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  يف تعليم القراءة بطاقات األسئلة واألجوبةاستخدامفعالية 

  )بلومبوك الشرقية باكيئ ياال  املدرسة املتوسطة اإلسالمية ضة الوطنبالتطبيق على(
  

  حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية
  
  

  :إعداد 
  )٢٠٧٩٣٠٠٢٨-S / : رقم القيد(مشس اهلادي 

  
   :إشراف

  نور املرتضى املاجستريالدكتور 
  شيخون حممدالدكتور حممد األستاذ 

  
  
  العام
   م٢٠٠٩
  هـ١٤٣٠
  



 

  استهالل
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   )                                  ٥ -١األية : سورة العلق ( 
  صدق اهللا العظيم

  
  
  
  
  
  
  



 

  إهداء
  

  إىل والدي احلاج أبو بكر بن حممود أطال اهللا عمره يف خري ولطف وعافية
  يتعبالذي رباين  و حثين على بذل اجلهد لنيل املكرمات واآلمال من أجلنا كم 

  )غفر اهللا هلا( حكمة وإىل والديت
   الكرميتني أول مبادئ الصدق والوفاءمااملعلم األول الذي تلقيت على يديه

   السمحة الطيبة وسالمة الطوية ونقاء الضمريماهيوعرفت يف نفس
  كل الذين تعلمت منهم الكثري

  
   الذين أدين هلم بالكثريو

  إىل من هم عندي يف مقام االبن واالبنةو
   العلميهمودة وتقديرا ورغبة يف تقدمم

  
  و إىل زوجيت احملبوبة سلمييت

  شريكة حيايت اليت شجعتين على اإلجتهاد بسماحة و طيب صدر يف كل آن و حني 
و إىل أوالدي احملبوبني أمحد بقية السلف اهلادي، وحممد نوره اهلادي، وحممد مؤدب 

 هادي
  الذين أسعدوين يف كل آن و حني 

   الزمالء و الزميالت يف برنامج الدراسات العليا و إىل كافة
  بتخصص تعليم اللغة العربية 

  و إىل الذين حيرصون على اللغة العربية حرصهم على وجود األمة و بقائها
  رسل حضارة أسهمت وتسهم يف خدمة اإلنسان

  



 

  عرفانشكر و

 ،النوال جزيل وأسأله املتوال، فضله على وأشكره حال، كل على هللا احلمد
 آله وعلى الشاكرين، الصابرين خري على وأسلم وأصلي واملآل، احلال يف والثبات

  :بعد أما الدين، يوم إىل بإحسان تبعهم ومن والتابعني امليامني، الغر وأصحابه
وقد من اهللا علي باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج باحلمد 

لى جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين والثناء، فلك احلمد يا ريب حىت ترضى، ع
 أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل – بعد محد اهللا تعاىل –

يف خروج هذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدهم بشئ طلبت، ومل يكن 
  : ومنهم . حيدوهم إال العمل اجلاد املخلص

جامعة موالنا مالك إبراهيم  ايوغو، مدير مساحة األستاذ الدكتور احلاج إمام سفر
  .اإلسالمية احلكومية ماالنج

جامعة موالنا  الدراسات العليا كلية عميدمساحة األستاذ الدكتور عمر منران، 
  مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنج

 كلية تعليم اللغة العربية قسم، رئيس توركيس لوبيس املاجستريمساحة الدكتور 
  جامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنجات العليا الدراس

، املشرف األول الذي أفاد الباحث نور املرتضى املاجستريمساحة الدكتور 
علمياً وعملياً ووجه خطواته ىف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث 

  .ث عظيم الشكر والتقديرحىت اإلنتهاء منه، فله من اهللا خري اجلزاء ومن الباح
، املشرف الثاين، فحقاً يعجز  حممد شيخون حممدالدكتوراألستاذ مساحة 

لساىن عن شكره وتقديره فقد قدم للباحث كل العون والتشجيع طوال فترة إعداد 
هذا البحث فلم يبخل بعلمه ومل يضق صدره يوماً عن مساعدة الباحث وتوجيهه، 

حث أكرب األثر ىف نفس الباحث فله مين خالص الشكر وكان لتفضله مبناقشة هذا الب
  . والتقدير ومن اهللا عظيم الثواب واجلزاء



 

 تعليم قسم كما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إىل األساتذ املعلمني يف 
.  جامعة موالنا مالك إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنج الدراسات العليا كليةاللغة العربية 

الباحث كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع  فلهم من 
  . وجزاهم اهللا عىن خري اجلزاء

ن قد ي اللذين احملترمنيالوالدكما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إىل 
  .ربيانـي ورمحانـي منذ نعومة أظفاري وشجعا لـي دائما يف طلب العلوم النافعة

وأصدقائي وكل من ساهم ىف إخراج هذا العمل املتواضع وألشقائي وزمالئي 
إىل خري الوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعاً خالص الشكر وعظيم التقدير 

  .واالمتنان
  املوفق واهلادي إىل سبيل الرشادواهللا 

  
  

   م ٢٠٠٩ أبريل  ١٤ماالنج، 
  الباحث 

  
  
  

  مشس اهلادي
   S٢/٠٧٩٣٠٠٢٨: رقم التسجيل 
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  تقرير املشرفني 

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف   
  .  اله وصحبه أمجعنيىاألنبياء واملرسلني وعل

  : بعد االطالع على البحث العلمي الذي حضره الطالب  
  مشس اهلادي:   اعداد الطالب
                                            S٢/  ٠٧٩٣٠٠٢٨ :  رقم التسجيل

  القراءةتعليم يف  بطاقات األسئلة واألجوبةاستخدام فعالية :   موضوع البحث
  

  .مناقشة البحثوافق املشرفان على تقدميه إىل جملس 
 املشرف األول

 
  نور املرتضى املاجستريالدكتور 

            

 املشرف الثاين
 

 األستاذ حممد شيخون حممد
            

  
  اداالعتم

                     رئيس قسم تعليم اللغة العربية
  

  توركيس لوبيس. د                       
  ١٥٠٣١٨٠٢٠:                            رقم التوظيف

  



 

  االعتماد من طرف جلنة املناقشة
  : البحث عنوان

  القراءةتعليم يف  بطاقات األسئلة واألجوبةاستخدام فعالية 
  )ضة الوطن باكيئ ياال بلومبوك الشرقيةاملتوسطة اإلسالمية  درسةامل بالتطبيق على (

 حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية
 

مشس اهلادي : الطالب إعداد  
  ٠٧٩٣٠٠٢٨ : التسجيل رقم

 
قد دافع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة املناقشة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة 

  .م٢٠٠٩ أبريل ١٦:ة، وذلك يف يوم اخلميس، بتاريخيف تعليم اللغة العربياملاجستري 
  :وتتكون جلنة املناقشة من السادات األساتذة

 
  -١  أمحدسعيد حواية اهللالدكتور  مناقشا
............................ :توقيع -:رقم التوظيف     

احلاج شهداء صاحل نور الدكتور  رئيسا ومناقشا  ٢-  
................ ...........:عالتوقي     ١٥٠٣٧٤٠١٠: رقم التوظيف 

نور املرتضىالدكتور  مناقشا   ٣-  
   -:رقم التوظيف ...........................: التوقيع
حممد شيخون حممدالدكتور  مناقشاً  ٤-  
........................: ...التوقيع     -:رقم التوظيف 

 
 اعتماد علي 

راسات العليا،الدعميد كلية   
 

 أ. د. عمر منران
  ١٣٠٥٣١٨٦٢: رقم التوظيف 



 

  إقرار الطالب
  : أنا املوقع أدناه، وبيانايت كاآليت

  مشس اهلادي:   االسم الكامل
  ٠٧٩٣٠٠٢٨:   رقم التسجيل

باكيئ ياال كونوغ راجأ سكرى الغربية بلومبوك الشرقية حمافظـة          :          العنوان
  نوسا تنجارا الغربية

لنيل درجـة املاجـستري يف    ن هذه الرسالة اليت حضرا لتوفري شرط        أقرر بأ 
جامعة موالنا مالك إبـراهيم  اإلسـالمية         الدراسات العليا    كلية تعليم اللغة العربية  

  : عنوانحتت احلكومية ماالنج 
  القراءةتعليم يف  بطاقات األسئلة واألجوبةاستخدام فعالية 

  )ضة الوطن باكيئ ياال بلومبوك الشرقيةسالمية املتوسطة اإل درسةاملبالتطبيق على  (
  

وإذا ادعى أحد   . حضرا وكتبتها بنفسي وما زورا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر          
استقباال أا من تأليفه وتبني أا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية  على ذلك،   

جامعة موالنا مالك   ات العليا    الدراس كليةولن تكون املسؤولية على املشرف أو على        
  . إبراهيم  اإلسالمية احلكومية ماالنج

  . هذا، و حررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك
  

   م  ٢٠٠٩  أبريل ١٦ ماالنج،
  توقيع صاحب اإلقرار 

  
  

  مشس اهلادي
   S٢/٠٧٩٣٠٠٢٨:التسجيلرقم 



 

  مستخلص البحث
  

 يف تعلـيم القـراءة     بطاقات األسئلة واألجوبة  استخدام  لية  فعا ٢٠٠٩،  مشس اهلادي 
ـ يئ  كضة الـوطن بـا    املدرسة املتوسطة اإلسالمية     بالتطبيق على ( اال ي

، قسم تعليم   برنامج الدراسات العليا    .  رسالة املاجستري  .)بلومبوك الشرقية 
  . اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنجاللغة العربية،

  دكتور نور املرتضى املاجستريال: املشرف األول     
  ذ الدكتور حممد شيخون حممدااألست: املشرف الثاين     

  
   بطاقات األسئلة واألجوبة،مهارة القراءة تعليم   :الكلمات املفتاحية

 تنميتها نبغيمن أهم املهارات اللغوية اليت يلدى الطلبة إن مهارة القراءة   
درة على النطق باأللفاظ أو الرموز املكتوبة وعملية القراءة ليست جمرد الق. وتطويرها

يف النص، وإمنا هي عملية معقدة حتتاج إىل أكثر من املهارات اللغوية األخرى لدى 
من أجل احلصول على ذلك، ينبغي . لفهم النص املقروء جيدا) الطالب(القارئ 

 التعليمية  أو الوسائلللمدرس أن يزود الطالب باالستراتيجيات أو األساليب املالئمة
  . اليت تعينهم على فهم النص املقروء بسهولةاملتنوعة

بطاقـات األسـئلة    يهدف هذا البحث إىل التعرف على فعاليـة اسـتخدام          
، أمهها مهارة فهم املعلومـات      طلبةيف تنمية مهارات القراءة العربية لدى ال      واألجوبة  
بناء على هذا اهلـدف،     . ، وفهم األفكار الرئيسية يف اجلمل     )حمتوى النص (التفصيلية  

يرجى أن يكون هذا التطبيق املقترح منوذجا بديال ميكن استخدامه يف تعليم القـراءة              
 تـصميم   واستخدم هذا البحث املنهج التجريبـي حيث اختـار الباحـث         . العربية

) التجربة(وقام الباحث بالتعليم التطبيقي     . االختبار القبلي والبعدي باموعة الواحدة    
مـن املدرسـة املتوسـطة      ) أ( من الصف الثامن     طالبا وطالبة  ٢٤ة البحث   على عين 

  .اإلسالمية ضة الوطن باجيئ ثاال بلومبوك الشرقية



 

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

، وبعد ٦١،٢٥بالنطر إىل كفاءم يف تلك املهارة قبل التجربة يف متوسط النتيجة 
 وكذلك مستوى مهارم يف فهم األفكار الرئيسية يرقّي ٨٥،٤٢التجربة يف متوسط 

جوهريا، وذلك بالنطر إىل كفاءم يف تلك املهارة قبل التجربة يف متوسط النتيجة 
ومن جانب األنشطة التعليمية؛ . ٧٣،٣٣سط النتيجة ، وبعد التجربة يف متو٥٩،١٧

 يف استخدام بطاقات األسئلة واألجوبة يف عملية القراءة وفهم ن يستوعبوالطلبةأن 
  .املقروء

واستنادا على اختبار البيان اإلحصائي للنتائج املـحصولة من االختبارين   
عن طريق اختبار ) النصحمتـوى (القبلي والبعدي يف مهارة فهم املعلومات التفصيلية 

أكرب من قيمة ت اجلدول ) ١٤،٢٦٩( يدل على أن قيمة ت احلساب ( t - test )ت 
وكذلك النتيجة احملصولة من االختبارين . ٠,٠٥< p: على مستوى الداللة) ٢,٠٦(

) ٦،٥٤٩(القبلـي والبعـدي يف مهـارة فهم األفكار الرئيسية أن قيمة ت احلساب 
وهذا يدل على . ٠,٠٥< p: على مستوى الداللة) ٢,٠٦(ول أكرب من قيمة ت اجلد

وجود فروق داللة إحصائية يف مهارة فهم املقروء لدى التالميذ قبل استخدام بطاقات 
وأن استخدام بطاقات األسئلة . األسئلة واألجوبة وما بعده يف تعليم القراءة العربية

ظر إىل متوسط النتائج من االختبار وبالن. واألجوبة له فعالية يف تنمية مهارة القراءة
البعدي بني املهارتني أن مهارة التالميذ يف فهم املعلومات التفصيلية أحسن من مهارم 

  .يف فهم األفكار الرئيسية
للباحثني الالحقني أن يتطـوروا     اعتمادا على نتائج هذا البحث العلمي فينبغي          

وكذلك ميكـن   . أو يف اال اآلخر   ) ربيةتعليم القراءة الع  (هذه الوسيلة يف نفس اال      
  .املقارنة بني هذه الوسيلة مع الوسائل التعليمية األخرى

  
 
 



 

ABSTRACT 
 
Syamsul Hadi, ٢٠٠٩. Effectiveness Reading Teaching by Using Question and 

Answer Cards at Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Wathan [Islamic 
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Program of State Islamic University Malang. Supervisors: (١) Dr. Nurul 
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 Reading skill is one of language skill that needs to be improved and 
developed.  Actually, reading activity is not merely pronouncing sound symbols 
in the text; it is also a complex skill that engages various aspects of skill that 
reader (student) has to comprehend the text as well. To reach that purpose, the 
reading teaching process also necessitates students to be supported by suitable 
reading strategy and technique that make them easy to comprehend the text. 

 The research aimed at knowing the effectiveness of Question and Answer 

Cards technique application in improving and developing students’ reading skill 
that comprises comprehension of text information (content) as well as 
comprehension of main ideas in each paragraph. Based on that purpose, it is 
expected that the result of this research becomes an alternative model potentially 
exercised for teaching Arabic reading skill. This research is experiment research. 
This research developed Pre-Test and Post-Test One Group design with reading 
teaching of forty students of Class VIII-A, MTs NW Bagik Nyala Lombok Timur, 
as its research sample.  

 The result of this research (from reading comprehension aspect) is that 
students’ comprehension of text developed significantly. This increase is manifest 
in the average score of students’ first competence ٦١،٢٥ that increased to the 
average score of ٨٥،٤٢ in the end of teaching activity. The similar case also 
appeared for comprehension of sentences’ main ideas (determining the main ideas 
and arranging questions): the average score of ٥٩،١٧ in the students’ first 
competence increased to be ٧٣،٣٣ in the end of teaching activity. From the aspect 
of class activity, students’ skill in exercising this technique also increased 
effectively. Students were familiar to apply Question and Answer Cards through 
Interactive model of reading in their reading activity. 

 Based on the statistic test of pre-test and post-test results it showed that 
the t-count result (١٤،٢٦٩) > t-table (٠٦<٢) at p <٠٥<٠. So does the result of pre-
test and post test for comprehension aspect (the main idea): that the t-count result 
(٦،٥٤٩) > t-table (٠٦<٢) at p <٠٥<٠. It means that there was significant difference 
between students’ reading competence (information content and main ideas of the 
text) before and after the application of Question and Answer Cards. The 
application of “Question and Answer Cards” had effective and significant 
influence in developing students’ reading skill.  



 

 While from the aspect of average result students obtained from both 
kinds of reading skill, it showed that students’ competence in comprehension of 
the text content (text information) was more effective than their competence in 
comprehension of main ideas. 
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 Keterampilan siswa dalam membaca merupakan salah satu keterampilan 
berbahasa yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Aktivitas membaca pada 
hakikatnya bukan sekadar mengucapkan lambang-lambang bunyi (huruf) dalam 
sebuah teks dengan baik, tetapi merupakan aktivitas yang kompleks yang 
melibatkan berbagai aspek kecakapan berbahasa lainnya dari seorang pembaca 
(siswa) untuk dapat memahami teks dengan baik. Untuk mencapai hal tersebut, 
dalam proses pembelajaran membaca para siswa perlu dibekali dengan strategi 
atau teknik membaca yang tepat yang dapat memudahkan mereka dalam 
memahami teks. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penggunaan 
media Kartu Tanya Jawab dalam mengembangkan keterampilan siswa membaca 
teks bahasa Arab pada aspek pemahaman yang meliputi; pemahaman informasi 
dalam teks (isi teks) dan pemahaman ide/pokok kalimat dalam paragraf. 
Berdasarkan tujuan tersebut, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi model 
alternatif yang dapat digunakan dalam pembelajaran membaca Bahasa Arab. 
Penelitian ini menggunakan prosedur eksperimen. Desain penelitian yang 
digunakan adalah Pretest-Posttest One Group dengan latar pembelajaran di kelas 
yang telah ditentukan sebagai sampel penelitian yaitu, kelas VIII-A MTs. NW 
Bagik Nyala Lombok Timur dengan jumlah ٢٤ siswa. 

 Temuan penelitian ini bila dilihat dari hasil yang diperoleh pada aspek 
pemahaman membaca, yaitu; pemahaman terhadap isi teks (informasi rinci dan 
penggunaan kosakata) mengalami peningkatan cukup signifikan yang ditunjukkan 
dengan kemampuan awal siswa dengan rata-rata nilai ٦١،٢٥ dan kemampuan 
akhir belajar dengan rata-rata nilai ٨٥،٤٢ begitu juga pemahaman ide/pokok 
kalimat (menentukan ide pokok dan menyusun pertanyaan) mengalami 
peningkatan cukup signifikan yang ditunjukkan dengan kemampuan awal siswa 
dengan rata-rata nilai ٥٩،١٧ dan kemampuan akhir belajar dengan rata-rata nilai 
٧٣،٣٣. Kemudian bila dilihat dari aspek kegiatan kelas, keterampilan para siswa 
dalam menggunakan teknik ini mengalami kemajuan cukup efektif dimana 
mereka telah terbiasa menggunakan "Kartu Tanya Jawab" dengan model 
membaca Interactive dalam kegiatan membaca. 

 Berdasarkan uji-t (statistik) terhadap hasil pre-tes dan post-tes aspek 
pemahaman informasi dalam teks, menunjukkan hasil t-hitung (٢٦٩ ,١٤) > t-tabel 
(٠٦<٢) pada p <٠٥<٠. Begitu juga hasil pada aspek pemahaman ide/pokok kalimat, 



 

menunjukkan hasil t-hitung (٦،٥٤٩) > t-tabel (٠٦<٢) pada p <٠٥<٠. Artinya ada 
perbedaan cukup signifikan antara kemampuan memahami teks bacaan (isi 
informasi dan ide pokok kalimat) sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran 
dengan menggunakan media "Kartu tanya jawab". Dengan demikian, bahwa 
penggunaan media Kartu tanya jawab efektif untuk mengembangkan keterampilan 
pemahaman membaca siswa. Sedangkan bila dilihat rata-rata nilai yang diperoleh 
dari kedua keterampilan tersebut, keterampilan pemahaman isi (informasi teks) 
lebih tinggi (efektif) dibandingkan dengan keterampilan pemahaman ide/pokok 
kalimat. 

Berdasarkan dari hasil penelitian ini diharapkan bagi peneliti selanjutnya 
untuk mengembangkan media yang dipakai peneliti dalam ranah pengajaran 
maharah qiroah (keterampilan membaca bahasa Arab) atau keterampilan yang lain 
seperti maharah kitabah (menulis), maharah kalam (berbicara), dan maharah 
istima' (mendengar), atau dengan menggunakan media yang lain.  
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  الفصل األول
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  الفصل األول
  أساسيات البحث

  
أهداف وأسئلة البحث،   و  البحث، ةمشكلوعلى مقدمة،   الفصل  هذا  شتمل  ي
  .حتديد املصطلحاتوحدود البحث، وأمهية البحث، وفروض البحث، والبحث، 

  
  

   مقدمة-أ

القرآن الكرمي والدين اإلسالمي احلنيف،     من املعروف أن اللغة العربية هي لغة        
فبها نزل القرآن الكرمي دستور املسلمني، وـا        . ولغة املسلمني منذ أول جميئ اإلسالم     

النبـي عليه الصالة والسالم خامت األنبياء واملرسلني، مث إا أقدم لغة حيـة يف              حتدث  
ـَى عليه التـراث         و. العامل مل يعترها التغير والتبديل     اللغة العربية هي األساس الذي بن

العريب واألدب الرفيع، وال زالت هذه اللغة تؤدي مهمتها حبيوية وحركة وتقدم منـذ              
 سنة وحىت اآلن وإىل ما شآء اهللا بسبب طبيعــتها املرنـة             أكثر من ألف ومخسمائة   

وبياا األخاذ ومفرداا الغنية وأساليبها املتفاوتة وخلودها يف كتاب اهللا الذي ال يأتيه             
  .الباطل من بني يديه وال من خلفه

حلـضارة اإلسـالمية    االلغة العربية طوال أربعة عشر قرنا من الزمان وعاء          و    
 فوق هذا كله قـد اكتـسبت مكانـة          اشارق األرض ومغارا، كما أ    العاملية يف م  

 فحـسب،    ليست لغة دين وحضارةٍ    فاللغة العربية إذاً  . عامليـة بني اللغات املعـروفة   
  . عالـميبل هي كذلك لغة اتصاٍل

وتأكيدا على أا لغة عاملية، قال فرجوسون يف مقال نشره بدائرة املعـارف               
 العربية سواء بالنسبة إىل عدد الناطقني ا أو إىل مدى تأثريها تعترب             أن اللغة "الربيطانية  

 

٢ 



 

كما ينبغي أن ينظر إليها كإحدى اللغـات    . إىل حد بعيد أعظم اللغات السامية مجعاء      
  ١".العظمى يف عامل اليوم

وهي من وسائل االتـصال     . إن القراءة من حاجات اإلنسان املاسة يف حياته       
ستغناء عنها، ومن خالهلا يتعرف اإلنسان على خمتلف املعـارف        اهلامة الىت ال ميكن اال    

والثقافات، وهي وسيلة التعلم األساسية وأداته يف الدرس والتحصيل، وشغل أوقـات            
ن القراءة هي النافذة اليت من خالهلا يطل اإلنسان علـى           إ وإىل جانب ذلك،     ٢.الفراغ

  ٣.قافة وحضارةنتاج املاضي واحلاضر، والقريب والبعيد، من فكر وث
هي تزود الطالب القـارئ     ف. والقراءة بالنسبة للتعلّم أمر مهم لدى الدارسني        

كما . باملعارف واخلربات اليت قد اليستطيع أن يكتسبها مباشرة إال من خالل القراءة           
 أو  ٤.أا هي أداة الطالب يف حتصيل علومه الدراسية، ومن ال يقرأ جيدا الحيصل جيدا             

من ليس له مهارة أو قدرة على القراءة اجليدة، ال حيصل على املعلومات بعبارة أخرى، 
  .جيدبقدر أو املعارف يف قراءته 

، أن تعليم مهارة القراءة العربية وفهم املقروء أمر مهـم لـدى             فيما تقدم جند    
وهذا ينطبق  .  الدارسني اللغة العربية مبا فيهم طالب املدارس املتوسطة اإلسالمية         طلبةال

عن تعليم اللغة   ) ٢٠٠٤توسيع املنهج الدراسي     (٢٠٠٦ ما قرره املنهج الدراسي      على
رس املتوسطة اإلسالمية الذي يهدف إىل تنمية قدرات التالميذ علـى           االعربية يف املد  

                                                 
،  العربية والتربية الدينية يف ضوء االجتاهات التربويـة احلديثـة          طرق تدريس اللغة   حممود رشدي خاطر وآخرون،      ١

 .٣٤٩، ص )١٩٨٢دار املعرفة : القاهرة(
 ١٢٠. ، ص)١٩٩٢دار املسلم : الرياض(  املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها،محد فؤاد حممود عليان     ٢

 ١٢٣. ، صنفس املرجعــــــــ  ٣

دار : الريـاض  ( أسس إعداد الكتب التعليميـة لغـري النـاطقني بالعربيـة      ،وعبد احلميد عبد اهللا   ناصر عبد اهللا الغايل          ٤
 ٥٧.، ص)االعتصام،دت



 

 األفكار والعواطف    عن تعبريالاالتصال الفعال شفهيا أكان أم حتريريا لفهم املعلومات و        
  ٥.يا والثقافاتوتنمية العلوم والتكنولوج

وبالرغم من أن هذه املهارة مهمة يف تزويد التالميذ باملعارف واملعلومات، إال              
 فعلى وفق ما.  مل تؤد إىل فعاليتها -إىل حد ما  -أن عملية تعليمها يف الفصول الدراسية       

ن عملية تعليم القراءة العربية    فإالحظ الباحث يف  إحدى املدارس املتوسطة اإلسالمية،         
ومـن  .  الوسائل التعليميـة   وبدون استخدام  تزال على استخدام الطريقة التقليدية       ال

 حفظ املفردات اليت سـبق أن       ،عملية تعليم القراءة  هذه املدرسة يف    أنشطة التالميذ يف    
درسوها يف موضوع ما، ومراعاة مواقع اإلعراب يف اجلمل مناسبة لقراءة املدرس، مث             

ـ  وهذه العملية مل تؤد إىل فهم     .  معرفة املعىن  ترمجة النص ترمجة حرفية ألجل     ي حقيق
وال سـيما أن    . ومن هذه احلالة قد يصيبهم املللُ والسأم أثناء الدراسة        . لدى التالميذ 

  .استخدام الوسائل التعليميةهذا يضاف إليه عدم 
املد رسة املتوسطة اإلسـالمية     الحظ الباحث من الظاهرة املذكورة يف       لقد  و

 تعليم اللغة العربية خـصوصا مهـارة        أن ،اال بلومبوك الشرقية  ييئ  كضة الوطن با  
ونتيجة . امامشكالت كثرية حىت تكون غاية التعليم املقررة مل حتقق مت         حتيط به   القراءة  

 مدرس   وأن   أساليب تعليم اللغة العربية غري متنوعة     : ن العوامل املؤثرة منها   عن عدد م  
استخدام لقواعد والترمجة وطريقة القراءة مع عدم        إال طريقة ا    ال يستخدم  اللغة العربية 

 درس اللغـة    إىل يسبب قلة ميـول الطلبـة         هو الذي  الوسائل التعليمية و هذا احلال    
  . العربية

الصف الثـامن    خاصة يف    ، يف عملية تعليم اللغة العربية     ،وكذا الحظ الباحث  
  سيطرة املدرس  لشرقية بلومبوك ا  االييئ  كاملدرسة املتوسطة اإلسالمية ضة الوطن با     ب

 حيث إنه مل يعط فرصة واسعة لدى التالميذ ليشتركوا جبهـد            على كل وقت الدرس   

                                                 
٥   Departemen Agama. Kurikulum ٢٠٠٤  Standar Kompetensi Madrasah 

Tsanawiyah (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 
٢٠٠٤), h. ١٢٢. 

