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 لالفصل االو  

 اإلطار العام

 خلفية البحث -أ
 القراءة هي عملية للحصول على معنى مما هو مكتوب في النصمهارة 

لهذا الغرض. باإلضافة إلى إتقان اللغة المستخدمة، يحتاج القارئ أيضا إلى 
أما في تعريف األخرى,  .1تنشيط العمليات العقلية المختلفة في نظامه المعرفي

مهارة القراءة هي القدرة لمعرفة على محتويات شيء مكتوب ويفهمها من خالل 
  قراءتها أو هضمها في القلب. 

في الحقيقة، القراءة هي عملية التواصل بين القارئ والكاتب من خالل 
 .2النص الذي كتبه مباشرة، فيها عالقة معرفية بين اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة

اواتي"، أن القراءة هي عملية فكرية نشطة تتم من خالل عند "موجيب وراحم
عيون القراءة. في أنشطة القراءة، يعالجون القارئ المعلومات من النص الذي 

القراءة هي عمل مهم في الحياة، ألن القراءة ال . يتم قراءته للحصول على معنى
تقتصر على الحصول على المعلومات فحسب، بل تعمل أيضا على توسيع 

 .3اق المعرفة واللغةنط
ال يمكن أن يفصل مهارات القراءة عن تعلم مهارات اللغة العربية، ألن 
تعلم اللغة العربية يهدف إلى جعل الطالب لديهم مهارات اللغوية. تشمل مهارات 
اللغة العربية االستماع والكالم والقراءة والكتابة. تتعلق المرحلتان األوليان باللغة 

                                                             
1 Nur Haliza, ‘Kemampuan Membaca Pemahaman Teks Eksposisi Siswa Kelas V SD 

Negeri 5 Banda Aceh’, (Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 2.3 , 2017), 24–

31. 
2 Dina Fitria Nengsih and Mega Iswari, ‘Kemampuan Membaca Pemahaman Melalui 

Model Word’, (Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus, 7 , 2019), 172–77. 
3 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Permainan Edukatif Pendukung Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Yogyakarta: Diva Press, 2012), hlm 60 
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ل في التحدث يبدأ الطفة. والمرحلتان األخيرتان تتعلقان باللغة المكتوبالمنطوقة 
من خالل االستماع أوال، ثم التحدث. ثم يستمر إلى المرحلة الثانية، يعني القراءة 
والكتابة. في المجتمع الحديث، القراءة هي جزء ال يمكن استبعاده، ألنه بدون 

 .4ى ما يحيط بناهذه المهارة سيكون عالمنا مغلقا ويقتصر عل
مدرسة المتوسطة البناًء على المالحظات والمقابالت األولية في 

ال يزال هناك عدد من المشكالت في ، سيتانجال بريبيس لفّيةالس اإلسالمية
( انحفاض اهتمام الطالب 1تعلم اللغة العربية. تتضمن هذه المشكالت: )

ك كما  التي تفتقر إلى ذل بالقراءة )خاصة في قراءة النصوص العربية( والمؤشر
رؤيتها من ردود الطالب في تعلم اللغة العربية بطيئة، عند تقديمها بالنصوص 

( أقل تنوعا من الطريقة التعليمية المستخدمة 2يترددون الطالب لقراءته، )، العربية
( يشعر الطالب الخوف في تعلم اللغة العربية ألنهم 3في تعلم اللغة العربية، )

( غالبية التعلم اللغة العربية من تدريب 4دم القدرة على ذلك، و )يشعرون بع
الطالب على القيام بتمارين كتابية وحفظ الكلمات العربية أو القواعد. فالنتيجة 

( 2( يفتقرون الطالب وال يحبون بالمادة اللغة العربية، )1لهذه المشكالت: )
تطبيق التدريس للطالب الذي  درجة اللغة العربية للطالب أقل منال يزال متوسط 

يعمل بالوظيفة الجامعة، ويمكن ذلك من خالل الدرجات التي أظهرها الطالب 
جال بريبيس سيتان لفّيةالس مدرسة المتوسطة اإلسالميةالمدرس اللغة العربية في 

( الطالب أكثر نشاطا في 3للباحث أثناء المالحظات والمقابالت األولية، و )
 .5ى جانب الدروس العربية مقارنة مع دروس اللغة العربيةأخذ دروس أخرى إل

                                                             
4 Zainal Abidin, ‘Meningkatkan Keterampilan Membaca Siswa Kelas XI Kecamatan 

Bontonompo , Kabupaten Gowa Improving Reading Skills Of XI ~ 6 Science Students 

Through Sq3r Method SMA Negeri 1 Bontonompo , Bontonompo District , Gowa 

Regency’, (Jurnal Nalar Pendidikan, 5 , 2017), hlm. 55. 
5 Umi Farhatin, Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab Mts 

Assalafiyyah Sitanggal, (Brebes, 13 November 2019 ) 
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ة مدرسة المتوسطال أما الحلول الذي تقديمه للمشاكل التي تحدث في
نوعة، هي باستخدام الطريقة تعليمية مت سيتانجال بريبيس لفّيةالس اإلسالمية

واستخدام وسائل تعليمية متنوعة، والتعاون بين المعلمين والطالب في التعلم 
 .بشكل أكبر بحيث يمكن تحقيق أهداف التعلم المراد تحقيقها

أحد الحلول في هذا البحث هو توفير طريقة تعليمية مختلفة عن طرق 
لمعلم يستخدم طريقة المحاضرة عادة لتعلم إذا كان ا. التعلم المستخدمة عادة

 لقراءةا ، طريقةبحثال اجميع مهارات اللغة العربية، فيقدم الباحث في هذ
 ةم مهار يكوسيلة بديلة يمكن استخدامها في تعل (Guide Reading) الموجهة

 .القراءة العربية
هي طريقة القراءة الموجهة.  (Guide Reading) الموجهة القراءة طريقة

تنفذ من قبل المعلم اختيار المواد  (Guide Reading) الموجهة القراءة طريقة
ثم يقوم المعلم بعمل قائمة تضم أكبر عدد ممكن . ستدرستها في ذلك اليوم

عندما يحدث التعلم، يوزع  .6من األسئلة بناًء على المادة التي سيتم دراستها
ام مه. تم طرحها من قبل المعلم على الطالب المواد مع قائمة األسئلة التي

نهاية  في. الطالب هي مواد تعليمية باستخدام األسئلة أو الشبكات الحالية
الدرس، يقدم المعلم مراجعة للمادة بشكل كاف، وبعد ذلك تمت مناقشة 

 .األسئلة أو الشبكات من خالل طرح األسئلة على الطالب
في هذ البحث، ألن  (Guide Reading) الموجهة القراءة طريقةاختيار 

مدرسة لا في تتوافق هذه الطريقة مع مشكلة مهارات القراءة العربية الموجودة
 الموجهة لقراءةا طريقةإن مالءمة سيتانجال بريبيس.  لفّيةالس المتوسطة اإلسالمية

(Guide Reading) لفّيةالس مدرسة المتوسطة اإلسالميةال مع المشكالت في 
                                                             

6 Neta Dian Lestari, ‘Perbedaan Hasil Belajar Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Soal 

Mata Kuliah Pengantar Akuntansi Menggunakan Metode Guided Note Taking Dengan 

Metode Reading Guide’, (Jurnal Ilmiah Kependidikan, 5.1, 2018), 21–28. 
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هم إلى إرشادات تدريجية حتى يعجب الطالب يحتاجونهي سيتانجال بريبيس 
هي  هةالموج القراءة دروس اللغة العربية خاصة في تعليم مهارة القراءة وطريقة

 .طريقة تعلم التي تستخدم إرشادات القراءة في شكل شبكة في عملية التعلم
في  (Guide Reading) الموجهة القراءة فعالية طريقةالبحث  اتطبق هذ

 لفّيةلسا مدرسة المتوسطة اإلسالميةالب منمهارة القراءة في الفصل الثايم تعل
 ، ألن العديد من الطالب أقل اهتماما بطريقة التعلم التي غالباسيتانجال بريبيس

 Guide) الموجهة القراءة ما يستخدمها مدرس اللغة العربية لديهم، بهذه الطريقة

Reading) أكثر اهتماما و يشعرون بالتحدي ، مما يسمح للطالب بأن يكونوا
إلكمال كل نشاط تعليمي، ألن هذه الطريقة تؤكد على فعالية الطالب كمشاركين 

 موضوعب لذلك، يقدم الباحث حال عن طريق إجراء البحث. نشطين ومتواصلين
في تعليم مهارة القراءة  (Guide Reading) الموجهة القراءة فعالية استخدام طريقة

 سيتانجال بريبيس. لفّيةالس في المدرسة المتوسطة اإلسالمية

 
 أسئلة البحث -ب

  قدم الباحث أسئلة البحثيد في خلفية البحث التي قد ذكر، حسب ما ور 
 كما يلي : 

في تعليم  (Guide Reading) الموجهة القراءة كيف عملية استخدام طريقة .1
 بيس؟سيتانجال بري لفّيةالس مهارة القراءة في المدرسة المتوسطة اإلسالمية

 في تعليم (Guide Reading) الموجهة القراءة كيف فعالية استخدام طريقة .2
 بيس؟سيتانجال بري لفّيةالس مهارة القراءة في المدرسة المتوسطة اإلسالمية
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 أهداف البحث -ج

التي أبينتها الباحث فيما سبق، تقدم الباحث بالنظر إلى مشكلة البحث 
 أهداف البحث كما يلي:

في تعليم مهارة  (Guide Reading) الموجهة القراءة لمعرفة عملية استخدام طريقة .1
 سيتانجال بريبيس.  لفّيةالس القراءة في المدرسة المتوسطة اإلسالمية

في تعليم مهارة  (Guide Reading) الموجهة القراءة فعالية استخدام طريقة قياسل .2
 سيتانجال بريبيس. لفّيةالس القراءة في المدرسة المتوسطة اإلسالمية

 
 فروض البحث -د

 الباحث هي "إّن فعالية استخدام طريقة و في هذا البحث العلمى أجاب
لى ستطيع عيعال في  تعليم مهارة القراءة"، و ف (Guide Reading) الموجهة القراءة

 ةفي المدرسة المتوسطة اإلسالمي الطالب في تعليم مهارة القراءةترقية كفاءة 
 سيتانجال بريبيس. لفّيةالس
 

 فوائد البحث -ه
 البحث أن يكون مفيدا كما يلي: ارجى في هذيو 
 النظرية .1

يعطي الباحث  مفاهم عملية التعليم المتعالق بهذا البحوث على استخدام 
 .(Guide Reading) الموجهة القراءة طريقة

 تطبيقيةال .2
 للمدرسة -
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مساهمة المدرسة في مجال طريقة التعلم التي استخدامها لدعم تحقيق 
 .أهداف التعلم

 للمعلم -

هارة م يستطيع المعلم أن استخدام نوع طريق التعليم على ضوء ترقية تعليم
 القراءة لكي ال يسأم التالميذ.

 للطالب -
م اللغة يأكثر بسهولة تعل الطالبالبحث من المتوقع أن  ابمعرفة نتائج هذ

 العربية حّتى يقرءوا اللغة العربية جيدا وصحيحا.
 للباحث -

 المعلومات عن البحث التجريبية، ويعرف كفاء  تعليم يرجو الباحث أن يزيد
ة مدرسة المتوسطة اإلسالميالب منفي الفصل الثا الطالب مهارة القراءة لدى

 سيتانجال بريبيس.  لفّيةالس
 

 حدود البحث  -و
 وتحدد الباحث في هذا البحث بثالثة حدود منها : 

 الموضوعية الحدود  .1
 في (Guide Reading) الموجهة القراءة قام الباحث فعالية استخدام طريقة

 مهنة، يعني الخامستركب من الباب اليهذا المادة مهارة القراءة. وفي  تعليم
 .الطبية

 الحدود الزمانية .2
في شهر  2121/  2112سنة الدراسية قام الباحث بتحديد الزمان في 

 فبراير حتى ماريس.



7 
 
 

 
 الحدود المكانية .3

المية مدرسة المتوسطة اإلسالب منحث بتحديد المكان في الفصل الثاقام البا 
 .ال بريبيسسيتانج لفّيةالس
 

 تحديد المصطلحات -ز
تحديد المصطلحات في هذا البحث مطابقا مع موضوع البحث، الشرح 

شيء مهمة لمساعدة القراء في فهم هذه المصطلحات عن المصطلحات هنا 
فيما بعد. وتحدد الباحث المصطلحات المتعلقة مع الموضوع "فعالية استخدام 

في تعليم مهارة القراءة في المدرسة ( Guide Reading) الموجهة القراءة طريقة
 سيتانجال بريبيس" كما يلي :  لفّيةالس المتوسطة اإلسالمية

  (Guide Reading) الموجهة القراءة طريقة .1

هي طريقة ينفذها المعلم الختيار  (Guide Reading) الموجهة القراءة طريقة
المادة المراد لدراستها الذي سيقدمها في هذا الوقت، ثم يقوم المعلم على 

 المواد من األسئلة بناًء على المادة التي سيتم دراستها. 
 تعليم مهارة القراءة .2

 القراءة عملية فكرية شديدة التعقيد ارتباطها بالنشاطتعليم مهارة القراءة هي 
العقلي والفسيولوجي لإلنسان إضافة إلى حاسة البصر وأداة النطق والحالة 
النفسية. القراءة عملية عقلية انفعالية دافعية تشمل تفسير الرموز والرسوم التي 

ابقة هذه اني، والربط بين الخبرة السيتلقها القارئ عن طريق عينية، وفهم المع
 المعاني واالستنتاج والنقد والحكم والتذوق وحل المشكالت.
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 الدراسات السابقة  -ح

 الباحث الدراسات السابقة التي لها استمرارية بهذا البحث كما في التالي:  وجد
ل ثير استراتيجية حتأموضوع البحث: أسوة حسنة، البحث الجامعي،  .1

ياء تعلم األح نتائج تعلم طالب فيعلى  الموجهة القراءةالمشكالت و 
سامبي  1في الفصل الثامن  من طالب بمدرسة المتوسطة الحكومية 

يستخدم هذا (، 2114. )2113/2114بويواللي السنة الدراسية 
دف هذا البحث لمعرفة يه، الكمي بمنهج التجربيالبحث المدخل 

تعلم األحياء في الفصل الثامن  من طالب  نتائج تعلم طالب في
سامبي بويواللي السنة الدراسية  1بمدرسة المتوسطة الحكومية 

. و اما نتائج البحث تدل على النتائج التي تم تقييمها 2113/2114
ئة حل المشكالت هي أعلى درجة متوسطة معرفية حصلت عليها ف

حصلت عليها فئة وأدنى درجة  7542 الموجهة القراءة ، ثم فئة7552
استناًدا إلى نتائج اختبار الفرضيات على قيمة أهمية . 6574التحكم 

 ، بحيث يتم رفض0.05> 1511نتائج التعلم اإلدراكية التي تبلغ 
Ho،  يكون هناك تأثير على نتائج التعلم المعرفي لدى الطالب

 .الموجهة باستخدام استراتيجيات حل المشكالت و طريقة القراءة
 بحيث يتم قبول 0.05 <15238التعلم الفّعالة ذات قيمة داللة نتائج 
Ho.  وبالتالي، يمكن االستنتاج أن هناك تأثيرًا على نتائج التعلم

المعرفي لدى طالب الفصل الثامن  من طالب بمدرسة المتوسطة 
باستخدام  2113/2114سامبي بويواللي السنة الدراسية  1الحكومية 

 الموجهة. ت و طريقة القراءةاستراتيجيات حل المشكال
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البحث الجامعي، ديني سيتيوواتي، موضوع البحث: استخدام طريقة  .2
علم األحياء ت لترقية نتائج تعلم طالب في شاشةبوسيلة  الموجهة القراءة

