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 بعاباب الر ال

 نتائج البحث

 نتائج البياانتو حتليل  نتائج البياانتتقدمي  مها  ىذا الباب على قسمُت،حيتوى 

 نتائج البياانتتقدمي  .أ 

استخدام مدخل مهارة التفكَت العليا يف تعليم  و بناء علي نتائج البياانت عن

الشافعية جوندانج القراءة لدى طالب الصف الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

. تصنيف البياانت ادلالحظة ,ادلقابلة م9191-9109 يتولونج أجونج للعام الدراس

 و الوثقة . نتائج مجع البياانت عل وصفيها التالية:

ىي واحدة من اإلسًتاجية  ستخدام مدخل مهارة التفكَت العليااب تعليم القراءة

ستخدام مدخل مهارة اب تعليم القراءة  ادلناسبة اليت خيتار ادلعلم اللغة العربية. ألن

تعليم مزاي خاصة ذلا اليت ديكن استخدام ادلعلم و الطالب. لذلك  التفكَت العليا

ىي مقبولة جبميع الطالب الذين ليست  ستخدام مدخل مهارة التفكَت العليااب القراءة

ىو فيها مجيع الطالب من ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية أو معهد ىناك فرق بينهما 

الطالب من ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية تعلم أو تفهم ادلادة  أبسرعة من الطالب 
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ادلدرسة اإلبتدائية أو من ادلعهد. ألن ديكن يف ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية قد عرف 

 قليال عن تعليم اللغة العربية. 

ف الثامن تعليم مهارة القراءة ابستخدام مدخل مهارة التفكري العليا يف ص .1

 مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الشافعية جوندانج تولونج أجونج

مدرسة كمدرس للغة العربية يف   استاذة عائشة الطّيبةلى مقابلة مع عاستنادا 

حول كيفية  ادلتوسطة اإلسالمية الشافعية جوندانج تولونج أجونج و مالحظة التعليم

ت قل  صف الثامنيف ال مهارة التفكَت العليامدخل ابستخدام مهارة القراءة عملية التعلم 

 :ادلدرس

 :مع ادلعلم أوضح أن عملية التعلم على النحو التايلادلقبلة من نتائج 

لديو  العلياالتفكَت  ةمهار  مدخلابستخدام  مهارة القراءةعملية التعلم من "
 دخلنفسها ، ألن ىذا ادل مهارة التفكَت العليالتحقيق ىدف  تعليم خطوات

يتمكن الطالب من التفكَت بشكل نقدي ومنطقي وعميق. ىناك  أنهدف ي
مهارة  من خالل  القراءة هارةثالث مراحل جيب أن تكون موجودة يف وقت تعلم م

أي حتليل وتقييم وإنشاء. يف ىذه العملية يتوقع من الطالب لتحليل  التفكَت العليا
 1".لقراءةالقراءة، وتقييم القراءة وجعل ادلعلومات من مواد ا

 
 

                                                           
الشافعية جوندانج تولونج أجونج يف دلقابلة مع أستاذة عائشة الطّيبة كمدرس اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ا 0

 9191فرباير  00التاريخ 
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 ابستخدام مدخل مهارة التفكري ارة القراءةمه التعلم اتخطو  (أ 

فتتح اب بدأت أستاذة يف الفصل، ةوبناء على ادلالحظة اليت أجراىا الباحث

الدرس ابستخدام كلمات حتية ابللغة العربية، مث أجاب الطالب ابللغة العربية على 

السابقة من خالل سؤال الطالب  أي حال. قبل ادلواد األساسية للمعلم كرر ادلواد

 2.دقائق 01 دتت دراستو. ىذا النشاط افافتتاحي حوايل يتال اتداعن شكل ادلفر 

و قالت أستاذة عائشة الطّيبة عن خطوات التعليم مهارة القراءة مبدخل 

 مهارة التفكَت العليا كما يلي:

 فتتا  إللقاء اللالم  دعااء جامعا  داالةة ب ن ادلدة ةبل((اإل (1

كما قالت ديٍت انفيس ىاليزة: "غالًبا بداء تعليم اللغة العربية إبلقاء 
السالم مث الدعاء و بعد ذلك، غالبا األستاذة عائشة تقدمي األسئلة عن ادلدة 

 3يف أسبوع ادلاضي".
 

