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  ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِبيا َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن 
 )  2: سورة يوسف ( 

 
 
 
 

اْقَرْأ   )٢(َخَلَق اإلْنَساَن ِمْن َعَلٍق  )١(ْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَقِا
 )٥(َعلََّم اإلْنَساَن َما َلْم َيْعَلْم  )٤(الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم )٣(َرُمَوَربَُّك األْآ

 ) 5 – 1: سورة العلق ( 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 داءـــــهاإل
 
 ىووالدت ىإلى والد

 المعلم األول الذي تلقيت على يديه الكريمتين أول مبادئ الصدق والوفاء
 قاء الضميرسالمة الطوية ونوعرفت في نفسه السمحة الطيبة 

 تقدمة إجالل واحترام
 
 

 ي الذين أدين لهم بالكثيرتإلى أساتذ



 ج 
  

 تقديرا وإجالال
 
 

ة وأبنائى أولياء وإلفيا زوجتى رفعة المحفوظإلى 
 روذوالفك

 مودة وتقديرا ورغبة في التقدم العلمي
 
 

 على اللغة العربية حرصهم النشر إلى الذين يحرصون 
رة أسهمت وتسهم في خدمة رسل حضا على وجود األمة وبقائها

 اإلنسان
 
 
 
 
 

 تقديرالشكر وال
 

حمد هللا، نحمده نستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا لإن ا
 .وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، من يضلل فال هادى له

دا عبده وأشهد أن الإله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محم
 بعد أما ،وات اهللا عليه وآله وصحابته أجمعينليله، صلورسوله، وصفيه وخ

: 
 الحمد وتعالى ربى سبحانه كفل االنتهاء من إعداد هذا البحث،ب بعد

أن أقدم الشكر والتقدير  ويشرفني ،كك وعظيم عطائعلى جزيل نعم
إلى حيز وظهوره البحث  انتهاءوالعرفان إلى الذين آان لهم فضل في 

 : ومنهم  ،إال العمل الجاد المخلص ولم يكن يحدوهم الوجود
جامعة موالنا سماحة األستاذ الدآتور الحاج إمام سفرايوغو، مدير 

 .مالك إبراهيم  اإلسالمية الحكومية ماالنج
الدراسات العليا  آلية عميدسماحة األستاذ الدآتور عمر نمران، 

 جامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية الحكومية ماالنج



 د 
  

تعليم اللغة  قسم، رئيس آيس لوبيس الماجستر ورت دآتورسماحة ال
جامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية الدراسات العليا  آليةالعربية 

 الحكومية ماالنج
األول الذي أفاد الباحث  ، المشرف دحية مسقان الدآتورسماحة 

علميًا وعمليًا ووجه خطواته فى آل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية 
كرة البحث حتى اإلنتهاء منه، فله من اهللا خير الجزاء ومن الباحث عظيم ف

 .الشكر والتقدير
، المشرف الثاني، فحقًا أحمد بكرى محمد بخيتسماحة الدآتور 

يعجز لسانى عن شكره وتقديره فقد قدم للباحث آل العون والتشجيع طوال 
ًا عن مساعدة فترة إعداد هذا البحث فلم يبخل بعلمه ولم يضق صدره يوم

الباحث وتوجيهه، وآان لتفضله بمناقشة هذا البحث أآبر األثر فى نفس 
 . الباحث فله مني خالص الشكر والتقدير ومن اهللا عظيم الثواب والجزاء

 قسمآما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إلى األساتذ المعلمين في  
والنا مالك إبراهيم جامعة مالدراسات العليا  آليةتعليم اللغة العربية 

فلهم من الباحث آل الشكر والتقدير على ما .  اإلسالمية الحكومية ماالنج
 .قدموه من العلوم والمعارف والتشجيع  وجزاهم اهللا عنى خير الجزاء

الدآتوراندس عبد الرحيم معط آما أتقدم بكل الشكر والتقدير إلى 
 –فتيرونجان  الميةالمتوسطة اإلس’ دار العلوم’ الماجستر رئيس مدرسة

والشكر أن أتوجه بكل الحب  يآما يطيب ل جاوا الشرقية –جومبانج 
 يأما أسرتى وعلى رأسها والدي الكريم الذ مدرسةاللزمالئي األعزاء فى 

من حب  يآان له بعد اهللا تعالى فضل إتمام هذا البحث بما غرسه فى نفس
 .للعلم والمعرفة واالخالص فى العمل

ئي وأصدقائي وآل من ساهم فى إخراج هذا العمل وألشقائي وزمال
المتواضع إلى خير الوجود ولو بكلمة تشجيع، لهم جميعًا خالص الشكر 

 .وعظيم التقدير واالمتنان
 

 التوفيق يواهللا ول
 م  2009يونيو  18ماالنج، 
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 ث ــــــــالباح 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 الدينية الشؤون وزارة
 الحكومية إلسالميةا إبراهيم مالك موالنا جامعة
 بماالنج

 العربيـة اللغـة تعليـم قسم العليا الدراسات ةـآلي
 

 تقرير المشرفين
 

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 . له وصحبه أجمعينآعلى أشرف األنبياء والمرسلين وعلى 

 

    :ه الطالبأعدالذي  ليميبعد االطالع على البحث التك
االسم    

 الكامل
 ى أزهارىيمحمد يح: 

 S-2/079300012:  رقم التسجيل
موضوع 
 البحث

  طريقة القراءةباستخدام مهارة القراءة تعليم تنمية  :
وسطة جرائى صفى بمدرسة دار العلوم المتبحث إ(   

 )جاوا الشرقية  –اإلسالمية بجومبانج 
 

 .امعةالجوافق المشرفان على تقديمه إلى مجلس   
 

 المشرف األول
 

 دحية مسقان الماجسترالدآتور 

 المشرف الثاني
 

  الدآتور بكرى محمد بخيت أحمد
 

 االعتماد،
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية



 و 
  

 
 

 الدآتور تورآيس لوبيس
150318020: رقم التوظيف  

 

 
 
 

 الدينية الشؤون وزارة
 الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة
 النجبما
 العربيـة اللغـة تعليـم قسم العليا الدراسات آليـة

 

 اعتماد لجنة المناقشة
 : عنوان البحث

 تنمية تعليم مهارة القراءة باستخدام طريقة القراءة
 )بحث إجرائى صفى بمدرسة دار العلوم المتوسطة اإلسالمية جومبانج ( 

ةبحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في تعليم اللغة العربي  
 

 ى أزهارىيمحمد يح : الطالب إعداد
 07930012 :تسجيل   ال رقم   

 
وتقرر قبوله شرطا  المناقشةقد دافع الطالب عن هذا البحث أمام لجنة 

مايو  5الجمعة،  يوملنيل درجة الماجستير في تعليم اللغة العربية، وذلك في 
   مـ 2009

 :لجنة المناقشة من السادة األساتذة توتكون
 تورآيس لوبيس تورآالد -1

  الماجستر
رئسيا 
:................التوقيعومناقشا  

:................التوقيعمناقشا شهداء صالح نور الدآتور -2  

مشرفا دحية مسقان الماجسترالدآتور  -3
:................التوقيعومناقشا  

بكرى محمد بخيت  الدآتور -4
 أحمد

مشرفا 
...........:.....التوقيعومناقشا  

 

 االعتماد، 
 عميد آلية الدراسات العليا



 ز 
  

 
 

 األستاذ الدآتور عمر نمران
130531862: رقم التوظيف   

 إقرار الطالب
 
 : أنا الموقع أدناه، وبياناتي آاآلتي

 ى أزهارىيمحمد يح:  االسم الكامل
 07930012:  رقم التسجيل

م    :   العنوان اريمونو   60شارع الحاج إسماعيل رق انج   –ف جومب
 جاوا الشرقية –

لنيل درجة أقرر بأن هذه الرسالة التي حضرتها لتوفير شرط 
جامعة موالنا الدراسات العليا  آلية الماجستير في تعليم اللغة العربية

 : عنوانتحت مالك إبراهيم  اإلسالمية الحكومية ماالنج 
 

 تنمية تعليم مهارة القراءة باستخدام طريقة القراءة
المتوسطة اإلسالمية جومبانج " دار العلوم"ئى صفى بمدرسة بحث إجرا( 

( 
 

أليف        ري أو ت داع غي ن إب ا م ا زورته ي وم ا بنفس رتها وآتبته حض
ا فعال ليست من          موإذا ادعى أحد   . اآلخر ين أنه ه وتب ا من تأليف تقباال أنه س

ى المشرف    بحثي فأنا أتحمل المسؤولية  على ذلك، ولن تكون المسؤولية عل
ى  ةآلأو عل ا  ي ات العلي المية  الدراس راهيم  اإلس ك إب ا مال ة موالن جامع

 . الحكومية ماالنج
هذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبتي الخاصة وال يجبرني أحد 

 . على ذلك
 م  2009 يونيو 18ماالنج،

 توقيع صاحب اإلقرار 
 

 
 

 أزهارى محمد يحيى
 07930012 :التسجيلرقم 



 ح 
  

 البحث  تخلصسم
 

  

فى تعليم اللغة  تنمية مهارة القراءة:  2009, أزهارى محمد يحى
(  المتوسطة اإلسالمية جومبانج ريقة القراءة بمدرسة دار العلومبط العربية

)  المتوسطة اإلسالمية جومبانج" دار العلوم"بحث إجرائى صفى بمدرسة 
بجامعة موالنا  بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في تعليم اللغة العربية

الدآتور دحية  :األول  المشرف .ك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنجمال
 .الدآتور بكرى محمد بخيت أحمد: المشرف الثانى مسقان و

 

 .طريقة القراءة, مهارة القراءة:  الكلمات المفتاحية
 

االستماع  مهارة من حدى المهارات األساسيةهى إ القراءة مهارة 
للغة عند تعّلم ا بالطالب استيعابها جدير التى الكتابة الكالم ومهارة ومهارة
يجيد  الذى ألّن الطالب مهارة ضرورية القراءة صبحت مهارةأو. األجنبية

فى النصوص  الثقافي المكتوب ثوورمال يكشفأن ب جدير هذه المهارة
 اعلمي فى مجال التربية والعلوم والتكنولوجيال تطورويطالع ال القديمة
قادر آّل طالب  وليس .يع نواحى الحياة اإلنسانيةفى جم المعرفة وتفجر

ة بهناك بعض الطلو ة يقدر على فهم المقروء فهما جيداعلى القراءة الجيد
هذا يدّل على أّن بين . يقدرون على فهمهالن ويقدرون على قراءة القرآ

أصبحت مهارة القراءة غاية و وقدرة الفهم نقطة نائية، مهارة القراءة
فيحتاج . م اللغة العربية بالمدرسة المتوسطة اإلسالميةرئيسية فى تعلي

ق التعليمية العلمية حتى يكون التعليم أآثر درسوا اللغة أن يستخدموا الطرم
 .إمتاعا وتأثيرا فى أذهان الطلبة

 
 آفاءة لتنميةطريقة القراءة  تطبيق آيفية معرفةإلى  هدف البحث

حسب خطواتها  تعليمهاوإنجازهم وتحسين  لدى الطلبة مهارة القراءة
 .المتوسطة اإلسالمية جومبانج’ دار العلوم’بمدرسة المناسبة 
الباحث  اتخذهمنهج الذي وال البحث الكيفي دخلستخدم الباحث ما

قسمه الباحث إلى  .البحث اإلجرائي الصفي بهذا البحث فهو القيام  فى
عمل تخطيط العمل وتنفيذ ال: أربع خطوات وآّل دور ترآب من  دورين

ة بمدرسة ا وطالبلباط 196تكون مجتمع البحث من و .والمالحظة والتقويم



 ط 
  

دراسى المتوسطة اإلسالمية جومبانج فى العام ال’ دار العلوم’
من الصف الثانى أ والصف الثانى ب آعينة   طلبة 65وآان  2008/2009
) 2(المالحظة و) 1: (البيانات المستخدمة فهي  أدوات جمعوأما  , .بحثه
 . المقابلة الشخصية) 4(ائق ووثال) 3(ستبانات واال

 
إن طريقة القراءة ذات فعالية  -)1(: أهّم نتائج هذا البحث 

لتنمية تعليم مهارة القراءة فى فهم المفردات والعبارة وتحسين 
تعليمهما بمدرسة دار العلوم المتوسطة اإلسالمية جومانج  بدليل 

وهذه تعني أن طريقة  .68،38على أن معدل نتيجة الطلبة هى 
إن طريقة القراءة ذات فعالية لتنمية تعليم مهارة  -)2. (القراءة فعالية

وتشجيع حماس  القراءة فى فهم الجملة والفقرة وتحسين تعليمهما
ومشارآتهم وتنمية إنجاهم فى تعلم اللغة العربية بمدرسة دار  الطلبة

معدل نتيجة  العلوم المتوسطة اإلسالمية جومانج  بدليل على أن
 .  37،81الطلبة هى 
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Ibrahim’ Malang. The first counselor : Dr. Dihyatun Masqon, MA.  The second 
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Key words : Reading Skill, Reding Method 
 
 Reading skill is a basic skill of the three skills, listening skill, conversation 
skill and writting skill, which have to be mastered by students in learning foreign 
language. Reading skill is an urgent skill, the student who has competent in this skill 
will be able to open the written culture inheritances in classic context and will be able 
to analyze the scientific development of science and technology in a whole human 
life. A student who has competent in reading skill will be understood the text well. 
And there are students will be able to read the holly Qur’an, but they can’t fathom a 
meaning. It shows that between reading skill and comprehension there is a meeting 
point. And then, the reading skill is a main purpose in learning Arabic at secondary 
islamic schools. So, the teachers were prosecuted in applying the various teaching 
method. Finally, the teaching becomes better and soaks into the student mind. 
  

The research intents on knowing how to apply of reading method to upgrade 
the competenceof student’s reading skill, to upgrade achievement and to improve the 
learning process which is matching to the exact steps in MTs ‘DarulUlum’ Jombang. 
  

The researcher used qualitative method by applying the case study research. 
He divided it into two cycles and in each cycle was enclosed four steps : planning, 
measuring, observation and reflection. The population of it was 196 students at MTs 
‘Darul Ulum’ Jombang school year 2008/2009. The sample of it was 65 student in the 
VIII class of A and VIII class of B. And the data collection method in it was : (1) 
Observation, (2) Questionnaire, (3) Documentation, (4) Interview. 
  

The result of the research were : (1) Reading method is an effective method 
for upgrading the learning of reading skill, especially in knowing about vocabularies 
and idiom. It was effectively for upgrading the learning process at MTs Darul Ulum 
Jombang  and demonstrably by the equal class value that was 68,38. (2) Reading 
method is an effective method for upgrading the learning of reading skill, especially 
in knowing about sentence and paragraph, upgrading the learning process, raising the 
students spirit of learning, their participation and their performance at MTs Darul 
Ulum Jombang  and demonstrably by the equal class value that was 81,37.      
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 Ketrampilan membaca merupakan salah satu dari ketiga ketrampilan dasar , 
seperti ketrampilan mendengar, ketrampilan berbicara dan ketrampilan menulis, yang 
harus dikuasai oleh para siswa pada saat membelajari bahasa asing. Ketrampilan 
membaca merupakan ketrampilan yang urgen karena siswa yang kompeten dalam 
ketrampilan ini mampu menguak warisan budaya yang tertulis dalam teks-teks klasik 
dan mampu menganalisa perkembangan ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan dan 
teknologi dan kemajuan pengetahuan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. 
Seorang siswa yang kompeten dalam  ketrampilan membaca akan mampu memahami 
teks bacaan dengan baik, namun ada beberapa siswa yang mampu membaca Al-
Qur’an dengan baik tidak mampu memahaminya. Hal ini menunjukkan bahwa antara 
ketrampilan membaca dan pemahaman terdapat suatu titik temu, sehingga 
ketrampilan membaca merupakan tujuan yang sentra dalam pelajaran Bahasa Arab di 
madrasah-madrasah. Dengan demikian, Para guru dituntut untuk mampu menerapkan 
berbagai farian metode pengajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan 
meresap di benak para siswa. 
  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan metode 
membaca untuk meningkatkan kompetensi ketrampilan membaca bagi siswa, 
meningkatkan prestasi belajar dan memperbaiki pembelajaran sesuai dengan langkah-
langkah yang tepat di MTs ‘Darul Ulum’ Jombang. 
  

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dengan menerapkan  metode 
Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ).  Peneliti membagi penelitian ini menjadi dua daur 
dan setiap daur meliputi empat langkah : perencanaan, tindakan, pengamatan dan 
refleksi. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa madrasah yang berjumlah 196 
siswa tahun pelajaran 2008/2009 dan 65 siswa kelas 2 - A dan kelas 2 - B menjadi 
sampel dalam penelitian tersebut. Sedangkan metode pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan : (1) Pengamatan, (2) Angket, (3) Dokumentasi, dan (4) 
Wawancara. 
  

Hasil penelitian tersebut adalah (1) metode membaca sangat efektif digunakan 
untuk meningkatkan pengajaran membaca terutama dalam memahami kosa kata dan 
ungkapan dan memperbaiki pengajaran di MTs Darul Ulum Jombang dengan bukti 
bahwa nilai rata-rata siswa dalam tes pemahaman kosa kata dan ungkapan adalah 
68,38. (2) metode membaca sangat efektif digunakan untuk meningkatkan pengajaran 
membaca terutama dalam memahami kalimat dan alinea, memperbaiki pengajaran 
dan merangsang semangat belajar, partisipasi dan prestasi siswa di MTs Darul Ulum 
Jombang dengan bukti bahwa nilai rata-rata siswa dalam tes pemahaman kalimat dan 
alinea adalah 81,37. 
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 الفصـــــل األولــــــ
 اإلطار العام

 
 .مقدمة    - أ

مهارة القراءة هى مهارة لغوية أساسية يجب أن يجيدها إن 
الطلبة، إلى جانب مهارة الكالم ومهارة االستماع ومهارة الكتابة، 

وآانت . بالطالب اتقانها عند تعّلم أية لغةوهى الوسائل التى يجدر 
مهارة القراءة مهارة مهمة ألّنها تفتح للطالب آفاق العلوم الواسعة 
. ويكشف  بها الموروث الثقافي المكتوب فى النصوص القديمة

العصر بسبب   وازدادت أهمية مهارة القراءة  عند  الطالب  فى  هذا
 وتفجر اوم والتكنولوجيالعلمي فى مجال التربية والعل التطور

تطور  من بالرغمو. المعرفة فى جميع نواحى الحياة اإلنسانية
وتحسن وسائل المعرفة ال تزال مهارة القراءة ضرورية لمطالعة 

وليس غريبا أن أّول خطاب من اهللا سبحانه وتعالى . العلوم المتقدمة
آما ’ اقرأ ’ إلى رسوله الكريم صّلى اهللا عليه وسّلم  افتتح بكلمة 

َخَلَق  )١(اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق{: 5–1سورة العلق  آتب في
َعلََّم )٤(الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم  )٣(اْقَرْأ َوَربَُّك األْآَرُم )٢(اإلْنَساَن ِمْن َعَلٍق
 })٥(اإلْنَساَن َما َلْم َيْعَلْم

 
 :األمور التالية هارة القراءة تهتم بوم

الوقوف على رموز اللغة التى تحتوى على عالقة المعنى المالئم  -1
خدام سياق اللغة حّتى يقدر على انتخاب بالرمز المكتوب، واست

 المفهوم الدقيق، وهى مهارة التفريق بين أصوات الحروف وغير
 .ذلك

قدرة الفهم التى تحتوى على استنباط الفكرة األساسية فى النص  -2
الجزئية والقدرة على التحليل والنقد فى أثناء  هى استنباط األفكار
 . 1القراءة وغيرذلك

 

                                                 
ص ) 2003مكتبة التوبة، : الرياض ( ، طرائق تعليم اللغة العربيةمحمد بن ابراهيم الخطيب،   1
 :63 - 64 
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مهارة القراءة القائم فى بعض المدارس المتوسطة تعليم  يعتمد
عرض الكلمات  علىدارس العالية والمعاهد االسالمية اإلسالمية والم
الطالب آلمات جديدة، بالرغم أنه إذا ردها إلى أصلها  التى يعتبرها

لحصول على قدرة الفهم إن ا. يكون الطالب قد عرف معناها من قبل
وليس آّل طالب قادر على القراءة . عند عملية القراءة ليس سهًال

يقدرون  الطلبةالجيدة يقدر على فهم المقروء فهما عاليا وهناك بعض 
هذا يدّل على أّن بين مهارة . على قراءة القرآن واليقدرون على فهمه

وللوصول إلى تلك النقطة النائية سبل . وقدرة الفهم نقطة نائية القراءة
 .يمكن لكّل طالب أن يسلكها

 
ليتمكن . وليس من الخطأ عند عدم فهم المقروء فتح القاموس

 ولكن من ناحية. الطالب من بحث الكلمات التى لم يعرف معناها فيه
وليست النتيجة . الوقت أخرى فإّن مهارة القراءة تحتاج إلى سرعة

يتمناه آّل طالب  من مهارة القراءة فهم المقروء فحسب، بل فوق ما
لذلك يستطيع الطالب أن . روء بسرعة وإتقانأن يقدر على فهم المق

 .يتوصل إلى معلومات آثيرة في وقت وجيز
 

لذلك فإن فهم معاني المفردات للحصول على مهارة القراءة 
الجيدة هو السبيل األول الذي يلزم على آّل طالب أن يسلكه ولن يتقن 

فليس من العجيب عند . مهارة القراءة إلى مدى الفهم بدونه دائما
لمنهج المقرر لقسم الشؤون الدينية، على آّل طالب فى المدرسة ا

آلمة وأساليب آثيرة االستخدام  250المتوسطة اإلسالمية أن يحفظ 
فى حياة الطالب اليومية إّما فى بيئة المدرسة أو فى البيت لكل صف 

آلمة خالل تعلمه اللغة  1000وعلى آّل طالب أن يحفظ . دراسى
 .2الثانوية اإلسالميةالعربية فى المدرسة 

 
أصبحت مهارة القراءة غاية رئيسية فى تعليم اللغة العربية 

فيحتاج مدرسوا اللغة أن يستخدموا . بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية

                                                 
2  Nurul Murtadho , Makalah Seminar Internasional  Bahasa Arab dan Sastra 

Islam : Kurikulum dan Perkembangannya, UPI Bandung, 23-25 Agustus 2007, 
hal.2 
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طريقة من الطرائق التعليمية العلمية حتى يكون التعليم أآثر إمتاعا 
 . وتأثيرا فى أذهان الطلبة

 
ة فى تعليم مهارة القراءة جد تعليم اللغة العربية خاصو

بمدرسة دار العلوم المتوسطة اإلسالمية جومبانج مشكالت عديدة  
الطلبة المنخفضة فى  أآثر لتحقيق غرض التعليم المقرر، منها نتيجة

، 75ال تكثر من وهى االختبارات التى أجراها المدرس أو المدرسة 
فى اختراعها وعدم استخدام المدرس الوسائل التعليمية وقلة رغبته 

وإحضارها عند التعليم، وبالتالى استخدام المدرس طريقة القواعد 
والترجمة خالل التعليم وآان المعهد شجع هذه الطريقة التقليدية 

فى تعليم الكتب العربية وآتب التراث ألن المدرسة تقع ’ سوروغان’
 .داخل المعهد دار العلوم

 
ق طريقة القراءة بناء على هذا آله، بادر الباحث إلى تطبي

وخطواتها فى تعليم اللغة العربية بهذه المدرسة واستخدام الوسائل 
م الباحث باإلجراء قاولذا، . التعليمية المناسبة حسب المواد التعليمية

استخدام مهارة القراءة بتعليم تنمية " الصفى فيها تحت الموضوع  
"  جومبانج  طريقة القراءة بمدرسة دار العلوم المتوسطة اإلسالمية

ألن من احدى وظائف المدرس هو تدبير فصله آفرقة يشترك فيه 
بعضهم بعضا فى اختراع شىء جديد ألعضاءه ليكون التعليم أحسن 
ما يمكن ويشير إلى األهداف المقررة ويصل إلى نتيجة آافية يعنى 
دعوة الطلبة لتطبيق طريقة القراءة فى تعليم اللغة العربية خاصة فى 

 .ارة القراءةتعليم مه
 

 .مشكلة البحث - ب
وفقا لما سبق، صارت مشكلة البحث المنشودة فى هذا البحث 

 :هو 
نتيجة أآثر الطلبة المنخفضة فى االختبارات التى أجراها  -1

 .75المدرس أو المدرسة وهى ال تكثر من 
الطريقة التقليدية يعنى طريقة القواعد والترجمة وطريقة  استخدام -2

