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  ني إىل أبـي وأمـي احملترم����

   إىل إخواين وأخوايت����

   إىل الذين حيبون اللغة العربية لنشر اإلسالم����
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  عرفانشكر و

املرسلني أشرف األنبياء واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على   
   وبعد؛.له وصحبه أمجعنيآ وعلى ،عليه وسلمحممد صلى اهللا نبينا 

 يف تعليم اللغة  لنيل درجة املاجستريالعلميالبحث  اقد متت كتابة هذ  
إىل من قد وعظيم تقديري ، فيسرين أن أقدم جزيل شكري العربية
  :، وهم هذا البحثكتابة على ي ـنوساعد

عة اإلسالمية غو، مدير اجلامواحلاج إمام سفراي األستاذ الدكتورفضيلة   -١
  .احلكومية ماالنج

الدراسات العليا  برنامج منران، مدير عمر الدكتور احلاجفضيلة األستاذ   -٢
 .اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

س، رئيس ختصص تعليم اللغة العربية يتركيس لوب الدكتورفضيلة   -٣
 .اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

 الذي قـاد األول ة اهللا أمحد، املشرفالدكتور سعيد حوايفضيلة   -٤
 .خطوايت حىت جاء هذا البحث العلمي إىل ايته

 الذي قـاد خطوايت املشرف الثاين ،شيخون حممدالدكتور حممد فضيلة   -٥
  .حىت جاء هذا البحث العلمي إىل ايته

تعليم اللغة العربية ختصص الدراسات العليا برنامج يف تـي مجيع أساتذ  -٦
  .عة اإلسالمية احلكومية ماالنجاجلام

  
  



 

الوالدان احملترمان اللذان قد ربيانـي ورمحانـي منذ نعومة أظفاري   -٧
 .وشجعا لـي دائما يف طلب العلوم النافعة

الب وطالبات اجلامعة اإلسالمية احلكومية ـط، خوايتأمجيع إخواين و  -٨
  .ماالنج بربنامج الدراسات العليا

ة إخواين وأخوايت يف تربية املعلمني مبعهد احلليمي ومجيع األساتذة خاص  -٩
   .لومبوك الغربية

  .خري اجلـزاءجزاكم اهللا 
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فإذا ادعـى أحـد يف      . حضرته وكتبته بنفسي وليس مقتبسا من تأليف غريي         
ني أو علـى    املستقبل بأن هذا البحث العلمي من صنعه فال ألقى املسؤولية على املشرفَ           

 والباحث  ية احلكومية ماالنج،  ـاجلامعة اإلسالم بات العليا   ـمسؤويل برنامج الدراس  
  .ليةوهو يتحمل املسؤ
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برنـامج  .  رسـالة املاجـستري    .) معهد احلليمي لومبوك الغربيـة       بالتطبيق على 

  .الدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج
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  . هارة القـراءةم ،نميةت ،وسائل اإلعالم املكتوبة  :الكلمات املفتاحية 

وعملية القراءة . إن مهارة القراءة من أهم املهارات اللغوية اليت ميكن تنميتها وتطويرها  
ليست جمرد القدرة على النطق باأللفاظ أو الرموز املكتوبة يف النص، وإمنا هي عملية معقدة 

من . لنص املقروء جيدالفهم ا) الطالب(حتتاج إىل أكثر من املهارات اللغوية األخرى لدى القارئ 
أجل احلصول على ذلك، ينبغي للمدرس أن يزود الطالب باالستراتيجيات أو األساليب املالئمة 

  .اليت تعينهم على فهم النص املقروء بسهولة
يف  وسائل اإلعالم املكتوبةيهدف هذا البحث إىل التعرف على فعاليـة استخدام   

، أمهها مهارة فهم املعلومات التفصيلية طلبة يف تربية املعلمنيالتنمية مهارات القراءة العربية لدى 
بناء على هذا اهلدف، يرجى أن يكون هذا . ، وفهم األفكار الرئيسية يف اجلمل)حمتوى النص(

واستخدم هذا البحث . األسلوب املقترح منوذجا بديال ميكن استخدامه يف تعليم القراءة العربية
وقام .  تصميم االختبار القبلي والبعدي باموعة الواحدة الباحثاملنهج التجريبـي حيث اختار

يف الطلبة  السنة الثانية من طالبا وطالبة ٢٤على عينة البحث ) التجربة(الباحث بالتعليم التطبيقي 
  .تربية املعلمني مبعهد احلليمي لومبوك الغربية

فهم املقروء، أن مستوى من جانب : ومن أهم النتائج اليت توصل إليها البحث ما يلي  
يرقّي جوهريا، وذلك بالنطر إىل ) حمتوى النص(مهارة التالميذ يف فهم املعلومات التفصيلية 

، وبعد التجربة يف متوسط ٦٤،٥٨كفاءم يف تلك املهارة قبل التجربة يف متوسط النتيجة 
ك بالنطر إىل وكذلك مستوى مهارم يف فهم األفكار الرئيسية يرقّي جوهريا، وذل. ٨٧,٠٨



 

، وبعد التجربة يف متوسط ٥٧،٠٨كفاءم يف تلك املهارة قبل التجربة يف متوسط النتيجة 
  .٨٠,٨٣النتيجة 

واستنادا على اختبار البيان اإلحصائي للنتائج املـحصولة من االختبارين القبلي   
 يدل ( t - test ) عن طريق اختبار ت) حمتـوى النص(والبعدي يف مهارة فهم املعلومات التفصيلية 

 p: على مستوى الداللة) ٢,٠٦(من قيمة ت اجلدول أكرب ) ٨,٦٤٠(على أن قيمة ت احلساب 
 النتيجة احملصولة من االختبارين القبلـي والبعـدي يف مهـارة فهم األفكار وكذلك. ٠,٠٥<

على مستوى ) ٢,٠٦(أكرب من قيمة ت اجلدول ) ٨,١٨٩(الرئيسية أن قيمة ت احلساب 
 إحصائية يف مهارة فهم املقروء لدى نتيجة وهذا يدل على وجود فروق .٠,٠٥< p: اللةالد

وأن استخدام .  يف تعليم القراءة العربيةا وما بعدهوسائل اإلعالم املكتوبةالتالميذ قبل استخدام 
نتائج من وبالنظر إىل متوسط ال.  فعالية يف تنمية مهارة القراءة العربيةا هلوسائل اإلعالم املكتوبة

 يف فهم املعلومات التفصيلية أحسن من مهارم يف الطلبةاالختبار البعدي بني املهارتني أن مهارة 
  .فهم األفكار الرئيسية
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 Reading skill is one of language skill that needs to be improved and 

developed.  Actually, reading activity is not merely pronouncing sound symbols 

in the text; it is also a complex skill that engages various aspects of skill that 

reader (student) has to comprehend the text as well. To reach that purpose, the 

reading teaching process also necessitates students to be supported by suitable 

reading strategy and technique that make them easy to comprehend the text. 

 

 The research aimed at knowing the effectiveness of “Printed Media” 

technique application in improving and developing students’ reading skill that 

comprises comprehension of text information (content) as well as comprehension 

of main ideas in each paragraph. Based on that purpose, it is expected that the 

result of this research becomes an alternative model potentially exercised for 

teaching Arabic reading skill. This research is experiment research. This research 

developed Pre-Test and Post-Test One Group design with reading teaching of 

twenty four students of Class II, Tarbiyatul Mu'allimin, as its research sample.  

 

 The result of this research (from reading comprehension aspect) is that 

students’ comprehension of text (detail information and vocabulary usage) 

developed significantly. This increase is manifest in the average score of students’ 

first competence ٦٤�٥٨ that increased to the average score of ٨٧�٠٨ in the end of 

teaching activity. The similar case also appeared for comprehension of sentences’ 

main ideas (determining the main ideas and arranging questions): the average 

score of ٥٧�٠٨ in the students’ first competence increased to be ٨٠�٨٣ in the end 

of teaching activity. From the aspect of class activity, students’ skill in exercising 

this technique also increased effectively. 

 

 Based on the statistic test of pre-test and post-test results it showed that 

the t-count result (٨,٦٤٠) > t-table (٢,٠٦) at p <٠,٠٥. So does the result of pre-test 

and post test for comprehension aspect (the main idea): that the t-count result 

(٨,١٨٩) > t-table (٢,٠٦) at p <٠,٠٥. It means that there was significant difference 



 

between students’ reading competence (information content and main ideas of the 

text) before and after the application of “Printed Media” technique. The 

application of “Printed Media” technique had effective and significant influence 

in developing students’ reading skill. While from the aspect of average result 

students obtained from both kinds of reading skill, it showed that students’ 

competence in comprehension of the text content (text information) was more 

effective than their competence in comprehension of main ideas. 
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 Keterampilan membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa 

yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Aktivitas membaca pada hakikatnya 

bukan sekadar mengucapkan lambang-lambang bunyi (huruf) dalam sebuah teks 

dengan baik, tetapi merupakan aktivitas yang kompleks yang melibatkan berbagai 

aspek kecakapan berbahasa lainnya dari seorang pembaca (mahasantri) untuk 

dapat memahami teks dengan baik. Untuk mencapai hal tersebut, dalam proses 

pembelajaran membaca para mahasantri perlu dibekali dengan strategi atau teknik 

membaca yang tepat yang dapat memudahkan mereka dalam memahami teks. 

 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penggunaan 

"Media Cetak" dalam mengembangkan keterampilan mahasantri membaca teks 

bahasa Arab pada aspek pemahaman yang meliputi; pemahaman informasi dalam 

teks (isi teks) dan pemahaman ide/pokok kalimat dalam paragraf. Berdasarkan 

tujuan tersebut, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi model alternatif 

yang dapat digunakan dalam pembelajaran membaca Bahasa Arab. Penelitian ini 

menggunakan prosedur eksperimen. Desain penelitian yang digunakan adalah 

Pretest-Posttest One Group dengan latar pembelajaran di kelas yang telah 

ditentukan sebagai sampel penelitian yaitu, Tahun Dua (٢) Mahasantri Tarbiyatul 

Mu'allimin Pesantren Al-Halimy, Gunungsari, Lombok Barat, dengan jumlah ٢٤ 

mahasantri. 

 

 Temuan penelitian ini bila dilihat dari hasil yang diperoleh pada aspek 

pemahaman membaca, yaitu; pemahaman terhadap isi teks (informasi rinci dan 

penggunaan kosakata) mengalami peningkatan cukup signifikan yang ditunjukkan 

dengan kemampuan awal mahasantri dengan rata-rata nilai ٦٤،٥٨ dan kemampuan 

akhir belajar dengan rata-rata nilai ٨٧،٠٨, begitu juga pemahaman ide/pokok 

kalimat (menentukan ide pokok) mengalami peningkatan cukup signifikan yang 

ditunjukkan dengan kemampuan awal mahasantri dengan rata-rata nilai ٥٧،٠٨ dan 

kemampuan akhir belajar dengan rata-rata nilai ٨٠�٨٣. Kemudian bila dilihat dari 

aspek kegiatan kelas, keterampilan para mahasantri dalam menggunakan teknik 

ini mengalami kemajuan cukup efektif. 



 

  

 Berdasarkan uji-t (statistik) terhadap hasil pre-tes dan post-tes aspek 

pemahaman informasi dalam teks, menunjukkan hasil t-hitung (٨,٦٤٠) > t-tabel 

(٢,٠٦) pada p <٠,٠٥. Begitu juga hasil pada aspek pemahaman ide/pokok kalimat, 

menunjukkan hasil t-hitung (٨,١٨٩) > t-tabel (٢,٠٦) pada p <٠,٠٥. Artinya ada 

perbedaan cukup signifikan antara kemampuan memahami teks bacaan (isi 

informasi dan ide pokok kalimat) sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran 

dengan menggunakan "Media Cetak". Dengan demikian, bahwa penggunaan 

teknik "Media Cetak" efektif untuk mengembangkan keterampilan pemahaman 

membaca mahasantri. Sedangkan bila dilihat rata-rata nilai yang diperoleh dari 

kedua keterampilan tersebut, keterampilan pemahaman isi (informasi teks) lebih 

tinggi (efektif) dibandingkan dengan keterampilan pemahaman ide/pokok kalimat. 
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 مقدمة: أوال

، احلنيف اإلسالمي   الدين و القرآن الكرمي  من املعروف أن اللغة العربية هي لغة              
ا نزل القرآن الكـرمي دسـتور املـسلمني،         و. اإلسالمأول جميئ   منذ   املسلمنيولغة  

، مث إا أقدم لغة حية        واملرسلني األنبياءخامت  النبـي عليه الصالة والسالم     ا   وحتدث
 عليه التراث   ـَىهي األساس الذي بن    اللغة العربية و. يف العامل مل يعترها التغير والتبديل     

 زالت هذه اللغة تؤدي مهمتها حبيوية وحركة وتقدم منـذ            وال ،العريب واألدب الرفيع  
ـ    آأكثر من ألف ومخسمائة سنة وحىت اآلن وإىل ما ش          تها املرنـة   ـء اهللا بسبب طبيع

 ا األخا الغنية وأساليبها املتفاوتة وخلودها يف كتاب اهللا الذي ال يأتيه            وبيااذ ومفردا
  .الباطل من بني يديه وال من خلفه

ر قرنا من الزمان وعاء للحـضارة       شطوال أربعة ع   اللغة العربية    قد أصبحت ول  
اإلسالمية العاملية يف مشارق األرض ومغارا، كما أنه فوق هذا كله قـد اكتـسبت       

 ليست لغـة ديـن      نفاللغة العربية إذ  . روفةـة بني اللغات املع   ـ عاملي  رفيعة و  مكانة
  .لغة اتصال عالـمي وحضارة فحسب، بل هي كذلك

دا على أا لغة عاملية، قال فرجوسون يف مقال نشرته بـدائرة املعـارف              وتأكي  
أن اللغة العربية سواء بالنسبة إىل عدد النـاطقني ـا أو إىل        "الربيطانية عن هذه اللغة     

كما ينبغي أن ينظر إليها     . مدى تأثريها تعترب إىل حد بعيد أعظم اللغات السامية مجعاء         
  ١". اليومكإحدى اللغات العظمى يف عامل

النافذة املفتوحة على احمليط احمللّي للفـرد والعـامل         يف اللغة كافة هي     القراءة  و  
فإذا كانـت   . اخلارجي، وهي وسيلة اكتساب املعارف واملعلومات واخلربات املتنوعة       

                                                 
١
، عربية والتربية الدينية يف ضوء االجتاهات التربوية احلديثةطرق تدريس اللغة ال ،حممود رشدي خاطر وآخرون   

 .٣٤٩، ص )١٩٨٢املعرفة دار : القاهرة(



 

احلياة نفسها مدرسة تساعد الفرد على النمو والتعامل مع الغري، فإنّ القـراءة توسـع       
  .ىل آفاق أرحب وأوسعمداركه وتنقله إ

         إنّ القراءة تعترب مهارة رئيسية من مهارات تعلّم أي لغة أجنبية وأـا مـن               
وبالتايل . حاجات اإلنسان املاسة، فلذلك تصبح تعليمها وتعلّمها أمرا ضروريا ومفيدا         
ه هنـا أن    تصبح هدفًا رئيسيا من أهداف تعلّم الّلغة املستهدفة، ومما جيدر بنا أن نذكر            

 أنها أداة تتسم بدوام - بالنسبة للمتعلّم -من خصائص عملية القراءة يف الّلغة األجنبية       
االستمرار واالستخدام من حيث هي أداة هذا املتعلّم الستمراره يف التعلّم، وأداته أيضا          
 يف االتصال باإلنتاج الفكري واألديب واحلضاري ألصحاب الّلغة املتعلّمـة سـواء يف            
املاضي أو احلاضر، كما قد تكون أداة من أدواته يف قضاء وقت الفراغ واالسـتمتاع               

  ٢.به
         والقراءة بالنسبة ألجل التعلّم أو الدرس مهمة لدى الدارسني، وهـي تـزود             
القارئ باملعارف واخلربات الّيت قد ال يستطيع أن يكتسبها مباشرة إال مـن خـالل               

داة الطالب يف حتصيل علومه الدراسة، ومن ال يقرأ جيـدا ال            كما أنها هي أ   . القراءة
 مبعىن من ليس له كفاءة أو املهارة على القراءة املرجوة أو اجليدة، فـال               ٣.حيصل جيدا 

  .حيصل على املعلومات واملعارف يف قراءته
ـ              ى          إن الفرق كبري بني الفرد األمي الذي يعتمد يف بناء خرباته ومعلوماته عل

التلقني وتلقى املعلومات شفاهة عن طريق مساعها فقط، وبني غريه الذي يقرأ ويوظف             
حواسه وعقله يف اكتساب هذه املعلومات واخلربات، حيث يقوم بعملية التفكري فيما            
يقرأ وحيلّل وينقد املقروء ويقارن بني وجهات النظر املختلفة، ويفسر ما حيتـاج إىل               

  ٤.تفسري
                                                 

٢
: ص، )م٢٠٠٣/ه١٤٢٤، إيسيسكو(. طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني ا، حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة.  

١٤٩  
، دار االعتصام: الرياض (،أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية ،ناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا.  ٣

  .٥٧: ص، )١٩٨٦
٤
  .١٠٧: ص. )م١٩٩٥. دار املعرفة اجلامعية: القاهرة( "طرق تدريس اللغة العريب " ، زكريا إمساعيل.  



 

  
  

عاهد بإندونيسيا، وخاصة   املدارس و اململية تعليم القراءة العربية يف معظم                إنّ ع 
كما الحظه الباحث يف تربية املعلمني مبعهد احلليمي لومبوك الغربية ال تزال  بالطريقة              
التقليدية باستعمال أو استخدام الكتب الكالسيكية، مثل  كتاب فقه، وتفسري، وحنو            

جتعل يف أفكار الطلبة مجودا، فتكون معرفتهم حول        هذه هي اليت    .  وصرف، وغريها 
هذا يؤدي ـم إىل عـدم معرفتـهم         . مصطلحات فقهية وأصوهلا وتفسريية وغريها    

باملصطلحات اجلديدة املعاصرة اليت تستخدم كثريا يف هذا العصر، خاصة يف الصحف            
  .واالّت

إىل تطوير وتنمية            فمن هذه املشكلّات نشأت فكرة هذا البحث الذي يهدف          
ومن احملاوالت املقترحـة    . نوعية تعليم اللغة العربية خاصة يف جمال تعليم فهم املقروء         

 عبارة عن صحف مطبوعة منتشرة يف شـبكات          وهي استخدام الصحيفة اإللكترونية  
 يف تدريس اليت ميكن انتفاع االصحيفة اإللكترونية  واحدة من املواد الواقعية  و. دولية
 وتفضل الصحيفة اإللكترونية على املواد األخرى أا تتنوع يف األساليب اللغوية            .اللغة

 فإن استخدام الـصحف كمـادة يف       لذلك.اإلضافة إىل حداثة املعلومات اليت تشملها     
 معلومات اجتماعية حضارية    هملغوية لدى الطلبة وتكسب   التدريس العربية ترفع كفاءة     

ويصلح أيضا استخدام الصحيفة يف تنميـة       . آخروفيها أيضا معارف دينية من جانب       
  .  وليست يف القراءة فحسب٥املهارات األربع،

         بالنظر إىل ذلك، حيثّ الباحث على فعالية هذا األسلوب واستخدامه يف تعليم            
الّلغة العربية لتطوير وتنمية فهم املقروء، وذلك بالتطبيق على طلبة تربية املعلِّمني مبعهد             

  .مي لومبوك الغربيةاحللي
  

                                                 
٥
 Imam Asrori, AL-ARABI Jurnal Bahasa Arab dan Pengajarannya. Vol. ٢, No. ٢, Dsember ٢٠٠٤. 
Universitas Negeri Malang (UNM) – Malang. p: ١٦٣ 



 

  

  

   البحثمشكلة: ثانيا
هي عدم مواكية الطلبة للمصطلحات اجلديدة املعاصرة، وأن        املشكلة الرئيسية            

مادة الكتب التقليدية اليت يدرسوا سبب يف هذه املشكلة، األمر الذي تطلب البحث             
ني مبعهد احلليمـي    لدى الطلبة يف تربية املعلم    . عن مصدر يوفر مادة تسد هذا النقص      

  .لومبوك الغربية
 :ما يلىكومن تلك املشكلة الرئيسية صاغ الباحث أسئلة البحث  

وسائل اإلعـالم    باعتماد مواد من   القراءة   مهارةكيف يمكّن تطوير مواد       - أ
 طلبة تربية املعلِّمني مبعهد احلليمي لومبوك الغربية؟ل املكتوبة

 يف وسائل اإلعـالم املكتوبـة       مواضيع منشورة ما مدى فعالية استخدام       -  ب
  فهم األفكار الرئيـسية والنـصوص التفـصيلية        نمية يف ت  كمواد دراسية 

 لدى الطلبة يف تربية املعلّمني مبعهد احلليمي        ومواكية املصطلحات اجلديدة  
  ؟لومبوك الغربية

 

    فروض البحث: ثالثا

ؤثّر جوهريا وأكثر راءة تُوسائل اإلعالم املكتوبة يف تعليم مهارة القإن استخدام         
فعالية يف تطوير وتنمية فهم النصوص العربية لدى الطلبة يف تربيـة املعلّمـني مبعهـد     

  .احلليمي لومبوك الغربية
  

  أهداف البحث: رابعا
وسـائل اإلعـالم    اهلدف من هذا البحث هو التعرف على فعالية اسـتخدام           

األفكـار الرئيـسية    وم النصوص العربية     يف تطوير وتنمية مهارة القراءة وفه      املكتوبة



 

 لدى الطلبة يف تربيـة املعلّمـني يف معهـد            ومواكية املصطلحات اجلديدة   والتفصيلية
  .احلليمي لومبوك الغربية

  

 أمهّية البحث  :خامسا

 من الناحية النظرية  - أ

يهدف البحث إىل إثراء املعارف يف جمال التربية، خاصة يف تطبيق طرائـق         
.  اللغة العربية مبا فيها تعليم القراءة باملعاهـد اإلسـالمية      أو أساليب تعليم  

 .وكذلك لتطوير نوع من أنواع الطرائق أو األساليب التعليمية املوجودة
 من الناحية التطبيقية  -  ب

من األهداف أن يفيد تطبيق هذا البحث الباحث نفسه يف ترقية أسـاليب             
املعلمـني الـذين    تعليم القراءة، وفهم نصوص العربية، وكذلك غريه من         
املعهد نفسه  الطلبة و يعلمون مهارة القراءة وفهم نصوص العربية وأن يفيد         

أيضا عندما يكون هذا البحث إسهاما يف مساعدة حتسني عملية الـتعلّم            
والتعليم فيه، وتطوير مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة وميـوهلم يف           

  .الدراسة

  منهج البحث: سادسا

االختبار القبلـي والبعـدي      التجريبـي، بتصميم     املنهج هذا البحث ستخدم  ا  
يف هذا البحـث   )Independent Variable (ملتغري املستقل وأما ا.الواحدةباموعة 

وسائل اإلعالم املكتوبة يف تطوير مـادة القـراءة         هو تعليم القراءة العربية باستخدام      ف
 يف مهارة طلبةنمية استيعاب ال هو ت)Dependent Variable (، واملتغري التابعالعربية

  .)فهم املقروء(القراءة العربية 
 

 حدود البحث: سابعا



 

