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 الباب الرابع

 نتائج البحثالحقائق و تقديم 

 عن موضوع البحث بيان موجز .أ

 هذا القسم حيتوي على بيان موجز عن موضوع البحث وهو كما يلي:

 تونجانجرى  شخصية المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية .1

 املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنرى : املدرسةاسم 

 : احلكومية  احلال

 (1900)130190:   اهلاتف  رقم

، ئنيجز  توجناجنرى: كانت املدرسة اإلسالمية احلكومية  موقع املدرسة

 (الغرب يفنج )( و قرية تاجنو يف الشرققرية توجناجنرى )

 88060:  شفرة الربيد

 م0380:  اإلقامة  سنة

 : القسم العام و القسم الدويل  الربمناج املوجود

 09.91 – 18.91القسم العام :   دريستوقت ال

 00.91 – 18.91 القسم املمتاز   
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 شخصية رئيس المدرسة  .2

 نور الدجا املاجستري احلاج : كهفى  اسم رئيس املدرسة

 038013080362190110:    رقم التوظيف

 رجار، كارنج : بوعو    عنوان

 سالمية الحكومية تونجانجرىى مدرسة المتوسطة االهيكل التنظيم .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس قسم اإلدارة

 كرجونو

نائب رئيس املدرسة 
)مساعد( الرئيس للمنهج 

 الدراسي

 نور الدين

نائب رئيس املدرسة )مساعد( 
 الرئيس لرعية الطالب

 رى يانتو

نائب رئيس املدرسة )مساعد( 
 الرئيس  للوسايل التعليمية

 زين الرازقني

نائب رئيس املدرسة 
 )مساعد( الرئيس للموصلة

 امحد يس

 رئيس املدرسة

 كهفى نور الدجا املاجستري احلاج
 جملس املدرسة  

 اسوة اكو

 (OSIS)يخلاحتاد الطالب الدا

 الطالب 

 مدرس

يف الفصل السابع و الثامن مدرس 
 و التاسع

  (BP) منسق املريب و اإلضاءة

ةعمرفو   

 ويل الفصل

 الفصل السابع و الثامن و التاسع
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 سالمية الحكومية تونجانجرىتاريخ المدرسة المتوسطة اإل .4

قام حممد سراج و عبد املطلب املدرسة االسالمية احلكومية توجناجنرى أ

حيت سنة سودارسونو. برئيس املدرسة  م0380يف السنة  PGAPباإلسم 

  تغريت م0386. يف السنة م بستة فصول و ثالث حلقات التدريس0386

PGAP   سطة االسالمية احلكومية توجناجنري برئيس املدرسة غفرانباملدرسة املتو 

م تغريت مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 0321سنة الو يف  ميمز ز 

  MTs.AINري توجناجنية درسة املتوسطة الدينية اإلسالمية احلكومبامل توجناجنري

 طالبا. 311يبلع حيت الطالب  و عدد

و مها املدرسة املتوسطة  م0320قسمني يف السنة على تنقسم هذه املدرسة 

 ةلسنة و اجلماعهل ااإلسالمية احلكومية توجناجنري و املدرسة املتوسطة أ

Aswaja املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  9/0بالقسم  .توجناجنري

املدرسة املتوسطة اهل السنة و  9/0و  ميز مبرئيس املدرسة غفران ز  توجناجنري

 جنري.توجناAswaja  اجلماعة

 0330لى امحد خالد يف السنة  رئيس املدرسة من غفران زمزامي عتغرّي 

رئيس املدرسة من  . و تغرّي فصال 00و  0101م حبملة الطالب 0110 –

 -0112و يف السنة  م0112 -0110نس دافر يف السنة أمحد خالد إىل أ
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م 0100 – 0113كرام رفيعى يف السنة   جى مث املدرسو  م تغري املدرس0113

 ن.كهفي نور الدجا حىت اآل مث املدرس

 الموقع الجغرافي .5

كانت املدرسةةةةةةةةةةةة املتوسةةةةةةةةةةةطة اإلسةةةةةةةةةةةالمية احلكومية توجناجنري كاليداوير يف 

كيلومرت من مركز مدينة 06منطقة تولونج اجونج اجلنوبية . ومسةةةةةةةةةةةافتها قدر 

للمدرسة املتوسطة (تولونج أجونج. وموقعها يف قريتني ومها يف قرية توجناجنري 

املتوسةةةطة اإلسةةةالمية للمدرسةةةة (وقريبة تاجنونج  )اإلسةةةالمية احلكومية الشةةةرقية

مةةا تقع يف حمةةافلةةة كةةاليةةداوير. وامةةا حةةدودهةةا فهي كمةةا هل. )احلكوميةةة الغربيةةة

 يلي :

 اجلهة الشمالية : قرية مسيب دوفالنج سومربغامفول (أ

 اجلهة اجلنوبية : قرية جابون  (ب

 اجلهة الشرقية : قرية تاجنونج (ج

 اجلنوبية الغربية : قرية بتاء (د
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سالمية الحكومية أهداف المدرسة المتوسطة اإل ية، و الرسالة، والرؤ  .6

 تونجانجري 

س اعلوم و اإلميان و التقوى بأسجناز يف الاإلتوجيد املدرسة ب ية :الرؤ  (أ

 هي:خالق الكرمية األ

 الدينية ممتاز يف األنشطة (0

 (UAN)جناز االختبار النهائي ممتاز يف إ (0

 كادمييّ ممتاز يف اإلجناز األ (9

 سوبايف استخدام احلممتاز  (4

 أعلى يف اجناز الرياضة البدنية (0

 هلذه الندرسة بيئة طيبة للتدريس (8

 هي: لة االرس  (ب

 منهاج التدريس مّنى (0

 عملية التدريس مّنى (0

 خالق الكرميةأعلى كفاءة باأل (9

 التعليمية تطوير الوسائل (4

 تطوير تودير املدرسة (0
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 أعلى مشاركة اجملتمع يف الرتبية (8

