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كلية الرتبية وعلم التدريس

اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري
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إقرار الطالب

ه قرر على أن هذا البحث العلمي بعنوان  إسرتاتيجية تعليم "الباحث املوّقع أد

اللغة العربية يف تطبيق قدرة قراءة الكتب لطالب معهد املهاجرين دار السالم

وي ليفه وتبّني أنّه ليس من حبث دّ أوإذا يبنفسقد كتبت" بكو عى أحد مستقبال أنّه 

حلكمبعضه أى كّله فالبحث وا .لدرجة املكتسبة ستبطل 

٢٠٢٠أكتوبر١٤,كنداري
توقيع الباحث
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موافقة املشرفة

:رقم التسجيل،لو دمحم شهر :من الطالب نتائج البحث املقدمةإطالع بعد 

إسرتاتيجية تعليم اللغة العربية يف تطبيق قدرة قراءة ":بعنوان،١٧٠١٠١٠٢٠٤٥

ويالكتب لطالب معهد املهاجرين دار السالم بعد إجراء اإلصالحات و".بكو

ستوفت الشروط العلمية املطلوبة قد ااملذكورةنتائج البحثعلى أنةاملشرفتقرر الالزمة 

ا صاحلة لتقدميها يف امتحان  .املناقشةوأ

مـــ٢٠٢٠أكتوبر١٥،كنداري
ه١٤٤٢صّفر٢٧

املشرفة

املاجستري, بييت مولوالدكتورنداه
١٩٦٣١٢٣١١٩٩٢٠٣٢٠١٠:رقم التوظيف

ت

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

Jalan Sultan Qaimuddin No.١٧ Kelurahan Baruga, Kendari, Sulawesi Tenggara
Telp/Fax. (٠٤٠١) ٣١٩٣٧١٠/ ٣١٩٣٧١٠

email : iainkendari@yahoo.co.id website : http://iainkendari.ac.id

موافقة املشرفة

:رقم التسجيل،لو دمحم شهر :من الطالب نتائج البحث املقدمةإطالع بعد 

إسرتاتيجية تعليم اللغة العربية يف تطبيق قدرة قراءة ":بعنوان،١٧٠١٠١٠٢٠٤٥

ويالكتب لطالب معهد املهاجرين دار السالم بعد إجراء اإلصالحات و".بكو

ستوفت الشروط العلمية املطلوبة قد ااملذكورةنتائج البحثعلى أنةاملشرفتقرر الالزمة 

ا صاحلة لتقدميها يف امتحان  .املناقشةوأ

مـــ٢٠٢٠أكتوبر١٥،كنداري
ه١٤٤٢صّفر٢٧

املشرفة

املاجستري, بييت مولوالدكتورنداه
١٩٦٣١٢٣١١٩٩٢٠٣٢٠١٠:رقم التوظيف

ت

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

Jalan Sultan Qaimuddin No.١٧ Kelurahan Baruga, Kendari, Sulawesi Tenggara
Telp/Fax. (٠٤٠١) ٣١٩٣٧١٠/ ٣١٩٣٧١٠

email : iainkendari@yahoo.co.id website : http://iainkendari.ac.id

موافقة املشرفة

:رقم التسجيل،لو دمحم شهر :من الطالب نتائج البحث املقدمةإطالع بعد 

إسرتاتيجية تعليم اللغة العربية يف تطبيق قدرة قراءة ":بعنوان،١٧٠١٠١٠٢٠٤٥

ويالكتب لطالب معهد املهاجرين دار السالم بعد إجراء اإلصالحات و".بكو

ستوفت الشروط العلمية املطلوبة قد ااملذكورةنتائج البحثعلى أنةاملشرفتقرر الالزمة 

ا صاحلة لتقدميها يف امتحان  .املناقشةوأ

مـــ٢٠٢٠أكتوبر١٥،كنداري
ه١٤٤٢صّفر٢٧

املشرفة

املاجستري, بييت مولوالدكتورنداه
١٩٦٣١٢٣١١٩٩٢٠٣٢٠١٠:رقم التوظيف



ث

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jl. Sultan Qaimuddin No. ١٧ Kelurahan Baruga-Kota Kendari

Telp/Faximili (٠٤٠١) ٣١٩٣٧١٠ E-Mail. iainkendari@yahoo.co.id
Website. http//iainkendari.ac.id

املمتحننيتقرير

يف تطبيق قدرة قراءة الكتب إسرتاتيجية تعليم اللغة العربية : البحث العلمي بعنوان 
ويلطالب معهد  رقم التسحيل ،دمحم شهرولللطالب املهاجرين دار السالم بكو

