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1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 

3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 
4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam 

5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 
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احلمد هللا رب العاملني على نعمه ظاهرة وباطنة وواسع كرمه، اللهم أنت 
على مزيد نعمك، الفاعل املختار، لكل مفعول من الكائنات واآلثار، نشكرك 

  .ومضاعف جودك وكرمك
 اهللا املبدئ  إالوأشهد أن ال إله. هللا خلق اإلنسان يف أحسن تقوميواحلمد 

 عبده ورسوله ترفع مؤديها إىل مراتب أوىل التمحيد صلى اهللا اوأشهد أن حممد. املعيد
  ....أمابعد. عليه وسلم وأصحابه أمجعني

. ماجستري بعون اهللا تعاىل العليم القديروقد متت كتابة هذه الرسالة العلمية لل
 من النقصان واألخطاء فأرجو من اذا البحث اجلامعي كثريفإن من املمكن أن يكون 

ال ثناء والجزاء أجدر إال أن أقدم شكري و. تفضل بتقدمي املالحظاتالقراء أن 
 يت حتية من عميق قليب إىل كل من ساهم وشارك يف هذه الرسالة العلميةاوحتي

  :للماجستري وكل من ساعدين ببذل سعيه يف إاء هذا البحث اجلامعي خاصة إىل 
رئيس جامعة موالنا اجستري مساحة األستاذ الدكتور احلاج إمام سوفرايوغو امل - ١

 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج 

 الدراسات العليا كليةعميد هيمني املاجستري كتور احلاج ممساحة األستاذ الد - ٢
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج  

مساحة الدكتور شهداء املاجستري ، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية  - ٣
  .الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

ه ذهلشرف األول املدمياطي املاجستري ، حممد عفيف الدين مساحة الدكتور  - ٤
 وقته أتاحالرسالة العلمية حىت كتبت حبثا جديدا ظريفا صحيحا، والذي قد 

  .إللقاء اقتراحات للباحث يف كتابة هذه الرسالة العلمية



مساحة الدكتور بكري حممد خبيت املاجستري ، املشرف الثاين، الذي يعجز لساين  - ٥
 ساعدةعون والتشجيع والتوجيه واملعن شكره وتقديره فقد قدم للباحث كل ال

 .طوال فترة إعداد هذه الرسالة العلمية

والدي احملترمني احملبوبني الذان بذال جهدمها يف تربييت وقد بذال كل ما احتاجت  - ٦
إليه يف حيايت من عناية وجهد ودعاء وحب وشجعوين للنجاح حىت انتهيت من 

 . البحث،  جزامها اهللا أحسن اجلزاء يف الدنيا واألخرة

 .ملشايخ احملترمني، الذين قد علموين بالصرب واإلخالصمجيع األساتذة وا - ٧

 .مجيع أسريت األحباء الذين يرافقوين باجلهاد يف سبيل اهللا - ٨

وألشقائي وزمالئي وأصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا  - ٩
   ٢٠٠٨جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج دفعة 

 تعاىل أن جيعل أعماهلم وجهدهم أعماال صاحلة وأن جيزيهم جزاء ونسأل اهللا
. إن اهللا ال يضيع أجر احملسينني. جزاهم اهللا خري اجلزاء. حسنا يف الدارين آميـن

  هوجبانب ذلك، يشعر الباحث أن هذه الرسالة العلمية ال ختلو من األخطاء لقلة معرفت
. راءة وتعليمها، ووسائل التعليمية يتعلق  مبهارة الق الذي هذا البحث موضوععن

 ومجيع قرائه هويدعو اهللا أن جيعل هذا البحث عمال صاحلا وأن يكون نافعا لكاتب
  ......ياجميب السائلني. آمـني

  ٢٠١٠ بريلإ ١٤ماالنج، 
     الباحث

  
           حممد فضلى

  ٠٨٧٢٠٠١١: رقم التسجيل 
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  إندونيسـيا مجـهوريــة
  الدينية الشؤون وزارة
  مباالنج  احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة
 العربيـة اللغـة تعليـم قسم العليا الدراسات كليـة

  اعتماد جلنة املناقشة
  :عنوان البحث

 استخدام مدخل التعلم والتعليم السياقي لتنمية مهارة القراءة

) أوليم آتشيه الشرقيةجحبث جترييب يف املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية مسفان(  

 حبث تكميلي مقدم لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية
  ٠٨٧٢٠٠١١: التسجيل رقم     حممد فضلى   : الطالب إعداد

قد دافع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة اجلامعة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة 
  .   م٢٠١٠  إبريل٢٠ الثالثاء تاريخ املاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم

  :وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة
 : ..................التوقيع ومناقشا رئسيا توركيس  لوبيسلدكتور ا - ١

 : ..................التوقيع مناقشا   حممد شيخون حممدالدكتور  - ٢

 : ..................التوقيع ومناقشا مشرفا عفيف الدين دمياطىحممد  الدكتور - ٣

 : ..................التوقيع ومناقشا مشرفا خبيت حممد بكري الدكتور - ٤

  يعتمد، 
  عميد كلية الدراسات العليا

  
  يمنيهم الدكتور األستاذ

  ١٣٠٥٣١٨٦٢ :رقم التوظيف 

 إقرار الطالب



  

  :أنا املوقع أدناه، وبيانايت كاآلتـي
  حممد فضلى:   االسم

 ٠٨٧٢٠٠١١:   رقم التسجيل

  دي رايوك،آتشيه الشرقيةيإ:   العنوان
أقرر بأن هذه الرسالة التـي حضرا لتوفري شرط لنيل درجة املاجسـتري يف 

 اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعةتعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا 
  : حتت عنوانمباالنج  احلكومية
  

 استخدام مدخل التعلم والتعليم السياقي لتنمية مهارة القراءة

 ) أوليم آتشيه الشرقيةجحبث جترييب يف املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية مسفان(

  
وإذا أدعـى . حضرا وكتبتها بنفسي وما زورا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر

أحـد استقباال أا من تأليفه وتبني أا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على 
 الدراسات العليا اجلامعة كليةولية على املشرف أو على ذلك، ولن تكون املسؤ

  .اإلسالمية احلكومية ماالنج
  .هذا، وقررت هذا اإلقرار بناء على رغبتـي اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك

  ٢٠١٠ بريلإ ١٤ماالنج، 
  توقيع صاحب اإلقرار

           حممد فضلى

  
  ٠٨٧٢٠٠: رقم التسجيل     

 
  مستخلص البحث 



  
استخدام مدخل التعلم والتعليم السياقي لتنميةمهارةالقراءة   ٢٠١٠د فضلى،حمم

حبث جترييب يف املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية مسفانج (
كلية الدراسات .رسالة املاجستري).أوليم آتشيه الشرقية

. العليا،جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية احلكومية مباالنج
دكتور حممد عفيف الدين دمياطى واملشرف ال: املشرف األول 

  الدكتور بكري حممد خبيت: الثاىن 
 

  ، مدخل التعلم والتعليم السياقيمهارة القراءة:   الكلمات االساسية
وعملية . مهارة القراءة من أهم املهارات اللغوية الىت ميكن تنميتها وتطويرهاإن   

الرموز املكتوبة ىف النص، وإمنا هى القراءة ليست جمرد القدرة على النطق بألفاظ أو 
) التالميذ(عملية معقدة حتتاج إىل أكثر من املهارات اللغوية األخرى لدى القارئ 

من أجل احلصول على ذلك، ينبغى للمدرس أن يزود . لفهم النص املقروء جيدا
  .التالميذ باملداخل أو األساليب املالئمة الىت تعينهم على فهم النص املقروء بسهولة

 مدخل التعلم والتعليم يهدف هذا البحث إىل التعرف على فعالية استخدام  
السياقي لتنمية مهارة القراءة العربية لدى التالميذ،أمهها مهارة فهم األفكار الداعمة 

 املدخل بناء على هذا اهلدف، يرجى أن يكون هذا. وفهم األفكار الرئيسية يف الفقرة
واستخدم هذا البحث . تخدامه يف تعليم القراءة العربيةاملقترح منوذجا بديال ميكن اس

على اموعة الختبار القبلى والبعدى املنهج التجريىب حيث اختار الباحث تصميم ا
على عينة ) التجربة(وقام الباحث بالتعليم التطبيقى. التجريبية واموعة الضابطة

 و الصف  تلميذا وتلميذة٣٨ وكان ا مجموعة جتريبيةك) أ (البحث يف الصف الثاىن
  . تلميذا وتلميذة أيضا٣٨ وكان ا مجموعة ضابطةك) ب(الثاىن 

أن استخدام ) ١:(تخلص فيما يأتى ت أن وأما أهم  نتائج هذا البحث فيمكن  
 قد أعطى أثرا إجيابيا للتالميذ  بأسلوب منشار املنحنياتمدخل التعلم والتعليم السياقي



لقراءة ويف فهم يف ا وتوجد التنمية يف طالقتهم وشجاعتهم يف اهلمة واحلماسة للتعلم،
بأسلوب منشار   أن فعالية استخدام مدخل التعلم والتعليم السياقي)٢.(املقروء

 لتنمية مهارة القراءة خصوصا قدرة فهم املقروء مثبتة، ومؤكدة بدليل من املنحنيات
  .٧،٣٦ : ت –حصل الباحث قيمة . اختبار اموعتنينتيجة

من ذلك عرفنا أن استخدام مدخل التعلم والتعليم السياقي فعالة لتنمية مهارة   
القراءة لدى التالميذ، وكذلك االستبيان الذى وزعه الباحث عن مواقف التالميذ يف 
تعليم اللغة العربية وال سيما يف مهارة القراءة دل على أن نشاطات التعليم والتعلم 

 التعلم والتعليم السياقي بأسلوب منشار املنحنيات وآراء املدرسني أن مدخل. جذابة
املتوسطة االسالمية احلكومية  فعالة لتنمية مهارة القراءة لدى التالميذ يف املدرسة
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ABSTRACT 
 

M.Fadli,2010.The Using of Contextual Teaching and Learning approach to 
improve reading skill (Exsperiment research at Madrasah 



Tsanawiyah Negeri (state Islamic junior high school) Simpang 
Ulim, East Aceh-NAD). Thesis,Post – Graduate of UIN (State 
Islamic University) Maulana Malik Ibrahim Malang. The first 
supervisor : Dr. M. Afifuddin Dimyathi, M.Ed, and the second 
supervisor : Dr. Bakry Mohamed Bakheet. 

 
Keywords : Reading Skill, Contextual Teaching and Learning Approach. 
 
 Reading skill is one of language skill that needs to be improved and 
developed. Actually, reading activity is not merely pronouncing sound symbols in 
the text; it is also a complex skill that engages various aspects of skill that reader 
(students) has to comprehend the text as well. To reach that purpose, the reading 
teaching process process also necessitates students to be supported by suitable 
reading approach and technique that make them easy to comprehend the text. 
 The research aimed at knowing the effectiveness of Contextual Teaching 
and Learning approach in improving and developing students’reading skill that 
comprises comprehension of supporting ideas as well as comprehension of main 
idea in each paragraph. Based on that purpose, it is expected that the result of this 
research becomes an alternative model potentially exercised for teaching Arabic 
reading skill. This research is exsperiment research, this research developed pre-
test and post-test two group design (exsperiment class and control class) and each 
class 38 students, with reading teaching with using contextual teaching and 
learning approach of experiment class. 
 The result of this thesis are :(1) the using of Contextual Teaching and 
Learning approach the positive effect to the students in studying Arabic. This  
Contextual Teaching and Learning approach develops the motivation and the 
spirit of the students to studying Arabic and the fluency and bravery of the 
students in reading loudly, as well as in understanding a reading,(2) the 
effectiveness of using Contextual Teaching and Learning approach has proved 
and convinced through the strong evidence which is based on the result of post-
test of two groups, it is found t = 7,36. 
  Based on result, we can know that the use of the contextual teaching and 
learning approach is effective in increasing the students’ ability in reading skill, it 
can be inferred from the questioners spread about the manner of the students when 
learning reading skill in MTsN Simpang Ulim, the data  shows that the students 

are interested. In addition, the teachers say that the contextual teaching and 
learning approach with jigsaw method is effective for increasing students’reading 
skill. 
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 Kemahiran membaca merupakan salah satu kemahiran berbahasa yang 
perlu di tingkatkan dan dikembangkan. Aktivitas membaca pada hakikatnya 
bukan sekedar mampu mengucapkan lambang-lambang bunyi (huruf) dalam 
sebuah teks, tetapi merupakan sebuah aktifitas yang kompleks yang melibatkan 
berbagai aspek kecakapan berbahasa lainnya yang dimiliki seorang pembaca 
(siswa) untuk dapat memahami teks dengan baik. Untuk mencapai hal tersebut, 
dalam proses pembelajaran membaca para siswa perlu dibekali dengan 
pendekatan atau teknik membaca yang tepat yang dapat memudahkan mereka 
dalam memahami teks 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penggunaan 
pendekatan contextual teaching and learning untuk meningkatkan kemahiran  siswa 
membaca teks bahasa Arab pada aspek pemahaman yang meliputi; pemahaman ide 
pendukung dalam teks (isi teks) dan pemahaman ide pokok dalam paragraf. Berdasarkan 
tujuan tersebut, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi model alternative yang 
dapat digunakan dalam pembelajaran membaca bahasa Arab. Penelitian ini menggunakan 
prosedur eksperimen. Desain penelitian yang di gunakan adalah The Equivalent Pretest-
Postest Design Dengan latar pembelajaran di kelas yang telah ditentukan sebagai sampel 
penelitian yaitu kelas II.A dengan jumlah siswa 38 siswa sebagai kelas eksperimen dan 
kelas II.B dengan jumlah siswa 38 sebagai kelas Kontrol. 
 Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) bahwa penggunaan 
pendekatan contextual teaching and learning (CTL) tersebut telah memberikan dampak 
positif bagi siswa dalam pembelajaran qiraah. Terdapat peningkatan motivasi dan 
semangat siswa untuk membaca, serta dalam memahami bacaan.(2) bahwa efektifitas 
penggunaan pendekatan contextual teaching and learning (CTL) untuk meningkatkan 
ketrampilan membaca telah terbukti secara nyata dan meyakinkan dengan bukti yang kuat 
berdasarkan hasil post-test kelompok eksperimen dan kelompok control dihasilkan nilai t 
= 7,36. 
 Dari hasil ini, kita mengetahui bahwa penggunaan pendekatan contextual 
teaching and learning dengan tehnik jigsaw efektif dalam meningkatkan 
ketrampilan membaca. Termasuk juga dari hasil angket tentang sikap siswa saat 
melaksanakan pembelajaran ketrampilan membaca siswa pada MTsN Simpang 
Ulim, dari data dapat diketahui bahwa siswa tertarik dalam belajar membaca 
dengan pendekatan ini. Juga pendapat dari para guru bahwa pendekatan 
contextual teaching and learning cukup efektif untuk meningkatkan ketrampilan 
membaca. 
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   والدراسات السابقة ر العاماالطا

 مقدمة -أ

 
اللغة العربية هي لغة الدين اإلسالمي بوصفها لغة القرآن الكرمي والسنه النبوية 

بـها يتوجه املسلمون إىل رم عند أداء صالم املفروضة واملسنونة، وا والشريفة 
هم العربية وال يزاولون سائر عبادم ومناسك دينهم احلنيف، فال تتم عبادم إال بف

. يفهم العربية إال بدراستها ولذلك تعترب دراسة اللغة العربية عبادة وكذلك تدريسها
 هم القائمون خبدمة دين اهللا تعاىل -يف نفس الوقت-ودارسو اللغة العربية ومدرسوها 

  . وعبادته
ويف العصور احلديثة تـهيأت للغة العربية عوامل جديدة للنمو والتطور فقد 

 الصحافة وانتشر التعليم ونشطت حركة الترمجة وأنشئت اامع اللغوية يف ارتقت
العواصم العربية الكربى وتعددت اجلامعات، كل هذا ساعد على تطور اللغة العربية 

وهي اليوم اللغة الرمسية يف مجيع األقطار العربية، كما أنـها لغة التعليم . ونـهضتها
   ١.هايف مجيع املدارس مبختلف مستوياتـ

إن أهداف تعليم اللغة العربية يف املدارس املتوسطة كما هو مكتوب يف املنهج 
هي أن يستوعب التالميذ املهارات اللغوية األربع، وهي االستماع ) ١٩٩٤(الدراسي 

واملواد الدراسية يف هذا املنهج تتجه إىل تنمية هذه املهارات . والكالم والقراءة والكتابة
وينبغى للمدرس أن يبتكر يف اختيار املواد الدراسية . ٢م مبهارة القراءةاألربع مع االهتما

وطريقة تدريسها، وأيضا يف تطوير وتنمية أنواع عملية التعليم والتعلم املناسبة بأسس 
                                                 

١٨، ص )م١٩٧٣دار الفكر املعاصر، : بريوت، لبنان( ، ةطرق تدريس اللغة العربي جودت، الركايب،  ١  
2  Depag RI, Garis-garis Besar Program Pengajaran Madrasah Tsanawiyah (GBPP-MA), 
(Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 1994), hal 6 
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وعلى املدرس أيضا أن جيعل التالميذ مركزا يف عملية التعليم . املدخل االتصايل
ة اليت تشجع التالميذ يف املشاركة يف التعليم والتعلم، ولذلك عليه أن خيطط األنشط

 األحوال والظروف الدراسية اليت تدفع جناح عملية يوفر وأن ة جيد بصورةوالتعلم
 .   التعليم والتعلم

 إن من أنشطة وواجبات املدرس يف عملية التعليم والتعلم هو ختطيط طرائق
 تعليم جتعليرجى منها أن  طرائقوذه ال. التنظيم و طرائق اإللقاء والطرائق اإلدارية

اللغة العربية والسيما تعليم مهارة القراءة فعاال وناجحا وواصال إىل األهداف املنشودة 
جناح التعليم والتعلم والوصول إىل األهداف  واملرجوة، وبالطبع ال تضمن هذه الطرائق

  .  املرجوة كامال
يم عندها أهداف كثرية منها واملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية مسفانج أول

وهي تعمل لتحقيق ذلك . تربية التالميذ ليكونوا فامهني للنص املقروء فهما عميقا
وهي ترقي . اهلدف، ولكن املعوقات كثرية حىت أا حتتاج املساعدة من جهات متنوعة

س  اغوستو١٠وتأسيسا على املالحظة واملقابلة يف تاريخ . الكيفية أو اجلودة يف التعليم
 مع مدير املدرسة وأستاذ اللغة العربية وكذلك التالميذ يف الصف الثاىن ، ٢٠٠٩

  : هم يف تعليم مهارة القراءة يف ذلك الفصل، منهاهعرف الباحث أن املشكلة اليت تواج
  بعض التالميذ يفهمون مضمون القراءة وبعضهم ال يفهم: أوال
  التالميذ غري فاعلني : ثانيا
  . مع أستاذهم فحسبإذ يقتصر تفاعلهمميذ مع زمالئهم ضعيف وتفاعل التال: ثالثا

ومن احملاوالت لتنمية قدرة التالميذ على اكتساب هذه املهارة هي تنمية تعليم   
القراءة بواسطة تطوير األنشطة التعليمية يعين استخدام مدخل التعلم و التعليم السياقي 

لتعليم هو حتليل مشكالت التعليم إن من أهم أهداف تطوير ا. لتنمية مهارة القراءة
ويف هذه الدراسة حياول الباحث أن ينمي . ٣وعالجها وتنمية نوعية التعليم والتعلم

                                                 
3 Suparman, Design Instructional, Jakarta:Universitas Terbuka, 1991, Hal. 10 
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نوعية تعليم القراءة باستخدام مدخل التعلم والتعليم السياقي فتطوير مادة مهارة القراءة 
يت تركز على تطبيق  هو حماولة لتنمية استراجتية التعليم والتعلم الملدخلبناء على هذا ا

  واالستجواب inquiry واالستعالم constructivismالبنائية :  هي ملدخلمبادئ هذا ا

quistioning تمع املتعلموا learning community وحتضري منوذجmodeling  
واهلدف من تطبيق هذه   authentic assessment والتقومي األصيلreflectionواالستجابة 
 لتنمية معرفتهم بواسطة اخلربة التعليمية التالميذعة هو إتاحة الفرصة لدى املبادئ السب

  .اليت تتناسب مع سياق احلياة اليومية
 
 البحث مشكلة  - أ

 تعليم القراءة يف اللغة العربية باستخدام هيهذا البحث يف املشكلة الرئيسية 
العربية وفهم  فعاليته لتنمية مهارة القراءة قياسمدخل التعلم التعليم السياقي و

  : يليهي كما البحث فاسئلةوأما .املقروء
السياقي يف تعليم  استخدام مدخل التعلم والتعليم كيف ميكن أن يتم   - ١

 لدى التالميذ يف املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية القراءة العربية
 مسفانج أوليم ؟

م القراءة السياقي يف تعلي ما مدى فعالية استخدام مدخل التعلم والتعليم - ٢
داعمة لدى التالميذ يف املدرسة العربية لتنمية مهارة فهم األفكار ال

  ؟املتوسطة االسالمية احلكومية مسفانج أوليم

القراءة   السياقي  يف تعليم  ما مدى فعالية استخدام مدخل التعلم والتعليم  - ٣
املتوسطة لدى التالميذ يف املدرسة  العربية لتنمية مهارة فهم األفكار الرئيسية

  ؟االسالمية احلكومية مسفانج أوليم

  
  



 ٤

 أهداف البحث  - ب
  :ما يلينظرا إىل أسئلة البحث السابقة يهدف هذا البحث 

السياقي يف تعليم  استخدام مدخل التعلم والتعليم كيف ميكن أن يتم معرفة - ١
 لدى التالميذ يف املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية القراءة العربية

 يممسفانج أول

السياقي يف تعليم القراءة  فعالية استخدام مدخل التعلم والتعليممعرفة  - ٢
داعمة لدى التالميذ يف املدرسة العربية لتنمية مهارة فهم األفكار ال

 .املتوسطة االسالمية احلكومية مسفانج أوليم

السياقي يف تعليم القراءة   فعالية استخدام مدخل التعلم والتعليممعرفة  - ٣
لدى التالميذ يف املدرسة  مية مهارة فهم األفكار الرئيسيةالعربية لتن

 .املتوسطة االسالمية احلكومية مسفانج أوليم

 
  فروض البحث -ج

  : الباحث الفروض التالية بالنظر إىل مشكلة هذا البحث يوضح
استخدام مدخل التعلم والتعليم السياقي يف تعليم القراءة العربية يؤثر  - ١

 .داعمةهم األفكار الجوهريا لتنمية مهارة ف

استخدام مدخل التعلم والتعليم السياقي يف تعليم القراءة العربية يؤثر  - ٢
 جوهريا لتنمية مهارة فهم األفكار الرئيسية

  
 أمهية البحث -د

 يف هذا البحث يرجو الباحث   أن يشارك يف حل املشكالت  حول  تعليم 
  : القراءة منها 



 ٥

لبحث أن يعطى اسهاما يف تأكيد جناح  هذا ا يفمن الناحية النظرية يرجى
أن يكون هذا البحث  باستخدام مدخل التعلم و التعليم السياقي وتعليم مهارة القراءة 

أساسا للباحثني اآلخرين لوضع الدليل يف استخدام مدخل التعلم والتعليم السياقي 
  .لتنمية مهارة القراءة

من نتائج هذا البحث  ومن الناحية التطبيقية فيمكن للمعلم أن يستفيد 
 ألجل حتسني وتنمية عملية تعليم مهارة باستخدام مدخل التعلم والتعليم السياقي

  .القراءة
   حدود البحث-هـ

   احلدود املوضوعية- ١
 داعمةاألفكار الفهم  (راءة حدود هذا البحث هو تعليم مهارة الق

لتعليم السياقي يف اللغة العربية باستخدام مدخل التعلم وا) واألفكار الرئيسية
يف تطبيق هذا  Jigsaw Methodواستخدم الباحث أسلوب منشاراملنحنيات 

  .املدخل
   احلدود الزمانية- ٢

   م ٢٠١٠-٢٠٠٩يف الفصل الدراسى الثاين من العام الدراسى 
   احلدود املكانية - ٣

مت تطبيق الربنامج التجرييب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
وأجري هذا . آتشية الشرقية مبحافظة ننجروا آتشية دارالسالممسفانج أوليم ب

 وقد اختار.الربنامج التجرييب على تالميذ الصف الثاين من تلك املدرسة
مدرسة منوذجيةاالباحث هذه املدرسة أل .  