٤ 



 

 إىل احلصول    أيضا تؤدي  ويرى الباحث أن هذه احلالة    . ونشاط يف األنشطة التعليمية   
  . على مستوى غري جيد
راءة  بالدراسة التجريبية لتنمية مهارة الق     قام فإن الباحث    ما تقدم، اعتمادا على   

ـ يئ  كاملدرسة املتوسطة اإلسالمية ضة الوطن با     لتالميذ ب    بلومبـوك الـشرقية    االي
 أمر ضـروري    ا البحث ى الباحث أن هذ   أور. باستخدام بطاقات األسئلة واألجوبة   

  .ليس رد البحث بل لتحقيق أهداف التعليم املقررة
  
  

   البحث مشكلة-ب

ءة يف اللغة العربية تعليم القراحول  هلذا البحثإن أهم املشكالت 
 يف تنمية مهارة القراءة فعاليته ومدى بطاقات األسئلة واألجوبةباستخدام 

ويقصد باملهارة هنا، مهارة فهم املعلومات التفصيلية . العربية وفهم املقروء
ومهارة فهم األفكار ) حمتوى النص(أو إدراك النتائج يف النص املقروء 
 املدرسة طالب النص املقروء لدى الرئيسية من اجلمل أو الفقرات يف

  . ضة الوطن باكيئ ياال بلومبوك الشرقيةاملتوسطة اإلسالمية
  

  

  

   أسئلة البحث-ج
  :ومن تلك املشكالت صاغ الباحث أسئلة البحث وهي ما يلى    
 تعليم مهارة القراءة باستخدام بطاقات األسئلة واألجوبة جيب أن يتمكيف  - ١

  ؟ بلومبوك الشرقيةاالييئ كة ضة الوطن بااملدرسة املتوسطة اإلسالميب
استخدام بطاقات األسئلة واألجوبة يف تعليم مهارة فهم ما مدى فعالية  - ٢

  ؟) حمتوى النص(املعلومات التفصيلية 
استخدام بطاقات األسئلة واألجوبة يف تعليم القراءة لفهم ما مدى فعالية  - ٣

  ؟املقروء من اجلمل أو الفقرات يف النص األفكار الرئيسية



 

  أهداف البحث  -د

هدف هذا البحث إىل الكشف عن فعالية استخدام بطاقات األسئلة واألجوبـة            
الصف الثامن من املدرسة املتوسـطة       بطاليف تنمية مهارة القراءة العربية لدى       

وأما مهارة القراءة الىت يراد     .  بلومبوك الشرقية  االييئ  كبااإلسالمية ضة الوطن    
ل استخدام بطاقات األسئلة واألجوبة فهي مهارة فهم املقروء،         تنميتها من خال  

ومهارة فهم األفكار الرئيسية    ) حمتوى النص (أبرزها يف تنمية مهارة فهم املقروء       
  .يف النص املقروء

  
   فروض البحث-هـ

  : الباحث الفروض التاليةصنع إىل أسئلة البحث، استناداً   
١ - فهم املقروء(ال لترقية مهارة القراءة استخدام بطاقات األسئلة واألجوبة فع(.  
مهارة فهم املعلومات فعال لترقية استخدام بطاقات األسئلة واألجوبة  - ٢

  ).حمتوى النص(التفصيلية 
استخدام بطاقات األسئلة واألجوبة يف تعليم القراءة فعال يف تنمية فهم  - ٣

 .األفكار الرئيسية
  
  أمهية البحث  -و

إلعطاء ن تكون إسهاما نافعا من الناحية التطبيقية،        نتيجة هذا البحث أ   يف  ترجى  
املدخالت اإلجيابية ملدرسي اللغة العربية يف تنفيذ التعليم، منها تطبيق الوسـائل            
التعليمية يف تعليم القراءة كاستخدام بطاقات األسئلة واألجوبة حلل املشكالت           

وء واألفكـار    وخاصة مشكالم يف فهـم املقـر       الطلبةالتعليمية الىت يواجهها    
 يف مساعدة   اللمدرسة نفسها أن يكون هذا البحث له إسهام        ترجى   و. الرئيسية



 

ترقية مستوى التحصيل الدراسـي لـدى       يف  ترقية عملية التعلم والتعليم فيها و     
  .وكذلك ترقية مستوى امليل لدراسة اللغة العربية لديهم الطلبة

  

   حدود البحث-ز
  :احلدود املوضوعية -١

فهم (عليم اللغة العربية يف هذا البحث هو تعليم مهارة القراءة قصد الباحث بت  
يف النص املقروء باستخدام بطاقات األسئلة ) املقروء واألفكار الرئيسية

  .واألجوبة
  :احلدود الزمانية -٢

  . م٢٠٠٩ - م ٢٠٠٨يف الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي   
  :احلدود املكانية -٣

ضة الوطن جريبـية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية متّ تطبيق هذه الدراسة الت  
  . بلومبوك الشرقيةاالييئ كبا

  

   حتديد املصطلحات-ح
يها احلصول على القدرات أو ف هي عملية يهدف تعليم مهارات القراءة -١

من خالل عملية تعليم القراءة وفهمها أو ) الطالب(املهارات املكتسبة لدى الفرد 
  .تواصلةالتدريبات املخططة وامل

 هو النشاط العقلي الفاعل املتمثل يف إدراك فهم املقروء أو الفهم القرائي -٢
 من استجابـة أو طلبةأن يتمكن ال و.النصوص املقروءةيف القارئ لفهم املادة 

 .فهم معانـي الكلمات والتعابري واجلمل املكتوبة يف النص املقروء بشكل بسيط
األفكار الرئيسية يف النص املقروء بشكل  من استجابة أو فهم طلبةأن يتمكن الو

  . بسيط



 

إحدى الوسائل البصرية يف تعليم اللغة العربية اليت  هي بطاقة األسئلة واألجوبة -٣
حتتوي على األسئلة واألجوبة واليت اختار الباحث منها ما تتعلق مبوضوع الدرس 

  الفصل، يف نصف هذهوهي جمموعة من البطاقات بعدد طالب .للصف الثامن
   .البطاقات أسئلة ويف نصفها اآلخر إجابات على هذه األسئلة

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاين
  اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

 



 

  ثاينالفصل ال
  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  

  

تعلـيم مهـارة    :  حيتوي هذا الفصل على أربعة مباحث وهي املبحـث األول         
تعليم مهارة القـراءة   :  الثاملبحث الث والوسائل التعليمية،   :  املبحث الثاين والقراءة،  

العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية ضة الوطن باكيئ ياال بلومبـوك الـشرقية،             
  .الدراسات السابقة: واملبحث الرابع

  

  تعليم مهارة القراءة :املبحث األول
  

  مفهوم القراءة،  ويتكون من يشتمل هذا املبحث األول على تعليم مهارة القراءة         
فهـم  (راءة، وأمهية مهارة القراءة، وأهداف تعليم مهارة القراءة، والفهـم           وطبيعة الق 

  .، وطرق تعليم مهارة القراءة، وتقومي مهارة القراءة)املقروء
  

  مفهوم القراءة -١
 على اً حمدوداًضيقكان عرفنا أن مفهوم القـراءة يف مطلع القرن العشرين   

يف اجتاه لقد تغري هذا املفهوم، و. ااإلدراك البصري للرموز املكتوبة وتعرفها والنطق 
ليست جمرد النطق باأللفاظ أو الرموز والتراكيب يف مفهومها احلديث  القراءةأن 

 عملية عقليـة يتفاعل القارئ معها، فيقرأ بشكل سليم، ويفهم ما يقرأ، بل  ،املكتوبة
  .وينقده، ويستخدمه يف حل مشكالت، وينتفع به يف مواقف حياته

تعرف للكلمات، ونطق ا، "بد القادر أمحد مفهوم القراءة على أا عوقدم   
وفهم للمقروء، ونقد له، وتوسيع للخـربات واإلفادة منها يف حل املشكالت، 

 



 

 ومن هذا اجلانب أصبحت القراءة عملية مستمرة تؤدي ٦."وحتقيق املتعة النفسية
  ٧.وظيفة هامة يف احلياة بالنسبة للفرد وللمجتمع

عملية عقلية تشمل " فتحي على يونس وحممود كامل الناقة إن القراءة وقال  
تفسري الرموز الىت يتلقاها القارئ عن طريق عينيه وتتطلب هذه الرموز فهم املعاين، 
كما أا تتطلب الربط بني اخلربة الشخصية وهذه املعاين، مما جيعل العمليات النفسية 

  ٨."كبريةاملرتبطة بالقراءة معقّـدة إىل درجة 
عملية عقلية انفعالية دافعية تشمل "وقدم حسن شحاتة مفهوم القراءة، على أا   

تفسري الرموز والرسوم اليت يتلقاها القارئ عن طريق عينيه، وفهم املعانـي، والربط 
بني اخلربة السابقة وهذه املعانـي، واالستنتاج، والنقد، واحلكم، والتذوق، وحل 

  ٩."املشكالت
 أن للقراءة عمليتان  الباحثرىيلتعريفات السابقة اليت قدمها اخلرباء ومن ا  

متصلتان؛ أوال، العملية امليكانيكية أى االستجابات الفسيولوجية ملا هو مكتوب 
خالهلا تفسري يف  يتم  اليتوثانيا، العملية العقلية). النطق بالرموز املكتوبة أو الكلمات(

فهم املعانـي التفصيلية واألفكار (واالستنتاج املعانـي، وتشمل كذلك التفكري 
وأصبحت القراءة عملية معقدة تشمل أكثر من التعرف على الكلمات ). الرئيسية
 وتتضمن العديد من املهارات املترابطة واملتشابكة اليت ال ميكن فصل بعضها املكتوبة،
  .عن بعض

وكما قال نيل . ا قرأهوالقراءة عملية تفاعلية حيث يتفاعل القارئ معها لفهم م  
عملية يقوم ا القارئ يف الربط بني "، أن القـراءة هي Neil Andersonأندرسون 

                                                 
 .١٢٠، ص )١٩٧٩مكتبة النهضة املصرية، : القاهرة (،طرق تعليم اللغة العربية مد عبد القـادر أمحد،حم   ٦
 .١٢٠، ص نفس املرجع    ٧
 .١٦٩، ص )١٩٧٧دار الثقافة، : القاهرة (،أساسيات تعليم اللغة العربية فتحي علي يونس وحممود كامل الناقة،   ٨
 .١٠٥، ص )١٩٩٦الدار املصرية اللبنانية، : القاهرة (، النظرية والتطبيقتعليم اللغة العربية بني حسن شحاتة،  ٩



 

 وفهم املعىن من ١٠."املعلومات يف النص املقروء وخرباته السابقة لبناء املعىن بالطالقة
أن اخلربات يرى وللحصول على الفهم اجليد، . أهم األهداف يف عملية القراءة

 لدى القارئ تلعب دورا هاما يف احلصول على فهم ما (prior knowledge)السـابقة 
وأضاف أندرسون إىل أن عملية القراءة اجليدة تتمثل يف عناصرها . تضمنه النص
  ١١.النص، والقارئ، والطالقة، واالستراتيجيات: املهمة، وهي

رابطة بني  أن يف عملية القراءة اجليدة تفاعالت مت الباحثرىي، بناء على ذلك  
 تلك العناصر األربع وهي القارئ، والنص، والطالقة، واالستراتيجية املستخدمة

  .اليت تالئم للحصول على املعىن املرجووالوسائل التعليمية 
أن القراءة عملية مركبة تتألف من عمليات جند بالنظر إىل ما سبق ذكره، و  

صده الكاتب، واستخالصه أو متشابكة يقوم بـه القارئ وصوال إىل املـعىن الذي ق
والقراءة ذا املفهوم وسيلة الكتساب خربات جديدة . إعادة تنظيمه، واإلفادة منه

تتناغم مع طبيعة العصر اليت تتطلب من اإلنسان املزيد من املعرفة احلديثة واملتجددة، 
وتنمية كما تتطلب تطوير القارئ لقدراته العقلية وألمناط التفكري وألنساقـه الفكرية، 

 وسيطرة القارئ على حمتوى املادة املقروءة تتوقف على ١٢.رصيد اخلربات لدى الفرد
املستويات العقلية، واخلربات االنفعالية لديه، وكذلك تتوقف علـى نوع اإلرشاد 

  ١٣.والتعليم الذى يقدم للقارئ لتمكينه من القراءة بفعالية
قرأ، فإنه يستجيب لألفكار والقارئ اجليد حينما حيصل على فهم واضح ملا ي  

فالقارئ حينئذ، يربط األفكار املكتسبة خالل القراءة خبرباته السابقة، حيث . املكتسبة
تؤثر خلفية القارئ يف عملية الفهم واالستيعاب أثناء القراءة، ويف شيئ من التفصيل 

                                                 
١٠  Neil Anderson, "Reading" in David Nunan, ed., Practical English  
Teaching (New York: McGraw-Hill, ٢٠٠٣). p. ٦٨. 

١١    Ibid., p. ٦٨. 
 .١٠٥، ص مرجع سابق حسن شحاتة، ١٢
 .١٠٥، ص نفس املرجغ   ١٣



 

فإن القارئ يركز انتباهه أوال على الصفحة املكتوبة بعقل مفتوح يتوخى طلب 
  ١٤.عىنامل
  

 طبيعة القراءة -٢

القراءة مهارة استقبالية كاالستماع و من مث فهي تتضمن العمليات العقليـة            
 ففي كلتا املهارتني يقوم الطالب باستقبال الرسـالة و فـك            ،املتضمنة يف االستماع  

ملعلومات عن  ا و ، و لكي تتم هاتان العمليتان حيتاج املتعلم لثروة لفظية كافية          ،رموزها
يتضح ذلـك بـشكل   ولقراءة ليست عملية سلبية ا هذا يعين أن   ،ة و تركيبها  بناء اللغ 

كبري عندما نفحص القدرات اليت ينبغي أن ننميها يف القراءة فنجد أن القارئ أبعد ما               
 فالقراءة تتطلب القدرة على تعرف األمناط الصوتية مـن خـالل            ،يكون عن السلبية  

مع هذه األمناط و الرموز و تكـون منـها           و ادراك العالقات اليت جت     ،الرموز املكتوبة 
 و معرفة دالال ت الوحدات من حيث هي أمساء و حـروف و              ،وحدات لغوية تامة  

 مث متابعة املعىن و استخالصـه و        ، و عالمات الترقيم   ،أفعال و ظروف زمان و مكان     
عـىن   إذن فالقراءة تعين انتقال امل     ،توقع املعاين التالية من خالل معايشة كاملة للسياق       

  .١٥مباشرة من الصفحة املكتوبة إىل عقل القارئ
 املعىن الذهين و اللفظ الذي يؤديه و الرمز         :تتكون القراءة من ثالثة عناصر هي     

فلكي تكون  . و تبدو هذه العملية ذا الشكل غري متسلسلة تسلسال منطقيا         . املكتوب
الرمز من املتعلم أو     مث يلفظ هذا     ،هناك عملية قراءة ال بد من وجود رمز مكتوب أوال         

 ،مث هو يلفظ الرمز تتشكل املعاين املعربة عن ذلك الرمز يف ذهن القارئ            ،  من أي فرد  
  .١٦ و معىن، لفظ،رمز مكتوب: فالعملية  هي 

                                                 
 .١٠٦، ص نفس املرجغ   ١٤

، )٢٠٠٣إيسيـسكو،   : مصر  (،  طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني ا        حممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة،           ١٥
 ١٥٠-١٤٩. ص

 ١٠٤. ، ص)٢٠٠٣دار الشروق، : عمان (، الطرائق العملية يف تدريس اللغة العربية علي حسني الدليمي،    طه١٦



 

رشدي أمحد طعيمة أن القراءة تتكون من حركـة العـني علـى             . و عند د  
ت معينة عـن املـادة       مث تقف العني فيها تستقبل انطباعا      ،السطرمن اليمن إىل اليسار   

و تستغرق العني يف كل فقرة       ".حيز التوقف "  و لكل وقفة منطقة تسمى       ،املضبوطة
 أو يسترجع   ،و عندما متعن التفكري فيما بني يدي القارئ من عبارات         . فترة من الوقت  

  .مث ينتبه فيعود إىل حيث و قفت. ما تثربه هذه العبارات يف الذهن من آراء و خربات
القراءة هي عملية طبيعية لإلنسان يف فهم الرموز        جند  لشرح السابق   بناء على ا  

 و لنقل املعاين املعربة إىل ذهن القارئ لكي يفهم القارئ ، و لفهم املعاين  فيها،املكتوبة
  . و هي تعمل حبركات العني و العقل،ما قصد الكاتب

ىل عقل القارئ،   والقراءة إذن، تعين انتقال املعىن مباشرة من الصفحة املطبوعة إ           
 فـالقراءة   ١٧.أي أا فهم املعاىن مباشرة وبطالقة من الصفحة املكتوبة أو املطبوعـة           

  : تشمل جانبني، ومها-كما سبق ذكره-احلقيقية 
يكانيكي يشمل االستجابات الفسيولوجية للرموز املكتوبـة أي        املانب  اجل  -أ

  .تعرف الكلمات والنطق ا
املعانـي وتفسريها وحتصيل فكـر الكاتـب       يشمل فهم   وعقلي  الانبا  اجل  -ب

وتقويـمه واحلكم عليه، وربط كل باخلبـرة السابقة للقارئ واالستفادة         
  ١٨.منه

  : يف القراءة بني نشاطنيW. Riversوذا املفهوم ميزت وجلا رفرز   
تناول املادة املكتوبة تناوال صوتيا، وهذا، قد يتم بصورة مقبولة من الناطق             :أوالً

  .وقد يسمى هذا النشاط بالقراءة اجلهرية. غةبالل

                                                 
، ص  )١٩٨٥جامعـة أم القـرى،      : مكة املكرمة  (،تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى      امل الناقة، حممود ك    ١٧

١٨٦ . 
 .١٨٧-١٨٦، ص نفس املرجع  ١٨



 

حماولة استخراج املعىن من النص بشكل معقول من السرعة دون اللجـوء             :ثانياً
  ١٩.وقد يسمى هذا النشاط بالقراءة الصامتة. إىل القراءة اجلهرية

  

 أمهية مهارة القراءة -٣

 يحا و نطقها نطقا صـح     ،إن القراءة هي عملية التعرف على الرموز املطبوعة       
 و بـالرغم    ،و القراء ذا املفهوم عملية معقدة     .  و فهمها  ،)إذا كانت القراءة جهرية   (

من أمهية التعرف يف القراءة إال أنه و سيلة و ليس غاية يف ذاته فـالتعرف و سـيلة                   
 لكنـها موجـودة يف عقـل        ،و أن املعاين ليس موجودة يف الرموز املطبوعة       . للفهم

  .٢٠القارئ
لطلبة على اكتساب املعارف و تثري لديهم الرغبة يف الكتابة           و القراءة تساعد ا   

فمن القراءة تزداد معرفة الطلبة بالكلمات و اجلمل و العبارات املستخدمة يف            . اخلالقة
  .و على هذا فهي تساعد الطلبة يف تكوين إحساسهم اللغوي. الكالم و الكتابة

  

 أهداف تعليم مهارة القراءة -٤

 و مـن    ،قراءة للناطقني بلغات أخرى عدة أهـداف      يستهدف تعليم مهارة ال   
  :أمهها

الـيت  ) و هي القراءة و الكتابة و احلساب      (أن القراءة هي أوىل املهارات الثالث         -أ 
 .جيمع اتمع اإلنساين على حق الفرد يف تعلمها

 و التعليم الذايت شعارات ال تتحقق يف        ، و التعلم مدى احلياة    ،أن التربية املستمرة    - ب 
ا أنشطة تعتمد على كميـة و       أل. سان إال إذا كان قادرا على القراءة      حياة اإلن 

 .نوع ما يقرؤه

                                                 
 .١٨٧، ص نفس املرجع  ١٩
 ١٠٥-١٠٤.، ص)١٩٨٤مكتبة الفالح، : الكويت (، تدريس فنون اللغة العربية   علي أمحد مدكور، ٢٠



 

أن اتمع اإلنساين املعاصر جمتمع متعلم يصعب تصور عمـل مهـاري فيـه ال           - ج 
 ، و إن اإلنسان حماط بكثري من أوجه النشاط اليت تستلزم القراءة           ،يتطلب القراءة 

 .و يؤدي وظيفتهحىت حيقق ما يريد و يتكيف مع اتمع 
 .أن القراءة الواسعة شرط للثقافة الواسعة  -د 
 P -                 إن القراءة هي املهارة اليت تبقي مع الدارس عندما يترك البلد العريب الذي يـتعلم

يع من خالهلا أن يتعرف على أمناط الثقافـة         طكما أا املهارة  اليت يست     ، فيه اللغة 
 .العربية و مالحمها

قـد تكـون   . قق أغراضه العملية من تعليم العربية  بالقراءة يستطيع الدارس أن حي      - و 
 . أو تعليمية أو غريها، أو سياسية، أو اقتصادية،أغراضا ثقافية

و القراءة مهارة يستطيع الدارس ا حتقيق قدر من االستماع و قـضاء وقـت                 -ز 
 .الفراغ مبا هو أجدى

 ليس مثـة    ، يترك املعهد  ن القراءة هي املهارة اليت ينميها الطالب و حده بعد أ          و  - ح 
 ٢١.أدعى للتقدم يف القراءة

إن النجاح يف حتديد األهداف يف العملية التعليمية يعترب مؤشرا صادقا للنجاح   
وعند كامل الناقة وأمحد طعيمة، أن القراءة جبانب كوا مهارة لغوية رئيسية، . فيها

قراءة  وأهم أهداف تعليم ال٢٢.إال أا فـي ذات الوقت هدف من أهداف تعلم اللغة
  :يف اللغة العربية لغري الناطقني ا ما يلي

أن يتمكن الدارس من ربط الرموز املكتوبة باألصوات اليت تعرب عنها   :أوالً  
  .يف اللغة العربية

  .أن يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح  :ثانياً  

                                                 
-حتليلـه -الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى إعداده        ،  دي أمحد طعيمة     حممود كامل الناقة ورش      ٢١

 .٢٧٢-٢٧١، ص )١٩٨٣جامعة أم القرى، : مكة املكرمة (تقوميه
منشورات املنظمة اإلسـالمية  (،  طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني احممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،   ٢٢

 .١٥٢-١٥١، ص )٢٠٠٣أيسيسكو، -بية والعلوم والثقافةللتر



 

عة أن يتمكن من استنتاج املعىن العام مباشرة من الصفحة املطبو  :ثالثاً  
  .وإدراك تغري املعىن بتغري التراكيب

أن يتعـرف معانـي املفردات من معانـي السياق، والفرق بني   :رابعاً  
  .مفردات احلديث ومفردات الكتابة

أن يفهم معاين اجلمل يف الفقرات وإدراك عالقات املعىن الىت تربط   :خامساً  
  .بينها

  . قواعد اللغة وصرفهاأن يقرأ بفهم وانطالق دون أن تعوق ذلك  :سادساً  
أن يفهم األفكار اجلزئية والتفاصيل وأن يدرك العالقات املكـونة   :سابعاً  

  .للفكرة الرئيسية
  .أن يتعرف عالمات الترقيم ووظيفة كل منها  :ثامناً  
أن يقرأ بطالقة دون االستعانة باملعاجم أو قوائم مفردات مترمجـة إىل   :تاسعاً  

  .اللغتني
أ قراءة واسعة ابتدأ من قراءة الصحيفة إىل قراءة األدب والتاريخ أن يقر  :عاشراً  

والعلوم واألحداث اجلارية مع إدراك األحداث وحتديد النتائج وحتليل 
  ٢٣.املعاين ونقدها وربط القراءة الواسعة بالثقافة العربية واإلسالمية

  

  )فهم املقروء(الفهم  -٥
روء، وهـو اهلـدف مـن كـل      أما الفهم فيقصد به فهم املعـىن أى فهم املق          

وربط . واخلطوة األوىل يف هذه العملية ربط خربة القـارئ بالرمز املكتوب         . القـراءة
القارئ املعىن من إىل وقد ال يصل . اخلربة بالرمز أمر ضروري، لكنه أول أشكال الفهم   

كلمة واحدة، ولكن القارئ اجليد يستطيع أن يفسر الكلمات يف تركيبـها الـسياقي     
ات، والفقـرات كـأجزاء     فقرم الكلمات كأجزاء للجمل، واجلمل كأجزاء لل      ويفه

ويشمل الفهم يف القراءة الربط الصحيح بني الرمز واملعىن وإجياد املعىن من            . للموضوع
                                                 

 . ١٥١.، صنفس  املرجع   ٢٣



 

السياق واختيار املعىن املناسب، وتنظيم األفكار املقروءة، وتـذكر هـذه األفكـار             
  ٢٤.تقبلةواستخدامها يف بعد األنشطة احلاضرة واملس

معقدة تتضمن فيها عـدة مهارات أخرى،      فهي  وأما مهارات الفهم يف القراءة        
  :وهي ما يلي

  .القدرة على إعطاء الرمز معناه  -أ 
  .القدرة على فهم الوحدات األكرب، كالعبارة والـجملة والفقرة والقطعة كلها  - ب 
  .القدرة على القراءة يف وحدات فكرية  - ج 
  .ق، واختيار املعىن املالئم لهالقدرة على فهم الكلمات من السيا  -د 
 P -  القدرة على حتصيل معاىن الكلمة.  
  .القدرة على اختيار األفكار الرئيسية وفهما  - و 
  .القدرة على فهم التنظيم الذي اتبعه الكاتب  -ز 
  .القدرة على االستنتاج  - ح 
  .القدرة على فهم االجتاهات  -ط 
سائدة، وحالـة   غمة ال نالقدرة على تقومي املقروء، ومعرفة األساليب األدبية، وال           -ي 

  .الكاتب وغرضه
  .القدرة على االحتفاظ باألفكار    -ك 
  ٢٥.القدرة على تطبيق األفكار وتفسريها يف ضوء اخلربة السابقة  إدراك   -ل 

