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 جمهورية إندونيسيا
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 اإلهداء
 

 اللذين ربياين حبناهنما، وشجعاين لطلب العلم والدّي مها احلاج روحاين ومسنوسةإىل 
  .وادلعرفة، ودعوا يل ليال وهنارا

فطرة العزيزة مع زوجها ولقمان حكيم وألفية ، وىم واألحباء وأخوايت الكرماء وإىل إخواين
   حلااحلكمة وفضلي حكيم حبتيار ورفيدا حكم ويوحانا عامال صا

غادينج   "مفتاح اذلدى" ىف معهد ئيأصدقاو  الفضالء مشاخيينسى إىل مجيع أوال 
 . ومّتعنا اهلل بطول حياتنا .  نفعنا اهلل  بعلومنابونانجسونان  نرتين خاصة ىف مسكنافس

إىل مجيع الزمالء األحّباء  ىف جامعة " موالنا مالك ابراىيم " اإلسالمية احلكومية 
 ."أ"خاصة يف كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية فصل . مباالنج

. ماديون ومعهد "الواردين" ماديون"  ري باكيتث"  ادلدرسةإىل األصدقاء ادلتخرجني من 
 .مجعنا اهلل باإلخوان ىف الدين

  بالص ر والنصيةة وىلالء مجيعاينالذين عّلمو  ةومجيع األساتذ
 باإلسالم واإلديان مم واماهتاهلل ىف حياهت همحفظ
 وجيعلعّز وجّل أن يتقّبل مّّن ىذا البةث و اهلل  البتغاء مرضاتأىدي ىذا البةث 

 .خالصا لوجهو الكرمي

  



 

 كلمة الشكر والتقدير
   
 يزيل عنّاار، أمحده سبةانو وتعاىل محدا احلمد هلل الذي وّفق للخريات عباده األبر   

األشرار، وأشهد أن ال إلو إاّل اهلل الفّتاح الغّفار، وأشهد أّن سّيدنا زلّمدا عبده ورسولو 
ار، صالة ادلصطفى ادلختار، وأصّلى وأسّلم على سّيدنا زلمد وآلو وأصةابو األخي

 هبما من عذاب النار.  وسالما ما أجنو
نتهاء من إعداد ىذا البةث، فلو سبةانو أذلج باحلمد باإل نااهلل علي وقد منّ   

بعد  -ك وعظيم عطائك ويشرفنـي ح ى ترضى، على جزيل نعمّب ار والثناء، فلك احلمد ي
امعي فرحا بةث اجلكتابة ىذا ال  من نتهاءإلأفرح الباحث بعد ا فقد. - محد اهلل تعال

هبداية اهلل سبةانو وتعاىل. ال  الباحث بنفسو إاّل  بو مجزيال. وىذا البةث اجلامعي مل يق
زيال قّدم شكرا جبأن أ إالالعظيمة على ىذا احلال.  أستطيع أن أع ّر عن فرحنا وسعادتين

 ىذا البةث.  ىف تكملة وينقد ساعد نالذي واحرتاما جلميع
 ر والتقدير دلساعدتو.ىناك عديدا امّن يستةّق الشك الباحث أنّ  رأي حسبو   

ادلساعدة على بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان ذلم فضل  الباحث مقدّ ي ولذلك
 :ذكرالالباحث ب وخيصّ . ىذا البةث إكمال

احلليم القوي.  جى غفران الربّ ، ر اهلل عّز وجّل. يقول الباحث الذى عليو الغفالت .0
متام كتابة ىذا البةث اجلامعي. جعلو اهلل إ توفيقو ومبزيده قد انتهينا منبوبعون اهلل و 

 مع عموم النفع بو خالصا لوجهو الكرمي
نواع العلوم نا أسلمنا. وهبا قد عرفاهلل عليو وسّلم. برسالتو قد أ زلّمد صّلىدنا سيّ  .3

 حقيقة اإلسالم نعرفالدينية ال ى جعلتنا 
عون ول والدكتور األشرف ادل ون زلمد سليمانزلمد شيخالدكتور احلاج ستا  األ .2

يدعو  على ىذا البةث ح ّى كتب الباحث حبثا أشرفاادلشرف الثاين الذين  الرفيق
 ومفيدا خاصة بعد التصةيح من األساتذة ادلناقشني وتوجيهاهتمجّيدا  اهلل أن يكون



 

اهلل أحسن  موجزاى ذلمشكرا  البةث، أقولىذا ا الوافرة ىف كتابة هتماادالقيمة وإرش
 .اجلزاء

. ىاندرياس باوان ري باكيت" ماديون، األستا األىلية "ثادلدرسة الثانوية  مديروإىل  .1
عملية تطبيق التعليم يف للباحث يف  النفيسة الفرصة على إعطائوا أقول شكرا كثري 
 ىذه ادلدرسة. 

 أرشدين رس اللغة العربية يف تلك ادلدرسة الذيمدعلي مهاجر وإىل األستا   .5
. وال أقول تطبيق الكتاب التعليمي وتكملة البةثيف  وساعدين بالص ر واإلخالص

 اهلل خريا كثريا  جزاهقوال إال 
 براىيمموالنا مالك إ جامعة مدير إمام سوفرايوغواحلاج تور كالدو  حضرة ال روفسور .6

تعّلم ىف ىذه الفرصة للاح يل ماالنج على مساحتو الذى أتكومية اإلسالمية احل
 معةاجلا

األستا  ال روفسور الدوكتور احلاج مهيمن ادلاجستري كمدير الدرسات العليا فضيلة  .7
رشاد عملية التعلم إعلى جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

 للباحث يف ىذه ادلرحلة 
تعليم اللغة العربية يف مرحلة  رئيس قسمشهداء صاحل نور فضيلة األستا  الدوكتور  .8

لدرسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. أقول شكرا  ا
 استئذانو ىف جهاز كتابة ىذا البةث وعلى ىيئة الرئاسة اإلدارية ىف ىذهكثريا على  

 ى إىل مجيع ادلوظّفني ادلساعدين ال ننسية و الكل
ة موالنا مالك إبراىيم يف مرحلة الدراسات العليا جبامعضرين احملا ةمجيع األساتذ .9

الذين ذ ياألساتيف تعليم اللغة العربية. وىم خاصة اإلسالمية احلكومية ماالنج 



 

غة العربية ويعّرفوهنا يساعدون الباحث ىف حتصيل العلوم ادلفيدة خاصة ىف علم الل
 ةا كامال تفصيال واض

ألول حلسنات من اا ةفاعضجزاكم اهلل خري اجلزاء وكتب لكم مخريا، نقول وأ 
 بقبول حسن. آمنيمجيعا أعمالنا مّنا تقّبل اهلل تعاىل  .. فةسيب أن ندعو اهللريخح ى األ

 3102 أبريل 00ماالنج،      
 

 الطالب الباحث
  



 

 

 جمهورية إندونيسيا
 وزارة  الشـؤون الدينيـة

 ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية  ب
 كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة

 تقرير المشرفين
بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العادلني والصالة والسالم على أشرف 

 األنبياء وادلرسلني وعلى آلو وصةبو أمجعني.
 طالع على البةث التكميلي الذي حضره الطالب:بعد اإل

 لطفي حكيم:    االسم 
 S-3/ 00731122:   رقم التسجيل

 :  موضوع البةث
 تعليمية دلهارة القراءة إعداد ادلواد ال

 من خالل موضوعات الصةافة العربية 

 ري باكيت ماديون(طلبة ادلدرسة الثانوية األىلية ث )بالتطبيق على
 .ناقشةرفان على تقدديو إىل رللس ادلوافق ادلش

 ادلشرف الثاين،   شرف األول،                  ادل      

 
 عون الرفيق ادلاجستري الدكتور  أ. د. زلّمد شيخون زلّمد سليمان   

  09671383111120110رقم التوطيف:
 يعتمد،

 رئيس قسم تعليم اللغة العربية
 

 الدكتور شهداء صاحل نور
 097310163115100110رقم التوطيف:



 

 

 جمهورية إندونيسيا
 وزارة  الشـؤون الدينيـة

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية  بماالنج
 كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة

 اعتماد لجنة المناقشة
 عنوان البةث:

 إعداد ادلواد التعليمية دلهارة القراءة 

 من خالل موضوعات الصةافة العربية 

 ري باكيت ماديون(طلبة ادلدرسة الثانوية األىلية ث )بالتطبيق على
 S-3/ 00731122:  رقم التسجيلو  لطفي حكيمإعداد الطالب : 

جلنة ادلناقشة وتقرر قبولو شرطا لنيل درجة ادلاجستري يف قد دافع الطالب عن ىذا البةث أمام 
 م.3102تعليم اللغة العربية، و لك يف يوم .......، ....... 

 وتتكون جلنة ادلناقشة من السادة األساتذة:
 التوقيع: .......     رئيسا ومناقشا   الدكتور شهداء صاحل -0
 التوقيع: ......      مناقشا   توركيس لوبيسالدكتور  -3

 ......التوقيع:     مشرفا ومناقشا  أ. د. زلّمد شيخون زلّمد سليمان -2

 .......التوقيع:      مشرفا ومناقشا  عون الرفيق ادلاجستري الدكتور -1
 يعتمد،

 عميد كلية الدراسات العليا
 

 األستاذ الدكتور مهيمين
 095603000982120115 : رقم التوطيف



 

 

 جمهورية إندونيسيا
 الدينيـةوزارة  الشـؤون 

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية  بماالنج
 كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة

 شهادة اإلقرار
 سفلو :بعد اإلنتهاء من كتابة ىذا البةث اجلامعي، أنا ادلوقع أ

 لطفي حكيم:   اإلسم 
 00731122:  رقم القيد 
 :  ادلوضوع 

 إعداد ادلواد التعليمية دلهارة القراءة 

 من خالل موضوعات الصةافة العربية 

 ديون(ري باكيت ماطلبة ادلدرسة الثانوية األىلية ث )بالتطبيق على
     ماديون، جاوى الشرقية، إندونيسيا :  الطالب عنوان

الذى حضرتُو إلكمال بعض شروط اإلختبار للةصول على  بأّن ىذا البةث العلمي أقرّ 
جبامعة موالنا  الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربيةكلية يف   (S-2) اجملستريدرجة 

 أ. د. زلّمد شيخون زلّمد سليمانف اشر بإمالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
بداعات غريي أو تأليف ه من إقد كتبتو بنفسي ومل أزور  عون الرفيق ادلاجستري. الدكتورو 

حد استقباال أنّو من تأليفو، فأنا أحتّمل ادلسلولية على  لك ولن خر. وإ ا ادعى أاآل
الدراسات العليا لكلية  قسم تعليم اللغة العربية ني أو علىتكون ادلسلولية على ادلشرف

على ىذا اإلقرار بناء  تحّرر وقد . جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 حد على  لك. أين ر جي رغبيت اخلاصة فيها ومل

  3102 أبريل 00ماالنج،         
      

 لطفي حكيم     



 

 صلستخالم
إعداد ادلواد التعليمية دلهارة القراءة من خالل موضوعات  .3102. حكيم لطفي

 قسم .ري باكيت ماديون(ثالصةافة العربية )بالتطبيق على طلبة ادلدرسة الثانوية األىلية 
جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية   العليا كليـة الدراساتتعليم اللغة العربية  

 الدكتور :لثاينادلشرف او  أ. د. زلّمد شيخون زلّمد سليمان: ادلشرف األول .نجمباال
 عون الرفيق ادلاجستري.

 موضوعات الصةافة العربية، مهارة القراءة، ادلواد التعليمية:  األساسية اتالكلم
يف عملية التعليم، إلهنا تكون بدال عن فكرة  ةمهم ةادلواد التعليمية ذلا مكان  
ادلعلومات ومعارفو وعلومو وفكرتو  عن ع ّر ادلعّلمإ  يوشرحو ومتثيلو أمام الفصل. ادلعّلم 

يف ادلواد التعليمية. والكتاب التعليمي لو وظيفة أساسية يف عملية التعليم والتعّلم. 
بالكتاب التعليمي يكون تنفيذ عملية التعليم والتعلم مرتبا. والسبب ىو وجود الدليل ف

راءة من أىم الدروس اليت ليلو يف إجراء عملية التعليم والتعلم. وإن القكدالواضح للمعّلم  
يف الدروس كّلها.  ةالكتب التعليمي من الستفادةلالطلبة، ألهنا تفسح اجملال أمامهم  تفيد

يطلع على أّي شيء ن يوسع معارفو يف كّل وقت وحني إ  بالقراءة يستطيع اإلنسان أ
 القراءة مفتاح التعليم والتعلم. حيتاجو. لذا نستطيع أن نقول إن

( وصف إنتاج ادلواد التعليمية دلهارة القراءة ادلعدة من 0يهدف ىذا البةث إىل ) 
معرفة أثر تعليم مهارة القراءة باستخدام ادلواد ( 3)وخالل موضوعات الصةافة العربية 

تطويري وجترييب  نهجوالكمي وم الباحث ادلدخل الكيفي خدمست. االتعليمية ادلعدة
(R&D،) األىلية تري  ادلدرسة الثانوية وأما رلتمع البةث فهو طلبة الفصل الثاين يف

طالبا. واستخدم الباحث جلمع ادلعلومات بطريقة ادلقابلة  13وعددىم  باكيت ماديون
 وادلالحظة واالستبانة واالختبار.

ية بشكل الكتاب إنتاج ادلواد التعليم( 0نتيجتان يف ىذا البةث مها: ) إن 
التعليمي دلهارة القراءة أي فهم ادلقروء للفصل الثاين الثانوي. يتكون الكتاب التعليمي 



 

من: صفةة الغالف، بيان مضمون الكتاب العام، دليل استخدام الكتاب للمعّلم، ادلواد 
قدم أبواب )الفرحة بتعليم العربية، بنت الشاطئ، لقمان احلاكم، مثرة احلج، ت 7 التعليمية

، التدريبات، مالحظة حنوية، التدريبات عن النةو، اللعبة التكنولوجي، وجنوم كرة القدم(
اللغوية، مصادر الكتاب التعليمي. ونتيجة التصديق من خبري ادلواد التعليمية وخبري تعليم 

 ادلواد التعليمية ادلعّدة( 3اللغة العربية تدل على أن الكتاب التعليمي ادلنتج جيد جدا، و)
 قراءة النصوص يفعلى شكل الكتاب التعليمي لو أثر إجياب وجيد لرتقية كفاءة الطلبة 

 العربية.  
من الباحثني اآلخرين أن يعّدوا ادلواد التعليمية لدرس اللغة العربية  ويرجو الباحث 

 ةدلدرسة الثانويحلل ادلشكالت اليت يواجهها ادلعّلم يف تطبيق عملية تعليم اللغة العربية با
  ماديون. األىلية تري باكيت
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 Teaching material has an important position in teaching process. Due to be 

used as a media representation of techer’s explanation, knowledge, science, idea, 

and information that will be presented by teachers are gathered into teaching 

material. Texts book also have important role in teaching process. By using texts 

book in teaching process can run organizingly. Because it will be there clear 

guidance from teachers as an implementor in teaching process. Reading 

Proficiency is the most important lessons that will have some benefits for 

students. Since by reading, the students can take some advantages from all course 

books they need. By reading, students’ knowledge increaselly widespread, and 

can analyze what they need. Therefore, it can be said that reading is a key for 

teaching and learning. 

 

 The purposes of this research, (2) To decribe the result of Arabic teaching 

materials for Reading Proficiency from Themes in Arabic Jurnalism for students 

of XI class in that school, and (2) To Know the effectiveness in using the result of 

Arabic teaching materials for Reading Proficiency from Themes in Arabic 

Jurnalism for students of XI class in that school. 

 

 In this study, the researcher used a quantitative and qualitative descriptive 

approach with R & D method. It’s supposed to create a particular product then 

testing this effectiveness. Object of this research are all of the students of XI class 

in MAS Tri Bhakti Madiun. The total of the students are 42. The instruments 

which used by researchers are interviews, observation, questionnairres, and tests. 

 

 The result of this study, indicated that (2) The result of composing of 

Arabic teaching materials for Reading Proficiency from Themes in Arabic 

Jurnalism for students XI class in that school which concist of: Book Cover, 

Describing book as globally, Teacher’s guidance, book material (6 chapters), 

excersise, granmar, granmar excersise, and games). the validation result from 

the expert in materials and learning Arabic language showed that it was very good 

book, (2) The result  composition of teaching materials for reading proficiency 

from Themes in Arabic Jurnalism for students XI class in MAS in from of the text 

books is effective used by students to enhance the students skills in reading 

proficiency. 

 

 It’s also expected for other researchers to create teaching materials in 

Arabic language to overcome which faced by the teachers in teaching process of 

Arabic language in Islamic High School of Tri Bhakti.  
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 Bahan ajar mempunyai kedudukan yang sangat urgen dalam proses 

pengajaran. Karena bahan ajar merupakan sebuah media representasi dari 

penjelasan, pengetahuan, ilmu, dan ide  yang akan disampaikan guru, dan 

informasi yang akan disampaikan guru dihimpun dalam bahan ajarnya. Buku teks 

juga mempunyai peranan penting dalam pengajaran, dengannya pengajaran 

menjadi teratur, hal itu disebabkan adanya petunjuk yang jelas bagi guru sebagai 

pelaksana pengajaran. Kemahiran membaca adalah materi terpenting yang sangat 

bermanfaan bagi siswa. Karena dengan membaca mereka dapat memanfaatkan 

berbagai sumber informasi yang berupa tulisan. Dengan membaca pengetahuan 

menjadi semakin luas, bisa menelaah apapun yang dibutuhkan. Oleh karena itu 

bisa kita katakan bahwa membaca merupakan kunci belajar dan mengajar. 

 Tujuan penelitian ini adalah (2) Mendiskripsikan hasil penyusuna bahan 

ajar bahasa Arab dari tema-tema jurnalistik Arab untuk kemahiran membaca bagi 

siswa kelas XI MAS (Madrasah Aliyah Swasta) Tri Bhakti Madiun, dan (2) 

Mengetahui efektifitas penggunaan hasil penyusunan bahan ajar untuk kemahiran 

membaca bagi para siswa kelas XI MAS Tri Bhakti Madiun. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif 

kuantitatif dengan metode R & D. Yakni penggunaan metode penelitian untuk 

menghasilkan sebuah produk kemudian mengujikan keefektifannya. Subjek dari 

penelitian ini adalah siswa kelas XI MAS Tri Bhakti Madiun yang jumlahnya 42 

siswa. Instrumen yang digunakan  peneliti adalah wawancara, observasi, angket, 

dan test. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (2) Hasil penyusunan bahan ajar 

bahasa Arab dari Tema-tema Jurnalistik Arab untuk kemahiran membaca bagi 

siswa kelas XI MAS Tri Bhakti berupa buku ajar yang terdiri dari: Cover buku, 

Penjelasan buku secara umum, Petunjuk guru, materi (6 bab), latihan soal, materi 

khusus kaidah, latihan soal, dan permainan. Hasil validasi dari pakar materi dan 

pakar pembelajaran bahasa Arab menunjukkan bahwa buku itu sangat baik, dan 

(2) hasil penyusunan bahan ajar untuk materi kemahiran membaca dari tema-tema 

Jurnalistik Arab efektif untuk membantu peningkatan kemampuan siswa dalam 

memahami teks. 

Diharapkan kepada para peneliti yang lain untuk menyusun bahan ajar 

bahasa Arab untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan proses pengajaran 

di MAS Tri Bhakti Madiun.  
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 لاألو   الفصل

 والد اسرت السربقة اطر  الار اإل

 

 مقدمة - أ

حب اللغة العربية على اختالؼ لغاهتم، ليزدادكا  على فتحت قلوب ادلسلمُتنا
مبادئ علـو اللغة يف مشارؽ األرض ك  أقبل الدارسوف على دراسةإمياهنم، ك إىل إميانا 

ها اهلل عليهم، هبا اعطالشرةفة الذم أ ك السةة الةبوةة مغارهبا، بوصفها لغة القرآف الكرمي
ةتوجهوف إىل رهبم عةد أداء صالهتم، ك هبا ةزاكلوف سائر عباداهتم ك مةاسك دةةهم. كقد 

يف ترقية مهة ادلسلمُت ك أسهمت اللغة العربية يف تدفق رلرل احلضارة اإلنسانية ك تعميق 
 بادئ اإلسالمية كتعاليمها.ادل التعرؼ على

ر قرنا من الزماف كعاء للحضارة شطواؿ أربعة عالعربية كلقد أصبحت اللغة 
ة بُت اللغات ػعادلي رفيعة ك اإلسالمية العادلية، كما أنه فوؽ هذا كله قد اكتسبت مكانة

 تااؿاال اتلغإحدل هي ليست لغة دةن كحضارة فحسب، بل  ركفة. فاللغة العربيةػادلع
ية، قاؿ فرجوسوف يف مقاؿ نشرته بدائرة كتأكيدا على أهنا لغة عادل عالػم.يف ال األساسية

ادلعارؼ الربةطانية عن هذه اللغة "أف اللغة العربية سواء بالةسبة إىل عدد الةاطقُت هبا أك 
إىل مدل تأثَتها تعترب إىل حد بعيد أعظم اللغات السامية مجعاء. كما ةةبغي أف ةةظر 

."  1إليها كإحدل اللغات العظمى يف عامل اليـو
 يف يف العامل حىت توجد اللغة العربية عليمتذلذه األسباب كلها، حيتاج ادلسلموف 

مرحلة كهي مرحلة ادلبتدئُت، كمرحلة ادلتوسطُت، ك  يف عملية التعليم، شىت ادلراحل
                                                 

 
: دار القاهرة) طرؽ تدرةس اللغة العربية كالًتبية الدةةية يف ضوء االذباهات الًتبوةة احلدةثة ،زلمود رشدم خاطر كآخركف1
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ىل دكر حيتاج التعليم إالكتب كالةاوص العربية  ف تعميق فهمهلم جرا. ألادلتقدمُت، ك 
ـّ  يف تطوةر التعليم ك  ناصر عبد اهلل الغاىل هو التعلم، ألف الكتاب التعليمي كما قاله ها

ة الطيبة أك اللقمة ادلرة ادلذاؽ الىت نقدمها للطالب غحيمل اللقمة السائ مالوعاء الذ
، كهذه باجلائع، كادلعلم هو الوسيلة أك الواسطة الىت تقدـ بواسطتها هذه اللقمة للطال

حالة  يف –ا دائما بل تكاد تكوف معدكمة أحيانا الوسيلة أك الواسطة الةتوافر كجوده
هتمامةا على الوعاء أك انركز  اػكإذا كاف األمر كذلك فإنة -داده اإلعداد اجليدػعدـ إع

 .2ياحملتول أال كهو الكتاب التعليم
ةرةد ادلدرس أف ةقـو بتعليمها  ادلواد الدراسية اليت يكةتضمن الكتاب التعليم

بقدر اإلمكاف مطابقة باألغراض ادلرجوة. كتتكوف ادلواد الدراسية على األقل من مادة 
احملتول  يأما ادلواد التعليمية فهك  .كالقراءة، كالكتابة، كالقواعد، كالكالـ ،االستماع

عرفية أك م  أهداؼ تعليمية  نرغب ىف تقدميه للطالب بغرض ربقيق مالذ يالتعليم
  3ةتعلمه التلميذ ىف علم ما. مادلضموف الذ يمهارةة، أك كجدانية. كه

كالقراءة يف اللغة كافة هي الةافذة ادلفتوحة على احمليط احملّلي للفرد كالعامل 
اخلارجي، كهي كسيلة اكتساب ادلعارؼ كادلعلومات كاخلربات ادلتةّوعة. فإذا كانت احلياة 

على الةمّو كالتعامل مع الغَت، فإّف القراءة توسع مداركه نفسها مدرسة تساعد الفرد 
 كتةقله إىل آفاؽ أرحب كأكسع. 

إّف القراءة تعترب مهارة رئيسية من مهارات تعّلم أم لغة أجةبية كأهنا من 
ا. كبالتّايل  حاجات اإلنساف ادلاسة، فلذلك تابح تعليمها كتعّلمها أمرنا ضركرةنا كمفيدن

من أهداؼ تعّلم الّلغة ادلستهدفة، كممّا جيدر بةا أف نذكره هةا أف من تابح هدفنا رئيسينا 
                                                 

  (ـ 1991 الغاىل، دار: الرةاض) اهب طقُتلةاا لغَت التعليمية الكتب إعداد أسس  اهلل، عبد احلميد عبدناصر عبد اهلل الغاىل ك  2
   7.ص

 د.ـ،، دركس الدكرات التدربية دلعلم اللغة العربية لغَتاالةاطقُت هبا )اجلانب الةظرلعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزاف كزمالؤه،  3
 111ص.  (1433مؤسسات الوقف اإلسالمى، 
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أهّنا أداة تّتسم بدكاـ  -بالةسبة للمتعّلم  -خاائص عملية القراءة يف الّلغة األجةبية 
االستمرار كاالستخداـ من حيث هي أداة هذا ادلتعّلم الستمراره يف الّتعّلم، كأداته أةضنا 

الفكرم كاألديب كاحلضارم ألصحاب الّلغة ادلتعّلمة سواء يف ادلاضي يف االّتااؿ باإلنتاج 
 4أك احلاضر، كما قد تكوف أداة من أدكاته يف قضاء كقت الفراغ كاالستمتاع به.

كالقراءة بالةسبة ألجل التعّلم أك الدرس مهّمة لدل الدارسُت، كهي تزّكد القارئ 
بها مباشرة إال من خالؿ القراءة. كما أهّنا بادلعارؼ كاخلربات اّليت قد ال ةستطيع أف ةكتس

دبعٌت  5.جيداال حيال  جيداهي أداة الطالب يف ربايل علومه الدراسة، كمن ال ةقرأ 
من ليس له كفاءة أك ادلهارة على القراءة ادلرجّوة أك اجلّيدة، فال حيال على ادلعلومات 

 كادلعارؼ يف قراءته.
ادلدارس كادلعاهد بإندكنيسيا مازاؿ  معظمإّف عملية تعليم القراءة العربية يف 

كخاّصة كما  6ةستخدـ الطرةقة التقليدةة بتقدمي الةاوص ادلملة كالاعبة لدل الطلبة،
" مادةوف يف الفال الثاين، هةاؾ ثرم باكيتالحظه الباحث يف ادلدرسة الثانوةة األهلية "

. كهذه هي اليت ةعٍت أخذ ادلعّلم الةاوص من الكتب الًتاثية عةةستخدـ ادلادة غَت متةو 
ذبعل يف أفكار الطلبة مملة سرةعا، فتكوف معرفتهم ناقاة حوؿ ادلاطلحات اليت 

 الةستخدموها الطلبة يف األعماؿ اليومية. 
فمن هذه ادلشكالت نشأت فكرة هذا البحث الذم ةهدؼ إىل تطوةر نوعية 

اكالت ادلقًتحة ةميتها خاصة يف رلاؿ تعليم فهم ادلقركء. كمن احملتعليم اللغة العربية كت
اليت  احلدةثة الواقعية ليمي من خالؿ موضوعات الاحافة العربيةاستخداـ الكتاب التع

                                                 
4
 149( ـ2003ق/1424 ،إةسيسكو) طرائق تدرةس اللغة العربية لغَت الةاطقُت هبا ،زلمود كامل الةاقة كرشدم أمحد طعيمة  

5
 57 .ص ادلرجع السابق.، ناصر عبد اهلل الغايل كعبد احلميد عبد اهلل  

6
، كليػػػة الدراسػػات العػػليػارسالة ماجستَت، ماالنج:  ، اإلعالـ ادلكتوبة يف  تةمية مهارة القراءةاستخداـ كسائل ، أمحد حلواين شافعي  
 ـ 2009، جلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنجاا
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على ادلواد األخرل  يف جهاز العرضميكن انتفاع هبا يف تدرةس اللغة. كتفّضل الاحيفة 
 ية إىل زةادة ادلعلومات اليت تشملها.أهنا تتةوع يف األساليب اللغوةة اإلضاف

كفاءة اللغوةة اللذلك فإف استخداـ الاحف كمادة يف تدرةس العربية ترفع 
لدل الطلبة كتكسبهم معلومات اجتماعية حضارةة كفيها أةضا معارؼ دةةية من جانب 

كليست يف القراءة  7آخر. كةالح أةضا استخداـ الاحيفة يف تةمية ادلهارات األربع،
 ب. فحس

فّعالية هذا األسلوب  اإلستفادة من نظرا إىل ذلك، ةعمل الباحث على
  :كاستخدامه يف تعليم الّلغة العربية لتطوةر فهم ادلقركء كتةميته، حياكؿ الباحث أف ةقدـ

 من خالل موضوعرت الصحرفة الاربيةمهر ة القراءة ل إعداد المواد التاليمية
مع زةادة التدرةبات  (مرديون ثري بركتيالمد سة الثرنوية األهلية برلتطبيق على اطلبة )
ك استخداـ أكثر من طرةقة كاحدة مشهورة يف  كمةها جهاز العرض استخداـ الوسائلك 

 ادلدرسة كهي طرةقة القواعد ك الًتمجة.