  
  
 



 ٦

 حتديد املصطلحات-و
 التعلم والتعليم السياقيمدخل  - ١

 بني املواد التعليمية هو فكرة التعليم والتعلم اليت يربط ا املدرس
 ، واليت ا يشجعهم على أن يربطوا بني املعرفة التالميذواحلالة الواقعية لدى 

 معرفتهم التالميذاليت قد درسوها و تطبيقها يف حيام اليومية، وينال 
ومهارام من السياق احملدد تدرجييا قليال فقليال، ومن عملية البناء الذايت 

٤ املشكالت يف حيام كعضو من أعضاء اتمعكمصدر ومرجع ملعاجلة
 

  القراءة - ٢

القراءة تعين إنتقال املعىن مباشرة من " هي كما قال حممود كامل الناقة   
الصفحة املطبوعة إىل عقل القارئ اي فهم املعىن مباشرة وبطالقة من الصفحة 

 ٥".املكتوبة أو املطبوعة

 مهارة القراءة - ٣

تمل على كفائتهم يف النطق، وقدرم يف هي قدرة التالميذ اليت تش    
  .فهم النص واإلجابة عن األسئلة

 Jigsaw Methodمنشاراملنحنيات أسلوب منشار  - ٤

هي أحد من أساليب طريقة التعلم التعاوىن حيث يقسم التالميذ إىل     
وتلك اموعات حتصل املهمة املختلفة من املادة املدروسة، . عدة جمموعة صغرية

ن اموعات يصبح خبري للمادة الىت قد كلف عليه ويبينها امام وكل تلميذ م
  .زمالئه يف اموعة األصلية

  
 

                                                 
4  Nurhadi, dkk, Pembelajaran Kontektual dan Penerapannya dalam KBK, Malang,2004, hal.13 

 ١٨٦: ص) ١٩٨٥جامعة أم القرى، ( حممود كامل الناقة، تعليم اللغة للناطقني بلغات أخرى، ٥



 ٧

  السابقةات الدراس-ز
رسالة املاجستري ،تعليم فهم املقروء باستراتيجية . ٢٠٠٣.  أين زينب - ١

حبث عملي يف تالميذ الفصل اخلامس نور (نشاط القراءة والتفكري املوجه 
  )اإلسالم لوماجنج

  املشكلة
  كيف استخدام استراتيجية نشاط القراءة والتفكري املوجه؟) ١(
   البحث فروض
استخدام إستراتيجية تعليم بنشاط القراءة والتفكري املوجه جذابة وممتعة عند ) ١(

  .الطالب الفصل اخلامس نور اإلسالم لوماجنج
  النتيجة
د التالميذ أن يفهموا تطبيق استراتيجية نشاط القراءة والتفكري املوجه، يفي) ١(

النص املؤسس على مدخل عملية القراءة واليت غالبا يف مرحلة ما قبل القراءة 
  .  والقراءة الصامتة وما بعد القراءة

رسالة املاجستري، فعالية طريقة املسح واالسئلة . ٢٠٠٥. ليلي فطرياين - ٢
ة جتريبية يف دراس(يف تعليم فهم املقروء ) SQ3R(والقراءة والتذكر واملراجعة 

  ).الربنامج اخلاص يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج
  املشكلة
ما املشكالت يف تعليم مهارة القراءة بالربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية )  ١(

  باجلامعة احلكومية ماالنج؟
  فروض البحث

 مطابقا يف) SQ3R(طريقة املسح واالسئلة والقراءة والتذكر واملراجعة ) ١(
  .تعليم فهم املقروء بالربنامج اخلاص يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

 



 ٨

  النتيجة
يؤثر ) SQ3R(تطبيق طريقة املسح واألسئلة والقراءة والتذكر واملراجعة )  ١(

  . جوهريا على إجنازات ونتائج الطلبة يف فهم املقروء
  

ارة القراءة يف تطوير مادة مه. ٢٠٠٥رسالة املاجستري، .  عبد املطلب-٣
تعليم اللغة العربية للطالب الصف الثالث الثانوي يف ضوء اجتاه التعليم و 

وقد قام الباحث بالتجربة امليدانية بتقدمي نتائج . التعلم على السياق العام
التطوير أو الكتاب املدرسي للغة العربية ملادة مهارة القراءة إىل اربعة من 

الب من الصف الثالث الثانوي من املدرستني لغة العربية وعشرة طالمدرسي 
وتدل نتائج  . Kendal dan Jeparaاملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية يف : 

التجربة على أن هذا النتاج جيد و مناسب وجذاب من حيث حمتويات 
املادة، وأسلوب تقدميها، ووضوحها وسهولة قراءا، وإخراج الكتاب، مث 

   لكتاب املدرسيإمكانية تدريس هذا ا
استراتيجية تعليم مهارة  , ٢٠٠٦.، رسالة املاجستري سيف املصطفى-٤

دراسة حالة يف ( الكالم يف ضوء اجتاه التعليم والتعلم على السياق العام
 ) الربنامج اخلاص يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

    املشكلة
اه التعليم ماهي املشكالت يف تعليم مهارة الكالم يف ضوء اجت )١(

  والتعلم على السياق يف الربنامج اخلاص  لتعليم اللغة العربية
  البحث فروض

أن استراتيجية تعليم اللغة العربية يف مادة الكالم مناسب لطلبة الربنامج  )١(
اخلاص هي طريقة منشار املنحنيات، وحلل املشكالت يف تعليم مهارة الكالم 

  .يف هذا الربنامج



 ٩

  النتائج
ستراتيجية تعليم مهارة الكالم يف ضوء اجتاه التعليم والتعلم على أن ا) ١(

السياق العام بطريقة منشار املنحنيات يف تعليم مهارة الكالم مناسبة وجذابة، 
وهي تكون أكثر فعالية يف رفع مستوى كفاءة الطالب على استيعاب  مهارة 

  .الكالمالكالم يف اللغة العربية وتزيد قدرم على استيعاب مهارة 
مشكالت تعليم مهارة الكالم يف الربنامج اخلاص هي قلة ميول طالب ) ٢(

وعدم تأهيل بعض . العربية ألن خلفيتهم الثقافية والعلمية وإلجتماعية خمتلفة
معلمي اللغة العربية فيه ألن خلفية املعلمني الدراسية متنوعة وخربام التعليمية 

عليمية، وأهداف التعليم غري واضحة على وعدم التدرج يف املواد الت. خمتلفة
كل مستوى لغوي، وعلى املعلم أن ينهي املواد التعليمية على حسب احلدود 

  .املقررة، ليس حصيلة التعلم املستهدفة
املشكالت اليت يواجهها املعلم عند تطبيق طريقة منشار املنحنيات ) ٣(

اختيار املواد : م هي باستراتيجية اجتاه التعليم و التعلم على السياق العا
التعليمية املناسبة حلياة الطالب اليومية، حيتاج اىل املؤونة إلعداد الوسائل 

  .التعليمية املناسبة لعدد الفرقة قبل التدريس
تص باستخدام خي وجد حبث، يستنتج الباحث أنه اليبالنظر إىل البحوث السابقة

ءة،وأنه يعترب هذا البحث حبثا جديدا السياقي لتنمية مهارة القرا مدخل التعلم والتعليم
  .يف جمال تعليم اللغة العربية وتعلمها لغري الناطقني ا

 
 
 
 
 
 
  



 ١٠

  الفصل الثاين
  املبحث األول

  تعليم مهارة القراءة العربية
  

 مفهوم مهارة القراءة  -أ 

قال رشدي أمحد طعيمة، إن القراءة ليست مهارة آلية بسيطة كما أنـها    
تنمى كتنظيم يقة، إنـها أساسا عملية ذهنية تأملية، وينبغي أن ليست أداة مدرسية ض

إنـها نشاط ينبغي أن حيتوى على كل .  عمليات عقلية عليامركب يتكون من أمناط
أمناط التفكري والتقومي واحلكم والتحليل والتعليل وحل املشكالت، إن القراءة إذن 

ودمج هلذه . ما نسيمه بالنقداستقبال بصري للرموز، وهذا : يتكون من أربعة عناصر
األفكار مع أفكار القارئ، وتصور لتطبيقاتـها يف مستقبل حياته وهذا ما نسميه 

والقراءة إذن، تعرف وفهم ونقد وتفاعل، إنـها نشاط عقلي يستلزم تدخل . بالتفاعل
  ٦.شخصية اإلنسان بكل جوانبها

نسان ومعلوماته على أن القراءة مهمة جدا لتنمية فكر اإل, يتضح مما سبق   
  :إذن فالقراءة احلقيقية تشتمل جانبني. وفهمه يف مواجهة األمور بالنسبة إىل حوائجه

جانبا ميكانيكيا يشمل اإلستجابات الفسيولوجية للرموز املكتوبة أي : أوال
  .تعرف الكلمات والنطق ا

                                                 
، )١٩٩٨لعريب، دار الفكر ا: القاهرة(، مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسيرشدي أمحد طعيمة،  6
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 ١١

ميه جانبا عقليا يشمل فهم املعاين وتفسريها وحتصيل فكر الكاتب وتقو: ثانيا
  ٧.وربط كل ذلك باخلربة السابقة للقارئ واالستفادة منه, واحلكم عليه

و رأى دكتور حسن شحاتة أن نشاط القراءة عملية عقلية انفعالية دافعية    
, وفهم املعاين, تشمل تفسري الرموز والرسوم الىت يتلقاها القارئ عن طريق عينيه

ستنتاج والنقد واحلكم والتذوق وحل واال, والربط بني اخلربة السابقة وهذه املعاين
 فرأى حممود كامل الناقة بأن القراءة تعين انتقال املعىن مباشرة من ٨.املشكالت

الصفحة املطبوعة إىل عقل القارئ أى فهم املعىن مباشرة وبطالقة من الصفحة املكتوبة 
 ٩.املطبوعة

  
    أمهية مهارة القراءة  -ب 
فة التربوية وطرق التدريس اليت يتبعها ختتلف أمهية القراءة باختالف الفلس   

كان للقراءة أمهية تفوق , فعندما كانت طريقة النحو والترمجة هي السائدة.املربون
وملا انتشرت طريقة القراءة وكثر مؤيدوها صارت هذه . غريها من املهارات اللغوية

قراءة تقل وبدأت أمهية ال. املهارة هي احملور الذي تدور حوله كل األنشطة التربوية
ولعلنا نذكر أن هاتني . كثريا عند اتباع الطريقة املباشرة والطريقة السمعية الشفهية

الطريقتني ظهرتا إلصالح العيوب اليت الحظها املربون على الطرق التقليدية اليت 
ولذا . سبقتهم واليت أعطت القراءة والكتابة أولوية على غريمها من املهارات اللغوية

عي أن ينتقل االهتمام إىل املهارات الشفهية بشكل مبالغ فيه يف أول كان من الطبي
 .األمر حىت يتحرر املعلمون من اعتمادهم التام على القراءة والكتابة

                                                 
منشورات املنظمة ( حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني ا،7

 ١٨٧-١٨٦. ص, )٢٠٠٣أيسيسكو،-اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة
: ص, )٢٠٠٢, صرية اللبنانيةالدار امل, القاهرة(, تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق, حاتةش  حسن  8

١٠٥  
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 ١٢

والشك أن القدرة على قراءة اللغة األجنبية هي أهم أهداف تعلم اللغات يف    
يسري ممن يتعلمون اللغة فلن تتاح فرصة احلديث واالستماع أالللنذرال. العامل العريب

أما الغالبية العظمى من املتعلمني فإن مهارة القراءة ضرورية هلم لقراءة . األجنبية
, واالطالع على التراث الفكري واحلضاري للعامل اخلارجي, املراجع والكتب العلمية

  ١٠.والقيام باألحباث التربوية والعلمية يف جماالت التخصص املختلفة
  
  قراءةأهداف مهارة ال  -ج 
رب مؤشرا صادقا للنجاح  يف حتديد األهداف يف العملية التعليمية تعإن النجاح   

وعند كامل الناقة وأمحد طعيمة، أن القراءة جبانب كوا مهارة لغوية رئيسية، . فيها
وأهم أهداف تعليم القراءة يف ١١.إال أا يف ذات الوقت هدف من اهداف تعلم اللغة

  : اطقني ا ما يلياللغة العربية لغري الن
رب عنها يف لرموز املكتوبة باألصوات اليت تعأن يتمكن الدارس من ربط ا - ١

 .اللغة العربية

 .أن يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح - ٢

أن يتمكن من استنتاج املعىن العام مباشرة من الصفحة املطبوعة وإدراك  - ٣
 .تغري املعىن بتغري التراكيب

فردات من معاىن السياق، والفرق بني مفردات احلديث أن يتعرف معاين امل - ٤
 .ومفردات الكتابة

 .أن يفهم معاين اجلمل يف الفقرات وإدراك عالقات املعىن الىت تربط بينها - ٥

 .أن يقرأ بفهم وانطالق دون تعوق ذلك قواعد اللغة وصرفها - ٦

                                                 
, الطبعة األوىل-مكتبة لبنان, القاهرة(, تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيق, صالح عبد ايد  10
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 ١٣

أن يفهم األفكار اجلزئية والتفاصيل وأن يدرك العالقات املكونة للفكرة  - ٧
 .لرئيسيةا

 .أن يتعرف عالمات الترقيم ووظيفة كل منها - ٨

عاجم أو قوائم مفردات مترمجة إىل ملأن يقرأ بطالقة دون االستعانة با - ٩
 .اللغتني

 من قراءة الصحيفة إىل قراءة األدب والتاريخ اءأن يقرأ قراءة واسعة ابتد -١٠
والعلوم واألحداث اجلارية مع إدراك األحداث وحتديد النتائج وحتليل 

 ١٢.املعاين ونقدها وربط القراءة الواسعة بالثقافة العربية وإلسالمية

  
   مواد مهارة القراءة  -د 
هدف اءة هلا مقومات وصفات تناسب مع املواد الدراسية لتعليم مهارة القر   

احلفظ وتذكر كل : هدف التعليمومن . رمى إليه املعلم واملتعلمالتعليم الذي ي
ومعرفة احملتوى العام لالستيعاب , رئيسية وتلخيصهاواستخالص األفكار ال, التفاصيل

فينبغي على . والتعرف على التأثري, وتنمية التذوق والنقد, واستنتاج املعاىن, والفهم
 .معلمى اللغة أن خيتاروا املواد الدراسية السليمة للهدف املقرر من قبل

ي يدرس لغة أجنبية من بعض نوعيات مادة القراءة اليت هلا أمهية كبرية للمتعلم الذ 
  :هي

  .فتات التحذير والتوجيهالاملادة اللغوية اليت تكتب ا  - ١
 .املصادر اليت حيتاج إليها القارئ للبحث عن معلومات تفيده - ٢

األسلوب اخلاص الذي تتميز به لغة عناوين الصحف ورؤوس  - ٣
 .املوضوعات

                                                 
, الطبعة األوىل-مكتبة لبنان, القاهرة(, وتعليمها بني النظرية والتطبيقتعلم اللغات احلية , صالح عبد ايد  12
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 ١٤

 حيتاج املادة اللغوية اليت تكتب ا اإلستمارات والبطاقات املختلفة اليت - ٤
 .القارئ إىل فهمها

 .اللغة املركزة واملختصرة - ٥

 .املادة اللغوية اليت تكتب ا الشيكات املصرفية - ٦

 ١٣.التعليمات اليت تكتب على زجاجات الدواء - ٧

 
  طرائق مهارة القراءة-هـ

لقد ظهرت يف جمال تعليم مهارة القراءة عدة طرائق لكل منها مزاياها وعيوا    
 :هذه الطرائق ما يليوبيان . على حد سواء

حيث يشرح املعلم ) طريقة األجبدية أو احلرفية(طريقة احلروف اهلجائية  - ١
احلروف األجبدية يف اللغة األجنبية ويرسم كل حرف منها مث يطلب من 

  ١٤.قلبفظوا أشكاهلا بالترتيب عن ظهر الطلبة أن حي
مة الطريقة الصوتية حيث تعلم األحرف اهلجائية مفتوحة مث تعلم مضمو - ٢

 .وهكذا تعلم أصوات التنوين على هذا الترتيب. مث تعلم مكسورة

الطريقة املقطعية حيث يتعلم الطلبة املقاطع مث يتعلمون الكلمات اليت  - ٣
 .تتألف منها املقاطع

طريقة الكلمة حيث يتعلم الطلبة الكلمة مث يتعلمون احلروف اليت كونت  - ٤
 .منها الكلمة

لة قصرية على البطاقة أو السبورة مث طريقة اجلملة حيث يعرض املعلم مج - ٥
ويعرض مجلة تزيد عن . ينطقها ويردده الطلبة من بعدد عدة مرات
 ١٥.اجلملة األوىل كلمة واحدة وينطقها ويرددها

                                                 
, الطبعة األوىل-مكتبة لبنان, القاهرة(, تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيق,  صالح عبد ايد 13
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 ١٥

 : ميكن متييز نوعني من طرق تعليم القراءة , وبالتايل

النوع األول تركييب ويقصد به استخدام الطرق اجلزئية يف تعليم :   أوال
  .راءة مثل طريقة احلروف والطريقة الصوتيةالق

والنوع الثاىن حتليلي ويقصد به استخدام الطرق الكلية يف تعليم :   ثانيا
 ١٦.القراءة مثل طريقة الكلمة وطريقة اجلملة وطريقة املد

 
  خطوات التعليم ملهارة القراءة-و 

ويتأكد من . يقرأ املعلم الكلمات واجلمل مصحوبة مبا يوضح معناها - ١
أن الطلبة قد فهموا معىن هذه الكلمات واجلمل وبدأوا يستخدموا 

 . اتصالية حيةقفيف موا

يطلب املعلم من الطلبة فتح الكتاب ويقرأ أمامهم الكلمات واجلمل  - ٢
  .مرة أخرى ويطلب منهم ترديد ما يسمعون بدقة

يردد الطلبة مجاعيا هذه الكلمات واجلمل مث يقسم املعلم الصف إىل  - ٣
 ثالثة ويطلب من كل قسم أن يردد مث يطلب من بعض قسمني أو

 .الطلبة املختارين عشوائيا أن يرددوا وراءه

يتم عرض , عندما يتكون عند الطلبة رصيد من املفردات والتراكيب - ٤
نصوص مبسطة عليهم مث يقرأوا قراءة صامتة ويعطون الوقت 

 .فاملناسب لالنتهاء من القراءة الصامتة دون دفعهم إىل التوق

بعد أن يشعر املعلم بأن الطلبة يشكل عام قدانتهوا من القراءة  - ٥
 .الصامتة يطلب منهم االلتفات إليه وترك الكتاب مفتوحا أمامهم
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 ١٦

 .ضافياعطي املتأخرون يف القراءة وقتا إالينبغى أن ي - ٦

 .تلقى األسئلة فهم النص والكتاب مفتوح أمام الطلبة - ٧

 .ي ترد فيه اإلجابات يف النصينبغى أن تلقي األسئلة يف الترتيب الذ - ٨

وقد يعود املعلم للنص بداية مرة أخرى للحصول على فكرة معينة أو  - ٩
تأكيد مفهوم معني أو لتعريف أسباب بعض املواقف واالجتاهات الىت 

 .ظهرت يف النص

 جيب أن تكون األسئلة من النوع الذى يتطلب إجابة خمتصرة دون  -١٠
 .تقييد الطالب باإلجابة املعيارية

 .إذ مل يكن لدى الطالب إجابة السؤال املطروح جيب تكليف غريه  -١١

 جيب تشجيع استقاء اإلجابات من النص وذكر عبارته دون أن  -١٢
 .نشق على الطالب بتكليفه بصياغة جديدة من عنده

 ينبغى أن يتوقف طرح األسئلة عندمايشعر املعلم أن مدى االنتباه  -١٣
 .عند الطلبة قد ضعف

اءة احلقيقة على طرح السؤال املناسب واستثمار    يعتمد يف تعليم القر -١٤
 .اإلجابات الكلية استثمارا جيدا

 ).صامتة(يقرأ الطلبة النص بعد ذلك قراءة كاملة  -١٥

 .قد تكون القراءة األخرية جهرية لكل طالب -١٦

 ميكن تشجيع الطلبة على صياغة أسئلة تستقى إجاباا من النص  -١٧
 ١٧.املقروء مث جييبوا
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 ١٧

 مهارة القراءة تقومي -ز
إن معايري الكفاءات يف القراءة العربية اليت يراد قياسها أو تقوميها هي قدرات    

    وفيما يلي بعض املعايري١٨.التالميذ على استجابات املعاين املكتوبة يف النص بالطالقة
  :الكفاءات يف عملية القراءة ميكن املدرس قياسها يف عملية القراءة وفهم املقروءو

 ءة على الشكل السريع الصحيحالقرا -١
 تعني معين املفردات يف السياق -٢
 .إدراك املعلومات امللفوظة يف النص -٣
 إدراك املعاين امللحوظة -٤
 إدراك األفكار الرئيسية يف الفقرة -٥
 يف الفقرة) الثانية(إدراك األفكار الداعمة  -٦
 تعليق األفكار الرئيسية -٧
 استجابة القراءة -٨
 ١٩.التعليق والنقد يف القراءة -٩
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 ١٨

  الثايناملبحث 
 التعلم و التعليم السياقي مدخل

 
 يف أمريكا بعد أن  قد بدأ التعلم والتعليم السياقيمدخلمن املعروف أن تطبيق  

 النظرية يف املنهج وعلم طريقة John Deweyقدم اخلبري التربوي التقليدي يوحنا دوى 
وفلسفة التعلم والتعليم .  م١٩١٦التعليم الىت تتعلق خبربات الدارسني وميوهلم يف سنة 

  أن الرأيوجوهر .  ليوحنا دوى Progressivism20 املذهب التقدميالسياقي ترجع إىل 
، وأنه  فيما سبقيتعلم جيدا إذا كان ما يتعلمه له عالقة بينه وبني ما قد علِّمالدارس 

 عملية التعليم اعتربت عملية التعليم عملية إنتاجية إذا اشترك الدارس اشتراكا نشيطا يف
  ٢١.يف املدرسة

  :وفيما يلي املبادئ الرئيسية ملذهب التقدمية   
ميذ جيدا إذا أمكن أن ينشئ بنفسه إدراكه وفهمه عما يعلمه يدرس التل)١(

  .املدرس
 . فطرياهم منويكون لكي  حرةرادةإلتالميذ ل يكونجيب أن  )٢(
 لى التعلم عمتنمبة ميول التالميذ بواسطة إعطاء اخلربة املباشرةحلثه )٣(

 .أن يكون املدرس كاملشرف والباحث )٤(
 .جيب أن يكون التعاون بني املدرسة واتمع )٥(
 .تعترب املدرسة التقدمية خمتربا أو معمال ميكن فيه القيام بعملية التجربة )٦(