 حفظ اشرين مفرعة   (7

قالت أستاذة عائشة الطيّبة: "عادة التعليم اللغة العربية كل األسبوع 
الطالب حلفظ العشرين ادلفردات األقل ادلناسبة ابلباب. مثل ىذا ىو ديارس 

  4الباب عن ادلهنة، حبفظ ادلفردات يستطيع الطالب أن ترجم النص القراءة".
                                                           

 9191فرباير  6يف الفصل الثامن عند عملية التعليم مهارة القراءة ابستخدام مهارة التفكَت العليا يف التاريخ ادلالحظة  9
كطالبة من فصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الشافعية جوندانج تولونج أجونج يف    ديٌت نفيس ىالزةادلقابلة مع  3

 9191فرباير  00التاريخ 
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و قال دمحم إندرا سافوترا كما اييل: "حفظ ادلفردات مساعدتنا جدا 
نص و يف تعليم مهارة القراءة، ألن حبفظ ادلفردات نستطيع أن نعرف معٌت ال

 5ىذا تيسَت لفهم الناص القراءة".
 

 ع النصزيتقليم الطالب لىل أربعة فرق دتو  (7

و قالت بنت صافية النعمة: "أن يف عملية تعليم مهارة القراءة مبدخل 
مهارة التفكَت العليا ادلدّرسة ينقسم إىل أربعة فرق بعشوائى. و توزّع ادلدّرسة 

  6النص إىل كل اجملموعة".
 

 فهم( ةراءة النص د  (7

    7، و يفهم ادلعٌت و الًتكيب.تبادفا يقرأ  كّل الفرق الناص

 الرتكيب دحتليل ادلعىن  (7

و قالت أستاذة عائشة الطيبة: " يتحادث كّل الفرق عن حتليل ادلعٌت 
الذي مناسب ابدلهنة. و يتحادث كّل الفرق عن الًتكيب، غالبا يف حتليل 

                                                                                                                                                               
ادلقابلة مع أستاذة عائشة الطّيبة كمدرس اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الشافعية جوندانج تولونج أجونج يف  4

 9191فرباير  00التاريخ 
ابلة مع  مقابلة مع دمحم إندرا سافوترا  كطالب من فصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الشافعية جوندانج ادلق 5

 9191فرباير  00تولونج أجونج يف التاريخ 
كطالبة من فصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الشافعية جوندانج   بنت صافية النعمةادلقابلة مع  مقابلة مع  6

 9191 فرباير 00ولونج أجونج يف التاريخ ت
 9191فرباير  6يف الفصل الثامن عند عملية التعليم مهارة القراءة ابستخدام مهارة التفكَت العليا يف التاريخ ادلالحظة  7
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الًتكيب الذي دتت دراستها من قبل، ادلعٌت و ترجم القراءة مث نبحث عن 
   8يعٍت عن فعل ادلضارع، ادلصدر الصريح، الفعل ادلاضي و اجلملة الفعلية".

 
 التقدمي أمام الفصل (7

بعد يتحادث عن حتليل ادلعٌت و الًتكيب، يكتب الطالب حاصل يف 

 9القرطاس مث عرض الطالب عن حتصيل حتليل أمام الفصل.

 تقوميال (2

مهارة القراءة مبدخل م يتقييم تعل يف عائشة الطّيبة: "و قالت أستاذة 
األسئلة ادلوجودة يف ادلصنفات  جييب الطالب مهارة التفكَت العليا ىو

  01."الطالبية
 

 جيعل رسم اخلريطة  (8

  00بعد التقومي جيعل كّل الفرق رسم اخلريطة ادلناسبة ابدلهنة.

 

 

                                                           
تولونج أجونج يف ادلقابلة مع أستاذة عائشة الطّيبة كمدرس اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الشافعية جوندانج  8

 9191فرباير  00التاريخ 
 9191فرباير  6يف الفصل الثامن عند عملية التعليم مهارة القراءة ابستخدام مهارة التفكَت العليا يف التاريخ ادلالحظة  9

تولونج أجونج ادلقابلة مع أستاذة عائشة الطّيبة كمدرس اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الشافعية جوندانج  01
 9191فرباير  00يف التاريخ 

 9191فرباير  6يف الفصل الثامن عند عملية التعليم مهارة القراءة ابستخدام مهارة التفكَت العليا يف التاريخ ادلالحظة  00
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 ستنتا  ان ادلدةاإل (9

التقومي عن القراءة ضلن صلعل  قالت انفيس ىالزة: "بعد خطوة
وقالت أستاذة عائشة: " أطلب  09استنتاجات بشكل فردي عن الناص."

يهدف إىل الطالب ليجعل استنتاج لقياس كفاءة الطالب يف فهم ادلقروء، و 
 03."كتابة اللغة العربية  ةشلارسة مهار 

 
 ختتام إتلخيص ادلواع  ديلل  الطالب ان فهم ادلدة  م الدااء(اإل (11

التعليم األخَتة يعٍت إختتام. تلخيص ادلواد و يسأل الطالب خطوة  كانتو  

  04عن فهم ادلدة، وأخرا الدعاء اإلختتام. 

