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اهداء

الحبيبة وأبي عليه رحمة اهللاإلى والدتي

دة هلما واحرتاما عليهما لكل التشجيع واملساعدةمو 

إلى أساتيذي

الذين يهدونين إىل معرفة العلم واملعرفة

وروحيإلى زوجي 

الذي يشجعين يف الدراسات العليا ويساعدين يف كل ما احتاج إليه

وبنتي الجميلة

ا تريد أن أكون أما ومربية وقدوة هلا اليت مسحت يل بالدراسة وأل

ائي في الحضانةإلي أبن

الذين يشجعوين باالحتاق إىل الدراسات العليا ويدعونين إىل كل خري

إلى الذين يحرصون على تعلم اللغة العربية ويهتمون بتعليمها



الشكر والتقدير

احلمد هللا رب العاملني الذي خلق االنسان يف أحسن التقومي، وهداه هلم بالقرآن 

والصالة والسالم على سيد األنام . ته بالعقل واللسانالعظيم وميزة على سائر خملوقا

.حممد بن عبد اهللا وعلى آله وأصحابه ومن تبعه باحسان إىل يوم الدين، وبعد

قد مّن اهللا علّي باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج باحلمد و 
–و يشرفين الثناء، فلك احلمد يا ريب حىت ترضى على جزيل نعمائك و عظيم عطائك 

أن أتقدم بالشكر و التقدير و العرفان إىل الذين كان هلم فضل يف –بعد محد اهللا تعاىل 
اخراج هذا البحث إىل خري الوجود و مل يبخل أحدهم بشيء طلبت، و مل يكن حيدوهم 

:ومنهم . إال العمل اجلاد املخلص
موالنا مالك مساحة األستاذ الدكتور احلاج إمام سفرايوغو، مدير جامعة). ١

.إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
شهداء صاحل نور، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدكتور احلاج مساحة ). ٢

الدراسات العليا  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
علميا مساحة الدكتور ، مفتاح اهلدى املشرف األول  الذي أفاد الباحثة). ٣

ا يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة وعمليا ووجه خطوا
البحث حىت االنتهاء منه، فله من اهللا خري اجلزاء ومن الباحثة عظيم الشكر 

.والتقدير
مساحة الدكتور بكري حممد خبيت ، املشرف الثاين، فحقا يعجز لساين عن ). ٤

ن والتشجيع طوال فرتة إعداد هذا شكره وتقديره فقد قدم للباحثة كل العو 
البحث فلم يبخل بعلمه ومل يضق صدره يوما عن مساعدة الباحثة 
وتوجيهها، وكان لتفضله مبناقشة هذا البحث أكرب األثر يف نفس الباحثة فله 

.مّين خالص الشكر والتقدير ومن اهللا عظيم الثواب واجلزاء



لغة العربية كلية الدراسات العليا مساحة األساتذة املعلمني يف قسم تعليم ال). ٥
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج، فلهم من الباحثة  
كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع وجزاهم 

.اهللا عين خري اجلزاء
لثالثة  مساحة الشيخ شعراين، مدير املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ا). ٦

.كاديري
.لزمالئي األعزاء يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة كاديري). ٧
أسريت و على رأسها والدي الكرمي الذي كان له بعد اهللا تعاىل فضل إمتام ). ٨

هذا البحث مبا غرسه يف نفسي من حب العلم واملعرفة واإلخالص يف 
ها عنقي وكان دعاؤها املستمّر خري العمل، ووالديت احلبيبة اليت يطوق فضل

.معني يل يف حيايت
ألشقائي و زمالئي و أصدقائي و كل من أسهم يف إخراج هذا العمل ). ٩

املتواضع إىل حيز الوجود و لو بكلمة تشجيع، هلم مجيعا خالص الشكر و 
.عظيم التقدير و االمتنان

واهللا ويل التوفيق

الباحثة
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.آله وأصحابه أمجعنياألنبياء واملرسلني وعلى

:ةه الطالبتبعد االطالع على البحث العلمي الذي حضر 
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S-2/ ٠٩٧٢٠٩٨:رقم التسجيل       

لتنمية مهارة القراءة للدرس الحكايات الشعبية استخدام قصص : موضوع البحث  

ومية بالتطبيق على المدرسة الثانوية اإلسالمية الحك(اإلضافي

)جاوى الشرقيةالثالثة كاديري

.وافق املشرف على تقدميه إىل جملس املناقشة



املشرف الثايناألولاملشرف

مفتاح اهلدى. د بكري حممد خبيت. د

االعتماد

رئيس قسم تعليم اللغة العربية

شهداء صاحل نور. د
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)ية اإلسالمية احلكومية الثالثة كاديري جاوى الشرقيةاملدرسة الثانو تطبيق على لبا(

)نيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربيةلحبث تكميلي (

٠٩٧٢٠٩٨/ ملة املفتوحة:ةإعداد الطالب / s-2

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

.م٢٠١١____،__:بالتاريخ____بية، وذلك يف يوم املاجستري يف تعليم اللغة العر 

:وتتكون جلنة املناقشة من السادات األساتذة

:التوقيع رئيسا و مناقشاشهداء صاحل نور. د- ١



:التوقيع مناقشاقريب اهللا بابكر مصطفى. د- ٢

:التوقيع مناقشامشرفا و مفتاح اهلدى. د- ٣

:التوقيع اقشامشرفا ومنبكري حممد خبيت. د- ٤

يعتمد،

عميد كلية الدراسات العليا

مهيمن. د.أ

١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥



إقرار الطالب

:أنا املوقع أدناه وبيانايت كاآليت

ملة املفتوحة: االسم الكامل   
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.جاوى الشرقية-كاديري: العنوان           

ا لتوفري شرط من شروط احلصول على درجة أقر بأن هذه  الرسالة الىت حضر

املاجستري ىف ختصص تعليم اللغة العربية بكلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك 

:إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حتت العنوان 

رة القراءة للدرس اإلضافياالشعبية لتنمية مهالحكاياتاستخدام قصص 

)املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة كاديري جاوى الشرقيةعلى تطبيقلبا(

ا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر ا وكتبتها بنفسي ومازور وإذا ادعى أحد . حضر

ا فعال من حبثي فأنا أحتحمل املسؤولية على ذلك ولن  ا من تألفيه وتبني أ اسلقباال أ



على مسؤولية برنامج الدراسات العليا جبامعة موالنا تكون املسؤولية على املشرف أو

.مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

.هذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة والجيربين أحد على ذلك

٢٠١١ماالنج،                     

صاحب اإلقرارصاحب اإلقرار

ملة املفتوحةملة املفتوحة

٠٩٧٢٠٩٨



مستخلص البحث
الشعبية لتنمية مهارة القراءة للدرس الحكاياتاستخدام قصص: ملة املفتوحة

بالتطبيق على املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة  (اإلضافي
)جاوى الشرقيةكاديري

الدكتور مفتاح اهلدى : املشرف األول 
يتي حممد خبالدكتور بكر : املشرف الثاين   

، املدرسة الثانوية القصص الشعبية، مهارة القراءة، الدرس اإلضايف: الكلمات األساسية
.الثة كاديري جاوى الشرقيةاإلسالمية الث

الدرس اإلضايف يف أية مدرسةكانت له هدف يف مساعدة الطلبة وتوصيلهم 
تفتح  املدرسة الثانوية اإلسالمية . إىل تنمية مهارات وابتكارات معينة يف أنفسهم

احلكومية الثالثة كاديري فرصة نفيسة ومناسة مثينة للطلبة وتشجعهم يف تدريب ومترين 
م م بأداء أنواع مهارا طات، وهذه تساعدهم يف النشاطات التعليمية االنشمن وابتكارا

ومن هذه النشاطات غري منهجية يف املدرسة هي مجعية العربية واإلجنليزية . يف الصباح
". Arabic-English Matrix club"مرتكس

الشعبية لتنمية مهارةملعرفة فعالية استخدام القصصيهدف هذا البحث
. فصل العاشر باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة كاديريلالقراءة لطلبة 

استخدمت الباحثة البحث التجرييب باملدخل الكمي والكيف باستعمال االمتحان القبلي 
العاشر، وأما وكان جمتمع البحث طلبة الصف. والبعدي للمجموعتني، الضابطة والتجربة

موعة الضابطة وعشرونعينته هم عشرون طالبا  موعة التجر من ا .ةيبيطالبا من ا
أن استخدام القصص الشعبية يف تعليم القراءة باستخدام ). ١: (فاحلاصل 

م يف رفعطرق التعليم املختلفة فعال يف  رغبة الطلبة يف تعليم اللغة العربية ويف تنمية مهار



رغبة الطلبة يف التعليم ويف تنمية بوأن استخدام القصص الشعبية تنهض). ٢. (القراءة
م يف القراءة .مهار

رغبة لرفعفنتيجة البحث أن القصص الشعبية من إحدى املواد التعليمية 
ن هذا وتتمىن الباحثة أن يكو . الطلبة يف تعليم اللغة العربية وخاصة يف تنمية مهارة القراءة

.املواد التعليمية بصفة أخرىاملتعلقة به يف تطوير البحث مرجعا للبحوث الالحقة



ABSTRACT
Millatul Maftuhah, 2011. “The use folklore to improve reading ability for

Extracurricular Activity“(Experimental research in
Madrasah Aliyah Negeri 3 Kediri West of Java)

Supervisor I : Dr. Miftahul Huda
Supervisor II : Dr. Bakri M Baheet

Key of  World : Folklore, Reading, Extracurricular, MAN 3 Kediri

Extracurricular activities at an educational institution aim to assist and deliver

students to develop their talents and skills. For example, Man 3 provides opportunities

and encourages student to develop their skills by conducting various activities that also

support learning activities in the morning. One of the activities is Arabic-English Matrix

Club.

This research aims to know the effectiveness using folklore to improve

students’ reading skill at tenth grade of Madrasah Aliyah Negeri 3 Kediri. It uses

qualitative and quantitative approach designed by using pre-test and post-test for

both group (control and experiment). From the total of population in the tenth

grade student, the researcher has taken 40 students consisting of 20 students for

control group and 20 students for experiment group.

The  results  of  this  research  are  obtained  as  follow:  (1).  The  use  of  folklore  in

teaching reading by interactive learning method is effective to improve student’s

reading interest and ability (2). The use of folklore could improve the student’s reading

ability.

Based on this research, the use of folklore must be taken more

attention as one of teaching material to improve student’s interest in Arabic

learning and to improve reading ability. Furthermore, the researcher hopes that the

result of this research becomes the reference for the other  research that related

with it and it could  developed for the  other teaching materials.



ABSTRAK
Millatul Maftuhah, 2011 M, Penggunaan cerita rakyat untuk mengembangkan

kemampuan membaca. (Aplikasi pada Madrasah
Aliyah Negeri kota Kediri 3 Jawa Timur)

Pembimbing I : Dr. Miftahul Huda
Pembimbing II : Dr. Bakri M. Baheet

Kata  Kunci   : Cerita Rakyat, Kemahiran Membaca, Ektra-Kurikuler, MAN 3
Kediri

Kegiatan ektra kurikuler pada suatu lembaga pendidikan bertujuan

membantu dan mengantarkan siswa untuk mengembangkan bakat dan ketrampilan

yang ada pada diri siswa. Pada Madrasah Aliyah Negeri kota Kediri 3 misalnya,

memberi kesempatan dan mendorong siswa-siswanya untuk mengasah

ketrampilan mereka dengan mengadakan  berbagai kegiatan yang juga

mendukung kegiatan belajar dipagi hari. Salah satu dari kegiatan ekskul pada

madrasah ini adalah Arabic-English Matrix club.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penggunaan

folklor dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa di kelas X pada

Madrasah Aliyah Negeri 3 kediri. Penelitian ini menggunakan prosedur penelitian

eksperimen dengan menggunakan pendekatan qualitative dan kualitatif dimana

peneliti mendesain pre-test dan post-tes terhadap dua kelompok (control &

eksperimen). Populasi penelitian ini adalah siswa kelas X dengan menggunakan

sampel berjumlah 40 siswa yang terdiri dari 20 siswa dikelas control dan 20 siswa

di kelas eksperimen.

Dari hasil penelitian ini adalah: (1). Penggunaan cerita rakyat dalam

pembelajaran membaca  dengan menggunakan berbagai methode pembelajaran

yang menarik sangat efektif untuk menumbuhkan minat belajar siswa dan

meningkatkan kemampuan membaca siswa. (2). Hasil ekperimen menunjukkan

bahwa penggunaan folklor atau cerita rakyat dapat meningkatkan minat siswa

dalam belajar bahasa Arab khususnya dalam kemampuan membaca.

Dari hasil penelitian diatas, sudah semestinya folklor dapat dipakai

untuk sebagai salah satu alternatif bahan ajar untuk menumbuhkan minat siwa

dalam belajar bahasa Arab dan meningkatkan kemampuan membaca. Selain itu



penulis berharap agar hasil peneliatian menjadi referensi untuk penelitian lanjutan

yang berhubungan dengan penelitian ini sehingga dapat dikembangkan kedalam

bentuk bahan ajar lainnya.
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السرية الذاتية.١٦



الفصل األول
اإلطار العام والدراسات السابقة

مقدمة.أ
والعلمي والثقايف الضخم إحدى لغات العامل تعد اللغة العربية برتاثها األديب

اوقد اكتسبت هذه الصفة منذ ظهور. العظيمة ومنذ ذلك . اإلسالم ونزول القرآن 
قدسة لدى املسملني يف واكتسبت صفة اللغة امل. التاريخ اقرتنت اللغة العربية باإلسالم

١.مجيع أحناء العامل وأصبح هلا أدب له تأثري كبري على اآلداب العاملية

ومع ازدهار اللغة العربية بدأ كثري من الدارسني واملتعلمني حياولون دراسة هذه 
. وهناك كثري من الفئات من العرب وغريهم يهتمون بتعلم هذه اللغة. اللغة وتعلمها

تم بتعليم اللغة العربية وتعلمها فإندونيسيا مثال، ظهرت فيها املدارس واملعاهد اليت 
تم باملنهج حىت ال يصل التعليم إىل األهداف املرجوة .بل أكثرها ال 

واليزال تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا على طريقة القواعد والرتمجة إىل اليوم، 
طرق من تعليم اللغة األجنبية كاللغة حىت ظهرت الفكرة على تعلمها باستخدام أنواع ال

وللوصول إىل األهدا ف املرجوة من تعليمها وضعت وزارة شؤون الرتبية . الثانية
وقررت الوزارة . والتعليم منهجا وتعمل على تطويره نظرا إىل احتياجات شعبها

استخدام منهج الوحدة الدراسية وهو املنهج الذي يعد عبارة عن عناوين املوضوعات 
دم للمتعلمني، وهدفها إكساب املتعلم مهارات معينة ومعارف ويف كثري من تق

٢.األحيان متفق عليها  بني املتعلمني نفسهم

٩, ص)م١٩٨٧القاهرة، دار الثقافة ، (العربية لألجانباللغةتصميم منهج تعليم ،يونسفتحى على١
دار الشروق :القاهرة(اللغة العربية وطرائق تدريسها،سعاد عبد الكرمي عباس الوائليالديلمي و طه على حسني٢

٤٠.ص)م٢٠٠٥للنشر والتوزيع، 



فتعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية الثالثة للدرس اإلضايف للطالب الذين 
حىت اآلن ولكن ليس هناك املنهج ٢٠٠٣لديهم قدرة لغوية ضعيفة بدأ منذ سنة 

ورأت الباحثة أن هذه املشكلة حتتاج إىل حتليلها لتصل إىل األهداف . املادة اخلاصةو 
ومل يزل الطالب يتعلمون القواعد النحوية والصرفية دون  التطبيق على القراءة . املرجوة

مع أن الدرس اإلضايف يفيد كثريا يف اثراء . والكتابة الصحيحة والسيما على الكالم
.لى الطالب الضعفاء يف متابعة الدرس يف الصباحاملفردات حىت يسهل ع

وركزت الباحثة هذا البحث يف مهارة القراءة خاصة، وبالقراءة يفتح الناس 
فاستخالف األرض الحيصل . املعامل واملعارف، ويستطيع أن ميلك كل ما يف األرض

ا، قال اهللا تعا. عليه اإلنسان إال بالعلم واملعرفة �ù&t: ىلوقد أوصى اهللا الناس  ø%$#ÉO ó�$$Î/

y7În/ u��Ï% ©!$#t, n=y{ÇÊÈt, n=y{z̀ » |¡SM}$#ô Ï̀B@, n=tãÇËÈù&t� ø%$#y7�/ u�urãPt� ø. F{ $#ÇÌÈ�Ï% ©!$#

zO ¯=tæÉO n=s)ø9$$Î/ÇÍÈzO ¯=tæz̀ » |¡SM}$#$tBóOs9÷Ls>÷èt�ÇÎÈ
٣

طلبة املرحلة وترى الباحثة أن هذه املهارة ينبغى على املعلمني تنميتها ل
ا إجياد الصلة بني لغة الكالم والرموز . الثانوية فألن القراءة ليست جمرد عملية يراد 

وإمنا هي أساس عملية ذهنية تأملية ينبغى أن تنمى كتنظيم مركب يتكون ٤الكتابية،
من أمناط ذات عملية عقلية عليا وحتتوى على كل أمناط التفكري والتقومي واحلكم 

٥-١: سورة العلقالقرآن٣
١٠٥. ، صالمرجع السابقطه على حسني الديلمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، ٤



وهي أيضا من املهارات الرئيسية الالزمة يف تعلم ٥.التعليل وحل املشكالتوالتحليل و 
٦.اللغة

وترى الباحثة أن رغبة التالميذ ومهتهم يف تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة 
ولتنمية هذه املهارة اختارت الباحثة يف جمال . ضعيفتان والسيما يف مهارة القراءة

ا من ثقافة الطلبة وكانت )قصة احليوان(شعبية الفلكلور خاصة يف احلكاية ال ، لقر
املادة يف قراءة فلكلور مل تكن مكتوبة ومطبوعة باإلندونيسية أو باللغة القومية بل 

بالعربية ) قصة احليوان(باللغة اإلجنليزية، فتجرب الباحثة يف كتابة احلكاية الشعبية 
إىل القراءة وألن فيها حكمة بليغة واستخدمتها يف تعليم القراءة وذلك لتجذب الطلبة 

م االجتماعية . تفيد حليا

سئلة البحثأ.أ
كيف يتم استخدام قصص احلكايات الشعبية لتنمية مهارة القراءة للدرس .١

اإلضايف لدى طالب الصف العاشر باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة  
.كاديري

بية لتنمية مهارة القراءة للدرس مامدى فعالية استخدام قصص احلكايات الشع.٢
اإلضايف لدى طالب الصف العاشر باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة  

.كاديري

منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية (ليم العربية لغير الناطقين بها، مناهجه وأساليبهتع،أمحد طعيمةرشدي٥
١٧٥. ص)هـ١٤١٠-م ١٩٨٩الرباط -إيسسكو-والعلوم والثقافة

-م١٩٨٩اململكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة -الرياظ(أساليب تدريس اللغة العربية، اخلويلحممد على٦
١٠٧. ص)هـ١٤١٠



أهداف البحث. ج
:أهداف البحث الىت تريد أن حتصل عليها الباحثة هي

نمية مهارة القراءة للدرس اإلضايف الشعبية لتاتمعرفة كيفية استخدام قصص احلكاي.١
.باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة كاديريالصف العاشرى طالبلد

الشعبية لتنمية مهارة القراءة للدرس اإلضايف اتكاياحلمعرفة فعالية استخدام قصص .٢
.لدى طالب الصف العاشر باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة كاديري

أهمية البحث. د
:ية كبرية، وهيهذا البحث له أمه

نظريا: أوال
أن يثرى املعرفة واملعلومات للباحثة يف استخدام قصص احلكايات الشعبية 
لرتقية مهارة القراءة لدى طلبة الصف العاشر باملدرسة الثانوية الثالثة  

.كاديري الثالثة من حيث فهم معاىن املفردات وفهم املقروء وطالقة القراءة

.تطبيقيا: ثانيا
أن يكون نتاج هذا البحث دافعية وتشجيعا هلم يف اعداد : ني للمدرس.١

.الوسائل واستخدامها يف عملية التعلم والتعليم خاصة يف اللغة العربية

: للطالب .٢



أن يُنهض  الطالب يف رغبتهم وانتباههم يف تعلم اللغة العربية -
.خاصة يف تعلم مهارة القراءة

القراءة خاصة واملهارات اللغوية أن ينتفع به الطالب يف تنمية مهارة-
. األخرى

أن تنتفع املدرسة وغريها مبعلومات البحث ونتائجه الستخدام الوسائل .٣
املختلفة يف تنمية مهارة القراءة لدى الطلبة يف الدرس اإلضايف خاصة 

.و يف املهارت اللغوية األخرى

فرضية البحث. هـ
عبية   فعال يف تنمية مهارة ترى الباحثة أن استخدام قصص احلكايات الش

القراءة لدى طالب الصف العاشر من حيث فهم معاىن املفردات وفهم املقروء 
.وطالقتهم يف القراءة باملدرسة الثانوية الثالثة كاديري

حدود البحث. و
نظرا إىل سعة املوضوع وامليدان الدراسي والزمان، فال بد للباحثة أن حتدد 

:وحدود البحث كاآليت. ومكان البحث وزمانهاملوضوع الذي ستبحث فيه
احلدود املوضوعية .١

الشعبيةاتقصص احلكاياستخدامحددت الباحثة موضوع هذا البحث يف 
ة يف قصة احليوان وهي القصة اليت تعرب عن أخالق الناس وأفعاهلم يف خاص

دف هذه املادة املصممة. تمع ولكنها تقص باسم احليواناتا ارة لرتقية مهو
املدرسة الثانوية احلكومية الثالثة كاديري يف الصف العاشر بالقراءة لدى طلبة



وتسري هذه . وطالقتهم فيهاأو فهم املقروءفهم معاىن الكلمات واستنباط العربة
على املنهج الوحدة الدراسية كاوسيلة يف تعليم وتعلم اللغة العربيةاملواد املعدة

٢٠٠٨.
سرتكز الباحثة عليه هي املدرسة الثانوية اإلسالمية احلدود املكانية الذي.٢

احلكومية الثالثة كاديري وباخلصوص طلبة الصف العاشر الفصل الرابع 
ا مل تكن لديها املادة القرائية واختارت الباحثة. واخلامس هذه املدرسة أل

. للدرس اإلضايف
. ٢٠١١-٢٠١٠احلد الزماين يف هذا البحث هو الفصل الثاين للعام الدراسي.٣

تحديد مصطلحات البحث. ز
صطلحات، ولتسهيل البحث سوف املويستخدم يف هذا البحث عدد من 

:تعرف الباحثة املصطلحات املستخدمة كما يلي
)الحكاية الشعبية(القصة .١

تمع الىت تنتشر وتتوارث  وهي نوع من أنواع فولكلور وهو من ثقافة ا
ومن أنواع احلكاية ٧.رتنا باالشارة أو التذكرةجيال بعد جيل شفويا كان أو مق

الشعبية هي قصة احليوان وهي القصة اليت تعرب عن أخالق الناس وأفعاهلم يف 
تمع، وفيها عربة وحكمة وتعاليم لكنها حتكى أو تقص على لسان احليوان،ا

وكانت القصة من أثار ثقافة ملك ٨.األخالق، حممودة كانت أو مذمومة
.املوجودة يف معبد جورابايا يف قرية سوراونو فاري كاديريجمافاهيت 

تنمية مهارة.٢

7 James Danandjaja, Folklor  Indonesia, ilmu gossip, dongeng, dan lain-lain,. Cet.
VII ( Jakarta: Pustaka Utama Grafiti  2007), p. 2

8 Kamus besar Bahasa Indonesia, Edisi pertama ( Jakarta: Balai Pustaka )  p. 279



هي اجلهود اليت يفعلها املعلم و املتعلم للوصول إىل تقدم   مهارة
.و نتيجتهالطلبة يف عملية التعلم

قراءةال.٣
احلروف (عملية عضوية نفسية عقلية، يتّم فيها ترمجة الرموز املكتوبة

مفهومة، يتضح أثر ) صامتة/مصوتة (ىل معان مقروءة إ) واحلركات والضوابط
إدراكــها عند القارئ يف التفاعل مع ما يقرأ و توظيفه يف سلوكه الذي يصدر 

٩.عنه أثناء القراءة أو بعد االنتهاء منها

الدرس اإلضافي.٤
.الدرس الذي تقوم به املدرسة أو املؤسسة خارج املنهج الدراسي

الدراسات السابقة. ح
ومن . قد سبقت حبوث عديدة عن القراءة وحصلت على النتائج متنوعةل  

:هذه البحوث هي
تعليم مهارة القراءة باملدرسة العالية "حبث) م٢٠٠٣(حممد حىت محداين -١

ويستخدم يف حبثه منهج البحث التجرييب،"احلكومية النموذجية فاكنبارو
بية كون التالميذ النتيجة منه أن هدف عملية تعليم اللغة العر كانت و 

وحتتوي . قادرين على قراءة اللغة العربية بالطالقة مع فهم معناها الصحيح
وتستخدم طريقة . هذه العملية على املراحل املقدمة والتنفيذ واالختتام

.٨٥.ص)م١٩٩٨دار النغاس ،: لبنان (تدريسها خصائص العربية و طرائقنايف حممود معروف،٩



األمر، وطريقة السؤال واجلواب، والطريقة الوظيفية والتدريبات وتستخدم 
١٠.الوسائل  اآلصلية والوضعية

تطوير مادة مهارة القراءة يف تعليم اللغة " ثحب) م٢٠٠٥(ب لعبد املط-٢
العربية لطالب الصف الثالث الثانوي يف ضوء اجتاه التعليم والتعلم على 

كانت و يف حبثه يستخدم منهج البحث التجرييب والتطويري".السياق العام
ف تطوير مادة تعليمية ملهارة القراءة لتالميذ الصالنتيجة منه أن له حبث 

الثالث من املدرسة الثانوية حسب اجتاه التعليم والتعلم على السياق 
م ٢٠٠٤وينطلق هذا البحث من املنهج على أساس الكفاءة سنة . العام

)KBK ( لتعليم اللغة العربية يف الصف الثالث  باملدارس الثانوية
١١.اإلسالمية

الرتاثية يف تدريس مهارة القراءة للكتب "حبثت ) م٢٠٠٧(إيرنا هرياوايت -٣
وتستخدم يف ،"معهد نور اهلدى السلفّي الشافعي مرغوسونو ماآلنج

النتيجة منه أن الطريقة املستخدمة كانت و حبثها منهج الوصفي اإلجرائي 
يف تدريس الكتب الرتاثية هي جتري بطريقة القواعد و الرتمجة  و طريقة 

١٢.القراءة

، رسالة املاجستري غري تعليم مهارة القراءة بالمدرسة العالية الحكومية النموذجية فاكنباروحممد حىت محداين، ١٠
)م٢٠٠٣جامعة الصداقة اإلندونيسية السودانية اإلسالمية ماالنج، : ماالنج(،منشورة

ة القراءة في تعليم اللغة العربية لطالب الصف الثالث الثانوي في ضوء اتجاه تطوير مادة مهار عبد املطالب، ١١
اإلسالمية احلكومية اجلامعة: ماالنج)،رسالة املاجستري غري منشورة،التعليم و التعلم على السياق العام

)م٢٠٠٥ماالنج،
السلفّي الشافعي مرغوسونو ماآلنجتدريس مهارة القراءة للكتب التراثية في معهد نور الهدىإيرنا هرياوايت، ١٢

)م٢٠٠٧لسودانية اإلسالمية ماالنج، جامعة الصداقة اإلندونيسية ا: ماالنج(،رسالة املاجستري غري منشورة



من الكتب الرتاثية لتنمية إعداد وحدة تعليمية ) "٢٠٠٩(سييت معاونة، -٤
بالتطبيق على مدرسة السلفية الثانوية باسوران جاوا (" مهارة القراءة

وكان املنهج املستخدم هو منهج البحث التجريب والتطويري ).الشرقية
أي قصة يهدف هذا البحث إىل إعداد وحدة تعليمية من الكتب الرتاثيةو 

لفية الثانوية باسروان جاوا الشرقية لتنمية مهارة القراءة يف مدرسة السدينية
لتعليمية املناسبة لعقول الطالب لدرس اللغة اللصف الثاين، ألن املواد 

. العربية للمدرسة الثانوية حتت مؤسسة املعاهد ال تزال قليلة بل معدومة
ونتائج هذا البحث هي أن الوحدة  التعليمية املعدة فعالة لرتقية مستوى 

لقراءة من جهة فهم املفردات وفهم معاين اجلمل يف الطالبات يف مهارة ا
الفقرات والطالقة والرتاكيب لطالب الصف الثاين يف مدرسة السلفية 

