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لترقية مهارة   (strip story)فعالية استخدام وسيلة القصة المتقطعة 
 القراءة في مدرسة السلطانية الثانوية اإلسالمية بروبولينجا

 
 البحث اعبامعي

 

 اعداد :
 انتاف فطريا نينجسيو

 ٕٗٔٔٓ٘ٔٔرقم القيد : 
 : إشراؼ

 أضبد مبلغ  اؼباجستَت 
 ٖٕٕٜٗٓٓٔٓٓٓٓٗٔٚٓٚٔرقم التوظيف : 

 
 

 
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم التربية والتعليم

 جنجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماال
6102 



ii 

 

لترقية مهارة   (strip story)فعالية استخدام وسيلة القصة المتقطعة 
 القراءة في مدرسة السلطانية الثانوية اإلسالمية بروبولينجا

 (S1) سرجانا درجة للحصوؿختبار مقدـ إلكماؿ بعض شركط اإل

 يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليمل

 البحث اعبامعي

 اعداد :
 انتان فطريا نينجسيه

 ٕٗٔٔٓ٘ٔٔرقم القيد : 
 : إشراؼ

 أضبد مبلغ  اؼباجستَت 
 ٖٕٕٜٗٓٓٔٓٓٓٓٗٔٚٓٚٔرقم التوظيف : 

 

 
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم التربية والتعليم

 جنجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماال
  6102يونيو  

 



 أ

 

 االستهالل
 الرحيم بسم اهلل الرضبن

 

(6ِإناَّ أَنْ َزْلَنُه قُ ْرَءنًا َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن)  

 )يوسف(

(0ِاقْ َرْأ بِاْسِم رَِبَك الَِّذي َخَلَق)  

(0) العلق:  

 

 

 

 



 ب

 

 اإلهداء

 أىدم ىذا البحث إذل :

اغباج أضبد موجارم ك اغباجة صفية بوبُتاحمل كالدمّ   

 ةأف يرضبهما كما ربياين صغَت عسى اهلل 

 صبيع األساتيذ ك األستاذات

الذين عملوين أكثر العلـو كأبعدكين من اعبهل عسى اهلل أف ينفعٍت بعلومهم كجعلهم اهلل 

 من العابدين اآلمنُت الساؼبُت يف الدين ك الدنيا كاآلخرة

 أصدقائي ك صديقايت األحباء يف كلية علـو الًتبية ك التعليم
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تقديرشكر و   
كبمده ك نستعينو كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا إف اغبمد هلل 

من يهد اهلل فال مضل لو كمن يضلل فال ىادم لو. أشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال 
 شريك لو كأشهد أّف سيدنا ؿبمدا عبده كرسولو.

كبعد، سبت كتابة ىذا البحث اعبامعي الوجيز هبداية اهلل عّز كجّل كعنايتو كعونو 
 .ابالنقصاف ك األخطاء اللغوية. رغم أنو قد بذلت غاية جهدى مالءكاعًتفت الباحثة إنو 

كأيقنت الباحثة بأف ىذه الكتابة دل تصل مثل ىذه الصورة بدكف اؼبساعدات 
الباحثة جزيل الشكر  ألصدقاء الفضالء. كؽبذا تقدـء ك االكثَتة من األساتيذ الكرما

كفائق اإلحًتاـ كخالص الثناء إذل األساتيذ ك كل من قد بذؿ غاية جهده يف إقباز كتابة 
 ىذا البحث اعبامعي، خصوصا إذل :

 جامعة موالنا مالك إبرىيم فضيلة األستاذ الدكتور موجيا رىرجو، مدير .1
 اإلسالمية اغبكومية ماالنج.

 علـو الًتبية ك التعليم.اؼباجستَت، عميد كلية  نور علي اغباج الدكتور فضيلة .2
 الدكتورة فبلوءة اغبسنة اؼباجستَت رئيسة قسم تعليم اللغة العربية. فضيلة .3
اعبامعي الذم أرشدين  مشرؼ ىذا البحث ،األستاذ أضبد مبلغ اؼباجستَت فضيلة .4

  ك كجهٍت يف كل مراحل إعداد ىذا البحث.
علـو الًتبية ك التعليم قسم تعليم اللغة العربية كلية  األستاذات يف األساتيذ ك .5

جامعة موالنا مالك إبرىيم دباالنج، الذين علموين حىت أكوف عاؼبة كعارفة باللغة 
 العربية ك تعليمها.

 بولينجااؼبدرسة السلطانية الثانوية اإلسالمية برك  األستاذات يفاألساتيذ ك  .6
 .بولينجاالسلطانية الثانوية اإلسالمية برك صبيع الطالب يف اؼبدرسة  .7



 د

 

ن يشجعاين دائما، كاف دعاءنبا اؼبستمر ، أخوايت احملبوبات، اّلذي احملًتمُت كالدمّ  .8
 .خَت معُت رل يف حيايت

احملبوبُت، اندما ديوم اقبارم ك نور بيت نزكال ك ريفوا  يتإخوا إخواين كصبيع  .9
 . رفلي، الذم يشجعٍت دائما

 ٕٕٔٓتعليم اللغة العربية  أصدقائي يف قسم .11

عت اعبزاء على مساعدهتم إال الدعاء عسى اهلل أف هبزيهم أحسن اعبزاء ما استط
 كيزيدىم اؼبن ك الفضل، آمُت يارب العاؼبُت.

 
 

 ٕٙٔٓيونيو  ٕٚماالنج، 

 الباحثة

 

 انتان فطريا نينجسيه

06001001 
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 مستخلص
لًتقية   strip story فعالية استخداـ كسيلة القصة اؼبتقطعة. ٕٙٔٓ فطريانينجسيو، انتاف.

. البحث اعبامعي. كلية السلطانية الثانوية اإلسالمية بركبولينجا يف مدرسة القراءةمهارة 
علـو الًتبية ك التعليم بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبرىيم اإلسالمية 

 بلغ اؼباجستَت.اغبكومية ماالنج. اؼبشرؼ : أضبد م
 (، تعليم مهارة القراءة.strip storyالكلمات اؼبفتاحية : كسلة القصة اؼبتقطعة )

القراءة ىي إحدل من مهارة اللغوية األربع، ك يهدؼ تدريس مهارة القراءة إذل تزكيد 
يف مدرسة أف تعليم مهارة القراءة  القارئ باؼبعلومات ك اؼبعارؼ الرئيسية اليت وبتاج إليها الطالب.

السلطانية الثانوية اإلسالمية بركبولينجا لو مشكالت مثل صعوبة الطالب لفهم النص اؼبقركء. 
فتستخدـ الباحثة كسيلة القصة اؼبتقطعة غبل ىذه اؼبشكلة. القصة اؼبتقطعة إحدل كسائل عدة 

 مستخدمة يف تعليم اللغة األجنبية بطريقة ترتيب القصة تكوف القصة الصحيحة.

ؼبعرفة عملية إستخداـ كسيلة القصة اؼبتقطعة لتنرقية  )ٔأىداؼ ىذا البحث ىي :كأما  
فعالية استخذاـ كسيلة  ( ؼبعرفةٕمهارة القراءة يف مدرسة السلطانية الثانوية اإلسالمية بركبولينجا. 

ستخداـ ا. والقصة اؼبتقطعة لًتقية مهارة القراءة يف مدرسة السلطانية الثانوية اإلسالمية بركبولينجا
 .non equivalent control group designبالنوع  لتجرييب يعٍت شبو ذبريبيةىذا البحث اؼبنهج ا

ك اجملموعة الضابطة. كاستخدمت الباحثة أسلوب صبع البيانات: ،  دبجموعتُت نبا اجملموعة التجريبية
  ، اؼبالحظة، اؼبقابلة، الوثائق ك اإلختبار.

يف ىذا  ليم مهارة القراءة باستخداـ كسيلة القصة اؼبتقطعة( أف تعٔنتائج ىذا البحث ىي 
يدؿ على مشاركة جيدة ك فروبة ك فبتعة كتنعث الرغبات  البحث يتكوف من ثالث لقاءات

إف تعليم مهارة القراءة باستخداـ كسيلة القصة اؼبتقطعة باؼبدرسة السلطانية  (ٕكانشطة الطالب.
أكرب من نتيجة التقدير  4ٖٗٔاإلحصائي   tالثانوية اإلسالمية بركبولينجا فعالية. بدليل إف نتيجة 

ك ذلك دبعٌت  ٓٚ،ٔ% = ٘ككذالك أكرب من نتيجة التقدير اؼبعنوم  ٚٗ،ٕ% = ٔاؼبعنوم 
 ض ىذا البحث مقبوؿ.مقبوؿ أم أف فرك 
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ABSTRACT 

Fitrianingsih, Intan.2016. The Effectiveness of Strip Story Media to Raise 

Reading Skill  at MA Assulthoniyah Probolinggo. Thesis, Arabic 

Education Department, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, 

Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University, Malang. 

Supervisor :  Ahmad Mubaligh, M.Hi 

Keywords : Strip Story Media, Reading Skill 

Reading is one of the four skills of the language skills. The purpose of 

reading skill is increase knowledge and source basic the consuct of students. 

There are many median to learning reading skill. in Islamic senior high school 

assulthoniyah  - probolinggo, low ability of students in understanding reading 

text. So that, the researcher performs the research using strip story media to 

increase the students reading skills. Strip story is one of  learning media often 

using in language foreign with the strip of paper. 

 The purpose of this research are : (1) to know employing of strip story to 

raise reading skill at MA Assulthiniyah Probolinggo. (2) to measure the 

effectiveness of employing of strip story to raise reading skill at MA 

Assulthiniyah Probolinggo. This research using model of research quasi 

experimental and the population of this research is the the grade eleven in Islamic 

senior high school assulthoniyah  - probolinggo. This research using purposive 

sampling that is experimental group and controlled group ( eleven A and eleven B 

). The data was collected through : test, observation, interview, and document. 

The result of this research : 1. Employing strip story media increase the 

student’s motivation and anthusiasm in reading skill process. 2. After employing 

the strip story media has to good influence and effectiveness to the students ability 

in term of reading skill because it is related to the t test result 3,41 better than t – 

table in 1% degree that is 1,60 and better in 5% degree that is 2,60, this result 

show that ha hypothesis is accepted and h0 is rejected. In conclusion, the 

employing of strip story media in increasing the reading skill at MA Assulthiniyah 

Probolinggo students.  
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ABSTRAK 

Fitrianingsih, Intan.2016. efektifitas penggunaan media strip story untuk 

meningkatkan keterampilan membaca di MA Assulthoniyah 

probolinggo. Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri (UIN) 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Ahmad Mubaligh, 

M.Hi  

Kata Kunci : media strip story, keterampilan membaca. 

Membaca adalah salah satu keterampilan berbahasa empat, dan tujuan dari 

maharah qiroah adalah menambah pengetahuan dan informasi pokok yang 

dibutuhkan siswa. Ada beberapa media pembelajaran dalam pembelajaran 

keterampilan membaca. Dalam pembelajaran keterampilan membaca di MA 

Assulthoniyah probolinggo terdapat beberapa masalah yang timbul, seperti siswa 

sulit memahami teks bacaan. Maka peneliti ingin menerapkan media 

pembelajaran strip story untuk mengatasi masalah ini. Media strip story adalah 

salah satu media pembelajaran yang sering digunakan dalam pengajaran bahasa 

asing dengan menggunakan potongan – potongan kertas dan siswa di tuntut untuk 

menyusun potongan – potongan kertas tersebut. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

penggunaan media strip story untuk meningkatkan pembelajaran keterampilan 

membaca di MA Assulthoniyah probolinggo dan mengetahui seberapa besar 

efektifitas penggunaan media strip story dalam meningkatkan keterampilan 

membaca di MA Assulthoniyah probolinggo.  Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian eksperimen dengan pendekatan kuantitatif yaitu quasi eksperimen 

dengan jenisnya non equivalent control group design. Penelitian ini terdiri dari 

dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan keompok kontrol. Penelitian ini 

menggunakan tes, wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai teknik 

pengumpulan data. 

Hasil dari penelitian ini adalah 1) pembelajaran keterampilan membaca 

dengan menggunakan media strip story terdiri dari 3 pertemuan. Dalam 

penerapannya peneliti memberikan potongan strip story acak, siswa ditugaskan 

untuk menyusun cerita menjadi cerita yang benar. 2) pembelajaran keterampilan 

membaca menggunakan media strip story di MA Assulthoniyah probolinggo 

efektif. Hasil tes menunjukkan bahwa hasil t hitung adalah 3, 41 lebih besar dari 

signifikansi 1 % = 2,47 juga lebih besar dari signifikansi 5% = 1,70 . H0 = di 

tolak, Ha = diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan media strip 

story sangat efektif dalam meningkatkan keterampilan membaca bahasa arab pada 

siswa MA Assulthoniyah Probolinggo. 
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 ؿبتويات البحث
 اؼبوضوع

 
   أ ............................................................. استهالؿ

  ب ................................................................ إىداء
 ج ................................................ كلمة الشكر ك التقدير

 ق ........................................................ تقرير اؼبشرؼ 
 ك .......................................................... إقرار الطالبة

 ز ...................................... تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية
     ح .................................. د كلية علمـو الًتبية ك التعليمعمي تقرير

 ط ..................................................... تقرير عبنة اؼبناقشة
 م ................................................ حجة استشارة اؼبشرؼ

 ؾ ............................................. بالعربيةمستخلص البحث 
 ـ ........................................... مستخلص البحث باإلقبلزيية

 ف ......................................... مستخلص البحث باإلندكنيسيا
 س ...................................................... ـبتويات البحث

 ؽ ......................................................... ؿاقائمة اعبدك 
 

 الفصل األكؿ
 اساسية البحث

  
  ٔ  ................................................. خلفية البحث .أ 
  ٖ  .................................................. أسئلة البحث .ب 



 س

 

  ٖ  ................................................ أىدؼ البحث .ج 
      ٖ  ................................................. فركض البحث .د 
      ٗ  .................................................. أنبية البحث .ق 
      ٘  ................................................. حدكد البحث .ك 
  ٘  ............................................ ربديد اؼبصطلحات .ز 
  ٙ  ................................................ الدراسة السابقة .ح 

 الفصل الثاين
 النظارلاإلطار 

 اؼببحث األكؿ: الوسائل التعليمية
 ٕٔ  ......................................... مفهـو كسائل التعليمية .أ 
      ٖٔ  .......................................... أنبية الوسائل التعليمية .ب 
      ٗٔ  .......................................... أنواع الوسائل التعليمية .ج 
     ٛٔ  ....................................... مصادر الوسائل التعليمية .د 

 ( strip story )       اؼببحث الثاين: القصة اؼبتقطعة
      ٜٔ  .......................   ( strip story )مفهـو القصة اؼبتقطعة .أ 

    ٕٓ  ...............   ( strip story )كسائل القصة اؼبتقطعة  ىدؼأ . ب
     ٕٓ  ...... ( strip story )ج.      طريقة صناعة ك إستخداـ القصة اؼبتقطعة 

       ٕٕ  .......................( strip story )القصة اؼبتقطعة   وائدد.       ف

 اؼببحث الثالث : مهارة القراءة 
    ٕٕ   ............................................ القراءةمفهـو مهارة  .أ 
  ٖٕ   ........................................... أىداؼ مهارة القراءة .ب 
    ٖٕ   ............................................. القراءة أنواع مهارة  .ج 
    ٕٛ   ............................................. القراءة  تعليمطرؽ  .د 



 ع

 

     ٖٔ  ............................................ القراءة  عليمت مواد   .ق 
 ٖٖ  ............................................ القراءة عليمتكسائل  .ك 
          ٖ٘  ............................................. القراءة  عليمتقومي ت .ز 

 
 الفصل الثالث
 منهجية البحث

     ٖٙ  ......................................... مدخل البحث كمنهجو .أ 
      ٖٚ  .......................................... ؾبتمع البحث كعينتو  .ب 
  ٖٛ  ............................................... متغَتات البحث .ج 
  ٖٛ  ............................................ البيانات ك مصادرىا .د 
      ٓٗ  ............................................ طريقة صبع البيانات .ق 
      ٕٗ  .......................................... أسلوب ربليل البيانات .ك 

 الفصل الرابع 

 عرض البيانات ك ربليلها 

 اؼببحث األكؿ : حملة من اؼبدرسة السلطانية الثانوية بركبولينجا

  ٗٗ  .......................................... تاريخ تأسيس اؼبدرسة .أ 
  ٗٗ  ................................. اؼبستقبلية ك رسالة اؼبدرسةالرؤية  .ب 
   ٘ٗ  ................................................ أىداؼ اؼبدرسة .ج 
 ٘ٗ  ................................................ اؼبنهج الدراسي .د 
 ٘ٗ  ............................... التنظيمي حالة اؼبدرسُت ك اؽبيكاؿ .ق 
 ٙٗ  ................................................ أحواؿ الطالب .ك 

 



 ف

 

 عرض البيانات ك ربليلها اؼببحث الثاين : 
 ٚٗ  ................... ا من اؼبالحظة ك اؼبقابلةعرض البيانات ك ربليله .أ 
  ٜٗ  .............. يف تعليم مهارة القراءة استخداـ كسيلة القصة اؼبتقطعة .ب 
    ٕٙ  ........ فعالية استخداـ كسيلة القصة اؼبنقطعة يف تعليم مهارة القراءة .ج 

 الفصل اػبامس
 مناقشة البحث

 
 ٖٚ ................. استخداـ كسيلة القصة اؼبتقطعة لًتقية مهارة القراءة .أ 
  ٗٚ .. لًتقية مهارة القراءة strip story) (فعالية كسيلة القصة اؼبتقطعة  .ب 

 الفصل السادس
 االحتتاـ

  ٙٚ  ........................................... البحث نتائجملخص   أ.    
 ٚٚ  .............................................. مقًتحات البحثب.    

 
 قائمة اؼبصادر ك اؼبراجع

 ٛٚ  ............................................ أ.      قائمة اؼبراجع العربية
   ٓٛ  ........................................... ب.    قائمة اؼبراجع األجنبية
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 قائمة الجداول
 الصفحة عنوان الجداول الجدول الرقم

 ٗ معيار فركض البحث ٔ جدكؿ ٔ
 ٜ السابقةدراسة  ٕ جدكؿ ٕ
اؼبنهج التجرييب بتصميم اجملموعتُت مع إجراء  ٖ جدكؿ ٖ

 اإلختبار القبلي ك اإلختبار البعدم
ٖٙ 

 ٖٛ متغَتتاف يف ىذا البحث ٗ جدكؿ ٗ
 ٜٖ مصادر البيانات ٘ جدكؿ ٘
 ٙٗ اؽبيكاؿ التنظيمي ٙ جدكؿ ٙ
 ٖ٘ تقسيم الفرقة ٚ جدكؿ ٚ

البعدم للمجموعة النتيجة اإلختبار  القبلي ك  ٛ جدكؿ ٛ
 التجريبية

ٕٙ 

اؼبقارنة بُت اإلختبار القبلي ك اإلختبار البعدم  ٜ جدكؿ ٜ
 للمجموعة التجريبية

ٙٗ 

النتيجة اإلختبار  القبلي ك البعدم للمجموعة  ٓٔ جدكؿ ٓٔ
 الضابطة

ٙ٘ 

اؼبقارنة بُت اإلختبار القبلي ك اإلختبار البعدم  ٔٔ جدكؿ ٔٔ
 للمجموعة الضابطة

ٙٙ 

راؼ ك عدد اإلكبراؼ اؼبربع النتائج عدد اإلكب ٕٔ جدكؿ ٕٔ
 ؾبموعتُتمن 

ٙٚ 

ؾبموع عدد اإلكبراؼ ؾبموع عدد اإلكبراؼ  ٖٔ جدكؿ ٖٔ
 اؼبربع اجملموعتُت

ٜٙ 



1 

 

 

 

 الفصل األول 

 إطار العام

 
 المبحث األول : أساسيات البحث

 خلفية البحث أ.

اللغة العربية ىي إحدل اللغات اؼبولدة من اللغة السامية حىت تتطور من كقت  
 إذل آخر، كلكن بالًتاكيب الثابتة كانت ىذه اللغة ربتل مكاهنا مهمة جدا على االرض.