 

 وأسئلته مشكالت البحث - ب
خلفية البحث. اكؿ الباحث أف أكضح ما ةادر من طبقا دلا قد شرحةا، هةا حي  

هارة القراءة دل التعليمية ادةادل إعدادفإف من الضركرم أف حيدد الباحث ادلسألة اليت تتعلق ب
 مادةوف ثرم باكيتاألهلية الثانوةة لطلبة ادلدرسة  من خالؿ موضوعات الاحافة العربية

 كهي كما ةلي : ،فال الثاين
موضوعات ادلعدة من خالؿ دلهارة القراءة  ادلواد التعليمية كيف ةتّم إنتاج -1

  ؟مادةوف ثرم باكيتاألهلية بادلدرسة الثانوةة  فال الثاينلطلبة  الاحافة العربية

                                                 
7
 Imam Asrori, AL-ARABI, Jurnal Bahasa Arab dan Pengajarannya. Vol. 2, No. 2, Desember 

2004. Universitas Negeri Malang (UNM) – Malang. P. 163 
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أثر تعليم مهارة القراءة باستخداـ ادلواد التعليمية ادلعدة من خالؿ موضوعات ما  -2
 ثرم باكيتاألهلية  بادلدرسة الثانوةةالثاين فال يف الالطلبة  لدلالاحافة العربية 

 ؟مادةوف
 

 أهداف البحث - ج

مستول  هذا البحث هو معرفة ربقيقه يفراد الباحث ألذل اذلدؼ األكؿ ا  
من  " مادةوفثرم باكيتاألهلية "تعليم اللغة العربية بادلدرسة الثانوةة  الطلبة يف ربايل

 دّرسها ادلدرس. ككذلك دلعرفة مستول تفاهم الطلبة هبذه الطرةقة يف اليت ادلادة ادلعدة
أسئلة  على مةاسبة نقطتُت،إىل  األهداؼ ةفال الباحث . كأّمادراسة مهارة القراءة

 :. كمهاالبحث السابقة

موضوعات الاحافة ادلعدة من خالؿ دلهارة القراءة  ادلواد التعليمية كصف إنتاج -1
 مادةوف ثرم باكيتاألهلية بادلدرسة الثانوةة  فال الثاينلطلبة  العربية

مهارة القراءة باستخداـ ادلواد التعليمية ادلعدة من خالؿ أثر تعليم معرفة  -2
األهلية  بادلدرسة الثانوةةالثاين فال يف الالطلبة  موضوعات الاحافة العربية لدل

 مادةوف ثرم باكيت
 

 البحث  وضفر   - د

إف نتيجة الطلبة يف فهم مادة اللغة العربية خاصة دلهارة القراءة من الكتاب   
أجنح كأجود كفّعاؿ يف فهم  باستخداـ موضوعات الاحافة العربيةالتعليمي الذم ةبٌت 

س تطوةر يف مهارة القراءة عةدما ةستخدمها ادلدرّ  ادلقركء من زلتوةات الكتاب التعليمي
 .فال الثاين من ادلدرسة الثانوةةادلادة الدراسية مةاسبا حلالة طلبة 
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 هـ   أهمي ة البحث
  :الةاحيتُت التطبيقية كالةظرةة كما ةأيت ةرل الباحث أف ذلذا البحث أمهية من

 من الةاحية التطبيقة -1
البحث  ةرجو الباحث أف ةستفيد ذاتيا من هذا: للباحث نفسه  - أ

دلهارة  واد التعليميةادل إعداديف أمهية  الذاتية العلمي لتطوةر اخلربة كادلعرفة
ادلراجع يف   القراءة يف تعليم اللغة العربية. كأف ةكوف هذا البحث أحد

تعليم اللغة بحث ةن خاصة دلن ةهتّم ةآلخر كتابة البحث العلمي ل
كفعالّيته كأثره يف ترقية  العربية خاصة إلعداد ادلواد الدراسية دلهارة القراءة

زةادة العلـو فهم زلتوةات الكتاب التعليمي. كأخَتا، ةرجو الباحث 
كزةادة الوعي كالعـز  ،تقّرب باهلل للفوز العظيمالهل أكادلعارؼ بأحواؿ 

لةفس الباحث أف ةاّحح الةيات كاصالح األعماؿ ادلستعيةة باهلل 
 .(190كأخَتا أف ةكوف إنسانا أكىل األلباب )أؿ عمراف :

 الباحثوف من مةهج كمةتج هذا البحث يفةستفيد أف :  للباحثُت - ب
ساس هذا البحث لًتقية قدرة إعداد حبث جدةد خاصة دلهارة القراءة بأ

 الثانوةة. يف دلدارس ة العربية عةد الطلبةاللغ
 مةه ةستفيدو الباحث يف هذا البحث العلمي أف : ةرج للمدّرسُت - ت

ادلدّرسوف يف ترقية مهارة تعليم اللغة العربية باستخداـ تطوةر ادلادة 
الدراسية كليحرصوا على ترقية ادلادة التعليمية بأنفسهم مةاسبة باحتياج 

ة تكوف لدةهم الكفاء تلفة كحالة التعليم حىتالطلبة يف األماكن ادلخ
مةاسبة بادلبٌت على مستول الوحدة  بادلادة اجليدةلتعليم اللغة العربية 

 التعليمية. 
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: دلساعدهتم يف ترقية فهم اللغة العربية سهال تاما دبجاؿ   للطلبة - ث
ادلعد أكغَته الذم  الكتاب التعليميهذا مهارة القراءة الذم ةتضمةها 

 يف الدراسة، كلزةادة حّب الطلبة عن قراءة الاحافة العربية.  ةتواجد
أف تستفيد ادلدرسة من نتيجة  كذلك ةرجو الباحث:  ادلدرسة - ج

ادلةهج  ادة ادلبةية يفبادلية فهم الطلبة يف مهارة القراءة هذا البحث لًتق
اليت انعقد عليها  ةةو األهداؼ الًتبمستول الوحدة التعليمية. لتحقيق 

 إندكنيسيا. نادأمل بال
ف ةكوف أالباحث ةرةد راده الباحث مما ذكر، أف كأخَتا، لتلخيص ما أ - ح

هذا البحث يف ناحية األمهية التطبيقية دبعلوماته كنتائجه مفيدا يف 
كأف ةكوف  .الفالإرشاد معلمي اللغة العربية يف العملية التعليمية يف 

هذا البحث دبعلوماته كنتائجه مفيدا يف إرشاد معلمي اللغة العربية يف 
 .الفال لتكمل الكتاب التعليميالعملية التعليمية يف 

 من الةاحية الةظرةة -2

ةرجى يف هذا البحث أف ةكوف مفيدا ألعطاء ادلعلومات اجلدةدة يف تطوةر ادلادة 
اليت دّرست فيها اللغة العربية من الكتاب  رساادلد من الدراسية دلهارة القراءة يف أم

 مستول الوحدة الدراسية.ادلعد بادلبٌت على ادلةهج يف التعليمي 
 

 حدود البحث  - و
 احلدكد ادلوضوعية  -1

تعليم مهارة القراءة اليت ةواجهه الطلبة يف لالتعليمية  ادلواد صةاعة ةطور الباحث يف
 .البحث، ةعٍت لًتقية فهم ادلقركءة كدبا ةةاسب يف حاؿ عملية الدراسة العربي
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 ادلكانية  احلدكد  -2
من ادلدرسة  لاف الثاينالطلبة يف ا ث العلمي علىهذا البح يفالتجربة  ذبرم

عدد اختار الباحث ذلذه ادلدرسة ألّف ذلا ك . " مادةوفثرم باكيتاألهلية "الثانوةة 
الًتاثية كمثل الفقه كاحلدةث درَّس فيها الكتب اليت ت   هليةادلزاةا. فهي ادلدرسة األ

، كمكاهنا قرةب بادلعهد السلفي كالفلق كغَتها كمعظمها ةستخدـ اللغة العربية
كبادلعركؼ، . كمعظم الطالب ةسكةوف يف هذا ادلعهد كةتعمقوا الكتب الدةةية فيه

  .الدةةية األسس على موادها التعليمية ٌتّف هذه ادلدرسة تبأ

   احلدكد الزمانية  -3
ـ. 2013-2012العاـ الدراسي  ذا البجث يف الفال الدراسي الثاين منجيرم ه

 الشهر أك الشهرةن. فهو حوايلكأما الزماف الذم حيتاج الباحث إليه 
 

 تحديد المصطلحرت - ز

إعداد ادلواد التعليمية دلهارة القراءة من ادلوضوع األساسي من هذا البحث :   
 ثرم باكيتادلدرسة الثانوةة األهلية بالتطبيق على طلبة  خالؿ موضوعات الاحافة العربية

لذ، ةبّلغ الباحث . هذا ادلوضوع ةشتمل على أنواع ادلاطلحات الدراسية. مادةوف
 القارئ. ها علىسهل فهميادلاطلحات ادلهمة اليت تتعلق هبا ل

قػـو علػى تإىل مفهػـو معّقػد،  تتطػور القراءة هػي عمليػة ميكانيكيػة بسػيطة .أ 
كقيػل:  8نشاط عقلي ةستلـز تدخل شخاػية اإلنسػاف بكػّل جوانبهػا.أهّنا 

                                                 
8
 30 .ص (ـ1956 ،القاهرة: كلية الًتبية جامعة عُت مشسة )مذكرات يف طرؽ تدرةس اللغة العربي، زلمود رشدم خاطر  



9 

 

 

أهّنػػػػا أسػػػػلوب مػػػػن أسػػػػاليب الةشػػػػاط الفكػػػػرم يف حػػػػّل ادلشػػػػكالت، فهػػػػي 
 9ليست عملية متمّيزة بل هي نشاط فكرم متكامل.

مهارات القراءة هي ادلهارات أك القػدرات ادلكتسػبة لػدل الفػرد مػن خػالؿ  .ب 
 درةبات ادلربرلة كادلتواصلة. عملية تعليم القراءة كفهمها أك الت

 تعليم اللغة العربية .ج 
تعليم مادر من "عّلم" دبعٌت التدرةس أك العمل يف أنشطة الًتبية. ال

التعليم هو إجراء تطبيقي ةستخدـ ما كشف عةه علم التعلُّم من مواقف 
أمحد ميع الوسائط التعليمية )جيتعليمية تربوةة داخل الفال الدراسي 

. مةها ادلدّرس عةاصرهذا ةتكّوف من ك  .(12:  2010 ،دةٍت هداةة اهلل
كادلةهج كالطرةقة كالتقومي. كأما تعرةف تعليم اللغة  ةكالطلبة كادلواد التعليمي

اء يف داخل الفال العربية هو عملية التعليم كالتعّلم دلادة اللغة العربية سو 
 دؼ لًتقية كتركيز كفاءة الطلبة.أـ خارج الفال هب

 الاحافة  .د 
د احملدثُت: كتابة اجلرائد كشكلها القرطاس أك الورقة ةكتب فيهػا العلػـو عة
    10اإلعالـ كغَتها أخرل.ك 
 
 

 

 
 

                                                 
9
 ،ادلعرفةالقاهرة: دار ) طرؽ تدرةس اللغة العربية كالًتبية الدةةية يف ضوء االذباهات الًتبوةة احلدةثة زلمد عزت عبد ادلوجود كزمالئه،  

 99 .ـ( ص1983

10
 417ـ( ص. 1986بَتكت: دار ادلشرؽ، ) ادلةجدمألوؼ،  لوةس  
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 الد اسرت السربقة - ح

( أف البحوث اليت تتةاكؿ الدراسة عن تطوةر 7:  2005كما قاؿ عبد ادلطلب )
ادلواد الدراسية لتعليم اللغة العربية ال تزاؿ قليلة بل هي ليست البحوث اليت زبتص بتطوةر 
مادة مهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية ادلؤلفة بةاء على اذباه التعليم كالتعلم على 

طالقا إىل البحوث القدمية اليت تبحث فيها تطوةر ادلواد الدراسة بادلبٌت السياؽ العاـ. ان
دلهارات، أف هةاؾ كثَت من يف أم ا (KTSP) ستول على الوحدة التعليميادلادلةهج على 

العلمية. كهةا، سةذكر بعض البحوث العلمية اليت تبحث فيها تطوةر ادلادة  الةتاجات
 الدراسية دلهارة القراءة. مةها :

  : تطوةر مادة مهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية لطالب الاف الثالث الموضوع .1
 الثانوم يف ضوء اذباه التعليم كالتعلم على السياؽ العاـ

 : عبد ادلطالب   المؤلف ( أ
 2005:    السنة   ( ب
 : أسئلة البحث  ( ت

ما كيفية تطوةر مواد مهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية لطالب الاف  (1
      الثالث الثانوم الذم ةبٌت على اذباه التعليم كالتعلم على السياؽ العاـ؟ 

مثلما هي مواد مهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية لطالب الاف الثالث  (2
 الثانوم الذم ةبٌت على اذباه التعليم كالتعلم على السياؽ العاـ؟

 أهداف البحث :  ( ث
تطوةر مادة مهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية لطالب الاف الثالث  (1

إنتاج  (2على السياؽ العاـ.  الثانوم الذم ةبٌت على اذباه التعليم كالتعلم
الكتاب ادلدرسي الذم ةشتمل على مواد مهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية 



11 

 

 

لطالب الاف الثالث الثانوم الذم ةبٌت على اذباه التعليم كالتعلم على 
 السياؽ العاـ

 :  منهج البحث  ( ج
ئي يف هذا البحث، ةستخدـ الباحث زبطيط التطوةر ادلستخدـ بتخطيط إجرا

. ذبرب هذا نتاج التطوةر بادلرحلتُت من التجربة. كمها، Dick & Careyلدةك ككارم 
هاتُت التجربتُت هي جلمع التجربة ادليدانية. األهداؼ من  ةالتجربة الفردةة كالثاني األكىل

ادلعلومات حوؿ مةاسبة كجاذبية نتاج التطور الةتاج التطوةر كلةيل التعليقات 
الباحث التجربة الوصفية للحاوؿ على ادلعلومات الكمية  كاإلقًتاحات. ةستعمل

كادلعلموات الكيفية اليت مةهما ةةطلق تاحيح نتاج هذا التطوةر. كالوسيلة جلمع 
 ادلعلومات هي االتبانة أكاالستفتاء.

 : نترج البحث   ( ح
نتائج التجربة تدؿ على أف هذا الةتاج جيد كمةاسب كجذاب من حيث 

وب تقدميها ككضوحها كانقرائيتها كإخراج الكتاب مث إمكانية تدرةس زلتوةات ادلادة، كأسل
هذا الكتاب ادلدرسي. انطالقا من عملية التطوةر كنتائج التجربة، فمعطيات هذا البحث 
اليت ميكن أف ةقدمها الباحث هي أف تطوةر ادلةهج كمكوناته زلتاج إليه لدعم جناح 

ة القراءة يف تعليم اللغة العربية هو زلتاج إليه عملية التعليم كالتعلم. كتطوةر مادة مهار 
 أةضا لدعم جناح عملية تعليم اللغة العربية كخباصة  تعليم مهارة القراءة.

 
: تطوةر مادة تعليمية دلهارة القراءة للمستول الثانوم يف ضوء ادلةهج   الموضوع .2

 (KTSP)مستول الوحدة الدراسية على 
 : ربيعة الوحيدة   المؤلف ( أ

 2009:    السنة  ( ب
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 : أسئلة البحث  ( ت
للمستول الثانوم يف ضوء ادلةهج على مستول كيف تطوةر مادة دلهارة القراءة  (1

كيف ميكن أف ةتم تقدمي ادلادة ادلطورة يف عملية   (2؟ (KTSP)الوحدة الدراسية 
ما مدل فعالية ادلادة الدراسية ادلطورة لًتقية مهارة القراءة للمستول  (3التعليم؟ 
 الثانوم؟

 أهداف البحث :  ( ث
للمستول الثانوم يف ضوء ادلةهج إنتاج رلموعة من مادة تعليمية دلهارة القراءة   (1

كضع  (2ادلةظمة كادلتدرجة كادلةاسبة هبم.  (KTSP)على مستول الوحدة الدراسية 
معرفة مدل  (3يهات لتقدمي هذه ادلادة ادلطورة يف عملية التعليم. اإلرشادات كالتوج

 فعالية ادلادة الدراسية ادلطورة لًتقية مهارة القراءة.
 :  منهج البحث  ( ج

استخدمت الباحثة يف هذا البحث بادلدخل على الكمي الكيفي على مةهج 
 كادلعلموات الكيفية.البحث. كهذا، الباحثة تطّور احلاوؿ على ادلعلومات الكمية 

 : نترج البحث   ( ح
تطوةر  (1نتائج التجربة يف عملية هذا البحث تتخلص إىل ثالثة الةتائج، هي : 

حال  (KTSP)يف ضوء ادلةهج على مستول الوحدة الدراسية ادلادة تعليمية دلهارة القراءة 
ب صف األكؿ على كتابة ادلادة دلهارة القراءة بشكل الكتاب التعليمي لتدرةس الطلبة ف

الثانوم بادلوضوع " اللغة العربية للمدارس الثانوةة اإلسالمية". كهذا، على جهة العاـ، 
اإلرشادات كالتوجيهات لتقدمي ادلادة  (2موصوؼ باجليد كالفعاؿ لًتقية كفاءة الطلبة. 

الدراسية ادلطورة موضوعة يف كتابة إرشاد كدليل تةفيذ الدرس الذل كضع باإلهتماـ 
الدارسُت كاحتياجهم، مع مراعة  طرؽ التدرةس ادلعيةة كأساليب التقومي ادلةاسبة  ألحواؿ

احلاوؿ من تطوةر الكتاب  (3حبالة الدراسة الىت تةطلق إىل الكتاب التعلمي. 
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التعليمي هذا هي على درجة ادلقبوؿ. ألف التطبيق يف تدرةس مهارة القراءة باستخداـ 
 %.1،62ارتقائه بُت اإلختبار القبلي كالبعدم كهي هذا الكتاب ادلطور تدؿ على درجة 

 
 : إعداد ادللاقات لًتقية مهارة القراءة )حبث تطوةرم يف مدرسة كاحد   الموضوع .3
 ادلتوسطة اإلسالمية داكك دباالنج جاكا الشرقية( 2هاشم      

 : حافظ رازقي   المؤلف ( أ
 2011:    السنة  ( ب
 : أسئلة البحث   ( ت

ما مدل فعالية  (2 دائرة القواعد يف تعليم اللغة العربية؟كيف ةتم تاميم كسيلة  (1
ما مدل فعالية ( 3استخداـ دائرة القواعد لفهم الًتاكيب لطلبة الاف األكؿ؟ 

ما  (4استخداـ دائرة القواعد لًتقية كفاءة طلبة الاف األكؿ يف القراءة اجلهرةة؟ 
كيف   (5ة الاف األكؿ؟ مدل فعالية استخداـ دائرة القواعد لفهم ادلقركء لدل طلب

 رغبة الطلبة يف تعليم مهارة القراءة باستخداـ دائرة القواعد؟
 أهداف البحث :  ( ث

معرفة فعالية  (2ادلعرفة التامة لتاميم كسيلة دائرة القواعد يف تعليم اللغة العربية.  (1
معرفة فعالية  (3استخداـ دائرة القواعد لفهم الًتاكيب لطلبة الاف األكؿ. 

معرفة  (4ائرة القواعد لًتقية كفاءة طلبة الاف األكؿ يف القراءة اجلهرةة. استخداـ د
معرفة دافة  (5فعالية استخداـ دائرة القواعد لفهم ادلقركء لدل طلبة الاف األكؿ. 

 الطلبة يف تعلم مهارة القراءة باستخداـ دائرة القواعد.
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 :  منهج البحث  ( ج
ادلةهج الكمي الكيفي. ألنه من حافظ رازقي يف عملية البحث هذا باستخدـ 

نوع البحث التجريب الذم له ادلغَت ادلستقل كالتابع. ككاف الباحث ةستخدـ طرةقة 
. كأما عيةته تتكوف من عشرة الطالب كعشر (One Group Method)اجملموعة الواحدة 

طالبات. كاألدكات جلمع البيانات ادلستخدمة هي ادلالحظة كادلقابلة كاإلستبانة 
 كاإلختبار. 

 :  نترج البحث  ( ح
إف تاميم كسيلة دائرة القواعد حال على نتيجة جيد جدا من اخلرباء يف   (1

(  إف استخداـ دائرة القواعد لتعليم مهارة 2تعليم اللغة العربية كيف الوسائل التعليم. 
 -tأكرب من قيمة  6،47احلسايب  -tالقراءة له فعالية كبَتة لفهم الًتاكيب بقيمة 

بَتة يف استخداـ دائرة القواعد لًتقية كفاءة ( فعالية ك3.  2،09ك 2،86اجلدكيل 
 -tأكرب من قيمة  10،40احلسايب -tطلبة الاف األكؿ يف القراءة اجلهرةة بقيمة 

( ذلا فعالية كبَتة استخداـ دائرة القواعد لفهم ادلقركء لدل طلبة الاف 4اجلدكيل. 
لطلبة يف ( رغبة ا5اجلدكيل.  -tأكرب من قيمة  3،21احلسايب  -tاألكؿ بقيمة 

 .تعلم مهارة القراءة شدةد باستخداـ دائرة القواعد
 



51 

 

 

 الفصل الثاني
  المبحث األول

 ومراحلها وأنواعها مفهوم القراءة
 

 مفهوم القراءة .1

بالقراءة فيما مضى القدرة على التعّرؼ على الرموز  معظم علماء اللغةقصد 
، حيث أصبحت القراءة تعٍت قراءة اؼبادة  اؼبكتوبة كالنطق هبا. مّث تبّدؿ ىذا اؼبفهـو

كالتفاعل معها  تعٍت: القدرة على حّل الرموز كفهمهااؼبكتوبة كفهمها. كيف النهاية صارت 
كاستثمار ما يُقرأ يف مواجهة اؼبشكالت اّليت يبّر هبا القارئ، كاالنتفاع بو يف حياتو، عن 

 1طريق ترصبة اػبربات القرائية إىل سلوؾ يتمثّلو القارئ.

كقيل: إّف القراءة ىي عملية عقلية تشمل تفسَت الرموز اّليت يتلقاىا القارئ عن 
وز فهم اؼبعاين،كما أّّنا تتطلب الربط بُت اػبربة الشخصية. طريق عينية كتتطلب ىذه الرم

 2كىذه اؼبعاين، فبّا هبعل العمليات النفسية اؼبرتبطة بالقراءة معّقدة إىل درجة كبَتة.
كالقراءة إحدل الكيفيات لنيل اؼبعلومات كاؼبعارؼ من الزماف اؼباضي إىل ىذا          

، إذ تسَت التطورات يف كّل نواح ي اغبياة كتتغَّت تغَّتان سريعان. ككم من اؼبعلومات زبرج  اليـو
كّل يـو من الوسائل اؼبطبوعة مثل الصحيفة كاجمللة، ككذلك كثرة العلـو كاؼبعارؼ اليت 
سطرت على الكتب، لتلقى اؼبعلومات الصحيحة من تلك اؼبصادر اؼبقركءة كبتاج إىل 

  3نشاط يسّمى بالقراءة.
لغات األجنبية ؽبا مشكالت خاصة اليت زبتلف عن قراءة اللغة كالقراءة يف ال         

الوطنية، ككذلك قراءة النصوص العربية. لذلك قبل أف يبتدأ اؼبتعّلم بنشاطة يف القراءة 
يلـز عليو أف يبلك العناصر األخرل اّليت تساعده يف فهم اؼبقركء أك اؼبسموع مثل كفاءة 

  اؼبفردات كالقواعد العربية كغَتىا.
                                                 

 47.ـ( ص2002: دار الفكر ) عماف تدريس اللغة العربية مفاىيم نظرية كتطبيقات عملية كليد أضبد جابر،   1
 169 .ـ( ص1977الثقافة : دار )القاىرة أساسيات تعليم اللغة العربيةفتحي علي يونس كؿبمود كامل الناقة،    2

3
 M. Djiwandono Soenardi, Tes Bahasa Dalam Pengajaran (Bandung: ITB, 5991) P. 33  
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سبيز العربية صعوبة يف قرائتها ك فهمها، لذلك، وبتاج اؼبتعّلم إىل مهارات القراءيّة         
مثل معرفة علم النحو لتحريكها كالصرؼ لصناعة األلفاظ اؼبرجوة. كدبعرفتهما يسّهل 
على اؼبتعّلم فهم سياؽ اؼبقركء كمعرفة ما ربتويها النصوص من اؼبعلومات اليت كتبها 

 اؼبؤلف.

 

 أنواع القراءة .2

 تشمل القراءة على األنواع اآلتية :          
 القراءة الصامتة : -أ 

القراءة الصامتة ىي استقباؿ الرموز اؼبطبوعة، كإعطائها اؼبعٌت اؼبناسب اؼبتكامل يف 
حدكد خربات القارئ السابقة مع تفاعلها باؼبعاين اعبديدة اؼبقركءة، كتكوين خربات 

كسبّثل القراءة الصامتة حّل الرموز  4ـ أعضاء النطق.جديدة كفهمها دكف استخدا
اؼبكتوبة، كفهم معانيها بسهولة كدّقة كال دخل للصوت فيها، ككما أف رؤية الشيء  

 كافية ؼبعرفتو دكف حاجة لنطق اظبو، ككذلك رؤية الكلمة اؼبكتوبة.
 القراءة اعبهرية : -ب 

يك  بصرم الرموز الكتابية، القراءة اعبهرية تشمل ما يف القراءة الصامتة، مثل ربر 
كإدراؾ عقلي ؼبدلوالهتا كمعانيها، إال أف تزيد عليها بالتعبَت الشفهي عن ىذه 
اؼبدلوالت كاؼبعاين، بنطق الكّلمات كاعبهر هبا. كالقراءة اعبهرية أصعب من القراءة 

 5الصامتة.
 
