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الصدق والوفاء  ئأول مباد مةالكري اي تلقيت على يديهتال ىاألول ةالمعلم
 السمحة الطيبة وسالمة الطويلة ونقاء الضمير  اوعرفت في نفسه

 تقدمة إجالل واحترام
 
   
 

 إلى أساتذتي الذين أدين لهم بالكثير
 تقديرا وإجالال

 
 

 إلى من هم عندي في مقام االبن واالبنة
 مودة وتقديرا ورغبة في التقدم العلمي

 
 

ربية حرصهم على وجود إلى الذين يححرصون على اللغة الع
 األمة وبقائها رسل حضرة أسهمت وتسهم في خدمة اإلنسان

 
 

 
 شكر وتقدير

 
الحمد هللا على آل حال، وأشكره على فضله المتوال، وأسئله على 
جزيل النوال، والثبات في الحال والمال، وأصل وأسلم على خير 

عين ومن الصابرين الشاآرين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتاب
 .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

وقد من اهللا علي باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه ألهج 
فلك الحمد يا ربي حتى يرضى، على جزيل نعمائك . بالحمد والثناء

أن أتقدم بالشكر والتقدير  -بعد حمد اهللا تعالى –وعظيم عطائك ويشرفني 
لهم فضل في خروج هذا البحث إلى حيز والعرفان إلى الذين آان 



 

 

الوجود ولم يبخل أحدهم بشيء طلبت، ولم يكن يحدوهم إال العمل الجاد 
 :منهم. المخلص

سماحة األستاذ الدآتور الحاج إمام سفرايوغو، مدير جامعة موالنا 
 . مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

ة الدراسات العليا سماحة األستاذ  الدآتور عمر نمران، عميد آلي
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

، رئيس قسم تعليم اللغة العربية آلية توآيس لوبيسسماحة الدآتور 
 الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
اد سماحة الدآتور نور المرتضى الماجستير، المشرف األول الذي أف

الباحث علميا وعمليا ووجه خطواته في آل مراحل إعداد هذا البحث منذ 
بداية فكرة البحث حتى االنتهاء منه، فله من اهللا خير الجزاء ومن 

 .الباحث عظيم الشكر والتقدير
سماحة الدآتور بكري محمد بخيث أحمد المشرف الثاني، فحقا يعجز 

العون والتشجيع طوال فترة لساني عن شكره وتقديره فقد قام للباحث آل 
إعداد هذا البحث فلم يبخل بعلمه ولم يضق صدره يوما عن مساعدة 
الباحث وتوجيهه، وآان لتفضله بمناقشة هذا البحث أآبر األثر في نفس 

 .فله مني خالص الشكر والتقدير ومن اهللا عظيم الثواب والجزاءالباحث 
ساتذة المعلمين في قسم آما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إلى األ

تعليم اللغة العربية آلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم 
فلهم من الباحث آل الشكر والتقدير على ما . اإلسالمية الحكومية ماالنج

 .قدموه من العلوم والمعارف والتشجيع وجزاهم اهللا عني خير الجزاء
قدير إلى زمالئي األعزاء آما يتقدم الباحث بكل الحب و الشكر والت

في المدرسة العالية اإلسالمية الحكومية سوروه، أما أسرتي على رأسها 
بما إتمام هذا البحث والدتي الكريمة التي آانت لها بعد اهللا تعالى فضل 

غرسها في نفسي من حب للعلم والمعرفة واإلخالص في العمل والتي 
 .معين لي في حياتييطوق فضلها عنقي وآان دعائها المستمر خير 

وألشقائي وزمالئي وأصدقائي وآل من ساهم في إخراج هذا العمل 
المتواضع إلى خير الوجود ولو بكلمة تشجيع، لهم جميعا خالص الشكر 

 وعظيم التقدير واالمتنان
 واهللا ولي التوفيق
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أقرر بأن هذه الرسالة التي حضرتها لتوفير شرط لنبيل درجة 
الماجيستير في تعليم اللغة العربية آلية الدراسات العليا جامعة موالنا 

 :نج تحت عنوانمالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماال
في المدرسة  باستخدام عالمات اإلعرابفعالية تعليم القراءة 

 .العالية الحكومية سوروه سمارانج
رتها وآتبتها بنفسي وما زورتها من إبداع غيري أو تأليف ضح

وإذا أدعى أحد استقباال أنها من تأليفه وتبين أنها فعال . اآلخر
ذلك، ولن تكون  ليست من بحثي فأنا أتحمل المسئولية على

المسئولية على المشرف أو على آلية الدراسات العليا جامعة 
 .موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

هذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبتي الخاصة وال بجبرني 
 .أحد على ذلك

 
 2009 مايو 29ماالنج، 

 توقيع صاحب اإلقرار
 
 

 مخلصين 
09730045 

 
 ثملخص البح

 
في  باستخدام عالمات اإلعرابفعالية تعليم القراءة م، 2009مخلصين، 

. د: المشرف األول. المدرسة العالية الحكومية سوروه سمارانج
بكري محمد .د: نور المرتضى الماجستير الحاج، والمشرف الثاني

 .بخيت أحمد
 

 عالمات اإلعرابتعليم القراءة، : الكلمات األساسية
 

تعليم القراءة آيفية تعليمها جانب المنهمج التعليمي  من المشكالت في
وهذا البحث مرآز . والكتاب التعليمي واألهداف التعليمية ومهارة المعلم



 

 

على النظرة أنه آيفية . باستخدام عالمات اإلعرابفي تعليم القراءة 
مناسبة ال سيما لدى الطلبة في المدرسة العالية سوروه سمارانج الذين لم 

هو اخترعه الباحث وقد . ولم يدرسوا اللغة العربية من قبليعرفوا 
استخدمه تسهيال في تعليم القراءة و أخص تعليم الكلمة أو الجملة بدون 

 .  وهو آيفية جديدة لم توجد من قبل. الشكل
باستخدام عالمات تعليم القراءة  آيفية: ومشكالت البحث هي  

إن تعليم القراءة  :وفرض البحث هو .وما مدى فعاليتهاإلعراب 
تعليم القراءة بطريقة  فيأآثر فعالية باستخدام عالمات اإلعراب 

 . الترجمة
ومنهج هذا البحث من نوع البحث التجريبي في المدرسة العالية 

ومقارنته  2008/2009اإلسالمية سوروه سمارانج  في العام التدريسي 
ة العالية ومجتمعته هو جميع الطلبة في المدرس. بطريقة الترجمة

 . الحكومية سوروه سمارانج وأدوات بحثه اختبار
طالبا  90طالبا والمجموعة الضابطة  90وعدد المجموعة التجريبية 

 .طالبا 180وجملتهما 
 

مهارة القراءة للمجموعة التجريبية  ونتيجة هذا البحث أن
معدل القيمة في نفسي المستوى يعني قبل التعليم والمجموعة الضابطة 

ومعدل القيمة للمجموعة الضابطة  16.867وعة التجريبية للمجم
، وأما مهارة القراءة للمجموعة 0.9889وفرق معدلهما . 15.889

يعني  37.9 إلىمعدل قيمتها  ىفارتق تعليم القراءةالتجريبية بعد 
يعني  20.067ومعدل القيمة للمجموعة الضابطة  درجة ، 21.033

استخدام عالمات فيها أن  عرفي. 17.83وفرق معدلهما . 4.871
 .في النجاجأآثر فعالية  اإلعراب

 
استخدام عالمات اإلعراب في تعليم  فييبحث وآان هذا البحث 

مع ترك فهم المعنى أي معنى الكلمة أو الجملة ال يبحث فيه،  القراءة
 .ه بفهم المعانيونمثله ويكمل واوالرجاء للباحثين بعده أن يبحث
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Strategy instruction of reading is one of the problems of instruction beside 
curriculum, teaching book, perception of target of instructor and quality’s 
teachers.  In the research, researcher focused it at strategy that is by Express  
Voice  State  Symbol in teaching of reading with consideration the strategy is very 
suited for student of Aliyah which can not yet read Arab without harakat. The 
strategy is one art of teaching in teaching activity to read the Arabic language, and 
this is a new strategy and no one research it yet.    

Problem statement of this research is" How to teach the reading Arabic 
language by the Express  Voice  State  Symbol and how far the Express  Voice  
State  Symbol can be effective at MAN Suruh sub-province Semarang. 

Hypothesis of the research is that reading teaching by Express  Voice  State  
Symbol better than reading teaching by others method. 

This research use experience practice of reading teaching by Express  Voice  
State  Symbol in MAN Suruh sub-province Semarang in school year 2008/2009 
and comparing it with read teaching by translation. The instrument of the research 
is pretest and posttest. And the population of the research is all student of MAN 
Suruh.  The experiment population is 90 student and the controlling population is 
90 student and then 180 populations 

 Result of this research indicate that ability read experiment group and 
group control before executed by study process tend  is same because difference 
not signifikan between both namely experiment group have mean 16,867 and 
group control 15,889. But after executed by process study of mean of kelompk 
tired experiment 37,90 or mount 21,333 while at group control only mounting to 
become 20,067 or mount 4,871 and difference flatten both is 17,83. Clear thereby 
that study read with applying of sign of Express  Voice  State  Symbol very 
effective in reaching the target of study..  

This research only studying about applying of sign of Express  Voice  State  
Symbol in study of reading despite meaning or understanding, and writer 
expectation to be conduct by research which of a kind and provided with the 
understanding of text. 
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Dari sekian banyak problematika pengajaran qiraah adalah strategi 

pemebelajaran, di samping kurikulum, buku ajar, persepsi tujuan pembelajaran 
dan kualitas sumberdaya pengajar. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan 
penelitian pada setrategi yaitu dengan menerapkan rumus dalam pembelajaran 
qiraah dengan pertimbangan bahwa setrategi ini dianggap cocok untuk siswa 
Alliyah yang belum bisa membaca Arab tanpa harakat. Strategi ini merupakan 
usaha penulis untuk mempermudah belajar dan mengajar membaca Arab yang tak 
berharakat bagi siswa pemula artinya siswa yang belum bisa sama sekali 
membaca tulisan Arab tanpa berharakat, dan merupakan setrategi baru belum ada 
kajian yang membahasnya. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:" Bagaimana pembelajaran 
qiraah dengan penerapan rumus dan sejauhmana efektifitasnya yang diterapkan di 
MAN Suruh Kabupaten Semarang".  

Hipotesis penelitian ini adalah bahwa pembelajaran qiraah dengan 
menggunakan rumus mempunyai efektifitas lebih tinggi dibandingkan lainnya 
(cara tarjamah). 

Penelitian ini menggunakan metode uji coba yang dilaksanakan di MAN 
Suruh Kabupaten Semarang tahun pelajaran 2008/2009 dan dengan 
membandingkannya dengan cara tarjamah. Adapun instrument penelitian ini 
menggunakan tes baik pra pembelajaran maupun pasca pembelajaran. Dan yang 
menjadi populasi adalah semua siswa MAN Suruh. Kelompok  experiment 
berjumlah 90 siswa dan kelompok pengontrol 90 siswa sehingga berjumlah 180 
siswa. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan membaca kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol sebelum dilaksanakan proses pembelajaran 
cenderung samara karena tidak perbedaan yang signifikan antara keduanya yakni 
kelompok eksperimen mempunyai rata-rata 16,867 dan kelompok kontrol 15,889. 
Namun setelah dilaksanakan proses pembelajaran rata-rata kelompk eksperimen 
mencapai 37,90 atau  meningkat 21,333 sedangkan pada kelompok kontrol hanya 
meningkat menjadi 20,067 atau meningkat 4,871 dan perbedaan rata keduanya 
adalah 17,83. Dengan demikian jelaslah bahwa pembelajaran membaca dengan 
penerapan tanda i'rab sangat efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

 
 
Penelitian ini hanya membahas tentang penerapan tanda i'rab dalam 

pembelajaran qiraah dengan mengesampingkan pemahaman atau arti, dan harapan 
penulis untuk dilakukan penelitian yang sejenis dan dilengkapi dengan 
pemahaman teks. 
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 الفصل األول
 

 اإلطار العام



 الفصل األول
 اماإلطار الع

 قدمةمال -أ 
ع    القراءة هي من آفاءات ا األرب ة أي مهاراته ة   . اللغ هي عملي

ة  وز المكتوب ة الرم ا ترجم تم فيه ة، ي ية عقلي الحرف (عضوية نفس
وابط  ات والض روءة   ) والحرآ ان مق ى مع وتة(إل امتة/مص ) ص

ر         ا يق اريء في التفاعل مع م د الق ا عن  أمفهومة، يتضح أثر إدراآه
ذي يص     لوآه ال ي س ه ف د     وتوظيف راءة أو بع اء الق ي أثن ه ف در عن

 .االنتهاء منها
والقراءة أهم مصدر  . وآل المعارف والعلوم منتجة من القراءة

وم ارف والعل ب، . من مصادر المع ي الكت ة ف وم مكتوب ع العل وجمي
 .على الصحف أو الجريدة ةوالمعارف مكتوب

راءة  رغم أن الق ي أ وال وم     ه ادر العل ن مص در م م مص ه
راءة      الطلبةآثيرا من  والمعارف ولكّن ون الق ا ال يحب ة م . في مرحل

م ال   ةذلك منها أنهم يرون أن القراءة غير مهملواألسباب  لهم أو أنه
م  راءة أو أنه ى الق اجون إل رون ضعييحت م ي ي البصر أو أنه فون ف

 . ال يحتاجون إليها همأن
ا  . و الكتب المكتوبة باللغة العربية خاصة هم ال يريدون قراءته

ع عناصرها،         وهم ي ة صعبة من جمي ة هي لغ ة العربي رون أن اللغ
ة معان      اليبها ومن ناحي ة أس ا يمن ناحية قراءتها ومن ناحي ة  . ه طريق

ة   ة األخرى     الالقراءة لكلمة ما في اللغة العربي ى  . توجد في اللغ عل
ال  بيل المث ذ"س د " تلمي اعال أو مبت ان ف رأ   أإذا آ ل فيق ب فاع أو نائ

ر إن     ...ُ. ا ممرفوعا أو آخره مضمو ان أو خب ان اسم آ وآذلك إذا آ
ان  ر آ م إن أو خب ه أو اس وال ب ان مفع ا إذا آ ا، وأم وأخواتهم

ا     ع   ..َ. وأخواتهما فيكون منصوبا آخره أو آخره مفتوح ان وق وإذا آ
 ..ِ. .بعد حرف جر أو مضاف فيكون مجرورا أو آخره مكسورا 

ر   ال آخ ة ف  " يضرب"أو مث ي أول الجمل ع ف ان وق رأ إذا آ يق
ا  و، ...ُ.مرفوعا أو آخره مضموما  إذاآان وقع بعد اسم فيقرأ مرفوع

رطية      ر أو إن ش م أو الم أم م أو أل د ل ع بع ان وق ا إذا آ ا، وأم أيض
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ن أو آي أو   و، ..ْ.فيقرأ مجزوما أو آخره سكونا  إذا وقع بعد أن أو ل
 ...َ.. اِل فيقرأ منصوبا أو آخره مفتوح

داخل اهللا  ب ال يخ الخطي ال الش وم اإلسال ق د العل دير معه ية م م
ا أن  ة بجاآارت ة والعربي ديث ولغ رآن والح ة الق ة لغ ة العربي اللغ

ر من       مصدر اإلسالم ولغة األحكام الشرعية، ولكن مع األسف آثي
يا ال ي إندونيس لمين ف دونالمس عرون أن   يجي م يش ة وه ة العربي اللغ

ا        ة فهمه ا ومن ناحي ة قراءته اللغة العربية هي لغة صعبة، من ناحي
رى     واح األخ ن الن ا و م ة ترآيبه ن ناحي ي   . وم الب ف ذلك الط وآ

 .  1العالية المدرسة
 

 البحث أسئلة -ب 
 :أسئلة البحث لهذه الرسالة آما يلي

يم        -1 ي تعل راب ف ات اإلع تخدام عالم ة اس دى فعالي راءة قمام
 الحروف

 مامدى فعالية استخدام عالمات اإلعراب في تعليم قراءة -2
 الكلمات

 مامدى فعالية استخدام عالمات اإلعراب في تعليم قراءة -3
 الجمل

 
 أهداف البحث -ج 

 :أهداف من هذه الرسالة آما يلي
 باستخدام عالمات اإلعرابمعرفة آيفية تعليم القراءة  -1
   .القراءة تعليم عراب فياستخدام عالمات اإل فعاليةمعرفة مدى  -2

 
 فرض البحث -د 

الحروف  قراءة استخدام عالمات اإلعراب فعال في تعليمإن 
 .والكلمات والجمل

 
                                                 

 1998سبتمبير  28، الجامعة اإلسالمية الحكومية ساالتيجا، محاضرة اإلسالم واللغة العربية في العالمطيب الداخل اهللا، خال 1
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 أهمية البحث -ه 
ي إل  ث فه ذا البح ة ه ا أهمي دة  يوأم دة الجي ة الجدي اد الكيفي ج

يس     ا ل راد منه ة، والم ة اإلبتدائي راءة للمرحل يم الق ي تعل بة ف المناس
را لل ةمقتص ي  طلب ةالف م     مدرس ن ل ع م ل لجمي ة فحسب ب اإلبتدائي

 طلبةتعليم القراءة لل"  يدرس اللغة العربية من قبل، على سبيل مثال
ن  رجين م ةالمتخ ة المدرس ة أو  العالي طة العام ة أو المتوس العام

 ". اإلبتدائية العامة الذين لم يدرسوا اللغة العربية المدرسة
يط  رحا بس الة ش ذه الرس ي ه يم وسيشرح الباحث ف ة تعل ا آيفي

 .الرمزياألسلوب القراءة ب
 

 حدود البحث -و 
 موضوع البحث -1

راءة       يم الق ة تعل و آيفي الة فه ذه الرس ث له وع البح ا موض أّم
 . باستخدام عالمات اإلعراب

 مكان البحث -2
اإلسالمية الحكومية سوروه   العالية المدرسةويقام هذا البحث في 

 .سمارانج جاوى الوسطى
 زمان البحث -3

  2009/ 2008البحث في السنة الدراسية  ويقام هذا
 
 

 اتحلالمصطتحديد  -ز 
ي  اتالمصطلح تخدمة ف الة المس ذه الرس يه راءة  ه يم الق تعل

ا       باستخدام عالمات اإلعراب   ا وتطبيقه ة أنشطتها ومواده من ناحي
  .وتقويمها

راب   ات اإلع تخدام عالم روف أو    واس راءة الح ة ق و طريق ه
ة العرب  رك عين       الكلمات أو الجمل في اللغ ة مع ت ا عام ة باعتباره ي

تثنيات  2واسم مصدره الفعل الثالثي ماضيا آان أو مضارعا  3والمس
 4واألسماء الجامدة 

                                                 
 .وما إلى ذلك نوم وصوم وبيع"آـ: المستثنيات 2
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 الثاني الفصل
 يطار النظراإل

 مفهوم القراءة -أ 
ظ  م مصدر من لف راءة هي  اس رأ"الق اه " ق ع أو ضّم "ومعن جم

ه  ُقْرآنًا الشيَء َقَرْأُت،على سبيل المثال " َمْمتُ  َجَمْعُت ى  بعَضه  وَض  ِإل
م  َأي قطُّ َجِنينًا َقَرَأْت ما، بعض َطمّ  ل ا  َيْض ى  َرِحُمه د  عل أوبمعنى   ،ول

ه  رضي  الشافعي عن رويمال المثال ، على سبي"القى" ه  الّل ه  عن  َأن
رَأ رآن ق ى الق ن ِإسمعيل عل َطْنِطين ب ى أو ،ُقْس َرَأِت، "طهر" بمعن  َق