قاؿ الدكتور ؿبمد عبد العزيز ؿبمد رئيس قسم الرمد جبامعة األزىر: "إف اللغة العربية 
حديثة أك إمبا ىي لغة قديبة الدىر كىي لغة القرآف، كحيث إف القرآف أنزؿ ليست لغة 

 .ٔللناس كافة فلغتو هبب أف تعرؼ للناس كافة، حيث إف العربية ىي أصل صبيع اللغات

يف ؾباؿ الًتبية، تعليم اللغة األجنبية إحدل دركس اليت ربتاج إذل ربسُت يف  
ة الثانية بعد اللغة األـ، اللغة العربية إحدل اللغات تعليمها، ألف اللغة األجنبية تكوف اللغ

العاؼبية لكن درس اللغة العربية غَت مهتم ك مهم لدل الطالب ألهنا صعبة من الناحية 
 اللفظي ك الكتابة ك ؽبا أشكاؿ ـبتلفة باللغة اإلقبليزية.  

لنقل إذل  من ىنا معرفة اللغة العربية تلعب دكرا مهما لفهم صبيع العلـو الدينية. 
اجملتمع العاـ، ككذالك إذل التالميذ، العادل الذم يتقن اللغة العربية  يكوف سهال يف تعليم 

إحدل اؼبهارات اللغوية، ؾبرد تعرؼ على الرموز  ىي ع العلـو الدينية. مهارة القراءةفرك 
يقودنا إذل اللغوية اؼبكتوبة كالنطق هبا، إذا اؼبفهـو اغبقيقي اؼبتطور يف ضوء البعد الزمٍت 

عملية عقلية تشمل تفسَت الرموز اليت يتلقاىا القارئ عن طريقة عينية،  القوؿ بأف القراءة
                                                           

 ٗٔ( ص: ٜٜٛٔ)دراالرداف : دار اغبسُت  اللغة العربية أصل اللغات كلها.أضبد الربين.  . عبد الرضبن ٔ
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كتتطلب ىذه العملية فهم اؼبعاين، كما اهنا تربط بُت اػبربة الشخصية كاؼبعاين ك توظيف 
 ٕتلك اؼبعاين يف حل اؼبشكالت اليت تعرض لإلنساف.

احدل اؼبدارس يعلم فيها  مية بركبولينجا ىيلثانوية اإلسالاؼبدرسة السلطانية ا
الف ك  (يف الفصل اغبادل عشر  يف اؼبدارس اإلسالمية  األخرل. اللغة العربية كما

تعقد مادة اللغة العربية حصتاف يف األسبوع. مازاؿ كثَت من الطالب يصعبوف على  )الباء
مهارة القراءة  ك ىي  فهم اؼبقركء. توجد بعض اؼبشكالت منها صعوبة الطالب يف تعليم

ال يفهم الطالب نص اؼبقركء حىت نص البسيط ألف  قلة معلم يف استخداـ الوسيلة  
ك ىذ يؤدل إذل اؼبلل ك السأمة الطالب، عند عملية التعليم ىم يتحادث  .ٖالتعليمية

  strip storyبنفسو ك ال يهتم ما شرح اؼبدرس.  باستخداـ كسيلة القصة اؼبتقطعة 
فهما جيدا خاصة لدل الطالب الفصل اغبادل عشر يف  د فهم نص اؼبقرؤءيرجى ليزي

 الثانوية اإلسالمية بركبولينجا. اؼبدرسة السلطانية

يف عملية التعليم ك التعلم، الوسائل سبلك دكرا مهما ىو ايصاؿ اؼبعارؼ عند 
اؼبعرفة و لتعليمية يف عملية التعليم ُمش  يعتذر أف استخداـ الوسيلة ا ٓٔ:  ٜٙٛٔنباليك 

. استخداـ الوسائل التعليمية ٗك رغبة ك نبة ك حافز ك كذلك تؤثر سيكولوجي الطالب
 تساعد على رفع فهم ك اشًتاؾ صبيع حواس ك اىتماـ ك إشباع حاجة للتعلم. 

ف أ ل التعليمية اؼبمتعة، حيثإحدل الوسائ strip story القصة اؼبتقطعة
 ,mary ann ( 1978:3)عند ب القصة،الطالب اؼبطلوبة بتفكَت منطقي على ترتي

مع  strip storyيف ىذا الوقت يطلع الطالب على كظيفتهم يف  ترتيب قطعة األكراؽ 
غَتىا.  قاـ الطالب يف ىذه الوظيفة يُػن ظِّم انفسهم ك هبعل حلقة كيذكر كلمتها . يفعل 

ىذا لكي يعرؼ اؼبفردات ك فهم الكلمة لدل الطالب. ىذه الوسيلة اؼبناسبة يف تعليم  

                                                           
  ٔٙ، ص ٕٔٔٓنور ىادل، اؼبواجو لتعليم اؼبهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبا، ماالنق، مطبعة اعبامعة، ٕ

3
. Wawancara, guru bidang study bahasa arab  2016  MA Assulthoniyah probolinggo. 

4
. Abdul wahab rosyidi, media pembelajaran bahasa arab, UIN-Malang Press, 2009 .hlm.28 
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مهارة القراءة ، ؼبقياس قدرة فهم الطالب من النص اؼبقرؤء،  كىذه الوسائل تشجع 
ػبوؼ ك اؼبلل كالتساـؤ كغَتىا من األمور السلبيات اليت تعدم إذل إزالة ا متعلمُت ك

دافعتهم منخفضة يف تعليم اللغة العربية خاصة مهارة القراءة، تبدؿ اؼبعلمات كاػبربات 
 بُت الطالب، كيقلل من سيطرة اؼبعلم على الفصل كاستنثارهتا بالقراءة معظم الوقت.

ثة بأداء البحث العلمى غبل ىذه اؼبشكلة  بناء على اؼبشكلة السابقة، تقـو الباح
لًتقية مهارة   strip storyربت اؼبوضوع " فعالية استخداـ كسيلة القصة اؼبتقطعة

 السلطانية الثانوية اإلسالمية بركبولينجا". القراءة  يف مدرسة

 ب. أسئلة البحث

 رقيةيف ت (strip story )استخداـ كسيلة القصة اؼبتقطعة عملية كيف   -ٔ
 يف مدرسة السلطانية الثانوية اإلسالمية بركبولينجا ؟ القراءةمهارة 

مهارة القراءة  رقيةيف ت  (strip story )فعالية كسيلة القصة اؼبتقطعة ما  -ٕ
 يف مدرسة السلطانية الثانوية اإلسالمية بركبولينجا ؟ 

 أهداف البحث ج. 
قية لًت (strip story ) إستخداـ كسيلة القصة اؼبتقطعة عملية ؼبعرفة   -ٔ

 مهارة القراءة يف مدرسة السلطانية الثانوية اإلسالمية بركبولينجا. 
لًتقية ( strip story ) فعالية استخذاـ كسيلة القصة اؼبتقطعة ؼبعرفة  -ٕ

 .مهارة القراءة يف مدرسة السلطانية الثانوية اإلسالمية بركبولينجا
 فروض البحث -د

فهم  فعالية لًتقية ( strip story )اؼبتقطعةاستخداـ كسيلة القصة عملية إف 
يف مدرسة السلطانية الثانوية اإلسالمية  القراءة لطالب الفصل اغبادل عشرمهارة  اؼبقركء

 بركبولينجا.
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Ha  استخداـ كسيلة القصة اؼبتقطعة = إف( strip story )  مهارة فعالية لًتقية
 عشر يف مدرسة السلطانية الثانوية اإلسالمية بركبولينجا. يةالقراءة لطالب الفصل اغباد

Ho  =إف استخداـ كسيلة القصة اؼبتقطعة( strip story )   مهارة غَت  فعالية لًتقية
 عشر يف مدرسة السلطانية الثانوية اإلسالمية بركبولينجا. يةالقراءة لطالب الفصل اغباد

 

 ٔاعبدكؿ 

 ٘معيار فركض البحث :

 To < T able Ho مقبوؿ
 To < Table Ha مردكد
 To > Table  Ho مردكد
 To > Table Ha مقبوؿ

  

 أهمية البحث  -ه 
ترجى يف ىذا البحث أف يأيت بنتائج إهبابية من النواحي النظرية كالتطبيقية 

 كما يأيت:
من الناحية النظرية : أف تكوف مصدرا لدل اؼبعلمُت ك اؼبتعلمُت   

 تعليم اللغة العربية ك خاصة يف الوسائل التعليمية.كالباحثُت دبجاؿ 
 من الناحية التطبيقية، يرجى ىذا البحث أف يكوف مفيدا: 

 للباحثة   -ٔ

                                                           
5
 Iqbal Hasan, analisis data penelitian dengan statistic (Jakarta: bumi aksara, 2006) hal. 146 
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يرجى ىذا البحث العلمي هبعل الباحثة أف تعرؼ على تعليم   -ٔ
 الوسائل اعبديدة اليت تقـو هبا يف تعليم مهارة القراءة

 للمدرسة -ٕ
إقبازه مرجعا من مراجع تدريس مهارة أف يكوف ىذا البحث بعد  -ٔ

 .( strip story ) لقصة اؼبتقطعة القراءة باستخداـ كسيلة ا
  

 حدود البحث  -و 
ة اؼبوضوع يف ىذا البحث "فعالية اؼبوضوعية : ربّدد الباحث اغبدكد  -ٔ

مهارة  لًتقية(strip story )  ستخداـ كسيلة القصة اؼبتقطعةا
 )أ ك ب (الفصل اغبادية عشر أليف ك الباء القراءة )فهم اؼبقركء( يف

 درسة السلطانية الثانوية اإلسالمية بركبولينجا. دب
(  ب ك )أباحثة البحث الفصل اغبادل عشراؼبكانية : زبتار ال اغبدكد -ٕ

 يف  مدرسة السلطانية الثانوية اإلسالمية بركبولينجا. 
السلطانية الثانوية اغبدكد الزمانية:  زبتار الباحثة البحث يف مدرسة  -ٖ

  –عشر  يف شهر ابريل  يةسالمية بركبولينجا يف الصف اغباداإل
 .ٕٙٔٓ مايو

 

 تحديد المصطلحات -ز 

 فعالية : ىي اغبصوؿ على األىدؼ اؼبنظمة بطريقة تنمية مواردىا.   -ٔ

ف تقرأ قراءة أقراءة غايتها لكي الطالب تستطيع مهارة القراءة : دراسة ال  -ٕ
  ٙاؼبقركء.صحيحة ك فهم 

                                                           
6
. Saiful mustofa,  strategi pembelajaran bahasa arab inovatif,  UIN-Maliki-Press, 2011, hlm. 163 
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التعليم ك  اة يستخدمها اؼبعلم لتحسُت عمليةالوسيلة التعليمية ىي كل أد  -ٖ
التعلم، كتوضيح اؼبعاين ك األفكار، اك التدريب على مهارات، أك تعويد 

ك غرس القيم اؼبرغوب  التالميذ على العادات الصاغبة، أك تنمية االذباىات،
 فاظ ك الرموز كاألرقاـ.دكف أف يعتمد اؼبعلم أساسا على األل فيها،

وبتاج  ىي إحدل من الوسائل البصرية  ( strip story )القصة اؼبتقطعة  -ٗ
 ( strip story )إذل بصر الطالب يف فهم كل دركس4 القصة اؼبتقطعة

ىي قطعة من األكراؽ الذم يستخدـ يف تعليم اللغة األجنبية. جبانب رخيص 
بساطة كال ربتاج  ( strip story )ك سهولة يف صناعتها4 القصة اؼبتقطعة

 .ٚاذل مهارة خاصة يف استخدامها

 

 الدراسات السابقة  -ح 

 يت بياهنا كما يلي :أسابقة اليت قامت هبا الباحثة فسيأما الدراسات ال

يف فهم النصوص العربية Strip Story رائدا سافوترم، ذبربية كسيلة  -ٔ
فاراكن تيماقبونج للعاـ  لطالب الصف الثامن ج باؼبدرسة اؼبعلمُت الثانوية ،

 . يوكياكرتا.ٕٗٔٓ/  ٖٕٔٓالدراسي 

اىداؼ : معرفة الفرؽ اؼبعنوم يف فهم النصوص العربية يف اجملموعة التجربية 
باجملموعة الضابطة للصف الثامن ج اؼبدرسة اؼبعلمُت الثانوية فاراكن 

 .ٕٗٔٓ/ ٖٕٔٓتيماقبونج للعاـ الدراسي 

                                                           
7
 . Azhar Arsyad,  Media Pembelajaran,  2011, Jakarta ;  Rajawali Press,  hal. 122   
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 pre test – post testميم منهج البحث : التجرييب على تص
control group design.  الذل يقـو على أربع ؿباضرات يف كل

 ؾبموعة.

 أدكات البحث : اؼبالحظة، الوثائق ك اإلختبار.

، ٖ < ٗٛٙ،ٔاعبدكؿ كلذلك   tاإلحصائي ك  tنتائج البحث : أف 
ة اؼبردكد، ك اإلقًتاض  اف ىناؾ فرؽ لفهم نص العربي Hoك اؼبراد منو  ٕٙٔ

ك اؼبراد ٕٓٓ،ٓبُت اجملموعة التجريبية ك الضابظة. كاما القيمة اؼبعنوية فهي 
ك اإلقًتاض أف ىناؾ فرؽ فهم نص العربية  Hoلذلك ٕٓٓ،ٓ> ٘ٓٓٓ

 بُت اجملموعة التجريبية ك الضابظة.

أما الفرؽ بُت البحث السابق ك البحث الذم قامت بو الباحثة فإف البحث 
يف فهم النصوص العربية ك أما الباحثة  Strip storyالسابق قاـ بتجربة 

 يف تعليم مهارة القراءة.   strip storyيف ىذا البحث قامت بتجربة 

يف تعليم مهارة القراءة،   “ broken text “لينا نور فروبة، طريقة  -ٕ
دراسة ذبريبية للطالب الصف السابع باؼبدرسة معارؼ اؼبتواسطة جاندل 

 ٕٕٔٓ/ٖٕٔٓراسي موليا مكيالنج للعادل الد

يف تعليم مهارة   “ broken text “أىداؼ : معرفة تطبيق طريقة  
القراءة كيستدؿ على أف ىناؾ اإلختالؼ اؼبعنوم بُت ربصيل تعلم القراءة 
ؾبموعة ذبريبية ك ؾبموعة ضابطة للطالب الصف السابع يف اؼبدرسة معارؼ 

 اؼبتوسطة جاندل موليا مكيالنج.
ميداين ك مدخل استطالعى كإستخداـ طريقة ذبريبية. منهج البحث : حبث 

 كأدكات البحث  إختبار ، مقابلة، مالحظة، كثائق.
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يف تعليم مهارة   “ broken text “نتائج البحث : اف تطبيق طريقة  
القراءة هبرل عليو جاريا جيدا، ككانت عملية التعليم فروبة ك فبتعة كتنعث 

د فيو االختالؼ اؼبعنول بُت ربصيل فيو الرغبات كانشطة الطالب ك يوج
تعلم القراءة للطالب يف ؾبموعة ذبريبية ك ضابطة. ك من معادلة ترقية ربصيل 
تعلم القراءة يف ؾبموعة ذبريبية تدؿ على اف ترقية القيمة أعلى منها كىي 

 .%٘ٚ،ٕٔ=  ٜٚ، ٘ك ؾبموعو الضابطة   ٜٛ،ٕٖ%=  ٔٗ،ٖ

أما الفرؽ بُت البحث السابق ك البحث الذم قامت بو الباحثة فإف البحث 
يف تعليم مهارة القراءة للطالب  broken text السابق قاـ بتجربة 

الصف السابع باؼبدرسة معارؼ اؼبتواسطة ك أما الباحثة يف ىذا البحث 
نية يف تعليم مهارة القراءة يف اؼبدرسة السلطا  strip storyقامت بتجربة 

 الثانوية بركبولينجا. 

  
مغفرة اغبسنة، ؿباكلة ارتفاع حفظ الطالب باستخدـ كسيلة القصة اؼبتقطعة  -ٖ

حبث اجراء الصفي يف الفصل السابع باؼبدرسة (يف تعليم القرآف اغبديث 
 ٕٓٔٓسفينة اؽبدل اؼبتواسطة كموجاف كريبوف جاكل جيفارا.

لًتقية   strip storyية أىداؼ البحث : ؼبعرفة تطبيق الوسيلة التعليم
حفظ الطالب الفصل السابع يف مدرسة سفينة اؽبدل اؼبتوسطة يف تعليم 

 القراف اغبديث.
 منهج البحث : تستخدـ الباحثة منهج إجراء الصفي بثالث اللقاعات

نتائج البحث : بعد تفعل حبث ىناؾ ترقية يف خفط الطالب بستخدـ 
قبل دكر األكؿ معادلة خفظ .   strip storyكسيلة القصة اؼبتقطعة 
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من ثالث  ٛ،ٕٚك يف دكر الثاين  ٕ،ٜٙ، يف دكر األكؿ  ٜ،ٗٙالطالب
 strip storyدكر توجد ترقية يف خفظ الطالب بعد استخداـ كيسلة 

أما الفرؽ بُت البحث السابق ك البحث الذم قامت بو الباحثة فإف البحث 
ك أما الباحثة يف ىذا يف تعليم القرآف اغبديث  السابق قاـ بتجربة حفظ 

 يف تعليم مهارة القراءة.   strip storyالبحث قامت بتجربة 

 ٕاعبدكؿ 

 دراسة السابقة

 التساكم الفرؽ الدراسات السابقة ىذا البحث
فعالية 

استخداـ 
كسيلة القصة 

 )اؼبتقطعة
strip 

story ) 
لًتقية مهارة 

القراءة، دراسة 
ذبريبية يف  

مدرسة 
السلطانية 
الثانوية 

اإلسالمية 

  رائدا سافوترم، ذبربية كسيلة 
Strip story  يف فهم

النصوص العربية لطالب الصف 
الثانوية  الثامن ج باؼبدرسة

للعاـ  معلمُت،فاراكن تيماقبونج
. ٕٗٔٓ/  ٖٕٔٓالدراسي 
 يوكياكرتا.

 tج البحث : أف نتائ
اعبدكؿ كلذلك   tاإلحصائي ك 

ك اؼبراد  ٕٙٔ، ٖ < ٗٛٙ،ٔ
اؼبردكد، كاما القيمة  Hoمنو 

 ك اؼبرادٕٓٓ،ٓاؼبعنوية فهي 
 Hoلذلك ٕٓٓ،ٓ> ٘ٓٓٓ

مكاف 
البحث4 

اؼبدرسة ك 
تاريخ البحث 

ك كذالك 
ميم تص

 البحث

استخداـ كسيلة 
 التعليمية 

strip story 
. ك منهج 

البحث 
التجرييب ك 

 مهارة القراءة
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ك اإلقًتاض أف ىناؾ فرؽ فهم  بركبولينجا.
نص العربية بُت اجملموعة 

 التجريبية ك الضابظة.

 “لينا نور فروبة، طريقة 
broken text “   يف تعليم

مهارة القراءة، دراسة ذبريبية 
للطالب الصف السابع 
باؼبدرسة معارؼ اؼبتواسطة 
جاندل موليا مكيالنج للعادل 

 ٕٕٔٓ/ٖٕٔٓالدراسي 
نتائج البحث : اف تطبيق طريقة  

“ broken text “   يف
تعليم مهارة القراءة هبرل عليو 
جاريا جيدا، ك من معادلة ترقية 
ربصيل تعلم القراءة يف ؾبموعة 
ذبريبية تدؿ على اف ترقية القيمة 

=  ٔٗ،ٖأعلى منها كىي 
ك ؾبموعو   ٜٛ،ٕٖ%

=  ٜٚ، ٘الضابطة 
ٕٔ،ٚ٘% . 

 

مكاف البحث  
 ك الوقت ك

 اؼبدرسة

استخداـ كسيلة 
 التعليمية 

strip story 
. ك منهج 

البحث 
التجرييب ك 

 مهارة القراءة

مغفرة اغبسنة، ؿباكلة ارتفاع 
 حفظ الطالب باستخداـ

مادة التعليم ك 
منهج البحث 

 كسيلة التعليمية
strip story  
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 strip كسيلة القصة اؼبتقطعة
story يف تعليم القرآف اغبديث

حبث اجراء الصفي يف الفصل (
السابع باؼبدرسة سفينة اؽبدل 

موجاف كريبوف اؼبتواسطة ك
 ٕٓٔٓجاكل جيفارا.

