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  قراءةترقية مهارة الطريقة املناقشة السباقية يف فعالية استخدام 
  )جاوا الشرقيةالثانوية اإلسالمية بسنجاسارى ماالنج " املعارف" على مدرسة  دراسة جتريبية بالتطبيق(
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  :إشراف  :إعداد
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  العام

  م٢٠١٠

هـ١٤٣١  



  استهالل

  

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  :قال اهللا تعاىل
 لَقخ الَِّذي كبمِ رأْ بِاس١(اِقْر ( ٍلَقع انَ ِمنساْإلِن لَقخ)٢ ( ماَْألكْر كبرأْ واِقْر)٣(  

  )٥( يعلَم علَّم اْإلِنسانَ ما لَم) ٤( اَلَِّذي علَّم بِاْلقَلَمِ 
  )٥-١: سورة العلق(

  
  

أَِحبوا الْعرب :  " عن ابن عباس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم قال 
  " أَهِل الْجنِة ِفي الْجنِة عرِبي َألني عرِبي واْلقُرآنَ عرِبي وكَالَمِلثَالٍَثِ 

  )رواه الطرباين و غريه (

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  إهداء
  

  إىل والدي ووالديت 
  املعلم األول الذي تلقيت على يديه الكرميتني أول مبادئ الصدق والوفاء

  وعرفت يف نفسه السمحة الطيبة وسالمة الطوية ونقاء الضمري 
  تقدمة إجالل واحترام، أطال اهللا عمركما

  
  

  إىل زوجي وابنيت 
  صلة الدراسة ين بالقول و العمل يف موااشجعن يذلال

  اهللا ملا فيه اخلري و الصالح ما وفقه

  
  

  إىل أساتذيت الذين أدين هلم بالكثري 
  تقديرا وإجالال

  
  

  إىل الذين حيرصون على نشر لغة القرآن
  أثابكم اهللا

 
 
 
 
 
 

  إهداء
  

  إىل والدي ووالديت 
  املعلم األول الذي تلقيت على يديه الكرميتني أول مبادئ الصدق والوفاء

  السمحة الطيبة وسالمة الطوية ونقاء الضمري وعرفت يف نفسه 
  تقدمة إجالل واحترام، أطال اهللا عمركما

  
  إىل زوجي وابنيت 

  ن شجعاين بالقول و العمل يف مواصلة الدراسة يذلال
  وفقهما اهللا ملا فيه اخلري و الصالح 

  
  إىل أساتذيت الذين أدين هلم بالكثري 

  تقديرا وإجالال
  

  ى نشر لغة القرآنإىل الذين حيرصون عل
  أثابكم اهللا

 



  شكر وتقدير
  

احلمد هللا على كل حال، وأشكره على فضله املتوال، وأسأله جزيل النوال،   
واملآل، وأصلي وأسلم على سيدنا حممد أشرف األنبياء واملرسلني والثبات يف احلال 

أما , وعلى آله الطاهرين وأصحابه املهتدين والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
  : بعد

فقد وفقين اهللا إلعداد هذا البحث منذ بدايته إىل ايته، فلك احلمد والثناء يا   
  أن أتقدم بالشكر والتقدير إىل الذين - تعاىل  بعد محد اهللا–مث يشرفين. ريب وموالي

كان هلم فضل يف إجراء هذا البحث وإعداده، ومل يبخل أحدهم بعلمه بل مد يد 
  :العون واملساعدة بصدق إخالصه، ومنهم

مساحة األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم   
  .اإلسالمية احلكومية ماالنج

 األستاذ الدكتور مهيمن، املاجستري، عميد كلية الدراسات العليا جامعة مساحة  
  .موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

مساحة الدكتور شهداء صاحل، املاجستري، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية   
  .الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 الذي قدم ، مساحة األستاذ الدكتور حممد عينني، املاجستري، املشرف األول  
للباحثة كل العون والتشجيع طوال فترة إعداد هذا البحث فلم يبخل بعلمه ومل يضق 
صدره يوما عن مساعدة الباحثة وتوجيهها، فله مين خالص الشكر والتقدير ومن اهللا 

  .عظيم الثواب واجلزاء
يصل حممود آدم إبراهيم، املشرف الثاين، الذي أفاد الباحثة مساحة الدكتور ف  

 هذا البحث من أول فكرة البحث علميا وعمليا ووجه خطواا يف مجيع مراحل إعداد
  .حىت إمتامه، فله من اهللا خري اجلزاء ومن الباحثة عظيم الشكر والتقدير



رف الثانوية مساحة الدكتوراندوس حممد منذر، املاجستري، رئيس مدرسة املعا  
اإلسالمية الذي قد مسح إلجراء هذا البحث يف تلك املدرسة ومد يد املساعدة لنيل 

  .البيانات احملتاجة، جزاكم اهللا خري اجلزاء
ومساحة الدكتوراندوس حممد غازي الدين جفري، املاجستري، مدرس اللغة 

ل خبرباته التعليمية العربية يف شعبة العلوم الطبيعية من نفس املدرسة، وهو الذي مل يبخ
املفيدة ومد يد العون واملساعدة وأعان على جناح إجراء هذا البحث، أثابكم اهللا خري 

  .الدارين
أصحايب وكل من ساهم يف إخراج هذا العمل املتواضع إىل حيز ميع وجل  

  .الوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعا خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان
  

  فيقواهللا ويل التو
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   تقرير املشرفني
صالة والسالم على أشرف بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني وال  

  .األنبياء واملرسلني وآله وصحبه أمجعني
  :ةه الطالبتبعد االطالع على البحث التكميلي الذي حضر  

  النداء يصفى:   االسم
  ٠٨٧٢٠٠٠٥:   رقم التسجيل

قراءة يف ترقية مهارة الطريقة املناقشة السباقية فعالية استخدام :   موضوع البحث
الثانوية اإلسالمية " املعارف"لى مدرسة ع دراسة جتريبية بالتطبيق(

  .)جاوا الشرقيةبسنجاسارى ماالنج 
  . وافق املشرفان على تقدميه إىل جملس  اجلامعة

  املشرف الثاين  املشرف األول
    

  فيصل حممود آدم إبراهيم. د  حممد عينني، املاجستري. د. أ
  :رقم التوظيف  ١٩٦٠٠٤٠١١٩٨٧٠١١٠٠١ :رقم التوظيف

  يعتمد،
  رئيس قسم تعليم اللغة العربية

 
  شهداء صاحل نور. د

  ١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١ :رقم التوظيف
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  د جلنة املناقشة اعتما
  : عنوان البحث

  قراءةيف ترقية مهارة الطريقة املناقشة السباقية فعالية استخدام 
  )جاوا الشرقيةالثانوية اإلسالمية بسنجاسارى ماالنج " املعارف"دراسة جتريبية بالتطبيق على مدرسة (

  
   تعليم اللغة العربيةقسمحبث تكميلي لنيل درجة املاجستري 

  
  

  ٠٨٧٢٠٠٠٥: رقم التسجيل  النداء يصفى : ةبإعداد الطال
  

قد دافعت الطالبة عن هذا البحث أمام جلنة اجلامعة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة 
  . م٢٠١٠ أبريل ٢١األربعاء، املاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم 

  
  : وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة

  :التوقيع  سا ومناقشارئي  شهداء صاحل نور.  د- ١

 :التوقيع  مناقشا  حممد علي الكامل. د. أ- ٢



 :التوقيع  مشرفا ومناقشا  حممد عينني، املاجستري. د. أ- ٣

 :التوقيع  مشرفا ومناقشا  فيصل حممود آدم إبراهيم. د- ٤

  
  يعتمد،

  عميد كلية الدراسات العليا 
  
  

  مهيمن، املاجستري. د. أ
  ١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥ :رقم التوظيف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ةإقرار الطالب
  

  : أدناه، وبيانايت كاآليتةأنا املوقع
  النداء يصفى:   االسم

  ٠٨٧٢٠٠٠٥:  رقم التسجيل
   كارانج باسوكي ماالنج ٣٢٨ منرة ٢شارع رايا شاندي :   العنوان

 بأن هذه الرسالة اليت حضرا لتوفري شرط لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة أقرر
ية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج العرب

  :حتت موضوع
  فعالية استخدام طريقة املناقشة السباقية يف ترقية مهارة القراءة

  )جاوا الشرقيةالثانوية اإلسالمية بسنجاسارى ماالنج " املعارف"دراسة جتريبية بالتطبيق على مدرسة (
  

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

 أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك نيولن تكون املسؤولية على املشرف
  . نجإبراهيم اإلسالمية احلكومية ماال

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

  م٢٠١٠بريل إ ٢١ماالنج، 
  
  

  النداء يصفى
  ٠٨٧٢٠٠٠٥: رقم التسجيل



  مستخلص البحث
  فعالية استخدام طريقة املناقشة السباقية يف ترقية مهارة القراءة،٢٠١٠النداء يصفى، 

سنجاسارى ماالنج ب الثانوية اإلسالمية "املعارف"على مدرسة دراسة جتريبية بالتطبيق (
 حممد عينني، املاجستري، واملشرف كتوردال ستاذاأل: املشرف األول. )جاوا الشرقية

  .   الدكتور فيصل حممود آدم إبراهيم:الثاين
  طريقة املناقشة السباقية، ترقية مهارة القراءة: الكلمات األساسية

  
املهارات اللغوية األربع، ويهدف تدريس مهارة القراءة إىل القراءة مهارة من 

. تزويد القارئ باملعلومات واملعارف الرئيسية اليت حيتاج إليها الطلبة يف خمتلف ااالت
ومن الواضح من غري املمكن احلصول على هذه املعلومات دون فهم، من هنا كان 

 وباإلضافة إىل ذلك فإن اختيار الطريقة .العمل على إجياد هذه املهارة أمرا بالغ األمهية
اجليدة يف تدريس مهارة القراءة يؤدي إىل إقبال الطلبة على حتصيل األفكار واملعلومات 

ويف هذا البحث قامت الباحثة بتطبيق طريقة . وسرعة اكتساا مع اإلحساس باملتعة
  . املناقشة السباقية يف تدريس مهارة القراءة

 ما مدى فعالية استخدام طريقة املناقشة السباقية - ١: فأسئلة هذا البحث هي
 ما مدى فعالية استخدام طريقة املناقشة السباقية يف -٢يف ترقية فهم معاين املفردات؟، 

 ما مدى فعالية استخدام طريقة املناقشة -٣؟، اجلملترقية فهم املعلومات املضمونة يف 
   الفقرات؟منألفكار الرئيسة السباقية يف ترقية كفاءة الطلبة يف استخراج ا

ومنهج هذا البحث هو املنهج التجرييب باختاذ اموعة الضابطة واموعة 
التجريبية مع إجراء االختبار القبلي واالختبار البعدي، واملدخل املستخدم هو املدخل 

املالحظة، و املقابلة، واالستبانة، : وأدوات هذا البحث هي. واملدخل الكيفي الكمي
  .ختبارواال



 أكرب من ١٠،١٨" = ت االحصائي"نتيجة ونتائج هذا البحث تدل على أن 
% = ٥ وأكرب من املستوى املعنوي ٢،٦٤% = ١يف املستوى املعنوي  t-tableنتيجة 
 وهذا مبعىن أن فروض هذا البحث مقبولة وخالصتها أن استخدام طريقة ١،٩٩

فردات، ويف فهم املعلومات املضمونة يف فهم معاين املاملناقشة السباقية فعالة يف ترقية 
 . ، ويف استخراج األفكار الرئيسية من الفقراتملاجل

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   باللغة اإلجنليزيةمستخلص البحث
 

Anida Yuspa, The Effectiveness of Discussion-Competition Method to Improve 
Reading Skill. (Applied Research in Islamic Senior High School Al Ma’arif of 
Singosari Malang East Java). Advisors:  ١. Prof. Dr. Moch. Ainin, Mpd. , ٢. Dr. 
Faisal Mahmud Adam Ibrahim. 

Key words: discussing-competition method, reading skill. 
 
Reading is one of four language skills. The instruction of language skills is 

aimed to supply students with important information and knowledge which they 
need in many aspects of life. It’s clearly impossible to get information without 
reading.  Therefore, reinforcing reading skills is very important. Related to this 
point, choosing a suitable instructional method in teaching reading skill may 
improve students’ competence in understanding and getting information. In this 
research, the researcher applies discussion-competition method in teaching 
reading skills. 

The research problems are: ١) how is the effectiveness of using the 
discussion-competition method to upgrade the competence of second grade 
science-class students of  Islamic Senior High School al Ma’arif Singosari Malang 
in vocabulary understanding?, ٢) how is the effectiveness of using the discussion-
competition method to upgrade the competence of second grade science-class 
students of Islamic Senior High School al-Ma’arif Singosari Malang in the 
sentences understanding?, ٣) how is the effectiveness of using the discussion-
competition method to upgrade the competence of second grade science-class 
students of Islamic Senior High School al-Ma’arif Singosari Malang in 
understanding the main idea of the paraghraf?. 

This research is experimental research with pretest-posttest design for 
experiment and control groups. It has qualitative-quantitative approach and uses 
four instruments: observation, interview, questionnaire, and test.  

The research findings show that t-test value: ١٠،١٨ higher than t-table value 
at ١٪ that is ٢،٦٤ and higher than t-table value at ٥٪ that is ١،٩٩, it means the 
hypothesis of this reseach is accepted. So, the conclusion is that the use of 
discussion-competition method is effective to upgrade the competence of second 
grade science-class students of Islamic Senior High School “Al-Ma’arif” 
Singosari Malang in understanding the vocabularies, the sentences, and the 
main idea of the paraghraf. 

  
  
 



  اإلندونيسيةةمستخلص البحث باللغ
 

Anida Yuspa, ٢٠١٠, Efektifitas Penggunaan Metode Diskusi-Lomba dalam 
Meningkatkan Keterampilan Membaca. (Penerapan di Madrasah Aliyah Al 
Ma’arif Singosari Malang Jawa Timur). Pembimbing I : Prof. Dr. Moch. Ainin, 
M.Pd., Pembimbing II : Dr. Faisal Mahmud Adam Ibrahim. 

 
Kata Kunci: Metode Diskusi-Lomba, Peningkatan Keterampilan Berbicara 
 

Membaca merupakan salah satu dari empat keterampilan berbahasa. 
Pengajaran keterampilan berbahasa bertujuan untuk membekali siswa dengan 
informasi dan pengetahuan penting yang diperlukan siswa dalam berbagai aspek 
kehidupan. Dan jelaslah bahwa tidak mungkin mencapai berbagai informasi dan 
pengetahuan tanpa membaca, oleh karena itu melatih kemampuan membaca yang 
baik sangatlah penting. Terkait dengan hal ini, pemilihan metode pengajaran yang 
baik dalam mengajarkan keterampilan membaca dapat meningkatkan kemampuan 
siswa dalam memahami dan memperoleh berbagai ilmu pengetahuan, di samping 
itu juga membuat siswa gemar membaca. Dalam penelitian ini, peneliti 
menerapkan metode diskusi-lomba dalam pengajaran keterampilan membaca. 