  : أن من أبرز مهارات الفهم ما يلي جند)١٩٨٠(وعند علي جمـاور   
  .استنتاج الفكرة األساسية يف النص  )١  
  .استنتاج األفكار اجلزئية  )٢  
  .دراك النتائج فيما يقرأإ  )٣  

                                                 
 .١٨٥ص )١٩٧٧دار الثقافة، : القاهرة (،أساسيات تعليم اللغة العربية فتحى على يونس و حممود كامل الناقة   ٢٤
 .  ١٨٦-١٨٥، ص نفس  املرجع    ٢٥



 

  .تطبيق التعليمات  )٤  
  .استخالص النتائج مما يقرأ  )٥  
  .القدرة على التحليل والنقد يف أثناء القراءة  )٦  
  .تقومي احملتوى  )٧  
  .القدرة على املقارنة  )٨  
  ٢٦).املؤلف(أهداف الكاتب   )٩  
 علـى فهـم   القدرةعلى ومن مهارات الفهم السابقة يف القراءة ركِّز الباحث            

و القدرة على   ) حمتوى النص (املعلومات التفصيلية أو إدراك النتائج يف النص املقروء         
  . اختيار األفكار الرئيسية

  

 طرق التعليم ملهارة القراءة -٦

ميكن تصنيف مجيع الطرق اليت استخدمت يف تعليم القـراءة للمبتـدئني إىل             
  :جارى. س.ن وليم عطريقتني أساسيتني كما نقل 

هي تبدأ بتعليم اجلزئيات كالبدء بتعليم احلروف األجبديـة         و ،قة التركيبية الطري .١
أي أن هذه الطريقة تبدأ من أصغر وحدات ممكنة و تنتقـل إىل             . متنها، بأمسائها

 ،و هناك طريقتان تندرجان حتت ما يسمى بالطريقة التركيبية        . الوحدات األكرب 
 هي تقوم على تعلـيم الطفـل        ،يةطريقة األجبدية أو الطريقة اهلجائ    : األول: مها

 ،الطريقة الـصوتية  : و الثاين   . احلروف اهلجائية بأمسائها بالترتيب قراءة و كتابة      
هي تبدأ بتعليم الطفل أصوات احلروف بدال من أمسائها حبيث ينطق حبـروف             

 مث ينطق بالكلمة موصولة احلـروف       ،"ع- ر -ز"الكلمة أوال على إنفراد مثل      
 فبعد أن يتدرب الطفـل علـى أصـوات     ،تدرج يف ذلك  و هو ي  ، دفعة واحدة 

 و يبدأ املعلم يف     ،احلروف اهلجائية و جييد نطقها مقبوطة فتحا و ضما و كسرا          

                                                 
 .  ٦٤، ص ١، ط )٢٠٠٣مكتبة التوبة، : الرياض(، طرائق تعليم اللغة العربية   حممد إبراهيم اخلطيب، ٢٦



 

و هكذا  .  مث ثالثة أصوات اخل    ،تدريب الطفل على مجع صوتني يف مقطع واحد       
 .حىت ينتهي إىل تأليف الكلمات من األصوات مث تأليف اجلمل من الكلمات

 هي تبدأ بتعليم وحدات ميكن جتزئتها إىل أجزاء أو عناصـر            ،التحليليةالطريقة   .٢
و .  فإذا بدأت الطريقة بالكلمة فإنه ميكن ردها إىل حروف و أصـوات            ،أصغر

 ،و هذه الطريقة تشتمل على طريقتني     . على هذه ميكن وضعها موضع التحليل     
 أي أـا    ،فهي تبدأ بتعليم الكلمات قبل احلرو     :  طريقة الكلمة  ،األول: مها  

). أنظر و قل  (و طريثة الكلمة يف أساسها طريقة       . على عكس الطريقة التركيبية   
اهلدف من هذه الطريقة ليس تعليم التلميـذ وحـدة          : ملة طريقة اجل  ،و الثاين 

و املبدأ الذي نالحظه    .  بل وحدة قائمة على الفكرة     ،يستطيع أن يلم ا بعينيه    
 و أن اللغة تضع هلـذا       ،ء تالحظ ككليات  يف تدريس القراءة هنا هو أن األشيا      

 ٢٧.املبدأ
 

 تقومي تعليم مهارة القراءة -٧

و . التقومي هو تقدير مدى صالحية أو مالئمة شيء يف ضوء غرض ذي صلة            
يف جمال التربية يعرف التقومي بأنه العملية  اليت حيكم ا على مدى جنـاح العمليـة                 

لية التقومي ترمـي إىل معرفـة مـدى         و أن عم  . التربوية يف حتقيق األهداف املنشودة    
تغيريات معينة مرغوبة يف سلوك املتعلمني أو معرفة مدى تقدمهم حنـو األهـداف              

  .التربوية املراد حتقيقها
جمموعة من األسس اليت ال بد من مراعاا عند ختطيط و           توجد  و يف التقومي    

  :٢٨وهي ، تنفيذ عملية التقومي
 . مبعىن أن يتصل مبا ينبغي إجنازه،أن يتسق التقومي مع أهداف املنهج  -أ 

                                                 
 ١٣١ -١٢٦. ، صمرجع سابق   علي أمحد مدكور، ٢٧
. ، ص )١٩٨٧دار الفكـر،    : عمان  (،  دراسات يف املناهج و األساليب العامة         صاحل ذياب هندي و هشام عامر عليان،            ٢٨

١٢٥-١٢٣ 



 

 ولكـل   ،أن يكون التقومي شامال لكل أنواع و مستويات األهداف التعليميـة            - ب 
 .عناصر العملية التعليمية

أن تتنوع أساليب و أداوات التقومي حىت حتصل على معلومات أوفر عن اـال                - ج 
 و  ت،اوالذي نقومه وأن تكون هذه األساليب و األدوات متقنة التصميم و االد           

 .متناسبة مع تقومي األهداف التربوية املراد حتقيقها
أن يكون التقومي عملية تقدير مستمرة ملدى ما حيققه الربنامج التربـوي مـن                -د 

 حىت يتسىن تصحيح مـسار عمليـة الـتعلم          ،األهداف املرسومة لعملية التربية   
 .باستمرار

 P -            العملية التربويـة و     أن يتم التقومي بطريقة تعاونية يشارك فيها كل من يؤثر يف 
 .يتأثر ا

داء املختلفة و يكشف عن الفروق الفرديـة و         األأن مييز التقومي بني مستويات        - و 
 .القدرات املتنوعة للتالميذ

 أي أنه يصف نواحي القـوةو نـواحي         ،أن يكون التقومي تشخيصيا و عالجيا       -ز 
 .الضعف يف عمليات األداء 

ويف ، اد منه يف حتسني العملية التعليميـة      أن يكون التقومي وظيفيا مبعىن أنه يستف        - ح 
 .إحداث تغيريات إجيابية يف مجيع عناصرها

 .أن يراعي يف التقومي الناحية اإلنسانية  -ط 
 .سفة التربيةلأن جيري التقومي يف ضوء معايري معينة تتمشى مع ف  -ي 
أن ينظر إىل التقومي كوسيلة لتحسني العملية التربوية يف ضوء األهداف املنشودة              -ك 

 . و ليس كغاية يف حد ذاتهمنها
 .أن يراعي يف التقومي االقتصاد يف الوقت و اجلهد و املال  -ل 

  :و يتطلب التقومي الشامل للمنهج إعطاء اهتمام خاص باجلوانب التالية
 تقومي األهداف: أوال

 تقومي املنهج: ثانياً



 

 تقومي عمل املعلم و أسلوب تدريسه: ثالثاً

 طلبةتقومي منو ال: رابعاً

 احلكم على مدى تقدمهم حنوى األهـداف املـراد          طلبة بتقومي منو ال   ويقصد
و من وسائل تقومي    . حتقيقها يف ااالت املختلفة من معرفية و انفعالية و نفسحركية         

 و يتم تقومي هذا اجلانـب عـن طريـق           ،منو التالميذ هي تقومي اجلانب التحصيلي     
 القدرات التحـصيلية للتالميـذ      و جتدر اإلشارة إىل أن قياس     . االختبارات املختلفة 

  . ٢٩يتطلب استخدام أكثر من نوع من أنواع االختبارات
و لكن االختبار هو أشيع و أمشل وسـائل         . و االختبار أحد وسائل القياس    

االختبار وسيلة شائعة فعالة مـضمونة اقتـصاديةيف        . القياس يف املدارس و اجلامعات    
  .ل اآلالف يف وقت واحد مبقياس واحد إذ تستطيع أن خنترب مئات الطالب ب،الوقت

دة الـيت   و االختبارات أنواع عديدة من حيث مضموا أي من حيث املـا           
 استخدام االختبارات لقياس القـدرات      :أي –بارات اللغوية   و منها االخت  . تقيسها
 ،هي قابلة للقياس  واليت  مهارات اللغوية  األساسية     لل و االختبارات مناسبة     - اللغوية

  . و الكتابة، و القراءة، و الكالم،ارة االستماعو هي مه
هل يفهم ما يقرأ؟ هـل      : و األسئلة اليت تقيس االختبارات هلذه املهارة هي         

سرعة القراءة مقبولة؟ هل يفهم املفردات املقروءة؟ هل مييز احلروف بعـضها مـن              
  ٣٠بعض؟ هل حيسن القراءة اجلهرية؟ هل حيسن القراءة الصامتة؟

  
  
  
  

  الوسائل التعليمية: ثايناملبحث ال
  

                                                 
 ١٣٣-١٣٢، مرجع سابق   ٢٩
 ١٠. ، ص)٢٠٠٠دار الفالح، : األردن (،  اللغويةاالختبارات    حممد علي اخلويل، ٣٠



 

مفهوم الوسـائل التعليميـة، أمهيـة الوسـائل      على   ثاينيشتمل هذا املبحث ال   
التعليمية، وأنواع الوسائل التعليمية، و البطاقات، وسيبحثها الباحث بالترتيب كمـا           

  :يلي
  

  مفهوم الوسائل التعليمية -١
تعد إعـدادا   اليت  يقصد بالوسائل التعليمية يف جمال التعلم جمموعة من املواد          

ـ  ، حسنا وهـي  . لمنيتعلتستثمر يف توضيح املادة التعليمية وتثبيت أثرها يف أذهان امل
تستخدم يف مجيع املوضوعات الدراسية اليت يتلقاها املتعلمون يف خمتلـف مراحـل             

كل أداة يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم،       "الوسائل التعليمية هي     ٣١.الدراسة
الكلمات وشرح األفكار وتدريب الدارسني على املهارات وإكسام        وتوضيح معاين   

العادات وتنمية االجتاهات وغرس القيم، دون االعتماد األساسي من جانب املعلـم            
ودف هذه الوسائل التعليمية إىل مساعدة  ".على استخدام األلفاظ والرموز واألرقام

   ٣٢. حمتوى املادة املقروءةاملتعلم على القراءة بسرعة وسهولة ويسر ودقة فهم
  

  

 أمهية الوسائل التعليمية -٢

تكمن أمهية الوسائل التعليمية يف كوا خماطبة حلواس اإلنسان حيث أـا        
 وتوقظها وتعينها على أن تؤدي وظيفتها املعينـة         ة احلواس اليت تعد بابا للمعرف     فتره

  . لعملية التعلم
لتعليمية يف أـا تـستطيع أن       يري عبد العليم إبراهيم أن أمهية الوسائل ا       

تشجع الطالب وترفع مهّتهم يف التعليم وتقوي املعلومات يف أذهام وجتعل عمليـة             
  ويرى حسني محدي أن الوسائل التعليمية تساعد على حتقيق           ٣٣.التعليم والتعلم حية  

                                                 
). دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيـع : األردان(، تدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية     وليد أمحد جابر،       ٣٧

 ٣٦٣. ص

  . ١١٨، ص )تبة، بدون سنةمك: لبنان (، تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيق   صالح عبد ايد العريب ٣٨
 ٤٣٢.  ص،)١٩٦٢دار املعارف، : املصر(، ، املوجه الفين ملدرس اللغة العربية   عبد العليم إبراهيم٣٣



 

األهداف التعليمية املنشودة وتزويد املفاهيم عند التالميـذ وحنوهـا مـن األمـور              
 أن الوسيلة التعليمية تستطيع أن ترفع أنـشطة         ٣٥ورأي سوجانا ورفاعي  . ٣٤يميةالتعل

  :ومن أسباا. الطالب يف عملية التعليم والتعلّم مع إكمال النجاح يف نتائجها
تكون عملية التعليم والتعلم أكثر جاذبية ووضوحا باستخدام الوسائل التعليمية            -أ 

  تنوعا،وجيعل الطرائق التعليمية املستخدمة أكثر 
استخدام وسائل التعليمية ترفع نتيجة التعليم والتعلم وتكشف عقـوهلم مـن              - ب 

 .األفكار امللموسة إىل اردة ومن األفكار البسيطة إىل الصعبة
  :إن أمهية الوسائل التعليمية يف جمال تعليم اللغة العربية تتمثل يف  - ج 

وشعورهم أن يف هـذا      ،تشويق التالميذ لإلقبال على تعلم اللغة العربية      :   أوالً
  .األمر متعة وسروراً

-ومساعدته يف عملية الـتعلم    ، توضيح بعض املعاين اليت يتعلمها الطفل     :   ثانياً
 عندما تعـرض    – أنظر وقل    –تعلم القراءة بالطريقة التحليلية التركيبية      

 . الكلمة– والرمز الكتوب الدال عليها – الوسيلة –أمامه الصورة 
ض املفاهيم املعينة للمتعلم مثل مفهوم الشاطيئ أو اجلبـل أو           توضيح بع :   ثالثاً

 . عندما يرى صورها–البحر
 وذلك عندما تتـيح هلـم الوسـيلة         ،تنمية دقة املالحظة لدى الطالب    :  رابعاً

مالحظة الفروق بني األشياء واألشخاص من حيث الصغر والكرب والعدد    
 .والنوع وغري ذلك

 ففـي الـصور     -الصغار والكبـار  -، املتعلمنيتنمية روح النقد لدى     : خامساً
 ، وهي وسائل تعليميـة    ،املوجودة يف رأس كل درس من دروس القراءة       

 .وضعت خصيصا إلثراء دروس اللغة يف مجيع املناشط اللغوية

                                                 
 ٤٤. ص،)٢٠٠١االداب والتربية جبامعة كويت، : كويت(، اوسائل اإلتصال والتكنولوجي   حسني محدي، ٣٤

٣٥  Nana Sujana dan Ahmad Rifai,  Media Pengajaran)  Bandung: Sinar Baru, 

١٩٩٢). Hal. ٢ 

٢٤ 



 

 ابتداء من   ،تتيح للمتعلمني فرصا متعددة من فرص املتعة وحتقيق الذات        : سادساً
 ومرورا مبمارسة قـدرام     ،ن خالهلا لعب األطفال الصغار ا والتعلم م     

اللغوية يف التعبري عنها وانتهاء باشتراكهم يف إعدادها وصنعها أو االتيان           
  ٣٦.ا

 

  أنواع الوسائل التعليمية -٣
تنقسم الوسائل التعليمية من حيث احلواس اليت تعتمد عليهـا ولتـسهل            

الوسائل ،   البصرية الوسائل،  الوسائل السمعية  : هي عرضها ودراستها إىل ثالثة أنواع    
   ٣٧السمعيه البصرية

  : وتضم األدوات والطرق اليت تعتمد على حاسة السمع مثل الوسائل السمعية-أ
  الشريط: أوالً
  )األقراص املدجمة: أي ( األسطوانة أو السيديات: ثانياً
 الراديو أو املذياع: ثالثاً

  .وغريها: رابعاً
  :اليت تعتمد على حاسة البصر مثلوتضم األدوات والطرق :  الوسائل البصرية-ب

 .الصور املعتمة والشرائح واألفالم الثابتة:  أوالً
 .األفالم املتحركة والصامتة:  ثانياً
 .اخلرائط:  ثالثاً
 .الكرة األرضية: رابعاً

 اللوحات والبطاقات: خامساً

 .الرسوم البيانية: سادساً
 .النماذج والعينات: سابعاً

                                                 
 .باختصار. ٣٦٤-٣٦٣ . ص،، مرجع سابق  وليد أمحد جابر٣٦
 ٣٧.، ص) ١٩٩٧دار النهضة العربية، : القاهرة(، الوسائل التعليمية واملنهج،   أمحد خريي كاظم و جابر عبد احلميد جابر٣٧
 



 

 .احفاملعارض واملت:  ثامناً
وتضم األدوات واملواد اليت تعتمد علـى حاسـيت         :  الوسائل السمعية والبصرية   -ج

  :السمع و البصروتشتمل
 .األفالم املتحركة والناطقة:   أوالً
 .األفالم الثابتة واملصحوبة بتسجيالت صوتية:   ثانياً
 .مسرح العرائس:   ثالثاً
 .التلفزيون والفيديو تيب:  رابعاً
 

ما تتعلق بالبطاقات   لى   هذا البحث عن الوسائل البصرية ع      وركز الباحث يف  
  .اًعميقأكثر توبالتايل سيبحثها نظريا ببحث 

  

  البطاقات -٤
  :أنواع البطاقات اليت ميكن استخدامها يف تعليم اللغة العربيةإن 

 البطاقات الومضية: أوالً

 × ٨هي عبارة عن قطعة من الكرتون أو الورق املقوى تتراوح مساحتها من             
 سم ويكتب عليها حبروف بارزة حبيـث يـستطيع          ١٥ × ٢٠ بوصة أو    ٦

الطالب الذين جيلسون يف الصفوف األخرية يف حجرة الدراسة قراءة الكلمات           
ويستطيع املعلم أن يعد البطاقات اليت حيتاج       . املكتوبة على البطاقة عند عرضها    

ات اليت يرغب يف    مث بعد اإلعداد يكتب عليها الكلم     . إليها مبساعدة الدارسني  
 تساعد الدارسني على قراءة الكلمات واجلمـل    البطاقات الومضية و. تدريسها

 ويف وسع املعلم ،بشكل كلي وبدون اللجوء إىل حتليليها إىل حروف أو مقاطع
أن ينقص املدة الزمنية لعرض البطاقات كلما أحس بتقدم يف سرعة الدارسني            

 الوسائل الناجحة يف تدريس املفـردات       البطاقات الومضية تعترب من   و. القرائية
خاصة إذا استعان املعلم بالرسوم املوضحة ملعان الكلمـات علـى           ، اجلديدة

 ألن الرسم البسيط يوضح املعىن وجيذب انتبـاه         ،اجلانب اآلخر من البطاقات   



 

 وتساعد البطاقات الومضية كذلك على تشجيع القراءة اجلماعية يف          ،الطالب
  .حجرة الدراسة

 بطاقات القراءة:   ثانياً

 سم والكتابة عليهـا     ١٢ × ٧ بوصة أو  ٥ × ٣وهي أقل حجما أي حوايل      
 واملعلـم   .وهي تعد خصيصا للقراءة والفهم    . تكون باحلرف الطبيعي العادي   

املبدع يستطيع خلق عدد من جماالت االستخدام لالستفادة من تلك البطاقات           
  . لكي يطور قدرات الطالب القرائية

 بطاقات األسئلة واألجوبة:   ثالثاً

وهي جمموعة من البطاقات بعدد طالب الفصل، يف نصف هـذه البطاقـات             
لب الذي معـه    اويقرأ الط . أسئلة ويف نصفها اآلخر إجابات على هذه األسئلة       

 .ه الطالب الذي معه بطاقة اإلجابات على هذه األسئلة عليبطاقة األسئلة ويرد
سئلة واألجوبة هي بطاقات حتمل أسئلة  بطاقات األ٣٨:قال حممد رضا السقاف   

ومعها بطاقات أخـرى ـا      ، يف موضع علمي مناسب أو يف حكاية شائقة       
  .إجابات هذه األسئلة

يعد املعلم بطاقات بعدد دارسي الفصل ويكتب األسئلة على جانب البطاقـة            
كم عدد الطـالب يف     : مثال. األول واألجوبة على اجلانب اآلخر من البطاقة      

  الفصل؟
 ، يطلب من أحد الدارسني قراءة السؤال بصوت مسموع علـى الطـالب            مث

  .وعلى بقية الدارسني البحث على اإلجابة لذلك السؤال
والطالب الذي يعثر أوال على اإلجابة تتاح له الفرصة لطرح السؤال الثـاين             

  . حتديد املدة الزمنية لكل إجابةئويقع على املعلم عب. على زمالئه من بطاقته
 بطاقات التكملة:  رابعاً

                                                 
اململكة العربية السعودية، الوكالة املـساعدة للتطـوير   (، اللغة العربيةالطرق اخلاصة يف تعليم    إبراهيم داحس اجلالجل،  ٣٨

 .١٤٨.، ص)١٩٩٤التربوي، 



 

يف هذا النوع من البطاقات يكتب املعلم على أحد جوانب البطاقة بداية جلملة             
يقرأ أحد الدارسني اجلزء األول من اجلملة       . وعلى بطاقة أخرى تكملة اجلملة    

والدارس الذي جيـد    . وعلى بقية الطالب البحث عن التكملة املناسبة للجملة       
 لقراءة بداية مجلة أخرى بعد أن يكون قد فرغ          التكملة املطلوبة يعطي الفرصة   

وعند ما تنتهي عملية قـراءة البطاقـات        . من قراءة التكملة بصوت مسموع    
  .      يسأل املعلم أحد الدارسني تلخيص أحداث القصة

 بطاقات املفردات: خامساً

حيتوي كل جانب من البطاقات على رسم توضيحي يف حني حيمل اجلانـب             
يسأل املعلم أحد طالب الـصف      . الفعل أوالشيء املرسوم  اآلخر كلمة تصف    

. قراءة الوصف املكتوب وعلى الدارسني البحث عن الرسم املطابق للوصـف          
 يطلب املعلم من الدارسني أن يصفوا       ،وبعد االنتهاء من عرض كل البطاقات     

 ويقوم املعلم بالتصحيح مبفـرده أو       ،تلك األشياء املرسومة جبمل من عندهم     
  . الطالبمبساعدة 

 بطاقات املالءمة: سادساً

يعد املعلم جمموعتني من البطاقات بشرط أن يكون حجم البطاقة الواحدة من            
اموعة األوىل يف حجم البطاقة الومضية والبطاقة من اموعة الثانية مماثلـة            

ويبدأ . لبطاقة اموعة األوىل يف املادة املكتوبة ولكن يف حجم بطاقات القراءة          
 وعلى الطالـب    ،ض بأن يرفع املعلم إحدى بطاقات اموعة أمام الفصل        العر

الذي حيمل بطاقة حتمل نفس املكتوب أن يقف ويقرأ على زمالئـه مـا يف               
  . بطاقته بصوت واضح مسموع

 بطاقات الواقعية:  سابعاً

يضمن املعلم هذا النوع من البطاقات أشياء ذات طابع موضح لألشياء احلقيقية 
صريف ومثل اجلداول الدراسية وطلبات العمـل والتـسجيل يف          مثل شيك م  

يـوزع املعلـم علـى      . اجلامعة وامللصقات اإلعالنية والتقومي السنوي وغريه     



 

الطالب بطاقات حتمل رمسا لشيك أحد البنوك العربية مث يوجـه للطـالب             
  ٣٩.األسئلة اليت تلي الرسم التوضيحي للشيك

 
من بني البطاقات الـسابقة     يف هذا البحث    اختارها الباحث   وأما البطاقة اليت    

وسبب اختيارها هو أن هذه البطاقة تناسب تنمية مهارة       . هي بطاقة األسئلة واألجوبة   
نظرا إىل قراءة األسئلة واألجوبة املكتوبة يف تلـك البطاقـات           ) فهم املقروء (القراءة  

  .  وفهم األفكار الرئيسية وجلذب ميول التالميذ يف تعلم اللغة العربية
  

تعليم مهارة القـراءة العربيـة يف املدرسـة املتوسـطة          : املبحث الثالث 
  اإلسالمية ضة الوطن باكيئ ياال بلومبوك الشرقية

  

ويشتمل هذا املبحث على نبذة تارخيية عن املدرسة املتوسطة اإلسالمية ضة 
ه املدرسة، تعليم مهارة القراءة العربية يف هذوالوطن باكيئ ياال بلومبوك الشرقية، 

  :واملواد الدراسية لتعليم مهارة القراءة العربية، وسيبينها الباحث كما يلى
  

نبذة تارخيية عن املدرسة املتوسطة اإلسالمية ضة الوطن باكيئ ياال بلومبوك  -١
  الشرقية

  املوقع اجلغرافيا -أ

جزيرة صغرية تسمى تقع املدرسة املدرسة املتوسطة اإلسالمية ضة الوطن يف   
 راجأ سكرى الغربية بلومبوك الشرقية مبحافظة نوسا تنجارا غونونكاال ييئ كبابقرية 
  .الغربية

                                                 
اململكـة العربيـة الـسعودية،      (،  املعينات البـصرية يف تعلـيم اللغـة          حممود إمساعيل صيين و عمر الصديق عبد اهللا،            ٣٩

 .١١٠-١٠٦. ص). ١٩٨٤:الرياض



 

   تاريخ التأسيس- ب
ال بلومبوك يايئ كأنشأت املدرسة املدرسة املتوسطة اإلسالمية ضة الوطن با  

الشرقية يف التاريخ الواحد والعشرين من شهر مايو سنة الف وتسعمائة ومثانية ومثانني 
يئ كأنشأا مؤسسة معهد دار الناجحني ضة الوطن با). م١٩٨٨ مايو ٢١(ميالدية 

اال حتت رياسة توان كورو األستاذ احلاج تاج الدين أمحد وحتت رعاية وزارة ي
يف البداية رأسها ناظر املدرسة احلاج معروف . الشؤون الدينية جبمهورية إندونيسيا
أ ، واآلن رأسها الدكترندوس احلاج حممد .، بأمحد، وثانيها احلاج نور الدين أمحد

  .شافع الدين املاجستري
   املنهج الدراسي وتوزيع حصص املواد الدراسية - ج

اال بلومبوك ييئ كتعتمد املدرسة املدرسة املتوسطة اإلسالمية ضة الوطن با  
 اليت قررا وزارة الشؤون الدينية مجهورية ٢٠٠٤الشرقية على املنهج الدراسي 

ويف تنفيذ هذا املنهج صممت هذه املدرسة ما يسمى باملنهج الدراسي . ندونيسياإ
هذه املناهج الدراسية حتتوي على املواد . ٢٠٠٦ (KTSP)للمستوى املدرسي 

الدراسية على املستوى املدرسة املتوسطة خبصصها املقررة لكل مادة من املواد 
  .الدراسية

 تنفيذ التعليم :هي تمثل يف رؤيتها الثمينةوهذه املدرسة هلا أهداف تعليمية ت  
واألخالق الكرمية واالجتماعية ) اال التربوي(الذي يتجه إىل ترقية نوعية العلوم 

قصدا الستعداد األجيال وتنميتهم ليكونوا متفوقني يف جماالت الشؤون الدينيـة 
  ٤٠.وجماالت العلوم والتكنولوجيا والفنون الثقافية

 مناهج دراسية حملية قررا املدرسة وهي القواعد العربية وجبانب ذلك هناك  
  . و تعليم اخلط العريب وقراءة القرآن و قراءة حزب ضة الوطن) النحو والصرف(

                                                 
٤٠   MTs. NW Bagik Nyala، Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan MTs NW 

Bagik Nyala Tahun Pelajaran ٢٠٠٩- ٢٠٠٨. h. ١٤. 