 

ك مكاف ك 
 التاريخ البحث
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 الفصل الثاني

 إطار النظارى
 المبحث األولى : الوسائل التعليمية

 مفهوم الوسائل التعليمية . أ

اعتبار أف الوسيلة زبضع ارتباط ىذا اؼبسمى بعملية التعلم ك التعليم ، على 
لتعامل كل من اؼبعلم ك اؼبتعلم ، فهي كسيلة تعليمية كأداة ربط كتفاعل بُت اؼبعلم ك 
اؼبتعلم، عندما يستخدمها اؼبعلم اثناء عرض الدرس كشرح اؼبادة التعليمية يف مواقف 

لم تعلمي ؿبدد، كتعترب الوسيلة تعليمية كإحدل مصادر التعليم عندما يرجع ؽبا اؼبتع
 ٛباحثا كدراسا ؽبا كمحتول معريف يثرل اؼبادة العلمية اؼبوجودة يف الكتاب اؼبدرسي.

كعليو فالوسيلة التعليمية اعبيدة تشكل جزءا ال يتجزأ من اؼبادة اؼبرجعية ك ؿبورا 
للنشاط التعليمي، كمرتكزا ألسلوب التعليم ، أم إف ىذه الوسيلة ليست إيضاحية أك 
معينة يستطيع اؼبعلم االستغناء عنها مىت شاء كاالكتفاء بالشرح الشفوم ك الكلمة 

 اؼبنطوقة. 

 اساسية ىي: التعليمية ترتبط كتتعامل مع ثالثة ؿباكر ك ىكذا فالوسيلة

ارتباطها باؼبعلم فهو مصممها كمستخدمها كعليو تقع مسؤكلية إقباجها  .ٔ
 يف أداة دكرىا التعليمي.

ارتباطها باؼبتعلم حيث تقدـ لو اؼبعارؼ كاؼبهارات كاػبربات يف أكعية  .ٕ
 معرفة غَت الكتاب اؼبدرسي يتميز بارتباطها باغبواس.

                                                           
، . بشَت عبد الرحيم الكلوب، الوسائ ٛ ل التعليمية التعلمية إعدادىا كطرؽ إستخدامها. بَتكت : دار إحياء العلـو

ٜٜٔٙ   
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رتباطها باؼبواقف التعليمي حيث تغنيو دبصادر متعددة للمعرفة، اليت ا .ٖ
تساعد على إقباجو كتزيد من فعاليتها يف إقباج كل من دكر اؼبعلم ك 

 .ٜاؼبتعلم

يقصد بالوسيلة التعليمية ماتندرج ربت ـبتلف الوسائط اليت يستخدمها األستاذ 
ق كاألفكار كاؼبعاين للطلبة. كقد يف اؼبواقف التعليمي، بغرض ايصاؿ اؼبعارؼ كاغبقائ

عرفها ؿبمد زياد ضبداف أف الوسائل التعليمية ىي كسائط تربوية يستعاف هبا إلحداث 
.10علمية التعليم  

من ىنا نعرؼ أف مفهـو الوسائل التعليمية ىو كل أداة اليت لديها كظيفة يف 
عملية التعليم ك التعلم. إيصاؿ الرسالة ك اؼبعارؼ ك اغبقائق كاألفكار ك اؼبعاين يف ربسُت  

 
 أهمية الوسائل التعليمية . ب

دكر الوسائل التعليمية يف ربسُت عملية التعليم ك التعلم يبكن أف نلخص الدكر 
 الذم تلعبو الوسائل التعليمية يف ربسُت عملية التعليم كالتعلم دبا يلي :

تلعب إثراء التعليم، أكضحت الدراسات ك األحباث أف الوسائل التعليمية  .ٔ
دكرا جوىريا يف إثراء التعليم ك توسيع خربات اؼبتعلم ك تيسَت بناء 
اؼبفاىيم ك زبطي اغبدكد اعبغرافية ك الطبيعية باستخداـ كسائل اتصاؿ 

 متنوعة تعرض الرسائل التعليمية بأساليب مثَتة ك مشوقة ك جذبة.

 ربقيق اقتصادية التعليم .ٕ

                                                           
9
، نفس اؼبرجع ص...بشَت عبد الرحيم الكلوب، الوسائل التعليمية التعلمية إعدادىا كطرؽ إستخدامها. 

مالك  ة جامعة موالنا .أكريل حبرالدين، مهارات التدريس:كبو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء. ماالنق : مطبعٓٔ
 ٗ٘ٔص  ٕٔٔٓابرىيم،  
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إىتماـ التلميذ كإشباع حاجتو تساعد الوسائل التعليمية على استثارة   .ٖ
 للتعليم

 تساعد على زيادة خربة التلميذ فبا هبعلو أكثر استعدادا للتعليم  .ٗ

تساعد الوسائل التعليمية على اشًتاؾ صبيع اغبواس اؼبتعلم يف عملية  .٘
 .ٔٔالتعليم

 تساعد الوسائل التعليمية على رباشي الوقوع يف اللفظة .ٙ

 هبابية يف اكتساب اػبربةتساعد يف زيادة مشاركة التلميذ اإل .ٚ

تساعد يف تنويح أساليب التعزيز اليت تؤدم إذل تثبيت االحتجابات  .ٛ
 الصحيحة

 ٕٔتساعد يف تنويح أساليب التعليم ؼبواجهة الفركؽ الفردية بُت اؼبتعلمُت .ٜ

من ىنا نعريف الوسائل التعليمية أصبحت ركنا مهما يف العملية التعليمية كؽبا 
فها ك ذبعل تشوؽ الطالب للدرس ك توجيو اىتمامهم إليو ك دكر كبَت يف ربقيق أىدا

 ذبعل ما يتعلمونو باقيا ك مستمرا ك تساعدىم على سرعة تذكَت.
 

 ج. أنواع الوسائل التعليمية

تناكلنا فبما سبق مفهـو الوسائل التعليمية، كبينا اهنا التقتصر على الصورة ك 
األفالـ، كإمبا تضم ؾبموعة كبَتة من الوسائل كاألدكات ك الطرؽ اليت التعتمد أساسا 

                                                           
 ٙ٘ٔ. مرجع نفسو، أكريل حبر الدين ص ٔٔ
. عبدر الرضبن بن ابرىيم الفوزاف كزمالؤه، دركس الدكرات التدريبية ؼبعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، ٕٔ

 ٖٓٔق ص  ٕٗٗٔمشركع العربية للجميع، 
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على استخداـ الكلمات ك الرمز اللفظية. ثالثة أنواع كسائل:  بصرية، كسائل ظبعية، 
 .ٖٔكسائل ظبعية بصرية

 ل البصريةالوسائ .0

الوسائل البصرية : تتخد اؼبعينات البصرية أشكاال متعددة يف تعليم 
اللغة.فيمكن أف تكوف يف ىيئة " الشفافية" من شفافيات "اعرض فوؽ 
الرأس" تظهر صورهتا أماـ التالميذ. كيبكن أف تكوف فيلما متحركا يف جهاز 

التالميذ، أك  التلفزيوف. كأحيانا قبدىا يف شكل بطاقة صغَتة بُت أصابع
لوحة كبَتة معلقة على جدار الفصل.تضم ؾبموعة من األدكات كالطرؽ اليت 

 .ٗٔتستغل حاسة  البصر كتعتمد عليها.كتشمل ىذه اجملموعة
صبيع الصور  grapics and imagesالرسـو ك الصور الثابتة  -

طة الفوتوغرافية أك الرسم التوضيحية الثابتة سواء اكانت ثنائية األبعاد " مسح
 " أـ ثالثية األبعاد" ؾبسمة".

، كىي ؾبموعة عن اللقطات الثابتة لألشياء اغبقيقية videoالصور اؼبتحركة  -
 حبيث يتم عرضها بسرعة معينة لتظهر ككأهنا متحركة.

، ك ىي عبارة عن سلسلة من الصور الثابتة animationالرسـو اؼبتحاركة  -
ة ك نبية كما ىو اغباؿ يف تعرض يف تعاقب معُت ك سرعة معينة، لتعطي حرك

 .٘ٔاألفالـ السينمائية

                                                           
 ٖٚ(ص : ٜٜٚٔك اؼبنهج،)مصر : دار النهضة العربية،. أضبد خيزم كاطم، الوسائل التعليمية ٖٔ
14

ٖٚص : مرجع نفسو كاطم، أضبد خيزم  .

15
 . Op.cit ., ، أكريل حبر الدين     ٔٙٔ 
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الوسائل البصرية ىي اليت تعتمد على حاسة البصر أكثر من غَتىا من 
اغبواس، كذلك مثل السبورة ك الكتاب اؼبقرر، كالطباشَت اؼبلوف، ك اػبرائط، 

 .ٙٔك الشرائح، ك اللوحة الكهربائية، ك اغباسب

يت يستفاد منها عن طريق نافذة العُت. من ىنا نعريف الوسائل البصرية ىي ال
 مثل الكتاب اؼبدرسي ك الرسـو ك  الصور كما أشبو ذلك.

 الوسائل السمعية .6

الوسائل السمعية ك ىي اليت يستفاد منها عن طريق األذف، كأنبها : 
 ٚٔاؼبدياع، ك التسجيالت الصوتية، ك األسطوانات.

من حاسة السمع  الوسائل السمعية ىي تلك اليت تعتمد على اإلستماع
أكثر من اعتمادىا على اغبواس األخرل، كذلك مثل )الراديو( ك باإلذاعة 
اؼبدرسية، ك التسجيالت الصوتية : كالشرئط، كاإلسطوانات، ك ـبتربات 

 . ٛٔاللغات..اذل اخره

من ىنا نعريف الوسائل السمعية ىي اليت تعتمد على حاسة السمع عن 
التسجيالت الصوتية ك األسطوانات كما أشبو طريق األذف. مثل اؼبدياع، ك 

 ذلك.

 

                                                           
 ٜٚٗ، دار النهضة العربية، ص ٜٜٓٔ. علي أضبد مدكور، اؼبنهج الًتبية يف  التصور اإلسالمية،  ٙٔ
17

  ٜ٘ٔص  رجع سابق،فء. ممدرس اللغة العربية الكأكريل حبرالدين، مهارات التدريس:كبو إعداد .  
 ٜٚٗ. علي أضبد مدكور، اؼبنهج الًتبية يف  التصور اإلسالمية، مرجع سابق، ص  ٛٔ
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 الوسائل السمعية و البصرية .3

الوسائل السمعية البصرية ك ىي اليت يستفاد منها عن طريق العُت ك 
األذف معا، ك أنبها : التلفاز، الصور اؼبتحركة، ك الدركس النموذجية 

  البصرية : كاليت تشمل كسائل السمعية ك اؼبسجلة، ك التمثيليات اؼبتلفزة
  ،التلفزيوف 

  الفيديوا، ؾبموعة من اللقطات الثابتة الثابتة لألشياء اغبقيقية
 حبيث يتم عرضها بسرعة معينة لتظهر ككأهنا متحركة.

  اغباسب ، ؾبموعة من الوحدات اإللكًتكنية الدقيقة اليت
يدخل جزاءا منها اؼبعلومات، كجزء آخر هبرم العمليات 

 اغبسابية ك اؼبنطقية.

  األفالـ، اقرب إذل كاقع اغبياة من العركض اؼبسرحية أك
 .ٜٔالتلفزيونية

الوسائل السمعية البصرية ىي اليت تعتمد على حاسيت السمع ك 
البصر، ك تشمل الصور اؼبتحركة الناطقة، كأشرطة الفيديو، ك 
التلفاز، ك األفالـ الثابتة، ك الشرائح ك الصور اليت تستخدـ دبصاحبة 

ة مناسبة على إسطوانات أك شرائط تسجيل ك تسجيالت صوتي
 .ٕٓالتطبيق العملي أك الًتبية اؼبيدانية

                                                           
19

 ٜ٘ٔص  ٕٔٔٓرجع سابق، فء. مكبو إعداد مدرس اللغة العربية الك أكريل حبرالدين، مهارات التدريس:.. 
 ٜٚٗالتصور اإلسالمية، مرجع سابق، ص علي أضبد مدكور، اؼبنهج الًتبية يف    .ٕٓ
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من أنواع الوسائل التعليمية اؼبذكورة نعريف الوسائل السمعية ك 
البصرية تعتمد على حاسة البصر ك السمع معا مثل كأشرطة 

 الفيديو، ك التلفاز، ك األفالـ الثابتة.

 د. مصادر الوسائل التعليمية

تعريف اؼبعلم دبصادر  بعد أف تعرفنا على أنواع الوسائل التعليمية ، البد لنا من  
 ىذه الوسيلة كطريقة اغبصوؿ عليها كمن ىذه اؼبصادر :

توافر الوسيلة اؼبطلوبة كاؼبناسبة ؼبوقف تعليمي ؿبدد يف اؼبؤسسة التعليمية  .ٔ
 اليت يعمل هبا اؼبعلم.

 رهتا مثل : كجود ىذه الوسيلة يف مؤسسة تسمع بإع .ٕ

 اؼبراكز التقنية 

 مراكز مصادر التعلم 

 اؼبكتبات الشاملة 

أف يقـو اؼبعلم بشراء الوسيلة غذا توفرتفي األسواؽ احمللية كتوفرت  .ٖ
 اؼبالية ؽبا. اؼبخصصات 

أف يقـو اؼبعلم بإعداد ىذه الوسيلة يف اؼبدرسة اليت يعمل هبا بالتعاكف مع  .ٗ
 شركط فنية منها :طالبو. إال أف عملية اإلعداء زبضع ل

 .خربة اؼبعلم العملية ك الفنية يف إعداد الوسائل التعليمية 

 .توفر اؼبواد اػباـ الالزمة لصنع الوسيلة 
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  كجود اإلمكانات الفنية يف اؼبدرسة من أدكات ك أجهزة
 كمكاف.

 .توافر الوقت الكايف لدل اؼبعلم إلعداد ىذا الوسيلة 

 .ٕٔسائل التعليميةاالستفادة من البيئة كمصدر أساسي للو  .٘

 

 ( strip story )       المبحث الثاني : القصة المتقطعة
   ( strip story )مفهوم القصة المتقطعة . أ

 باستخداـ قطعة األكراؽ اؼبخًتع من  ( strip story ) كسائل القصة اؼبتقطعة
R. E. Gibson   يف ؾبّلةTESL Quarterly   بعد ذالك متطور من

Mary Ann dan John Boyd (1978)   يف TOSEL 
Newsletter    ككذالك يتبُت خبربة ميداف منcarol kelvin 1979   يف ؾبّلة

. ىذه الوسيلة بداية من اؼبدخل الذم يفضل إبتكار ك إتصاؿ حقيقي يكوف ٕٕكاحدة
 سهال  يف اإلتصاؿ باللغة األجنبية.

وبتاج اذل بصر  إحدل الوسائل البصرية  ( strip story ) القصة اؼبتقطعة 
ىي قطعة من األكراؽ   ( strip story )الطالب يف  فهم كل دركس، القصة اؼبتقطعة

الذم يستخدـ يف تعليم اللغة األجنبية. جبانب رخيص ك سهولة يف صناعتها4 القصة 
ىذه  بساطة كال ربتاج اذل مهارة اػباصة يف استخدامها. ( strip story )اؼبتقطعة 

اإلمالء، ااحملادثة، احملفوظات، ك اإلنشاء  الوسيلة مستخدامة يف درس اللغة األجنبية مثل

                                                           
21

   ٖٓص  مرجع سابق، بشَت عبد الرحيم الكلوب،.  . 
22

 . Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, 2011, , Jakarta; Rajawali Press, hal. 36 
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القصة اؼبتقطعة  .ٖٕلذالك وبتاج إذل بياف طريقة صناعتها ك كذالك طريقة إستخدامها
 .ٕٗىي قطعة األكراؽ تعرض الرسالة اليت سهلة يف القراءة ك الفهم لدم الطالب

الوسائل التعليمية اؼبستخدمة يف تعليم اللغة األجنبية  القصة اؼبتقطعة احدل 
ىذه الوسيلة يتطّلب شجاعة  خاصة اللغة العربية ليزيد فهم نص اؼبقركء فهما جيدا.

الطالب يف اإلتصاؿ باللغة األجنبية، شكل ىذه الوسيلة ىي ؾبموعة الكلمات 
تكوف القصة اإلعتباطي مكتوبة يف قطعة األكراؽ ك البد من الطالب اف يرتب 

  الصحيحة. 

  أهداف وسائل القصة المتقطعة . ب

 مواصالت يف الفصل .ٔ

 ٕ٘يسهوؿ الطالب يف إخراج الفكر باللغة األجنبية  .ٕ

 ملةكفاءة الطالب يف الًتكيب اعب  مساعدة على  .ٖ

 ٕٙمساعدة الطالب على فهم النص العربية  .ٗ

 ( strip story )ج. طريقة صناعة و إستخدام القصة المتقطعة  

 دخوؿ اذل الفصلقبل 

  ربتار اؼبدرس اؼبوضوع من القصة يف احملادثة  .ٔ

 ملةالواضحة ك يفرغ مكاف بُت اعب اؼبكتوبة ملةتلك اعب .ٕ

                                                           
23

 . Ibid,.  hal. 36 
24

 .Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung : PT. Rosda karya 

offset.2011 hlm.238 
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 .ibid, Acep Hermawan. Hlm 238  
26
. Fathul mujib dan nailur rahmawati, metode permainan-permainan edukatif dalam pembelajaran 

bahasa arab (Jogjakarta: Diva press, 2011), hlm.118 
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، إذ كاف الطالب كثَت  ملةينقطع دبقص تكوف قطعة اعب ملةكرقة اعب .ٖ
 ينقسم الفصل  اذل الفراؽ.

  : يف الفصل 

 يوزع إذل الطالب اإلعتباطي ملةقطعة األكراؽ من اعب  .ٔ

 ملةف وبفظ اعبأذل الطالب إأمر اؼبدرس  .ٕ

 ف وبافظ على األكراؽ أذل الطالب إطلب اؼبدرس  .ٖ

 دقيقة  ٕ - ٔجلس ك سكت اؼبدرس قدر  .ٗ

 ف يقـو من مكانوأذل الطالب إطلب اؼبدرس  .٘

 الطالب يسعى يف ترتيب القصة بشكل ـبتلفة أف .ٙ

ىم  اؼبدمج يكوف القصة الصحيحة كصبيع الطالب موافق ك ملةبعد اعب .ٚ
 سكت.ي

 ها بًتتيب حىت تكوف القصة الواحدة اؼبنتظمة.صبلتكل فرد يذكر  .ٛ

 .ٕٚبعد عمل كلها4 مدرس يعرض النص القصة األصلى اماـ الفصل .ٜ

من خطوات اؼبذكورة أعاله، نعريف كيفية استخداـ كسيلة القصة اؼبتقطعة يف  
 ة لًتقية فهم اؼبقركء فهما جيدا.القراءتعليم مهارة 

  ( strip story ) د. فوائد القصة المتقطعة

 إحدل الوسائل تكوف عملية التعليمية السهولة ك اؼبمتعة .ٔ

                                                           
27

. Azhar arsyad, op.cit., hlm.36-38 
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 يبارس الطالب اإلتصاؿ باللغة العربية .ٕ

 ال احد من الطالب يشعر ثقيال يف عملية التعليم .ٖ

 .ٕٛىذه الوسيلة مناسب يف تعليم اللغة األجنبية .ٗ

 

 الثالث : مهارة القراءة   المبحث

 مفهوم مهارة القراءة . أ

إحدل فنوف اللغة اليت ال يتسٌت لإلنساف اف يتواصل مع غَته بدكهنا، إذ   القراءة
كما يظنها   –ىي من أكثر مهارات اللغة توظيفا ك ربقيقا لالتصاؿ ، كليست القراءة 

النطق هبا، ك امبا التطورات اليت ؾبرد تعرؼ على الرموز اللغوية اؼبكتوبة ك  -بادم الرأم
بالنواحي الفسيولوجية مثل  -فقط  –طرأت على مفهـو القراءة تؤكد أننا ال كبفل فيها 

حركات العُت كأعضاء النطق، إذ اؼبفهـو اغبقيقي اؼبتطور يف ضوء البعد الزمٍت يقودنا اذل 
ا القارئ عن طريق القوؿ بأف القراءة " عملية عقلية تشمل تفسَت الرموز اليت يتلقاى

عينية، كتتطلب ىذه العملية فهم اؼبعاين، كما اهنا تتطلب الربط بُت اػبربة الشخصية 
 .  ٜٕكاؼبعاين ك توظيف تلك اؼبعاين يف حل اؼبشكالت اليت تعرض لإلنساف

ىي عملية التعرؼ على الرموز اؼبطبوعة، كنطقها نطقا  –إذف  –القراءة 
ة (، كفهمها، كعلى ىذا فهي تشمل التعرؼ، كىو صحيحا ) إذا كانت القراءة جهري

االستجابة البصرية ؼبا ىو مكتوبة، ك النطق، كىو ربويل الرموز اؼبطبوعة اليت سبت رؤيتها 
 .ٖٓالر أصوات ذات معٌت، ك الفهم، أم ترصبة الرموز اؼبدركة ك إعطائها معاين

                                                           
28

 . azhar arsyad, ibid, hlm 38 
  ٔٙ، ص ٕٔٔٓنور ىادل، اؼبواجو لتعليم اؼبهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبا، مرجع سابق، .ٜٕ
ٙٓٔ، ص ٜٗٛٔ – ٔٓٗٔالكويت،  –علي أضبد مدكور، تدريس فنوف اللغة العربية، مكتبة الفالح  .ٖٓ
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فيها نطق ك  من ىنا نعرؼ أف مفهـو القراءة ىو عملية معقدة، ففيها تعرؼ، ك
وبة ك فهم احملتويات من فيها فهم. إذف ضمن القراءة على أمرين : معرفة العالمات اؼبكت

   القراءة.