Rumusan masalah penelitian ini yaitu: ١. Sejauh manakah tingkat 
efektivitas penggunaan metode diskusi-lomba untuk meningkatkan kemampuan 
siswa kelas II  Jurusan IPA MA Al Ma’arif Singosari Malang dalam memahami 
kosa kata bahasa Arab?, ٢. Sejauh manakah tingkat efektivitas penggunaan 
metode diskusi-lomba untuk meningkatkan kemampuan siswa kelas II  Jurusan 
IPA MA Al Ma’arif Singosari Malang dalam memahami pengetahuan yang 
terkandung dalam kalimat?, ٣. Sejauh manakah tingkat efektivitas penggunaan 
metode diskusi-lomba untuk meningkatkan kemampuan siswa kelas II  Jurusan 
IPA MA Al Ma’arif Singosari Malang dalam memahami ide pokok pikiran yang 
terkandung dalam paragraf? 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat 
efektivitas penggunaan metode diskusi-lomba untuk meningkatkan kemampuan 
siswa kelas II  Jurusan IPA MA Al Ma’arif Singosari Malang dalam memahami 
kosa kata bahasa Arab, dalam memahami pengetahuan yang terkandung dalam 
kalimat, dan dalam memahami ide pokok pikiran yang terkandung dalam 
paragraf. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen dengan desain 
pretest dan posttest untuk kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun instrumen penelitian yang 
digunakan adalah panduan observasi, panduan wawancara, angket dan tes.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa nilai t-hitung: ١٠،١٨, lebih 
besar dari nilai t-table pada taraf ١٪ yaitu ٢،٦٤ dan lebih besar dari taraf ٥٪ yaitu 
١،٩٩. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian ini diterima. 
Kesimpulannya bahwa penggunaan metode diskusi-lomba terbukti efektif untuk 



meningkatkan kemampuan siswa kelas II  Jurusan IPA MA Al Ma’arif Singosari 
Malang dalam memahami kosakata bahasa Arab, memahami ilmu pengetahuan 
yang terkandung dalam kalimat dan dalam memahami ide pokok pikiran yang 
terkandung dalam paragraf. 
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  الفصل األول

 اإلطار العام والدراسات السابقة

 

  مقدمة  -أ 

كان تعليم اللغة العربية يف عصرنا احلاضر على أساس املهارات اللغوية، فمهارة  
القراءة هي إحدى املهارات األربع اليت هلا دور هام يف استيعاب املعلومات واملعارف من 

 اهللا عز وجل وسنة نبيه الكرمي صلى الكتب أو اجلرائد بل أهم شيء عندنا هو لفهم كتاب
 .اهللا عليه وسلم

تعترب من أهم وسائل اكتساب املعرفة والتعليم، وهي النافذة  والقراءة كذلك 
اليت من خالهلا يطل اإلنسان على نتاج املاضي واحلاضر، والقريب والبعيد، من فكر 

وهي . لدى الدارسنيوالقراءة بالنسبة ألجل التعلم أو الدرس مهمة  ١.وثقافة وحضارة
تزود الطالب القارئ باملعارف واخلربات اليت قد ال يستطيع أن يكتسبها مباشرة إال من 

كما أا هي أداة الطالب يف حتصيل علومه الدراسية، ومن ال يقرأ جيدا . الل القراءة
   ٢.ال حيصل جيدا

يأمر املدرس وذكر حسن شحاتة أن حالة تعليم القراءة يف الواقع أمر هين، حيث  
التالميذ بإخراج كتبهم ويبدءوا بقراءة موضوع يعينه هلم، وهم يكررون الفقرة الواحدة 

فهذه العملية تؤدي إىل امللل وتنقطع صلتهم بفكرة . عدة مرات قصد اإلجادة كما يزعمون
 وأضاف إىل تلك احلالة، يكاد عمل املعلم يقتصر على شرح بعض األلفاظ ٣.املوضوع

                                                
دار املسلم، :  الرياض،١. ط،املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهافؤاد حممود عليان،  أمحد  ١

 ١٢٠: ، ص١٩٩٢

دار : ، الرياضأسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية ناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا،   ٢
 ٥٧: ، ص١٩٨٦االعتصام، 

 ١١١: ، ص١٩٩٦الدار املصرية اللبنانية، : ، القاهرةتعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقاتة،  حسن شح ٣



بل إن كثريا من املدرسني ينتهزون حصة القراءة ويصرفون .  التراكيب الصعبةاللغوية أو
وبذلك تغفل . زمنها يف تطبيقات شفوية على قواعد اللغة، حرصا منه على نتائج االمتحان

تعليم القراءة الفعال حيتاج إىل الطرائق إذن،  ٤.الغايات املقصودة من تعليم القراءة
  .لحصول على أهدافها املرجوةالتعليمية السليمة تسهيال ل

إن تعليم القراءة يشمل معرفة احلروف ورموزها، ونطقها نطقا صحيحا يف 
ولكن الطرق التقليدية تغفل عادة هدف . قراءة جهرية، واستيعاب ما يقرأ وفهمه

القراءة األهم ومثرا، أال وهو استيعاب املقروء وفهمه، إىل جانب اإلملام باستراتيجيات 
ومن مث . وأنواعها، من صامتة ومسحية وخاطفة وفاحصة وأساليب كل منهاالقراءة 

حتولت القراءة يف الطرق التقليدية إىل درس يف األصوات وصحة النطق واإلعراب، 
وبسبب هذا التركيز يغفل القارئ عن فهم ما يقرأ واستيعابه، ألن ذهنه منصرف إىل 

مني على أمر تعليم العربية من غري ويبدو أن القائ. الصحة اللغوية، من نطق وإعراب
املتخصصني بعلم اللغة التطبيقي، ال يعرفون أن للقراءة أهدافا عامة وأخرى خاصة، 

   ٥.وأن القراءة للمتعة ختتلف عن القراءة للدراسة والعمل، ولكل منها أساليبه
، فطريقة  خاصةمهارة القراءةاملهارات اللغوية ويف  متعددة يف تدريس طرقهناك 

املهارات اللغوية ويف  يف تدريس  اليت تصلح وتليق التعليميةإحدى الطرقملناقشة هي ا
، املادة يف فهم وهذه الطريقة جتعل الطلبة يشتركون بينهم. ةخاص مهارة القراءةتدريس 

، حىت يستعني الضعيف منهم ألا جتعل الطلبة أكثر مسامهة يف عملية تعلم مهارة القراءة
وهذه الطريقة ميكن أن تستخدم األسئلة فيها أثناء . ل إىل فهم املادةباملاهر يف الوصو

  .٦ إدارا، ولكنها ليست هي األساس فيها

                                                
 ١١١:  املرجع نفسه، ص ٤

: الرياض (إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني ا-كن متخصصا عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،  ٥
 ١٤٩-١٤٨: ص) م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠العربية للجميع، 
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بقة املقرونة ببعض الوسائل التعليمية مثل لوحة اس املأسلوبوكذلك استخدام 
ألن بعض . اجليوب جتعل الطلبة أسرع فهما للمقروء وتذهب مللهم أثناء عملية التعلم

ائق التعليمية حتتاج إىل بعض الوسائل التعليمية املناسبة املعِينة الستخدام هذه الطر
  . الطرائق التعليمية كي تكون حتصيالت عملية التعليم ناجحة وجيدة

سنجاسارى ماالنج، " املعارف"ويف عملية تدريس مهارة القراءة يف مدرسة 
لعربية، أن فيها قد تظهر امللل من وفقا لنتيجة املقابلة مع مدير املدرسة ومدرس اللغة ا

 أفكار بعض الطلبة خارجة عن االهتمام بعملية تعليم تكونبعض الطلبة، وذلك بأن 
وظن بعضهم أم . وتعلم مهارة القراءة يف حجرة الدراسة، كأم يهتمون بالدرس

واشتراك بعضهم يف الدرس، وإذا ) أو كأم يستمعون(كفاهم اجللوس واالستماع 
فهمنا، مع أن بعض : هل فهمتم؟ فأجاب الطلبة مجاعيا: ملدرس بعد شرح املادةسأل ا

فقد يغتر املدرس بإجابة الطلبة . الطلبة الذين مل يهتموا بالدرس ال يفهمون جيدا
  . مجاعياّ، وظن أن مجيع الطلبة قد فهموا باملادة

منهم، وكان بعض الطلبة الذين درجات فهمهم للنص أقلّ وأبطأ من املاهرين 
يصيبهم اخلجل أو اخلوف يف الوقوع يف اخلطأ عند طرح السؤال إىل املدرس أمام 

فإذا قام . فبقَوا على جهلهم ببعض عناصر املادة. أصحابه عما مل يفهموا من املادة
  .املدرس باالختبار، تبني يف نتيجة االختبار أن بعض الطلبة مل يفهموا باملادة متام الفهم

ملشكالت السابقة، تقوم الباحثة بتقدمي طريقة املناقشة وأسلوب وبالنظر إىل ا
ألن يف طريقة املناقشة وأسلوب املسابقة روح . املسابقة حلل تلك املشكالت التعليمية

فقامت الباحثة باجلمع بينهما، . التعاون واملنافسة بني األفراد املشتركني يف عمليتهما
وجبانب حل املشكالت السابقة، تريد . سباقيةومسيت هذه الطريقة بطريقة املناقشة ال

الباحثة أن ختترب وتقيس مدى فعالية طريقة املناقشة السباقية يف ترقية مهارة القراءة 
املضمونة يف النص، املعلومات فهم  كفاءة الطلبة يفترقية فهم املقروء يف بالتركيز على 



 على بالتطبيق وذلك ،فهم األفكار الرئيسية من اجلمل أو الفقرات يف النصويف 
     . الشرقية جاوا ماالنج بسنجاسارى اإلسالمية الثانوية" املعارف "مدرسة

  أسئلة البحث - ب 

معاين ما مدى فعالية استخدام طريقة املناقشة السباقية يف ترقية فهم  -١
 املفردات؟

ما مدى فعالية استخدام طريقة املناقشة السباقية يف ترقية فهم املعلومات  -٢
 ؟مل اجلاملضمونة يف

 ترقية كفاءة الطلبة يف  فعالية استخدام طريقة املناقشة السباقية يفمدىما  - ٣
  الفقرات؟مناستخراج األفكار الرئيسة 

 أهداف البحث  - ج 

وفقا ملا يف أسئلة البحث، فأهداف هذا البحث تقوم بإجابة أسئلة 
 :البحث، وهي كما يلي

معاين ة يف ترقية فهم  مدى فعالية استخدام طريقة املناقشة السباقيملعرفة -١
 .املفردات

 مدى فعالية استخدام طريقة املناقشة السباقية يف ترقية فهم ملعرفة -٢
 .ملاملعلومات املضمونة يف اجل

 ترقية كفاءة الطلبة يف  مدى فعالية استخدام طريقة املناقشة السباقية يفملعرفة - ٣
 . الفقراتمناستخراج األفكار الرئيسة 

 فروض البحث  -د 

فهم  طريقة املناقشة السباقية فعالة يف ترقية كفاءة الطلبة يفأن استخدام 
 استخراج، ويف ملاجلفهم املعلومات املضمونة يف  معاين املفردات ويف

 . الفقرات مناألفكار الرئيسة
 



  أمهية البحث  - ه 

  :، هي البحث نظريا هذاأمهيةف
  .اءةتدريس مهارة القريف  الفعالة التعليمية الطرق النظريات وقدمي إحدىت - ١
  . للبحوث السابقة املتعلقة مباشرة أو غري مباشرة ذا املوضوعتعزيزاتأكيدا و - ٢
 الطرق هذا البحث مرجعا للطلبة مستقبال لتطوير النظريات وأن يكون - ٣

 .التعليمية املتعلقة بتدريس مهارة القراءة
أن تكون لطريقة املناقشة السباقية إمكانية يف إثبات احلقوق امللكية للباحثة  - ٤

  . املستقبليف
  : هي، البحث تطبيقيا هذاأما أمهيةو
  .تقدمي طريقة ووسيلة تعليمية يستعني ا املعلم يف تعليم مهارة القراءة - ١
  . ترقية كفاءة الطلبة يف مهارة القراءة - ٢
  .تسهيل عملية تعليم وتعلم مهارة القراءة - ٣
 .تيسري الطلبة يف فهم املقروء - ٤
  .إزالة امللل يف تعلم مهارة القراءة - ٥

 حدود البحث  -و 

 احلدود املوضوعية -١

حدود موضوع هذا البحث هي فعالية استخدام طريقة املناقشة السباقية، وهي طريقة املناقشة 
 لترقية مهارة القراءة بالتركيز على فهم املقروء يف ترقية كفاءة وذلك. اليت يضاف إليها أسلوب املسابقة

، ويف ملاجل املضمونة يف فهم املعلومات  ويف،معاين املفرداتفهم  الطلبة يف
والنص املقصود هو ما يوجد يف الكتاب . من الفقرات يف النص األفكار الرئيسة استخراج

 . الدراسي املقرر
 
  



 احلدود الزمانية -٢

 البحث هي يف العام اجلامعي  هذا أو تعيني مدة إجراءالزمانية احلدودإن 
  .م٢٠١٠ سنة مارس - فرباير م، وذلك يف٢٠١٠-٢٠٠٩
 د املكانيةاحلدو -٣

الثانوية " املعارف"مدرسة  ميدان البحث هي ديدإن احلدود املكانية أو حت
 واختارت الباحثة هذه املدرسة، . ماالنج جاوا الشرقيةبسنجاسارياإلسالمية 

باإلعتماد على نتائج املالحظة واملقابلة مع مدير هذه املدرسة ومع مدرس اللغة العربية 
ونتائج تلك املالحظة واملقابلة دلت على .  إجراء هذا البحثلشعبة العلوم الطبيعية قبل

أن هذه املدرسة صاحلة إلجراء هذا البحث التجرييب، وذلك بالنظر إىل الكفاءة اللغوية 
لطلبة هذه املدرسة وإىل عملية إجراء طريقة املناقشة السباقية، فاملستوى األنسب 

طلبة املستوى الثانوي أكثر استعدادا ألن . إلجراء هذه الطريقة هو  املستوى الثانوي
وفقا لنتائج . وأكثر خربة يف  تعلم اللغة العربية من طلبة املستوى املتوسط ومن دوم

املالحظة واملقابلة، فاختذت الباحثة فصلني من شعبة العلوم الطبيعية، ألن الكفاءة 
شوائية، اختذت وبأسلوب اختاذ العينة الع. اللغوية من طلبة هذين الفصلني متساوية

الباحثة الفصل األول من شعبة العلوم الطبيعية كمجموعة ضابطة والفصل الثاين 
  .   كمجموعة جتريبية

  حتديد املصطلحات  - ز 

 هو توضيح املصطلحات األساسية يف هذا البحث املصطلحاتيقصد بتحديد 
بقصد إزالة أي غموض أو سوء الفهم باملصطلحات املوجودة يف هذا البحث لدى 

ورأت الباحثة أن من الضروري حتديد معاين بعض املصطلحات . قارئني هلذا البحثال
استخدام طريقة املناقشة السباقية يف ترقية مهارة فعالية  ": البحثعنواناملوجودة يف 

الثانوية اإلسالمية بسنجاساري " املعارف"مدرسة دراسة جتريبية بالتطبيق على (القراءة 
  :تحديد املصطلحات املوجودة يف املوضوع، هي كما يليف. )ماالنج جاوا الشرقية



وهي طريقة املناقشة اليت يضاف إليها أسلوب : طريقة املناقشة السباقية - ١
 هي إحدى طرق التدريس املهمة املتبعة منذ املسابقة، فطريقة املناقشة نفسها

وهذه الطريقة ميكن أن تستخدم  . القدم، حىت أن البعض ينسبها إىل سقراط
 .سئلة فيها أثناء إدارا، ولكنها ليست هي األساس فيهااأل

 . الرفع والتنميةمبعىن: ترقية - ٢
 طريق عن القارئ يتلقاها الىت الرموز تفسري تشمل عقلية عملية: مهارة القراءة - ٣

 اخلربة بني الربط تتطلب أا كما املعاين، فهم الرموز هذه وتتطلب عينيه
 معقّـدة بالقراءة املرتبطة النفسية لعملياتا جيعل مما املعاين، وهذه الشخصية

هي مهارة لغوية من املهارات اللغوية األربع وهي و ٧.كبرية درجة إىل
وملهارة القراءة جماالت أو مهارات . االستماع والكالم والقراءة والكتابة

فهم  أوال،:  جماالت من جماالا وهيثالثةكثرية، فهذا البحث يركز على 
 استخراج، و ملفهم املعلومات املضمونة يف اجل  و،معاين املفردات

  .من الفقرات يف النصاألفكار الرئيسة 
 لدراسات السابقةا  - ح 

 البحث حملمد يانس فطاين - ١
تنمية مهارة القراءة بطريقة التعلم التعاوين بالتطبيق على طلبة : عنوان البحث •

 عاوي سنة  عارميب–الفصل األول من املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
٢٠٠٨-٢٠٠٧  

معرفة مدى فعالية طريقة التعلم التعاوين نوع تقسيم الطلبة : أهداف البحث •
 –إىل اموعات يف الفصل األول من املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 .عارميب عاوي

                                                
٧
 .١٦٩ ص ،)١٩٧٧ الثقافة، دار: القاهرة (،العربية اللغة تعليم أساسيات ،الناقة كامل وحممود يونس علي فتحي   



املنهج املستخدم يف هذا البحث هو منهج البحث الصفي : منهج البحث •
 .اإلجرائي

أن استخدام الطريقة التقليدية باملدرسة الثانوية ) ١: (بحثأهم نتائج ال •
 عارميب عاوي، هو سبب اخنفاض الطلبة يف مهارة –اإلسالمية احلكومية 

قد ثبت أن استخدام خطوات التعلم التعاوين نوع تقسيم ) ٢(القراءة، 
الطلبة إىل اموعات هلا القدرة على تشجيع الطلبة على التعلم وحل 

وقد دل على ذلك حتسني مهارة .  مع خلق بيئة مالئمة للتدريباملشكالت،
 عارميب –القراءة يف الفصل األول باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

يف " جيد جدا"يف االختبار القبلي إىل " مقبول"وذلك من تقدير . عاوي
 .   االختبار البعدي

 زمراين محدالبحث أل - ٢
  يف تعليم (PQ٤R)جية اخلطوات الست استخدام استراتي :عنوان البحث •

مهارة القراءة العربية بالتطبيق على الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية 
  ٢٠٠٨  سنةباجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج،

 هذه باستخدام العربية للغة القراءة مهارة تعليم فعالية معرفة : البحثأهداف •
 اللغة لتعليم اخلاص بالربنامج امساخل E فصل يف هاتطبيقو االستراتيجية

 اليت الفرعية املهارات معرفةو .ماالنج احلكومية اإلسالمية باجلامعة العربية
  العربية القراءة مهارة تعليم يف (PQ٤R) الست اخلطوات استراتيجية تنميها

 اإلسالمية باجلامعة العربية اللغة لتعليم اخلاص بالربنامج اخلامس E فصل يف
 .ماالنج ةاحلكومي