مية جلامعة اإلسالكلية الرتبية وعلم التدريس يف  ة شعبة تدريس اللغة العربي١٧٠١٠١٠٢٠٤٥:
م٢٠٢٠أكتوبرمن ٢٢، قرر املمتحنون بعد إجراء إمتحان املناقشة يف التاريخ احلكومية كنداري
لتاريخ  الرتبيةيكشرط من شروط املطلوبة لن.ه١٤٤٢ربيع األول ٠٥املوفق  ل شهادة سرجا

.بكّلية الرتبية وعلم التدريس، شعبة تدريس اللغة العربية

م٢٠٢٠أكتوبرمن ٢٦، يكندار 
ه١٤٤٢ربيع األولمن ٠٩

:املمتحنون

(.....................)املاجستري, الدكتورنداه بييت مولو : الرئيسة

(.....................)املاجستري, الدكتور عبد الغفار : األعضاء

(.....................)املاجستري, عبد العزيز : 

عميد لكلية الرتبية وعلم التدريس يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداريال

املاجستري,الدكتور مسدين 
١٩٦٧١٢٣١١٩٩٩٠٣١٠٦٥: رقم التوظيف 
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ملخص البحث
إسرتاتيجية تعليم اللغة "ملوضوع١٧٠١٠١٠٢٠٤٥: رقم التسجيلشهرول دمحم

وي " العربية يف تطبيق قدرة قراءة الكتب لطالب معهد املهاجرين دار السالم بكو
، مولوبييت نداهالدكتور شعبة تدريس اللغة العربية من خالل توجيه األستاذة 

.املاجستري

قدرة قراءة الكتب لطالب معهد املهاجرين دار السالم ملعرفة هدف البحث هو 
وي و طالب مبعهد بية يف تطبيق قدرة قراءة الكتب لجية تعليم اللغة العر يإسرتاتبكو

ويدار السالمنياملهاجر  جية يإسرتاتوفًقا لصياغة مشكلةتنطلق هذا البحث . بكو
دار السالمنطالب مبعهد املهاجر بية يف تطبيق قدرة قراءة الكتب لالعر تعليم اللغة 

وي قدرة قراءة الكتب لطالب يف مشكلة البحث األوىل، يناقش الباحث عن. بكو
وي يناقش الباحث عن, مث يف مشكلة البحث الثانية. معهد املهاجرين دار السالم بكو

دار نطالب مبعهد املهاجر درة قراءة الكتب لبية يف تطبيق قجية تعليم اللغة العر يإسرتات
ويالسالم ت هي . الوصفي النوعينوع البحث هو البحث. بكو تقنية مجع البيا
ت. والتوثيقواملالحظةاملقابلة  هم اساتيذ وطالب يف معهد جمتمع البحث يف مجع البيا

وي ت. املهاجرين دار السالم بكو تيصتنقاليعين تقنيات حتليل البيا ومن البيا
توتعرض البيا تأما التحقق من. التحقق من البيا متديد هي صحة البيا

دة املثابرةواملالحظة عقد ستخدام املواد املرجعيةو حتليل احلالة السلبيةالتثليثوز
قدرة قراءة الكتب لطالب معهد املهاجرين دار أنّ نتائج البحث هي. فحص العضو

ويالسالم  . روحشوالونكتب املتوقراءة  يكون الطالب قادرين على إتقانيعين أنبكو
الكتب ، يتقن الطالب أيًضا أنواًعا خمتلفة من القواعد إىل جانب القدرة على قراءة



ح

اإلعرابنوع اجلملة  و ون أن يذكروا ا ، وميكنالذين يقرئويف اجلمل العربية الواردة
جية تعليم اللغة يإسرتاتأما . وغريهاوالنظام،اإلالتواملوضع واملعىن  و اإلعرابوعالمة 

وي يعين دار السالمنطالب مبعهد املهاجر بية يف تطبيق قدرة قراءة الكتب لالعر  بكو
م يتعل، ميل التعلتقسيم فص:كالتايل،اإلسرتاتيجية العامة) ١:مهاقسمنيإىل تقسيم

، اإلسرتاتيجية اخلاصة)٢. ةاملداولو تقييم التعلم، احللقة, غناءالطريقة، قواعد اللغة العربية
.inquiriإسرتاتيجية التعليم و Ekspositoriاإلسرتاتيجية :كالتايل

إسرتاتيجية تعليم اللغة العربية ، قدرة قراءة الكتب: الكلمة األساسية 



خ

تمهيديةالكلمة ال

﷽

هللا،  هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدا الذى هدا و سبحان الذي احلمد 

فعا ال علم لنا إال ما علمتنا إنه هو السميع العليم علما  والصالة والسالم على .أعطا