 أهداف مهارة القراءة   ب.

 إكساب التالميذ القدرة على نطق الكلمات نطقا سليما .ٔ

 إقدار التالميذ على إخراج اغبركؼ من ـبارجها كسبييز أصواهتا .ٕ

 من اؼبفردات ك الًتاكيب إكساب التالميذ رصيدا .ٖ

 تنمية ميوؿ التالميذ كبو القراءة ك اإلطالع .ٗ

مساعدة التالميذ على تكوين عادات التعرؼ البصرم على الكلمات ك  .٘
 فهم معناىا اك معٌت اعبمل ك الًتاكيب.

إقدار التالميذ على القراءة السريعة الواعية اؼبصحوبة بفهم اؼبادة اؼبقركءة  .ٙ
 .ٖٔك اعبهرية يف القراءتُت الصامتة

لذالك، نستطيع أف نعرؼ أّف األىداؼ من تعليم مهارة القراءة لزيادة قدرة 
 الطالب على النطق الكلمات نطقا سليما ك فهم اؼبقركء.

 ج. أنواع مهارة القراءة

تنقسم القراءة من حيث الغرض منها إذل أقساـ ـبتلفة. ك القراءة من حيث األداء 
ة جهرية ك أما من حيث الغرض من القراءة تنقسم إذل قراءة نوعاف : قراءة صامتة ك قراء

 .ٕٖللدرس ك قراءة لالستماع

                                                           
 ٖٙ، مرجع سابق، ص نور ىادل.  ٖٔ
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 القراءة الصامتة. ٔ

يشَت مفهـو القراءة الصامتة إذل عملية اليت يتم من خالؽبا التعرؼ البصرل 
للرموز اؼبكتوبة ، ك تفسَتىا ك ربطها خبَتة اؼبتعلم دكف النطق هبا. فكما إف اإلنساف يف 

نبات....اخل( دكف أف ينبس  –حيواف  –مقدكره إدراؾ الشيء الذم يراه ) إنساف 
باظبو، فكذلك اغباؿ بالنسبة للكلمة اؼبقركءة يف صمت، يدركها القارئ دكف النطق 

القراءة الصامتة ىي القراءة اليت تعتمد على اإلدراؾ البصرم الذم يًتجم إذل كعي  .ٖٖهبا
 .ٖٗذىٍت مباشرة دكف نطق

النوع من القراءة ىو األكثر شيوعا يف حياتنا، ك األكثر توظيفا خاصة لدل كىذا 
الكبار، حيث تعد الصامتة أسهل كثَتا من القراءة اعبهرية، كأيسر يف ربصيل اؼبادة 

 اؼبقركءة، كأقصر كقتا يف إدراؾ اؼبعاين ك استحضارىا عما نالقية يف القراءة اعبهرية.

ر عونا للقارئ على الفهم إذا ما قيست بالقراءة كتعد القراءة الصامتة ىي األكث
اعبهرية، كمن مث كاف من األنبية دبكاف تدريب التالميذ يف ـبتلف اؼبراحل على ىذ اللوف 
القراءة ، كاالستعانة على تدعيمها من خالؿ القراءات اغبرة لبعض الكتب اؼبناسبة يف 

 .  ٖ٘مكتبة اؼبدرسة

أف القراءة الصامتة ىي القراءة يف صمت بناء على رأل سابق فتلخص الباحثة 
 أك يدرؾ القارئ اغبركؼ ك الكلمات اؼبطبوعة أمامو كيفهمها دكف أف هبهر بنطقها.

 مزيا القراءة الصامتة : 

                                                                                                                                                               
 ٗٔٔاللغة العربية، مرجع سابق،، ص علي أضبد مدكور، تدريس فنوف .  32
 ٚٚ، ص ٕٔٔٓ. نور ىادل، اؼبواجو لتعليم اؼبهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبا، مرجع سابق،ٖٖ
. ؿبمد صاحل الشنطي، مهارات اللغوية : مدخل إذل خصائص اللغة العربية ك فنوهنا، مرجع سابق،  ص : ٖٗ

ٔٚٙ  
ٖ٘

 ٛٚ،  ص  ٕٔٔٓاللغوية لغَت الناطقُت هبا، مرجع سابق،. نور ىادل، اؼبواجو لتعليم اؼبهارات  
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 من أىم مزايا القراءة الصامتة إضافة إذل ما سبق ما يلي : 

 القراءة.أهنا القراءة الطبيعية يف اغبياة اليت يبارسها اإلنساف عندما يريد  (ٔ

 أهنا تنمي قدرة اؼبتعلم على أف يقرأ ك يفهم. (ٕ

أهنا كسيلة اآلخرين فبن ال يبيلوف إذل القراءة جهريا خاصة من لديهم عيوب يف  (ٖ
 .ٖٙالنطق أك الكالـ

القراءة الصامتة قراءة كظيفية يعتمد عليها اإلنساف يف ربصيل اؼبعرفة، ك اؼبتابعة،  (ٗ
أف نسبة اؼبواقف اليت تستخدـ فيها القراءة كربقيق اؼبتعة، كقد أثبتت التجربة 

 % من مواقف القراءة. ٜٓالصامتة تزيد على 

تساعد على زيادة الثركة اللغوية ك الفكرية للقارئ إذ إف القارئ فيها ال ينشغل  (٘
 .ٖٚباالنطق بل ينصرؼ إذل التحصيل بكليتو

حسُت عملية تعليم يف من اؼبزايا اؼبذكورة أعاله،  نعريف أىم مزايا القراءة الصامتة لت
 مهارة القراءة.

 القراءة الجهرية. ٕ

ربويل الرموز الكتابية إذل رموز صوتية عن طريق النطق مع حسن األداء ك 
 .ٖٛالفهم

القراءة اليت تستخدـ فيها اعبهاز الصويت عند اإلنساف، فنسمعها ك نسمعها األخرين. ك 
ىي عملية حل الرموز اؼبكتوبة بأداء الصوت بأف يقرأ الطالب النص مع إخراج صوتو من 

                                                           
 ٜٚنفس اؼبرجع، ص  ٕٔٔٓ. نور ىادل، ٖٙ
 ٙٚٔؿبمد صاحل الشنطي، مهارات اللغوية : مدخل إذل خصائص اللغة العربية ك فنوهنا، مرجع سابق،  ص : .ٖٚ
 ٖٚٔؿبمد صاحل الشنطي، مهارات اللغوية : نفس اؼبرجع السابق ، ص : .ٖٛ
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تلفظ الكلمات اؼبًتاكبة.فيبدأ فيها الطالب بعد اف يكوف قد كضح لديهم اؽبدؼ الذم 
 .ٜٖاعبهرية، كاإلجابة عن سؤاؿ ، اك حل مشكلةيدفعهم إذل   القراءة 

بناء على رأل سابق فتلخص الباحثة أف القراءة اعبهرية ىي القراءة اليت تستخدـ 
فيها اعبهاز الصويت ك حل الرموز اؼبكتوبة بأداء الصوت حيث يعوؿ عليها للوقوؼ على 

 حسن نطق، كجودة األداء كغَتىا.

 

 مزايا القراءة الجهرية :

لتلميذ على اخراج اغبركؼ من ـبارجها الصحيحة، كالنطق نطقا سليما تدريب ا (ٔ
بالكلمات ك اعبمل ك الًتاكيب مع حسن التلفظ دكف مد زائد أك خطف أك 

 تقطيع.

ضبط اغبركات يف أكاخر الكلمات كفقا لقواعد اللغة كبوا ك صرفا مع إقامة بنية  (ٕ
 الكلمة على كجهها السليم.

 التذكؽ اؼبذخور فيها. تعيُت القراءة اعبهرية على (ٖ

القراءة اعبهرية ؽبا جوانب إهبابية من الناحية النفسية ك اإلجتماعية، فهي تريب  (ٗ
القارمء على عدـ اػبجل ك اػبوؼ، كتغرس فيو اعبرأة ك القدرة على مواجهة 
اآلخرين، كربقق الوجود االجتماعي حيث الفائدة اؼبتبادلة بُت القارمء ك 

 .ٓٗالسامعُت

                                                           
الرضبن بن ابرىيم الفوزاف كزمالؤه، دركس الدكرات التدريبية ؼبعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، مشركع  عبدر. ٜٖ

 ٖٛق ص  ٕٗٗٔالعربية للجميع، 
. ؿبمد صاحل الشنطي، مهارات اللغوية : مدخل إذل خصائص اللغة العربية ك فنوهنا، مرجع سابق ، ص : ٓٗ

ٖٔٚ 
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يذ يف الربط بُت األلفاظ اؼبسموعة يف اغبياة اليومية ك الرموز تساعد التلم (٘
 .ٔٗاؼبكتوبة

من اؼبزايا اؼبذكورة أعاله، نعريف أىم مزايا القراءة اعبهرية لتحسُت عملية تعليم 
 مهارة القراءة.

 

 من حيث الغرض من القراءة تنقسم إذل قراءة للدرس ك قراءة لالستماع.
 

 قراءة للدرس (0

تستخدمها قطاعات كبَتة يف اجملتمع خاصة الطالب ك اؼبثقفوف  قراءة الدرس   
كذككا اؼبطالب اؼبختلفة. فالطالب يقرأكف للدرس ك التحصيل للمعرفة ك اؼبعلومات. ك 
بعض الناس يقرؤكف اؼبذكرات ك التقارير ؼبعرفة ما فيها ك اإلستفادة بو. كالبعض اآلخر 

 .ٕٗيقرؤكف اػبرائط ك الالفتات ككبو ذلك
دؼ من ىذه القراءة ىو الوقوؼ على معلومات ك ربصيل معارؼ يف ميادين فاؽب

معرفية ـبتلفة ك السيطرة عليها، كلذلك تكثر كقفات العُت فوؽ الكلمات اؼبطبوعة، 
 .ٖٗكتتكرر حركاهتا الرجعية إليها : لتأكيد ربصيل القارئ لتلك اؼبعلومات

س ىي القراءة اليت هتدؼ بناء على رأل سابق فتلخص الباحثة أف القراءة للدر 
 إذل الوقوؼ على معلومات ك ربصيل معارؼ يف ميادين معرفية ـبتلفة.

  
                                                           

 ٜٔٔ، ص ٜٗٛٔفنوف اللغة العربية، مرجع سابق، . علي أضبد مدكور، تدريس  ٔٗ
 ٕٔٔ. علي أضبد مدكور، تدريس فنوف اللغة العربية، مرجع سابق، ص  ٕٗ
 ٖٛمرجع سابق، ص  ٕٔٔٓ. نور ىادل، اؼبواجو لتعليم اؼبهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبا، ٖٗ
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 قراءة لالستمتاع (6

 أما القراءة لإلستمتاع ، ىي ذلك النوع من القراءة اؼبرتبط بقضاء كقت  

الفراغ. ك قد أصبع ىذا النوع من القراءة ذا أنبية خاصة يف الوقت اغباضر نظرا لتزيد 
 . ٗٗالفراغ الناتج عن إحالؿ اآللة ؿبل اإلنساف يف شىت أنواع األعماؿكقت 

ىذا النوع من القراءة أصبحت اغباجة إليها ملحة أكثر يف عصرنا ىذا الذم   
اتسم بالتعقيد ك كثرة اؼبشاكل االجتماعية الناصبة عن طبيعية اغبياة ك إيقاعها العنيف، 

ة لالذباة إذل بعض القراءات للًتكيح عن كىنا هبد الكثَت من الناس أف ىناؾ مندكح
النفس، أك لتحقيق أكقات فبتعة كسارة، ىركبا من ضجيج اغبياة ك عناءاهتا ك 

 . ٘ٗمشكالهتا
بناء على رأل سابق فتلخص الباحثة أف القراءة لالستمتاع ىي القراءة اليت هتدؼ على 

 رغبة القراءة.   
اله، نعريف أف انواع اؼبهارة القراءة من أنواع تعليم مهارة القراءة اؼبذكورة أع

يساعد الطالب يف عملية التعليم اما من الناحية الفهمي ك اؼباديت ك إكماؿ الواجبة ك 
 من الناحية اإلجتمعي أك التعاملي بُت الفراد يف اجملموعة.

 

 طرق تعليم القراءة د.  

قة اعبزئية ك الطريقة ىناؾ طريقاف أك مدخالف أساسياف لتعليم القراءة ، كنبا الطري 
الكلية، كيطلق على األكؿ أحيانا الطريقة الًتكبية كيطلق على الثانية الطريقة التحليلية، 

                                                           
 ٕٕٔص  . علي أضبد مدكور، تدريس فنوف اللغة العربية، نفس اؼبرجع السابق ، ٗٗ
 ٖٛ. نور ىادل، اؼبواجو لتعليم اؼبهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبا، ص  ٘ٗ
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كتتضمن الًتكيبية طريقة اؽبجائية ، ك الطريقة الصوتية ، تتضمن الًتكيبية طريقة الكلمة 
 . ٙٗكطريقة اعبملة

 ية( الطريقة التركيبية ) الجزئي .ٔ

 الطريقة اؽبجائية .أ 

باء  –كىي تقـو على تعليم الطفل اغبركؼ اؽبجائية بأظبائها بالًتتيب ) ألف  
جيم.....اذل ياء( قراءة ك كتابة. فإذا تعلم الطفل حركؼ اؽبجاء  –ثاء  –تاء  –

بأظبائها ك صورىا، بدأ يف ضم حرفُت منفصلُت لتتألف منهما كلمة، فاأللف تضم اذل 
تقل الطفل إذل ضم ثالثة حركؼ منفصلة لتكوين  اؼبيم مثال لتكوين كلمة )أـ( ، مث ين

كلمة مثل ) كزف( مثال، كىكذا تؤلف الكلمات أطوؿ فأطوؿ ،  كمن الكلمات تتكوف 
 .ٚٗصبل قصَتة فطويلة

 الطريقة الصوتية  .ب 

تبدأ ىذه الطريقة بتعليم الطفل أصوات اغبركؼ بدال من أظبائها حبيث ينطق     
ـ (، مث ينطق بكلمة موصولة اغبركؼ –ؿ  –ل ) ؽ حبركؼ الكلمة أكال على انفراد مث

دفعة كاحدة، كىو يتدرج يف ذالك. فبعد اف يتدرب الطفل على أصوات اغبركؼ 
اؽبجائية كؾبيد نطقها مضبوطة فتحا كضما ك كسرا، يبدأ اؼبعلم يف تدريب الطفل على 

 . ٛٗصبيع صوتُت يف مقطع كاحد، مث ثالثة أصوات ...اخل
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فق مع الطريقة اؽبجائية يف األساس كىو البدء باعبزء، كزبالفها كىذه الطريقة تت 
يف اف الطريقة اؽبجائية تعٍت بتعليم أظباء اغبركؼ ، اما الطريقة الصوتية فًتل أف تعليم 

 .ٜٗأظباء اغبركؼ يعوؽ الطفل يف عملية تركيب الكلمة ك النطق هبا
 الطريقة التحليلية ) الكلية( .6

 طريقة الكلمة .أ 

بتعليم الكلمات قبل اغبركؼ، أم أهنا على عكس الطريقة الًتكيبية. كتبدأ 
كطريقة الكلمة يف اساسها طريقة ) أنظر كقل (. كىي تستلـز عادة أف نعرض على 
الطفل عددا من الكلمات أكال، كأف ربتار ىذه الكلمات حبية يبكن تركيبها بسهولة 

 .ٓ٘لتصبح صبال كقصصا صغَتة
الكلمة ، مث ذبريد الكلمة إذل حركؼ، مث تكوين كلمات فطريقة الكلمة تبدأ ب 

جديدة من اغبركؼ اجملردة، تتكوف اعبمل القصَتة اؼبناسبة.....كىكذا.....كطريقة 
قورنت   الكلمة من أسراع طرؽ تعليم اؼبفردات األساسية للقراءة كىي طريقة مباشرة إذا

 بالطرائق األخرل يف تعليم التلميذ عملية القراءة.
 

 ريقة اعبملة ط  .ب 

يف ىذه  الطريقة يبدأ اؼبتعلم القراءة بنطق اعبمل كثيقة الصلة حبياتو كاليت تًتد  
على لسانو، كمن خالؿ اعبمل يتم التعرؼ إذل الكلمات، مث اغبرؼ بأظبائها أك أصواهتا، 

 .ٔ٘أم أننا ىنا نسَت يف اذباه معاكس سباما ؼبا يتم يف الطريقة الًتكيبية
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اؽبدؼ من ىذه الطريقة ليس تعليم التلميذ كحدة يستطيع أف يلم هبا بعينية،   
بل كحدة قائمة على فكره. كاؼببدأ الذل تالحظ يف تدريس القراءة ىنا ىو اف األشياء 
تالحظ ككليات، كأف اللغة زبضع ؽبذا اؼببدأ. ك من اؼبسلم بو أف مادة العقل ىي 

لفكرة ىي كحدهتا كلذالك ينبغي أف نسلم بأف اعبملة األفكار يف عالقاهتا الكلمة، كاف ا
ىي كحدة التعبَت. كاؼببدأ الثاين  ىو اف أجزاء الشيء اليتضح معناىا اال بانتمائها إذل 

 .ٕ٘الكل

من طرؽ تعليم مهارة القراءة أعاله، نعرؼ بأف ليس لتعليم مهارة القراءة طريقة  
طريقة الًتكيبية )اعبزئية( مث الطريقة كاحدة فحسب. كلكن طرؽ التعليم اؼبركبة من ال

 التحليلية.

 ه. مواد تعليم القراءة

ينبغى على اؼبعاـ أف يكثر يف إستخداـ التمارين القراءة من خالؽبا تتيج فرصة  
 سبكن اؼبعلم من جود اؼبكونات القدرة على القراءة لدل الدارسُت، ك ىي: 

 تعريف الرموز العربية -ٔ

 اؼبتشاهبةالتمييز بُت الرموز  -ٕ

 الربط من الركز ك مدلوالهتا -ٖ

 فهم اؼبقركء -ٗ

 النطق بالسريعة اؼبناسبة -٘

 تنوع اإلختبارات يف القراءة بتوعيها ) اعبهرية ك الصامتة( -ٙ

                                                           
 ٖٓٔ، ص ٜٗٛٔ – ٔٓٗٔ، نفس اؼبرجع السابقة العربية. . علي أضبد مدكور . تدريس فنوف اللغ 52
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كينبغى عند اختيار مواد القراءة بالعربية )من النصوص ك األداب كالقرآف الكرمي 
 اة الشركط اآلتية :كاألحاديث النبوية ك القصص( للناطقُت بالغات أخرل مراع

 أف تكوف باللغة العربية الفصحى -ٔ

 أف تالئم اىتمامات الدارسُت كميوؽبم ك أعمارىم -ٕ

أف وبتول النص على اؼبفردات مرتبطة باىتمامات الطالب ك أعماؽبم  -ٖ
 الىت يريدكف تعلم العربية من أجلها.