 كادمييّ أعلى اإلجناز يف األ (2

 الرتبيةم تكلفة تعلي (6

 .ةيتنفيد الرتبية الطبيع (3

 الهدف  .ج

سنة لالة السابقة جتعل املدرسة األهداف لالرس باإلساس على الرؤية

 كما يلى:  م0104 ةالدرسي

 9،3قيمة االختبار الوطين تبلغ  (0)

 احلكومية يف املدرسة الثانوية الب مقبولنيط %01يبلغ  (0)

سوفت ايكسيل امج ماكريو سوب من الربنااحل ميكن استخدام (9)

(Microsoft Excel) وماكريسوفت ورد (Microsoft Word)  

 احلسىن مساءو األ سورة يسميكن الطالب حفظ  (4)

 ميكن الطالب على قراءة الكتب الصفراء (0)

  (PMR)هلذه املدرسة هالل أمحر  (8)

 فرقة الكشافة هلا  (2)

 هلا فرقة للصلوات باملوسيقي (6)
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المتوسطة في المدرسة  و تقسيم الفصول طالب و المدرسينعدد ال .د

 م2116-2115ومية تونجانجرى للعام الدراسي سالمية الحكاإل

لعام رى لاجنسالمية احلكومية توجند الطالب يف املدرسة املتوسطة اإلعد .أ

  .م0108-0100سي االدر 

 0 اجلدول

 عددال الفصل  نمرةال
 نساءال رجالال

 010 068 السابع 0
 063 026 الثامن 0
 006 094 التاسع 9
 0020 العديد 

 

ة احلكوميسالمية ة اإلاملدرسة املدرسة املتوسطيف عدد الطالب 

 القسم العام و طالبا فتنقسم على القسمني ومها 0020حنو توجناجنرى 

 .متازقسم املال الثاين
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 سالمية احلكومية توجناجنرىعدد األساتيذ يف املدرسة املتوسطة اإل .ب

 م.0108-0100العام الدرسي 

ة يف مسؤولي وذلك ألن يف أيديهم ،اضروري اسني دور املدر لكل  إنّ 

ل ميكن أن يبدّ ال و  وجودهم حمتاج مطلقاكان   عملية الرتبية. فلذا،

 منزلتهم أحد.

وسطة املتللمدرسة  هلم وظيفة التدريسو القصد باملدرسني من 

  م. 0100/0108للعام الدراسي اإلسالمية احلكومية توجناجنرى 

 0دول اجل

 درسعدد امل
 نساءال رجالال

06 96 
 88 مجلة

 

 م.0108 -0100ول يف السنة الدراسي لفصتقسيم ا (ج

 9دول اجل

 عددال اسم الفصل و عدده
 فصال 91 قسم العامال قسم الدويلال 

 فصال 02 فصال 9
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أربع  العربية اليت تتشمل على اللغة هذه املدرسة بتدريس اهتمت

 Muatan) غري املنهجيةكمواد املدرسة تدريس املواد  زيد مهارات و ت

Lokal) كان عدد و اللغة العربية.  د فيها معمل اللغة كوسيلة لتدريسوجت

 اجنريسالمية احلكومية توجنسطة اإلاللغة العربية يف املدرسة املتو  مدرس

و هو  ااّل واحدقسم اللغة العربية اهم متخرجون من وكلّ ثالثة مدرسني 

 سالمية.الرتبية اإلقسم  متخرج من

 تقديم الحقائق و تحليلها .ب

ة تقدمي احلقائق عن تطبيق إدارة تدريس اللغة العربية لرتقيهذا البحث يشرح 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ة القراءة لطالب الصف الثامن يف مهار 

 : كما يلي  م وهو0100/0108توجناجنري للعام الدراسي 

 العربية لترقية مهارة القراءة للصف الثامن تدريس اللغةتخطيط  .1

طي  الوثيقة لنيل احلقائق عن ختيف هذا البحث تؤدي الباحثة املقابلة و 

لباحثة املقابلة . فتؤدي اتدريس اللغة العربية لرتقية مهارة القراءة للصف الثامن

س اللغة العربية. وكذلك تؤدي الباحثة املقابلة مع بعض الطالبة  مدرّ مع 

 ختارة للصف الثامن.امل
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ومية املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلك اللغة العربية يف دريسختطي  تأما 

الذي  يناسب   (KTSP)سي املدرا على منهجى لصّف الثامن، بأساس توجناجنر 

حيصل  ،ذلك منهج املدرسيعلى  ساساألبو . ملدرسةهذه ا منرسالة الو رؤية الب

دّرس امل حيصل الدراسة منهج. ومن دراسةمنهج ال مدّرس اللغة العربية على

 .اللغة العربية دريسالتلقاء كل التدريس يف   اعداد

و األستاذ وهالثامن  س اللغة العربية لصفّ مع مدرّ  بلةنتائج املقالوفقا 

حني ُوجد يف مسجد املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ، ضاريخ

 :توجناجنري الشرقية. يقول

و أما لصّف  . (KTSP)املدرسي  منهجهو  لصف الثامنل الدراسي املنهج"
جهاز نّلمُت . 0109للعام  الدراسي تخدام املنهجالسابع فقد اس

املدرسة. ويف تنليم كل يكون   وألنه، .فق  مقدم العاميف كل  التدريس
منهج  ، ورحليالربنامج السنوي، والربنامج امل جهاز التدريس يتكون على

ية جهاز التدريس هي أمهّ خرى، التدريس. ومن ناحية أو اعداد ، الدراسة
 0قدرات الطالب و حلصول أهداف التدريس.لتقييم 

 
ومن املقابلة املذكورة، أخذت الباحثة اخلالصة اّن األستاذ خضاري خيط  

لديه جهاز التدريس يصّمم املدرس بل، جهاز التدريس كل مقدم العام فق . 

