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 الشعار
  

ِة  ا الَِّذينا آماُنوا اْستاِعيُنوا ِِبلصَّْْبِ واالصََّلا ِإنَّ اَّللَّا ماعا  ۗ  َيا أاي ُّها
 الصَّاِبرِينا 

 
 (351: )البقرة

 
 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Mohonlah 

pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. 

Sungguh, Allah bersama orang-orang yang sabar” 
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 وربياين صغريا

 وإىل محو اللذين قد دفعاين يف اهناء هذا البحث  .2
 ( اللذي قد دفعاين يف أهناء هذا البحثبورحانوإىل أخي كبري ) .3
اللغة العربية حىت ظهر شعور البحث يف تعليم االغة إىل أساتذيت  الذي يعلمين و  .4
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 كلمة الشكر والتقدير
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، وعلى اله 

 وأصحابه الطاهرين، ومن تبعه ابحسان  إىل يوم الدين. أما بعد.
فلك احلمد ايريب ترض على جزيل نعمك وعظيم عطائك وقد مناهلل علي ابمتام  

أن أقدم ابلشكر والتقدير إىل الذين كان  -محدهلل تعاىلبعد  -هذا البحث. ويسرين
هلم الفضل الكبري يف اجناز هذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدهم بشيء 

 طلب، وال يشكو مهما ترددت إليه لالشتشارة واالستعانة. ومنهم.
 درس. عبد الوهاب املاجستري عميد كلية الدينية اإلسالمية -1
 بوصفه املشرف األول على كتابة هذا البحث فيها  د. أمحد حلواين شافعي -2
 على كتابة هذا البحث فيها  الثاينبوصفه املشرف نور جنة، املاجستري  -3
ومجيع أخوات و إخوان الكاتبة بقسم التعليم اللغة العربية الذي سامهوا  -4

 أبفكارهم املنرية يف سبيل إمتام هذا البحث
لكرمي وأن يزيهم هللا خريا كثريا عسى هللا أن جيعل أعماهلم خالصة لوجه ا

 ويعطيهم هدايته وتوفيقه وغفرته ورضوانه.
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 مس تخلص البحث

ي ترقية مهارة  اضايدور الربانمج اإل، 17577A2201سيت فاطمة. الرقم اجلامعي: 
القراءة للطالب ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية اإلنتصار ماترام العام الدراسي 

د. أمحد حلواين شافعي, ادلاجستري، ادلشرف الثاين: . ادلشرف األول: 0202/027٢
 نور جنة, ادلاجستري

 

 الكلمات األساسية: دور، الربانمج اإلاضاي، ترقية مهارة القراءة

الًتبية ىي عملية اضرورية ي حياة الناس، فبها يعلم الناس كيف ينظم حياهتم  
حياهتم، وىذه من أغراض  لدنياىم و آلخرهتم. وهبا أيضا حيول الناس أشياءا كثرية ي

من ف ،التعليم من أىم مكوانت الًتبيةو ،اضرورية للناس ي تكوين حياهتم السعيدة
األشياء اليت تساعد ادلعلم ي استخدام طريقة تعليمهم ىي وسيلة تعليمية، وصورهتا قد 
 تكون ذاتية مثل أورق الكلمات ي تعليم ادلفردات، و قد تكون برانرلا مثل احملادثة و

وبعد أن الحظت الباحثة ي مكان البحث أن ىناك . احملااضرة ي ترقية مهارة الكالم
صورة أخرى من الربانمج وسيلة من التعليم وىو الربانمج اإلاضاي. الربانمج اإلاضاي ي 
ادلدارس متنوعة، منها ما يقيم األنشطة العلمية ومنها من يقيم األنشطة الفنية ومنها 

الربانمج اإلاضاي ركز ي تنمية ادلهارة و األداب ما مل يركز إليها  األنشطة الراياضية و
الربامج الرمسية من احلكومة. فادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية اإلنتصار ركزت الربانمج 

. فبناءا على ىذا األمر أخذ اإلاضاي ي النشاطات العلمية وىي ي قراءة الكتب العربية
بحث اجلامعي، وأسئلة البحث ذلذا البحث كما تلي: الباحث ىذا ادلواضوع حبثا ذلذا ال

الذي أقامتو ادلدرسة الثانوية وكيف عملية تعليمية فيو  اضايما ىو الربانمج اإل(7)
ي ترقية مهارة القراءة للطالب  اضايما دور الربانمج اإل(0، )اإلسالمية اإلنتصار ماترام؟

 ؟027٢/0202ام الدراسي ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية اإلنتصار ماترام الع
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من البياانت  طوط العريضةاخل مناقشةوىو  نوعي وصفيىذا البحث حبث  
عملية التعليم ابلربانمج من ما ركز على البياانت ا البحث ويصف دلشاكل ي ىذاللفظية 

للطالب ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية اإلنتصار ماترام العام  اإلاضاي لًتقية مهارة القراءة
. وذلذا، فأساليب مجع البياانت ذلذا البحث تتكون من 027٢/0202الدراسي 

 ، وادلقابلة، وادلالحظة.    التوثيق

صورة الربانمج اإلاضاي  (7استخلص الباحث بعض األمور من ىذا البحث: ) 
ي ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية اإلنتصار بصورة األنشطة العلمية و ىي التدريب ي قراءة 
الكتب، ترمجتها،و فهمها وتكون ىذه ي ادلواد اللغوية مثل النحو والصرف، مث ادلواد 

و أما عملية تعليمية ي الربانمج اإلاضاي تكون  الدينية مثل الفقو والتوحيد و األخالق.
مساءا عن طريق اإللقاء وىو أن يشرح ادلدرس ادلواد. ولكن ألن ادلواد ابللغة العربية 

دور  (0) أن يعلم الطالب قرءة النصوص وترمجتها أوال قبل الشرح.فيحتاج ادلدرس 
الربانمج اإلاضاي ي ترقية مهارة القراءة للطالب تتصور ي اذلدف الرئيسئ من ادلدرسة 

اذلدف الرئيسئ ىو أن ( ذلذا الربانمج اإلاضاي و ىكذا ي اذلدف لنصف السنةمنها: أ
همها وحصلت ادلدرسة على ىذا اذلدف يستطيع الطالب قراءة الكتب، ترمجتها و ف

 كنني ي السكن وىو قراءة الكتب،ا وىناك ىدف آخر للطالب الس، ب( الرئيسئ
 .ترمجتها، فهمها، حىت إعراهبا، وادلدرسة كذلك قد حصلت على ىذا اذلدف
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ABSTRAK 

Skripsi, Siti Fatimah NIM :71511A0027, yang berjudul 

“Peran Program Ekstrakulikuler dalam Meningkatkan Keterampilan 

Membaca pada Siswa MA Al-Intishor Mataram, tahun ajaran 2019/2020”. 

Pembimbing 1: Dr. Ahmad Helwani Shafi’i, Pembimbing 2: Nurjannah, 

M.Pd. 

Pendidikan adalah proses yang penting dalam kehidupan manusia, di mana orang-

orang belajar bagaimana mengatur hidup mereka untuk dunia mereka dan akhirat 

mereka. Pendidikan juga mengubah banyak hal dalam kehidupan manusia, dan ini 

merupakan salah satu tujuan penting untuk membentuk kehidupan yang bahagia, 

dan pendidikan adalah salah satu komponen terpenting dari pembelajaran. Setelah 

peneliti perhatikan di tempat penelitian, bahwa ada gambar lain dari program, 

metode pendidikan, yang merupakan program tambahan. Program tambahan di 

sekolah ada bermacam-macam, termasuk yang mengevaluasi kegiatan ilmiah, 

beberapa di antaranya mengevaluasi kegiatan teknis, termasuk kegiatan olahraga, 

dan program tambahan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan 

literatur kecuali jika berfokus pada program resmi dari pemerintah. MA Al-

Intishor Mataram memfokuskan program tambahan pada kegiatan ekstrakulikuler 

dengan membaca buku-buku Arab. Berdasarkan hal ini, peneliti mengambil topik 

ini untuk mencari penelitian skripsi ini, dan rumusan masalah untuk penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

(1) Apa program ekstrakulikuler dan bagaimana proses pembelajaran di 

dalamnya yang didirikan oleh sekolah MA Al-Intishor Mataram? 

(2) Bagaimana peran program ekstrakulikuler dalam meningkatkan 

keterampilan membaca pada siswa di MA Al-Intishor Mataram pada tahun 

ajaran 2020/2019? 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan deskriptif, yang membahas garis 

besar data verbal dan menggambarkan masalah dalam penelitian ini. Apa yang 

difokuskan pada data dari proses pendidikan dalam program tambahan untuk 

meningkatkan keterampilan membaca pada siswa di MA Al-Intishor Mataram 

tahun ajaran 2019/2020. Oleh karena itu, metode pengumpulan data untuk 

penelitian ini terdiri dari dokumentasssi, wawancara dan observasi. 

 Peneliti mengambil beberapa hal dari penelitian ini: (1) Gambar program 

ekstrakulikuler di sekolah menengah Islam, yaitu pelatihan membaca buku, 

menerjemahkannya, dan memahaminya, dan ini dalam mata pelajaran bahasa 

seperti tata bahasa dan morfologi, kemudian mata pelajaran agama seperti adab 

dan fiqh. Dan untuk proses pendidikan dalam program ekstrakulikuler, 

dilaksanakan pada malam hari menggunakan metode pidato, yaitu guru 

menjelaskan materi. Namun, karena bahannya dalam bahasa Arab, guru perlu 

mengajar siswa untuk membaca dan menerjemahkan teks terlebih dahulu sebelum 

menjelaskan. (2) Peran program ekstrakulikuler dalam meningkatkan 
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keterampilan membaca pada siswa dipertimbangkan dalam tujuan utama sekolah 

untuk program ekstrakulikuler ini dan seterusnya dalam tujuan selama satu 

semester: Tujuan bagi siswa adalah membaca buku, menerjemahkannya, 

memahaminya, bahkan menguraikannya, dan sekolah juga telah mencapai tujuan 

ini. 

 

Kata kunci: peran, ektrakulikuler, keterampilan membaca 
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 الباب األول
  املقدمة 

 خلفية البحث -أ

هبا الناس كيف ينظم حياهتم  يعلمفالًتبية ىي عملية ضركرية يف حياة الناس، 

كثَتة يف حياهتم، كىذه من أغراض   الناس أشياء هبا أيضا لدنياىم كآلخرهتم. كحيوؿ

إىل فعالية ضركرية للناس يف تكوين حياهتم السعيدة. كىي نظاـ إجتماعي ما يشَت 

هبا ساعدين يف  خلقيا، فيعيشوفس يف بناء الشباب جسميا كعقليا ك ادلدار األسرة ك 

 ٔ.بيئتهم، فتكوف عملية جامعية للحصوؿ على النتائج الثقافية.

حبثها يف الًتبية ما تدكر يف ادلدارس بُت ادلعلمُت كادلتعلمُت، كركزت الباحثة 

م ىو من أىم األنشطة. يفي صبيع عمليات الًتبية يف ادلدرسة، أف  نشاط التعلف

كىذا يعٍت أف يتم الوصوؿ إىل أىداؼ تعليمية أك ال، يعتمد كثَتا على كيفية سَت 

هو عملية من اجلهود فما التعلم أك  ٕعملية التعلم اليت يواجهها الطالب كادلتعلمُت.

للحصوؿ على تغيَتات السلوؾ اجلديدة صبيعها، كنتيجة ذبربة خاصة يف التفاعل 

 ٖمع بيئة.