الطريقة اليت تلتخدم يف التعليم ادلهارة القراءة ابستخدام ادلهارة التفكري   (ب 

 العليا

اليت  لمارتبط ابلطريقة التعمدرس اللغة العربية مع استناًدا إىل بياانت ادلقابلة 

 :تطبق أي شيء ، إليك اإلجابة

                                                           
نج أجونج يف كطالبة من فصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الشافعية جوندانج تولو    ديٌت نفيس ىالزةادلقابلة مع  09

 9191فرباير  00التاريخ 
ادلقابلة مع أستاذة عائشة الطّيبة كمدرس اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الشافعية جوندانج تولونج أجونج  03

 9191فرباير  00يف التاريخ 
 9191فرباير  6يف الفصل الثامن عند عملية التعليم مهارة القراءة ابستخدام مهارة التفكَت العليا يف التاريخ ادلالحظة  04
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يف العليا التفكَت  ةمهار  ابستخدامة القراء مهارةالطريقة ادلستخدمة يف تعلم "
 (Discovery Learning) اإلكتشايفالصف الثامن ىو طريقة احملاضرة ، طريقة التعلم 

 15".والبيان التوضيحي
 

 مهارة القراءةتعلم  ،يف الفصل الدراسية ةالباحث ادلالحظ استنادا إىل بياانت

استخدام طرق مبا يف ذلك طريقة فيها  مدخل مهارة التفكَت العلياابستخدام 

زلاضرة يستخدم عندما يقرأ ادلعلم قراءة ادلواد وترمجة الكلمات الصعبة، ألن ىناك 

. يتم طالب مل يتمكنوا من قراءة ومع ذلك فهم معٌت أن ادلعلم جيب أن يقرأ القراءة

رلموعات إلجراء  4إىل  تطبيق طريقة تعلم افاكتشاف عندما يشكل الطالب

حتليل القراءة ومناقشتها للحصول على معلومات جديدة من القراءة. يف تعلم ىذه 

أيضا. يتم تطبيق طرق العرض  ادلهارة القراءة ىناك طريقة العرض التوضيحي

رسم  جيعل ومات يف ملخص التوضيحي عندما ينتهي الطالب من مناقشة ادلعلو 

 .ريطة ، مث يوضح الطالب عمل رلموعاهماخل
16

 

 

 

 

 

                                                           
اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الشافعية جوندانج تولونج أجونج  سمدر كادلقابلة مع أستاذة عائشة الطّيبة   05

 9191فرباير  00يف التاريخ 
 9191فرباير  6يف الفصل الثامن عند عملية التعليم مهارة القراءة ابستخدام مهارة التفكَت العليا يف التاريخ ادلالحظة  06
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 ى:كما يل  عائشة الطيبةستاذة أقالت 
مثل يف تعليم القراءة يستخدم  "يف تعليم اللغة العربية ابستخدام بعض الطرق

. وخطواها أّوفا، والبيان التوضيحي (Discovery Learning) اإلكتشايفالتعلم طريقة 
إفتتاح. اثنيا، حفظ ادلفردات حالل عشرون. اثلثا، تقسيم الطالب إيل أربعة فرقة 
و يقوم ادلدرسة بتوزيع النصُت للطالب ابدلوضوع ادلهنة و أصحاب ادلهنة. رابعا، 

حتليل معٌت . خامسا، زًءا من القراءة يف رلموعة واحدةيقرأ الطالب ويفهمون ج
. سابع، تقومي عمل اجملموعة نتائج  حتليل عرضت كل رلموعة الًتكيب. سادسا،و 

. اتسع، ية للمهنةفهومادلريطة اخلكل رلموعة رسم لفهم ادلقروء. اثمن، جيعل  
 07إختتام."
 

لتخدم يف التعليم ادلهارة القراءة ابستخدام ادلهارة التفكري تقومي التعلم الذي ي (  

 العليا

التقييم ، ديكن للمعلمُت معرفة قدرة التقييم مهم يف عملية التعلم. مع 

ىناك إجراء  العلياالتفكَت  ةابستخدام مهار هارة القراءة الطالب بعمق. يف دراسة م

 يف وقت ادلقابلة.أستاذة عائشة الطّيبة التقييم، كما قال 

التفكَت  ةابستخدام مهار هارة القراءة ديكن القول إن التقييم يف التعلم م"
ىو تقييم معقد ، حيث أن ىناك تقييًما معرفًيا وتقييًما عاطفًيا وتقييًما  العليا

                                                           
17

اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الشافعية جوندانج تولونج أجونج يف  سمدر كادلقابلة مع أستاذة عائشة الطّيبة   
 9191فرباير  00التاريخ 
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حركًيا، كل الثالثة يف علبة افاختبارات الشفوية وادلكتوبة وادلالحظات أثناء التعلم 
 18".يف الفصل

التقييم اليت  ىي على البياانت أيضا ةالباحث ت، حصلاألعلى من ادلقابلة

 :. على النحو التايلمتنوعةىو  رة القراءةمهاادلستخدمة يف التعلم من 
19

 