تعليم  فىواستخدامها  ة التعليميةالعملي التقليدية فى’ سوروغان’
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مرآزة بصورة  لم يعط اللغة العربية خاصة فى مهارة القراءة
 .ينشد إلى التعليم الكافي المرجو

 
 .أسئلة البحث   - ج

ه المدرسة آما ذآر وانطالقا من مشكالت البحث القائمة فى هذ
عالجها الباحث أسئلة البحث التى رمي إليها والباحث من قبل، فإن 

 : هى من خالل األسئلة اآلتية و
المفردات والعبارة فى  مهارة القراءة فى فهم تعليم ما مدى -1

 جومبانج ؟بمدرسة دار العلوم المتوسطة اإلسالمية 
مدرسة الجملة والفقرة فى مهارة القراءة فى فهم تعليم  ما مدى -2

 جومبانج ؟بدار العلوم المتوسطة اإلسالمية 
 

 .أهداف البحث    - د
الباحث فى هذا البحث هو معرفة آيفية  اى رسمهاف التهداأل

عليم مهارة القراءة وتحسين تعليمها تطبيق طريقة القراءة فى ت
 :وخاصة 

المفردات والعبارة فى تعليم فى  لمعرفة فعالية طريقة القراءة -1
 جومبانج ؟بمدرسة دار العلوم المتوسطة اإلسالمية 

مدرسة الجملة والفقرة فى تعليم  فى لمعرفة فعالية طريقة القراءة -2
 جومبانج ؟بدار العلوم المتوسطة اإلسالمية 

 
 .فروض البحث - ه

قدم ها الباحث سابقة فوابتداء من أسئلة البحث التى رمي إلي
طريقة القراءة سوف تكون ذات فعالية آانت  يعنىفروض البحث 

وتحسين تعليمها إذا آان تطبيق هذه تعليم مهارة القراءة لتنمية 
الطريقة تطبيقا حسنا حسب خطواتها المتناسبة بمدرسة دار العلوم 

 .جومبانجبالمتوسطة اإلسالمية 
 

 .أهمية البحث  -و
 :رجى من هذا البحث أن يكون مفيدا لآلتى 
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نظريا، أن يزيد ثروته العلمية من المعلومات التربوية :  للباحث -1
واألساليب والطرق التعليمية الفعالة فى تعليم اللغة 
العربية وخاصة فى استخدام طريقة القراءة لتنمية آفاءة 

 .  مهارة القراءة
تطبيقيا، أن يكون هذا البحث تشجيعا ودافعا له فى تعليم  

استخدام طريقة القراءة لتنمية اللغة العربية وخاصة فى 
 .آفاءة مهارة القراءة

نظريا، أن يعطى هذا البحث لهم الخبرات التعليمية :  للطلبة -2
 .المتعددة في تعليم اللغة العربية وتعلمها

تطبيقيا، أن يكون البحث تشجيعا ودافعا لهم وأن يرفع  
 .همهم ويزيد رغبتهم فى تعلم اللغة العربية

نظريا، أن يكون البحث مبدأ علميا فى : ة العربية لمدرسي اللغ -3
عملية تحسين تعليم اللغة العربية واللغات األجبية و 
تزويدا لثروتهم العلمية فى الفن التدريسى خاصة فى 

 .طريقة القراءة لتنمية آفاءة مهارة القراءة
تطبيقيا، أن يكون هذا البحث تشجيعا ودافعا وأساسا لهم  

تعليم اللغة العربية خاصة فى تعليم فى تنمية وتحسين 
 .مهارة القراءة

نظريا، أن يعطى البحث المعلومات العلمية عن فعالية : للمدرسة  -4
استخدام طريقة القراءة فى تنمية مهارة القراءة فى تعليم 
اللغة العربية وأن يكون أساسا دراسيا علميا فى البحث 

 .العلمى فى هذه المدرسة أو المدارس األخرى
تطبيقيا، أن يعطى البحث نتيجة صالحة منتجة وخبرة  

علمية لديها فى تحليل المشكالت القائمة ومعالجتها فى 
 .هذه المدرسة أو المدارس األخرى

 
 .حدود البحث   -ز

حتاج إلى الجهد المبذول والوقت الطويل اإن هذا البحث 
الثة والتفكير العميق واألموال الكثيرة، فحدد الباحث بحثه على ث

 :حدود وهى 
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رآز البحث على استخدام طريقة القراءة : الحد الموضوعى   -1
وحاول هذا البحث على منهج  ة القراءةمهار تعليم لتنمية

راد بمهارة القراءة هنا محدودة في قدرة المو .اإلجراء الصفى
معنى المفردات والعبارة وفهم الجملة والفقرة  فهمالطلبة على 
 .فهما جيدا

م فيه الباحث بإجراءه اقلذى وأما ميدان البحث ا: الحد المكانى   -2
ب بمدرسة دار العلوم المتوسطة أ و  الصف الثامنالصفى فهو 

هذه المدرسة بالمعهد دار العلوم  تقعواإلسالمية جومبانج و
ألنه  وقام الباحث ببحثه .جاوا الشرقية –جومبانج  –فترونجان 

 .الجارية عملية التعليميةالوأراد تحسين  امن أحد المدرسين فيه
وزمن إجراء البحث فى هذه المدرسة سيقوم : الحد الزمنى   -3

 2008/2009الباحث بإجرائه فى الفصل الثانى للعام الدراسى 
 .الفصل الثانىهذا  ذا اإلجراء الصفى خاللبدأ هو

 
 .تحديد المصطلحات    -خ

هدف توضيح المصطلحات إلى تحديد معاني المصطلحات  
 :مفهومها في موضوع هذا البحث، وهو المستخدمة و

أى جعله ناميا ’ تنمية –ينمى  –نمى ’من آلمة :  تنمية
عملية التعليمية الوالمراد   هنا يعنى تحسين . ومرتفعا

لفصل من آفاءة الطلبة ونتائجهم الجارية فى ا
  . هم عند التعلمسوحما

المراد من مهارة القراءة هنا يعنى آفاءة الطلبة :  مهارة القراءة
بصفة عامة وقدرتهم على فى فهم النصوص المكتوبة 

إدراك معنى المفردات والعبارة وفهم الجملة والفقرة 
 .بصفة خاصة

المراد من طريقة القراءة هنا يعنى خطوات :  طريقة القراءة
منتظمة ال محددة لعرض المادة اللغوية بصورة 
 .  3تتناقض أجزاؤها وتبنى على مدخل معين

 
                                                 

الطرائق العملية في تدريس اللغة  طه علي حسين الدليمي و سعاد عبد الكريم الوائلي،   3
 .104: ص ) 2003دار الشروق، : ن ماع( ،العربية
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 .الدراسات السابقة    -ط
إن البحوث عن مهارة القراءة بأنواع الطرق التعليمية التى قام 

لذلك جدير بالباحث أن . بها الباحثون لكثيرة فى تعليم اللغة العربية
يعرض نتيجة البحوث السابقة حتى يستطيع أن يجد موضعا بين تلك 
البحوث ويشرح وجهة دراسته، هل يواصل البحوث السابقة أم يؤّيد 
نتيجة البحوث السابقة أو يرفضها أو يأخذ جانبا آخر من البحوث 

ويعّلل الباحث بعض البحوث العلمية . عن تعليم مهارة القراءة
السابقة عن تعليم مهارة القراءة التى تتضمن موضوع البحث وأهم 

 :نتائجه آما يلي 
وأما األهداف . 4)2007(دينا إندريانا الذى قامت به  البحث -1

تطبيق التعلم التعاونى فى ) 1(المرجوة فى هذا البحث فهى 
مقارنة التعلم التعاونى ) 2. (القراءة النقدية لمادة اللغة العربية

. والطريقة التقليدية فى تعليم القراءة النقدية لمادة اللغة العربية
التجريبى الذى تجرى فيه عملية  ونوع هذا البحث هو البحث

وبالتالى، . تنمية التعلم التعاونى بالتعاون مع المدرس المشارك
آانت نتائج هذا البحث هى أن عملية التدريس فى الفصل 
التجريبي لم تأت بثمارها المرجوة حيث لم تبرز بعد التفوق 
والتميز الملحوظ فى ثمرة التعلم بين الطلبة الذين تّم دراستهم 

ى الفصل التجريبي ورفقاءهم الذين درسوا على الطريقة ف
التقليدية، ولكنها تكمن وراءها بعض الميزات وااليجابيات 
تتعلق بثمرة تعلم الطلبة الذين تّم دراستهم فى الفصل التجريبي 
ألّن متوسط نتيجة اختبار ثمرة التعلم لدي طلبة الفصل 

ثمرة التعلم لدى  التجريبي أعلى بقليل من متوسط نتيجة اختبار
 .طلبة الفصل الضابط

 
واستفاد الباحث من هذا البحث التجريبى من حيث أن نتيجة 
التعلم التعاونى أعلى درجة بقليل من التعلم باستخدام الطريقة 

واعتمادا منه سيقوم الباحث بالبحث اإلجرائى الصفى فى . التقليدية
 .تحسين آفاءة الطلبة بطريقة القراءة

                                                 
بحث  ،تطبيق التعلم التعاوني فى تعليم مهارة القراءة النقدية لمادة اللغة العربية دينا إندريانا، 4

 )2007الجامعة اإلسالمية ماالنج، ( علمى، غير منشور، 
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، وأما أهدافه 5)2005(ليلى فطريانى  ى قامت بهالبحث الذ -2

معرفة خطوات تعليم فهم المقروء بطريقة المسح ) 1: (فهى 
واألسئلة والقراءة والتذآر والمراجعة فى البرنامج الخاص 
. لتعليم اللغة العربية فى الجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج

وء بالمقارنة آشف فعالية هذه الطريقة فى تعليم فهم المقر) 2(و
ونوع . فى هذا البرنامج’ ج’مع الطريقة التقليدية لطلبة فصل 

هذا البحث هو البحث التجريبى بطريقة آمية على تصميم 
: وبالتالى، آانت نتائج هذا البحث هى . المجموعات العشوائية

أن تطبيق طريقة المسح واألسئلة والقراءة والتذآر ) 1(
نتائج الطلبة فى فهم  سيننحوالمراجعة يؤثر جوهريا على 

هناك فرق أساسى فى االنجاز بين الطلبة الذين ) 2. (المقروء
. تعلموا بهذه الطريقة ومن الذين تعلموا بالطريقة التقليدية

فالنتيجة النهائية هى أن طريقة المسح واألسئلة والقراءة 
أحسن من الطريقة  أآثر فعالية وهى والتذآر والمراجعة

 .  مية آفاءة فهم المقروءالتقليدية فى تن
  

واستفاد الباحث من هذا البحث التجريبى بأنه يعطى تصورا 
لديه حيث أن انجاز تطبيق طريقة المسح واألسئلة والقراءة والتذآر 

وهذه . والمراجعة بالنسبة إلى استخدام طريقة القواعد والترجمة
 .تماثل المشكلة القائمة التى وجدها الباحث فى ميدان بحثه

 
هذا البحث . 6)2003(محمد حتى حمداني  البحث الذى قام به    -3

وأما . يستخدم البحث الوصفى مع تطبيق المدخل النوعى
وصف استراتجيات ) 1(األهداف المرجوة فى هذا البحث فهى 

وصف استراتجيات ) 2. (التنظيم فى تعليم مهارة القراءة
تجيات وصف االسترا) 3. (اإللقاء فى تعليم مهارة القراءة

                                                 
فعالية طريقة المسح واألسئلة والقراءة والتذآر والمراجعة فى تعليم فهم ليلى فطريانى،  5

بحث علمى، غير  ،(Survey, Question, Read, Recite and Review – SQ3R) المقروء
   )2005الجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج، ( منشور، 

، تعليم مهارة القراءة بالمدرسةالعالية الحكومية النموذجية فيكانبارومحمد حتى حمدانى،  6
  )2003الجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج، ( بحث علمى، غير منشور، 
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التعرف على الصعوبات ) 4. (اإلدارية فى تعليم مهارة القراءة
وصف المحاوالت لحل هذه ) 5. (فى تعليم مهارة القراءة

فى استراتيجيات ) 1(وآانت نتائج هذا البحث هى . الصعوبات
التنظيم، إن أهداف تعليم القراءة هو أن يكون الطلبة قادرين 

. مع فهم معناها الصحيح علي قراءة اللغة العربية بالطالقة
وأما المواد الدراسية فقد قررها المنهج الدراسي للمدارس 

فى استراتيجيات اإللقاء، إن مرحلة عملية ) 2(م  1994العالية 
وأما الطرق أو األساليب . التعليم هي المقدمة والتنفيذ واالختتام

المستخدمة فيها فهي األمر واألسئلة واإلجابة والتوظيفية 
والوسائل المستخدمة فيها هى . ريات فرديا أو جماعياوالتد

وفى استراتيجيات اإلدارية، ) 3. (الوسائل األصيلة والوضعية
إن االختبارات المستخدمة فيها هي األسئلة والترجمة 
والتلخيص واليقوم المدرس باألنشطة بعد التقويم وهي تعليم 

راءة قد وآانت الصعوبات فى  تعليم الق. المراجعة واإلضافي
 .يكون من الناحية اللغوية والفردية

 
واستفاد الباحث من هذا البحث الوصفى المعلومات العديدة عن 
االستراتجيات التعليمية فى تعليم مهارة القراءة والمحاوالت لحل 

 .الصعوبات القائمة فى الفصل
  

إن هذا . 7)2007(البحث الذى قام به عارف أدى ستياوان     -4
، وهدف هذا البحث هو النوع اإلجرائي الصفيالبحث هو من 

الوقوف على العملية والمنهج والطريقة المستخدمة في ) 1: (
عملية تعليم االشتقاق األصغر بمعهد المودة السكينة المتكامل 

تقديم اإلسهام اإليجابي ) 2. (فونوروغو لترقية مهارة القراءة
. القراءة خاصاعلى تنمية تعليم اللغة العربية فى ترقية مهارة 

في  الطلبةأّن مهارة ) 1(: وأما أهم النتائج لهذا البحث فهى 
القراءة ترتفع وتترقى بعد تدريس االشتقاق األصغر بطريقة 

                                                 
ترقية مهارة القراءة من خالل تدريس االشتقاق األصغر بأسلوب  عارف أدى ستياوان،  7

الجامعة اإلسالمية الحكومية ( ، بحث علمى، غير منشور، تكاملى بين الحفظ والتطبيق
 )2007ماالنج، 
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تكاملية بين الحفظ والتطبيق بشرط أن يدّرسه المدّرس للطالب 
. فيه اشتراآا تاما الطلبةبطريقة صحيحة وجّذابة يشترك جميع 

لى اختيار األفكار الرئيسية هي األصعب على أّن القدرة ع) 2(
 .الحصول فى مهارة القراءة

 
واستفاد الباحث من هذا البحث اإلجرائى الصفى من حيث 
منهجية البحث والمعلومات عن تطبيق البحث اإلجرائى الصفى فى 

 . إجراء بحثه لتنمية مهارة القراءة فى تعليم اللغة العربية
 

حوث التى قد حللت مشكالت تعليم انطالقا من نتائج هذه الب
الطرق واالستراتيجيات المستخدمة فيها  من مهارة القراءة بأنواع

وبدأ . وآانت نتائجها جيدة صالحة لتحليل مشكالت البحث القائمة فيها
الباحث دراسته عن تنمية مهارة القراءة بطريقة القراءة بنوع 

ستخدام هذه اإلجراء الصفى ألن البحوث السابقة لم تبحث عن ا
الطريقة فى تحليل المشكالت التعليمية القائمة فى ميدان البحث فيقوم 

المتوسطة ’ دار العلوم’الباحث ببحثه فى هذا المجال بمدرسة 
 .اإلسالمية جومبانج

 
 
 

 
 الفصـــــل الثـــــانى 

 نظرىالطار اإل 
 

 .مهارة القراءة: المبحث األول    -أ
 .القراءة مفهوم   -1

إن مفهوم مهارة القراءة، آما اتفق علماء التربية عليه،  
هو استيعاب المتعلم مهارة للوقوف على الكلمات والحروف 

ها إلى أن يكون هدف المدرس فى هذا الصدد ب تعبيرالوآيفية 
على حّد تمكين المتعلم من إخراج الحروف من مخارجها 
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الصحيحة ونطق الكلمات بصوت مسموع بعد أن أدرآها 
صريا دون االهتمام بالمدلول الذي تؤديه هذه الكلمات وفهم ب

 . معناها
 

وبالتالى، تطور هذا المفهوم نتيجة للبحوث التربوية التى 
أجراها آثير من علماء التربية التي أثبتت أّن القراءة ليست 
عملية ميكانيكية تقوم على مجرد التعرف على الحروف 

ّنها عملية معقدة تماثل بل أ. والكلمات والنطق الصحيح بها
العمليات التى يقوم بها االنسان فى التعلم فهي تستلزم الفهم 
والربط واالستنتاج ونتيجة لذلك ازداد االهتمام بالفهم فى 

 .8القراءة آعنصر ثانى من عناصر العملية
 

آانت القراءة نشاطا عاما يقوم به االنسان آّل يوم، 
. اءة الرسالة وهلّم جراآقراءة الجريدة وقراءة المجلة وقر

ومتى آان المقروء باللغة األجنبية فصار مفهوم القراءة معقدا 
مرآبا ولم يقتصر نشاط القراءة بعملية ميكانيكية بسيطة أو 
محدودة على تهّجي آلمة بعد أخرى ولكّن القراءة قد أصبحت 

ومن . ل إلى جميع شخصية الفردنشاطا فكريا يستلزم أن تدخ
آامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة أّن تعّلم  آتب محمود،ثّم

القراءة ينبغي أن يقوم على أساس من أربع عمليات هي 
 .9التعّرف والفهم والنقد وحّل المشكالت

 
فى مفهوم آخر، رأى دآتور حسن شحاتة أّن نشاط 
القراءة عملية عقلية انفعالية دافعية تشمل تفسير الرموز 

طريق عينيه، وفهم المعاني، والرسوم التى يتلقاها القارئ عن 
والربط بين الخبرة السابقة وهذه المعاني، واالستنتاج والنقد 

وأما محمود آامل الناقة . 10والحكم والتذّوق وحّل المشكالت
                                                 

 58: ، ص مرجع سابقمحمد بن ابراهيم الخطيب،    8
، بية لغير الناطقين بهاطرائق تدريس الغة العرمحمود آامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة،    9

 151.ص) 2003ايسيسكو، منشورات المنظمة االسالمية للتربية العلوم والثقافة، ( 
القاهرة، الدار المصرية ( ، تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيقحسن شحاتة،   10

  105. ص) 2002اللبنانية، 
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نفسه فرأى بأن القراءة تعنى انتقال المعنى مباشرة من الصفحة 
المطبوعة إلى عقل القارئ أى فهم المعنى مباشرة وبطالقة من 

 .11فحة المكتوبة المطبوعةالص
 

  .القراءةة أهمي -2
ث مية تفوق المهارات اللغوية الثالآانت للقراءة أه

. مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة الكتابة وهى األخرى
ألن القدرة الكاملة على القراءة آفاءة ضرورية لقراءة المراجع 
والكتب العلمية واالطالع على التراث الفكرى والحضارى 
للعالم األجنبى والقيام بالبحوث التربوية والعلمية فى مجاالت 

يتها وممارستها فإتقان هذه المهارة وتنم. التخصيص المختلفة
 . شىء مهم تحقيقه والسيما فى مجال تعليم اللغة العربية

  
 .القراءةأهداف   -3

إن أهداف مهارة القراءة متشابهة عند الخبراء، نوتال 
)Nuttal Cristine ( مثال رأى بأن أهداف القراءة هى فهم المعنى

 .Caroll  J(ورأى آارول  .12المحتوى فى النصوص المكتوبة

Brown(  بأن حقيقة القراءة هى الفهم، وفهم المعنى المحتوى فى
بأن ) Robinson H. Alan(ورأى رابنشون.13النصوص المكتوبة

 . 14أهداف القراءة هى فهم الرسالة التى أرسلها الكاتب
 

وبالتالى، هناك هدف ما يسمى بالهدف العام من تعليم 
لة القراءة هو أن يكون الطلبة قادرين على القراءة بالسهو

وأّما األهداف . والطالقة وفهم المعنى بدون استخدام المعجم
 :الخاصة فمنها 

                                                 
) 1985الجامعة أم القرى، ( ، بلغات أخرىتعليم اللغة العربية للناطقين محمود آامل الناقة،   11

  186: ص 
12 Nuttal Cristine, Teaching Reading Skills in foreign Language, (London : 

Heineman Educational Books, 1982), Hal. 4    
13 Caroll  J. Brown, The Nature of Reading Process, Harry and Ruddel, Robert 
(eds), Theoritical Models and process of Reading, (New York, 1985) Hal. 28 

14 Robinson H. Alan, Teaching Reading and Study Strategies, The Content Areas, 
(Boston : Allyn ang Bacon Inc, 1977), Hal. 2 



13  
 

أن يتمّكن الدارس من ربط الرموز المكتوبة باألصوات  -1
 التى تعّبر عنها فى اللغة العربية

 أن يتمّكن من قراءة نّص قراءة جهرية بنطق صحيح    -2
ة أن يتمّكن من استنتاج المعنى العام مباشرة من الصفح    -3

 .التراآيب المطبوعة وإدراك تغّير المعنى بتغّير
أن يتعّرف معاني المفردات من معاني السياق والفرق     -4

 بين مفردات الحديث ومفردات الكتابة
أن يفهم معاني الجمل فى الفقرات وإدراك عالقات     -5

 المعنى التى تربط بينها
أن يقرأ بفهم وانطالق دون أن تعوق ذلك قواعد اللغة     -6

 وصرفها
أن يفهم االفكار الجزئية والتفاصيل وأن يدرك العالقات     -7

 المكونة للفكرة الرئيسية
 .أن يتعّرف عالمات الترقيم ووظيفة آّل منها    -8
أن يقرأ بطالقة دون االستعانة بالمعاجم أو قوائم     -9

 .مفردات مترجمة إلى اللغتين
قراءة أن يقرأ قراءة واسعة ابتداء من قراءة الصحيفة إلى -10

األدب والتاريخ   والعلوم واألحداث الجارية مع إدراك 
األحداث وتحديد النتائج وتحليل المعاني ونقدها وربط 

 .15القراءة الواسعة بالثقافة العربية االسالمية
 

لوطالعنا بدقة إلى أهداف تعليم مهارة القراءة السابقة، 
ة نمو يمكننا االستنباط منها أّن تعليم مهارة القراءة عملي

متدرجة حتى تصل مهارة الطلبة لقراءة أنواع النصوص 
وفهمها فهما جيدا دون فتح المعاجم التي تحتاج إلى وقت وفير 
أوحفظ قوائم المفردات العديدة التى قد تكون مكلفة لديهم 

 .وتؤدي إلى تأثير سلبي بظهور السأمة والملل للقراءة فيهم
 
 
 

                                                 
 152 -151. ، صمرجع سابقمحمود آامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة،    15
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 .القراءةمواد  -4
الدراسية لتعليم مهارة القراءة لها مقومات آانت المواد 

وصفات تناسب مع الهدف السلوآى الذى يرمى إليه المعلم 
ومن أهداف التعليم هو الحفظ وتذآر آل التفاصيل، . والمتعلم

واستخالص األفكار الرئيسية وتلخيصها، ومعرفة المحتوى 
العام لالستيعاب والفهم، واستنتاج المعانى، وتنمية التذوق 

فينبغى على معلمى اللغة أن . النقد، والتعرف على التأثيرو
هدف الذى قرروه من ليختاروا المواد الدراسية الصالحة ل

 .16قبل
 

 ينبغي على المعلم أن يكثر استخدام التمارين القرائية
وجود مكونات   من تمكن المعلم من خاللها تتيح فرصة والتى

 : 17القدرة على القراءة لدي الدارسين وهي
 تعرف الرموز العربية - )أ 
 التمييز بين الرموز المتشابهة - )ب 
 الربط بين الرموز و مدلوالتها - )ج 
 فهم المقروء - )د 
 النطق بالسرعة المناسبة - )ه 
الجهرية (وعيها في القراءة بنتتنوع االختبارات  )و 

 )والصامتة
 

من (و ينبغي عند اختيار مواد القراءة بالعربية 
للناطقين بلغات أخرى مراعاة ) النصوص واألدب والقصص

 : الشروط اآلتية 
 .أن تكون باللغة العربية الفصحى - )1
أن تالئم اهتمامات الدارسين ميولهم  - )2

