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الَِّذى  ﴾3﴿  اِقرَا َوَربَُّك االَكَرمُ  ﴾2﴿ َخَلَق ااِلنَساَن ِمن َعَلقٍ  ﴾1﴿ اِقرَابِاسِم َربَِّك الَِّذى َخَلقَ 
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 فقد يكونا منكرين # كما يكونان معرفُت
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 إهداء

 أهدي هذا البحث الجامعي إلى:

 إيدي سوغريانطا و أمي سييت عرفة أيب الكرًن

يرجي رضاعلا، وعسى اهلل أن يرمحها كما ربياين صغَت وحفظها اهلل وأبقاعلا يف سالمة 

 الدين واألخرة

 بةأخوايت احملبو 

 سيدة زلفاء اللينة

 عاىدة سلسبيال

 ومجيع أىلي األحباء على دعائهم للنجاح يف مجيع أموري وخاصة يف احلياة والتعليم
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 تقديرالشكر و المة كل

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

رور أنفسنا، ومن سيئات و ونستغفره، ونعوذباهلل من شنستعينإّن احلمد هلل ضلمده و 

هلل فال مضّل لو، من يضللو فال ىاديلو، أشهد أن الإلو إال اهلل وحده أعملنا، من يهد ا

 عبده ورسولو، أما بعد. ازلمدسيدنا الشريك لو، وأن 

أشكر شكرا إذل اهلل عز وجل على نعمة القوة والصحة والرصة حىت قد انتهيت من 

 EMPTY) استراتيجية مخطط الفارغةفعالية " البحث اجلامعي بادلوضوع "

OUTLINE)المتوسطة ” الفتاح“بالمدرسة  لدي التالميذ مهارة القراءة رقية كفاءة" لت

". وقد انتهيت كتابة ىذا البحث اجلامعي وال ؽلكن بدون  االسالمية ساواهان عانجوك

 الباحث الشكر إذل: لك تقدممساعدة اآلخر، ولذ

نا مالك مدير جامعة موالور احلاج عبد احلارس ادلاجستَت. فضيلة األستاذ الدكت .1

 إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

يد كلية علوم الًتبية والتعليم ور احلاج أغوس ميمون ادلاجستَت. عمفضيلة الدكت .2

 جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

قسم تعليم اللغة العربية  ةرئيسشللوءة احلسنة ادلاجستَت.  احلاجة كتورةفضيلة الد  .3

 موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.جبامعة 



 و
 

 
 

 اجملستَت. مشرفة يف كتابة ىذهشللوءة احلسنة الدكتور احلاجة  فضيلة األستاذة .4

البحث. وتوجيو يف كل مراحل إعداد ىذا البحث اجلامعي منذ بداية فكرة 

 البحث حىت اإلنتهاء منو، وكان لتفضلو دبناقشة ىذا البحث أكرب األثر يف نفس

 الباحث فلو مٍت خالص الشكر والتقدير ومن اهلل عظيم الثواب واجلزاء.

يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك  اذاتتمجيع األساتيذ واألس .5

إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج الذي علموا الباحث ودبرواىا وشرفواىا 

 بإخالص.

العربية جبامعة موالنا مالك  مجيع األصحاب والصاحبات يف قسم تعليم اللغة .6

 نذ الصغار.إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج ومجيع أصدقائي م

عسى اهلل أن يكن علينا رمحتو الحد ذلا وأن كتابة ىذا البحث اجلامعي وىناك 

من أي طرف  ر انتقادات واقًتاحات بناءبالتأكيد الضعف أوالقصور، يتوقع التقري

يكون البحث اجلامعي مفيدة مجيعا. آمُت يارب  دلزيد من التحسن، وىذا قد

 العادلُت. جزاكم اهلل خَتاكثَتا أحسن اجلزاء.

   ٕٕٓٓيوين  11ماالنج، 

   الباحث

 أمحد سهل عرف
 142ٓ٘ٔٗٔرقم القيد: 
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 مستخلص البحث

" لًتقية  (EMPTY OUTLINE)ة سلطط الفارغة فعالية "اسًتاتيجي. ٕٕٓٓ، أمحد سهل. عرف
. البحث ادلتوسطة االسالمية ساواىان عاصلوك” الفتاح“كفاءة مهارة القراءة لدي التالميذ بادلدرسة 

قسم تعليم اللغة العربية. كلية علوم الًتبية والتعليم. جامعة موالنا مالك إبراىيم  (S-1)اجلامعي 
 .شللوءة احلسنة يف:اإلسالمية احلكومية ماالنج. ادلشر 

، تعليم مهارة  EMPTY OUTLINE))اسًتاتيجية ادلخطط الفارغة  :الكلمة األساسية
 القراءة

مهارة القراءة ذات اعلية كبَتة يف حياة اإلنسان، فإن مشكلة تعليم اللغة العربية ىنا ىي دل يستخدم 
لمون فقط يف كثَت من األحيان شرح ادلع. ادلعلم اسًتاتيجية متنوعة شلتعة تشجع هبا فعالية التالميذ

 لذلك يف ىذه احلالة أراد. بادللل الذي يأثر اذل صعوبة التالميذ فهم ادلقروء التالمبذادلوضوع، مث يشعر 

" لًتقية كفاءة مهارة (EMPTY OUTLINE)فعالية "اسًتاتيجية سلطط الفارغة بعنوان  الباحث إجراء البحث
 ، ألن اسًتاتيجية ادلخطط الفارغة ادلتوسطة االسالمية ساواىان عاصلوك” الفتاح“القراءة لدي التالميذ بادلدرسة 

((EMPTY OUTLINE  ادلخطط الفارغة  لًتقية كفاءة مهارة القراءة لدي التالميذمناسبة ،((EMPTY 

OUTLINE  ىي جزء من اسًتاتيجية التعليم الفعارل وىي اسًتاتيجية باعطاء النص و اللوحة الفارغة
 تكمال هبا شلا يتعلق بالنص، واللوحة الفارغة تتكون من ادلادة اليت أراد ادلعلم أن يصل إليها.واالس

 EMPTY))تطبيق وفعالية اسًتاتيجية ادلخطط الفارغة  األىداف ىذا البحث: " لوصف

OUTLINE ان يف ادلدرسة "الفتاح" ادلتوسطة اإلسالمية ساواى لًتقية كفاءة مهارة القراءة لدي التالميذ
 عاصلوك ".

ىو ادلدخل  الباحث وستخدمث منهج ذبرييب، أما ادلدخل اليت استخدم الباحيف ىذا البحث، ا 
 .االختبار،  والوثائقستخدم الباحث أسلوب مجع البيانات، ادلقابلة، وادلالحظة، و الكمي. ا

 EMPTY))( عملية التعليم باستخدم اسًتاتيجية ادلخطط الفارغة ٔوالنتيجة ذلذا البحث ىو:)

OUTLINE وطلب واللوحة الفارغة الباحث النص تتكون من لقاء واحد. يف ىذا التطبيق  اعطى ،
علي أّن  الميذ استكمال اللوحة دليلقدرة التو  .استكمال اللوحة دبا يتعلق بالنص الباحث من التالميذ

دام اسًتاتيجية ادلخطط تعليم مهارة القراءة باستخ (2) يفهمون النص ادلقروء صحيحا وسباما. التالميذ
يف ادلدرسة "الفتاح" ادلتوسطة اإلسالمية ساواىان عاصلوك فعال. بدليل   EMPTY OUTLINE))الفارغة 
مردود    H0دبعٌت  t tabelاإلحصائي أكرب من  t. ألن t tabel ٕ6ٕٓأكرب من  6ٙ٘٘اإلحصائي  tنتيجة 

 فعال. EMPTY OUTLINE))مقبول، استخدام اسًتاتيجية ادلخطط الفارغة  H1و
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ABSTRACT 

Arofi, Ahmad Sahal. 2020. The Effectiveness of Using Learning Strategies 

(EMPTY OUTLINE) to Increase student’s Arabic Reading Skill in Madrasah 

Tsanawiyah “AL FATAH” Sawahan Nganjuk. Thesis. Arabic Language 

Education Departement, Faculty of Tarbiyah and Teaching Learning. Maulana 

Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.  

Advisor: Dr. Mamluatul Hasanah, M.Pd.  

 

Key Word: Learning Strategies (EMPTY OUTLINE), Learning Reading Skill. 

The skill of reading is of great importance in human life. The problem of 

teaching Arabic here is that the teacher did not use a fun and varied strategy that 

encourages the effectiveness of the students. Only teachers often explain the topic, 

then students feel bored, which affects students' difficulty in understanding the 

read. Therefore, in this case, the researcher wants to conduct research with the 

title of “The Effectiveness of Using Learning Strategies (EMPTY OUTLINE) to 

Increase student’s Arabic Reading Skill in Madrasah Tsanawiyah “AL FATAH” 

Sawahan Nganjuk”, because EMPTY OUTLINE is suitable for increasing reading 

skill, EMPTY OUTLINE is Part of the effective education strategy is a strategy of 

giving the text and blank board and completing it with respect to the text, and the 

blank board consists of the material that the teacher wanted to reach. 

The Purpose of this study is “to know the application and the effectiveness 

of using Learning Strategies (EMPTY OUTLINE) to increase arabic reading skill 

learning in Madrasah Tsanawiyah “AL FATAH” Sawahan Nganjuk”. 

In this research, researchers used experimental methods while used the 

quantitative approach. The instrument in this study are interview, observation, 

test, and documentation. 

The result of this research is: (1) The process of education using the 

Learning Strategies (EMPTY OUTLINE) consists of one meeting. In this 

application the researcher gives the text and the blank board, and the researcher 

requests the student to complete the blank board in relation to the text. In this 

process, the researcher saw that the students They understand the text correctly 

and completely. 2) Learning skills by using Learning Strategies (EMPTY 

OUTLINE) in Madrasah Tsanawiyah “AL FATAH” Sawahan Nganjuk. The test 

results show that the results of t count are 5,65 and t table 2.02. Because t count is 

greater than t table then H0 is rejected and H1 is accepted. In conclusion, the 

using of Learning Strategies (EMPTY OUTLINE) is effective. 
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ABSTRAK 

Arofi, Ahmad Sahal. 2020. Efektivitas Strategi pembelajaran (EMPTY 
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Kata Kunci: Strategi pembelajaran (EMPTY OUTLINE), Pembelajaran 

Keterampilan Membaca. 

Keterampilan membaca sangat penting dalam kehidupan manusia, Adapun 

permasalahan pembelajaran bahasa arab disini adalah sering kali guru tidak 

menggunakan strategi pembelajaran yang beragam serta menyenangkan yang 

mendorong keaktifan siswa.  Guru hanya sering menjelaskan isi tema, kemudian 

siswa sering merasakan bosan yang berdampak pada susahnya siswa dalam 

memahami bacaan. Jadi dalam hal ini peneliti ingin melakukan penelitian yang 

berjudul Efektivitas Strategi Pembelajaran (EMPTY OUTLINE) untuk 

Meningkatkan Keterampilan Membaca Siswa di Madrasah Tsanawiyah “AL 

FATAH” Sawahan Nganjuk, karena strategi pembelajaran (EMPTY OUTLINE) 

cocok untuk meningkatkan keterampilan membaca, strategi (EMPTY OUTLINE) 

adalah bagian dari strategi pembelajaran aktif, yaitu strategi pembelajaran dengan 

memberikan text bacaan dan tabel kosongyang akan dilengkapi siswa sesuai isi 

bacaan, tabel tersebut berisikan materi yang ingin dicapai oleh guru. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah “Untuk mendeskripsikan penerapan 

dan efektivitas strategi pembelajaran (EMPTY OUTLINE) dalam keterampilan 

membaca di Madrasah Tsanawiyah “AL FATAH” Sawahan Nganjuk. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode eksperimen sedangkan 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Adapun instrumen 

dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, test, dan dokumentasi. 

 Adapun hasil dari penelitian ini adalah 1) Pembelajaran keterampilan 

membaca dengan menggunakan strategi pembelajaran (EMPTY OUTLINE) 

terdiri dari 1 pertemuan. Dalam penerapannya peneliti memberikan teks bacaan 

serta tabel kosong dan siswa ditugaskan untuk melengkapi tabel kosong tersebut 

sesuai dengan isi bacaan, kemampuan siswa dalam mengisi tabel kosong tersebut 

menjadi bukti bahwa siswa mampu memahami teks bacaan dengan benar. 2) 

Pembelajaran  keterampilan membeca dengan menggunakan strategi pembelajaran 

(EMPTY OUTLINE) di Madrasah Tsanawiyah “AL FATAH” Sawahan Nganjuk. 

Hasil tes menunjukkan bahwa hasil t hitung adalah 5,65 dan t tabel 2,02. Karena t hitung 

lebih besar dari t tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima, Penggunaan strategi 

pembelajaran (EMPTY OUTLINE) efektif. 
 



 ع
 

 
 

 المحتويات

 أ ....................................................................... البحث اجلامعي

 ب ....................................................................... البحث اجلامعي
 ج .............................................................................. ستهاللا

 د ................................................................................. إىداء
 ه ................................................................. كلمة الشكر والتقدير

 ز ............................................... رئيسة قسم تعليم اللغة العربيةتقرير 
 ح ......................................................................... تقرير ادلشرف

 ط ...................................................................... مواعيد اإلشراف
 ي ..................................................................... تقرير عميد الكلية
 ك ..................................................................... تقرير جلنة ادلناقشة

 ل ......................................................................... تقرير الباحث
 م ....................................................... مستخلص البحث باللغة العربية

 ن ..................................................... مستخلص البحث باللغة اإلصلليزية
 س .................................................. يسيةمستخلص البحث باللغة اإلندون

 ع .............................................................................. احملتويات
 ر .................................................................. قائمة اجلدول

 الفصل األول
 اإلطارالعام

 ٔ .............................................................. خلفية البحث- أ

 ٖ ............................................................. أسئلة البحث - ب

 4 ........................................................... أىداف البحث  -ج
 4 ................................................................... البحث ةضفري   -د

 5 .................................................................... البحث فوائد  -ه

 5 ............................................................. حدود البحث  -و
 6 ............................................................. ربديد ادلصطالحات  -ز



 ف
 

 
 

 7 ................................................................ السابقة اتدراس  -ح

 الفصل الثاني
 اإلطار النظاري

 تيجية التعليم الفعالياستراالمبحث األول: مفهوم 

 11 ............................................................ تعريف االسًتاتيجية   -أ

 13 ...................................................... اسًتاتيجية التعليم الفعارل  -ب

 (EMPTY OUTLINEمفهوم مخطط الفارغة )المبحث الثاني: 

 14 .............................. (EMPTY OUTLINEمخطط الفارغة )تعريف     -أ

 مهارة  القراءةمفهوم المبحث الثالث: 
 16 ................................................................. القراءة تعريف    -أ

 17 ...................................................... اءةمفهوم مهارة القر   -ب

 11 .................................................... أىداف مهارة القراءة   -ج

 11 ...................................................... أنواع  مهارة القراءة    -د

 22 ........................................................... القراءة أغراض تعليم   -ه

 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 26 .................................................... مدخل البحث ونوعو.أ 

 27 .......................................................... رلتمع البحث وعينتو.ب 

 27 ............................................................... متغَتات اليحث.ج 

 21 ........................................................ البيانات ومصادرىا  -د