 :احلدود املوضوعية  -أ 
يتحدد موضوع هذا البحث يف تطوير مادة تعليم القراءة العربية مـستمد            

 .من الصحيفة
 :احلدود الزمانية  - ب 

مـن العـام    الفصل الدراسي الثـاين     احلدود الزمانية إلجراء هذا البحث      
 .م٢٠٠٩_٢٠٠٨: راسيالد

 :احلدود املكانية  - ج 
  .قسم تربية املعلمني يف معهد احلليمي لومبوك الغربية

 حتديد املصطلحات: ثامنا

قوم علـى   ت إىل مفهوم معقّد،      تتطور القراءة هي عملية ميكانيكية بسيطة      -أ 
:  وقيـل  ٦.أنها نشاط عقلي يستلزم تدخل شخصية اإلنسان بكلّ جوانبها        

يب النشاط الفكري يف حلّ املشكلّات، فهي ليست        أنها أسلوب من أسال   
 ٧.عملية متميزة بل هي نشاط فكري متكامل

مهارات القراءة هي املهارات أو القدرات املكتسبة لدى الفرد من خـالل         - ب 
 . عملية تعليم القراءة وفهمها أو التدريبات املربجمة واملتواصلة

بعد خترجهم يف املدرسـة      تربية املعلّمني تقصد ا الطلبة الذين يدرسون          - ج 
أو شبه اجلامعة، هؤالء يدرسون مهارة القراءة ويتعمقون          (MA)الثانوية  

 .على فهم النصوص العربية
 .يقصد ا الصحف واالت األخباريةوسائل اإلعالمية   -د 
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  الفصل الثاين

  والدراسات السابقة اإلطار النظري
  

  القراءة: املبحث األول

  وأهدافهالقراءة مهارة تعليم : بحث الثاين امل

   تعليميةةليطبيعة املادة ووسائل اإلعالم املكتوبة كوس: املبحث الثالث

  تعليم مهارة القراءة مبعهد احلليمي لومبوك الغربية: املبحث الرابع

  الدراسات السابقة: املبحث اخلامس

  

  

  

 



 

  

  

  

  

  

  

  

 أنواعها مفهومها وأساليبها والقراءة: املبحث األول

 مفهوم القراءة:  أوال

يقصد بالقراءة فيما مضى القدرة على التعرف علـى الرمـوز املكتوبـة                
مثّ تبدل هذا املفهوم، حيث أصبحت القراءة تعين قراءة املادة املكتوبة           . والنطق ا 
القدرة على حلّ الرموز، وفهمها، والتفاعـل       : ويف النهاية صارت تعين   . وفهمها
ت الّيت مير ا القارئ، واالنتفاع به يف        الواستثمار ما يقرأ يف مواجهة املشك     معها  

  ٨.حياته، عن طريق ترمجة اخلربات القرائية إىل سلوك يتمثّله القارئ
إنّ القراءة هي عملية عقلية تشمل تفسري الرموز الّيت يتلقاها القارئ عن :          وقيل

 املعاين،كما أنها تتطلب الـربط بـني اخلـربة          طريق عينية وتتطلب هذه الرموز فهم     
الشخصية وهذه املعاين، مما جيعل العمليات النفسية املرتبطة بالقراءة معقّدة إىل درجـة             

  ٩.كبرية
القراءة إحدى الكيفيات لنيل املعلومات واملعارف من الزمان املاضي إىل هذا           و         
وكم من املعلومات   . ة وتتغير تغيراً سريعاً    التطورات يف كلّ نواحي احليا     إذ تسري اليوم،  
كثـرت العلـوم    كذلك   مثل الصحيفة والة، و    املطبوعةوسائل  ال كلّ يوم من     خترج
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 املعلومات الصحيحة من تلـك املـصادر        تلقىواملعارف اليت سطرت على الكتب، ل     
   ١٠.سمى بالقراءةياملقروءة حنتاج إىل نشاط 

 قـراءة اللغـة   ختتلف عـن جنبية هلا مشكّالت خاصة   للغات األ يف ا القراءة  و         
 القراءة   يف قبل أن يبتدأ املتعلّم بنشاطة    لذلك  . الوطنية، وكذلك قراءة النصوص العربية    

   .عده يف فهم املقروءاعناصر األخرى الّيت تساليلزم عليه أن ميلك 

          
القـراءة  يف  مهـارة   تاج إىل   حتالعربية مبوصفاا املشكلّة يف قرائتها و فهمها،                 

، لذلك حيتاج    ال ينجح فيها    كيف يضع احلركات يف كلّ كلّمة      اليت ال يعرف  املتعلّم  و
 الشكلّ من عالمـات     بلاملتعلم معرفة علم النحو لتحريكها ألن العربية ال شكلّ فيها           

عرف ليونصوص العربية، ال الكلمة من صيغة إىل صيغة يف وا تتغري. الصوت أو القراءة
مبعرفتهما يـسهل   و. املتعلم كلّ تغيريات الكلمة فعليه أن يعرف علم الصرف والنحو         

م ومعرفة ما حتتويها النصوص من املعلومات اليت كتبـها          فهم سياق الكال  املتعلم  على  
  .املؤلف

  
 ١١أساليب تعليم القراءة: ثانيا

 الطريقة احلرفية  -أ 

فيتعلم املعلم ألـف،    . حدا بعد اآلخر  يبدأ املعلم هنا بتعليم حروف اهلجاء وا               
وتعلم الطالب هنا قراءة احلرف إذا رآه مكتوبا، كما يتعلم كتابة           . إىل آخره ..باء، تاء 

وتدعى هذه الطريقة أيضا طريقة احلروف أو الطريقـة اهلجائيـة أو            . هذه احلروف 
  .الطريقة األجبدية أو الطريقة األلفبائية
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ة أا سهلة على املعلم، مألوفة لدى اآلباء واألمهـات،             ومن مزايا هذه الطريق   
وهناك من ينتقد هذه الطريقة ألا تـسبب بـطء          . جتعل الطالب حساسا للحروف   

 . القراءة لدى املتعلم ألنه قد مييل إىل القراءة حرفًا حرفا بدال من اإلدراك الكلّي للكلّمة

 الطريقة الصوتية  -ب 

ية الطريقة احلرفية من حيث االنتقال مـن احلـروف إىل           تشبه الطريقة الصوت           
فاحلرف يف  . ولكنها ختتلف عنها من حيث طريقة تعليم احلرف       . املقاطع إىل الكلّمات  

ولكـن يف   ". صـاد "مثالً يعلَّم على أنـه      " ص"الطريقة احلرفية يعطي امسا؛ فاحلرف      
  ".ص"يعلَّم على أنه " ص"الطريقة الصوتية، حلرف 

  مبوجب الطريقة الصوتية، تعلم احلـروف مفتوحـة أوالً، مثّ مـضمومة، مثّ                    
مث تعلم قراءة احلروف وهي منونة بـالفتح مث بالـضم مث            . مكسورة، مثّ تعلم ساكنة   

  .بالكسر
         وميزة هذه الطريقة أا تدعو احلرف بصوته، ال بامسه، لكن عيبها أا قد تعيق 

 .لم ألنه قد يتعود التهجئةسرعة القراءة لدى املتع
 الطريقة املقطعية  -ج 

فيتعلم الطالب ا،و،ي أوالً،    . ولتعليم املقاطع، البد من تعليم حروف املد أوالً                
مث يتعلم مقاطع مثل سا،سو،سي، وكلّمات مكونة من مقاطع تعلمها مثـل سـارا،              

  .سريي، ساري، سريا، سوري، راسا، راسي
يقة املقطعية أفضل من الطريقة احلرفية والطريقة الصوتية، ألا                  وقد تكون الطر  

وتدعى هذه الطرق الثالث    . تبدأ بوحدات أكرب من احلرف الواحد أو الصوت الواحد        
وهناك طـرق   . الطرق اجلزئية أو الطرق التركيبية، ألا تبدأ باجلزء مث تنتقل إىل الكلّ           

وتدعى هذه الطرق املعاكسة الطـرق      . جتاهمعاكسة للطرق اجلزئية أو التركيبية يف اال      
ومن الطرق الكلّيـة طريقـة      . الكلّية أو التحليلية، ألا تبدأ بالكلّ مث تنتقل إىل اجلزء         

 .الكلمة وطريقة اجلملة



 

 طريقة الكلمة  -د 

ولطريقة الكلمة أساس نفسي يعتمد على االفتراض بأن املتعلم يدرك الكـلّ                     
وهذا يعين أن طريقـة الكلمـة       . جزاء اليت يتكون منها الكلّ    أوالً، مث يبدأ بإدراك األ    

  .تتماشى مع طبيعة اإلدراك البشري
         ويف تنفيذ طريقة الكلمة، يقوم املعلم بعرض الكلمة مقرونة بالصورة املناسبة،           

مث يعرض املعلم كلّمة مـن      . وينطق املعلم الكلمة عدة مرات، ويكرر الطلبة من بعده        
وبعد أن يستطيع الطلبة قـراءة      . طلب من طلبته التعرف عليها أو قرائتها      غري صورة لي  

  .الكلمة، يبدأ املعلم يف حتليلها إىل احلروف اليت تتكون منها
  : ولطريقة الكلمة مزايا منها

تساير هذه الطريقة األساس النفسي لإلدراك البصري، إذ تبدأ بالكـلّ            .١
 .أوال

القراءة ألن الطالـب يـدرك       تعود هذه الطريقة الطالب على سرعة        .٢
 .الكلمة كوحدة واحدة واليقرؤها حرفًا حرفا

يبدأ الطالب بقراءة وحدات ذات معىن، خبالف الطرق اجلزئية الـيت            .٣
  .تبدأ بتعليم وحدات ال معىن هلا مثل احلروف واألصوات واملقاطع

  :ومن عيوا
 قد تستوىل الصورة على انتباه الطالب بدال من الكلمة .١

 .الطالب الكلمة ختمينا يدال من قرائتها قراءة حقيقيةقد خيمن  .٢
مثل ثاب،  . إذا تقاربت أشكال الكلمات، فإن الطالب سيخلط بينها        .٣

 .باب، تاب، ناب، ألن شكلها العام متقارب
قد توجد هذه الطريقة ضعفا إمالئيا لدى الطالب، ألا ال تلفت انتباه             .٤

 .الطالب إىل احلروف بشكل كاف



 

الب كلمة جديدة غري مألوفة له، قد جيد صـعوبة يف           إذا صادفت الط   .٥
 .قرائتها

  :طريقة اجلملة  -ه 

         يتم تعليم القراءة بطريقة اجلملة بأن يعرض املعلم مجلة قصرية على البطاقة أو             
: مث ينطق املعلم اجلملة ويرددها الطالب من بعده عدة مرات، مثال ذلـك            . السبورة

  .ذهب الولد، ذهب الولد مسرعا
  
  
  

  :ومن مزايا طريقة اجلملة
تتماشى مع األساس النفسي لإلدراك ألا تبدأ بإداك الكل مث تنتقل إىل          .١

 .حتليله إىل مكوناته
 .تقدم هذه الطريقة وحدات ذات معىن .٢
تعود الطالب على قراءة الوحدات الكبرية وعلـى اتـساع املـدى             .٣

 .البصري، مما يضمن حتقيق سرعة القراءة
ومن أبرز هذه العيوب أا حتتاج إىل جهد كبري         . يقة اجلملة عيوا           غري أن لطر  

  .كما أا تتطلب وجود معلم حاذق متمرس، األمر ال يتوفر دائما. من املعلم
 

  أنواع القراءة:  ثالثا
  : القراءة على األنواع اآلتية           تشمل

  :القراءة الصامتة   -أ 
طبوعة، وإعطائها املعـىن املناسـب      القراءة الصامتة هي استقبال الرموز امل     

 مع تفاعلها باملعـاين اجلديـدة       ةاملتكامل يف حدود خربات القارئ السابق     



 

 ١٢.املقروءة، وتكوين خربات جديدة وفهمها دون استخدام أعضاء النطق        
ومتثّل القراءة الصامتة حلّ الرموز املكتوبة، وفهم معانيها بسهولة ودقّة وال           

 رؤية الشيء كافية ملعرفته دون حاجة لنطق        دخل للصوت فيها، وكما أن    
  .امسه، وكذلك رؤية الكلمة املكتوبة

  
  
  
   

 :القراءة اجلهرية   - ب 
القراءة اجلهرية تشمل ما يف القراءة الصامتة، مثل حتريك  بصري الرمـوز             

ـ الكتابية، وإدراك عقلي ملدلوالا ومعانيها، إال أن تزيد عليهـا             التعبريب
القراءة و. ت واملعاين، بنطق الكلّمات واجلهر ا     الشفهي عن هذه املدلوال   

  ١٣.اجلهرية أصعب من القراءة الصامتة
  

  :١٤ أمحد فؤاد أفندي القراءة إىل مخسة أنواع وهييقسم         و
 . القراءة الصامتة  -أ 

 .القراءة اجلهرية  - ب 
 .القراءة املوسعة  - ج 

                                                 
١٢
  ١٣٠-١٢٩: ص). م١٩٩٢دار املسلم : الرياض( " هيتها وطرائق تدريسهااملهارات اللغوية ما" ،أمحد فؤاد حممود عليان.  

١٣
 ).م١٩٩٧ دار الفكر :بريوت(  .طرق تدريس اللغة العربية، جودت الركايب.  

   ٨٦: ص
١٤

 . Ahmad Fuad Efendy, ٢٠٠٥. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Penerbit Misykat ,  

Malang. p: ١٢٩ 
  



 

 . القراءة االستمتاعية  -د 

  .القراءة التحليلية  -ه 
 القـراءة املوسـعة أو       أما  الباحث، سبق أن شرحهما  ىل و الثانية             القراءة األو 

عاين مل واحلفظ   تتم على وفق وتريه سريعة مع االهتمام      هي عملية القراءة الّيت     فالسريعة  
أكرب  الوقت عند القراءة ونيل كسب القراءة املوسعة هي يفقصد ون. النصوص املقروءة

 ه أن يستخدم في    القارئ لّ كتاب يستطيع  ، وليس ك  يف أقصر وقت  املعلومات  قدر من   
  . خيتار القارئ الكتب امليسرة والبسيطةأن هذه القراءة ، لذلك ينبغي 
 مع القراءة املوسعة ولكن الغاية مـن هـذه          ترتبط كثريا          القراءة االستمتاعية   

يستمتعوا لو القراءةراحة  لالقراءة ليست لزيادة املفردات وتعليم بناء اجلملة اجلديدة بل          
وأما اخلامسة  . وأقصى الغاية منها لتنمية احلماسة العميقة يف نفس القارئ        .  قرائتهم من

حلّ الرمـوز  على قصد منها مترين وتدريب املتعلّم وي. هي التحليليةفمن أنواع القراءة  
تفصيلية واحلصول على الفكرة األساسية مـن الكاتـب         الاملكتوبة واملعلومات الوفرية    

  .لعقلي إما استنباطيا أو استقرائياوالتفكري ا
  :املراحل القرائية: رابعا

 يف هذه املرحلة يعرض املعلـم املفـردات اجلديـدة           ما قبل القراءة،    -أ 
ويكون هذا مبثابة متهيـد للمرحلـة       . والتراكيب اجلديدة عرضا وافيا   
 .التالية، وهي مرحلة القراءة ذاا

ـ  لبـة  بعد أن يتعرف الط    القراءة الصامتة،   - ب  ى املفـردات اجلديـدة      عل
وا أوالتراكيب اجلديدة يف وحدة قرائية ما، يطلب منهم املعلم أن يقـر           

 .الوحدة قراءة صامتة بقصد االستيعاب



 

، تأيت املرحلة الثالثـة  ة القراءة الصامتالطلبة بعد أن يتم   ما بعد القراءة،    - ج 
اليت تشمل أسئلة االستيعاب واإلجابات عليها، كما تشمل القـراءة          

 ١٥.ذجية اليت يقدمها املعلم والقراءة اجلهرية اليت يقوم ا الطالبالنمو

  

  

  

  

  

  

  وأهدافهالقراءة مهارة تعليم : املبحث الثاين

   تعليم مهارة القراءة-أوال

ويقصد . التعرف والفهم : ، ومها نيتتشتمل املهارات القرائية على مهارتني أساسي       
 الفهم فيقصد به فهم املعانـي مـن        بالتعرف هو التعرف على الرموز اللغـوية، وأما      

 ١٦. الكلمات خبربات القارئ فيهاالل الربط بني الرموز املكتوبة أيخ

  التعرف على الرموز اللغوية -أ

                                                 
١٥
  ١٢٠: ص. املرجع السابقويل، حممد علي اخل.  

١٦
 . ١٨٣ :ص، املرجع السابق  فتحى على يونس و حممود كامل الناقة، 



 

 التعرف على إدراك الرمز، ومعرفة املعىن الذي يوصله يف السياق الـذي             ويعين  
  ويفهم املعـاين   التعرف على الرموز،   هذا أن الدارس جيب أن يتعلم        ويعين. ر فيه يظه

املختلفة هلا، فال قيمة للدارس أن ميلك املهارة يف التعرف على الكلمة إذا مل تكن لديه                
  .معرفة املعىنالقدرة على 

  :ما يليهي املهارات األساسية للتعرف على الكلمات فوأما   
  .ربط املعىن املالئم بالرمز املكتوب  )١  
 الكلمـات واختيـار      معـاين  لسياق كوسيلة يف التعرف على    استخدام ا   )٢  

  .التعريف الدقيق
  رف على أجزائها؛ـالقدرة على التحليل البصري للكلمات من أجل التع  )٣  
  .القدرة على التفريق بني أصوات احلروف  )٤  
  ١٧. على ربط الصوت بالرمز املكتوب الذي يراه القارئةالقدر  )٥  

  
  
  

  )فهم املقروء( الفهم  -ب

و اهلـدف مـن كـل     ـوه فهم املقروء،    أيىن  ـاملعأما الفهم فيقصد به فهم        
وربط .  واخلطوة األوىل يف هذه العملية ربط خربة القـارئ بالرمز املكتوب          .راءةـالق

املعىن من إىل وقد ال يصل القارئ . اخلربة بالرمز أمر ضروري، لكنه أول أشكال الفهم   
ركيبـها الـسياقي   كلمة واحدة، ولكن القارئ اجليد يستطيع أن يفسر الكلمات يف ت  

ويفهم الكلمات كأجزاء للجمل، واجلمل كأجزاء للمفردات، والفقـرات كـأجزاء           
ويشمل الفهم يف القراءة الربط الصحيح بني الرمز واملعىن وإجياد املعىن من            . للموضوع

                                                 
١٧

 .١٨٤ : ص  ..هنفس املرجع   



 

السياق واختيار املعىن املناسب، وتنظيم األفكار املقروءة، وتـذكر هـذه األفكـار             
  ١٨.األنشطة احلاضرة واملستقبلةيف   بعدماواستخدامها في

دة مهارات أخرى،  ـعفيها  تتضمن  ومعقدة    فهي يف القراءة  الفهم   اتمهارأما  و  
  :ما يليك هيو

  .القدرة على إعطاء الرمز معناه  )١  
جملة والفقرة والقطعة   ـالقدرة على فهم الوحدات األكرب، كالعبارة وال        )٢  

  .كلها
  . فكريةالقدرة على القراءة يف وحدات  )٣  
  .القدرة على فهم الكلمات من السياق، واختيار املعىن املالئم له  )٤  
  . الكلمةالقدرة على حتصيل معاين  )٥  
  .اهالقدرة على اختيار األفكار الرئيسية وفهم  )٦  
  .القدرة على فهم التنظيم الذي اتبعه الكاتب  )٧  
  .القدرة على االستنتاج  )٨  
  .القدرة على فهم االجتاهات  )٩  
غمـة الـسائدة،   نالقدرة على تقومي املقروء، ومعرفة األساليب األدبية، وال     )١٠  

  .وحالة الكاتب وغرضه
  .القدرة على االحتفاظ باألفكار  )١١  
  ١٩.القدرة على تطبيق األفكار وتفسريها يف ضوء اخلربة السابقة  )١٢  

  :أن من أبرز مهارات الفهم ما يليجند ) ١٩٨٠(وعند علي جمـاور   
  .استنتاج الفكرة األساسية يف النص  )١  
  .استنتاج األفكار اجلزئية  )٢  

                                                 
١٨

 .١٨٥ص ،   هنفس املرجع  
١٩

  .  ١٨٦- ١٨٥ :ص ، هنفس املرجع    



 

  .إدراك النتائج فيما يقرأ  )٣  
  .تطبيق التعليمات  )٤  
  .استخالص النتائج مما يقرأ  )٥  
  .التحليل والنقد يف أثناء القراءةالقدرة على   )٦  
  .تقومي احملتوى  )٧  
  .القدرة على املقارنة  )٨  
  ٢٠).املؤلف (أهداف الكاتبإدراك   )٩  

      

  

  

  

لـدى  جيب مراعاـا    مهمة  ستة مهارات    )١٩٩١ (Harmerقدم هارمري   و         
أبرزها ما  وهذه املهارات   . مهارات القراءة تعليم  مدرسي اللغات الثانية واألجنبية عند      

  ٢١:يلي
  .التوقع يف املعىنأو مهارة التنبؤ   ) ١

 النص املقروء مـن املعلومـات   يستطيع القارئ الفعال أن يتوقع ما سيجده يف     و  
إن العملية يف فهم النص املقروء تكون عملية توقع يف حمتوى النص واملعـىن،     . املطلوبة

  .وهل توقعه يناسب ملا جيده يف القراءة
                                                 

٢٠
 .  ٦٤ :ص، )٢٠٠٣مكتبة التوبة، : الرياض( ،١:ط  ،طرائق تعليم اللغة العربيةحممد إبراهيم اخلطيب،   

٢١
   Furqanul Azies dan Chaedar Alwasilah, ٢٠٠٠ Pengajaran Bahasa Komunikatif, Teori 

dan Praktek (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,), pp: ١١٣-١١١. Lihat dalam: Jeremy Harmer, 

The Practice of English Language Teaching (New York: Longman Publishing, ١٩٩١), pp. 

١٨٤-١٨٣. 