 المراحل القرائية .3

تعليم العربية. لذلك، البد  تؤثّر فعالية التعليم من تصنيفات الطالب لبلوغ آماؿ
 الطالب حسب كفاءهتم اللغوية. كهذه اؼبراحل اؼبرجوة : بُت على اؼبعّلم أف يفرؽ

                                                 
 130-129ـ( ص. 1992: دار اؼبسلم الرياض) اؼبهارات اللغوية ماىيتها كطرائق تدريسها  أضبد فؤاد ؿبمود علياف،  4
  86ـ( ص. 1997دار الفكر  بَتكت:) طرؽ تدريس اللغة العربيةجودت الركايب،  5
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يف ىذه اؼبرحلة يعرض اؼبعلم اؼبفردات اعبديدة كالًتاكيب اعبديدة  ما قبل القراءة، -أ 
 عرضا كافيا. كيكوف ىذا دبثابة سبهيد للمرحلة التالية، كىي مرحلة القراءة ذاهتا.

بعد أف يتعرؼ الطلبة على اؼبفردات اعبديدة كالًتاكيب اعبديدة  القراءة الصامتة، -ب 
يف كحدة قرائية ما، يطلب منهم اؼبعلم أف يقرأكا الوحدة قراءة صامتة بقصد 

 االستيعاب.

بعد أف يتّم الطلبة القراءة الصامتة، تأيت اؼبرحلة الثالثة اليت تشمل  ما بعد القراءة، -ج 
كاإلجابات عليها، كما تشمل القراءة النموذجية اليت يقدمها  أسئلة االستيعاب

6اؼبعلم كالقراءة اعبهرية اليت يقـو هبا الطالب.
  

  

                                                 
1
 120ـ( ص. 2000 ،األردف: دار الفالح) أساليب تدريس اللغة العربية  ؿبمد علي اػبويل،  
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 المبحث الثاني

 المهمة همبادئو  وأساليبه  أهدافه، تعليم مهارة القراءة
 

 تعليم مهارة القراءة .1
كالفهم. كيقصد تشتمل اؼبهارات القرائية على مهارتُت أساسيتُت، كنبا: التعرؼ  

بالتعرؼ ىو التعرؼ على الرموز اللغػوية، كأما الفهم فيقصد بو فهم اؼبعانػي من خالؿ 
 7الربط بُت الرموز اؼبكتوبة أم الكلمات خبربات القارئ فيها.

 التعرف على الرموز اللغوية -أ

 كيعٍت التعرؼ على إدراؾ الرمز، كمعرفة اؼبعٌت الذم يوصلو يف السياؽ الذم يظهر 
فيو. كيعٍت ىذا أف الدارس هبب أف يتعلم التعرؼ على الرموز، كيفهم اؼبعاين اؼبختلفة 
ؽبا، فال قيمة للدارس أف يبلك اؼبهارة يف التعرؼ على الكلمة إذا مل تكن لديو القدرة 

 على معرفة اؼبعٌت.
 كأما اؼبهارات األساسية للتعرؼ على الكلمات فهي ما يلي: 
 م بالرمز اؼبكتوب.ربط اؼبعٌت اؼبالئ (1 
استخداـ السياؽ كوسيلة يف التعرؼ على معاين الكلمات كاختيار التعريف  (2 

 الدقيق.
 القدرة على التحليل البصرم للكلمات من أجل التعػرؼ على أجزائها؛ (3 
 القدرة على التفريق بُت أصوات اغبركؼ. (4 
 8القارئ.القدرة على ربط الصوت بالرمز اؼبكتوب الذم يراه  (5 

 
 

                                                 
 183 .، صاؼبرجع السابق  فتحى على يونس ك ؿبمود كامل الناقة،  7
 184 ص. ،اؼبرجع نفسو   8
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 الفهم )فهم المقروء(  -ب
أما الفهم فيقصد بو فهم اؼبعػٌت أم فهم اؼبقركء، كىػو اؽبدؼ من كل القػراءة.  

كاػبطوة األكىل يف ىذه العملية ربط خربة القػارئ بالرمز اؼبكتوب. كربط اػبربة بالرمز أمر 
كلمة كاحدة،   ضركرم، لكنو أكؿ أشكاؿ الفهم. كقد ال يصل القارئ إىل اؼبعٌت من

كلكن القارئ اعبيد يستطيع أف يفّسر الكلمات يف تركيبها السياقي كيفهم الكلمات  
كأجزاء للجمل، كاعبمل كأجزاء للمفردات، كالفقرات كأجزاء للموضوع. كيشمل الفهم 
يف القراءة الربط الصحيح بُت الرمز كاؼبعٌت كإهباد اؼبعٌت من السياؽ كاختيار اؼبعٌت 

ظيم األفكار اؼبقركءة، كتذكر ىذه األفكار كاستخدامها فيما بعد يف اؼبناسب، كتن
كأما مهارات الفهم يف القراءة فهي معقدة كتتضمن فيها  9األنشطة اغباضرة كاؼبستقبلة.

 عػدة مهارات أخرل، كىي كما يلي:
 القدرة على إعطاء الرمز معناه. (1 
 جملة كالفقرة كالقطعة كلها.القدرة على فهم الوحدات األكرب، كالعبارة كالػ (2 
 القدرة على القراءة يف كحدات فكرية. (3 
 القدرة على فهم الكلمات من السياؽ، كاختيار اؼبعٌت اؼبالئم لو. (4 
 القدرة على ربصيل معاين الكلمة. (5 
 القدرة على اختيار األفكار الرئيسية كفهمها. (6 
 الكاتب.القدرة على فهم التنظيم الذم اتبعو  (7 
 القدرة على االستنتاج. (8 
 القدرة على فهم االذباىات. (9 
القدرة على تقومي اؼبقركء، كمعرفة األساليب األدبية، كالنغمة السائدة، كحالة  (10 

 الكاتب كغرضو.
 القدرة على االحتفاظ باألفكار. (11 

                                                 
 185، ص. نفسو اؼبرجع  9
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 10القدرة على تطبيق األفكار كتفسَتىا يف ضوء اػبربة السابقة. (12 

 كعند علي ؾبػاكر قبد أف من أبرز مهارات الفهم ما يلي: 
 استنتاج الفكرة األساسية يف النص. (1 
 استنتاج األفكار اعبزئية. (2 
 إدراؾ النتائج فيما يقرأ. (3 
 تطبيق التعليمات. (4 
 استخالص النتائج فبا يقرأ. (5 
 القدرة على التحليل كالنقد يف أثناء القراءة. (6 
 احملتول.تقومي  (7 
 القدرة على اؼبقارنة. (8 
 11إدراؾ أىداؼ الكاتب )اؼبؤلف(. (9 

ستة مهارات مهمة هبب مراعاهتا لدل مدرسي اللغات  Harmerكقّدـ ىارمَت  
 12الثانية كاألجنبية عند تعليم مهارات القراءة. كىذه اؼبهارات أبرزىا ما يلي:

 مهارة التنبؤ أك التوقع يف اؼبعٌت. ( 1
القارئ الفّعاؿ أف يتوقع ما سيجده يف النص اؼبقركء من اؼبعلومات يستطيع ك  

اؼبطلوبة. إف العملية يف فهم النص اؼبقركء تكوف عملية توقع يف ؿبتول النص كاؼبعٌت، 
 كىل توقعو يناسب ؼبا هبده يف القراءة.

 البحث عن اؼبعلومات أك استخراج اؼبعلومات اؼبعينة. ( 2

                                                 
   186-185، ص. اؼبرجع نفسو  10
  64. ص (2003)الرياض: مكتبة التوبة،  1ط : ،طرائق تعليم اللغة العربيةؿبمد إبراىيم اػبطيب،  11

53
 Furqanul Azies dan Chaedar Alwasilah, Pengajaran Bahasa Komunikatif, Teori dan 

Praktek (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 3222) P. 555-553  



35 

 

 

ا قصدا للحصوؿ على معلومات معينة منو، أك كعلى األغلب، نقرأ نّصا م
طبق يف تلالكتشاؼ منو حقيقة أك حقيقتُت خالؿ القراءة. كتسمى ىذه اؼبهارة عندما 

 .(Scanning)عملية القراءة دبهارة القراءة اؼبسحية 
 البحث عن تصور اؼبعٌت العاـ. ( 3

وؿ على تصور جبانب مهارة استخراج اؼبعلومات اؼبعينة، نقرأ النص قصدا للحص 
اؼبعٌت العاـ للنص. لنعرؼ من النص معنا إصباليا كال نػحتاج إىل اؼبعٌت التفصيلي، كتعرؼ 

 .(Skimming)ىذه اؼبهارة بالتصفح 
 اغبصوؿ على اؼبعلومات التفصيلية. ( 4

يستطيع القارئ اعبيد أف هبعل النص اؼبقركء كسيلة للحصوؿ على اؼبعلومات  
التفصيلية. كيف فبارسة ىذه اؼبهارة هبب أف يراعي اؼبدرس عند تعليم القراءة لدل 

 .(Skimming)كالتصفح  (Scanning)الدارسُت مهاريت اؼبسح 
 معرفة أمباط اللغة ككظيفتها ( 5

أنواعا من األمباط اللغوية ككظيفتها يف اللغة  يستطيع القارئ اعبيد أف يعرؼ 
الكتابية. ىناؾ عبارة "على سبيل اؼبثاؿ"؛ سيأيت بعد ىذه العبارة األمثلة اليت يريد ذكرىا 
الكاتب يف كضع كتابتو. كعبارة "كبعبارة أخرل"؛ تعٍت ىناؾ تعريف أك مفهـو بصياغة 

ه. بناء على ذلك، ينبغي أخرل أراده الكاتب إلعادة التعريف الذم سبق أف ذكر 
 للمدرس أف يساعد الطلبة فبارسة ىذه اؼبهارة لتكوف قراءهتم جيدة.

 استنتاج اؼبعٌت من السياؽ ( 6
كىذا نوع من اؼبهارات القرائيػة اؼبهمة، حيث يستطيع القارئ )الدارس( أف يقـو  

ات. كىذا من باستنتاج اؼبعٌت من السياؽ على الرغم من أنو ال يعرؼ بدقة معٌت اؼبفرد
خالؿ التخمُت بالنظر إىل السياؽ يف النص اؼبقركء. كىذه اؼبهارة مهمة ألّنا تساعد 
الدارس على اكتساب اؼبفردات اعبديدة كتكريسها، بل سبكن من أف تتم عملية القراءة 

 بصورة جيدة.
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كبالنظر إىل اؼبهارتُت األساسيتُت يف القراءة؛ كنبا التعرؼ على الرموز اللغوية  
كالفهم أم فهم اؼبقركء، فاألمر اؼبهم لدل القارئ من اكتساب تلك اؼبهارات أف يكوف 

 13سريعا يف قراءتو، سريعا يف ربصيلػو، سريعا يف فهمو.
كعند علي ؾباكر، يبكن أف تندرج اؼبهارات القرائية صبيعها ربت طبس مهارات  

 أصلية، ىي:
 ليم اؼبعرب بسرعة مناسبة.اؼبهارة اللفظية، كىي القدرة على النطق الس (1 
مهارة الفهم، كىي القدرة على ترتيب األفكار كفهمها كربليلها كنقدىا  (2 

 كربطها.
نػمّو ربسُت القراءة الصامتة كاعبهػرية بالتغلب على الصعوبة فيهما، كالتدريب  (3 

 عليهما.
المة االنطالؽ يف القراءة اعبهرية مع التنغيم الصويت، كسبثيل اؼبعٌت، كس (4 

 األداء.
 14ربقيق عادات القراءة كمهاراهتا اليت تنتج الكفاءة يف القراءة. (5 

 
 أهداف تعليم القراءة  .2

من تعليم القراءة ىو سبكُت اؼبتعّلم من أف يكوف قادرنا على  ياؽبدؼ العاـ كالرئيس  
أف يقرأ اللغة العربية من اليمُت إىل اليسار بشكل سهل كمريح، كىذا يعٍت أف يقرأ يف 
صمت كسرعة كيسر متلفظنا اؼبعٌت مباشرة من الصفحة اؼبطبوعة دكف توقف عند 

 15عجم.الكلمات أك الًتكيب كدكف االستعانة مرّات عديدة باؼب

 
 

                                                 
 144 .، صاؼبرجع السابق  ،أضبد فؤاد ؿبمود علياف 13
 146ص.  ،اؼبرجع نفسو  14
 151ص.  اؼبرجع السابق،  ؿبمود كامل الناقة كرشدم أضبد طعيمة، 15



33 

 

 

 أىداؼ ىذه الطريقة منها:
القدرة على فهم اؼبقركء فهمنا دقيقنا. -أ 

16 
أف يتمكن الدارس من ربط الرموز اؼبكتوبة باألصوات اّليت تعرّب عنها يف الّلغة  -ب 

 17العربية.

أف يتعرؼ على معاين اؼبفردات من معاين السياؽ، كالفرؽ بُت اؼبفردات  -ج 
 اؼبعاصرة كمفردات الكتابة.

 عاين اعبمل يف الفقرات كإدراؾ عالقات اؼبعٌت اّليت تربط بينها.أف يفهم م -د 

أف يفهم األفكار اعبزئية كالتفاصيل كأف يدرؾ العالقات اؼبكّونة للفكرة  -ق 
 الرئيسية.

 أف يقرأ بطالقة دكف االستعانة باؼبعاجم أك قوائم مفردات مًتصبة إىل الّلغَتُت. -ك 

  18ملية من تعليم العربية.بالقراءة يستطيع الدارس أف وبقق أغراضو الع -ز 

كالقراءة مهارة يستطيع الدارس هبا ربقيق قدر من االستماع كقضاء كقت  -ح 
 الفراغ دبا ىو أجدل.

يستهدؼ تعليم القراءة يف برامج تعليم العربية للناطقُت  59كما قاؿ رشدم أضبد طعيمة
 بلغات أخرل عدة أىداؼ من أنبها : 

)كىي القراءة كالكتابة كاغبساب(  R’s 3إف القراءة ىي أكىل اؼبهارات الثالث   ( أ
 اليت هُبمع اجملتمع اإلنساين على حق الفرد يف تعلمها

 Live Longكالتعلم مدل اغبياة Contuning Educationإف الًتبية اؼبستمرة   ( ب
Education  كالتعلم الذايتSelf Intruction اإلنساف  شعارات ال تتحق يف حياة

 إال إذا كاف قادرا على القراءة. إّنا أنشطة تعتمد على كمية كنوع ما يقرؤه
                                                 

 ،جامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود :الرياض) طرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرلعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي،  16
 79ص.  (ـ2002

 152ص.  ،اؼبرجع السابق  ؿبمود كامل الناقة كرشدم أضبد طعيمة، 17
 176ص.  (ـ1989ىػ/1410إيسيسكو،  :مصر) تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو كأساليبورشدم أضبد طعيمة،  18
معهد اللغة العربية كحدة مكة: جامعة أـ القرل ) اؼبرجع يف تعليم اللغة الربية للناطقُت بلغات أخرل ، رشدم أضبد طعيمة 19

 538 .ص س(.، دالبحوث كاؼبناىج سلسلة دراسات يف تعليم العربية
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إف اجملتمع اإلنساين اؼبعاصر ؾبتمع متعلم يصعب تصور عمل مهارل فية ال   ( ت
يتطلب القراءة. إف اإلنساف ؿباط بكثَت من أكجو النشاط اليت تستلـز القراءة 

 تمع كيؤدم كظيفتو حىت وبقق ما يريد كحىت يتكيف  مع اجمل
إف القراءة شرط للثقافة إف ما هبنيو الدارس األجنيب من خالؿ القراءة اؼبواد   ( ث

العربية أعظم كثَتا فبا هبنيو من خالؿ أم مهارة أخرل. إف القراءة ىي اؼبهارة اليت 
تبقى مع الدارس عندما يًتؾ البلد العريب الذم يتعلم فيو اللغة. كما أّنا اؼبهارة 

 تطيع من خالؽبا أف يتعرؼ على أمباط الثقافة العربية كمالؿبهااليت يس
من تعليم العربية. قد تكوف العلمية  أف وبقق أغراضوبالقراءة يستطيع الدارس   ( ج

ة أك اقتصادية أكسياسية أكتعليمية أكغَتىا. إف كثَتا من الدارسُت يف يا ثقافأغراض
من تعلمها إجادة القراءة يف  برامج تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرل يهدفوف

 اؼبرتبة األكىل
القراءة مهارة يستطيع الدارس هبا ربقيق قدر من االستمتاع كقضاء كقت الفراغ   ( ح

 دبا ىو أجدل
كأخَتا، إف القراءة ىي اؼبهارة اليت ينميها الطالب كحده بعد أف يًتؾ اؼبعهد.   ( خ

 ليس شبة أدعى للتقدـ يف القراءة مثل القراءة

اؼ تدريس القراءة للمبتدئُت عند طو علي حسُت الديلمي كسعاد عبد كأما أىد  
باختالؼ حلقات التعليم فيها، فهي يف الصف األكؿ األساسي  32الكرمي عباس الوائلي

 تأخذ منحٌت خاصا يسميها بعض اؼبربُت اؽبجاء، كؽبا أىدافها :
 أف يقرأ اؼبتعلم اعبمل كالكلمات اؼبقدمة إليو قراءة جهرية صحيحة ( أ

 أف يفهم معاين اعبمل كالكلمات اؼبقدمة إليو ( ب
 أف هبرد اغبركؼ اؽبجائية بأشكاؽبا اؼبختلفة ( ت
 أف يتعرؼ اغبركؼ اؽبجائية حُت يسمع أصواهتا كينطقها على كفق  ( ث

                                                 
أرداف: دار الشركؽ للنشر ) اللغة العربية مناىجها كطرائق تدريسها ،طو علي حسُت الديلمي كسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي 20

 105 .ص ـ(2005، كالتوزيع
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 ـبارجها الصوتية الصحيحة      

 أف يركب مقاطع ككلمات جديدة من اغبركؼ اليت سبق ذبريدىا ( ج
 السكوف كالشدة كالتنوينأف يتعرؼ اغبركات ككذلك  ( ح
 أف يكتسب ؾبموعة من العادات السليمة كاإلصغاء كاإلجابة عن  ( خ

 األسئلة كمشاركة الزمالء كالنظافة كالنظاـ      

 

 21أساليب تعليم القراءة .3

 الطريقة الحرفية -أ 

ا بعد اآلخر. فيتعلم اؼبعلم ألف، باء،  يبدأ اؼبعلم ىنا بتعليم حركؼ اؽبجاء كاحدن
آخره. كتعلم الطالب ىنا قراءة اغبرؼ إذا رآه مكتوبا، كما يتعلم كتابة ىذه تاء..إىل 

اغبركؼ. كتدعى ىذه الطريقة أيضا طريقة اغبركؼ أك الطريقة اؽبجائية أك الطريقة 
 األجبدية أك الطريقة األلفبائية.

 
 الطريقة الصوتية -ب 

ؼ إىل اؼبقاطع إىل تشبو الطريقة الصوتية الطريقة اغبرفية من حيث االنتقاؿ من اغبرك 
الكّلمات. كلكنها زبتلف عنها من حيث طريقة تعليم اغبرؼ. فاغبرؼ يف الطريقة 
اغبرفية يعطي اظبنا؛ فاغبرؼ "ص" مثالن يُعلَّم على أنو "صاد". كلكن يف الطريقة الصوتية، 

 غبرؼ "ص" يُعلَّم على أنو "َص".

دبوجب الطريقة الصوتية، تعلم اغبركؼ مفتوحة أكالن، مّث مضمومة، مّث مكسورة،          
 مثّ تعلم ساكنة. مث تعلم قراءة اغبركؼ كىي منّونة بالفتح مث بالضّم مث بالكسر.

 
 

                                                 
 113-108ص.  ،اؼبرجع السابق  ؿبمد علي اػبويل، 21
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 الطريقة المقطعية -ج 
أكالن، مث كلتعليم اؼبقاطع، البّد من تعليم حركؼ اؼبّد أكالن. فيتعلم الطالب ا،ك،م          

يتعلم مقاطع مثل سا،سو،سي، ككّلمات مكونة من مقاطع تعلمها مثل سارا، سَتم، 
 سارم، سَتا، سورم، راسا، راسي.

 طريقة الكلمة -د 
كلطريقة الكلمة أساس نفسي يعتمد على االفًتاض بأف اؼبتعلم يدرؾ الكّل أكالن،          

كىذا يعٍت أف طريقة الكلمة تتماشى مع مث يبدأ بإدراؾ األجزاء اليت يتكوف منها الكّل. 
 طبيعة اإلدراؾ البشرم.

كيف تنفيذ طريقة الكلمة، يقـو اؼبعلم بعرض الكلمة مقركنة بالصورة اؼبناسبة،          
كينطق اؼبعلم الكلمة عدة مرات، كيكرر الطلبة من بعده. مث يعرض اؼبعلم كّلمة من غَت 

قرائتها. كبعد أف يستطيع الطلبة قراءة الكلمة، لصورة ليطلب من طلبتو التعرؼ عليها أك 
 يبدأ اؼبعلم يف ربليلها إىل اغبركؼ اليت تتكوف منها.

 ةطريقة الجمل -ه 
يتم تعليم القراءة بطريقة اعبملة بأف يعرض اؼبعلم صبلة قصَتة على البطاقة أك        

مثاؿ ذلك: ذىب السبورة. مث ينطق اؼبعلم اعبملة كيرددىا الطالب من بعده عدة مرات، 
 الولد، ذىب الولد مسرعا.

 طريقة القواعد والترجمة - و

 : ظائفكل من اؼبعلم كاؼبتعلم كاؼبواد التعليمية لكلهم ك 
 المعلم وظائف (1

كظيفة اؼبعلم ىف ضوء ىذه الطريقة ثانوية، رغم أنو قد يبدك سيد اؼبوقف داخل 
يع ؿبتوياتو حجرة الدرس. فمهمتو تنحصر ىف تدريس الكتاب اؼبقرر، كشرح صب

بالتفصيل، كترصبتها إىل اللغة األـ، كليس لو دكر يذكر ىف اختيار الكتاب، أك اغبذؼ 
من موضوعاتو أك الزيادة عليها، كمن مث ال يستطيع تغيَت طريقة التدريس أك التعديل 

 فيها.
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بناء على ذلك، فإف ىذه الطريقة ال تكلف اؼبعلم شيئا، كال تتطلب منو جهدا 
 حضَت للدركس، ما داـ اللغة اؽبدؼ كيعرؼ اللغة األـ للمتعلمُت.يذكر ىف الت

 وظائف المتعلم (2

أما اؼبتعلم فال حوؿ لو كال قوة، يتحمل عبئا كبَتا من غَت فائدة تذكر، حيث 
يستمع معظم الوقت إىل شرح اؼبعلم، كيدكف ما يسمعو ىف مذكرة خاصة أكعلى حواشى 

قدرة كال فرصة ؼبناقشة اؼبعلم أك اغبديث  مع الكتاب اؼبقرر بلغتو األـ، كليس لديو 
الزمالء باللغة اؽبدؼ، فضال عن صعوبة إبداء الرأم أكتقدمي اؼبشورة، فيما بالكتاب أك 

 طريقة التدريس أكبعض األنشطة.
 وظائف المواد التعليمية (3

وبتول اؼبنهج، الذل تتبع فيو ىذه الطريقة، على كتابُت: أحدنبا للقواعد النحوية 
رفية، كاآلخر للقراءة، كال يسمح باػبركج عنهما إال ىف حدكد ضيقة، ألف اؼبطلوب كالص

من اؼبعلم أف يشرح صبيع ؿبتويات الكتاب اؼبقرر بالتفصيل، كعلى الطالب أف وبفظوا 
 أكرب قدر فبكن من الكلمات كالنصوص األدبية، مع تراصبها إىل اللغة األـ.

اؼبعلم جهدا، كال يبنحو فرصة لإلبداع أك تنويع التدريس هبذه الطريقة، ال يكلف 
األنشطة. ففى بداية اغبصة يدخل اؼبعلم إىل حجرة الدرس، كالطالب جالسوف على 

 مقاعدىم، ككتبهم مفتوحة، انتظارا لدرس جديد، أكالستكماؿ درس سابق.
يبدأ الدرس اعبديد بنص قرائي ىف صدر الصفحة، مسبوقا أكمذيال بقائمة من 

ت اعبديدة، مث يقـو اؼبعلم بًتصبتها إىل لغة الدارسُت األـ أك إىل لغة كسيطة، اؼبفردا
كيكتب ذلك على السبورة إف كجدت، أك يبلى على الطالب، كىم يكتبوف خلفو، كقد 
 يكوف معظمها مًتصبا ىف الكتاب إىل اللغة األـ أك إىل لغة كسيطة يتقنها صبع الطالب.

يطلب من أحد الطالب الناهبُت قراءتو قراءة  مث يقرأ اؼبعلم النص بنفسو، أك
جهرية، كيعطى صبيع الطالب بعد ذلك فرصة لقراءة النص قراءة سرية، ليتفرغ لكتابة 

ترصبة صبل النص كعباراتو  -خالؿ القراءة–القواعد كاألمثلة على السبورة. وباكؿ الطالب 
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اؼبعلم ىف ىذه اؼبهمة، إذا لـز إىل اللغة األـ، مستعينُت دبعجم ثنائى اللغة، كقد يساعدىم 
 األمر.

يبدأ اؼبعلم بعد ذلك بشرح القواعد الصرفية كالنحوية، الىت قد كتب أمثلتها على 
السبورة ىف أثناء القراءة السرية، ـبتارة من النص اؼبقرر. كقد يبضى كقتا طويال ىف شرح 

ت أكنوادر أكشواذ،  بعض اؼبصطلحات كاؼبسائل الصرفية كالنحوية، دبا فيها من استثناءا
كل ذلك أكمعظمو يتم باللغة األـ )أكباللغة الوسيطة(. كقد يقارف ىذه القواعد بالقواعد 

 اؼبقابلة أكاؼبشاهبة ؽبا ىف اللغة األـ.
أما بقية اغبصة فتخصص عادة لبعض التدريبات الكتابية غَت اإلبداعية،  

رات من اللغة األـ كإليها، كتصريف األفعاؿ كاألظباء كالصفات، كترصبة اعبمل كالعبا
 كملء الفراغات بكلمات ؿبفوظة.

كقد يلقى اؼبعلم على طالبو ىف ّناية اغبصة بعض األسئلة كاأللغاز اللغوية، الىت 
تتطلب اإلجابة عنها قدرة عقلية عالية، أك خلفية قوية ىف النحو كالصرؼ، أك رصيدا من 

ماؿ تدريبات الفصل فعليو إكماؽبا اؼبفردات احملفوظة. كمن مل يستطيع من الطالب إك
ىف اؼبنزؿ، كما أف على اعبميع أف يستعدكا للدرس القادـ، كأف وبضركا إىل الفصل كقد 

 حفظوا كلمات الدرس اعبديد كمصطلحاتو.
 