 .وأعمارهم

                                                 
 ،)1981مكتبة لبنان، : بيروت (  ،تعليم اللغة الحية وتعلمهاصالح عبد المجيد العربى،   16

  114:ص 
أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين ناصر عبد اهللا الغالي و عبد الحميد عبد اهللا،   17

 62. ص ،)1991دار االعتصام،  : سعود ( ، بالعربية
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أن يحتوي النص على مفردات مرتبطة  - )3
وأعمالهم التي يريدون  الطلبةباهتمامات    

 .تعلم العربية من أجلها
قيمة أخالقية معينة أو  الطلبةأن يبني لدي  - )4

يعرفهم بنمط ثقافي إسالمي معين دون أن 
 .أو يمتهن ثقافتهم الطلبةيتعارض مع قيم 

من حيث آمية  الطلبةأن يتدرج النص ب - )5
 .18المفردات والتراآيب ونوعها

 
أن يجيد آل طالب فى ى وأما المواد الدراسية ينبغ

لتعلم اللغة العربية آما آتبت فى المنهج الدراسى  الصف الثامن
 : على أساس وحدة التعليم فهى 

آلمة قديمة  500( آلمة  750أن يجيد آل طالب تلفيظ  -1
والعبارات العربية بنبر جيد )  آلمة جديدة  250+ 

 .وتنغيم صحيح
والقراءات المتعلقة أن يجيد قراءة الكلمات والعبارات  -2

بالحياة اليومية فى المدرسة والبيت والعقيدة والعبادة 
 .واألخالق وفهمها فهما جيدا

أن يفهم أساليب الجملة والتراآيب التى تشمل على  -3
واألفعال  24 – 1سماء الجامدة والعدد بين األ

لضمائر المفردة والجملة الفعلية المضارعة وا
 جمع من جمع التكسيرنواصب وأسماء الوعوامل ال

 .وجمع المذآر السالم وجمع المؤنث السالم
أن يجيد استخدام الكلمات والعبارات والتراآيب  -4

 .المدروسة فى المحادثة اليومية البسيطة
 أن يجيد تكوين الجمل العربية الصحيحة حسب -5

 .19الموجهالتراآيب المدروسة  فى اإلنشاء 
 

                                                 
: مصر، ( اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجها وأساليبها، رشدى أحمد طعيمة، تعليم   18

 182: ، ص )1989منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية العلوم والثقافة، 
19 Badan Standar Nasional Pendidikan, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, 

Jilid 3, Jakarta : PT. Binatama Raya, 2007. H. 404 
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صل  الدراسى األول فأما الموضوعات المدروسة فى الف
 :فهى 

 آم الساعة ؟    -)أ
 .تعلم الغة العربية  -)ب
 .من األعمال اليومية   -)ج
 .الذهاب إلى المدرسة    -)د
 .آيف نتوضأ   -)ه

لثانى ت المدروسة فى الفصل  الدراسى اوالموضوعا
 :هى 

 .آيف نصلى)    أ
 .نتعلم الحساب)  ب
 .مكتبة المدرسة)  ج
 آرة القدم )  د
 .20المهنة)    ه
 

 .القراءة طرائق تدريس   - 5
لقد ظهرت فى مجال تعليم مهارة القراءة عدة طرائق لكل 

ومن هذه الطرائق ما . منها مزاياها وعيوبها على حد سواء
 :يلى 

طريقة األبجدية أو ( طريقة الحروف الهجائية  )أ 
حيث يشرح المعلم الحروف األبجدية فى ) الحرفية 

ويرسم آل حرف منها ثم يطلب من اللغة األجنبية 
 .الطلبة أن يحفظوا أشكالها بالترتيب عن ظهر القلب

الطريقة الصوتية حيث تعلم األحرف الهجائية   )ب 
وهكذا . مفتوحة ثم تعلم  مضمومة ثم تعلم مكسورة

 .تعلم أصوات التنوين على هذا الترتيب
الطريقة المقطعية حيث يتعلم الطلبة المقاطع ثم  )ج 

 .لمات المؤلفة من المقاطعيتعلمون الك
طريقة الكلمة حيث يتعلم الطلبة الكلمة ثم يتعلمون  )د 

 .الحروف التى تكونت منها الكلمة
                                                 
20   Ibid, Hal. 417 
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طريقة الجملة حيث يعرض المعلم جملة قصيرة على  )ه 
البطاقة أو السبورة ثم ينطقها ويرددها الطلبة من 

ويعرض جملة تزيد عن الجملة . بعده عدة مرات
 .21نهاونطقها ويردداألولى آلمة واحدة وي

 
يمكن تصنيف جميع الطرق التي استخدمت في تعليم 
القراءة للمبتدئين إلى طريقتين أساسيتين آما نقل من وليم 

 : 22جارى. س.
م الجزئيات آالبدء الطريقة الترآيبية هي تبدأ بتعلي )أ 

أي أن هذه . األبجدية بأسمائها بتعليم الحروف
الطريقة تبدأ من أصغر وحدات ممكنة و تنتقل إلى 

ما  تحت وهناك طريقتان تندرجان. الوحدات األآبر
الطريقة األبجدية : سمى بالطريقة الترآيبية، فاألول ي

أو الطريقة الهجائية، هي تقوم على تعليم الطفل 
. وآتابةالحروف الهجائية بأسمائها بالترتيب قراءة 

الطريقة الصوتية، هي تبدأ بتعليم الطفل : والثاني 
أصوات الحروف بدال من أسمائها بحيث ينطق 

، ثم "ع-ر -ز"بحروف الكلمة أوال على إنفراد مثل 
ينطق بكلمة متصلة من هذه الحروف دفعة واحدة، 
وهو يتدرج في ذلك، فبعد أن يتدرب الطفل على 

قها فتحا وضما أصوات الحروف الهجائية ويجيد نط
وآسرا ويبدأ المعلم في تدريب الطفل على جمع 
. الصوتين في مقطع واحد، ثم ثالثة أصوات وإلخ

وهكذا حتى ينتهي إلى تأليف الكلمات من األصوات 
 .ثم تأليف الجمل من الكلمات

الطريقة التحليلية، هي تبدأ بتعليم وحدات يمكن  )ب 
ت تجزئتها إلى أجزاء أو عناصر أصغر، إذا بدأ

الطريقة بالكلمة فإنها يمكن ردها إلى حروف و 
                                                 

المملكة العربية السعودية، : الرياض ( ، أساليب تدريس اللغة العربية خولى،المحمد على    21
 111 - 108: ، ص )1982

 : ص ،) 1984, مكتبة الفالح:  الكويت( ، تدريس فنون اللغة العربيةعلي أحمد مدآور،    22
126- 131 
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. وعلى هذه يمكن وضعها موضع التحليل. أصوات
األول، : وهذه الطريقة تشتمل على طريقتين، هما 

هي تبدأ بتعليم الكلمات قبل الحروف، : طريقة الكلمة 
وطريقة . أي أنها على عكس الطريقة الترآيبية

والثاني، . ’أنظر و قل’الكلمة في أساسها طريقة 
الهدف من هذه الطريقة ليس تعليم : طريقة الجملة 

التلميذ وحدة يستطيع أن يلم بها بعينيه، بل وحدة 
والمبدأ الذي يالحظ في تدريس . قائمة على الفكرة

القراءة هنا هو أن األشياء تالحظ آكليات، واللغة 
 .تضع  على هذا المبدأ

 
 

 .القراءةوسائل تدريس  -6
الوسائل التعليمية إلى مساعدة الطلبة على تهدف هذه 

القراءة بسرعة وسهولة ويسر ودقة لفهم محتوى المادة 
واألجهزة الحديثة التى تساعد على سرعة القراءة . المقروءة

 :وفهم المحتوى منها 
البطاقات، تصنع البطاقات من قطع من الورق  )أ 

المقوى وتكتب على آل منها عبارة أو آلمة أو جملة 
وقد يشرك المعلم الدارسين فى . ض األحيانفى بع

آتابة هذه البطاقات حتى يتعلموا الكتابة والهجاء إلى 
جانب الهدف األساسى من استخدامها وهو المران 

بطاقات األسئلة : وهى عدة أقسام منها . على القراءة
واإلجابة، وبطاقات التكملة، وبطاقات المفردات 

 .قات الواقعيةاللغوية، وبطاقات التماثل، وبطا
معامل القراءة، وتتكون من آتيبات صغيرة تحتوى  )ب 

مادة لغوية متدرجة فى الصعوبة تعين الطلبة على 
التقدم بسرعة فى إتقان مهارة القراءة بقدر ماتسمح 

ويحتوى آل آتيب منها على قصص . به قدراتهم
قصيرة أو مقاالت علمية أو تاريخية مصورة ويرقم 



19  
 

يتبين الدارسين مدى   حسب درجة صعوبتها حتى
 . تقدمهم فى القراءة

مجاالت الصور الكاريكاتورية، وتعتمد على الصور  )ج 
والرسوم فى نقل المعنى مع حد أدنى من الكلمات 

واعترض المربون فى العالم العربى . والجمل
والغربى عليها ألسباب منها شدة اهتمامها بالجريمة 

فى شرح والجنس واإلثارة واعتمادها على الصورة 
المعنى مما يجعل الدارس يضيق ذرعا بقراءة الكتب 
العادية  التى ال تحتوى على مثل هذه الصورة 

 .الملونة
، وتحتوى صورا وآتابة )اإلعالنات ( الملصقات  )د 

بألوان مختلفة وحجوم آبيرة تساعد على قراءتها من 
ويستطيع المعلم أن يحصلها من . مسافة بعيدة

فارات األجنبية وشرآات المكاتب السياحية والس
ولكن . خطوط الطيران والوزارات المصانع المحلية

رسين فى عمل ملصقة عن موضوع اإشراك الد
يدرسونه يساعد تربويا على تعلمهم الرسالة التى 

 .يحويها ما يصممونه من ملصقات
، يتكون هذا الجهاز من ( Tachitoscope )  التاآستوسكوب )ه 

على عدسته األمامية عارض للشرائح العادية مثبت 
. جهاز توقيت للتحكم فى مدة عرض آل شريحة

وتستخدم فى عرض آلمات أو جمل مكتوبة على 
الشريحة لمدة يختار طولها المعلم وبدلك يتحكم فى 

 .سرعة قراءة الدارسين لها
، يتكون هذا  ( Reading Pacer )جهاز سرعة القراءة )و 

العادية الجهاز من شريحة زجاجية بحجم صفحة الكتاب 
يثبت فيها حاجز معدنى ينزلق من أعلى الصفحة إلى 

 .أسفلها حسب توقيت يحدده القارئ الذى يستخدمه
 Over )  )الصور الثقافة ( جهاز العرض األمامى  )ز 

Head Projector ) يساعد هذا الجهاز على عرض مادة ،
لغوية أمام الدارسين فى نفس الوقت الذى يواجههم 

المصاعب التى يواجهونها  فيه المعلم ويجب على
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ألن الصورة أو الكتابة تظهر على شاشة خلف المعلم 
إلى الكتابة أو يلفت نظر  الذى يستطيع أن يضيف

 .الهامة فيها إلى بعض النقاط القراء
،  ( Opaque Projector ) جهاز عرض الصور المعتمة )ح 

يعتبر هذا الجهاز أسهل األجهزة ألنه ال يحتاج إلى مواد 
وهو يستطيع عرض . خاصة للكتابة أو للرسم عليها

صورة أى جسم مسطح أو مجسم صغير مكبرة على 
هذا الجهاز يفيد المعلم فى عرض نماذج من . الشاشة

الصور والكتب وطوابع البريد وأوراق النقد والشيكات 
 .المصرفية وغيرها

من تكوين الجمل، األفعال  عاب اللغوية األل )ط 
والظروف، القصة القصيرة، التعرف على معنى 

 . 23المفردات، الكلمة وتعريفها، و إطاعة األوامر
 

 .القراءةخطوات تدريس  -7
يقرأ المعلم الكلمات والجمل مصحوبة بما يوضح  -1

ويتأآد من أن الطلبة قد فهموا معنى هذه . معناها
وا يستخدمونها فى مواقف الكلمات والجمل وبدأ

 .اتصال حية
يطلب المعلم من الطلبة فتح الكتاب ويقرأ أمامهم     -2

الكلمات والجمل   مرة أخرى ويطلب منهم ترديد ما 
 .يسمعون بدقة

يردد الطلبة جماعيا هذه الكلمات والجمل ثم يقسم     -3
المعلم الصف إلى قسمين أو ثالثة ويطلب من آل قسم 

بعض الطلبة المختارين عشوائيا  أن يردد ثم يطلب من
 .أن يرددوا وراءه

عندما يتكون عند الطلبة رصيد من المفردات     -4
والتراآيب، يتم عرض نصوص مبسطة عليهم ثم 
يقرأونها قراءة صامنة ويعطون الوقت المناسب 
 .لالنتهاء من القراءة الصامتة دون دفعهم إلى التوقف

                                                 
 132 - 118: ص ، مرجع سابقصالح عبد المجيد العربى،    23
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كل عام قد انتهوا من بعد أن يشعر المعلم بأن الطلبة بش    -5
القراءة الصامتة يطلب منهم االلتفات إليه وترك 

 .الكتاب مفتوحا أمامهم
 .الينبغى أن يعطى المتأخرون فى القراءة وقتا إضافيا    -6
 .تلقى أسئلة فهم النص والكتاب مفتوح أمام الطلبة    -7
ينبغى أن تلقى األسئلة فى الترتيب الذى ترد فيه     -8

 .اإلجابات فى النص
وقد يعود المعلم للنص بداية مرة أخرى للحصول على     -9

فكرة معينة أو تأآيد مفهوم معين أو لتعريف أسباب 
 .بعض المواقف واالتحاهات التى ظهرت فى   النص

يجب أن تكون األسئلة من النوع الذى يتطلب إجابة     -10
 .مختصرة دون تقييد الطالب باإلجابة المعيارية

إذ لم يكن لدى الطالب إجابة السؤال المطروح يجب     -11
 .تكليف غيره

يجب تشجيع استقاء اإلجابات من النص وذآر عبارته     -12
دون أن نشق على الطالب بتكليفه بصياغة جديدة من 

 .عنده
ينبغى أن يتوقف طرح األسئلة عندما يشعر المعلم أن     -13

 .مدى االنتباه عند الطلبة قد ضعف
الحقيقة على طرح السؤال فى تعليم القراءة  يعتمد فن    -14

 . المناسب واستثمار إجابات الطلبة استثمارا جيدا
 ).صامتة(يقرأ الطلبة النص بعد ذلك قراءة آاملة     -15
 .قد تكون القراءة األخيرة جهرية لكل طالب    -16
يمكن تشجيع الطلبة على صياغة أسئلة تستقى إجاباتها    -17

 . 24يبونهامن النص المقروء ثم يج
 

 .القراءةتقويم  -8

                                                 
: مصر ( ، تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهجها وأساليبهارشدى أحمد طعيمة،   24

 180 – 178: ، ص )1989منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، 
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إن التقويم هو العملية التى يحكم بها على مدى نجاح  
وفيما يلى . 25العملية التربوية فى تحقيق األهداف المنشودة

 :أغراض تقويمات القراءة 
 .لسرعة التعرف على الكلمة )أ 
 .لمعرفة أسماء األشياء )ب 
 .لفهم المعنى وترتيب الجمل )ج 
 .وفهمهالمعر فة قراءة األسئلة  )د 
 .لمعرفة مضمون الجمل )ه 
 .26للتعرف على الكلمة الغريبة )و 
         

ومن أنواع التقويمات أو اإلختبارات فى تدريس مهارة 
 :القراءة آما يلى

اختبارات األصوات، من الممكن أن يختبر النطق فى عدة  -1
 : طرق منها 

القراءة الجهرية، يطلب المعلم من الطالب أن يقرأ   -)ا    
 .مجموعة من   الكلمات   أو الجمل أو الفقرة

التمييز بين الثنائيات، يستمع الطالب إلى المعلم أو  -)ب   
شريط تسجيل ويطلب منه الحكم  إذا آانت الثنائية 
التى سمعها تدل على آلمتين مختلفتين أو تدل على 

 .تها مكررة مرتينالكلمة ذا
نطق الثنائيات، تقدم للطالب مجموعة من الثنائية   -)ج  

الصغرى مكتوبة ويطلب منه أن ينطقها مثنى مثنى 
ليقيم المعلم قدرته على التفريق بين األصوات عند 

 .نطقها
اختبارات المفردات، من الممكن اختبار المفردات بعدة  -2

 :طرق منها 
يعنى باختيار إحدى الكلمات األربع االختبار متعدد،  -)ا    

 .لتناسب الفراغ فى الجملة

                                                 
( ، دراسات فى المناهج واألساليب العامةصالخ ذياب هندى و هشام عامر عليان،  .د  25

 119: ص  ،)1981تبة لبنان، مك: بيروت 
 134 - 133: ، ص مرجع سابقصالح عبد المجيد العربى،     26
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المترادفات، يعنى باعطاء آلمة أخرى ترادف  -)ب    
 .الكملة فى المعنى

 .الشرح، يعنى شرح آلمة بعبارة أخرى -)ج    
األ ضداد، يعنى باعطاء آلمة أخرى تضاد الكملة   -)د    

 .فى المعنى
االشتقاق، يعنى باشتقاق اسم الفاعل أو اسم المفعول   -)ه    

 .أو الصفة المشبهة أو غير ذلك من الكلمة
التزويج، يعنى باختيار آلمة من القائمة الثانية تقارب  -)ز    

 .نظيرة لها فى المعنى فى القائمة األولى
ء الفراغ فى الجملة بالكلمة ملء الفراغ، يعنى بمل -)خ    

 .سبةالمنا
ء الفراغ فى الجملة ملء الفراغ المعان، يعنى بمل -)ط    

 .بكلمة مناسبة مذآور أول حرف أو آخره
اختبارات التراآيب، من الممكن اختبار التراآيب بعدة  -3

 : طرق منها 
تعديل الصيغة، يعنى بتعديل الصيغة التى بين قوسين  -)ا

 .بما يتناسب مع الجملة
وضع الكلمة المناسبة فى الفراغ ملء الفراغ، يعنى ب -)ب

 .المبين
الدمج، يعنى بادماج الجملتين أو أآثر فى جملة   -)ج

 .واحدة
آشف الخطأ، يعنى بوضع الخط تحت الخطأ ثم   -)د

 .تصحيح الجملة
عنى بإآمال الجملة المفيدة التى حذفت إآمال الجملة، ي  -)ه

 .آلمات معينة منها
 .الكلمةاإلعراب، بإعراب الجملة أو  -)و
التحويل، يعنى بتحويل الجملة من حيث زمن األفعال  -)ز

 .أو الضمائر أو غير ذلك
 .االختيار من متعدد، يعنى باختيار الجواب الصحيح -)خ
التعويض، يعنى بوضع الكلمة بدال من الكلمة المناسبة  -)ط

 .فى الجملة أو الفقرة محدثا التغييرات الالزمة
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بإعادة ترتيب الكلمات لتكون إعادة الترتيب، يعنى  -)ي
 .27منها جملة

 
لى فى آتابه بأن هناك أنواع من على الخو محمد وقال

 :اختبارات اللغة وهى 
 28لقياس فهم المقروء    -)ا

 اختبار االستفهام   -)أ(  
بعد قراءة النص تاتي األسئلة لقياس فهم الطالب لما          

متى ماذا ( األسئلة   تبدأ باحدى أدوات االستفهام . قرأ
 ).آيف لماذا من هل 

 . اختبار االختيار من متعدد  -)ب(     
بعد قراءة النص تأتي األسئلة على أساس االختبار من        

 ). أ   ب ج د ( متعدد 
 . اختبار الصواب و الخطأ  -)ج(    

يطلب من الطالب أن يقرأ النص ويقرر إذا آانت        
 صوابا أم خطأ

 . اختبار ملء الفراغ  -)د(    
حسب فهم الطالب للنص الذي قرأه عليه أن يمأل الفراغ        

 .في آل   جملة بكلمة واحدة
 . اختبار مزاوجة المحتوى  -)ه(    

تظهر هنا قائمتان تتطلبان المزاوجة على أساس فهم        
 النص المقروء 

 . اختبار الترتيب   -)و(    
تظهر هنا مجموعة من الجمل يطلب من الطالب أن        

 . يرتبها بتسلسل  معين وفقا لما فهم من النص المقروء
 .اختبار المفردات -)ز(    

                                                 
 160 - 157. ، صمرجع سابقخولى، المحمد على    27
 - 116: ص  ،)2000, دار الفالح: ألردن ا( ،االختبارات اللغوية الخولى ،محمد على    28

125  
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اختبارات المفردات متشعبة الجوانب إن استخدام       
المفردات في فهم المقروء يجب أن يقتصر على قياس 

 فهم المفردات بالدرجة األولى
 .اختبار القواعد -)خ(    

لمعنى القواعد للجمل الذي لقياس مدى فهم الطالب        
يؤثر بدوره على فهم المعنى العام للجملة حيث إن معنى 

ملة يتكون من معناها المفرداتي و من معناها الج
 .القواعدي

 
 29لقياس إدراك المقروء بصريا   -)ب

 اختبار مزاوجة أشكال الكلمات  - )1
فمما يمكن قياسه  أن القراءة هي عملية إدراك بصرية  

مدى    دقة اإلدراك البصري وذلك باستخدام آلمات 
 مختلفة ولكن متقاربة الشكل

 أشكال الجملاختبار مزاوجة   - )2
. يقاس مدى إدراك الطالب بصريا لشكل الجملة  

جدا في  ةوتستخدم   لذلك جمل مختلفة ولكنها متشابه
هذا االختبار ال يقيس االستيعاب ولكنه . الوقت ذاته

يقيس شرطا أساسيا من شروط االستيعاب و هو 
 .اإلدراك البصري

 
 30لقياس فهم الجملة و إدراك الصورة معا   -ج

 اختبار مزاوجة الجملة و الصورة - )1
و يطلب من الطالب . توضح جملة وتحتها أربعة صور    

 .اختيار الصورة التي تدل    عليها الجملة
 اختبار مزاوجة الصورة والجملة - )2

و على . جمل تظهر صورة واحدة وبجانبها أربع   
 .الطالب أن يختار الجملة التي  تدل على الصورة

 لجمل و الصورةاختبار مزاوجة ا - )3
                                                 

 126 - 125: ص   ،مرجع سابق خولى ، المحمد على     29
 127: ص  ،مرجع سابق خولى ، المحمد على   30
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و على . تظهر صورة واحدة وتحتها مثال عشرة جمل     
الطالب أن يختار تلك   الجمل التي تدل عليها الصورة 

 .و قد تكون هذه الجمل ثالثا أو خمسا أو ستا
 

 31اختبار فهم النص القصير - د
ال يشترط أن يكون النص المقروء فقرة طويلة أو قصيرة 

بل من الممكن أن يكون النص . االستيعابلتأتي بعده أسئلة 
 .مجرد جملة واحدة تتبعها أسئلة االستيعاب

 
 .طريقة القراءة: المبحث الثانى  -ب

 .طريقة القراءةنشأة  -1
وات      ن خط ـبارة ع ون ع يق تك ا الض ة بمعناه إن الطريق

ددة ن  , مح ن م در ممك ر ق ين أآب يظ المتعلم ـلم لتحف ا المع يتبعه
ة  ادة العلمي يةالم ل أيضا ان. الدراس ة ا وقي ة هي الخط لطريق

اقض   ة، ال تتن ورة منتظم ة بص ادة اللغوي رض الم ة لع العام
ين   ؤأجزا دخل مع ى م ا إسماعيل    .  32ها، وتنبنى عل ال زآري وق

م   : أّن طرق التدريس هي  األسلوب الذي يرتضيه آل من المعل
ـداف   والّتـلميذ في معالجة موضوع الدرس من أجل تحقيق األه

 .33جوة منهالمر
 

ة     إن أول الطرق التي ظهرت في تعليم اللغات يعني طريق
ة  . القواعد و الترجمة في قرن الخامسة عشر م ثم ظهرت طريق

ين       اع المعلم دم إقتن رجوابا لع عة عش رن التاس ي ق رة ف المباش
ة   د و الترجم ة القواع ن طريق ويين ع رن   .اللغ ي الق ك ف د ذل بع
ا     العشرين يعني في سنة ثالثينيات ظهرت راءة جواب ة الق طريق

ارة   تم بمه ي ال ته رة الت ة المباش اعهم عن طريق دم إقتن ي ع عل
 .القراءة و الكتابة