                                                           
1
 Ali Abdul Halim Mahmud, Akhlak Mulia, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 25.  

2
 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2003), hal.1.  
3
 Ibid,.hal.2.  
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ىو عملية يتحوؿ فيها نتائج ادلعرفة من أىم مكوانت الًتبية ك  كالتعليم

مع ذلك، فإف التعليم ىو عملية ثقافية لتحسُت كرامة ك  كالتكنولوجيا كادلهارات.

تسَت ك  .اف كربقيق ذلك حيتاج إىل عملية طويلة كحيدث يف صبيع مراحل احلياةاإلنس

على ما يراـ إذا كانت الطريقة ادلستخدمة مناسبة أبىدافها، عملية التعليم كالتعلم 

 .ألف بُت التعليم كاألساليب مًتابطة كأتثَت لكل منهما

أىداؼ التعلم، كنتائج هي أداة لتقدًن ادلواد التعليمية لتحقيق فالطريقة  كأما

التعلم للطالب. فمن األشياء اليت تساعد ادلعلم يف استخداـ طريقة تعليمهم ىي 

رؽ الكلمات يف تعليم ادلفردات، كقد كسيلة تعليمية، كصورهتا قد تكوف ذاتية مثل أك 

 مهارة الكالـ. احملاضرة يف ترقيةتكوف برانرلا مثل احملادثة ك 

كاف البحث فوجدت أف ىناؾ كسيلة أخرل، كبعد أف الحظت الباحثة يف م

خاصة كىذه الوسيلة كالغرض منها توافق ما حيتاج إليها سكاف القرية من ادلسلمُت 

كىو فهم النصوص العربية من كما حيتاج إليها الطالب يف مستقبلهم لفهم دينهم 

ذت ادلعاملة الصحيحة يف اإلسالـ. فأخقيق العبادة ك الكتب ادلعتربة تستمد منها رب

 عملية الدراسة زايدة من األساسية، كىو رسة كسيلة مستها ابلربانمج اإلضايفادلد

ىذا الربانمج أقامتو  .هاترصبتها، كفهمك الذم يتكوف من تعليم قراءة الكتب العربية، 

ادلدرسة خارج الربامج الرمسية العامة كتدكر يف اجلانب الديٍت كحيصل منها ربقيق 
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الطالب اليومية، كتكوف ىذه يف عملية التعليمية يف  اجلانب الديٍت يف عمالية

 ٗالفصل الدراسية.

تزيد ىذا الربانمج اليت ربوؿ ك الباحثة حبثها إىل  ركزتكيف ىذا البحث العلمي 

مهارة الطالب يف قراءة الكتب الدينية اليت كتبها العلماء ابلعربية. فتأخذ ادلوضوع 

ية مهارة القراءة للطالب ابملدرسة :"دور الربانمج اإلضايف يف ترق حبثهامن 

 "٩١٠9/٩١٩١الثانوية اإلسالمية اإلنتصار ماترام العام الدراسي 

 

 أسئلة البحث -ب

الذم أقامتو ادلدرسة ضايف ككيف عملية تعليمية فيو ما ىو الربانمج اإل -ٔ

 الثانوية اإلسالمية اإلنتصار ماتراـ؟

للطالب ابدلدرسة الثانوية ما دكر الربانمج اإلضايف يف ترقية مهارة القراءة  -ٕ

 ؟ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓاإلسالمية اإلنتصار ماتراـ العاـ الدراسي 

 

 

 
                                                           
4
 Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Pedoman Penyelengaraan 

dan Pembinaan Madrasah Diniyah, (Jakarta : Depag RI, 2000), h. 7 
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 ف البحثاأهد -ت

ادلدرسة الثانوية  اليت اقامتها ضايف كعملية تعليميةالربانمج اإل دلعرفة -ٔ

 اإلنتصار ماتراـ.اإلسالمية 

ية دلعرفة الربانمج اإلضايف يف ترقية مهارة القراءة للطالب ابدلدرسة الثانو  -ٕ

 .ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓاإلسالمية اإلنتصار ماتراـ العاـ الدراسي 

 

 فوائد البحث -ث

 الفوائد النظرية -1

أف تكوف من ىذا البحث العلمي زايدة اخلربة كادلعارؼ العلمية 

يف رلاؿ الًتبية اإلسالمية خاصة كيف صبيع نواحي الًتبية عامة يف بناء 

 األجياؿ الصاحلُت كادلثقفُت كادلؤدبُت.  

 التطبيقيةالفوائد  -2

خذ من ىذا البحث نتائجا لدراستو، كأف أف أت التايل للباحث يفيد ( أ

 .كتب من البحث العلميمثاال ك مقررا دلا تعلو ذب

للقارئ أف جيعل ىذا البحث العلمي مصدرا لتزكدة العرفاف يف  يفيد ( ب

 نواحي اللغة خاصة كمقررا دلا حيتاج إليها من ادلواد.
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البحث العلمي عربة يف اختيار  كيفيد للمدارس أف أتخذ من ىذا ( ت

منهجا من مناىج ككسيلة من كسائل التعليمية خاصة يف دراسة 

 كفهم النصوص العربية كيف الدركس األخرل عامة.

 

 موعد البحثو  حتديد ومكان -ج

 حتديد البحث -1

تركيزا من ىذا البحث مباحثا كال يوسع إىل النواحي األخرل غَت 

 ىي: من ادلوضوع ك  د مواد البحوثيالباحثة، فتحتاج إىل ربد أرادهتاما 

الربانمج ما أقامتو ادلدرسة لتزيد ادلواد الدراسية  وى ضايفبرانمج اإل (ٔ

يف الناجية الدينية كركزت ادلدارس يف أنواع من ادلواد منها يف علـو 

 القرآف، يف علـو الفقو، يف ادلهارات اللغوية كغَتىا.

أشارىا العلماء أهنا عملية تفكَت معقدة، تشمل  مهارة القراءة كما (ٕ

تفسَت الرموز ادلكتوبة )الكلمات كالًتاكيب(، كربطها ابدلعاين، مث 

فتقصد هبا  5تفسَت تلك ادلعاين كفقان خلربات القارئ الشخصية.

الباحثة أيضا يف ىذا البحث كىي أف يكسب الطالب على مهارة 
                                                           

 . ٔٔ . صٕٙٓٓالقراءة السريعة. ]دـ[،  جرجيورم ميتشل؛ ترصبة أضبد ىوشاف. بيًت، شيفرد، ػ٘
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الطالب أف يقرأ النصوص قراءة الكتب العربية أم كيف يستطيع 

العربية من الكتب الفقهية، كترصبتها، كفهمها، كاالستمداد 

 كاالستنتاج منها.

 موعد البحثو مكان  -2

كيكوف ىذا البحث العلمي يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 

للطالب. مث بدأ ىذا  ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓاإلنتصار ماتراـ العاـ الدراسي 

 .ٕٕٓٓـ ر عافربايإىل  ينايَتالبحث من شهر 

 

 الدراسات السابقة -ح

كهتدؼ الدراسة السابقة ذات الصلة لتفحص ما كاف معركفا للناس يف 

ادلباحث كالدراسات كادلوافقة فيها. الدراسات اليت اكتشفت الباحثة كفحصت 

 :مناسبتها دلشاكل ما كضعتها الباحثة كىي فيما تلي

ث )حبث ذبرييب يف استخداـ طريقة القراءة يف ترقية مهارة قراءة كتب الًتا -1

ادلدرسة التأىلية للمعهد "سلفية شافعية" سكرجو سيتوبندك جباكل 

 الشرقية(.
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ىذا البحث ىو رسالة علمية على الدرجة ادلاجسًت ىف تعليم اللغة 

ـ، الىت كتبها أحسن، جبامعة موالان مالك إبراىيم  ٕٔٔٓالعربية سنة 

ىذا البحث زلاكلة ادلدرسة اإلسالمية احلكومية دباالنج.  كركز الباحث يف 

 يف تنمية قراءة كتب الًتاث عن طريقة القراءة.

س سة تونارلعربية في مداللغة اللغة لتعليم الثنائي الفصل ابرنامج دكر  -2

 نجراإلسالمية بسماالثانوية ف اباراىا

ىذا البحث ىو رسالة علمية على الدرجة ادلاجسًت ىف تعليم اللغة 

تبتها نور فطراي راىايو، جبامعة كايل سوصلو ـ، الىت ك ٕ٘ٔٓالعربية سنة 

لثنائي الفصل ابرنامج يف  ةالباحث تكز اإلسالمية احلكومية بسمارانج. كر 

إلسالمية الثانوية ف اباراىاس سة تونارلعربية في مداللغة اللغة لتعليم ا

 فعالية استخدامو يف الدراسة.على  ةالباحث ت، كحصلنجرابسما
3. Manajemen Kurikulum Madrasah Diniyah Dalam Pembelajaran Kitab 

Kuning Di MA Sunan Pandanaran Sleman Yogyakarta. 

باحث يف صيغة ادلنهج كربقيقو يف عملية الدراسة ىناؾ، كركز ال

حصل الباحث من حبثو أف ادلنهج التعليمية الدينية للمدرسة الثانوية سنن ك 

 .على األىداؼ اليت كضعوا ذلاحصل يل سليماف جوغجاكرات كاف مرتبا ك أنب
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زلاكلة ادلدرسة يف تنمية قراءة كتب الًتاث عن ركز الباحث األكؿ إىل 

لثنائي الفصل ابرنامج يف ، كأما الباحث الثاين فركزت حبثو طريقة القراءة

إلسالمية الثانوية ف اباراىاس سة تونارلعربية في مداللغة اللغة لتعليم ا

ا الباحث الثالث فركز إىل منظمة ادلدرسة ، كموضوع حبثها. كأمنجرابسما

الدينية يف تعليم العلـو الدينية. كىذه صبيعا سلالف دبا تركز فيو الباحثة يف 

يف تنمية مهارة القراءة،  ضايفحبثها يف فعالية الربانمج اإل ركزت حبثها دبا

 سابقا.كىذا سلالف دبا حبث الباحثوف 

 

 اإلطار النظري -خ

قبل أف تعرض الباحثة بياانت من البحث عن ىذا ادلوضوع، ستقدـ الباحثة 

 :كما يليالبياانت من ادلقررات كىي  

  نظرية الدور  -٠

نظرية الدكر ىي كجهة نظر يف علم االجتماع كعلم النفس االجتماعي 

اليت تراعي معظم األنشطة اليومية اليت تلعبها فئات زلددة اجتماعيا )مثل 

األمهات كادلديرين كادلعلمُت(. كل دكر اجتماعي ىو رلموعة من احلقوؽ 

هتها كااللتزامات كاآلماؿ كادلعايَت كالسلوؾ اليت جيب على الشخص مواج
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اص كالوفاء هبا. يعتمد ىذا النموذج على ادلالحظة اليت مفادىا أف األشخ

، كأف سلوؾ الشخص يعتمد على السياؽ، يتصرفوف بطرؽ ديكن التنبؤ هبا

استنادنا إىل الوضع االجتماعي كعوامل أخرل. ادلسرح ىو استعارة غالبنا ما 

 .تستخدـ لوصف نظرية الدكر

كبية لعدة ر" يف العديد من اللغات األكر على الرغم من كجود كلمة "دك 

، فإف ىذا ادلصطلح مل يظهر إال يف عشرينيات قركف، كمفهـو اجتماعي

كثالثينيات القرف العشرين. ىذا ادلصطلح ابرز بشكل متزايد يف دراسة علم 

، مورينو، كلينتوف. مفاىيم ميد، كمها االجتماع من خالؿ العمل النظرم دلد

 ٙدمة لنظرية الدكر.العقل كالنفس، ىي مق

سلة من "األنواع" ، ىناؾ سلادلنظور العاـ للتقاليد النظرية اعتمادا على

ىذه النظرية القضااي التالية ادلتعلقة ابلسلوؾ  تضعر. يف نظرية الدك 

 :االجتماعي

غَت يشكل تقسيم العمل يف اجملتمع تفاعالت بُت الوظائف اخلاصة  ( أ

 ؛ادلتجانسة اليت تسمى األدكار

                                                           
6
 Hindin, Micelle J. (2007) "role theory" in George Ritzer (ed.) The Blackwell 

Encyclopedia of Sociology, Blackwell Publishing, 2007, 3959-3962 
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لسلوؾ "العادلة" ك "ادلسموح هبا"، األدكار االجتماعية أشكاؿ اتشمل  ( ب