أف يبٍت لدل الطالب قيمة أخالقية معينة أك يعرفهم بنمط الثقايف  -ٗ
 إسالمي معُت دكف أف يتعارض مع قيم الطالب أك يبتهن ثقافتهم.

 ٖ٘أف يتدرج النص بالطالب من حيث كم اؼبفردات ك الًتاكيب كنوعها. -٘

 كسبكن اؼبواد الدراسية األساسية يف تعليم القراءة أف تستمد من األشياء  التالية: 

مثل : فبنوع اؼبادة اللغوية اليت تكتب هبا الفتات. التحذير ك التوجيو )  -ٔ
التدحُت( ، كعالمات اؼبركر الدكلية اليت تشمل صورا ككلمات ) مثل : 

 طريق يف اذباه كاحد(.

اؼبصادر الىت ربتاج أليها القارئ للبحث عن معلومات تفيدة ) مثل :    -ٕ
 كتابة دليل التليفونات كطريقة تبويب كل جزء من ىذا الدليل(.

ن الصحف ك رؤكس األسلوب اػباص الذل تتميز بو لغة عناكي -ٖ
 اؼبوضوعات ، كىو عادة يهدؼ إذل جذب أنظار القارئ عن طريق عرض 
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33 

 

 

 

قليل من اؼبعلومات عن اؼبقاؿ، كىبرج بذالك عن األسلوب النحوم 
السليم يف الكتابة ) مثل : لغة اإلعالنات التجارية اليت تتالعب 

 باأللفاظ.

اؼبختلفة اليت وبتاج اؼبادة اللغوية اليت تكتب هبا اإلستمارات ك البطاقات  -ٗ
 إليها القارئ إذل فهمها. ) مثل: معلومات عن الشأف ك اؼبهنة(.

اللغة اؼبركزة اؼبختصرة اليت تكتب هبا الربقيات كبطاقات الدعوة ك  -٘
إعالنات الوفيات ك اإلعالنات اؼببوعة كاإلصطالحات اليت تكرر دائما 

 يف مثل ىذه اؼبناسبات.

الشيكات اؼبصرفية، كتلك اليت تظهر على  اؼبادة اللغوية اليت تكتب هبا -ٙ
 أكراؽ النقد ك العالمات اؼبعدنية اؼبختلفة.

التعليمات اليت تكتب على زجاجات الدكاء كعلب األغذية ك اؼبشركبات  -ٚ
مبينة طرؽ اإلستعماؿ كدكاعية، ؿبذرة من بعض ما قد يتعرض لو القارئ 

     ٗ٘من ـباطر بسبب سوء االستعماؿ.

 القراءة . وسائل تعليم و

هتدؼ ىذه الوسائل التعليمية على مساعدة الطلبة على القراءة بسرعة كسهولة  
كيسر كدقة لفهم ؿبتول اؼبادة اؼبقركءة. كاألجهزة اغبديثة اليت تساعد على سرعة القراءة 

 كفهم احملتول منها : 
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البطاقات ،مصورة كانت أـ مكتوبة، كتكتب على كل منها عبارة أك كلمة  .ٔ
 يعٍت : ٘٘انواع من البطاقات  يف بعض األحياف.ك أك صبلة

بطاقة األسئلة ك اإلجابة، استعماؿ ىذه البطاقة ؼبعرفة فهم الطالب  .أ 
  من النص.

بطاقة التكملة، يستمع الدارس اذل صبلة حذفت منها كلمة كاحدة،  .ب 
 ك على الدارس اف يعيد تلك اعبملة كاملة. 

 اك الكلمة الصعبةبطاقة اؼبفردات ، ليشرح اؼبفردة اعبديدة  .ج 

، جداكؿ ك دفًت شيكاتبطاقات القصص مثل استمارة بطاقة اؼبصغر .د 
اجملزأة : ك يف ىذه البطاقات أجزاء من قصة، يطلب من كل تلميذ 

 .ٙ٘أف يعيد ترتيب ىذه البطاقات حبيث تكوف القصة

معامل القراءة، كتتكوف من كتابات صغَتة ربتول مادة لغوية متدرجة يف ا  .ٕ
الطلبة على التقدـ بسرعة يف اتقاف مهارة القراءة بقدر  لصعوبة تعُت

 .ٚ٘ماتسمع بو قدراهتم

من الوسائل التعليمية اؼبذكورة أعاله، فتعرب الباحثة أف استخداـ الوسائل   
التعليمية لًتقية مهارة القراءة متنوعة مثل بطاقة األحرؼ ك  اجمللة ك القصة اؼبتقطعة. 

لتعليمية كؽبا دكر كبَت يف ربقيق أىدافها ك ذبعل تشوؽ أصبحت ركنا مهما يف العملية ا
الطالب للدرس ك توجيو اىتمامهم إليو ك ذبعل ما يتعلمونو باقيا ك مستمرا ك تساعدىم 

 على سرعة تذكَت.
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 مهارة  القراءة. تقويم تعليم  ز

إف معايَت الكفاءات يف القراءة العربية اليت يراد قياسها أك تقويبها ىي قدرات  
كفيما يلي بعض معايَت  ٛ٘لتالميذ على إستجابة اؼبعاين اؼبكتوبة يف النص بالطالقة.ا

 الكفاءات يف عملية القراءة يبكن اؼبدرس قياسها يف عملية القراءة ك فهم اؼبقركء :

 القراءة على الشكل السريع الصحيح. .ٔ

 .ٜ٘معاين اؼبفردات اعبديدة من السياؽ تعرؼ  .ٕ

 النص. إدراؾ اؼبعلومات اؼبلفوظة يف .ٖ

 إدراؾ اؼبعاين اؼبلفوظة. .ٗ

 إدراؾ األفكار الرئيسية يف الفقرة  .٘

 إدراؾ األفكار الداعمة) الثانية( يف الفقرة. .ٙ

 تعليق األفكار يف النص اؼبقركء. .ٚ

 ٓٙاستنتاج األفكار الرئيسية .ٛ

تنفيذ التقومي مهارة القراءة ىو اإلصالح ك اإلرتفاع الكفء يف عملية التعليم     
 مهارة القراءة يشمل على  القراءة  ك  فهم اؼبقركء.بنفسو. تقومي 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
 مدخل البحث ومنهجه  أ.

 quasi)منهجية البحث اؼبستخدمة ىي اؼبنهج التجرييب يعٍت شبو ذبريبية  إف 
eksperimental design )  بالنوعnonequivalent control group 

designٙٔ. الباحثةيف ىذ البحث اؼبدخل الكمي. أردات  الباحثة، ك استخدمت 
معرفة ما تغَت يف ذبريبة أك فعاليتها يف التعليم. جرل ىذا البحث باستخداـ ؾبموعتُت نبا 

 control ك اجملموعة الضابطة   eksperimen group اجملموعة التجريبية
group اجملموعة اما  . اجملموعة التجريبية ىي ؾبموعة هبرم هبا السلوؾ اػباص، ك

. إذف، استخداـ كسيلة القصة ٕٙالضابطة ىي ؾبموعة ال هبرم هبا السلوؾ اػباص
يف تعليم مهارة القراءة يف اجملموعة التجريبية كال تستخدـ  strip story اؼبتقطعة 

 اإلختباريف ىذا البحث  الباحثةكسيلة القصة اؼبتقطعة يف اجملموعة الضابطة. تستخدـ 
 من اجملموعتُت.القبلي ك البعدم يف كل 

 
ٖاعبدكؿ   

 ٖٙالبعدم اإلختبارالقبلي ك  اإلختباراؼبنهج التجرييب بتصميم اجملموعتُت مع إجراء 
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 اإلختبار التجريبة القبلي اإلختبار اجملموعة الفصل
 البعدم

A اجملموعة التجريبية O 1 X O2 
B اجملموعة الضابطة O3 - O4 

 
 توضيح مايف اعبدكؿ السابق :كفيما يلي 

O1      :القبلي للمجموعة التجريبية اإلختبار 

O2      :البعدم للمجموعة التجريبية اإلختبار 

O3      :القبلي للمجموعة الضابطة اإلختبار 

O4      :البعدم للمجموعة الضابطة اإلختبار 

X       تطبيق التجريبة : 

 

 ب. مجتمع البحث وعينته

ؾبتمع البحث ىم صبيع الطالب يف الصف اغبادل عشر دبدرسة السلطانية  إف    
 لـ كعّينتو يف الفصٕٚٔٓ  -ٕٙٔٓالثانوية اإلسالمية بركبولينجا للعاـ الدراسي 

(   purposive samplingعن طريقة غارض اؼبعينة) )ب(ك  )أ(اغبادل عشر 
 ريق عشوائي.الضابطة ليس ـبتار بطألف اجملموعة التجريبية ك اجملموعة 
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 ج. متغيرات البحث 

: اؼبتغَت اؼبستقل ك اؼبتغَت  ٗٙنوعاف نبا الباحثةمتغَتات البحث اليت استخدمتها 
ف يقيس مدل تأثَته على اؼبواقف. ك يسمى أاؼبتغَت اؼبستقل ىو العامل الذم التابع. 

القصة ستخداـ كسيلة اؼبتغَت اؼبستقل يف ىذا البحث ىو أيضا باؼبتغَت التجرييب. كا
يف تعليم مهارة القراءة أما اؼبتغَت التابع ىو العامل الذم   strip story)اؼبتقطعة )

 ترقية مهارة القراءة. ينتج عن تأثَت العامل اؼبستقل. ك اؼبتغَت التابع يف ىذا البحث ىو

  ٗدكؿ اعب 

 متغَتتاف يف ىذا البحث

 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية اؼبتغَت
 لطريقة قواعد ك الًتصبةتخداـ ااس استخداـ القصة اؼبنقطعة اؼبستقل
 كفاءة الطالب يف تعليم مهارة القراءة التابع

 

 د. البيانات و مصادرها

 ت الرئيسية ك البيانات الثانوية:تتكوف البيانات يف ىذا البحث على البيانا 

من  ٘ٙمباشرة الباحثة إذلالبيانات الرئيسية كىي البيانات اليت تعطي اؼبعلومات  .ٔ
األشخاص اؼبتعلقة بالتعليم كاؼبدرس ك الطالب ك أكراؽ األسئلة كاألجوبة يف 

 .الباحثةاختبار القراءة اليت تقـو هبا 
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البيانات الثانوية كىي البيانات اليت صبعها كمعاعبتها ك عرضها من األخرين   .ٕ
ؤيدة اليت تتعلق هبذا اؼبدرسة من اؼبالحظة ك اؼبقابلة كالوثائق اؼب إذلكاؼبعلومات 

 اؼبوضوع كتساعد على نيل اؼبعلومات اؼبعينة.

 

٘ؿ اعبدك   
 مصادر البيانات

 البيانات مصادر البيانات الرقم
القراءة  نتائج إختبار قبلي ك بعدم مهارة  التالميذ ٔ

 strip)باستخداـ القصة اؼبتقطعة 
story) 

أراء اؼبدرس يف تعليم اللغة العربية يف  مدرس اللغة العربية ٕ
اؼبدرسة ك أحواؿ اؼبدرسة ك كذلك أراءىم 
عن تعليم اللغة العربية باستخداـ كسيلة 

 .(strip story)القصة اؼبتقطعة 
التالميذ ك مدرس اللغة  ٖ

 العربية
أحواؿ تعليم اللغة العربية قبل ك بعد تطبيق 
 .(strip story)كسيلة القصة اؼبتقطعة 

مدرس يف ؾباؿ   ٗ
 مناىج

الوثائق عن تاريخ تأسيس اؼبدرسة4 ك موقع 
اعبغريف، كحالة عدد التالميذ ك اؼبدرسُت ك 

 الكتب.
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 ه. طريقة جمع البيانات 

 المقابلة  .0

قامت الباحثةة باؼبقابلة مع مدرس اللغة العربية ك بعض الطالب يف 
استخداـ الباحثةة اؼبقابلة مدرسة السلطانية الثانوية اإلسالمية بركبولينجا. 

عملية تقديبها ك   لكشف اغبقائق ك البيانات اؼبتعلقة بتعليم مهارة القراءة ك
يف   strip storyكفاءة الطالب ك كيفية استخداـ كسيلة القصة اؼبتقطعة 

 تعليم مهارة القراءة.

 الوثائق .6

بيانات عبميع ك ربليل كثائق، ساليب صبع الأىذه الدراسة ىو توثيق 
الًتكيز  ر إليكًتكنية. كثائق كقفا لغرض كحد سواء كثائق مكتوبة كصو  على

ؽبذه اؼبشكلة. ك الوثائق تستخدـ للحصوؿ على البيانات اؼبتعلقة بتاريخ 
تأسيس اؼبدرسة، ك الرسالة، ك حالة عدد التالميذ كاؼبدرسُت، ك الكتب اليت 

  ثانوية اإلسالميةتستخدـ يف تعليم مهارة القراءة يف مدرسة السلطانية ال
 بركبولينجا.

 المالحظة .3

أهنا اؼبشاىدة كاؼبراقبة الدقيقة لسلوؾ أك ظاىرة معينة، كتسجيل    
اؼبالحظات أكؿ بأكؿ كذلك االستعانة بأساليب الدراسة اؼبناسبة لطبيعة 
ذلك السلوؾ اك تلك الظاىرة يف ربقيق أفضل النتائج ك اغبصوؿ على أدؽ 
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ة يف ىذا البحث اؼبالحظة االشًتاؾ احثةالب . تستخدـٙٙاؼبعلومات
partisipan observation  ة يف عملية التعليم الباحثةيعٌت تشارؾ

ما تراه يف  الباحثةيف الفصل ككذلك باؼبالحظة غَت ترتيب تعٌت تالحظ 
ة للحصوؿ على البيانات اليت الباحثةالفصل من عملية التعليم. تقـو هبا 

تعليم مهارة القراءة ك كذلك ؼبعرفة ما تغيَت  تتعلق بنشاط الطالب يف عملية
 .القصة اؼبتقطعة يف مهارة القراءةقبل ك بعد ذبريبية باستخداـ كسيلة 

 

 اإلختبار .1

اجملموعة  البعدم يف اجملموعة التجريبية ك القبلي ك اإلختباريعٍت  اإلختبار
لطالب ىنا ؼبعرفة مقياس قدرة ا اإلختبار الضابطة باختبار التحريرل.

 strip)قبل  استخداـ كسيلة القصة اؼبتقطعة  ككفاءهتم يف مهارة القراءة
story).  قبل استخداـ كسيلة القصة اؼبتقطعة اإلختبارإعطاء  pre test  

 post testاستخداـ كسيلة القصة اؼبتقطعة بعد  اإلختبارإعطاء 
ؼبعرفة قدرة ك كفاءة الطالبات يف مهارة القراءة. كالغاية اؼبنشودة يف  فيهدؼ
ىي معرفة  (strip story)كسيلة القصة اؼبتقطعة بعد إعطاء  اإلختبار

يانات اؼبتعلقة عبمع الب اإلختبار الباحثةقباح يف مهارة القراءة. استخدمت 
 دبهارة القراءة.

                                                           
ك التوزيع :  ر للنشرأساليبو، ) عماف دار الفك-أدكاتو-. ذكقاف عبيدات كإخوانو4 البحث العلمي مفهومو ٙٙ

 ٕٔ( ص: ٜٚٛٔ
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  . أسلوب تحليل البياناتو 

  الباحثةتستعمل و يف ىذا البحث الطريقة الكمية ك كيفية ، الباحثةاستخداـ 
( ليجيب البحث رقم األكؿ اؼبتعلق باستخداـ كسيلة القصة ( kualitatifكيفية  
 يف تعليم مهارة القراءة. strip storyاؼبتقطعة 

 البعدم اإلختبارالقبلى ك  اإلختباراؼبقياس اؼبعدرل لتحليل نتائج  الباحثةاستخداـ 
يف ربليل ىذه النتائج  الباحثة ك تستعُت ذبريبة ك ؾبموعة ظابطة،اللذين يقاماف جملموعة 

 .Tباختبار 

 ٚٙ( التارل: t-testكلتحليل لًتقية مهارة القراءة للمجموعتُت تقاـ الرموز التائي )

  
     

√{
∑    ∑   

        
}  

 
   

 
  

 

 

Mx  التجريبية = اؼبقياس اؼبعدرل من اجملموعة 
My اؼبقياس اؼبعدرل من اجملموعة الضابطة = 

∑  = العدد التنوعي يف كل النتائج من اجملموعة التجريبية   

∑  عدد التنوعي النتائج من اجملموعة الضابطة =     

Nx عدد الطلبة يف اجملموعة التجريبية = 
Ny عدد الطلبة يف اجملموعة الضابطة = 

 
 

                                                           
67

 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Asdi 

Mahasatya.2010. Hal. 354 
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  يعٍت :أما الفركض من ىذا الرمز 

 بياين تكوف فعاؿ. tكرب من أحصائ إ  tإذا كاف 

لقصة بُت تعليم مهارة القراءة باستخداـ كسيلة ا الداللةتوجد الفرؽ     =  
( ك بدكف XI A) يف الفصل اغبادل عشر ألف (strip story) اؼبتقطعة

يف مدرسة  (XI B) يف الفصل اغبادل عشر بالقصة اؼبتقطعة استخداـ كسيلة 
 السلطانية الثانوية اإلسالمية بركبولينجا

القصة اؼبتقطعة ال فرؽ بُت تعليم مهارة القراءة باستخداـ كسيلة      =
(strip story ) يف الفصل اغبادل عشر ألف XI A  ك بدكف استخداـ كسيلة

 يف مدرسةXI B ادل عشر يف الفصل اغب( strip story ) القصة اؼبتقطعة
 اإلسالمية بركبولينجا. السلطانية الثانوية
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 الفصل الرابع

  عرض البيانات كربليلها 

 السلطانية الثانوية اإلسالمية بركبولينجا  اؼببحث األكؿ : حملة عن مدرسة

 أ. تاريخ تأسيس اؼبدرسة

تقع مدرسة السلطانية الثانوية اإلسالمية بركبولينجا يف شارع كيائي حاج سلطاف    
كيدكؿ كاديبنجا بركبولينجا. ك تقع ىذه اؼبدرسة يف مدينة بركبولينجا، تريوكنج   ٔرقم : 

قريب من مواقف اغبافلة، سبر فيو اؼبواصالت من مدينة ماالنج إذل مدينة باسوركاف ك 
 بركبولينجا ك بندككصا.

ميالدية،  بالنظر إذل مبّو اؼبهعد يزداد  ٜٜٓٔأسست معهد السلطانية يف سنة 
كثَت من الطالب اؼبدرسة اؼبتواسطة يدخلوا اؼبعهد،   ٜٜٙٔنة الطالب كل سنة، يف س

يشاكر مدير اؼبعهد ك مسؤكلوا اؼبعهد يف تاسيس اؼبدرسة اعبديدة ك  ٜٜٚٔففي سنة 
اإلسالمية بركبولينجا. أسست مدرسة السلطانية الثانوية  ىي مدرسة السلطانية الثانوية
 ميالدية.  ٜٜٚٔاإلسالمية بركبولينجا يف سنة 

 الرؤية المستقبلية و رسالة المدرسة السلطانية الثانوية اإلسالمية بروبولينجا ب.

الرؤية اؼبستقبلية للمدرسة السلطانية الثانوية اإلسالمية بركبولينجا ىي اهباد 
الطالب اؼبتخلقُت باألخالؽ الكريبة، النابغُت يف الثقافة ك التكنولوجيا، النابغُت يف اغبياة 

  ؾباؿ العلـو ك التكنولوجيا ك معتقد أىل السنة ك اعبماعة.اإلجتماعية جودة يف

. تكّوف شخصية الطالب باألخالؽ الكريبة اليت تبٌت على  أىل السنة ٔ
 كاعبماعة.

 . تنفيذ عملية التعليم ك التعّلم ك اإلشراؼ اؼبنظم ك اإلجادة ك اإلخالصٕ
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 ثقافة ك التكنولوجيا.ال تطوير ك ك  . ترقية الكفاءة الًتبوية كما طلب اجملتمعٖ

. تزكيد الطالب بالكفاءة ك اؼبهارة اليت تناسب إرادهتم ك مزيتهم ك حاجة ٗ
 اجملتمع

 . تنفيذ التنظيم باؼبشاركة ك اإلنفتاح دبشاركة ؾبتمع اؼبدرسة٘

 adiwiyata – bestari. إهباد الوعّية باغبياة الصّحّية ك النظافة خبطّة ٙ

 ج. أهداف المدرسة

ىو ترقية الذكاء ك  بركبولينجا اؼبدرسة السلطانية الثانوية اإلسالميةأىداؼ 
اؼبعارؼ ك الثقافة ك األخالؽ الكريبة، ك اؼبهارة االعتماد على النفس يف اغبياة ك استمرار 

 الًتبية اؼبرحلة العليا.