                                                 
  ، مذهب الفلسفة الىت يرى أن التعلم يركز على التالميذ ليس على املدرس أو املادة  Progressivismاملذهب التقدمي 20
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 ١٩

٢٢ املذهب املعريفوفلسفة التعلم والتعليم السياقي ترجع أيضا إىل 
cognitivism ، 

الدارس أن يتعلم جيدا إذا اشترك إشتراكا نشيطا يف كل ورأى املعرفيون أنه استطاع 
عملية يف حجرة الدراسة وأتيحت له الفرصة الكتشاف األشياء بنفسه، وأنه يعرض 

ويعترب التعلم حماولة أو . التالميذ حصيلة التعلم على الصورة ما يعلم وماميكن القيام به
٢٣ . introspectionية االستبطان عملية عقلية إلظهار فكرة الدارس الكامنة بواسطة عمل

 

ويف إطار اآلراء اليت قدمها التقدميون و املعرفيون، تطورت فلسفة البنائية 
٢٤

constructivism .  ورأى البنائيون أن الدارس ينال معرفته ومهارته من السياق احملدد
ا وانطالق. تدرجييا، وأن الدارس هو نفسه الذي جيب أن يبين ماعرفه وماعلمه بنفسه

من فلسفة البنائية، ينشئ مدخل التعلم والتعليم السياقي أن يصبح استراتيجية التعلم 
وتسمى االستراتيجية البنائية كثريا بالتعليم الذي يركز على . اجلديد اخلياري

ودور املعلم يف التعليم الذي يركز على  . student centered instructionالتالميذ
نفسهم، وليس إلقاء ألاكتشاف الواقع والفكرة أو املبدأ التالميذ، هو مساعدم على 

  ٢٥.احملاضرة أو السيطرة على األنشطة التعليمية يف الفصل
يف . واآلن ينتشر التعلم والتعليم السياقي يف البلدان املتقدمة باألمساء املختلفة

 Realistics Mathematic Education    الواقعيندا مثال ينتشر اسم تعليم الرياضياتهول

(RME) ويف أمريكا ينتشر اسم .  هو أن يربط تعليم الرياضية حبياة الدارس احلقيقيو
التعلم والتعليم السياقي، وهو فكرة التعلم اليت يربط ا املدرس بني املواد التعليمية 
واحلالة الواقعية لدى التالميذ، واليت ا يشجعهم على أن يربطوا بني املعرفة اليت قد 

ينتشر اسم املشروع يف   Michiganن  تشقاويف م. وتطبيقها يف حيام اليوميةدرسوها 

                                                 
  مذهب الفلسفة الىت يربط بني اخلربة التلميذ مع ما يفكر يف التعلم cognitivism املذهب املعريف  22

23
   Nurhadi  dan Senduk, Agus Gerrad, Pembelajaran Kontektual (Contextual Teaching and 

Learning) dan penerapannya dalam KBK, Malang:UM Press, 2003, hal.7-9 
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 ٢٠

وهو يهدف إىل دمج   Connected Mathematics Project (CMP)  املترابطةالرياضيات
  ٢٦.فكار الرياضية يف سياق احلياة احلقيقية لكي يفهم الدارس ما يتعلمه بنجاحاأل

  

 التعلم و التعليم السياقي مدخلمفهوم   - أ
 التعلم والتعليم السياقي قائال مدخليعرف نورهادي وأكوس كراد سيدوك 

هو فكرة التعلم والتعليم اليت يربط ا املدرس بني املواد التعليمية واحلالة الواقعية :"
لدى التالميذ، واليت ا يشجعهم على أن يربطوا بني املعرفة اليت قد درسوها وتطبيقها 

 التالميذ معرفتهم ومهارام من السياق احملدد تدرجييا، قليال يف حيام اليومية، وينال
فقليال، ومن عملية البناء الذايت، كمصدر ومرجع ملعاجلة املشكالت يف حيام كعضو 

  ٢٧"من أعضاء اتمع
   :االيتلخص الباحث ستومن ذلك التعريف، ميكن أن ي  

ليم اليت يربط ا  التعلم والتعليم السياقي هو فكرة التعلم والتعمدخلإن  - ١
املدرس بني املواد التعليمية واحلالة الواقعية لدى التالميذ، واليت ا 
يشجعهم على أن يربطوا بني املعرفة اليت قد درسوها وتطبيقها يف حيام 

  .اليومية
إنه يعترب التعليم الذي ميكّن الدارسني من تثبيت وتوسيع وتطبيق معرفتهم  - ٢

املدرسة أو خارجها لكي يستطيعوا معاجلة ومهارام الدارسية داخل 
 . simulated problems ملوضوعةاملشكالت يف العامل احلقيقي واملشكالت ا

وإذا طبق ومتارس الدارسون مايتعلموه بالرجوع إىل أمور العامل احلقيقي 
م كأعضاء األسرة واملواطنني والتالميذ تهاليت تتعلق بدورهم ومسؤولي

 .ال اجتاه التعلم والتعليم السياقي يف العملية التعليميةوالعمال، فيظهر استعم
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 ٢١

وينالون معرفهتم .  فجائي أمريتعلم الدارسون يف العملية التعليمية بدون - ٣
رفتهم ليال فقليال ابتداء من معومهارام من السياق احملدد تدرجييا، ق

 .السالفة

والتعليم السياقي  التعلم دخلمل keywordsح يويشري نورهادي إىل الكلمات املفات
  :هي

 real world learningتعلم العامل احلقيقي  - ١

 التفضل على اخلربات الواقعية - ٢

 فكري العاىلتمستوى ال - ٣

 التركيز على التالميذ - ٤

 التالميذ الناشطون والناقدون واملبدعون - ٥

 املعرفة املفيدة للحياة اليومية - ٦

 القريب من احلياة الواقعية - ٧

 تغيري السلوك  - ٨

  ويزاولون مادة التعليم وليسوا حيفظواالتالميذ ميارسون - ٩

 التعلم وال التعليم -١٠

 التربية والتثقيف وال التدريس -١١

 جعل االنسان انسانا -١٢

 عالج املشكالت -١٣

 التالميذ يعملون واملدرس يشرف عليهم -١٤

٢٨. وليس يقاس باالختبار فقط التعلم يقاس مبختلفة الطرقحتصيل -١٥
 

 
  

  
                                                 
28

  Nurhadi  dan Senduk, Agus Gerrad, Pembelajaran Kontektual (Contextual Teaching and 
Learning) dan penerapannya dalam KBK, Malang:UM Press, 2003, hal.٦ 
 



 ٢٢

 وتطبيقها داخل سياقيالتعلم و التعليم ال ملدخلاملبادئ السبعة  - ب
 الفصل

مذهب البنائية، : التعلم والتعليم السياقي له سبعة مبادئ هي مدخلإن 
، وحتضري النموذج أو املثال، واالستجابة، م، واالستجواب، واتمع املتعلمواالستعال

وبني نورهادي وأكوس كراد سيدوك تلك املبادئ السبعة مع . والتقومي األصيل
  :الدراسة كما يليتطبيقها يف حجرة 

  
  constructivismمذهب البنائية  -١

 التعلم والتعليم السياقي وهو يرى أن املعرفة ملدخليعترب مذهب البنائية أساسا   
فيلزم اإلنسان . يبنيها اإلنسان قليال فقليال، مث يوسعها خالل السياق احملدد قليال فقليال

لذا، فبناء على هذا املذهب .ة الواقعيةأن يبين هذه املعرفة ويعطي املعىن بواسطة اخلرب
جيب على املعلم يف حجرة الدراسة أن ينمي املفاهيم بأن الدارس سوف يتعلم أكثر 

 والقيام بتحقيق األشياء بنفسه، وبناء املعرفة يتمعىن بواسطة التعلم الذايت، والعمل الذا
  .واملهارة اجلديدة بنفسه

  
  inquiry االستعالم-٢

وبناء على هذا األساس، فاملعرفة . ا املدخلالم أساسا أيضا هلذويعترب االستع
واملهارة اللتان يناهلما الدارس ليستا حمصولتني من حفظه على الواقع، بل مها حمصولتان 

يزال خيطط األنشطة التعليمية املتعلقة  اللذا، جيب على املعلم ا. االستعالممن عملية
  .بعملية االستعالم

  :ت لعملية االستعالم داخل الفصل وفيما يلي اخلطوا  
   حتديد املشكالت:  أوال
   مجع املعلومات عن طريق املالحظة أواملشاهدة:  ثانيا



 ٢٣

  حتليل املعلومات وكتابتها على شكل صورة أو تقرير أو لوحة أو :  ثالثا
  جدول أو غري ذلك

  . تقدمي نتيجة الكتابة إىل الزمالء يف الفصل أو املستمعني اآلخرين:  رابعا
  
    questioning        االستجواب-٣

إن االستجواب يعترب مصدرا الستراتيجية التعلم والتعليم السياقي، وأوال من   
ويعترب االستجواب عند . املعرفة أو اإلدراك، وقلبا للمعرفة، ومظهرا مهماّ من التعلم

درم على املعلم يف التعلم والتعليم كعملية لتشجيع التالميذ وإشرافهم، وتقييم ق
ويعترب عند التالميذ مظهرا مهماّ يف تنفيذ عملية االستعالم يف التعلم والتعليم . التفكري
حبث املعلومات، وتعزيز أو تأكيد ما قد علم، وتوجيه االهتمام إىل املظهر : وهي 

  .الذي مل يعلم بعد
علم ميذ واآلخر، وبني امللوميكن تطبيق هذا املبدأ يف الفصل بتنفيذه بني الت  

التالميذ واملعلم، وبني التالميذ والشخص اآلخر املدعو للحضور يف  والتالميذ، وبني
وتوجد عملية االستجواب عندما يناقش التالميذ، ويتعلمون يف . الفصل وغري ذلك

  .اموعة، ويوجهون القضايا، ويالحظون األشياء، وهلم جرا
  
    learning community    اتمع املتعلم-٤

  : احلقيقة، يضمن مصطلح اتمع املتعلم املعاين اآلتيةويف  
 ببعض  بعضهمأعضاءها وجود جمموعة التعلم اليت يتصل:   أوال

 األفكار واخلربات  إللقاء 

 وجود التعاون ملعاجلة املشكالت:     ثانيا

 نتيجة العمل اجلماعي أفضل من العمل الفردي:     ثالثا



 ٢٤

ء اموعة له و من أعضاوجود املسؤولية، أي كل عض:   رابعا
 مسؤولية على  حد سواء

ميكن أن يكون حماولة لبعث الرغبة يف التعلم لدى املتعلم :   خامسا
 املختلف يف التعلم

جعل حالة أو مكان ميكّن التالميذ من أن يتعلم مع التلميذ :   سادسا
 اآلخر

ء وجود املسؤولية من اموعة، والتعاون بينهم لألخذ والعطا:   سابعا
 أو تبادل اآلراء

جيب أن يكون يف اتمع املتعلم مدرسا و مشرفا يوجه :  ثامنا
 ويرشد يف عملية التعلم اجلماعي

جيب أن يكون فيه اإلتصال ذو اجلهتني أو اإلتصال املتعدد :  تاسعا
 اجلهة

  جيب أن يكون فيه املوقف ألخذ الرأي األحسن:    عاشرا

 لتقدير آراء اآلخرين جيب أن يكون فيه املوقف :  أحاد عشر

 احد فقط إمنا الصواب يالصواب ليس يف رأ"  هناك مبدأ:  اثنا عشر
 "ميكن أي يكون يف رأي غريه

جيب مراعاة سيطرة التالميذ األذكياء املتقدمني، وإتاحة :   ثالث عشر
الفرصة للتالميذ املختلفني ليشتركوا اشتراكا نشيطا يف عملية 

 التعلم

   السؤال من تلميذ إىل غريهوجود توجيه:   رابع عشر
 

بالنظر يف املعاين السابقة يتبني أن فكرة هذا املصطلح تتطلب من املتعلم أن ينال 
حصيلة التعلم من التعاون مع غريه، ومن تبادل اآلراء بينه وزمالئه أو بني جمموعة 



 ٢٥

وهو . تعلمه واموعة األخرى، أو بني من يعرف ويفهم ومن مل يعرف ومل يفهم بعد
  .يزاول القيام بالتعلم والتعليم بواسطة التعلم اجلماعييتطلب أيضا من املعلم أن 

وهناك عدة طرائق ميكن أن يستعملها املعلم يف القيام بالتعلم والتعليم بواسطة 
  :التعلم اجلماعي منها

 Student Teams Achievementطريقة جمموعات التالميذ بشعب اإلجياز  ) أ(

Divisions Method/STAD Method . ٢٩ 
 من جامعة يوحنا وزمالؤه Robert Slavinإن هذه الطريقة طورها ربيت سالفني 

ويستعمل املعلم هذه الطريقة للمواد التعليمية  . John Hopkins Universityهوفكيس 
  .اجلديدة اليت يقدمها أمام التالميذ حتريريا كان أم شفويا كل أسبوع

 
 :ومن خصائص هذه الطريقة هي

  ا أربعة أو مخسة تالميذيم التالميذ إىل جمموعات معينة وكل جمموعة ستق)  ١(
 أعضاء اموعة من املتعددة األجناس أو متعددة املهارات الدراسية) ٢(

 دفتر تدون فيه (يستعمل كل عضو من أعضاء اموعة كراسة التدريبات ) ٣(
 مالحظات خاصة بعمل منجز

لتعلم الكتشاف سيطرة التالميذ على املواد يقوم املعلم بتقييم أنشطة ا) ٤(
 التعليمية فرديا كان أم مجاعيا

إعطاء كل تلميذ أو كل جمموعة القيمة أو النتيجة على سيطرته على تلك ) ٥(
 املواد

  . حق قدرهةيقدر املعلم التلميذ أواموعة اليت تنال نتيجة املمتاز) ٦(
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 ٢٦

٣٠طريقة منشاراملنحنيات ) ب(
Jigsaw Method  
 من جامعة وزمالؤه  Elliot Aronsonإن هذه الطريقة طورها أليوت أرنسون

ومن خصائص هذه . ؤهوزمال  Slavinمث هيئتها سالفني  ،   Texas Universityتكساس
  :الطريقة هي

ا مخسة أو ستة سم التالميذ إىل جمموعات معينة وكل جمموعة أن يق )١(
 تالميذ

 اس أو متعددة املهارات الدراسية أعضاء اموعة من املتعددة األجن )٢(

 املواد التعليمية املقدمة إىل التالميذ  على شكل النصوص القرائية )٣(

 كل تلميذ له مسؤولية عن تعلم جزء من األجزاء للنصوص القرائية )٤(

تنسيق مجاعة اخلرباء اليت تتكون أعضاءها من عضو كل اموعة الذي  )٥(
مجاعة اخلرباء إىل ويرجع كل عضو من أعضاء . يتعلم اجلزء نفسه

وهو يعقد . جمموعته ويتعلّم زمالئه املواد اليت قد تعلمها يف مجاعة اخلرباء
 اللقاء مع زمالئه يف تلك اموعة ملناقشة تلك املواد

التقييم الذي يقوم به املعلم يف هذه الطريقة يستوى بالتقييم يف الطريقة  )٦(
  السابقة ذكرها

٣١طريقة مجاعة البحث) ج(
Group Investigation Method    

 Sharanمث حسنها شران  Herbert Thelenإن هذه الطريقة طورها هربيت طلن 
وخطوات هذه الطريقة هي .  TelAviv University  من جامعة تل أفيف وزمالؤه

  :فكما يلي
اختيار موضوع من املوضوعات اليت قدمها املعلم مث تنسيق اموعة اليت   )١(

 تالميذتكون من اثنني إىل ستة 
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 ٢٧

يصمم املعلم مع التالميذ إجراءات التعلم، .تنظيم وتصميم التعلم التعاوين )٢(
 والواجبات، واألهداف العامة اليت تتعلق باملوضوعات املختارة

 حتقيق اخلطوة الثانية )٣(

 حتليل املعلومات وتركيبها )٤(

 تقدمي املوضوع الذي قد تعلمه التالميذ يف اموعة )٥(

)٦( موعة يف األنشطة الدراسية يف الفصل فرديا التقييم الكتشاف دور كل ا
  ومجاعيا

    32Structural Method الطريقة البنائية ) د(
وهذه .  وزمالؤهSpencer Kaganإن هذه الطريقة طورها سفينسر كاجان 

وميكن . الطريقة تتطلب من التلميذ أن يتعلم مع غريه متعاونا يف اموعات الصغرية
وهي التفكري  Think-Pair- Shareطوات اليت مسيت باسم إجراء هذه الطريقة على اخل

يف املوضوع مث يطلب املدرس من كل التالميذ أن يطلب الزوج ملناقشة ماقد تفكر 
  .فيه، مث تبادل اآلراء بني كل الزوج يف ذلك الفصل

 Numberedوميكن إجراء هذه الطريقة أيضا على اخلطوات اليت مسيت باسم

Head Togetherموعات املعينة اليت ال:  وهيترقيم، أي أن يقسم املعلم التالميذ إىل ا
هلا ثالثة إىل مخسة تالميذ، ويعطي كل تلميذ من أعضاء اموعة الرقم عشوائيا، مث 

 ، أي Head Togetherبعد ذلك يقدم املعلم األسئلة إىل مجيع التالميذ، مث التفكري معا 
لك األسئلة، واخلطوة األ خرية اإلجابة، أي أن أن يترك املعلم التالميذ يتفكرون يف ت

يطلب املعلم من التالميذ إجابة السؤال عن طريق ذكر الرقم املطلوب وعلى التالميذ 
  .من مجيع اموعة الذين ميلكون ذلك الرقم أن جييبوا السؤال املقدم
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 ٢٨

     modeling حتضري النموذج -٥
ت الدراسية املعينة يكون املعلم يقصد بتحضري النموذج أن يف تعليم املهارا

وهذه النماذج ميكن أن تكون على شكل املظاهرة، . حيضر مناذج حيتذى ا التالميذ
قدم عىن أوضح أن املقصود به هو أن يومب. وتقدمي األمثلة عن الفكرة أو عملية التعلم
  .املعلم إىل التالميذ النماذيج عن كيفية التعلم

 والتعليم السياقي، ليس املعلم منوذجا واحدا يف  التعلممدخلويف جهة نظر   
عملية التعلم، بل من املمكن أن يكون النموذج هو من التالميذ أو شخص من خارج 

الذي يكون منوذجا عن  Native Speakerاملدرسة، مثال حيضر املعلم الناطق األصيل
  .كيفية نطق حروف لغته األم وكيفية التكلم ا

  
    reflection االستجابة-٦

ويقصد باالستجابة هي طريقة التفكري فيما قد تعلمه الدارس بعد قليل أو فيما 
ويعترب االستجابة استجابة للحادثة والعملية أو للمعرفة اليت قد . قد عمله فيما مضى

ناهلا الدارس بعد قليل، مثال حينما انتهى وقت الدراسة ولع الدارس بالتأمل والتفكري 
وعن ". ، وأنا أفهم بعد أن تعلمت هذا أو ماعملت من قبل خطأإذا، ماعلمت:"قائال

  .طريقة االستجابة، يشعر الدارس انه ينال شيئا مفيدا لنفسه عما تعلم قليل
وفيما يلي يعض العبارات اليت تصف وتصور يف تنفيذ مبدأ االستجابة يف   

  :عملية التعليم
ؤال املقدم إىل التالميذ يف الس(ما رأيكم عن العملية التعليمية اليوم ؟ :   أوال

 )اية وقت الدراسة

ما هي األشياء اجلديدة اليت تنالوا من العملية التعليمية اليوم ؟ :   ثانيا
 )السؤال املقدم إىل التالميذ يف اية وقت الدراسة(



 ٢٩

خذوا املالحظات أو أكتب األشياء املهمة عن املواد التعليمية اليوم ؟ :   ثالثا
 )م إىل التالميذ يف اية وقت الدراسةالسؤال املقد(

األمر املقدم إىل (أكتب تعليقات عن األنشطة التعليمية اليوم ؟:   رابعا
 )التالميذ يف اية وقت الدراسة

السؤال املقدم إىل (هل ميكن أن تطبق ما تعلمت اليوم يف مرتلك ؟ :  خامسا
 )التالميذ يف اية وقت الدراسة

  
   authentic assessement     التقومي األصيل-٧

 مدخلإن تطبيق املنهج على أساس الكفاةء يليه تطبيق استراتيجية التعلم على    
 يتطلب نظام التقييم املدخلوتطبيق استراتيجية التعلم على هذا .التعلم والتعليم السياقي

وبناء على التقييم األصيل .  وهو التقييم األصيلاملدخلالذي يتأسس على هذا 
  "ماذايعرفون؟"وليس" هل التالميذ يتعلمون ؟"ؤال الذي سوف جياب هوفالس

  :صص التقييم األصيل بالعالمات اآلتيةوخي   
عملية التعليم : شملت ىتجيب أن تقاس مجيع املظاهر التعليمية ال:    أوال

 وحصيلة التعلم

 أن يقام بالتقييم أثناء الدراسة ويف ايتها:    ثانيا

  املختلفة و املصادر املتنوعةقالطرأن تستعمل :    ثالثا

 إمنا االختبار من إحدى الوسائل جلمع املعلومات للتقييم:   رابعا

 جيب أن تناسب الواجبات أو املهمات حبياة الطالب اليومية:  خامسا

التركيز على نوعية فهم التالميذ ومهارام ليس التركيز على كمية :   سادسا
  .فهمهم ومهارام

  
  



 ٣٠

بعض املصادر و الوسائل اليت ميكن استعماهلا لتقييم إجناز التالميذ يف وفيما يلي 
    :التعلم

 املعلومات من عملية التعليم والتعلم والقرار عنها) أ(

 نتائج االختبارات التحريرية) ب(

جمموعة من أعمال التالميذ طوال املرحلة الواحدة  (portofolioسندات )  ج(
 )احدةأو طوال السنة الدراسية الو

 الواجبات املرتلية )  ء(

   Quisاالمتحان املوجز ) هـ(

   أعمال التالميذ)  و(
 أداء التالميذ عند تقدمي األفكار يف املناقشة)  ر(

   Demonstrationاإلظهار ) ح(
 )أي كتابة التقارير أو املقاالت( العمل الورقي ) ط(

 Journalاليوميات ) ي(

  جمموعة املناقشة) ك(
   Interviewلة املقاب) ل(

  
 التعلم و التعليم السياقي مدخلالتعليم و التعلم بناء على    خصائص -ج

  :إن هناك مثانية خصائص للتعلم والتعليم السياقي، هي
أن يكون كل تلميذ يف العملية التعليمية يربط بينه واآلخر ارتباطا ذا :     أوال

ارس الناشط أي أنه ميكن أن ينظم كل تلميذ نفسه بنفسه كالد. معىن
يف تنمية ميوله ورغباته فرديا، أو كالعامل وحده أو كالعامل مع غريه، 

  Learning by doingأو كالدارس الذي يتعلم بواسطة العمل 

 أن يعمل كل تلميذ األنشطة اهلامة:     ثانيا



 ٣١

 ظم كل تلميذ تعلمه بنفسهينأن :     ثالثا

 ذ يف العملية التعليميةأن يتعاون كل تلميذ مع غريه من التالمي:     رابعا

 أن يكون كل تلميذ يتفكر انتقاديا وإبداعيا:  خامسا

 يعترب التعليم تربية لشخصية التالميذ:   سادسا

.  High Standardاهلدف الرئيسي يف التعلم هو حتقيق املستوى العاىل :   سابعا
أي أن يعرف كل تلميذ املستوى العاىل يف التعلم ويريد أن يصل إىل 