ْيِض،   المرَأُة َن الَح ال    "حاض "أو بمعنى   َدًما أي ِم ى سبيل المث ، عل
 . 2"تالوة" أو بمعني، 1 الدَم َرَأِت ِإذا المَْْرَأُة َقَرَأِت

. السابقة إن أنسب المعان هو جمع وضم    " قرأ"نعرف من معان
 .ثم القراءة بمعنى جمع أو مجموع المعارف

ان أن        نى لإلنس ي ال يتس ة اّلت ون اللغ دى فن ي إح راءة ه الق
ا و         ة توظيف ارات اللغ ر مه دونها، إذ هي من أآث يتواصل مع غيره ب

راءة  ا لالتصال، و ليست الق رأي -تحقيق ادّي ال ا ب ا يظنه مجرد  -آم
ا التطورات    تعرف على الرموز اللغوية المكتوبة و النطق بها، و إّنم

ا         ل فيه ا ال نحف د أنن راءة تؤآ وم الق ى مفه رأت عل ي ط ط –اّلت  -فق
ق، إن   اء النط ين و أعض ات الع ل حرآ ولوجية مث النواحي الفيس ب
ى  ا إل ي يقودن د من الزمن ي المتطور في أعضاء البع وم الحقيق المفه

راءة    أن الق ة ع " القول ب ا       عملي ة تشمل تفسير الرموز اّلتي يتلقاه قلي
ا         ىءالقار اني، آم م المع ة فه ذه العملي ه، و تتطلب ه عن طريق عيني

ك    ف تل اني وتوظي رة الشخصية و المع ين الخب ربط ب ب ال ا تتطل أنه
 .لإلنسان اّلتي تعرض المعاني في حل المشكالت

ي   ارف و النطق ف رد التع ن مج راءة م وم الق ذا تطور مفه وهك
دها في     العقد ا روءة ونق ادة المق ألّول من القرن العشرين، إلى فهم الم

ا نشاط ى اعتباره ّم إل اني، ث د الث ى حل  االعق ير إل امال يش ا متك فكري
 .المشكالت في العقد الثالث، وأخيرا االستمتاع بالمقروء وتذوقه

                                                 
1 http://wwww.waqfeya.net/shamela  128. ، ص1ج ، لسان العرب2الشاملة المكتبة 
 187. ص المرجع نفسه 2
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راءة   –ين عليه عالقارئ الحقيقي يت فإّنومن ثّم   –أثناء عملية الق
تنفر آخر  أن يستنجد بأ وي ذهن   قصى طاقات ذآائه، و يس حذ ش ه و يق

ذي      جميع قدرات عقله بما يساعده على النهوض باستدعاء المعنى اّل
ا، و        م عليه دها و الحك رؤة، ونق ادة المق ير الم ب، وتفس ده الكات يري

 .الربط بين ما يقرأ و بين خبرته الخاصة
ى         ى إل ن األعل رك م ين تتح ر الع وية تعتب ة العض ن الناحي  فم
د       اب عن اب أو الصفحة وتمسك الكت األدنى واليد تتحرك في فتح الكت

 .آان العقل  بهذه القراءة مفكرا. والعقل يفكر ما قرأ أو يقرأ. القراءة
ى        ا تنطوي عل القراءة الصامتة، باعتباره ام ب من هنا بدأ االهتم
ك    ر ذل فهم المادة المقرؤة على نحو أفضل من القراءة الجهرية، و غي

 .ليات العقلية المعقدةمن العم
ول   ا الق ّم، ثمكنن ن ث ر   : وم يرة، أو نظ ير و بص راءة بص إن الق

ا أو       ي بالدن م ف د العل ك معاه اح أن تمس ذا يتض ار و به واستبص
ة   إطالق آلم ا ب ة" خارجه المفهوم  " المطالع ي ب راءة، ال يف ى الق عل

الحقيقي للقراءة في ضوء التغيرات اّلتي طرأت عليه، و يقف بمفهوم 
 3.قراءة عند حد التعرفال

 
 أنواع القراءة -1

م  ام تنقس راءة من حيث األداء و الشكل الع ىالق راءة صامتة و  إل ق
 .قراءة جهرية وقراءة استمتاعّية

 القراءة الصامتة -)أ 
تّم من       ة التي ي ى العملي يشير مفهوم القراءة الصامتة إل

ري   رف البص ا  التع ى اخالله ة، و  عل وز المكتوب لرم
 .4المتعلم دون النطق بها ةبخبر تفسيرها و ربطها

 : ومزايا القراءة الصامتة
أنها القراءة الطبيعية في الحياة التي يمارسها اإلنسان   -)1

 .عندما يريد القراءة
 .أنها تنمي قدرة المتعلم على أن يقرأ و يفهم  -)2

                                                 
م  2003.مكتبة الضامري -السيب  -، سلطنة عمان، تعليم اللغة العربية األطر و اإلجراءاتعبد اللطيف عبد القادر أبو بكر 3

52-53 
 64. ، ص  هالمرجع نفس  4
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ةمن   -)3 القراءة الجهري ت ب ا قورن ادية إذا م ا اقتص أنه
ث ا      ن حي ة وم د و الطاق ان و الجه ث الزم ب حي لتع

 .الذي يتعرض له القارئ
ي         -)4 ة، فه راءة الجهري ن الق م م ى الفه ون عل ا أع أنه

ص من أجل الفهم، عطي المتعلم حرية التفاعل مع النت
 .ومن غير تقيد بسالمة النطق وصحة العبارة

ون      -)5 ه أن تك تم في ا يتح اة م ف الحي ن مواق اك م أن هن
 .القراءة صامتة

ى ال  -)6 ة   أنها وسيلة اآلخرين ممن ال يميل إل راءة جهري ق
 .5خاصة من لديهم عيوب في النطق أو الكالم

 القراءة الجهرية -)ب 
ة و       وز المطبوع اط الرم ي التق ة ه راءة الجهري الق
ين الرموز       الجمع ب ا ب خ، وفهمه توصيلها عبر العين إلى الم
ا   آشكل المجرد، و المعنى المختزن له في المخ ثم الجهر به

ق     اء النط تخدام أعض وات و اس افة األص تخداما بإض اس
 .6سليما

ي  ة ه راءة الجهري ا الق ي   :مزاي ئة ف دى الناش خاصة ل
ن         ى حس وف عل ا للوق ول عليه ث يع ى حي ل األول المراح
ى أصوات الحروف       النطق، و وجودة األداء و التعرف عل
ة و    د اللغ ى قواع يطرة عل ا، و الس ن مخارجه ا م وإخراجه

 .7تمثيل المعنى
 

 :القراءة من حيث الغرض منها -)ج 
راءة  درسالق ذ لل راءة يلج هه ن الق ن  أم ر م ه الكثي إلي

الهم أو   ات أعم اء بمتطلب خاص للوف امهماألش ة،  مه المختلف
ر  المعلم يق تذآارو     أف رأ لالس ب يق ه، و الطال داد دروس إلع

 .8تحصيل المعلومات
                                                 

 66-65. صه، نفس المرجع 5
، جامعة األزهار بعض العيوب الشائعة في القراءة الصامتة بين التالميذ الصف الرابع اإلبتدائيسامي محمد عبد اهللا،  6

 36. ، ص1975
   67. ص ،سابقالمرجع ال ،عبد اللطيف و عبدالقادر أبو بكر7
  68. صالمرجع نفسه، 8
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 9القراءة االستمتاعّية -)د 

ر   هذا النوع من القراءة أصبحت الحاجة إليها ملحة أآث
ذي اتس  رناهذا ال ي عص اآل  ف رة المش د و آث م بالتعقي

ا العنيف       اة و إيقاعه ة الحي ة عن طبيع  .10االجتماعية الناجم
ى   اه إل ة لالّتج اك مندوح اس أّن هن ن الن ر م د الكثي ا يج وهن
ات   ق أوق نفس، أو لتحقي ن ال رويح ع راءات للت ض الق بع
ا     اة وعناءاته جيج الحي ن ض ا م ارة، هروب ة وس ممتع

 .ومشكالتها
 
 
 

 يقة تعليمهامهارة القراءة وطر -2
اء الشخصية وصقلها، فهي         والقراءة عامل أساسي في بن
تطيع أن       د ال يس ي ق رات الت ارف والخب اريء بالمع زود الق ت
ا هي أداة الطالب        ا أنه راءة، آم يكتسبها مباشرة إال من خالل الق

 .في تحصيله علومه الدراسية، فمن ال يقرأ جيدا ال يحصل جيدا
دراس      ذة لل ي الناف راءة ه ا    والق ن خالله ي م ي الت األجنب

م إن   ن ث ة، وم ة اإلسالمية والعربي رى الثقاف تطيع أن يطل وي يس
م         ات وفه باع رغب ى إلش يلة األول ي الوس ون ه اد تك راءة تك الق

 .الدارس األ جنبي الذي يتطلع إلى فكر العرب وتراثهم
  :وغالبا ما يكون الدافع وراء القراءة اآلتي

 .وضوع ماالتزود بالحقائق والمعارف عن م -)أ 
ة     -)ب  راءة متع إشباع حاجة نفسية لدى القاريء، آأن يجد في الق

 .أو تسلية
 القراءة للقضاء على وقت الفراغ -)ج 
دريب    -)د  ة أو من أجل الت روة اللغوي ة الث راءة من أجل تنمي الق

 .على السرعة في القراءة
 .القراءة من أجل تنمية الحس والتذوق األدبي -)ه 

                                                 
 69. ، صالمرجع نفسه  9

 69. ، صالمرجع نفسه  10
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 .القراءة من أجل النقد والتحليل -)و 
ة الق -)ز  ة علمي كالت بطريق ول للمش اد حل ل إيج ن أج راءة م

 .11سليمة
 

 ضعف القراءة -3
ي       عف القرائ ين الض رق ب ي أن نف ر ينبغ ة األم ي بداي ف

ي     . والتخلف القرائي  أخر القرائ : ويقصد بالضعف القرائي أو الت
ي     ر العقل ذي يناسب العم توى ال راءة بالمس ى الق درة عل دم الق ع

ارى   إن الق ه ف اء علي ذ، وبن و  للتلمي أخر ه ذي الشخص (ء المت ال
ه حسب         ع في ا يتوق رأ آم ه ال يق راءة لكن أتيحت له فرصة تعلم الق

ر    ) قدرته اللفظية الشفهية يم غي وقدرته العقلية، وبخاصة في التعل
 .القرائي

ه ال    رأ لكن ومعنى ذلك أن الدارس المتأخر قرائيا هو الذي يق
ه ي     راءة ولكن ي الق ه ف دئين مع ين المبت اوي الدارس تطيع أن يس س

 .يصل إلى مستواهم القرائي مع اهتمام أآثر
ي  ف القرائ ا التخل ه   : أم ه قدرات ذي ال تؤهل و الشخص ال فه

العقلية أن يساير زمالءه في القراءة، فمهما بذل معه من جهد فإنه 
فيتو رتبط     ق ي ي ف القرائ داه ألن التخل توىمعين ال يتع د مس عن

رتبط ب  ة بخالف الضعف ال ي درات العقلي ابالق تطيع . ه ي يس ولك
د أن يالحظ   راءة ال ب ي الق ين ف توى الدارس م أن يعرف مس المعل

 .قراءاتهم، ويختبرهم في القراءة الجهرية والصامته
ة   ى أربع ذ مجمال عل راءة التالمي باب صعف ق ا أن أس نظرا منه

 :وهي , أنواع
 التلميذ -)أ 

ي    ل وه ة عوام ى األساسي ثالث ذ عل ة التالمي ن ناحي : م
وال ال ال آضعف البصر   ضعف الع بيل المث ى س عضوية عل

وب النطق       . وأمراضه وضعف السمع وأمراضه وضعف عي
ذآاء،      ال ضعف فى ال وضعف العوامل العقلية على سبيل المث

                                                 
 –دار الغالي  –ريلض  –أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربية  –ناصر عبد اهللا الغالي و عبد الحميد عبد اهللا  11
 58-57 ص 1991



10 
 

راءة      ام والق ذآاء الع ين ال مما يحول دون الفهم السريع، إذ أن ب
م السريع، آضعف    ا يحول دون الفه ر، مم اط آبي معامل ارتب

ات، وعجز في      في الذاآرة واالنت ردات الكلم باه ونقص في مف
ا   القدرة على التمييز بين األفكار والربط بينها والتعبير عنها بم
يناسبها، وضعف في ربط الحروف المكتوبة بنطقها الصحيح، 

درة عل    ك      ىوضعف في الق ر ذل ة وغي . تطبيق القواعد النحوي
وضعف العوامل االجتماعية والنفسية على سبيل المثال آعسر 

روف أو    ف بض الح ذف بع آخر أو ح رف ب دال ح الم بإب ي الك
ية        ال خاصة بسبب صدمة نفس د األطف تحريفها أو اللجاجة عن

 .أو خوف فجائي آشعور بالقلب وعدم االطمئنان
 

 المدرس -)ب 
 :يتمثل ضعف مدرس القراءة بما يلي
اعي   ام بعض     العامل األخالقي واالجتم دم إهتم ك بع ، وذل

م   المدرسين بطالبهم، ترفعا عن اال له نهم أو إهم . هم أو عجزا م
فال يعني بتوجيههم تربويا ليولهم الثقة بأنفسهم آما ال يعني هو 

نهم  األعداد العلمي   .بتصحيح األخطائهم و ال بالفرق الفردية بي
دود اوب آثالمح دم تج بب ع ع ، بس ين م ن المدرس ر م ي

م      اختصاصهم وعدم ا يحدو به رغبتهم في التدريس أصال، مم
 العامل الفني المحدود . ا سبق أن تعلموه في الكليةإلى نسيان م

 –، جهل آثير من المدرسين بطرق التدريس العامة والخاصة 
و      د ج ا يفق دريس مم ة الت يء خط ف يه م آي ن ال يعل نهم م وم
دة    الصف الشوق والرغبة في القراءة ويفسد على الطالب الفائ

ه الكت     ار لطالب ن ال يخت ين م ن المدرس ا، وم وة منه ب المرج
م    اإلضافية للقراءة، وال يحسن انتقاء الموضوعات المناسبة له

 .انتقاء يتناسب مع حاجة الطالب إليها
 

 الكتاب -)ج 
ي    اب األساس وفر الكت دم ت أخر   ع الب أو ت ع الط ، لجمي

وفر   تسلمه وال سيما في المدارس المسائية والخاصة، أو عدم ت
ا . الكتب اإلضافية ذا أمر طبيعي لصعوبة الحصول عليه وه
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، وعدم العناية بالكتاب المدرسي  .من المكتبة أو عجز البعض
ورق وحسن الصور   ة ال ه ونوعي ال الغالف وزخرفت ن جم م
بة      وحه، ومناس ع ووض ودة الطب ا ووج ا وتعبيره وجاذبيته

راءة    ى الق ه عل وعدم  . الحروف والكلمات لعمر الطالب وقدرت
ار المواض  الب ياختي بة للط وهم   ع المناس ل نم ي مراح ، ف

ذه    المخت ي ه ة ف اتهم الحاضرة والمقبل اة حاج دم مراع ة وع لف
ه  ين الطالب وآتاب ة ب ل الصلة ويضعف العالق ا يقل الكتب مم

 .ويكرهه على قراءة مادة جافة مملة
 :ومن مظاهر الضعف في القراءة ما يلي 

 .عدم القدرة بالسرعة المطلوبة -)1
 .إبدال حرف بحرف أو آلمة بكلمة -)2
 .ر من الكلمةزيادة حرف أو نقص حرف أو أآث -)3
ة    -)4 راءة آلم د   ) أ(التكرار آأن يكرر الدارس ق الحرف بع

 .قراءته أول مرة
 .عدم الربط بين الرموز ومدلوالتها -)5

 
 :وترجع أسباب الضعف في القراءة إلى اآلتي

ة        -)1 ين اللغ ة ب لوب الكتاب تالف أس ن اخ ة ع باب ناتج أس
الف        ن خ ك م ع ذل ا يتب دارس، وم ة ال ة ولغ العربي

 .ينالحروف بين اللغت
 أسباب بصرية متعلقة بالقاريء مثل ضعف البصر،  -)2
 أسباب السمعية مرتبطة بضعف حاسة السمع -)3
 مشكالت الصحة العامة -)4
 عيوب في أجهزة النطق والكالم -)5
 عوامل نفسية وانفعالية -)6
درس     -)7 رأ الم أن يق ة، آ ة تعليمي ى طريق ع إل باب ترج أس

 .الطالب فيحتذيهخطأ 
ا   -)8 ة واألخط وء الطباع ى س ة إل باب راجع ء أس

 12.المطبعية
                                                 

 60المرجع نفسه، ص 
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 عالج الضعف -4

اءه  ذر أخط ه أن يح ب علي درس والطال ن الم ال م إن آ
ح وإن عجز الطالب عن إصال. ويجتنبها، وفي اجتنابها صالح له

ا   ة، فم وب العضوية والعقلي ات وبعض العي بعضها بسبب العاه
بيل   ن س ه م الب ذو    . علي ى الط درس أن يرع ى الم ن عل  ىولك
ذا  . سيتهم، فتتعقد حينئذ المشكلة تتعقد نف الحتى العاهات خاصة  ه

ه، ألن       الح طالب ه وإص الح نفس ن إص ئول ع درس مس وإن الم
ه   –وإن حسن إعداد المدرس    . الطالب ال يحسن توجيه نفسه خلق

م عامل في عالج الضعف  ه وطرق تدريسه أله ه وعلم وعقيدت
راءة الطالبوال ي ق ه، . اضح ف ه وزمان ان قرائت اب ومك ا الكت أم

 .ب المشار إليها هو العالج لهافاجتناب العيو
 

 مشكالت المقروءة -5
ين  درات الدارس اول ق ي تن ة ف اب اللغوي ادة الكت م تكن م إذا ل
ه    وة من ه المرج ق أهداف ن تحق ه ل ة، فإن اتهم الثقافي ة وخلفي . العقلي

ون،   رأون وال يفهم ين يق ض الدارس را أن بع مع آثي ن نس ونح
و أ     ك ه بب ذل دودا، وس عيفا ومح يلهم ض ون تحص ادة ويك ن الم
 .اللغوية فوق مستوى قدرات الدارسين وغير مالئمة لهم

ا     ون له د يك عوبة ق ذه الص عوبتها، وه ز بص ا تتمي أي أنه
ببات متع  ا    دمس دال ثابت د مع دة ال نج ردات الجدي ثال المف دة فم

ديم    ي تق اين ف ث يتضح التب ديمها للطالب حي تخدامها، أو لتق الس
ذلك   هذه المفردات بينما نجد في دروس أخرى مفردات بسيطة، آ

ك  د ذل م تنسى بع دة ث رة واح دم لم ردات تق ذه المف د أن ه وال   نج
 .يراها الطالب إطالقا

والتوازن في تقديم وتكرار المفردات اللغوية أمر من األهمية 
ة      ة، وخط فة معين ف فلس ون أدى المؤل ب أن يك ث يج ان حي بمك

ا   دة، أم ردات الجدي ه المف د تقديم ا عن ير إليه دم واضحة يس أن يق
دانا        ات ووح لها زرف رة أو يرس المفردات إلى الطالب بالقطارة م
درج في     مرة أخرى، فهذا أمر مجانب للصواب حيث البد من الت
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ب  ردات للطال ة المف اة أهمي ع مراع دة م ردات الجدي ديم المف تق
ردة   ذه المف رار ه ام بتك ا االهتم يوعها، وأيض عوبتها، وش وص