 د. المنهج الدراسي

بركبولينجا ىو اؼبنهج الدراسي اؼبستخدـ يف مدرسة السلطانية الثانوية اإلسالمية 
ـ. ك تقـو ىذه اؼبدرسة   ٕٙٔٓ  - ٕ٘ٔٓللعاـ الدراسي  ٖٕٔٓاؼبنهج الدراسي 

 بتدريس العلـو الدينية ك العلـو العامة. 

ككانت عملية التعليم يف تعليم اللغة العربية للفصل اغبادل عشر تستخدـ اؼبنهج 
يف اغبصة ك تعليم اللغة . ك عملية التعليم يف ىذه اؼبدرسة أربعوف دقيقة ٖٕٔٓالدراسي 

العربية حصتاف يف األسبوع يعٍت شبانوف دقيقة. تبدأ يف الساعة السابعة ك ربتتم يف الساعة 
 كاحدة ك النصف.

  التنظيمي ه. حالة المدرسين و الهيكال

كاف عدد اؼبدرسُت يف مدرسة السلطانية الثانوية اإلسالمية بركبولينجا اثٌت عشر 
مدرسا. كاف بعضهم قد حصلوا على الدرجة بكالوريوس ك اؼباجستَت ك بعضهم كانوا يف 
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ك قد حصلوا على الدرجة  ٕالدراسة. عدد مدرس قد حصلوا على الدرجة اؼباجستَت 
انوية رسا. معظم مدرسي مدرسة السلطانية الثمد ٗك كانوا يف دراسة  ٙبكالوريوس 

 خرهبو معهد " السلطانية ".

 

. اؽبيكاؿ التنظيميٕ  

  ٙاعبدكؿ 

 

 
 

 أحوال الطالبو. 

طالبا من  ٜٗعددىم  كأما الطالب مدرسة السلطانية الثانوية اإلسالمية بركبولينجا بلغ
يف الفصل اغبادية عشر تعقد اؼبادة اللغة  العاشرة حىت الفصل الثانية عشر.بداية الفصل 
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العربية حصتاف يف األسبوع ك تستخداـ اؼبعلم طريقة القواعد ك الًتصبة يف تعليمو. مازاؿ 
كثَت من الطالب يصعبوف على فهم اؼبقركء ك عند عملية التعليم ىم يتحادث بنفسو ك 

بية ألف قلة اؼبعلم يف ال يهتم ما شرح اؼبعلم ك ىم يسعر ثقيال يف تعليم اللغة العر 
استخداـ الوسيلة التعليمية ك ىذا يؤدم إذل اؼبلل ك السأمة الطالب. كلذلك رباكؿ 
الباحثة غبل ىذه اؼبشكالت بالوسيلة القصة اؼبتقطعة ليزيد فهم اؼبقركء فهما جيدا ك 
لًتقية كفاءة اللغوية ك رغبة ك ضباستهم يف تعليم مهارة القراءة خاصة لدل الطالب 

 فصل اغبادم عشر يف مدرسة السلطانية الثانوية اإلسالمية بركبولينجا.ال

 المبحث الثاني : عرض البيانات و تحليلها

 ا من المالحظة و المقابلةعرض البيانات و تحليله .أ 

 المالحظة. 0

قامت الباحثة بثمانية لقاءات، للمجموعة التجريبية أربعة لقاءات ك للمجموعة 
لقاءت. التعليم للمجموعة التجريبية يف يـو السبت يف الساعة اغبادية  أربعة الضابطة

طبسوف دقيقة ك أما التعليم للمجموعة الضابطة  عشر ك الربع إذل الساعة الثانية عشر ك
الساعة الواحدة ك النصف ك   الثانية عشر ك العشر إذل األربعاء يف الساعة يف يـو 

 ٖٕٔٓالعربية باؼبنهج الدراسي  استخدمت الباحثة  كتاب تعليم اللغة

قبل بداية تعليم مهارة القراءة، تعمل الباحثة اؼبالحظة دبدرس اللغة العربية 
الثانوية السلطانية األستاذ ؾبيب السالـ ؼبعرفة حالة تعليم اللغة العربية يف مدرسة 

 اإلسالمية بركبولينجا.

تستخدـ الوسيلة التعليمية من البيانات اؼبالحظة نعرؼ أف مدرس اللغة العربية دل 
يف تعليمهم، كطريقة ايصاؿ اؼبعلومات بطريقة القواعد ك الًتصبة كدل تستخدـ كسيلة 
أخرل. ك اؼبشكالت يف تعليمهم ىي ليس صبيع الطالب قد تعلم اللغة العربية من قبل. 
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ك الطالب الذم قد تعلم اللغة العربية من قبل ىم يقدركف على ايصاؿ اؼبعلومات بسرعة 
 بالعكس ك كثَت منهم يصعبوف على فهم اؼبقركء ك اؼبفردات مناسب بالقراءة.

الثانوية اإلسالمية بركبولينجا ال تعلم يف مدرسة السلطانية أف تعليم مهارة القراءة 
نفسيابل ذبمع بأربعة مهارات االستماع، الكالـ، القراءة ك الكتابة. ك اغبالة يف تعليم 

درسة حصتاف يف األسبوع، الوسائل التعليمية اؼبستخدمة الكتاب مهارة القراءة يف ىذه اؼب
، ك التقومي ؼبهارة القراءة يعٍت بإعطاء اسئلة إذل lks، ٖٕٔٓاللغة العربية دبنهج الدراسي 

 الطالب مث أصلح اؼبعلم من األخطاء اؼبوجودة.

 من اؼبالحظات اليت عقدت الباحثة عن عملية استخداـ كسيلة القصة اؼبتقطعة
ىذه الوسيلة ؽبا الثانوية اإلسالمية بركبولينجا. ك لًتقية مهارة القراءة يف مدرسة السلطانية 

تعليم مهارة القراءة. ك ىذه أثر ألف الطالب يشعركف باغبماسة ك الرغبة يف عملية ال
الوسيلة كانو يستطعوف أف يتعاكف بعضهم ببعض ك ذبعل عملية التعليم فبتعة، مروبة ك 

 ميسرا.

 المقابلة . 6

يف  ٕٙٔٓأبريل  ٖٕعقدت الباحثة اؼبقابلة مع مدرس اللغة العربية يف التاريح 
ديواف رئيس اؼبدرسة السلطانية يف الساعة الثامنة حىت التاسعة، كحصلت الباحثة من 
ىذه اؼبقابلة عن رأم اؼبدرس اللغة العربية ك استجابة الطالب من الوسيلة القصة اؼبتقطعة 

الباحثة يف اجملموعة التجريبية، عرفت الباحثة من ىذه اؼبقابلة أف مدرس اليت استخدمت 
يستخدـ طريقة األخرل يف تعليم مهارة القراءة كطريقة اإللقائية ك طريقة القواعد ك 
الًتصبة كغَت ذلك. ك مشكالت اليت يوجو اؼبدرس يف تعليم مهارة القراءة ىي دل تعرؼ 

ا طلب من الًتصبة ك دل يفهم الطالب النص القراءة الطالب اؼبفردات حىت قبد صعوبة إذ
 جيدا.
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من ناحية األخرل حصلت الباحثة من ىذه اؼبقابلة أف اؼبدرس دل تستخدـ  
الوسيلة القصة اؼبتقطعة يف تعليم اللغة العربية خاصة مهارة القراءة. من اراء الطالب اف  

تخداـ الوسيلة القصة اؼبتقطعة كثَت من الطالب وببوف ك يرغبوف تعليم مهارة القراءة باس
ألف ىذه الوسيلة هبعل الطالب يتعاكف بعضهم ببعضا مع فرقثهم لًتتيب القصة 
العشوائية، زيادة مشاركة الطالب اإلهبابية يف اكتساب اػبربة، ك زيادة إىتماـ ك إشباع 

 حاجتو للتعليم.
 
 

 القراءةفي تعليم مهارة  strip story. استخدام وسيلة القصة المتقطعةب

، قامت الباحثة تعليم مهارة ٕٙٔٓمايو  ٗٔ  -  ٕٙٔٓأبريل  ٖٕيف التاريخ 
القراءة باستخداـ كسيلة القصة اؼبتقطعة. أما الكفاءة األساسية يف عملية تعليم مهارة 
القراءة يف ىذا البحث يعٍت فهم اؼبقركء عن اؼبوضوع التسهيالت لعبادة اهلل ك معادل 

يف عملية التعليم مهارة القراءة كسيلة القصة اؼبتقطعة . تطبيق السياحة الثقافية ك الطبيعية
 اؼبقركء .  يعٍت تركز  على فهم

 . فهم اؼبقركءٔ

فهم اؼبقركء احدل غاية مهارة القراءة، ىذه اؼبهارة ىي كفاءة يقف على فهم 
اؼبقركء من الرموز اؼبكتوبة بأداء الصوت. كأما مؤشر يف فهم اؼبقركء ىو  

   كمايلي :

 السريع الصحيحقدرة الطالب القراءة على الشكل  .ٔ

 قدرة الطالب  .ٕ

 قدرة الطالب على الًتصبة القراءة الصحيحة .ٖ
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 ادراؾ الطالب اؼبوقع القراءة كل الكلمة ك يستطيع اف يقص باللغتو .ٗ

 . خطوات على فهم اؼبقركء كمايلي :ٕ
 القراءة على الشكل السريع الصحيح. .ٔ

 .ٛٙمعاين اؼبفردات اعبديدة من السياؽ تعرؼ  .ٕ

 لفوظة يف النص.إدراؾ اؼبعلومات اؼب .ٖ

 إدراؾ اؼبعاين اؼبلفوظة. .ٗ

 إدراؾ األفكار الرئيسية يف الفقرة  .٘

 إدراؾ األفكار الداعمة) الثانية( يف الفقرة. .ٙ

 تعليق األفكار يف النص اؼبقركء. .ٚ

 استنتاج األفكار الرئيسية .ٛ

 استجابة القراءة. .ٜ

 

 كجرل ىذا البحث أربعة لقاءات كمايلي : 

 ( اللقاء األكؿٔ)

يف الفصل اغبادل عشرة  ٕٙٔٓأبريل  ٖٕقامت الباحثة اللقاء األكؿ يف التاريخ 
"اليف" دبدرسة السلطانية الثانوية اإلسالمية بركبولينجا. ك الوقت الذم استغرقت الباحثة 

                                                           
. عبدر الرضبن بن ابرىيم الفوزاف كزمالؤه، دركس الدكرات التدريبية ؼبعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا،  ٛٙ

 ٜٖق  ص  ٕٗٗٔللجميع، مشركع العربية 
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يف ىذا اللقاء ىو شبانوف دقيقة يعٍت من الساعة اغبادية عشر ك الربع إذل الساعة الثانية 
 ة.عشر ك طبسوف دقيق

بدأت الباحثة بإعطاء اإلختبار القبلي عن مهارة القراءة باؼبوضوع التسهيالت 
لعبادة اهلل إذل الطالب ؼبعرفة قدرة الطالب قبل تطبيق كسيلة القصة اؼبتقطعة. اإلختبار 

. ك الطالب الذم يشًتكوف يف ىذا اإلختبار القبلي طبسة  سؤال ٘ٔالقبلي تتكوف من 
 عشر طالبا.

  الثاين( اللقاء ٕ)

يف  ٕٙٔٓأبريل  ٖٓقامت الباحثة اللقاء الثاين يف يـو السبت يف التاريخ 
الفصل اغبادل عشر "اليف" دبدرسة السلطانية الثانوية اإلسالمية بركبولينجا. ك الوقت 
الذم استغرقت الباحثة يف ىذا اللقاء ىو شبانوف دقيقة يعٍت من الساعة  اغبادية عشر ك 

 ثانية عشر ك طبسوف دقيقة.الربع إذل الساعة ال

قامت الباحثة تعليم مهارة القراءة باستخداـ كسيلة القصة اؼبتقطعة. أما خطوات التعليم 
 باستخداـ كسيلة القصة اؼبتقطعة ىي كما يلي :

 يوزع إذل الطالب اإلعتباطي ملةقطعة األكراؽ من اعب .ٔ

إذل الطالب  قامت الباحثة بتقدمي اؼبادة ك ىي الباحثة يوزع قطعة األكراؽ
تتعلق باؼبادة التسهيالت لعبادة اهلل ربت اؼبوضوع مسجد اإلستقالؿ كل 

 ىذا مثل الكلمة  فرد من الطالب نالوا الورقة.

ان ُو ع الِي ة    ع ر فػْن ا أ ف  ال مْسِجد ل ُو م ك 
 

اُف الِعب اد ِة ال ِذم  يُػؤ ِدل ِفيِو اُلمْسِلُموف  ش ع ائِر  ِديِنِهمْ   فػ ُهو  م ك 
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 ملةف وبفظ اعببأأمر اؼبدرس الطالب  .ٕ
 أمر اؼبدرسكزعت الباحثة األكراؽ إذل كل فرد من الطالب مث  أف بعد

لباحثة الوقت احملدد غبفظ بالصوت. تعطي ا الكلمة الطالب أف وبفظ
كتب كل األشياء على يف الطالب أ الهبوزدرة طبس دقائق. ق ةالكلم
 الكلمة مثل ىذا.. .مدفًتى

اُف الِعب اد ِة ال ِذم  يُػؤ ِدل ِفيِو اُلمْسِلُموف  ش ع ائِر  ِديِنِهمْ فػ ُهو   م ك   
 

 األكراؽ وبفظف أالطالب طلب اؼبدرس  .ٖ

 الطالبالهبوز فظ األكراؽ، ف وببعد حفظ الكلمة بصوت على الطالب أ
. ىذا الدليل أف كل فرد من الطالب مكتب كل األشياء على دفًتىي

 الصحيحة.يشًتكوف يف انتاج القصة 
 دقيقة حىت الفصل يسكت ٕ - ٔجلس ك سكت اؼبدرس قدر  .ٗ

ملةاعب دقيقة انتظارا على الطالب يف حفظ ٕ-ٔسكتت الباحثة قدر   
  اؼبقعدف يقـو من أبالطالب  طلب اؼبدرس .٘

عدد الطالب يف ىذا الفصل طبسة عشر  طالبا. فقسمت الباحثة إذل طبسة 
أما أظباء الفرقة يف ىذا الفصل . البثالثة طفراؽ ك لكل فرقة تتكوف من 

 ىي :

 تقسيم الفرقة
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   ٚاعبدكؿ 

 الفرقة األكذل                                         الفرقة الثانية

 األظباء  الرقم  األظباء الرقم
 ؿبمد منَت ٔ بايو بسكورك ٔ
 رسوايت ٕ سثي ميشراة ٕ
 حبيبة اغبسنة ٖ صبعاف ٖ

 

 الفرقة الرابعة                                  الفرقة الثالثة      

 األظباء  الرقم  األظباء الرقم
 نور عبدين  ٔ ايو نور حسنة ٔ
 حسنة اعبنة ٕ سعدية الفطرية ٕ
 ارمي ٖ سهيال ٖ

 الفرقة اػبامسة

 األظباء الرقم
 مشس اؽبدل ٔ
 أيو ٕ
 عسائدا ٖ

 

  يسمع ما الواقع يف ىذا اغباؿ.مث اؼبدرس ينظر ك جلس الطالب مع فرقتهم 

 أف الطالب يسعى يف ترتيب القصة بشكل ـبتلف .ٙ
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بعد قسمت الفرقة جلس الطالب مع فرقتهم ك بدأ الطالب يف ترتيب 
الكلمة اؼبتقطعة تكوف القصة الكاملة. يف ترتيب القصة اؼبتقطعة تعطي 

الطالب يف الباحثة الوقت احملدد إلكماؿ عملهم يعٍت ثالثوف دقيقة. يعمل 
حينما   ترتيب القصة اؼبتقطعة العشوائية مع فرقتهم ك يساعد بعضهم بعضا.

تنفذ ىذه العملية تفحص الباحثة عمل الطالب كل فرقة مع مطابقتو بالوقت 
احملدد. يف ىذ اغباؿ يطلع الطالب أف كظيفتهم يعٍت يوّصل قطعة األكراؽ مع 

ردات ك فهم الكلمة تكوف غَته. كل الطالب يذكر كلمتو لكي تعّرؼ اؼبف
 فبتع.

 بعد أف ترتيب القصة الصحيحة الطالب يسكت .ٚ

ترتيب القصة مع فرقتهم تكوف القصة الكاملة ك كل الفرد موافق بعد أف 
ت انتطارا على فرقة األخرل ينتهي من عملهم ك سكيعلى عملهم، ك ىم 
 .ال هبوز يوسوس غَته

 .كاملةال حىت تكوف القصة بًتتيب ملةاعبيذكر  رقةكل ف .ٛ

حىت صبيع الطالب يعرؼ  قصتهم أماـ الفصل يشرحك  أف يقر أكل فرقة   
 .  عمل غَتىا

 .ٜٙعمل كلها4 مدرس يعرض النص القصة األصلى اماـ الفصلي أف بعد .ٜ

مدرس يقراء النص األصلي مث يبُت  مثّ ماـ الفصل أ صبيع الفرقة قدـت أفبعد 
الطالب النص غَت مناسب . بعد ذلك يصلع القصة الصحيحة إذل الطالب

جواب ( ثة الفرصة إذل الطالب للمحاكرة )سؤاؿ ك من عملهم ك تعطي الباح
 لتحقيق فهمهم من النص القراءة.
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 ختم الدرس بالسالـ  ٓٔ

الحظت الباحثة صبيع أنشطة الطالب حينما عملية تعليم مهارة القراءة  
الباحثة  تء الثاين، فوجديف اللقا strip storyباستخداـ كسيلة القصة اؼبتقطعة 

ظهر أف معظم الطالب يرغبوف يف تعليم مهارة القراءة باستخداـ  ،األحواؿ كما يلي
. فالطالب وببوف أف يعملو عملهم   strip storyكسيلة تعليمية القصة اؼبتقطعة

مع فرقتهم لًتتيب القصة العشوائية. كقليل  شكل ىذه الوسيلة ك يتعاكف بعضهم بعضالبا
 .ٓٚ يهتمو جيدا هبذه الوسيلةمنهم دل

 ( اللقاء الثالث ٕ)

يف الفصل  ٕٙٔٓمايو  ٚقامت الباحثة اللقاء الثالث يف يـو السبت يف التاريخ   
الوقت الذم  بولينجا. كاغبادل عشر "اليف" دبدرسة السلطانية الثانوية اإلسالمية برك 

الساعة  اغبادىة عشر ك الربع استغرقت الباحثة يف ىذا اللقاء ىو شبانوف دقيقة يعٍت من 
 إذل الساعة الثانية عشر  ك طبسوف دقيقة.

بدأت الباحثة دبراجعة نص القراءة اؼباضية اليت تتعلق باؼبادة )معادل السياحة 
الثقافية ك الطبيعية( لتحقيق فهم الطالب. بعد ذلك قامت الباحثة تعليم مهارة القراءة 

ما خطوات التعليم أ. اؼبوضوع جوكجاكرتاباستخداـ كسيلة القصة اؼبتقطعة ربت 
 باستخداـ كسيلة القصة اؼبتقطعة يف اللقاء الثالث فهي كما يلي :

 يوزع إذل الطالب اإلعتباطي ملةقطعة األكراؽ من اعب. ٔ
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قامت الباحثة بتقدمي اؼبادة ك ىي الباحثة يوزع قطعة األكراؽ إذل الطالب 
ْرت ا  ت اؼبوضوع تتعلق باؼبادة التسهيالت لعبادة اهلل رب كل فرد من ُجوْكج اك 

  ىذا مثلملة اعب الطالب نالوا الورقة.