لذا جيب أن حيدد املعلم األهداف التعليمية  .Excellence تازة درجة مم
 وأن يشجع كل تلميذ لنيل هذه الدرجة

 ٣٣أن يستعمل التقييم األصيل:    ثامنا

 The Northwestوحيدد معمل الشمال الغريب للتربية اإلقليمية يف أمريكا    

Regional Education Laboratory USA السياقي أنه يتخصص التعلم والتعليم 
  :بالعالمات اآلتية

التعلم املفيد والنافع، أي أن يفهم التالميذ الوجه النافع من حمتوى التعلم، ) أ(
 تعلم األشياء املفيدة حليام يف املستقبلبهمون فوهم ي

 تطبيق املعرفة) ب(

مستوى التفكري العاىل، أي أن عملية التعليم تتطلب من التالميذ أن ) ج(
 جلمع املعلومات وفهم املشكالت ىنتقاد االبداعى واالريتفكاليزاولوا 

 ومعاجلتها

املقايس : املنهج املستعمل هو املهنج الذي ينطلق من املقايس اخلاصة وهي) ء(
 احمللية واإلقليمية والقومية، وتقدم العلم والتكنوجليا

م استجابة الثقافة، أي أن يفهم املعلم القيم اخللقية للتالميذ وأديا) هـ(
وعبادام، وزمالئهم ومعلميهم واتمع الذي يعيشون فيه، وأن 
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 ٣٢

إن الفروق الفردية والثقافة موعة والعالقة بني .يقدرها حق قدرها
وهناك أربعة . الثقافات هي تؤثر يف طريقة التعليم اليت يستعملها املعلم

اقي  التعلم والتعليم السيمدخلأمور على األقل ينبغي مراعتها يف تطبيق 
جمموعة التالميذ ودورها كمجموعة أوال، فردية التالميذ، ثانيا،:وهي

نظام للتعلم التعاوين  وكعضو من أعضاء الفصل،ثالثا، 
 .املدرسة،رابعا،نظام جمتمع الفصول

 ٣٤التقييم األصيل، أي أن يستعمل التقييم األصيل يف تنفيذ التقييم  )و(
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 ٣٣

  الفصل الثالث
  حثمنهجية الب

 
  مدخل البحث ونوعه  -أ

 البحث التجرييب الكمي منهج البحث املستخدم يف هذا البحث هومنهج
يسمى ذا ألن يف إجراء املواقف هلدف البحث مهتما بتعبري املعاين . بالبيانات الكمية

مدخل  الوصفي بتجربة استخدام ة العربيالقراءةوعملية التعليم كمحاولة تنمية كفاءة 
جيري هذا البحث باستخدام جمموعتني، . قراءة التعليم عليم السياقي يفالتعلم والت

ة  بجمموعة التجر. موعة الضابطةاموعة التجريبية واموعتني من اتتكون هاتني 
هي جمموعة جيري ا السلوك اخلاص، أما جمموعة الضابطة هي جمموعة ال جيري ا 

  ٣٥.السلوك اخلاص
ا البحث أن يأخد تأثريا من ذ ه يفيب، وهو حياولوهذا البحث يسمى بالتجر

ا البحث باستخدام االختبار ذجيري ه. املتغري املعني على املتغري اآلخر مبراقبة جيدة
هذا يف واألسلوب املستخدم .  موعة الضابطةاموعة التجريبية و االبعدي على

أو  ) (The Equivalent Pretest-Postest Designالبحث هو أسلوب اموعة املتكافئة 
فصل الإذن هناك فصالن . (Control Group Method)أسلوب اموعة الضابطة 

 .بيفصل التجرالالضابط و

 
  جمتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها-ب

جمتمع البحث هم تالميذ الصف الثاىن من املدرسة املتوسطة االسالمية 
 العينةوأما .  تلميذا وتلميذة٣٠٤غ عددهم احلكومية مسفانج أوليم مبحافظة آتشية، وبل

 وبلغ عددهم موعة التجريبيةا يكون) أ( الثاىن التالميذ يف الصف ىهذا البحث فه
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 ٣٤

 ٣٨ وبلغ عددهم الضابطة اموعةيكون )ب( الثاىن الصف  تلميذا وتلميذة، و٣٨
لغوية  الفصل ميلكون كفاءة املهارات الاوكان التالميذ يف هذ. تلميذا وتلميذة

  .استخدم الباحث العينة العشوائية البسيطة يف اختيار العينة لقد و. املتساوية
   

   متغريات البحث-ج
املتغري األول هو . بالنظر إىل موضوع هذا البحث جيد الباحث فيه متغريان

والثاين هي . (X)استخدام مدخل التعلم و التعليم السياقي ويسمى هذه املتغري املستقل 
  . (Y)راءة وتسمى املتغري التابعمهارة الق

 
   أدوات مجع البيانات-د

  :الطريقة اليت استخدمها الباحث لنيل البيانات هي
 املالحظة ) ١

 األحداث والظواهر اليت تتعلق ذا يف املالحظة قام الباحث مبالحظة
واملالحظة تستخدم عادة لفهم الظواهر وأمناط . البحث وتسجيلها تنظيما

 الفرقة طبيعيا وحبث السلوك الفردي وعملية وقوع احلوادث السلوك واتصال
 .اليت تستطيع مالحظتها يف املواقف الواقعية أو املواقف الوضعية

ذه املالحظة للحصول على البيانات اليت تتعلق ويقوم الباحث   
بنشاطات املدرس والتالميذ يف عملية التعلم يف الفصل، واملشكالت أو 

وتسمى هذه املالحظة .هوا يف تعليم مهارة القراءةالصعوبات اليت يواج
  ٣٦باملالجظة املباشرة
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 ٣٥

  املقابلة ) ٢
 فإن ،تعترب املقابلة إىل حد كبري استبيانا شفويا فبدال من كتابة اإلجابات

وإذا ما قام باملقابلة ,  املستوجب يعطي معلوماته شفويا يف عالقة مواجهية
 من طرق مجع البيانات  وأعلى تصبح أفضلشخص ماهر، فإن املقابلة

األخرى، واحد األسباب يف ذلك أن الناس حتب أن تتحدث عادة أكثر من 
رغباا يف الكتابة، وبعد أن يقيم القائم باملقابلة عالقة طيبة مع املستوجب من 

 والىت عية السريةواع معينة من املعلومات ذات الطباملمكن أن حيصل على أن
 هاواخلطوات اليت استخدم٣٧. اإلدالء ا كتابةسيتردد يف  املستوجبكان

. ٣٨الباحث يف املقابلة هي اإلعداد للمقابلة،تنفيذ املقابلة  وتسجيل املقابلة
  :املقابلة اليت يكسبها الباحث هلذا البحث تتكون من 

  مدير املدرسة وأعضائه) أ
  بعض املدرسني) ب
 

 االختبار) ٣

شطة املعدة لتناول قدرة سلوك االختبار هو اآللة أو اإلجراء أو األن
 و رأى ٣٩. ميلكها يف املادة الدراسية املعينةر الكفاءة الىتالشخص اليت تصو

أري كونتو أن االختبار هو عبارة عن السلسلة من األسئلة أوالتمرينات أو 
خرى املستخدمة لقياس املهارات واملعرفة والذكاء والكفاءة اليت االالت اال

  ٤٠.ماعةميلكها الفرد أو اجل
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 ٣٦

ويشتمل االختبار على الكفاءة القرائية يف فهم األفكار اجلزئية،وفهم 
ونوع االختبار يتكون من األسئلة .األفكار الرئيسية من مجل أو الفقرات

،واالختيار املتعددة )بنود٥(،الصواب واخلطاء)بنود٥(اإلستيعابية
وعدد بنود ) نودب٥(واختبار املقال املوجه )بنود٥ (close-test،واختبار)بنود٥(

  .دقيقة)٨٠(سؤاال،وذلك باستغراق الوقت مثانني)٢٥(االختبارات 
 االختبار املستخدم يف هذا البحث هو االختبار القبلي واالختبار البعدي 

  هذا االختبار هو املشرف  يفكمواحمل.موعة التجربةو اموعة الضابطة
  .هذا البحثعلى 

 
  االستبيان ) ٤

أداة مالئمة للحصول على بيانات ومعلومات وحقائق ستبيان اليعرب ا 
ويقدم االستبيان بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة , مرتبطة بواقع معيني 

  .عنها من قبل عدد من األفراد املعينني مبوضوع االستبيان
م الباحث هذا االستبيان للحصول على املعلومات والبيانات واستخد  

واملشكالت  مدخل التعلم والتعليم السياقيبني عن استخدام ومن املستج
           . ءة بتلك املدرسةاأوالصعوبات اليت يواجهوا يف تعليم مهارة القر

واختارالباحث االستبيان املغلق هنا وهو االستبيان الذي يطلب من      
املستجيب أو املفحوص اختيار اإلجابة الصحيحة من جمموعة من اإلجابات 

  ٤١.نادرا, قليال,  أو كثريا,ال, مثل نعم
وزع الباحث جموعة من االستبيانات املشتملة على األسئلة ذه الطريقة 

 مهارة تعليمل على البيانات عن صحت وبذلك .حول موضوعات البحث
  . باستخدام مدخل التعلم والتعليم السياقي القراءة
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 ٣٧

   مصادر البيانات-هـ
  : قسمني مها ينقسم إيلمصادر البيانات يف هذا البحث 
 ىمدرس  مدير املدرسة، والوثائقية،من املصادر اإلنسانية وهي: املصادر االولية : أوال 

 ووثائق  يف املدرسة املذكورةالتالميذاللغة العربية و
  وسجالت املدرسة

 الىت تتعلق املعلومات مثل الكتب  مصادرتصدر منوهي : املصادر الثانوية  : ثانيا 
 الكتب الدافعةراتيجية تعليمها، وواست قراءةهارة المب

  غري ذلك ووالبحوث اجلامعية
  
  . حتليل البيانات أسلوب-و

 (Eksperimen Research)أسلوب البحث املطبق يف هذا البحث هو دراسة جتريبية 

 التابعاملتغري . ئ غري ثابتاملتغري هوكل ش. ة بني املتغرياتيهدف ملقارنة العالقة القوي
هذا و. لتابعواملتغري املعقد هو عنصر يعتمد على املتغري ا. تأثرهو عنصر يرجى أن ي

 مهارة لتنمية مدخل التعلم والتعليم السياقيالبحث يعتمد على جتربة استخدام 
  .قراءةال

قوم الباحث يو . أسلوب حتليل البيانات هلذا البحث هو اإلحصاء االستداليل
  .٤٢ (t-test) ت-باالختبار
  

t = 
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  :املعاين 
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 ٣٨

Mx   =املقياس  املعديل من فرقة التجربة  
My   =املقياس املعديل من فرقة الضابطة  
∑X2  =عدد التنوعي يف كل النتائج من فرقة التجربة  
∑Y2  =عدد التنوعي النتائج من فرقة الضابطة  

Nx   =د الطلبة يف فرقة التجربةعد  
Ny   =عدد الطلبة يف فرقة الضابة  

    (Verifikasi)مراجعة البيانات 
 من املالحظة مجعهابعد مجع البيانات يهدف الباحث ملراجعة البيانات اليت 

وكذلك اإلصالح والتطور علي التحليل لتأكيد التحليل السابق حىت يستطيع أن 
  .ثيأخذ  النتائج املرجوة من البح

  
  :  مراحل تنفيذ الدراسة-ز

  :كما يليو وهي نيقسم الباحث مراحل تنفيذ الدراسة إىل مرحلت  
   مرحلة االعداد- ١
   مرحلة التجريبة- ٢

  ويلي بيان تلك املراحل  
  مرحلة االعداد:   أوال

وتصميم أداة االختبار وتفصيلها .ومن ضمن هذه املرحلة تصميم أداة التدريس  
  :كما يلي 
   أداة التدريس تصميم)أ(  
تصميم أداة التدريس الىت قصدها الباحث هنا تصميم خطة التدريس     

  .مهارة القراءة باستخدام مدخل التعلم والتعليم السياقي للفصل التجرييب
  



 ٣٩

   تصميم أداة االختبار)ب(  
يقوم الباحث بست جتارب لكل فصل، أخذ الباحث االختبار القبلي قبل   

الباحث االختبار البعدي بعد ست جتارب ومواد االختبار التجرييب، وبعد ذلك يأخذ 
  .متساو يف االختبار القبلي والبعدي

  مرحلة التجريبة:   ثانيا
مث يقوم املدرس بتدريس مهارة القراءة . أجريت التجريبة كما ذكر يف االعداد  

  ).مرتني لالختبار(باستخدام مدخل التعلم والتعليم السياقي مثاىن مرات أو لقاءت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٠

  الفصل الرابع
  االولاملبحث 

    تعليم  مهارة القراءة العريبة يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية 
  احلكومية مسفانج أوليم

  
 مسفانج أوليمسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية حملة موجزة عن املدر  - أ

املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية مسفانج أوليم من إحدى املدارس 
وهي تقع يف شارع . املتوسطة االسالمية احلكومية الىت توجد يف منطقة آتشية الشرقية

وبصفتها مدرسة . بندا آتشية قرية فواللوا حمافظة ننجروا آتشية دار السالم-ميدان
  .حكومية تكون إدارة هذه املدرسة حتت وزارة الشؤون الدينية جلمهورية إندونيسيا

مية تتمثل يف رؤيتها الثمينة، وهي،تنفيذ التعليم وهذه املدرسة هلا أهداف تعلي
واألخالق الكرمية واالجتماعية ) اال التربوي(الذى يتجه إىل ترقية نوعية العلوم 

قصدا إلعداد األجيال وتنميتهم ليكونوا متفوقني يف جماالت الشؤون الدينية وجماالت 
 ٤٣العلوم والتكنولوجيا والفنون الثقافية

 تلميذا ٨٧٤ قد بلغ عدد التالميذ فيها ٢٠١٠- ٢٠٠٩اسى ويف العام الدر
وعدد .  مدرسا و مدرسة٦٠وأما املدرسون واملدرسات فيها فيبلغ عددهم .وتلميذة

 فصال تتكون من مثانية فصول للصف االول، ٢٣الفصول الدراسة يف هذه املدرسة 
درسة على وتعتمد هذه امل. وسبعة فصول للصف الثاىن ومثانية فصول للصف الثالث

   . ٢٠٠٦املنهج الدراسى 
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 ٤١

 تعليم  مهارة القراءة العريبة يف هذه املدرسة  - ب
إن تعليم مهارة القراءة العربية مهمة لدى التالميذ الذين يدرسون اللغة العربية   

, يف مستوى املدارس املتوسطة االسالمية، كما أمهية تعليمهم املهارات اللغوية األخرى
ية يف هذه املدرسة يف أربعة حصص دراسية كل أسبوع، ويتم تعليم اللغة العرب

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

كومية مسفانج أوليم تتمثل يف القراءة العربية يف املدرسة املتوسطة االسالمية احل
توسيع املنهج  (٢٠٠٦األهداف العامة لتعليم اللغة العربية الىت قررها املنهج الدراسى 

  )٢٠٠٤الدراسى 
وأما أهداف تعليم مهارة القراءة يف درس اللغة العربية هلذه املدرسة كما ورد   

  :يف املنهج الدراسى، فهي ما يلي 
جهرية تشري إىل الكلمات والعبارات أن يتمكن التالميذ من قراءة  - ١

 .واجلمل بالنطق والنرب والتنغيم الصحيح

أن يتمكن التالميذ من إستجابة أو فهم معاىن الكلمات والتعابري واجلمل  - ٢
 .املكتوبة يف النص املقروء بشكل بسيط

أن يتمكن التالميذ من إستجابة أو فهم األفكار الرئيسية أو الثانية يف  - ٣
 ٤٤.كل بسيطالنص املقروء بش

  
   املدخل لتعليم مهارة القراءة العريبة يف هذه املدرسة-ج

إن املدخل لتعليم مهارة القراءة العربية يف هذه املدرسة الذى يستخدمه            
بالتالميذ كإنسان وليس جمرد     يهتم املدرس  املدرس  هواملدخل االنساىن،  وذلك بأن      

ل اجتاها حديثا بني بعض خرباء      آلة تتلقى مثريات معينة لتصدر استجابات أخرى، ميث       
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 ٤٢

تعليم اللغات األجنبية، وتعليم هذه اللغات كما هو معروف،يستهدف توثيق الصالت           
بني الناس من خمتلف الثقافات، ولعل أول خطوة لتحقيق ذلك هي إتاحـة الفرصـة               
للتالميذ من الثقافات املختلفة ليتحدثوا عن أنفسهم، ويعربوا عن مشاعرهم، ويتبادل           

  ٤٥.هم مع اآلخرين ماعندهكل من
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 ٤٣

  الثايناملبحث 
   مدخل التعلم والتعليم   السياقي باستخدامقراءةخطوات تدريس ال

  
لتطبيق ل، و قد عقد ستة لقاءات قراءة العليمعقد الباحث مثانية لقاءات يف ت

قام . بار ولقائَني لإلختقراءة التعليم يف مدخل التعلم والتعليم السياقي باستخدام
 تني يف احلصاالربعاء يوم مها  يومني يف االسبوعالباحث بالتعليم يف اموعة التجريبية

 مثانني ملدة بعة والثامنةسا التنياحلص ويوم اخلميس يف  دقيقة مثانني ملدةة والثانياألوىل
  .  خطوات  التدريس يف كل لقاءفيمايأيت ، و أيضادقيقة

  

  )١ (:اللقاء األول
  )القراءة مهارة( اللغة العربية :  املادة
  ٢٠١٠  فرباير٢٤ االربعاء:    اليوم

        االختبار القبلي:  املوضوع
   دقيقة٨٠:    الزمن

  املتوسط:  املستوى
  الثاين:    الفصل

  .املمسحةوالسبورة، القلم،         : الوسائل
  األهداف

  : حتقيق ما يلي إىلالختباريهدف هذا ا
  ادة القراءة لتالميذ ململعرفة فهم ا - ١

  يف فصل الضابطة وفصل التجريبةعلى القراءة  قدرة التالميذقارنةمل - ٢

  
  



 ٤٤

  ٤،١ لاجلدو
  )االختبار القبلي( يف اللقاء األول االختبارإجراءات 

 
 الوقت املادة واألنشطة الرقم

  املقدمة -١
      إلقاء السالم-أ

   التعارف- ب

 ملستهدفة املعلومات عن االختبار القبلى وااتتوجيه  - ج

 قائدق١٠

  العرض -٢
 لتالميذلتوزيع ورقة االختبار   - أ

  مالجظة اشتراك التالميذ يف االختبار- ب

  

  دقيقة٦٠

  االختتام -٣
   مجع وظيفتهمالتالميذطلب املدرس من ي  - أ

  اتفاق علي املوضوع لليوم التايل- ب
  خيرج املدرس بإلقاء السالم- ج

 قائدق١٠

  
  )٢ (:اللقاء الثاين

  )القراءة مهارة(للغة العربية  ا:  املادة
  ٢٠١٠  فرباير٢٥اخلميس :    اليوم

        مكتبة املدرسة:  املوضوع
   دقيقة٨٠:    الزمن

  املتوسط:  املستوى
  الثاين:    الفصل



 ٤٥

  .املمسحةوالسبورة، القلم،         : الوسائل
  طريقة منشار احملنيات:    الطريقة

  لنص وفقا باملوضوعالقدرة على فهم مضمون ا:   املعيار الكفائية
   يستطيع التالميذ أن يفهموا املفردات اجليدة- :الكفاءة االساسية

 يستطيع التالميذ أن يفهموا معىن الكلمات يف النص -

 
  ٤،٢ لاجلدو

  )املكتبة املدرسة( إجراءات التدريس يف اللقاء الثاين
 الوقت املادة واألنشطة الرقم

  املقدمة -١
  يدخل املدرس الفصل دوء - ١
ى املدرس السالم إىل التالميذ وهم يردونه مث يسأل عن يلق - ٢

 أحواهلم 

 يقرأ املدرس كشف الغياب - ٣

يعلم املدرس التالميذ املادة الىت سيتعلموا وما هى معيار  - ٤
الكفاءة والكفاءة االساسية الىت ال بد لكل تلميذ أن 

 حيصل عليها

 قيقةد١٥

  العرض -٢
ة ا أربعة أو  يقسم املدرس التالميذ إىل فرق وكل فرق - ٥

 مخسة تالميذ

يوزع املدرس إىل كل جمموعة نص القراءة موافقا  - ٦
للموضوع مث يشرف عليهم كيف عملية التعلم يف 

 اموعة

 دقيقة ٥٠



 ٤٦

يأمر املدرس التالميذ ليسئلوا عن معىن الكلمات الصعبة مث  - ٧
يشرح املدرس تلك الكلمات بأن يربطها مع احواهلم يف 

 خارج الفصل

هم من النص أمام الفصل مث يشرح يقدم كل جمموعة ما ف - ٨
 املدرس اموعة اجليدة من مجيع اموعات

 
  االختتام -٣

يسأل املدرس حول املواد الذى مت تعليمها إىل بعض  - ٩
 التالميذ تقوميا لفهم التالميذ حنو املواد املعلمة

 يأمر املدرس التالميذ بالسؤال حول املوضوع القراءة  -١٠
 فهم املقروءإن وجد مشكلة يف 

يوصى املدرس بالتعليم اجليد وااللتزام بتمرين القراءة  -١١
 لتنمية قدرم على الفهم املقروء

 احلمد هللا رب العاملني: خيتتم املدرس بقراءة  -١٢

 خيرج املدرس من الفصل بالسالم وجييب عنها التالميذ -١٣

 قيقةد١٥

  
  )٣ (:لثاللقاء الثا

  )القراءة مهارة( اللغة العربية :  املادة
  ٢٠١٠ مارس ٣االربعاء :    اليوم

        مكتبة املدرسة:  املوضوع
   دقيقة٨٠:    الزمن

  املتوسط:  املستوى
  الثاين:    الفصل



 ٤٧

  .املمسحةوالسبورة، القلم،         : الوسائل
  طريقة منشار احملنيات:    الطريقة

  القدرة على فهم مضمون النص وفقا باملوضوع:   املعيار الكفائية
   يستطيع التالميذ ان يفهموا االفكار الداعمة- :ساسيةالكفاءة اال

 يستطيع التالميذ ان يفهموا االفكار الرئيسية -

 
  ٤،٣ لاجلدو

  )املكتبة املدرسة( لثإجراءات التدريس يف اللقاء الثا
 الوقت املادة واألنشطة الرقم

  املقدمة -١
  يدخل املدرس الفصل دوء- ١
 وهم يردونه مث يسأل عن يلقى املدرس السالم إىل التالميذ- ٢

 أحواهلم 

 يقرأ املدرس كشف الغياب- ٣

يعلم املدرس التالميذ املادة الىت سيتعلموا وما هى معيار - ٤
الكفاءة والكفاءة االساسية الىت ال بد لكل تلميذ أن 

 حيصل عليها

 قيقةد١٥

  العرض -٢
 يقسم املدرس التالميذ إىل فرق وكل فرقة ا أربعة أو - ٥

 ميذمخسة تال

يوزع املدرس إىل كل جمموعة نص القراءة موافقا - ٦
للموضوع مث يشرف عليهم كيف عملية التعلمى يف 

 اموعة

 دقيقة ٥٠



 ٤٨

يطلب املدرس التالميذ ليستخرجوا  االفكار الداعمة - ٧
 واالفكار الرئيسية من النص

يقدم كل جمموعة االفكار الداعمة واالفكار الرئيسية من - ٨
 املدرس اموعة اجليدة من النص أمام الفصل مث يشرح

 مجيع اموعات

 
  االختتام -٣

يسأل املدرس حول املواد الذى مت تعليمها إىل بعض - ٩
 التالميذ تقوميا لفهم التالميذ حنو املواد املعلمة