ذلك     ة، آ د أن يضع المؤلف بعض      وتقديمها في سياق مختلف ال ب
أن الجمل التدريبات التي تساعد على استعاب وفهم المفردات آما 

ل،   لها دور آبير في عملية القراءة ، حيث أن االهتمام بطول الجم
ان، حيث أن     ة بمك وقصرها، وسهولتها، وتعقيدها أمر من األهمي

دة للطالب في وقت مبكر      ه  اتقديم الجمل المعق سيمثل   ، ال شك أن
ام بتربيت    حمال ثقيال على عقلية الطالب األجنابي، آما أن االهتم
ث أن      ة حي ة األهمي ي غاي وي وف ر حي وعات أم الموض
ي  ة ف ة ومتدرج ون مترابطة ومتداعي د وأن تك الموضوعات ال ب
اء    ار واالنتق سهولتها وصعوبتها، والبد من االهتمام بعملية االختي

ن    د م ه الب ا أن ة، آم وم الوظيف ي ظل مفه ام بالمضمون ف االهتم
 .13الثقافي الذي يشبع رغبات الدارسين

 :المشكالت اللغوية 
ا   كالت الكت ن مش دة م ة واح كالت اللغ ى مش ي  بتبق التعليم

ا    دم به ة تق ؤال عن أي لغ رز الس ذا الموضوع يب اول ه د تن وعن
اك  ين، ومعروف أن هن ى الداس راد إيصالها إل اة الم ادة المنتق الم

 .14داول بين أبناء العربيةأآثر من مستوى لغوي يت
 
 طريقة تعليم القراءة -6

د  الي وعب د اهللا الغ ال ناصر عب ا ق ق آم راءة طرائ يم الق لتعل
 :15، وهيالحميد عبد اهللا

 الطريقة الحرفية األبجادية )أ 
 الطريقة الصوتية )ب 
 الطريقة الكلية )ج 
 الطريقة الجزئية )د 
 الطريقة انظر وقل )ه 
 الطريقة التوليفية )و 

                                                 
 105-104. ص المرجع نفسه، 13
 105 صالمرجع نفسه،  14
 61 ص المرجع نفسه، 15
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 طريقة النحو والترجمة )ز 
 .ريقة المباشرةالط )ح 

ى المؤلف        ا وخصائصها وينبغي عل ة مالمحه ولكل طريق
ذه الطرق التي آثرت في          م به ة وعل ى دراي والمعلم أن يكون عل

ه أن         . الكتب ل علي دة ب ة واح ى طريق م أال يقتصر عل ى المعل وعل
ة       ين، ألن طبيع ع الدارس ا م ر به ة ويج ن طريق ر م تخدم أآث يس

ة تفرض     دريس،     الدارسين النفسية والعمري ة ت م طريق ى المعل عل
د تصلح مع    aفالفصل  ا الفصل      هق ة الصوتية بينم د ال   bالطريق ق

ة       ار الطريق م أن يخت ى المعل م عل تصلح معه هذه الطريقة، ومن ث
ين وإن      تويات الدارس درات ومس م ق ي تالئ ه الت ل أن د  قي ال توج

ذي يفرض        ل إن الموقف التعليمي هو ال طريقة تدريس مثالية، ب
ة الفعال  . ريس بعينهاة تدطريق الج الموقف     والطريق ة هي التي تع

 .التعليمي وتتغلب على مشكالته
: آلمة في تعليم القراءة للدارسين األجانب هي  هناكويبقى 

ارين     تخدام التم ن اس ر م م أن يكث ف والمعل ى المؤل ي عل ينبغ
ود    ن وج م م ن المعل يح فرصة تمك ا تت ن خالله ي م ة والت القرائي

 .لى القراءة لدي الدارسينمكونات القدرة ع
 

 سابقةات الدراسال -ب 
 :الدراسات السابقة التي قد قرأها الباحث فهي آما يلي

دني لدراسة ا -1 ى حم د حت د: لمحم م القي تحت   01930018: رق
وان  ة ب  "العن ة العربي يم اللغ ةتعل ة   المدرس ة الحكومي العالي

 ".النموذجية فيكان بارو
 :تيوأسئلة البحث لهذه الدراسة آاآل

ف -)أ  ي آي يم   ه تراتيجيات تنظ ةس ة   المدرس ة الحكومي العالي
 النموذجية فيكان بارو؟

ف -)ب  ي آي يم  س ه اء تنظ ةتراتيجيات الق ة  المدرس العالي
 ؟الطلبةالحكومية النموذجية فيكان بارو لدى 

و  -)ج  ا ه ة     م ة الحكومي ة العالي يم اإلداري للمدرس التنظ
 النموذجية فيكان بارو؟
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ي -)د  ا ه يم ا ال م ي تعل ي صعوبة ف راءة ف ةلق ة  المدرس العالي
 الحكومية النموذجية فيكان بارو؟

 تلك الصعوبة؟ لحلآيف  -)ه 
 :واألهداف في آتابتها آما اآلتي

راءة   -)أ  يم الق ي تعل عوبات ف دني ص ى حم د حت رح محم يش
 .للمدرسة العالية الحكومية  النموذجية فيكان بارو

 .تلك الصعوبة لحليشرح محمد حتى حمدني آيفية  -)ب 
د : دينا إيندريانا ل الدراسة -2 وان   0591014:  رقم القي ، تحت العن

ادة       "  ة لم راءة النقدي ارة الق يم مه تطبيق تعليم التعاون في تعل
 ".اللغة العربية

 :وأسئلة البحث لهذه الدراسة آاآلتي
 دية ليقتفي تعليم مهارة القراءة ال يتم التعاون -)أ 
 المقارنة بين الطريقة التعاونية و الطريقة التقليدية  -)ب 

 :واألهداف في آتابتها آما اآلتي
 ديةليقاونية في تعليم مهارة القراءة التلمعرفة الطريقة التع -)أ 
 .لمعرفة المقارنة بين الطريقة النقدية والطريقة التقليدية -)ب 

ان     ي إذا آ ة ه ذه الدراس ودة له ة المقص ة التقليدي الطريق
ى أو       المدرسية استخدم الكتب   األستاذ ا من صفحة أول م يقرأه ث

اهمين   من  وا ف فقرة أولى فقرة حتى ينتهي عن القراءة لو لم يكون
وا   ى يفهم راءة حت دون الق راءة فيعي ى الق ق . عل ا آتطبي وتطبيقه

 .ةطريقة الترجم
 

ة  -3 س  الدراس ة األن ائق تحف د : لب م القي ت 03910003: رق ، تح
 ."فعالية طريقة جذاذات القصص في تعليم القراءة"العنوان 

 :دراسة آاآلتيوأسئلة البحث لهذه ال
 القصص في تعليم القراءة ؟ اتذاذجآيف فعالية طريقة  -)أ 
ة    -)ب  ين طريق رق ب ف الف ة  اتذاذجآي ص والطريق القص

 التقليدية ؟
 :واألهداف في آتابتها آما اآلتي

 .القصص في تعليم القراءة اتذاذجمعرفة فعالية طريقة  -)أ 
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ة   -)ب  ة المعرف ين طريق رق ب ة  اتذاذجف القصص والطريق
 .التقليدية

وان  01930027: رقم القيد : لرضوان فؤادالدراسة  -5 ، تحت العن
 "   تطبيق طريقة جيغ ساو التعاونية في تعليم القراءة"

 :وأسئلة البحث لهذه الدراسة آاآلتي
 تعليم القراءة بطريقة جيغ ساو؟يمكن آيف  -)أ 
ف -)ب  ن آي ي       يمك او ف غ س ة جي ة بطريق ارة الطلب ة مه ترقي

 القراءة؟
 :آما اآلتي واألهداف في آتابتها

 معرفة طريقة جيغ ساو -)أ 
 معرفة ترقية مهارة الطلبة في القراءة   -)ب 

ابقة   ا  الخمس   انطالقا من الدراسات الس رى الباحث  آله م   ي ل
ا   رح فيه راب    يش ات اإلع تخدام عالم راءة باس يم الق ن . تعل وم

ة أو        د والترجم ة القواع راءة بطريق يم الق رح تعل ا يش ات م الدراس
  .يةتسمي بالطريقة التقليد

 
 تعليم مهارة القراءة  باستخدام عالمات اإلعراب -ج 

 تعليم مهارة القراءة  باستخدام عالمات اإلعراب مفهوم -1
راب  ات اإلع تخدام عالم روف أو   اس راءة الح ة ق و طريق ه

عين  الكلمات أو الجمل في اللغة العربية باعتبارها عامة مع ترك 
واألسماء   17والمستثنيات 16الفعل الثالثي ماضيا آان أو مضارعا

 .  18الجامدة
 

 باستخدام عالمات اإلعرابمواد تعليم القراءة  -2
راءة  تشمل  ة   باستخدام عالمات اإلعراب   مواد تعليم الق ثالث

تعليم قراءة الكلمات   ، وهي تعليم قراءة الحروف وإجماالمباحث 
 .تعليم قراءة الجمل و

                                                 
 .كنوم وصوم وبيع وما إلى ذل"آـ: المستثنيات 16
 "لون و غير و بيت وغير ذلك"آـ : المستثنيات 17

، آتب المعلم، آتاب تعليم القراءة باألسلوب الرمزيمخلصين،  ".أستاذ و تلميذ و فتى وما إلى ذلك" آـ: األسماء الجامدة 18
 أ. ص
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ى   وأما مواد تعليم قراءة الحروف ف -)أ  الحروف  ) 1(تشتمل عل
ة والمف ورة و) 2(توح روف المكس روف ) 3(الح الح

  المضمومة
 هي الحروف المفتوحة -)1

ف   -)أ ( ل األل رف قب ل ح ال 19آ بيل المث ى س ال، : ، عل ق
اول ، سماء،    وازن، تن ة، م ان، صان، صام، مقال آ
ى، فتى سوى        ى، إل شاآر، عالم، جاهل، سرى، عل

 . وغيرها
ات -)ب ( ي تناسب بالكلم ة الت ل آلم ة أوائ َل ، : 20اآلتي َفع

ال   . َفعلَل، َأفعَل، َفّعَل، َتفاعَل َفاعَل، ى سبيل المث : عل
 .حضر، بدأ، وقف، خرج وغير ذلك

مت     -)ج ( ات ورس ل الكلم ي أوائ زة ف ا  )أ(الهم أآثره
ة ال  21مفتوح بيل المث ى س ين،  : ، عل ام، أع أول، أي

 .آالف وما إلى ذلك
 

 الحروف المكسورة -)2
اء   -)أ ( ل الي رف قب ل ح ال 22آ بيل المث ى س ي، : ، عل يرم

 .، حميد وما أشبه ذلكعلي، أبي، سعيد
اء   -)ب ( ل الي في أواخر الكلمات أو     23المشدة  آل حرف قب

ة، فضية،  : قبل أواخر الكلمات على سبيل المثال  ذهبي
ا أشبه       المي، طبيعي وم إسالمية، علمية، إسالمي، ع

 .ذلك
ات -)ج ( ل الكلم ي أوائ زة ف  ،24مكسورة) إ(ورسمت  الهم

 .إذا، إذ، إن، إسالم وما أشبه ذلك: على سبيل المثال

                                                 
 70-69. ، ص1987، القاهرة، الصدر لخدمة الطباعة، ، األساس في اللغة العربيةأحمد طاهر حسنين وعبد العزيز نبوي 19

 33-1.،  ص2004، دار الفالح، بانجسري، جبارا، جاوى الوسطى،صرفيةتوفيق الحاآم،  20
محمد بن عبداهللا بن مالك ، 1984، اإللكترونية، الهمزة، معجم القواعد العربية، باب الشيخ عبد الغاني الدقي 21

 Info@Omelkitab.net، باب جمع التكسير، من منشورات اإلنترنت ،ألفية إبن مالك في النحو والصرف، األندلسي
 113. ، صالمرجع نفسه 22
 7. ، ص2003، بانجسري جابارا، دار الفالح، في خالصة ألفية ابن مالكتوفيق الحكيم،  23
 مرجع سابق ،الهمزة، معجم القواعد العربية، باب الشيخ عبد الغاني الدقي 24 24
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اء -)د ( ن  + (ـِ/ْي : واله م، ه ا، ه بيل  25)ه،هم ى س ، عل
 ).فيه، فيهما، فيهم، فيهّن، به، بهما، بهم، بهّن: المثال

 
 الحروف المضمومة -)3

آل حرف قبل واو مضمومة على الكثير، على سبيل   -)1
نور، عبودية، دون، يموت، الكثيرون، يدعو، : المثال

 .أقوم، يعودون وما إلى ذلك
 

 ـُ ْوا= ـ وا  -)2
 ايكون الحرف قبل الواو مكسور " وا"آخرها  آل آلمة

ال     ى سبيل المث اآنة، عل روا،    : والواو س الوا ، آف ن تن ل
 .آمنوا، تنعاونوا، وما إلى ذلك

ـُ،  =  26)ه،هما، هم، هن+ ((ـُ   /ْو، َـ : والهاء  -)3
ا،   : على سبيل المثال ه، يقرأوهم قرأوه، ضربه، يكرم

ا، ربهما، يكرمهم رمهم،   ض ربهم، يك م، ض رأوه
 .هن، ضربهن، يكرمهننظرو

 
 27الحروف المكسورة بحروف الجر -)4

ن،    (بحروف الجر المكسورة  حروفال ى، َع ن، إل ِم
ي، ُربَّ، كَ  ـَ، ِل، بِ /على، ف ى ، ـِ = اسم  ) + آ سبيل   عل

ى   من ماٍء، من بعٍض،: المثال من الجنِة، من السماِء، إل
، عن  عن سنةٍ  ما، ، إليِهرجٍل، إلى بيِت اهللا الحراِم، إليِه

ى     ٍرخي كم، عل ى أنفِس اِد، عل ن الفس اِء، ع ن الفحش ، ع
ٍل،  ا،رج ه، عليهم ي  علي ٍت، ف ي بي رٍد، رف الٍة، آق س

ذ   ذ والدةٍِ، م ٍل، م رأٍي، برج ٍر، ب ٍد، لعم دٍر، لمحم آب
ٍل،    ارٍء، ربَّ رج صغيٍر، منذ صغيٍر، منذ صبيٍٍ، ربَّ ق

 .واِهللا، والسماِء، والطريِق وما إلى ذلك
 

                                                 
 5. ، صع سابقمرج، في خالصة ألفية ابن مالكتوفيق الحكيم،  25
 5. ، ص  المرجع نفسه 26
 113. المرجع نفسه، ص 27
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 :لكلمات آما يليومواد تعليم قراءة ا -)ب 
فعل ماض، مضارع، اسم فاعل،       فعل ثالثي مجرد  -)1

 :اسم مفعول، اسم آلة، وسم زمان ومكان
ى وزن    -)أ ( ة عل ت الكلم ل"إذا آان رف  " فع راءة الح فق

ى المعجم فصار       األول واآلخر بالفتحة ووسطها عل
 ".َفعَل"

ى وزن    -)ب ( ة عل ل "وإذا آانت الكلم راءة الحرف   " يفع فق
بالسكون  وآخرها بالضمة وأما األول بالفتحة وثانيها 

 ".َيْفعُل" عينها فننظر إلى المعجم فصار 
ى وزن   -)ج ( راءة الحرف   " فاعل "وإذا آانت الكلمة عل فق

 ". َفاِعل"األول بالفتحة وثانيها بالكسرة فصار 
فقراءة الحرف " مفعول"وإذا آانت الكلمة على وزن  -)د (

 "َمْفُعْول"األول بالفتحة وبعدها بالسكون، فصار 
ى وزن    وإذا -)ه ( ة عل رأ  " لعمف"آانت الكلم يجوز أن يق

دها بالسكون،      الحرف األول بالفتحة أو بالكسرة وبع
ار  ة فص ر بالفتح ل اآلخ إذا  " لِمْفَع أو لَمْفَع"وقب

ل "آانت الكلمة على وزن  راءة الحرف األول   " فع فق
 ".َفعَل"واآلخر بالفتحة ووسطها على المعجم فصار 

ى    ،المصدر الثالثي غير قياسيو -)و ( ولذا فإنه يتوقف عل
ى   السماع العربي والمعتمد عند الصرفيين الرجوع إل

وع    ذا الن ة ه ذلك أيضا عين    آتب المعاجم لمعرف ، وآ
 . فعل ماض و مضارع

اض، مضارع، اسم فاعل، فعل مًًََُ فعل غير ثالثي مجرد -)2
 :مكاناسم سم زمان واو اسم مفعول

 28مزيد بحرفالثالثي اللفعل اأوزان  -)أ (
 

الفعل 
ضيالما

الفعل 
المضارع

اسم 
المصدر

اسم 
فاعل

اسم 
مفعول

اسم 
زمان 
ومكان

                                                 
 46-37 مرجع سابق،، صرفيةتوفيق الحاآم، .  28
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ُمَفاَعٌلُمَفاَعٌلُمَفاِعٌلُمَفاَعَلٌة ُيَفاِعُل َفاَعَل

ُمَفعٌَّلُمَفعٌَّلُمَفعٌِّل َتْفِعْيٌل ُيَفعُِّل َفعََّل

ُمْفَعٌلُمْفَعٌلُمْفِعٌل ِإْفَعاٌل ُيْفِعُل َأْفَعَل

 
 
 
 
 
 

 29مزيد بحرفينالثالثي الل لفعاأوزان  -)ب (
 

الفعل 
الماضي

الفعل 
المضارع

اسم 
المصدر

اسم 
 فاعل

اسم 
مفعول

اسم 
زمان 
ومكان

ُمَتَفاَعٌلُمَتَفاَعٌلُمَتَفاِعٌل َتَفاُعٌل َيَتَفاَعُل َتَفاَعَل

ُمَتَفعٌَّلُمَتَفعٌَّلُمَتَفعٌِّل َتَفعٌُّل َيَتَفعَُّل َتَفعََّل

ُمْفَتَعٌلُمْفَتَعٌلُمْفَتِعٌل ِاْفِتَعاٌل ُلَيْفَتِع ِاْفَتَعَل

                                                 
 59-47. ، ص المرجع نفسه.  29
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ُمْنَفَعٌلُمْنَفَعٌلُمْنَفِعٌل ِاْنِفَعاٌل َيْنَفِعُل ِاْنَفَعَل

ُمَتَفْعَلٌلُمَتَفْعَلٌلُمَتَفْعِلٌل َتَفْعُلٌل َيَتَفْعَلُل َتَفْعَلَل

 
 
 
 
 

 30مزيد بثالثة أحرفالثالثي اللفعل اأوزان  -)ج (
 

الفعل 
الما
ضي

 الفعل
المضار
 ع

اسم 
المصد
 ر

اسم 
فاعل

اسم 
مفعول

اسم 
زمان 
ومكان

ِاْسَتْفَع
ِاْسِتْفَعاَيْسَتْفِعُل َل

 ٌل
ُمْسَتْفِع
 ٌل

ُمْسَتْفَع
ُمْسَتْفَعٌل ٌل

 
 31مجردالرباعي الفعل الأوزان  -)د (

 

الفعل 
الماضي

الفعل 
المضارع

اسم 
المصدر

اسم 
فاعل

اسم 
مفعول

اسم 
زمان 
ومكان

ُمَفْعَلٌلُمَفْعَلٌلُمَفْعِلٌل َفْعَلَلٌة ُيَفْعِلُل َفْعَلَل

 
 

                                                 
 64-61. ، ص المرجع نفسه  30
 66. ، ص المرجع نفسه  31
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 32تكسيرالأوزان جمع  -)ه (
 