 يف تعليم ادلهارة القراءة نتائج الطالبكفاءة : 7.1اجلددا  

 
 خرب

 
النتيجة 

 يةاالمجال

  جما 
 اسم

 
  ااجمل رةم

النفلي 
 احلركي

  ااجمل
 الوجدين

  ااجمل
 ادلعريف

 0 ألفينا إربة سابيتا 90 89 98 98 جيد
 9 مفتوح حاليمأندي  77 79 58 71 ضعيف
 3 بنت صافية النعمة 90 89 98 98 جيد
 4 بَتيليان فاريل ستيا 79 78 98 77 جيد
 5 إيليسيا اندي أستويت 88 89 98 99 جيد
 6 إيلسا كرنياوايت 90 89 98 98 جيد

 7 فائزال فؤاد أمحدى 64 88 89 85 ضعيف
 8 حافظ الفاندي 70 79 79 79 ضعيف
 9 ذلعزاة إانية 80 98 98 94 جيد
 01 استقمة 88 89 98 99 جيد
 00 جيسيكا أديالاي 86 89 98 97 جيد

                                                           
اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الشافعية جوندانج تولونج أجونج  سمدر كع أستاذة عائشة الطّيبة  ادلقابلة م 08

 9191فرباير  00يف التاريخ 
 .ابستخدام مهارة التفكَت العليايف تعليم مهارة القراءة  صف الثامن ابلوثيقة كفاءة نتائج الطالب ردامص09
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 09 كريستينا 90 89 98 97 جيد
 03 مرجيالندرو 89 98 98 94 جيد
 04 مراة الصاحلة 86 89 98 97 جيد

 05 دمحم حرير 90 88 88 84 جيد جدا
 06 دمحم إلف مالك 77 78 98 78 جيد

 07 دمحم إندرا سافوترا 90 88 88 84 جيد جدا
 08 دمحم رفقي 68 58 59 54 ضعيف

 09 ليلة انزوى 88 88 88 89 جيد جدا
نينيك ويندي  89 98 98 94 جيد

 إيرانوايت
91 

 90 نور العُت سافرا 86 88 88 89 جيد جدا
 99 رمحة ىداية 90 88 88 84 جيد جدا
 93 ريندرا سيفتا نوغراىا 79 78 79 79 ضعيف
 94 ريدا أيو ستياداين 86 88 99 97 جيد

 95 ريندي فراديكا 64 59 79 58 ضعيف
 96 رائحة اجلنة - - - - ضعيف
 97 روين سافوترا 75 78 78 78 جيد

 98 راين مهارديكا 75 79 89 58 ضعيف
 99 سيت نور عائشة 85 88 98 99 جيد

 31 اتابه أغوع وجياكسنو 64 88 59 59 ضعيف
 30 يَتو خَت الدين 79 78 98 77 جيد

 39 ديٌت انفيس ىاليزة 93 88 88 84 جيد جدا
 33 دمحم ىيشام 77 99 58 74 ضعيف

رة القراءة األعلى أن التقييم ادلهارة القراءة من وثيقة نتائج التعليم مها

ابستخدام مدخل مهارة التفكَت العليا تكون من اجملل ادلعريف، اجملل الوجدين، اجملل 
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افاختبارات الشفوية وادلكتوبة النفسي احلركي. و يعمل معلم التقييم عند 

 .وادلالحظات

ادلشكالت يف تعليم مهارة القراءة مبدخل مهارة التفكري العليا يف صف الثامن  .7

 مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الشافعية جوندانج تولونج أجونج

و فاحظت الباحثة   أستاذة عائشة الطّيبة و بعض الطالبنتائج مقابلة مع 

 العلياالتفكَت  ةمهار  مدخلم القراءة ابستخدام يتعلحول ادلشكلة اليت حتدث عند 

لعام ل مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الشافعية جوندانج تولونج أجونجيف الصف الثامن 

 ، على النحو التايل:9109/9191الدراسي 

 وجدت الباحثة ادلشكالت الداخلية و ادلشكالت اخلارجية. 

