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 تمهيديةكلمة 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

العزيز الغفار كمكور الليل على النهار تذكرة احلمد هلل الواحد القهار 
، كالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء كادلرسلُت ألكيل القلوب كاألبصار

يـو الدين، سيدنا كحبيبنا زلمد كعلى آلو كأصحابو كمن تبعهم بإحساف إىل 
 أما بعد.

نعما كثَتة  يهاالذم قد أنعم علفالكاتبة تشكر اهلل شكرا جزيال، 
كتوفيقا كىداية كمعرفة كفهما حىت دتكنت إلهناء كتابة ىذه الرسالة العلمية 
البسيطة كشرط من الشركط ادلطلوبة للحصوؿ على درجة سرجانا الًتبية 

 عالءالدينامعة جبالعربية  اللغة تدريس ًتبية قسمالسالمية ُب كلية اإل
 اإلسالمية احلكومية مكاسر.

 لكن الرسالة ىذه كتابة ُب كثَتة مشكالت الباحثة كاجهت لقد
 ُب الباحثة استطاعت ذة كاألصحاببعض األسات خدمةك  اهلل بفضل

 تقدـ أف الباحثة كّدت كلذا. كاملة الرسالة ىذه كتابة تهتان  حىت معاجلتها
 :منهم ادلشجعُت ك ادلشرفُت ك ادلساعدين ىؤالء على جلزيلالشكر ا

سيت " كاألـ "عثماف شفيعيالكرديُت العزيزين احملبوبُت، األب " يٍتوالدال .1
" اللذين قد ربياين تربية حسنة صاحلة منذ صغرم إىل سّن الرشد زاـ زاـ

كساعداين بقدر طاقتهما على إدتاـ دراسيت كأسأؿ اهلل أف ديد ُب عمرمها 
 ذلما الصحة كالعافية كيهديهما صراطا سويا.كأف يرزؽ 

 ج



 عالءالدينمدير جامعة ك.س إ.  ـاألستاذ الدكتور احلاج مسافر، .2
مرداف،ـ.أغ. نائب ذ الدكتور ااإلسالمية احلكومية مكاسر كنوابو األست

نائب ادلدير الثاين، ـ.أ. ، كاألستاذ الدكتور لنبا سلطاف، ادلدير األكؿ
الذين ، ةادلدير الثالث ةح.د. نائب.ـ.أ.، ؼ ،كارل  عائشة كاألستاذة سىت

اإلسالمية  عالءالدينقد بذلوا جهودىم كأفكارىم ُب توجيو جبامعة 
 احلكومية مكاسر. 

غ. عميد كلية الًتبية كنوابو .س.، ـ.أ.الدكتور احلاج زلمد أمرل، ؿ .3
، كالدكتورة نائب العميد األكؿ.غ.ـ.أ موليونو داموفوليػئ، الدكتور

الدكتور األستاذ ، ك ةة العميد الثانينائبإ. .مالك إبراىم، ـ.س اةمشك
العميد الثالث، الذين قد بذلوا  نائب.د.احلاج شهر الدين عثماف، ـ.ؼ

اإلسالمية  عالءالدينجهودىم كأفكارىم ُب توجيو كلية الًتبية جبامعة 
 احلكومية مكاسر.

العربية ُب كلية الًتبية اللغة تدريس رئيس قسم .إ. ا.حتإًنكا، محالدكتور  .4
 الذم ساعدين بتقدًن بعض ادلواد ادلتعلقة هبذه الرسالة.

اللغة العربية ُب  تدريس سكرتَتة قسم الدكتورة سىت عائشة خالق، ـ.فد.  .5
 كلية الًتبية اليت ساعدتٍت بتقدًن بعض ادلواد ادلتعلقة هبذه الرسالة.

شرؼ األكؿ، ادل.الدكتور احلاج.ـ ماكردم جالؿ الدين، لس, ـ أغ .6
ف ساعداين كأرشداين ا، الذةالثاني ةشرفادل .الدكتورندكس ىادينج،ـ.أ.غ

حىت انتهيت من كتابة ىذه الرسالة، عسى اهلل أف يتم نعمو عليهما إف 
 شاء اهلل.



كل األساتذة كادلدرسُت الذين بذلوا جهودىم كطاقاهتم ُب ترقية ما  .7
  دلرحلة اجلامعية.عندم من أفكار منذ ادلرحلة اإلبتدائية إىل ا

قسم تدريس اللغة العربية ُب كلية مجيع األصدقاء كاإلخواف من طالب  .8
الطالب اآلخرين من الكليات األخرل بوجو عاـ  الًتبية بوجو خاص ك

الذين ساعدكين كأعاركين الكتب ادلتعلقة هبذه الرسالة كأمدكين مبا لديهم 
 من أفكار كآراء ُب تأليف ىذه الرسالة.

تكوف ذلا منفعة كزيادة  ىذه الرسالة إال أف ين ال أرجو بعد كتابةكأخَتا إ
الرسالة, آمُت يا رّب  ادتاـ كتابةسأؿ اهلل التوفيق كاذلداية ُب كعونا لدل القرّاء, كأ

 العادلُت.
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 تجريد البحث  .
 انا امحد : نور اإلسم

 12043ٕٕٔٓٓٓ: رقم التسجيل
 كطريقة حتسُت سلارج احلركؼ  بُت التعلم عن رتباطاال : البحث ادلوضوع

 تالميذ الفصل الثاين  مبدرسةلدل  قدرة قراءة النص العرىب
 الدين العالية عالء مداين""

 
 كعالقة التعلم عن طريقة حتسُت سلارج احلركؼ عن رسالة تبحث الىذه        

ين العالية ادرسة مدمب تالميذ الفصل الثاينلدل  قراءة النص العرىب قدرة
طريقة حتسُت سلارج عن  كيف تطبيق -1كفيها تبحث الباحثة عن  عالءالدين

كيف   -2؟الدين درسة مدين العالية عالءمب تالميذ الفصل الثايناحلركؼ لدل 
ين العالية اتالميذ الفصل الثاين مبدرسة مدقراءة النص العرىب لدل  قدرة كانت 

قدرة قراءة  ككيف ارتباط طريقة حتسُت سلارج احلركؼ  -3 ؟ الدين عالء
  ؟ الدين ين العالية عالءاتالميذ الفصل الثاين  مبدرسة مدلدل  النص العرىب

ين ادرسة مدالفصل الثاىن مب مجيع تالميذاجملموع الكلي ُب ىذا البحث ىو 
الفصل  من اتلميذ 30كالعينة النموذجية ُب ىذا البحث ىي  الدين العالية عالء

 .انوعي الذالك يسمى ىذا البحث حبث .الدين ين مبدرسة العالية عالءاالثاىن مد
: طريقة كىيمجع ادلواد  ؽبإستخداـ طر  بالبحث ادليداين الباحثة قامت

  ختبار كطريقة الوثيقة.الا  ة كطريقةاإلستبيان



( كانت درجة مهارة التالميذ 1كحصلت الباحثة  على نتائج شلا يلي: 
درجة  64,6على قراءة النص العريب قبل تطبيق طريقة التحسُت ك قعت َب  

قراءة  ى( كدرجة مهارة التالميذ عل2كىذا يدؿ اف النتائج َب فئة منخفضة,
، كىذا يدؿ درجة 73,3كقعت َب  النص العريب بعد تطبيق طريقة التحسُت 

 .مرتفعةعلى أف النتائج ُب فئة 

الفصل  تالميذمتحاف الشفول لدل االنتائج حصلت الباحثة على ك 
درسة "مداين" العالية الثاىن بعد تطبيق طريقة حتسُت سلارج احلركؼ َب التعلم مب

از يشلتاال ( تالميذ حصلوا على4اربعة ) اف تلميذا 30اليت تبلغ  ك عالء الدين 
( تالميذ 06ك ستة عشرة ) يد جدااجل ( تالميذ حصلوا على00) عشرةك 

 حصلوا على اجليد

التعلم بتطبيق طريقة أف ب ديكن االستنتاج السابقة ةالنتائج هكبناء على ىذ      
ترقية مهارة قرائة النص العرىب  على ككثيقة حتسُت سلارج احلركؼ ذلا عالقة كبَتة

 تالميذ ةجينت ك ين العالية عالءالدينامبدرسة مدالفصل الثاىن  تالميذلدل 
ين امبدرسة مدالفصل الثاىن بعد تطبيق طريقة حتسُت سلارج احلركؼ َب التعلم 

 .جيدة ُب درجة العالية عالءالدين
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                الباب االول 
 مقدمة

 مشكالتال الفصل األول; خلفيات

الًتبوم ىو اسًتاجتية اك طريقة مستخدمة لتنفيذ عملية التعلم  النظاـ       
 .تنتفع النفسهم كرلتمعهملتحقيق اىداؼ معينة حىت تكوف امكاناهتم 

 كيقوؿ فتح اجمليب ُب كتابو:
             Sistem pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah jalinan dari berbagai 

unsur pendidikan, seperti ilmu pengetahuan , kurikulum, tenaga ahli, 
pengajar, sarana prasarana dan segala hal yang berkaitan dengannya, 
sehingga membentuk suatu kesatuan. Sistem pendidikan seharusnya 
bersifat dinamis, senantiasa mengalami perubahan, dan bersifat inovatif. 
Perubahan dalam hal tersebut sangat bergantung kepada beberapa faktor, 
diantaranya adalah orientasi hidup masyarakat, tujuan yang dirumuskan, 
sarana-prasarana yang dimiliki, dan lain sebagainya.1 

 

