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  جمـهوريــة إندونيسـيا

  وزارة  الشـؤون الدينيـة

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

 ربيـةعغة الالل مـا قسم تعليـات العليـة الدراسكلي
  
  
  

 
  تطوير كتاب القراءة الرشيدة لتنمية مهارة القراءة

  بالتطبيق علي طلبة معهد صالح الدين جايو لويس أتشيه

  

  )بجث تكميلي لنيل درجة الماجستير(

  

  

  :إشراف            :إعداد 

  حممد عينني. د. أ     )١٢٧٢٠٠٦٢(  سرنيا دينار

  إدريس جوهر   نصر الدين. د               

      
  

  

  

 

 

  

  

  العام الجامعي

م٢٠١٤-٢٠١٣  



 ب 

 

  استهالل
  

ْنَساَن ِمْن َعَلٍق ) ١(اقْـَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق  اقْـَرْأ ) ٢(َخَلَق اْإلِ

ْنَساَن َما َملْ يـَْعَلْم )٤(الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم ) ٣(َوَربَُّك اْألَْكَرُم  َعلََّم اْإلِ

)٥(  

  

  )٥- ١: العلق  (
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  اإلهداء
  
  إىلسالة أهدى هذه الر 

  

  والدي ووالديت

  ربياىن تربية اسالميةاملعّلمني األّولني اللذين 

  

  إىل زوجي

  ساعدينشّجعين على هذه الدراسات العليا و الذي 

  ىف اكماهلا

  

 
 
  

  
 
 
 

  

  
  



 د 

 

  شكر وتقدير

  
احلمد هللا على كل حال، و أشكره على فضله املنوال، و أسأله جزيل النوال، و 

الثبات  يف احلال و املآل، و أصلي و أسلم على النيب صاحب الكمال، و على آله و صحبه 

  :ذوي األحوال ، أما بعد 

 –الثناء، البحث، فله سبحانه أهلج باحلمد و وقد مّن اهللا علّي باالنتهاء من إعداد هذا 

أن أتقدم بالشكر و التقدير و العرفان إىل الذين كان هلم فضل يف إجناز  –بعد محد اهللا تعاىل 

  :ومنهم . هذا البحث إىل خري الوجود

موالنا مالك إبراهيم مساحة األستاذ الدكتور احلاج مدجيا رحرجو، مدير جامعة  - ١

 .اإلسالمية احلكومية مباالنج

مساحة األستاذ الدكتور مهيمن، مدير كليات الدراسات العليا جامعة موالنا ملك  - ٢

 .إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

مساحة الدكتور ولدانا ورغاديناتا، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كليات الدراسات  - ٣

 .لك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنجالعليا جامعة موالنا ما

نصر الدين إدريس شرف األول والدكتور املك حممد عيننيالدكتور األستاذ مساحة  - ٤

فلهما من الباحثة  والرعاية لتشجيعبا ا الباحثةعونقد ن يالثاين الذ املشرف جوهرك

 .خالص الشكر والتقدير ومن اهللا عظيم الثواب واجلزاء

ريان يف بصفتهما خب ذو الفقار، والدكتور حممد عبد احلميدمساحة األستاذ الدكتور  - ٥

 املطور كتاب القراءة الرشيدةى إنتاج  اللغة العربية، الطالعهما عل تويتصميم و حم

 .اهللا خري اجلزاء اجزامهفحظات واإلضافات واإلرشادات، املال حسب



 ه 

 

العربية كلية الدراسات العليا جامعة  مساحة األساتذة املعلمني يف قسم تعليم اللغة - ٦

موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، فلهم من الباحثة كل الشكر 

 .قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع وجزاهم اهللا خري اجلزاء والتقدير على ما

على  األساتذو  ستاذ �مني جعفراأل صالح الدين جايو لويس معهد ديراملمساحة  - ٧

  .اإلنتاج اجلزاءمساعد�م يف التجربة 

زمالئي و أصدقائي و كل من ساهم يف إخراج هذا العمل املتواضع إىل خري ل - ٨

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

   
وأخريا، إن هذا البحث الخيلو من األخطاء والنقائص، فرتجو الباحثة من 

عسى اهللا أن جيعل هذا البحث مفيدا ونافعا . يقدموا اإلقرتاحات لتحسني هذا البحث القراء أن

    .ملن يستفيد منه، آمني

  
  واهللا ويل التوفيق
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 جمهورية إندونيسيا

 وزارة الشؤون الدينية

جكلية نالامبجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 

  تعليم اللغة العربية الدراسات العليا قسم

  ينتقرير المشرف

  

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء 

  .واملرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني

  :بعد االطالع على البحث العلمي اليت قدمته الطالبة

  سرنيا دينار:       االسم

  ١٢٧٢٠٠٦٢:     رقم التسجيل

  تطوير كتاب القراءة الرشيدة لتنمية مهارة القراءة:     موضوع البحث

  أتشيهمعهد صالح الدين جايو لويس بالتطبيق علي طلبة   

  .وافق املشرفان على تقدميه إىل جملس اجلامعة

  

  املشرف األول

  

  محمد عينين. د.أ

  ١٩٦٠٠٤٠١١٩٨٧٠١١٠٠١:رقم التوظيف

 املشرف الثاين

  

    نصر الدين إدريس جوهر. د

١٩٧٢٠٤٢٠٢٠٠٢١٢١٠٠٣ :التوظيفرقم   
  

  

  يعتمد،

  رئيس قسم تعليم اللغة العربية

  

  اديناتاولدان ورك. د

  ١٩٧٠٠٣١٩١٩٩٨٠٣١٠٠١: رقم التوظيف
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 جمهوريـة إندونيسـيا

  وزارة الشؤون الدينية

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

  العربيةكلية الدراسات العليا في تعليم اللغة 

 االعتماد من طرف لجنة المناقشة

  :البحث  عنوان

  تطوير كتاب القراءة الرشيدة لتنمية مهارة القراءة 

  بتطبيق على طلبة معهد صالح الدين جايو لوويس

  سرنيا دينار:  الطالبة إعداد

  ١٢٧٢٠٠٦٢:  التسجيل رقم

عن هذا البحث أمام جلنة املناقشة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة املاجستري يف  ةالطالب تقد دافع

  .م ٢٠١٤ ونيوي ٢٠:، بتاريخاجلمعةتعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم 

  :وتتكون جلنة املناقشة من السادات األساتذ

  رئيسا        حممد عبد احلميد املاجستري. .١

  .......................... :التوقيع  ١٩٧٣٠٢٠١١٩٩٨٠٣١٠٠٢: رقم التوظيف

  مناقشا        إمام أسراري املاجستري. د.أ   .٢

  : ..........................التوقيع  ١٩٦٣١١١٥١٩٨٦٠١١٠٠١ :رقم التوظيف

  مشرفا          حممد عني. أ   .٣

  : ..........................لتوقيعا  ١٩٦٠٠٤٠١١٩٨٧٠١١٠٠١ :رقم التوظيف

  مشرفا      سترينصر الدين إدريس جوهر املاج. د   .٤

  : ..........................التوقيع  ١٩٧٢٠٤٢٠٢٠٠٢١٢١٠٠٣ :رقم التوظيف

  اعتماد على

  عميد كلية الدراسات العليا،

  

 

  مهيمن املاجستري. د.أ

  ١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥: رقم التوظيف



 ح 

 

 

  إقرار الطالبة

  :  أدناه، وبيانايت كاآليت ةأنا املوقع

  سرنيا دينار:     االسم

  S-2/  ١٢٧٢٠٠٦٢:   التسجيل رقم

  أتشيهجايو لويس  -كوفونج ليمى، بالنج كوجريين:     العنوان

أقّر بأن هذه الرسالة اليت حضر�ا لتوفري شرط لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة   

العربية كليات الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حتت 

  :العنوان 

  تطوير كتاب القراءة الرشيدة لتنمية مهارة القراءة

  معهد صالح الدين جايو لويس أتشيهبالتطبيق علي طلبة 

وإذا ادعى أحد استقباال . أعد�ا وكتبتها بنفسي وما زور�ا من إبداع أو تأليف اآلخر

ن تكون أ�ا من تاليفه وتبني أ�ا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك، ول

املسؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا ملك إبراهيم اإلسالمية 

  .احلكومية مباالنج

  ٢٠١٤ماالنج،  أبريل 

  صاحبة اإلقرار

  

  سرنيا دينار

 ١٢٧٢٠٠٦٢: رقم التسجيل
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  مستخلص البحث

القراءة بمعهد صالح الدين جايو لويس تطوير كتاب القراءة الرشيدة لتنمية مهارة .٢٠١٤. سرنيا دينار

قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم ،، البحث العلميأتشيه

 الدكتور: ، واملشرف الثايناألستاذ الدكتور احلاج حممد عينني: املشرف األول.اإلسالمية احلكومية مباالنج

  احلاجنصر الدين إدريس جوهر

  

  ب القراءة الرشيدة،مهارة القراءةاتطوير كت:لكلمات األساسية

يف يهدف هذا البحث لتطوير كتاب القراءة الرشيدة لتنمية مهارة القراءة وجتربته لدى طلبة الفصل الثاين 

ما خصائص كتاب ) ١( :األسئلةوهذا البحث إلجابة . صالح الدين جايو لويس أتشيهمبعهد  ةاملتوسط املرحلة

ما مدى فعالية كتاب ) ٢( .تشيهأطلبة مبعهد صالح الدين جايو لويس  ىتطبيق علالالقراءة الرشيدة املطور ب

  تشيهأطلبة مبعهد صالح الدين جايو لويس القراءة الرشيدة املطور بالتطبيق على 

حتتوى  قامت الباحثة ىف هذا البحث على منهج البحث والتطوير، واتبعت الباحثة نظرية سوجيونو اليت

وتطوير اإلنتاج وحتكيم اخلرباء  تصميم االنتاجبيانات و مجع الو  حتليل االحتياجاتعلى تسع مراحل وهي 

يعىن الكتاب القراءة الرشيدة  واإلنتاج النهائي التصحيحات والتعديالتوالتصحيحات والتعديالت وجتربة اإلنتاج و 

  .املطور

هي دليل املعلم،معيار الكفاءة  رشيدة املطورخصائص كتاب القراءة الو ) ١(: يونتيجة البحث ه

،كتابة القصص معالصورة املصاحبة، ةالصور الفوتغرافي عرض املفردات اجلديدة معوالكفاءة االساسية واملؤشرات، 

%  ٨٤يأيت اخلبري يف جمال اللغة واحملتوى نتيجة ) ٢(.األلعابو  التدريبات االستعابية املتنوعة، املعاجلة النحوية،

مقبول "اليت تدل على درجة % ٦٧، ويأيت �ا نتيجة من اخلبري يف جمال التصميم "جيد جدا"اليت تدل على درجة 

 tوتعرف فعالية املادة املطورة من نتيجة اإلختبار القبلي والبعدي بوسيلة اختبار ". وحيتاج اىل التصحيح البسيط

 tأكرب من نتيجة  t0جة تدل على أن نتيجة ، وهذه النتي٢٩=dfمع نتيجة  6,982الذي حصل اىل نتيجة 

الداللة تدل على % ١، وعند مستوى 2,045تدل على العدد % ٥عند مستوى الداللة . املوجودة يف اجلدول

من الطلبة قالوا %  ٨٦,١ومن نتيجة االستبانة اليت أعرضت الباحثة لدى الطلبة تدل على أن . 2,756العدد 

% ٨٦ونتيجة االستبانة املتحصلة من املدرس هي . عليم كتاب القراءة الرشيدةأن الكتاب املطور يشجعهم يف ت

  ".جيد جدا"فتعين أن الكتاب املطور 
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Abstract 

 

Sarniadinar, 2014. Development of al-Qiraah al-Rasyidah Book in Shalahuddin 

Islamic Boarding School at Gayo Lues Aceh. Thesis, Graduate Program, State 

Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisors Prof. Dr. H.Moh. 

Ainin, M.Pd, and Dr. H. Nasruddin Idris Jauhar, MA 

 

key word :Development of al-Qiraah al-Rasyidah Book, Reading Skill 
 

The purpose of this research is to develop al-Qiraah al-Rasyidah Book at second 

class of beginner level in Shalahuddin Islamic Boarding School at Gayo Lues, Aceh. 

This research will answer the questions (١) How the characteristics of al-Qiraah al-

Rasyidah Book development at second class of beginner level in Shalahuddin Islamic 

Boarding School at Gayo Lues, Aceh (٢) The extent to wich the effectiveness from al-

Qiraah al-Rasyidah Book facilitate the students to incrase of reading skillat second class 

of beginner level in Shalahuddin Islamic Boarding School at Gayo Lues, Aceh. 

This research uses Research and Development Method, a method the aims to 

produce  a certain product and experiment it. Where as the model design uses 

development model which was pioneered by Sugiyono. 

The result of this research is: (1) The characteristics of al-Qiraah al-Rasyidah 

Book development are the instruction for teacher, competention standart, indicator, The 

new vocabulary with photograph picture, write of stories with match picture, the 

exercises, the grammer of arabic language, and games. (٢) The expert gived values for 

suitable product is of material aspect and language is 84 %, the mean this product is 

proper to apply. Where as for design asperct, gived the expert 67 %, the mean 

thisproduct is proper to apply after correctives. The effectiveness this product looked 

from pre test values and pos test values of students with t test. The values of t test is 

6,982 with df 29. This values is showed an the value of t0 greater from t table, that is 

with value 2,045 in column 5% and value 2,756 in column 1%. This regard is supported 

by result of response questionnaire who given researcer to student. The response 

showed this product is increase enthusiasm for learning of students in al-Qiro’ah al-

Rasyidah Book, that is 86,1% of student says an the book developedis increase 

enthusiasm for learning of students in al-Qiro’ah al-Rasyidah Book, and 86% from 

questionnaire of theacher say developed of al-Qiro’ah al-Rasyidah Book increase 

students to reading skill. 
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Abstrak 
Sarniadinar, 2014. Pengembangan Kitab al-Qiraah al-Rasyidah di Pesantren 

Shalahuddin Gayo Lues Aceh.Tesis, Program Pascasarjana, Magister Pendidikan 
Bahasa Arab. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I : Prof. Dr. 
H.Moh. Ainin, M.Pd, pembimbing II: Dr. H. Nasruddin Idris Jauhar, MA 

 
 
Kata Kunci : Pengembangan Kitab al-Qiraah al-Rasyidah, Keterampilan Membaca 

 
Penelitian ini bertujuan untuk Mengembangkan kitab al-qiro’ah al-rasyidah 

untuk meningkatkan keterampilan membaca bagi siswa kelas 2 di Pondok Pesantren 
Shalahuddin Gayo Lues Aceh. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan (1) Bagaimana 
karakteristik pengembangan kitab al-qiro’ah al-rasyidah bagi siswa kelas 2 di Pondok 
Pesantren Shalahuddin Gayo  Lues Aceh. (٢) Sejauh mana efektifitas kitab al-qiro’ah al-
rasyidah dalam meningkatkan keterampilan membaca bagi siswa kelas 2 di Pondok 
Pesantren Shalahuddin Gayo Lues Aceh. 

Penelitian ini menggunakan metode R&D, yaitu penggunaan metode penelitian 
untuk menghasilkan sebuah produk tertentu dan mengujikannya, sedangkan model 
rancangannya menggunakan model pengembangan yang dipelopori oleh Sugiyono. 

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Adapun karakteristik kitab al-qiro’ah al-
rasyidah yang dikembangkan adalah petunjuk bagi guru, standar kompetensi, 
kompetensi dasar, indikator, menampilkan kosa kata baru dengan gambar, penulisan 
cerita dengan gambar yang mendukung, latihan-latihan, ringkasan aturan bahasa, dan 
permainan (2) Para pakar memberikan nilai kelayakan produk bahan ajar dari sisi materi 
dan bahasa dengan nilai 84 % yang berarti produk tersebut layak untuk diterapkan. 
Sedangkan dari sisi desain produk tersebut diberi nilai 67%  yang berarti produk ini juga 
baik  digunakan dengan beberapa revisi sederhana. Efektifitas produk tersebut terlihat 
dari hasil pre test dan post test siswa yang diuji melalui uji t. Dari hasil uji t diperoleh 
nilai 6,982 dengan df 29. Hal ini menunjukkan bahwa nilai  t0 lebih besar dari t tabel, 
yaitu dengan nilai 2,045 pada kolom 5% dan nilai 2,756 pada kolom 1%. Hal ini di 
dukung oleh hasil angket respon yang diberikan peneliti kepada siswa yang 
menunjukkan bahwa produk ini juga meningkatkan semangat belajar siswa dalam 
belajar muthola’ah dengan menggunakan kitab al-qiro’ah al-rasyidah yang telah 
dikembangkan, yaitu 86,1% dari siswa mengungkapkan bahwa buku yang 
dikembangkan telah meningkatkan semangat belajar mereka dalam belajar dan 
membaca, dan 86% dari angket yang diberikan kepada guru mengatakan bahwa kitab 
al-qiro’ah al-rasyidah yang telah dikembangkan sangat membantu siswa dala m 
membaca. 
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  محتويات البحث
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  ألولاالفصل 

  طار العام اإل

  

 ةالمقدم  - أ

عارف د القارئ باملفهي تزوّ  ،وصقلهاساسي يف بناء الشخصية ن القراءة عامل أإ

ة ادال من خالل القراءة، كما أن هي آإباشرة ن يكتسبها مواخلربات الىت قد ال يستطع أ

النافذة وهي ، صل جيداحيجيدا ال  فمن ال يقرأ .صيل علومه الدراسيةالطالب يف حت

سالمية والعربية وتكون الثقافة اإل ن يطل ويرىأنيب الىت منها يستطيع جللدارس األ

ىل فكر العرب الذى يطلع إ وفهمه األجنيب الدارس وىل إلشباع رغباتاأل الوسيلة

  .١وتراثهم

اليت ختصص  .للمعلم واملتعلم يف تعليم اللغة العربية ةحدي املهارات املهمالقراءة إ

نشاء، منها يستطيع د واإليف فهم ما ضمن يف النصوص العربية سوي احلوار والقواع

. سالميةحال الثقافة العربية اإل ايصورو من النصوص و يطلعون  ممان يستفيدوا الطلبة أ

م به يف املقروء وفهمه ويفهّ  ةمعرفة املعين والفكرة املتضمن عل يامسؤول اقارئوهم يكون 

  .٢اجيد ئاقار  نحىت يكو  بتعبريهاآلخرين 

وقد  ،و اهلدف من كل القـراءةوهـ .فهم املعـىن أى فهم املقروء هوفهنا  أما الفهم

ولكن القارئ اجليد يستطيع أن يفّسر  .إىل القارئ املعىن من كلمة واحدةال يصل 

الكلمات يف تركيبها السياقي ويفهم الكلمات كأجزاء للجمل، واجلمل كأجزاء للفقرات، 

                                                           
 الكتاب التعليمية لغير الناطقين بالعربية د، اسس اعداعبد احلميد عبد اهللاو  ناصر عبد اهللا الغاىل.  ١

  ٥٧. ، ص)١٩٩٢دار الغاىل، : الرياض(
٢
  نفس املرجع.  