..حبيب هللا دمحم صلى هللا عليه والسالم وعلى آله وصحبه أمجعني

ستيفاء إلكتابة الرسالة البسيطة انتهيت,قهفبهداية هللا تعاىل و عنايته و توفي

الرتبيةبعض الشروط املطلوبة ل يس اللغة العربية  شعبة تدر بلحصول على شهادة سرجا

مبناسبة متام كتابة هذه . علم التدريس اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداريكلية الرتبية و 

الكرميني الذين ربياين تربية صاحلة والدي حرتام إىل إللة الشكر ووفائق االرسالة، أقدم جزي

ديبا إىل سن البليغ املرشد ين  مالدعاء اخلالص منهما إىل أّن أمتّ وعلى كل التوجيه و و أد

:ووشكر إىل. و أدعو هللا أن يرمحهما كما ربياين صغرياكتابة هذا البحث يف وقت معني

اجلامعة مديرة.املاجستري,ضاو عبنت األستاذة الفروفيسور الدكتورة فائزة.١

قدو حافزا يف وسائل تعليم  الطالبتاليت قد أعطاإلسالمية احلكومية كنداري

.اجلامعةهذهلتطويراجهودهتبذل



د

جلامعة كلية الرتبية و علم التدريسعميد. املاجستري,الدكتور مسدين األستاذ.٢

جهوده لتطوير كلية الرتبية و علم ية احلكومية كنداري الذي قد بذلاإلسالم

. التدريس

رئيس شعبة تدريس اللغة العربية كلية الرتبية و . املاجستريعبد العزيز،األستاذ.٣

.علم التدريس اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري

مشرفيت احملبوبة واليت قد فضلت . املاجستري, بييت مولواألستاذة الدكتورنداه.٤

رشادها وتعليمها إىل أن أمت  إلشرافة التامة واملراجعة الدقيقة على البحث 

.البحث

, واألستاذ الدكتور عبد الغفار،املاجستري, بييت مولوالدكتورنداهاألستاذة .٥

حنني واملمتحنات واليت قد كاملمتعبد العزيز، املاجستري،  واألستاذجستري، املا

رشادهم وتعليمهم إىل أن  إلشراف التام واملراجعة الدقيقة على البحث  فضلوا 

.أمت البحث

و املوظفني احملرتمني الذين علموين العلوم الكثرية ةتذاذ و األسيمجيع األسات.٦

.املفيدة حىت أستطيع أن أمت دراسيت يف اجلامعة

كلية الرتبية و علم التدريس الذين قد فضلوا مبد جلميع الطالب و الطالبات يف  .٧

.عنوية يف إمتام هذا البحثأيدي معونتهم املادية و امل



ذ

خري اجلزاء و هدا, أسأل هللا تعاىل أن يقبل أعمايل و أعماهلم, و أخريا و جزا
رب العاملني .إىل الصراط املستقيم و احلمد 

٢٠٢٠أكتوبر١٤, كنداري
توقيع الباحث

لو دمحم شهر 
١٧٠١٠١٠٢٠٤٥

ذ

خري اجلزاء و هدا, أسأل هللا تعاىل أن يقبل أعمايل و أعماهلم, و أخريا و جزا
رب العاملني .إىل الصراط املستقيم و احلمد 

٢٠٢٠أكتوبر١٤, كنداري
توقيع الباحث

لو دمحم شهر 
١٧٠١٠١٠٢٠٤٥

ذ

خري اجلزاء و هدا, أسأل هللا تعاىل أن يقبل أعمايل و أعماهلم, و أخريا و جزا
رب العاملني .إىل الصراط املستقيم و احلمد 

٢٠٢٠أكتوبر١٤, كنداري
توقيع الباحث

لو دمحم شهر 
١٧٠١٠١٠٢٠٤٥



ر

ت قائمة احملتو

أ.......................................................صفحة الغالف
ب.........................................................إقرار الطالب
ت........................................................ةموافقة املشرف

ث........................................................املمتحننيتقرير
ج........................................................ملخص البحث

ح......................................................تمهيديةالكلمة ال
ت ر........................................................قائمة احملتو

ص.........................................................لاقائمة اجلدو 
ض.........................................................قائمة املالحق

املقدمة: الباب األول 

١......................................خلفية البحث: الفصل األّول
٦......................................البحثديدحت: الفصل الثاين

٦.................................البحثتالمشك: الفصل الثالث
٦.....................................أهداف البحث: الفصل الرابع

٧.....................................فوائد البحث: الفصل اخلامس
٨................................التعريف التشغيلي: الفصل السادس

اإلطار النظري: الثاىن الباب



ز

١٠...................................عليم اللغة العربيةت: الفصل األّول
١٠....................................تعريف تعليم اللغة العربية

١١..................................أهداف تعليم اللغة العربية  
١٤.................................تعليم مهارة القراءة:ثّاينالفصل ال