 يأمر املدرس التالميذ بالسؤال حول املوضوع القراءة -١٠
فكار إن وجد مشكلة يف فهم االفكار الداعمة واال

 الرئيسية

يوصى املدرس بالتعليم اجليد وااللتزام بتمرين القراءة -١١
 لتنمية قدرم على الفهم املقروء

 احلمد هللا رب العاملني: خيتتم املدرس بقراءة -١٢

خيرج املدرس من الفصل بالسالم وجييب عنها التالميذ-١٣
   

 قيقةد١٥

  
  )٤(: رابعاللقاء ال

  )القراءة هارةم( اللغة العربية :  املادة
  ٢٠١٠ مارس ٤اخلميس:    اليوم

        )التدريبات(مكتبة املدرسة :  املوضوع
   دقيقة٨٠:    الزمن

  املتوسط:  املستوى



 ٤٩

  الثاين:    الفصل
  .املمسحةوالسبورة، القلم،         : الوسائل
  طريقة منشار احملنيات:    الطريقة

  ا باملوضوعالقدرة على فهم مضمون النص وفق:   املعيار الكفائية
   يستطيع التالميذ أن يفهموا املفردات اجليدة - :الكفاءة االساسية

 يفهموا االفكار الداعمة االفكار الرئيسية يستطيع التالميذ أن -

  
  ٤،٤ لاجلدو

  رابعإجراءات التدريس يف اللقاء ال
 الوقت املادة واألنشطة الرقم

  املقدمة -١
  يدخل املدرس الفصل دوء- ١
 السالم إىل التالميذ وهم يردونه مث يسأل يلقى املدرس- ٢

 عن أحواهلم 

 يقرأ املدرس كشف الغياب- ٣

يعلم املدرس التالميذ املادة الىت سيتعلموا وما هى - ٤
معيار الكفاءة والكفاءة االساسية الىت ال بد لكل تلميذ 

 أن حيصل عليها

 قيقةد١٥

  العرض -٢
٥ - ا أربعة أو يقسم املدرس التالميذ إىل فرق وكل فرقة

 مخسة تالميذ

يوزع املدرس إىل كل جمموعة نص القراءة موافقا - ٦
للموضوع مث يشرف عليهم كيف عملية التعلم يف 

 يقة دق٥٠



 ٥٠

 اموعة

 يدرب املدرس التالميذ عن املوضوع السابق تعليمه- ٧

 
  االختتام -٣

يسأل املدرس حول التدريبات الىت قد قام ا التالميذ - ٨
 التالميذ حنو املواد املعلمة املسبقةتقوميا فهم 

 احلمد هللا رب العاملني: خيتتم املدرس بقراءة - ٩

 خيرج املدرس من الفصل بالسالم وجييب عنها التالميذ-١٠

 قيقةد١٥

  
  )٥ (:امساللقاء اخل

  )القراءة مهارة( اللغة العربية :  املادة
  ٢٠١٠ مارس ١٠االربعاء:    اليوم

        الرياضة:  املوضوع
   دقيقة٨٠:    زمنال

  املتوسط:  املستوى
  الثاين:    الفصل

  .املمسحةوالسبورة، القلم،         : الوسائل
  طريقة منشار احملنيات:    الطريقة

  القدرة على فهم مضمون النص وفقا باملوضوع:   املعيار الكفائية
   يستطيع التالميذ أن يفهموا املفردات اجليدة- :الكفاءة االساسية

 الميذ أن يفهموا معىن الكلمات يف النصيستطيع الت -

  
  
 



 ٥١

  ٤،٥ لاجلدو
  )الرياضة( اخلامسإجراءات التدريس يف اللقاء 

 الوقت املادة واألنشطة الرقم

  املقدمة -١
  يدخل املدرس الفصل دوء- ١
يلقى املدرس السالم إىل التالميذ وهم يردونه مث يسأل عن - ٢

 أحواهلم 

 يقرأ املدرس كشف الغياب- ٣

 املدرس التالميذ املادة الىت سيتعلموا وما هى معيار يعلم- ٤
الكفاءة والكفاءة االساسية الىت ال بد لكل تلميذ أن حيصل 

 عليها

 قيقةد١٥

  العرض -٢
 يقسم املدرس التالميذ إىل فرق وكل فرقة ا أربعة أو - ٥

 مخسة تالميذ

 يوزع املدرس إىل كل جمموعة نص القراءة موافقا - ٦
يشرف عليهم كيف عملية التعلم يف للموضوع مث 

 اموعة

 يأمر املدرس التالميذ ليسئلوا عن معىن الكلمات الصعبة مث - ٧
يشرح املدرس تلك الكلمات بأن يربطها مع احواهلم يف 

 خارج الفصل

 يقدم كل جمموعة ما فهم من النص أمام الفصل مث يشرح - ٨
 املدرس اموعة اجليدة من مجيع اموعات

 

 قيقةد ٥٠



 ٥٢

  االختتام -٣
يسأل املدرس حول املواد الذى مت تعليمها إىل بعض - ٩

 التالميذ تقوميا لفهم التالميذ حنو املواد املعلمة

 يأمر املدرس التالميذ بالسؤال حول املوضوع القراءة إن -١٠
  وجد مشكلة يف فهم املقروء

يوصى املدرس بالتعليم اجليد وااللتزام بتمرين القراءة -١١
 ية قدرم على الفهم املقروءلتنم

 احلمد هللا رب العاملني: خيتتم املدرس بقراءة -١٢

 خيرج املدرس من الفصل بالسالم وجييب عنها التالميذ-١٣

 قيقةد١٥

  
  )٦ (:سادسةاللقاء ال

  )القراءة مهارة( اللغة العربية :  املادة
  ٢٠١٠ مارس ١١اخلميس :    اليوم

        الرياضة:  املوضوع
   دقيقة٨٠:    الزمن

  املتوسط:  املستوى
  الثاين:    الفصل

  .املمسحةوالسبورة، القلم،         : الوسائل
  طريقة منشار احملنيات:    الطريقة

  القدرة على فهم مضمون النص وفقا باملوضوع:   املعيار الكفائية
   يستطيع التالميذ ان يفهموا االفكار الداعمة- :الكفاءة االساسية

 ن يفهموا االفكار الرئيسيةيستطيع التالميذ ا -

  
 



 ٥٣

٤,٦ لاجلدو  
  )لرياضةا( السادسةإجراءات التدريس يف اللقاء 

 الوقت املادة واألنشطة الرقم

  املقدمة -١
  يدخل املدرس الفصل دوء- ١
يلقى املدرس السالم إىل التالميذ وهم يردونه مث يسأل عن - ٢

 أحواهلم 

 يقرأ املدرس كشف الغياب- ٣

الميذ املادة الىت سيتعلموا وما هى معيار يعلم املدرس الت- ٤
الكفاءة والكفاءة االساسية الىت ال بد لكل تلميذ أن 

 حيصل عليها

 قيقةد١٥

  العرض -٢
 يقسم املدرس التالميذ إىل فرق وكل فرقة ا أربعة أو - ٥

 مخسة تالميذ

يوزع املدرس إىل كل جمموعة نص القراءة موافقا - ٦
يف عملية التعلم يف للموضوع مث يشرف عليهم ك

 اموعة

يطلب املدرس التالميذ ليستخرجوا  االفكار الداعمة - ٧
 واالفكار الرئيسية من النص

يقدم كل جمموعة االفكار الداعمة واالفكار الرئيسية من - ٨
النص أمام الفصل مث يشرح املدرس اموعة اجليدة من 

 مجيع اموعات

 

 دقيقة ٥٠



 ٥٤

  االختتام -٣
درس حول املواد الذى مت تعليمها إىل بعض يسأل امل- ٩

 التالميذ تقوميا لفهم التالميذ حنو املواد املعلمة

 يأمر املدرس التالميذ بالسؤال حول املوضوع القراءة -١٠
إن وجد مشكلة يف فهم االفكار الداعمة واالفكار 

 الرئيسية

يوصى املدرس بالتعليم اجليد وااللتزام بتمرين القراءة -١١
  قدرم على الفهم املقروءلتنمية

 احلمد هللا رب العاملني: خيتتم املدرس بقراءة -١٢

خيرج املدرس من الفصل بالسالم وجييب عنها التالميذ-١٣
   

 قيقةد١٥

  
  )٧(: سابعةاللقاء ال

  )القراءة مهارة( اللغة العربية :  املادة
  ٢٠١٠ مارس ١اخلميس:    اليوم

        )التدريبات(الرياضة :  املوضوع
   دقيقة٨٠:    الزمن

  املتوسط:  املستوى
  الثاين:    الفصل

  .املمسحةوالسبورة، القلم،         : الوسائل
  طريقة منشار احملنيات:    الطريقة

  القدرة على فهم مضمون النص وفقا باملوضوع:   املعيار الكفائية
   يستطيع التالميذ أن يفهموا املفردات اجليدة - :الكفاءة االساسية

  يفهموا االفكار الداعمة االفكار الرئيسية التالميذ أنيستطيع  -



 ٥٥

  ٤،٧ لاجلدو
  السابعةإجراءات التدريس يف اللقاء 

 الوقت املادة واألنشطة الرقم

  املقدمة -١
  يدخل املدرس الفصل دوء- ١
يلقى املدرس السالم إىل التالميذ وهم يردونه مث يسأل - ٢

 عن أحواهلم يقرأ املدرس كشف الغياب

 املدرس التالميذ املادة الىت سيتعلموا وما هى يعلم- ٣
معيار الكفاءة والكفاءة االساسية الىت ال بد لكل تلميذ 

 أن حيصل عليها

 قيقةد١٥

  العرض -٢
يقسم املدرس التالميذ إىل فرق وكل فرقة ا أربعة أو - ٤

 مخسة تالميذ

يوزع املدرس إىل كل جمموعة نص القراءة موافقا - ٥
رف عليهم كيف عملية التعلم يف للموضوع مث يش

 اموعة

 يدرب املدرس التالميذ عن املوضوع السابق تعليمه- ٦

 

 يقة دق٥٠

  االختتام -٣
يسأل املدرس حول التدريبات الىت قد قام ا التالميذ - ٧

 تقوميا لفهم التالميذ حنو املواد املعلمة املسبقة

 احلمد هللا رب العاملني: خيتتم املدرس بقراءة - ٨

 خيرج املدرس من الفصل بالسالم وجييب عنها التالميذ- ٩

 قيقةد١٥



 ٥٦

  )٨ (:الثامناللقاء 
  )القراءة مهارة( اللغة العربية :  املادة
  ٢٠١٠ مارس ١٨ اخلميس:    اليوم

        االختبار البعدي:  املوضوع
   دقيقة٨٠:    الزمن

  املتوسط:  املستوى
  الثاين:    الفصل

  .املمسحةوالقلم، السبورة،         : الوسائل
  األهداف

  : حتقيق ما يلي إىلالختباريهدف هذا ا
  لتالميذ ملادة القراءة املعلمة املسبقة ملعرفة فهم ا - ١

على القراءة املعلمة املسبقة يف فصل الضابطة وفصل   قدرة التالميذقارنةمل- ٢
  .بةالتجر

  ٤،٨ لاجلدو
  )ديبعاالختبار ال (الثامن يف اللقاء االختبارإجراءات 

 
 الوقت املادة واألنشطة الرقم

  املقدمة -١
      إلقاء السالم-أ

   التعارف- ب

  املستهدفةملعلومات عن االختبار القبلى وااتتوجيه  - ج

 قائدق١٠

  العرض -٢
 لتالميذلتوزيع ورقة االختبار -أ

  دقيقة٦٠



 ٥٧

 ظة اشتراك التالميذ يف االختبارح مال- ب

  
  االختتام -٣

   مجع وظيفتهمالتالميذطلب املدرس من ي-أ
  خيرج املدرس بإلقاء السالم- ب

   

 قائدق١٠

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٨

  لثاملبحث الثا
  عرض بيانات املقابلة وحتليلها ومناقشتها

  
 الباحث مبقابلة مدرس اللغة العربية من املدرسة املتوسطة االسالمية قام  

السالمية احلكومية احلكومية مسفانج أوليم امسه أسنوى وهو متخرج من اجلامعة ا
 قبل أن يقوم ٢٠٠٩ أغوستوس ٢٠ يف التاريخ مرةالرانريى بند آتشية وقابله الباحث 

وحمتويات . بالتطبيق ويف هذه املقابلة االوىل، حصل الباحث على عدة مشكالت
  :املقابلة تتصور يف احلوار بني الباحث واملدرس فكما يلي 

 خاصة مهارة القراءة يف الفصل؟كيف تعليم اللغة العربية :   )١(السؤال 

تعليم اللغة العربية خاصة مهارة القراءة نطبق بالكتـب املدرسـية           )   : ١(اجلواب  
  املستعملة

  الطالب يف تعليم القراءة ؟كيف استجابة:   )٢( السؤال

بة و، ألم يشعرون بالـصع    ضعيفة الطالب يف تعليم القراءة      استجابة)   : ٢(اجلواب  
رون بامللـل عنـد     النص و األفكار الرئيسية، ويشع    ى  ليفهموا  حمتو  

 . عملية تعليم مهارة القراءة وغري ذلك يفكاشترالا

ما الوسائل التعليمية املـستخدمة يف تعلـيم اللغـة العربيـة يف                  :   )٣(السؤال 
 املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية مسفانج أوليم؟

ستخدمة يف تعليم القراءة يف املدرسة املتوسطة       الوسائل التعليمية امل  )     :  ٣(اجلواب  
.االسالمية احلكومية مسفانج أوليم هي الكتاب والطباشري والسبورة  

 ماهي املشكالت يف تعليم القراءة يف الفصل؟  :   )٤( السؤال

   يف القراءةقلة النشاط -١)     :   ٤(اجلواب 
   املفردات اللغة العربية ونقصان-٢      

  قلة الوقت يف تعليم اللغة العربية          -٣                      



 ٥٩

       هل استعملت مدخل التعلم والتعليم السياقي يف تعليم القراءة :   )٥(السؤال 

 العربية؟             

 ديد يف هذه املدرسة وغري مستعمل من قبلجدخل ال، أن هذا امل)      : ٥(اجلواب 

     
ى بة ليفهموا  حمتو   وبلة ان التالميذ يشعرون بالصع    عرف الباحث من هذه املقا    

 عملية تعليم مهارة القـراءة       يف رون بامللل عند اشترك   النص و األفكار الرئيسية، ويشع    
ساليب املتنوعة يف عملية التدريس ألنه اليعـرف        ألواملدرس ال يستخدم ا   . وغري ذلك 

باحـث  وجد ال. التطبيقساليب التعليمية وهذا مناسب ملالحظة الباحث قبل عملية         ألا
  .طريقة القواعد والترمجةأن املدرس ال يزال يستخدم 

وبعد أن قام الباحث بالتطبيق، يقابل الباحث املدرس ملرة ثانية ملعرفة آرائه عن             
وفيما يلي عـرض املقابلـة بـني    . املدخل التعلم والتعليم السياقي يف عملية التدريس  

  :الباحث واملدرس 
يك يف تعليم مهارة القراءة باستخدام مدخل التعلم والتعلـيم          ما رأ :   )١(السؤال 

  السياقي ؟
تعليم مهارة القراءة باستخدام مدخل التعلم والتعليم السياقي جيذب         :   )١(اجلواب 

        التالميذ وسهل عليه يف فهم ما تضمن من القراءة
لقـراءة  كيف حال التالميذ عند االشتراك يف عملية تعليم مهـارة ا          :   )٢(السؤال  

  باستخدام مدخل التعلم والتعليم السياقي ؟
حال التالميذ عند االشتراك يف عملية تعليم مهارة القراءة باستخدام          :   )٢(اجلواب 

 ألن هذا املـدخل     بالراحةمدخل التعلم والتعليم السياقي هم يشعرون       
  يربط ما تعلم التالميذ يف الفصل مع انشطتهم يومية يف خارج املدرسة

تعليم باستخدام مدخل التعلم والتعليم     ال يف عملية    اجلذابشيئ  الما  :   )٣ (السؤال
  السياقي ؟



 ٦٠

تعليم باستخدام مدخل الـتعلم والتعلـيم       ال يف عملية    اجلذابشيئ  ال:   )٣(اجلواب 
السياقي ان املدرس يتيح فرصة لتالميذ أن بيبىن ما سبق فهمه مث يطور             

  ويربط باملوضوع الذى يعلم عليها 
ما املشكلة اليت تواجه يف تعليم مهارة القراءة باستخدام مدخل التعلم           :   )٤ (السؤال

  والتعليم السياقي ؟
املشكلة اليت تواجه يف تعليم مهارة القراءة باستخدام مدخل الـتعلم           :   )٤(اجلواب 

 التالميذ يف    على والتعليم السياقي أحيانا حيتاج اىل وقت طويل ليشرف       
 .   رك يف اموعةتعملية القراءة عندما يش

هل عملية تعليم مهارة القراءة باستخدام مدخل الـتعلم والتعلـيم           :   )٥(السؤال 
  السياقي فعالة ؟

نعم، عملية تعليم مهارة القراءة باستخدام مدخل الـتعلم والتعلـيم           :  )٥(اجلواب 
  السياقي فعالة ألن جيذب التالميذ حنو الدرس

  
أن مدخل التعلم والتعليم السياقي يستجيب قد اتضح من هذه املقابلة االخرية   

ويرجون من تطبيق هذا املدخل يف مجيع .جابة حسنةتله كل من التالميذ واملدرس اس
  .خرى، وليس يف درس واحد فحسبألاملواد الدراسية ا

مدخل التعلم والتعليم استخدام  أن املدرسة هذه يف اللغة العربية مدرِّس أكدو  
ا  يتعلمون حبماسة، ألن هذتالميذكما شاهد أن ال.  فعالةاءةقر يف تدريس الالسياقي
 بأي موضوع كان حيصلوا نتيجة جيدة، ونتيجتهم اآلن القراءة قد ساعدم يف املدخل

  .املدخل التعلم والتعليم السياقيأحسن من نتيجتهم قبل استخدام 
  
 
 
  



 ٦١

  رابعاملبحث ال
  عرض بيانات االستبانة وحتليلها ومناقشتها

  
ق فعالية استخدام مدخل التعلم والتعليم يف تعليم مهارة القراءة، قام لتحقي

بانة لتالميذ الذين يطبقون استخدام مدخل التعلم والتعليم يف تعليم تالباحث باالس
 تعليم  مهارة القراءة ، وكان أكثرهم يشعرون بسهولة ونشاط ورغبة يف إشتراك

  .مهارة القراءة
استخدام مدخل التعلم والتعليم يف  فعالية عن ذتالميال أراء الباحث وجد وقد

احدى األدوات جلمع البينات  أن ذكره سبق كماو باالستبانات، تعليم مهارة القراءة
 الذى  أسئلةمخسةاحملتاجة يف هذا البحث هي اإلستبيان، وهذا اإلستبيان يتكون من 

مدخل التعلم والتعليم  واإلستبيان بعد استخدام. قدمه الباحث قبل جتريبة وبعد جتريبة 
تعليم  عن اللغة العربية خاصة يف تالميذ ليس ملعرفة ميول اليف تعليم مهارة القراءة

فعالية استخدام مدخل التعلم والتعليم لتنمية مهارة قراءة لكن ملعرفة مدى مهارة ال
  :فالبيان عنها كما يلي. القراءة

  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ٦٢

  ٤،٩ لاجلدو
 مدخل التعلم والتعليم م باستخدامي التعل قبل عملية لتالميذاالستبيان

  التجرييب الفصلالسياقي  يف 
  

 العدد  اإلجابة  األسئلة  الرقم
  النسبة املئوية

( % ) 

  موافق جدا  القراءةرغبت يف درس   ١

  موافق
  غري موافق

  غري موافق جدا

١٨  
٢٠  

٤٧،٣٦  
٥٢،٦٤  

 القراءةنتيجتك يف   ٢
  ممتازة

  موافق جدا

  موافق
  غري موافق

  وافق جداغري م

  
١٧  
٢١  
  

  
٤٤،٧٤  
٥٥،٢٦  
  

ت مشكلة يف دما وج  ٣
  القراءةدرس 

  موافق جدا

  موافق
  غري موافق

  غري موافق جدا

١  
٧  
١٤  
١٦  

٢،٦٤  
١٨،٤٢ 
٣٦،٨٤ 
٤٢،١٠ 

منهج تعليم القراءة   ٤
  مناسب

  موافق جدا

  موافق
  غري موافق

  غري موافق جدا

١٢  
١٥  
١١  
  

٣١،٥٧  
٣٩،٤٧  
٢٨،٩٦  

  ٤٧،٣٦  ١٨  موافق جدا املستخدمة الطريقة  ٥



 ٦٣

  موافق  القراءة تعليم عتشج
  غري موافق

  غري موافق جدا

١٣  
٥  
١  

٣٤،٢١  
١٣،١٥  
٢،٦٣  
  

  %١٠٠  ٣٨  العدد  
  

  ٤،١٠ لاجلدو
 مدخل التعلم والتعليم م باستخدامي عملية التعلبعد  لتالميذاالستبيان

  التجرييب الفصلالسياقي  يف 
  

 العدد  اإلجابة  األسئلة  الرقم
  النسبة املئوية

( % ) 

نت متحمس يف تعلم أ  ١
 مدخل  باستخدامالقراءة

  التعلم والتعليم السياقي

  موافق جدا

  موافق
  غري موافق

  غري موافق جدا

١٥  
٢٢  
١ 

٣٩،٤٧  
٥٧،٨٩  
٢،٦٣  

 

فهم  يف لكسهل   ٢
 باستخداماألفكارالداعمة

مدخل التعلم والتعليم 
  السياقي  

  موافق جدا

  موافق
  غري موافق

  غري موافق جدا

١٥ 
٢٠ 
٣ 

٣٩،٤٧ 
٥٢،٦٣ 
٧،٨٩ 

فهم  يف لكسهل   ٣
األفكار الرئيسية يف 

 مدخل  باستخدامالقراءة

  موافق جدا

  موافق
  غري موافق

٦ 
٢٤ 
٨ 

١٥،٧٨ 
٦٣،١٥ 
٢١،٠٥ 



 ٦٤

  غري موافق جدا  التعلم والتعليم السياقي  
 القراءة مهارتك ادزدي  ٤

 مدخل التعلم باستخدام
  والتعليم السياقي

  موافق جدا

  موافق
  قغري مواف

  غري موافق جدا

١٠ 
٢٠ 
٨ 
 

٢٦،٣١ 
٥٢،٦٣ 
٢١،٠٥ 

 

  بعد القراءة  يفرغبت  ٥
اشتراكك يف تعلم 

 مدخل  باستخدامالقراءة
  التعلم والتعليم السياقي

  موافق جدا

  موافق
  غري موافق

  غري موافق جدا

٢١ 
١١ 
٦ 

٥٥،٢٦ 
٢٨،٩٤ 
١٥،٧٨ 

 

 %١٠٠ ٣٨  العدد  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٦٥

  اخلامساملبحث 
  تبار وحتليلها ومناقشتهاعرض بيانات االخ

  
وأما هدفـه ملعرفة الكفاءة األساسية . تالميذقدم الباحث االختبار القبلي ل

 يف االختبار بني تالميذوأما اجلدول اآليت فهو نتيجة ال. قراءة عن التالميذلكل ال
  :اموعتني

  ٤،١١ لاجلدو
  الضابطة )ب(تائج اإلختبار القبلي ملهارة القراءة الفصل ن

 

