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الطالبةعدادإ
زكية حراويت 
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البحث العلمي

ارة القراءة الطالب لرتقية مه٢٠١٣حتليل استخدام كتاب درس اللغة العربية منهج 
٢٠٢٠/٢٠٢١ي راسيف املدرسة املتوسطة بدرو السالم سكربيال ماترام العام الد

ة للحصول على الشهادة اجلامعية يف تعليم اللغة العربيةلباحثاتهقدم
حممدية ماترامكلية الدينية اإلسالمية جامعة 

طالبةالعدادإ
زكية حراويت

٧١٧١١٠٠٢٩جلامعي: االرقم 
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الشعار
﴾َالُيَكّلُف هللا نـَْفساً ِاالَّ ُوْسَعهاَ ﴿

“ ALLAH TIDAK MEMBEBANI SESEORANG MELAINKAN SESUAI DENGAN

KESANGGUPANNYA ( QS. AL-BAQARAH : 286)”



ي

اإلهداء

أهدي هذا البحث العلمي إىل:
وعائليت املمتدة، أشكركم والدي احملبوبني (األب جوماد العثمان واألم حستين) .١

، وتوجيهي. وشكرا على صلواتكم ودعمكم على منحي احلب الصادق، والتعليم
خطوايت دائما يف الدراسة.ملرافقة 

الذين يساعدون أخني احملبوبني ( امحد البخوري ) وإىل أختني ( ربيعة األداوية ).٢
.بحث علميقدمون الدافع إلكمال هذه الدائًما وي

اوحيثونين على إكمال هذتعليم اللغة العربية الذين يدعمونين دائًمايف أصدقائي.٣
.بحث العلميال



ك

الشكر والتقديركلمة 
بسم هللا الرمحن الرحيم

الذى جعل اللغة العربّية أفضل اللغات، والّصالة والسالم على خامت  احلمد
حمّمد وعلى أله وأصحابه أمجعني، أّما بعد.االنبياء واملرسلني، سّيد

البحث. وهذا لن ا ىف كتابة هذاوقّواوطاقتهامجيع جهدهةالباحثتفقد بذل
نجز إّال بعون هللا تعاىل ومبساعدة املساعدين.  وأقول شكرا كثريا جلميع املساعدين. وت

عّرب الشكر إليهم، وهم:تأن ةالباحثتريد 

، أرشاد عبد الغاينحلاج االدكتور  مدير جامعة حممدية ماترام وفضيلة .١
. ملاجستريا

األستاذ عميد كلية الدينية اإلسالمية جلامعة حممدية ماترام وفضيلة.٢
. ، املاجستريسواندي

رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدينية اإلسالمية جامعة حممدية وفضيلة.٣
. ، املاجستريحسنانستاذ األماترام،

ألستاذمشرف األول الذي أشرفىن ووّجهىن حىت صلح هذا البحث، افضيلة .٤
. ملاجسترياحسنان،

ة األستاذمشرفة الثانية اليت أشرفتىن ووّجهتىن يف كتابة هذا البحث،فضيلة.٥
. ملاجستريانورجنة،

اللغة قسم تعليمامعة، وخصوصا حملاضرى ومجيع احملاضرين ىف هذه اجل.٦
العربّية.

لذين قد شجعوىن حّىت صلح هذا البحث.األىب وأّمى ومجيع أسرتى .٧



ل

هذا يوالنجاح، وأسئل هللا أن جيعل عململا فيه النفع واخلري وّفقنا هللا
مليزان مربورا، وأن جيعله خالصا لوجهه الكرمي ومقبوال لديه تعاىل ليكون ز د

مني.آحسناتى يوم القيامة، 
اللغة قسم تعليمماترام. خصوصا ىف حممديةامعةومجيع األصدقاء ىف ج.٨

العربّية.

٢٠٢١يوليو ١٦ماترام، 

ويتازكية حر 

٧١٧١١٠٠٢٩رقم التسجيل : 



م

املستخلص

: حتت املوضوع " حتليل ٧١٧١١٠٠٢٩زكية حروايت، الرقم اجلامعة البحث العلمي، 
لرتقية مهارة القراءة الطالب يف ٢٠١٣إستخدام الكتاب درس اللغة العربية منهج 

" ( املسرف األول ٢٠٢٠/٢٠٢١املدرسة بدر السالم سكربيال ماترام يف العام الدراسي
حسنان املاجسرت واملسرفة الثانية نور جنة، املاجسرتة)

٢٠١٣. ملعرفة إستخدام كتاب درس اللغة العربية منهج ١أهداف هذا البحث (
ملدرسة املتوسطة بدر السالم سكربيال ماترام يف العام الدراسي  يف الصف الثامن 

ستخدام الكتاب . ملعرفة العو ٢. (٢٠٢٠/٢٠٢١ امل لرتقية املهارة القراءة الطالب 
ملدرسة املتوسطة بدر السالم ٢٠١٣درس اللغة العربية منهج  يف الصف الثامن 

. هذا البحث النوعي الوصفي ٢٠٢٠/٢٠٢١سكربيال ماترام يف العام الدراسي 
ت يف شكل املالحظة واملقابلة والتوثيق. حتل ت ستخدام طريقة مجع البيا يل البيا

ت اليت مجعها، ومن هذا املعىن مت  ستخدام الطريقة اإلستقرائية وإعطاء معىن للبيا
استخالص النتائج.

نتائج من هذا البحث يدل أن : استخدام كتاب الدرس اللغة العربية منهج 
يف املدرسة املتوسطة بدرو السالم سكربيال ماترام تتكون من ختطيط وتنفيذ. ٢٠١٣

. العوامل لرتقية مهارة القراءة ٢إتبع تنفيذ من املالحظة واألسئلة والتجربة والتوصل. (
ستخدام الكتاب درس اللغة العربية منهج  منها عامل الكتاب ٢٠١٣الطالب 

املدرسي وعامل األنشطة تعليم القراءة وعامل الوقت وعامل الوسائل.  

وعوامل ترقية مهارة قراءة ٢٠١٣ة منهج :كتاب الدرس اللغة العربيالكليمت األساسية
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ABASTRAK

Sikripsi, Zakiyah herawati, Nimko: 717110029 yang berjudul : “Analisis
penggunaan buku teks pembelajaran bahasa arab kurikulum 2013 untuk
meningkatkan keterampilan membaca di madrasa tsanwiyah badru salam
sekarbela mataram 2020 /2021” ( Pembimbing 1 : Husnan, M.Pd.I, Pembimbing
II : Nurjannah, M.Pd.)

Penelitian ini bertujuan untuk, 1) untuk mengetahui penggunaan buku teks
pembelajaran bahasa arab kurikulum 2013 di kelas 8 madrasah tsanawiyah badru
salam sekarbela mataram T.A 2020/2021.   2) untuk mengetahui faktor-faktor
untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa dengan menggunakan buku
teks pembelajaran bahasa arab kurikulum 2013 dikelas 8 madrasah tsanawiyah
badru salam sekarbela mataram T.A 2020/2021. Jenis penelitian ini merupakan
penelitian kualitatif deskriktif dengan menggunakan teknik penggumpulan data
berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan
dengan menggunakan metode induktif dan memberi makna terhadap data yang
berhasil dikumpulkan, dan dari makna itulah ditarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan buku teks
pembelajaran bahasa arab kurikulum 2013 di kelas 8 madrasah tsanawiyah badru
salam sekarbela mataram terdiri dari perencanaan dan pelaksanaan. Pelaksanaan
meliputi mengamati, menanya, expriment, dan komunikasi. 2) sedangkan faktor-
faktor untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa dengan mengunakan
buku pemebelajaran bahasa arab kurikulum 2013 melipti faktor buku teks, faktor
kegiatan pembelajaran siswa, faktor waktu, dan faktor sarana dan prasarana.

Kata kunci : buku teks pembelajaran bahasa arab kurikulum 2013 dan faktor-
faktor meningkatkan keterampilan membaca.
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الفصل األول
أساسية البحث

خلفية البحث.أ
لكلمة وهي "التعليم". التعليم هو أنشطة  التعليم من كلمة "علم" يكون 
لبسيط أن التعليم هو التفاعل بني التطوير و  حلقيق.  الناس معقدا، الذي اليشرح 
التجربة احلياة. أساس التعليم هو يسعى املعليم ليعليم الطالب ليحصل أهداف 

١التعليم.

حي تني حيتجني هو املعليم الطالب. معىن التعليم و التعليم هو التفاعل بني 
التعلم نفس املعىن يف الرتبوي. أنشطة تعلم و يعليم هو أنشطة املرّيب .ذلك التفاعل 
ليحصل أهداف التعلم. أساس تعلم و يعليم ال متفرق من أنشطة التعليم، دور التعلم 

٢دريس.يرتكز على أنشطة الطالب. أما التعليم يرتكز على أنشطة  امل

من التعريفات  السابقة سأستنتاج أن التعليم هو أنشطة التفاعل بني املعلمني و 
الطالب ليحصل أهداف التعليم.