 أحيانا.األخر. وهو يصمم جهاو التدريس 

                                                           
 يف املدرسة الثانوية احلكومية توجناجنرى. 0108 فرباير 0يف التاريخ   ياملقابلة مع األستاذ خضار  0 
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ية أمهّ  اللغة العربية لصّف التاسع تقول عن ةسكمدرّ   لفياألستاذة أإختلف ب

لتدربات. اس و كتب تدريس اللغة العربية. هي حتصل على جهاز التدريإدارة 

 . باتكتاب التدر   ُتصّمم بالفرد. إذان، ليس لكل املدرس و كتب التدربات

  تقول كما يلى:و 

 كل يف دفرت اليومية دفرت اليومية. أستخدمم مدرس أن يصمّ ل"ينبغي ل
 . فيه مادةةاألساسي تدريس اللغة العربية. فيه معيار الكفائة و الكفائة

فة. كل الصّف منو املعريف خمتل  يف كل الصّف. ألنه، كما عرف أنّ  سسأدرّ 
ّف صتدريس اللغة العرببية ليساعدين يف كل ن، يكون دفرت اليومية اذ

للغة تدريس االيومية يساعدين يف كل ختطي  التاسع، خاصة دفرت 
قالت األستاذة ألفى حني املقابلة مع الباحثة بتصحيح اإلمتحان  0العربية."

 لصّف التاسع.
 

لغة سني لاخلالصة من املقابلة اليت قد قدمت مع املدرّ الباحثة أخذت 

أن املدّرس يع يستطإدارة التدريس. به،  العربية، فهي كل التدريس حيتاج إىل

يبلغ أهداف التدريس بسهولة، و تستطيع إدارة التدريس على مساعدة املدرس 

 تدريسه.يف إجراء 

قول يهدف تدريس اللغة العربية على مهارة القراءة لصّف الثامن، أما 

 كما يلى:  األستاذ خضاري

                                                           
 يف املدرسة الثانوية احلكومية توجناجنرى. 0108 فرباير 3 يف التاريخسوكيسيه  املقابلة مع األستاذة ألفي 0 
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علم هم يلزم الطالب ف. يعين، اللغة العربية لصّف الثامن مرارادرس "أُعّلم 
تخدام ينبغي الطالب ان يقدروا على اس. اجيديف هذه املدرسة بية اللغة العر 

، و كيف نتائج التدريساللغة العربية بالنطق أو بالكتابة. ما أهّم هو  
  9."كل التدريساألهداف التدريس أو ال. و ذلك مفتاح   لتدريس قد بلغا
 

ل درس الذي يفضالصة من املقابلة املذكورة أّن املأخذت الباحثة اخل

ان يكون الطالب يريد األستاذ اخلضاري جناح هدف التدريس جيد. أما 

طق و لغة العربية بالنالأن يفهموا  . جيب الطالبيف اللغة الربيةماهرين 

 بالكتابة.

 تدريس اللغة العربية كما يلى: أمهية ختطي  ة ألفيتشرح األستاذ

غم ت ختطي  التدريس دائما. بر العربية صّمميف كل التدريس اللغة "
صممت ببسي ، ألن بتخطي  التدريس يستطيع أن يسهلين يف حصول 

اللغة العربية. و به يسهلين هدف التدريس، خاصة هدف التدريس 
 4."تدريس اللغة العربيةألعرف ترقية كفائة الطالب يف كل عملية 

 
  ن ختطيمناسبة على املقابلة املذكورة، أخذت الباحثة اخلالصة. كا

ّم جدا  هالتدريس شرطا مطلقا حلصول هدف التدريس. ختطي  التدريس م

اء لمدرس يف إجر ل ، ختطي  التدريس كهاد. ألنّ يف كل عملية التدريس

                                                           
 احلكومية توجناجنرى.اإلسالمية  املتوسطةيف املدرسة  0108 فرباير 0 يف التاريخ ياملقابلة مع األستاذ خضار  9 
 احلكومية توجناجنرى.املتوسطة اإلسالمية يف املدرسة  0108 يرفربا 3 يف التاريخسوكيسيه  املقابلة مع األستاذة ألفي 4
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 وجب ،س يف هذه املدرسةوكذالك يف هذه املدرسة، كل املدرّ . الوظائف

بوية، و روزنامة الرت  فيهجهاز التدريس. تدريسهم حبصول عليهم أن ينلموا 

 و اعداد التدريس و، نهج الدراسةامل ، ورحليمج املامج السنوي، والرب االرب 

 غريها.

ختطي  تدريس اللغة العربية لرتقية مهارة القراءة للصف تحليل عن الوأما 

 فهو كما يلي: الثامن

الوطين يف إدارة   دريسوفقا لوزارة الت "كتاب إدارة الرتبية اإلسالمية" أّن يف

اإلدارة هي عملية  0فعال لتحقيق اهلدف.الكعملية استخدام املوارد على حنو 

 جهود ومراقبة وتوجيه وتنليم ختطي  عملية هي دارةاإل 8.لتحقيق اهلدف

  2املنلمات. املوارد واستخدام املنلمة أعضاء

ارة اإلد أنّ أخذت الباحثة اخلالصة ب ،التعاريف املختلفةتلك من و 

و  نليم،والت ،هي علم قائم على القيام بعمل مع أعمال التخطي التدريسية 

  ختطي حتتاج اىلتدريس اللغة الربية إدارة  .عملية التدريسعلى راقبة امل

                                                           
5 Baharudin dan Makin, Manajemen Pendidikan Islam, (Malang: UIN Maliki Press, 0202), 

hal. 94. 
6 B. Suryosubroto, Manajemen Pendidikan Di Sekolah, (Jakarta PT. Rineka Cipta, 0229), 

hal. 01. 
7 T. Hanai Handoko, Manajemen, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 0222), hal. 2. 
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التدريس.   التدريس حبصول جهازي  رسة قد طّبقت ختطالتدريس. ويف هذه املد

 . يسعملية التدر التخطي  و دارة التدريس بتنليم قد طبقت املدرسة إو 

 ا.جحان من أجل أن يكون التدريسه تاستطاع يحاول قدرسيد اجلدرس امل

ط  دائما خي درساملإذا كان  العوامل اليت ميكن أن حتقق النجاح، ىحدإ

العربية اجليد يف هذه املدرسة، سيحاول درس اللغة م وكذلك، و 6ريس قبله.تدال

ة مدرس اللغأّن  لبحث،مناسبة بنتائج ا العربية.تدريس اللغة اىل تنليم عملية 

ول جهاز صكل مقدم العام حبيف    التدريس العربية يف هذه املدرسة قد خط

 الدراسي. 