                                                 
 128: ص  مرجع سابق، خولى ،المحمد على   31

الطرائق العملية في تدريس اللغة  طه علي حسين الدليمي و سعاد عبد الكريم الوائلي،    32  
 .104: ص  ،)2003دار الشروق، : ن عما( ،العربية

 .134: ص  ،)دار المعرفة الجامعية(, طرق تدريس اللغة العربية ,زآريا إسماعيل   33
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ى عدد المخصصين        و راءة إل ة الق ر فى طريق أرجع التفكي

رن العشرين      ع األول من الق . فى تعليم اللغات األجنبية فى الرب
ة     ) West( وقد تناول وست  ه قضيةتعليم اللغ ة  فى آتاب اإلنجليزي

د ى الهن راءة    . ف تعلم الق ة ل د حاج د أش ى الهن اس ف ين أن الن وب
ة باإلضافة         ر حاجة للتحدث باإلنجليزي ا من غي واالنطالق فيه

يم     ى التعل ر ف ا أيس ى أنه ان  . إل رح آولم د اقت  أن) Colmen( وق
رض      ول الغ ن حص ي تمك رق الت ن الط ة م تجدام طريق اس

ة  ا   ة األجنبي يم اللغ ي تعل واقعي  ف ذ  ال ه  التالمي اج إلي ذي يحت ل
إعداد برنامج للقراءة الموسعة باعتبار أن و يعني مهارة القراءة

ى   وف عل ن الوق ا يمك ة أسرع آم ا بطريق ن تنميته راءة يمك الق
 .مدى التقديم فيها بطريقة أدق

 
 .طريقة القراءةمدخل  -2

ول        ة التي تق ية تعليمي تنطلق هذه الطريقة من فلسفة نفس
ن    ى م م المعن ى فه ه عل راءة وقدرت ارة الق تعلم مه ان الم إن إتق

ارات األخرى ان المه يلة إلتق ة وس تند و. النصوص المكتوب تس
ع     هذه الطريقة إلى أّن تعلم اللغة األجنبية ال يمكن تحصيل جمي

وأّن مهارة القراءة هي من األهداف  ) متعّدد األهداف(األهداف 
ة      ة األجنبي ة للغ اج الطلب ث احتي ن حي ة م ذا  . الواقعي ا ه نظرن

 34.المدخل المذآور من حيث تطبيقه النظريته
 
تعرف : ترآز هذه الطريقة في ثالثة عناصر وهي  

ة و نطقها نطقا صحيحا وفهمها أى ترجمة الرموز المطبوع
وزاد حسن شحاتة بالنقد و  35.الرموز المدرآة واعطائها معاني

 36.الموازنة و حل المشكالت
                                                 

دى،    34 ؤاد إيفن د ف االنج (  Metodologi Pengajaran Bahasa Arab أحم كات، : م مش
 . 41: ص     ،)2005

 ،) دارالفكرالعربية، بدون السنة: القاهرة  ( ،تدريس فنون اللغة العربّية علي أحمد مدآور،   35
 107: ص 
، ) 1996الدار المصرية اللبنانية، : قاهرة ( ، العربية بين النظرية والتطبيقحسن سحاتة،    36

 111: ص 
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 .طريقة القراءةأهداف  -3

ل        ات والجم ى إدراك الكلم ادرين عل ة ق ون الطلب ى يك آ
ا     تمعوا إليه د اس وا ق ّد أن يكون إنهم الب ة ف ارات المطبوع والعب

ل منطوقة ب م      . طريقة صحيحة من قب د فه راءة يعتم م في الق الفه
َة   القارئ على لغة الكالم، أو بلغة أخرى، أّن القراءة تزيد معرف
الم    ي الك تخدمة ف ارات المس ل والعب ات والجم ة بالكلم الطلب

ة اعد  . والكتاب ي تس ذا فه ى ه هم  وعل وين إحساس ي تك ة ف الطلب
ة بوصفها   من الفهم الدقيق للنصوص ال همتمكيناللغـوي و مكتوب

 .منطلقا لتنمية المهارات األخرى
 
العناية في المرحلة اإلعدادية تنصب أوال على االستمرار و

دة التي تتسم بحسن النطق         راءة الجي ى الق في تدريب التلميذ عل
الفهم مع      , وجودة األداء وتصوير المعنى   ام ب ى جانب االهتم إل

راءة   ذه      توجيه التلميذ إلى الغايات األخرى في الق ا يناسب ه بم
أّما في المرحلة الثانوية فيجب أن نالحظ قدرة الطالب   .المرحلة

, آما يجب أن نالحظ قدرته على االستماع , على األداء الجهري
ر         ار وحسن التلخيص والتعبي اني ومناقشة األفك د المع وعلى نق
بحيث تتجه دروس المطالعة إلى غايات أدق وأشمل وإلى زيادة 

ـانات الطال ف  إمك ة مختل القراءة وممارس تقالل ب ي االس ب ف
 .أنواعها

 
 .مالمح طريقة القراءة -4

 :من الممكن أن إيجاز مالمح هذه الطريقة فيما يلى   
االهتمام بالقراءة الصامتة والنظر إليها بأنها نقطة االنتقال  )أ 

 .لتنمية المهارات األخرى
االهتمام بالمفردات وتقديمها للمتعلمين بأساليب  )ب 

 .متدرجة
االهتمام بالمعنى العام للنص المقروء والتأآد من ذلك من  )ج 

 .خالل األسئلة والتدريبات واالختبارات
 قلة االهتمام بالجانب الشفهي من اللغة )د 
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 .التقليل من شرح القواعد الصرفية والنحوية )ه 
االعتماد على آتاب واحد أساسي وتضاف إليه آتب  )و 

 . التدريب وآتب أخرى للقراءة الحرة
 

 .طريقة القراءة أساليب    -5
ع    دأ م ي تب كل إجرائ راءة بش ة الق ةطريق ب  الطلب بالجان

ى     , الشفوي ا عل دريبا مكثف ففي األسابيع األولى يدرب الطالب ت
و يتعود سماع الجملة البسيطة و التحدث   , النظام الصوتي للغة

ي  ة الت معي للغ ل الس ة أن التخي ذه الطريق رى ه ث ت ا حي به
لها  ةيحص ب أن ي الطلب راءة   يج ودون لق دما يع اعدهم عن س
وترآز هذه الطريقة على عمل تدريبات شفوية مرتبطة   النص،

 .بالنص المقروء
 .  لدرس بالمجاملةايمهد المعلم     -)أ
ة    -)ب راءة جهري ة ق راءة النموذجي م موضوع الق رأ المعل يق

 .بطالقة
اءة جهرية بقر ونجيدمال ةلبيأمر المعلم  بعض الط  -)ج 

بشرح بعض الكلمات الجديدة  صحيحة، ثم يبدأ المعلم
 .التي وردت في النص

يليا دون أن    -)د  رحا تفص نص ش مون ال م مض رح المعل يش
 .يشرح التراآيب  فيه

يأمر المعلم الطلبة بقراءة النص قراءة صامتة ألداء    -)ه 
 .الفهم الجيد

مقدار يعطى المعلم الطلبة األسئلة اإلستعابية لمعرفة  -)و 
 .فهمهم عن النص

 يختتم المعلم التعليم بالسالم   -)ز
 

 .وعيوبها طريقة القراءةمزايا    -6
 :إن المزايا لهذه الطريقة منها            
تكوين عادات قرائية جيدة مثل الفهم العام للنص  )أ 

 .االستعانة بالمعجم، وغرس حب القراءة     دون 
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التي تعد من نبهت هذه الطريقة على بعض األمور  )ب 
أساسيات تعليم اللغات األجنبية، مثل اختيار المواد 

 .التعليمية وتنظيمها وتقديمها
 

 : وأما العيوب لهذه الطريقة فمنها         
االهتمام البالغ بمهارة القراءة على حساب المهارات  )أ 

 .يعني عدم الشمول في النظر إلى اللغة    األخرى مما 
الفردية في تقديم المادة من خالل عدم مراعاة الفروق  )ب 

 .القراءة
التقيد البالغ بالتدرج في تقديم المواد مما يعني عدم قدرة  )ج 

على فهم المفردات والتراآيب التي يقرؤوها  الطلبة
 .خارج الكتب المقررة

 .تقييد حرية آل من المعلم والمتعلم على السواء )د 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصـــــل الثـــــالث
 البحث يةمنهج 

 
 .منهج البحث -ا
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ستخدم الباحث مدخل البحث الكيفي فى هذا البحث لكون ا
وأّما . ّتحد بالحالة والظاهرة المبحوثةاالباحث فى إجراء البحث 

د الباحث أن يقوم به فى هذا البحث فهو  البحث ارالذي أ المنهج
بّين سوهرجونو أّن البحث اإلجرائي الصفي  آما. اإلجرائي الصفي

م به مدّرس قا أو( شارك معه الباحث الذي قام به مدّرس و لبحثهو ا
عّلم المدّرس في الصف أو فى المدرسة التى ) ا نفسه آالباحث أيض

 .37مع االهتمام بإآمال أو تنمية العملية وممارسات التعليم
 

والهدف الرئيسي من البحث اإلجرائي الصفي هو حّل 
بيان الهدف من البحث اإلجرائي وأّما . المشكالت التى تقع فى الصّف

 :الصفي فكمايلي 
تنمية الجودة والمداخلة العملية ونتيجة التربية والتعليم فى     -1

 .المدرسة
مساعدة المدرسين ومسؤولي التربية األخرين لحّل المشكالت  -2

 .التعليمية والتربوية فى   الصّف
 تنمية الموقف المحترف عند المدرسين ومسؤولي التربية -3

تنمية الثقافة األآاديمية فى بيئة المدرسة حتى ينمو الموقف    -4 
 .38الفّعال فى القيام بإصالح جودة التربية والتعليم متواصال

 
 

 .خطوات البحث -ب
فأآثر وآّل  جري هذا البحث على نوع اإلجرائي الصفي بدورأ
تخطيط العمل وتنفيذ العمل : ترآب من أربع خطوات دور 

ألن هذا البحث هدف إلى عالج المشكالت . 39قويموالمالحظة والت
وآانت   .التطبيقية فى إجراء التعليم والتعلم وتغييرها وتحسينها

 :40الخطة فى اإلجرائى الصفى آما يلى 
                                                 
37  Arikunto Suharsimi ,Suhardjono,Supardi, Penelitian Tindakan Kelas, ( Jakarta : 

PT.Bumi Aksara, 2007), Hal.57 
38  Ibid. Hal. 61 
39   Syamsuddin A.R, Vismaia S.Damaianti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa 

( Bandung : Remaja  Rosdakarya, 2006 ) Cet.1,Hal.203 
40   Sutirjo, Menulis PTK Senikmat Minum Teh ( Malang : UM Press, 2008) Cet. 1, 

Hal. 174    
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 تخطيط العمل -1
الباحث مراقبا ختار ا، مدرسا فى نفس الوقت الباحث لكون           

قبل إجراء التعليم ثّم شاور معه لمعرفة  من مدرس اللغة العربية
وبعد . وتشخيص مشكالت تعليم مهارة القراءة باللغة العربية

م  بتحليل تلك المشكالت اق المشكالت وتشخيصها،معرفة 
 .وتعيين السبب والطريقة المستخدمة لحّلها

عن تطوير العمل  قشة معهم الباحث بالمناقاوبالتالي            
لباحث لحّل تلك على أن يقوم ا تفقوا. جة هذه المشكالتلمعال

طريقة القراءة فى تعليم اللغة العرية خاصة  المشكالت  بتطبيق
 .فى تعليم مهارة القراءة

 
 تنفيذ العمل والمالحظة  -2

. معتمدا على تصميم الخطة جري الباحث أو المدرسأ          
قسم الباحث عملية التدريس إلى أربع ف التصميم اوبالنسبة لهذ

 :وهي  ،مراحل
م المدرس فى هذه المرحلة ببيان قا:  افتتاح التدريس) ا

بدأ بإلقاء و. الموضوع والغرض واالتجاهات من دراسته
 .عن حالهم والدرس والتاريخ الطلبةالسالم ويسأل 

 

المشكال
ت

التحطيط 
 اإلجرائى 

األول
 

 ناجح التقويم األول المالحظة

 فاشل

التنفيد اإلجرائى 
 األولـــ

 

الخال
ة

 الدور األول

التحطيط 
 اإلجرائى 
ثان ال

 التنفيد اإلجرائى 
 الـــثانى

 

الثانىالتقويم  المالحظة  

 الدور الثانى
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الباحث أو فى هذه المرحلة دّرس :  عرض التدريس) ب
بإلقاء المفردات وبيان معانيها بوضع  المدرس وفتح الدرس

 .يكتبوهاأن  الطلبةأمر ثّم  الكلمات الجديدة فى جملة مفيدة
على أن هذه  الطلبةنصح المدرس :  اختتام التدريس) ج

المفردات الجديدة أن يحفظوها لفهم القراءة التى سيتعلمونها 
 .من بعد

المدرس الباحث أو م اقلية التدريس وبعد عم:  التقويم) د
يعني بتقديم مادة . فهم المقروء شتمل التقويم  علىابالتقويم و
اءتها وإجابة األسئلة اإلستيعابية قر الطلبةأمر بسيطة و القراءة
اللغة وهدف هذا التقويم إلى معرفة فعالية تدريس . منها
. ية مهارة القراءة فى فهم المقروءربية بطريقة القراءة لتنمعال
ظة التقويم عن طريق تحليل البيانات المجموعة من المالح تمو

 .ثّم تفسيرها وتلخيصها والمقابلة واالختبار البعدي، 
 

جراء التدريس حيث وليست المالحظة معتزلة عن إ
 قة تكاملية ويقوم الباحثعملية التدريس بطري جري الباحثأ

المالحظة إلى تسجيل آل مؤشرات  توهدف. بمالحظتها
ومتغيرات فى عملية التدريس فى مرحلة ما قبل التدريس 

 .ومرحلة التدريس ومرحلة مابعده 
 

 التأمل على العمل -3
آان التأمل على العمل خطوة مهمة فى البحث اإلجرائي 

م الباحث بهذه اوق. الصفي بعد التخطيط والعمل والمالحظة
 اللغة العربية ونائب نهاية التدريس بمساعدة مدرس الخطوة بعد
على  انتأمل الباحث والمراقبو. فى المنهج لمدرسةرئيس ا

اللغة العربية فى التى وجدوها خالل تدريس  البيانات الكيفية
على شكل أوراق المالحظة وأوراق التقويم المقررة  مهارة القراءة

 .والنتائج االختبارية
 

 .وعينتهمجتمع البحث  -ج
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وطالبة بمدرسة دار العلوم  اطالب 196تكون مجتمع البحث من 
 2008/2009المتوسطة اإلسالمية جومبانج فى العام الدراسى 

والباحث لكونه مدرسا فى نفس الوقت لتكون العينة شاملة يختار 
فى ’ بأ و ’ الصف الثامن مراقبا لمالحظة عملية التدريس ويختار

بة طل 65 جومبانج وآان سطة اإلسالميةمدرسة دار العلوم المتو
 .آعينة بحثه

 
 .أدوات البحث -د

ستخدم الباحث فى هذا البحث أهم أدوات جمع البيانات ا
 :المطلوبة هي 

وهى . المالحظة، وقصد بها الباحث المالحظة المباشرة لجمع -1
هم ومشارآتهم و إجراء مالحظة أحوال الطلبة من حيث حماس

العملية التعليمية الجارية فى ميدان البحث ألن الباحث بجانب أن 
 .يجرى البحث وهو معلم فى هذه المدرسة

قصد بها الباحث مجموعة من األسئلة يطلب من ، واالستبانات -2
 .  الطلبة إجابتها للحصول على الحقائق والبيانات فى عينة البحث

قصد بها الباحث المواد المكتوبة نحو نتائج تعميم وائق، الوث -3        
الطالب فى مهارة القراءة قبل عملية تعليم اللغة العربية بطريقة 
القراءة مخططا لمنهج دراسي وبرامج الدرس وتقرير وظيفة 

 .الطالب وبعض الكتب المستخدمة فى التدريس
قصد بها الباحث مقابلة على شكل أجوبة المقابلة الشخصية، و -4

األسئلة التى تتعلق بتعليم القراءة على شكل األراء من نائب 
رئيس المدرسة لقسم المنهج ومدرس اللغة العربية عن تنمية 

 .مهارة القراءة بطريقة القراءة
 

 .مصادر البيانات -و
اتخذ الباحث مصادر البيات الطلبة فى الصف الثامن أ 

 30 و ب، آما هو المتبادر فى عينة البحث، وآان عددهم
. طالبة فى الصف الثامن ب 35طالبا فى الصف الثامن أ و 
 :وأسماء هؤالء الطلبة آاآلتى 

 :أسماء أعضاء الصف الثامن أ وهم  -1 
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 فندى أحمد -16   عبد الحارس بيهقى -1 
 فتح الراز -17   عبد الرشيد -2 
 إندرا فراستا -18   آدى سيسوورو -3 
 مهاميدالطف  -19   أحمد رزقى وردانا -4 
 مصباح األآبر -20   أحمد أفضل رفاعى -5 
 محمد خالد فبرياشاه -21   أحمد حزام بيهقى -6 
 محمد حق الزمحسرى -22   ألوى مجاهد -7 
 محمد صبيح الخير -23   أردنال جندرا -8 
 محمد عزيز محمود -24    آرى رحمن -9 
 محمد رزقى أليانشاه -25   بايو دارماوان -10 
 ريفاندى تكوه فريبادى -26   و ترى واهونوبم -11 
 رضوان رفاعى -27   دافيت أندريانطو -12 
 سوباندريو -28  أيكو هادى فراسيطيو -13 
 سلطان فهم الدين -29   فائز مبارك -14 
 أنكى أروين قراتاما -30   فجر رمضان -15 

 
  :وهم  بأسماء أعضاء الصف الثامن  -ب       

    نور شهيدة -19  آأن نور إثنين -1
 شيال نور يس -20  أنسوة حسنة -2
 صفية النجا -21  أليا جيترا رحميانتى -3
 سينتا فوترى إندريانا -22   عزيمة نعمة -4
 ستى خديجة -23   بيق مريم -5
 ستى زلفية الرشيدة -24   حرين عين -6
 سوجى أريسانتى -25  دينا ألفة الجنة -7
 فى هدايا مختارسل -26  دينى إسماواتى -8
 ألفة مرضية -30  أليستيا نور عبيدة -9

 ينى ريانتى -31  فاطمة خير النساء -10
 يوليانتى فريهارتينى -32  فهمى أرليانى -11
 زونى دوى أرسكا -34  فنى أآتافى أندريانى -12
 نور عبداهللا -35 فقى رفعة ليلى مفيدة -13
 حفظا سلمى نور -14
 إيتا حسن الخواتم -15
 معرفة اهللا -16
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 نور عبيدة -17
 نور الفطريانى -18

 
 .أسلوب تحليل البيانات   -ز

ستخدم هذا البحث اإلجرائي الصفي تحليل البيانات بوصفه ا 
وأّما بعض األساليب لتحليل البيانات التى يقوم بها الباحث . تعليقياآيفيا

 :فيمايلي   Geoffrey E.Millsفى هذا البحث، آما عرضها
يمكن من البيانات المجموعة استقرائيا . تحديد األفكار الرئيسية   -1

ومن األفكار االضافية . أن تحدد األفكار الرئيسية المعّينة
 .يمكن لنا أن نستنتج األفكار الرئيسية

 .جعل الرموز فى نتيجة المالحظة و التقييم مّدة عملية التعليم   -2
تى تكون وحدة ذات تقديم األسئلة لمساعدة تنظيم البيانات ح   -3

 مغزى
يعني تنظيم العوامل المتعّلقة أو ما , جعل التنظيم المفهومي   -4

يسّبب ويعقب الشيء نحو العوامل التى تسّبب وتعقب عملية 
 .التعليم وماّدة الدرس وطريقة التعليم وهلّم جرا

عرض ما اليجده انطالقا من البيانات المكتشفة يمكن تحديد    -5
 .مكتشفةاألمور التى لم تكن 

ولمعرفة نجاح التطبيق العملي الذي قام به الباحث ونتائج 
ستخدم الباحث طريقة ا، الطلبةوتقديم العرض والمالحظة من  الطلبة

 : 41النسبة المأوية بالرموز
 

   

عدد :  N  درجة نجاح البند:  F  نسبة النجاح:  P :البيان 
 البنود

 
وتفسير نتائجهم هو  فى بيان نجاح الطلبة الباحثه قررالذى  والمعيار 
: 
 

                                                 
41 Anas Sudiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada, 1986), Hal. 40 
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مسافة الرقم
 الطلبةعدد  الدرجة النتيجة  

 

نسبة 
 مئوية

 % - - آامل 100 – 96 1
 % - - ممتاز 95 – 90 2
 % - - جيد جدا 89 – 85 3
 % - -جيد84–480
 % - - حسن 79 – 75 5
 % - - مقبول 74 – 70 6
 % - - ناقص 69 – 65  7
 % - - ردىء 64 – 60 8
 % - -ردىء جدا 59 –..  9

 % - -المجـــــــموع
 

 فحص صحة البيانات -خ
بعض الخطوات التى يقوم بها الباحث لفحص مستوى صحة 
البيانات من المصدر الرئيسي أم من المصدر الثانوي التى يجدها مدة 

 :عملية البحث اإلجرائي الصفي 
تكرارا على مهارة قراءة الطالب بعد عملية التعليم القيام بالتقييم  -1

 فرديا آان أم جمعيا
القيام بالمراجعة المعادلة، وهو تكرار فحص الشرح أو  -2

معلومات البيانات التى يجدها مّدة المالحظة أو عملية التعليم، 
 هل تلك المعلومات تثبت أوتتغّير

لفرض والبناء هو تفتيش صدق ا ،)triangulation(القيام بالتثليثي  -3
وهذا التثليثي الذي يقوم به الباحث . والتحليل مع المقارنة باألخر
هي من ناحية الباحث الذي هو , اعتمادا على ثالث نواحي

المدّرس فى نفس الوقت ومن ناحية الطالب ومن ناحية المراقب 
رئيس المدرسة ونائب الرئيس فى المنهج ( المعّين من المدرسة 
 ).لغة العربية الدراسى ومدرس ال

فى الطور النهائي من فحص مدى صدق البيانات فى هذا  -4
ويراد . البحث، يبحث الباحث عن رأى الخبير أو نصيحته

بالخبير فى سياق هذا البحث العملي هو مدير أو رئيس المدرسة 
يفحص هذا الخبير . بمدرسة دار العلوم المتوسطة اإلسالمية
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صيحته التى تتعلق بأطوار جميع أطوار البحث ويقدم رأيه أو ن
 .البحث حّتى تؤّيد صدق هذا البحث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصـــل الرابـــع
 الدراسات الميدانية

  
 .ن البحث وتعليم اللغة العربيةالمحة عن ميد -ا

المتوسطة اإلسالمية بالمعهد ’ دار العلوم’تقع مدرسة  
وهى . جاوا الشرقية –جومبانج  –فترونجان ’ دار العلوم’اإلسالمى 

من إحدى المدارس المتوسطة التى قامت بتعليم الطلبة وهى تحت 
وأسست هذه المدرسة . رئاسة مجلس رؤساء المعهد الشريف

مـ لغرض تأهيل الطلبة فى 1992المتوسطة اإلسالمية فى السنة 
. العلوم الدينية اإلسالمية ومطالعة الكتب العربية واإلنجليزية

فرق وآل فرقة تتكون من صفين  6تعلمية فيها أصبحت الفرق ال
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اثنين، فصف واحد للطالب وصف واحد للطالبات ألن المدرسة 
 .تفصل بينهم فى التعليم والحياة اإلجتماعية اليومية

  
العملية التدريسية فى تعليم اللغة العربية في هذه المدرسة تتبع 

ى على أساس إلى منهج الشؤون الدينية القومى يعنى المنهج الدراس
الذى أخرجه هيئة المعيار التعليمى القومية ) KTSP(وحدة التعليم 

حصص فى  3أما المخصصة فيها فهى . جاآرتا) BSNP(للدراسة 
 .اللغة العربية ماألسبوع لتعلي

 
آانت المواد الدراسية للصف الثامن في هذه المدرسة  

 :المتوسطة اإلسالمية هى 
 : الفصل الدراسى األول فهى  -1

 آم الساعة ؟    -)أ
 .تعلم اللغة العربية  -)ب
 .من األعمال اليومية  -)ج
 .الذهاب إلى المدرسة   -)د
 .آيف نتوضأ   -)ه