أََْفِعَالء ُفُعل ُفَعل ُفعَّالَمَفاِعلَمَفاِعْيل
 أقرباء آتبدجنطالبمساجد طلبة
أصدقاءصحف دررآفارمدارسمساآين
 أطباء رسلرتب آبار دفاترمقاصير
 ءأحبا حرن رجمجهالمقاصد مقاحيم
أزآياء حسد رآعدعارمساطرجواسيس

 
 ُفَعَالُء ُفُعْول َأْفُعل ِفَعال ِفَعل َأْفَعال
 فقراء بيوتأرجلرجالقصص أقالم
جهالءنصوصأعين مياهحصص أفالم
آسالء فصولأرهطرمال مددأشجار
خلطاء قصورأشطرجمال مرر أنوار
زمالء قرونأشهرخراف صيغ أبواب

 
 ير تنوين وفتحة تنوينتنوين وغ -)3

 ).ـًـٍـٌ(تنوين = ال  ≠≠أول الكلمة  -)1(
ال بيل المث ى س ٌذ : عل ٌب، تلمي ٌة، طال مسجٌد، مدرس

 .وما إلى ذلك
                                                 

 .، المرجع السابق، معجم القواعد العربية، باب التاءالشيخ عبد الغاني الدقي  32
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ٍــٌ(تنوين  ≠≠ال  =أول الكلمة  -)2(  ).ـً
ال بيل المث ى س ُب، : عل ُة، الطال جُد، المدرس المس
 .التلميُذ وما إلى ذلك

 )ـًا،ً ا) = (ـً(فتحة تنوين  -)3(
بيل ال ى س العل ًذا،  : مث ا، تلمي ا، جالًس ا، طالًب بيًت

 .قعوًدا، حراًرا وما إلى ذلك
 

ه -)د( م ( مضاف إلي م + ال  ≠اس ـِ = اس وت، )ـ  نعت ومنع
ـ  (=  )ّي/مفعول /اسم فاعل  + اسم  ) (صفة وموصوف (
 )ـ=

ال بيل المث ى س ُة: عل وِس غرف وِمالجل ة الن ُة ،، غرف  غرف
 .وغير ذلك ، غرفة النوِمالجلوِس

 
 عليم الجمل آما يليومواد ت -)ج 

 تعليم الجمل االسمية -)1
 وخبر أمبتد -)أ (

 )ـُ= (اسم ) + ـُ(اسم  -)1(
ال   بيل المث ى س ُد   : عل وُل اهللا، أحم ٌد رس محم

 .تلميٌذ، بكٌر ماهٌر، عبُد اهللا ناجٌح وما إلى ذالك
ام (/حرف الجر -)2( وق ، ورأ، أم ف،   ف ، تحت، خل

ول     ب، ح ين، جان ارج،  ب ل، خ م  ) + داخ اس
 )اسم ـُ+ـِ

بيل ال  ى س العل ى    : مث تاذ، عل ل أس ي الفص ف
واء، ور    ة ل ام المدرس حن، أم ب ص  اءالمكت

ى        ا إل ان وم ة، جانب المسجد دآ المسجد حديق
 .ذلك

 
 
 آان وأخواتها -)ب (
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ات يبيت    –ظّل يظل    –آان يكون    –أضحى   –ب
ازال   –ليس  –صار يصير  – ىأمس –أصبح   –م
 .33ما دام –ما فتىء  –ما انفك  –مابرح 

 )َ-اسم ) + ُ-(اسم + يكون / آان  -)1(
ال   بيل المث ى س ا ،  : عل ا حكيًم ان اُهللا عليًم آ

 .آان محمٌد رسوًال وما إلى ذالك
 ِ ْيَن -اسم + ُ ْوَن –اسم + يكون / آان  -)2(

ال  بيل المث ى س ائِزْيَن، : عل لُمْوَن ف ان المس آ
 .يكون الكافُرْوَن خاسِرْيَن وما إلى ذالك

 ْيِنَ_اسم + َاِن –اسم + يكون / آان  -)3(
بي  ى س العل اهَرْيِن،  : ل المث َذاِن م ان التلمي آ

 .وما إلى ذالك آانت البنَتاِن صالحَتْيِن
 اسم اِت+ اسم اُت + آانت  -)4(

ال   اٍت،    : على سبيل المث لماُت قانت آانت المس
 .وما إلى ذالك تكون التلميذاُت ناجحاٍت

 اسم ـَ+ آن  -)5(
 آن عالًما: على سبيل المثال

 اسم ـَ+ آوني  -)6(
وني : على سبيل المثال ى     آ رًدا  وسالًما عل ب

 إبراهيم
 اسم ـَ ْيِن+ آونا  -)7(

 آونا عالمَيِن: على سبيل المثال
 اسم ـِ يَن+ آونوا  -)8(

ال  بيل المث ى س وا  : عل ادقيَن ، آون وا ص آون
 عالميَن

 اسم ـَ + اسم ـِ + آائن/آون -)9(
 آون المدرسِة منظمًة: على سبيل المثال

 
 إن وأخواتها -)ج (

                                                 
 136. ، صالمرجع السابق، د طاهر حسنين وعبد العزيز نبويأحم  33
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 34آأّن –لعل  –لكّن  –ليت  -أّن –إّن 
 )ُ- +َ -اسم (اسم + إّن  -)1(

ال   بيل المث ى س ٌر، إن  : عل يٌم خبي إّن اَهللا عل
 الزيَد مريٌض

 ُ ْوَن–اسم + ِ ْيَن -اسم + إّن  -)2(
ال   ائُزْوَن، إّن   : على سبيل المث لِمْيَن ف إّن المس
 الكافِرْيَن خاسُرْوَن

 َ اِن –اسم +  ْيِنَ_ اسم + إن  -)3(
ال بيل المث ى س اهَرا: عل َذْيِن م ِن، إن إّن التلمي
 البنَتْيِن  صالحَتاِن

 اسم اِت+ اسم اُت + إّن  -)4(
ال   بيل المث ى س اٌت، إّن   عل لماِت قانت إّن المس
 التلميذاِت ناجحاٌت

 
 
 
 
 الجملة الفعلية -)2

 .ـُ= اسم + فعل  -)أ (
ال بيل المث ى س د، رآب : عل اء أحم ٌد، ج ل محم يأآ

 .عمر، تجلس عائشة، وما إلى ذلك
ل -)ب ( ا، آم،+ (فع ن، ك، آم م، ه ا، ه يه، هم ّن، ن ) آ

 =ُ .اسم 
ال   بيل المث ى س ك اهللا،  : عل ي اهللا، يكرم أطعمن

 .يزوره المدرس، وما إلى ذلك
 .ـَ= اسم + اسم + فعل  -)ج (

ال   بيل المث ى س ل   : عل ة، يفض ل األوالد الفاآه يأآ
ا       دروس وم ة ال ة،  يستمع الطلب الطلبة اللغة العربي

 .إلى ذلك

                                                 
 136. المرجع نفسه، ص 34
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 ـَ=اسم) +تّن/تم/تما/تَِ/وا/ون/ان/ا+(فعل -)د (
بي ى س العل َن  : ل المث ا دي ذاَب، ترآ وا الع تحمل
 .ضربت الكلَب وما إلى ذلك. آباءهما

 )ـْ(فعل )+ـْ(فعل + إن -)ه (
ِإْن َتْنُصْر َيْنُصْرَك اُهللا، ِإْن  :على سبيل المثال 

 َتْضِرْب َأْضِرْب

 )ـْ(فعل ) + ـْ(فعل + َمْن  -)و (
َفَمْن َيَتَعلَّْم ِبِجدٍّ َيْنَجْح ِفْي : على سبيل المثال

 َحاِن، االْمِت
 َفَمْن َيْرَحْم ِفي السَّرَّاِء َيْرَحْم ِفي الضَّرَّاِء

 
 
 

 35النقط -)3
ال  =  ما  -)أ ( بيل المث ى س  امَِّم يٌءِرا َبَنَأ (:عل

 ، َنْوُلَمْعَت
 )ِتَجاَرُتُهْم َرِبَحْت َما

نهم ( :على سبيل المثال  = من -)ب ( نْ  وم ولُ  َم ا  َيُق  َآَمنَّ
 )ِباللَِّه

 )َتْعُبُدوَن َما َأْعُبُد َال( :على سبيل المثال  = ال  -)ج (
ال   = هل -)د ( بيل المث ى س  َنْيَذي الَِّوَتْسَي ْلَه(:عل

 َال َنْيِذالََّو َنْوُمَلْعَي
 )َنْوُمَلْعَي

َذْرَتُهمْ َأ( :على سبيل المثال = أ  -)ه ( مْ  َأْم َأْن ِذْرُهمْ  َل  ُتْن
 )ُيْؤِمُنوَن َلا

ال    = بل -)و ( بيل المث ى س ْل( :عل ُرُهْم َب ا َأْآَث  َل
                                                 

 1، ص 2003بانجسري جبار، دار الفالح،  ،3، أمثلتي ج توفيق الحكيم 35
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 )ُيْؤِمُنوَن
ال    = أما -)ز ( بيل المث ى س ا( :عل ْن َفَأمَّ ى َم  َأْعَط

 )َواتََّقى
 )َيْشُعُروَن َال َوَلِكْن( :على سبيل المثال  = ولكن -)ح (
ال    = و -)ط ( بيل المث ى س اَو( :عل ْم َم ْؤِمِنيَن ُه ، ِبُم

 )اُهللا عزيٌز حكيٌمَو
ال   = ف -)ي ( بيل المث ى س ا( :عل ْيَطاُن َفَأَزلَُّهَم  الشَّ

ا ا اَفَأْخَرَجُهَم َعْنَه ا ِممَّ  َآاَن
 )ِفيِه

ال    = ثم -)ك ( بيل المث ى س مَّ( :عل ُتْم ِإَذا ُث ٌر َأْن  َبَش
 )َتْنَتِشُروَن

 )ُمْصِلُحوَن َنْحُن ِإنََّما( :على سبيل المثال  = إّنما -)ل (
ال   = أال -)م ( بيل المث ى س اَء ِإنَّ َالَأ( :عل ِه َأْوِلَي  َال اللَّ

 .)َعَلْيِهْم َخْوٌف
 

 36نداء -)4
ال  عل. ـُ= اسم مضوم + ا ي -)أ ( ا اُهللا  : ى سبيل المث      -ي

 . يا محمُد وما إلى ذلك  -يا زيُد  -يا أحمُد 
ا  -)ب ( م + ي م " + أل" ≠اس بيل =اس ى س َ،  وعل ـ

ال وَل اِهللا     : المث ا رس مِد    –ي َد الص ا عب ا  –ي ي
 .يا أميَر المؤمنين –رئيَس المدرسة 

 
 37"إّال"بـ مستثنى -)5

 اسم ـَ+ إّال+ اسم  -)أ (
ال   ات حضر ا : على سبيل المث ًدا  ةذألس ، أآل   إّال زي

دعوون  ًداالم امعون إّال  محم س الس إّال ، جل
 .أبراهيَم

                                                 
 53.، ص1994، سمارانج، طه فوترا، تعليم الللغة العربية للمدرسة الثانوية  للفصل الثالثهداية، .د.ها 36
 165 .، ص، المرجع السابقبد العزيز نبويأحمد طاهر حسنين وع 37
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ة  إّال فاطمَةحضرت الفتيات  ةً ، صح الطلب ، إّال مري
 .وما إلى ذلك الخاتمة إّال حسَنيتكلم الطالب 

 ـُ/ ـَ = اسم + إّال + اسم ) + ما /ال ( -)ب (
ال  بيل المث ى س د  :عل ا محم وٌلوم ا  ، أوإّال رس وم

دٌ ال يريد الطلبة التفاحة   ،إّال رسوًالمحمد  ، إّال محم
 .  وما إلى ذلكا إّال محمًدال يريد الطلبة التفاحة  أو
 

 =....اسم + إّال + ما  /ال  -)ج (
  ،إّال محمٌدال يأآل  :على سبيل المثال

 
 باستخدام عالمات اإلعرابتعليم القراءة  أهداف -3

ا  دافأم راءة  اه يم الق ات اإلعتعل تخدام عالم فهي  رابباس
 :مهارة الطلبة في قراءة النصوص العربية، ومؤشراتها ما يلي

ورة       -)أ ( ة والمكس روف المفتوح راءة الح ى ق ة عل اءة الطلب آف
 والمضمومة

 بحروف الجرالمكسورة  حروفآفاءة الطلبة على قراءة ال -)ب (
 المنون وغير المنونقراءة آفاءة الطلبة على  -)ج (
ة أوزان الكلمات وحفظ   -)د ( راءة   آفاءة الطلبة على معرف ا وق ه

 آلمات مناسبة باألوزان
راءة   -)ه ( ى ق ة عل اءة الطلب م آف م+ ال  ≠اس ت = اس ـِ، نع ـ

) ّي/مفعول/اسم فاعل+ اسم ) (صفة وموصوف(ومنعوت 
 )ـ=ـ (= 

 آفاءة الطلبة على قراءة الجمل -)و (
 فيها النداء التي آفاءة الطلبة على قراءة الجمل -)ز (
 ."إّال"آفاءة الطلبة على قراءة الجمل فيها مستثنى بـ -)ح (
 

 باستخدام عالمات اإلعرابأنشطة تعليم القراءة  -4
 :أنشطة تعليم القراءة باألسلوب الرمزي آما يلي

 البداية -)أ 
 .بالتحّية والتسليم المدرسيقوم  -)1
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 .حضور الدارسين المدرسيفّتش  -)2
درس معّلي -)3 اءة ا الم ى الكف تمل عل ي تش اّدة الت لدارسين الم

 .األساسّية ومؤّشرات نجاح التدريس
يقومون    مدرسالإعالم  -)4 للدارسين ترتيب النشاطات التي س

 .بها
 .المدرس المادةيشرح  -)5

 
 أنشطة -)ب 

ق  المدرسيستمع الدارسون إلى شرح  -)1 ادة   ما يتعل بالم
. 

 .المدرس المادةيشرح  -)2
 .يقرأ األمثلة ويكررها الدارسون -)3

واع من    الدارسون واحدا على واحد يقرأ  -)4 مختلف األن
 .األمثلة

 .م ويصحح الخطاءما قرأه بعضهيفّتش الدارسون  -)5
 

 الختام -)ج 
 .إلى الدارسين نصوصا المدرسينشر  -)1
رأوا نصوص    المدرس أمر  -)2 ى    االدارسين أن يق واحد عل

 .واحد
 .على واحد اواحد االدارسون يقرأوا نصوص -)3
 .يفتش المدرس قراءة الدارسين ويؤتي النتيجة -)4

 
 باستخدام عالمات اإلعرابوسائل تعليم القراءة  -5

باستخدام عالمات يم القراءة الوسائل المستخدمة في تعل
 :آاآلتي اإلعراب

 آتاب األسلوب الرمزي -)أ 
 نصوص للتدريبات -)ب 
 سبورة -)ج 
 LCDو  وتريآومب -)د 
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 مالحق -)ه 
 

 باستخدام عالمات اإلعرابتعليم القراءة  أوقات -6
راءة  يم الق ات اإلعرابتعل تخدام عالم ي  باس ام ف هرينيق  ش

 :وتقسيم الوقت آاآلتي. من أول سنة الدراسة تقريبا
 45×2(حصة : المفتوحة والمكسورة والمضمومة الحروف -)أ (

 ) دقيقة
 )دقيقة 45×1(حصتان : بحروف الجرحروف المكسورة ال -)ب (
 )دقيقة 45×1(حصة  :تنوين وغير تنوين وفتحة تنوين  -)ج (
 وفاعلمصدر واسم  ومضارع ماضفعل (أوزان الكلمات  -)د (

حصة : )وجمع تكسير زمان ومكانوآلة  ومفعول و
 )دقيقة 45×4(

ه  -)ه ( م (مضاف إلي م+ ال  ≠اس ) صفة وموصوف) ( ـِ=  اس
م ( ل + اس م فاع ول/اس ة : )ـ=ـ (= ) ّي/مفع  45×1(حص

 ).دقيقة
 ).دقيقة 45×2(حصة : تعليم الجمل االسمية والفعلية -)و (
 ).دقيقة 45×1(حصة : نداء  -)ز (
 ).دقيقة 45×1(حصة " : إّال"مستثنى بـ -)ح (

    
 باستخدام عالمات اإلعرابمزايا تعليم القراءة  -7

 :فهي اآلتي باستخدام عالمات اإلعرابتعليم القراءة ومن مزايا 
تطيع  -)أ  د    يس ة بع ة المختلف وص العربي راءة النص ة ق الطلب

 .نحو شهرين تقريبا مدراسته
 ة اصطالحات نحويةفمعر يحتاج إلىال  -)ب 
 يشعر الطلبة أن اللغة العربية غير صعبة -)ج 
 تعب في تعليمهااليشعر المدرس ب ال -)د 
 ميجعل الطلبة مجتهدين في دروسه -)ه 
 آل فرصة امتحان -)و 
 باستخدام عالمات اإلعرابعيوب تعليم القراءة  -8

راءة   يم الق وب تعل ن عي راب وم ات اإلع تخدام عالم ي  باس فه
 :اآلتي
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 ال يدرس بها اسم مصدر من ثالث المجرد وأسماء جامدة -)أ 
 ال يدرس بها األفعال المبنية للمفعول -)ب 
 الطلبة ال يعرفون اصطالحات نحوية -)ج 
 لبةأنه يحتاج إلى جهد الط -)د 
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 الثالث الفصل
 البحث منهجية

 منهج البحث -أ 
ارة   ن مه الة ع ذه الرس ي ه ث ف يبحث الباح ذوس ي  تالمي ف

ة  ةالمدرس ة  العالي المية الحكومي مارانج   اإلس وروه س اوى س ج
راءة ي الق نة  الوسطى ف ي الس ة و. 2008/2009ف ذه المدرس ي ه ف

تاذا ي أس ارة   ن ف ي مه ة ف ة العربي ان اللغ ا يعلم ة، وهم ة العربي اللغ
راءة       ال يم الق ا تعل ان هم ان الطريقت ين وهت ريقتين مختلفت راءة بط ق

 .بطريقة الترجمة و تعليم القراءة باألسلوب الرمزي
دخل البحث بالبحث     ار الباحث م ا اخت ا منه ي انطالق التجريب

الذين يتعلمون بطريقة  الطلبةالكمي  أو الدراسة المقارنة بين مهارة 
 .اءةفي القرالترجمة و األسلوب الرمزي 

 :وأما المؤشرات من مهارة القراءة فكما يلي
 قراءة الحروف المفتوحة والمكسورة والمضمومة -1
 قراءة أواخر آلمة قبلها حروف جر -2
 قراءة آلمة أواخرها بالتنوين وغير التنوين -3
 قراءة األفعال من الماضي والمضارع  -4
 قراءة األسماء المشتقة -5
 )ة إضاف –نعت ومنعوت (قراءة الكلمات المرآبة  -6
 قراءة الجملة  -7
 قراءة الجملة اإلسمية فيها عوامل النواسخ -8
 قراءة الجملة فيها نداء  -9
 قراءة الجملة فيها أداة االستثناء -10

 
 وأسلوب اختيارها مجتمع الدراسة و عينته -ب 

ع     و جمي ة ه ذه الدراس ث له ع البح ةمجتم ي  الطلب ة المدرسف
ة ط العالي اوى الوس مارانج ج وروه س ة س المية الحكومي  ىاإلس

 . تقريبا 500وجملته 
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ة ا ث وعين ا 180لبح م. طالب ا 90وه ة  طالب ة تجريبي   مجموع
ق    ياائيأخذها الباحث عشو  .مجموعة ضابطة طالبا 90و عن طري