  .  منهج هذا البحث هو منهج البحث الصفي اإلجرائي:منهج البحث •
 ترقية يف فعالة (PQ٤R) الست اخلطوات استراتيجية أن: البحث نتائج همأ •

  .املعنوي املستوى درجة إىل الفعالية هذه وتصل العربية، القراءة مهارة



 البحث إلخالص - ٣
 اللغة العربية باستخدام أسلوب تنمية مهارة القراءة يف تعليم: عنوان البحث •

“KWL-Interactive” بالتطبيق على املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية – 
  .٢٠٠٨راجيغ تاجنرانج بانتني، سنة 

يهدف هذا البحث إىل التعرف على فعالية استخدام : أهداف البحث •
ذ يف تنمية مهارة القراءة العربية لدى التالمي ”KWL-Interactive“أسلوب 

  .  راجيغ تاجنرانج بانتني–من املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
استخدم هذا البحث املنهج التجرييب بتصميم االختبار القبلي : منهج البحث •

  .Pretest-Posttest One Group Designوالبعدي باموعة الواحدة 
 يف تعليم ”KWL-Interactive“أن استخدام أسلوب : أهم نتائج البحث •

القراءة العربية الذي قد عدله الباحث من حيث تنفيذه مالئم ملستوى 
وهذا األسلوب فعال لترقية فهم . التالميذ الدراسي واملواد املدروسة

املعلومات التفصيلية وفهم األفكار الرئيسية، باعتماد نتائج االختبار 
  . البعدي

 به تقوم الذي البحث فإن السابقة، الدراسات مالحظة على اعتمادا
لباحثة  مدى وختترب ستقيس الباحثة ألن. السابقة بالدراسات يستوي ال ا

 بالتركيز القراءة، مهارة ترقية يف السباقية املناقشة طريقة استخدام فعالية
 فهم معاىن املفردات، ويف فهم  ترقية كفاءة الطلبة يف يف املقروء فهم على

   . الفقراتمناألفكار الرئيسة ، ويف استخراج ملاملعلومات املضمونة يف اجل
  
  
  
  



  الفصل الثاين

 اإلطار النظري
  

  مهارة القراءة تعريف  -أ 
احلروف (القراءة عملية عضوية نفسية عقلية، يتم فيها ترمجة الرموز املكتوبة 

مفهومٍة، يتضح أثر إدراكها ) صامتة/ مصوتة(إىل معاٍن مقروءة ) واحلركات والضوابط
ما يقرأ وتوظيفه يف سلوكه الذي يصدر عنه يف أثناء القراءة عند القارئ يف التفاعل مع 

    ٨.أو بعد االنتهاء منها
  مهارات القراءة - ب 

ليست القراءة عملية عشوائية، بل تستلزم وجود قدرات ومهارات خاصة 
ميكن صقلها وتنميتها، وقد حدد الباحثون القدرات الرئيسية للقراءة يف مخس مهارات 

  ٩ :أساسية هي
  ادة املقروءةفهم امل  - ١

ودف هذه القدرة إىل تزويد القارئ باملعلومات واملعارف الرئيسية اليت 
حيتاجها القارئ يف خمتلف ااالت ومن الواضح أنه من غري املمكن احلصول 
على هذه املعلومات دون فهم، من هنا كان العمل على إجياد هذه املهارة أمرا 

 صقل القدرة على الفهم يؤدي إىل إقبال وباإلضافة إىل ذلك فإن. بالغ األمهية
القارئ على حتصيل األفكار واملعلومات مع االحساس باملتعة، وجتعل القارئ 
دقيقا حبيث ميكنه توجيه قرائته لالحاطة جبوانب قضية علمية أو اجتماعية من 
                                                

، ٥ . طدار النفائس،:  لبنان،خصائص العربية وطرائق تدريسهامعروف،  حممود نايف  ٨
 ٨٥: م، ص١٩٩٨/هـ١٤١٨

 .طدر األندلس، : ، حائلاملهارات اللغوية مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنوا حممد صاحل الشنطى،  ٩
  ١٦٨: م، ص١٩٩٧/هـ١٤١٧الرابعة 

 



ع املعلومات املتعلقة ا وتنظيمها، وكذلك القدرة على بلورة آراء مجخالل 
ة على حقائق ثابتة، واستيعاب التوجيهات واالرشادات والتمكن خاصة قائم

  .من التوثيق والتحقيق إذا تطلب األمر ذلك
ومن الوسائل اليت ميكن من خالهلا تنمية القدرة على الفهم توجيه   

القارئ سواء كان تلميذا أو مدرسا أو قارئا عاديا إىل حترى اإلجابة عن األسئلة 
من األسئلة ذات اإلجابات احملددة أو اليت تستلزم  بتجهيز عدد لكبدقة، وذ

قدرة على استنباط املادة املقروءة، وتعويد القارئ على التمييز بني العبارات 
الصحيحة والعبارات اخلاطئة بشكل دقيق بإثبات عدد كبري من هذه العبارات، 

وجيه ة بطرق متعددة، مث تيوتكملة اجلمل الناقصة، والتعبري عن الفكرة الرئيس
القارئ لتحديد أحسن إجابة بعد طرح عدد من اإلجابات الصحيحة، وهذا 

  . االختبار يساعد القارئ على تعمق ما يقرأ كي يصل إىل اهلدف املطلوب
وميكن قياس القدرة على الفهم باستنطاق القارئ حول العناصر الرئيسية 

مشي، للموضوع الذي يقرأ، وطلب التمييز بني ما هو أساسي وما هو ها
وسؤال القارئ عن الكلمات اليت تعطي معىن مضادا أللفاظ بعينها، وكذلك 

واختبار القارئ بطلب الكشف عن الوحدة . تلك اليت تعطي معىن مرادفا
  . والتنوع يف املوضوع املقروء أو التناقض والتشابه بني األفكار

  تنظيم املادة املقروءة  - ٢

إىل االستعانة ا لالستفادة من من القدرات األساسية اليت دف القراءة 
املادة املقروءة تنظيم املادة املقروءة وذلك بوضعها يف سياقها الطبيعي ليسهل 

القدرة على استكشاف الفكرة الرئيسية على مستوى : استيعاا، من ذلك مثال 
النص املقروء وأجزائه ابتداء من الفقرة وانتهاء باملوضوع ككل مع القدرة على 

لعالقات بني أجزاء النص، ومتييز العبارات اهلامة وترتيب األفكار، مالحظة ا
  . ومن مث وضعها يف جدول منظم يزود القارئ بالقدرة على التلخيص



ومن الوسائل اليت تساعد على تنمية هذه املهارة توجيه القارئ إىل عمل 
ختطيط هيكل للموضوع الذي يقرؤه، ومطالبته بتعيني الكلمات األساسية يف 
الفقرة، وكذلك العبارات اليت تدل على صلب املوضوع، وتزويده بعدد من 
األسئلة حول كل فقرة ما، ومطالبته بتعيني السؤال الذي تتضمن الفقرة اإلجابة 
عنه ووضع العناوين الفرعية للفقرات وفقا لتسلسل منطقي ومنظم، ومطالبة 

ن واملوضوعات القارئ بتلخيص ما يقرأ حبيث يتضمن هذا التلخيص العنوا
  .الرئيسية والعناوين الفرعية

  وتقوميها) موضوع القراءة(ختيار املادة ا - ٣

من الضروري أن ميتلك القارئ مهارة متكنه من اختيار املادة الصاحلة 
للقراءة مبا يتفق مع ميوله وحاجاته دون أن ينفق جهدا كبريا يف البحث والتردد 

ذهنية وثقافية مسبقة مير خالهلا القارئ والتساؤل، وهذه القدرة حتتاج إىل تربية 
مبراحل ومستويات خمتلفة خيضع أثناءها للتوجيه والتدريب، فمن الضروري أن 
يروض القارئ على عملية االختيار هذه اليت تبىن على أساسيات أخرى 

  . كالقاعدة العقدية واألخالقية والسلوكية
هارة يقظة متكن القارئ أما القدرة على تقومي املادة املقروءة فيستلزم م

من إدراك الفرق بني احلقائق املوضوعية واآلراء الشخصية، والقدرة على وزن 
األدلة ومعرفة مدى صحتها ومالئمتها، مث القدرة على التمحيص ومتييز الغث 
من السمني والتأكد من صحة املعلومات الواردة مث االملام بطرق املوازنة بني ما 

    . ةاحد من قبل كتب متعدديكتب حول املوضوع الو
وميكن تنمية هذه القدرة عن طريق التدريب على فحص العناوين 
ومعرفة دالالا وإدراك مضامينها مث تدريب الطالب على حصر األلفاظ 

حول موضوعات خمتلفة الكتشاف قدرته على التمييز والعبارات اليت تدور 



العبارات واجلمل ومن مث مهارته يف االختيار، وتدريبه على اختيار 
 . والفقرات اليت تتعلق مبشكلة معينة

  القدرة على البحث وتعيني مصادر املعلومات  - ٤

 وفهارسه وفصوله ومقدمتهويقتضي ذلك اإلملام بعنوان الكتاب 
وملحقاته وجداوله وهوامشه وفق منهج معني يكفل للقارئ سرعة الوصول إىل 

القدرة على استعمال فهارس املعلومات اليت يريدها دون عناء، كذلك فإن 
الكتاب يعني على استخراج احلقائق املتعلقة باملوضوع املراد حبثه، وال بد من 
االطالع على أساليب املؤلفني يف الفهرسة، وطرق استخدام املعاجم 

وكذلك املهارة يف استعمال بطاقات املكتبة، وطريقة . واملوسوعات واملراجع
ر املعارف املختلفة وسبل توثيق املادة املستخرجة، ترتيب املادة العلمية يف دوائ

األقواس واحلروف ن  الواردة ماتمع إدراك املقصود بالعالمات واإلرشاد
السوداء، وما إىل ذلك، والقدرة على التصفح القائم على سرعة القراءة، مث 

  .اإلملام مبختلف أساليب ترتيب املواد وفقا للحروف األجبدية أو غريها
  لى احلفظ واالستذكارالقدرة ع - ٥

وتتضمن عدة مهارات منها الربط بني املواد املراد استذكارها وحفظها 
حبيث ميكن استحضارها عن طريق التداعي املنظم حيث تأخذ األلفاظ بعضها 
برقاب بعض، كذلك ميكن عمل ملخصات ومذكرات تسهل عملية احلفظ 

  . واالستذكار
هارة عن طريق بلورة األفكار وميكن مساعدة القارئ على تكوين هذه امل

الرئيسية وترتيبها ووضعها يف سياق متسلسل يذكر بعضها ببعض، وإذا كانت 
املادة املراد حفظها طويلة ميكن جتزئتها، وتدوين األسئلة اليت تتضمن أجوبتها 
األفكار األساسية وإدارة احلوار حوهلا وميكن التدرج يف التدريب على عملية 



يع الطالب فهمها، ومطالبته بذكر طيني نصوص حمددة يستاحلفظ عن طريق تع
   .املعاين الرئيسية فيها، أو وضع املعلومات يف إطار قصصي مشوق

  القراءة أنواع  - ج 

   : اآلتية األنواع على القراءة تشمل 
   الصامتة القراءة - ١

 املناسب املعىن وإعطاؤها املطبوعة، الرموز استقبال هي الصامتة القراءة
 املقروءة، اجلديدة باملعاين تفاعلها مع ةالسابق القارئ خربات حدود يف املتكامل
 القراءة ومتثّل ١٠.النطق أعضاء استخدام دون وفهمها جديدة خربات وتكوين
 للصوت دخل وال ودقّة بسهولة معانيها وفهم املكتوبة، الرموز حلّ الصامتة

 رؤية وكذلك مسه،ا لنطق حاجة دون ملعرفته كافية الشيء رؤية أن وكما فيها،
  .املكتوبة الكلمة

  اجلهرية القراءة - ٢

 الرموز بصري  حتريك مثل الصامتة، القراءة يف ما تشمل اجلهرية القراءة
 الشفهي التعبريب عليها تزيد أن إال ومعانيها، ملدلوالا عقلي وإدراك الكتابية،

 اجلهرية القراءةو. ا واجلهر الكلّمات بنطق واملعاين، املدلوالت هذه عن
  ١١.الصامتة القراءة من أصعب

   القراءة  تدريسأهداف   -د 

  ١٢ :يلي ما ا الناطقني لغري العربية اللغة يف القراءة تعليم أهداف وأهم

                                                
 ١٣٠- ١٢٩:  ص مرجع سابق،،عليان أمحد فؤاد حممود ١٠

  ٨٦: ص) م١٩٩٧دار الفكر : بريوت ( ،٢.، طربيةطرق تدريس اللغة الع ،جودت الركايب ١١
 ،١.، ط طرائق تدريس اللغة العربية لغـري النـاطقني ـا          حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،      ١٢

  ١٥١: ص) ٢٠٠٣منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، : إيسيسكو(



 يف عنها تعرب اليت باألصوات املكتوبة الرموز ربط من الدارس يتمكن أن - ١
  .العربية اللغة

  .صحيح بنطق جهرية قراءة نص قراءة من يتمكن أن - ٢
 تغري وإدراك املطبوعة الصفحة من مباشرة العام املعىن استنتاج من مكنيت أن - ٣

  .التراكيب بتغري املعىن
 مفردات بني والفرق السياق، معانـي من املفردات معانـي يتعـرف أن - ٤

  .الكتابة ومفردات احلديث
  .بينها تربط الىت املعىن عالقات وإدراك الفقرات يف اجلمل معاين يفهم أن - ٥
  .وصرفها اللغة قواعد ذلك تعوق أن دون وانطالق بفهم يقرأ أن - ٦
  .الرئيسية للفكرة املكـونة العالقات يدرك وأن والتفاصيل اجلزئية األفكار يفهم أن - ٧
  .منها كل ووظيفة الترقيم عالمات يتعرف أن - ٨
  .اللغتني إىل مترمجـة مفردات قوائم أو باملعاجم االستعانة دون بطالقة يقرأ أن - ٩

 والتاريخ األدب قراءة إىل الصحيفة قراءة من ابتدأ ةواسع قراءة يقرأ أن -١٠
 املعاين وحتليل النتائج وحتديد األحداث إدراك مع اجلارية واألحداث والعلوم
  .واإلسالمية العربية بالثقافة الواسعة القراءة وربط ونقدها

   تدريس مهارة القراءةطرق  - ه 

 إىل لمبتدئنيل القراءة تعليم يف استخدمت اليت الطرق مجيع تصنيف ميكن
  ١٣ :جارى. س .وليم نع نقل كما أساسيتني طريقتني

 األجبدية احلروف بتعليم كالبدء اجلزئيات بتعليم تبدأ هيو ،التركيبية الطريقة - ١
 إىل تنتقل و ممكنة وحدات أصغر من تبدأ الطريقة هذه أن أي. متنها ،بأمسائها

 الطريقةب يسمى ما حتت تندرجان طريقتان هناك و. األكرب الوحدات

                                                
: ص) ١٩٨٤ الفالح، مكتبة : الكويت (،١.، ط العربية اللغة فنون تدريس  مدكور، أمحد علي ١٣

١٣١ - ١٢٦ 



 تعليم على تقوم هي ،اهلجائية الطريقة أو األجبدية طريقة: األول: مها ،التركيبية
 الطريقة : الثاين و. كتابة و قراءة بالترتيب بأمسائها اهلجائية احلروف الطفل

 ينطق حبيث أمسائها من بدال احلروف أصوات الطفل بتعليم تبدأ هي ،الصوتية
 موصولة بالكلمة ينطق مث ،"ع-ر -ز "مثل إنفراد على أوال الكلمة حبروف

 على الطفل يتدرب أن فبعد ،ذلك يف يتدرج هو و ،واحدة دفعة احلروف
 يبدأ و ،كسرا و ضما و فتحا مقبوطة نطقها جييد و اهلجائية احلروف أصوات

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

 .الكلمات

 عناصر أو أجزاء إىل جتزئتها ميكن وحدات بتعليم تبدأ هي ،التحليلية الطريقة -٢
 و. أصوات و حروف إىل ردها ميكن فإنه بالكلمة الطريقة بدأت فإذا ،أصغر
 ،نيطريقت على تشتمل الطريقة هذه و. التحليل موضع وضعها ميكن هذه على
 أا أي ،احلروف قبل الكلمات بتعليم تبدأ هي: الكلمة طريقة ،األول: مها

 و أنظر (طريقة أساسها يف الكلمة طريثة و. التركيبية الطريقة عكس على
 التلميذ تعليم ليس الطريقة هذه من اهلدف: ملةاجل طريقة ،الثاين و). قل

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

  .املبدأ هلذا تضع
  طريقة املناقشة   -و 

 طرق التدريس املهمة املتبعة منذ القدم، حىت أن البعض ينسبها إىل إحدىهي 
لكنها ليست هي  ميكن أن تستخدم األسئلة فيها أثناء إدارا، والطريقةوهذه . سقراط

ومما ينبغي أن يراعى يف هذه الطريقة ، أن يبتعد فيها النقاش العلمي عن . األساس فيها
بل . أن يكون جمرد حديث غري هادف بني جمموعة، أو هراء عفويا، أو جمرد جدل