ف ال ميكن فصله عن التفاعل بني اهدأم اللغة العربية هو عملية لتحقيق يتعل
م من عدة عناصر جيب أن تكون موجودة يف ياملعلمني والطالب. تتكون عملية التعل

٣عملية التعلم ، وهي املنهج واملواد واألساليب والتقييم وأهداف التعلم.

يتم تطبيق تعلم اللغة العربية بشكل أساسي فقط يف املدارس الدينية واملدارس 
على سي جيبدراالداخلية اإلسالمية والكليات اإلسالمية. اللغة العربية جمال

زها عن يت متيالم الديينالتعليساسأب دراسته ، ألن اللغة العربية هي من الطال
التعليمية األخرى.

1 Ulin Nuha, ragam Metodologi Dan Media Pembelajaran Bahasa Arab SuperEfektif, Kreatif,
Dan Inovatif. Cet,1-Yogyakarta: DIVA Press, 2016. 143
2 Ibid. 144
3 Ibid . 47



٢

دليل حلياة املسلمني الكرميفهم اللغة العربية ألن القرآنيجنبمسلمني جيب لل
آن وحدة ال والقر بيةغة العر ، لذلك فإن اللستخدام اللغة العربيةمعليهالذي نزل

لغة القرآن.مهم، لذلك للغة العربية دوريتقرر
٢: ١٢يوسف / صورةقال هللا سبحانه وتعاىل ، يف 
َ أَنَزلَنه ُقراَ  ّ )٢(ونَ َعَربِيا َلَعلَُّكْم  تـَْعِقلُ ً إ

املعىن:
لعربية حىت تفهموه. ٤"يف احلقيقة ، لقد أنزلنا القرآن 

أهداف التعليم الغة العربية هو تطوير املهارة الطالب يف إستخدام اللغة العربية 
.مهارة يف إستخدام اللغة يف التعليم اللغة يسمى مهارة اللغة. إما شفهيا و إما حتر

مهارة اللغة أربعة املهارات، منها مهارة االستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة، و 
ملهارة اإلستقبلية، أما مهارة الكالم  مهارة الكتابة. مهارة االستماع و القراءة يسمى 

٥ملهارة االنتجية.والكتابة يسمى

تتعلق بعضها بعضا.ألن يف احتصال املهارة اللغة حيتصل على كل املهارات 
مرتيب منظم. تلك املهارات هو األربع املتحد. كل املهارات تتعلق على عملية اليت 

٦سس اللغة الرجل مهارة على فكرية.

أربعة منها مهارة من التعريفات السابقة سأستنتاج أن مهارة اللغة تنقسم إىل 
اإلستماء، مهارة الكالم، مهارة القراءة، و مهاره الكتابة.

ت التعليم تتكون من املعلمني، الطالب، الكتاب، وتقومي. يف هذا  املكو
ت التعليم هو كتاب املدرسة. البحث سيشرح الكاتب أحدى املكو

العربية الكتاب املدرسة   يف اللغة textbookالكتاب املدرسية يف اللغة اإلجنليزيّة
كتاب حيتوي على مادة التعليم لتسهل الطالب مادة التعليم يف عملية التعليم يف 

4 Q.S Yusuf / 12 : 2
5 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. PT Ramaja Rosdakarya Offset
Bandung 2014. 129
6 Ibid. 130



٣

تربية املعليم. كتاب املدرسة هو مكون الذي مهم جدا يف عملية التعليم.بدون كتاب 
مثل. ألن كتاب املدرسة هو مصادر التعليم و  املدرسة، التعليم اليشتطع أن يرشد 

مات الذي يؤيد عملية يف أهداف التعليم الذي يرتب، يبني،ويستخدم يف املعلو 
ر النتائج  ملنهج. كتاب املدرسة هو عناصر الرتبية مهما جدا يف أ التعليم مناسيب 
التعليم. لذلك يف تعليم اللغة العربية أيضا نتائج تعليمها ال يتخلص من كتاب 

ومات و علم املعرفة اليت يستطيع أن املدرسة. الكتاب املدرسة أيضا مصادر املعل
ت تعتمدة  يعطى األنشطة املعرفة. ليحصل التعليم على نتائج جيدة، أحدى  املكو

أما فهم األخر،كتاب التعليم إحدى وسائل التعليم ٧على فضيلة كتاب املدرسة.
٨الكتاب املدرسية وظائف عديدة

لطالب. أنشطة التليم متعمد لرتقية الفضيلة نتجة تعلم ا۲۰۱۳تبدل منهج 
ي رة الذن قديف هذا املنهج يعتمد أن يستطيع  إستدرج كل قدرة الطالب ليتق

يعتمد على يف بعض التبديل، إحدى تبديل هو۲۰۱۳معتمدبه. يف تطبيق منهج 
تم حدى منأعة، إستخدام الكتاب. كتاب املدرسة منسب بتطوير املعرفة و ا

كتاب املدرسة هو كتاب الطالب.
من التعريفات السابقة سأستنتاج أن الكتاب املدرسة هي كتاب حيتوي على 

ملعليم.مث ربية اتيف مادة التعليم لتسهل الطالب مادة التعليم يف عملية التعليم
عليم يفنشطة التمتعمد لرتقية الفضيلة نتجة تعلم الطالب. أ٢٠١٣تبدل منهج 

ة قن قدر ليتقدرة الطالبهذا يف هذا املنهج يعتمد أن يستطيع أستدرج كل
الذي معتمدبه.
التعليمية هي مؤسسة أسسها األستاذ اإلسالمية بدرس هللاتوسطةمؤسسة امل

هي مؤسسة تعليمية دينية هللاإلسالمية بدراملتوسطةدرسةاملجالل الدين. 

7 Sutri Rahma, Analisis buku ajar bahasa arab madrasah aliyah kurikulum 2013. Dalam jurnal
bahasa arab , Vol. 2, No. 2, 2018

8 Dewi umi kalsum, Optimalisasi penggunaan buku teks dalam upaya meningkatkan perestasi
belajar di SMP. Dalam jurnal ilmu bahasa , vol.3 no. 1 April 2017 . 5
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ة توفر التعليم والتعليم النظاميني. ينبع وجود املدرسة من مرفق تعليمي بسيط للغاي
دفاعا عن منطقة بيالسكر هللاإلسالمية بدراملتوسطةيف ذلك الوقت. مدرسة 

، وكان الرائد الرئيسي هو جالل ۱۹۸٤مايو ۱٤رام، بدأت يف تارام، مدينة متام
تمع ، مت بناء مرفق تعليمي، وهو ع، وب۱۹۸٦الدين. بعد عام  دعم من ا

رف تعلم حملية جمهزة غ٥أفدنة مع ۱۰مدرسة ، على مساحة أرض مساحتها 
دفاعًا عن بيالسكر هللابغرفة مدرسني حملية واحدة. املدرسة اإلسالمية بدر

، حتت اسم ۱۹۸۸أكتوبر ۱۰ارام وفتحت يف ترام، افتتحت مدينة متامنطقة م
ماترام.السالم سكربيالومدرسة الثانوية اإلسالمية بدر 

هي مؤسسة تعليمية رمسية رامماتبيالالسالم سكر وبدر املتوسطةدرسة امل
رام اليت جعل املؤلف موضوع البحث. سبب رعاية وزارة الدين يف مدينة ماتحتت

ستخدام إحتليلأراد معرفة كيفباحثةوان هو أن العلى هذا العنةحصول الباحث
يف الصف قية مهارة القراءة طالبلرت ٢٠١٣منهجالعربيةدرس اللغةباالكت
رامبيالبدر السالم سكر توسطةملدرسة املمنالثا ، مث السبب التايل هو أن ما

و دراسة عن ، لذلك فهو يتطلب فهًماامل مهم يف النهوض بعامل التعليماملنهج ع
.رسةاستخدامها يف املد

استخدام الكتاب يف املدرسة بدرو السالم ، فإن السابقةبناًء على اخللفية
واليت سيتم حتديدها الحًقا يف دراسة ۲۰۱۳يعىن كتاب درس اللغة العربية منهج

بعنوان:
لرتقية مهارة القرءة ۲۰۱۳"حتليل استخدام كتاب الدرس اللغة العربية منهج 

ملدرسة املتوسطة بدرو السالم سيكربيال يف العام  الطالب 
" ۲۰۲۰/۲۰۲۱الدراسي
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. أسئلة البحثب
دراستها يف هذهديد الباحثة املشكالت اليت سيتم حتبناًء على اخللفية السابقة،

البحث، على النحو التايل:
لرتقية مهارة ٢٠١٣استخدام الكتاب درس اللغة العربية منهجكيف حتليل.١

ملدرسة املتوسطة بدرو السالم سكربيال  قراءة الطالب يف الصف الثامن 
؟۲۰۲۰/۲۰۲۱ماترام يف العام الدراسي 