 21 ..................................................... أسلوب مجع البيانات  -ه

 32 .................................................... ربليل البيانات اسلوب  -و

 الفصل الرابع
 عرض البيانات البحث التطويري

 ساواهان عانجوكالمتوسطة اإلسالمية  "الفتاح"المبحث األول: لمحة عن مدرسة 

 35 ..................................................................ادلوقع اجلغرايف    -أ



 ص
 

 
 

 36 ........................................................... ادلدرسةتاريخ   -ب

 36 ........................................................... درسةادلالرؤية    -ج

 36 ........................................................... ادلدرسة رسالة   -د

 المبحث الثاني: عرض البيانات وتحليلها
 37 ....................... (EMPTY OUTLINEسلطط الفارغة ) اتيجيةاسًت  تطبيق    -أ

 41 ....................... (EMPTY OUTLINEسلطط الفارغة ) اسًتاتيجيةفعالية   -ب

 الفصل الخامس
 مناقشة البحث

 لترقية مهارة القراءة في المدرسة "empty outline"استراتيجية مخطط الفارغة - أ

 57 .............................. "الفتاح" المتوسطة اإلسالمية ساواهان عانجوك

لترقية مهارة القراءة في  "empty outline"مخطط الفارغة استراتيجية فعالية - ب
 66 .................... "الفتاح" المتوسطة اإلسالمية ساواهان عانجوك المدرسة

 الفصل السادس 
 اإلختتام

 62 ................................................................. اخلالصة    -أ

 63 ................................................................ ادلقًتحات  -ب

 65 ................................................................... قائمة ادلراجع

 67 ............................................................................... ادلالحق

 77 .......................................................................... السَتة الذاتية



 
 

 الفصل األول

 اإلطار العام

 خلفية البحث .أ 

قال  عضاء اجملتمع على التواصل.بأ  ز اللفظية ادلستخدمةو رمالي اللغة ى 

(. 2)يوسف: اهلل تعاذل يف كتابو الكرًن إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون

واللغة العربية ىي مفتاح العلوم الدينية وال يتسٌت , وخص اإلنسان بالنطق ادلبُت

ذه اللغة نقرأ  هباللغة العربية.  يف العلوم الدينية بغَت اتقان ىألي طالب أن يتجر

كل مسلم   على وتعاذل. ينبغي سبحانو ذه اللغة ايضا نتعبد إذل اهللهبكتاب اهلل و 

ليحصل إذل كل ما يتمناه من  أن غلتهد يف درس اللغة العربية بكل جهد وجد

 1العلوم الدينية.

اللغة العربية ذلا ثالثة عناصر يعٍت األصوات، وادلفردات،  

اليت تعُت ادلتعلم على   ب/القواعد. وىذه العناصر ىي ادلادة احلقيقيةوالًتاكي

تعليم مهارات اللغة، ومن دل يسيطر عليها ال يتمكن من السيطرة على مهارات 

                                                           
1
 ٚ(. ص. ٖٕٓٓالًتبية االسالمية احلديث كونتور فونوروكو6  : زلمد يونوس قاسم "الًتبية والتعليم اجلزء االول )مطبعة االسالم 
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قدرة الناس يف اللغة تسمى دبهارة اللغة منها مهارة  2اللغة دبستوياهتا ادلتعّددة.

 رة الكتابة.االستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة، مها

غوية اليت سبكن ترقيتها وتطويرىا. لمهارة القراءة من أىم ادلهارات ال 

ص، ادلكتوبة يف الن وعمالية القراءة رلرد القدرة على النطق باأللفاظ أو الروموز

وإظلا ىي عملية معتقدة ػلتاج إذل أكثر من ادلهارة اللغوية لدى القارئ )التالميذ( 

مدرس أن  من أجل احلصول على ذلك ينبغي على  .لفهم النص ادلقروء جيدا

يزود التالميذ باالسًتاتيجيات أو األساليب ادلالئمة اليت تعينهم على فهم النص 

 3سهولة.اادلقروء ب

أراد قو. و ، وذلا كيفية كثَتة يف تطبياسًتاتيجية تعليم اللغة العربية متنوعة 

وك فهو ادلدرسة ادلتوسطة يف عاصل درسةالباحث أن يقوم هبذا البحث يف أحد ادل

تعليم مهارة عن اسًتاتيجية تعليم اللغة العربية وخصوصا "الفتاح" عن اسًتاتيجية 

 لو مشاكل خاصة يف تعليم مهارة القراءة6 القراءة. وكان التعليم يف ىذه ادلدرسة

فذلك يأثر إذل  ق التعليم على ما اعطاه ادلدرس عن ادلادة،فقط يتعل( ٔمنها 

                                                           
2
ص  ،(ٕٖٜٔ. )الرياض: جامعة ادللك سعود ، غَت الناطقُت هباإضاءات دلعلمي اللغة اللعربية لد.عبدالرمحن بن إبراىيم الفوزان،  

ٔٗٙ 

 
نور ىادي، ادلوجو لتعليم ادلهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبا، )ماالنق: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية.  3

 .ٔٙ(ص.ٕٔٔٓ
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( كفاءة التالميذ يف رلال مهارة ٕ ط التالمذ يف استفادة العلوم.نقصان نشا

 القراءة ناقص جدا.

لك ض االسًتاتيجية االخرى ادلستعملة يف تلذلك اراد الباحث أن يعر  

وىو شكل اللوحة الفارغة ادلقلمة اليت  اسًتاتيجية سلطط الفارغة، ادلدرسة، يعٍت

جية باعطاء القراءة مث نقرأ و نًتجم اسًتاتي ؼلطط الشيئ فيها. ويف تطبيقها ىو

حة الفارغة تتكون اشخاص. و قراطيس اللو  معا وتقسم الفرقة ولكل فرقة مخس

 حرف.من اسم6 وفعل6 و 

د أن يقّدم اسًتاتيجية يذىب الباحث من تلك ادلشكالت فَتيواألخَت  

ة فعالية "اسًتاتيجية سلطط الفارغ جديدة بفعل ىذا البحث أن ؼلتار ادلوضوع "

(EMPTY OUTLINE)"   ادلدرسة ب لدي التالميذ مهارة القراءة كفاءةلًتقية

 ".ادلتوسطة االسالمية ساواىان عاصلوك” الفتاح“

 أسئلة البحث  .ب 

 انطالقا من خلفية البحث ادلذكورة، وجد الباحث أسئلة البحث كما يلى : 

 كفاءةلًتقية   (EMPTY OUTLINE)اسًتاتيجية سلطط الفارغة كيف تطبيق  1

ادلتوسطة االسالمية ساواىان ” الفتاح“ادلدرسة ب لدي التالميذ مهارة القراءة

 ؟ عاصلوك
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 كفاءةلًتقية   (EMPTY OUTLINE)اسًتاتيجية سلطط الفارغة  فعالية كيف 2

ادلتوسطة االسالمية ساواىان ” الفتاح“ادلدرسة ب لدي التالميذ مهارة القراءة

 ؟ عاصلوك

 أهداف البحث .ج 

 راد الباحث من ىذا البحث ىي :أما األىداف الذي أ

 كفاءةلًتقية   (EMPTY OUTLINE)اسًتاتيجية سلطط الفارغة لوصف تطبيق  1

ادلتوسطة االسالمية ساواىان ” الفتاح“ادلدرسة ب لدي التالميذ مهارة القراءة

 .عاصلوك

 كفاءةلًتقية   (EMPTY OUTLINE)اسًتاتيجية سلطط الفارغة  فعالية لوصف 2

ادلتوسطة االسالمية ساواىان ” الفتاح“ادلدرسة ب التالميذلدي  مهارة القراءة

 .عاصلوك

 فرضية البحث  .د 

 يف ىذا البحث يستند الباحث الفرضية اآلتية : 

 EMPTY) الفارغة إن فرضية البحث الذي قدم الباحث ىو: ان سلطط

OUTLINE)    يف الفصل السابع  لدي التالميذ مهارة القراءة كفاءةلًتقية  لو فعالية

 درسة "الفتاح" ادلتوسطة االسالمية ساواىان عنجوك.دب
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 فوائد البحث .ه 

 الفائدة النظرية .1

أن يكون ىذا البحث تسهيال نافعا يف رلال تعليم اللغة العربية و عالجا  

 دلعلمي اللغة العربية الذين يتعرضون دبثل ىذه ادلشكالت.

 الفائدة التطبيقية .2

نا.فهذا البحث ىو الوسيلة. اداء الوظيفة النهائية حلصول درجة سرجاأ. 

ولزيادة وتطوير ادلعرفة يف منهج التعليم ولًتقية ادلعرفة وفهمها مع تنمية العلوم 

 وكفاءة الفكرة واسعة أو تدريب كفاءة يف فض ادلشكالت الًتبوية.

أن يكون البحث مرجعا من مراجع تعليم اللغة العربية للمعلم يف ب. 

 .المية ساواىان عاصلوكادلتوسطة االس” الفتاح“ادلدرسة 

 حدود البحث : .و 

 ربديد البحث يف ىذا البحث ىو :

  ةاحلدود ادلوضوعي .1

 EMPTY)اسًتاتيجية سلطط الفارغة  فعالية ىذا البحث يتعلق على 

OUTLINE)   الفتاح“ادلدرسة ب لدي التالميذ مهارة القراءة كفاءةلًتقية ”

 (لنص ادلقروء. )قراءة فهم اادلتوسطة االسالمية ساواىان عاصلوك
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 ةاحلدود ادلكاني .2

ادلتوسطة االسالمية ساواىان ” الفتاح“مكان البحث يف ادلدرسة   

 عاصلوك يف الفصل السابع "أ" و "ب" .

 ةاحلدود الزماني .3

 .ٕٕٓٓ – ٜٕٔٓأما احلدود الزماين يكون يف العام الدراسي 

 تحديد المصطلحات .ز 

حث، و سيشرح يستخدم الباحث بعض ادلصطلحات ادلهمة يف ىذا الب 

 الباحث تلك ادلصطلحات لتسهيل البحث  يف اآلتية:

األسلوب الذي يتّبعو ادلعلم من أجل ربقيق األىداف االسًتاتيجية ىي  1

ادلرجو ربقيقها من ادلوقف التعليمي، ويتضمن عدد من األنشطة 

 يّتبعها ادلعلم داخل الفصل.واإلجراءات اليت 

ادلقلمة اليت ؼلطط الشيئ فيها.  سلطط الفارغة ىو شكل اللوحة الفارغة 2

 قراءة مث نقرأ و نًتجم معا وتقسماسًتاتيجية باعطاء ال ويف تطبيقها ىو

اشخاص. و قراطيس اللوحة الفارغة تتكون من  الفرقة ولكل فرقة مخس

 و حرف. ,اسم6 و فعل
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مهارة القراءة ىي مهارة الثالثة يف مهارات اللغة. القراءة ىي العملية  3

ُت القارئ والكاتب بكتابتو وفيو ارتباط معريف بُت اللغة االتصالية ب

، ويف ىذا البحث حدد الباحث يف قراءة الكالمية واللغة الكتابية مبشرة

 .فهم النص ادلقروء

 السابقة الدراسات .ح 

النمر 

 ة

 الفرق نتائج ادلكان سنة الباحث ادلوضوع

استخدام  1

لعبة 

الكلمات 

ادلتقاطعة 

لًتقية مهارة 

 القراءة يف

مدرسة 

منبع العلوم 

ادلتوسطة 

نور 

 القمرية

2617 

 

يف مدرسة 

مدرسة 

منبع 

العلوم 

ادلتوسطة 

اإلسالمية 

 دبجوكرطا

 

أن 

استخدام 

لعبة 

الكلمات 

ادلتقطعة 

فعال لفهم 

النص 

وادلفردات 

يف تعليم 

م البحث قا

باستخدام 

لعبة 

الكلمات 

ادلتقاطعة 

لًتقية مهارة 

، القراءة

وأما ىذا 

البحث قام 
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اإلسالمية 

 دبجوكرطا

مهارة 

القراءة يف 

مدرسة 

منبع العلوم 

ادلتوسطة 

اإلسالمية 

 دبجوكرطا. 

"  فعاليةب

اسًتاتيجية 

سلطط 

الفارغة " 

لًتقية تعليم 

مهارة 

 .القراءة

فعالية  2

استخدام 

التعليم 

التعاوين 

بأسلوب 

"think pair 

share "

لًتقية مهارة 

القراءة 

إمرأة 

 الصاحلة

درسة يف م 2617

 الصادق

 ادلتوسطة

االسالمية 

 بولوالوانج

 .ماالنق

يوجد فعالية 

استخدام 

التعليم 

التعاوين 

بأسلوب 

"think pair 

share "

لًتقية مهارة 

القراءة لدي 

قام البحث 

باستخدام 

التعليم 

التعاوين 

بأسلوب 

"think 

pair 

share "

لًتقية مهارة 
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لدي 

تالميذ 

مدرسة 

 الصادق

 سطةادلتو 

االسالمية 

 بولوالوانج

 .ماالنق

تالميذ 

مدرس 

 الصادق

 ادلتوسطة

االسالمية 

 بولوالوانج

يف  .ماالنق

بيانات ال

 الكمّية

، القراءة

وأما ىذا 

البحث قام 

"  فعاليةب

اسًتاتيجية 

سلطط 

الفارغة " 

لًتقية تعليم 

مهارة 

 .القراءة

تأثَت تطبيق  3

"اسًتاتيجية 

سلطط 

الفارغة" 

لًتقية تعلم 

القواعد 

مساعي 

والندار 

 ي

ادلدرسة  يف 2612

الثانوية 

"مفتاح 

العلوم" 

بسوكي 

 سيتوبوندو

تأثَت وجود 

تطبيق 

"اسًتاتيجية 

سلطط 

الفارغة" 

لًتقية تعلم 

قام البحث 

تطبيق ب

"اسًتاتيجية 

سلطط 

ارغة" الف

لًتقية تعلم 
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بادلدرسة 

نوية الثا

"مفتاح 

العلوم" 

بسوكي 

 سيتوبوندو

القواعد 

بادلدرسة 

الثانوية 

"مفتاح 

العلوم" 

بسوكي 

 سيتوبوندو

،  القواعد

وأما ىذا 

البحث قام 

"  فعاليةب

اسًتاتيجية 

سلطط 

الفارغة " 

لًتقية تعليم 

مهارة 

 .القراءة

"  الفرق بُت ىذا البحث والبحوث السابقة، أن ىذا البحث يبحث عن فعالية 

ث عن . أما البحوث السابقة يبحاسًتاتيجية سلطط الفارغة " لًتقية تعليم مهارة القراءة

ترقية تعليم مهارة القراءة باستخدام االسًتاتيجية االخرى، واستخدام اسًتاتيجية سلطط 

 الفارغة لًتقية تعلم القواعد.



 
 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 إستراتيجية تعليم الفعلياألول:  المبحث

 تعريف االستراتيجية .أ 

 ادوارد انطاين ىي سًتاتيجية عندإن مفهوم االسًتاتيجية متنوعة، أما مفهوم اال

. ويدعوىا اآلخرون  أّن 4تنظيما وعرض ادلادة اللغويةو عبارة عن خطة عامة اختيارا 

االسًتاتيجية ىي األسلوب الذي ينظم بو ادلعلم من اخلربات اليت يريد أن يضع طالبو 

فيها حىت تتحقق األىداف ادلطلوبة، واألسلوب الذي يستخدمو ادلعلم يف معاجلة النشاط 

. لذلك االسًتاتيجية ىي  5ليمي لتحقيق وصول ادلعارف إذل طالبو بأيسر السبلالتع

كيفية أو أسلوب يستخدمها ادلعلم انتظامة وترتيبة يف عملية التدريس ألن تتحقق 

 األىدف ادلطلوبة.