٣١ 



 

   حالة املعلمني واملتعلمني-د
اال ييئ كيبلغ عدد طلبة املدرسة املدرسة املتوسطة اإلسالمية ضة الوطن با  

ويتكون طلبة .  طالبا١٤٨ حوايل ٢٠٠٨/٢٠٠٩سية بلومبوك الشرقية للسنة الدرا
 طالبا، ٤٧ طالبا، ويبلغ طلبة الصف الثامن حوايل ٥١الصف السابع من حوايل 

 ٦وعدد الفصول للدراسة يف هذه املدرسة .  طالبا٥٠وطلبة الصف التاسع حوايل 
فصول تتكون من فصلني اثنني للصف السابع، فصلني اثنني للصف الثامن، و فصلني 

وفيما يلي جدول لعدد طلبة طلبة . اثنني كذلك للصف التاسع كما يف اجلدول اآليت
اال بلومبوك الشرقية للسنة ييئ كاملدرسة املدرسة املتوسطة اإلسالمية ضة الوطن با

   .٢٠٠٨/٢٠٠٩الدراسية 
  )١(جدول رقم 

مبوك اال بلوييئ كعدد طلبة املدرسة املدرسة املتوسطة اإلسالمية ضة الوطن با
  ٢٠٠٨/٢٠٠٩الشرقية للسنة الدراسية 

 اموع عدد الطالبات عدد الطلبة الصف الرقم

 ٢٤ ١٥ ٩ الصف السابع أ ١

 ٢٧ ١٧ ١٠ الصف السابع ب ٢

 ٢٤ ١٢ ١٢ الصف الثامن أ ٣

 ٢٣ ١٣ ١٠ الصف الثامن ب ٤

 ٢٩ ١٣ ١٦ الصف التاسع أ ٥

 ٢١ ١٢ ٩ الصف التاسع ب ٦

 ١٤٨ ٨٢ ٦٦ اموع

  .تصميم الباحث: ملصدرا
  



 

 مدرسا من الذكور ثالثون ٣٨أما املدرسون يف هذه املدرسة فيبلغ عددهم 
  .مدرسا ومثانية مدرسات من اإلناث

  )٢(جدول رقم 
  اال ييئ كحالة املدرسني يف املدرسة املدرسة املتوسطة اإلسالمية ضة الوطن با

  ٢٠٠٨/٢٠٠٩بلومبوك الشرقية للسنة الدراسية 
 متخصص اجلنس سم املدرسا الرقم

 التربية االسالمية ذكر س حممد شافع الدين املاجستري.ر.د ١

 التربية االسالمية ذكر األستاذ احلاج تاج الدين أمحد ٢
 التربية االسالمية ذكر ستاذ احلاج خري الدين الرفعياأل ٣

 التربية االسالمية ذكر .أ.ستاذ احلاج نور الدين أمحد، باأل ٤
 تربية علم االقتصادي ذكر .فد.ن هادي، سأسنا ٥
 التربية  ذكر احلاج معروف أمحد ٦

 التربية االسالمية ذكر .أ.م.ستاذ احلاج عبد الوهاب، أاأل ٧
 التربية االسالمية ذكر .إ.فد.ستاذ احلاج سيوطي، ساأل ٨
 التربية  ذكر احلاج حممد سرجان نور، املاجستري. س.ر.د ٩

 تربية علم احلياة  ذكر اوردي معروفاحلاج م. س.ر.د ١٠
 التربية االسالمية أنـثى .أ.م.أسويت سروري، أ ١١
 التربية االسالمية ذكر املاجستري. غ.أ.حممد مؤمترين نور، س ١٢

 التربية االسالمية أنـثى .غ.أ.روح اجلنة، س ١٣
 التربية  ذكر .فد.ني، سصاحل ١٤

كرذ .فد.، س.غ.أ.أمحد شهرين عصري، س ١٥  التربية االسالمية 



 

 التربية  ذكر .فد.حممد نور حسنة، س ١٦
 ختصص اللغة العربية ذكر .س.مشس اهلادي، س ١٧

 التربية  ذكر .فد.بودي كورنياوان، س ١٨
 التربية االسالمية ذكر .أغ.حممد إصالح الوطن، س ١٩
 التربية االسالمية ذكر .غ.أ.مريايانج، س ٢٠

 التربية  ذكر .فد.حممد شكري، س ٢١
 التربية  ذكر .فد.حممد ناصر، س ٢٢

 التربية االسالمية ذكر .إ.حممد شاهد، س ٢٣
 التربية االسالمية أنـثى .أ.م.سيت رتناويت، أ ٢٤
 التربية االسالمية أنـثى .إ.فد.سيت نور الليلي سوري، س ٢٥

 التربية االسالمية ذكر .أ.م.حممد فوزان حسن، أ ٢٦
 التربية  أنـثى .فد.ي رمحاويت، سنور الليل ٢٧
 التربية  ذكر .فد.مشس احلاكم، س ٢٨

 علم االقتصادي ذكر .إ.ذو الكفلي، س ٢٩
 التربية  ذكر .فد.أمحد عز الدين، س ٣٠
 التربية االسالمية ذكر .إ.فد.مستجاب، س ٣١

 العلوم الدينية ذكر أخري الدين أمحد ٣٢
ية االسالميةالترب ذكر .أ.م.حممد جنيدي، أ ٣٣  

 التربية االسالمية أنـثى .أ.م.ظهرة العني، أ ٣٤

 التربية االسالمية ذكر .أ.م.حممد يوسف، أ ٣٥
 التربية االسالمية ذكر .أ.م.شريف الدين، أ ٣٦



 

 التربية االسالمية أنـثى .أ.م.ظهرة العني، أ ٣٧
 - أنـثى سيت سري سورياين ٣٨

 

   هذه املدرسةتعليم مهارة القراءة العربية يف -٢
إن تعليم مهارة القراءة العربية مهمة لدى التالميذ الذين يدرسون اللغة العربية يف   

. مستوى املدارس املتوسطة اإلسالمية، كما أمهية تعليمهم املهارات اللغوية األخرى
حصص دراسية كل أسبوع، ) ٣(ويتم تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة يف ثالثة 

تعليم املهارات اللغوية األربع، وهي مهارة االستماع والكالم والقراءة ويتضمن فيها 
وأهداف تعليم ). عناصر اللغة العربية(والكتابة، مبا فيها تعليم املفردات والتراكيب 

القراءة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية ضة الوطن باجيئ ثاال بلومبوك الشرقية 
 ٢٠٠٦تعليم اللغة العربية اليت قررها املنهج الدراسي تتمثل يف األهداف العامة ل

  ). ٢٠٠٤توسيع املنهج الدراسي (
وأما أهداف تعليم مهارة القراءة يف درس اللغة العربية هلذه املدرسة كما ورد يف   

  :املنهج الدراسي، فهي ما يلي
 من قراءة جهرية تشري إىل الكلمات والعبارات واجلمل طلبةأن يتمكن ال  -أ  

  .بالنطق والنرب والتنغيم الصحيح
 من استجابـة أو فهم معانـي الكلمات والتعابري طلبةأن يتمكن ال  - ب  

  .واجلمل املكتوبة يف النص املقروء بشكل بسيط
 من استجابة أو فهم األفكار الرئيسية أو الثانية يف النص طلبةأن يتمكن ال  - ج  

  ٤١.املقروء بشكل بسيط
  

  مهارة القراءة العربيةاملواد الدراسية لتعليم  -٣

                                                 
٤١    Departemen Agama. Op. Cit. h. ١٢٢. 

٣٥ 



 

، وأما حمتـوى    ٢٠٠٦إن مواد القراءة املدروسة تعتمد على املنهج الـدراسي           
تلك املواد فهو يتماشى مع أهداف تعليم اللغة العربية ومهاراا األربع وهي مهـارة              

وتتمثل تلـك األهــداف يف معـايري        . االستماع، والـكالم، والقراءة، والكتابة   
 العربية، والكفاءات األساسية، واملؤشـرات، واملـواد الدراسـية،          الكفاءات يف اللغة  

 واملواد القرائية   ٤٢.واألنشطة التعليمية، والتقومي، واملصادر، والزمان أو احلصة للدراسة       
املدروسة لكل املراحل الدراسية الثالثة تشتمل على املهارات اللغوية األربع وعناصـر            

  ). القواعد(اللغة؛ املفردات والتراكيب 
وفيما يلى املوضوعات القرائية اليت متثل املواد املدروسة يف الصف الثـامن مـن        

  ٤٣:املدرسة املتوسطة اإلسالمية للفصلني الدراسيني، وهي
  
  

  الفصل الدراسي األول  -أ
  :املوضوعات القرائية  
  كَِم الساعة ؟  -١  
  تعلُّم اللُّغِة الْعرِبية  -٢  
   الْيوِميةِمن اَْألعماِل  -٣  
  اَلذَّهاب ِإلَى الْمدرسة  -٤  
  كَيف نتوضأُ ؟  -٥  

  الفصل الدراسي الثاين  -ب

                                                 
٤٢  Departemen Agama RI, Model Pengembangan Silabus Pendidikan 

Agama Islam dan Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah (Jakarta: 
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, ٢٠٠٦). 

٤٣  Ibid.، h. ٢٧١-١٩٥. 



 

  :املوضوعات القرائية  

  *)كَيف نصلِّي ؟  -٦  

  *)نتعلَّم الِْحساب  -٧  

  مكْتبةُ الْمدرسة  -٨  
  كُرةُ الْقَـدِم   -٩  
   اَلِْمهـنةُ -١٠  

كره، أن هذه املوضوعات القرائية حتتوى على املهارات اللغويـة          كما قد سبق ذ     
مهارة االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة، وعناصر اللغة،       : األربع املدروسة، وهي  

وهذه املوضوعات الدراسية تتمثـل يف مـواد        ). القواعد(املفردات والتراكيب   : وهي
  .احلوار والقراءة

  
  

  

   السابقةالدراسات:  املبحث الرابع
 

 سـت قام ا البـاحثون أمههـا        اليت   إن الدراسات السابقة يف هذا املوضوع     
  :دراسات، وهي

  ٤٤)٢٠٠٧(سوتارجو  -١
حبث إجرائي يف تطبيق استراتيجية املسح واألسـئلة والقـراءة واالسـتذكار              

  .لترقية مهارة القراءة الفهمية التفسريية يف اللغة العربية) SQ٣R(واملراجعة 

                                                 
لترقية مهارة القـراءة    ) SQ٣R(تطبيق استراتيجية املسح واألسئلة والقراءة واالستذكار واملراجعة          سوتارجو،    ٤٤

 ، اجلامعة اإلسـالمية مـاالنج     ية، قسم اللغة العرب   .كلية الدراسات العليا  : ماالنج(،  الفهمية التفسريية يف اللغة العربية    
 .حبث املاجستري غري منشورة). م٢٠٠٧



 

معرفة ترقية مهارة الطلبـة يف القـراءة الفهميـة          ) ١: (البحث إىل هدف هذا   ي  
معرفـة فعاليـة تطبيـق    ) ٢( ، و   SQ٣Rالتفسريية يف اللغة العربية بتطبيق استراتيجية       

.  بني الطلبة يف اجلامعة وطالب املدرسة الثانوية يف القراءة الفهميـة           SQ٣Rاستراتيجية  
 يرقى كفاءة الطلبة    SQ٣Rتطبيق استراتيجية    هذا البحث أن      املتوقعة يف فرضية   النتيجة

 يف  SQ٣R تطبيـق اسـتراتيجية      نأكذلك  و. يف فهم القراءة التفسريية يف اللغة العربية      
مـن  فاعليـة   تعليم القراءة الفهمية يف اللغة العربية عند طالب املدرسة الثانوية أكثر            

  .تطبيقها عند الطلبة يف اجلامعة
  ٤٥حممد حىت محداين -٢
يف استراتيجيات التنظيم إن أهداف تعليم القراءة أن        ) ١(ا البحث وهي      نتائج هذ   -

وأما . يكون التالميذ قادرين على قراء اللغة العربية بطالقة مع فهم معناها الصحيح           
يف ) ٢. (م١٩٩٤قد قررها املنهج الدراسي للمـدارس العاليـة         فاملواد الدراسية   

وأما .  هي املقدمة والتنفيذ واالختتام    استراتيجيات اإللقاء أن مرحلة عملية التعليم     
الطرق أو األساليب املستخدمة هي األمر واألسئلة واإلجابة والتوظيفية والتدريبات   

يف ) ٣. (والوسائل املستخدمة من الوسائل األصلية والوضـعية      . فرديا أو مجاعيا  
خيص ت املستخدمة هي األسئلة والترمجة والتل     رااستراتيجيات اإلدارية أن االختبا   

أن . وال يقوم املدرس باألنشطة بعد التقومي وهـي تعلـيم املراجعـة واإلضـايف             
يف تعليم القراءة قد يكون من الناحية اللغوية والفردية واحملاوالت          اليت  الصعوبات  

  .فعلى املدرسني والتالميذ أن يعلموا ويتعلموا باجلد واالجتهاد
  ٤٦دينا أندريانا -٣

 درس يف الفصل التجرييب مل تأت بأمثارهـا       نتائج هذا البحث هي إن عملية ال      
 التفوق والتمييز امللحوظ يف مثرة التعلم بني الطلبة الـذين          ضاملرجوة حيث مل تربز بع    

                                                 
 .كلية الدراسات العليا: ماالنج(، تعليم مهارة القراءة باملدرسة العالية احلكومية النموذجية فيكانبارو   حممد حىت محداين،  ٤٥

 . منشورةحبث املاجستري غري). ٢٠٠٣ اجلامعة اإلسالمية ماالنج عام  قسم اللغة العربية،
، كلية الدراسات العليـا : ماالنج(، تطبيق التعليم التعاوين يف تعليم مهارة القراءة النقدية ملادة اللغة العربية    دينا أندريانا،    ٤٦

 .حبث املاجستري غري منشورة). ٢٠٠٧ اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج عام  قسم اللغة العربية،



 

ل التجرييب ورفقاءهم الذين درسوا على الطريقـة التقليديـة          صمت تدريسهم على الف   
ة الـذين مت    ولكنها كونت وراءها بعض امليزات واالجيابيات تتعلق بثمرة تعلم الطلب         

تدريسهم على الفصل التجرييب ألن متوسط نتيجة اختبار مثرة التعلم لدىطلبة الفصل            
  .التجرييب أعلى بقليل من متوسط نتيجة اختبار مثرة التعلم لدى طلبة الفصل الضابط

  ٤٧)٢٠٠٥(ليلي فطرياين  -٤
 يف  )SQ٣R(دراسة عن فعالية طريقة املسح واألسئلة والقراءة والتذكر واملراجعة            

وعينة هذه الدراسة طلبة الربنامج اخلاص لتعلـيم اللغـة العربيـة            . تعليم فهم املقروء  
 طالبا وطالبة مـن الفـصلني       ٤٠باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، وبلغ عددها       

  .وتقسيمها إىل اموعة التجريبية واموعة الضابطة) Gالطلبة من فصل (
 فعالية طريقة املسح واألسـئلة والقـراءة        هدفت هذه الدراسة إىل معرفة مدى       

وأما نتيجة هذه الدراسة فهـي؛ أن   . يف تعليم فهم املقروء   ) SQ٣R(والتذكر واملراجعة   
أكثر فعاال يف ترقية    ) SQ٣R(تطبيق طريقة املسح واألسئلة والقراءة والتذكر واملراجعة        

ى التحصيل الدراسـي    وتشري هذه النتيجة إىل أن مستو     . كفاءة الطلبة يف فهم املقروء    
 أحسن من اموعة الضابطة اليت      SQ٣Rمن اموعة التجريبية اليت استخدمت طريقة       

  .استخدمت الطريقة التقليدية
   ٤٨)٢٠٠٥(بائق حتفة األنس  -٥

                                                 
دراسة : يف تعليم فهم املقروء   ) SQ٣R(قة املسح واألسئلة والقراءة والتذكر واملراجعة       فعالية طري      ليلي فطرياين،     ٤٧

 .كلية الدراسات العليـا : ماالنج(، جتريبية بالربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج     
 جستري غري منشورةرسالة املا ).م٢٠٠٥  ، اجلامعة اإلسالمية ماالنجقسم اللغة العربية،

تطبيق جزازات القصص يف تعليم اللغة العربية لترقية مهارة القراءة لدى تالميذ املدرسة العاليـة    بائق حتفة األنس،  ٤٨
 ، اجلامعة اإلسالمية ماالنج قسم اللغة العربية،.كلية الدراسات العليا: ماالنج(، الدينية بكلية املعلمات تشوكري جومتانج  

 . املاجستري غري منشورةرسالة ).م٢٠٠٥



 

. دراسة عن تطبيق جزازات القصص يف تعليم اللغة العربية لترقية مهارة القـراءة          
 الدينية بكلية املعلمات تشوكري جومبانج اليت بلغ        وعينة الدراسة تالميذ املدرسة العالية    

  . طالبة٢٤عددها 
فعالية طريقة جزازات القصص يف تعلـيم       ) ١هدفت هذه الدراسة إىل معرفة؛        

الفرق يف القدرة على قراءة اللغة العربية بني ) ٢مهارة القراءة العربية لدى الطالبات، و 
  .ص والاليت يدرسن بالطريقة التقليديةالطالبات الاليت يدرسن بطريقة جزازات القص

النتيجة من هذه الدراسة أن طريقة جزازات القصص يف تعليم اللغة العربية أكثر               
 يف رفع مستوى كفاءة الطالبات على استيعاب مهارة القراءة يف اللغة العربيـة              اعليةف

  .لدى تالميذ املدرسة العالية الدينية بكلية املعلمات تشوكري جومبانج
  ٤٩)٢٠٠٣(مد فجر الفالح حم -٦

) STUDY(دراسة عن فعالية طريقة املسح والتفكري والفهم واإلظهار واملراجعة            
قام الباحـث   . والطريقة التقليدية يف رفع مستوى كفاءة الطالبات يف فهم نص عريب          

  .بدراسة جتريبية على طالب املدرسة العالية الدينية احلكومية ماالنج
معرفة تطبيق طريقة املسح والتفكري والفهم واإلظهـار        هدفت هذه الدراسة إىل       

والطريقة التقليدية وفعاليتهما يف رفع مستوى كفاءة الطالب يف         ) STUDY(واملراجعة  
وجمتمع الدراسة طالب املستوى الثالث من املدرسة العاليـة الدينيـة         . فهم نص عريب  

ه املدرسة كمجموعيت   احلكومية ماالنج، وأما عينتها فهي طالب من الفصلني من هذ         
  .التجريبية والضابطة

ونتيجة هذه الدراسة فهي؛ أن طريقة املسح والتفكري والفهم واإلظهار واملراجعة             
)STUDY (              اال من الطريقة التقليدية يف رفع كفاءة الطـالب علـى مفهـومأكثر فع

                                                 
والطريقة التقليدية يف   ) STUDY(فعالية طريقة املسح والتفكري والفهم واإلظهار واملراجعة         حممد فجر الفالح،     ٤٩

دراسة جتريبية على طالب املدرسة العالية الدينيـة احلكوميـة          : رفع مستوى كفاءة الطالب يف فهم نص عربية       
رسالة املاجستري غـري     ).م٢٠٠٣،   اجلامعة اإلسالمية ماالنج    قسم اللغة العربية،   .لعلياكلية الدراسات ا  : ماالنج(،  ماالنج
 .منشورة

 



 

 الذي  وذلك بالنطر إىل مستوى املعدل من التحصيل الدراسي بني اموعتني         . القراءة
له فروق ذات داللة إحصائية، أن النتيجة من اموعة التجريبية اليت استخدمت طريقة             

STUDYموعة الضابطة اليت استخدمت الطريقة التقليديةأحسن من ا .  
  

تلك البحوث السابقة كلها ركـزت إىل تنميـة مهـارة القـراءة بـالطرائق                 
د الباحث مـن  ومل جي ،سائل املتنوعةواالستراتيجيات واألساليب املختلفة وكذالك الو   

 البطاقات يف تعليم اللغة العربية خـصوصا       ما يتناول موضع استخدام   البحوث السابقة   
تنميتها تقتـصر   يف هذا البحث    مهارة القراءة اليت يراد     فإن  وكذلك  . يف مهارة القراءة  

ضوء هذا  وعلى  .ومهارة فهم األفكار الرئيسية   ) حمتوى النص (على مهارة فهم املقروء     
ألن .  يتضح لنا أن الدراسة اليت يقوم ا الباحث ختتلف عن الدراسات السابقة            نتيجةال

لتالميذ الصف الثـامن    ) فهم املقروء (م بدراسة جتريبية لتنمية مهارة القراءة       االباحث ق 
باملدرسة املتوسطة اإلسالمية ضة الوطن باجيئ ثاال بلومبوك الـشرقية باسـتخدام            

  .لة واألجوبةبطاقات األسئ

  

  
  
  
  
  الفصل الثالث  

  إجرءات البحث

 



 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  إجرءات البحث

  

 منهج البحث، وجمتمع البحـث واختيـار عينتـه، و           الفصل على هذا  حيتوي  
متغريات وأدوات البحث، و طريقة مجع البيانات، وخطوات التجربة، طريقة حتليـل            

  .البيانات
  

  منهج البحث -أ

 



 

يم االختبـار القبلـي والبعـدي       ستخدم هذا البحث املنهج التجريبـي بتصم     ا  
 وجيري هذا النوع مـن  ٥٠.(Pretest-Posttest One Group Design)باموعة الواحدة 

  .التجارب على جمموعة واحدة من األفراد
  :وميكن تلخيص هذا التصميم يف اخلطوات اإلجرائية اآلتية  
ل جري اختبار قبلي على اموعة، وذلك قبل إدخـال املـتغري املـستق              )١  

  .يف التجربـة) املعاملة(
ستخدم املتغري املستقل على النحو الذي حدده الباحث وضبطه، وهدف          ا  )٢  

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

  .جري اختبار بعدي لقياس تأثري املتغري املستقل يف املتغري التابع  )٣  
القياس القبلي والقياس البعدي مث ختترب داللة هذا الفرق         حسب الفرق بني      )٤  

  ٥١.إحصائيا
وهدف استخدام هذا التصميم يف البحث احلايل إىل معرفة مدى فعالية استخدام              

فهم املقروء وفهم (بطاقات األسئلة واألجوبة يف تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة    
د فرق دال إحصائي بني نتيجة االختبـار القبلي        ، اعتمادا على وجو   )األفكار الرئيسية 

(pre-test ) ونتيجة االختبـار البعدي ( post-test ) وهدف كذلك . يف تلك املهارات
عتمـد  اوللحصول على ذلك،    . إىل احلصول على منوذج تعليم القراءة العربية الفعال       

خدام هذا األسلوب   الباحث على نتائج املالحظة املباشرة من خالل أنشطة التعليم باست         
ستخـدم الباحث ا بناء على ذلك، ).action research(مع القيام بالبحث اإلجرائـي 

                                                 
٥٠   Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 

(Jakarta: PT. Rineka Cipta, ٢٠٠٦). Cet. ke-١٣, h. ٨٥. 
دار النهضة العربيـة،    : القاهرة (،ناهج البحث يف التربية وعلم النفس     م    جابر عبد احلميد جابر وأمحد خريى كاظم،         ٥١

 . ١٩٩، ص ٢، ط )١٩٧٨

٤٢ 



 

 t-testستخدم الباحث التحليـل اإلحـصائي بـالرمز         او  . حتليال كمـيا ووصفـيا  
  :، ما يلى٥٢)ت-اختبار(

 :البيان

Md=  
القبلي (متوسط االحنراف بني االختبارين 

 )والبعدي
xd=  فروق االحنراف مع متوسط االحنراف 

( )1

2

−

=

∑
NN

dx

Md
t 

N=  عدد أفراد العينة 
  

  جمتمع البحث واختيار عينته -ب
جمتمع البحث هم تالميذ الصف الثامن من املدرسة املتوسطة اإلسالمية ـضة              

. طالبا وطالبة ) ٤٧ (بعة وأربعني س بلومبوك الشرقية، وبلغ عددهم      االييئ  كباالوطن  
) ٢٤(الذي بلغ عددهم أربعة وعـشرين       ) أ( الصف الثامن    طلبةختار الباحث   اثـم  

 هذا الصف عينةً هلـذا البحـث        طلبةواختيار  .  كعينة هادفة هلذا البحث    طالبا وطالبة 
ف القدرة على التعـر   (بافتراض أن هلم قدرات على أداء القراءة العربية بطريقة سليمة           

، بناء على نتائج مهارة القراءة لـديهم يف         )على احلروف أوالرموز الصوتية والنطق ا     
  .الفصل الدراسي السابق

  

  

  متغريات وأدوات البحث -ج

  متغريات البحث -١
  :هناك متغريان يف هذا البحث ينبغي ذكرمها، وهي ما يلي  
  )Independent variable(املتغري املستقل     -أ 

                                                 
٥٢   Suharsimi Arikunto، Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: 

PT. Rineka Cipta، ٢٠٠٦). Cet. ke-١٣, h. ٨٦-٨٥. 