ستخدام كتاب الدرس اللغة ما عوامل لرتقية .٢ مهارة القراءة لدى الطالب 
ملدرسة املتوسطة بدرو السالم ۲۰۱۳العربية منهج  يف الصف الثامن 

؟۲۰۲۰/۲۰۲۱سكربيال ماترام يف العام الدراسي 
. األهداف البحثج

تتم صياغة هدف البحث على النحو التايل:
لرتقية ۲۰۱۳ستخدام الكتاب درس اللغة العربية يف منهج إحتليل كيفملعرفة.١

ملدرسة املتوسطةمهارة قراءة الطالب بدر السالم سيكربياليف الصف الثامن 
. ۲۰۲۰/۲۰۲۱ماترام يف العام الدراسي

ستخدام الكتاب درس اللغة .٢ ملعرفة عوامل لرتقية مهارة القراءة لدى الطالب 
ملدرسة املتوسطة بدر السالم سيكربيال ۲۰۱۳العربية منهج  من  يف الصف 

. ۲۰۲۰/۲۰۲۱ماترام يف العام الدراسي
. فوائد البحثد

نقسم فوائد هذا البحث إىل قسمني ومها:
فائدة النظرية. ۱

الباحثة من هذا البحث أن تتمكن من توفري معلومات لتطوير تأمال
دة املعرفة خاصة يف املواد العربية وإضافة املراجع أو نتالعلوم الرتبوي فيد يف ز
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۲۰۱۳إستخدام الكتاب درس اللغة العربية منهج .األدب املتعلق مبهارات
لرتقية مهارة قراءة الطالب.

فائدة التطبقية. ۲
للمدارس   :.أ

سيصل هذا البحث العلمي املعلومات عن إستخدام الكتاب درس اللغة 
املدرسة ٢٠١٣هج العربية من لرتقية مهارة قراءة الطالب يف الصّف الثّامن 

املتوّسطة اإلسالمية بدر السالم سيكربيال يف تعليم اللغة العربية.
للمعلمني : .ب

دة املراجعه يف إرشاد  أّما الفوائد التطبقية من هذا البحث للمعلمني هو لز
وتعليم وتوجيه الطالب برتقية مهارة قراءة.

للطالب  :.ج
أّما الفواعد التطبقية من هذا البحث للطالب هو مساعدا و مسهال الطالب 

على أن يكوان قادروان على إتقان ترقية مهارة القراءة.
لباحثة     :ل.د

دة املعرفة و إضافة نظرة  أّما الفوائد التطبقية من هذا البحث للباحثة هي لز
ال حّقا من تنفيذ املهام يف معلمة قبة يف جمال تدريب املعلمني حىت تتمكن 

جيدة.
. حدود البحثه

احلدد املوضعي. ۱
لرتقية مهارة قراءة ۲۰۱۳ستخدام الكتاب درس اللغة العربية منهجا"حتليل 

طالب يف املدرسة بدرو السالم سكربيال ماترام يف العام الدراسي 
۲۰۲۱/۲۰۲۰"
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املكاين البحث.۲
امن  لصف الثلالسالم سكربيال و املتوسطاة بدر هذا البحث يف مدرسة متعمد 

رام ، نوسا تينجارا الغربية . اليت تقع يف مدينة ما
الزمان البحث.۳

۲۰۲۱يوليو -املدرسة بدر السالم من مايويفأما الزمان البحث 
ة. الدراسات السابقو

يف أساس الدراسي السابقات هي اخلالصة عن النتائج البحث الذي قد وجد
سابقا يتعلق حتليل املهارة القرأة مماثلة.

1. Penelitian oleh Badi’ah jurusan pendidikan bahasa arab fakultas tarbiyah dan
keguruan di universitas sunan ampel islam negri Surabaya pada tahun 2015
dengan judul “ analisis buku bahasa arab kurikulum 2013 kelas VII Madrasah
Tsanawiyah.

لعربيةالغة أما هدف من هذه البحثية هي حتديد مادة ومكونة الكتاب ال
ملدرسة املتوسطة حىت يكون إ۲۰۱۳منهج  يف ستخداميف الصف السابع 

تخدمة ة املسطريقعملية تعليم اللغة العربية. هذا البحث هو حبث مكتبة وال
ليل  حتيف يف هذا البحث هي طريقة التحليل الوصفي وهي طريقة تستخدم

جيدة. كما يف هذا الوصف  لذي اكائن حيث يوجد تفصيلي للكائن 
ل تحلييل الكتاب املدرسي فالباحث يستخدمه طريقة اليبحث أن حتل

ت الكتاب بلكامل. نتائج هذه البح ن أثية الوصفي اليت تصف حمتو
ة ملتوسطسة االكتاب اللغة العربية الطالب منهج الصف السابع يف املدر 
جيد درسيمناسب إلستخدامه للطالب يف عملية التعليم ألنه كتاب امل

ود ري موجال غىل تطوير من حيث املواد فهو ال يز ولكنه ال يزال حباجة إ
.ملهارتابعة للقانون الذي يركز على مادة واحدة ميكن إستخدامها يف أر 
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يف هذا الكتاب ال يزال لكل مهارات مادته اخلاصة حىت الميكن 
التشابه بني هذا البحث وحبث السابق اليت ٩إستخدامها يف مجيع املهارت.

ل الكتاب املدرسي عما الفرق بني هذا  البحث و سيدرسها سواء عن حتلي
فقط ۲۰۱۳البحث السابق عن حتليل الكتاب درس اللغة العربية منهج 

ولكن هذه البحث عن حتليل إستخدام الكتاب درس اللغة العربية 
لرتقية مهارة الطالب.۲۰۱۳منهج

2. Penelitian yang dilakukan oleh Arief Dharmawan Siregar mahasiswa jurusan
pendidikan bahasa arab fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan di unversitas
islam negri Sumatra selatan, medan pada tahun 2017 dengan judul “ analisis
buku pelajaran bahasa arab kurikulum 2013 siswa kelas VII MTS Negri
Islam.

ة منهجليل كتاب املدرسي اللغة العربيلتحهدف من هذه البحث أما 
ملواد يث احيف الصف السابع يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية من ۲۰۱۳

اإلسالمية.لرتبيةادير التعليمية و تكون املواد التعليمية هلذا الكتاب تقرير م
ث يف لباحاهذا البحث هو نوع حبث حتليل احملتوى الوصفي حيث إستخدم 

ت طر  كل  ة يف شبحثييقط حتليل احملتوى وتكون نتائج هذه الحتليل البيا
ستخدام طريقة التوثيق. أما ن ت  لبحثية هذه اتائجكلمات, أما مجع البيا

مة لدعم ل املهوسائهي من أكثار العناصر التعليم, املواد التعليمية إحدى ال
ة يفة مرتبعلميحتقيق أهداف التعليم بشكل عام و جيب أن يكون للمواد الت

جعا ن مر الكتاب املدرسي البد أهداف واضحة. ألن هذه األهداف ستكو 
غة سي اللملدر يف صياغة املواد التعليمية. بعد إجراء حبث حول الكتاب ا

ي على لذلك خلص الباحث أن هذا الكتاب حيتو ۲۰۱۳العربية منهج 
للغة العربية تتكون من سبعة عنوان مادة و من قسامنوان أعكل مواد خمتلفة 
كل مهارة و رتكيب والاملفردات ومهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة

9 Badi’ah “ analisis buku bahasa arab kurikulum 2013 pada siswa kelas VII Madrasah
Tsanawiyah tahun ajaran 2014-2015 (sikripsi jenjang S1 jurusan pendidikan bahasa arab fakultas
tarbiyah dan keguruan di universitas sunan ampel islam negri Surabaya tahun 2015)
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ت خمتلفة. وهذا الكتاب تقرير مدير الرتبية اإلسالمية. ١٠تتكون من التدر

التشابه بني هذا البحث وحبث السابق سواء تبحث عن حتليل الكتاب درس 
ث وحبث السابق عن حتليل مث الفرق بني هذا البح۲۰۱۳اللغة العربية منهج 

لرتقية مهارة القراءة ۲۰۱۳إستخدام الكتاب درس اللغة العربية منهج
الطالب. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aminah mahasiswa jurusan pendidikan
bahasa arab fakultas pendidikan dan keguruan di universitas raden intan
islam negri lampung pada tahun 2019 dengan judul “ analisis keterampilan
membaca bahasa arab siswa kelas VIII MTS Negri Islam 2 bandar lampung.