 :والفصل  الدراسى الثانى هى  -2
 .آيف نصلى)    أ
 .نتعلم الحساب)  ب
 .مكتبة المدرسة)   ج
 آرة القدم)   د
 المهنة )    ه       
  

فى تعليم هذه المواد الدراسية بالنسبة إلى واألغراض المنشودة 
 :هذا المنهج الدراسى هى آاآلتية 

+ آلمة قديمة  500( آلمة  750أن يجيد آل طالب نطق وقراءة 
 .والعبارات العربية بنبر جيد وتنغيم صحيح)  آلمة جديدة  250

أن يجيد قراءة الكلمات والعبارات والقراءات المتعلقة  .1
المدرسة والبيت والعقيدة والعبادة بالحياة اليومية فى 

 .واألخالق وفهمها فهما جيدا
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أن يفهم أساليب الجملة والتراآيب التى تشتمل على  .2
والضمائر المفردة  24 – 1األسماء الجامدة والعدد بين 

والجملة الفعلية وعوامل النواصب وصيغة الجمع من 
 .جمع التكسير وجمع المذآر السالم وجمع المؤنث السالم

أن يجيد استخدام الكلمات والعبارات والتراآيب المدروسة  .3
 .فى المحادثة اليومية البسيطة

أن يجيد تكوين الجمل العربية الصحيحة حسب التراآيب .   4      
 .فى اإلنشاء الموجه   المدروسة 

 
 .عرض ومناقشة نتائج الدراسة -ب

 .اإلجرائى الصف تنفيذ العمل فى -1
 .تشخيص المشكلة   -)ا

قام الباحث بتشخيص المشكالت التعليمية فى تعليم مهارة    
وذلك لكونه مدرسا . القراءة منذ الشهور الماضية قبل اإلجراء

وليتمّكن فى . فى المدرسة التى يقوم بأجراء بحثه فيها
المشكالت القائمة فى تعليم مهارة القراءة فقام الباحث بالمقابلة 

وظهرت المشكالب . لبةمع مدرس الغة العربية وبعض الط
 :الموافقة من هذه المقابلة وهي 

أآثر الطلبة فى الصف الثامن لم يمتلكوا ولم يقدروا على فتح  -1
 .القاموس صحيحا

فى فهم القراءة حيث أنه ليست لهم ثروة  ةبضعف أآثر الطل -2
 .لغوية فى المفردات

اللغة قلة إلمام المدرس بطرائق التعليم الحديثة فى تعليم  -3
 .العربية

آان تعليم اللغة العربية يجري على الطريقة الوحيدة يعنى  -4
 ).سوروغان(طريقة القواعد والترجمة 

 
فى االختبارات  الطلبةوأما النتيجة التى حصل عليها  

الموضوعية التى قام بها المدرس خالل العملية التعليمية فى 
كن مالحظتها الفصل الدراسى األول قبل إجراء هذا البحث فيم

 :فى الجدول اآلتي وهي 
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 1: الجدول                             
 أ –فى االختبار آلخر الفصل الدراسى للصف الثامن  الطلبةدرجة  

 

قم
لر
ا

 

 الطلبةأسماء 
 المـــــهارات اللـــــغوية

مهارة  عدلالم
 االستماع

مهارة 
 الكالم 

مهارة 
 القراءة

مهارة 
 الكتابة

عبد الحارس  1
 بيهقى

63 61 67 73 66 

 69 75 70 65 66 عبد الرشيد 2
 64 70 64 62 60 آدى سيسوورو 3
أحمد رزقى  4

 وردانا
65 60 65 71 65 

أحمد أفضل  5
 رفاعى

67 66 65 70 67 

 73 76 74 70 72 أحمد حزام بيهقى 6
 58 59 64 60 50 ألوى مجاهد 7
 63 64 65 65 58 أردنال جندرا 8
 62 68 63 57 61 آرى رحمن 9

 70 74 73 69 64 بايو دارماوان10
 64 69 65 58 60 بمو ترى واهونو11
 69 72 70 65 69 دافيت أندريانطو12
أيكو هادى 13

 فراسيطيو
64 63 69 76 68 

 72 76 75 68 69 فائز مبارك14
 64 73 67 60 60 فجر رمضان15
 69 73 65 70 68 فندى أحمد16
 71 74 71 70 69 فتح الراز17
 65 73 68 55 65 إندرا فراستا18
 65 70 68 58 55 لطف مهاميدا 19
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 2: الجدول 

 ب –درجة الطالبات فى االختبار آلخر الفصل الدراسى للصف الثامن 
 

 71 76 74 66 68 مصباح األآبر20
محمد خالد 21

 فبرياشاه
71 69 73 79 73 

محمد حق 22
 الزمحسرى

55 67 55 68 61 

محمد صبيح 23
 الخير

70 69 73 75 72 

محمد عزيز 24
 محمود

69 69 72 74 71 

محمد رزقى 25
 أليانشاه

65 60 65 75 66 

ريفاندى تكوه 26
 فريباد

55 68 60 70 63 

 72 77 72 69 70 رضوان رفاعى27
 65 68 69 65 66 سوباندريو28
 72 75 73 71 70 سلطان فهم الدين 29
أنكى أروين 30

 قراتاما
67 69 70 74 70 

قم
لر
ا

 

 الطلبةأسماء 
 المـــــهارات اللـــــغوية

مهارة  عدلالم
 االستماع

مهارة 
 الكالم 

مهارة 
 القراءة

مهارة 
 الكتابة

 70 75 70 69 66 آأن نور إثنين 1
 66 71 69 65 68 أنسوة حسنة 2
أليا جيترا  3

 رحميانتى
67 66 74 73 70 

 70 77 71 67 65 عزيمة نعمة 4
 68 71 69 65 67 بيق مريم 5
 79 74 75 69 67 حرين عين 6
 64 69 68 64 55 دينا ألفة الجنة 7
 71 73 73 70 68 دينى إسماواتى  8
 67 66 70 67 66 أليستيا نور عبيدة 9
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 68 73 68 69 63فاطمة خير النساء10
 72 75 75 68 70 أرليانىفهمى 11
فنى أآتافى 12

 أندريانى
65 69 70 72 69 

فقى رفعة ليلى 13
 مفيدة

70 70 73 76 75 

 75 75 74 71 70 حفظا سلمى نور 14
 65 69 67 60 64 إيتا حسن الخواتم15
 71 74 70 70 68 معرفة اهللا16
 69 68 71 67 69 نور عبيدة17
 72 76 74 67 71 نور الفطريانى18
 69 72 68 68 66 نور شهيدة 19
 65 69 67 65 60 شيال نور يس20
 64 70 67 60 60 صفية النجا21
سينتا فوترى 22

 إندريانا
57 67 65 68 64 

 63 69 64 60 59 ستى خديجة23
ستى زلفية 24

 الرشيدة
69 64 73 74 70 

 73 75 75 70 72 سوجى أريسانتى25
 63 66 60 68 57مختارسلفى هدايا 26
 73 76 75 69 72 شهنس ماسترينا27
 66 70 68 60 66 ترى أيو ساندى28
أختى زمرة 29

 األمينة 
70 70 72 75 74 

 67 68 69 69 60 ألفة مرضية30
 66 72 66 58 67 ينى ريانتى31
يوليانتى 32

 فريهارتينى
70 67 73 74 71 

 70 71 70 69 70 يونتا أريانى33
 63 66 67 64 56زونى دوى أرسكا 34
 61 67 63 60 55 نور عبداهللا35

 4423 4676 4486 4265 4216 المجـــــموع
68،05 71،94 69،02 65،62 64،86 عــــــدلالم
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وتوضيحا للوقوف على درجة النسبة المئوية لنتائج الطلبة    
فى مهارة القراءة فقّسم الباحث مسافة النتيجة إلى تسع درجات 

 :ويبين مقياس آّل درجة آما يلي 
 
 3: الجدول 

درجة النسبة المئوية لنتائج مهارة القراءة فى االختبار آلخر الفصل 
 الدراسى

 

 

الرق
 نسبة مئوية الطلبةعدد  الدرجةمسافة النتيجة  م

 % 0 - آامل 100 – 95 1
 % 0 - ممتاز 94 - 90 2
 % 0 - جيد جدا 89 - 85 3
 % 0 - جيد 84 - 80 4
 % 3،08 5 حسن 79 - 75 5
 % 41،54 27 مقبول 74 - 70 6
 % 38،46 25 ناقص 69 - 65  7
 % 10،77 7 ردىء 64 - 60 8
 % 1،54 1 ردىء جدا 59 –..  9

 % 100 65 المجـــــــموع
 

اعتمادا على البيانات فى الجدول السابق يتضح أن مهارة 
: القراءة التى حصل عليها الطلبة فى االختبار آلخر الفصل هي 

ى مقبول على مستو%  41،54على مستوى حسن و %  3،08
على مستوى %  10،77على مستوى ناقص و %  38،46و 

الباحث   وإذا الحظ. ردىء جدا على مستوى%  1،54و  ردىء
  69،02نتيجة المعدل لجميع الطلبة آانت 

 
 

 تطوير العمل -)ب     
الخطوة المهمة بعد تشخيص المشكلة فى مرحلة تخطيط 
العمل هي تحليل األسباب الواردة وتعيين الطريقة الفعالة لحّل 

واتفق الباحث ومدرس اللغة العربية ونائب رئيس . تلك المشكلة
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المدرسة فى المنهج  على القيام بتحسين تدريس اللغة العربية فى 
 .آفاءة مهارة القراءة بطريقة القراءة حال للمشكالت الواردة

 
فى هذه  الطلبةوبعد التأّمل عن درجة مهارة القراءة لدي 

االختبارات ونتائجهم ناقش الباحث والمراقبان من مدرس اللغة 
ى المنهج خطة العمل لتنمية العربية ونائب رئيس المدرسة ف

بتطبيق طريقة القراءة فى تدريس اللغة  ةبدي الطلمهارة القراءة ل
ونتيجة المناقشة أّن . العربية واختصوا بتعليم مهارة القراءة

الباحث والمراقبان صمموا أن يقوموا باإلجراء الصفى فى 
فالدور األول هو تعليم المفردات والعبارة . دورين اثنين

هما فى جملة مفيدة والدور الثانى هو تعليم فهم الجملة وتطبيق
والفقرة من القراءة، وفى آخر آل دور اختبار لمعرفة نجاح 
تطبيق طريقة القراءة فى تنمية مهارة القراءة فى تعليم اللغة 

 .   العربية
 

وأّما األوقات الدراسية أخذها الباحث فى اإلجراء وفق 
’ دار العلوم’جدول اللغة العربية فى هذين الفصلين بمدرسة 

: المتوسطة اإلسالمية وقد أخذ حصتين اثنتين لكل أسبوع فهي 
 2009فبراير  8اللقاء األّول حصتان اثنتان فى يوم األحد، ) 1(

بارات وشرح معانيها وقام الباحث فيه بإلقاء المفردات الع
اللقاء الثاني ) 2. (ووضعها فى جملة مفيدة ليفهم الطلبة معانيها

وقام الباحث فيه  2009فبراير  15حصتان اثنتان فى يوم األحد، 
بإلقاء المادة الدراسية بمشارآة الطلبة عن قراءة النص وفهمه 

 . فهما دقيقا من حيث الجملة والفقرة
  .ألّولتنفيذ العمل فى الدور ا -2

 .تصميم الخطة ألنشطة الطلبة -ا             
الطريقة الجيدة فى التعليم هي الطريقة التى تدعم آل 

وآانت جودتها . طالب إلى أن يكون فّعاليا وإبداعيا فى التعلم
. اعتمدت على آفاءة المدرس ليست على نوع الطريقة

لكونه  والباحث. فلذلك، إّن المدرس أهّم من الطريقة والماّدة



46  
 

مدرسا فى هذه المدرسة استخدم طريقة القراءة عند تعليم 
 . مهارة القراءة

 
اهتم الطلبة في اللقاء األول باالستماع إلى المفردات 
والعبارات التى ألقاها المدرس وفهمها فهما دقيقا تحت 

وفى . وتطبيقهما فى جملة مفيدة’ آيف نصلى’الموضوع 
   .الموضوعىنهاية الدور عملوا االختبار 

 
ية فى هذا الدور األول تدريسلعملية االخطة أما الو

 :فكاآلتية 
 خطة عملية التدريس للدور األول        

 اللغة العربية:  المادة            
 الثانى/الثامن:  الفصل            
 حصتان اثنتان:  الوقت            
 : الكفاءة المعيارية 

 المفردات والعبارة مهارة القراءة، فهم معنى
 

 :  المهارة األساسية
والعبارة فى النص البسيط تحت  ادراك معنى المفردات

البسيطة عن بتطبيق القواعد اللغوية ’ آيف نصلى’الموضوع 
 فعل مضارع لضمير المفرد و نحن

 :  راسيةدالمادة ال
 –هيابنا  –! عظيم  –طبعا  –ال بأس  –! طيب  –! أحسنت 

نكبر  –نخلص  –القيام  –سمع اهللا لمن حمده  –تكبيرة اإلحرام 
 حفظتم –أرجو  –نكتفى  –نرفع  –نسجد  –نرآع  –
  

 :  داللة الكفاءة
آيف ’قدرة الطلبة على نطق المفردات والعبارة عن  -1

عن فعل مضارع لضمير المفرد  والقواعد اللغوية’ نصلى
 و نحن
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’ نصلىآيف ’قدرة الطلبة على نطق النص البسيط عن  -2
 عن فعل مضارع لضمير المفرد و نحن والقواعد اللغوية

آيف ’التمارين عن المفردات والعبارة عن /أجابة األسئلة -3
عن فعل مضارع لضمير المفرد  والقواعد اللغوية’ نصلى
 و نحن

 
 : الطريقة التدريسية

 طريقة القراءة باستراتيجية تلقائية
 

 : خطوات إجراء التعليم
 )’5(التمهيدية المرحلة   -ا

 قام المدرس بالمجاملة -1    
 ألقى المدرس األهداف الدراسية المرجوة -2    
 قام المدرس بأسئلة تمهيدية عن المادة -3    
 )’55(األنشطة العملية التعليمية  -ب

والقواعد ’ آيف نصلى’نطق المفردات والعبارة عن  -1      
 حنعن فعل مضارع لضمير المفرد و ن اللغوية

’ آيف نصلى’آتابة معانى المفردات والعبارة عن  -2      
عن فعل مضارع لضمير المفرد و  والقواعد اللغوية

 نحن
التمارين عن المفردات والعبارة عن /أجابة األسئلة  -3      

عن فعل مضارع  والقواعد اللغوية’  آيف نصلى’
 لضمير المفرد و نحن

 مرحلة اإلختتام -ج
 :أجاب الطلبة األسئلة اإلستيعابية عن      
 ’آيف نصلى’معنى المفردات والعبارة عن  -1      
عن فعل مضارع لضمير المفرد و  القواعد اللغوية -2      

 نحن
 

 : المصادر والوسائل
 آتاب تليم اللغة العربية للصف الثامن
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 صحف األعمال للطلبة
 الصور عن الصالة

 
 :   التقويم
 !هذه الكلمات التى تحتها خط إلى اللغة اإلندونيسية ترجم 

 .’اهللا أآبر’: وأقول  تكبيرة اإلحرامأآبر  -1
 .يا أستاذ، بعد قراءة الفاتحة أقرأ سورة اإلخالص:   خالد -2

 ، وبعد ذلك ماذا تفعل ؟ال بأس:  المدرس                  
 هل حفظتم سورة الفاتحة ؟:  المدرس -3        

 .، حفظناهاطبعا:  التالميذ                  
 .وشكرا على اهتمامكم:   المدرس -4             

 !عفوا :  التالميذ                 
 ، وأنت يا أحمد، ماذا تفعل بعد االعتدال ؟أحسنت -5                
 .نكبر تكبيرة اإلحرام: ثم . النية أوال نخلص -6            

أن تدرسوا موضوع الصالة فى  أرجوو. وشكرا على اهتمامكم -7            
 .بيوتكم

 سورة الفاتحة ؟ حفظتمهل :  المدرس -8            
 .طبعا حفظناها:  التالميذ                

 .من الرآوع باالعتدال نرفع -9            
 بالصالة ؟ القيامماذا تفعلون عند  -10            

 
 .تحطيط التدريس الصفي -ب   

 .إلقاء المواد الدراسية فى الصف -)1
المواد الدراسية التى قام المدرس بتدريسها هي  

المواد القرائية فى تعليم مهارة القراءة والطريقة التعليمية 
أما . التى استخدمها المدرس فيه هي طريقة القراءة

 :األنشطة التى قام بها المدرس فى هذا الصدد فكما يلي 
يبدأ المدرس الدرس بإلقاء السالم : افتتاح الدرس )   أ(

وتهنيئهم وإلقاء السؤال عن أحوالهم ثم  الطلبةلى ع
 .تشجيعهم لجذب ميولهم واهتمامهم بالدرس

قبل أن يقوم ببيان المواد : عرض أغراض الدرس ) ب(
الدراسية يشرح المدرس أغراض تعلم القراءة تحت 

وأّما األغراض المرجوة . ’آيف نصلى’الموضوع 
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دارك قدرة الطلبة على إ). 1: (من تعلمها فهى 
  .م الجملةقدرة الطلبة على فه). 2(معنى المفردات 

استخدم المدرس السبورة : عرض المواد الدراسية ) ج(
والصور البسيطة آوسيلة إيضاحية عند بيان 
المفردات والعبارة ويبدأ المدرس بإلقاء المفردات 
والعبارة وإيضاح معانيهما واحدا فواحدا مع وضع 

دة لتزيد ثروتهم فى آال منها فى الجملة المفي
المفردات ثم أمر بعض الطلبة فى تكوين جملة 

 .       مفيدة منهما
يقوم المدرس فى آل نهاية اللقاء : تقويم الدرس ) د(

. بإلقاء األسئلة إلى الطلبة تقويما عما يتعلق بالدرس
ويجيب الطلبة األسئلة تحريريا لمعرفة آفاءة فهمهم 

 .عن المادة المدروسة
يختتم المدرس الدرس باالرشادات : ام الدرس اختت) ه(

 .والتوجيهات وأخيرا إلقاء السالم
 

 االختبار -)2
يقوم المدرس فى آخر اللقاء باالختبار، وذلك 
بتقديم النص البسيط تحته أسئلة تتعلق بالنص من حيث 

ويجب على آل طالب إجابة . المفردات والعبارات
 .األسئلة تحريريا بدقة وسرعة

 
النتيجة التى حصل عليها آل طالب فى أّما 

 :هذا االختبار يمكن عرضها فى الجدول اآلتي 
 

 4: الجدول        
 أ –نتيجة االختبار فى الدور األول للصف الثامن 

 

قم
لر
ا

 

 الطلبةأسماء 
 جوانــب االخــتبار 

فهم فهم المفردات الدرجةالمجموع
 العبارات

 مقبول  71  33 38عبد الحارس بيهقى 1
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 حسن 75 31 44 عبد الرشيد 2
 ناقص 69 33 36 آدى سيسوورو 3
 ردىء 64 23 41 أحمد رزقى وردانا 4
 مقبول 71 36 35أحمد أفضل رفاعى 5
 جيد 80 41 39 أحمد حزام بيهقى 6
 ناقص 66 34 32 ألوى مجاهد 7
 ناقص 67 29 38 أردنال جندرا 8
 ردىء 60 26 34 آرى رحمن 9

 حسن  75 37 38 بايو دارماوان10
 ناقص 65 31 34 بمو ترى واهونو11
 مقبول 71 34 37 دافيت أندريانطو12
أيكو هادى 13

 فراسيطيو
 مقبول 72 34 38

 جيد 83 39 44 فائز مبارك14
 - - - - فجر رمضان15
 ناقص 66 33 33 فندى أحمد16
 مقبول 70 34 36 فتح الراز17
 مقبول 70 34 36 فراستاإندرا 18
 مقبول 71 36 35 لطف مهاميدا 19
 حسن 76 34 42 مصباح األآبر20
محمد خالد 21

 فبرياشاه
 جيد 80 41 39

محمد حق 22
 الزمحسرى

 ردىء 61 29 32

 حسن 75 34 41 محمد صبيح الخير23
محمد عزيز 24

 محمود
 جيد 81 40 41

محمد رزقى 25
 أليانشاه

 ناقص 67 32 35

ريفاندى تكوه 26
 فريبادى

 ردىء 64 35 29

 حسن 75 36 39 رضوان رفاعى27
 مقبول 73 36 37 سوباندريو28
 حسن 75 37 38 سلطان فهم الدين 29
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 5: الجدول 

 ب  -نتيجة االختبار فى الدور األول للصف الثامن 
 

 حسن 75 36 39أنكى أروين قراتاما30

قم
لر
ا

 

 الطلبةأسماء 
 جوانــب االخــتبار

فهم  الدرجةالمجموع
 المفردات

فهم 
 العبارات

 مقبول 72 38 34 آأن نور إثنين 1
 - - - - أنسوة حسنة 2
 حسن 75 38 37 أوليا جيترا رحميانتى 3
 مقبول 70 33 37 عزيمة نعمة 4
 ناقص 65 33 32 بيق مريم 5
 جيد 80 36 44 حرين عين 6
 ردىء 60 27 33 دينا ألفة الجنة 7
 حسن 75 37 38 دينى إسماواتى  8
 مقبول 71 35 36 أليستيا نور عبيدة 9

 مقبول 71 36 35 فاطمة خير النساء10
 جيد 80 39 41 فهمى أرليانى11
 مقبول 71 37 34 فنى أآتافى أندريانى12
 جيد   80 41 39 فقى رفعة ليلى مفيدة13
حفظا سلمى نور 14

 إمزغن
 حسن 76 37 39

 ناقص 66 32 34 إيتا حسن الخواتم15
 مقبول 72 37 35 معرفة اهللا16
 مقبول 73 37 36 نور عبيدة17
 حسن 75 37 38 نور الفطريانى رحمة18
 مقبول 71 34 37 نور شهيدة 19
 مقبول 71 37 34 شيال نور يس20
 ناقص 67 32 35 صفية النجا21
 ردىء 64 32 32 سينتا فوترى إندريانا22
 - - - - ستى خديجة23
 حسن 75 37 38 ستى زلفية الرشيدة24
 جيد 82 41 41 سوجى أريسانتى25
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المئوية لنتائج الطلبة فى للوقوف على درجة النسبة 

مهارة القراءة بعد تعلم المفردات والعبارات عرض الباحث تلك 
 :النتائج فى الجدول اآلتي 

 
 6: الجدول                      

درجة النسبة المئوية لنتائج مهارة القراءة لدى الطلبة فى فى 
 الدور األول

 

الرق
 م

مسافة 
 مئوية نسبةالطلبةعدد  الدرجة النتيجة  

 % 0 - آامل100 – 95 1
 % 0 - ممتاز 94 – 90 2
 % 0 - جيد جدا 89 – 85 3
 % 13،85 9 جيد 84 – 80 4
 % 21،54 14 حسن 79 – 75 5
 % 33،85 22 مقبول 74 – 70 6
 % 16،92 11 ناقص 69 – 65  7
 % 9،23 6 ردىء 64 – 60 8
 % 0 0ردىء جدا 59 –..  9

 % 95،39 62 المجـــــــموع

 ناقص 65 32 33 سلفى هدايا مختار26
 جيد   81 39 42 شهنس ماسترينا27
 مقبول 70 34 36 ترى أيو ساندى28
 حسن 76 37 39 أختى زمرة األمينة 29
 مقبول 71 36 35 ألفة مرضية30
 مقبول  71 34 37 ينى ريانتى31
حسن   76 39 37 يوليانتى فريهارتينى32
مقبول    71 34 37 يونتا أريانى33
زونى دوى أرسكا 34

 رينى
 مقبول 72 37 35

 ناقص 68 34 34 نور عبداهللا35
 68،48عـــــدلالم ناقص 4451المجـــــموع
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اعتمادا على البيانات فى الجدول السابق اتضح أن فهم 
المفردات والعبارات التى حصل عليها الطلبة فى اختبار الدور 

على %  21،54على مستوى جيد و %   13،85: األول هي 
%  16،92على مستوى مقبول و %  33،85مستوى حسن و 

على مستوى ردىء وطالب واحد وطالبتان %  9،23ناقص و 
وإذا الحظ . ماحضروا إلى غرفة الدراسة ألنهم مستأذنون اثنتان

فى جميع الطلبة عرف أّن قدرة الطلبة على  الباحث نتيجة المعدل
نتيجتهم  ألن معدل" ناقص"حصلت على مستوى  مهارة القراءة

68،48 . 
 