  .المسافة
 

 أدوات البحث  -ج 
 :يستخدم  الباحث في جمع البيانات باألدوات اآلتية 

 اإلدارية قائوثال -1
 .تخرج الطلبة  ثانوية الباحث البيانات من أية مدرسة بهاعرف ي

 االستبانة -2
يم  الباحث بها عرف ي ة    ميول وشعور الدراسين في تعل م اللغ وتعل

 .في القراءة باستخدام عالمات اإلعرابالعربية 
 االختبار -3

ل تطبيق     به يعرف استخدام عالمات   الباحث مهارة الدارسين قب
 .في القراءة وبعدهاإلعراب 

 
  تحليل البياناتأسلوب  -د 

ل  إحصائيتحليل  في هذه الدراسةانات البي تحليل ذا التحلي  ، وه
 :وهما . يحتوي على مرحلتين

راءة المرحلة األولى تحليل إحصائي عن مها  رة الطلبة في الق
ة أو المجموعة   سواء آان  قبل التجربة وبعدها للمجموعة التجريبي

 .الضابطة
 

  :بالرمزالباحث  ستخدم يوهذه المرحلة 
 ت=  م

 ع    

 :البيان
 مائوية=  م 

 تكرار= ت 
 عينة=  ع 
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راءة     الباحث في أي مستوى ها بوعرف  ة في الق ارة الطلب مه
  .المجموعة التجريبية أو المجموعة الضابطةآان أسواء 
 

ارة   ة المرحلة الثانية تحليل إحصائي عن المقارنة بين مه  طلب
 .في القراءة المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة

 :ستخدم الباحث الرمز آاآلتيفي هذا التحليل ا
 

t t  =   Mx –My 
              SEMx-My     
 
SEMx    =    SD x    
                  √n-1 
 
SEMy   =    SDy 
                √n-1 
 
 
SEMx-My                   = √ ( SE Mx)2  + ( SE My) 2    

Tt   =قيم المقارنة 
Mx   = معدال متغيرX 
My   = معدال متغيرY 
SE    =معيار األخطاء 
SD    =معيار االنحراف 

SEMX-MY  = معيار االنحراف من معدالي المتغيرين 
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 الرابع الفصل
 ومناقشتها تحليلها و البينات عرض

 
 لمحة عن ميدان البحث وتعليم اللغة العربية فيه -أ 

 تارخية المدرسة العالية سوروه سمارانج -1
لمون    كانها مس ر س اري أآث ول رصاس رى ح ت الق آان

طة       ة المتوس ي المدرس دراس وه ا الم ت فيه ة "فأسس نهض
اء المية  " العلم طة اإلس ة المتوس ومد"و المدرس و " ار العل

 . المدرسة للمعلمين
ين        ة للمعلم ن المدرس ة م وروه محول ة س ة العالي المدرس

اء سوروه في السنة        " نهضة العلماء" التي أسسها نهضة العلم
 :، ولجنة تأسييها آاآلتي1962

 
 1جدول 

 تأسيس المدرسةلجنة 
 البيان العنوان االسمالرقم

 رئيس رصاساري محمد عاصم 1
 آاتب سوروه أحمد عاشقين 2
ة  عبد العزيز 3 يس القري رئ

 بلومبوان
ين  آم

 الصدوق
دير  قومان عبد الفتاح 4 م

 المدرسة
 نائب المدير جاتي رجوا حافق آمين 5

 من جميع رئيس نهضة العلماء لكل قرية انفر 17 6
  

نة  ي س دايتها ف ذ ب ى  1962من و إل ة ال تنم ذه المدرس ه
اء سو    1977 ى نهضة العلم وأسست مؤسسة    روه ، وأوسدت إل

 . دار العلوم التي ترعاها
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نة  ي س ة  1979وف ل مدرس ة آ وزارة الديني ّول ال تح
ا ال تستطيع المؤسسة    في   للمعلمين  إلى المدرسة العالية، ومعه

يم    ائل التعل ادة وس ال   إج بيل المث ى س ل   "عل ان والمعم و المب
 .الوسائل األخرى

ال ال   و انتق وروه ه ة س ة العالي يس المدرس ة وتأس مدرس
وم  1980العالية تمانجنوج  في سنة  ، وأوسدت مؤسسة دار العل

ة        ة مدرسة عالي ا وأصبحت المدرسة العالي المدرسة العالية إليه
 .حكومية سوروه

 
 مكان المدرسة العالية سوروه -2

ة رصاساري سورو      تقع المدرسة العالية سوروه في  القري
االلي نحو سمارانج جانب الشارع الموجهة إلى آارانجدي بوايو

ا ومترين تقريب دوس 1979وأسست . آيل ة دآتورن م تحت رئاس
 .   مرشودين الحاج

رجين      د المتخ ا تزوي الة ورؤيته ة ورس ة رؤي ذه المدرس له
ة         م آريم رهم وجعل أخالقه ى غي ى عل درة أعل بعلوم وآفاءة وق

 :دينية، وأما رسالتها فهي
اف إيجاد الرأي المثالي لجميع هيئة التدريس لتحقيق األهد -)أ 

 التربوية العليا العظمى،
 ارتفاع المهنة لجميع هيئة التدريس لتحقيق األهداف،  -)ب 
 التعليم واإلرشاد لجميع الطلبة، -)ج 
 توجيه الطلبة الآتشاف ميولهم ومهاراتهم، -)د 
 .    تعمق الدين أساس األخالق -)ه 

   
يم  -3 ات تعل وروه      أوق ة س المية الحكومي ة اإلس ة العالي المدرس

 سمارانج
ة   ة العالي مارانج    المدرس وروه س ة س المية الحكومي اإلس

بوع ي األس ام ف تة أي ة س وم بالدراس ى . تق م إل يم تنقس ة التعل عملي
ة و  تعليم قسمين وهما  ادة المنهجي يم  الم ر   تعل ادة غي ة الم  .المنهجي

يم  ة تعل ادة المنهجي ى     ت الم باحا حت ابعة ص اعة الس ن الس د م قع
را    ع  ظه يم  والساعة الثانية إال رب ر ا  تعل ادة غي ة ت الم د  لمنهجي عق
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د حصص   نهج بع ي الم را    التدريس ة عص اعة الرابع ى الس حت
 .تقريبا

 فكما يلي في الجدولالمادة المنهجية  أما علمية تعليم
 

  2جدول 
 المادة المنهجيةعملية تعليم 

 
 األنشطة الساعةالرقم 

1 
07.00 - 

 الحصة األولى 07.45

2 
07.45 -

 الحصة الثانية 08.30

3 
08.30 - 

 الحصة الثالثة 09.15

4 
09.15 - 

 الحصة الرابعة 10.00

  
10.00 - 

الستراحة األولى 10.15

5 
10.15 - 

 الحصة الخامسة 11.00

6 
11.00 - 

 الحصة السادسة 11.45

7 
11.45 - 

 الحصة السابعة 12.30

  
12.30 - 

االستراحة الثانية 12.45

8 
12.45 - 

 الحصة الثامنة 13.30

9 
13.30 - 

 لحصة التاسعةا 14.15
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ى المشرف  ا عل ت وقته ر المؤق يم غي ة التعل ن . وعلمي وم
ال         بيل المث ى س ة عل ول الطلب ب مي ا يناس افة م واد المض : الم

رة الريشة       رة السلة وآ د وآ الرياضة البدنية  آرة القدم وآرة الي
وآرة المضرب المكتبي و الميداني، و مهارة الخياطة والموسيقا 

ة واإلل  ك   والرسالة العلمي ر ذل د    . يكترونيك وغي ة تعق ذه العملي وه
 .مساء

ب         تان، والكت بوع حص ل أس ة فك ة العربي يم اللغ ا تعل أم
اوى الوسطى  ي ج دارس األخرى ف ائر الم ب س ية آكت . المدرس

ة جاوى الوسطى تحت         ا وزارة الشئون الديني وهذه الكتب ألفته
 . "Pelajaran Bahasa Arab untuk Aliyah"العنوان 

ة        في هذه المدرس ة وآل مرحل ة العربي ة مدرسان في اللغ
 .آل قسم منهما يعّلمه مدرس واحد. ينقسم إلى قسمين

ن      اء م د االنته ي بع اء أعن د  مس افي يعق يم اإلض والتعل
ذين   , الدرس ة ال دا     سجلوا ولكن مع األسف عدد الطلب ل ج ه قلي في

 .يعني ال يزيد عن خمسة طلبة حتى هذا التعليم لم يجر حتى اآلن
 

 باستخدام عالمات اإلعرابتعليم القراءة  آيفية -ب 
في المدرسة العالية  باستخدام عالمات اإلعرابتعليم القراءة   

نة         ل س ين آ هرين األول ي الش د ف مارانج يعق وروه س ة س الحكومي
ذ        . الدراسة للفصل العاشر ى التالمي يم فتلقي عل ذا التعل م ه د ت ولما ق

 .المواد األخرى
ذه  في الفصل الثاني السابق  هتعليممواد قد ذآر الباحث  من ه

 :آاآلتيلكل مادة  الرسالة، وآيفية تعليمه 
ورة   : المادة األولى -1 ة والمكس روف المفتوح يم الح تعل

  والمضمومة
 )دقيقة 45×2(حصة، :  الوقت

 .آفاءة التالميذ قراءة حروف وآلمات وجمل:  المعيار الكفائي
حروف المفتوحة آفاءة التالميذ قراءة ال:  الكفاءة األساسية

 والمكسورة والمضمومة
 التقنية و الوسائل
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يم   ي تعل تخدمها المدرسون ف ي سيس ة الت ة أو الطريق ا التقني وأم
 :اللغة العربية للمرحلة العالية فكما يلي

راءة  - ز ق رح رم ورة ش ة و المكس روف المفتوح الح
 والمضمومة

اذج   - راءة نم رار ق ورة  تك ة و المكس روف المفتوح الح
 مةوالمضمو

وز - ق رم راءة  تطبي ورة ق ة و المكس روف المفتوح الح
 في نصوص  والمضمومة

 اقراءة التالميذ نصوص -
 :وأما الوسائل المستخدمة في تعليم اللغة العربية فكما يلي

 أو آتب وصنص -
 سبورة وملحقاتها  -

 النقط حروف مفتوحة ومكسورة ومضمومة

 يقوم المدّرس بالتحّية والتسليم .1
 ّرس حضور الدارسينيفّتش المد .2
لدارسين الماّدة التي تشتمل على االمدّرس  أعلم .3

 الكفاءة األساسّية ومؤّشرات نجاح التدريس
إعالم المدّرس للدارسين ترتيب النشاطات التي  .4

 سيقومون بها
يشرح المدّرس الحروف المفتوحة و المكسورة  .5

 .والمضمومة
 
 
 

التمهيد
 

تعلق يستمع الدارسون إلى شرح المدرس ما ي .1
الحروف المفتوحة و المكسورة  بإشارة

 .والمضمومة
يشرح المدرس الحروف المفتوحة و المكسورة  .2

 والمضمومة 

األنشطة
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يقرأ المدرس الحروف المفتوحة والمكسورة  .3
األنواع من األمثلة في مختلف  والمضمومة

  .ويكررها الدارسون
مختلف األنواع الدارسون واحدا على واحد يقرأ  .4

 .من األمثلة
.أما قرأه بعضهم ويصحح الخطالدارسون يفّتش  .5
 

 .نصوصاينشر المدّرس إلى الدارسين  .1
الحروف أمر المدرس الدارسين أن يقرأوا  .2

في نصوص  المفتوحة و المكسورة والمضمومة
 .واحد على واحد

الحروف المفتوحة و المكسورة الدارسون يقرأ  .3
 .في نصوص واحد على واحد والمضمومة

 .راءة الدارسين ويؤتي النتيجةيفتش المدرس ق .4

الختام

 
 تعليم الحروف المكسورة بحرف جر : ةالثاني المادة -2

 )دقيقة 45×2(حصتان :  الوقت
 .آفاءة التالميذ قراءة حروف وآلمات وجمل:  المعيار الكفائي
المكسورة  حروفآفاءة التالميذ قراءة ال:  الكفاءة األساسية

 . بحروف الجر
 التقنية و الوسائل

يم   ي تعل تخدمها المدرسون ف ي سيس ة الت ة أو الطريق ا التقني وأم
 :اللغة العربية للمرحلة العالية فكما يلي

 بحروف الجرالمكسورة  حروفقراءة الشرح رمز  -
 بحروف الجرالمكسورة  حروفالتكرار قراءة نماذج  -
 بحروف الجرالمكسورة  حروفقراءة التطبيق رموز  -
 اقراءة التالميذ نصوص -

 :وأما الوسائل المستخدمة في تعليم اللغة العربية فكما يلي
 أو آتب وصنص -
 سبورة وملحقاتها -
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ِمن، إلى، َعن، (بحروف الجر المكسورة  حروفال 
النقط ـِ= اسم ) + آـَ، ِل، ِب/على، في، ُربَّ، َك

 يقوم المدّرس بالتحّية والتسليم .1
 يفّتش المدّرس حضور الدارسين .2
دارسين الماّدة التي تشتمل على لاالمدّرس  أعلم .3

 الكفاءة األساسّية ومؤّشرات نجاح التدريس
إعالم المدّرس للدارسين ترتيب النشاطات التي  .4

 سيقومون بها
بحروف المكسورة  حروفاليشرح المدّرس  .5

 .الجر

التمهيد
 

يستمع الدارسون إلى شرح المدرس ما يتعلق  .1
 .بحروف الجرالمكسورة  حروفرمز الب

بحروف المكسورة  حروفالدرس يشرح الم .2
 الجر

بحروف الجر المكسورة  حروفاليقرأ المدرس  .3
األنواع من األمثلة ويكررها في مختلف 

  .الدارسون
بحروف المكسورة  حروفالدارسون اليقرأ  .4

مختلف األنواع من الجر واحدا على واحد 
 .األمثلة

أما قرأه بعضهم ويصحح الخطيفّتش الدارسون  .5
 

األنشطة

 .نصالمدّرس إلى الدارسين ينشر ا .1
 حروفأمر المدرس الدارسين أن يقرأوا ال .2

 .بحروف الجر واحد على واحدالمكسورة 
بحروف المكسورة  حروفال الدارسون يقرأون .3

 .الجر واحدا على واحد
  يفتش المدرس قراءة الدارسين ويؤتي النتيجة .4

الختام

 
 تعليم الحروف الملون وغير الملون ةالثالث المادة -3
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 )دقيقة 45×1(حصة :  وقتال
 .آفاءة التالميذ قراءة حروف وآلمات وجمل:  المعيار الكفائي
قراءة تنوين وغير تنوين آفاءة التالميذ :  الكفاءة األساسية

 .وفتحة تنوين
 التقنية و الوسائل

يم   ي تعل تخدمها المدرسون ف ي سيس ة الت ة أو الطريق ا التقني وأم
 :كما يلياللغة العربية للمرحلة العالية ف

 ملون وغير ملونشرح رمز قراءة  -
 ملون وغير ملونتكرار قراءة نماذج  -
 في نصوص  ملون وغير ملونتطبيق رموز قراءة  -
 قراءة التالميذ نصوصا -

 :وأما الوسائل المستخدمة في تعليم اللغة العربية فكما يلي
 نصوص أو آتب -
 سبورة وملحقاتها -

 

 )ٌـٍ=  اسم+ ال  ≠( ملون وغير ملون
 النقط )ـً ا/ ـًا(وفتحة تنوين  

 يقوم المدّرس بالتحّية والتسليم .1
 يفّتش المدّرس حضور الدارسين .2
لدارسين الماّدة التي تشتمل االمدّرس  أعلم .3

على الكفاءة األساسّية ومؤّشرات نجاح 
 التدريس

إعالم المدّرس للدارسين ترتيب النشاطات  .4
 التي سيقومون بها

نا وغير تنوين وفتحة تنوييشرح المدّرس  .5
 .تنوين

 

التمهيد
 

يستمع الدارسون إلى شرح المدرس ما يتعلق  .1
 .رمز تنوين وغير تنوين وفتحة تنوينب

تنوينا وغير تنوين وفتحة يشرح المدرس  .2

األنشطة
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 .تنوين
حروف آخر الكلمة بتنوين يقرأ المدرس  .3

األنواع وغير تنوين وفتحة تنوين في مختلف 
  .ونمن األمثلة ويكررها الدارس

مختلف الدارسون واحدا على واحد يقرأ  .4
 .األنواع من األمثلة

ما قرأه بعضهم ويصحح يفّتش الدارسون  .5
 .أالخط

 .نصوصاينشر المدّرس إلى الدارسين  .1
أمر المدرس الدارسين أن يقرأوا حروف آخر  .2

في   الكلمة بتنوين  وغير تنوين وفتحة تنوين
 .نصوص واحدا على واحد

حروف آخر الكلمة بتنوين  قرأونالدارسون ي .3
وغير تنوين وفتحة تنوين في نصوص واحدا 

 .على واحد
يفتش المدرس قراءة الدارسين ويؤتي  .4

 .النتيجة

الختام

 
 وفعل مضارع   ماض فعل  (تعليم أوزان الكلمات  ةالرابع المادة -4

ة   واسم مفعول  و واسم فاعلمصدر و ان  واسم  سم آل ان ومك  زم
 )وجمع تكسير

 )دقيقة 45×4(ة حص:  الوقت
 .آفاءة التالميذ قراءة حروف وآلمات وجمل:  المعيار الكفائي
ات :  الكفاءة األساسية ة أوزان الكلم ذ معرف اءة التالمي آف

 .وحفظها
 التقنية و الوسائل

يم   ي تعل تخدمها المدرسون ف ي سيس ة الت ة أو الطريق ا التقني وأم
 :اللغة العربية للمرحلة العالية فكما يلي

 أوزان الكلماتمز قراءة شرح ر -
 أوزان الكلماتتكرار قراءة نماذج  -
 في نصوص أوزان الكلمات قراءة  تطبيق رموز -
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 اقراءة التالميذ نصوص -
 :وأما الوسائل المستخدمة في تعليم اللغة العربية فكما يلي

 أو آتب وصنص -
 سبورة وملحقاتها -
 
 
 
 

فعل ماض وفعل مضارع ومصدر واسم فاعل 
عول وسم آلة واسم زمان ومكان وجمع واسم مف

 تكسير
 النقط

 يقوم المدّرس بالتحّية والتسليم .1
 يفّتش المدّرس حضور الدارسين .2
لدارسين الماّدة التي تشتمل االمدّرس  أعلم .3

على الكفاءة األساسّية ومؤّشرات نجاح 
 التدريس

إعالم المدّرس للدارسين ترتيب النشاطات  .4
 التي سيقومون بها

و فعل  ماضفعل   أوزان سيشرح المدّر .5
اعل و اسم اسم ف مضارع و اسم مصدر و

وجمع  زمان ومكانواسم سم آلة  مفعول و
 .تكسير 

 التمهيد
 

يستمع الدارسون إلى شرح المدرس ما يتعلق  .1
و فعل مضارع و اسم  ماضأوزان فعل 

سم آلة  اعل و اسم مفعول واسم ف مصدر و
 .وجمع تكسير زمان ومكانواسم 

و فعل  ماضأوزان فعل رس يشرح المد .2
اعل و اسم اسم ف مضارع و اسم مصدر و

وجمع  زمان ومكانواسم سم آلة  مفعول و

 األنشطة
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 .تكسير
و فعل  ماضأوزان فعل يقرأ المدرس  .3

اعل و اسم اسم ف مضارع و اسم مصدر و
وجمع  زمان ومكانواسم سم آلة  مفعول و

األنواع من األمثلة ويكررها تكسير في مختلف 
  .الدارسون

مختلف الدارسون واحدا على واحد قرأ ي .4
 .األنواع من األمثلة

ما قرأه بعضهم ويصحح يفّتش الدارسون  .5
 أالخط

 .نصاينشر المدّرس إلى الدارسين  .1
و  ماضفعل أمر المدرس الدارسين أن يقرأوا  .2

اعل و اسم اسم ف فعل مضارع و اسم مصدر و
وجمع  زمان ومكانواسم سم آلة  مفعول و
 . احدا على واحدتكسير و