ليل حتتطبيق و يم، أما هدف هذه البحث إىل معرفة حمتوى, وترقية تنائج التعل
، نوعيث و حبمهارة القراءة العربية لطلبة الصف الثامن. وهذا البحث ه
ت البياصادروملعرفة عملية التعليم احلادثة يف ميدان البحث، فهناك م

درسة مب۲املستخدمة يف هذا البحث هي طلبة الصف الثامن االمتياز 
ت ندار المبونج. ويف عمل۲املتوسطة اإلسالمية احلكومية  ن مية مجع البيا

ل ن حتليأبحث خالل طريقة املالحظة، واملقابلة، والثائق. دلت نتائج ال
ستخدام طريقة القراة اجلهرية يئكد على حمتوى  من يه شكللنصفاالقراءة 

لنطق، والتنغيم، وال إىل طالقأشكال احلريقة، وقد وصلت القراءة 
النتجة اجليدة. طالبا حيصلون على۲۹ة املالحظة، هناك املؤشرات. يف بداي

طالب ٦و طالب حيصلون على النتجة األعلى۳۰و يف اللقاء األول أن 
وى "جيد وهي على مست۸۳حيصلون على النتجة األدىن مبعدل النتائج 

جدا".

10 Arief Dharmawan Siregar “ analisis buku pelajaran bahasa arab kurikulum 2013 pada siswa
kelas VII Madrasah Tsanawiyah Islam Negri tahun ajaran 2016-2017 ( sikripsi jenjang S1
jurusan pendidikan bahasa arab fakultas ilmu tarbiyah dan keguruang di universitas islam negri
Sumatra selatan , medan tahun 2017)
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طالب وأما ۳۲ويف اللقاء الثاين أن الطلبة حيصلون على النتيجة األعلى هم 
وهي ۸۳طالب مبعدل النتائج ٤لبة حيصلون على النتجة األدين هم الط

١١على مستوى "جيد جدا".

ن ءة ولكلقرااالتشابه بني هذا البحث وحبث السابق سواء يبحث عن مهارة 
تبحثقط مثففرق بني هذا البحث وحبث السابق هو حتليل املهارة قراءة 

لرتقية ۲۰۱۳العربية منهجالباحثة عن حتليل إستخدام الكتاب درس اللغة 
مهارة القراءة الطالب.

. اإلطار النظري ز
حتليل الكتاب املدرسية.١

التحليل يف معجم اإلندونيسية  هي حتليل املوضوع على جانبه ومطالعة نفسه 
ارنة هي مقحليلوالعالقة جزء بني حلصل على فهم مناسبة للمعىن العام. والت

ت أصغرشيئ ملعرفة اإلختيار أو التفا خذ ث أن حبيعل أو تقسيم لكل مكو
أإلستنتاج.

ل، يفّرق، وحيتوي على عدد من األنشطة مثل حيلّ ة أننشطأالتحليل هو 
حتليل آخر،مبعىنإختيار شيء ليجمع وفقًا ملعيار مث البحث و تفسري معناه. و 

ليل و ى حتهو اهتمام بشيء ( بضائعة، حقائق، و ظواهر) لتكون قادرة عل
ى درة علالقحتليل أيضا تفسري أنهيعتمد على كل قسم.التعرف على عالقة

ت أصغر حبيث يسهل  .فهمهاوصف مادة أو حبث املعلومات يف مكو
لتايل فإن البحث  ال خيتلف كثريا عن البحث فكلهما ساوى املعىن تقريبا, و

١٢يعين " حبث عن الوراء ".

11 Nur Aminah “ analisis keterampilan membaca bahasa arab pada siswa kelas VIII Madrasah
Tsanawiyah Islam Negri 2 bandar lampung tahun ajaran 2018-2019 ( sikripsi jenjang SI jurusan
pendidikan bahasa arab fakultas pendidikan dan keguruan di universitas Raden Intan Islam Negri
thn 2019)

12 Imam machali, metode penelitian kuantitatif, panduan praktif merencanakan, melaksanakan dan
analisis dalam penelitian kuantitatif ( universitas islam negri sunan kalijaga Yogyakarta jln.
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عما كتاب املدرسي يف اللغة العربية هو حيتوي على مادة التعلمية، مت 
ترتبيه بطريقة جيدة حىت يفهم الطالب مادة التعلمية بسهولة يف عملية التدريس 
و التعلم حتت إشراف املعلم. الكتاب املدرسة هي عنصر مهم يف عملية التعلمية 

ن أْمثل و غري مرّكز. ألن بدون إشراك الكتاب املدرسية أن يكون التعليم دو 
الكتاب املدرسة هي مصدر للمواد التعلمية و مصدر معلومات الىت عملية حتقيق 
األهداف التعليم الىت ترتيبها و إستخدامها يف التعليم يوافق على منهج الذي 

١٣تدريسه.

الكتاب مهم جدا ألنشطة التدريس و التعليم بني املعلمني و الطالب ولن 
عليميةتادة مستخدام الكتاب املدرسي. الكتاب املدرسي عبارة عن يتم عن إ

الب يفالطالطالب حتوي على مادة تعلمية و تستخدم ملساعدة املعلمني و
ملادة اهو تنفيذ أنشطة التدريس و التعلم. أهم شيء يف الكتاب املدرسي

التدرسي.
التعلم اليت ب املدرسية هي كتب يستخدمها الطالب يف دعم أنشطةاالكت

حتتوي على أوصاف ملواد معينة يتم ترتيبها بشكل منهجي مع أهداف حمددة ، 
إلضافة اويستخدم هذه الكت ب من قبل الطالب يف أنشطة التعلم يف املدرسة ، 

ا الطالب  إىل احتوائها على مواد حتتوي أيًضا على أسئلة ميكن أن تكون يقوم 
١٤الذاتية.لتدريب الطالب على أنشطة الدراسة

Marsada  adisucipto Yogyakarta 55281: program studi manajemen penelitian islam fakultas
ilmu tarbiyah dan keguruan  universitas islam negri sunan kalijaga Yogyakarta, 2017) 15.

13 Sari rahma, miftahur Rohman. Analisis buku ajar bahasa arab (Arabiyatuna: jurnal bahasa arab,
Vol.2, No.2, 2018) 105

14 Gustini rahmawati, buku teks sebagai sumber belajar siswa diperpustakaan sekolah ( jurnal
pendidikan , vol 5 No. 1 Mei 2015) 105
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ب مرجعية إلزامية من قبل املعلمني والطالب يف اتستخدم كتب الدروس ككت
ب املدرسية التعليمية من قبل خرباء يف جماالت االتعليم، ويتم إعداد الكت

١٥ختصصهم.

أما رأي األهال يف تعليم الكتاب فهو :
املدرسية العديدة وفقا لعمري، الكتاب املدرسي واحدة من أنواع املواد أو املواد

يف شكل مطبوع. ولكن ختتلف الكتاب املدرسي و املواد التعليمية. املواد 
التعليمية هي مواد تعليمية الذي ترتبيها بشكل منهجي ويستهدمها املعلمون و 
الطالب يف أنشطة التدريس و التعلم، بينما الكتاب املدرسية هي مصادر 

١٦لى أساس جمال معني من العلوم.ملعلومات مكّون من اهلياكل و ترتيب ع

ب حتتوي على اهي كتتعليمب الااملدرسية أو الكتباوفًقا لـ أجوستنا، فإن الكت
أوصاف ملواد حول مواضيع أو جماالت معينة ، واليت يتم ترتيبها بشكل منهجي 
ومت اختيارها بناًء على أهداف معينة وتوجيه التعلم وتطوير الطالب ليتم 

ا. مي كن استخدام هذا الكتاب كأداة تعليمية يف أنشطة التعلم يف استيعا
١٧املدرسة.

ب تستخدم  اأن الكتب املدرسية هي كتالكتاب ، خلصمصلش يف مركز فقاو 
ت معينة كوسائط تعليمية تتعلق مبجاالت معينة من  كدليل للطالب يف مستو

حتتوي على مواضيع ب اب املدرسية هي كتا، فإن الكتوبناًء على ذلكالدراسة.
ت معينة من املدرسة ١٨.معينة كدعم للتعلم يف مستو

15 Ida yeni rahmawati, keterbacaan buku bahasa Indonesia, buku-buku ekspresi diri dan akademik
kurikulum 2013 ( jurnal dimensi pendidikan dan pembelajaran vol. 5 No.2 Juli 2017) 89
16 Amri, pengembangan dan model pemblajaran dan kuriulum 2013. ( Jakarta : perestasi
pustakaraya, 2013)  4
17 Agustina, materi ajar BTBI. ( Universitas lampung thn 2011) 3
18 Muchlis, teks book writing. ( Jakarta : Ar –rus media 2010 ) 3



١٣

ن يرى عجيبمث وفقا حمليص عن تقييم احملتوي، يف جدوى احملتوى الذي
حتم إالذي اءاتجدوى احملتوى والكفاءات األساسية. ويف جدوى احملتوى والكف

مايلى: إكتمال املادة وإتساع املادة وعميقا املادة. 
عريف التعليمت.ب

لكلمة وهي "التعليم". التعليم هو أنشطة الناس  التعليم من كلمة "علم" يكون 
لبسيط أن التعليم هو التفاعل بني التطوير و  حلقيق.  معقدا، الذي اليشرح 
التجربة احلياة. أساس التعليم هو يسعى املعليم ليعليم الطالب ليحصل أهداف 

١٩التعليم.