 

هذا البحث هو تعليم القراءة العربية باستخدام بطاقـات         املتغري املستقل يف      - ب 
ويهدف البحث كما سبق ذكره إىل معـرفة مدى تأثري         . األسئلة واألجوبة 

هذا املتغـري املستقل يف املتغري التابع وهو استيعاب التالميذ مهارة القـراءة            
  .وفهم املقروء

  )Dependent variable(املتغري التابع   - ج 
 ويف  ٥٣.هو نوع الفعل أو السلوك الناتج عن املتغري املـستقل         املتغري التابع       

هذا البحث هو نتيجة التالميذ يف استيعاب مهارة القراءة العربية وفهم املقروء،            
وهي؛ مهارة البحث عن املعلومات التفصيلية واخلاصة يف النص املقروء، وفهـم         

  .األفكار الرئيسية من اجلمل
  

  أدوات البحث -٢
ستخدمها الباحث جلمع البيانات واملعلومات املتعلقـة       احث اليت   وأما أدوات الب    

  :ذا البحث، فهي ما يلي
  )القبلي والبعدي(االختبارات   )١  
  املالحظة املباشرة  )٢  
  االستبيان   )٣  

  

  طريقة مجع البيانات -د
ستخدمها الباحث جلمع البيانات واملعلومـات تعتمـد علـى    اأما الطريقة اليت    

  :ملستخدمة، فهي ما يليأدوات البحث ا

  االختبارات  ) ١

                                                 
 .٢٠٨، ص ع سابقمرج ،  جابر عبد احلميد جابر وأمحد خريى كاظم  ٥٣



 

جمموع أو عدد من األسئلة أو      "إن االختبار كما عرفتـه أريكونتـو هو           
التدريبات مع األدوات األخرى اليت تستخدم للقيـاس عن اجلوانب املهاريـة،           
اجلوانب املعـرفية العقلية، والقـدرات أو االسـتعدادات لـدى األفـراد أو             

  ٥٤."اموعة
املكونة من  ) القبلي والبعدي (م الباحث نفسه بتصميم أدوات االختبار       اوق    

ويهدف تـصميم االختبـارات إىل      . البنود اليت تتضمن املواد القرائية املدروسة     
احلصول على البيانات عن تنمية كفاءات التالميذ واستيعام يف فهـم الـنص             

  .املقروء من درس اللغة العربية خالل دراستهم

  حظة املباشرةاملال  )٢
وهي أداة للحصول على فهم الظواهر وأمناط السلوك يف عملية التعلـيم                

وكانـت املالحظـة    . التجريـيب بصفتها أداةً جلمع البيانات يف البحث العلمي       
 ويقـوم ـا     ٥٥.تلعب دورا هاما يف احلصول على املعلومات والبيانات املعينة        

الـيت تتعلـق بأنـشطة التالميـذ        الباحث للحصول على املعلومات والبيانات      
وكل هذه البيانات اليت يـراد ـا مرتبطـة          . وسلوكيام أثناء عملية التعليم   

  .باستخدام بطاقات األسئلة واألجوبة يف تعليم القراءة العربية
  

  االستبيان   ) ٣
وهو وسيلة للحصول على إجابات عن عدد من األسئلة املكتوبة يف منوذج                

 لقد أعد الباحث االستبيان ويوزعه      ٥٦.قوم ايب مبلئه بنفسه   يعد هلذا الغرض وي   
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 هـي   ة املستخدم ة التعليمي وسيلةملعرفة آرائهم يف ال   ) عينة البحث (على التالميذ   
  .األسئلة واألجوبة بعد مشاركام يف عملية التعليم

  

   خطوات التجربة-هـ
املعلومات املتعلقـة   وأما اخلطوات اليت استخدمها الباحث جلمع كل البيانات و          

  :هلذا البحث، فهي ما يلي

  مرحلة اإلعداد  ) ١
  تصميم خطة التدريس) ١(  
قبل أن تبـدأ عملية التعليم التجريـيب باسـتخدام بطاقـات األسـئلة                

واألجوبة يف تعليـم القراءة العربية، صمم الباحث خطة التـدريس لتكـون            
  .موجِّهـة يف إجراءات التعليم

  
  
  

  يار املواد الدراسيةاخت ) ٢(  
قد مت اختيار املواد الدراسية للعمل التجريـيب من الكتاب املقرر واملـواد                

واختذ الباحث موضوعني هلذه التجربة من املواد    ). LKS: مثل(املصاحبة للتالميذ   
  :  وهـما-كما قد سبق تقديهما يف الفصل الثاين-املدروسة 

  كيف نصلي:   املوضوع السادس  )أ    
  ". و صالة اجلماعةالصالة يف املسجد: "  ضوع القراءةمو      
  نتعلم احلساب:   املوضوع السابع  )ب    



 

  ". و أخي الصغرينتعلم احلساب " :موضوع القراءة           

  مرحلة التجربة  )٢
  .قام الباحث بتعيني عينة من جمتمع البحث لتكون جمموعة جتريبية  .١  
عة التجريبيـة قبـل إجـراء التعلـيم         قام باالختبار القبلي ألفراد امو      .٢  

إعطـاء  (باستخـدام بطاقات األسئلة واألجوبة يف تعليم القراءة العربيـة      
  ).املعاملة

قام الباحث باملالحظة املباشرة خالل التطبيـق التجريــيب باسـتخدام             .٣  
). فهم املقـروء  (بطاقات األسئلة واألجوبة يف تعليم مهارة القراءة العربية         

 لقاءات ٤يف ( حصص دراسية ٦يف ) التطبيق(تعليم التجريـيب وقام ذا ال 
: وذلك يف الفترة ما بني      .  دقيقة ٤٠، وتساوى حصة واحدة     )مع التالميذ 

  .٢٠٠٩ مارس ١٠ إىل ٢٠٠٩ ينايري ١٩

قـام الباحـث    -كما يف اجلـدول   -وبعد االنتهاء من التعليم التجريـيب      .٤  
ويعقد هذا االختبار   . وعة التجريبية  هلذه ام  (post-test)باالختبار البعدي   

لدى أفراد اموعة من التالميذ للحصول على نتيجة التحصيل الدراسـي           
  . اليت متثل تأثري إعطاء املعاملة بعد عملية التطبيـق

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

  )٣ (اجلدول رقم
  لتنمية مهارة القراءة العربية) التطبيقي(برنامج التعليم التجرييب 

 األنشطة املـدة اللقاءات

  يوم األحد ،) ١(
 ٢٠٠٩ فربايري ١

 االختبار القبلي  دقيقة٩٠



 

  يوم األحد ،) ٢(
 ٢٠٠٩ فربايري ٨

  تاساع ٣
)٤٠× ٣ 

 )دقيقة

التدريبات من  وتعليم القراءة وفهم املقروء     
 :موضوع القـراءة   م املقروء وفه القراءة

  " وكيف نصليصالة اجلماعة"

  يوم األحد،) ٣(
 ٢٠٠٩ فربايري ٢٢

  تاساع ٣
)٤٠× ٣ 

 )دقيقة

التدريبات من   و تعليم القراءة وفهم املقروء   
 :موضوع القـراءة   وفهم املقروء  القراءة

 "نتعلم احلساب"
  يوم األحد،) ٤(
 ٢٠٠٩ مارس ٨

 )ئيالنها( االختبار البعدي  دقيقة٩٠

***  

   طريقة حتليل البيانات-و
قام الباحث بتحليل البيانات من النتائج احملصولة ذات داللة إحصائية وهي نتائج              

التالميذ من اإلختبار القبلي واالختبار البعدي، حيث استخدم الربنـامج اإلحـصائي            
بيانات وبعد ذلك قام بشرح ال    . للحصول على معرفة فعالية املعاملة بالعمل التجريـيب      

 هللحصول على معرفة آرائهم يف أمهية هـذ       ) بيانات االستبيان من التالميذ   (األخرى  
  . تأكيدا لفعاليتهة التعليميوسيلةال

من خالل تعليم القراءة العربية باسـتخدام       ) املتغري املستقل (ملعرفة فعالية املعاملة      
 يف التحصيل   (significant) ومستوى فروق دالة إحصائية      "بطاقات األسئلة واألجوبة  "

فروق نتائج  و (pre-test)الدراسي يف فهم املقروء، يعىن بني فروق نتائج االختبار القبلي           
: ، لتحليل تلك البيانات اإلحصائية استخدم الباحث الرمز       (post-test)االختبار البعدي   

ـ   (١٢,٠ SPSS)بتنفيذ الربنامج (t-test)اختبار ت  ذا ، وذلك ملعرفة صحة الفـروض هل
   ).٠،٠٥(البحث على معامل االرتباط بني االختبارين يف مستوى الداللة 

٤٨ 



 

  ٥٧:(t-test)وفيما يلي شكل الرمز املستخدم الختبارا ت   

 :البيان

Md=  
القبلي (متوسط االحنراف بني االختبارين 

 )والبعدي
 xd=  فروق االحنراف مع متوسط االحنراف 

( )1

2

−

=

∑
NN

dx

Md
t 

N =  فراد العينةعدد أ 

***  
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  الفصل الرابع
  عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها 

  
عرض البيانـات،   : ويشتمل هذا الفصل الرابع على مبحثني ومها املبحث األول        

  حتليل البيانات و مناقشتها :  واملبحث الثاين
  

  

  عرض البيانات: املبحث األول 



 

يعرض الباحث عن عرض املادة الدراسـية، وعـرض         يف هذا املبحث األول س    
  :النتائج الدراسة، وعرض نتائج االستبيان، كما يلي

  عرض املادة الدراسية. أ
على أفـراد   بطاقات األسئلة واألجوبة    مت تطبيق تعليم القراءة العربية باستخدام         

املتوسـطة  من املدرسة   ) أ(من تالميذ الصف الثامن     ) عينة البحث (اموعة التجريبية   
ومتّ التعليم التجريبـي يف املادتني     . اإلسالمية ضة الوطن باجيئ ثاال بلومبوك الشرقية      

  :الدراسيتني ومها 
  )املادة الكاملة يف امللحق. ())  كيف نصلي ((  :  املادة األوىل  -١  
  )املادة الكاملة يف امللحق. ())نتعلم احلساب ((  :  املادة الثانية  -٢  
" تعلـيم اللغـة العربيـة     " املقروءة من الكتاب الدراسي املقرر؛       ومصادر املواد   

للدكتور هدايات، املاجستري، والكتب املصاحبة املناسبة للمواد الدراسية مبا فيها أوراق      
  .(LKS)األعمال للتالميذ 

ومت عملية تعليم القراءة لكل مادة من املواد املدروسة مع األنـشطة التعليميـة                
وهذه الوسـيلة   . بطاقات األسئلة واألجوبة   اخلاصة  وهي استخدام      يةبالوسيلة التعليم 

 أو تعني املدرس على تقومي كلٍّ من أفراد التالميذ يف مهارة القـراءة وفهـم املقـروء           
  .للتالميذ يف اموعة

باإلضافة إىل ذلك، أن هذه الوسيلة التعليمية ميكن استخدامها ملراقبـة الفهـم               
اخل أو خارج الفصل، كما أا تعينهم على مراقبة الفهم الذايت          القرائي لدى التالميذ د   

  .حينما يريدون أن يقوموا بعملية القراءة لفهم املواد األخرى دون املواد الدراسية

  : وفيما يلي عملية التعليم التجريـيب اليت تتمثل يف اجلدول التايل  

  )٤( اجلدول رقم 
  ءة العربيةيف تعليم القرا) التطبيق(عملية التجربة 



 

  باستخدام بطاقات األسئلة واألجوبة
  

 النقاط
    ٢٠٠٩-٢-٢اللقاء األول  يف يوم األحد، 

 )االختبار القبلي(
  التمهيد
 

واسـتغرقه  . قام الباحث أو املدرس بالتمهيد هلذا اللقاء حوايل عشر دقائق         
  :كما يلي

  .قام املدرس بالتحية والسالم على الطلبة .١
 .اهلمسأل املدرس الطلبة أحو .٢
  .التعارف بني املدرس و الطلبة .٣
 .أخرب املدرس الطالب بالنشاطات اليت سيقومون ا .٤

 أخرب املدرس الطالب بأن هذا اللقاء سيقومون فيه باختبار قبلي

  بدأ املدرس بتقدمي أوراق األسئلة وطلب من الطالب اإلجابة عليها .١  األنشطة
) ٩٠(ة حوايل تسعني    أعطي املدرس الفرصة للطلبة ليجيبوا تلك األسئل       .٢

 .دقيقة
    طلب املدرس  من الطلبة مجع أوراق األجوبة من الطالب  .٣

 - التقومي
  االختتام
مخس 
 دقائق

  . وعظ املدرس الطالب ودعاهم ليكونوا شبابا مطيعني-١
    .ع املدرس الطالب بتحية اإلسالم ود- ٢

 النقاط
 ٢٠٠٩-٢-٨يوم األحد،   يف اللقاء الثاين

 )قراءة(كيف نصلي 
  التمهيد
 

سـتغرقه  او. قام الباحث أو املدرس بالتمهيد هلذا اللقاء حوايل مخس دقائق    
 :كما يلي

  .قام املدرس بالتحية والسالم .١



 

 .سأل املدرس أحواهلم .٢
  .فتش املدرس حضور الطالب .٣
  "كيف نصلي"أخرب املدرس الطالب بأن املوضوع يف هذا اللقاء هو  .٤

 :دقيقة) ٣٠(اءة حوايل ثالثني  إلقاء مادة  القر-أ  األنشطة
١. م املدرس املفردات اجلديدة حول هذا املوضوعقد 

  . واصل املدرس يف إلقاء مادة  القراءة .٢
 .كرر املدرس تلك القراءة ويقلّده التالميذ .٣
  :دقيقة) ٣٠( استخدام بطاقات األسئلة واألجوبة حوايل ثالثني -ب
  .بةعلى الطلوزع املدرس بطاقات األسئلة واألجوبة  .٤
 ،وطلب من أحد الدارسني قراءة السؤال بصوت مسموع على الطالب         .٥

 .وعلى بقية الدارسني البحث عن اإلجابة لذلك السؤال
الطالب الذي يعثر أوال على اإلجابة تتاح له الفرصة لطرح السؤال  .٦

 .هكذا إىل آخره، الثاين على زمالئه من بطاقته
 .اءة حوايل ثالثني دقيقةقام املدرس بالتدريب على فهم القر التقومي
  االختتام
مخس 
 دقائق

  . وعظ املدرس الطالب ودعاهم ليكونوا شبابا مطيعني-١
 . ودع املدرس الطالب بتحية اإلسالم- ٢

 النقاط
 ٢٠٠٩-٢-٢٢ األحد،   يف اللقاء الثالث

 "نتعلم احلساب" موضوع القراءة
  التمهيد
 

سـتغرقه  او. وايل مخس دقائق  قام الباحث أو املدرس بالتمهيد هلذا اللقاء ح       
 :كما يلي

  .قام املدرس بالتحية والسالم .١
 .سأل املدرس أحواهلم .٢



 

  .فتش املدرس حضور الطالب .٣
 ".نتعلم احلساب"أخرب املدرس الطالب بأن املوضوع يف هذا اللقاء هو 

 األنشطة
 :دقيقة) ٣٠(حوايل ثالثني   إلقاء مادة  القراءة-أ
 ة حول هذا املوضوعقدم املدرس املفردات اجلديد .١

  . واصل املدرس إىل إلقاء مادة  القراءة .٢
 .كرر املدرس تلك القراءة ويقلّده التالميذ .٣
  :دقيقة) ٣٠( استخدام بطاقات األسئلة واألجوبة حوايل ثالثني -ب 
  .طلبةعلى الوزع املدرس بطاقات األسئلة واألجوبة  .٤
لطلبـة،  وطلب من أحد الدارسني قراءة السؤال بصوت مسموع على ا  .٥

 .وعلى بقية الدارسني البحث عن اإلجابة لذلك السؤال
الطالب الذي يعثر أوال على اإلجابة تتاح له الفرصة لطرح السؤال  .٦

 .الثاين على زمالئه من بطاقته، و هكذا إىل آخره

 التقومي
 . قام املدرس بالتدريب على فهم القراءة حوايل ثالثني دقيقة

  

 النقاط
 ٢٠٠٩-٣-٨يوم األحد،  يف  اللقاء الرابع

 )االختبار البعدي (
  التمهيد
 

. قام الباحث أو املدرس بالتمهيد هلذا اللقاء حـوايل مخـس دقـائق            
 :ستغرقه كما يلياو
  .قام املدرس بالتحية والسالم .١
 .فتش املدرس حضور الطالب .٢
  .سأل املدرس أحواهلم .٣
 أخرب املدرس الطالب بأن هذا اللقاء سيقومون باختبار بعدي .٤

 ألنشطةا
  .بدأ املدرس بتقدمي أوراق األسئلة ويطلب من الطلبة اإلجابة .١



 

أعطي املدرس الفرصة للطلبة ليجيبوا  عن تلك األسـئلة حـوايل             .٢
 .دقيقة) ٩٠(تسعني 

 .وطلب املدرس من الطلبة مجع أوراق األجوبة  .٣

 - التقومي
  االختتام

مخس 
 دقائق

  .يعنيوعظ املدرس الطالب ودعاهم ليكونوا شبابا   مط-١

  ودع املدرس الطالب بتحية اإلسالم-٢

 

وبعد أن متّ القيام بالتطبيق على استخدام بطاقات األسئلة واألجوبة يف تعلـيم               
، قـام   )عينة البحـث  (من تلك املدرسة    ) أ(القراءة العربية لدى تالميذ الصف الثامن       

ختبار اليت وضعها    اال سئلةمع استخدام أ  ) االختبار البعدي (الباحث باختبارهم النهائي    
  .الباحث نفسـه

وحيتوى هذا االختبار املواد الدراسية اليت اختارها الباحث قبل التطبيق، وكذلك             
أهداف تعليم القراءة العربية اليت يراد حتقيقها من خالل استخدام بطاقـات األسـئلة              

  :وهذا ما يراد احلصول عليه من هذا االختبار فيما يلي. واألجوبة
) حمتـوى الـنص   (ة التالميذ على فهم املعلومات التفصيلية أو املعينة         قياس قدر   )١

وحيتوي عدد البنود لنـوع من هذا االختبار على        . ملفوظة أكانت أم ملحوظة   
أسئلة من أسلوب اإلغالق    ) ٥(أسئلة من الصواب واخلطاء، ومخسة      ) ٥(مخسة  

ند درجـة   ولكل ب . أسئلة) ١٠(، وعدد كلها    Close-Procedure) ملء الفراغ (
  ).مائة (١٠٠معينة تساوي كلها نتيجة 

. قياس قدرة التالميذ على معرفة أو فهم األفكار الرئيسية من اجلمل أو الفقرات              )٢
أسئلة من االختيـار    ) ٥(وحيتوي عدد البنود لنوع من هذا االختبار على مخسة          



 

 ولكـل بنـد   . أسئلة) ١٠(أسئلة من املقال، وعدد كلها      ) ٥(املتعددة ومخسة   
  ).مائة (١٠٠درجة معينة تساوي كلها نتيجة 

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

الثالثة حـسب   وتقسيم التالميذ إىل اموعات     . األسئلة واألجوبة يف فهم املقـروء    
من املهارتني؛ فهم املعلومـات التفـصيلية وفهـم         (رتبة نتائجهم من االختبار القبلي      

. وهي متثل اموعة العليا واموعة الوسطى واموعة الـسفلى        ). األفكار الرئيسية 
وقصد ذلك ليس للتفريق فيما بينهم، وإمنا هو ملعرفة مـدى ترقيتـهم يف التحـصيل           

القراءة وفهم املقروء مع فروق النتائج بني اموعات يف االختبـار           الدراسي يف مهارة    
  .القبلي واالختبار البعدي بعد عملية التجربة

  
  

  عرض النتائج الدراسية. ب
وفيما يلي جداول البيانات لنتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي يف مهـارة              

  :القراءة وفهم املقروء 
  )حمتوى النص(رة فهم املعلومات التفصيلية النتائج الدراسية من مها. ١

  )٥(اجلدول رقم 
  النتائج الدراسية من مـهارة فهم املعلومات التفصيلية

  )عينة البحث (طلبةألفراد اموعات من ال

 نتائج االختبار
 طلبةأمساء ال الرقم اموعة

 البعدي القبلي

  الفروق بني
القبلي 
 والبعدي

ال  ١٠ ١٠٠ ٩٠  أسناننور عمل صاحل ١ع



 

 ٢٠ ١٠٠ ٨٠ تيا رتنا سري ٢

 ٢٠ ١٠٠ ٨٠ حممد محزين ٣

 ٢٠ ١٠٠ ٨٠ مهموزة العني ٤

 ٢٠ ٩٠ ٧٠ ليلى ساري إيكا ٥

 ٢٠ ٩٠ ٧٠ حممد فائز  ٦

 ٢٠ ٩٠ ٧٠ أنا ماريانا ٧

 ٢٠ ٨٠ ٦٠ بائق عمل سري ننسيه ٨

 ٣٠ ٩٠ ٦٠ إيدي سنتوسو ٩

 ٣٠ ١٠٠ ٧٠ فتح األحيندي ١٠

 ٢٠ ٨٠ ٦٠ جايا كوسوما ١١

 ٣٠ ٨٠ ٥٠ اللو مشس اهلادي ١٢

 ٤٠ ١٠٠ ٦٠ حممد حبيب طنطاوي ١٣

 ٣٠ ٨٠ ٥٠ بائق سوحيمي ١٤

 ٣٠ ٩٠ ٦٠ سيت عاتكة ١٥

 ٢٠ ٨٠ ٦٠ سوناردي ١٦

طى
وس

ال
 

 ٣٠ ٩٠ ٦٠ روحنة ١٧

 ٤٠ ٨٠ ٤٠ إرمحين ١٨

 ٣٠ ٨٠ ٥٠ اللو أمني صاحل ١٩

٢٠ ٣٠ ٨٠ ٥٠ ارميصل أ 

 ٣٠ ٧٠ ٤٠ مارنييت ٢١

 ١٠ ٧٠ ٦٠ ماشية احلسنة ٢٢

 ٢٠ ٧٠ ٥٠ حممد حزب الوطن ٢٣

لى
سف

ال
 

 ١٠ ٦٠ ٥٠ شهدان ٢٤



 

 ٢٤،١٧ ٨٥،٤٢ ٦١،٢٥ متوسـط الرتب

 
 

وأما نتائج الفروق من كل جمموعات يف هذه املهارة من االختبـارين القبلـي               
  :والبعدي كما يف البيان التايل

  )العليا( األوىل اموعة  .١

 نتائج االختبار
 طلبةأمساء ال الرقم اموعة

 البعدي القبلي

  الفروق بني
القبلي 
 والبعدي

 ١٠ ١٠٠ ٩٠ نور عمل صاحل أسنان ١

 ٢٠ ١٠٠ ٨٠ تيا رتنا سري ٢

 ٢٠ ١٠٠ ٨٠ حممد محزين ٣

 ٢٠ ١٠٠ ٨٠ مهموزة العني ٤

 ٢٠ ٩٠ ٧٠ إيكارليلى ساري ٥

 ٢٠ ٩٠ ٧٠ مد فائز حم ٦

 ٢٠ ٩٠ ٧٠ أنا ماريانا ٧

ليا
الع

 

 ١٨,٥٧ ٩٥,٧١ ٧٧,١٤ متوسط النتائج

  

  )الوسطى(اموعة الثانية   .٢

 نتائج االختبار
 طلبةالأمساء  الرقم اموعة

 البعدي القبلي

  الفروق بني
 القبلي والبعدي

 ٢٠ ٨٠ ٦٠ بائق عمل سري ننسيه ١

سط
الو ى

 ٣٠ ٩٠ ٦٠ إيدي سنتوسو ٢ 



 

 ٣٠ ١٠٠ ٧٠ فتح األحيندي ٣

 ٢٠ ٨٠ ٦٠ جايا كوسوما ٤

 ٣٠ ٨٠ ٥٠ اللو مشس اهلادي ٥

 ٤٠ ١٠٠ ٦٠ حممد حبيب طنطاوي ٦

 ٣٠ ٨٠ ٥٠ بائق سوحيمي ٧

 ٣٠ ٩٠ ٦٠ سيت عاتكة ٨

 ٢٠ ٨٠ ٦٠ سوناردي ٩

 ٣٠ ٩٠ ٦٠ روحنة ١٠

 ٢٨،٠٠ ٨٧،٠٠ ٥٩،٠٠ متوسط النتائج
  

  

  )السفلى(ثالثة اموعة ال  .٣

 نتائج االختبار
 طلبةالأمساء  الرقم اموعة

 البعدي القبلي

  الفرق بني
القبلي 
 والبعدي

 ٤٠ ٨٠ ٤٠ إرمحين ١

 ٣٠ ٨٠ ٥٠ اللو أمني صاحل ٢

 ٣٠ ٨٠ ٥٠ ميصل أار ٣

 ٣٠ ٧٠ ٤٠ مارنييت ٤

 ١٠ ٧٠ ٦٠ ماشية احلسنة ٥

 ٢٠ ٧٠ ٥٠ حممد حزب الوطن ٦

 ١٠ ٦٠ ٥٠ شهدان ٧

لى
سف

ال
 

 ٢٤,٢٩ ٧٢,٨٦ ٤٨,٥٧ متوسط النتائج
  



 

  )٦(اجلدول رقم 
  خمطط النتائج الدراسية من كل اموعات

  يف مهارة فهم املعلومات التفصيلية يف النص املقروء
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

السابق واملخطط يف اجلدول رقم     ) ٥(إذا نظرنا إىل التفاصيل يف اجلدول رقم          
توجد نتائج الفروق بني اموعات خمتلفة؛ أن متوسط النتيجة للمجموعة األوىل           ) ٦(
ومتوسط النتيجـة مـن االختبـار البعـدي         ) ٧٧,١٤(من االختبار القبلي    ) العليا(
، ومن هنا نرى أن نتيجة الفروق من هذه اموعة العليا بني االختبـارين              )٩٥,٧١(

من االختبار القبلي هو    ) الوسطى(ثانية  ومتوسط النتيجة للمجموعة ال   ). ١٨،٥٧(هي  
، ومن هنا نرى أن نتيجة      )٨٧،٠٠(ومتوسط النتيجة من االختبار البعدي      ) ٥٩,٠٠(

ومتوسط النتيجـة   ). ٣٨,٠٠(الفروق من هذه اموعة الوسطى بني االختبارين هي         
ومتوسـط النتيجـة مـن    ) ٤٨،٥٧(من االختبار القبلي ) السفلى(للمجموعة الثالثة  

، ومن هنا نرى أن نتيجة الفروق من هذه اموعة السفلى           )٧٢،٨٦(تبار البعدي   االخ
وكل النتائج احملصولة تدل على أن هـذه الوسـيلة          ). ٢٩،٢٤(بني االختبارين هي    

  .التعليمية املقترحة صاحلة لكل جمموعات

  النتائج الدراسية من مهارة فهم األفكار الرئيسية. ٢
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 النتائج المحصولة من االختبارين القبلي والبعدي

 فهم المعلومات التفصيلية في النص المقروء

٧١،١٤ 

٩٥،٧١ 

 

 

٥٩،٠٠ 

 

٨٧،٠٠ 

 

 

٤٨،٥٧  

٧٢،٨٦ 



 

  )٧(اجلدول رقم 
  دراسية من مـهارة فهم األفكار الرئيسيةالنتائج ال

  )عينة البحث (الطلبةألفراد اموعات من 
 طلبةالأمساء  الرقم اموعة نتائج االختبار

 البعدي القبلي

  الفروق بني
 القبلي والبعدي

 ١٠ ٩٠ ٨٠ نور عمل صاحل أسنان ١

 ٠ ٨٠ ٨٠ تيا رتنا سري ٢
 ٢٠ ٩٠ ٧٠ حممد حبيب طنطوي ٣

 ٢٠ ٩٠ ٧٠ حممد محزين ٤

 ٢٠ ٩٠ ٧٠ حممد فائز ٥

 ٣٠ ٩٠ ٦٠ بائق سوحيمي ٦

ليا
الع

 