٢ 
  

 
 

 ملعىنويشمل الفهم يف القراءة الربط الصحيح بني الرمز وا. والفقرات كأجزاء للموضوع

املقروءة، وتذكر هذه ر عىن املناسب، وتنظيم األفكا.ختيار املاوإجياد املعىن من السياق و 

  .٣األنشطة احلاضرة واملستقبلة ضستخدامها يف بعااألفكار و 

فهمهم فيما يطلعون  مدى يقياس كفاءة الطلبة إىل أم معرفة رس له دور يففاملد

التعليمية  ةيجيواسرتات التعليمية الطرقمن عديدة  ستعمالاما كان بإ .العربية من النصوص

لبة ورغبتهم يف ميول الط وكلها لدفع .سس متنوعةأ ة علىالتعليمي وادمن املأو بتطوير 

  .راءةقيف تعليم مهارة الدرس امل تسهيلالدرس ول

عهد صالح الدين جايو مبطلبة ال ستخدمت ذىال الدرس كتاب  هي القراءة الرشيدة

الرتمجة مث  الشرح و بطريقة املدرس يعلمها ،اتحيتوى على قصص وحكاي .لويس أتشيه

جابة اىف  معليه فهم املقروء وما زال يصعب على اليقدرون طلبةالولكن  .٤احلفظ

، وال يزيد جذاب كتاب املستخدم غريال وميكن بسبب النصوص عن مضمونسئلة اال

   .٥تعلمالعند  ويشعرون بامللل

دليل يوجد  القراءة الرشيدة الكتاب ىف  من ناحية احملتوى  الحظت الباحثة أن

ومن ناحية العرض كان  .،لكوغري ذ يةومعاجلة النحو  املعلم وأهداف التعليم والتدريبات

دون الصورة والصحيفة ليست ورقة واملفردات   الصورة غري ملونةالغالف غري جذاب و 

ثروة ورغبة الطلبة ىف مهارة  جيعلو  ساسية مللل الطلبة فيها ةوهذه تكون سبب .بيضاء

                                                           

ــة، فتحــى علــى يــونس و حممــود كامــل الناقــة. ٣ دار الثقافــة، : القــاهرة(، أساســيات تعلــيم اللغــة العربي

 .١٨٥. ص) ١٩٧٧
القراءة الرشيدة لفصل الثاىن، ، معلم كتاب صاحل أسيفأستاذ ن و اجليمأستاذ املقابلة مع املالحظة و .  ٤

   ٢٠١٣ديسنرب  ١٥التاريخ  
  املرجع نفسه.  ٥

  



٣ 
  

 
 

ئلة ألن سعند إجابة اال عليهم ويصعباليدافعهم ىف اإلمتحان والكتاب  .ناقص القراءة

  .٦نفسهماب واإذا يتعلمعليهم  صعبالكتاب 

بتكمل اجلوانب الكتاب لدفع  يعىن. تاج إىل احلل واحللولحتالصعوبة  هإذا هذ   

وستحاول الباحثة علي تطوير هذا  .رغبة الطلبة ىف تعلمه لتجعل عملية التعليم كما يرى

عرض ، و  طور، واألهدافستخدام كتاب املاناحية دليل املعلم ملعرفة كيفية من  .الكتاب

 .ةينشطة اللغو األأو  عابااللفهم النص، و ىف الطلبة  تسهيلفردات اجلديدة بالصور لامل

عاجلة النحوية لقراءة جيدة، والتدريبات امل، و ةمرحيو  ةممتعستمرار عملية التعليم ال

  .بانفسهم فهم القصص وا الطلبة يفحىت يستطيع املادةفهم النص كل  ىف مستيعا�ال

 توى على دليل املعلم واألهداف التعليمية وعرضحي أن الكتاب اجليد البدف   

 وادة باملءعيار الكفااملواملناسبة  ةدواملفردات اجلدي الصورة املصاحبة للموضوع اجلذاب

الطلبة القصص م يفهكن كي ما ميذا الكتاب يف أسهل ه الباحثة لفؤ وست .٧درجتو 

  .فع الطلبة ىف التعلمالكتاب اجليد طبعا يدفهما عميقا ألن 

  

 أسئلة البحث  - ب

  :حسب املشكالت السابقة، تقدم الباحثة أسئلة البحث كما يلى   

معهد صالح طلبة ى تطبيق علالالرشيدة املطور بما خصائص كتاب القراءة  - ١

 الدين جايو لويس اتشيه ؟

معهد صالح  طلبة ىتطبيق علالب املطور القراءة الرشيدةكتاب  ما مدى فعالية - ٢

 ؟جايو لويس اتشيه  الدين

                                                           
  ٢٠١٣ديسنرب  ١٥التاريخ  الطلبة فصل الثاىن  املالحظة واملقابلة مع .  ٦

7
 . sa’dun akbar,instrument perangkat pembelajaran ,(bandung:remaja 

rosdakarya,2013),hal.34-38 



٤ 
  

 
 

 أهداف البحث   -ج

  : البحث هيهذا من  أهدافو   

معهد صالح تطبيق علي طلبة الوصف خصائص كتاب القراءة الرشيدة املطور ب - ١

 الدين جايو لويس اتشيه ؟

معهد  ى طلبةتطبيق علالب املطور كتاب القراءة الرشيدةستخدام  إفعالية دراسة  - ٢

 . صالح الدين جايو لويس

 

  المنتجمواصفات     -د

 مهارة القراءةتنمية كتاب التعليمي لال هوث من هذا البح اإلنتاج ما مواصفاتأ

  :توى علىحيالذي للفصل الثاىن  االولا�لد 

 .فيه صورة ملون املناسبة للقراءة استجعله جذابياألمامي الغالف  -

 وأهداف وبيان  الدرس زمنو بيان مادة وموضوع حيتوى على  دليل املعلم -

 .إجراءات الدرس

  ة األساسيةئري الكفاءة والكفايعن معا هداف التعليميةاأل -

  صورةالوعرض النص ب بالصور اجلديدة املفردات عرضعلى  املادة حتتوى -

لتعمق  والتدريباتعلى الرتكيب ستعاب العاجلة النحوية املو  امللّونة املصاحبة

 .فهم مضمون النصوص املقروء ىف كتاب القراءة الرشيدة

ولد جنيب، صيد الدرس يعىن  موضوعات مخسةحتتوى على  ةاملطور  املادة -

   .والعنزانالعني  ،حالوة الكسب ،السمك

  



٥ 
  

 
 

   أهمية البحث    -ه

 :أمهية النظرية - ١

تطوير كتاب كيفية يقصد هذا البحث يف إثراء املعرفة واملعلومات واخلربات يف  

 .راءة الرشيدة لتنمية مهارة القراءةقال

 :أمهية التطبيقية - ٢

 .مساعدة يف عملية التعليم البحث ن تكون نتيجة هذاتريد الباحثة أ: للباحثة -

يف عملية إرشادهم  دا ىف مفي ان يكون هذا البحث مبعلوماته ونتائجه: للمعلم -

 .لةسه باستخدام كتاب القراءة الرشيدة تعليمية مهارة القراءة

رغبتهم ىف و  ميوهلملودافعا ن يكون هذا البحث مبعلوماته ونتائجه مفيدا أ :للطلبة  -

  .دون امللل ةومرحي لةو سهب كتاب القراءة الرشيدةم  تعل

 

  حدود البحث    - و

 احلدود املوضوعية - ١

 تطبيق الب لتنمية مهارة القراءة ءة الرشيدةكتاب القراتطوير  موضوع البحث هو   

ن تطور هذا الباحثة أ ددوحت ،أتشيه جايو لويس معهد صالح الدين ةبطل على

لمرحلة لالدرس  موضوعات مخسةتوي على و حي ولاأل لدا�يف  القراءة الرشيدة الكتاب

ولد جنيب، صيد (  ختارها املدرس من قبلقد ا وهذه املوضوعات .فصل الثاىنالثانية 

 خبصائص وأحوال مناسب موضوعوكل  ).السمك، حالوة الكسب، العني، العنزان

 .الطلبة مبعهد صالح الدين

 



٦ 
  

 
 

 احلدود للتطوير - ٢

أما نقاط تطوير هذا الكتاب بزيادة دليل املعلم واألهداف وعرص املفردات   

حىت يكون الكتاب  التدريباتاجلديدة بالصور وااللعاب اللغوية واملعاجلة النحوية وتوفري 

  .جذابا

اجلمل يف الكلمات و أن يفهم معاين  وتركز مهارة القراءة ىف هذا البحث على   

. فهم الوحدات األكرب، كالعبارة والـجملة والفقرة والقطعة كلهايو أن  من النصالفقرات 

 .فهم الكلمات من السياق

 احلدود املكانية - ٣

 عهد صالح الدين جايو لويس اتشيهالثاين مب  فصلاليف هذا البحث  ري جتربةجت  

 .املطوركتاب ال نتاجإ رى بتجربةجتو 

 نيةااحلدود الزم - ٤

ربة االنتاج مايو وجت جيرى من شهر يناير حىت م٢٠١٣/٢٠١٤البحث يف العام   

  لقاءات  ٦على  يف شهر مارس

  

  تحديد المصطلحات   - ز

 تطويرال - ١

بزيادة دليل املعلم  القراءة الرشيدة الكتابىف هذا البحث يعىن تطوير تطوير ال  

أنشطة اللغوية  ، وألعاب أوالفوتوغرافية واألهداف، وعرض املفردات اجلديدة بالصور

  .اجذابكتاب حىت يكون  املتنوعة عاجلة النحوية وتوفري التدريبات املللقراءة و 

 

  



٧ 
  

 
 

 عليميةتاملواد ال - ٢

دروس يعىن ولد جنيب، صيد  مخسة املواد التعليمية ىف هذا البحث

حالوة الكسب، العني و العنزان وفيها املفردات اجلديدة والقصص واملعاجلة السمك،

  النحوية والتديبات واأللعاب اللغوية

 مهارة القراءة - ٣

القدرة على قراءة النص قراءة جيدة من جهة يعىن ىف هذا البحث مهارة القراءة و 

القدرة على فهم معاىن املفردات و  ملقروء من النصالقدرة على فهم او التلفظ و التنغيم 

  .اجلديدة واستخدامه يف اجلمل املفيدة

  القراءة الرشيدة - ٤

الكتاب املستخدم يف درس املطالعة مبعهد صالح الدين، وهذا الكتاب الفه عبد   

   .املطبوع يف مكتبة اهلداية سورابايا الفتاح صربي وعلي عمر

على مميزات  ومتدرجا كتاب القراءة الرشيدة جذابيافرتيد الباحثة إذا، تطوير    

واألهداف، الصور للمفردات اجلديدة، الصورة املصاحبة  دليل املعلمتوفري  :التاىل

   . ، واملعاجلة النحوية، واأللعاب اللغويةللموضوع الدرس، التدريبات املتنوعة

 

  السابقةالدراسات   - ح

حبث العلمى لرسالة املاجستري، جامعة موالنا مالك ابراهيم (حبث ربيعة الوحيدة - ١

 الموضوع تطوير مادة تعليمية لمهارة القراءة حتت ) ٢٠٠٩ماالنج، 



٨ 
  

 
 

 ٨الوحدة الدراسيةللمستوي الثانوية في ضوء المنهج علي مستوي 

دمت الباحثة املدخل الكمي والكيفي علي منهج البحث والتطوير، واما ،استخ

تطوير مادة : تتخلص يف ثالثة نتائج، اوهلا عملية هذا البحث نتائج جتربة يف

  ىلي مستوى الوحدة الدراسية حصل علالتعليمية ملهارة القراءة يف ضوء املنهج ع

كتابة املادة ملهارة الةراءة بشكل الكتاب التعليمي لتدريس الطلبة يف صف االول 

جهة العام  ىسالمية وهذا علللمدارس الثانوية اإلالثانوي باملوضوع اللغة العربية 

التوجيهات االرشادات و :  ثانيها.موصوف باجليد والفعال لرتقية كفاءة الطلبة

الذي لتقدمي املادة الدراسية املطورة موضوعة يف كتابة ارشاد ودليل تنفيذ الدرس 

واحلصول من تطوير الكتاب  ،وضع باالهتمام الحوال الدارسني واحتياجهم

رجة املقبول الن التطبق يف تدريس مهارة القراءة باستخدام هذا علي دالتعليمي 

 لبعدي وهيهذا الكتاب املطور تدل علي درجة ارتقاءه بني اختبار القبلي و ا

٦٢%، 

حبث العلمى لرسالة املاجستري، جامعة موالنا مالك (حبث أغوس موالنا فردوس  - ٢

القراءة في تعليم تطوير مادة مهارة "حتت املوضوع )  ٢٠١٢ابراهيم ماالنج

اللغة العربية لطلب الصف االول بالمدرسة الثانوية الحكومية الثامنة 

علي منهج البحث و التطوير  وحتصل يف نتيجتني هي ان املواد املطورة  ٩ماالنج

                                                           
٨
تطوير مادة تعليمية لمهارة القراءة  للمستوي الثانوية في ضوء المنهج علي  ،الوحيدة ربيعة.  

كلية الدراسات : ماالنج(ري على املنهج البحث والتطوير، غري منشورة، لرسالة املاجست ،ةالدراسي مستوي الوحدة

   ).م ٢٠٠٩العليا جبامعة اإلسالمية موالنا مالك إبراهيم احلكومية ماالنج،
، تطوير مادة مهارة القراءة في تعليم اللغة العربية لطلب الصف االول أغوس موالنا فردوس.  ٩

لرسالة املاجستري على املنهج البحث والتطوير، غري منشورة، ا ،بالمدرسة الثانوية الحكومية الثامنة ماالنج

  ). م ٢٠١٢ية ماالنج،كلية الدراسات العليا جبامعة اإلسالمية موالنا مالك إبراهيم احلكوم: ماالنج(



٩ 
  

 
 

مثانية ابواب وبعد جتربة ونتيجة ان املواد املطورة يف تعليم ملهارة القراءة تتكون من 

 .القراءة فعالة متام اللغة العربية ملهارة

تطوير المواد التعليمية لمهارة "يوسف حتت املوضوع حبث حلنيف املفرالدين - ٣

 القراءة العربية لفصل السابع من المتوسطة الرحمة سومبر سكار داو ماالنج

وحتصل  على منهج البحث و التطوير على مخسة خطوات ١٠"٢٠٠١٢

 .التجربة على نتيجة فعالة

توجد الباحثة التشابه بني البحوث يعىن متشابه يف نوع السابقة  اتدراسالمن 

ود وهذا البحث البحث السابق يطور من العدم اىل موج ان يف متفارقو  البحث والتطوير

علي اضافة ما مل  القدمية راءة الرشيدةقكتاب اللتكميل   من احلسن إىل األحسن تطوير

والباحثة تقوم  دة اللغة العربيةبتطوير املواالبحث السابق يقوم وايضا  .الكتاب يوجد ىف

 .القراءة الرشيدةبتطوير الكتاب 

  

                                                           
تطوير المواد التعليمية لمهارة القراءة العربية لفصل  حنيف املفرالدين يوسف حتت املوضوع،.  ١٠

لرسالة املاجستري على املنهج البحث والتطوير، غري ا، السابع من المتوسطة الرحمة سومبر سكار داو ماالنج 

  )٢٠٠١٢سالمية موالنا مالك إبراهيم احلكومية ماالنج،كلية الدراسات العليا جبامعة اإل: ماالنج(منشورة، 



 
 

١٠ 
  

  الفصل الثاني

  ولمحة عن ميدان الدراسة النظري اإلطار

  اإلطار النظري  - أ

  مهارة القراءة: المبحث االول

  مفهوم القراءة  - أ

ليست جمرد النطق باأللفاظ أو الرموز والرتاكيب أن القراءةيف مفهومها احلديث 

بل عملية عقليـة يتفاعل القارئ معها، فيقرأ بشكل سليم، ويفهم ما يقرأ، املكتوبة، 

  .وينقده، ويستخدمه يف حل مشكالت، وينتفع به يف مواقف حياته

تعّرف للكلمات، ونطق �ا، "عبد القادر أمحد مفهوم القراءة على أ�ا وقّدم 

ملشكالت، وحتقيق وفهم للمقروء، ونقد له، وتوسيع للخـربات واإلفادة منها يف حل ا

ومن هذا اجلانب أصبحت القراءة عملية مستمرة تؤدي وظيفة هامة يف  ١."املتعة النفسية

  ٢.احلياة بالنسبة للفرد وللمجتمع

عملية عقلية تشمل "وقال فتحي على يونس وحممود كامل الناقة إن القراءة 

هذه الرموز فهم املعاين، كما تفسري الرموز الىت يتلقاها القارئ عن طريق عينيه وتتطلب 

أ�ا تتطلب الربط بني اخلربة الشخصية وهذه املعاين، مما جيعل العمليات النفسية املرتبطة 

  .٣بالقراءة معّقـدة إىل درجة كبرية

                                                           
، ص )١٩٧٩مكتبة النهضة املصرية، : القاهرة( ،طرق تعليم اللغة العربيةحممد عبد القـادر أمحد،. ١

١٢٠. 
  .١٢٠، ص نفس املرجع. ٢

دار الثقافة، : القاهرة( ،أساسيات تعليم اللغة العربيةفتحي علي يونس وحممود كامل الناقة،. ٣

 .١٦٩، ص )١٩٧٧



١١ 
 

 

عملية عقلية انفعالية دافعية تشمل "وقّدم حسن شحاتة مفهوم القراءة، على أ�ا 

لقارئ عن طريق عيَنيه، وفهم املعانـي، والربط بني تفسري الرموز والرسوم اليت يتلقاها ا