ثة أنواع، ثالعلى تنقسم و دة، اسب املحب التدريس ختطي من واع هناك أن

  :هيو 

 الربنامج السنوي مثلالطويل، التخطي   (0

 املرحلي الربنامج مثلالتخطي  املتوس ،  (0

عداد إ التخطي  على املدى القصري، على سبيل املثال من الربنامج أو (9

 3.اليومي التدريس

                                                           
8 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 0200), hal. 031. 
9 Ibrahim & Nana Syaodih S., Perencanaan Pembelajaran. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 

hal. 51. 
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تدريس اللغة العربية يف هذه املدرسة قد يناسب بالنلاريات أن ختطي  

ي عداد التدريس اليومإ تدريسا كل يوم. خيطي  املدرسال املذكورة. ولكن، 

ومي دائما. اليم إعداد التدريس يصمّ ان . فينبغي املدرس اللقاء يستخدم لعدة

 ف التدريس بكمال.اهداملدرسة أل وهبذه الطريقة يرجى أن تنا

 التدريس اللغة العربية لترقية مهارة القراءة للصف الثامن إجراء .2

شكل ظهري من ختطي  التدريس الذي قد حّدده املدرس ّن إجراء التدريس إ

ينبغي ان يكون إجراء التدريس يناسب جبهاز ف التدريس. اهدأصول حل

 م لكل مقدم العام الدراسي.صمّ التدريس الذي قد 

، وهو صفوفالعربية يف الصّف الثامن يتكون من عشر  تدريس اللغة

 ،خصائص خمتلفةكل الصّف لالصف )أ( حيت الصف )ز(. كما عرف، أّن 

عن  ستاذ خضارية. قال األتدريس اللغة العربية يف مهارة القراءيف  خاصة

 تدريس اللغة العربية يف مهارة القراءة حيث يقول:إجراء 

ة. تدريس اللغة العربيجراء التدريس الذي  يناسب هبدف "قد طّبقت إ
اللغة  حا بالدرسجنا ان الطالب يف هذه املدرسة قد نالواالبيان الواضح هو 

د و نشاط. هتدريس اللغة العربية جبالعربية. توجد إجناز النجاح بطريقة 
أكثر منه، عّلمت مادة اللغة العربية تبتداء اإلبتداء، يعين منذ باب اإلسم. 
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ة اإلسالمية أو املدرس و ال أفّرق الطالب املتخرخ من املدرسة اإلبتدائية
  01زيد علومهم جيدا."اإلبتدائية. أرجو ان تكون هذه الطريقة ت

 
يفهموا   الطالبه كيأن يريبومن املقابلة املذكورة أّن األستاذ خضاري يريد 

النحو و  مألستاذ خضاري لديه القدرة  يف علاللغة العربية جناحا. ا يف جمال

 الصرف حسنا.

ملدرسة هذه ااألستاذ خضارى إرشاد تدريس اللغة العربية لطالب قد جعل 

احلكومية توجناجنرى. كان إرشاد تدريس اللغة العربة كل املتوسطة اإلسالمية 

ة. الطالب سنتهاء عملية التدريس يف هذه املدر يف كل أسبوع بعد ايوم اجلمعة 

و هم  .يف حال محاسة و نشاط تدريس اللغة العربيةالذين يتبعون إرشاد 

 00هدون يف اللغة العربية و ال يتكسلون يف طلب العلم.جي

يات جتسرتاخضاري االللغة العربية يطّبق األستاذ تدريس ايف إجراء 

الطالب ان ك. وإذا  حبية يوميته القراءة. األستاذ خضاري يرتب  مادة يةالسياق

مل يفهموا املادة، فهو يراب  املادة باحلية اللاهرة. املثال، حني أمر األستاذ 

اري سرا، ولكن األستاذ خضاملادة حبية يوميته ي الطالبيراب  خضاري كي 

 00يساعدهم.

                                                           
 احلكومية توجناجنرى.اإلسالمية  املتوسطةيف املدرسة  0108 فرباير 0 يف التاريخ ياملقابلة مع األستاذ خضار  01
 .0108فرباير  0يف تاريخ  احلكومية توجناجنرىاإلسالمية  املتوسطةيف املدرسة عن عملية التدريس اللغة العربية  الحلةامل 00 
 .0108فرباير   0لرتقية مهارة القراءة يف تاريخ عن عملية تدريس اللغة العربية املالحلة  00 
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ب ذ خضاري حينما جيياألستاات اليت يستخدمها التقني من هناك عديد

 طالبه. األول، جييب األستاذ باللغة العربية مرتب  باحلية اليومية.األسئلة من 

ستاذ ورة. الثالث، جييب األالسب الثاين، جييب األستاذ خضاري برسم على

 09مثّ يرتب  باحلية اليومية.ف املفردات صرّ بيخضاري 

ال التدريس  املفردات. ألنّ يف تدريس اللغة العربية ال ينفصل بالكفاءة أّن 

و يصعب الطالب يف قراءة النص. لذلك، كي يسهل  بغري املفردات يتمّ 

فظ املفردات. لطالب ليحاتدريس اللغة العربية لرتقية املهارة القراءة فينبغي 

 هال.النص س أن يقرأوا و يرتمجواالطالب يستطيع بذلك الطريقة، 

ية ها األستاذ خضاري يف عملية تدريس اللغة العرب يُطّبقأما الطريقة اليت

  طريقة القراءة اجلهرية. أما اخلطوات من تلك الطريقةهي فلرتقية مهارة القراءة 

 كما يلى:هي  

 املفردات. الطالب لقراءةاملدرس يسأل أوال،  (أ

 النص أمام الصفّ  ، أمر األستاذ الطالب لقراءةثانيا  (ب

وا املفردات الذي مل يعرف عن الطالب كي يسألوااملدرس يسأل ثالثا،  (ج

 معناها.