كارتاسورا السنة   3في الفصل السابع بمدرسة المتوسطة الحكومية 
يستخدم هذا البحث المدخل (، 2112. )2111/2112الدراسية 

دف هذا البحث إلى تحسين نتائج يهاإلجرئي الصفي،   الكيفي بمنهج
 قةولوجي من خالل تطبيق تعلم بطريتعلم الطالب في مواد النظام اإليك

لوسيلة شاشة على طالب الفصل السابع )ج( بمدرسة  الموجهة القراءة
. و 2112 – 2111كارتاسورا السنة الدراسية   3المتوسطة الحكومية 

اما نتائج البحث تدل على زيادة في النسبة المئوية لنتائج تعلم الطالب 
قبل  62)الجوانب المعرفية(، وعدد الطالب الذين سجلوا أكثر من 

(، زادت الدورة األولى ٪57514طالًبا ) 21اإلجراء بما يصل إلى 
الجوانب العاطفية  ،(٪68557طالًبا ) 24للجوانب المعرفية إلى 

في الدورة الثانية . )بما في ذلك فئات االهتمام( 13515المتوسطة = 
ارتفع الجانب ، (٪24528طالًبا ) 33زادت الجوانب المعرفية إلى 

)بما في ذلك فئة المهتمين للغاية(.  17577العاطفي المتوسط إلى = 
 ةبناًء على نتائج البحث، حصلت على نسبة من القيمة المعرفي

(. ومتوسط القيمة العاطفية 24,28٪> 68,57٪> 57,14٪)
استنتاج هذا البحث هو أن تطبيق تعلم بطريقة . (17,77>13,15)

شاشة يمكن أن يحسن نتائج تعلم األحياء  مع وسائل الموجهة القراءة
كارتاسورا السنة   3لطالب الفصل السابع بمدرسة المتوسطة الحكومية 

 .2111/2112الدراسية 
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ث الجامعي، مصباح المنير، موضوع البحث: محاولة لترقية تحقيق البح .3
 في تعليم القرآن الموجهة تعليم الطالب باستخدام طريقة القراءة

والحديث في الفصل الثاني بمدرسة الثانوية اإلسالمية نهضة العلماء 
، (2111.)2111/2111كودوس السنة الدراسية   3هاشم أشعاري 

إجراؤه  تم الصفي اإلجرئي  الكيفي بمنهجل يستخدم هذا البحث المدخ
 دف هذا البحث إلى تحسين التحصيل الدراسي للطالبيهفي دورتين، 

في تعلم القرآن  الموجهة القراءة من خالل استخدام طريقة تعلم
ضة بمدرسة الثانوية اإلسالمية نهوالحديث للمنافسة في الفصل الثاني 

نتائج البحث تدل على نجاح  و اماكودوس،   3العلماء هاشيم أشعاري 
خير في تعلم القرآن موضوع المنافسة في ال الموجهة القراءة يقةتطبيق طر 

الفصل الثاني بمدرسة الثانوية اإلسالمية نهضة العلماء هاشم أشعاري 
والذي يتضح من خالل زيادة التحصيل العلمي للطالب.  كودوس  3

فصل الذي يحدث في ال في عملية التعلم قبل الدورة، ال يساعد التعلم
الدراسي بما فيه الكفاية، ألن الطالب يميلون إلى أن يكونوا أقل نشاطًا 
في قبول الدروس، فمن الصعب العثور على نقاط تركيز على 
الموضوعات، بالحرج من طرح األسئلة، وقلة القراءة وضعف قدرة 

، تم وجهةلما القراءة ولى للتعلم، مع تطبيق طريقةالطالب. في الدورة األ
تحسين عملية التعلم التي تم إحرازها، ويمكن مالحظة ذلك من خالل 

وزاد التحصيل التعليمي بنسبة النسبة  ٪35و  54نسبة نشاط الطالب 
إلى  ٪44574المئوية لتعلم إتقان الطالب والتي كانت في األصل 

في الدورة . 68581ارتفاًعا إلى  57537أولي بلغ بمتوسط  61552٪
عملية  ، تركزتالموجهة القراءة للتعلم، من خالل تطبيق طريقةة الثاني
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يمكن مالحظة ذلك من الزيادة في نسبة نشاط  .التعلم على الموضوع
ونسبة اكتمال  ٪71555إلى  ٪54535الطالب من الدورة األولى، من 

قيمة طالب ، بينما بلغ متوسط ٪78524إلى  ٪61552التعلم في دورة 
. لذلك يمكن االستنتاج أن الزيادة 77576إلى  68581الدورة األولى 

القيمة من دورة ما قبل الدورة إلى الدورة األولى ثم إلى الدورة في متوسط 
 .الثانية وال تحتاج إلى الدورة الثالثة

 

 (1،1الجدول )

 الدراسات السابقة من هذا البحث

 التساوي الفرق
منهج 
 البحث

 موضوع
اسم الباحث، 

 السنة
 رقم

تستخدم 
استراتيجية 

حل 
المشكالت 

 والقراءة
على  الموجهة

نتائج تعلم 
 طالب في
 تعلم األحياء 

تستخدم 
 القراءة

، الموجهة
بمدخل 
الكمي 
بمنهج 

التجربي، 
مستوى 
 المدرسة

بمدخل 
الكمي 
بمنهج 
 التجربي

ل ة حتأثير استراتيجي
 المشكالت والقراءة

علم تنتائج  على الموجهة
تعلم األحياء  طالب في

في الفصل الثامن  من 
طالب بمدرسة المتوسطة 

سامبي  1الحكومية 
بويواللي السنة الدراسية 

2113/2114. 

أسوة حسنة، 
2114 

1.  
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تستخدم 
 القراءة طريقة

 الموجهة
 Powerبوسيلة 

Point  لترقية
نتائج تعلم 
طالب في 
تعلم األحياء، 

تستخدم 
مدخل الكيفي 

بمنهج 
اإلجرئي 

 الصفي

 تستخدم
 القراءة

، الموجهة
مستوى 
 المدرسة

بمدخل 
الكيفي 
 بمنهج

اإلجرئي 
  الصفي

 القراءة ستخدام طريقةا
 Powerبوسيلة  الموجهة

Point  لترقية نتائج تعلم
تعلم األحياء  طالب في

في الفصل السابع ج 
بمدرسة المتوسطة 

كارتاسورا   3الحكومية 
السنة الدراسية 

2111/2112. 

ديني 
سيتيوواتي، 

2112 

2.  

تستخدام 
 القراءة طريقة

في  الموجهة
تعليم القرآن 

والحديث، 
تستخدم 

تستخدم 
 القراءة

 الموجهة

بمدخل 
الكيفي 
  بمنهج

اإلجرئي 
 الصفي

عليم تمحاولة لترقية تحقيق 
 الطالب باستخدام طريقة

يم في تعل الموجهة القراءة
والحديث في  القرآن

 الفصل الثاني بمدرسة
الثانوية اإلسالمية نهضة 

مصباح 
المنير، 
2111 

3.  
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مدخل الكيفي 
بمنهج 

اإلجرئي 
الصفي، 
مستوى 
 المدرسة

  3العلماء هاشم أشعاري 
كودوس السنة الدراسية 

2111/2111. 
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 الفصل الثاني
 إلطار النظاريا

 
 : طريقة التعليم المبحث األول

 مفهوم الطريقة التعليم -أ
عند ايفيسطامولوغي منهجية من اإلصطالح من اللغة اليونانية يعني من 

 معناه علم. logosمعناه کيفية أو طريقة، و  metodosالكلمة 
تابه "الطريقة ككان تعريف طريقة تعليم كثيرا. ومنها قول سيف المصطفى في  

هي التي يتم استخدامها من قبل المعلمين في عملية تعليم اللغة من أجل خلق أهداف 
ومنها قول محمود على السمان في كتابه "الطريقة هي الخطة  .7الباردة التي تحققت"

التى يرسمها المعلم ليحقيقها الهدف من العملية التعليمية في اقصر وقت, وباقل 
 .8من جانب التالميذ"جهد من جانبها و 

قال الدكتورة سعاد عبد الكريم الوائلي أن مفهوم الطريقة اختلف باختالف 
وجهات نظر المتخصصين حول النظرة إلى مفهوم المنهج ودور المعلم والمتعلم في 
العملية التعليمية، اذ تهدف العملية التعليمية في بعض معانيها إلى أحداث تغيرات 

علم من خالل اكسابه المعلومات والمعارف والمهارات مرغوبة في سلوك المت
 .9واالتجاهات والقيم المرغوبة

                                                             

،  UIN Maliki Press: ماالنج، ) Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif  سيف المصطفى،7 

 41ص  (،1144

 (141)دار الفكر:  تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى المرجع في رشدي أحمد طعيمة،8 
  17ص:  ،طرائق التدريس األدب والبالغة والتعبير بين التطوير والتطبيقالدكتورة سعاد عبد الكريم الوائلي، 9 
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الطريقة هي منهج الذي يستخدمه عمل لتحقيق الهدف المنشود. الطريقة 
هي بشكل عام كل ما هو موجود في عملية التعليم، مثل تعليم الرياضيات والفنون 

 .41والرياضة والعلوم الطبيعية وغيرها
وسيلة أو خطة يرسمها المعلم قبل الدخول إلى الدرس ويطبقها  والطريقة

داخل الصف. ويتوقف على حسن اختيار الطريقة نوع اختيار التعليم والتعلم، ويحسن 
اختيارها منجح المعلم في أداء رسالته، ألن حسن اختيار الطريقة يبسر إيصال 

 .44المعلومات إلى أذهان التالميذ بأسرع وقت وبأقل جهد
لتعليم بمعنى االصطالحى هو إيصال المعلم العلم والمعرفة إلى أذهان وا

التالميذ بطريقة القيمة. وهي الطريقة االقتصادية التي توفر لكل من المعلم و المتعلم 
الوقت والجهد في سبيل الحصول على العلم والمعرفة، فلتعليم اركانه اربعة هي المعلم 

ل العلم والمعرفة إلى أذهان التالميذ هو التربية والمتعلم والمادة والطريقة. وإيصا
العقلية. فبين التربية والتعلم عموم و خصوص، اما التربية أعم من التعليم. و يطلق 

 .41اللفظ المعلم على المدرس
طريقة التعليم بمفهومها الواسع تعني مجموعة األساليب التي تتم بواسطتها 

تحقيق أهداف تربوية معينة. أنا وفق هذا تنظيم المجال الخارجي للمتعلم من أجل 
التعريف أكثر من مجرد وسيلة لتوصيا المعرفة. ذلك أن كلمة توصيل تعي نشاطا من 

 طرف واحد، وهو غالبا المعلم.

                                                             
10 H.M Abdul Hamid, M.A, H. Uril Baharuddin, M.A, Bisri Musthofa, M.A, Pembelajaran 

Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan Media. (UIN Malang Press, Malang, 

2008), hlm.3. 

 47. ص: طرق التدريس العامةلدكتور محمد عبد القادر أحمد، ا 44 

12 Fitroh Uriyalita dan Erfan Gazali,  تطبيق طريقة التعليم التعاوني المتكامل للقراءة و الكتابة و طريقة
 Journal El-Ibtikar, Vol. 05) ,لمجموعة الطالب و تحقيق اإلنقسامات و تأثيرها علي قدرة قراءة الطالب

No.02, 2016), hlm. 1-17 
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والخالصة أن طريقة التعليم ينبغي أن ينظر إليها ال على أساس أنها شيء 
ا جزء متكامل من موقف منفصل عن المادة العلمية أو عن المتعلم، ال على أنه

التعليم. يشمل المتعلم وقدراته وحاجته، واألهداف التي ينشدها المعلم من المادة 
 العلمية واألساليب التي تتبع في تنظيم المجال للتعليم. 

 
 أهمية طريقة التعليم -ب

إّن أهمية الطريقة يتركز في كيفية استغالل محتوى المادة بشكل يمكن 
رمي نلى الهدف يمكن التالميذ إلى الوصول إلى الهدف الذي التالميذ من الوصول إ

إليه دراسة مادة من المواد، وواجب على المدرس أن يأخذ بيد التلميذ من حيث 
المستوى الذي وصل إليه محاوال أن يصل به إلى الهدف المنشود، ولكي يحقق 

 41.هذا البد من وجود بعد وسائل النقل التي يجب أن يلميها المدرس
لطريقة تصبح عاديمة الجدوي إذا لم تصل بالتلمذ إلى الهدف المنشود فا

والكفاءة التي يمكن المدرس من الوصول بالتلميذ إلى الهدف هي التي تحدد نوع 
 الطريقة فإذا وصلنا إلى الهدف المرسوم بسرعة وبدقة فالطريقة تصبح جيدة.

قة مكن فصل الطريفالخالصة من هذا الكالم يكون فيما يلي: أوال، أنه ال ي
ثانيا، يجيب أّن تضمن الطريقة إن كان تناول الماّدة بشكل موصل إلى . عن المادة

تها. بانجثالثا، إن اختيار الطريقة أمر علمي قائم على أصول معينة اليمكن م .الهدف
 فالطريقة والهدف المراد الوصول إليه.

 
 

                                                             

، (4919، ) دار المعارف بمكرتطبيقها العملية،  -مبادئها  -التربية الحديثة، مادتها صالح عبد القادر،  41 
 497-491ص: 
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 (Guide Reading) الموجهة القراءة لمبحث الثاني : طريقةا
 (Guide Reading) الموجهة القراءة مفهوم طريقة -أ

. (reading is reasoningالقراءة هي عملية تفكير )، أحمد طافي رأي ليستيان
 .أنشطة القراءة المنفذة للحصول على المعلومات ومعالجتها حتى تستقر في المعرفة

أساًسا لديناميكية الحياة ، وإظهار وجودها ، والسعي للحفاظ  المعرفةثم تصبح تلك 
 .41على الحياة والتطور في شكل العلم والتكنولوجيا كضروريات لحياة اإلنسان

حتى  .41إشارة هو الهادي/ وشاديلي إيجولس رأيالدليل في في حين أن 
علم هي شكل من أشكال طريقة الت الموجهة طريقة القراءة. قراءة دليل يسترشد القراءة

التي تؤدي إلى التسليم األمثل للمواد نظرًا لوجود الكثير من المواد التي يجب إكمالها 
 .من خالل إشراك المزيد من أنشطة قراءة الطالب من خالل إرشادات شعرية

هي طريقة في أنشطة التعلم الموجهة لمساعدة الطالب  الموجهةقراءة الطريقة 
يب التي أحد األسال الموجهة القراءة .ام كيفية تعلم القراءة بشكل مستقلفي استخد

 لمأيًضا أحد أساليب التع الموجهة يعد القراءة. يمكن استخدامها لتنشيط الطالب
PAIKEM

41
. 