  ٤."اخلربة السابقة وهذه املعانـي، واالستنتاج، والنقد، واحلكم، والتذوق، وحل املشكالت

أن للقراءة عمليتان  فتلخصها الباحثةومن التعريفات السابقة اليت قّدمها اخلرباء 

الفسيولوجية ملا هو مكتوب اى  جاباتمتصلتان؛ أوال، العملية امليكانيكية أى االست

وثانيا، العملية العقلية اليت يتم يف خالهلا تفسري . بالرموز املكتوبة أو الكلماتالنطق 

نـي التفصيلية واألفكار فهم املعاوتشمل كذلك التفكري واالستنتاج يعىن  املعانـي،

  . الرئيسية

إنه يستجيب لألفكار والقارئ اجليد حينما حيصل على فهم واضح ملا يقرأ، ف

فالقارئ حينئذ، يربط األفكار املكتسبة خالل القراءة خبرباته السابقة، حيث . املكتسبة

تؤثر خلفية القارئ يف عملية الفهم واالستيعاب أثناء القراءة، ويف شيئ من التفصيل فإن 

  .٥القارئ يركز انتباهه أوال على الصفحة املكتوبة بعقل مفتوح يتوخى طلب املعىن

املعىن الذهين و اللفظ الذي يؤديه و الرمز : تتكون القراءة من ثالثة عناصر هيو 

فلكي تكون . و تبدو هذه العملية �ذا الشكل غري متسلسلة تسلسال منطقيا. املكتوب

هناك عملية قراءة ال بد من وجود رمز مكتوب أوال، مث يلفظ هذا الرمز من املتعلم أو 

                                                           

الدار املصرية اللبنانية، : القاهرة(،اللغة العربية بين النظرية والتطبيق، تعليم حسن شحاتة.٤

  .١٠٥، ص )١٩٩٦

 .١٠٦، ص نفس املرجغ. ٥



١٢ 
 

 

مز تتشكل املعاين املعربة عن ذلك الرمز يف ذهن القارئ، من أي فرد، مث هو يلفظ الر 

  .٦معىنو  رمز مكتوب، لفظ،: فالعملية  هي 

رشدي أمحد طعيمة أن القراءة تتكون من حركة العني على السطرمن . عند دو 

اليمن إىل اليسار، مث تقف العني فيها تستقبل انطباعات معينة عن املادة املضبوطة، و 

. و تستغرق العني يف كل فقرة فرتة من الوقت". حيز التوقف" مى لكل وقفة منطقة تس

و عندما متعن التفكري فيما بني يدي القارئ من عبارات، أو يسرتجع ما تثربه هذه 

  .مث ينتبه فيعود إىل حيث و قفت. العبارات يف الذهن من آراء و خربات

سان يف فهم الرموز القراءة هي عملية طبيعية لإلن ان بناء على الشرح السابق جند

لنقل املعاين املعربة إىل ذهن القارئ لكي يفهم القارئ ما و  لفهم املعاين  فيها،و  املكتوبة،

  .العقلوهي تعمل حبركات العني و  قصد الكاتب،

والقراءة إذن، تعين انتقال املعىن مباشرة من الصفحة املطبوعة إىل عقل القارئ، 

 فالقراءة احلقيقية٧.من الصفحة املكتوبة أو املطبوعة أي أ�ا فهم املعاىن مباشرة وبطالقة

  :تشمل جانبني، ومها

اجلانب امليكانيكي يشمل االستجابات الفسيولوجية للرموز املكتوبة أي تعرف   - أ

  .الكلمات والنطق �ا

اجلانبا العقلي ويشمل فهم املعانـي وتفسريها وحتصيل فكر الكاتب وتقويـمه   -  ب

  .ـرة السابقة للقارئ واالستفادة منهواحلكم عليه، وربط كل باخلب

                                                           
دار الشروق، : عمان (، ، الطرائق العملية في تدريس اللغة العربيةطه علي حسني الدليمي. ٦

  ١٠٤. ، ص)٢٠٠٣

منشورات (، طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها ،حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة.٧

  . ١٥٠، ص)٢٠٠٣، أيسيسكو-املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة
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  :٨يف القراءة بني نشاطني W. Riversو�ذا املفهوم مّيزت وجلا رفرز 

. تناول املادة املكتوبة تناُوال صوتيا، وهذا، قد يتّم بصورة مقبولة من الناطق باللغة  :أوالً 

  .وقد يسمى هذا النشاط بالقراءة اجلهرية

من النص بشكل معقول من السرعة دون اللجوء إىل حماولة استخراج املعىن   :ثانياً 

  .وقد يسمى هذا النشاط بالقراءة الصامتة. القراءة اجلهرية

 

 أهداف تعليم مهارة القراءة  - ب

 تعليم مهارة القراءة -١

. التعــرف والفهــم: تشــتمل علــى مهــارتني أساســيتني، ومهــاإن تعلــيم مهــارة القــراءة 

غــوية، وأمـا الفهـم فيقصـد بـه فهـم املعانــي مـن ويقصد بالتعرف هو التعرف علـى الرمـوز الل

  ٩.خالل الربط بني الرموز املكتوبة أي الكلمات خبربات القارئ فيها

  التعرف على الرموز اللغوية )١

ويعـــين التعـــرف علـــى إدراك الرمـــز، ومعرفـــة املعـــىن الـــذي يوصـــله يف الســـياق الـــذي 

الرمـــوز، ويفهـــم املعـــاين ويعـــين هـــذا أن الـــدارس جيـــب أن يـــتعلم التعـــرف علـــى . يظهـــر فيـــه

املختلفة هلا، فـال قيمـة للـدارس أن ميلـك املهـارة يف التعـرف علـى الكلمـة إذا مل تكـن لديـه 

 .القدرة على معرفة املعىن

 

  

                                                           
  .نفس املرجع. ٨

 .١٨٣ :، صاملرجع السابقفتحى على يونس و حممود كامل الناقة،. ٩
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  )فهم املقروء(الفهم  )٢

. أمــا الفهــم فيقصــد بــه فهــم املعـــىن أي فهــم املقــروء، وهـــو اهلــدف مــن كــل القـــراءة

وربـط اخلـربة بـالرمز أمـر . ربط خربة القـارئ بالرمز املكتـوبواخلطوة األوىل يف هذه العملية 

وقـــد ال يصـــل القـــارئ إىل املعـــىن مـــن كلمـــة واحـــدة، . ضـــروري، لكنـــه أول أشـــكال الفهـــم

ولكـــن القـــارئ اجليـــد يســـتطيع أن يفّســـر الكلمـــات يف تركيبهـــا الســـياقي ويفهـــم الكلمـــات  

ويشـمل الفهـم . ء للموضـوعكأجزاء للجمل، واجلمل كأجزاء للمفـردات، والفقـرات كـأجزا

يف القــــراءة الــــربط الصــــحيح بــــني الرمــــز واملعــــىن وإجيــــاد املعــــىن مــــن الســــياق واختيــــار املعــــىن 

املناســــب، وتنظــــيم األفكــــار املقــــروءة، وتــــذكر هــــذه األفكــــار واســــتخدامها فيمــــا بعــــد يف 

  ١٠.األنشطة احلاضرة واملستقبلة

ا عـدة مهارات أخرى، وأما مهارات الفهم يف القراءة فهي معقدة تتضمن فيه

  :١١وهي ما يلي

  .القدرة على إعطاء الرمز معناه -

  .القدرة على فهم الوحدات األكرب، كالعبارة والـجملة والفقرة والقطعة كلها -

  .القدرة على القراءة يف وحدات فكرية -

  .القدرة على فهم الكلمات من السياق، واختيار املعىن املالئم له -

  .الكلمةالقدرة على حتصيل معاىن  -

  .القدرة على اختيار األفكار الرئيسية وفهما -

  .القدرة على فهم التنظيم الذي اتبعه الكاتب -

                                                           
 .١٨٥، ص نفس املرجع. ١٠
  ١٨٦- ١٨٥، نفس املرجع. ١١
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  .القدرة على االستنتاج -

  .القدرة على فهم االجتاهات -

القدرة على تقومي املقروء، ومعرفة األساليب األدبية، والنغمة السائدة، وحالة  -

  .الكاتب وغرضه

  .القدرة على االحتفاظ باألفكار -

  .إدراك القدرة على تطبيق األفكار وتفسريها يف ضوء اخلربة السابقة -

  :١٢جند أن من أبرز مهارات الفهم ما يلي) ١٩٨٠(وعند علي جمـاور   

  .استنتاج الفكرة األساسية يف النص -

  .استنتاج األفكار اجلزئية -

  .إدراك النتائج فيما يقرأ -

  .تطبيق التعليمات -

  .يقرأاستخالص النتائج مما  -

  .القدرة على التحليل والنقد يف أثناء القراءة -

  .تقومي احملتوى -

  .القدرة على املقارنة -

  ).املؤلف(أهداف الكاتب  -

  

  

  
                                                           

 :، ص)٢٠٠٣مكتبة التوبة، : الرياض(،١:ط  ،طرائق تعليم اللغة العربيةحممد إبراهيم اخلطيب، .١٢

٦٤.  
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 أهداف تعليم مهارة القراءة -٢

عند كامل الناقة وأمحد طعيمة، أن القراءة جبانب كو�ا مهارة لغوية رئيسية، إال 

وأهم أهداف تعليم القراءة يف . ١٣تعلم اللغة أ�ا فـي ذات الوقت هدف من أهداف

  :اللغة العربية لغري الناطقني �ا ما يلي

 ١٤.القدرة على فهم املقروء فهًما دقيًقا -

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

  .العربية

  .أن يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح -

استنتاج املعىن العام مباشرة من الصفحة املطبوعة وإدراك تغري املعىن  أن يتمكن من -

  .بتغري الرتاكيب

أن يتعـرف معانـي املفردات من معانـي السياق، والفرق بني مفردات احلديث  -

  .ومفردات الكتابة

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

  .ق دون أن تعوق ذلك قواعد اللغة وصرفهاأن يقرأ بفهم وانطال -

  .أن يفهم األفكار اجلزئية والتفاصيل وأن يدرك العالقات املكـونة للفكرة الرئيسية -

  .أن يتعرف عالمات الرتقيم ووظيفة كل منها -

  .أن يقرأ بطالقة دون االستعانة باملعاجم أو قوائم مفردات مرتمجـة إىل اللغتني -

                                                           
  ١٥٢-١٥١.، ص، املرجع السابقحممود كامل ناقة. ١٣

جامعة , الرياض(, طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى, عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي. ١٤

  ٧٩: ص). م٢٠٠٢اإلمام حممد بن سعود 
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أ من قراءة الصحيفة إىل قراءة األدب والتاريخ والعلوم أن يقرأ قراءة واسعة ابتد -

واألحداث اجلارية مع إدراك األحداث وحتديد النتائج وحتليل املعاين ونقدها 

   وربط القراءة الواسعة بالثقافة العربية واإلسالمية

  

 مراحل القراءة  - ج

فيستحسن التمسك �ا . ملراحل هنا طبقات و مستويات القدرة يف القراءةا

و قسم جونرت هذه املستويات إىل . املدرس يف تعليم القراءة ملساعدة جناح األهداف

  ١٥:ثالث مراحل 

  .لتنمية مهارات القراءة و يتكون فيها رصيد الطالب لغويا:  املرحلة األوىل  - ١

  لتنمية مهارات القراءة و فيها يتم الرتكيز على إثراء مفردات :  املرحلة املتوسطة   - ٢

مية رصيده يف الرتاكيب اللغوية و تتسع أمامه موضوعات القراءة إىل الطالب و تن  

  .حد ما

االستقالل يف القراءة ويف هذه يتـدرب الطالب على تنمية : املرحلة املتقدمة   - ٣

مفـرداته ذاتيا ويتعلـم كيف يستخدم القواميس و يبدأ أوىل خطوات االستقالل يف 

  .القراءة

ميلكها الدارس فهناك تقسيم آخر، و يسمى  ومن حيث القدرة و املادة اليت

  ١٦:مراحل التدرج يف القراءة و هي كاآلتية 

                                                           
. ص) ١٩٨٩: الرباط( تعليم العربية لغير الناطقين بها، مناهجه و أساليبه،رشدي أمحد طعيمة، . ١٥

٥٥٥  
اململكة العربية ( ، المهارات اللغوية، مدخل إلى خصائص اللغة العربية و فنونهاحممد صاحل الشنطي.١٦

   ١٧٢-١٧١.ص) ١٩٩٦دار األندلس،: السعودية 
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  مرحلة االستعداد للقراءة   - ١

يتهيأ الطفل للقراءة يف املرحلة األوىل من مراحل حياته التعليمية و هي اليت  

حيث ينبغي أن تنمي لديه ملكة االستعداد للقراءة من ) الروضة( تسمى مرحلة 

الثابتة و املتحركة مع ذكر ) احلروف أو الكلمات( تعرف البصري  علىخالل ال

  .أمساءها و وصفها، و ال بأس من عرض بعض احلروف يف أشكال حمببة

  مرحلة التأسيس   - ٢

حيث يتعلم الطفل املفاتيح األساسية للقراءة يف احللقة األوىل من املرحلة  

الكلمات و املهارات من خالل االبتدائية عن طريق التعرف مجلة صاحلة من 

عرضها عرضا الئقا حتليال و تركيبا و معايشة واقعية و التدرج يف تعليمها رفق 

  .خطة مدروسة مع الرتكيز على أساسيات النطق كالشدة و املد و غريمها

  مرحلة التثبيت   - ٣

حيث تبدأ عملية ترسيخ األساسيات املتعلقة بالنطق و تنمية السرعة القرائية و   

عناية التامة بالقراءة اجلهرية مع االهتمام ببدء نشاط القراءة الصامتة و يتم ذلك ال

  .يف السنتني الثالثة و الرابعة

  مرحلة تعلم املهارات القرائية   - ٤

حيث تنمي األساسيات و ينطلق الطفل إىل آفاق جديدة تبدو املوضوعات  

العميق حوهلا، و يزداد املقروءة أثريا فكرا و مضمونا و يسمح بشيء من احلوار 

  .وقت القراءة الصامتة
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  مرحلة تبلور القدرة القرائية   - ٥

وبروز املواهب الكامنة حيث يتم الرتكيز على اجلوانب الفكرية و العاطفية مع 

و يبدأ توجيه التلميذ إىل املطالعة اخلارجية و . التذوق و املوازنة و النقد و احلكم

  .توسيع جماال�ا

إىل خربات كل منهما، قّسمت مراحل تعليم القراءة إىل األربع وهي  و باإلضافة 

  ١٧:كما يلي 

املرحلة األوىل، وهي مرحلة التعرف و النطق، وهي تقابل متاما مرحلة تنمية  - ١

ومن األمور اهلامة اليت ينبغي أن ندركها يف هذه املرحلة هي . القراءة اجلهرية

ل الدارس فيما يتصل بالعالقة عدم ترك أي لبس أو غموض أو إيهام يف عق

  .بني أصوات اللغة العربية و الرموز املكتوبة اليت تسنخدم إلبراز هذه األصوات

ويف هذه املرحلة ميكن أن . املرحلة الثانية، وهي مرحلة القراءة من أجل الفهم - ٢

تنتقل بالدارس إىل قراءة أكثر عمقا حتت توجيه و إرشاد املعلم، و التطور 

و . مستوى أكثر عمقا يتطلب تقدمي مفردات جديدة و كثرية بالقراءة إىل

  .يعتمد جناح الدارس يف هذه املرحلة على جودة ختطيط املادة املقدمة

. املرحلة الثالثة، وهي مرحلة القراءة املكثفة أو مرحلة الدرس و التحصيل - ٣

 و�دف يف هذه املرحلة إىل جتويد االنطالق يف القراءة مع السرعة و الدقة و

الفهم، و لتأكيد كل مهارات القراءة الالزمة للمرحلة األخرية من القراءة و هي 

 .القراءة التأملية التحليلية الفاحصة

                                                           
جامعة أم : العربية السعودية (  ، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىالناقةحممود كامل . ١٧

  .٢٢٦ – ٢٠١. ص) ١٩٨٥القرى، 
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املرحلة الرابعة، وهي مرحلة القراءة اجلادة التأملية الواسعة يف ميدان الفكر و  - ٤

د الثقافة كقراءة القصص املمتازة و األدب و كتب السياسة و الدين و االقتصا

وحتتاج هذه . و الفلسفة و العلوم، و هي ميادين مهمة أيضا لتنمية هذه املهارة

  .املرحلة ألن يكون الدارس يشعر بالثقة الكافية يف قدرته على القراءة

و�دف يف هذه املرحلة القراءة إىل تنمية التفكري و تدريب الدارس على   

و الدوافع و النتائج و  و النظر بعمق يف األسباب. استخدام عقله يف القراءة

استخالص األفكار و تذوق أدب و ثقافة اللغة و االنطالق حنو القراءة فيها 

  .قراءة  واسعة و عميقة

  

  تعليم القراءةيقة طر   -د

  ١٨:توجد طرائق عدة لتعليم القراءة، منها 

 الطريقة احلرفية  - ١

  .هذه الطريقة بإبداء قراءة احلرف إىل قراءة الكلمة  

 الصوتيةالطريقة  - ٢

تشبه هذه الطريقة بالطريقة احلرفية، و لكنها تعليم احلروف مفتوحةأو   

  .مضمومة أو مكسورة

  الطريقة الكلية - ٣

  .إ�ا تبدأ بالكل و حتلله ألجزاء، و لذلك مسيت أيضا بالطريقة التحليلية  

 

                                                           
 سس اعداد الكتاب التعليمية لغير الناطقين بالعربيةأ، ناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا . ١٨

  .٦١. ص) ١٩٩١دار الغاىل، : رياض(
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 الطريقة اجلزئية - ٤