 ١٠ ٨٠ ٧٠ مهموزة العني ٧

 ٣٠ ٨٠ ٥٠ أنا ماريانا ٨

 ٤٠ ٨٠ ٤٠ بائق عمل سري ننسيه ٩

 ١٠ ٨٠ ٧٠ إيدي سنتوسو ١٠

 ٢٠ ٨٠ ٦٠ حممد حزب الوطن ١١

 ١٠ ٨٠ ٧٠ جايا كوسوما ١٢

 ١٠ ٧٠ ٦٠ س اهلادياللو مش ١٣

 ١٠ ٧٠ ٦٠ اللو أمني صاحل ١٤

 ١٠ ٧٠ ٦٠ ميصل أار ١٥

 ٣٠ ٨٠ ٥٠ سوناردي ١٦

طى
وس

ال
 

 ١٠ ٦٠ ٥٠ روحنة ١٧

 ١٠ ٦٠ ٥٠ مارنييت ١٨

 ٠ ٥٠ ٥٠ إرمحين ١٩
 ١٠ ٥٠ ٤٠ سيت عاتكة ٢٠

 ١٠ ٦٠ ٥٠ شهدان ٢١

لى
سف

ال
 

 ٠ ٦٠ ٦٠ ماشية احلسنة ٢٢



 

 ٠ ٥٠ ٥٠ إيكا ليلى سري ٢٣
 ٢٠ ٧٠ ٥٠ فتح األحيندي ٢٤

 ١٤،١٧ ٧٣،٣٣ ٥٩،١٧ متوسـط الرتب
 

من اجلدول السابق يوجد أن متوسط الرتب ألفراد التالميذ من نتيجة االختبـار    
، ومن هنـا    )٧٣,٣٣(ومتوسط الرتب من نتيجة االختبار البعدي       ) ٥٩,١٧(القبلي  

ن أفرد التالميذ يف مــهارة      نرى أن نتيجة الفروق من االختبارين القبلي والبعدي م        
وهذه الفروق تشري إىل وجود ترقية التالميذ يف ). ١٤،١٧(فهم األفكار الرئيسية وهي 

  ).إعطاء املعاملة(تلك املهارة بعد التجربة 
وأما نتائج الفروق من كل جمموعات يف هذه املهارة من االختبـارين القبلـي                

  :والبعدي كما يف البيان التايل

  )العليا( األوىل اموعة  .١

 طلبةالأمساء  الرقم اموعة نتائج االختبار
 البعدي القبلي

  الفروق بني
 القبلي والبعدي

 ١٠ ٩٠ ٨٠ نور عمل صاحل أسنان ١

 ٠ ٨٠ ٨٠ تيا رتنا سري ٢
 ٢٠ ٩٠ ٧٠ حممد حبيب طنطوي ٣

 ٢٠ ٩٠ ٧٠ حممد محزين ٤

 ٢٠ ٩٠ ٧٠ حممد فائز ٥

 ٣٠ ٩٠ ٦٠ يميبائق سوح ٦

ليا
الع

 

 ١٠ ٨٠ ٧٠ مهموزة العني ٧

 ١٥,٧١ ٨٧,١٤ ٧١,٤٣ متوسـط الرتب

  )الوسطى(اموعة الثانية   .٢
 الرقم اموعة

 طلبةالأمساء 
  الفروق بني نتائج االختبار



 

 القبلي والبعدي البعدي القبلي

 ٣٠ ٨٠ ٥٠ أنا ماريانا ٨

 ٤٠ ٨٠ ٤٠ بائق عمل سري ننسيه ٩

 ١٠ ٨٠ ٧٠ إيدي سنتوسو ١٠

 ٢٠ ٨٠ ٦٠ حممد حزب الوطن ١١

 ١٠ ٨٠ ٧٠ جايا كوسوما ١٢

 ١٠ ٧٠ ٦٠ اللو مشس اهلادي ١٣

 ١٠ ٧٠ ٦٠ اللو أمني صاحل ١٤

 ١٠ ٧٠ ٦٠ ميصل أار ١٥

 ٣٠ ٨٠ ٥٠ سوناردي ١٦

طى
وس

ال
 

 ١٠ ٦٠ ٥٠ روحنة ١٧

 ١٨,٠٠ ٧٥,٠٠ ٥٧,٠٠ متوسـط الرتب
  

  

  

  )السفلى(ثة اموعة الثال  .٣
 نتائج االختبار

 طلبةالأمساء  الرقم اموعة
 البعدي القبلي

  الفروق بني
 القبلي والبعدي

 ١٠ ٦٠ ٥٠ مارنييت ١٨

 ٠ ٥٠ ٥٠ إرمحين ١٩
 ١٠ ٥٠ ٤٠ سيت عاتكة ٢٠

 ١٠ ٦٠ ٥٠ شهدان ٢١

 ٠ ٦٠ ٦٠ ماشية احلسنة ٢٢
 ٠ ٥٠ ٥٠ إيكا ليلى سري ٢٣

لى
سف

ال
 

 ٢٠ ٧٠ ٥٠ حينديفتح األ ٢٤

 ٧,١٤ ٥٧,١٤ ٥٠,٠٠ متوسـط الرتب



 

 

 

 

 

 

 

  )٨(اجلدول رقم 
  خمطط النتائج الدراسية من كل اموعات

  يف مهارة فهم األفكار الرئيسية يف النص املقروء
  

  

  

  

  

طط يف اجلدول رقـم     السابق واملخ ) ٧(إذا نظرنا إىل التفاصيل يف اجلدول رقم          
توجد نتائج الفروق بني اموعات خمتلفة؛ أن متوسط النتيجة للمجموعة األوىل           ) ٨(
ومتوسط النتيجـة مـن االختبـار البعـدي         ) ٧١,٤٣(من االختبار القبلي    ) العليا(
، ومن هنا نرى أن نتيجة الفروق من هذه اموعة العليا بني االختبـارين              )٨٧،١٤(

 متوسط النتائج المحصولة من االختبارين القبلي البعدي
 في مهارة فهم األفكار الرئيسية في النص المقروء

. 
. 

. 

٠ 

٢٠ 

٤٠ 

٦٠ 

٨٠ 

١٠٠ 

���� ���������� و! � �� ��#! ������ 
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٧١،٤٣ 

٨٧،١٤ 

٥٧،٠٠ 

٧٥،٠٠ 

٥٠،٠٠ 
٥٧،١٤ 



 

من االختبار القبلي هو    ) الوسطى(ط النتيجة للمجموعة الثانية     ومتوس). ١٥,٧١(هي  
، ومن هنا نرى أن نتيجة      )٧٥,٠٠(ومتوسط النتيجة من االختبار البعدي      ) ٥٧,٠٠(

ومتوسط النتيجـة   ). ١٨,٠٠(الفروق من هذه اموعة الوسطى بني االختبارين هي         
متوسـط النتيجـة مـن    و) ٥٠,٠٠(من االختبار القبلي ) السفلى(للمجموعة الثالثة  
، ومن هنا نرى أن نتيجة الفروق من هذه اموعة السفلى           )٥٧,١٤(االختبار البعدي   

وكل النتائج احملصولة تدل علـى أن هـذه األوسـيلة       ). ٧,١٤(بني االختبارين هي    
  .التعليمية املقترحة صاحلة لكل جمموعات

  عرض نتائج االستبيان . ج
جوبة االستبيان الذي وزعه الباحث لدى أفـراد        وفيما يلى نتائج البيانات من أ       

وبنـود  . للحـصول على آرائهم يف هذه الوسيلة التعليميـة       ) عينة البحث (التالميذ  
األسئلة حتتوى ما يتعلق بآرائهم بعد تطبيق تعليم القراءة العربية باستخدام بطاقـات             

ق جبوهرية هـذه    واألجوبة اليت عرضها الباحث تقتصر على ما يتعل       . األسئلة واألجوبة 
الوسيلة، وهي تكثري فهم املفردات لديهم، ويتكلمون بوضع األسئلة لفهـم حمتـوى             

واألفكار الرئيسية، وأمهية استخـدام هـذه      ) املعلومات التفصيلية فيها  (النص املقروء   
  .الوسيلة يف عملية القراءة وفهم املقروء

وكل هذه األجوبة مـن     . والبيان التايل يوضح آراءهم فيما يتعلق ذه الوسيلة         
االستبيان تصبح مؤشرة ملالئمة عملية تعليم القراءة العربية ذه الوسـيلة املقترحـة             

  :وهذا بيان األجوبة من االستبيان ما يلي . لديهم
  

  )٩(اجلدول رقم 
 حول استخدام بطاقات األسئلة واألجوبة الطلبةاألجوبة من االستبيان لدى 

   القراءة العربية وفهم املقروءواستخدامها يف عملية تعليم



 

  
 حمتوى األسئلة رقم أجوبة

عدد 
 اموع ال نعم العينة

١. 
تعليم اللغة العربية   هل ترغب يف    

باستخدام بطاقـات األسـئلة     
واألجوبة خاصـة يف مهـارة      

 ؟القراءة 
٢٤ ٠ ٢٤ ٢٤ 

 ١٠٠ ٠ ١٠٠  النسبة املئوية

٢. 
استخدام بطاقات األسـئلة     هل

وضـوع القـراءة    مبواألجوبة  
تساعدكم على فهـم الـنص     

 ؟املقروء
٢٤ ٠ ٢٤ ٢٤ 

 ١٠٠ ٠ ١٠٠  النسبة املئوية

٣. 
اسـتخدام  هل مـن خـالل      

 حول  بطاقات األسئلة واألجوبة  
حمتوى النص يساعدكم علـى     

 ؟فهم املقروء
٢٤ ٢ ٢٢ ٢٤ 

 ١٠٠ ٨،٣٣ ٩١،٦٧  النسبة املئوية

٤. 
 عـن   قراءة البطاقـات  عملية  

لة املـصممة   األجوبة من األسئ  
 ؟تساعدكم على الفهم السريع

٢٤ ١١ ١٣ ٢٤ 

 ١٠٠ ٤٥،٨٣ ٥٤،١٧  النسبة املئوية

٥. 
ه الوسـيلة   استخدام هـذ  هل  

ساعدكم علـى   ت ةاملقتـرح
فهم املعلومـات التفـصيلية     

 ؟)حمتوى النص(
٢٤ ٢ ٢٢ ٢٤ 

 ١٠٠ ٨،٣٣ ٩١،٦٧  النسبة املئوية
 ٢٤ ١ ٢٣ ٢٤هل تعيني األفكار الرئيسية من      .٦



 

فقرات مهمـة يف    اجلمل أو ال  
 ؟القراءة

 ١٠٠ ٤،١٧ ٩٥،٨٣  النسبة املئوية

٧. 
ه الوسـيلة   هل استخدام  هذ   

ساعدكم علـى   ة ت املقتـرح
 ؟فهم حمتوى النص املقروء

٢٤ ١ ٢٣ ٢٤ 

 ١٠٠ ٤،١٧ ٩٥،٨٣  النسبة املئوية

٨. 

ه الوسـيلة   هل استخدام هـذ   
استخدام بطاقـات   ( ةاملقترح

كن من  يتم) األسئلة واألجوبة 
أن جيعل عملية القراءة تكون     

 ؟فعالة

٢٤ ٥ ١٩ ٢٤ 

 ١٠٠ ٢٠،٨٣ ٧٩،١٧  النسبة املئوية

٩ 
ه الوسـيلة   هل استخدام هـذ   

استخدام بطاقـات   ( ةاملقترح
 تـساعدك ) األسئلة واألجوبة 

 يف فهم املقروء كله؟

٢٤ ٥ ١٩ ٢٤ 

 ١٠٠ ٢٠،٨٣ ٧٩،١٧  النسبة املئوية

١٠ 
بية تعليم اللغة العر  هل ترغب يف    

باستخدام بطاقـات األسـئلة     
 ؟واألجوبة 

٢٤ ٥ ١٩ ٢٤ 

 ١٠٠ ٢٠،٨٣ ٧٩،١٧  النسبة املئوية

  

  حتليل البيانات ومناقشتها: املبحث الثاين



 

يف هذا املبحث الثاين سيوضح الباحث حتليل النتائج من االختبارات اليت حتتوي            
، و نتـائج    )وى الـنص  حمت(على نتائج االختبارين يف مهارة فهم املعلومات التفصيلية         

االختبارين يف مهارة فهم األفكار الرئيسية، و فروق متوسطي النتائج مـن االختبـار            
البعدي بني مهارة فهم املعلومات التفصيلية ومهارة فهم األفكار الرئيسية، و سيوضح            

  .الباحث مناقشة نتائج البحث

  
  

  

   حتليل النتائج من االختبارات-أ

  )حمتوى النص(رة فهم املعلومات التفصيلية نتائج االختبارين يف مها -١
استخـدام بطاقـات األسـئلة     "نص الفرض األول هلـذا البحث علـى أن          

 يف تعليم الـقراءة العربية يؤثر جوهريا يف تنمية مهـارة فهـم املعلومـات      واألجوبة
  )."حمتوى النص(التفصيلية 

ب اإلحـصائي   وللتحقيق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام األسلو          
(SPSS ١٢,٠)ت - يف اختبار( t-test )  لدراسة الفروق بني متوسطي رتب درجات

يوضـح النتـائج    ) ١٠(واجلدول رقم   . من نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي     
  .املتعلقة ذا الفرض

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

  )حمتـوى النص(عدي يف مهارة فهم املعلومات التفصيلية القبلي والب

  متوسط الرتب عدد العينة االختبار
( Mean ) 

  ت-قيمة
( t - value ) 

 مستوى الداللة

 ٠,٠٥ ١٤،٢٦٩ ٦١،٢٥ ٢٤ القبلي



 

 ٨٥،٤٢ ٢٤ البعدي

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

هي أكرب مـن قيمـة ت       ) ١٤،٢٦٩(حيث بلغت قيمة ت احلساب      ) حمتوى النص (
، وذلـك لـصـاحل نتيجـة       )٠,٠٥< p( على مستـوى الداللة     )٢,٠٦(اجلدول  

  )بيان إحصائي بالتفصيل يف املالحق. (االختبار البعدي
استخــدام بطاقـات    (لية استخدام الربنامج املقدم أو املقترح       مما يؤكد لنا فعا     

  .يف تنمية مهارة فهم املعلومات التفصيلية يف النص املقروء) األسئلة واألجوبة
  

  نتائج االختبارين يف مهارة فهم األفكار الرئيسية -٢
استخـدام بطاقات األسـئلة    " نص الفـرض الثانـي هلذا البحث على أنـه          

 تعليم الـقراءة العربية يؤثر جوهريا يف تنمية مهـارة فهـم األفكـار              يف" واألجوبة
  ".الرئيسية
وللتحقيق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام األسلوب اإلحـصائي             

(SPSS ١٢,٠)ت - يف اختبار(t-Test)  لدراسة الفروق بني متوسطي رتب درجات
يوضـح النتـائج    ) ١١( رقم   واجلدول. من نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي     

  .املتعلقة ذا الفرض

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

  القبلي والبعدي يف مهارة فهم األفكار الرئيسية

  متوسط الرتب عدد العينة االختبار
( Mean ) 

   ت-قيمة 
( t - value ) 

 مستوى الداللة



 

 ٥٩،١٧ ٢٤ القبلي

 ٧٣،٣٣ ٢٤ البعدي
٠,٠٥ ٦،٥٤٩ 

يوضح من اجلدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب              
درجات من نتائج االختبارين القبلي والبعدي يف مهارة فهم األفكار الرئيسية حيـث             

علـى  ) ٢,٠٦(هي أكرب من قيمة ت اجلـدول        ) ٦،٥٤٩(بلغت قيمة ت احلساب     
بيان إحـصائي   . (، وذلك لصاحل نتيجة االختبار البعدي     )٠,٠٥< p(مستوى الداللة   

  )بالتفصيل يف املالحق
استخــدام  (مما يؤكـد لنـا فعاليـة استخدام الربنامـج املقدم أو املقترح            

  . املقروءصيف تنمية مهارة معرفة األفكار الرئيسية يف الن) بطاقات األسئلة واألجوبة
  

لبعدي بني مهـارة فهـم املعلومـات        فروق متوسطي النتائج من االختبار ا      -٣
 .التفصيلية ومهارة فهم األفكار الرئيسية

استخـدام بطاقـات األسـئلة     "نص الفـرض الثالث هلذا البحث على أنـه          
واألجوبة يف تنمية مهارة فهم املعلومات التفصيلية أكثر فعاال من استخدامها يف تنمية             

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

حمتـوى  (النتائج من االختبار البعدي بني مهاريت فهم املعلومات التفـصيلية  متوسطي  
) ١٢( واجلدول رقم    .وفهم األفكار الرئيسية لدى أفراد التالميذ يف اموعات       ) النص

  .يوضح النتائج املتعلقة ذا الفرض

  )١٢(اجلدول رقم 
  فروق متوسط النتائج من االختبار البعدي

  بني مهاريت فهم املعلومات التفصيلية وفهم األفكار الرئيسية



 

   يف اموعة طلبةلدى أفراد ال
  

 عدد العينة تنمية املهارة
  متوسطي الرتب

 من االختبار البعدي

 ٨٥،٤٢ ٢٤ فهم املعلومات التفصيلية

 ٧٣،٣٣ ٢٤ فهم األفكار الرئيسية

النتائج من االختبار البعـدي     ضح من اجلدول السابق وجود فروق متوسطي        يو  
لدى أفراد التالميذ يف اموعات أن متوسط النتتيجة من مهـارة فهـم املعلومـات               

، بينما متوسط النتتيجة من مهارة فهم       )٨٥،٤٢(حيث بلغ   ) حمتوى النص (التفصيلية  
 نتيجة االختبار البعدي ملهـارة      ، وذلك لصاحل  )٧٣،٣٣(األفكار الرئيسية حيث بلغ     

  ).حمتوى النص(فهم املعلومات التفصيلية 
) استخدام بطاقات األسئلة واألجوبة   (مما يؤكد لنا استخدام الربنامـج املقترح         

أحسن وأكثـر فعـاال مـن       ) حمتوى النص (يف تنمية مهارة فهم املعلومات التفصيلية       
يسية بالنظر إىل فروق متوسـط النتـائج        استخدامها يف تنمية مهارة فهم األفكار الرئ      

  .احملصولة
وهذا بالرغم من أن استخدام هذه الوسيلة املقترحة يف تنمية املهـارتني فعـال                

ويؤثر جوهريا كما يوضح البيان اإلحصائي السابق، إال أن متوسط النتـائج بينـهما            
  .خيتلف بعضها مع البعض

  مناقشة نتائج البحث. ب
ائج اليت قام الباحث بعرضها وحتليلها وهي بيانات عـرض          بالنظر إىل تلك النت     

املادة الدراسية وتنفيذ تعليمها بالوسيلة املقترحة وبيانات النتائج الدراسية اليت حـصل            
وكذلك بيان االستبيان أو االستفتاء     ) اموعة التجريبية (عليها كل أفراد من التالميذ      



 

نها أن اسـتخدام بطاقـات األسـئلة        عن آراءهم يف أمهية هذه الوسيلة، نستخلص م       
 يف تنمية مهارة القراءة وفهم املقروء يف تعليم -إىل حد ما -واألجوبة ميكن استخدامها    

اللغة العربية لدى تالميذ املدرسة املتوسطة اإلسالمية ضة الوطن باجيئ ثاال بلومبوك            
ف والظروف لدى الشرقية واملدارس األخرى بافتراض أن استخدامها مراعيا على املواق     

  . أفراد التالميذ
واعتمادا على النتائج احملصولة أن إجياد هذا البحث العلمي اجلوهري وهو حتقيق              

نظريٍة يف جمال عملية القراءة أن فهم املقروء ال يتوقف على معرفة معاين الكلمات أو               
ي اجلمل املكتوبة يف النص فحسب، وإمنا هو نتيجة تفاعل من خالل الـسياق اللغـو        

، وميكن حتسينه باستخدام الوسائل الـيت       )خربات القارئ (والسياق العقلي   ) املكتوب(
بطاقات األسئلة واألجوبـة     تشجع إىل تنشيط التفكري يف عملية القراءة، مثل استخدام          

  .أو غريها من الوسائل التعليمية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

  

  

  الفصل اخلامس
  نتائج البحث والتوصيات واملقترحات
 



 

  

  

  
  

  الفصل اخلامس
  ت واملقترحاتنتائج البحث والتوصيا

  

وحيتوي هذا الفصل اخلامس على ثالثة مباحث، وهـي ملخـص النتـائج، و              
  .التوصيات، واملقترحات

  

  نتائجملخص ال: املبحث األول 
بعد أن قام الباحث بعرض البيانات مث حتليلها ومناقشتها يف السابق استخلص من   

  :النتائج فيما يلي
 يف تعليم القراءة العربية اليت قد صـنفها         بطاقات األسئلة واألجوبة    أن استخدام     -١

  الباحث من حيث تنفيذه مالئم ملستوى التالميذ الدراسي واملواد املدروسة، 
استـخدام بطاقات األسئلة واألجوبة  يف تعليـم القراءة العربية لدى تالميـذ              -٢

ـ يئ كبـا من املدرسة املتوسطة اإلسالمية ضة الـوطن     ) أ(الصف الثامن     االي
  :بوك الشرقية فعال ويؤثر جوهريا، وأشار إىل ذلك بلوم

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

test) ٢,٠٦(، بينما قيمة ت اجلدول )١٤،٢٦٩(، أن قيمة ت احلساب .(



 

لنتيجة من قيمة ت احلساب أكرب من قيمة ت اجلـدول علـى             وتكون ا 
وذلك لصاحل النتيـجة من االختبار البعدي ). ٠,٠٥< p(مستوى الداللة  

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

، أن قيمة ت    (t-test) ت   مهـارة فهم األفكار الرئيسية عن طريق اختبار      
وتكون النتيجة  ). ٢,٠٦(، بينما قيمة ت اجلـدول      )٦,٥٤٩(احلساب  

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

  .إحصائي
الثاين هلذا البحث مقبوالن؛ يعىن أن      بالنظر إىل تلك النتائج، أن الفرض األول و         -٣

استخدام بطاقات األسئلة واألجوبة له فعالية ويؤثر جوهريا يف تنمية مهــارة            
وكذلك . ومهارة فهم األفكار الرئيسية   ) حمتوى النص (فهم املعلومات التفصيلية    

الفرض الثالث من هذا البحث مقبول ألن استخدام بطاقات األسئلة واألجوبـة             
أكثر فعـاال   ) ٨٥،٤٢متوسط النتائج   ( مهارة فهم املعلومات التفصيلية      يف تنمية 

  ).٧٣،٣٣متوسط النتائج (من استخدامه يف تنمية مهارة فهم األفكار الرئيسية 
األعلى (أن تنمية مهارة القراءة وفهم املقروء لدى التالميذ يف اموعات الثالثة              -٤

ية املهارة القرائيـة يف اموعـة       تكون خمتلفة، مع أن ترق    ) والوسطى والسفلى 
كما يوضح البيان   (السفلى تشري إىل أن قدراا على فهم املقروء ترقّـى جيدة           

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

ادا على  أن عملية تعليم القراءة العربية باستخدام بطاقات األسئلة واألجوبة اعتم           -٥
أسئلة التالميذ اليت توجد يف جانب تلك البطاقات كما تشري بيـان االسـتبيان              

وعملية . أن هذه الوسيلة ميكن استخدامه يف املستقبل      ) ٧فاجلدول الرقم   (منهم  



 

تعليم القراءة العـربية ذه الوسيلة تؤدي إىل نـمو ميوهلم يف القراءة وكذلك            
  .رغبتهم فيها

  
  
  

  التوصيات :املبحث الثاين 
ينبغي ملدرس اللغة العربية يف هذه املدرسة استخـدام هذه الوسـيلة املقتـرح               -١

كوسيلة بديلـة يف تعليم القراءة العربية قصدا لترقية نوعية التعليم وكفـاءات            
  .التالميذ يف اللغة العربية

ءة ينبغي للمدرس أن يراعي يف تعليمه اجلوانب الدافعـة إىل عملية تعليم القـرا              -٢
الفعالة حيث ينشط تفكري التالميذ قبل التعليم وربط معلومـات أو خـربام             

  .السابقة ليكونوا مستعدين يف عملية القراة وفهم املقروء
وللمدرسة أن تكون نتائج هذا البحث العلمي أكثر استفادا لترقية عملية التعلم              -٣

  .والتعليم فيها وترقية التحصيل الدراسي لدى التالميذ فيها

  املقترحات: املبحث الثالث 
للباحثني الالحقني أن يتطـوروا     اعتمادا على نتائج هذا البحث العلمي فينبغي          

وكذلك ميكـن   . أو يف اال اآلخر   ) تعليم القراءة العربية  (هذه الوسيلة يف نفس اال      
  .املقارنة بني هذه الوسيلة مع الوسائل التعليمية األخرى

***  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صادر واملراجـعامل
  
  
  
  



 

  
  
  
  

  
  :املصـادر 

 ).٥-١: سورة العلق(، القرآن الكرمي -١

  
  :املراجع العربـية 

  : كتب-

 اململكـة   ، الطرق اخلاصة يف تعليم اللغة العربيـة       ،إبراهيم داحس اجلالجل   -٢
 .١٩٩٤ ،العربية السعودية

 ية واملنـهج،  الوسائل التعليم ،   و جابر عبد احلميد جابر     ،أمحد خريي كاظم   -٣
 .١٩٩٧ ،دار النهضة العربية: القاهرة

 ،املهارات اللغوية ماهيتـها وطرائـق تدريـسها        ،  أمحد فؤاد حممود عليان    -٤
 .١٩٩٢،  الطبعة األوىل،دار املسلم: الرياض

 مناهج البحـث يف التربيـة        ،، وأمحد خريي كاظم   جابر عبد احلميد جابر    -٥
 .١٩٧٨ ،الطبعة الثانية. العربيةدار النهضة :  القاهرة،وعلم النفس

االداب والتربيـة   : كويت ،وسائل اإلتصال والتكنولوجي    ،حسني محدي  -٦
 . ٢٠٠١ ،جبامعة كويت



 

الـدار  :  القـاهرة  ،تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق     حسن شحاتة،    -٧
 .١٩٩٦ ، الطبعة الثالثة،املصرية اللبنانية

 الوسائل التعليمية واملنـهج،   بد احلميد جابر،     ع جابرخريي كاظم أمحد و      -٨
 .١٩٩٧،  دار النهضة العربية: القاهرة

عمان  ،مفهومه وأدواته وأسالبه  :  البحث العلمي   ، وآخرون ،ذوقان عبيدات  -٩
 .١٩٩٣ ،دار الفكر: األردان

طرق تدريس اللغة العربيـة والتربيـة        ،رشدي خاطر حممود وآخرون    -١٠
 ،دار املعرفـة  : ، القـاهرة  اهات التربوية احلديثـة   الدينية يف ضوء االجت   

١٩٨٢. 
 دراسات يف املناهج و األساليب       ، و هشام عامر عليان    ،صاحل ذياب هندي   -١١

 ١٩٨٧ ،دار الفكر: عمان ، العامة

 ،تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيق       ،صالح العرب عبد ايد    -١٢
  .تاريخبدون ، مكتبة: لبنان

:  عمان   ،الطرائق العملية يف تدريس اللغة العربية      ،طه حسني علي الدليمي    -١٣
  .٢٠٠٣ ،دار الشروق

     ،دار املعارف:  القاهرة،املوجه الفين ملدرسي اللغة العربية  عبد العليم إبراهيم،     -١٤
١٩٩٤. 