PAIKEM  أساليب التعلم
47

هو نهج في عملية التعليم والتعلم، عندما يتم  
تطبيقه بشكل صحيح لديه فرصة لتحسين ثالثة أشياء، أوالً، تعظيم التأثير البدني 

                                                             
14 Listiyanto Ahmad, Spead Reading, Teknik dan Metode Membaca Cepat. (Yogyakarta: A+ 

Plus Book, 2010), hlm. 14 
15 S Soleh, “Upaya Peningkatan Aktivitas dan Prestasi Belajar dengan Penggunaan Metode 

Reading Guide dalam Pembelajaran Fiqh Siswa Kelas V MI Miftahul Huda Kebonbatur 

Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun Pelajaran 2011/2012”. (Skripsi. Semarang: 

IAIN Walisongo, 2012), hlm. 20 
16 M Misbahul Munir, Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik Dengan 

Penggunaan Metode Reading Guide Dalam Pembelajaran Al-Qur'an Hadis Pokok Bahasan 

Berkompetisi Dalam Kebaikan Kelas XI IPS 1 Di MA NU Hasyim Asy’ari 03 Kudus, 

(Semarang: IAIN Walisongo, 2011) hlm. 23 
17 PAIKEM: Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan 
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فسية واالجتماعية، الن -على الروح، والثاني، تعظيم تأثير الروح على العمليات النفسية 
 .ثالثًا، توجيه نحو تجربة الحياة الروحية

 
 (Guide Reading) الموجهة راءةالق أهداف طريقة -ب

هو إعطاء الطالب القدرة على  الموجهة قراءةالالغرض الرئيسي من طريقة 
ة قراءة الدليل تهدف طريق. تعلم كيفية استخدام استراتيجيات القراءة الفردية بنجاح

 activeإلى إجراء أنشطة تدريبية للطالب ليصبحوا متعلمين مستقلين ونشطين )

learners) ،ليس  وبالطبع جعل الطالب، والتركيز أكثر على المشكالت التي تواجههم
 .48لديهم شعور بالملل وأيًضا من الملل في تعلم القراءة

هي أيضا فعالة جدا ومتنوعة وقادرة على تحفيز اإلبداع  الموجهة قراءةالطريقة 
من  .يصبح التعلم في الفصل أكثر متعة وبالتأكيد ال يُنسى. للمعلمين والطالب

من المأمول أن يتمكن من إنشاء أنشطة تعليمية ، خالل نموذج تعلم قراءة الدليل
 وتعليمية مفضية للغاية.

 
 (Guide Reading) الموجهة ةالقراء خطوات طريقة -ج

 :49ذلك بما في الموجهة في تنفيذ التعلم باستخدام طريقة القراءة خطوات

 تحديد القراءة المراد دراستها .أ

التي سيتم اإلجابة عليها من قبل الطالب أو الشبكة طرح األسئلة  .ب
ويمكن أيًضا أن تكون مخططًا أو مخططًا يمكن ملؤه من قبلهم من 

 .مادة القراءة التي تم تحديدها مسبًقا

                                                             
18 Ismail SM, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM, (Semarang: Rasail, 

2009),  hlm. 5 
19 Zaini, Hisyam, dkk, Strategi Pembelajaran Aktif. (Yogyakarta: CTSD IAIN Sunan Kalijaga, 

2007), hlm. 8 
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 .توزيع مواد القراءة مع األسئلة أو المشابك للطالب .ج
تتمثل مهمة الطالب في دراسة مواد القراءة باستخدام األسئلة أو  .د

حدد هذا النشاط حتى ال يستغرق الكثير من . بكات الموجودةالش
 الوقت.

 .ناقش السؤال أو الشبكة عن طريق طرح اإلجابة على الطالب  .ه
 .يرجى تقديم تعليقات كافية، في نهاية الدرس .و

الطريقة في أنشطة التعليم والتعلم أيًضا إلى جعل الطالب مركزين للغاية   تهدف
كما أنه من السهل جًدا فهم عملية التعلم خالل الفصل وتركيز انتباه الطالب ، 

 بحيث يكون للطالب تركيزًا تاًما وفهًما للدرس عندما يتم التعلم في الفصل.
 (Guide Reading) الموجهة القراءةمزايا ونقصان طريقة  -د

 :11الموجهة من بين مزايا استخدام طريقة القراءة
 يلعب المتعلمون دورًا نشطًا .4
 يمكن إكمال المواد بشكل أسرع في الفصل  .1
 تحفيز الطالب على االستمتاع بالقراءة .1
 توليد اهتمام الطالب بالقراءة .1
 معرفة الطالب الجادون وليسوا في الفصل .1
 على األسئلة يجب على الطالب توخي الحذر في اإلجابة .1
 المعلم يعرف بسهولة نقاط القوة والضعف لدى الطالب في القراءة .7
 هناك توازن لتطوير المجاالت المعرفية والعاطفية والحركية .8
 .يتعرف المعلم بسهولة على الطالب كسواًل وليس كسواًل في الفصل .9

                                                             
20 M Misbahul Munir, Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik Dengan Penggunaan 

Metode Reading Guide Dalam Pembelajaran Al-Qur'an Hadis Pokok Bahasan Berkompetisi 

Dalam Kebaikan Kelas XI IPS 1 Di MA NU Hasyim Asy’ari 03 Kudus, (Semarang: IAIN 

Walisongo, 2011) hlm. 26 
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 :14الموجهة القراءة من بين نقصان استخدام طريقة

يجرؤون على طرح األسئلة أو اإلجابة على أسئلة  سيتم ترك الطالب الذين ال .4
 المعلم بشكل متزايد في تحقيق تطبيق التدريس للطالب

يجب على المعلم إعداد عدد من أوراق القراءة وأوراق األسئلة وفًقا لعدد  .1
 .الطالب بحيث تكون هناك حاجة إلى إعداد دقيق

 
 المبحث الثالث : تعليم مهارة القراءة

 ارة القراءةمفهوم تعليم مه -أ
القراءة من إحدى المهارات اللغوية التي البد من  تعدتعليم مهارة القراءة هي 

تنافرها كل دراسة اللغة، المهارات اللغوية متمثلة في اإلستماع والكالم والقراءة 
لمعنى. التي تتخصص في ارسال ا التعبيروالكتابة. إذا كان الكالم والكتابة من أدوات 

فإن القراءة تشترك مع اإلستماع في أمنها تتخصص في استقبال المعنى، إذا كان 
 .11القارئ يقرء لنفسه. أما إذا كان يقراء األخرون عددت القراءة من ارسال المعنى

أن القراءة تشترك مع اإلستماع في كونهما مهارتين سلبيتين، إال أن القارئ ال 
و يمارس مهارة القراءة. وإذا نظر الباحث التعارف ن يكون سلبيا تماما. وهيمكن أ
 تضمن على األنشطةيلخص أن القراءة هي عملية معقدة يستطيع أن ياليابقة 

 هيم المقروء.فيلعين أو تحدد النظرية وتذكرة أو الجسمانية والعقلية يعني تحريك ا
 
 

                                                             
21Zulaikhoh, Siti,“Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik dengan Menggunakan 

Metode Pembelajaran Reading Guide pada Pembelajaran PAI Materi Pokok Perilaku 

Terpuji Kelas IV Semester Genap di SDN 02 Wonosari Kendal”. (Skripsi. Semarang: IAIN 

Walisongo, 2010), hlm. 27 

 

 81(، ص. 4998دار النغاس، ، )لبنان : خصائص العربية وطرائق تدريسهاتايف محمود معروف،  11 



14 
 
 

 داف تعليم مهارة القراءةأه -ب
بجانب كونها مهارة اغوية رئيسة إال أنها في ذات الوقت هدف إن القراءة 

وإنه لمن المستحسن أن نعرض لما يسّم بالهدف العام من . من أهداف تعليم اللغة
ثم نعرض بعد ذلك لألهداف الجزئية التي يؤّدي تحقيقها في ، أهداف تعليم اللغة

يس خص الهدف العام الرئويتل. مجموعها إلى الهدف العام النهائي من تعليم القراءة
من تعليم القراءة في تمكن المتعلم من أن يكون قادرا على أن يقرأ اللغة العربية من 

وهذا يعني أن يقرأ في صمت وسرعة ويسر . اليمين إلى اليسار بشكل سهل ومريح
متلفظا المعنى مباشرة من الصفحة المطبوعة دون توقيف عند الكلمات أو التراكب 

 .نة مرات عديدة بالمعجمودون االستعا
 11هذا الهدف العام يمكن أن يوضع في شكل األهداف الجزئية التالية

أن يتمكن الدراس من ربط الرموز المكتوبة باألصوات التي تعبر عنها في اللغة  .4
 العربية.

 أن يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح. .1
ر الصفحة المطبوعة وإدراك تغيأن يتمكن من استنتاج المعنى العام مباشارة من  .1

 المعنى بتعبير التراكب.
أن يتعرف معاني المفردات من معاني السياق، والفرق بين مفردات الحديث  .1

 ومفردات الكتابة.
 أن يفهم معاني الجمل في الفقرات وإدراك عالقات المعنى التي تربط بينها. .1
 ها.أن يقرأ بفهم وانطالق دون أن تعوق ذلك قواعد اللغة وصرف .1
 أن يفهم األفكار الجزئية والتفاصيل وأن يدرك العالقات المكونة للفكرة الرئيسية. .7

                                                             
 ، )إيسيسكو: منشورات المنظمةطرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهامحمود كامل الناقة، 11

 414( ص: 1111اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، 
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 أن يتعرف عالمات الترقيم ووطيفة كل منها. .8
 أن يقرأ بطالقة دون االستعانة بالمعاجم أو قوائم مفردات مترجمة إلى اللغتين. .9
علوم والتاريخ والأن يقرأ قراءة واسعة ابتداء من قراءة الصحيفة إلى قراءة األدب  .41

واألحداث الجارية مع إدراك األحداث وتحديد النتائج وتحليل المعاني ونقدها 
 وربط القراءة الواسعة بالثقافة العربية واإلسالمية.

أن القراءة الواسعة شرط للثقافة الواسعة. إن ما يجنيه الدراس األجنبي من  .44
 .11أي مهارة أخرى خالل قراءة المواد العربية أعزم مما يجنيه من خالل

 
 أنواع تعليم مهارة القراءة -ج

 .11يةالقراءة نوعان: القراءة الصامتة والقراءة الجهر 
 القراءة الصامتة .1

هي قراءة ليس فيها صوت وال همس، والتحريك لسان أو شفة، عمادها 
سرعة االستيعاب، وتحصل بانتقال عين القارئ، فوق الكلمات والجمل دون تلكؤ 

 اك المدلوالت والمعاني واألفكار الرئيسية والفرعية.و دون تردد وبإدر 
 مزايا القراءة الصامتة .أ

 تستعمل القراءة الصامتة في الحياة أكثر من القراءة الجهرية .4
 القراءة الصامتة أسرع من القراءة الجهرية .1
هي اعون على الفهم وزيادة التحصيل، وذلك ألن الذهن فيها يتفرغ ويتهيأ  .1

متخففا من األعمال العقلية األخرى التي تقتضيها القراءة الجهرية، فهي 
                                                             

بية منشورات المنظمة اإلسالمية للتر  :، )إسيسكوتعليم العربية لغير الناطقين بهارشدي أحمد طعيمة، 11 
  471( ص: 4989والعلوم والثقافة، 

باعة والنشر )األردان: دار الفكر للط تدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية وتطبيقات عمليةوليد أحمد جابر، 11 
  11( ص: 1111والتوزيغ، 
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محررة من مراعاة الشكل واالعراب، واخراج الحروف من مخارجها، 
 وتمثيل المعنى ومراعاة النبر وغير ذلك من خصائص النطق.

رور واالستمتاع من القراءة الجهرية ألن فيها انطالقا وحرية، هي أجلب للس .1
 وألنها تمضي في جو يسوده الهدوء.

 هي أوضح أثرا في تعويد الطالب االطالع واالعتماد على نفسه في الفهم. .1
 11أهداف القراءة الصامتة .ب

 كسب الطالب المعرفة اللغوية .4
 تعويده السرعة في القراءة والفهم .1
 هتنشيط خياله وتغذيت .1
تقوية المالحظة في الطالب، وتنمية حواسه، وتعويده تركيز االنتباه مدة  .1

 الطويلة
 تنمية روح النقد والحكم في الطالب .1
 تعويد الطالب أن يستمتع بما يقرأ ويستفيد منه في الوقت نفسه .1

 أنواع القراءة الصامتة  .ج
يدرب الطالب على القرادة الصامتة من الصف الثالث االبتدائي 

لث االعدادي وتتنوع القراءة الصامتة في هذه الصفوف على النحو حتى الثا
 التالي:

 القراءة الصامتة التي تسبق القراءة الجهرية .4
 القراءة الصامتة الموجهة وتكون: .1

 من مكتبة الصف -
 من كتاب موحد تقرره الوزارة في كل سنة. -

                                                             
   411( ص 1111)القاهرة: دار الثقافة  تعليم اللغة العربية، مصطفى رسالن 11
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 القراءة الحرة. .1
فرع على الفهم، فالذهن متالقراءة الصامتة أعون على الفهم، ألن فيها تركيزا 

لذلك، ومتخفف من أعباء النطق، واستخدام لألعضاء األخرى التي تستخدم في 
القراءة الجهرية مثل: سالمة نطق الحروف، والضبط النحوي والصرفي، والتنغيم 

 الصوتي، واستخدام اإلشارة وغيرها.
 القراءة الجهرية .2

 هي القراءة التي تتم بصوت مسموع. 
 ءة الجهريةمزايا القرا .أ

 تعتبر القراءة الجهرية وسيلة من وسائل:
 التدريب على اجادة النطق عند القارئ .4
 الكشف عن عيوب النطق وعالجها .1
 التدريب على االلقاء الجيد في الشعر و النثر .1
 تشجيع التالميذ الخجولين الذين يهابون الحديث .1
 افهام السامعين ما يدور حولهم من قضايا وأمور ومشكالت .1
 التأثير في السامعين القناعهم بأفكار معينة واستجابتهم لها .1

 أهداف القراءة الجهرية .ب
كل ما تقدم من أهداف القراءة الصامتة يجري على القراءة الجهرية على 

 :17اختالف في نسبة األهمية. ولتعليم القراءة الجهرية أهداف أخرى من أهمها
 روفتدريب الطالب على جودة النطق بضبط مخارج الح .4

                                                             

ر اأحمد فؤاد محمود عليان، المهارات اللغوية: ماهيتها وطرائق تدريسها، الطبعة األولى، )الرياض: د 17 
  411( ص ه4141المسلم للنشر والتوزيع، 
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تعويدهم صحة األداء بمراعاة عالمات الترقيم، وبمحاولة تصوير اللهجة  .1
للحاالت االنفعالية المختلفة من تعجب أو استفهام أو غضب.. الخ وتنويع 

 الصوت ارتفاعا وانخفاضا حسب المعنى.
 تعويدهم السرعة المعقولة في القراءة .1
 هة الجمهور.اكساب الطالب الجرأة االدبية وتنمية قدرتهم على مواج .1

للقارئ الجهرية خصائص ومزايا متعددة تميزها عن القراءة الصامتة، وهذه 
الخصائص منها ما هو متعلق بالناحية التربوية التشخيصية للقارئ، ومنها ما هو متعلق 
بالناحية النفسية للقارئ، ومنها ما هو متعلق بالناحية اإلجتماعية، ومنها ما هو متعلق 

 التذوقية.بالناحية الفنية 
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجه -أ
 (quantitative approach)ستخدم الباحث في هذا البحث المدخل الكمي ي

المدخل الكمي هو المدخل الذي يسند على فلسفة الوضيعة،  ،بالمنهج التجريبي
يستعمل ليبحث في المجتمع والعيانات معين، طريقة أخذ العيانات اعتباطيا، جمع 
البيانات باستخدام أدوات البحث، تحليل البيانات كميا وإحصائها يهدف ليختبر 

وهو  تجربي. إن المدخل  الذي يستخدم الباحث هي المدخل ال68الفروض المعين
تتضمن المتغيرات الحالية المتغير المستقل والمتغير التابع. طريقة البحث التجريبي 
هي الطريقة األكثر إنتاجية للبحث، ألنه إذا تم إجراء بحث جيد، فيمكنه اإلجابة 

. يبدأ مفهوم الطريقة 69عن الفرضيات التي ترتبط بشكل أساسي بالسبب والنتيجة
احد أو على سبيل المثال، األسئلة المتعلقة بما العالقة بين و التجريبية بفهم بسيط، 

أكثر من المتغيرات في حالة معينة؟ لإلجابة على هذه األسئلة، سيقوم الباحث بشكل 
عام بتطوير فرضية واحدة أو أكثر تطالب بالعالقة المتوقعة، وتقوم بتصميم البحث، 

ت االفتراضية ها في النهاية اإلجاباوالرقص، وتنظيم البيانات لتحليلها ثم الحصول علي
 .30المذكورة أعاله

وعند رأي دافيس، يعتمد البحث التجريبي على افتراض أن العالم يعمل وفًقا 
للقوانين السببية، فإن هذه القوانين خطية بشكل أساسي، على الرغم من أنها معقدة 

جة من خالل يوتفاعلية. الهدف من البحث التجريبي هو تأسيس قانون السبب والنت

                                                             
28 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kulitatif, dan R&D, 

(Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), hlm. 14 
29 Prof Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan. (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 

179 
30 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 106 



62 
 
 

عزل المتغيرات السببية. وبالتالي، قد ال تكون العالقة بين السبب والنتيجة هي الرؤية 
  .31والواقع النهائي، ولكن تعيين السبب والنتيجة مفيد في نفس الظروف

ويجري هذا البحث باستخدام مجموعتين، تتكون هاتان المجموعتين من 
المجموعة التحريبية هي مجموعة يجري  المجموعة التحريبية والمجموعة الضابطة.