القراءة  إ�ا تعلم الدارس . مسيت بذلك أل�ا تبدأ باجلزء و تنتهي بالكل  

باحلروف أو األصوات، مث تضمها إىل بعضها البعض لتكون منها كلمات و 

  .تكون من الكلمات مجال و من اجلمل فقرات و من الفقرات موضوعا

 طريقة انظر و قل - ٥

يأمر املعلم الدارس أن ينظر إىل املقروء مث يطلب على الدارس على أن يقول   

 .احلاجة وتكرار القراءة حسب مثل ما قاله املعلم

 الطريقة التوليفية - ٦

الطريقة التوليفية أو االنتقائية بأ�ا طريقة املعلم   Bumpassعرفت   

اخلاصة اليت يستفيد فيها من كل عناصر الطرق األخرى اليت يشعر أ�ا 

و انتهت  استخدامها كطرق  توليفية،  ومنها هي الطريقة الشفوية . فعالة

  .املكثفة و الطريقة الوظيفية

 ة النحو و الرتمجةطريق - ٧

�تم هذه الطريقة مبهارات القراءة و الكتابة و الرتمجة، و تستخدم اللغة األم   

للمتعلم كوسيلة رئيسية لتعليم اللغة املنشودة، و �تم باألحكام النحوية، و  

كثريا ما يلجأ املعلم الذي يستخدم هذه الطريقة إىل التحليل النحوي جلمل 

  .من طالبه القيام �ذا التحليل اللغة املنشودة و يتطلب
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 الطريقة املباشرة - ٨

متتـاز هـذه الطريقة بإعـطاءها األولوية ملهـارة الكالم ، و اجتنا�ا عن  

استخدام الرتمجة، و استغراقها يف اللغة املنشودة، و ابتعادا عن الطريقة 

  .األحكام النحوية، و استخدامها الطريقة أسلوب التقليد و احلفظ

 الطريقة الطبيعية - ٩

و�تّم هذه الطريقة بالفرد و تراعي الطبيعة االنسانية ، و تكون بديلة عن   

و . الطرائق اليت تعتمد على النظرات الفلسفية النطقية و تقوم على الرتمجة

ينبغي أن يفهم املتعلم املنطوق أوال، مث يتحدث ثانيا، و بعد فرتة يبدأ يف 

و ختتص . و الرتتيب الطبيعي لنمو لغة الطفلالقراءة فالكتابة، ألن هذا ه

  .هذه الطريقة للقراءة املكثفة

 طريقة القراءة -١٠

�دف هذه الطريقة قدرة الدارس على فهم املقروء فهما دقيقا و االهتمام  

و تنطلق هذه الطريقة من فلسفة نفسية تعليمه مرداها أن . بالقراءة الصامتة

ه على فهم املعىن من النصوص املكتوبة إتقان الدارس مهارة القراءة، و قدرت

فهذه الطريقة ، إذن تؤمن بانتقال أثر . و سيلة إلتقان املهارات األخرى

 ١٩.التدريب من مهارة إىل أخرى

  الطريقة السمعية الشفوية -١١

ومن أبرز افرتاضات هذه الطريقة هي أن اللغة أساس كالم، و جيب أن يسري   

معني هو استماع مث كالم مث قراءة مث  تعليم اللغة األجنبية مبوجب تسلسل 

                                                           
جامعة األمام ( طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىعبد العزيز ابن إبراهيم العصملي، . ١٩

  .٨١- ١٦.ص)  ٢٠٠٢حممد بن سعود اإلسالمية، 
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كتابة، وطريقة تكلم اللغة األجنبية متاثل طريقة اكتساب الطفل للغة األم، 

وتكوين العادات اللغوية عن طريق املران على القالب، و إن املتعلم حباجة 

إىل تعلم اللغة األجنبية و ليس إىل التعلم منها، ولكل لغة فريدة يف نظامها 

 فائدة من املقارنات و التقابالت، الستخدام طريقة الرتمجة و اللغوي و ال

  .الناطق األصلي املدرب

  :٢٠ووّصف على امحد مدكور عن طريقة تعليم القراءة فيما يلى

 �يئة اجلّو املالءم لدرس القراءة بإثراء دوافع التلميذ للتعلم - ١

الكتاب وبعدها يقرأ املعلم املوضوع جهرية والتلميذ يستمعون دون النظر اىل  - ٢

 .يناقشون من عنوان املوضوع والفكرة العامة واألفكار الرئيسية

يفتح التلميذ الكتاب ويتأمل الصورة املصاحبة للنص ويدير املعلم حوارا  - ٣

 .حول حمتويات الصور وتأثريها باملوضوع الدرس

والتلميذ يتبعون بأعينهم مع النظر اىل املادة يقرأ املعلم الدرس جهرية  - ٤

 .املقروءة

احلوار أو مناقشة مجاعية عن املادة من خالل أسئلة الفهم واإلستيعاب  - ٥

 . ها املعلم ويشرتك التلميذ فيهامدراك العالقات الىت تقو او 

على تلخيص املوضوع أو إعادة كتابته يف كراسة التعبري أو تشجيع التلميذ  - ٦

يب على تعبري الرجوع اىل بعض مصادر املعرفة ملزيد من القراءة حوله للتدر 

 . الشفوي والتحريرى

                                                           
  ١٩٠.ص) ٢٠١٠دار امسرية، : عمان( طرق تدريس اللغة العربيةعلي أمحد مدكور، . ٢٠
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حممد علي اخلويل أيضا عن طرائق التعليم من القراءة فيما وكذالك وصف 

  :٢١يلى

 الطريقة احلرفية - ١

فيتعلم املعلـم . يبدأ املعلم هنا بتعليم حروف اهلجاء واحًدا بعد اآلخر

وتعلــم الطالــب هنــا قــراءة احلــرف إذا رآه مكتوبــا،  . إىل آخــره..ألــف، بــاء، تــاء

وتدعى هـذه الطريقـة أيضـا طريقـة احلـروف أو . كما يتعلم كتابة هذه احلروف

  .الطريقة اهلجائية أو الطريقة األجبدية أو الطريقة األلفبائية

 الطريقة الصوتية - ٢

تشبه الطريقة الصوتية الطريقة احلرفية من حيث االنتقال من احلـروف 

طريقــــة تعلــــيم  ولكنهــــا ختتلــــف عنهــــا مــــن حيــــث. إىل املقــــاطع إىل الكّلمــــات

مـــثالً يُعلَّـــم " ص"فـــاحلرف يف الطريقـــة احلرفيـــة يعطـــي امسًـــا؛ فـــاحلرف . احلـــرف

يُعلَّـــم علـــى أنـــه " ص"ولكـــن يف الطريقـــة الصـــوتية، حلـــرف ". صـــاد"علـــى أنـــه 

مبوجب الطريقة الصوتية، تعلم احلروف مفتوحة أوًال، مثّ مضـمومة، مثّ  ".صَ "

احلروف وهي منّونة بالفتح مث بالضّم  مث تعلم قراءة. مكسورة، ّمث تعلم ساكنة

  .بالكسر مث

 الطريقة املقطعية - ٣

فيــتعلم الطالـــب . ولتعلــيم املقــاطع، البـــّد مــن تعلـــيم حــروف املـــّد أوالً 

ا،و،ي أوًال، مث يتعلم مقاطع مثل سا،سو،سي، وكّلمـات مكونـة مـن مقـاطع 

  .تعلمها مثل سارا، سريي، ساري، سريا، سوري، راسا، راسي

                                                           
  ١١_١٠٨:، ص)م٢٠٠٠دار الفالح : دناألر (. أساليب تدريس اللغة العربيةحممد علي اخلويل، . ٢١
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  الكلمةطريقة  - ٤

ولطريقة الكلمة أساس نفسي يعتمد على االفرتاض بأن املتعلم يدرك 

وهـــذا يعـــين أن . الكـــّل أوًال، مث يبـــدأ بـــإدراك األجـــزاء الـــيت يتكـــون منهـــا الكـــلّ 

  .طريقة الكلمة تتماشى مع طبيعة اإلدراك البشري

ويف تنفيذ طريقة الكلمة، يقـوم املعلـم بعـرض الكلمـة مقرونـة بالصـورة 

مث يعـرض . ، وينطق املعلم الكلمة عدة مرات، ويكرر الطلبة من بعدهاملناسبة

وبعـد . املعلم كّلمة من غري صورة ليطلـب مـن طلبتـه التعـرف عليهـا أو قرائتهـا

أن يســـتطيع الطلبـــة قـــراءة الكلمـــة، يبـــدأ املعلـــم يف حتليلهـــا إىل احلـــروف الـــيت 

  .تتكون منها

  طريقة اجلملة - ٥

لــة بـأن يعــرض املعلــم مجلــة قصــرية علــى يـتم تعلــيم القــراءة بطريقــة اجلم

مث ينطــق املعلــم اجلملــة ويرددهــا الطــالب مــن بعــده عــدة . البطاقــة أو الســبورة

  .ذهب الولد، ذهب الولد مسرعا: مرات، مثال ذلك

  ٢٢:القراءة، ومن أهـم الوسائل تعليم هناك  وسائل  كثرية تعني  يف عملية 

 البطاقات - ١

اليت تساعد يف تعليم األطفال، ومن فالبطاقات من الوسائل الفعالة 

بطاقات األمساء، بطاقات أمساء األشياء، بطاقات تنفيد األوامر، :  أمثلها

بطاقات الكلمات و اجلمل املتماثلة، بطاقــات األسـئـلة  و األجوبة ، بطاقات  

  .القصص  القصرية ا�زأة ، بطاقات القصة الناقصة و غريها

                                                           
  .١٥٧ – ١٦٠. صعلي أمحد مدكور، املرجع السابق ، . ٢٢
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 لوحات اخلربات - ٢

وأن نشاط . عتمد القراءة على خربات التالميذ يف اختيار املادةال بد أن ت

التالميذ الذي يقومون به من رحالت و زيارات أو  مشاهدة األفالم أو غريها 

أي أن التالميذ قد يدونون ما فعلوه يف ممارسة . جيب أن تتكون منه مادة القراءة

 .نشاط معني على لوحة من الورق املقوى

 القراءةوسائل أخرى تعني  - ٣

هناك وسائل أخرى تعني يف تعميم القراءة و هي عبارة عن وسائل مسعية 

  .بصرية كالصور و األفالم و التسجيالت و غريها

  األلعاب اللغوية - ٤

اجلمل، واألفعال والظروف، والقصة القصرية، والتعرف تكوين : منها 

  .٢٣إطاعة األوامرعلى معىن املفردات، والكلمة وتعريفها، و 

  

  التدريبات على القراءة -ه

ينبغي على املعلم أن يكثر من استخدام التدريبات القرائية أو ا�موعة من 

و . األسئلة اليت يلزم على الدارس أن جييبها  ملعرفة وصول أهداف القراءة املرجوة منها

ينبغي أن تكون أشكال و أنواع التدريبات املختارة مطابقة بأهداف القراءة، و باخلربات 

  .لتعليمية اليت يريد املعلم تزويدها للدارسا

  

                                                           
 ١٣١.ص) ١٩٨١مكتبة لبنان، : بريوت( ، تعلم اللغات الحية و تعليمهاصالح عبد ا�يد العريب. ٢٣

-١٣٢.  
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  ٢٤:وأما أنواع التدريبات باعتبار أهداف القراءة فكما يلي 

ولتدريب التلميذ إلثراء مفرداته فيحتاج إىل عدة األنواع ، التدريبات إلثراء املفردات  )أ

  :من التدريبات

  التدريب على طلب املرادف -  

    التدريب على طلب األضداد  -  

  التدريب على إتيان معاين األلفاظ املشرتكة -  

  التدريب على إتيان مفرد الكلمات أو مجعها -

    التدريب على إتيان املضارع من املاضي أو عكسه -

  التدريبات ملعرفة مضمون النص) ب

هناك مستويات يف معرفة مضمون النص، وقسم بلوم هذه املستويات إىل ست 

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

  التدريب على املعرفة و التذكر -

تغلب التدريبات على هذا املستوى على صورة األسئلة املبدوءة بأدوات 

  أين، مىتمن، ما،االستفهام

  التدريب على الفهم -

ملاذا، وتغلب أن تكون األسئلة للتدريب على هذا املستوى على صورة األسئلة

 .اشرح، صف، بني، قارن ماالذي،

  التدريب على التطبيق -

  .كيف، أيهما، هات مثاال، طبق، اخرتوتكون على األكثر يف صورة األسئلة  

                                                           
24. Ahmad fuad afandi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (malang: 

misykat,2006)hal.131-136. 
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  التدريب على التحليل -

لتدريب على البحث باألفكار الرئيسية ميكن أن يدخل يف هذا النوع من   

�ا معرفة لذلك، حيتاج تعرف التلميذ بالكلمات الوظيفية حيث ميكن . التدريب

وللتدريب . لذلك، ألن، ألنه، رغم أن، مع أن، وغريها: األفكار الرئيسية، مثل

ماذا : على هذا املستوى ميكن أن يستخدم املعلم هذه األنواع من األسئلة

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

  التدريب على الرتكيب -

لب التلميذ لرسم األشكال أو الرسوم التوضيحية ومن أوجه هذا التدريب مثل ط

وكذلك تصميم التنبؤ وحل املشكالت حسب . لتنظيم حمتوى النص وتلخيصه

  .املعلومات املأخوذة من النص

  التدريب على التقومي -

ما رأيك؟، ناقش األسئلة املستخدمة يف هذا املستوى أكثرها على شكل   

  .ا؟، هل هذه املقالة مفيدة؟املوضوع مع زمالئك، هل أنت موافق، ملاذ

  التدريبات للتعرف على تراكيب اجلمل )ج

يف هذا الصدد، يدرب التلميذ على تعيني وظيفة الكلمات يف مجلة معينة، مثل أين   

و لكن، ال بد أن يهتم املدرس بأن هذا . الفاعل؟، أين املفعول به؟ و غريها

عملية تعليم مهارة القراءة إىل التدريب ليس إال وسيلة لفهم النص، حىت ال تتحول 

  .تعليم القواعد

  .أى التدريبات اإلستعابية هذه التدريبات كوسيلة فهم النص املقروء لدى الدارس
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 ختبارات القراءةإ - و

يقصد باختبارات القراءة هنا قياس فهم الطالب ملا يقرأ قراءة صامتة مع مالحظة 

ويف العادة، يطلب املعلم من الطالب . الكالمأن القراءة اجلهرية تدخل ضمن اختبارات 

وقد يكون النص فقرة . قراءة نص مكتوب قراءة صامتة مث اإلجابة عن األسئلة اليت تتبع

و  .٢٥واحدة أوأكثر حسب الوقت املتاح وحسب مستوى الطالب ودرجة أمهية االختبار

  :٢٦فيما يلي أنواع من اختبارات القراءة 

اة النص، تأيت األسئلة اليت تقيس مدى فهم الطالب بعد قر : اختبار االستفهام .١

مىت، أين، : وميكن أن تكون مباشرة تبدأ بإحدى أدوات االستفهام. ملا قرأ

ويقصد بالسؤال املباشر سؤال جوابه مذكور . ماذا، كيف، ملاذا، من، هل

  . مباشرة يف النص

األسئلة على أساس بعد قراءة النص، ميكن أن تأيت : اختبار االختيار من متعدد .٢

 ).د أ،ب،ج،(االختيار من متعدد 

هنا يطلب من الطالب أن يقرأ النص ويقرر إذا كانت : اختبار الصواب واخلطأ .٣

وإن النص ال يبني إن كانت اجلملة ). حسبما يذكرالنص(اجلملة صوابا أم خطأ 

 . صوابا أم خطأ

الذي قرأه،  يف هذا االختبار وحسب فهم الطالب للنص: اختبار ملء الفراغ .٤

 .يكون عليه أن ميأل الفراغ يف كل مجلة بكلمة واحدة

تظهر هنا قائمتان تتطلبان املزاوجة على أساس فهم : اختبار مزاوجة احملتوى .٥

 .النص املقروء

                                                           
  ١١٦. ص) ٢٠٠٠دار الفال للنشر والتوزيع، : االردن(,االختبارات اللغوي, حممد علي اخلويل.  ٢٥
  .١٢٨-١١٦ص , املرجع نفسه.  ٢٦
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تظهر فيه جمموعة من اجلمل ويطلب من الطالب أن يرتبها : اختبار الرتتيب .٦

وقد يكون التسلسل زمنيا أويكون . بتسلسل معني وفقا ملا فهم من النص املقروء

من األمام إىل اخللف، من أعلى إىل أسفل، من الشرق (مكانيا يف اجتاه معني 

 ).إىل الغرب، من اجلنوب إىل الشمال، أو أي اجتاه آخر

ميكن استخدام النص املقروء لغرض االستيعاب الختبار : اختبار املفردات .٧

فردات متشعبة اجلوانب، فإن استخدام ومبا أن اختبارات امل. الطالب يف املفردات

املفردات يف الفهم املقروء جيب أن يقتصر على قياس فهم املفردات بالدرجة 

األوىل دون التعرض لتهجئة املفردات مثال أو إنتاجها أو اشتقاقها كيال يضعف 

 .صدق االختبار

عىن ميكن استخدام النص املقروء لقياس مدى فهم الطالب للم: اختبار القواعد .٨

القواعدي للجمل، الذي يؤثر بدوره على فهم املعىن العام للجملة، حيث إن 

 .معىن اجلملة يتكون من معناها املفردايت ومن معناها القواعدي

مبا أن القراءة هي عملية إدراك بصرية أساسا، : اختبار مزاوجة أشكال الكلمات .٩

كلمات خمتلفة   فمما ميكن قياسه مدى دقة اإلدراك البصري، وذلك باستخدام

 .ولكن متقاربة الشكل

هنا يقاس مدى إدراك الطالب بصريا : اختبار مزاوجة أشكال اجلمل .١٠

وتستخدم لذلك مجل خمتلفة ولكنها متشا�ة جدا يف الوقت . لشكل اجلملة

 .ذاته
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إذا كان املراد قياس فهم اجلملة املقروء، : اختبار مزاوجة اجلملة والصورة .١١

ويطلب من الطالب اختيار الصورة اليت تدل . صور توضع مجلة وحتتها أربعة

 . عليها اجلملة

هنا تظهر صورة واحدة وجبانبها أربعة : اختبار مزاوجة الصورة واجلملة .١٢

 .مجل، وعلى الطالب أن خيتار اجلملة اليت تدل على الصورة

هنا تظهر صورة واحدة وحتتها مثال عشرة : اختبار مزاوجة اجلمل والصورة .١٣

لطالب أن خيتار تلك اجلمل اليت تدل عليها الصورة، وقد تكون وعلى ا. مجل

 .جلمل ثالثا أومخسا أوستاهذه ا

اليشرتط أن يكون النص املقروء فقرة طويلة : اختبار فهم النص القصري .١٤

بل من املمكن أن يكون النص جمرد . أو قصرية لتأيت بعدها أسئلة االستيعاب

 .مجلة واحدة تتبعها أسئلة استيعاب
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  المواد التعليمية: المبحث الثاني