ينبغي أن تكون نقاشا هادئا هادفا، يتقدم الطالب من خالله حنو حتقيق هدف أو 
كذلك فإن املناقشة ليست جمرد جمموعة من . ا املعلم سلفاأهداف معينة، خيطط هل

 . اآلراء اليت يلقيها أصحاا عفويا، وإمنا جيب أن يسبقها القراءة والتحضري الالزمني
والذين حيبذون هذه الطريقة، يقولون عنها إا تبتعد بالتدريس عن أن يكون 

منا يستثري طالبه حنو طرف واحد، هو املعلم، وأن املعلم عندما يتبعها فإمن 
استغالل ذكائهم وقدرام يف كسب املعرفة، أو اكتساا، وهذا املعىن يف حد 
ذاته حيمل يف طياته ميزة، أنه يكافئ صاحبه يف احلال، ألنه يشعر أنه قد حقق 

  ١٤ .ذاته، وأكدها بني زمالئه
 شروط طريقة املناقشة وإجراءاا العامة - ١

    ١٥ :ة املناقشة هي كما يلي يف إجراءات طريقالشروطفمن 
على املعلم أن حيدد نوعية املوضوع الذي يريد تدريسه، وهل هو يصلح  )١

ألن يتبع يف أدائه أسلوب املناقشة أم ال، فبعض موضوعات القواعد قد ال 
يصلح أداؤها بطريقة املناقشة، بينما إثارة احلوار والنقاش حول الظروف 

اليت كانت سائدة وقت نبوغ أحد االجتماعية والثقافية والسياسية 
 . الشعراء، قد تكون مناسبة لذلك 

بعد تعيني املوضوع املطروح للمناقشة، ينبغي على املدرس أن خيرب طالبه  )٢
 . به، كي يبدؤوا قراءام حوله، ليكونوا خلفية معقولة عنه

قد يكون من املناسب أن يرتب املدرس طالبه يف الفصل عند جلوسهم  )٣
دائرة، كي تتم ااة بينهم، وهذا يسمح هلم برؤية  على شكل نصف

 . تعبريات وجوههم وانفعاالم
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ناقشة لتوضيح ينبغي أن خيصص املعلم يف البداية جزءا قليال من وقت امل )٤
 . موضوعها، واألفكار الرئيسة فيها، واألهداف اليت يسعى إىل حتقيقها

ن أن يسيطروا على قد يكتشف املعلم أن هناك بعض الطالب الذين يريدو )٥
جو الناقشة، بسبب شخصيام القوية، أو لقراءم كثريا حول املوضوع، 
وهنا على املدرس أال حيبطهم أو يكبتهم، وإمنا عليه أن يضع من الضوابط 

 . ما يوقفهم عند حد معني حىت ال يضيعون فرص االستفادة على اآلخرين
 على أال خيرج أحد عند املناقشة ينبغي على املعلم أن يكون حريصا )٦

 . الطالب عن حدود املوضوع الذي حدده
على املعلم أن يكون حريصا على أن تسري املناقشة يف طريقها الذي رمسه هلا   )٧

 . مسبقا حبيث تؤدى يف النهاية إىل حتقيق األهداف اليت رمسها هلا قبل الدرس
ائها جيب ينبغي على املعلم أن يبدأ املناقشة، ويبني اهلدف منها، وىف أثن )٨

أن جيعلها مستمرة، بإثارة بعض األمثلة اليت تعيدها إىل ما كانت عليه، 
 . إذا ما رأى هبوط حيويتها

 . من املفضل أن يلخص املدرس ـ من حني آلخر ما وصلت إليه املناقشة )٩
ينبغي على املعلم كتابة العناصر األساسية للمناقشة على السبورة، أو يعهد  )١٠

 . ألحد طالبه بكتابتها
يف اية املناقشة يأيت دور املدرس يف ربط مجيع اخليوط اليت دارت حوهلا  )١١

املناقشة إىل بعضها البعض، حبيث تتضح أمام الطالب وحدة املوضوع 
 . ومتاسكه، واستنتاج األهداف العامة اليت وضعت له أصال لتحقيقها

 إجيابيات طريقة املناقشة - ٢

   ١٦ :أما إجيابيات طريقة املناقشة هي
 . املناقشة جتعل الطالب مشاركني فعليني يف الدرسإن  )١
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 . مبشاركة الطالب الفعلية يف املناقشة يزداد تقديرهم للعلم الذي يتعلمونه )٢
هذا األسلوب يف التدريس يستثري قدرات الطالب العقلية، وجيعلها يف  )٣

 . أفضل حاالا، نظرا حلالة التحدي العلمي الذي يعيشه الطالب يف الفصل
 . هم هذا األسلوب عادة احترام آراء اآلخرين وتقدير مشاعرهمينمى في )٤
يساعد هذا األسلوب على تعويد الطالب على مواجهة املواقف، وعدم  )٥

 . اخلوف أو التحرج من إبداء آرائهم
هذا األسلوب جيعل الطالب يشعر بالفخر واالعتزاز، عندما جيد نفسه قد  )٦

 . جديداأضاف جديدا إىل رصيد زمالئه املعريف بعدا 
 . هذه الطريقة تنمى لدى الطالب روح العمل اجلماعي )٧
 يف تعويد الطالب على أال يكونوا -  تربويا - يفيد هذا األسلوب  )٨

 . متعصبني آلرائهم ومقترحام
  سلبيات طريقة املناقشة - ٣

 ١٧ :وأما سلبيات طريقة املناقشة هي
 . إذا مل حيدد املدرس موضوعه جيدا، فقد ختتلط عليه األمور )١
 .  قد يسرق عنصر الوقت املتكلمني لكثرة عددهم )٢
إن املعلم الذي ال يكون واعيا لشخصيات طالبه يف الفصل، قد ينفلت  )٣

 . منه الزمام حبيث تسيطر منهم جمموعة على احلديث
إذا مل يطلب املعلم من طالبه قراءة املوضوع مسبقا، فإن درسه  )٤

ا ستكون سوف يتحول إىل جمموعة من املهاترات الفارغة، أل
 . مناقشات بال أساس

رة احلوار والنقاش بني الطالب، فإن الدرس سوف ئإذا مل يضبط املعلم دا )٥
 . يتحول إىل مكان للفوضى يتحدث فيه اجلميع كما يشاء
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إذا مل يهتم املعلم بتسجيل األفكار املهمة اليت ترد أثناء املناقشة يف الوقت  )٦
  .ة منهااملناسب، فإا قد تضيع الفائدة املرجو

   املسابقةأسلوب  - ز 

أسلوب املسابقة هو أسلوب يستخدم يف جوانب احلياة الكثرية باختالف 
وأما استخدام أسلوب املسابقة يف حجرة الدراسة فهو أسلوب . أشكاهلا وأغراضها

 بني الطلبة يف الفهم واملناقشة يينهم، واملسؤولون يف النجاح سواء التعلم فيه يتوقف
وهم يتبادلون آراءهم ويتفامهون دروسهم ويستطيعون فهم . اكان فرديا أم مجاعي

  . الدروس بالتعاون واملنافسة فيما بينهم
وقد تكون املسابقة على أشكال األلعاب اللغوية وقد تكون على أشكال 
األنشطة التعليمية والتعلمية عامة، فأسلوب املسابقة يصلح استخدامه يف كل جمال أو 

وأساس أسلوب املناقشة هو املنافسة لنيل . حلياة اإلنسانيةيف كل أنشطة من أنشطة ا
  .  أغراض معينة وشيء من التسلية والتفريح

  طريقة املناقشة السباقية   - ح 
 اسم طريقة املناقشة السباقية هو إضافة شيء من املسابقة يف عملية فإطالق

مع بني فهذه الطريقة جت. املناقشة فسميت هذه الطريقة طريقة املناقشة السباقية
 املناقشة وأهدافها وبني خصائص أسلوب املسابقة وأهدافها، حىت خصائص طريقة

تتكامل هذه الطريقة يف طريقة جيدة حبيث أا جتمع بني روح  التعاون وروح 
التنافس، وبني إبراز اآلراء وتأييدها وإبراز الفرح والسرور بني الطلبة، حىت يتسلون 

تعليمية وجبانب ذلك يصلون إىل األهداف التعليمية، ويفرحون وال ميلون باألنشطة ال
  .  ومنها فهم املادة املدروسة فهما جيدا

 
 
  



  الفصل الثالث

  منهجية البحث
 

  املدخل  -أ 

.  واملدخل الكيفيواملدخل املستخدم هلذا البحث هو املدخل الكمي
 طريقة استخدام فعالية اختربتو جربت ألا ،الكمي املدخل الباحثة اختارتو

 الكيفي الباحثة املدخل وكذلك استخدمت القراءة، مهارة ترقية يف السباقية املناقشة
الطريقة هذه حنو وميوهلم الطلبة آراء ملعرفة االستبانة بتوزيع قامت األ.  

 املنهج  - ب 
أما منهج هذا البحث هو املنهج التجرييب وذلك بتصميم اموعتني، مها 

 إجراءومن خطوات هذا التصميم هي . ةيبيموعة التجرااموعة الضابطة و
. ةيبيموعة التجرااالختبار القبلي واالختبار البعدي على اموعة الضابطة و

  :ويتضح هذا التصميم كما يف اجلدول اآليت
 

    )١(اجلدول 
  املنهج التجرييب بتصميم اموعتني مع إجراء االختبارين القبلي والبعدي

 اموعة االختبار القبلي   التجربةتطبيق االختبار البعدي

٠٢ x ٠١ R 

٠١ - ٠٢ R 

 

 



ففي . توجد اموعة الضابطة واموعة التجريبية اجلدوليف هذا 
 ليس فيها إجراء التجربة، أما يف اموعة التجريبية تجرى الضابطةاموعة 

   ١٨.فيها التجربة
 البحث وعينته وأسلوب اختيارها جمتمع - ج 

بسنجاسارى ماالنج جاوا " املعارف"لبحث هو طلبة مدرسة مجتمع هذا اف
الثانية السنة  طلبة وبالنظر إىل جمتمع البحث، اختارت الباحثة فصلني من. الشرقية

 . طالبا وطالبة٤٣هو الطبيعية كعينة هلذا البحث، وعدد كل فصل  من شعبة العلوم
وأسلوب . تجريبيةللمجموعة ال )٢(للمجموعة الضابطة وأما الفصل ) ١(فالفصل 

   .اختيار العينة هلذا البحث هو أسلوب العينة العشوائية
 متغريات البحث -د 

 )Independent Variable(املتغري املستقل  - ١
. هذا البحث هو استخدام طريقة املناقشة السباقيةاملتغري املستقل يف 

  .املستقل يف املتغري التابعويهدف هذا البحث إىل مدى تأثري هذا املتغري 
 ) dependent variable(املتغري التابع  - ٢

 ، فهم معاىن املفرداتيفكفاءة الطلبة أما املتغري التابع يف هذا البحث هو 
 .، ويف استخراج األفكار الرئيسة من الفقراتملويف فهم املعلومات املضمونة يف اجل

 أدوات البحث  - ه 

  :فأدوات هذا البحث هي
 املالحظة - ١

 يف السلوك وأمناط الظواهر فهم على للحصول أداة املالحظة دليل
 وكانت. العلمي البحث يف البيانات جلمع أداة بصفتها التجرييب التعليم عملية

                                                
١٨ Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, Cet. ١ (Pasuruan: Hilal Pustaka) h. ٨٥-٨٤ 



 ١٩.املعينة والبيانات املعلومات على احلصول يف هاما دورا تلعب املالحظة
 من املوجودة الظواهر عن البيانات جلمع املالحظة ةالباحث استخدمت

 الظواهر وكذلك. البحث قبل من الطلبة يدرس يذال ساملدر نشاطات
  .التعليمية العملية ذه اهتمامهمو اشتراكهم من الطلبة نشاطات من املوجودة

  ٢٠:اآلتية اإلجراءات اختاذ الناجحة املالحظة وتتطلب
  .الدراسة ألهداف وفقا وزماا مكاا وبيان املالحظة جمال حتديد )١
 وتشمل تالحظها، اليت املعلومات اعليه لتسجل املالحظة بطاقة تعد أن )٢

 .مالحظته املتوقع السلوك أمناط على عادة املالحظة بطاقة

 إعادة طريق عن وذلك مالحظاا، صدق من الباحثة/ الباحث تأكدي أن )٣
 ما مقارنة طريق عن أو متباعدة، فترات وعلى مرة من أكثر املالحظة
 . اال نفس يف آخر باحث يالحظه ما مع يالحظه

 أن جيوز وال املالحظة، أثناء يف الباحثة/ الباحث يالحظه ما تسجيل تمي )٤
 املالحظة، انتهاء بعد ما إىل يالحظه ما تسجيل الباحثة/ الباحث يؤجل
  . اهلامة املظاهر بعض تسجيل ينسى قد ألنه وذلك

 املقابلة - ٢
 اللغة تعليم حبالة املتعلقة البيانات جلمع املقابلة الباحثة استخدمت

 ماالنج بسنجاساري اإلسالمية الثانوية" املعارف" مدرسة يف يةالعرب
 التدريس، عمليات تأسيس عن املدرسة مدير وموقف الشرقية، جاوا

 طريقة باستخدام القراءة مهارة تدريس عن العربية اللغة مدرس وموقف
  . السباقية املناقشة
  

                                                
١٩ Sanapiah Faisal, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Balai Pustaka, ٢٠٠٣) h. ٢٠٤ 

دار أسامة، : الرياض (،٣. ط،البحث العلمي مفهومه أدواته أساليبهذوقان عبيدات وآخرون،  ٢٠
 ١٥١-١٥٠: ص) م١٩٧٧



 االستبانة - ٣

 وميوهلم الطلبة بآراء لقةاملتع البيانات جلمع االستبانة الباحثة استخدمت
 لنتائج تأكيدا القراءة، مهارة تدريس يف السباقية املناقشة طريقة استخدام حنو

 .والبعدي القبلي االختبار

 االختبار - ٤
 التدريبات أو األسئلة من عدد أو جمموع: هو أريكونتو عرفه كما االختبار إن

 املعرفية واجلوانب ارية،امله اجلوانب عن للقياس تستخدم اليت األخرى األدوات مع
 الباحثة واستخدمت ٢١.اموعة أو األفراد لدى واالستعدادات والقدرات العقلية،

 مهارة ترقية يف السباقية املناقشة طريقة استخدام بفعالية املتعلقة البيانات جلمع االختبار
فردات، ويف ترقية كفاءة الطلبة يف فهم معاىن امل يف املقروء فهم على بالتركيز القراءة،

 وهذا. ، ويف استخراج األفكار الرئيسة من الفقراتملفهم املعلومات املضمونة يف اجل
وأما معيار جناح الطلبة يف . البعدي واالختبار القبلي االختبار من يتكون االختبار

  :االختبار هو كما يف اجلدول اآليت
  )٢(اجلدول 

  ختبارالا يف الطلبة جناح معيار

 ( % ) ئويةاامل النسبة الدرجات مدى ىاملستو الرقم

 % ١٠٠ - %٩٠ ١٠٠  -  ٩٠ جدا جيد ١

 %٨٩،٥ - %٨٠ ٨٩،٥ -  ٨٠ جيد ٢

 %٧٩،٥ - %٧٠ ٧٩،٥ -  ٧٠ مقبول ٣

 %٦٩،٥ - %٦٠ ٦٩،٥ -  ٦٠ ضعيف ٤

 %٥٩،٥ - %٠   ٥٩،٥ -   ٠ راسب ٥

                                                
٢١ Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Cet. ١٣ (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, ٢٠٠٦) h. ١٥٠ 



  :يلي كما هي املقروء، فهم مهارة الختبار املؤشرات أما
  )٣(اجلدول 

  املقروء فهم مهارة الختبار املؤشرات

  املؤشرات  الرقم
عدد 

  األسئلة

  النتيجة 

  لكل سؤال 

النسبة 

  املائوية

 % ١٥  ٣  ٥  فهم معاىن املفردات  ١

 % ٢٠  ٥  ٤  فهم القواعد  ٢

 % ٣٥  ٥  ٧  فهم املعلومات املضمونة يف النص  ٣

 % ٣٠  ٧،٥  ٤  فهم األفكار الرئيسية من الفقرات يف النص  ٤

  %١٠٠  ٢٠  وعام

 

  هامصادروالبيانات  -و 

  :يلي كما ومصادرها البيانات هذه رسم ةباحثلل ميكن البيانات مصادر ولبيان
  

  )٤(اجلدول 
  البيانات مصادر

 البيانات البيانات مصادر البحث أدوات الرقم

 الطلبة نشاطات من املوجودة الظواهر لبةالط املالحظة ١
 ذه واهتمامهم اشتراكهم من
 التعليمية مليةالع

  املدرسة مدير املقابلة ٢
  
  

 املنهجو املدرسة، تأسيس تاريخ
  .لطلبةوا درسنيامل حالةو ،الدراسي

 



  املدرس
  

 قومي يذال ساملدر نشاطاتو آراء
 الدراسي الفصل يف التعليم بعملية

 .التجرييب البحث هذا إجراء قبل

 ماسـتخدا  حنو وميوهلم الطلبة آراء  الطلبة  االستبانة  ٣
 تـدريس  يف السباقية املناقشة طريقة
  . القراءة مهارة