بها السلوك الخاص، وإما المجموعة الضابطة هي مجموعة ال يجري بما السلوك 
 .36الخاص

ويستخدم هذا البحث بمنهج التجربي، يعني باالختبار القبلي واالختبار 
يعني أن تعين فعالية ( pretest-posttest control group design)البعدي لمجموعتين 

 . ( في تعليم مهارة القراءةGuide Reading) الموجهة القراءة يقةطر 
 

 وأسلوب اختيارها مجتمع البحث وعينته -ب
 مجتمع البحث .1

أن مجتمع البحث هو جميع األفراد أو األشخاص أو األشياء الذين يكونون  
 نملبحث هم التالميذ في الفصل الثاوأما مجتمع هذا ا 33موضوع مشكلة البحث

 سيتانجال بريبيس. ةلفي  الس المتوسطة اإلسالميةمدرسة الب
 وأسلوب اختيارها عينة البحث .2

 منثاالباحث التالميذ في الفصل ال وعينته بعض من مجتمع البحث. تختار 
الباحث ألن   ختاريسيتانجال بريبيس. و  ةلفي  الس مدرسة المتوسطة اإلسالميةالب

                                                             
31 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif. (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2009), hlm. 63 
32 Moh. Amin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab. (Pasuruan: Hilal Pustaka, 2007), hlm. 

ة، )القاهرة: دار المهضة العربي مناهج البحث في التربية وعلم النقس،جابر عبد الحميد واآلخرون، 33  84
 156( ص 1928
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بحث يذلك في تعليم مهارة القراءة. ول كفاءة التالميذ في تعليم اللغة العربية خاصة
 الباحث لتكون مجموعة تجربة ومجموعة ضابطة.

 

 متغيرات البحث -ج
خر هو عرف األيشرائط في البحث للباحثين، وأما  متغيرات البحث هو من

الشيء الذي يبحث أو األنشطة التي لها بعض المتغيرات المحددة من قبل الباحثين 
في هذا البحث يتكون من  يبيأن المنهج التجر . في هذا البحث، 34لدراستها

 متغيرتان، هما كما يلي :
 المتغيرات المستقل .1

. المتغير المستقبل 35هو متغير يؤثر أو هو سبب التغيير أو ظهور المتغير التابع
 (.Guide Reading) الموجهة القراءة طريقةفي هذا البحث هو على 

 المتغيرات التابع .6
هم المقروء. يسمى بعامل التابع هو فأو بسبب متغير مستقل.  هو متغير يتأثر

 المتغير التابع في هذا البحث هو تعليم مهارة القراءة.
 

 البيانات ومصادرها -د
البيانات هي معلومات حول شيء ما، ويمكن أن تكون في شكل شيء 

تم يمعروف أو يعتبر أو يتم النظر فيه. يمكن القول أيًضا أن البيانات هي حقيقة 
. تستخدم البيانات في 32توضيحها من خالل األرقام أو الرموز أو الرموز أو غيرها

هذا البحث البيانات األولية والبيانات الثانوية. البيانات األولية هي البيانات التي يتم 

                                                             
34 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 

(Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 60 
35 Ibid, hlm. 61 
36 Iqbal Hasan, Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 

82 
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الحصول عليها من المصدر األول من خالل اإلجراءات وأساليب جمع البيانات التي 
مقابالت أو مالحظات أو استخدام أدوات القياس يمكن أن تكون في شكل 

المصممة خصيًصا وفًقا ألهدافها. في حين أن البيانات الثانوية هي البيانات التي يتم 
الحصول عليها من مصادر غير مباشرة والتي عادة ما تكون في شكل بيانات الوثائق 

ل للبيانات . يتم استخدام هذه البيانات الثانوية كمكم32والمحفوظات الرسمية
 األولية.

ستخدم الباحث البيانات األساسي والبيانات الثانوي كما يكما شرح أنفا، 
 في التالي:

 البيانات األساسية .1
البيانات األساسية هي البيانات التي يكتسب تحريرها من مصادرها ليالحظ 

 يويسجيل في مدة أساسية البحث. وتأخذ الباحث من عملية تعليمية اللغة العربية ف
حصول من عملية تعليمها و  االختبارفصل الضابط والفصل التجربي. وهي نتائج 

 ونتائج االستبانة. المعلومات من المقابلة
 البيانات الثانوية  .2

ة. البيانات األساسي لتكميلأما البيانات الثانوية هي البيانات المساعدة 
 ميةالمتوسطة اإلسالفي المدرسة أخذ الباحث البيانات من معلم اللغة العربية يو 

الكمية.  تصمم البحث التجربي الذي يحتاج إلى البيانات سيتانجال بريبيس. لفي ةالس
ج من نتائ البياناتالبيانات الكمية هي نتائج االختبار من الطالب. وكذالك 

 المالحظة عن عملية التدريس. وكذالك البيانات من نتائج األساسية. 
 
 

                                                             
37 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 36 
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 أسلوب جمع البيانات -ه
ستخدم الباحث أسلوب جمع البيانات يلحصول البيانات المضبوط، 

 ببعض األساليب كما في التالي:
 المقابلة .1

ستخدم المقابلة كأسلوب لجمع البيانات إذا أراد الباحث إجراء دراسة أولية ت
للعثور على المشكالت التي تحتاج إلى التحقيق، وأيًضا إذا كان الباحث يرغب في 

 . 38الالمجيبين بمزيد من التعمق وكان عدد المشاركين قلي معرفة األشياء من
جامعو البيانات أدوات بحثية في شكل لذلك، عند إجراء المقابالت، أعد 

أسئلة مكتوبة تم إعداد إجابات بديلة لها. من خالل هذه المقابلة المنظمة، يتم 
 جامع البيانات بتسجيله. كل مستفتى نفس السؤال، ويقوم إعطاء

ين وهما المقابلة المنظمة والمقابلة غير المنظمة، مسقالمقابلة إلى  وتنقسم
وتوجب الباحث الستعمال  .وأما في هذا البحث استخدمت الباحث مقابلة منظمة

 .دليل المقابلة الترتيبة بالمنظمة والكاملة في جمع بياناتها
 األسلوب للحصول على البيانات لمعرفة أحوال اتمت الباحث باستخدام هذ

وكيفية عملية التعليم المستخدمة أو ما يتعلق بها من المدرس يوميا، والمسائل المتعلقة 
 ات وطرق التعليم والوسائل المستخدمة لتعليم اللغةتجيخلفية المدرسة واالستراب

 العربية، وغيرها من األمور الالزمة لسهولة هذا البحث.
 :ووالمقابلة التي تقوم بها الباحث في هذا البحث ه 

ال تانجسي لفي ةالس المتوسطة اإلسالميةمدرسة الرئيس المدرسة في  -
علمة والسؤل عن دور المادة اللغة  درسة، لمعرفة أحوال المبريبيس

 .العربية في تلك المدرسة

                                                             
38 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung : Alfabeta, 2015), 

hlm. 138 



31 
 
 

 ةلفي  الس المتوسطة اإلسالمية مدرسةالاللغة العربية في  علمةم -
، لمعرفة أحوال التعليم في هذه المادة داخل ال بريبيسسيتانج

 امنثال فصلالب في الالطالفصل، وطريقة تعليمها، وشخصية 
 غير ذالك.خاصة، و 

 المالحظة  .2
مالحظة المشاركين هي مالحظة مشارك يشارك فيها المراقب في المشاركة 

 .39في الحادث
تماعية أمًرا االجبيانات البحوث اليعتبر استخدام تقنيات المالحظة في جمع 

مهًما للغاية. المالحظة هي تقنية مراقبة وتسجيل منتظم للظواهر قيد التحقيق. يتم 
إجراء البحث للعثور على البيانات والمعلومات حول األعراض أو األحداث بشكل 

 غرض من التحقيق الذي تمت صياغته.منهجي وعلى أساس ال
منها: أنشطة الطالب في  ثامنة، قام الباحث أحوال الفصل الإلداء المالحظ

عملية التعلم في الفصل، والمشكالت أو الصعوبات التي يواجهونها في تعليم مهارة 
ة في الفصل خاص ال بريبيسسيتانج لفي ةالس المتوسطة اإلسالميةمدرسة الالقراءة ب

 . الثامن
 االستبانة .3

ق إعطاء طرياالستبيان هو عبارة عن تقنية لجمع البيانات يتم إجراؤها عن 
مجموعة من األسئلة أو البيانات المكتوبة للمجيبين لإلجابة. االستبيان هو أسلوب 
فعال لجمع البيانات إذا كان الباحث يعرف على وجه اليقين المتغيرات الواجب 
قياسها ويعرف ما يمكن توقعه من المجيب. باإلضافة إلى ذلك، فإن االستبيان 

 .40ن عدد المشاركين كبيرًا بما يكفيمناسب أيًضا لالستخدام إذا كا
                                                             
39 Mamud, Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 170 
40 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung : Alfabeta, 2015), 
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يمكن النظر إلى االستبيان على أنه أسلوب بحثي مشترك مع المقابالت، 
باستثناء الممارسة العملية. وهي االستبيان الذي نفذ في الكتابة، في حين أن 

 .41المقابالت شفهيا. لذلك، غالًبا ما تسمى االستبيانات أيًضا المقابالت المكتوبة
 ي أسلوب جمع البيانات تنفيذ بشكل يعطىفاإلستبانة  الباحثستخدم ي

تبانة تنفيذ هذه طريقة اإلس .إلجابته أسئلة كتابي أو تصريح كتابي إلى المستحيب
 .مهارة القراءة ميتعل في الموجهة القراءة طريقةالحفر البيانات عن 

هذه طة ، ألن بواسة اإلستخدام كبحث البيانات ويفضلهذه طريقة اإلستبان
 اإلستبانة البيانات الذي يوجد يكون أسهل في حساب و يحفر في كل المتغيرات

ح إلى ، هذه طريقة تنفيذ بشكل يوزع تصريبواسطة بعض تصريح الذي قد يترتب
صريح مل حتى ال يوجد ت، صحيح و شاستجيب ثم المستجيب يجيب ذلك بجيدالم

 ه.الذي تخلفت
 االختبار .4

أو التمرينات أو آلة أخرى المستخدمة لقياس  االختبار هو عبارة عن سلسلة
 46.المفردات والمعرفة والذكاء والكفاءة والملكة التى يملك الفرد أو الجماعة

واالختبار هو أدات النشاطات المعقدطة لتقدير سلوك الشخص التي تصور الكفاءة 
فإعطاء إذا االختبار من أدوات البحث،  43.التي يملكها في المادة الدراسية المعينة
 االختبار هو أساليب لجميع البيانات.

ستخدم الباحث لمقياس قدرة الطالب عن المادة اللغة العربية االختبار الذي ي
الباحث  ستخدمتقبل تعلم المواد التعليمية هو االختبار القبلي. أما االختبار البعدي 

                                                             
41 Op cit, hlm. 177 
42 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pengantar Pendekatan Praktek. (Jakarta : PT Rineka 

Cipta, 2013), hlm. 194 
43 Moh Amin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab. (Surabaya : Hilal Pusaka, 2010), hlm. 117 
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هذا االختبار بعد أعطى المدرس جميع الدروس إلي جميع الطالب، غرض هذا 
  تعليم مهارة القراءة.ل الموجهة القراءة وفعالية طريقة مقارنة نتيجة التعليملمعرفة  االختبار

 

 (3،1الجدوال )

 معيار نتيجة الطالب في االختبار

 مدى الدرجات التقدير الرقم
 100 ممتاز 1
 99-90 جداجيد  6
 89-80 جيد 3
 29-20 مقبول 4
 29-0 ضعيف 5

 
 ذلك كما جدول: اتبياناسلوب جمع ال أما

 (3،2لجدوال )ا

 البيانات ومصادرها

 البيانات مصادر البيانات أدوات البحث رقم
حالة تعليم مهارة القراءة في - المعلم المقابلة 1

 الفصل الثامن
قدرة الطالب في مد ة اللغة -

 العربية في الفصل الثامن
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طريقة تعليم مهارة القراءة باللغة - المعلم والطالب المالحضة 6
 العربية

ملية التعليم باستخدام طريقة ع-
 الموجهة القراءة

الطالب في الفصل  االستبانة 3
 التجريبي 

 نتائج االستبانة

الطالب في الفصل  االختبار 4
 التجريبي والفصل الضابطة

الطالب في االختبار نتائج 
 القبلي و االختبار البعدي

 
 أسلوب تحليل البيانات -و

 ستخدم الباحث في هذا البحث الطريقة الكيفية والكمية.ي
 تحليل البيانات الكيفّية .1

ستخدم الباحث تحليل البيانات الكيفي  لتبي ن المالحظة والمقابلة عن عملي ة ي
( Guide Reading) الموجهة القراءة طريقة واستخدامتعليم مهارة القراءة باللغة العربية، 

 Milesعلى طريقة قدمها  نموذج التحليل في هذا البحث. القراءةمهارة تعليم في 

and Huberman   ي  الكيفي متفاعل، ومتواصل ف أفعال في تحليل البيانات وقال أن
 :44وه في تحليل البيانات الكيفي   نكل مرحلة البحث حتى انتهى. ومن المكو  

 
 (Data Reduction)تخفيض البيانات  -أ

اإلختيارية،  تخفيض البيانات هو عملية Miles and Hubermanعند 
الخام الحصيلة من  وتركيز اإلنتباء على التبسيط، وتحريد وتحويل البيانات
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أن تخفيض البيانات تطابق  . ولذلك45المالحظات مكتوبة في ميدان البحث
هو اختصار واختيار شيئ وتركيز  البياناتمع وقت البحث. إذا تخفيض 

 المهمة، وتعيين الموضوع األنماط.
 