 ادلشكالت الداخلية  (أ 

 يشعردن أن اللغة العربية صعبالطالب بعض  (1

مهارة  دخلم ابستخدام مهارة القراءةاليت حتدث يف وقت تعلم  تكالادلش"
ىو، ىناك طالب مل يتمكنوا من قراءة اللغة العربية بطالقة، ألنو من  التفكَت العليا

ادلمكن منذ البداية مل يتم إدخال اللغة العربية ورمبا ليس من ادلدارس اإلسالمية حبيث 
مل يتم تدريسها على اإلطالق ، وىناك أيضا أقل استجابة القراءة ، والطالب فا 

 ".ديكن تفسَت أنفسهم
20
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يف صف الثامن  من طالب بعضعلى نتائج مقابالت مع  ةالباحث تحصل

 ، على النحو التايل: مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الشافعية جوندانج تولونج أجونج

 يتمازحون مع أصدةائهمالطالب  (7

م اللغة العربية يإن ادلشاكل اليت ىي طبيعية عند تعل " :وقال دمحم إندرا برااتما"
 يتمازحون مع أصدقائهم الطالب ىناكة بعد على تفسَت القراءة نفسها، غَت قادر 

حبيث فا ديكن الًتكيز، وىناك طالب يلعبون أبنفسهم عندما تكون ىناك مهام 
 21".مجاعية

 
 نفلهمأبتفلري  قدردنالطالب ال ي (7

ة تتعلق ابدلشاكل اليت ز لياديٌت نفيس ح هامسإ ةبمع طل ةمث نتيجة مقابل
مهارة القراءة ابستخدام "عملية التعلم  :ىي تقريبا نفس السابق يواجهها الطالب

مع رلموعات ديكننا تبادل بعضها البعض العقل  اشلتعة جدا ألهن مهارة التفكَت العليا
 22".نفسهمأبوديكننا العمل معا ولكن بعض الطالب فا ديكن تفسَت 

مهارة  ميتعلعملية يف  كالتكيف أن احلافات وادلش  ةالباحث تفاحظوقد 

القراءة ابستخدام مدخل ادلهارة التفكَت العليا. و وجدت الباحثة ادلشكالت 

  93اخلارجية، كما يلي:
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 ادلشكالت اخلارجية (ب 

 ددعالوةت احمل (1

تعليم ادلهارة القراءة إبستخدام مدخل مهارة التفكَت العليا حيتج إىل 

وقتا كثَتة. الوقت الكثَتة، ألّن يف عملية التعليم كانت اخلطوات اليت تقضي 

بناء على مالحظة الباحثة أن تعليم اللغة العربية ىو اللغة األجنابية. ليس كلهم 

 يستطيعون أن يفهمو ادلدة مباشرة. تعليم اللغة العربية حيتاج وقتا طويال.

 الضيقفصل ال (7

 جيعلو ضيق الدراسي اليف فصل أشخاص  33إىل  ونأن عدد الطالب يصل

و نظافة الفصل اليت أقل أىتمام حبيث يزعج  لعمل اجلماعي. ةبو صع الطالب

 يف أي مكان نرى الزابفات،  مثل ورقي و برشاانت و غَت ذلك.   الرؤية.

  يةدسائل التعليمادم  (7

مهارة القراءة فا يستخدم الوسائل ادلتنوعة. يف ذلك الوقت يستخدم يف تعليم 

 الذىنية.مدّرسة الكتاب و السبورة  فقط و خريطة 
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احملادالت يف حّل ادلشكالت يف التعليم مهارة القراءة مبدخل مهارة التفكري العليا  .7

 يف صف الثامن مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الشافعية جوندانج تولونج أجونج

احملاولة اليت قامت هبا ادلدرسة حلل ادلشكالت اليت تواجو تعليم اللغة العربية 

 داخلية و حل ادلشكالت اخلارجية. تتكون من حل ادلشكالت ال

 ادلشكالت الداخلية احملادالت الى حل (أ 

 و أّما احملاوفات على حل ادلشكالت الداخلية كما يلى:

 الطالب يشعردن أن اللغة العربية صعب (1

يشعرون أن تعليم اللغة العربية  الطالببعض يف مسألة "قالت أستاذة عائشة: 
ل ىو ، واحلبطالقةفا ديكن قراءة  من مدرسة اإلبتدئية العامة صعب ألن الطالب

اللغة العربية يف ساعات أخرى أو ديكن أن  ةسدرس شخصيا مع مدرّ يب الالط
تسًتشد مباشرة يف وقت دروس اللغة العربية وكذلك الطالب الذين فا يستطيعون 

معا. يف بعض صعبة مث حفظها ال ادلفرداتترمجة جيدا مث جيب على ادلعلم ترمجة 
س والبحث عن أنفسهم يف و ماحيان يطلب من الطالب إحضار القاأل

 24".القواميس
 

 الطالب يتمازحون مع أصدةائهم (7
ذات  ة"الباحث حصلتاليت  قابلة مع استاذة عائشةاستنادا إىل ادلواثنيا، 

. لصفيف ال يتمازحونادلثال الطالب  مهارة القراءةالصلة مشكلة احللول يف تعلم 
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ناص إبرتفاع يقرأ الل الفصل أمام الطالبوبخ ادلعلمة خالف ذلك يطلب ي أوىل
مث عندما يشعر الطالب ابإلحباط واخلمول والنعاس. سوف يعطي ادلعلم   .الصوت

كسر اجلليد أو القيام ابللعبة حبيث التعلم فا يشعر شللة. وسلاطبة هنج الطالب 
 ".الصامت مع الطالب

25
 

 
 ادلعاينان فهم  قدردنالطالب ال ي (7

فادلدّرسة تبحث ادلفردات  نفسهمأبتفسَت  ونالطالب فا ديكن"وأّما كان 
 96الصعوبة معا. و تطلب ادلدّرسة الطالب حلفظها."