التحقيق اجلماعي أن االسًتاتيجية ويف حبث االسًتاتيجية والكيفية وادلنظومة تعليم  

 .6دلنظمة لتقدير إقامة النشاط بسهولة ومنظمةكيفية العمل اىي  

                                                           
4
 .ٕٙٚة للطلبة والنشر : بالقاىرة(، ص.  )دار الثقافالتوجيو يف تدريس اللغة العربية زلمود علي سليمان،  

5
جامعة موالنا مهارة الكالم. رسالة ادلاجيستَت ) القياس ادلطورة يف تنمية اسًتاتيجيةديان اردينطا، استخدام  

 .26(، ص. ٕٔٓالسالمية احلكومية مالنق، مالك ابراىيم ا
6
 Miftahul Huda, Cooperative Learning (Yogyakarta: 2011), hal. 111. 
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اسًتاتيجية التدريس يعٍت دبعٌت عام وخاص. معٌت اسًتاتيجية وكذلك مفهوم 

التدريس العام ىي االسًتاتيجية الصاحلة ألن يدرس هبا أكثر من ادلادة الدراسية، ومعناىا 

السًتاتيجية اخلاصة وىذه ا. 7اخلاص ىي االسًتاتيجية اليت تدرس هبا مادة واحدة معينة

 ليست اسًتاتيجية اخرى باالسًتاتيجية العامة. وإظلا ىي غاية األمر  أن االسًتاتيجية

اخلاصة ىي عبارة عن تطبيق السًتاتيجية العامة او أكثر يف مادة زلددة كالغاية العربية أو 

 .1العلوم أوالتاريخ مع ربوير فيها يالئم تلك ادلادة

األسلوب الذي يّتبعو ادلعلم من أجل ربقيق األىداف اسًتاتيجية التدريس ىو 

يّتبعها ادلرجو ربقيقها من ادلوقف التعليمي، ويتضمن عدد من األنشطة واإلجراءات اليت 

 رلموعة احلقائق وادلفاىيم ادلتعلقة بالدرس. التالمبذادلعلم داخل الفصل ليوصل 

 يستعُت هبا ادلدرس لتحقيق واسًتاتيجية تدريس اللغة العربية ىي اخلطة الشاملة اليت

األىداف ادلطلوبة من تعلم اللغة. وتتضمن االسًتاتيجية ما يتبعو ادلدرس من أساليب، 

من الطرائق اليت  وإجراءات، وما يستخدمو من مادة تعلمية ووسائل معينة. وىناك كثَت

اتيجية مثلي األجنبية ومنها اللغة العربية وليس من بُت تلك الطرائق اسًت  ةتعلم هبا اللغ

والبيئات واألىداف والظروف، إذ لكل اسًتاتيجية من الطرائق تعليم  التالمبذتالئم 

                                                           
7
 Sunhaji, Strategi pembelajaran (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press), hal:38. 

1
جامعة موالنا مالك ابراىيم (ربقيق اجملموعة... اسًتاتيجيةحاوي ادلعارل، تعليم مهارة القراءة باستخدام  

 .37. (، صٕٚٔٓ، ماالنق اإلسال مية احلكومية
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اللغات األجنبية مزايا ومآخذ. وعلى ادلدرس أن يقوم بدراسة تلك الطرائق والتمعن فيها 

 .7واختيار ما يناسب ادلوقف التعليمي الذي غلد نفسو فيها

التعلم يتعلق كثَتا على استخدام أو  من ىذا البحث نعرف أن ربقيق أىداف

 اختيار االسًتاتيجية ادلناسبة فيو، وخاصة يف تعليم مهارة القراءة.

 م الفعالييجية التعلياسترات .ب 

العقل  تا راسيتة إصطالح اسًتاتيجية حرفيا يعٍتتي اعترب أودين س. ميناتافوترا و 

 التالمبذليحمل  ادلدرس وستخدماجية التعليم يعٍت اإلجراء الذي يأو السياسة. أما اسًتات

 إلدراك الغرض التعليم.لة معُت يف احل

يعٍت  أما التعليم الفعارل يعترب ىشام زيٍت و برماوي منتهي و سكار أبو أرياين 

ىم الذين  يتعلم الفعارل التالمبذللتعليم الفعارل. عندما  التالمبذتعليم الذي يدعو 

. التالمبذالتفاعل بُت  يف الفصل موجود وقع التالمبذم سيطرة فعالية التعليم. فعالية التعلي

متبادال وعلى أساس االحتياجات  يظهر بوكس يف ادلرعات إن يف التفاعل موجد نشاطة

يظهران عالقة متبادال بُت عائلة الفصل الذي  ادلشًتكة. مشش ماقا و أنيسا باسلمان علا

 16.ليمالفصل الذي مولع بالتع يستطيع أن يهيج موجود رلتمع

                                                           
)ماالنق: طبعة جبامعة موالنا مالك دريس ضلو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء مهارات الت أوريل حبر الدين، 9

 .123 م(، ص.ٕٔٔٓإبراىيم اإلسالمية احلكومية، 
10

 Sofan Amri, Implementasi Pembelajaran Aktif dalam Kurikulum 2013(Jkarta: Prestasi 
Pustaka 2015) hlm 50 
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 " Empty Outline المبحث الثاني : مخطط الفارغة "

 "  Empty Outline " مخطط الفارغة تعريف .أ 

Empty  فارغة :Outline اخلطوط العريظة، وىي يبحث ادلعٌت من القراءة او : 

 حد منا ا. ىذةالكلمات بأن يضع يف كشف الفارغة على خطوط العريظة ادلذكور 

 ادلتنوعة، ادلراد ىنا التالمبذيف مهارة القراءة. وىذا يستخدم يف  اإلسًتاتيجية اللغة العربية

 يف ادلعهد واجلامعات. لطفل التعلم العمل مع األشياء التالمبذلك يستطيع بالطفل وكذ

 والتفاعل مع الناس األفكار واألحداث لبناء فهم جديد األطفال يف بناء ادلعرفة الالزمة

وعملي يف  و غلعل لطالب أن يتبع ادلادة بفعلي 11.ادلساعدهتم يف العثور على عادلهم

 12وادلدرس. التالمبذالتفاعل مع و  التعلم

 ويستخدم ىذه االسًتاتيجية لتدريب مهارة التالميذ يف تعبَت ادلعُت شلا قراء إذل 

الكشف. ويستطيع أن يالئم مادة يف الكشف حباجة وأىداف التدريس. مثال أىداف 

لتالميذ إلكتشاف كلمة اإلسم أو الفعل يف نص القراءة. مهارة القواعد تدريب ا يف

 األىداف فيشمل فيو حقلُت، حقل لإلسم وحقل للفعل. لذلك
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اسًتاتيجية من ىنا، عرفنا وفهمنا أن اسًتاتيجية سلطط الفارغة ىي نوع من  

التعليم الفعارل. ويف تطبيقها ىي تدريب التالميذ يف تعبَت ادلقروء إذل كشف معُت. فهذه 

 االسًتاتيجية يستطيع أن يساعد التالميذ يف فهم النص ادلقروء.

 أما تنفيذه فهي كما يلي: 

 أ. اختار القراءة مناسبة دبوضوع البحث ادلقررة.

 .ب. استعد شكل الكشف للتالميذ ليفعل ذلم

 ج. قسم قراءة كل التالميذ واطلب ذلم ليقراء صحيحا.

 د. طلب التالميذ إلستكفاء الكشف.

 التالميذ حلشر بصديق جانبو مث يناقش حاصل الفعل بينهم. ه. طلب

 و. طلب كل من التالميذ لتقدم حاصل فعلو.

 الشرح على حاصلهم دلا كان خطأ . ز. اعطى

 مثل الكشف ادلستخدمة فهي كما يلي:

 فعل إسم

  

  

 و نقائص. وعلا كما يلي: من تلك اإلسًتاتيجية وجد مزايا
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 :يامزا

 يف فهم ادلادة بأن يعرف ادلعاين بالفصاحة. التالمبذ. يستطيع اعداد ٔ

 اسعد حُت التعلم حىت يستطيع أن يعرف ادلعاين التالمبذ. هبذه اإلسًتاتيجية 2

 رعة.بالس

 . كان مواصالت بُت طالب واحد مع األخر يف فرقة، وبُت فرق مع فرق3

 ماع،كمهارة الكالم، واإلست  التالمبذاألخر. ىذ احلالة يزيد مع مهارة 

 والقراءة، والكتابة.

 نقائص:

 يف قدرة ادلفردات. التالمبذضعف . 1

 يف قدرة القواعد التالمبذضعف . 2

 ما، حىت ػلتاج وقت الطويل.یاكثر لعبا أم تعل التالمبذ. 3

 مهارة  القراءةمفهوم :  المبحث الثالث

  القراءة تعريف .أ 

اءة و قرآنا تتبع كلماتو يقرأ، تقول )قرأ( الكتاب قر  -القراءة لغة من كلمة قرأ

 13نظرا و نطق هبا و تتبع كلماتو و دل ينطق هبا و مسيت )حديثا( با لقراءة الصامتة.
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 ٕٕٚ(، ص ٕٗٓٓ. )مجهورية مصر العربية: مكتبة الشروق الدولية، ادلعجم الوسيط الطبعة الرابعرلمع اللغة العربية،  



07 
 

 
 

غودمن  ة فقيو عدة تعاريف منها: ما أوردهأما التعريف االصطالحي للقراء

(Goodman)  حيث يعرف القراءة بأهنا عملية نفسية لغوية  ٜٓٚٔعام

(psycholinguistic) دة بناء ادلعٌت عرب عنو الكاتب يف ارئ بوساطتها إعايقوم الق

من رموز مكتوب أو ىي  صورة رموز مكتوبة األلفاظ. القراءة عملية استخلص معٌت

 أجاة إتصال فكري بُت القارئ و الكاتب  من خالل الرمز ادلكتوب.

 مفهوم مهارة القراءة .ب 

و التفاعل معو، القراءة ىي نطق الرموز وفهمها، وزبليل ما ىو مكتوب ونقد، 

وإفادة منو يف حل ادلشكالت، واإلنتفاع بو يف ادلواقف احليوية، وادلتعة النفسية 

بادلقروء. وإهنا ليست من مهارة آلية كما أهنا ليست أداة مدرسية ضيقة. إهنا أساس 

من عملية ذىنية تأملية. و ينبغي أن ػلتوي على كل أماط التفكَت والتقوًن احلكم، 

ل ادلشكالت. إن القراءة، نشاط أن تكون من اربعة عناصر: استقبال والتحليل، وح

بصري للرموز، وىذا ما نسميو بالنقد. ودمج ذلذه األفكار مع أفكار القارئ. 

 14ستقبل حياتو وىذا نسميو بالتفاعل.وتصور لتطبيقاهتا يف م
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يم والثقافة . )الرياط: منشورات ادلنظمة األساسية للًتبية والتعلمناىجو وأساليبو تعليم العربية لغَت الناطقُت هبارشيد أمحد طعيمة،  
 ٘ٚٔ(، ص ٜٚٛٔإيسكو ،
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ية فمهارة القراءة ىي مهارة من مهارات اللغوية، والقراءة ىي عملية نفسية لغو 

دة بناء ادلعٌت عرب عنو الكاتب يف صورة رموز مكتوبة يقوم القارئ بوساطتها إعا

 . األلفاظ

 أهداف مهارة القراءة .ج 

 إكساب التالميذ القدرة على نطق الكلمات نطقا سليما  .1

 إقدار التالميذ على إخراج احلروف من سلارجها وسبييز أصواهتا .2

 بإكساب التالميذ رصيدا من ادلفردات والًتاكي .3

 تنمية التالميذ ضلو القراءة واإلصطالح .4

مساعدة التالميذ على تكوين عادت التعرف البصري على الكلمات وفهم  .5

 معناىا او معٌت اجلمل والًتاكيب

إقدار التالميذ على القراءة السريعة الواعية ادلصحوبة بفهم ادلادة ادلقروءة يف  .6

 15القراءتُت الصامتة واجلهرية. 

عرف أّن األىداف من تعليم مهارة القراءة لزيادة قدرة لذالك، تستطيع أن ن

 على النطق الكلمات نطقا سليما وفهم ادلقروء. التالمبذ

 أنواع مهارة القراءة .د 
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 ٚٚ، ص ٕٔٔٓ، مرجع سابق، ادلواجو لتعليم ادلهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبانور ىادي،   
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تنقسم القراءة من حيث الغرض منها إذل أقسام سلتلفة. والقراءة من حيث 

 16األداء نوعان: قراءة صامتة وقراءة جهرية. 

 القراءة الصامتة .1

موم القراءة الصامتة إذل عملية اليت يتم من خالذلا التعرف يشَت مفه 

البصري للرموز ادلكتوبة، وتفسَتىا وربطها خبَتة ادلتعلم دون النطق هبا. فكما إن 

نبات...... أخل( -حيوان -اإلنسان يف مقدورة إدراك الشيء الذي يراه )إنسان

ة يف صمت، يدركها دون أن ينبس بامسو، فكذلك احلال بالنسبة للكلمة ادلقروء

  17القارئ دون النطق هبا.

القراءة الصامتة ىي القراءة اليت تعتمد على اإلدراك البصري الذي يًتجم  

 11إذل وعي ذىٍت مباشرة دون نطق.

وىذا النوع من القراءة ىو األكثر شيوعا يف حياتنا، واألكثر توظيفا  

 اءة اجلهرية.خاصة لدى الكبار، حيث تعد الصامتة أسهل كثَتا من القر 

وتعد القراءة الصامتة ىي من األعلية دبكان تدريب التالميذ يف سلتلف  

ادلراحل على ىذا اللون القراءة، واالستعانة على تدعيمها من خالل القراءات 

 احلرة لبعض الكتب ادلناسبة يف مكتبة ادلدرسة.
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 ٙٓٔ(، ص ٜٗٛٔ-ٖٔٓٔالكوبت، -، )مكتبة الفالحتدريس فنون اللغة العربية علي أمحد مدكور، 
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بناء على سابق فتلخص الباحث أن القراءة الصامتة ىي القراءة يف  

مت أو يدرك القارئ احلروف والكلمات ادلطبوعة أمامو ويفهمها دون غلهر ص

 بنطقها. 

 : مزايا القراءة الصامتة

 من أىم مزايا اقراءة الصامتة إضافة إذل ما سبق ما يلي:

 أهنا القراءة الطبيعية يف احلياة اليت ؽلارسها اإلنسان عندما يريد القراءة. (1

 قرأ ويفهم.أهنا تنمي قدرة ادلتعلم على أن ي (2

أهنا وسيلة اآلخرين شلن ال ؽليلون إذل القراءة جهريا خاصة من لديهم عيوب  (3

 17يف النطق أو الكالم.

القراءة الصامتة قراءة وظيفة يعتمد عليها اإلنسان يف ربصيل ادلعرفة،  (4

وادلتابعة، وربقيق ادلتعة، وقد أثبتت التجربية أن تسبة ادلواقف اليت تستخدم 

 % من مواقف القراءة.ٜٓصامتة تزيد على فيها القراءة ال

تساعد على زيادة الثروة اللغوية والفكرية للقارئ فيها ال يشغل باالنطق بل  (5

 إنصرف إذل التحليل بكليتو.