 .تنفيذ المالحظة فى الدور األّول -3
ام ال ينفصل تنفيذ المالحظة من تنفيذ العمل الصفي، فق

المراقبان بالمالحظة خالل تنفيذ العمل الصفي وآان الباحث 
يعلم الطلبة، وترآزت مالحظة المفتشين على أنشطة الطلبة 
والتغّير الواقع عليهم من بداية تدريس اللغة العربية فى مهارة 

بجانب . القراءة إلى نهايته على شكل أوراق المالحظة المقررة
لبة، فكانا يالحظان على أنشطة مالحظة التغير الواقع على الط

 .المدرس خالل تدريس اللغة العربية
 
شاور الباحث والمراقبان حاصلة المالحظة خالل العمل   

الصفي والبيانات التى تتعلق بفعالية تدريس اللغة العربية 
بطريقة القراءة لتنمية مهارة الطلبة فى فهم المفردات والعبارة 

المراقبان الباحث ووصف البيانات واقترح . فى النص المقروء
 :الموافقة فى الدور األول فيما يلي 

 .ما اهتم بعض الطلبة اهتماما تاما ببيان الدرس )1
لم يشترك بعض الطلبة اشتراآا آامال فى تنفيذ  )2

 .الوظيفة من المدرس
اختلفت قدرة الطلبة على استيعاب معانى المفردات  )3

فى جملة والعبارة حتى أخطأ بعضهم عند تطبيقهما 
 .مفيدة
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رات المقررة أن نتائج أغلب الطلبة فى بعض المؤش )4
معنى المفردات والعبارات  نحو القدرة على فهم

وتطبيقهما فى الجملة المفيدة،لم تحصل نتيجة 
 لحسنةاالختبار على الدرجة المرجوة وهي الدرجة ا

 .فصاعدا
 

 .التأمل على العمل فى الدور األّول -4
خطوة مهمة فى ) التقويم أو اإلنعكاس ( آان التأمل 

وقام . البحث اإلجرائي الصفي بعد التخطيط والعمل والمالحظة
. الباحث بهذه الخطوة بعد نهاية التدريس بمساعدة المراقبين

وتأمل الباحث والمراقبان على البيانات التى وجدوها خالل 
تدريس المفردات والعبارات وتطبيقهما فى الدور األول على 

ووصف . كل أوراق المالحظة المقررة ونتائج االختبارش
الباحث البيانات الموافقة بينه والمراقبين فى الدور األول فيما 

 :يلي 
 .ما اهتم بعض الطلبة اهتماما تاما ببيلن المدرس   -)ا
لم يشترك بعض الطلبة اشتراآا آامال فى تنفيذ الوظيفة  -)ب

 .من المدرس
على استيعاب معانى النفردات  اختالف قدرة الطلبة  -)ج

والعبارة حتى أخطأ بعضهم عند تطبيقهما فى الجملة 
 .المفيدة

فى بعض المؤشرات المقررة نحو إن نتائج أغلبية الطلبة    -)د               
قدرة على فهم معنى المفردات والعبارة وتطبيقهما فى 
الجملة المفيدة لم تحصل نتيجة االختبار إلى درجة 

 . فصاعدا’ حسن’ة وهى درجة مرجو
 

نظرا إلى البيانات السابقة استنتج الباحث بموافقة 
المراقبين أّن سيطرة الطلبة معتمدة على متوسط نتيجة المجموعة 

. ’ناقص’لم تصل إلى الدرجة المرجوة ألنها التزال فى الدرجة 
فلذلك لترقية هذه الدرجة، احتاج الباحث إلى إصالح تخطيط 

 .دور الثانيالعمل فى ال
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 .تنفيذ العمل فى الدورالثاني -5 

توّقف إصالح تنفيذ العمل فى هذا الدور الثانى على 
البيانات المتعلقة باألخطاء والنقائص على حد سواء فى تنفيذ 

والباحث إلى جانب اهتمامه بتلك . العمل فى الدور األول
 األخطاء والنقائص فرآز أيضا فى سيطرة بعض الطلبة التى لم

فناقش الباحث والمراقبان للبحث عن . تصل إلى حد مرجو
واتفقوا على أن يقوم الباحث بتدريس . الطريقة لتنمية هذه القدرة

 .فهم الجملة والفقرة فى النص المقروء
 تصميم خطة العمل الصفي -)ا            

بعد أن اتفق الباحث والمراقبان فى تخطيط على 
اصالح تنفيذ العمل فى الصف للدور الثاني، وفي هذا اللقاء 
شارك الدرس والطلبة فى مطالعة النص المقروء بعد قراءته 

فرق،  5جهريا تحت إشراف المدرس وآانوا مقسمين إلى 
قاموا بفهم الجملة . وآل فرقة تكّونت من خمسة أنفار

وفى نهاية الحصة أجابوا أسئلة االختبار  والفقرة،
 .الموضوعى لمعرفة درجة آفاءتهم فى المادة المدروسة

 .تصميم الخطة ألنشطة الطلبة -)ب           
فلذلك استخدم . إّن التعلم الجيد هو التطبيق والممارسة

آان . المدرس مادة القراءة لتطبيق المفردات والعبارات
ط فى اللقاء الثاني وفهموا معانى الطلبة فهموا النص البسي

وآل فرقة . الجمل والفقرات وأجابوا األسئلة فى الفرقة
تكّونت من خمسة أنفار بشرط على آل طالب أن يكتب 

 .وفى آخر اللقاء أجابوا االختبار الموضوعى. أجوبة األسئلة
   

ية فى هذا الدور األول تدريسلعملية االخطة أما الو  
 :فاآلتية 
 

 خطة عملية التدريس للدور األول        
 اللغة العربية:  المادة            
 الثانى/الثامن:  الفصل            
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 حصتان اثنتان:  الوقت            
 : الكفاءة المعيارية 

 مهارة القراءة، فهم معنى الجملة والفقرة من النص
 :  المهارة األساسية

البسيط تحت الموضوع ادراك معنى الجملة والفقرة فى النص 
بتطبيق القواعد اللغوية البسيطة عن فعل ’ آيف نصلى’

 مضارع لضمير المفرد و نحن
 

 :  راسيةدالمادة ال
 ’الصالة فى المسجد’

يستمع التالميذ إلى . جاء وقت الصالة يؤذن المؤذن لصالة الظهر 
األذان فيخرجون من الفصل ويذهبون إلى المسجد لصالة الظهر 

 .جماعة
التالميذ يعرفون أن الصالة فى المسجد أفضل من الصالة فى 
البيت، وآذلك صالة الجماعة أفضل من صة الفذ بسبع وعشرين 

 .درجة
يكبر اإلمام تكبيرة . يقوم اإلمام أمام الحماعة ويقف المصلون خلفه

يتبع . اإلحرام فيكبر المأموم بعده، ويرآع اإلمام فيرآع المأموم بعده
اإلمام من الرآوع والقيام منه والسجود والجلوس بين  المأموم حرآات

 .السجدتين والقيام من السجود والتشهد والتسليم
بعد الصالة يدعو المصلون اهللا ثم يخرجون من المسجد ويرجع 

 .التالميذ إلى البيت
 

 :  داللة الكفاءة
’ آيف نصلى’قدرة الطلبة على نطق الجملة والفقرة عن  -1

 عن فعل مضارع لضمير المفرد و نحن والقواعد اللغوية
’ آيف نصلى’قدرة الطلبة على نطق النص البسيط عن  -2

 عن فعل مضارع لضمير المفرد و نحن والقواعد اللغوية
آيف ’التمارين عن الجملة والفقرة عن /أجابة األسئلة -3

عن فعل مضارع لضمير المفرد  والقواعد اللغوية’ نصلى
 و نحن

 
 : الطريقة التدريسية
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 طريقة القراءة باستراتيجية جيغسو
 

 : خطوات إجراء التعليم
 )’5(المرحلة التمهيدية   -ا

 قام المدرس بالمجاملة -1    
 ألقى المدرس األهداف الدراسية المرجوة -2    
 قام المدرس بأسئلة تمهيدية عن المادة -3    
 )’55(األنشطة العملية التعليمية  -ب

والقواعد ’ آيف نصلى’نطق النص تحت الموضوع  -1      
 عن فعل مضارع لضمير المفرد و نحن اللغوية

آيف ’آتابة معانى الجملة والفقرة تحت الموضوع  -2      
عن فعل مضارع لضمير  والقواعد اللغوية’ نصلى

 المفرد و نحن
كل فرق لمناقشة المادة الدراسية ول 5تقسيم الطلبة إلى  -3      

 طلبة 5فرقة 
التمارين عن الجملة والفقرة تحت /أجابة األسئلة  -3      

عن فعل  والقواعد اللغوية’  آيف نصلى’الموضوع 
 مضارع لضمير المفرد و نحن

 مرحلة اإلختتام -ج
 :أجاب الطلبة األسئلة اإلستيعابية عن      
 ’آيف نصلى’معنى الجملة والفقرة عن  -1      
عن فعل مضارع لضمير المفرد و  عد اللغويةالقوا -2      

 نحن
 

 : المصادر والوسائل
 آتاب تليم اللغة العربية للصف الثامن

 صحف األعمال للطلبة
 

 :   التقويم
 !ترجم هذه الجملة ترجمة صحيحة    -ا
 .جاء وقت الصالة يؤذن المؤذن لصالة الظهر -1 
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 .صالة الجماعة أفضل من صة الفذ -2 
 .اإلمام تكبيرة اإلحرام فيكبر المأموم بعدهيكبر  -3 
 .يتبع المأموم حرآات اإلمام من الرآوع والقيام منه -4 
 .يستمع التالميذ إلى األذان فيخرجون من الفصل -5 
 !أخرج الجملة الرئيسية من هذه الفقرة  -ب

يستمع التالميذ . جاء وقت الصالة يؤذن المؤذن لصالة الظهر -1          
ألذان فيخرجون من الفصل ويذهبون إلى المسجد لصالة إلى ا

 .الظهر جماعة
التالميذ يعرفون أن الصالة فى المسجد أفضل من الصالة فى  -2          

البيت، وآذلك صالة الجماعة أفضل من صة الفذ بسبع 
 .وعشرين درجة

 يكبر اإلمام. يقوم اإلمام أمام الحماعة ويقف المصلون خلفه -3          
تكبيرة اإلحرام فيكبر المأموم بعده، ويرآع اإلمام فيرآع 

يتبع المأموم حرآات اإلمام من الرآوع والقيام . المأموم بعده
منه والسجود والجلوس بين السجدتين والقيام من السجود 

 .والتشهد والتسليم
بعد الصالة يدعو المصلون اهللا ثم يخرجون من المسجد  -4    

 .البيت   ويرجع التالميذ إلى
 !ما هو الموضوع المناسب لهذه الفقرات  -5            

 
 .تحطيط التدريس الصفي -ج    

 .إلقاء المواد الدراسية فى الصف -)1                  
الدراسية التى قام المدرس بتدريسها فى  المواد

. الدور الثاني هي فهم الجملة والفقرة فى النص المقروء
التى استخدمها المدرس فى تعليم المواد  وأما اإلستراتجية

 5الدراسية هى تقسيم الطلبة إلى بضع فرق ولكل منها 
واألنشطة التى قام بها المدرس فى هذا الصدد آما . أنفار
 :يلي 

بدأ المدرس الدرس بإلقاء السالم على : افتتاح الدرس   -ا                      
وتهنيئهم وإلقاء السؤال عن أحوالهم ثم  الطلبة

 .تشجيعهم لجذب ميولهم واهتمامهم بالدرس
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بدأ المدرس بقراءة النص : عرض الموادالدراسية  -ب
جهريا ثم واصل المدرس فى التعليم بتوزيع النص 
البسيط وأوراق العمل إلى جميع الطلبة ثم قرأ بعض 

النص ثم قرأ الطلبة . الطلبة ذلك النص قراءة جيدة
وفهموا الجمل والفقرات فى الفرقة تحت إشراف 

 . المدرس
قام المدرس فى نهاية اللقاء بإلقاء : تقويم الدرس   -ج

وسأل . األسئلة إلى الطلبة تقويما عما يتعلق بالدرس
المدرس الطلبة شفويا لمعرفة مدى فهمهم عن 

 .مضمون النص
ة اختتم المدرس الدرس فى آل نهاي: اختتام الدرس  -د

 .اللقاء باالرشادات والتوجيهات ثم بإلقاء السالم
 

 .االختبار -)2                
قام المدرس فى آخر اللقاء باالختبار 
الموضوعى، وذلك بتقديم النص البسيط تحته أسئلة 

ويجب على آل طالب قراءة النص مع . تتعلق بالنص
 .السرعة فى الفهم ثّم أجاب األسئلة بدقة وسرعة

 
 7: الجدول        

 أ –نتيجة االختبار فى الدور الثانى للصف الثامن 
 

رق
ال  فهم الفقرةفهم الجملة الدرجةالمجموع جوانــب االخــتبار الطلبةأسماء م

 حسن  76  39 37 عبد الحارس بيهقى 1
 جيد جدا 88 37 51 عبد الرشيد 2
 حسن 76 38 38 آدى سيسوورو 3
 مقبول 73 37 36 أحمد رزقى وردانا 4
 حسن 76 37 39 أحمد أفضل رفاعى 5
 آامل 95 43 52 أحمد حزام بيهقى 6
 جيد    84 39 45 ألوى مجاهد 7
 حسن 76 37 39 أردنال جندرا 8
 مقبول 71 35 36 آرى رحمن 9
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 8: الجدول 

 ب  -نتيجة االختبار فى الدور الثانى للصف الثامن 
 

 جيد 81 39 42 بايو دارماوان10
 حسن 76 35 41 بمو ترى واهونو11
 حسن 77 36 41 دافيت أندريانطو12
جيد    85 39 46 أيكو هادى فراسيطيو13

 جدا
 آامل 95 42 53 فائز مبارك14
 حسن 75 37 38 فجر رمضان15
 جيد 80 41 39 فندى أحمد16
جيد     84 41 43 فتح الراز17
 حسن 75 34 41 إندرا فراستا18
 حسن 75 37 38 لطف مهاميدا 19
 جيد جدا 88 36 52 مصباح األآبر20
 ممتاز 91 41 50 محمد خالد فبرياشاه21
محمد حق 22

 الزمحسرى
 مقبول 71 36 35

 جيد 82 37 45 محمد صبيح الخير23
 ممتاز 94 43 51 محمد عزيز محمود24
 حسن 77 39 38 محمد رزقى أليانشاه25
ريفاندى تكوه 26

 فريبادى
 مقبول 70 34 36

جيد    89 43 46 رضوان رفاعى27
 جدا

 حسن 76 37 39 سوباندريو28
 جيد 80 39 41 سلطان فهم الدين 29
جيد    89 41 48 أنكى أروين قراتاما30

 جدا

قم
لر
ا

المجمو جوانــب االخــتبار الطلبةأسماء 
 فهم الفقرة فهم الجملة الدرجة ع

 جيد 81 39 42 إثنينآأن نور  1
 ممتاز 90 41 49 أنسوة حسنة 2
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أليا جيترا  3
 رحميانتى

 جيد جدا 85 38 47

 حسن 76 39 37 عزيمة نعمة 4
 حسن 75 37 38 بيق مريم 5
 ممتاز 92 41 51 حرين عين 6
 مقبول 70 34 36 دينا ألفة الجنة 7
 جيد جدا 86 39 47 دينى إسماواتى  8
 حسن 76 37 39 أليستيا نور عبيدة 9

 حسن 79 41 38 فاطمة خير النساء10
 جيد جدا 86 38 48 فهمى أرليانى11
فنى أآتافى 12

 أندريانى
 حسن 77 36 41

فقى رفعة ليلى 13
 مفيدة

   آامل 96 43 53

 ممتاز 91 42 49 إ.حفظا سلمى ن14
 مقبول 73 36 37 إيتا حسن الخواتم15
 حسن 78 37 41 معرفة اهللا16
 جيد جدا 87 42 45 نور عبيدة17
 جيد جدا 88 41 47 نور الفطريانى18
 جيد 83 42 41 نور شهيدة 19
 جيد 80 38 42 شيال نور يس20
 حسن 76 37 39 صفية النجا21
سينتا فوترى 22

 إندريانا
 مقبول 70 33 37

 حسن 79 41 38 ستى خديجة23
 ممتاز 91 42 49 ستى زلفية الرشيدة24
 آامل 95 42 53 سوجى أريسانتى25
 مقبول 70 34 36 سلفى هدايا مختار26
ممتاز  95 43 52 شهنس ماسترينا27

 جدا  
 جيد جدا 85 39 46 ترى أيو ساندى28
 ممتاز 90 41 49أختى زمرة األمينة 29
 جيد 81 38 43 ألفة مرضية30
 حسن 75 36 39 ينى ريانتى31
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للوقوف على درجة النسبة المئوية لنتائج الطلبة فى  

والفقرات عرض الباحث تلك مهارة القراءة بعد تعلم فهم الجمل 
 :النتائج فى الجدول اآلتي 

 
 
 

 9: الجدول                      
درجة النسبة المئوية لنتائج مهارة القراءة لدى الطلبة فى  

 الدور الثانى
 
 

الرق
 م

مسافة 
 نسبة مئويةالطلبةعدد  الدرجة النتيجة  

 % 7،69 5 آامل 100 – 95 1
 % 10،77 7 ممتاز 94 – 90 2
 % 16،92 11 جيد جدا 89 – 85 3
 % 18،46 12 جيد 84 – 80 4
 % 32،31 21 حسن 79 – 75 5
 % 12،31 8 مقبول 74 – 70 6
 % 1،54 1 ناقص 69 – 65  7
 % 0 0 ردىء 64 – 60 8
 % 0 0ردىء جدا 59 –..  9

 % 100 65 المجـــــــموع
 

اتضح أن فهم اعتمادا على البيانات فى الجدول السابق 
ى الجمل والفقرات التى حصل عليها الطلبة فى اختبار الدور الثان

يوليانتى 32
 فريهارتينى

جيد    84 40 44

جيد    80 39 41 يونتا أريانى33
 حسن 75 37 38زونى دوى أرسكا  34
 ناقص 69 35 34 نور عبداهللا35

81،37عــــــلالم جيد 5289المجـــــموع
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على مستوى %  10،77، و ملاعلى مستوى آ%  7،69: هي 
على %   18،46على مستوى جيد جدا و %  16،92ممتاز، و 

%   12،31على مستوى حسن و %  32،31مستوى جيد، و 
ظ الباحث نتيجة وإذا الح. ناقص%  1،54على مستوى مقبول و  

المتوسط فى جميع الطلبة عرف أّن قدرة الطلبة على مهارة 
 . 81،37ألن متوسط نتيجتهم " جيد"القراءة حصلت على مستوى 

 
 
 

 .تنفيذ المالحظة فى الدور الثانى -6       
قام الباحث والمراقبان بالمالحظة خالل تنفيذ العمل  
ولكونه مدرسا فى نفس الوقت، رآز المالحظة التى قام . الصفي

والتغّير الواقع عليهم من أول  الطلبةبها الباحث على أنشطة 
وأما المراقبان، بجانب . تدريس الجمل والفقرات إلى نهايته

على أنشطة المدرس  مالحظة التغير الواقع على الطلبة فالحظان
 .خالل تدريس الجمل والفقرات

 
جمع الباحث والمراقبان خالل العمل الصفي البيانات 
التى تعلقت بفعالية تعليم القراءة بطريقة القراءة لتنمية مهارة 

 . الطلبة فى فهم القراءة والعوامل التى تؤثر فيها
 

 .التأمل على العمل فى الدور الثانى -7
مرة أخرى )  التقويم أو اإلنعكاس ( بالتأمل قام الباحث 

بعد نهاية التدريس بمساعدة المراقبين فى الديوان تحت إشراف 
وتأمل الباحث والمراقبان على البيانات الكيفية . رئيس المدرسة

والكمية التى وجدوها خالل تعليم القراءة بطريقة القراءة فى 
ق التقويم المقررة الدور الثاني على شكل أوراق المالحظة وأورا

وفصل الباحث وصف البيانات الموافقة بين . والنتائج االختبارية
 :الباحث والمراقبين فى الدور الثاني فيما يلي 

إن اهتمام سائر الطلبة بالدرس جيد حتى لم ينعس أى  )1
 .أحد منهم خالل العملية التعليمية
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إن اشتراك سائر الطلبة فى تنفيذ الوظيفة من المدرس  )2
 .للقاء الثاني جيدفى ا

تقسيم الطلبة إلى بضع فرق فى تعليم فهم المقروء قد إن )   3
شجعهم التسابق بينهم وأشار إلى التعاون والحماس فى 

 .التعلم
إن نتائج أغلبية الطلبة فى بعض المؤشرات المقررة )   4

نحو قدرة على فهم معنى الجملة والفقرة وتطبيقهما فى 
نتيجة االختبار إلى درجة  الجملة المفيدة قد حصلت

 .فصاعدا’ حسن’مرجوة وهى درجة 
إن تنمية تعليم مهارة القراءة باستخدام طريقة القراءة )    5     

ونتائج الطلبة   فيه قد أشار إلى النجاح فى اإلجراء 
 .التعليمى

 
نظرا إلى البيانات الكمية والكيفية السابقة استنتج الباحث 

سيطرة الطلبة اعتمادا على متوسط النتيجة بموافقة المراقبين أّن 
فى الدور الثانى قد حصلت على حّد مرجّو وهي الدرجة الحسنة 

طلبة لم يحصلوا إلى الدرجة المرجوة بل  9فصاعدا بيد أّن هناك 
 . ال يزالون ثابتين فى الدرجة المقبولة والناقصة

 
واعتمادا على المنهج الدراسى على أساس وحدة التعليم 

طلبة قد %  80التعليم ناجح فى صف دراسى إذا آان آان 
وهذا الحد مقرر فى . (KKM)حصلوا حد المعيار األدنى للنجاح 

وقد قرر المدرس المعيار األدنى للنجاح  . أول الفصل الدراسى
وآانت نتائج الطلبة فى هذين الفصلين لقد تجاوزت عن  65وهو 

المعيار األدنى  ولمن لم يحصل حد. حد المعيار األدنى للنجاح
للنجاح فلديه فرصة فى مراجعة الدروس التى لم يستوعبها 

 .وعمل الوظيفة اإليضافية عنها خارج الغرفة الدراسية
 

وأما حصيلة االستبانات التى أجابها الطلبة بعد أن وزعها 
 :الباحث إليهم فيمكن مالحظتها فى الجدول اآلتى 
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 10: الجدول                    
 نتائج اإلستبانات للطلبة بعد اإلجراء       

 

 4 123 المــــــــعاير المــــــــالحظةالرقم
1 
2 
3 

هل ترغب فى تنويع الطريقة المستخدمة فى تعليم اللغة 
 العربية ؟ 

هل ينمى تنويع الطريقة المستخدمة فى تعليم اللغة 
 العربية نتيجتك ؟

فى التعليم فهم  هل يساعدك تنويع الطريقة المستخدمة
 القراءة ؟

- 
1
- 

6
2
4

25
17
37

34
40
24

 
اعتمادا على أجوبة الطلبة عن هذه األسئلة الثالثة أنهم 
رغبوا فى تنويع الطريقة المستخدمة فى العملية التعليمية، يعنى 

طالبا  34رغبوا فيه مرارا بل % )  38،46( طالبا وطالبة  25
% )  9،23( طلبة  6رغبوا فيه دائما، اال % )  52،31( وطالبة 

. آثيرا فى تنويع الطريقة التعليمية فقط الذين رأوا أنهم لم يرغبوا
، فى أن % ) 61،54( طالبا وطالبة  40ورأى أآثر الطلبة، أى 

تنويعها فى التعليم شجع على تنمية تعلم اللغة العربية خاصة فى 
تعلم مهارة القراءة وهذا التنويع قد ساعدهم فى فهم المادة القرائية 

 .  المدروسة
 

رس اللغة العربية الذى آان وفقا إلى هذه الحالة، رأى مد
مراقبا فى هذا البحث أن تطبيق هذه الطريقة، يعنى طريقة 
القراءة، فى تعليم اللغة العربية قد نمت نتيجة الطلبة إلى الدرجة 
الحسنة فصاعدا وهم رغبوا فى هذا التطبيق ألنه رأى إلى حماش 

فى تعلم الطلبة فى اتباع العملية التعليمية الجارية بطريقة القراءة 
ورأى أن تنويع الطريقة . اللغة العربية وخاصة فى تعلم القراءة

المستخدمة واالبداع شئ جديد وتنطيم الصف فى التعليم مستحب 
جدا لئال يسأم الطلبة اتباع العملية التعليمية الجارية اليومية وهذا 