نظاـ الًتبية ديكن تعريفو بأنو رلموعة متشابكة من عناصر سلتلفة من معناه: 
البنية التحتية كمجيع األمور  ك عّلمادلك  الًتبيةخبَت ك  نهجكادل مثل العلم ،التعليم

 اتغَت م كحدة. جيب أف يكوف نظاـ التعليم الديناميكي شكلت حىتادلتعلقة بو 
تعتمد لذلك على عدة عوامل مبا ُب  النظاـ مبتكرة. التغيَتات ُب ك باستمرار

ك  البنية التحتية اليت دتلكها ك صاغت يتاألىداؼ الك  ذلك التوجو من احلياة
 .ىكذا دكاليك

                                                           
1Fathul Mujib, Rekontruksi Pendidikan Bahasa Arab dari Pendekatan Konvensional ke 

Integratif  Humanis  (Cet. I; Yogyakarta: Pedagogia,2010), h. 91 



ىي زلاكلة كعيية كسلطط لتحقيق حالة التعليم كعملية اجليدة لكي  الًتبية
م قوة ركحانية كقيادة الفس ديكن للتالميذ تطوير امكانيتهم الف يكوف لديه

 كالشخصية كالذكاء كاالخالؽ الكردية كادلهارة احملتاج اليها النفسهم كرلتمعهم.
 ك يقوؿ ازىر ارشد ُب كتابو:

Pendidikan merupakan sesuatu yang harus ditempuh oleh manusia disetiap 
tahap     kehidupannya, sebagaimana yang kita ketahui dalam sebuah 
pepatah “Tuntutlah ilmu mulai dari buaian sampai ke liang lahat

2
”.  

 

الًتبية حلياة اإلنساف ىي لواـز مطلق جيب الوفاء هبا ُب مجيع مراحل  معناه:
 د".حاحلياة كما نعرفها ُب ادلثل التايل"أطلب العلم من ادلهد اىل الل

 كيقوؿ سالميتو ُب كتابو:
Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong, 
membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai 
tujuan. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu 
yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses perkembangan siswa. 
Penyampaian materi pembelajaran hanyalah merupakan salah satu dari 
berbagai kegiatan dalam belajar berbagai segala fase dan proses 
perkembangan siswa.3  

 قيادة،تشجيع أف  علمادل على جيب التعليم كالتعلم ُب عمليةمعناه: 

 مسؤكلية . ادلعلم لديولتحقيق األىداؼ الميذإعطاء تسهيالت التعلم لل
تقدًن ادلواد  .ميذالتال تطوير ُب الفصل للمساعدة ُب كل ما حيدث شاىدةدل

التعليمية رلرد كاحدة من العديد من األنشطة ُب سلتلف تعلم مجيع مراحل 
 .التالميذكعمليات التنمية 

                                                           
2
Azhar Arsyad, Retorika Kaum Bijak: Media Pembangkit Motivasi dan Daya Hidup serta   

Penamaan Nilai-nilai dan Budi Luhur ( Cet. II; Makassar: Yayasan Fidyah Makassar,2005), h. 15 

         3Salameto, Belajar dan Faktor-faktor yang mempengarui (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010), 
h. 44 



 الناس بعض كلكن شلتازا ك جيدا معلما يكوف اف شخص لكل الديكن
 .احلسنة ادلعلموف اهنم يعتربكف

 كيقوؿ حانفية ُب كتابو:
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, dan mengevaluasi peserta didik pada 
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 
pendidikan menengah.4 

 للتعليم األساسية ادلهمة مع وفادلهني فو ادلعلم ىم درسوفادل :معناه
 ادلبكرة الطفولة مرحلة ُب التعليم على الطالب كتقييم كتوجيو كالتدريس
 .الثانوم كالتعليم االبتدائي التعليم ك الرمسي كالتعليم

كيف نتعلم عن تلّفظ   األمر ادلهم ك األساس َب تعلم اللغة العربية ىو
ضلتاج إىل كضع بعض اسًتاتيجية أك  ,احلركؼ جيدا. ك دلعاجلة بعض ادلشاكل

حىت يكوف  َب تلّفظ الكلمات العربية واب لكي يفصحطريقة لتدريب الطال
صحيح َب القراءة ك صحيح َب كتابة نصوص  ك صحيح َب النطق تالميذ
 العربية.

اللغة العربية ىى طريقة حتسُت  من الطرؽ اليت ديكن تطبيقو َب تدريس
ادلدرس لتحسُت  هاطريقة الىت تستعمل ىذه الطريقة ىىك  سلارج احلركؼ

حة، حىت تعود يبإىتماـ اىل كيفية نطق احلركؼ اذلجائية الفص تالميذقراءة 
. اتكوف قادر يَب مساع اللفظ الفصيح ك  بالالط  على النطق بلفظو فصيحو

                                                           
            4 Hanafiah dan Suhana, Konsep Startegi Pembelajaran (Bandung : Rafika Aditama, 2009), 
h. 176 



ؼ غرض طريقة حتسُت سلارج من ىذا التعريف نستطيع أف نعر 
احلركؼ ك ىى طريقة نستعملها لتحسُت القراءة خصوصا ُب حتسُت تلفظ 

 حركؼ اذلجائية.

االرتباط  بُت تعلم  بناءن على ما سبق، تقـو الباحثة بالبحث عن "
طريقة حتسُت سلارج احلركؼ كقدرة قراءة النص العريب لدل تالميذ الفصل 

                          "      عالءالدينة ين العالياالثاين  مبدرسة مد
  البحث مشكالت الفصل الثاني;

بناء على ما قدمت الباحثة من اخللفيات السابقة، فتقدـ ىنا أسئلة       
 جتعلها حتديدا دلشكالت البحث كما يلي:

تالميذ الفصل طريقة حتسُت سلارج احلركؼ لدل  التعلم عن كيف تطبيق .1
 ؟عالءالدينالعالية  "ينامد"درسة مب الثاين

تالميذ الفصل الثاين مبدرسة قراءة النص العرىب لدل  قدرة كيف كانت .2
  ؟ عالءالدينالعالية  "ينامد"

قراءة قدرة  كطريقة حتسُت سلارج احلركؼ  بُت التعلم عن ارتباطكيف  .3
 عالءالدينالعالية  "ينامد"تالميذ الفصل الثاين مبدرسة لدل  النص العرىب

  ؟

  الفصل الثالث; توضيح معاني الموضوع  



جتنبا عن سوء الفهم دلعٌت ادلوضوع ُب ىذا البحث، هتم الباحثة شرح 
 اصطالحات فيما يلي:

 ما كل لتعزيز أساليب أك القراءة لتأنق طريقة ىي حتسُت طريقة .1
 القرآف. حركؼ نطق كماؿب يتعلق

2. Makhroj secara lughat asalnya خرج. Kemudian diubah menjadi wazan    َمْفَعل 
yaitu sighot isim makan, َمْخَرج    jamakanya مخارج. Dan makhorijul huruf itu 
artinya tempat keluar huruf5 

ادلخرج َب اللغة اصلو خرج. ٍب غَّت اىل كزف مىْفعىله ك ىو صيغة معناه: 
كوف سلارج احلركؼ مبعٌت اسم ادلكاف يكوف سلىْرىجه مجعو سلارج كىذا ي

 خيرج منو احلركؼ الذل ادلكاف
 كَب  َب اللغة، ادلخرج ىو موضع اخلركج، مكاف اخلركج،ك         

 .6االصطالح ادلخرج ىو اسم للمحل الذل ينشأ منو احلرؼ

اذا اردت التالكة الصحيحة فال بد لك من اف خترج كل حرؼ  
سلرجو يوقعك َب سلرجو، ك إف اّم اضلراؼو باحلرؼ عن    من

 7.اخلطإ ك اللحن

التقاف ادلواد الدراسية ادلتنوعة, مهارة اساسية  يالقراءة ى قدرة .3
اذامل يكن للتالميذ مهارة القراءة فالشك انو سيصعب َب تعلم 

                                                           
5 Hj Ahmad Nur, Panduan Tahsin Tilawah Al-Quran dan Pembahasan Ilmu Tajwid, h. 47 
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ادلواد الدراسية ادلتنوعة لذالك ينبغي لتالميذ اف يقرأ لكي يستطيع 
 اف يتعلم تلك ادلواد

ادلكتوب بالعربية مكوف من عدة كلماتو النص العرىب ىو النص  .4
ك تكوف مجلة مفيدة، اك مكوف من عدة مجلةو حىت تكوف فقرة 

 قراءة النص ادلكتوب بالعرىب  ىص العرىب ىنتامة. ك اما قراءة ال

  الفصل الرابع; أهداف البحث والفوائده

   اذلدؼ من ىذا البحث :ا. 

تالميذ الفصل لدل  طريقة التحسُت سلارج احلركؼ عن دلعرفة تطبيق .1
 .عالءالدينالعالية  "ينامد"درسة الثاين  مب

مدرسة تالميذ الفصل الثاين مبقراءة النص العرىب لدل  قدرة دلعرفة .2
 .عالءالدينالعالية  "ينامد"

 قراءة النص العرىبمع قدرة طريقة حتسُت سلارج احلركؼ ارتباط دلعرفة  .3
 عالءالدينالعالية  "ينامد"درسة تالميذ الفصل الثاين  مبلدل 

 فوائدالبحثب.    