 

  . املعينةاستخراج املعلوماتالبحث عن املعلومات أو   ) ٢
نـه، أو   وعلى األغلب، نقرأ نصا ما قصدا للحصول على معلومـات معينـة م              

 هذه املهارة عندما طبقنا يف      سمىوت. لالكتشاف منه حقيقة أو حقيقتني خالل القراءة      
  .(Scanning)عملية القراءة مبهارة القراءة املسحية 

  . تصور املعىن العامالبحث عن  ) ٣
جبانب مهارة استخراج املعلومات املعينة، نقرأ النص قصدا للحصول على تصور             

نعرف من النص معنا إمجاليا وال نـحتاج إىل املعىن التفـصيلي،           ل. املعىن العام للنص  
  .(Skimming)وتعرف هذه املهارة بالتصفح 

  .التفصيلية املعلومات احلصول على  ) ٤
يستطيع القارئ اجليد أن جيعل النص املقروء وسيلة للحصول على املعلومـات              

ند تعليم القـراءة لـدى      يراعي املدرس ع   أن جيبويف ممارسة هذه املهارة     . التفصيلية
  .(Skimming) والتصفح (Scanning)الدارسني مهاريت املسح 

 

  تهاظيفومعرفة أمناط اللغة و  ) ٥
يستطيع القارئ اجليد أن يعرف أنواعا من األمناط اللغوية ووظيفتـها يف اللغـة                
يـد  ؛ سيأيت بعد هذه العبارة األمثلة الـيت ير        "على سبيل املثال  "هناك عبارة   . الكتابية

؛ تعين هنـاك تعريـف أو       "وبعبارة أخرى "وعبارة  . ذكرها الكاتب يف وضع كتابته    
بناء علـى   . مفهوم بصياغة أخرى أراده الكاتب إلعادة التعريف الذي سبق أن ذكره          

  .ذلك، ينبغي للمدرس أن يساعد الطلبة ممارسة هذه املهارة لتكون قراءم جيدة
  استنتاج املعىن من السياق  ) ٦

أن ) الـدارس (ع من املهارات القرائيـة املهمة، حيث يستطيع القارئ         وهذا نو   
. على الرغم من أنه ال يعرف بدقة معـىن املفـردات          يقوم باستنتاج املعىن من السياق      



 

ا ألوهذه املهارة مهمة    . وهذا من خالل التخمني بالنظر إىل السياق يف النص املقروء         
أن تتم عملية   من  كن  متدة وتكريسها، بل    تساعد الدارس على اكتساب املفردات اجلدي     

  .جيدةبصورة القراءة 
التعرف على الرموز اللغويـة     ومها   القراءة؛   يفساسيتني  األهارتني  املوبالنظر إىل     

 تلـك املهـارات أن       اكتساب األمر املهم لدى القارئ من    فوالفهم أي فهم املقروء،     
  ٢٢.فهمهيكون سريعا يف قراءته، سريعا يف حتصيلـه، سريعا يف 

، ميكن أن تندرج املهارات القرائية مجيعهـا حتـت          )١٩٦٦(وعند علي جماور      
  :مخس مهارات أصلية، هي

  .املهارة اللفظية، وهي القدرة على النطق السليم املعرب بسرعة مناسبة  )١  
مهارة الفهم، وهي القدرة على ترتيب األفكار وفهمها وحتليلها ونقـدها             )٢  

  .وربطها
ني القراءة الصامتة واجلهـرية بالتغلب على الصعوبة فيهمـا،         نـمو حتس   )٣  

  .والتدريب عليهما
االنطالق يف القراءة اجلهرية مع التنغيم الصويت، ومتثيل املعـىن، وسـالمة              )٤  

  .األداء
  ٢٣.حتقيق عادات القراءة ومهاراا اليت تنتج الكفاءة يف القراءة  )٥  

  

  أهداف تعليم القراءة: ثانيا

 املتعلّم من أن يكون قـادرا       ني متك هواهلدف العام والرئيس من تعليم القراءة                
على أن يقرأ اللغة العربية من اليمني إىل اليسار بشكل سهل ومريح، وهذا يعـين أن                

                                                 
٢٢

 .  ١٤٤ :ص، املرجع السابق، أمحد فؤاد حممود عليان   

٢٣
  .١٤٦ :ص، هنفس املرجع  



 

 املعىن مباشرة من الصفحة املطبوعة دون توقـف         ايقرأ يف صمت وسرعة ويسر متلفظً     
  ٢٤.انة مرات عديدة باملعجمعند الكلمات أو التركيب ودون االستع

  :         أهداف هذه الطريقة منها
 ٢٥.القدرة على فهم املقروء فهما دقيقًا  -أ 

من ربط الرموز املكتوبة باألصوات الّيت تعبر عنـها يف          أن يتمكن الدارس      - ب 
 ٢٦.الّلغة العربية

فـردات  املمعاين املفردات من معاين السياق، والفرق بني        على  أن يتعرف     - ج 
 .ومفردات الكتابةاملعاصرة 

 .أن يفهم معاين اجلمل يف الفقرات وإدراك عالقات املعىن الّيت تربط بينها  -د 
أن يفهم األفكار اجلزئية والتفاصيل وأن يدرك العالقات املكونة للفكـرة             -ه 

 .الرئيسية
أن يقرأ بطالقة دون االستعانة باملعاجم أو قوائم مفـردات مترمجـة إىل               -و 

 .الّلغتني
  ٢٧. الدارس أن حيقق أغراضه العملية من تعليم العربيةبالقراءة يستطيع  -ز 
والقراءة مهارة يستطيع الدارس ا حتقيق قدر من االستماع وقضاء وقت             - ح 

 ..الفراغ مبا هو أجدى

فإن القراءة هي املهارة اليت ينميها الطالب وحده بعـد أن يتـرك             .. وأخريا         
  ..ثل القراءةوليس مثة أدعى للتقدم يف القراءة م.. املعهد

   القراءةةاملهمة يف تعليم مهار املبادئ -ثالثا

                                                 
٢٤
  ١٥١:  صاملرجع السابق،. حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة.  

٢٥
ة اإلمام حممد بن سعود جامع، الرياض(، طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي.  

  ٧٩: ص). م٢٠٠٢
٢٦
  ١٥٢: ص. املرجع السابق. حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة.  

٢٧
  ١٧٦: ، ص)م١٩٨٩/هـ١٤١٠مصر، إيسيسكو،  ( .تعليم العربية لغري الناطقني ا مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة، .  



 

أن يراعي العوامل التعليمية اليت     ومهاراا  يف عملية تعليم القراءة     ينبغي للمدرس     
 ويشمل فيه تنشيط خربات   . الفصلأنشطة التعلم والتعليم يف     تنشط مجيع الدارسني يف     

  .اليت تتعلق مبوضوع القراءةالدارسني السابقة 
ـ  قـدم راءة للغة األجنبيـة،     ـتعليم مهارات الق  عمليات  ويف جمال       نو أندرس

Anderson،             ا عند تنفيذ عملية تعليم القراءة، وهي ماستة مبادئ مهمة جيب مراعا 
  :يلى

  .السابقة قبل القراءةاخلربة تنشيط    )١  
  .احملصولةاملفردات وتكريس تنمية    )٢  
  ).قروءفهم امل(م تعليم مهارة الفه   )٣  
  .تعليم مهارة السرعة يف القراءة   )٤  
  .لقراءة املستخدمة لستراتيجيةتثبيت اال   )٥  
  ٢٨.تقومي حتسني القراءة   )٦  

  طريقة تعليم القراءة: رابعا 
         لقد شاعت الطريقة االستنباطية والطريقة االستقرائية يف تعليم مهارة القراءة و           

وأما الثانية  . ىل تبدأ بإعطاء القواعد مثّ تليها األمثال      الطريقة األو . فهم نصوص العربية  
عما استخدام هذين الطريقتني لدى املدرسني يف       . تبدأ بإعطاء األمثال مثّ تليها القواعد     

  .املدارس واملعاهد بإندونيسيا
  ٢٩:         هناك طريقتان اثنتان لتدريس القراءة العربية

 التركيبية/الطريقة اجلزئية  - أ

 التحليلية/ الكلّيةالطريقة  -  ب

  :         فمن قسمها إىل عدة طرق، فِمن هذه الطرق
                                                 

٢٨
   Neil Anderson,  "Reading" in David Nunan, ed, Practical English Teaching (New 

York, Mc. Graw-Hill, ٢٠٠٣)  pp. ٨١-٧٩. 
٢٩
  ٩٦: ص). دون سنة. دار النفائس، لبنان ( . خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف حممود معروف، .  



 

 التركيبية/الطريقة اجلزئية  -أ 

 الطريقة اهلجائية  - ب 

 الطريقة الصوتية  - ج 

التحليلية، ويندرج حتت هذه الطريقة جمموعة من الطرائـق         /الطريقة الكلّية   -د 
 :الفرعية، من أمهّها

 طريقة الكلمة - ١

 طريقة اجلملة - ٢

 طريقة العبارة - ٣

  ٣٠)واألغنية أيضا(طريقة القصة  - ٤
  

  

  القراءة٣١اختبارات:  خامسا

يقصد باختبارات القراءة هنا قياس فهم الطالب ملا يقرأ قـراءة صـامتة مـع               
 يطلب املعلم   ،ويف العادة . مالحظة أن القراءة اجلهرية تدخل ضمن اختبارات الكالم       

وقـد  . سئلة اليت تتبع  من الطالب قراءة نص مكتوب قراءة صامتة مث اإلجابة عن األ          
يكون النص فقرة واحدة أوأكثر حسب الوقت املتاح وحسب مـستوى الطـالب             

   ٣٢.ودرجة أمهية االختبار
                                                 

٣٠
  ١٠٠- ٩٧: ص... املرجع نفسه.  

، وإعـالم الوالـدين   ، والترفيع، والتجريب،  الذايت والتقييم، قياس التحصيل : دف االختبارات عامة إىل عدة أهداف منها       ٣١
والبد من مالحظة أن االختبار الواحد قد يستخدم        . والتصنيف، والقبول، والتنبؤ لإلرشاد ، واحلافز، والتجميع، والتشخيص

لذايت إذ به   ولكنه من املمكن أن يستخدم ألغراض التقييم ا       ، فقد يكون االختبار لقياس التحصيل أساسا     . لعدة أهداف جمتمعة  
وقد يستخدم االختبار ذاته للتشخيص بعد حتليل بنوده حسب إجابات الطـالب  . يستطيع املعلم والطالب أن يقيما نفسيهما    

وقد يستخدم االختبار ذاته أيضا كحافز يدفع الطالب إىل مزيد مـن            . ليعرف املعلم نقاط القوة ونقاط الضعف لدى طالبه       
 ٤-٢ :ص، )٢٠٠٠، دار الفـالح للنـشروالتوزيع    : األردن (االختبارات اللغوية ، خلويلانظر حممد علي ا   . اجلهد الدراسي 

  .باختصار
  .١١٦ :ص، املرجع السابق، حممد علي اخلويل ٣٢



 

  ٣٣:و فيما يلي أنواع من اختبارات القراءة 
 اختبار االستفهام  -أ 

.  تأيت األسئلة اليت تقيس مدى فهم الطالب ملـا قـرأ           ،بعد قراة النص  
 ، أيـن  ،مىت: ى أدوات االستفهام  وميكن أن تكون مباشرة تبدأ بإحد     

ويقصد بالسؤال املباشر سـؤال جوابـه   .  هل، من، ملاذا، كيف ،ماذا
  . مذكور مباشرة يف النص

 اختبار االختيار من متعدد  - ب 

 ميكن أن تأيت األسئلة على أساس االختيار من متعدد          ،بعد قراءة النص  
  ).  د، ج، ب،أ(
  
 

 اختبار الصواب واخلطأ  - ج 

 أن يقرأ النص ويقرر إذا كانت اجلملة صوابا أم          هنا يطلب من الطالب   
وإن النص ال يبني إن كانت اجلملة صوابا        ). حسبما يذكرالنص (خطأ  
 . أم خطأ

 اختبار ملء الفراغ  -د 

عليه أن يكون  ،حسب فهم الطالب للنص الذي قرأهو يف هذا االختبار 
 .ميأل الفراغ يف كل مجلة بكلمة واحدة

 اختبار مزاوجة احملتوى  -ه 

 .هنا قائمتان تتطلبان املزاوجة على أساس فهم النص املقروءتظهر 
 اختبار الترتيب  -و 

                                                 
  .١٢٨- ١١٦ :ص، املرجع نفسه ٣٣



 

يطلب من الطالب أن يرتبها بتسلـسل       و جمموعة من اجلمل      فيه تظهر
وقد يكـون التسلـسل زمنيـا       . معني وفقا ملا فهم من النص املقروء      

 مـن أعلـى إىل    ،من األمام إىل اخللف   (أويكون مكانيا يف اجتاه معني      
أي اجتـاه     أو ، من اجلنوب إىل الشمال    ،ن الشرق إىل الغرب    م ،أسفل
 ).آخر

 اختبار املفردات  -ز 

ميكن استخدام النص املقروء لغرض االستيعاب الختبار الطـالب يف          
 فإن استخدام   ،ومبا أن اختبارات املفردات متشعبة اجلوانب     . املفردات

ات املفردات يف الفهم املقروء جيب أن يقتصر على قياس فهم املفـرد           
 إنتاجهـا أو   بالدرجة األوىل دون التعرض لتهجئة املفردات مـثال أو        

  .اشتقاقها كيال يضعف صدق االختبار
  
  
 

 اختبار القواعد  - ح 

ميكن استخدام النص املقروء لقياس مـدى فهـم الطالـب للمعـىن        
 ، الذي يؤثر بدوره على فهم املعىن العام للجملـة         ،القواعدي للجمل 

ن معناهـا املفـردايت ومـن معناهـا         حيث إن معىن اجلملة يتكون م     
  .القواعدي

 اختبار مزاوجة أشكال الكلمات  -ط 

 فمما ميكن قياسه مدى     ،مبا أن القراءة هي عملية إدراك بصرية أساسا       
 وذلك باستخدام كلمات خمتلفة ولكن متقاربة       ،دقة اإلدراك البصري  

 .الشكل
 اختبار مزاوجة أشكال اجلمل  -ي 



 

وتستخدم لذلك  . لشكل اجلملة هنا يقاس مدى إدراك الطالب بصريا       
 . مجل خمتلفة ولكنها متشاة جدا يف الوقت ذاته

 اختبار مزاوجة اجلملة والصورة  -ك 

 توضع مجلة وحتتـها أربعـة       ،إذا كان املراد قياس فهم اجلملة املقروء      
 . ويطلب من الطالب اختيار الصورة اليت تدل عليها اجلملة. صور

 اختبار مزاوجة الصورة واجلملة  - ل 

  وعلى الطالب أن خيتـار     ،تظهر صورة واحدة وجبانبها أربعة مجل     هنا  
 . اجلملة اليت تدل على الصورة

 اختبار مزاوجة اجلمل والصورة  - م 

وعلى الطالـب أن    . هنا تظهر صورة واحدة وحتتها مثال عشرة مجل       
 وقد تكون هـذه اجلمـل       ،خيتار تلك اجلمل اليت تدل عليها الصورة      

  . ثالثا أومخسا أوستا
  
  

 بار فهم النص القصرياخت  -ن 

قصرية لتأيت بعـدها     اليشترط أن يكون النص املقروء فقرة طويلة أو       
بل من املمكن أن يكون النص جمرد مجلة واحـدة          . أسئلة االستيعاب 

  .تتبعها أسئلة استيعاب
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   تعليميةيلة املكتوبة كوسيةطبيعة املادة اإلعالم: املبحث الثالث

  :ملادةطبيعة ا: أوال

         لكلّ مادة من مواد املنهج الدراسي طبيعة خاصة، تفرض على املعلم إختيـار             
  .الطريقة املناسبة بطبيعة تلك املادة

 خصائص مادة القراءة -أ 

ملادة القراءة مقومات وصفات تتناسب مع اهلدف السلوكي الذي يرمي إليه           
صيل اختريت مـادة القـراءة      فإن كان اهلدف احلفظ وتذكر كل التفا      . املتعلم واملعلم 

  . حبيث حتتوي على شرح واف لكل فكرة جديدة وترابط منطقي يساعد على تذكرها
وإن كان اهلدف استخالص األفكار الرئيسية وتلخيصها فعلى املعلم أن خيتار           
مادة لغوية تساعد فيها على التركيز على األفكار الرئيسية، وإن كان اهلدف معرفـة              



 

ستيعاب والفهم اختريت املادة املقروءة حبيث حتوي بعض العبـارات          احملتوى العام لال  
  .والكلمات اليت مل يألفها القارئ ولكنه يفهم معناها من السياق اللغوي

وهناك أهداف سلوكية أخرى منها تنمية التذوق والنقـد عنـد القـارئ،             
سي الـذي   واستنتاج املعاين الذي ال يذكرها الكاتب صراحة، وتعرف على التأثري النف          

 ٣٤.يهدف إليه من كتابته

 اختيار مادة القراءة  -ب 

ينبغي عند اختيار مواد القراءة العربية يف برنامج تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى             
  :٣٥مراعاة الشروط اآلتية

 أن تكون باللغة العربية الفصحى .١

فال نقدم للكبار   . أن تالئم اهتمامات الدارسني وميوهلم وأعمارهم      .٢
ن يقدم لألطفـال فيـشعرون باملهانـة واستـصغار          نصا ميكن أ  
 .تفكريهم

أن حيتوي النص على مفردات مرتبطـة باهتمامـات الطـالب            .٣
 وأعماهلم اليت يريدون تعلم العربية من أجلها

أن يبين لدى الطالب قيمة أخالقية معينة أو يعرفهم بنمط ثقـايف             .٤
 .مإسالمي معني دون أن يتعارض مع قيم الطالب أو ميتهن ثقافته

أن يتدرج النص بالطالب من حيث كم املفـردات والتراكيـب            .٥
  . ونوعها

  

  :(A/V/A)الوسائل التعليمية : ثانيا

                                                 
٣٤
  ١١٤: ص... املرجع نفسه.  

٣٥
  ١٨٢: ص... املرجع السابقرشدي أمحد طعيمة، .  



 

  Audioمات االجنليزيـة    اختصار للكل  (A/V/A)          احلروف االجنليزية الثالث  
  .مسعي أو تستخدم فيه حاسة السمع

Visualبصري أو تستخدم فيه حاسة البصر .  
Aids بعبارة أخرى الوسائل السمعية البصرية وسائل أي.  

         يقصد بالوسيلة التعليمية هي كلّ أنواع الوسائط اليت تعني املعلّم على توصيل            
هي : "بأا (Dent) وعرفها دنت ٣٦.املعلومات واحلقائق للتلميذ بأسهل وأقرب الطرق

لتعليمية لتسهيل فهم   ااملواد اليت تستخدم يف حجرات الدراسة أو يف غريها من املواقف            
  ".مات املكتوبة أو املنطوقةمعاين الكل

  
  
  

  أمهّية الوسائل التعليمية  -أ 

. الخيتلف اثنان يف أمهّية الوسائل التعليمية ودورهـا يف العمليـة التعليميـة                     
 كبري على استثارة إهتمام الطلبة وإشباع حاجـام         ية تساعد بشكل  فالوسائل التعليم 
اعد على زيادة خربام، مما جيعلهم أكثر استعدادا وأوفـق مزاجـا            للتعليم، كما تس  

ومعلوم أن اشتراك مجيع احلواس يف عمليات التعلّم، يؤدي إىل ترسيخ وتعميق            . للتعلّم
الوسائل تساعد كذلك على حتاشي الوقوع يف اللفظية وأالّ تـربط الرمـوز             . التعلّم

خدام مفردات بغري معانيها ومقاصـدها      مبسمياا دون معرفة حلقيقتها وكنهها، واست     
التنـوع يف اسـتخدام     . فالوسيلة تقطع الشك وتزيل أي لبس أو غموض       . الصحيحة

الوسائل ومهارة توقيتها واختيارها تؤدي إىل تكوين املفاهيم السليمة عن املفـردات            
واملعلومات مقصد التعليم، كما تساعد يف ترتيب واستمرار األفكـار الـيت يكوـا           

والوسيلة التعليمية تؤدي إىل تعديل السلوك وتكوين االجتاهات اجلديدة كمـا           . طلبةال

                                                 
٣٦
  ٦٧: ص. .ابقاملرجع السعبد الرمحن كدوك،  .  



 

 فضال عن كلّ ذلك فإن الوسائل ٣٧. يف عملية التعلّمMotivationتعزز عملية الدافعية 
وهـذا  . التعليمية تساعد الدارسني على زيادة قدرام التأملية وقدرام على املالحظة         

إلجيايب للوسائل التعليمية يف زيادة كلّ اخلصال املوجبة اليت تعمـل           إمجاال يعين الدور ا   
  .على رفع عملية التعلم وزيادة فاعليته

  أمهّية الصحيفة كوسيلة تعليمية  -ب 

         حيقّق دارس اللغة األجنبية فائدة متزايدة عند قرائته للصحف واالّت الـيت            
ن قد وصل إىل املستوى املناسب يف       تكتب باللغة األجنبية اليت يدرسها بشرط أن يكو       
فالصحف واالّت مصدر غـين     . اللغة الذي ميكّنه من قرائتها واستيعاب ما جاء فيها        

 لغة  - يف الغالب األعم   –املعلومات عن األحداث واألزمات املعاصرة، كما إنّ لغتها         ب
   ٣٨.سهلة تقارب لغة احلديث حبيث ال يصعب على الدارس متابعتها

 اللغة املستهدفة،    تعلم مهّية الصحف كوسيلة تعليمية تساعد الدارس على      أأسباب  ومن  
  :هي

فقـد يعيـد    . حيدد القارئ السرعة اليت تالئمه عند قرائة الصحف واالّت         - ١
فقرات سبق له أن قرأها ألمهّيتها، وقد يغفل صفحات بأكملها الحتوائها على            

والراديو فإن مـصممي    أما يف حالة التليفزيون     . موضوعات ال تثري اهتمامها   
الربامج حيددون سرعة عرض ما فيها من معلومات وكثافة حمتوى كلّ برنامج،            
ولذلك فإن الصحف واالّت يئ الفرصة أمام القارئ للتفكري فيمـا يقـرأ             

 . ويقارن بينه وبني خرباته وآرائه

 يستخدمها شـخص    -مع أن الصحف واالّت تعترب وسائل اتصالية فردية          - ٢
 تتداهلا جمموعة صغرية من الدارسـني        إال أنه ميكن أن    - يف وقت واحد     دواح

 .هويتناقشون فيما بعد يف حمتوى ما قرأ
                                                 

٣٧
  ٦٨_٦٧:  ص..املرجع نفسه.  

٣٨
  ). م١٩٨١. مكتبة لبنان، بريوت( ، تعلّم اللغة احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيق، صالح عبد ايب العريب.  