١٣.الثانوية باسروان جاوا الشرقية

وعندما نظرت الباحثة البحوث السابقة، عرفت أن البحث األول والثالث 
حبثه أن طريقة السؤال ووصل حممد حىت محدان يف. اهتما بتدريس مهارة القراءة

ووصلت إيرانا هروايت أن الطريقة . واجلواب أو الطريقة الوظيفية فعالة لتدريس القراءة
معهد نور اهلدى السلفّي الشافعي املستخدمة يف تعليم قراءة للكتب الثراثية يف 

. هي طريقة القواعد والرتمجةمرغوسونو ماآلنج
. ملادة التعليمية يف مهارة القراءةوكان البحثان اآلخران اهتما بتطوير ا

والنتيجة منهما أن عبد املطلب طور املادة التعليمية وتكون توجيها لعملية التعليم، 

االبتدائية اإلسالمية " إنسان أمانة"بالتطبيق على مدرسة (إعداد مواد التعليم لمهاراة القراءة سييت معاونة،١٣
)م٢٠٠٩اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج،: ماالنج(،ستري غري منشورةرسالة املاج، )ماالنج



أما األخري فإن الوحدة التعليمية املصممة من الكتب الرتاثية فعالة لتنمية مهارة 
.القراءة يف املعهد السلفي يف بسروان

يوان الىت تؤخذ من احلكاية الشعبية مث فالباحثة تعد املادة من قصة احل
تستخدمها يف التعليم لرتقية مهارة الطلبة يف القراءة للدرسي اإلضايف يف املدرسة 

.    الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة كاديري



الفصل الثاني
اإلطار النظري

الحكاية الشعبية: المبحث األول
(Folklor)مفهوم الفلكلور.١

وقد ."تومزجوهنوليم"إن أول من استعمل مصطلح الفلكلور هو اإلجنليزي 
ا" ذي أثينيوم"يف مقاالته يف صحيفة " تومز"شرح  : ما عناه مبعارف العامة، وبّني أ

وما يراعيه الناس، واخلرافات واألغاين الروائية املعتقدات واألساطري والعادات،
بل إنه مل يقدم تعريفا جامعا شامال ١.اليت ترجع إىل العصور السالفة… واألمثال اخل

هلذه الكلمة لعدم وجود اصطالح خاص يف تعريف الثقافة اإلجنليزية العامة 
.والفلكلور

أي اجلماعة أو ) folk( كلمة فلكلور من اللغة اإلجنليزية تتألف من فولك 
أي ثقافة اجلماعة الىت تنقل جيال بعد جيل ) lore( ومن لور )collevtivity(العامة 

والفلكور هو عادات الشعب وثقافتهم تورث جيال بعد جيل بشكل . بشكل شفهي
٢.شفهي وغري مدونة

مصطلحات "يف قاموس " الفردنت"ويتطور تعريف املصطلح على يد 
أنثروبولوجيا تتعلق باإلنسان : ، فيعرف الفلكلور بأنه"فلكلوراألثنروبولوجيا وال

البدائي، وتعكس هذه األنثروبولوجيا جمموعة من املعارف واخلربات والفنون، عّرب 
اإلنسان بواسطتها عن أحاسيسه، ورغباته وجتربته، وجعلها هاديًا له يف تنظيم أموره 

1http://www. abdallamakki.maktoobblog.com, di akses, 5 Januari 2011
2  Kamus besar Indonesia, co.cip.pp 279



تمع على نقله ولعل . ا من جيل إىل اجليل الذي يليهاحلياتية واالجتماعية، وحيافظ ا
هذا التعريف اإلجرائي هو خالصة نقاشات ودراسات طويلة، يف مجعيات الفلكلور، 

٣.ومدارسه املختلفة

من هذا التعريف نعرف أن جمتمع الفلكلور يف إندونيسيا واسع يتعلق 
م وال حيدد للمتعلمني  خباصيات شعبها من لون جلدهم ومعيشتهم واعتقادا

راحلهم فحسب، بل يشمل كل شعب إندونيسيا الذين يشعرون بنفسيتهم مهما  مب
.كانوا يسكنون خارج البالد ومن ازدواج األسرة

الفلكلور وعالمتهئصصاخ.٢
٤:ومن عالمة الفلكلور هي. إن الفلكلور خيتلف عن الثقافة العامة األخرى

.يتوارث الفلكلور بشكل شفهي- أ
.إىل أخر يف مدة طويلةإنه تقليدي، ينقل من جمتمع -ب
يتغري بالسهولة ألنه ينقل شفهيا-ج
اليعرف مؤلفه- د
عادة له رمز أو شكل خاص- ه
تمع) function(له فائدة -و احلكاية الشعبية هلا فائدة يف : مثل. حلياة ا

.الرتبية والتسلية وغريه
أنه خرايف خيايل غري واقعي-ز
يكون الفلكلور لشرحية خاصة من الشرائح-ح

3 www.almeshkat.net › ... diakses, 5 januari 2011

4  Danandjaja, James, op. cit. p. 3



بري العادىيعرب بالتع- ط

نشأة فلكلور إندونيسيا.٣
للتعبري عن احلكاية الشعبية ٥نشأ هذا املصطلح يف القرن التاسع عشر

والعادات واالعتقادات عن طريق الرواية الشفوية من قبلية فالحي األوروبيني وتعكس 
. على املتعلمني 

ل الكتب كان الفلكلور يف كثري من البلدان حديثا يدّون يف الكتب القرائية ب
فبدأت إندونيسيا  تدوين احلكاية الشعبية أو العادات الشفوية يف القرن  . الدراسية

. التاسع عشر من قبل املستعمرين اهلولنديني
على قلة من املهتمني بقضايا الرتاث ينمقصور إن اجلمع والتدوين ما زاال

ة الشعبية، مثل الشعيب، وهم أولئك األساتذة الذين قاموا بالتدوين مبكرا للحكاي
أجب راشيدي الذي يدّون الشعر وفلكلور سوندا، ومجيس داننجايا يدّون وجيمع 

٦.فلكلور شعوب خمتلفة يف إندونيسيا

فبدأت إندونيسيا باالهتمام يف مجع وتدوين فلكلور، فأقامت الندوات 
من مايو أول ندوة جلمع وتدوين ١٩٧٣يف . للبحث عن احلكاية الشعبية والفلكلور

إلستعداد إقامة مركز للبحث عن ١٩٨٠لفلكلور الشعيب يف جاكرتا، والثاين  يف ا
١٩٨٢.٧الفولكلور، مث يف 

5 William A. Haviland, R.G. Soekadijo, Antropologi, (Jakarta: Erlangga, 1998-1999)
p. 229

6 Danandjaja, James,op.cit. p 16
7  Ibid, pp. 16



دّون حكام اإلندونيسيني احلكاية الشعبية، وأصدرها بايل ١٩٦٠يف السنة 
ولسد احلاجة إىل الكتب . جباكرتا ولكن بصفة حمدودة) Balai Pustaka( فستاكا 

واملدراس املتوسطة واملدارس الثانوية، اشرتْت وزارة شؤون الرتبية  للمدارس اإلبتدائية،
كتب القصة خاصة يف احلكاية الشعبية املرتمجة أو تنقلها من احلكاية الشعبية للبالد 

٨.األخرى سواء أكانت احلكاية حديثة أو تقليدية

لكلورأنواع الف.٤
ور ينقسم إىل أن الفلكل) Brunvand Jan Harold(رأى هان هرول برونفند 

٩:ثالثة أقسام وهي

فلكلور شفهي- أ
:  هو نوع الفلكلور الذي يُروى شفهيا، ومن هذا النوع

اللهجات، الندوات واأللقاب امللكية، واملنزلة : لغة الشعب مثل)١
.القومية

األمثال، أقوال مأثورة حكيمة: التعبريات التقليدية، مثل)٢
لغز وأحجية: األسئلة التقليدية، مثل)٣
شعر أو موّشح و بيت األشعار: الشعبية، مثلالشعر)٤
القصة اخلرافية: احلكاية الشعبية، مثل)٥
األغنية التروي)٦

8 Rosidi, Ajip, Sastera dan Budaya kedaerahan dalam keIndonesiaan,  Cet  2
(Jakarta: Dunia Puataka jaya: 2004), p. 112

9 Danandjaya, James, op. cit. pp. 21-114



تمثل يف األشغال الفنية اليدوية حيث استبعدت املصنوعات الشعبية وت-ب
مرات من دائرة الرتاث، وأعيدت إليه، ومن هذه الفنون صناعة الفخار، 

.وهذا النوع مزج بني شفهي وغريه. والقش، واجللود، والصوف والنسيج
كالدبكات الرقص الشعيبالفنون الشعبية ويشمل أقسامًا متفرقة من -ج

. واملوسيقى الشعبيةواألغاين الشعبية ، الشعبية

قصص تقليدية.٥
هي قصة شعبية قصرية اليت تروى شفويا والتقع حقيقيا وقد تفيد التسلية، 

يف يوم من األيام " لقصة تبدأ أحيانا بكلمة ويف إجنلرتا كانت ا. فيها حكمة بليغة
مث عاشوا يف سعادة " وختتتم بكلمة ) …Once upon a time, there lived a...(عاش
And They" ( دائمة lived happly ever after .( يف " ويف قصة جاوى تبدأ بكلمة

السعادة  أ و ب يعيشان يف" وختتتم بكلمة ) Anuju sawijing dina(يوم من األيام 
كان يف قدمي الزمان (ويف اللغة العربية تبدأ بـ ). Mintuna( ومنتونا ) Mimi(كممي 

وعاشوا يف ثبات ونبات واجنبوا الصبيان (وختتتم بـ ....) وسالف العصر واألوان 
).والبنات

) Stith Thompson(وسيتث طمسون ) Antti Aarne(قد قسم أنت أرين 
١٠:القصة إىل أربعة وهي

)Fabel(الحيوانقصة.أ

وهذه احليوانات . هي القصة اليت تعرب عن األنعام أو احليوان الوحش
.تتكلم  وحتاكى اإلنسان فيما تقول

10 Danandjaya, James op, cit, pp. 86



يف إندونيسيا هذه القصة ليست من ثقافة شعبها ولكنها من ثقافة 
إن قصة حيوان اإليل يف كثري من مدن ودوائر )Dibson(قال ديسون . اهلند

أثر باهلندوكية  لوجود العالقة الوثيقة باململكة اجلاوية واهلندوكية بالد إندونيسيا تت
١١.وذلك يف القرن  السابع إىل القرن الثالث عشر امليالدي

عاديةالقصة ال.ب
. وهي حتكى عن حياة اإلنسان ويف العادة حتكى عن سعادته وشقاوته

.(Cinderela)وكانت هذه القصة املعروفة يف إندونيسيا من موضوع سيندريال

(Lelucon)الفكاهةالقصة.ج

وعادة الناس  يضحك عند مساعها أو . هذا من نوع القصة املضحكة
.حني حيكى عنها وأحيانا جترح الشعب الذي حيكى عنها

رمزيةالقصة ال. د
Stith(و ستط طمفسون ) Antti Aarne(وقسم أنت أرين  Thompson (

١٢:هذه القصة إىل عدة أنواع وهي

)Cumulative tales(املسلسلة القصة. )١

(Catch tales)القصة اليت فيها السخرية بالناس. )٢

اية فيها. )٣ (Endless tales)القصة اليت ال 

11  Ibid, pp. 90
12Danandjaya, James op, cit, pp. 139



مهارة القراءة وتعليمها: المبحث الثاني
مفهوم القراءة.١

١٣.يقال اقـرتأ الكتاب أي النطق باملكتوب فيهالقراءة لغة مصدر قرأ ، و

احلروف (عضوية نفسية عقلية، يتّم فيها ترمجة الرموز املكتوبة القراءة هي عملية ف
مفهومة، يتضح أثر ) صامت/مصوتة(إىل معان مقروءة ) واحلركات والضوابط

إدراكــها عند القارئ يف التفاعل مع ما يقرأ و توظيفه يف سلوكه الذي يصدر عنه 
راءة هي عملية حتويل ن القإ:وقال إمساعيل١٤.أثناء القراءة أو بعد االنتهاء منها

١٥.املكتوبة إىل ما تدل عليه من معان وأفكار عن طريق النطقالرموز

املفهوم التايل NSSEوقد أثبت الرابطة القومية لدراسة الرتبية بأمريكا 
ا ليست أداة  لعملية القراءة وهو أن القراءة ليست مهارة آلية بسيطة ، كما أ

ا أساس عملية ذه. مدرسية ضيقة وينبغي أن تنمي كتنظيم مركب . نية تأمليةإ
ا نشاط ينبغي أن حيتوي على كل . يتكون من أمناط ذات عمليات عقلية عليا إ

أمناط التفكري، والتقومي، واحلكم، والتحليل، والتعليل، وحل املشكالت، وإن 
استقبال بصري للرموز وهذا ما نسميه : القراءة إذن نشاط يتكون من أربعة عناصر

ا يف مستقبل حياته بال نقد، ودمج هلذه األفكار مع أفكار القارئ وتصور لتطبيقا
١٦.وهذا ما نسميه بالتفاعل

٦١٦ص)م١٩٩٧دار املشرف :بريوت (الطبعة التاسعة والعشرون , , المنجد للعة واألعالملوف، لويس مع١٣
.٨٥.م، ص١٩٩٨،المرجع السابقنايف حممود معروف، ١٤
١٠٨ص)م١٩٩٥:دار املعرفة اجلامعية: القاهرة(، طرق تدريس اللغـة العربيةزكريا إمساعيل، ١٥
جامعة أم : مكة املكرمة (، المرجع في تعليم العربية للناطقين بلغات أخرى، الثايند طعيمة، اجلزء رشدي أمح١٦

٨١٥.ص) م١٩٨٦القرى، 



ذا التعريف نرى أن عملية القراءة حتتاج إىل أكثر من حاسة واحدة،  و
وهي عملية عقلية أيضا ألن افتقاد أي عنصر من عناصر التفكري يفقد القراءة 

ا وجدواها، وتتحول  عملية آلية ببغاوية، شبيهة مبا يصدر –إذ ذاك –مضمو
عن احليوان من أصوات عشوائية، طلبا إلشباع حاجة عضوية أو تلبية ملظهر من 
مظاهر الغريزة اخللقية، حىت وإن كانت هذه األصوات مفهومة لدى السامع، ألن 

.القارئ ال يعي ما يقول وال يدرك ما يصدر عنه من خطأ أو صواب

ةيم القراءأهداف تعل.٢
اأن األهداف هي الغايات اليت يراد الوصول إليه: وعرف حممود معروف

اية مرحلة ما واألهداف املقصودة هنا هي ما اّتفقت عليها الكتابات ١٧.يف 
واألحباث اّليت تناولت تعليم الّلغات األجنبية بصفة عاّمة وتعليم اللغة العربية 

.لألجانب بصفة خاّصة
رف أن هناك الفرق ينب أهداف القراءة وأهداف تعليم عنمما ينبغي أن 

ما قصده القارئ يف فأهداف القراءة هي أهداف تتعلق بعملية القراءة أي. القراءة
واملرء الذي يقرأ النص ويريد أن يفهمه وحيصل على شيء منه فهو . استفادة النص

يتدرب فيه وأما الذي يشرتك يف درس القراءة مث. الذي نسميه بأهداف القراءة
قراءته فتكون األهداف فيه هي متعلقة بتعليم القراءة وليست بأهداف القراءة 

.يتعلق بتدريس القراءة أى األهداف اليتواملراد هنا هو الثاين . نفسها

١٨٩. ص) م١٩٨٥: امعة أم القرى ، مكةج(تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، ناقةالحممود كامل ١٧



القراءة إىل قدرة التالميذ على املهارة اللغوية خاصة مهارة ويهدف تدريس 
١٨:وهي حل النصوص املكتوبة لالستفادة منها يف 

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

.أن يتمكن من قراءة النص قراءة جهرية بنطق صحيح-)٢
أن يتمكن من استنتاج املعىن العام مباشرة من الصفحة املطبوعة و إدراك تغري -)٣

.املعىن بتغري الرتاكيب
عاىن املفردات من معاىن السياق و الفرق بني مفردات احلديث و أن يتعرف م-)٤

.مفردات الكتابة
.أن يفهم معاىن اجلمل يف املفردات وإدراك عالقات املعىن الىت تربط بينها-)٥
.أن يقرأ بفهم و انطالق دون أن يعوق ذلك قواعد اللغة و صرفها-)٦
.ك العالقات املكتوبة للفكرة الرئيسيةأن يفهم األفكار اجلزئية والتفاصيل وأن يدر -)٧
.أن يتعرف عالمات الرتقيم ووظيفة كل منها-)٩

. أن يقرأ بطالقة دون االستعانة باملعاجم أو قوائم مفردات مرتمجة إىل اللغتني-)١٠
أن يقرأ قراءة واسعة ابتداء من قراءة الصحيفة  إىل قراءة األدب  والتاريخ -)١١

ارية مع إدراك األحداث وحتديد النتائج وحتليل املعىن ونقدها والعلوم واألحداث اجل
.وربط القراءة الواسعة بالثقافة العربية اإلسالمية

ولو نظرنا بالدقة إىل أهداف تعليم مهارة القراءة السابقة، ميكننا 
بلغ إىل مهارة تاالستنباط منها أن تعليم مهارة القراءة عملية منو متدرجة حىت أن 

، الطبعة تاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىالكحممود كامل الناقة و رشدى أمحد طعيمة، ١٨
١٥٢-١٥١: ص)هـ١٤٠٣–م ١٩٨٣جامعة أم القرى: مكة املكرمة(األوىل 



قراءة أنواع النصوص بفهمها فهما جيدا دون فتح املعاجم الذى حيتاج إىل الطالب 
وقت وفري أو حفظ قوائم املفردات العديدة الىت قد تكون عبئا على الطالب ويؤدى 

.مة و امللل للقراءةسآإىل تأثري سليب بظهور ال

أنواع القراءة.٣
١٩:ميكن أن نقسم القراءة إىل عدة تقسيمات وهي

: ث الشكل وطريقة األداء، وهيمن حي: أوال 
لقراءة الجهريةا). ١

هي القراءة اليت تستخدم فيها اجلهاز الصويت عند اإلنسان، 
وهي عملية حل الرموز املكتوبة بأداء ٢٠.فنسمعها ونسمعها  لألخرين

الصوت بأن يقرأ الطالب النص مع إخراج صوته يف التلفظ الكلمات 
.املرتكبة

ةالقراءة الصامت). ٢
بأن كان القارئ .  القراءة اليت ال يستخدم فيها اجلهاز الصويت

يدرك احلروف و الكلمات املطبوعة أمامه و يفهمها دون الصوت ودون 
ا ٢١. أن جيهر بنطقها فهي عملية حل الرموز املكتوبة وفهم مدلوال

. بطريقة فكرية هادئة

–م ١٩٦٨دار املعارف، : القاهرة(، الطبعة السابع عشرة الموجه الفني لمدرسي اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم، ١٩
٦١. ص) هـ١٣٨٧

.٩٠.، صالمرجع السابقمعروف، نايف حممود٢٠
.٩١.املرجع السابق ، ص٢١



:من حيث أغراض القارئ وهي: ثانيا 
عةالقراءة السري). ١

الغرض األساسى منها هو متكني املتعلم من اختزان صور الكلمات 
٢٢.يف ذهنه ليصبح قادرا على القراءة السريعة املقرونة بالفهم

ا هي القراءة املكثفة وهي القراءة اليت تستخدم  . وميكن أن نقول أ
أو بعبارة أخرى أن . كوسيلة لتعليم الكلمات اجلديدة والرتاكيب اجلديدة

دف إىل تنمية قدرات الطالب على الفهم التفصيلي ملا القراءة املكثفة 
يقرؤه، وتنمية قدرته على القراءة اجلهرية ، وإجيادة نطق األصوات والكلمات 

ويدور النشـاط يف هذا . وكذلك السرعة وفهم معاين الكلمات والتعبريات
٢٣.النوع من القراءة حتت إشراف املعلم يف الفصل الدراسي

قراءة الموّسعةال). ٢
دف إىل تدعيم املهارات القرائية اليت تعلمها  وهي القراءة اليت 

ويدور النشاط يف .  الدارس يف الفصل، وتزويده بالقدرة على القراءة احلرة
هذا النوع خارج الفصل ، معتمدا على الطالب إال أنه يلجأ حلركة املعلم يف 

فتعتمد على قراءة نصوص تقدم بتكميل القراءة املكثفة.بعض اجلوانب
طويلة ويطالعها الطالب خارج الصف بتوجيه من املعلم وتناقش أهم أفكارها 

)هـ١٤١٨–م ١٩٩٨املكتبة العصرية، : بريوت(اللغة العربية وطرق تدريسها نظرية وتطبيقايوسف الصميلي، ٢٢
٦٩. ص
.١٨١.صالمرجع السابق،رشدي أمحد طعيمة، ٢٣



داخل الصف لتعميق الفهم، وبذا تأخذ القراءة املوسعة بيد الطالب ليعتمد 
٢٤.على نفسه يف اختيار ما يريد من كتب  عربية، وتقع داخل دائرة اهتمامه

القراءة التحصيلية). ٣
ا االستذكار واإلملام وتقضى هذه القراءة بالرتيث واألناة، وي قصد 

ة واملختلفة  لفهم املسائل إمجاال وتفصيال وعقد املوازنة بني املعلومات املتشا
.وغري ذلك مما يساعد على تثبيت احلقائق يف األذهان

ا ، وفيها يرجع القارئ إىل عدة مصادر ، جيمع منهقراءة لجمع المعلومات). ٤
وذلك كقراءة الدارس الذي يعد رسالة . ما حيتاج إليه من معلومات خاصة

أو حبثا ويتطلب هذا النوع من القراءة مهارة يف التصفح السريع وقدرة على 
.التلخيص

وهي قراءة خالية من التعمق والتفكري قراءة للمتعة األدبية والرياضة العقلية). ٥
.قراءة األدب والفكاهات والطرائفووقد تكون متقطعة تتخللها فرتات، ك

كنقد كتاب أو أى إنتاج عقلي للموازنة بينه : القراءة النقدية التحليلية). ٦
.وهذا النوع من القراءة حيتاج إىل مزيد من التأىن والتمحيص. وبني غريه

:القراءة من حيث التهيؤ الذهنى للقارئ، وهي: ثالثا

١٨١.، صالمرجع السابقرشدي أمحد طعيمة، ٢٤



دف إىل إثراء املفـردات، وال إىل وهي القراالقراءة االستمتاعية ). ١ ءة اليت مل 
تعليم الرتاكيب املعينة من النصوص القرائية، وال إىل فهم النصوص 

٢٥.هي لتنمية رغبة الدارس على القراءةبالتفاصيل، وإمنا

القراءة للدرس). ٢
ترتبط هذه القراءة مبطالب املهنة والواجبات املدنية وغري ذلك من 

يوى والغرض منها عملي يتصل بكسب املعلومات ألوان النشاط احل
. واالحتفاظ جبملة من احلقائق

مراحل تعليم القراءة.٤
فيستحسن للمدرس أن . ملراحل هنا طبقات ومستويات القدرة يف القراءةا

ا يف تعليم القراءة ملساعدة جناح األهداف هذه املستويات جونترقسم .  يتمسك 
٢٦:إىل ثالث مراحل 

لتنمية مهارات القراءة  ويتكون فيها رصيد الطالب :  األولىالمرحلة)١
.لغويا

لتنمية مهارات القراءة  وفيها يتم الرتكيز على إثراء :  المرحلة المتوسطة)٢
مفردات الطالب وتنمية رصيده يف الرتاكيب اللغوية و تتسع أمامه 

.موضوعات القراءة إىل حد ما

25 Effendy, Ahmad Fuad, Metodologi pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat,
2006) p. 130

٥٥٥. ، ص، المرجع السابقرشدي أمحد طعيمة٢٦



القراءة  ويف هذه يتـدرب الطالب على االستقالل يف: المرحلة المتقدمة)٣
تنمية مفـرداته ذاتيا ويتعلـم كيف يستخدم القواميس و يبدأ أوىل خطوات 

.االستقالل يف القراءة
ومن حيث القدرة واملادة اليت ميلكها الدارس فهناك تقسيم آخر، ويسمى 

٢٧:مراحل التدرج يف القراءة وهي كاآليت

مرحلة االستعداد للقراءة. )١
تهيأ الطفل للقراءة يف املرحلة األوىل من مراحل حياته التعليمية وهي ي

حيث ينبغي أن تنمي لديه ملكة االستعداد ) الروضة( اليت تسمى مرحلة 
الثابتة ) احلروف أو الكلمات( للقراءة من خالل التعرف البصري  على

واملتحركة مع ذكر أمساءها ووصفها، وال بأس من عرض بعض احلروف يف 
.شكال حمببةأ

مرحلة التأسيس. )٢
حيث يتعلم الطفل املفاتيح األساسية للقراءة يف احللقة األوىل من 
املرحلة االبتدائية عن طريق التعرف مجلة صاحلة من الكلمات واملهارات من 
خالل عرضها عرضا الئقا حتليال وتركيبا ومعايشة واقعية و التدرج يف تعليمها 

.ز على أساسيات النطق كالشدة واملد وغريمهارفق خطة مدروسة مع الرتكي

: اململكة العربية السعودية (المهارات اللغوية، مدخل إلى خصائص اللغة العربية و فنونه،حممد صاحل الشنطي٢٧
١٧٢-١٧١.ص)  م١٩٩٦دار األندلس،



مرحلة التثبيت.)٣
حيث تبدأ عملية ترسيخ األساسيات املتعلقة بالنطق وتنمية السرعة 
القرائية والعناية التامة بالقراءة اجلهرية مع االهتمام ببدء نشاط القراءة الصامتة 

.ويتم ذلك يف السنتني الثالثة والرابعة

لمهارات القرائيةمرحلة تعلم ا.)٤
حيث تنمي األساسيات وينطلق الطفل إىل آفاق جديدة تبدو 
املوضوعات املقروءة أثريا فكرا ومضمونا ويسمح بشيء من احلوار العميق 

.حوهلا، ويزداد وقت القراءة الصامتة

مرحلة تبلور القدرة القرائية. )٥
ية وبروز املواهب الكامنة حيث يتم الرتكيز على اجلوانب الفكر 

ويبدأ توجيه التلميذ إىل املطالعة . والعاطفية مع التذوق واملوازنة والنقد واحلكم
ا .اخلارجية وتوسيع جماال

وباإلضافة إىل خربات كل منهما، قّسمت مراحل تعليم القراءة إىل 
٢٨:أربع وهي كما يلي 

، وهي مرحلة التعرف والنطق، وهي تقابل متاما مرحلة المرحلة األولى.)١
ومن األمور اهلامة اليت ينبغي أن ندركها يف هذه املرحلة . ية القراءة اجلهريةتنم

.٢٢٦–٢٠١. صالمرجع السابقمود كامل الناقة، حم٢٨



هي عدم ترك أي لبس أو غموض أو إيهام يف عقل الدارس فيما يتصل 
بالعالقة بني أصوات اللغة العربية والرموز املكتوبة اليت تسنخدم إلبراز هذه 

.األصوات
ويف هذه املرحلة . جل الفهم، وهي مرحلة القراءة من أالمرحلة الثانية. )٢

ميكن أن تنتقل بالدارس إىل قراءة أكثر عمقا حتت توجيه وإرشاد املعلم، 
ور بالقراءة إىل مستوى أكثر عمقا يتطلب تقدمي مفردات جديدة والتط
ويعتمد جناح الدارس يف هذه املرحلة على جودة ختطيط املادة . وكثرية

. املقدمة

. لة القراءة املكثفة أو مرحلة الدرس  والتحصيلوهي مرحالمرحلة الثالثة،. )٣
دف يف هذه املرحلة إىل جتويد االنطالق يف القراءة مع السرعة والدقة  و
والفهم، ولتأكيد كل مهارات القراءة الالزمة للمرحلة األخرية من القراءة وهي 

.القراءة التأملية التحليلية الفاحصة

وهي مرحلة القراءة اجلادة التأملية الواسعة يف ميدان المرحلة الرابعة،. )٤
الفكر والثقافة كقراءة القصص املمتازة واألدب وكتب السياسة والدين 

. واالقتصاد والفلسفة والعلوم، وهي ميادين مهمة أيضا لتنمية هذه املهارة
.وحتتاج هذه املرحلة ألن يشعر الدارس بالثقة الكافية يف قدرته على القراءة



دف يف هذه املرحلة إىل تنمية التفكري وتدريب الدارس على استخدام  و
والنظر بعمق يف األسباب والدوافع والنتائج واستخالص األفكار . عقله يف القراءة