التدريس ادلناسب  يكوف مرجعا دلدرس اللغة العربية َب اختيار طرؽ .1
 َب تعلم اللغة العربية.  التالميذلتحسُت 



يكوف علما لطالب اجلامعة لتنمية معرفتهم َب اجياد مبحث جديد  .2
 .التالميذينتفع بو 

 .تالميذيكوف للمدرس مرجعا لرفع االبداع لدل   .3

 فوا ئد النظريةال .2

الفوائد من ىذا البحث ىي إفادة كزيادة ادلعارؼ كالعلـو عن طريقة التحسُت 
ين العالية ادرسة مدمب تالميذ الفصل الثاينَب تعلم اللغة العربية لدل 

 .عالءالدين

 فوائد التطبيقية ال .3
 د علميةوائف .1
 كوف مفيدة لتسهيلتأف  ستطيعيك  عامل الًتبيةلاإلخبار ادلادة ك ( أ

 .عملية التعلم
تطوير ادلواد العلمية ألصحاب ادلصلحة ُب عملية صنع  ( ب

 .السياسات كحتديد اخلطوات ادلقبلة
 فوائد العمليةال .2
 فوائد للمعلم  ( أ

للحصوؿ على ادلعلم، ديكن االستفادة كسائل اإلعالـ ككذلك   (1
 من ادلمكن الكتاب الكبَت



احلرجة أذكر ىذا كاسًتاتيجية لتهيئة الطالب نشطا كخالقة، ك   (2
 .كذلك لتحسُت تعلم الطالب

 تالميذفوائد لل  ( ب
على االستفادة من كتب اللغة العربية  ينقادر  تالميذلل ليكوف  (1

كوف قادر على حتسُت النشاط يكوف مبثابة كتاب مرجعي، ليك 
 .كاإلبداع كحامسة لتطوير التعليم أكثر تقدما

 .كالقدرة على التعلم تالميذزيادة احلافز ال  (2

  للباحثفوائد 
على خلق كتصميم كاستخداـ  اللباحث ديكن أف يكوف دافع الذم ىو قادر 

 .منوذج التعلم كأداة لتطوير أمناط ادلعرفة كالفهم كتطبيق التعلم

 

 

 

 

 

 

 



    الباب الثاني

 ةيالدراسة المكتب

 طريقة تحسين مخارج الحروفالفصل االول; 
 طريقةتعريف  . أ

ك يقوؿ  طريقة لتحقيق اىداؼ التعليمُب عملية التعلم حيتاج ادلعلم اىل 
 بيًت درككر ُب كتابو:

 Kata metode berasal dari kata bahasa Jerman “methodica” yang artinya 

ajaran tentang metode. Dalam bahasa Yunani, metode berasal dari kata 
“methodes” yang artinya jalan, metode yaitu cara yang telah teratur dan 
berfikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud ( dilihat dari ilmu 
pengetahuan dan sebagainya)8 

 . األسلوب عقيدة معٌت "Methodica" لغة االمانية ىو من الطريقة اصلومعناه: 
 ُب يعٍت ما كىو "Methodes" كلمة من طريقة مستمد كىو يونانية، ُب لغة

 ىدؼ لتحقيق جيدا كالتفكَت الطريق تنظيمها ًب اليت الطريقة كىي الشارع،
 .(جرا كىلم العلم من يرل كما)

 كيقوؿ زلمدعارفُت ُب كتابو:
              Sedangkan menurut M. Arifin, metode secara harfiah adalah “ jalan yang 

harus dilalui” untuk mencapai suatu tujuan. Metode berasal dari kata 

“meta” yang berarti melalui dan “hodos” yang berarti jalan. Namun 

hakekat dari  “metode” tersebut adalah segala urusan yang dapat 
digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.9 

                                                           
8 Peter. F. Drucker, Bagaimana Menjadi Eksekutif yang Efektif, (Jakarta : Pedoman Ilmu 
Jaya, 1986). h. 5 

9 H. M. Arifin, Pendidikan Pelatihan Bimbingan dan penyuluhan agama, ( Jakarta 
Golden Teragon Press, 1998), cet ke-6, h. 43 



 مد عارفُت، فإف ىذه الطريقة حرفيا "الطريق زلكُب الوقت نفسو، كفقا معناه:  
 ادلعٌت من خالؿ ك ”Meta“للذىاب" لتحقيق اذلدؼ. طرؽ مشتقة من كلمة  
"Hodos"  ادلسائل اليت  كىذا يعٍت أف الشارع. كلكن جوىر "أساليب" ىي مجيع

 .ديكن استخدامها لتحقيق اذلدؼ ادلنشود

 :ندكنيسيالعاـ االقاموس الٍب ُب 

             Dalam “ Kamus Umum Bahasa Indonesia”  menjelasakan bahwa metode 

mempunyai pengertian sebagai berikut: ”cara yang telah teratur dan 
berfikir baik-baik untuk mencapai sesuatu maksud ( mengajar dan 
sebagainya)10 

ندكنيسي" يعرؼ ىذا األسلوب لديو العاـ االقاموس الُب " معناه:      
التعاريف التالية: "الطريقة اليت ًب تنظيمها كالتفكَت اجليد لتحقيق أغراض أم 

 .جرا(شيء )التدريس كىلم 

من مصطلحات سلتلفة ديكن أف يفهم أف األسلوب ىو الطريقة فكبالتايل      
 اليت صمم من قبل لتحقيق الرغبة ُب حتقيق جيد.

طريقة ىي الكلمة اليت تشَت إىل الوسائل اليت ديكن استخدامها لتحقيق ال     
ريف اذلدؼ الذم من ادلتوقع. كإذا تًتافق مع عملية التعلم، كديكن تفسَت تع

                                                           
10  W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, ( Jakarta : Balai Pustaka, 

1995), cet ke 14, h.649 



طريقة التعلم كوسيلة ادلختار من قبل ادلعلمُت لتحسُت عملية التعلم اليت هتدؼ 
 .إىل حتقيق األىداؼ التعليمية ادلتوقعة

كل   ءحتسُت سلارج احلركؼ ىو اف خترج كل حرؼ من سلرجو بإعطا
حرؼ حقو ك مستحقو من الصفات ك ادلدكد ك غَت ذلك كالًتقيق ك 

الذل يتعلق بإدتاـ تلفظ حركؼ العربية  ؿكل حاك ادتاـ   .11التفخيم ك ضلومها
يتعلق هبا، ك ادتاـ االحكاـ بُت كل حرؼ كاإلظهار ك  مامن صفاهتا الىت دائ

 .ااإلدغاـ ك اإلخفاء ك غَتى

من ىذا التعريف نستطيع اف نعرؼ غرض طريقة حتسُت سلارج 
طريقة نستعملها لتحسُت القراءة خصوصا َب حتسُت تلفيظ  ىاحلركؼ ى

 ركؼ اذلجائية.احل

نضع ُب اعتبارنا أف القرآف ىو كاضح باللغة العربية، ُب حُت أف العربية         
ليست بالضركرة القرآف الذم ىو السبب ُب كثَت من التفسَت أعاله ادلتعلقة 

 قراء القرآف بشكل صحيح.ي

 يقوؿ امحد طيب رايا ُب كتابو:ك 

Pengucapan huruf-huruf itu dengan bunyi yang benar sangat menentukan 
dalam  bahasa arab. Salah mengucapkan bunyi-bunyiitu akan menjadi 
fatal, karena membawa perubahan pada makna kata yang diucapkan. 

Bandingkan antara pengucapan زميل كمجيل. Kata pertama berarti 

                                                           
11Hj Ahmad Nur, Panduan Tahsin Tilawah Al-Quran dan Pembahasan Ilmu Tajwid, h. 13 



“teman”sedangkan kata kedua berarti gagah. Bandingkan pula antara 

 Kata pertama berarti anjing sedangkan kedua berarti hati12 . كلب كقلب

النطق باألصوات ُب الواقع حامسة جدا ُب اللغة العربية. كاحد من معناه: 
و جيلب التغيَتات ُب معٌت األصوات ادلطلقة اليت من شأهنا أف تكوف قاتلة، ألن

زميل "،  . مقارنة نطق كلمة زميل كمجيل. الكلمة األكىل تعٍت "الكلمة ادلنطوقة
ُب حُت أف الكلمة الثانية شلا يعٍت مجيلة أك شجاع ". قارف أيضا بُت كلب 

 كقلب، كالكلمة األكىل تعٍت "كلب" ُب حُت يعٍت ىذا األخَت أف الكبد

 ض التحسين اغر ا . ب

ال يستطيع اف  تارة الذل يقرأ القرآف اك يقرأ النص العرىب،الشخص 
يفرؽ بُت احلركؼ دكف فهم كيفية تلفظ احلركؼ من سلرجو. لذالك يكوف 

 امر مهم َب تعلم سلارج احلركؼ لكى جتنب الطالبات من احواؿ اآلتية: 

 القراءة  احلادثة عنداألخطاء الشائعة  -
اإلظهار ك السكوف الذل ال جيوز األخطاء َب قراءة ادلدكد ك الغنة ك  -

 التقلب.

 األخطاء َب تلفظ احلركؼ ك يعقب تغيَت ادلعٌت -

 مبادئ طريقة تحسين مخارج الحروف  . ت
                                                           

12
 Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, M.A, Pangkal Penguasaan Bahasa Arab, ( Jakarta, 

Paradotama Wiragemilang,1999), hlm. 11 



 لتحسُت سلارج احلركؼ نظرىا من: دئ طريقة مبا
 االتساؽ اىل ادلدكد .1
 كماؿ تلفظ َب احلركؼ .2

 َب نطق احلركؼ ادلسكوف. 3

 الوصول الى تحسين التالوة . ث
 اخالص النية . أ

 اليقُت . ب
 التالقى ك ادلشافهة . ت
 ادلواظبة َب القراءة يوميا . ث
 التعويد برسم معُت من ادلصحف . ج
 التقيد بتزكيد بعدد من القراف يوميا . ح
 كثرة االستماع للقراءة ادلرتلة . خ
 قبوؿ النصح . د

 مزايا و عيوب طريقة التحسين . ج

 .عيوبعن مزايا ك  وفضال عن الطريقة التعليمية األخرل، ىذه الطريقة ال ختل

 مزايا طريقة التحسُت  . أ



ب َب قراءة النص العريب مع دتاـ سلارج يعطى اثرا كبَتا دلهارة الطال .1
 احلركؼ ك صفاهتا.