يل فهي قادرة على ، ادلعركفة عمومنا كابلتامدعومة ابدلعايَت االجتماعية

 ؛ربديد التوقعات

 ؛يشغلو أفراد يطلق عليهم "شلثلوف"الدكر  ( ج

كف الدكر عندما يتفق األفراد على دكر اجتماعي )أم عندما يعترب  ( د

عاقبة أم شخص ينتهك ، فإهنم يتحملوف عبء ماءنا"("مشركعنا" ك "بن

 ؛معايَت الدكر

ماعي منتهي ديكن أف تؤدم الظركؼ ادلتغَتة إىل اعتبار دكر اجت ( ق

، كيف ىذه احلالة من ادلرجح أف يؤدم الضغط الصالحية أك غَت صاحل

 ؛تماعي إىل تغيَت يف الدكراالج

بطريقة الرضا عن التصرؼ ، ك يؤدم توقع ادلكافآت كالعقوابت ( ك

 .، إىل امتثاؿ الوكالء دلتطلبات الدكراجتماعية

فيما يتعلق ابالختالفات يف نظرية األدكار ، من انحية ، ىناؾ كجهة 

نظر أكثر كظيفية ، كاليت ديكن سبييزىا من خالؿ هنج ادلستول األصغر يف 

شكل تقليد تفاعلي رمزم. ينص ىذا النوع من نظرية األدكار على كيفية 
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، ككذلك كيفية اختبار منظور ت الفردية ادلًتابطة على اجملتمعراءاأتثَت اإلج

 .نظرية األدكار بشكل ذبرييب

ادلفتاح لفهم ىذه النظرية ىو أف تعارض األدكار حيدث عندما يُتوقع 

من الشخص القياـ أبدكار متعددة يف نفس الوقت شلا يؤدم إىل توقعات 

 متضاربة.

 الربانمج اإلضايف -٩

احلكومية كاألىلية يقاـ الربانمج اإلضايف جبانب الربامج يف ادلدارس 

7الرمسية من احلكومة مثل قسم العامل كاللغة كاالجتماعية.
كيقاـ ىذه ادلدرسة 

كالربانمج ألف ادلدارس قد فشل يف بناء األجياؿ ادلؤدبُت، ألهنا ركزت مهتها 

ٛ.يف تنمية اجلانب العقلي كادلهارم كيًتؾ اجلانب اخللق كاألدب


كمع ذلك تطور ادلعارؼ كالتكنولوجي سريع كيؤثر ميداف الًتبية ما 

يهتم ابجلانب العقلي أكثر، مع أف اجلوانب الدينية من اإلدياف كالتقول 

كاألخالؽ الكرًن كفق ما أشارىا احلكومة يف ىدؼ الًتبية الوطنية: كىي 

ابألخالؽ لتطور مهارات الطالب ليكونو إنساان مؤمنا متقا ابهلل كيتخلقو 

                                                           
7
 HujairAH.Sanaky, Pendidikan Alternatif Upaya Mengembangkan Madrasah, 

dalam www.sanaky.com diakses 1 Juni 2011  
8
Tim Pakar UIN, Pendidikan Islam: Dari Paradigma Klasik hingga Kontemporer, 

(Malang:UIN Malang Press, 2009), h.76 
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الكرًن. كىذا ال يهتم هبا إال قليال من ادلدارس، بل يفضلوف اجلانب العقلي 

 ٜكادلهارم كيًتؾ اجلانب الديٍت كاألديب.

كالربانمج اإلضايف ىي الربانمج أقامتو ادلدرسة خارج الربامج الرمسية 

العامة كتدكر يف اجلانب الديٍت كحيصل منها ربقيق اجلانب الديٍت يف عمالية 

 ٓٔالطالب اليومية، كتكوف ىذه يف عملية التعليمية يف الفصل الدراسية.

 القراءة مهارةمفهوم  -3

لغةن: )احِلذؽ يف الشيء، كادلاىر: احلاذؽ بكل عمل، كيقاؿ: ادلهارة 

اصطالحا: ك  َٔٔمَهْرُت هبذا األمر أْمَهر بو َمهارة، أم صرُت بو حاِذقان(.

مرتبط ابليد، أك اللساف، أك العُت، عرفها البجة أبهنا: "نشاط عضوم إرادم 

ىي االستماع اللغة العربية تنطوم على فنوف )مهارات( أربعة ك  ٕٔأك األذف.

 ٖٔالكتابة.كالكالـ كالقراءة ك 

                                                           
9
 Anda Juanda, “Pengembangan Nilai Afektif pada Remaja”  dalam 

http://jurnal.dikti.go.id/, diakses 25 Mei 2011 
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الباحثة يف مهارة القراءة كفق ادلوضوع من ىذا البحث  ركزتكيليو 

لقارئ القراءة ىنا عملية عقلية تشمل تفسَت الرموز اليت يتلقاىا اف العلمي.

عن طريق عينيو، كتتطلب ىذه العملية فهم ادلعاين، كما أهنا تتطلب الربط 

بُت اخلربة الشخصية كادلعاين كتوظيف تلك ادلعاين يف حل ادلشكالت اليت 

 ٗٔتعرض لإلنساف.

أمهها القراءة، إذ ال تعادذلا مهارة أخرل، كللعربية مهارات الضركرية ك 

طالعة )القراءة( إهنا كانت أكؿ أمر اذلي كلعل من أعظم األدلة على أمهية ادل

ينزؿ على الرسوؿ الكرًن )صلى هللا عليو كالو كسلم(، كيف تلك األمهية قولو 

( اقػَْرْأ ٕ( َخَلَق اإِلْنساَف ِمْن َعَلٍق )ٔتعاىل: )اقػْرَْأ اِبْسِم َربَِّك الَِّذم َخَلَق )

 ( ٘( َعلََّم اإِلْنساَف ما ملَْ يَػْعَلْم )ٗ)( الَِّذم َعلََّم اِبْلَقَلِم َٖكَربَُّك اأَلْكَرـُ )

كتعد من أبرز الوسائل يف كسب العلم كادلعرفة، إذ سبكن اإلنساف من 

االتصاؿ ادلباشر ابلعلـو كادلعارؼ كاخلربات اإلنسانية يف حاضرىا 

 ٘ٔكماضيها.

 

                                                           
 ٕٙادلرجع السابق، رقم،  ٗٔ
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 أهداف تدريس القراءة -4

 من أىم األىداؼ ادلتوخاة من تدريس القراءة ما يلي: 

 التالميذ القدرة على نطق الكلمات نطقا سليما. إكساب ( أ

 إقدار التالميذ على إخراج احلركؼ من سلارجها كسبييز أصواهتا ( ب

 إكساب التالميذ رصيدا من ادلفردات كالًتاكيب ( ت

 تنمية ميوؿ التالميذ ضلو القراءة كاإلطالع ( ث

مساعدة التالميذ على تكوين عادات التعرؼ البصرم على الكلمات  ( ج

 أك معٌت اجلمل كالًتاكيب كفهم معناىا

تنمية قدرة التالميذ على توظيف عالمات الًتقيم ككضعها فيمواضعها  ( ح

 الصحيحة

إقدار التالميذ على القراءة السريعة الواعية ادلصحوبة بفهم ادلادة  ( خ

 ادلقركءة يف القرءتُت الصامتة كاجلهرية

 تنمية ميوؿ التالميذ لإلستماع ابدلادة ادلقركءة كتذكقها ( د

 التالميذ إىل استخداـ ادلعاجم كالقوامس كادلراجع كدكائر ادلعارؼ توجيو ( ذ

إقدار التالميذ على ربليل كتفسَت ادلادة ادلقركءة كنقدىا كتقوديها مث  ( ر

 قبوذلا أك رفضها أك توظيفها يف حل ما يعن ذلم من مشكالت.
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إقدار التالميذ على القراءة ادلتدفقة ادلصحوبة بتمثيل ادلعٌت، كمراعات  ( ز

 ٙٔرب كالتنغيم.الن

 من أسباب ضعف القراءة -5

ما يعود إىل كتاب القراءة نفسو، خاصة عند غياب األسس الًتبوية 

اليت ينتغي أف يبٌت يف ضوئها الكتاب، إذ يتعُت على الكتاب أف يكوف إفرازا 

لفلسفة اجملتمع كتصوره االعتقاد ادلتكامل عن حقائق األلوىية كالكوف 

عنو من تصور اجتمعي مع أتكيده على ما يناسب  كاالنسا كاحلياة كما ينبثق

طبيعة ادلتعلمُت كيتصل دبيوذلم كاحتياجاهتم حىت يستثَت أشواقهم لقراءة 

 ٚٔموضوعاتو.

كعالج الضعف يف القراءة، فإف شبة عوامل متعددة قد تؤدم بدكرىا 

على الضعف القرائي لدم ادلتعلمُت، بعض ىذه العوامل يرجع إىل ادلتعلم 

، كبعضها يرجع إىل  حيث النواحي الصحية أك العقلية أك االنفعاليةنفسو من 

ة بكتب إىل طبيعة عملية القراءة. فمن العالج ال بد من العنايكتب القراءة ك 

                                                           
 ٕٕرجع السابق، رقم نور ىادم، ادلوجو لتعليم ادلهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبا، مالنج، ادلٙٔ

 ٓٚادلرجع السابق، رقم  ٚٔ
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ادلضموف، ينبغي إختيار ادلوضوعات قرائية تناسب القراءة من انحية الشكل ك 

 ٛٔ.ادلختلفةتالميذ ادلراحل 

 طرق تعليم القراءة -6

 الًتكيبية )اجلزئية(الطريقة  ( أ

أك  –تبدأ ىذه الطريقة ابألجزاء ادلكونة للكلمة )احلركؼ 

األصوات( كتنتهي من خالؿ ىذه األجزاء إىل الكل ادلكوف ذلا 

فقرات( كتنطوم ىذه الطريقة على طريقتُت  –صبل  –)كلمات 

 فرعيتُت:

 طريقة احلركؼ (ٔ

أف يكوف تعلم القراءة يف ىذه الطريقة ابلبدء أبمساء 

احلركؼ اذلجائية بًتتيبها، مث تعليمها مفتوحة مث مكسورة مث 

التنوين. كيليو ضم احلركؼ ة كالسكوف ك مضمومة مث الشد

 ادلنفصلة تكوف كلمة كىكذا. 