 نواحي مهارة القراءة
بيانال  اموع 

 األفكار الداعمة األفكار الرئيسية
 الرقم أمساء التالميذ

 ١  عيزالدين ٤٤ ٣٢  ٧٦ جيد

 ٢ ارجون ٣٦ ١٦  ٥٢ ضعيف

 ٢ ايليا رمحى ٢٤ ١٢  ٣٦ ضعيف

 ٤ ايرليا الفا ٢٠ ١٦  ٣٦ ضعيف

 ٥ فطريانىت ٢٨ ١٢  ٤٠ ضعيف

 ٦ حسن بسرى ٣٢ ٢٠  ٥٢ ضعيف

 ٧ حياة نافس ٢٨ ١٦  ٤٤ ضعيف

 ٨ حسنية ٣٢ ٢٤  ٥٦ مقبول

 ٩ اينا حرلينا ٣٢ ١٢  ٤٤ ضعيف

 ١٠ انداه رمحةاهللا ٣٢ ١٦  ٤٨ ضعيف

 ١١ إنتان موتيا سارى ٢٤ ١٢  ٣٦ ضعيف

 ١٢ خدجية ٢٨ ١٢  ٤٠ ضعيف

 ١٣ حممد خيزير ٢٤ ١٦  ٤٠ ضعيف

 ١٤ ميسر ٢٤ ٢٠  ٤٤ ضعيف



 ٦٦

 ١٥ ميسرة ٢٨ ١٢  ٤٠ ضعيف

 ١٦ مكسلمنا ٢٨ ١٢  ٤٠ ضعيف

 ١٧ مرحليم ٣٦ ٢٤  ٦٠ مقبول

 ١٨ مريا ألفا ٣٢ ٢٠  ٥٢ ضعيف

 ١٩ موعظة ٣٦ ٢٠  ٥٦ مقبول

 ٢٠ حممد احسان ٢٨ ١٦  ٤٤ ضعيف

 ٢١ حممد خيدير ٢٤ ١٢  ٣٦ ضعيف

 ٢٢ حممد نصرى ٣٦ ٢٠  ٥٦ مقبول

 ٢٣ حممد شهريال ٢٤ ٢٠  ٤٤ ضعيف

 ٢٤ خمصني ٢٤ ١٦  ٤٠ ضعيف

 ٢٥ مونندار ٢٨ ١٢  ٤٠ ضعيف

 ٢٦ نوفاليا اجنرياىن ٢٨ ٢٤  ٥٢ ضعيف

 ٢٧ نور هندياىن ٢٤ ١٢  ٣٦ ضعيف

 ٢٨ نور فائزة ٢٤ ١٦  ٤٠ ضعيف

 ٢٩ رمحيىت ٣٢ ١٢  ٤٤ ضعيف

 ٣٠ رسكى موليادى ٢٨ ٨  ٣٦ ضعيف

 ٣١ رزقيانا ٢٠ ٢٠  ٤٠ ضعيف

 ٣٢ رومسانيار ٢٨ ٢٤  ٥٢ ضعيف

 ٣٣ روحايا ٢٨ ١٢  ٤٠ ضعيف

 ٣٤ سرى فوز ٣٢ ٢٠  ٥٢ ضعيف

عيفض  ٣٥ يوليا إيرنا ٢٤ ٢٠  ٤٤ 

 ٣٦ يوسنيدار ٢٠ ١٦  ٣٦ ضعيف

 ٣٧ ذوالفهم ٢٤ ١٦  ٤٠ ضعيف

 ٣٨ ذوالفن إيفيدى ٣٢ ٢٨  ٦٠ مقبول

 العدد ١٠٧٦ ٦٤٨ ١٧٢٤ 
 املعدل ٢٨،٣١ ١٧،٠٥ ٤٥،٣٦ 



 ٦٧

 ٤٥،٣٦فمن نتائج هذا االختبار القبلي، ظهر أن التالميذ نالوا الدرجة املعدلة 

ومن هنا فإن قدرة . ضعيفلتالميذ علي قراءة العربية يف املستوى معىن ذلك أن قدرة ا
  ضعيفالتالميذ على قراءة العربية بصفة عامة 

  
  ٤،١٢ لاجلدو

  الضابطةنتيجة االختبار القبلي للمجموعة تقدير
  

 النسبة املؤية عدد التقدير النتيجة الرقم

 - - ممتاز ١٠٠-٨٥ ١

 - - جيد جدا ٨٤-٧٥ ٢

 ٢،٦٣ ١ جيد ٧٤-٦٥ ٣

 ١٣،١٥ ٥ مقبول ٦٤-٥٥ ٤

 ٨٤،٢١ ٣٢ ضعيف ٥٤- ٥ ٥

 %١٠٠ ٣٨ اموع
  

من %) ٨٤،٢١(وجد يف اجلدول السابق أن  التالميذ يف اموعة الضابطة 
. ضعيفعدد التالميذ يضعفون يف مهارة القراءة، ألن درجتهم يف درجة 

  منهم يف درجة جيد%) ٢،٦٣(منهم يف درجة مقبول، و %) ١٣،١٥(و
  
  
  
  
  
  
  



 ٦٨

  ٤،١٣لاجلدو
  التجربة) أ( القبلي ملهارة القراءة الفصل نتائج اإلختبار

 

 نواحي مهارة القراءة
 اموع البيان

 األفكار الداعمة األفكار الرئيسية
 الرقم أمساء التالميذ

 ١ الفريا ٣٦ ٢٤  ٦٠ مقبول

 ٢ افضليا ٣٢ ٢٤  ٥٦ مقبول

 ٢ عني املرضية ٣٨ ٢٦  ٦٤ مقبول

 ٤ اخلالدي ٢٤ ١٢  ٣٦ ضعيف

 ٥ ديان نور لتا ٢٨ ٢٤  ٥٢ ضعيف

 ٦ دروين ٢٤ ١٦  ٤٠ ضعيف

جداجيد  ٧ فرح ديانا ٤٨ ٣٢  ٨٠ 

 ٨ فوز رمضان ٢٤ ٢٠  ٤٤ ضعيف

 ٩ فانىت فردوسى ٢٠ ١٦  ٣٦ ضعيف

 ١٠ حارس فرناندا ٣٢ ٢٠  ٥٢ ضعيف

 ١١ هداية نزا ٢٤ ١٢  ٣٦ ضعيف

 ١٢ حامدى ٢٨ ١٢  ٤٠ ضعيف

 ١٣ ىتخريي ٣٢ ٨  ٤٠ ضعيف

 ١٤ حممد أوليا ٣٦ ١٦  ٥٢ ضعيف

 ١٥ حممد واىل ٢٤ ١٦  ٤٠ ضعيف

 ١٦ حممد اكبار ٣٢ ٢٠  ٥٢ ضعيف

 ١٧ حممد على ٢٨ ٢٠  ٤٨ ضعيف

 ١٨ حممد خريى ٣٦ ٢٤  ٦٠ مقبول

 ١٩ موليانا ٢٨ ٢٤  ٥٢ ضعيف

 ٢٠ موزيان ٣٦ ٣٢  ٦٨ جيد

 ٢١ مولياىن ٢٠ ١٦  ٣٦ ضعيف



 ٦٩

 ٢٢ خملص ٢٠ ٢٠  ٤٠ ضعيف

 ٢٣ حماتري حممد ٣٢ ٢٠  ٥٢ ضعيف

 ٢٤ موتيا رمحى ٢٠ ٢٠  ٤٠ ضعيف

 ٢٥ مسليانا ٢٤ ١٦  ٤٠ ضعيف

 ٢٦ نورحالسا ٢٤ ١٢  ٣٦ ضعيف

 ٢٧ نور االسكى ٢٠ ١٦  ٣٦ ضعيف

 ٢٨ نندا عرفاىن رزقى ٢٤ ١٦  ٤٠ ضعيف

 ٢٩ نورية املنورة ٣٦ ٢٤  ٦٠ مقبول

 ٣٠ روفينا ٢٨ ٨  ٣٦ ضعيف

 ٣١ روضة ٢٤ ١٦  ٤٠ ضعيف

 ٣٢ رسكا مولياىن ٣٢ ٢٨  ٦٠ مقبول

 ٣٣ سىت سار ٣٤ ٣٠  ٦٤ مقبول

 ٣٤ شريفة محريا ٤٠ ٢٨  ٦٨ مقبول

 ٣٥ يسرية يسرا ٣٢ ٢٤  ٥٦ مقبول

 ٣٦ زينبون ١٨ ١٨  ٣٦ ضعيف

 ٣٧ ديوى فوترى ميلينا ٣٤ ٢٦  ٦٠ مقبول

 ٣٨ ديسى فضيلة ٣٢ ١٢  ٤٤ ضعيف

 العدد ١١٠٤ ٧٤٨ ١٨٥٢ 
 املعدل ٢٩،٠٥ ١٩،٦٨ ٤٨،٧٣ 

  
 نتائج هذا االختبار القبلي، ظهر أن التالميذ نالوا الدرجة املعدلة    فمن

ومن هنا . ضعيف معين ذلك أن قدرة التالميذ على قراءة العربية يف املستوي ٤٩،٢٥
  ضعيففإن قدرة التالميذ علي قراءة العربية بصفة عامة 

  
  



 ٧٠

  ٤،١٤ لاجلدو
  التجربةنتيجة االختبار القبلي للمجموعة تقدير

  

 النسبة املؤية عدد التقدير النتيجة قمالر

 - - ممتاز ١٠٠-٨٥ ١

 ٢،٦٣ ١ جيد جدا ٨٤-٧٥ ٢

 ٢،٦٣ ١ جيد ٧٤-٦٥ ٣

 ٢٦،٣١ ١٠ مقبول ٦٤-٥٥ ٤

 ٦٨،٤٢ ٢٦ ضعيف ٥٤- ٥ ٥

 %١٠٠ ٣٨ اموع

  
%) ٦٨،٤٢(وجد يف اجلدول السابق أن بعض التالميذ يف اموعة التجريبية 

. ضعيف يف مهارة القراءة، ألن درجتهم يف درجة من عدد التالميذ يضعفون
منهم يف درجة جيد، و %) ٢،٦٣(منهم يف درجة مقبول، و %) ٢٦،٣١(و
  منهم يف درجة جيد جدا%) ٢،٦٣(
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٧١

  ٤،١٥ لاجلدو
  املقارنة بني نتيجة االختبار القبلي موعة الضابطة والتجريبة

  

 التجريبـي الفصل الضابط الفصل
 عدد التقدير النتيجة الرقم

 الطالب
 املئوية النسبة

 عدد
 الطالب

 املئوية النسبة

 - - - - ممتاز ١٠٠-٨٥ ١
 ٢،٦٣ ١ - - جيد جدا ٨٤-٧٥ ٢

 ٢،٦٣ ١ ٢،٦٣ ١ جيد ٧٤-٦٥ ٣

 ٢٦،٣١ ١٠ ٢٦،٣١ ١٠ مقبول ٦٤-٥٥ ٤

 ٦٨،٤٢ ٢٦ ٧١،٠٥ ٢٧ ضعيف ٥٤- ٥ ٥

 %١٠٠ ٣٨ ٣٨ %١٠٠  العدد  

 
سابق يوجد أن سبعة وعشرين تلميذا من اموعة اعتمادا علي اجلدول ال

 ، و ضعيفالضابطة و ستة وعشرين تلميذا من جمموعة التجربية حصلوا علي درجة 
تلميذ واحد من اموعة الضابطة وتلميذان من اموعة التجربية حصال علي درجة 

 التجربية مقبول، و أربعة تالميذ من اموعة الضابطة و ستة تالميذ من اموعة
  .حصال علي درجة جيد

  .اللقاء النهائيوبالتايل قدم الباحث االختبار البعدي لتالميذ الذين قاموا ا يف    
  
  
  
  
  



 ٧٢

  ٤،١٦ لاجلدو
  الضابطة) ب ( ملهارة القراءة الفصلنتائج اإلختبار البعدي

  
 نواحي مهارة القراءة

 اموع البيان
يةاألفكار الرئيس  األفكار الداعمة 

 الرقم أمساء التالميذ

 ١  عيزالدين ٦٠ ٣٦ ٩٦ ممتاز

 ٢ ارجون ٤٠ ١٦ ٥٦ مقبول

 ٢ ايليا رمحى ٣٦ ١٦ ٥٢ ضعيف

 ٤ ايرليا الفا ٤٠ ١٦ ٥٦ مقبول

 ٥ فطريانىت ٥٦ ٢٠ ٧٦ جيد جدا

 ٦ حسن بسرى ٤٠ ٢٠ ٦٠ مقبول

 ٧ حياة نافس ٤٠ ١٦ ٥٦ مقبول

 ٨ حسنية ٤٠ ٣٢ ٧٢ جيد

 ٩ حرلينااينا  ٣٦ ١٦ ٥٢ ضعيف

 ١٠ انداه رمحةاهللا ٣٦ ١٦ ٥٢ ضعيف

 ١١ إنتان موتيا سارى ٣٢ ٢٠ ٥٢ ضعيف

 ١٢ خدجية ٣٢ ٢٠ ٥٢ ضعيف

 ١٣ حممد خيزير ٣٢ ٢٠ ٥٢ ضعيف

 ١٤ ميسر ٣٢ ١٦ ٤٨ ضعيف

 ١٥ ميسرة ٣٦ ٢٠ ٥٦ مقبول

 ١٦ مكسلمنا ٣٦ ٢٠ ٥٦ مقبول

 ١٧ مرحليم ٤٤ ١٦ ٦٠ مقبول

 ١٨ مريا ألفا ٤٤ ١٦ ٦٠ مقبول

 ١٩ موعظة ٥٦ ٢٠ ٧٦ جيد جدا

 ٢٠ حممد احسان ٢٨ ٢٠ ٤٨ ضعيف



 ٧٣

 ٢١ حممد خيدير ٣٢ ٢٠ ٥٢ ضعيف

 ٢٢ حممد نصرى ٥٢ ٢٤ ٧٦ جيد جدا

 ٢٣ حممد شهريال ٥٢ ٢٠ ٧٢ جيد

 ٢٤ خمصني ٣٦ ٢٤ ٦٠ مقبول

 ٢٥ مونندار ٣٦ ١٦ ٥٢ ضعيف

 ٢٦ نوفاليا اجنرياىن ٣٢ ٢٠ ٥٢ ضعيف

 ٢٧ ندياىننور ه ٤٨ ١٦ ٥٦ مقبول

 ٢٨ نور فائزة ٢٨ ٢٠ ٤٨ ضعيف

 ٢٩ رمحيىت ٤٠ ١٦ ٥٦ مقبول

 ٣٠ رسكى موليادى ٤٠ ١٢ ٥٢ ضعيف

 ٣١ رزقيانا ٤٠ ٢٠ ٦٠ مقبول

 ٣٢ رومسانيار ٤٤ ١٦ ٦٠ مقبول

 ٣٣ روحايا ٤٤ ٢٠ ٦٤ مقبول

 ٣٤ سرى فوز ٤٠ ١٦ ٥٦ مقبول

 ٣٥ يوليا إيرنا ٣٦ ٢٠ ٥٦ مقبول

 ٣٦ نيداريوس ٥٦ ٢٤ ٨٠ جيد جدا

 ٣٧ ذوالفهم ٥٢ ٢٠ ٧٢ جيد

 ٣٨ ذوالفن إيفيدى ٤٠ ٢٠ ٦٠ مقبول

 العدد ١٥٤٤ ٧٣٦ ٢٢٧٢ 
 املعدل ٤٠،٦٣ ١٩،٣٦ ٥٩،٧٨ 

 
فمن نتائج هذا االختبار البعدي، ظهر أن التالميذ نالوا الدرجة املعدلة    

 ومن هنا فإن .معىن ذلك أن قدرة التالميذ علي قراءة العربية يف املستوي مقبول ٥٩،٧٨
  .قدرة التالميذ علي قراءة العربية بصفة عامة مقبول

  



 ٧٤

  ٤،١٧ لاجلدو
  الضابطةتقدير نتيجة االختبار البعدي للمجموعة 

  

 النسبة املئوية عدد التقدير النتيجة الرقم

 ٢،٦٣ ١ ممتاز ١٠٠-٨٥ ١

 ١٠،٥٢ ٤ جيد جدا ٨٤-٧٥ ٢

 ٧،٨٩ ٣ جيد ٧٤-٦٥ ٣

 ٤٤،٧٣ ١٧ مقبول ٦٤-٥٥ ٤

 ٣٤،٢١ ١٣ ضعيف ٥٤- ٥ ٥

 %١٠٠ ٣٨ اموع
  

%) ٣٤،٢١(وجد يف اجلدول السابق أن بعض التالميذ يف اموعة الضابطة 
. ضعيفمن عدد الطلبة يضعفون يف مادة الكتابة، ألن درجتهم يف درجة 

منهم يف درجة جيد، و %) ٧،٨٩(منهم يف درجة مقبول، و %) ٤٤،٧٣(و
  ممتازمنهم يف درجة %) ٢،٦٣( و اجيد جدمنهم يف درجة %) ١٠،٥٢(

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٧٥

  ٤،١٨ لاجلدو
  التجربة) أ( البعدي ملهارة القراءة الفصل نتائج اإلختبار

  
 نواحي مهارة القراءة

 اموع البيان
 األفكار الداعمة األفكار الرئيسية

 الرقم أمساء التالميذ

 ١ الفريا ٥٢ ٢٤ ٧٦ جيد جدا

 ٢ افضليا ٦٠ ٣٢ ٩٢ ممتاز

تازمم  ٣ عني املرضية ٦٠ ٣٦ ٩٦ 

 ٤ اخلالدي ٤٤ ١٦ ٦٠ مقبول

 ٥ ديان نور لتا ٥٢ ٣٢ ٨٤ جيد جدا

 ٦ دروين ٤٠ ٢٠ ٦٠ مقبول

 ٧ فرح ديانا ٦٠ ٣٦ ٩٦ ممتاز

 ٨ فوز رمضان ٣٢ ٢٤ ٥٦ مقبول

 ٩ فانىت فردوسى ٤٠ ٣٢ ٧٢ جيد

 ١٠ حارس فرناندا ٣٨ ١٦ ٥٤ ضعيف

 ١١ هداية نزا ٤٨ ٣٢ ٨٠ جيد

قبولم  ١٢ حامدى ٤٨ ١٦ ٦٤ 

 ١٣ خرييىت ٥٢ ٢٠ ٧٢ جيد

 ١٤ حممد أوليا ٥٦ ٣٢ ٨٨ ممتاز

 ١٥ حممد واىل ٢٠ ٢٤ ٤٤ ضعيف

 ١٦ حممد اكبار ٥٢ ٢٠ ٧٢ جيد

 ١٧ حممد على ٣٦ ١٦ ٥٢ ضعيف

 ١٨ حممد خريى ٥٢ ٢٨ ٨٠ جيد

 ١٩ موليانا ٥٢ ٢٨ ٨٠ جيد

 ٢٠ موزيان ٦٠ ٣٢ ٩٢ ممتاز



 ٧٦

 ٢١ ولياىنم ٥٦ ٢٨ ٨٤ جيدجدا

 ٢٢ خملص ٥٦ ١٢ ٦٨ جيد

 ٢٣ حماتري حممد ٥٦ ٣٦ ٩٢ ممتاز

 ٢٤ موتيا رمحى ٥٢ ٢٠ ٧٢ جيد

 ٢٥ مسليانا ٢٨ ١٦ ٤٤ ضعيف

 ٢٦ نورحالسا ٤٠ ٢٨ ٦٨ جيد

 ٢٧ نور االسكى ٢٨ ٢٠ ٤٨ ضعيف

 ٢٨ نندا عرفاىن رزقى ٤٠ ٢٨ ٦٨ جيد

 ٢٩ نورية املنورة ٥٦ ٣٦ ٩٢ ممتاز

 ٣٠ فينارو ٢٠ ٢٠ ٤٠ ضعيف

 ٣١ روضة ٤٠ ٢٤ ٦٤ مقبول

 ٣٢ رسكا مولياىن ٤٤ ٤٠ ٨٤ جيد

 ٣٣ سىت سار ٥٦ ٣٦ ٩٢ ممتاز

 ٣٤ شريفة محريا ٦٠ ٣٢ ٩٢ ممتاز

 ٣٥ يسرية يسرا ٤٠ ٣٢ ٧٢ جيد

 ٣٦ زينبون ٤٤ ٣٦ ٨٠ جيدجدا

 ٣٧ ديوى فوترى ميلينا ٦٠ ٣٢ ٩٢ ممتاز

 ٣٨ ديسى فضيلة ٥٢ ٣٢ ٨٤ جيدجدا

 العدد ١٧٨٢ ١٠٢٤ ٢٨٠٦ 
 املعدل ٤٦،٨٩ ٢٦،٩٤ ٧٣،٨٤ 

 

فمن نتائج هذا االختبار البعدي، ظهر أن التالميذ نالوا الدرجة املعدلة    
ومن هنا فإن . معين ذلك أن قدرة التالميذ علي قراءة العربية يف املستوي جيد ٧٣،٨٤

  .قدرة التالميذ علي قراءة العربية بصفة عامة جيد
  

  



 ٧٧

  ٤،١٩ لاجلدو
  يةتيجة االختبار البعدي يف الفصل التجريبـتقدير ن

  

 النسبة املئوية عدد التقدير النتيجة الرقم

 ٢٦،٣١ ١٠ ممتاز ١٠٠-٨٥ ١

 ١٣،١٥ ٥ جيد جدا ٨٤-٧٥ ٢

 ٣١،٥٧ ١٢ جيد ٧٤-٦٥ ٣

 ١٣،١٥ ٥ مقبول ٦٤-٥٥ ٤

 ١٥،٧٨ ٦ ضعيف ٥٤- ٥ ٥

 %١٠٠ ٣٨ اموع

  
%) ٢٦،٣١( اموعة التجربية وجد يف اجلدول السابق أن بعض التالميذ يف

منهم يف درجة جيد جدا، %) ١٣،١٥(و. من عدد التالميذ يف درجة ممتازة
، مقبولمنهم يف درجة %) ١٣،١٥(منهم يف درجة جيد، و%) ٣١،٥٧(و
  .ضعيفمنهم يف درجة %) ١٥،٧٨(و
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٧٨

  ٤،٢٠ لاجلدو
  ريبة موعة الضابطة والتجالبعدياملقارنة بني نتيجة االختبار 

  

 التجريبـي الفصل الضابط الفصل
 عدد التقدير النتيجة الرقم

 الطالب
 املئوية النسبة

 عدد
 الطالب

 املئوية النسبة

 ٢٦،٣١ ١٠ ٢،٦٣ ١ ممتاز ١٠٠-٨٥ ١

 ١٣،١٥ ٥ ١٠،٥٢ ٤ جيد جدا ٨٤-٧٥ ٢

 ٣١،٥٧ ١٢ ٧،٨٩ ٣ جيد ٧٤-٦٥ ٣

 ١٣،١٥ ٥ ٤٤،٧٣ ١٧ مقبول ٦٤-٥٥ ٤

 ١٥،٧٨ ٦ ٣٤،٢١ ١٣ ضعيف ٥٤- ٥ ٥

 %١٠٠  ٣٨  %١٠٠  ٣٨  العدد  

  
اعتمادا علي اجلدول السابق يوجد أن مثانية عشر تلميذا من اموعة الضابطة 

 ، و اثنا عشر تلميذا من ضعيفستة تالميذ من جمموعة التجربية حصلوا علي درجة 
، و اموعة الضابطة و مخسة تالميذ من اموعة التجربية حصلوا علي درجة مقبول

ثالثة تالميذ من اموعة الضابطة و اثنا عشر تلميذا من اموعة التجربية حصلوا علي 
درجة جيد، وأربعة تالميذ من اموعة الضابطة و مخسة تالميذ من اموعة التجربية 
حصلوا علي درجة جيد جدا، وتلميذ واحد من اموعة الضابطة و عشرة تالميذ من 