 المبادئ المهمة في تعليم مهارة القراءة .4

مية اليت ينبغي للمدرس يف عملية تعليم القراءة كمهاراهتا أف يراعي العوامل التعلي 
تنّشط صبيع الدارسُت يف أنشطة التعلم كالتعليم يف الفصل. كيشمل فيو تنشيط خربات 

 الدارسُت السابقة اليت تتعلق دبوضوع القراءة.
كيف ؾباؿ عمليات تعليم مهارات القػراءة للغة األجنبية، قّدـ أندرسوف  

Andersonالقراءة، كىي ما  ، ستة مبادئ مهمة هبب مراعاهتا عند تنفيذ عملية تعليم
 يلى:
 تنشيط اػبربة السابقة قبل القراءة. ( 1 
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 تنمية كتكريس اؼبفردات احملصولة. ( 2 
 تعليم مهارة الفهم )فهم اؼبقركء(. ( 3 
 تعليم مهارة السرعة يف القراءة. ( 4 
 تثبيت االسًتاتيجية اؼبستخدمة للقراءة. ( 5 
 22تقومي ربسُت القراءة. ( 6 
حسب رأم رشدم أضبد كأما خصائص القارئ اؼباىر لطبيعة عملية القراءة  
 فهي : ،33طعيمة
 القدرة على سرعة التعرؼ على معٌت الرموز الكتابية للغة العربية )كلغة ثانية( ( أ

  ةالقدرة على تعديل السرعة يف القراءة، حبيث تتناسب مع طبيعة اؼبادة اؼبقركء ( ب
 كالغرض من قرائتها

لتحكم يف اؼبهارات األساسية للقراءة حبيث يستخدـ منها ما القدرة على ا ( ت
 يالمث اؼبناشط اليت يقـو هبا

القدرة على تذكر ما سبق قرائتو. كربطو دبا يليو. كاستنتاج أفكار الكتاب  ( ث
 الرئيسية كمعرفة اؽبدؼ األساسي الذم يرمي الكتاب إليو

قراءة تأملية كربليلية.  القدرة على التمييز بُت اؼبادة اللغوية اليت ربتاج إىل ( ج
 كتلك اليت  ال تستدعي أكثر من اىتماـ عابر

 
  

                                                 
33 Neil Anderson,  "Reading" in David Nunan, ed, Practical English Teaching (New York, 

Mc. Graw-Hill, 3223) p. 19-15 
 173 .ص (1989 ،لرباط: إيسيسكوا) تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو كأساليبو ، رشدم أضبد طعيمة  23
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 المبحث الثالث

 المواد التعليمية، مفهومها ومراحل إعدادها

 مفهوم المواد التعليمية .1

اؼبػػػواد ىف صبيػػػع صػػػورىا سػػػواء أكانػػػت علميػػػة أـ زراعيػػػة أـ معدنيػػػة ىػػػي الػػػيت أكحػػػت 
ككضػػعها موضػػع االسػػتخداـ الفعلػػي لتفػػي دبطلباتػػو. لإلنسػػاف بػػاألدكات الالزمػػة لتهػػذيبها 

اؼبػػػػواد التعليميػػػػة ىػػػػي احملتػػػػول التعليمػػػػى الػػػػذل نرغػػػػب ىف تقػػػػػديبو للطػػػػالب بغػػػػرض ربقيػػػػق 
ىف علم مػا.  الطلبةية. كىي اؼبضموف الذل يتعلمو باذداؼ تعليمية معرفية أكمهارية أكجأى

قػػػػررات يف الكتػػػػب كاؼبكػػػػوف مػػػػادة مطبوعػػػػة تصػػػػورة ىػػػػذا احملتػػػػول التعليمػػػػى، فقػػػػد كتنػػػػوع 
كػػوف مػػادة مصػػورة كالصػػور تصػػقات. كقػػد علػػى سػػبورات أك ملالتعليميػػة أكعلػػى لوحػػات أك 

األفالـ، كقد يتخذ أشكاال أخرل من البسػيط إىل اؼبعقػد، كقػد تكػوف غػَت مألوفػة الثابتة أك 
 24للطالب كاؼبعلمُت على حد سواء.

اػبربات الًتبويػة كاغبقػائق كرأل رشدل أضبد طعيمة بأف اؼبواد الدراسية ىى ؾبموعة 
قػػيم الػػىت يػػراد تنميتهػػا عنػػدىم، كاؼبعلومػػات الػػىت يرجػػى تزكيػػد الطػػالب هبػػا، كاإلذباىػػات كال

اؼبهارات اغبركيػة الػىت يػراد اكسػاهبا إيػاىم، يهػدؼ ربقيػق النمػو الشػامل اؼبتكامػل ؽبػم ىف أك 
 25ضوء األىداؼ اؼبقررة ىف اؼبنهج.

ألّنػػػػا  .اؼبدرسػػػػُت يف تعلػػػػيم اللغػػػػة العربيػػػػةإف اؼبػػػػواد التعليميػػػػة ؽبػػػػا أنبيػػػػة كبػػػػَتة لػػػػدل 
ألّنػػػا  زدل الطلبػػػة يف تعلػػػم اللغػػػة العربيػػػةككػػػذلك ؽبػػػا أثػػػر كبػػػَت لػػػ .تسػػػاعدىم يف تعلػػػيمهم

مػػػػوف إليهػػػػا لتكػػػػوين نتسػػػػاعد الطلبػػػػة يف ؾبتمعػػػػاهتم الػػػػيت يتسػػػػهل ؽبػػػػم تعلمهػػػػم. ككػػػػذلك ت
عبػػػَت عػػػن أفعػػػاؽبم احملػػػدكدة كتعلػػػم اؼبعلومػػػات كتقػػػديبها باللغػػػة االسػػػتعدادات كالقػػػدرات للت

                                                 
، العربية يف الربنامج اػباص مذكرة الدكرة التدريبية ؼبعلمي اللغة ،دراسات يف اؼبناىج ك تأصيلها ،حسن عبد الرضبن اغبسن 24

 111 .ص ىػ،1424
. ص، د.س( : جامعة أـ القرلمكة) اؼبرجع ىف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل، القسم األكؿ ، رشدل أضبد طعيمة 25
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العربيػػة، دكف تفكػػَت يف اللغػػة نفسػػها. لػػذلك  فينبغػػي علػػى اؼبػػدرس أف هبعػػل البيئػػة اؼبروبػػة 
 عبميع الطلبة على حسب السن كالنوع كاؼبيوؿ كالرغبة.

 
 إعداد المواد التعليمية  مراحل .2

 اختيار المواد التعليمية   -1
 ى اختيار محتوى المواد التعليميةالمعايير ف ( أ

قدـ اػبرباء ؾبموعة من اؼبعايَت الىت يبكن أف ىبتار يف ضوئها ؿبتول 
اؼبنهج. إال أننا نوثر  األخذ دبعايَت نيكالس الختيار احملتول إذ أّنا أكثر صلة 
بربامج تعليم اللغة الثانية. كمن مث أكثر إلتصاقا دبجاؿ التعليم العربية للناطقُت 

ات أخرل. كلقد نقل رشدم أضبد طعيمة عن نيكالس ؾبموعة من معايَت بلغ
 26:البد من االىتماـ هبا، منها

: يعترب احملتػول صادقا عنػدما يكوف كاقػعيا (Validity) معيار الصدق (1
 كأصيال كصحيحا عمليا، فضال عن سبشيو مع األىداؼ اؼبوضوعية.

مهّما عندما يكوف ذا قيمة ىف يعترب احملتول : (Significance)معياراألهمية  (2
حياة الطلبة مع تغطية اعبوانب اؼبختلفة من ؾباؿ اؼبعرفة كالقيم كاؼبهارات 

م اؼبعرفة أك االذباىات اليت هتتم بتنمية اؼبهارات العقلية كأساليب تنطي
 .االجابية

: يكوف احملتول متماشيا مع (Interest)معيار الميول واالهتمامات  (3
 اىتمامات الطالب.

: يكوف احملتول قابال للتعلم عندما Learn Ability))معيار قابلية للتعلم  (4
ؼببادئ التدرج   يراعى قدرات الطالب، متمشيا مع الفركؽ الفردية بينهم

 ىف عرض اؼبواد التعليمية.

                                                 
  66 .ص اؼبرجع السابق،،  العربية لغَت الناطقُت هبا كمناىجو كأساليبوتعليم  ، رشدم أضبد طعيمة. 26
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: سيكوف احملتول جيدا عند ما يشمل أمباطا (Universality)معيار عالمية  (5
عبغرافية بُت البشر. كبقدر ما يعكس تعًتؼ باغبدكد ا من التعليم ال

احملتول الصيغة احمللية للمجتمع ينبغي أف يربط الطلبة بالعامل اؼبعاصر من 
حولو. ك أما ىف إعداد اؼبواد الذم يعتمد على اؼبنهج على مستول الوحدة 

فالبد من معرفة معيار  –قبل القياـ باختبار اؼبواد التعليمية –الدراسية 
 Based)ك الكفاءة األساسية  (Standard Competency)الكفاءة 

Competency)   . 
  

 طرق اختيار المحتوى ( ب
ىناؾ عدة أساليب يبكن لواضع اؼبنهج اتباعها عند اختيار مواد اللغة العربية 

 27للناطقُت بلغات أخرل:
يبكن للمعلم أف يسًتشد : (Other Curriculum)المناهج األخرى  (1

الثانية. كيف ىذه اؼبناىج أف ينتقي احملتول اللغول يف دبناىج تعليم اللغات 
 منهجو مع األخذ يف االعتبار التفاكت بُت طبيعة اللغتُت كظركؼ الربامج.

يبكن للمعلم أف يسًتشد بآراء اػبرباء سواء  :(Experts)رأي الخبير  (2
أكانوا ـبتصُت يف تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرل، أـ كانوا معلمُت 

نوا لغويُت أـ تربويُت، أـ كانت لو صلة كثيقة باؼبيداف. كيف ىذه أـ كا
اغبالة يبكن للمعلم يقدـ تصورا للخربات اليت يريد تزكيد الطالب هبا، أك 
اؼبوضوعات اليت يريد تعليمهم إياىا. مث يعرض ىذا تصور على اػبرباء 
أك ألخذ آرائهم فيو. كذلك من خالؿ استبياف  أك مقابلة أك حلقة حبث 

 غَتىا.
كيقصد بذلك إجراء دراسية ميدانية حوؿ خصائص :  (Survey) المسح (3

الدارسُت كتعرؼ ما يناسبهم من ؿبتول لغوم. كأف ذبرم دراسة حوؿ 

                                                 
  68-67 .ص نفسو،اؼبرجع   27
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األخطاء اللغوية الشائعة يف اؼبستول االبتدائى مث لبتار موضوعات النحو 
 أكالًتاكيب اليت تساعد على تاليف ىذه األخطاء أك عالجها. 

كيقصد بذلك ربليل اؼبواقف اليت وبتاج الطالب  ( :Analisys) حليلالت (4
فيها لالتصاؿ بالعربية. كأف ندرس مواقف اغبديث الشفهي أك مواقف 

 الكتابة بالعربية أك مواقف الوظيفية اؼبناسبة للربامج التخصصية.
 

 تنظيم محتوى المواد التعليمية  -2
أك  كىو تنظيم تلك اؼبواد التعليمية تأيت عملية بعد اختيار اؼبواد التعليمية

ترتيب ما مت اختيارىا من معارؼ كمهارات كقيم حوؿ مركز معُت حىت يكوف لو 
يبكن تقديبو للمعلم، كوبقق أىداؼ الًتبية بأكرب فعالية ككفاية ستمرارية المعٌت. كا
 فبكنة.

يقصد بتنظيم احملتول، ترتيبو بطريقة توفر أحسن الظركؼ لتحقيق أكرب 
  28قدر من أىداؼ اؼبنهج. كيطرح اػبرباء تصورين لتنظيم اؼبواد نبا:

كىو تقدمي احملتول مرتبا يف ضوء اؼبواد ذاهتا. أم مراعاة  التنظيم المنطقي: ( أ
الًتتيب اؼبنطقي للمعلومات كاؼبفاىيم بصرؼ النظر عن مدل قابلية الطالب 

اؼبعقد، كمن  كيف ىذا التنظيم تراعي مبادئ التدرج من البسيط إىللذلك.
 السهل إىل الصعب، كمن القدمي إىل اغبديث... كىكذا

كىو تقدمي احملتول يف ضوء حاجات الطالب  السيكولوجي: التنظيم ( ب
كظركفهم اػباصة، كليس يف ضوء طبيعة اؼبواد كحدىا. كال يلتـز ىذا التنظيم 

  بالًتتيب اؼبنطقي للمادة.
اؼبواد التعليمية فهناؾ عدة معايَت رئيسية اؼبعايَت للتنظيم الفعاؿ حملتول كأما 

ينبغي ارباذ القرار بشأّنا عند التفكَت ىف تنظيم ؿبتول اؼبواد التعليمية جنبا إىل 
 29، فهي ما يلي:جنب عند التفكَت ىف األىداؼ

                                                 
  68 .ص، نفسو اؼبرجع 28
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اؼبعيار الذم يتعلق دباذا نعلم، كما ستشملو  يعٍت:  (Scope)المجال أو النطاق  -1
اؼبػػواد، مػػا ىػػي األفكػػار الرئيسػػية الػػيت تضػػمنها، كمػػدل التعمػػق ىف ىػػذه اجملػػاالت، 
كمػػػا ينبغػػػي علػػػى كػػػل التالميػػػذ تعلمػػػو، كمػػػا يبكػػػن أف يتعلمػػػو بعػػػض التالميػػػذ كال 

 يتعلمو البعض اآلخر، كما ال هبب أف يضمن منهج التعليمية. 
: يقصػػػد بػػػو العالقػػػة الرئيسػػػية بػػػُت خػػػربات اؼبػػػنهج،  (Continuity)االستتتتمرارية  -2

 حبيث تؤدم كل خربة إىل إحداث أثر معُت عند الطالب تدعمو اػبربة التالية.
يكػػوف : كيقصػػد بػػو بنػػاء اػبػػربات فػػوؽ بعضػػها الػػبعض، كأف (Sequence)التتتتاب   -3

ا كأف تسػػػتفيد كػػػل منهػػػا فبػػػا سػػػبقها تػػػؤدم ؼبػػػ ،ىنػػػاؾ تسلسػػػل يف عػػػرض اؼبهػػػارات
 يلحقها.

: كىػػػو العالقػػػة األفقيػػػة بػػػُت اػبػػػربات حيػػػث يكمػػػل كػػػل (Integration)التكامتتتل  -4
 منها األخرل.
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 راب المبحث ال

 المادة اإلعالمية المكتوبة كوسيلة تعليمية
 

 طبيعة المادة .1
إختيار  ماؼبعلّ لكّل مادة من مواد اؼبنهج الدراسي طبيعة خاصة، تفرض على          

 الطريقة اؼبناسبة بطبيعة تلك اؼبادة.
 خصائص مادة القراءة -أ 

ؼبادة القراءة مقومات كصفات تتناسب مع اؽبدؼ السلوكي الذم يرمي إليو 
اؼبتعلم كاؼبعلم. فإف كاف اؽبدؼ اغبفظ كتذكر كل التفاصيل اختَتت مادة القراءة حبيث 

 ساعد على تذكرىا. ربتوم على شرح كاؼ لكل فكرة جديدة كترابط منطقي ي

كإف كاف اؽبدؼ استخالص األفكار الرئيسية كتلخيصها فعلى اؼبعلم أف ىبتار 
مادة لغوية تساعد فيها على الًتكيز على األفكار الرئيسية، كإف كاف اؽبدؼ معرفة احملتول 
العاـ لالستيعاب كالفهم اختَتت اؼبادة اؼبقركءة حبيث ربوم بعض العبارات كالكلمات 

 يألفها القارئ كلكنو يفهم معناىا من السياؽ اللغوم. اليت مل
كىناؾ أىداؼ سلوكية أخرل منها تنمية التذكؽ كالنقد عند القارئ، كاستنتاج 
اؼبعاين الذم ال يذكرىا الكاتب صراحة، كتعرؼ على التأثَت النفسي الذم يهدؼ إليو 

 30من كتابتو.
 ختيار مادة القراءةإ -ب 

القراءة العربية يف برنامج تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرل ينبغي عند اختيار مواد 
 :31مراعاة الشركط اآلتية

 أف تكوف باللغة العربية الفصحى .1
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أف تالئم اىتمامات الدارسُت كميوؽبم كأعمارىم. فال نقدـ للكبار  .2
 نصا يبكن أف يقدـ لألطفاؿ فيشعركف باؼبهانة كاستصغار تفكَتىم.

ات مرتبطة باىتمامات الطالب كأعماؽبم أف وبتوم النص على مفرد .3
 اليت يريدكف تعلم العربية من أجلها

أف يبٍت لدل الطالب قيمة أخالقية معينة أك يعرفهم بنمط ثقايف  .4
 إسالمي معُت دكف أف يتعارض مع قيم الطالب أك يبتهن ثقافتهم.

 أف يتدرج النص بالطالب من حيث كم اؼبفردات كالًتاكيب كنوعها.  .5

 

 :(A/V/A) التعليميةالوسائل  .2
 اختصار للكلمات االقبليزية (A/V/A) اغبركؼ االقبليزية الثالث         
 Audio  .ظبعي أك تستخدـ فيو حاسة السمع 
 Visual .بصرم أك تستخدـ فيو حاسة البصر 
 Aids .كسائل أم بعبارة أخرل الوسائل السمعية البصرية 

يقصد بالوسيلة التعليمية ىي كّل أنواع الوسائط اليت تعُت اؼبعّلم على توصيل          
بأّنا: "ىي اؼبواد  (Dent)اؼبعلومات كاغبقائق للتلميذ بأسهل كأقرب الطرؽ. كعرّفها دنت 

اليت تستخدـ يف حجرات الدراسة أك يف غَتىا من اؼبواقف التعليمية لتسهيل فهم معاين 
 توبة أك اؼبنطوقة".الكلمات اؼبك

 أهّمية الوسائل التعليمية -أ 
الىبتلف اثناف يف أنبّية الوسائل التعليمية كدكرىا يف العملية التعليمية. فالوسائل          

التعليمية تساعد بشكل كبَت على استثارة إىتماـ الطلبة كإشباع حاجاهتم للتعليم، كما 
تساعد على زيادة خرباهتم، فبّا هبعلهم أكثر استعدادا كأكفق مزاجا للتعّلم. كمعلـو أف 

واس يف عمليات التعّلم، يؤّدم إىل ترسي  كتعميق التعّلم. الوسائل اشًتاؾ صبيع اغب
تساعد كذلك على رباشي الوقوع يف اللفظية كأاّل تربط الرموز دبسمياهتا دكف معرفة 
غبقيقتها ككنهها، كاستخداـ مفردات بغَت معانيها كمقاصدىا الصحيحة. فالوسيلة تقطع 

 استخداـ الوسائل كمهارة توقيتها كاختيارىا التنوع يفك الشّك كتزيل أم لبس أك غموض. 
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تؤّدم إىل تكوين اؼبفاىيم السليمة عن اؼبفردات كاؼبعلومات مقصد التعليم، كما تساعد 
يف ترتيب كاستمرار األفكار اليت يكوّنا الطلبة. كالوسيلة التعليمية تؤّدم إىل تعديل 

يف عملية  Motivationفعية السلوؾ كتكوين االذباىات اعبديدة كما تعّزز عملية الدا
  32التعّلم.

فضال عن كّل ذلك فإف الوسائل التعليمية تساعد الدارسُت على زيادة قدراهتم 
التأّملية كقدراهتم على اؼبالحظة. كىذا إصباال يعٍت الدكر اإلهبايب للوسائل التعليمية يف 

 فاعليتو.زيادة كّل اػبصاؿ اؼبوجبة اليت تعمل على رفع عملية التعلم كزيادة 

 
 أهّمية الصحيفة كوسيلة تعليمية -ب 

وبّقق دارس اللغة األجنبية فائدة متزايدة عند قرائتو للصحف كاجملاّلت اليت          
تكتب باللغة األجنبية اليت يدرسها بشرط أف يكوف قد كصل إىل اؼبستول اؼبناسب يف 

اجملاّلت مصدر غٍت اللغة الذم يبّكنو من قرائتها كاستيعاب ما جاء فيها. فالصحف ك 
لغة  -يف الغالب األعم –باؼبعلومات عن األحداث كاألزمات اؼبعاصرة، كما إّف لغتها 

  33سهلة تقارب لغة اغبديث حبيث ال يصعب على الدارس متابعتها.
كمن أسباب أنبّية الصحف كوسيلة تعليمية تساعد الدارس على تعلم اللغة اؼبستهدفة، 

 34ىي:

وبدد القارئ السرعة اليت تالئمو عند قرائة الصحف كاجملاّلت. فقد يعيد فقرات  .1
سبق لو أف قرأىا ألنبّيتها، كقد يغفل صفحات بأكملها الحتوائها على موضوعات ال 

ىتمامها. أما يف حالة التليفزيوف كالراديو فإف مصّممي الربامج وبددكف سرعة إتثَت 
ؿبتول كّل برنامج، كلذلك فإف الصحف كاجملاّلت عرض ما فيها من معلومات ككثافة 

 يقارف بينو كبُت خرباتو كآرائو. أف هتيئ الفرصة أماـ القارئ للتفكَت فيما يقرأ ك 

                                                 
 68-67 .ص ،اؼبرجع نفسو  32
 204-203 .ـ( ص1981بَتكت، مكتبة لبناف،  ) كتعليمها بُت النظرية كالتطبيقتعّلم اللغة اغبية صالح عبد اجمليب العريب،  33

32
  205ص. اؼبرجع نفسو،   
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يستخدمها شخص  -مع أف الصحف كاجملاّلت تعترب كسائل اتصالية فردية  .2
قشوف ؽبا ؾبموعة صغَتة من الدارسُت يتناك كاحد يف كقت كاحد إال أنو يبكن أف تتدا

 فيما بعد يف ؿبتول ما قرأكه.

إف الصنعة الصحفية يف اختيار العناكين كتنظيم الصفحات تساعد الدارس على  .3
 فهم معٌت الرسالة اليت يهدؼ إليها احملرر.

الصحف كاجملاّلت ربوم معلومات أكثر جّدة فبّا ربويو الكتب كاألفالـ  .4
 التسجيلية.

منها يهّم نوعية خاصة من القرّاء   ربوم الصحف كاجملاّلت أبوابا منفصلة كلّ 
كصفحة الرياضة كدنيا اؼبرأة كاألخبار اػبارجية كاألبواب األدبية. كىي بذلك تعرض 
 بضاعة تناسب كّل أذكاؽ القرّاء فال بد أف هبد الدارس فيها ما يشبع اىتماماتو كخرباتو.

 



33 

 

 

 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 
 منهج البحث -أ 

كالكمي على ادلنهج البحث  البحث ادلدخل الكيفيهذا الباحث يف  خدـيست
ادلعّينة مث ذبريبتها يف  وادنهج البحث ادلستخدـ لتحصيل ادليعين م (R&Dكالتطوير )

يف ادلدرسة  1كهي طريقة البحث ادلستخدمة للحصوؿ على نتاج معني كذبربة فعالة الةالفعّ 
:  Sugiono ،2111) ـ  2113-2112ماديوف يف السنة الدراسية  ثرم باكيتالثانوية 

417) . 
( هو العملية لتطوير أك Borgكبورغ )  (Ballكادلنهج التطويرم عند رأم بالل )

من النتاج ادلطور لتصحيح نتيجة الًتبية. يتبع هذا البحث اخلطوات ادلرتبة كتتكوف 
تطبيق النتاج على أساس ادلكاف ادلأخوذ، كتطوير النتاج على أساس ذلك االكتشاؼ، مث 

 2مث االصالح بعد التطبيق.
  Nana Syoudihيف تعريف آخر، كما قاؿ نانا شوديح سوكماديناتا )

Sukmadinata) ادلنهج هي تصديق أثر ادلتػري أك ادلتػريات بادلتػري اآلخر. ك  أف التجربة
قبة بني ادلتػريات بطريقة التالعب هو البحث ادلستخدـ لتعبري تعّلق السبب كالعا التجرييب

 (،Deskriptif-Analitisهذا البحث هو الوصفي التحليلي) كأما نوع 3 .دبتػري اإلستقالؿ
كال يوجه لتحقيق الفركض  اكؿ اها الباحث كصف العناصر اسأساسية كما هيحيك 
(Hypothesis.) 

 

                                                 
1
 Sugiyono,  Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabata, 2002) P. 232 

2
 Setyosari, Punaji, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) 

P. 134-135 
3
 Ainin, Moh,  Metode Penelitian Bahasa Arab (Surabaya: Hilal, 2010), P. 22 
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 مجتمع البحث وعينته -ب 

طالبػا  311مػاديوف، كيبلػع عػددهم  بػاكيت ثػرمرلتمع البحث هم طلبػة ادلدرسػة          
الػػػذم بلػػػع  الفصػػػل الثػػػامل مػػػن ادلدرسػػػة الثانويػػػةكطالبػػػة. كاختػػػار الباحػػػث مػػػنهم الطلبػػػة يف 

شحصػػػا. كاختيػػػار الطلبػػػة يف هػػػذ  ادلرحلػػػة سأاػػػم قػػػدرات علػػػى أدا  القػػػرا ة  42عػػػددهم 
مهػػػارة القػػػرا ة  بنػػػا  علػػػى نتػػػا ج (العربيػػػة )القػػػدرة علػػػى القػػػرا ة بالقواعػػػد كالنطػػػق الصػػػحيح

 لديهم يف الفصل الدراسي السابق.
 
 البحث متغيرات -ج 

 هناؾ متػرياف يف هذا البحث ينبػي ذكرمها، كمها ما يلي:

 (Independent Variable)ادلتػري ادلستقل  (1

مػن وووعات ادلهو تعليم القرا ة العربية باستخداـ يف هذا البحث  ادلتػري ادلستقل 
البحػػػث كمػػػا سػػػبق ذكػػػر  ى  معػػػػرفة مػػػدل تػػػأثري هػػػذا ادلتػػػػػري كيهػػػدؼ  الصػػػحافة العربيػػػة.

 ادلستقل يف ادلتػري التابع كهو استيعاب الطلبة مهارة القرا ة كفهم ادلقرك .
 (Dependent Variable)ادلتػري التابع  (2

كيف هػػػذا  4هػػػو نػػػوع الفعػػػل أك السػػػلوؾ النػػػاتج عػػػن ادلتػػػػري ادلسػػػتقل. ادلتػػػػري التػػػابع
قػػػدرة فهػػػم ادلقػػػرك ، كهػػػي  ك يف اسػػػتيعاب مهػػػارة القػػػرا ة العربيػػػة  ةطلبػػػالنتيجػػػة هػػػو البحػػػث 

فهػػػم اسأفكػػػار الر يسػػػية مػػػن ك ، ادلقػػػرك  يف الػػػن ّ كاخلاصػػػة عػػػن ادلعلومػػػات التفصػػػيلية  الفهػػػم
 اجلمل.

 

 وأدوات البحث -د 
 كللحصوؿ على البيانات احملتاجة فيستخدـ الباحث أدكات صبعها كما يلي:

 (Interview)ادلقابلة  -1

                                                 
 218، ص. ادلرجع نفسه  4
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ادلقابلة استبيانا شفويا يقـو من خالله الباحث جبمع ادلعلومات ك تعترب  
البيانات الشفوية من ادلفحوص، ك هي أداة هامة للحصوؿ على ادلعلومات 

 5من خالؿ مصادرها البشرية.
كادلقابلة يستخدمها الباحث جلمع البيانات عن رأم مدير ادلدرسة ك بعض  

كعن تعليقات اخلبري يف رلاؿ تعليم  يها عن أمهية درس اللػة العربية.مدرس
اللػة العربية عن مضموف ادلادة ادلعدة ك االرشادات لتنفيذ هذ  ادلادة فعاال 

 لعملية التعليم. 
 (Questionnaire)  انةاالستب -2

مة للحصوؿ على معلومات كبيانات كحقا ق مرتبطة  أداة مال انةعترب االستبت 
اسأسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل بواقع معني، كيقدـ بشكل عدد من 
االستباف جلمع  استخدـ هذيك  6.ةعدد اسأفراد ادلعينني دبوووع االستبان

 :ادلعلومات عن

 هم عنالختيار  مكميوذل ماسأكلية كاحتياجاهت مك معرفته الطلبةخصا    أ(
 .اسبةنادلادة ادل

 " ماديوف.ثرم باكيتالتقدير من بعض مدرسي مدرسة " ب(
 ربة ادلباشرةالتج -3  

يستخدمها الباحث العادم يف اكتسابه خرباته كمعلوماته  اليت كهي كسيلة
ذ  اهسمعه. يقـو الباحث يحيث جيمع اخلربات من خالؿ ما يشاهد  أك 

اسأنشطة يف عملية تعليم اللػة العربية فعالية للحصوؿ على معرفة  التجربة
باستخداـ ادلواد التعليمية من موووعات الصحافة  خاصة يف مهارة القرا ة

 . العربية

 
                                                 

( 1987عّماف: دار الفكر، ) أساليبه –أدكاته  –البحث العلمي، مفهومه ذكقاف عبيدات كعبد الرضبن عدس ككايد عبد احلق،  5 
 135ص. 