  .٢٠٤-٢٠٣: ص



 

إن الصنعة الصحفية يف اختيار العناوين وتنظيم الصفحات تساعد الدارس على            - ٣
 .فهم معىن الرسالة اليت يهدف إليها احملرر

الصحف واالّت حتوي معلومات أكثر جدة مما حتويـه الكتـب واألفـالم              - ٤
 .التسجيلية

حتوي الصحف واالّت أبوابا منفصلة كلّ منها يهم نوعية خاصة من القراء             - ٥
وهي بذلك  . كصفحة الرياضة ودنيا املرأة واألخبار اخلارجية واألبواب األدبية       

 بد أن جيد الدارس فيها ما يـشبع         تعرض بضاعة تناسب كلّ أذواق القراء فال      
  .اهتماماته وخرباته

  

  

  

  

  تعليم مهارة القراءة مبعهد احلليمي لومبوك الغربية: املبحث الرابع

  املعهد عن نبذة تارخيية: أوال

الذي يوجد يف             معهد احلليمي ساسيال غونونج ساري أحد املعاهد اإلسالمية       
ب مطار سالفارانج لومبوك الغربية نوسا تنجـارا        منطقة لومبوك الغربية، وهو يقع قر     

  . الشماليةالغربية ويقع أيضا يف حدود حمافظة مدينة متارام
 تنفيذ التعليم الـذي     اليت تطلع إىل           وللمعهد أهداف تعليمية تتمثل يف رؤيتها       

عيـة،  واألخالق احملمودة واالجتما  ) اال التربوي    (  يف يتجه إىل ترقية نوعية العلوم    
 األجيال وتنميتهم ليكونوا متفوقني يف جماالت الشؤون الدينية وجماالت          عدادقصدا إل 

  .العلوم والتكنولوجيا والفنون الثقافية
 ألف ومخسمائة  قد بلغ عدد الطلبة فيه       .م٢٠٠٩-٢٠٠٨ويف العام الدراسي             

ـ وأما املدرسني واملدرسات فيه فيبلغ عددهم       .  وطالبة طالب) ١٥٠٠(  )٧٠(بعون  س



 

 فـصال   )٣٥(  مخسة وثالثون  وعدد الفصول للدراسة يف هذا املعهد     . مدرسا ومدرسة 
فصول للمرحلة االبتدائية وأحد عشر     ) ٧(يتكون من فصلني لروضة األطفال، وسبعة       

فصول ) ٦(فصول للمرحلة الثانوية، وستة     ) ٦(فصال للمرحلة املتوسطة وستة     ) ١١(
بىن الشيخ عبد     ولقد .فصول لقسم تربية املعلمني   ) ٣(للمعهد اخلاص احلليمي، ثالثة     
. م١٩٩١ إال قسم تربية املعلمني فتح سـنة         .م١٩٦٥احلليم هذا املعهد ومراحله سنة      

رحلة الثانويـة   امل بعد خترجهم من     وطلبته يلتحقون به   قسم العايل يعادل ال وهذا القسم   
)MA.(  

             
  

  

  

  

  كيفية التعليم: ثانيا

 الذين يدرسون اللغة العربية لدى الطلبة مهمة العربية القراءة مهارة تعليمإن          
ويتم تعليم . ، كما أمهية تعليمهم املهارات اللغوية األخرى اإلسالميةيف مستوى املعاهد

حصص دراسية كل أسبوع، ) ٣(اللغة العربية يف مهارة القراءة يف هذا املعهد ثالثة 
اللغوية األربع، وهي مهارة االستماع والكالم والقراءة ويتضمن فيها تعليم املهارات 

  . وفهم معاين اجلمل) عناصر اللغة العربية(والكتابة، مبا فيها تعليم املفردات والتراكيب 
ما هذا املعهد ، فهي يف وأما أهداف تعليم مهارة القراءة يف درس اللغة العربية   
  :يلي

 إىل الكلمات والعبارات واجلمل أن يتمكن الطلبة من قراءة جهرية تشري  )١  
  .بالنطق والنرب والتنغيم الصحيح



 

  والتعابري الكلماتـيمعان أو فهم ةـأن يتمكن الطلبة من استجاب  )٢  
  .بشكل بسيط واجلمل املكتوبة يف النص املقروء

ة أو الثانية يف النص ياألفكار الرئيس أو فهم أن يتمكن الطلبة من استجابة  )٣  
  .بسيطاملقروء بشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الدراسات السابقة: املبحث اخلامس

 ٣٩. دراسة رضوان فؤاد  -أ 

 مشكلّة البحث .١

إن تعليم مهارة القراءة املوجود يف املدرسة العالية احلكومية تشباسونج          
ال يهتم وال يركز على عملية التعليم والتعلم اجليدة، بل ال يزال يهتم             

أما العمليـة لتنميـة املعرفـة       بعملية التعليم والتعلم فرديا وتسابقيا، و     
 .واالنفعاالت واالنشطة واالبتكارات فال يهتم ا إال قليال جدا

   أهداف البحث .٢

                                                 
٣٩

العاليـة احلكوميـة   دراسة جتريبية باملدرسـة  ، تطبيق طريقة جيك ساو التعاونية يف تعليم القراءة العربية " ،رضوان فؤاد.  
 اجلامعـة    قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسـات العليـا،         غري منشور، ، حبث املاجستري . م٢٠٠٣". تشباسونج جاوا الغربية  

  .اإلسالمية احلكومية ماالنج



 

يستهدف هذا البحث على وجه العموم إىل فهم وعرض عملية التعليم           
والتعلم اليت تستخدم طريقة جيغ ساو التعاونية يف مهارة القراءة العربية           

 . تشباسونج جاوى الغربيةباملدرسة العالية احلكومية
  فرض البحث .٣

أن تطبيق طريقة جيغ ساو التعاونية يؤثر جوهريا على إجنازات ونتائج           
 .الطلبة يف القراءة العربية

 النتيجة   .٤

إن طريقة جيغ ساو التعاونية يف تعليم مهارة القراءة العربية يؤدي إىل            
بعضهم بعـضا،    ونإجيابيات يف آراء الطلبة يف تعلّمها وجيعلهم يعاون       

  .وتنمي مسؤوليتهم الفردية يف عمل الواجبات والوظيفية
  
  
 

  ٤٠.دراسة أين زينب  - ب 
 مشكلّة البحث .١

العملية اليت يقوم ا املعلّم يف تعليم فهم املقروء يستخدم االستراتيجية           
التعليمية التقليدية املؤكّدة على التعليم فرديا تنافسيا، على الطـالب           

جتروديو جنسن  " ٠١نور اإلسالم   "ة االبتدائية   الفصل اخلامس باملدرس  
  .لوماجانج

                                                 

  باستراتيجية نشاط القراءة والتفكري املوجـه MP تعليم فهم املقروء " أين زينب، . ٤٠

AMBT/DRTA"   تالميذ الفصل اخلامس باملدرسة االبتدائية نور اإلسـالم         حبث عملي يف 
، قسم تعليم اللغـة العربيـة، كليـة         غري منشور ، رسالة املاجستري ). م٢٠٠٣ (٠١

  . اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنجالدراسات العليا،



 

 هدف البحث .٢

الصحيحة لترقية   AMBTتطوير منوذج تعليم فهم املقروء باستراتيجية       
  "٠١نور اإلسالم "قدرة الطلبة الفصل اخلامس باملدرسة االبتدائية 

 فروض البحث .٣

كأحد بنيات تعليم القراءة الـذي       AMBTكانت استراتيجية     )أ 
ظيم النشاط ويستطيع أن يرقي تفاعل الـتعلم فعـاال،          يشمل تن 

ويرقي تفاعل الفصل توفيقيا وفهم حمتوى القراءة وينمي قـدرة          
 .التفكري النقدي لدى الطلبة

أن يطبق يف الفـصل اخلـامس        AMBTويستطيع استراتيجية     )ب 
باملدرسة االبتدائية، لكي يبدأ الطلبة الفصل اخلامس أن يدخلوا         

قدي واالبتكاري، يعين قدرة الفهم باستخدام      مرحلة التفكري الن  
 .الفرضيات وإجراء املفهوم أو املبدأ

وملعلم الفصل اخلامس يف املدرسة االبتدائية قدرة تطبيق تعلـيم            )ج 
 على املرحلة القرائية ما قبـل       AMBTفهم املقروء باستراتيجية    

 . القراءة وما بعدها والقراءة الصامتة

  النتيجة .٤
م فهـم املقـروء، ويف إجـراءه، طبـق تلـك            تطبيق منوذج يف تعلي   

املرحلة مـا قبـل     : االستراتيجية يف ثالث مراحل من األنشطة، وهي      
  .القراءة، واملرحلة ما بعد القراءة، ومرحلة القراءة الصامتة

 

 ٤١.دراسة عدنان  - ج 

 مشكلّات البحث .١

                                                 
٤١
رسالة ، )م٢٠٠٢(، "الثانية ببنجر ماسنيالتطبيق لتدريس مهارة القراءة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية " عدنان، .  

  . اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا،،غري منشور، املاجستري



 

 عدم قدرة الطالب على فهم فكرة النصوص )١

ين الكلّمات اليت مل    عدم قدرة الطالب على القيام باستنتاج معا       )٢
 .يعرفوها ويطبقوها يف اجلملة

عدم قدرة الطالب على فهم املعلومات يف نـصوص القـراءة            )٣
 امللحوظة

عدم قدرة الطالب على فهم املعاين الفكرية أو املفاهيمية اليت           )٤
 . تكتب يف نصوص القراءة

   أهداف البحث .٢

وصف أهداف يف تعليم القراءة، و نـشاطات املـدرس يف             )أ 
 .سالتدري

 .وصف نشاطات الطالب يف متابعة الدروس )ب 
البحث عن الوسائل الفعالة لتعليم القراءة وعن الوقت املهيأ          )ج 

 .لتعليم القراءة
  
 

  فروض البحث .٣

إن احملاوالت على االدراكيات وترقية املوارد البـشرية الـيت          
تشمل السيطرة على املعارف، والقدرة على تعليم اللغة العربية         

قراءة، وال تقف ترقيتها مناسبة بتغري األمـاكن        متعلق مبهارة ال  
  .واألزمنة

 النتيجة .٤

إن تطبيق تعليم مهارة القراءة يف املدرسة الثانوية اإلسـالمية          
احلكومية الثانية ببنجرماسني ال جتري بطريقة حسنة، والميكن        

  .من احلصول على الغاية املنشودة



 

 

 ٤٢.دراسة مسروحني  -د 

 مشكلّة البحث .١

 الثانوية اإلسالمية احلكومية برينجال كـثري مـن         إن يف هذه املدرسة   
الطالب مل يفهموا معىن املفردات ومل يستطيعوا ضـبط احلركـات           

ال سيما أواخر الكلّمات باالنتباه إىل أثـار        . والسكنات لكلّ حرف  
 .القواعد النحوية والصرفية واالشتقاق والتصريف

 هدف البحث .٢

ثانوية اإلسالمية احلكوميـة    معرفة تطبيق تدريس القراءة يف املدرسة ال      
  .رينجال

  
  
 

 النتيجة .٣

إن تطبيق تدريس القراءة يف املدرسة الثانوية اإلسـالمية احلكوميـة           
رينجال جيعل الطالب قادرين على القراءة اجليدة وفهم معاين النصوص  

  .العربية
 

 ٤٣.دراسة أمحد زمراين  -ه 

 مشكلّة البحث .١

                                                 
٤٢
 ،، حبث املاجستري، غري منـشور )م٢٠٠٢(، " تدريس القراء يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية رينجال"مسروحني،  .  

  . اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا،قسم
٤٣
بالتطبيق على الربنـامج  (  يف تعليم مهارة القراءة العربية (PQ٤R)استخدام استراتيجية اخلطوات الست " أمحد زمراين، .  

 قسم تعلـيم اللغـة      ، رسالة املاجستري، غري منشور،    )م٢٠٠٨(،  )اخلاص لتعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج       
  . اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنجالعربية، كلية الدراسات العليا،



 

ة يف املدارس مقصور على     كان تعليم مهارة القراءة العربية كلّغة أجنبي      
إلقاء املادة الدراسية املوجودة يف الكتاب وبذلك يصري التعلـيم غـري            
فعال ومملّ،و كانت استراتيجية القراءة املستخدمة استراتيجية تقليدية،        

لطلبة علـى فهـم     وال يتعدي إعطاء املعىن حتت السطر وال تدرب ا        
 .املقروء واستيعابه

 أهداف البحث .٢

ة تعليم مهارة القراءة للغة العربية باستخدام هـذه         معرفة فعالي   )أ 
 اخلامس بالربنامج اخلاص لتعليم اللغة      Eاالستراتيجية يف فصل    

 .العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج
يف تعليم مهـارة     (PQ٤R)تطبيق استراتيجية اخلطوات الست      )ب 

م  اخلامس بالربنامج اخلاص لتعلـي     Eالقراءة العربية  يف فصل      
 .اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

معرفة املهارات الفرعية اليت تنميها استراتيجية اخلطوات الست         )ج 
(PQ٤R)          يف تعليم مهارة القراءة العربية  يف فصل E  اخلامس 

بالربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيـة باجلامعـة اإلسـالمية          
 .احلكومية ماالنج

 فروض البحث .٣

 فعالة يف تعليم مهارة القراءة      (PQ٤R)راتيجية اخلطوات الست    أن است 
قراءة النص بطالقـة    : العربية ويف تنمية املهارات الفرعية للقراءة هي      

وصحيحة، معرفة وفهم معاين املفردات واجلمـل، وإدراك احلقـائق          
املكتوبة واملضمون، وفهم الفكرة الرئيسية واملساعدة وإدراك العالقات        

استنباط الفكرة  و. نصاللفكرة الرئيسية أو اآلراء املوجودة يف       املكونة ل 
 .الرئيسية أو اآلراء املوجودة، ونقد اآلراء واألفكار



 

 النتيجة .٤

 فعالة يف ترقية مهارة القراءة      (PQ٤R)أن استراتيجية اخلطوات الست     
  .العربية، وتصل هذه الفعالية إىل درجة املستوى املعنوي

 الباحث أنواع الدراسات الـسابقة الـيت تتعلـق بطـرق                      بعد أن الحظ  
واسترتيجيات تعليم مهارة القراءة العربية وفهم نصوصها فيما سبق ذكرها، اسـتنتج            
 يفالباحث أن هذه الدراسة ختتلف عن الدراسات السابقة، ألن هذا البحث سيبحث             

ومبوك الغربيـة، للعـام     تطوير مادة تعليم القراءة لطلبة تربية املعلّمني مبعهد احلليمي ل         
  .م٢٠٠٩-٢٠٠٨الدراسي 

  
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

 



 

  الفصل الثالث

  اجراءات الدراسة
  

   البحثنهجم: أوال
  خطوات البحث: ثانيا
  جمتمع البحث وعينته: ثالثا

  متغريات وأدوات البحث: رابعا
  طريقة مجع البيانات: خامسا
  خطوات التجربة: سادسا
  اتطريقة حتليل البيان: سابعا
  
  
  
  
  
  
@ @@ @@ @@ @

  البحثمنهج: أوال

يستخدم هذا البحث املنهج التجرييب بتصميم االختبار القبلـي والبعـدي يف                   
 لضيق الوقت املهيأ  فهذه التجربة ختص مجاعة واحدةThe One Groupمجاعة واحدة 

 أو يطرح   –فإن الباحث يضيف عامال واحدا معروفا       .. للبحث امليداين يف هذا املعهد    



 

، مث يقوم بقياس التغيري الناتج إذا كـان         )وأحيانا من الفرد  ( من اجلماعة    – العامل   هذا
   ٤٤.هناك تغيري

 

 خطوات البحث: ثانيا

  :يف هذا البحث كما يأيتاخلطوات اإلجرائية          
جيري اختبار القبلي على اموعة، وذلك قبل إدخال املـتغري املـستقل              -أ 

 .يف التجربة) ملعاملةا(
املتغري املستقل على النحو الذي حيدده الباحث ويضبطه، ويهدف         يستخدم    - ب 

هذا االستخدام إىل أحداث تغريات معينة يف املتغير التابع ميكن مالحظتها           
 .وقياسها

 .جيري اختبار بعدي لقياس تأثري املتغير املستقل يف املتغير التابع  - ج 
رب داللة هذا الفرق    حيسب الفرق بني القياس القبلي والقياس البعدي مثّ ختت          -د 

   ٤٥.إحصائيا
  

  

  

  

 جمتمع البحث وعينته: ثالثا

جمتمع البحث هم طلبة تربية املعلّمني مبعهد احلليمي لومبوك الغربية، ويبلـغ                     
 الطلبة يف السنة الثانية الـذي بلـغ          منهم واختار الباحث .  طالبا وطالبة  ٩٦عددهم  
واختيار الطلبة يف هذه السنة عينة      . البحث طالبا وطالبة كعينة هادفة هلذا       ٢٤عددهم  

                                                 
٤٤
  ٢٩٠: ص، )م١٩٨٢وكالة املطبوعة عبد اهللا حرمي(، ٦: ط .الكويت ، أصول البحث العلمي ومناهجه، أمحد بدر.  

٤٥
). م١٩٧٨دار النهضة العربية، القاهرة ( ،مناهج البحث يف التربية وعلم النفس، اظمجابر عبد احلميد جابر وأمحد خريي ك.  

  .١٩٩: ص



 

القـدرة  (هلذا البحث بافتراض أن هلم قدرات على أداء القراءة العربية بطريقة سليمة             
، بناء على نتائج مهارة القـراءة لـديهم يف          )على التعرف بالقواعد والنطق الصحيح    

  .الفصل الدراسي السابق

  متغريات وأدوات البحث: رابعا

  متغريات البحث  -أ 

  : ما يلياهناك متغريان يف هذا البحث ينبغي ذكرمها، ومه  
  )Independent Variable(املتغري املستقل   ) ١  

وسـائل  هو تعليم القراءة العربية باستخدام       يف هذا البحث     املتغري املستقل     
ويهدف البحث كما سبق ذكره إىل معـرفة مدى تأثري هذا           .اإلعالم املكتوبة 

 املتغري التابع وهو استيعاب الطلبة مهـارة القـراءة وفهـم            املتغـري املستقل يف  
  .املقروء

  )Dependent Variable(املتغري التابع   )٢  

 ويف  ٤٦. هو نوع الفعل أو السلوك الناتج عن املتغري املـستقل          املتغري التابع     
فهم املقـروء،   و يف استيعاب مهارة القراءة العربية       طلبةالنتيجة  هو  هذا البحث   

فهـم  و،  املقـروء يف النص واخلاصة   عن املعلومات التفصيلية     ة الفهم قدروهي؛  
  .األفكار الرئيسية من اجلمل

   البحثأدوات    -ب 
املتعلقة ـذا   ستخدمها الباحث جلمع البيانات واملعلومات      اليت ا أدوات البحث     

  :هي ما يليالبحث، 
  )القبلي والبعدي (اتاالختبار  )١  

                                                 
٤٦

 .٢٠٨ :ص  نفسه،املرجع   



 

   املباشرةاملالحظة  )٢  
  بياناالست  )٣  
  .األسلوب اإلحصائي  )٤  
 

 طريقة مجع البيانات: خامسا

 )االستفتاء(االستبيان   -أ 
وهو وسيلة للحصول على إجابات عن عدد من األسئلة املكتوبة يف منوذج            

 لقد أعد الباحث االستبيان أو      ٤٧.يعد هلذا الغرض ويقوم ايب مبلئه بنفسه      
ة آرائهـم يف األسـلوب   عرفمل) عينة البحث (طلبةاالستفتاء ووزعه على ال 

بعد مشاركام يف عمليـة     ) وسائل اإلعالم املكتوبة  ( املستخدم   التعليمي
  .التعليم باستخدام هذه الوسيلة التعليمية

 املباشرة  املالحظة  - ب 

 خلرباته ومعلوماته حيث    ههي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادي يف اكتساب      
لكن الباحث حـني    جنمع خرباتنا من خالل ما نشاهده أو نسمع عنه، و         

يالحظ فإنه يتبع منهجا معينا جيعل من مالحظاته أساسا ملعرفة واعيـة أو             
  ٤٨.فهم دقيق لظاهرة معينة

  
 

  االختبار  - ج 

أسئلة شفوية أو كتابيـة أو صـور أو         (االختبار هو جمموعة من املثريات      
أُِعدت لتقيس بطريقة كَمية أو كيفية سلوكا ما، واالختبار يعطي          ) رسوم

                                                 
٤٧

 .٢٥٤ ص، املرجع السابق ،جابر عبد احلميد جابر وأمحد خريى كاظم   
٤٨
  ١٤٩: ص... املرجع نفسه. 



 

ا، أو قيمة ما، أو رتبة ما، للمفحوص، وميكن أن يكون االختبار            درجة م 
   ٤٩.جمموعة من األسئلة أو جهازا معينا

 االختبارات يف القياس والكشف عن الفـروق بـني األفـراد     تستخدما
ويهـدف تـصميم    . والفروق بني اجلماعات والفروق بـني األعمـال       
عام يءات الطلبة واستاالختبارات إىل احلصول على البيانات عن تنمية كفا      

ويـشتمل  .  من درس اللغة العربية خالل دراستهم      ةيف فهم النص املقروء   
االختبار على الكفاءة القرائية يف فهم حمتوى النص املقروء؛ فهم املعلومات           

 .التفصيلية، وفهم األفكار الرئيسية من مجل أو فقرات
 إختبار الداللة اإلحصائية للنتائج   -د 

 حتليل البيانات اإلحصائية احملصولة الربنامج اإلحصائي       ستعمل الباحث يف  ا
(SPSS ١٢,٠ For Windows)    ملعرفة تـأثري املعاملـة(Treatment)  

 (t-test)ت _باختبار

اإلحصاء ميدنا بوسيلة فعالية لوصف البيانات واملعلومات الّيت جتمعت أثناء          
أو صـفات   هذا وتصف البيانات اإلحصائية سلوك اجلماعـة        .. الدراسة

وميكـن  . اجلماعة، وذلك بناء على دراسة عدد من احلـاالت الفرديـة          
 عن طريق جتميع املالحظات     Generalizationsالوصول إىل التعميمات    

  ٥٠..والقياسات لعدد من تلك احلاالت
  

  

  خطوات التجربة: سادسا

                                                 
٤٩
  ١٨٩: ص.. هاملرجع نفس.  

٥٠
  ٣٧٩: ص. املرجع السابق، أمحد بدر.  