 . التنويع قد أعطى إلى الطلبة والمدرس خبرة جديدة
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 .ائج الدراسةتحليل وتفسير نت -ج
بقي على الباحث بعد عرض ومناقشة نتائج الدراسة فقام  
وفى الواقع قد حلل الباحث البيانات خالل تنفيذ البحث . بتحليلها

فلذلك لتوضيح تحليل البيانات . اإلجرائي الصفي وهو عند آل التأمل
التى وجدها الباحث طوال البحث، قسم الباحث تحليل البيانات فى 

تحليل ) 2(تحليل البيانات الكمية ) 1: (إلى قسمين هذا البحث 
 .البيانات الكيفية

 
 .تحليل البيانات الكمية  -1         

تكونت البيانات الكمية من نتائج االختبارات خالل هذا 
البحث اإلجرائي الصفي وهي نتائج االختبار فى الدور األول 

فى االختبار  الطلبةواالختبار فى الدور الثاني وآذلك نتائج 
ونتائج االختبار . آلخر الفصل الدراسى قبل اإلجرائي الصفي

فى الدور األول اشتملت على مؤشرتين يعنى القدرة على 
ادراك معنى المفردات والعبارة ونتائج االختبار فى الدور 
الثاني اشتملت على مؤشرين يعنى القدرة على ادراك فهم 

 .الجملة والفقرة
 

قة ختبار خالل تعليم اللغة العربية بطريتحليال لنتائج اال
المتوسطة اإلسالمية جومبانج  القراءة فى مدرسة دار العلوم

    :يمكن تفصيلها بالجدول اآلتي 
 :فى آل اإلختبار  الطلبة نتيجة معدل    -)ا
 
 
 
 
 

 11: الجدول 
 فى آل اإلختبار الطلبة نتيجة معدل

 

  
متوسط  المعلوماتالرقم

 الدرجة النتيجة  
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1 
2 
3 

اختبار آخر الفصل 
 1الدراسى 

 اختبار الدور األول
 اختبار الدور الثانى

69،02  
68،48 
81،37  

 ناقص
 ناقص
 جيد

 
 :فى آل اختبار  الطلبة النسبة المئوية لنتائج -)ب
 

 12: الجدول 
 فى آل اختبار الطلبة لنتائجالنسبة المئوية 

 
 

جة
در
ال

 

 االخــــــــــــــــــتبارات
آخر الفصل الدراسى 

 الدور الثاني الدور األول 1

دد 
ع

بة
طل
ال

ة 
سب
الن

ية
ئو
الم

 

دد 
ع

بة
طل
ال

ة 
سب
الن

ية
ئو
الم

 

دد 
ع

بة
طل
ال

ة 
سب
الن

ية
ئو
الم

 

ممتاز 
 % 7،69 5 % 0 - % 0 - جدا

 % 10،76 7 % 0  - % 0 - ممتاز
 % 1116،92 % 0  - % 0 - جيد جدا
 % 1218،46 % 13،85 9 % 0 - جيد
 % 2132،31 % 1421،54 % 7،69 5 حسن
 % 12،31 8 % 2233،85 % 2741،54 مقبول

 % 1،38 1 % 1116،92 % 2538،46 ناقص 
 % 0 - % 9،23 6 % 10،77 7 رديئ

رديئ 
 % 0 - % 0 - % 1،38 1 جدا

 % 65100 % 6295،39 % 65100المجموع
 

متوسط النتائج لكل اختبار والنسبة المئوية وفقا لتحليل 
للنتائج فى  االختبارين السابقين وعالقتهما بالبيانات التى 
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وجدها الباحث والمراقبان فى آل دور خالل البحث اإلجرائي 
 :الصفي، يمكن أن يستنتجها هنا 

النتائج فى االختبارات بعد تعليم اللغة العربية  إن معدل)  1
ى مدرسة دار العلوم المتوسطة اإلسالمية بطريقة القراءة ف

 جومبانج ارتفع ارتفاعا تاما فى الدور الثانى يعنى
ورأى الباحث أّن عّلة هذه المشكلة هي تسرع . 81،37

المدرس فى بيان المواد الدراسية وعدم النجاح فى اختيار 
 .   خطة الطريقة التعليمية المستخدمة فى الدور األول

ّو من هذا البحث اإلجرائى الصفى هو إّن الحّد المرج) 2
الدرجة الحسنة فصاعدا وقد حصلها تعليم اللغة العربية 

من عينة البحث %  7،69طلبة أى  5بل . بطريقة القراءة
طلبة  9على الدرجة الممتازة جدا، بيد أّن هناك  حصلوا

هم ثابتون فى . الذين لم يحصلوا على الدرجة المرجوة
ومن الممكن القول أن يحصلوا . قصةالدرجة المقبولة والنا

 .الحد المرجو فى اختبار آخر
  

 تحليل البيانات الكيفية  -2
اشتملت البيانات الكيفية على المعلومات التى صّورت 
أنشطة الطلبة خالل تعليم اللغة العربية بطريقة القراءة فى 

وتحليال على . المتوسطة اإلسالمية جومبانج مدرسة دار العلوم
 :البيانات االبقة فكتب الباحث عما يأتى 

  
نتائج  ان القول هنا بناء على أساس معدلإّن باالمك -1

لم اإلختبارات بأّن تنفيذ المدرس العمل فى الدور األول 
وب قديم الستخدامه طريقة القراءة بأسل يكن ناحجا تاما
تى ال يشترك الطلبة اشتراآا تاما لقائي حيعنى أسلوب ت

ونجح استخدامها نجاحا . وآافيا فى العملية التعليمية
باهرا فى الدور الثانى بعد إصالح تخطيط العمل حتى 

 .   أثر فى حماس الطلبة واهتمامهم فى التعلم
إن عدم اشتراك بعض الطلبة اشتراآا آامال فى تنفيذ  -2

استيعاب معانى الوظيفة واختالف قدرة الطلبة على 
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المفردات والعبارة أّثرا فى معرفتهم على تطبيقهما فى 
بعد  الطلبة بالتدريس اهتماما تاماواهتمام . جملة مفيدة

إصالح تخطيط العمل واستخدام المدرس الطريقة 
التعليمية استخداما جيدا بخطة جيدة شجعت حماسهم 

 .واهتمامهم فى التعلم
 

من خالل هذا التحليل اتضح لنا أّن التعليم الناجح ال يعتمد 
على نوع الطريقة المستخدمة ولكن اعتمد أآثر نجاح التعليم على 
مهارة المدرس فى تخطيط هذه الطريقة وإبداعه وتنطيم صفه خالل 

ومشارآة الطلبة فى جميع نواحي التعليم شجعت حماسهم . التعليم
التعلم الجيد ليس جاريا بصمت الطلبة لذلك . ونجاحهم فى التعلم

استماعا لبيان المدرس بل أآثر االحتياج إلى اشتراآهم خالل 
وإّن تطبيق الطريقة سواء أآانت من ناحية تعليم المدرس . التدريس

ومن ناحية تعلم الطلبة فى العملية التعليمية قد اتضح فى هذا الصدد 
قراءة فى تعليم اللغة مدى فعالية طريقة القراءة لتنمية مهارة ال

المتوسطة  دار العلومالعربية لدى الطلبة وتحسين تعليمها بمدرسة 
 .اإلسالمية جومبانج

  
 
 
 
 

 الفصـــل الخـــامس
 نتائج البحث والّتوصيات والمقترحات

 
 .نتائج البحث   -ا

والبيانات الكمية البيانات  والتفسير العميق دقيقالتحليل البعد 
التى  نتائج البحثجدير بالباحث هنا عرض ف ،سواءكيفية على حد ال

المتوسطة  للغة العربية بمدرسة دار العلومتعليم اوجدها خالل 
عرضها هذه النتائج يمكن الباحث  اإلسالمية جومبانج وألجل وضوح

مدى فعالية تعليم ) 1( :حسب أسئلة البحث فى اإلطار النظرى وهى 
بارة باستخدام طريقة القراءة و مهارة القراءة فى فهم المفردات والع
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مدى فعالية تعليم مهارة القراءة فى فهم الجملة والفقرة باستخدام ) 2(
 .طريقة القراءة

 
   :ونتائج هذا اإلجرائى الصفى هى 

إن طريقة القراءة ذات فعالية لتنمية تعليم مهارة القراءة فى فهم  -1
العلوم المفردات والعبارة وتحسين تعليمهما بمدرسة دار 

مية جومانج  بدليل على أن معدل نتيجة الطلبة المتوسطة اإلسال
 .وهذه تعني أن طريقة القراءة فعالية. 68،38هى 

إن طريقة القراءة ذات فعالية لتنمية تعليم مهارة القراءة فى فهم  -2
 وتشجيع حماس الطلبة الجملة والفقرة وتحسين تعليمهما
بمدرسة دار  اللغة العربية ومشارآتهم وتنمية إنجاهم فى تعلم

العلوم المتوسطة اإلسالمية جومانج  بدليل على أن معدل نتيجة 
   .37،81الطلبة هى 

 
 
 .توصيات البحث -ب

إن البحث اإلجرائي الصفي اّلذى قام به الباحث فى هذه 
تعليم المناسبة محدود دراسة بحثه فى فعالية طريقة القراءة فى لتنمية 

ارة القراءة فى بعض أهداف تعليم مه رآز الباحث. مهارة القراءة
فهم المفردات والعبارات  والقدرة على فهم الجملة  وهي القدرة على

 .والفقرة حيث أن هناك أهداف أخرى التى يمكن بحثها علميا
 

فلذلك أوصى الباحث لمن يرغب فى تعليم اللغة العربية وفى 
صل هذا البحث الفقير إلى البحث عن تنمية تعليم اللغة العربية أن يوا

الوقوف على فعالية طريقة القراءة والطرق التعليمية المختلفة لتنمية 
آفاءة مهارة القراءة لدى الطلبة فى أهداف تعليم مهارة القراءة 
األخرى حتّى يكون هذا البحث آامال وأآثر نفعا ومفيدا للمدرسين 

 .وللطلبة
 

 .مقترحات البحث  -ج
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ات الميدانية التى وجدها الباحث خالل تعليم اعتمادا على البيان
سة دار العلوم المتوسطة رمهارة اللغة العربية فى مهارة القراءة بمد

 :يقدم الباحث االقتراحات آما يلي , اإلسالمية جومبانج
أن يواصل البحث العلمى في مجال تعليم اللغات األجنبية وخاصة  )1

لتعليمية واألساليب فى تعليم اللغة العربية باستخدام الّطرق ا
الصالحة لتحسين العملية التعليمية التى تهدف إلى تنمية آفاءة 

 .الطلبة وإنجازهم فى التعلم
أن يهتّم مدّرسو الّلغة العربية والمسؤولون عنها في تطور تعليم  )2

الّلغة العربية بالدراسة العلمية والتدريبات التربوية لزيادة 
 . معلوماتهم فيه ليكون الّتعليم تعليما ناجحا وممتازا

أن تهتّم المدرسة والمؤسسة والحكومة بتعليم اللغة العربية  فى  )3
داد الوسائل التعليمية وإعطاء الفرصة تحديد المنهج المالئم واع

 .الواسعة للبحث العلمي وغيرها
ال يخلو هذا البحث عن النقائص فيرجو الباحث القارئين والباحثين  )4

 .اآلخرين إتمامه فى المستقبل
 

 .واهللا المستعان 
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 أ –درجة الطلبة فى االختبار آلخر الفصل الدراسى للصف الثامن  
 

    
 2: الجدول 

قم
لر
ا

 

 أسماء الطلبة
 المـــــهارات اللـــــغوية

المتوسط مهارة 
 االستماع

مهارة 
 الكالم 

مهارة 
 القراءة

مهارة 
 الكتابة

 66 73 67 61 63 عبد الحارس بيهقى 1
 69 75 70 65 66 عبد الرشيد 2
 64 70 64 62 60 آدى سيسوورو 3
 65 71 65 60 65 أحمد رزقى وردانا 4
 67 70 65 66 67 أحمد أفضل رفاعى 5
 73 76 74 70 72 أحمد حزام بيهقى 6
 58 59 506064ألوى مجاهد 7
 63 64 65 65 58 أردنال جندرا 8
 62 68 63 57 61 آرى رحمن 9

 70 74 73 69 64 بايو دارماوان10
 64 69 65 58 60 بمو ترى واهونو11
 69 72 696570دافيت أندريانطو12
أيكو هادى 13

 فراسيطيو
64 63 69 76 68 

 72 76 75 68 69 فائز مبارك14
 64 73 67 60 60 فجر رمضان15
 69 73 65 70 68 فندى أحمد16
 71 74 697071فتح الراز17
 65 73 68 55 65 إندرا فراستا18
 65 70 68 58 55 لطف مهاميدا 19
 71 76 74 66 68 مصباح األآبر20
 73 79 73 69 71 محمد خالد فبرياشاه21
محمد حق 22

 الزمحسرى
55 67 55 68 61 

 72 75 73 69 70 محمد صبيح الخير23
 71 74 72 69 69 محمد عزيز محمود24
 66 75 65 60 65 محمد رزقى أليانشاه25
 63 70 60 68 55 ريفاندى تكوه فريباد26
 72 77 72 69 70 رضوان رفاعى27
 65 68 69 65 66 سوباندريو28
 72 75 73 71 70 سلطان فهم الدين 29
 70 74 70 69 67 أنكى أروين قراتاما30
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 ب –درجة الطالبات فى االختبار آلخر الفصل الدراسى للصف الثامن 
 

قم
لر
ا

 

 أسماء الطلبة
 المـــــهارات اللـــــغوية

المتوسط مهارة 
 االستماع

مهارة 
 الكالم 

مهارة 
 القراءة

مهارة 
 الكتابة

 70 75 666970آأن نور إثنين 1
 66 71 69 65 68 أنسوة حسنة 2
 70 73 74 66 67 أليا جيترا رحميانتى 3
 70 77 71 67 65 عزيمة نعمة 4
 68 71 69 65 67 بيق مريم 5
 79 74 676975حرين عين 6
 64 69 68 64 55 دينا ألفة الجنة 7
 71 73 73 70 68 دينى إسماواتى  8
 67 66 70 67 66 أليستيا نور عبيدة 9

 68 73 68 69 63 فاطمة خير النساء10
 72 75 75 68 70 فهمى أرليانى11
 69 72 70 69 65 فنى أآتافى أندريانى12
 75 76 73 70 70 فقى رفعة ليلى مفيدة13
 75 75 74 71 70 حفظا سلمى نور 14
 65 69 67 60 64 إيتا حسن الخواتم15
 71 74 70 70 68 معرفة اهللا16
 69 68 71 67 69 نور عبيدة17
 72 76 74 67 71 الفطريانىنور 18
 69 72 666868نور شهيدة19
 65 69 67 65 60 شيال نور يس20
 64 70 67 60 60 صفية النجا21
 64 68 65 67 57سينتا فوترى إندريانا22
 63 69 64 60 59 ستى خديجة23
 70 74 73 64 69 ستى زلفية الرشيدة24
 73 75 75 70 72 سوجى أريسانتى25
 63 66 60 68 57 سلفى هدايا مختار26
 73 76 726975شهنس ماسترينا27
 66 70 68 60 66 ترى أيو ساندى28
 74 75 72 70 70 أختى زمرة األمينة 29
 67 68 69 69 60 ألفة مرضية30
 66 72 66 58 67 ينى ريانتى31
 71 74 706773يوليانتى فريهارتينى32
 70 71 70 69 70 يونتا أريانى33
 63 66 67 64 56 زونى دوى أرسكا 34
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 3: الجدول 

درجة النسبة المئوية لنتائج مهارة القراءة فى االختبار آلخر الفصل 
 الدراسى

 

 

 نسبة مئوية عدد الطلبة الدرجةمسافة النتيجة  الرقم
 % 0 - آامل 100 – 95 1
 % 0 -ممتاز290-94
 % 0 - جيد جدا 89 - 85 3
 % 0 - جيد 84 - 80 4
 % 3،08 5 حسن 79 - 75 5
 % 41،54 27 مقبول 74 - 70 6
 % 38،46 25 ناقص 69 - 65  7
 % 10،77 7 ردىء 64 - 60 8
 % 1،54 1 ردىء جدا 59 –..  9

 % 100 65 المجـــــــموع
 

 4: الجدول    
 أ –نتيجة االختبار فى الدور األول للصف الثامن 

 

 61 67 63 60 55 نور عبداهللا35
 4423 4676 4486 4265 4216 المجـــــموع
 68،05 71،94 69،02 65،62 64،86 المتوســـــط

قم
لر
ا

 

 أسماء الطلبة
 جوانــب االخــتبار 

فهم فهم المفردات الدرجة المجموع
 العبارات

 مقبول  71  33 38 عبد الحارس بيهقى 1
 حسن 75 31 44 عبد الرشيد 2
 ناقص 69 33 36 آدى سيسوورو 3
 ردىء 64 23 41 أحمد رزقى وردانا 4
 مقبول 71 36 35 أحمد أفضل رفاعى 5
 جيد 80 41 39 أحمد حزام بيهقى 6
 ناقص 66 34 32 ألوى مجاهد 7
 ناقص 67 29 38 أردنال جندرا 8
 ردىء 60 26 34 آرى رحمن 9
 حسن  75 37 38 بايو دارماوان10
 ناقص 65 31 34 واهونوبمو ترى 11
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 5: الجدول 

 ب  -نتيجة االختبار فى الدور األول للصف الثامن 
 

 مقبول 71 34 37 دافيت أندريانطو12
 مقبول 72 34 38 أيكو هادى فراسيطيو13
 جيد 83 39 44 فائز مبارك14
 - - - - فجر رمضان15
 ناقص 66 33 33 فندى أحمد16
 مقبول 70 34 36 فتح الراز17
 مقبول 70 34 36 إندرا فراستا18
 مقبول 71 36 35 لطف مهاميدا 19
 حسن 76 34 42 مصباح األآبر20
 جيد 80 3941محمد خالد فبرياشاه21
 ردىء 61 29 32محمد حق الزمحسرى22
 حسن 75 34 41 محمد صبيح الخير23
 جيد 81 40 41 محمد عزيز محمود24
 ناقص 67 32 35 محمد رزقى أليانشاه25
 ردىء 64 2935ريفاندى تكوه فريبادى26
 حسن 75 36 39 رضوان رفاعى27
 مقبول 73 36 37 سوباندريو28
 حسن 75 3837سلطان فهم الدين29
 حسن 75 36 39 أنكى أروين قراتاما30

قم
لر
ا

 
 أسماء الطلبة

 جوانــب االخــتبار
فهم  الدرجة المجموع

 المفردات
فهم 
 العبارات

 مقبول 72 38 34 آأن نور إثنين 1
 - - - - أنسوة حسنة 2
 حسن 75 38 37 أوليا جيترا رحميانتى 3
 مقبول 70 33 37 عزيمة نعمة 4
 ناقص 65 33 32 بيق مريم 5
 جيد 80 36 44 حرين عين 6
 ردىء 60 27 33 دينا ألفة الجنة 7
 حسن 75 37 38 دينى إسماواتى  8
 مقبول 71 35 36 أليستيا نور عبيدة 9
 مقبول 71 36 35 فاطمة خير النساء10
 جيد 80 39 41 فهمى أرليانى11
 مقبول 71 37 34 فنى أآتافى أندريانى12
 جيد   80 41 39 فقى رفعة ليلى مفيدة13
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 6: الجدول                 
القراءة لدى الطلبة فى فى درجة النسبة المئوية لنتائج مهارة          

 الدور األول
 

مسافة الرقم
 نسبة مئوية عدد الطلبة الدرجة النتيجة  

 % 0 - آامل 100 – 95 1
 % 0 - ممتاز 94 – 90 2
 % 0 -جيد جدا89–385
 % 13،85 9 جيد 84 – 80 4
 % 21،54 14 حسن 79 – 75 5
 % 33،85 22 مقبول 74 – 70 6

 حسن 76 37 39 حفظا سلمى نور إمزغن14
 ناقص 66 32 34 إيتا حسن الخواتم15
 مقبول 72 37 35 معرفة اهللا16
 مقبول 73 37 36 نور عبيدة17
 حسن 75 37 38 نور الفطريانى رحمة18
 مقبول 71 34 37 نور شهيدة 19
 مقبول 71 37 34 شيال نور يس20
 ناقص 67 32 35 صفية النجا21
 ردىء 64 32 32 سينتا فوترى إندريانا22
 - - --ستى خديجة23
 حسن 75 37 38 الرشيدةستى زلفية 24
 جيد 82 41 41 سوجى أريسانتى25
 ناقص 65 32 33 سلفى هدايا مختار26
 جيد   81 39 42 شهنس ماسترينا27
 مقبول 70 3634ترى أيو ساندى28
 حسن 76 37 39 أختى زمرة األمينة 29
 مقبول 71 36 35 ألفة مرضية30
 مقبول  71 3734ينى ريانتى31
 حسن   76 39 37 يوليانتى فريهارتينى32
مقبول    71 34 37 يونتا أريانى33
 مقبول 72 37 35 زونى دوى أرسكا رينى34
 ناقص 68 34 34 نور عبداهللا35

 68،48عــــــدلالم ناقص 4451المجـــــموع
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 % 16،92 11 ناقص 69 – 65  7
 % 9،23 6 ردىء 64 – 60 8
 % 0 0 ردىء جدا 59 –..  9

 % 95،39 62 المجـــــــموع
 

 7: الجدول        
 أ –نتيجة االختبار فى الدور الثانى للصف الثامن 

 

رق
ال  فهم الفقرةفهم الجملة الدرجة المجموع جوانــب االخــتبار أسماء الطلبة م

 حسن  76  39 37 عبد الحارس بيهقى 1
 جيد جدا 88 37 51 عبد الرشيد 2
 حسن 76 38 38 آدى سيسوورو 3
 مقبول 73 37 36 أحمد رزقى وردانا 4
 حسن 76 3937أحمد أفضل رفاعى 5
 آامل 95 43 52 أحمد حزام بيهقى 6
 جيد    84 39 45 ألوى مجاهد 7
 حسن 76 37 39 أردنال جندرا 8
 مقبول 71 35 36 آرى رحمن 9
 جيد 81 39 42 بايو دارماوان10
 حسن 76 35 41 بمو ترى واهونو11
 حسن 77 36 41 دافيت أندريانطو12
 جيد جدا   85 39 46 أيكو هادى فراسيطيو13
 آامل 95 42 53 فائز مبارك14
 حسن 75 37 38 فجر رمضان15
 جيد 80 41 39 فندى أحمد16
 جيد     84 41 43 فتح الراز17
 حسن 75 4134إندرا فراستا18
 حسن 75 37 38 لطف مهاميدا 19
 جيد جدا 88 36 52 مصباح األآبر20
 ممتاز 91 41 50 محمد خالد فبرياشاه21
 مقبول 71 36 35 محمد حق الزمحسرى22
 جيد 82 4537محمد صبيح الخير23
 ممتاز 94 43 51 محمد عزيز محمود24
 حسن 77 39 38 رزقى أليانشاهمحمد 25
 مقبول 70 3634ريفاندى تكوه فريبادى26
 جيد جدا   89 43 46 رضوان رفاعى27
 حسن 76 37 39 سوباندريو28
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 8: الجدول 

 ب  -نتيجة االختبار فى الدور الثانى للصف الثامن 
 

 جيد 80 39 41 سلطان فهم الدين 29
 جيد جدا   89 41 48 أنكى أروين قراتاما30

رق
ال المجمو جوانــب االخــتبار أسماء الطلبة م

 فهم الفقرة فهم الجملة الدرجة ع
 جيد 81 39 42 آأن نور إثنين 1
 ممتاز 90 41 49 أنسوة حسنة 2
 جيد جدا 85 38 47 أليا جيترا رحميانتى 3
 حسن 76 3739عزيمة نعمة 4
 حسن 75 37 38 بيق مريم 5
 ممتاز 92 41 51 حرين عين 6
 مقبول 70 34 36 دينا ألفة الجنة 7
 جيد جدا 86 39 47 دينى إسماواتى  8
 حسن 76 37 39 أليستيا نور عبيدة 9