حيتان حيتجان هو املعليم الطالب. معىن التعليم و التعليم هو  التفاعل بني 
التعلم نفس املعىن يف الرتبوي. أنشطة تعلم و يعليم هو أنشطة املرّيب .ذلك 
التفاعل ليحصل أهداف التعلم. يف أساس تعلم و يعليم ال متفرق من أنشطة 

حيل على التعليم، حيل تعلم على أنشطة الذي عمل الطالب. أما يعليم هو
٢٠أنشطة الذي عمل املدريس.

إن التعليم هو التزام مشرتك بني املعلمني والطالب يهدف إىل إعداهم لتثقيف 
عمال أإجناز و مور أنفسهم طوال فرتة حياته، وبناء القدرة فيهم على القيام 

تطوير سيلة ليم و جديدة، وليس تكرار ملا فعلته األجهال السابقة فقة. والتعل
م عن قدألفراد، ومتكنهم من التفكري بشكل مكثف، كما يطور مقدرات ا لى ر

. قدار معرفتهط أو مد فقالتفكري الناقد الذكي، و ال يعتمد التعليم على ذاكرة الفر 
التعليم م، كمايعلالوإمنا يعتمد على قدرة الفرد على التمييز بني ما يعلم وما 

حلياة،ادير شكل صحيح، وتققدراة األفراد على التفكري بوضوح، والتصرف ب
ل.ألفضكما أنه السالح الذي سيمكن األفراد من تغيري العامل حنو ا

19 Ulin Nuha, ragam Metodologi Dan Media Pembelajaran Bahasa Arab SuperEfektif, Kreatif,
Dan Inovatif. Cet,1-Yogyakarta: DIVA Press, 2016. 143
20 Ibid. 144
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والتعليم هو عملية يتم فيها بذل اجلهد من قبل املعلم ليتفاعل مع طالبه ويقدم 
علما مثمرا وفعاًال من خلال تفاعل مباشر بينه وبني الطالب، وقد حيدث التعليم 

ية أو خارجها، وهو عملية شاملة. فيشتمل على املهارات، داخل املؤسسة التعليم
واملعارف، واخلربات، كالسباحة، وقيادة الشيارة، والكيمياء، والشجاعة، 
واألخالق، وما إىل ذلك، كما يطلق مصطلح التعليم على كل عملية تتضمن 
تعليم األفراد سواء كان ذلك بطريقة مقصودة أو غري مقصودة. حيث إنه من 

ن أن يكون خمطط له بشكل مسبق، أو أنه حدث يف التوى واحلظة دون املمك
ختطيط مسبق، كأن يتعلم الفرد أممورا جديدا من خلال متابعته لفيلم معني على 

٢١التلفاز.

تعليم اللغة العربية.١
التعليم هو عملية لريشد و تنظّيم البيئة حول الطالب حىت يتمكنوا للنمو و 

ملية التعلم. لذلك، إذا أساس التعلم هو "تتغري" وتشجيع الطالب على ع
٢٢فأساس التعليم هو "تنظيم".

ظام التعليم نعن ٢٠٠٣العام ٢٠وفقا على قانون اجلمهورية إندونسية رقم 
علم الذي ئط التوساوطين، أن التعليم هو عملية التفاعل بني املعلم و الطالب و

حتدث يف بيئة التعلم. 
) أن التعليم هو عملية التفاُعل بني الطالب و املعليم ٢٠٠٧(قال رغري ستفنس 

٢٣و مصادر التعلم.

نتو، التعليم هو جانب النشاط الذي يعّقد وال يستطيع للتفسريه. تعريف  قال تر
ستمرار بني تطّور و جتربة احلياة. يف أساس، قال ترينت  التعليم هو إنتاج تفاعل 

بتصرف.٢٦١-٢٦٠. ۲۰۱۳األردن : املناهج للشر و التوزيع –( الطبعة األوىل )، عمان املناهج احلديثة و طرائق التدرييس د. حمسن علي عطية، ٢١
22 Muhammad Darwis Dasopang, Belajar dan Pembelajaran, dalam FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-
Ilmu Keislaman Vl. 03 No.2 Desember 2017.
23 Ismail Suardi Wekke, Model Pembelajaran Bahasa Arab. Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish, April
2014) 34.
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علم ليلقن الطالب ( توجيه تفاعل الطالب مع أن التعليم هو جهد الواع من امل
٢٤مصادر التعلم األخرى) مبقصد حتقيق اهلدف.

تفاعل بني من اليتخّلععليم اليت التالةنشاطهو أميأن تعلالسابقة اتمن التعريف
الطالب املعلم  و وسائط التعلم الذي حتدث يف بيئة التعلم.

الذي لم ع املعمبية لتعلم اللغة العر م اللغة العربية هو جهد تعلم الطالبيتعل
.هخمتلفة لتحقيق األهدافمن التعليمتنظيم عناصريشتمل 

ف ال ميكن فصله عن التفاعل بني اهدأم اللغة العربية هو عملية لتحقيق يتعل
املعلمني والطالب. تتكون عملية التعلم من عدة عناصر جيب أن تكون موجودة 

٢٥ج واملواد واألساليب والتقييم وأهداف التعلم.يف عملية التعلم ، وهي املنه

قوم به دريسي يتالشاط م اللغة العربية هو نيتعلأنّ نعرف ، السابقةاتمن التعريف
هي تعلم و ، نبيةألجامياملعلم لتعليم اللغة العربية للطالب لتحقيق أهداف التعل

.لعربيةاللغة ا
تعريف مهارة القراءة.٢

سابًقا معىن ة لذلكللغوياملهارات ااألربعالقراءة إحدىةمهار ،كما ذكر
مصطلح مهارات القراءة وكذلك اجلوانب فيه.

ر غة مصدصي، وهيرة)ايت كلمة مهارات القراءة من الكلمة العربية (مه
رع.كلمة القرعة هي صيغة مصدر لكلمة -من مهر  ميهر واليت تعين ذكي أو 

٢٦.يقرأ ومعنها القراءة-قرأ 

24Muhammad Darwis Dasopang, Belajar dan Pembelajaran. Dalam FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-
Ilmu Keislam an Vl. 03 No.2 Desember 2017.
25 Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran Bahasa Arab. 47
26 Anwar Abd. Rahman , keterampilan membaca dan teknik pengembangannya dlm pembelajaran
bahasa arab. (Jurnal  Diawan Vol. 3 nomor 2 / 2017)
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، كلمة مهارة هي مهارة جيب تطويرها يف تعلم اللغة املصطلحاتيف 
يقرأ وهي القراءة. من املعنة اللغوية ، –كلمة قرأ والقرأة  أصلها من.٢٧العربية

٢٨يت هذه الكلمة من اآلية األوىل من نزول القرآن ، وهي إقرأ.

( رموز مهارة القراءة هي قدرة على التعريف و الفهم حمتوية اليت مكتو
لفظ يف القليب. يف احلقيقة، القراءة هي عملية تفاعل بني قارىء و  مكتوبة ) 
لكتاب الذي مكتوبوبه. فاملباشر، فيها عالقة فكرّى بني لغوية و   مؤّلف 

كتابة.مث القراء هي أنشطة ليحصل معىن كتايب. مهارة القراءة تتكون من تفهم  
٢٩الرمز كتايب و تفهم احملتوية.

مهارة القراءة اللغة العربية تعتمد على فهم احملتوية أو معىن املقرّى. هذا 
تعتمد على القواعد اللغة منها النحو و الصرف. لذلك، مهارة القراءة يف اللغة 
العربية بعد الفهم، ليس القراءة للفهم. معنه، أوال فهم قواعد اللغة العربية مث قراءة 

٣٠صحيح.

ا فهم حمتوىلقيعّرف أمحد عزان ا لكالمملراءة  أو يف القلب كتوب 
جئة أو نطق مبهرة القرأة اليت وصفها كتوب. بعض التعرف املتعلقةملو

لغوية اليت ميتلكها هو القدرة البحثالا القراءة (املهارة) يف هذتقان الباحث،
للقارئ يث دقة وطالقة. حبلبة مهارة فهم املعىن الوارد يف الكتاالشخص يف

لها يف كتابته وفهمها بشكل التقاط الرسالة اليت يريد الكاتب توصي
نة. وذلك ألن القراءة هيعمبهارة قراءة جيدة يتطلب دقة متتمتعصحيح.و 

ت أفكار املؤلف لطّ نشاط لفهم حمتو ٣١بع ليس أمام القارئ.، وهو 

27 Ibid : 158
28 Q.S Al- Alaq : 1
29 Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran Bahasa Arab. 100
30 Ibid: 101
31 Muhammad Toha pembelajaran bahasa arab dengan pendekatan manajemen berbasis sekolah

( OKARA, Vol.1, Tahun 7, Mei 2012)
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الل خيعترب نشاط استخالص الفهم أكثر صعوبة من أخذ الفهم من
ميكن أن تتضمن عملية باشرة بني املتحدث واملستمع،ملعملية مناقشة أو حوار

٣٢احلوار لغة اجلسد اليت ميكن أن تساعد يف خلق تفاهم جيد بني اجلانبني.