 ،مكتبـة الفـالح   :  الكويت ،تدريس فنون اللغة العربية   على أمحد مدكور،     ١٥
 .١٩٨٤ ،بعة األوىلالط

املرجع يف تعليم اللعـة العربيـة        ،فتحى علي يونس، و حممد عبد الرؤوف       -١٦
 ،الطبعـة األوىل  . مكتبة وهبـة  :  القاهرة ،لألجانب من النظرية إىل التطبيق    



 

٢٠٠٣. 
مكتبـة النهـضة    :  القاهرة ،طرق تعليم اللغة العربية   حممد عبد القادر أمحد،      -١٧

 .١٩٧٩ ، املصرية
طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينيـة       حممود رشدي خاطر وآخرون،      -١٨

 ،الطبعـة الثانيـة   . دار املعرفة :  القاهرة ،يف ضوء االجتاهات التربوية احلديثة    
١٩٨٣. 

. تعليم اللغة العربية والتربية الدينية ،حممود رشدي خاطر، ومصطفى رسالن -١٩
 .٢٠٠٠ ،دار الثقافة: القاهرة

طرائق تدريس اللغة العربية لغري      ، كامل الناقة، ورشدي أمحد طعيمة     حممود -٢٠
. منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة:  إيسيسكو،  الناطقني ا 

 .٢٠٠٣ ،الطبعة األوىل
:  مكة املكرمة،تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى حممود كامل الناقة،  -٢١

 .١٩٨٥ ،جامعة أم القرى
 ،دار املعارف :  القاهرة ،التوجيه يف تدريس اللغة العربية    حممود علي السمان،     -٢٢

١٩٨٣. 
املهارات اللغوية مدخل إىل خصائص اللغـة العربيـة          حممد صاحل الشنطى،   -٢٣

 .١٩٩٥ ، الطبعة الثالثة. دار األندلس:  اململكة العربية السعودية،وفنونه

 املعينات البصرية يف تعلـيم      ،   الصديق عبد اهللا    و عمر  ،حممود إمساعيل صيين   -٢٤
 .١٩٨٤ ،الرياض،  اململكة العربية السعودية،اللغة

مكتبـة  :  القـاهرة  ،طرق تعليم اللغة العربية     ،حممد عبد القـادر أمحد    -٢٥
 .١٩٧٩ ،النهضة املصرية



 

 .٢٠٠٠ ،دار الفالح:  األردن ،االختبارات اللغوية  ،حممد علي اخلويل -٢٦
أسس إعداد الكتب التعليميـة      ،عبد اهللا ناصر الغاىل و عبد احلميد عبد اهللا         -٢٧

 .١٩٨٦ ،دار االعتصام:  الرياض،لغري الناطقني بالعربية
 ،أساسيات تعليم اللغـة العربيـة      ،ــــــــ وحممود كامل الناقة    -٢٨

 .١٩٧٧ ،دار الثقافة: القاهرة
مفاهيم نظرية وتطبيقـات عمليـة      تدريس اللغة العربية     ،وليد أمحد جابر   -٢٩

 . ٢٠٠٢،  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: األردان
 :حبوث -

تعليم فهم املقروء باسـتراتيجية نـشاط القـراءة والـتفكري           أين زينب،    -٣٠
حبث عملي يف تالميذ الفصل اخلامس باملدرسة االبتدائية        : )AMBT(املوجه

اجلامعـة اإلسـالمية    . غري منـشورة  رسالة املاجستري   . "٠١نور اإلسالم   "
 .٢٠٠٣، اإلندونيسية السودانية مباالنج

تطبيق جزازات القصص يف تعليم اللغة العربيـة لترقيـة          بائق حتفة األنس،     -٣١
مهارة القراءة لدى تالميذ املدرسة العالية الدينية بكلية املعلمات تـشوكري           

 ،سالمية احلكومية ماالنج  اجلامعة اإل .  رسالة املاجستري غري منشورة    ،جومبانج
٢٠٠٥. 

استراتيجية املسح واألسئلة والقراءة واالستذكار     . ٢٠٠٧جـ سوتارجو،    -٣٢
 . لترقية مهارة القراءة الفهمية التفسريية يف اللغة العربية        )R٣SQ(واملراجعة  

 .اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج. رسالة املاجستري غري منشورة
فعالية طريقة املسح واألسئلة والقراءة والتذكر واملراجعـة         ليلي فطرياين،    -٣٣

)R٣SQ( :          دراسة جتريبية بالربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيـة باجلامعـة



 

اجلامعة اإلسالمية احلكومية   .  رسالة غري منشورة   ،اإلسالمية احلكومية ماالنج  
 .٢٠٠٥ ،ماالنج

كري والفهـم واإلظهـار     فعالية طريقة املسح والـتف     حممد فجر الفالح،   -٣٤
 والطريقة التقليدية يف رفع مستوى كفاءة الطالب        )STUDY(واملراجعة  

دراسة جتريبية على طالب املدرسة العالية الدينيـة        : يف فهم نص عربية   
رسالة املاجستري غري منـشورة، اجلامعـة اإلسـالمية         ،  احلكومية ماالنج 

 .م٢٠٠٣اإلندونيسية السودانية مباالنج، 
، تطبيق التعليم التعاوين يف تعليم مهارة القراءة النقدية ملـادة           ا أندريانا دين -٣٥

رسالة املاجستري غري منشورة، اجلامعة اإلسالمية اإلندونيسية       ،  اللغة العربية 
 .٢٠٠٧ ،السودانية مباالنج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  

  :املراجع غري العربـية
  

Ainin, M, dkk. ٢٠٠٦. Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab. Malang, 

Misykat. 

٣٦. 

Alwasilah, A. Chaedar dan Furqanul Azies. ٢٠٠٠. Pengajaran Komunikatif 

Teori dan Praktek. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Cet. ke-٢. 
٣٧. 

Anderson, Neil, "Reading" in David Nunan. ٢٠٠٣. Practical English 

Language Teaching. New York: McGraw Hill. 

٣٨. 

Arikunto, Suharsimi. ٢٠٠٦. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

Jakarta: PT Rineka Cipta. Cet. ke-١٣. 
٣٩. 

Departemen Agama. ٢٠٠٤. Kurikulum ٢٠٠٤ Standar Kompetensi Madrasah 

Tsanawiyah. Jakarta: Dirjen Kelambagaan Agama Islam. 

٤٠. 

Departemen Agama. ٢٠٠٦. Model Pengembangan Silabus Pendidikan 

Agama Islam dan Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah. Jakarta: Dirjen 
Pendidikan Islam Departemen Agama RI. 

٤١. 

Faisal, Sanapiah.١٩٨٢. Metode Penelitian Pendidikan (Surabaya: Usaha 

Nasional) 

٤٢. 

Hidayat, HD. ٢٠٠٧. Pelajaran Bahasa Arab untuk Madrasah Tsanawiyah 

Kelas ٢/VIII. Semarang: PT. Karya Toha Putra. 

٤٣. 

Pedoman Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri 
Malang. ٢٠٠٧. Malang: UIN Malang ٢٠٠٧. 

٤٤. 

Rahim, Farida. ٢٠٠٧. Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar. Jakarta: PT 

Bumi Aksara. Edisi Kedua. 

٤٥. 



 

Sujana, Nana dan Ahmad Rifai,  ١٩٩٢, Media Pengajaran (Bandung: Sinar 
Baru).   
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MATERI PELAJARAN BAHASA ARAB 

KELAS VIII / SEMESTER II 

MADRASAH TSANAWIYAH ( MTs.) 
 

I. Materi Bacaan (مادة القراءة) 
 Sumber : Buku Pelajaran Bahasa Arab 
   (Sesuai Kurikulum ٢٠٠٦) 
 Kelas : VIII/II 
 Penyusun : Dr. H. D. Hidayat 
 Penerbit : PT. Karya Toha Putra Semarang, ٢٠٠٧. 
 

  :ساِدساَلدرس ال
  صالَةُ الْجماعِة

  
، فَنخرج ِمن اْلفَصِل ونذْهب ِإلَى الْمسِجِد ِلصالَِة        ١٢يدق اْجلَرس ِفي الساعِة     

ِللْوضوِء، هو ِبِجـواِر    نتوضأُِفي مكَاٍن خاٍص    . الظُّهِر واْملَسِجد وراَء اْملَدرسةِ   

ونمسح الـرأْس   . نغِسلُ الْوجه ونغِسلُ اْليدينِ   : نعِرف كَيف نتوضأُ  . اْملَسِجِد

ثُم ندخلُ اْملَسِجد ونصلِّي جماعةًًَ     . وندعو اَهللا بعد الْوضوِء     . ونغِسلُ الرجلَينِ 

يكَبر اِْإلمام ويكَبـر    . ِإلمام وهو اُْألستاذُ خاِلد، ويِقف اْملُصلُّونَ خلْفَه      يِقف اْ 

هدعنَ بلُّواْملُص .هدعنَ بلُّواْملُص دهشتيِة، واِبعِة الركْعآِخِر الر ِفي اماِْإلم دهشتيو .

  و اماِْإلم لِّمسيو  هدعنَ بلُّواْملُص لِّمسي .        ِمـن جرخن و اَهللا ثُمعدالَِة نالص دعبو

  اْملَسِجِد

املواد الدراسية للقراءة) : ١(ملحق   



 

  ١،٣٠ثُم نرِجع ِمن اْملَدرسِة ِفي الساعِة . ندخلُ الْفَصلَ، ونتعلَّم قَِليالً

  

II.   Materi Bacaan Pendamping  ( حبةمادة القراءة املصا ) 

 Sumber :    Buku Pelajaran Bahasa Arab (Sesuai Kurikulum ١٩٩٤) 
 Kelas : VIII/II 
 Penyusun : Tim Penyusun Buku Pel.Bhs. Arab DEPAG untuk  MTs Jilid 
II B 

 

  
  

  اَلصَالَةُ ِفي الْمسِجِد

، تِمعونَ ِإلَى اَألذَاِن ِمن الْفَصلِ    اَلتالَِميذُ يس . اَلْمؤذِّنُ يؤذِّنُ ِلصالَِة الظُّهرِ   

هنَ ِمنوجرخي ةً،ثُماعمِر جالَِة الظُّهِجِد ِلصسنَ ِإلَى الْموبذْهيو .  

. اَلتالَِميذُ يعِرفُونَ أَنَّ الصالَةَ ِفي الْمسِجِد أَفْضلُ ِمن الصالَِة ِفي الْبيتِ          

  .ةَ الْجماعِة أَفْضلُِ من صالَِة الْفَذِّ ِبسبٍع وِعشِرين درجةًوكَذَِلك أَنَّ صالَ

أَحمد وخاِلد . اَِإلمام يدخلُ الْمسِجِد والتالَِميذُ يدخلُونَ أَيضا اَلْمسِجِد

نِريأَختالَِن مخدذُ. يالَِمياَلت امأَم مقُوي اماِماَِإلمآَء اِإلمرنَ وومقُوي مِإذَنْ ه .  

***  
  

٨٦ 



 

 
MATERI PELAJARAN BAHASA ARAB 

KELAS VIII / SEMESTER II 

MADRASAH TSANAWIYAH (MTs.) 

 

I. Materi Bacaan (مادة القراءة) 
 Sumber : Buku Pelajaran Bahasa Arab 
   (Sesuai Kurikulum ٢٠٠٦) 
 Kelas : VIII/II 
 Penyusun : Dr. H. D. Hidayat 
 Penerbit : PT. Karya Toha Putra Semarang, ٢٠٠٧. 
 

  :ساِبعاَلدرس الْ
رِغيأَِخي الص  

  
ِعنِدي أَخ صِغير، ِاسمه هاِشم هو ِتلِْميذٌ ِفي اْملَدرسِة اِْالبِتداِئيـِة اِْإلسـالَِميِة             

)MI (  ِاشِإلَى ه ظُرةِ      !  ٍمأُنذَاكَرفَِة اْلُمغُر ِبِه ِفيكْتاَء مرو ِلسجي وه . ذَاِكريو
  :درس الِْحساِب

٢٤ = ١٣ + ١١ ) نِريِعشةً وعبأَر اِويسي رشاِئد ثَالَثَةَ عز رشع دأَح(  
٣٤ = ٢٠ + ١٤   
٤٠ = ٣٠ + ١٥   
٦٦ = ٥٠ + ١٦   
٩٩ = ٨٠ + ١٩   

تي اِشمِةهِبيرِة الْعِباللُّغ ابالِْحس لَّمع  
  ويتعلَّم الِْحساب أَيضا ِباللُّغِة اِْإلندوِنيِسيِة

ذَِكيو ِجدذٌ مِتلِْمي وه  



 

  
  
  

II. Materi Bacaan Pendamping (مادة القراءة املصاحبة) 
 Sumber :    Buku Pelajaran Bahasa Arab (Sesuai Kurikulum ١٩٩٤) 
 Kelas : VIII/II 
 Penyusun : Tim Penyusun Buku Pel.Bhs. Arab DEPAG untuk  MTs Jilid 
II B 

  
  

اباِحلس لَّمعتن  

   سردلُ مخدلَ ياِب الْفَصذِ  . احلِْسالَِميلَى التع لِّمسفَي .  ملُ لَهقُوي ا : ثُمهأَي

هلْ عِملْتم الْواِجـب    : ثُمَ يسأَهلُم املُدرس    . نا اآلنَ درس احلِْسابِ   ِحصت، التالَِميذُ

  .نعم عِملْنا يا أُستاذُ: املْنِْزِلي؟ يِجيب التالَِميذُ 

ع يستِطي. يطْلُب املُْدرس أََنْ يحِسب حسن اَألعداد ِمن واِحٍد ِإلَى عشرةٍ         

    اددِذِه اَألعه ِسبحأَنْ ي نسا        . حذَكِّرتالَ ما زا منسأَنَّ ح سراملُْد ِرفعي ِبذَِلكو

  .ِملاَ درسه ِفي اُألسبوِع املْاَِضي

   سرلُ املُْدقُولُ         : يقُوا يةٌ كَماِحدةٌ وروبسو اِحدو سردا مِلنفَص ِفي :  ِفـي

  .فَصِلنا ِتسعةَ عشر مكْتبا وخمسةٌ وثَالَثُونَ ِتلِْميذًا



 

وِعند رِفيق خمـس عـشرةَ      ، يعِرف املُْدرس أَنَّ ِعند خاِلد اثْني عشر ِكتابا       

  .كُراسةً

***  
  

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

POST TES KETERAMPILAN MEMBACA PEMAHAMAN 

MATA PELAJARAN BAHASA ARAB 

KELAS VIII  MTs. NW BAGIK NYALA GN. RAJAK LOMBOK TIMUR 

TAHUN PELAJARAN ٢٠٠٩-٢٠٠٨ 
 

A.  Petunjuk Umum 

 a. Tulislah nama anda dengan jelas. 
 b. Jawablah setiap butir soal pada lembar tes ini sesuai dengan perintah. 
 c. Sebelum mengerjakan soal bacalah do'a terlebih dahulu. 
 
B.  Identitas Siswa 

 Nama Siswa : ………………………      Hari/Tanggal :

 ...................................... 

 Kelas / Semester : VIII / II (Kedua)               Waktu  : ٩٠ menit 
 
 
C.  Butir Soal 

I. Pemahaman Isi Teks 

 Bacalah teks berikut dengan cermat, kemudian tuliskan huruf ( ص ) jika pernyataan 
berikut sesuai dengan isi teks dan huruf ( خ ) jika tidak sesuai dengan isi teks ! 

 Teks untuk soal nomor ٣ – ١ : 

 

ثُـم  ، يذُ يستِمعونَ ِإلَى اَألذَاِن ِمن الْفَـصلِ      اَلتالَِم. اَلْمؤذِّنُ يؤذِّنُ ِلصالَِة الظُّهرِ   
هنَ ِمنوجرخةً، ياعمِر جالَِة الظُّهِجِد ِلصسنَ ِإلَى الْموبذْهيو.  

وكَذَِلك . اَلتالَِميذُ يعِرفُونَ أَنَّ الصالَةَ ِفي الْمسِجِد أَفْضلُ ِمن الصالَِة ِفي الْبيتِ          
  .أَنَّ صالَةَ الْجماعِة أَفْضلُِ من صالَِة الْفَذِّ ِبسبٍع وِعشِرين درجةً

أَحمـد وخاِلـد    . اَِإلمام يدخلُ الْمسِجِد والتالَِميذُ يدخلُونَ أَيضا اَلْمـسِجدِ       
نِريأَختالَِن مخدي .اَلت امأَم مقُوي اماِماَِإلمآَء اِإلمرنَ وومقُوي مذُ ِإذَنْ هالَِمي.  

   اَلْمؤذِّنُ يؤذِّنُ ِلصالَِة الظُّهِر  ( .... )  .١

  لبعدي اارـة االختبسئلأ) : ٣(ملحق 



 

اَلتالَِميذُ يعِرفُونَ أَنَّ الصالَةَ ِفي الْمسِجِد أَفْضلُ ِمن الصالَِة ِفي            ( .... )   .٢
   الْبيِت

٣.  ( .... )  ذُ يالَِميِماَلتتِتسيالْب نَ ِإلَى اَألذَاِن ِمنوع  
  

 

Teks untuk soal nomor ٥ – ٤ : 

   سردلُ مخدلَ ياِب الْفَصذِ  . احلِْسالَِميلَى التع لِّمسفَي .  ملُ لَهقُوي ـا  : ثُمهأَي
هلْ عِملْتم الْواِجـب    : درس  ثُمَ يسأَهلُم املُ  . ِحصتنا اآلنَ درس احلِْسابِ   ، التالَِميذُ

  .نعم عِملْنا يا أُستاذُ: املْنِْزِلي؟ يِجيب التالَِميذُ 

٤.  (  ....  )  ِزِلياملَْن اِجبا الولُومعذُ ملَْ يالَِميالت.   

٥.  (  ....  )  ْْهلَم سرلُ املْدقُوذُ: يالَِميا التهاِبِح، أَياحلِْس سرا اآلنَ دنتص  
  
 Soal nomor ١٠ – ٦ : 
 Lengkapilah teks di bawah ini dengan menggunakan kosakata atau ungkapan yang 

tersedia dengan tepat! 
 
 

  اَألعداد ـ يطْلُب ـ ما زالَ ـ اُألسبوِع املاَِضي

 ِسبحي-تسـ ي ِرفعٍة ـ يرشع عِطي  

). ٧(حسن اَألعداد ِمن واِحـٍد ِإلَـى ـــــ    ) ٦(يطْلُب املُْدرس أََنْ ــــ     

وِبذَِلك يعِرف املُْـدرس أَنَّ حـسنا       ). ٨(يستِطيع حسن أَنْ يحِسب هِذِه ــــ       

  ).١٠(متذَكِّرا ِملاَ درسه ِفي ــــــ ) ٩(ـــــ 

  
 



 

II. Pemahaman Ide/Pokok Kalimat 

 Pilihlah jawaban yang benar berdasarkan teks berikut dengan memberi tanda (X) ! 

  Soal untuk nomor ٣ – ١ : 

   سردلُ مخدلَ ياِب الْفَصذِ  . احلِْسالَِميلَى التع لِّمسفَي .  ملُ لَهقُوي ا : ثُمهأَي
هلْ عِملْتم الْواِجـب    : ثُمَ يسأَهلُم املُدرس    . ِحصتنا اآلنَ درس احلِْسابِ   ، ِميذُالتالَ

  .نعم عِملْنا يا أُستاذُ: املْنِْزِلي؟ يِجيب التالَِميذُ 
         شاِحٍد ِإلَى عو ِمن ادداَألع نسح ِسبحأََنْ ي سراملُْد طْلُبٍةير . عِطيتسي

    اددِذِه اَألعه ِسبحأَنْ ي نسا        . حذَكِّرتالَ ما زا منسأَنَّ ح سراملُْد ِرفعي ِبذَِلكو
  .ِملاَ درسه ِفي اُألسبوِع املْاَِضي

   سرلُ املُْدقُوةٌ كَ      : ياِحدةٌ وروبسو اِحدو سردا مِلنفَص لُ   ِفيقُوا يم :  ِفـي
  .فَصِلنا ِتسعةَ عشر مكْتبا وخمسةٌ وثَالَثُونَ ِتلِْميذًا

وِعند رِفيق خمـس عـشرةَ      ، يعِرف املُْدرس أَنَّ ِعند خاِلد اثْني عشر ِكتابا       
  .كُراسةً

  .قْرِة اُْألولَىاَلْجملَةُ الصِحيحةُ الْمناِسبةُ ِللْفَ  .١
  .يسلِّم التالَِميذُ علَى مدرِس احلِْساِب  .أ

  .الِْفقِْه الْفَصلَيدخلُ مدرس   .ب
  .ِحصتنا اآلنَ درس الِْفقْهِِ  .ج
   يُسلِّم املُدرس علَى التالَِميِذ  .د

  .قْرِة الثَّاِنيِةاَلْجملَةُ الصِحيحةُ الْمناِسبةُ ِللْفَ  .٢
  .حسن الَ يستِطيع أَنْ يحِسب هِذِه اَألعداد  .أ

  .يستِطيع حسن أَنْ يحِسب هِذِه اَألعداد  .ب
يعِرف املُْدرس أَنَّ حسنا ما زالَ متذَكِّرا ِملاَ درسه ِفي اُألسبوِع              .ج

  .املْاَِضي



 

  املُْدرس أََنْ يحِسب حسن اَألعداد ِمن واِحٍد ِإلَى عشرةٍ         يطْلُب  .د
.  

  .اَلْجملَةُ الصِحيحةُ الْمناِسبةُ ِللنصِّ الساِبِق  .٣
  . درس الِفقِْه احلِْساِبيعلِّم  مدرس    .أ

  .يتعلَّم التالَِميذُ درس اِحلساِب  .ب
  .ستِطيع التالَِميذُ أَنْ يحِسب هِذِه اَألعداديال   .ج
  .احلِْساِب اِإلدارةَيدخلُ مدرس   .د

Soal untuk nomor ٥ – ٤ : 

    عِطيم لَدو فنصِجدِ     . مسِة ِفي الْماعالَةَ اجلَْمص لِّيصي وه .     هـوقَـالَ أَب :
   أًنْ ي مواملَْأْم ِجبـاِل            يمأَع نع مقَدأَنْ ي موأْمالْم زوجالَ ياِلِه ومأَع ِمن اماِْإلم ِبعت

اَلِْإمام يقْْرأُ سـور    . اْملَأْموم يسمع ِقراَءةَ اِْإلمامِ   . اِْإلمام يقْرأُ سورةَ اْلفَاِتحةِ   .  اِْإلماِم
ي مواْملَأْم آِن وِةالْقُرةَ اْلفَاِتحروأُ سقْر.    

  .اَلْجملَةُ الصِحيحةُ الْمناِسبةُ ِللْفَقْرِة الساِبقَِة  .٤
  يِجب املَْأْموم أًنْ يتِبع اِْإلمام ِمن أَعماِلِهالَ   .أ

  مصنف يصلِّي صالَةَ اجلَْماعِة ِفي الْمسِجِد  .ب
    م أَنْ يقَدم عن أَعماِل اِْإلماِميجوز الْمأْمو  .ج
  .اْملَأْموم يقْْرأُ سور الْقُرآِن و اَلِْإمام يقْرأُ سورةَ اْلفَاِتحِة  .د

   ؟مصنف يصلِّي صالَةَ اجلَْماعِة ِفي الْمسِجِدهلْ   .٥
   ِفي الْمسِجِدمصنف يصلِّي صالَةَ اجلَْماعِةنعم،   .أ

  مصنف يصلِّي صالَةَ اجلَْماعِة ِفي الْمدرسِةنعم،   .ب
  الَ يصلِّي مصنف صالَةَ اجلَْماعِة ِفي الْمسِجِدالَ،   .ج
  يصلِّي مصنف صالَةَ اجلَْماعِة ِفي الْبيِتالَ الَ،   .د
  



 

  
 Soal nomor ١٠ – ٦  : 
 Buatlah bentuk pertanyaan dari kalimat-kalimat pernyataan berikut ini ! 

٦.  معن ،نلِّياملُْص امأَم اماِإلم مقُوي.  
  .ِفي الْفَصِل ِعشرونَ مكْتبا  .٧
٨.  اِحدو سردِل مذَا الْفَصه ِفي.  
  .ِحصتنا اآلنَ درس احلِْساِب  .٩

١٠.  وِلمسِجِداَلْمسالْم نَ ِفيلُّوصنَ ي.  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
PRE TES KETERAMPILAN MEMBACA PEMAHAMAN 

MATA PELAJARAN BAHASA ARAB 

KELAS VIII  MTs. NW BAGIK NYALA GN. RAJAK LOMBOK TIMUR 

TAHUN PELAJARAN ٢٠٠٩-٢٠٠٨ 
 

A.  Petunjuk Umum 

 a. Tulislah nama anda dengan jelas. 
 b. Jawablah setiap butir soal pada lembar tes ini sesuai dengan perintah. 
 c. Sebelum mengerjakan soal bacalah do'a terlebih dahulu. 
 
B.  Identitas Siswa 

 Nama Siswa : ………………………      Hari/Tanggal :

 ...................................... 

 Kelas / Semester : VIII / II (Kedua)               Waktu  : ٩٠ menit 
 
 
C.  Butir Soal 

I. Pemahaman Isi Teks 

 Bacalah teks berikut dengan cermat, kemudian tuliskan huruf ( ص ) jika pernyataan 
berikut sesuai dengan isi teks dan huruf ( خ ) jika tidak sesuai dengan isi teks ! 

