املصطلحات .ه

 التعريف النظري .أ
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 اللغة العربية تعليمتنفيد  (2

يف   1122أ السنة  12منر  (Permendikbud RI) قال نظام

كتاب حممد فضيلة عملية تنفيد تعليم هو عملية الرتبوي اليت تعطي فرصة 

ة املزيدة يف الوضعية واملعرفية واإلتقان الطالب لتطوير ملكتهم يكون القدر 

واألمة واملسامهة يف إزدهار احلياة   اليت حيتاجها نفسه للعيش واإلجتماع

 37البشرية.

أسنا أندرايين، اللغة العربية هي لغة سامية يف قالت أما اللغة العربية 

وترتبط ابللغتني العربية والنيارامية اليت جمموعة اللغات األفرو آسياة 

يف حني أن حممد طحا هو  39استخدمت يف شبه اجلزيرة العربية منذ قرون.

نظام علمي يتألف من جوانب خمتلفة من املهارات األساسية يف ذلك يف 

 39.و مهارة الكتابه االستماع ومهارة الكالم، ومهارة القراءة شكل مهارة

 مهارة القراءة (1

أن مهارة القراءة هي  (Acep Hermawanقال اسيف هرموان )

ابلنص املكتوبة، حىت كان فيه التعلقة  عملية اإلتصال بني القارء والكاتب

                                                           
37 M. Fadillah, Implementasi..., hlm. 179. 
39 Asna Andriyani, Urgensi..., hlm. 21.  
39 Muhammad Thoha, Pembelajaran Bahasa Arab dengan Pendekatan Manajemen Berbasis 

Sekolah, Jurnal OKARA, Vol. 1 No, 7, Mei 2112, hlm. 91. 
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وقال اترجان القراءة هو  21املعرفية بني اللغة اللسانية واللغة املكتوب.

عملية يستخدم القارء لينال الرسالة اليت يرسل الكاتب بوسائل الكلمات 

 92.أواللغة الكتابية

 1122 الدراسي نهجامل (2

 11منرة  (Permendikbud RI) مناسبة ابحلقوق الدراسي املنهج

السنة  29يف نظام وزارة الرتبية والثقافة اإلندونسيا منرة  1112السنة 

يقول أن املنهج الدراسي هو مجيع اخلطة والنظام عن األهداف  1121

عملية التعليم ليبلع  واحملتواايت واملصدر التعليمية وكيفية اليت تستخدم ملبادء

نهج الدراسي هو امل 1122واملنهج الدراسي  22األداف الرتبية القومية.

 املنهجلتطوير  2113/2114 الذي يستخدم يف العام الدراسي

( الذي يؤدي اىل تطوير الوضعية واملعرفية KTSPالدراسي القبل )

 23واملهارة.

 التعريف اإلجرائي .ب

 اللغة العربية تنفيد تعليم (2

                                                           
21 Acep Hermawan, Metodologi..., hlm. 123. 
21 Ibid., hlm.123. 
22 Lampiran 1 Permendikbud RI Nomor 32 Tahun 2119 tentang perubahan peraturan 

Permendikbud Nomor 29 Tahun 2112 tentang Kurikulum 2113 (Jakarta: Berita Negara RI Tahun 

No 1691, 2119), hlm. 1  
23 M. Fadillah, Implementasi..., hlm. 16. 
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ية هو إحدى العملية من العماليات الرتبية تنفيذ تعليم اللغة العرب

عن إعطاء العلوم واملعارف من املعلم عل الطالب يف املكان املؤكد 

مناسبا بنظام التعليم واملنهج التعليم الذي بستخدمها املعلم إبتباع إعداد 

يف تعليم اللغة العربية يف  تنفيذ التعليم يف هذا البحث خاصة .التعليم

 تولونج أجونج. 9درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الصف الثامن ابمل

 مهارة القراءة (1

مهارة القراءة هي إحدى املهارة من أهداف تعليم اللغة العربية اليت 

سيؤكد هذا . بنطق نص اللغة العربية وفهم معانه أي فهم املقروء  تتعلق

 البحث يف عملية تعليم مهارة القراءة من املعلم يف الفصل.

 1122الدراسي  نهجامل (2

كل  الذي يستخدم يف الدراسي املنهجهو  1122الدراسي  املنهج

املكوانت التعليمية من اخلطة و تطبيقها و تقوميها ابلرتبية الشخصية حىت 

 29خيتاج  نشاط الطالب يف تعليم مناسبا بنظام وزارة الرتبية والثقافة منرة 

ن التعليم الذي .وكا 1122و يستخدم منذ يف السنة 1121السنة 

 وكل ما يبحث .يبحث الباحثة يف تعليم اللغة العربية خاصة ملهارة القراءة



21 
 

 
 

 1122الدراسي  ملنهجعن كيف تنفيد تعليم اللغة العربية ملهارة القراءة اب

 تتعلق من تعليم مهالرة القراءة. ونتيجتها مما

 ترتيب البحث .و

ابواب، و تكون كل ابب و أما ترتيب البحث يف هذا البحث العلمي مخسة 

 من املباحث كما يلى:

: املقدمة حيتوي على خلفية البحث، مسائل البحث، اهداف  الباب األول

 البحث، فوائد البحث، توضيح املصطلحات، و ترتيب البحث.

: النظرايت، حيتوي على مفهوم طريقة التعليم، مفهوم طريقة  الباب الثان

 .االنتقائية، و مفهوم معارة الكالم

: منهج البحث، حيتوي على مدخل و نوع البحث، حضور البحث،  الباب الثالث

يقة مجع البياانت، طريقة حتليل مكان البحث، مصادر البياانت، طر 

 . البياانت، تفتيش صحة البياانت

الباب الرابع   : نتائج البحث، حيتوي على تقدمي اللمحة عن احوال مكان البحث، 

 البياانت تقدمي البياانت و حتليل

 : االختتام، حيتوى على االختتام، و اخلالصة، و االقراحات. الباب اخلامس
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وفقا اىل التوضيح االعلى يعرف ان ابب االول عن املقدمة يشمل على 

ومسائل البحث اليت حتديد  تبيان خلفية البحث حيتوي على اسباب اختيار املوضوع

صطلحات وترتيب البحث. و البحث واهداف البحث وفوائد البحث وتوضيح امل

من النظرايت حيتوي على فهم وتبيان  يتكون إطار النظرايت، عن ابب الثاين

من املدخل النظرايت تتعلق ابلبحث. الباب الثالث عن منهجية البحث تتكون 

نوع البحث وحضور الباحثة ومكان البحث ومصادر البياانت وطريقة مجع و 

تفتيش صحة البياانت. ابب الرابع يتكون من البياانت وطريقة حتليل البياانت و 

نتيجة البحث اليت تبيني النتيجة او احلصول من البحث يف مكان البحث حيتوي 

على تقدمي الواثئق و حال مكان البحث. ابب اخلامس عن اخلامتة حيتوي على 

 االختتام و يتكون من اخلالصة واالقرتاحات.