. وتذوق أدب وثقافة اللغة واالنطالق حنو القراءة فيها قراءة  واسعة وعميقة

طرق تعليم القراءة.٥
ولقد . دريس املدخل والطريقة وكذلك األسلوبتتضمن يف تقنيات الت

عيوبه ظهرت يف جمال التعليم القراءة عدة نظريات وعدة أساليب لكل منها مزاياه و 
٢٩:من هذه الطرق ما يليو .  على حد سواء

الطريقة الحرفية-أ
فيتعلم املتعلم . يبدأ املعلم هنا بتعليم حروف اهلجاء واحدا بعد اآلخر

ويتعلم الطالب قراءة احلرف إذا رآه مكتوبا، كما . آخرهإىل... ، باء، تاءاألف
.وبعد ذلك، يتعلم الطالب قراءة املقاطع والكلمات. يتعلم كتابة هذه احلروف

الطريقة الصوتية-ب
من حيث االنتقال من احلروف إىل تشبه الطريقة الصوتية الطريقة احلرفية

. ريقة تعليم احلرفطث ولكنها ختتلف عنها من حي. الكلماتمث إىلاملقاطع 
. فاحلرف يف الطريقة احلرفية يعطي امسا؛ فاحلرف ص مثال يعلم على أنه صاد

.ولكن يف الطريقة الصوتية، احلرف ص يعلم على أنه َص 

١١٣-١٠٨: ، صالمرجع السابق، حممد علي اخلويل٢٩



الطريقة المقطعية- ج
ذه الطريقة املقاطع أوال، مث يت علم الكلمات املؤلفة من يتعلم الطالب 

فيتعلم الطالب ا، و، . من تعليم حروف املد أواللتعليم املقاطع، ال بد و . مقاطع
مقاطع مثل را، ري، رو، وكلمات مث يتعلم مقاطع مثل سا، سي، سو ي أوال،

.مكونة من مقاطع تعلمها مثل سارا، سريي، ساري، وما إىل ذلك

طريقة الكلمة-د
حدى الطرق الكلية، ألن املتعلم يتعلم الكلمة أوال مث إطريقة الكلمة 

ولطريقة الكلمة أساس نفسي يعتمد . حلروف اليت تكونت منها الكلمةيتعلم ا
على االفرتاض بأن املتعلم يدرك الكل أوال، مث يبدأ بإدراك األجزاء اليت يتكون 

ويف تنفيذ طريقة الكلمة، يقوم املعلم بعرض الكلمة مقرونة بالصورة . منها الكل
مث يعرض . الطالب من بعدهوينطق املعلم الكلمة عدة مرات، ويكرر . املناسبة

ا وبعد أن . املعلم الكلمة من غري صورة ليطلب من طالبه التعرف عليها أو قراء
يستطيع الطالب قراءة الكلمة، يبدأ املعلم يف حتليلها إىل احلروف اليت تتكون 

.منها

طريقة الجملة. هـ
قة أو يتم تعليم القراءة بطريقة اجلملة بأن يعرض مجلة قصرية على البطا

مث يعرض . مث ينطق املعلم اجلملة ويرددها الطالب من بعده عدة مرات. السبورة
املعلم مجلة تزيد عن اجلملة األوىل كلمة واحدة وينطقها ويرددها الطالب من 

.بعده



الطريقة الجمعية. و
ا دام األمر  ماو . يرى مؤيد الطريقة اجلمعية أن لكل طريقة مزاياها وعيو

صوب االستفادة من مجيع الطرق وعدم التمسك بطريقة واحدة كذلك، فإن األ
اياها و افكما ذكرنا سابقا إن للطريقة احلرفية مز . دون سواها ينطبق الوضع و . عيو

طريقة لطريقة املقطعية وطريقة الكلمة و ذاته على كل من الطريقة الصوتية وا
.اجلملة

وسائل تعليم القراءة.٦
مهارة القراءة لتسهيل نقل املعارف والعلوم من هناك وسائل عديدة لتدريس

فمن الوسائل لتدريس مهارة القراءة هي الكتب الدراسية باختالف . املعلم إىل الطلبة
الت واجلرائد وغري ذلك من أنواع املواد املقروءة ا والدوريات وا . أنواعها وحمتويا

٣٠:ومن هذه الوسائل هي

البطاقات: أوال
يتم إعداد جمموعة متدرجة من هذه البطاقات توزع : ذ املعلوماتبطاقات تنفي). أ

قف، : على التالميذ، ويراعى فيها كتابة بعض أوامر وطلبات خبط واضح، مثل
سنذهب غدا يف رحلة : اجلس، افتح النافذة، اذهب إىل السبورة واكتب عليها

ا يف صمت وتنفيذ ما جاء فيه . اإىل كذا، واملطلوب من التالميذ قراء

يد العريب، ٣٠ )مكتبة لبنان، دون سنة: بريوت(تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيقصالح عبد ا
١٣٧-١١٨. ص



تعد بطاقات توزع على التالميذ، وقد  : بطاقات اختيار اإلجابة الصحيحة). ب
كتبت عليها قصص صغرية، ويف ذيل كل قصة سؤال حتته عدة إجابات، من 
بينها اإلجابة الصحيحة، واملطلوب من كل تلميذ أن يعني اإلجابة الصحيحة 

.ها وهكذايف صمت، ويكتبها يف كراسته مع رقم البطاقة، مث يأخذ غري 

تعد جمموعة من البطاقات يف كل منها : بطاقات اإلجابة عن سؤال واحد). ج
ايتها سؤال،  اإلجابة عنه من صلب القصة، واملطلوب من  و قصة صغرية، يف 

كل تلميذ أن يقرأ بطاقته يف صمت وجييب عن السؤال يف كراسته، مع تدوين 
. رقم البطاقة

ة من األلعاب، يتحدث يف كل بطاقة منها إنسان أو هي جمموع: بطاقات األلغاز). د
حيوان أو نبات أو مجاد عن أخص صفاته، مث يقول يف النهاية فمن أنا؟ أو 

.فمن حنن؟ وعلى كل تلميذ أن يقرأ بطاقته صامتا، مث يكتب اإلجابة يف كراسته

ة، الغرض منها إعداد بطاقات، تكتب يف كل منها قصة ناقص: بطاقات التكميل). هـ
قد نزعت منها بعض الكلمات، وتكتب هذه الكلمات يف أعلى البطاقة أو يف 
ايتها، وبعد أن يشرح املدرس الطريقة شفويا لتالميذه يطالبهم بوضع الكلمات 

ا ومعناها وميكن . الناقصة يف موضعها املناسب من القصة، حىت يستقيم أسلو
لمات املنزوعة من القصة  أن يتدرج املدرس يف هذا األسلوب فيضيف إىل الك

كلمات أخرى ال دخل هلا يف تكميل أسلوب القصة، لكي خيتار التالميذ من 
بينها ما يالئم الفراغ املرتوك يف القصة، مث ينقل التلميذ القصة كاملة يف كراسته، 



وهلذا األسلوب أثر يف تنمية مواهب التالميذ وتركيز . مع كتابة رقم البطاقة
.استعدادهم

ا يف كتابة قصص صغرية على بطاقات : لعبة صناديق القصص). و وتلخص فكر
من الورق املقوي خبط واضح، مث تقسم البطاقات إىل أجزاء متناسبة يف كل منها 
ا، مث  جزء من القصة، مث توضع أجزاء كل قصة غري مرتبة يف صندوق خاص 

يطالب كل تلميذ توزع الصناديق على التالميذ، وبعد أن يشرح املدرس الفكرة، 
بإخراج أجزاء قصة من الصندوق وترتيبها، وهو يف أثناء ذلك يقرؤها قراءة 

. صامتة، مث يكتبها يف كراسته

وتتناول قصصا وموضوعات قصرية متدرجة، ويف : بطاقات األسئلة الكثرية). ز
ا  .صامتةقراءة اية كل منها أسئلة كثرية متعددة جييب عنها التلميذ بعد قراء

ا يف السنوات املختلفة بالتعليم األساسي  وهذه البطاقات ميكن االنتفاع 
بشرط أن يراعى فيها التدرج، من حيث األسلوب واملعىن والطول وطرق صياغة 

.األسئلة، وهذا إىل جانب ما يقرؤه التلميذ يف الكتب املقررة

مجالت الصور الكاريكاتورية: ثانيا
الت على الص ور والرسوم يف نقل املعىن مع حد أدىن من تعتمد هذه ا

م، وحذف ما . الكلمات واجلمل وعلى املدرسني أن يراجعوا املادة قبل تقدميها لطال
.فيها من عبارات ومجل عامية جتاىف الذوق األديب



.األلعاب اللغوية بنوعيتها: ثالثا
الت، فهي تشوق التالمي . ذومن وسائل تدريس القراءة هي الصحف وا

فعلى املدرس أن جيعل املطالعة أحيانا فيها، وقد ال يتيسر لكل تلميذ أن يستحضر 
لة اليت يريد املدرس أن جيعلها موضوعا للمطالعة ٣١.الصحيفة أو ا

ومن وسائل تدريس القراءة هي مكتبة املدرسة، فينبغى للمدرس، أن يأخذ 
هلم أن خيتاروا من كتبها ما تالميذه يف فرتات مناسبة إىل مكتبة املدرسة، ويتيح 

يشاءون قراءته، كأن حيدد لذلك حصة كل مخسة عشر يوما مثال، على أن جيلسوا 
، ومهمة املدرس حينئذ اإلرشاد والتوجيه ملن حيتاج إليهما، ؤوا صامتنييف املكتبة ليقر 

٣٢.ومهمة التلميذ القراءة وتقييد ما يعن له

مواد تعليم القراءة. ٧
واد القراءةخصائص م:  أوال

ملادة القراءة مقومات وصفات ٣٣:رأى صالح عبد احلميد العريب 
. تناسب مع اهلدف السلوكي الذي يرمي إليه املتعلم و املعلم

فإن كان اهلدف احلفظ  وتذكر كل التفاصيل اليت اختريت ملادة القراءة ). أ
حبيث حتتوي على شرح واف لكل فكرة جديدة و ترابط منطقي يساعد 

.تذكرهاعلى

م ١٩٩٣الدار املصرية اللبنانية، : القاهرة(، الطبعة الثانية والتطبيقتعليم اللغة العربية بين النظريةحسن شحاتة، ٣١
١٦٢: ص)هـ١٤١٤–

يد العريب، ٣٢ ١٦٢: ، صالمرجع السابقصالح عبد ا
.١١٤. صاملرجع السابق، ٣٣



وإن كان اهلدف استخالص األفكار الرئيسية وتلخيصها فعلى املعلم أن ). ب
.خيتار مادة لغوية تساعد فيها التفاصيل على الرتكيز على األفكار الرئيسية

وإن كان اهلدف معرفة احملتوى العام لالستيعاب والفهم اختريت املادة ). ج
ت اليت مل يألفها القارئ، املقروءة حبيث حتتوي بعض العبارات والكلما
.ولكنه يستطيع فهم معناها من السياق اللغوي

وهناك أهداف سلوكية أخرى، منها تنمية التذوق والنقد عند القارئ، 
واستنتاج املعاين اليت ال يذكرها الكاتب صراحة، والتعرف على التأثري النفسي الذي 

.يهدف إليه من كتابته

اختيار مواد القراءة: ثانيا
ينبغي عند اختيار مواد القراءة بالعربية يف برنامج تعليم العربية للناطقني 

٣٤:بلغات أخرى مراعاة الشروط التالية 

أن تكون باللغة العربية الفصحى، أي ال حتتوي على كلمات من هلجة ). أ
.خاصة أو عامية عربية معينة

يقدم للكبار نصا فال . أن تالئم اهتمامات الدارسني وميوهلم وأعمارهم). ب
.ميكن أن يقدم لألطفال فيشعرون باملهانة واستصغار تفكريهم

أن حيتوي النص على مفردات مرتبطة باهتمامات الطالب وأعماهلم اليت ). ج
.يريدون تعليم العربية من أجلها

١٨٢.، صالمرجع السابقرشدي أمحد طعيمة، ٣٤



أن يبىن لدى الطالب قيمة أخالقية معينة أو يعرفهم بنمط ثقايف إسالمي ). د
. رض مع قيم الطالب أو متثل ثقافتهممعني دون أن يتعا

فيبدأ . أن يتدرج النص للطالب من حيث كم املفردات والرتاكيب ونوعها). هـ
م . وما يستطيعون استعماله يف مواقف االتصال. مبا درسوه شفهيا مث ينتقل 
املهم يف األمر أال حيتوى النص على مفردات صعبة جدا . إىل ما هو جديد
ذا الد وتضع عليه لذة حتصيل املعرفة من . رس  يف معرفة معناهاوتستفرق 
.الصفحة املطبوعة

التدريبات على القراءة.٨
موعة من األسئلة اليت  على املعلم أن يكثر استخدام التدريبات القرائية أو ا

وأن تكون . يلزم على الدارس أن جييبها  ملعرفة وصول أهداف القراءة املرجوة منها
التدريبات املختارة مطابقة ألهداف القراءة، وباخلربات التعليمية اليت يريد أشكال وأنواع 

.املعلم تزويدها للدارس
٣٥:وأما أنواع التدريبات باعتبار أهداف القراءة هي 

التدريبات إلثراء المفردات). أ
:ولتدريب التلميذ إلثراء مفرداته حيتاج إىل عدة األنواع من التدريبات

.ى طلب املرادفالتدريب عل). ١(
. التدريب على طلب األضداد). ٢(
.التدريب على إتيان معاين األلفاظ املشرتكة). ٣(

35 Effendy, Ahmad Fuad, op. cit. p. 131 -136



.التدريب على إتيان مفرد الكلمات أو مجعها). ٤(
.التدريب على إتيان املضارع من املاضي أو عكسه). ٥(

.التدريبات لمعرفة مضمون النص.)ب
هذه (Bloom)وقسم بلوم،نصهناك مستويات يف معرفة مضمون ال

والفهم والتطبيق والتحليل ) التذكر(املستويات إىل ست مستويات، وهي املعرفة 
.والرتكيب والتقومي

التدريب على املعرفة و التذكر). ١(
تغلب التدريبات على هذا املستوى على صورة األسئلة املبدوءة بأدوات 

.من، ما، أين، مىتاالستفهام
على الفهمالتدريب ). ٢(

وتغلب أن تكون األسئلة للتدريب على هذا املستوى على صورة األسئلة
.، ماالذي، اشرح، صف، بني، قارنملاذا

التدريب على التطبيق). ٣(
كيف، أيهما، هات مثاال، طبق، وتكون على األكثر يف صورة األسئلة

.اخرت
التدريب على التحليل). ٤(

الرئيسية ميكن أن يدخل يف هذا النوع من لتدريب على البحث باألفكارا
ا ملذلك، حيتاج تعرف التل. التدريب يذ بالكلمات الوظيفية حيث ميكن 

لذلك، ألن، ألنه، رغم أن، مع أن، : معرفة األفكار الرئيسية، مثل
ملستوى ميكن أن يستخدم املعلم هذه األنواع اوللتدريب على هذا . وغريها



أي الدرس ما لب هذه القصة؟من املقالة؟ماذا تستنتج :من األسئلة
تأخذ من القطعة؟

التدريب على الرتكيب). ٥(
ال أو الرسوم كومن أوجه هذا التدريب مثل طلب التلميذ لرسم األش

وكذلك تصميم التنبؤ وحل . التوضيحية لتنظيم حمتوى النص وتلخيصه
.املشكالت حسب املعلومات املأخوذة من النص

ى التقوميالتدريب عل). ٦(
ثرها على شكل ما رأيك؟، ناقش كاألسئلة املستخدمة يف هذا املستوى أ

هل هذه املقالة مفيدة؟ ، املوضوع مع زمالئك، هل أنت موافق، ملاذا؟
.وغريه

التدريبات للتعرف على تراكيب الجمل). ج
يف هذا الصدد، يدرب التلميذ على تعيني وظيفة الكلمات يف مجلة 

ولكن، ال بد أن يهتم . أين الفاعل؟، أين املفعول به؟ وغريهامعينة، مثل
املدرس بأن هذا التدريب ليس إال وسيلة لفهم النص، حىت ال تتحول عملية 

هذه التدريبات كوسيلة فهم النص و .تعليم مهارة القراءة إىل تعليم القواعد
.املقروء لدى الدارس

اختبارات القراءة.٩



مهارة القراءة هو ليعلم ويقدر مستوى الطالب اهلدف الرئيسي يف اختبار
م يف فهم املقروء :فأنواع اختبار القراءة هي٣٦.وقدر

اختبار القراءة اجلهرية). أ
يطلب املعلم من الطالب أن يقرأ فقرة أو نصا قرائيا ويفحص على كلمات 

والنقاط اليت تكون موضع الرتكيز يف مثل هذا االختبار . أو نقاط معينة
٣٧.ن أن تكون نربة مقطع ما أو نغمة يف آخر مجلة أو نطق كلمة ماميك

ويرى عينني أن مدلوالت الكفاءة اليت البد من اهتمامها يف اختبار القراءة 
٣٨.هي صحة القراءة والطالقة والنغمة والفصاحةاجلهرية

اختبارات القراءة الصامتة). ب
ا قياس فهم الطالب ملا يقرؤه قراءة صامت ومن مدلوالت فهم . ةويقصد 

:هيء املقرو
القدرة على إجياد املعلومات امللفوظة واملخفية). ١
تعيني األفكار الرئيسية). ٢
تعيني العالقة بني الفقرات). ٣
تلخيص مضمون النص). ٤
.تعيني املوضوع أو العنوان املناسب للنص املقروء). ٥

٣٩:يليوتتخذ األسئلة اليت تتبع النص عدة أشكال منها ما

36 Djiwandono, M. Soenardi, Tes Bahasa dalam Pengajaran,  (Bandung: Penerrbit
ITB, 1996 ),p. 63

.١٣١.  ص) م٢٠٠٠دار الفالح للنشر والتوزيع،: األردن(االختبارات اللغويةحممد علي اخلويل، ٣٧
38Ainin,Mohammad, dkk., Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Malang:

Misykat, 2006), p. 134
.١٣١- ١١٦. ، صاالختبارات اللغويةحممد علي اخلويل، ٣٩



اختباراالستفهام). ١
اختبار االختيار من متعدد). ٢
اختبار الصواب واخلطأ). ٣
اختبار ملء الفراغ). ٤
اختبار مزاوجة احملتوى). ٥
اختبار املفردات). ٦
اختبار القواعد). ٧
اختبار مزاوجة أشكال الكلمات). ٨
اختبار مزاوجة أشكال اجلمل). ٩
والصوراختبار مزاوجة اجلملة ). ١٠
اختبار مزاوجة اجلمل والصورة). ١١
اختبار فهم النص القصري أو مجلة قصرية). ١٢
اختبار تلخيص النص). ١٣
Tاختبار ). ١٤ Cloze

)C-Test(Cاختبار ). ١٥

.نقل املعلومات إىل األشكال والرسوم التوضيحية). ١٦



لفصل الثالثا
منهجية البحث

جمتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها، و منهج البحث، :حيتوي هذا الفصل على
مراحل و أسلوب حتليل البيانات، و مصادر البيانات، و أدوات البحث، و متغريات البحث، و 

.وكل سيُـْعرض خمتصرا. تنفيذ الدراسات

منهج البحث.أ
مي والكيفي نظرا إىل هدف الباحثة هلذا البحث املدخل الكتستخدم

وذلك باستخدام األرقام وتغيري ملعرفة فعالية استخدام القصة املعدة،البحث وهو 
١.ختبار القبلي والبعديالسلوك يف حتليل البيانات نتيجة من اال

، وهو أسلوب البحث املستخدم (R&D)تستخدم أسلوب البحث التطويريو 
وذلك بطريقة ٢.خاصة يف احلقل الرتبويللحصول على تنمية نتاج الشيئ وفعاليته 

٣.التجربةطريقعنالفروضيثبتحبثأوالفروضإثبات

املتغرييفاملؤثرةاألساسيةالعواملضبطتأنالبحثهذايفةالباحثحاولتف
تطبيق"املستقلاملتغريأنأخرىبعبارةأو. عليهتأثريهاقيستو التجربةيفالتابع

املتغريعلىمؤثرالعامالسياقعلىوالتعلمالتعليماجتاهعلىمداملعت" القصة املعدة
استخدامبفعاليةتتعلقاليتالنتائجةالباحثأخذتوبالتايل". مهارة القراءة"التابع

.والبعديةالقبليةواالختباراتالتطبيقاتمننتيجةالقصة املعدة

1 Ainin, Moch, Metodologi penelitian bahasa Arab, (Malang Hilal Pustaka, 2010),
p.131.

2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R &D, (Bandung:
Alfabata, 2008), p.4.

٢٧٦. ص)م١٩٩٧أسامة،دار: الرياض(،أساليبهأدواتهمفهومهالعلميالبحث،أخرونو عبيداتذوقان٣



متغيرات البحث.  ب
:اواملتغري يف هذا البحث قسمان، ومه

(Independent Variabel)المتغير المستقل -١

وهو املتغري الذي تتحكم فيه الباحثة . قد يسمى هذا النوع باملتغري التجرييب
ل هنا هو تطبيق واملتغري املستق. ومنظمةيف التجربة بطريقة معينة هاعن قصد

ية اإلسالمية يف مهارة القراءة لطلبة الصف العاشر يف املدرسة الثانو القصص املعدة
. احلكومية الثالثة كاديري  اليت أعدته الباحثة

(Dependent Variabel)المتغير التابع-٢

واملتغري التابع هو نوع الفعل أو السلوك الناتج عن . قد يسمى باملتغري املعتمد
سة واملتغري التابع املقصود هنا هو كفاءة طلبة الصف العاشر يف املدر ٤.املتغري املستقل

.وطالقتهم فيهاالثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة كاديري يف القراءة و فهم املقروء

مجتمع البحث وعينته. ج
جمتمع هذا البحث هو مجيع طلبة الصف العاشر يف املدرسة الثانوية 

طلبة الصف العاشر .  ٢٠١١-٢٠١٠اإلسالمية احلكومية كاديري للعام الدراسي
فمجموع الطلبة كلهم . طالبا٤٠ول إىل العاشر، ولكل فصل يتكون من الفصل األ

ولكن املشاركني يف هذا الدرس اإلضايف هم الذين خترجوا يف املدرسة .اطلب٤١٠
م اللغوية ضعيفة . املتوسطة العامة من قبل وبعضهم من املدرسة الثانوية ولكن قدر

١٩٧٨دار النهضة العربية، : القاهرة(، مناهج البحث في التربية وعلم النفسخرون، جابر  عبد احلميد جابر واأل٤
١٩٩ص ) م



ا، وقسم الطالب طالب٢٠٠فخصصت الباحثة جمتمع البحث يف املشاركني وعددهم 
.طالبا٢٠إىل مخسة فصول ولكل فصل 

الفصل املشاركون للدرس اإلضايف من طلبة الصف العاشر هيأما عينته 
الرابع ألن  الثالث و اختارت الباحثة الفصل ). طالبا٤٠عددهم (الثالث والرابع

م يف اللغة العربية متوسطة ا نقسم العينة إىل قسمني ومهتيف هذا البحث و . كفاء
موعة الضابطة موعة و )الفصل الثالث(ا وهم الطلبة ) الفصل الرابع(ةيبيالتجر ا

وكان أسلوب اختيار العينة هو العينة .الذين خترجوا يف املدرسة املتوسطة احلكومية
ا جترى وتتم على جمموعات ٥.العنقودية أل

أدوات البحث. د
:ما يليالباحثة جبمع البيانات بعدة طرائق فيتقوم

Observationة  املالحظ). ١

وهي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادي يف اكتسابه خلرباته 
٦.سمع عنهخالل ما نشاهده أو نومعلوماته حيث جنمع خرباتنا من 

ستخدم الباحثة املالحظة على البيانات املطلوبة لبحثها، تللحصول
ا تكون جزء من النشاطات التعليمية اللغوية املدروسة ااملباشرة، وذلك أل

وتقوم مبالحظة سلوك معني من خالل اتصاهلا مباشرة باألشخاص واألشياء 
وتستخدم املالحظة غري املباشرة بطريقة دراسة مالحظة األخرين .املدروسة

ال .وتقاريرهم يف هذا ا

. ص) هـ١٤٢٧–م ٢٠٠٧دار املسرية، : عمان(، الطبعة األوىل، أساسيات البحث العلميمنذر الضامن، ٥
١٧٢

١٤٩. ، صالمرجع السابقأخرون،و عبيداتذوقان٦



Interviewاملقابلة ). ٢

جبمع املعلومات ا من خالهلةالباحثقومتةشفويتعترب املقابلة استبانة
املفحوص، وهي أداة هامة للحصول على املعلومات من والبيانات الشفوية من

٧.خالل مصادرها البشرية

وهذه األداة تستخدمها الباحثة جلمع البيانات عن رأي مدير 
للدرس املدرسة وبعض مدرسي اللغة العربية عن أمهية درس اللغة العربية

.  ضايف خاصة يف فهم الطلبة للمقروءاإل

Questionnaireاالستبانة).٣

وبياناتمعلوماتعلىللحصولمالئمةأداةاالستبانةتعترب
٨.معنيبواقعمرتبطةوحقائق

املتعلقةاحلقائقعناملعلوماتجلمعاألداةهذهالباحثةوتستخدم
اليتوالصعوباتدوافعهم،حيثمنبيةالعر اللغةتعليمهمعندالتالميذبأحوال

ا هذهعندالباحثةإليهاحتتاجاليتاملعلوماتمنوغريمهاتعلمهمأثناءيواجهو
.الدراسة

Testاالختبار ).٤

١٣٥.، صمرجع السابقالذوقان عبيدات و أخرون، ٧
١٢١. صاملرجع السابق،٨



) أسئلة شفوية أو  صور أو رسوم(االختبار هو جمموعة من املثريات 
درجة ما أو قيمة ما أو أعدت لتقيس بطريقة كمية أو كيفية سلوكا ما، ويعطي

٩.رتبة ما للمفحوص

وهوالقبلياالختبارمهانوعني،إىلاالختبارالباحثة قسمت
البعديواالختبار. القصص أي املادة املعدةتقدميقبليعقدالذياالمتحان

.املادة املعدةتقدميبعديعقدالذياالمتحانوهو
اليت حصلالدرجاتعلىوقوفللالقبلياالمتحانالباحثةوجتري

فتستخدمهالبعدياالختباروأما. املادة املعدةجتريبقبلالتالميذعليها
ممستوىعناملعلوماتجلمعالباحثة أنبعداملقروءفهم يفاللغويةقدرا
.املادة املعدة إليهمقدمت

مصادر البيانات. هـ
:مصادر البيانات يف هذه الدراسة  تتكون من

املرحلة الثانويةالكتب املدرسية وكراسات التوظيف املدروسة لتالميذ كتب القصص و -١
. املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة كاديرييف 
. مدرسي اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة كاديري-٢
احلكومية الثالثة كاديري للعام طلبة الصف العاشر من املدرسة الثانوية اإلسالمية -٣

.٢٠١١-٢٠١٠الدراسي 

١٨٩. املرجع السابق، ص،ذوقان عبيدات و أخرون٩



أسلوب تحليل البيانات. و
بعد قيام الباحثة جبمع البيانات بطريقة املالحظة واملقابلة واالستبانة 

تأيت خطوة عملية جتهيز البيانات وإعدادها لغايات التحصيل اإلحصائي واالختبار
.ليتم الوصول إىل نتائج البحث

:احثة أسلوب حتليل البيانات بطريقة الكمي والكيفي كما يليتستخدم الب
تحليل بيانات المالحظة- ١

تقوم الباحثة املالحظة قبل إجراء عملية البحث يف ميدان البحث ويف 
. أثناء عملية البحث

تحليل بيانات المقابلة-٢
تقابل الباحثة مدير املدرسة وبعض مدرسي اللغة العربية، وتساهلم عن 

ليم اللغة العربية للدرس اإلضايف وعن آملهم املستقبل هلذا مشكالت تع
.الربنامج

تحليل البيانات من االستبانة-٣
حنو وصفيامراءهآالطالب ملعرفةحتلل الباحثة بيانات االستبانة من 

اض رغبتهم  تطبيق استخدام قصص احلكايات الشعبية يف الفصل وأثارها يف ا
م القرائيةيف تعلم اللغة العربية خاصة يف .القراءة، ويف مستويات قدر

: مث تدخل الباحثة بيانات االستبانة إىل الرمز



تحليل البيانات من نتيجة االختبار-٤
تقوم الباحثة بأخذ نتائجاملطلوبة،البياناتالباحثةمجعتأنبعد

وتضعواالستنباطباالستداللالباحثةتقوممثوالبعديالقبلياالختبار
. متكاملةصورةتعطيحبيثاحلقائق