 

لّقة هلـذا   ستخدمها الباحث جلمع كلّ البيانات واملعلومات املتع      ااخلطوات الّيت           
  : كما يأيتالبحث، هي 

 مرحلة اإلعداد  -أ 

 تصميم خطّة التدريس .١

قبل أن تبدأ عملية التعليم التجرييب يف تطوير مادة تعليم القراءة مستمدا  
من الصحيفة، صمم الباحث خطة التـدريس لتكـون موجهـة يف            

 . إجراءات التعليم

    اختيار املواد الدراسية .٢

راسية للعمل التجرييب يف تطوير مادة تعليم        مت اختيار املواد الد    بعد أن 
 اختـار القراءة مستمدا من الصحيفة أو الة أو االلكترونية املطبوعة،          

الباحث موضوعا فيما يتعلق بعامل اليوم أو احلادثة اجلديدة خاصـة يف            
 .بالدنا إندونيسيا

 مرحلة التجربة    - ب 

  جتريبيةم الباحث بتعيني عينة من جمتمع البحث لتكون جمموعةقا .١

االختبار القبلي ألفراد اموعة التجريبية قبل إجراء التعليم        أجرى    .٢
 باستخدام  مادة التعليم من الصحيفة يف تعليم القراءة العربية

 خالل التطبيق التجرييب يف تطـوير       ةم الباحث باملالحظة املباشر   قا .٣
ـ  ١٦ التعليم التجرييب يف     وأثناءمادة التعليم القراءة العربية،       ةص ح

مخسة وأربعـني   حصة واحدة   كل   لقاءات وتساوي    ٨دراسية يف   
 .م٢٠٠٩ فرباير شهروذلك يف . دقيقة، ولكل لقاء حصتان

م الباحث باالختبـار البعـدي     قاتعليم التجرييب   البعد االنتهاء من     .٤
(Post-Test)   موعة التجريبيةقد هذا االختبار لدى    انعو .هلذه ا



 

ول على نتيجة التحصيل الدراسي     أفراد اموعة من الطلبة للحص    
 اليت متثل تأثري إعطاء املعاملة بعد عملية التجريب

وفيما يلي جدول األنشطة امليدانية لربنامج التعليم التجريبـي الذي                  
  :قام به الباحث يف تلك املدرسة 

  )١(اجلدول رقم 
  ربيةلتنمية مهارة القراءة الع) التطبيقي(برنامج التعليم التجرييب 

  األنشطة  لوقتا  اللقاءات
  ،االثننييوم ) ١(
  االختبار القبلي   دقيقة٩٠  ٢٠٠٩ فرباير ٢

  ،اخلميسيوم ) ٢(
  ٢٠٠٩ فرباير ٥

  ساعتني
  ) دقيقة٤٠× ٢(

  تعليم القراءة وفهم املقروء
  :موضوع القراءة

عدد شهداء العدوان اإلسرائيلي "
  "١٠٢٥على غزة يرتفع إىل 

  ،االثننييوم ) ٣(
  ٢٠٠٩ ايرفرب ٩

  ساعة
  ) دقيقة٤٥ ×٢(

  التدريبات من القراءة
  وفهم املقروء

  ،اخلميسيوم ) ٤(
  ٢٠٠٩ فرباير ١٢

  ساعتة
  !!مع األبناء ... االعتذار ليس عيبا  ) دقيقة٤٥ ×٢(

  ،االثننييوم ) ٥(
  ٢٠٠٩ فرباير ١٦

  ساعتني
  ) دقيقة٤٠× ٢(

  التدريبات من القراءة
  وفهم املقروء

  ،اخلميسيوم ) ٦(
  ٢٠٠٩ فرباير ١٩

  ساعة
  حقيقة اإلرهاب  ) دقيقة٤٥ ×٢ (

  ،االثننييوم ) ٧(
  ٢٠٠٩ فرباير ٢٤

  ساعة
  ) دقيقة٤٥ ×٢ (

  التدريبات من القراءة
   واملراجعة العامةوفهم املقروء

  ،اخلميس) ٨(
  ٢٠٠٩ فرباير ٢٦

   دقيقة٩٠
  االختبار البعدي  



 

 طريقة حتليل البيانات: سابعا

حصائية وهي نتائج   اإلداللة  البيانات من النتائج احملصولة ذات      الباحث ال حلل           
ستخدم الربنامج اإلحصائي للحصول على     االطلبة من االختبار القبلي والبعدي، حيث       

وبعد ذلك، يقوم بشرح البيانـات األخـرى        . معرفة فعالية املعاملة بالعمل التجرييب    
رائهم يف أمهّية هـذا األسـلوب       للحصول إىل معرفة آ   ) بيانات االستبيان من الطلبة   (

  .التعليمي تأكيدا لفعاليته
من خالل تعليم القراءة العربية مبادة تعليم ) املتغري املستقل(         ملعرفة فعالية املعاملة 

 يف التحـصيلي    (Significant)القراءة من الصحيفة ومستوى فروق دالة إحـصائية         
 نتائج االختبار القبلي واالختبـار البعـدي،        الدراسي يف فهم املقروء، يعين بني فروق      

 بتنفيـذ   (t-test)اختبار ت   : ستخدم الباحث الرمز  التحليل تلك البيانات اإلحصائية     و
وذلك ملعرفة صحة الفروض هلذا البحث على معامل االرتباط  (١٢,٠ SPSS)الربنامج 

  ).٠،٠٥(بني االختبارين يف مستوى الداللة 
  ٥١: (t-test) ت -ستخدم الختبار وفيما يلي شكلّ الرمز امل
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Xd    =فروق االحنراف مع متوسط االحنراف  
N    =عدد أفراد العينة  

  

  
 

                                                 
٥١
   Suharsimi Arikunto, ٢٠٠٦ , Prosudur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: PT, 

Rineka Cipta). Cet. Ke-١٣, pp: ٨٦-٨٥ 



 

 
 
  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  تها ومناقشهاالبيانات وحتليل عرض

  

  عرض البيانات: أوال

  عرض النتائج الدراسية:  اثاني

  )االستبيان(عرض نتائج االستفتاء :  ثالثا

  حتليل البيانات ومناقشتها: رابعا

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 عرض البيانات: أوال

 عرض املادة الدراسية  -أ 

على أفـراد    مت تطبيق تعليم القراءة العربية باستخدام وسائل اإلعالم املكتوبة                 
من الطلبة يف تربية املعلمني مبعهد احلليمي لومبـوك         ) ثعينة البح (اموعة التجريبية   

  :متّ التعليم التجريبـي يف ثالث مواد وهيلقد و. الغربية
 عدد شهداء العدوان اإلسرائيلي علـى غـزة         ((  :  املادة األوىل  -١  

  )املادة الكاملة يف امللحق. ()) ١٠٢٥يرتفع إىل 
املـادة  . ())مع األبنـاء    ..  االعتذار ليس عيبا   ((  :  املادة الثانية  -٢  

  )الكاملة يف امللحق
  )املادة الكاملة يف امللحق ". ( حقيقة اإلرهاب : "    املادة الثالثة-٣  
 عملية تعليم القراءة لكل مادة من املواد املدروسة مع األنشطة التعليمية            أجريتو  

 لة التعليميـة   مع الوسي  باستخدام وسائل اإلعالم املكتوبة يف تطوير مادة تعليم القراءة        
وهذه الوسيلة تعني املدرس على تقومي كـل        ). كما يف امللحق   (اخلاصة، وهي جدول  

  . أو للطلبة يف اموعةمن أفراد الطلبة يف مهارة القراءة وفهم املقروء
باإلضافة إىل ذلك، أن هذه الوسيلة التعليمية ميكن استخدامها ملراقبـة الفهـم               

رج الفصل، كما أا تعينهم على مراقبة الفهم الذايت         القرائي لدى الطلبة داخل أو خا     
  .حينما يريدون أن يقوموا بعملية القراءة لفهم املواد األخرى دون املواد الدراسية

  
  
  
  
  
  



 

  :التايليف اجلدول اليت تتمثل يب ـعملية التعليم التجريوفيما يلي   

  )٢( رقم دولاجل
   وسائل اإلعالم املكتوبةباستخدام  عربية ال يف تعليم القراءة)التطبيق (عملية التجربة

   القراءة العربيةعمليات تعليم

  الطلبة  املدرس

-  
-  

  ) دقيقة١٥ (قبل القراءة
ـ يوزع املدرس    دول والـنص   اجل

املقروء الذي يراد تعليمه على كـل     
  .أفراد الطلبة

  
-  

  
يستلم كل أفراد الطلبة جـدول      
بصفته ورقة العمل، والنص املقروء     

ــ( ــة م ــدة أو أو مقال ن اجلري
  )االنترنيت

يشرح كيفية تنفيذ اجلدول يف عملية     -
  .القراءة

يستمع الطلبة إىل شرح املـدرس        -
  .كيفية تنفيذ اجلدول

يبدأ املدرس بتعرف على املوضوع       -
اجلديد من النص املقروء الذي يراد      
تناوله، ويف حني ال يفـتح الطلبـة        

  .النص

يستمع الطلبة إىل شرح املـدرس        -
يراد تناوله مـن املوضـوع      عما  
  .اجلديد

يطلب املدرس من الطلبة أن يقوموا        -
بإبداع التفكري لتقدمي ما قد عرفوه      
من املفـردات والتعـابري املتعلقـة       

  .باملوضوع

يقوم كل الطلبة بإبداع الـتفكري        -
حول املوضوع بـربط خـربام      
السابقة اليت تتعلق به من املفردات      

  .والتعابري
س من الطلبة أن يسجلوا     يطلب املدر   -

املفردات أو التعابري احملصولة عليها     
  من إبداع تفكـريهم قبل القراءة 

يسجل الطلبة ما حصلوا عليه من        -
ــة   ــابري املتعلق ــردات والتع املف

  باملوضوع 
  



 

-  
-  

  ) دقيقة٣٠ (أثناء القراءة
يقرأ املدرس النص الـذي أخـذه       
املدرس من اجلريدة أو االنترنيـت      

  .ذجيةقراءة منو

  
-  

  
يستمع الطلبة إىل قراءة املـدرس      

  .استماعا جيدا

يقدم املدرس حمتـوى املفـردات        -
اهلدف أو التعابري ويـشرحها مـن       

  .خالل األمثلة من اجلمل

يستمع الطلبة إىل شرح املدرس يف        -
حمتوى املفردات اهلدف اسـتماعا     

  .جيدا
يطلب املدرس من الطلبة أن يقرؤوا        -

  .تةالنص بقراءة صام
يقرأ الطلبة النص املقـروء قـراءة         -

  .صامتة

-  
-  

  ) دقيقة١٥ (بعد القراءة
يوجه املدرس الطلبة إىل البحث عن      
األفكار الرئيسية من كل الفقـرات      
عن طريق تعيني اجلملة املفيدة الـيت     
تشري إىل املعـىن الرئيـسي لتلـك        

  .الفقرة

  
-  

  
يعين الطلبة اجلملة املفيدة اليت تشري    

عىن الرئيـسي أو الفكـرة      إىل امل 
  .الرئيسية من كل الفقرات

يطلب املدرس من الطلبة أن يكتبوا        -
اجلمل اليت تـمثل األفكار الرئيسية     

املعلومـات  "يف العمود اإلضـايف     
  ".احملصولة

األفكـار  (يسجل الطلبة اجلمـل       -
ويكتبوـا يف العمـود     ) الرئيسية
  ".املعلومات احملصولة"اإلضايف 

درس مـا حـصل عليـه     يناقش امل   -
الطلبة يف أعماهلم مـن معلومـات       

  وأفكار ويلخصها يف اجلدول 

يقدم بعض أفراد الطلبة أعماهلم يف        -
اجلدول  الذي لديهم ويناقشون يف      
الفصل، ويكون ذلك ملخصا من     

  .تعليم القراءة وفهم املقروء



 

يف تعلـيم  " بـة وسائل اإلعالم املكتو  "وبعد أن متّ القيام بالتطبيق على استخدام          
، قام الباحث باختبـارهم     )عينة البحث (القراءة العربية لدى الطلبة يف تربية املعلمني        

  .مع استخدام أداة االختبار اليت وضعها الباحث نفسـه) االختبار البعدي(النهائي 
وحيتوى هذا االختبار املواد الدراسية اليت اختارها الباحث قبل التطبيق، وكذلك             

وسـائل اإلعـالم    " القراءة العربية اليت يراد حتقيقها من خالل استخدام          أهداف تعليم 
  :وهذا ما يراد احلصول عليه من هذا االختبار فيما يلي" املكتوبة

ملفوظة ) حمتوى النص (قياس قدرة الطلبة على فهم املعلومات التفصيلية أو املعينة            )١
  .أكانت أم ملحوظة

  . فهم األفكار الرئيسية من اجلمل أو الفقراتقياس قدرة الطلبة على معرفة أو  )٢ 

وفيما يلى جـدول البيانات من النتائج الدراسية من االختبارين القبلي والبعدي             
وسـائل  "لدى الطلبة الذين يدرسون القراءة العـربية عن طريق استخدام          ) النهائي(

 اموعات الثالثـة    وتقسيم الطلبة إىل  . يف تطوير مادة تعليم القراءة    " اإلعالم املكتوبة 
من املهارتني؛ فهم املعلومـات التفـصيلية       (رتبة نتائجهم من االختبار القبلي      محسب  

وهي متثل اموعة العليا واموعـة الوسـطى واموعـة          ). وفهم األفكار الرئيسية  
هم يف  تطـور ويقصد ذلك ليس للتفريق فيما بينهم، وإمنا هو ملعرفة مـدى            . السفلى

سي يف مهارة القراءة وفهم املقروء مع فروق النتائج بني اموعات يف            التحصيل الدرا 
  .االختبار القبلي واالختبار البعدي بعد عملية التجربة

  عرض النتائج الدراسية  -ب 

وفيما يلي جداول البيانات لنتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي يف مهـارة              
  :القراءة وفهم املقروء 

  
  



 

  )حمتوى النص(ية من مهارة فهم املعلومات التفصيلية النتائج الدراس. ١

  )٣(اجلدول رقم 
  النتـائج الدراسية من مهارة فهم املعلومات التفصيلية

  )عينة البحث(ألفراد اموعات من الطلبة 

الفروق بني  نتائج االختبار

 القبلي البعدي القبلي و البعدي
 اموعة الرقم أمساء الطلبة

 ١ ذكر شعيبم ٩٠ ١٠٠ ١٠
 ٢ حممد شهيدي ٨٠ ١٠٠ ٢٠
 ٣ إيوان درموان ٨٠ ٩٠ ١٠
 ٤ أمحدي أحسين ٨٠ ١٠٠ ٢٠
 ٥ نور وحيدة ٧٠ ٩٠ ٢٠
 ٦ كسروين العريضة ٦٠ ٨٠ ٢٠
 ٧ اللو هادي إيراوان ٧٠ ١٠٠ ٣٠

ليا
الع

 

 ٨ سهيمي  ٨٠ ١٠٠ ٢٠
 ٩ أمحد حليفي ٥٠ ٩٠ ٤٠
 ١٠ فتح الرمحن ٦٠ ١٠٠ ٤٠

 ١١ زهدي ٧٠ ٧٠ ٠

 ١٢ سفرمان ٦٠ ٩٠ ٣٠

 ١٣ مجاعية ٦٠ ٧٠ ١٠

-٢٠  ١٤ رمحوايت ٧٠ ٥٠ 

 ١٥ حممد أزودي ٨٠ ٩٠ ١٠

 ١٦ عبد احلليم ٥٠ ٩٠ ٤٠

طى
وس

ال
 



 

 ١٧ أمحد حسنو ٦٠ ١٠٠ ٤٠

 ١٨ صالة الرمحي ٧٠ ٧٠ ٠

 ١٩ مروة ٧٠ ٧٠ ٠

 ٢٠ صاحلة ٥٠ ٩٠ ٤٠

 ٢١ أسوة حسنة ٥٠ ٨٠ ٣٠

 ٢٢ حممد بستومي ٣٠ ١٠٠ ٧٠

 ٢٣ أحياء الدين ٥٠ ٩٠ ٤٠

 ٢٤ نور الدين ٦٠ ٨٠ ٢٠

لى
سف

ال
 

 متوسـط النتائج ٦٤،٥٨ ٨٧،٠٨ ٢٢،٥٠

  

 نتيجة االختبار القبلي    يفد أن متوسط النتائج ألفراد الطلبة       جن اجلدول السابق    يف  
ن ، ومن هنـا نـرى أ      (٨٧،٠٨) نتيجة االختبار البعدي     يف ومتوسط النتائج    )٦٤،٥٨(

متوسط نتائـج الفروق من االختبارين القبلي والبعدي من أفرد الطلبة يف مــهارة             
وهذه الفروق تشري إىل وجود     . (٢٢،٥٠)وهو  ) حمتوى النص (فهم املعلومات التفصيلية    

  ).إعطاء املعاملة( الطلبة يف تلك املهارة بعد التجربة طور لدىت
    

  
  
  
  
  



 

وعات يف هذه املهارة من االختبارين القبلـي        وأما نتائج الفروق من كل جمم              
  :والبعدي كما يف البيان التايل

  )العليا(اموعة األوىل   .١

الفروق بني  نتائج االختبار

 القبلي البعدي القبلي و البعدي
 اموعة الرقم أمساء الطلبة

 ١ مذكر شعيب ٩٠ ١٠٠ ١٠
 ٢ حممد شهيدي ٨٠ ١٠٠ ٢٠
 ٣ ان درموانإيو ٨٠ ٩٠ ١٠
 ٤ أمحدي أحسين ٨٠ ١٠٠ ٢٠
 ٥ نور وحيدة ٧٠ ٩٠ ٢٠
 ٦ كسروين العريضة ٦٠ ٨٠ ٢٠
 ٧ اللو هادي إيراوان ٧٠ ١٠٠ ٣٠

ليا
الع

 

 متوسـط النتائج ٧٥،٧١ ٩٤،٢٩ ١٨،٥٧

  

  

  

  

  



 

  )الوسطى(اموعة الثانية  .٢

الفروق بني  نتائج االختبار

 القبلي البعدي القبلي و البعدي
 ةاموع الرقم أمساء الطلبة

 ١ سهيمي  ٨٠ ١٠٠ ٢٠
 ٢ أمحد حليفي ٥٠ ٩٠ ٤٠
 ٣ فتح الرمحن ٦٠ ١٠٠ ٤٠
 ٤ زهدي ٧٠ ٧٠ ٠
 ٥ سفرمان ٦٠ ٩٠ ٣٠
 ٦ مجاعية ٦٠ ٧٠ ١٠
 ٧ رمحوايت ٧٠ ٥٠ ٢٠-
 ٨ حممد أزودي ٨٠ ٩٠ ١٠
 ٩ عبد احلليم ٥٠ ٩٠ ٤٠
 ١٠ أمحد حسنو ٦٠ ١٠٠ ٤٠

طى
وس

ال
 

     متوسـط النتائج ٦٤،٠٠ ٨٥،٠٠ ٢١،٠٠

  

  

  

  

  



 

 )السفلى(اموعة الثالثة  .٣

الفروق بني  نتائج االختبار

 القبلي البعدي القبلي و البعدي
 اموعة الرقم أمساء الطلبة

 ١ صالة الرمحي ٧٠ ٧٠ ٠
 ٢ مروة ٧٠ ٧٠ ٠
 ٣ صاحلة ٥٠ ٩٠ ٤٠
 ٤ أسوة حسنة ٥٠ ٨٠ ٣٠
 ٥  بستوميحممد ٣٠ ١٠٠ ٧٠
 ٦ أحياء الدين ٥٠ ٩٠ ٤٠
 ٧ نور الدين ٦٠ ٨٠ ٢٠

   متوسـط النتائج ٥٤،٢٩ ٨٢،٨٦ ٢٨،٥٧

لى
سف

ال
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  )٤(اجلدول رقم 
  خمطط النتائج الدراسية من كل اموعات

  )حمتوى النص املقروء(يف مهارة فهم املعلومات التفصيلية 
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السابق واملخطط يف اجلدول رقـم      ) ٣(اجلدول رقم   إذا نظرنا إىل التفاصيل يف        
توجد نتائج الفروق بني كل اموعات خمتلفة؛ أن متوسط النتيجة للمجموعـة            ) ٤(

 االختبار البعـدي    يف ومتوسط النتيجة    )٧٥،٧١( االختبار القبلي فهو     يف) العليا(األوىل  
ا بني االختبارين وهي ، ومن هنا نرى أن نتيجة الفروق من هذه اموعة العلي         )٩٤،٢٩(
) ٦٤،٠٠( االختبار القبلي    يف) الوسطى(ومتوسط النتيجة للمجموعة الثانية     ). ١٨،٥٧(

، ومن هنا نرى أن نتيجة الفروق مـن         )٨٥،٠٠( االختبار البعدي    يفومتوسط النتيجة   
ومتوسط النتيجة للمجموعـة    ). ٢١،٠٠(هذه اموعة الوسطى بني االختبارين وهي       

 االختبـار البعـدي     يفومتوسط النتيجة   ) ٥٤،٢٩( االختبار القبلي    يف) فلىالس(الثالثة  
، ومن هنا نرى أن نتيجة الفروق من هذه اموعة السفلى بني االختبـارين              )٨٢،٨٦(

وكل النتائج احملصولة تدل على أن هذا األسلوب التعليمي املقتـرح           ). ٢٨،٥٧(وهي  
  .موعاتاصاحل لكل 

  

٧٥،٧١ 

٩٤،٢٩ 

 

 

٦٤،٠٠ 

٨٥،٠٠ 

 

 ٥٤،٢٩ 

٨٢،٨٦ 

 

 



 

  من مهارة فهم األفكار الرئيسيةالنتائج الدراسية . ٢

  )٥(اجلدول رقم 
  النتائج الدراسية من مـهارة فهم األفكار الرئيسية

  )عينة البحث(ألفراد اموعات من الطلبة 

الفروق بني  نتائج االختبار

 القبلي البعدي القبلي و البعدي
 اموعة الرقم أمساء الطلبة

 ١ مذكر شعيب ٨٠ ١٠٠ ٢٠
 ٢ حممد شهيدي ٨٠ ٩٠ ١٠
 ٣ إيوان درموان ٧٠ ٧٠ ٠
 ٤ أمحدي أحسين ٨٠ ١٠٠ ٢٠
 ٥ نور وحيدة ٦٠ ٩٠ ٣٠
 ٦ كسروين العريضة ٨٠ ٨٠ ٠
 ٧ اللو هادي إيراوان ٦٠ ١٠٠ ٤٠

ليا
الع

 

 ٨ سهيمي  ٧٠ ٨٠ ١٠
 ٩ أمحد حليفي ٦٠ ٧٠ ١٠
 ١٠ فتح الرمحن ٤٠ ١٠٠ ٦٠

 ١١ زهدي ٧٠ ٨٠ ١٠

 ١٢ سفرمان ٦٠ ٧٠ ١٠

 ١٣ مجاعية ٤٠ ٩٠ ٥٠

 ١٤ رمحوايت ٤٠ ٦٠ ٢٠

 ١٥ حممد أزودي ٦٠ ٩٠ ٣٠

 ١٦ عبد احلليم ٥٠ ٦٠ ١٠

طى
وس

ال
 



 

 ١٧ أمحد حسنو ٧٠ ٨٠ ١٠

 ١٨ صالة الرمحي ٤٠ ٦٠ ٢٠

 ١٩ مروة ٧٠ ٥٠ ٢٠-

 ٢٠ صاحلة ٥٠ ٧٠ ٢٠

 ٢١ أسوة حسنة ٥٠ ١٠٠ ٥٠

 ٢٢ حممد بستومي ٢٠ ٧٠ ٥٠

 ٢٣ أحياء الدين ٥٠ ١٠٠ ٥٠

 ٢٤ نور الدين ٢٠ ٨٠ ٦٠

لى
سف

ال
 

 متوسـط النتائج ٥٧،٠٨ ٨٠،٨٣ ٢٣،٥٧

  

من اجلدول السابق يوجد أن متوسط النتائج ألفراد الطلبة من نتيجة االختبـار               
، ومن هنا نرى    )٨٠،٨٣(ومتوسط النتائج من نتيجة االختبار البعدي       ) ٥٧،٠٨(القبلي  

تبارين القبلي والبعدي من أفرد الطلبة يف مــهارة فهـم            االخ يفأن نتيجة الفروق    
وهذه الفروق تشري إىل وجود ترقية الطلبة يف تلـك          ). ٢٣،٧٥(األفكار الرئيسية وهي    
  ).إعطاء املعاملة(املهارة بعد التجربة 

    
  
  
  
  
  



 

وأما نتائج الفروق من كل جمموعات يف هذه املهارة من االختبارين القبلـي                      
  : كما يف البيان التايلوالبعدي

  )العليا(اموعة األوىل  .١

الفروق بني  نتائج االختبار

 القبلي البعدي القبلي و البعدي
 اموعة الرقم أمساء الطلبة

 ١ مذكر شعيب ٨٠ ١٠٠ ٢٠
 ٢ حممد شهيدي ٨٠ ٩٠ ١٠
 ٣ إيوان درموان ٧٠ ٧٠ ٠
 ٤ أمحدي أحسين ٨٠ ١٠٠ ٢٠
 ٥ وحيدةنور  ٦٠ ٩٠ ٣٠
 ٦ كسروين العريضة ٨٠ ٨٠ ٠
 ٧ اللو هادي إيراوان ٦٠ ١٠٠ ٤٠

ليا
الع

 

 متوسـط النتائج ٧٢،٨٦ ٩٠،٠٠ ١٧،١٤

  

  

  

  

  



 

  )الوسطى(اموعة الثانية    .٢

الفروق بني  نتائج االختبار

 القبلي البعدي القبلي و البعدي
 اموعة الرقم أمساء الطلبة

 ١ سهيمي  ٧٠ ٨٠ ١٠
 ٢ أمحد حليفي ٦٠ ٧٠ ١٠
 ٣ فتح الرمحن ٤٠ ١٠٠ ٦٠
 ٤ زهدي ٧٠ ٨٠ ١٠
 ٥ سفرمان ٦٠ ٧٠ ١٠
 ٦ مجاعية ٤٠ ٩٠ ٥٠
 ٧ رمحوايت ٤٠ ٦٠ ٢٠
 ٨ حممد أزودي ٦٠ ٩٠ ٣٠
 ٩ عبد احلليم ٥٠ ٦٠ ١٠
 ١٠ أمحد حسنو ٧٠ ٨٠ ١٠