من ادلزايا ادلذكورة أعاله، نعريف أىم مزايا القراءة الصامتة لتحسُت عملية تعليم 

 مهارة القراءة.
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 القراءة اجلهرية  .2

 الكتابة إذل رموز صوتية عن طريق النطق مع حسن األداء والفهم. ربويل الرموز

القراءة اليت تستحدم فيها اجهار الصويت عند اإلنسان، فنسمعها ونسمعها  

النص مع  التلمبذاألخرين. وىي عملية حل الرموز ادلكتوبة بأداء الصوت بأن يقرأ 

بعد أن يكون قد  المبذالتإخراج صوتو من تلفظ الكلمات ادلًتاكبة . فيبدأ فيها 

وضح لديهم اذلدف الذي يدفعهم إذل القراءة اجلهرية، كاإلجابة عن سؤال، أو حل 

  26مشكلة.

بناء على رأى سابق فتلخص الباحث أن القراءة اجلهرية ىي القراءة اليت  

تستخدم فيها اجلهار الصويت وحل الرموز ادلكتوبة بأداء الصوت حيث يعول عليها 

 سن نطق وجودة األداء وغَتىا.ادلتوقف على ح

 مزايا القراءة اجلهرية 

تدريب التلميد على إخراج احلروف من سلرجها الصحيحة، والنطق نطقا سليما  (1

بالكلمات واجلملة الًتاكيب مع حسن التلفظ دون مد زائد أو خطف أو 

 تقطيع.
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، )مشروع العربية للجميع، رات التدريبة دلعلمي اللغة العربية الناطقُت هبادروس الدو عبدرمحن بن ابراىيم الفوزان وزمالؤه،   
 ٖٛ(، ص ٕٗٗٔ
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بنية ضبط احلركات يف أو اخر الكلمات وقفا لقواعد اللغة ضلوا وصرفا مع إقامة  (2

 الكلمة على وجهها السليم.

 تعيُت القراءة اجلهرية على التذوق ادلدخور فيها. (3

القراءة اجلهرية ذلا جوانب إغلابية من الناحية النفسية وإلجتماعية، فهي تريب  (4

القارئ على عدم اخلجل واخلوف، وتغرس فيو اجلرأة والقدرة على مواجهة 

ئدة ادلتبادلة بُت القارئ اآلخرين، وربقق الوجود اإلجتماعي حيث الفا

 21.والسامعُت

تساعد التلميذ يف الربط بُت األلفاظ ادلسموعة يف احلياة اليومية والرموز  (5

 22ادلكتوبة.

من ادلزايا ادلذكورة أعاله، نعريف أىم مزايا لتحسُت قراءة اجلهرية عملية تعليم مهارة 

 القراءة.

  اغراض تعليم القراءة .ه 

  :  ياة كما يلىواغراض تعليم القراءة ىف احل

بعد ان كا نت القراءة  غاية من التعلم اصبحت وسيلة اليو، فبعد ان كانت الطفل  –أ 

  .أصبح يقراء يتعلم –يتعلم ليقرأ 
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أصبحت القراءة عملية مستمرة الؽلارسها داخل ادلدرسة فحسب. بل ؽلارسها  –ب 

على أساس القراءة،  داخل ادلدرسة وخارجها. وقد أصبح مفهوما ان شخصية الفرد تبٌت

 .فاالنسان صنيع بيئتو وثقافتو

أصبحت القراءة أىم وسيلة لإلتصال. وسبتاز القراءة على كل وسائل االتصال  –ج  

بيسرىا وسهولتها وسرعتها واحلرية فيها وعدم التقيد دبادة زلددة، وال بزمن او مكان 

  .معُت

  يطل منها االنسان على الفكرالقراءة ىي اىم نواقذ ادلعرفة االنسانية الىت  –د 

  .االنساىن

  .القراءة ىي مصدر اساس للحصول على ادلعلومات الذى ابعد عن اخلطاء –ه 

بالقراءة ؽلكننا ان نصل احلاضر بادلاضى وبا دلستقبل، وان تقف على تراث اجلنس  –و 

   .البشري كلو ىف سلتلف علومو وفنونو وادابو بيسر وسهولة وسرعة

  ءة نستنشَق عبَت الفن ىف روائع االدبو نثره وشعرهبالقرا –ز 

والقراءة ىي اساس النجاح ىف كل مادة من مواد الدراسية، بل ىي اساس النجاح  –ح 

  ىف حياة الفرد العملية كلها

  والقراءة ىي وسيلة التفاىم بُت افراد اجملتمع –ط 
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عاصرة واجملتمعات القدؽلة والقراءة ىي اكرب علزة وصل بُت اجملتمعات ادلختلفة ادل –ي 

  .واحلديثة

للقراءة ىف دروس القراءة اغراض خاصة او قريبة، فعلى مدرس اللغة العربية ان يراعي ىف 

  :  دروس القراءة ربقيق االغراض التالية ىف تالميذه

اجادة النطق ورعاية سلارج احلروف وحسن االداء وتصوير ادلعاىن واحسان الوقف  –أ 

دلعٌت والضغط على بعض احلروف والكلمات واختالف الصوت وتنويعو عند اكتمال ا

بالالرتفاع واالطلفاض واجادة ذلك كلو تتوقف على فهم ادلعٌت وصدق شعور القارئ بو. 

  .ويكون ذلك ىف القرأة اجلهرية وبواسطتها

  اكتساب مهارات السرعة ىف القراءة –ب 

  اللغوية من ادلفردات والًتاكيب تنمية ادليل اذل القراءة وزيادة احلصيلة –ج 

  اجلديدة

  وعةنفة ادلتاكتساب ادلعارف العامة والثقا – د

  القدرة على التعبَت عن ادلعاىن واالفكار بأسلوب صحيح مجيل –ه 

  ادلتعة والتسليمة والتذوق ىف قراءة النصوص والطرائف والفكاىات االدبية والشعر –و 

  .وادلوازنة بُت النصوص االدبية بعضها وبعض القدرة على النقد والتعليق –ز 
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موازين القراءة الصحيحة ىي تقطع اجلمل بفواصل، وضبط احلركات والسكناتن والقراءة 

 . التعبَتية ادلصورة للمعٌت، واخراج احلروف  من سلارجها وصحة نطقها، وفهم ادلعٌت

 



 
 

 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 مدخل البحث ونوعه .أ 

ستند ىذا ادلنهج وا. ادلدخل ذلذا البحث ىو ادلدخل الكمي ستخدم الباحثا

 23على فلسفة الوضعية اليت تؤكد على الظواىر ادلوضوعي ويبحث بشكل الكمي.

استخدام اسًتاذبية سلطط الفارغة  ستخدم الباحث ىذا ادلدخل دلعرفة فعاليةوا

اىان عاصلوك. أما ادلتوسطة االسالمية ساو ” الفتاح“لًتقية مهارة القراءة يف ادلدرسة 

ىذا البحث من نوعي التجريب. إن منهجية البحث الذي استخدامها ىو ادلنهج 

 Quasy Eksperimental Designالتجريب على تصميم شبو ذبربية 

.Nonequivalent Control Grup Designبالنوع
24 

جرى ىذا البحث باستخدام رلموعتُت، تتكون ىاتُت من اجملموعة التجربية و 

وعة الضابطة. اجملموعة التجريب ىي اجملموعة غلري هبا السلوك اخلاص، وأما اجملم

 استخدامإذان،  25اجملموعة الضابطة ىي رلموعة ال غلري هبا السلوك اخلاص.

اسًتاذبية سلطط الفارغة يف تعليم مهارة القراءة يف اجملموعة التجربية وال تستخدم يف 

 اجملموعة الضابطة.

                                                           
23

 Nana Syaodih Sukmadinata، Metode Penelitian Pendidikan، (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya، 2013) Hal. 53 
24

 Sugiyono، Metode penelitian Kuatitatif، dan R&D، (Bandung: Alfabeta، 2008) Hal. 79 
25

 Suharismi Arikunto، Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik، (Jakarta: Ardi 
Mahasatya، 2010) Hal. 354 
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 تمع البحث وعينته مج .ب 

ادلتوسطة ” الفتاح“ادلدرسة  يف الفصل السابع التالمبذإن رلتمع البحث ىنا كل 

 التالمبذدد . فإذن رلتمع عم 2626-2617عام دراسي  االسالمية ساواىان عاصلوك

( purposive sampling)عينة ادل) أ ( و )ب( عن طريقة غارض  الفصل السابعخاصة يف 

وعّينة البحث . 26الضابطة ليس سلتار بطريق عشوائيبية و اجملموعة يألن اجملموعة التجر 

"أ" عدد  الفصل السابع ىي جزء من العدد اخلصائص اليت ؽلتلكها رلتمع البحث.

لذلك غلب العّينة . طالب 26"ب" عدد طالب  الفصل السابعو طالب  6ٕطالب 

 .27ادلأخوذة أن سبّثل عن اجملتمع حقيقيّا

 متغيرات البحث .ج 

 21ٍت: يع ،البحثىناك متغَتان يف ىذا 

الذي أن يقيس مدى تأثَت  ىو العامل(independence variable)َت ادلستقل . ادلتغٔ

ل يف ىذا البحث ىو ييب، وادلتغَت ادلستقعلي ادلواقف ويسمى أيضا بادلتغَت التجر 

 .جية سلطط الفارغةياسًتاتاسنخدام 

عن تأثَت  ىو العامل الذي ينتج (dependence variable)َت التابع. ادلتغٕ

 .مهارة القراءة يف التالمبذكفاءة يف ىذا البحث ىو   ادلتغَت التابعالعامل ادلستقل.
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 Ibid., hal.80 
27
Ibid., hal.81. 

28
Sugiyono,op.cit,hlm 39 
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 البيانات ومصادرها .د 

إن تصميم ىذا البحث ىو تصميم البحث التجرييب الذي ػلتاج إذل البيانات  

الكمية. البيانات الكمية ىي نتائج االختبار من الطلبة. فمن البيانات اليت ربتاج هبا 

 الباحث ىي:

البيانات عن قدرة الطلبة يف القراءة، وىي نتيجة مهارة القراءة باستخدام  

 .اسًتاذبية سلطط الفارغة

. أما االختبارومصادر البيانات يف ىذا البحث تصدر من ادلعلومات مثل 

 لك فهو كما يلي:بيان ذ

 

 البيانات مصادر البيانات أدوات البحث

 االختبارنتيجة الطلبة يف  أ و ب الطلبة فصل السابع االختبار

 القبلي والبعدي

 أسلوب جمع البيانات.ه 

ادلالحظة، و  ادلقابلة، أن أدوات البحث ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي

 .االختبار،  والوثائقو 

 ادلقابلة .1
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ادلقابلة ىي احلوار بُت الباحث و الشخص دلعرفة موقفة وميولة من موضوع 

كد من بيانات و معلومات حصل عليها الباحث من البحث. وتستخدم ادلقابلة ادلتأ

 .27مصادر أخرى مستقلة

تركيب جلمع البيانات عن اراء نائب رئيس ادلناىج غَت ستخدم الباحث ادلقابلة با

 يف تعلم اللغة العربية.  التالمبذيف تلك ادلعهد عن رغبة  التالمبذواألساتيذ و 

 وىاىنا من توجهات ادلقابلة يعٍت : 

 .اللغة العربية يف تلك ادلدرسةعليم كيف ت. أ

 .رسةدف تعليم مهارة القراءة يف تلك ادلكي. ب

 مالحظة .2

( قال أّن ادلالحظة ىي عملية معقدة، وىي عملية تتألف ٜٙٛٔسًتسنو ىادي )

من سلتلف العمليات التيولوجية والنفسية. وتستخدم تقنية ادلراقبة عندما يتعلق الباحث 

الظواىر الطبيعية، وإذا كان ادلستجيب ادللحوظ ليس  بسلوك اإلنسان، وعملية العمل، و 

 .كبَت جدا

شًتك من يستخدم الباحث اسًتاتيجية مالحظة بًتكيب حيث يكون الباحث الوا

النشاطات التعليمية. ىذه ادلالحظة ذبري قبل إجراء البحث وأثنائو وبعده. وىاىنا من 

 توجهات ادلالحظة شلا يلي :

                                                           
29

 Sufyan Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2013). hlm. 18 
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ابع يف ادلدرسة "الفتاح" ادلتوسطة االسالمية ساواىان يف الفصل السعملية التعليم (أ 

 عاصلوك.

 تعليم مهارة القراءة يف تلك ادلدرسة.(ب 

 .الفصل السابع )أ( و )ب(يف  التالمبذكفاءة (ج 

 االختبار .3

االختبار ىو األلة أو اإلجراء األنشطة ادلعقدة لتناول قدرة وسلوك الشخص  

االختبار ادلستخدم يف ىذا  36راسة معية.واليت تصور الكفاءة اليت ؽللكها يف مادة د

القبلي  االختبارادلستخدم يف ىذا البحث ىو  . االختبار التالمبذالبحث لقياس قدرة 

يعٍت اختبار يعطي قبل إجراء التجريبة للفصل التجرييب والضابط واالختبار البعدي يعٍت 

 .اختبار يعطى بعد إجراء التجرييب والضابط

 تو فهو كما الرسم البيان اآلتية:يف االختبار ومؤشرا مبذالتالأما معيار صلاح  

 1.3جدول 

 معيار نتيجة االختبار للطالب

 النسبة المئوية )%( التقدير فئة النتائج الرقم

 %16-%166 شلتاز 166-16 1
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 Suharsimi Arikunto، Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan،(Jakarta: Bumi Aksara 2002) 
Hal. 139 
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 %76-%77 جيد جدا 76-77 2

 %66-%67 جيد 66-67 3

 %56-%57 مقبول 56-57 4

 6%  -47% ضعيف 6 -47 5

 لوثائقا .4

دم على البيانات وادلعلومات يف الشكل الكتاب أو الوثائق ىي طريقة يستخ 

الصور أو األرشيف أو الوثائق. ودراسة الوثائق ىي تكملة من ادلالحظة وادلقابلة يف 

والطريقة الوثاقية ىي طريقة علمية جلمع البيانات وادللومات على  31البحث الكمي.

 32مكان معُت من الكتب وغَت ذلك. طريق نظر الوثائق ادلوجودة يف

ادلتوسطة ” الفتاح“حة ادلدرسة و والوثائق استخدمها الباحث جلمع البيانات عن ل 

تأسيس ادلدرسة ورؤيتو ادلستقبلية   وما يتعلق بو من خلفية .االسالمية ساواىان عاصلوك

ة يف الشبكة الباحث من الوثائق ادلكتوب ادلعلمُت. ومجع ىذه البيانات نالورسالتو وعدد 

 الدولية.

 تحليل البيانات اسلوب .و 
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 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2011), Hal.329 
32

 Suharismi Arikunto, Prosedur Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta), 
Hal.158 
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  statistic descriptifستخدم الباحث التحليل البيانات ىي اإلحصائي الوصفي ا 

ستخدمها لتحليل البيانات اإلحتصائي بالوصفي أوتوضيح عن البيانات اليت اليت ا

33قد مجعها بالفعل كما ىو بدون التحليل العام.
 