                                                           
 .0108فرباير  0لرتقية مهارة القراءة يف تاريخ عن عملية تدريس اللغة العربية املالحلة  09 
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ملية، هذه الع جتري النص. وحني الطالب لرتمجةاملدرس يسأل رابعا،  (د

 املعىن يف كتبهم.ال يكتب الطالب 

ة إىل  جتمع الوظيفيف القرطاس مثيكتب الطالب ترمجة النص خامسا،  (و

 04.األستاذ خضاري

، فاألستاذ يضرب الطالب يقراء خطاء   قراءة النص، و كانعند عملية 

الطالب خطاء مرارا، فيصّحح األستاذ يقرأ املكتب.  وإذا  قالم الرصاص على

 يذه الطريقة يطّبق األستاذ خضار وهب عن األخطاء أو يبدل بالطالب األخر.

 00.تدريس اللغة العربية لرتقية مهارة القراءةاجلهرية يف القراءة طريقة ال

ملطبقتني اأخذت الباحثة اخلالصة من املقابلة املذكورة أّن الطريقة و التقنية 

لعربية يف مهارة القراءة جيدة. ويف عملية التدريس، كان يف التديس اللغة ا

وا مل يعرف وا املفردات اليت. جيب الطالب أن يسألاالستاذ حيّرك عقول الطالب

 08قراءة النص. املعناها و جيب الطالب ليستمعوا عند

ة العربية تدريس اللغلفي عن الطريقة اليت تستخدم يف ستاذة أقالت األ

تدريس ية يف اجلهر  القراءة طريقةتطّبق ال لصّف التاسع يف هذه املدرسة. هيل

 : كما قالتاللغة العربية لرتقية مهارة القراءة أيضا.  

                                                           
 .0108فرباير  0عن عملية تدريس اللغة العربية لرتقية مهارة القراءة يف تاريخ املالحلة   04

 .0108فرباير  0عن عملية تدريس اللغة العربية لرتقية مهارة القراءة يف تاريخ حلة املال 00  
 .0108فرباير  0عن عملية تدريس اللغة العربية لرتقية مهارة القراءة  يف تاريخ املالحلة  08
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أختار هذه  اجلهرية.ءة هي الطريقة "أما الطريقة اليت طبقُت يف مهارة القرا
، ةصحيحالكيف الطالب يقرؤون النص مبخارج احلروف   الطريقة ملعرفة

يقرؤوا ب الطالب دائما لالنص. أنا أدرّ و ملعرفة ترتيل القراءة املناسبة ب
 02كل التدريس."يف  النص بالطريقة اجلهرية 

 
عن املقابلة مع األستاذ خضاري و األستاذة ألفي اخلالصة حثة أخذت البا

تدريس مهارة القراءة. اجلهرية يف  كل القراءة تخدمان الطريقة ما يسأنّ 

و  ةلو هكفاءة الطالب بسيعان أن يعرفا  اجلهرية مها يستطالقراءة وبالطريقة 

 قراءة النص.يف األخطاء  عرفةمل

ي مهارة القراءة، سأل األستاذ خضار تدريس اللغة العربية يف قبل انتهاء 

ة اخلالص النص دائما. يرجو الطالب كي يفهموا الطالب اخلالصة عن إىل

مل، ألّن اللقاء مل يك راءة يف هذامنه. تدريس اللغة العربية لرتقية مهارة الق

  06.مل  يتعّلم املادة يف بيتهميكن الطالب 

 ة علىليالوظيفة املنز  الطالب ليجمعوا ويف اللقاء اآليت، سأل األستاذ اىل

ب ليقرؤوا الوظيفة أمام تاذ خضاري الطالب املدرس. مّث يسأل األساملكت

 خضاريكفاءة الطالب عن فهم النص، يبحث األستاذ زيادة  الصف. ول

                                                           
 احلكومية توجناجنرى.املتوسطة اإلسالمية يف املدرسة  0108 فرباير 3ة ألفي سوكيسية يف التاريخ املقابلة مع األستاذ 02 
 0108فرباير   0عن عملية تدريس اللغة العربية لرتقية مهارة القراءة يف تاريخ املالحلة  06
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  و أما التقنية لألستاذ 03طالبه.اب اللغة العربية باملناقشة مع كتاألسئلة يف  

 كما يلى:

 األسئلة معا أوال، يسأل الطالب لقراءة .أ

 األسئلة الطالب أن جيبوااملدرس يشرف ثانيا،  .ب

 01مع.تكتب األجابة مثّ جتثالثا،  .ت

العربية، يف  ةتدريس اللغ يف وأما البحث يف وسائل التدريس اليت تطّبق

 :األستاذ يقول مهارة القراءة

و  وسيلة التدريس كالسبورة، "أستخدم وسائل التدريس أحيانا،  أستخدم
 ّبقم الرصاص، و مصادر التدريس غريها. و باألمس أحاول أن اُطالقل

امعة طالبات باجلالوسيلة البطاقة السرعية. و نالت هذه الوسيلة من ال
  00سالمية احلكومية."تولونج أجونج اإل

 
 الو من املقابلة املذكورة أخذت الباحثة اخلالصة أّن األستاذ خضاري 

ة بطاقة الوسيلاملتنوعة. ولكن األن سيحاول اىل استخدام الوسيلة يستخدم 

 قول:ية التدريس يف مهارة القراءة مادي عن ستاذ خضار رعية. فقال األالس

، كتاب اللغة العربية فق . ألنهاملادة من  "أما مادة مهارة القراءة، فأستعمل 
هارة ستماع، و ملكن ملادة أخرى، مثال ملهارة اال أما رأيي فقد كفى به. و

                                                           
 0108فرباير   0عن عملية تدريس اللغة العربية لرتقية مهارة القراءة يف تاريخ املالحلة  03 
 0108فرباير   0تاريخ عن عملية تدريس اللغة العربية لرتقية مهارة القراءة يف املالحلة  01 
 احلكومية توجناجنرى. املتوسطة اإلسالميةيف املدرسة  0108 فرباير 0يف التاريخ   ياملقابلة مع األستاذ خضار  00 
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اب اللغة تكنه، أحيانا املادة من  الكتابة، أزيد املادة مين بنفسي. بل أكثر م
 00العربية خطاء. فبذلك أصحيح املادة من الكتاب اللغة العربية."