 حسن 79 41 38 فاطمة خير النساء10
 جيد جدا 86 38 48 فهمى أرليانى11
 حسن 77 36 41 فنى أآتافى أندريانى12
   آامل 96 43 53 فقى رفعة ليلى مفيدة13
 ممتاز 91 42 49 إ.حفظا سلمى ن14
 مقبول 73 36 37 إيتا حسن الخواتم15
 حسن 78 37 41 معرفة اهللا16
 جيد جدا 87 42 45 نور عبيدة17
 جيد جدا 88 41 47 نور الفطريانى18
 جيد 83 42 41 نور شهيدة 19
 جيد 80 38 42 شيال نور يس20
 حسن 76 37 39 صفية النجا21
 مقبول 70 33 37 سينتا فوترى إندريانا22
 حسن 79 41 38 ستى خديجة23
 ممتاز 91 42 49 ستى زلفية الرشيدة24
  آامل 95 5342سوجى أريسانتى25
 مقبول 70 34 36 سلفى هدايا مختار26
   آامل 95 43 52 شهنس ماسترينا27
 جيد جدا 85 39 46 أيو ساندىترى 28
 ممتاز 90 41 49 أختى زمرة األمينة 29
 جيد 81 4338ألفة مرضية30
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 9: الجدول                 

درجة النسبة المئوية لنتائج مهارة القراءة لدى الطلبة فى الدور            
 الثانى

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 10: الجدول                    

 نتائج اإلستبانات للطلبة بعد اإلجراء       
 

 4 3 2 1 المــــــــعاير المــــــــالحظةالرقم
1 
2 
3 

هل ترغب فى تنويع الطريقة المستخدمة فى تعليم اللغة العربية 
 ؟ 

هل ينمى تنويع الطريقة المستخدمة فى تعليم اللغة العربية 
 نتيجتك ؟

 يساعدك تنويع الطريقة المستخدمة فى التعليم فهم القراءة ؟ هل

- 
1 
- 

6 
2 
4 

25
17
37

34
40
24

 

 حسن 75 36 39 ينى ريانتى31
 جيد    84 40 44 يوليانتى فريهارتينى32
 جيد    80 39 41 يونتا أريانى33
 حسن 75 37 38 زونى دوى أرسكا  34
 ناقص 69 35 34 نور عبداهللا35

 81،37عــــــدلالم جيد 5289المجـــــموع

 نسبة مئوية عدد الطلبة الدرجةمسافة النتيجة  الرقم
 % 7،69 5 آامل 100 – 95 1
 % 10،77 7 ممتاز 94 – 90 2
 % 16،92 11 جيد جدا 89 – 85 3
 % 18،46 12 جيد 84 – 80 4
 % 32،31 21 حسن 79 – 75 5
 % 12،31 8 مقبول 74 – 70 6
 % 1،54 1 ناقص 69 – 65  7
 % 0 0 ردىء 64 – 60 8
 % 0 0 ردىء جدا 59 –..  9

 % 100 65 المجـــــــموع
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الرقم
 

المرحل
1234 المــــــــعاير المــــــــالحظة ة

المقدمة1
 

 إجابة الطالب السالم 
 إجابة الطلبة عن الحال والدرس والتاريخ 
 مدى معرفة الطلبة عما يتعلق بالموضوع السابق 
 إعداد الطلبة واهتمامهم بأهمية الموضوع الجديد 

2
التدري
 س

 

مشارآة الطلبة في بيان المفردات والعبارت التى تتعلق  
 بالموضوع الجديد

آيف "ببيان الموضوع الجديد استماع الطلبة واهتمامهم  
 وآيفية وضعها فى الجملة المفيدة" نصلى

 وضع الطلبة المفردات والعبارت فى الجمل المفيدة  
ممارسة الطلبة قراءة النص البسيط وفهمه دون االعتماد  

 على فتح القاموس أو المعجم
إجابة الطلبة عن االسئلة التى تتعلق بتطبيق المفردات  

 والعبارت شفويا

3
 

 

 التقويم
 

 إعداد الطلبة للتقويم  
 إجابة الطلبة األسئلة اإلستيعابية عن المفردات والعبارت 

 اهتمام الطلبة باإلرشادات و التوجيهات االختتام4
 ناقص:  4آاف       :  3جيد       :  2ممتاز      :  1: البيان        

 
 .التخطيط للدور األولصفحة المالحظة للمدرس فى عملية  - 2

الرقم
المرح 

1234 المــــــــعاير المــــــــالحظة لة

المقدمة1
 

 يبدأ المدرس الدرس بإلقاء السالم 
 يسأل المدرس حال الطالب والدرس والتاريخ 
 يسأل المدرس عما يتعلق بالموضوع السابق 
 يبّين المدرس عن أهمية الموضوع الجديد 

2
التدري
 س

 

المدرس المفردات والعبارت التى تتعلق يلقي  
 بالموضوع الجديد

يشرح المدرس المفردات والعبارت فى الموضوع  
 وضعها فى الجملة المفيدة" آيف نصلى"الجديد 

 وضع المدرس المفردات والعبارت فى الجمل المفيدة 
يشرف المدرس الطلبة لمطالعة قراءة النص البسيط  

 القاموس أو المعجموفهمه دون االعتماد على فتح 
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يسأل المدرس الطلبة عما يتعلق بالمفردات والعبارت  
 شفويا

3
 

 

 التقويم
 

يوزع المدرس أوراق األسئلة اإلستيعابية عن  
 المفردات والعبارت

 يالحظ الطلبة فى إجابة األسئلة 
 يختتم المدرس الدرس باالرشادات و التوجيهات االختتام4

 ناقص:  4آاف       :  3جيد       :  2ممتاز      :  1: البيان        
 
 .صفحة المالحظة ألنشطة الطلبة فى الدور الثانى - 3

 

الرقم

المرحل
 ة

1234 المــــــــعاير المــــــــالحظة

المقدمة1
 

 إجابة الطالب السالم 
 إجابة الطلبة عن الحال والدرس والتاريخ 
 الطلبة عما يتعلق بالموضوع السابقمدى معرفة  
 إعداد الطلبة واهتمامهم بأهمية الموضوع الجديد 

2
التدري
 س

 

استماع الطلبة واهتمامهم ببيان الموضوع الجديد  
 "آيف نصلى"
مشارآة الطلبة في بيان الجملة والفقرة التى تتعلق  

 بالموضوع الجديد
مطالعة الطلبة قراءة النص البسيط وفهمه دون  

 االعتماد على فتح القاموس أو المعجم
إجابة الطلبة عن االسئلة التى تتعلق بالقراءة فى  

 الفرقة تحت مالحظة المدرس

3
 

 

 التقويم
 

 إعداد الطلبة للتقويم  
 إجابة الطلبة األسئلة اإلستيعابية عن القراءة 

 الطلبة باإلرشادات و التوجيهاتاهتمام  االختتام4
 ناقص:  4آاف       :  3جيد       :  2ممتاز      :  1: البيان        

 
 .صفحة المالحظة للمدرس فى عملية التخطيط للدور الثانى - 4

 

الرقم

المرح
1234 المــــــــعاير المــــــــالحظة لة

 السالميبدأ المدرس الدرس بإلقاء  المقدمة1
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 يسأل المدرس حال الطالب والدرس والتاريخ  
 يسأل المدرس عما يتعلق بالموضوع السابق 
 يبّين المدرس عن أهمية الموضوع الجديد 

2
التدري
 س

 

يشرح المدرس الجملة والفقرة فى الموضوع الجديد  
 " آيف نصلى"
 يدير المدرس الصف ويقسم الطلبة إلى عدة إقسام 
لمطالعة قراءة النص البسيط  يشرف المدرس الطلبة 

 وفهمه دون االعتماد على فتح القاموس أو المعجم
 يالحظ المدرس عملية الطلبة فى فرقتهم 

3
 

 

 التقويم
 

 يوزع المدرس أوراق األسئلة اإلستيعابية عن القراءة 
 يالحظ الطلبة فى إجابة األسئلة 

 التوجيهاتيختتم المدرس الدرس باالرشادات و  االختتام4
 ناقص:  4آاف       :  3جيد       :  2ممتاز      :  1: البيان        

 
 .دليل المقابلة مع مدرس اللغة العربية - 5

 المقابلة قبل االجراء -أ       
 أية طريقة تستخدم في تدريس اللغة العربية لمهارة القراءة ؟ -1
 الطريقة ؟هل يفهم الطالب فهما جيدا باستخدام تلك  -2
 آيف نتيجة الطالب فى اللغة العربية باستخدام تلك الطريقة ؟ -3
ماهي الصعوبات التي وجدت عند تدريس اللغة العربية  -4

 وخاصة فى تعليم مهارة القراءة ؟
 ماالبرامج لتنمية مهارة القراءة في اللغة العربية ؟  -5

 
 المقابلة بعد االجراء -ب     

ية باستخدام طريقة القراءة ماذا ترى عن تدريس اللغة العرب -1
 لتنمية مهارة القراءة في تعليم اللغة العربية ؟

 هل يساعد هذا التعليم الطالب في تنمية مهارة القراءة ؟ -2
 هل يفهم الطالب النص الجديد قبل تطبيق هذه الطريقة ؟ -3
هل تنمى نتيجة الطالب فى اللغة العربية بعد تطبيق هذه  -4

 الطريقة ؟
تعلم اللغة العربية وخاصة فى مهارة  آيف حماش الطالب فى -5

 القراءة باستخدام هذه الطريقة ؟
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 .دليل اإلستبانات للطالب - 6

1234 المــــــــعاير المــــــــالحظةالرقم
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10

 هل أنت ترغب في تعلم اللغة العربية ؟
 هل تفهم القراءة العربية جيدا ؟ 

المعلومات السابقة فى فهم القراءة ؟هل ترغب فى مذاآرة 
 هل تساعدك مذاآرة المعلومات السابقة فى فهم القراءة ؟

هل وجدت الكلمة أو العبارة أو الجملة لم تعرف معناها 
 في القراءة ؟

هل تقرأ القراءة للبحث عن إجابة األسئلة االستيعابية من 
 القراءة ؟

تساعدك فى  هل الطريقة التقليدية التى استخدمها المدرس
 فهم القراءة؟

هل ترغب فى تنويع الطريقة المستخدمة فى تعليم اللغة 
 العربية ؟ 

هل ينمى تنويع الطريقة المستخدمة فى تعليم اللغة العربية 
 نتيجتك ؟

هل يساعدك تنويع الطريقة المستخدمة فى التعليم فهم 
 القراءة؟

    

 دائما:  4        مرارا:  3      نادرا:  2ال        :  1:  البيان  
 
 .خطة عملية التدريس -7
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
( Siklus I ) 

   
           Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
                                            Kelas/Semester : VIII/II 
           Waktu  : 2 JP ( 2 X 40’ ) 
 

Standar Kompetensi :  
Membaca./ Qira’ah 
Memahami makna kata dan frase teks tulis sederhana 
  
Kompetensi Dasar : 
• Merespon makna kata dan frase yang terdapat dalam teks tulis sederhana yang 

berkaitan dengan tema : آيف نصلى   dengan menggunakan struktur kalimat dasar 
yang meliputi:  فعل مصارع لضمير المفرد و نحن   
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Materi Pokok : 
 –القيام  –سمع اهللا لمن حمده  –تكبيرة اإلحرام  -هيا بنا  –! عظيم  –طبعا  –ال بأس  –! طيب  –! أحسنت  

 .حفظتم –أرجو  -نرفع  –نكتفى  –نسجد  –نرآع  –نكبر  –نخلص 
 
Indikator :  
• Melafalkan kata dan frase tentang  آيف نصلى    dan stuktur kalimat dasar yang 

meliputi فعل مصارع لضمير المفرد و نحن   

• Melafalkan materi qira’ah tentang  آيف نصلى   dengan struktur kalimat dasar   فعل
   مصارع لضمير المفرد و نحن

• Menjawab pertanyaan/latihan tentang makna kata dan frase yang terdapat dalam 
teks tulis/qira’ah sederhana yang berkaitan dengan tema آيف نصلى  dan struktur 
kalimat yang meliputi  فعل مصارع لضمير المفرد و نحن   

• Menjawab pertanyaan/latihan tentang kata dan frase dalam bahan qira’ah tentang    
dengan baik dan benar 

 
Metode : Metode membaca 
 
Kegiatan Belajar Mengajar : 
a. Kegiatan awal/Orientasi ( 5’ ) 

 Guru membuka kegiatan dan  menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 Guru melakukan appersepsi 

  
Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok  
b. Kegiatan inti ( 55’) 

 Siswa melafalkan kata dan frase tentang  آيف نصلى    dan struktur kalimat 
dasar yang meliputi فعل مصارع لضمير المفرد و نحن   secara berulang-ulang 
dengan bimbingan guru. 

 Siswa mengidentifikasi makna kata dan frase yang terdapat dalam teks 
tertulis/qira’ah sederhana yang berkaitan dengan tema آيف نصلى dengan 
bimbingan guru 

 Siswa menjawab pertanyaan/latihan tentang makna kata dan frase yang 
terdapat dalam teks tulis/qira’ah sederhana yang berkaitan dengan tema   آيف
      نصلى

 
c. Kegiatan Akhir ( 20’ ) 
      Siswa menjawab pertanyaan guru tentang: 

 makna kata/mufradat, dan frase dalam teks qira’ah tentang  آيف نصلى     
 struktur kalimat yang terdapat dalam teks qira’ah tentang  آيف نصلى     
 kandungan wacana/gagasan yang terdapat dalam teks qira’ah tentang   آيف

     نصلى
 
Sarana dan Sumber Belajar: 

• Buku Pelajran Bahasa Arab MTs Kelas 2 
• Lembar Kerja Siswa ( LKS) 
• Gambar orang salat. 
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Penilaian 
a. Bentuk tes : Lisan dan tertulis  
b. Materi tes :  
 Tes lisan tentang:  

• Pengucapan/pelafalan kata dan frase yang terdapat dalam teks qira’ah mengenai  آيف
              نصلى

• Makna kata dan frase yang terdapat dalam teks qira’ah mengenai  آيف نصلى       
 
 Tes tertulis tentang:  

• Soal tentang makna kata dan frase yang terdapat dalam teks qira’ah mengenai  
  آيف نصلى

• Soal tentang meletakkan kata dan frase dalam kalimat sempurna.  
        Jombang, 8 Pebruari 2009 
 
Mengetahui,   Guru Mata Pelajaran  
Kepala Madrasah  Bahasa Arab 
 
 
 
 
Drs. H. Abd. Rochim Mukti, M.Pd Drs. Moh. Yahya Ashari 
 
 
Lampiran I : Materi. 
 

 ’آيف نصلى’
 :وبعد ذلك يسألهم . يدخل مدرس الفقه الفصل ثم يسلم على التالميذ 
 ماذا درسنا فى األسبوع الماضى ؟:     المدرس
 .درسنا عن آيفية الوضوع:     التالميذ
. درسنا فى األسبوع الماضى عن آيفية الوضوع. آالمكم صحيح:  المدرس

 ". آيف نصلى"وندرس   اآلن موضوعا جديدا وهو 
 ماذا تفعلون عند القيام بالصالة ؟! أيها التالميذ  
 .نخلص النية أوال:  التالميذ
 ماذا تفعل بعد ذلك يا حامد ؟! طيب :  المدرس
 .’اهللا أآبر’: أآبر تكبيرة اإلحرام وأقول :  حامد

 أحسنت، وأنت يا أحمد، ماذا تفعل بعد تكبيرة اإلحرام ؟:  المدرس
 أقرأ سورة الفاتحة:  أحمد

 هل حفظتم سورة الفاتحة ؟:  المدرس
 .طبعا حفظناها:  التالميذ
 صحيح، وأنت يا عمر، ماذ تفعل بعد قراءة الفاتحة ؟:  المدرس
 .أقرأ بعض آيات من القرآن:  عمر
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 .طبعا حفظناها:  التالميذ     
 .من الرآوع باالعتدال نرفع -9

 بالصالة ؟ القيامماذا تفعلون عند  -10
 

Lampiran IV : Format Penilaian 
  

No. Nama 
siswa 

Soal no. 1 - 5 Soal no. 6 - 10 Jumlah arti contoh Arti contoh 
       

       
       
       
       
       
       
       
       

  
Skor Nilai :  
 

Item Arti Contoh 
Soal no. 1 - 5 4 7 
Soal n. 6 - 10 3 5 

 
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
( Siklus II ) 

   
           Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
                                            Kelas/Semester : VIII/II 
           Waktu  : 2 JP ( 2 X 40’ ) 
 

Standar Kompetensi :  
Membaca./ Qira’ah 
Memahami makna kalimat dan ide pokok dari teks tulis sederhana. 
  
Kompetensi Dasar : 
• Merespon makna kalimat dan ide pokok dalam teks tulis sederhana yang 

berkaitan dengan tema : آيف نصلى   dengan menggunakan struktur kalimat dasar 
yang meliputi:  فعل مصارع لضمير المفرد و نحن   

Materi Pokok : 
 ’آيف نصلى’قراءة تحت الموضوع   

 
Indikator :  
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• Melafalkan materi qira’ah tentang  آيف نصلى   dengan struktur kalimat dasar   فعل
   مصارع لضمير المفرد و نحن

• Menjawab pertanyaan/latihan tentang makna kalimat dan ide pokok yang terdapat 
dalam teks tulis/qira’ah sederhana yang berkaitan dengan tema آيف نصلى     dan 
struktur kalimat yang meliputi  فعل مصارع لضمير المفرد و نحن   

• Menjawab pertanyaan/latihan tentang kalimat dan ide pokok dalam bahan qira’ah 
tentang    dengan baik dan benar 

 
Metode : Metode membaca, Penugasan berkelompok 
 
Kegiatan Belajar Mengajar : 
a. Kegiatan awal/Orientasi ( 5’ ) 

 Guru membuka kegiatan dan  menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 Guru melakukan appersepsi 

  
b. Kegiatan inti ( 55’) 

 Siswa melafalkan bacaan  آيف نصلى    dan struktur kalimat dasar yang meliputi 
 .secara berulang-ulang dengan bimbingan guru   فعل مصارع لضمير المفرد و نحن

 Siswa mengidentifikasi makna kalimat dan ide pokok  yang terdapat dalam 
teks tertulis/qira’ah sederhana yang berkaitan dengan tema آيف نصلى dengan 
bimbingan guru 

 Siswa dibagi menjadi 5 kelompok kerja untuk mendiskusikan bacaan dengan 
tema  آيف نصلى    dan struktur kalimat dasar yang meliputi  فعل مصارع لضمير
 المفرد و نحن

 Siswa menjawab pertanyaan/latihan tentang makna kalimat dan ide pokok  
yang terdapat dalam teks tulis/qira’ah sederhana yang berkaitan dengan tema 
      آيف نصلى

 
c. Kegiatan Akhir ( 20’ ) 
      Siswa menjawab pertanyaan guru tentang: 

 makna kalimat dan ide pokok dalam teks qira’ah tentang  آيف نصلى     
 struktur kalimat yang terdapat dalam teks qira’ah tentang  آيف نصلى     
 kandungan wacana/gagasan yang terdapat dalam teks qira’ah tentang   آيف

     نصلى
 
Sarana dan Sumber Belajar: 

• Buku Pelajran Bahasa Arab MTs Kelas 2 
• Lembar Kerja Siswa ( LKS) 

 
Penilaian 
a. Bentuk tes : Lisan dan tertulis  
b. Materi tes :  
 Tes lisan tentang:  

• Pengucapan/pelafalan kalimat yang terdapat dalam teks qira’ah mengenai آيف نصلى              
• Makna kalimat dan ide pokok yang terdapat dalam teks qira’ah mengenai   آيف

       نصلى



95  
 

 
 Tes tertulis tentang:  

• Soal tentang makna kalimat dan ide pokok yang terdapat dalam teks qira’ah 
mengenai  آيف نصلى  

 
        Jombang, 15 Pebruari 2009 
 
Mengetahui,   Guru Mata Pelajaran  
Kepala Madrasah  Bahasa Arab 
 
 
 
 
Drs. H. Abd. Rochim Mukti, M.Pd Drs. Moh. Yahya Ashari 

 
 

Lampiran I : Materi. 
 

 ’الصالة فى المسجد’
يستمع التالميذ إلى األذان . جاء وقت الصالة يؤذن المؤذن لصالة الظهر  

 .ويذهبون إلى المسجد لصالة الظهر جماعةفيخرجون من الفصل 
التالميذ يعرفون أن الصالة فى المسجد أفضل من الصالة فى البيت، وآذلك  

 .صالة الجماعة أفضل من صة الفذ بسبع وعشرين درجة
يكبر اإلمام تكبيرة اإلحرام . يقوم اإلمام أمام الحماعة ويقف المصلون خلفه 

يتبع المأموم حرآات اإلمام . م فيرآع المأموم بعدهفيكبر المأموم بعده، ويرآع اإلما
من الرآوع والقيام منه والسجود والجلوس بين السجدتين والقيام من السجود والتشهد 

 .والتسليم
بعد الصالة يدعو المصلون اهللا ثم يخرجون من المسجد ويرجع التالميذ إلى  
 .البيت

 
 !أجب هذه األسئلة مؤسسة على النص السابق 

 متى يؤذن المؤذن للصالة ؟  -1
 ماذا يعمل التاليذ إلى المسجد بعد أن يستمعوا األذان ؟ -2
 هل صالة الفذ أفضل منصالة الجماعة ؟ -3
 آيف يصلى المأموم فى صالة الجماعة ؟ -4
 ماذا يعمل المصلون بعد الصالة ؟   -5
 ما هى الجملة الرئيسية للفقرة األخيرة ؟ -6
 

Lampiran II : Media. 
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Lembar kertas kerja berisi materi teks tentang  الصالة فى المسجد dan pertanyaan 
untuk didiskusikan dalam kelompok kerja siswa. 
 
Lampiran III : Bentuk Soal Tes. 

 !ترجم هذه الجملة ترجمة صحيحة    -ا
 .جاء وقت الصالة يؤذن المؤذن لصالة الظهر -1 
 .أفضل من صة الفذ صالة الجماعة -2 
 .يكبر اإلمام تكبيرة اإلحرام فيكبر المأموم بعده -3 
 .يتبع المأموم حرآات اإلمام من الرآوع والقيام منه -4 
 .يستمع التالميذ إلى األذان فيخرجون من الفصل -5 

 
 !أخرج الجملة الرئيسية من هذه الفقرة  -ب

يستمع التالميذ إلى األذان . الظهر جاء وقت الصالة يؤذن المؤذن لصالة -1          
 .فيخرجون من الفصل ويذهبون إلى المسجد لصالة الظهر جماعة

التالميذ يعرفون أن الصالة فى المسجد أفضل من الصالة فى البيت،  -2          
 .وآذلك صالة الجماعة أفضل من صة الفذ بسبع وعشرين درجة

يكبر اإلمام تكبيرة . قف المصلون خلفهيقوم اإلمام أمام الحماعة وي -3          
يتبع . اإلحرام فيكبر المأموم بعده، ويرآع اإلمام فيرآع المأموم بعده

المأموم حرآات اإلمام من الرآوع والقيام منه والسجود والجلوس بين 
 .السجدتين والقيام من السجود والتشهد والتسليم

رجون من المسجد ويرجع التالميذ بعد الصالة يدعو المصلون اهللا ثم يخ -4         
 .إلى البيت

 !ما هو الموضوع المناسب لهذه الفقرات  -5 
 
 
 
 

Lampiran IV : Format Penilaian 
  

No. Nama 
siswa 

Soal A Soal B Jumlah 
Nilai Nilai  
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Skor Nilai :  
Kelompok Soal A, maksimal skor masing-masing : 11 
Kelompok Soal B, maksimal skor masing-masing :  8 

 
 
 
 

  
  
   
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رسالة من عميد الكلية
 رسالة من المدرسة
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 رسالة اإلشراف
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 الباحث بين السطور

عام  دامفيت -موتان اف حصل على شهادة التعليم االبتدائي في •
1983  

 1986عام  فونوروجوحصل على شهادة التعليم اإلعدادي في  •

 

 محمد يحيى أزهارى:    االسم 
 مسدوقى زآريا:   اسم األب 
 ستى عاشية:  اسم األم 
 يونيو 18ماالنج، :   تاريخ الوالدة 

 م 1970
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 1989عام فونوروجو  حصل على شهادة التعليم الثانوي في •
سونان ’جامعة لدراسة اللغة العربية في  ماالنجسافر إلى  •

، وتخرج بدرجة 1989عام  اإلسالمية الحكومية’ أمفيل
  .1993الليسانيس في اللغة العربية عام 

 ماالنج -المتوسطة اإلسالمية تورين عين مدرسا في المدرسة  •
 .  تاريخ اإلسالمىادة اللغة العربية واللم 1993عام 

عام  المتوسطة اإلسالمية’ دار العلوم’عين مدرسا في مدرسة  •
    .والمحادثة والفنون الجميلة لمادة اللغة العربية 2007

عام  جومبانج 1الثانوية المحمدية عين مدرسا في المدرسة  •
 .والخط العربى لمادة اللغة العربية 2007