 (Data Display)عرض البيانات  -ب
المنهجي  أن عملية عرض البيانات تركيب الخبر أو المعلومات

هذا البحث من  . البيانات الحاصلة في42لتحصيل النتائج كما أرد الباحث
مات الخبر أو المعلو  حتى يكوناأللفاظ، والكالم يتعلق بتركيز البحث 

 ( فيGuide Reading) الموجهة القراءةطريقة  المركب عن استخدام
المجموعة التجريبية . في هذا البحث عرض البيانات الحاصلة تقدمها بتركيب 

 .مختصر أو ناص روائي  
 

 ( Data Conclusing / Verification) خالصة أو تحقيق البيانات  -ج

ده. ته في ميدان البحث أم بعسواء كانت عملي  بعد تحليل البيانات 
ن على وفق تحليل البيانات سواء كان حاصلة من المالحظة وخالصة يكو  

 الميدانية مما حصل في ميدان. وفي هذه المرحلة تريد الباحث طلب
جيب الباحث من أسئلة يرجي أن يالخالصة عما حصلت في الميدان. و 

 .(Guide Reading) الموجهة القراءة طريقة استخدامالبحث األولى هي عن 

                                                             
45Huberman A. Mikel & Miles M.B, Qualitative Data Analisis, (Beverly Hills: SAGE 

Publication, Inc, 1992), hlm. 16 
46 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: ALFABETA, 2015), hlm. 341 
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 تحليل البيانات الكّمية .2
االو ل لتحليل  .ستخدم الباحث لتحليل البيانات الكم ية هناك مرتان تحليالني

( في تعليم Guide Reading) الموجهة القراءة نتائج االستبانات عن استخدام  طريقة
 الثانيو  سيتانجال بريبيس. لفي ةالس مدرسة المتوسطة اإلسالميةالب مهارة القراءة

ة يلتحليل نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي اللذان يقامان لمجموعة التجريب
 . ستبينTستخدم الباحث في تحليل هذه النتائج باختبار يومجموعة الضابطة، و 

 الباحث على ذلك مفص ال كألتي:
 لرموز التائیلمجموعتين تقام اتحليل نتائج االستبانات تعليم مهارة القراءة ل .أ

test-t البحث تستخدم االستبانات أيضا لتكون أسلوب  كانت  42تالي:ال
جمع البيانات، لتصيل الباحث إلي الحساب الصديق فتستخدم الرموز 

(Prosentase): 

 
 

P =
𝐹

𝑁
𝑥 100 % 

 البيان:
P النسبة المأوية : 
𝐹 تكرار اإلجابة : 
𝑁 عدد المستجيبين : 
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 (3،3الجدوال )

 مقياس تفسير الدراجة

 مدى الدرجات المعلومات
 %60-%0 ضعيف جدا

 %40-%61 ضعيف
 %20-%41 مقبول
 %80-%21 قوي  

 %100-%81 قوي  جدا
 

تحليل نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي اللذان يقامان لمجموعة  .ب
االختبار  االول تحليلالتجريبية ومجموعة الضابطة. هناك مرتين للتحليل هما 

-t القبلي بين المجموعة التجريبية والضابطة. أما رموز المستخدم هو اختبار

test .ورموز المئوية 

 test-t تحليل في تعليم مهارة القراءة للمجموعتين تقام الرموز التائی

  48تالي:ال
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Mahasatya, 2010), hlm. 354 
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𝑀𝑥−𝑀𝑦
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∑ 𝑥2+ ∑ 𝑦2

𝑁𝑥+ 𝑁𝑦−2
)(

1

𝑁𝑥
+ 

1

𝑁𝑦
)

 

  

 𝑀𝑥  المعدلي من المجموعة التجربيةمقايس = ال 
𝑀𝑦  المقايس المعدلي من المجموعة الضابطة =  

∑ 𝑥2  العدد التنوعي في كل النتائج من المجموعة التجرية = 
∑ 𝑦2   =العدد التنوعي في كل النتائج من المجموعة الظابطة 

𝑁𝑥  عدد الطالب في المجموعة التجربية = 
𝑁𝑦   الظابطة= عدد الطالب في المجموعة 

 
 



93 
 
 

 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها

( في تعليم مهارة Guide Reading) الموجهة القراءةطريقة  تطبيق بحث األول:مال
 لفّية سيتانجال بريبيسالس القراءة في المدرسة المتوسطة اإلسالمية

 يةالمتوسطة اإلسالم قام الباحث البحث في الفصل الثامن من الطالب بالمدرسة
. فقسم الباحث في الفصل الثامن إلى المجموعتين وهما: سيتانجال بريبيسلفّية الس

 المجموعة التجريبية )الثامن ب(، والمجموعة الضابطة )الثامن ج(.

وقام الباحث باالختبار القبلي تجريبا والتعليم حتى االختبار البعدي في المجموعة 
 71لتاريخ )عليم مهارة القراءة في االضابطة والمجموعة التجريبية لمعرفة كفاءة الطالب في ت

( 93( والفصل ج )93( . وأما عدد الطالب في الفصل ب )0202ماريس  79فبراير إلى 
 طالبا.

،  (Guide Reading) الموجهة القراءة طريقةوأما عملية في تعليم مهارة القراءة باستخدام 
 كما يلي:

 اللقاء األول 
 اإلبتداء

، في الحصة األول، وبدأ الباحث مع 0202فبراير  71في اللقاء األول، يوم اإلثنين 
يب يدخل الباحث إلى الفصل ثم يستقبل الطالب ويستجمقدمات بالتعارف أوال في الفصل. 

الطالب بحماس ألن الطالب يشعرون بالسعادة عند وصول الباحث )مدرس جديد(. ثم 
ن زمالئه لقراءة الدعاء مًعا قبل بداية الدرس، فهم يقرؤو لقيادة  فصلال رئيسيطلب الباحث 
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الدعاء بالهدوء. بعد قراءة الدعاء، سألهم الباحث "كيف حالك؟" و أجابوا "بخير، الحمد 
 لله".

 
 عملال

بعد أن سأل الباحث حالهم، بدأ الباحث في التعرف عليهم واحًدا فواحدا. ثم سأل  
يشجع  ة في وقت سابق، واشتكوا من أن التعلم السابق لمالباحث عن صعوبة تعلم اللغة العربي

الطالب على اللغة العربية خاصة في مهارة القراءة ألنهم كانوا كسالى ومملون من المعلم 
الذي شرح المواد دائًما حتى ال ينتبه الطالب للمعلم. ثم يقوم الباحث بتوجيه األنشطة التي 

أن  ث في هذه المدرسة، بما في ذلك إخبار الطالبسيتم تنفيذها بجانبهم أثناء وجود الباح
هذا اللقاء األول سيعقد اإلمتحان التمهيدي لقدرتهم في مهارة القراءة. قام الباحث بتوزيع 
أوراق اإلمتحان على كل طالب وتوجيههم "كما أوضحت سابًقا أن هذا اللقاء هو اإلمتحان 

 ريقةطاستخدام مهارة القراءة قبل التمهيدي لكم ألنني أريد أن أعرف مدى كفاءتك في 
لذلك عليكم القيام بهذا اإلمتحان بقدرتكم، وال تحتاج ، (Guide Reading) الموجهة القراءة

 إلى سؤال بعضكم البعض". وهم يقومون باإلمتحان التمهيدي بقدراتهم.
 

 اإلختتام
بعد قيام اإلمتحان التمهيدي، شرح الباحث "ال تشعر بخيبة من نتائج هذا اإلمتحان 
التمهيدي، ألننا سندرس مًعا في اللقاء التالي حتى تتمكن من فهم اللغة العربية بشكل 
أفضل". يدعى الباحث الطالب إلى قراءة الدعاء معًا قبل نهاية اللقاء. ثم أنهى الباحث 

 ".والسالم عليكم ورحمة الله وبركاتهشكرا على اهتمامكم، دراسة اليوم بقوله "
 



37 
 
 

 اللقاء الثاني 
 اإلبتداء

دخل الباحث إلى الفصل ثم  ، 0202فبراير  02في اللقاء الثاني، يوم الخامس 
يسّلم على الطالب ويجيبون السالم بالحماسة. وأمر الباحث على رئيس الفصل ليرأس زمالءه 
بقراءة الدعاء قبل التعلم جماعة. هم يقرؤون بالخشوع. بعد أن يقرؤوا الدعاء، يسأل الباحث 

 على أخبارهم "كيف حالكم؟" هم يجيبون "الحمد لله بخير".

 العمل

ن يسأل الباحث على أخبارهم، يخبر على األعمال التي سيعمل هذا اليوم وهو بعد أ
 سيرشد على الطالب بالتعلم عن الموضوع "عند طبيب" ويستمع التالميذ بالجّد.

  
بدأ الباحث تدرسه بالتصور عن الطبيب، ويقول "الطبيب هو أحد المهنات كريم  

جّداً والمطلوب على كثير األشخاص. هو يتعاون اآلخر للعالج والمحافظة على الصحة من 
أي داء. اإلنسان لن يتخّلص من كل داء. ابتداء من الداء الثقيل حتى الداء الخفيف مثل 

رها. يقسم األطباء إلى مختلفين على تخصصهم. مثل أطباء العام السعال والزكام والدوخة وغي
وأطباء األسنان وأطباء الجلد وأطباء العظام وغيرها. يناقش هذا الفصل إلى عمل األطباء 

"، 93واألمراض المختلفة التي يعالجها عادة. اآلن تفضلوا افتحوا كتبكم إلى الصفحة "
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حثوا لمفردات الجديدة التي ال تعرفون المعنى ثم ابتفضلوا احفظوا المفردات هناك، اكتبوا ا
ترجمتها في القاموس". عند هذا التخبير، كان بعض الطالب الذين مشغولون في عمل 
الدراسة األخرى، ربما ألنه لم يعملوا الواجبات المنزلية في الدراسة األخرى، لذلك لم يكن 

ير. بعد ره الباحث مراراً لعمل ذلك التخبأن يركزوا بعضهم عند هذه دراسة اللغة العربية. ويعز 
ب يعالج؟". أجا -ذلك يسأل الباحث التالميذ عن ذلك الموضوع "يا أغوغ ما معنى عالج 

أغوغ بسرعة "معناه يعالج ". "ثم يا أنام ما معنى طبيب العام؟" أجاب أنام أيضا "معناه 
 لم هذا اليوم.طبيب عام ". ويعمل الباحث مراراً. ثم يستدّل الباحث عن التع

 االختتام

قبل أن يختتم الباحث عن التعلم هذا اليوم، يسأل الباحث عن المفردات التي يحصل 
عليها الطالب بعد التعلم بدون النظر إلى الكتاب. يقول الباحث "ما المفردات التي يحصلون 

يعطي  ليها.ععليها هذا اليوم؟ تفضلوا اذكروا!" يجيب الطالب على المفردات التي يحصلون 
الباحث أيضًا عن المحّرض إلى الطالب بالقول: "الصحة تاج على رؤوس األصحاء اليراه 
إال المرضى". بعد ذلك دعا الباحث إلى الطالب عن قراءة الدعاء جماعًة قبل أن نختتم 
هذا اللقاء. ثم يختتم الباحث عن دراسة هذا اليوم بقراءة  "شكراً على حسن اهتمامكم، إذا 

 تم مني األخطاء فأطلب منكم العفو، والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته".وجد

 

 لثاللقاء الثا 
 اإلبتداء

يدخل الباحث إلى الفصل ثم قال ، 0202فبراير  03في اللقاء الثالث، يوم اإلثنين 
"السالم" على الطالب وهم إجابة بالمتحمس. ثم أمر الباحث على رئيس الفصل لدعاء 
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تبداء الدراسة. وهم يدعوا. بعد ذالك، سأل الباحث "كيف حالكم؟" وهم جماعي قبل 
بعد أن سأل الباحث كيف كانوا يفعلون ، حفز الباحث في بداية  إجابة "الحمدلله خير".

الدرس بكتابة "كمرين هو تاريخ ، وغًدا لغز ، اليوم هو هدية". ُيطلب من الطالب التفكير 
ملة. وينقل كل طالب نتائج أفكاره ليسمعها الطالب للحظة وكتابة المعنى الضمني للج
 اآلخرون. ثم أعطى الباحث التعزيز.

 

 العمل

بعد ذالك، الباحث يرشد على التالميذ دراسة عن "عند طبيب" وهم يسمعون 
 .93يحدد الباحث القراءة التي تدور حول المادة "عند طبيب". وهو في الصفحة  بالخدمة.

 
 93يتم توجيه الطالب لفتح الكتب على الصفحة وفهم القراءة "يرجى فتح الصفحة  

وفهم المادة" ، ثم يطرح الباحث أسئلة حول المادة. "إذا كان هناك شخص ال يفهم ، فيرجى 
أن تسأل". كما يتبع الطالب تعليمات الباحثين. كان هناك بعض الطالب الذين لم يركزوا 

م مرهقون وحتى أن بعضهم ناموا ألن دروس اللغة العربية في ذلك عندما يكون الدرس ألنه
الوقت سقطت بعد حصص الصالة الرياضية لذلك استنفدوا. كما يوبخه الباحث أحيانًا لفعله 
ما يأمر به الباحث. بعد ذلك سأل الباحثون المادة "ما الذي حصلت عليه من القراءة؟ 
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فردات جديدة مثل: صيدلي ، الدواء ، ممرض جرب أميليا ". أجابت أميليا "أحصل على م
 ، شكوى" باحثة "أميليا جيدة". ثم يختتم الباحث هذه المادة حتى يفهم الطالب.

 

 االختتام

قبل أن يختتم الباحث الدرس اليوم ، قدم الباحث القليل من النصائح للطالب ، 
بب يعيقوا أنشطتهم بسوقال "الصحة هدية، انظر إلى المستشفى ، كم من الناس يجب أن 

المرض. كم من المال يجب إنفاقه حتى يتعافى. إنه أيًضا اقتراح بأننا نبحث دائًما عن جميع 
االحتماالت التي تتجاوز التوقعات البشرية ، مثل المرض. األلم هنا ال يقتصر على األلم 

جب ي الجسدي ، ولكن أيًضا المرض الروحي. لذلك عندما نكون بصحة جسدية وعقلية ،
أن نستخدمها دائًما ألشياء مفيدة دون التوقف لبعض الوقت. تذكر أن الصحة هي رأس 
المال األكثر قيمة ". بعد ذلك أنهى الباحث الدرس هذه المرة بتحية وصلوات "أشكركم 

 .على انتباهكم ، آمل أن ُيسهل لنا السعي وراء ُمثُلنا ، ونعتذر أكثر أو أقل " والسالم عليكم"

 

 رابعال اللقاء 
 اإلبتداء

دخل الباحث إلى الفصل مسلما ، 0202فبراير  01في اللقاء الرابع، يوم الخامس 
إلى الطالب فسلموا مفرحين فأمر الباحث أحدا منهم ليأمم في الدعاء قبل الدراسة. ثم سأل 

 ."بخير الحمد لله"فأجبوا  ؟"كيف حالكم"الباحث عن أحوالهم 
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 العمل

البراميج التي يعملوا في ذلك اليوم. أعطى الباخث القراطيس بعد ذلك نظم الباحث 
إلى الطالب ليجيبوا ما فيها مفهرسا بالكتاب الدراسي. كم من الطالب اليفهموا فسألوا إلى 

وزع الباحث القراطيس التي فيها المادة عن مهنة  الباحث ما المقصود إلأجاب الباحث.
 ،93كتاب الدراسي صفحة الطبيب قائال عليكم باإلجابة ناظرين بال

  
وإذا أصابكم مسألة فاسألني وإذا فهمتم فأعطيتكم ثالثين دقيقة إلجابة األسئلة. 
أجب الطالب األسئلة مملئين بالحمسة. حدد الباحث أنشطتهم لكي ال تضيع وقتهم. بعد 
االنتهاء سأل الباحث إجابتهم واحدا فواحدا وسأل ما ليس مكتوبا في السؤال. اختلص 

 الباحث عن األنشطة الدراسية عن مهنة الطبيب حول عمليته.

 

 االختتام

قبل أتم الباحث الدرس في ذلك اليوم يعطي الرسالة إلى الطالب ليقرؤوا الكتب 
خاصة عن اللغة العربية لكي اليجتنب باللغة العربية ألنها لغة القرآن ولغة المسلمين. امر 
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شكرا على اهتمامكم، اليوم أنتم مترحون في الدرس "الباحث ليدعوا االختتام ويتم بقول 
 ."والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 خامساللقاء ال 
 اإلبتداء

دخل الباحث إلى الفصل مسلما ، 0202ماريس  0في اللقاء الخامس، يوم اإلثنين 
ل أإلى الطالب فسلموا مفرحين فأمر الباحث أحدا منهم ليأمم في الدعاء قبل الدراسة. ثم س

 الباحث عن أحوالهم كيف حالكم فأجبوا بخير الحمد لله. 