مهارة القراءة باستخدام طريقة املناقشة      نتيجة بةالطل  االختبار  ٤
ونتيجة مهارة  . السباقية من جمموعة التجربة   
 .القراءة من اموعة الضابطة

 

 أسلوب حتليل البيانات - ز 

ر القبلي واالختبار  التجرييب الرمز اإلحصائي لالختبا البحثهذا استخدم
  " : اختبار ت " اإلحصائيرمزالهو  و من اموعة التجريبية واموعة الضابطةالبعدي

  

   

  
Mx      = موعة من املعديل  املقياسالتجربة ا  
My      = موعة من املعديل املقياسالضابطة ا  

  التجربة اموعة من نتائجال كل يف التنوعي العدد =         
  الضابطة اموعة من النتائج كل يف التنوعي العدد =       

  التجربة اموعة يف التالميذ عدد =      
 ةطالضاب اموعة يف التالميذ عدد =      



  مراحل تنفيذ الدراسة - ح 

 :، وتشمل املراحل اآلتيةمرحلة اإلعدادفاملرحلة األوىل هي 
" املعارف"فمجتمع هذا البحث هو طلبة مدرسة .  جمتمع البحث وعينتهحتديد - ١

سنجاسارى ماالنج جاوا الشرقية وأما عينة هذا البحث هي طلبة السنة الثانية 
  . من املدرسة املذكورة

وبعد حتديد عينة البحث، قامت الباحثة بتحديد اموعة التجريبية  - ٢
  . الضابطةواموعة 

حتديد التجربة، فالتجربة يف هذا البحث هي جتربة فعالية استخدام طريقة  - ٣
  . املناقشة السباقية يف ترقية مهارة القراءة

  .م٢٠١٠ هي يف فرباير ومارسحتديد مدة البحث، فمدة إجراء هذا البحث  - ٤
  .   حجرة الدراسة، فحجرة للمجموعة التجريبية وحجرة للمجموعة الضابطةحتديد -٥

  : تأيت بعد ذلك مرحلة التجربة، وهي تشمل املراحل اآلتيةمث
 .قامت الباحثة باالختبار القبلي للمجموعة التجريبية واموعة الضابطة - ١
قامت الباحثة بإجراء التجربة للمجموعة التجريبية، وهي جتربة فعالية استخدام  - ٢

 .طريقة املناقشة السباقية يف ترقية مهارة القراءة
 . باالختبار البعدي للمجموعة التجريبية واموعة الضابطةقامت الباحثة - ٣
 .وأخريا، صياغة نتائج االختبار البعدي، وجعلها نتيجة هلذا البحث التجرييب - ٤

  

 

  

  

  



  الفصل الرابع

  عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

  

حملة موجزة عن هذا الفصل حيتوي على ثالثة مباحث، فاملبحث األول وهو 
واملبحث الثاين . رف الثانوية اإلسالمية سنجاساري ماالنج جاوا الشرقيةمدرسة املعا

  . نتائج البحث االختبار، واملبحث الثالث وهو مناقشة نتائجعرض وهو 
. بالنظر إىل أسئلة هذا البحث، فهذا الفصل حيتوي على أجوبة تلك األسئلة

سباقية يف ترقية فهم وهذه األجوبة تدل على مدى فعالية استخدام طريقة املناقشة ال
، ويف ترقية كفاءة الطلبة ملمعاين املفردات، ويف ترقية فهم املعلومات املضمونة يف اجل

  :  وتفصيل هذه البيانات هي كما يلي. فقراتيف استخراج األفكار الرئيسة من ال
سنجاسارى بالثانوية اإلسالمية  " املعارف" عن مدرسة حملة موجزة: األولاملبحث 

  جاوا الشرقية ماالنج

  تاريخ تأسيس هذه املدرسة  -أ 

هي إحدى املدارس ىف ماالنج  سنجاسرى  اإلسالمية الثانوية"املعارف"مدرسة 
 الوطن الىت أسست سنة مصباح التربوية سنجاسرى تعين مدرسة "املعارف"مؤسسة 
 حتت وا كانينأقيمت هذه املؤسسة حتقيقا لالهتمام بالشعب اإلندونيسي الذو. ١٩٢٣
فقام بتأسيسها مع بعض ،  الشيخ مشكور هومؤسس هذه املؤسسةو. ار هولندااستعم

  .العلماء لتهيئة األجيال الستقالل إندونيسيا من استعمار هولندا
هم الطلبة من الرجال ىف هذه املؤسسة املتعلمون ، كان  إندونيسيااستقاللقبل 

كثري من الطالب ىف و. ، ألن النساء ال جيوز هلن أن يتعلمن ىف املدرسة الرمسيةفحسب
 الذين يقع مركزهم ىف مدينة "حزب اهللا وسبيل اهللا"ثورة االستقالل يندجمون ىف جنود 

  .سنجاسرى ويقودهم الشيخ زين العارفني والشيخ مشكور

 



حىت  ما زالت عملية التعلم والتعليم ىف هذه املؤسسة تواجه مشاكل عديدةو
الشيخ عبد الوهاب وبأمر من . اولند، ال سيما من حكومة االستعمار اهل١٩٢٩سنة 

 "ضة الوطن" إىل مدرسة "مصباح الوطن"حسب اهللا املرحوم، تغري اسم مدرسة 
  . الىت تقع ىف سورابايا"ضة الوطن"مؤسسة وصارت  فرعا من 

 ، وهيىف الوقت التايل، أقيمت هيئة التربية املختلفة على عدة املستوياتو
 املتوسطة "ضة العلماء" ومدرسة  اإلسالمية،ائية اإلبتد"ضة العلماء"مدرسة 
 "ضة العلماء" الدينية الىت تصري مدرسة "ضة العلماء" علمني وتربية امل،اإلسالمية

 مؤسسة كلها حتت قيادة املدارسهذه . ١٩٦٦  سنة ىف سبتمرب اإلسالميةالثانوية
  رمسية اإلسالميةثانوية ال"ضة العلماء"وأخريا تغريت مدرسة . يةوالترب "املعارف"

 ٢٩تاريخ  ماالنج، وذلك يف سنجاسرىب  اإلسالمية الثانوية"املعارف"مدرسة باسم 
  . واستمرت حىت اآلن١٩٨٣أغسطس 

  شعبة العلوم الطبيعية تدريس اللغة العربية يف  - ب 

 اللغة العربية يف شعبة العلوم الطبيعية يف هذه املدرسة جيري على تدريسكان 
 وزارة الشؤون الدينية مع إضافة خاصة يف تدريس قررتهتبع الذي حسب املنهج امل

  . اللغة العربية من هذه املدرسة
 على مستوى الوحدة التعليمية  هو املنهج هذه املدرسة املتبع يف املنهجوكان

(KTSP) وفقا هلذا العلوم الطبيعية يف هذه املدرسة  اللغة العربية لشعبة تدريس فأهداف
  : هي ما يليو ياملنهج الدراس

تنمية قدرة الطلبة على االتصال باللغة العربية شفاهةً وكتابة، اليت تشمل  - 
املهارات األربع وهي مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة 

  .ومهارة الكتابة
تنمية وعي الطلبة على أمهية اللغة العربية  اليت هي أداة للتعلم، وخاصة  - 

 . سالملتعلم مصادر تعاليم اإل



.  الطلبة على فهم العالقة الوثيقة بني اللغة والثقافة وتوسيع خربامتنمية قدرة -
  . وبذلك تزداد معرفتهم بالثقافات املختلفة، وأن يكون هلم دور يف تطورها

أما . يف اللقاءين كل أسبوع اللغة العربية يف هذه الشعبة كان تدريس
األسرة، اهلواية، العمل أو املهنة، الشباب، التعارف، : املوضوعات املدروسة هي ما يلي

الصحة، الوسائل العامة، الرحالت، القصص اإلسالمية، املعارف اإلسالمية، أعياد 
      ٢٢.اإلسالم، وزعماء اإلسالم

  عرض بيانات االختبار :املبحث الثاين

  طريقة املناقشة السباقية يف تدريس مهارة القراءة للمجموعة التجريبيةإجراءات  -أ 

 جراءاتاإلاألهداف التدريسية ونتائج االختبار، قدمت الباحثة وقبل عرض 
أما األهداف اليت حددا الباحثة . التجريبيةتدريس مهارة القراءة للمجموعة يف  العامة

  : كما يلييف تدريس مهارة القراءة يف هذا البحث هي 
  أن يقدر الطلبة على فهم معاين املفردات اجلديدة -
  مل يف اجلبة على فهم املعلومات املضمونةأن يقدر الطل -
  أن يقدر الطلبة على استخراج األفكار الرئيسة من الفقرات -

،  للمجموعة التجريبيةأما بيان إجراءات طريقة املناقشة السباقيةو
  :هو ما يلي

 ).مراجعة(أن تسأل الباحثة بعض الطلبة عن الدرس السابق  )١
لطلبة ليقرؤوا قائمة املفردات اجلديدة وبعد املراجعة، تشري الباحثة إىل بعض ا )٢

 .يف الكتاب الدراسي املقرر
مث تكرر الباحثة قراءة املفردات اجلديدة، وبعد ذلك تقرأ النص من الكتاب  )٣

 . يتبعون ما قرأا الباحثةالطلبة والدراسي املقرر قراءة صحيحة

                                                
 نتائج املقابلة مع مدرس اللغة العربية من مدرسة املعارف الثانوية اإلسالمية بسنجاسري ماالنج، تاريخ ٢٢

  ٢٠١٠ فرباير ١٣: املقابلة



 . مث تأمر الباحثة بعض الطلبة ليقرؤوا النص )٤
معاين املفردات اجلديدة املوجودة يف النص، من وأن تشرح الباحثة بعض  )٥

 .   غري أن تشرح مجيع معاين النص
  . أو أكثر من ذلك جمموعاتثالثأن تقسم الباحثة الطلبة إىل  )٦
أن حتدد الباحثة املوضوع للمناقشة، وفقا ملا يوجد يف الكتاب الدراسي  )٧

 .املقرر
ثة الفرصة لكل أن تكون الباحثة رئيسة اجللسة للمناقشة، وتتيح الباح )٨

إلبراز آرائهم حول  إىل اجلموعات األخرى واألسئلة لطرح جمموعة
املوضوع أو مضمون النص، وتوجه الباحثة إجراءات املناقشة بطرح األسئلة 
إىل اموعات مثل سؤال املوافقة واملخالفة، هل توافق فرقة كذا آلراء فرقة 

 . راءكذا وما هي حجة املوافقة أو املخالفة لتلك اآل
وإذا قد تبينت آراء كل من اموعات، استمرت املناقشة بعملية املسابقة،  )٩

 . من غري ترجيح أي رأي من آراء إحدى اموعات
مث تقوم الباحثة بإجراء املسابقة بني اموعات، ابتداءاً من شرح  )١٠

 . إجراءات املسابقة
األسئلة املتعلقة مث تقسم الباحثة البطاقات اليتُ تكتب عليها األجوبة من  )١١

ويكون عدد . مبحتوى النص إىل كل جمموعة من اموعات السابقة
البطاقات أكثر من عدد األسئلة، ألن من البطاقات ما تتضمن األجوبة 
الصحيحة ومنها ما تتضمن األجوبة اخلاطئة، وكذلك يستوي عدد 

 .  البطاقات اليت تناله كل جمموعة
وعات، توجه الباحثة كل اموعات ألن وبعد توزيع البطاقات إىل ام )١٢

يتسابقوا يف وضع البطاقات على اجلداول املناسبة هلا املكتوبة على ألواح 
 .  أمام الطلبة أو السبورةمعلقة على احلائط



مث يتسابق كل جمموعة يف وضع البطاقات على اجلداول يف أسرع وقت  )١٣
طاقات على اجلداول أو يف وقت حتددها الباحثة، إىل أن مت وضع مجيع الب

 .اجلاهزة من كل جمموعة
وبعد متام وضع مجيع البطاقات على اجلداول، تقوم الباحثة بتفتيش  )١٤

 . البطاقات على جدول كل جمموعة
مث تعلن الباحثة باموعة الفائزة، وهي اموعة اليت تضع البطاقات أكثر  )١٥

  .صحة وتناسبا للجداول من اموعات األخرى
 الباحثة بشرح مجيع مضمون النص وتوضيح ما غَمض وأخريا، تقوم )١٦

مث تعطي الباحثة الواجب . على بعض الطلبة فهمها من املادة املدروسة
 . املرتيل، تأكيدا وتقوية لفهم الطلبة للمادة اليت قد درسوها

 تلخيص إجراءات تدريس مهارة القراءة للمجموعة التجريبية، وهو كما وأما
  : يف اجلدول اآليت

  )٥(جلدول ا
  تلخيص إجراءات تدريس مهارة القراءة للمجموعة التجريبية

  بيان املادة  بيان األنشطة  الزمان  التاريخ  اللقاءات

عشرون سؤاال   إجراء االختبار القبلي   دقيقة٨٠  ٢٤/٢/٢٠١٠  اللقاء االول
  لالختبار القبلي

: املادة حتت موضوع  املراجعة   دقيقة٤٠  ٢٤/٢/٢٠١٠  اللقاء الثاىن
  الوسائل العامة

عملية تدريس مهارة    دقيقة٤٠  ٣/٣/٢٠١٠  اللقاء الثالث
القراءة بالتركيز على 
فهم املقروء باستخدام 

  طريقة املناقشة السباقية

: املادة حتت موضوع
  يف احملطة



املراجعة ومواصلة    دقيقة٤٠  ٣/٣/٢٠١٠  اللقاء الرابع
الدرس السابق 

  والتدريبات

: املادة حتت موضوع
   احملطةيف

عملية تدريس مهارة    دقيقة٤٠  ١٠/٣/٢٠١٠  اللقاء اخلامس
القراءة بالتركيز على 
فهم املقروء باستخدام 

  طريقة املناقشة السباقية

: املادة حتت موضوع
  املهنة

املراجعة ومواصلة    دقيقة٤٠  ١٠/٣/٢٠١٠  اللقاء السادس
الدرس السابق 

  والتدريبات

: املادة حتت موضوع
  املهنة

عملية تدريس مهارة    دقيقة٤٠  ١٧/٣/٢٠١٠  اء السابعاللق
القراءة بالتركيز على 
فهم املقروء باستخدام 

  طريقة املناقشة السباقية

: املادة حتت موضوع
  الزيارة جاكرتا

عشرون سؤاال   إجراء االختبار البعدي   دقيقة٨٠  ١٧/٣/٢٠١٠  اللقاء الثامن
  لالختبار البعدي

 
 ة يف تدريس مهارة القراءة للمجموعة الضابطة التقليديالطريقة إجراءات  -ب 

 الطريقة التقليدية يف تدريس مهارة القراءة  إجراءاتبيانأما و
 :للمجموعة الضابطة هو ما يلي

 ).مراجعة(أن تسأل الباحثة بعض الطلبة عن الدرس السابق  )١
 رأن تقرأ الباحثة قائمة املفردات اجلديدة والنص من الكتاب الدراسي املقر )٢

 . ما قرأا الباحثة الطلبةتبعيمث 



 .أن تشري الباحثة بعض الطلبة ليقرؤوا النص من الكتاب الدراسي املقرر )٣
 . أن تقوم الباحثة بشرح النص من حيث قواعده ومعاين مفرداته )٤
 . أن تسأل الباحثة الطلبة، هل فهموا املادة أم هناك شيء مل يفهموه جيدا )٥
 .   تعطي الباحثة الواجب املرتيل )٦
ما تلخيص إجراءات تدريس مهارة القراءة للمجموعة الضابطة هو كما يف وأ

  :هذا اجلدول
  )٦(اجلدول 

  تلخيص إجراءات تدريس مهارة القراءة للمجموعة الضابطة

  بيان املادة  بيان األنشطة  الزمان  التاريخ  اللقاءات

عشرون سؤاال   إجراء االختبار القبلي   دقيقة٨٠  ٢٢/٢/٢٠١٠  اللقاء االول
  لالختبار القبلي

: املادة حتت موضوع  املراجعة   دقيقة٤٠  ٢٢/٢/٢٠١٠  اللقاء الثاىن
  الوسائل العامة

عملية تدريس مهارة    دقيقة٤٠  ١/٣/٢٠١٠  اللقاء الثالث
القراءة بالتركيز على 
فهم املقروء باستخدام 

  الطريقة التقليدية

: املادة حتت موضوع
  يف احملطة

املراجعة ومواصلة    دقيقة٤٠  ١/٣/٢٠١٠  اللقاء الرابع
الدرس السابق 

  والتدريبات

: املادة حتت موضوع
  يف احملطة

عملية تدريس مهارة    دقيقة٤٠  ٨/٣/٢٠١٠  اللقاء اخلامس
القراءة بالتركيز على 
فهم املقروء باستخدام 

: املادة حتت موضوع
  املهنة



  الطريقة التقليدية
مواصلة املراجعة و   دقيقة٤٠  ٨/٣/٢٠١٠  اللقاء السادس

الدرس السابق 
  والتدريبات

: املادة حتت موضوع
  املهنة

عملية تدريس مهارة    دقيقة٤٠  ١٥/٣/٢٠١٠  اللقاء السابع
القراءة بالتركيز على 
فهم املقروء باستخدام 