 

 

                                                           
 ٗٚ-ٖٚادلرجع السابق، رقم  ٛٔ
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 طريقة الصوت (ٕ

يف ىذه الطريقة يكوف ابحلركؼ مع صوتو دكف اإلىتماـ ك 

 ابسم احلرؼ، كيبدأ من احلركؼ منفردا مث كلمة فكلمة كىكذا

 الطريقة التحليلية )الكلية( ( ب

كابلعكس يف ىذه الطريقة تبدأ ابلكل كتنتهي إىل اجلزء كتتكوف 

 طريقة اجلملة.قُت فرعيتُت كمها طريقة الكلمة ك من طري

 الطريقة ادلزدكجية ( ت

قل" بعرض أ ادلعلم مستعينا بطريقة "انظر ك يف ىذه الطريقة يبد

 جل ما تعرب عنوإحدل الصور مناقشا التالميذ فيما تعنيو، مث يس

 ٜٔيطلب من التالميذ التكرار.الصورة على السبورة خبط كاضح، ك 

 مهارة القراءة مهارة استقبالية -7

القراءة من انتاجية، كمهارةاللغوية نوعُت مهارة استقبالية ك ادلهارة  

ىذه ربتاج إىل زبطيط العملية الدراسية ادلناسبة. كال بد مهارة االستقبالية ك 

أف تنطوم بعض األشياء منها: ادلعلم، ادلتعلم، ادلادة، الغرض، الزماف، 

                                                           
 ٜٛ-ٚٛادلرجع السابق، رقم  ٜٔ
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عملية الدراسة أف يالحظ كيليو فال بد بعد  ٕٓالوسائل.طريقة، ك احلاؿ، ال

يستنتج ما قد حصل من ىذه العملية عن طريق التطبيق اسبوعيا اك ادلعلم ك 

 ٕٔك ربريراي.أهراي إما شفهيا ش

 أنواع برامج اللغة -8

فإف االىتماـ بتعليم العربية على أسس علمية يعدُّ حديث النشأة؛ 

فمعظم ادلؤسسات كادلعاىد اليت عنيت بتعليم العربية للناطقُت ابللغات 

األخرل على أسس علمية، مل يتجاكز عمرىا األربعة عقود؛ أم أهنا نشأت 

عليو نظرايت ادلدرسة السلوكية البنيوية يف أسس تعليم يف زمن كانت هتيمن 

اللغات بوصفها لغات أجنبية أك اثنية. ك"ذلذه ادلدرسة نظرة خاصة ضلو 

 ٕٕطبيعة اللغة، كمناىج دراستها كربليلها، كأساليب اكتساهبا كتعلمها".

تنقسم برامج تعليم اللغات األجنبية إىل أنواع كثَتة ربددىا السياسة 

عليها كل برانمج على حدة. فهناؾ الربامج ادلتكاملة يف  اليت يقـو

ادلؤسسات كادلعاىد اليت ال َىّم ذلا سول تعليم اللغة كثقافتها؛ أم أف ادلناىج 
                                                           

  ٙ٘-ٓ٘، رقم ٕٛٔٓأجيف حَتماكاف، تعليم مهارة اللغة العربية، ألفابيتا ج.ؼ.، ابندكنج،  ٕٓ

االسالمية مطبعة جامعة موالان مالك أبراىيم أسرارم، دمحم، خطط تعليم اللغة العربية،  ٕٔ
 ٛٛٔ، رقم ٖٕٔٓاحلكومية،

العصيلي، عبد العزيز، أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل، جامعة أـ القرل، مكة  ٕٕ
 .ٓٗ، ص ٕٜٛٔادلكرمة، 
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ادلعدة ذلا مدرسة كلها ذلذا اذلدؼ، كأحياانن يكوف برانمج تعليم اللغة جزءان 

يمية، كىناؾ أنواع من رلموعة من ادلواد اليت تقدـ للدارسُت يف ادلؤسسة التعل

من برامج تعليم اللغات تصّنف "حبسب اجلمهور الذم أعدت لو، كما 

يفرضو ذلك اجلمهور من مهارات لغوية معينة. كتنقسم ىذه الربامج بشكل 

عاـ إىل قسمُت: برامج عامة كبرامج زبصصية. فأما الربامج العامة، فتوجو 

على مهارات لغوية  جلمهور متنوع األىداؼ، متعدد االذباىات، كتشتمل

مرتبطة أبكجو النشاط العاـ يف احلياة. أما الربامج التخصصية فتوجو جلمهور 

 ٖٕزلدد؛ تتوحد كظائفو أك اذباىاتو أك أىدافو أك غَت ذلك".

كما ديكن تقسيم ىذه الربامج من حيث شكل ادلادة ادلتبناة يف 

من الكتب التعليم؛ فمنها ما يقـو على مبدأ التكامل على ىيئة سلسلة 

يكمل بعضها بعضان من حيث التدرج من ادلستول )األدىن( التمهيدم إىل 

ادلستول )األعلى( ادلتقدـ جدان يف تعليم اللغة. كىو متكامل أيضان من حيث 

ارتباط ادلهارات اليت تقدـ يف ىذه السالسل؛ فنجد ارتباطان قواين بُت ما يقدـ 

ءة كالكتابة من جهة أخرل مع يف مهارة االستماع كالكالـ من جهة كالقرا

                                                           
طعيمة، رشدم، دليل عمل يف إعداد ادلواد التعليمية لربامج تعليم العربية، جامعة أـ القرل، مكة  ٖٕ
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االعتناء بعناصر اللغة. كمنها؛ أم ىذه الربامج، ما يقـو على مبدأ ادلواد 

ادلنفصلة؛ أبف يكوف لكل مهارة مادة منفصلة على ىيئة كتاب أك مذكرة؛ 

فتكوف مادة فهم ادلسموع يف كتاب منفصل ككذلك بقية ادلهارات كل لو  

دلواد اليت تعد دلثل ىذه الربامج تكوف ذلا  كتبو ادلنفصلة، لذا صلد أف بعض ا

كتب ابلعشرات، كما يف حالة برانمج معهد تعليم اللغة العربية جبامعة اإلماـ 

دمحم بن سعود اإلسالمية ابلرايض الذم بلغ عدد الكتب للمستوايت األربعة 

اليت تدرس فيو، ثالثة كثالثُت كتاابن عدا الكتب ادلصاحبة مثل كتب اخلط 

 اليت بلغ عددىا ثالثة عشر كتاابن. كاألدلة

ذلا منطلقات  -على اختالؼ أنواعها كتقسيماهتا-ىذه الربامج 

كمسلمات تبٌت عليها، ترل أهنا األمثل لتحقيق أىدافها، كما أف كالن منها 

يطبق طرائق متباينة، سواءن يف التدريس أك أساليب تقييم الطالب كتقوديهم. 

 منها.كفيما يلي نستعرض بعضان 

 الطرائق املطبقة يف برامج تعليم اللغات -9

زبتلف الطرائق اليت تتبناىا مؤسسات كمعاىد تعليم اللغات األجنبية 

يف ضوء الربامج اليت تقدمها كالفلسفة اليت تقـو عليها ىذه الربامج. 

كالفلسفة اليت تتبناىا الطريقة يف أم من برامج اللغة، ىي اليت ربدد 
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م يف ضوئو الطالب. كيقصد ابلطريقة ىنا رلموعة األسلوب الذم يُقيَّ 

األساليب اليت يتم بوساطتها تنظيم اجملاؿ اخلارجي للمتعلم لتحقيق أىداؼ 

تربوية زلددة. كديكننا أف نتعرؼ على الطريقة اليت يتبناىا برانمج ما، من 

خالؿ سلتلف أبعاد العملية التعليمية، كعلى رأسها طريقة إعداد ادلادة 

ة، كدليل ادلعلم دبا حيتويو من توجيهات لتدريس ادلادة، كأخَتان كليس الدراسي

 آخران أساليب القياس كالتقوًن ادلتبعة يف الربانمج.

كقد مرت طرائق تعليم اللغات األجنبية يف "تطورىا التارخيي بعدة 

كانت أكالىا مرحلة الطريقة التقليدية، أك ما يعرؼ بطريقة النحو   ،مراحل

يت ىيمنت على ميداف تعليم اللغات حقبة طويلة من الزماف، مث كالًتصبة ال

تلتها أطوار أخرل تسبب يف حدكثها تيار من األفكار الًتبوية اجلريئة اليت 

طرحها بعض العلماء بقصد تطوير عملية تعليم اللغات، بعد أف ثبت 

مث  ،عندىم فشل طريقة النحو كالًتصبة يف ربقيق ما استجد من أىداؼ

ائق التدريس ابلتعدد كالتنوع منذ بداية القرف العشرين نتيجة أخذت طر 

 ٕٗألسباب كثَتة".

                                                           
الصديق، عمر، أثر استخداـ الوسائل التعليمية يف تدريس اللغة العربية للمبتدئُت الناطقُت بلغات  ٕٗ

 .٘٘ـ، صٕٔٓٓأخرل، رسالة دكتوراه )غَت منشورة( كلية الًتبية، جامعة أفريقيا العادلية، 
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من بُت ىذه الطرائق الكثَتة العدد، سنتعرض إبجياز ألمهها كعلى 

كجو اخلصوص تلك اليت ىيمنت على برامج تعليم العربية للناطقُت بلغات 

اكؿ احلديث أخرل ردحان من الزمن يف شرقي العامل العريب أك غربيو. كسيتن

 عن كل منها األبعاد الثالثة التالية:

 نشأة الطريقة أك ادلذىب كمداخلهما. ( أ

اختلف الدارسوف يف أصل ىذه الطريقة، كيف أكؿ من ارتبطت 

ابمسو سواءن يف ميداف اللغة أك ميداف الًتبية ألف لكل طريقة نظرية 

تعليم تربوية تستند إليها، إال أف ادلعركؼ عنها أهنا أقدـ طرائق 

اللغات؛ إذ يرجع بعض الدارسُت اترخيها إىل حضارات قددية مثل 

الصُت، كاذلند، كبالد اإلغريق. كيعتقد بعض الباحثُت "أف ذلا اترخيان 

بعيدان يف رلاؿ تعليم العربية للناطقُت بغَتىا؛ إذ انتشرت مع انتشار 

. ٕ٘اإلسالـ، ككانت زلور العمل يف اجلهود اليت بذلت لتعليم اللغة"

كأخذت الطريقة سبيلها إىل الوالايت ادلتحدة يف هناايت القرف التاسع 

ـ ٜٛٗٔعاـ  -أدلانيا على كجو التحديد -عشر ادليالدم، كيف أكركاب 

. Ploetzمع دخوؿ كتاب "تعليم النحو للمبتدئُت" من إعداد بلوتز 
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كال تزاؿ ىذه الطريقة معموالن هبا يف برامج تعليم العربية للناطقُت 

غات أخرل خارج نطاؽ العامل العريب الذم سادت أم يف العامل بل

 العريب إىل كقت ليس ابلبعيد.

يشَت كثَت من الباحثُت إىل أف ىذه الطريقة ال تعتمد على 

مدخل، كال تستند إىل أم نظرية سوءان يف علم اللغة أك الًتبية، أك 

الفلسفة. كيذىب إىل ىذا االعتقاد جاؾ ريتشاردز كركجرز يف 

. كىناؾ من الباحثُت ٕٙمؤلفهما "مذاىب كطرائق يف تعليم اللغات"

من يرل أف ذلا منطلقات تنطلق على أساسها كإف مل يكن قد ُنّص 

عليها صراحة، كعلى رأس ىؤالء رشدم طعيمة الذم يقوؿ أبف من 

 :ٕٚأىم منطلقاهتا ما يلي

اللغة أساسان نظاـ من القواعد اليت ديكن استقراؤىا من النصوص  (ٔ

 للغوية، كاإلدلاـ هبذه القواعد شرط أساسي دلمارسة اللغة.ا

                                                           
رتشاردز، جاؾ كركجرز، ثيودكر. مذاىب كطرائق يف تعليم اللغات ترصبة صيٍت كالعبداف كعمر  ٕٙ

 ىػ.ٓٔٗٔ. الرايض دار عامل الكتب ٙالصديق ص

طعيمة، رشدم أضبد، ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل، مرجع سابق، ص  ٕٚ
ٖٜٗ. 
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تعليم اللغة تدريب عقلي ديكن النظر إليو بشكل ضمٍت على أنو  (ٕ

نشاط ذىٍت يشتمل على تعلم القاعدة كتذكرىا كربطها دبا لدل 

 الطالب من خربة يف لغتو األكىل كذلك عن طريق الًتصبة.