لس  تشري كلمة " املهار  شيء ما  اء فعلرة وذكة " إىل مهاوفًقا لقاموس ا
ت شيء مكتمبينما  بعناية مطبوعوب أوعين "القراءة" أيًضا االنتباه إىل حمتو

ويفهم معىن حمتواه. 
القراءة عملية يتم تنفيذها واستخدامها من قبل القراء للحصول ترجياً قال

واد لمات مالكعلى الرسالة اليت يريد الكاتب نقلها عرب وسائل اإلعالم من
شاط ة هي نلقراء، ميكن االستنتاج أن مهارات االكتابة.  يوافق موقف أعاله 

ئل ل وسان خاليقوم به الشخص للحصول على املعلومات اليت ينقلها املؤلف م
ة ن تعلم قراءمساًسا يت أاإلعالم املكتوبة.  إذا عرفنا أيًضا أن مهارات القراءة 

لفعل دور مهم ومؤثر يف تش ت ملهارااكيل نفسها. أي أن تعلم القراءة هو 
شاركة يف املطالباللغوية ، وخاصة مهارات القراءة. فكلما زاد نشاط وجدية ال
ة.يف تعلم القراءة ، زادت فرصته يف اكتساب مهارات لغوية جيد

تدرس القراءة مهم جدا للتدرس، أهداف تدريس القراءة هو تطوير املهارة 
يبة ون جتر يكنأالقراءة للطالب. عمل املدرس ليطقن عملية التدريس القراءة 

الطالب.
يل:ة ما صميتالقراءة على نطاق واسع يعين القراءة األجهوري والقراءة ال

لفظ أو رموز كليمة املكتوبة ع.١ ات أو كل كلملى شالقراءة اجلهوري هي قراءة 
مجلة مقروءة.

وفقا لعنوان هذه القراءة، فإن اهلدف األساسي هو أن يتمكن الطالب من نطق 
للغة العربية. ٣٣القراءة جيدا وفقا لنظام الصوت 

32 Usamah al-Ulfy, Al-Lughah al-‘Arabiyyah wa Kayf Nunhidu Biha Nuthqan wa Kitabatan,
(kairo: Al- Hai’at al-Mishariyah,2011) 56
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عديدة للقراءة بصوت اجلوهرية، م ن لمة ثل كإىل جانب ذلك، هناك مزا
مايلي:

دة ثقة الطالب.أ ز
ميكن للمعلم تصحيح األخطاء يف النطاق.ب
لكتابة.توفري ف.ج رص الطالب لربط النطق 
تدريب الطالب على القراءة يف جمموعات.د
أ، ل تقر و مجأالقراءة الصامتة هي القراءة دون النطق برموز يف شكل كلمات .٢

صمت قوة بولكن تعتمد فقط على دقة اإلستكشاف البصري. الغرض من القراء
حمتويولحات إتقان حمتوى القراءة، أو احلصول على أكرب قدر من املعلوم

القراءة يف وقت قصري.
٢٠١٣تعريف املنهج الدراسي .٣

راسة نهاج الداملنهج هو الطريق الواضح، واخلطة املرسومة، ومنه " م
ه ومجعلواضح،اقيم ومناهج التعليم وحنومها. و املنهاج أيضا هو الطريق املست

جا ج الطرق  : وج، و يقول : 
ج الطريق : بينه أي وضح واستبان، و يقال  ج أمره، كما يقال:  أيضا 

٣٤وسلكه.

هو منهج جديد مت تنفيذه يف العام الدراسي ٢٠١٣الدراسيمنهج
. هذا املنهج هو تطوير للمنهج السابق ، سواء املناهج القائمة ٢٠١٣/٢٠١٤

٢٠١٣على الكفاءة ومنهج الوحدة التعليمية. يف هذه املسابقة ، يسعى منهج 
دة غرس القيم اليت تنعكس يف املواقف املماثلة للمهارات اليت يكتسبها  إىل ز

٣٥الطالب من خالل املعرفة يف املدرسة.

33 acep hermawan, metodologi pembelajaran bahasa arab ( PT Ramaja Rosdakarya offset
bandung 2014) 144
34Sofan Amri, Panduan Memahami Kurkulum 2013, ( Jakarta : PT. Prestasi Pustakarya) 28.
35M. Fadillah, implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran SD/MI, SMP/MTS, dan
SMA/MA, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014, 16
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٢٠١٣تتابع املنهج الدراسي .٤
جراءات التطوير من التعليم thought currculumالتعليم من املدرس (.١ ) حتقق 

تمع. يف املدرسة والفصل من ا
حسب خلفيتهم و خصا )learnet curriculumخربة التعلم من التالميذ مباشرة (.٢

م. ئصتهم وكفاء
٢٠١٣املنهج الدراسي خصائص .٥

لكفاءة .١ تطوير التوازن بني منو سلوك الروحي واإلجتماعي واإلبداعي والتعاملي 
الفكرية واحلركية.

لكفاءة األساسية يف املواد.٢ لكفاءة اجلوهرية وتفصل  تتحقق الكفاءة 
تعطي الوقت الوسيع لتطوير العواطف واملعلومات واملهارات.٣
واملهارات وتطبيقها يف أية حالة حول املدرسة تنمية العواطف واملعارف .٤

تمع. وا
٢٠١٣نهج الدراسي املهداف أ.٦

يعين : ٢٠١٣نهج الدراسي املهداف أما 
حتسني جودة التعليم من خالل املوازنة بني املهارات الصعبة واملهارات )١

الشخصية من خالل قدرة املواقف واملهارات واملعرفة من أجل مواجهة 
ت  العاملية املتزايدة.التحد

دة املوارد البشرية املنتجة واإلبداعية واملبتكرة كعاصمة لتنمية )٢ تكوين وز
األمة والدولة اإلندونيسية.

إعفاء املربني من تقدمي املادة وإعداد اإلدارة التعليمية ، ألن احلكومة أعدت )٣
ت املناهج والكتب املدرسية املستخدمة يف التعلم. مجيع مكو

تمع بشكل متوازن )٤ دة دور املشاركني يف احلكومة املركزية واحمللية وأفراد ا ز
يف حتديد وضبط اجلودة يف تنفيذ املناهج على مستوى الوحدة التعليمية.
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دة املنافسة الصحية بني وحدات التعليم فيما يتعلق جبودة التعليم )٥ ز
وفًقا ٢٠١٣منهج املطلوب حتقيقه. ألن املدارس ُمتنح املرونة لتطوير

ت اإلقليمية. ٣٦لظروف وحدة التعليم واحتياجات الطالب واإلمكا

ت .٧ ٢٠١٣الدراسينهجاملمكو
الغرض.١

ت البشرية  ن يكون هدف التعليم هو تنمية منو متوازن لإلمكا ويوصى 
ية احلساسو عور الكلية والشخصية، من خالل املمارسة الروحية والفكرية والش

ة الشخصيو ميان حبيث يستمر اإلنسان املسلم يف التطور من حيث اإلاجلسدية، 
تمع واألمة والدولة. النبيلة يف حياة ا

مواد التعلم.٢
يف حتديد املواد التعليمية أو املواد التعليمية، ال ميكن فصلها عن فلسفة ونظرية 

قي ة بشكل منطيلتعليماد االتعليم اليت يتم تطويرها. يف هذه احلالة، يتم ترتيب املو 
ت، مفاهيم، تعميمات، مبادئ، إجراءات ائق، ، حقومنهجي على شكل: نظر

مصطلحات، أمثلة، تعريفات وحروف جر.
اسرتاتيجية التعلم.٣

ا يف تتضح اسرتاتيجية التعلم للمنهج الدراسي من خالل الطريقة اليت يتم 
ألنشطة نظيم اتفية تقييمه، وكيفية تنفيذ التوجيه واإلرشاد وكيالتدريس، وكيف
املدرسية ككل.

خذها ، هناك العديد من املبادئ اليت جيب٢٠١٣الدراسينهج امليف  أن 
، مبا يف ذلك:ون يف االعتبار عند تنفيذ التعلماملعلم

متركز املتعلمأ.
ب. تنمية إبداع الطالب

36M. Fadillah, implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran SD/MI, SMP/MTS, dan
SMA/MA, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014) 16
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ج. خلق املرح والظروف الصعبة
ركةد. حيتوي على القيم واألخالق وعلم اجلمال واملنطق وعلم احل

تقدمي جتربة تعليمية متنوعة من خالل تطبيق جمموعة متنوعة من اسرتاتيجيات ه.
٣٧وأساليب التعلم املمتعة.