  .حصلوا علي درجة ممتازةاموعة التجربية 
  
  
  
  



 ٧٩

  ٤،٢١ لاجلدو
  )القبلي والبعدي(نتائج التالميذ يف االختبارين 

  
  النتائج

  للفصل الضابط
  النتائج

  الرقم  للفصل التجربة
االمساء للفصل 

  الضابطة
  بعدي  قبلي

االمساء للفصل 
  التجربة

  بعدي  قبلي
 ٧٦  ٦٠ الفريا ٩٦  ٧٦  عيزالدين  ١

 ٩٢  ٥٦ افضليا ٥٦  ٥٢ ارجون  ٢

 ٩٦  ٦٤ عني املرضية ٥٢  ٣٦ ايليا رمحى  ٣

 ٦٠  ٣٦ اخلالدي ٥٦  ٣٦ ايرليا الفا  ٤

 ٨٤  ٥٢ ديان نور لتا ٧٦  ٤٠ فطريانىت  ٥

 ٦٠  ٤٠ دروين ٦٠  ٥٢ حسن بسرى  ٦

 ٩٦  ٨٠ فرح ديانا ٥٦  ٤٤ حياة نافس  ٧

 ٥٦  ٤٤ فوز رمضان ٧٢  ٥٦ حسنية  ٨

 ٧٢  ٣٦ فانىت فردوسى ٥٢  ٤٤ اينا حرلينا  ٩

 ٥٤  ٥٢ حارس فرناندا ٥٢  ٤٨ انداه رمحةاهللا  ١٠

 ٨٠  ٣٦ هداية نزا ٥٢  ٣٦ إنتان موتيا سارى  ١١

 ٦٤  ٤٠ حامدى ٥٢  ٤٠ خدجية  ١٢

 ٧٢  ٤٠ خرييىت ٥٢  ٤٠ حممد خيزير  ١٣

 ٨٨  ٥٢ حممد أوليا ٤٨  ٤٤ ميسر  ١٤

 ٤٤  ٤٠ حممد واىل ٥٦  ٤٠ ميسرة  ١٥

 ٧٢  ٥٢ حممد اكبار ٥٦  ٤٠ مكسلمنا  ١٦

 ٥٢  ٤٨ حممد على ٦٠  ٦٠ مرحليم  ١٧

 ٨٠  ٦٠ حممد خريى ٦٠  ٥٢ مريا ألفا  ١٨

 ٨٠  ٥٢ موليانا ٧٦  ٥٦ موعظة  ١٩



 ٨٠

 ٩٢  ٦٨ موزيان ٤٨  ٤٤ حممد احسان  ٢٠

 ٨٤  ٣٦ مولياىن ٥٢  ٣٦ حممد خيدير  ٢١

 ٦٨  ٤٠ خملص ٧٦  ٥٦ حممد نصرى  ٢٢

 ٩٢  ٥٢ حماتري حممد ٧٢  ٤٤ حممد شهريال  ٢٣

 ٧٢  ٤٠ موتيا رمحى ٦٠  ٤٠ خمصني  ٢٤

 ٤٤  ٤٠ مسليانا ٥٢  ٤٠ مونندار  ٢٥

 ٦٨  ٣٦ نورحالسا ٥٢  ٥٢ نوفاليا اجنرياىن  ٢٦

 ٤٨  ٣٦ نور االسكى ٥٦  ٣٦ نور هندياىن  ٢٧

 ٦٨  ٤٠ نندا عرفاىن رزقى ٤٨  ٤٠ نور فائزة  ٢٨

 ٩٢  ٦٠ نورية املنورة ٥٦  ٤٤ رمحيىت  ٢٩

 ٤٠  ٣٦ روفينا ٥٢  ٣٦ رسكى موليادى  ٣٠

 ٦٤  ٤٠ روضة ٦٠  ٤٠ رزقيانا  ٣١

 ٨٤  ٦٠ رسكا مولياىن ٦٠  ٥٢ رومسانيار  ٣٢

 ٩٢  ٦٤ سىت سار ٦٤  ٤٠ روحايا  ٣٣

 ٩٢  ٦٨ شريفة محريا ٥٦  ٥٢ سرى فوز  ٣٤

 ٧٢  ٥٦ يسرية يسرا ٥٦  ٤٤ يوليا إيرنا  ٣٥

 ٨٠  ٣٦ زينبون ٨٠  ٣٦ يوسنيدار  ٣٦

 ٩٢  ٦٠ ديوى فوترى ميلينا ٧٢  ٤٠ ذوالفهم  ٣٧

 ٨٤  ٤٤ لةديسى فضي ٦٠  ٦٠ ذوالفن إيفيدى  ٣٨

    ٢٨٠٦ ١٨٥٢   ٢٢٧٢ ١٧٢٤ 

  
  
  
  
  



 ٨١

  ٤،٢٢ لاجلدو
  االحنراف بني الفصلني

  
  الفصل التجريب  الفصل الضابط

  الرقم
Y1 Y2 )Y(  Y2 X1 X2 )X( X2 

٢٥٦ ١٦ ٧٦  ٦٠ ٤٠٠ ٢٠ ٩٦ ٧٦  ١ 

١٢٩٦ ٣٦ ٩٢  ٥٦ ١٦ ٤ ٥٦ ٥٢  ٢ 

١٠٢٤ ٣٢ ٩٦  ٦٤ ٢٥٦ ١٦ ٥٢ ٣٦  ٣ 

٥٧٦ ٢٤ ٦٠  ٣٦ ٤٠٠ ٢٠ ٥٦ ٣٦  ٤ 

١٠٢٤ ٣٢ ٨٤  ٥٢ ١٢٩٦ ٣٦ ٧٦ ٤٠  ٥ 

٤٠٠ ٢٠ ٦٠  ٤٠ ٦٤ ٨ ٦٠ ٥٢  ٦ 

٢٥٦ ١٦ ٩٦  ٨٠ ١٤٤ ١٢ ٥٦ ٤٤  ٧ 

١٤٤ ١٢ ٥٦  ٤٤ ٢٥٦ ١٦ ٧٢ ٥٦  ٨ 

١٢٩٦ ٣٦ ٧٢  ٣٦ ٦٤ ٨ ٥٢ ٤٤  ٩ 

٤ ٢ ٥٤  ٥٢ ١٦ ٤ ٥٢ ٤٨  ١٠ 

١٩٣٦ ٤٤ ٨٠  ٣٦ ٢٥٦ ١٦ ٥٢ ٣٦  ١١ 

٥٧٦ ٢٤ ٦٤  ٤٠ ١٤٤ ١٢ ٥٢ ٤٠  ١٢ 

١٠٢٤ ٣٢ ٧٢  ٤٠ ١٤٤ ١٢ ٥٢ ٤٠  ١٣ 

١٢٩٦ ٣٦ ٨٨  ٥٢ ١٦ ٤ ٤٨ ٤٤  ١٤ 

١٦ ٤ ٤٤  ٤٠ ٢٥٦ ١٦ ٥٦ ٤٠  ١٥ 

٤٠٠ ٢٠ ٧٢  ٥٢ ٢٥٦ ١٦ ٥٦ ٤٠  ١٦ 

١٦ ٤ ٥٢  ٤٨ ٠ ٠ ٦٠ ٦٠  ١٧ 

٤٠٠ ٢٠ ٨٠  ٦٠ ٦٤ ٨ ٦٠ ٥٢  ١٨ 

٧٨٤ ٢٨ ٨٠  ٥٢ ٤٠٠ ٢٠ ٧٦ ٥٦  ١٩ 

٥٧٦ ٢٤ ٩٢  ٦٨ ١٦ ٤ ٤٨ ٤٤  ٢٠ 



 ٨٢

٢٣٠٤ ٤٨ ٨٤  ٣٦ ٢٥٦ ١٦ ٥٢ ٣٦  ٢١ 

٧٨٤ ٢٨ ٦٨  ٤٠ ٤٠٠ ٢٠ ٧٦ ٥٦  ٢٢ 

١٦٠٠ ٤٠ ٩٢  ٥٢ ٧٨٤ ٢٨ ٧٢ ٤٤  ٢٣ 

١٠٢٤ ٣٢ ٧٢  ٤٠ ٤٠٠ ٢٠ ٦٠ ٤٠  ٢٤ 

١٦ ٤ ٤٤  ٤٠ ١٤٤ ١٢ ٥٢ ٤٠  ٢٥ 

١٠٢٤ ٣٢ ٦٨  ٣٦ ٠ ٠ ٥٢ ٥٢  ٢٦ 

١٤٤ ١٢ ٤٨  ٣٦ ٤٠٠ ٢٠ ٥٦ ٣٦  ٢٧ 

٧٨٤ ٢٨ ٦٨  ٤٠ ٦٤ ٨ ٤٨ ٤٠  ٢٨ 

١٠٢٤ ٣٢ ٩٢  ٦٠ ١٤٤ ١٢ ٥٦ ٤٤  ٢٩ 

١٦ ٤ ٤٠  ٣٦ ٢٥٦ ١٦ ٥٢ ٣٦  ٣٠ 

٥٧٦ ٢٤ ٦٤  ٤٠ ٤٠٠ ٢٠ ٦٠ ٤٠  ٣١ 

٥٧٦ ٢٤ ٨٤  ٦٠ ٦٤ ٨ ٦٠ ٥٢  ٣٢ 

٧٨٤ ٢٨ ٩٢  ٦٤ ٥٧٦ ٢٤ ٦٤ ٤٠  ٣٣ 

٥٧٦ ٢٤ ٩٢  ٦٨ ١٦ ٤ ٥٦ ٥٢  ٣٤ 

٢٥٦ ١٦ ٧٢  ٥٦ ١٤٤ ١٢ ٥٦ ٤٤  ٣٥ 

١٩٣٦ ٤٤ ٨٠  ٣٦ ١٩٣٦ ٤٤ ٨٠ ٣٦  ٣٦ 

١٠٢٤ ٣٢ ٩٢  ٦٠ ١٠٢٤ ٣٢ ٧٢ ٤٠  ٣٧ 

١٦٠٠ ٤٠ ٨٤  ٤٤ ٠ ٠ ٦٠ ٦٠  ٣٨ 

 ١٩٠٨ ٩٥٤ ٢٨٠٦ ١٨٥٢ ١٠٩٦  ٥٤٨ ٢٢٧٢ ١٧٢٤  اموع

N     Σy  Σy2      Σx Σx2  
  
  
  
  



 ٨٣

قوم الباحث يو . أسلوب حتليل البيانات هلذا البحث هو اإلحصاء االستداليل
  .٤٦ (t-test) ت-باالختبار
  

t = 









+















−+
+

−

∑ ∑
Ny

1

Nx

1

2NyNx

Y2X2

MyMx
 

  :املعاين 

Mx   =املقياس  املعديل من فرقة التجربة  
My   =رقة الضابطةاملقياس املعديل من ف  

∑X2  =عدد التنوعي يف كل النتائج من فرقة التجربة  
∑Y2  =عدد التنوعي النتائج من فرقة الضابطة  

Nx   =عدد الطلبة يف فرقة التجربة  
Ny   =عدد الطلبة يف فرقة الضابة  
  

  :حيث 
X1     :التجريبنتائج االختبار القبلي للفصل   
X2     :التجريبللفصل البعدي نتائج االختبار   

)X(     :االحنراف من نتائج االختبارات القبلية والبعدية للفصل التجريب  
Y1     :نتائج االختبار القبلي للفصل الضابط  

٢Y     :للفصل الضابط البعدي نتائج االختبار  
)Y(  :الضابطاالحنراف من نتائج االختبارات القبلية والبعدية للفصل   

N    :عدد الطلبة لكل الفصل   
  

                                                 
46 Arikunto Suharsimi. 2002. Prosedur Penellitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka 

Cipta. Hal. 280-281 



 ٨٤

  : فنظرنا 
  . أ

Σx  : ٩٥٤     Σy   :٥٤٨  
Σx2 :  ١٩٠٨      Σy2   :١٠٩٦  

N   :٣٨      N   :٣٨  
  .أ

Mx     = 
n

x
= 

38

10,25954=  

Σx2     =   Σx2 – (Σx)2 

  n 

     = 1908 – 910116 

   38 

     = 1908 – 23950 

     = -120402 

.ب . 

My     = 
n

y
= 

38

42.14548=  

Σy2  =   Σy2 – (Σy)2 

                                  n 

     = 1096 – 300304 

   38 

     = 1096 –  7902 

     = -6806 

 

 

 



 ٨٥

t :  









+















−+
+

−

∑ ∑
Ny

1

Nx

1

2NyNx

Y22X

MyMx  

 

= 








 +








−+
+

−

38

1

38

1

23838

10961908

42,145,102  

  
= 

( )052.0
74

3004

10,68









 

= 
( )( )052.059.40

10,68  

= 
11,2

10,68 

= 
45,1

10,68 
= 7,36 

  . ب
، فلذلك %0,05وأخذ الباحث مستوى املعنوية ) T-table(" تـ"ننظر إىل نتيجة قائمة 

:  
  2,00فهو ) d.b 74(بـ % 0,05مستوى املعنوية  .١

  :ومعيار اإلختبار 
  2,00 من ≤"  تـ"مقبول، إذا كانت °  هـ . ١
  2,00 من >"  تـ"مردود، إذا كانت °  هـ . ٢

هو مردود، °  ، فلذلك هـ 2,00 أكرب من 7,36" تـ"ألن نتيجة اإلختبار 
واخلالصة من ذلك أن استخدام . مقبولة مقبول أي أن فروض البحث ١وأما هـ

  .فعالةرة القراءة العربية مدخل التعلم والتعليم السياقى يف تعليم مها
  



 ٨٦

  لسادساملبحث ا
  عرض بيانات املالحظة وحتليلها ومناقشتها

 
   املالحظة يف الفصل الضابط-أ

 قراءة يف الفصل الضابط الذي يعقد فيه تعليم تالميذ اليف هذا اال، كان
 قراءةبة يف الومازالون يشعرون بصعمدخل التعلم والتعليم السياقي بدون استخدام 

، وهم يفكرون طويال وبطيئا وال ينالون سريعا يفهمون معىن النص ال ة، ألمعربيال
م ن هل هذا الفصل، وألتالميذلة تؤثر أثرا سلبيا للهذه احلا. ة العربيقراءةاملباشرة عند ال

 بأنفسهم، وال شك قراءة يف تدريب الة، وكسل العربيقراءةنقص الكفاءة وإدراك يف ال
  .املشكالت الىت تواجهها دائما قراءةيف التعليم ال

  
  املالحظة يف الفصل التجرييب  - ب

 ة العربيقراءة يف الفصل التجرييب الذي يستعمل التعليم التالميذكان ال
 يلعبون ويشعرون بالسهولة والنشاط مدخل التعلم والتعليم السياقيباستخدام 

، ألم يشعرون ة العربيقراءة واحلماسة يف االشتراك يف عملية التعليم الدةوالسعا
تالميذ يف هذا الفصل، ألم  ، وهذا تؤثر أثرا إجيابيا للفهم معىن النصبسهولة يف 
  . بأنفسهمة العربيقراءة تدرم على

مدخل التعلم والتعليم  أن استخدام يأكد الباحثمن هذا البيانات املالحظة، ف  
السرور واحلماسة ، ألن التالميذ يشعرون بقراءة مهارة اللتنمية فعال السياقي

 من درجة قراءةوالنشاط والسهولة عند عملية التعليم، حيث ترقي نتائجهم يف ال
مدخل التعلم والتعليم السياقي  باستخدام قراءةبل اشتراك عملية التعليم الضعيفة ق

مدخل التعلم  باستخدام قراءة عملية التعليم ال يف بعد اشتراكإىل درجة جيد 
  .والتعليم السياقي



 ٨٧

فصل اخلامسال  
 اخلامتة

 
 نتائج البحث، وتوصيات البحث، ومقترحات املرتبطة هذه اخلامتة علىحيتوى 

  .بالبحث يف هذا املوضع
  

 نتائج البحث  - أ

  :إن النتائج اليت وصل إليها الباحث يف هذه الدراسة تتلخص فيما يلي 
 باسلوب منشار مدخل التعلم والتعليم السياقي إن استخدام -١

  إجناز القراءة والفهم لدى التالميذاملنحنيات حيسن 
 باسلوب منشار مدخل التعلم والتعليم السياقي إن استخدام -٢

 املنحنيات يزيد مشاركة التالميذ يف النشاط الفصلى

 باسلوب منشار مدخل التعلم والتعليم السياقي إن استخدام -٣
 املنحنيات زيادة الفرصة لتلميذ يف التعبري على أفكارهم

 باسلوب منشار  التعلم والتعليم السياقيمدخل إن استخدام -٤
 املنحنيات زيادة دافع التالميذ يف عملية التعليم والتعلم

مدخل التعلم  أن نتيجة تدريس مهارة القراءة قبل استخدام -٥
:  باسلوب منشار املنحنيات للفصل الضابط والتعليم السياقي

نتيجة تدريس  وأما .١٨٥٢: للفصل التجرييب   ، و١٧٢٤
 مدخل التعلم والتعليم السياقي القراءة بعد استخداممهارة 

  ، و٢٢٧٢: باسلوب منشار املنحنيات للفصل الضابط 
النتيجة تدريس مهارة   ،أي أن٢٨٠٦: للفصل التجرييب 

 باسلوب مدخل التعلم والتعليم السياقي القراءة بعد استخدام



 ٨٨

قبل النتيجة تدريس مهارة القراءة  منشاراملنحنيات أكرب من عدد
 باسلوب منشار مدخل التعلم والتعليم السياقي استخدام
 .املنحنيات

معدل النتائج   وأما٧٣،٨٤:أن معدل النتائج للفصل التجرييب  -٦
،أي املقياس املعدل يف الفصل ٥٩،٧٨:للفصل الضابط 
 .الفصل الضابط التجرييب أكرب من

) ٧،٣٦(احلساب " تـ"هي أن ) t-test(أن نتيجة االختبار  -٧
، )٢،٠٠(وهي ) ٧٤(هي ) t-tabel(اجلدول " تـ"ر ومقدا

 ان  لذلك. اجلدول" تـ"أكرب من احلساب" تـ"أن نتيجة أي
 باسلوب منشار مدخل التعلم والتعليم السياقي استخدام

 .املنحنيات يف تعليم مهارةالقراءة فعال

مدخل التعلم والتعليم  استخدام إن عملية التعليم والتعلم با -٨
منشار املنحنيات يف تعليم مهارةالقراءة  باسلوب السياقي

اعتمادا على آراء التالميذ كما تشري اليه بيانات االستبانة، 
. واملقابلة منهم ميكن استخدامها يف املستقبل, واملالحظة

وعملية تدريس ذا املدخل يؤدى إىل منو ميوهلم يف القراءة 
 .وكذلك رغبتهم فيها

  
  
  
  
  
  



 ٨٩

  التوصيات-ب      

طالع علي عرض البيانات يف الفصل الرابع ونتائج البحث يف بعد اال
الفصل اخلامس، يقدم الباحث بعض التوصيات عسي أن تأيت باملنافع 

  :والفوائد وهي 
نمي اللغة العربية خاصة يف تريد أن ت اليت ة ينبغي على املدرس - ١

مهارة القراءة وعلى معلميها أن يستخدموا  املداخل املتنوعة 
 التعليمية اجلذّابة، حيت يكون التعليم مرحيا وحيصل والوسائل

التالميذ علي كفاءة جيدة يف اللغة العربية ال سيما يف القراءة 
وتعترب العربية اليت هي من إحدى املهارات يف تعليم اللغة العربية 

  . هدفا ريئسا من أهداف تعلم اللغة األجنبيةمهارات اللغة 
لعربية أن يطبقوا مدخل التعلم والتعليم  معلمي اللغة ا   ينبغي على- ٢

السياقي يف تعليم مهارة القراءة لترقية كفاءة التالميذ يف القراءة 
  .العربية

أن يهتم املعلم مبعلومات التالميذ يف قراءة العربية خاصة يف فهم   - ٣
  .االفكار الداعمة واالفكار الرئيسية

  
  حات املقتر-ج

مية مهارة القراءة باستخدام مدخل التعلم نظرا ألن هذا البحث يركز علي تن
والتعليم السياقي لتالميذ املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية مسفانج أوليم  يف 
فصل الثاين، ينبغي لباحثني اآلخرين أن يطوروا هذا البحث يف تطبيق املداخل 

 التعليم األخرى ىف واقع تعليم اللغة العربية، وأيضا أن يطوروا تطبيق هذا املدخل
  .يف املوضوعات األخرى
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  قائمة املصادر و املراجع
  املصادر

   القرآن الكرمي- ١
   السنة النبوية- ٢
  

  املراجع العربية

 
   ١٩٨٧، جامعة الكويت، أصول البحث العلمي ومناهجهأمحد بدر،  -٣
مناهج البحث يف التربية و علم م، حلميد جابر و أمحد خريي كاظجابر عبد ا -٤

 ١٩٧٨دار النهضة العربية، : ، القاهرة النفس

دار الفكر : ، بريوت، لبنانطرق تدريس اللغة العربيةجودت، الركايب،   -٥
  ١٩٧٣املعاصر، 

الدار املصرية , القاهرة, تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق, حسن شحاتة -٦
 ٢٠٠٢, اللبنانية

: ، القاهرةيمناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسرشدي أمحد طعيمة،  -٧
 دار الفكر ا 

. ، مصرةجامعة املنصور، تعليم العربية لغري الناطقني ارشدي أمحد طعيمة،  -٨
 ١٩٩٨لعريب، ١٩٨٩

 ,القاهرة, تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيق, صالح عبد ايد -٩
 ١٩٨١, الطبعة األوىل- مكتبة لبنان

  ٢٠٠٠, دار الفالح, عمان, لعربيةأساليب تدريس اللغة ا, حممد علي اخلويل - ١٠
: الطبعة اخلامسة، القاهرة ،طرق تعليم اللغة العربيةحممد عبد القادر أمحد،  - ١١

   ١٩٨٦مكتبة النهضة املضرية، 
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اململكة العربية , الرياض, ساليب تدريس اللغة العربية أ, حممد علي اخلويل - ١٢
  ١٩٩٢, السعودية

، جامعة أم القرى، بلغات أخرىتعليم اللغة للناطقني حممود كامل الناقة،  - ١٣
١٩٨٥ 

طرائق تدريس اللغة العربية لغري حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،  - ١٤
-منشورات املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة(،الناطقني ا

 )٢٠٠٣أيسيسكو،
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  املواد الدراسية) : ١(امللحق 
  

MATERI PELAJARAN BAHASA ARAB 
KELAS II / SEMESTER II 

MADARASAH TsANAWIYAH (MTs) 
 

1. Materi Bacaan 
Sumber : Buku Pelajaran Bahasa Arab 
    (Sesuai Kurikulum 2006) 
Kelas  : II/II 
Penyusun : TIM ARRAHMA 
Penerbit : Aneka Ilmu, 2007 
  

 :الدرس الثامن 

 
  مكْتبةُ الْمدرسِة

  
ملَدرسِة اْملُتوِسطَِة اِْالسالَِميِة، ِفي مدرسِتي مكْتبةٌ، ِهي اَنا مستِقيم، اَناَ طَاِلب اْ

كُتب : ِبجِواِر ِادارِة اْملَدرسِة،ِفي اْملَكْتبِة رفُوف، وعلى الرف كُتب متنوعةٌ، ِمنها 
اْلِفقِْه، و بكُتِث، واْحلَِدي بكُتِر، وفِْسيِخالتاِريالت بكُت.  