 مفهوم المواد التعليمية  - أ

تعليمية هي جمموعة اخلربات الرتبوية واحلقائق واملعلومات اليت يرجي تزويد لاملواد ا

او املهارات احلركية اليت يراد �ا  الطالب �ا واالجتاهات والقيم اليت يراد تنميتها عندهم،

اكتسا�ا اياهم يهدف حتقيق املو الشامل املتكامل هلم يف ضوء االهداف املقررة يف 

وهي احملتوى الذي نرغب يف تعليمها للطالب بغرض حتقيق أهداف تعليمة  ٢٧املنهج

  .٢٨معرفية أو مهارية أو وجدانية، وهي املضمون الذي يتعلمه الطالب أو علم ما

 

 ختيار المواد التعليميةا  - ب

  وى المواد التعليميةمحت المعايير في اختيار   -١

إال . قدم اخلرباء جمموعة من املعايري الىت ميكن أن خيتار يف ضوئها حمتوى املنهج

أننا نوثر األخذ مبعايري نيكالس الختيار احملتوى إذ أ�ا أكثر صلة بربامج تعليم اللغة 

ولقد نقل . إلتصاقا مبجال التعليم العربية للناطقني بلغات أخرىومن مث أكثر . الثانية

  ٢٩:رشدي أمحد طعيمة عن نيكالس جمموعة من املعايري هي ما يلي

                                                           
من النظرية "المرجع في تعليم اللغة العربية لألجانبفتحي على يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخ، . ٢٧

  ٨١. ص) ٢٠٠٣مكتبة وهبة، : القاهرة(، "والتطبيق

، القسم المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة، . ٢٨

  ٢.ص) جامعة أم القرى:مكة(األول

. هـ١٤١٠. إيسيسكو: الرباط(، تعليمالعربيةلغيرالناطقينبهاومناهجهوأساليبه،طعيمةرشدي أمحد . ٢٩

 ٦٦ص)
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يعترب احملتـوى صادقا عنـدما يكون واقـعيا وأصيال وصحيحا عمليا، : معيار الصدق )١

 .فضال عن متشيه مع األهداف املوضوعية

مهّما عندما يكون ذا قيمة ىف حياة الطالب مع  يعترب احملتوى : معياراألهمية )٢

تغطية اجلوانب املختلفة من جمال املعرفة والقيم واملهارات الت �تم بتنمية املهارات 

 العقلية وأساليب تنظيم املعرفة أواإلجتاهات اإلجابية

 .يكون احملتوى متماشيا مع اهتمامات الطالب: معيار الميول واالهتمامات )٣

يكون احملتوى قابال للتعلم عندما يراعى قدرات الطالب، : للتعلممعيار قابلية  )٤

 .متمشيا مع الفروق الفردية بينهم

سيكون احملتوى جيدا عند ما يشمل أمناطا من التعليم التعرتف : معيار عالمية )٥

وبقدر ما يعكس احملتوى الصيغة احمللية للمجتمع . باحلدود اجلغرافية بني البشر

وأما يف إعداد املواد الذي يعتمد . ة بالعامل املعصر من حولهينبغي أن يربط الطلب

على منهج مستوى الوحدة التعليمية قبل القيام باختبار املواد التعليمية، فال بد من 

 .معرفة معيار الكفائة والكفاءة األساسية

 

  طرق اختيار المحتويات -٢

اللغة العربية هناك عدة أساليب ميكن لواضع املنهج اتباعها عند اختيار مواد 

  ٣٠:للناطقني بلغات أخرى

                                                           
  ٦٨-٦٧ص  املرجع نفسه، . ٣٠
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ويف . ميكن للمعلم أن يسرتشد مبناهج تعليم اللغات الثانية: المناهج األخرى )١

هذه املناهج أن ينتقي احملتوى اللغوى يف منهجه مع األخذ يف االعتبار التفاوت 

  . بني طبيعة اللغتني وظروف الربامج

ميكن للمعلم أن يسرتشد بآراء اخلرباء سواء أكانوا خمتصني يف  :رأي الخبير )٢

تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى، أم كانوا معلمني أم كانوا لغويني أم تربويني، 

ويف هذه احلالة ميكن للمعلم يقدم تصورا . أم كانت له صلة وثيقة بامليدان

مث . اليت يريد تعليمهم إياهاللخربات اليت يريد تزويد الطالب �ا، أو املوضوعات 

وذلك من خالل استبيان  أو . يعرض هذا تصور على اخلرباء ألخذ آرائهم فيه

  .مقابلة أو حلقة حبث أو غريها

ويقصد بذلك إجراء دراسية ميدانية حول خصائص الدارسني وتعرف : المسح )٣

ة كأن جتري دراسة حول األخطاء اللغوية الشائع. ما يناسبهم من حمتوى لغوي

يف املستوى االبتدائى مث خنتار موضوعات النحو أوالرتاكيب اليت تساعد على 

  . تاليف هذه األخطاء أو عالجها

. ويقصد بذلك حتليل املواقف اليت حيتاج الطالب فيها لالتصال بالعربية :التحليل )٤

كأن ندرس مواقف احلديث الشفهي أو مواقف الكتابة بالعربية أو مواقف 

 .بة للربامج التخصصيةالوظيفية املناس
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  كتاب القراءة الرشيدة: المبحث الثالث

  مفهوم كتاب القراءة الرشيدة  - أ

مدارس لل الفه عبد الفتاح صربي وعلى عمر  كتابهو   كتاب القراءة الرشيدة

على نفقة مكتبة اهلداية سورابايا لعناية الطالب يف دراسة التعليمىهو كتاب و األإبتدائية

  .حيتوى على ثالثة جملدة .القراءة

  

 شكل كتاب القراءة الرشيدة  - ب

وفيه إسم  )املصر( الثقافة العربيةيعرض بصورة لوناألحضر األمامى  الغالف -

 الكتاب و املألف واملطبع

 Traditional Arabicطبع على األوراق التقليدية لون األمسر بكتابة رسم  -

 من الرسومغري ملونةالصور  -

  

 محتوى كتاب القراءة الرشيدة -ج 

 .الغالف الداخلى بعرض سواء دون اللون والصورة ١صفحة  -

املقدمة يبدأ ببسملة وحتية ورجاء من املألف عن إستفادة إستعمال  ٢صفحة  -

 الكتاب

 املوضوعات ٦٢حيتوى على  ٨٩إىل صفحة  ٣صفحة  -

املفردات مث املواد حيتوى على قصص كل واحد منها يقدم بعرض املوضوع مث  -

 .قصصالصورة املصاحبة للموضوع مث ال

تاب هى دليل املعلم والصور املصاحبة ذا الكهوالعناصر الغري املوجودة ىف  -

 واألهدافللمفردات وتوفري التدريباب ومعاجلة النحوية واأللعاب اللغوية 
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 األلفاظ العربية الصعبة، ومعانىيها مبرادفها العربية والعامية  ٨٩صفحة  -

 .فحرس الكتاب ٩٣ صفحة -

 

  لمحة عن ميدان الدراسة   - ب

  جايو لويسصالح الديننبذة تاريخية عن معهد  -١

،إجتمعوا شباب جايولويس املتخرجني من اجلامعات املتفرقة، يف ١٩٩٢يف السنة 

جملس واحد وتشاوروا وهم دكتور أنديس حممد إدريس درجا، املهندس �مني جعفر، 

  .حممد حسن زكاريا وغريهمدكتور أنديس خري العبد واملهندس 

واتفقوا على تأسيس إحتاد الشباب املسمة حبركة املتخرجني من اجلامعات لتنمية 

القرى، وبعد سنتني تشاورون واتفقوا بإرسال رساالت اىل حمسنني خارجيا و داخليا 

ملساعدة تأسيس معهد إسالمية، وبعد فرتة طلبة هذه اإلحتاد قبلت من أحد مأسسة 

وأعطيت املساعدة املالية لتأسيس املعهد صالح  Global Inpack Singapore إسالمية وهي

 .، والكاتب إيكا أرجيا لقمان١١وسجلت برقم ١٩٩٤الدين سنة 

  معهد الرتبية اإلسالمية صالح الدين املنورة: اسم املعهد  

منطقة  - قرية بستان السالم,شارع تنجكو احلاج حممد إدريس درغا: عنوان املعهد 

  احملافظة    أتشيه  -كوجورين   بلنج

  psnshd_bkj@yahoo.co.id: الربيد اإللكرتوين

    ٠٦٤٢٢١٥٧٠:تلوفون 

   ٢٤٦٥٣:الرمز الربيد

  ١١٤٠٠٠: وأآلن) ²م(٢٩٠٠٠: طول ووسع األرض معهد 

  اهللاصارت معبدا و طلب العلم ومصدر العلم لطلب مرضاة : مأمورية

بناء األمة املتقدمون و املأدبون، وصحة يف روح واجلسد، واسع الفهم : األهداف

  .املنتفعون للمجتمع األمة وإعداد ا�تمع احملبون للوطن ويتقون اهللا حق تقاته

mailto:psnshd_bkj@yahoo.co.id
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واعتماد على النفس، واحلريون و املفكرون بشريعة ,إعداد األمة املخلصون: روح

  ٣١معهدية صالح الدين جايو لويس اإلسالمية، وبالتاىل شكل عن جملس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حالة المدرس بمعهد صالح الدين جايو لويس أتشيه -٢

 ,مدرسا ١٦مدرسا، يعلمون درس العام  ٣٢كان عدد املدرسني ىف هذا املعهد 

  درسا وتفاصيلهم يفم١٦ودرس الدين 

  ١٩: املدرس الثابت

  ١٠: غري الثابت املدرس

   ٣: املدرس من موظف احلكومى

هم متخرجون من خمتلفة الرتبوية إما من اجلامعة واملدرسة واملعهد خارجية وداخلية 

 .٣٢املدينة وبالتاىل جدول عن مدرس مبعهد صالح الدين جايو لويس أتشيه 

  

                                                           
  . ٥-١. ص ٢٠١٤- ٢٠١٣نتيجة املالحظة من وثائق معهد صالحل الدين جايو لويس، السنة الدراسية . ٣١

  املرجع نفسه، . ٣٢

  عامالمدير 

  املهندس �مني جعفر

  رئيس المعهد

  املهندس �مني جعفر

  نئيب رئيس املعهد

  رودي هرتونوا

  حماسب املعهد

  نور حسني

 رئيس قسم الرتبية 

  دار الفهم 

 

 رئيس قسم احلضانة 

 جنيدياملاجستري

  

  حماسب املعهد

  نور حسني

 

 املعهدية رئيس شركة
  الدكتور رندا أرباراييين
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  ١الجدول 

 حالة املدرسني املعهد مبعهد صالح الدين جايو لويس أتشيه

  م ٢٠١٤-م ٢٠١٣الدراسية السنة 

 األسماء لرقما
 الجنس

 الوظيفة التربية
 أنثى ذكر

 املدرس ١س  √ رودي هرتونو ١

 املدرس  ١س  √ دار الفهم ٢

 املدرس ٢س  √ جونيدى ٣

 املدرس ١س  √ أسيف صاحل ٤

 املدرس ١س  √ حسىب يوسف ٥

 املدرس ١س  √ عبد احلليم ٦

 املدرس معهد روضة ح ميدان √ على موسى مرفونج ٧

 املدرس معهد زهرة بريون  √ حممد فضيل ٨

 املدرسة ١س √ نور حسنة ٩

 املدرسة العالية √ رماينىت ١٠

 املدرس ميدان ١س √ ليجيمان ١١

 املدرس ميدان ١س √ هارينطو ١٢

 املدرس معهد جنطور √ ب.دان باجوس س ١٣

 املدرسة  ١س √  نور كايا ١٤

 املدرس  ١س √ سوهردي ١٥

  

  :مدرس هم ٣فاملدرس لدرس املطالعة 



٣٩ 
 

 

  ١أستاذة رما ينىت مدرسة فصل 

  ٢أستاذ أسيف صاليح مدرس فصل 

  ٣،٤،٥،٦أستاذ ليجيمان مدرس فصل 

  

  حالة الطلبة بمعهد صالح الدين جايو لويس -٣

. كانت الطلبة ىف معهد صالح الدين جميئون من القرى حول املدينة جايو لويس  

وكلهم متخرجون من املدرسة األبتدائية اليت تتكون من الذكور واإلناث وعددهم كما ىف 

 ٣٣:اجلدول التاىل

  ٢الجدول 

  حالة الطلبة الثانويىة مبعهد صالح الدين جايو لويس

  م ٢٠١٤-م ٢٠١٣السنة الدراسية 

 الفصل
 الجنس

 مجموع
 أنثى ذكر

 ١١١ ٦٩ ٤٢ األول

 ٨١ ٤٢ ٣٩ الثاىن

 ٥١ ٣١ ١٩ الثالث

 ٢٢ ١٠ ١٢  الرابع

 ٢٠ ١٠ ١٠  اخلامس

 ٢٠ ١٠ ١٠  السادس

مجموع 

  الكل

  ٣٠٥ 

                                                           
 ١٥صالح الدين التاريخ مبعهد األستاذ دار الفهم  هو قسم النمهج الدراسى مع  املقابلةنتيجة  .٣٣

  ٢٠١٣ديسمبري 
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  الوسائل التعليمية بمعهد صالح الدين جايو لويس -٤

  ٣٤:أما الوسائل التعليمية املوجودة ىف هذا املعهد هي كما ىف اجلدول التاىل

  ٣الجدول 

  الوسائل التعليمية مبعهد صالح الدين جايو لويس

 عدد الغرفة الوسائل الرقم

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦ 

  الفصل

  املعمل

  املكتبة

  املسجد

  املطبخ

 اإلدارة

١٠  

٣  

١  

١  

١  

٣ 

  

  مواد المدروسة بمعهد صالح الدين -٥

 :٣٥الدروس الىت قرر مدير املعهد ومجيع األساتيذ ىف هذا املعهد كما يلى

 مصطلح احلديث إمالء

 علم الفقه إنشاء

 أصول الفقه املطالعة

 الفرائض حمفوظات

 علم التوحيد علم النحو

 قواعد إجنليزية علم الصرف

                                                           
  ٧. ص ٢٠١٤-٢٠١٣س، السنة الدراسية نتيجة املالحظة من وثائق معهد صالحل الدين جايو لوي٣٤

  
  ٧.ص.املرجع نفسه٣٥
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 علم املنطق اللغة العربية

 الرتبية والتعليم البالغة

 علم التجويد تاريخ اإلسالم 

 األخالق حفظ السور القرآن وقراءته وتالوته

 اخلط علم التفسري

 مقارنة االديا علم احلديث
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  الفصل الثالث

  منهجية البحث

الذى �دف للحصول  هو منهج البحث والتطويرالبحث  هلذا خدماملنهج املست

يعىن اإلنتاج من كتاب القراءة الرشيدة املتطور لتنمية  .١على نتاج معني وجتربة فعالة

واما نوعية املدخل يف هذا البحث هو  .مهارة القراءة مبعهد صالح الدين جايو لويس

مع جمتمع وجتمع منهم  ةالكيفى حيث تتعامل الباحثف .املدخل الكيفي واملدخل الكمي

ولبيان أسباب التغريات يف  الكمى لبحث العالقةو . ٢املقابلة البيانات بطريقة املالحظة أو

 .٣جتماعياواقع 

  

 شكل البحث والتطوير  - أ

جرائي على شكل منوذجي إ القراءة الرشيدة تريد الباحثة أن تطور كتاب

prosedural model هي  نتاج النتاج،ل على خطوات معينة البد اتباعه إلوهو وصفي يد

تباع خطوات على إجراءات اليت شرح سوجيونو يف كتابه وستعرضها الباحثة يف ا

   .جراءات البحث والتطويرإ

   

                                                    
1. Sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D (bandung: alfabeta, 2012) 

hal.297  
2.  Ibid, hal. 7 
3. Nana Syaodih Sukmadinata, metode penelitian pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya,2007), hal. 12-20 
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 Sugiyono)( إجراءات هذا البحث والتطوير باستخدام خطة لسوجييونو

  :، كما يلى٤يعين منهج البحث املستخدم للحصول على إنتاج معني وجتربة فعالة

  
  )اجراءت البحث سوجيونو

مهارة القراءة  تعليمعملية أحوال 

نواحى ل كلواملالحظة  يف معهد صالح الدين

 أمهية عرفةومدرسي اللغة العربية مل

مبعهد  القراءةلتعليم مهارة  

4
.  Sugiyono,Op Cit, hal.  298

جتربة اإلنتاج

التصحيحات   

والتعديالت

اإلنتاج النهائي

 إجراءات البحث والتطوير  

إجراءات هذا البحث والتطوير باستخدام خطة لسوجييونو تكون

يعين منهج البحث املستخدم للحصول على إنتاج معني وجتربة فعالة

اجراءت البحث سوجيونو:  ١جدول (

  :انـ

أحوال  ملعرفة املالحظةب حتليل االحتياجات، وتقوم

يف معهد صالح الدين باستخدام كتاب القراءة الرشيدة

ومدرسي اللغة العربية مل ير املدرسةالقمابلة مع مدبو ، كتاب التعليمى

 املستخدمالقراءة الرشيدة  كتاب  ومشكالت تعليم

                                        
hal.  298 

حتليل االحتياجات

مجع البيانات

تصميم اإلنتاج

التحكيم من اخلرباء  

تطوير اإلنتاج 

التصحيحات 

والتعديالت

  - ب

تكون

R&D يعين منهج البحث املستخدم للحصول على إنتاج معني وجتربة فعالة

انـالبي

حتليل االحتياجات، وتقوم - ١

باستخدام كتاب القراءة الرشيدة

كتاب التعليمىال

ومشكالت تعليم

                                                    

حتليل االحتياجات 

مجع البيانات

تصميم اإلنتاج
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ختبار على الطالب ملعرفة   وبالتوزيع االستبانة واالمثّ جايو لويس،  صالح الدين

 .كفاء�م وإحتياجا�م وميوهلم يف تعلم كتاب القراءة الرشيدة

وقراءة  مجع املعلومات، فتبدأها جبمع املعلومات والوثائق املتعلقة بالكتاب التعليمى - ٢