 عدياالختبار القبلي و الب. 1

بار القبلي ىو االختبار الذي ىذا االختبار يعٍت اختبار قبلي وبعدي، أما االخت

عن ادلواد الدراسية يف تعليم  م الباحث قبل أن يستخدم اسًتاذبية سلطط الفارغةقا

م هبا الباحث بعد قا القراءة للمجموعتُت، أما االختبار البعدي ىو االختبار الذي

 تطبيق التعليم للمجموعتُت

 يف االختبار ومؤشراتو ىي كما الرسم البياين اآليت: التالمبذ. معيار صلاح ٕ

م الباحث يف ىذا البحث طريقة الكمي بادلتغَتتُت، ويستعمل استخد

، وأما analisis statistic inferensialالباحث فيو التحليل اإلحصائي اإلستدارل 

 لفصل الضابطة.التحليل اإلحصائي اإلستدارل يتضمن الفصل التجربية وا

ستخدم الباحث ادلقايس ادلعدرل لتحليل نتائج االختبار القبلي واالختبار وا

البعدي الذين يقامان جملموعة التجربية واجملموعة الضابطة، واستعان الباحث يف 

 .Tربليل ىذه النتائج مستعينا باالختبار  

 34التارل. t-testئي ولتحليل تنمية يف مهارة القراءة للمجموعتُت تقام الرموز التا
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 Sugiono، Metode Penelitian Kualitatif، Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta،2009) 
Hal. 207-208 Anas pengantar،314 
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Mxادلقياس معدرل من اجملموعة التجربية = 

Myادلقياس معدرل من اجملموعة الضابطة = 

∑x2 =عدد التنوعي يف كل النتائج من اجملموعة التجربية 

∑y2 = النتائج من اجملموعة الضابطةعدد التنوعي 

Nxعدد الطلبة من اجملموعة التجربية= 

Nyعدد الطلبة من اجملموعة الضابطة = 

 أما الفروض من ىذا الرمز يعٍت:

Ha  توجد الفرق الداللة يف ماىرة القراءة باستخدام اسًتاذبية سلطط الفارغة عن ادلواد =

يف سلطط الفارغة عن ادلواد الدراسية  الدراسية يف الفصل "أ" وبدون استخدام اسًتاذبية

 ادلتوسطة االسالمية ساواىان عاصلوك” الفتاح“ادلدرسة 
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 Suharismi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prektek. (Jakarta: Asdi 
Mahasatya، 2006) Hal. 311-312 
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Ho =  ال توجد الفرق الداللة يف ماىرة القراءة باستخدام اسًتاذبية سلطط الفارغة عن

ادلواد الدراسية يف الفصل "أ" وبدون استخدام اسًتاذبية سلطط الفارغة عن ادلواد الدراسية 

ادلتوسطة االسالمية ساواىان عاصلوك.” الفتاح“يف ادلدرسة فصل "ب" يف ال



 
 

 رابعالفصل ال

 عرض البيانات وتحليلها 

 المدرسة"الفتاح" المتوسطة اإلسالمية ساواهان عانجوكلمحة عن : المبحث األول

 الموقع الجغرافي .أ 

يف قرية  درسة "الفتاح" ادلتوسطة اإلسالمية ساواىان عاصلوك يف شارع سدودا6ادلتقع 

ماركوفاتوت6 ساواىان6 عاصلوك6 جاوى شرقية. وتقع ىذه ادلدرسة بعيد عن وسط مدينة 

 عاصلوك.

 فهذا ىو موقع ادلدرسة "الفتاح" ادلتوسطة االسالمية ساواىان عاصلوك.

 

 ٔ.ٗالصورة 

   Google Mapموقع ميدان البحث من 



36 
 

 
 

 المدرسةتاريخ  .ب 

 بنت رمحة الليل:   رئيس ادلدرسة

 .ساواىان ادلتوسطة اإلسالمّية "الفتاح"ادلدرسة :   درسةاسم ادل

 ٘ٚٗٗٙسدودا، ساواىان عاصلوك،   شارع :   العنوان

 336126-6351 :   رقم اذلاتف

 عاصلوك:   ادلدينة

 رؤية المدرسة .ج 

العلوم وادلهارات وأعلي التفاين لدي ادلصادر البشرية على أساس اإلؽلان ربقيق "

 والتقوى"

 رسالة المدرسة.د 

 ربسُت عملية التدريس لدي التالميذ. .1

استكشاف و توجيو التالميذ إلنشاء التعليم االسالمي ادلتكامل قائما على  .2

 قيمة االسالم.

تنظيم التعليم الذي يشجع التالميذ على التفوق، واالنضباط، واألخالق  .3

 احملمودة، وذي أخالق كرؽلة يف العمل.

 تنمية روح التميز وادلنافسة جلميع أعضاء ادلدرسة. .4
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 تنمية روح االصلاز جلميع أعضاء ادلدرسة. .5

 بناء مناخ التعلم ادلوات. .6

 تشجيع مشاركة اجملتمع يف التعليم. .7

 القيام بأنشطة وتوجيو الشخصية. .8

 على أساس اإلؽلان والتقوى. التالمبذتثقيف وغرس شخصية  .9

 تحليلهاالمبحث الثاني: عرض البيانات و 

 "الفتاح" مدرسةاللترقية مهارة القراءة في  استراتيجية مخطط الفارغةتطبيق  .أ 

 .ساواهان عانجوكالمتوسطة اإلسالمية 

احث ادلقابلة دبعلم اللغة العربية األستاذ قبل بداية تعليم مهارة القراءة، عمل الب

 مهارة القراءة. قمري دلعرفة حالة التالميذ يف تعليم اللغة العربية، خاصة يف تعليم

من بيانات ادلقابلة، نعرف أن معلم اللغة العربية دل يستخدم اسًتاتيجية سلطط 

الفارغة يف عملية تعليم مهارة القراءة، وادلشكالت فيو ىي ليس كل التالميذ يفهم اللغة 

العربية جيدا، ويصعبون على فهم ادلقروء يف النصوص. الوسيلة التعليمية ادلستخدمة ىي 

 .(K2013) اللغة العربية بادلنهج على واحدة الدراسيةكتاب 

الباحث  ، قام2626 مايو ٛٔ – ٕٕٓٓمايو  12 يف التاريخيقوم البحث 

يف تعليم مهارة القراءة مرة يف لقاء يف األسبوع. جملموعة  اسًتاتيجية سلطط الفارغةتطبيق ب
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اسًتاتيجية سلطط يق جملموعة الضابطة يف الفصل "ب". تطبايف الفصل "أ" و  التجريبية

يف اجملموعة  اخر لقاء. و يف اجملموعة التجريبية بلقاء واحد، يف تعليم مهارة القراءة الفارغة

أعضاء ادة واحدة يعٍت كالعلا دب بدون استخدام اسًتاتيجية سلطط الفارغة، الضابطة

فهم  يف تعليم مهارة القراءة يعٍت تركز على اسًتاتيجية سلطط الفارغة. تطبيق أسريت

 ادلقروء.

يف تعليم مهارة القراءة   اسًتاتيجية سلطط الفارغةعرض البيانات عن تطبيق 

 كما يلي:

 اللقاء األول .1

يف  2626 مايو 2ٔالثلثاء، التاريخ الباحث اللقاء األول يف يوم  قام 

 ساواىان عاصلوك.ادلتوسطة اإلسالمية  "الفتاح"درسة بادل"أ"  الفصل السابع

يبدأ الباحث whatsapp). )لة اجملتمع يف تطبيق واتس أب يكون اللقاء بواس

دلعرفة قدرة  أعضاء أسريتبلي عن مهارة القراءة بادلادة بإعطاء اإلختبار الق

 ٕٓاالختبار القبلي يتكون من . اسًتاتيجية سلطط الفارغةالتالميذ قبل تطبيق 

 ال.اسؤ 
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غة يف تعليم واالجراءات تدل على أن قبل تطبيق اسراتيجية سلطط الفار  

مهارة القراءة، ال بد علينا أن نقوم باالختبار القبلي. وىذا االختبار يهدف 

 إذل معرفة كفاءة التالميذ قبل تطبيق ظلوذج تعليم مهارة القراءة.

 اللقاء الثاين .2

يف  ٕٕٓٓمايو  ٗٔيوم اخلميس التاريخ قام الباحث اللقاء الثاين يف 

ساواىان عاصلوك. ادلتوسطة اإلسالمية  ""الفتاح"أ" يف مدرسة  الفصل السابع

يبداء ادلدرس  whatsapp). )يكون اللقاء بواسلة اجملتمع يف تطبيق واتس أب 

 بتعليم مهارة القراءة يف الفصل التجرييب. اسًتاتيجية سلطط الفارغةق ليطب

أما  .اسًتاتيجية سلطط الفارغة قام الباحث تعليم مهارة القراءة بتطبيق

 ىي كما يلي:. اسًتاتيجية سلطط الفارغة بتطبيق مخطوات التعلي

 يقرء التالميذ لسالم والدعاء. مثلك اليوم بادراستو يف ذح ادلدرس افتت (1

 السالم. غليبونوالتالميذ  ،الدعاء مجاعة

  .احلضور كشف  ادلدرسقرأ  (2

 .ادلوضوع الدراسي ألقي ادلدرس (3

 .ادلوضوع عنادلفردات  أعطى ادلدرس (4

 .كشف للتالميذ ليفعل ذلمشكل ال أعطي ادلدرس (5
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 صحيحا. القراءة كل التالميذ ويطلب ذلم ليقرؤو ادلدرس نص قسم (6

 ستكفاء الكشف.ادلدرس التالميذ ا طلب (7

 مث يناقش حاصل الفعل بينهم. طلب التالميذ حلشر بصديقو (8

 قدم حاصل فعلو.طلب كل من التالميذ لي (9

 .شرح ادلدرس على حاصلهم دلا كان خطأ (11

الدرس بقراءة  سة، ادلدرس والتالميذ اختتمواتهاء الدرابعد إن (11

 احلمدلة والسالم.

 فعاال ألن التالميذ ظة خالل التعليم، فإن اللقاء يعترببالنسبت إذل ادلالح

يهتمون عملية التعليم جيدا. ويشعرون بالسهولة يف فهم ادلقروء من النص، 

لنص ادلقروء ألن التالميذ يستطيعون أن يأخذوا جواىر القراءة أي معلومات ا

وىذا احلال يناسب بكفاءة التعلم  دبساعدة ادلخطط الفارغة الذي ؽللؤوهنا.

اليت اقام الباحث عليها يف ىذا البحث. وىي كفاءة التالميذ يف فهم النص 

 ادلقروء.

 اللقاء الثالث .3

يف فصل  2626 مايو ٛٔاالثنُت التاريخ  الباحث اللقاء الثالث يف يوم قام 

إلسالمية ساواىان عاصلوك. يكون اللقاء بواسلة ادلتوسطة ا "الفتاح"درسة بادل السابع "أ"
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البعدي عن  االختبارالباحث بإعطاء  بدأ whatsapp). )اجملتمع يف تطبيق واتس أب 

اسًتاتيجية سلطط درة التالميذ بعد تطبيق دلعرفة ق أعضاء أسريتمهارة القراة بادلادة 

 ال.سؤا ٕٓ االختبار البعدي يتكون من. الفارغة

واالجراءات تدل على أن قبل تطبيق اسراتيجية سلطط الفارغة يف تعليم مهارة 

القراءة، ال بد علينا أن نقوم باالختبار القبلي. وىذا االختبار يهدف إذل معرفة كفاءة 

 التالميذ قبل تطبيق ظلوذج تعليم مهارة القراءة.

رغة يف تعليم مهارة يف ىذا البحث استخدم الباحث اسًتاتيجية سلطط الفا

القراءة يف الفصل السابع بادلدرسة "الفتاح" ادلتوسطة االسالمية ساواىان عاصلوك، وادلادة 

عند تطبيق ىي "أعضاء أسريت". أىداف تطبيق اسًتاتيجية سلطط الفارغة يف تعليم مهارة 

راءة خاصة القراءة ىي اعًتاف التالميذ اسًتاتيجية جديدة دلساعدة عملية تعليم مهارة الق

م، ويطّور معرفتهم يف فهم ادلقروء، وغلعل التالميذ أن يكون أعملّي يف عملية التعلي

 عن فهم ادلقروء من النص اخلاص. اجلديدة،

 مدرسةالفي تعليم مهارة القراءة  ترقيةفعالية استراتيجية مخطط الفارغة ل.ب 

 ساواهان عانجوك.المتوسطة اإلسالمية  ""الفتاح
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عرض الباحث البيانات الذي يتعلق بنتائج البحث. وعرض نتائج ىذا البحث ستيف 

ستخدام باو اجملموعة الضابطة  التجربية القبلي والبعدي من اجملموعة االختبارالبحث 

 .t-testالرموز اإلحصائي 

  التجريبيةالقبلي والبعدي للمجموعة  االختبارنتائج  .1

 فهو كما يلي: يف اجملموعة التجربية أما نتائج الإلختبار القبلي

 (4.1جدول )

 التجريبيةالقبلي في المجموعة  االختبارنتائج 

 الرقم

 التجريبيةالمجموعة 

 التقدير النتيجة التالمبذامساء

 جيد 66 فخر الرازىامحد  1

 مقبول 55 عادف مزقى 2

 جيد 65 عدتيا غاغاه ىوري 3

 جيد جدا 76 عارف فرمنشو 4

 ضعيف 45 أولياء زلفى عزيزة 5

 ضعيف 45 ايقا جهيانا 6

 شلتاز 15 فيفي عنك رؼلُت 7
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 ضعيف 35 فطريانا 1

 جيد 65 حُت والنداري 7

 ضعيف 46 كرؽلة الصافيان 16

 مقبول 56 مصباح ادلنَت 11

 ضعيف 36 زلمد رمضاين 12

 جيد جدا 75 راتيح ليستيا نيعروم 13

 ضعيف 46 ويديا ذلا محيدة 14

 يفضع 45 زىر نور النساء 15

 ضعيف 46 عفيف منفرد 16

 جيد جدا 75 أمحد عرفان سيف اهلل 17

 ضعيف 46 بنت نعمة السعادة 11

 ضعيف 45 بنت نعمة الصاحلة 17

 جيد 65 بنت اسوة احلسنة 26

 1676 العدد

 53,5 ادلعدل
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 التقدير النتيجة الرقم

 االختبار القبلي

 النسبة ادلؤية التالمبذعدد 

 %5 1 ازشلت 16-166 1

 %15 3 جيد جدا 76-77 2

 %26 4 جيد 66-67 3

 %16 2 مقبول 56-57 4

 %56 16 ضعيف 47-6 5

 %166 26 اجملموع

وهبذه البيانات يعرف الباحث عن نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية ومن 

 ٔ=  . يف ادلستوى شلتاز53,5ينالون الدرجة ادلعدلة =  التالمبذىنا يعرف كذلك أن 

%(، يف 26) 4= جيد %(،  يف ادلستوى 15) 3=  جيد جدا%(، يف ادلستوى ٘)

  %(.56) 16=  ضعيف%(، يف ادلستوى 16) 2=  مقبولادلستوى 

 (4.1) جدول

 التجربيةفي المجموعة  البعدي االختبارنتائج 
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 الرقم

 التجريبيةالمجموعة 

 التقدير النتيجة التالمبذامساء

 شلتاز 15 فخر الرازىامحد  1

 جيد جدا 75 عادف مزقى 2

 شلتاز 16 عدتيا غاغاه ىوري 3

 شلتاز 16 عارف فرمنشو 4

 جيد جدا 76 أولياء زلفى عزيزة 5

 جيد جدا 75 ايقا جهيانا 6

 شلتاز 166 فيفي عنك رؼلُت 7

 جيد 66 فطريانا 1

 شلتاز 16 حُت والنداري 7

 جيد 65 كرؽلة الصافيان 16

 جيد جدا 75 مصباح ادلنَت 11

 مقبول 56 زلمد رمضاين 12

 شلتاز 76 راتيح ليستيا نيعروم 13

 جيد 65 ويديا ذلا محيدة 14
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 جيد جدا 75 زىر نور النساء 15