وحتتوى مادة االختبار التحريري لالختبار القبلي والبعدى على 
:املؤشرات التالية وهي

النتيجة يف املائويةاملؤشرات
فهم معاىن الكلمات

حتريريا
٢٥%

%٢٥فهم املقروء
%٥٠شفوياالطالقة

موع %١٠٠ا
:رف االحنراف املعياري من نتيجة االختبار، استخدمت الباحثة الرمزمث ملع

:اخلطأ املعيار من متوسط الفرق استخدمت الباحثة الرمزملعرفة و 



موعة الضابطة والتجريبية استخدمت الباحثة  مث قارنت الباحثة نتيجة ا
١٠:يليكما: الرمز

يف االختبار البعدي من فصل التجربة) توسطامل(املقياس املعادل 

يف االختبار البعدي من فصل الضابطة) املتوسط(املقياس املعادل 

عداد التنوعي يف كل النتائج من فصل التجربة

عداد التنوعي يف كل النتائج من فصل الضابطة

عداد الطلبة

كما فيف هذا البحث من نتيجة االختبار ملواصفات املستخدمة واملعتربة أما ا

:يلي

صفةنسبة مائوية

ممتاز١٠٠- ٩١

جداجيد٩٠-٨١

جيد٨٠- ٧١

مقبول٧٠- ٦١

ضعيف٦٠- ٠

10 Arikunto, Suharsimi, Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, Edisi revisi VI,(
Jakarta: Rineke Cipta, 2006), pp. 309



:شفوي كما يليأما املعيار الذي يستخدمها الباحثة يف االختبار ال

نطق احلروف اهلجائية الصحيحة.١
يسلم يف نطق مقاطع احلروف.٢
يقرأ الكلمة املضبوطة بالشكل والصوت الصحيح.٣
يقرأ الكلمة بالنغمة الصحيحة عند الوقف.٤

مراحل تنفيذ الدراسات. ز

:جيرى هذا البحث على املراحل اآلتية وهي

ت البحثحتديد مشكال: املرحلة األوىل - ١

وضع فروض البحث: املرحلة الثانية - ٢

تعد الباحثة املادة جبمع املعلومات من الصور (االعداد واالستئذان : املرحلة الثالثة - ٣

وتستئذن البحثة من مدير املدرسة باجراء على معبد جوربايا يف منطقة فاري 

)عملية البحث فيها

ا وضع الرموز للمتغريات أو األشياء القياس أي عملية يتم بواسطته: املرجلة الرابعة - ٤

وستستخدم الباحثة املالحظة واملقابلة واالستبانة واالختبارين القبلي . أو األحداث

.والبعدي

:مجع البيانات وتشمل على اخلطوات التالية: املرحلة اخلامسة - ٥



مجع البيانات األوىل من مصادرها مبالحظة األنشطة التعليمية للدرس  .أ

العربية خاصة يف مادة القراءة، مث تقابل مدير املدرسة   وبعض اإلضايف للغة

.مدرسي اللغة العربية مث تعد االختبار القبلي للمجموعتني

.جتربة القصص املعدة يف ميدان البحث لتعليم مهارة القراءة.ب

وتوزيع ) الضابطة والتجربة(مجع البيانات من االختبار البعدي للمجموعتني . ج

.صل التجريباالستبانة للف

حتليل البيانات يف بيان فروق نتائج االختبار القبلي واالختبار : املرحلة السادسة - ٦

).الضابطة والتجربة(البعدي للمجموعتني 

.تعميمات بناؤ على اختبار الفروض من حيث القبول أو الرفض: املرحلة السابعة - ٧



الفصل الرابع

عرض البيانات وتحليلها ومناقشاتـها
من عملية ةعليها الباحثتيف هذا املبحث البيانات اليت حصلةقدم الباحثت

للدرس يف اللغة العربية استخدام القصص املستوحاة من احلكاية الشعبية لتنمية مهارة القراءة 

وقبل عرض البيانات تعرض . كاديرياإلضايف باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة  

.الباحثة حملة ميدان البحث

المدرسة الثانوية الثالثة كاديري: المبحث األول 
نبذة تاريخية عن المدرسة.١

ومسيت ١٩٦٠أنشئت هذه املدرسة يف اخلامس والعشرين من أغسطس 
ألون  -رع ألونوتقع هذه املدرسة يف وسط املدينة شا. )SGAI(مبدرسة املعلمني اإلسالمية

وبعد سنة غري امسها إىل مدرسة الرتبية الدينية األوىل احلكومية ويف سنة . كادري
.غري هذا االسم للمرة الثانية إىل مدرسة الرتبية الدينية احلكوميةم١٩٦٢

نقل مبىن هذه املدرسة إىل املبىن اجلديد ١٩٦٧-١٩٦٦ويف العام الدراسي 
تتكون هذه املدرسة من ستة فصول وهي الفصل . ٥٨يف شارع لتجان سوفرفتو رقم 

١٦وبقرار وزارة الشؤون الدينية . األول والثاين إىل الفصل اخلامس ويف ستة سنوات
غري اسم هذه املدرسة للفصل األول والثاين والثالث إىل املدرسة ١٧/١٩٧٨و

.املتوسطة وملدة سنتني ملدرسة الرتبية الدينية احلكومية
غري اسم هذه املدرسة باملدرسة الثانوية اإلسالمية ١٩٩٢يو يف غرة يول

يناير ٤٢/٢٧ويعتمد هذا التغيري على قرار وزارة الشؤون الدينية رقم . احلكومية الثالثة
.وكان مدير هذه املدرسة يف البداية هو سيد احلاج سوفرنو. ١٩٩٢



قدم يف كل هذه املدرسة تتطور وتنمو إىل احلد األقصى حىت حتصل على ت
الت العلمية هذه املدرسة ). KIR( تقدم هذه املدرسة يف ابتكارات الشباب العلمية . ا

وتشارك هذه . من مخس وعشرين مدرسة وطنية خمتارة يف الربنامج لتحسني نوعية التعليم
.ملدة سنة واحدة٢٠٠٧املدرسة فيه 

فصل يف هذا ال. ٢٠٠٨-٢٠٠٧فتحت هذه املدرسة فصال تعجيليا يف 
" و اآلن تفتح برنامج وفصال باسم . يتعلم التالميذ ثالث سنوات يف سنتني فحسب

. املدرسة االعدادية على املستوى الدولية
مسكن الطلبة للبنات والبنني، : وكانت املرافق هلذه املدرسة كثرية منها

ة وقد أعدت املدرس. املسجد، املعمل اللغوي و الكيمياوي والبيولوجي واملقصف
.الوسائل التعليمية احلديثة املستخدمة يف عملية التعليم والتعلم

عدد التالميذ واألساتذة.٢
براوجيايا، تتكون من ثالثة تقع هذه املدرسة جنوب النهر وميدان كرة القدم 

فصال، ثالثون فصال للتالميذ العادييني وهم ألف ومائة واثنان وسبعون تلميذا وثالثني
عجيلي وهم مخسة وأربعون تلميذا وفصال لتالميذ املدرسة االعدادية وفصالن للفصل الت

.للمستوى الدولية وهم ثالثة وعشرون تلميذا
هم جيتهدون . وهلذه املدرسة مثانية وسبعون أستاذا، وهلا ستة وعشرون موظفا

يف أعماهلم ويتعاونون بعضهم بعضا للوصول إىل هدف املدرسة يف تطوير وتنمية إجناز 
.ميذ يف أي جماالت العلوم والتكنولوجياالتال



أنشطة المدرسة.٣
:هلذه املدرسة أنشطة كثرية وهي

نشطة الرئيسية األ:أوال
وتعتمد . استخدمت هذه املدرسة الوسائل احلديثة يف عملية التعليم والتعلم). ١

.هذه الوسائل على التكنولوجيا احلديثة مثل احلاسوب والشبكة الدولية
ف الطلبة يف جماالت العلوم واملهارات واالبتكاريةتثقي).  ٢
زيادة التعليم والتعلم ملادة االمتحان النهائي الوطين).  ٣

)الدرس اإلضافي(الالصفيةنشطة األ:  ثانيا
عناوين املوضوعات اليت تقدم للمتعلمني، إن يف منهج الوحدة الدراسية 

يف كثري من األحيان متفق عليها  وهدفها إكساب املتعلم مهارات معينة ومعارف و 
وتسعى هذه املدرسة للوصول إىل هذه األهداف بأنشطة . مني أنفسهمبني املتعل

:وهي
التوجيه المهني.أ

:وهو توجيه موهبة التالميذ.ب
ال الديين. )١ ، ومدرسة تربية قراءة )SBQ(فن قراءة القرآن الكرمي: يف ا

، ودراسة )Rebana(، وفن الدف اإلسالمي)TPQ(القرآن لألطفال
Kerohanian(الدين اإلسالمي Islam.(

ال الفين. )٢ ، وفن )Drumband(، والدف)Musik(املوسيقى: يف ا
)Pencak silat(الدفاع عن النفس



، وشركة التعاوينة )KIR(ابتكاريات الشباب العلمية: املهارات.)٣
).Menjahit(، واخلياطة)Sablon(، وفن الطباعة)KOPSIS(للطلبة

، واهلالل األمحر )Pramuka(الكشافة: ال األهليةيف ا.)٤
، ودورية األمن )Jurnalis(، والصحافة واإلذاعة)PMR(للشباب
).PKS(للمدرسة

ال اإلجنازي.)٥ اللغة العربية واإلجنليزية، واألوملبياد يف العلوم : يف ا
.والتكنولوجيا

:يُتدخل املدرسة املادة التعليمية على احملتوى احمللي وه
الفصل العاشر.أ

ال الصناعي وهو :ختتص املادة هلذا الفصل يف ا
)Tempe(صناعة متيب ). ١

، شكله مستطيل، يتكون متيب من فول الصويا واخلمري اخلاص
فيه بروتينات نباتية كثرية . يضع يف املرقة أو يقلى

)Tahu(صناعة تاهو ). ٢
ب واخلل، وهو من الطعام الذي يتكون من فول الصويا احمللو 

. شكله مربع لونه أبيض، وفيه بروتينات نباتية كثرية
)Tape(صناعة تايب ). ٣

.يصنع من الكاسافة واخلمرية اليابسة
)Gethuk pisang(صناعة جيطوك املوز ). ٤

يصنع من املوز املطبوخ، مث ينعم حىت يكون عجينا، ويضع يف 
.ورق املوز قبل أن يطبخ للمرة الثانية



ادى عشر والثاين عشر لقسم العلوم الطبيعيةالفصل احل.ب
ختتص املادة هلذين الفصلني يف جمال الزراعة

الفصل احلادى عشر والثاين عشر لقسم العلوم االجتماعية. ج
ختتص املادة احمللية يف مهارات الكمبيوتر احلسابية

الفصل احلادى عشر والثاين عشر لقسم اللغة. د
يف قراءة الكتب الصفراءختتص املادة احمللية

جمعية اللغة العربية واإلنجليزية للمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثالثة  .٤

)Arabic-English Matrix club(كاديري 

م لطلبة الصف العاشر ٢٠٠٣تقام املدرسة مجعية اللغة العربية واإلجنليزية يف 

و كانت املادةيف . مج محاسةواحلادى عشر، وكان الطالب يشاركون يف هذا الربنا

مجعية اللغة العربية مأخوذة من كتاب اللغة العربية بني يديك الذي أصدره مؤسسة 

الوقف اإلسالمي اململكة العربية السعودية، ومن هذا الربنامج يستطيع الطالب أن 

.ربيةاألوملبياد يف اللغة العيشاركون يف أنواع املسابقات يف اللغة العربية أو يف مشاركة 

وبعد مرور الوقت، غري هذا الربنامج بالدرس اإلضايف للطالب املتخرجني يف 

. املدرسة املتوسطة احلكومية وللطالب الذين حيبون التعلم يف مادة اللغة العربية

ارا إىل الساعة  يسري هذا الربنامج بعد انتهاء الدراسة يف الساعة الثانية 

ومن . واحد حسب قرار من نائب مدير املدرسةالثالثة والنصف، ويف األسبوع لقاء

األسف أن املسئوليني فيها مل يراقبوا سري الربنامج حىت أمهله كثري من املدرسني 

.والطالب



وكان الكتاب الذي يستخدمها يف الدرس اإلضايف مفوض إىل املدرسني، 

ة العربية فيجري تعليم اللغ. وكثري منهم مل يستخدموا الوسائل املوجودة يف املدرسة

:يف الدرس اإلضايف خاصة يف مادة القراءة كما يلي

بداية الدرس.١

.يفتح املدرس بالسالم ويسال حال التالميذ ويقرأ كشف الغياب

أثناء التعليم.٢

يشرح املدرس معاين املفردات الصعبة ويأمر التالميذ بالقراءة مث يرتجم 

.إىل اللغة اإلندونيسية مجلة فجملة

اية الدرس.٣

تم املدرس اللقاء بالسالم خيت

ومناقشتهاعرض البيانات : المبحث الثاني

من املادة واخلطة على املدرس أن يعد مايستلزم عليه قبل دخول الفصل

طة الدراسية، فجمعت الباحثة الباحثة املادة الدراسية حسب اخلفتعد. الدراسية

" حكاية شعب كاديري"املادة للدرس اإلضايف خاصة يف مهارة القراءة حتت عنوان 

.الذي يتكون من أربعة مواضيع

املعلومات اللغوية وتدريبهم على بفيهدف الدرس اإلضايف إىل تزويد الطلبة 

ا يف الصباحربعاملهارات األ ولكل موضوع هدف .  غري املادة الدراسية الىت يتعلمو

.حيصل عليه الطلبة



احلكاية الشعبية املكتوبة على وقبل اعداد املادة مجعت الباحثة البيانات من

وحصلت الباحثة على الصور املكتوبة على املعبد يف . معبد سوراوانو يف منطقة فاري

مث طلبت الباحثة املساعدة من حافظ املعبد سيد ٢٠١١السادس عشر من يناير 

فزّودت الباحثة . سوجرنو أن يفسرها وكذلك من اخلبري يف أركيولوجيا سيد فحرس

عن الصور يف املعبد من البحث الذي كتبتته إيرا إيدوايت لنيل درجة املعلومات

مث كتبت الباحثة احلكاية اليت جتدها . اجلامعية األوىل من اجلامعة احلكومية ماالنج

( حسب الصور املوجودة وهي أربع قصص شعبية من قصة احليوانات 

Tantri/fabel.(

املدرسة يف الرابع عشر من مارس مث استئذنت الباحثة إلجراء حبثها من مدير 

وبني مدرس اللغة أن الدرس . وبعض مدرسي اللغة العربية للدرس اإلضايف٢٠١١

يف هذه املدرسة تقام للتالميذ املتخرجني يف املدرسة ٢٠١١اإلضايف هلذه السنة 

املتوسطة احلكومية وللتالميذ اآلخرين الذين يريدون أن يتعلموا اللغة العربية وينموا  

م اللغويةك وأن الكتب العربية يف هذه املدرسة لرتقية مهارة القراءة . فاءة مهارا

.    خاصة يف القصص قليلة جدا، وذلك يف كتب  التفسري واألحاديث النبوية الشريفة

:فحصلت الباحثة البيانات كما يلي

بيانات المالحظةعرض .١

يف شاركة املاشر عند قامت الباحثة باملالحظة ملعرفة أحوال طلبة الصف الع

الدرس اإلضايف واملادة التعليمية خاصة يف القراءة قبل اجراء عملية التعليم باملادة 

:اآلتية وهيالنقاطاملالحظة ملعرفة بوقامت الباحثة . املعدة



.املادة اليت ألقاها املدرس يف تعليم القراءة للدرس اإلضايف). ١

م حنو عملية ).٢ . التعليم يف الفصلحال الطالب واستجابا

ومن النقطتني السابقتني وجدت الباحثة أن املدرس قد يقوم بالتعليم دون أن 

وأن العملية التعليمية يف القراءة . يعد املادة اليت أراد أن يلقيها للتالميذ يف الفصل

:اليت أجراها املدرس يف الفصل هي

.أمر التالميذ بفتح الكتاب). ١

.مة أو مجلة مث ترمجها إىل اللغة اإلندونيسيةقرأ املدرس النص كل). ٢

.يكتب املدرس معاين الكلمات الصعبة). ٣

.األسئلة املقدمة إليهموا عنيطلب املدرس من الطالب أن جييب). ٤

إضافة إىل ذلك أن الطالب مل يستجيبوا كثريا يف التعليم، وهم ميلون يف 

صل بدليل مشاركة الربامج األخرىالدرس وكثريا منهم خيرجون من الفيف شاركة امل

.يف املدرسة أو خارج املدرسة

وطلبت الباحثة املساعدة من املدرسة األخرى مبالحظة التالميذ وأنشطتهم  

:فنقاط املالحظة هي. يف غرفة الفصل وكذلك أنشطة املدرسة يف الفصل

البيانات من مالحظة أحوال التالميذ): ١(اجلدول 

شراتاملؤ العناصرالرقم
١املالحظ 

النعم
١.

احلماسة
√يستمع إىل شرح املدرس.أ

√يتمرن على قراءة النص.ب



√يستمع إىل قراءة صاحبه.١
طالقة .٢

الوجه
√الدرسيف شاركة امليفرح يف .أ

√عمل الواجبحيب .ب
س فمن اجلدول عرفت الباحثة أن التالميذ حيبون ويفرحون يف املشاركة يف الدر 

م به الباحثة دون خوف م يفعلون ما أمر .والأحد منهم يشعر باإلجبار فيها، وأ

املالحظة من أنشطة املدرسة يف الفصل): ٢(اجلدول 

األنشطةالرقم
املالحظ

النعم
√تفتح املدرسة الدراسة بالسالم.١
√تسأل أحوال التالميذ وتتبسم إليهم.٢
الذي يوسوس غريه يف تنصح املدرسة التلميذ.٣

التعليم
√

ا.٤ √تساعد املدرسة التلميذ الذي حيتاج إىل مساعد
√تستخدم املدرسة الوسائل التعليمية.٥
√حتث املدرسة التالميذ يف استنباط الدرس.٦
√تراجع املدرسة الدرس قبل اخلروج.٧

تم بالتالميذ أثناء من اجلدول تبني أن التعليم يف الفصل مريح وأن امل درسة 

.التعليم

بيانات المقابلةعرض . ب



، قابلت مدير ٢٠١١مارس ٩عقدت الباحثة املقابلة يف يوم األربعاء 

وسألته عن األنشطة غري املنهجية اليت تقيمها املدرسة . املدرسة يف مكتبه

عن رغبة للتالميذ وأهدافها وعن املشاكل املوجودة يف تعليم اللغة العربية و 

.التالميذ يف املشاركة يف الدرس

األنشطة غري منهجية يف هذه ومن هذه املقابلة عرفت الباحثة أن 

املدرسة كثرية، بل خاصة يف العربية مل يشارك فيها كثري من الطلبة، لذا مل تؤدى 

املدرسة برنامج للغة العربية إال يف الدرس اإلضايف وذلك للطلبة املتخرجني يف 

وأن هذه املدرسة .  املتوسطة احلكومية ومن يريد أن يتعلم اللغة العربيةاملدرسة 

وأن طلبة الصف العاشر سيسكنون يف املعهد كما قد "  أسبوع اللغة"هلا برنامج 

. جرى يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

ر  د زيادة الدرس فاليكون الدرس اإلضايف لدرس اللغة العربية اآلن إال 

للطلبة املتخرجني يف املدرسة املتوسطة احلكومية وللطلبة الذين جيلسون يف الفصل 

فريى مدير املدرسة . االعدادى على املستوى الدويل وكذلك ملن يريد أن يتعلمها

أن رغبة التالميذ يف املشاركة يف درس اللغة العربية مل يكن مثل ما جرى يف اللغة 

.هااإلجنليزية أو غري 

مث قابلت الباحثة بعض مدرسي اللغة العربية ومها األستاذ مشس العارفني 

واألستاذة عرفني جوهرة، وسألتهما عن املنهج املستخدم يف تعليم اللغة العربية 

للدرس اإلضايف وعن رغبة التالميذ يف املشاركة يف الدرس اإلضايف والربامج 



رسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة  املقرتحة يف تدريس اللغة العربية يف املد

.كاديري

فعرفت الباحثة منها أن التعليم يف الدرس اإلضايف مل يكن له املنهج 

وأن املدرسني قبل أن يعملوا واجبهم يف التعليم ينالون اجلدول وليس هناك اخلاص

.املراقبة من مدير املدرسة ونائبه، لذا يدخل الفصل ما شاء

ستخدمة من دروس اللغة العربية أحيانا ومن كتاب اللغة وأن املادة امل

العربية بني يديك، وأحيانا أخرى يأخذه املدرسون من الصفحات املوجودة يف 

وبالتايل أن الكتب العربية يف املكتبة الحيصل عليه . الكتب التعليمية األخرى

م أما رغبة التالميذ يف تعليم اللغة العربية ضعيف. التالميذ بعددهم ة وذلك أل

وميكن أيضا أن يؤثر فيهم كثريا  ضعف كفاءة بعض . حيبون اللغة اإلجنليزية أكثر

.املدرسني

ة كما قد مرت يف األوقات السابقة، بتكوين البيئة اللغوية يف املدرسومتنا 
وبإعطاء املفردات أو االصطالحات العربية أو اإلجنليزية املستخدمة لكالمهم 

اتفاق بني املدرسني قبل التعليم ليحصل على مادة الدراسة البد هناكف. اليومي
.اجليدة و الغرض املرجو من التعليم

عرض بيانات االستبانة.ج

. وزعت الباحثة االستبانة للتالميذ بعد أن متت عملية التعليم يف الفصل

:فنقط االستبانة هي



االستبانة عن تعلم القراءة بالقصص الشعبية.١

.انة عن تعليم القراءة باستخدام القصص الشعبيةاالستب): ٣(اجلدول 

البنودالرقم

خيارات االجابات
موافق 

جدا
غري أشكموافق

موافق
غري 

موافق 
جدا

أحب تعلم القراءة يف مادة .١
الشعبيةاحلكاياتقصص

٢٠٠٠٠
٠

%١٠٠الدرجة املائوية
تعلم القراءة يف مادة قصص .٢

نهض الشعبية تاحلكايات 
رات ارغبيت يف تعلم املهب

اللغوية األخرى

٧١٣

%٦٥%٣٥الدرجة املائوية
أستطيع أن أقرأ النص العريب .٣

بالطالقة 
٠١٥٥٠

٠

%٢،٥%٧،٥الدرجة املائوية
من تعلم قراءة قصص .٤

سب تعبية أكشالاحلكايات 
املفردات اجلديدة 

١٥٥

%٢،٥%٧،٥الدرجة املائوية



حات العربية أكتسب املصطل.٥
اجلذابة اليت أستطيع أن 

أستخدمها يف الكالم اليومي

١٩١

%٥%٩٥الدرجة املائوية.٦
سب احلكمة أو الدروس تأك

بعد تعلم قراءة قصص 
عبيةشالاحلكايات 

٢٠

%١٠٠الدرجة املائوية
أحب طريقة املدرسة يف تعليم .٧

العربية يف الفصلاللغة
٢٠

%١٠٠الدرجة املائوية
مل يكن لدي صعوبات يف .٨

عمل الواجبات من املدرسة
١٢٢٦

%٣٠%١٠%٦٠الدرجة املائوية
قصص (يف يدي مادة القراءة .٩

أثناء ) احلكايات الشعبية
التعليم

٢٠٠٠٠
٠

%١٠٠الدرجة املائوية

ملية المدرسة في الفصلاالستبانة عن ع.٢

االستبانة عن عملية التعليم) : ٤(اجلدول 

خيارات االجاباتالبنودالرقم



موافق 
جدا

غري أشكموافق
موافق

غري 
موافق 
جدا

ألزمت املدرسة محل الكتاب .١
)املادة(

٠٢٠٠٠
٠

%١٠٠الدرجة املائوية
تقدم املدرسة قراءة النص أمام .٢

التالميذ
٢٠٠٠٠

٠

%١٠٠الدرجة املائوية
أعطت املدرسة التالميذ .٣

بالواجب
٢١٨٠٠

٠

%٩٠%١٠الدرجة املائوية
:ومن اجلدولني السابقني حصلت الباحثة النتيجة اآلتية

رغبة التالميذ يف تعليم قراءة القصص الشعبية- ١

م  .يرغبون يف تعلم قراءة القصص الشعبية%) ١٠٠(أ

م  اتفقوا على أن تعلم القراءة يف مادة قصص احلكايات الشعبية تشجعهم يف أ- ٢

تعلم املهارت اللغوية األخرى

واتفقوا أيضا أن املدرسة تقدم هلم القراءة الصحيحة أمام الفصل- ٣

قدرة التالميذ يف القراءة الصحيحة مثل ما مثلته املدرسة- ٤



م  مل يقدروا على القراءة الصحيحة يف هذه الناحية هناك بعض أراء التالميذ أ

.يقدرون على القراءة الصحيحة%) ٧٥(واألخرون %) ٢٥(

.اكتساب املفردات اجلديدة من قراءة قصص احلكايات الشعبية- ٥

على اكتساب املفردات اجلديدة من قراءة القصص %) ٧٥(أن معظمهم اتفقوا 

.مل يكتسب املفردات اجلديدة%) ٢٥(الشعبية و

.حات العربية اجلذابة لكالمهم اليومياكتساب املصطل- ٦

.مل يكسبها) ١٠(يكتسبون املصطلحات العربية اجلذابة و%) ٩٠(أن معظهم 

م استنبطوا الدروس من قراءة قصص احلكايات %) ١٠٠(اتفقوا - ٧ على أ

.الشعبية

م حيبون طريقة املدرسة يف تعليمهم اللغة العربية- ٨ .وأ

.توجود صعوبة الطالب يف عمل الواجبا- ٩

ليس لديهم صعوبة يف %) ١٠% + ٦٠(يف هذه الناحية أن معظم الطالب 

.هلم صعوبة عند عمل الواجبات منها%) ٣٠(عمل الواجبات من املدرس وأن 

م يرون أن املدرسة ألزمتهم حبمل الكتاب -١٠ )١٠٠(عند التعليم) املادة(وأ

%)٨٠% + ٢٠( وأن املدرسة أعطتهم الواجب -١١



القبليت االختباربياناعرض . د

وقبل أن تقوم . قامت الباحثة باالختبارين القبلي والبعدي للمجموعتني

ا حتتاج إىل معرفة قدرة التالميذ الصف  بالتجربة امليدانية داخل الفصل رأت أ

. العاشر الفصل الثالث للمجموعة التجريبية والفصل الثامن للمجموعة الضابطة

ى االمتحان الشفوي من فهم معاين املفردات وفهم وكانت مادة االختبار حتتوى عل

وهذه املادة مأخوذة من . املقروء  واالمتحان التحريري وهو طالقة الطلبة يف القراءة

.الدروس اليت علمها مدرسهم قبل تطبيق استخدام قصص احلكايات الشعبية

سسا وبعد انتهاء االختبار حسبت الباحثة تقدير النتائج ونسبتها املائوية مؤ 

:على اجلدول اآليت

الدرجة من مسافة حتديد النتيجة): ٥(اجلدول 

الدرجةمسافة حتديد النتيجةالرقم
ممتاز١٠٠–١.٩١
جيد جدا٩٠- ٢.٨١
جيد٨٠–٣.٧١
مقبول٧٠–٤.٦١
ضعيف/ناقص٦٠-٥.٠

تني وحتليل مث يأيت اجلدول الذي يبني نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموع

.تقديرها حسب اجلدول



من المجموعة الضابطةنتيجة االختبار القبلي)١

موعة الضابطة) :٦(اجلدول  نتيجة االختبار القبلي من ا

الرقم
املؤشرات

التقديرالنتيجة
الطالقةفهم النصاملفردات

ضعيف١.٢٠٣٠٦٥٥٧،٥

ضعيف٢.٢٠٢٠٦٠٥٠

ضعيف٣.١٥٢٠٥٥٤٥

ضعيف٤.٢٠٢٠٦٥٥٢،٥

ضعيف٥.٢٠٢٠٥٥٤٧،٥

ضعيف٦.٢٠٢٠٤٠٤٠

ضعيف٧.١٥٣٠٤٥٤٥

ضعيف٨.٢٠٣٠٥٠٥٠

مقبول٩.٢٥٤٠٧٠٦٧،٥

ضعيف١٠٢٠٤٠٦٠٦٠

مقبول١١.٣٠٤٠٦٠٦٥

ضعيف١٢.١٥٣٠٥٠٤٧،٥

ضعيف١٣.٢٠٢٠٥٠٤٥

مقبول١٤.٢٠٤٠٧٥٦٧،٥



جيد١٥.٢٥٤٠٨٠٧٢،٥

ضعيف١٦.٢٠٢٠٥٥٤٧،٥

ضعيف١٧.١٠٢٠٦٥٤٧،٥

ضعيف١٨.١٥١٠٦٥٤٥

ضعيف١٩.١٠٢٠٧٠٥٠

ضعيف٢٠.١٠١٠٦٠٤٠

∑١٠٤٠

M٥٢

من اجلدول وجدت الباحثة البيانات من مائوية نتائج الطالب كما تتضح يف 

:اجلدول اآليت

موعة الضابطةالنسبة املا): ٧(اجلدول  .ئوية من نتيجة االختبار القبلي من ا

املائويةعدد الطالبالدرجةالرقم
%٠٠ممتاز.١
%٠٠جيد جدا.٢
%١٥جيد.٣
%٣١٥مقبول.٤
%١٦٨٠ضعيف.٥