 
 نفسهمأبتفسَت  ونفا ديكنو حصلت الباحثة يف حل ادلشكالت الطالب 

يعٌت حبثت ادلدرسة مع الطالب معا و تسًتشد ادلدرسة. الطالب حيملون القوامس 

 ليبحث ادلفردات الصعوبة.

 اخلارجيةادلشكالت  احملادالت الى حل (ب 

 ل ادلشكالت اخلارجية كما يلي:ت على حو أما احملاوفا

 الوةت احملددع (1
ىذه ادلدرسة حصة الدراسيتها قليل  يف " :بناء على ادلقابلة مع أستاذة عائشة

جدا. ألن يف الساعة الدراسية ثالثون دقائق. ولذلك حصة الدرسية جيعل 
و  ىو مواصلة ادلواد يف افاجتماع القادم هاحلو  ادلشكالت يف تعليم مهارة القراءة.

                                                           
 ،.جعنفس ادلر  95
96

 نفس ادلرجع،. 
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أعطى اقًتاحات إىل الطالب لتعليم بنفسي يف البيت أو يف خارج خصة الدراسية 
 97خوان".مع بعض اإل

 
 الضيق د الوسخفصل ال (7

قالت أستاذة عائشة: "ادلشكالت اخلارجية األخرى ىي الفصل اليت أقل 
. و حلها ىي استخدام القاعة الطالب 33تفضي بسبب الفصل الضيق يزرب 

الفصل الوسخ و ادلشكالت األخرى ىي  للتعلم اللغة العربية و القيام بناء ادلدرسة.
  98".يبدء التعلمو حلها ينّظف الفصل قبل 

 
  يةسائل التعليمادم د  (7

بناء من ادلالحظة الباحثة أن الطريقة اليت تستخدم مثَت، بل يف ارسلها ليس 
تعادل مع استخدام الوسائل. لذلك التعليم منظور شلّل. تسخدم وسائل التقليدية  
يعٍت الشبورة و الورق و ملعقة و كتاب الدراسية. ىذا ديكن إذا تستخدام وسائل 

 99إليكًتونيك كاحلاسوب أو الصورة ستقضي الوقت لتستعد.
سينبغي ادلدرسة حلقة عمل حول وسائل من الباحثة حلل ىذه ادلشكالت 

 31.التعليم. حيت ادلدّرسون ليسوا راتبة يف التعليم
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 نتائج البياانتحتليل  .ب 

ستخدام مدخل مهارة التفكري العليا يف تعليم القراءة لد  لالب صف اب تعليم .1

 .الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الشافعية جوندانج تولونج أجونج

زلوفات تتعلق بتطبيق تعليم مهارة القراءة مبخل مهارة التفكَت العليا لدي  ىناك

الطالب الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الشافعية جوندانج تولونج 

قابلة و الوثيقة فنعرف أن تطبيق تعليم مهارة أجونج. و بعد الباحثة تعمل ادلالحظة و ادل

 القراءة مبدخل مهارة التفكَت العليا جيدا وموافق أىداف التعليم.

و تعليم ادلهارة القراءة مبدخل مهارة التفكَت العليا تستخدم طريقة تعّلم اإلكتشايف 

(Discovery Learning)   ادلعمق. اليت يساعد الطالب لتنمية كفاءة الطالب يف التفكَت

وىذة الطريقة تدريب الطالب ليستخرب قائم بذاتو أو رلموعتو. و ىذة الطريقة يساعد 

رسم الطالب أن يفهم ادلعٍت و العالقة يف الناص. ويف ىذه الدراسة تستخدم وسائل 

 لتدريب الطالب تفكَت التقدي. ية للمهنةفهومادلريطة اخل
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 أما خطوات تعليم مهارة القراءة كما يلي:

 فتتاح اإل .أ 

كانت عملية التعليم مهارة القراءة مبدخل مهارة التفكَت العليا أوفا إفتتاح حول 

 (إلقاء السالم، ودعاء جامعا، وعالقة بُت ادلدة قبلوعشر دقائق . ىناك ادلدّرسة 

 ةً مفردفظ عشرين ح .ب 

حفظ عشرين أما خطوات التعليم مهارة القراءة مبدخل مهارة التفكَت العليا ىي 

عادة التعليم اللغة العربية كل األسبوع ىو ديارس الطالب حلفظ العشرين ، ادلفردةً 

ادلفردات األقل ادلناسبة ابلباب. مثل ىذا الباب عن ادلهنة، حبفظ ادلفردات يستطيع 

. وىذا خطوة تنمي أيل فئة العمليات ادلعرفية ترجم النص القراءة تفهم و الطالب أن

 للتذكَت. 