طى
وس

ال
 

     متوسـط النتائج ٥٦،٠٠ ٧٨،٠٠ ٢٢،٠٠

 

 

 

 

  

 



 

  )السفلى(اموعة الثالثة  .٣

الفروق بني  نتائج االختبار

 القبلي البعدي القبلي و البعدي
 اموعة الرقم  الطلبةأمساء 

 ١ صالة الرمحي ٤٠ ٦٠ ٢٠
 ٢ مروة ٧٠ ٥٠ ٢٠-
 ٣ صاحلة ٥٠ ٧٠ ٢٠
 ٤ أسوة حسنة ٥٠ ١٠٠ ٥٠
 ٥ حممد بستومي ٢٠ ٧٠ ٥٠
 ٦ أحياء الدين ٥٠ ١٠٠ ٥٠
 ٧ الديننور  ٢٠ ٨٠ ٦٠

   متوسـط النتائج ٤٢،٨٦ ٧٥،٧١ ٣٢،٨٦

لى
سف

ال
 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  



 

  )٦(اجلدول رقم 
  خمطط النتائج الدراسية من كل اموعات

  يف مهارة فهم األفكار الرئيسية يف النص املقروء
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السابق واملخطط يف اجلدول رقـم      ) ٥(إذا نظرنا إىل التفاصيل يف اجلدول رقم          
لفروق بني اموعات خمتلفة؛ أن متوسط النتيجة للمجموعة األوىل         توجد نتائج ا  ) ٦(
، )٩٠،٠٠( االختبار البعـدي     يفومتوسط النتيجة   ) ٧٢،٨٦( االختبار القبلي    يف) العليا(

). ١٧،١٤(ومن هنا نرى أن نتيجة الفروق من هذه اموعة العليا بني االختبارين هي              
) ٥٦،٠٠( االختبـار القبلـي هـو        يف) ىالوسط(ومتوسط النتيجة للمجموعة الثانية     

، ومن هنا نرى أن نتيجة الفروق مـن         )٧٨،٠٠( االختبار البعدي    يفومتوسط النتيجة   
ومتوسط النتيجـة للمجموعـة     ). ٢٢،٠٠(هذه اموعة الوسطى بني االختبارين هي       

 االختبـار البعـدي     يفومتوسط النتيجة   ) ٤٢،٨٦( االختبار القبلي    يف) السفلى(الثالثة  
، ومن هنا نرى أن نتيجة الفروق من هذه اموعة السفلى بني االختبـارين              )٧٥،٧١(

وكل النتائج احملصولة تدل على أن هذا األسلوب التعليمـي املقتـرح            ). ٣٢،٨٦(هي  
  .موعاتاصاحل لكل 

 

٧٢،٨٦ 
٩٠،٠٠ 

 ٥٦،٠٠ 

٧٨،٠٠ 

 

 ٤٢،٨٥ 
٧٥،٧١ 

 

 



 

  )االستبيان(عرض نتائج االستفتاء   -ج 

الباحث لدى أفـراد    وفيما يلى نتائج البيانات من أجوبة االستفتاء الذي وزعه            
وبنـود  . للحـصول على آرائهم يف هذا األسلوب التعليمـي       ) عينة البحث (الطلبة  

وسـائل  "األسئلة حتتوى ما يتعلق بآرائهم بعد تطبيق تعليم القراءة العربية باستخدام            
واألجوبة اليت عرضها الباحث تقتصر على ما يتعلق جبوهرية هـذا           " اإلعالم املكتوبة 

نشيط اخلربات السابقة، وضع األسئلة لفهم حمتوى الـنص املقـروء     األسلوب، وهي ت  
واألفكار الرئيسية، وأمهية استخـدام هذا األسـلوب يف        ) املعلومات التفصيلية فيها  (

  .عملية القراءة وفهم املقروء
وكل هذه األجوبة مـن     . والبيان التايل يوضح آرائهم فيما يتعلق ذا األسلوب         

 ملالئمة عملية تعليم القراءة العربية ذا األسـلوب املقتـرح           االستفتاء تصبح مؤشرة  
  :يان األجوبة من االستفتاء ما يليوهذا ب. لديهم

  )٧(اجلدول رقم 
  األجوبة من االستفتاء لدى الطلبة حول اإلعالم املكتوبة أو اجلريدة

  واستخدامها يف عملية تعليم القراءة العربية وفهم املقروء
  أجوبة

  عدد العينة  حمتوى األسئلة  رقم
  ال  نعم

  اموع

١.  
هل ترغب يف ربط اخلربات السابقة      
اليت لديكم قبل القـراءة مبوضـوع       

  جديد يراد تعليمه ؟
٢٤  ٠  ٢٤  ٢٤  

  ١٠٠  ٠  ١٠٠    النسبة املئوية

٢.  
هل عملية ربط اخلـربات الـسابقة       
مبوضوع القراءة تساعدكم على فهم     

  .النص املقروء
٢٤  ١  ٢٣  ٢٤  

  املئويةالنسبة 
    ١٠٠  ٤،٢  ٩٥,٨  



 

٣.  
  

هل من خالل وضع األسئلة حـول       
حمتوى النص يساعدكم على فهـم      

  .املقروء
٩  ١٥  ٢٤  

٢٤  

  ١٠٠  ٣٧,٥  ٦٢,٥    النسبة املئوية

٤.  
عملية البحث عن األجوبـة مـن       
األسئلة املصممة تـساعدكم علـى      

  .الفهم السريع
٢٤  ٤  ٢٠  ٢٤  

  ١٠٠  ١٦,٧  ٨٣,٣    النسبة املئوية

٥.  
دام هذا األسلوب املقتـرح استخ

يساعدكم ) وسائل اإلعالم املكتوبة(
على فهم املعلومات التفصيلية 

  ).حمتوى النص(
٢٤  ٢  ٢٢  ٢٤  

  ١٠٠  ٨،٤  ٩١،٦    النسبة املئوية
هل تعيني األفكار الرئيسية من اجلمل        .٦

  ٢٤  ٠  ٢٤  ٢٤  .أو الفقرات مهمة يف القراءة
  ١٠٠  ٠  ١٠٠    النسبة املئوية

٧.  
خدام هــذا األســلوب هـل اســت 
) وسائل اإلعالم املكتوبة  (املقتـرح؛  

يساعدكم على فهم حمتوى الـنص      
  .املقروء

٢٤  ٢  ٢٢  ٢٤  

  ١٠٠  ٨،٤  ٩١،٦    النسبة املئوية

٨.  
هل استخدام هذا األسلوب املقترح     

يتمكن من  ) وسائل اإلعالم املكتوبة  (
  .أن جيعل عملية القراءة تكون فعالة

٢٤  ٣  ٢١  ٢٤  

  ١٠٠  ١٢،٥  ٨٧،٥    ويةالنسبة املئ

***  

  



 

  حتليل البيانات ومناقشتها: اثاني

  حتليل النتائج من االختبارات. أ  

  )حمتوى النص(نتائج االختبارين يف مهارة فهم املعلومات التفصيلية ) ١  

وسـائل اإلعـالم    استخـدام  "ينص الفرض األول هلـذا البحث علـى أنه          
ؤثر جوهريا يف تنمية مهـارة فهـم املعلومـات          يف تعليم الـقراءة العربية ي    " املكتوبة

  )."حمتوى النص(التفصيلية 
وللتحقيق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام األسلوب اإلحـصائي             

(SPSS ١٢,٠)ت - يف اختبار( t-test )  لدراسة الفروق بني متوسطي رتب درجات
يوضح النتائج املتعلقة   ) ٨(واجلدول رقم   . من نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي     

  .ذا الفرض

  )٨(اجلدول رقم 
  داللة الفروق بني متوسطي رتب درجات من نتائج االختبارين

  )حمتـوى النص(القبلي والبعدي يف مهارة فهم املعلومات التفصيلية 

  متوسط النتائج  عدد العينة  االختبار
( Mean ) 

  ت-قيمة
( t - value ) 

  مستوى الداللة

  ٦٤،٥٨  ٢٤  القبلي
  ٨٧،٠٨  ٢٤  البعدي

٠,٠٥  ٨,٦٤٠  

يوضح من اجلدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب              
درجات من نتائج االختبارين القبلي والبعدي يف مهـارة فهم املعلومات التفـصيلية            

هي أكـرب مـن قيمـة ت      ) ٨,٦٤٠(حيث بلغت قيمة ت احلساب      ) حمتوى النص (



 

، وذلـك لـصـاحل نتيجـة       )٠,٠٥< p(لى مستـوى الداللة     ع )٢,٠٦(اجلدول  
  )بيان إحصائي بالتفصيل يف املالحق. (االختبار البعدي

) وسائل اإلعالم املكتوبة  (مما يؤكد لنا فعالية استخدام الربنامج املقدم أو املقترح            
  .يف تنمية مهارة فهم املعلومات التفصيلية يف النص املقروء

   يف مهارة فهم األفكار الرئيسيةنتائج االختبارين) ٢  

وسائل اإلعـالم   استخـدام  "ينص الفـرض الثانـي هلذا البحث على أنـه          
 يف تعليم الـقراءة العربية يؤثر جوهريا يف تنميـة مهـارة فهـم األفكـار                "املكتوبة
  ".الرئيسية
وللتحقيق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام األسلوب اإلحـصائي             

(SPSS ١٢,٠) ت -يف اختبار(t-Test)   لدراسة الفروق بني متوسطي رتب درجـات
يوضح النتـائج   ) ٩(واجلدول رقم   . من نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي     كل  

  .املتعلقة ذا الفرض

  )٩(اجلدول رقم 
  داللة الفروق بني متوسطي رتب درجات من نتائج االختبارين

  ار الرئيسيةالقبلي والبعدي يف مهارة فهم األفك

  متوسط النتائج  عدد العينة  االختبار
( Mean )  

   ت-قيمة 
( t - value ) 

  مستوى الداللة

  ٥٧،٠٨  ٢٤  القبلي
  ٨٠،٨٣  ٢٤  البعدي

٠,٠٥  ٨,١٨٩  

    



 

يوضح اجلدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب                    
هارة فهم األفكار الرئيسية حيث بلغت      درجات نتائج االختبارين القبلي والبعدي يف م      

على مـستوى   ) ٢,٠٦(هي أكرب من قيمة ت اجلدول       ) ٨,١٨٩(قيمة ت احلساب    
بيان إحصائي بالتفصيل   . (، وذلك لصاحل نتيجة االختبار البعدي     )٠,٠٥< p(الداللة  

  )يف املالحق
عالم وسائل اإل (مما يؤكـد لنـا فعاليـة استخدام الربنامـج املقدم أو املقترح            
  .يف تطوير مادة تعليم القراءة) املكتوبة

فروق متوسطي النتائج من االختبار البعدي بني مهارة فهـم املعلومـات            ) ٣  

  .التفصيلية ومهارة فهم األفكار الرئيسية

 يف  "وسائل اإلعالم املكتوبة  استخـدام  "ينص الفـرض هلذا البحث على أنـه         
 من استخدامه يف تنمية مهارة فهـم        اعلية أكثر ف  تنمية مهارة فهم املعلومات التفصيلية    

  ".األفكار الرئيسية
وللتحقيق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام املقارنة لدراسة فـروق              

حمتـوى  (النتائج من االختبار البعدي بني مهاريت فهم املعلومات التفـصيلية  متوسطي  
) ١٠( واجلدول رقـم     .موعاتوفهم األفكار الرئيسية لدى أفراد الطلبة يف ا       ) النص

  .يوضح النتائج املتعلقة ذا الفرض
  
  
  
  
  
  



 

  )١٠(اجلدول رقم 
  فروق متوسط النتائج من االختبار البعدي

  بني مهاريت فهم املعلومات التفصيلية وفهم األفكار الرئيسية
  لدى أفراد الطلبة يف اموعة 

  عدد العينة  تنمية املهارة
  متوسطي النتائج

  بار البعديمن االخت
  ٨٧،٠٨  ٢٤  فهم املعلومات التفصيلية
  ٨٠،٨٣  ٢٤  فهم األفكار الرئيسية

 االختبار البعـدي    يفالنتائج  ح من اجلدول السابق وجود فروق متوسطي        تضي  
حمتوى (لدى أفراد الطلبة يف اموعات أن متوسط من مهارة فهم املعلومات التفصيلية             

سط النتتيجة من مهارة فهم األفكار الرئيـسية        ، بينما متو  )٨٧،٠٨(حيث بلغ   ) النص
، وذلك لصاحل نتيجة االختبار البعدي ملهـارة فهـم املعلومـات            )٨٠،٨٣(حيث بلغ   
  ).حمتوى النص(التفصيلية 
 يف تنميـة    )وسائل اإلعالم املكتوبـة   (مما يؤكد لنا استخدام الربنامـج املقترح         

 من استخدامه يف    فاعليةسن وأكثر   أح) حمتوى النص (مهارة فهم املعلومات التفصيلية     
  .تنمية مهارة فهم األفكار الرئيسية بالنظر إىل فروق متوسط النتائج احملصولة

وهذا بالرغم من أن استخدام هذا األسلوب املقترح يف تنمية املهـارتني فعـال                
ويؤثر جوهريا كما يوضح البيان اإلحصائي السابق، إال أن متوسط النتـائج بينـهما            

  .بعضها مع البعضخيتلف 
  
  



 

  مناقشة نتائج البحث. ب

بالنظر إىل تلك النتائج اليت قام الباحث بعرضها وحتليلها وهي بيانات عـرض               
املادة الدراسية وتنفيذ تعليمها باألسلوب املقترح وبيانات النتائج الدراسية اليت حصل           

تاء أو االسـتفتاء    وكذلك بيان االستف  ) اموعة التجريبية (عليها كل أفراد من الطلبة      
عن آراءهم يف أمهية هذا األسلوب، نستخلص منها أن استخدام وسـائل اإلعـالم               

 يف تنمية مهارة القـراءة وفهـم        -إىل حد ما  -املكتوبة أو اجلريدة ميكن استخدامها      
لومبـوك  " احلليمي"املقروء يف تعليم اللغة العربية لدى الطلبة يف تربية املعلمني مبعهد            

دارس األخرى بافتراض أن استخدامها مراعيا على املواقف والظروف لدى          الغربية وامل 
  . أفراد الطلبة

واعتمادا على النتائج احملصولة أن إجياد هذا البحث العلمي اجلوهري وهو حتقيق              
نظريٍة يف جمال عملية القراءة أن فهم املقروء ال يتوقف على معرفة معاين الكلمات أو               

ص فحسب، وإمنا هو نتيجة تفاعل من خالل الـسياق اللغـوي      اجلمل املكتوبة يف الن   
، وميكن حتسينه باستخدام األساليب اليت      )خربات القارئ (والسياق العقلي   ) املكتوب(

تشجع إىل تنشيط التفكري يف عملية القراءة، مثل استخدام وسائل اإلعالم املكتوبة أو             
  . أو غريها من األساليب التعليميةاجلريدة

***  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  

  

  الفصل اخلامس

   والتوصيات واملقترحاتملخص النتائج

  

  نتائجملخص ال: أوال

  التوصيات: ثانيا

  املقترحات: ثالثا

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  نتائجملخص ال: أوال

بعد أن قام الباحث بعرض البيانات مث حتليلها ومناقشتها يف السابق اسـتخلص               
  :اآلتيةالنتائج 

 أعـده  يف تعليم القراءة العربية الذي قـد         توبةأن استخدام وسائل اإلعالم املك      -١
 واملـواد    اجلامعيـة  الباحث من حيث تنفيذه مالئم ملستوى الطلبة الدراسـية        

  .  املدروسة
عالم املكتوبة يف تعليـم القراءة العربية لدى الطلبـة يف          إلاستـخدام وسائل ا    -٢

بية فعال ويؤثر   تربية املعلمني مبعهد احلليمي ساسيال غونونج ساري لومبوك الغر        
  :جوهريا، وأشار إىل ذلك 

وجود التأثري بناء على النتيجة احملصولة من االختبارين القبلي والبعدي يف             ) أ  
-t)عن طريق اختبـار ت      ) حمتوى النص (مهارة فهم املعلومات التفصيلية     

test)،      ٢,٠٦(، بينما قيمة ت اجلدول      )٨,٦٤٠( أن قيمة ت احلساب .(
 قيمة ت احلساب أكرب من قيمة ت اجلـدول علـى            وتكون النتيجة من  
وذلك لصاحل النتيــجة مـن االختبـار        ). ٠,٠٥< p(مستوى الداللة   

  .البعدي بوجود فرق ذي دال إحصائي
وجود التأثري بناء على النتيجة احملصولة من االختبارين القبلي والبعدي يف             )ب  

، أن قيمة ت    (t-test)مهـارة فهم األفكار الرئيسية عن طريق اختبار ت         
وتكون النتيجة  ). ٢,٠٦(، بينما قيمة ت اجلـدول      )٨,١٨٩(احلساب  

 p(من قيمة ت احلساب أكرب من قيمة ت اجلدول على مستوى الداللـة              
وذلك لصاحل النتيجة من االختبار البعدي بوجود فرق ذي دال ). ٠,٠٥<

  .إحصائي
  



 

ل؛ يعىن أن استخدام وسائل     بالنظر إىل تلك النتائج، أن الفرض هلذا البحث مقبو          -٣
اإعالم املكتوبة هلا فعالية وتؤثر جوهريا يف تنمية مهــارة فهـم املعلومـات              

وكذلك يف تنمية مهارة    . ومهارة فهم األفكار الرئيسية   ) حمتوى النص (التفصيلية  
 من اسـتخدامه    فاعليةأكثر  ) ٨٧،٠٨متوسط النتائج   (فهم املعلومات التفصيلية    

  ).٨٠،٨٣متوسط النتائج (م األفكار الرئيسية يف تنمية مهارة فه
األعلـى  (أن تنمية مهارة القراءة وفهم املقروء لدى الطلبة يف اموعات الثالثة              -٤

تكون خمتلفة، مع أن ترقية املهارة القرائيـة يف اموعـة           ) والوسطى والسفلى 
 البيان  كما يوضح  (االسفلى تشري إىل أن قدراا على فهم املقروء ترقّـى جيد         

يف اجلداول للنتائج احملصولة ونتيجة الفروق بني االختبـار القبلـي واالختبـار      
  ).البعدي

أن عملية تعليم القراءة العربية باستخدام وسائل اإلعالم املكتوبة اعتمادا على             -٥
أن ) ٧فاجلدول الرقم   ( منهم   فتاء االست اتآراء الطلبة يف هذا األسلوب كما تشري بيان       

وعملية تعليم القـراءة العــربية ـذا        . ب ميكن استخدامه يف املستقبل    هذا األسلو 
 .األسلوب تؤدي إىل نـمو ميوهلم يف القراءة وكذلك رغبتهم فيها

  التوصيات: ثانيا

ينبغي ملدرس اللغة العربية يف هذه املدرسة استخـدام هذا األسلوب املقتـرح              -١
 لترقية نوعية التعليم وكفـاءات      كطريقة بديلـة يف تعليم القراءة العربية قصدا      

  . يف اللغة العربيةطلبةال
ينبغي للمدرس أن يراعي يف تعليمه اجلوانب الدافعـة إىل عملية تعليم القـراءة               -٢

 أو خربام السابقة    م قبل التعليم وربط معلوما    طلبةالفعالة حيث ينشط تفكري ال    
  .ليكونوا مستعدين يف عملية القراة وفهم املقروء

 لترقية عملية الـتعلم     فائدةوللمدرسة أن تكون نتائج هذا البحث العلمي أكثر           -٣
  . فيهاطلبةوالتعليم فيها وترقية التحصيل الدراسي لدى ال



 

  املقترحات: ثالثا

للباحثني الالحقني أن يطوروا هذا     اعتمادا على نتائج هذه البحث العلمي فينبغي          
وكـذلك ميكـن    . أو يف اال اآلخر   ) لعربيةتعليم القراءة ا  (األسلوب يف نفس اال     

  ألسلوب مع أساليب التعليم األخرىاملقارنة بني هذا ا
  

***  
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 القرآن الكرمي -١

 حديث النبوي -٢

وكالة املطبوعة عبد   . أمحد بدر،  أصول البحث العلمي ومناهجه، الكويت        - ٣
 .م١٩٨٢ة، الطبعة السادس. اهللا حرمي

" املهارات اللغوية ماهيتـها وطرائـق تدريـسها       " ، عليان أمحد فؤاد حممود   - ٤
 م١٩٩٢/هـ١٤١٢الرياض، دار املسلم، 

 يف تعلـيم    (PQ٤R)استخدام استراتيجية اخلطوات الست     " أمحد ومراين،    - ٥
بالتطبيق على الربنامج اخلاص تعليم اللغة العربيـة باجلامعـة          (مهارة القراءة   
، حبث املاجستري، غـري منـشور،       )م٢٠٠٨(،  )كومية ماالنج اإلسالمية احل 

 .اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج
 والـتفكري   باستراتيجية نشاط القراءة MPتعليم فهم املقروء "  أين زينب،  - ٦

حبث عملي يف تالميذ الفصل اخلامس باملدرسة        " AMBT/DRTAاملوجه  
اجستري، غري منشور، اجلامعة    رسالة امل ) م٢٠٠٣ (٠١االبتدائية نور اإلسالم    

 .اإلسالمية احلكومية ماالنج
جابر عبد احلميد جابر وأمحد خريي كاظم، مناهج البحث يف التربية وعلم             - ٧

 .م١٩٧٨النفس، القاهرة، دار النهضة العربية، 
، "سلسلة تعليم اللغة العربيـة القـراءة      ."اجلامعة إمام بن السعود اإلسالمية     - ٨

  م ١٩٩٤/هـ١٤١٤. ياض، اجلامعة، ر١:املستوى الرابع، ط
 م١٩٩٧. جودت الركايب، طرق تدريس اللغة العربية، بريوت، دار الفكر - ٩



 

البحـث العلمـي    . ذوقان عبيدات وعبد الرمحن عدس وكايد عبد احلـق         -١٠
 م١٩٩٧. الرياض، دار أسامة. أساليبه. أدواته. مفهومه

مصر، . وأساليبهرشدي أمحد طعيمة،  تعليم العربية لغري الناطقني ا مناهجه        -١١
 .م١٩٨٩/هـ١٤١٠إيسيسكو، 

" تطبيق طريقة جيك ساو التعاونية يف تعليم القراءة العربيـة         "رضوان فؤاد،    -١٢
. م٢٠٠٣. دراسة جتريبية باملدرسة العالية احلكومية تشباسونج جاوا الغربية       
 .حبث املاجستري، غري منشور، اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

رق تدريس اللغة العريب، القاهرة، دار املعرفة اجلامعيـة،         زكريا إمساعيل ،  ط     -١٣
 .م١٩٩٥

. صالح عبد ايب العريب ، تعلّم اللغة احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيـق       -١٤
 م١٩٨١. بريوت، مكتبة لبنان

املاهيـة واألسـس والتطبيقـات      (عبد الرمحن كدوك، تكنولوجيا التعليم       -١٥
 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١. ، الرياض، دار املفردات)العملية

عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي ، طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات             -١٦
 . م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣. أخرى، الرياض، جامعة اإلمام حممد بن سعود