  الطريقة التقليدية

: املادة حتت موضوع
  الزيارة جاكرتا

عشرون سؤاال   إجراء االختبار البعدي   دقيقة٨٠  ١٥/٣/٢٠١٠  اللقاء الثامن
  لالختبار البعدي

  
 نتائج االختبار وبعد تقدمي اإلجراءات التعليمية السابقة، قامت الباحثة بعرض

  : لمجموعة الضابطة، وهي ما يليلالقبلي والبعدي 
  )٧(اجلدول 

  نتائج االختبار القبلي والبعدي من اموعة الضابطة
   البعدياالختبار  االختبار القبلي

  أمساء الطلبة  الرقم
  املستوى  النتيجة  املستوى  النتيجة

  جيد جدا  ١٠٠  جيد جدا  ٩٠  أمحد سراج املنري  ١
  جيد  ٨٢  جيد  ٨٠  أمحد ذو الفكر علي رضى  ٢
  مقبول  ٧٢  مقبول  ٧٠  أمحد مشفع رمضاين  ٣
  جيد  ٨٢  جيد  ٨٢  خالد ذو األلف  ٤
  جيد  ٨٢  جيد  ٨٠  فتح املبارك  ٥
  جيد  ٨٥  جيد  ٨٥  محيم طهاري  ٦



  مقبول  ٧٠  ضعيف  ٦٧  مد خالصحم  ٧
  مقبول  ٧٢  مقبول  ٧٠  سيف الرجال نور خالص  ٨
  مقبول  ٧٥  مقبول  ٧٢  واحد عبد الرمحن  ٩

  جيد  ٨٢  مقبول  ٧٢  أآنج إسوة أجنجرايين  ١٠
  ضعيف  ٦٤  ضعيف  ٦١  أِلندة احلسىن  ١١
  جيد جدا  ٩٧  جيد جدا  ٩٠  ألِف النعمة موىل  ١٢
  جيد  ٨٥  جيد  ٨٢  أنيس محيدة رمحوايت  ١٣
  جيد  ٨٧،٥  جيد  ٨٥  أنيسة املقربني  ١٤
  جيد جدا  ٩٧  جيد جدا  ٩٢  أزكياء فردوسي نزال  ١٥
  جيد  ٨٧،٥  جيد  ٨٥  ديوي خري النساء  ١٦
  ضعيف  ٦٥  ضعيف  ٦١  ديوي إمارة اللطفيانا  ١٧
  جيد جدا  ١٠٠  جيد جدا  ٩٧  إيرما نور حسنة  ١٨
  مقبول   ٧٢،٥  مقبول  ٧٠  إيفي عفيفة  ١٩
  جيد  ٨٠  جيد  ٨٠  يغالوه فائقة رمح  ٢٠
  جيد  ٨٩،٥  جيد  ٨٧،٥  إيتا نور عملية   ٢١
  مقبول  ٧٧  مقبول  ٧٥  كاجورا ِفلظة فتيلة  ٢٢
  ضعيف  ٦١  ضعيف  ٦١  ليلة مكرمة  ٢٣
  جيد  ٨٥  جيد  ٨٢  ِليتا رمحوايت   ٢٤
  ضعيف  ٦٧،٥  ضعيف  ٦٤،٤  لؤلؤ مكنون  ٢٥
  جيد  ٨٧،٥  جيد  ٨٠  مصفوفة عزة أَكيون  ٢٦
  ضعيف  ٦١  عيفض  ٦١  مسِنيا عزيزة  ٢٧
  ضعيف  ٦٧  ضعيف  ٦٤،٥  مفردة العليا   ٢٨
  جيد  ٨٥  جيد  ٨٢  محسنة  ٢٩



  جيد   ٨٠  مقبول  ٧٩  نعمة املنورة  ٣٠
  جيد  ٨٢  جيد  ٨٢  نساء الصاحلة  ٣١
  مقبول  ٧٠  مقبول  ٧٥  نور لطيفة النساء  ٣٢
  مقبول  ٧٢  مقبول  ٧٢  نور قمرية الفريدة   ٣٣
  بولمق  ٧٢،٥  مقبول  ٧٢  راين فربيانيت  ٣٤
  مقبول  ٧٠  جيد  ٨٠  رفيقة إينداه روكمانا  ٣٥
  جيد  ٨٩،٥  جيد  ٨٧،٥  روساليا تحفة بررة  ٣٦
  مقبول  ٧٩  مقبول  ٧٥  سييت خليفة  ٣٧
  جيد  ٨٠  جيد  ٨٠  سييت نور السعدية   ٣٨
  ضعيف  ٦٥  ضعيف  ٦٥  ِتياس ِنيالم ساري  ٣٩
  مقبول  ٧٩  مقبول  ٧٧  فِيفي أجنجون فجر أُولِيفياداين  ٤٠
  مقبول  ٧٢  مقبول  ٧٠  ان احلق نساء العاملنيِزي  ٤١
  جيد جدا  ٩٢  جيد جدا  ٩٠  ويلي أنا عارفان  ٤٢
  جيد  ٨٢  جيد  ٨٠  حممد معتصم باهللا  ٤٣

  ٣٥٠٤  ٣٣٠٣  اموع

  ٧٩،٢  ٧٧،٣  املعدل

    
 باملعدل ٣٣٠٣= من اجلدول السابق، يظهر الفرق البسيط بني نتائج االختبار القبلي 

  . ٧٩،٢=  باملعدل ٣٥٠٤=  البعدي  ونتائج االختبار٧٧،٣= 
   
  
  
  



 االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة، ولتسهيل املالحظة لنتائج  
  :  اآليت اجلدولقدمت الباحثة

  )٨(اجلدول 

  مقارنة نتائج االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة 

  دياالختبار البع  االختبار القبلي

عدد   املستوى  املعايري  الرقم

  الطلبة

النسبة 

  املائوية

عدد 

  الطلبة

النسبة 

  املائوية

  %١١،٦  ٥  %١١،٦  ٥  جيد جدا  ١٠٠-٩٠  ١
  %٤١،٨  ١٨  %٣٩،٥  ١٧  جيد  ٨٩،٥-٨٠  ٢
  %٣٠،٢  ١٣  %٣٠،٢  ١٣  مقبول  ٧٩،٥-٧٠  ٣
  %١٦،٢  ٧  %١٨،٦  ٨  ضعيف  ٦٩،٥-٦٠  ٤
  -  -  -  -  راسب  ٥٩،٥- ٠  ٥

  %١٠٠  ٤٣  %١٠٠  ٤٣  اموع
  

السابق، يتضح أنه ليس هناك الفرق الكبري بني نتائج االختبار من اجلدول   
يف " جيد جدا"فعدد الطلبة الذين حصلوا على مستوى . القبلي ونتائج االختبار البعدي

أما الطلبة الذين حصلوا على .  طلبة وكذلك يف االختبار البعدي٥االختبار القبلي 
والذين .  طالبا١٨االختبار البعدي  طالبا ويف ١٧يف االختبار القبلي " جيد"مستوى 

 طالبا وكذلك يف االختبار ١٣يف االختبار القبلي " مقبول"حصلوا على مستوى 
 طلبة ويف ٨يف االختبار القبلي " ضعيف"والذين حصلوا على مستوى . البعدي

  ".   راسب"ومل حيصل أحد منهم على مستوى .  طلبة٧االختبار البعدي 
  
  



ج االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية، وهي مث قدمت الباحثة نتائ
  :كما يلي

  )٩(اجلدول 

  نتائج االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية

  االختبار البعدي  االختبار القبلي
  أمساء الطلبة  الرقم

  املستوى  النتيجة  املستوى  النتيجة

  مقبول  ٧٩  ضعيف  ٦٧  أمحد ِنزار فناين  ١
  جيد  ٨٧،٥  مقبول  ٧٥  هللا عارف أغاتا كوسوماعبد ا  ٢
  جيد  ٨٧،٥  مقبول  ٧٧  أغونج ِفرمانشاه  ٣
  جيد  ٨٩،٥  جيد  ٨٥  علي شريف الدين  ٤
  جيد  ٨٥  ضعيف  ٦٥  ِفربي ديوي نور خالص  ٥
  جدا جيد  ٩٧  جيد جدا  ٩٠  حسن بصري  ٦
  جدا جيد  ٩٧  جيد  ٨٩،٥  حممد فخر األشعري  ٧
  عيفض  ٦٧  ضعيف  ٦١  حممد فاتح اإلحسان  ٨
  جدا جيد  ١٠٠  جيد  ٨٧،٥  حممد نصر اهللا  ٩

  جيد  ٨٩،٥  جيد  ٨٢  عافية نوري رمحيت   ١٠
  جدا جيد  ١٠٠  جيد جدا  ٩٠  ألفية هداييت  ١١
  مقبول  ٧٧  مقبول  ٧٠  عملية رزقيانيت  ١٢
  جيد  ٨٥  ضعيف  ٦١  أجنجيه رزقي أماليا سوناردي  ١٣
  جيد  ٨٩،٥  مقبول  ٧٥  آسية النفيسة   ١٤
١٥  جدا جيد  ١٠٠  جيد  ٨٥  ةأسيفة املُرب  
  جيد  ٨٩،٥  مقبول  ٧٩  ِدين ذا كماال ففي رمحة اهللا  ١٦
  جيد  ٨٩،٥  مقبول  ٧٥  ِإيليس نور حيايت  ١٧



  جيد  ٨٩،٥  جيد  ٨٠  ِفيلدا فؤادي  ١٨
  جدا جيد  ١٠٠  جيد  ٨٥  فردوس نور جليلة  ١٩
  مقبول  ٧٧  مقبول  ٧٠  حظيظ الرمحة  ٢٠
  جيد  ٨٧،٥  ضعيف  ٦٤،٥  إمامة الديانا  ٢١
  جيد  ٨٧،٥  مقبول  ٧٧  ليلة العصمة  ٢٢
  جيد  ٨٧،٥  مقبول  ٧٢  ليل الرزقية  ٢٣
  جيد  ٨٩،٥  ضعيف  ٦٥  لؤلؤ البارة  ٢٤
  جيد  ٨٩،٥  جيد  ٨٩،٥  مايفيدا املفتاح  ٢٥
  جيد  ٨٧،٥  مقبول  ٧٥  ملة اإلسالمية  ٢٦
  جيد  ٨٩،٥  مقبول  ٧٢  مفيدة العلم املُيسرة  ٢٧
  جيد  ٨٩،٥  ضعيف  ٦٧  مشاِهدِة النافعية  ٢٨
  جيد  ٨٩،٥  جيد  ٨٢  نفيسة العلمية  ٢٩
  جيد  ٨٥  مقبول  ٧٠  نور عزيزة   ٣٠
  جيد  ٨٩،٥  جيد  ٨٠  نور ليلَى   ٣١
  جيد  ٨٥  ضعيف  ٦٧  نور حفيفة الرحم  ٣٢
  جيد  ٨٩،٥  مقبول  ٧٩  أُوفيدا رمضانا  ٣٣
  مقبول  ٧٩  ضعيف  ٦٤،٥  رزقي امرأة الصاحلة  ٣٤
  جيد  ٨٧،٥  مقبول  ٧٢  ِشرييل ماِليسا  ٣٥
  جدا جيد  ١٠٠  جيد  ٨٧،٥  ييت رفيقةِس  ٣٦
  جيد  ٨٥  ضعيف  ٦١  صوفية املرضية  ٣٧
  جيد  ٨٩،٥  مقبول  ٧٢  أمي مزيدة  ٣٨
  جيد  ٨٧،٥  مقبول  ٧٠  أسوة حسنة  ٣٩
  مقبول  ٧٩  ضعيف  ٦٥  يفيدا سافتياين  ٤٠



  جدا جيد  ١٠٠  جيد  ٨٠  زهرةٌ نبوية  ٤١
  ضعيف  ٦٧  ضعيف  ٦١  ِرينِديِرياه ِفرِديانيت  ٤٢
  جدا جيد  ٩٧  جيد جدا  ١٠٠  مللةأزكية ا  ٤٣

  ٣٧٩٤  ٣٢٤٢  اموع

  ٨٨،٢  ٧٥،٣  املعدل

  
ومن اجلدول السابق يتضح أن جمموع نتائج االختبار القبلي للمجموعة 

 ٣٧٩٤=  وأما نتائج االختبار البعدي ٧٥،٣=  باملعدل ٣٢٤٢= التجريبية 
  .٨٨،٢= باملعدل 

لبعدي للمجموعة التجريبية، ولتسهيل املالحظة لنتائج االختبارين القبلي وا
  :قامت الباحثة بتوضيح ذلك يف اجلدول اآليت

  )١٠(اجلدول 

  مقارنة نتائج االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية

  االختبار البعدي  االختبار القبلي

عدد   املستوى  املعايري  الرقم

  الطلبة
النسبة 

  املائوية
عدد 

  الطلبة
النسبة 

  املائوية
  %٢٠،٩  ٩  %٦،٩  ٣  جيد جدا  ١٠٠-٩٠  ١
  %٦٢،٧  ٢٧  %٢٧،٩  ١٢  جيد  ٨٩،٥-٨٠  ٢
  %١١،٦  ٥  %٣٧،٢  ١٦  مقبول  ٧٩،٥-٧٠  ٣
  %٤،٦  ٢  %٢٧،٩  ١٢  ضعيف  ٦٩،٥-٦٠  ٤
  -  -  -  -  راسب  ٥٩،٥- ٠  ٥

  %١٠٠  ٤٣  %١٠٠  ٤٣  اموع

  



يف اجلدول السابق، يظهر الفرق الكبري بني نتائج االختبار القبلي ونتائج 
 طلبة يف ٣" جيد جدا"وذلك بأن الطلبة الذين حصلوا على مستوى . البعدياالختبار 

"  جيد"والذين حصلوا على مستوى .  طلبة يف االختبار البعدي٩االختبار القبلي و 
والذين حصلوا على .  طالبا يف االختبار البعدي٢٧ طالبا يف االختبار القبلي و ١٢

والذين .  طلبة يف االختبار البعدي٥لي و  طالبا يف االختبار القب١٦" مقبول"مستوى 
يف االختبار ) طالبان (٢ طالبا يف االختبار القبلي و ١٢" ضعيف"حصلوا على مستوى 

  ". راسب"البعدي، ومل حيصل أحد منهم على مستوى 
وبعد عرض نتائج االختارين القبلي والبعدي من كلتا اموعتني، قامت 

ختبار البعدي للمجموعة الضابطة وبني نتائج االختبار الباحثة باملقارنة بني نتائج اال
  : البعدي للمجموعة التجريبية، وهي كما يلي
  )١١(اجلدول 

  ة الضابطة واموعة التجريبية اموعبني مقارنة نتائج االختبار البعدي

  النمرة
  طلبة أمساء

  الضابطة موعة ا

 االختبار نتائج

  البعدي

  طلبة أمساء

  تجريبيةال موعة ا

 االختبار  نتائج

  البعدي

  ٧٩  أمحد ِنزار فناين  ١٠٠  أمحد سراج املنري  ١
  ٨٧،٥  عبد اهللا عارف أغاتا كوسوما  ٨٢  أمحد ذو الفكر علي رضى  ٢
  ٨٧،٥  أغونج ِفرمانشاه  ٧٢  أمحد مشفع رمضاين  ٣
  ٨٩،٥  علي شريف الدين  ٨٢  خالد ذو األلف  ٤
  ٨٥  ِفربي ديوي نور خالص  ٨٢  فتح املبارك  ٥
  ٩٧  حسن بصري  ٨٥  محيم طهاري  ٦
  ٩٧  حممد فخر األشعري  ٧٠  حممد خالص  ٧
  ٦٧  حممد فاتح اإلحسان  ٧٢  سيف الرجال نور خالص  ٨
  ١٠٠  حممد نصر اهللا  ٧٥  واحد عبد الرمحن  ٩

  ٨٩،٥  عافية نوري رمحيت   ٨٢  أآنج إسوة أجنجرايين  ١٠
  ١٠٠  ألفية هداييت  ٦٥  أِلندة احلسىن  ١١