ادلرجعي يف اكتساب تعترب اللغة األكىل للدارس ىي النظاـ  (ٖ

 مهارات اللغة الثانية.

 تقوًن ىذه الطريقة أك ادلذىب. ( ب

ذلذه الطريقة مزااي كعيوب، كإف كانت عيوهبا تكاد تطغى على 

مزاايىا، كمن مزاايىا أهنا "ال تكلف ادلعلم الذم يستخدمها عبئان 

. ٕٛتدريسيان ثقيالن، كىي تناسب الفصوؿ الدراسية ادلزدضبة ابدلتعلمُت"

كمن مزاايىا أهنا تصلح لدارسي اللغة الذين قطعوا شوطان متقدمان فيها، 

أك أكلئك الذين يودكف معرفة ادلزيد عن اللغة كليس تعلم اللغة من 

أجل التواصل. كما أف الدارسُت يستطيعوف تنمية مهاراهتم يف القراءة 

كالكتابة يف كقت أقصر نسبيان من الذين يتعلموف اللغات ابلطرائق 

األخرل، كيكونوف أكثر قدرة على الًتصبة. كىي مفيدة يف الربامج 

                                                           
 .ٛ٘يف تدريس اللغة العربية للمبتدئُت، مرجع سابق، ص  الصديق، عمر. أثر استخداـ الوسائل ٕٛ
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قصَتة ادلدل كيف حاالت التعلم الذايت اليت يكوف فيها ادلتعلم بعيدان 

 عن أىل اللغة كال يستطيع التواصل معهم شفاىة.

من العيوب اليت أخذت على ىذه الطريقة، أهنا تغفل مهارات 

كأهنا تقصر كظيفة اللغة على اللغة األخرل كالتحدث كاالستماع. 

مهاريت القراءة كالكتابة شلا ال يساعد يف تنمية الكفاايت اللغوية يف 

ادلهارات األخرل، كقد يقود ذلك إىل أف يفقد الطالب الدافعية يف 

تعلم اللغة، كمن مث حيبط شلا قد يؤدم بو إىل التخلي عن الربانمج  

اللغات األجنبية اليت  كلية، لذا صلد أف "عدد ادلتسربُت من برامج

تستخدـ ىذه الطريقة أكثر من زمالئهم الذين يتعلموف ىذه اللغات 

 ٜٕبطرؽ أخرل".

 أساليب التقييم ادلتبعة يف ىذه الطريقة أك ادلذىب. ( ت

ال جيد ادلعلم كبَت عناء عند تقييم طالبو يف ىذه الطريقة؛ 

صمم فإجراءات التقييم سهلة كزلددة سلفان، فكل ما ىنالك ىو أف ي

اختباران يتكوف من سؤاؿ كاحد أك سؤالُت يضمنو نصان قرائيان يتكوف 

من عدة فقرات من اللغة اذلدؼ )العربية مثالن( كيطلب من الطالب 

                                                           
 .ٖٙ٘ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل، طعيمة، رشدم، مرجع سابق، ص  ٜٕ



ٕٙ 
 

 
 

ترصبتو إىل اللغة األـ، أك يقدـ لو النص يف اللغة األـ كيطلب إليو 

ن على الًتصبة م -غالبان -ترصبتو إىل اللغة العربية، لكن يكوف الًتكيز 

اللغة اذلدؼ إىل اللغة األـ، إذ إف ذلك ديثل اذلدؼ الرئيس يف ىذه 

الطريقة. ابإلضافة إىل ذلك يكوف ىناؾ تركيز كبَت على أسئلة القواعد 

النظرية، كعلى خلو ما يكتبو الطالب من أية أخطاء، كيسأؿ الطالب 

أف أييت ابلقاعدة اليت سبثل اجلمل ادلسؤكؿ عنها. ككاضح أف ىذه 

قة تستخدـ ما يسمى ابالمتحاانت اخلتامية أسلوابن ذلا؛ فليس الطري

من بُت أىدافها االختبارات ادلستمرة أك التكوينية، كما أف التصحيح 

تعتوره عيوب ما يسمى أبخطاء التقدير الذايت سواءن ما يعرؼ منها 

بتأثَت األثر الثابت أك أثر اذلالة. كحيث إف أىم أىدافها ىو قياس 

اءة كالكتابة، فلم تكن ذبرل اختبارات يف مهارات الكالـ مهاريت القر 

 أك االستماع.

نظران للعيوب اليت ارتبطت هبذه الطريقة، قامت حركة معارضة 

ذلا عرفت حبركة اإلصالح اندت إبصالح الطريقة أكالن، كلكن زلاكالهتا 

 مل تنجح، فكاف أف ظهرت الطريقة اليت كرثتها كىي الطريقة ادلباشرة.
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يف ىذه القضية، تريد الباحثة تنمية مهارة القراءة، فهذه الطريقة كلكن 

 مناسبة ذلا. 

 منهجية البحث -د

ادلنهج ادلستخدـ يف ىذه البحث ىو النوعية كصفية، أم عن طريق مناقشة، 

لفظيا كليس  يقدـ البياانت .اخلطوط العريضة، كيصف دلشاكل يف ىذه الدراسة

كىذا كفق ما يقوذلا العامل من علماء البحث أف ادلنهج الوصفي التحليلي  .رقاميا

ا يساىم ربليل بعض جوانبو، دبالواقع كصبع احلقائق عنو ك  ىو "الذم يهتم بتحديدك 

الكمي ت الباحثة أسلويب الوصف الكيفي ك قد استخدميف العمل على تطويره"، ك 

 ٖٓات الكيفية كالكمية.يزات الدراسمعان، ألف ىذا األسلوب جيمع بُت شل

 املنهج ونوع البحث -1

عملية التعليم ابلربانمج اإلضايف ستتناكؿ ىذه الدراسة نوعا كصفا عن 

كسبشيا مع الًتكيز على البحوث، كاستخدمت ىذه لًتقية مهارة القراءة 

اليت ىي التصرحيات النوعي الوصفي للبحوث النوعية ك  الدراسة ادلنهج

  .ٖٔاخليارات ادلطركحة من قبل علماء السابقكالبياانت اليت بينها عن 
                                                           

(، ص ٕٗٓٓمدحت أبو النصر، قواعد ك مراحل البحث العلمي )القاىرة: رلموعة النيل العربية، ٖٓ
 .ٕٖٔ-ٖٔٔص 

 ٗٙٔ: ٕٛٓٓالوصفية، ابندكنج، ركسداكراي، موليونج، منهجية البحوث ٖٔ
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كابلتايل، فإف ىذه الدراسة ىي أخذ البياانت من ادلستطلعُت نظرا إىل 

احلديثات اليت ىي البياانت اللفظية، كيتم ذلك عن طريق ادلقابلة، كادلالحظة، 

 .كتوثيق البياانت

 :الباحثة ىذا ادلنهج جملموعة متنوعة من األسباب، كىي متاستخد

كاثنيا، فإف ىذا  .كال، أف تناسب الطرؽ النوعية ابلواقع ادلزدكج أسهلأ

اثلثا، ىذا  .رةاألسلوب يعرض العالقة  بُت الباحثة كادلدعى عليو مباش

األسلوب ىو أكثر حساسية كأكثر قدرة على التكيف مع الكثَت من شحذ 

 .ٕٖادلفصل القيادة ألمناط القيم كاجهتها

 البياانت و مصادرها -2

البياانت ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىي البياانت اللفظية مع 

ادلفاىيم كالنظرايت كالصيغ اليت ذلا صلة البحوث ما يتم إجراؤىا )كفق 

 :ادلستخدمة ىي ٖٖمصادر البياانت. الطريقة ادلستخدمة(

 

 

                                                           
 ٓٔادلرجع السابق، رقم.  ٕٖ

 ٕٓٗادلرجع السابق، رقم.  ٖٖ
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 األساسيةمصادر البياانت  ( أ

ىي البياانت اليت مت احلصوؿ عليها من  ساسيةالبياانت األ

حظات أك ادلشاركة ادلباشرة من النظرايت كاألدب، اليت تستمد من مال

ادلقابلة مع ادلستطلعُت كمالحظة احلديثات ما تتعلق دبوضوع البحث، 

 .ككذلك عن توثيق البياانت من ادلصادر ادلعينة

 ادر البياانت الثانيةمص ( ب

ية ىي األعماؿ اليت ىي فكراي ال اتصاؿ، كلكن البياانت الثان

و ادلوضوعات طور األفكار. كىذه األعماؿ مستمدة من ىناؾ تشاب

ادلستطلعُت من العالقة لو دبوضوع البحث كلكن يدعم الوصوؿ إىل 

 نتيجة ادلقصودة من البحث.

 صبع البياانت كتقنيات ( ت

صبع البياانت ىو األنشطة التنفيذية للحصوؿ على البحث 

عن البنامج العلمي احلقيقي.استخراج الباحث يف ىذه الدراسة بياانت 

الديٍت يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية اإلنتصار ماتراـ العاـ الدراسي 

ٕٜٓٔ/ٕٕٓٓ.ٖٗ 

                                                           
 ٜٔادلرجع السابق، رقم.  ٖٗ
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 كيف ىذا البحث استخدمت الباحثة ثالثة أساليب كىي:

التوثيق، كأتخذ ىذا األسلوب الستكشاؼ البياانت النوعية مع  (1

توثيقها لدعم اكتماؿ البحث. ذىب موليونج إىل أف استخداـ 

كذلك مصدرا للبياانت اليت ديكن استخدامها للدراسة   البياانت

كتستخدـ الباحثة ىذا األسلوب الستكشاؼ ٖ٘كالتفسَت كالتنبؤ.

كللحصوؿ على البياانت ادلؤسسي، كبياانت ادلعلمُت كالطالب كقسم 

 شؤكف الطالب كغَتىا.

ادلقابلة، كىذا األسلوب للحصوؿ على األجوبة العميقة من ادلقابلُت  (2

كتستخدـ الباحثة ىذا األسلوب الستكشاؼ ٖٙيل.كعددىم قل

كللحصوؿ على البياانت اللفظية يف النشاطات اليومية يف ترقية مهارة 

 القرءة للطالب.

ادلالحظة، كىذا األسلوب يتكوف من العمليات ادلتنوعة حسيا  (3

كتستخدـ ٖٚكمعنواي كأمهها مالحظة األشياء كاحلوادث ك مناقشهتا.

                                                           
 ٕٚٔادلرجع السابق، رقم.  ٖ٘

 ٖٚٔ، رقم، ٕٚٓٓسوغيونو، مناىج البحث الوصفية كالكمية، ألفا بيتا، ابندكنج،  ٖٙ

 ٘ٗٔادلرجع السابق، رقم،  ٖٚ
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الستكشاؼ كللحصوؿ على البياانت يف الباحثة ىذا األسلوب 

 عمليات الربانمج اإلضايف ك ربقيقها يف ترقية مهارة الطالب.

 حتليل البياانت -3

ة أسلوب ربليل الباحث تلتحليل البياانت اليت مت صبعها استخدم

ىو منهجية البحث تستخدـ رلموعة من اإلجراءات الستخالص احملتول ك 

قة.كيشَت التحليل إىل العديد من استنتاجات صحيحة من ادلصادر الساب

 ٖٛالواثئق ذات الصلة إىل البحث.