 بأَنْ اَذْه دا أُُِرية،اََنِسيِنيودِانة وِبيرع صِقصاِئد، ورجالَّت، وجا مضا أََيهِفيو
  .ِالَى مكْتبِة اْملَدرسِة، يراِفقُِنى صِديِقى مستِعين ِبكُلِّ سروٍر

كْتا ِالَى الْملْنصااَِخى، وِة، يبظَِّف اْملَكْتوم عم كَلَّمتت ة، ِهىفَاِطم ِتلْك ظُرِة، اُنب
ظَّفا، قَالَ اْملُوابِكت رِعيتسأَنْ ت دِريت ِهى : ابِكت رِعيتأَنْ اَس دااَِخى؟ أُِرية يمِخد اَي

  .الَنِبياِء وِفيها اُسوةٌ حسنةٌ لَناالتاِريِخ ألَِنى أُفَضلُ أَنْ اَقْرأَ ِقصةَ اْ
 وهذَا صِديِقى، هو يِريد أَنْ يستِعير ِكتاب اْلِفقِْه، ألَِنه يفَضلُ أَنْ يعِرف عِن 

هو فَوق ِكتاِب الصالَِة يا سيِدى، اَين ِكتاب التاِريِخ؟ يمِكن ِكتابه على الرف الثَّاِلِث 
  .الِْفقِْه، ثُم يجِلس مستِقيم على اْلكُرِسى ويقْرأُه ِبِاهِتماٍم

MATERI PELAJARAN BAHASA ARAB 
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KELAS II / SEMESTER II 
MADARASAH TsANAWIYAH (MTs) 

 
2. Materi Bacaan 
Sumber : Buku Pelajaran Bahasa Arab 
    (Sesuai Kurikulum 2006) 
Kelas  : II/II 
Penyusun : TIM ARRAHMA 
Penerbit : Aneka Ilmu, 2007 
  

 :الدرس التاسع 
 

الريةُاض  
  

ملَِدرسِتنا درس الرياضِة،االُستاذُ محِيد يعلِّمنا هذَا الدرس كُلَّ يوِم اْخلَِميس، ِيف 
لتالَِميذُ ِمن فَصِل الثَّاِنى ِاىلَ ملْعِب اْملَدرسة، علَّم اْالُستاذُ يوِم اْخلَِميِس اْملَاِضى ذَهب ا

  .حِميد الرياضة، التالَِميذُ يلْعبونَ ِبكُرِة اْلقَدِم، والتلِْميذَات يلْعبن ِبكُرِة الطَّاِئرة
والتلِْميذَات ِبنشاٍط وجيٍد ذَات يوٍم، اَقَام االُستاذُ حِميد اَشرف على التالَِميذ 

مدرس الرياضِة ِبمباراِة كُرةُ اْلقَدم بين تالَِميِذ اْلفَصِل اْالَوِل وتالَِميِذ اْلفَصِل 
  ى وِتلِْميذَاِت اْلفَصِل الثَّاِلِثومباراة كُرِة الطَّاِئرِة بين ِتلِْميذَاِت اْلفَصِل الثَّاِن.الثَّاِنى

 تفَازِم وِة اْلقَداِة كُراربم ِل الثَّاِنى ِمنِذ اْلفَصالَِميت اة، فَازارِفي آِخِر اْملُب
  .ِتلِْميذَات اْلفَصِل الثَّاِلِث ِمن مباراِة كُرِة الطَّاِئرة
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  بار بنود االسئلة االخت) :٢(امللحق 
 

POSTTES KETERAMPILAN MEMBACA 
MATA PELAJARAN BAHASA ARAB 

KELAS II MTs. NEGERI SIMPANG ULIM KAB.ACEH TIMUR 
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 

 
A. Petunjuk Umum 
a. Tulislah nama anda dengan jelas. 
b. Jawablah setiap butir soal pada lembar tes ini sesuai dengan perintah. 
 
B. Identitas siswa 

Nama   :……………..  Hari/Tanggal:……………… 
Kelas/Semester  :II/II   Waktu  : 80 Menit 

 

ÉΟó¡ Î0 «!$# Ç≈uΗ÷q §�9$# ÉΟŠÏm §�9$#  

C. Butir Soal 
I. Pemahaman Isi Teks   
 

، ِهي درسِتي مكْتبةٌِفي ماَنا مستِقيم، اَناَ طَاِلب اْملَدرسِة اْملُتوِسطَِة اِْالسالَِميِة، 
كُتب : ، ِمنها ِفي اْملَكْتبِة رفُوف، وعلى الرف كُتب متنوعةٌِبجِواِر ِادارِة اْملَدرسِة،

 .التفِْسيِر، وكُتب اْحلَِديِث، وكُتب اْلِفقِْه، وكُتب التاِريِخ

ع فرد اَشِمياذُ حتٍداالُسيجاٍط وشذَات ِبنلِْميالتذ والَِميالت ٍم،لىوي ذَات  اَقَام ،
مدرس الرياضِة ِبمباراِة كُرةُ اْلقَدم بين تالَِميِذ اْلفَصِل اْالَوِل وتالَِميِذ اْلفَصِل 

   اْلفَصِل الثَّاِنى وِتلِْميذَاِت اْلفَصِل الثَّاِلِثومباراة كُرِة الطَّاِئرِة بين ِتلِْميذَاِت.الثَّاِنى
a. Jawablah Pertanyaan dibawah ini  : 

١ -  نم مِقيتس؟ م  
٢ -  نةُأَيبكْتِة مسر؟اْملَد  

  ؟كُتب متنوعةٌ ِفي اْملَكْتبِةهلْ  - ٣

  ؟ِميذَات ِبنشاٍط وجيدٍٍلْاالُستاذُ حِميد اَشرف على التالَِميذ والتهلْ  - ٤

  ؟اَقَام مدرس الرياضِةماذَا  - ٥
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b. Bacalah teks berikut dengan cermat, kemudian tuliskan huruf (ص) jika 

pernyataan berikut sesuai dengan    isi teks dan huruf (خ) jika tidak sesuai 

dengan isi teks ! 
Teks untuk soal nomor 6 – 8 : 

 

يااَِخى، وصلْنا ِالَى الْمكْتبِة، اُنظُر ِتلْك فَاِطمة، ِهى تتكَلَّم مع موظَِّف اْملَكْتبِة، 
ظَّفا، قَالَ اْملُوابِكت رِعيتسأَنْ ت دِريت ِهى : ابِكت رِعيتأَنْ اَس دااَِخى؟ أُِرية يمِخد اَي

اِرياالتةٌ لَننسةٌ حوا اُسهِفياِء وِبيةَ اْالَنأَ ِقصلُ أَنْ اَقْرى أُفَضِخ ألَِن.  
  

  فَاِطمة تِريد أَنْ تستِعير ِكتابا(..........)    - ٦
٧ -     (..........)ِخ ألَِناِريالت ابِكت رِعيتسأَنْ ت دِريت ِهىلُ أَنْهاَ تفَضاِء  تِبيةَ اْالَنأَ ِقصقْر  
٨ -    (..........) ِةالَ ِهىبظَِّف اْملَكْتوم عم كَلَّمتت  

Teks untuk soal nomor 9 – 10 : 

  
 تفَازِم وِة اْلقَداِة كُراربم ِل الثَّاِنى ِمنِذ اْلفَصالَِميت اة، فَازارِفي آِخِر اْملُب

  .فَصِل الثَّاِلِث ِمن مباراِة كُرِة الطَّاِئرةِتلِْميذَات اْل
  
   اْلفَصِل الثَّاِلِث ِمن مباراِة كُرِة اْلقَدِمفَاز تالَِميذُ(..........)   - ٩

  .وفَازت ِتلِْميذَات اْلفَصِل الثَّاِلِث ِمن مباراِة كُرِة الطَّاِئرة(..........)    -١٠
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c.  Lengkapilah teks dibawah ini dengan menggunakan kosa kata atau ungkapan 
yang     tersedia dengan tepat 

 
Soal nomor 11 – 15 : 

  
  

  ِبكُرِة الطَّاِئرة -  يلْعبن- يلْعبونَ - ملْعِب اْملَدرسة - اْملَاِضى -  يعلِّمنا - الرياضة

  

رملَِد سرا دِتن١١......(س( ديِاذُ محتاالُس،...... )ِم )١٢وكُلَّ ي سرذَا الده 
 ...... ذَهب التالَِميذُ ِمن فَصِل الثَّاِنى ِاىلَ )١٣( ......اْخلَِميس، ِيف يوِم اْخلَِميِس

ِبكُرِة اْلقَدِم، والتلِْميذَات )١٥( .....، علَّم اْالُستاذُ حِميد الرياضة، التالَِميذُ )١٤(
 يلْعبن ِبكُرِة الطَّاِئرة

  
II. Pemahaman ide/Pokok kalimat 
d.   Pilihlah jawaban yang benar berdasarkan teks berikut dengan memberi tanda 
(X) ! 

Teks untuk soal  nomor  16 – 18 : 
 

 وجراِئد، وِقصص عرِبية وِاندوِنيِسية،اََنا أُُِريد أَنْ اَذْهب وِفيها أََيضا مجالَّت،
  .ِالَى مكْتبِة اْملَدرسِة، يراِفقُِنى صِديِقى مستِعين ِبكُلِّ سروٍر

فَضي هاْلِفقِْه، ألَِن ابِكت رِعيتسأَنْ ي دِريي وِقى، هِديذَا صهِن وع ِرفعلُ أَنْ ي
الصالَِة يا سيِدى، اَين ِكتاب التاِريِخ؟ يمِكن ِكتابه على الرف الثَّاِلِث هو فَوق ِكتاِب 

  .الِْفقِْه، ثُم يجِلس مستِقيم على اْلكُرِسى ويقْرأُه ِبِاهِتماٍم
لىع فرد اَشِمياذُ حتاالُس ٍم، اَقَاموي ٍد ذَاتيجاٍط وشذَات ِبنلِْميالتذ والَِميالت 

مدرس الرياضِة ِبمباراِة كُرةُ اْلقَدم بين تالَِميِذ اْلفَصِل اْالَوِل وتالَِميِذ اْلفَصِل 
  لفَصِل الثَّاِنى وِتلِْميذَاِت اْلفَصِل الثَّاِلِثومباراة كُرِة الطَّاِئرِة بين ِتلِْميذَاِت اْ.الثَّاِنى
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 اْجلُملَةُ الصِحيحةُْ املُناِسبةُ ِللْفَقْرِة اُْألولَى -١٦

   وِاندوِنيِسيةأَتِشيه، وِقصص ةدي، وجِرلَّةوِفيها أََيضا مج -أ
  ِة اْملَدرسِةاََنا أُُِريد أَنْ اَذْهب ِالَى مكْتب - ب
  يراِفقُِنى صِديِقى مستِعين ِبكُلِّ سروٍرالَ  - ج
  ذْهب ِالَى مكْتبِة اْملَدرسِة يِريد أَنْهو ي -د
 اْجلُملَةُ الصِحيحةُْ املُناِسبةُ ِللْفَقْرِة الثَّاِنيِة -١٧

  الَِة يفَضلُ أَنْ يعِرف عِن الص الَنهإلََ -أ
  على الرف الثَّاِنى ِكتاب التاِريِخ - ب
  هِتماٍمغيِر ِايجِلس مستِقيم على اْلكُرِسى ويقْرأُه ِب - ج
 هو يِريد أَنْ يستِعير ِكتاب اْلِفقِْه -د

   الثَّاِلثَِةِللْفَقْرِة اْجلُملَةُ الصِحيحةُْ  -١٨
  ِبنشاٍط وجيٍد يد اَشرف على التالَِميذ والتلِْميذَات االُستاذُ حِم -أ

الطَّاِئرِة بين تالَِميِذ اْلفَصِل اْالَوِل وتالَِميِذ  كُرِة اَقَام مدرس الرياضِة ِبمباراِة - ب
  اْلفَصِل الثَّاِنى

اْلقَدم بين تالَِميِذ اْلفَصِل اْالَوِل وتالَِميِذ  كُرِة اِةاَقَام مدرس الرياضِة ِبمبار - ج
  ِلِثاْلفَصِل الثَّا

   على التالَِميذ والتلِْميذَات ِبنشاٍط وجيٍد ذَات يوٍمالَيشِرفاالُستاذُ حِميد  -د
 

Teks untuk soal  nomor  19 – 20 : 
ارِفي آِخِر اْملُب تفَازِم وِة اْلقَداِة كُراربم ِل الثَّاِنى ِمنِذ اْلفَصالَِميت اة، فَاز

  .ِتلِْميذَات اْلفَصِل الثَّاِلِث ِمن مباراِة كُرِة الطَّاِئرة
م ِتيسردِة، ِفي مالَِميِسطَِة اِْالسوِة اْملُتسراْملَد م، اَناَ طَاِلبِقيتسا ماَن ةٌ، ِهيبكْت

كُتب : ِبجِواِر ِادارِة اْملَدرسِة،ِفي اْملَكْتبِة رفُوف، وعلى الرف كُتب متنوعةٌ، ِمنها 
  .التفِْسيِر، وكُتب اْحلَِديِث، وكُتب اْلِفقِْه، وكُتب التاِريِخ

  



 ١٠٠

 لنص الساِبِقاْجلُملَةُ الصِحيحةُْ املُناِسبةُ ِل -١٩

  فَاز تالَِميِذ اْلفَصِل الثَّاِنى ِمن مباراِة كُرِة الطَّاِئرة -أ
    فَاز تالَِميِذ اْلفَصِل الثَّاِنى ِمن مباراِة كُرِة اْلقَدِم - ب
  فَازت ِتلِْميذَات اْلفَصِل الثَّاِلِث ِمن مباراِة كُرِة اْلقَدِم - ج
  الثَّاِنى ِمن مباراِة كُرِة اْلقَدِملِْميذَات اْلفَصِل ازت ِتفَ -د
 اْجلُملَةُ الصِحيحةُْ املُناِسبةُ ِللنص الساِبِق -٢٠

   مستِقيم طَاِلب اْملَدرسِة اْملُتوِسطَِة اِْالسالَِميِة-أ
    ِفي مدرسِتي مكْتبةٌلَيس- ب
   واِحدبا تف ِكعلى الر - ج
  ِادارِة اْملَدرسِة وراَءكْتبةُاملَ -د

 
e.   Buatlah bentuk pertanyaan dari kalimat-kalimat pernyataan berikut ini : 

Soal nomor 21 – 25 : 
  

  تتكَلَّم مع موظَِّف اْملَكْتبِة فَاِطمةُ -٢١

 ِفي مدرسِتي مكْتبةٌ -٢٢

٢٣- ابِخِكتاِريالت  

 يعلِّم اْالُستاذُ حِميد الرياضة -٢٤

  االُستاذُ حِميد اَشرف على التالَِميذ والتلِْميذَات ِبنشاٍط وجيٍد ذَات يوٍم -٢٥
  
  

������ �	  
 
 

 



 ١٠١

   قبل التجربة  للتالميذ االستبيانورقة) :٣(امللحق 
 

 مدخل التعلم والتعليم السياقي  يف م باستخدامي قبل عملية التعل للتالميذاالستبيان
  التجرييب الفصل

 العدد  اإلجابة  األسئلة  الرقم

النسبة 
  املئوية
( % ) 

  موافق جدا  القراءةرغبت يف درس   ١

  موافق
  غري موافق

  غري موافق جدا

    

 القراءةنتيجتك يف   ٢
  ممتازة

  موافق جدا

  موافق
  غري موافق

  غري موافق جدا

    

شكلة يف ت مدما وج  ٣
  القراءةدرس 

  موافق جدا

  موافق
  غري موافق

  غري موافق جدا

    

منهج تعليم القراءة   ٤
  مناسب

  موافق جدا

  موافق
  غري موافق

  غري موافق جدا

    



 ١٠٢

 املستخدمة الطريقة  ٥
  القراءة تعليم تشجع

  موافق جدا

  موافق
  غري موافق

  غري موافق جدا

    

  %١٠٠  ٣٨  العدد  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ١٠٣

   بعد التجربة  للتالميذ االستبيانورقة) :٤(ق امللح
 

 مدخل التعلم والتعليم السياقي يف م باستخدامي عملية التعلبعد  لتالميذاالستبيان
  التجرييب الفصل

 العدد  اإلجابة  األسئلة  الرقم

النسبة 
  املئوية
( % ) 

نت متحمس يف تعلم أ  ١
 مدخل  باستخدامالقراءة

  التعلم والتعليم السياقي

  فق جداموا

  موافق
  غري موافق

  غري موافق جدا

  

فهم سهل عليك يف   ٢
  باستخداماألفكاراجلزئية

مدخل التعلم والتعليم 
    السياقي

  موافق جدا

  موافق
  غري موافق

  غري موافق جدا

  

فهم سهل عليك يف   ٣
األفكار الرئيسية يف 

 مدخل  باستخدامالقراءة
    التعلم والتعليم السياقي

  موافق جدا

  قمواف
  غري موافق

  غري موافق جدا

  

 القراءةتزيد مهارتك   ٤
 مدخل التعلم باستخدام

  والتعليم السياقي

  موافق جدا

  موافق
  غري موافق

  غري موافق جدا

  



 ١٠٤

  بعد القراءة  يفرغبت  ٥
اشتراكك يف تعلم 

 مدخل باستخدام القراءة
  التعلم والتعليم السياقي

  موافق جدا

  موافق
  غري موافق

  غري موافق جدا

  

 %١٠٠  ٣٨  العدد  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 ١٠٥

  ورقة املقابلة قبل التجربة) : ٥(امللحق 
  

  
  
 

  دليل مقابلة مع معلم اللغة العربية قبل التجربة
  

  :     اإلسم
  :     املكان
  :     التاريخ

  :  
 كيف تعليم اللغة العربية خاصة مهارة القراءة يف الفصل؟:    السؤال - ١

 العربية خاصة مهارة القـراءة نطبـق بالكتـب    تعليم اللغة: اجلواب                  
  املدرسية املستعملة

  
 كيف استجابة التالميذ يف تعليم القراءة ؟:    السؤال - ٢

استجابة التالميذ يف تعليم القراءة ضعيفة، ألـم يـشعرون          : اجلواب                  
ى الـنص و األفكـار الرئيـسية،        بالصعوبة ليفهموا  حمتو   

ك يف عملية تعليم مهارة القراءة      رون بامللل عند االشترا   ويشع
  .وغري ذلك

 

  ياــة إندونيســمجهوري
  يةــؤون الدينــوزارة الش

  االنجمبجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
  ةـم اللغة العربيـقسم تعلي كلية الدراسات العليا

 



 ١٠٦

ما الوسائل التعليمية املستخدمة يف تعليم اللغـة العربيـة يف                :   السؤال - ٣
 مسفانج أوليم؟سة املتوسطة االسالمية احلكومية املدر

سة الوسائل التعليمية املستخدمة يف تعليم القراءة يف املدر       :  اجلواب                      
مسفانج أوليم هي الكتـاب     ية احلكومية   املتوسطة االسالم 

  .والطباشري والسبورة
 ماهي املشكالت يف تعليم القراءة يف الفصل؟   :     السؤال-٤

   يف القراءةقلة النشاط -١:   اجلواب           
   املفردات اللغة العربية ونقصان-٢  
   قلة الوقت يف تعليم اللغة العربية -٣  

          
ستعملت مدخل التعلم والتعليم السياقي يف تعليم القراءة        هل ا :   السؤال - ٥

 العربية؟                  

ال، أن هذا املدخل جديد يف هذه املدرسة وغري مستعمل          : اجلواب                      
 من قبل

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠٧

   التجربةبعدورقة املقابلة ) : ٦(امللحق 
  

  
  

   التجربةبعددليل مقابلة مع معلم اللغة العربية 
  

  :     اإلسم
  :     املكان
  :     التاريخ

  
ما رأيك يف تعليم مهارة القراءة باستخدام مدخل التعلم والتعلـيم            :   )١(السؤال  ١

  السياقي ؟
تعليم مهارة القراءة باستخدام مدخل التعلم والتعليم السياقي جيذب         :   )١(  اجلواب 

        التالميذ وسهل عليه يف فهم ما تضمن من القراءة
كيف حال التالميذ عند االشتراك يف عملية تعليم مهـارة القـراءة            :   )٢(السؤال  

  باستخدام مدخل التعلم والتعليم السياقي ؟
حال التالميذ عند االشتراك يف عملية تعليم مهارة القراءة باستخدام          :   )٢(اجلواب 

 ألن هذا املـدخل     بالراحةمدخل التعلم والتعليم السياقي هم يشعرون       
  التالميذ يف الفصل مع انشطتهم يومية يف خارج املدرسةيربط ما تعلم 

  ياــة إندونيســمجهوري
  يةــؤون الدينــوزارة الش

  االنجمبجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
  ةـم اللغة العربيـقسم تعلي ية الدراسات العلياكل

 



 ١٠٨

تعليم باستخدام مدخل التعلم والتعليم     ال يف عملية    اجلذابشيئ  الما  :   )٣(السؤال 
  السياقي ؟

تعليم باستخدام مدخل الـتعلم والتعلـيم       ال يف عملية    اجلذابشيئ  ال:   )٣(اجلواب 
ا سبق فهمه مث يطور     السياقي ان املدرس يتيح فرصة لتالميذ أن بيبىن م        

  ويربط باملوضوع الذى يعلم عليها 
ما املشكلة اليت تواجه يف تعليم مهارة القراءة باستخدام مدخل التعلم           :   )٤(السؤال 

  والتعليم السياقي ؟
املشكلة اليت تواجه يف تعليم مهارة القراءة باستخدام مدخل الـتعلم           :   )٤(اجلواب 

 التالميذ يف    على ىل وقت طويل ليشرف   والتعليم السياقي أحيانا حيتاج ا    
 .   رك يف اموعةتعملية القراءة عندما يش

هل عملية تعليم مهارة القراءة باستخدام مدخل الـتعلم والتعلـيم           :   )٥(السؤال 
  السياقي فعالة ؟

نعم، عملية تعليم مهارة القراءة باستخدام مدخل الـتعلم والتعلـيم           :  )٥(اجلواب 
  ذب التالميذ حنو الدرسالسياقي فعالة ألن جي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 



 ١٠٩

  بني السطورالباحث
  البيانات الشخصية

  حممد فضلى بن احلاج حممد يوسف:     االسم الكامل
  ١٩٨٠ فرباير ٢٦ آراكندوا، :  مكان وتاريخ امليالد

  كوتفانج ماميه، إيدى رايوك، آتشية الشرقية:     عنوان السكن
  )موظف حكومى(مدرس اللغة العربية :     الوظيفة احلالية

املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية مسفانج أوليم، آتشية : املكتب             
  الشرقية

 ميدان،فواللوا مسفانج أوليم، آتشية     -شارع بندا آتشية: عنوان املكتب     
   الشرقية

  ٠٨٥٢٦٠٦٥١٩٨٠:       هاتف
 com.gmail@Fadlizck:   الربيد اإللكتروىن

  

  املراحل التعليمية
 )١٩٩٢(االبتدائية االسالمية مسفانج أوليم " االدابية"خترج من مدرسة �

 )١٩٩٥(خترج من املدرسة املتوسطة االسالمية احلكومية مسفانج أوليم  �

 )١٩٩٨(خترج من املدرسة العالية الدينية احلكومية بندا آتشية  �

 الرانريىجامعة  نيس قسم تعليم اللغة العربيةحصل على الدرجة اللسا �
 )٢٠٠٣(بندا آتشية اإلسالمية احلكومية 

م اللغة ـقسم تعلي كلية الدراسات العلياحصل على درجة املاجستري يف  �
  )٢٠١٠( االنجمبجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ، ةـالعربي

 
 