  ٧٧  عملية رزقيانيت  ٩٧  عمة موىلألِف الن  ١٢
  ٨٥  أجنجيه رزقي أماليا سوناردي  ٨٥  أنيس محيدة رمحوايت  ١٣
  ٨٩،٥  آسية النفيسة   ٨٧،٥  أنيسة املقربني  ١٤
  ١٠٠  أسيفة املُربة  ٩٧  أزكياء فردوسي نزال  ١٥
  ٨٩،٥  دِين ذا كماال ففي رمحة اهللا  ٨٧،٥  ديوي خري النساء  ١٦
  ٨٩،٥  ِإيليس نور حيايت  ٦٥  ناديوي إمارة اللطفيا  ١٧
  ٨٩،٥  ِفيلدا فؤادي  ١٠٠  إيرما نور حسنة  ١٨
  ١٠٠  فردوس نور جليلة  ٧٢،٥  إيفي عفيفة  ١٩
  ٧٧  حظيظ الرمحة  ٨٠  غالوه فائقة رمحي  ٢٠
  ٨٧،٥  إمامة الديانا  ٨٩،٥  إيتا نور عملية   ٢١
  ٨٧،٥  ليلة العصمة  ٧٧  كاجورا ِفلظة فتيلة  ٢٢
  ٨٧،٥  يل الرزقيةل  ٦١  ليلة مكرمة  ٢٣
  ٨٩،٥  لؤلؤ البارة  ٨٥  ِليتا رمحوايت   ٢٤
  ٨٩،٥  مايفيدا املفتاح  ٦٧،٥  لؤلؤ مكنون  ٢٥
  ٨٧،٥  ملة اإلسالمية  ٨٧،٥  مصفوفة عزة أَكيون  ٢٦
  ٨٩،٥  مفيدة العلم املُيسرة  ٦١  مسِنيا عزيزة  ٢٧
  ٨٩،٥  مشاِهدِة النافعية  ٦٧  مفردة العليا   ٢٨
  ٨٩،٥  يسة العلميةنف  ٨٥  محسنة  ٢٩
  ٨٥  نور عزيزة   ٨٠  نعمة املنورة  ٣٠
  ٨٩،٥  نور ليلَى   ٨٢  نساء الصاحلة  ٣١
  ٨٥  نور حفيفة الرحم  ٧٠  نور لطيفة النساء  ٣٢
  ٨٩،٥  أُوفيدا رمضانا  ٧٢  نور قمرية الفريدة   ٣٣
  ٧٩  رزقي امرأة الصاحلة  ٧٢،٥  راين فربيانيت  ٣٤
  ٨٧،٥  يل ماِليساِشري  ٧٠  رفيقة إينداه روكمانا  ٣٥
  ١٠٠  ِسييت رفيقة  ٨٩،٥  روساليا تحفة بررة  ٣٦
  ٨٥  صوفية املرضية  ٧٩  سييت خليفة  ٣٧



  ٨٩،٥  أمي مزيدة  ٨٠  سييت نور السعدية   ٣٨
  ٨٧،٥  أسوة حسنة  ٦٥  ِتياس ِنيالم ساري  ٣٩
  ٧٩  يفيدا سافتياين  ٧٩  فِيفي أجنجون فجر أُولِيفياداين  ٤٠
  ١٠٠  زهرةٌ نبوية  ٧٢  عاملنيزِيان احلق نساء ال  ٤١
  ٦٧  ِرينِديِرياه ِفرِديانيت  ٩٢  ويلي أنا عارفان  ٤٢
  ٩٧  أزكية امللة  ٨٢  حممد معتصم باهللا  ٤٣

  ٣٧٩٤    ٣٤٠٤  اموع

  ٨٨،٢    ٧٩،٢  املعدل

  
 ومن اجلدول السابق، تبني أن نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية 

 للمجموعة الضابطة، وقبل إدخال هذه النتائج إىل أكرب من نتائج االختبار البعدي
الرمز اإلحصائي، قامت الباحثة بعرض  نتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من 

  : كلتا اموعتني، وهي كما يلي
  )١٢(اجلدول 

  اموعة الضابطة واموعة التجؤيبية نتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من 

 ةالتجريبـي اموعة ةالضابط اموعة
 الرقم

Y١  Y٢  (Y)  y٢  X١  X٢  (X)  x٢  
١٤٤ ١٢  ٧٩  ٦٧ ١٠٠ ١٠  ١٠٠  ٩٠ ١ 

١٥٦،٢٥ ١٢،٥  ٨٧،٥  ٧٥ ٤ ٢  ٨٢  ٨٠ ٢ 

١١٠،٢٥ ١٠،٥  ٨٧،٥  ٧٧ ٤ ٢  ٧٢  ٧٠ ٣ 

٢٠،٢٥ ٤،٥  ٨٩،٥  ٨٥ ٠ ٠  ٨٢  ٨٢ ٤ 

٤٠٠ ٢٠  ٨٥  ٦٥ ٤ ٢  ٨٢  ٨٠ ٥ 

٤٩ ٧  ٩٧  ٩٠ ٠ ٠  ٨٥  ٨٥ ٦ 

٥٦،٢٥ ٧،٥  ٩٧  ٨٩،٥ ٩ ٣  ٧٠  ٦٧ ٧ 

٣٦ ٦  ٦٧  ٦١ ٤ ٢  ٧٢  ٧٠ ٨ 

١٥٦،٢٥ ١٢،٥  ١٠٠  ٨٧،٥ ٩ ٣  ٧٥  ٧٢ ٩ 



٥٦،٢٥ ٧،٥  ٨٩،٥  ٨٢ ١٠٠ ١٠  ٨٢  ٧٢ ١٠ 

١٠٠ ١٠  ١٠٠  ٩٠ ١٦ ٤  ٦٥  ٦١ ١١ 

٤٩ ٧  ٧٧  ٧٠ ٤٩ ٧  ٩٧  ٩٠ ١٢ 

٥٧٦ ٢٤  ٨٥  ٦١ ٩ ٣  ٨٥  ٨٢ ١٣ 

٢١٠،٢٥ ١٤،٥  ٨٩،٥  ٧٥  ٦،٢٥ ٢،٥  ٨٧،٥  ٨٥ ١٤ 

٢٢٥ ١٥  ١٠٠  ٨٥ ٢٥ ٥  ٩٧  ٩٢ ١٥ 

١١٠،٢٥ ١٠،٥  ٨٩،٥  ٧٩ ٦،٢٥ ٢،٥  ٨٧،٥  ٨٥ ١٦ 

٢١٠،٢٥ ١٤،٥  ٨٩،٥  ٧٥ ١٦ ٤  ٦٥  ٦١ ١٧ 

٩٠،٢٥ ٩،٥  ٨٩،٥  ٨٠ ٩ ٣  ١٠٠  ٩٧ ١٨ 

٢٢٥ ١٥  ١٠٠  ٨٥ ٦،٢٥ ٢،٥  ٧٢،٥  ٧٠ ١٩ 

٤٩ ٧  ٧٧  ٧٠ ٠ ٠  ٨٠  ٨٠ ٢٠ 

٥٢٩ ٢٣  ٨٧،٥  ٦٤،٥ ٤ ٢  ٨٩،٥  ٨٧،٥ ٢١ 

١١٠،٢٥ ١٠،٥  ٨٧،٥  ٧٧ ٤ ٢  ٧٧  ٧٥ ٢٢ 

٢٤٠،٢٥ ١٥،٥  ٨٧،٥  ٧٢ ٠ ٠  ٦١  ٦١ ٢٣ 

٦٠٠،٢٥ ٢٤،٥  ٨٩،٥  ٦٥ ٩ ٣  ٨٥  ٨٢ ٢٤ 

٠ ٠  ٨٩،٥  ٨٩،٥ ٩ ٣  ٦٧،٥  ٦٤،٥ ٢٥ 

١٥٦،٢٥ ١٢،٥  ٨٧،٥  ٧٥  ٥٦،٢٥ ٧،٥  ٨٧،٥  ٨٠ ٢٦ 

٣٠٦،٢٥ ١٧،٥  ٨٩،٥  ٧٢ ٠ ٠  ٦١  ٦١ ٢٧ 

٥٠٦،٢٥ ٢٢،٥  ٨٩،٥  ٦٧ ٦،٢٥ ٦،٢٥  ٦٧  ٦٤،٥ ٢٨ 
٥٦،٢٥ ٧،٥  ٨٩،٥  ٨٢ ٩ ٣  ٨٥  ٨٢ ٢٩ 
٢٢٥ ١٥  ٨٥  ٧٠ ١ ١  ٨٠  ٧٩ ٣٠ 
٩٠،٢٥ ٩،٥  ٨٩،٥  ٨٠ ٠ ٠  ٨٢  ٨٢ ٣١ 

٣٢٤ ١٨  ٨٥  ٦٧  ٢٥  -٥  ٧٠  ٧٥  ٣٢ 
١١٠،٢٥ ١٠،٥  ٨٩،٥  ٧٩  ٠  ٠  ٧٢  ٧٢  ٣٣ 

٢١٠،٢٥ ١٤،٥  ٧٩  ٦٤،٥  ٠،٢٥  ٠،٥  ٧٢،٥  ٧٢  ٣٤ 

٢٤٠،٢٥ ١٥،٥  ٨٧،٥  ٧٢  ٠  ٠  ٧٠  ٧٠  ٣٥ 

١٥٦،٢٥ ١٢،٥  ١٠٠  ٨٧،٥  ٤  ٢  ٨٩،٥  ٨٧،٥  ٣٦ 

٥٧٦ ٢٤  ٨٥  ٦١  ١٦  ٤  ٧٩  ٧٥  ٣٧ 
٣٠٦،٢٥ ١٧،٥  ٨٩،٥  ٧٢  ٠  ٠  ٨٠  ٨٠  ٣٨ 

٣٠٦،٢٥ ١٧،٥  ٨٧،٥  ٧٠  ٠  ٠  ٦٥  ٦٥  ٣٩ 



١٩٦ ١٤  ٧٩  ٦٥  ٤  ٢  ٧٩  ٧٧  ٤٠ 
٤٠٠ ٢٠  ١٠٠  ٨٠  ٤  ٢  ٧٢  ٧٠  ٤١ 
٣٦ ٦  ٦٧  ٦١  ٤  ٢  ٩٢  ٩٠  ٤٢ 
٩ -٣  ٩٧  ١٠٠  ٤  ٢  ٨٢  ٨٠  ٤٣ 
  ٨٧٢٠  ٥٥٢  ٣٧٩٤  ٣٢٤٢ ٥٣٦،٥ ١٠١  ٣٤٠٤  ٣٣٠٣ اموع

    ٨٨،٢  ٧٥،٣      ٧٩،٢  ٧٧،٣  املعدل

N      ∑y y
٢

∑     x∑ x
٢

∑ 

 
 :وفيما يلي بيان العالمات اإلحصائية من اجلدول السابق

Xموعة التجريبية=   ١نتائج االختبار القبلي من ا  
Xموعة التجريبية=   ٢نتائج االختبار البعدي من ا  
(X)   =موعة التجريبيةعدد االحنراف من نتائج ا  
Xموعة ال=  ٢تجريبيةعدد االحنراف املربع من نتائج ا  
∑X   =موعة التجريبيةجمموع عدد االحنراف من نتائج ا  

xموعة التجريبية=  ∑٢جمموع عدد االحنراف املربع من نتائج ا  
Yموعة الضابطة=  ١نتائج االختبار القبلي من ا  
Yموعة الضابطة=  ٢نتائج االختبار البعدي من ا  
(Y)  =موعةالضابطةعدد االحنراف من نتائج ا   
yموعة الضابطة=  ٢عدد االحنراف املربع من نتائج ا  
∑y  =موعةالضابطةجمموع عدد االحنراف من نتائج ا   

y
  الضابطةجمموع عدد االحنراف املربع من نتائج اموعة =  ∑٢

بعد توضيح اجلدول السابق، اقتصر الباحثة بعرض النتائج اآلتية وهي 
موع عدد االحنراف املربع من اموعة الضابطة جمموع عدد االحنراف وجم

 :واموعة التجريبية، وهي كما يف هذا اجلدول



  )١٣(اجلدول 
  جمموع عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اموعتني

ةالضابط موعةا ةالتجريـبي موعةا 

 عددجمموع 

  فاحنرالا

)y ∑    (  

   عددجمموع

    املربع االحنراف 
)y٢∑(   

 عددجمموع 

  فاحنرالا

)x ∑ (  

    عددجمموع

 املربع االحنراف
)x٢∑( 

٨٧٢٠ ٥٥٢ ٥٣٦،٥ ١٠١ 

 
فمن بيانات اجلدول السابق، سندخل تلك البيانات إىل الرمز اإلحصائي 

  :ملعرفة الفرق بني نتائج اموعتني، وتفصيل إجراء هذا الرمز كما يلي" اختبار ت"
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 أكرب من ١٠،١٨" = ت االحصائي"فمن البيانات السابقة، يتضح أن نتيجة 
 % =٥ وأكرب من املستوى املعنوي ٢،٦٤% = ١يف املستوى املعنوي  t-tableنتيجة 
 وهذا مبعىن أن فروض هذا البحث مقبولة وخالصتها أن استخدام طريقة ١،٩٩

  . املناقشة السباقية فعالة يف ترقية مهارة القراءة
  مناقشة البيانات: املبحث الثالث

من نتائج البيانات السابقة قد اتضحت فعالية استخدام طريقة املناقشة السباقية 
ى ترقية فهم معاين املفردات و ترقية فهم املعلومات يف ترقية مهارة القراءة بالتركيز عل

ومن .  الفقراتمناستخراج األفكار الرئيسية القدرة على ، وترقية ملاملضمونة يف اجل
. أسباب ذلك، أن يف طريقة املناقشة السباقية روح التعاون بني الطلبة وبني املعلم

  . املدروسةوجبانب ذلك فيها روح التنافس بني الطلبة يف فهم املادة
 اليت ا الناطقني لغري العربية اللغة يف القراءة تعليم أهداف أهم إىل نظرنا إذاو

طرائق تدريس اللغة كتاب   يفرشدي أمحد طعيمة،. دحممود كامل الناقة و. د قدمها
   :يلي ما، وهي العربية لغري الناطقني ا

 يف عنها تعرب اليت باألصوات املكتوبة الرموز ربط من الدارس يتمكن أن - ١
  .العربية اللغة



  .صحيح بنطق جهرية قراءة نص قراءة من يتمكن أن - ٢
 تغري وإدراك املطبوعة الصفحة من مباشرة العام املعىن استنتاج من يتمكن أن - ٣

  .التراكيب بتغري املعىن
 مفردات بني والفرق السياق، معانـي من املفردات معانـي يتعـرف أن - ٤

  .الكتابة ومفردات احلديث
  .بينها تربط الىت املعىن عالقات وإدراك الفقرات يف اجلمل معاين يفهم أن - ٥
  .وصرفها اللغة قواعد ذلك تعوق أن دون وانطالق بفهم يقرأ أن - ٦
  .الرئيسية للفكرة املكـونة العالقات يدرك وأن والتفاصيل اجلزئية األفكار يفهم أن - ٧
  .منها كل ووظيفة الترقيم عالمات يتعرف أن - ٨
  .اللغتني إىل مترمجـة مفردات قوائم أو باملعاجم االستعانة دون بطالقة يقرأ أن - ٩

 والتاريخ األدب قراءة إىل الصحيفة قراءة من ابتدأ واسعة قراءة يقرأ أن -١٠
 املعاين وحتليل النتائج وحتديد األحداث إدراك مع اجلارية واألحداث والعلوم
 .واإلسالمية العربية بالثقافة الواسعة القراءة وربط ونقدها

فيتضح أن استخدام طريقة املناقشة السباقية قد استوعبت كثريا من األهداف 
، وهي فهم معاين املفردات وفهم املعلومات املضمونة يف النص واستخراج السابقة

 يف خمتلف ذه الطريقةه وهذا من املمكن استخدام. األفكار الرئيسة من الفقرات
ت الدراسية وتوجيهات املدرسني يف املراحل الدراسية لكن بشرط مراعاة املستويا

  .    إجرائها
فالتوجيهات من املدرس أثناء إجراء طريقة املناقشة السباقية مهمة جدا، كي ال 
تصري العملية التعليمية إىل جمرد جمموعة من الضوضاء أو جمرد املسابقة ومل تصل إىل 

عليمية من االنفصال فمهمة املدرس هنا أن حيفظ هذه العملية الت. األهداف التعليمية
  . عن األهداف املرجوة



، قد اتضحت نتائج االختبار بأن استخدام طريقة املناقشة ة السابقاملناقشةيف 
فتأيت بعد ذلك نتائج االستبانة اليت تؤيد نتائج . السباقية فعالة يف ترقية مهارة القراءة

  :االختبار، وهي كما يلي
  :بطة هي كما يف اجلدول اآليتأما نتائج االستبانة من اموعة الضا
  )١٤(اجلدول 

  نتائج االستبانة من اموعة الضابطة

  االستجابات

  أسئلة االستبانة  الرقم
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد

جمموع 

  الطلبة

٤،٦  ٢  ٧٦،٧  ٣٣  ١٨،٦  ٨  -  -  
  هل حتب أن تتعلم اللغة العربية؟  ١

  غري حمب جدا  غري حمب  حمب  حمب جدا
٤٣  

  علم اللغة العربية سهل؟هل ت  ٢  ٦،٩  ٣  ٥٨،١  ٢٥  ٣٠،٢  ١٣  ٤،٦  ٢
  صعب جدا  صعب  سهل  سهل جدا

٤٣  

  كيف رأيك عن درس القراءة؟  ٣  -  -  ١١،٦  ٥  ٧٤،٤  ٣٢  ١٣،٩  ٦
  غري جذاب جدا  غري جذاب  جذاب  جذاب جدا

٤٣  

  هل سهل عليك فهم املقروء؟  ٤  ١٨،٦  ٨  ٥٣،٤  ٢٣  ٢٣،٢  ١٠  ٤،٦  ٢
  صعب جدا  بصع  سهل  سهل جدا