ب َب تنمية عدة مهارات اخرل، مثل مهارة االستماع ك يساعد الطال .2
 ب َب تفريق بُت احلركؼ.الالكتابة ك كذالك الكالـ بقدر ط

 تعلم.النظاـ التعليم الكالسيكى اىل اسلوب التلقى يساعد الطالبات َب  .3
ُت البد لديهم شهادة التحسُت، كتعلم مع سعلى كل مدرس التح .4

 مدرس التحسُت ايضا.
 طريقة التحسُت عيوب . ب
 َب اجملتمع اماذلعطريقة التحسُت ىى االسلوب اجلديد، لذالك قّل است .1
الىت تستخدـ َب تدريس اللغة العربية  ةألهنا طريقة جديدة، فالكتب ادلقرر  .2

 نستعمل بكتب حتسُت قراءة القرآف. علينا أف مازالت قليلة، كلكن ديكن
 انواع مخارج الحروف  . ح

طريقة الىت نستعملها نستطيع نظرىا من حالتُت اثنتُت، َب الشفوية ال       
اك التحريرية، كيف يفهم النظرية ك التطبيقية، كلكن ىنا سنجعل االكليات 

ىو غرض  ىنريد تفصيلها، فالنطق اك التطبيق َب اليوم نظر اىل غرضبال
 الوليات 

عشرة سلرجا رئيسئة تنطرل اىل سبعة  اقساـ كقد قسم العلماء اىل مخسة
 تفصيليا.



قاؿ اإلماـ ابن اجلزرل : سلارج احلركؼ سبعة عشر على الذل خيتاره من 
-الشفتاف-اللساف-احللق -اخترب، اما ادلخارج الرئيسئة فهى : اجلوؼ

 .13اخليشـو

 موضع الجوف  (1
 حركؼ ادلد الثالثة، يعٌت )ك(،)م(،) ا (. ىرج من اجلوؼ ىختحلركؼ الىت 

 مثال: نوحيها

 لقخموضع ال (3
 احلركؼ : )ء(،)ق(،)ع(،)ح(،)غ(،)خ(. ىرج من احللق ىختاحلركؼ الىت 

 موضع اللسان (4

)ؽ(،)ؾ(،)ج(،)ش(،)م(،)ض(،)ؿ(،  :ىاحلركؼ الىت خترج من اللساف ى
 )ف(،)ر(، )ط(،)د(،)ت(،)ظ(،)ث(،)ذ(،)ص(،)ز(،)س(.

 موضع الشفتين (4
 : )ؼ(،)ك(،)ب(،)ـ(ىاحلركؼ الىت خترج من شفتُت ى

 موضع الخيشوم (5
 14.حركؼ الغنة  ىاحلركؼ الىت خترج من اخليشـو ى

                                                           
 62فائز عبد القادر ، ترتيب القرآف الكرًن شيخ الدكر، ص.  13

14Hj Ahmad Nur, Panduan Tahsin Tilawah Al-Quran dan Pembahasan Ilmu Tajwid. h. 
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 قراءة النص العربى قدرةالفصل الثاني; 
 قراءةالتعريف قدرة  . أ

قراءة اجلهرية: النطق بادلكتوب، قراءة الصامتة: كالقراءة مصدر من قرأ، 
   .15القاء النظر ادلطالعة بدكف نطق

 كيقوؿ سيت عائشة خالق ُب كتاهبا:
             Membaca adalah aktivitas mengucapkan kata-kata dengan keras atau 

lemah. Membaca juga dikatakan sebagai pengubahan lambing tulis 
menjadi lambing bunyi serta menangkap arti dari seluruh situasi yang 
dilambangkan dengan lambing-lambang tulis dan bunyi tersebut16.  

 القراءة تعترب. ضعيفة أك عاؿ بصوت كالـ كيقوؿ النشاط ىي القراءة ناه:مع
 ىو كلو الوضع معٌت كجيسد للصوت رمزا أصبح الشعر للتغيَت كرمز أيضا

 . الصوت كلوحة الرموز  الرمزمع

القراءة مهمة جدا الهنا مفتاح العلم كبكثرة القراءة ديكن علينا اف نناؿ اكثر 
 ادلعلومات.

 نورىاد ُب كتابو:كيقوؿ 
Membaca adalah sebuah proses yang kompleks dan rumit. Kompleks 
artinya dalam proes membaca terlibat berbagai faktor imternal dan faktor 
eksternal pembaca. Faktor internal dapat berupa IQ,minat,sikap, bakat, 
motivasi, tujuan membaca, dan sebagainya.Faktor eksternal bisa dalam 

                                                           
 1790(, ص. 2008، القاىرة: عامل الكتب، 1)ط:" . امحد سلتار عمر "معجم اللغة العربية ادلعاصرة 15

16ST. Aisyah Chalik, Metode Pembelajaran Bahasa Arab, (Makassar, Alauudin 

University Press) h. 95 

  



bentuk sarana membaca, teks bacaan, faktor lingkungan, atau faktor latar 
belakang sosial ekonomi, kebiasaan dan tradisi membaca. .

17  

 
 ُب معقدة كسائل كمشلت. ستفيضةكم معقدة عملية ىي القراءة معناه:     
 عامل داخلي عامل. اخلارجية العوامل القارئ من كاسعة رلموعة القراءة عملية

 كىكذا القراءة، من كالغرض كالدافع، الكفاءة، كادلوقف، كالفائدة، الذكاء،
 كاخللفيات القراءة تسهيالت شكل ُب ادلنتظمة اخلارجية العوامل. دكاليك

 العوامل من معقدة كسائل مًتابطة. قراءة كالتقاليد كاالقتصادية االجتماعية
 .كالفهم القراءة لدعم معقدة تنسيق لتشكيل كالداخلية اخلارجية

ك اما قدرة القراءة ىى مهارة تتضمن من الرموز اخلطية ك فهم الرسالة 
الواردة َب القراءات، كللمتعلم الذل لديو خلفية القراءة الالتنية تطلب تدريبا 

ك مع خالصا َب قراءة الكلمات ادلكتوبة بأحركؼ اذلجائية يفارقو حرؼ العلة. 
ذلك، بالنسبة ألكلئك الذين ىم على دراية ك قادرا على قراءة الرسالة اذلجائية 
تدريبهم على قراءة دكف حرؼ العلة من اجل تطوير القدرة على القراءة ك تنمية 

 18الفهم من زلتول للقراءة.

كلكي ندرب القارئ على ذلك نساعده على طريق حتديد األفكار 
بالتسلسل كديكن جتزأهتا إذا كاف ادلوضوع طويال ٍب األساسية كترتيبها ككضعها 

 19تدريبو على احلفظ بالتدرج أك كضعو ُب إطار قصصي مشوؽ

                                                           
17Nurhadi, Membaca Cepat dan Efektif ( Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), h. 13 
18 Muljanto Sumardi , Pedoman Pengajaran Bahasa Pada Perguruan Tinggi 

Agama/IAIN, ( Jakarta: 1976), h.187    
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 كما نصها ليصبح ادلتعلقة القرآف آيات قراءة ادلتعلقة القرآف آيات         
 اقرء علق، من االنسن خلق خلق، الذل ربك باسم اقراء: العلق سورة:يلي

، كربك  20يعلم مامل االنساف علم باالقلم، علم الذل االكـر

 من اهلل تلو كاحدا اإلنساف خلق ًب كيف يصف تعاىل قولو ُب          
 بعد ادلتوقع كمن. قراءة خالؿ من منهم كاحد لدراسة يدعو كاهلل الدـ، جلطة
 يستطيعوف ال الذين البشر من لغَته معارفهم تطبيق على قادرة لتكوف القراءة
 .القراءة

 قراءة النص العربى ج.  

النص العرىب ىو النص ادلكتوب بالعربية مكوف من عدة كلماتو ك تكوف        
ص نمجلة مفيدة، اك مكوف من عدة مجلةو حىت تكوف فقرة تامة. ك اما قراءة ال

 .قراءة النص ادلكتوب بالعرىب ىالعرىب ى

 انواع النص العربي .أ 

 النص السردم (1

 كمهية، أك حقيقية مقالة ليست النص أنواع شكل ُب ىو السردم لنص
 كمرحلة األخدكد الوقت بالفعل لديها اليت القصة حتكي عادة السردية كالنصوص

                                                           
20 Departemen  Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya (Yogyakarta: CV. Ramsa Putra 

Karita Muslim Square, 2008), h. 597 

 



 أنو ندرؾ أف جدا السهل من نفسو السردم النص. ادلؤلف رغبات على بناء
 ادلواد كقراءة النص للركاية التواصلي الغرض. خيالية قصص على حتتوم ما عادة

 .لقرائهم الًتفيو أك

 فينص الوصال (2
 كاف سواء كائن الضوء إلقاء أك تصف اليت النص كصف ىو النص

 أف ديكن القارئ جعل إىل هتدؼ معينة نظر كجهة من ميتة أك حية كائنات
 ادلعلومات لنقل التواصل أغراض ذلا النص كصف. النص ُب كما التجربة يشعر

 .كائن ادلتعلقة التفصيلية

 م   النص االجراء  (3

اسم بالطبع ديكننا ختمُت ما إذا كاف ىذا النوع من النص، كالنص من 
ىو النص الذم حيتوم على اخلطوات أك اإلجراءات اإلجراءات جلعل أك القياـ 