 أنظمة البحث -4

 :نظامية ادلباحث على النحو التايل ةالباحث تمع ىذه الدراسة جعل

 مادة الفصل

 مقدمةاألكؿ: 
حيتوم على خلفية ادلشكلة، مشكالت البحث، أغراض 

النظرية، الدراسة كفوائدىا، كالدراسات السابقة، ادلطالعة 
 كمنهجية الدراسة

 كفق خلفية ادلشكلة عرض البياانتالثاين: 
 مستمدة من إيطار النظرم كعرض البياانت مناقشة البحث الثالث:

 حيتوم على اخلالصة كاإلقًتاحات الرابع: اإلختتاـ
  

                                                           
 ٕٕٓالسابق، رقم. ادلرجع  ٖٛ
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 الباب الثاين
 عرض البياانت

 
 اإلنتصار ماترامأحوال املدرسة الثاوية معهد اإلنتصار اإلسالمية  - أ

 برقم التسجيل احلكومي ٕٙٔٓأسست ىذه ادلدرسة عاـ 

Kw.2/02/1/2//2/1991 ـ ربت تقرير رئيس  ٕٙٓٓمن نوفنرب عاـ  ٕاتريخ

 اإلحصائيالشؤكف الدينية ادلنطقية نوسا تنجارا الغربية برقم التسجيل 

كاعتمدىا قسم الشؤكف اإلعتمادم الوطٍت كحصلت على  505727253331

ة "جػ". أسست ىذه ادلدرسة ابلتعاكف مع اجملتمع لتطوير الًتبية يف قرية نتيج

سيكربيال مااتراـ، كىذه ادلدرسة ربت ضباية ادلؤسسة اإلسالمية اإلنتصار يوليها 

ـ، كاستمر رعايتو ابنو الشيخ احلاج زين  ٜٗٛٔالشيخ احلاج سباعي ادلتوىف عاـ 

سيس برقم التسجيل احلكومي الدين س.ب.، إىل ىذه السنة، فجدد إذف التأ

kd.5173291/PP.33977797357  كرقم التسجيل اإلحصائي 

تقريبا. كأما رعاية  ٕـ ٓٓٗٔكتبٍت ىذه ادلدرسة على أرض  253327253332
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ىذه ادلدرسة من أكؿ أتسيسها إىل ىذه السنة قد رعاىا رجالف كمها مهبط 

 ٜٖإىل اآلف(. ٕٚٓٓ( كيليو شكرين )ٕٚٓٓ–ٕٙٓٓطابرين )

 أحواؿ مكوانت ىذه ادلدرسة كىي كما يلي: ك

 حملة عن املدرسة -1

كترصبة ادلدرسة الثانوية اإلنتصار ابنديغاتنجونج كارانج سيكربيال 

 ٓٗ:مااتراـ كما يلي

MA Al Intishor االسم 
 رقم االحصائية ادلدرسة 131252710009
B نوع ادلدرسة 
Jl. Sultan Salahuddin No. 141 العنواف 
Bendega Tanjung Karang Seakrbela القرية 
Mataram ادلدينة 
Nusa Tenggara Barat ادلقاطعة 
 رقم اذلاتف 790 629 0370
 سنة التأسيس 2006
 رقم الضريبة للمدرسة 220999/-910/1.092900

                                                           
 ٕٕٓٓيناير  ٖٓادلقابلة، فخر الرازم،  ٜٖ

 ٕٕٓٓفرباير  ٖالتوثيق، الئحة ترصبة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية اإلنتصار،  ٓٗ
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Swasta بناء ادلركز الفرضية 
 رقم شهادة التأسيس 3091440841993
1400 m2 مساحة البناء 
Pantai ادلوقع اجلغرايف 
Yayasan ادللكية 
Tanggal 02 Nopember 2006 رسالة البياانت 
Kw.2/02/1/2//2/1991 رقم البياانت 
Yayasan Pondok Pesantren 

Islamiyah l Intishor 
 اسم ىيئة التنظيم

 

 أحوال املدرسني واملوظفني -2

كعدد ادلدرسُت كادلوظفُت ابدلدرسة ثالثة كعشركف كيتكوف من 

رئيسة كاحدة كسبعة عشر مدرسُت كستة موظفُت، كتعرض الباحثة 

 ٔٗتفصيال يف القائمة التالية:

 اسم المعلومات وظيفة راتبة NIP/االسم رقم

 موعد التعليم

 حاصل جمع 

X XI XII 

1 Dra. Sukraeni  Kamad 

Biologi 2 - - 2 

29 

Fisika 3 - - 3 

                                                           
 ٕٕٓٓفرباير  ٖالتوثيق، الئحة أحواؿ ادلدرسُت ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية اإلنتصار،  ٔٗ
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2 Bq. Indira AH, S. Pd  
Waka 

Kurikulum 

Matematika 

Matematika 

(LM) 

4 
4 

2 
4 12 

26 

Matematika 

(LM) 
 2  2 

3 Mustapa, SE  

Waka 

Kesiswaan 

(Pembina 

Asrama) 

Sosiologi 

Sosiologi 

(LM) 

3 

1 
4 4 12 24 

4 Alwisahsudin, S.Pd  Guru Penjasorkes 3 3 3 9 9 

5 Ratnawati, S. PdI  Guru Prakarya 2 2 2 6 6 

6 Siti Syuryani, S. Pd  Wali Kelas XI Bhs. Indonesia 4 4 4 12 24 

7 
M. Saiful Fahmi MF, 

S. HI 
 Pembina Osis Seni Budaya 2 2 2 6 6 

8 
Dwi Saputra Aprillah, 

S. Pd 
 Guru 

Bhs. 

Inggris(Wajib) 
2 2 2 6 

8 

    
Bhs. 

Inggris(LM) 
  2 2 

9 Muliani,SE  
Guru/Bendaha

ra 
Ekonomi 3 4 4 11 11 

10 Markori AW, S. Pd  Guru 
Sejarah 

Indonesia 
2 2 2 2 6 

11 Hujaefah, S. PdI  Guru PKn 2 2 2 6 6 

12 Huriani, S. PdI  

Guru 

(Wali Kelas 

X) 

Akidah Akhlak 2 2 2 6 6 

13 Lilik Udayani, S. HI  Guru 

SKI 2 2 2 6 

12 

Fiqih 2 2 2 6 

14 Sumiyati, S. Pd  Guru/KTU BK 2 2 2 6 6 

15 Faesi Fahrozi, S. Pd  
Kepala 

Perpustakaan 
Bahasa Arab 4 2 2 20 20 
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Sastra Arab  2 2 4 

16 Aminulloh, S. Pd  Guru SKI 2 2 2 6 

17 Evi  Sopianita, S. Pd  
Wali Kelas 

XII 
Geografi 3 4 4 17 17 

18 Dewi Jayanti, M. Si  Guru 

Fikih 2 2 2 6 

17 
Sejarah 

Indonesia 
3 4 4 11 

 

 
 أحوال الطالب و الطالبات -3

كالطالب جاءكا من عدة مناطق يف نوسا تنجارا الغربية، زبرجوا من 

مدارس متوسطة إسالمية كمدارس متوسطة عامة. فمنهم متفرغوف 

غَت متفرغُت للدراسة بسبب للدراسة خاصة كيثبتوف يف السكن كمنهم 

 مساعدة الوالدين يف العمل.
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كأما أحواؿ الطالب فتعرض الباحثة يف القائمة أحواذلم من السنة 

 ٕٗـ. إىل اآلف كىي كما يلي: 2010

 

 ٖٗمث أحواؿ الطالب ىذه السنة معرضة يف القائمة التالية:

                                                           
 ٕٕٓٓفرباير  ٖوسطة اإلسالمية اإلنتصار، التوثيق، الئحة أحواؿ الطلبة ابدلدرسة ادلت ٕٗ

 ٕٕٓٓفرباير  ٖالتوثيق، الئحة أحواؿ الطلبة ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية اإلنتصار،  ٖٗ

 السنة رقم

 الفصل
 فى %

 االستنتاج
X XI XII 

L P جمع L P جمع L P جمع  

1. 201042011 12 
1

0 
22 4 4 8 5 5 10 100: 

2. 201142012 13 
1

4 
27 9 

1

0 
19 3 3 6 100: 

3. 201242013 11 8 19 12 
1

3 
25 

1

2 
8 20 100: 

4. 201442015 4 
1

0 
14 8 9 17 

1

2 

1

3 
25 100: 

5. 201542016 8 7 15 10 
1

2 
22 9 9 18 100 % 

6. 201642017 11 4 15 10 
1

2 
22 8 

1

0 
18 100 % 

7. 201742018 8 3 11 10 8 18 9 9 18 100 % 

8. 201842019 6 
1

3 
19 9 3 12 8 8 16 100 % 
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 الفصل الجنس االسم رقم القيد رقم

1 0253 Aden Hurun In 
P 

 
X 

2 0254 Ahmad Riyal Barokah L X 

3 0255 Alfia Sari P X 

4 0256 Ari Hidayat L X 

5 0257 Fairuz Rahmawati P X 

6 0258 Fajri L X 

7 0259 Faras L X 

8 0260 Gunawan Hayadi L X 

9 0261 Husnul Khotimah P X 

10 0262 Huzaemah P X 

11 0263 Ibnu Attoillah L X 

12 0264 Ikhas L X 

13 0265 Irmawati P X 

14 0266 Istiqomah P X 

15 0267 Lailatul Ukhrowi P X 

16 0268 M. Abdul Kadir L X 

17 0269 M. Rifqi L X 

18 0270 M. Syaebatul Hamdi L X 

19 0271 Nabila P X 

20 0272 Tirta Ali Akbra L X 
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 أحوال الوسائل التعليمية -4

الدراسية، الوسائل التعليمة يف ادلعهد ىي بعض الغرؼ للعملية 

كمن الوسائل ادلكتبة، كادلكتبة ربتوم على كتب إسالمية عربية دينية 

كثقافية كبعض الكتيبات كربتوم على ثالثة جهاز حاسوب آيل فيو 

ادلكتبة االلكًتكنية كادلكتبة العلمية كادلكتبة الشاملة، ككما ربتوم ادلكتبة 

كتبة على على أقراص كأشرطة خطب كبرامج تعليمية، ككما ربتوم ادل

 ٗٗلوحات تعليمية. كاتلية تعرض الباحثة تفصيليا:

No Jenis Prasarana 

Milik 

Usia  
Baik Rusak Ringan Rusak Berat 

Luas 

(cm2

) 

jml 
Luas 

(cm2) 
jml 

Luas 

(cm2

) 

Jml 

1. R. Kepala Madrasah 16 1     11 th 

2. R. Lab. IPA   36 1   9 th 

3. R. Lab. Komputer 16 1     9 th 

4. R. Lab. Keagamaan 36 1     9 th 

5. R. Perpustakaan 36 1     10 th 

6. R. Guru 56 1     9 th 

                                                           
 ٕٕٓٓفرباير  ٖالتوثيق، الئحة أحواؿ الوسائل التعليمية ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية اإلنتصار،  ٗٗ

21 0273 Ziada Alim L X 

22 0274 Ziadi Rofi L X 
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7. R. Kelas 30 1 30  3  11 th 

8. R. Tata Usaha 16  1    9 th 

9. R. Konseling       9 th 

10. R. UKS 16 1     9 th 

11. R. Osis 16 1     9 th 

12. R. Sirkulasi 23 2      

13. Musolla 48 1     7  th 

14. Gudang   6 1    

15. Lapangan Olah Raga        

16. WC Guru 8 1   1  2 th 

17. WC Siswa 8 4   1  2 th 

 ٘ٗكتليها أحواؿ الكتب يف ادلكتبة كىي كما يلي:

No. Mata Pelajaran 

Buku 

Pegangan Guru Teks Siswa Penunjang 

Jumlah 

Judul 

Jumlah 

Eks. 