١٤..................................مفهوم تعليم مهارة القراءة  
١٥........................................أنواع مهارة القراءة  

١٧.............................تعليم مهارة القراءةاألهداف من
١٨.......................إسرتاتيجية تعليم اللغة العربية: الفصل الثالث 
١٨....................................تعليمالإسرتاتيجية تعريف 
٢٠...................................تعليمالإسرتاتيجية أهداف 

٢٠......................................تعليمالإسرتاتيجية أنواع 
٢١............................اللغة العربيةإسرتاتيجية تعليمأنواع 

٣١...................................السابقةالبحوث: رابعالفصل ال

منهج البحث: الباب الثالث 

٣٤.......................................نوع البحث: الفصل األول 
٣٥...............................مكان البحث وأوقاته: الفصل الثاين 

ت:الفصل الثالث  ٣٥..................................مصادر البيا
ت: الفصل الرابع  ٣٧...............................تقنيات مجع البيا

ت: الفصل اخلامس ٣٨.............................تقنيات حتليل البيا



س

تالتحقق من: الفصل السادس ٣٩........................صحة البيا

نتائج البحث: الباب الرابع 

٤١.....................عامة على مواقع البحوثصورة:الفصل األول 
رخيية ٤١...................................................مراجعة 

وياملهاجرين دار معهدرؤية ورسالة ٤٣....................السالم بكو
وىاملهاجرين دار السالم عهدمن مهدافاأل ٤٤..................بكو

وياملهاجرين دار السالمعهداملرافق والبنية التحتية مل ٤٦............بكو
ت طالب معهد املهاجرين دار السالم ٤٧..........................بيا

ويبينات معلمي ٤٩..................معهد املهاجرين دار السالم بكو
وياملهاجرين دار السالعهدملنظمةهيكل امل ٥١..................م بكو

وي ٥٣..........................نظام معهد املهاجرين دار السالم بكو
٥٥......................................البحثنتائج:الفصل الثاين 

٥٥......يو و بكدار السالماملهاجرينعهدقدرة قراءة الكتب لطالب م
دار املهاجرينعهدعامة عن قدرة قراءة الكتب لطالب مصورة

٥٥...........................................يو و بكالسالم
دار السالماملهاجرينلطالب معهدكتب الفوائد قدرة قراءة 

وي ٦٠..................................................بكو
مج قراءة الكتب إيفالطالبدوافع املهاجرين يف معهد ختيار بر

ويدار السالم ٦٣.......................................بكو



ش

دار السالماملهاجرينمعهدطالبالكتب لقراءة إجنازات قدرة
وي ٦٦..................................................بكو

معهد الكتب لطالب طبيق قراءةم اللغة العربية يف تيتعلةسرتاتيجيإ
ويباملهاجرين دار السالم  ٦٦....................................كو

معهد الكتب لطالب قراءةتطبيقم اللغة العربية يفيتعلةسرتاتيجيإ
ويباملهاجرين دار السالم  ٦٦...............................كو

٧٨..............ميالتعلةسرتاتيجيإتطبيقالعوامل اليت تدعم وتعيق 

٨٠..............................................اإلختتام:الباب اخلامس 
٨٠..........................................اخلالصة: الفصل األول 
٨٥........................................قرتاحاتإلا: الفصل الثاين 

٨٧...............................................................ملراجعا
٩٢..............................................................املالحق



ص

لاقائمة اجلدو 

٤٦..................والبنية التحتية يف معهد املهاجرين دار السالماملرافق ٤.١

مج قراءة ٤.٢ ت عدد طالب معهد املهاجرين دار السالم على بر بيا

٤٨..........................................................الكتب

مج ٤.٣ وي على بر ت عدد طالب معهد املهاجرين دار السالم بكو بيا

٤٩....................................................حتفيظ القرآن

وييبينات معلم٤.٤ ٤٩..................معهد املهاجرين دار السالم بكو

وي٤.٥ ت مدير معهد املهاجرين دار السالم بكو ٥١...................بيا



ض

قائمة املالحق

٩٣.............................)Adib Muhammad(ستاذ أسئلة املقابلة لأل١

٩٤................................................ساتذأسئلة املقابلة لأل٢

٩٥...............................................أسئلة املقابلة للطالب٣

٩٧............................)Adib Muhammad(ألستاذ ة لاملقابنتائج٤

ألساتذ٥ ٩٩...............................................نتائج املقابلة 

لطالب٦ ١١١...............................................نتائج املقابلة 

١٢٢.............رسالة اإلذن للبحث من اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري٧

١٢٣..............رسالة اإلذن للبحث من هيئة البحث والتطّور مبدينة كنداري٨

١٢٤...........................................................التوثيق١٠

١٣٠........................................................سرية احلياة١٠