 .طويراختطيطا وت الكتاب تصميمالكتب املتعلقة بكيفية 

لكتاب القراءة الرشيدة، ستطور الباحثة هذا تصميم صورة العامة  نتاج،تصميم اإل - ٣

 املناسبة مع الصور اجلديدةدليل املعلم والصور واملفردات  من ناحية الكتاب

 .ويةلعاب اللغألاو ا التدربات واملعاجلة النحوية والنشاطاتو 

دليل املعلم والصور  ناحيةمن تطوير اإلنتاج، تطوير كتاب القراءة الرشيدة  - ٤

او  املناسبة والتدربات واملعاجلة النحوية والنشاطات مع الصور واملفردات اجلديدة

كتاب املطور لسهولة   تطوير مث عرض البيان عن إنتاج تصميم ،لعاب اللغويةاأل

 .اخلرباء يف مالحظته وحتكيمه

.  كتاب املطورحسب اللغة ىفتوى اإلنتاج حم جمال يفاخلبري  .التحكيم من اخلرباء - ٥

رتسل س .حسب تصميم التطوير لكتاب املطور خبري ىف جمال ختطيط اإلنتاجو 

تقومي وإعطاء االقرتاحات واالضافات ليقوم بتحكيم و  كتاب املطور إليهمالباحثة  

 .واإلرشادات

حسب   األخطاء والنقصان املوجودة تصحيح التصحيحات والتعديالت، وتكون ب - ٦

 . اخلرباءمن رشادات اإلو التحكيم 

وبعدها  ،داخل الفصلكتاب املطور اجلديدة ، وهذه بتطبيق املادة يف  اإلنتاج جتربة - ٧

ملعرفة مدى فعالية هذ الكتاب القبلى والبعدى املقارنة بني االختبارين بالقياس 

 لقاءات،  ٦ وجيري هذ البحث ملدة. املطور
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ل يحسب حتل ، تكون بإعطاء اإلصالحات األخريةالتصحيحات والتعديالت - ٨

 .وتقومي من التجربة واالستبانة

ىف  تيجتهمون ةبالطل راءاآلو قرتاحات والتقديرات من اخلرباء اال ،اإلنتاج النهائي - ٩

 بفعالته املطورالقراءة الرشيدة ن تكون هذا الكتاب أالباحثة ترجو  ،ختباريناال

 مبعهد صالح الدين إن لتنمية مهارة القراءةستخدم يف عملية تعليم اللغة العربية م

 .شاء اهللا

 

  جنتمتجربة ال  - ج

 التجربة يطخطت - ١

على فصل واحدة ال عةمو ا� تجربةبا البحث والتطوير يف هذ  تقوم الباحثة

، وبعده إلقاء يختبار القبلاال  إلقاءب التجربة ه، وجترى هذالباواحد من ثالثني ط

 عمليةوتعرض  .يالبعد ختباركتاب القراءة الرشيدة املطور مث االىف  املطورة املادة 

  :كما يلي التجربة

  عملية التطبيق

  التجربة  اللقاء  الرقم

  قبليالاالختبار   ١  ١

  املادة  ٢  ٢

  ة املاد  ٣  ٣

  املادة  ٤  ٤

  املادة  ٥  ٥

  اإلختبار البعدى  ٦  ٦



٤٦ 
 

 
 

  التجربة أفراد )٢

وخبريا يف جمال  واللغةتوى الباحثة خبريا يف جمال احمل تختار ا التجربة أفرادما أ

كتاب القراءة المدرس هو  يضاأ فاعل التجربة مث .لتحكيم الكتاب املطور اإلنتاج صميمت

 .يف الفصل الثاين كاملستخدم الكتاب املطور ةبوالطل الرشيدة

  بيانات البحثال  )٣

  البيانات الكيفية - ١

كتاب القراءة الرشيدة عملية تعليم  من نتائج املالحظة عن البيانات  -

   مبعهد صالح الدين املستخدم

مبعهد صالح  كتاب القراءة الرشيدة املدرس نتائج املقابلة مع البيانات من -

آرائهم بتطوير كتاب القراءة عن و  عملية التعليم حوالأن جايو لويس عن الدي

 .الرشيدة

ميما تصكتاب املطور الما يتعلق بعن  من اخلرباء قرتاحات واإلضافاتاال -

 .وتطويرا

  البيانات الكمية - ٢

عن فعالية   يالبعدو  بليقالختبار اال تقومي من بيانات من الطلبة حسب -

 .كتاب القراءة الرشيدة املطور

رغبتهم بعد و  آرائهمستبانة عن حسب االالثاىن  الفصلبيانات من الطلبة  -

 .ستخدام كتاب القراءة الرشيدة املطورا

الثاين عن حاجا�م وميوهلم  فصلطلبة الستبانة على نتائج االالبيانات من  -

 .مشكال�م فيهو  ورغبتهم يف تعلم الكتاب القراءة الرشيدة
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 ستخدام كتاب املطوربعد ااملدرس  ستبانةنتائج االالبيانات من  -

 .ستبانةباال لكتاب القراءة الرشيدة املطورالبيانات من اخلرباء عن حتكيم ا -

 

 سلوب جمع البياناتأ )٤

 املالحظة  ) أ

ليجمع اخلربات واملعلومات يستخدمها اإلنسان املالحظة هي وسيلة 

ائق مهمة للباحثة جلمع الوثة ادأ، وتكون ٥من خالل ما يسمع ويشاهد

حوال الطلبة عند التعلم أوعن  ،كتاب القراءة الرشيدةوالبيانات املتعلقة ب

  .مبعهد صالح الدين جايو لويس

 املقابلة   ) ب

للحصول على املعلومات من خالل مصادرها ة هامة ادأاملقابلة هي 

عن  درساملبعض  آراءخدمها الباحثة جلمع البيانات عن ، فتست٦البشرية

حوال أوعن خصائص هارة القراءة، أمهية كتاب القراءة الرشيدة يف تنمية م

   .الطالب ىف التعلم

 ستبانةاال  ) ج

مة للحصول على معلومات وبيانات ئتعترب االستبانة أداة مال

وحقائق مرتبطة بواقع معني، ويقدم بشكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة 

                                                    
٥
اساليبه - ادواته-البحث العلمي، مفهومهذوقان عبيدات وعبد الرمحن عدس وكايد عبد احلق، .  

  ١٤٩. ، ص)١٩٩٨دار اسامة للنشر والتوزيع، : رياض(
  ١٣٥ .، صنفس املرجع.  ٦
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وتستخدم هذا  ٧.عنها من قبل عدد األفراد املعينني مبوضوع االستبيانة

ومعرفتهم األولية واحتياجا�م وميوهلم يف  ةبجلمع املعلومات الطلاالستبانة 

قبل جتربة اإلنتاج وعن آرائهم عن تعلم مهارة القراءة بكتاب القراءة الرشيدة 

اء ستبانة عن آراء اخلرب واال .ة استخدام كتاب املطور بعد جتربة اإلنتاجيفعال

كتاب القراءة الرشيدة نتاج من  ال احملتوى والتخطيط حنو قيمة اإلىف جم

واالستبانة عن  .وملعرفة النواحي اليت البد فيها من التصحيحات والتعديالت

  .كتاب املطورالخدام ستعد اراء املدرس بآ

  

  أسلوب تحليل البيانات  )٥

وهو ) Likert(الباحثة مقياس ليكرت  ستبانة الذي تستخدمحتليل اال

الطالب  ويف هذا املقياس يلزم. ختبار النفسيةأسلوب لقياس السلوكيات يف اال

 :ينقسم إىل مخس درجات وهي ، ويف كل البنود٨ابيةجيإجابة األسئلة السلبية واإل

  صفة  درجة

  جيد جدا، جذاب جدا، مناسب جدا، واضح جدا  ٤

  جيد، جذاب، مناسب، واضح  ٣

  مقبول  ٢

  ناقص  ١

  ناقص جدا  ٠

 
                                                    

  .١٢١ .ص ،نفس املرجع.  ٧
8
. Zaenal Arifin, Evaluasi Pembelajaran Prinsip Teknik Prosedur (Bandung: pt.remaja 

rosdakarya, 2009), Hal. 159 
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  :بيانات الكمية بالرموز التايلتستخدم وملعرفة صحة اإلنتاج 

V − ah\V − pg\V − au =
TSe

TSh
x100% = ⋯% 

 

  : بيـــان

Vpg\Vah \ Vau           = املئويةنسبة  

Tse                         =جابة املختارةاإل التقدير جمموع  

Tsh                        = موعا� عدد  

وفيما يلي دليل تفسري البيانات من نتيجة التصديق والتثبيت كما قرره   

  :٩الدينية بأربعة املعايري وهيوزير الشؤون 

  البيان  معيار النجاح  المئوية  الرقم

١٠٠ -٨٥,٠١  ١ 

%  

ميكن استخدامه يف التعليم بدون   جدا وصادق

  التصحيح

ميكن استخدامه يف التعليم   جيد  % ٨٥ -٧٠,٠١  ٢

  بالتصحيح البسيط

 ميكن استخدامه يف التعليم  مقبول  % ٧٠ -٥٠,٠١  ٣

  بالتصحيح البسيط

  يصلح كله أو يبدل  مردود  % ٥٠ -  ٠١  ٤

 

  

                                                    
9 Sa’dun Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), h.41. 
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  :هيأما املؤشرات فيه 

      درجة    المؤشرات  الرقم

  ٤  ٣  ٢  ١  عرض الكتاب من نسبة العام تناسب  ١

  ٤  ٣  ٢  ١  الصور باملادة تناسب  ٢

  ٤  ٣  ٢  ١  التدريبات باملادة تناسب  ٣

جلة النحوية اعامللعاب اللغوية و األ األنشطة أو تناسب  ٤

  باملادة

٤  ٣  ٢  ١  

  ٤  ٣  ٢  ١  ختبار باملوادتناسب اال  ٥

  

ذات الداللة  عليها لةحصتمن النتائج امل االختبار بيانات ةلل الباحثوحت

وهي نتائج الطلبة من االختبار  ).Descriptive Analysis Statistic(الوصفية   اإلحصائية

وختتار الباحثة . مادة الصرفيف فهم ملعرفة جناح التالميذ واستيعا�م  القبلي والبعدي

 ١٠: (t-test)ت  -وفيما يلي شكل الرمز املستخدم الختبار  )T-Test(ت  –اختبار 

 SPSSوتعقد بالربنامج 

� =
��

�
∑���

�	(� − 1)

 

  :البيان

Md =   املتوسط من نتيجة اإلختبار القبلي والبعدي 

Xd =   اإلحنراف من كل املوضوع  

N =   املوضوع يف العينة   

                                                    
10. Suharsimi Arikunto, Prosudur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT, 

Rineka Cipta, 2010). Cet. Ke-13, pp: 349-350. 
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 الفصل الرابع

  نتائج البحث ومناقشتها

  البحث نتائج :ولالمبحث األ

 خصائص كتاب القراءة الرشيدة المطور  - أ

  :بالتفاصيل األتية من الكتاب القراءة الرشيدة املطور واخلصائص 

 ةالمصمم شكل األوراق )١

وحجم  .)hardcopy(ورقي البشكل مطبوع باحثة كتاب القراءة الرشيدة طورت ال

نوع  ١٨وحجم اخلط . بيضاء اللون واالوراق من قرطاس. (A4)ق من الكتاب هو اور األ

 .) traditional arabic(العربية التقليدية 

نب الفوق األمين كان جا. على شكل بسيطاألول من االوراق التصميم  

جبانب و  .م الصفحةرقمكتوب بنبه األيسر وجبا" القراءة الرشيدة"بكتوب القرطاس م

      .كتبت على حسية الثقافة جايو لويس" kerawang gayo"األسفل 

يل من ناحية العرض بزيادة  التكمو  .تكميلهانية حاولت الباحثة  يف بعد جتربة امليدو 

ووضعها جبانب األمين حتت  "kerawang gayo "تصغري حجم و  رأس الورقة امللونة

  .القرطاس

  

  

  

  

  التصميم النهائى                                     التصميم األول             
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 :األمامى الغالف )٢

القراءة " ب ال للغالف القدميبد جذايببعرض  يمامف األالالباحثة الغصممت 

   .ونيةتالكر  والصورة واملوضوعات الدرس�لد والكلية او  املؤلفسم فيه او " الرشيدة

بالصورة  غالف األمامييتاء إل الثاىن بعد عملية التجربة اقرتاح املشرفو 

  .مل يكن جذاب بأن هذه الصورة الفوطوغرافية وال جيوز من الصورة الكرتونية

وفيه . "القراءة الرشيدة لتنمية مهارة القراءة" مسهمث بدلته الباحثة بعرض أجذب ا

دون اسم الكلية ألن ال  الفوطوغرافيةوالصورة  واملوضوعات الدرس�لد املؤلف واسم ا

مبعهد صالح  يف الفصل الثاين ربة امليدانيةوهذه الصورة كانت من عملية جت. حاجة إليها

  .الدين جايو لويس

 .لكونه تطويرا الغالف يف" يف ثو�ا اجلديد"إقرتح املناقش لزيادة اجلملة  لكوكذ 

  . لتنمية مهارة القراءة" القراءة الرشيد ىف ثو�ا اجلديد" فيكون اسم الكتاب 

   

  

  

  

  الغالف النهائيالغالف بعد التصحيح           الغالف املتجرب 

، املفردات اجلديدة، القراءة،  ...الدرس(لكل املبحث  مشري بالعالمةواملواد 

    .التدريبات، املعاجلة النحوية

  

  

  عالمة القراءة           عالمة املفردات            العالمة للموضع الدرس  
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  عالمة التدريبات                     عالمة الرتاكيب                      

  

 المعلمالدليل  )٣

ىف كتاب  كتبت الباحثة دليل املعلميوجد الدليل املعلم، فإن الكتاب القدمي ال 

 :على حيتوي املطور

 درسلكل زمن الوسيلة، و  املادة، الفصل، املرحلة، الطريقة،(بيانات الدرس   -

  )دقائق٣٠x٢على   لقاء

القراءة طريقة شرح  ،، طريقة شرح املفردات املقدمة(إجراءات تقدمي الدرس  -

 ) واأللعاب اللغوية ،جلة النحويةااملع

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 



٥٤ 
 

 األهداف التعليمية )٤

. دليل املعلم بعد بيانات الدرس على شكل العام الباحثة يفعرضتها ىف البداية 

والكلمة املستخدمة  .وحتصيل الكفاءة الطلبة املطلوبة لتنظيم تدرج عملية التعليم كتبتها

  ". ..الرتكيز ىف"و " التدريب على" من 

أن الكلمات مل تصور الكفاءة بل تصور  احملتوىيف جمال شرف األول وخبري م رأى

حا بالتصحيح هذه األهداف لتكون واضحا دون اختالط بني افاقرت  ،التدريسالعملية 

اقرتح خبري ىف جمال التصميم إليتاء األهداف بصياغة األفعال لك وكذ .األهداف والطرق

  . السلوكية

األهداف تتكون من القدرة على قراءة جيدة والقدرة على فهم املقروء والقدرة و 

املعيار الباحثة على شكل اجلدول فيه  عرضتهاو  .والرتاكيب تعلى اسخدام املفردا

ى القدرة عل"مثل  .باستخدام االفعال السلوكية ساسية واملؤشراتالكفاءة والكفاءة األ

  .لكوما إىل ذ" فهم معاىن املفردات

   .التحسني اللغة والعرضو حاولت الباحثة عملية التكميل  ،وبعد جتربة

  

  

  

   

  

  

  األهداف النهائي    للتطبيقاألهداف          املصمماألهداف      
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 الغالف الباب )٥

فيه . صاحبة للموضوعاملرية بكل درس على شكل غالف الباب بصورة ك  عرضت 

  .القصص  فهم األولوية عنثراء الطلبة ىففقرة كتبت اندونيسية إل

احيانا  الىت اقرتح املشرف الثاىن بتبديل الصور املصورة واملناسبة للموضوع القصص

فمثال . رأى أن بعض الصور مل تناسب مبا يتضمن ىف القصصو  .تغري ذهن القارئ

وهذا الم  الدراهيم يسرف كرجلتظهر الصورة  " حالوة الكسب" للموضوع الصورة 

   ..تناسب كثريا للمعىن من حالوة الكسب

  .تبديل صور مبا يناسب للموضوع والقصص حاولت الباحثة يفإذا 

  

  

  

  

  )الصور ا�ربة( 

  

  

  

  

  

  

 )الصور النهائي(
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 المفردات الجديدة )٦

 الباحثة دوحتد .وبعضها ىف اجلدولبالصور  بعضهاتعريض املفردات اجلديدة 

فالتصحيح بعد جتربة ىف تغيري الصور  .املفردات ١٦ - ١ من لكل درس يف هذا الكتاب

  .وكذالك ىف حتسني العرض الكرتونية بالصور الفوتوغرافية

  

  

  

  

  

          

  عند التجربة                          بعد التصحيح       

 

 صوالن  )٧

وأما . موضوعكتابة القصص مع وضع الصورة املصاحبة لكل درس مناسبة لل

  .كل الشكل فقرة أو فقرتنيىف  و . بلون متنوعة شكلىف الالقصص تعرض 

. جانب كل الشكل صورة مناسبة مبا يتضمن ىف الفقرة كانوىف عملية التجربة  

والطلبة يفرحون �ا وكذالك  .وضعتها الباحثة لتعمق فهم الطلبة عن سرية القصص

هذه  سحفاتبعت الباحثة مل. املشرف رأى أ�ا تذدحم العرض املادةلكن و . املدرس

  .الصور
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  الصورة املصاحبة للموضوع       الفقرة من القصص ىف الشكل         

  

  

 

  

  

  الشكل                                 العرض النهائيالصور جانب         

 

 ريباتدالت )٨

وكانت التدريبات ىف  . طورت الباحثة تدريبات متنوعة مناسبة باالختبارات للقراءة

ار بتاالخمثال . كتاب املطور غري متدرج ولكن كتبتها الباحثة ىف عشوائية العرض

وبعد التجربة رعى  .٤،١، ٢كتبتها الباحثة عشوائية أحيانا ىف التدريب االستفهام  

ختبار االستفهام ىف التدريب االول الن التدريب عن بكتابة اال املشرف لتنظيم تدرجها

  :والتفصيل كما يلى .االستفهام من اهم االختبار ملهارة القراءة
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اختبار املزاوجة ) ٣(اختبار صحيح وخطأ ) ٢(اختبار الستفهام ) ١(التدريب  