 جيد 66 عفيف منفرد 16

 شلتاز 75 أمحد عرفان سيف اهلل 17

 جيد جدا 76 بنت نعمة السعادة 11

 جيد جدا 75 بنت نعمة الصاحلة 17

 شلتاز 15 وة احلسنةبنت اس 26

 1516 العدد

 75,5 ادلعدل

  

 التقدير النتيجة الرقم

 االختبار البعدي

 النسبة ادلؤية التالمبذعدد 

 %46 1 شلتاز 16-166 1

 %35 7 جيد جدا 76-77 2

 %26 4 جيد 66-67 3

 %5 1 مقبول 56-57 4
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 %6 - ضعيف 47-6 5

 %166 26 اجملموع

الباحث عن نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية ومن وهبذه البيانات يعرف 

 1. يف ادلستوى شلتاز = 75,5ينالون الدرجة ادلعدلة =  التالمبذىنا يعرف كذلك أن 

%(، 26) 4= جيد %(،  يف ادلستوى 35) 7=  جيد جدا%(، يف ادلستوى 46)

 %(.6) 6=  ضعيف%(، يف ادلستوى 5) 1=  مقبوليف ادلستوى 

 القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة الختبارنتائج ا .2

 ما يلي:يف اجملموعة الضابطة فهو ك فأما نتائج الإلختبار القبلي 

 (4.7جدول )

 الضابطةالقبلي في المجموعة  االختبارنتائج 

 الرقم

 الضابطةالمجموعة 

 التقدير النتيجة التالمبذامساء

 جيد جدا 75 دار ادلطارق اذلدى 1

 ضعيف 45 كوديندي ىاريو  2

 ضعيف 46 ديسي إرماوايت 3

 جيد 65 ديفي نوفيتا ساري 4
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 جيد 65 دؽلاس إيدي ساتيا 5

 ضعيف 46 مشوى مهران 6

 ضعيف 45 زلمد قريبة الوىاب 7

 جيد جدا 75 زلمد إذلام سفوطرا 1

 ضعيف 45 زلمد خَت النعم 7

 جيد 66 زلمد قيون 16

 ضعيف 35 زلمد رودي ىَتمانطا 11

 مقبول 56 مد زين ادللةزل 12

 ضعيف 46 هناية الرمحة 13

 جيد 65 فراتاما ادي سفوترا 14

 ضعيف 35 رضوان سيف اهلل 15

 ضعيف 45 رمسة اذلداية 16

 ضعيف 45 سانتوسا 17

 جيد جدا 76 شفاء القرة 11

 جيد 65 سييت صاحلة 17

 ضعيف 45 سييت وحينان 26
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 1656 العدد

 52,5 ادلعدل

 

 التقدير لنتيجةا الرقم

 االختبار القبلي

 النسبة ادلؤية التالمبذعدد 

 %6 - شلتاز 16-166 1

 %15 3 جيد جدا 76-77 2

 %25 5 جيد 66-67 3

 %5 1 مقبول 56-57 4

 %55 11 ضعيف 47-6 5

 %166 26 اجملموع

وهبذه البيانات يعرف الباحث عن نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة ومن 

 6. يف ادلستوى شلتاز = 52,5ينالون الدرجة ادلعدلة =  التالمبذىنا يعرف كذلك أن 

%(، يف 25) 5= جيد %(،  يف ادلستوى 15) 3=  جيد جدا%(، يف ادلستوى 6)

 %(.55) 11=  ضعيف%(، يف ادلستوى 5) 1=  مقبولادلستوى 
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 ي:وأما نتائج الإلختبار البعدي يف اجملموعة الضابطة  فهو كما يل  

 (4.4جدول )

 الضابطةفي المجموعة  البعدي االختبارنتائج 

 الرقم
 الضابطةالمجموعة 

 التقدير النتيجة التالمبذامساء

 شلتاز 76 دار ادلطارق اذلدى 1

 جيد 66 ديندي ىاريوكو 2

 مقبول 55 ديسي إرماوايت 3

 جيد جدا 76 ديفي نوفيتا ساري 4

 جيد جدا 75 دؽلاس إيدي ساتيا 5

 ضعيف 45 مشوى مهران 6

 جيد 66 زلمد قريبة الوىاب 7

 شلتاز 75 زلمد إذلام سفوطرا 1

 جيد 65 زلمد خَت النعم 7

 جيد 65 زلمد قيون 16

 ضعيف 45 زلمد رودي ىَتمانطا 11
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 جيد 65 زلمد زين ادللة 12

 ضعيف 45 هناية الرمحة 13

 جيد جدا 75 فراتاما ادي سفوترا 14

 ضعيف 46 رضوان سيف اهلل 15

 جيد 66 رمسة اذلداية 16

 جيد 66 سانتوسا 17

 جيد جدا 75 شفاء القرة 11

 جيد جدا 75 سييت صاحلة 17

 جيد 65 سييت وحينان 26

 1215 العدد

 64,25 ادلعدل

 

 التقدير النتيجة الرقم

 االختبار البعدي

 النسبة ادلؤية التالمبذعدد 

 %16 2 شلتاز 16-166 1
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 %25 5 جيد جدا 76-77 2

 %46 1 جيد 66-67 3

 %5 1 مقبول 56-57 4

 %26 4 ضعيف 47-6 5

 %166 26 اجملموع

وهبذه البيانات يعرف الباحث عن نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة ومن 

 2. يف ادلستوى شلتاز = 64,25ينالون الدرجة ادلعدلة =  التالمبذىنا يعرف كذلك أن 

%(، 46) 1= جيد %(،  يف ادلستوى 25) 5=  جيد جداوى %(، يف ادلست16)

 %(.26) 4=  ضعيف%(، يف ادلستوى 5) 1=  مقبوليف ادلستوى 

 أسلوب تحليل نتائج االختبار للمجموعتين .3

 (4.0الجدول )

 نتائج عدد االنحراف و عدد االنحراف المربع من المجموعتين

 الرقم
 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية

X1 X2 (X) X2 Y1 Y2 (Y) Y2 

1 66 15 25 625 75 76 15 225 
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1 55 75 26 466 45 66 15 225 

7 65 16 15 225 46 55 15 225 

4 76 16 16 166 65 76 5 25 

0 45 76 25 625 65 75 16 166 

6 45 75 36 766 46 45 5 25 

3 15 166 15 225 45 66 15 225 

8 35 66 25 625 75 75 26 466 

2 65 16 15 225 45 65 26 466 

15 46 65 25 625 66 65 5 25 

11 56 75 25 625 35 45 16 166 

11 36 56 26 466 56 65 15 225 

17 75 76 15 225 46 45 5 25 

14 46 65 25 625 65 75 16 166 

10 45 75 36 766 35 46 16 166 

16 46 66 26 466 45 66 15 225 

13 75 75 26 466 45 66 15 225 
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18 46 76 36 766 76 75 5 25 

12 45 75 36 766 65 75 16 166 

15 65 15 26 466 45 65 26 466 

N 153

5 

101

5 

445 15705 150

5 

118

0 

145 745

5 

 X∑ X
2

∑  y∑ Y
2

∑ 

 )4.6)الجدول 

 ربعمنالمجموعتينممجموع عدداالنحرافوعدداالنحرافال

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

عة عدد االضلراف رلمو 

Y)ادلربع
2

∑) 

رلموعة عدد 

 (∑y)االضلراف

رلموعة عدد االضلراف 

 (∑X2)ادلربع

رلموعة عدد 

 (∑X)االضلراف

3466 246 16356 446 

 

 فاألسلوب لتحليل نتائج االختبار كما يلي:

     
     

√(
∑   ∑  

       ) (
 
  

 
 
  )

 

Y= 240∑ X = 440∑ 
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N = 20 

Y2 = 3400∑ 

N = 20 

X2  = 10.350∑ 
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√     
   

 

 

        

           

                  

t.0 = 5,65 

d.f = 38 

               

               

  النتيجة احتساب فحصل ادلناسب الرموز واستخدم باحلساب الباحث يقوم أن وبعد

 (        ) 5,65. 

 احلرية من درجة نتيجة عن الباحث وحبث ، (       ) بتعيُت الباحث قام مث

(degree of freedom) ىي% 1 ادلعنوي التقدير يف النتيجة انّ  فوجد (       ) من 

 :يلي كما بتقدير 2،624 ىي% 5 ادلعنوي التقدير يف النتيجة و 2،712

وكذلك  ٔٚ،ٕ% = ٔأكربمن نتيجة التقدير ادلعنوي  6ٙ٘٘ونتيجة اإلحصائي= 

مقبول أو فرضية ىذا البحث Ha دبعٌت أن  ٕٓ،ٕ% = ٘نتيجة تقدير ادلعنوي أكربمن

 ترقية يف "empty outline"سلطط الفارغة  مقبول. وىذا دليل أن استخدم اسًتاتيجية

 تعليم مهارة القراءة فّعالة.



 
 

 خامسالفصل ال

 مناقشة البحث

 ءة في المدرسةلترقية مهارة القرا "empty outline"استراتيجية مخطط الفارغة  .أ 

 "الفتاح" المتوسطة اإلسالمية ساواهان عانجوك

مهارة القراءة من أىم ادلهارات اللغوية اليت سبكن ترقيتها وتطويرىا. وعمالية 

القراءة رلرد القدرة على النطق باأللفاظ أو الروموز ادلكتوبة يف الناص، وإظلا ىي 

لدى القارئ )التالميذ( لفهم النص عملية معتقدة ػلتاج إذل أكثر من ادلهارة اللغوية 

ادلقروء جيدا. من أجل احلصول على ذلك ينبغي للمدرس أن يزود التالميذ 

باالسًتاتيجيات أو األساليب ادلالئمة اليت تعينهم على فهم النص ادلقروء 

 35بسهولة.

االسًتاتيجية ىي األسلوب الذي ينظم بو ادلعلم من اخلربات اليت يريد أن 

ها حىت تتحقق األىداف ادلطلوبة، واألسلوب الذي يستخدمو ادلعلم يف يضع طالبو في

 .36معاجلة النشاط التعليمي لتحقيق وصول ادلعارف إذل طالبو بأيسر السبل

اسًتاتيجية التدريس ىو األسلوب الذي يّتبعو ادلعلم من أجل ربقيق األىداف ادلرجو و 
                                                           

35
جامعة موالنا مالك إبراىيم نور ىادي، ادلوجو لتعليم ادلهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبا، )ماالنق: مطبعة  

 .ٔٙ(ص.ٕٔٔٓاإلسالمية احلكومية. 

36
جامعة موالنا مهارة الكالم. رسالة ادلاجيستَت ) القياس ادلطورة يف تنمية اسًتاتيجيةديان اردينطا، استخدام  

 .26(، ص. ٕٔٓالسالمية احلكومية مالنق، مالك ابراىيم ا



58 
 

 
 

يّتبعها ة واإلجراءات اليت ربقيقها من ادلوقف التعليمي، ويتضمن عدد من األنشط

 رلموعة احلقائق وادلفاىيم ادلتعلقة بالدرس. التالمبذادلعلم داخل الفصل ليوصل 

اسًتاتيجية التعليم الفعارل. ويف تطبيقها اسًتاتيجية سلطط الفارغة ىي نوع من 

ىي تدريب التالميذ يف تعبَت ادلقروء إذل كشف معُت. فهذه االسًتاتيجية يستطيع أن 

 د التالميذ يف فهم النص ادلقروء.يساع

اسًتاتيجية سلطط دام استخادلشكالت ادلوجودة يف اجملموعة التجريبية قبل 

ىي أن تعليم مهارة القراءة يف ىذه ادلدرسة خاصة يف  "empty outline"الفارغة 

الفصل السابع "أ" دل يكن فّعاال، ألن ادلدرس دل يستخدم االسًتاتيجية ادلناسبة يف 

 مهارة القراءة، لذلك كفاءة التالميذ يف فهم ادلقروء ضعيف جدا. تعليم

 empty"اسًتاتيجية سلطط الفارغة ستخدم الباحث إن يف ىذا البحث ا

outline"  ساواىان ادلتوسطة اإلسالمية  "الفتاح" درسةادللًتقية مهارة القراءة يف

 "ة يف ىذا البحث يعٍت "أعضاء أسريتعاصلوك. ادلاد

اسًتاتيجية باستخدام التدريس، قام الباحث تعليم مهارة القراءة ويف عملية 

بثالثة لقاءات . يتضمن من اإلختبار القبلي و  "empty outline"سلطط الفارغة 

، وىذا دليل على اإلختبار البعدي فيها باللقائُت و عملية التعليم و التعلم بلقاء واحد

ة استغرق وقتا اقّل من االسًتاتيجية أن ىذه اسًتاتيجية فعالة، الن ىذه اسًتاتيجي
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. واما اخلطوات اقامة االخرى الىت استخدمها مدرس اللغة العربية يف تلك ادلدرسة

يف الفصل التجرييب كما  "empty outline"اسًتاتيجية سلطط الفارغة باستخدام التعلم 

 يا رل :

الدعاء  تالميذيقرء ال لسالم والدعاء. مثلك اليوم بايف ذدراستو ح ادلدرس فتتا (1

 السالم. غليبونوالتالميذ  ،مجاعة

  .احلضور كشف  ادلدرس قرأ (2

 .ادلوضوع الدراسي لقي ادلدرسأ (3

 .ادلوضوع عنادلفردات  أعطى ادلدرس (4

 .شكل الكشف للتالميذ ليفعل ذلم عطي ادلدرسأ (5

 صحيحا. القراءة كل التالميذ ويطلب ذلم ليقرؤو ادلدرس نص قسم (6

 فاء الكشف.ستكادلدرس التالميذ ا طلب (7

 مث يناقش حاصل الفعل بينهم. طلب التالميذ حلشر بصديقو (8

 قدم حاصل فعلو.طلب كل من التالميذ لي (9

 .شرح ادلدرس على حاصلهم دلا كان خطأ (11

 الدرس بقراءة احلمدلة والسالم. تهاء الدراسة، ادلدرس والتالميذ اختتموابعد إن (11
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ترقية تعليم مهارة  في" empty outline"مخطط الفارغة  استراتيجية فعالية .ب 

 .القراءة في المدرسة "الفتاح" المتوسطة االسالمية ساواهان عانجوك

وبنظر على البيانات اإلختبار توجد تفريق بُت نتيجة اإلختبار يف الفصل الضابط 

و الفصل التجرييب باستخدام  "empty outline"سلطط الفارغة  اسًتاتيجيةبدون 

 واّما الفرق منهما كما يارل : ."empty outline"سلطط الفارغة  اسًتاتيجية

عملية التعليم و التعلم باستخدام اسًتاتيجية سلطط الفارغة بلقاء واحد،  جرى .1

وىذا دليل على أن ىذه اسًتاتيجية فعالة، الن ىذه اسًتاتيجية استغرقت وقتا 

اقّل من االسًتاتيجية االخرى الىت استخدمها مدرس اللغة العربية يف تلك 

 درسة.ادل

و للفصل  6ٕ٘٘درجة ادلعدل يف اإلختبار القبلي للفصل الضابط ىو  .2

يف  مهارة القراءةعلى تعليم  التالمبذومن ىذا أن كفائة  6ٖ٘٘التجرييب ىو 

 الفصل التجرييب أحسن من الفصل الضابط.