 

 العمل

بعد ذلك نظم الباحث نظم الباحث الطالب ألنهم لم يترتب بسبب بعض الطالب 
الذين لم يدخلوا إلى الفصل فأمر أحدا منهم ليبحثهم. أعطى الباخث القراطيس إلى الطالب 

 ؟"مسهل هذا مناسب باأل"ليجيبوا ما فيها مفهرسا بالكتاب الدراسي. سأل بغض الطالب 
 ."مق باألمس مادةنعم بل اآلن أع"فأجاب الباحث 
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وزع الباحث القراطيس التي فيها المادة عن مهنة الطبيب قائال عليكم باإلجابة  
، وإذا أصابكم مسألة فاسألني وإذا فهمتم فأعطيتكم 93ناظرين بالكتاب الدراسي صفحة 

ثالثين دقيقة إلجابة األسئلة. أجب الطالب األسئلة مملئين بالحمسة. حدد الباحث 
م لكي ال تضيع وقتهم. بعد االنتهاء سأل الباحث اإلجابة من الطالب واحدا فواحدا. أنشطته

طب النبوي هو الحجامة و شرب العسل أو  "فأجاب رفيق  !"اذكر المثال من طب النبوي"
 "لماذا علوم الطبية التقليدية غلي جدا؟"طيب، إذا نجوي،  “. قال الباحث "حبة السوداء

. "أن نطلب علومه في كلية الطبية أو كلية األجزائية في الجامعةألن البد "فأجاب نجوى 
أل الباحث ما ليس مذكورا في الكتاب وهم يستطيعون بالجواب. اختصر الباحث المادة س

عن مهنة الطبيب وهم يفهمون تامة السيما أحد منهم يريد أن يكون طبيبا عندما سأل 
 الباحث عن أملهم.

 

 االختتام

قبل أن يختتم الباحث الدرس يعطي رسالة إلى الطالب ليتمرن األسئلة في الكتاب 
امر الباحث ليدعوا االختتام ويتم بقول شكرا على اهتمامكم، اليوم أنتم لكي يفهموان تامة. 

 مترحون في الدرس والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

 

 

 



34 
 
 

 اللقاء السادس 
 اإلبتداء

يدخل الباحث إلى الفصل ثم ،  0202ماريس  79في اللقاء السادس، يوم الجمعة 
لقيادة زمالئه  فصلال رئيسالب بحماس. ثم يطلب الباحث يستقبل الطالب ويستجيب الط

لقراءة الدعاء مًعا قبل بداية الدرس، فهم يقرؤون الدعاء بالهدوء. بعد قراءة الدعاء، سألهم 
 ابوا "بخير، الحمد لله".الباحث "كيف حالك؟" و أج

 
 العمل

بعد أن سأل الباحث عن حالهم، أخبر الباحث األنشطة التي سيتم تنفيذها اليوم، 
وهي إخبار الطالب بأن يقام االمتحان النهائي في هذا اللقاء لمعرفة قدرتهم في مهارة القراءة 
بعد الدراسة مع الباحث، وإخبارهم بأن هذا اللقاء كان اللقاء األخير للتعلم مع الباحث في 

قام الباحث بتوزيع أوراق اإلمتحان على كل طالب وتوجيههم "كما أوضحت  هذا الفصل.
هارة مسابًقا أن هذا اللقاء هو اإلمتحان النهائي لكم ألنني أريد أن أعرف مدى كفاءتك في 

مع الباحث، لذلك عليكم  ، (Guide Reading) الموجهة القراءة القراءة بعد استخدام طريقة
القيام بهذا اإلمتحان بقدرتكم، وال تحتاج إلى سؤال بعضكم البعض". وهم يقومون باإلمتحان 

 النهائي بقدرتهم.
 

  اإلختتام
رفة آرائهم للطالب لمع بعد انتهاء اإلمتحان النهائي ، قام الباحث بتوزيع استبانات

التي استخدموها عند تعلم اللغة العربية. أخبر ، (Guide Reading) الموجهة القراءة حول طريقة
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الباحث مرة أخرى أن اليوم كان آخر اللقاء للتعلم مع الطالب. وقال الباحث: "الحمد لله، 
اليوم هو يوم ممتع بالنسبة لي ألنني أستطيع أن أدرس معكم خالل شهري فبراير ومارس على 

مكن لعملية التعلم، شكرًا لكم، آمل أن تتالرغم من أنها فترة قصيرة ولكنكم في الحماس جًدا 
من تعلم اللغة العربية جيًدا وتطبيقها في الحياة اليومية، آمين ". يدعى الباحُث الطالَب 
للدعاء معًا قبل اختتام اللقاء األخير. ثم أنهى الباحث تعلم اليوم قائاًل "الحمد لله، شكرًا 

أن تتحقق أهدافكم ونجاحكم ألن يسعد  أثناء عملية التعلم، آمل اهتمامكمجزياًل على 
 ".والسالم عليكم ورحمة الله وبركاتهوالديكم، 

التعلم و في اللقاء األول حتى اللقاء األخير، قام الباحث باالستبانة بعد عملية التعليم 
 في المدرسة المتوسطة اإلسالمية (Guide Reading) الموجهة القراءة في مهارة القراءة بطريقة

 . وهي كما يلي:لفّية سيتانجال بريبيسالس
 

 (1.4الجدول )

 أداة تقويم المنتج من الطالب

𝑷 المجموع نسبة المئوية الكمية البيان الرقم =  
𝑭

𝑵
 x 

100% 

 هي تجربة جديدة لنفسي؟ الموجهة القراءة لتعليم باستخدام طريقةاتبع ا 4
  %39.99 %722 %0.1 7 غير موفق جدا

 - - غير موفق
 - - تجرد
 %00.9 4 موفق

 %13 01 موفق جدا
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ي تجربة ه الموجهة القراءة وافقين تعليم باستخدام طريقةمن الطالب ي 39.99%
 جديدة لطالب

 تعلم اللغة العربية مهارة القراءة باستخدام طريقة  دليل قراءة يجعلني متحمس؟ 2
 %40.11 %722 - - غير موفق جدا

 %0.1 7 موفقغير  
 %73.1 1 تجرد
 %94.4 73 موفق

 %94.4 73 موفق جدا
من الطالب يوافقين أن تعلم اللغة العربية مهارة القراءة باستخدام طريقة   40.11%

 يندليل قراءة يجعل الطالب متحمس
 في القراءة؟لجعل الطالب نشطين هي طريقة مؤثر  الموجهة طريقة القراءة 3

 %37.33 %722 - - موفق جداغير 
 

 
 %0.1 7 غير موفق

 %3.3 0 تجرد
 %00.9 4 موفق

 %33.3 03 موفق جدا
عل لجهي طريقة مؤثر  الموجهة القراءة من الطالب يوافقين طريقة 37.33%

 في القراءةشطين االطالب ن
 م المواد؟يساعد الطالب في فه الموجهة تعليم مهارة القراءة باستخدام طريقة القراءة 1

 %13.33 %722 - - غير موفق جدا
 - - غير موفق 

 %99.9 70 تجرد
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 %93.7 79 موفق
 %92.3 77 موفق جدا

 لموجهةا من الطالب يوافقين تعليم مهارة القراءة باستخدام طريقة القراءة 13.33%
 يساعد الطالب في فهم المواد

 جدا؟ يجعلني منعش الموجهة القراءة هارة القراءة باستخدام طريقةمرس تعليم ايم 5
 %43.77 %722 - - غير موفق جدا

 - - غير موفق 
 %73.1 3 تجرد
 %93.7 79 موفق

 %31.0 71 موفق جدا
من الطالب يوافقين أن يمرس تعليم مهارة القراءة باستخدام طريقة  43.77%

 يجعل الطالب منعش جدا الموجهة القراءة
ولة يساعد الطالب في سه الموجهة تعليم مهارة القراءة باستخدام طريقة القراءة 6

 الحفظة المفردات وتطويرها؟
 %43.33 %722 - - غير موفق جدا

 - - غير موفق 
 %00.9 4 تجرد
 %01.1 72 موفق

 %32 74 موفق جدا
 لموجهةا تعليم مهارة القراءة باستخدام طريقة القراءةمن الطالب يوافقين  43.33%

 يساعد الطالب في سهولة الحفظة المفردات وتطويرها
 ؟  لموجهةا أفهم بسهولة النص المكتوب العربية بعد تعليم باستخدام طريقة القراءة
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 %41.00 %722 - - غير موفق جدا 7
 - - غير موفق 

 %4.9 9 تجرد
 %31.0 71 موفق

 %33.3 73 موفق جدا
ة بعد ييفهمون بسهولة النص المكتوب العربمن الطالب يوافقين أن  41.00%

 الموجهة القراءة تعليم باستخدام طريقة
 ؟هةالموج القراءة د أخذ المادة باستخدام طريقةأتيسر في واجبة المنزلي بع 8

 %32.33 %722 - - غير موفق جدا
 - - غير موفق 

 %4.9 9 تجرد
 %92.3 77 موفق

 %37.0 00 موفق جدا
ذ المادة أخالطالب يوافقون أن يتيسروا في واجبات المنزلية بعد من  32.33%

 الموجهة باستخدام طريقة القراءة
 المادة يصدر المدرس إلي الطالب فعال في تعليم مهارة القراءة؟ 9

 %47.33 %722 - - غير موفق جدا
 

 
 - - غير موفق

 %03 3 تجرد
 %37.1 73 موفق

 %99.9 70 موفق جدا



39 
 
 

ن المادة يصدر المدرس إلي الطالب فعال في تعليم و من الطالب يوافق 47.33%
 مهارة القراءة

في تعليم مهارة القراءة يساعد الطالب في تعلم  الموجهة استخدام طريقة القراءة 41
 اللغة العربية خاصة مهارة القراءة جدا؟

 %39.44 %722 - - غير موفق جدا
 - - غير موفق 

 %77.7 3 تجرد
 %4.9 9 موفق

 %42.3 03 موفق جدا
ليم مهارة في تع الموجهة ستخدم طريقة القراءةمن الطالب يوافقين أن ي 39.44%

 القراءة يساعد الطالب في تعلم اللغة العربية خاصة مهارة القراءة جدا
 

( في تعليم Guide Reading) الموجهة القراءةاستخدام طريقة فعالية المبحث الثاني: 
 لفّية سيتانجال بريبيسالس مهارة القراءة في المدرسة المتوسطة اإلسالمية

الثامن من أدوات جمع البيانات وهي نتيجة االختبار القبلي قام الباحث في الفصل 
 بريبيس لفّية سيتانجالالس المتوسطة اإلسالمية واالختبار البعدي اللذان أجريان بالمدرسة

بفصلين وهما الفصل التجريبي والفصل الضابطة. واالختبار القبلي لمعرفة كفاءة الطالب في 
، (Guide Reading) الموجهة القراءةطريقة ءة قبل باستخدام اللغة العربية خاصة في مهارة القرا
بنظر إلى نتائج  (Guide Reading) الموجهة القراءة طريقةواالختبار البعدي لمعرفة فعالية 

. وقد قام  (Guide Reading) الموجهة القراءةطريقة الطالب بعد أن يتعّلموا المواد باستخدام 
 .القراءةالباحث بإجراءات تعليم اللغة العربية في تعليم مهارة 



33 
 
 

 وأّما معاير التقدير نتائج الطالب في االختبارات كما هي : 

 

 (1.2الجدوال )

 معيار نتيجة الطالب في االختبار

 مدى الدرجات التقدير الرقم
 722 ممتاز 7
 33-32 جيد جدا 0
 43-42 جيد 9
 13-12 مقبول 3
 33-2 ضعيف 3

 

االختباران التي تتبع المجموعتان وهما المجموعة التجريبية والمجموعة  وهذان
 الضابطة. والبيانات لكل النتائج كما يلي:

نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة )الفصل الثامن "ج"(  -أ
 ونسبتها في المئوية

 (1.3الجدول )

 الضابطةنتيجة االختبار للمجموعة 

 الرقم
 أسماء الطالب

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 التقدير النتيجة التقدير النتيجة
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 مقبول 13 ضعيف 33 أدي تري موليانا 4
 جيد 42 ضعيف 94 أكونج موالنا 2
 جيد 43 ضعيف 37 أحمد زين الدين 3
 مقبول 13 ضعيف 39 أحمد إلهام بيهاقي 1
 مقبول 13 ضعيف 34 أجي فراسيتيا 5
 جيد 49 ضعيف 30 أحمد سوناندار 6
 مقبول 13 ضعيف 30 ألف عزيزة 7
 مقبول 13 ضعيف 39 أميليا خير النساء 8
 جيد 41 ضعيف 33 عاوليساح 9

 مقبول 11 ضعيف 33 عزيز سفر الدين 41
 جيد 47 ضعيف 33 خير العنام 44
 جيد 47 ضعيف 93 جيفطا أدي سافوترا 42
 ضعيف 33 ضعيف 39 جالوديا زاهرا 43
 مقبول 13 ضعيف 33 دارك اإليمان 41
 مقبول 14 ضعيف 93 ديكي سيتياوان 45
 مقبول 19 ضعيف 33 فاجر سيتياوان 46
 جيد 49 ضعيف 30 فيردؤس دوتا أرفا 47
 جيد 40 ضعيف 33 كاتان رزق فراتاما 48
 ضعيف 31 ضعيف 37 إخوان دوهري 49
 مقبول 13 ضعيف 93 جاكا أمين الدين 21
 جيد 42 ضعيف 33 خير فضلة 24
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 مقبول 10 ضعيف 33 محمد جاواوي 22
 مقبول 17 ضعيف 33 مايال زاكيية عزه 23
محمد إحسان  21

 أردييانشة
 جيد 43 ضعيف 30

 مقبول 17 ضعيف 31 رمضان أري يحي 25
 مقبول 13 ضعيف 33 ريرين أكوستين 26
 جيد 40 ضعيف 33 سافيق ابن 27
 ضعيف 33 ضعيف 33 أمالياسيسي  28
 مقبول 12 ضعيف 39 شهر للحابي 29
 جيد 42 ضعيف 31 سيتي نور ماال 31
 ضعيف 33 ضعيف 33 تيكوه أفاندو 34
 مقبول 13 ضعيف 33 تييا والنداري سافوترا 32
 جيد 43 ضعيف 33 تريسنا سيتياني 33
 مقبول 19 ضعيف 33 واندرييا 31

 2611 4711 العدد
 76.58 51 المعدلة

 

أما  32فمن نتائج هذا االختبار القبلي، ظهر أّن الطالب نالوا الدرجة المعدلة 
،  2، وفي مستوى جيد = 2، وفي مستوى جيد جدا = 2الطالب في مستوى ممتاز = 

. ومن هنا يعرف الباحث أّن قدرة 93، وفي مستوى ضعيف = 2وفي مستوى مقبول = 
 ضعيف.فة الطالب في تعليم مهارة القراءة بص
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أما  13.34فمن نتائج هذا االختبار البعدي، ظهر أّن الطالب نالوا الدرجة المعدلة 
، 79، وفي مستوى جيد = 2، وفي مستوى جيد جدا = 2الطالب في مستوى ممتاز = 

. ومن هنا يعرف الباحث أّن قدرة 3، وفي مستوى ضعيف = 71وفي مستوى مقبول = 
 مقبول.بصفة  الطالب في تعليم مهارة القراءة

وبعد معرفة بيان نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة، فتبين الباحث 
 المقارنة بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة كألتي:

 (1.1الجدول )

 المقارنة بين االختبار القبلي والبعدي في النسبة المئوية للمجموعة الضابطة

 التقدير النتيجة الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المئوية

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المئوية

 - - - - ممتاز 722 7
 - - - - جيد جدا 32-33 0
 %94.0 79 - - جيد 42-43 9
 %32 71 - - مقبول 12-13 3
 %77.4 3 %722 93 ضعيف 2-33 3

 %722 93 %722 93 العدد
 

 البيانات يعرف الباحث بالنسبة إلى بيان المقارنة بين االختبار القبلي والبعديوبهذا 
للمجموعة الضابطة في النسبة المؤية فظهر أّن في االختبار القبلي من الطالب في مستوى 
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(، وفي مستوى %2(، وفي مستوى جيد )%2(، وفي مستوى جيد جدا )%2ممتاز )
( %2وأما في االختبار البعدي ظهر أن ) (.%722(، وفي مستوى ضعيف )%2مقبول )

( في مستوى جيد، و %94.0( في مستوى جيد جدا، و )%2في مستوى ممتاز، و )
( في مستوى ضعيف. وهذا البيان يعني أن نتيجة %77.4( في مستوى مقبول، و )32%)

 االختبار البعدي أكبر من نتيجة االختبار القبلي.