التطبيق لتدريس مهارة القراءة يف املدرسـة الثانويـة اإلسـالمية           "عدنان،   -١٧
ملاجستري، غري منشور،   ، رسالة ا  )م٢٠٠٢(،  "احلكومية الثانية ببنجر ماسني   

 .اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج
أساسيات تعليم اللغـة العربيـة      " فتحي علي يونس وحممود كامل الناقة،        -١٨

 م١٩٧٧. القاهرة، دار الثقافة"
طرق تدريس اللغة العربية والتربيـة      ... حممد عزت عبد املوجود، وزمالئه     -١٩

 م ١٩٨٣دار املعرفة، : ، القاهرةالدينية يف ضوء االجتاهات التربوية احلديثة



 

. األردن، دار الفـالح   . حممد علي اخلويل، أساليب تدريس اللغة العربيـة        -٢٠
 م٢٠٠٠

القـاهرة،  ".مذكرات يف طرق تدريس اللغة العربية     " حممود رشدي خاطر،     -٢١
 م١٩٥٦كلّية التربية جامعة عني مشس، 

عربية لغـري   حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، طرائق تدريس اللغة ال          -٢٢
 م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤إيسيسكو، . الناطقني ا

 مسروحني، تدريس القراءة يف املدرسـة الثانويـة اإلسـالمية احلكوميـة         -٢٣
،  حبث املاجستري، غري منشور، اجلامعـة اإلسـالمية          )م٢٠٠٢(،  "رينجال

 . احلكومية ماالنج

لبنـان، دار   . معروف،نايف حممود،  خصائص العربية وطرائق تدريـسها        -٢٤
 ).دت. (ئسالنفا

ناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا، أسس إعداد الكتب التعليمية لغري              -٢٥
 .م١٩٨٦دار االعتصام، : الناطقني بالعربية، الرياض

، "تدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية        " وليد أمحد جابر،       -٢٦
 م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣عمان، دار الفكر، 
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  ارـأداة االختب) : ١(امللحق 
  أسئلة االمتحان القبلي يف مادة القراءة

   تربية املعلمني يفللطلبة

==================================  
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القرآن كالم اهللا سبحانه، نزل به الروح األمني جربيل، علـى قلـب             

م ليبلّغه للعاملني، وليكون دستور احليـاة إىل قيـام          حممد صلّى اهللا عليه وسل    
  .الساعة
: ومعىن إعجاز القرآن، أن هذا الكتاب اإلهلي قد حتدى اخللق مجيعـا             

  .اإلنس واجلن على أن يأتوا ولو بآية مثله فعجزوا عن ذلك
فـالقرآن  . اإلعجاز اللغوي : ووجوه إعجاز القرآن الكرمي كثرية منها       

واإلعجاز العلمـي،   .  الرائع الذي ال يقدر أن يضاهيه أحد       الكرمي له أسلوبه  
وهو الكشف عن حقائق علمية مل تكن معروفة أيام نزوله، كَشف العلم بعد             

  .ذلك بعضها، وال يزال يكشف كل يوم جديدا
واإلعجاز التشريعي، ويتمثل يف التشريع الكامل الذي يناسب اإلنسان   

بار عن الغيب، وهو ما سيأيت به يف كل زمان ومكان، واإلعجاز باإلخ
وقد أخرب القرآن الكرمي يف مواطن متعددة عن . املستقبل من وقائع وأحداث

من ذلك أنه أنبأ الرسول عليه الصالة . أمور ستحدث فكانت كلُّها كما أخرب

                                                 
٥٢
  م١٩٩٤/هـ١٤١٤، رياض، اجلامعة، ١:اجلامعة إمام بن السعود اإلسالمية، ط لرابع، سلسلة تعليم اللغة العربية القراءة، املستوى ا 



 

والسالم عندما كان يف مكة املكرمة، واملسلمون يف ضعف وقلة، أن النصر 
  : الغالبني حينذاك سينهزمون، فقال تعاىلسيكون له، وأن املشركني 

 )÷Π r& tβθ ä9θ à)tƒ ß øtwΥ ÓìŠÏΗsd ×�ÅÇtFΖ•Β ، ãΠ t“ öκß� y™ ßìôϑpg ø: $# tβθ —9 uθãƒ uρ t� ç/‘$!$# ( ٥٣  
ولقد نزلت هذه اآليات يف وقت ال يفكّر املسلمون فيه باحلرب، فضالً   

ملّـا  : ه قال جاء يف تفسري ابن كثري، عن ِعكرمة رضي اهللا عن         ! عن االنتصار 
فلما كان  : أي مجع يهزم؟ قال   : قال عمر " سيهزم اجلمع ويولّون الدبر   "نزلت  

يوم بدر، رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يِثب يف الدرع، وهويقـول              
  ".، فعرفت تأويلها"سيهزم اجلمع ويولون الدبر"

ـ      زمهم ومن ذلك أيضا إخباره بانتصار الروم على الفُرس، بعـد أن ه
الفرس، واستولَوا على بالد الشام وما جاورها، وهـرب مِلـك الـروم إىل              

  .القُسطنطينية
وكان الرسول عليه السالم يف مكة، وكان املسلمون يفضلون أن   

ينتصر الروم ألم أهل كتاب، وأقرب إىل اإلسالم، وكان املشركون حيبون 
Ο$   ( :أن ينتصر الفرس لشركهم، فأنز اهللا تعاىل قوله !9# ∩⊇∪ ÏM t7Î=äñ ãΠρ”�9 $# ∩⊄∪ 

þ’Îû ’ oΤ÷Š r& ÇÚö‘ F{$# Νèδ uρ -∅ÏiΒ Ï‰÷èt/ óΟ ÎγÎ6 n=yñ šχθç7 Î=øóu‹y™ ∩⊂∪ ’ Îû ÆìôÒ Î/ šÏΖÅ™ 3 
¬! ã� øΒ F{$# ÏΒ ã≅ö6 s% . ÏΒuρ ß‰÷èt/ 4 7‹Í≥tΒ öθ tƒ uρ ßy t�ø"tƒ šχθãΖÏΒ ÷σßϑø9 $# ∩⊆∪ Î�óÇuΖÎ/ «!$# 4 ç�ÝÇΖtƒ 

∅tΒ â!$ t±o„ ( uθ èδ uρ â“ƒ Í“yè ø9 $# ÞΟŠÏm §�9 $# ∩∈∪ y‰ôãuρ «!$# ( Ÿω ß# Î=øƒä† ª!$# … çνy‰ôãuρ £ Å3≈ s9 uρ 
u�sYò2r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω šχθßϑn=ôètƒ ∩∉∪ ( ٥٤   

                                                 
٥٣
  .٤٥-٤٤: القمر  - 

٥٤
   ٦-١: الروم  - 



 

وهكذا كان، فانتصرت دولة الروم املُنهِزمة على دولة الفرس القويـة بعـد             
  .حوالَي سبع سنني، وفرح املؤمنون بنصر اهللا

Ÿξ:(وصدق اهللا العظيم إذ يقول sùr&  tβρã�−/y‰tF tƒ tβ#u ö�à)ø9 $# 4 öθ s9 uρ tβ% x. ô ÏΒ Ï‰ΖÏã Î�ö� xî 
«!$# (#ρß‰ỳ uθ s9 ÏµŠÏù $ Z"≈ n=ÏF÷z$# # Z��ÏW Ÿ2( ٥٥   
  
  

  التدريبات

  :التدريب األول 
  :أجب عن األسئلة اآلتية إجابات تامة 

ملاذا أنزل اهللا يبحانه وتعاىل القرآن الكرمي على حممد صلى اهللا عليـه              .١
 وسلم؟

 .ما معىن إعجاز القرآن؟ اذكر بعض أنواعه .٢
 .اذكر بعض األمثلة اليت وردت يف القرآن عن اإلخبار بالغيب .٣
 بعد انتصار الفرس؟ وهل تعرف اسم هـذا         إىل أين هرب ملك الروم     .٤

 املوقع؟

  ملاذا كان املسلمون يفضلون أن ينتصر الروم على الفرس؟ .٥
  

  

  

                                                                                                                                      
  

٥٥
  .٨٢: النساء  - 



 

  :التدريب الثاين
  :امأل كال من الفراغات اآلتية بالكلمة املناسبة 

  ) وثبت – ِدرعين – يضاهيه – نتدبر –دبره ( 
 .مل اآياته ونع..... دعانا القرآن الكرمي إىل أن  .١
 .إىل املاء...... حاول الطفل أن ميسك بالضفدعة، لكنها  .٢
يف املعركة إال إذا ولّى ِليقْبل      ...... حرام على املسلم أن يولِّي الكافر        .٣

 . أن ينضم إىل فئة من املسلمني

 .يف شعره أحد....... املتنيب شاعر ال  .٤
  .من حديد.....  مل يؤثر فيه السيف ألنه كان يلبس  .٥

  

  :لتدريب الثالثا
  .عبر عن اجلمل اآلتية بأسلوبك

 نزل القرآن الكرمي ليكون دستور احلياة إىل قيام الساعة .١

 للقرآن أسلوبه اخلاص الذي ال يقدر أحد أن يضاهيه .٢

 .أخرب القرآن يف مواطن منفردة عن أمور ستحدث فكانت كما أخرب .٣
 "نزل به الروح األمني" .٤
  

  

  

  

  



 

  :التدريب الرابع
  :لعبارات اآلتية بالشكل املناسبأكمل ا

 .......................القرآن هو كالم اهللا الذي  .١

 ........................معىن اإلعجاز القرآين  .٢

 ...............كشف العلم احلديث عن حقائق  .٣

 ......كان املسلمون يفضلون ِازام الفُرس  .٤

م، املسلمون يف ضعف    أنبأ القرآن الكرمي الرسول صلى اهللا عليه وسل        .٥
  ..........................وقلة أن 

  

  :التدريب اخلامس
  .حتدث بأسلوبك عن وجوه إعجاز القرآن الكرمي    
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   يف مادة القراءةالبعديأسئلة االمتحان 

  تربية املعلمنييف للطلبة 
==========================================  

  

  ٥٦ملن ؟.... يد احلب ع

  
النفوس بطبعها حمبة ملناسبات الفرح والسرور اخلاصة والعامة، ومـن            

ذلك العيد، ورعاية هلذا امليل النفسي فقد جاءت شريعة اإلسالم مبـشروعية            
عيدي الفطري واألضحى؛ عيدين مشروعني يف العام، وشرع اهللا فيهما مـن         

كما شرع للناس عيدا أسـبوعيا      التوسعة وإظهار السرور ما حتتاجه النفوس،       
  .وذلك يوم اجلمعة، وهذا من رمحة اهللا تعاىل ذه األمة احملمدية

وإذا التفتنا إىل ما عند األمم األخرى من األعياد؛ فسنجد عندهم من              
األعياد الشيئ الكثري، فلكل مناسبة قومية عيد، ولكل فصل من فصول العام            

ات عيد هكذا، حىت يوشك أال يوجد       عيد، ولألم عيد وللعمال عيد وللزراع     
شهر إال وفيه عيد خاص، وكل ذلك من ابتداعام ووضعهم، قال اهللا تعاىل             

وهلذا فإن مواعيدها تغريت على مر      ) ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم      ( 
السنني حبسب األهواء السياسية واالجتماعية، ويقترن ـا مـن الطقـوس            

 يطول سرده، كما تذكر عنهم بالتفصيل الكتـب         والعادات وأنواع اللهو ما   
  .املتخصصة

                                                 
٥٦
 - Khalid bin Abdurrahman, (٢٠٠٩-٠٢-١٧) "Idul Hubby Liman" 
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ومن غرائب األعياد يف العامل اليوم أعياد الوثنيني وأهل الكتاب مـن              
اليهود والنصارى اليت تنسب إىل آهلتهم وأحبارهم ورهبام، كعيد القديس           

وعيد القديس ) اندراوس(وعيد القديس ) ميكائيل(، وعيد القديس    )برثلوميو(
وهكذا، ويصاحب أعيادهم هذه مظاهر عديدة كتزيني البيـوت         ) نتاينفال(

وإيقاد الشموع، والذهاب للكنيسة، وصناعة احللوى اخلاصـة، واألغـاين          
  .املخصصة للعيد بترانيم حمددة، وصناعة األكاليل املضاءة، وغري ذلك

مث صار من عادات األمم األخرى من غري املسلمني أن يقيموا عيـدا               
 شخص يتواقف مع يوم مولده، حبيث يدعى األصدقاء ويـصنع           سنويا لكل 

الطعام اخلاص وتضاء مشوع بعدد سين الشخص احملتفل بـه، إىل آخـر مـا         
  !!.هنالك، وقد قلدهم بعض املسلمني يف هذا االبتداع

وبعدما تقدمت اإلشارة إليه من تلك األعياد لدى األمم، فمن نافلـة              
هلدي وأفضل الشرع هو ما جاء به خـامت         القول أن يتأكد املسلم أن أكمل ا      

اليـوم  ( األنبياء والرسل حممد صلى اهللا عليه وسلم، وقد قال اهللا سـبحانه             
كما ) أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا           

أن مجع ما لدى األمم األخرى من تلك األعياد بدعة وضاللة، فـوق مـا                
ومن يبتغي غري اإلسالم دينا فلن يقبل : ( اهللا تعاىلعندهم من الكفر باهللا، قال 

  ).منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين 
 أعـين مـا تـسرب إىل        –وألمهية هذه املسألة وضرورة العناية ا         

 فقد كانـت    –املسلمسن من أعياد الكفار ومناسبام اليت ينسبوا لدينهم         
وصف عباده املؤمنني مبجانية    عناية الشرع ذا األمر بليغة ومؤكدة، فإن اهللا         

فاملراد ) والذين ال يشهدون الزور     : ( الكفار يف أعيادهم وذلكقوله سبحانه      



 

أعيـاد  :  يف هذه اآلية هـي       – الذي ال يشهده عباد اهللا املؤمنون        –بالزور  
مث إن اهللا شرع لعباده املؤمنني من األعياد ما يستغنون به عن تقليـد              . الكفار

 رضي  – داود والنسائي وغريمها بسند صحيح عن أنس         غريهم،فقد روى أبو  
قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة وهلم يومـان يلعبـون            :  قال –اهللا عنه   

يوم الفطر واألضحى   : قد أبدلكم اهللا تعاىل ما خريا منهما        : " فيهما، فقال 
."  

واستنبط منه كراهة الفرح يف      : - رمحه اهللا    –قال احلافظ ابن حجر       
  ".عياد املشركني والتشبه م أ

ولنا أن نتوقف يف األسطر التالية مع عيد أخذه بعض املسلمني عـن               
، هكذا يسميه بعـض     "عيد احلب "أال وهو ما يسمى     : الكفار وقلدوهم فيه  

" فالنتـاين "املسلمني والكفار،  وأما امسه األصلي فهو يوم أو عيد القـديس             
(VALENTINES DAY) ي اليوم الرابع عشر من شهر وقد حدده النصارىف

  .فرباير من العام اإلفرجني، لعقيدة حمددة عيدهم ليس هذا حمل سردها
وما كان لنا أن نقف أو نلتفت هلذا العيد فهو من مجلـة عـشرات                 

األعياد عندهم، ولكن لوجود من تأثر به من املسلمني واملـسلمات؛ فقـد             
ركة فيه بقيامهم بـبعض     خواننا وأخواتنا ممن حياول املشا    ‘وجب أن يعرف    

) عيد احلب (الطقوس اخلاصة به، وهم ال يدرون أن هذا العيد وهو ما يسمى             
_ أعـين النـصارى     _ عيد ديين هلا ارتباط وثيق بغقيدة النصارى، وهـم          

متخبطون يف نسبته هل هو من ارثهم، أو من ارث الرومان الذين كان هلـم               
 طريقتهم يف االعتـداد بآهلـة       من اآلهلة ما يشتهون، فجعلوا للحب إهلا على       



 

أخرى، كما هلم من اآلهلة املزعومة للنور وللظلماء وللنبات ولألمطار وللبحار 
  .ولألار هكذا

ومن املظاهر واألمور اليت يتعاطاها الكفار يف االحتفال بالعيد املذكور            
تأثرهم يف لباسهم وما يتهادونه يف ذلك اليوم من بطاقات،          _ عيد احلب   _ 

ات زهور، وورود باللون األمحر الذي يرمز عندهم إىل مسلك منحرف           وبطاق
حمدد له صلته بالفحش، وهكذا الشأن يف احللوى والكعك وما يوضع عليها            
من مواد غذائية كل ذلك باللون األمحر، ومن املظاهر االحتفاليـة لـديهم             

وكذا شراء الكتابة على البطاقات بعبارات الغرام واهليام بني الشباب والفتيان، 
وقد رسم عليه ما ميثـل القلـب،        ) الدب(متثال أو دمية محراء متثل حيوان       

  !!.وكلمات احلب، مث يباع بأسعار باهظة ليقدم كهدية ترمز للحب
ومما زاد يف انتشار هذه املظاهر وفشوها يف عدد من بالد اإلسالم مـا                

لفضائيات، مـن   تقوم به كثري من وسائل اإلعالم املقروءة واملرئية، وخاصة ا         
الدعاية هلذا املسلك بأساليب متعددة، حىت انطلى األمر على البـسطاء مـن            
الناس، ممن ال ميلكون من الوعي الثقايف ما حيصنهم ضـد هـذه املـسالك               

  .العوجاء، وخاصة الطالب والطالبات يف التعليم العام والعايل
الم ممـن   ويف ضوء ما تقدم فإننا نقف مع إخواننا وأخواتنا أهل اإلس            

  :يشارك يف شيء من مظاهر االحتفال اآلنفة الذكر وقفة معاتية، فنقول
 حلاجة  – عيد احلب وما شاه      – إنكم اليوم يا من حتتفلون ذا اليوم         �

يف نفوسكم، ولكن الذي أظنه بكم مبا عندكم من فطرة توحيدكم هللا            
 من رمـوز   اخللفية الدينية هلذا االحتفال وما فيه  تعاىل، إنكم لو علمتم   

 تعاىل اهللا عـن     –االبتداع أو الشرك باهللا، والتظاهر بأن معه إهلا آخر          



 

 ألدركتم فداحة خطـئكم وشـناعة تـوجهكم         –ذلك علوا كبريا    
 .وتأثركم

أنه ال جيوز للمسلم أن يقبل أي إهداء أو طعـام          : ومما قرره أهل العلم    �
لى اآلبـاء   صنع ملناسبة عيد من أعياد الكفار، وهلذا فإن من املتعني ع          

واألمهات أن يالحظ هذا األمر على أوالدهم، وخاصة إذا رأوا مـن            
بنام ختصيص اللباس األمحر يف ذلـك اليـوم الباليـز واجلاكيـت             
واجلوارب واألخذية، وهكذا لو طلبوا منهم شراء الورود والبطاقات         
اخلاصة بذلك اليوم، فيبينوا هلم حقيقة األمر بأسلوب شرعي تربـوي           

 .مقنع
 على من يتـاجر مـن املـسلمني برمـوز           ا أننا نعتب عتبا كبريا    كم �

االحتفاالت بأعياد الكفار باستريادها أو تصنيعها، كالذين يتـاجرون         
بالزهور وتوفريها يف ذلك اليوم على صفة خمـصوصة، أو أصـحاب            
حمالت األلعاب وتغليب اهلدايا، فإن متجارم تلك ببيعهم ما يساعد          

لكفار ويتخذ ذريعة إليها، ال ريب إنـه مـن          على االحتفال بأعياد ا   
التعاون على اإلمث والعدوان واملشاركة يف نشر عقائد الكفار، وحبمد          
اهللا فإن هلم سعة وفسحة يف غري ما يتخذ لالحتفال بأعياد الكفار لـو              

 .أرادوا ذلك
ومما ينبغي أن ينبه إليه هنا أيضا ما يتوجب على محلة الفكـر وأهـل                �

لمني من قيامهم برسالتهم يف محاية حياض اإلسـالم         اإلعالم من املس  
  . نظراؤهم ممن يكيد لإلسالم وأهلهالفكرية من أن يعبث ا

  



 

  :التدريب األول 
  :أجب عن األسئلة اآلتية إجابات تامة   
 ما هي األعياد اليت شرعها اإلسالم ؟ .١

 ما العيد الذي قام به غري املسلمني سنويا ؟ .٢

 ؟"  والذين ال يشهدون الزور "ما املراد بقوله تعاىل  .٣

هل جيوز للمسلم أن يقبل أي إهداء أو صنع طعام ملناسبة عيـد مـن         .٤
 أعياد الكفار؟

 ماذا قال احلافظ ابن حجر ملناسبة أعياد غري املسلمني ؟ .٥

  

  :التدريب الثاين 
  :امأل كالّ من الفراغات اآلتية بالكلمة املناسبة   
   )اهظ ب– خامت – غرامية – عزيزا –احلب (   
 .إىل حبييب.... أرسلت رسالة  .١
 ملهر يف عقد نكاحي.... اشتريت الذهب بثمن  .٢

 بدينه وأال يتبع هواه.... على املسلم أن يكون  .٣

 األنبياء والرسل..... أكمل الشريعة هي ما جاء به  .٤

 ......ما يسمى أيضا بعيد " فالنتاين"عيد القديس  .٥

  

  :التدريب الثالث 

  :ت اآلتية هات عكس كال من الكلما  
   الفاسد- الغامض – فشى – القدس –احلب   



 

  :التدريب الرابع 
  :هات مرادف كال من الكلمات اآلتية   
   عيد احلب – قلّد – غرام – إيقاد –اللهو   

  
  :التدريب اخلامس 

  :استعمل كال من الكلمات اآلتية يف مجلة مفيدة  
   الكنيسة– الفرح – حشد – مهس -احللوى   

  
  :سادس التدريب ال

  .حتدث بأسلوبك عن عيد احلب      
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  املواد الدراسية) : ٢(امللحق 

  

��� $#ة !� �� إ��  ��د ���اء ا���وان ا���ا��١٠٢٥٥٧  

  ٢٠٠٩ ����� ١٤ ا���ا�� ١٤٣٠ ��م ١٧ ر���ءا�
  

  
  

  : الكلمات اجلديدة 
   الفوسفور األبيض –يتخطى /  ختطى – القصف – كثف –جراء 

  ينبعث/   انبعث –
  

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيني جراء العدوان اإلسرائيلي املتواصل 
 . شهيدا ١٠٢٥ على قطاع غزة إىل ١٩لليوم الـ
كثفت قوات االحتالل اإلسرائيلي قصفها اجلوي واملدفعي العنيـف     و  

 ٣٨ملدينة غزة ومدينيت جباليا وبيت الهيا مشال القطاع، موقعة أكثـر مـن              
  .٤٨٥٠شهيدا اليوم، ليتخطى العدد األلف يف حني وصل عدد اجلرحى 

                                                 
٥٧
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وقال شهود عيان إن الطريان احلريب اإلسرائيلي واصل بعد ظهر اليوم           
نابل دخانية وحارقة من الفوسفور األبيض، أدت إىل انبعاث دخان          إسقاط ق 

أبيض كثيف غطى مساء املنطقة ، مشريا إىل أن القصف ذه القنابل مشل أيضا      
منطقة تبعد مخسمائة متر عن مكتب اجلزيرة يف غزة، موضـحا أن رائحـة              

  .دموعكريهة تنبعث من هذا الدخان تشبه إىل حد ما رائحة الغاز املسيل لل

 جنديا يف   ١٧ قوات االحتالل اإلسرائيلي قد اعترفت بإصابة         وكانت
معارك متفرقة مع املقاومة الفلسطينية بغزة الليلة املاضية واليوم ، مشرية إىل أن             