و للفصل  6ٕ٘ٗٙدرجة ادلعدل يف اإلختبار البعدي للفصل الضابط ىو  .3

ىذا أن نتيجة ادلعدل يف اإلختبار البعدي للفصل ومن  6٘٘ٚالتجرييب ىو 

يف تعليم  "empty outline"سلطط الفارغة  اسًتاتيجيةالتجرييب الذي استخدام 

 أكرب من الفصل الضابط. وتزيد ىذه القيمة زيادة مهمة جدا. مهارة القراءة
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 ٔٚ،ٕ% = ٔأكربمن نتيجة التقدير ادلعنوي  6ٙ٘٘ونتيجة اإلحصائي= 

مقبول أو Ha دبعٌت أن  ٕٓ،ٕ% = ٘من نتيجة تقدير ادلعنويوكذلك أكرب 

سلطط الفارغة  فرضية ىذا البحث مقبول. وىذا دليل أن استخدم اسًتاتيجية

"empty outline" تعليم مهارة القراءة فّعالة. ترقية يف 



 
 

 الفصل السادس

 اإلختتام

 الخالصة .أ 

 تتضمن شلا ثالباح استخلص السابق، فصل يف واضحا شرحا الباحث شرح قد

 :يلي كما البحث نتائج من البحث ىذه يف

تتكون من لقاء  "empty outline"عملية التعليم باستخدم اسًتاتيجية ادلخطط الفارغة  .1

، وطلب الباحث من واللوحة الفارغة واحد. يف ىذا التطبيق  اعطى الباحث النص

تكمال اللوحة دليل وقدرة التالميذ اس .التالميذ استكمال اللوحة دبا يتعلق بالنص

 علي أّن التالميذ يفهمون النص ادلقروء صحيحا وسباما.

ىذه تظهر من نتيجة فعالة.  "empty outline"سلطط الفارغة  أّن استخدم اسًتاتيجية .2

من  وكذلك أكرب ٔٚ،ٕ% = ٔأكرب من نتيجة التقدير ادلعنوي  6ٙ٘٘اإلحصائي= 

قبول أو فرضية ىذا البحث مHa دبعٌت أن  ٕٓ،ٕ% = ٘نتيجة تقدير ادلعنوي

 ترقية يف "empty outline"سلطط الفارغة  مقبول. وىذا دليل أن استخدم اسًتاتيجية

 فّعالة. تعليم مهارة القراءة

 اإلقتراحات .ب 

 إلقتراحات كما يلي:انطالقا من نتائج البحث تقدم الباحث ا
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ليم مهارة تع ترقية يف "empty outline"سلطط الفارغة  اسًتاتيجية استخدام إن .1

 فنرجو فعالة ادلدرسة "الفتاح" ادلتوسطة االسالمية ساواىان عاصلوك يف القراءة

 يف "empty outline"سلطط الفارغة  اسًتاتيجية استخدام على ادلدرسُت على

 .تعليم مهارة القراءة ترقية

 empty"سلطط الفارغة  اسًتاتيجية استخدام التالميذ على الباحث يرجو

outline" تعليم مهارة القراءة ترقية يف وحصوصا العربية اللغة عّلمت يف. 
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 أعضاء أسرتي

َرٌة. ىَذا أَنَا. َوىَذا َأيبْ َوىِذِه أُمِّْي. َوذِلَك َأِخْي َوتِْلَك  ىِذِه ُصْوَرُة ُأْسَريتْ. ُأْسَريتْ َكِبي ْ
 َٕ٘وىَذا َجدِّْي َوىِذِه َجدَّيتْ. ِامسِْْي َحَسْن. أَنَا َأْسُكُن يف َشارِِع َأمْحَْد يَاينْ  ُأْخيِتْ.

ْساَلِميَِّة احلُُْكْوِميَّ   ِٔة َعاصْلُْوْك. اآلَن، أَنَا أَْدُرُس يف اْلَفْصِل اأَلوَِّل ِمَن اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَ َوسِّطَِة اإْلِ
 َعاصْلُْوْك.

ْساَلِميَِّة َأيبْ ِامسُْ  ُو زُلَمَّْد َعِلي. ُىَو ُمَدرُِّس اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة يف اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَ َوسِّطَِة اإْلِ
ُر ِامْسُُو  ٕاحلُُْكْوِميَِّة  َعاصْلُْوْك. َوأُمِّْي ِامْسَُها ِسْييِتْ َمْيَسَرْة. ِىَي َربَُّة اْلبَ ْيِت. َوَأِخْي اْلَكِبي ْ

ْساَلِميَِّة احلُُْكْوِميَِّة  ُحَسُْت. اآلَن،  ُٔىَو يَْدُرُس يف اْلَفْصِل الثَّاين ِمَن اْلَمْدَرَسِة الثَّانَوِيَِّة اإْلِ
َرُة، ِامْسَُها صَلَْمْة. اآلَن، ِىَي َتْدُرُس يف اْلَفْصِل الرَّاِبِع ِمَن اْلَمْدَرَسِة  َعاصْلُْوْك. َوُأْخيِت الصَِّغي ْ

ْي فَ ُهَو طَِبْيٌب يف ُمْسَتْشَفى اْلَمِديْ َنِة  ْٔساَلِميَِّة احلُُْكْوِميَِّة اإِلْبِتَدائِيَِّة اإْلِ  َعاصْلُْوْك. َوأَّما َجدِّ
 .يف َعاصْلُْوْك. ِامْسُُو َأمْحَْد تَ ْوِفْيُق الرَّمْحن. َوَجدَّيت ِامْسَُها َزيْ َنْب. ِىَي شُلَرَِّضةٌ 

اجلُُلْوِس َونَْأُكُل يف ُغْرَفِة اأَلْكِل. َوأُمِّي َتْطَبُخ الطََّعاَم  ُكلَّ يَ ْوٍم، ضَلُْن صَلِْلُس يف ُغْرَفةِ 
ْطَبِخ. َوِعْنَدنَا َخاِدَمٌة. ِىَي ُتَساِعُد أُمِّي َعَلى الطَّْبِخ َوِإْعَداِد الطََّعاِم. َوبَ ْعَد َصاَلِة 

َ
يف ادل

َصاَلِة اْلِعَشاِء، ضَلُْن نَ ْعَمُل اْلَواِجَب اْلَمْنِزرلَّ يف اْلَمْغِرِب، ضَلُْن نَ ْقرَُأ اْلُقْرآَن اْلَكرًِْنَ. َوبَ ْعَد 
 ُغْرَفِة اْلُمَذاَكَرِة. َوَأيبْ يَ ْقرَأُ اجلَْرِْيَدَة.

                                                                                                                                         

 اْلُمْفَرَدات :

 Dokter : طَِبْيبٌ  Saya tinggal : َأْسُكنُ 

 Perawat : شُلَرَِّضةٌ  Ibu rumah tangga : َربَُّة اْلبَ ْيتِ 

رٌ  رٌ  Kakak laki-laki : َأٌخ َكِبي ْ  Adik perempuan : ُأْخٌت َصِغي ْ

ْطَبخُ  Pekerjaan rumah : اْلَواِجُب اْلَمْنِزرلُّ 
َ
 Dapur : ادل
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 koran : َجرِْيَدةٌ  Pembantu : اِدَمةٌ خَ 

اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَ َوسِّطَِة 
ْساَلِميَِّة احلُُْكْوِميَّةِ   اإْلِ

: MTs Negeri 
اْلَمْدَرَسِة الثَّاَنوِيَِّة 

ْساَلِميَِّة احلُُْكْوِميَّةِ   اإْلِ
: MA Negeri 

 

  



71 
 

 
 

 اْكِمْل ىَذا اجلَْْدَوال وف ًْقا لَِنصِّ اْلِقرَاَءِة !

 ادلهنة/العمل االسم أعضاء االسرة رقمال

 طَاِلُب اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَ َوسِّطَةِ  َحَسن أنا .1

   َأبٌ  .2

   أُم   .3

رٌ  .4    َأٌخ َكِبي ْ

َرةٌ  .5    ُأْخٌت َصِغي ْ

   َجد   .6

   َجدَّةٌ  .7

 اْكِمْل ىَذا اجلَْْدَوال َوف ًْقا لَِنصِّ اْلِقرَاَءِة !

رُ  ُمَضارِعُ الِفْعُل الْ  الرقم  الت َّْرمَجَةُ  اإلَشاَرةُ  الضَِّمي ْ

 Saya sedang belajar أَ       أَنَا أَْدُرسُ  .1

 .... .... .... َيْدُرسُ  .2

3. .... .... .... .... 

4. .... .... .... .... 

5. .... .... .... .... 
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 االختبار القبلي
                                                                                                                        :                                    االسم
                               :                                                                                                                             الفصل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 أعضاء أسرتي

َرٌة. ىَذا أَنَا. وَ  ىَذا َأيبْ َوىِذِه أُمِّْي. َوذِلَك َأِخْي َوتِْلَك ىِذِه ُصْوَرُة ُأْسَريتْ. ُأْسَريتْ َكِبي ْ
 ُٕ٘أْخيِتْ. َوىَذا َجدِّْي َوىِذِه َجدَّيتْ. ِامسِْْي َحَسْن. أَنَا َأْسُكُن يف َشارِِع َأمْحَْد يَاينْ 

ْساَلِميَِّة احلُُْكْوِميَِّة  َعاصْلُْوْك. اآلَن، أَنَا أَْدُرُس يف اْلَفْصِل اأَلوَِّل ِمَن اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَ َوسِّطَةِ   ٔاإْلِ
 َعاصْلُْوْك.

ْساَلِميَّةِ   َأيبْ ِامْسُُو زُلَمَّْد َعِلي. ُىَو ُمَدرُِّس اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة يف اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَ َوسِّطَِة اإْلِ
ُر ِامْسُُو َعاصْلُْوْك. َوأُمِّْي ِامْسَُها ِسْييِتْ َمْيَسَرْة. ِىَي رَ  ٕاحلُُْكْوِميَِّة  بَُّة اْلبَ ْيِت. َوَأِخْي اْلَكِبي ْ

ْساَلِميَِّة احلُُْكْوِميَِّة   ُٔحَسُْت. اآلَن، ُىَو يَْدُرُس يف اْلَفْصِل الثَّاين ِمَن اْلَمْدَرَسِة الثَّانَوِيَِّة اإْلِ
َرُة، ِامْسَُها صَلَْمْة. اآلَن، ِىَي َتْدُرُس يف  اْلَفْصِل الرَّاِبِع ِمَن اْلَمْدَرَسِة  َعاصْلُْوْك. َوُأْخيِت الصَِّغي ْ

ْساَلِميَِّة احلُُْكْوِميَِّة  ْي فَ ُهَو طَِبْيٌب يف ُمْسَتْشَفى اْلَمِديْ َنِة  ٔاإِلْبِتَدائِيَِّة اإْلِ َعاصْلُْوْك. َوأَّما َجدِّ
 .ْب. ِىَي شُلَرَِّضةٌ يف َعاصْلُْوْك. ِامْسُُو َأمْحَْد تَ ْوِفْيُق الرَّمْحن. َوَجدَّيت ِامْسَُها َزيْ نَ 

ُكلَّ يَ ْوٍم، ضَلُْن صَلِْلُس يف ُغْرَفِة اجلُُلْوِس َونَْأُكُل يف ُغْرَفِة اأَلْكِل. َوأُمِّي َتْطَبُخ الطََّعاَم 
ْطَبِخ. َوِعْنَدنَا َخاِدَمٌة. ِىَي ُتَساِعُد أُمِّي َعَلى الطَّْبِخ َوِإْعَداِد الطََّعاِم. َوبَ ْعَد َصاَلةِ 

َ
 يف ادل

 اْلَمْغِرِب، ضَلُْن نَ ْقرَُأ اْلُقْرآَن اْلَكرًِْنَ. َوبَ ْعَد َصاَلِة اْلِعَشاِء، ضَلُْن نَ ْعَمُل اْلَواِجَب اْلَمْنِزرلَّ يف 
 ُغْرَفِة اْلُمَذاَكَرِة. َوَأيبْ يَ ْقرَأُ اجلَْرِْيَدَة.
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 اختر االجابة الصحيحة عن االسئلة اآلتية وفًقا لنّص القراءة !

 َنُة َحَسن ؟َما ِمهْ  .1

 ُمَدرِّسٌ .د  ُمَهْنِدسٌ .ج  طَِبْيبٌ .ب  طَاِلبٌ .أ 
َواُن َحَسن ؟ .2  َما ُعن ْ

َشارِع َأمْحَْد .ج  َشارِع بَاُتوبَارَا.ب  َشارِع َماَوار.أ 
 يَاين 

 َشارِع ُسوَكاْرنُو.د 

 أَْيَن َيْدُرُس َحَسن ؟ .3

ْساَلِميَِّة احلُُْكْوِميَِّة .أ   ْوكْ َعاصلُْ  ٕيف اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَ َوسِّطَِة اإْلِ

ْساَلِميَِّة احلُُْكْوِميَِّة .ب   َعاصْلُْوكْ  ٔيف اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَ َوسِّطَِة اإْلِ

ْساَلِميَِّة احلُُْكْوِميَِّة .ج   َمااَلْنج ٕيف اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَ َوسِّطَِة اإْلِ

ْساَلِميَِّة احلُُْكْوِميَِّة .د   َمااَلْنج ٔيف اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَ َوسِّطَِة اإْلِ

 ِاْسُم َأُب َحَسن ؟ َما .4

 ُسوَكاْرنُو.د  زُلَمَّْد يَاين .ج  َأمْحَْد يَاين .ب  زُلَمَّد َعِلي.أ 
 َما ِاْسُم أُمُّ َحَسن ؟ .5

 َزيْ َنبْ .د  َأمْحَْد يَاين .ج  ِسْييِتْ َمْيَسَرةْ .ب  َماَوار.أ 
 َمْن يَ ْعَمُل يفْ اْلُمْسَتْشَفى ؟ .6

َأُخ َحَسن .ج  أُمُّ َحَسن.ب  َأُب َحَسن.أ 
 اْلكِبَْت 

 َجدُّ َحَسن.د 

 يفْ اْلَمْدَرَسِة ااِلبِْتَدائِيَِّة ؟ ْن َيْدُرسُ مَ  .7

ُأْخُت َحَسن .ج  أُمُّ َحَسن.ب  َأُب َحَسن.أ 
َرة  الصَِّغي ْ

 َجدُّ َحَسن.د 

ْساَلِميَِّة احلُُْكْوِميَِّة  .8  َعاصْلُْوْك ؟ َٕمْن يَ ْعَمُل يفْ اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَ َوسِّطَِة اإْلِ

ُة َحَسن.أ  َأُخ َحَسن .ج  أُمُّ َحَسن.ب  َجدَّ
 ِبَْت اْلك

 َأُب َحَسن.د 
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 َما ِاْسُم َأُخ َحَسن اْلَكِبَْت ؟ .9

 ُسوَكاْرنُو.د  زُلَمَّْد يَاين .ج  ُحَسُْتْ .ب  زُلَمَّد َعِلي.أ 
 َمْن ِىَي َزيْ َنْب ؟ .11

ُة َحَسن.أ  َأُخ َحَسن .ج  أُمُّ َحَسن.ب  َجدَّ
 اْلكِبَْت 

 َأُب َحَسن.د 

َكِلَمُة الَّىت رَبْتَ َها . َمْعٌَت الَربَُّة اْلبَ ْيتِ َما ِمْهَنُة أُمَِّك يَا َعِلّي ؟، ِىَي  .11
 اخَلطُّ....