 121ص.  نفس ادلرجع،  6
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 لتوويح ما شرح الباحث، تشمل هذ  ادلرحلة على اخلطوات اآلتية:
ادلواد الدراسية كاالختبار الىت تتعلق دبهارة القرا ة من  ىعداد (1

 .موووعات الصحافة العربية
التعليمية من ادلواد قاـ الباحث بتعليم مهارة القرا ة باستخداـ  (2

لقا ات حيث أف يف كل لقا   سبعة موووعات الصحافة العربية
2 x 45  ّالعربية مدقيقة دبوووع "شبرات احلج" ك"الفرحة بتعل" 

 ."مصيبة العامل" ك "كرة القدـ"ك "بنت الشاطئ" ك 

 (Test)االختبار ( 4

  ) أعدت هو رلموعة من ادلثريات )أسئلة شفوية أك كتابية أك صور أك رسـو
بطريقة كمية أك كيفية. كاالختبار يعطى درجة ما أك قيمة ما أك رتبة ما 
للمفحوص، ك ميكن أف يكوف االختبار رلموعة من اسأسئلة أك جهازا 

 7معينا.
كيستخدمه الباحث دلقياس كفا ة الطلبة عن قرا ة النصوص العربية قبل ذبربة  

لي دلعرفة قدرة الطلبة ك الوحدة ادلعدة من الكتاب ادلعد. كاالختبار القب
مشكالهتم يف قرا ة النصوص العربية قبل التجربة. كيتم ذلك عن طريقة 
مطالبتهم على فهم ادلقرك ، كما يعقد االختبار البعدم دلعرفة فعاليتهم لتنمية 
كفا ة الطلبة على القرا ة. ك يتم ذلك أيضا عن طريق مطالبتهم  قرا ة 

 التدريبات بإجابة صحيحة.الوحدة ادلعدة مث ىجابة كراسة 
   

 البيانات مصادر -ه 

البحث تتكّوف من ادلصادر الر يسّية كادلصادر  ادلصادر ادلستخدمة ىف هذا
 يعينذلذا البحث.  حبثاالثانويّة. ادلصادر الر يسّية فهى ادلصادر اسأّكلية الىت تكوف 

 . موووعات النصوص من الصحافة العربية
                                                 

 157ص.  نفس ادلرجع،  7
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ادلصادر الىت تتعّلق بادلوووع ىّما أف تكوف من  كأّما ادلصادر الثانويّة فهى 
اها كغريها كىّما أف تكوف ادلّتصالت  أك اجملالت أك ادلقاالت أك الرسا ل الكتب
لزيادة ادلراجع ذلذا البحث العلمي يف تطوير ادلادة  من الشبكة الدكلّية ةمأخوذ

 التعليمية دلهارة القرا ة يف تعليم اللػة العربية.
عب يف عملية البحث، ميكن أف يشاكر ى  يوجد الباحث الص ككذلك عندما

 اسأستاذ الذم يدّرس اللػة العربية يف تلك ادلدرسة.
 

 تحليل البياناتأسلوب  -و 
 يستخدـ الباحث التحليل اإلحصا ي الوصفي ،ادلوووعية لتحليل البيانات

Descriptive Statistic) Analysis)  : 
 تحليل البيانات من المقابلة  ( أ

اليت ربتول على تعليق اخلبري يقـو الباحث بتحليل البيانات من خالؿ ادلقابلة   
 ادلوادحنو تدريس العناصر اللػوية كاقًتاحاته كمدخالته على مضموف ادلادة التعليمية  من

التعليمية كصفيا لتصوير أهداؼ تعليم اللػة العربية اليت تتكوف من معيار الكفا ة 
كلتصوير خصا   الطلبة كمعرفتهم اسأكلية  لوالت الدراسيةكالكفا ة اسأساسية كادلد

 ادلدرسة الثانويةككذلك التقدير من اخلربا  كمدرس اللػة العربية يف  .كاحتياجاهتم كميوذلم
 التعليمية كفعاليتها للتعليم. ادلوادعن  ماديوف ثرم باكيتاسأهلية 

 ستبانةتحليل البيانات من اإل ( ب

ستبانة من الطلبة يف الصف البيانات ادلتوافرة من خالؿ اإليقـو الباحث بتحليل 
كصفيا لتصوير آرا هم حنو هذ  فهم ادلقرك  كغريها  على كالقدرةحنو ادلادة التعليمية  الثامل

 .تم التدريبيلدل الطلبة بعد أف  هارة القرا ةدل خصوصاكأثرها  ادلطّورةادلادة التعليمية 
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 ختبارتحليل البيانات من اإل  ( ت

يف  التطويرربليل هذ  البيانات اليت حصل عليها الباحث من نتيجة ذبربة ىنتاج   
حصوؿ على اذلدؼ من ككفا هتا للها أك أثر التعليمية ادلواد دلعرفة فعالية هذ   هي االختبار
التعليمية فعالة ككفا ة ذات قيمة ىذا حصل  ادلواد. كتكوف هذ  القرا ةهارة التعليم دل

د من اإلختبار القبلي بنظرة النتيجة ادلتوسط من من اإلختبار البعدم أجو الطلبة النتيجة 
 صبيع الطلبة.

 
 كما يلي:برمز  يستخدـ الباحث  القرا ة،كلقياس قدرة الطلبة على 

 X 11عدد اسأجوبة الصحيحة    
 : النتيجة 

        3 
  

ال لكل اسؤ  31يف اعطا  النتيجة، الباحث سيقدـ االسئلة اليت عددها   
الطلبة قبل كبعد تعليم اللػة العربية يف مهارة القرا ة  هجيرباإلختبار. يعين اإلختبار الذم 

. لكل السؤاؿ له عشرة يف النتيجة من خالؿ موووعات الصحافة العربيةباستخداـ ادلواد 
سؤاال صحيحة كلها فله  31عندما حيصل الطلبة بإجابة عندما صّحت اإلجابة. لذا، 

)سباما( يف النتيجة. كهذا اتباعا ى  الرمز السابقة. دلعرفة ربصيل التعليم الصحيحة  11
الباحث صبيع النتا ج لكل اإلختبار القبلي كاإلختبار سيزيد ، ادلعدةباستخداـ ادلواد 

الفرؽ بينهما )اإلختبار البعدم أجيد من  البعدم مث يوّزعها ى  عدد الطلبة. عندما هناؾ
 اإلختبار القبلي يف النتا ج اسأخرية( فقد كاف هذا التطوير فعالة كحاصلة يف التعليم.
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  :كأما ادلواصفات ادلستخدمة كادلعتربة يف هذا البحث كما يلي
 صفة الحرف نتيجة

91-111 A جيد جدا 

75-91 B جيد 

61-74 C مقبوؿ 

 راسب D 61نق  من 

 

 الباحث ، سيحللهانياالختبار البعدم السابقاالختبار القبلي ك  كبالنظر ى  نتيجة  
لكػي يعػرؼ تػأثري ادلتػػري ادلسػتقل ك االختبػار البعػدم  االختبػار القبلػي ك بادلقارنة بني نتيجة 

 ( لالختبػارX1ى  ادلتػري التابع. كلتسهيل الباحػث لتحليػل نتػا ج االختبػار، رسػم عالمػة )
 .tكاستخدـ الباحث الرموز ت ختبار البعدم ال( لX2كعالمة ) القبلي

 8: (t-test)ت  -كفيما يلي شكّل الرمز ادلستخدـ الختبار 

 

 
   

  

√
∑ 2  
  (  1)

 

 

 البياف:
 Md )متوسط االحنراؼ بني االختبارين )القبلي كالبعدم = 
Xd  فركؽ االحنراؼ مع متوسط االحنراؼ = 

N   العينة= عدد أفراد 
 

                                                 
2
   Suharsimi Arikunto, Prosudur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Cet. Ke-13  (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2006), P. 25-26 
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 مراحل تنفيذ الدراسة -ز 

باستخداـ  اتبع الباحث خبمس خطوات يف تطوير عملية التعليمبشكل عاـ 
 9، كهي:ادلواد التعليمية ادلنتجة

 
 التحليل  .1

يف هذ  اخلطوة جيمع الباحث ادلعلومات من ناحية سلوؾ الطلبة كشخصيتهم ك 
السلوؾ ادلتعلقة خبصا   الطالب من ناحية اجلسم كالدميوغرافيا. يشتمل الدميوغرافيا 

 على )عمر الطلبة كمبلػهم كجنسهم(. 

كحيلل الباحث ضباستهم يف التعليم ك االشيا  ادلأثّرة يف التعليم كالتعلم كمعرفتهم 
احملتاجة اسأك  يف فهم مضموف الدرس كمراجعهم لتكوف مصادر التعليم كالوسا ل 

كادلعينة يف التعليم. حىت يعرؼ الباحث حاجاهتم يف عملية التعليم كبعد ذلك يصمم 
 ادلواد التعليمية.

 

                                                 
3
 Belawati, Tian dkk, Pengembangan Bahan Ajar (Jakarta: Universitas Terbuka, 2003) P. 2-16 

 التحليل

 التصميم

 التطوير

 االختبار

 التصحيح
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 التصميم .2

( صياغة غرض التعليم على أساس 1كأما اخلطوات يف تصميم ادلواد كما يلي: )
( 4كمصادر  )( اختيار كسا ل التعليم 3( اختيار موووعات ادلواد التعليمية )2التعليم )

 اخيار طرا ق التعليم.

 التطوير .3

شيا  على أساس التصميم، كيف هذا البحث سيكتب يطور الباحث صبيع اسأ
 ادلواد التعليمية على شكل الكتاب التعليمي. 

 االختبار .4

هناؾ اختبارين : تصديق اخلربا  ك التطبيق ادليدامل يف ادلدرسة الثانوية االهلية 
 " ماديوف.ثرم باكيت"

 التصحيح .5

( 1التصحيح هنا على أساس االختبار ادلنفذ. كاسأنشطة يف اإلصالح هي : )
( زيادة التدريبات 3( زيادة شرح ادلوووع الناق  )2مسح االشيا  اليت ال فا دة ذلا )

( زيادة كووح الرسم كلوف 5( ىصالح ادلصطلحات كاسألفاظ اخلطيئة )4كاسأمثلة )
 د التعليمية جّذابة.الكتاب كالتصوير حىت تكوف ادلوا

خطوات تنفيذ البحث حسب  تسريلتكملة اخلطوات السابقة فيجرم الباحث ب
(. كلكن لسهل عملية 419: 2111عطا  سوغييانا )اتباعا ى  ما أ ادلراحل اآلتية

. كهي كما سوغيياناالبحث، يصّمم الباحث اخلطوات التنفيذية بأساس ى  ما شرحه 
 يلي :
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 السابق هو كما يلى:كالبياف عن الشكل 

ادلقابلة مع مدرس اللػة العربية دلعرفة  ىجرا  الدراسة التمهيدية، كتكوف بعملية -أ 
الكتاب التعليمى ادلستخدـ كطريقة تعليمها ك ادلادة التعليمية ادلستخدمة 

كطريقة اختبارها كادلشكالت الىت  لتعليم اللػة العربية كالوسا ل ادلستخدمة
 نصوصالتعليم. كيأخذ الباحث دبالحظة التواجه ادلدرس يف عملية 

 دلعرفة مضمواا كخصا صها. يف تعليم الػلػة العربية ادلستخدمة
بعد أف مت الباحث من الدراسة ادلبد ية بدأ أف  ()التطوير زبطيط التصميم  -ب 

 .التطويرجيمع ادلعلومات كالوثا ق ادلتعلقة إلجناز كتنفيذ عملية 
مناسبا ى  ادلصادر اسأساسية اد ادلادة التعليمية ج، كهذا يتم بإعد النتا تطوير  -ج 

الباحث ادلواد  سيعدّ اليت أخذها الباحث من ادلصادر. يف هذا احلاؿ، 
 اجلديدة.

كادلواد ادلطورة  لػة العربية من حيث ادلنهجالتحكيم من اخلبري يف رلاؿ تعليم ال -د 
ى  اخلبري يف تعليم اللػة العربية  ادلطورةد وا. يرسل الباحث ادلادلناسبة كغريها

 ليقـو بالتحكيم كالتقومي كىعطا  االقًتاحات كاإلرشادات.

 الدراسة المبدئية جمع المعلومات تصميم المادة

 تحكيم الخبير التحسين تجربة المادة

لمادة التعليميةا تحسين تجربة  
 المادة
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م الباحث الكتاب بعدما انتها  الباحث من ىسباـ الكتاب التعليمي سلّ 
 ادلواد الدراسية التعليمي ى  خبريين لتصحيح الكتاب التعليمي باستبانة تقومي

 كرلاؿ التعليم.
وف بتصحيح اسأخطا  ادلوجودة حسب التحكيم من اخلبري اإلصالحات، كتك -ق 

 كىرشاداته.
يف عملية التعليم داخل الفصل،  ادلطورةد واالتجربة ادليدانية، كهذ  بتطبيق ادل -ك 

. كجيرم ادلطورةد وافعالية ادل أثرمث يأيت بعد التجربة القياس باالختبار دلعرفة 
  يف هذا البحث كما يلي: كتنفيذ الدراسة ،لقا ات شبانيةهذا البحث دلدة 

 جدكؿ عن التجربة ادليدانية
 اإلختبار التجربة اللقا  الرقم
 - ادلادةتطبيق  اسأكؿ 1
 - ادلادة تطبيق الثامل 2
 - ادلادة تطبيق الثالث 3
  - الرابع 4
 - ادلادة تطبيق اخلامس 5
 - ادلادة تطبيق السادس 6
 - ادلادة تطبيق السابع 7
  - الثامن 8

واد ادلطورة بعد معرفة عطا  الفرصة لتحسني ادلى ادلادة، يعين ربسني ذبريبة -ز 
 .من ذبربة ادلواد ادلطورة النقصاف

ثانوية كيقدـ الباحث هذ  ادلادة أيضا ى  مدرس اللػة العربية ىف ادلدرسة ال -ح 
 .ادلعدة دلعرفة آرا هم عن هذ  ادلادةماديوف  ثرم باكيتاسأهلية 

دلعرفة  الثاملع الباحث االستبانة على الطلبة يف الصف يوزّ توزيع االستبانة،  -ط 
 .عدةد التعليمية ادلوارغبتهم كآرا هم عن ادل
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التصويب، كهو حبسب اقًتاحات ادلعلم كآرا  الطلبة يف الصف الثاىن كنتيجة  -م 
 االختبار.
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 الفصل الرابع
 المبحث األول

 التعريف بميدان البحث
 اإلسم والموقع -أ 

. نيةربت مراقبة وزارة الشؤن الدي ماديون "ثري باكيتاؼبدرسة الثانوية األىلية "
" من ثري باكيت"ىذا اإلسم أحد اؼبؤسسُت ىو األستاذ اغباج روحاين : إفادة حسب 

مادة "تري" من اللغة اإلجنليزية دبعٌت ثالثة و" باكيت" من اللغة السنسكرتية دبعٌت اػبدمة 
 ناسكّل العلى  أو الطاعة. باختالط ىذين اللفظُت قد فّسر اؼبؤسسون هبذا اؼبعٌت : أن 

أطيعوا اهلل والرسول قل :  اهلل ورسولو وأويل األمر منهم. كما قال اهلل تعاىل واأن يطيع
، واؼبعٌت الثاين : أن لكّل اإلنسان أن خيدموا أنفسهم و أويل األمر منكم...اآليةو 

    عقوؽبم لثالث يعٍت ألنفسهم وألسرهتم والجتماعهم بطلب رضا اهلل تعاىل.  
" يف قرية فاغوتان شارع ديفو نغارا ثري باكيتموقع ىذه اؼبدرسة الثانوية األىلية "

الكومفاسية اوى الشرقية إندونيسيا. حسب اعبهة مدينة ماديون، جزيرة ج 64منرة 
 وقعت ىذه القرية:

 : قرية ساجنُت من جهة الشمال
 : قرية سيووالن  من جهة الشرق
 : قرية أوتران من جهة اعبنوب
 : قرية جوغو دايوه  من جهة الغرب

وىي بعيدة من ضوضاء اؼبدينة وازدحامها وتلّوثها. لذا ىذه اؼبنطقة مناسبة ؼبكان 
 ة مثلالشافعي ة لفيالسّ اإلسالمية ىد اتقع يف حّي اؼبع وىذه اؼبدرسةالتعليم والتعّلم. 
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ومعظم الطلبة يتعّلمون العلوم الدينية يف اؼبعاىد  .و "معهد اؼببارك" الواردين"معهد "
  مون العلوم يف ىذه اؼبدرسة.اإلسالمية ويتعلّ 

  

 تاريخ التأسيس ومراحل التطور  -ب 

من ديسيمبَت سنة  53ماديون تاريخ " ثري باكيتاؼبدرسة الثانوية األىلية " بنيت
ّسسها بعض العلماء أ" اليت ثري باكيت م ربت ىيمنة اؼبؤسسة الدينية " 6;;3

 :دفواألمراء هب
 أو غَتىا.لقضاء حوائج الناس عن العلوم الدينية  .3

  اإلسالم إرشاد على اؼبؤىلُت القادرين الناس تكوين .4
 تنوعةاؼب بالعلوم وعاملُت اىريناؼبو  تقُتاؼب الناس تكوين .5

 فيةشك تربية الناس تربية .6

 األكاددييكية الكفاءة رفع .7

 يف الزمان اؼبقبل  اعبديدة األمور ؼبواكبة التجريبية تنمية .8

 اؼبتنوعة األنشطة يف الطلبة عند االبتكارية الكفاءة تنمية .9

  اإلنسانية الكفاءة ترقية .:

 غَتىاو  الدينية العلوم لتنمية مالتعلّ  يف الطلبة تشجيع .;

 بأسس اإلسالم واإلديان ستقبلاؼب عداد شبابإ .31

 ىذه اؼبدرسة : أظباء بعض الذين أسسوا
 كياىي اغباج ؿبمد ىاشيم كمجلس التنفيذ .3

 لية اؼبراسلةسالمت ىاريانطا كمجلس مسؤو  .4

 اؼبدرسة جلس مسؤوليةويناركا كموحيو  .5

 أضبد راضي ككاتب اؼبؤسسة .6
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 لية األموالمسؤو ؿبمد بدر الدين كمجلس  .7

 وصبيع العلماء واألمراء يف قرية فاغوتان كأعضاء اللجان .8

 :وىم. اآلن حىت ترتيبا منذ أول البناءاؼبدرسة  ىذه ةرياس أحوال وكذلك
 م(4114-6;;3)من سنة   خَت الدين طاىراألستاذ  .3

 م(4131-4114)من سنة     روحاين  األستاذ .4

 حىت اآلن( -4131)من سنة   ىاندرياس باوان  األستاذ .5

الة وجذابة دبساعدة اؼبدرسُت ويف أول عملية التعليم والتعّلم كانت حالتها فعّ 
. آخرين :واؼبدرسات ربت رياسة اؼبدير األول األستاذ خَت الدين طاىر، وعدد الطلبة 

طالبا  354واآلن عددىا  الطلبة يف ىذه اؼبدرسة تزداد فتزداد جبرية الزمان عدد
واؼبنهج الذي يستخدمو اؼبدّرس طالبا للمدرسة اؼبتوسطة  316للمدرسة الثانوية و 

اآلن مطّور وفقا مع تقدم العلوم والتكنولوجي، ولكن بثبات اإلديان واإلسالم. و 
 ت : من يوم اإلثنُت حىت السباألنشطة اليومية اليت ذبري 

 
 " ماديونثري باكتياألنشطة اليومية للمدرسة الثانوية األهلية " 1جدول 

 

 وقت أنشطة نمرة
 الساعة السابعة والنصف –الساعة السابعة  س القرآن الكرًن والدعاءتدري 3
  –الساعة السابعة والنصف  عملية التعليم والتعلم 4

 الساعة التاسعة والنصف
 الساعة العاشرة –الساعة التاسعة والنصف  اسًتاحة 5
 الساعة الواحدة -الساعة العاشرة  عملية التعليم والتعلم والدعاء 6



15 

 

 

قرأ الطلبة األبيات من كتاب "عقيدة العوام للشيخ مرزوقي" يقبل دخول الفصل 
قرأ الطلبة القصائد من كتاب "مولد يمث األظباء اغبسٌت بالتغي. وبعد االسًتاحة 

 باالختصار. جني للشيخ جعفر الربزجني"الربز 
خصوصا يف يوم اعبمعة عملية التعليم والتعلم تنتهي يف الساعة اغبادية عشر 

منذ الساعة الثانية عشر حىت الساعة الواحدة  واأليام الالحقة هنارا، ويف يوم السبت
، ينووربس تالوة القرآناألنشطة األسبوعية منها: خطابة منربية، يف يشًتك الطلبة 

 .كل األسبوع  استغاثة وهتليل كربى متبادال
    

 مكونات منشآت المدرسة  -ج 

 :منها كثَتة " ماديونثري باكيتاألىلية " الثانوية اؼبدرسةمكونات منشآت  أما
 " ماديونثري باكيتاألىلية " الثانوية للمدرسة مبنان كبَتان -3

 

 " ماديونباكتيثري األهلية " الثانوية للمدرسة حالة المباني 2جدول 
 

 نمرة مكونات الحالة جملة
 3 غرفة  مدير اؼبدرسة ةجيد 3
 4 غرفة اؼبدرسُت ةجيد 4
 5 غرف التعليم والتعلم ةجيد 8
 6 غرف العمال اإلدارية ةجيد 3
 7 غرف العمال ؼبسؤولية الطالب ةجيد 3
 8 غرفة ؼبسؤولية الطب ةجيد 3
 9 معمل اغباسوب ةجيد 3
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 : للمدرسُتضبام  ةجيد 3
 ; ضبام للطلبو ةجيد 6
 31 مواقف اؼبراكب ةجيد 3
 33 مكنبة ةجيد 3
 34 غرفة لألجهزة السابقة ةجيد 3

 

  العبودية كالوسيلةجبانبها   اؼبسجد -4

 الثاين مستوى يف براؾبُت إىل ينقسم وىذا. للتعلم العديدة الغرف -5
 وأما. جتماعيةاإل العلوم وبرنامج العاؼبية العلوم برنامج يعٍت. والثالث
 فصلُت "أ" و"ب". من يتكون األول الفصل

 وغَتىا والدينية العلمية لكتبل اؼبكتبة -6

 للعلوم واؼبعمل اللغوي واؼبعمل وىي. الدراسة لتنمية كانت اؼبعامل -7
  .اغباسويب عملاؼبو الكيمياء و  الفزياء يعٍت الطبيعية

  اإلجتماعية القاعة -8

 للرياضة أو اؼبيدان اؼبلعب -9

 ضيقا. التصوير ودكان قصفاؼب -:

 ضبائم و مكان الوضوء 6 -;

 Drum Bandغرفة ألجهزة "درم بُت"  -31

 

 وهيئة التدريس إدارة المدرسة والعاملين  -د 

حسب تنظيم اؼبؤسسُت يعٍت صبيعها بوسيلة  إدارة اؼبدرسة عى العمال عنر 
اؼبشاورة بُت عبان اؼبؤسسة ومدير اؼبدرسة، والرواتب اليت يعطيها اؼبدرسة للعمال 

  واؼبدرس تصدر من أموال اؼبؤسسة.
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 المدرسة الهيكل اإلداري في عن 3هذا جدول 
 

 الموضع اإلسم نمرة
 مدير اؼبدرسة األستاذ ىاندرياس باوان 3
 اؼبسؤول اإلداري خَت اؽبدى األستاذ 4
 اؼبسؤول اغبسابات األستاذ نورين 5
 ةبمسؤول شؤون الطل األستاذ روحاين 6
 اؼبسؤول األكادديي األستاذ سوارنا 7
 أعضاء صبيع اؼبدرسُت 8

 
حيتاج اؼبدرس والعامل على الكفاءة الًتبوية والنفسية  مقدمة درسةاؼب علعب

" ثري باكيتالثانوية األىلية " والعلمية والتكنولوجية وىذه حالة العملُت يف اؼبدرسة
 .ماديون

 " ماديونثري باكتيالمدرسة الثانوية األهلية " عن مدّرس ومدّرسة 4جدول 
 

 نمرة أسماء زمن التعليم في الرياسة تربية
IKIP Madiun 3 ىندرياس باوان سنوات 7 مدير 

UII Madiun 4 سوارنا سنوات 33 نائب اؼبدير 
WiMAMdn 5 ليليك إسوحيوين سنوات ;    مدرسة 

IKIP Madiun 6 خَت اؽبدى سنوات 6 مدرس 
UNHAS Jmb 7 روحاين سنوات 38 مدرس 



15 

 

 

IAIN Pnrg 8 ؿبمد نورين سنوات 38 مدرس 
Stai Mgtn 9 خَت الدين سنوات 38 مدرس 
IAIT  Kdr علي مهاجر سنوات 38 مدرس : 
IKIP Mdn ىاري باوانا سنوات 38 مدرس ; 

WIMA Mdn 31 رودي جاىيانا سنوات 34 مدرس 
PONPES Lrb 33 أضبد زرنوجي سنوات ; مدرس 

IKIP Mdn 34 باسوكي ريادي سنوات 6 مدرس 
IAIN Pnrg 35 كوسن الدين سنوات 31 مدرس 
IKIP Mdn 36 درمياطي سنوات 38 مدرسة 
IKIP Mdn 37 يويل أستويت سنوات 38 مدرسة 
UNS Srkt 38 سري ويدايايت سنوات 38 مدرسة 
IKIP Mdn 39 تريانا روحاية سنوات 6 مدرسة 
IKIP Mlg 3 جنجسار سري .م. سنوات 8 مدرسة: 

UNIPA Sby  3 إيدا سولستياين سنوات 38 مدرسة; 
IKIP Mlg 41 أويس صافا  سنوات 7 مدرسة 
IKIP Mdn 43 ىرمُت لوسيانا سنوات : مدرسة 

IKIP Mdn  44 ريٍت سوىارسيو سنوات 6 مدرسة 
IKIP Mdn 45 رويل جايانيت سنوات 6 مدرسة 

UII Mdn 46 سوريانطا سنوات 4 مدرس 
IAIN Jgya 47 حجة الرضبة سنوات 5 مدرسة 
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واحد  مدرس األىلية "ثري باكيت" ماديون الثانوية اؼبدرسةاللغة العربية يف  يدرس 
. ألنو قد ضبل وتعليمها العربية اللغة يف جيدة كفاءةو  لفقط. اظبو األستاذ علي مهاجر.  