ًب العثور على اإلجراء النص عموما ُب شكل دركس مثل كصفات،  .بشيء ما
من كالغرض من ىذا النص  .كىو دليل على خلق احلرؼ كأكثر من ذلك بكثَت

ىذا اإلجراء ىو إلعطاء القارئ تعليمات مفصلة حوؿ كيفية القياـ بعمل ما أك 
 .تقدًن شيء

         النص التقاريرم  (4
ىو النص الذم حيتوم على معلومات عامة كاإلبالغ عن كجوه. مناقشة         



جترم ُب نص التقرير ىي عادة فقط ُب العاـ أك على أساس ادلالحظة العارضة 
 غرض من نص التقرير نفسو لنقل ادلعلومات العامة للقارئ.كحدىا. ال

 ي عرضادلالنص  (5

ىو النص الذم شكل ادلواد اليت تصف األحداث أك ادلعلومات كادلعرفة 
كالغرض من  .معرض نص علمي أك غَت اخلياؿ .ُب فًتة قصَتة، كالتعاقد كدقيقة

 .بوضوحىذا النص ادلعرض نفسو ىو لوصف حدث أك ادلعلومات للقارئ 

 مثال النص العربي .ب 

 األرنب الكسالف 

كاف ىناؾ أرنب يعيش مع زكجتو ُب بيتو خشيّب، ككاف ىناؾ حجره     
األرنوبة لزكجها: أبعد ىذا احلجر عن الباب، كلكّنو رفض  أماـ بيتهما، فقالت

ذلك، كُب يوـو من األيّاـ كبينما كاف األرنب جيرم كيلعب كقع على احلجر 
كلكّنو مل يتعّلم من خطئو، فكّلما شاىد احلجر حتاشاه كمل يقم ككسرت قدمو، 

 بإزالتو عن الطّريق

كُب إحدل ادلرّات كانت األرنوبة تعّد فطَتةن، كلكن ينقصها العسل،         
كالعسل موجود عند الدبّة، فقالت األرنوبة لزكجها: اذىب كأحضر الدبّة إىل 

ّهز الفطَتة، كلكّنو رفض ذلك ىنا لتأكل معنا؛ فهي حتضر العسل كضلن صل
حضرت الدبّة كحدىا كمعها قدرة العسل،   بصوت مرتفع حىّت مسعتو الدبّة،



كقعت على  كعندما كصلت باب بيت األرنب مل تشاىد جرؼ
 .اخلشيّب، فهدـ البيت ككقع العسل الباب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الباب الثالث

 طريقة البحث

 المتغيرنوع البحث و ; ول الفصل اال
 نوع البحث .2

الكمي.  النهج مع ارتباط دراسة ىو البحث من النوع ىذا      
 االرتباط على للعثور حتليل ُب ادلستخدمة اإلحصائية تقنية ىي االرتباط

 الكمية. ادلتغَتات بُت
 البحث متغيرات .3

ثانيا مها طريقة التحسُت سلارج احلركؼ ك ة متغَت  ىذه الدراسة       
ين العالية امدمدرسة ُب  البحث ادلوقع ك العريبقدرة قراءة النص 

 صل الثاين.ف  منيتألف  نكالذي تلميذا 30كاليت تبلغ  عالءالدين

 
 المجموع الكلي والعينة النموذجيةالفصل الثاني; 

 ُب تنفيذ الرئيسي عامل ماذل اجملموع الكلي كالعينة النموذجية
ألف ُب البحث ، لبحثاموضوع  حقيقة تعتمد على ة البحثجينتف أل، البحث

و.  عدد العينت حتديد ٍب البحث، موضوع جعلالذم  سكاهناعدد  النظر أف جيب
 :األكصاؼ التالية ُب أف ينظر ديكن
 المجموع الكلي .2

 كيقوؿ سوغيونو ُب كتابو:



             Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 
mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.21

 Jadi populasi 
bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. 
Populasi merupakan keseluruhan objek yang diteliti, baik berupa orang, 
benda, kejadian, nilai – nilai maupun hal – hal yang terjadi.22 

 

الكائن/ادلوضوع  تتكوف من الذم واليةالاجملموع الكلي ىو معناه: 
حيتوم على بعض اخلصائص كالكمية احملددة من الباحث للدراسة ٍب استنتاج 

 ملالعواك  أيضا كلكن الكائن، الناس فقط ليس رلموع الكليذا إ  .مرسومة
ىو فحص الكائن بأكملو، سواء ُب الشكل من موع الكلي اجمل. األخرل

القيمة ككذلك األشياء  ك كثَتالناس أك األشياء أك األحداث أك األشياء ذ
 .اليت حتدث

 ُب كتابو: سيمي اركنتووىار سكيقوؿ 
             Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa populasi adalah keseluruhan 

subjek penelitian.23 

اجملوع الكلي ىو:  (Suharsimi Arikunto)عند سحرسيمي اركنتومعناه: 
 .كل ما يكوف مصدار من ادلواد للبحث العلمى

 :ُب كتابو( Muh. Pabundu Tika) قاؿ زلمد فبودك تيكا

                                                           
21Sugiyono, Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi, h. 62. 

22 Ine I Amirman Yousda, Penelitian dan Statistic Pendidikan, (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 
1993), h.134.  

23Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, ( Cet. XV, Jakarta: Rineka 
Cipta, 2013). h. 173  



        Moh. Pabundu Tika dalam bukunya, memberikan pengertian bahwa 
populasi adalah himpunan individu atau objek yang banyaknya terbatas 
atau tidak terbatas.24 

أف  األشياء أك األفراد من ىو رلموعةاجملموع الكلي شعور كيعطي 
 غَت زلدكد زلدكد أك عدد

 عشر لأحدُب صف  لتالميذكل ال  وى بحثىذ ال ُب اجملموع الكلي
تتألف  2016-2017 دفعة ط ُبينش الدين عالءين العالية امددرسة مب

 .شخصا 30 التالمذ من، كعدد كاحد صف من

 العينة النموذجية .3

 كيقوؿ سوغيونو ُب كتابو:
Dalam menentukan sampel terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan 
dan   hasilnya dapat mewakili semua populasi. Sampel adalah bagian dari 
jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.25 

 ينوبأف يستطيع  يجتوكنتيستعمل اليت  التقنيات ىناؾ العينة ُب حتديدمعناه: 
 كخصائص العينة النموذجية ىي جزء من اجملموع الكلي رلموع الكلي. مجيع

 .ديلكوالذل 

الذم أصبح موقع  الكليرلموع مجيع من  العينة النموذجية ىي ككيل
لبيانات امصدر جيعل  ذمال رلموع الكليالبحث أك بعبارة أخرل "جزء من 

 ".الفعلية

                                                           
24Moh. Pabundu Tika, Metode Penelitian Geografi, ( Cet. I, Jakarta: Bumi Aksara, 2005).h. 25  

25 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D,  h. 81. 



جزء أك  اجملموع الكلي الذم يوجد كضع ىو العينة أسلوب ُب األساس 
الدراسات  ُبق احل الكائن علما جي كلاجملموع الكلي الذم ينوب  من 

 .ادلستقبلية

 كيقوؿ زلمد علي ُب كتابو:
   Sebagaimana dijelaskan bahwa sampel adalah bahagian dari kelompok 

yang mewakili kelompok besar itulah yang disebut dengan sampel subyek 
atau sampel penelitian.26 Dibawah  ini akan dikemukakan pengertian 
sampel menurut Suharsimi Arikunto, .” sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti.”
27 

 عليويسمى  رلموع كبَتينوب اجملموعة ال ىي جزء من أف العينة شرح كمامعناه:  
عند سنقدـ لكم تعريف عن العينة  .الدراسية ةعينال أك عينةال وضوعم

 .سوحرسيمي أريكنتو ىي: " جزء أك نائب اجملموع الكلي ادلراد حبثو
 كيقوؿ اقباؿ حسن ُب كتابو:

Sedangkan Ikbal Hasan dalam bukunya pokok-pokok materi statistic ( 
statistic inferensial) bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang 
diambil melalui cara-cara tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa 
mewakili populasi28 

 
إحصاءات ) ادلواد اإلحصائية يشَت ُب كتابو، حسن إقباؿ ُب حُتمعناه: 

 رلموع الكلي اليت تأخذ ىي جزء من ينةالع(Statistic Inferensial)  (استنتاجي

                                                           
26Mohammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Angkasa, 1992),  h. 45  

27 Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian,( cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta 2002), h.109 

28 M.Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Statistik (Statistik Inferensial)(cet II; Jakarta: Bumi 
Aksara, 1999) h. 84 



موع اجمل ينوبل اف يستطيع يعترب الذم كاملك  ضحاك  معينة، من خالؿ كسائل
 .الكلي

 التعميم يجة البحث.النت تعميم ننوم تنااذا ك، عينة الدراسةال يسمى
 .رلموع الكلي اليت تنطبق على كشيء ستنتاج البحثرفع إ ىو

شخصا،    30 تؤخذ عدد العينات ، فإفسابقا عينة كما أف تعريف
 ة.عين رلموع الكلي جيعلمجيع  مشبعة ىذهيعٍت  شباعاإل عينةكىذه ال

 طريقة جمع المعلومات  الفصل الثالث ;
مع جل فمن الضركرم ،ُب ادليداين البيانات أك احلصوؿ على دلعرفة

 مجع البيانات طريقة .مجع البياناتطريقة البيانات الالزمة ل مجع ُب. البيانات
 :ىي ىذه الدراسة الواجب اتباعها ُب