 التابعة لوحدة املظليني، ومخسة من جنود       ١٠١من بني اجلرحى قائد الكتيبة      
  .ية متشيطالكتيبة فتح مقاومون النار عليهم أثناء عمل

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :التدريب األول
  .أجب عن األسئلة اآلتية إجابة تامة  
 كم عدد الشهداء الفليسطينني يف غزة؟ .١

 كم عدد اجلرح يف غزة؟ .٢

 ماذا أسقطت الطريان إسرائيلي يف غزة؟ .٣

 كم جرح من قوات االحتالل اإلسرائيلي مع املقاومة الفلسطينية بغزة؟ .٤

  
  :التدريب الثاين

 من الفراغات اآلتية بالكلمة املناسبة امأل كال:  
   ارتفع– إسقاط – انبعثت – معارك –كثيف 
 رائحة طيبة من فم حافظ اللسان.......  .١

 قنابل بطرابلس....... جائت الطائرة احلربية األمريكية لـ .٢

 بني احلماس وقوات الصهيونية بغزة....... وقعت  .٣

 ....... غطى اجلبل أعاله بشهب  .٤

 عدد السكان يف العامل . .....كل يوم  .٥

  
  :التدريب الثالث

  :هات عكس الكلمات اآلتية 
   اعترف – غطى – كريهة – ارتفع –العدوان 

  
  



 

  :التدريب الرابع 
  :استعمل كال من الكلمات اآلتية يف مجلة مفيدة 

   أسقط– قوة – رائحة – يغطي – انبعاث –واصل 
  

  :التدريب اخلامس 
  .ل اإلسرائيلي على شعب فلسطنيحتدث عن تعذيب قوات االحتال

  
  

***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٥٨!!مع األبناء .. االعتذار ليس عيبا
  

  

  :الكلمات اجلديدة

 يتحلى  –حتلى  / روية  / متكن  / بوح  / مهوم  / غرس  / أزمة  ) /  قرن(أقران  
  طاملا  / آن / 
 

على الرغم من أنين أمارس الكتابة يف موضوعات خمتلفة، ومنذ فترة 
قصرية، وعلى الرغم من أنين أمارس األمومة كذلك منذ إحدى ليست بال

عشرة سنة، وهي عمر ابين الوحيد يوسف، إالّ أنين أعترف أنين وجدت 
 بعض الصعوبة يف الكتابة عن تربية األبناء؛ ألنين ما إن شرعت يف الكتابة عن
هذا املوضوع حىت أدركت أن مثة أموراً هامة نتغافل عنها يف تربيتنا ألبنائنا، 
ومثة أخطاء تربوية نقع فيها، قد تؤثر سلباً على شخصية األبناء سواء يف 

  . تعاملهم معنا أو مع أقرام

هل حنن بالفعل نطبق : كل هذا جعلين أتساءل بيين وبني نفسي
ربية أم أننا نعاين من أزمة انفصال بني األسلوب الصحيح والسليم يف الت

  !النظرية والتطبيق؟

يف رأيي أن املشكلة اليت تواجهنا يف تربيتنا لألبناء ليست هي جهلنا 
باملبادئ والقيم اليت جيب أن نربيهم عليها، ولكن يف كيفية غرس تلك املبادئ 

                                                 

٥٨
 ))االعتذار ليس عيبا مع األبناء.((هـ١٤٣٠-صفر-٥/م٢٠٠٩-يناير-٣١، رمي أبو عيد-  

http://www.islamtoday.com/?it_s=outdoor&it_a=print_articles  
  



 

نهم من والقيم يف نفوسهم، حبيث تكون جزءاً من قناعام الشخصية اليت متك
  .التعامل بإجيابية مع أفراد اتمع احمليط م يف حيام اليومية

أعتقد أنه بإمكاننا التغلب على هذه املشكلة من خالل التقرب من 
أبنائنا، وتفهم مشاعرهم ومهومهم من خالل احلوار القائم على احلب، ومن 

صداقة بيننا  إن بناء جسور ال .خالل مشاركتهم يف أحالمهم واحترام رغبام
وبني أبنائنا هو أول خطوة على الطريق الصحيح يف الوصول م إىل بر 

  .األمان

  احترام ال خوف

العالقة القائمة على االحترام ال على اخلوف هي اليت تسمح لألبناء 
بالبوح مبشاعرهم إىل اآلباء واألمهات، سواء أكانت تلك املشاعر إجيابية أم 

باء من مساعدة األبناء على جتاوز األزمات النفسية سلبية، وهي اليت متكن اآل
  .واملشكالت االجتماعية اليت قد متر م يف أي مرحلة من مراحل العمر

ومن خالل جتربيت الشخصية كأم، ال أنكر أين أحياناً أفقد أعصايب 
ويعلو صويت يف توجيه ابين يوسف لبعض األمور، ولكين سرعان ما أدرك أنين 

. باالعتذار إليه، وأناقش معه أسباب غضيب دوء ورويةأخطأت، وأبادر 
وعن نفسي ال أجد يف اعتذاري إىل ابين عيباً أو تقليالً من شأين أمامه، بل 
على العكس متاماً فهذا يوجهه بأسلوب عملي أن االعتذار يعلي من قيمة 

كباراً .. اإلنسان، وأن االعتراف باخلطأ فضيلة جيب أن نتحلى ا مجيعاً
  . صغاراًو



 

  اهتمام وخصوصية 

كما أنين حريصة أن أسأله من آن إىل آخر عن مشاعره وعن مهومه 
وأفكاره، وحىت عن عالقاته بأصدقائه حىت أشعره بأين أوليه اهتماماً، وأين 
أشاركه عامله اخلاص، ولكين يف الوقت ذاته أحرص أيضاًً على أن أبقي له 

ه بالفعل كصديق وليس كابن مساحة من اخلصوصية حىت يشعر أين أعامل
فقط، وهذا ما يقرب املسافة أكثر وأكثر بيننا كل يوم، وما يشعرين مبتعة 

    .كبرية يف ممارسة أموميت

كما أين حريصة أن أجعله يشاركنا الرأي يف بعض األمور والقرارات 
اليت تتعلق بنا كأسرة، وذلك لتعويده على أن يكون له رأي خاص مستقل 

 حرية وبدون خوف أو قلق، مما قد يثريه هذا الرأي من ردود يعرب عنه بكل
 طاملا أنه يعرب عنه باألسلوب الالئق، ومن خالل احترامي لرأيه فهو ،أفعال

يتعلم يف املقابل كيفية احترام آراء الغري حىت وإن خالفت رأيه يف بعض 
  .األحايني

نلقيها أعين أن التربية يف رأيي الشخصي ليست جمرد دروس أخالقية 
على مسامع أوالدنا، مطالبني إياهم بتطبيقها على أكمل وجه، دون تقصري أو 
احتمال الوقوع يف أخطاء من جانبهم، بل هي تربية بالقدوة؛ فالتطبيق العملي 
من جانبنا حنن أوالً ألي سلوك إجيايب يف تعاملنا معهم يترك أثراً أعمق يف 

لنصح يف كثري من األمور واملواقف نفوسهم، مما يسهل علينا مهمة التوجيه وا
  .احلياتية اليت متر م وبنا معهم



 

  :مهسة حب

يكفي هذه االبتسامة اليت تطل من عينيك يا صغريي كي أرى الوجود كلـه              
  .مجيالً
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  :التدريب األول 
  :هات مضاد كال من الكلمات اآلتية   
  وم مه– خالف – اخلطاء – يعلو – خوف –إجيابية   

  
  :التدريب الثاين 

  :امأل كالّ من الفراغات اآلتية بالكلمة املناسبة   
   الصداقة- بوح – أدرك – القيم –روية   
 مهوم ابنه... استمع األب  .١

 ...اخلطوة الصحيحة يف الوصول إىل األمان هي  .٢

 ولكن يف كيفية غرسها..... املشكلة ليست جهلنا باملبادئ و  .٣

 . ......ناقشت األم بنتها بـ .٤

 الطالب بنجاحهم.... عندما وزع نتيجة االمتحان، .٥

  
  :التدريب الثالث 

  :استعمل كال من الكلمات اآلتية يف مجلة مفيدة  
   أخطأ– مهس – صداقة – احترم – تربية –اعتذر   

  
  

  

  

  



 

  :التدريب الرابع 
اجعل الفاعل يف كل مجلة من اجلمل اآلتبة مبتـدأ واكتـب اجلملـة      

  :صحيحة
  أبنائهم على هدي القرآنرب اآلباء .١

 حتمل الزوجان نفقة تعليم األبناء .٢

 مل يهمل األزواج حقوق الزوجات .٣

 رتبت البنتان أثاث املرتل .٤

 ذهب الفتيان إىل اجلامعات .٥

  
  :التدريب اخلامس 

  .اكتب باختصار مبينا عن واجبة األب على تربية األبناء يف اإلسالم  
      

***  
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  ٥٩حقيقة اإلرهاب
  

  :الكلمات اجلديدة
 / املموهـة  / اغتر / مة / صاح/ اخلنوع  /  ينهب   –ب   / العنف / راج

  حشد/  نتهكا / يباد / يقترف –اقترف 
 إن من االصطالحات اليت أطلقها الكفار يف هذه السنوات

رهاب، وهو اصطالح شاع وذاع يف األمة اإلسالمية واستحدثوها مصطلح اإل
اإلعالم اليهودية والنصرانية ووسائل اإلعالم يف العامل العريب  بواسطة وسائل

 .يف أغلبها ما يقوله اليهود و النصارى يف وسائل إعالمه واإلسالمي اليت تردد
كرار املصطلح وأصبح يردد على ألسنة العوام بسبب الت وقد راج هذا         

املاكر على هذا املصطلح الغامض الذي تلتبس  اإلعالمي، والتركيز الشديد
يفرق فيه بني احلق والباطل، فكان من  فيه احلقائق ، وتضيع فيه احلقوق، وال

اليهود و النصارى  الواجب أن نبني لألمة حقيقة اإلرهاب ومعناه عند
بد أن  كلمة، كما الواملنافقني، و األهداف اليت ينشدوا من وراء هذه ال

 نبني معىن اإلرهاب يف الشريعة اإلسالمية و حدوده اليت ال يتعدها، كي تكون
األمة على بينة من أمر هذا املصطلح، و يتضح هلا جبالء الفرق الكبري بني 

الشريعة اإلسالمية و اإلرهاب الذي تردده وسائل اإلعالم الغربية  اإلرهاب يف
  .املسلمني و تروج له بني

                                                 
٥٩
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 فاإلرهاب عند اليهود و النصارى هو استخدام العنف والقوة ضد         
مصاحلهم أو مصاحل الدول املوالية هلم، فلليهود و النصارى حبسب 

بالد املسلمني ومقدسام، وهلم أن ينهبوا خريام وهلم  اصطالحهم أن حيتلوا
صارى شريعتهم ويستبدلوها بقوانني الن أن يفسدوا يف بالدهم ويزيلوا

النصارى أن يقابلوا هذا  الوضعية، وعلى املسلمني يف اصطالح اليهود و
الدفاع عن  العدوان باخلنوع و االستسالم املذل، وإذا حاول املسلمون

 أراضيهم و مقدسام و حرمام يف فلسطني أو الشيشان أو غريمها، صاحوا
سيفا مسلطاً وتنادوا م بوصف اإلرهاب يف إعالمهم، فأصبحت هذه الكلمة 

املسلمني خيوفون ويرهبون ا، حىت أرهبوا الكثري من األمة بتهمة  على رقاب
  .اجلهاد يف سبيل اهللا اإلرهاب لتقعد عن

كما  فكما أن فرعون و سحرته استرهبوا الناس بسحرهم وخوفوهم         
وسائل اإلعالم  ، فكذلك ) واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم(  :قال تعاىل

وإن من البيان " للة استرهبت األمة ببياا الساحر املزخرف املاكراملض
 :حقيقته كما قال تعاىل الذي اغتر به الكثريون ممن ال يعرفون "لسحرا

)اإلنس و اجلن يوحي بعضهم إىل  وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا شياطني
. ما يفترون بعض زخرف القول غرورا و لو شاء ربك ما فعلوه فذرهم و

 غى إليه أفئدة الذين ال يؤمنون باآلخرة ولريضوه وليقترفوا ما همولتص
أفغري اهللا أبتغي حكما و هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصال، و . مقترفون
آتيناهم الكتاب يعلمون أنه مرتل من ربك باحلق فال تكونن من  الذين

صدقا وعدال ال مبدل لكلماته وهو السميع  ومتت كلمة ربك. املمترين
سبيل اهللا إن يتبعون إال  و إن تطع أكثر من يف األرض يضلوك عن. لعليما



 

 ١١٦-١١٢:األنعام  )الظن و إن هم إال خيرصون
أي يزين بعضهم لبعض، األمر الذي : " يقول العالمة السعدى رمحه اهللا 

إليه، من الباطل، ويزخرفون له العبارات، حىت جيعلوه من أحسن  يدعون
هاء، وينقاد له األغبياء، الذين ال يفهمون احلقائق، وال السف صورة، ليغتر به

تعجبهم األلفاظ املزخرفة، والعبارات املموهة فيعتقدون  يفقهون املعاين، بل
لتميل إىل : أي " ولتصغى إليه: "وهلذا قال تعاىل احلق باطالً والباطل حقاً،
إميام ألن عدم " يؤمنون باآلخرة أفئدة الذين ال" ذلك الكالم املزخرف

بعد أن " ولريضوه" ذلك  باليوم اآلخر و عدم عقوهلم النافعة، حيملهم على
العبارات املستحسنة،  يصغوا إليه، فيصغوا إليه أوال فإذا مالوا إليه، ورأوا تلك

من  رضوه، وزين يف قلوم، وصار عقيدة راسخة، وصفة الزمة ، مث ينتج
أي يأتون من .  هم مقترفونذلك، أن يقترفوا من األعمال و األقوال، ما

انتهى كالم " (و الفعل، ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحة الكذب بالقول
  )اهللا العالمة السعدي رمحه

فبحجة القضاء على اإلرهاب يباد الشعب الشيشاين، وتنتهك األعراض 
البيوت وتدمر على أهلها، ويهجر أكثر من مائيت ألف من ديارهم ،  وتنهب

من الرجال و الشيوخ و األطفال و النساء وميثل م،  يقتل األبرياءويعذب و
النساء الذين يف أغلب األمر يصبحون معاقني  و يسجن اآلالف من الرجال و

ألحد األجهزة العسكرية  شدة التعذيب و الخيرجون إال بدفع فدية من
رق اإلرهاب حت الروسية اليت تتنافس يف جتارة األسرى، و حبجة القضاء على

 بيوت املدنيني و يقتل أصحاا وميثل م و تقتل ماشيتهم بدعوى أن هذه
البيوت استقبلت بعض ااهدين، و تقصف القرى و يتساقط األبرياء و منهم 



 

النساء و األطفال ما بني قتيل وجريح ألن ااهدين نفذوا عملية  الشيوخ و
لقضاء على اإلرهاب بالقرب من هذه القرى، و حبجة ا ضد القوات الروسية

طوا ليستخدم يف أغراض الروس و  يف الشيشان دم املساجد وينقض
املنظم باسم القضاء  املنافقني و يف كل يوم يتكرر هذا اإلجرام و اإلرهاب

  .على اإلرهاب
اإلسالمية املعتدى عليها، يستخدم  ومثل الشيشان فلسطني و غريها من البالد

العاملية ووسائل اإلعالم  اهدين، و حشد القوىمصطلح اإلرهاب، حملاربة ا
  .عنها يف مواجهتهم، ولتنفري املسلمني من فريضة اجلهاد وصدهم

 وأما اإلرهاب املشروع الذي جاءت به الشريعة اإلسالمية فهو إرهاب        
أعداء اهللا و أعداء املسلمني من الكفار احملاربني واملنافقني، فال جيوز يف 

 وأعدوا هلم : (تل شيوخ الكفار أو نسائهم أو أطفاهلم قال تعاىلق اإلسالم
ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا و عدوكم وآخرين 

تعلموم اهللا يعلمهم وما تنفقوا من شيء يف سبيل اهللا يوف  من دوم ال
 ) .إليكم و أنتم ال تظلمون

األعداء من  لقدرة والطاقة إلرهابفأمر اهللا تعاىل بإعداد العدة حبسب ا
اهللا  الكفار و املنافقني الذين ال نعلمهم، و قد جعل اهللا تعاىل إرهاب أعداء

العلة يف فريضة اإلعداد، و هذا خيتلف باختالف الزمان واملكان، فلكل زمان 
يناسبه من األسلحة، ووسائل القوة اليت ترهب األعداء وختيفهم، فكل  ما

و خييفهم فاألمة مأمورة بإعداده و حتصيله، ويدخل يف  اءسالح يرهب األعد
   .اجلوية و البحرية، و األسلحة النووية وغريها هذا مجيع األسلحة الربية و

  



 

الدول الكافرة ترهب املسلمني و ختيفهم  فكما أن إسرائيل وغريها من
 فكذلك األمة مأمورة بتحصيل بسائر األسلحة الفتاكة و منها السالح النووي

األموال يف حتصيل  وسائل القوة واملسابقة إليها بقدر استطاعتها، و أن تنفق
باحلث على  القوة و إعداد العدة االزمة و هلذا ختم اهللا تعاىل آية اإلعداد

شيء يف سبيل اهللا يوف  وما تنفقوا من ( :اإلنفاق يف سبيل اهللا فقال تعاىل
  ) إليكم وأنتم ال تظلمون

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :تدريب األولال
  أجب عن األسئلة اآلتية إجابة كاملةز

 ما معىن اإلرهاب عند اليهود والنصارى ؟ .١
 يف اإلسالم معىن آخر لإلرهاب، ما هو ؟ .٢
 ملاذا استخدم اليهود والنصارى كلمة اإلرهاب حملاربة ااهدين ؟ .٣
 ؟" ولتصغى إليه " مامعىن قوله تعاىل  .٤
  

  :التدريب الثاين

  :غات اآلتية بالكلمة املناسبة امأل كالّ من الفرا
   العنف– ترهب – هدم – إعالم – الدفاع -مة 

 .تؤثر كبريا لنشر كلمة اإلرهاب يف عاملنا اليوم..... وسائل  .١
 .إلرهاب أعداء اهللا..... شرع اإلسالم إعداد  .٢
 .اإلرهاب....... األمة اإلسالمية خيافون بـ .٣
 .ةاألمريكية شعب العراق بأسلحة النووي....  .٤
 .عن أراضيهم ومقدسام من قوة إسرائيلية...... حاول فلسطينيون  .٥
 .املعابد واملستشفيات..... يف املعركة ي عن  .٦

  
  :التدريب الثالث

  :هات عكس كال من الكلمات اآلتية   
   النافعة– ارهاب – املزخرف – الفاسد –الغامض   

  



 

  :التدريب الرابع 
  :هات مرادف كال من الكلمات اآلتية   
   طاقة– حماربة – بيوت – باد – سفهاء – نادى – ب –شاع   

  
  :التدريب اخلامس 

  :استعمل كال من الكلمات اآلتية يف مجلة مفيدة  
    احتلّ- اقترف – حشد – مموهة –راج   

  

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   فتاءأداة االست) : ٣(امللحق 

  اإلعالم املكتوبة   وسائل حولالطلبة لدى االستفتاء
   يف عملية تعليم القراءة العربية وفهم املقروءاخدامهواست

  أجوبة
  حمتوى األسئلة  رقم

  ال  نعم

١.  
هل ترغب يف ربط اخلربات السابقة اليت لديكم        

  قبل القراءة مبوضوع جديد يراد تعليمه ؟
    

هل عملية ربط اخلربات الـسابقة مبوضـوع          .٢
  .القراءة تساعدكم على فهم النص املقروء

    

ل من خالل وضع األسئلة حول حمتوى النص        ه  .٣
  .يساعدكم على فهم املقروء

    

عملية البحث عن األجوبة من األسئلة املصممة         .٤
  .تساعدكم على الفهم السريع

    

٥.  
وسائل (استخدام هذا األسلوب املقتـرح 

يساعدكم على فهم املعلومات ) اإلعالم املكتوبة
  .التفصيلية 

    

 الرئيـسية مـن اجلمـل أو        هل تعيني األفكار    .٦
  .الفقرات مهمة يف القراءة

    

٧.  
وسائل (هل استخدام هذا األسلوب املقتـرح؛      

يساعدكم على فهم حمتـوى     ) اإلعالم املكتوبة 
  .النص املقروء

    



 

٨.  
وسـائل  (هل استخدام هذا األسلوب املقترح      

يتمكن من أن جيعل عمليـة      ) اإلعالم املكتوبة 
  .القراءة تكون فعالة

    

      

***  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   ت-بيان إحصائي عن اختبار ): ٤(امللحق 
T-Test 

Hasil Nilai Pretest dan Postest 

Keterampilan Membaca 

Pemahaman Isi Teks ( فهم املعلومات التفصيلية ) 

Paired Samples Statistics

87,0833 24 13,34465 2,72397

64,5833 24 13,82473 2,82196

VAR00001

VAR00002

Pair

1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Paired Samples Correlations

24 ,028 ,895VAR00001 & VAR00002Pair 1
N Correlation Sig.

 
Paired Samples Test

22,50000 18,93926 3,86596 14,50265 30,49735 5,820 23 ,000VAR00001 - VAR00002Pair 1
Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean Lower Upper

95% Confidence

Interval of the
Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
 

 



 

T-Test 
 
Hasil Nilai Pretest dan Postest 

Keterampilan Membaca 

Pemahaman Ide/Pokok Kalimat ( فهم األفكار الرئيسية ) 

Paired Samples Correlations

24 ,187 ,381VAR00003 & VAR00004Pair 1
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  الباحث بين السطور  
 

  

  أمحد حلواين:      االسم
  شافعي:    اسم األب 

  رمحة:   اسم األم
  م١٩٧٨ – يوين -١٨:    يالدتاريخ امل

 

 م١٩٨٥فال عام  روضة األطحصل على شهادة التعليم •
 عام  املدرسة ساسيال الثانيةحصل على شهادة التعليم االبتدائي يف •

  م١٩٩١
املدرسة النجاح لومبوك  صل على شهادة التعليم اإلعدادي يفح •

 الغربية

 م١٩٩٤عام      
 لومبوك الغربية املدرسة النجاح حصل على شهادة التعليم الثانوي يف •

 م١٩٩٧عام 
 اللغوي يف جامعة اإلمام حممد بن سعود حصل على شهادة اإلعداد •

 م٢٠٠١جباكرتا 
كلية الدعوة   لدراسة اللغة العربية يف  ليبيا- طرابلس سافر إىل  •

الدعوة ، وخترج بدرجة الليسانس يف ٢٠٠٢  عام اإلسالمية العاملية
  . م٢٠٠٦ عام واحلضارة

 ملادة اللغة العربية ١٩٩٧ عام املعهد احلليميعني مدرسا يف  •
 .  ووالنح



 

 ملادة علم النحو ١٩٩٨ عام  النجاحالثانويةعني مدرسا يف املدرسة  •
 .   والصرف ومنهج الترمجة

  تربية املعلمني لطالب اجلامعة يفتربية املعلمنيعني مدرسا يف املدرسة  •
  . النفس التربوي ملادة علم ٢٠٠٦ عام احلليميعهد مب

 

   