 

"( لمجموعة التجريبية )الفصل الثامن "بنتائج االختبار القبلي والبعدي ل -ب
 ونسبتها في المئوية

 (1.5الجدول )

 نتيجة االختبار للمجموعة التجريبية

 أسماء الطالب الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي

 التقدير النتيجة التقدير النتيجة
 جيد 43 ضعيف 32 أحمد سوبكي موالنا 4
 جيد جدا 33 ضعيف 33 عبد الخلق ردوان 2
 جيد 43 ضعيف 33 أحمد خوميدي 3
 جيد 44 ضعيف 93 أحمد فتح الدين 1
 جيد جدا 33 ضعيف 33 عالما عوليا عفية 5
 جيد 49 ضعيف 33 ديال موستيكا 6
 جيد جدا 33 ضعيف 37 ايزي ويلدان العوفا 7
 جيد جدا 32 ضعيف 37 فقرة العولى 8
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 جيد 42 ضعيف 32 ايكا كاميلييا 9
 جيد جدا 37 ضعيف 97 كامالي 41
 جيد 43 ضعيف 33 كيشا كاليستا ميسفا 44
 جيد 47 ضعيف 33 محمد رزق بيهقي 42
 جيد جدا 32 ضعيف 94 ميليانا لطفيانا ساري 43
 جيد جدا 33 ضعيف 33 محمد عين الرفيق 41
 جيد 43 ضعيف 32 محمد سافطا نوكراها 45
 جداجيد  33 ضعيف 31 محمد اشكر العمام 46

محمد حسبي  47
 جيد 43 ضعيف 33 الصدقي

 جيد 49 ضعيف 33 محمد ارحام 48
 جيد جدا 33 ضعيف 39 محمد مفتح الدين 49
 جيد جدا 33 ضعيف 33 محمد صفيا 21
 جيد 43 ضعيف 93 محمد سليمان 24
 جيد جدا 37 ضعيف 33 نجوى عقله مرضية 22
 جيد جدا 33 ضعيف 33 نزة النحلى 23
 جيد 43 ضعيف 37 سالمنور  21
 جيد جدا 33 ضعيف 37 فوتري أفضليا أماني 25
 جيد جدا 33 ضعيف 33 رحمة نوكراها 26
 جيد 42 ضعيف 32 ريحان ارياديناتا 27
 مقبول 13 ضعيف 33 رانا راني 28
 جيد جدا 32 ضعيف 33 راي سافوترا 29
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 جيد 43 ضعيف 31 شريف الدين 31
 جيد 40 ضعيف 37 سيال حسن الخاطمة 34
 جيد جدا 33 ضعيف 37 سيفينا راحما أفريسا 32
 جيد 40 ضعيف 39 سيتي أنيسة موال 33
 جيد جدا 32 ضعيف 34 سري ديوي نيسا 31
 جيد جدا 32 ضعيف 37 تيرتا جايا كوسوما 35
 جيد 47 ضعيف 32 واحيو دوي رحماداني 36

 3483 4771 العدد
 88.14 19.27 المعدلة

 

( أما 33.01فمن نتائج هذا االختبار القبلي، ظهر أن الطالب نالوا الدرجة المعدلة )
(، وفي مستوى جيد = 2(، وفي مستوى جيد جدا = )2الطالب في مستوى ممتاز = )

(. ومن هنا يعرف الباحث 93(، وفي مستوى ضعيف = )2(، وفي مستوى مقبول = )2)
 ضعيف.ة بصفة أّن قدرة الطالب في تعليم مهارة القراء

( 44.37فمن نتائج هذا االختبار البعدي، ظهر أن الطالب نالوا الدرجة المعدلة )
(، وفي مستوى جيد 74(، وفي مستوى جيد جدا = )2أما الطالب في مستوى ممتاز = )

(. ومن هنا يعرف الباحث 2(، وفي مستوى ضعيف = )7(، وفي مستوى مقبول = )71= )
 جيد جدا.م مهارة القراءة بصفة أّن قدرة الطالب في تعلي

 وبعد معرفة بيان نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية، فتبين الباحث
 المقارنة بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية كألتي:
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 (1.6الجدول )

 جريبيةالتالمقارنة بين االختبار القبلي والبعدي في النسبة المئوية للمجموعة 

 التقدير النتيجة الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المئوية

عدد 
 الطالب

النسبة 
 المئوية

 - - - - ممتاز 722 7
 %32 74 - - جيد جدا 32-33 0
 %31.0 71 - - جيد 42-43 9
 %0.4 7 - - مقبول 12-13 3
 - - %722 93 ضعيف 2-33 3

 %722 93 %722 93 العدد
 

وبهذا البيانات يعرف الباحث بالنسبة إلى بيان المقارنة بين االختبار القبلي والبعدي 
للمجموعة التجريبية في النسبة المؤية فظهر أّن في االختبار القبلي من الطالب في مستوى 

(، وفي مستوى %2(، وفي مستوى جيد )%2(، وفي مستوى جيد جدا )%2ممتاز )
( %2(. وأما في االختبار البعدي ظهر أن )%722وفي مستوى ضعيف ) (،%2مقبول )

( في مستوى جيد، و %31.0( في مستوى جيد جدا، و )%32في مستوى ممتاز، و )
( في مستوى ضعيف. وهذا البيان يعني أن نتيجة %2( في مستوى مقبول، و )0.4%)

 االختبار البعدي أكبر من نتيجة االختبار القبلي.
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 يل نتائج االختبار للمجموعتينأسلوب تحل -ج

 (1.7الجدول )

 نتائج عدد االنحراف وعدد االنحراف المربع من المجموعتين

 الرقم
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

X1 X2 (X) X2 Y1 Y2 (Y) Y2 
4 32 43 33 0773 33 13 02 322 
2 33 33 32 0322 94 42 30 7133 
3 33 43 94 7333 37 43 99 7243 
1 93 44 30 0123 39 13 03 313 
5 33 33 37 7347 34 13 97 337 
6 33 49 94 7333 30 49 97 337 
7 37 33 99 7243 30 13 00 343 
8 37 32 93 7307 39 13 00 343 
9 32 42 92 322 33 41 37 7347 

41 97 37 32 9322 33 11 04 143 
44 33 43 32 7322 33 47 03 313 
42 33 47 91 7933 93 47 30 7133 
43 94 32 30 0123 39 33 79 733 
41 33 33 97 337 33 13 01 103 
45 32 43 03 313 93 14 39 7433 
46 31 33 31 0023 33 19 04 143 
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47 33 43 32 7322 30 49 97 337 
48 33 49 03 437 33 40 01 103 
49 39 33 39 0423 37 31 3 93 
21 33 33 93 7003 93 13 93 7307 
24 93 43 32 0322 33 42 03 313 
22 33 37 03 313 33 10 03 313 
23 33 33 30 7133 33 17 01 103 
21 37 43 93 7003 30 43 09 303 
25 37 33 33 7393 31 17 03 313 
26 33 33 32 0322 33 13 02 322 
27 32 42 92 322 33 40 04 143 
28 33 13 93 7733 33 33 73 003 
29 33 32 93 7733 39 12 01 103 
31 31 43 90 7203 31 42 09 303 
34 37 40 97 337 33 33 3 47 
32 37 33 33 0203 33 13 92 322 
33 39 40 03 437 33 43 97 337 
31 34 32 30 7133 33 19 71 043 
35 37 32 03 437     
36 32 47 37 7347     

4771 3483 4119 57813 4711 2611 911 26586 
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المجم
 وع

19.27 88.14 51 76.58 

N   ∑X 2X∑   ∑Y 2Y∑  
 

 في الجدول السابق:وفيما يلي توضيع ما 

1X : نتائج االختبار القبلي من المجموعة التجريبية 

2X : نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية 

(X) : عدد االنحراف من نتائج المجموعة التجريبية 
2X : عدد االنحراف المربع من نتائج المجموعة التجريية 

∑X : مجموع عدد االنحراف من نتائج المجموعة التجريية 
2X∑ : مجموع عدد االنحراف المربع من نتائج المجموعة التجريية 

Y1 : نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة 

Y2 : نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة 

(Y) : عدد االنحراف من نتائج المجموعة الضابطة 
2Y : عدد االنحراف المربع من نتائج المجموعة الضابطة 

∑Y : مجموع عدد االنحراف من نتائج المجموعة الضابطة 
2Y∑ : مجموع عدد االنحراف المربع من نتائج المجموعة الضابطة 
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هي المجموع و  وبعد توضيح الجدول السابق، يلخص الباحث بعرض النتائج اآلتية
 من عدد االنحراف المربع من المجموعة الضابطة والتجريبية.

 (1.44الجدول )

 المجموع من عدد االنحراف وعدد االنحراف المربع من المجموعتين 

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
المجموع من عدد 

 االنحراف
(∑X) 

وعدد االنحراف 
 المربع

(2X∑) 

المجموع من عدد 
 االنحراف

(∑Y) 

وعدد االنحراف 
 المربع

(2Y∑) 
4119 57813 911 26586 

 

 

 ثم تقوم الباحث بإدخال النتائج السابق إلى الرمز اإلحصائ، كما اآلتي :

t =  
𝑀𝑥−𝑀𝑦

√{
∑𝑥2+ ∑𝑦2

𝑁𝑥+𝑁𝑦−2
} (

1

𝑁𝑥
+

1

𝑁𝑦
)
 

 
 

∑X = 1409 
N = 36 

∑X2 = 57843 

∑Y = 904 
N = 34 

∑Y2= 26586 



33 
 
 

 

𝑀𝑥  = 
∑𝑥

𝑁
 = 

1409

36
 = 39.13 

∑𝑥2  = ∑x2- 
(∑x)2

𝑁
 

 = 57843 - 
(1409)2

36
 

 = 57843 - 
1985281

36
 

 = 57843 – 55146.694 

 = 2696.306 

 

𝑀𝑦  = 
∑𝑦

𝑁
 = 

904

34
 = 26.58 

∑𝑦2  = ∑y2- 
(∑y)2

𝑁
 

 = 26586 - 
(904)2

34
 

 = 26586 - 
817216

34
 

 = 26586 – 24035.76 

 = 2550.24 

 

t =  
𝑀𝑥−𝑀𝑦

√{
∑𝑥2+ ∑𝑦2

𝑁𝑥+𝑁𝑦−2
} (

1

𝑁𝑥
+

1

𝑁𝑦
)
 

 =  
39.13− 26.58

√{
2696.306+ 2550.24

36+34−2
} (

1

36
+

1

34
)

 

 =  
12,55

√{
5246.546

68
} (

70

1224
)
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=  
12.55

√(77.155) (0.057)    
 

=  
12.55

√4.397
 

=  
12.55

2.09
 

=  6.004 

 

d.f = (Nx + Ny – 2) 

= (36 + 34 - 2) 

= 68  

 

t.0 = 6,004 

d.f = 68 

t.s = 0.01 = 2,650 

t.s = 0.05 = 1,995 

 

( ثم 3.223( " اإلحصائي = )t"ت )من الجدول السابق وجد الباحث أن نتيجة 
-tمن  (degree of freedom)وبحث الباحث في القائمة الحرية   (t-table)قام الباحث بتعيين 

table ( في المستوى 7،333(، و )%7( في المستوى المعنوى ) 0.332فوجد أن نتيجته )
 ( " t( وهذا تقرير "ت )%3المعنوى )

 7،333  > 0،332  >3،223ووجد الباحث 

test-T  )ت" الحسابي"(< table-t  = )1)"ت" الحسابيH  = حصلت التجريبية =
 مقبول
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test-T  )ت" الحسابي"(> table-t  = )0)"ت" الحسابيH  = فشلت التجريبية =
 مردود

 
( وكذلك 0،332=  %7( أكبر من المستوى المعنوي )3،223ونتيجة اإلحصائي )

مقبول  1Hمردود،  0H(، وذلك بمعنى أن 7،333=  %3أكبر من نتيجة المستوى المعنوى )
 Guide) الموجهة القراءة طريقةأي أن فرض هذا البحث مقبولة. والخالصة أن استخدام 

Reading) نجال بريبيسلفّية سيتاالس في تعليم مهارة القراءة في المدرسة المتوسطة اإلسالمية 
 .فعال
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 الفصل الخامس

 مناقشة البحث

( في تعليم مهارة Guide Reading) الموجهة القراءة استخدام طريقةمناقشة  -أ
 سيتانجال بريبيس لفّيةالس القراءة في المدرسة المتوسطة اإلسالمية

 المتوسطة اإلسالمية مدرسةالقام الباحث المالحظة والمقابلة مع المعلمة ب
( انحفاض اهتمام 1)واكتسب الباحث البيانات ومنها :  سيتانجال بريبيس لفّيةالس

الطالب بالقراءة )خاصة في قراءة النصوص العربية( والمؤشر التي تفتقر إلى ذلك  
كما  رؤيتها من ردود الطالب في تعلم اللغة العربية بطيئة، عند تقديمها بالنصوص 

 التعليمية المستخدمة في ( أقل تنوعا من الطريقة2يترددون الطالب لقراءته، )، العربية
( يشعر الطالب الخوف في تعلم اللغة العربية ألنهم يشعرون 3تعلم اللغة العربية، )

( غالبية التعلم اللغة العربية من تدريب الطالب على 4بعدم القدرة على ذلك، و )
 القيام بتمارين كتابية وحفظ الكلمات العربية أو القواعد.

وعلى هذا تحتاج المعلمة الطريقة التعليمي الجديدة المؤثرة لحّل المشكالت 
ل سيف المصطفى في كتابه الطريقة هي التي يتم استخدامها من اقالموجهه. كما 

ين في عملية تعليم اللغة من أجل خلق أهداف الباردة التي تحققتقبل المعلم
 Guide) الموجهة القراءة طريقة. والطريقة المناسبة في هذه الحالة وهي 46

Reading) . هي طريقة في أنشطة التعلم الموجهة لمساعدة  الموجهة قراءةالطريقة
حد أ الموجهة القراءة. الطالب في استخدام كيفية تعلم القراءة بشكل مستقل

50.األساليب التي يمكن استخدامها لتنشيط الطالب
من خالل هذا البحث عرفنا . 

                                                             
الك إبراهيم )ماالنج: الطبعة جامعة موالنا م، اإلستراتيجية لتعليم اللغة العربية المبتكر، سيف المصطفى46

 13 .ص ،2011، اإلسالمية الحكومية(
50 M Misbahul Munir, Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik. 2011. hlm. 23 
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يساعد على ترقية تعليم مهارة  (Guide Reading) الموجهة القراءة طريقةأن استخدام 
 القراءة.