موعة %١٠٠طالبا٢٠ا



نتيجة االختبار القبلي من المحموعة التجريبية). ٢

موعة التجريبيةنتيج) : ٨(اجلدول  ة االختبار القبلي من ا

الرقم
النتيجةاملؤشرات

التقديراجلملةالطالقةفهم النصاملفردات
ضعيف١.١٠٢٠٤٠٣٥
ضعيف٢.٢٠٢٠٤٥٤٢،٥
ضعيف٣.١٠١٠٥٠٣٥
ضعيف٤.٥٢٠٦٠٤٢،٥
ضعيف٥.١٠٢٠٥٠٤٢،٥
ضعيف٦.١٠٢٠٤٠٣٥
يفضع٧.٢٠٣٠٣٠٤٠
ضعيف٨.٥٢٠٤٥٣٥
ضعيف٩.٥٢٠٣٠٢٧،٥

ضعيف١٠١٠٣٠٤٠٤٠
ضعيف١١.٢٠٢٠٣٠٣٥
ضعيف١٢.١٥٣٠٤٠٤٢،٥
مقبول١٣.٢٥٤٠٦٥٦٥
ضعيف١٤.٢٠٤٠٦٠٦٠
ضعيف١٥.٢٠٤٠٦٠٦٠
ضعيف١٦.٣٠٢٠٥٠٥٠
ضعيف١٧.١٠٢٠٣٠٣٠



ضعيف١٨.١٠١٠٣٠٢٥
ضعيف١٩.٥١٠٤٠٢٧،٥
ضعيف٢٠.٢٠٢٠٤٠٤٠
∑٨٥٠
M٤٠،٥

من اجلدول وجدت الباحثة البيانات من مائوية نتائج الطالب كما تتضح يف 

:اجلدول اآليت

موعة التجريبية): ٩(اجلدول  .النسبة املائوية من نتيجة االختبار القبلي من ا

املائويةعدد الطالبالدرجةالرقم
%٠٠ازممت.١
%٠٠جيد جدا.٢
%٠٠جيد.٣
%١٥مقبول.٤
%١٩٩٥ضعيف.٥

:مقارنة االختبار القبلي للمجموعتين كما يلي). ٣

. املقارنة من نتيجة االختبار القبلي للمجموعتني) ١٠(اجلدول 

موعة الضابطة موعة التجريبيةا ا
قديرالتالنتيجةالرقمالتقديرالنتيجةالرقم



ضعيف١.٣٥ضعيف١.٥٧،٥
ضعيف٢.٤٢،٥ضعيف٢.٥٠
ضعيف٣.٣٥ضعيف٣.٤٥
ضعيف٤.٤٢،٥ضعيف٤.٥٢،٥
ضعيف٥.٤٢،٥ضعيف٥.٤٧،٥
ضعيف٦.٣٥ضعيف٦.٤٠
ضعيف٧.٤٠ضعيف٧.٤٥
ضعيف٨.٣٥ضعيف٨.٥٠
ضعيف٩.٢٧،٥مقبول٩.٦٧،٥

ضعيف١٠٤٠ضعيف١٠٦٠
ضعيف١١.٣٥مقبول١١.٦٥
ضعيف١٢.٤٢،٥ضعيف١٢.٤٧،٥
مقبول١٣.٦٥ضعيف١٣.٤٥
ضعيف١٤.٦٠مقبول١٤.٦٧،٥
ضعيف١٥.٦٠جيد١٥.٧٢،٥
ضعيف١٦.٥٠ضعيف١٦.٤٧،٥
ضعيف١٧.٣٠ضعيف١٧.٤٧،٥
ضعيف١٨.٢٥ضعيف١٨.٤٥
ضعيف١٩.٢٧،٥ضعيف١٩.٥٠
ضعيف٢٠.٤٠ضعيف٢٠.٤٠

∑٨٥٠∑١٠٤٠



M٥٢M٤٠،٥
من اجلدول السابق اتضح للباحثة على أن الطالب الذين حصلوا على نتيجة 

موعة الضابطة  موعة % ٨٠: طالبا١٦االختبار بتقدير الضعيف من ا ويف ا

موعة التجريبية معظمهم مل يصلوا % ٩٥: طالبا١٩التجريبية  أي أن الطالب يف ا

فكان معيار االتقان ). Standar ketuntasan minimal(ار االتقان األدىن إىل معي

فالطالب الذين . الذي حيصل عليه الطالب للدرس اللغة العربية) ٧٠(األدىن 

موعة الضابطة ثالثة طالب : حيصلوا على نتيجة االختبار بتقدير املقبول من ا

موعة التجريبية % ١٥ على نتيجة االختبار بتقدير ، أما الذين حيصلون%٥ويف ا

موعة الضابطة  %.    ٥اجليد من ا

مناقشة نتائج البحث وتفسيرها:المبحث الثاني

الشعبيةاتكيفية استخدام قصص الحكاي.١

بعد أن حصلت بيانات الباحثة املالحظة املباشرة قبل إجراء عملية البحث 

ة ومن نتيجة االختبار البقبلي واملقابلة من مدير املدرسة وبعض مدرسي اللغة العربي

موعتني،  تعد الباحثة القصص واخلطة الدراسة للدرس اإلضايف قبل دخول  من ا

موعة . الفصل موعتني ومها ا يف هذه العملية قامت الباحثة بتعليم القراءة يف ا

موعة الضابطة . التجريبية وا



موعة الضابطة سار التعليم كما جرى عليه  فألن املادة . املدرسون األخرونيف ا

على الطريقة الرتمجة و " دروس اللغة العربية"مفوضة إىل املدرسني فأختارت املادة من كتاب 

.لقواعدوا

للمجموعة ) قصص احلكايات الشعبية(فقامت الباحثة بتعليم املادة املعدة 

موعة تتكون من عشرين طالبا . التجريبية بالطريقة املختلفة وكلهم متخرجون وهذه ا

.يف املدرسة املتوسطة احلكومية

دخلت الباحثة الفصل مثاين لقاءات، لقاءان ألداء االختبار القبلي والبعدي 

لكل لقاء . وستة لقاءات لعملية التعليم باستخدام قصص احلكايات الشعبية

.  دقيقة٤٥حصتان ولكل حصة 

وأدت االختبار القبلى  ملعرفة وقبل بداية التعليم وزعت الباحثة املادة املعدة 

م اللغوية خاصة يف القراءة م موضوع الدرس . قدر ويف بداية التعليم أخرب

والكفاءات اللغوية اليت سيحصل عليها التالميذ بعد قراءة قصص احلكايات 

فكيفية . مث سارت الباحثة يف التعليم على خطوات التدريس املعدة. الشعبية

ل هي أن الباحثة عرضت القصص باستخدام الطريقة استخدام القصص يف الفص

املختلفة يف تعليم القراءة منها الطريقة التحليلية الرتكيبية، وطريقة الكلمة والطريقة 

وكذلك استخدمت الباحثة الوسائل التعليمية املختلفة من بطاقة الصور . االنتقائية

.يف الفصل وخارجهواحلاسوب وبتقسيم الطالب إىل فرق صغرية وبأداء التعليم 



.الشعبية لتنمية مهارة القراءةاتفعالية استخدام قصص الحكاي.٢

بعد أن متت عملية التعليم يف الفصل تعد الباحثة االختبار البعدي 

. للمجموعتني ملعرفة فعالية استخدام قصص احلكايات الشعبية لتنمية مهارة القراءة

املرادف واختيار الكلمة (ىن املفردات فتتكون مادة االختبار التحريري من فهم معا

وفهم النص، وتعد الباحثة االختبار الشفوي ملعرفة طالقة الطالب يف ) الغريبة

:فالنتيجة اليت حصلت عليها الباحثة كما يلي. القراءة

نتيجة االختبار البعدي للمجموعة الضابطة-١

.نتيجة االختبار البعدي للمجموعة الضابطة).: ١١(اجلدول 

الرقم
النتيجةاملؤشرات

التقديراجلملةالطالقةفهم النصاملفردات
ضعيف١.٣٥٢٠٦٥٦٠
ضعيف٢.١٥٣٠٥٠٤٥
ضعيف٣.١٠٢٠٥٠٤٠
ضعيف٤.١٥٣٠٦٥٥٥
ضعيف٥.٥٢٠٥٠٣٧،٥
ضعيف٦.٢٥٢٠٤٠٤٢،٥
ضعيف٧.١٠٣٠٤٠٣٥
ضعيف٨.١٥٤٠٥٠٥٢،٥
مقبول٩.٣٠٣٠٧٥٦٧،٥



ضعيف١٠١٥٢٠٦٠٤٧،٥
ضعيف١١.١٥٤٠٦٠٥٧،٥
ضعيف١٢.٥٢٠٤٠٣٢،٥
ضعيف١٣.١٠٢٠٥٠٤٠
جيد١٤.٢٥٤٠٨٠٧٢،٥
جيد١٥.٣٠٤٠٨٠٧٥
ضعيف١٦.١٥٣٠٥٠٤٧،٥
ضعيف١٧.٣٠٢٠٦٥٥٧،٥
ضعيف١٨.١٥٣٠٦٠٥٢،٥
ضعيف١٩.٣٠٣٠٦٠٦٠
ضعيف٢٠.١٥٢٠٦٠٤٧،٥

∑١٠٤٥
M٥٢،٢٥

من اجلدول وجدت الباحثة البيانات من مائوية نتائج الطالب كما تتضح يف 

:اجلدول اآليت



موعة ). : ١٢(اجلدول  النسبة املائوية من نتيجة االختبار البعدي من ا

.الضابطة

املائويةعدد الطالبالدرجةالرقم
%٠٠ممتاز.١
%٠٠جيد جدا.٢
%٢١٠جيد.٣
%١٥مقبول.٤
%١٧٨٥ضعيف.٥

موعة ١٠٠طالبا٢٠ا

:ة هييبينتيجة االختبار البعدي للمجموعة التجر ).٢

موعة التجريبية). : ١٣(اجلدول  نتيجة االختبار البعدي من ا

الرقم
النتيجةاملؤشرات

التقديراجلملةالطالقةفهم النصاملفردات
جيد١.٤٠٤٠٧٠٧٥
داجيدج٢.٤٥٥٠٧٥٨٥
مقبول٣.٣٠٥٠٥٠٦٧،٥
مقبول٤.٣٠٤٠٦٠٦٧،٥
جيد٥.٤٥٤٠٧٥٨٠
ضعيف٦.٢٥٣٠٥٠٥٢،٥



جيد٧.٤٠٤٠٦٥٧٢،٥
جيد٨.٤٠٤٠٧٥٧٧،٥
داجيدج٩.٥٠٤٠٨٠٨٥

داجيدج١٠٤٠٥٠٧٥٨٢،٥
داجيدج١١.٥٠٤٠٨٠٨٥
جيد١٢.٥٠٣٠٨٠٨٠
داجيدج١٣.٥٠٤٠٧٥٨٢،٥
جيد١٤.٥٠٤٠٧٠٨٠
ضعيف١٥.٣٥٣٠٥٠٥٧،٥
ضعيف١٦.٣٥٣٠٥٠٥٧،٥
ضعيف١٧.٢٥٣٠٥٠٥٢،٥
ضعيف١٨.٢٥٣٠٥٠٥٢،٥
مقبول١٩.٣٥٤٠٦٠٦٧،٥
مقبول٢٠.٤٠٥٠٦٠٧٠
∑١٤٣٠
M٧١،٥



ثة البيانات من مائوية نتائج الطالب كما تتضح يف من اجلدول وجدت الباح

:اجلدول اآليت

موعة التجريبية).: ١٤(اجلدول  .النسبة املائوية من نتيجة االختبار البعدي من ا

املائويةعدد الطالبالدرجةالرقم
%٠٠ممتاز.١
%٥٢٥جيد جدا.٢
%٦٣٠جيد.٣
%٤٢٠مقبول.٤
%٥٢٥ضعيف.٥

موعة ١٠٠طالبا٢٠ا

ةيبيللمجموعة الضابطة والتجر يتحليل نتيجة االختبار القبلي والبعد). ٣

وبعد أن حصلت الباحثة نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعتني، فحللتها  

:كما يلي

.تحليل نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة.١.١

.تبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطةحتليل نتيجة االخ).: ١٥(اجلدول 

YD=X-Y  بعديX   قبليالرقم
٢٥٦،٢٥-١.٥٧،٥٦٠
٢.٥٠٤٥٥٢٥
٣.٤٥٤٠٥٢٥



٢،٥٦،٢٥-٤.٥٢،٥٥٥
٥.٤٧،٥٣٧،٥١٠١٠٠
٢،٥٦،٢٥-٦.٤٠٤٢،٥
٧.٤٥٣٥١٠١٠٠
٨.٥٠٥٢،٥٢،٥٦،٢٥
٩.٦٧،٥٦٧،٥٠٠

١٠٦٠٤٧،٥١٢،٥١٥٦،٢٥
١١.٦٥٥٧،٥٧،٥٥٦،٢٥
٥٢٥-١٢.٤٧،٥٣٢،٥
١٣.٤٥٤٠٥٢٥
٥٢٥-١٤.٦٧،٥٧٢،٥
٢،٥٦،٢٥-١٥.٧٢،٥٧٥
١٦.٤٧،٥٤٧،٥٠٠
١٠١٠٠-١٧.٤٧،٥٥٧،٥
١٠١٠٠-١٨.٤٥٥٢،٥
١٠١٠٠-١٩.٥٠٦٠
٧،٥٥٦،٢٥-٢٠.٤٠٤٧،٥

∑١٠٤٠١٠٤٥٩٢٥
M٥٢٥٢،٢٥
:جلدول اتضحت للباحثة البيانات اآلتيةمن ا

D∑= -٥²D∑ =٩٢٥DM= -٠،٢٥N=٢٠



:من الفرق بالرمز) (مث حسب هو االحنراف املعياري 

:من متوسط الفرق بالرمز) (مث حساب اخلطأ املعياري 

:باستخدام الرمزمث حساب



السابق وجدت ومن احلساب بني االختبار القبلي والبعدي من اجلدول 

:الباحثة البيانات اآلتية

٠،٢٥-:)MD(متوسط الفرق -

٦،٧٩: )(االحنراف املعياري-

١،٥٥: )(اخلطأ املعياري -

٠،١٦٠٣٥-: )(درجة تاء حساب-

١٩فهو ١-٢٠= dfو وجد أن df=N-1: بالرمز) df(درجات احلرية -

٢،٠٩٣: %٥اء اجلدول عند مستوى الداللة درجة ت-

٢،٨٦١: %١درجة تاء اجلدول عند مستوى الداللة -

٢،٠٩٣(أصغر من درجة تاء اجلدول ) (فعرفت الباحثة أن درجة تاء احلساب 

مث اعتمادا على حساب النتيجة ليس فيها االختالف ).  ٢،٨٦١‹٠،١٦٠٣٠- ›

. قبلي والبعدي للمجموعة الضابطة بغري استخدام املادة املعدةبني نتيجة االختبار ال

بعبارة أخرى أن التعليم باستخدام املادة املعينة تؤثر يف تعليم مادة القراءة العربية للدرس 

االضايف للصف العاشر من املدرسة الثانوية االسالمية احلكومية الثالثة كاديري لتنمية 

.ت وفهم املقروء وطالقتهم يف القراءةالقراءة من حيث اكتساب املفردا



.ةيبيالبعدي للمجموعة التجر و القبلي تحليل نتيجة االختبار .١.٢

للمجموعة القبلي والبعديمث من اجلدول السابق حللت الباحثة نتيجة االختبار 

:ة كما يلييبيالتجر 

:نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ).: ١٦(اجلدول 

YD=X-YبعديX   قبليمالرق
٤٠١٦٠٠-١.٣٥٧٥
٤٢،٥١٨٠٦،٢٥-٢.٤٢،٥٨٥
٣٢،٥١٠٥٦،٢٥-٣.٣٥٦٧،٥
٢٥٦٢٥-٤.٤٢،٥٦٧،٥
٣٧،٥١٤٠٦،٢٥-٥.٤٢،٥٨٠
١٧،٥٣٠٦،٢٥-٦.٣٥٥٢،٥
٣٢،٥١٠٥٦،٢٥-٧.٤٠٧٢،٥
٤٢،٥١٨٠٦،٢٥-٨.٣٥٧٧،٥
٥٧،٥٣٣٠٦،٢٥-٩.٢٧،٥٨٥

٤٢،٥١٨٠٦،٢٥-١٠٤٠٨٢،٥
٥٠٢٥٠٠-١١.٣٥٨٥



٣٧،٥١٤٠٦،٢٥-١٢.٤٢،٥٨٠
١٧،٥٣٠٦،٢٥-١٣.٦٥٨٢،٥
٢٠٤٠٠-١٤.٦٠٨٠
٢،٥٦،٢٥-١٥.٦٠٥٧،٥
٧،٥٥٦،٢٥-١٦.٥٠٥٧،٥
٢٢،٥٥٠٦،٢٥-١٧.٣٠٥٢،٥
٢٧،٥٧٥٦،٢٥-١٨.٢٥٥٢،٥
٤٠١٦٠٠-١٩.٢٧،٥٦٧،٥
٣٠٩٠٠-٢٠.٤٠٧٠
∑٩٦١٢٣٢١٢،٥-٨٥٠١٤٣٠
M٤٠،٥٧١،٥

:من اجلدول السابق اتضح للباحثة البيانات اآلتية

D∑= -٦٢٠²D∑ =٢٣٢١٢،٥DM= -٣١N=٢٠

:من الفرق بالرمز ) (مث حسب هو االحنراف املعايري 



:بالرمزمن متوسط الفرق ) (مث حساب اخلطأ املعياري 

:باستخدام الرمزمث حساب

ومن احلساب بني االختبار القبلي والبعدي من اجلدول السابق وجدت 

:الباحثة البيانات اآلتية

٣١: )MD(متوسط الفرق -



٣٢،٣٣: )(االحنراف املعياري-

٣،٢٤٢: )(اخلطأ املعياري -

٩،٥٦١: )(درجة تاء حساب-

١٩فهو ١-٢٠= dfو وجد أن df=N-1: بالرمز) df(درجات احلرية -

٢،٠٩٣: %٥درجة تاء اجلدول عند مستوى الداللة -

٢،٨٦١: %١درجة تاء اجلدول عند مستوى الداللة -

درجة تاء اجلدول أصغر من ) (فعرفت الباحثة أن درجة تاء احلساب 

مث اعتمادا على حساب النتيجة ليس فيها ).  ٢،٨٦١›٩،٥٦١‹٢،٠٩٣(

االختالف بني نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية باستخدام 

بعبارة أخرى أن التعليم باستخدام . املادة املعدة وبطرائق التعليم املختلفة يف القراءة

التعليم املختلفة يف القراءة تؤثر تأثريا تفاعليا يف تعليم املادة املادة املعينة وطرائق 

القرائية العربية للدرس االضايف للصف العاشر من املدرسة الثانوية االسالمية 

احلكومية الثالثة كاديري لتنمية القراءة من حيث اكتساب املفردات وفهم املقروء 

.وطالقتهم يف القراءة

موعتني التجريبية والضابطة يف االختبارين داللة ا). : ١٧(اجلدول  لفرق بني ا

.القبلي والبعدي

موعة ا
االختباران القبلي والبعدي

درجة تاء يف اجلدول ف. دقمة تاخلطأ االحنراف متوسط 



الفرق

)MD(

املعياري

)(

املعياري

)()()N-

1(

اللةعند مستوى الد

٥%١%

-الضابطة

٠،٠٦٢٥

٠،١٦٠٢٠٢،٨٦١٢،٠٩٣-٦،٧٩١،٥٥

٣١٣٢،٣٣٣،٢٤٢٩،٥٦١٢٠٢،٨٦١٢،٠٩٣التجربة

موعتني، اتضح للباحثة أن  نظرا إىل نتيجة االختبار القبلي والبعدى من ا

٩،٥٦١هناك فرقا ذا داللة إحصائية من كل جهة حيث بلغت درجة تاء 

٥لتجريبية، هذا العدد أكرب درجة تاء يف اجلدول عند مستوى الداللة للمجموعة ا

للمجموعة الضابطة، وهذا العدد أصغر من درجة ٠،١٦٠ودرجة تاء %. ١و % 

وذلك لصاحل درجات الطالب يف %. ١و % ٥تاء يف اجلدول مستوى الداللة 

موعتني، ولداللة على أن استخد ام قصص احلكايات االختبار القبلي والبعدي يف ا

موعة التجريبية فعال، وأن استخدامها  الشعبية يف تعليم القراءة للدرس االضايف يف ا

أحسن تأثريا الكتساب املفردات اجلديدة وفهم النص املقروء وكذلك يف ترقية طالقة 

.الطالب يف القراءة

تين تحليل نتيجة االختبار البعدي للحصول على المقارنة بين المجموع٣.٣

.بية والضابطةيالتجر 

ا  يف هذا التحليل اعتمدت الباحثة على نتيجة االختبار البعدي وحدها، أل

موعة التجريبية وتأثري املتغري التابع يف  مقياس ملعرفة تأثري املتغري التجرييب يف ا



موعة الضابطة بعدي لالختبار ال) ( وقبل أن حتللها رمست الباحثة عالمة . ا

فبدأت . لالحتبار البعدي للمجموعة التجريبية) ( للمجموعة الضابطة وعالمة 

:الباحثة بالتحليل كما يلي

:بالرمز) ( معرفة متوسط .١

:   بالرمز) ( معرفة متوسط .٢

:)( معرفة نتيجة  بالرمز.٣

:)( معرفة نتيجة  بالرمز.٤

مث جيمع وينال) ( ارتفاع درجة ثانية .٥

مث جيمع وينال) ( ارتفاع درجة ثانية .٦

:بالرمز ) ( معرفة .٧

موعتني التجريبية ). :١٨(اجلدول  املقارنة بني نتيجة االختبار البعدي من ا

والضابطة

Nالضابطةالتجربة

٧،٧٥١٦٦٠،٠٦٢٥-١.٧٥٦٠٤

٨،٥٧،٢٥٧٢،٢٥٥٢،٥٦٢٥-٢.٨٥٤٥

٣.٦٧،٥٤٠١٩١٢،٢٥٣٦١١٥٠،٠٦٢٥

٢،٧٥١٧،٥٦٢٥-١-٤.٦٧،٥٥٥



٦١٤،٧٥٣٦٢١٧،٥٦٢٥-٥.٨٠٣٧،٥

٦.٥٢،٥٤٢،٥-
١٣،٥

٩،٧٥١٨٢،٢
٥

٩٥،٠٦٢٥

١١١٧،٢٥١٢١٢٩٧،٥٦٢٥-٧.٧٢،٥٣٥

٨.٧٧،٥٥٢،٥-
١٣،٥

-٠،٢٥١٨٢،٢
٥

٠،٠٦٢٥

١٥،٢٥٧٢،٢٥٢٣٢،٥٦٢٥-٨،٥-٩.٨٥٦٧،٥

١١٤،٧٥١٢١٢٢،٥٦٢٥-١٠.٨٢،٥٤٧،٥

١١.
٨٥٥٧،٥

-
١٣،٥

-٥،٢٥١٨٢،٢
٥

٢٧،٥٦٢٥

٠،٢٥٧٢،٢٥٠،٠٦٢٥-٨،٥-١٢.٨٠٣٢،٥

١٣.٨٢،٥٤٠١١١٢،٢٥١٢١١٥٠،٠٦٢٥

٢٩،٢٥٧٢،٢٥٤١٠،٠٦٢٥-١٥_١٤.٨٠٧٢،٥

٢٢،٧٥١٩٦٥١٧،٥٦٢٥-١٥.٥٧،٥٧٥٤

١٦.٥٧،٥٤٧،٥١٤٤،٧٥١٩٦٢٢،٥٦٢٥

٥،٢٥٣٦١٢٧،٥٦٢٥-١٧٥٢،٥٥٧،٥١٩

٠،٢٥٣٦١٠،٠٦٢٥-١٨.٥٢،٥٥٢،٥١٩



٧،٧٥١٦٦٠،٠٦٢٥-١٩.٦٧،٥٦٠٤

٢٠.٧٠٤٧،٥١،٥٤،٧٥٢،٢٥٢٢،٥٦٢٥

∑
١٤٣٠١٠٤٥٢٥٨٠٢٣٧٣.٧٥

M٧١،٥٥٢،٢٥

:ومن اجلدول وجدت الباحثة البيانات اآلتية



موعة من احلساب السابق قد حصلت الباحثة على أن املتوسط من ا

م٧١،٥هو ) (التجريبية  ٥٢،٢٥هو ) (وعة الضابطة واملتوسط من ا

: مث حسبت الباحثة  بالرمز ٥،٣٣١)( ودرجة تاء 

وحصلت على

املوجودة يف اجلدول التائي) t(هذا العدد يرجع إىل قيمة التاء مث

)t table .(٥اللة وقد اتضح أن درجة التاء يف اجلدول عند مستوى الد %

فعرفت الباحثة أن درجة تاء حساب ٢،٧١١وعند مستوى الداللة ٢،٠٢٤تدل 

)t ( أكرب من درجة تاء) ( يف اجلدول) :٢،٧١١‹٥،٣٣١›٢،٠٢٤(

اعتمادا على حساب النتيجة األخرية عرفنا أن هناك فرقا واضحا بني نتيجة 

ضابطة بعد عملية التعليم يف القراءة االختبار البعدي للمجموعتني التجريبية وال

وبعبارة أخرى أن استخدام قصص احلكايات . باستخدام قصص احلكايات الشعبية

الشعبية يف تعليم القراءة فعال وأحسن تأثريا من التعليم بغري استخدام القصص 

.الشعبية خاصة يف تعليم القراءة

:ولتصديق نتائجها تستعمل الباحثة املعيار اآليت

إذا كانت درجة تاء حساب أكرب من درجة تاء اجلدول فالفرض مقبول، وهذا .١

يعين أن استخدام قصص احلكايات الشعبية فعال يف تعليم مهارة القراءة من 

.حيث فهم معاىن الكلمات وفهم النص وكذلك يف طالقة التالميذ يف القراءة



اويني فالفرض وإذا كانت درجة تاء حساب أصغر من درجة تاء اجلدول أو متس.٢

مرفوض، وهذا يعين أن القصص الشعبية لتعليم القراءة للدرس اإلضايف للتالميذ 

. يف الصف العاشر باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية غري فعال

يف هذا  ) ( ومن هذا املعيار وجدت الباحثة  أن درجة تاء حساب 

ومن ) ٢،٠٢٤% (٥على مستوى أكرب من درجة تاء جدول ) ٥،٣٣١(البحث 

فعرفت الباحثة أن الفرض السابق ) ٢،٧١١% (١درجة تاء اجلدول على مستوى 

مقبول، وهذا يشري إىل  أن استخدام قصص احلكايات الشعبية فعال لتعليم مهارة 

.القراءة لدى طالب الصف العاشر باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بكاديري



لفصل الخامسا

نتائج البحث والتوصيات واالقتراحات

نتائج البحث–أ 
:اعتمادا على عرض البيانات وحتليلها سابقا تقدم الباحثة النتائج اآلتية وهي

لطلبة الشعبية لتنمية مهارة القراءة احلكايات قصصكيفية استخدامأن.١

لثة كاديري هي بعرض الصف العاشر باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثا
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:التوصيات هي
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االقتراحات-ج
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ال يرتكون الفصل للمرة الثانية بسبب ضعفهم يرغب الطلبة يف املشاركة يف الدرس و 

.يف درس اللغة العربية
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انُ طَ َر السَّ َو نُ ْو شُ لَ البـَ 
. َلف العصِر واَألَواِن َعاَش اْلبـََلُشْوُن ِيف َغاَبِة ُجورا بايااَكاَن ِيف َقِدميِْ الزََّماِن وَس 

ْيَل الرِّْيِش، َلُه رِْجَالِن َطِوْيل ِن َو َلُه ُعُنٌق َطِوْيٌل، وهو حيُِبُّ تاَ وكان البلشوُن َحَسَن اْلَوْجِه مجَِ

َوِيف يـَْوٍم ِمَن اْألَيَّاِم  َطاَر البلشوُن ِمْن َمكاٍن إىل آخَر يـَْبحُث عِن اَألْكِل، . َمِك َأْكَل السَّ 