 . االسالمية كديري اعبامعة يف متخرج . وىوتعليم اللغة العربية منذ البداية اؼبسؤولية يف
مكونات علينا أن نشاىد فال بد  وحاؽبا ومنطقتها الطلبةتدريس عرفة عملية وؼب
 يف التعليم والتعلم كما يلي: ودورىا اؼبدرسيةىيكل 

 
 " ماديونثري باكيتالثانوية األىلية " اؼبدرسية رسم بياين عن مكونات 7جدول 

 

  
 
 

 

 

 

 
 طلبة المدرسة  -ه 

 ىةم. طالبةا 345 م4135-4134 الدراسةية للسةنة اؼبدرسةة ىةذه يف الطلبةة عدد
جةةةاوى الوسةةةطى  مةةةن وبعضةةةهم ،مةةةاديون مدينةةةة مةةةن أكثةةةرىم ،ديونمةةةا أحنةةةاء مةةةن جةةةاؤوا

 جناجنوك وغَتىا.ماغتان، فونو روجو،  ،وخارج مدينة ماديون مثل جناوي
 ،"ب" و" أ" وىةي ،ُتلفصة العاشةر للفصةل. ولفصة سةتة إىل الطلبةة ىؤالء ينقسم
 الثةةةاين وللفصةةةل"العلةةةوم الطبيعيةةةة"و"العلوم اإلجتماعيةةةة"  ُتلفصةةة عشةةةر اغبةةةادي وللفصةةةل
 يقةةةةدم الباحةةةةث ؽبةةةةذا توضةةةةي ا. ُت "العلةةةةوم الطبيعيةةةةة"و"العلوم اإلجتماعيةةةةة"لفصةةةة عشةةةةر
 : التايل اعبدول

 

مبىى المدرست 

ثري الثاوىٌت "

 "باكتً

 ثالث طبقاث

 عرفت 55

ت متىسطمبىى المدرست ال

 "ثري باكتً"

 ثالث طبقاث

 عرفت 9
 

معهد  مٍدان المدرست

 ""الىاردٌه

 مسجد
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 " ماديونثري باكيتاألىلية " الثانوية اؼبدرسة طلبة 8جدول

 
 المجموع فصل لكل الطلبة عدد الفصل الرقم

 العاشر 3
 )للنساء( ب )للرجال( أ

73 
48 47 

4 
 اغبادي
 عشر

 العلوم قسم الطبيعية العلوم قسم
 64 االجتماعية

41 44 

 الثاين 5
 51 38 36 عشر

 123 م 2113-2112السنة الدراسي 
 

 " ماديونثري باكتيالمدرسة الثانوية األهلية "ب اللغة العربيةتعليم  -و 
" ماديون من إحدى اؼبدارس ربت رياسة وزارة ثري باكيتاؼبدرسة الثانوية األىلية " 

" ماديون. ىناك، تعليم اللغة العربية ىو أحد ثري باكيتالشؤون الدينية واؼبؤسسة الًتبوية "
 الدروس الواجبة يف اؼبدارس اإلسالمية. 

ونظرة مستقبلة ؽبذه اؼبدرسة ىي إظهار اؼبؤسسة الًتبوية البارعة والتنافسية يف 
عندىم اؼبؤىلُت القادرين على اإلجناز الذين صبيع األحوال واؼبراحل، وإلنتاج اؼبتخرجُت 

ألخالق الكردية بناء على اإلديان والتقوى. واألن جيري تعليم اللغة وا واسعةالفكرة ال
يعٍت جذابة وفعالة دبساعدة اؼبدرس اؼباىر والطلبة الذين يتعلمون العربية كجرية اؼباء 

   الكتب العربية يف اؼبدرسة الدينية باؼبعاىد اإلسالمية جانب ىذه اؼبدرسة الثانوية. 
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نهج اؼبقرر الرظبي لدرس اللغة العربية ولكن فقد ويف ىذه اؼبدرسة ليس فيها اؼب
تتبع التقرير من وزارة الشؤون الدينية. أىداف تعليم اللغة العربية خصوصا ؼبهارة القراءة 

 للصف اغبادي عشر

 الكفاءة األساسية ومعيار الكفاءة. أىداف تعليم اللغة العربية من

 الكفاءة األساسية ( أ

فهم النصوص اؼبكتوبة على شكل نصوص القراءة أو اغبوار، والنص على 
الشكل اػبيايل وغَت اػبيايل عن طريق عملية القراءة والت ليل واكتشاف الفقرة 

 الرئيسية والفكرة الرئيسية عن الفقرات.  

   معيار الكفاءة  ( ب
 نطق اغبرف والكلمة واألسلوب والًتاكيب والنصوص نطقا ص ي ا (3

 ىوية الكلمة واألسلوب والًتاكيب من النصوص اؼبقروءةتعيُت  (4

 اكتشاف اؼبفردات الصعبة واؼبعاىن اؼبرجوة والفكرة اؼبضمونة من النصوص    (5

يف ىذه اؼبدرسة حصتُت يف األسبوع. والطريقة اليت تدرس اللغة العربية و 
تستخدم ىناك طريقة الن و والًتصبة، وأما خطوات ىذه الطريقة كما يلي :   

قرأ اؼبدرس النص قرأة جهرية وتطلب الطلبة أن يقلدوا على ما قرأ اؼبدرس. ي(  3)
عطي اؼبعلم الفرصة ليسأل ( ي5رس النصوص حرفيا مث تفسَتيا )( يًتجم اؼبد4)

عطي اؼبدرس ( ي6ب )الطلبة من مشكالت النص حسب اؼبفردات واألسلو 
جة كالنتيجة األسبوعية أو ( أخذ اؼبدرس النتي7األسئلة اؼبتعلقة بالنص اؼبقروء )

 اليومية حسب اغباجة.
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يستخدم اؼبدرس الوسائل اؼبهيئة يف تعلم اللغة العربية ة الطالب يولزيادة فعال
وىي: السبورة والطباشَت والقلم واؼبكاتب وجهاز العرض واألشياء األخرى. ومن 

واالختبار ناحية اإلختبار يستخدم اؼبدرس ثالث اختبارات وىي: االختبار اليومي 
 النصفي واالختبار النهائي.

 ي من الصحافة العربيةمميزات الكتاب التعليم -ز   
يف إندونيسيا اللغة العربية ىي إحدى اللغات األجنبية، والوسائل اؼبعينة  
كمثل اؼبواد التعليمية اليت يستخدمها اؼبدرس غَت مناسب يف مرحلة الطالب. 

ن خالل موضوعات الص افة العربية. ألن لذلك يعد الباحث الكتاب التعليمي م
مصدر غٍت باؼبعلومات عن األحداث واألزمات  وغَتىا أخرى الص ف واجملالت

 اؼبعاصرة، غالبا تستخدم اللغة السهلة والبسيطة واغبادثة. واغبالة 

 من الص افة العربية وىي : اؼبعدة مميزات اؼبواد التعليمية ومن 

 الطلبة يف الصف الثاين الثانوياؼبوضوعات مناسبة دبرحلة  -3

 ربتوي الص افة معلومات كثَتة ومعظمها اؼبعلومات اغبديثة -4

   صبيع اؼبوضوعاتيوجد الصور الواض ة واؼبعينة يف  -5

 اؼبواد جذابة بوجود التدريبات اؼبتنوعة واؼبالحظة الن وية -6

 شعر الطالب سعيدا بوجود اللعبة الغوية -7

 اغبديدة اليت هتّيئ قبل النصيف كّل النص يوجد اؼبفردات  -8

حسب رأي اػببَتين أن اؼبواد التعليمية اؼبعدة جيدة وفنية وموافق  -9
  للمرحلة الثانوية. 

    استخدم الكاتب اللغة الفص ى عبميع النصوص وكل ما يتعلق هبا -:
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 المبحث الثاني
 عرض بيانات البحث وتحليلها ومناقشتها

 ومناقشتهاعرض بيانات المالحظة وتحليلها  -أ 

ية ادي عشر للمرحلة الثانو فتقر الباحث إىل معرفة أحوال طالب الصف اغبا
يف . ولذلك ادة التعليمية لدرس القراءة قبل أن يقوم الباحث بالتطبيق اؼبيداينوكذلك اؼب

" ثري باكيتيعٍت يف اؼبدرسة الثانوية األىلية " ثأول حضور الباحث يف ميدان الب 
 ط اآلتية منها :ا، قام باؼبالحظة ؼبعرفة بعض النق4135رس ما ;يف تاريخ  ماديون
من ناحية  ثانويةللمرحلة ال ادى عشرحال تعليم القراءة للفصل اغبالحظ  (3

 علومات اعبديدةاؼبطريقة اؼبدرس يف العملية التعليمية واستجابة طالب حنو 
 .يستخدم الطريقة الن و والًتصبةفالحظ أن اؼبدرس 

 .ليس من إنتاج اؼبدرس  ألقاىا اؼبدرس يف تعليم  القراءةاؼبادة اليتالحظ أن  (4

طالب يف استخدام نص القراءة يف الاؼبادة التعليمية حنو عادة من ر اثما يف األ (5
 .واليفهمون حينما يقرؤون النصوص الص افية حديثهم اليومي

 يقدم اؼبدرس النصوص الًتاثية لتعليم مهارة القراءة. (6

 اللعبة اللغوية يف حال التعليم والتعلم.عدم استخدم عدم النشاط اعبماعي و  (7

ط السابقة، وجد الباحث البيانات أن اؼبدرس قد يقوم بالتعليم دون اومن النق
عملية لػبطوات اأن اؼبدرس مل يقم باا، و تام االكتاب التعليمي اؼبقرر ومل يستعد إستعداد

 تعليم القراءة. يفالص ي ة 
 عليو البد كان  يف تعليم القراءة العملية الص ي ة وحينما يريد اؼبدرس أن يعمل

 :أن يتبع ما يلي صا ؼبهارة القراءةىذه العملية الرئيسية خصو  يف
 السؤال عن اؼبادة اؼباضية.  -3

اؼبادة اؼباضية باؼبادة اعبديدة أي ذكر عالقة اؼبادة باؼبادة اليت أراد  ربط  -4
 تعليمها.



55 

 

 

طالب يستمعون ومن األفضل أن الينطق اؼبدرس الكلمة اعبديدة و أن   -5
 يكررىا مرتُت أو ثالث مرات.

 يكتب اؼبدرس الكلمة على اللوح مشّكلة تشكالً كامال.أن   -6

 يعرض اؼبدرس معٌت الكلمة بالطريقة اليت يراىا مناسبة.أن   -7

 اليهتم قراءة طالب اىتمام تاما. أن   -8

 النص. يف قراءةللطلبة  أوسعفرصة  أن يتيح   -9

 

 مقابلة وتحليلها ومناقشتهاعرض بيانات ال -ب 

 نتائج المقابلة مع رئيس المدرسة -1

اؼبدرسة البيانات عن تعليم اللغة العربية يف أخذ م الباحث باؼبقابلة و وبعد أن قا
اؼبنهج على مستوى  وىواؼبنهج اؼبستخدم  يتضح ." ماديونثري باكيتالثانوية األىلية "

بعض اؼبواد  اؼبنهجيف  ولكن يضمنالوحدة التعليمية، ومنهج الذي بناءه اؼبعهد نفسو، 
 ،الفلق، والفرائض ، واغبديث، وفقواإلسالمية كالعقيدة، وال الداخلية من مواد الدروس

  اللغة العربية.و 
ن لقرآسة ا(.الرغبة يف درا3 العربية يف ىذه اؼبدرسة وأىداف تعليم اللغة

(.الرغبة 5(.الرغبة يف فهم تفسَت القران الكرًن باللغة العربية واألحادث النبوية.4الكرًن.
(.الرعبة يف قراءة الكتب 7(.الرغبة يف نشر الدعوة اإلسالمية.6يف الدراسة اإلسالمية.

 (.والرغبة يف اإلتصال باللغة العربية الفصي ة.8العربية.

زبصص اللغة ليسوا متخرجُت من  درسةيف اؼب مدرسى اللغة العربية كذلك
 .العربية ولكن متخرج يف اؼبعهد اإلسالمي

ورأى رئيس اؼبدرسة أن كفاءة اؼبدرس كاف لتعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم 
وأما  .وقت طويل يفقد تعلم اللغة العربية  والقراءة ألن اؼبدرس متخرج من اؼبعهد مع أن

 يف األسبوع. حصتُتتعليم القراءة 
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 نتائج المقابلة مع مدرس اللغة العربية قبل التجربة -2

 31مدرس اللغة العربية قبل التجريب يف التاريخ بعدما قام الباحث باؼبقابلة مع   
 م، نلخص معلومات. منها كما تايل : 4135 مارس
مستوى اؼبنهج على مدرس تعليم اللغة العربية يف عملية التعليم والتعلم يستخدم  (3

فإنو يعتمد تطوير اؼبنهج . وأما يف اػبطة الدراسية (KTSP) ية الوحدة التعليم
 ة.اعبديد على أساس معيار الكفاء

وىذا الكتاب يتكون من أنواع  ألستاذ ضبزةل ويستخدم اؼبدرس الكتاب التعليمي (4
أىداف الطلبة  . يعٍت الكتاب التعليمي اؼبساعد إىلثانويةاؼبواد الدراسية العربية لل

 قدمها اؼبدرس يف عملية التعليم والتعلم. لفهم اؼبواد اليت ي

ويستخدم اؼبدرس الكتب اؼبختلفة واؼبتنوعة لزيادة درس القراءة. وىذه الكتب  (5
ىذا . لذا، اؼبعدالكتاب التعليمي  اليت يفىدفا لزيادة اؼبواد التعليمية جيعل منها 

درسة ف سب، لكن جيوز للمدرس أن يزيد الكتاب التعليمي، ليس اؼبقرر من اؼب
اؼبواد التعليمية مناسبة إىل الواقع يف نفس الطلبة لتطوير معارفهم وفهمهم يف اللغة 

 العربية. 

ال الكتاب اليستخدم اؼبدرس الوسائل اؼبعينات إيف استخدام الوسائل التعليمية،  (6
 التعليمي والقلم والسبورة.

ثري الثانوية األىلية "اسة اللغة العربية يف اؼبدرسة وأما عملية التعليم والتعلم للدر  (7
دقيقة. لذا، ففي كل  67 صةاغب . ومدةحصتُت فإهنا تعقد يف، " ماديونباكيت

دقيقة. وىذا الوقت ينقسم  1;أسبوع يواجو الطلبة دراسة اللغة العربية من اؼبدرس 
 اللغة العربية. يف ألربع مهارات

الطلبة. ولكن يف خطوات  اؼبهم يف تعليم اللغة العربية ىو وصول اؼبادة إىل األمر (8
درجة  على التعليم، ىناك كثَت من اؼبشكالت الغامضة صعبة اغبل. وىذا يؤثر
فإن اؼبسائل اغبصول يف تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة القراءة. يف ىذا اجملال، 

الطلبة يستطيعون قراءة النصوص الًتاثية  أن هامن ةر كث  واجهها اؼبدرسالصعبة اليت ي
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يصعب الص افة العربية وغَتىا. أحيانا  اليت يفوعادة اليعرفون اؼبفردات العصرية 
األحرف اإلندونيسية. مث عن تفريق النطق بسبب اختالف األحرف العربية  عليهم

ىذا و يسرى، هة الاعبمن جهة اليمُت إىل  أن بداية واذباه الكتابة يف اللغة العربية
صعوبة  كتابة الكلمات اإلندونيسية وغَتىا. وىذه كلها يسببدييز اللغة العربية يف  

 دراسة اللغة العربية.  يف الفهم لدى الطلبة عند

يف الواقع، حياول اؼبدرس تقدًن اؼبواد اؼبناسبة خبطة دراسية. وىذه اػبطة تطلب إىل  (9
واحد  تعّلمنتفاعا جيدا. ألن الوقت لاؼبدرس الستخدام وقت تعليم اؼبواد الدراسية ا

 ناقص.  األربع اؼبهارات فواحد من
ية والطريقة الطتالطريقة اإلخ ملتعليم والتعليستخدم اؼبدرس اللغة العربية يف عملية ا (:

سئلة األالًتصبة و الن و و والطريقة  اعبهرية أو الصامتةاؼبباشرة والطريقة القراءة إما 
د قواعىي طريقة الواألجوبة. ومن الطرائق واألساليب اليت يستخدمها اؼبدرس 

والًتصبة. ألن ىذه الطريقة مناسبة لتعليم القراءة بالنسبة إىل الطرائق األخرى 
النص اؼبقروء، حبث  يف ر حبثتطبيق ىذه الطريقة سهلة. ويف آخ ويشعر بأن

 .الطلبة لزيادة معٌت اؼبفردان اعبديدةاؼبدرس الكلمات اعبديدة اليت مل يعلمها 

بة الفهم و بة التعليم عند اؼبدرس وصعو آنفا أن تعليم اللغة العربية فيو صعلقد قلنا  (;
الفهم اليت تواجهها الطلبة. والعذر اآلخر ىي قلة  وفضال عن صعوبةعند الطلبة. 

كل يوم   الوقت لدراسة اللغة العربية. وىذا يقسم إىل أنواع الدراسات األخرى يف
لطلبة. العذر اآلخر أن اد هجللتعلم. وىذا حيتاج إىل  ساعة ;3اليت تتكون من 
العربية، بل ىذه الدراسة قد يف تعلم اللغة  اليهتمون واليتعمقونأكثر من الطلبة 

 ىا يف مرحلة الثانوية.عرفو 

عّلمهم اؼبدرس. وىذا  أن مع ذلك، أن عملية تعليم اللغة العربية قد ارتفعت بعد (31
خاصة يف  ارسمأثور باختيارىم يف عملية إختيار مرّشح الطلبة قبل دخول اؼبد

 . " ماديونثري باكيتالثانوية األىلية "اؼبدرسة 



55 

 

 

التعليم  حالة جعلاألىم للمدرس يف عملية التعليم والتعلم ىو ؿباولتهم يف  (33
 واؼبعرفة. الفهم على الطلبة حىت يسهل وغَت مملة ة وجّذابةالفعّ والتعلم 

 
 عرض بيانات االستبانة وتحليلها ومناقشتها -ج 

إستبانة الطلبة قبل التطبيق واإلستبانة بيانات اإلستبانة اليت تتعلق بالب ث وىي: 
 إستبانة الطلبة بعد التطبيق. عن ربكيم اػبرباء و

  إستبانة الطلبة قبل التطبيق -1

 37قد حصلها الباحث من اإلستبانة اليت قّدمها يف التاريخ  البيانات وىذه
قبل تطبيق الب ث يف اؼبيدان. بعد  أسبوعان يف يوم اعبمعة أي 4135فربويَت 

اؼبشكالت يف عملية  بعضاإلستبانة، حّلل الباحث حاجة الطلبة أهنم يقابلون 
 :تفصيال فهي كما يلي صل اإلستباتةدراسة اللغة العربية. وأما حا عندالتعليم والتعلم 

 
 9اعبدول 

 عن حاصل اإلستبانة من الطلبة قبل التطبيق
 

 كيف تشعر حينما تتعلم الدراسة اليت تستخدم بالنصوص العربية؟ -3

 النسبة المئوية عدد الطلبة اإلجابة
 7 4 راغب جدا

 ;3 : راغب
 71 43 عادة

 ;3 : ال يرغب
 9 5 ال يرغب جدا

 111 42 الجملة
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الدافع يف الدراسة اليت تستخدم بالنصوص العربية يف عملية أي  -4
 دراستكم؟

 النسبة المئوية عدد الطلبة اإلجابة
لتعّمق ؿبتويات القرآن واغبديث 

 وفهمها
46 79 

قراءة النصوص العربية  للتمكن من
يةوالكتب الًتاث  31 46 

كالم مع اؼبتكلم   للقدرة على
 36 8 األصلي

 7 4 من واجبات اؼبدرسة
من للقدرة على فهم اؼبسموع 

 - - اؼبتكلم األصلي

 111 42 الجملة
 
 

 ىل استطعت قراءة النصوص العربية وفهمها -5

 النسبة المئوية عدد الطلبة اإلجابة
 7 4 استطعُت جدا

 :6 41 استطعتُ 
 58 37 عادة
يعستطمل أ  7 33 
جدا يعستطمل أ  - - 

 111 42 الجملة
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 ىل تريد دراسة اللغة العربية؟  -6

 النسبة المئوية عدد الطلبة اإلجابة
 58 37 أريد جدا

 58 37 أريد
 :3 : عادة
 7 4 ال أريد

 7 4 ال أريد جدا
 111 42 الجملة

 
 

 أي القراءة اليت تريدىا؟ أوالفهم يف دراسة اللغة العربية، يف سهل ألما ا -7

 النسبة المئوية عدد الطلبة اإلجابة
 :3 : القصة
 58 37 اغبوار
فكاىة واللعبةال  37 58 

 31 6 اؼبقالة
 - - غَتىا

 111 42 الجملة
 
 

 فهم مادة النصوص العربية سهلة؟ عبعلطريقتك  ما ىي -8

 النسبة المئوية عدد الطلبة اإلجابة
التجريبة –الًتصبة  –القراءة   38 5: 

 31 6صناعة الفرقة يف اؼبناقسة عن 
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 ؿبتويات القراءة
الطلبة ةأعاد –يقرأ اؼبدرس   : 3; 
 ;3 : اللعبة اللغوية

 –قراءة قواعد اعبملة )الن و 
 31 6 الصرف(

 111 42 الجملة
 
 

م مهارة القراءة باستخدام الوسائل مثل الشاشة والصور ىل تريد يف تعل -9
 وغَتىا؟ 

 النسبة المئوية عدد الطلبة اإلجابة
 :4 34 أريد جدا

 :5 38 أريد
 46 31 عادة
 31 6 ال أريد

 - - ال أريد جدا
 111 42  الجملة 

 
 

ىل توافق عندما تتعلم اؼبواد يف دراسة مهارة القراءة باؼبوضوعات من  -:
 خالل الص افة العربية؟

 النسبة المئوية عدد الطلبة اإلجابة
 34 7 موافق جدا

 69 41 موافق
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 58 37 عادة
 7 4 غَت موافق

 - - غَت موافق جدا
 111 42 الجملة

 
 

 ىل عّلم اؼبدرس كيف طريقة النطق للكلمة؟ -;

 النسبة المئوية عدد الطلبة اإلجابة
 311 64 نعم
 - - ال

 111 42 الجملة
 
 

 تعليم ترصبة الكلمة؟يف الىل حيتاج  -31

 النسبة المئوية عدد الطلبة اإلجابة
 311 64 نعم
 - - ال

 111 42 الجملة
 
 

 النصوص العربية؟ لبعضعطاء اؼبعٌت ربتاج إل القراءة، ى ةلو لسه -33

 النسبة المئوية عدد الطلبة اإلجابة
 1; :5 نعم
 31 6 ال

 111 42 الجملة
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 ىل أعطى اؼبدرس التجريبات لقراءة الكلمة؟ -34

 النسبة المئوية عدد الطلبة اإلجابة
 7: 58 نعم
 31 6 ال

 7 4 ال إجابة
 111 42 الجملة

 
 

 والتعلم، ىل فهمت اؼبواد اليت قّدمها اؼبدرسيف عملية التعليم  -35

 النسبة المئوية عدد الطلبة اإلجابة
 93 51 نعم
 43 ; ال

 : 5 ال إجابة
 111 42 الجملة

 
 

ع من اضيكل اؼبو ى  لعىل توافق، عند ما كانت دراسة القواعد العربية  -36
 الكتاب التعليمي؟

 النسبة المئوية عدد الطلبة اإلجابة
 95 51 نعم
 ;3 : ال

 : 6 ال إجابة
 111 42 الجملة
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 اءتحكيم الخبر اإلستبانة عن  -2

بعد إنتهاء عملية إعداد اؼبواد التعليمية من خالل موضوعات الص افة العربية   
ؾبال اؼبواد الدراسية يف  تحّكماليت و  أّمي ؿبمودة ةن. مها الدكتور حكم الباحث خبَتي

نهما ؾبال التعليم. طلب الباحث م يف مإبراىيم الذي حكوالدكتور فيصل ؿبمود آدم 
. فقام اػببَتان بتص يح اؼبادة كتاب التعليميلل التص يح والتصويب واإلقًتاحات

 الباحث حسب العناصر اؼبعينة لتطوير اؼبادة التعليمية منها : ىاأعدالتعليمية اليت 
ىداف التعليمية مالئمة اؼبادة : اؼبالئمة حباجة الطالب والوضوح يف األ  .3

والسهولة يف التعليم واؼبواد اؼبناسبة باؼبواد يف اؼبستوى األول واؼبستوى 
الثاين وسهولة الفهم عند الطلبة ومناسبة اؼبواد خبطة الدراسية وأشكال 

 .النشاطات

ختيار يف ادليل اؼبعلم والًتتيب يف تقدديو يف عرض اؼبادة : الوضوح  .4
 .دمةنصوص القراءة والطريقة اؼبستخ

سبة والًتتيب يف يسها مناياىن : إستخدام الكلمة ونوعو ومقالرسم الب .5
 .ومالئمة األلوان واختيار الصور وكلمات اغبكمة الكتابة والتصميم

التدريبات بقدرة الطلبة التقوًن : يف ؾبال مناسبة عدد التدريبات، ومناسبة  .6
التدريبات اؼبناسبة وإعطاء األمثلة لتأدية التدريبات وال تشتمل  وتعليم

االختبارات على اؼبواد خارج ما تعّلمو الطلبة واألسئلة لقياس قدرة الطلبة 
 .  دريبات يف الكتاب التعليمي اؼبعدومناسبة أشكال الت

 انتهاء الباحث من إسبام الكتاب التعليمي سلم الباحث الكتاب التعليمي بعد  
 ىة 3656 من صبادي األول 3 اؼبوافقأو  4135مارس 35إىل اػببَتين يف التاريخ 

اؼبواد الدراسية وؾبال التعليم  ؾبال باستبانة تقوًن وتفتيشو لتص يح الكتاب التعليمي
   تية:إىل الرموز اآل اانطالق
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 البيان :                                         

     P  مئوية= نسبة 

     X معدل الدرجة = 

  Xi اغبد األقصى من ؾبموعة الدرجة = 
  

ومعيار الصدق الذي استخدمو الباحث يف اعطاء النتيجة للكتاب التعليم وىي   
 مما يلي :

 :اعبدول 

 معيار نتيجة االستبانةا بالنسة اؼبئوية

 البيان مستوى الصدق نسبة مئوية )%( الرقم

3 :3-311 استخدام اإلنتاج ديكن  جيد جدا 
 مباشرة

4 83-:1 عد ديكن استخدام اإلنتاج ب جيد 
 التص يح

5 73-81  تص يح اإلنتاج مقبول 

6 1-71  الديكن استخدام اإلنتاج ضعيف 
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 أّمي ؿبمودة ةالدكتور  :األول اسم اػببَت
يف قسم تعليم اللغة العربية كلية العلوم  مهارة القراءة مدرس :   اؼبهنة

" اإلسالمية اغبكومية اإلنسانية والثقافة يف جامعة "موالنا مالك إبراىيم
 مالنج

 
 9الجدول 

 اإلستبانة يف ؾبال اؼبواد الدراسية

 بنودال النمرة
 درجة التقوًن

 جيدجدا جيد مقبول ضعيف

     مستوى صعوبة اؼبادة 3

     مقروئية اؼبادة 4

5 
ل اؼبواد التعليمية مناسبة مع مراح

 التعليم

  
  

6 
تطوير اؼبواد تتضح يف الكتاب 

 ةاؼبطور 

  
  

7 
نوع التمارين على مهارة القراءة 

 مناسبة

  
  

8 
ن اؼبصاحبة لكل يعدد التمار 

 النص اؼبقرؤ كافية

  
  

9 
طول النصوص اؼبكتوبة مناسب 

 للمرحلة والدرس

  
  

     اؼبعدة متنوعةالتدريب  :

    السهولة للفهم عند الطلبة يف  ;
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 العملية الدراسية

مساعدة الطلبة يف دراسة اللغة  31
 لعربية

  
  

 1; نسبة اؼبؤية

 
 
    x 
  X 311    P =     

       xi 
 

 

       58   

  =  ;1   X 311   P =   

      6
  

 
 الدكتور فيصل ؿبمود آدم إبراىيم :الثاين اسم اػببَت

 مدرس يف تعليم اللغة العربية يف جامعة " موالنا مالك إبراىيم "   :  اؼبهنة
 اإلسالمية اغبكومية ماالنج   