 Ibu rumah.د  guru.ج  perawat.ب  dokter.أ 

tangga 

َعاصْلُْوْك. َمْعٌَت الَكِلَمُة الَّىت رَبْتَ َها  َٕ٘شارِِع َأمْحَْد يَاينْ يف  َيْسُكنُ َحَسن  .12
 اخَلطُّ....

 minum.د  mandi.ج  tinggal.ب  makan.أ 

 َمْعٌَت الَكِلَمُة الَّىت رَبْتَ َها اخَلطُّ..... ةٌ شُلَرِّضَ َوَجدَّيت ِامْسَُها زَيْ َنْب. ِىَي  .13
 perawat.د  guru.ج  pelajar.ب  dokter.أ 

ْدَرَسة ااِلْبِتَدائَِيةَعاِئَشة طَالَِبة يف  .14
َ
ْساَلِميَِّة احلُُْكْوِميَّةِ  ادل َمْعٌَت  .َعاصْلُْوكْ  ٔ اإْلِ

ط..... الكلمة الىت  رَبْتَ َها اخلَْ
 MTs.أ 

Negeri 

 MA Negeri.د  MI Negeri.ج  SMP Negeri.ب 

 َتْدُرُس صَلَْمْة يف.... .15

ْساَلِميَِّة احلُُْكْوِميَِّة .أ   َعاصْلُْوكْ  ٕاْلَمْدَرَسِة اْلُمتَ َوسِّطَِة اإْلِ

ْساَلِميَِّة احلُُْكْوِميَِّة .ب   َعاصْلُْوكْ  1اْلَمْدَرَسِة اإِلْبِتَدائِيَِّة اإْلِ

ْساَلِميَِّة احلُْكُ .ج   َعاصْلُْوكْ  3ْوِميَِّة اْلَمْدَرَسِة اإِلْبِتَدائِيَِّة اإْلِ

ْساَلِميَِّة احلُُْكْوِميَِّة .د   َعاصْلُْوكْ  ٔاْلَمْدَرَسِة اْلُمتَ َوسِّطَِة اإْلِ

 اَْيَن يَْأُكُل َحَسن َوُأْسَرتُُو ؟ .16

يف ُغْرَفِة .أ 
 الن َّْومِ 

يف ُغْرَفِة .ب 
 اجْلُُلْوسِ 

يف ُغْرَفِة .ج 
 اأْلَْكلِ 

 يف اْلَمْطَبخِ .د 

 ن يف اْلَمْطَبِخ ؟َماَذا تَ ْعَمُل أُمُّ َحسَ  .17
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تَ ْقرَأُ اْلُقْرآَن .ب  تَ ْقرَأُ اجلَْرِْيَدةَ .أ 
 اْلَكرًنَْ 

 َتْطَبُخ الطََّعامَ .د  تَْأُكُل الطََّعامَ .ج 

 ؟ َعَلى الطَّْبِخ َوِإْعَداِد الطََّعامِ  ُيَساِعُد أُمُّ َحَسنَمْن  .18

 َجدُّهُ .د  َحَسن.ج  أَبُ ْوهُ .ب  َخاِدَمةٌ .أ 

 َد َصاَلِة اْلَمْغِرِب ؟َماَذا يَ ْعَمُل َحَسن َوُأْسَرتُُو بَ عْ  .19

يَ ْقرَأُ اْلُقْرآَن .ب  يَ ْقرَأُ اجلَْرِْيَدةَ .أ 
 اْلَكرًنَْ 

 َيْطَبُخ الطََّعامَ .د  يَْأُكُل الطََّعامَ .ج 

 َماَذا يَ ْقرَأُ َأُب َحَسن بَ ْعَد َصاَلِة اْلِعَشاِء ؟ .21

يَ ْقرَأُ اْلُقْرآَن .ب  َيْطَبُخ الطََّعامَ .أ 
 اْلَكرًنَْ 

 اجلَْرِْيَدةَ  يَ ْقرَأُ .د  يَْأُكُل الطََّعامَ .ج 

 

 

            مع النجاح          
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 ياالختبار البعد
                               :                                                                                                                             االسم
                                                                                                                                        :                    الفصل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 أعضاء أسرتي

َرٌة. ىَذا أَنَا. َوىَذا َأيبْ َوىِذِه أُمِّْي. َوذِلَك َأِخْي َوتِْلَك  ىِذِه ُصْوَرُة ُأْسَريتْ. ُأْسَريتْ َكِبي ْ
 ْٕ٘د يَاينْ ُأْخيِتْ. َوىَذا َجدِّْي َوىِذِه َجدَّيتْ. ِامسِْْي َحَسْن. أَنَا َأْسُكُن يف َشارِِع َأمحَْ 

ْساَلِميَِّة احلُُْكْوِميَّ   ِٔة َعاصْلُْوْك. اآلَن، أَنَا أَْدُرُس يف اْلَفْصِل اأَلوَِّل ِمَن اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَ َوسِّطَِة اإْلِ
 َعاصْلُْوْك.

ْساَلِميَِّة َأيبْ ِامْسُُو زُلَمَّْد َعِلي. ُىَو ُمَدرُِّس اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة يف اْلَمْدَرَسِة اْلمُ  تَ َوسِّطَِة اإْلِ
ُر ِامْسُُو  ٕاحلُُْكْوِميَِّة  َعاصْلُْوْك. َوأُمِّْي ِامْسَُها ِسْييِتْ َمْيَسَرْة. ِىَي َربَُّة اْلبَ ْيِت. َوَأِخْي اْلَكِبي ْ

ْساَل   ِٔميَِّة احلُُْكْوِميَِّة ُحَسُْت. اآلَن، ُىَو يَْدُرُس يف اْلَفْصِل الثَّاين ِمَن اْلَمْدَرَسِة الثَّانَوِيَِّة اإْلِ
َرُة، ِامْسَُها صَلَْمْة. اآلَن، ِىَي َتْدُرُس يف اْلَفْصِل الرَّاِبِع ِمَن اْلَمْدَرَسِة  َعاصْلُْوْك. َوُأْخيِت الصَِّغي ْ

ْساَلِميَِّة احلُُْكْوِميَِّة  ْي فَ ُهَو طَِبْيٌب يف  ٔاإِلْبِتَدائِيَِّة اإْلِ ُمْسَتْشَفى اْلَمِديْ َنِة َعاصْلُْوْك. َوأَّما َجدِّ
 .يف َعاصْلُْوْك. ِامْسُُو َأمْحَْد تَ ْوِفْيُق الرَّمْحن. َوَجدَّيت ِامْسَُها َزيْ َنْب. ِىَي شُلَرَِّضةٌ 

ُكلَّ يَ ْوٍم، ضَلُْن صَلِْلُس يف ُغْرَفِة اجلُُلْوِس َونَْأُكُل يف ُغْرَفِة اأَلْكِل. َوأُمِّي َتْطَبُخ الطََّعاَم 
 
َ
ْطَبِخ. َوِعْنَدنَا َخاِدَمٌة. ِىَي ُتَساِعُد أُمِّي َعَلى الطَّْبِخ َوِإْعَداِد الطََّعاِم. َوبَ ْعَد َصاَلِة يف ادل

 اْلَمْغِرِب، ضَلُْن نَ ْقرَُأ اْلُقْرآَن اْلَكرًِْنَ. َوبَ ْعَد َصاَلِة اْلِعَشاِء، ضَلُْن نَ ْعَمُل اْلَواِجَب اْلَمْنِزرلَّ يف 
 َكَرِة. َوَأيبْ يَ ْقرَأُ اجلَْرِْيَدَة.ُغْرَفِة اْلُمَذا 
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 اختر االجابة الصحيحة عن االسئلة اآلتية وفًقا لنّص القراءة !

 َما ِمْهَنُة َحَسن ؟ .1

 ُمَدرِّسٌ .د  ُمَهْنِدسٌ .ج  طَِبْيبٌ .ب  طَاِلبٌ .أ 
َواُن َحَسن ؟ .2  َما ُعن ْ

َشارِع َأمْحَْد .ج  َشارِع بَاُتوبَارَا.ب  َشارِع َماَوار.أ 
 يَاين 

َشارِع .د 
 ْرنُوُسوَكا

 أَْيَن َيْدُرُس َحَسن ؟ .3

ْساَلِميَِّة احلُُْكْوِميَِّة .أ   َعاصْلُْوكْ  ٕيف اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَ َوسِّطَِة اإْلِ

ْساَلِميَِّة احلُُْكْوِميَِّة .ب   َعاصْلُْوكْ  ٔيف اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَ َوسِّطَِة اإْلِ

ْساَلِميَِّة احلُْ .ج   َمااَلْنج ُٕكْوِميَِّة يف اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَ َوسِّطَِة اإْلِ

ْساَلِميَِّة احلُُْكْوِميَِّة .د   َمااَلْنج ٔيف اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَ َوسِّطَِة اإْلِ

 َما ِاْسُم َأُب َحَسن ؟ .4

 ُسوَكاْرنُو.د  زُلَمَّْد يَاين .ج  َأمْحَْد يَاين .ب  زُلَمَّد َعِلي.أ 
 َما ِاْسُم أُمُّ َحَسن ؟ .5

 َزيْ َنبْ .د  اين َأمْحَْد يَ .ج  ِسْييِتْ َمْيَسَرةْ .ب  َماَوار.أ 
 َمْن يَ ْعَمُل يفْ اْلُمْسَتْشَفى ؟ .6

َأُخ َحَسن .ب  أُمُّ َحَسن.أ  َأُب َحَسن.ه 
 اْلكِبَْت 

 َجدُّ َحَسن.ج 

 َمْن َيْدُرُس يفْ اْلَمْدَرَسِة ااِلبِْتَدائِيَِّة ؟ .7

ُأْخُت َحَسن .ج  أُمُّ َحَسن.ب  َأُب َحَسن.أ 
َرة  الصَِّغي ْ

 َجدُّ َحَسن.د 

ْساَلِميَِّة احلُُْكْوِميَِّة  َمْن يَ ْعَمُل يفْ اْلَمْدَرَسةِ  .8  َعاصْلُْوْك ؟ ٕاْلُمتَ َوسِّطَِة اإْلِ

ُة َحَسن.أ  َأُخ َحَسن .ج  أُمُّ َحَسن.ب  َجدَّ
 اْلكِبَْت 

 َأُب َحَسن.د 
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 َما ِاْسُم َأُخ َحَسن اْلَكِبَْت ؟ .9

 ُسوَكاْرنُو.د  زُلَمَّْد يَاين .ج  ُحَسُْتْ .ب  زُلَمَّد َعِلي.أ 
 َمْن ِىَي َزيْ َنْب ؟ .11

ُة َحَسن.أ  َأُخ َحَسن .ج  َحَسن أُمُّ .ب  َجدَّ
 اْلكِبَْت 

 َأُب َحَسن.د 

. َمْعٌَت الَكِلَمُة الَّىت رَبْتَ َها َربَُّة اْلبَ ْيتِ َما ِمْهَنُة أُمَِّك يَا َعِلّي ؟، ِىَي  .11
 اخَلطُّ....

 Ibu rumah.د  guru.ج  perawat.ب  dokter.أ 

tangga 

َكِلَمُة الَّىت رَبْتَ َها َعاصْلُْوْك. َمْعٌَت ال َٕ٘شارِِع َأمْحَْد يَاينْ  يف  َيْسُكنُ َحَسن  .12
 اخَلطُّ....

 minum.د  mandi.ج  tinggal.ب  makan.أ 

 َمْعٌَت الَكِلَمُة الَّىت رَبْتَ َها اخَلطُّ..... شُلَرَِّضةٌ َوَجدَّيت ِامْسَُها زَيْ َنْب. ِىَي  .13
 perawat.د  guru.ج  pelajar.ب  dokter.أ 

ْدَرَسة ااِلْبِتَدائَِيةَعاِئَشة طَالَِبة يف  .14
َ
ْساَلِميَّ  ادل َمْعٌَت  .َعاصْلُْوكْ  ٔ ِة احلُُْكْوِميَّةِ اإْلِ

ط..... الكلمة الىت  رَبْتَ َها اخلَْ
 MTs.أ 

Negeri 

 MA Negeri.د  MI Negeri.ج  SMP Negeri.ب 

 َتْدُرُس صَلَْمْة يف.... .15

ْساَلِميَِّة احلُُْكْوِميَِّة .أ   َعاصْلُْوكْ  ٕاْلَمْدَرَسِة اْلُمتَ َوسِّطَِة اإْلِ

ْساَلِميَِّة احلُُْكْوِميَِّة اْلَمْدَرَسِة اإِلْبِتَدائِيَّ .ب   َعاصْلُْوكْ  1ِة اإْلِ

ْساَلِميَِّة احلُُْكْوِميَِّة .ج   َعاصْلُْوكْ  3اْلَمْدَرَسِة اإِلْبِتَدائِيَِّة اإْلِ

ْساَلِميَِّة احلُُْكْوِميَِّة .د   َعاصْلُْوكْ  ٔاْلَمْدَرَسِة اْلُمتَ َوسِّطَِة اإْلِ

 اَْيَن يَْأُكُل َحَسن َوُأْسَرتُُو ؟ .16

ُغْرَفِة يف .أ 
 الن َّْومِ 

يف ُغْرَفِة .ب 
 اجْلُُلْوسِ 

يف ُغْرَفِة .ج 
 اأْلَْكلِ 

 يف اْلَمْطَبخِ .د 

 َماَذا تَ ْعَمُل أُمُّ َحَسن يف اْلَمْطَبِخ ؟ .17
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تَ ْقرَأُ اْلُقْرآَن .ب  تَ ْقرَأُ اجلَْرِْيَدةَ .أ 
 اْلَكرًنَْ 

 َتْطَبُخ الطََّعامَ .د  تَْأُكُل الطََّعامَ .ج 

 ؟ ى الطَّْبِخ َوِإْعَداِد الطََّعامِ َعلَ  ُيَساِعُد أُمُّ َحَسنَمْن  .18

 َجدُّهُ .د  َحَسن.ج  أَبُ ْوهُ .ب  َخاِدَمةٌ .أ 

 َماَذا يَ ْعَمُل َحَسن َوُأْسَرتُُو بَ ْعَد َصاَلِة اْلَمْغِرِب ؟ .19

يَ ْقرَأُ اْلُقْرآَن .ب  يَ ْقرَأُ اجلَْرِْيَدةَ .أ 
 اْلَكرًنَْ 

 َيْطَبُخ الطََّعامَ .د  يَْأُكُل الطََّعامَ .ج 

 ن بَ ْعَد َصاَلِة اْلِعَشاِء ؟َماَذا يَ ْقرَأُ َأُب َحسَ  .21

يَ ْقرَأُ اْلُقْرآَن .ب  َيْطَبُخ الطََّعامَ .أ 
 اْلَكرًنَْ 

 يَ ْقرَأُ اجلَْرِْيَدةَ .د  يَْأُكُل الطََّعامَ .ج 

 

مع النجاح                        
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