و فعل مضارع  ماضفعل الدارسون يقرأون  .3
سم  اعل و اسم مفعول واسم ف و اسم مصدر و

وجمع تكسير واحدا  زمان ومكانواسم آلة 
 .على واحد

  يفتش المدرس قراءة الدارسين ويؤتي النتيجة .4

 الختام

 
ادة -5 ه   ةالخامس الم م (مضاف إلي م+ ال  ≠اس ـِ=  اس ت ) ـ ، نع

ـ (= ) ّي/مفعول/اسم فاعل+ اسم ) (موصوفصفة و(ومنعوت 
 )ـ=

 )دقيقة 45×1(حصة، :  الوقت
اسم  + اسم  ) (صفة وموصوف  (نعت ومنعوت   

 )ـ=ـ (= ) ّي/مفعول/فاعل
 .آفاءة التالميذ قراءة حروف وآلمات وجمل:  المعيار الكفائي
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راءة :  الكفاءة األساسية ذ ق اءة التالمي م آف م+ ال  ≠اس ـِ، = اس ـ
اسم  + اسم ) (صفة وموصوف(ت نعت ومنعو

 )ـ=ـ (= ) ّي/مفعول/فاعل
 
 

 التقنية و الوسائل
يم   ي تعل تخدمها المدرسون ف ي سيس ة الت ة أو الطريق ا التقني وأم

 :اللغة العربية للمرحلة العالية فكما يلي
 نعت ومنعوت مضاف إليه وشرح رمز قراءة  -
 نعت ومنعوت مضاف إليه وتكرار قراءة نماذج  -
ق - وز تطبي راءة  رم ه و ق اف إلي وت  مض ت ومنع ي  نع ف

 نصوص 
 اقراءة التالميذ نصوص -

 :وأما الوسائل المستخدمة في تعليم اللغة العربية فكما يلي
 أو آتب وصنص -
 سبورة وملحقاتها -

 ــِ =ال ≠/ ال اسم + ال  ≠اسم 
 النقط )= ( )ّي/مفعول/اسم فاعل+ اسم (

 يقوم المدّرس بالتحّية والتسليم .1
 ّتش المدّرس حضور الدارسينيف .2
لدارسين الماّدة التي تشتمل االمدّرس  أعلم .3

على الكفاءة األساسّية ومؤّشرات نجاح 
 التدريس

إعالم المدّرس للدارسين ترتيب  .4
 النشاطات التي سيقومون بها

، اسم ــِ=  اسم+ ال  ≠اسم يشرح المدّرس  .5
 .(=) ّي/مفعول/اسم فاعل+ 

 التمهيد
 

لى شرح المدرس ما يتعلق يستمع الدارسون إ .1
اسم + اسم ــِ، =  اسم+ ال  ≠اسم رمز ب

 األنشطة
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 .(=) ّي/مفعول/فاعل
+ اسم ــِ، =  اسم+ ال  ≠اسم يشرح المدرس  .2

 .(=) ّي/مفعول/اسم فاعل
ــِ، =  اسم+ ال  ≠اسم تنوينا يقرأ المدرس  .3

في مختلف  (=) ّي/مفعول/اسم فاعل+ اسم 
  .األنواع من األمثلة ويكررها الدارسون

مختلف الدارسون واحدا على واحد يقرأ  .4
 .األنواع من األمثلة

ما قرأه بعضهم ويصحح يفّتش الدارسون  .5
 أالخط

 .نصاينشر المدّرس إلى الدارسين  .1
+ ال  ≠اسم أمر المدرس الدارسين أن يقرأوا  .2

 (=) ّي/مفعول/اسم فاعل+ اسم ــِ، =  اسم
 . واحد على واحد

اسم + اسم ــِ، =  ماس+ ال  ≠اسم الدارسون  .3
 .واحد على واحد (=) ّي/مفعول/فاعل

 يفتش المدرس قراءة الدارسين ويؤتي النتيجة .4

 الختام

 
 الجملة االسمية و الفعليةتعليم  ةالسادس المادة -6

 )دقيقة 45×2(حصة :  الوقت
 .آفاءة التالميذ قراءة حروف وآلمات وجمل:  المعيار الكفائي
 .لتالميذ قراءة الجملآفاءة ا:  الكفاءة األساسية

 
 

 التقنية و الوسائل
يم   ي تعل تخدمها المدرسون ف ي سيس ة الت ة أو الطريق ا التقني وأم

 :اللغة العربية للمرحلة العالية فكما يلي
 الجمل االسمية والفعليةشرح رمز قراءة  -
 الجمل االسمية والفعليةتكرار قراءة نماذج  -
 في نصوص  فعليةالجمل االسمية والقراءة  تطبيق رموز -
 اقراءة التالميذ نصوص -
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 :وأما الوسائل المستخدمة في تعليم اللغة العربية فكما يلي
 أو آتب وصنص -
 سبورة وملحقاتها -

 النقط فعليةالسمية واالالجمل 

 يقوم المدّرس بالتحّية والتسليم .1
 يفّتش المدّرس حضور الدارسين .2
لدارسين الماّدة التي تشتمل االمدّرس  أعلم .3

على الكفاءة األساسّية ومؤّشرات نجاح 
 التدريس

إعالم المدّرس للدارسين ترتيب النشاطات  .4
 التي سيقومون بها

 .الجمل االسمية والفعلية يشرح المدّرس .5
 

 التمهيد
 

يستمع الدارسون إلى شرح المدرس ما يتعلق  .1
 .الجمل اسمية وفعلية

 .الجمل االسمية والفعلية يشرح المدرس  .2
لجمل االسمية والفعلية في ايقرأ المدرس  .3

األنواع من األمثلة ويكررها مختلف 
  .الدارسون

 
مختلف الدارسون واحدا على واحد يقرأ  .4

 .األنواع من األمثلة
ما قرأه بعضهم ويصحح يفّتش الدارسون  .5

 أالخط

 األنشطة

 .نصاينشر المدّرس إلى الدارسين  .1
أمر المدرس الدارسين أن يقرأوا الجمل  .2

 . ية واحدا على واحداالسمية والفعل
الدارسون يقرأون الجمل االسمية والفعلية  .3

 الختام
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 . واحدا على واحد
 .يفتش المدرس قراءة الدارسين ويؤتي النتيجة .4

 
 النداءتعليم  ةالسابع المادة -7

 )دقيقة 2×1(حصة :  الوقت
 نداء:   المادة

 .آفاءة التالميذ قراءة حروف وآلمات وجمل:  المعيار الكفائي
 .آفاءة التالميذ قراءة الجمل فيها النداء:  ءة األساسيةالكفا

 التقنية و الوسائل
يم   ي تعل تخدمها المدرسون ف ي سيس ة الت ة أو الطريق ا التقني وأم

 :اللغة العربية للمرحلة العالية فكما يلي
 منادىشرح رمز قراءة  -
 منادىتكرار قراءة نماذج  -
 في نصوص  منادىقراءة  تطبيق رموز -
 اءة التالميذ نصوصقرا -

 :وأما الوسائل المستخدمة في تعليم اللغة العربية فكما يلي
 أو آتب وصنص -
 سبورة وملحقاتها -

 النقط نداء

 يقوم المدّرس بالتحّية والتسليم .1
 يفّتش المدّرس حضور الدارسين .2
لدارسين الماّدة التي تشتمل االمدّرس  أعلم .3

على الكفاءة األساسّية ومؤّشرات نجاح 
 تدريسال

إعالم المدّرس للدارسين ترتيب  .4
 النشاطات التي سيقومون بها

 .الجمل فيها النداء يشرح المدّرس .5

 التمهيد
 

يستمع الدارسون إلى شرح المدرس ما يتعلق  .1  األنشطة
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 .بالجمل فيها النداء
 .الجمل فيها النداء يشرح المدرس  .2
الجمل فيها النداء في مختلف يقرأ المدرس  .3

  .رها الدارسوناألنواع من األمثلة ويكر
مختلف الدارسون واحدا على واحد يقرأ  .4

 .األنواع من األمثلة
ما قرأه بعضهم ويصحح يفّتش الدارسون  .5

 أالخط
 .نصوصاينشر المدّرس إلى الدارسين  .1
أمر المدرس الدارسين أن يقرأوا الجمل فيها  .2

 . النداء واحدا على واحد
ا الدارسون يقرأون الجمل فيها النداء واحد .3

 . على واحد
.يفتش المدرس قراءة الدارسين ويؤتي النتيجة .4

 الختام

 
 "إّال"تعليم المستثنى بـ ةالتاسع المادة -8

 )دقيقة 45×1(حصة :  الوقت
 .آفاءة التالميذ قراءة حروف وآلمات وجمل:  المعيار الكفائي
ا مستثنى     :  الكفاءة األساسية راءة الجمل فيه آفاءة التالميذ ق

 ".إّال"بـ
 قنية و الوسائلالت

يم   ي تعل تخدمها المدرسون ف ي سيس ة الت ة أو الطريق ا التقني وأم
 :اللغة العربية للمرحلة العالية فكما يلي

 مستثنىشرح رمز قراءة  -
 مستثنىتكرار قراءة نماذج  -
 في نصوص  مستثنىقراءة  تطبيق رموز -
 اقراءة التالميذ نصوص -

 :ة العربية فكما يليوأما الوسائل المستخدمة في تعليم اللغ
 أو آتب وصنص -
 سبورة وملحقاتها -
 



57 
 

 
 
 

 النقط "إّال"مستثنى بـ
 يقوم المدّرس بالتحّية والتسليم .1
 يفّتش المدّرس حضور الدارسين .2
لدارسين الماّدة التي تشتمل االمدّرس  أعلم .3

على الكفاءة األساسّية ومؤّشرات نجاح 
 التدريس

اطات إعالم المدّرس للدارسين ترتيب النش .4
 التي سيقومون بها

 ".إّال"الجمل فيها مستثنى بـ يشرح المدّرس .5

 التمهيد
 

يستمع الدارسون إلى شرح المدرس ما يتعلق  .1
 ".إّال"بالجمل فيها مستثنى بـ

 .الجمل فيها النداء يشرح المدرس  .2
الجمل فيها النداء في مختلف يقرأ المدرس  .3

  .األنواع من األمثلة ويكررها الدارسون
مختلف لدارسون واحدا على واحد ايقرأ  .4

 .األنواع من األمثلة
ما قرأه بعضهم ويصحح يفّتش الدارسون  .5

 أالخط

 األنشطة

 .نصوصاينشر المدّرس إلى الدارسين  .1
أمر المدرس الدارسين أن يقرأوا الجمل  .2

 . واحدا على واحد"إّال"مستثنى بـ
" إّال"الدارسون يقرأون الجمل فيها مستثنى بـ .3

 . دواحدا على واح
 .يفتش المدرس قراءة الدارسين ويؤتي النتيجة .4

 الختام

 بيانات مهارة الطلبة قبل التعلم وبعده في القراءة -ج 
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يئا مشكال في البحث راءة ش ة في الق ارة الطلب ا . آانت مه فلم
ة الصحيحة         وا باألجوب م يجيب راءة ل ارتهم في الق . سألهم الباحث مه

ل بجيب     وآذلك أيضا إذا سأل المدرس عنها لم يجب إ ة ب ة واقع جاب
ا من مؤسسة أخرى      ه أو خوف ذلك  . بحسب ما يرجوه حفظا لعيوب فل

 .  استخدم الباحث باالختبار سواء أآان قبليا أو بعديا
ولكل رقم  ثالث مجموعات   . االختبار يتكون من عشرة أسئلة

ؤال ن الس ة   . م ب بإجاب تطيع أن يحي ن يس ة م ن الطلب ان م إذا آ
ه     ة فل ا الثالث ه ب، وإذا مجموعة    صحيحة آله أ، وإذا مجموعتين فل
 . واحدة فله ج، وإال فله د

ة   ديا لمجموع ا أو بع ان قبلي واء أآ ة س ة الطلب ات إجاب وبيان
 .تجريبية أو ضابطة في المالحق من هذه الرسالة

 
 تحليل البيانات وتفسيرها -د 

 في القراءة المجموعة التجريبية قبل التعليممهارة  -1
باحث معرفة مستوى مهارة الطلبة في االختبار القبلي يفيد ال

ل    في ومن إجابات الطلبة . التعليمالقراءة قبل  ار قب الملحق الختب
ة   4أعطى الباحث قيمة   التعلم والتعليم لكل   3لكل إجابة أ، وقيم

 .لكل إجابة د 1لكل إجابة ج وقيمة  2إجابة ب، وقيمة 
 
 
 
 
 
 
 3ولجد

 في القراءة ليمالمجموعة التجريبية قبل التعمستوى مهارة 
 مجموع د ج ب أ االسمالرقم
 13 7 3     1عبد العزيز  1
 17 3 7     2عبد العزيز  2
 14 6 4     أجوس 3
 16 4 6     أحمد أمير المؤمنين 4
 21 1 7 2   أحمد بدر الدين 5
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دأحيسن جيستا  6
 19 2 7 1   نوجراهيني

 14 6 4     بهاء الحق 7
 17 3 7     بودياتي 8
 14 6 4     جاتور بوجييانطا 9

 12 8 2     إيدي براييتنوا 10
 11 9 1     إيقا يولييانطا 11
 23 2 3 5   إيندانج سري سجاتي 12
 15 6 3 1  إيني ويداياني 13
 17 3 7     جنانجار سابوتروا 14
 19 2 7 1   هادي أوتواموا 15
 18 2 8     هاندري محمودي 16
 19 2 7 1   اهارتواق 17
 15 5 5     حسن الدين 18
 10 10       حسنى  قدرية 19
 18 4 4 2   أسني رازقة 20
 13 7 3     جومانطا 21
 15 5 5     حافظة الرحمة 22
 16 5 4 1   حسنة 23
 15 6 3 1   ُحسنة 24
 16 5 4 1   ليلي حسنة 25
 14 6 4     ليلي نور إنداه ساري 26
 19 1 9     مغفور 27
 23   7 3   محفوظ أشعري 28
 17 3 7     مرية القبطي 29
 17 4 5 1   مفتاح الفوءاد 30
 16 5 4 1   محمد مخروري 31
 19 3 5 2   محمد معروفي 32
 23   7 3   محمد بورهانو الدين 33
 21 2 5 3   محمد حسن أشعري 34
 18 4 4 2   محمد إخواني سانتواسوا 35
 23 2 4 3 1 ارحمنامحمد  36
 12 8 2     محمد خير الدين 37
 17 4 5 1   محمد خير األنام 38
 20 3 4 3   محمد خير األنوار 39
 17 4 5 1  محمد معّلمين 40
 22 2 4 4   محمد ناجب 41
 24   6 4   محمد نور بودييوانوا 42
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 18 3 6 1   محمد نور رفاعي 43
 12 9   1  محمد رافعي 44
 17 3 7     محمد صادق 45
 15 5 5     محمد صالح 46
 14 8   2  محمد شريف الدين 47
 14 7 2 1   محمد شكرا 48
 17 3 7     موليادي 49
 14 6 4     نادا ألف شفاعة 50
 29   3 5 2 ناجحة اإلستقامة 51
 18 3 6 1   نانيج سوسيلواواتي 52
 18 5 2 3   نانيج سوبرابتي 53
 18 3 6 1   عاملة المرزوقة 54
 15 6 3 1  نور هالمة 55
 16 5 4 1   نور عيني 56
 20 4 2 4   نور البرآة 57
 20 3 4 3   نور الفهم 58
 14 6 4     نور الهداية 59
 15 5 5     نور الهدى 60
 16 4 6     نور خبة األسالمية 61
 15 5 5     بوتري فيقيه وجايانتي 62
 18 2 8     سوليستيواواتي بوتري 63
 21 2 5 3   سانهي رحمايا 64
 13 7 3     ستي بدرية 65
 15 5 5    ستي هانئة 66
 15 5 5     ستي النجيتاساري 67
 15 5 5     ستي مالحة 68
 14 6 4     ستي مونفة 69
 17 4 5 1   ستي مستنرة 70
 17 4 5 1   ستي نافعة 71
 15 5 5     ستي نور حسنة 72
 26   5 4 1 ستي شريفة 73
 15 6 3 1   ستي سولستري 74
 10 10       صافى نوجرواهوا 75
 14 7 2 1   سري خمسة 76
 13 7 3     سوبرييانطا 77
 15 5 5     تفريحة 78
 14 6 4     تتمة الميسرة 79
 16 4 6     تري برآة 80
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 21 1 7 2   ثالث راهايو رحموتي 81
 12 8 2    فوجيئةأمي 82
 26 1 4 3 2 أمي مسروحة 83
 15 5 5     أمي نور ساآنة 84
 16 5 4 1  واحد نور عارفين 85
 21 1 7 2   ولدان 86
 18 5 2 3   يولي هاستوتي 87
 16 4 6     زلمي إسواريني 88
 16 4 6     زلفى أحمد صادق 89
 16 5 4 1   زوليس ستياواتي 90

 
جعل الباحث ثالثة مفاصل  باستخدام  السابقومن الجدول 

 :الرمز 
  1) +قيمة أدنىبقيمة أعلى ناقص (= فترة فاصل

3 
 =)29-10+(1 

3 
  =20 

3 
=  6.66 

باستخدام م يتعلالهارة الطلبة قبل ت معرفمن هذه التفاصل 
والدليل على . في القراءة في مستوي متوسط عالمات اإلعراب

 -23(الذين في الدرجة األعلى )  طالبا 90( مجموعةأن ال ذلك
والذين في الدرجة   في المائة 9طلبة أو  8  جملتهم )29

والذين في المائة  51طالبا أو  46 جملتهم ) 22-16( المتوسطة
  .في المائة 40أو  طالبا 36 ) 15-10( جة األدنىفي الدر

التعليم باستخدام وبعد أن عرف مستوى مهارة الطلبة  قبل 
 .في القراءة، شرح الباحث األسئلة تحليال عرابعالمات اإل

 
 
 
 

 4جدول
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 م يقبل التعل للمجموعة التجريبية تحليل األسئلة
مجموعة د ج ب أ األسئلةالرقم 

قراءة الحروف المفتوحة والمكسورة  1
 31391690 4 والمضمومة

 453990 5 1 الحروف المكسورة بحروف الجر 2

ن وغير تنوين قراءة الكلمات بالتنوي 3
 394390 8   وفتحة تنوين

 484090 1 1 قراءة األفعال  4
 453990 6 0 قراءة األسماء المشتقة 5

قراءة مضاف ومضاف إليه ونعت  6
 404790 3 0 ومنعوت

 10433790 0 قراءة جملة فعلية واسمية 7

آان (خ سقراءة  جملة فيها عوامل نوا 8
 434190 6 0 وأخوتهما) وإّن

 12393990 0 قراءة الجملة فيها النداء 9
 12275190 0 "اال"قراءة الجملة فيها مستثنى بـ 10

 
من الجدول السابق إن أصعب األسئلة هو العاشر يعني 

التجريبية التي ال  مجموعةال. "ّالإ"قراءة الجملة فيها مستثنى بـ
وأسهل  و ئةفي الما 56.67أو   طالبا 51ستطيع إجابته نحو ت

األسئلة هو الرقم األول أي قراءة الحروف المفتوحة والمكسورة 
في  17.78طالبا أو  16التي ال تستطيع إجابته  والمضمومة

    .المائة
أآثرهم متخرجون في المدرسة  يةالتجريب مجموعةال
في و المتخرجون  ستين في المائة     نحو  طة العامةسالمتو