٢٠١٣تركيب املنهج الدراسي .٤
اءة اجلوهرية والكفاءة فكانت املصطلحات اخلاصة يف هذا املنهج ثالثة وهي الك

األساسية وملؤشرات. الكفاءة اجلوهرية كطريق مبربه التالميذ للوصول إىل الكفاءة 
. حتفظ به التكامل العمودي توسطةاإلنتدائية إىل املدرسة املاخلرجية من املدرسة

٣٨لكل الكفاءة األساسية يف الفصل، ويرتتب على الكفاءة األساسية مث املؤشرات.

جلوهرية كما يلي : أما الرمز والتوضيح يف الكفاءة ا
-١KIالكفاءة اجلوهرية األوىل للروحانية وتسمي .١
-٢KIالكفاءة اجلوهرية الثانية لإلجتماعية وتسمي .٢
-٣KIالكفاءة اجلوهرية الثالثة للمعرفية وتسمي.٣
-٤KIالكفاءة اجلوهرية الرابعة لإلبتكارية وتسمي.٤

األساسية من املواد تتحقق الكفاءة جلوهرية من خالل تربية أنواع الكفاءة 
لكفاءة اللبية وهي  الوثيقة. فأيّة املادة اليت تدرس يف الفصل فنتيجتها تسمى 
ا ال تتمثل يف املادة املعينة. وتتحقق  التتقيديف املواد بل تدخل يف أي املواد أل
الكفاءة اجلوهرية كلما حيتاج إليها التالميذ غري أن املواد الدراسة تساهم يف دعم 

ومنظما للكفاءة الكفا ءة.لذالك تصبح الكفاءة اجلوهرية مادة ومكو
٣٩األساسية.

وأفقيا. فتنظيم الكفاءة  وهناك رابطة يف تنظيم الكفاءة األساسية عمود
األساسية العمودية هو ارتباط الكفاءة األساسية يف فصل بفصل أعاله حيت 

37Ibid…21
38Ibd...30
39Ibd...34
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ني الكفاءة اليت درسها يؤدى إىل حتقيق املبادئ اراسية بودود تتابع الرتكمات ب
التالميذ. وتنظيم الكفاءة األساسية األفقية هو ارتباط الكفاءة األساسية يف 
لكفاءة األساسية يف املادة الدراسية األخرى يف فصل واحد  املادة الدراسية 

حىت تؤدي إىل وجود تثبيت كل منهما.
.منهج البحثح

البحث . مدخل۱
منهج الوصفى، سبب البحثةالباحثتستخدما النوعي على الوصف 

ت اليت تتم احلصول استخدمت الباحثة البحث النوع على الوصف ألن البيا
عليها يف امليدان كنات عبارة عن مزيد من اإلستعالمات و البيان و ليس الرموز 

ألن البحث يتم فيظروف حبث الطبيعي،أسلوبالبحث النوعي هوو األرقام.
أغراض أو املوضع الطبيعي املشار إليها هنا هي األشياء اليت تتورت  ٤٠طبيعي.

ت اليت  كما إستخدمت الباحثة أيضا نوع البحث الكيفي الطبيعي ألن البيا
ت  يتم احلصول عليها يف امليدان كانت عبارة عن مزيد من اإلتعالمات والبيا

الطبعي و ليس الرموز و األرقام. 
ث، حلباتعمللعرضةهو مجيع العملياتفالنوعي على الوصالبحث

اير هذتطو لتالنوعي اليت هدفالبحثبعد أن  استخدمت الباحثةلذلك
غة رس اللالداستخدام كتابالباحثة للمعرفةاتدار يف هذا البحث أبحث.ال

ملدرسة۲۰۱۳العربية منهج  م بدرو الساللرتقية مهارة القراءة. الطالب 
سكربيال.

ثباحالحضور .٢
ألداوات يف إمجاع ةالباحثاتحترّكخصائص البحث النوعي أن من إحدى 

ت. والحظةاملإرشاد املقابلة وإراشادوإلستفتاءالمثناس األدوات غري الالبيا

40Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung Alfabeta, 2020),  6
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جيب أن ةألن الباحث،مطلًقاالبحث النوعييف ةالباحثحضورك. لذلكذلغري
٤١يف البحث.هاوغري املدرسةيتفاعل مع البيئات

ت صاحلة ةحضور الباحث ادر دة مصعيف موقع البحث هو احلصول على بيا
ض العلو وبعض الطالب ىف للغة العربيةمثل املعلم ا .ممدرسة ر

ت صاحلة، أجرى الباحث الىتملعّني مقابلة مع الشخص اةللحصول على بيا
ت صاحلة منه عنةميكن الباحث ب الكتاخدامإستحتليلكيف للحصول على بيا

ملدرس۲۰۱۳درس اللغة العربية منهج  ة بدر السالم لرتقية مهارة القراءة 
سكربيال. 

ت البحث و مصادرهاط . بيا
ت األولية أ.  مصادر البيا

ت األولية هي ت مصدرمصادر البيا تعتشتملاليت البيا لى بيا

ت اليت األويل يعين ٤٢يدان.مباشرة يف هذا املة الباحثوجد تالبيا

ت ت اليت تالبيا ما أموعة. و جمشمل من إفرادي أاألولية أيضا هي البيا
ت األو  باشرة ملاثةلباحت اوجدلية يف هذا البحث هو مصادر اليت مصادر البيا

ال ستخدام املقابلة.من املعليم و الطالب 
البيانة األولية من نتائج حصول على إجابة الذىبحثيف هذه ال

شارك لذي تان.املقابلة  مع مدير ومعلمي املواد وكذلك طالب الصف الثام
ب.يف مصدر األولية هي املدرسة و املدير و املعلمني و الطال

ت الثانوية .ب مصادر البيا
ت  ت الثانوية هي مصادر بيا دةمصادر البيا يف ةغري مباشر وجداليت تالز

٤٣أخرى.يف اهليئة املوجودة، أو قد جمموع من طرفامليدان أو 

41 Asfi Manzilati, metoologi penelitian kualitatif : pradigma, metode, dan aplikasi. Thn 2٠17) :6
42 Farida Nugrahani Ebook Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa
(Surakarta, 2014).113
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ت الثنوية هي إضبارات قائمة املراجع و احمل فرت دظات و فو هذا مصدر البيا
اخلضور من املدرسة وغريها.

ت الثنوية هي الكاتب املدرسي و إستبيان  و  الذى يطلب يف مصدر البيا
املدرسة وغريها.مهارة القراءة و دفرت اخلضور من 

تأسلوب مجع البياي. 
ت البحثأسلوب يف املطلوبة هي املالحظة واملقابالت وصفالعلىمجع البيا

منها :٤٤.والتوثيق
املالحظة.أ

ت شاطريقة هيالحظةامل .ق البحث النوعييجًدا يف طر مليف مجع البيا
ت مباشرة من امليدان.مث املالحظة هو مجع البيا

ةملالحظاملسابقةية املالحظة هي عمل٤٥,هيف الكتابزينودين عارفنيقال
من و تسجيل الذي النظامي، املنطقي، املوضوعية، و الرتشيد على انواع 

جتمع هي أن املالحظة اإلستنتاجلذلكاالصطناعية.الالظواهر يف احل
ت  بحث.اليداناملباشرة مناملالبيا

إستخدام الكتاب درس اللغةعرفةملحظة ستخدام طريقة املالهدف أ
لدرسة بدر ال۲۰۱۳العربية منهج  ال.سالم سكربيلرتقية مهارة  القراءة 

أما ألنواع املالحظات منها املالحظة املشاركة و املالحظة الصرحية و 
ن احدا مو باحثة نوعاً السرية و املالحظة غري املنظمة. لذلك خيتار ال

ا يف هذه املالحظة  احثة يف ط البتورّ تاملالحظة، وهو املالحظة املشاركة أل
ت ا ث.لبحاألنشطة اليومية اليت تستخدم  الباحثة املصدر البيا

43 Suryani dan Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif. Teori dan apliaksi pada Penelitian Bidang
Manajemen dan Ekonomi Islam, ( Jakarta : Kencana, 2015). 18
44 Yusuf, kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan. (Jakarta : kencana
45 Kristanto V.H, metodologi penelitian pedoman kariya tulis ilmiya (KTI). Yogyakarta: CV Budi
Utama 2018) . 5
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ت اليت مت احلصول عليها عند إجراء املالحظات ت لكتعلالبيا تاب ق 
لكتاب املدرس طالب. قراءةارةي يشتطيع لرتقية مهاملستهدمة يف املدرسة و

ت مثل يعمل املدرس املالحظة عن  تعمل الباحثة ما يعمل مصدر البيا
٤٦سلوك الطالب و محاس الطالب و العالقة بني املعلمني و آلخرين.