 مرحلة اإلعداد .2
ُب  اليت حيتاجها األشياء أكال إكماؿ جيب دادعيقوؿ احملققوف اف اال 

، أدكات البحث، كتصنيع اإلجراءات اإلدارية استكماؿ مثل، رلاؿ البحوث
مع  االجتماعي، كالتفاعل حبثهاالشركط الواجب الغالؼ اجلوم ك كإدخاؿ 

ديكن ك  الضمَت جيب أف يكوف ُب شيء، لتصميم للدراسة كموضوع ىدؼ
 البحوث.  مساعدةنعومة فيما يتعلق النهج القياـ ببعض

 مرحلة التنفيذ .3
ُب  ًب تصميمو ما تشغيل إىل الباحثوف كبدأ، ُب مرحلة التنفيذ بينما

من خالؿ  مبا ُب ذلك الباحثوف بيانات من قبل، مجع التحضَتية ادلرحلة
 ادلرحلة اليت ىي ىذه ادلرحلة ديكن أف يقاؿ عنالبحوث ادليدانية، البحوث ك 

أف حتصل على  اجملتمع ُب خضم ىذا اجملاؿ، كما ُب أف تكوف بدأ الباحثوف



 ىو ُب مرحلة التنفيذ لذلك، .أىداؼ الدراسةتحقيق ل قدر اإلمكاف البيانات
 :بعدة طرؽ

القضايا  اليت تتعلق ادلؤلفات أك الكتب، مكتبة البيانات من خالؿ مجع . أ
 .اليت دتت مناقشتها

 األساليب التالية:  ُب ىذا اجملاؿ مع األحباث من خالؿ البيانات مجع  . ب
 هادتخداالستبيانات ىي عدد من األسئلة ادلكتوبة الىت است (1

للحصوؿ على معلومات من اجمليب من حيث التقرير  الباحثة
 .عرفهات تحوؿ شخصيتو، أك األشياء اليت كان

ُب ستخدـ الباحثة نوع االستبياف ادلقفىل تُب ىذا البحث 
أسئلة البيانات للكشف عن األجوبة على األسئلة. ككانت 

 ةادلشكلة ادلبحوث
العالية دلدرسة ُب ا موجودة بالفعل الباحث بيانات مجعكثائق،  (2

، كالبيانات تعلم الطلبة نتائج كثائق حوؿ مثل.  عالءالدينمدين 
مع  ليس لو ام عالقةحبيث ك  الظركؼ، كادلعلم تالميذمجيع ال من

 .ىذه األطركحة ُب ما ىو مطلوب البيانات
 قبل كبعد تالميذمن ال الدراسة أك مفهـو فهم لتقييم اختبار (3

 . طريقة التحسُت تطبيق
 مرحلة التحليل .4



معاجلة االختبارات، ٍب يتم كالتوثيق ك  ادلراقبة البيانات من خالؿ مجع بعد
 .بيانات كميةلكميا كإحصائيا ك  كصفيا البيانات

 جمع المواد أدوات الفصل الرابع ; 

 شرح سوىارسيمي اركنتو عنها حيث قاؿ: 
Instrumen penelitian adalah alat untuk memperoleh data, atau ini  

harus dipilih sesuai dengan data yang diinginkan. 29 

 
كسائل حلصوؿ على ادلواد. كىذه الوسائل  ي: أدكات البحث العلمٌتادلع
 بنوع احملتاجة. ةمناسب ةا الباحثهتالىت اختار 

أدكات مجع ادلواد ىي آالت مستخدمة ُب مجع ادلواد ادلتعلقة هبذا البحث. 
 :تالباحثة عدة آال تفاستخدم

 اإلستبيانة طريقة .أ 
 قائتصميم الوث .ب 

 اختبار .ج 

 طريقة تحليل المواد   الفصل الخامس;

 أما الطريقة التحليلية ادلستخدمة ُب ىذا البحث فهي:

 اإلحصائي الوصفي . أ

                                                           
29 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, ( Jakarta: Bumi Aksara,1998), h.108 



مستول  من التحليل اإلحصائي ىو التحليل  اإلحصائي الوصفي
كحتليل  احلاضر، ك عملية أك تنظيم أكمع كتصنيف كسائل جل تتضمن العمل

 أرقاـ عامة عن صور التنظيم ك ادلالخظ ك الواضح من أجل توفَت العددية 
الظركؼ، لذلك كاألحداث ك  حوؿ األعراضاضحة وجزة، ك ادلك  العادية التفاىم

 30 .أمهية خاصة كن أف يكوفدي
.  األكىل كالثانية ادلشكلة جابةإل الوصفي التحليل اإلحصائي كيستخدـ

 ات, فهي:حظادلالك  علوماتادل ُب إعداد اخلطوات أما
 .البيانات ةَت صغمن  ناقص البياناتكبَتة  كىو القيمة، حتديد (1

R = Xt – Xr 

Keterangan:  R  = Rentan Nilai 

 Xt  = Data Terbesar 
 Xr = Data Terkecil (Sugiono, 1999: 29) 
 

 الفاصلةؿ و صفحتديد  (2
K = 1+ (3,3) log n 
Keterangan :  K  = Kelas Interval 
 n = Jumlah Siswa (Sugiono, 1999 : 30) 
 
 

 الفاصلة ؿو فص حسب طوؿ (3
P = 

 

 
 

Keterangan : p  = Panjang Kelas Interval 
 R = Rentan Nilai 
 K = Kelas Interval (Sugiono, 1999 : 31) 
 
 

 الًتدد توزيع جدكؿ قدًنت (4
                                                           

30Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, ( Cet. 24; Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2007), h. 4-5  



 حسب متوسط

 ̅  
∑     

∑  

 

Keterangan:  ̅ = Rata-rata 

   = Frekuensi 

   = Titik tengah (sugiono, 1999: 45) 

 ،ثقافةالًتبية كال كزارة ر اليت كضعتهااادلعيتستخدـ  التالميذ تجملموع ترقية مهارا
 :كىي

 يعد احللواف مبعدؿ برموز:  (5

    
 

  
X 100% 

Keterangan : 

P = Angka Presentase 

F = Frekuensi yang dicari presentasenya 

n = Jumlah siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 2جدول 

 التالميذ مهارات طبقة

 هاراتادل طبقة درجة فهم المواد

 شلتاز 011 – 68

 جدا جيد 68 – 10

 جيد 11 – 88

 كسط 88 – 10

 ضعيف 11 – 68

 الثقافةالًتبية ك  وزارةي ةادلثبوتادلعايَت  :ادلصدر

 



 الباب الرابع
 نتائج البحث

 عالء الدينالفصل األول;لمحة عامة عن مدرسة مداني العالية 
كشلا ال بد منو َب عصرنا احلاضر اف يتسلح الناس بادلعرفة كاادلهارة          

حىت يتمكنوا من التنافس مع بعضهم َب حياة اجملتمع ادلتحضر كىو عصر 
التسابق َب العلـو ادلعارؼ كالتكنولوجيا ادلنطورة ك عصر حافل بعديد من 

من مواجهة ىذه  النحديات فعلينا ك على احلكومية الوقوؼ موقفا احلكيم
التحديات ك على ادلؤسسة التعلمية اف تسايهم بدكرمها الفعاؿ َب توجيو طالهبا 
اىل ما هتدؼ اليو احلكومية من حتسُت حياة األمة بأسرىم كادلتمثلة َب تكوين 
 اجباؿ التنمية القومية ادلؤمنُت بااهلل سبحانو ك تعاىل فيجوف بلدىم ك دينهم.

عالؤالدين االسالمية احلكومية كمؤسسة تربوية اسالمية حتملت جامعة   
مسؤكلية كربل صلاح التعليم الوطٍت كعلى ذالك , انشأت ادارة اجلامعة مدرسة 
 مدربة سلترب التدريس على طالب جامعة عالءالدين ليقومو باالتدريب العلمى.

 طريقة تحسين لدى تالميذ الفصل الثاني نتائج بتطبيق ;الفصل الثاني
 بمدرسة

 مداني عالءالدين
 اإلستبياف الباحثة تسخد  طريقة حتسُت سلارج احلركؼ دلعرفة كيف بتطبيق

ىناؾ عشر اسئلة ك منها اربعة تصريح سليب ك ستة تصريح تصريح اجييب 
 لدل تالميذ بعد تطبيق طريقة التحسُت

  3 جدول



نتائج تصورات التالميذ عند التعلم بتطبيق طريقة تحسين مخارج   
 الحروف 

 
 المجموع

  تصورات التالميذ من اإلستبيانات

 االسم
 
 2 3 4 5 6 7 8 9 : 21 الرقم

زلمد  4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 36
حيات 

 معبد

1 

زلمد  3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 36
ازنندل 

 ازيفا

2 

زلمد  4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 35
احساف 

 اكجاي

3 

زلمد اغا  3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 34
 ابريزاـ

4 

زلمد  4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 33
 حلمي

5 

زلمد  3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 35
 كراـزكأل

6 

نوفل  4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 36
مفلح 

7 



 زليوالدين
نفريل  3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 35

 رمضاف
8 

نور  3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 36
 فاضيلة

9 

نور  3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 32
السعدة 

 ترميذ

10 

فطرم  4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 37
 ورحاي

 منصور

11 

 يتس 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 33
مفتاح 
 اجلنة

12 

سرم  4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 34
 وسيان

 رسالف

13 

سرم  3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 34
انداه 

 فرمتاسارم

14 

 15 يتس 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 37



 دايةىنور 
 16 تنرم كالف 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 33
امنياه نبيلة   4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 36