Jumlah 

Judul 

Jumlah 

Eks. 

Jumlah 

Judul 

Jumlah 

Eks. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 PPKn          1           3            1          33      

2. 
Pendidikan Agama

 

4)
 

         5         15          16  
       

346  
       55       261  

3. 
Bahasa dan Sastra 

Indonesia 
         3           9            3          69           3         12  

4. Bahasa Inggris          2           6            2          12      

5. 
Sejarah Nasional 

dan Umum 
            

6. 
Pendidikan 

Jasmani 
         1           3            1          33      

7. Matematika          2           6            4          90      

                                                           
 ٕٕٓٓفرباير  ٖادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية اإلنتصار، التوثيق، الئحة أحواؿ الكتب يف مكتبة  ٘ٗ
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8. 

IPA ( Khusus 

SMP/MTs ) 
            

a. Fisika          2           2            2          35      

b. Biologi          2           2            2          36      

c. Kimia          2           2            2          35      

9. 

IPS( Khusus 

SMP/MTs ) 
            

a. Ekonomi          2           6            2          47      

b. Sosiologi          1           3            2          49      

c. Geografi          1           3            2          40           1           6  

d. Sejarah Budaya          1           3            3          69           1           8  

e. Tata Negara               1            1      

f.  Antropologi               1          24      

10. 

Teknologi 

Informasi 

Komunikasi 

         1           3            1          36      

11. Pendidikan Seni          1           3          

12. Bahasa Asing Lain             

13. 
Bimbingan dan 

Penyuluhan 
            

14. Muatan Lokal                1          22      

15. 
Kerajinan Tengan 

dan Kesenian 
            

 
  الربانمج اإلضايف وعملية تعليمية فيه ابملدرسة الثانوية اإلنتصار - ب

 اإلنتصارصورة الربانمج اإلضايف يف املدرسة الثانوية  -1
الربانمج اإلضايف يف ادلدرسة الثانوية اإلنتصار يكوف خارج الربامج 

الرمسية تعمقا شلا الرمسية من احلكومة كىذا الربانمج زايدة من ىذه الربامج 
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اختاطت من النشاطات يف ادلواد الرمسية. كتكوف يف الربانمج اإلضايف 

نشاطات إضافية أيضا حيث تساعد ىذه النشاطات الوصوؿ إىل ما تراـ 

من األىداؼ ادلدرسية. كيف ىذه القضية ركزت ادلدرسة ابألنشطة اللغوية 

 يف ادلواد الدينية مثل الفقو كالتوحيد كالقواعد اللغوية. 

 ما تقولو رئيسة ادلدرسة اتليا:كىذا كفق 

"النشاطات يف الربانمج اإلضايف تكوف يف ادلواد اللغوية كالدينية 

منها الفقو كالتوحيد كاألخالؽ كالقواعد اللغوية مثل النحو كالصرؼ، 

كادلادة الرئيسية ىي مهارة قراءة الكتب ما ذكرت شابقا. نرجو من ىذا 

رين يف قراءة الكتب كترصبتها الربانمج اإلضايف أف جيعل الطالب ماى

 ٙٗكشرحا."

 كىذا أيضا موافق دبا يقولو أمُت الربانمج اإلضايف ادلدرسة كما يلي:

"ىذا الربانمج اإلضايف برانمج مهم جدا ألف منو صلد زايدة كثَتة 

يف ادلعارؼ كاخلربة حيث تزيد ماىارهتم أيضا كىذه ال صلدىا يف الربامج 

واد يف ىذا البنامج ىي الفقو كالتوحيد الرمسية من احلكومة كمن ادل

                                                           
 ٕٕٓٓفرباير  ٕ، دكتوراندا شكرينادلقابلة،  ٙٗ
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كاألخالؽ. كىناؾ مهارات اليت نرجوىا أيضا من ىذا الربانمج ىي القراءة 

 ٚٗكالًتصبة كالشرح كاإلعراب كفهم القواعد."

غَت ىذه األنشطة السابقة يف الربانمج اإلضايف، ىناؾ أنشطة 

نشاط  أخرل ما أقامتها ادلدرسة مع معاكنة ادلعهد أك ادلؤسسة كىي

اإلعراب، نشاط التصريف، نشاط شرح القرآف، كنشاط قراءة اذلزب 

)الرتيبة األسبوعية(. كتقاـ ىذه صبيعا ذلدؼ خاص، نشاط اإلعراب 

تدريبا دلهارة شرح مواقع الكلمات يف اجلمل، مث نشاط الصرؼ تدريبا 

دلهارة صياغ الكلمات من مصدر كاحد مع فهم معانيها صبيعا، لكل 

خاص كمن ىذه ادلعاين فاستخداـ الكلمات ادلختلفة أيضا  تغيَت معنا

 سلتلفة. 

 كىذا كفق ما يقولو أمُت الربانمج اإلضايف ادلدرسة كما يلي:

"جبانب األنشطة الرئيسية يف الربانمج اإلضايف، ىناؾ أنشطة أخرل 

أقامتها ادلدرسة معاكان من ادلعهد كادلؤسسة، تقاـ أيضا يف ادلدرسة كىي 

أقامتها صباعة كال تكن فيها عملية تعليمية بُت ادلدرس  نشاط اليت

كالطالب، كلكن بصيغة أخرل كىي قراءة النصوص معا مع رائسة رجل 

                                                           
 ٕٕٓٓفرباير  ٕ، فيسي فخرازم، س.فد.ادلقابلة،  ٚٗ
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كاحد. ىذه النشاطات ذلا أىداؼ خاصة، لكل ىدؼ فمنها مثال، 

نشاط اإلعراب صباعة لتدرب الطالب يف شرح مواقع الكلمات يف 

رب الطالب يف صياغ الكلمات اجلمل سلتلفة، مث نشاط التصريف لتد

ادلختلفة من مصدر كاحد كىذه الصياغ ادلختلفة تؤدم إختالفات يف 

ادلعاين كفيما يستخدمها الطالب يف الكالـ كيف الكتابة كيف فهم 

النصوص العربية من الكتب ادلوجودة، كيليو نشاط قراءة اذلزب، كىذا 

تبعو غَته من تقاـ ابلقراءة صباعة أيضا حيث يقرأ النصوص رجل كي

اجلماعة، كىذا النشاط أيضا تؤدم تقوية العالقة بُت الطالب 

 ٛٗكمعهدىم."

كىناؾ نشاط آخر خارج الربانمج اإلضايف يف ادلدرسة، كصيغتها 

مثل الربانمج اإلضايف، كلكن ىذا النشاط خاصة للطالب الذين 

يسكنوف يف السكن، كيقاـ ىذا الربانمج يف سكن الطالب مساءا، ليال، 

كصباحا ابكرا. كىذه األنشطة تقوية من األنشطة السابقة اليت عرضها 

الباحثة ما تقاـ جلميع الطالب. كمنها أيضا ما يشًتؾ فيو سكاف القرية، 

يستفيدكف من ادلعهد كيتعلموف من مدير ادلعهد علوما شرعيا، يستمعوف 
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ال احملاضرة الدينية مرتيىن يف األسبوع، يشًتؾ فيو أيضا الطالب حىت 

 يضيع منهم ىذه الفرصة الغالية. 

 ىذا كفق ما يقولو أمُت الربانمج اإلضايف ادلدرسة كما يلي:

"خارج ما ذكرت حديثا ما تتعلق بنشاط الطالب يف الربانمج 

اإلضايف سابقا، ىناؾ نشاط أخرل يشًتؾ فيو طالب كسكاف القرية 

مة حىت ال يفتح كىو مساعة احملاضرة الدينية، اترة ادلواد عن األمور العا

ادلدير أم كتاب كاف، كاترة حياضر ادلدير ادلواد الدينية ما تصدر يف 

 ٜٗالكتب مثل النواد الفقهية ك التوحيد."

 العملية التعليمية يف الربانمج اإلضايف ابملدرسة الثانوية اإلنتصار -2
 خطط عملية التعليم يف الربانمج اإلضايف ( أ

امتها ادلدارس، كتقاـ فيو الربانمج اإلضايف من الربامج اليت أق

أنشطة متنوعة إما األنشطة العلمية أك األنشطة الفنية أك األنشطة 

الرايضيةك غَتىا. كيف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية اإلنتصار تقاـ فيها 

األنشطة العلمية كاذلدؼ الرئيسي من األنشطة ىي مهارة يف قراءة 

م، تدكر بعض الكتب العربية. فمن عملية األنشطة ىي التعلي

                                                           
 ٕٕٓٓفرباير  ٕ، فيسي فخرازم، س.فد.ادلقابلة،  ٜٗ
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اإلجراءات هبذه العملية، قبل الدرس يؤكد ادلدرس حضور صبيع 

الطالب ادلشًتكُت يف الربانمج اإلضايف. بعد ذلك حضر ادلدرس 

كبدأ الدرس ببعض الكلمات تدعو الطالب إىل اإلعداد يف بداية 

التعلم. مث بدأ بقراءة النصوص صباعة ربت رائسة ادلدرس حىت يقرأ 

صحيحة، مث يقرأ كاحدا فواحد متبادلة لكل فرد فقرة، الطالب قراءة 

كيليو يصلح ادلدرس قراءة الطالب اخلطيئة مث يبدأ األستاذ ترصبة 

النصوص كلمة كلمة حىت يعلم الطالب معاين كل كلمة اليت 

يقرؤكهنا، مث يستمر األستاذ ابلًتصبة فقرة فقرة كيشرح ماذا تقصد 

 األستاذ النتائج من النصوص حيث الفقرة ادلقركءة، بعد الًتصبة يبُت

 يستنبط منها أحكاما إذا كانت ادلادة يف الفقو كىكذا. 

 ىذا كفق ما يقولو أمُت الربانمج اإلضايف ادلدرسة كما يلي:

"أجراءات العملية من التعليم كما ذبرم يف التعليمات يف ادلواد 

 األخرل، كىذه اإلجراءات تتعلق ابألنشطة الطالب كادلدرس قبل

الدرس إىل أف ينتهي الدرس. أكال قبل بداية الدرس ضلضر الطالب 

كنؤكد أهنم حيضركف صبيعا، ألف غاب كاحد أكأكثر منهم فال بد أف 

نؤكد حضورىم يف البيت، ألف منهم من ذىب من بيتو للدرس كلكن 
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ال يصل إىل مكاف الدرس كيقف يف موضع آخر مثل مركز األلعاب 

بعد أف ضلضر الطالب نبدأ الدرس ببعض أك مركز إنًتنيتوغَتىا. 

الكلمات من ادلدرس ما تتعلق أبمهية ادلادة كاترة تتعلق ابدلواد السابقة 

حىت يصل فهم الطالب إىل ما ىو يراـ، كيلو نبدأ عمليةالتعليم 

ابلقراءة صباعة يرئسها األستاذ حىت يقرأ الطالب قراءة صحيحة ال 

نشَت كاحد فواحد أف يقرأ  خيطؤكف يف ضلوىا أك صرفها، بعد ذلك

فقرة فقرة كيًتجم ادلدرس من بعد ذلك كلمة كلمة حىت يعلم الطالب 

معاين الكلمات صبيعا، مث يشرح معانيها فقرة فقرة كيستنتج منها 

 ٓ٘أحكاما كنتائجا أخرل حسب ادلواد."