 
اءة مهارة القر  تدريسذكورة، أخذت الباحثة اخلالصة أّن ومن املقابلة امل

لدى األستاذ خضاري قد كفى باملادة من كتاب اللغة العربية فق . وهذا 

 تقول : ألفي. حيث شرح األستاذةاختلف ب

لعربية. وا كتاب اللغة ااملدرسة، جيب الطالب أن ميلك تنليم هذهب"وفقا 
 خرى يف املكتبة. وبه أخذت املادة القراءة يفاألكتاب اللغة العربية وكان  

 09."املادة اليت أخذت متسويا باملوضوع ىالتدريس اللغة العربية. و ال أنس
 

ة املبدعيدرسة ة ألفي أشار إىل أنا كمقدمت األستاذ ومن الشرح الذي

ة تريد أن تزيد املعارف لطالهبا بزيادة مادة القراء يف جمال تدريس العربية. و

لى  سة اللغة العرية اليت ال تؤسس عدرّ من كتاب اللغة العربية األخر. و هي كم

 كتاب اللغة العربية فق .

 كما يلى:  األستاذ خضاري فيقولوأما 

يف من الكتاب نلان أن يرتجم النص يف كتاهبم، يعين  "الجيوز الطالب
ص و سيحرك الن عقوهلم ليرتمجواالطالب سيبىن الكتابة. وهبذا الطريقة، 
 04".جيوز لطالب أن يكتب املفردات الصعبيةإفتكارهم هبا. ولكن 

                                                           
 احلكومية توجناجنرى. املتوسطة اإلسالميةيف املدرسة  0108 فرباير 0يف التاريخ  ياملقابلة مع األستاذ خضار  00 
 .احلكومية توجناجنرى املتوسطة اإلسالميةيف املدرسة  0108 فرباير 3خ يف التاريفي ألاملقابلة مع األستاذة  09 
 احلكومية توجناجنرى. املتوسطة اإلسالميةيف املدرسة  0108 فرباير 0يف التاريخ  ياملقابلة مع األستاذ خضار  04 
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دّرب . هو يباألساتيذ اآلخرين األستاذ خضاري لديه تقنية خمتلفة

ببسي   ايتفكرو وا دائما و يدّرب الطالب أن يبنون األفكار لالطالب كي يسأل

دة اليت مل املا واتدريس اللغة العربية. و يدّرب الطالب كي يسألو سرعة يف 

 .وا املعىنأو مل يعرف وايفهم

ترأى بنيت الطالبة من الصف الثامن عن عملية التدريس اللغة العربية لرتقية 

 مهارة القراءة حيث تقول كما يلى:

عربية. مادة اللغة اليف فهم  أسهل ، ألين"أحّب بالتدريس األستاذ خضاري
ل علينا أفهمه. مثّ لتدريس مهارة القراءة، يسدة أسهل أن أحني يشرح املا

كتاب اللغة العربية مّث يسأل علينا أن نرتجم النص أن نقراء املفردات يف  
00".عن املفردات اليت مل نعرف املعىن املقروء. و يسأل علينا لنسأل دائما

   
 إنتان فحيث تقول كما يلى:  سمأما الطالبة أخرى با

 
عن املفردات  خيتار الطالب كي يسأل حضاريحني األستاذ  "أخاف

الذي مل يعرف املعىن.و إن مل يستطيع، فأصاب اخلد اخلبشة بقلم 
 08سم.الرصاص." قالت إنتان بالتب

 

                                                           
 يف الصّف الثامن عن عملية تدريس اللغة العربية لرتقية مهارة القراءة يف هذه املدرسة. لبةااملقابلة مع الط 00 
 يف الصّف الثامن عن عملية تدريس اللغة العربية لرتقية مهارة القراءة يف هذه املدرسة. لبةامع الط املقابلة 08 
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ما من املقابلة املذكورة مع الطالبتني، أخذت الباحثة اخلالصة أنو 

ستاذ ات املذكورة، يطّبق األاخلالصة عن النص. وباخلطو تستطيعان أن تأخذا 

لزيادة  الطالب كي يستطيعأن حيّرك فكرة الطالب. يرجو األستاذ،   خضاري

يات و جتكتاب اللغة العربية. الطرائق، و اإلسرتابإجابة األسئلة يف  ماهتم و معل

ء، املقرو  الطالب يف فهم ها األستاذ خضاري قد ساعدتيطّبقالتقنيات اليت 

تاذ لطالب يف مهارة القراءة. و يساعد األسترقية كفاءة اوا على حىت يستطيع

 تدريس اللغة العربية. خضاري يف كل عملة 

قد قدمت الباحثة تقدمي احلقائق عن إجراء التدريس اللغة العربية لرتقية 

مهارة القراءة لصف الثامن يف هذه املدرسة. و حتليل الباحثة عن حقائق 

 ما يلي:  احملصولة ك

و  املدرس شخصني، أيب دريسيتم تنفيذ أنشطة التيف عملية التدريس، 

الطالب. نشاط املدرس هو التدريس و نشاط الطالب هو التدّرس. نشاط 

بعض كانت ،  دريسعملية التدريسية. يف باملواد الت يرتب  عّلمالتدريس وت

 اليت تشتمل غالبا على: املكونات للتدريس 

  دريسأهداف الت .أ

 املواد التعليمية .ب
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 طريقة التدريس .ج

 ل التدريسوسائ .د

 التدريس تقييم .ه

 الطالب .و

 02درسامل .ز

مناسبة بنلاريات اليت قد قدمت الباحثة يف الباب الثاين، أّن يف عملية 

ّبق املذكورة، أّن قد ط بعض املكونات. وإذا حيليل بعض املكوناتالتدريس 

مدّرس اللغة العربية يف هذه املدرسة يف كل عملية التدريسه. ولكن مل يطّبق 

درس مل تدريس اللغة العربية. املو املثال، لوسائل مدّرس اللغة العربية بكمال. 