.وهو ِيف اجلَْْوَعاِن ملَْ َيْدُخْل ِيف ِفْيِه َطَعاٌم ُمْنُذ َثَالثَِة أَيَّاٍم 

َها امل اًرا َجاَفًة لَْيَس ِفيـْ ْ اِر وْمل جيَِْد إال َأ واْسَتِمرُّ . اُء والَالسَّمُك َميِْشى ِمْن بـَْني األ

َعةٌ  وِّ نـَ َرٌة َوُمتـَ َها َسَرطَاٌن َوَأْمسَاٌك َكِثيـْ .ِيف َحبِْثِه َحىت َوَجَد ِبرَْكًة ِفيـْ

َقارِِه إىل قـَْعِر الِربْكِة لَِيْشرَب املاَء فيها، فـََرَأى األمساَك َتْسَبُح من بني يديهِ  . َفَمدَّ ِمنـْ

.اَلِة فََأَمَرُهْم بَِأْن َخيَْتِبُؤْوا ِمن البلشوِن فرأى كبريُُهْم َعلَى هِذه اَحل 

لَْيَس : السمُك كبُري َ قال. َماَحاَجُتَك؟ قال ِإينِّ أُرِْيُد ُمَصاَدقَـَتك: السمُك َكبُري قال  

َا الَعاِقُل يـَْنَبِغي َلُه أَْن يـَْلَتِمَس َما جيَُِد ِإلَْيِه َسِبيْ  َنَك تـََواُصٌل َوِإمنَّ ُرُك الِتَماَس ما بـَْيِين َوبـَيـْ ًال َويـَتـْ

.َالجيَُِد إليه َسِبْيال، َفَما أَْنَت ِإال آكٌل َوأَنَا َطَعاٌم َلَك 

ِإنَّ َأْكِلي إيَّاك َوِإْن ُكْنَت َطَعاًما ِممَّا َاليـَْغِىن َعىنِّ َشْيًئا، َوِإنَّ َمَودََّتَك : قال البلشونُ 

.ِيل ِمْنَك ِمْن ُحْسِن اخلُُلِق َماَرَغَبِين ِفْيَك آنٌس ِيل ِممَّا ذََكْرَت، فإنَُّه َقْد َظَهرَ 

َقْد َفِهْمُت َماتـَُقْوُل، فِإنَّ الُعَقَالَء الِكَراَم  اليـَْبتـَُغْوَن َعلى : السمُك كبري قال  

.قَِبْلُت ِإَخاَءكَ َمْعُرْوٍف َجزَاًء، َواملََودَُّة بـَْنيَ الصَّاِحلِْنيَ َسرِْيٌع اتَِّصاهلُاَ َبِطْيٌئ اْنِقطَاُعَها، َوَقْد 

السََّمُك َيْسَبُح ِإىل َسْطِح املَاِء، فـََتَصاَفَحا َوَتَصافـََيا َوأََنَس ُكلُّ َواِحٍد كبري َفَخَرج

ُهَما ِبَصاِحِبهِ  إنـََّنا يف ُمْوِسِم : فـََلمَّا َمَضْت َعليِهم اْألياُم أََتى  إليه البلشون وَقالَ . ِمنـْ

فَّ َهَذا اْلَمَكاُن فـَتَـْهِلُك أَْنَت َمَع َأْهِلَك، َوِيل َمَكاٌن ِفْيِه َماٌء َونـََزَل اَجلَفاِف، فََأَخاُف َأْن َجيِ 



ِعْيَش َعَلْيِه اْلَمَطُر أَيَّاًما، فـََنْحُن َواِجُدْوَن َما نَْأُكُلُه ُهناَك، فَأُرِْيُد َأْن أَْنطَِلَق ِبُكْم ِإَىل ُهَناَك ِلنَ 

.آِمِننيَْ 

َفَحَمَلُه البلشوُن ِيف . ْلَنا إىل َذاَك اَملَكاِن َواِحدًا فـََواِحًداَفامحِْ : السمُك كبري قال  

َقارِِه َحىت بـََلَغ َحْيُث أََرادَ  فـََلمَّا َدنَا ِإَىل النـَّْهِر الذي َقَصَدُه البلشوُن، َأَكَلُه َوَرَمى ِمْن ِفْيِه . ِمنـْ

ُهْم، الِعَظَم، ُمثَّ طَاَر ِإَىل النـَْهِر فـََفَعَل ِلَبِقيَِّة ا َألْمسَاِك كَما فَـَعَل ِلَألّوِل حىت َبِقَى َواِحٌد ِمنـْ

.َوُهَو َسَرطَانٌ 

ِإنَّ ِمْن َعالَمِة الصَِّدْيِق َأْن َيُكْوَن ِلَصِدْيق َصِدْيِقه َصِديْـًقا َوِلَعُدوِّ : قال البلشونُ 

وهل َترى . َماُءه وَأْجَدبَصِدْيِقِه َعُدوا، فُكْنُت ُمَصاِحبا لألمساِك ونَِعْيُش يف النهر أَنْـَقى

يف الَعْيَشة َمَعنا؟

ستـََرى َماحصَل : وهْل َفرَِح إخوانُنا األمساُك بالنـَّْهِر اآلخر؟ فقال: فقال سرطاُن له

فأخذ البلشون بَِيِد سرطاِن وطَاَر ِبِه حىت بَـَلَغ َحْيُث . إىل ذاك املكاِن أن تصل هلم بعد 

َقاَرُه حىت اْمحَرَّ َوَرَأى السرطاُن َعَظَم إِ . أََرادَ  َلِتِه فـَيـَْقِرُص ِمنـْ ْخَوانِِه فـَتَـَعجََّب ِمْن َعْقِلِه َوِحيـْ

ِة األملِ  فـََرَمى ِمْن ِفْيِه َوَسِلَم السرطاُن نـَْفَسه َواْخَتَبَأ ِمْنُه ِيف َحَجٍر َكِبْريٍ، َوقال يف . َعَلْيِه ِلِشدَّ

هُ : نفِسهِ  َكَصاِحِب احلَيَِّة َحيِْمُلَها ِيف َكمِِّه، والعاقُل الَيْسَتْأِنُس ِإنَّ ُمَصاِحَب اْلَعُدوِّ َوَمَصاحلَِ

. إىل العدوِّ األرِْيِب 

ُع الَحيُة والضِّفَْد 



َلف العصِر واَألَواِن َعاَشِت احليُة ِيف الَغاِر اْلَبِعْيِد َعِن اَكاَن ِيف َقِدميِْ الزََّماِن وَس 

ةِ  رَ َها َوالتـَْقِدُر يف الَبْحِث َيُة َوَضُعَف ِجْسُمهاَمْت اَحل َوَقْد َهرَ . النـَّْهِر َوالَبِحيـْ نَـيـْ ، التـََرى َعيـْ

ا اَجلْوَع . َألْكلِ َعن ا َ .األيامِيف َكِثْريٍ ِمْن فََأَصا

َها  َرًة ِفيـْ يـْ ويف اليَـْوِم َخَرَجْت احليُة ِمَن اْلَغاِر َوَساَرْت بَِعْيًدا َعْنُه َحىت َوَجَدْت حبَِ

ةُ الضََّفاِدُع  رَ َلٍة . اْلَكِثيـْ ُر ِيف ِحيـْ َسُأْظِهُر َهلمْ  : إلْمَساِكِهْم َفقاَل ِيف نـَْفِسهاِ فـََوقـََفْت بـُْرَهًة يـَُفكِّ

. َكَأينِّ ِيف ُضْعٍف َوُحْزٍن َشِدْيٍد 

َنة؟ َماِيل أََراِك أيتها الشَّْيَخة َكِئْيَبًة : افـََقاَل َهلُ افـََرآُه اْبُن الضِّْفدَِع َوقـَُرَب ِإلَْيهِ  َحزِيـْ

َا َأْكثـَُر َمِعْيَشِيت ِمَن الضََّفادِع فَابْـتَـَلْيُت بَِبالٍء ُحرَِمْت . َوَمْن َأْحَرى ِبطُْوِل اُحلْزِن ِمينِّ  َوِإمنَّ

. َعَليَّ الضََّفادُِع ِمْن َأْجِلِه، حىت ِإينِّ َوَجْدُت بِبـَْعِضها َفال أَْقِدُر َعَلى ِاْمَساِكهِ 

ِيف املََساِء َسَعْيُت ِيف طََلِب الضََّفادَِع، : تْيَف كان اَألْمُر؟ قالوَكَ : اآلخرُ اَقال هل

َدَخْلُت بـَْيَت النَّاِسِك ِيف الظُّْلَمِة فََأَصاَبِين اْبْ◌ُن النَّاِسِك َفظَنَـْنُت أَنَُّه الضِّْفدَُع فـََلَذْعُتُه 

وَكَما قـَتـَْلِت اْبِين ظُْلًما : َولََعَنِين َوَقالَ ِيف أََثرِي َوَدَعا َعلَّيفَخَرْجُت َهارَِبًة فـََتتبعينَفَماَت،

َشْيٍئ تأكل علىُه َوالبَمرَْكًبا ِلَمِلِك الضََّفادِِع َفال َتْسَتِطْيُع َأْن َتْأُخذَ يأَْدُعوَعَلْيَك َأْن َتِصيْـرَ 

ُق ِبِه عليِك َمِلُكُه، فَأَتـَْيُت ُهَنا . ِمْنُه ِإال َما يـََتَصدَّ

َعُه ِمَن احليِة َعْن َحاهلِِ َفَجَرى اْبُن املَ  َفأَتى . اآلناِلِك لِيَـْلَتِقَى بِأَبِْيِه فََأْخبـََرُه َمامسَِ

ا َوَقع عليها َرِة َفَسأَهلا َعمَّ َمْوالَي، أَتَـْيُت يانـََعْم : فقالْت . املَِلُك إليها ِيف َشاِطِئ اْلبِحيـْ

فـََرِغَب اْلَمِلُك ِيف رُُكْوِب احليِة َوَظنَّ أَنَُّه َفَخٌر َوَشَرٌف .ِبِه ِإلَْيَك لِتَـرَْكَبِين ُمِقّرة ِبذِلَك َراِضًية

هُ  .َواْسَتطَاَب َذِلَك افَـرََكبـَ



لْ : امللُك افقال هل ا . ِين َعَلى َظْهرِِك ِإَىل اْلَمْمَلَكةِ يامحِْ َها، فَـَلمَّ َفَحَمَلْتُه احليُة ِإلَيـْ

َها قَاَلْت األُم َصِرخيًا هلا الختايف أيها األم، : فقال هلا االبن. انزِال ِمْن َظْهرِها: َوَصال ِإلَيـْ

.فـََفرَِحِت امللكُة به. َهِذه احليُة التـُْؤِذيْـَنا َوُأْسرَتـَُنا، فََأْخبـََرها َعمَّا َحَصَل معها ُمْنذ األياِم 

اُم ِإْذ َوقَـَفْت َولوا اْلَغاَبَة َوَساَرِت األيتَج ليَ اِ فحملْت احليُة املِلَك َوَأْهَلُه َعَلى َظْهرِه

موالي، َلَقْد ُكْنُت َمرَْكًبا َلُكْم ُمْنذُ األيام، فـََيْضَعُف ِجْسِمي يا: احليُة وقالْت ِلْلَمِلِك 

ِة ُجْوِعي، فـََقْد علْمَت أَنَِّين َحمُْرْوَمٌة فَاْجَعْل ِيل رِْزًقا َأِعْيُش ِبِه َوَأْخُدُم  َولَْيَسْت ِيل قوٌة ِلِشدَّ

َلوْملَْ تـَْرُزقَاِين ِمْن َأْهِلَك َسْوَف : ِمْن َأْهِلي؟فـََقالْت وََكْيَف َسَتْأُخذين: ِلُك اْلمَ فَـَقالَ . َلُكمْ 

ْوٍم ِ اِع َهلُ اد فََأَمَر َمِلُك الضِّفْ . أَُمْوُت َولَْيَس َمَعَك َمرَْكٌب ِمْن ُدْوِين  بَأْخِذ ِضْفَدَعْنيِ ِيف ُكلِّ يـَ

لِْيِل َبْل انـْتـََفَع ِبذِلَك َوَصاَر اَك وَملَْ َيُضْرُها ُخُضْوُعهِبذلِ تفَـَعاَش .  ُيْدفـََعاِن ِإلَْيها لِْلَعُدوِّ الذَّ

.ِرْزقًا َوَمِعْيَشةً اَهلُ 

َرِة لِْلَبْحِث َعْن َمِعيْ  َشِتِها، فـََلْم ِجتِد َوَمَضِت األيَّاُم َوَتَداَولت احليُة َحْوَل الَبِحيـْ

بِأَنـَُّها َقْد َأخذْت الضفادَع يف البحرية ِرْزقًا هلا تَفَأْخبـَرَ َع فتَـَقدََّمْت إىل اْلَمِلِك الضِّْفاَد 

ِبْيُل لِيـُْنِقَذ نـَْفَسُه افـََغِضَب ملُك الضِّفْ . َولَْيَس ِفْيِه ِإال اْلَمِلُك َوَأْهُلهُ  دَِع َعْنها ولَْيس َلَدْيِه السَّ

.َوَأْهَلُه ِمَن اْلَعُدوِّ 



الَجاُمْوُس َو اُح َس ْم التِّ 
. َعاَش التِّْمَساُح ِيف النـَّْهِر َوَسَط الَغاَبةِ َلف العصِر واَألَواِن اَكاَن ِيف َقِدميِْ الزََّماِن وَس 

َقَع ِفْيهِ و  َوملَْ جيَِفَّ . ِيف الَعاَدِة كان احليواُن َجاَء ِإَىل هذا النهِر لَِيْشَرَب املاَء أو يـَْغَتِسَل أو يَـنـْ

كان التمساُح ِيف أَيَّاِمِه حيُِبُّ َأْن يـَْلَعَب ِيف الشَّاِطِئ، . اَجلَفاِف املَاُء َوَلْو كان يف ُمْوِسِم 

ةِ  . يـَْنَتِظُر َفرِْيَسَتُه وأحيانا جيَِّفُف َبَدنَُه َحتَْت ِظلِّ الشََّجرَ

نَاَم التمساُح على الشاطِئ جيَُفُِّف بدنَه، إْذ َهبَّ الرِّْيُح ُهبُـْوبًا َشِدْيدا، يْومويف 

َها َفَصاَح ِلطََلِب اْلُمَساَعَدِة، َفَسَقطَ  ِت الشجرُة َعَلى َظْهرِِه، وَملَْ َيْسَتِطْع َأْن ُيَسلَِّم نـَْفَسُه ِمنـْ

هذا بالٌء َقْد اْكتَـَفِين َوُشُرْوٌر َتظَاَهَرْت َعَليَّ َوأََرى َأنَّ ِمْن : فـََقال ِيف نـَْفِسه. َأِغْثِين ...َأِغْثِين "

.هذا الَبالِء ُخمَلًَّصا

فـََلمَّا اْلتـََفَت َرَأى . تًا َيْطُلُب اُملَساَعَدةَ ، َفَسِمَع َصْو ْيُل لَِيْشَرَب املَاَءِ◌ َجاَء اإل

ةُ  رَ وََكْيَف َكاَن اَألْمُر أَيـَُّها التمساُح؟ : فقال له اإليل. التِّْمَساَح َوَعَلى َظْهرِِه الشََّجَرُة الكِبيـْ

ُة َعَلى ظَْهِري ِعْنَدَما أَْمِشى َعَلى السَّاِحِل َهبَّ الرِّْيُح َشِدْيدا، َفَسَقَطْت هذه الشََّجرَ : قال

َوِإْن : فقال له. َفال َأْسَتِطْيُع َأْن ُأَخلَِّص نـَْفِسي ِمْن هذه ِإالَّ ِمبَُساَعَدِتك أَيـَُها األخ الغزيز

!َجَعْلَت ِيل اَألَماَن َعَلى نـَْفِسي ُأَساِعُدَك ِيف التََّخلُِّص من َهذا الَبالءِ 

َثَق ِبِه َفَدنَا اإلْيُل ِإلَْيِه َوَسَعى ِيف َرْفِع الشََّجَرِة فََأْعطَاُه التِّْمَساُح ِمَن األَماِن َماوَ 

ْنُج  َقُع َوَيْسَبُح ِيف . ِبرِْجَلْيِه َوَرْأِسِه َوَلِكنَُّه ملَْ يـَ َفطََلَب اإليُل اْلُمَساَعَدَة ِمَن اْجلَاُمْوِس الذي يـَنـْ

ا َحَدَث َفَدنَا ِإلْيه اجلَاُمْوُس فـََقصَّ التِّْمَساُح َعلَ . النـَّْهرِ  .ْيِه َعمَّ



ا اجلَْاُمْوِس،  فَـَقالَ  َلًة َخيْدَُع  : َوّلمَّا ختَلََّص التِّْمَساُح ِمَن اْلَبالِء َفكََّر ِيف نـَْفِسِه حيـْ

ُر الصَُّدْوُق الذي َالِمْريََة ِيف قـَْولِِه بَِأينِّ َحمُْرْوٌم ِمَن الذي ُيَساِعُدِين  َثِين اْخلَِبيـْ ِيف أَيـَُّها اَألُخ َحدَّ

.التََّخلُِّص ِمَن اْلَبالِء، فَيُكْون أكلي ِمْثَل َما َأَكَلُه، َفَصَدَقُه َوأََنَس ِبهِ 

َوِيف اْلَغِد َجاَء التِّْمَساُح لِيَـْغِسَل ِيف النـَّْهِر، فـََرَأى َصاِحَبُه جيَُفُِّف ِيف الشَّاِطِئ َوَدَعا 

ِم : فدنا إليه التمساُح َوقالَ . ِباْلُغْسلِ  ُلِين َعَلى َظْهرَِك، فَإِين َضِعْيٌف، الَأْسَتِطْيُع َأْن وهْل حتَْ

فـََوَثَب َعَلى َظْهِر اْجلَاُمْوِس، َوَلمَّا َوَصَل ِيف َوَسِط النـَّْهِر َعضَُّه ِيف ُعنِقِه، . ُأَحرَِّك رِْجَليَّ 

دَتِين بِاَألَماِن َواْلُمَصاَحَبِة َماَذا فـََعْلَت ِيب؟ َوَقْد َوَع : َوأَْمَسَكُه بَِأْظَفارِِه، َفَصاَح اجلَْاُمْوُس 

َفَمِن اْلَقاِضي؟ : فـََقاَل التمساُح . َوَلِكنََّك اْحتَـْلَت َعَليَّ َوَخَدْعَتِين، فَِإنَّ ِيل َحقٌّ ِيف اْلَعَداَلةِ 

َر بَِأنَّ اْجلَاُمْوَس يأكله َوهو َأَحقُّ ِبا . الْفِرتَاسِ َفَسَأال إىل اَحلِصْريِ َوَقصَّ َعَلْيِه القصَة، فََأْخبـَ

ْمَساُح وَملَْ يـَْقبَـْلُه اْجلَاُمْوُس ُمثَّ َسَأال ِإَيل اْلِقْدِر َوَأْخبَـَرُه أَنَّ اْجلَاُمْوَس َوَقَع ِيف اخلَْطَِأ وََكاَن التِّ 

.َأَحقُّ بِاْفِرتَاِسهِ 

َم اجلَْاُمْوُس ِإَيل اْلَغزَاِل َيْطُلُب اْلَعَداَلَة، َفَدنـََوا ِمْنُه َوَسلِّ  َما َعَلْيِه َوَسَأَالُه أْن تـََقدَّ

نَـُهَما، فََأَمَرمهَُا َأْن يـَُقصَّا َعَلْيِه القصَة فَـَفَعال ُر َوثـَُقَلْت : قال هلما. يـَْقِضَي بـَيـْ َقْد بـََلَغِينَ اْلِكبـَ

: َة َوَسَأالُه احلُْْكَم، فَـَقالَ أُُذنَاَي فَاْدنـَُوا ِمينِّ َفَأْمسََعاِين َما تـَُقْوالِن َفَدنـََوا ِمْنُه َوَأَعاَد َعَلْيِه اْلِقصَّ 

َنُكَما، فَأَنَا آمرُُكَما بِتـَْقَوى اِهللا َوَأْن  َقْد َفِهْمُت َما قـُْلُتَما َفأَنَا أَْنَصُحُكَما قـَْبَل احلُُْكْوَمِة بـَيـْ

اْلَباِطِل َخمُْصْوٌم َوِإْن الَتْطُلَب ِإال احلَق، فَِإنَّ طَاِلَب احلَْقِّ يـُْفِلُح َوِإْن ُقِضَي َعَلْيِه، َوِإنَّ َطاِلَب 

. َماتـََريَاِين ِمبَا َحَصَل َعَلْيكَسِلَم، فَِإينِّ أُرِْيُد َأْن 

َفَذَهُبوا ِإَيل َمْوِضِع ُحُدْوثِِه َوُوِضَعِت الشََّجَرُة َعَلى َظْهِر التِّْمَساِح َومهَََس الغزاُل ِيف 

فهذا ِمْثُل الذي َيْطُلُب احلَْاَجَة ِإَذا . ِلَما ِمَن اْلَعُدوِّ أُُذِن اْجلَاُمْوِس، َفَجَريَا ِمَن التِّْمَساِح َوَس 

َا َأَضاَعَها .َظَفَر ِ



يُّ بِ الظَّ َو اُب َر الغُ 
ا َها َوْكرُ . َعاَش اْلُغَراُب ِيف أَْرِض ُجْوَراَبايَ َرُة اَألْغَصاِن ُمْلتَـفَُّة الزِّْرِق، ِفيـْ ِفْيِه َشَجرٌة َكِثيـْ

فـََرَأى الصَّياَد يُـْنِشرُ . اُدْون َميُرُّْوَن فيه َيرتَدَّدْوَن إليه فـََيَخاُف اْلُغَراُب ِمْنهُ وكان الصيَّ . اْلُغَراِب 

ْورِ  َبَكَة يـَتَـَرقَُّب عن اَجلَراِذ أْو الطُّيـُ ٍة َخرََج اَجلَراُذ ِمَن احلََْجِر َوال يـََرَها فَـَوقَع . الشَّ َوبـَْعَد ُمدَّ

ِبْيَل ِإلَْيهِ َوَسَعى لِلتََّخلُِّص ِمنْـ . ِفيَها .فـََفرَِح الصَّيَّاُد َفرًحا َشِدْيدا. َها وَملَْ جيَِد السَّ

الُبدَّ َأْن أَْلَتِمَس اْخلُُرْوَج ِمْن هذه الشََّبكِة، فـََرَأى اْلُغَراُب الصَّيَّاَد : فقال يف نـَْفِسهِ 

َها، ِإنَّ هذا الصياَد جمُِدٌّ ِيف َطلَ : ِمْن فـَْوِق الشََّجرِة َوقال لَلجراذ بَك، َواْسَع لِلتَّخلِص ِمنـْ

. فَِثْب أنَت حىت َتِصَل إىل َحَجر عليه َصاِحَبِيت السَُّلْحَفاُة، واْطُلْب ِمنها اُملَساَعدةَ 

َها َوَأْخبـَرَ  : َوَقالَ . الِقصَّةَ هاَ◌فَوَثَب إليه َوَرَأَها َجتِْلُس َعَلى اْحلجِر، َفَسّلَم َعَليـْ

َبَكِة َفأَ  َلِب ُمثَّ أََمَرِين الُغَراُب َأْن آتَِيِك ِلطَ . َخاُف َأْن يـَْقُصَدِين الصيادُ َوقـَْعُت ِيف الشَّ

َنُه ِمَن اْلَمَودَِّة، َوَأْحَبْبُت َأْن  آتَِيَك  ُحلُصْوِل املساعِدة ِمْنِك َوذََكر َنَك َوبـَيـْ اْلُغرَاُب َما بـَيـْ

ي املُساعدِة َوِلُصْحَبِة اإلْخَواِن، فَِإنَّ َعَلى اْلَعاقِ  َر اْلَكَفاِف الذَّ نـَْيا َغيـْ ِل َأْن يـَْلَتِمَس ِمَن الدُّ

َها و  نْـَيا ِمبَا ِفيـْ ْمل َيْدَفُع ِبِه اَألَذى َعْن نـَْفِسِه ِإَذا َأْعَنيَ ِبِصحٍَّة َوَسَعٍة، وأَنَّ َرُجال َوَهَبْت َلُه الدُّ

.َعْن نـَْفِسِه احلَْاَجةَ َيُكْن يـَْنَتِفُع ِمْن َذِلَك ِإال بِْالَقِلْيِل الذي َيْدَفُع ِبهِ 

ِاْعَلْم أَنَّ ُحْسَن الَكالِم الَيِتمُّ ِإال : فـََلمَّا فـَرََغ ِمْن َكالِمِه َأَجابـَْتُه السَُّلْحَفاُة فـََقالت

َءَة َلُه ِحبُْسِن اْلَعَمِل َوَأنَّ الرَُّجَل ُذو ُمُرْوَءٍة َقْد ُيْكَرُم َعَلى َغْريِ َماٍل َوِإنَّ اْلَغِينَّ الذي الُمرُْو 

ُر اْلَماِل، فَِإنَّ اْلَمْوَت اليَْأِيت إال بـَْغَتًة لَْيَس َلُه َوْقٌت ُمَعنيٌَّ، َوأَْنَت  َعْن يـَُهاُن َوِإْن َكاَن َلُه َكِثيـْ

َما ِقَبلَنا َمْوِعَظِيت َغِينٌّ ِمبَا ِعْنَدَك ِمَن اْلِعْلِم َوَلِكْن َرأَْيُت َأْن أَْقِضَي ِمْن َحقَِّك فَأَْنَت َأُخْونَا وَ 

.مْبُذْوٌل َلَك 



َرة أَْن : ُذ عليها َوأَْلَطَفَها، َوَقالَ فردَّ اجلُْرَ  َلَقْد َسَرْرِتِين َوأَنـَْعْمِت َعَليَّ َوأَْنِت َجِديـْ

َنَما اجلُرَ . ِتِين ِبهِ َتُسرِّي نـَْفَسِك ِمبِْثِل َما َسرَْر  يـْ ْعُضُهْم ُذ ِيف َكالِمَها َوالثَّالثَُة ُمْسَتْأِنُسْوَن بـَ فـَبـَ

بِبَـْعٍض ِإْذ أَقْـَبَل َحنَْوُهْم َظِيبٌّ َفَخاَفِت السَُّلْحَفاُة فـََغاَصْت ِيف اْلَماِء َوطَاَر اْلُغَراُب فـََوَقَع َعَلى 

َلْحَفاُة  الشََّجرَِة لِيَـْنُظَر َهْل لِلظَِّيبّ طَاِلٌب، وَملَْ يـََر َشْيًئا فَناَدى َصاِحَباُه َفَخَرَجا، فـََقاَلت السُّ

اْشَرْب ِإْن َكاَن ِبَك َعْطٌش َوالَختَْف فَِإنَُّه الَخْوَف َعَلْيَك : لِلظَِّيبّ ِحْنيَ َرأَْتُه يـَْنُظُر ِإَىل اْلَماءِ 

َبْت ِبهِ  .َفَدنَا الظيب َوَرحَّ

َتَظُرْوا َساَعًة َوملَْ َيْأِت  ا َذاَت يـَْوٍم ِعْنَدَما اْجَتَمُعْوا ِيف اْلَعرِْيِش َغاَب الظَّيب َوانـْ فَـَلمَّ

َفطَاَر اْلُغرَاُب لِيـَْنُظَر َحاَلُه، ِإْذ َأنَّ الظَّيب ِيف . أَْبطََأ َأْشَفُقْوا َأْن َيُكْوَن َقْد َأصابَـْتُه َمَشقَّةٌ 

َرمهَُا ِبَذِلَك  َهَذا أَْمٌر : فـََقاَلت السَُّلْحَفاُة َواْلُغَراُب . اْحلَِباِل ُمْقَتِنًصا، َفَجَرى ُمْسرًِعا فََأْخبـَ

رُنَا فَنِغْيُث َأَخانَا، فأََتى الغراب واجلراذ  ِإلَْيِه ُمْسرًِعااليـُ  .ْرَجى ِفْيِه َغيـْ

َنَما اجلَُْراُذ َقَطَع اْحلََباِئَل ِإْذ َجاَءت السلحفاة فقال هلا َماَحيِْمُلِك َأْن َحتُْضرِي : فـَبَـيـْ

فـََلْم يـَْنَتِه اجلراذ . َلِك لُِبْطِء َجْرِيِك ِإَىل هذا اْلَمَكاِن فَِإينِّ َأَخاُف َعَلْيِك الصَّياُد َوالَخالَص 

من َكالِمِه َجاَء الصَّياُد َفطَاَر الُغَراُب َوَجَرى الظيب ُمْسرًِعا ودخل اجلراذ يف حجر، َوَدنا 