 
11الجدول   

 اإلستبانة يف ؾبال التعليم

 بنودال النمرة
 درجة التقوًن

 جيدجدا جيد مقبول ضعيف

     الوضوح يف أىداف التعليم 3
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     السهولة يف التعليم 4

5 

عدد الدروس مناسب للمادة 
لقاءات لكل  :الزمانية اؼبقًتحة 

 الدرس

  

  

     للتدريبات مواضع معينة 6

7 
اؼبواد التعليمية مناسبة مع خطة 

 التدريس

  
  

     خطة التعليم واض ة 8

     التعليميةالتكامل يف اؼبعلومات  9

: 
الًتتيب يف تعليم اؼبواد من 

 الصعب إىل السهل

  
  

 1;،7 نسبة اؼبؤية
 

 
    x 
  X 311    P =     

       xi 
 

 

 

              4;   

  =  ;1,7 X 311   P =   

      54
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ومن نتيجة اإلستبانة الىت عرضها الباحث يف اعبدول السابق أن الكتاب 
ه الباحث من حيث اؼبواد الدراسية حصل على نتيجة جيد جداّ قد أعدالتعليمي الذي 

 .1,7;ومن ناحية ؾبال التعليم حصل على النتيجة جيد جداّ  1;بنتيجة 
 

 بعد التطبيق الطلبة إستبانة -3
 أفراد على الباحث عووزّ  الذي ةناستباإل أجوبة من البيانات نتائج يلى وفيما

 األسئلة وبنود. التعليمي األسلوب ىذا يف آرائهم على لل ةصول( الب ث عينة) الطلبة
 الكتاب التعليمي يف" باستخدام العربية القراءة تعليم تطبيق بعد بآرائهم يتعلق ما ربتوى

 ىذا جبوىرية يتعلق ما على تقتصر الباحث عرضها اليت األجوبة ."مادة مهارة القراءة
 وأمهية اؼبقروء النص ؿبتوى لفهم األسئلة وضع السابقة، اػبربات تنشيط وىي األسلوب،
 .من النصوص العربية اؼبقروء وفهم القراءة عملية يف باألسلو  ىذا استخةدام
 

 11 جدول

 جنتالتعليمي اؼبة الكتاب يجة الفهم وفعالدر  حول الطلبة من اإلستبانة على األجوبة

 بعد تطبيق الب ث يف الفصل -أ 

 قائمة األسئلة الرقم

عينة
د ال

عد
 

 األجوبة

موع
مج

ال
 ال عادة نعم 

  4 41 41 64 ىل ربب دراسة العربية؟ 3
 311 6 :6 :6 النسبة اؼبئوية

ىةةةةل ربةةةةب عمليةةةةة التعلةةةةيم والةةةةتعلم  4
يف دراسةةةة اللغةةةة العربيةةةة باسةةةتخدام 

 الباحث؟الطريقة اليت قّدمها 
64 51 31 4 
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 311 6 47 93 النسبة اؼبئوية
عنةةةةدما اسةةةةتطعت  بةةةةت العربيةةةةةحبأ 5

  6 : 51 64 فهم النصوص العربية؟

 311 31 ;3 93 النسبة اؼبئوية
التقةةةةةةةدم يف دراسةةةةةةةة بىةةةةةةةل شةةةةةةةعرت   6

مهةةةةةةةةةارة القةةةةةةةةةراءة بعةةةةةةةةةد اسةةةةةةةةةتخدام 
الكتةةاب الةةذي اسةةتخدمو الباحةةث 

 يف عملية التعليم والتعلم؟

64 41 3: 6 

 

 311 31 66 :6 النسبة اؼبئوية
رأيةةةةةةةك، ىةةةةةةةل التةةةةةةةدريبات الةةةةةةةيت  يف 7

عّلمهةةةةةةةةا الباحةةةةةةةةث قةةةةةةةةد وضةةةةةةةة ت 
 وفهمت؟

64 47 37 4 
 

 311 6 58 81 النسبة اؼبئوية
مةةةن رأيةةةك، ىةةةل التةةةدريبات لتعلةةةيم  8

علةةى موقفةةك  مهةةارة القةةراءة ؽبةةا أثةةر
 دراسة اللغة العربية؟ من

64 51 33 - 
 

 311 - 48 93 النسبة اؼبئوية
ىةةةل التةةةدريبات ؼبهةةةارة القةةةراءة الةةةيت  9

  9 31 47 64 يف الكتاب اؼبطور متنوعة؟

 311 38 46 81 النسبة اؼبئوية
مةةةةةةن رأيةةةةةةك، ىةةةةةةل التةةةةةةدريبات )يف  :

الكتاب اؼبطةور( ؼبهةارة القةراءة الةيت 
تيةةةةةةةةةةت ّلمهةةةةةةةةةةا الباحةةةةةةةةةةث ؽبةةةةةةةةةةا الًت ع

64 51 31 4 
 



59 

 

 

 لفهم؟ ى لع مسهلتالواض ة حىت 
 311 6 47 93 النسبة اؼبئوية

ىةةل فهمةةت النصةةوص العربيةةة الةةيت  ;
  8 38 41 64 قّدمها الباحث؟

 311 36 :5 :6 النسبة اؼبئوية
ىل استطعت أن تعمةل التةدريبات  31

بشةةةةكل األسةةةةئلة ؼبهةةةةارة القةةةةراءة يف 
 الكتاب اؼبطور؟

64 38 41 - 
 

 311 - :6 :5 النسبة اؼبئوية
 
 عرض بيانات االختبار وتحليلها ومناقشتها -د 

صل من اؼبستوى األول مث اؼبستوى الثاين يف فصلُت يعٍت ف أخذتىذه البيانات 
 "علم العامل" و فصل "علم اإلجتماع ":

 لمستوى األولا ( أ

 فصل "علم العالم"لنتائج االختبار  12جدول 

 

 أظباء الطلبة الرقم
 اإلختبار

 اإلحنراف
d4 

 ديعالب القبلي
 798 46 89 65 أدي تريسنا الراسايت 3

 4711 71 9: 59 أكف سيف اؼبقدار 4
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 ;74 45 5; 91  فضلي حكيم حبتيار 5

 478 38 5; 99 إظبا زمرة كوماال 6

 611 41 1; 91 طبسة شريفة 7

 798 46 9: 85 ليلة اؽبداية 8

 3811 61 9; 79 ليلة االستقامة 9

 38 6 9: 5: ؿبمد لقمان نور العامل :

 ;6 9 9: 1: ؿبمد فخر الرازي ;

 11; 51 9: 79 نوفا تري الكسانا 31

 798 46 89 65 نور أول أ.م 33

 311 31 1: 91 رينا فوجانينجسيو 34

 8- 5- 91 95 سييت آمنة 35

سوالسًتي نور ليلة  36
 - - 75 _ اعبنة

 ;:4 39 1; 95 تري ديسي أمباروايت 37

 ;6 9 9: 1: أسوة حسنة 38

 611 41 1: 81 زين اؼبصطفى 39

 611 41 85 65 زمرة النساء عليايت :3
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 311 31 5: 95 إظبة اؼبوىل دوي ;3

 8;3 36 9; 5: سوجي فتماوايت 41

 متوسـط النتائج
65 82 357 9516 

  

قبل إدخال النتائج إىل الرمز الختبار "ت"، يعُت الباحث اؼبقياس اؼبعدل 
 ( والرمز إىل ما يلي:  Md)اؼبتوسط( بُت االختبار القبلي والبعدي )

      
 Md= ∑ 4     

= 579 : 59 

= 55 ,5 

∑ 4 d =  ∑ 4  – (∑  4  : n 

 

= 9165 - (515)5 : 59 

= 9165 - 5565,55 

= 5595955 

 

  
  

√
∑ 4  

  (  3 

   
3: 9

√
49;: 38
3;    3:

  
3: 9

√
49;: 38
564

 
3: 9
√: 3:

  
3: 9
4 :8 

     8 89 
 

 

( Md) االختبار ومن اغبساب السابق قد حصل الباحث على أن اؼبتوسط من 
 (N – 3)  بالرمز db/ nu مث حسب الباحث 89 8فهو  tوأما قيمة  9 :3ىو 

اؼبوجودة يف اعبدول  tإىل قيمة  41(. مث يرجع ىذا العدد ;3=413-وحصل على )
 tأكرب من قيمة  tفعرف الباحث أن ، ( 4،16%  تدل ) 7;عند مستوى الداللة 
ولذا، اعتمادا على حساب النتيجة األخَتة أن  .(4,16 < 89 8)اؼبوجودة يف اعبدول: 

  الفرض اؼبذكور السابق مقبول. 
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 فصل "علم اإلجتماع"نتائج االختبار ل 13جدول 
 

 أظباء الطلبة الرقم
 اإلختبار

 اإلحنراف
d4 

 البعدي القبلي
 311 31 1: 91 روفيكوا أغوس نور تانطا 3
 ;6 9 1: 95 أيوب رفاع 4
 ;:4 39 1: 85 أضبد فتح الرضبن 5
 ;6 9 1: 95 أضبد شهر اؼبنَت 6
 ; 5 95 91 أضبد صايف األنس 7
 311 31 1: 91 ألفة النور خالصا 8
 ;:4 39 99 81 عزيز نور ضبزة 9
 ; 5 95 91 بنيت نور حسنة :
 58 8 85 79 فطري نور إنداة ساري ;
 3811 61 9; 79 ىسيت مليانا 31
 ;74 45 5; 91 استقامة 33
 41 31- 85 95 جوكو والويو 34
 611 41 71 51 خالد نور فهات 35
 311 31 91 81 قمر الدين 36
 1 1 95 95 كوكوه سايكيت 37
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 11; 51 91 71 لفيتا ساري 38
 1 1 85 85 ناين فوجي أستويت 39
 ; 5 85 81 سالفية :3
 61- 41- 71 91 صاغبةسييت  ;3
 ;38 35 95 81 تيارا جًتا أنديٍت 41
 1 1 95 95 رضبة عاؼبُت 43
 ;:4 39 1: 85 يمشنور واحد ىا 44

 4916 216 73 64 متوسـط النتائج
 

 

قبل إدخال النتائج إىل الرمز الختبار "ت"، يعُت الباحث اؼبقياس اؼبعدل 
 ما يلي:ونتائج اؼبعادلة ك(   Md)اؼبتوسط( بُت االختبار القبلي والبعدي )

      
 Md   = ∑      
 

= 418 : 55 

 

= 63,9 

 

∑ 4 d =  ∑ 4  - (∑  4  : n 

 

= 5965 - (565)5 : 55 

 

= 5965 - 595599 

 

= 595595 
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√
∑ 4  

  (  3 

   
; 58

√
5955 5

44    43

  
; 58

√
5955 5

684

 
; 58
√8 66

 

 

  
; 58
4 75      5 8; 

 
( Md) االختبار ومن اغبساب السابق قد حصل الباحث على أن اؼبتوسط من 

 (N – 3)  بالرمز db/ nu مث حسب الباحث ;8 5فهو  tوأما قيمة  58 ;ىو 
اؼبوجودة يف اعبدول  tإىل قيمة  44(. مث يرجع ىذا العدد 44=443-وحصل على )

 tأكرب من قيمة  tفعرف الباحث أن ، ( 4،16%  تدل ) 7;عند مستوى الداللة 
، اعتمادا على حساب النتيجة األخَتة أن ولذا 4,16 < ;8 5اؼبوجودة يف اعبدول: 

  الفرض اؼبذكور السابق مقبول. 
 

 المستوى الثاني  ( ب

 فصل "علم العالم"لنتائج االختبار  14جدول 

 

 أظباء الطلبة الرقم
 اإلختبار

 اإلحنراف
d4 

 البعدي القبلي

 8 5- 89 91 الراسايتأدي تريسنا  3

 ;6 9 1: 95 أكف سيف اؼبقدار 4

 85  فضلي حكيم حبتيار 5
;1 39 4:; 

 61 41- 75 95 إظبا زمرة كوماال 6
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 1 1 91 91 طبسة شريفة 7

 ;:4 39 9: 91 ليلة اؽبداية 8

 611 41 1: 81 ليلة االستقامة 9

: 
ؿبمد لقمان نور 

 36 9- 85 91 العامل

 898 48 5: 79 ؿبمد فخر الرازي ;

 3811 61 9; 79 نوفا تري الكسانا 31

 8 5- 89 91 نور أول أ.م 33

 8;3 36 9: 95 رينا فوجانينجسيو 34

 ;:31 55 5; 81 سييت آمنة 35

سوالسًتي نور ليلة  36
 ;74 45 5; 91 اعبنة

 ;:4 39 1; 95 تري ديسي أمباروايت 37

 ;358 59 9: 71 أسوة حسنة 38

 11; 51 9; 89 اؼبصطفىزين  39

 ;94 49 9: 81 زمرة النساء عليايت :3

 ;:4 39 9: 91 إظبة اؼبوىل دوي ;3
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 366 34 9: 97 سوجي فتماوايت 41

 متوسـط النتائج
67 82 314 8913 

 

 
قبل إدخال النتائج إىل الرمز الختبار "ت"، يعُت الباحث اؼبقياس اؼبعدل 

 ما يلي:ك وجاءت النتائج(   Mdوالبعدي ))اؼبتوسط( بُت االختبار القبلي 
      

 Md   = ∑      
 

= 516 : 56 

 

= 2,31 

 

∑ 4 d =  ∑ 4  - (∑  4  : n 

 

= 5965 - (565)5 : 56 

 

= 5965 – 555695 

 

= 555595 

 

  
  

√
∑ 4  

  (  3 

   
     

√
5555 5

41    3;

  
     

√
5555 5

5:1

 
     

√33 48
 

 

  
     

5 57      6 75 
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( Md) االختبار ومن اغبساب السابق قد حصل الباحث على أن اؼبتوسط من 
وحصل  (N – 3)  بالرمز db/ nu مث حسب الباحث 75 6فهو  tوأما قيمة  4 37ىو 

اؼبوجودة يف اعبدول عند  tإىل قيمة  41(. مث يرجع ىذا العدد ;3=413-على )
اؼبوجودة  tأكرب من قيمة  tفعرف الباحث أن ، ( 4،16%  تدل ) 7;مستوى الداللة 
ولذا، اعتمادا على حساب النتيجة األخَتة أن الفرض  .(4,16 < 75 6)يف اعبدول: 

  اؼبذكور السابق مقبول. 
 

 

 

 فصل "علم اإلجتماع"لنتائج االختبار  15جدول 
 

 أظباء الطلبة الرقم
 اإلختبار

 اإلحنراف
d4 

 البعدي القبلي
 611 41 1: 81 أغوس نور تانطاروفيكوا  3
 311 31 91 81 أيوب رفاع 4
 ;:4 39 1: 85 أضبد فتح الرضبن 5
 1 1 95 95 أضبد شهر اؼبنَت 6
 61 41- 81 91 أضبد صايف األنس 7
 1 1 91 91 ألفة النور خالصا 8
 ;38 35 95 81 عزيز نور ضبزة 9
 311 31 95 85 بنيت نور حسنة :
 1 1 85 85 ساريفطري نور إنداة  ;
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 ;358 59 9; 81 ىسيت مليانا 31
 ;:31 55 5; 81 استقامة 33
 58 8 85 79 جوكو والويو 34
 1 1 81 81 خالد نور فهات 35
 ; 5 95 91 قمر الدين 36
 ;:31 55 5; 81 كوكوه سايكيت 37
 611 41 91 71 لفيتا ساري 38
 : 6- 85 89 ناين فوجي أستويت 39
 ;38 35 85 71 سالفية :3
 61 41- 71 91 سييت صاغبة ;3
 411 41 91 71 تيارا جًتا أنديٍت 41
 ;6 9 1: 95 رضبة عاؼبُت 43
 311 31 95 85 يمشنور واحد ىا 44

 5656 218 72 62 متوسـط النتائج
 

قبل إدخال النتائج إىل الرمز الختبار "ت"، يعُت الباحث اؼبقياس اؼبعدل 
 ما يلي:ك وجاءت النتائج(   Mdالقبلي والبعدي ))اؼبتوسط( بُت االختبار 

      
 Md   = ∑      
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= 41: : 55 

 

= 63,, 

 

∑ 4 d =  ∑ 4  - (∑  4  : n 

 

= 1515 - (565)5 : 55 

 

= 1515 – 595591 

 

= 555991 

 

  
  

√
∑ 4  

  (  3 

   
     

√
5559 1

44    43

  
    

√
5559 1

684

 
    

√9 ;:
 

 

  
     

4 :4      7 5; 

 

( Md) االختبار ومن اغبساب السابق قد حصل الباحث على أن اؼبتوسط من 
وحصل  (N – 3)  بالرمز db/ nu مث حسب الباحث ;5 7فهو  tوأما قيمة  67 ;ىو 

اؼبوجودة يف اعبدول عند  tإىل قيمة  44(. مث يرجع ىذا العدد 43=433-على )
اؼبوجودة  tأكرب من قيمة  tفعرف الباحث أن ، ( 4،16%  تدل ) 7;مستوى الداللة 
ولذا، اعتمادا على حساب النتيجة األخَتة أن الفرض  .(4,16 < ;5 7)يف اعبدول: 

  اؼبذكور السابق مقبول. 
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 إجراءات الكتاب التعليميه. 
قصد استخدامها للمرحلة ىي بعملية تطوير الكتاب التعليمى يف مهارة القراءة 

عمل " ماديون، وحينما ثري باكيتالثاين يف اؼبدرسة الثانوية األىلية " الثانوية للفصل
 يلي : كما عتمد الباحث على طبس خطواتالباحث التطبيق اؼبيداين إ

ت ليل : يف ىذه األنشطة، ػّبص الباحث أن الت ليل حيتوى على ربديد حاجة ال  .3
 ليل يعملو الباحث وىذا الت الطلبة واؼبشكالت اليت يواجو الطلبة أثناء التعليم

بلة الباحث مع مدير اؼبدرسة الثانوية ااإلستبانة قبل التطبيق اؼبيداين ومق يعوز تب
 . " ماديون وبعض مؤسسيها و مدرس اللغة العربيةثري باكيت"
ؼبادة مناسبة دبرحلة اإلعداد : يف ىذه النقطة قام الباحث باالختيار عن مضمون ا .4

من خالل موضوعات الص افة  تاب التعليميللكالباحث اؼبادة  الطلبة. وأعد
 العربية، منها: 

 
 (http://www.albawaba.com  وhttp://www.neelwafurat.com   

 ( ومجلت الحج والعمرة http://www.al-ahram.comو  http://www.el-wasat.comو 

 

شكل الكتاب التعليمي اؼبنتج كما يلي : صف ة الغالف، بيان مضمون الكتاب 
ة، العام، دليل استخدام الكتاب للمعّلم، اؼبواد التعليمية، التدريبات، مالحظة حنوي

 التدريبات عن الن و، اللعبة اللغوية، مصادر الكتاب التعليمي.
لك قام الباحث بتغيَت ألفاظ النصوص واختيار األساليب البسيطة والطريقة وكذ

اعبيدة مناسبة ؼبرحلة الطلبة لتعليم مهارة القراءة لسهل الطلبة يف فهم اؼبقروء. بعدما 
استمّر الباحث إىل تطوير اؼبادة إما من ناحية وجد الباحث اؼبادة من الص افة العربية 
ذلك قام الباحث بتطوير أساليب . وجبانب التدريب وإعطاء الصور مناسبة باؼبوضوع

التدريس يعٍت بإعطاء اللعبة اللغوية خاصة ؼبادة القراءة أثناء عملية التعليم. ألهنم 
ؼبعٌت من اؼبدرس. وىذا يتعلمون مهارة القراءة بقراءة النص جهريا وخفيا مث بإعطاء ا

http://www.albawaba.com/ar/
http://www.neelwafurat.com/
http://www.el-wasat.com/
http://www.al-ahram.com/


95 

 

 

يسبب إىل الت َّت والسأم عند الطلبة. ولذا رأى الباحث تطوير عن األساليب شيئ 
 عملية التعليم. ءأثنا والسأم مهم إلزالة اؼبلل

 ةالدكتور  اؼبادة حّكمو خبَتان. مهابعد إنتهاء عملية تطوير :  ربكيم اػبرباء .5
الدكتور و وىي معلمة مهارة القراءة  اسيةؾبال اؼبواد الدر يف ّكم اليت رب أّمي ؿبمودة

مها معّلمان يف قسم تعليم  ؾبال التعليميف ل ؿبمود آدم إبراىيم الذي حيّكم فيص
امعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية جب كلية الدراسات العليا  يف اللغة العربية

 نهما التص يح والتصويب واإلقًتاحات. طلب الباحث ماغبكومية ماالنج
ىا الباحث أعد. فقام اػببَتان بتص يح اؼبادة التعليمية اليت كتاب التعليمي اؼبعدّ لل

. ويعرض الباحث ىذه البيانات يف حسب العناصر اؼبعينة لتطوير اؼبادة التعليمية
 عرض بيانات اإلستبانة وربليلها ومناقشتها. 

الباحث  التطبيق : بعد إنتهاء تصميم اؼبادة وأساليب التدريس وطريقتها قام .6
الكتاب التعليمي باستعداد تام من حيث األدوات  إلجراء اؼبيداين تطبيقالب
 .وفّعاال لتعليمية والبيئة التعليمية لكي تسَت عملية التعليم سَتا جيداا

بدأ ويف عملية التطبيق قام الباحث كمدّرس اللغة العربية العادي. 
مث التعارف فقط يف اللقاء الباحث بإلقاء السالم وفتح اػبصة بقراءة البسملة 

األول والدعاء يف اللقاء األخَت. ألقى الباحث الباحث اؼبفردات اعبديدة من 
مث قراءىا قراءة جهريا ويستمع الطالب مث يقلدوهنا من  النصوص اليت ستدرس 

دقيقة لفهم النصوص، مث سأل  5كل اعبملة. أعطى الباحث الفرصة حوايل 
صعبة وبعدىا ف ص الباحث حلول التدريبات الباحث عن ؿبتويات النصوص ال

 عن كل النصوص.
الباحث والطالب على القراءة اؼبعدة وتدريباهتا شرح الباحث  حللوبعد 

عن اؼبالحظة الن وية دبساعدة التدريبات عن الن و مث ػّبص الباحث اؼبواد 
دروسة يف كل يوم وأعطى الباحث الفرصة لسؤال ما يتعلق باؼبوضوع. ويف اؼب

   النهاية اختتم الباحث والطالب بقراءة اغبمدلة وأغلق اػبصة بالسالم.
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ثري ول حسب التطبيق اؼبيداين يف اؼبدرسة الثانوية األىلية "اداعب وىذه
سار الباحث حويل أسبوعُت بثمانية لقاءات كل اللقاء يستغرقو " ماديون. باكيت
 دقيقة: 1;
 المستوى األول (1

 

 الميدانيعملية التطبيق  16 جدول
 2113مارس  22اللقاء األول : في يوم الجمعة 
 

مراحل 
 التـعليم

 أنشطة الطلبة اجراءات التعليم

 
 

 التمهةيد

 إجابة السالم  إلقةاء السالم .3
 قراءة بسم اهلل فتح اؼبدّرس عملية التعليم بالبسملة .4
 يهتّم الطلبة التعارف .5
 يهتّم الطلبة تنظيم الفصل وذبهيز الوسائل .6
إعالم اؼبدّرس للطلبة اؼبةواد اليت  .7

 سيعّلمها
 يهتّم الطلبة

 
 
 
 
 

العةرض 
 والنشاطةات

 

 اللقاء األول :
يلقي اؼبدرس اؼبفردات اعبديدة  .3

 بالنطق و الشرح
ب نطق اؼبفردات يكرر الطال

 ان هبمعا و فردا يهتمو 
يقرأ اؼبدرس النص دبوضوع الفرحة  .4

 بتعليم العربية
 باستماع النصيهتّم الطلبة 

يسأل اؼبدرس عن ؿبتويات النص  .5
 والكلمات الصعبة

 إجابة الطلبة دبا فهموا

 جييب الطلبة  يقدم اؼبدرس التدريبات على القراءة .6
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التدريبات  حلولاؼبدرس  ص في .7
 على القراءة

 نتائج ف صيهتّم الطلبة عن 
 التدريبات على القراءة

 يهتّم الطلبة يشرح اؼبدرس عن اؼبالحظة الن وية .8
 يقرأ الطلبة مث يهتّم  يقدم اؼبدرس أمثلة اؼبالحظة الن وية .9
يعمل الطلبة دبا أمرىم  يقدم اؼبدرس التدريب عن الن و .:

 اؼبدرس
 يهتم الطلبة يلّخص اؼبدرس اؼبادة اؼبذكروة يف اليوم .;

 
 االختتام

يعطى اؼبدّرس الفرصة لسؤال ما  .3
 يتعلق باؼبوضوع

 اؼبادةيسأل الطلبة عن 

خيتتم اؼبدّرس الدرس باغبمدلة  .4
 والسةالم

 إجابة السالم

 
 

 عملية التطبيق الميداني 17 جدول

 2113مارس  23في يوم السبت  : اللقاء الثاني

مراحل 
 التـعليم

 أنشطة الطلبة اجراءات التعليم

 
 

 التمهةيد

 إجابة السالم  إلقةاء السالم .3
 قراءة بسم اهلل فتح اؼبدّرس عملية التعليم بالبسملة .4
 يهتّم الطلبة تنظيم الفصل وذبهيز الوسائل .5
إعالم اؼبدّرس للطلبة اؼبةادة اليت  .6

 سيعّلمها
 يهتّم الطلبة

  يناللقاء الثا
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العةرض 
 والنشاطةات

 
 

ربط اؼبدرس بُت اؼبادة اؼباضية  .3
 واغبالية 

 يهتّم الطلبة

يلقي اؼبدرس اؼبفردات اعبديدة  .4
 الشرحبالنطق و 

ب نطق اؼبفردات يكرر الطال
 ان هبمعا و فردا يهتمو 

يقرأ اؼبدرس النص دبوضوع بنت  .5
 الشاطئ

 يهتّم الطلبة باستماع النص

يسأل اؼبدرس عن ؿبتويات النص  .6
 والكلمات الصعبة

 إجابة الطلبة دبا فهموا

يقدم اؼبدرس عن التدريبات على  .7
 القراءة

 جييب الطلبة 

التدريبات على يب ث اؼبدرس عن  .8
 القراءة

يهتّم الطلبة عن حبث 
 التدريبات على القراءة

يشرح اؼبدرس عن اؼبالحظة الن وية  .9
 "نسبة"

 يهتّم الطلبة

يقدم اؼبدرس أمثلة اؼبالحظة الن وية  .:
 "نسبة"

 يهتّم ويقرأ الطلبة 

 يعمل الطلبة دبا أمرىم اؼبدرس يقدم اؼبدرس التدريبات عن الن و .;
اؼبدرس اؼبادة اؼبذكروة يلّخص  .31

 يف اليوم
 يهتم الطلبة

 
 االختتام

يعطى اؼبدّرس الفرصة لسؤال ما  .3
 يتعلق باؼبوضوع

 يسأل الطلبة عن اؼبادة

ينّبو اؼبدّرس أن اللقاء الرابع يقدم  .4
 اؼبراجعة باإلختبار 

 يهتم الطلبة

 إجابة السالمخيتتم اؼبدّرس الدرس باغبمدلة  .5
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 والسةالم

 
 

 عملية التطبيق الميداني 18 جدول

 2113مارس  25اللقاء الثالث : في يوم اإلثنين 
مراحل 
 التـعليم

 أنشطة الطلبة اجراءات التعليم

 
 