 كىذا أيضا كفق ما يقولو أحد الطالب كما يلي:

"كلما نتعلم مساءا يف الربانمج اإلضايف ال بد أف نعد أكال 

، نصلى أكال العصر صباعة يف مسجد  أدكات الدرس ذلك اليـو

ادلدرسة، مث نبدأ مباشرة بعد الصالة، جيمعنا األستاذ يف القاعة مث 

نبدأ أكال ابلدعاء، كنقرأ نصوص ادلادة صباعة مع األستاذ كاألستاذ 

ذلك أيمران األستاذ أف نقرأ كاحدا فواحدا، ىو الذم يرئسنا، بعد 

                                                           
 ٕٕٓٓفرباير  ٕ، س.فد. فيسي فخرازم،ادلقابلة،  ٓ٘
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اترة يشَتان مباشرة كاترة عن طريق كشف احلضور، نعيد ماذا قرأان 

صباعة يف األكؿ، كلكن فقرة فقرة، بعد أف يقرأ بعضنا بدأ األستاذ 

يًتجم كلمة كلمة، مث يستمر ابلًتصبة معنواي، يشرح لنا مث يستنبط 

خَت يسألنا كاحدا فواحدا، مث خيتتم كيستنتج شلا يقرأ معنا، كيف األ

 ٔ٘الدرس."

 كيقوؿ اآلخر :

"كل كقت الدرس يف الربانمج اإلضايف ضلن نتعلم من ادلساء 

إىل قبيل ادلغرب، ال نشعر أف الوقت انتهى كاترة نتعلم حىت كقت 

ادلغرب، قبل التعلم ضلن نعد الكتاب كما حيتاجها األستاذ يف التعليم، 

على كقتها، فنبدأ الدرس مباشرة بعد الصالة، األستاذ أييت دائما 

يبدأ األستاذ ابلسالـ مث أيمران ألف نقرأ النصوص معا، مث كاحدا 

فواحدا، بعد ذلك يًتجم األستاذ مث يشرح الدرس، بعد ذلك خيتتم 

 ٕ٘الدرس"

                                                           
 ٕٕٓٓفرباير  ٕادلقابلة، أضبد رايؿ بركة،  ٔ٘

 ٕٕٓٓادلقابلة، أرم ىداية،  ٕ٘
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ىذا األمر موافق أيضا دبا الحظت الباحثة يف مكاف البحث، 

كات الدرس كجيتمعوف يف الطالب بعد اف يدؽ اجلرس يعدكف أد

القاعة، تتفرؽ الطالب إىل بعض احللقات، يعلم يف كل حلقة أستاذ 

كاحد. بدأ الدرس، كالطالب يستمعوف إىل ادلدرس، كبعد حلظات 

يتبع الطالب ماذا يقرأ ادلدرس، مث يقرأ كاحدا فواحد، مث يسمع مرة 

 ٖ٘أخرل إىل األستاذ، كيف األخَت يكتبوف، كىكذا.

 ليم يف الربانمج اإلضايفطريقة التع ( ب
كما عرضت الباحثة يف ادلبحث السابق إجراءات التعليم، 

فكانت ىذه اإلجراءات ذبرم يوميا إال يف بعض األحياف يفضل 

ادلدرس طالبو ابلسؤاؿ كجييبهم ادلدرس كاترة السؤاؿ كاجلواب بينهم. 

 تدريب قراءة الكتب ادلكتوبة ابللغة العربية كىذه اللغة ليست بلغة

األـ، فيحتاج إىل ادلدرس أف يًتجم أكال العبارات العربية إىل لغة األـ 

كيعلم الطالب ماذا يقصد منها. فهذه القضية تؤدم إىل استخداـ 

طريقة اإللقاء أكثر من الغَت، كاترة لتقوية فهمها فيزداد بطريقة 

                                                           
 ٕٕٓٓفرباير  ٕادلالحظة،  ٖ٘
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السؤاؿ كاجلواب. كىناؾ بعض ادلدرسُت أيضا يعلم بطريقة من 

 حيتاج إليها عملية التعليم، كادلدرس سيد الوقف.  عندىم كفق ما

 ىذا كفق ما يقولو أمُت الربانمج اإلضايف ادلدرسة كما يلي:

"الطريقة كثَتة جدا، كلكن ألف ادلواد ابلعربية صبيعا، فاألكثر 

أف نًتجم النصوص مث نشرح معانيها كنستنتج منها. كىذه طريقة 

 بعض األحياف ألهنم اإللقاء. فمنا من يدرس بطريقة أخرل يف

حيتاجوف إىل ىذه الطريقة مثل السؤاؿ كاجلواب ألف نعمق فهم 

الطالب ابلنصوص ادلقركءة، كىناؾ بعض الطرقاألخرل كفق ما 

 ٗ٘حيتاج إليها ادلدرس، ألهنم أعلم دبا يعلم."

 كىذا كفق ما تقولو رئيسة ادلدرسة كما يلي:

ادلادة صبيعا "ادلدرسوف يعلموف بطريقة اإللقاء أكثر، ألف 

ابلعربية كالطالب ال يعرؼ شيئا منالعربية فاألستاذ حيتاج إىل ترصبة 

صبيع الكلمات من النصوص العربية. بعد الًتصبة يشرحوف معاين 

 ٘٘الكلمات كالنتائج منها."

                                                           
 ٕٕٓٓفرباير  ٕ، فيسي فخرازم، س.فد.ادلقابلة،  ٗ٘

 ٕٕٓٓفرباير  ٕادلقابلة، دكتوراندا شكرين،  ٘٘
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 يف الربانمج اإلضايف اللغوي التعليمجدول  ( ت
 أما جدكؿ التعليم اللغوم يف الربانمج اإلضايف، :

 ادلعلم ادلادة الفصل اليـو

 ليلة االثنُت 
 )بعد صالة ادلغرب(

 األستاذ زين الدين منت جركمية ٔالنحو 
 األستاذ أايين شرح دحالف ٕ النحو
 األستاذ بصرم شيخالد ٖ النحو

 ليلة الثالاثء 
 )بعد صالة ادلغرب(

 األستاذ زين الدين منت جركمية ٔالنحو 
 أاييناألستاذ  شرح دحالف ٕ النحو
 األستاذ بصرم شيخالد ٖ النحو

 ليلة األربعاء 
 )بعد صالة ادلغرب(

 األستاذ دمحم منت بناء ٔالصرؼ 
 األستاذ أرايضى كيالىن ٕالصرؼ 
 األستاذ ترميذل كيالىن ٖالصرؼ 

   ليلة اخلميس
  )بعد صالة ادلغرب(

 األستاذ دمحم منت بناء ٔالصرؼ 
 أرايضىاألستاذ  كيالىن ٕالصرؼ 
 األستاذ ترميذل كيالىن ٖالصرؼ 

 
دور الربانمج اإلضايف يف ترقية مهارة القراءة للطالب ابملدرسة  ( ث

 الثانوية اإلسالمية اإلنتصار 
عرضت الباحثة يف ادلباحث السابقة ماتتعلق ابلربانمج اإلضايف 

كما تقاـ فيو، كاآلف ستعرض البياانت عن دكر ىذا الربانمج يف ترقية 
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مهارة القراءة للطالب، العملية التعليمية يف ىذا الربانمج ال تقاـ 

لوقت قصَت كلكن أبكثر من سنوات، فتتصور دكر ىذا الربانمج يف 

احلصوؿ على األىداؼ من الربانمج يف نصف السنة كبعد ثالث 

 سنوات.

تليو تعرض الباحثة بياانت عن األىداؼ كما حصلت ادلدرسة 

 كما يلي:من ىذا الربانمج كىي  

 اذلدؼ األساسي من الربانمج اإلضايف (1
جاء الطالب من مناطق كثَتة يف نوسا تنجارا الغربية 

فتتنوع خلفيتهم، فمنهم من زبرج من ادلدرسة ادلتوسطة 

اإلسالمية كمنهم من زبرج من ادلدرسة احلكومة كال يتعلم اللغة 

العربية. فتحتاج ادلدرسة من ىذه القضية أف تضع اذلدؼ 

اسي كفق ما ديكن حصولو كاقعيا. فوضعت ادلدرسة ىدفا األس

أساسيا من الربانمج أف يستطيع الطالب قراءة الكتب العربية 

ترصبتها ك فهمها. كللحصوؿ عليها أقامت نشاطات كثَتة  

 كما عرضت الباحثة سابقا. 

 ىذا كفق ما تقولو رئيسة ادلدرسة كما يلي:
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لعلـو اللغوية "أقامت ادلدرسة أنشطة كثَتة خاصة يف ا

كالدينية، كلكن كاف الطالب ال أييت من مدرسة كاحدة بل 

من مدارس كثَتة كسلتلفة فتتنوع مهارهتم. منهم من تعلم 

العربية، منهم من ال يتعلم العربية كلكنيستطيع أيقرأ القرآف، 

كمنهممن ال يقرأ القرآف كضلتاج أكال أف نعلمو كيف يقرأ 

يقرأ اجلميع القرآف مث يستطيعوف  القرآف. فنريد بعد سنوات أف

أف يقرؤك الكتب، كىذا ىو اذلدؼ األساسي من الربانمج 

 ٙ٘اإلضايف."

كىذا أيضا كفق ما يقولو أمُت الربانمج اإلضايف ادلدرسة 

 كما يلي:

"الطالب أيتوف من مدارس كثَت، منهم من أييت من 

ادلدرسة اإلسالمية كمنهم من أييت من ادلدرسة العامة أك 

كومة. من أييت من ادلدرسة اإلسالمية فيستطيع أف يقرأ احل

القرآف كمنهم من يقرأ الكتاب. أما من أييت من ادلدرسة العامة 

فال يستطيع أف يقرأ الكتاب بل منهم من ال يستطيع أف يقرأ 
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القرآف. كلكن دلن يسكن يف السكن يستطيع أف يتعلم أبكثر 

 ٚ٘من غَتىم مساءا، ليال، كصباحا ابكرا."

 

 اذلدؼ من الربانمج يف نصف السنة (2
كما يقوؿ أمُت الربانمج اإلضايف ادلدرسة يف ادلبحث 

السابق أف من الطالب من يسكن يف السكن كيتعلموف 

أبكثر من اآلخر، فاذلدؼ الذم ديكن حصولو أبكثر من 

اآلخر أيضا. فوضع ادلدرسة ىدفا لبعض الطالب يف السكن 

لكتاب، ترصبتها، شرحها، يف نصف السنة أف يستطيع قراءة ا

كإعراهبا. كىذا اذلدؼ ىدؼ عظيم جدا. ىذا كفق ما يقولو 

 ابئب رئيسة ادلدرسة كما يلي:

"لوننظر نشاط الطالب يف السكن يوميا فوجدان ىناؾ 

تقدما عظيما يف مهارة القراءة ك تليها من ادلهارات، يتعلموف 

كل مساء كليل كصباح ابكر، حيفظوف ادلنت ك يقرأكف 

لنصوص كثَتا، كيتناقشوف بعضا مع بعض كال يعمل عمال ا
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آخر مثل مشاىدة التلفاز كغَتىا حىت ال يزعج نشاطهم يف 

الدرس. فمن ىذه القضية كضعنا ذلم ىدفا من تعلمهم أف 

 ٛ٘يقرأ كيشرح حىت يعرب النصوص العربية."

 كىذا أيضا كفق ما يقولو رئيسة ادلدرسة كما يلي:

يف ادلدرسة كالسكن سلتلف، "أف نشاطات من الطالب 

يف السكن الطالب يتعلم كثَتا كال يلعب إال قليل. كلعبتهم ال 

يزعج نشاطهم يف الدرس، كلكن يساعدىم يف زايدة احلماسة 

يف الدرس. ىم ال يشاىدكف التلفاز أيضا ال سيما اللعب يف 

 ٜ٘مركز األلعاب ك اإلنًتنيت"
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