 . مية نحو أربعين في المائةالمدرسة المتوسطة اإلسال
 

 م في القراءةيتعلالقبل  المجموعة الضابطةمهارة  -2
االختبار القبلي يفيد الباحث معرفة مستوى مهارة الطلبة في 

ل   راءة قب يمالق ة   . التعل ات الطلب ن إجاب ق وم ي الملح ى  ف أعط
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ة  ة  4الباحث قيم ة أ، وقيم ل إجاب ة  3لك ة ب، وقيم ل إجاب  2لك
                                                      .لكل إجابة د 1ة لكل إجابة ج وقيم

 
 5جدول

 في القراءة المجموعة الضابطة قبل التعليممستوى مهارة 
 

   د ج ب أ االسم الرقم
 13 7 3     عبد الحكيم 1
 17 3 7     العاليةأفيدة  2
 14 6 4     أجونج باري عزيز 3
 16 4 6     أحمد آافين 4
 21 1 7 2   أحمد عبد الحميم 5
 18 2 8     أحمد حافظ 6
 15 5 5     أحمد شريف الدين 7
 18 3 6 1   عين الرافق 8
 13 7 3     ألفي نور هداية 9

 13 7 3     أريس ترياناساري 10
 10 10       نتيأريس سوسو 11
 16 5 4 1   أتيكا أسماواتي 12
 13 7 3     ديفي تطيبة 13
 16 5 4 1   دياح سوليستيواواتي 14
 15 7 1 2   فتاح المؤمن 15
 17 3 7     غفار إسماعيل 16
 14 7 2 1   همة  العالية 17
 15 5 5     حجة نانية 18

إيكا ليندا  19
 17 5 3 2   سوليستيواواتي

 14 6 4     إما إسواتي 20
 13 7 3     إمام صادقين 21
 16 5 4 1  إماس مائة 22
 12 8 2     استقامة 23
 18 4 4 2   خير األمم 24
 12 8 2     خير النساء 25
 12 8 2     حسن الخاتمة 26
 18 4 4 2   آيرنوا 27
 19 3 5 2   آنتي عزيزة السعادة 28
 18 5 2 3   مسر الحكيم 29
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 17 3 7     ماوي نوروانتي 30
 14 6 4    محمد فائزاز عفيف 31
 19 2 7 1  محمد فردوس فخرور 32
 17 3 7     محمد نصر اهللا 33
 21 2 5 3  محمد نور حبيب 34
 13 8 1 1   محمد نور وحيد 35
 19 3 6   1 محمد نور يانطا 36
 13 7 3     محمد قنة 37
 15 6 3 1   محمد صالح 38
 18 4 4 2   محمد شعرني 39
 19 2 7 1   محمد توفان 40
 18 4 4 2   محمد وهاب 41
 14 6 4    محمد زين العابدين 42
 16 4 6     مسلمين 43
 11 9 1     نظيرة العزيزة 44
 15 5 5     نارياتي ننجسية 45
 18 4 4 2   نيل الرحمة 46
 17 4 5 1   نيكين والن 47
 13 7 3      آاروالينانيال 48
 16 4 6     نسوة 49
 14 6 4     نوفي فؤادة 50
 21 2 5 3   نور عفيفة 51
 16 5 4 1   نور فائزة 52
 15 6 3 1  نور هداية ليلية 53
 16 5 4 1   نور خليفة 54
 14 6 4     نور ملة أزآى سيحى 55
 18 4 4 2   نور سمودي 56
 17 4 5 1   بوان دوي إحيادية 57
 17 4 5 1   راضية 58
 17 3 7     رهايو استقامة 59
 14 6 4     ريرين سوسيالواتي 60
 16 4 6     رزقي ذول رحمة 61
 13 7 3     رميتي 62
 16 4 6     رؤوف 63
 18 4 4 2   سيتي اسنى 64
 14 6 4     سيتي ماسطة 65
 14 6 4     ستي مسرورة 66
 15 5 5     ستي مولدى 67
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 17 4 5 1   ستي فاضلة 68
 16 4 6    ستي رملة 69
 17 4 5 1   ستي رحميتي 70
 19 2 7 1   ستي صيامة 71
 15 5 5    سري هارتاتيك 72
 17 3 7     سونارني 73
 16 5 4 1   سوسانتي 74
 13 7 3     سوسيلواواتي 75
 14 6 4     2سوسيلواواتي  76
 16 4 6    تورويانطا 77
 17 4 5 1   أليى نعمة المولى 78
 16 4 6     أمي فتحية 79
 17 3 7    أمي معلمة 80
 19 2 7 1   أمي حسنة 81
 16 5 4 1   وحيو بودي أوتواموا 82
 16 4 6     وحيو نينجسيه 83
 15 5 5     وحيو أوتواموا 84
 16 4 6     يوسف فيصل 85
 17 4 5 1   يويون 86
 18 4 4 2   دة نعمةزاء 87
 18 3 6 1   زيني عنده المسرورة 88
 17 4 5 1   زيادة الحسنى 89
 17 3 7     زوليانتي 90

 
ومن الجدول السابق جعل الباحث ثالثة مفاصل  باستخدام 

 :الرمز 
  1) +قيمة أدنىبقيمة أعلى ناقص (= فترة فاصل

3 
 =)21-10+(1 

3 
=    12 

  3      
  =  4 
يمارة عرفت مه ل التعل راءة  المجموعة الضابطة قب ي الق ف

ك أن ال  . في مستوي متوسط ى ذل ا  90( مجموعة والدليل عل  طالب
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ى     آانوا الذين)  تهم   ) 21 -18(في الدرجة األعل  اطالب  21جمل
اتوا   في المائة  والذين 23.33أو  -14(في الدرجة المتوسطة    آ
تهم  ) 17 ا أو  54جمل ذين   60طالب ة وال ي المائ انوا  ف ي آ ف

 .في المائة 16.66طالبا أو  15)  13-10(الدرجة األدنى 
 مجموعةمن هذين التحليين نعرف أن مهارة الطلبة بين ال

يكون . واضحا بينهماال فرق  ضابطةال مجموعةوال ةالتجريبي
 مجموعةومعدل ال 16.867هو  ةالتجريبي مجموعةمعدل ال

 . 0.9889والفرق بينهما . 15.889هو  ضابطةال
قد تعلموا في  ةالتجريبي مجموعةيكون بعض الطلبة من ال

طلبة وآذلك أيضا يكون بعض الطلبة  8 مالمعهد السلفي وجملته
 5 مقد تعلموا في المعهد السلفي وجملته ضابطةال مجموعةمن ال
 . طلبة

المجموعة الضابطة قبل وبعد أن عرف مستوى مهارة 
 .تحليالفي القراءة، شرح الباحث األسئلة  التعليم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6جدول

 م يقبل التعلللمجموعة الضابطة تحليل األسئلة 
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مجموعة د ج ب أ األسئلةالرقم 

قراءة الحروف المفتوحة والمكسورة  1
 24481790 1 والمضمومة

 493990 2 0 الحروف المكسورة بحروف الجر 2

قراءة الكلمات بالتنوين وغير تنوين  3
 404690 4 0 وفتحة تنوين

 464290 2 0 قراءة األفعال  4
 384890 4 0 قراءة األسماء المشتقة 5

6 
قراءة مضاف ومضاف إليه ونعت 

 424590 3 0 ومنعوت
 454490 1 0 قراءة جملة فعلية واسمية 7

آان (خ سقراءة  جملة فيها عوامل نوا 8
 434490 3 0 وأخوتهما) وإّن

 344990 7 0 النداءقراءة الجملة فيها  9
 265690 8 0 "اال"قراءة الجملة فيها مستثنى بـ 10

 
ي ي      ف ر يعن و العاش ئلة ه ابق إن أصعب األس دول الس الج

ة التي ال  ضابطةة المجموعةال". اال"قراءة الجملة فيها مستثنى بـ
و  ه نح تطيع إجابت ا أو   56تس ة 56.67طالب ي المائ هل  ف و وأس

و األول أي   ئلة ه ور  األس ة والمكس روف المفتوح راءة الح ة ق
ه    تطيع إجابت ي ال يس مومة الت ا17  والمض ي  18.89أو  طالب ف

 .المائة
 

قبل  ضابطةال مجموعةالو ةيالتجريب مجموعةالبين  فرقة المهارة -3
 في القراءة التعليم

 
 7جدول 

قبل  ضابطةال مجموعةالالتجريب و مجموعةالفرق المهارة بين 
 التعليم في القراءة
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 X Y fX fY f.X2 f.Y2القيمةرقم ال

1291 29 841 
228  0 0 
327  0 0 
4262 52 1352 
525  0 0 
6241 24 576 
7234 92 2116 
8221 22 484 
921531056322051323
10203 60012000
1119569511418052166
121891216221629163888
1317121720428934684913
1416111717627228164352
151515922513533752025
1614111115415421562156
1713310391305071690
1812434836576432
1911111111121121
2010212010200100

9090151814302671423166مجموعة 

  16.8715.889معدل 

 
 ) X( يالتجريب مجموعةمن ال) SDٍ(اإلنحراف المعيار 

SDX =
22

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
− ∑∑

N
X

N
X

 

 
 =√(3.512517/90 –(1518/90)²) 
 = √(296.8222 –(16.86667)²) 

= √(296.8222 –284.4844) 
 =  √12.33778 

 = 3.512517 
 

 )X(التجريبي  مجموعةمن ال) SE(الخطاء المعياري
SEMX = SDX/√N-1 
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 = 3.512517/√(90-1) 
 = 3.512517/9.433981 

 = 0.138627 
 

 )Y( ضابطةال مجموعةمن ال) SD(اإلنحراف المعياري 

SDY  = 
22

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
− ∑∑

N
Y

N
Y

  

 = √(23166/90 –(1430/90)  2 ) 
 = √(257.4–(15.88889)  2 ) 
 = √(257.4– 252.4568) 
 =√4.94321 

 = 2.223333 
 )Y( ضابطةال مجموعةمن ال) SE(الخطاء المعياري 

SEMY = SDY/√N-1 
 
 = 2.223333/√(90-1) 
 = 2.223333/9.433981 

  = 0.235673 
 

SEMx-My = √ ( SE Mx)2  + ( SE My) 2   

 

 

 

  
 =  √ (0.138627)2  + (0.235673) 2   
 
 = √ 0.138627  + 0.055542 
 = √ 0.194168 
 = 0.440645 
 

T test   =   Mx –My             
                   SEMx-My  
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= 16.86667 - 15.88889 
  0.440645 
  

=     0.977778 
      0.440645 
= 2.218967 

       
من تحليل  لنتيجةا تإذا آان" عبارة في البحث المقارنة 

الداللة اإلحصائية  في جدول ةأقل من القيم البحث اإلحصائي
و ثاني  أول مجموعةالفرق بين ف أو تساويه ةالمقارن لمعامالت

 . "غير واضح
الطلبة  السابق نعرف أن فرق مهارةاإلحصائي من التحليل 

قبل التعلم هو   ضابطةالتجريب وال مجموعةالقراءة بين  في
ية لمعامالت الداللة اإلحصائ في جدول ةوالقيم .2.21896

 178=2-90+90ين تمجموعمن ال ةجات الحريبالدرالمقارنة 
= 00 ~أقرب منها يعني القيمة فاختار الباحث  غير موجودة

 .في خمسة في المائة 2.326في واحد في المائة  و  2.576
  2.576أقل من  2.21896ونتيجة التحليل اإلحصائي 

غير  ابطةضالتجريبي وال مجموعةفالفرق بين ال  2.326أو
     .واضح

   
 م في القراءةيبعد تعل المجموعة التجريبيةمهارة  -4

 8جدول
 م في االقراءة يبعد التعل المجموعة التجريبية مهارة ا

 مجموع د ج ب أ االسمالرقم
 38     2 8 1عبد العزيز  1
 37     3 7 2عبد العزيز  2
 36     4 6 أجوس 3
 37     3 7 أحمد أمير المؤمنين 4
 37     3 7 أحمد بدر الدين 5

دأحيسن جيستا  6
 40       10 نوجراهيني

 39     1 9 بهاء الحق 7
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 37     3 7 بودياتي 8
 40       10 جاتور بوجييانطا 9

 36     4 6 إيدي براييتنوا 10
 36     4 6 إيقا يولييانطا 11
 39     1 9 إيندانج سري سجاتي 12
 36     4 6 إيني ويداياني 13
 40       10 جنانجار سابوتروا 14
 40       10 هادي أوتواموا 15
 35     5 5 هاندري محمودي 16
 40       10 هارتواقا 17
 37     3 7 حسن الدين 18
 37     3 7 حسنى  قدرية 19
 39     1 9 أسني رازقة 20
 37     3 7 جومانطا 21
 39     1 9 حافظة الرحمة 22
 38     2 8 حسنة 23
 36     4 6 ُحسنة 24
 39     1 9 ليلي حسنة 25
 39     1 9 ليلي نور إنداه ساري 26
 40       10 مغفور 27
 40       10 محفوظ أشعري 28
 36     4 6 مرية القبطي 29
 40       10 مفتاح الفوءاد 30
 38     2 8 محمد مخروري 31
 38     2 8 محمد معروفي 32
 38     2 8 محمد بورهانو الدين 33
 38     2 8 محمد حسن أشعري 34
 36     4 6 محمد إخواني سانتواسوا 35
 38     2 8 محمد ارحمنا 36
 36     4 6 محمد خير الدين 37
 36     4 6 محمد خير األنام 38
 36     4 6 محمد خير األنوار 39
 37     3 7 محمد معّلمين 40
 38     2 8 محمد ناجب 41
 39     1 9 محمد نور بودييوانوا 42
 38     2 8 محمد نور رفاعي 43
 38     2 8 محمد رافعي 44
 38     2 8 محمد صادق 45
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 40       10 محمد صالح 46
 38     2 8 محمد شريف الدين 47
 36     4 6 محمد شكرا 48
 39     1 9 موليادي 49
 38     2 8 ألف شفاعةنادا 50
 40       10 ناجحة اإلستقامة 51
 40       10 نانيج سوسيلواواتي 52
 36     4 6 نانيج سوبرابتي 53
 39     1 9 عاملة المرزوقة 54
 37     3 7 نور هالمة 55
 37     3 7 نور عيني 56
 39     1 9 نور البرآة 57
 38     2 8 نور الفهم 58
 37     3 7 لهدايةنور ا 59
 37     3 7 نور الهدى 60
 39     1 9 نور خبة األسالمية 61
 38     2 8 بوتري فيقيه وجايانتي 62
 37     3 7 بوتري سوليستيواواتي 63
 38     2 8 سانهي رحمايا 64
 39     1 9 ستي بدرية 65
 40       10 ستي هانئة 66
 39     1 9 ستي النجيتاساري 67
 38     2 8 ستي مالحة 68
 39     1 9 ستي مونفة 69
 37     3 7 ستي مستنرة 70
 38     2 8 ستي نافعة 71
 35     5 5 ستي نور حسنة 72
 37     3 7 ستي شريفة 73
 36     4 6 ستي سولستري 74
 36     4 6 صافى نوجرواهوا 75
 38     2 8 سري خمسة 76
 37     3 7 سوبرييانطا 77
 40       10 تفريحة 78
 39     1 9 تتمة الميسرة 79
 36     4 6 تري برآة 80
 39     1 9 ثالث راهايو رحموتي 81
 38     2 8 أمي فوجيئة 82
 39     1 9 أمي مسروحة 83
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 38     2 8 أمي نور ساآنة 84
 36     4 6 واحد نور عارفين 85
 39     1 9 ولدان 86
 39     1 9 هاستوتي يولي 87
 36     4 6 زلمي إسواريني 88
 38     2 8 زلفى أحمد صادق 89
 40       10 زوليس ستياواتي 90

 
ومن الجدول السابق جعل الباحث ثالثة مفاصل  باستخدام 

 :الرمز 
  1) +قيمة أدنىبقيمة أعلى ناقص (= فترة فاصل

3 
 =)40-35+(1 

3 
  =6 

3 
  =2 

في  المجموعة التجريبية بعد التعليم عرفت مهارةمنه 
 90( مجموعةوالدليل على ذلك أن ال. عالالقراءة في مستوي 

 -39( التجربة مجموعةمن  الذين في الدرجة األعلى)  طالبا
في المائة  والذين في الدرجة  36.66أو  الباط 33جملتهم  ) 40

طالبا أو  38جملتهم  ) 38-37( التجربة مجموعةمن  المتوسطة
 مجموعةمن  في المائة والذين في الدرجة األدنى 42.22
 . في المائة 21.11طالبا أو  16)  36-35( التجربة

 المجموعة التجريبية بعد التعليموبعد أن عرف مستوى مهارة 
 .في القراءة، شرح الباحث األسئلة تحليال

 9 جدول
  للمجموعة التجريبية بعد التعليم ل األسئلةيتحل

مجموعة دج ب أ لةاألسئالرقم 

1 
قراءة الحروف المفتوحة 
 90      90 والمكسورة والمضمومة
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2 
الحروف المكسورة بحروف 

 90    7713 الجر

3 
قراءة الكلمات بالتنوين وغير 

 90    7614 تنوين وفتحة تنوين
 90    7515 قراءة األفعال  4
 90    7416 قراءة األسماء المشتقة 5

6 
ة مضاف ومضاف إليه قراء

 90    6723 ونعت ومنعوت
 90    7020 قراءة جملة فعلية واسمية 7

8 
خ سقراءة  جملة فيها عوامل نوا

 90    6921 وأخوتهما) آان وإّن(
 90    6525 قراءة الجملة فيها النداء 9

10 
قراءة الجملة فيها مستثنى 

 90    5535 "اال"بـ
 

آل ، والدليل على ذلك إن األسئلة آلها سهلةالجدول   هذا من
أسهل  األول هو إن. في إجاباتها ونيستطيع ةالتجريبي مجموعةال

األسئلة عن قراءة الحروف المفتوحة والمكسورة والمضمومة 
 أصعبها عن هوالرقم العاشر  و مجموعةجتى أجابها جميع ال

 ةجريبيالت مجموعةمن ال ، "ّالإ"قراءة الجملة فيها مستثنى بـ
   . في المائة 38.9طالبا أو  30الذين أجابوا بدرجة ب 

 
 في القراءةم يبعد تعلالمجموعة الضابطة مهارة  -5

 10 جدول
 في القراءةلمجموعة الضابطة مهارة 
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   د ج ب أ االسم الرقم
 14 5 3 1  عبد الحكيم 1
 25 1 4 4 1 أفيدة العالية 2
 23 4   5 1 أجونج باري عزيز 3
 22 1 6 3  مد آافينأح 4
 22 1 6 3   أحمد عبد الحميم 5
 21 2 6 1 1 أحمد حافظ 6
 31   2 5 3 أحمد شريف الدين 7
 24 2 3 4 1 عين الرافق 8
 16 6 2 2   ألفي نور هداية 9

 13 8 1 1   أريس ترياناساري 10
 11 9 1     أريس سوسونتي 11
 18 4 4 2  أتيكا أسماواتي 12
 15 6 3 1   تطيبةديفي  13
 19 3 5 2   دياح سوليستيواواتي 14
 24 1 4 5   فتاح المؤمن 15
 18 2 8     غفار إسماعيل 16
 19 2 7 1   همة  العالية 17
 19 4 3 3   حجة نانية 18