ة.  بسيطلايستخدم وسائل التدريس املختلفة. هو يستخدم وسائل التدريس 

ة أن حيسن س اللغة العربيمدر عربية فق . فينبغي لكتاب اللغة اكالسبورة و  

دف ه تدريسه بوسيلة التدريس املختلفة أو املتنوعة، كي يبلغ علىإجراء 

 .ايدالتدريس يف مهارة القراءة ج

يق تطبيقدر على كونات و تلك املأو طالب أن يتقن  درسكل مجيب  

إجراء  06 تدريس اجليدة.الحىت يستطيع أن حيصل عملية ، دريسعملية الت

                                                           
27 Syamsuddin Asyrofi, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Idea Press, 

0202), hal. 02. 
28 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 0222), hal. 011. 
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كما   وسطة اإلسالمية احلكومية قد جيرىتدريس اللغة العربية يف املدرسة املت

قدر على يكونات و ستخدم املجراء التدريس يف هذه املدرسة قد تعادة. ويف إال

 حىت يستطيع أن حيصل عملية تدريس اجليدة. ، دريستطبيق عملية الت

ريس اللغة جراء التدعن إو حتليل البحث قد قدمت الباحثة نتائج البحث 

إجراء التدريس شكل حقيقي من ختطي   العربية لرتقية مهارة القراءة. أنّ 

طي  التدريس. خت الذي قد حتدد املدرس قبله. كل التدريس حيتاج اىل التدريس

ما أمر . أّن هلاء التدريس مها ال ينفصل أحدمها األخرختطي  التدريس و إجر 

. جزء من إدارة التدريس منلمي وإرتب  لتدريس. لديهما مهّم يف تنليم ا

ق يطبّ ختطي  التدريس مّث س جيب كل إجراء التدريس أن حيتاج اىلفبذلك، 

س اللغة تدريأّن إجراء  لعربية. أخذت الباحثة اخلالصةتدريس اللغة ابإجراء 

للغة العربية تديس اأهداف ن يناسب بتخطي  التدريس حلصول العربية يلزم أ

 جناحا. 

 الثامن  القراءة لطالب الصف   اللغة العربية لترقية مهارة دريستمراقبة  .9

سالمية إلتدريس اللغة العربية للصّف الثامن يف املدرسة املتوسطة امرقبة 

ريس دطّبق بكمال، ألّن املدرس يستخدم مراقبة التاحلكومية توجناجنري مل ت

لطالب يف ا ستطيع أن يقيس كفاءةالتقييم يبالتقييم فق . يراى املدرس ان 
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ومي الشفهي و التق  فهماتدريس اللغة العربية. أما التقومي يتكون عن النوعني

 ة. يالتقومي الكتاب

 مناسبة بقول األستاذ خضاري كما يلى:

قومي الشفهي و الت لغة العربية يتكون عن النوعني فهمادرس ال"التقومي يف 
بقراءة  يتقومي الشفهة. ينال األستاذ خضاري عن نتائج يالتقومي الكتاب

ن نتائج عاذ خضاري النصوص. و ينال األست النصوص و بالطالب برتمجة
 03و غريها. ةتقومي الكتابة بالوظيفة املنزلي

طّبق ي لباحثة اخلالصة أّن األستاذ خضاريومن املقابلة املذكورة أخذت ا

العلربية يس اللغة در تة تطوير عرفلتدريس بالتقومي. التقومي يستطيع ملمراقبة ا

تقومي التقومي الشفهي و ال جيدا. فبذلك، تتكون التقنية على نوعني مها

 ة.يالكتاب

 و يقول كما يلى:مثّ يزيد األستاذ خضاري عن شرحه 

تقنية يعين  هارة القراءة أستخدم التدريس اللغة العربية لرتقية يف م"يف إجراء 
تائج أنال ن اة. هبالنص معا أو أنقسم الطالب بفرق أسأل الطالب ليقرؤوا

ج النص نفسا أمام الصف، به نلت النتائ ؤواالفرقة. مثّ أسال الطالب ليقر 
ل البد أن يناسب حبال ك من التقومي الشفهي. واستخدام هذه التقنية،

 91."الصف، كما عرف أّن كل الصف خمتلف النموه
 

                                                           
   احلكومية توجناجنرى. املتوسطة اإلسالميةيف املدرسة  0108 فرباير 0 يف التاريخ ياملقابلة مع األستاذ خضار  03
 احلكومية توجناجنرى. توسطة اإلسالميةيف املدرسة امل 0108 فرباير 0يف التاريخ  ياملقابلة مع األستاذ خضار  91 
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اللغة دريس تة اخلالصة أّن التقومي يف من املقابلة املذكورة أخذت الباحث

اذ العربية لرتقية مهارة القراءة بالتقومي الشفهي. و أما لتقومي الكتابة، فينال األست

 خضاري من وظيفة ترمجة النصوص.

 كل برنامج ة يفطبقات احملصولال ةعرفاملراقبة يف تدريس هي أمر مهّم مل

 ثاألستاذة ألفي عن التقومي. حيى ه املدرس قبله. تر دحدّ التديس الذي قد 

 تقول كما يلى:

. او مل ينجاح نالطالب الذييكون "ومن التقومي الذي قد قدمت، مازال 
لتدريس ية املشكالت فعرففبهذا سأقدم هلم اإلمتحان الثاين. التقومي مل
دريس ان تكون عملية التمادة اللغة العربية أيضا. و هبذه الطريقة، أرجو 

 90التدريس."ف اهدأبلغ حىت ت تستطيع أن على استمرار مرتّبا
 

املشكالت  ةعرفذكورة أخذت الباحثة أّن التقومي يهدف ملومن املقابلة امل

 يس اللغة العربية.تدر ة كفاءة الطالب يف عرفيف عملية تدريس اللغة العربية. ومل

 قول:ي مهارة القراءة قال األستاذ خضاري حيث وأما لتقومي الكتابة يف

لنص وىل، يسأل الطالب لرتمجة اأما اخلطوات يف تقومي الكتابة فهي األ"
، ة، جيمع الطالب الوظيفة إىل األستاذ خضاري. الثالثةنزهلم. الثانييف م