 ع النصيإىل أربعة فرق وتوز تقسيم الطالب  .ج 

تعليم مهارة القراءة مبدخل مهارة  يف و لًتقية محاسة الطالب لتدريب ادلناقشات

قسم ادلدّرسة إىل أربعة فرق بعشوائى. و توزّع ادلدّرسة النص إىل كل تالتفكَت العليا 

ي . و ىذه اخلطوة ادلدّرسة تنتمي إىل فئة اجملال العاطفي و اجملال النفساجملموعة

 احلركي.
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  فهموالنص و  اءةقر  .د 

. تنتمي ىذه اخلطوة إىل يقرأ  كّل الفرق الناص تبادفا، و يفهم ادلعٌت و الًتكيب

     فئة عملية ادلعرفية يعٍت يفهم و تطبيق.  

 حتليل ادلعٌت و الًتكيب .ه 

يتحادث كّل الفرق عن حتليل ادلعٌت الذي مناسب ابدلهنة. و يتحادث كّل 

غالبا يف حتليل ادلعٌت و ترجم القراءة مث نبحث عن الًتكيب الذي  الفرق عن الًتكيب،

دتت دراستها من قبل، يعٍت عن فعل ادلضارع، ادلصدر الصريح، الفعل ادلاضي و 

. و ىذه اخلطوة ادلدّرسة تنتمي إىل فئة اجملال العاطفي و اجملال النفسي اجلملة الفعلية

 احلركي و اجملال ادلعريف )حتليل(.

 أمام الفصل التقدمي .و 

بعد يتحادث عن حتليل ادلعٌت و الًتكيب، يكتب الطالب حاصل يف القرطاس 

و ىذه اخلطوة ادلدّرسة تنتمي إىل  .مث عرض الطالب عن حتصيل حتليل أمام الفصل

 فئة و اجملال النفسي احلركي.
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 تقوميال .ز 

طالب يف تقييم تعليم مهارة القراءة مبدخل مهارة التفكَت العليا ىو جييب ال

و ىذه اخلطوة ادلدّرسة تنتمي إىل فئة و اجملال  .األسئلة ادلوجودة يف ادلصنفات الطالبية

 ادلعريف )تقومي(.

 ة ابدلدةادلناسب جيعل رسم اخلريطة .ح 

و ىذه اخلطوة ادلدّرسة  ة.ادلناسبة ابدلهن فرق رسم اخلريطةبعد التقومي جيعل كّل ال

 و اجملال العطفي. تنتمي إىل فئة و اجملال ادلعريف )يبتدع(

 ستنتاج عن ادلدةاإل .ط 

 استنتاجات الطالب علجيبعد خطوة التقومي عن القراءة دلعرفة فهم الطالب، 

. ابإلضافة إىل معرفة فهم الطالب، تقيس أيضا بشكل فردي عن الناص حول القراءة

 العمليات ادلعرفية للطالب يف فئة اإلبداع.

 (عن فهم ادلدة مث الدعاء ختتام )تلخيص ادلواد، ويسأل الطالباإل .ي 

و كانت خطوة التعليم األخَتة يعٍت إختتام. تلخيص ادلواد و يسأل الطالب 

 عن فهم ادلدة، وأخرا الدعاء اإلختتام.   
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سألت ادلدّرسة عن ادلدة دلعرفة كفاءة الطالب يف تعليم ادلهارة القراءة من انحية 

معيار التقومي لكن ليس تقييم. و دعاء  فهم ادلقروء أو فهم الًتكيب. كعملية التعليم يف 

 كعملية التعليم األخرة.

استخدام مدخل مهارة التفكري العليا يف تعليم القراءة لد   يفحتليل ادلشكالت  .7

لالب صف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الشافعية جوندانج تولونج 

 أجونج.

يسيا، تعليم اللغة العربية ىي تعليم اللغة العربية ليس سهال كما تنصور. يف إندون

تعليم اللغة الثانية. و بُت العربية و اإلندونيسا لديها الكثَت من اإلختالفات. مثل 

اإلختالفات يف احلروف و الكتابة و عالمة الًتقيم و غَت ذلك. و يف تعليم اللغة 

ة و العربية، سيكون ىناك ابلتأكيد مشاكيل غَت متوقعة، تنشأ من ادلشكالت الداخلي

 ادلشكالت اخلارجية. 