َر السلحفاِة َتُدبُّ فََأَخَذَه  ًنا َوِمشَاال فـََلْم جيَِْد َغيـْ ا الصياد فـََوَجَد ِحَباَلُه ُمقطعًة، فَنظَر َميِيـْ

. َوَرَبَطَها

أََرى ِمَن احلِْيلِة َأْن َتْذَهَب أَيـَُّها : فـََنَظُروا الصياَد َقْد َرَبَط السلحفاَة، فـََقاَل اجلراذُ 

ًبا  الظيب فـَتَـَقُع ِمبَْنَظٍر ِمَن الصياِد َكأَنََّك َجرِْيٌح َويـََقُع اْلُغَراُب َعَلْيَك َكأَنَُّه يَْأُكُل ِمْنَك، وَريـْ

ُبُه َلَعلَُّه َأْن يـَْرِمَي َما َمَعُه ِمَن اآللِة، َوَيدََع السلحفاَة َويـَْقُصُدَك، فِإَذا َدنَا ِمْنَك فَـرَّ ِمْنُه أَُراقِ 

ا .َعْنُه ُمْسرًِعا فَِإينِّ أَْرُجو أّال يـَْنَصِرُف ِإال َوَقْد َقَطَعت احلََباِئُل َعن السلحفاِة َوَأْجنُو َِ



ا َما أمَرمها اُجلرُذ، وََكاَن اجلر ُغَراُب فـََفَعَل  الظيبُّ َوالْ  ُذ قطَع احلََْباِئَل حىت جنََ

َر ِيف نـَْفِسِه َوَقالَ . بِالسلحفاةِ  هذه أَْرُض ِجنٍّ : ُمثَّ َعاَد الصياُد َفوجَد ِحَباَلُه مقطعًة، فـََفكَّ

ةٍ  ِمُعوا ِإَىل َعرِْيِشِهْم آِمِننيَْ  َفاْجتَ . فـََرجَع الصياُد اليـَْلَتِمُس َشْيئًا َواليـَْلَتِفُت ِإلَْيهِ . أَْو َسَحرَ

.     َكَأْحَسَن َما َكانُوا َعَلْيهِ 



أمساء الطلبة للمجموعتعني

أسماء الطلبة للمجموعة التجريبية الرقم أسماء الطلبة للمجموعة الضابطة الرقم

M. Abiya’la C.M ١. M. Khoirul Zamroni ١.
Nabila Nuur Elmaz Layla sari ٢ Ahmad Rifqi A.A ٢

Adimas D.P ٣ Salsabilil ٣
Muhammad Khotibul Ummam ٤ Rudhi  Sehawan ٤

Sufi Fadhilah ٥ Nanda Nur Ihsan K ٥
Adeliana ٦ Ahmad Rizal Habibi ٦

Effa Nur Azizah ٧ Ni’matul Arofah ٧
Wulan Akbar M ٨ Nala Fidaratul Ulya ٨

Nur Halimah ٩ Liya Qurrotul A’yun ٩
Dewi Fitria ١٠ Zahrotul husna ١٠

Faiz wildani Nisa ١١ Kusuma Wardani ١١
Desi Priastanti ١٢ Nijamul Leyli R. ١٢

Irwan Setiya Budi ١٣ Rizki Amalia ١٣
Ari Fajri Luqman ١٤ Auliya Mashito ١٤
Ayu Siti Murodi ١٥ Izzati Ardhan F ١٥
Bara Kurniawan ١٦ Moh. Zaenur Rohman ١٦

Dinda Churiyatus S ١٧ Diyah A.F ١٧
Choirun Nisaa ١٨ Amin Husnul Jaya ١٨

Arum Husnul Maslika ١٩ Moh. Makin Nugroho ١٩
Irma Fardian ٢٠ Hamida Citra ٢٠



اإلختبار القبلي
:االسم
: الفصل
دقيقة٤٥:  الوقت

)٢٠درجة ! ( في الكلمة الغريبة) x(ضع 
ِسَتارٌ –َخيَّاٌط –ُمَدرٌِّس –ُمَهْنِدٌس .١
َعلَُّم .٢ ْقَرأُ –يَـتـَ َجيِْلُس –آَكَل –يـَ
ْيٌت –َفْصٌل –َمْسِجٌد –َمْدَرَسٌة .٣ بـَ
َأٌب –َأٌخ - َخاِدٌم –َجدٌّ .٤
َرى ا.٥ َمَسَح -قائٌم –اْجِلْس –ْشتـَ

)٢٠درجة ( صل بين الكلمة واألضداد 
َبِطْيٌئ . أَجاءَ .١
َجَلَس . بطَارَ .٢
َقرِْيٌب . جَواِسٌع .٣
َهَبطَ . دَقامَ .٤
َغَدرَ . هـَسرِْيٌع .٥

َضيٌِّق . و

)٦٠درجة! (اختر من أصح األجوبة اآلتية
اَملطَارَ ....  َغاَدَر .١

ةُ . بَساِفرُ املُ .أ َنةُ . جالطَّاِئرَ ِفيـْ َفةُ . دالسَّ اُملِضيـْ

الَعَرِيبُّ الشُّْرِطيَ .... َسَأَل .٢
يَّاحِ .أ ائُح . جالسُّياُح . بالسُّ السَّائَح . دالسَّ



الَربِْيِد اَجلوِّ ...َأْمحَُد يـُْرِسُل الرَِّساَلة ِإَىل الَقاِهَرة .٣
من. دعن. جيف. بِبـ.أ

الثََّمَراِت ِيف َمَزارِِعِهمْ ... ُحْون الَفالَّ .٤
ُعون. بَيأُخُذْون.أ َحيُْصُدون. دَيْسُقون. جَيِبيـْ

َأَخاُه َعلى الكرسي... حيُِبُّ أمحُد َأْن .٥
جيُْلَس . ديقومَ . جينامَ . بيبكيَ .أ

ألفتو دينوفا يُِذْيع األخباَر ِيف َشاَشِة تلفزيون س ج ت ف.٦
َمْن ُهَو؟

َرئِْيُس التَّْحرِْير.دُمدرس. جُمَوظَّف. بْيعُمِذ .أ

َمْن ِهَي؟. َهْنٌد تـَْعَمُل يف الطَّاِئَرِة، ِهي َختُْدُم اُملَساِفريَن ِفْيها.٧
ة.أ َفة. بطَيَّارَ ِمْيَكاِنْيِكيَّة. دُمَساِفرة. جُمِضيـْ

َباَحةَ َعِلى حيُُِب أْن يـَْلَعَب كرَة القدِم وَُكَرَة اليِد َبْل ُحي .٨ َماِهَواَيُة على؟. ب السِّ
َقة. جاللْعَبة. بالرِّياَضة.أ الرِّْحَلة. داُملسابـَ

ة.٩ رَ َكْم فـَْرًدا ِيف ُأْسَرِيت؟. تـََتَكوَّن ُأْسَرِيت ِمْن َأيب َوأمي َوَجدَّيت َوُأْخيت الصَِّغيـْ
أفرادٍ ستةُ . دأفرادٍ مخسةُ . جأفرادٍ ثالثةُ . بأفرادٍ أربعةُ .أ

عَ ائِ َض البَ عُ يْ بِ يَ لِ .... ب إىل َه ذْ يَ رُ اِج التَّ .١٠
املكتُب . داملزرعةِ . جالدكانُ . بالسوِق .أ



؟يف الصباحِ الفالُح ُب َه ذْ يَ نَ يْ أَ .١١
املكتُب . داملزرعةُ . جاملدرسةُ . بالسوقُ .أ

....ِيف زَّ ي الرُّ مِّ أُ ُخ بَ طْ تَ .١٢
مامَحل ا. داجرَ اَجل . جةرَ ْج اُحل . ببخِ طْ املَ .أ

٥إىل ٣اقرأ النص مث أجب السؤال رقم 
ذهَبْت إىل ةِ يَ اِض املَ ةِ لَ طْ العُ ِيف . مْس ة والرَّ اطَ يَ واِخل اءةُ رَ ها القِ نْ ة، مِ رَ يـْ ثِ ة كَ مَ اِط فَ اتوايَ ِه 

رَ . ْرُمسُها باملرمسِة امللوَّنةِ تَـ ن احليواناِت الوِْحَشِة، و َع َث َح بْ تَ لِ احليواناِت ةِ نَ يـْ نـَ ُج  اَسلَة، وحتب املُ

وتتعرَُّف بأصدقائها من الرسالة الَربِْيِديَِّة أو من . ائِها الرسالَة ويكتبون هلا أيضاقَ ِد ْص ألَ ُب تُ كْ تَ 

صديِقتها العربيُّة إندونيسيَا يف توهلا أصدقاُء َعَربِيـُّْون وأمريكيون، وَمَدَح . الرسالة اِإلِلْكرتوِنيَّة

ا جنُة اهللا يف أْرِضه .ةيَّ اِس َر الدِّ إندونيسيا يف العطلةِ ةِ اَر يَ زِ بِ ْت َع دَ وَ . رسالتها بأ

ألصدقائها؟فاطمةُ ُب تُ كْ ا تَ اذَ مَ .١٣
ةصَّ القِ . دةالَ َس الرِّ . جاءنَ الغِ . باربَ ْخ األَ .أ

ة؟لَ طْ يف العُ ُب َه ذْ أين تَ .١٤
ةبَ تَ كْ املَ . بة  امَ ة العَ قَ يـْ ِد اَحل .أ

َ دَّ َج ُت يْ بـَ . ج يواناِت احلْ ةُ نَ يـْ نـَ ُج .داِ

؟رَ وَ فاطمة الصُّ مُ ُس ْر ا تَـ مبَِ .١٥
ْربِ اِخل مُ لَ قَـ . دةنَ وَّ لَ ة املُ مسََ ْر املِ . جملَ القَ . بامَس ْر املِ .أ

؟ : ......املدرس.١٦
اًس ِد نْ هَ مُ أن أكونَ يُد رِ أُ : أمحد  

املستقبلك ِيف تُ فَـ ْر اِح مَ .بل؟بَ قْ تـَ ْس املُ ِيف َك لُ مَ اأَ مَ .أ



ل؟مَ عْ تَـ ين اَ . هـ؟ملُ عْ اذا تَـ مَ . ج

!ةِ َر ْو ىل الصُّ إِ رْ ظُ انْ . ١٧
على؟ةُ نَ ْه امِ مَ 
ةاَح يَ ِس . بةلَ ْح رِ .أ

ةاءَ رَ قِ . دةاَح بَ ِس . ج

ةٍ يَ اِض مَ اٍت وَ نـَ َس عِ بَ ْر أَ ذُ نْ سورابايا مُ ه ِيف تُ رَ ْس أُ لى َو َع ....١٨
رّ قَ تـَ اْس . دَت كَ َس . جاَش َع . بنكُ ْس يَ .أ

حممد؟ْن مَ . ىَض ْر املَ َج الِ عَ يـُ ى لِ فَ شْ تَ ْس ىل املُ إِ َب َه ذَ حممدٌ .١٩
وظٌف مُ . دفالح. جيٌب بِ طَ . بٌس درِ مُ .أ

ِد ائِ رَ ا يف اَجل هَ بـُ تُ كْ يَ وَ ارِ بَ ْخ األَ نِ َع ُث َح يبْ ... .٢٠
يلُِّ َد يْ الصَّ . دالطبيب. جالدرس. بالصحايف.أ

!اقرأ هذا النص قراءة صحيحة

مدرسا مهن الناس كثرية، منهم من يكون تاجرا ومنهم من يكون

فإذا تريد أن تبين البيوت تطلب املساعدة . ومنهم من يكون طبيبيا

من البناء، وإذا تريد أن ختيط قميصك تطلب املساعدة من اخلياط، 

فعليك أن . وإذا تريد أن تصلح النوافذ تطلب املساعد من النجار

تدفع أجرة قبل أن جيف عرقه



االختبار البعدي
:االسم
:الفصل
دقيقة٤٥: الوقت

)٢٠درجة (في الكلمة الغريبة ) x( ضع عالمة 
لُ ْو الفُ . دعَد فْ الضَّ . جكمَ السَّ . باحَس مْ التّ . أ.١
ُح َر فْ يـَ . دىِش َميْ . جرُ يـْ ِط يَ . بُح بَ ْس يَ . أ.٢
ُص يْ ِم القَ . درُ ْح البَ . جةُ كَ الِربْ . برُ ْه النـَّ . أ.٣
مٌ لَ قَـ . ديٌّ وِ قَ . جٌئ يْ ِط بَ . بٌع يْ رِ َس . أ.٤
مُّ الفَ . درُ وَ الصُّ . جُق نُ العُ . بارُ قَ منْـ الِ . أ.٥

)٢٠درجة ! (صل بين الكلمة والمرادف
يَ ِش َخ . أةٌ َص ْر فُـ .١
ةٌ اَع َج َش . بٌب اِح َص مُ .٢
ٌت قْ وَ . جىرَ َج .٣
ةٌ قَ ادَ َص مُ . دةاَس محََ .٤
ارَ َس . هـاَف َخ .٥

)٦٠درجة ! (اجب األسئلة اآلتية باالختصار

؟اءِ املَ نِ َع نُ ْو ُش لَ البـَ ُث َح بْ يـَ نَ يْ أَ .١

؟ِد يْ ِد اَجل النهرِ َىل إِ السمَك البلشونُ لَ محََ لْ َه .٢

؟ِن ْو ُش لَ بـَ لْ لِ انُ طَ رَ السَّ لَ عَ ا فَـ اذَ مَ .٣

؟ِك اِس النَّ ِت يْ بـَ ِيف ُع َد فْ الضِّ لَ عَ ا فَـ اذَ مَ .٤



ا؟َه رِ ْه على ظَ َع َد فْ الضِّ ةُ يَّ اْحلَ ِت لَ محََ نَ يْ أَ َىل إِ .٥

؟ةِ يَّ َح لْ لِ عِ د فْ الضِّ ُك لِ مَ هُ قَ دَّ ا َص اًع َد فْ ِض مْ كَ .٦

اح؟َس مْ التِّ اَب َص ماذا أَ .٧

؟احِ َس مْ التِّ رِ ْه ظَ ْن مِ ةَ رَ َج الشَّ الظيبُّ عَ فَ َر هلْ .٨

؟رِ ْه النـَّ ِيف ةُ رَ قَ بـَ الْ ِت لَ عَ ا فَـ اذَ مَ .٩

؟احِ َس مْ التِّ نَ مِ ةُ رَ قَ بـَ الْ ِت مَ لِ َس لْ َه .١٠

!اقرأ هذا النص قراءة صحيحة

أليام وتداولت احلية حول البحرية للبحث عن ومضت ا

ا قد ، فلم جتد الضفادع فتقدمت إىل امللك فأخربت بأامعيشته

. إال امللك واهلهقا هلا وليس فيه أخذت الضفادع يف البحرية رز 

ع عنها وليس لديه السبيل لينقذ نفسه وأهله من فغضب ملك الضفد 

.العدو



االستبانة عن تعلم القراءة بالقصص الشعبية.أ

البنودالرقم
خيارات االجابات

موافق 
جدا

غري أشكموافق
موافق

غري موافق 
جدا

١.
أحب تعلم القراءة يف مادة قصص 

الشعبيةاحلكايات 
الدرجة املائوية

٢.
تعلم القراءة يف مادة قصص 

الشعبية تنهض رغبيت احلكايات 
علم املهرات اللغوية األخرىيف ت

الدرجة املائوية

٣.
أستطيع أن أقرأ النص العريب 

بالطالقة 
الدرجة املائوية

٤.
احلكاياتمن تعلم قراءة قصص

سب املفردات اجلديدة تعبية أكشال
الدرجة املائوية

٥.
سب املصطالحات العربية تأك

أستطيع أن اجلذابة اليت
أستخدمها يف الكالم اليومي

الدرجة املائوية

٦.
الدروس بعد سب احلكمة أوتأك

احلكايات تعلم قراءة قصص 
عبيةالش

الدرجة املائوية



٧.
أحب طريقة املدرسة يف تعليم 

اللغة العربية يف الفصل
الدرجة املائوية

٨.
ات يف عمل مل يكن لدي صعوب
الواجبات من املدرسة

الدرجة املائوية

٩.
القصص (يف يدي مادة القراءة 

أثناء التعليم) الشعبية
الدرجة املائوية

االستبانة عن عملية المدرسة في الفصل.ب

البنودالرقم
خيارات االجابات

موافق 
جدا

غري أشكموافق
موافق

غري موافق 
جدا

ألزمت املدرسة محل الكتاب .١
)املادة(

الدرجة املائوية
متثل املدرسة قراءة النص.٢

الدرجة املائوية
أعطت املدرسة التالميذ بالواجب.٣

الدرجة املائوية



المقابلة

لثة كاديريأسئلة المقابلة مع مدير المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثا.أ

األنشطة غري منهجية اليت تؤديها املدرسة للتالميذ؟ما .١

؟أهداف برامج الدرس اإلضايف لدرس اللغة العربيةما .٢

ما املشاكل املوجوة يف تعليم اللغة العربية للدرس اإلضايف؟.٣

كيف رغبة الطلبة يف مشاركة الدرس اإلضايف؟.٤

أسئلة المقابلة مع بعض مدرسي اللغة العربية.ب

لدرس اإلضايف لما هو املنهج املستخدم يف تدريس اللغة العربية ملهارة القراءة .١
باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة كاديري؟

لدرس لما هو الكتاب املدرسي املقرر يف تدريس اللغة العربية ملهارة القراءة .٢
يري ؟اإلضايف باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة كاد

؟الدرس اإلضايفيف شاركة امليف رغبة التالميذ يف ك.٣
؟ما اسرتاتيجية لتحفيز الطالب يف تعليم اللغة العربية خاصة يف القراءة.٤
ماهي الربامج املقرتحة لديكم يف تدريس اللغة العربية باملدرسة اإلسالمية احلكومية .٥

الثالثة كاديري؟



ثناء التعليمالتقومي من أنشطة التالميذ أ

:االسم

:الفصل

النشاطات
تقومي

نتيجةراسبمقبولجيد

معرفية.أ

التعرف على أحرف اهلجائية-

)فهم املقروء(حركية .ب

استيعاب املفردات.١

الطالقة .٢

فهم النص أو االستنباط.٣

وجدانية. ج

النشاط واالهتمام- 

)B(٧١- ٩٠: جيد

)C( ٦١- ٧٠:مقبول

)D( ٠-٦٠: راسب

املدرسة

)(



بيانات المالحطة أثناء التعليمورقة 

املؤشراتالعناصرالرقم
١املالحظ 

النعم

احلماسة.١
يستمع إىل شرح املدرس.أ

يتمرن على قراءة النص.ب
يستمع إىل قراءة صاحبه.أ

٢.
طالقة 
الوجه

شاركة الدرسيفرح يف م.أ
عمل الواجبحيب .ب

املالحظ

 )(



المالحظة من أنشطة المدرسة في الفصلورقة

األنشطةالرقم
املالحظ

النعم

تفتح املدرسة الدراسة بالسالم.١

تسأل أحوال التالميذ وتتبسم إليهم.٢

الذي يوسوس غريه يف التعليمتنصح املدرسة التلميذ.٣

تساعد املدرسة التلميذ الذي حيتاج إىل مساعتها.٤

تستخدم املدرسة الوسائل التعليمية.٥

املدرسة التالميذ يف استنباط الدرسحتث.٦

تراجع املدرسة الدرس قبل اخلروج.٧

ةاملالحظ

)(



التلميذات يفرحن يف املشاركة يف 
الدرس

املدرسة واملالحظة مع 
التلميذات



التالميذ يستمعون إىل شرح 
املدرسة

تشرح املدرسة الدرس يف الفصل





الصور على جدار المعبد

قرض السرطان عنق البلشون البلشون يبحث عن املاء

احلية وملك الضفداع يتحدثان احلية تبحث عن األكل



الظيب وعلى الشجرة الغراب البقرة يتحدث مع التمساح
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)اللقاء األول(خطوات التدريس 

الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة كاديري: املدرسة

٢٠١١مارس ١٩السبت، : اليوم

اللغة العربية: املادة

العاشر: الفصل

دقيقة٤٥×٢: احلصة

قراءة. ١: معيار الكفاءة. أ

. استيعاب فهم النص وصفيا أو حواريا عن البلشون والسرطان. ١.١

: الكفاءات األساسية. ب

.قراءة الكلمة أو اجلملة  أو النص جهرية وصحيحة.  ١.١

.التعرف عن نوع النص وموضوعه.  ٢.١

.فهم املعىن أو الفكرة واألراء من النص.  ٣.١

: املؤشرات. ج

.يتدرب التالميذ على قراءة النصوص جهرية).١

.الكلماتيقدر التالميذ على فهم معىن ).٢

يستطيع التالميذ أن جييبوا األسئلة من النصوص). ٣

الفقراتدوا الفكرة الرئيسة من يستطيع التالميذ أن حيد). ٤

:أهداف التدريس. د

:بعد متابعتهم للدرس، يتوقع الطالب على



قراءة صحيحة وطالقة" البلشون والشرطان" وا موضوع أن يقرأ). ١

اىن الكلمات فهما جيدا أن يعربوا ما يف النصأن يفهموا مع). ٢

:اسرتاتيجية التدريس. و

التالميذ وهم علىيلقي املدرس السالم ·التمهيد

.يردونه مث يسأل عن أحواهلم ذلك اليوم

.يقرأ املدرس كشف احلضور·

دقائق١٠

النشاطات 

الرئيسية

التعارف بني املدرسة والتالميذ§

عملية التدريس يف اجراءتشرح املدرسة قصدها§

يف الفصل

توزع املدرسة أوراق االمتحان القبلي§

دقيقة٦٥

يسلم التالميذ األوراق§االختتام

تنصح املدرسة التالميذ للتعليم واستعمال §

اللغة العربية يف كالميهم اليومي

تقرأ املدرسة السالم§

دقيقة١٠

)اللقاء الثاني(خطوات التدريس .٢

سالمية احلكومية الثالثة كاديريالثانوية اإل: املدرسة

٢٠١١مارس ٢٦السبت، : اليوم

اللغة العربية: املادة

العاشر: الفصل

دقيقة٤٥×٢: احلصة



قراءة. ١: معيار الكفاءة. أ

استيعاب فهم النص وصفيا أو حواريا عن البلشون ١.١

. والسرطان

:الكفاءات األساسية. ب

.أو النص جهرية وصحيحةقراءة الكلمة أو اجلملة  . ١.١

.التعرف عن نوع النص وموضوعه.  ٢.١

.إجيادة املعىن أو الفكرة واألراء من النص.  ٣.١

: املؤشرات. ج

.يتدرب التالميذ على قراءة النصوص جهرية). ١

.يقدر التالميذ على فهم معىن الكلمات). ٢

يستطيع التالميذ أن جييبوا األسئلة من النصوص). ٣

دوا الفكرة الرئيسة من الفقراتستطيع التالميذ أن حيدي). ٤

:أهداف التدريس. د

:بعد متابعتهم للدرس، يتوقع الطالب على

قراءة صحيحة وطالقة" البلشون والشرطان" وا موضوع أن يقرأ.١

ما يف النصعأن يفهموا معاىن الكلمات فهما جيدا أن يعربوا .٢

:املادة الدراسية. و

َلُشْوُن والسََّرَطانُ َالْ  بـَ
. َكاَن ِيف َقِدميِْ الزََّماِن وَساَلف العصِر واَألَواِن َعاَش اْلبـََلُشْوُن ِيف َغاَبِة ُجورا بايا

ْيَل الرِّْيِش، َلُه رِْجَالِن َطِوْيَالِن َو َلُه ُعُنٌق َطِوْيٌل، وهو حيُِبُّ  وكان البلشوُن َحَسَن اْلَوْجِه مجَِ
َوِيف يـَْوٍم ِمَن اْألَيَّاِم  َطاَر البلشوُن ِمْن َمكاٍن إىل آخَر يـَْبحُث عِن اَألْكِل، . َأْكَل السََّمِك 



.وهو ِيف َحاَلِة اجلَْْوَعاِن ملَْ َيْدُخْل ِيف ِفْيِه َطَعاٌم ُمْنُذ َثَالثَِة أَيَّاٍم 
هَ  اًرا َجاَفًة لَْيَس ِفيـْ ْ اِر وْمل جيَِْد إال َأ واْسَتِمرُّ . ا املاُء والَالسَّمُك َميِْشى ِمْن بـَْني األ

َعةٌ  وِّ نـَ َرٌة َوُمتـَ َها َسَرطَاٌن َوَأْمسَاٌك َكِثيـْ .ِيف َحبِْثِه َحىت َوَجَد ِبرَْكًة ِفيـْ
َقارِِه إىل قـَْعِر الِربْكِة لَِيْشرَب املاَء فيها، فـََرَأى األمساَك َتْسَبُح من بني يديهِ  . َفَمدَّ ِمنـْ

.ه اَحلاَلِة فََأَمَرُهْم بَِأْن َخيَْتِبُؤْوا ِمن البلشوِن فرأى كبريُُهْم َعلَى هِذ 
الطريقة التحليلية الرتكيبية:الطريقة املستخدمة. هـ

LCDبطاقة الصور، الكومبيتري، : الوسائل

:اسرتاتيجية التدريس. ز

التالميذ وهم يردونه مث علىالسالم ةلقي املدرست·التمهيد

.عن أحواهلم ذلك اليومسأل ت

.كشف احلضورةقرأ املدرست·

١٠

دقائق

النشاطات 

الرئيسية

صول إىل املوضوع الذي و متهيدا للةلقي املدرست§
ا الدارسون .سيتعلمو

املفردات الصعبة باستخدام الوسائل ةشرح املدرست§
.ويكتبها على السبورة) الصور(التعليمية 

شرح تاب والكراسات  و التالميذ بقفل الكتةأمر املدرست§
.موضوع الدرسةاملدرس

قرأ كلمة أو فقرة تشرح أو تالتالميذ مما ةسأل املدرست§
.مساعدة بالصور

قرأ النص قراءة تالتالميذ بفتح الكتاب و ةأمر املدرست§

.ايستمعون إليههم صحيحة و 

تأمرهم بقراءة ، مث اأمر التالميذ بقراءة النص تقليدا هلت§

٦٥

دقيقة



تعدادا إلجابة السؤالمع الفهم اسصامتة

قدم إليهم األسئلة تأمر التالميذ بقفل الكتاب و ت§االختتام

اجب املنـزيل وتنصح هلم أن يتعلموا عطيهم الو ت§

وا دروسهم يف البيتويقرأ

لسةساتتم الدر خت§ بقراءة احلمدلة ودعاء ختم ا

١٥

دقيقة

)اللقاء الثالث(خطوات التدريس .٣

وية اإلسالمية احلكومية الثالثة كاديريالثان: املدرسة

٢٠١١أبريل ١السبت، : اليوم

اللغة العربية: املادة

العاشر: الفصل

دقيقة٤٥×٢: احلصة

قراءة. ١:معيار الكفاءة. أ

استيعاب فهم النص وصفيا أو حواريا عن البلشون ١.١

. والسرطان

: الكفاءات األساسية. ب

.اجلملة  أو النص جهرية وصحيحةقراءة الكلمة أو.  ١.١

.التعرف عن نوع النص وموضوعه.  ٢.١

.املعىن أو الفكرة واألراء من النصفهم.  ٣.١



.يتدرب التالميذ على قراءة النصوص جهرية-: املؤشرات. ج

.يقدر التالميذ على فهم معىن الكلمات- 

يستطيع التالميذ أن جييبوا األسئلة من النصوص- 

دوا الفكرة الرئيسة من الفقراتحيديستطيع التالميذ أن - 

:أهداف التدريس. د

:بعد متابعتهم للدرس، يتوقع الطالب على

قراءة صحيحة وطالقة" البلشون والشرطان" أن يقرأوا موضوع .١

أن يفهموا معاىن الكلمات فهما جيدا أن يعربوا عما يف النص.٢

:املادة الدراسية. و

!لقصة قراءة جيدةاقرأ هذه ا
َلُشْوُن والسََّرطَاُن  )االستمرار(اَْلبـَ

ُهَما  َفَخرَجَ السََّمُك َيْسَبُح ِإىل َسْطِح املَاِء، فـََتَصاَفَحا َوَتَصافـََيا َوأََنَس ُكلُّ َواِحٍد ِمنـْ
يف ُمْوِسِم اَجلَفاِف، إنـََّنا: فـََلمَّا َمَضْت َعليِهم اْألياُم أََتى  إليه البلشون وَقالَ . ِبَصاِحِبهِ 

فََأَخاُف َأْن جيَِفَّ َهَذا اْلَمَكاُن فـَتَـْهِلُك أَْنَت َمَع َأْهِلَك، َوِيل َمَكاٌن ِفْيِه َماٌء َونـََزَل َعَلْيِه 
َنِعْيَش اْلَمَطُر أَيَّاًما، فـََنْحُن َواِجُدْوَن َما نَْأُكُلُه ُهناَك، فَأُرِْيُد َأْن أَْنطَِلَق ِبُكْم ِإَىل ُهَناَك لِ 