 Teks untuk soal nomor ٣ – ١ : 

   سرلُ املُدخدلَيذِ . الْفَصالَِميلُ ِللتقُويو : كُملَيع الَمـذُ  . السالَِميالت بِجيفَي :
. نـدرس الْـآلنَ درس الِْفقْـهِ      : ويقُولُ املُـدرس    . وعلَيكُم السالَم ورحمةُ اهللاِ   

  ". توضأُكَيف ن"وموضوعنا 

نتوضـأُ  . ِلأَنَّ الْوضوَء شرطٌ ِمن شروِط الصالَِة، الَ تِصح الصالَةُ ِبالَ وضوءٍ 
  .ِبالْماِء الطَّاِهِر

ثُم نغِسلُ الْكَفَّيِن وبعد ، قَبلَ الْوضوِء نخِلص النيَِة. نعِرف أَنَّ ِللْوضوِء أَركَانٌ
ثُم نمسح الرأْس وبعد ذَِلك نغِسلُ      .ذَِلك نغِسلُ الْوجه فَنغِسلُ الْيديِن ِإلَى الِْمرفَقَينِ      

  .الرجلَيِن ِإلَى الْكَعبيِن وبعد الْوضوِء ندعو اَهللا عز وجلَّ

   القبليارـة االختبسئلأ) : ٢(ملحق 



 

١.  ( .... )   سرلُ املُدخدلِّيعلَ ِليالِْفقِْهالْفَص سرد م.  

  .ِللْوضوِء أَركَانٌاَلتالَِميذُ يعِرفُونَ أَنَّ   ( .... )   .٢

  .      لَيس الْوضوُء شرطاً ِمن شروِط الصالَِة ( .... )  .٣

  
Teks untuk soal nomor ٥ – ٤ : 

 صباحا ثُم يذْهب ِإلَى الْمدرسِة      يخرج قَِاسم ِمن الْبيِت ِفي الساعِة الساِدسةِ      
ِحين يذْهب ِإلَى الْمدرسِة هو الَ يركَـب الـسيارةَ          . مع أُخِتِه بعد تناوِل الْفُطُورِ    

  . ِإالَّ النصِفولَِكنه مشيا علَى اَْألقْداِم حتى يِصلَ ِإلَى الْمدرسِة ِفي الساعِة الساِبعِة

يذْهب قَاِسم مع أُخِتِه ِإلَى الْمدرسِة ِفـي الـساعِة الـساِدسِة              (  ....  )  .٤
  .صباحا

٥.  (  ....  )  َةَياريِة ِبالسسردِتِه ِإلَى الْمأُخ عم قَاِسم َبذْه. 
  
  

 

Soal nomor ١٠ – ٦ : 
 Lengkapilah teks di bawah ini dengan menggunakan kosa kata atau ungkapan yang 

tersedia dengan tepat! 
 
 

   يدق - تدخلُ – يسلِّم -اَلِْإدارة 

   تجِلس-  يدخلُ– الْفَصلَ -مقْعِدِه 

  



 

ـ        ) ٦(ملَاَّ ــــ    ، )٧(ــــ   الْجرس فَيدخلُ قَاِسم ِإلَى فَصِلِه ثُم يجِلس علَى 

ِإذَا دخـلَ   . إَلَى فَصِلها ثُم تجِلس علَى مقْعـِدها      ) ٨(وكَذَِلك أُخته ِهي ــــ     

  .علَيِهم) ١٠(فَيقُوم أَمام التالَِميِذ و ــــــ ) ٩(اُْألستاذُ ـــــ 

  
***  

 

 

 
II. Pemahaman Ide/Pokok Kalimat 

 Pilihlah jawaban yang benar berdasarkan teks berikut dengan memberi tanda (X) ! 

  Soal untuk nomor ٣ – ١ : 

   عِطيم لَدِم وِحيالر دبفِ       ، عصالنِة واِبعِة الراعِم ِفي السوالن ِمن مقُوي وه ،
     جعمِة وشِبالْفُر هاننأَس ظِّفنيو امملُ الْحخدالَِة       فَيـأُ ِلـصضوتي اِن ثُمنِن اَْألسو

سِإلَى الْم بذْهي وهِح وبةًالصاعمِح جبالَِة الصِه ِلصأَِبي عِجِد م.  

ـ . ِتيلبي اْ  فِ ِهِتماِدخ و ِهِتخ أُ ع م ةًاعم ج ِحب الص ةَالَ ص يلِّص ت همأُ تدلُخ 
ه تعملُ أَعمالَ الْبيـِت     م وأَما أُُ  اهريِر س فظِّن ت  و فظِّن ت ما ثُ هِمو ن ِةفَر غُ ي فِ ِهتخأُ

  .والْخاِدمةُ تساِعدها علَى طَبِخ اَْألطِْعمِة

  .اَلْجملَةُ الصِحيحةُ الْمناِسبةُ ِللْفَقْرِة اُْألولَى  .١
  .سالَنٌعبد الرِحيِم ولَد كَ  .أ  
  عبد الرِحيِم ولَد مِطيع  .ب  
  ِجِد مع أَِبيِهعبد الرِحيِم يذْهب ِإلَى الْمس  .ج  
  عبد الرِحيِم ينظِّف أَسنانه ِبالْفُرشِة ومعجوِن اَْألسناِن  .د  



 

  .الثَّاِنيِةاَلْجملَةُ الصِحيحةُ الْمناِسبةُ ِللْفَقْرِة   .٢
  .ِتيلبي اْ ِفةًاعم جِحب الصةَالَ صيلِّصتأُم عبِد الرِحيِم   .أ  
   اهِمو نِةفَر غُي ِفهتخ أُلُخدت .ب  
  .ه تعملُ أَعمالَ الْبيِتمأُُ .ج  
  .طِْعمِة اَلْخاِدمةُ تساِعد أُم عبِد الرِحيِم علَى طَبِخ اَْأل.د  

  .اَلْجملَةُ الصِحيحةُ الْمناِسبةُ ِللنصِّ الساِبِق  .٣
  يصلِّي عبد الرِحيِم ناِدراً ِفي الْمسِجِد   .أ  
  .عبد الرِحيِم ولَد كَسالَنٌ .ب  
  .ةًاعم جِحب الصةَالَ صيلِّصتأُم عبِد الرِحيِم   .ج  
 عادةً يصلِّي صالَةَ الصبِح جماعـة ِفـي          الرِحيِم ولَد مِطيع   عبد  .د  

   .الْمسِجِد
 
 
 
 
Soal untuk nomor ٥ – ٤ : 

    عِطيم لَدو فنصِجدِ     . مسِة ِفي الْماعالَةَ اجلَْمص لِّيصي وه .     هـوقَـالَ أَب :
ِإلمام ِمن أَعماِلِه والَ يجوز الْمأْموم أَنْ يقَدم عن أَعمـاِل           يِجب املَْأْموم أًنْ يتِبع اْ    

اَلِْإمام يقْْرأُ سـور    . اْملَأْموم يسمع ِقراَءةَ اِْإلمامِ   . اِْإلمام يقْرأُ سورةَ اْلفَاِتحةِ   .  اِْإلماِم
وأُ سقْري مواْملَأْم آِن وِةالْقُرةَ اْلفَاِتحر.    

  .اَلْجملَةُ الصِحيحةُ الْمناِسبةُ ِللْفَقْرِة الساِبقَِة  .٤
  يِجب املَْأْموم أًنْ يتِبع اِْإلمام ِمن أَعماِلِهالَ   .أ  
  مصنف يصلِّي صالَةَ اجلَْماعِة ِفي الْمسِجِد  .ب  
     يقَدم عن أَعماِل اِْإلماِميجوز الْمأْموم أَنْ  .ج  
  .اْملَأْموم يقْْرأُ سور الْقُرآِن و اَلِْإمام يقْرأُ سورةَ اْلفَاِتحِة  .د  

   ؟مصنف يصلِّي صالَةَ اجلَْماعِة ِفي الْمسِجِدهلْ   .٥



 

  الْمسِجِدمصنف يصلِّي صالَةَ اجلَْماعِة ِفي نعم،   .أ  
  مصنف يصلِّي صالَةَ اجلَْماعِة ِفي الْمدرسِةنعم،   .ب  
  الَ يصلِّي مصنف صالَةَ اجلَْماعِة ِفي الْمسِجِدالَ،   .ج  
  يصلِّي مصنف صالَةَ اجلَْماعِة ِفي الْبيِتالَ الَ،   .د  

 

 Soal nomor ١٠ – ٦  : 
 Buatlah bentuk pertanyaan dari kalimat-kalimat pernyataan berikut ini ! 

  .ِاستيقَظْت ِمن النوِم ِفي الساعِة الراِبعِة والنصِف  .٦
  .ِفي الْفَصِل ِعشرونَ ِتلِْميذًا  .٧
٨.  اِحدو سردِل مذَا الْفَصه ِفي.  
  .درسنا اآلنَ درس الِفقِْه  .٩

  . اَلْمسِلمونَ يصلُّونَ ِفي الْمسِجِد  .١٠
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

Pertanyaan Quesioner untuk Siswa 
Setelah Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Arab 

Dengan Menggunakan Media "Kartu Tanya Jawab" 
 
Nama siswa : ……………………………..  

Kelas / Semester : ............ / .........           Tanggal : … ,.. .…… ٢٠٠٩ 
 

No. Pernyataan/Pertanyaan Ya Tidak 

١. 
Senangkah anda ketika pembelajaran bahasa Arab 
menggunakan media kartu tanya jawab khususnya pada 
maharah al-qiraah? 

� � 

٢. Apakah dengan menggunakan media kartu tanya jawab 
dapat membantu dalam memahami teks bacaan ? � � 

٣. 
Apakah dengan menggunakan media kartu tanya jawab 
yang berkaitan dengan teks dapat memudahkan anda 
untuk memahami isi teks tersebut ? 

� � 

٤. 
Apakah sebelum menggunakan media kartu tanya jawab 
anda merasa sulit menyusun pertanyaan dari teks bacaan 
? 

� � 

٥. 
Apakah dengan menggunakan media kartu tanya jawab 
dapat memudahkan anda menyusun pertanyaan dari teks 
bacaan ? 

� � 

٦. Apakah dengan menggunakan media kartu tanya jawab 
yang anda lakukan mempercepat pemahaman isi teks ? � � 

٧. 
Apakah dengan menggunakan media kartu ini dapat 
membantu anda dalam mencari informasi tertentu dalam 
teks bacaan ? 

� � 

٨. Apakah dengan menggunakan media kartu tanya jawab 
ini dapat meningkatkan minat belajar bahasa Arab? � � 

٩. Apakah dengan menggunakan media ini dapat membantu 
anda dalam memahami teks bacaan secara keseluruhan ? � � 

١٠. Senangkah anda menggunakan media "Kartu Tanya 
Jawab" dalam pelajaran bahasa Arab ? � � 

    
*** 
 

أسئلة االستبيان ) : ٤(ملحق    



 

  
"كيف نصلي وصالة اجلماعة"موضوع القراءة   

 األجوبة األسئلة بطاقات
١- الصلوات املفروضة هي صـالة الظهـر،        أذكر الصلوات املفروضة اخلمس؟ 

وصالة العصر، وصالة املغـرب، وصـالة       
.العشاء، وصالة الصبح  

٢- هل تكبرية اإلحرام ركـن مـن        
 أركان الصالة؟

كـان  نعم، تكبرية اإلحرام ركن مـن أر      
.الصالة  

٣- .يرفع املصلي من الركوع باالعتدال ماذا يفعل املصلي بعد الركوع؟   
٤- .يسجد املصلي بعد اإلعتدال ماذا يفعل املصلي بعد اإلعتدال؟   
٥- سبحان ريب العظيم   : يقول املصلي الركوع   ماذا يقول املصلي عند الركوع؟ 

.وحبمده  
٦- هل جيب علينا أن نتبـع أعمـال         

 اإلمام؟
.نعم، جيب علينا أن نتبع من أعمال اإلمام  

٧- .األذان واإلقامة: تسن قبل أداء الصالة ماذا تسن قبل أداء الصالة؟   
٨- هل تعرف كيفية املأموم لـصالة       

 اجلماعة؟
.نعم، أعرف كيفية املأموم لصالة اجلماعة  

٩- هل الصالة ركن مـن أركـان        
 اإلسالم؟

 نعم، الصالة ركن من أركان اإلسالم

١٠- .يقوم اإلمام يف صالة اجلماعة أمام املصلني أين يقوم اإلمام يف صالة اجلماعة؟   
١١- ماذا نعمل حني يقرأ اإلمام سورة       

 الفاحتة؟
نقرأ سورة الفاحة حني يقرأ اإلمام من سور        
.القرآن  

١٢- .يصلي املسلمون يف املسجد أين يصلي املسلمون؟   

  بطاقات األسئلة واألجوبة)٦(  ملحق 



 

١٣- أين يقوم املـأموم عنـد صـالة         
ماعة؟اجل  

يقوم املأموم عند صالة اجلماعـة خلـف        
.اإلمام  

١٤-  نصلي يف اليوم مخمس مرات كم مرة نصلي يف اليوم؟ 
١٥- هل جيب علينا أن نتبع من أعمال        

 اإلمام؟
نعم، جيب علينا أن نتبع من أعمال اإلمام يف        
.الصالة  

١٦- هل الصالة واجب علـى كـل        
 املسلمني؟

لم بـالغ   نعم، الصالة واجب على كل مس     
.مكلف عاقل  

١٧- .أقرأ سورة الفاحتة: بعد تكبرية اإلحرام ماذا تفعل بعد تكبرية اإلحرام؟   
١٨- ما حكم صالة اجلماعـة عنـد        

 الشافعي؟
حكم صالة اجلماعة عند الـشافعي سـنة        
 مؤكدة

٢٠- ؟أين يقوم املأموم   يقوم املأموم خلف اإلمام 
٢١- هل جيوز علينا أن نقدم من أعمال        

مام؟اإل  
.ال، ال جيوز علينا أن نقدم من أعمال اإلمام  

٢٢- هل قراءة الفاحتة ركن من أركان       
 الصالة؟

 نعم، قراءة الفاحتة ركن من أركان الصالة

٢٣- .بعد قراءة الفاحتة أقرأ بعض ايات القرآن ماذا تفعل بعد قراءة الفاحتة؟   
٢٤- ماذا يقول اإلمام عند القيام مـن        

 الركوع؟
مسع اهللا  : مام عند القيام من الركوع    يقول اإل 

.ملن محده  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

"كيف نصلي وصالة اجلماعة"موضوع القراءة   
 األجوبة األسئلة بطاقات

١- مسـع  : يقول اإلمام عند القيام من الركوع      أذكر الصلوات املفروضة اخلمس؟ 
.اهللا ملن محده  

٢- هل تكبرية اإلحرام ركـن مـن        
 أركان الصالة؟

املفروضة هي صـالة الظهـر،      الصلوات  
وصالة العصر، وصالة املغرب، وصـالة      
.العشاء، وصالة الصبح  

٣- نعم، تكبرية اإلحرام ركن مـن أركـان         ماذا يفعل املصلي بعد الركوع؟ 
.الصالة  

٤- .يرفع املصلي من الركوع باالعتدال ماذا يفعل املصلي بعد اإلعتدال؟   
٥- .د املصلي بعد اإلعتداليسج ماذا يقول املصلي عند الركوع؟   
٦- هل جيب علينا أن نتبـع أعمـال         

 اإلمام؟
سبحان ريب العظيم   : يقول املصلي الركوع  

.وحبمده  
٧- .نعم، جيب علينا أن نتبع من أعمال اإلمام ماذا تسن قبل أداء الصالة؟   
٨- هل تعرف كيفية املأموم لـصالة       

 اجلماعة؟
.األذان واإلقامة: تسن قبل أداء الصالة  

٩- هل الصالة ركن مـن أركـان        
 اإلسالم؟

.نعم، أعرف كيفية املأموم لصالة اجلماعة  

١٠-  نعم، الصالة ركن من أركان اإلسالم أين يقوم اإلمام يف صالة اجلماعة؟ 
١١- ماذا نعمل حني يقرأ اإلمام سورة       

 الفاحتة؟
.يقوم اإلمام يف صالة اجلماعة أمام املصلني  

١٢- نقرأ سورة الفاحة حني يقرأ اإلمـام مـن          أين يصلي املسلمون؟ 
.سور القرآن  



 

١٣- أين يقوم املـأموم عنـد صـالة         
 اجلماعة؟

.يصلي املسلمون يف املسجد  

١٤- يقوم املأموم عند صالة اجلماعـة خلـف         كم مرة نصلي يف اليوم؟ 
.اإلمام  

١٥- هل جيب علينا أن نتبع من أعمال        
 اإلمام؟

 نصلي يف اليوم مخمس مرات

١٦- هل الصالة واجب علـى كـل        
 املسلمني؟

نعم، جيب علينا أن نتبع من أعمال اإلمام        
.يف الصالة  

١٧- نعم، الصالة واجب على كل مسلم بـالغ         ماذا تفعل بعد تكبرية اإلحرام؟ 
.مكلف عاقل  

١٨- ما حكم صالة اجلماعـة عنـد        
 الشافعي؟

.أقرأ سورة الفاحتة: بعد تكبرية اإلحرام  

٢٠- أموم؟أين يقوم امل  حكم صالة اجلماعة عند الشافعي سـنة         
 مؤكدة

٢١- هل جيوز علينا أن نقدم من أعمال        
 اإلمام؟

 يقوم املأموم خلف اإلمام

٢٢- هل قراءة الفاحتة ركن من أركان       
 الصالة؟

ال، ال جيوز علينا أن نقدم مـن أعمـال          
.اإلمام  

٢٣- من أركان الصالةنعم، قراءة الفاحتة ركن  ماذا تفعل بعد قراءة الفاحتة؟   
٢٤- ماذا يقول اإلمام عند القيام مـن        

 الركوع؟
.بعد قراءة الفاحتة أقرأ بعض ايات القرآن  

 
 
 
 



 

"نتعلم احلساب"موضوع القراءة  و بطاقات األسئلة واألجوبة  
 األجوبة األسئلة بطاقات

١-  يف الفصل خزانة واحدة كم خزانة يف الفصل؟ 
٢-   واحدةسيارةعندي  كم سيارة عندك؟ 
٣- .يف الفصل ثالثة عشر مكتباً كم مكتباً يف الفصل؟   
٤-   مخس عشرة كراسةيف الفصل كم كرسياً يف الفصل؟ 
٥-  يف الفصل ستة عشر طالباً كم طالباً يف الفصل؟ 
٦-    عشر طالباتيف الفصل كم طالبة يف الفصل؟ 

٧-   سبورة واحدةيف الفصل كم سبورة يف الفصل؟ 

٨-   مخس نوافذيف الفصل  يف الفصل؟كم نافذةً 

٩-   مدرس واحديف الفصل كم مدرساً يف الفصل؟ 

١٠- . ثالثة عشر مقعداًيف الفصل كم مقعداً يف الفصل؟   

١١-  عندي قلم واحد كم قلماً لك؟ 
١٢-  يف ساعة واحدة ستون دقيقة كم دقيقة يف ساعة واحدة؟ 
١٣-  يف اليوم سبع حصص كم حصة تدرس يف اليوم؟ 
١٤-  عندي ثالث آالف روبية كم روبية عندك؟ 
١٥-  عندي جوالة واحدة كم جوالة عندك؟ 
١٦-  يف الشهر ثالثون يوماً كم يوماً يف الشهر؟ 
١٧- .عندي مخس عشرة كراسة كم كراسة عندك؟   
١٨-  يف الشهر أربع أسابع كم أسبوعاً يف الشهر؟ 
٢٠-  يف السنة اثنا عشر شهراً كم شهرا يف السنة 
٢١-  يف اليوم أربعة وعشرون ساعةً كم ساعة يف اليوم؟ 
٢٢-  عندي ستة عشر كتاباً كم كتاباً عندك؟ 
٢٣-  عندي مسطرة واحدة  كم مسطرة عندك؟ 
٢٤-  يف األسبوع سبعة أيام كم يوماً يف اإلسبوع؟ 

 
)   ( امللحق   



 

 بطاقات األسئلة واألجوبة
"نتعلم احلساب"موضوع القراءة   

ةاألجوب األسئلة بطاقات  
١-  يف األسبوع سبعة أيام كم خزانة يف الفصل؟ 
٢-  يف الفصل خزانة واحدة كم سيارة عندك؟ 
٣-  عندي سيارة واحدة كم مكتباً يف الفصل؟ 
٤- . ثالثة عشر مكتباًيف الفصل كم كرسياً يف الفصل؟   
٥-  يف الفصل مخس عشرة كراسة كم طالباً يف الفصل؟ 
٦- صل ستة عشر طالباًيف الف كم طالبة يف الفصل؟   

٧-  يف الفصل  عشر طالبات كم سبورة يف الفصل؟ 
٨-   واحدةسبورة يف الفصل كم نافذةً يف الفصل؟ 

٩-  يف الفصل مخس نوافذ كم مدرساً يف الفصل؟ 
١٠-   مدرس واحديف الفصل كم مقعداً يف الفصل؟ 

١١- . ثالثة عشر مقعداًيف الفصل كم قلماً لك؟   

١٢- ساعة واحدة؟كم دقيقة يف    عندي قلم واحد 
١٣-   ستون دقيقةيف ساعة واحدة كم حصة تدرس يف اليوم؟ 
١٤-   سبع حصصيف اليوم كم روبية عندك؟ 
١٥-  عندي ثالث آالف روبية كم جوالة عندك؟ 
١٦-  عندي جوالة واحدة كم يوماً يف الشهر؟ 
١٧-  يف الشهر ثالثون يوماً كم كراسة عندك؟ 
١٨- .مخس عشرة كراسةعندي   الشهر؟كم أسبوعاً يف   



 

٢٠-  يف الشهر أربع أسابع كم شهرا يف السنة 
٢١-  يف السنة اثنا عشر شهراً كم ساعة يف اليوم؟ 
٢٢-  يف اليوم أربعة وعشرون ساعةً كم كتاباً عندك؟ 
٢٣-  عندي ستة عشر كتاباً كم مسطرة عندك؟ 
٢٤-  عندي مسطرة واحدة  كم يوماً يف اإلسبوع؟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Paired Samples Test

-24.16667 8.29702 1.69362 -27.67019 -20.66314 -14.269 23 .000X1 - X2Pair 1
Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 

 

T-Test 

Hasil Nilai Pretest dan Postest 

Keterampilan Membaca 

Pemahaman Isi Teks ( فهم املعلومات التفصيلية ) 
 

Paired Samples Statistics

61.2500 24 12.95897 2.64524

85.4167 24 11.41287 2.32964

X1

X2

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Paired Samples Correlations

24 .775 .000X1 & X2Pair 1
N Correlation Sig.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ت-بيان إحصائي عن اختبار ): ٦(امللحق 
  



 

Paired Samples Test

14.16667 10.59806 2.16332 18.64183 -9.69150 -6.549 23 .000X1 - X2Pair 1
Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the
Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 

 

T-Test 

Hasil Nilai Pretest dan Postest 

Keterampilan Membaca 

Pemahaman Ide/Pokok Kalimat ( فهم األفكار الرئيسية ) 
 
 
T-Test 

Paired Samples Statistics

59.1667 24 11.38904 2.32478

73.3333 24 13.40560 2.73641

X1

X2

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Paired Samples Correlations

24 .645 .001X1 & X2Pair 1
N Correlation Sig.

 
 

 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 



 

 

  صور عمليات تعليم القراءة العربية  
 ) يف الفصلطلبةأنشطة ال(

  

)١(  

  

  يف عملية القراءة العربية وفهم املقروء الطلبةأنشطة 
  بطاقات األسئلة واألجوبةباستخدام 

  

     

)٢(  

  

  يف إبداع التفكري عن املفردات أو التعابري الطلبةعلمية 
 ي يراد تناولهقبل القراءة حول املوضوع القرائي الذ

  

***  

  جوبةاستخدام بطاقات األسئلة واألصور عمليات التعليم ب) : ٨(ملحق رقم 



 

  صور عمليات تعليم القراءة العربية  
 ) يف الفصلالطلبةأنشطة (

  

)٣(  

  

  ) الباحث( مع املدرس الطلبةأنشطة 
   وفهم املقروءيف عملية تعليم القراءة العربية

  

     

)٤(  

  

   يف عملية القراءة العربية وفهم املقروءالطلبةأنشطة 
 )التدريب على فهم املقرءء(

  

  

***  



 

  صور عمليات تعليم القراءة العربية  
 ) يف الفصلالطلبةأنشطة (

  

)٥(  

 

   األسئلة الفهمية من النص املقروءتقرأ الطالبة
  يف ورقة عملها 

  

     

)٦(  

 

  

  بطاقات األسئلة واألجوبة يف تكتبما  يتسائلون عن الطلبة  
 من النص املقروء

  



 

  عربيةصور عمليات تعليم القراءة ال  
 ) يف الفصلالطلبةأنشطة (

  

)٧(  

 

  

  

   بطاقات األسئلة واألجوبة بالتسلسل يقرأ ما كتب يف الطالب  

)٨(  

 

  

   من النص املقروءميف ورقة عمله جييبون األسئلة الطلبة  
 

  

 

  
  



 

  
  
  

  السرية الذاتية للباحث
 

 

  أيب بكراحلاج  بن مشس اهلادي:      االسم 
  حممودبن احلاج أبو بكر :    اسم األب 
  حكمة:   اسم األم 
  ١٩٧٤ ديسمبري ٣١:    تاريخ الوالدة 

  لومبوك الشرقيةبباكيئ ياال :     الوالدةمكان

 

 ة منجيد املدرسة االبتدائية احلكوميحصل على شهادة التعليم االبتدائي يف •
  ١٩٨٧عام 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية ضة حصل على شهادة التعليم اإلعدادي يف  •
 ١٩٩١ عام الوطن باكيئ ياال

املدرسة العالية اإلسالمية ضة الوطن  حصل على شهادة التعليم الثانوي يف •
 ١٩٩٤ عام رانسيغ راجأ

رآن واحلديث دار الق تعمق العلوم اإلسالمية يف املعهد واصل دراسته إىل •
عام  وخترج فيها  وخترجايدية الشافعية ضة الوطن بلومبوك الشرقية

١٩٩٨ .  
  لدراسة اللغة العربية يف متارام عاصمة حمافظة نوسا تنجارا الغربيةسافر إىل  •

، وخترج بدرجة الليسانيس يف اللغة العربية عام ١٩٩٨ عام يف كلية األدب
يف كلية املعلمني وعلم  الدبلوما اشترك يف برنامجوجبانب ذلك، .٢٠٠١



 

 عام دبلوما، وخترج بدرجة ال١٩٩٩عام م راااجلامعة احلكومية مت التربية
٢٠٠٢  .  

 "حممد سروجي مجبري" يف اجلامعة Akta IV)(اشترك يف برنامج تأهيل املعلمني  •
  ٢٠٠٦عام 

 الوطن باكيئ ياالاملدرسة املتوسطة اإلسالمية ضة عني مدرسا يف املدرسة  •
  .  ملادة اللغة العربية والنحو ١٩٩٨عام 

الثانوية اإلسالمية دار الناجحني ضة الوطن باكيئ عني مدرسا يف املدرسة  •
 .   علم النحو والصرفاللغة العربية و  ملادة ١٩٩٨عام ياال 

 العامة ملادة علم ٢٠٠٦ عام تدائية احلكوميةباالعني مدرسا يف املدرسة  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