طرح ، اءةتحديد القر  الباحثوالطريقة المستخدمة في تعليم مهارة القراءة هي 
اسة تتمثل مهمة الطالب في در إلى الطالب،  توزيع مواد القراءة مع األسئلة، األسئلة

ناقش السؤال عن طريق طرح اإلجابة على ،وبعد ذلك مواد القراءة باستخدام األسئلة
 ، تلخص عن المادة.الطالب

ي ف قوم االختبار القبلي و االختبار البعدييو في هذا البحث، الباحث قد 
منهما فرق. أن  . و النتيجةالمجموعتين يعني في الفصل التجريبية والفصل الضابطة

قسم الباحث ي. و كذلك قد الفصل الضابطةمن  حسنأالفصل التجريبي النتيجة في 
. (Guide Reading) الموجهة القراءةطريقة  التي تحتوي عن الباالستبانات إلى الط

 .ذه الطريقةحتاج بهيالتي  البو أكثر من الط
 Guide) الموجهة القراءة طريقةقبل عملية التعليم باستخدام قام الباحث 

Reading) شعر الطالب بالخوف ألنهم ال يستطيعون التحدث باللغة العربية. ولكن ،
 Guide) الموجهة القراءة طريقةبعد أن تطبيق الباحث عملية التعليم باستخدام 

Reading) ربية غة العالطالب بالسعادة والحماس في تعلم الل، شعر في كل اجتماع
، كما يمكنهم فهم المفردات الجديدة بسرعة وفهم النصوص القراءةة وخاصة مهار 

م في المدرسة أن تطبيق التعليوهذه مناسبة بالنظرية من األستاذ عبد الحميد  العربية.
ذ طريقة التعليمية بتنفييمكن للمعلمين إلنشاء جو التعليم التي تجذب  انتباه الطالب 

حتى يدور التعليم بالعملية الحسنة وتوجيه على انجازات  51الفعال والمبتكرة والمتنوعة
 .التعليمية

                                                             

ماالنج: )تعليم اللغة العربية مناهج والطريقة واالستراتجية والمواد والوسائل ، ه،األصدقاءعبد الحميد و  51 
 100 ص.،2002 ،الطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية(
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 Guide) الموجهة القراءة طريقةوالبحث عن العملية التعليم باستخدام 

Reading) ة، تدّل على أن قدرة الطالب في مهارة القراء في الفصل التجريبي السابقة
نعاس وال يوجد ال أن الطالب يفهم فهما سريعا عن المادة وحفظا جيدا عن المفردات،

طول عملية التعليم، ويزيد نشاطهم، مناسبة بقول الفوزان أن بعض من دور الطريقة 
ة على اشتراق جميع الحواس المتعلم في عملي التعليمية في التعليم هو المساعدة
 52ركة الطالب اإلجابية في اكتساب الخبرة.التعليم والمساعدة في زيادة المشا

 

( في تعليم مهارة Guide Reading) الموجهة راءةالق استخدام طريقةفعالية مناقشة  -ب
 سيتانجال بريبيس لفّيةالس القراءة في المدرسة المتوسطة اإلسالمية

في تعليم  (Guide Reading) الموجهة القراءة طريقةحين ما يستخدم الباحث 
دل على ت سيتانجال بريبيس لفّيةالس مهارة القراءة في المدرسة المتوسطة اإلسالمية

نتيجة االختبار القبلي للمجموعة التجريبية  ارتفاع النتيجة في تعليم مهارة القراءة.
. وهذه النتيجة تدل على 1000ونتيجة االختبار القبلي للمجموعة الضابطة  1004

كفاءة الطالب في تعليم مهارة  (Guide Reading) الموجهة القراءةطريقة قبل تطبيق 
القراءة متساوي بين المجموعتين. نتيجة االختبار البعدي للمجموعة التجريبية وهي 

 2903. نتيجة االختبار البعدي للمجموعة الضابطة وهي  22.41بالمعدلة  3123
=  %1أكبر من المستوى المعنوى  9،004. ونتيجة الحصائي 09.52بالمعدلة 
. وذلك بمعنى 1،665=  %5من نتيجة المستوى المعنوى  وكذلك أكبر 2،950

مقبول أي أن فرض هذا البحث مقبولة. هذه النتيجة تدل على  H 1مردود و  0Hأّن 

                                                             

ا . )ماالنج: الطبعة جامعة موالننحو إعداد مدرس اللغة العربية الكفاء التدريسمهارة أوريل بحر الدين،  52 
 159-155ص. ، 2011مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية(، 
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أن قدرة الطالب في المجموعة التجريبية أكبر وأحسن من نتيجة للمجموعة الضابطة. 
تعليم مهارة القراءة في  (Guide Reading) الموجهة القراءةطريقة وخالصتها أن تطبيق 

 .فعال سيتانجال بريبيس لفّيةالس في المدرسة المتوسطة اإلسالمية
اعتماد على نتيجة االختبار البعدي للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 

 ريقةطالتي حصل الطالب، قد وجد الباحث بينهما فرقا واضحا. وهذا يدل على 
له تأثير كبير على كفاءة الطالب في تعليم مهارة  (Guide Reading) الموجهة القراءة

 القراءة. معظم الطالب يفرحون ألن بهذه األسلوب هم يفهمون المادة بالسهولة.
الطالب  نساعد على تحسييلذلك قام الباحث في هذا البحث بتطبيق طريقة ف

 الموجهة اءةالقر  طريقةأن  وفي هذا البحث ، يثبت الباحث. القراءة في تعليم مهارة
(Guide Reading) لقراءةا طريقةالقراءة ألنه في  تتوافق مع تحسين تعليم مهارة 

يمكن للطالب اإلجابة على األسئلة المقدمة ألن  (Guide Reading) الموجهة
 Guide) الموجهة القراءة اسماعيل أن طريقة الطالب يمكنهم فهم المادة كما قال

Reading) 53يكونوا أسهل وأكثر تركيزًا على فهم المادةساعد الطالب على أن ي. 
 القراءة قةيل بأن طريلذلك يخلص الباحث إلى أن النظرية التي اقترحها إسماعف

ساعد الطالب بسهولة أكبر وتركز على فهم المادة ي (Guide Reading) الموجهة
فهم مفيدة جًدا للطالب في  (Guide Reading) الموجهة القراءةألن طريقة  .صحيحة

ة المدرسة المتوسطب ب الفصل الثامن يراءة النص العربي كما هو الحال فمواد ق
 .لفّية سيتانجال بريبيسالس اإلسالمية

 

 

                                                             
53 Ismail SM, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM, (Semarang: Rasail, 

2009), hlm. 5 
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 الفصل السادس

 االختتام

 صةالخال -أ
ريقة طبعد انتهاء إجراء البحث العلمي حول تدريس تعليم مهارة القراءة باستخدام 

في المدرسة المتوسطة اإلسالمية في فصل الثامن  (Guide Reading) الموجهة القراءة
 وصل الباحث إلى نتائج التالي: سيتانجال بريبيس لفّيةالس
في الفصل الثامن  (Guide Reading) الموجهة القراءةطريقة استخدام الباحث  .1

 وجهةالم القراءةطريقة عملية تعليم مهارة القراءة باستخدام  للمجموعة التجريبية،
(Guide Reading)  ع أوراق الباحث بتوزييتكون من ستة لقاءات، في هذا التطبيق

تحتوي على العديد من األسئلة حول المادة، ثم تم الترحيب بالطالب لإلجابة 
على بعض هذه األسئلة بالرجوع إلى كتاب المواد الموجود. بعد االنتهاء من 

حث ملخًصا للمادة. اإلجابة، يناقش الباحث المادة مع الطالب. ثم يقدم البا
 القراءةريقة طيفرحون في التعليم مهارة القراءة باستخدام و شعر الطالب بالحماسة 

أن الطالب يفهم فهما سريعا عن المادة وأيضا  ،(Guide Reading) الموجهة
ملية هذه عيوجد النعاس طول عملية التعليم.  وال وحفظا جيدا عن المفردات،

 (Guide Reading) الموجهة القراءةطريقة تدل على تعليم مهارة القراءة باستخدام 
في درجة  %20.2فعال. وحصل الباحث عن النتيجة األخيرة من االستبانة هي 

"قوّي جدا" وهذه بمعنى الطالب موافق جدا بوجود هذه الطريقة في تعليم مهارة 
 القراءة.
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في فصل الثامن ب يعني  (Guide Reading) الموجهة القراءة طريقة أن استخدام .2
  الفصل التجربي لتعليم مهارة القراءة فعال ويستطيع أن ينظر من نتيجة عملية تعليم

( " اإلحصائي = t"ت )من الجدول السابق وجد الباحث أن نتيجة كما يلي: 
وبحث الباحث في القائمة الحرية   (t-table)( ثم قام الباحث بتعيين 9.004)
(degree of freedom)  منt-table ( في المستوى 2.950فوجد أن نتيجته )

( وهذا تقرير "ت %5( في المستوى المعنوى )1،665(، و )%1المعنوى ) 
(t( وألن نتيجة اإلحصائي ." )1( أكبر من المستوى المعنوي )9،004%  =

(، وذلك 1،665=  %5ى المعنوى )( وكذلك أكبر من نتيجة المستو 2،950
مقبول أي أن فرض هذا البحث مقبولة. والخالصة أن  1Hمردود،  0Hبمعنى أن 
 .في تعليم مهارة القراءةأثار  (Guide Reading) الموجهة القراءةطريقة استخدام 

 االفتراحات -ب

ساعد ييفترح أن يستطيع إعطاء المرافق الوافية، لكي يستطيع أن رئيس المدرسة،  ىعل.1
 تنفيذ عملية التعليم والتعلم على األحسن

اللغة  يرجوا أن يستفيدوا بنتائج هذا البحث المفيدة في تعليممعلمة اللغة العربية،  ى. عل2
 العربية لمهارة القراءة

في  هم فهم المقروء في تعليم اللغة العربية خاصئصزيد اهتمامينبغي أن ي، البالط ى. عل3
 مهارة القراءة

اللغة  لزيادة الطريقة الجديدة في تعليم الباحثين األخرين أن يتطوروا هذا البحث ى. عل4
 العربية خاصة في تعليم مهارة القراءة
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 المراجعقائمة 
 

: . )ماالنجنحو إعداد مدرس اللغة العربية الكفاء مهارة التدريس .2011. بحر الدينأوريل 
 الحكومية(.الطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

 .لبنان: دار النغاس(، )خصائص العربية وطرائق تدريسها .1662.تايف محمود معروف
دار  :)القاهرة مناهج البحث في التربية وعلم النقس، .1602.جابر عبد الحميد واآلخرون

 .المهضة العربية(
 .طرق التدريس العامةالدكتور محمد عبد القادر أحمد، 

ر طرائق التدريس األدب والبالغة والتعبير بين التطويالدكتورة سعاد عبد الكريم الوائلي، 
 .والتطبيق

منشورات المنظمة  :، )إسيسكوتعليم العربية لغير الناطقين بها .1626.رشدي أحمد طعيمة
 .والعلوم والثقافة(اإلسالمية للتربية 

 .ار الفكر()د ة للناطقين بلغات أخرىالمرجع في تعليم اللغة العربي رشدي أحمد طعيمة،
طبعة جامعة .)ماالنج: ال اإلستراتيجية لتعليم اللغة العربية المبتكر. 2011. سيف المصطفى

 موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية(. 
تعليم اللغة العربية مناهج والطريقة واالستراتجية والمواد . 2002. هاألصدقاءعبد الحميد و 

 )ماالنج: الطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية(. .والوسائل 

سكو: ، )إيسيطرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها .2003.محمود كامل الناقة
 .والعلوم والثقافة( منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية

األردان: دار ) وتطبيقات عمليةتدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية  .2002.وليد أحمد جابر
 .للطباعة والنشر والتوزيغ( الفكر

 



09 
 
 

 
Abdul Hamid. 2010. Mengukur Kemampuan Bahasa Arab Untuk studi Islam. (Malang: 

UIN Maliki Press).  

Abidin, Zainal. 2017. Meningkatkan Keterampilan Membaca Siswa Kelas XI 

Kecamatan Bontonompo ,Kabupaten Gowa Improving Reading Skills Of XI 

~ 6 Science Students Through Sq3r Method SMA Negeri 1 Bontonompo. 

Bontonompo District, Gowa Regency. (Jurnal Nalar Pendidikan, Vol 5). 

Amin, Moh. 2007. Metodologi Penelitian Bahasa Arab. (Pasuruan: Hilal Pustaka). 

Amin, Moh. 2010. Metodologi Penelitian Bahasa Arab. (Surabaya : Hilal Pusaka). 

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: 

Asdi Mahasatya). 

Arikunto. 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pengantar Pendekatan Praktek. (Jakarta: 

PT Rineka Cipta). 

Azwar, Saifuddin. 2005. Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). 

Emzir. 2009. Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif. (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada). 

Haliza, Nur. 2017. Kemampuan Membaca Pemahaman Teks Eksposisi Siswa Kelas V 

SD Negeri 5 Banda Aceh. (Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

Vol 2. No 3). 

Hamid, Abdul dkk. 2008. Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, 

Materi, dan Media. (UIN Malang Press, Malang). 

Hasan, Iqbal. 2002. Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. (Jakarta: Ghalia 

Indonesia). 

Huberman A. Mikel & Miles M.B. 1992. Qualitative Data Analisis, (Beverly Hills: 

SAGE Publication, Inc). 

Ismail, SM. 2009. Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM, (Semarang: 

Rasail). 

Lestari, Neta Dian. 2018. Perbedaan Hasil Belajar Mahasiswa Dalam Menyelesaikan 

Soal Mata Kuliah Pengantar Akuntansi Menggunakan Metode Guided Note 

Taking Dengan Metode Reading Guide’, (Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol 

5. No 1). 

Listiyanto, Ahmad. 2010. Spead Reading, Teknik dan Metode Membaca Cepat. 

(Yogyakarta: A+ Plus Book). 

Mahmud. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung : CV Pustaka Setia). 

Mujib, Fathul dan Nailur Rahmawati. 2012. Permainan Edukatif Pendukung 

Pembelajaran Bahasa Arab. (Yogyakarta: Diva Press). 

Munir, M Misbahul. 2011. Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik 

Dengan Penggunaan Metode Reading Guide Dalam Pembelajaran Al-

Qur'an Hadis Pokok Bahasan Berkompetisi Dalam Kebaikan Kelas XI IPS 

1 Di MA NU Hasyim Asy’ari 03 Kudus, (Semarang: IAIN Walisongo). 

Nengsih, Dina Fitria dan Mega Iswari. 2019. Kemampuan Membaca Pemahaman 

Melalui Model Word. (Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus, Vol 7). 

S, Soleh. 2012. “Upaya Peningkatan Aktivitas dan Prestasi Belajar dengan 

Penggunaan Metode Reading Guide dalam Pembelajaran Fiqh Siswa Kelas 



00 
 
 

V MI Miftahul Huda Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak 

Tahun Pelajaran 2011/2012”. (Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo). 

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D. (Bandung: Alfabeta). 

Sukardi. 2007. Metodologi Penelitian Pendidikan. (Jakarta : PT. Bumi Aksara). 

Uriyalita, Fitroh dan Erfan Gazali. 2016.   طريقة التعليم التعاوني المتكامل للقراءة تطبيق
و الكتابة و طريقة لمجموعة الطالب و تحقيق اإلنقسامات و تأثيرها علي قدرة 
 .(Journal El-Ibtikar, Vol. 05 No.02) ,قراءة الطالب

Zaini, Hisyam dkk. 2007. Strategi Pembelajaran Aktif. (Yogyakarta: CTSD IAIN 

Sunan Kalijaga). 

Zaini, Hisyam dkk. 2008. Pembelajaran Aktif. (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani). 

Zulaikhoh, Siti. 2010. “Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik dengan 

Menggunakan Metode Pembelajaran Reading Guide pada Pembelajaran 

PAI Materi Pokok Perilaku Terpuji Kelas IV Semester Genap di SDN 02 

Wonosari Kendal”. (Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo). 






