املقابلةب. 
ت البحث. الجلمع الباحثة متستخدإإحداى طريقة اليتملقابلةا بيا

عليم و واملباحثةبني الالتفاعل عمليةالأو ةدثااحلهي قابلةبسيط أن املب
٤٧ة.من خالل االتصال املباشر الطالب

طريق سؤال بةالباحثهدافألالتقريرحصوللتي عملية هقابلة طريقة امل
فردي لطيعلة تستقابامليف تلك ، عليمني أو الطالبواملباحثةبني الواباجلو 

ت (صاحل)علىلصحيحىتموعات اأو  .البيا
و علمنيواملةتفاعل بني الباحثقابلةأن املمن تعريفات املذكورة السابقة

ت مهمةغريه للحصول الطالب .بيا
أما أنواع املقابالت ميها مقابلة منظمة و مقابلة غري منظمة، لذلك ختتار 

باحثة جلمع م الداستختالباحثة نوعاً واحدا من املقابالت وهي املقابلة املنظمة 
ل ت قد تعريف  ت، كانت الباحثة أو جمموعة البيا ملعلومات عن ايقنيالبيا

ألسئلةاثل ماليت حيصل عليها. لذلك يف املقابلة قد إستعد أداة البحث 
ذ املقابلة امل طي الباحثة مة. يعنظواإلجابتها مكتوبة اليت املخلص قد يستعد 

ت.  سؤاال للطالب وتكتب البيا
سباب  ت اليت مت احلصول عليها عند إجراء املقابالت تتعلق  البيا
إستخدام الكتاب املدرسي يف املدرسي، وجيب أن يتبع تعليم اللغة العربية يف 

46 Sugiyono, metode penelitian kualitatif untuk penelitian yang bersifat : eksploratif, enterpretif,
interaktif dan konstruktif ( Bandung: alfabeta CV 2020 ).106
47 Yusuf , kuantitatif, kualitatif, & penelitian gabungan . (Jakarta : kencana 2014) .4
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املدرسة ختطيط وتنفيذ التعليم يف شكل خطط الدورس والعوامل الداعمة يف 
ترقية مهارة القراءة.

التوثيقج.
هو ضائع املكتوبة، وطريقة التوثيق البالتوثيق من كلمة مستند، وهويت 

تع ا مجإطريقة التوثيق هي طريقة جلمع طريقة .املوجودةلكتاب البيا
ت  ت التارخييةت الباحثةستخدماالبيا هي أيضاطريقة التوثيق.لتتبع البيا

ت  توثيق هو النوعييف البحث .كتًبا أخرىوحمفوظات طريقة جلمع البيا
٤٨.واملقابلةالحظةاملالتكملة من  

ت املطلوبة يف  من التعريفات املذكورة السابقة أن التوثيق هو مجع البيا
لصو  ت  .غريهار والبحث مث حبثها بعميق حىت فهمها، مثل أخذ البيا

ت أو املعلومات اليت  ملدرسة ايفة طريقذه اللتحصيلةالباحثتدار أالبيا
.بالطالوبعض ، وعدد املعلمني بدر السالم سيكربيالاملتواسطة

جل ت اليت مت احلصول عليها عن التوثيق تتعلق  ملدرسة ل يف ادواالبيا
شكل عام ونوع كتاب خطط وتعليم الاملتوسطة بدر السالم سكربيال ماترام 

الدروس.   
تك . أسلوب حتليل البيا

ت النوعي ُعمل قال حوبريمان يف الك تاب سوجيونو أّن أنشطة يف حتليل البيا
ت أربعة مراحل  ت واضح. أمّا حتليل البيا لتفاعل مستمرا حىت اإلنتهاء البيا
ت و إستخالص  ت و متثيل البيا ت و تقليل البيا وهي مجع البيا

منها:٤٩(التحقيق).

48 Iwan Hermawan, metodologi penelitian pendidikan kuantitatif, kualitatif, & mixed methode
(Hidayatul Qur’an Kuningan, 2019) .73
49 Sugiyono, metode penelitian kualitatif untuk penelitian yang bersifat : eksploratif, enterpretif,
interaktif dan konstruktif ( Bandung: alfabeta CV 2020 ), 133
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ت .أ تقليل البيا
ت هي مرحلة من  ت اتقليل البيا وتقليل نوعية،لطريقة التحليل البيا

ت هي تبسيط، جتمعوا، ت غري مهمة، حالبيا ت لبياىت اوترمي البيا
صة. خلالاتستطيع أن حيصل معلومات اليت مفيدة وتسهيل يف اإلنسحاب 
ت ت من مقابالت و املراجعات البيا وب مكتمثل بعد يتواجد بيا

وضح.سيطها حىت يعطي الصورة أسهاب و جتميعها و تركيزها وتب
ت ب.  متثيل البيا

ت ال ت هي مرحلة من طريقة حتليل البيا ت اثيل متنوعية. متثيل البيا لبيا
تةطأنشهي  لنظامي و يسهل مفجمموعة من البيا حىت هوممايرتّتب 

ت النوعية مثل نص سردي ابة ثل كت( ميعطي اخلالصة. هيئة متثيل البيا
ت ميدانية) تلك ت ستنظيممتثيل البيا ة حىت لعالقامنط وترتيبها يفالبيا

السهل مهمها.
ج.  اإلختالص ( حتقيق )

ت  هي املرحلة النهائية يف طريقة حتليل اإلنسحاب اخلالصة و تدقيق البيا
دف هذه املرحلة لتبحث  ت النوعية اليت يعملها.  ت اليت لبيااعىن مالبيا

ا أو إلختالف إلنسحاب اخلالصة ي ة إلجابعي امجعها بتبحث عالقة تشا
لكامل  ت ترتبها  ردي سيئة همن املشكالت موجودة. بعد جتمع البيا

ستخدام لتف(كتابة امليدانية)، جعل ت يف لبيااسري ت الباحثة اخلالصات 
اإلجابة أهداف البحث.

ت. ل تصحيح البيا
تصليحت ت واختبارات قابلية النقل ستخدامالبيا اختبار موثوقية البيا

ت هذا .٥٠واختبارات التحقق ت اليت إلصحة البيا مجعإثبات أن البيا

50 Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, ( Bandung : Alfabeta,2011) .294.
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ت وهي: طريقةقيقة، حل ، والتثليث، ةاملالحظمتديدلتحقيق صحة البيا
٥١واملناقشة مع الزمالء، وكفاية املراجع.

متديد املالحظة.١
عمليحظة، مل مالعيعود إىل امليدان، و تمديد املالحظة يعين أن الباحثة 

ت جديدة. تاالحظمتديد املهذه من مقابلة مرة أخرى مع مصادر بيا
ة ، ر درايأكثدر سوف تتشكل بشكل متزايد، و اواملصةالعالقة بني الباحث

.تبئلذي خمامعلوماتوجدوأكثر انفتاًحا، وثقة ببعضها البعض حبيث ال ي
لعمق حىت حيصل تستخدميف شاملة املالحظة، إ ت  الباحثة البيا

ت العملّي و األصلّي  ٥٢.البيا

ثب.التثلي
ت من الطريقةالتثليث هو  مصادر ستخدامإللتحقق من صحة البيا

ت للمقارنة.، خمتلفة لى علحصول ت لالبيايتّم تثليث مصادرخارج البيا
ةثلباحامتإستخدمعلومات مماثلة من مصادر خمتلفة. ىف تثليث األساليب

ت حم جة.تاطريقة املالحظة، املقابلة، والتوثيق للحصول على بيا
٥٣طريقة تثليث املصدر.دم صحة نتائج البحث علىستخيجيب أن 

اذه الطريقة وهي كمايلي : والىت يفعله الباحث 
ت املقبلة.١ ت املالحظة مع بيا .مقارنة بيا
ت التوثيق.٢ ت امللقابلة مع بيا .مقارنة بيا
راء األفراد األخرين.تقرين تصّورات أحد.٣ األفراد 

51 Ibid. 270.
52 Ibid . 270-271.
53 Ibid, .273-275.
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حتادث مع الزمالء.ج
البحث. عن صحيحةصول على حتليالت وأسئلة حلالباحثة هدفت 

ت غري واضحة، حث عن يبلللزمالءمع اادثةاحمل مع األصدقاءو احملادثة بيا
ستخرجي. من املعلومات اليت البحثاملشكلة عن املعرفة واخلربةليحصل
نتائج البحث يف قية رت لاختالفات يف الرأي املأمول أن تكون منالزمالء

٥٤اية.النه

ألسئلة احلادةصول على النقد واحلالباحثة هدفت مع الزمالء، ثتحدي
ت غري صقاءمع األمتحادثة صحة البحث. عن  اضحة، و للبحث عن بيا
بحثلة الملشكاعن ة مع األصدقاء الذين لديهم املعرفة واخلرب تحادثةمث م

كفاية املرجع.ح
البحث عن تالبياشرحلتراجع للبحث كفاية املأن يوجدقال إلبراهيم

حة صنتائج البحث يستطيع أن تصديق حىت يتضمن ،االذي يقوم 
ت دانية املييفحظات ستخدام التوثيق واملالراجع البحث املكفاية .البيا

ت ملعرفة املعلومات  لبحث.انتائج اخلالصةموجودة أم ال و البيا

54 Ibid.276