جبون ، يسأل الطالب ليةسئلة املناسبة بالنص. الرابعهم يناقشون عن األ
 90."ةنتائج الوظيفيالاألسئلة بالكتابة مثّ جيمعها. بذلك، أنال 
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 األستاذة ألفي فهو كما يلي: شرحته الذيالبيان وأما 

هم كفاءة الطالب يف قراءة النص و ف  ةعرف"استخدم الطريقة اجلهرية مل
الطالب لقراءة النص أمام الصّف. التقومي  ، سألتُ املقرؤء جيدا. مثاال

 99ّسس على الفصاحة، و كفاءة املفردات، و خمارج احلروف أيضا."يؤ 
  
له  ذة ألفيستاذ خضاري و األستاالتقومي على مهارة القراءة عند األإن 

ن أ القراءة متساوي، يعىن الطالب يُرجىمهارة فاهلدف يف . معيار املختلف

مؤشرة التدريس يف تدريس اللغة العربية خاصة يف  على حصوليستطيعوا 

 مهارة القراءة.

 أن ، وجب على املدرسنيكل مقدم العام  يف نلام املدرسةكما عرف، 

جهاز الدراسي كأساس أو الدليل املنلوم لدى جيمعوا جهاز الدراسي. 

ع عام مرة. جهاز الدراسي ينفريس اللغة العربية يف كل تداملدرسني إلجراء 

تدريس. طّبق حلصول هدف اللمدرسني وهو لتحديد أنشطة التدريس اليت ستل

 وبه يستطيع أن يساعد املدرسات لتحقيق هدف التدريس.

 األستاذة ألفي الشرح، حيث فهي تقول :تزيد 
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، خاصة جناح التدريس الدراسي املنلوم، فيستطيع على زيادة"يكون جهاز 
لتدريس اللغة العربية يف مهارة القراءة. وإن تنليم التدريس ناقص أو مل 

 94ح."التدريس مل ينج هدفُ إذا كان يطّبق بكمال، فال عجب 
 

لذي ا حثة اخلالصة أّن إدارة التدريسومن املقابلة املذكورة،  أخذت البا

جناح  و يستطيع أن حيصل عملية التدريس حبسن قد طبقت األستاذة ألفي

 الطالب يف هذه املدرسة. هبدف ترقية مهارة القراءة لدى

لرتقية  تدريس اللغة العربيةعن مراقبة  قاحلقائ قد قدمت الباحثة تقدمي

 ي:الباحثة احلقائق احملصولة كما يلمهارة القراءة يف هذه املدرسة. و حتليل 

مي و ئيسية للتقالر  ئدفؤاو ال النلام التدريس،التدريس هو عنصور يف مي و تق

 ترتب مباشرة  صولةالنتائج احمل. نتائج التدريسترتيب يف فئة التدريس لتحديد 

نفيذ ت ناهجمتصميم التقومي مهّم يف  املرجوة و كذلك، دافاأله سيطرةب

  90التعليم.

ّن أيف كل عملية التدريس.  مراقبة التدريس أمر مّهم عرف، أنّ كما 

املختلفة  ، وتصويب األمورةحماولة ملراقبة بصورة منهجية، املستمر املراقبة هي 
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مجيع  مفتاح للنجاح يف راقبة هيامل. اليت تكون أقل دقة وتصحيح األخطاء

 98عملية اإلدارة.

مناسبة بالنلاريات الذي قد قدمت الباحثة يف الباب الثاين أّن مراقبة هي 

قد فهي مفتاح يف مجيع عملية اإلدارة. و أما إدارة التدريس يف هذه املدرسة 

كامال.   رىجيهذه املدرسة مل يف يطبق مراقبة التدريس. و لكن، مرابقة التدريس 

ألنه، مراقبة التدريس يستخدم علي التقييم فق . يلزم لكل املدرسة يطبق 

ق يطبت ينبغي لكل املدرسة اجليدة يزيدمراقبة التدريس بال التقييم فق . ف

 كل عملية التدريس.إشراف التدريس يف  

ه دور ل ،عيته. سواء كان رئيس املدرسةعلى مسؤول عن ر  الرئيسجيب 

يف تلك النلاريات مناسبة  92رسة اليت تكون مسؤوليته.مهم يف بيئة املد

 .مل يطبق إدراة التدريس كامالسةرئيس املدرسة يف هذه املدر فإن املذكورة،  

راقبة كن مدرس اللغة العربية فق . فلم تت من مأّن مراقبة التدريس مازال

رئيس  . فينبغىخرأو من مدرس اللغة العربية األالتدريس من رئيس املدرسة 

 نأل عملية التدريس يف تلك املدرسة جيدا.كل املدرسة لينلم و لرياقب  

                                                           
36 Muhammad Ali, Guru dan Proses Belajar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 0229), hal.  

15. 
37 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2012), hal. 76. 
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أن  . أما مدرس اللغة العربية األخر، فينبغىعيتهالرئيس جيب له مسؤول عن ر 

 تدريس اللغة العربية جيدا.اف هدأغري حلصول يساعد ال

املراقبة ف سطة اإلسالمية احلكومية توجناجنريأما يف هذه املدرسة املتو 

أن ذا يُعرف رتبة. فبهعملية مهي مي و أنشطة التقتقييم التدريس. ت بطبق

درس اللغة يف التقومي  96التقومي مستمرا.ري جي و خمّط  نشاطهو مي و التق

يناسب  وميجترى التق، بهذاف  مدرس اللغة العربية قبله. يخطالعربية بت

ة وإذا التقومي يطبق مرتبا و استمراريا، فال عجب أن عمليبالنلاريات املذكورة. 

 احا.ل هدف التدريس جنجرى بفعالية. حيت ينااللغة العربية سيتدريس 
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