 كركنيو
17 

اسوات  4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 33
 حسناة

18 

كاؤدم  3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 33
اندم 

 نوراالمامة

19 

 20 كاالندارم 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 32
مستيكا  3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 33

 يوسف
21 

نور  4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 36
ادندل 
 سلسبيلة

22 

اندم  3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 34
اجرية 
 مسدليفة

23 

زلمد  4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 35
مي هف

 فاساك

24 



 25 نورؿ نبيلة 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 33
 26 سدرم 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 33
 27 عيدؿ 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 34
 28 اريا 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 37
 29 زلمد تيزار 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 37
نور  3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 34

خالص 
 امساعيل

30 

 
 ٍب انظر اىل اجلدكؿ التايل :

  4 جدول
 القيمة االسم الرقم
 36 مزلمد حيات عبد 1
 36 زلمد ازنندل ازيفا 2
 35 ازلمد احساف كجاي 3
 34 زلمد اغا ابريزاـ 4
 33 زلمد حلمي 5
 35 كراـزلمد زكأل 6
 36 نوفل مفلح زليوالدين 7
 35 نفريل رمضاف 8
 36 نور فاضيلة 9



 32 نور السعدة ترميذ 10
 37 منصور وفطرم رحاي 11
 33 مفتاح اجلنة يتس 12
 34 رسالف وسيسرم ان 13
 34 سرم انداه فرمتاسارم 14
 37 دايةىنور  يتس 15
 33 تنرم كالف 16
 36 نبيلة كركنيوامنياه  17

 33 اسوات حسناة 18

 33 كاؤدم اندم نوراالمامة 19

 32 كاالندارم 20

 33 مستيكا يوسف 21

 36 نور ادندل سلسبيلة 22

 34 اندم اجرية مسدليفة 23

 35 مي فاساكهزلمد ف 24

 33 نورؿ نبيلة 25



 33 سدرم 26

 34 عيدؿ 27

 34 اريا 28

 34 زلمد تيزار 29
 34 خالص امساعيلنور  30

 
Table data frekuensi: 

  5 جدول
F.X F X الرقم 
81 6 26 0 
681 6 22 6 
611 8 21 2 
011 1 28 1 
608 8 28 8 
016 1 21 8 

 الجملة  21 0128
 
 

Dari tabel frekuensi tersebut di atas, maka selanjutnya akan dicari nilai 

mean (Mx) diperoleh dengan rumus sebagai berikut : 

N  =  21 

∑Fx = 0128 

Mx = ∑Fx : N = 0128/21=21,82 

Keterangan :  

N  : Jumlah sampel  

Fx : jumlah dari frekuensi yang dikalikan dengan nilai tengah  

Mx : Mean (besarnya rata-rata dicari) 



 
 

6جدول   
 

 درجة قيمة
11-20 جدا جيد  

 21-60 جيد
 61-00 كسط
 1-01 ضعيف

 
 
 

بتطبيق طريقة حتسُت لدل تالميذ الفصل  يدؿ على السابقدكؿ اجلمن 
ك ُب  34,5يعٍت  40-31الثاين مبدرسة "مداين" العالية عالء الدين ُب 
 فيئة جيد جدا.

 
 
 
 
 
 
 

; االرتباط بين التعلم عن طريقة التحسين مخارج الحروف الفصل الثالث
وقدرة قرءة النص العربي لدى تالميذ الفصل الثاني بمدرسة "مداني" 

 العالية عالءالدين 
7جدول   

 



نتائج االمتحان الشفوى لدى تالميذ الفصل الثانى قبل تطبيق طريقة 
 عالءالدينتحسين مخارج الحروف فى التعلم بمدرسة مداني العالية 

 

 المجموع فصيح لفظ مخارج      االسم  الرقم

 8 3 2 3 مزلمد حيات عبد 1
 8 3 3 2 زلمد ازنندل ازيفا 2
 11 4 3 4 ازلمد احساف كجاي 3
 8 3 3 2 زلمد اغا ابريزاـ 4
 11 4 3 4 زلمد حلمي 5
 6 2 2 2 كراـزلمد زكأل 6
 11 4 4 3 نوفل مفلح زليوالدين 7
 6 2 2 2 رمضافنفريل  8
 8 3 2 3 نور فاضيلة 9
 8 3 3 2 نور السعدة ترميذ 10
 7 3 2 2 منصور وفطرم رحاي 11
 7 2 3 2 مفتاح اجلنة يتس 12
 7 3 2 2 رسالف وسيسرم ان 13
سرم انداه  14

 فرمتاسارم
2 2 3 7 

 7 3 2 2 دايةىنور  يتس 15
 8 3 3 2 تنرم كالف 16



 7 3 2 2 امنياه نبيلة كركنيو 17
 8 3 3 2 اسوات حسناة 18
كاؤدم اندم  19

 نوراالمامة
2 3 2 7 

 9 3 3 3 كاالندارم 20
 6 2 2 2 مستيكا يوسف 21
 6 2 2 6 نور ادندل سلسبيلة 22
اندم اجرية  23

 مسدليفة
2 2 3 7 

 6 2 2 2 مي فاساكهزلمد ف 24
 7 2 3 2 نورؿ نبيلة 25
 6 2 2 2 سدرم 26
 10 4 3 3 عيدؿ 27
 7 3 2 2 اريا 28
 9 3 3 3 زلمد تيزار 29
 7 3 2 2 نور خالص امساعيل 30

 

     
              

             
       

 : ٍب انظر اىل اجلدكاؿ التايل
8 جدول  

 

 اجملموع االسم الرقم



 مزلمد حيات عبد 0
67 

 زلمد ازنندل ازيفا 6
67 

 ازلمد احساف كجاي 2
92 

 67 زلمد اغا ابريزاـ 1
 زلمد حلمي 8

92 
 كراـزلمد زكأل 8

50 
 نوفل مفلح زليوالدين 1

92 
 نفريل رمضاف 6

50 
 نور فاضيلة 9

67 
 نور السعدة ترميذ 01

67 
 منصور وفطرم رحاي 00

58 
 مفتاح اجلنة يتس 06

58 
 رسالف وسيسرم ان 02

58 
 سرم انداه فرمتاسارم 01

58 
 دايةىنور  يتس 08

58 
 تنرم كالف 08

67 
 امنياه نبيلة كركنيو 01

58 
 اسوات حسناة 06

67 
 كاؤدم اندم نوراالمامة 09

58 
 كاالندارم 61

75 



 مستيكا يوسف 60
50 

 نور ادندل سلسبيلة 66
50 

 اندم اجرية مسدليفة 62
58 

 50 مي فاساكهزلمد ف 61
 58 نورؿ نبيلة 68
 50 سدرم 68
 83 عيدؿ 61
 58 اريا 66
 75 زلمد تيزار 69
 58 نور خالص امساعيل 21

التحسُت سلارج احلركؼ ك قدرة طريقة  عالقة نظرنديكن أف  من اجلدكؿ أعاله
التالميذ الفصل الثاىن مبدرسة   قراءة النص العريب لدل

. مداين العالية عالء الدين  
ين امبدرسة مدكقدرة قراءة النص العريب لدل تالميذ الفصل الثاين   كلتعريف
عالء الدينالعالية   

                     على النحو التايل مع اخلطوات سبضل يمكن أفف
 الفاصلةؿ و صفحتديد            :         

R       -     
 92-50 

       

 البيانات ةَت صغمن  ناقص البياناتكبَتة  كىو القيمة، حتديد (6
K = 1+ (3,3)      
K = 1+ (3,3)       
 = 1+ (3,3) 30 



 = 5.8745 
    = 6 

الفاصلة ؿو فص حسب طوؿ                                                                            
( 3               

P = 
 

 
 

P = 
  

 
 

   = 7 
  

 التوزيع التكرارم (4
9 جدول   

       ̅ 2      ̅ 2     ̅             
فصل 
 الفاصلة

807.36 134.56 -11.6 318 53 6 50-56 

286.11 26.01 -5.1 654.5 59.5 11 57-66 

5.67 0.81 0.9 458.5 65.5 7 82-68 

0 47.61 6.9 0 71.5 0 69-74 

332.82 166.41 12.9 155 77.5 2 75-80 

357.21 357.21 18.9 83.5 83.5 1 81-86 

1860.03 620.01 24.9 268.5 89.5 3 87-92 

 الجملة 30  1938   3649.2
 
 

 الًتدد توزيع جدكؿ قدًنت  (5
 حسب متوسط -

 ̅  
∑     

∑  

 

   ̅  
    

  
 

  ̅        



  التباين قيمة -

   
∑          ̅̅̅  

   

   
 

    = 
√      

  
 

                = √         
            S  =11.217  
 

متوسط الدرجة احلصولة ، منكن أف نعرؼ السابقادلذكور  من احلساب
من .64,6  ىو طريقة التحسُت سلارج احلركؼ تطبيقب قبل تالميذعلي 

 قيمة .11,21 التباين  بقيمة  50ك ادىن الدرجات  92ت أعلى الدرجا
 قيمة من أصغر تهاقيم عادة بسببال عيتوز يناؿ  اليت بياناتيدؿ ال التباين

 الثقافةك الًتبية  كزارة على تصنيفاف ك. أما إذا  ادلتوسط احلصوؿ عليها
 .ُب اجلدكؿ التايل امتحاف الطالبات نتائج اف نرل يمكنف

 
 
 
 
 
 

 :جدول 
لدى  نتائج االمتحان الشفوى  قبل تطبيق طريقة تحسين مخارج الحروف

 تالميذ الفصل الثانى بمدرسة مداني العالية عالءالدين.
 درجة فهم المواد تردد نسبة مثوية مهارات طبقة