إيكا ليندا  19
 10 10       سوليستيواواتي

 21 4 2 3 1 إما إسواتي 20
 13 7 3     إمام صادقين 21
 15 5 5     إماس مائة 22
 19 4 3 3   استقامة 23
 17 5 3 2   خير األمم 24
 20 3 4 3   خير النساء 25
 18 4 4 2   حسن الخاتمة 26
 24 1 5 3 1 آيرنوا 27
 22 1 6 3   آنتي عزيزة السعادة 28
 17 3 7     مسر الحكيم 29
 24 2 2 6   ماوي نوروانتي 30
 16 5 4 1   محمد فائزاز عفيف 31
 24   6 4  محمد فردوس فخرور 32
 28   4 4 2 محمد نصر اهللا 33
 21 2 5 3  محمد نور حبيب 34
 20 2 6 2   محمد نور وحيد 35
 29 1 1 6 2 محمد نور يانطا 36
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 10 10       محمد قنة 37
 19 2 7 1  محمد صالح 38
 28   4 4 2 محمد شعرني 39
 18 3 6 1   محمد توفان 40
 28   4 4 2 محمد وهاب 41
 29 1 2 4 3 محمد زين العابدين 42
 25 1 3 6   مسلمين 43
 17 4 5 1   نظيرة العزيزة 44
 17 4 5 1   نارياتي ننجسية 45
 16 5 4 1   نيل الرحمة 46
 10 10       نيكين والن 47
 25 1 4 4 1 نيال آاروالينا 48
 21 1 7 2  نسوة 49
 13 8 1 1   فؤادةنوفي  50
 21 2 5 3   نور عفيفة 51
 20 2 6 2   نور فائزة 52
 24 1 5 3 1 نور هداية ليلية 53
 17 4 5 1   نور خليفة 54
 13 8 1 1   نور ملة أزآى سيحى 55
 19 2 7 1   نور سمودي 56
 23 2 3 5   بوان دوي إحيادية 57
 17 6 1 3   راضية 58
 24 1 4 5   رهايو استقامة 59
 18 4 5   1 ريرين سوسيالواتي 60
 28 1 3 3 3 رزقي ذول رحمة 61
 14 6 4     رميتي 62
 21 2 5 3   رؤوف 63
 21 2 5 3   سيتي اسنى 64
 13 7 3     سيتي ماسطة 65
 33   2 3 5 ستي مسرورة 66
 28 1 2 5 2 ستي مولدى 67
 29   2 7 1 ستي فاضلة 68
 19 4 3 3   ستي رملة 69
 24 2 3 4 1 ستي رحميتي 70
 23 1 5 4   ستي صيامة 71
 15 5 5     سري هارتاتيك 72
 12 8 2     سونارني 73
 13 7 3     سوسانتي 74
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 10 10       سوسيلواواتي 75
 24 2 2 6   2سوسيلواواتي 76
 12 8 2     تورويانطا 77
 25 2 2 5 1 أليى نعمة المولى 78
 19 4 3 3   أمي فتحية 79
 24 2 2 6   أمي معلمة 80
 29   3 5 2 أمي حسنة 81
 12 8 2     وحيو بودي أوتواموا 82
 25 2 1 7   وحيو نينجسيه 83
 15 5 5    وحيو أوتواموا 84
 16 5 4 1   يوسف فيصل 85
 21 1 7 2   يويون 86
 17 4 2 3  زاءدة نعمة 87
 32   1 6 3 زيني عنده المسرورة 88
 24 1 5 3 1 زيادة الحسنى 89
 24 2 3 4 1 زوليانتي 90

 
ومن الجدول السابق جعل الباحث ثالثة مفاصل  باستخدام 

 :الرمز 
  1) +قيمة أدنىبقيمة أعلى ناقص (= فترة فاصل

3 
 =)33-10+(1 

3 
  =24 

3 
  =8 

في القراءة في  المجموعة الضابطة بعد التعليممهارة  تكون
والدليل على ذلك أن . ضابطةال مجموعةال متواسط منمستوي 

 همجموعةالذين في الدرجة األعلى من ) طلبة 90( مجموعةال
آانوا في المائة  والذين  13.33طالبا أو  12جملتهم  ) 33 -26(

 38جملتهم  ) 25-18( همجموعةفي الدرجة المتوسطة من 
 في الدرجة األدنى من آانوا في المائة والذين 52.22طالبا أو 
 . في المائة 34.44طالبا أو  31)  17-10( همجموعة
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 ضابطةال مجموعةالمعدل أن نعرف  ينالتحليل ينومن هذ
. 37.9التجريبي هو  مجموعةعدل الوم 20.0666667 هو

وآانت مهارة . تقريبا 17.8333وبينمها فرق جوهري حولي 
المجموعة التجريبية ال ترتقي آما ارتقت  المجموعة الضابطة

 .تعليمبعد ال
 لها ال تشرح المجموعة الضابطةاألسباب األساسية تكون   

ولكن تشرح آيفية قراءة  الجمل المتنوعة وأآيفية قراءة الكلمات 
النصوص التي درسها الطلبة في حصة معينة وأصبح الطلبة ال 

استخدام عالمات ويكون . يستطيعون قراءة نصوص أخرى
الحروف والكلمات من آيفية قراءة  يمكن الجميع اإلعراب

والجمل وحتى أصبح الطلبة يستطيعون قراءة النصوص 
 .المتنوعة ولو لم يدرسوها من قبل

المجموعة مستوى مهارة  الباحث وبعد أن عرف   
 .م في القراءة، شرح الباحث األسئلة تحلياليتعلال الضابطة بعد

 
 
 
 
 
 
 
 
 11 جدول

 للمجموعة الضابطة بعد التعليم تحليل األسئلة

مجموعة د جب أ األسئلةلرقم ا

1 

قراءة الحروف 
المفتوحة 

والمكسورة 
 52231090 5 والمضمومة
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2 
الحروف المكسورة 

 25302990 6 بحروف الجر

3 

قراءة الكلمات 
بالتنوين وغير 

 1219322790تنوين وفتحة تنوين
 15353690 4 قراءة األفعال  4

5 
قراءة األسماء 

 23372490 6 المشتقة

6 

قراءة مضاف 
ومضاف إليه 
 404190 8 1 ونعت ومنعوت

7 
قراءة جملة فعلية 

 32312290 5 واسمية

8 

قراءة  جملة فيها 
خ سعوامل نوا

) آان وإّن(
 15433190 1 وأخوتهما

9 
قراءة الجملة فيها 

 23372790 3 النداء

10 
قراءة الجملة فيها 

 17145990   "اال"مستثنى بـ
من الجدول السابق إن أصعب األسئلة هو العاشر يعني 

التي ال  ضابطةال مجموعةال". اال"قراءة الجملة فيها مستثنى بـ
في المائة، وأسهل  65.56طالبا أو   59تستطيع إجابتها نحو 

األسئلة هو األول أي قراءة الحروف المفتوحة والمكسورة 
في  11.11أو  طلبة10  المضمومة التي ال يستطيع إجاباتهو

 .المائة
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في   ضابطة ال المجموعةو يةالتجريب المجموعةفرق المهارة بين  -6
 بعد تطبيقهما في القراءة القراءة

 مجموعة تتعلقان بمهارة طلبة ال الذينمن الجدولين السابقين 
ةوال ةالتجريبي ابطةال مجموع ة  ض ارة طلب رف أن مه نع

ة ارة ط   ةالتجريبي المجموع ن مه ى م ر وأعل ة الخي ةلب  مجموع
ر   واضحا ولمعرفة الفرق هل يكون  . في القراءة ضابطةال أم غي

 :استخدم الباجث تحليال إحصائيا آاآلتي واضح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12 جدول

في  ضابطةال مجموعةوال ةالتجريبي المجموعةفرق المهارة بين 
 القراءة

 X Y fX fY f.X2 f.Y2القيمةالرقم 

14014 560 22400 
23919 741 28899 
33822 836 31768 
43716 592 21904 
53617 612 22032 
6352 70 2450 
734    
833 1 33 1089
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932 1 32 1024
1031 1 31 961
1130   0  
1229 4 116 3364
1328 5 140 3920
1427   0  
1526   0  
16255 125 3125
1724 12 288 6912
1823 3 69 1587
1922 3 66 1452
2021 8 168 3528
2120 3 60 1200
2219 8 152 2888
2318 5 90 1620
2417 7 119 2023
2516 4 64 1024
2615 4 60 900
27142 28 392
2813 6 78 1014
2912 3 36 432
3011 1 11 121
3110 4 40 400

90903411180612945338976جملة

  37.920.067  معدل

 
 
 

 ) X(التجريب  جموعةم) SDٍ(اإلنحراف المعيار 

SDX =
22

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
− ∑∑

N
X

N
X

 

 
 =√(  129453 /90 –(  3411 /90)  2 ) 
 = √(  1438.36667 –(  37.9 )  2 ) 

= √(1438.36667–1436.41) 
 =  √1.956666667 
 = 1.398809 
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SEMX = SDX/√N-1 
 
 = 1.398809/√(90-1) 
 = 1.398809/9.433981 

 = 0.138627 
 

SDY  = 
22

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
− ∑∑

N
Y

N
Y

 

 = √(38976/90 –(1806/90)  2 ) 
 = √(433.066667–(20.0666667)  2 ) 
 = √(433.066667– 402.6711111) 
 =√30.39555556 
 = 5.513216 
 

SEMY = SDY/√N-1 
 
 = 5.513216/√(90-1) 
 = 2.223333/9.433981 

 = 0.58114404 
 
 

SEMX-MY = √ ( SE Mx)2  + ( SE My) 2   

  
 =  √ (0.138627)  2   + (0.58114404) 2   
 
 = √ 0.021740741+ 0.337728395 
 = √ 0.359469136 
 = 0.599557 
 

T test   =   MX –MY            
                   SEMX-MY  
  

= 37.9- 20.0666667 
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    0.599557 
  

=  17.8333333 

    0.599557 
= 29.74416102 

= 29.744 
ابق نعرف أن فرق مهارة الطلبة من التحليل اإلحصائي الس 

 بعد ضابطةالالمجموعة و يةالتجريب مجموعةالفي القراءة بين 
في جدول الداللة اإلحصائية  ةوالقيم .29.744التعلم هو  

ين مجموعةلمعامالت المقارنة بالدرجات الحرية من ال
أقرب منها  قيمة فاختار الباحث غير موجودة 178=90+90-2

في خمسة  2.326واحد في المائة أوفي  2.576 = 00 ~يعني 
أآثر أو أآبر  29.744ونتيجة التحليل اإلحصائي . في المائة

التجريبية  مجموعةفالفرق بين ال 2.326أو   2.576من 
 .واضح  والمجموعية الضابطة

 
المجموعة التجريبية على نظرة  تعليم اللغة العربية .هـ

 والمجموعة الضابطة
ة، والمرجو منها معرفة ميول الطلبة االستبانة هي عدة أسئل

 . إلى تعليم اللغة العربية الذين يتعلمون بها
هل و ؟هل تحب اللغة العربية: واألسئلة لهذه االستبانة تتعلق بـ

هل استطعت قراة العربية قبل  أن و ؟تعلمت اللغة العربية من قبل
قة آيف رأيك في طريو ؟هل فهمت اللغة العربيةو تدخل هذه المدرسة؟
هل و ل استطعت قراءة العربية بدون شكل؟هو تعليم اللغة العربية؟

هل تتعلم اللغة العربية في و تتعلم آتب التراث خارج المدرسة؟
هل لديك مشرف في تعلم اللغة العربية في و خارج المدرسة؟/بيتك
 هل عملت أو أجبت الواجبة المنزلية وحدك؟و  بيتك؟

 
 13جدول
 ى نظرة الطلبةتعليم اللغة العربية عل

 إجابات األسئلةالرقم
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مجموعة 
 تجريبية

مجموعة 
 ضابطة

ب أب أ
         هل تحب اللغة العربية؟ 1
4149 891 ال. ب نعم. أ  
         هل تعلمت اللغة العربية من قبل؟ 2
20703258 ال. ب نعم. أ  

3 
هل استطعت قراة العربية قبل  أن تدخل هذه 

         ة؟المدرس
 864 837 ال. ب نعم. أ  
         هل فهمت اللغة العربية؟ 4
3456 891 ال. ب نعم. أ  
         آيف رأيك في طريقة تعليم اللغة العربية؟ 5
4347 873 غير جيد. ب جيد. أ  
         هل استطعت قراءة العربية بدون شكل؟ 6
90   855 ال. ب نعم. أ  
         تتعلم آتب التراث خارج المدرسة؟ هل 7
83 33577 ال. ب نعم. أ  

8 
خارج /هل تتعلم اللغة العربية في بيتك

         المدرسة؟
3951  90 ال. ب نعم. أ  

9 
هل لديك مشرف في تعلم اللغة العربية في 

         بيتك؟
902862   ال. ب نعم. أ  

         جبة المنزلية وحدك؟هل عملت أو أجبت الوا10
1872 881 ال. ب نعم. أ  

 
من إجابات الطلبة في جدول السابق استخدم الباحث رمز التحليل 

 لمعرفة ميولهم إلى اللغة العربية
 ت=  م

 ع    

 :البيان
 مائوية= م  
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 تكرار= ت 
 عينة=  ع 
 

  73.779أو  664المجموعة التجريبية التي أجابت أ جملتها 
أو  328االمائة والمجموعة الضابطة ألتى أجابت أ جملتها في 

في المائة والمجموعة التجريبية التي أجابت ب جملتها  36.444
في المائة والمجموعة الضابطة ألتي أجابت  26.22أو   236

 في المائة 63.556أو  572ب جملتها 
 
 14جدول 

 تعليم اللغة العربية على نظرة الطلبة تحليل
 

 سئلةاألالرقم

 في المائوية لكل أسئلة إجابات
مجموعة 
مجموعة ضابطة تجريبية

 ب أ ب أ
 54.4 45.6 98.91.11 هل تحب اللغة العربية؟ 1

 64.4 35.6 22.277.8 هل تعلمت اللغة العربية من قبل؟ 2

هل استطعت قراة العربية قبل  أن  3
 4.44 95.6 92.27.78 تدخل هذه المدرسة؟

 62.2 37.8 98.91.11 مت اللغة العربية؟هل فه 4

آيف رأيك في طريقة تعليم اللغة  5
 52.2 47.8 96.73.33 العربية؟

هل استطعت قراءة العربية بدون  6
 100 0 94.45.56 شكل؟

 92.2 7.78 36.763.3هل تتعلم آتب التراث خارج المدرسة؟ 7

خارج /هل تتعلم اللغة العربية في بيتك 8
 56.7 43.3 0 100 ؟المدرسة

هل لديك مشرف في تعلم اللغة العربية  9
 68.9 31.1 100 0 في بيتك؟

هل عملت أو أجبت الواجبة المنزلية  10
 80 20 97.82.22 وحدك؟
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من هذا التحليل نعرف أن المجموعة التجريبية لها غرة قوية  
 . أعلى من المجموعة الضابطة في اللغة اللغة العربية
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 الفصل الخامس

 نتائج البحث والتوصيات 

 حثبنتائج ال -أ 
 :من التحليل في الفصل الرابع نعرف نتائج البحث آاآلتي

 مهارة الطلبة قبل التعلم والتعليم في القراءة  -1
مهارة الطلبة بين مجموعة التجريبية والمجموعة 
الضابطة قبل تعليم وتعلم في القراءة ال فرق واضحا 

ناحية معدل ومن ناحية إحصائية  وجوهريا سواء آان من
 . آما ذآرت في الفصل الرابع

من ناحية المعدل، آان معدل القيمة للمجموعة 
ومعدل القيمة للمجموعة الضابطة  16.867التجريبية 

ن المعلوم إذا آان وم 0.9889وفرق معدلهما  .15.889
  . واضحابينهما جوهريا وال فرق  الفرق أقل من اثنين

 :تحليل اإلحصائيومن ناحية ال
من التحليل اإلحصائي السابق في الفصل الرابع 

 ةمجموعالنعرف أن فرق مهارة الطلبة في القراءة بين 
 .2.21896قبل التعلم هو   ةالضابطالمجموعة و يةالتجريب

والقيم في جدول الداللة اإلحصائية لمعامالت المقارنة 
غير  178=2-90+90بالدرجات الحرية من المجموعين 

 = 00 ~أقرب منها يعني  قيمة فاختار الباحث موجودة
في الخامس في  2.326في الواحد في المائة  أو  2.576
أقل من  2.21896ونتيجة التحليل اإلحصائي . المائة ف
 ةالتجريبي ةفالفرق بين المجموع 2.326أو  2.576

 .غير واضح  ةالضابطالمجموعة و
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  ةيبيالتجر ةمهارة الطلبة بين المجموعفرق  -2
 التعلم والتعليم في القراءة  بعد ةالضابط ةوالمجموع

مهارة الطلبة بين المجموعة التجريبية والمجموعة 
الضابطة بعد تعليم وتعلم فرق جوهري أو واصج سواء آان 

 .من ناحية المدل أو من ناحية إحصائية
من ناحية المعدل، آان معدل القيمة للمجموعة 

مة للمجموعة الضابطة ومعدل القي 37.9التجريبية 
ومن المعلوم إذا آان . 17.83وفرق معدلهما . 20.067

الفرق أآثر من اثنين فكان الفرق بينهما جوهريا 
 .وواضحا

 :ومن ناحية التحليل اإلحصائي
من التحليل اإلحصائي السابق في الفصل الرابع نعرف 
أن فرق مهارة الطلبة في القراءة بين المجموعة التجريبية 

 .29.744موعة الضابطة بعد التعلم والتعليم هو  والمج
والقيمة في جدول الداللة اإلحصائية لمعامالت المقارنة 

غير  178=2-90+90بالدرجات الحرية من المجموعين 
= 00 ~موجودة فاختار الباحث قيمة أقرب منها يعني 

أآثر أو أآبر  29.744ونتيجة التحليل اإلحصائي . 2.576
بين المجموعة التجريبية والمجموعة فالفرق  2.576من 

 .الضابطة جوهر وواضح
 نتائج تعليم القراءة باستخدام عالمات اإلعراب  -3

الطلبة باستخدام عالمات اإلعراب،  ارتقت مهارة قراءة
وهذا التعليم يستغرق نحو شهرين تقريبا ويعقد هذا التعليم في 

 . الشهرين األولين لكل سنة الدراسة
القراءة به نحو شهرين تقريبا هم  فلما تعلم الطلبة

والدليل . يستطيعون قراءة اللغة العربية ولولم يفهموا معانيها
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يدل على ذلك، مهارة القراءة للمجموعة التجريبية خير 
 .وأعلى من مهارة القراءة للمجموعة الضابطة

 
 توصيات البحث -ب 

 استراتيجيةهو  باستخدام عالمات اإلعرابتعليم اللغة العربية 
آانوا الطلبة في المستوى أسواء  آل المراحلاسبة للطلبة في من

االبتدائي أو المستوى المتوسط أو المستوى الثانوي أو المستوى 
 .الذين لم يدرسوا اللغة العربية من قبل 1الجامعى

مدرسين الذين يعلمون في المدارس والتالميذ لم للالرجاء 
في تعليمهم اللغة  موهأن يستخدم يعرفوا اللغة العربية لتعلموا وي

 .العربية
أمر واجب لدى تشكيل الطلبة في حب القراءة أمر صعب و

  .المدرسين في تشكيلهم حب القراءة
 

 مقترحات البحث -ج 
وآان هذا البحث يبحث عن استخدام عالمات اإلعراب في 
تعليم القراءة فحسب مع ترك فهم المعنى أي معنى الكلمة أو الجملة 

اء للباحثين بعده أن يبحث مثله ويكمله بفهم ال يبحث فيه، والرج
 .المعاني حتى هذا البحث  نافعا

 
 
 
 
 

                                                            
1      Mukhlasin, Metode Rumus Belajar Cepat Membaca Arab Tanpa Harakat Sebagai Penghantar 
Mempelajari Kitab Kuning, Semarang, MANSUR, 2007, hlm I 
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