٤٣  

هل الطريقة اليت استخدمتها الباحثة   ٥  -  -  ٣٩،٥  ١٧  ٤٦،٥  ٢٠  ١٣،٩  ٦
  ال تسهلين قط  ال تسهلين   تسهلين  تسهلين جدا  تسهلك يف فهم املقروء؟

٤٣  

هل تريد طريقة أخرى يف تدريس مهارة   ٦  -  -  ١٨،٦  ٨  ٦٥،١  ٢٨  ١٦،٢  ٧
  داال أريد ج  ال أريد  أريد  أريد جدا  القراءة؟

٤٣  

وقبل هذا صعب علي فهم مادة القراءة،   ٧  -  -  ٣٧،٢  ١٦  ٥١،١  ٢٢  ١١،٦  ٥
  متاماغري موافق   غري موافق  موافق  موافق جدا   واآلن سهل علي فهمها 

٤٣  

وقبل هذا صعب علي فهم معاين   ٨  -  -  ٢٨،٨  ١٣  ٥٧،٧  ٢٦  ١٣،٣  ٤
املفردات اجلددة يف نص القراءة، واآلن 

  متاماغري موافق   غري موافق  موافق  موافق جدا   سهل علي فهمها 
٤٣  

وقبل هذا صعب علي فهم املعلومات   ٩  -  -  ٤٠  ١٨  ٤٦،٦  ٢١  ٩،٣  ٤
املضمونة يف نص القراءة، واآلن سهل 

  متاماغري موافق   غري موافق  موافق  موافق جدا   علي فهمها
٤٣  

وقبل هذا صعب علي استخراج األفكار   ١٠  -  -  ٤٠  ١٨  ٤٤،٤  ٢٠  ١١،٦  ٥
ات، واآلن سهل علي الرئيسية يف الفقر

  استخراجها
  متاماغري موافق   غري موافق  موافق  موافق جدا 

٤٣  



  
  :وأما نتائج االستبانة من اموعة التجريبية هي ما يلي

  )١٥(اجلدول 
  نتائج االستبانة من اموعة التجريبية

  االستجابات

  أسئلة االستبانة  الرقم
  %  عدد  %  عدد  %  دعد  %  عدد

جمموع 

  الطلبة

  هل حتب أن تتعلم اللغة العربية؟  ١  ٢،٣  ١  -  -  ٦٢،٧  ٢٧  ٣٤،٨  ١٥
  غري حمب جدا  غري حمب  حمب  حمب جدا

٤٣  

  هل تعلم اللغة العربية سهل؟  ٢  ٩،٣  ٤  ٦٠،٤  ٢٦  ٢٥،٥  ١١  ٤،٦  ٢
  صعب جدا  صعب  سهل  سهل جدا

٤٣  

  كيف رأيك عن درس القراءة؟  ٣  -  -  ١١،٤  ٥  ٦٧،٤  ٢٩  ٢٠،٩  ٩
  غري جذاب جدا  غري جذاب  جذاب  جذاب جدا

٤٣  

  هل سهل عليك فهم املقروء؟  ٤  ٩،٣  ٤  ٥٥،٨  ٢٤  ٢٥،٥  ١١  ٩،٣  ٤
  صعب جدا  صعب  سهل  سهل جدا

٤٣  

هل الطريقة اليت استخدمتها الباحثة   ٥  -  -  ١٣،٩  ٦  ٤٦،٥  ٢٠  ٣٩،٥  ١٧
  ال تسهلين قط  ال تسهلين   تسهلين  تسهلين جدا  تسهلك يف فهم املقروء؟

٤٣  

هل تريد طريقة أخرى يف تدريس مهارة   ٦  -  -  ٥٣،٤  ٢٣  ٩،٣  ٤  ٣٧،٢  ١٦
  ال أريد جدا  ال أريد  أريد  أريد جدا  القراءة؟

٤٣  

وقبل هذا صعب علي فهم مادة القراءة،   ٧  -  -  ١٣،٩  ٦  ٦٥،١  ٢٨  ٢٠،٩  ٩
  متاماغري موافق   قغري مواف  موافق  موافق جدا   واآلن سهل علي فهمها 

٤٣  

وقبل هذا صعب علي فهم معاين   ٨  -  -  ١١،٦  ٥  ٦٧،٤  ٢٩  ٢٠،٩  ٩
املفردات اجلددة يف نص القراءة، واآلن 

  متاماغري موافق   غري موافق  موافق  موافق جدا   سهل علي فهمها 
٤٣  

وقبل هذا صعب علي فهم املعلومات   ٩  -  -  ٢٣،٢  ١٠  ٦٢،٧  ٢٧  ١٣،٩  ٦
املضمونة يف نص القراءة، واآلن سهل 

  هاعلي فهم
  متاماغري موافق   غري موافق  موافق  موافق جدا 

٤٣  

وقبل هذا صعب علي استخراج األفكار   ١٠  ٢،٣  ١  ٢٠،٩  ٩  ٥٥،٨  ٢٤  ٢٠،٩  ٩
 الرئيسية يف الفقرات، واآلن سهل علي

  استخراجها
  متاماغري موافق   غري موافق  موافق  موافق جدا 

٤٣  

  



حثة باملقارنة بني نتائج االستبانة من اموعتني، وبيان ذلك كما مث قامت البا
  :يف اجلدول اآليت

  )١٦(اجلدول 

  مقارنة نتائج االستبانة بني اموعة الضابطة واموعة التجريبية
رقم   د  ج  ب  أ

  التجريبية  الضابطة  التجريبية  الضابطة  التجريبية  الضابطة  التجريبية  الضابطة  السؤال

١  -  -  ٢  ٢٧  ٣٣  ١٥  ٨  ١  
٤  ٣  ٢٦  ٢٥  ١١  ١٣  ٢  ٢  ٢  
٥  ٥  ٢٩  ٣٢  ٩  ٦  ٣  -  -  
٤  ٨  ٢٤  ٢٣  ١١  ١٠  ٤  ٢  ٤  
٦  ١٧  ٢٠  ٢٠  ١٧  ٦  ٥  -  -  
٢٣  ٨  ٤  ٢٨  ١٦  ٧  ٦  -  -  
٦  ١٦  ٢٨  ٢٢  ٩  ٥  ٧  -  -  
٥  ١٣  ٢٩  ٢٦  ٩  ٤  ٨  -  -  
١٠  ١٨  ٢٧  ٢١  ٦  ٤  ٩  -  -  

١  -  ٩  ١٨  ٢٤  ٢٠  ٩  ٥  ١٠  
  ١٠  ١١  ١١٤  ١٤٥  ٢١٠  ٢٢٥  ٩٦  ٤٩  اموع

  
بالنظر إىل اجلدول السابق، يظهر أن نتيجة اموعة التجريبية من جمموع 

، أما نتيجة اموعة ٤٩=  أكثر من نتيجة اموعة الضابطة ٩٦) = أ(اختيار 
، ٢٢٥=  أقل من نتيجة اموعة الضابطة ٢١٠) = ب(التجريبية من جمموع اختيار 

موعة التجريبية أكرب من االستجابات وهذا مبعىن أن االستجابات اإلجيابية من ا
  .اإلجيابية من اموعة الضابطة

 أقل من ١١٤= فنتيجة اموعة التجريبية ) ج( وبالنسبة إىل جمموع اختيار 
= فنتيجة اموعة التجريبية ) د( وأما جمموع اختيار ١٤٥= نتيجة اموعة الضابطة 

ا مبعىن أن االستجابات السلبية من  وهذ١١=  أقل من نتيجة اموعة الضابطة ١٠
  .  اموعة التجريبية أقل من االستجابات السلبية من اموعة الضابطة



وخالصة ذلك أن استخدام طريقة املناقشة السباقية يؤثر يف ترقية كفاءة طلبة 
، ملاموعة التجريبية يف فهم معاين املفردات، ويف فهم املعلومات املضمونة يف اجل

  . ستخراج األفكار الرئيسة من الفقراتويف ا
 ومن نتائج املالحظة اليت تؤيد نتائج االختبار وهي أن توفري دور طلبة اموعة 
التجريبية أثناء العملية التعليمية باستخدام طريقة املناقشة السباقية أكرب من اموعة 

املادة املدروسة من وأن طلبة اموعة التجريبية أكثر انتباها واهتماما ب. الضابطة
وأن طلبة اموعة التجريبية أسرع فهما للمادة املدروسة من . اموعة الضابطة
فهذه الظواهر السلوكية تدل على فعالية استخدام طريقة املناقشة . اموعة الضابطة

  . السباقية يف ترقي مهارة القراءة
ة السباقية فعالة يف ترقية ومن املناقشة السابقة نستطيع القول بأن طريقة املناقش

كفاءة الطلبة على فهم معاين املفردات وعلى فهم املعلومات املضمونة يف النص وعلى 
  . استخراج األفكار الرئيسة من الفقرات

  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  



  الفصل اخلامس

  نتائج البحث والتوصيات واملقترحات

  
ثة نتائج البحث بعد متام إجراءات البحث وحتليل بياناته، وبالتايل قدمت الباح

  : وتوصياته ومقترحاته، وهي
 نتائج البحث  -أ 

 عليها حصل اليت البعدي واالختبار القبلي االختبار نتائج على اعتمادا
  :يلي فيما هي البحث هذا نتائجف الطلبة،

=  باملعدل ٣٣٠٣= أن عدد نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة  - ١
=  باملعدل ٣٢٤٢= موعة التجريبية  وأما نتائج االختبار القبلي للمج٧٧،٣
وبعد إجراء االختبار البعدي، ظهرت نتائج االختبار البعدي . ٧٥،٣

 وأما نتائج االختبار البعدي ٧٩،٢=  باملعدل ٣٤٠٤= للمجموعة الضابطة 
 فهذه تدل على أن نتائج ٨٨،٢=  باملعدل ٣٧٩٤= للمجموعة التجريبية 

 اموعة التجريبية أعلى من نتائج استخدام طريقة املناقشة السباقية يف
 . استخدام الطريقة التقليدية يف اموعة الضابطة

 أكرب ١٠،١٨" = ت االحصائي"من البيانات السابقة، يتضح أن نتيجة أن  - ٢
 وأكرب من املستوى ٢،٦٤% = ١يف املستوى املعنوي  t-tableمن نتيجة 
مقبولة  وهذا مبعىن أن فروض هذا البحث ١،٩٩% = ٥املعنوي 

وخالصتها أن استخدام طريقة املناقشة السباقية فعالة يف ترقية مهارة 
 يف ترقية فهم معاين املفردات، ويف بالتركيز علي فهم املقروءالقراءة

 ، ويف استخراج األفكار الرئيسية ملفهم املعلومات املضمونة يف اجل
 .من الفقرات



جيابية من اموعة التجريبية أن نتائج االستبانة تدل على أن االستجابات اإل - ٣
أكرب من االستجابات اإلجيابية من اموعة الضابطة، وتؤيد ذلك نتائج 
املالحظة أن مسامهات الطلبة أثناء العملية التعليمية وانتباههم واهتمامهم 

 .باملادة املدروسة أكرب مما كانت يف اموعة الضابطة
 توصيات البحث - ب 

فرصة اخلاصة للطلبة يف طرح السؤال عن جيب على املدرس أن يتيح ال - ١
 .املادة املدروسة لتوجيههم إىل أهداف التدريس

ويف عملية إجراء طريقة املناقشة السباقية، جيب على املدرس ضم نوع من  - ٢
أنواع الوسائل التعليمية مثل لوحة اجليوب أو نوع من أنواع األلعاب 

 .اللغوية، وربط ذلك باملادة املدروسة
  بحثمقترحات ال - ج 

 للمهتمني بنشر اللغة العربية مفيدة البحث هذا نتائج تكون أن الباحثة ترجو - ١
 .بصفة خاصة العربية اللغةومدرسي  عامة، 

الباحثون الالحقون عامة،  السباقية املناقشة بطريقة ينتفع أن الباحثة ترجو - ٢
 . وخاصة ملن يريد أن يطور هذا البحث إىل جمال أوسع مما قد حبثتها الباحثة

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  قائمة املصادر واملراجع

  

  :املصادر

 الكرمي القرآن - ١

، ٤. ، طدونيسينإ-عريب" العصري"قاموس  علي وحممد زهدي حمضار، أتابك - ٢
 م١٩٩٦: يوغياكرتا

  م١٩٩٠هيداكريا أجونج، : ، جاكرتا٨.، طإندونيسي- عريبقاموسحممود يونس،  - ٣
  

   :املراجع العربية

دار : ، طنطاوية مستوياا ووسائل قياسهااملهارات اللغأمحد حسن حنوره،  - ٤
 .م١٩٨٩املطبوعات اجلديدة، 

، ١.ط، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد حممود عليان،  - ٥
  م١٩٩٢دار املسلم، : الرياض

دار الفكر :  بريوت،٢. ط،طرق تدريس اللغة العربية ،جودت الركايب - ٦
   م١٩٩٧

الدار : ، القاهرةية بني النظرية والتطبيقتعليم اللغة العربحسن شحاتة،  - ٧
  م١٩٩٦نانية، ب اللاملصرية



 ،٣. ط،البحث العلمي مفهومه أدواته أساليبهذوقان عبيدات وآخرون،  - ٨
  .م١٩٧٧دار أسامة، : الرياض

 العربيةإضاءات ملعلمي اللغة - كن متخصصاعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان،  - ٩

  م ٢٠٠٩/هـ١٤٣٠ للجميع، العربية:  الرياض،لغري الناطقني ا
دار : ، مصر١٠.، طاملوجه الفين ملدرسي اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم،  - ١٠

 .م١٩٦٨املعارف، 
مكتبة : الكويت ، ١.ط،  تدريس فنون اللغة العربية، مدكور أمحد علي -١١

 .م١٩٨٤الفالح، 

 ،أساسيات تعليم اللغة العربية،  وحممود كامل الناقةيونس عليفتحي  -١٢
  .١٩٧٧، دار الثقافة: ةالقاهر

املهارات اللغوية مدخل إىل خصائص اللغة العربية ، الشنطى صاحلحممد  -١٣

  م ١٩٩٧/هـ١٤١٧در األندلس، :  حائل،، الطبعة الرابعةوفنوا
عمادة شؤون : ، الرياض٢.، طاختبارات اللغةحممد عبد اخلالق حممد،  - ١٤

 .م١٩٩٦ جامعة امللك سعود، –املكتبات 
دار الفالح، : ، األردنتعليم اللغة حاالت وتعليقات، حممد علي احلويل - ١٥

 .م١٩٩٨
دار الفالح، : ، األردن١.، طاالختبارات اللغويةحممد علي اخلويل،  - ١٦

 .م٢٠٠٠
دار الفكر املعاصر، : ، بريوت١.، طشؤون لغويةحممود أمحد السيد،  - ١٧

 .م١٩٨٩
عارف، دار امل: ، طنطاالتوجيه يف تدريس اللغة العربيةحممود علي السمان،  - ١٨

 .  م١٩٨٣



طرائق تدريس اللغة العربية لغري   الناقة ورشدي أمحد طعيمة،كاملحممود  - ١٩

منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم : إيسيسكو، ١.ط ،الناطقني ا
  ٢٠٠٣والثقافة، 

أسس إعداد الكتب التعليمية لغري  عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا،  ناصر -٢٠

  م١٩٨٦دار االعتصام، : ، الرياضربيةالناطقني بالع
دار : ، لبنان٥.ط، خصائص العربية وطرائق تدريسها، نايف حممودومعروف - ٢١

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨النفائس، 
تنمية مهارة القراءة بطريقة التعلم التعاوين بالتطبيق على ، حممد يانس فطاين -٢٢

، يب عاوي عارم–طلبة الفصل األول من املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 مالك موالنا جامعة. العليا الدراسات كلية. منشورة غري املاجستري رسالة

  .م٢٠٠٨ .ماالنج إبراهيم
  يف تعليم مهارة (PQ٤R)استخدام استراتيجية اخلطوات الست ، زمراين أمحد -٢٣

 على الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية باجلامعة بالتطبيقالقراءة العربية 

 الدراسات كلية. منشورة غري املاجستري رسالة ،ومية ماالنجاإلسالمية احلك
  .م٢٠٠٨ .ماالنج إبراهيم مالك موالنا جامعة. العليا

تنمية مهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية باستخدام أسلوب ، إخالص -٢٤

“KWL-Interactive” بالتطبيق على املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية – 

. العليا الدراسات كلية. منشورة غري املاجستري رسالة، تنيراجيغ تاجنرانج بان
  .م٢٠٠٨ .ماالنج إبراهيم مالك موالنا جامعة

  

   :ملراجع األجنبيةا
  



٢٥- Ainin, Moch., Metodologi Penelitian Bahasa Arab, Cet. ١ Pasuruan: Hilal 
Pustaka, ٢٠٠٧.  
 

٢٦- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Cet. 
١٣, Jakarta: PT. Rineka Cipta, ٢٠٠٦. 
 

٢٧- http://www.drmosad.com/telme.htm, diakses pada tanggal ١٢ Januari ٢٠١٠. 
 

٢٨- Faisal, Sanapiah, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: Balai Pustaka, 
٢٠٠٣.  

 

 

 

 