 011 – 68 2 %01 شلتاز
 68 – 10 2 01% جدا جيد

 11 – 88 61 61% جيد

 88– 10 1 1 كسط



 11 – 68 1 1 ضعيف

 

   

من اجلدكؿ الذل يشمل الدرجة ادلئوية بالقائمة السابقة، نعرؼ أف      
الفصل الثاىن  تالميذنتائج امتحاف الشفول لدل من مستول الدرجة ادلئوية 

درسة مداين العالية عالء بعد تطبيق طريقة حتسُت سلارج احلركؼ َب التعلم مب
( تالميذ 3) ثالثةاز ك يشلتاال ( تالميذ حصلوا على3ثالثة ) ي افكىالدين 

 ( تلميذ حصلوا على اجليد 24ك اربع كعشركف ) يد جدااجل حصلوا على

 

21جدول   
 

 بتطبيق طريقة تحسين مخارج الحروفنتائج االمتحان الشفوى بعد 
 لدى تالميذ الفصل الثانى بمدرسة مداني العالية عالء الدين

 

 المجموع فصيح لفظ مخارج      االسم  الرقم
زلمد حيات  1

 معبد
3 3 3 9 

زلمد ازنندل  2
 ازيفا

3 3 3 9 

زلمد احساف  3
 اكجاي

4 4 4 12 

 9 3 3 3 زلمد اغا ابريزاـ 4
 12 4 4 4 زلمد حلمي 5



 8 3 3 2 كراـزلمد زكأل 6
نوفل مفلح  7

 زليوالدين
4 4 4 12 

 7 3 2 2 نفريل رمضاف 8
 9 3 3 3 نور فاضيلة 9

 9 3 3 3 نور السعدة ترميذ 10
 وفطرم رحاي 11

 منصور
3 3 3 8 

 8 2 3 3 مفتاح اجلنة يتس 12
 وسيسرم ان 13

 رسالف
3 3 3 9 

سرم انداه  14
 فرمتاسارم

3 2 3 8 

 8 3 2 3 دايةىنور  يتس 15
 9 3 3 3 تنرم كالف 16
 8 3 3 2 امنياه نبيلة كركنيو 17
 9 3 3 3 اسوات حسناة 18
كاؤدم اندم  19

 نوراالمامة
2 3 2 7 

 10 3 3 4 كاالندارم 20
 7 2 3 2 مستيكا يوسف 21



نور ادندل  22
 سلسبيلة

3 2 3 8 

اندم اجرية  23
 مسدليفة

3 2 3 8 

مي هزلمد ف 24
 فاساك

2 3 2 7 

 8 3 3 2 نورؿ نبيلة 25
 7 3 2 2 سدرم 26
 11 4 3 4 عيدؿ 27
 9 3 3 3 اريا 28
 10 3 4 3 زلمد تيزار 29
نور خالص  30

 امساعيل
2 3 3 8 

 
 

     
              

             
       

 

  22جدول 
 اجملموع االسم الرقم

 75 معبدزلمد حيات  1
 75 زلمد ازنندل ازيفا 2
 000 ازلمد احساف كجاي 3
 75 زلمد اغا ابريزاـ 4



 000 زلمد حلمي 5
 67 كراـزلمد زكأل 6
 000 نوفل مفلح زليوالدين 7
 58 نفريل رمضاف 8
 75 نور فاضيلة 9

 75 نور السعدة ترميذ 10
 67 منصور وفطرم رحاي 11
 67 مفتاح اجلنة يتس 12
 75 رسالف وسيان سرم 13
 67 سرم انداه فرمتاسارم 14
 67 دايةىنور  يتس 15
 67 تنرم كالف 16
 67 امنياه نبيلة كركنيو 17
 75 اسوات حسناة 18
 58 كاؤدم اندم نوراالمامة 19
 83 كاالندارم 20
 58 مستيكا يوسف 21
 67 نور ادندل سلسبيلة 22
 67 اندم اجرية مسدليفة 23
 58 فاساكمي هزلمد ف 24
 67 نورؿ نبيلة 25



 58 سدرم 26
 92 عيدؿ 27
 75 اريا 28
 83 زلمد تيزار 29
 67 نور خالص امساعيل 30

 
 

التحسُت سلارج احلركؼ مع قدرة طريقة  ارتباط نظرنديكن أف  من اجلدكؿ أعاله
قراءة تالميذ الفصل الثاىن مبدرسة مداين العالية عالء 

. الدين  
ين اقراءة النص العريب لدل تالميذ الفصل الثاين  مبدرسة مدكقدرة  كلتعريف
عالء الدينالعالية   

                     على النحو التايل مع اخلطوات سبضل يمكن أفف
 الفاصلةؿ و فصحتديد             :                

 
R       -     

  100 – 58 

  42   

 البيانات ةَت صغمن  ناقص البياناتكبَتة  كىو القيمة، حتديد .1
K = 1+ (3,3)      
K = 1+ (3,3)       
 = 1+ (3,3) 30 
 = 5.8745 
    = 6 

    الفاصلة ؿو فص حسب طوؿ .6

P = 
 

 
 

P = 
  

 
 

   = 7 
   



 التوزيع التكرارم .3
    23 جدول

       ̅ 2      ̅ 2     ̅             
فصل 
 الفاصلة

802.2226 160.4445 -12.6667 302.5 60.5 5 
58-
63 

444.4449 44.44449 -6.66667 665 66.5 10 
64-
69 

3.555591 0.444449 -0.66667 580 72.5 8 
70-
75 

0 28.44441 5.33333 0 78.5 0 
76-
81 

256.8887 128.4444 11.33333 169 84.5 2 
82-
87 

300.4443 300.4443 17.33333 90.5 90.5 1 
88-
93 

2272.11 568.0276 23.83333 388 97 4 
94-
100 

 الجملة 30  2195   4079.667

 الًتدد توزيع جدكؿ قدًنت  .4
 حسب متوسط -

 ̅  
∑     

∑  

 

   ̅  
    

  
 

  ̅           

  التباين قيمة -

   
∑          ̅̅̅  

   

   
 

    = 
√        

  
 

                = √         
            S  =11.85  
 



متوسط الدرجة احلصولة ، منكن أف نعرؼ السابقادلذكور  من احلساب
من  73,1  ىو طريقة التحسُت سلارج احلركؼ تطبيقب بعد تالميذعلي 

 قيمة . 11,85 التباين  بقيمة  58ك ادىن الدرجات  100ت أعلى الدرجا
 قيمة من أصغر تهاقيم عادة بسببال عيتوز يناؿ  اليت بياناتيدؿ ال التباين

 الثقافةك الًتبية  كزارة على تصنيفاف ك. أما إذا  ادلتوسط احلصوؿ عليها
 .ُب اجلدكؿ التايل امتحاف تالميذ نتائج اف نرل يمكنف

 24جدول  
نتائج االمتحان الشفوى لدى تالميذ الفصل الثانى بعد تطبيق طريقة 

 .  الدينبمدرسة مداني العالية عالء  تحسين مخارج الحروف فى التعلم
 

 درجة فهم المواد تردد نسبة مثوية مهارات طبقة

 011 – 68 1 %02 شلتاز
 68 – 10 01 22% جدا جيد

 11 – 88 08 81% جيد

 88– 10 1 1 كسط

 11 – 68 1 1 ضعيف

 

   

من اجلدكؿ الذل يشمل الدرجة ادلئوية بالقائمة السابقة نعرؼ أف       
الفصل الثاىن  تالميذمتحاف الشفول لدل االنتائج من مستول الدرجة ادلئوية 

درسة "مداين" العالية بعد تطبيق طريقة حتسُت سلارج احلركؼ َب التعلم مب



( تالميذ 00) عشرةاز ك يشلتاال ( تالميذ حصلوا على4اربعة ) افعالء الدين 
 ( تلميذ حصلوا على اجليد 06ك ست عشرة ) يد جدااجل حصلوا على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ألخامسالباب 
 الخاتمة

 ; الخالصاتول الفصل األ
فيمكن للكاتب أف يستنتج اخلالصات لنتائج البحث كادلناقشة  شرحبناء على 

 ما يأٌب:
 طريقة التحسُتطبيق قبل ت قراءة النص العريبمهارة  تالميذحملة  .1

، كىذا يدؿ أف النتائج ُب فئة 64,6الذم ارتفع ُب ادلتوسط 
 .منخفضة

طريقة التحسُت طبيق ت بعدقراءة النص العريب مهارة  تالميذحملة  .2
، كىذا يدؿ على أف النتائج ُب 73,3الذم ارتفع ُب ادلتوسط 

 .فئة عليا
التعلم بتطبيق طريقة حتسُت سلارج احلركؼ ذلا عالقة كبَتة مع  .3

ترقية مهارة قرائة النص العرىب لدل التالميذ الفصل الثاىن مبدرسة 
 العالية مداين عالءالدين.

 الفصل الثانى ; اإلقتراحات
 بناء علي نتائج البحث، فتقدـ بعض ادلقًتحات فيما يلي :

أف يطبق طريقة حتسُت سلارج  للغة العربيةامواد مدرس  الباحثة من قًتحت .1
 .غة العربيةلليساعد االتالميذ َب فهم ا ألهنااحلركؼ 



 لتزدىر  التحسُت طريقة يئثر أف العربية اللغة مدرس من الباحثة ترجو .2
 نتائج رفع ُب تؤثر اليت االخرل الطرؽ باستخداـ البحث ىذا نتائج كترقي
 .التالميذ العربية اللغة تعلم

 التالميذ ُب عملية تعليمية راقباف يالتايل  ة من الباحثالباحث ورجت .3
 .ةحسن اللغة العربية تعلم نتائج لتكوف
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