.آِمِننيَْ 
ْلَنا إىل َذاَك اَملَكاِن َواِحدًا فـََواِحًدا: قال السمُك  َقارِِه . فَامحِْ َفَحَمَلُه البلشوُن ِيف ِمنـْ
فـََلمَّا َدنَا ِإَىل النـَّْهِر الذي َقَصَدُه البلشوُن، َأَكَلُه َوَرَمى ِمْن ِفْيِه . َحىت بـََلَغ َحْيُث أََرادَ 

ُهْم، الِعَظَم، ُمثَّ طَارَ  ِإَىل النَـْهِر فـََفَعَل لَِبِقيَِّة اَألْمسَاِك كَما فَـَعَل ِلَألّوِل حىت َبِقَى َواِحٌد ِمنـْ
.َوُهَو َسَرطَانٌ 

ِإنَّ ِمْن َعالَمِة الصَِّدْيِق َأْن َيُكْوَن ِلَصِدْيق َصِدْيِقه َصِديْـًقا َوِلَعُدوِّ : قال البلشونُ 
وهل َترى . با لألمساِك ونَِعْيُش يف النهر أَنـَْقى َماُءه وَأْجَدبَصِدْيِقِه َعُدوا، فُكْنُت ُمَصاِح 



يف الَعْيَشة َمَعنا؟
الطريقة اإلنتقائية:الطريقة املستخدمة. هـ

LCDبطاقة الصور، الكومبيتري، : الوسائل

:اسرتاتيجية التدريس. ز

يردونه التالميذ وهمعلىالسالم ةلقي املدرست·التمهيد

.سأل عن أحواهلم ذلك اليومتمث 

.كشف احلضورةقرأ املدرست·

١٠

دقائق

النشاطات 

الرئيسية

املوضوع الذي صول إىل و متهيدا للةلقي املدرست§
.سيتعلمونه

تقسم املدرسة التالميذ إىل أربع فرق§
ة التالميذ بقراءة النص مع أعضاء فرقته، أمر املدرست§

واحد يالحظ قراءة األخر
رأ املدرسة النص وتأمرهم أن يصحح قرائتهتق§
واحدا فواحدا النص قراءةالتالميذ ةأمر املدرست§

واألخر يستمع إيل غريه

تأمرهم ، مث اأمر التالميذ بقراءة النص تقليدا هلت§

مع الفهم استعدادا إلجابة السؤالبقراءة صامتة

٦٥

دقيقة

قدم إليهمتأمر التالميذ بقفل الكتاب و ت§االختتام

األسئلة 

اجب املنـزيل وتنصح هلم أن يتعلموا عطيهم الو ت§

وا دروسهم يف البيتوبقرأ

١٥

دقيقة



ودعاء ختم ة بقراءة احلمدلةساتتم الدر خت§

لس ا

)اللقاء الرابع(خطوات التدريس .٤

الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة كاديري: املدرسة

٢٠١١أبريل ٧، اخلميس: اليوم

اللغة العربية:املادة

العاشر: الفصل

دقيقة٤٥×٢: احلصة

قراءة. ١: معيار الكفاءة. أ

احلية  استيعاب فهم النص وصفيا أو حواريا عن ١.١

والضفداع

: الكفاءات األساسية. ب

.قراءة الكلمة أو اجلملة  أو النص جهرية وصحيحة.  ١.١

.التعرف عن نوع النص وموضوعه.  ٢.١

.املعىن أو الفكرة واألراء من النصهمف.  ٣.١

.يتدرب التالميذ على قراءة النصوص جهرية-: املؤشرات. ج

.يقدر التالميذ على فهم معىن الكلمات- 

يستطيع التالميذ أن جييبوا األسئلة من النصوص- 



دوا الفكرة الرئيسة من الفقراتيستطيع التالميذ أن حيد- 

:أهداف التدريس. د

:بعد متابعتهم للدرس، يتوقع الطالب على

قراءة صحيحة وطالقة" احلية والضفداع" أن يقرأوا موضوع . ١

أن يفهموا معاىن الكلمات فهما جيدا أن يعربوا عما يف النص.١

:املادة الدراسية. و

!اقرأ هذه القصة قراءة جيدة

الحية والضفداع
وَسَلف العصِر واَألَواِن َعاَشِت احليُة ِيف الَغاِر اْلَبِعْيِد َعِن َكاَن ِيف َقِدميِْ الزََّماِن 

ةِ  رَ َها َوالتـَْقِدُر يف الَبْحِث َعن . النـَّْهِر َوالَبِحيـْ نَـيـْ َوَقْد َهَرَمْت احلََيُة َوَضُعَف ِجْسُمُه، التـََرى َعيـْ
ا اَجلْوُع . َألْكلِ ا َ .ِيف َكِثْريٍ ِمْن أَيَّاِمهِ فََأَصا

َها ويف ال َرًة ِفيـْ يـْ يَـْوِم َخَرَجت احليُة ِمَن اْلَغاِر َوَساَرْت بَِعْيًدا َعْنُه َحىت َوَجَدْت حبَِ
ةُ  رَ َلٍة إلْمَساِكِهْم َفقالَ . الضََّفادُِع اْلَكِثيـْ َسُأْظِهرُ : اِيف نـَْفِسهِ تفـََوقـََفْت بـُْرَهًة يـَُفكُِّر ِيف ِحيـْ

. ٍد هلَْم َكَأينِّ ِيف ُضْعٍف َوُحْزٍن َشِديْ 
َنة؟ : ا فـََقاَل َهلااْبُن الضِّْفَداِع َوقـَُرَب ِإلَْيهِ فَـَرآها َماِيل أََراِك أيتها الشَّْيَخة َكِئْيَبًة َحزِيـْ

َا َأْكثـَُر َمِعْيَشِيت ِمَن الضََّفادِع فَابْـتَـَلْيُت بَِبالٍء ُحرَِمْت . َوَمْن َأْحَرى ِبطُْوِل اُحلْزِن ِمينِّ  َوِإمنَّ
. ادُِع ِمْن َأْجِلِه، فإذا َوَجْدُت بِبـَْعِضها ال أَْقِدُر َعَلى ِاْمَساِكهِ َعَليَّ الضَّفَ 

الطريقة اإلنتقائية:الطريقة املستخدمة. هـ

LCDبطاقة الصور، الكومبيتري، : الوسائل

:اسرتاتيجية التدريس. ز

التالميذ وهم يردونهعلىالسالم ةلقي املدرست·التمهيد

.سأل عن أحواهلم ذلك اليومتمث 

١٠

دقائق



.كشف احلضورةقرأ املدرست·

النشاطات 

الرئيسية

تسأل املدرسة عن الدرس املاضي§
صول إىل املوضوع الذي و متهيدا للةلقي املدرست§

ا .سيتعلمو
املفردات الصعبة باستخدام الوسائل ةشرح املدرست§

.ويكتبها على السبورة) الصور(التعليمية 
هر املدرسة بطاقة الصور للتالميذ وتقرأ الكلمة تظ§

فيها
تأمر التالميذ بقراءة الكلمة§
قرأ النص تالتالميذ بفتح الكتاب و ةأمر املدرست§

.ايستمعون إليههم قراءة صحيحة و 

تأمرهم ، مث اأمر التالميذ بقراءة النص تقليدا هلت§

مع الفهم استعدادا إلجابة السؤالبقراءة صامتة

٦٥

دقيقة

قدم إليهم تأمر التالميذ بقفل الكتاب و ت§االختتام

األسئلة 

نصح هلم أن يتعلموا اجب املنـزيل وتعطيهم الو ت§

وا دروسهم يف البيتأوبقر 

بقراءة احلمدلة ودعاء ختم ةساتتم الدر خت§

لس ا

١٥

دقيقة



)اللقاء الخامس(خطوات التدريس .٥

ة كاديريالثانوية اإلسالمية احلكومية الثالث: املدرسة

٢٠١١أبريل١٤اخلميس، : اليوم

اللغة العربية: املادة

العاشر: الفصل

دقيقة٤٥×٢: احلصة

قراءة. ١: معيار الكفاءة. أ

احلية استيعاب فهم النص وصفيا أو حواريا عن ١.١

والضفداع

.قراءة الكلمة أو اجلملة  أو النص جهرية وصحيحة.  ١.١: الكفاءات األساسية. ب

.التعرف عن نوع النص وموضوعه.  ٢.١

.املعىن أو الفكرة واألراء من النصفهم.  ٣.١

.يتدرب التالميذ على قراءة النصوص جهرية-: املؤشرات. ج

.يقدر التالميذ على فهم معىن الكلمات- 

يستطيع التالميذ أن جييبوا األسئلة من النصوص- 

ا الفكرة الرئيسة من الفقراتدو يستطيع التالميذ أن حيد- 

:أهداف التدريس. د

:بعد متابعتهم للدرس، يتوقع الطالب على

قراءة صحيحة وطالقة" احلية والضفداع" أن يقرأوا موضوع .١



ما يف النصعأن يفهموا معاىن الكلمات فهما جيدا أن يعربوا .٢

: املادة الدراسية. هـ

!اقرأ هذه القصة قراءة جيدة

الحية والضفداع) االستمرار(
َعُه ِمَن احليِة َعْن َحاِلِه اآلن َفأَتى . َفَجَرى اْبُن املَِلِك لِيَـْلَتِقَى بِأَبِْيِه فََأْخبـََرُه َمامسَِ

ا َوَقع عليها َرِة َفَسأَهلا َعمَّ نـََعْم أَيـَُّها َمْوالَي، أَتَـْيُت : فقالْت . املَِلُك إليها ِيف َشاِطِئ اْلبِحيـْ
فـََرِغَب اْلَمِلُك ِيف رُُكْوِب احليِة َوَظنَّ أَنَُّه َفَخٌر َوَشَرٌف . ْيَك لِتَـرَْكَبِين ُمِقرا ِبذِلَك َراِضًيا ِبِه ِإلَ 

.فـَرََكَبُه َواْسَتطَاَب َذِلَك 
ْلنا َعَلى َظْهرِِك ِإَىل اْلَمْمَلَكةِ : فقال له امللُك  لَ . امحِْ َها، فـَ ُهما احليُة ِإلَيـْ ا َفَحَمَلتـْ مَّ

َها قَاَلْت األُم َصِرخيًا هلما الختايف أيها األم، : فقال هلا االبن. انزِال ِمْن َظْهرِها: َوَصال ِإلَيـْ
.فـََفرَِحِت امللكُة به. َهِذه احليُة التـُْؤِذيْـَنا َوُأْسرَتـَُنا، فََأْخبـََرها َعمَّا َحَصَل معها ُمْنذ األياِم 

، َوَساَرِت األياُم ِإْذ يف اْلَغاَبةِ ليَتَجَولوااِ َلى َظْهرِهفحملِت احليُة املِلَك َوَأْهَلُه َع 
ا موالي، َلَقْد ُكْنُت َمرَْكًبا َلُكْم ُمْنذُ األيام، فـََيْضَعُف ي: ْت احليُة وقالْت ِلْلَمِلِك َوقـَفَ 

ِة ُجْوِعي، فـََقْد علْمَت أَنَِّين َحمُْرْوَمٌة فَاْجعَ  ْل ِيل ِرْزقًا َأِعْيُش ِبِه ِجْسِمي َولَْيَسْت ِيل قوٌة ِلِشدَّ
َلوْملَْ تـَْرُزقَاِين ِمْن َأْهِلَك : وََكْيَف َسَتْأُخُذ ِمْن َأْهِلي؟فـََقالْت : فـََقاَل اْلَمِلُك . َوَأْخُدُم َلُكمْ 

يفِ  َفَأَمَر َمِلُك الضِّْفَداِع َلُهِ بَأْخِذ ِضْفَدَعْنيِ . َسْوَف أَُمْوُت َولَْيَس َمَعَك َمرَْكٌب ِمْن ُدْوِين 
لِْيِل َبْل انْـتـََفَع ِبذِلَك .  ُكلِّ يـَْوٍم ُيْدفـََعاِن ِإلَْيها فـََعاَش ِبذِلَك وَملَْ َيُضْرُها ُخُضْوُعه لِْلَعُدوِّ الذَّ
.َوَصاَر َلُه ِرْزقًا َوَمِعْيَشةً 

الطريقة اإلنتقائية:الطريقة املستخدمة. و

LCDمبيتري، بطاقة الصور، الكو : الوسائل

:اسرتاتيجية التدريس. ز

١٠التالميذ وهم يردونه علىالسالم ةلقي املدرست·التمهيد



.سأل عن أحواهلم ذلك اليومتمث 

.كشف احلضورةقرأ املدرست·

دقائق

النشاطات 

الرئيسية

تسأل املدرسة عن الدرس املاضي§
حصول إىل املوضوع الذي متهيدا للةلقي املدرست§

.سيتعلمونه
املفردات الصعبة باستخدام الوسائل ةشرح املدرست§

.ويكتبها على السبورة) الصور(التعليمية 
التالميذ بقفل الكتاب والكراسات  ةأمر املدرست§

.موضوع الدرسةشرح املدرستو 
قرأ كلمة أو تشرح أو تالتالميذ مما ةسأل املدرست§

.فقرة مساعدة بالصور
قرأ النص تو التالميذ بفتح الكتابةأمر املدرست§

.قراءة صحيحة ويستمعون إليه

تأمرهم أمر التالميذ بقراءة النص تقليدا له، مث ت§

مع الفهم استعدادا إلجابة السؤالبقراءة صامتة

٦٥

دقيقة

قدم إليهم تأمر التالميذ بقفل الكتاب و ت§االختتام

األسئلة 

اجب املنـزيل وتنصح هلم أن يتعلموا عطيهم الو ت§

يف البيتوا دروسهموبقرأ

بقراءة احلمدلة ودعاء ختم ةساتتم الدر خت§

لس ا

١٥

دقيقة



)اللقاء السادس(خطوات التدريس .٦

الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة كاديري: املدرسة

٢٠١١أبريل ٢٣السبت، : اليوم

اللغة العربية: املادة

العاشر: الفصل

دقيقة٤٥×٢: احلصة

قراءة. ١: معيار الكفاءة . أ

البقر والتمساحاستيعاب فهم النص وصفيا أو حواريا عن ١.١

.قراءة الكلمة أو اجلملة  أو النص جهرية وصحيحة.  ١.١: الكفاءات األساسية. ب

.التعرف عن نوع النص وموضوعه.  ٢.١

.املعىن أو الفكرة واألراء من النصفهم.  ٣.١

.لى قراءة النصوص جهريةيتدرب التالميذ ع-: املؤشرات. ج

.يقدر التالميذ على فهم معىن الكلمات- 

يستطيع التالميذ أن جييبوا األسئلة من النصوص-

دوا الفكرة الرئيسة من الفقراتيستطيع التالميذ أن حيد-

:أهداف التدريس. د

:بعد متابعتهم للدرس، يتوقع الطالب على

قراءة صحيحة وطالقة" وسالتمساح واجلام" أن يقرأوا موضوع .١



أن يفهموا معاىن الكلمات فهما جيدا أن يعربوا ما يف النص.٢

: املادة الدراسية. هـ

!اقرأ هذه القصة قراءة جيدة

التمساح والجاموس
. َكاَن ِيف َقِدميِْ الزََّماِن وَساَلف العصِر واَألَواِن َعاَش التِّْمَساُح ِيف النـَّْهِر َوَسَط الَغاَبةِ 

َقَع ِفْيهِ ِيف  َوملَْ جيَِفَّ . الَعاَدِة كان احليواُن َجاَء ِإَىل هذا النهِر لَِيْشَرَب املاَء أو يـَْغَتِسَل أو يَـنـْ
كان التمساُح ِيف أَيَّاِمِه حيُِبُّ َأْن يـَْلَعَب ِيف الشَّاِطِئ، . املَاُء َوَلْو كان يف ُمْوِسِم اَجلَفاِف 

ةِ يـَْنَتِظُر َفرِْيَسَتُه وأحيانا َجيِ  . ّفُف َبَدنَُه َحتَْت ِظلِّ الشََّجرَ
ويف اليْوِم نَاَم التمساُح على الشاطِئ جيَُفُِّف بدنَه، إْذ َهبَّ الرِّْيُح ُهبُـْوبًا َشِدْيدا، 

َها َفَصاَح ِلطََلِب اْلُمَساَعَدةِ  ، َفَسَقَطِت الشجرُة َعَلى َظْهرِِه، وَملَْ َيْسَتِطْع َأْن ُيَسلَِّم نـَْفَسُه ِمنـْ
هذا بالٌء َقْد اْكتَـَفِين َوُشُرْوٌر َتظَاَهَرْت َعَليَّ َوأََرى َأنَّ ِمْن : فـََقال ِيف نـَْفِسه. َأِغْثِين ...َأِغْثِين "

.هذا الَبالِء ُخمَلًَّصا
الطريقة اإلنتقائية:الطريقة املستخدمة. و

LCDبطاقة الصور، الكومبيتري، : الوسائل

:اتيجية التدريساسرت . ز

التالميذ وهم يردونه علىالسالم ةلقي املدرست·التمهيد

.سأل عن أحواهلم ذلك اليومتمث 

.كشف احلضورةقرأ املدرست·

١٠

دقائق

النشاطات 

الرئيسية

تسأل املدرسة عن الواجب املنزيل؟الدرس املاضي§
متهيدا للحصول إىل املوضوع الذي ةلقي املدرست§

.سيتعلمونه
ملدرسة التالميذ إىل أربع فرق تقسم ا§

٦٥

دقيقة



املفردات الصعبة باستخدام الوسائل ةشرح املدرست§
.ويكتبها على السبورة) الصور(التعليمية 

تأمرهم بقراءة النص صامتة §
.ايستمعون إليههم قرأ النص قراءة صحيحة و ت§
تأمرهم أمر التالميذ بقراءة النص تقليدا له، مث ت§

ادا إلجابة السؤالمع الفهم استعدبقراءة صامتة

قدم إليهم تأمر التالميذ بقفل الكتاب و ت§االختتام

األسئلة 

اجب املنـزيل وتنصح هلم أن يتعلموا عطيهم الو ت§

وا دروسهم يف البيتوبقرأ

بقراءة احلمدلة ودعاء ختم ةساتتم الدر خت§

لس ا

١٥

دقيقة

)اللقاء السابع(خطوات التدريس .٧

ة احلكومية الثالثة كاديري اإلسالمية الثانوي: املدرسة

٢٠١١أبريل ٢٨اخلميس، : اليوم

اللغة العربية: املادة

العاشر: الفصل

دقيقة٤٥×٢: احلصة



قراءة.١:معيار الكفاءة. أ

البقر استيعاب فهم النص وصفيا أو حواريا عن ١.١

والتمساح

.ملة  أو النص جهرية وصحيحةقراءة الكلمة أو اجل.  ١.١: الكفاءات األساسية. ب

.التعرف عن نوع النص وموضوعه.  ٢.١

.املعىن أو الفكرة واألراء من النصفهم. ٣.١

.يتدرب التالميذ على قراءة النصوص جهرية-: املؤشرات. ج

.يقدر التالميذ على فهم معىن الكلمات- 

يستطيع التالميذ أن جييبوا األسئلة من النصوص- 

دوا الفكرة الرئيسة من الفقراتيستطيع التالميذ أن حيد- 

:أهداف التدريس. د

:بعد متابعتهم للدرس، يتوقع الطالب على

قراءة صحيحة وطالقة" التمساح واجلاموس" أن يقرأوا موضوع .١

ما يف النصعأن يفهموا معاىن الكلمات فهما جيدا أن يعربوا .٢

:املادة الدراسية. هـ

!القصة قراءة جيدةاقرأ هذه 

التمساح والجاموس) االستمرار(
ا اْجلَاُمْوِس،  فَـَقالَ  َلًة َخيْدَُع  : َوّلمَّا ختَلََّص التِّْمَساُح ِمَن اْلَبالِء َفكََّر ِيف نـَْفِسِه حيـْ

ْو  ُر الصَُّدْوُق الذي َالِمْرَيَة ِيف قـَْوِلِه بَِأينِّ َحمْرُ َثِين اْخلَِبيـْ ٌم ِمَن الذي ُيَساِعُدِين ِيف أَيـَُّها اَألُخ َحدَّ
.التََّخلُِّص ِمَن اْلَبالِء، فَيُكْون أكلي ِمْثَل َما َأَكَلُه، َفَصَدَقُه َوأََنَس ِبهِ 

َوِيف اْلَغِد َجاَء التِّْمَساُح لِيَـْغِسَل ِيف النـَّْهِر، فـََرَأى َصاِحَبُه جيَُفُِّف ِيف الشَّاِطِئ َوَدَعا 



وهْل َحتِْمُلِين َعَلى َظْهرَِك، فَإِين َضِعْيٌف، الَأْسَتِطْيُع َأْن : تمساُح َوقالَ فدنا إليه ال. ِباْلُغْسلِ 
فـََوَثَب َعَلى َظْهِر اْجلَاُمْوِس، َوَلمَّا َوَصَل ِيف َوَسِط النـَّْهِر َعضَُّه ِيف ُعنِقِه، . ُأَحرَِّك رِْجَليَّ 

فـََعْلَت ِيب؟ َوَقْد َوَعدَتِين بِاَألَماِن َواْلُمَصاَحَبِة َماَذا: َوأَْمَسَكُه بَِأْظَفارِِه، َفَصاَح اجلَْاُمْوُس 
َفَمِن اْلَقاِضي؟ : فـََقاَل التمساُح . َوَلِكنََّك اْحتَـْلَت َعَليَّ َوَخَدْعَتِين، فَِإنَّ ِيل َحقٌّ ِيف اْلَعَداَلةِ 

َر بَِأنَّ اجلَْاُموْ  . َس يأكله َوهو َأَحقُّ ِباالْفِرتَاسِ َفَسَأال إىل اَحلِصْريِ َوَقصَّ َعَلْيِه القصَة، فََأْخبـَ
ْمَساُح وَملَْ يـَْقبَـْلُه اْجلَاُمْوُس ُمثَّ َسَأال ِإَيل اْلِقْدِر َوَأْخبَـَرُه أَنَّ اْجلَاُمْوَس َوَقَع ِيف اخلَْطَِأ وََكاَن التِّ 

.َأَحقُّ بِاْفِرتَاِسهِ 

الطريقة اإلنتقائية:الطريقة املستخدمة. و

LCDبطاقة الصور، الكومبيتري، : ئلالوسا

:اسرتاتيجية التدريس. ز

التالميذ وهم يردونه علىالسالم ةلقي املدرست·التمهيد

.سأل عن أحواهلم ذلك اليومتمث 

.كشف احلضورةقرأ املدرست·

١٠

دقائق

النشاطات 

الرئيسية

تسأل املدرسة بعض التالميذ عن الدرس املاضي §
متهيدا للحصول إىل املوضوع الذي ةلقي املدرست§

ا الدارسون .سيتعلمو
املفردات الصعبة باستخدام الوسائل ةشرح املدرست§

.ويكتبها على السبورة) الصور(التعليمية 
قرأ النص تالتالميذ بفتح الكتاب و ةأمر املدرست§

.ايستمعون إليههم قراءة صحيحة و 

أمرهم تأمر التالميذ بقراءة النص تقليدا له، مث ت§

٦٥

دقيقة



مع الفهم استعدادا إلجابة السؤالبقراءة صامتة

قدم إليهم تأمر التالميذ بقفل الكتاب و ت§االختتام

األسئلة 

اجب املنـزيل وتنصح هلم أن يتعلموا عطيهم الو ت§

وا دروسهم يف البيتوبقرأ

بقراءة احلمدلة ودعاء ختم ةساتتم الدر خت§

لس ا

١٥

دقيقة

)ثامناللقاء ال(خطوات التدريس .٨

٢٠١١أبريل ٣٠السبت، : اليوم

اللغة العربية: املادة

العاشر: الفصل

دقيقة٤٥×٢: احلصة

قراءة. ١: ةءمعيار الكفا. أ

البقر استيعاب فهم النص وصفيا أو حواريا عن ١.١

والتمساح

.يحةقراءة الكلمة أو اجلملة  أو النص جهرية وصح.  ١.١: الكفاءات األساسية. ب

.التعرف عن نوع النص وموضوعه.  ٢.١

.املعىن أو الفكرة واألراء من النصفهم.  ٣.١

.يتدرب التالميذ على قراءة النصوص جهرية-: املؤشرات. ج



.يقدر التالميذ على فهم معىن الكلمات- 

يستطيع التالميذ أن جييبوا األسئلة من النصوص- 

دوا الفكرة الرئيسة من الفقراتدحييستطيع التالميذ أن - 

:أهداف التدريس. هـ

:بعد متابعتهم للدرس، يتوقع الطالب على

قراءة صحيحة وطالقة" التمساح واجلاموس" أن يقرأوا موضوع .١

أن يفهموا معاىن الكلمات فهما جيدا أن يعربوا عما يف النص.٢

:اسرتاتيجية التدريس. و

التالميذ وهم يردونه ىعليلقي املدرس السالم ·التمهيد

.مث يسأل عن أحواهلم ذلك اليوم

.يقرأ املدرس كشف احلضور·

١٠

دقائق

النشاطات 

الرئيسية

وزعت املدرسة أوراق االختبار البعدي حتريريا §

وشفويا

يعمل التالميذ الواجب§

٧٠

دقيقة

يسلم التالميذ األوراق§االختتام

للغة تنصح املدرسة التالميذ للتعليم واستعمال ا§

العربية يف كالميهم اليومي

تقرأ املدرسة السالم§

١٠

دقيقة

من هذه اخلطة تبينت أن الباحثة قامت بثماين لقاءات، وكان اللقاء 

. األول للتعارف وأداء االختبار القبلي وأما األخري ألداء االختبار البعدي



اهتمام حىت  وسارت التعليم على مايرام، فالتالميذ ينتبهون إىل مشاركة الدرس ب

م اليشعرون بانتهاء الوقت .كأ

استخدمت الباحثة طرق التعليم املختلفة من الطريقة التحليلية الرتكيبية  

وعقدت . واإلنتقائية، ووسائل التعليم املتنوعة مثل بطاقة الصور واحلاسوب

التعليم يف الفصل أحيانا ويف حديقة املدرسة أحيانا أخرى حسب ظروف 

م التالميذ إىل فرق صغرية للتعلم مع زمالئه قبل أن تقدم الباحثة وتقس. التالميذ

.قراءة النص صحيحة

فنتيجته أن التعليم يف الفصل مرحيا ويؤثر كثريا يف اتباههم لدرس اللغة 

م الباحثة  العربية خاصة يف القراءة وال يشعر التالميذ بامللل واخلوف ولو أمر

. بالواجب املتزيل



صور معبد سورونو فاري كاديري

الباحثة أمام املعبد



معايير اختبار القراءة الشفوي

النتيجة املؤشرات الرقم
ةنطق حروف اهلجائية الصحيح ١.

يسلم يف نطق مقاطع احلروف            ٢.
يقرأ الكلمة املضبوطة بالشكل والصوت الصحيح ٣.

يقرأ بالنغمة الصحيحة عند الوقف ٤.



المفردات

البلشون والسرطان

KepitingالسرطانBurung Bangauالبلشون

KeringجافةBulu:ريش

Mencariِ◌ –التمس Meneruskanِ◌ –استمر 

Berjabat tanganَ◌ –تصافح Bertemanمصادقة

Paruhمنقارِ◌ Rusak–هلك 

TipudayaحيلةTulangعظم

Menggigit–قرص Bersembunyِ◌ –اختبأ 

الحية والضفداع

DanauالبحريةKatakالضفداع

Tipu dayaحيلةSebentarبرهة

MenggigitلذعPetapaالناسك

KendaraanمركبTeriakصريخ

Ularاحليةmenyelamatkanِ◌  –أنقذ 

HutanاالغابةLaparاجلوعان

Menyakitiِ_أذى Kebanggaanفخر



التمساح والبقرة
kebiasaanالعادةBuayaالتمساح

KancilاإليلNaunganظل

TepiالساحلMenolehِ◌ -التفت

KerbauاجلاموسMenyelamatkanِ◌ -خّلص

TikarاحلصريBerjemurِ◌ -جفف

berbisikَ◌ -مهسKijangالغزال



الظبي والغراب
GagakالغرابRusaالظيب

SarangوكرRantingاألغصان

Tikus besarاجلراذMengintaiَ◌ - ترقب

Kura-kuraالسلحفاةJaringالشبكة

sembunyi di airِ◌ - غاصMencariِ◌ -التمس

Tidak hadirِ◌ -غابTerbangِ◌ -طار

Mengikatُ◌ - ربطLambatبطيئ/بطء

PemburuصيادTaliاحلبائل/احلبل
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