 مث اختبار االختيار من متعدد و اختبار. بني الكلمات أو اجلمل أو الصور أو الرتمجة

  .استخدام املفردات ىف اجلملة) ٥(الرتاكيب ) ٤(الرتتيب 

  

  

  

   

  

  قبل التدرج                                     

  

مناسبة باألهداف الىت أراد  االختبار ىف التدريبات كلجدير باملالحظة ان     

وعلى الفهم النص . القراءة اجليدة بالتلفظ والتنغيم يعىن استعاب الطلبة على حتصيلها،

وعلى استخدام . دات واستخدامه ىف اجلملة املفيدةوعلى فهم معاين املفر  .املقروء

  .التدريبات ٥كل درس حيتوي علىو . الرتاكيب املتوفرة

  

  

  

  

  

  

  بعد تنظيم التدرج                                    
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 .عالجة النحويةوالم )٩

وهذه تعىن ملقياس مهار�م . لكل موضوع الدرس البسيطة املعاجلة النحوية توفري 

   .يعىن من االمثة اىل القاعدة عرضت بالطريقة االستقرائية. يف الرتاكيب

  

  

  

  

  

 

 واأللعاب اللغوية  )١٠

وكل اللعب . توفري األلعاب اللغوية تكتبها ىف آخر الدروس إلضاعة ملل الطلبة

  .ومفوض اىل املدرس ىف أى وقت يريد تطبيقها .الدرسمناسبة مبوضوع 

  

  

  

  

  

  

  

فقد مت تطوير كتاب القراءة الرشيدة من ناحية زيادة ما مل يوجد ىف كتاب القراءة 

   .ومن ناحية حتسني ما حجة له غالفا وقرطاسا وكتابة. الرشيدة القدمية
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 كتاب القراءة الرشيدة المطور فعالية     - ب

 الخبراءفعالية الكتاب عند  -١

  خبير فى مجال التصميم  ) أ

تصميم ال جمال١ خلبرييفقدمت الباحثة تصميم كتاب القراءة الرشيدة املطور إىل ا

يف كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية جبامعة  أستاذ، عبد احلميد.هو داإلنتاج 

" ضعيف"اإلجابةبنود، إذا كانت  ١٠، االستبانة حتتوى على موالنا مالك إبراهيم ماالنج

،و إذا  ٣فالدرجة " جيد"و إذا كانت ، ٢ فالدرجة"  مقبول"، و إذا كانت ١فالدرجة 

 تصميم اإلنتاجفيمجالنتيجة اإلستبانة من اخلبري ، وعرض٤ فالدرجة"جيدجدا"كانت 

  :تتضح بالتفاصيل التاىل

    :يعىنبنود  ٣" مقبول"نتيجة حتكيم اخلبري على تقدير  -

عرض املعاجلة النحوية البسيطة،  الىت اراد حتصيلها،الوضوح ىف األهداف 

 .الوضوح يف عرض تنظيم املواد

  :بنود يعىن ٧" جيد"وأما تقدير  -

مناسبة دليل الكتاب املطور يساعد الطلبة ىف عملية التعليم مهارة القراءة، 

صلة صورة املصاحبة للموضوع   املعلم باملادة املطور، مناسبة لون الصور،

، مناسبة صلة الغالف باحملتوى القراءة صلة صورة للمفردات اجلديدة،باملواد، 

  توفري التدريبات واألنشطة واأللعاب اللغوية

تعين %  ٦٧ونالت الباحثة جمموعة نتيجة التحليل من االستبانة املتحصلة هي 

 وجيوز إستخدامه مع تصحيح صغري، فالتصحيح حسباقرتاحني "مقبول"أن املادة املطورة 
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تصحيح صياغة األهداف باألفعال السلوكية، وتوضيح ىف خطوات الدرس وهي 

  .بالتفاصيل، وقد صححت الباحثة كتاب املطورة قبل تقدميه إىل خبري حمتوى واللغة

  

  وى واللغةتخبير فى مجال المح) ب

 جمال ىف٢ خلبريمث قدمت الباحثة تصميم كتاب القراءة الرشيدة املطور إىل ا

زوية جوت كال الجنسا يف جبامعة أستاذاللغة العربية ، ذوالفقار. دهو احملتوى واللغة 

، و إذا  ١فالدرجة " ضعيف"بنودا، إذا كانت اإلجابة  ٣٧اتشيه،االستبانة حتتوى على 

،و إذا كانت ٣فالدرجة " جيد"و إذا كانت ، ٢ فالدرجة"  مقبول"كانت 

تتضح  اإلنتاج توىفيمجاحملنتيجة اإلستبانة من اخلبري ، وعرض ٤ فالدرجة"جيدجدا"

  :بالتفاصيل التالية

الرتاكيب ، التدرج اللغةبنودايعنى ١٨" جيد جدا"نتيجة حتكيم اخلبري على تقدير  -

سهولة ، املعاملة بني الطلبة، اختيار املفردات بناء على الشيوع، قواعدها صحيحة

ملواد سعة ا، مة اللغة والثقافة حبجة الطلبةءمال، تدرج األهداف، التعليم

  .صدق املواد التعليم، ودقتهاص

ال يشتمل االختبار على ، مناسبة أشكال التدريبا، بنود ١٧" جيد"وأما تقدير -

تعليمات تدريبات ، إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات، مواد خارج ما درسه الطلبة

، أشكال االنشطة، صحة النص، اإلخراج الفين، الرتتيب يف الكتابة، مناسبة

أصوا�ا مناسبة ، مفردا�ا مفهومة، ربط بني املواد، اللغة، النفسية، التعليممة ءمال

لغة الكتاب ، لغة الكتاب سهلة، لغة الكتاب مناسبة للطلبة املتوسطة، للطلبة

 .لغة الكتاب واضحة، مفهومة

  األهدافىف وضوح يعىن ال١بنود "  مقبول"وأما تقدير -
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تعين أن املادة %  ٨٤نة املتحصلة هي إذا، نالت الباحثة جمموعة نتيجة االستبا

وهناك االقرتاحات الىت البد من التصحيح إما من اللغة والوضوح  ".جدا جيد"املطورة 

فالتصحيح جترى قبل تطبيق جتربة . ىف األهداف وطريقة تعليم املادة وزيادة التدريبات

  .اإلنتاج

  

بعد  فعالية الكتاب عند المدرس بمعهد صالح الدين جايو لويس -٢

  التطبيق

 ستخدام الكتابانة لدى املدرس ملعرفة شعوره عن استبوعرضت الباحثة اال

" ضعيف"بنودا، إذا كانت اإلجابة  ١٥املطور بعد التطبيق االستبانة حتتوى على 

،وإذا كانت ٣فالدرجة " جيد"وإذا كانت ، ٢ فالدرجة"  مقبول"، وإذا كانت ١فالدرجة 

املدرس كتاب القراءة الرشيدة تتضح ستبانة من نتيجة اال، وعرض ٤ فالدرجة"جيدجدا"

  :بالتفاصيل التالية

الكتاب املطور يساعد الطلبة ىف :بنود يعىن٧" جيد جدا"على تقدير نتيجة   

كفاية توفري   ،مقروئية املادة، عملية التعليم مهارة القراءة، الوضوح ىف عرض تنظيم املواد

إستخدام  ،الرتتيب يف الكتابة ،توفري التدريبات املتنوعة كفاية  ،املفردات اجلدية مع الصورة

  ف ونوعهاو احلر 

و املدلوالت الىت اراد حتصيلها، الوضوح ىف األهداف أيعنى بنود ٨" جيد"تقديروأما 

الكتاب املطور مالءمة مبستوى بية الكتاب املطور ىف التعليم، جاذ ستخدامسهولة ا

 ،عاب اللغوية،  احلاجة األلعاجلة النحويةاملاحلاجة اىل  ،ة األساسيةالكفاءة والكفاء
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هي عليها من املدرس لة تحصستبانة املونالت الباحثة جمموعة نتيجة اال تصميم الغالفو 

  ".جيد جدا" فتعين أن الكتاب املطور% ٨٦

لصت الباحثة بعد عرض وحتليل البيانات من االستبانة واالختبارات السابقة حت

املطور له فعالية يف استخدامه يعين يف تعليم املطالعة لدى طلبة الفصل الثاين الكتاب أن 

  مبعهد صالح الدين جايو لويس

  

 بمعهد صالح الدين جايو لويسعند تجربة الميدانية فعالية الكتاب  - ٣

قبل  فصل الثانى بمعهد صالح الدين جايو لويسالمن الطلبة  ستبانةنتائج اال   ) أ

 التطوير

 آراء الطلبةحلصول على املعلومات عن امن أجل ا لطلبةاإلستبانة ل الباحثة وزعت

حتياجا�م بتطوير كتاب القراءة ميوهلم ورغبتهم واكتاب القراءة الرشيدة وعن تعليم  ب

إذا كانت إجابة الطلبة لكل نقطة من نقاط االستبانة يف  ،لتنمية مهارة القراءة الرشيدة

غري "، و٣أعطت درجة "موافق"، و٤درجة ، فأعطت الباحثة "موافق جدا"عمود 

درجة  أعطت، ف"جدا غري موافق"إذا كانت يف عمود األخري ، و ٢درجة أعطت "موافق

  .مث حللتها الباحثة باستخدام التحليل اإلحصائي الوصفي باملعدل املئوي ،"١"

من لكل نقطة نتيجة  الباحثة فقدنالتنقاط،  ١٠اإلستبانة حتتوى على 

  :لة بالتفاصيل التاىلتحصستبانة املاال

يقولونأن منهم %  ٥ذا ، إ"غري موافق"جابة من خيتار اإلمن الطلبة  ٣٠ - ١

 .تعليم كتاب القراءة الرشيدة ممتع جدا
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الطلبة  من خيتار اإلجابة  ٨و"موافق" من خيتار اإلجابةالطلبة من ٢٢ - ٢

الرشيدة القراءة من الطلبة يقولون أن كتاب % ٦٨النتيجة فتكون " غري موافق"

 .املستخدم غري جذاب

 من خيتار اإلجابة٤و  "موافق جدا"الطلبة  من خيتار اإلجابةمن  ٢٦ - ٣

ءة الرشيدة من الطلبة حيب تعلم كتاب القرا% ٩٦، فالنتيجة يكون "موافق"

 .ةلونإن كان فيه صور   امل

 من خيتار اإلجابة ٢٥و " موافق جدا"الطلبة  من خيتار اإلجابةمن ٣ - ٤

من % ٧٥فالنتيجة يكون " غري موافق"خيتار اإلجابة  ٢و  "موافق"

 يشعرون بالصعوبة ىف فهم النص املوجودة يف كتاب القراءة الرشيدةالطلبة

من خيتار اإلجابة  ٨و " موافق جدا"الطلبة  من خيتار اإلجابةمن  ٢٢ - ٥

 من الطلبة  حيبون عرض املفردات مع الصورة % ٧٥و فالنتيجة يكون "موافق"

من خيتار اإلجابة  ٦و " موافق جدا"الطلبة من خيتار اإلجابةمن  ٢٤ - ٦

من الطلبة  حيبون تعلم كتاب القراءة الرشيدة % ٩٥فالنتيجة يكون" موافق"

 فيه اإلرشادات الواضح

من خيتار اإلجابة  ٢١و " موافق جدا"من خيتار اإلجابةمن الطلبة  ٥ - ٧

من الطلبة   %٧٥ون فالنتيجة يك" غري موافق"خيتار اإلجابة  ٤و " موافق"

 حيبون كتاب القراءة الرشيدة إن كان فيه التدريبات املتوفرة

من خيتار اإلجابة  ١١و " موافق جدا"من خيتار اإلجابة من الطلبة ١٨ - ٨

من الطلبة   % ٨٩ فالنتيجة يكون" غري موافق"خيتار اإلجابة  ١و " موافق"

 عاجلة النحويةرشيدة إن كان فيه املحيبون تعلم كتاب القراءة ال
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من خيتار اإلجابة  ٨و " موافق جدا"من خيتار اإلجابة من الطلبة ٢٢ - ٩

من الطلبة  حيبون املواد ىف كتاب القراءة  % ٩٣ فالنتيجة يكون" موافق"

 الرشيدة يعرض بالتدرج 

من خيتار اإلجابة  ١٤و " موافق جدا"من خيتار اإلجابة من الطلبة  ١٥ -١٠

من الطلبة   % ٨٦ فالنتيجة يكون" غري موافق"خيتار اإلجابة  ١و " موافق"

 لعاب اللغويةأو األحيبون تعلم كتاب القراءة الرشيدة مع األنشطة 

ومن البيانات النتيجة املذكورة حلصت الباحثة أن كتاب القراءة الرشيدة حيتاج 

هار�م يف القراءة اىل تصليح وتطوير وتكميل لدفع ميول الطلبة ورغبتهم به ولتنمية م

إذا حاولت الباحثة لتطوير كتاب القراءة .وملعاجلة صعوبةهم ىف فهم املقروء من النص

الرشيدة لتنمية مهارة القراءة بعرض جذايب حىت جتعل الطلبة مريح ىف تعلم كتاب القراءة 

  . الرشيدة

من كتاب املطور   نتائج فحاولت الباحثة لتصميمالكل عرفت الباحثة  أن بعد 

هذا يضا أالباحثة  تطور املناسبة للقراءة،  ةلوناملصورة الفيه  ذاباجلالغالف خالل 

ربات املناسبة والتد مع الصور دليل املعلم والصور واملفردات اجلديدة من ناحيةالكتاب 

  .ويةلعاب اللغاألاو  واملعاجلة النحوية

  

نتائج االستبانة من الطلبة الفصل الثانى بمعهد صالح الدين جايو لويس بعد التطبيق    ) ب

 الكتاب المطور

ستبانة لدى الطلبة للحصول على املعلومات عن آراء الطلبة وزعتها الباحثة اال

إذا كانت إجابة الطلبة لكل نقطة من  بتعليم كتاب القراءة الرشيدةلتنمية مهارة القراءة،

أعطت  "موافق"، و٤، فأعطت الباحثة درجة "موافق جدا"نقاط االستبانة يف عمود 
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، "جدا غري موافق"إذا كانت يف عمود األخري ، و ٢درجة أعطت "موافقغري "، و٣درجة

حصائي الوصفي باملعدل تها الباحثة باستخدام التحليل االمث حلل ،"١"درجة  أعطتف

  .املئوي

لت الباحثة نتيجة لكل نقطة من نقاط، فقد نا ١٠اإلستبانة حتتوى على 

  :حصولة بالتفاصيل التاىلاالستبانة املت

من خيتار اإلجابة  ١٨و " موافق جدا"من خيتار اإلجابة من الطلبة  ١٢ - ١

 كتاب قراءة الرشيدةقولون أن  من الطلبة ي%  ٨٥ فالنتيجة يكون" موافق"

 يف تعليم القراءة هميشجع املطور

من خيتار اإلجابة  ١٣و " موافق جدا"من خيتار اإلجابة  من الطلبة١٥  - ٢

من الطلبة % ٨٥ فالنتيجة يكون" مقبول"من خيتار اإلجابة  ٢و " موافق"

 .الفهم الكتاب املستخدم جذاب وسهل يقولون أن

من خيتار اإلجابة  ١٧و " موافق جدا"من خيتار اإلجابة  من الطلبة ١٣  - ٣

من الطلبة %  ٧٥ فالنتيجة يكون"قبولم"من خيتار اإلجابة  ٢و " موافق"

 شادات املستخدمة سهل الفهم  اللغة و اإلر يقولون أن 

من خيتار اإلجابة  ٣و " موافق جدا"من خيتار اإلجابة  من الطلبة ٢٧  - ٤

تقدمي املفردات مع  من الطلبة يقولون أن%  ٩٧ فالنتيجة يكون" موافق"

  .تساعد الطالب يف فهم نص القراءة الصورة

من خيتار اإلجابة  ١٧و " موافق جدا"من خيتار اإلجابة  من الطلبة ١٢  - ٥

من الطلبة %  ٨٤ فالنتيجة يكون"قبولم"من خيتار اإلجابة  ١و " موافق"

 التدريبات تساعد الطالب يف فهم نص القراءةيقولون أن
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من خيتار اإلجابة  ٢٠ و" موافق جدا"من خيتار اإلجابة  من الطلبة١٠  - ٦

لة يف فهم و سهجييدون من الطلبة يقولون %  ٨٣فالنتيجة يكون" موافق"

 نص القراءة        ال

من خيتار اإلجابة  ١٦و " موافق جدا"الطلبة  من خيتار اإلجابة من  ١١  - ٧

من الطلبة %  ٨١فالنتيجة يكون"قبولم"من خيتار اإلجابة منهم ٣و " موافق"

 النحو يف قراءة الرشيدة تساعد الطالب يف تعمق القراءةقواعد يقولون أن

من خيتار اإلجابة  ١٣و " موافق جدا"من خيتار اإلجابة  من الطلبة١٧  - ٨

تاب قراءة الرشيدة كمن الطلبة يقولون أن  %  ٨٩فالنتيجة يكون " موافق"

 عرفة احلال اجلديديزودمهبم

نهم من خيتار م ١١و" موافق جدا"من الطلبة من خيتار اإلجابة  ١٩  - ٩

قراءة الإكمال كتاب  من الطلبة يقولون%  ٩٠ فالنتيجة يكون" موافق"اإلجابة

 الراشيدة ممتع

من خيتار اإلجابة  ٩و " موافق جدا"الطلبة  من خيتار اإلجابة من ٢١ -١٠

يف كتاب قراءة اللعبة  من الطلبة يقولون% ٩٢ فالنتيجة يكون" موافق"

يف التعلم                                                              عليهمسر يوي ةبالرشيدة يشجع الطل

ستخدام الكتاب املطور اوبعد أن جرت الباحثة عملية التقومي، رأت الباحثة أن   

ومن .ستبانةصالح الدين الىت تشري بنتيجة اال لدى طلبة الفصل الثاين مبعهد فعالية

ستجابة يعين واستبانة اال%  ٧٧,٥يعين  الطلبة حتياجاتنتيجة االستبانة عن ا

  .   ، وتتضح أن الطلبة حتتاج اىل الكتاب املطور%٨٦,١
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من الطلبة الفصل الثانى بمعهد صالح الدين جايو لويس قبل ختبار القبلى اال نتائج  ) ج