وجدت ادلدّرسة ادلشكالت عندما تعليم ادلهارة القراءة مبدخل مهارة التفكَت 

العليا. بداء من ادلشكالت الداخلية حىت ادلشكالت اخلارجية. ادلشكالت الداخلية 

تتكون أوفا، بعض الطالب يشعرون أّن تعليم القراءة صعب. ىم فايستطيعون أن يقرؤو 

سة و ىم يشعرون عدم فهم ادلقروء. و سبب ضعف الطالب أهّنم الن ص بسال
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الطالب الذي يتمازحون مع أصدقائهم   متخرجون من ادلدرسة اإلبتدائية العامة. اثنيا،

يسبب للطالب اآلخرين الشعور ابفانزعاج. اثلثا، صعوبة الطالب يف تفسَت مادة 

 القراءة. ألن الطالب ديلكون الفردات القليلة.

ادلهارات اليت ديتلكها الطالب، ويتمتع البعض بكفاءة عالية والبعض لديهم ختتلف 

قدرة منخفضة. ولكن كمنظم تعليمي ، جيب أن يكون ادلعلمون قادرين على حتقيق 

التوازن بُت قدرة الطالب أبي شكل من األشكال للتعلم الناجح. فا تسمح للطالب 

 ألولئك الذين لديهم قدرات عالية. الذين لديهم قدرة منخفضة وإيالء افاىتمام فقط

و أّما ادلشكالت اخلارجية تتكون أوفا، الوقت ادلقصور، أن تعليم مهارة القراءة 

مبدخل مهارة التفكَت العليا حيتج الوقت الكثَت للحصول على أقصى قدر من العملية و 

أشخاص و الفصل واسعو   33النتيجة. اثنيا، عدد الطالب يف الصف الثامن حول 

مًت. الفصل الضيق جيعل الطالب الصعب للتحرك. واثلثا، وسائل التعليم  3x4حواىل 

احملدود يف تعليم مهارة القراءة مبدخل مهارة التفكَت العليا. وسائل التعليم ادلستخدمة يف 

التعليم ىم السبورة و ادلصنفات، وكذلك ورقة مانيال إلنشاء خريطة  ادلفهوم. أثناء 

ءة يستطيع أن يستخدم وسائل التعليم مثل الصورة و فيديو و غَت تعليم مهارة القرا

 ذلك. استخدام وسائل التعليم ادلختلفة جيعل الوضع التعليمي غَت شلل.
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ديها مشكلة م ليادلشكلة ادلذكورة أعاله ديكن استنتاج أن كل عملية التعل بناء على
. اعتمادا على أي حل اخلارجية تشكالادلالداخلية إىل  تكالسلتلفة. بدءا من ادلش

ينبغي أن تعطى كيف. إذا كان احلل ديكن أن يؤدي إىل اجتاه إجيايب ينبغي القيام بو. وإذا  
إىل سلبية فإنو ينبغي أن تبحث عن حلول أخرى للتعلم على ما  ونيؤدي ولاحلل تكان

 يرام وصحيح.

ادلدرسة يشرف م، ولكن دور الوالدين فا غٌت عنو أيضا. يف ليس فقط دور ادلعلّ 
الوالدين أيضا دلشاىدة األطفال، وكيف أنشطتهم،  على الطالب من قبل ادلعلمُت، و

وكيف يفعلون وىلم جرا. جيب على الوالدين فهم سبب ادلشكلة ألن ادلشكلة ليست 
  و اإلجتماعي. فقط يف الطالب ولكن أيضا يف البيئة الطالبية

رة القراءة مبدخل مهارة التفكري العليا احملادالت يف حل ادلشكالت يف تعليم ادلها .3

 مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الشافعية جوندانج تولونج أجونج. 

يف عامل التعليم، مشكلة التعلم ىي ظرف غَت متوقع كاضلراف صغَت يف 

التعلم الذي طلتربه. ىناك عامالن مها سبب مشاكل التعلم اليت ىي عوامل 

اق العامل الداخلي من ادلتعلمُت. يف حُت أن داخلية وعوامل خارجية. يتم اشتق

العوامل اخلارجية ىي العوامل اليت أتيت من خارج ادلتعلمُت وتشمل البيئة األسرية، 

 والبيئة ادلدرسية، واجملتمع احمللي أو البيئة افاجتماعية.
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معاجلة مشكالت الطالب ىو ما يتعُت على الولدين و ادلعلمُت القيام 

ذين مل يتمكنوا بعد من فهم ادلواد العربية، مث جيب على بو، مثل الطالب ال

ادلعلمُت إعطاء الطالب دوافع إضافية وجيب أن يكون أولياء األمور قادرين على 

حتفيز الطالب حريصة وأكثر ادلغامرين مرة أخرى يف التعلم. وابدلثل، إذا كانت 

يع أيضا يف حل ادلشكلة أتيت من مدرسة أو بيئة اجتماعية، جيب أن يشارك اجلم

   ادلشكلة.

 