ْرت ا ق ْصُر السُّْلط اف  ك أ ى مُّ م ع ادلِِ السِّي اح ة يف ُجوْكج اك 
 

 الق ِديْب ة لِلسَّْلط ن ةُنش اِىد ِفْيِو اآلث ار 
 

 ملةاعبف وبفظ بأأمر اؼبدرس الطالب . ٕ
 أمر اؼبدرسكزعت الباحثة األكراؽ إذل كل فرد من الطالب مث  أف بعد

لباحثة الوقت احملدد غبفظ بالصوت. تعطي ا الكلمة الطالب أف وبفظ
كتب كل األشياء على يف الطالب أ الهبوزدرة طبس دقائق. ق ةالكلم
 الكلمة مثل ىذا...مدفًتى

ْرت ا  ق ْصُر السُّْلط افك أ ى مُّ م ع ادلِِ السِّي اح ة يف ُجوْكج اك   
 

 األكراؽ وبفظف بأالطالب طلب اؼبدرس . ٖ
 الطالبالهبوز فظ األكراؽ، ف وببعد حفظ الكلمة بصوت على الطالب أ

. ىذا الدليل أف كل فرد من الطالب مكتب كل األشياء على دفًتىي
 يشًتكوف يف انتاج القصة الصحيحة.

 الفصل يسكتدقيقة حىت  ٕ - ٔجلس ك سكت اؼبدرس قدر . ٗ
 دقيقة انتظارا على الطالب يف حفظ الكلمة ٕ-ٔسكتت الباحثة قدر 

 . طلب اؼبدرس إذل الطالب أف يقـو من مكانو٘
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يف اللقاء اؼباضي قد قسمت الباحثة أعضاء لكل فرقة. ففي ىذا اللقاء على 
الطالب أف هبتمعوا مع فرقتهم اؼباضي. تستخدـ الباحثة ىذه الطريقة 

مث اؼبدرس ينظر ك يسمع ما الواقع جلس الطالب مع فرقتهم  .لكفاية الوقت
 يف ىذا اغباؿ.

 أف الطالب يسعى يف ترتيب القصة بشكل ـبتلف. ٙ

بعد قسمت الفرقة جلس الطالب مع فرقتهم ك بدأ الطالب يف ترتيب 
الكلمة اؼبتقطعة تكوف القصة الكاملة. يف ترتيب القصة اؼبتقطعة تعطي 

احملدد إلكماؿ عملهم يعٍت ثالثوف دقيقة. يعمل الطالب يف الباحثة الوقت 
حينما   ترتيب القصة اؼبتقطعة العشوائية مع فرقتهم ك يساعد بعضهم بعضا.

تنفذ ىذه العملية تفحص الباحثة عمل الطالب كل فرقة مع مطابقتو 
بالوقت احملدد. يف ىذ اغباؿ يطلع الطالب أف كظيفتهم يعٍت يوّصل قطعة 

مع غَته. كل الطالب يذكر كلمتو لكي تعّرؼ اؼبفردات ك فهم األكراؽ 
 الكلمة تكوف فبتع.

. بعد أف ترتيب القصة الصحيحة الطالب يسكتٚ  
ترتيب القصة مع فرقتهم تكوف القصة الكاملة ك كل الفرد موافق بعد أف  

ت انتطارا على فرقة األخرل ينتهي من عملهم ك سكيعلى عملهم، ك ىم 
 .غَته ال هبوز يوسوس

 .كاملةحىت تكوف القصة ال بًتتيب ملةيذكر اعب رقةكل ف .ٛ

 حىت صبيع الطالب يعرؼ  ك يشرح قصتهم أماـ الفصل أف يقر أكل فرقة 
 .  عمل غَتىا
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.71عمل كلها4 مدرس يعرض النص القصة األصلى اماـ الفصلي أف بعد. ٜ  
مدرس يقراء النص األصلي مث يبُت  مثّ ماـ الفصل أ صبيع الفرقة قدـت أفبعد 

. بعد ذلك يصلع الطالب النص غَت مناسب القصة الصحيحة إذل الطالب
( جواب صة إذل الطالب للمحاكرة )سؤاؿ كمن عملهم ك تعطي الباحثة الفر 

 لتحقيق فهمهم من النص القراءة.

 ختم الدرس بالسالـ  ٓٔ

الحظت الباحثة صبيع أنشطة الطالب حينما عملية تعليم مهارة القراءة  
يف اللقاء الثاين، فوجد الباحثة األحواؿ   strip storyباستخداـ كسيلة القصة اؼبتقطعة 

هبذه اؼبالحظة ظهر أف معظم الطالب يرغبوف يف تعليم مهارة القراءة  كما يلي :
. فالطالب وببوف أف يعملو  strip storyباستخداـ كسيلة تعليمية القصة اؼبتقطعة 

عملهم بالشكل ىذه الوسيلة ك يتعاكف بعضهم بعضامع فرقتهم لًتتيب القصة العشوائية. 
كمن سبب رغبة الطالب يف اللقاء الثالث ترقية فهمهم بطريقة ىذه الوسيلة. ك اقل منهم 

 .ٕٚال يهتموف جيدا تعليم مهارة القراءة هبذه الوسيلة

 الرابع( اللقاء ٗ)

يف الفصل  ٕٙٔٓمايو  ٗٔقامت الباحثة اللقاء الرابع يف يـو السبت يف التاريخ 
اغبادل عشر "اليف" دبدرسة السلطانية الثانوية اإلسالمية بركبولينجا. ك الوقت الذم 
استغرقت الباحثة يف ىذا اللقاء ىو شبانوف دقيقة يعٍت من الساعة  اغبادىة عشر ك الربع 

 نية عشر  ك طبسوف دقيقة.إذل الساعة الثا
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)معادل السياحة الثقافية ك  بدأت الباحثة دبراجعة نص القراءة اليت تتعلق باؼبادة
الطبيعية( لتحقيق فهم الطالب. بعد ذلك قامت الباحثة تعليم مهارة القراءة باستخداـ 
كسيلة القصة اؼبتقطعة ربت اؼبوضوع توراجا . اما خطوات التعليم باستخداـ كسيلة 

 لقصة اؼبتقطعة يف اللقاء الرابع فهي كما يلي :ا

 يوزع إذل الطالب اإلعتباطي ملةاعبقطعة األكراؽ من . ٔ

قامت الباحثة بتقدمي اؼبادة ك ىي الباحثة يوزع قطعة األكراؽ إذل الطالب 
تتعلق باؼبادة التسهيالت لعبادة اهلل ربت اؼبوضوع توراجا كل فرد من 

 الطالب نالوا الورقة.مثل 

 تػ ق ع ِمْنط ق ة "تُػْور اج ا" يف ُسْوال ِكْيِسي اعب نُػْوبِيَّة.
 

ا اؼب ب ِليّ ػ  دب ق اِبِر م ْوت اى   ْحُفْور ة يف ح اِئط ج 
 

 ملةاعبف وبفظ بأأمر اؼبدرس الطالب . ٕ
 أمر اؼبدرسكزعت الباحثة األكراؽ إذل كل فرد من الطالب مث  أف بعد

لباحثة الوقت احملدد غبفظ بالصوت. تعطي ا الكلمة الطالب أف وبفظ
كتب كل األشياء على يف الطالب أ الهبوزدرة طبس دقائق. ق ةالكلم
 الكلمة مثل ىذا...مدفًتى

 تػ ق ع ِمْنط ق ة "تُػْور اج ا" يف ُسْوال ِكْيِسي اعب نُػْوبِيَّة.
 
 األكراؽ وبفظف أالطالب طلب اؼبدرس . ٖ
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 الطالبالهبوز فظ األكراؽ، ف وبالطالب أبعد حفظ الكلمة بصوت على 
. ىذا الدليل أف كل فرد من الطالب مكتب كل األشياء على دفًتىي

 يشًتكوف يف انتاج القصة الصحيحة.
 دقيقة حىت الفصل يسكت ٕ - ٔجلس ك سكت اؼبدرس قدر . ٗ

 دقيقة انتظارا على الطالب يف حفظ الكلمة ٕ-ٔسكتت الباحثة قدر 
 اؼبقعد الطالب أف يقـو من درس إذل. طلب اؼب٘

يف اللقاء اؼباضي قد قسمت الباحثة أعضاء لكل فرقة. ففي ىذا اللقاء على 
الطالب أف هبتمعوا مع فرقتهم اؼباضي. تستخدـ الباحثة ىذه الطريقة 

مث اؼبدرس ينظر ك يسمع ما الواقع جلس الطالب مع فرقتهم  لكفاية الوقت.
 يف ىذا اغباؿ.

 يف ترتيب القصة بشكل ـبتلف أف الطالب يسعى. ٙ

بعد قسمت الفرقة جلس الطالب مع فرقتهم ك بدأ الطالب يف ترتيب 
الكلمة اؼبتقطعة تكوف القصة الكاملة. يف ترتيب القصة اؼبتقطعة تعطي 
الباحثة الوقت احملدد إلكماؿ عملهم يعٍت ثالثوف دقيقة. يعمل الطالب يف 

حينما   تهم ك يساعد بعضهم بعضا.ترتيب القصة اؼبتقطعة العشوائية مع فرق
تنفذ ىذه العملية تفحص الباحثة عمل الطالب كل فرقة مع مطابقتو 
بالوقت احملدد. يف ىذ اغباؿ يطلع الطالب أف كظيفتهم يعٍت يوّصل قطعة 
األكراؽ مع غَته. كل الطالب يذكر كلمتو لكي تعّرؼ اؼبفردات ك فهم 

 الكلمة تكوف فبتع.

 

 لقصة الصحيحة الطالب يسكت. بعد أف ترتيب اٚ
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ترتيب القصة مع فرقتهم تكوف القصة الكاملة ك كل الفرد موافق بعد أف  
ت انتطارا على فرقة األخرل ينتهي من عملهم ك سكيعلى عملهم، ك ىم 
 .ال هبوز يوسوس غَته

 .كاملةحىت تكوف القصة ال ها بًتتيبصبلتيذكر  رقةكل ف. ٛ
حىت صبيع الطالب يعرؼ  أماـ الفصل قصتهم يشرحك  أف يقر أكل فرقة   

 .  عمل غَتىا
 .ٖٚعمل كلها4 مدرس يعرض النص القصة األصلى اماـ الفصلي أف بعد. ٜ

مدرس يقراء النص األصلي مث يبُت  مثّ ماـ الفصل أ صبيع الفرقة قدـت أفبعد 
. بعد ذلك يصلع الطالب النص غَت مناسب القصة الصحيحة إذل الطالب

جواب ( ثة الفرصة إذل الطالب للمحاكرة )سؤاؿ ك الباحمن عملهم ك تعطي 
 لتحقيق فهمهم من النص القراءة.

 ختم الدرس بالسالـ  ٓٔ

باقيا نصف الساعة من الدرس ك تعقد اإلختبار البعدم عن مهارة القراءة فهم 
 اؼبقركء إذل الطالب باؼبوضوع معادل السياحة الثقافية ك الطبيعية ؼبعرفة قدرة الطالب بعد

سؤال  ٘ٔ(. اإلختبار البعدم تتكوف من strip storyتطبيق كسيلة القصة اؼبتقطعة )
  ك الطالب الذم يشًتكوف يف ىذه اإلختبار البعدم طبسة عشر طالبا. ك طالب

 

الحظت الباحثة صبيع أنشطة الطالب حينما عملية تعليم مهارة القراءة  
اللقاء الثاين، فوجد الباحثة األحواؿ   يف strip storyباستخداـ كسيلة القصة اؼبتقطعة 

هبذه اؼبالحظة ظهر اف معظم الطالب يرغبوف يف تعليم مهارة القراءة باستخداـ  كما يلي
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. فالطالب وببوف اف يعملو عملهم   strip storyكسيلة تعليمية القصة اؼبتقطعة 
وائية. كمن مع فرقتهم لًتتيب القصة العش بالشكل ىذه الوسيلة ك يتعاكف بعضهم بعضا

سبب رغبة ك ضباستهم فتزيد لكل اللقاء. إذا تعطي الباحثة قراءة اعبديدة فكاف الطالب 
 . ٗٚيهتموف جيدا

 قطعة في تعليم مهارة القراءةتفعالية استخدام وسيلة القصة الم .ج 

قامت الباحثة باإلختبار القبلي ؼبعرفة قدرة الطالب يف مادة اللغة العربية خاصة 
للمجموعة التجريبية قبل تطبيق كسيلة القصة  ٕٙٔٓابريل  ٖٕالقراءة يف التاريخ مهارة 

للمجموعة الضابطة. كأسئلة اإلختبار تتكوف من  ٕٙٔٓابريل  ٕٚاؼبتقطعة ك التاريخ 
سؤاال ك تأخذ اؼبادة من كتاب تعليم اللغة العربية اؼبستخدـ للفصل اغبادل عشرة  ٘ٔ

ة اإلسالمية بركبولينجا، ربت اؼبوضوع التسهيالت لعبادة اهلل. يف اؼبدرسة السلطانية الثانوي
للمجموعة  ٕٙٔٓمايو  ٗٔك كذلك قامت الباحثة باإلختبار البعدم يف التاريخ 

 القبلي للمجموعة الضابطة. كىذه النتيجة اإلختبار ٕٙٔٓمايو  ٔٔالتجريبية ك التاريخ 
 ك البعدم للمجموعة التجريبية : 

 ٛاعبدكؿ 

   اإلختبار  القبلي ك البعدم للمجموعة التجريبية النتيجة

 الرقم اإلسم اإلختبار القبلي اإلختبار البعدم
 الدرجة التقدير الدرجة التقدير
 ٔ ؿبمد منَت ٖ٘ ضعيف ٖٚ مقبوؿ
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 ٕ سعدية الفطرية ٖٚ مقبوؿ ٓٓٔ فبتاز
 ٖ بايو فرككوشو  ٓٛ جيد جدا ٖٜ فبتار
اشهرمأيو  ٓٛ جيد جدا ٓٓٔ فبتاز  ٗ 
 ٘ مشس اؽبدل ٖٚ مقبوؿ ٖٜ فبتاز

 ٙ نور عداييت ٓٙ ضعيف ٓٛ جيد جدا
 ٚ سيت ميشرة ٓٛ جيد جدا ٖٜ فبتاز
 ٛ أيو نور حسنة ٖٚ مقبوؿ   ٓٓٔ فبتاز

 ٜ صبعاف ٙٗ ضعيف ٖٚ مقبوؿ
 ٓٔ سهيال ٖ٘ ضعيف ٖٚ مقبوؿ

 ٔٔ رسوايت ٓٙ ضعيف ٙٛ جيد جدا
 ٕٔ حسنة اعبنة ٓٙ صعيف ٙٛ جيد جدا
 ٖٔ عسائدا ٓٙ ضعيف ٙٛ جيد جدا
 ٗٔ أرمي ٖٚ مقبوؿ ٙٛ جيد جدا

 ٘ٔ حبيبة اغبسنة ٖٚ مقبوؿ ٖٜ فبتاز
 العداد ٜٜٚ ٜٖٓٔ
 اؼبعداؿ ٗ،ٙٙ ٕٚ،ٚٛ

 

بعد معرفة بياف نتائج  اإلختبار القبلي ك اإلختبار البعدم للمجموعة التجريبية، ك 
منهم يف مستول  ٘من الطالب يف مستول ضعيف ك  ٚفظهر أف يف اإلختبار القبلي 

من مستول جيد جدا. كأما يف اإلختبار  ٖمقبوؿ ك صفر منهم يف مستول جيد ك 
منهم يف  ٘نهم يف مستول مقبوؿ ك م ٖمنهم يف مستول ضعيف ك  -البعدم ظهر أف 

منهم يف مستول فبتاز. كىذا البياف يدؿ أف نتيجة اإلختبار   ٚمستول جيد جدا ك 
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البعدم أكرب من نتيجة  اإلختبار القبلي. فقدمت الباحثة اؼبقارنة بُت اإلختبار القبلي ك 
 :التجريبية. ك اؼبقارنة كما يلي اإلختبار البعدم للمجموعة

ٜاعبدكؿ   

ؼبقارنة بُت اإلختبار القبلي ك اإلختبار البعدم للمجموعة التجريبيةا   

 التقدير اإلختبار القبلي اإلختبار البعدم
 

 الرقم النتيجة
التسبة 
 اؼبئوية

عدد 
 الطالب

التسبة 
 اؼبئوية

عدد 
 الطالب

ٗٙ،ٚ % ٓٓٔ-ٜٓ فبتاز - - ٚ   ٔ 
ٖٖ،ٖ %  ٘ ٕٓ% ٛ ٜ - ٓٛ جيد جدا ٖ   ٕ 
ٜٚ -ٙٚ  جيد - - - -  ٖ 
ٕٓ%  ٖ ٖٖ،ٖ %  ٗ  ٘ٚ - ٓٚ مقبوؿ ٘ 

% - ٗٙ،ٚ % ٜٙ – ٓ ضعيف ٚ   ٘ 
ٔٓٓ%   ٔ٘ ٔٓٓ%  العدد ٘ٔ 

 

بالنسبة إذل بياف اؼبقارنة بُت اإلختبار القبلي ك البعدم للمجموعة التجريبية 
%  ٖ،ٖٖ% يف مستول ضعيف ك  ٚ،ٙٗفظهر أف يف اإلختبار القبلي من الطالب 

% من مستول جيد  ٕٓمقبوؿ ك صفر منهم يف مستول جيد ك منهم يف مستول 
% منهم  ٕٓ% منهم يف مستول ضعيف ك ٓجدا. كأما يف اإلختبار البعدم ظهر أف 

% منهم يف  ٚ،ٙٗ% منهم يف مستول جيد جدا ك  ٖ،ٖٖيف مستول مقبوؿ ك 
ختبار مستول فبتاز. كىذا البياف يدؿ أف نتيجة اإلختبار  البعدم أكرب من نتيجة  اإل

 القبلي.
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    ٓٔاعبدكؿ 

 النتيجة اإلختبار  القبلي ك البعدم للمجموعة الضابطة

 الرقم اإلسم اإلختبار القبلي اإلختبار البعدم
 الدرجة التقدير الدرجة التقدير
ٖٚ  مقبوؿ ٖ٘  ضعيف   ٔ خَتاألنوار 

 ٕ فيٍت كحيوين ٓٛ جيد جدا ٙٛ جيد جدا
 ٖ فرسييت ٓٙ ضعيف ٙٙ ضعيف
 ٗ ؿبمد سعد اهلل ٖ٘ ضعيف ٓٙ ضعيف
 ٘ انيس انيفتور ٖٚ مقبوؿ ٖٚ مقبوؿ

 ٙ نور الفائزة ٓٙ ضعيف ٓٛ جيد جدا
 ٚ نور ايدل فطريا ٖٚ مقبوؿ ٖٜ فبتاز

 ٛ مصباح اؼبنَت ٓٙ ضعيف ٓٛ جيد جدا
 ٜ نور عزيزة ٖٗ ضعيف ٖٚ مقبوؿ

 ٓٔ حليمة السعدية ٖٚ مقبوؿ  ٓٛ   جيد جدا
 ٔٔ اماـ صبارم ٙٙ ضعيف ٖٚ مقبوؿ
 ٕٔ رافعة ٖ٘ ضعيف ٙٙ ضعيف
 ٖٔ ديوم رزكاا ٙٙ ضعيف ٖٚ مقبوؿ

 ٗٔ خَت النساء ٓٛ جيد جدا ٙٛ جيد جدا
 العداد ٖٜٛ ٕٙٓٔ
 اؼبعداؿ ٚ،ٖٙ ٛ،٘ٚ
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بعد معرفة بياف نتائج اإلختبار القبلي ك اإلختبار البعدم للمجموعة الضابطة، ك 
منهم يف مستول  ٖالطالب يف مستول ضعيف ك  من ٜفظهر أف يف اإلختبار القبلي 

يف مستول  ٖمنهم يف مستول جيد جدا. كأما يف اإلختبار البعدم ظهر أف  ٕمقبوؿ ك 
منهم يف  ٔمنهم يف مستول جيد جدا ك  ٘منهم يف مستول مقبوؿ ك  ٘ضعيف ك 

تبار مستول فبتاز. كىذا البياف يدؿ أف نتيجة اإلختبار  البعدم أكرب من نتيجة  اإلخ
القبلي. فقدمت الباحثة اؼبقارنة بُت اإلختبار القبلي ك اإلختبار البعدم للمجموعة 

 الضابطة. ك اؼبقارنة كما يلي:

ٔٔاعبدكؿ   

اؼبقارنة بُت اإلختبار القبلي ك اإلختبار البعدم للمجموعة الضابطة   

 التقدير اإلختبار القبلي اإلختبار البعدم
 

 الرقم النتيجة
اؼبئويةالتسبة  عدد  

 الطالب
عدد  التسبة اؼبئوية

 الطالب
ٚ ،ٔٗ % ٓٓٔ-ٜٓ فبتاز - - ٔ   ٔ 

ٖ٘ ،ٚٔ%  ٘ ٔٗ ،ٕٛ % ٜٛ-ٓٛ جيد جدا ٕ   ٕ 
ٜٚ-ٓٚ جيد - - - -  ٖ 

ٖ٘،ٚٔ %  ٘ ٕٔ ،ٖٗ % ٜٙ-ٓٙ مقبوؿ ٖ   ٗ 
ٕٔ ،ٖٗ%  ٖ ٙٗ ،ٕٜ% ٜ٘-ٓ ضعيف ٜ   ٘ 

ٔٓٓ%  ٔٗ ٔٓٓ%  العدد ٗٔ 
 

بالنسبة إذل بياف اؼبقارنة بُت اإلختبار القبلي ك البعدم للمجموعة الضابطة فظهر 
 %  ٖٗ، ٕٔ% من الطالب يف مستول ضعيف ك  ٜٕ، ٗٙأف يف اإلختبار القبلي 
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% منهم يف مستول جيد جدا. كأما يف اإلختبار  ٕٛ،ٗٔمنهم يف مستول مقبوؿ ك 
% منهم يف مستول  ٔٚ ،ٖ٘% يف مستول ضعيف ك  ٖٗ، ٕٔالبعدم ظهر أف 

% منهم يف مستول  ٗٔ، ٚ% منهم يف مستول جيد جدا ك  ٔٚ، ٖ٘مقبوؿ ك 
 فبتاز. كىذا البياف يدؿ أف نتيجة اإلختبار  البعدم أكرب من نتيجة  اإلختبار القبلي.