 التمهةيد

 إجابة السالم  إلقةاء السالم .3
فتح اؼبدّرس عملية التعليم  .4

 بالبسملة
 قراءة بسم اهلل

 يهتّم الطلبة تنظيم الفصل وذبهيز الوسائل .5
اؼبدّرس للطلبة اؼبةواد اليت إعالم  .6

 سيعّلمها
 يهتّم الطلبة

 
 
 
 
 

العةرض 
 والنشاطةات

 
 
 

 : ثالثاللقاء ال
ربط اؼبدرس بُت اؼبادة اؼباضية  .3

 واغبالية 
 يهتّم الطلبة

يلقي اؼبدرس اؼبفردات اعبديدة  .4
 بالنطق و الشرح

يكرر الطالب نطق اؼبفردات 
 ان هبمعا و فردا يهتمو 

النص عن شبرات يقرأ اؼبدرس  .5
 اغبج

يهتّم الطلبة باإلستماع إىل 
 النص

يسأل اؼبدرس عن ؿبتويات  .6
 النص والكلمات الصعبة

 إجابة الطلبة دبا فهموا

جييب الطلبة عن األسئلة يقدم اؼبدرس عن األسئلة  .7
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 االستيعابية االستيعابية 
يب ث اؼبدرس عن األسئلة  .8

 االستيعابية
 يهتّم الطلبة عن حبث األسئلة

 االستيعابية
يشرح اؼبدرس عن األفعال  .9

 اػبمسة
 يهتّم الطلبة

يشرح اؼبدرس عن األفعال  .:
 اػبمسة باألمثلة

 يهتّم ويقرأ الطلبة 

يقدم اؼبدرس التدريبات عن  .;
 الن و

 يعمل الطلبة دبا أمرىم اؼبدرس

يلّخص اؼبدرس اؼبادة اؼبذكروة يف  .31
 اليوم

 يهتم الطلبة

يقدم اؼبعلم اللعبة اللغوية ويشرح   .33
 عن كيفيتها

 ان هبيهتم الطلبة اللعبة ويشًتكو 

 
 االختتام

يعطى اؼبدّرس الفرصة لسؤال ما  .3
 يتعلق باؼبوضوع

 يسأل الطلبة عن اؼبادة

خيتتم اؼبدّرس الدرس باغبمدلة  .4
 والسةالم

 إجابة السالم

 
 عملية التطبيق الميداني 19 جدول

 2113مارس  26في يوم الثالثاء اللقاء الرابع : 
العةرض 

 والنشاطةات
 اللقاء الرابع :
 البعدي اؼبراجعة باإلختبار           
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 مستوى الثاني (2

 
 عملية التطبيق الميداني 21 جدول

 2113مارس  26اللقاء الخامس : في يوم الثالثاء نهارا 
 يقّدم اؼبعّلم اإلختبار القبلي قبل التعليم 

مراحل 
 التـعليم

 أنشطة الطلبة اجراءات التعليم

 
 

 التمهةيد

 إجابة السالم  إلقةاء السالم .3
فتح اؼبدّرس عملية التعليم  .4

 بالبسملة
 قراءة بسم اهلل

 يهتّم الطلبة تنظيم الفصل وذبهيز الوسائل .5
إعالم اؼبدّرس للطلبة اؼبةواد اليت  .6

 سيعّلمها
 يهتّم الطلبة

 
 
 
 
 

العةرض 
 والنشاطةات

 
 
 

 : امساللقاء اػب
يلقي اؼبدرس اؼبفردات اعبديدة  .3

 بالنطق و الشرح
ب نطق اؼبفردات معا يكرر الطال
 ان هبو فردا يهتمو 

عن  واغبواريقرأ اؼبدرس النص  .4
 لقمان اغبكيم 

 يهتّم الطلبة باإلستماع إىل النص
 مث يقرؤون اغبوار مثٌت مثٌت

يسأل اؼبدرس عن ؿبتويات النص  .5
 الصعبةوالكلمات 

 إجابة الطلبة دبا فهموا

تدريبات عن ال قدم اؼبدرسي .6
 النص

 تدريبات عن النصجييب الطلبة ال

تدريبات عن يهتّم الطلبة حبث التدريبات عن ال يب ث اؼبدرس .7
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 النص النص 
"كان يشرح اؼبدرس عن  .8

 وأخواهتا"
 يهتّم الطلبة

"كان يشرح اؼبدرس عن  .9
 باألمثلةوأخواهتا"

 األمثلةيهتّم ويقرأ الطلبة 

يقدم اؼبدرس التدريبات عن  .:
 الن و

 يعمل الطلبة دبا أمرىم اؼبدرس

يلّخص اؼبدرس اؼبادة اؼبذكروة يف  .;
 اليوم

 يهتم الطلبة

النشاط اعبماعي يقدم اؼبعلم  .31
 عن "كان وأخواهتا"

النشاط  بكيفية يهتم الطلبة
 ان هبويشًتكو  اعبماعي

 
 االختتام

اؼبدّرس الفرصة لسؤال ما يعطى  .3
 يتعلق باؼبوضوع

 يسأل الطلبة عن اؼبادة

خيتتم اؼبدّرس الدرس باغبمدلة  .4
 والسةالم

 إجابة السالم

 
 

 عملية التطبيق الميداني 21 جدول

 2113مارس  28اللقاء السادس : في يوم الخميس 
مراحل 
 أنشطة الطلبة اجراءات التعليم التـعليم

 
 

 إجابة السالم  السالمإلقةاء  .3
 قراءة بسم اهللفتح اؼبدّرس عملية التعليم  .4
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 بالبسملة التمهةيد
 يهتّم الطلبة تنظيم الفصل وذبهيز الوسائل .5
إعالم اؼبدّرس للطلبة اؼبةادة اليت  .6

 سيعّلمها
 يهتّم الطلبة

  سادساللقاء ال
 
 
 
 
 

العةرض 
 والنشاطةات

 
 

ربط اؼبدرس بُت اؼبادة اؼباضية  .3
 واغبالية 

 يهتّم الطلبة

يلقي اؼبدرس اؼبفردات اعبديدة  .4
 بالنطق و الشرح

ب نطق اؼبفردات يكرر الطال
 اون هبمعا و فردا يهتمو 

تقدم رأ اؼبدرس النص دبوضوع يق .5
 التكنولوجي

 يهتّم الطلبة باستماع النص

يسأل اؼبدرس عن ؿبتويات  .6
 النص والكلمات الصعبة

 إجابة الطلبة دبا فهموا

اؼبدرس عن التدريبات على يقدم  .7
 القراءة

 جييب الطلبة 

يب ث اؼبدرس عن التدريبات  .8
 على القراءة

يهتّم الطلبة عن حبث 
 التدريبات على القراءة

يشرح اؼبدرس عن اؼبالحظة  .9
 "سبييز األعدادالن وية "

 يهتّم الطلبة

يقدم اؼبدرس أمثلة اؼبالحظة  .:
 " سبييز األعداد الن وية "

 يهتّم ويقرأ الطلبة 

 عن الن و يقدم اؼبدرس التدريب .;
 يب ثها مباشرة

 يعمل الطلبة دبا أمرىم اؼبدرس

 يهتم الطلبةيلّخص اؼبدرس اؼبادة اؼبذكروة  .31
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 يف اليوم
 

 االختتام
يعطى اؼبدّرس الفرصة لسؤال ما  .3

 يتعلق باؼبوضوع
 يسأل الطلبة عن اؼبادة

خيتتم اؼبدّرس الدرس باغبمدلة  .4
 والسةالم

 إجابة السالم

 
 عملية التطبيق الميداني 22 جدول

 2113مارس  29اللقاء السابع   : في يوم الجمعة 
مراحل 
 التـعليم

 أنشطة الطلبة اجراءات التعليم

 
 

 التمهةيد

 إجابة السالم  إلقةاء السالم  .3
فتح اؼبدّرس عملية التعليم  .4

 بالبسملة
 قراءة بسم اهلل

 يهتّم الطلبة وذبهيز الوسائلتنظيم الفصل  .5
إعالم اؼبدّرس للطلبة اؼبةادة اليت  .6

 سيعّلمها
 يهتّم الطلبة

  سابعاللقاء ال
 
 
 
 
 

العةرض 
 والنشاطةات

ربط اؼبدرس بُت اؼبادة اؼباضية  .3
 واغبالية 

 يهتّم الطلبة

يلقي اؼبدرس اؼبفردات اعبديدة  .4
 بالنطق و الشرح

ب نطق اؼبفردات يكرر الطال
 اهبون و فردا يهتم معا

"جنوم  دبوضوع  واريقرأ اؼبدرس اغب .5
 كرة القدم"

 واريهتّم الطلبة باستماع اغب

 إجابة الطلبة دبا فهموا واريسأل اؼبدرس عن ؿبتويات اغب .6
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 والكلمات الصعبة
اؼبدرس عن التدريبات على  يقدم .7

 واراغب
 جييب الطلبة 

اؼبدرس عن التدريبات على  يب ث .8
 واراغب

يهتّم الطلبة عن حبث 
 التدريبات 

يشرح اؼبدرس عن اؼبالحظة  .9
 "اؼبعرفة والنكرة" الن وية

 يهتّم الطلبة

يقدم اؼبدرس أمثلة اؼبالحظة  .:
 الن وية

 يهتّم ويقرأ الطلبة 

 يعمل الطلبة دبا أمرىم اؼبدرس عن الن و اتيقدم اؼبدرس التدريب .;
يلّخص اؼبدرس اؼبادة اؼبذكروة  .31

 يف اليوم
 يهتم الطلبة

اللعبة اللغوية  درسيقدم اؼب  .33
 ويشرح عن كيفيتها

 يهتم الطلبة اللعبة ويشًتكواىا

قدم ت ثامنينّبو اؼبدّرس أن اللقاء ال .3 االختتام
 اؼبراجعة باإلختبار 

 يهتم الطلبة

خيتتم اؼبدّرس الدرس باغبمدلة  .4
 والسةالم

 إجابة السالم

 

 عملية التطبيق الميداني 23 جدول

 2113مارس  31: في يوم السبت  لقاء الثامنال

العةرض 
 والنشاطةات

 : ثامناللقاء ال
 البعدي اؼبراجعة باإلختبار           
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كتبو وما عّلمو للطلبة. وىذا قد التقوًن : يف ىذه النقطة قام الباحث بتقوًن كل ما   .7
عطاء اؼبادة بعد إ مو الباحث بعد إنتهاء اؼبواد الدراسية. يعٌت يف اللقاء الثامنقدّ 

اؼبكتوبة. من ىنا، حاول الباحث معرفة ترقية الفهم عند الطلبة بعد تطبيق الب ث 
فهم اؼبقروء. وأماالتقوًن ىنا،  لتعليم مهارة القراءة يف باستخدام الكتاب اؼبعدّ 

والنتائج اليت ناؽبا الطلبة  سؤاال 51تكون من عطى الباحث باإلختبار اليت يأ
 .أخوذةبدليل اغبساب اإلحصائي حسب النتائج اؼب بتقدير "مقبول"
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خامسال الفصل  

 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات
مما  نتائج البحث والتوصيات وادلقرتحاتبعد دتام البحث فيقدم الباحث 

 يأيت :
 نتائج البحث - أ

الشهرين، مث قام  يلاحو يف وبعد أن قام الباحث هبذه الدراسة اليت قد جرى 
بعرض البيانات وحتليلها ومناقشتها، حيسن لو أن يعرض ما توّصل إليو من نتائج من 

يف تعليم اللغة العربية  إجيايب لو آثر الكتاب التعليميحيث اإلمجال وىي بأن 
  وقيطبتو  تصميم الكتاب التعليمي . وأما نتائج البحث بعدمهارة القراءةخصوصا 
 فهي كما يلي : " ماديون،ثري باكيتية األىلية "الثانو يف ادلدرسة 

إنتاج ادلواد التعليمية بشكل الكتاب التعليمي لتعليم اللغة العربية خصوصا دلهارة  .1
لو منافع للطلبة. واخلطوات إلنتاج  الثاين الثانويالقراءة أي فهم ادلقروء للصف 

 مث التطبيق والتصحيحالتطوير واالختبار ىي: التحليل والتصميم و تعليمية ادلواد ال
. يتكون " ماديونثري باكيتالثانوية األىلية "يف ادلدرسة  يف ميدان البحث يعين

الكتاب التعليمي من: صفحة الغالف، بيان مضمون الكتاب العام، دليل 
ادلواد التعليمية، التدريبات، مالحظة حنوية، التدريبات استخدام الكتاب للمعّلم، 
ية، مصادر الكتاب التعليمي. ونتيجة التصديق من خبري عن النحو، اللعبة اللغو 

ادلواد التعليمية وخبري تعليم اللغة العربية تدل على أن الكتاب التعليمي ادلنتج 
وىم يرغبون  ليم باستخدام الكتاب ادلنتج جذابجيد جدا. وقال الطلبة أن التع

 لعربية احلاليةموضوعات الصحافة ا خالل يف ادلواد التعليمية بسبب مضموهنا من
 وا.ليت تساعدىم يف نيل الفهم مما قرأ. وبوجود ادلالحظة النحوية اوالعصرية

بناء على النتيجة احملصولة من  مستوى األول يف فصل "علم العامل" وجود التأثري .2
ادلقروء )زلتوى النص( عن طريق االختبارين القبلي والبعدي يف مهارة فهم 
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فهو  tوأما قيمة  7 18( ىو Md) االختبار ادلتوسط من إن نتيجة  .تاختبارا
           وحصل على  (N – 1)  بالرمز db/ nu مث حسب الباحث  67 6
ادلوجودة يف اجلدول عند  tإىل قيمة  22(. مث يرجع ىذا العدد 19=221-)

 tأكرب من قيمة  tفعرف الباحث أن ، ( 2،24%  تدل ) 95مستوى الداللة 
ولذا، اعتمادا على حساب النتيجة  .(2,24 < 67 6)ادلوجودة يف اجلدول: 

  األخرية أن الفرض ادلذكور السابق مقبول. 
بناء على النتيجة احملصولة مستوى األول  يف فصل "علم االجتماع" وجود التأثري

ادلقروء )زلتوى النص( عن طريق من االختبارين القبلي والبعدي يف مهارة فهم 
فهو  tوأما قيمة  36 9( ىو Md) االختبار أن ادلتوسط من  .تاختبارا
             وحصل على  (N – 1)  بالرمز db/ nu مث حسب الباحث 69 3
ادلوجودة يف اجلدول عند  tإىل قيمة  22(. مث يرجع ىذا العدد 22=221-)

 tأكرب من قيمة  tفعرف الباحث أن ، ( 2،24%  تدل ) 95مستوى الداللة 
، اعتمادا على حساب النتيجة ولذا 2,24 < 69 3ادلوجودة يف اجلدول: 

  األخرية أن الفرض ادلذكور السابق مقبول. 
بناء على النتيجة احملصولة من  مستوى الثاين يف فصل "علم العامل" وجود التأثري

ادلقروء )زلتوى النص( عن طريق االختبارين القبلي والبعدي يف مهارة فهم 
فهو  tوأما قيمة  2 15( ىو Md) االختبار أن ادلتوسط من  .تاختبارا
             وحصل على (N – 1)  بالرمز db/ nu مث حسب الباحث 53 4
ادلوجودة يف اجلدول عند  tإىل قيمة  22(. مث يرجع ىذا العدد 19=221-)

 tأكرب من قيمة  tفعرف الباحث أن ، ( 2،24%  تدل ) 95مستوى الداللة 
ولذا، اعتمادا على حساب النتيجة  .(2,24 < 53 4)ادلوجودة يف اجلدول: 

  األخرية أن الفرض ادلذكور السابق مقبول. 
بناء على النتيجة احملصولة  ثاينمستوى ال يف فصل "علم االجتماع" وجود التأثري

ادلقروء )زلتوى النص( عن طريق من االختبارين القبلي والبعدي يف مهارة فهم 
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فهو  tوأما قيمة  45 9( ىو Md) االختبار أن ادلتوسط من  .تاختبارا
                      وحصل على (N – 1)  بالرمز db/ nu مث حسب الباحث 39 5
ادلوجودة يف اجلدول عند  tإىل قيمة  22(. مث يرجع ىذا العدد 21=211-)

 tأكرب من قيمة  tفعرف الباحث أن ، ( 2،24%  تدل ) 95مستوى الداللة 
ولذا، اعتمادا على حساب النتيجة  .(2,24 < 39 5)ادلوجودة يف اجلدول: 

  األخرية أن الفرض ادلذكور السابق مقبول. 
 
 توصيات البحث - ب

توصثيات حثول مثا بعث  ال الباحثث قثدمإعتمادا على نتائج البحثث فسثوف ي
 ىي:يتعلق هبذا البحث و 

دلثثدرس اللغثثة العربيثثة يف ىثثذه ادلدرسثثة استخثثثدام ىثثذا األسثثلوب ادلقثثرتح   ديكثثن .1
كطريقثثة بديلثثثة يف تعلثثيم القثثراءة العربيثثثة قصثثدا لرتقيثثة نوعيثثة التعلثثيم وكفثثثاءات 

 الطلبة يف اللغة العربية

للمثثثثدرس أن يراعثثثثي يف تعليمثثثثو اجلوانثثثثب الدافعثثثثثة إىل عمليثثثثة  إن مثثثثن األفضثثثثل .2
شثط تفكثري الطلبثة قبثل التعلثيم وربثط معلومثا م تعليم القثراءة الفعالثة حيثث ين

 أو خربا م السابقة ليكونوا مستعدين يف عملية القراة وفهم ادلقروء

بادلهارات  أن يكثر ادلدرس تدريب الطالب على القراءة وممارسة اللغة العربية .3
 األربع

أن يستخدم ادلدرس الطرائق و الوسائل ادلتنوعة عند تعليم الطالب يف تعليم  .4
 مهارة القراءة

 زيادة احلصص اإلضافية لتعليم مهارة القراءة لدى طلبة ادلدرسة .5
 أن يزود ادلدرس وخيتار ادلواد التعليمية ادلناسبة لتعليم مهارة القراءة  .6
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وللمدرسة أن تكون نتائج ىذا البحث العلمّي أكثر فائدة لرتقية عملية التعلم  .7
 الطلبة فيها.والتعليم فيها وترقية التحصيل الدراسي لدى 

 

 مقترحات البحث - ت

  كما يلي:وأما ادلقرتحات اليت يقدم الباحث  
فمثثثثن ادلمكثثثثن أن يف ىثثثثذا البحثثثثث نقصثثثثان حثثثثول مثثثثا يتعلثثثثق بثثثث جراء البحثثثثث  .1

فبثثثالرغم منثثثو قثثثد بثثثذل الباحثثثث كثثثل جهثثثده يف إكمثثثال البحثثثث حثثث  يكثثثون 
مرغوبثثا فيثثو. ويثثرى أن إحثثدى النقصثثان ىثثذه بأسثثباب متنوعثثة. إمثثا مثثن رلثثال 
اقتصثثثثار األوقثثثثات يف التطبيثثثثق وإمثثثثا حالثثثثة قثثثثدرة الطلبثثثثة يف فهثثثثم اللغثثثثة العربيثثثثة 

. لذلك يرجو الباحثث أن يعثذره القثراء علثى نثواحي القصثور والنثواقص وغريىا
 اليت قد يالحظونو يف ىذا البحث.

الباحث أن يكون ىذا البحث مرجعا من ادلراجع لكتابة البحث  رجى .2
 من الباحثني. لغريهعلمي ادلتعلق هبذا ادلوضوع ال

الكتاب  إعدادعلى الباحثني اآلخرين أن يطوروا ىذا البحث، مثال عن  .3
ال  ديكن استخدامها يف تعليم اللغة العربية  أو يصميمو التعليمي اآلخر

 دلهارة القراءة أو عن ادلواد التعليمية فيها.
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 ترجمة الباحث

 
امسهما احلاج م من الوالدين  1988ولد لطفي حكيم يف شهر نوفيمبري سنة 

 روحاين ومسنونة مباديون جاوى الشرقية إندونيسيا، وىو الولد الثاين من سبعة أوالد.
حني بلغ عمره مخس سنوات ىو يدرس يف قريتو )فاغوتان( يعين يف روضة 
األطفال سنتني "ناوا كارتيكا" ويلتحق إىل ادلدرسة اإلبتدائية "سيل العلوم" ست سنوات 

توسطة ثالث سنوات وادلدرسة الثانوية ثالث سنوات يف نفس ويستمر يف ادلدرسة ادل
 م. 2227ادلؤسسة  "ثري باكيت"، وخترج فيها سنة 

م، ىاجر لطفي إىل مدينة ماالنج اللتحاق  2227ويف شهر أكتوبري سنة 
دراستو جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج بقسم اللغة العربية وأدهبا 

م. مث مباشرة التحق الكاتب تربيتو يف نفس اجلامعة بقسم تعليم  2211يها سنة وخترج ف
اللغة العربية يف كلية الدراسات العليا. ويف ىذه ادلرحلة اجلامعية يدرس العلوم الدينية 
بادلعهد اإلسالمي "مفتاح اذلدى" جنادينج ماالنج. جبانب ذلك ىو يشرتك اجلمعيات 

ية الفن اإلسالمي ورابطة الطلبة النهضية ورابطة طلبة أىل العلمية والدينية كمثل مجع
 الطريقة ادلعتربة ماالنج وغريىا.

 
 



301 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع
 

 المصادر : -أ 
  م 2212منارا كودوس، مسارانج: ، القرآن الكرمي

 م1986بريوت: دار ادلشرق، ، المنجد،  لويس ،لوفمع
 
 :   المراجع العربية -ب 
، وكالة ادلطبوعة 6ط:  :الكويت ،  أصول البحث العلمي ومناىجو،أمحد بدر -1

 م1982، عبد اهلل حرمي
 ،المهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسها  أمحد فؤاد زلمود عليان، -2

 م1992 ،ادلسلمالرياض: دار 
مناىج البحث في التربية وعلم  جابر عبد احلميد جابر وأمحد خريي كاظم، -3

 م1978، دار النهضة العربية :، القاىرةالنفس
 م1997 ،بريوت: دار الفكر ،، طرق تدريس اللغة العربيةجودت الركايب -4
 ،البحث العلمي، مفهومو ذوقان عبيدات وعبد الرمحن عدس وكايد عبد احلق، -5

 م1987عّمان: دار الفكر،  أساليبو،، أدواتو
 تعليم العربية لغير الناطقين بها مناىجو وأساليبو، رشدي أمحد طعيمة، -6

 م1989ىث/1412إيسيسكو،  :مصر
 ،الرياض: مكتبة التوبة طرائق تعليم اللغة العربية،، اخلطيب زلمد إبراىيم -7

 م2223، 1. ط



301 

 

 

تعّلم اللغة الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيق،  ،العريب صالح عبد اجمليب -8
 م1981مكتبة لبنان،  :بريوت

طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات ، العصيليعبد العزيز بن إبراىيم  -9
 م2222 ،جامعة اإلمام زلمد بن سعود :الرياض أخرى،

 اللغة العربية مدروس الدورات التدربية لمعل ،الفوزان عبد الرمحن وزمالؤه -12

د.م، مؤسسات الوقف اإلسالمى، الجانب النظرى، ، قين بهاالناط لغير
 ىثث1433

القاىرة:  أساسيات تعليم اللغة العربية، ،فتحي علي يونس وزلمود كامل الناقة -11
 م1977 ،دار الثقافة

، طرائق تدريس اللغة العربية لغير ورشدي أمحد طعيمةالناقة زلمود كامل  -12
 م2223ه/1424د.م: إيسيسكو،  الناطقين بها،

القاىرة: كلية  مذكرات في طرق تدريس اللغة العربية،زلمود رشدي خاطر،  -13
 م1956الرتبية جامعة عني مشس، 

طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية  ،زلمود رشدي خاطر وآخرون -14
 م1982ادلعرفة، : دار القاىرة في ضوء االتجاىات التربوية الحديثة،

 ،األردن: دار الفالح أساليب تدريس اللغة العربية، علي اخلويل،زلمد  -15
 م2222

طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية  زلمد عزت عبد ادلوجود وزمالئ، -16
 م1983القاىرة: دار ادلعرفة،  في ضوء االتجاىات التربوية الحديثة،

دار  :لبنان خصائص العربية وطرائق تدريسها، نايف زلمود معروف، -17
 س .د ،النفائس



301 

 

 

 التعليمية الكتب إعداد أسس اهلل، عبد احلميد عبدناصر عبد اهلل الغاىل و  -18
  م 1991 الغاىل، دار: الرياض ،هاب طقينلناا لغير

تدريس اللغة العربية مفاىيم نظرية وتطبيقات عملية،  ، جابر وليد أمحد -19
 م2222 ،عمان: دار الفكر

 
 البحوث العلمية   : -ج 

استخدام وسائل اإلعالم المكتوبة في  تنمية مهارة  شافعي،أمحد حلواين  -22
 اجلامعة اإلسالمية، كليثثثة الدراسثثات العثثليثارسالة ماجستري، ماالنج:   ،القراءة

 م 2229، احلكومية ماالنج
)بحث تطويري في  إعداد الملصقات لترقية مهارة القاءةحافظ رزقي،  -21

داووا بماالنج جاوا الشرقية(، المتوسطة اإلسالمية  2مدرسة واحد ىاشم 
احلكومية  اجلامعة اإلسالمية، كليثثثة الدراسثثات العثثليثارسالة ماجستري، ماالنج:  

 م 2211، ماالنج
تطوير مادة تعليمية لمهارة القراءة للمستوى الثانوي في ربيعة الواحدة،  -22

كليثثثة رسالة ماجستري، ماالنج:  ، ضوء المنهج على مستوى الوحدة الدراسية
 م 2229، احلكومية ماالنج اجلامعة اإلسالمية، الدراسثثات العثثليثا

تطوير مادة مهارة القراءة في تعليم اللغة العربية لطالب ، طالبادل عبد -23
 ،الثانوي في ضوء اتجاه التعليم والتعلم على السياق العام الصف الثالث

احلكومية  اجلامعة اإلسالمية، العثثليثاكليثثثة الدراسثثات رسالة ماجستري، ماالنج:  
 م 2225، ماالنج



330 

 

 

رسالة  ،استخدام بطاقة التكملة في تعليم مهارة القراءة الدين،نور عارف  -24
احلكومية  اجلامعة اإلسالمية، كليثثثة الدراسثثات العثثليثاماجستري، ماالنج:  

 م 2212، ماالنج
 
 المراجع األجنبية : -د 

1- Ainin, Moh,  Metode Penelitian Bahasa Arab, Surabaya: Hilal, 0030 

2- Arikunto, Suharsimi,  Prosudur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik., 

Jakarta, PT Rineka Cipta, 0004 
3- Asrori, Imam,  AL-ARABI, Jurnal Bahasa Arab dan Pengajarannya. Vol. 0, 

No. 0, Desember 0002. Universitas Negeri Malang (UNM) – Malang.  

4- Azies, Furqanul dan Chaedar Alwasilah, Pengajaran Bahasa 

Komunikatif, Teori dan Praktek., Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 0000 

5- Murni, Wahid dan Nur Ali, Penelitian Tindakan Kelas, Malang: UM Press, 

Cet 0, 0001 
6- Neil Anderson, "Reading" in David Nunan, ed, Practical English 

Teaching New York, Mc. Graw-Hill, 0001 

7- Setyosari, Punaji, Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 0030 

8- Soenardi, M. Djiwandono, Tes Bahasa Dalam Pengajara, Bandung: ITB. 

3114   

9- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D, Bandung: 

Alfabata, 0001 

11- Sukmadinata, Nana syaoudih, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 0001 

  


	PENDAHULUAN.pdf
	FASAL 1.pdf
	FASAL 2.pdf
	FASAL 3.pdf
	FASAL 4.pdf
	FASAL 5, REFERENSI, DAN BIODATA.pdf
	Daftar PUstaka.pdf