  التطبيق الكتاب المطور

الفصل الثاىن ختبار القبلي ىف االب، قامت الباحثة ىف كتاب الطور املادة جتربةقبل 

  :مبعهد صالح الدين جايو لويس مث نالت الباحثة نتيجتهم كما يف اجلدول التايل

 

  ١الجدول 

  نتيجة اإلختبار القبلي للطلبة فصل الثانى

  النتيجة  اإلسم  الرقم

 ٧٠ ورما أتريا فرتي  ١

  ٧٠ إلفيتا بلنغي  ٢

  ٦٨ ساهودين  ٣

  ٦٣ إنداه أنساء  ٤

  ٦٨ عزمي حممد إمسي  ٥

  ٥٣ حممد عمرو  ٦

  ٦٠ وان سافية جنا  ٧

  ٧٠ إليسا سوزنا  ٨

  ٦٨ فيغا جولنرتا  ٩

  ٦٦ قهار عبد اجلاليل  ١٠

  ٦٨ خري العبد   ١١

  ٦١ لندا عرفيين  ١٢



٦٩ 
 

  ٦٣ هنايف أنساء  ١٣

  ٦١ ريين لسميليين  ١٤

  ٦٠ زهرة  العني  ١٥

  ٧٠ إدريس  ١٦

  ٦٥ تيينا أسري  ١٧

  ٧٠ إلفي سوسنيت  ١٨

  ٦٥ هسمننداميصاف   ١٩

  ٥٠ سيت أمنية  ٢٠

  ٦٠ نور عني  ٢١

  ٥٠ إندرا فهمي  ٢٢

٢٣  
  ٦٥ عيد عرديان أرزقي

  ٦٥ أروين نندا  ٢٤

  ٦٥ رزقي ملياتا  ٢٥

  ٦٥ سوليكا هايت  ٢٦

  ٦١ نيال وايت  ٢٧

  ٦٠ نور ماال  ٢٨

  ٦٠ هداية  ٢٩

  ٥٥ مشسودين  ٣٠

  ١٧،٦٣  =  املعدل

  



٧٠ 
 

ختبار القبلي قدمت الباحثة كتاب املطور إىل املدرس وبعد أن قامت الباحثة اال

فصل الثاىن مبعهد صالح الدين جايو الطلبة ليطبقه لدى ) أستاذ أسيف صاحل(

كما يف   وأنشطة التجربة. مدى فعالية استخدام كتاب املطورلغرض معرفة أي لويس

  :اجلدول التايل

 

  ٢الجدول 

  تطبيق المادة المطورة لدى الطلبة

  الزمن  المادة  التاريخ/ اليوم  الرقم

  9.40-8.40  تبار القبلىخاال  ٢٠١٤مارس  ٩ األحد  ١

  8.40-7.40  ولد جنيب  ٢٠١٤مارس  ١٠ ثننياال  ٢

  9.40-8.40  العني  ٢٠١٤مارس  ١٦ األحد  ٣

  8.40-7.40  حالوة الكسب  ٢٠١٤مارس  ١٧ ثننياال  ٤

  9.40-8.40  العنزان  ٢٠١٤مارس  ٣٠ األحد  ٥

  8.40-7.40  تبار البعدىإخ  ٢٠١٤مارس  ٣١ ثننياال  ٦

  

  

  

  

  



٧١ 
 

نتائج االختبار القبلى من الطلبة الفصل الثانى بمعهد صالح الدين جايو   ) د

 لويس بعد التطبيق الكتاب المطور

  :كما يف اجلدول التايل  مونتيجتهختبار البعدى بعد تطبيق عقدت الباحثة باال

  

  ٣الجدول 

  يختبار البعدنتيجة اال

  النتيجة  اإلسم  الرقم

 ٨٥ ورما أتريا فرتي  ١

  ٨٠ إلفيتا بلنغي  ٢

  ٧٠ ساهودين  ٣

  ٦٨ إنداه أنساء  ٤

  ٧٠ عزمي حممد إمسي  ٥

  ٦٠ حممد عمرو  ٦

  ٦٥ وان سافية جنا  ٧

  ٧٠ إليسا سوزنا  ٨

  ٧٠ فيغا جولنرتا  ٩

  ٦٦ قهار عبد اجلاليل  ١٠

  ٧٥ خري العبد  ١١

  ٦١ لندا عرفيين  ١٢

  ٦٣ هنايف أنساء  ١٣



٧٢ 
 

  ٦٥ ريين لسميليين  ١٤

  ٧٠ زهرة  العني  ١٥

  ٧٠ إدريس  ١٦

  ٧٠ تيينا أسري  ١٧

  ٧٥ إلفي سوسنيت  ١٨

  ٧٠ ميصاف هسمنندا  ١٩

  ٥٨ سيت أمنية  ٢٠

  ٦٤ نور عني  ٢١

  ٥٥ إندرا فهمي  ٢٢

  ٦٥ عيد عرديان أرزقي  ٢٣

  ٧٠ أروين نندا  ٢٤

  ٦٨ رزقي ملياتا  ٢٥

  ٦٩ سوليكا هايت  ٢٦

  ٦٥ نيال وايت  ٢٧

  ٧٠ نور ماال  ٢٨

  ٧٠ هداية  ٢٩

  ٦٠ مشسودين  ٣٠

   ٦٧,٩٠  =  املعدل
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 ختبار القبلي والبعديتحليل اال  ) ه

  :ملعرفة التحصيل من بيانات السابقة فجمعتها الباحثة كما يف اجلدول التايل

  ٤الجدول 

 ختبار القبلي والبعدينتائج اال

  N(  X Y(أمساء الطلبة   الرقم

  ختبار بعدياال  ختبار قبلياال

 ٨٥ ٧٠ ورما أتريا فرتي  ١

  ٨٠  ٧٠ إلفيتا بلنغي  ٢

  ٧٠  ٦٨ ساهودين  ٣

  ٦٨  ٦٣ إنداه أنساء  ٤

  ٧٠  ٦٨ عزمي حممد إمسي  ٥

  ٦٠  ٥٣ حممد عمرو  ٦

  ٦٥  ٦٠ وان سافية جنا  ٧

  ٧٠  ٧٠ إليسا سوزنا  ٨

  ٧٠  ٦٨ فيغا جولنرتا  ٩

  ٦٦  ٦٦ قهار عبد اجلاليل   ١٠

  ٧٥  ٦٨ خري العبد  ١١

  ٦١  ٦١ لندا عرفيين  ١٢

  ٦٣  ٦٣ هنايف أنساء  ١٣

  ٦٥  ٦١ ريين لسميليين  ١٤



٧٤ 
 

  ٧٠  ٦٠ زهرة  العني  ١٥

  ٧٠  ٧٠ إدريس  ١٦

  ٧٠  ٦٥ تيينا أسري  ١٧

  ٧٥  ٧٠ إلفي سوسنيت  ١٨

  ٧٠  ٦٥ هسمننداميصاف  ١٩

  ٥٨  ٥٠ سيت أمنية  ٢٠

  ٦٤  ٦٠ نور عني  ٢١

  ٥٥  ٥٠ إندرا فهمي  ٢٢

  ٦٥  ٦٥ عيد عرديان أرزقي  ٢٣

  ٧٠  ٦٥ أروين نندا  ٢٤

  ٦٨  ٦٥ رزقي ملياتا  ٢٥

  ٦٩  ٦٥ سوليكا هايت  ٢٦

  ٦٥  ٦١ نيال وايت  ٢٧

  ٧٠  ٦٠ نور ماال  ٢٨

  ٧٠  ٦٠ هداية  ٢٩

  ٦٠  ٥٥ مشسودين  ٣٠

  ٦٩,٩٠  ٦٣,١٧  =  املعدل

  

 



٧٥ 
 

فحصلت  SPSS 16من اجلدول السابق حللت الباحثة تلك النتيجة بربنامج 

  الباحثة نتيجة

Mean=- ٤,٧٣٣  

t=-6,982 

df = N-1 = 30-1=29 

وقد اتضحت أن . املوجودة يف اجلدول املعترب" ت"ىل قيمة يرجع إ 29والعدد 

، وعند 2,045تدل على العدد % ٥قيمة ت املوجودة يف اجلدول عند مستوى الداللة 

أكرب من  ��، فعرفت الباحثة أن قيمة 2,756تدل على العدد % ١مستوى الداللة 

 .املوجودة يف اجلدول tقيمة 

لى حساب النتيجة األخرية فيها االختالف بني نتيجة االختبار القبلي اعتمادا ع

ثر تأثريا تفاعليا وبعبارة أخرى أن التعليم بغري استخدام املادة املطورة تؤ . ختبار البعديواال

  .مبعهد صالح الدين جايو لويس يف تعليم 
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  البحث نتائج مناقشة: المبحث الثانى

ة لقياس فعاليعليها تصلحتالبيانات اليت  ة يف هذا املبحث مبناقشةقوم الباحثت  

  :إنتاج التطوير بالتفاصيل التالية

باستخدام خطوات اليت قررها كتاب القراءة الرشيدة الباحثة يف تطوير  قامت 

كما   ك اخلطواتوتلسوجيونو ىف كتابه وهذا من إحدى النموذج يف البحث والتطوير 

تطوير ) ٤(تصميم اإلنتاج ، ) ٣(مجع املعلومات، ) ٢(حتياجات، حتليل اال) ١: (يلي

) ٨(جتربة اإلنتاج ) ٧(التصحيحات و التعديالت) ٦(التحكبم من اخلرباء، ) ٥(اإلنتاج 

  .١اإلنتاج النهائى) ٩(التصحيحات و التعديالت 

لتطوير هذا حتياجات الطلبة احسب حتليل  التطويرعملية  يفبدأت الباحثة 

حتوى على أني الكتاب اجليد البدأن النظرية على  اعتمادالديهم ذاباليكون ج .الكتاب

دليل املعلم واألهداف التعليمية وعرض الصورة املصاحبة للموضوع اجلذابة واملفردات 

  .٢ة باملادة ويدرجءاجلديد اجلذابة واملناسبة معيار الكفا

خراجه متصلة بالرسوم واالشكال ينبغى امن ناحية الشكل أن الكتابل أيضاوقي

الغالف جذابة، وطبع على ورقة  واخلط واللون والصور واجلدول والرمز، ومن ناحية

  .٣بية واللون جلعل الكتاب أكثر جاذالذى يريح النظر،  البيضاء

                                                           
1Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2012) hal. 302. 
2Sa’dun Akbar,Instrument Perangkat Pembelajaran,(Bandung: Remaja 

Rosdakarya,2013),hal.34-38 
٣

دار املسرية : عمان( أسس بناء المناهج التربوية وتصميم الكتاب التعليمي، حممد حممود اخلوالدة. 

   ٣٢٤-٣٢٢.، ص)٢٠١١للنشر والتوزيع، 



٧٧ 
 

مل فيه التحكيم من اخلرباء والتصحيحات قبل جتربة تتشعملية التطوير فأما و 

كما قال سوجيونو يف كتابه أن عملية تطوير الكتاب حتتوى على شيئني وهي   نتاجاإل

  .٤حتكيم اخلرباء والتصحيح قبل التجربة

لعالج مشكالت الطلبة يف قراءة النصوص املوجودة ىف   تطوير هذا الكتابو 

ة يف تطوير كتاب القراءة الباحث تركز ف .فهم املقروءمن ناحية  كتاب القراءة الرشيدة

على حسب االقرتاح من اخلبري ىف جمال  القراءةعلى أهداف تعليم مهارة  الرشيدة

  .التصميم يعىن أن األهداف ىف الكتاب البد بصياغة االفعال السلوكية

القراءة أهداف تعليم مهارة أن ،كامل الناقة وأمحد طعيمة وهذا مناسب بكالم 

 .معاين اجلمل يف الفقرات وإدراك عالقات املعىن الىت تربط بينها الدارس أن يفهميعىن 

يعىن عالقات املكـونة للفكرة الرئيسيةفكار اجلزئية والتفاصيل وأن يدرك الأن يفهم االو 

فهم . القدرة على فهم الوحدات األكرب، كالعبارة والـجملة والفقرة والقطعة كلها

  .م لهءاملالمن السياق، واختيار املعىن الكلمات 

ستنتاج املعين العام املباشرة من الصحيفة ايتمكن الطلبة من ذا القدرة من أن إ

جترى كما  املطبوعة وأن يتمكن فهم معاىن اجلمل يف كل الفقرات النص فهما عميقا

 .ىير 

املطورة ىف كتاب  ية التقومي، رأت الباحثة أن املوادوبعد أن جرت الباحثة عمل

تدل  ختبار القبلى والبعدىنتيجة االأن و .فعالية لدى طلبة فصل الثاىنا هلالقراءة الرشيدة 

صالح مبعهد فصل الثاين طلبةلدى ةىف كتاب القراءة الرشيدة املطور  ة املوادفعاليعلى 

                                                           
 نفس الموجع. ٤
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من لك نتيجة اإلستبانة وكذ .٥اجلدولاملوجودة يف tنتيجة أكرب من  t0 الدين ألن نتيجة

 .جدادرس الىت حتصل على درجة جيد امل

                                                           
5
 .Suharsimi Arikunto, Prosudur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: PT, Rineka 

Cipta, 2010). Cet. Ke-13, pp: 349-350 



٧٩  

  الفصل الخامس

  والتوصيات والمقترحاتملخص نتائج البحث 

األخري طويل يف الصفحات السابقة، تعرض الباحثة يف هذا الفصل بعد حبث  

  :كما يلي   البيان ت و االقرتاحااخلالصة و عن 

 ملخص نتائج البحث  - أ

 ، وهذا الكتاب"ىف ثو�ا اجلديد القراءة الرشيدة"ه مسإ كتاب التعليمي  إنتاج -

عاجلة النحوية وامل والصور واألهداف ،دليل املعلمخصائص  حيتوى على املطور

وهذا الكتاب مهم كبري لدى الطلبة مبعهد صالح الدين  .واأللعاب اللغوية

 .وتنميتها مهارة القراءة تعليمفىليساعدهم 

تعين أن %  ٦٧هي  تصميمبري ىف جمال الخلستبانة الكتاب املطور من نتيجة اال -

تصحيح صياغة األهداف  هناك االقرتاحني ومهامع أن  "مقبول"املادة املطورة 

باألفعال السلوكية، وتوضيح ىف خطوات الدرس بالتفاصيل، وقد صححت 

  .الباحثة كتاب املطورة قبل تقدميه إىل خبري احملتوى واللغة

تعين أن %  ٨٤هي واللغة بري ىف جمال احملتوى خلنتيجة اإلستبانة احملصولة  -

بد من التصحيح إما من اللغة وهناك االقرتاحات الىت ال "جيد"الكتاب املطور

التصحيح ف. املتنوعة والوضوح ىف األهداف وطريقة تعليم املادة وزيادة التدريبات

  .نتاججترى قبل تطبيق جتربة اإل

ستبانة قبل لدي الطلبة مع أن نتيجة االفعالة ستخدام كتاب القراءة الرشيدة ا -

غري جذاب وال يزيد  يقولون ان كتاب القراءة الرشيدة القدمية%  ٧٧,٥التطبيق 



٨٠ 
 

ان  يقولون بعد التطبيق ، %٨٦,١ ستجابة، واستبانة االليمهىف تع ثروة رغبتهم

 .ةلو كتاب القراءة الرشيدة املطور جذاب وممتع ويساعدهم ىف التعلم بسه

فتعين %  ٨٦هي من املدرس حصلة تامل ستبانةجمموعة نتيجة اال ونالت الباحثة -

 ".جيد جدا"أن الكتاب املطور

 

 و االقتراحات التوصيات  - ب

استنادا على ما اكتشفته الباحثة من احلقائق وما توصلت إليها من النتائج 

  :اقرتحت االقرتاحات التالية 

مفيدة يف يعىن الكتاب املطور  البحثهذا ينبغي على مدرسي أن يفيد نتائج  - ١

بصفة خاصة واملعاهد  صالح الدين جايو لويسمبعهد التعليم للصف الثاين 

 .اإلسالمية األخرى بصفة عامة

وعلى الباحثني بعَد، يستطيعون أن يصبحوا هلذا البحث مرجعا و مصدرا يف  - ٢

 .حبوثهم العلمية، و يتطّورون هذا البحث تطورا أوسع

بتحضري الطرق املختلفة أو الوسائل  القراءةرغبة الطلبة يف بأن يهتم املدرس  - ٣

 .التعليمية املتنوعة

 

 

 

 

 

 

 



  قائمة المراجع

  ةيالمراجع من كتب العرب -١

الــــدار املصــــرية : القــــاهرة ،تعلــــيم اللغــــة العربيــــة بــــني النظريــــة والتطبيــــق حســــن شــــحاتة،

   ١٩٩٦اللبنانية، 

-ادواته-البحث العلمي، مفهومهذوقان عبيدات وعبد الرمحن عدس وكايد عبد احلق، 

   ١٩٩٨دار اسامة للنشر والتوزيع، : رياض اساليبه

 املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، القسم األولرشدي أمحد طعيمة، 

  .جامعة أم القرى :مكة

: الرباط، ، تعليم العربية لغري الناطقني �ا ومناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة

   .هـ١٤١٠. إيسيسكو

  .١٩٨١مكتبة لبنان، : بريوت، ، تعلم اللغات احلية و تعليمهاصالح عبد ا�يد العريب

دار الشروق، : ، عمان ، الطرائق العملية يف تدريس اللغة العربيةطه علي حسني الدليمي

٢٠٠٣.  

دروس الدورات التدريبية ملعلمى اللغة العربية عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وآخرون، 

  .ه١٤٢٤مؤسسة الوقف اإلسالمي، ، لغري الناطقني �ا اجلانب النظري

،  طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىعبد العزيز ابن إبراهيم العصملي، 

  ٢٠٠٢جامعة األمام حممد بن سعود اإلسالمية، 

 ٢٠١٠دار امسرية، : عمان، طرق تدريس اللغة العربيةعلي أمحد مدكور، 



من "لألجانباملرجع يف تعليم اللغة العربية فتحي على يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخ، 
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مكتبــة النهضــة املصــرية، : القــاهرة ،اللغــة العربيــةطــرق تعلــيم  حممــد عبــد القـــادر أمحــد،
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