راؼ اؼبربع من ؾبموعتُت :ك ىذه النتائج عدد اإلكبراؼ ك عدد اإلكب  

ٕٔاعبدكؿ   

النتائج عدد اإلكبراؼ ك عدد اإلكبراؼ اؼبربع من ؾبموعتُت   

 الرقم اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة
Y2 (Y) Y2 Y1 X2 (X) X2 X1 
ٗٓٓ ٕٓ ٖٚ ٖ٘ ٗٓٓ ٕٓ ٖٚ ٖ٘ ٔ 
ٖٙ ٙ ٛٙ ٛٓ ٕٜٚ ٕٚ ٔٓٓ ٖٚ ٕ 
ٖٙ ٙ ٙٙ ٙٓ ٜٔٙ ٖٔ ٜٖ ٛٓ ٖ 
ٜٗ ٚ ٙٓ ٖ٘ ٗٓٓ ٕٓ ٔٓٓ ٛٓ ٗ 
ٓ ٓ ٖٚ ٖٚ ٗٓٓ ٕٓ ٜٖ ٖٚ ٘ 

ٗٓٓ ٕٓ ٛٓ ٙٓ ٗٓٓ ٕٓ ٛٓ ٙٓ ٙ 
ٗٓٓ ٕٓ ٜٖ ٖٚ ٜٔٙ ٖٔ ٜٖ ٛٓ ٚ 
ٗٓٓ ٕٓ ٛٓ ٙٓ ٕٜٚ ٕٚ ٔٓٓ ٖٚ ٛ 
ٜٓٓ ٖٓ ٖٚ ٖٗ ٕٜٚ ٕٚ ٖٚ ٗٙ ٜ 
ٜٗ ٚ ٛٓ ٖٚ ٗٓٓ ٕٓ ٖٚ ٖ٘ ٔٓ 
ٜٗ ٚ ٖٚ ٙٙ ٙٚٙ ٕٙ ٛٙ ٙٓ ٔٔ 

ٜٔٙ ٖٔ ٙٙ ٖ٘ ٙٚٙ ٕٙ ٛٙ ٙٓ ٕٔ 
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ٜٗ ٚ ٖٚ ٙٙ ٗٓٓ ٕٓ ٛٓ ٙٓ ٖٔ 
ٖٙ ٙ ٛٙ ٛٓ ٜٔٙ ٖٔ ٛٙ ٖٚ ٔٗ 
    ٗٓٓ ٕٓ ٜٖ ٖٚ ٔ٘ 

 اجملموع ٜٜٚ ٜٖٓٔ ٕٖٔ ٙٗٛٙ ٖٜٛ ٕٙٓٔ ٜٙٔ ٖٜٕٚ
∑γ2 ∑γ   ∑х2 ∑x   Ν 

 توضيح مايف اعبدكؿ السابق :

X1  : نتائج اإلختار القبلي من اجملموعة التجريبية 

X2  نتائج اإلختار البعدم من اجملموعة التجريبية : 

(X)   اجملموعة التجريبية: عدد اإلكبراؼ من نتائج  

X2  عدد اإلكبراؼ اؼبربع من نتائج اجملموعة التجريبية :  

∑X  ؾبموع عدد اإللبراؼ من نتائج اجملموعة التجريبية : 

∑X2  ؾبموع عدد اإللبراؼ اؼبربع من نتائج اجملموعة التجريبية : 

Y1  نتائج اإلختار القبلي من اجملموعة الضابطة : 

Y2   البعدم  من اجملموعة الضابطة: نتائج اإلختار 

(Y)  عدد اإلكبراؼ من نتائج اجملموعة الضابطة : 

Y2  عدد اإلكبراؼ اؼبربع من نتائج اجملموعة الضابطة : 

∑Y  ؾبموع عدد اإللبراؼ من نتائج اجملموعة الضابطة : 

∑Y2  ؾبموع عدد اإللبراؼ اؼبربع من نتائج اجملموعة الضابطة : 



69 

 

 

 

السابق، تلخص الباحثة بعرض النتائج اآلتية ك ىي ؾبموعة اإللبراؼ ك بعد توضيح اعبدكؿ 
 ؾبموع عدد اإللبراؼ اؼبربع من اجملموعة الًتيبية ك اجملموعة الضابطة، كما يف ىذا اعبدكؿ:

  ٖٔاعبدكؿ 

 ؾبموع عدد اإلكبراؼ ؾبموع عدد اإلكبراؼ اؼبربع اجملموعتُت

 اجملموعة الضابطة  اجملموعة التجريبية
موع عدد ؾب

∑хٕافنحراؼ  
ؾبموع عدد اإلكبراؼ 

х∑  
ؾبموع عدد 

اإلكبراؼ اؼبربع 
ٕγ∑  

 ؾبموع عدد
∑γاإلكبراؼ   

ٙٛٗٙ ٖٕٔ ٕٜٖٚ ٜٔٙ 
 ك بعد ذلك قامت الباحثة بإدخاؿ النتائج السابقة إذل الرمز  اإلحصائي اآلتية :

Mx = 
∑ 

 
 

 =    
  

 
 =  20,08 

ٕх∑  = ٕх∑  - (∑ 

 
) ٕ 

 =   6846 - 
     ٕ

  
 

 = 6846 – 6489,6 

 = 356,4  
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My = ∑ 

 
 

 =    
  

 

 =  12,07  

∑y = ∑y2- (∑ 

 
) ٕ 

 =   
2973   - 

     ٕ
  

 

 = 2973 -      
  

 

 = 2973 – 2040،07  

 = 932,93 

t =      

√{
∑    ∑   

        
}(

 

  
 

 

  
)           

 

 = 
  ،       ،  

√{
   ،       ،  

        
}(

 

  
 

 

  
)           

 

  =  ،  
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 = 
 ،  

√{
     ،  

    
}          

 

 =
 ،  

√   ،    
 

 =     
 ،   

 = 3,41 

db = (Nx + Ny – 2) 

 = 15 + 14 – 2 

 = 27 
t.s 0,001 = 2,47 

t.s 0,005= 1,70 

  مث ٔٗ،ٖاإلحصائي =   tك من اعبدكؿ السابق، كجدت الباحثة أف نتيجة 
 ٘ٚبعد ذلك حبثت الباحثة بنتيجة يف القائمة اغبرية t-tableقامت الباحثة بتعيُت 

(degree of freedom من )t- table   يف التقدير  ٚٗ،ٕفوجدت أف نتيجة
    ’‘ t’‘   :% ك ىذا تقرير ٘يف التقدير اؼبعنول  ٓٚ،ٔ% ك ٔاؼبعنول 
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T.test  (t   )اغبسايبt-table <   التجريبة = مقبوؿ)اعبدكرل(= حصلت 
T.test  (t   )اغبسايبt-table >  اعبدكرل(= فشلت التجريبة = مردكد(  

 

ككذلك 4ٕٗٚ% = ٔكألف نتيجة اإلحصائي =  اكرب من نتيجة التقدير اؼبعنوم 
مقبوؿ أم فركض   Haكذلك دبعٌت أف ٓٚ،ٔ% = ٘أكرب  من نتيجة التقدير اؼبعنوم 

  (Strip storyىذا البحث مقبوؿ. ك خالصتها أف استخداـ كسيلة القصة اؼبتقطعة )
 ليم اللغة العربية. فعالية يف تعليم مهارة القراءة ك تنمية رغبة الطالب يف تع

الحظت الباحثة صبيع انشطة الطالب حينما ذبرم عملية تعليم اللغة العربية يف  
 سيلة القصة اؼبتقعة فوجدت الباحثة األحواؿ كما يلي :مهارة القراءة بالو 

بستحداـ كسيلة القصة ىذه اؼبالحظة ظهر اف الطالب يرغبوف يف تعليم مهارة القراءة 
(، منذ اللقاء األكؿ إذل اللقاء األخَت نعرؼ اف الطالب strip storyاؼبنقطعة ) 

 يرغبوف ك يتحمسوف يف التعلم كما يلي :

 قراءة جديدة فكاف الطالب يستمعوف جيداإذ تعطي الباحثة  .ٔ

 ضباستهم فتزيد لكل اللقاء إف رغبة ك .ٕ

الطالب وببوف أف يعملو عملهم بالشكل ىذه الوسيلة ك يتعاكف بعضهم بعضا  .ٖ
 مع فرقتهم لًتتيب القصة اؼبتقطعة تكوف القصة الصحيحة.

بار كثَت من الطالب ال يفهموف النص القراءة ، كىذا معركؼ من نتيجة اإلخت .ٗ
( strip storyالقبلي اليت عملواىا. ك بعد تطبيق كسيلة القصة اؼبتقطعة )

ظهرت اهنم قد زاد كفاءهتم يف مهارة القراءة فهم اؼبقركء. ك الدليل قد رقى 
 ةالقصة اؼبتقطع ةنتيجتهم يف إلختبار البعدل بعد تطبيق كسيل
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 الفصل الخامس
 مناقشة البحث

 

 stripكبعد انتهاء إجراء البحث العلمي عن استخداـ كسيلة القصة اؼبتقطعة 
story  لًتقية مهارة القراءة يف الفصل اغبادية عشر دبدرسة السلطانية الثانوية اإلسالمية

 بركبولينجا،  فحصلت الباحثة على اإلستنتاج األخَت، كما يلي:

 راءةاستخداـ كسيلة القصة اؼبتقطعة لًتقية مهارة الق .أ 

 عشرةقامت الباحثة تعليم مهارة القراءة باستخداـ كسيلة القصة اؼبتقطعة ب
قطعة األكراؽ من الكلمة يوزع إذل  خطوات يف اجملموعة التجريبية، يعٍت :

طلب مث  الكلمة واف وبفظأذل الطالب إأمر اؼبدرس مث  الطالب اإلعتباطي
 ٕ - ٔجلس ك سكت اؼبدرس قدر مث  األكراؽ وافظف وبأذل الطالب إاؼبدرس 

 اؼبقعد مثمن  واف يقومأطلب اؼبدرس الطالب مث  سكتيدقيقة حىت الفصل 
 يذكر كلمتها بًتتيب رقةكل ف مث الطالب يف ترتيب القصة بشكل ـبتلف يسعى

مدرس يعرض النص القصة األصلى اماـ كاملة بعد ذلك حىت تكوف القصة ال
 .ختم الدرس بالسالـك  الفصل

لة اؼبوجودة يف اجملموعة التجريبية قبل تطبيق يعٍت كثَت من الطالب يصعبوف اؼبشك
على فهم اؼبقركء. قامت الباحثة بإعطاء تطبيق كسيلة التعليمية يف تعليم مهارة 
القراءة ربت اؼبوضوع" التسهيالت لعبادة اهلل ك معادل السياحة الثقافية ك الطبيعية 

ءات. هبذه اغبالة، سيتعلم الطالب القراءة " بستخداـ القصة اؼبتقطعة لكل لقا
  حبماسة ك ترقية كفاءهتم يف مهارة القراءة.
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يعتذر أف استخداـ الوسيلة التعليمية يف عملية  ٓٔ:  ٜٙٛٔيرل نباليك 
. ٙٚحافز ك كذلك تؤثر سيكولوجي الطالبم ُمش وؽ اؼبعرفة ك رغبة ك نبة ك التعلي

اشًتاؾ صبيع حواس ك  رفع فهم كل التعليمية تساعد على استخداـ الوسائ
 اىتماـ ك إشباع حاجة للتعلم. 

اؼبالحظة  ظهر اف الطالب يرغبوف يف تعليم مهارة القراءة بستحداـ كسيلة  من
اللقاء األخَت نعرؼ  حىت(، منذ اللقاء األكؿ strip storyالقصة اؼبنقطعة ) 

التعليمية،   يف عمليةثقيال  كارغبة ك ضباستهم فتزيد لكل اللقاء، كىم ال يشعر  فأ
اعبديدة فكاف الطالب يهتموف جيدا. نعرؼ أف  الباحثة القراءة إذا اعطت

 استخداـ الوسيلة التعليمية يف عملية التعليم لو أثر كبَت يف إثراء التعليم. 

  لًتقية مهارة القراءة strip story) (فعالية كسيلة القصة اؼبتقطعة  .ب 
ـ كسيلة القصة اؼبتقطعة يف مدرسة السلطانية إف تعليم مهارة القراءة باستخدا

  ٔٗ،ٖبُت الفصلُت   ”t“الثانوية اإلسالمية بركبولينجا فعالية. بدليل إف نتيجة 
ككذالك أكرب من نتيجة التقدير  ٚٗ،ٕ% = ٔأكرب من نتيجة التقدير اؼبعنوم 

. كخالصتها فركض ىذا البحث مقبوؿ كذلك دبعٌت أف ٓٚ،ٔ% = ٘اؼبعنوم 
استخداـ كسيلة القصة اؼبتقطعة لًتقية مهارة القراءة فعالية ك تنمية رغبة ك أف 

 دافع الطالب يف تعليم مهارة القراءة.
نتائج اإلختبار القبلي ك اإلختبار البعدم للمجموعة التجريبية ك  اعتماد على

اجملموعة الضابطة اليت حصل الطالب، قد كجدت الباحثة بينما فرقا كضحا. ك 
على أف استخداـ كسيلة القصة اؼبتقطعة لو تأثَت كبَت يف تعليم مهارة  ىذا يدؿ
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القراءة. معظم الطالب وببوف التعّلم باستخداـ كسيلة القصة اؼبتقطعة ألف 
 الطالب يفهموف اؼبادة الدراسة بسرعة.  

يرل توفيق مرعي أف الوسيلة التعليمية  ىي أية كسيلة بشرية كانت أك غَت بشرية، 
نقل رسالة ما من مصدر التعلم إذل اؼبتعلم، كيسهم استخدامها  تعمل على

فاؽبدؼ الرئيس للوسائل التعليمية ىو  .ٚٚبشكل كظيفي يف ربقيق أىداؼ التعلم
ربقيق أىداؼ تعلم قابلة للقياس دبستول فعاؿ بأقل قدر من التكلفة يف الوقت 

 كاعبهد ك اؼبصادر.
درس يستخدـ الوسائل التعليمية من جانب النظر يف ىذا الظركؼ األحساف اؼب 

يف ربقيق أىدافها ك ذبعل تشوؽ الطالب للدرس ك توجيو اىتمامهم أليو ك ذبعل 
 ما يتعلمونو باقيا ك مستمرا ك تساعدىم على سرعة تذكَت.
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 الفصل السادس

 تتامخاال
 . ملخص نتائج البحثأ

بعد انتهاء من إجراء البحث العلمي حوؿ تعليم مهارة القراءة بتطبيق كسيلة 
لًتقية مهارة القراءة يف الفصل اغبادم عشر  أليف strip story القصة اؼبتقطعة 

دبدرسة السلطانية الثانوية اإلسالمية بركبولينجا جاكل الشرقية فحصلت الباحثة على 
   اإلستنتاج األخَت االتية: 

يف ىذا البحث تعليم مهارة القراءة باستخداـ كسيلة القصة اؼبتقطعة عملية أف  .ٔ
  من تسع خطوات كما يلي :تكوف ي

 يوزع إذل الطالب اإلعتباطي ملةقطعة األكراؽ من اعب .ٔ

 ملةاعب واف وبفظأذل الطالب إأمر اؼبدرس  .ٕ

 على األكراؽ  وافظف وبأذل الطالب إطلب اؼبدرس  .ٖ

 دقيقة  ٕ - ٔجلس ك سكت اؼبدرس قدر  .ٗ

 من مكانو واف يقومأذل الطالب إطلب اؼبدرس  .٘

 الطالب يسعى يف ترتيب القصة بشكل ـبتلفة أف .ٙ

 بعد أف ترتيب القصة الصحيحة الطالب يسكت .ٚ

 تها بًتتيب حىت تكوف القصة الواحدة اؼبنتظمة.صبلكل فرد يذكر  .ٛ
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 .ٛٚاماـ الفصل بعد عمل كلها4 مدرس يعرض النص القصة األصلى .ٜ

ضباستهم فتزيد لكل اللقاء، كىم  اللقاء األخَت نعرؼ حىتمنذ اللقاء األكؿ 
عبديدة فكاف ا الباحثة القراءة ال يف عملية التعليمية، إذا اعطتثقي كاال يشعر 

ل على مشاركة جيدة عند الطالب يف تعليم مهارة الطالب يهتموف جيدا بدلي
 القراءة باستخداـ ىذه الوسيلة.

 
درسة السلطانية يف م  ف تعليم مهارة القراءة باستخداـ كسيلة القصة اؼبتقطعةأ. ٕ

أكرب من  ٔٗ،ٖ= t-testالثانوية اإلسالمية بركبولينجا فعالية. بدليل إف نتيجة  
ك كذلك أكرب من نتيجة اؼبستول اؼبعنوم  ٚٗ،ٕ% = ٔنتيجة اؼبستول اؼبعنوم 

 .  ذلك دبعٌت مقبوؿ أم فركض ىذا البحث مقبوؿ. ٓٚ،ٔ% = ٘

 

 . مقترحات البحثب

 يلي : امن نتائج البحث ترل الباحثة ضركرية تقدمي اؼبقًتحات فيم

ن اؼبراجع لكتابة البحث العلمي ترجوا الباحثة أف يكوف ىذا البحث مرجعا م .ٔ
 اؼبتعلقة هبذا اؼبوضوع

إف ىذا البحث ربتاج إذل االستمرار، فعلى الباحث األخر أف تقـو البحث  .ٕ
 لتحسينو ك تعميقو.

اؼبتقطعة يف تعليم اللغة العربية درسُت أف يستخدموا كسيلة  القصة ينبغي للم .ٖ
 خاصة يف تعليم مهارة القراءة لًتقية فهم اؼبقركء.
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مناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسي  ٜٜٛٔ طعيمة. رشدل أضبد
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تعليم اللغات اغبية ك تعليمها بُت النظرية ك التطبيق، )  .ريبالع صالح بعد اجمليد
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دركس الدكرات التدريبية ؼبعلمي اللغة . الفوزاف كزمالؤه عبدر الرضبن بن ابرىيم
 ق ٕٗٗٔ، مشركع العربية للجميع، َت الناطقُت هباالعربية لغ

 ،دار النهضة العربية ،اؼبنهج الًتبية يف  التصور اإلسالمية . مدكور علي أضبد
ٜٜٔٓ 

الكويت،  –ة الفالح ، مكتبتدريس فنوف اللغة العربية . مدكور أضبد علي
ٔٗٓٔ – ٜٔٛٗ 

اؼبهارات اللغوية : مدخل إذل خصائص اللغة العربية ك ؿبمد صاحل الشنطي.  
 ـٜٜ٘ٔاللملكة العربية السعودية،  فنوهنا، 

، ماالنق، مطبعة اؼبواجو لتعليم اؼبهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبا . ىادل نور
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